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يڤارا؟ڠماذا تبقى من تش ى   
والعشرين راهنية فكره وإرثه في القرن الحادي  
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 اإلهداء

 

في هلا الك اب  ثالثة ظ وا  عبر حياتي وخال  سنوال عملي

 حاضرين:

 جويس... شريكة عمري التي أضا ل إروحها وحبها درب ا م ؛

 وشع ة مضيئة في ع مة 
ً
 ناإضا

ً
عاد  سمارة... اللي ظ  ضميرا

 حتى في بعاده؛
ً
 املرح ة  واللي يظ  حاضرا

... ما ف ذل ذكراه تنير 
ً
 وسندا

ً
 واديقا

ً
الراح  رودف ت  ى... رفيقا

 أيامي.

 إليهم أهدي هلا الك اب.
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 تقديم 

 

ك بت على مدى السنوال ا خيرة وفي أوقال 

م باعدة العديد من الدراسال التي تناولت فكر 

تش ى ڠيڤارا وإرثه الثوري. غير أن فكرة هلا الك اب 

لم تراودني آنلاك ولم يكن ا مر عندي ي جاوز 

 منها تنوير الوعي العربي إفكر هلا 
ُ

دراسال قصدل

 الثائر وإرثه. 

الشعوب العربية وا حداث الساخنة في إالدنا ثم جا ل ان فاضال 

  لتشير إلى مقدار 2010التي ت ت ان فاضة شعب تونس في ديسمبر 

 إالوعي العربي وحالة الضياع 
ّ
ال خريب والتشوية ال لين حال

وغياب/تغييب املنت قال الفكرية والثورية ا ساسية ل ثورة 

كرين الثوريين. كان وال غيير التي جّسدها تش ى ڠيڤارا وغيره من املف

هلا من أهم ما دفعني إلى هله الك اإة  إاإلضافة إلى ما يمث ه 

ڠيڤارا من نهج ثوري في ال غيير  تغيير الواقع املتردي واملرفوض  

 وهو ما نحن إذمس الحاجة إليه.

 اف قار املك بة 
ُ

أخلل فكرة هلا الك اب تراودني إذ ملست

تتناو  هلا الثائر بعد مرور  العربية املءمن ل ك ب وا عما  التي

عقود على استشهاده  مقاإ  زخم ال غال ا خرى إا دإيال والك ب 

والك اإال واملواقع اإللكترونية التي ت اد ت خصص إتش ى ڠيڤارا. 

ويمكننا القو  على وجه ال عميم  إن املك بة العربية تف قر إلي 
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والسياسة الك ب والدراسال التي تعالج فكر ڠيڤارا في الثورة 

واالق صاد واملج مع  وإن ما ي وفر لدينا يسرد في كثير من ا حيان 

مسيرته النضالية وومضال خاطفة من فكره الثوري أو ترجمة 

بعض أعماله وك اإاته  فيما إقي فكره الثوري ورؤي ه في ال نمية 

االق صادية واالج ماعية واالشتراكية  مق صرة على ق ة من 

 الدراسال والبحوث.

من هنا جا ل فكرة م ابعة البحث واس كما  مشروع 

 
ُ

  منل ذلك الحين  مع فكرة هلا املشروع إذ أيقنت
ُ

الك اب  وعشت

أن فهم فكر ڠيڤارا وقدوته الثورية  كونه يجسد مصالح وتت عال 

الفقرا  في العالم  سيساهم في تنمية الوعي الشعبي العربي ويسد 

 لدى الجي  الناش ئ.
ً
 خصواا

ً
 فراغا

*** 

توخيت في هلا العم  تقديم قرا ة م جددة لفكر تش ى 

ڠيڤارا وإرثه ضمن سياقه ال اريخي  قرا ة تسترشد إالواقع املس جد 

 
ً
ل شعوب وطبقاتها الشعبية ومصالحها ونضاالتها  وتنت ق أساسا

من عم ية الثورة من أج  ح  ال ناقضال املح دمة والتي ت مث  في 

س غال  في أغ بية مج معال العالم. اس فحا  الفقر والظ م واال 

فالبحث عن ڠيڤارا وفيه هو في الجوهر إحث عن تغيير الواقع 

 
ً
 أن أقدم للجي  الناش ئ قرا ة

ُ
املؤلم واملرفوض. بعبارة أخرى  أردل

خرج ڠيڤارا وفكره وإرثه من فخ "املوضا" وا يقنة  
ُ
كفي ة إان ت

وهي في رأيي مهمة ليدخ  حيز الوعي الشعبي بغية إرشاده وتثويره  

أولية وتذسيسية في خ ق وبنا  العام  اللاتي في مج معاتنا  وضمانة 
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الستنارة الفع  الجماهيري إالفكر الثوري وتسلحه إالنظرية الثورية 

وإفادته من تجارب الشعوب ا خرى. وبكالم أوضح ما توخي ه هو 

 : تقديم قرا ة قادرة على ال ذسيس لوعي نقدي يقوم على ركيزتين

: إن ال ناقض الرئيس اللي يحكم العالم اليوم ما زا  هو األوىل

ذاته لم ي غير في الجوهر: تناقض إين الرأسمالية واس غاللها 

ووحشية إمبرياليتها ونهبها لثروال الشعوب من جهة  ومصالح 

 الشعوب ومس قب  اإلنسانية من جهة أخرى.

