


الصفحة: 5اإلفتتاحية:

االنقالبات والنضال الجامهريي يف أمريكا الالتينية

يحلــل الرفيــق محمــد حســام يف هــذا املقــال ردود فعــل 

ــام صعــود  ــة، أم ــكا الالتيني ــات الســائدة املذعــورة، يف أمري الطبق

ــادة  ــؤالء الق ــن ه ــا م ــس لخوفه ــلطة، لي ــار إىل الس ــزاب اليس أح

ــاد  ــر يف إيج ــة الجامه ــن رغب ــرا ع ــه تعب ــل لكون ــن، ب اإلصالحي

ــا  ــرى فيه ــزاب ت ــاب أح ــالل انتخ ــن خ ــة م ــاكلها امللح ــل ملش ح

ــن  ــة ال ميك ــوى اجتامعي ــرك ق ــه يح ــا. ولكون ــن همومه ــرا ع مع

ــض  ــد أن تنه ــا بع ــم فيه ــن، التحك ــم اإلصالحي ــم، وال لعمالئه له

ألخــذ مصرهــا بأيديهــا. كــام يفضــح شــكلية وخــداع الدميقراطيــة 

الرجوازيــة التــي ال تكــون صالحــة، مــن وجهــة نظــر الرأســاملين، 

إال عندمــا ال تهــدد نظامهــم وتســاعدهم عــى تأبيــد 

ــروة. ــلطة وال ــى الس ــيطرتهم ع الصفحة: 6س

تلسكوب جيمس ويب: عني عىل 

كون النهايئ يف الزمان واملكان
يــرح الرفيقــان ديفيــد غارســيا كولــني وفينســنت أنجريير 

ــار  ــة االنفج ــات، نظري ــم الكوني ــائدة يف عل ــة الس ــة النظري أزم

العظيــم، والتــي زادتهــا االكتشــافات تفاقــام، والورطــة التــي 

ــم كل  ــا رغ ــبثهم به ــبب تش ــهم بس ــا أنفس ــا أنصاره ــد فيه وج

األدلــة التــي تثبــت تهافتهــا. كــام يوضــح أن املاديــة الديالكتيكيــة 

ــن أن  ــية ع ــا األساس ــدت مبادئه ــرة وتأك ــددا منت ــت مج خرج

املــادة ال تخلــق وال تفنــى وأن الكــون مل يظهــر ال منــذ ســتة آالف 

ــول  ــار ســنة كــام تق ــل 13 ملي ــان، وال قب ســنة كــام تقــول األدي

نظريــة االنفجــار العظيــم، بــل هــو كــون 

ــة”... ــة” وال “نهاي ــال “بداي ــدي ب الصفحة: 12رسم

مجلة “New Scientist” ضد الواقع

مجلــة نيــو ســاينتس، التــي تعتــر مــن أبــرز املجــالت العلميــة، التــي 

ــن.  ــر املتخصص ــاس غ ــاول الن ــا يف متن ــوم لجعله ــيط العل ــاول تبس تح

ــذي  ــايل ال ــال، املســتنقع املث ــارد، يف هــذا املق ــق جــو أت ــش الرفي ويناق

ــة  ــر علمي ــكار غ ــن أف ــة ع ــع رصاح ــارت تداف ــث ص ــه بحي ــت إلي وصل

باملطلــق، مبــا يف ذلــك نفــي وجــود الواقــع املوضوعي!! 
الصفحة: 19

دون كيشوت، وإسبانيا يف عرص رسفانتس

يقــوم آالن وودز يف هــذا املقــال، الــذي كتبــه مبناســبة الذكــرى 

400 لنــر أول طبعــة لروايــة “دون كيشــوت”، بتحليــل يف منتهــى 

ــا بســياقها التاريخــي واألديب  ــة بربطه العمــق واملوســوعية للرواي

واســتخلص التشــابهات التــي توجــد بــن عــر ســرفانتيس 

وعرنــا، مــام يجعــل مــن قراءتــه مســألة رضوريــة مبــا يف ذلــك 

لفهــم الروايــة نفســها، شــكال ومضمونــا، ناهيــك 

الصفحة: 26عــن فهــم العــر الــذي كتبــت فيــه...



الحرية والشيوعية صحيفة تصدر عن التيار املاركيس األممي، صدر العدد األول 

عام 2012 وتوقفت عن الصدور عام 2014 ، ثم استأنفت صدورها من جديد 

منذ عام 2020. لتحميل األعداد السابقة اضغط عىل الصور.
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للتواصــل مــع التيــار املاركــيس األممــي يف الــرق األوســط وشــامل 

إفريقيــا، ميكنكــم مراســلتنا عــىل العناويــن اآلتيــة:

الربيد اإللكرتوين ملوقع ماركيس:

contact@marxy.com

بريد موقع الدفاع عن املاركسية: 

contact@marxist.com

مجلة الشيوعية والحرية:

communismliberty@marxy.com

 

زوروا مواقعنا:

www.marxy.com

www.marxist.com/arabic.htm

وصفحاتنا عىل مواقع التواصل االجتامعي:

فايسبوك: 

https://www.facebook.com/marxycom

تويرت: 

https://twitter.com/marxycom

انستغرام:

https://www.instagram.com/marxy.imt

http://contact@marxy.com
http://contact@marxy.com
http://contact@marxist.com 
http://contact@marxist.com 
http://communismliberty@marxy.com 
http://communismliberty@marxy.com 
http://www.marxy.com/
http://www.marxist.com/arabic.htm 
https://www.facebook.com/marxycom 
https://www.facebook.com/marxycom 
https://twitter.com/marxycom 
https://twitter.com/marxycom 
https://www.instagram.com/marxy.imt


5 العودة للفهرس

افتتاحية العدد

الرفيقــات الرفــاق نضــع بــن أيديكــم العدد 

الحــادي عــر )11( مــن مجلتكــم الشــيوعية 

مــن  مجموعــة  يتضمــن  والــذي  والحريــة، 

املقــاالت الهامــة التــي تناقــش قضايــا تاريخيــة 

ــة: ــة بالغ ــة ذات أهمي وعلمي

ــر  ــبانيا يف ع ــوت، وإس ــال: “دون كيش مق

ــش  ــذي يناق ــم آالن وودز، وال ــس”، بقل رسفانت

“دونكيشــوت  ســرفانتيس:  رائعــة  فيــه 

احتلــت  روايــة  هــي  التــي  المانشــا”،  دي 

عــن جــدارة مكانتهــا ضمــن أعظــم اآلثــار 

األدبيــة العامليــة عــى اإلطــالق، ألنهــا متكنــت 

ــع  ــب أديب رفي ــج يف قال ــن أن تدم ــل م بالفع

ــة للمجتمــع  ــا لألوضــاع التاريخي ــال عميق تحلي

عــر،  الخامــس  القــرن  خــالل  االســباين، 

الــذي كان مجتمعــا يشــهد مخاضــا عســرا 

ــد أن  ــيايس يري ــي س ــادي اجتامع ــام اقتص لنظ

ــام  ــة نظ ــاميل( يف مواجه ــام الرأس ــد )النظ يول

ــر  ــم محت ــيايس قدي ــي س ــادي اجتامع اقتص

ــد أن ميــوت )النظــام اإلقطاعــي(،  ــه ال يري لكن

وكذلــك تحليــال ونقــدا بارعــا للســيكولوجيا 

واألخــالق والديــن والعالقــات االجتامعيــة...

قــام آالن يف ذلــك املقــال بتحليــل يف منتهــى 

العمــق واملوســوعية للروايــة بربطهــا بســياقها 

التاريخــي واألديب واســتخلص التشــابهات التــي 

)الــذي كان  بــن عــر ســرفانتيس  توجــد 

ــاملية(  ــاع إىل الرأس ــن اإلقط ــال م ــر االنتق ع

ــاملية إىل  ــن الرأس ــال م ــر االنتق ــا )ع وعرن

ــه مســألة  االشــراكية(، مــام يجعــل مــن قراءت

ــها،  ــة نفس ــم الرواي ــك لفه ــا يف ذل ــة مب رضوري

ــر  ــم الع ــن فه ــك ع ــا، ناهي ــكال ومضمون ش

ــه... ــت في ــذي كتب ال

يتضمــن العــدد كذلــك مقــاال للرفيقــن: 

ديفيــد غارســيا كولــن وفينســنت أنجريــر عــن 

تلســكوب جيمــس ويــب والــذي يناقــش فيــه 

تلــك االكتشــافات الباهــرة التــي أعلنــت عنهــا 

وكالــة نــازا واملبنيــة عــى الصــور التــي أرســلها 

ــون. ــامق الك ــكوب ألع التلس

ــائدة  ــة الس ــة النظري ــان أزم ــرح الرفيق ي

يف علــم الكونيــات، نظريــة االنفجــار العظيــم، 

ــة  ــام، والورط ــافات تفاق ــا االكتش ــي زادته والت

ــبب  ــهم بس ــا أنفس ــا أنصاره ــد فيه ــي وج الت

تشــبثهم بهــا رغــم كل األدلــة التــي تثبــت 

تهافتهــا. كــام يوضــح أن املاديــة الديالكتيكيــة 

ــا  ــدت مبادئه ــرة وتأك ــددا منت ــت مج خرج

ــى  ــق وال تفن ــادة ال تخل ــن أن امل ــية ع األساس

ــنة  ــذ ســتة آالف س ــر ال من ــون مل يظه وأن الك

ــار ســنة  ــل 13 ملي ــان، وال قب ــول األدي ــام تق ك

كــام تقــول نظريــة االنفجــار العظيــم، بــل هــو 

ــة”... ــة” وال “نهاي ــال “بداي ــدي ب ــون رسم ك

ــا  ــاال علمي ــا مق ــدد أيض ــن الع ــام يتضم ك

ــو  ــة ني ــول مجل ــارد ح ــو أت ــق ج ــرا للرفي آخ

ســاينتس، التــي تعتــر مــن أبــرز املجــالت 

العلميــة، التــي تحــاول تبســيط العلــوم لجعلها 

ــش  ــر املتخصصــن. فيناق ــاس غ ــاول الن يف متن

ــث  ــه بحي ــت إلي ــذي وصل ــايل ال املســتنقع املث

صــارت تدافــع رصاحــة عــن أفــكار غــر علميــة 

باملطلــق، مبــا يف ذلــك نفــي وجــود الواقــع 

املوضوعــي!! 

ــذا  ــه ه ــارد يف مقال ــو أت ــق ج ــط الرفي يرب

أزمــة املجلــة بأزمــة الفكــر الرجــوازي عمومــا، 

ــس  ــاميل لي ــام الرأس ــاط النظ ــث أن انحط حي

ــل هــو  ــا وسياســيا فقــط، ب انحطاطــا اقتصادي

ــام ميــس األخــالق واآلداب والفــن  انحطــاط ع

والفلســفة... كــام يــرح كيــف أن توهــم بعض 

أعظــم العقــول يف مجــال الفيزيــاء وغرهــا 

ــفة  ــون إىل فلس ــم ال يحتاج ــوم، أنه ــن العل م

وبدراســة  واع  بشــكل  يتملكونهــا  متناســقة 

أشــكال  ألســوأ  ضحايــا  يجعلهــم  عميقــة، 

الفلســفات التــي يتربونهــا مــن مختلــف 

الجهــات )األرسة واملدرســة واملؤسســة الدينيــة 

ــخ( فيســقطون يف أبشــع األخطــاء  واإلعــالم، إل

ــل لالكتشــافات  ــم تأوي ــون تقدي ــا يحاول عندم

ــاء،  ــال الفيزي ــا يف مج ــي يحققونه ــرة الت الباه

ــوم. ــن العل ــره م وغ

وتجــدون يف هــذا العــدد كذلــك، مقــاال 

للرفيــق محمــد حســام عــن االنقالبــات يف 

أمريــكا الالتينيــة، بعنــوان “االنقالبــات والنضال 

الجامهــري يف أمريــكا الالتينيــة” والــذي يحلــل 

فيــه ردود فعــل الطبقــات الســائدة املذعــورة، 

أمــام صعــود  العــامل،  الجــزء مــن  يف ذلــك 

أحــزاب اليســار إىل الســلطة، ليــس لخوفهــا 

ــه  ــل لكون ــن، ب ــادة اإلصالحي ــؤالء الق ــن ه م

ــل  ــاد ح ــر يف إيج ــة الجامه ــن رغب ــرا ع تعب

ملشــاكلها امللحــة مــن خــالل انتخــاب أحــزاب 

تــرى فيهــا معــرا عــن همومهــا. ولكونــه يحــرك 

ــم  ــم، وال لعمالئه ــة ال ميكــن له ــوى اجتامعي ق

اإلصالحيــن، التحكــم فيهــا بعــد أن تنهــض 

ــا.  ــا بأيديه ــذ مصره ألخ

ــة  ــداع الدميقراطي ــكلية وخ ــح ش ــام يفض ك

الرجوازيــة التــي ال تكــون صالحــة، مــن وجهــة 

نظــر الرأســاملين، إال عندمــا ال تهــدد نظامهــم 

عــى  ســيطرتهم  تأبيــد  عــى  وتســاعدهم 

الســلطة والــروة، لكنهــم مســتعدون دامئــا 

ــردد وبأشــد الطــرق  ــا دون أي ت ــص منه للتخل

وحشــية، مبــا يف ذلــك االنقالبــات الدمويــة 

وتقتيــل املتظاهريــن العــزل، عندمــا تهددهــم 

ــيطرتهم. ــن س ــور ع ــروج األم بخ

ــرى،  ــرة أخ ــل، م ــدد الدلي ــذا الع ــدم ه  يق

عــى خطــأ ذلــك الــرأي القائــل بــأن املاركســية 

تحليــل  همهــا  اقتصادويــة  نظريــة  مجــرد 

العمــل.  وظــروف  الخبــز  ونقــاش  األجــور 

ــد  ــالح يف ي ــك س ــن ذل ــس م ــى العك ــا ع إنه

كل  يف  الواقــع  لتحليــل  العاملــة  الطبقــة 

أبعــاده االقتصاديــة والسياســية والتاريخيــة 

والفلســفية لتتمكــن مــن فهمــه لتتمكــن مــن 

ــة، يف عــر  ــام الفلســفة الرجوازي ــره، بين تغي

انحطاطهــا، هــي كــام قــال عنهــا جوزيــف 

ــل هــي مجــرد أداة  ــام، ب ديتزغــن ليســت عل

للتصــدي للامركســية، لذلــك ال بــد للامركســين 

ــي  ــة، والت ــفتهم الخاص ــم فلس ــون لديه أن تك

ــة. ــانتنا الثوري ــلحة يف ترس ــم األس ــي أه ه

مــن  كل  الرفــاق،  أيهــا  الرفيقــات  أيتهــا 

الــذايت  التكويــن  عــن  باالبتعــاد  ينصحكــم 

ــوا  ــة، تعامل ــة الثوري ــالك النظري ــق وامت العمي

ــد  ــه يري ــتحقه، ألن ــذي يس ــار ال ــه باالحتق مع

يف الواقــع إبعادكــم عــن العمــل الثــوري، ألنــه 

لــذا  ثوريــة.  نظريــة  ثوريــة دون  ال حركــة 

احرصــوا عــى الدراســة الجديــة املتأنيــة للفكــر 

املاركــي. 
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أمريــكا الالتينيــة عــى صفيــح ســاخن، هــي 
واحــدة مــن أكــر األماكــن يف العــامل التــي 
ــة  ــاميل وأزم ــام الرأس ــة النظ ــا أزم ــى فيه تتج
اليســار اإلصالحــي يف آن واحــد. تعيــش أمريــكا 
الالتينيــة لعقــود طويلــة يف تقلبــات حــادة، 
ــكاد ال يهــدأ. ــا ي ــا طبقيً أزمــة متفاقمــة ورصاًع

امتــداد  هــو  هنــاك  حاليًــا  نشــهده  مــا 
ــي اندلعــت يف أواخــر  ــة الت ــة الجامهري للحرك
اإلكــوادور  البلــدان،  مــن  العديــد  يف   2019
وتشــييل وكولومبيــا، والتــي بدورهــا كانــت جزءا 
مــن موجــة مــد للحركــة الجامهريــة عــى 
ــر  ــان والجزائ مســتوى العــامل، يف الســودان ولبن
والعــراق وصــوالً إىل هونــج كونــج. يف كل تلــك 
حركــة  الســرورة:  نفــس  شــهدنا  الحــركات 
قويــة وعفويــة، بحضــور شــبايب  جامهريــة 
واضــح ومكثــف، هــؤالء الشــباب الذيــن شــبوا 
يف أعقــاب أزمــة 2008، الذيــن كل مــا توفره لهم 
الرأســاملية هــو وعــد مبســتقبل مــأزوم، وعــي 
طبقــي متقــدم، الجامهــر تســائل كل النظــام، 
لكــن أيًضــا شــهدنا تراخــي وتخــاذل القيــادة، أو 

ــع  ــادة، قم ــوا القي ــم أن يكون ــرض فيه ــن يف م
وحــي، ووصــول الحــركات الجامهريــة لطريــق 

ــدود. مس

ــا ال نتحــدث عــن مجــرد حــركات  نحــن هن

هنــا  التقليــدي  باملعنــى  معارضــة  مطلبيــة 

ــة  ــرورة ثوري ــن س ــدث ع ــا نتح ــاك، إمن أو هن

مثــل  الشــوارع  الجامهــر  غمــرت  واحــدة، 

ــت  ــركات كان ــن ح ــدث ع ــادر، نتح ــر اله النه

تواجــه مــا هــو أعمــق وأكــر مــن الحكومــات 

القامئــة، كانــت تواجــه النظــام بأكملــه، صوبــت 

والهتــاف  بأكملــه،  النظــام  نحــو  هجومهــا 

اللبنــاين الشــهر “كلــن يعنــي كلــن” هــو تعبــر 

واضــح عــن مســتوى الوعــي الطبقــي لتلــك 

ــورة الســودانية ودرجــة  ــا كــام الث املوجــة، متاًم

تنظمهــا. باختصــار نحــن نتحــدث عــن موجــة 

ثوريــة اجتاحــت العــامل مــن أقــى الغــرب 

ــر  ــل كث ــة تحم ــهور قليل ــرق يف ش ــى ال ألق

مــن الســامت الثوريــة، مل تقطعهــا ســوى فــراغ 

ــة. ــم الجائح ــادة ث القي

ــزة،  ــرة وجي ــة، لف ــكا الالتيني ــا ألمري ورجوًع
قبــل تلــك الحــركات وبعدهــا، ســاد تشــاؤم 
ــي  ــد اليمين ــول امل ــارين ح ــن اليس ــو ب يف الج
الحكومــات  تــأزم  مــع  الالتينيــة،  أمريــكا  يف 
والرازيــل  فنزويــال  يف  املختلفــة،  اليســارية 
وحتــى كوبــا، وانتــر التشــاؤم مــع انتصــار 
جائــر بولســونارو يف الرازيــل، األزمــة الطاحنــة 
ــالب  ــة االنق ــال ومحاول ــا فنزوي ــرت به ــي م الت
بدفــع الواليــات املتحــدة األمركيــة إلســقاط 
حكومــة مــادورو هنــاك، لدرجــة أنــه بــدأ 
الــراخ حــول املــد اليمينــي يف القــارة والفاشــية 

يف الرازيــل.

املثقفــون  اليســاريون  أصدقاؤنــا  طبًعــا 
وليــس  كمســبة  الفاشــية  يســتعملون  جــًدا 
مصطلًحــا سياســيًا، لكــن هــذا يشٌء آخــر لســنا 
بصــدده اآلن، املهــم أنــه كان مــن الواضــح 
ــاب  ــي، أن انتخ ــي األمم ــار املارك ــا، يف التي لن
بولســونارو مل يكــن دليــالً عــى مــّد “فــايش” أو 
حتــى ميينــي يف الرازيــل، وإمنــا كان دليــالً عــى 
عمــق األزمــة وحديــة املشــهد الســيايس، نتــاج 

االنقالبات والنضال الجامهريي يف أمريكا الالتينية
 marxy.com هذا املقال يف األصل عرض قدمه الرفيق محمد حسام، عضو هيئة تحرير موقع

ومجلة “الحرية والشيوعية”، يف “نادي إىل اليسار” عىل منصة “الكلوب هاوس”، خالل شهر 

يناير/كانون الثاين من هذه السنة. 
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خيانــة حــزب العــامل الرازيــيل، بقيــادة لــوال دا 
ســيلفا وديلــام روســيف مــن بعــده، للجامهــر 
ــم الســاحة السياســية، فجــاء  ــا، وعق وتطلعاته
بولســونارو مبظهــر الحــل مــن خــارج املؤسســة 
ــزاج  ــعبوي امل ــه الش ــس بخطاب ــمية ليالم الرس
تقبــل  تعــد  مل  التــي  للجامهــر  الراديــكايل 
ــا  الحلــول املتذبذبــة والخطــاب الوســطى، متاًم
ــب ترامــب يف  ــام انتُخ ــام كان الوضــع حين مثل

ــة. ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

ــات  ــار يف انتخاب ــوز اليس ــد ف ــة، بع وبرسع
البــرو  الالتينيــة،  أمريــكا  يف  بلــدان  عــدة 
دا  لــوال  بعــودة  الرازيــل  وأخــرًا  وكوملبيــا 
ــد  ســيلفا للحكــم، انقلــب املــزاج اليســاري عن
لــو  كــام  وصــوروا  درجــة،   180 أصدقائنــا 
ــر  ــد انت ــد اآلن فق ــن بع ــة لليم ــه ال رجع أن
ــا، يف النهايــة إذا  اليســار، وهــذا مل يكــن حقيقيً
ــك الحكومــات اليســارية عــن حــل  عجــزت تل
املشــاكل امللحــة للجامهــر وحشــد الجامهــر 
يف مــروع ثــوري إلســقاط الرأســاملية، فمــزاج 
املــزاج  ميتــاز  ينقلــب.  أن  الجامهــر ميكــن 
الطاحنــة،  األزمــات  أوقــات  يف  الجامهــري 
ــر  ــكايل وكث ــه رادي ــة، بكون ــة الحالي ــل األزم مث
ــب، تبحــث الجامهــر يف كل مــكان عــن  التقل
ــم  ــة وعق ــزاب القامئ ــاد األح ــع فس ــل، وم بدي
األحــزاب العامليــة التقليديــة، يجربــون كل 
الحلــول، مــن اليمــن لليســار، لكــن لألســف، أو 
ألقولهــا براحــة لحســن حظنــا، أنــه ال مــكان 

ــخ. ــن التاري ــة م ــذه املرحل ــط يف ه للوس

البريو

كان انتخــاب بيــدرو كاســتيلو مبثابــة زلــزال 
ســيايس يف البــرو، زلــزال يعــر عــن تغيــر 
واالســتقطاب  الطبقــي  الــراع  يف  مهــول 
الســائدة  الطبقــة  شــنت  هنــاك.  الســيايس 
البروفيــة حملــة رشســة لهزميــة النقــايب الــذي 
ــه ماركــي ولينينــي: بيــدرو  يصــف نفســه بأن
كاســتيلو، بغــض النظــر عــن أنــه ليــس كذلــك 
تحــت  حملــة  شــنت  نظرنــا،  وجهــة  مــن 
الفقــر”  هــي  “الشــيوعية  مثــل:  شــعارات 
عليهــا  املســتند  الشــعبية  القاعــدة  لهزميــة 

بيــدرو كاســتيلو.

ــة الرأســاملية  ــا حــدث كان بســبب األزم م
ــرو  ــت الب ــة. عان ــع الجائح ــت م ــي تفاقم الت
مــن أســوأ االنكامشــات االقتصاديــة يف أمريــكا 
ــجلت  ــام 2020، وس ــبة %11 ع ــة بنس الالتيني
أســوأ نســبة مــن الوفيــات الزائــدة، وأســوأ 
معــدل وفيــات يف أي مــكان يف العــامل، وبينــام 
تســابق السياســيون األثريــاء والبروقراطيــة 
ــر  ــوا الجامه ــات ترك ــذ اللقاح ــة ألخ الحكومي

ــوت. لتم

رغبــة  عــن  تعبــرًا  كان  االنتصــار  هــذا 
لبديــل  وتطلعهــا  التغيــر  يف  الجامهــر 
ــدرو كاســتيلو  ــه بي ــا كان ميثل جــذري، وهــو م
ــج  ــدرو برنام ــدم بي ــم. تق ــة نظره ــن وجه م
يالمــس تطلعــات الجامهــر: إعــادة التفــاوض 
بشــأن رشوط العقــود مــع رشكات التعديــن 

ــركات  ــت ال ــيات )وإذا رفض ــددة الجنس متع
ــية  ــة تأسيس ــد جمعي ــا(، وعق ــيتم تأميمه فس
لتغيــر دســتور عــام 1993 املكتــوب خــالل 
ــية  ــعارات حامس ــوري، بش ــة فوجيم ديكتاتوري
ألهبــت الجامهــر مثــل: “ال مزيــد مــن الفقــراء 

ــي”. ــد غن يف بل

بيــدرو كاســتيلو يف حــد ذاتــه كان ميثــل 
ــه  ــي ل ــم ريف ــر، معل ــبة للجامه ــر بالنس الكث
جــذور فالحيــة، متحــٍد للبروقراطيــة النقابيــة، 
ــن يســارها  ــة، م ــن خــارج املؤسســة الحاكم م
مبعنــى أصــح ومناهــض لهــا، هــذا يف ظــل ســئم 
الجامهــر مــن كل األحــزاب الليراليــة القامئــة.

ــات  ــك االنتخاب ــتيلو يف تل ــدرو كاس ــاز بي ف
االســتقطاب  نتيجــة  وهــذا  ضئيــل،  بفــارق 
الســيايس والطبقــي الحــاد يف البــرو. كان أمــام 
بيــدرو كاســتيلو طريقــن: إمــا أن يفــي بوعوده 
عليهــا  االعتــامد  معنــاه  وهــذا  للجامهــر، 
ــت  ــع تح ــا أن يراج ــاملية، وإم ــقاط الرأس إلس
والخــارج.  الداخــل  يف  الرأســاملية  رضبــات 
كانــت الجامهــر عــى اســتعداد للمــي قدًمــا 
إىل النهايــة يف الدفــاع عــن مــروع بيــدرو 

ــتيلو. ــتغله كاس ــا مل يس ــو م ــتيلو، وه كاس

ُذعــرت الطبقــة الســائدة مــن فــوز بيــدرو 
ــه  ــص من ــدة للتخل ــد الع ــدأت تع ــتيلو وب كاس
ــل  ــه كدخي ــوم األول، ظلــت تنظــر إلي ــذ الي من
لســلطتهم  تهديــًدا  يرونــه  كانــوا  عليهــا، 
وامتيازاتهــم، لقــد لجــأت الطبقــة الســائدة 
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لــكل  خلفهــا  مــن  األمريكيــة  واإلمرياليــة 
وإفشــال  كاســتيلو  بيــدرو  لعرقلــة  الحيــل 

مســعاه لتطبيــق سياســاته.

ــن  ــم م ــى الرغ ــتيلو، ع ــج كاس ــر برنام يعت
اإلشــارات إىل ماركــس ولينــن يف كل وثائــق 
الرأســاملية  التنميــة  برامــج  أحــد  حزبــه، 
ــد  ــا اشــراكيًا. كان يري ــة، وليــس برنامًج الوطني
لصالــح  للبــالد  املعدنيــة  الــروة  اســتخدام 
ــة )التعليــم بشــكل رئيــي(  الرامــج االجتامعي
الوطنيــن  األعــامل  “رجــال  مــع  والعمــل 
االقتصــاد”.  “تطويــر  أجــل  مــن  املنتجــن” 
ــد  ــى ح ــا ع ــوادور وبوليفي ــه كان اإلك ومنوذج
ــوادور  ــات اإلك ــن إخفاق ــم م ــه، دون التعل قول

وبوليفيــا.

املشــكلة هــي أن الرأســاملين املســؤولن 
يف  ال  لهــم،  وجــود  ال  الوطنيــن”  “املنتجــن 
الرأســامليون  مــكان آخــر،  أي  البــرو وال يف 
يســتثمرون ليــس مــن أجــل الوطــن وال التنمية 
وإمنــا مــن أجــل األربــاح. إن الطبقــة الســائدة 
يف البــرو، أصحــاب البنــوك، ومــالك األرايض، 
والرأســاملين، مرتبطــون ارتباطـًـا وثيًقــا مبصالــح 
الــركات متعــددة الجنســيات واإلمرياليــة، 
ــذاجة أن  ــتيلو بس ــدرو كاس ــود بي ــي كان ي الت

ــا. ــاوض معه يتف

يفــي  أن  إمــا  معضلــة:  كاســتيلو  واجــه 
بوعــوده للجامهــر، وهــو مــا يعنــي أن يدفــع 

أن  وإمــا  الرأســاميل،  النظــام  مــع  لقطيعــة 
يدخــل يف طريــق املســاومات الرملانيــة -الــذي 
الســائدة،  الطبقــة  مــع  أغلبيتــه-  تعارضــه 
ــقوطه،  ــًدا لس ــج متهي ــعبيته بالتدري ــد ش ويفق

ولألســف اختــار الطريــق الثــاين.

موقفنــا حينهــا، يف التيــار املاركــي األممــي، 
الــذي ميكــن االطــالع عليــه يف موقعنــا العــريب 
واإلنجليــزي، هــو أنــه يجــب دعــم كل خطــوة 
إىل األمــام يخطوهــا بيــدرو كاســتيلو، ونقــد 
ــر  ــرح للجامه ــع ال ــع، م ــذب وتراج كل تذب
كاســتيلو ومروعــه  بيــدرو  ألوجــه قصــور 
ــا تجــاه  ــة، وهــو موقفن ــذ البداي اإلصالحــي من
ــى  ــب ع ــه يج ــارين، وأن ــن اليس كل اإلصالحي
ــق إال يف  ــر أن ال تث ــة والجامه ــة العامل الطبق

ــة. ــا الذاتي قواه

وأخــرًا، تــم تقديــم طلــب عــزل ثالــث ضــد 
الرئيــس بيــدرو كاســتيلو وكان مــن املقــرر 
مناقشــته يف 7 ديســمر مــن قبــل الكونجــرس. 
ومــع ذلــك، يف الســاعة 11:45 صباًحــا مــن 
ــوم، وجــه كاســتيلو رســالة إىل األمــة  نفــس الي
ــن فيهــا حــل الرملــان، رًدا عــى الهجــامت  يعل
املتعــددة والعقبــات التــي وضعهــا الرملــان 
ضــد حكمــه منــذ البدايــة. لكــن لألســف كانــت 

ــع. ــت الضائ ــة يف الوق ــذه محاول ه

ــة  ــتيلو، نتيج ــدرو كاس ــا بي ــا قبله ــد دع لق
ــة املشــاحنات والشــلل الســيايس، منظمــة  حال

إىل  قليلــة  أســابيع  قبــل  األمريكيــة  الــدول 
اإلمرياليــة  يدعــو  كان  أنــه  أي  التدخــل، 
األمريكيــة، دون تعلــم أي يشء مــن تاريــخ 
تدخلهــا يف أمريــكا الالتينيــة، الــذي يهــدف 
ــل  ــن قب ــة م ــد أي محاول ــا ض ــد مصالحه لتأكي
ــى  ــك حت ــر نفســها، مبــا يف ذل الجامهــر لتحري
املحــاوالت اإلصالحيــة الخجولــة التــي مل تشــن 
أبــًدا معركــة حاســمة وجــادة ضــد الرأســاملية.