ة واملقاومة إ افة : الوعي إح مية ال غيير عن طريق الثور والثانية

أش الها كشرط إلنجاز املشروع الثوري إانسجام إين ا ف ار الحّية 

من جهة  وا فعا  امل دفقة إالتاقة والءخم  من جهة أخرى. هلا 

الوعي إضرورة ال غيير  هو اللي يءيد من قدرة اإلنسان وطاق ه 

ا وَيحثه على م ابعة النضا  ومضاعفة الجهود إما ال يقاس. وفي هل

 ك ه كان تش ى ڠيڤارا أنصع نموذج وخير مثا .

*** 

ى فصو  الك اب ومحتاته  أن أقدم ڠيڤارا 
ّ
حاولت في شت

وفكره إالقدر املس تاع واملت وب من املوضوعية  وبالقدر نفسه 

 إطال  ا ح ام )من بعيد( إالنجاح أو الفش  في ال عاطي مع 
ُ

حاذرل

 ل  اريخ 
ً
وسيا  الواقع أن يقوال أف اره ومواقفه ومشاريعه تاركا

 ال  مة الفص .

غير أن الك اإة عن ڠيڤارا وغيره من رّواد الثورة وال غيير في 

 
ً
 تاريخيا

ً
ال اريخ البشري ال يمكن أن تكون حيادية  أو أن تكون سردا
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 من موقف ال اتب ذاته وتفاع ه  إ  
ً
 وخاليا

ً
 إاردا

ً
 أكاديميا

ً
أو إحثا

اتب أن ي فادى ال قييم على العكس من ذلك  ليس إوسع ال 

السياس ي وا يديولوجي وا خالقي طاملا أن موضوع الك اإة هو نضا  

الثائر ل غيير اإلنسان واملج مع إ  وواقع البشرية ومس قب ها. 

إالتبع ال أقصد القو  إذن تش ى ڠيڤارا ومجم  الحركال الشيوعية 

لكنها كانت هي الوحيدة التي تولت مهام ال غيير الثوري في ال اريخ  و 

.
ً
 إاملت ق أهم هله املحاوالل وأعمقها تذثيرا

 للحقيقة 
ً
من هلا املنت ق تكون الك اإة في جوهرها انحيازا

 مع الجماهير ومصالحها  وال 
ً
وللجانب الصحي  في ال اريخ  ووقوفا

يعود إاإلم ان ادعا  املوضوعية وال خفي ورا  الحيادية  إ  يصب  

 والواضح مع الفكر الثوري.من املت وب الوقوف الحاسم 

*** 

 وزعتها على سبعة 
ً
ي ضمن الك اب سبعة وأربعين فصال

أقسام ت قي إضا ال على فكر تش ى ڠيڤارا السياس ي م االق صادي 

ونضاله الثوري في سيا  تجرب ه في الثورة الكوبية وبنا  االشتراكية  

 ومعترك تقييمه ونقده لنمط اإلن اج السوفيتي وسياسال االتحاد

 ثم في 
ً
 بسعية ورا  الثورة ا ممية في الكونغو أوال

ً
السوفييتي  مرورا

 أدغا  إوليفيا حيث استشهد.

قّدمت في القسم ا و  تصوري ملدخ  منهجي في قرا ة 

ڠيڤارا وعرضت في أربعة فصو  راهنية فكره وإرثه في سيا  

 ا وضاع الراهنة في عاملنا اليوم وتناقضاته.
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الثاني واملعنون "النشذة وال كوين الثوري" أما في القسم 

فقد رادل العوام  اللاتية واملوضوعية واملؤثرال الفكرية 

والسياسية التي ساهمت في تكوين ڠيڤارا املفكر والثائر. ومن خال  

رحالل ڠيڤارا وأسفاره في إ دان أميركا الالتينية  وذلك قب  ال حاقة 

 الضو  على الدور إالثوار الكوبيين إقيادة فيد  كاستر
ُ

ت
ّ
و  س ت

الهام وربما الحاسم اللي لعب ه هله ا سفار في اق  شخصي ه 

وتكوينه  وا هم في تحديد مسيرة حياته والعثور على القضية التي 

كان ينشدها: الثورة ضد الظ م واالس غال  واللود عن الفقرا  

َهدين.
َ
 واملضت

ومواقف"  في القسم الثالث من الك اب  وتحت عنوان "فكر 

 إفصٍ  يقدم 
ً
 عند الركائء ا ساسية لفكر تش ى ڠيڤارا مستهال

ُ
توقفت

نظرة عامة على أطروحاته ومواقفه قب  أن ألج في الفصو  الالحقة 

إلى مناقشة بش ي  من ال فصي  ا ركان الرئيسة لفكره وأهمها: 

ال غيير: ثورة أم إاالح؟  الرأسمالية واإلمبريالية العدو الرئيس 

ب  مركءية املقاومة في فكره  أطروحة الكفاح املسلح وحرب ل شعو 

الغّوار  مفهوم الوعي الجديد عند ڠيڤارا  جد  الحوافء املادية 

واملعنوية  "اإلنسان الجديد"  البحث عن البدي  االشتراكي  

 الشيوعية وا خالقية وخصواية أميركا الالتينية في فكره ونضاله. 

قد تش ى ڠيڤارا لالتحاد السوفييتي يركء القسم الرابع على ن 

)آنلاك( وسياساته الداخ ية والخارجية. وقد اح  ت فصو  هلا 

 من الك اب  هميتها في تتور ڠيڤارا الفكري 
ً
 هاما

ً
القسم حيزا

والثوري حيث انت ق من نقد السياسال السوفيتية إلى رفضه 
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 ملحاكاة ال جربة االشتراكية السوفييتية  ما يعني رفضه لنمط

اإلن اج السوفييتي والسياسال االق صادية واالج ماعية التي اتبعها 

السوفييت في إنا  االشتراكية  وفرضها على املشروع االشتراكي في 

 إ دان العالم الثالث. 
ً
 كوبا أو إ دان أخرى خصواا

من هله املنت قال ان ق  ڠيڤارا إلى ربط نقده ل سياسال 

واالج ماعية والثقافية( إالسياسة  الداخ ية )اإلن اجية واالق صادية

الخارجية والدولية لالتحاد السوفييتي وخااة عالقاته مع الب دان 

االشتراكية ا خرى وحركال ال حرر في العالم الثالث من جهة  

 -واإلمبريالية ا ميركية وسياسة ال عايش الس مي إين املعسكرين 

 االشتراكي والرأسمالي  من جهة أخرى. 

القارئ إلى الدالالل العميقة والبعيدة ا ثر التي هنا يص  

تضمنها نقد ڠيڤارا ل سياسال السوفييتية وراهنيتها )الدالالل( في 

ا وضاع الدولية والنضا  ا ممي ضد الرأسمالية واإلمبريالية في 

عصر ڠيڤارا كما في يومنا هلا  وفي البحث عن إدي  اشتراكي 

 ل بشرية ومس قب ها.

 فيها أبعاد ي ضمن هلا ا
ُ

 تناولت
ً
لقسم أربعة عشر فصال

 عناوينها إين مدخ  لفهم نقد 
ْ

النقد الغيفاري ل سوڤييت وتراوحت

ڠيڤارا لالق صاد السوڤييتي إلى الخالف حو  "السياسة 

االق صادية الجديدة" )نيب(  وشرح االخ الفال إين الحال ين 

دية )قانون الروسية والكوبية  وغيرها العديد من القضايا االق صا

القيمة  م كية ا رض وم كية وسائ  اإلن اج  نقد املءارع ال عاونية 

السوفيتية )الكولخوزال(  العالقال التبقية والصراع التبقي  
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 إلي مواقف السوڤييت من 
ً
قضايا البنا  االشتراكي  واوال

الرأسمالية واإلمبريالية وأكلوبة ال عايش الس مي  والعالقال مع 

 السوڤييتي. -تراكية والنزاع الصيني الدو  االش

 في القسم الخامس ما تعرض له تش ى ڠيڤارا من 
ُ

عالجت

  أو محاوالل خبيثة ورخيصة 
ً
 وإيجاإيا

ً
 ثوريا

ً
نقد: سوا  كان نقدا

 
ُ

ل تشهير والتشويه والبروباغندا الرأسمالية واإلمبريالية. وقد أفردل

 تحت عنوان:"تش ى ڠيڤارا: أيق
ً
ونة أم ثائر في هلا القسم فصال

 ورا  تفريغ 
ً
 ملحاوالل "أيقنة" ڠيڤارا سعيا

ً
أممي"  ضمن ه تقييما

 ملناقشة 
ً
 آخرا

ً
 فصال

ُ
املضمون الثوري لفكره ونضاله. كما أفردل

العالقة إين تش ى ڠيڤارا وفيد  كاسترو واإلشاعال حو  الخالف 

 إينهما واالدعا  "إ خلي" كاسترو عن ڠيڤارا. 

ارئ  وهو ما ي ت ب القرا ة بعين في هلا الصدد سيلحظ الق

حلرة  أن مفكري وثّوار ال جارب الشيوعية في القرن العشرين  

سوا  في الثورة الب شفية أو الصينية أو الكوبية على سبي  املثا   

هم اللين ي عرضون  شد أش ا  النقد وال جري  والتشويه  فال 

  غراإة إذن أن يكون ڠيڤارا من أهم ضحايا هلا النهج.

 إلى دراسة ڠيڤارا  
ُ

أما في القسم السادس  فقد تترقت

  من منظور راهني ه في أوضاع شعوبنا العربية مع التركيز 
ً
 وإرثا

ً
فكرا

على مسالة الوعي الشعبي والجمعي العربي وما حّ  إه من تخريب 

وتشويه  ودوره في ال مهيد لبنا  مشروع الثورة وال غيير في الواقع 

 قّ  العربي  وهي املسذ
ً
لة )مسالة الوعي( التي أوالها ڠيڤارا اه ماما

 نظيره.
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اخ  مت الك اب إقسم "ماذا تبقى من تش ى ڠيڤارا؟" واللي 