لــه  بالنســبة  مفاجــئ  رد  جــاءه  لكــن 
ومتوقــع جــًدا بالنســبة لنــا، لقــد نــال مــا 
طلبــه، تدخلــت منظمــة الــدول األمريكيــة 
وأعلنــت أن الرئيــس بيــدرو كاســتيلو قــد خــرق 
أقــرت منظمــة  لذلــك،  الدســتوري.  النظــام 
عــى  وصدقــت  بإقالتــه  األمريكيــة  الــدول 
ــا بــوالرت. وهــذا بــدالً  الرئاســة الجديــدة لدين
مــن أن يتوجــه للجامهــر ويدعوهــا لالحتشــاد 
دفاًعــا عنــه وعــن برنامجــه، وهــو مــا كان 
ــا  ســيلقى اســتجابة واســعة. باختصــار هــذا م

ــداه. ــه ي جنت

ردت الجامهــر بقــوة عــى هــذا االنقــالب، 
وإغالقــات  مظاهــرات  الشــوارع،  اجتاحــت 
عامــة،  وإرضابــات  واعتصامــات  للشــوارع 
ردت الطبقــة الســائدة بعنــف همجــي أدى 
اآلن  حتــى  زالــت  ومــا  العــرات.  ملقتــل 
الســاحة السياســية البروفيــة شــديدة الفــوىض، 
الســلطة االنقالبيــة شــديدة الهشاشــة، الطبقــة 
الســائدة بــدأت يف التصــدع نتيجــة صمــود 
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الجامهــر. ميكــن هزميــة االنقــالب 
األخــر يف البــرو، فقــط إن اتحــدت 
ــة برنامــج  ــة تحــت راي الطبقــة العامل
نضــايل جــريء وحــازم، وهــو مــا ميكــن 
إنتاجــه اســتناًدا عــى الحركــة املتنامية 
ــاج إىل  ــن الجامهــر. الجامهــر تحت ب
قيــادة ثوريــة وبرنامــج اشــرايك جريء 
يبــن لهــم الطريــق إىل األمــام. رفاقنــا 
جبــاًرا  مجهــوًدا  يبذلــون  البــرو  يف 
ويبلــون بــالًء حســًنا، لدينــا مجموعــة 
ــة ونحــن  ــا نشــطة للغاي صغــرة لكنه
ــون  ــوف يحقق ــم س ــن أنه ــون م واثق
نتائــج رائعــة. النضــال الجامهــري 
مســتمر والقمــع أيًضــا لكنــه ال يجلــب 

نفًعــا للطبقــة الســائدة، وهــذا أكــر مــا يرعبهــا. 
ــن  ــاك ع ــاع هن ــور األوض ــب تط ــا أن نراق علين

ــب. كث

الربازيل

األخــرة  الرازيليــة  االنتخابــات  شــهدت 
ــة، بولســونارو -مســتنًدا  اســتقطابًا حــاًدا للغاي
إىل الفئــات األكــر تخلًفا ومحافظــة يف البالد- يف 
ــات  ــوال دا ســيلفا - مســتنًدا إىل الفئ مواجهــة ل
األكــر تقدًمــا بقيــادة الطبقــة العاملــة-. برغــم 
ــوى  ــوال دا ســيلفا افتقــرت إىل محت ــة ل أن حمل
ــر  ــات غ ــى تحالف ــت ع ــذري، وقام ــي ج طبق
وهــو  الرازيليــة،  الرجوازيــة  مــع  مبدئيــة 
ــراردو  ــس، ج ــب الرئي ــار نائ ــر يف اختي ــا ظه م
ــام  ــل ك ــوازي أصي ــيايس برج ــو س ــن، وه ألخم
يقــال. كل هــذا اســتفاد منــه بولســونارو، وهــو 
مــا ظهــر يف فــوز لــوال دا ســيلفا بفــارق ضئيــل.

ــا  ــى القضاي ــه ع ــي حملت ــن أن يبن ــدالً م ب
الطبقيــة، تــم جــره للقضايــا الثقافيــة املجــردة، 
ــوال  ــاول ل ــونارو، وح ــا بولس ــوق فيه ــي يتف الت
التفــوق عــى بولســونارو بامليــل أكــر نحــو 
مصلحتــه،  يف  هــذا  أن  منــه  ظًنــا  اليمــن، 
ــب  ــة مبطال ــة جريئ ــأن حمل ــن ش ــام كان م بين
اجتامعيــة ملموســة، وبخطــاب طبقــي كفاحي، 
والثقافيــة  الدينيــة  االنقســامات  تتجــاوز  أن 

وتنســف شــعبوية بولســونارو.

العاملــة نضــاالً حازًمــا  خاضــت الطبقــة 
ضــد بولســونارو، الــذي كان ميثــل بالنســبة 
لهــا الهجــوم عــى األجــور وظــروف العمــل 
ــع  ــكاريث م ــل ال ــة، والتعام ــتويات املعيش ومس

الجائحــة، مــن أجــل لــوال دا ســيلفا الــذي 
ــوال  ــم أن ل ــك، رغ ــس ذل ــل عك ــون أن ميث يأمل
روســيف،  ديلــام  خــاص  وبشــكل  وحزبــه، 
خــرسوا كثــرًا مــن رصيدهــم أثنــاء تجربتهــم يف 
ــو  ــه ل ــع أن الحكــم، ونســتطيع أن نقــول ونتوق
كان هنــاك مرشــح غــر بولســونارو لــكان خــرس 
ــر  ــح آخ ــاك مرش ــو كان هن ــيلفا، ول ــوال دا س ل
ــاميل  ــيايس ع ــروع س ــيلفا وم ــوال دا س ــر ل غ
وكفاحــي لــكان هــزم بولســونارو بســهولة جــًدا.

بالفعــل،  كُليًــا  شــعبيته  فقــد  قــد  كان 
متيــزت فــرة رئاســته مبظاهــرات ال تنقطــع، 
لشــهور قبــل االنتخابــات كان يخــرج اآلالف 
شــعار: ورافعــن  هاتفــن  الشــوارع   إىل 
ــل!”(،  ــونارو ارح “Fora Bolsonaro!”  )“بولس
منظمــة  يف  الرازيــل،  يف  رفاقنــا  كان  الــذي 
اليســار املاركــي، أول مــن رفعــه، لكــن قيادات 
حــزب العــامل والنقابــات العامليــة كبحــت 
“احــرام  عــى  وحثتهــم  حينهــا،  الجامهــر 
التفويــض الدميوقراطــي لبولســونارو” وانتظــار 
االنتخابــات املقبلــة لطــرده. ويف الوقــت نفســه 
ــارة  ــن بإث ــو اليم ــم نح ــم وميله ــرروا تخاذله ب

ــيًا”! ــونارو “فاش ــون بولس ــن ك ــاوف م املخ

يف النهايــة االنتخابــات ال تحــل املشــاكل 
ــة املوجــودة يف أســس  ــة املوقوت ــا، القنبل تلقائيً
ــة  ــال، األزم ــة الح ــي، بطبيع ــايل ه ــع الح الوض
االجتامعيــة الحــادة التــي تعيشــها الرازيــل 
ــون  واالرتفــاع الحــاد لاّلمســاواة: يعــاين 33 ملي
ــدد  ــام زاد ع ــة، بين ــوء التغذي ــن س ــيل م برازي
خــالل  مســتمر  بشــكل  املاليــن  أصحــاب 

الســنوات األخــرة.

يتــوىل لــوال دا ســيلفا الســلطة حاليًــا يف وقت 

أعمــق أزمــة للنظــام الرأســاميل، حيــث ال ميكنــه 
االســتفادة مــن ارتفــاع أســعار املواد الخــام مثل 
رئاســته املاضيــة، حيــث ال ميكنــه مســك العصــا 
ــوال دا  ــة ل ــتمرت حكوم ــف. إن اس ــن املنتص م
ــزام بالنظــام  ــع، يف االلت ــام هــو متوق ســيلفا، ك
الرأســاميل، فســوف تصبــح حكومــة لشــن املزيد 

مــن الهجــامت عــى الطبقــة العاملــة.

كتب رفاقنا يف الرازيل بعد االنتخابات:

»انتصــار لــوال هــو الخطــوة األوىل، لكــن 
يتوجــب اآلن االســتعداد للنضــال مــن أجــل 
تتوقعــه  الــذي  التغيــر  الحقيقــي:  التغيــر 
صوتــوا  الذيــن  والشــباب  العــامل  جامهــر 
لصالــح لــوال. لقــد تــم هــزم بولســونارو يف 
صناديــق االقــراع، لكــن “البولســونارية” مــا 
يف  هزميتهــا  وســيتعن  وقويــة،  حيــة  تــزال 
ــة  ــاء الطبق ــل، ويف أحي ــن العم ــع وأماك املصان
اإلرضابــات  أســاليب  باســتخدام  العاملــة، 

واملظاهــرات.« الجامهريــة 

وهــو مــا حــدث يف املحاولــة االنقالبيــة 
الشــهر  بدايــة  يف  حدثــت  التــي  اليمينيــة 
ــة  ــن محاول ــا مل تك ــح أنه ــن الواض ــايل، وم الح
جديــة أو مخططــة، حيــث إنهــا حتــى مل تلــق 
ــائدة،  ــة الس ــن الطبق ــرة م ــح معت ــم رشائ دع
وســارعت اإلمرياليــة األمريكيــة بنفــاق إلدانــة 
الخاصــة  ملصلحتهــا  طبًعــا  املحاولــة،  تلــك 
ــا  ــث إنه ــر، حي ــاع أك ــراب األوض ــدم اضط ولع
البــرو.  هــي الداعــم الرئيــي لالنقــالب يف 
بولســونارو  أنصــار  مــن  مجموعــة  اقتحــم 
الجمهــوري  والقــر  الكونجــرس  املتعصبــن 
واملحكمــة العليــا. ويف هــذا الســياق أنصــح 
ــا  ــن رفاقن ــادر ع ــان الص ــراءة البي ــع بق الجمي
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ــاك، تحــت عنــوان: “الرازيــل: ضــد اليمــن  هن
ــد  ــرك موح ــل تح ــن أج ــاليب – م ــر االنق املتآم
مســتقل للطبقــة العاملــة!”، والــذي نقــرأ فيــه: 

هــي  التــي  ألخمــن،   – لــوال  »حكومــة 
حكومــة وحــدة وطنيــة مــع الطبقة الرأســاملية، 
ــيل اليمــن  ــا إىل ممث ــد يده ــن م ــف ع ال تتوق
إىل  لالنضــامم  املتطــرف  اليمــن  وحتــى 
ــيو،  ــيه موس ــاع، خوس ــة. ووزيــر الدف الحكوم
الــذي مــن املفــرض فيــه أن يســهر عــى الدفــاع 
عــن الحكومــة يف مواجهــة التخطيــط لالنقــالب، 
صنــف معســكرات الخيــام ]التــي أقامهــا أنصــار 
بولســونارو[ أمــام الثكنــات العســكرية، والتــي 
كانــت تدعــو إىل التدخــل العســكري، عــى أنهــا 

ــة”.« ــن الدميقراطي ــر ع “تعب

الشــوارع  إىل  بالنــزول  الجامهــر  ردت 
ــة  ــة االنقالبي ــك املحاول ــا لتل ــار معارضته إلظه
ــادة  ــتغله ق ــب أن يس ــا يج ــو م ــلة، وه الفاش
املنظــامت العامليــة واليســارية ليــس فقــط 
ــن  ــن م ــن، ولك ــد اليم ــة ض ــل التعبئ ــن أج م
أجــل االســتقالل الطبقــي للطبقــة العاملــة.

درس يف اإلصالحية

أمريــكا  يف  املاضيــة،  الســنوات  خــالل 
العــامل بشــكل  الالتينيــة بشــكل خــاص ويف 
عــام، تعلمنــا درًســا مهــاًم عــن اإلصالحيــة: 
أن  الســلطة دون  تكــون يف  أن  إنــه ميكنــك 
يعنــي هــذا أن يكــون لديــك ســلطة حقيقيــة. 
لالقتصــاد  الرئيســية  املفاتيــح  دون مصــادرة 

ــون ألي  ــن يك ــي ل ــكل دميقراط ــيرها بش وتس
انتخابــات أو مؤسســة متثيليــة أي أهميــة يف 

ــا. ــد ذاته ح

والعامليــة  اليســارية  األحــزاب  تســتطيع 
الفــوز باالنتخابــات، حتــى الرئاســية، يف ظــروف 
معينــة، لكــن دون أن تنــزع القــوة االقتصاديــة 
للرأســاملين فــإن فوزهــا لــن يــؤدي إال إلحراقها 
وتبديــد رصيدهــا ورشعيتهــا وشــعبيتها بــن 
األزمــات  أوقــات  يف  خصوًصــا  الجامهــر، 
االقتصاديــة، وميكــن أن ميهــد هــذا الطريــق 
ــاملين  ــة الرأس ــه يف النهاي ــن، ألن ــودة اليم لع
ــس  ــات ولي ــون يف الحكوم ــن يتحكم ــم الذي ه
العكــس، مهــام بــدا عكــس ذلــك ومهــام أدعــي 
وتصــور اإلصالحيــون املثاليــون الذيــن يصــوروا 
الــراع الطبقــي واألزمــة االقتصاديــة عــى أنهــا 
أزمــة قــرارات وســامت شــخصية، وليســت أزمة 
مزروعــة يف أســس النظــام الحــايل. بالنســبة 
لنــا نحــن، املاركســيون، ال ننبــذ االنتخابــات 
الرجوازيــة التمثيليــة مــن حيــث املبــدأ، ولكننــا 
للجامهــر  تُظهــر  مــا  بقــدر  مهمــة  نراهــا 
ــة التمثيليــة يف ظــل النظــام  حــدود الدميقراطي
الرأســاميل، وبقــدر مــا تســاعد عــى تعبئــة 
ــا  ــدر م ــر، وبق ــي الجامه ــع وع ــم ورف وتنظي

ــا. ــات نظرن ــن وجه ــر ع ــا بالتعب ــمح لن تس

ــية  ــوى املاركس ــرض الق ــة تع ــف نتيج لألس
ــة  ــرة تاريخي ــة ف ــر طيل ــع كب ــة لراج الحقيقي
كاملــة، نتيجــة عوامــل تاريخيــة عديــدة، مل 
تكــن جاهــزة يف وقــت اســتيقاظ الجامهــر 

هــذا  ولنكــن رصيحــن  املاضيــة،  الفــرة  يف 
ــارات  الوضــع مســتمر حتــى اآلن، القــوى والتي
اليســارية، هــي  بشــكل خــاص  اإلصالحيــة، 
ــع  ــا اآلن تخض ــر، لكنه ــزة أك ــت جاه ــن كان م
لالختبــار القــايس يف بلــد تلــو اآلخــر، وســقطت 
ــا  ــا بنفــس رسعــة صعودهــا، وكان ألغلبه أغلبه
يف  شــهدنا  مثلــام  للغايــة،  عرضيًــا  طابًعــا 
ــة. تعيــش اإلصالحيــة  ــة املاضي الســنوات القليل
ــة النمــو والتعــايف االقتصــادي،  فقــط عــى ترب
وهــذا يظهــر بوضــوح يف أزمــة الرأســاملية 
وهامــش  مســاحة  توفــر  ال  التــي  الحاليــة، 
واليســارين  اليمينيــن  لإلصالحيــن،  منــاورة 

ــواء. ــد س ــى ح ع

بغــض  اليســارين،  اإلصالحيــن  إخفــاق 
النظــر عــن نواياهــم ونزاهتهــم الشــخصية، 
ــط  ــل وس ــد ح ــه ال يوج ــح: إن ــبب واض ــه س ل
بــن مصالــح الرأســاملين والطبقــة العاملــة، 
ــة. أي  ــات االقتصادي ــات األزم ــا يف أوق خصوًص
ــك الحــل الوســط وخدمــة  ــة إليجــاد ذل محاول
تلــك املصالــح الطبقيــة املتناقضــة هــي محاولــة 
عبثيــة وســوف تــؤدي إىل الهزميــة، وأحيانًــا 
ــتياء املعســكرين، العــاميل  ــارة اس ــؤدي إىل إث ت
والرأســاميل. لــو صــح لنــا أن نتعلــم شــيئًا عــن 
مــن  شــيئًا  يتعلمــون  ال  إنهــم  اإلصالحيــن: 
التاريــخ، يقــال إن الغبــاء أن تفعــل نفــس 
ــن  ــة، لك ــج مختلف ــر نتائ ــن وتنتظ ــيء مرت ال
ــس  ــرات ولي ــوه عــرات امل ــيء فعل ــس ال نف
يتعلمــون  مرتــن فقــط، لكنهــم لألســف ال 

ــيئًا. ش
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خـــاتــمـة

ــرو  ــداث يف الب ــة األح ــروري دراس ــن ال م
وتشــييل  اإلكــوادور  وأحــداث  والرازيــل، 
وبوليفيــا التــي تتقاســم كثــرًا مــن التشــابهات 
مــع البــرو، للتحــر لألحــداث املســتقبلية. مــا 
يحــدث اآلن ومــا نحــن بصــدد مناقشــته اآلن ال 
يخــص أمريــكا الالتينيــة فقــط، بــل يخــص كل 
الســرورة الثوريــة التــي بــدأت يف العــامل كلــه، 
والتــي ســوف تتجــذر أكــر، ومــا يحــدث هنــاك 
ميكــن أن ينتقــل بســهولة هنــا. البــرو والرازيــل 
ــرة  ــر عــن ف ــا تعب ــة وإمن ليســوا منــاذج منعزل
أمريــكا  يف  الطبقــي  الــراع  اشــتداد  مــن 

ــه. ــامل كل ــة والع الالتيني

ــة  ــة ليســت نهاي ــإن األحــداث الحالي ــذا ف ل
املطــاف، الســؤال ليــس مــا إذا كان ســيكون 
هنــاك اضطرابــات اجتامعيــة يف الفــرة املقبلــة، 
ــف  ــن باألحــرى كي ألن هــذا يشء حتمــي، ولك
يجــب أن يســتعد الثوريــون لهــا. الــدروس 
الرئيســية لألزمــة املســتمرة يف أمريــكا الالتينيــة 
هــي، أوالً: الطبيعــة العميقــة ألزمــة النظــام 
الدميقراطيــة  مؤسســات  ســمعة  وتشــوه 
ــا: القــدرة الهائلــة واالســتعداد  الرجوازيــة، ثانيً
للنضــال مــن جانــب الجامهــر التــي ال تراجــع 
ــازالت،  ــم تن ــود تقدي ــع وال بوع ــه القم يف وج
ــوايل  ــوى امل ــوازن الق ــن ت ــا: عــى الرغــم م ثالثً
لصالــح الطبقــة العاملــة، هنــاك غيــاب واضــح 
ومؤثــر للعامــل الــذايت - قيــادة ثوريــة ميكنهــا 
دفــع الطبقــة العاملــة نحــو االســتيالء عــى 

ــلطة. الس

اآلن ونحــن يف أعمــق وأعقــد أزمــات النظــام 
الرأســاميل، الطبقــة الســائدة ال متتلــك حــالً 
ــر إىل  ــا تفتق ــا ألنه ــى حــل لصالحه ــة، حت لألزم
رجعيــة  ردة  لتأســيس  االجتامعيــة  القاعــدة 
ــر  ــة أك ــل املــايض، املنظــامت العاملي ــة مث قوي
انحطاطًــا بكثــر عــن املــايض، وهــو مــا يشــكل 
ــا لصــد حركــة الجامهــر، لكــن الجامهــر  مانًع
تتعلــم -ببــطء نوًعــا مــا ولكــن بثبــات واضــح- 
مــن خــالل التجربــة إجــرام النظــام ورضورة 

ــر. التغي

نحــن يف مرحلــة شــديدة االضطــراب، مرحلة 
مــن التقلبــات والتغــرات الحــادة، مبــا يف ذلــك 
التغــرات يف الوعــي، ليــس هنــاك مــكان يف 
العــامل يف مأمــن مــن احتــدام الــراع الطبقــي، 
الوحــش:  بطــن  يف  األحــداث  أثبتــت  كــام 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة. ســوف نشــهد 
ــن  ــد مــن موجــات املــد والجــذر، ومقبل العدي
ــورات  ــورات والث ــن الث ــة م ــة طويل عــى مرحل

ــات. ــورات واالنقالب ــادة، الث املض

ــس  ــا لنالم ــى طاقتن ــل بأق ــب أن نعم يج
يف  التغــر  يف  بــدأ  الــذي  الجامهــر  مــزاج 
كل مــكان، وبشــكل خــاص الشــباب. كتــب 
تروتســي يف عــام 1931: “إن الوقــت، يف الوضع 
العاملــي الحــايل، هــو أمثــن املــواد الخــام”، هــذا 
مــا يجــب أن نضعــه نصــب أعيننــا، إذا مل نكــن 
ــا  ــة ميكنه ــرص مهم ــع ف ــوف تضي ــن س جاهزي
أن توفــر مدخــل النتصــار الثــورة االشــراكية يف 
ــداث  ــا لألح ــدر جاهزيتن ــامل. بق ــة والع املنطق

املســتقبلية بقــدر مــا ســوف نقلــص فــرة 
احتضــار النظــام الرأســاميل شــديدة االضطــراب 
ــا ووالدة  والدمويــة التــي نعيــش يف ظلهــا حاليً

ــرايك. ــع االش املجتم

ــكان  ــن يف كل م ــين والثوري ــة املاركس مهم
هــي حــل هــذه املســألة، مســألة غيــاب العامل 
ــوي،  ــار ماركــي ق ــاء تي ــن خــالل بن ــذايت، م ال
ــي،  ــور أمم ــة، مبنظ ــة العامل ــذر يف الطبق متج
ميكنــه التدخــل يف االنتفاضــات والثــورات التــي 
ــار  ــر مس ــا، لتغي ــة يف بلدانن ــتحدث ال محال س
األحــداث. وتحقيــق، يف بلــد تلــو اآلخــر، انتصاًرا 
حقيقيًــا ســيغر املجتمــع واملنطقــة، والعــامل 
بــأرسه. هــذا مــا نســعى إليــه يف التيــار املاركي 
األممــي وندعــو كل مــن يتفــق معنــا لالنضــامم 
إلينــا يف هــذا النضــال العظيــم واملهمــة الثوريــة 

األهــم: مهمــة بنــاء التيــار املاركــي األممــي.

تسقط الرأساملية!	 
عاشت الطبقة العاملة!	 
عاش التيار املاركيس األممي!	 
ــية 	  ــامت ماركس ــاء منظ ــل بن ــن أج م

ــة! ثوري
الثــورة 	  انتصــار  ســوى  بديــل  ال 

عامليــة! حكومــة  بقيــادة  االشــرتاكية 

 محمد حسام
23 يناير/كانون الثاين 2023
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الصــور التــي أرســلها تلســكوب جيمــس 
ويــب الفضــايئ )JWST( أذهلــت العــامل. هــذه 
هــي أدق وأبعــد صــور للكــون حصلــت عليهــا 
ــرء،  ــع امل ــد يتوق ــام ق ــى اآلن. وك ــة حت البري
ــك اليســوعين،  ــامء الفل ــد وصــف أحــد عل فق
ــور  ــذه الص ــكان، ه ــد الفاتي ــن يف مرص العامل
اإللهــي،  اإلبــداع  لنــا  »تكشــف  أنهــا  عــى 
ــة  ــه املذهل ــرى قوت ــا أن ن ــن خالله ــا م وميكنن

ــامل«1. ــه للج وحب

ــداع اإللهــي،  ــد اإلب ــدا عــن متجي لكــن وبعي
بــدأ  التلســكوب اآلن يف إرســال البيانــات التــي 
الخلــق  تحديــات خطــرة ألســطورة  تطــرح 
ــم.  ــار العظي ــة االنفج ــة املســامة: نظري الحديث
تفنيــد  يزيــد يف  الفضــاء،  فكلــام تعمــق يف 

األحــكام املســبقة القدميــة حــول أصــل الكــون 
ــائل  ــى املس ــا ع ــوء المع ــي ض ــوره، ويلق وتط

ــة. ــة واملهم ــفية العميق ــة والفلس العلمي

ــكوب  ــع التلس ــم وض ــايض، ت يف دجنــر امل
ــن  ــر ع ــون كيلوم ــد بـــ 1,5 ملي ــدار يبع يف م
كوكبنــا، وبعــد حــوايل ســتة أشــهر مــن املعايــرة 
و12 ســاعة فقــط مــن التشــغيل الكامــل، أنتــج 
أكــر الصــور إبهــارا. فبفضــل عينــه القويــة، 
التــي تبلــغ مســاحتها 25 مــرا مربعــا، والقــادرة 
عــى اكتشــاف نطــاق واســع مــن ضــوء األشــعة 
تحــت الحمــراء، بقــوة مائــة مــرة مــن ســابقه 
ــس  ــكوب جيم ــد تلس ــل-، يَع ــكوب هاب -تلس
ويــب بإحــداث ثــورة يف فهمنــا للكــون ومكاننــا 

فيــه.

قامــت ناســا، خــالل مؤمتــر صحفــي، بعــرض 
خمــس صــور مذهلــة.

ســديم  نالحــظ  الصــور  تلــك  إحــدى  يف 
كارينــا، الــذي يقــع عــى بعــد 7500 ســنة 
ــار  ــاز والغب ــن الغ ــة م ــن األرض: كتل ــة م ضوئي
لنجــوم جديــدة. هنــا  التــي هــي حضانــة 
بدقــة  يدرســوا  أن  مــن  العلــامء  ســيتمكن 
ــة  ــام أوضحــت عامل ســرورة والدة النجــوم. وك
ناســا، آمــر ســراوغن: »نــرى عــددا هائــال مــن 
ــة  ــدرات كوني ــد منح ــم رص ــث يت ــوم حي النج
ــرة  ــوم الصغ ــر النج ــه. تظه ــة ل ــر ال نهاي وبح
يف ســديم كارينــا، حيــث تشــكل األشــعة فــوق 
البنفســجية والريــاح النجميــة جدرانــا ضخمــة 
مــن الغبــار والغــاز. ميكننــا أن نــرى مئــات 

تلسكوب جيمس ويب

عين على كون النهائي في الزمان والمكان
بعــد ثالثــني عامــا عــىل إطــالق تلســكوب هابــل، هــا هــو خلفــه، تلســكوب جيمــس ويــب، يدخــل الخدمــة. توقــع 

علــامء الكونيــات )Cosmologists( أنصــار نظريــة االنفجــار األعظــم أن يُظهــر لهــم التلســكوب املجــرات الشــابة بعــد 

“بدايــة” الكــون بقليــل. لكــن تلســكوب جيمــس ويــب، بعــد أن أطــل يف أعــامق الكــون، أرســل صــورا تفنــد النظريــة 

الســائدة يف علــم الكونيــات، وتشــري إىل كــون رسمــدي يف الزمــان واملــكان. هــذا مــا يوضحــه الرفيقــان: ديفيــد غارســيا 

كولــني وفينســنت أنجرييــر الــذي نـُـر، باإلنجليزيــة ألول مــرة، يف العــدد 39 مــن مجلــة “الدفــاع عــن املاركســية”.
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فقاعــات  عــى  أمثلــة  الجديــدة.  النجــوم 
ونفاثــات أنشــأتها النجــوم حديثــة الــوالدة، 
ــة يف  ــرات الكامن ــن املج ــد م ــود املزي ــع وج م

الخلفيــة«.

والصــورة املذهلــة األخــرى هــي صــورة 
“ســديم االنفجــارات الثامنيــة”. تظهــر نجــام يف 
ــه، عــى بعــد حــوايل 2500 ســنة  لحظــات موت
ــة  ــرة عمالق ــا بدائ ــا، محاط ــن كوكبن ــة م ضوئي
ــة  ــا )Amoeba(  ضخم ــبه أميب ــاز تش ــن الغ م
يف  وســطها.  يف  يحتــر  ســاطع  نجــم  مــع 
ــد  ــا” ميكــن للعلــامء دراســة النجــوم عن “كارين
والدتهــا، بينــام نراهــا هنــا ]ســديم االنفجــارات 

ــا. ــرورة موته ــة[ يف س الثامني

حقــا  للدهشــة  إثــارة   األكــر  والصــورة 
هــي تلــك التــي أخذهــا التلســكوب لخامســية 
التــي   ،”The Stephan Quintet“ ســتيفان 
ضوئيــة.  ســنة  مليــون   300 حــوايل  تبعــد 
ــة  ــرات، أربع ــس مج ــورة لخم ــاط ص ــم التق ت
ــا البعــض، وهــي أول  ــدور حــول بعضه ــا ت منه
مجموعــة مدمجــة مــن نوعهــا متــت مالحظتهــا 
عــى اإلطــالق. يبــدو أن تلــك الرقصــة الكونيــة 
ــدر  ــة مرتبطــة بوجــود ثقــب أســود، يُص الهائل
ــف  ــار ضع ــو 40 ملي ــادل نح ــة تع ــازا بطاق غ
ملعــان الشــمس. ووفقــا لعاملــة الفلــك يف وكالــة 
»ال  جياردينــو:  جيوفانــا  األوروبيــة،  الفضــاء 
ميكننــا رؤيــة الثقــب األســود نفســه، لكننــا نــراه 
The swirling mate- )يلتهــم املــادة الدوامــة 

ــوا، باســتخدام  ــامء أن يتمكن ــل العل rial(«. يأم
هــذه البيانــات األخــرة، مــن الكشــف عــن 
ــرات،  ــن املج ــدث ب ــي تح ــالت الت ــوع التفاع ن
والــدور الــذي تلعبــه مثــل هــذه الرقصــات 

املضطربــة يف والدة الكيانــات الكونيــة.

وعــى بعــد 1150 ســنة ضوئيــة فقــط مــن 
األرض، نالحــظ كوكبــا غازيــا عمالقــا أطلــق عليه 
ــة  ــف كتل ــه نص ــغ كتلت ــمWASP-96b ، تبل اس
املشــري تقريبــا لكنــه أكــر منــه بـــ 1,2 مــرة، 
والــذي تــم العثــور داخــل غالفــه الجــوي عــى 
دليــل عــى وجــود املــاء. بخــار املــاء، الــذي هــو 
ــاة كــام  ــور الحي الــرط املســبق األســايس لظه
نعرفهــا، ميكــن أن يكــون وفــرا يف الكــون. لقــد 
تــم اكتشــاف حــوايل 5000 كوكــب خارجــي 
ــام  ــذ ع ــا الشــمي( من ــب خــارج نظامن )كواك
ــب  ــس وي ــكوب جيم ــاعدنا تلس 1995. وسيس
عــى دراســتها وتحديــد مــا إذا كان بعضهــا 

ــاة. ــك رشوط الحي ميتل

ــش  ــوع املده ــدة التن ــور الجدي ــر الص تُظه
للــامدة يف كل اللحظــات املذهلــة العديــدة 
لتطورهــا. إنهــا تكشــف عــن كــون هــو مشــهد 
والدمــار،  الــوالدة  مــن  هائلــة  لســرورات 
النجــوم  تنتــج  تصورهــا  ميكــن  ال  وتوتــرات 
واملجــرات، والتــي تنشــأ منهــا ظــروف الحيــاة؛ 
التعقيــد  تظهــر  مذهلــة  بانوراميــة  صــور 

املتزايــد للــامدة يف تطورهــا الديالكتيــي.

االنفجار العظيم

رمبــا كانــت الصــورة األكــر روعــة وانتشــارا 
هــي تلــك التــي التقطــت مــن مشــهد مذهــل 
ملجــرات بعيــدة تُعــرف باســم حقــل ويــب 
ــر  ــون، مدي ــل نيلس ــا لبي ــق األول. ووفق العمي
ــن  ــرا م ــزءا صغ ــذا: »ج ــل ه ــا، ميث ــة ناس وكال
ــع ذراع  ــى إصب ــل ع ــة رم ــم حب ــون، بحج الك
ممــدودة«. ميكــن مالحظــة عــدد ال يحــى مــن 
املجــرات مــن كل األشــكال التــي ميكــن تخيلهــا 
يف هــذا الجــزء املتــاليش مــن الســامء: مجــرات 
ــة  ــرات مفلطح ــدودة )Elongated( ، ومج مم
بعضهــا  دائريــة؛  ومجــرات   ،)Flattened(
ــى  ــى ع ــا تطغ ــة أنه ــان لدرج ــديدة اللمع ش
جرانهــا. وأضــاف نيلســون: »إن الكــون يغمرنــا. 

وتخيــل  تصــوره  عــى  قادريــن  غــر  نحــن 
هــذه  مــع  أفضــل  الوضــع  هــل  ضخامتــه. 
الصــور؟ ال توجــد صــورة ميكــن أن متثلــه بــكل 
عظمتــه، إال أنــه ابتــداء مــن هــذا األســبوع صار 
لدينــا أقــرب تصــور عنــه. كنــا طــوال األســبوع 
نبحــث بشــغف يف الصــورة األوىل التــي التقطهــا 
تلســكوب جيمــس ويــب. كــْم كان كارل ســاغان 
سيبتســم اليــوم لــو أنــه متكــن مــن رؤيــة هــذه 

ــورة!«. الص

تظهــر  -والتــي  املجــرات  هــذه  أبعــد 
كأقــواس مــن األشــعة تحــت الحمــراء، بســبب 
ــاح األحمــر”، وعدســات  ــا يســمى بـــ “االنزي م
الظاهــري-  شــكلها  تشــوه  التــي  الجاذبيــة 
أطلقــت ضوأهــا منــذ أكــر مــن 13 مليــار ســنة، 
وفقــا للحســابات األوليــة، أي بعــد بضــع مئــات 
ماليــن مــن الســنوات فقــط عــن اللحظــة التــي 
ــم، أن  ــار العظي ــة االنفج ــا لنظري ــرض، وفق يُف
الكــون بأكملــه قــد نشــأ فيهــا، قبــل 13,8 مليــار 
ــرات  ــن املج ــد م ــد واملزي ــد املزي ــنة. إن رص س
ــل  ــاوز بقلي ــكاد تتج ــة بال ــود إىل أزمن ــي تع الت
البدايــة املفرضــة للكــون يثــر تســاؤالت جديــة 
ــم.  ــة االنفجــار العظي حــول مــدى صحــة نظري
ــة  ــرات مرق ــود مج ــر وج ــن تفس ــف ميك كي
مكتملــة التكويــن يف مــا ميكــن اعتبــاره مجــرد 
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لحظــة بعــد نشــوء الكــون؟ إن ذلــك أشــبه 
البلــوغ  مكتمــل  يَظهــر  شــخص  مبشــاهدة 
ألكــر  وفقــا  لكــن  الــوالدة.  بعــد  مبــارشة 
النــامذج املقبولــة عــى نطــاق واســع عــن 
تشــكيل املجــرات، تتشــكل املجــرات العمالقــة 
ــا  ــع تدريجي ــة تتجم ــرة باهت ــحب صغ ــن س م
هــذه  الكونيــة.  االندماجــات  خــالل  مــن 

الســرورة تســتغرق مليــارات الســنن.

ــون  ــرض أن يك ــن املف ــذي م ــت ال يف الوق
ــك  ــع تل ــه، تتوق ــا زال يف بدايت ــه م ــون في الك
النظريــة وجــود فقــط مجــرات قزمــة، صغــرة 
وباهتــة لدرجــة أننــا بالــكاد نتوقــع رؤيــة 
أي يشء منهــا عــى اإلطــالق. أمــا املجــرات 
العمالقــة فتتشــكل فقــط يف وقــت الحــق مــن 
ــا، يف  ــا هن ــه لدين ــة. إال أن ــات الكوني االندماج
الصــور األوىل التــي أرســلها تلســكوب جيمــس 
ــة إىل  ــل: عمالق ــة بالفع ــرات عمالق ــب، مج وي
ــد  ــون ق ــن أن تك ــن املمك ــس م ــه لي درجــة أن
تشــكلت ببســاطة يف الزمــن املحــدد لهــا يف 

ــم. ــار العظي ــة االنفج نظري

ــك  ــي ســبقت تل ــات الرصــد الت ــى عملي حت
كانــت  ويــب  جيمــس  بتلســكوب  الخاصــة 
تصيــب بالفعــل بعــض علــامء الفلــك بشــكوك 
مقلقــة. ففــي عــام 2016، تــم اكتشــاف مجــرة 

إن  املعتمــدة  النظريــات  تقــول   .  GN-z11
ضوأهــا ينبعــث منــذ مــا قبــل 13,4 مليــار 
ــن  ــط م ــنة فق ــون س ــد 400 ملي ــنة، أي بع س
األصــل املفــرض للكــون. إن 400 مليــون ســنة، 
مــن وجهــة النظــر الفلكيــة، ليســت ســوى 
ــم اكتشــاف  هنيهــة صغــرة. ويف عــام 2020، ت
أقــدم ثقــب أســود تــم رصــده حتــى اآلن، يبلــغ 
عمــره 12,8 مليــار ســنة. لكــن كيــف ميكــن أن 
ينشــأ الثقــب األســود يف وقــت كان يُفــرض أن 
ــبب يف  ــث ال تتس ــة بحي ــرة للغاي ــادة منت امل
ــت،  ــي سميثورس ــول بي ــة؟ تق ــار الجاذبي انهي
ــة يف  ــفورد واملتخصص ــة أكس ــة يف جامع الباحث

ــوداء: ــوب الس الثق

ــا  ــكلت ثقوب ــوم األوىل ش ــرض أن النج »لنف
ســوداء بعــد حــوايل 200 مليــون ســنة مــن 
االنفجــار العظيــم. لدينــا، بعــد أن انهــارت 
ــار ســنة  تلــك النجــوم، حــوايل ثالثــة عــر ملي
ونصــف لينمــو الثقــب األســود إىل مليــارات 
أضعــاف كتلــة الشــمس. إال أن هــذا وقــت 
قصــر جــدا للحصــول عــى هــذا الحجــم الكبــر 

ــط«2. ــي فق ــو التدريج ــالل النم ــن خ م

ثــم، يف عــام 2021، تــم اكتشــاف مجــرة 
حلزونيــة  مجــرة  وهــي   ،BRI 1335-0417
عمرهــا 12,4 مليــار ســنة، أي قبــل حــوايل 

مليــار ســنة مــن الوقــت الــذي يُعتقــد أنــه مــن 
املمكــن فيــه، وفقــا لنظريــة االنفجــار العظيــم، 
ــدة.  ــرات املعق ــن املج ــوع م ــذا الن ــكل ه تش
قــال عــامل الفيزيــاء يف جامعــة الباســيفيك3، 
غيلرمــو بــارو: »لقــد اكتشــفنا “فيلــة املامــوث” 
يف الكــون يف وقــت مــن املفــرض فيــه أال تكــون 
ــن  ــد م ــة إىل مزي ــن بحاج ــودة. واآلن نح موج
ــاك«.  ــت إىل هن ــف وصل ــة كي ــات ملعرف البيان
ــد  ــاء مزي ــب بإلق ــس وي ــكوب جيم ــد تلس يَع
مــن الضــوء عــى هــذه األســئلة. إال أننــا نتوقــع 
ــات الجديــدة ســوف تــؤدي فقــط إىل  أن البيان
ــة  ــدي نظري ــاكل ملؤي ــن املش ــد م ــق املزي خل

ــم. ــار العظي االنفج

مــا يــزال الوقــت مبكــرا، وال بــد مــن إجــراء 
تحليــل أكــر رصامــة لتأكيــد املالحظــات األولية، 
لكــن البعــض يعتقــدون بالفعــل أن تلســكوب 
املجــرات  أقــدم  صــور  قــد  ويــب  جيمــس 
 GLASS-z11 :ــى اآلن ــم اكتشــافها حت ــي ت الت
عليهــام  يطلــق  اللــذان   ،GLASS-z13و
اســم Glassy4. ووفقــا للتحليــل األويل فقــد 
ــون  ــد 300 ملي ــان بع ــان املجرت ــكلت هات تش
ــة  ــم. باملقارن ــار العظي ــن االنفج ــط م ــنة فق س
معهــام، يبلــغ عمــر كوكبنــا 4,5 مليــارات ســنة، 
ــون  ــة، 200 ملي ــا، درب التبان وتســتغرق مجرتن
ــتطع  ــط! ال تس ــدة فق ــامل دورة واح ــنة إلك س
ــرات أن  ــور املج ــن تط ــيكية ع ــة الكالس النظري
ــل  تفــرس كيــف تكونــت هــذه املجــرات يف مث
ــوى  ــت س ــذه ليس ــر. وه ــت القص ــذا الوق ه
أنهــا  أخــرى  دراســات  تدعــي  إذ  البدايــة، 
تعرفــت عــى مجــرات أقــدم. وعــى حــد تعبــر 

ــه: ــي فإن ــي علم صحف

ــاء  ــامء الفيزي ــف عل ــد اكتش ــع لق »يف الواق
ــة بالفعــل أن الكــون املبكــر قــد يكــون  الفلكي
أكــر انشــغاال مــام كانــوا يتوقعــون. رمبــا تكــون 
النجــوم قــد بــدأت تتشــكل مبعــدل أرسع بكثر 
مــام توقعــه بعــض النــامذج. كيــف اندمجــت 
ــرات يف  ــذه املج ــن ه ــدأت يف تكوي ــادة وب امل
وقــت مبكــر؟ ال نعــرف بعــد. لكــن تلســكوب 
جيمــس ويــب، عــى مــا يبــدو، يعيــد بالفعــل 
ــة،  ــن بداي ــه ع ــا نعرف ــا أنن ــا اعتقدن ــة م كتاب

ــة كل يشء«.5 ــنا، بداي حس

املقــال  يتابــع   ،”Glassy“ إىل  إشــارة  ويف 
منبهــرون  الفلــك  »علــامء  قائــال:  نفســه، 
ــة Glassy، والتــي، باإلضافــة إىل كونهــا  بإمكاني
محطمــة محتملــة لألرقــام القياســية، فهــي 
أيضــا أغــرب بكثــر مــام كانــوا يتصــورون. لطاملا 
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اعتقــد علــامء الفلــك أن املجــرات ال ميكنهــا أن 
تكــون كبــرة جــدا يف وقــت مبكــر مــن تاريــخ 
الكــون، وأنهــا ســتبدأ يف االنتفــاخ بالنجــوم 
ــار  ــن االنفج ــنة م ــون س ــوايل 500 ملي ــد ح بع
العظيــم. لكــن Glassy شــديدة الســطوع، مــام 
يشــر إىل أنهــا تحتــوي عــى وفــرة مــن النجــوم، 
والتــي يبلــغ حجــم كتلتهــا مجتمعــة مليــار 

ــنا«6. ــة شمس ــرة كتل م

ليــس وحــده حجــم هــذه املجــرات مــا 
يطــرح مشــكلة للنظريــة الســائدة. بــل وكذلــك 
تكوينهــا. تشــر املــواد التــي تتكــون منهــا 
عــادة، إىل أنــه قــد متــت إعــادة تدويرهــا عــى 
مــدى أجيــال عديــدة مــن تكويــن النجــوم. 
يقــول منظــرو االنفجــار العظيــم إن كل مــا 
كان موجــودا بعــد االنفجــار األويل الــذي أنتــج 
ــات  ــوم وكمي ــون، هــو الهيدروجــن والهيلي الك
ــا  ــا وجدن ــة. لكنن ــارص الثقيل ــن العن ــة م ضئيل
ــة  ــارص الثقيل ــة مــن العن ــرة مفاجئ بالفعــل وف
ــي نتجــت يف النجــوم الســابقة، يف  ــار، الت والغب
تلــك املجــرات املبكــرة. ومــرة أخــرى، عــى حــد 
تعبــر عــامل درس مثــل هــذه املجــرات املبكــرة 

يف عــام 2020:

ــن خــالل الدراســات الســابقة،  ــا، م »توصلن
الفتيــة تفتقــر  إىل أن مثــل هــذه املجــرات 
ــن  ــوايل %20 م ــا ح ــا  وجدن ــار. إال أنن إىل الغب
ــة  ــك الحقب ــي تجمعــت خــالل تل املجــرات الت
ــار وأن  ــة جــدا بالغب املبكــرة هــي بالفعــل غني
جــزءا كبــرا مــن الضــوء فــوق البنفســجي 
ــل  ــي بالفع ــوالدة مخف ــة ال ــن النجــوم حديث م

ــار«7. ــك الغب ــطة ذل بواس

-التكتــالت  املجــرات  تكويــن  مســألة  إن 
الهائلــة للغــازات والغبــار والنجــوم الدوامــة 
)Swirling(- ليســت ســوى قمــة جبــل الجليــد. 
لقــد كشــف علــم الفلــك الرصــدي عــن بنيــات 
إربــاك  يف  تســبب  مــام  جــدا،  جــدا  كبــرة 
ــار  ــة االنفج ــار نظري ــك أنص ــامء الفل ــام لعل ت
تشــكل  التــي  لالفراضــات  فوفقــا  العظيــم. 
جــزءا مــن نظريــة االنفجــار العظيــم، ال ميكــن 
ــن 250  ــاعه ع ــد اتس ــوين أن يزي ــم ك ألي جس
مليــون ســنة ضوئيــة8. ومــع ذلــك فــإن علــامء 
الفلــك يكتشــفون كل عــام بنيــات عمالقــة أكــر 
فأكــر يبلــغ اتســاعها ماليــر الســنن الضوئيــة.

يف عــام 2021، اكتشــف علــامء الفلــك بنيــة 
أطلــق عليهــا اســم “القــوس العمــالق”. وعــى 
الرغــم مــن أنهــا خافتــة جــدا، بحيــث ال ميكــن 

رؤيتهــا بالعــن املجــردة، فإنهــا تغطــي مســاحة 
ــإن هــذه  ــك، ف ــع ذل ــن الســامء. وم واســعة م
السلســلة الهائلــة مــن املجــرات تقــع عــى 
بعــد 09 مليــارات ســنة ضوئيــة، ويبلــغ طولهــا 
3,3 مليــارات ســنة ضوئيــة. ليــس هنــاك شــك 
يف أن تلســكوب جيمــس ويــب سيســتمر يف 
اكتشــاف بنيــات عمالقــة األخــرى، ورمبــا بعــض 
البنيــات التــي تكــون أكــر حتــى مــن “القــوس 

العمــالق”9.

ــارات  ــتغرق ملي ــه سيس ــوء نفس ــى الض حت
الســنن الجتيــاز مثــل هــذه البنية. وسيســتغرق 
الســقوط الحــر للــامدة بفعــل الجاذبيــة دهورا.

ــة  ــات ثقيل ــافات رضب ــذه االكتش ــه ه توج
ــك  ــى ذل ــد انته ــم. لق ــة االنفجــار العظي لنظري
ــن  ــن ع ــدور املدافع ــذي كان يف مق ــت ال الوق
املعطيــات،  عنــق  يل  يف  االســتمرار  النظريــة 
ــود ،  ــدى عق ــى م ــا ع ــي فعلوه ــة الت بالطريق
ــم  ــب وجهــة نظره ــات لتناس ــرض املالحظ لف

ــبقة. املس

ابتــكار  مــع  الحقيقــي  العلــم  يتقــدم 
تراكــم  مالحظاتنــا.  رشح  مهمتهــا  نظريــات 
ــب  ــرها، يتطل ــن تفس ــي ال ميك ــات الت املالحظ
يف مرحلــة معينــة مراجعــة النظريــة. هنــاك 
ــك.  ــامء الفل ــن عل ــوش ب ــزاج مش ــد م بالتأكي
مــزاج “الذعــر!”10. كــام يقــول أحــد العناويــن. 
وقــد غــردت أليســون كركباتريــك، مــن جامعــة 
الحــايل،  الوقــت  يف  »أنــا  قائلــة:  كانســاس، 
يف الســاعة الثالثــة صباحــا، مــا أزال ســاهرة 
مســتلقية أتســاءل عــام إذا كان كل مــا فعلتــه 

خطــأ«.

ومــع ذلــك فــإن وعــي نخــب املجتمــع 
العلمــي محافــظ للغايــة. ولذلــك فإنهــم بــدال 

ــة  ــة الســائدة - نظري ــن التشــكيك يف النظري م
االنفجــار العظيــم- تجدهــم ينكــرون عــى 
املجــرات ســرورة تطورهــا. فبالنظــر إىل األدلــة 
ــون نفســه  ــدم الك ــة ق ــى أن املجــرات قدمي ع
االنفجــار  نظريــة  مؤيــدو  يفــرض  تقريبــا، 
ــكلت أرسع  ــرة تش ــرات املبك ــم أن املج العظي

مــام كان يُفــرض يف البدايــة.

ــخ الكــون  ال يوجــد ســبب الفــراض أن تاري
املحــيل مل تتخللــه فــرات مــن التطــور املفاجــئ. 
ــادة  ــة ح ــرورات ديالكتيكي ــون بس ــر الك يزخ
ومفاجئــة. وبالتــايل فــإن محــاوالت تعديــل 
ــا أي  ــس له ــرات لي ــن والدة املج ــة لزم املقارب
عالقــة بتفســر ميــالد املجــرات، بــل كل غايتهــا 
إنقــاذ نظريــة أصبحــت موضــع تشــكيك متزايد 

ــدة. يف ضــوء االكتشــافات الجدي

انزياح دوبلر

مــن  العظيــم  االنفجــار  نظريــة  عانــت 
يف  “التعديــالت”  هــذه  مثــل  مــن  العديــد 
تاريخهــا. لقــد نشــأت هــذه النظريــة الكونيــة 
مــن أكــر االفراضــات عبثيــة يف تاريــخ العلــم. 
خــالل عرينيــات القــرن املــايض، اكتشــف 
عــامل الفلــك، إدويــن هابــل، أنــه كلــام ابتعــدت 
املجــرة عنــا، كلــام بــدت أكــر احمــرارا. ميكــن 
تفســر هــذا االحمــرار باإلشــارة إىل مــا يُعــرف 
ــاف  ــدو أطي ــث تب ــر”، حي ــر دوبل ــم “تأث باس
ضــوء األجســام التــي تبتعــد عنــا أكــر احمــرارا. 
ومــن هنــا خلــص علــامء الفلــك إىل أن الكــون 
ــم متطيــط  ــه ت ــه يتوســع. إال أن ــدو أن املــريئ يب
هــذا االســتنتاج إىل أقــى حــدوده وأكرهــا 
ســخافة: إذا كان كل يشء يتحــرك بعيــدا عــن أي 
يشء آخــر، فــال بــد أنــه، يف وقــت مــا مــن تاريخ 
الكــون، كانــت كل املــادة مركــزة يف نقطــة 
نظريــة  عــن  املدافعــون  )يســميها  واحــدة 
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االنفجــار العظيــم “املتفــرد”( ليســت أكــر مــن 
ذرة هيدروجــن واحــدة. ويف ذلــك الوقــت، 
ــن  ــل م ــط، ب ــة فق ــادة والطاق ــر كل امل مل تظه
ــد  ــه ق املفــرض أن نســيج املــكان والزمــان ذات

ــا. ــود أيض ــر إىل الوج ظه

لكــن انزيــاح دوبلــر هــو، يف أفضــل األحوال، 
ــل عــى توســع قطــاع مــن الكــون، وليــس  دلي
عــى بدايــة وحيــدة ومطلقــة للزمــان واملــكان. 
لدينــا هنــا مثــال مؤســف لحقيقــة يتــم دفعهــا 
ــزة  ــا بقف ــام فعلي إىل حدودهــا الســخيفة والقي
كونيــة. ال يتعلــق االنفجــار العظيــم باألدلــة 
العلميــة بقــدر مــا يتعلــق بالتفســر الفلســفي 
لألدلــة. إن كــون جــزء مــن الكــون داخــل أفقنــا 
ــأن  ــا ب ــه يتمــدد، ال يســمح لن الضيــق يبــدو أن
نؤكــد أن الكــون بــأرسه يفعــل ذلــك، فباألحــرى 
أن نســتخلص مــن هــذه الحقيقــة أن كل هــذا 
ــا املــكان  ــر منه ــج مــن نقطــة متفــردة ظه ينت

والزمــان بشــكل غامــض.

ــي  ــم يعن ــار العظي ــر البعــض أن االنفج ينك
ــار  ــة االنفج ــون أن نظري ــن. يزعم ــة الزم بداي
العظيــم تفــرض فقــط أن الكــون كان موجــودا 
يف حالــة حــارة وكثيفــة يف املــايض. ومــع ذلــك 
بارزيــن  معارصيــن  كونيــات  علــامء  فــإن 
الزمــن.  بدايــة  عــن  الواقــع  يف  يدافعــون 
أوضــح ســتيفن هوكينــغ أن »)الكــون( مل يكــن 
موجــودا منــذ األزل. بــل لقــد كان للكــون، 
والزمــن نفســه، بدايــة مــع االنفجــار العظيــم... 
ــي، كان ميكــن أن تكــون  ــن الحقيق ــة الزم بداي
ــن  ــار قوان ــن أن تنه ــث ميك ــردة، حي ــة مف حال
نظريــات  كل  براحــة  لكــن  الفيزيــاء«11. 
االنفجــار العظيــم البديلــة التــي تحــاول تجنــب 
املتفــرد )“االرتــداد الكبــر”، اصطــدام األغشــية، 
إلــخ( ليســت أقــل تخمينــا أو عبثيــة مــن فكــرة 

ــرد. املتف

عــامل الفلــك الــذي كان أول مــن اقــرح 
فرضيــة االنفجــار العظيــم يف عرينيــات القــرن 
املــايض، جــورج لوميــر، مل تكــن لديــه بالتأكيــد 
مشــكلة مــع فكــرة أن االنزيــاح األحمــر الكــوين 
ــن  ــأ م ــد نش ــون ق ــا أن الك ــة م ــت بطريق يثب
العــدم. فبســبب كونــه كاهنــا، كان واضحــا 
لــه كيــف ميكــن خلــق الكــون مــن ال يشء: 
ــح  ــر مبدي ــاز  لومي ــد ف ــرب. وق ــه ال ــد خلق لق

ــان. ــز اإلمي ــهامه يف تعزي ــكان إلس الفاتي

ومــع ذلــك، فقــد يبــدو مــن املثــر لإلعجــاب 
أن هــذه النظريــة، التــي تــم اقراحهــا ألول مــرة 
يف عرينيــات القــرن املــايض، قــد اجتــازت 
ــرن  ــدة ق ــدي مل ــك الرص ــم الفل ــارات عل اختب
ــام  ــم ك ــار العظي ــة االنفج ــن نظري ــل. لك كام
ــطحي  ــابه س ــوى تش ــل س ــوم ال تحم ــي الي ه
مــع فرضيــة لوميــر األصليــة، وذلــك عــى وجــه 
ــق  ــرر يف التواف ــلها املتك ــبب فش ــد بس التحدي
مــع نتائــج الرصــد. كان “النجــاح” امللحــوظ 
ــرن  ــم يف الق ــار العظي ــة االنفج ــد لنظري الوحي
إشــعاع  يســمى  مــا  اكتشــاف  هــو  املــايض 
الخلفيــة الكونيــة امليكــروي )CMBR( يف عــام 
ــل  ــذي يتخل ــود ال ــم األس ــعاع الجس 1965، إش

ــن. ــة كلف ــه 2,7 درج ــة حرارت ــاء، ودرج الفض

لكــن حتــى هــذا االكتشــاف مل يتوافــق مــع 
يتمــدد،  الكــون  كان  إذا  إنــه  إذ  التوقعــات. 
فــإن الضــوء الــذي يصــل إلينــا مــن جــزء مــن 
الســامء ينبعــث مــن مصــدر ال ميكنــه أبــدا أن 
يكــون عــى اتصــال ســببي مــع املنطقــة التــي 
ينبعــث منهــا الضــوء يف الجــزء املقابــل لــه 
ــام،  ــإن له ــك ف ــع ذل ــن الســامء. وم ــارشة م مب
ــذ  ــرارة. وألخ ــة الح ــس درج ــا، نف ــة م بطريق
هــذه املالحظــات، وغرهــا مــن املالحظــات 
غــر املــررة، يف االعتبــار، تــم اخــراع مــا يســمى 
بـ“حقــل التضخــم” أي فــرة متــدد رسيــع جــدا 

ــة  ــات تشــكل الكــون. ال توجــد آلي خــالل بداي
معروفــة ملثــل هــذه املرحلــة مــن التوســع 
ببســاطة  اخراعــه  تــم  لقــد  العجائبــي. 
ــا واحــدة مــن عــدد مــن  ــة. إنه ــاذ النظري إلنق
النظريــات الرياضيــة البحتــة التــي ال يوجــد 
ــامء  ــا عل ــي اخرعه ــا، والت ــادي عليه دليــل م
تضيــف  بينــام  النظريــة.  إلنقــاذ  الكونيــات 
والطاقــة  املظلمــة  املــادة  أخــرى  نظريــات 
املظلمــة، التــي مل يســبق لعلــامء الكونيــات أن 
ــكل  ــا تش ــون أنه ــم يزعم ــا، لكنه ــا مطلق رأوه
%95 مــن األشــياء املشــكلة للوجــود. والقصــة 
األحــدث عــن املجــرات وطفولتهــا املبتــورة هي 
مجــرد أحــدث إضافــة رياضيــة لنظريــة بــدأت 

ــا. ــأة تناقضاته ــت وط ــوء تح تن

ــادة  ــكان وامل ــان وامل ــور الزم ــرة ظه إن فك
ــع  ــا م ــق إطالق ــن ال يشء، ال تتواف ــة م والطاق

ــة. ــة للطبيع ــرة املادي النظ

توضــح كل التجربــة اإلنســانية أنــه ال ميكــن 
ــبب  ــي س ــادة ه ــا. امل ــادة أو تدمره ــق امل خل
نفســها الخــاص: تندمــج وتتشــتت وتعــاود 
االندمــاج بشــكل رسمــدي. إن افــراض أي فعــل 
مــن أفعــال الخلــق يطــرح الســؤال التــايل: مــا 
ســبب ذلــك؟ إذا مل يكــن عامــال ماديــا )ووفقــا 
ــن أن  ــه ال ميك ــم فإن ــار العظي ــة االنفج لنظري
ــا  ــها إمن ــادة نفس ــا، ألن امل ــال مادي ــون عام يك
ــه  ــد أن ــال ب ــم( ف ــار العظي ــع االنفج ــرت م ظه

ــه. ــادي: الل ــر م ــا غ كان خالق

رمبــا تــم متطيــط تاريــخ الخلــق مــن 6000 
ســنة، إىل 13,8 مليــار ســنة، لكــن هــذا ال يقلــل 
مــن ســخافته. كاّل، إننــا بصفتنــا ماديــون نرفــض 
فكــرة خلــق املــادة مــن العــدم. الكــون املــادي 
النهــايئ ومتطــور. مــن املؤكــد أن هــذا يطــرح 
مشــاكل جديــدة: فالكــون الالنهــايئ بالطبــع 
يجــب  مــام  املزيــد  عــى  دامئــا  ســيحتوي 
اكتشــافه. وعندمــا يتــم حــل املشــاكل القدميــة، 
ــام  ــن مثل ــى. ولك ــدة أع ــاكل جدي ــرح مش تط
ظهــرت أســطورة الخلــق يف ســفر التكويــن 
فقــط “لتحــل” مشــكلة مــن أيــن أتــت األرض، 
وهــي مشــكلة كانــت غــر قابلــة للتفســر 
حتــى تــم اكتشــاف األصــل الســدميي لــألرض يف 
ــل  ــدو أن فع ــك يب ــن عــر؛ فكذل ــرن الثام الق
الخلــق الخــاص بنظريــة االنفجــار العظيــم إمنــا 
ــاح  ــل انزي ــكالت مث ــل” مش ــط “ليح ــو فق ه
ــروي. ــة امليك ــة الكوني ــعاع الخلفي ــر وإش دوبل
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ال  نحــن  كونيــات.  علــامء  لســنا  نحــن 
نتظاهــر، بــأي حــال مــن األحــوال، بتقديــم 
حلــول كاملــة ملثــل هــذه املشــاكل. لكننــا 
عــى ثقــة مــن أن االكتشــافات واملالحظــات 
الجديــدة - مثــل تلــك الخاصــة بجيمــس ويــب- 
ســتؤكد النظــرة املاديــة وتــرب فكــرة الخلــق.

ثورة كوبرنيكية

الوضعيــة  ونســتعرض  نتوقــف  عندمــا 
ــك املعــارص، نتذكــر األزمــة  ــم الفل ــة لعل الحالي
التــي عصفــت بعلــم الفلــك القائــل بـــ “مركزية 
األرض” خــالل القــرن الخامــس عــر. فنظريــة 
ــة  ــل نظري ــا مث ــة األرض يف الكــون، مثله مركزي
االنفجــار العظيــم اليــوم، كانــت موجــودة منــذ 
ــن  ــع، م ــر، يف الواق ــول بكث ــل -أط ــت طوي وق
نظريــة االنفجــار العظيــم-! دافــع أناكســيامندر 
ــل  ــادس قب ــرن الس ــة يف الق ــك النظري ــن تل ع
أكــر  شــكال  أرســطو  أعطاهــا  ثــم  امليــالد. 
دقــة بحلــول عــام 350 قبــل امليــالد، حيــث 
تحــدث عــن دوران الشــمس والقمــر والنجــوم 
ــى طــول مســارات  ــب حــول األرض ع والكواك
اإلســكندري  الفلــك  عــامل  لكــن  دائريــة. 
ــرا  ــة تعب ــذي أعطــى النظري بطليمــوس هــو ال
نهائيــا، بــل وأنيقــا إىل حــد مــا، بحلــول القــرن 

ــالدي. ــاين املي الث

يف ذلــك الكــون “البطلمــي”، تــم تثبيــت 
الشــمس والقمــر والنجــوم يف مجــاالت بلوريــة 
تــم  الكواكــب  حركــة  األرض.  حــول  تــدور 
ــوراء،  ــا إىل ال ــن أجــل رشح حركته ــا. وم تلفيقه
تــم وضعهــا عــى أفــالك ســاموية، تســمى 
أخــرى،  مجــاالت  داخــل  التدويــر،  أفــالك 
ــم  ــى الرغ ــالت )Deferents(. ع ــمى املؤجِّ تس
قــام هــذا  املختلقــة،  مــن جميــع عنــارصه 
النمــوذج للكــون بعمــل جيــد للغايــة يف وصــف 
املالحظــات التــي تــم إجراؤهــا حتــى تلــك 
الفــرة الزمنيــة. إال أنــه تراكمــت مالحظــات 
ــم  ــرون. ت ــوايل الق ــع ت ــة م ــر دق ــدة وأك جدي
إجــراء أبحــاث فلكيــة ممتــازة عــى أســاس 
ــذي صــار متجــاوزا  ــم ال ــات القدي ــم الكوني عل
اآلن، لكــن النظريــة القدميــة كافحــت الحتــواء 

ــاث. ــك األبح ــج تل نتائ

الفلــك  علــامء  يقــوم  أن  مــن  وبــدال 
ابتكــروا  القدميــة،  النظريــة  مــن  بالتخلــص 
مجــاالت جديــدة داخــل املجــاالت القدميــة. 

ــالت  ــر واملؤج ــاالت التدوي ــة مج ــت مضاعف مت
ــبة  ــدة مناس ــق الجدي ــل الحقائ ــل جع ــن أج م
للنظريــة، مثــل “التضخــم” و“املــادة املظلمــة” 
ــول  ــا الحــايل. بحل ــة املظلمــة” يف وقتن و“الطاق
القــرن الخامــس عــر، صــارت النظريــة القدمية 
يف حالــة أزمــة وتنتظــر رصاصــة الرحمــة، التــي 
ــام 1543،  ــال ع ــكل فع ــك بش ــا كوبرني أطلقه
عندمــا أصــدر وهــو عــى فــراش املــوت مؤلفــه 
De Revolutionibus Or- بعنــوان:  الــذي 

دوران األجــرام  )حــول    bium Coelestium
الســاموية(.

نقطــة  األرض  تكــون  أن  كوبرنيــك  نفــى 
مركزيــة ثابتــة للكــون، وقــال إنهــا تتحــرك جنبــا 
إىل جنــب مــع جميــع الكواكــب األخــرى، عــى 
ــمس.  ــول الش ــة ح ــبه دائري ــدارات ش ــول م ط
الفلــك،  كانــت تلــك ثــورة هائلــة يف علــم 
ــم الحديــث يف  ــة للعل ــة الحقيقي ونقطــة البداي
أوروبــا. لكــن نفــي النظريــة القدميــة ال يعنــي 
ــة  ــن نظري ــع، مل تك ــل. يف الواق ــا الكام تدمره
ــا عــى اإلطــالق عــن  كوبرنيــك مختلفــة رياضي
ــك  ــر ذل ــام أظه ــة، ك ــة القدمي ــرة البطلمي النظ
الحقــا عــامل الفلــك الدمنــاريك، تايكــو براهــي، يف 
ســياق رصاعــه ضــد الكوبرنيكيــة. عندمــا تحــل 
نظريــة علميــة محــل نظريــة قدميــة، تعمــل، يف 
الواقــع، دامئــا عــى اســتيعاب مــا هــو عقــالين يف 
النظريــة القدميــة، يف ســرورة نفــي ديالكتيكيــة، 
ــل  ــكل كام ــاء بش ــدا القض ــي أب ــي ال تعن والت

ــد. ــح الجدي ــم لصال عــى القدي

رفضــت النظــرة البطلميــة القدميــة املتحجرة 
املــوت مــن تلقــاء نفســها، وبقــي لهــا العديــد 
مــن املؤيديــن األقويــاء بعــد فــرة طويلــة مــن 
وفــاة كوبرنيــك. كانــت قــد أصبحــت جــزءا 

ال يتجــزأ مــن النظــرة الرســمية للكنيســة عــن 
الكــون، حيــث توجــد األرض )واإلنســان( يف 
مركــز خلــق اللــه، تحيــط بهــام أفــالك ســاموية 
متقنــة الصنــع. كانــت تلــك الســاموات موطنــا 
لتسلســل هرمــي كامــل مــن املالئكــة ورؤســاء 
املالئكــة، حيــث يوجــد بالطبــع -يف األعــى 
ــة  ــت املؤسس ــه. قاوم ــه نفس ــوم- الل وراء النج
ــم  ــاب محاك ــدة بإره ــة الجدي ــة النظري القدمي
إســكات  إىل  أدى  الــذي  الــيء  التفتيــش، 

ــو. ــو برون ــراق جيوردان ــو وإح غاليلي

ــوم  ــة الي ــب أن املؤسســة العلمي ــن الغري م
ــا  ــا قوي ــة حليف وجــدت يف الكنيســة الكاثوليكي
يف الدفــاع عــن نظريــة االنفجــار العظيــم. لقــد 
تصالــح األعــداء القدامــى! لحســن الحــظ مل يعد 
الهراطقــة الذيــن يقفــون ضــد نظريــة االنفجــار 
ــم  ــش. لكنه ــم التفتي ــون محاك ــم يواجه العظي
يواجهــون عقبــات رمبــا تكــون أكــر قــوة. مجال 
ــة، حيــث  ــر للغاي ــة ســوق كب ــوم األكادميي العل
يتــم اســتثامر مليــارات الــدوالرات يف النظريــات 
واملؤسســات. قــد تكــون نظريــة مــا متجــاوزة، 
ــدوالرات  ــن ال ــة مبالي ــت مرتبط ــا إذا كان لكنه
يف شــكل اســتثامرات، فإنــه لــن يتــم إســقاطها 
ــة،  ــورة العلمي ــر الث ــزوغ فج ــد ب ــهولة. عن بس
ــوم  ــا الي ــة. لكنه ــوة ثوري ــاملية ق ــت الرأس كان
نظريــة  تــزال  مــا  العلمــي.  التقــدم  تعيــق 
االنفجــار العظيــم مســتمرة اليــوم ألنهــا “أكــر 

مــن أن تفشــل”.