تضمن قضايا قد يراها كثيرون خالفية من حيث أنها تعالج 

ال حديال التي يواجهها فكر ڠيڤارا في الوطن العربي والعالم بش   

 يواجهه أي فكر ثوري.عام  ولع ها ذال ال حديال التي 

*** 

ال عدة من هلا الك اب  سيقف القارئ أمام 
ّ
في محت

السؤا  اللي حّير الكثيرين: ما اللي دفع إرنس و ڠيڤارا  التبيب 

ا رجنتيني من أاو  التبقة الوستى  إلى درب الثورة والشهادة؟ 

ما اللي حدى إه إلى ال ناز  عن فرص الحياة الرغيدة وال ضحية 

 إ   ش ي ؟

آم  أن أكون قد ُوفقت إ قديم بعض اإلجاإة في ثنايا هلا 

الك اب  وهي أن ڠيڤارا وأمثاله من الثوريين يعيشون ويموتون من 

أج  مبادئهم وأف ارهم وقضيتهم التي يؤمنون بها. وهله القضية 

والنضا  في سبي ها هي التي غّيرل مجرى ال اريخ وأحدثت ال غييرال 

لبشرية منل وعى اإلنسان ذاته ومعاناته الجلرية في املج معال ا

 وبيئ ه ومنل أن ملس الظ م واالضتهاد وثار ع يهما.

أود في الخ ام أن أشير إلى أن هدف الك اب لم يكن سرد 

سيرة ڠيڤارا  مع أنه يجمع إين دف يه عناار كثيرة من هله السيرة 

 وي وقف عندها ك ما دعت الحاجة لشرح فكره أطروحاته.

 ليست إجديدة على القارئ قد ي ضمن ا
ً
لك اب إحوثا

العربي  وأخرى تف قر إليها املك بة العربية  وفي هلا ك ه يحدوني 
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 يخ و الك اب من إضافة هامة ومساهمة م واضعة 
ّ
ا م  أال

 لإلضا ة على تش ى ڠيڤارا وفكره. 

 

 مسعد عربيد     

 2017كانون الثاني )يناير( 

 كاليفورنيا  الواليال امل حدة
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 ثبت ببعض املصطلحات واألعالم

 

 La Moncadaالهجوم على قاعدة املون ادا 

 (1953يوليو  26)

تقع هله الثكنة العسكرية في جنوب كوبا  وفي 

محاولة لإلطاحة إنظام الدك اتور الكوبي إاتيس ا  

مجموعة من الثوار  1953يوليو  26قامت يوم 

الكوبيين إقيادة الءعيم الكوبي فيد  كاسترو وأخيه 

 راؤو  إالهجوم على هله الثكنة.

إا ل هله املحاولة إالفش  مما أدى إلي اع قا  الثّوار. وقد اط ق 

يوليو" وهي ذال الحركة التي  26على هله الحركة اسم "حركة 

بعد إطال  سراح املع ق ين  1956أعّدل ل ثورة الكوبية عام 

م في املكسيك حيث قاموا إال دريب على الكفاح املسلح وتجمعه

يوليو الكرة  26وتنظيم الثورة في أدغا  كوبا. وقد أعادل حركة 

إقيادة كاسترو ل ن صر على الديك اتور الكوبي إاتيس ا  1956عام 

 .1959وتقيم حكم الثورة في ا و  من يناير 
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 El Gran Debate"الجد  الكبير" في كوبا 

(1963-1964) 

تميزل فترة "الجد  الكبير" في كوبا والتي ام دل على مدى عامي 

  إمعارك فكرية حادة اح دم فيها النقاش حو  1964و  1963

قضايا البنا  االشتراكي عامة وفي كوبا خااة  ومن أهم هله 

القضايا: اس خدام الحوافء من اج  رفع الكفا ة والنجاعة 

االشتراكي  قانون القيمة ودوره في مرح ة واإلن اجية  تتوير الوعي 

البنا  االشتراكي  واس خدام اآلليال الرأسمالية في مرح ة االن قا  

 إلى االشتراكية فالشيوعية. 

قّدم ڠيڤارا  في إطار هلا الجد  العديد من ا ف ار في سيا  

 من 
ً
 ت جءً ا م  امال

ّ
البحث عن درب جديد في البنا  االشتراكي ش 

د  وت ك املرح ة  كما خاض العديد من هله املعارك من ذلك الج

أج  الحفاظ على خصوايال كوبا ومناهضة محاكاة النمط 

السوفييتي في اإلن اج واالق صاد. وقد تركت مساهمال ڠيڤارا هله 

 عميقة على إنا  االشتراكية في كوبا وإغنا  النظرية الثورية. 
ً
آثارا

 جربة وا ف ار التي طرحها خال  ومن الناحية الثانية  لعبت هله ال

 في تكوين ڠيڤارا الفكري واق  نظري ه.
ً
 كبيرا

ً
 "الجد  الكبير"  دورا

لقيت أف ار ڠيڤارا خال  هلا الجد  الكثير من االه مام 

  وكانت عرضة ل نقد كما 
ً
 وإيجاإا

ً
 ل نقاش وال قييم س با

ً
وكانت مثارا

 كانت في اآلن ذاته مدعاة ل  ذييد.
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  موي  عن طريق امليزانية"نظام "ال

في ظ  هلا النظام تقوم عم ية اإلن اج في وحدال إن اجية )أو 

مؤسسال أو شركال( من ظمة في مؤسسال حسب ال خصص 

 وكللك ضبط 
ً
الصناعي  ويكون تموي  هله الوحدال مركءيا

وظيفتها وأدائها  وهو ما يؤكد خيار دور الدولة ال خيار مدير الشركة 

 أو الوحدة اإلن اجية. 

 

 للاتي"نظام "ال موي  ا

ع بر ك  وحدة إن اجية  وفق هلا النظام اللي اع مده السوڤييت  
ُ
ت

 ذا هوية قانونية مس ق ة وتكون هله الوحدة املسؤولة عن 
ً
كيانا

 تموي  ذاتها. 

دعا ڠيڤارا إلى اس خدام نظام"ال موي  عن طريق امليزانية" 

في كوبا  وعارض "نظام ال موي  اللاتي" اللي اس خدمه السوڤييت 

ي نظامهم االق صادي  واع بر "ال موي  عن طريق امليزانية" ركيزة ف

 أساسية لفكره االق صادي. 

 

 نشذة الحءب الشيوعي الكوبي

يوليو )ال استرويون( والحءب  26  شم  حركة 1961ال ذم  في يوليو 

االشتراكي الشعبي )الكوبي( إاإلضافة إلي قوى حءبية أخرى وأع نوا 
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ة فيما أسموه املنظمال الثورية امل حدة توحيد أطرهم ال نظيمي

  ثم Organizaciones Revolucionares Integrados)املندمجة( 

 ليصب  الحءب املوحد ل ثورة االشتراكية 
ً
تغير أسم الحءب الحقا

Partido Unido de Revolucion Socialita اتخل  1965. في عام

 اسم الحءب الشيوعي الكوبي 
ً
 .PCCالحءب رسميا

 

َهَجنون( 
ُ
دون )أو امل

َ
َول

ُ
 Mulatoو  Mestizoامل

دين )أو املهجنين( )وهو ما يسمى في أميركا 
َ
َول

ُ
اس خدم مصتلح وامل

( ل  دلي  على شخص مولود لوالدين أحدهم Mestizoالالتينية ب 

س ان أميركا ا االنيون.  -من أا  أوروبي واآلخر من الهنود الحمر 

الشخص املولود لوالدين أحدهم فيشير إلى  Mulatoأما مصتلح 

 أإيض )من أاو  أوروبية( واآلخر أسود )من أاو  أفريقية(.

 

 ال نمية إالحماية الشعبية

مفهوم تنموي ونمط في ال نمية االق صادية واالج ماعية طّوره  

املفكر العربي عاد  سمارة  وهو ُمس وَحى من النشاط االق صادي 

إما هو مقاومة  1987املج معي الف ستيني في فترة االن فاضة ا ولى 

الق صاد االس عمار االستيتاني الصهيوني. هو مودي  إدأ إمقاطعة 

على مس وَيْي العم  واالستهالك  وهلا إدأه اق صاد االح ال  

العما  الف ستينيون اللين كانوا يعم ون في اق صاد العدو  وهي 

مقاطعة اتسعت لتشم  معظم املج مع إاس ثنا  البرجوازية 
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التفي ية والكمبرادورية والتي تعيش على وكالة اس يراد الس ع 

هله البرادايم الجنبية وتؤمن إاالستهالك املظهري. وقد اتضح أن 

الشعبي عملي وفعا  وا  في فترة معينة إلى ضرورة تبني قيادة 

منظمة ال حرير الف ستينية له  لكن هله القيادة كانت منشغ ة في 

 
ً
تسخير االن فاضة الس جالب "اس قال  سياس ي" وهو ما تجلى الحقا

 .1993إاتفا  أوس و عام 

 

 خوس ى مارتي

يناير  28البت  الوطني لكوبا. ُولد في هافانا يوم  Jose Martiُيع بر 

في معركة ضد االس عمار  1895مايو  19  واستشهد في 1853

  ذا ن اج ثوري وف سفي 
ً
 وشاعرا

ً
 وفي سوفا

ً
 وكاتبا

ً
اإلسباني. كان ثائرا

 وأدبي كبير.

 

 أرماندو هارل

  وهو أحد قادة الثورة 1930ُولد أرما ندو هارل في هافانا عام 

كوبية. قب  الثورة  درس الحقو  في جامعة هافانا وانضم إلي ال

 من كبار قادة الثورة  26حركة 
ً
يوليو إقيادة كاسترو  وأاب  واحدا

في املدن فيما خاض فيد  وأخوه راؤو  كاسترو وتش ي ڠيڤارا 

الكفاح املسلح في أدغا  كوبا. بعد ان صار الثورة الكوبية  أاب  

ال ع يم في الحكومة الثورية الكوبية  ثم هارل أو  وزير ل ترإية و 

 الثقافة )
ُ
( وعضوا في املك ب السياس ي 1997-1976عم  وزيرا
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للحءب الشيوعي الكوبي. دافع في ك اإاته عن أف ار ماركس ولينين 

وكاسترو وتروتس ي  وندد إا ف ار واملمارسة الس الينية في مقا  عن 

 .2005س الين نشره عام 

 