ــن  ــاء م ــامء األكف ــن العل ــد م ــاك العدي هن
الناحيــة العلميــة، والذيــن قدمــوا كل أنــواع 
اإلســهامات املعقــدة يف مجــال نظريــة االنفجــار 
العظيــم. نحــن ال نشــكك يف قدراتهــم، بــل 
ــم  ــة. معظ ــفي لألدل ــرهم الفلس ــائل تفس نس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
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العلــامء ال ميتلكــون فلســفة واعيــة خاصــة 
بهــم. وبالتــايل فإنهــم ســوف مييلــون حتــام إىل 
تبنــي شــظايا الفلســفات الســائدة يف املجتمــع، 
الســائدة  الطبقــة  مصالــح  تعكــس  والتــي 
املنحطــة التــي تعمــل يف عهــد انحطاطهــا عــى 

ــة. ــة القدمي ــكار الديني ــاء األف إحي

متيــل األوســاط األكادمييــة يف اتجــاه املثاليــة 
ــادة طبقــة ســائدة تتمســك بـــ  الفلســفية، بقي
“يــد اللــه”، وأرســتقراطية أكادمييــة تدافــع 
بشــدة عــن مصالحهــا ومكانتهــا وميزانياتهــا 
ــتثناء.  ــوم ليســت اس ــية. والعل ــا الدراس ومنحه
هــو  املثاليــة  للنظــرة  املنطقــي  االســتنتاج 
ــود  ــادة إىل الوج ــأيت امل ــث ت ــامل، حي ــق الع خل
ــة  ــاس نظري ــت لب ــص. وتح ــدم الخال ــن الع م
ــه  ــرأي طريق ــذا ال ــق ه ــم، ش ــار العظي االنفج

إىل أروقــة األوســاط األكادمييــة املحرمــة.

ففــي  واحــد.  تيــار  مجــرد  هــذا  لكــن 
مقابــل ذلــك، هنــاك العديــد مــن العلــامء 
الذيــن يرغبــون يف الوقــوف ضــد تيــار املثاليــة 
والتصــوف يف العلــوم. والعالـِـم الجديــر بالذكــر 
ــم  ــذي ت ــر، ال ــك لرن يف هــذا الســياق هــو إري
نبــذه مــن قبــل املجتمــع العلمــي ملوقفــه 
الشــجاع ضــد االنفجــار العظيــم. ونحــن نــويص 
 The Big Bang didn’t“ بشــدة بقــراءة مقالتــه
يحــدث(،  مل  العظيــم  )االنفجــار   ”happen
ــج اكتشــافات جيمــس  ــق عــى نتائ ــذي يعل ال

ــب. وي

ضــد  النضــال  أن  املاركســيون  يفهــم 
نضــاال  فقــط  ليــس  املحتــرة  الرأســاملية 
أيضــا نضــال  إنــه  بــل  سياســيا واقتصاديــا، 
ــه يجــب  ــن فإن ــام أوضــح لين أيديولوجــي. وك
عــى املاركســين يف تلــك املعركــة، أن يتعلمــوا 

ــامء الطبيعــة  ــن »صفــوف عل ــاء ب إيجــاد حلف
وال  املاديــة  إىل  مييلــون  الذيــن  املعارصيــن 
يخشــون الدفــاع عنهــا والوعــظ بهــا ضــد امليــل 
والشــكوكية  املثاليــة  إىل  املألــوف  الفلســفي 
الســائدين فيــام يســمى باملجتمــع املتعلــم«12.

]مالحظــة: متــت كتابــة هــذه املقالــة ألول 
مــرة قبــل مالحظــة مشــاكل املعايــرة مــع 
التلســكوب وتصحيحهــا. لقــد أقصــت هــذه 
ذات  املرشــحة  املجــرات  بعــض  املعايــرات 
االنزيــاح األحمــر املرتفــع، لكــن ليــس كل تلــك 
ــا  ــو م ــوال، وه ــن األح ــال م ــأي ح ــام ب األجس
يســتمر يف إربــاك علــم الكونيــات الســائد[.
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“البلشــفية:  كتــاب: 

ــورة”  ــو الث ــق نح الطري

املاركــي  للمنظــر 

عــن  وودز  آالن 

البلشــفي،  الحــزب 

بدقــة  يتقــى  الــذي 

ــزب  ــخ الح ــق تاري وعم

كل  مــن  البلشــفي 

جوانبــه، ويــرح كيــف 

متكــن، عــر تاريــخ مــن 

العمــل الــدؤوب، مــن 

ــة  ــادة الطبقــة العامل قي

ــاء  ــة بن ــة قضي ــا يف خدم ــك مســاهمة من إىل حســم الســلطة، وذل

الحــزب الثــوري والتــي نعترهــا مهمــة ملحــة وآنيــة، ملقــاة عــى 

الثــوري. الشــباب  مــن  الجديــد  الجيــل 

لقــد قمنــا بإصــدار الرجمــة العربيــة لهــذا الكتــاب الهــام احتفــاء 

بالذكــرى الخامســة بعــد املائــة لثــورة أكتوبــر العظيمــة، ولتحميــل 

ــداء  ــا إلب ــوا معن ــورة، تواصل ــى الص ــط ع ــم الضغ ــاب ميكنك الكت

أرائكــم حــول مضمــون الكتــاب، ولنعمــل جميعــا مــن أجــل نــر 

ــا. الفكــر الثــوري يف العــامل ومنطقتن

https://marxy.com/wp-content/uploads/2022/10/Bolshevism-Arabic-Book.pdf
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مالحظة حول جائزة نوبل للفيزياء لهذا العام

تــم االحتفــال بالفائزيــن الثالثــة بجائــزة 
آالن  -وهــم:  العــام  لهــذا  للفيزيــاء  نوبــل 
وأنتــون  كالورس،  إف  وجــون  أســبيكت، 
ليــس  العــامل  أن  أثبتــوا  ألنهــم  تســايلينغر- 
“حقيقيــا محليــا”1. ووفقــا للجنــة جائــزة نوبــل 
عملهــم  عــن  املرتبــة  اآلثــار  فــإن  نفســها، 
“]تعنــي[ أنــه ال ميكــن اســتبدال ميكانيــكا 
الكــم بنظريــة تســتخدم متغــرات خفيــة”.

ميكانيــكا الكــم هــي يف األســاس نظريــة 

ــكا  ــرسون ميكاني ــن يف ــك الذي ــة. وأولئ احتاملي
ــأن  ــول ب ــة ســعيدون بالق ــة مثالي الكــم بطريق
العــامل  ذلــك يشــمل كل يشء. ألنــه إذا كان 
ــون  ــد يك ــه، فق ــر إلي ــا ننظ ــر إال عندم ال يظه
موجــودا أيضــا يف ســديم غــر محــدد عندمــا ال 
نكــون بصــدد مراقبتــه. أمــا بالنســبة للامديــن 
ــع  ــا تخض ــي، أي أنه ــادة حتم ــلوك امل ــإن س ف
لقوانــن الســبب والنتيجــة. يُشــار إىل النظريــات 
إىل  باللجــوء  الكــم  ميكانيــكا  تــرح  التــي 
قوانــن حتميــة أعمــق )أي النظريــات التــي 
أنهــا  عــى  والنتيجــة!(  بالســبب  تحتفــظ 

نظريــات “املتغــر الخفــي”. وهــذا هــو معنــى 
قــول آينشــتاين املأثــور: “اللــه ال يلعــب الــرد”. 
ــاك  ــون هن ــه يجــب أن يك ــد أن ــد كان يعتق لق

ــة. ــر جوهري ــق وأك ــبب أعم س

لكــن لجنــة جائــزة نوبــل مؤخــرا قــد أعلنــت 
ــوا اآلن مــن  ــامء قــد متكن ــة عل بابتهــاج أن ثالث
نفــي الســبب والنتيجــة عــن العلــم، وأثبتــوا أن 
العــامل موجــود يف “ســديم كمومــي” يبقــى غــر 
محــدد إىل أن نالحظــه، عندهــا يظهــر أخــرا إىل 
حيــز الوجــود. هــذا غــر صحيــح بشــكل قاطــع.

ــاب  ــح الب ــة يفت ــبب والنتيج ــكار الس إن إن
 الســتنتاجات صوفيــة رجعيــة. فــرس موقــع
Big Think العلمــي الشــهر بحــث العلــامء 
الثالثــة عــى أنــه يعنــي أن »الواقــع املوضوعــي، 
الخــايل مــن أفعــال املراِقــب، ال يبــدو أنــه 
موجــود بــأي شــكل مــن األشــكال الجوهريــة«.

هــذه مثاليــة ذاتيــة خالصــة ومطلقــة. وهذا 
ليــس مــا اكتشــفه العلــامء الفائــزون بالجائــزة. 
إن اكتشــافاتهم مثــرة لالهتــامم جــدا، لكــن 
الهــراء الــذي يكتــب عــن عملهــم يــيء إليهــم.

طرقــا  كان  الواقــع  يف  اكتشــفوه  مــا  إن 
لالختبــار العمــيل لنظريــة الفيزيــايئ جــون بيــل، 
املشــهورة باســم “متباينــة بيــل”. متباينــة بيــل 
هــي إطــار نظــري لوضــع حــدود ميكننــا بعدهــا 
اســتبعاد الســببية املحليــة. لكــن هــذا ال يعنــي 
التخلــص مــن الســببية بشــكل عــام. بــل يبــدو 
غــري  والنتيجــة  الســبب  أن  إىل  تشــر  أنهــا 
ــادران عــى العمــل عــى  ــام ق ــني، أي أنه محلي
املســتوى الكمومــي عــر مســافات شاســعة. 
ــات  ــه نظري ــل نفس ــل بي ــد فض ــع، لق يف الواق
ــوم. ــد ب ــة لديفي ــة غــر املحلي املتغــرات الخفي

مجلة “New Scientist” ضد الواقع
أثــار تقديــم جائــزة نوبــل للفيزيــاء، لعــام 2022، الكثــري مــن النقاشــات عــىل أعمــدة الصحــف العلميــة الشــعبية حــول كيــف أثبــت عمــل 

العلــامء الثالثــة الحاصلــني عــىل الجائــزة أنــه ال يوجــد يشء يســمى “الواقــع املوضوعــي”، وأن العالَــم ليــس حقيقيــا. حتــى لجنــة جائــزة 

نوبــل نفســها نجحــت يف تحريــف العلــم. لقــد حقــق التصــوف املثــايل الكثــري مــن التقــدم يف العلــوم، ويتــم التعبــري عنــه بالشــكل األكــر 

فجاجــة يف املجــالت العلميــة الشــعبية. وقــد يكــون أســوأ منــوذج هــو مجلــة “New Scientist” التــي تحظــى بتقديــر كبــري، كــام يوضــح 

”In Defence of Marxism“ الرفيــق جــو أتــارد يف هــذا املقــال الــذي نــر باإلنجليزيــة ألول مــرة يف العــدد 37 مــن مجلــة

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/summary/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/summary/
https://bigthink.com/starts-with-a-bang/quantum-entanglement-nobel-prize-physics/
https://bigthink.com/starts-with-a-bang/quantum-entanglement-nobel-prize-physics/
https://bigthink.com/starts-with-a-bang/quantum-entanglement-nobel-prize-physics/
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الكفايــة  فيــه  مبــا  رائــع  اكتشــاف  هــذا 
يف حــد ذاتــه. إنــه يتعــارض مــع اإلحســاس 
يشــر  الــذي   ،)Common sense( الفطــري 
بــأن األســباب تعمــل محليــا وليــس عــن بُعــد. 
ــدة.  ــة وفلســفية جدي ــر مشــاكل علمي ــه يث إن
لكــن هــذا ال يعنــي عــىل اإلطــالق القــول بعدم 
وجــود عالقــة ســببية، وبــأن املراقــب هــو الــذي 

ــود! ــع إىل الوج ــب الواق يجل

خــالل   New Scientist إصــدارات  تظهــر 
ــخ  ــم ض ــف يت ــة كي ــة املاضي ــنوات القليل الس
هــراء املثاليــة الذاتيــة يف الوعــي العــام، بالنظــر 
إىل وزن املجلــة العلميــة الشــهرة املحرمــة. 
ــى  ــل ع ــي بالكام ــوم الرجع ــذا الهج ــر ه يُظه
املقدمــات األساســية للعلــم الطريــق املســدود 
الــذي وصلــه الفكــر الرجــوازي، الــذي ينحــدر 
ــك  ــى ذل ــالوة ع ــات. وع ــوف والخراف إىل التص
فــإن هــذه األفــكار تعتــر مفيــدة للطبقــة 
ــف  ــتخدامها لتخفي ــن اس ــث ميك ــائدة، حي الس
ــد كل يشء، إذا  ــي. إذ بع ــراع الطبق ــدة ال ح
فكيــف  ذاتيــة،  مســألة  مجــرد  الواقــع  كان 
إذن وملــاذا سنســعى لتغيــره؟ مــن واجــب 
ــة،  ــة الرجعي ــذه الزبال ــة ه ــين محارب املاركس

ــي. ــر العلم ــن الفك ــاع ع والدف

تقــوم مجلــة New Scientist، منــذ أكــر 
مــن ســتة عقــود، بإيصــال األفــكار العلميــة 
النــاس بطريقــة يســهل  املعقــدة إىل عامــة 
فهمهــا. أواه! كيــف انحــط العاملقــة! فــإىل 
ــا،  ــا برائه ــْت له ــي تعرَض ــة الت ــب اإلهان جان
 Daily Mail يف عــام 2021، مــن طــرف رشكــة
General Trust )التــي هــي املنتــج الريطــاين 

األول للقاممــة اليمينيــة(، فقــد أدارت هــذه 
يــوم،  ذات  مرموقــة  كانــت  التــي  املجلــة، 
ظهرهــا بشــكل متزايــد، ليــس فقــط للصحافــة 
ــل وللواقــع نفســه. ــة الجــودة، ب ــة عالي العلمي

إن مــأزق الرأســاملية يقــود الطبقة الســائدة 
 ،)Solipsism( ــة ــوف واألنََويّ ــج للتص إىل الروي
ــه ال وجــود لــيء غــر  ــة بأن أي الفكــرة القائل
ــي  ــة الت ــي إال للحقيق ــا، أو ال وجــود حقيق األن
يف ذهنــي. وهــذا لــه تأثــر مدمــر عــى العلــم 
والفلســفة عــى جميــع املســتويات. وبــدال مــن 
أن تعمــل املجــالت مثــل New Scientist عــى 
ــات  ــدث االخراق ــوص أح ــراء بخص ــف الق تثقي
البريــة،  املعرفــة  تحققهــا  التــي  امللهمــة 

ــايل. نجدهــا متــأل صفحاتهــا بالهــراء املث

مــن املفارقــات املثــرة للســخرية هــو أن 
ــة.  ــدة وال علمي ــت جدي ــم ليس ــذه املفاهي ه
أفــكارا  الغالــب  يف  تــردد  الواقــع،  يف  إنهــا، 
ــرن  ــقف الق ــك الخاصــة بأس ــل تل ــة، مث قدمي
ــذي  ــركيل، ال الثامــن عــر الرجعــي، جــورج ب
بشــكل  وعــدوا  للعلــم،  عــدوا رصيحــا  كان 

خــاص ملعــارصه، الســر إســحاق نيوتــن.

نحــن ال نزعــم أن غالبيــة العلــامء يشــاركون 
New Sci�  هــذه اآلراء. لكنــه ال ميكــن إنــكار أن
entist تقــدم منصــة واســعة للمثاليــة الذاتيــة، 
كــام ميكننــا أن نــرى يف نرهــا لثــالث مقــاالت 
مميــزة بــن عامــي 2020 و2022، اثنتــان منهــا 
ظهرتــا يف الصفحــة األوىل. هــذا يعكــس النزعــة 
الذاتويــة داخــل املؤسســة العلميــة، والتــي 
يتــم إيصالهــا مــن خــالل الصحــف الشــعبية إىل 

الجمهــور األوســع، مــن أجــل غايــات شــائنة.

“الحجة ضد الواقع”

ــق  ــه أن ينطل ــد ل ــم ال ب ــدم العل ــي يتق ل
مــن مبــدأ أن هنــاك حقيقــة موضوعيــة واحــدة 
ــا  ــا له ــق فهمه ــن تعمي ــا، ميك موجــودة خارجن
ــدال  ــن وب ــة. لك ــة والتجرب ــالل املالحظ ــن خ م
New Scien- ــة ــال ملجل ــدر مق ــك ص ــن ذل  م
tist، يف فرايــر 2020، بالعنــوان الرئيــي التــايل: 
ــع؟”، اســتهل بإشــارة  ــا إدراك الواق “هــل ميكنن

تنضــح بعــدم اليقــن الوجــودي:

»أنــا ال أعــرف عنــك، لكنــي أشــعر أن لــدي 
تصــورا جيــدا جــدا للواقــع. داخــل رأيس صــورة 
حيــة للعــامل مــن حــويل، مليئــة باألصــوات 
ــن  ــه م ــذا فإن ــياء. ل ــوان واألش ــح واألل والروائ
ــون  ــد يك ــذا ق ــف أن كل ه ــق أن نكتش املقل
مجــرد اختــالق«2 )خــط التشــديد مــن عندنــا(.

هــذا مربــك حقــا! لكــن مــا هــو ســبب 
ضعــف ثقــة املؤلــف املفاجئــة يف حواســه؟ 
إنــه يستشــهد بدونالــد هوفــامن، عــامل النفــس 
يف جامعــة كاليفورنيــا، ومؤلــف كتــاب بعنــوان 
متواضــع هــو: الحجــة ضــد الواقــع. يطــرح 
فيــه هوفــامن مــا يســمى بـــ “نظريــة الواجهــة 
لــإلدراك،   )“Interface theory”( البينيــة” 
تكثــف  الحســية  أنظمتنــا  إن  يقــول  حيــث 
تعقيــد العــامل الحقيقــي يف “واجهــة مســتخدم 
إذ  ( مبســطة –   ”user inference“( بينيــة” 
الحاجــة  عــن  الزائــدة  املعلومــات  تصّفــي 

ــم.3 ــن الفه ــا م لتمكنن

حقــا مــن املؤكــد أن أدمغتنــا بارعــة يف 
التعــرف عــى األمنــاط وتعمــل بشــكل غــر واع 
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ــر مــن التجــارب الحســية. لكــن  ــة الكث بتصفي
بالنســبة للروفيســور هوفــامن، فــإن “الواجهــة 
البينيــة” هــي كل مــا هــو موجــود. ومــا نفكــر 
ــة مــن  ــس ســوى “بني ــع لي ــه واق ــه عــى أن في
ــكان  ــد يف امل ــيء ال يوج ــردة ل ــات املج البيان
لديــك  كان  »إذا  فإنــه  وبالتــايل  والزمــان”، 
ــو يشء  ــع ه ــأن الواق ــل ب ــوم القائ ــك املفه ذل
ــح  ــه يصب ــن الذهــن، فإن ــه ع ــف بطبيعت مختل
ــم  ــا فه ــه يف إمكانن ــاد بأن ــة االعتق ــن املفارق م

ــع«.4 الواق

هــذه “املفارقــة” مطابقــة للحجــة التــي 
اقرحهــا، منــذ زمــن بعيــد، إميانويــل كانــط 
الــذي، وعــى الرغــم مــن مســاهامته العديــدة 
املهمــة يف العلــم والفلســفة، كان مثاليــا وبالتايل 
ــه ال  ــط عــى أن ــع كان ــه حــدوده. داف ــت ل كان
ــامدا  ــع، اعت ــا أن نعــرف إال مظاهــر الواق ميكنن
عــى تصوراتنــا الحســية، وليــس “الــيء يف 
ــا  ــادل به ــي يج ــها الت ــة نفس ــه”. وبالطريق ذات
يفــرض  العقــل  بــأن  هوفــامن  الروفيســور 
“بنيــة بيانــات”، جــادل كانــط بــأن العقــل 
 )Categories( يفــرض بشــكل مســبق مقــوالت
ــنا. إال  ــات إحساس ــم بيان ــردة لفه ــة مج فكري
أنــه ويف حــن أن هــذه املقــوالت قــد تســاعدنا 
يف ترتيــب أفكارنــا، حســب كانــط، فــإن جوهــر 

ــروف.5 ــر مع ــه غ ــع نفس الواق

لكــن، وكــام يــرح فريدريــك إنجلــز يف 
ــة  ــفة األملاني ــة الفلس ــاخ ونهاي ــج فيورب لودفي
ــخ  ــور وتاري ــة والتط ــإن املامرس ــيكية، ف الكالس
العلــم هــم الدليــل النهــايئ عــى وجــود العــامل 
املوضوعــي. وأعطــى مثــاال للتطــورات يف علــم 
ــاء، اللــذان ســمحا للعلــامء  ــا والكيمي البيولوجي
يف  مبــا  الطبيعيــة،  الظواهــر  إنتــاج  بإعــادة 
ــا  ــا داخلي ــي تنتجه ــة الت ــواد الكيميائي ــك امل ذل
النباتــات والحيوانــات. وهكــذا تحولــت، بفضــل 
مســرة العلــم واملعرفــة البريــة، مــن “األشــياء 
ــياء  ــا، إىل “أش ــن فهمه ــي ال ميك ــا” والت يف ذاته

ــا”.6 لن

لكــن ولــي نعطــي لكانــط حقــه، نقــول إنــه 
ــع. إال  ــراز الرفي ــن الط ــوفا م ــا وفيلس كان عامل
ــه  ــامن إذ يســتند إىل جانب أن الروفيســور هوف
ــدم  ــن التق ــرون م ــاء ق ــوم بإلغ ــف، يق األضع
بربــة واحــدة. ثــم يأخــذ املؤلــف حجــج 
ــة، متســائال عــام  هوفــامن إىل خالصتهــا النهائي
يف  يتشــاركون  األقــل  عــى  “النــاس  كان  إذا 
ــف أن  ــرح املؤل ــوه؟”. يق ــور املش ــس التص نف

هــذا يبــدو وكأنــه افــراض معقــول. إذ بعــد كل 
ــة  ــول واألنظم ــس العق ــر نف ــدى الب يشء »ل
الحســية تقريبــا، وعندمــا نتحــدث عــن تجاربنــا 

ــون«7 ــا متفق ــا جميع ــدو أنن ــة، يب الواعي

ــا أن  ــه: »ال ميكنن ــه إىل أن ــف ينب ــن املؤل لك
نكــون متأكديــن. والطريقــة الوحيــدة التــي 
ــة  ــن واع هــي تجرب ــا وجــودك ككائ تعــرف به
ــود-  ــى وج ــة -وحت ــا طبيع ــاص. أم ــك الخ وعي
وعــي اآلخريــن فهــي كتــاب مغلــق. ألن كل مــا 
تعرفــه هــو أن كل شــخص آخــر هــو زومبــي«.8

عنــد قــراءة هــذه األشــياء، يبــدو للمــرء 
بالتأكيــد أن دماغــه يســتهلك ببــطء مــن قبــل 
املــوىت األحيــاء. إن املؤلــف يقــوم، ســواء بوعــي 
أم بغــر وعــي، بإحيــاء حجــة قدميــة، كان أبــرز 
مؤيديهــا يف تاريــخ الفلســفة هــو األســقف 
كان  بــركيل  أن  باســتثناء  بــركيل.  الرجعــي 
ــورة  ــه للث ــح عداوت ــا يف توضي ــل نزيه عــى األق
العلميــة يف القــرن الثامــن عــر، وللامديــة 

ــد. ــه التحدي ــى وج ع

أدرك بــركيل أن املاديــة تحتــوي عــى نــواة 
ــان  ــة تنبع ــة والحقيق ــال إن املعرف اإللحــاد، وق
مــن الدراســة والتجربــة يف العــامل املــادي، وليس 
مــن اللــه. كان هجومــه عــى املاديــة مبنيــا 
ــة  عــى خدعــة. اعتــرت فلســفة بــركيل املثالي
ــامل إال  ــرف الع ــرء ال يع ــه إذا كان امل ــة أن الذاتي
مــن خــالل الحــواس، فمــن املســتحيل أن يكــون 
متأكــدا مــن أي يشء ســوى أحاسيســه. ولذلــك 
ــة،  ــامل الحقيقــي والطبيع ــا يســمى بالع ــإن م ف
ــدر  ــن بــري آخــر، موجــود فقــط بق وكل كائ
مــا يدركــه العقــل البــري. وكتــب يف “مبــادئ 

ــة”: املعرفــة البري

»يســود بــن النــاس بشــكل غريــب حقــا رأي 
يقــول إن املنــازل والجبــال واألنهــار، وباختصــار 
كل األشــياء املحسوســة، لديهــا وجــود طبيعــي 
ــا مــن خــالل  أو حقيقــي، يختلــف عــن إدراكه
ــد  ــم التأكي ــرا حج ــام كان كب ــن مه ــر. لك الفك
ــدأ يف العــامل، فــإن كل مــن  واإلذعــان لهــذا املب
ــع  ــه موض ــى وضع ــدرة ع ــه الق ــد يف نفس يج
تســاؤل قــد يــدرك، إذا مل أخطــئ، أنــه ينطــوي 
عــى تناقــض واضح. إذ ليســت األشــياء املذكورة 
أعــاله ســوى أشــياء ندركهــا بالحــس، ومــا الــذي 
ــس  ــا أو أحاسيســنا؛ ألي ــه باســتثناء أفكارن ندرك
مــن املقــزز بوضــوح القــول بــأن كل واحــد مــن 
ــن أن  ــا، ميك ــة منه ــياء، أو كل توليف ــك األش تل

توجــد بــدون أن يتــم تصورهــا؟«9

هــذا هــو نفــس املنطــق الــذي يقدمــه 
هوفــامن. لكــن وبينــام كان بــركيل يهاجــم 
املاديــة والعلــوم بشــكل رصيــح، فــإن “نظريــة” 
هوفــامن يتــم نرهــا بحفــاوة يف مجلــة علميــة 
ــاط  ــى انحط ــل ع ــه لدلي ــا! إن ــهورة عاملي مش
الرأســاملية وعــدم قدرتهــا عــى تطويــر الفكــر 
يتــم  الباليــة  املثاليــة  الزبالــة  أن  البــري، 
إحياؤهــا اليــوم باعتبارهــا “آخــر صيحــة للعلــم 

ــث”. الحدي

هــو  األفــكار  لهــذه  املنطقــي  االســتنتاج 
النظــر  وجهــة  أي   :)Solipsism( األنويــة 
ــا وحــدي املوجــود. وتعكــس  ــة بأننــي أن القائل
طريقــة التفكــر هــذه العقليــة الرجوازيــة 
والرجوازيــة الصغــرة، الفردانيــة، حيــث تكــون 
الــذات هــي الحقيقــة النهائيــة والوحيــدة. هــذا 
املنظــور األنــوي هــو يف أفضــل األحــوال ال قيمة 
لــه، لكنــه يف أســوء األحــوال يرفــض بشــكل 
ــا  ــا. إذ م ــة ذاته ــة العلمي ــرة املعرف ــع فك قاط
هــو الهــدف مــن محاولــة الكشــف عــن أرسار 
الكــون عندمــا ال نســتطيع أبــدا معرفــة مــا إذا 

ــة؟ ــت صحيح كان

ناضلــت الطبقــة الرجوازيــة، عندمــا كانــت 
يف مرحلــة صعودهــا الثــوري الظافــر، ضــد 
الخرافــات الدينيــة تحــت رايــة العلــم والعقــل 
إىل  الرجــوازي  الفكــر  وصــول  إن  والتقــدم. 
هــذا املســتنقع الــذي وصــل إليــه اليــوم، دليــل 
عــى مــدى انحطاطهــا. ســنعود إىل الروفيســور 
هوفــامن قريبــا، لكــن دعونــا أوال نلقــي نظــرة 
رسيعــة عــى بعــض األعــداد األخــرى مــن 
ــى  ــت تحظ ــي كان ــعبية الت ــوم الش ــة العل مجل

ــر. باحــرام كب

ميكانيكا الكم

 New ذلــك املقــال ال ميثــل اســتثناء يف مجلــة
Scientist. لقــد ظهــرت النظــرة املثاليــة الذاتيــة 
ــة خــالل الســنوات  مــرارا عــى صفحــات املجل
األخــرة. خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر مبوضــوع 

نظريــة الكــم.

يف الصفحــة األوىل لعــدد نوفمــر 2021 مــن 
ــل  ــايل: “ه ــوان الت ــد العن New Scientist، نج
ــن  ــراب م ــث؟ االق ــا ال نبح ــد يشء عندم يوج
إذا  الكمومــي”.  للواقــع  الحقيقيــة  الطبيعــة 
ــر إىل  ــن النظ ــف ع ــراء التوق ــارئ إغ ــاوم الق ق
ــع إىل ســلة  ــامل الواق ــن ع ــا م ــة، وإبعاده املجل
املهمــالت، فســوف يجــد املقالــة املعنيــة، والتي 



التــي  الكموميــة  )“التجربــة  عنوانهــا: 
ــع”(،  ــود الواق ــدم وج ــت ع ــن أن تثب ميك
ــن  ــن عــوامل نيوت تناقــش الحــد الفاصــل ب

ــم. ــكا الك ــيكية وميكاني الكالس

الخالصــة هــي أن امليكانيكا الكالســيكية 
صالحــة عــى مســتوى الحيــاة اليوميــة: 
فاألجســام لهــا مواقــع واضحــة وخصائــص 
ــم  ــل الزخ ــا، مث ــد م ــاس إىل ح ــة للقي قابل
والطاقــة ومــا إىل ذلــك. أمــا يف املقيــاس 
ــح الوضــع  ــم، فيصب ــكا الك ــق مليكاني الدقي
أكــر تعقيــدا. تعــر األجســام تحــت الذريــة 
مــن  كل  خصائــص  عــن   )Subatomic(
ــة؛  ــع منفصل ــا مواق ــي له ــيامت، الت الجس
واملوجــات التــي هــي مســتمرة يف الفضــاء. 
وتعتــر الكيفيــة التــي يتفاعــل بهــا هــذان 

ــاء  ــاش يف الفيزي املجــاالن مصــدرا رئيســيا للنق
ــية. األساس

والطريقــة األكــر شــيوعا للتغلــب عــى 
هــذا التناقــض الظاهــري هــي مــا يســمى 
ــور  ــز ب ــوره نيل ــذي ط ــن، ال ــر كوبنهاغ بتفس
ــوا  ــد قال ــات. لق ــرغ يف الثالثيني ــر هايزن وفرن
بــأن الجســيم الكمومــي ال يوجــد يف حالــة 
ــا  ــا عندم ــه. أم ــم مالحظت ــا تت ــة إال عندم ثابت
ال ننظــر إليــه، فهــو يكــون موجــودا فقــط 
كموجــة احتامليــة. عندهــا توصــال إىل اســتنتاج 
مفــاده أن النظــر إىل يشء مــا يــؤدي إىل وجوده 
عــى هــذه الحالــة أو تلــك. هــذه هــي املثاليــة 
ــر يحــدد  ــأن الفك ــة ب ــرة القائل الخالصــة: الفك

ــادي. ــامل امل الع

ــراض  ــال New Scientist باع ــهد مق يستش
التفســرات  عــى  البــارع  أينشــتاين  ألــرت 

ــكا الكــم، حــن يقــول: »أحــب  ــة مليكاني املثالي
لــو مل  القمــر موجــود حتــى  أن  أعتقــد  أن 
أنظــر إليــه«. آه، لكــن املؤلــف يضيــف أن: 
»فئــة جديــدة مــن التجــارب تضــع قناعــة 
أينشــتاين عــى املحــك، وتبحــث يف مــا إذا 
ــد مــن العــامل الصغــر  ــة الكــم متت ــت غراب كان
ــامل  ــات، إىل الع ــذرات والكيوبت ــواركات وال للك
اليومــي للطــاوالت والكــرايس، حســنا واألقــامر 
ــارب  ــذه التج ــف أن ه ــي املؤل ــك«. ويدع كذل
»قــد تســحب البســاط مــن تحــت أحــد أكــر 
معتقداتنــا رســوخا، أي الفكــرة القائلــة بــأن 
ــا  ــام إذا كن ــر ع ــض النظ ــودة بغ ــياء موج األش

ــا«.10 ــر إليه ننظ

يف  العلــامء  أن  لتــرح  املقالــة  ومتــي 
مختلــف املؤسســات املرموقــة، يف أكســفورد 
مراقبــة  يحاولــون  كانــوا  ولنــدن،  وفيينــا 
الســلوك الكمومــي يف األجســام الكبــرة نســبيا، 
عــى الرغــم مــن أنهــا مــا تــزال مجــرد بلــورات 

إذا  إنــه  الحجــة  وتقــول  صغــرة.  نانويــة 
متكنــوا مــن تحقيــق ذلــك، فــام الــذي مينعهــم 
ــرة  ــياء كب ــى أش ــتنتاجاتهم ع ــم اس ــن تعمي م
جوناثــان  ذلــك  لخــص  كــام  القمــر؟  مثــل 
كوليــدج  إمريــال  يف  الباحــث  هاليويــل، 
ــة  ــم انتهــاك الواقعي لنــدن عندمــا قــال: »إذا ت
املاكروســكوبية، فــال ميكنــك افــرتاض وجــود 

القمــر« )خــط التشــديد مــن عندنــا(.11

ــون  ــى لفوت لكــن ولســوء الحــظ ميكــن حت
ضــال أن يعطــل هــذه التجــارب، ويجر األشــياء 
بشــكل كالســيي  التــرف  املرصــودة عــى 
فــك  باســم  تعــرف  التــي  املســألة  )وهــي 
االرتبــاط )Decoherence((. لذلــك يبــدو أن 
هيئــة املحلفــن مــا زالــت عــى ســطح القمــر! 
وبينــام مــا تــزال هنــاك العديــد مــن املشــكالت 
التــي مل يتــم حلهــا يف الفيزيــاء األساســية، فــإن 
ــو خطــوة واحــدة  ــا ول ــن ال يقربن هــراء املثالي
مــن حلهــا. لكننــا يف الوقــت الحــايل ميكننــا 
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ــتمر يف  ــر سيس ــن أن القم ــن م ــى واثق أن نبق
 New الوجــود بعنــاد، ســواء تحمــل محــررو

Scientist عنــاء النظــر إليــه أم ال.

خلق الواقع من خالل الفكر

يشــكك الغــالف األمامــي لعدد فرايــر 2022 
مــن مجلــة New Scientist يف وجــود الواقــع. 
حيــث نجــد العبــارة التاليــة مكتوبــة عليــه 
“هــل نصنــع الزمــكان؟”. مــرة أخــرى نجــد 
ــكا الكــم. ومــرة أخــرى  أنفســنا يف عــامل ميكاني
تؤكــد املقالــة تفســر كوبنهاغــن، حيــث تقــول: 
»عندمــا وصلــت نظريــة الكــم... بــدا أنهــا تظهر 
ــب دورا  ــياء، نلع ــنا لألش ــالل قياس ــن خ ــا م أنن
ــع  ــك، يتاب ــد خصائصهــا«. ونتيجــة لذل يف تحدي
املؤلــف: »يتســاءل العديــد مــن الفيزيائيــن 
هــل توجــد أصــال حقيقــة موضوعيــة واحــدة، 

ــن«.12 ــع املراقب ــا جمي يشــرك فيه

لكــن ال تخافــوا! فاملقــال يصــل إىل طأمنتنــا 
بــأن عــددا مــن العلــامء اآلن يعتقــدون أن 
ــه يوجــد  ــا نجعل الواقــع موجــود بالفعــل -ألنن
بالفيزيائيــن:  املؤلــف  يستشــهد  بأنفســنا. 
فالفيــو مــركايت مــن جامعــة بورغــوس بإســبانيا، 
وجيوفــاين أميلينــو كاميليــا، مــن جامعــة نابــويل 
فيديريكــو II، اللــذان “يشــر بحثهــام إىل نتيجة 

ــة“، وهــي: مذهل

تبــادل  بصــدد  النــاس  يكــون  »عندمــا 
املعلومــات الكموميــة، يتعاونــون لبنــاء واقعهم 
املشــرك. وهــذا يعنــي أننــا إذا نظرنــا ببســاطة 
ــا  إىل املــكان والزمــان مــن منظــور واحــد، فإنن
ــد ال  ــل ق ــه فحســب، ب ــد كامــل جامل ــن نفق ل
يكــون هنــاك أي واقــع مشــرك أعمــق... ال 
يتشــارك شــخصان نفــس الواقــع إال عندمــا 
يتفاعــالن، ألن التواصــل نفســه هــو الــذي 

ــا(.13 ــن عندن ــديد م ــط التش ــه«. )خ يخلق

نعــود مــرة أخــرى إىل االســتنتاج املثــايل الذي 
ــأن  ــل ب ــرغ والقائ ــر وهايزن ــه بوه ــل إلي توص
ــع الواقــع.  ــذي يصن وجــود مراقــب واٍع هــو ال
ــك، وحــده “التواصــل” بــن  ــل وأكــر مــن ذل ب
املراقبــن مــا يجعــل حقائقهــم الذاتيــة املنفصلة 
حقيقــة “مشــركة”. ويفــرض أننــا ال نعــرف 
بوجــود شــخص آخــر للتواصــل معــه، يف املقــام 
“التخاطــر  مــن  نــوع  مــن خــالل  إال  األول، 

ــي”. الكموم

هــذا يقلــب املفهــوم العلمــي للكــون رأســا 
عــى عقــب. ليــس الوعــي أكــر مــن نتــاج مادة 
منظمــة بطريقــة معينــة. إنــه تتويــج ملليــارات 
الســنن مــن التطــور الــذي شــهد تشــكيل 
مجرتنــا ونظامنــا الشــمي وكوكبنــا. وأخــرا، 
العضويــة  املــادة  لتكــون  الظــروف  نشــأت 
والحيــاة، ويف النهايــة حيــاة حيــوان قــادر عــى 
ــد”  ــاك “لرص ــن كان هن ــل. م ــر والتواص التفك
األرض عندمــا كانــت مجــرد كــرة ســاخنة مــن 

ــارة؟ الصه

صــدر   ،New Scientist لـــ  مقــال  أشــاد 
يف فرايــر 2020، بجــون ويلــر، مــن جامعــة 
برينســتون، باعتبــاره مــن “أبــرز املؤيديــن” 
لوجهــة النظــر املثاليــة هــذه حــول نظريــة 
ــر  ــا يث ــاك م ــس هن ــب: »لي ــث كت ــم، حي الك
ــا  ــن كونه ــر م ــم أك ــكا الك ــة يف ميكاني الدهش
متكــن الفــرد مــن التفكــر بجديــة يف أن الكــون 
الرصد«.14 وهــذا  عمليــة  دون  شــيئا  ليــس 
الالهــويت  كتبهــا  قدميــة،  بقصيــدة  يذكرنــا 
ــي  ــس، والت ــوت نوك ــد أربوثن ــي رونال الكاثولي

ــول: تق

 »كان هناك ذات مرة رجل قال: 
 “ال بد أن الله سيستغرب 
 إذا وجد أن تلك الشجرة 
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عندما ال يكون هناك أحد يف الباحة”«15

ــا  ــايل: م ــع، الســؤال الت  يطــرح هــذا، بالطب
نــوع الوعــي الــذي نتحــدث عنــه؟ هل ســتكون 
ــة؟ وأحــد  ــارة كافي ــة م ــة فاكه مالحظــات ذباب
الحلــول املذهلــة ملــا يســمى مبشــكلة املراقــب 
هــذه، والــذي تــم طرحــه يف مقالــة فرايــر 
ــد  ــدة ق ــى األشــياء الجام ــه »حت 2020، هــو أن
متتلــك شــكال بدائيــا مــن الوعــي. يف الواقــع، قد 
يكــون الوعــي نفســه خاصيــة أساســية للــامدة. 
وإذا كان األمــر كذلــك، فإنــه ال يوجــد يشء 

ــل الوعــي”«16 ــا قب ــون “م اســمه ك

ــؤال  ــى س ــركيل ع ــبه رد ب ــول يش ــذا الق ه
يفضــح العيــب يف مثاليتــه الذاتيــة، أي الســؤال 
ــه ليــس هــو أيضــا  حــول: كيــف نعــرف أن الل
مــن نســج حواســنا؟ وقــد تغلــب األســقف 
عــى هــذا اللغــز الصغــر بالقــول إن اإللــه كيل 

ــم هــو مراقــب أســمى: العل

 »سيدي العزيز، إن دهشتك غريبة.
 فأنا دامئا يف الباحة.

 ولهذا السبب فإن الشجرة
 سوف تستمر يف الوجود

 ألنها تالحظ من قبل
إلهك املخلص«17

 New Scientist يف  املقدمــة  والفكــرة 
الوحيــد  االختــالف  كبــر،  حــد  إىل  تشــبهها 
ــه كيل العلــم يراقــب الواقــع  ــه بــدل إل هــو أن
بوعــي، فــإن الوعــي هــو خاصيــة عامــة للــامدة 
نفســها. فــكل يشء، بــدءا مــن الجبــال، إىل 
ــات  ــال كائن ــب األطف ــد، إىل لع ــق الري صنادي
ــه  ــب نفس ــون يراق ــإن الك ــايل ف ــة، وبالت واعي

باســتمرار، ويخلــق نفســه باســتمرار.

ــا  ــا واعي ــه مراقب ــون نفس ــن إذا كان الك لك
بالفعــل، فلــامذا تتســبب مالحظــة العلــامء 
“وظيفتــه  انهيــار  يف  الكمومــي  للجســيم 
املوجيــة”؟ أكيــد أنــه مــن خــالل جعــل الكــون 
ــم كل  ــكل دائ ــب بش ــه يراق ــا وجعل ــه واعي كل
ــكل  ــيكون إذن ل ــون، فس ــن الك ــر م ــزء آخ ج
جســيم موقــع محــدد يف جميــع األوقــات؟ 
لــن يوجــد أبــدا عــى أنــه مجــرد “موجــة 
ــا الحاجــة إىل  ــارة أخــرى، م ــة”. أو بعب احتاملي
املراقــب الــذي يقرحــه تفســر كوبنهاغــن؟ 
هــذه األفــكار تفشــل حقــا يف حــل أي يشء. 
وبــدال مــن ذلــك، يجــب أن نســتنتج أن مــا 
يقصدونــه بالوعــي يف الواقــع هــو: اللــه، أي أن 
بــركيل كان عــى حــق. وهكــذا نكــون قــد قمنــا 

ــي. ــاب الخلف ــن الب ــن م ــال الدي بإدخ

ــه  ــذي قدم ــو ال ــة ه ــر غراب ــراح األك واالق
وتــم  بوســروم،  نيــك  والفيلســوف،  العــامل 
فرايــر  يف   New Scientist مقــال  يف  نــره 
2020، واملســتوحى مــن محنــة نيــو وترينيتــي 
 .The Matrix فريــق  وبقيــة  ومورفــوس 
ــش جميعــا يف محــاكاة  ــا نعي ــث يقــرح أنن حي
ــتمرة  ــة املس ــت املراقب ــة، تح ــوبية عمالق حاس
ــي”. وإذا  ــامل “الحقيق ــامء يف الع ــل عل ــن قب م
كنــت تعتقــد أنــه ميــزح، فــإن لديــه اقرتاحــات 
حــول كيفيــة اختبــار هــذه النظريــة، وقــد 

أعــادت New Scientist كتابتهــا كلهــا: 

»تتمثــل إحــدى األفــكار يف النظــر إىل ســلوك 
ــي  ــى، والت ــة األع ــة ذات الطاق ــعة الكوني األش
ــن املســتحيل  ــه م ــن إن ــض الفيزيائي ــول بع يق



العودة للفهرس24

محاكاتهــا بـــ 100٪ مــن الدقــة وفقــا للقوانن 
“الحقيقيــة” للفيزيــاء. ميكــن لالنحرافــات يف 
ســلوكها أن تكــون دليــال عــى أن الواقــع 

ــا«.18 ليــس حقيقي

أنــه يجــب  لكــن املقــال يحــذر مــن 
ــط  ــذا الخ ــع ه ــن م ــون حذري ــا أن نك علين
مــن التحقيــق، ألنــه »إذا اكتشــف القامئــون 
ــا«.19  ــد يطفؤونن ــرف، فق ــا نع ــاكاة أنن باملح
بعــد قــراءة هــذه الســطور يــكاد املــرء 
ــك. أو  ــال بذل ــون فع ــم يقوم ــو أنه ــى ل يتمن
أنهــم عــى األقــل يقومــون بإعــادة تشــغيل 
ــا مــن هــذه  الجهــاز بشــكل كامــل لتخليصن

“النظريــات” املجنونــة.

وحتــى لــو ثبــت أن بوســروم عــى حــق، 
فإنــه مــا كان ليقربنــا ولــو شــرا واحــدا مــن 
الواقــع. هــل القامئــون عــى املحــاكاة يف 
ــة؟  ــا ال نهاي ــدون إىل م ــم املحــايك خال واقعه

ــا  ــد. إنه ــتحق التفني ــكاد تس ــرة بال ــذه الفك ه
تنتمــي إىل فئــة الخيــال العلمــي، بــل والخيــال 

ــرديء. ــوع ال ــن الن العلمــي م

إعادة إحياء املثالية

قــد تعــرض عــى أن مثــل هــذا الهــراء مــن 
ــه  ــخرية، وأن ــر للس ــه مث ــده، وأن ــهل تفني الس
العلــامء، وهــو مجــرد  ال ميثــل آراء معظــم 
ــد  ــع املزي ــم اســتخدامها لبي ــة يت ــات تافه خراف
ــر  ــدة أك ــاك أجن ــن هن ــة. لك ــخ املجل ــن نس م
مكــرا وراء ذلــك. تعــرض نفــس املقالــة وجهــة 
نظــر ماركــوس مولــر، مــن جامعــة فيينــا، بــأن: 
»العــامل ليــس هــو العنــر الجوهــري بــل 
املعلومــات وقانــون االحتــامالت، هــو مــا يعطي 
املراقبــن انطباعــا عــن عــامل مــادي بقوانــن 
 New Scientist ومتــي  متســقة«.  طبيعيــة 
ــل  ــدث بالفع ــا يح ــراف مب ــك إىل االع ــد ذل بع
هنــا، مــن خــالل االقتبــاس مــن فيلســوف 
ــا،  ــاء الكــم بجامعــة تشــامبان يف كاليفورني فيزي

ــول: ــث يق ــن، حي ــن ماكوي كيلف

ــه  ــامم. إن ــدا لالهت ــر ج ــر مث ــراح مول »اق
ــاء فكــرة قدميــة  يهــدف بشــكل فعــي إىل إحي
يف الفلســفة تُعــرف باملثاليــة، والتــي وفقــا 
مــادي  واقــع  عــن  الخــربات  تنتــج  ال  لهــا 
موجــود مســبقا، بــل إنهــا يف الواقــع تؤلــف كل 

الواقع«)خــط التشــديد مــن عندنــا(.20

هــا أنــت ذا! بالبنــد العريــض. يهــدف هــؤالء 
“العلــامء” و“الفالســفة” إىل إعــادة إحيــاء جثــة 

املثاليــة النتنــة، وNew Scientist مشــاركة يف 
ــكار  ــذه األف ــم. إن ه ــة له ــر املنص ــة توف جرمي
ــويل  ــال البط ــة للنض ــي إهان ــا ه ــة متام الرجعي
الــذي خاضــه رواد الثــورة العلميــة الرجوازيــة 

ــة. ــة الديني ضــد الظالمي

ال تتخيلــوا أن الدكتــور مولــر غــر مــدرك 
لحقيقــة أن عملــه يســتخدم إلعــادة إحيــاء 
املثاليــة. إذ كــام اتضــح، فهــو، والروفيســور 
ــوان يف  ــام عض ــاله، كاله ــور أع ــامن املذك هوف
ملؤسســة  األكادميــي”  االستشــاري  “املجلــس 
ــي  ــا ه ــيا )Essentia Foundation(. م إيسينس
مؤسســة إيسينســيا؟ إنهــا مؤسســة فكريــة 
أسســها املليونــر، فريــد ماتــرس، وهــو برجــوازي 
ال يرغــب إال يف إنقــاذ أرواحنــا. تحــدد مؤسســة 
إيسينســيا هدفهــا بوضــوح تــام. إنهــا ترغــب يف 
تحطيــم املاديــة وإرســاء املثاليــة يف قلــب العلــم 

ــب: ــث تكت ــث، حي الحدي

ــة:  ــا مادي »نحــن نعيــش يف ظــل ميتافيزيقي
كل مــا يفــرض وجــوده هــو املــادة، وهــي كيــان 
ــه  ــة بأن ــة املفاهيمي ــن الناحي ــرّف م ــرد يُع مج
ــذه  ــي. وه ــن الوع ــتقل ع ــي ومس ــارج الوع خ
امليتافيزيقــا غالبــا مــا يتــم الخلــط بينهــا وبــن 
العلــم نفســه... أصبــح التأييــد الثقــايف الســائد 
للامديــة امليتافيزيقيــة راســخا يف النصــف الثــاين 
ــك  ــذ ذل ــا من ــر. لكنه ــع ع ــرن التاس ــن الق م
الحــن اســتمدت قوتهــا أساســا مــن العــادة 

ــة... الفكري

ــة  ــايف للامدي ــإن االنتشــار الثق ــك ف ــع ذل وم

امليتافيزيقيــة لــه آثــار ال تعــد وال تحــى عــى 
املســتوين الفــردي واالجتامعــي: إنهــا تؤثــر 
عــى إحساســنا باملعنــى والهــدف، وأنظمــة 
القيــم لدينــا، وفهمنــا للصحــة واملــرض واملــوت، 
ــا مــع  ــي نتعامــل به ــة الت ــة إىل الطريق باإلضاف
مــع  وحتــى  بــل  الكوكــب،  ومــع  اآلخريــن 

ــنا. أنفس

املاديــة  تســاءل  إيسينســيا  مؤسســة 
ــة  ــة املثالي ــن معقولي ــع ع ــة وتداف امليتافيزيقي
القيــم  نفــس  مــن  االســتفادة  خــالل  مــن 
ــا  ــا اليــوم... إنن املعرفيــة التــي تجســدها ثقافتن
نظهــر أنــه إذا تــم تطبيــق هــذه القيــم بشــكل 
ــة،  ــارشة إىل املثالي ــا ســتقود مب موضوعــي، فإنه

بينــام تتعــارض مــع املاديــة«.21

ليــس هــؤالء ســوى األنصــار األكــر رصاحــة 
الواضــح  ومــن  الفلســفية،  املضــادة  للثــورة 
ــب  ــع مكات ــارشا م ــاخنا مب ــا س ــم خط أن لديه
العلميــة  املجــالت  أكــر  بعــض  يف  التحريــر 
الشــعبية يف العــامل! لقــد لعبــت الرجوازيــة، 
لقــد  ثوريــا.  دورا  األوقــات،  مــن  وقــت  يف 
طــورت الفكــر البــري وأنجــزت ثــورة علميــة 
ــا  ــن ممثليه ــادي. لك ــج امل ــا املنه كان جوهره
املعارصيــن يحاولــون نــزع القلــب املــادي مــن 

ــم. العل

خــالل مرحلــة صعود الرأســاملية وجــه تقدم 
العلــم والفلســفة املاديــة رضبــة قويــة لجميــع 
ــك  ــرف بذل ــام يع ــة، ك ــة واملثالي ــواع الذاتي أن
إيسينســيا.  مؤسســة  يف  والســيدات  الســادة 

https://www.essentiafoundation.org/about/
https://www.essentiafoundation.org/about/
https://www.essentiafoundation.org/about/
https://www.essentiafoundation.org/about/
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لكــن الطبقــة الرأســاملية اليــوم صــارت معاديــة 
للامديــة الفلســفية، ويرجــع ذلــك جزئيــا إىل 
ــا ألن  ــن أيض ــية. لك ــة[ باملاركس ــا ]املادي ارتباطه
ــه  ــج عن ــع، ينت ــي للواق ــود املوضوع ــكار الوج إن
أيضــا إنــكار حقيقــة االســتغالل والقمــع والــراع 
الطبقــي، فضــال عــن إمكانيــة التقــدم أو إحــداث 
ــدة  ــة مفي ــة الذاتي ــإن املثالي ــايل ف ــر. وبالت التغي

ــة الســائدة. سياســيا للطبق

لكــن هــذه األفكار ليســت ســائدة بــن غالبية 
ــدم  ــف التق ــا مل توق ــام أنه ــن. ك ــامء العادي العل
ــراض  ــن اف ــق م ــذي ينطل ــور، ال ــي والتط العلم
أن الواقــع املوضوعــي موجــود وميكــن دراســته. 
ــة يف  ــة قوي ــة ذاتي ــاك نزع ــإن هن ــك ف ــع ذل وم
قمــم املؤسســات العلميــة، والتــي، بتوافــق مــع 
ــأن الخــالص  ــر ب ــة الســائدة، تب ــح الطبق مصال
 .)Introspection( يكمــن يف التأمــل الداخــيل
ــج  ــة والروي ــم الرجعي ــم نقــل هــذه املفاهي ويت
لهــا مــن خــالل الصحافــة العلميــة إىل املجتمــع 

ــا وراءه. العلمــي األوســع وم

نحــن نرفــض كل هــذه القاممــة الصوفيــة 
ــارات  ــها وراء عب ــي نفس ــي تخف )Mystical( الت
تبــدو علميــة. نؤكــد بوضــوح أن الوعــي البــري 
ــة، وأن  ــة معين ــة بطريق ــادة منظم ــاج مل هــو نت
حواســنا تتيــح لنــا الوصــول إىل واقــع موضوعــي 
موجــود خــارج ذواتنــا. وعــى حــد تعبــر لينــن 

فــإن:

مــن  تــأيت  املعرفــة  »كل 
ــن  ــن اإلحســاس، م الخــرة، م
اإلدراك. هــذا صحيــح. لكــن 
ــذي يطــرح نفســه  الســؤال ال
هــو: هــل الواقــع املوضوعــي 
ــدان اإلدراك”،  ــي إىل مي “ينتم
أي هــل هــو مصــدر اإلدراك؟ 
فأنــت  بنعــم،  أجبــت  إذا 
أجبــت  إذا  أمــا  مــادي. 
بالنفــي، فأنــت غــر منســجم 
وســتصل حتــام إىل الذاتيــة، 
النظــر  بغــض  الالأدريــة،  أو 
ــة  ــر معرف ــت تنك ــام إذا كن ع
الــيء يف ذاتــه، أو موضوعيــة 
والســببية  واملــكان  الزمــان 
)مــع كانــط(، أو مــا إذا كنــت 

ــه  ــيء يف ذات ــى بفكــرة وجــود ال ال تســمح حت
ــن  ــوف يكم ــة س ــذه الحال ــوم(. يف ه ــع هي )م
التناقــض بــن مذهبــك التجريبــي وفلســفتك 
بصــدد التجربــة، يف حقيقــة أنــك تنكــر املحتــوى 
املوضوعيــة  والحقيقــة  للتجربــة،  املوضوعــي 

التجريبيــة«.22 للمعرفــة 

ميكــن معرفــة الحقيقــة املوضوعيــة، وال توجد 
أي حــدود لفهمنــا لهــا. يجــب أن تكــون مهمــة 
ــتمرار،  ــع باس ــا للواق ــن فهمن ــي تحس ــم ه العل

لتحريرنــا مــن الجهــل والخرافــات.

والذاتيــة  الصوفيــة  األفــكار  صعــود  إن 
اليــوم يعكــس املــأزق النهــايئ الــذي وصلــه 
النظــام الرأســاميل والطبقــة الرأســاملية نفســها. 
ــة  ــم حامس ــام القائ ــيل النظ ــر ممث ــرط أك ينخ
ــة. ويجــب عــى  يف شــن هجــوم واع عــى املادي
املاركســين، وجميــع املاديــن الحازمــن، وجميــع 
املدافعــن عــن العلــم، أن يشــنوا هجومــا مضــادا 
عكــس  وعــى  نحــن،  القــدر.  بنفــس  واعيــا 
New Scien�  الطبقــة الســائدة ومحــرري مجلــة

ــب  ــل يج ــع، ب ــن الواق ــرب م ــب أال نه tist، يج
ــره. ــل تغي ــن أج ــح م ــا أن نكاف علين

 جو أتارد
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حياة رسفانتس

ميغيــل دي رسفانتــس )1547-1616( هــو 
الشــخصية األكــر شــهرة يف األدب اإلســباين. 
إنتــاج  ذو  وشــاعر  مرسحــي  وكاتــب  روايئ 
ــا  ــوم تقريب ــر الي ــكاد ال يُذك ــه ي ــر، لكن أديب كب
إال بكونــه مبــدع روايــة دون كيشــوت. ُولِــد 
وهــي  إيناريــس،  دي  ألــكاال  يف  رسفانتــس 
بلــدة قريبــة مــن مدريــد، لعائلــة مــن النبــالء 
ــده، رودريغــو دي رسفانتــس،  الصغــار. كان وال
جراحــا، وقــد قــى قســام كبــرا مــن طفولتــه 
يف االنتقــال مــن مدينــة إىل أخــرى عندمــا كان 
ــا  والــده يبحــث عــن عمــل. كان والــده معروفً
ــد،  ــة وســيغوفيا ومدري ــد وطليطل ــد الولي يف بل
ــول  ــك يف دخ ــه ذل ــبب ل ــه. تس ــبب ديون بس
ــر  ــو املص ــبة، وه ــن مناس ــر م ــجن يف أك الس

ــت. ــك الوق ــدا يف ذل ــائعا ج ــذي كان ش ال

يف الوهلــة األوىل كانــت حيــاة رسفانتــس 
ــد  ــات: لق ــن اإلخفاق ــة م مجــرد سلســلة طويل
وكاتــب  كشــاعر  وفشــل  كجنــدي،  فشــل 
أن  الحــق،  وقــت  يف  عليــه،  وكان  مرسحــي. 
يجــد عمــال كجــايب رضائــب، لكــن حتــى هنــاك 
ــه  ــى ب ــاد وانته ــم بالفس ــة. اته ــت الكارث حدث
التجربــة  تلــك  أن  إال  الســجن.  يف  املطــاف 
اكتســاب  مــن  مكنتــه  الحيــاة  يف  الواســعة 
معرفــة مبــارشة مبجموعــة كبــرة ومتنوعــة مــن 
أنــواع البــر ونظــرة ثاقبــة عــى مجتمــع ذلــك 

ــر. الع

يف  مــرة  ألول  بالكتابــة  رسفانتــس  اهتــم 
األبيــات  بعــض  كتــب  عندمــا   ،1568 عــام 
تكرميــا للراحلــة إيزابيــل دي فالــوا، الزوجــة 
الثالثــة لفيليــب الثــاين، وذلــك بــال شــك بهــدف 
الحصــول عــى الحظــوة واملــال. لكــن مســرته 

األدبيــة انقطعــت بســبب الخدمــة العســكرية. 
 ،)1569-1568( مدريــد  يف  دراســته  فبعــد 
تحــت إرشاف املفكــر اإلنــي، خــوان لوبيــز دي 
أويــوس، التحــق عــام 1570 بالجيــش اإلســباين 
يف إيطاليــا. شــارك يف املعركــة البحريــة يف ليبانتو 
ــزا.  ــة ماركي ــن الســفينة الحربي )1571( عــى م
بندقيــة  بطلقــة  ذراعــه  يف  أصيــب  حيــث 
تســببت لــه يف شــلل يــده اليــرسى لبقيــة 
حياتــه. لكــن ذلــك مل مينعــه مــن االنضــامم إىل 

ــرى. ــنوات أخ ــع س ــدة أرب ــيا مل امليليش

ــبانيا  ــاد إىل إس ــئم الحــروب، ع ــد أن س وبع
يف عــام 1575، حيــث انطلــق مــع شــقيقه 
ــن الســفينة إل ســول. لكــن  رودريغــو عــى م
ــه،  ــم نقل ــراك وت ــد األت ــقطت يف ي ــفينة س الس
أمــى  كعبديــن.  الجزائــر  إىل  وأخــوه،  هــو 
أن  إىل  كعبــد،  ســنوات  خمــس  رسفانتــس 

دون كيشوت، وإسبانيا يف عرص رسفانتس

ــرى  ــام 2005، مبناســبة الذك ــال ع ــب آالن وودز هــذا املق كت

ــوت”،  ــة “دون كيش ــة لرواي ــر أول طبع ــنوية الـــ400 لن الس

التــي تعتــرب أعظــم تحفــة يف األدب اإلســباين. يف ذلــك الوقــت، 

أوضــح آالن، يف مقدمــة هــذا املقــال، أن »الطبقــة العاملــة، 

الطبقــة التــي لديهــا مصلحــة كبــرية يف النضــال مــن أجــل الدفاع 

عــن الثقافــة، يجــب عليهــا أن تحتفــي بحــامس بهــذه الذكــرى. 

كانــت هــذه أول روايــة حديثــة عظيمــة، مكتوبــة بلغــة ميكــن 

أن يفهمهــا الرجــال والنســاء العاديــون. لقــد كانــت أحــد الكتــب 

املفضلــة لــدى ماركــس، والتــي كثــريا مــا كان يقرأهــا ألطفالــه. 

إن النضــال مــن أجــل االشــرتاكية ال ينفصــل عــن النضــال مــن 

أجــل األفــكار والثقافــة«. ولذلــك فنحــن فخــورون بإعــادة نــر 

ــت  ــذي كُتب ــرص ال ــوت، والع ــة دون كيش ــل لرواي ــذا التحلي ه

فيــه، مــن وجهــة نظــر املاديــة التاريخيــة.

ي
فن

 ال
ف

ملل
ا

»أينام ظفرت الرجوازية بالسلطة حطمت كل العالقات اإلقطاعية البطريركية الشاعرية. لقد مزقت 
بال رحمة الروابط اإلقطاعية التي كانت تربط اإلنسان بـ “سادته الطبيعين”، ومل تُـبق عى أية رابطة 

بن اإلنسان واإلنسان سوى رابطة املصلحة الذاتية البحتة، واإللزام القايس بـ “الدفع عدا ونقدا”.«1.