 Paulo Freire (1921- 1997)إاولو فرير 

في سوف ومربي إرازيلي  يع بر من كبار رّواد الترإية النقدية  

 عميقة على 
ً
ومؤسس ي البيداغوجيا النقدية وقد تركت أعماله آثارا

 العم ية الترإوية للجماهير الفقيرة واملقهورة في العالم الثالث.
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 القسم األول

 مدخل
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 الفصل األول

 ملاذا هذا الكتاب؟ وملاذا اآلن؟

 

إن كان هناك في أية إقعة من هله املعمورة  َمن لم  

يدرك بعد أن اإلمبريالية ا ميركية هي عدو اإلنسانية 

ا و   وَمْن لم يرى إذم عينيه أنها )وشقيقاتها 

الك اب إالنسبة ا وروبية( هي ذلك العدو  فعن هلا 

 لهؤال  لن يعدو كونه مضيعة ل وقت.

( ما 1967اك وبر  9لقد مّر على استشهاد إرنس و تش ى ڠيڤارا )

يقارب خمسة عقود. وربما َيخا  ل مر   لكثرة ما ك ب عنه وقي  

فيه  انه لم يعد هناك ما يستره الق م في تش ى ڠيڤارا أو ما يمكن 

في حين كثر الحديث حو  سيرته إضاف ه. إال أن حقيقة ا مر  أنه 

الثورية  فعن فكر ڠيڤارا وإرثه ما زالت تتنازعهما تيارال عديدة: 

 
ً
فالبعض يرى فيه الثائر والرومانس ي اللي استشهد ليصب  مثاال

ل  ضحية واإليثار  في حين وجد بعض آخر أن القيمة الكبرى إلرثه 

 ل ثورية ا ممية وحرب العصاإ
ً
ال وثورال تكمن في كونها منهال

هدة. إال أن هله ال صورال  على 
َ
العالم الثالث والشعوب املضت

 أهميتها  لم تِف ڠيڤارا قدره كمفكر ثوري جلري ماركس ي.
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قّدم مركء دراسال تش ى ڠيڤارا في هافانا والعديد من مراكء 

ا إحاث ودور النشر واملواقع اإللكترونية  الكثير من املساهمال 

غال ا جنبية وخااة اإلسبانية واإلن  يزية  وما القّيمة والثرية إال 

زا  أرشيف ڠيڤارا في العاامة الكوبية يح وى على العديد من 

املختوطال التي لم تَر النور بعد. وقد تميز العديد من هله 

الدراسال إالراانة الع مية والبحثية  غير أنه يمكننا القو  دون 

بت على مجافاة الحقيقة إن نءعة الرومانسية وال
َ
 
َ
نوس الجيا قد غ

بعض هله الك اإال التي  وإن كانت ثورية وتحريضية في جوهرها 

 ما تحّو  الثائر واملفكر إلى أيقونة تحجب فكرة 
ً
وطبيعتها  فعنها كثيرا

 ما تكون 
ً
السياس ي واالق صادي وق ما تمهد لوعي نقدي إ  هي كثيرا

جا ل ضرورة  حجر عثرة في تجديد وتنمية الفكر النقدي. ومن هنا

دراسة مساهمال ڠيڤارا الفكرية والسياسية واالق صادية  والتي 

إدونها ت علر مقاربة فكره ونضاله مع واقع الشعوب وراهني ه في 

 
ً
 يظ  ڠيڤارا أسيرا

ً
هله الحقبة من نضالها  وبدونها أيضا

   وهو 
ّ
ل رومانسية وا يقونية  وهما ألد أعدا  الفكر الثوري الخال

 يسعى إليه الختاب اإلعالمي الرأسمالي الغربي.  إالضبط ما

 

 ڠيڤارا والجي  الناش ئ

إقدر معرفتي فعن ق ة من الك اإال إال غة العربية أخلل 

على عاتقها القيام إمهمة دراسة فكر تش ى ڠيڤارا  للا حاولت في 

 أن يفي إبعض املالم  
ً
 آمال

ً
 م واضعا

ً
هلا الك اب أن أقدم إسهاما

وبما ال يق  أهمية  ل  حديال التي يواجهها هلا البارزة لفكره  
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الفكر في عالم اليوم. والك اب عم  مهدى إلي الجي  الناش ئ اللي 

ي وخى قرا ة لتش ى ڠيڤارا ت جاوز اورته املع قة على ادور 

 الشباب وتغوص في فكره وإرثه.

ال شك أن هناك الكثيرين من أإنا  الجي  الناش ئ في ربوع 

غرب وأميركا الالتينية والعالم بش   عام  مَمْن الوطن العربي وال

 ل كفاح املسلح والثورة ا ممية 
ً
 ورمءا

ً
 أمميا

ً
يرون في ڠيڤارا ثوريا

 ل  ضحية إاللال من أج  الشعب والثورة. ومن هنا  نرى 
ً
ومثاال

 
ً
أهمية أن يتالع هؤال  ال جارب الثورية وأن يءدادوا معرفة وإملاما

لسياسية واالج ماعية لهله ال جارب  وأن إالسياقال ال اريخية وا

ي  مسوا الفرو  إين دروب الكفاح املخ  فة وإستراتيجياتها. وهله 

مسذلة في غاية ا همية في الواقع العربي الراهن  إ  هي في الجوهر 

مسذلة مفص ية ي وقف ع يها نجاح املقاومة والثورة واملشروع 

 ال غييري إرم ه.