»عرفت إسبانيا فرات ازدهار عظيم وتفوق عى بقية أوروبا والسيطرة عى أمريكا الجنوبية. وقد 
تغلب التطور الهائل للتجارة املحلية والعاملية أكر فأكر عى التقسيم اإلقطاعي لألقاليم وخصوصية 
الكيانات الوطنية يف البلد. ارتبط منو قوة وأهمية النظام امللي اإلسباين، يف تلك القرون، ارتباطا وثيقا 

بالدور املركزي لرأس املال التجاري، وبالتشكل التدريجي لألمة اإلسبانية«2.
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متكنــت عائلتــه مــن جمــع مــا يكفــي مــن املــال 
ــام 1580. ــه ع ــق رساح ــه. ليطل ــع فديت لدف

عــدة  شــغل  مدريــد،  إىل  عودتــه  بعــد 
مناصــب إداريــة مؤقتــة، ومل يتحــول إىل الكتابــة 
ــب  ــه. كت إال يف وقــت متأخــر نســبيا مــن حيات
أعــامال مثــل: الغاالتيــا )Galatea( وصفقــات 
والتــي   ،)Los Tratos de Argel( الجزائــر 
ــر  ــيحين يف الجزائ ــد املس ــاة العبي ــت حي تناول
العاصمــة وحققــت لــه بعــض النجــاح. وبــرف 
ــه  ــر أعامل ــت أك ــه، كان ــن مرسحيات ــر ع النظ
الشــعرية طموحــا هــي “رحلــة إىل ]جبــل[ 
ــام 1614.  ــو” )Viaje Del Parnaso(، ع بارناس
ــق  ــات، مل يب ــن املرسحي ــد م ــب العدي ــام كت ك
منهــا ســوى اثنتــن، وروايــات قصــرة. لكــن وال 
واحــدة مــن تلــك األعــامل مكنتــه مــن كســب 

ــش. ــة العي لقم

بعــد أن تــزوج أخــرا، أدرك رسفانتــس أن 
ــة  ــي إلعال ــا يكف ــه م ــر ل ــن توف ــة األدب ل مهن
أرستــه. لذلــك انتقــل إىل إشــبيلية، حيــث حصــل 
عــى عمــل كمــرف عــى متويــن الســفن 
الحربيــة اإلســبانية. لكــن مغامراتــه مل تتوقــف 
هنــاك. لقــد حقــق النجــاح لكنــه كســب أيضــا 
العديــد مــن األعــداء، ونتيجــة لذلــك عــاىن 
ــة مــن الســجن. ويف واحــدة مــن  فــرات طويل
ــل  ــدأ العم ــك، ب ــرسي تل ــول الق ــات الخم نوب
عــى الكتــاب الــذي مــن شــأنه أن يكســبه 

شــهرة أبديــة. ظهــرت الطبعــة األوىل مــن دون 
ــجن  ــا يف س ــت كتابته ــام 1605. مت ــوت ع كيش
أرغاماســيال يف المانشــا. وظهــر الجــزء الثــاين 

ــام 1615. ــا ع منه

وجلــب  باهــرا،  نجاحــا  الكتــاب  القــى 
ملؤلفــه شــهرة عامليــة، لكنــه بقــي فقــرا. وبــن 
عامــي 1596 و1600، عــاش بشــكل أســايس يف 
إشــبيلية. انتقــل إىل مدريــد، يف عــام 1606، 
ــل  ــوم 22 أبري ــه. وي ــة حيات حيــث اســتقر لبقي
1616 تــويف رسفانتــس  فقــرا يف ذلــك الشــارع 
مبدريــد الــذي صــار يحمــل اســمه اآلن، وذلــك 
ــة  ــور الطبع ــن ظه ــط م ــد فق ــام واح ــد ع بع

ــوت. ــه دون كيش ــن روايت ــة م الثاني

ــا  ــدأت حياته ــس  ب ــة رسفانت ــدو أن تحف يب
بكونهــا حكايــة كاريكاتوريــة كوميديــة عــن 
يف  شــائعة  كانــت  التــي  الفروســية  قصــص 
ذلــك الوقــت، إال أنهــا اتســعت لتصبــح وصفــا 
ــة  ــا مليئ ــا. إنه ــي عــاش فيه ــا للفــرة الت متنوع
بالحيــاة ألنهــا تعكــس بصــدق حيــاة تلــك 
الفــرة، فسيفســاء غنيــة لعــامل ميــر مبرحلــة 
والعــادات  املُثُــل  مــن  وغليــان  انتقاليــة، 
املتضاربــة ومجموعــة متنوعــة ال نهايــة لهــا 
مــن الشــخصيات. تنتمــي معظــم شــخصياته إىل 
الطبقــات الدنيــا. شــكلت روايــة دون كيشــوت 
انطالقــة جديــدة يف األدب: صــورة حيــة للحيــاة 
الحقيقيــة واألخــالق مكتوبــة بلغــة بســيطة 

واضحــة. وقــد أشــاد الجمهــور القــارئ بإدخــال 
الــكالم اليومــي يف عمــل أديب.

وعــى عكــس العديــد مــن معارصيــه، مل 
يكــن لــدى رسفانتــس راعــي ثــري. كان يعتمــد 
عالقــة  تلــك  كانــت  قرائــه.  عــى  حريــا 
ــوره.  ــن جمه ــب وب ــن الكات ــا ب ــدة متام جدي
ــع  ــأكل إال ببي ــس أن ي ــكان رسفانت ــن بإم مل يك
كتبــه، ومل يكــن بإمكانــه بيــع كتبــه إال بتقديــم 
أدب يصــل صــداه إىل قلــوب وعقــول جمهــوره. 
وقــد نجــح براعــة يف ذلــك. فقــط كتــب قليلــة 
ــروح  ــة ال ــي عكســت بأمان ــخ هــي الت يف التاري
الجديــدة التــي كانــت تتطــور يف املجتمــع. ومن 
أجــل تقديــر هــذه الحقيقــة، مــن الــروري أن 
ــه  ــام كان علي ــة ع ــرة تقريبي ــك فك ــون لدي تك

ــت. ــك الوق ــباين يف ذل ــع اإلس املجتم

إسبانيا رسفانتس

ــول رأس  ــاف ح ــكا، وااللتف ــاف أمري »اكتش
الرجــاء الصالــح، فتــح للرجوازيــة الصاعــدة 
الرقيــة  الهنــد  أســواق  إن  جديــدة.  أرضــا 
مــع  والتجــارة  أمريــكا،  والصــن، واســتعامر 
املســتعمرات، وزيــادة وســائل التبــادل والســلع 
واملالحــة  للتجــارة  أعطــت  عــام،  بشــكل 
والصناعــة، دفعــا مل يســبق لــه مثيــل، وبالتــايل 
ــوري داخــل  وفــرت تطــورا رسيعــا للعنــر الث

رحــم املجتمــع اإلقطاعــي املرنــح«3.

كانــت إســبانيا يف عــر رسفانتــس مجتمعــا 
ميــر مبرحلــة انتقاليــة. خلــق اتحــاد تاجــي 
ــالل  ــن خ ــق م ــذي تحق ــتالة، ال ــون وقش أراغ
لتوحيــد  األســاس  وإيزابيــل،  فردينانــد  زواج 
إســبانيا وإنشــاء نظــام ملــي مطلــق. وكان 
يف  موريــة  مملكــة  آخــر  غرناطــة،  ســقوط 
إســبانيا، آخــر فصــل يف حــرب االســرداد التــي 
اســتمرت لقــرون. تبــع ذلــك برسعــة اكتشــاف 
قــوة  باعتبارهــا  إســبانيا  وصعــود  أمريــكا 

أوروبــا. اقتصاديــة وعســكرية مهيمنــة يف 

بحلــول الوقــت الــذي ولــد فيــه رسفانتــس، 
ــمة  ــغ 4000 نس ــد يبل ــكان مدري ــدد س كان ع
ــن أن هــذا كان مشــابها  فقــط، عــى الرغــم م
لعــدد ســكان طليطلــة أو ســيغوفيا أو بلــد 
للحقــوق  نتيجــة  مدريــد  منــو  كان  الوليــد. 
)Fueros( التــي تنــازل عنهــا ملــوك قشــتالة 
وليــون للرجوازيــة اإلســبانية الناشــئة يف مرحلــة 
الرابــع  القــرن  وخــالل  الوســطى.  العصــور 
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ــاك  ــع بالطــه إىل هن ــد الراب عــر نقــل فردينان
لالســتفادة مــن فــرص القنــص الوفــرة والطقس 
الجيــد وامليــاه النقيــة. كــام أنهــا أعطــت للنظام 
ــيطرة  ــن س ــدة ع ــتقلة، بعي ــدة مس ــي قاع املل

ــات. ــالء املقاطع نب

ــاز  ــاء الجه ــاين، صــار بن ــب الث ــد فيلي يف عه
ــة مكتمــال  ــة املطلق ــل للدول البروقراطــي الهائ
ــة  ــة ريفي ــن قري ــد م ــت مدري ــا. وتحول ومتقن
نســمة،  يســكنها 100.000  مدينــة  إىل  رثــة، 
والقصــور  والكاتدرائيــات  بالكنائــس  مليئــة 
والســفارات. لكــن مــن أجــل بنــاء املدينــة تــم 
قطــع جميــع الغابــات، فأصبحــت املنطقــة التي 
اشــتهرت بهوائهــا الصحــي ومياههــا النقيــة، 
بــؤرة لألوبئــة. كانــت شــوارع مدريــد مظلمــة 
وضيقــة ومليئــة بالقاممــة الفاســدة، والخنازيــر 
التــي ترتــع يف القــذارة. ومنــازل بشــعة وقصــور 
باألوســاخ،  مليئــة  وشــوارع  الــذوق  ســيئة 
ــاء الفقــرة  ــات النافقــة، واألحي وجثــث الحيوان
بجوهــا الكئيــب، وأكــواخ الفقــراء املكدســة 

ــث يف كل  ــت تنبع ــاء. كان ــوت األغني ــول بي ح
مــكان الرائحــة الكريهــة للقاممــة املتعفنــة، وما 
ــر يف الشــوارع  ــة، تتخم ــن القامم ــوأ م هــو أس
حيــث يتــم رميهــا تحــت جنــح الظــالم. مل 
ــد كان  ــر، فق ــل بكث ــد أفض ــالط مدري ــن ب يك
بــكل املقاييــس ســيئ الســمعة باعتبــاره األكــر 

ــا. ــذارة يف كل أوروب ق

كان ذلــك مبثابــة مرجــل يغــيل بالتغيــر 
ــة  ــات القدمي ــت الطبق ــث كان ــي، حي االجتامع
تــذوب بشــكل أرسع قبــل أن تتمكــن الطبقــات 
ــالل  ــا. كان النح ــل محله ــن أن تح ــدة م الجدي
ــر  ــكا، تأث ــاف أمري ــب اكتش ــاع، إىل جان اإلقط
مدمــر عــى الزراعــة اإلســبانية. فبــدال مــن 
بعــرق  خبزهــم  يكســبون  منتجــن  فالحــن 
ــولن  ــن املتس ــا م ــهد جيش ــا نش ــم، رصن جبينه
والطفيليــات، وأرســتقراطين مفلســن ولصوص، 
وخــدم ملكيــون وســكارى، وكلهــم يســعون 

ــل. ــش دون عم ــب العي لكس

كل  خضــم  ويف  القمــة.  يف  العفــن  بــدأ 
ــالط  هــذا الفقــر والقــذارة والضوضــاء، كان الب
اإلســباين واحــدا مــن أكــر بالطــات أوروبــا 
ــن  ــه م ــة ل ــهد ال نهاي ــاك مش ــرا. كان هن تبذي
ــراد  ــاش أف ــيقى. ع ــة واملوس ــالت، واألقنع الحف
ــة- لكــن  ــاة مرف ــة املالكــة اإلســبانية حي العائل
باالســتدانة. نــادرا مــا كانــوا يدفعــون لتجارهــم. 
لقــد كان ذلــك الــيء املبتــذل الــذي هــو 
املــال، آخــر مــا ميكــن للطبقــة األرســتقراطية أن 

ــه. ــر في تفك

عاشــت طبقــة النبــالء الطفيليــن يف ظــروف 
ــح مــن  ــه أصب مــن البــذخ الفاحــش لدرجــة أن
ــرف املفــرط  ــن ضــد ال الــروري إصــدار قوان
ــل إن  ــرسوج. ب ــى ال ــاث وحت ــس واألث يف املالب
ــرق  ــات ح ــم عملي ــرت لتنظي ــلطات اضط الس
النســائية  واألحزمــة  املزينــة  للنعــال  عامــة 
واألقمشــة املطــرزة. يف حن كان بعــض الدوقات 
يتجولــون برفقــة مائــة خــادم يرتــدون الحريــر. 
ــة  ــام العام ــروا أم ــش ظه ــاط الجي ــى ضب وحت
مرتديــن ملالبــس فاحشــة الــراء وســرات مزينة 

ــش. ــرات والري ــط واملجوه بالرائ

الخارجيــة  القــرة  مــن  الرغــم  وعــى 
النبــالء  الدينيــة، كان العديــد مــن  للتقــوى 
يتغزلــون علنــا بالراهبــات الشــابات والجميــالت 
إن  ويقــال  الشــوارع.  يف  يقابلوهــن  اللــوايت 
لوحــة فيالســكويز الشــهرة للمســيح قّدمهــا 
إحــدى  عــى  نــدم  كهديــة  الرابــع  فيليــب 
ــى.  ــد وال تح ــي ال تع ــية الت ــه الجنس مغامرات
ــاال  ــل ح ــالء أفض ــة النب ــيدات طبق ــن س مل تك
مــن رجالهــن. فعندمــا تشــاجرت دوقــة ناجــرا 
ــى  ــة ع ــا يف البداي ــن، انهالت ــة ميديل وكونتيس
بعضهــام البعــض بســيل مــن الشــتائم التــي من 
شــأنها أن تجعــل الجــامد يحمــر خجــال، قبــل أن 
ــن  ــة م ــا مصنوع ــر اخراق ــا إىل حجــة أك تلتجئ

ــارد. ــوالذ الب الف

القاعــدة، واملســؤولون  الفســاد هــو  كان 
الكنيســة  كانــت  االســتثناء.  هــم  الرفــاء 
والدولــة تضــامن جيشــا كامــال مــن الطفيليــات 
ــي  ــن لجن ــعون جاهدي ــم يس ــن، كله واملتملق
ــد مــن  ثروتهــم مــن املــال العــام. عــاش العدي
املســؤولن حيــاة بئيســة وكانــوا مســتعدين 
لبيــع جدتهــم مقابــل بضعــة ريــاالت. كان بيــع 
ــد  ــت قصائ ــد كتب ــدة. وق ــو القاع ــب ه املناص
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األكــر فســادا.  بالــوزراء  لالســتهزاء  شــعرية 
لكــن، وكقاعــدة عامــة، مل يكــن أحــد يعــر 
ــدا  ــائعة ج ــت ش ــرة كان ــرا لظاه ــا كب اهتامم
بحيــث صــار يف اإلمــكان اعتبارهــا طبيعيــة.

األرمادا العظيمة4

واســعة  إمراطوريــة  الثــاين  فيليــب  ورث 
ــر  ــس غ ــى أس ــة ع ــت قامئ ــا كان ــراء، لكنه ال
ســليمة. ثــم ســاعد هــو يف تقويضهــا أكــر 
شــكل  الخارجيــة.  والحــروب  باملغامــرات 
ــا  ــا معامري ــكوريال )El Escorial(  رصح االيس
الجامــد.  البروقراطــي  نظامــه  عــن  معــرا 
ضيقــة  البروقراطيــة  روح  هنــاك  اختلطــت 
األفــق، بــروح التعصــب الدينــي: جــزء منــه 
ــح،  ــه رضي ــزء من ــر، وج ــه دي ــزء من ــر، وج ق
شاســعة.  إلمراطوريــة  اإلداري  املركــز  وكان 
وخلــف األســوار العاليــة لاليســكوريال، انغمــس 
فيليــب الثــاين يف تخيالتــه اإلمراطوريــة، حيــث 
ــاء وإصــالح وإعــادة بنــاء  قــام باســتمرار ببن
قصــوره امللكيــة، باســتخدام الرخــام ومــواد 

أخــرى باهظــة الثمــن.

ســارع النبــالء إىل تقليــد مثــال ملكهــم، 
فقامــوا ببنــاء قصــور خاصــة بهــم. رسعــان مــا 
أدى االنفجــار العمــراين إىل تدمــر الغابــات 
الكثيفــة التــي غطــت منــذ زمــن ســحيق جبــال 
ســيرا حــول مدريــد. أدت تلــك املخططــات 

ــي  ــذه ه ــالس. ه ــة إىل اإلف ــة يف النهاي الضخم
قوتهــا  فإســبانيا يف ذروة  املركزيــة:  املفارقــة 
وثروتهــا، كانــت تتجــه نحــو االنحطــاط والفقــر. 
وبعــد قــرن مــن الزمــان، صــارت شــخصية 
هيدالغــو )Hidalgo(، النبيــل الفخــور املفلــس، 
نقــوده  وكيــس  بالثقــوب،  املليئــة  بعباءتــه 
الفــارغ، وشــجرة عائلتــه الطويلــة طــول قامئــة 

ديونــه، شــخصية شــائعة بالفعــل يف األدب.

ــوة  ــت الق ــبانيا كان ــن أن إس ــم م عــى الرغ
ــإن تطورهــا االجتامعــي  ــا، ف ــة يف أوروب املهيمن
ــت  ــث كان ــرا، حي ــره يف إنجل ــن نظ ــف ع تخل
متقدمــة  الزراعــة  يف  الرأســاملية  العالقــات 
خلفهــا  التــي  الصدمــات  بعــد  بالفعــل، 
ــرن  ــر الق ــن يف أواخ ــورات الفالح ــون وث الطاع

ــس: ــح مارك ــام يوض ــر، ك ــع ع الراب

عمليــا  القنانــة  اختفــت  إنجلــرا،  »يف 
يف الجــزء األخــر مــن القــرن الرابــع عــر. 
الســكان  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تشــكلت 
القــرن  الوقــت، وإىل حــد أكــر يف  يف ذلــك 
ــن،  ــرار مالك ــن أح ــن فالح ــر، م ــس ع الخام
بغــض النظــر عــن اللقــب اإلقطاعــي الــذي 
ويف  امللكيــة.  يف  حقهــم  تحتــه  يختفــي  كان 
اإلقطاعــات األكــر، تــم اســتبدال وكيــل املزرعــة 
ــان،  القديــم، والــذي كان هــو نفســه مــن األقن

باملــزارع الحــر«5.

ــورت  ــر، تط ــادس ع ــرن الس ــة الق يف بداي
الرأســاملية بالفعــل يف كل مــن إســبانيا وإنجلرا. 
ــات أن اكتشــاف  ــن املفارق ــه م ــك فإن ــع ذل وم
أمريــكا ونهبهــا مــن قبــل إســبانيا أدى إىل خنــق 
الرأســاملية اإلســبانية عنــد الــوالدة. أدى تدفــق 
الذهــب والفضــة مــن مناجــم العبيــد يف العــامل 
الجديــد، إىل تقويــض تطــور الزراعــة والتجــارة 
ــعلت  ــد أش ــبانية. لق ــة اإلس ــرف والصناع والح
نــران التضخــم وخلقــت البــؤس بــدال مــن 

الرخــاء.

التجــارة  الجديــدة حولــت  »االكتشــافات 
ــدان  ــة؛ وبل ــارة بحري ــد إىل تج ــع الهن ــة م الري
شــبه الجزيــرة، التــي كانــت حتــى ذلــك الحــن 
بعيــدة عــن الطــرق التجاريــة الكــرى، أصبحــت 

ــا«6. ــي يف أوروب ــذاك الفاعــل الرئي آن

القــوة  تصطــدم  أن  الحتمــي  مــن  كان 
بقــوة  اإلنجليزيــة  للرأســاملية  الصاعــدة 
اإلمراطوريــة اإلســبانية. قــام التــاج اإلنجليــزي، 
ــكل  ــم بش ــة، ث ــق القرصن ــن طري ــة ع يف البداي
أكــر وضوحــا، بتحــدي الســيادة اإلســبانية عــى 
ــون  ــز والهولندي ــدأ اإلنجلي ــا ب البحــار. وتدريجي
يف تعزيــز موطــئ قدمهــم يف منطقــة البحــر 
ــات  ــاس إلمراطوري ــع األس ــام وض ــي، م الكاريب
بــن  الــراع  وصــل  جديــدة.  اســتعامرية 
إســبانيا وإنجلــرا إىل ذروتــه عندمــا أرســل 
ــز مســاعدة عســكرية  اإلنجلي
الهولنديــن  املتمرديــن  إىل 
الروتســتانت، الذيــن ثــاروا 
ضــد الحكــم اإلســباين. الــيء 
الــذي أدى بشــكل حتمــي إىل 

ــرب. الح

إســبانيا  قــوة  تلقــت 
وانهــار  موجعــة  رضبــة 
فخرهــا بربــة قويــة عندمــا 
ــة  ــادا العظيم ــت األرم تعرض
 ،1588 صيــف  يف  للهزميــة 
نــران  مبزيــج مميــت مــن 
الســفن اإلنجليزيــة والطقــس 
ئ. بــن عشــية وضحاهــا  الســيٍّ
نفســها  إســبانيا  وجــدت 
مهانــة مــن قبــل قــوة إنجلــرا 
الصاعــدة. كان لتلــك الهزميــة 
طابــع رمــزي، حيــث متــت 
اإلقطاعيــة  عــامل  إزاحــة 
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ــوة  ــد الق ــى ي ــة ع ــم برسع ــة القدي الكاثوليكي
ــامل  ــاملية يف ش ــتانتية الرأس ــدة للروتس الصاع

أوروبــا.

كانــت الســنوات األخــرة لفيليــب الثــاين 
الشــديد  الجســدي  التدهــور  مــن  ســنوات 
ــة يف  ــق. كانــت الحــروب الدموي واملــرارة والقل
ــويف  ــق. ت ــة يف األف ــال نهاي ــتمرة ب ــدرز مس فالن
ــة  ــن هزمي ــنوات م ــاين س ــد مث ــام 1598، بع ع
أســطول األرمــادا، وبوفاتــه انتهــى العــر الــذي 
ــه  ــامل. كان ابن ــيدة الع ــبانيا س ــه إس ــت في كان
فيليــب الثالــث إنســانا تافهــا، كان مهتــام مبتعــة 
ــة أو املمثــالت  ــر الري املطــاردة )ســواء الخنازي
بشــؤون  اهتاممــه  مــن  أكــر  الجميــالت( 
الدولــة. وبعــد وقــت قصــر مــن وفــاة والــده، 
ــاذا ســنفعل  ــه وســأله: »م ــه أحــد أمنائ دىن من
ــا يف  ــه: »ضعه ــوالي؟«، فأجاب ــا م ــالت ي باملراس

ــا«. ــد دوق لرم ي

ــا.  ــكا غائب ــق مل ــك املطل ــح املل وهكــذا أصب
كانــت كل الســلطات الحقيقيــة يف يــد خادمــه، 
دوق لرمــا. االنحطــاط الداخــيل إلســبانيا ازداد 
رسعــة بســبب عــدم كفــاءة وانحطــاط بالطهــا 
ــاط  ــة لالنحط ــباب الحقيقي ــن األس ــي. لك املل
كانــت يف مــكان آخــر. كان ملــوك إســبانيا 
يلعبــون بإتقــان دورهــم يف تلــك الكوميديــا 
املأســاوية املتمثلــة يف احتضــار إســبانيا وتفــي 

ــاد. ــوبية والفس املحس

إســبانيا، التــي كانــت أول دولــة قوميــة 
االقتصاديــة  والقــوة  أوروبــا،  يف  موحــدة 
ــة  ــت للهزمي ــا، تعرض ــدة فيه ــكرية الرائ والعس
عــى يــد تلــك األمــم -بــدءا مــن إنجلــرا 
وهولنــدا- التــي دخلــت بشــكل حاســم الطريق 
ــة تســعى  ــت الرجوازي ــث كان الرأســاميل، وحي
ــية . ــلطة السياس ــى الس ــول ع ــدة للحص جاه

الــروات الهائلــة التــي انتزعــت مــن 
برسعــة  تبــددت  بأكملهــا  قــارة  رشايــن 
البــالط وجيــش األرســتقراطية  يــد  عــى 
التابــع لــه. ووراء جــدران البــالط كان هنــاك 
بحــر متالطــم مــن البــؤس والفقــر واليــأس، 
عــى  دوري  بشــكل  يتفجــر  كان  والــذي 
ــة. ــات عنيف ــامل شــغب واضطراب شــكل أع

القرن الذهبي7

ــة  ــة خلي ــك املرحل ــبانيا يف تل ــت إس كان
ــرى  ــت أحــداث ك ــن النشــاط. كان نحــل م

تقــع يف الداخــل والخــارج هــزت روح ومخيلــة 
الجميــع )رجــاال ونســاء(. كانــت تلــك هــي 
الخلفيــة االجتامعيــة للقــرن الذهبــي اإلســباين. 
مل يســبق للحيــاة األدبيــة اإلســبانية أبــدا أن 
بلغــت مثــل تلــك القمــم املذهلــة التــي بلغتهــا 
ــوك  ــوىل مل ــرة، ت ــك الف ــت. يف تل ــك الوق يف ذل
ــرا  ــددا كب ــم ع ــت رعايته ــبانيا تح ــالء إس ونب
ذوي  والرســامن  والروائيــن  الشــعراء  مــن 
ــل  ــامل مث ــا شــهد الع ــادرا م ــايل. ن املســتوى الع
ــامء  ــة، بأس ــب األدبي ــن املواه ــرة م ــك املج تل
ــويب  ــس ، وفيليكــس ل ــل دي رسفانت ــل ميغي مث
ــدرو  ــدو، وبي ــكو دي كيفي ــا، وفرانثيس دي فيغ
كالديــرون دي ال بــاركا، وترســو دي مولينــا. 
وتجــدر اإلشــارة إىل أننــا مل نذكــر هنــا إال أهــم 

ــط. ــامء فق األس

كان الشــخصية البــارزة يف ذلــك العــر هــو 
ــه  ــذي وعــى الرغــم مــن أن ــويب دي فيغــا، ال ل
ينحــدر مــن عائلــة أرســتقراطية يف ســانتاندير، 
يواجــه   ، مثــل رسفانتــس  مثلــه  كان،  فإنــه 
دامئــا صعوبــات اقتصاديــة . كان رجــل عــره، 
وشــارك انتصاراتــه ومآســيه. كان قــد شــارك يف 
املغامــرة الكارثيــة لألرمــادا. وخــاض مبــارزة 
قاتلــة، وتــم طــرده مــن مدريــد بســبب ذلــك. 
تــزوج مرتــن، وصــار قسيســا بعــد وفــاة زوجتــه 
الثانيــة. وتــويف عــام 1635 بعــد أن جمــع ثــروة 

كبــرة.

مــن هــذه املعلومــات نــرى أن حياتــه كانت، 
باملغامــرات  مليئــة  رسفانتــس،  حيــاة  مثــل 
والحــب والســفر. كانــت تلــك الحيــاة ممتلئــة 
لدرجــة أننــا نســأل أنفســنا متــى كان يجــد 
إال  اإلطــالق.  عــى  يشء  أي  لكتابــة  الوقــت 
ــامل: 2000  ــن األع ــال م ــددا هائ ــب ع ــه كت أن
مرسحيــة مل يســبق لهــا مثيل يف األدب اإلســباين. 
مل يعــد موجــودا منهــا ســوى حــوايل 430. مــن 

El Mejor Al- ــدة  ــل عم ــاك: أفض ــا هن )بينه
امللــك El Rey؛ وفوينتــي أوبيخونــا   ،)calde
حــدث  إىل  )اســتنادا   )Fuenteovejuna(
Peri- )حقيقــي(، وبريبانييــز وقائــد أوكانيــا 
bañez o El Comendador de Ocaña(. كام 
كتــب الكثــر مــن القصائــد واملالحــم والروايــات 

ــة. ــات ديني ــك مؤلف ــة، وكذل النري

عنــارص  األعــامل  تلــك  بعــض  يف  نــرى 
اجتامعيــة وسياســية مهمــة. اســتندت “فوينتــي 
ــردا  ــن مت ــي يتضم ــدث حقيق ــا” إىل ح أوبيخون
وقائــد  “بريبانييــز  تفضــح  بينــام  شــعبيا، 
ــتبدادية يف  ــة االس ــات اإلقطاعي ــا” العالق أوكاني
ــك  ــاس يف تل ــة الن ــر عام ــبانيا. يظه ــف إس ري
األعــامل يف حالــة متــرد ضــد الســادة اإلقطاعين، 
ر عــى أنهــا حليــف الشــعب  لكــن املَلكيــة تَُصــوَّ
واملدافــع عنــه. وبعبــارة أخــرى، مــا لدينــا هنــا 
ــق.  ــوم الحكــم املطل ــر أديب عــن مفه هــو تعب
لقــد عــزز النظــام امللــي املطلــق ســيطرته 
ــى  ــر، ع ــكان آخ ــل أي م ــه مث ــبانيا، مثل يف إس
بــن  التــوازن  خــالل  مــن  النبــالء  حســاب 

الطبقــات.

كان بيــدرو كالديــرون دي ال بــاركا، معــارص 
لــويب، كاتبــا مرسحيــا وفيلســوفا وعــامل الهــوت، 
كتــب، مــن بــن مؤلفــات أخــرى، الحيــاة حلــم 
El Al-( وعمــدة ثالميــا )La Vida es Sueño(
بشــعبية  يتمتــع  كان   .)calde de Zalamea
 1600 عــام  ولــد  لــويب.  لشــعبية  مســاوية 
ــكرترا  ــده س ــال، كان وال ــورة الح ــة ميس لعائل
للخزانــة، وتلقــى تعليمــه يف جامعــات مرموقــة 
شــارك  إيناريــس.  دي  وألــكاال  ســاالمانكا  يف 
الحقــا يف الحمــالت عــى فالنــدرز ويف قمــع 
ــه  ــال إن ــة عــام 1640. ويق االنتفاضــة الكتالوني
كانــت لديــه عالقــة حــب غــر رشعيــة، واحــدة 
عــى األقــل، وطفــل غــر رشعــي. لكنــه يف عــام 
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ــاة  ــراط يف حي ــه االنخ ــن رغبت ــرب ع 1651، أع
القساوســة، ومل يتــم إيقافــه إال بتدخــل شــخيص 

ــع. مــن فيليــب الراب

ــي  ــر أخالق ــا عن ــرون له ــات كالدي مرسحي
ــة  ــا مكتوب ــوة. إنه ــخصياته بق ــع ش ــوي يطب ق
بأســلوب بــارويك. املوضــوع الرئيــي يف عمــدة 
ثالميــا )El Alcalde de Zalamea( وطبيــب 
)El Médico de su Honra(، هــو  ســيادته 
الــرف. إنــه املثــل األعــى اإلقطاعــي ملجتمــع 
البــالط الــذي مل يوجــد قــط، وبالتأكيــد مل يكــن 
موجــودا يف ذلــك الوقــت. ال عجــب أن فيليــب 
الرابــع، أمــر العاهــرات، كان معجبــا بتلــك 
األعــامل بشــدة! وكان عنــوان أشــهر أعاملــه، أي 
“الحيــاة حلــم”، هــو العنــوان األنســب للعــر 
الــذي كتــب فيــه. فقــد كانــت الطبقــة الســائدة 
ــتيقظ  ــت ستس ــم كان ــش يف حل ــبانية تعي اإلس

ــة موجعــة. ــه برب من

غــر  كيفيــدو  دي  فرانسيســكو  اســم 
معــروف كثــرا خــارج إســبانيا، لكنــه كان كاتبــا 
عظيــام آخــر مــن كتــاب القــرن الذهبــي. اســمه 
مرتبــط بالســخرية. وقــد تــرك وراءه صــورة 
حيــة عــن إســبانيا يف ذلــك الوقــت، يف تحفتــه 
“املحتــال” )El Buscón(، التــي تنتمــي ملــا 
Picaresque liter- ــك  ــأدب الصعالي ــرف ب )يُع

ature(. تتميــز أعاملــه بــروح الدعابــة الخفيــة 
والــروح النقديــة، والتــي تــرب بجذورهــا 
بوضــوح يف أحــداث تلــك الفــرة املأســاوية 
ــه أن  ــدرا ل ــي كان مق ــباين الت ــخ اإلس يف التاري

ــا. ــب فيه ــش ويكت يعي

رأى كيفيــدو أن تراجــع إســبانيا كان مرتبطــا 
عصابــة  كانــت  البــالط.  وفســاد  بتدهــور 
الطفيليــات التــي تحتــل قــر مدريــد معروفــة 
جيــدا بالنســبة لــه، بفضــل تجربتــه داخــل 
البــالط عندمــا كان شــابا. ويف ســن الواحــد 
ــتغل  ــا ليش ــال إىل إيطالي ــرر االنتق ــن ق والثالث
ــونا،  ــدوق أوس ــكرتر ل ــب س ــويل يف منص يف ناب
لكــن عندمــا ســقط هــذا األخــر، عــاىن كيفيــدو 
ــل  ــن قب ــاذه م ــم إنق ــي. ت ــجن والنف ــن الس م
دوق أوليفاريــس، املســاعد املســتقبيل لفيليــب 
الرابــع، والــذي حافــظ معــه طــوال حياتــه عــى 

ــة. ــة غريب ــب وكراهي ــة ح عالق

أفضــل  “املحتــال”،  كتابــه،  يكــون  رمبــا 
الســابع  القــرن  يف  الصعاليــك  أدب  روايــات 
عــر. ويصــف يف روايتــه )أحــالم( حيــاة البــالط 

واألرســتقراطية. لكــن ذلــك مل ينتــه بشــكل 
جيــد فتعــرض للســجن الحقــا بســبب انتقــاده 
ــا  ــس. وعندم ــة ودوق أوليفاري ــر الحاكم للدوائ
ــدو مــن  ــم إطــالق رساح كيفي ســقط األخــر، ت
الســجن، لكنــه تــويف يف غياهــب النســيان بعــد 

ــام 1645. ــط، يف ع ــن فق عام

قامئــة املؤلفــن طويلــة، لكننــا ســنكتفي 
بذكــر واحــد آخــر فقــط مــن تلــك الفــرة، 
وهــو: ترســو دي مولينــا. كان هــذا هــو االســم 
 Fraile( تيليــث  غابرييــل  لفرايــل  املســتعار 
Gabriel Tellez(، الــذي كان قسيســا، وتــرك لنا 
ــر الشــخصيات  ــن أك ــدة لواحــدة م قصــة خال
الالأخالقيــة )أو باألحــرى املتحررة مــن األخالق( 
الشــخصية  جــوان-  -دون  العاملــي  األدب  يف 
 El( ( ”املركزيــة يف روايــة “محتــال إشــبيلية
Burlador de Sevilla. مــن املثــر لالهتــامم 
جيــدة  درايــة  عــى  كان  الكاهــن  هــذا  أن 
 بســيكولوجية النســاء. ففــي كوميديا الدســائس 
“Comedias de Enredo” )عــى ســبيل املثــال 
 Don Gil de las calzas verdes     :مرسحيتي
الشــخصية  تكــون   )El amor medicoو

ــرأة. ــا ام الرئيســية دامئ

رواية الصعاليك

»نشــأت الروليتاريــا نتيجــة تفكيــك روابــط 
ــكل  ــزاع األرض بش ــة وانت ــات اإلقطاعي االلتزام
قــرسي مــن الشــعب. هــذه الروليتاريــا “الحرة” 
ــرف  ــن ط ــا م ــن امتصاصه ــن املمك ــن م مل يك
ــي  ــة الت ــس الرسع ــدة بنف ــورات الولي املانيفاكت
ألقيــت بهــا إىل العــامل. ومــن ناحيــة أخــرى، مل 
ــأة  ــوا فج ــن انتزع ــؤالء الذي ــكان ه ــن يف إم يك
ــة  ــوا بغت ــاد، أن يتكيف ــم املعت ــن منــط حياته م
مــع االنضبــاط الــذي يفرضــه وضعهــم الجديــد. 
لقــد تحولــوا بشــكل جامعــي إىل متســولن 
ولصــوص ومترديــن، برغبــة منهــم أحيانــا، 
ــان.  ــم األحي ــروف يف معظ ــط الظ ــل ضغ وبفع
الخامــس  القــرن  نهايــة  يف  صــدرت،  لهــذا 
ــه،  ــرن الســادس عــر بأكمل عــر وخــالل الق
يف جميــع أنحــاء أوروبــا الغربيــة تريعــات 
ــالف  ــة أس ــت معاقب ــرد. مت ــد الت ــة ض دموي
الطبقــة العاملــة الحاليــة ألنهــم تحولــوا، رغــام 
عنهــم، إىل مترديــن ومعوزيــن. لقــد عاملهــم 
التريــع كمجرمــن “بإرادتهــم”، وافــرض أن 
مواصلــة العمــل يف ظــل الظــروف القدميــة 
التــي مل تعــد موجــودة، أمــر رهــن بإرادتهــم«8.