ت ف ڠيڤارا نءعة رومانسية قد تصب  في بعض ا حيان 

معيقة ل نضا  الثوري ومحاربة الرأسمالية والعالقال االج ماعية 

السائدة في ظ ها. لللك كان ال إد  في مرح ة العوملة الرأسمالية  من 

ترسيخ فكر ڠيڤارا وإرثه في وعي شعوب العالم الثالث والشعوب 

هلا إلى مهمة تج يس هلا الفكر العربية إوجه خاص. ويذخلنا 

كمدرسة سياسية ماركسية ثورية تح   موقعها التبيعي في نضا  

الشعوب ل حتيم أغال  الراسمالية وبنا  املس قب  االشتراكي. وفي 

هلا السيا   أود أن أشير إلى أن فكر ڠيڤارا واحٌد من منابع الفكر 

 ل فكر الثوري في القرن العشرين واللي يمث  في جلوره اس 
ً
مرارا
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  فكيف لنا أن نفهم ما آ  إليه 
ّ
املاركس ي وأدإياته املركءية. وإال

النصف الثاني من القرن ال اسع عشر  دون "البيان الشيوعي" 

وحضوره الدائم في تناسخ ا ف ار  إ  من أين لنا أن نفهم القرن 

العشرين إ   ما حف  إه من تتورال وتجارب  دون ال ح ي  

 قدمها لنا ماركس وانج ء؟والدروس التي 

ت وخى قرا ة ڠيڤارا  إذن في هلا الك اب  مراجعة املفاهيم 

والركائء التي قام ع يه فكره وما طرأ ع يها من مس جدال. إذ إدون 

هله املراجعة النقدية ت علر املقاربة إين ت ك ا ف ار وواقع الشعوب 

وا م  أن الراهن  ويس عص ي تعءيء وتجديد ما أتت إه ومن أج ه. 

 ل عودة إلى دراسة الفكر املاركس ي 
ً
  إحيا  هلا اإلرث حافءا

ّ
يش 

كنهج في ال ح ي  وكدلي  عم  على ضو  الظروف والخصوايال 

املح ية ل شعوب واملج معال ال كنص جامد يّدعي ام الك الحقيقة 

 ا زلية.

خالاة القو   إن مهمة دراسة ڠيڤارا تكمن في قرا ة  

ضاله ضمن سياقه ال اريخي حيث ت فاع  جدلية م جددة لفكره ون

اللاتي واملوضوعي  قرا ة تسترشد الواقع املس جد ل شعوب وواقع 

 طبقاتها الشعبية ومصالحها ونضاالتها.
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 الفصل الثاني

 نقرأه؟ وكيف ڠيڤاراملاذا الك اإة في 

 

 مدخ  منهجي

؟ ربما يقو  قائٌ : ملاذا الك اإة في ڠيڤارا؟ وملاذا اآلن

وآخر يصُر على أن مث  هله الك اإة تذتي من إاب 

 الحنين الرومانس ي إلى ماٍض لن يعود.

ال شّك أن الك اإة عن تش ى ڠيڤارا تتسم إبعض ال حديال 

واإلش اليال التي تنبع من كونه شخصية تاريخية وسياسية وثورية 

 إذا ما حسم 
ً
 ومفهوما

ً
 أن ا مر في الحقيقة يصب  واضحا

ّ
خالفية. إال

ال اتب أمره: ِمن أي منت ق يك ب  وأي نهج ي تزم  وا هم أية غاية 

ڠيڤارا ال تعود إش الية إذا ما حدد ال اتب ينشد. فالك اإة في 

موقفه السياس ي وااتفافه التبقي واالج ماعي واإلنساني. فعذا 

وقف ال اتب في الجانب املعادي لإلنسان وال اريخ  أو إن لم يدرك 

حقيقة اإلعالم الرأسمالي وأجندته املعادية ل شعوب وللحقيقة  

ال املغرضة حتى بعد فعنه ال شّك سيقع في فخ ا كاذيب واإلشاع

 مرور عقود على استشهاد ڠيڤارا. 

وهلا االس ن اج يسري على مروجي أطروحال وبروباغندا 

الرأسمالية واإلمبريالية  كما ينتبق على قتاعال كبيرة من اليسار 

ر. 
ّ
ث
ُ
)العربي والعاملي( أو أولئك اللين يّدعون تمثي  اليسار  وهم ك
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ا وراهني ه من منظور الصراع فهله ا طروحال ال تتناو  ڠيڤار 

املح دم في هلا العالم: اراع الشعوب وخااة في العالم الثالث مع 

رأس املا  وإمبريالي ه وعومل ه. للا يشن الغرب الرأسمالي  ومروجو 

الثائر وممارساته  -ثقاف ه وأيديولوجي ه  حم ة لتشويه ڠيڤارا 

اح 
ّ
الشيوعي  الثائر  الثورية والصاف شتى التهم إه: املغامر  السف

ى عهده.
ّ
 اللي ول

أما اليسار وخااة الغربي فقد جارى بعضه في كثيٍر من 

ا حيان  من حيث يدري أو ال يدري  اآللة اإلعالمية الرهيبة في 

حم ة التشويه هله  وكذن نضا  وإرث ڠيڤارا ينحصر في حرب 

العصاإال والكفاح املسلح اللي  حسب الكثيرين  قد ولى زمنه. 