كانــت تلــك هــي الفــرة التــي عرفــت ميــالد 
ــك  ــة الصعالي ــوع األديب اإلســباين: رواي ــك الن ذل
pic-’( الصعلــوك .)The picaresque novel(

aro‘( هــو إنســان غشــاش مــارق ومغامــر، 
لديــه  ليــس  باســتعامل ذكاءه ألنــه  يعيــش 
ــة  ــاج ملرحل ــه نت ــه. إن ــش ب ــر يعي أي يشء آخ
ــة االنتقــال  ــة تاريخيــة محــددة: مرحل اجتامعي
التــي نتجــت عــن انحطــاط النظــام اإلقطاعــي. 
ــا حطــام ومخلفــات عــامل يف ســرورة  ــا هن لدين
تحلــل كاملــة. أدى انحــالل النظــام القديــم إىل 
ظهــور حالــة فوضويــة كانــت خاللهــا األخــالق 
القدميــة تتحلــل، لكــن دون أن يوجــد يشء يحل 
محلهــا: ومــن هنــا جــاءت العدميــة األخالقيــة 

ــوك. املبهجــة للصعل

يقــدم لنــا املجتمــع اإلســباين يف ذلــك الوقــت 
واللصــوص  األوغــاد  مــن  غنيــة  فسيفســاء 
واملحتالــن، بشــكل، رمبــا، ال مثيــل لــه يف تاريــخ 
العــامل. ميكــن تلخيــص فلســفة هــذه الفئــة 
ــاء.  ــل البق ــن أج ــراع م ــدة: ال ــة واح يف كلم
كانــت حياتهــم عبــارة عــن تدافــع مجنــون 
ــة.  ــة ممكن ــأي طريق ــش ب ــن وســائل العي لتأم
وكان شــعارهم: “كل إنســان لنفســه، وليذهــب 

ــم”. ــامل إىل الجحي الع

بحلــول النصــف الثــاين مــن القــرن الخامــس 
عاصمــة  بالفعــل  مدريــد  أصبحــت  عــر، 
 muy( ”إســبانيا “النبيلــة واملخلصــة للغايــة
noble y leal(. بــدأ عــدد الســكان يف االرتفــاع 
مــع تدفــق الغربــاء الذيــن انجذبــوا إىل البــالط 
ــاب  ــل انجــذاب النحــل إىل العســل، أو الذب مث
إىل األشــياء األقــل جــامال. لقــد عكســت روايــة 
الصعاليــك حقيقــة الوضــع خــالل تلــك املرحلــة 
التــي كان فيهــا النظــام اإلقطاعــي اإلســباين 
يف حالــة احتضــار. خــداع التاجــر، ووحشــية 
ــية،  ــاد الحاش ــة، وفس ــب الكهن ــود، وتعص الجن
كانــت تلــك ببســاطة حقائــق الحيــاة الواقعيــة.

كان ذلــك املشــهد املعقــد، يف الواقــع، تعبــرا 
ــا.  ــر منه ــل ال مف عــن مجتمــع يف ســرورة تحل
وإىل جانــب الطبقــة األرســتقراطية، بألقابهــا 
الرفيعــة ومحافظهــا الفارغــة، كان هنــاك عــدد 
ــة  ــا واملرتزق ــة طبقي ــارص املتحلل ــر مــن العن كب
ــة  ــة مليئ ــوارع العاصم ــت ش ــن. كان واملغامري
ــة  ــش والبلطجي ــن الجي ــن م ــن والفاري باملجرم
مــن جميــع األنــواع واألحجــام، وهــم يحملــون 
الســيوف والخناجــر. كان بإمكانهــم أن يخوضــوا 
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قتــاال أو ينشــلوا جيبــا بنفــس الســهولة. كانــت 
عصابــات اللصــوص نشــطة، ويف الليــل مل يكــن 
التواجــد يف الشــوارع فكــرة حكيمــة. وقــد 
ــن عــن أســفه  أعــرب أحــد املؤرخــن املعارصي
أو  أو مشــلول  متمــرد  أي  يوجــد  قائــال: »ال 
شــخص بيــد واحــدة أو ســاق واحــدة أو أعمــى 
يف كل فرنســا أو أملانيــا أو إيطاليــا أو فالنــدرز، 

ــتالة«. ــزل إىل قش مل ين

هــذه هــي الربــة الحقيقيــة التــي نشــأ منها 
الزاريلــو دي تورميــس وبوســكون، وأخــرا، لكــن 
ــك،  ــة الصعالي ــس آخــرا، دون كيشــوت. رواي لي
باعتبارهــا أســلوبا أدبيــا، نشــأت عــن انحطــاط 
رومانســية الفروســية، متامــا كــام نشــأت تلــك 
النــامذج البريــة املشــار إليهــا أعــاله عــن 
انحطــاط اإلقطــاع، إنهــا مجــرد طريقــة أخــرى 
ــاع  ــالل اإلقط ــرة. انح ــس الفك ــن نف ــر ع للتعب
ــم  ــد القي ــل ض ــي إىل رد فع ــكل حتم أدى بش
واألخــالق واملثــل العليــا لإلقطــاع. وقــد عــر رد 
الفعــل هــذا عــن نفســه مــن خــالل الســخرية 
والتهكــم. إن النظــرة التــي عفــا عليهــا الزمــن، 
والتــي اســتنفذت صالحيتهــا، تصــر ســخيفة 

ــايل تصــر مصــدرا للفكاهــة. ــا، وبالت بطبيعته

تعــج تلــك الصفحــات بجميــع أنــواع الحيــاة 
واألشــخاص ذوي الشــخصيات القويــة وامللونــة. 
 )Anti-hero( وذلــك البطــل املخالــف للعــرف
يف روايــة الصعاليــك، مثــل الثاريــو دي تورميــس 
تصويــر  هــو   )Lazarillo de Tormes(
الرومانســية  مرحلــة  ألبطــال  كاريكاتــوري 
الفروســية. فبــدال مــن فــارس يرتــدي درعــا 
وهــو  نــذال،  شــابا  متســوال  نجــد  المعــا، 

الشــخصية املألوفــة يف إســبانيا يف ذلــك الوقــت.

لدينــا هنــا امليــالد الحقيقــي لنــوع أديب 
شــهر ظهــر مــرة أخــرى الحقــا يف روايــة “جيــل 
 ،)Lesage( ملؤلفهــا لوســاج )Gil Blas( ”بــالس
 )Jonathan Wilde( وروايــة جوناثــان وايلــد
Barry Lyn- )لفيلدينــغ، ورواية بــاري لينــدون 
don( لثاكــراي )Thackaray(. متتلــئ صفحــات 
روايــة دون كيشــوت بشــخصيات ومواقــف 
مأخــوذة مــن الكتــاب العظيــم للحيــاة نفســها. 
الدنيويــة  بواقعيتــه  الكتــاب،  هــذا  روح  إن 
وتفاؤلــه املبهــج، تعكــس بوضــوح تــام روح 
النزعــة اإلنســية يف عــر النهضــة، وليــس روح 
اإلصــالح املضــاد عــى اإلطــالق. يف هــذه الرواية 
ال تتجــه أعيننــا إىل أعــى نحــو الســامء، بــل إىل 
األســفل نحــو األرض وكل ثرواتهــا. وشــعارها 
ــي.« ــا عن ــري غريب ــر أي يشء ب هــو: “ال أعت

ــة دون  ــوي يف رواي ــي ق ــر قوم ــاك عن هن
كيشــوت. فهــذا كتــاب إســباين بشــكل جوهري. 
ــكان  ــب يف أي م ــن أن يكت ــن املمك ــن م مل يك
آخــر. لدينــا هنــا كل التبايــن الحاد بن الشــمس 
ــذي  ــباين، وال ــهد اإلس ــز املش ــذي ميي ــل ال والظ
ــاة اإلســبانية وشــخصية  ينعكــس أيضــا يف الحي
ــى  ــر، ع ــذا التفس ــن ه ــباين. لك ــعب اإلس الش
الرغــم مــن صحتــه، غــر كاف بــأي حــال مــن 
األحــوال. ال ميكــن للمــرء أن يــرح بشــكل 
كامــل ثــراء توصيــف رسفانتــس، باالعتــامد 
فقــط عــى مفاهيــم قوميــة بحتــة. فمــن أجــل 
فهــم رسفانتــس بشــكل صحيــح، مــن الــروري 
واالقتصــادي  االجتامعــي  ســياقه  يف  وضعــه 

ــي. والتاريخ

كان ماركــس هــو الــذي أشــار إىل أن فــرات 
التحــول التاريخــي الكــرى تكــون غنيــة بشــكل 
خــاص “بالشــخصيات”. ينطبــق هــذا عــى 
شكســبر مثلــام ينطبــق عــى رسفانتــس. كانــت 
إنجلــرا يف عــر شكســبر، مثــل إســبانيا يف 
عــر رسفانتــس، يف خضــم ثــورة اجتامعيــة 
واقتصاديــة عظيمــة. كان ذلــك تحــوال مضطربــا 
ومؤملــا للغايــة، دفــع عــددا كبــرا من النــاس إىل 
الفقــر وخلــق يف املــدن طبقــة كبــرة مــن حثالة 
ــوص   ــولون واللص ــة: املتس ــة املحروم الروليتاري
والعاهــرات والفــارون مــن الجيــش، ومــا شــابه 
ذلــك، والذيــن احتكــوا مع أبنــاء األرســتقراطين 
ليشــكلوا  املطروديــن  والكهنــة  املفلســن 
احتياطيــا ال نهايــة لــه مــن الشــخصيات مثــل: 
الســر جــون فالســتاف، والزاريلــو دي تورميس.

الحانــات  يف  والبهجــة  التهتــك  مشــاهد 
الوضيعــة يف روايــة دون كيشــوت، تضفــي عــى 
الروايــة الحيــاة واأللــوان، بينــام تســلط الضــوء 
عــى التناقــض املركــزي لتلــك الفــرة التاريخيــة. 
حيــث أن عامــة الشــعب اإلســباين كانــت حيوية 
ومقبلــة عــى الحيــاة، يف حــن أن النبــالء كانــوا 
عبثيــن ودون روح. يحتــوي املوضــوع املركــزي 
ــة  ــة تاريخي ــى حقيق ــوت ع ــة دون كيش لرواي
أساســية عــن إســبانيا يف مرحلــة االنحطــاط 
اإلقطاعــي. حيــث تظهــر أن ُمثُــل الفروســية 
ــا  ــا عليه ــخيفة وعف ــة وس ــذاك غريب ــارت آن ص
ــئ،  ــاميل الناش ــاد الرأس ــر االقتص ــن يف ع الزم
ــع العالقــات االجتامعيــة  ــارت جمي ــث ص حي
واألخــالق والقيــم محكومــة مــن خــالل رابطــة 

املــال عــدا ونقــدا.
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فرتة انتقالية

ــزاك  »لقــد وضــع ]ماركــس[ رسفانتــس  وبل
فــوق كل الروائيــن اآلخريــن. وقــد رأى يف دون 
ــي  ــرة الت ــية املحت ــة الفروس ــوت ملحم كيش
متــت الســخرية مــن قيمهــا واالســتهزاء بهــا يف 

العــامل الرجــوازي الناشــئ«9.

نفــس  الســائدة  الطبقــات  كل  تحيــك 
خيالهــم  يف  فهــم  نفســها.  عــن  األوهــام 
ــم  ــن أنه ــال، يف ح ــرون األبط ــون ويقه يصارع
ــاءة  ــامل دن ــر األع ــع منغمســون يف أك يف الواق
وقــذارة. كتــب ماركــس، الــذي كان معجبــا 

جــدا بــدون كيشــوت:

»ومــع ذلــك، فمــن الواضــح أنــه ال العصــور 
الوســطى كانــت تســتطيع أن تعيــش عــى 
الكاثوليكيــة، وال العــامل القديــم عــى السياســة. 
ــة  ــإن الطريق ــك، ف ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ب
العيــش  مــن خاللهــا ســبل  اكتســبوا  التــي 
ــا،  هــي التــي تفــرس ملــاذا لعبــت السياســة هن
الرئيــي. هــذا  الــدور  والكاثوليكيــة هنــاك 
باإلضافــة إىل أن األمــر ال يتطلــب ســوى معرفــة 
ــى  ــة، ع ــة الروماني ــخ الجمهوري ــيطة بتاري بس
الــرسي  تاريخهــا  أن  إلدراك  املثــال،  ســبيل 
ــة  ــن ناحي ــة. وم ــا العقاري ــخ ملكيته ــو تاري ه
ــن  ــذ زم ــوت، من ــع دون كيش ــد دف ــرى فق أخ
بــأن  القائــل  الخاطــئ  تصــوره  بعيــد، مثــن 
نظــام الفروســية الجوالــة متوافــق مــع جميــع 

األشــكال االقتصاديــة للمجتمــع«10.

ويف حــن نجــد أنــه يف كتابــات لــويب دي 
التعامــل مــع  فيغــا )Lope de Vega( يتــم 
بجديــة  القدميــة  اإلقطاعيــة  الــرف  فكــرة 
ــوت  ــا يف دون كيش ــم تحويله ــه يت ــرة ، فإن كب
إىل موضــوع للفكاهــة. رسفانتــس يتطلــع إىل 
األمــام، بينــام لــويب ينظــر إىل الــوراء. ميثــل 
ــالق  ــع واألخ ــو املجتم ــال نح ــس االنتق رسفانت
الرأســاملين، القامئــن عــى أســاس املــال وليــس 
ــوراء،  ــن إىل ال ــويب بحن ــر ل ــام ينظ ــة، بين الرتب
إىل اليقينيــات األخالقيــة لعــامل متــاليش، حيــث 
ــع  ــه، وكان املجتم ــرف مكان كان كل إنســان يع
متامســكا مــن خــالل دعامــة قويــة مــن الــرف 
وااللتزامــات املتبادلــة. ومــع ذلــك فــإن أعــامل 
ــي  ــراف ضمن ــا اع ــة: إنه ــرف بالهزمي ــويب تع ل
ــع  ــع املجتم ــارت م ــد انه ــم ق ــك القي ــأن تل ب

ــا. ــذي أنتجه ــم ال القدي

جوهــر الفكاهــة يف روايــة دون كيشــوت 
عــن  الناتجــة  التناقضــات  بالضبــط  هــو 
االنتقــال مــن اإلقطــاع إىل الرأســاملية، مــن 
مجتمــع قائــم عــى مفهــوم الخدمــة اإلقطاعيــة 
ــا  ــف متام ــع مختل ــوالء، إىل مجتم ــرف وال وال
يعتمــد حريــا عــى العالقــات املاليــة. أســلوب 
ــع  ــارض م ــوت يتع ــوال دون كيش ــارس الج الف
الواقــع االجتامعــي واالقتصــادي القائــم، مثلــام 
تتعــارض األحــالم مــع حقائــق الحيــاة اليوميــة. 
إنهــا تعبــر أديب عــن إفــالس األرســتقراطية 
اإلســبانية، التــي غطــت فقرهــا بهالــة مــن 
ــل املزيــف. إنهــا تعبــر عــن مــأزق طبقــة  النب
عليهــا  محكــوم  أنهــا  تفهــم  ال  اجتامعيــة 
ــا أي  ــد له ــة مل يع ــرق القدمي ــاء، وأن الط بالفن

دور لتلعبــه.

ــايل  ــخيفا وبالت ــض س ــذا التناق ــا ه ــدو لن يب
أنهــم  يُفــرض  الذيــن  الفقــراء،  فكاهيــا. 
ــور وينســبون  ــة األم ــون، يفهمــون حقيق جاهل
ســلوك الفرســان إىل الجنــون. إنــه بالفعــل نــوع 
ــل  ــا ب ــا فردي ــس جنون ــه لي ــون، لكن ــن الجن م
ــتنفدت  ــا اس ــة بأكمله ــة اجتامعي ــون طبق جن
رشوط بقاءهــا، لكنهــا مــع ذلــك تظــل غــر 
متوافقــة مــع الحقيقــة، وغافلــة عنهــا بالفعــل.

يف واقــع األمــر، كانــت إســبانيا، يف ذلــك 
العظيمــة  األســامء  بــذوي  مليئــة  الوقــت، 
واأللقــاب الرائعــة الذيــن مل يكــن لديهــم بنــس 
واحــد. بــل وكان هنــاك حتــى مالكــون عقاريون 
ــن املتســولن.  ــكاد أفضــل م ــوا بال عظــامء، كان
ــدون  ــا لل يف الفصــل األول، نجــد بالفعــل وصف
كيشــوت بكونــه عضــوا يف طبقــة النبــالء التــي 
هــي مجــرد ظــل لنفســها، طبقــة تعيــش عــى 
حافــة الفقــر، وال تــويل اهتاممــا كبــرا لألعــامل 

ــي: ــاج الزراع ــة كاإلنت الدنيوي

ــا مل يكــن  ــه عندم ــم إذن، أن ــك أن تعل »علي
لــدى نبيلنــا هــذا يشء ليفعلــه )وهــو مــا 
ــا(، كان يقــي  ــه تقريب يصــدق عــى العــام كل
وقتــه يف قــراءة كتــب الفروســية؛ وهــو مــا كان 
يفعلــه بنهــم وابتهــاج، إىل درجــة أن انتهــى 
بــه األمــر إىل أن تخــى متامــا عــن القنــص، بــل 

ــه«11. ــة مبمتلكات ــى العناي وحت

مل يكــن لــدى دون كيشــوت أي تصــور عــن 
املــال. وقــد هتــف ســاخطا: »هــل ســبق لــه أن 
ــة  ــب أو إعان ــع رضائ ــوال دف ــارس ج ــمع بف س
أو جزيــة أو مــا شــابه ذلــك مثــل رســم الســفر 

أو رســوم مــرور؟ متــى حصــل أي خيــاط عــى 
مــال منــه مقابــل خياطــة مالبســه؟ أو أي حاكم 
جعلــه يدفــع مقابــل اإلقامــة يف قلعتــه؟«12. 
إنــه خــارج االقتصــاد النقــدي متامــا، عــى األقــل 
ــوت  ــدون كيش ــاد ل ــرك االقتص ــو تُ ــه. ل يف ذهن
النهــار املجتمــع رسيعــا، ألنــه يف ذلــك الوقــت 
مل يكــن أحــد قــد ســمع عــن االئتــامن، كــام أنــه 
حتــى حامــل بطاقــة االئتــامن ســيواجه، عاجــال 

أم آجــال، رضورة تســوية فواتــره.

ــث، تلقــى  ــزل، يف الفصــل الثال ــة الن يف حلق
ــث  ــاد الحدي ــن االقتص ــا ع ــوت درس دون كيش
مــن صاحــب الحانــة الــذي ســأله عــام إذا 
كانــت لديــه أي أمــوال، فأجابــه دون كيشــوت: 
»“وال ســنتيم، ]ألننــي[ مل أقــرأ يف أي مــن كتــب 
تاريــخ الفروســية أنــه ســبق ألي فــارس جــوال 
ــب  ــه صاح ــرد علي ــه”. ف ــواال مع ــل أم أن حم
الحانــة “أنــت مخطــئ، فمــع اعــرايف بــأن كتــب 
التاريــخ مل تذكــر هــذا األمــر، فذلــك ألن املؤلفن 
رأوا أنــه ال داعــي لذكــر أشــياء رضوريــة للغايــة 
ــك  ــع ذل ــة، وم ــان النظيف ــال والقمص ــل امل مث
ــأن الفرســان  ــاد ب ــه ال يوجــد ســبب لالعتق فإن
ــن  ــك أن تطم ــام؛ وميكن ــافرون دونه ــوا يس كان
ــألت  ــن امت ــن، الذي ــان الجوال ــع الفرس أن جمي
ــت  ــخ، كان ــب التاري ــن كت ــد م ــم العدي بذكره
ــات  ــر الروري ــدا لتوف ــة جي ــهم ممتلئ أكياس
ألنفســهم، كــام حملــوا معهــم أيضــا بعــض 
املراهــم  مــن  صغــرا  وصندوقًــا  القمصــان، 

ــم”«13. ــداواة جروحه مل

ــه  ــد انطالق ــدا. فعن ــدرس جي ــم ال ــد تعل وق
يف جولتــه الثانيــة مــن املغامــرات، حــرص دون 
كيشــوت عــى التزود بقــدر كاف مــن املال، مام 
ــون نتيجــة  ــر مــن الدي أدى إىل إغراقــه يف الكث
لذلــك. وقــد تــم إبالغنــا يف الفصــل الســابع أن: 
ــه  ــزود نفس ــى أن ي ــرص ع ــوت ح »دون كيش
باملــال؛ ولذلــك الغــرض عمــل عــى بيــع منــزل 
ورهــن منــزل آخــر، وخســارة كل يشء، فحصــل 
أخــرا عــى مبلــغ جيــد جــدا«14. كانــت هــذه 
قصــة األرســتقراطية اإلســبانية بأكملهــا وقصــة 

إســبانيا نفســها.

سانشو بانزا

بطــالن،  هنــاك  كيشــوت  دون  روايــة  يف 
وليــس بطــل واحــد. فــإىل جانــب الفــارس 
الطويــل النحيــف، الــذي ميتطــي حصانــا عجوزا 
هزيــال، يوجــد فــالح ســمن قصــر ميتطــي بغــال. 
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نجــد هنــا أحــد أعظــم ثنائيــات األدب العاملــي، 
ال ينفصــالن مثــل الســالب واملوجــب. لكــن 
مــاذا عــن ذلــك البطــل الثــاين للروايــة؟ سانشــو 
بانــزا هــو عامــل مزرعــة فقــر، وهــو أحــد 
جــران دون كيشــوت، “رجــل نزيــه )إذا كان 
ــن  ــح هــذا اللقــب مل ــن املمكــن بالفعــل من م
ــذكاء”.  ــن ال ــل م ــع القلي ــن م ــر(، لك ــو فق ه
مــن املفــرض أن افتقــار سانشــو إىل الــذكاء هــو 
ــون.  ــف املجن ــيده نص ــاع س ــه إىل اتب ــا دفع م
ومــع ذلــك، فــإن العامــل الزراعــي غــر املتعلــم 
ــة  ــم حقيق ــوة يفه ــذي كان يف كل خط ــو ال ه
الــذي  لســيده،  إظهارهــا  ويحــاول  الوضــع 

ــه. ــال تصديق ــة الح ــض بطبيع يرف

ــن  ــا. مل تك ــفية أيض ــكارا فلس ــا أف ــد هن نج
عــر  يف  إســبانيا  يف  الســائدة  الفلســفة 
ــور  ــة العص ــن مدرس ــد م ــل أبع ــس تص رسفانت
ــة مــن أرســطو  الوســطى، وهــي نســخة مبتذل
ــدم  ــون. كان التق ــة أفالط ــع مثالي ــة م مختلط
الحقيقــي الوحيــد الــذي حققتــه الفلســفة، 
ــد  ــى ي ــم ع ــد ت ــطى، ق ــور الوس ــالل العص خ
ــن  ــس، لك ــامء األندل ــلمن وعل ــفة املس الفالس
ــد خرجــت  ــت ق ــا أن إســبانيا املســيحية كان مب
للتــو مــن حــرب طويلــة النتــزاع الجنــوب مــن 
ــة  ــكار ملعون ــك األف ــت تل ــد كان ــن، فق املوري
قبضتهــا  الكنيســة  أحكمــت  لهــا.  بالنســبة 
ــك شــأن  الخانقــة عــى الفلســفة، شــأنها يف ذل
األخــرى  الفكريــة  الحيــاة  جوانــب  جميــع 

األدب. باســتثناء 

السكوالســتيكيون  الفالســفة  أمــى 
املســيحيون وقتــا طويــال للغايــة يف مناقشــة 
ــة  ــدد املالئك ــة، وع ــس املالئك ــل جن ــئلة مث أس
الذيــن ميكنهــم الرقــص فــوق رأس دبــوس. 
الجامعــة  جــداالت  مــن  رسفانتــس  يســخر 
مــن خــالل الجــدل املضحــك حــول خــوذة 
ــى  ــه يتبن ــوت نفس ــو. إال أن دون كيش مامرين
ــى  ــارش، ألق ــي الفصــل الع ــة. فف فلســفة مثالي
أحــد خطاباتــه املعتــادة حــول مبــادئ الفرســان 
الجوالــن، حيــث أثبــت، مبــا ال يــدع مجــاال 
)وضمنيــا  الجوالــن  الفرســان  أن  للشــك، 
مرافقيهــم( ال يحتاجــون إىل تنــاول الطعــام:

ــت مخطــئ  ــم أن أجــاب دون كيشــوت: »ك
أيهــا الصديــق سانشــو. اعلــم أن مجــد الفرســان 
الجوالــن هــو أن يقضــوا شــهرا كامــال دون أكل؛ 
ــون أي  ــم يتناول ــك، فإنه ــون ذل ــا يفعل وعندم

يكــن  مل  ولــو  حتــى  عليــه،  يحصلــون  يشء 
ــر  ــرأت الكث ــد ق ــت ق ــو كن ــا. فل ــا مألوف طعام
مــن الكتــب كــام فعلــت أنــا، لكنــت عــى 
درايــة أفضــل بهــذه املســألة؛ وعــى الرغــم 
ــد  ــرأت العدي ــد ق ــي ق ــد أنن ــي أعتق ــن أنن م
مــن كتــب تاريــخ الفروســية أكــر مــن أي رجــل 
آخــر، فإننــي مل أجــد أبــدا أن الفرســان الجوالــن 
قــد كانــوا يأكلــون أبــدا، إال إذا كان ذلــك عــن 
طريــق الصدفــة، أو عندمــا كانــت تتــم دعوتهم 
ــا يف  ــة؛ أم ــرى واملوائــد امللكي ــآدب الك إىل امل
ــل  ــون القلي ــوا يتناول ــد كان ــرى فق ــات أخ أوق
مــن الطعــام إىل جانــب أفكارهــم. لكــن ال 
تتخيــل أنــه كان مبقدورهــم العيــش دون تلبيــة 
ــم يف  ــث إنه ــة، حي ــة البري ــات الطبيع متطلب

نهايــة املطــاف ليســوا ســوى بــر مثلنــا، لكــن 
ــم  ــن حياته ــر م ــزء األك ــون الج ــم يقض وألنه
يف الغابــات والصحــاري، ودامئــا دون طبــاخ، 
فــإن وجباتهــم املعتــادة مل تكــن ســوى الطعــام 
الخشــن مثــل هــذا الــذي تقدمــه يل اآلن. لذلــك 
ــأن  ــو، بش ــي سانش ــا صديق ــدا، ي ــج أب ال تنزع
ــد، وال  ــع عــامل جدي ــي، وال تتظاهــر بصن يرضين
تفــكك دســتور وعــادات الفرســان الجوالــن 

ــة«15. القدمي

ــع  ــزا مــادي فلســفي مقتن لكــن سانشــو بان
ولــن يوافــق عــى أي كلمــة مــن ذلــك:

صــاح سانشــو: »أشــكر فخامتــك. لكنــي 
ومــع ذلــك يجــب أن أتــزود ببعــض الحاجيــات، 
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ــي،  ــن اللحــم أمام ــر م ــدر كب ــدي ق ــو كان ل ل
لــو كنــت وحــدي  لكنــت ســألتهمه حتــى 
ــو  بنفــس الشــهية، أو باألحــرى أفضــل،  مــام ل
جلســت بجانــب إمراطــور؛ ولــي أكــون رصيحا 
وصادقــا معــك، أقــول لــك إنــه مــن األفضــل يل 
أن أتنــاول قطعــة خبــز أســمر وبصــل يف زاويــة 
معزولــة، دون مزيــد مــن اللغــط أو االحتفــال، 
عــوض أن أتغــذى عــى ديــك رومــي عــى 
ــة رجــل آخــر، حيــث يكــون املــرء مجــرا  طاول
عــى أن يجلــس وهــو ميضــغ قطعــة لحــم ملــدة 
ــه  ــح أصابع ــال، وميس ــرب إال قلي ــاعة، وال ي س
ــى أن  ــدا ع ــرؤ أب ــم، وال يج ــكل دائ ــه بش وفم
يســعل أو يعطــس، وال أن يقــوم بالعديــد مــن 
األشــياء التــي قــد يفعلهــا اإلنســان بحريــة 
عندمــا يكــون وحيــدا، لذلــك ألتمــس منــك، يــا 
ســيدي، أن تغــّر عالمــات لطفــك، التــي تغدقهــا 
ــر.  ــدين أك ــد يفي عــيل ألين خادمــك، إىل يشء ق
ــي  ــك األفضــال نفســها، الت ــا بالنســبة إىل تل أم
ــو  ــام ل ــا ك ــب عليه ــم القل ــن صمي ــكرك م أش
كنــت قــد قبلتهــا، فــإين أتخــى عــن حقــي فيهــا 

ــة«16. ــوم القيام ــى ي ــن اآلن حت م

يتضــح مــن هنــا أن سانشــو بانــزا ليــس 
جاهــال حقــا. فأقوالــه تحتــوي عــى الحــس 
ــاه راســختان  ــام للجامهــر. وقدم ــوي الع الدني
ــي،  ــامل الحقيق ــش يف الع ــه يعي ــى األرض. إن ع
الــذي غــادره دون كيشــوت منــذ فــرة طويلــة. 
ــؤدي  ــام وي ــس وين ــرب ويعط ــأكل وي ــه ي إن
التــي  األخــرى  الجســدية  الوظائــف  جميــع 
يحتقرهــا ســيده املثــايل. يف الواقــع، كان سانشــو 
مهتــام بشــكل أســايس ببطنــه )كلمــة بانــزا 
)Panza( باإلســبانية تعنــي يف الواقــع “بطــن”(. 
ــدالت  ــن مع ــيده ع ــأل س ــا س ــة م ــد مرحل عن
األجــور املخصصــة ملرافقــي الفرســان الجوالــن. 
ويف مــكان آخــر، يقــول دون كيشــوت: »ألين 
تعلمــت، مــن خــالل التجربــة، أن كلمــة الفــالح 

ــح«. ــا الرب ــل يحكمه ــرف، ب ــا ال ال يحكمه

الكنيسة

ــادس  ــر والس ــس ع ــن الخام ــالل القرن خ
ــة  ــة يف طليع ــبانيا الكاثوليكي ــت إس ــر، كان ع
ــك عــر اإلصــالح  ــة. كان ذل ــة األوروبي الرجعي
- واإلصــالح املضــاد. وقفــت الكنيســة الرومانيــة 
املقدســة يف مركــز النظــام القائــم وحاربــت 
بــراوة للدفــاع عــن ســلطتها وامتيازاتهــا ضــد 
روح العــر الجديــد. ويف تلــك املعركــة الداميــة 

األســلحة  تكــن  النــاس، مل  أرواح  أجــل  مــن 
املســتخدمة مجــرد الــكالم فقــط، بــل الســيف 
والنــار. لقــد أخــذوا عــى محمــل الجــد كلــامت 
الكتــاب املقــدس التــي تقــول: “مــا جئــت 

ــل ســيفا”. ــب ســالما ب ألجل

الرومانيــة  الكاثوليكيــة  الكنيســة  كانــت 
قويــة للغايــة يف إســبانيا، وهــي حقيقــة يؤكدها 
ــا  واقــع أن الكاردينــال سيســنروس أصبــح وصيً
ــد أن  ــد. وبع ــاة فردينان ــد وف ــرش بع ــى الع ع
ــمية  ــى تس ــل ع ــم عم ــن يف الحك ــى عام ق
تشــارلز، حفيــد امللكــن الكاثوليكيــن فردينانــد 
وإيزابيــال، ملــكا عــى إســبانيا. بــدأ تشــارلز 
سياســة مركزيــة، ويف ســياقها جعــل مدريــد 
ــكوريال يف  ــاء االيس ــر ببن ــه. أم ــة لحكم عاصم
ســيرا، بــل وشــارك أحيانــا يف اإلرشاف عــى 

ــا. ــل فيه العم

يســوده  مجتمعــا  املجتمــع  ذلــك  كان 
الكهنــة. أدى ذلــك إىل إنشــاء محاكــم التفتيــش 
ــي أسســها  ــة يســوع )اليســوعيون(، الت وجمعي
املتعصــب الباســي ســان إغناســيو دي لويــوال، 
كقــوة ضاربــة متشــددة يف خدمــة اإلصــالح 
املضــاد. كان فيليــب الثــاين خاضعــا للديــن 
ومهووســا بــه لدرجــة أنــه مل يكــن قــادرا عــى 
اتخــاذ حتــى أصغــر قــرار ســيايس دون التشــاور 

ــه. ــع كهنت أوال م

ــرى  ــبانية األخ ــدن اإلس ــد وامل ــت مدري كان
مليئــة باملؤسســات الدينيــة والكنائــس واملعابــد 

واألديــرة املخصصــة للرتــب الكهنوتيــة مثــل دير 
ديســكالثاس )Descalzas( أو ديــر الراهبــات 
ــر  ــي يش ــة الت ــن بالطريق ــوايت عش ــاة الل الحف
إليهــا أســمهن. وكانــت بــالزا مايــور يف مدريــد، 
والحفــالت  األلعــاب  أنــواع  جميــع  تشــهد 
ــدث  ــك الح ــا يف ذل ــور، مب ــن الجمه ــه ع للرفي
األكــر إثــارة عــى اإلطــالق وهــو احتفــال فعــل 

.17”auto da fé“ اإلميــان

تغلغل الدين يف كل مســام املجتمع اإلســباين 
دون إحــداث أي تأثــر ملحــوظ عــى اآلداب 
الشــعبية، ورغــم  الطبقــات  العامــة. كانــت 
ــية  ــة بالفِتش ــا، مهووس ــة ظاهري ــا متدين كونه
ــعور  ــرس ش ــيئا لغ ــل ش ــي مل تفع ــة الت الخرافي
االعتــدال يف ســلوكهم. كان اآلالف يتجمعــون يف 
ســاحة بــالزا دي ال ســيبادا لالســتامع إىل رصاخ 
ــم  ــام دفعه ــن. ك ــبه املجان ــان ش ــض الرهب بع
ــات إىل كشــط الجبــس  ــادة األيقون الهــوس بعب
ــة. ــه للرك ــاظ ب ــس لالحتف مــن جــدران الكنائ

ــي  ــب الدين ــزاج التعص ــإن م ــك ف ــع ذل وم
الســائد مل يفعــل شــيئا ملنــع انتشــار وبــاء 
والراعــات  والقتــل  واالغتصــاب  الرسقــة 
واملبــارزات، التــي كانــت منتــرة عــى  نطــاق 
ــي  ــب الدين ــد املتعص ــن عه ــذاك. وم ــع آن واس
ضيــق األفــق فيليــب الثــاين، إىل عهــد املتهتــك 
أقــى  إىل  الفســق  وصــل  الرابــع،  فيليــب 
تعكــس  نفســها  الكنيســة  كانــت  الحــدود. 
ــاك  ــت هن ــك العــر. كان ــة لذل األخــالق العام
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حــاالت تــورط خاللهــا الرهبــان يف عمليــات 
الســطو واالغتصــاب والقتــل. كانــت املبــارزات 
تحــدث بالعــرات كل يــوم. ويف الليــل، كان 
مــن املســتحيل تقريبــا عبــور الشــوارع، حيــث 
كانــت إضــاءة املدينــة مقتــرة عــى تلــك 
ــازل  ــدران املن ــى ج ــض ع ــي توم ــح الت املصابي

ــن. ــذراء والقديس ــور الع ــام ص أم

ــا  ــرض فيه ــن املف ــي كان م ــة، الت والكنيس
كانــت  العامــة،  األخــالق  تكــون حــارس  أن 
أمــا  السياســية.  للمكائــد  مرتعــا  الواقــع  يف 
بالنقــاء  التمســك  إرصارهــا املتعصــب عــى 
العقائــدي املفــرض، فقــد كان يف الواقــع مجــرد 
وســيلة لتعزيــز ســيطرتها عــى كل جوانــب 
تلــك  كانــت  البريــن.  والســلوك  الحيــاة 
مبحاكــم  املدعومــة  الروحيــة،  الديكتاتوريــة 
التفتيــش -جســتابو العصــور الوســطى- مجــرد 
مظهــر آخــر مــن مظاهــر الدولــة البروقراطيــة 
ــوق  ــت ف ــبانيا وحكم ــى إس ــيطرت ع ــي س الت

أنقاضهــا.

ــائدان.  ــدام التســامح س كان التعصــب وانع
ــلمون عــى  ــزو غرناطــة، أُجــر املس ــد غ وبع
ــاق املســيحية أو مغــادرة إســبانيا. اضطــر  اعتن
الكثــر منهــم إىل اعتنــاق املســيحية مــن أجــل 
البقــاء يف وطنهــم، لكنهــم رغــم ذلــك تعرضــوا 
لــكل أنــواع القيــود واملكائــد تحــت أنظــار 
العــن الســاهرة ملحاكــم التفتيــش. لقــد وصــل 
األمــر  إىل حــد إجبــار كل العائــالت املوريســكية 
ــخ،  ــا يف املطب ــر معلق ــاء لحــم الخنزي ــى إبق ع
ــم  ــة لح ــاء “رشط ــى بإنش ــوا حت ــد قام ــل وق ب
ــؤالء  ــازل ه ــش من ــت تفت ــي كان ــر” الت الخنزي
أنهــم  مــن  للتأكــد  منتظمــة  فــرات  عــى 
ــرء  ــك تج ــم ذل ــن ورغ ــتهلكونها. لك ــوا يس كان
ــن  ــف ع ــدث بتعاط ــى التح ــوت ع دون كيش

املوريســكين.

ــو  ــه سانش ــوت صديق ــب كيش ــا خاط عندم
Con la Igle-“18 ــة: ــهرة التالي ــامت الش  بالكل

sia hemos dado, Sancho”، )“مــع الكنيســة 
لقــد انتهينــا، يــا سانشــو”( ابتكــر تعبــرا صــار 
ــام كان  ــبانية. وبين ــة اإلس ــل يف اللغ ــة مث مبثاب
دون كيشــوت مســتعدا بشــكل كامــل ملواجهــة 
طواحــن الهــواء، فقــد كان عليــه أن يفكــر مليــا 
عندمــا يتعلــق األمــر بالكنيســة. بطبيعــة الحال، 
ففــي عــر كانــت فيــه محاكــم التفتيــش 
تحــرق الرجــال والنســاء ألبســط الجرائــم، كان 
عــى رسفانتــس أن يســر بحــذر، وكان حريصــا 

ــه كان  ــه. لكن ــد إميان ــة نفســه بتأكي عــى حامي
ــة  ــن املؤسس ــه م ــدا أن موقف ــح ج ــن الواض م
ــن  ــا، إن مل يك ــل، كان نقدي ــى األق ــة ع الديني
ــة  ــرء رواي ــرأ امل ــح. إذا ق ــكل رصي ــا بش معادي
دون كيشــوت بتمعــن، ســيتضح لــه عــى الفــور 
أن نقــد الكنيســة ميــر كخيــط أحمــر يف الكتــاب 
ــي الفصــل الخامــس، عــى ســبيل  ــه. فف بأكمل

ــة أخ كيشــوت: ــال، تقــول ابن املث

ــذا  ــبب يف كل ه ــي الس ــا ه ــع، أن »يف الواق
املناســب  الوقــت  يف  أعلمــك  مل  ألين  األذى، 
بهذيــان عمــي، لكنــَت قــد عالجتـَـه قبــل فــوات 
األوان، وأحرقــَت كل تلــك الكتــب املحرمــة، ألن 
الكثــر منهــا يســتحق أن يحــرق مثلــام أحــرق 

ــة«19. ــاة الزنادق عت

وقــد تــم تنفيــذ ذلــك عــى النحــو الواجــب 
بعــد فصلــن، عندمــا تــم إرســال جميــع كتــب 

دون كيشــوت إىل النــران:

»يف تلــك الليلــة أحرقــت مدبــرة املنــزل 
ــودة  ــك املوج ــط تل ــس فق ــب، لي ــع الكت جمي
يف الفنــاء، بــل جميــع الكتــب التــي كانــت 
تلــك  مــن  والعديــد  املنــزل؛  يف  موجــودة 
الكتــب التــي عانــت مــن الكارثــة العامــة، 
كانــت تســتحق أن تُحفــظ يف أرشــيفات أبديــة، 
ــم  ــم تكليفه ــن ت ــر م ــا وتقص ــوال أن مصره ل
بتفتيشــها قضيــا بخــالف ذلــك. وهكــذا تحققــوا 
مــن املثــل القائــل: “غالبــا مــا يدفــع الَخــرِّ مثــن 

ــر”«20. ــه الري ــا يرتكب م

مــن الواضــح أن هــذه محــاكاة ســاخرة 
محاكــم  كانــت  التــي  اإلحــراق  لعمليــات 
التفتيــش تنفذهــا، والتــي مــألت الســاحات 
اللحــم  برائحــة  اإلســبانية  للمــدن  املركزيــة 
املحــرق. يف تلــك االحتفــاالت الوحشــية كان 
ــن  ــم الذي ــان، ه ــن األحي ــر م ــاء، يف كث األبري
يعانــون، بينــام كان املذنبــون هــم مــن يــرف 
عــى االحتفــال. ويف مناســبات أخــرى أيضــا 
ــازدراء  يتحــدث دون كيشــوت عــن الكنيســة ب
ــل  ــة، ب ــجاعا للغاي ــا ش ــذا موقف ــر. كان ه كب
ــت  ــذي كان ــك العــر ال ــورا، يف ذل ــى مته وحت
فيــه محاكــم التفتيــش املقدســة متتلــك ســلطة 
مطلقــة عــى حيــاة النــاس وموتهــم. يف الفصــل 
ــين  ــان الكارثوس ــم إن الرهب ــول أحده 13، يق
حيــاة  يعيشــون  أيضــا  هــم   )Carthusian(
الجوالــن،  الفرســان  مثــل  مثلهــم  التقشــف 
تكــون  قــد  »رمبــا،  كيشــوت:  دون  فأجابــه 
مهنــة الكارثــويس متقشــفة، لكننــي أكاد أشــك 

ــل  ــامل مث ــدة للع ــم مفي ــت مهنته ــام إذا كان في
مهنتنــا«21.

روح متمردة

إذا قــام املــرء بقــراءة مــا وراء الســطور 
ــد االجتامعــي  ــارص النق ــه أن يكتشــف عن ميكن
ــا.  ــة تقريب ــات الرواي ــن صفح ــة م يف كل صفح
بــل إن روح التمــرد حــارضة منــذ البدايــة، 

ــيل: ــا ي ــف م ــة املؤل ــرأ يف مقدم ــث نق حي

ــه،  ــه وال صديق ــا ل ــت قريب ــت لس »]...[ أن
وروحــك ملــك لــك وإرادتــك حــرة مثلــك مثــل 
أي إنســان آخــر، أيــا كان، وأنــت ســيد يف بيتــك 
كســيادة امللــك عــى مــا يجبيــه مــن رضائــب، 
وأنــت تعــرف املثــل الشــائع الــذي يقــول: 
“تحــت عبــاءيت ميكننــي أن أقتــل حتــى امللــك”، 
كل هــذا يعفيــك مــن كل احــرام والتــزام، 
وميكنــك أن تقــول عــن هــذه القصــة مــا تريــده 
ــن التعــرض ألي أذى جــراء أي  دون الخــوف م
ســوء تقولــه عنهــا، أو الحصــول عــى أي مكافأة 

ــه عنهــا«22. مقابــل أي خــر قــد تقول

ودون كيشــوت هــو أيضــا شــيوعي بالفطرة. 
ففــي خطــاب ألقــاه أمــام بعــض رعــاة املاعــز 
ــم  ــي قدي املتشــككن، تحــدث عــن عــر ذهب

عندمــا كانــت كل األشــياء مشــركة:

ــه مــن عــر ســعيد، ذلــك الــذي  ــا ل »آه، ي
أطلــق عليــه أســالفنا األوائــل اســم العــر 
ــدا  ــوب ج ــب، املحب ــس ألن الذه ــي! لي الذهب
يف عرنــا الحديــدي هــذا، كان مــن الســهل 
هاتــن  ألن  بــل  آنــذاك،  عليــه  الحصــول 
الكلمتــن القاتلتــن: “ِملــي” و“ِملــكك”، كانتــا 
ــات  ــك األوق ــاس يف تل ــة للن ــا غــر معروف فروق
ــركة يف  ــت مش ــياء كان ــعيدة: ألن كل األش الس
ــك العــر املقــدس: مل يكــن يتوجــب عــى  ذل
الرجــال، مــن أجــل الحصــول عــى قوتهــم، 
إال أن ميــدوا أيديهــم، ويأخــذوه مــن شــجرة 
تدعوهــم  كانــت  التــي  الســامقة،  البلــوط 
بســخاء إىل قطــف الثــامر الصحيــة اللذيــذة«23.

ــا  ــي، عندم ــك العــر الذهب ــارن ذل ــه يق إن
كانــت كل األشــياء مشــركة، مــع العــر الحــايل 
ــب مــن  ــال والجشــع كل جان ــث يحــدد امل حي

جوانــب الحيــاة والفكــر:

املنحــط، حيــث  العــر  »لكــن يف هــذا 
ــامل، ال  ــب الع ــل تصي ــن العل ــر م ــال وكث االحتي
ــد  ــة، وال يوج ــة آمن ــون أي فضيل ــن أن تك ميك
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رشف آمــن؛ بينــام الرغبــات الوحشــية، املنتــرة 
يف قلــوب الرجــال، تفســد أكــر النفــوس رصامــة 
وأطهــر الخلــوات؛ التــي، حتــى ولــو كانــت 
ــة مثــل متاهــة كريــت، فهــي  معقــدة ومجهول
ليســت مــالذا للعفــة. وهكــذا اختفــت الــراءة 
البدائيــة، وانتــر االضطهــاد بشــكل يومــي، 
ــف:  ــار العن ــة تي ــاك رضورة مقاوم ــت هن فكان
الفرســان  تــم وضــع نظــام  الســبب  ولهــذا 
الجوالــن، للدفــاع عــن رشف العــذارى، وحاميــة 
األرامــل، ومســاعدة اليتامــى، ومســاعدة كل 
ــا نفــي أحــد  ــن بشــكل عــام. واآلن أن املنكوب
ــاع املخلصــن لهــذا النظــام؛ وعــى  هــؤالء األتب
الرغــم مــن أن جميــع النــاس ملزمــون، مبوجــب 
بــأن يكونــوا لطفــاء مــع  الطبيعــة،  قانــون 
األشــخاص الذيــن ينتمــون لهــذا النظــام، لكــن 
ومبــا أنكــم تعاملتــم معــي بســخاء، دون حتــى 
أن تعرفــوا أي يشء عــن هــذا االلتــزام، فيجــب 
ــدم  ــايل أق ــام؛ وبالت ــري الت ــم تقدي ــدم لك أن أق

ــكري«24. ــل ش ــل، جزي ــم، يف املقاب لك

بارعــة مــن جانــب  لقــد كانــت رضبــة 
رسفانتــس أن ميــرر ذلــك النقــد االجتامعــي 
كل  مجنــون.  رجــل  لســان  عــى  الجــريء 
الثوريــن يف التاريــخ اعتــروا مجانــن مــن طــرف 
مــن  النــاس،  ملعظــم  بالنســبة  معارصيهــم. 
ــخص  ــم، وأي ش ــع القائ ــول الوض ــي قب املنطق
ال يقبــل بالنظــام الحــايل فهــو غــر عقــالين 

بالتأكيــد. -مجنــون- 

هــو  واقــع  هــو  مــا  »كل  هيغــل:  قــال 
عقــالين. وكل مــا هــو عقــالين هــو واقــع«. وهــو 
ــق  ــر مطل ــم اســتخدامه كتري ــذي ت املوقــف ال
أنــه  أوضــح  إنجلــز  لكــن  القائــم.  للوضــع 
بالنســبة لهيغــل ليــس كل مــا هــو موجــود هــو 
واقــع، دون مزيــد مــن التحديــد. صفــة الواقــع، 
بالنســبة لهيغــل، تخــص فقــط مــا هــو رضوري: 
“يف ســياق تطــوره، يثبــت الواقــع أنــه رضورة”.

ومــا هــو رضوري يثبــت نفســه، يف آخــر 
ــا. ــالين أيض ــه عق ــى أن ــاف، ع املط

وغنــي عــن القــول إنــه بالنســبة للامركــي 
كل مــا هــو موجــود هــو موجــود بفعــل رضورة 
مــا. لكــن األشــياء تتغــر باســتمرار وتتطــور 
تــؤدي  داخليــة  تناقضــات  وتولــد  وتتحــول 
يف النهايــة إىل تدمرهــا. لذلــك تفقــد صفــة 
الــرورة وتدخــل يف تناقــض معهــا. تبــدأ األرض 
باالهتــزاز تحــت أقــدام النظــام القائــم. وهــؤالء 

أســمى  أنفســهم  اعتــروا  الذيــن  األشــخاص 
ــن  ــواع الطوباوي ــوأ أن ــرون أس ــن، يص الواقعي
الرجعيــن، يف حــن أن أولئــك الذيــن كان يُنظــر 
إليهــم عــى أنهــم حاملــون ومجانــن، يتحولــون 
عــامل  يف  الوحيديــن  العاقلــن  األشــخاص  إىل 

ــون. ــه بالجن ــو نفس ــب ه أصي

خــالل الفــرة التاريخيــة التــي يدخــل فيهــا 
ــة  ــاوز يف حال ــادي متج ــي اقتص ــام اجتامع نظ
انحطــاط، تفقــد األيديولوجيــا واألخــالق والقيم 
والديــن، التــي كانــت يف الســابق هي اإلســمنت 
الــذي كان يجمــع املجتمــع معــا، تفقــد قوتهــا 
القدميــة  والقيــم  األفــكار  تصــر  الجاذبــة.  
الذيــن  األشــخاص  موضــع ســخرية. ويصــر 
يتشــبثون بهــا مثريــن للضحــك، مثــل دون 
ــة  ــة التاريخي ــح الطبيع ــه. وتصب ــوت نفس كيش
النســبية لألخــالق واضحــة. مــا كان ســيئا يصبــح 

ــح ســيئا. ــدا يصب ــا كان جي ــدا، وم جي

االنحطاط املخزي الطويل إلسبانيا

»اكتشــاف أمريــكا، الــذي شــكل يف البدايــة 
ــت  ــار يف وق ــا، ص ــبانيا ورفعته ــراء إس ــبب ث س
تــم تحويــل طــرق  الحــق موجهــا ضدهــا. 
التجــارة العظيمــة مــن شــبه الجزيــرة اإليبريــة. 
ــن  ــت ع ــة، انفصل ــارت غني ــي ص ــدا، الت هولن
ــرا إىل  ــدت إنجل ــدا، صع ــد هولن ــبانيا. وبع إس
مســتويات عاليــة فــوق أوروبــا ولفــرة طويلــة. 
القــرن  مــن  الثــاين  النصــف  مــن  وابتــداء 
الســادس عــر كانــت إســبانيا قــد بــدأت 

ــر األســطول  ــع تدم ــاط. وم ــل يف االنحط بالفع
العظيــم )1588(، اتخــذ هــذا االنحطــاط صبغــة 
رســمية، إذا جــاز التعبــر. إن الحالــة التــي 
أطلــق عليهــا ماركــس “االنحطــاط املخــزي 
إســبانيا  عــى  بثقلهــا  أناخــت  والبطــيء” 

الرجوازيــة«25. اإلقطاعيــة 

كانــت  إســبانيا،  إنجــازات  تألــق  تحــت 
ــل.  ــار بالفع ــب تنه ــرح املهي ــك ال ــس ذل أس
كان نســيج املجتمــع كلــه فاســدا. وعــى الرغــم 
مــن الحالــة املاليــة املزريــة إلســبانيا، فقــد 
تقــرر تجديــد الحــرب مــع هولنــدا. ومــن أجــل 
تكويــن جيــش مــن املرتزقــة يف إســبانيا وأملانيــا، 
أصــدرت الدولــة عمــالت معدنيــة مزيفــة عــى 
شــكل “بليــون” )“vellón”(، وهــي الخطــوة 
التــي أدت بشــكل حتمــي إىل انفجــار التضخــم. 
أمــا االنهيــار النهــايئ فقــد جــاء ببــطء وبشــكل 

مخــز.

مل يصــب االنحطــاط قيمــة العملــة وحدهــا. 
فقــد كان النظــام امللــي فاســدا متامــا ومل يكــن 
البــالط ســوى بــؤرة للفجــور والرذيلــة. يف عهــد 
فيليــب الرابــع، وصــل االنحطــاط األخالقــي 
وامللــك  الدرجــات.  أقــى  اإلســباين  للبــالط 
نفســه، عندمــا مل يكــن مشــغوال بالصيــد يف إيــل 
El Es-( وإيــل إيســكوريال ،)El Pardo )بــاردو 

ــث )Aranjuez(، كان يقــي  corial( وأرانخوي
الغراميــة،  العالقــات  العديــد مــن  وقتــه يف 
مــن  هائــل  بجيــش  محاطــا  كان  وبالتــايل 
ــن.  ــاء غــر الرعي العشــيقات والعشــاق واألبن
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ــن،  ــر الرعي ــاء غ ــن األبن ــد م ــا للعدي كان أب
وأشــهرهم دون خــوان خوســيه النمســاوي، ابن 
ممثلــة كوميديــة معروفــة باســم ال كالديرونــا. 
يف حــن أن امللكــة، مــن جانبهــا، مل تكــن تخفــي 
Villame- )عالقتهــا بحبيبهــا كونــت فيالمديانــا 

.)diana

ــدة يف  ــوة الرائ ــا الق ــبانيا، بصفته ــت إس كان
ــة  ــوراء، يف محاول اإلصــالح املضــاد، تنظــر إىل ال
ــة  ــج سياس ــت تنته ــخ. كان ــار التاري ــف تي لوق
دون  مثــل  مثلهــا  لكنهــا،  كيشــوتية.  دون 
كيشــوت، مل تنجــح يف إيقــاف عقــارب الســاعة، 
ــاط  ــها باالنحط ــى نفس ــت ع ــط حكم ــل فق ب
ــع املســتويات.  ــة واالنحــالل عــى جمي والهزمي
ــدام  ــا بأق ــل عمالق ــبانيا بالفع ــت إس ــد كان لق
مــن طــن، وكانــت مغامراتهــا العســكرية يف 
البــالد املنخفضــة مبثابــة املســامر األخــر يف 
ــها  ــدا نفس ــررت هولن ــا ح ــان م ــها. رسع نعش
ــان  ــي رسع ــبانيا، الت ــة إلس ــن القبضــة الخانق م
مــا وجــدت نفســها ضحيــة للعــدوان العســكري 
األجنبــي، وتعرضــت لــإلذالل والســحق عــى يــد 

ــا. ــأنا منه ــل ش ــابق أق ــت يف الس ــدان كان بل

قويــة  آنــذاك  التفتيــش  صــارت محاكــم 
للغايــة، وترأســت عهــد اإلرهــاب، عــى أســاس 
ــام  ــادة. يف ع ــب والحــرق املعت أســاليب التعذي
مايــور مرسحــا  بــالزا  ســاحة  كانــت   ،1680
رائحــة  املرعبــة.  اإلميــان  فعــل  الحتفــاالت 
اللحــم املحرق ســممت روح إســبانيا وشــوهت 
عقلهــا. اخرقــت الظالميــة أعــى مســتويات 
ــة. وقــد انعكــس هــذا املــزاج الســائد يف  الدول
ــتثناءات  ــع اس ــن، م ــو ف ــرة، وه ــك الف ــن تل ف
قليلــة جديــرة بالتنويــه، كان مشــبعا بــروح 

التعصــب املتطــرف املجنــون.

ــو  ــبانيا ه ــهدته إس ــذي ش ــاط ال إن االنحط
دليــل يوضــح كيــف ميكــن ملجتمــع عاجــز عــن 
تطويــر قــوى اإلنتــاج أن يقــع ضحيــة لنجاحــه 
ــل الســقوط”، كــام  ــأيت قب ــاء ي الخــاص. “الكري
ــة  ــة اإلمراطوري ــك الغطرس ــل. وتل ــا املث يخرن
غطرســة  يف  حديــث  نظــر  لهــا  اإلســبانية 
ــام  ــوم. فمثل ــة الي ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــد عــى وجــه  ــى بل ــت إســبانيا أقــوى وأغن كان
األرض يف القــرن الســادس عــر، فــإن الواليــات 
املتحــدة هــي اليــوم كذلــك. ومثلــام كانــت 

إســبانيا معقــل الثــورة املضــادة يف العــامل آنذاك، 
كذلــك الواليــات املتحــدة اآلن. ومثلــام بالغــت 
األجنبيــة  العســكرية  مغامراتهــا  يف  إســبانيا 
التــي اســتنزفت قوتهــا وجففــت خزائنهــا، فــإن 
الواليــات املتحــدة تتخطــى حدودهــا عــى 

ــي. ــد العامل الصعي

ــد إىل مجــال  إن أوجــه الشــبه واضحــة ومتت
األيديولوجيــا والديــن. جــورج دبليــو بــوش 
متعصــب دينــي ضيــق األفــق، مثلــه متامــا 
مثــل فيليــب الثــاين، وهــو مصمــم متامــا عــى 
فــرض الهيمنــة املطلقــة عــى العــامل. هــذه 
التشــابهات ليســت مــن قبيــل الصدفــة. نحــن 
ــرة  ــم، ف ــي عظي ــر تاريخ ــرة تغ ــش يف ف نعي
ــرن  ــت يف الق ــي كان ــك الت ــة لتل ــة مامثل انتقالي
العــامل يف  الســادس عــر. لكــن بينــام كان 
ــة  ــاع وحرك ــار اإلقط ــهد انهي ــت يش ــك الوق ذل
ال تقــاوم يف اتجــاه الرأســاملية، فإننــا نشــهد 
اآلن آالم احتضــار الرأســاملية وحركــة ال تقــاوم 
بنفــس القــدر يف اتجــاه مجتمــع جديــد نســميه 

االشــراكية.

أولئــك الذيــن لديهــم الشــجاعة ليقولــوا 
والحاملــن  بالطوباويــن  يوصفــون  الحقيقــة 
واملجانــن. نحــن نشــارك هــذا الــرف مــع دون 
كيشــوت. نجــد أنفســنا غــر متالمئــن مــع عــامل 
ــا،  ــع. لكنن ــلفنا الالم ــل س ــا مث ــاملية مثلن الرأس
عــى عكســه، ال نســعى إىل إعــادة عقــارب 
الســاعة إىل الــوراء أو العــودة إىل عــر ذهبــي 
مل يكــن موجــودا مــن قبــل. بــل عــى العكــس 
مــن ذلــك، نحــن نرغــب بشــدة يف املــي قدمــا 
ــمى  ــري أس ــور الب ــدة للتط ــة جدي إىل مرحل

ــا. نوعي

لســنا بحاجــة لألحــالم واألوهــام، بــل نفضــل 
أن نبقــي أقدامنــا ثابتــة عــى األرض. وبهــذا 
ــاري  ــك الروليت ــد ذل ــع تقلي ــن نتب ــى نح املعن
الطيــب القلــب واملنطقــي: سانشــو بانــزا. لكننــا 
ــة  ــة رشس ــا كراهي ــارس المانش ــع ف ــارك م نتش
ــارك  ــن نتش ــكاله. نح ــع أش ــم بجمي ــد الظل ض
معــه قدرتــه عــى االرتقــاء فــوق األخــالق 
ــه  ــارك مع ــرة، ونتش ــة الحق ــة الضيق الرجوازي
ــذي  ــامل ال ــن الع ــل م ــامل أفض ــع إىل ع يف التطل
ــل  ــن أج ــال م ــجاعة للنض ــه، والش ــش في نعي

ــره. تغي

مراجع وهوامش:

1: Marx and Engels, The Communist Manifes-
to, Chapter 1.

2: Trotsky, The Spanish Revolution

3  Marx and Engels, The Communist Manifes-
to, Chapter 1

The Great Armada :4: االســم الــذي أطلــق عــى 
ــم. ــرة. املرج ــك الف ــباين يف تل ــريب اإلس ــطول الح األس

5: K Marx, Capital, Vol. 1,  Progress Publish-
ers, 1971, pg 510.

6: W H Prescott, History of the Reign of Fer-
dinand and Isabella, George Allen & Unwin, 
1962, p. 740

 )El Siglo de Oro( :7: باإلســبانية يف النــص األصــيل
ــم- -املرج

8: Marx, Capital, Vol. 1, Chapter 28.

9: Lafargue, Reminiscences of Marx

10: K Marx, Capital, Vol. 1,  Progress Publish-
ers, 1971, pg 59

11: Cervantes, Don Quixote, Hogarth Press, 
1900, pg 2

12: ibid., pg 325.

13: ibid., pg 13.

14: ibid., pg 41.

15: ibid., pg 61.

16: ibid., pg 64.

هــو   )”auto da fé“( اإلميــان  فعــل  احتفــال   :17
تنظمــه  كانــت  الذنــوب”،  عــن  “التكفــر  احتفــال 

-املرجــم- الفــرة.  تلــك  يف  التفتيــش  محاكــم 

 :،”Con la Iglesia hemos dado, Sancho“  :18
إىل  وصلنــا  “لقــد  حرفيــا:  تعنــي  مراوغــة  عبــارة 
ــي  ــى الضمن ــا املعن ــا سانشــو”، لكــن لديه الكنيســة، ي

املذكــور يف املــن.

19: ibid., pg 29.

20: ibid., pg 39

21: ibid., pg 76

22: Cervantes, Don Quixote, Norton, 1981, pg 
9.

23: Cervantes, Don Quixote, Hogarth Press, 
1900, pg 64

24: ibid., pg 66.

25: Trotsky, The Spanish Revolution



39 العودة للفهرس


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