د تش ى ڠيڤارا اليوم ويعيد اورته والهامة 
ّ
 ما يخ 

ّ
هلا  في حين أن

للجماهير والفقرا  هو نضاله في م افحة اإلمبريالية والرأسمالية 

وكافة أش ا  االس غال  الرأسمالي. وهكلا يكرر بعض هلا اليسار 

 ل عبادة ي عت  عندها 
ً
ما فع ه إاملاركسية حين رفعوها أاناما

ى مجرد االجتهاد  كذن ماركس قد سّن قوانين العق  والنقد وحت

تبق في ك  واقع وزمان وفي ظ  كافة الظروف والبيئال.
ُ
 ت

*** 
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 "تش ى  رمء العالم إلم انيال رج  واحد"

 فرانء فانون 

 ب عن تش ى ڠيڤارا وإرثه  فان الفص  ا خير  
ُ
رغم وفرة ما ك

مَمْن لم يك ب بعد. فهناك من أعماله ما لم ينشر بعد  وهناك 

لم يقولوا  1955شاركوه املسيرة  منل ال حاقه إالثوار الكوبيين عام 

ك متهم ا خيرة بعد. ولع  ما يؤكد راهني ه هو واقع الشعوب التي ما 

 في ظ  هيمنة العوملة وسياساتها 
ً
 تءداد سو ا

ً
زالت تعيش أوضاعا

رب النيوليبرالية الظاملة وفي ظ  االح ال  العسكري اإلمبريالي "والح

على اإلرهاب"  وللا لن ت وقف هله الشعوب عن املقاومة واس  هام 

  في نضالها ضد االس غال  والظ م.
ً
 وممارسة

ً
 ما قدمه ڠيڤارا  فكرا

لع  املدخ  الس يم لقرا ة تش ى ڠيڤارا واستشراف راهنية 

فكره هو تناوله كواحٍد من رّواد ال حّوالل ال اريخية واالج ماعية 

السرديال الكبرى والفكر االج ماعي مث  الحركال الكبيرة ومفكري 

القومية والشيوعية واالشتراكية وحركال ال حرر الوطني وغيرها. 

فعذا طرقنا هلا النهج  فعننا سنلحظ أن الكثيرين من هؤال  

ون 
ّ
حتى بعد رحي هم وبعد أن يكونوا قد  -املفكرين واملناض ين يظ 

ض وا من أج ه أو قتعوا في أنجءوا مهام ال غيير املنشود اللي نا

 
ً
 طويال

ً
ون قادرين على إلهام ا جيا  الجديدة في  -ذلك شوطا

ّ
يظ 

رفض الواقع القائم والثورة ع يه بغية تغييره وخ ق الواقع الجديد  

وهي عم ية ت ت ب إدورها طرح أسئ ة البدي  واياغة مشاريع 

 جديدة.
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رديال للا رأينا أن نناقش راهنية ڠيڤارا  كواحدة من س

 ال غيير االج ماعي  وذلك من خال  منظورين/سؤالين:

ير العالم في الجوهر إلى الحد اللي يجع  هله  ( أ
ّ
ه  تغ

السرديال غير االحة وغير ضرورية  أي ه  ان فت ضرورتها 

 ال اريخية في مواجهة إش اليال املرح ة وح ولها وبدائ ها؟

ت هله ب( والسؤا  الثاني واللي ينبثق عن ا و : ه  ذهب

السرديال إلى غير رجعة كما يّدعي منظرو ال يبرالية والرأسمالية 

واإلمبريالية؟ أم أننا نقف اليوم أمام إوادر وإرهااال مرح ة جديدة 

 تحم  في طّيها تحّوالل عميقة. 

ولإلجاإة على هلين السؤالين  فاننا تح اج إلى وقفة 

 تشخيصية ل واقع الراهن.

 

 يڤارامنظوران في قرا ة تش ى ڠ

ي وقف املوقف من تش ى ڠيڤارا وفكره  إلى حٍد كبير  على 

املنت ق واملنظور اللي يس خدم في فرا ته. ولربما نجد في هلا 

 مع قرا ة املاركسية في حقبة العوملة.
ً
 الصدد تماثال

 
ً
فهناك املنظور البرجوازي اللي يرى في فكر ڠيڤارا نهجا

 قد مال وولى زمانه ولم يتبقى إ
ً
 أن نع ن مراسيم دفنه. سياسيا

ّ
ال

 
ّ
وهو منظور يرى أن ال اريخ قد ان هى وأن اللحظة ال تتسع إال
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ملفاهيم وسياسال العوملة والنيوليبرالية. وهلا النهج  عدا كونه 

 لرأس املا   ال يقدم سوى فهم آلي جامد إال نبض وال إإداع.
ً
 أداة

حّية أما املنظور اآلخر فيقوم على قرا ة الغيفارية قرا ة 

 ثوري ين ترفضان الجمود 
ً
 وممارسة

ً
ناإضة إالحيوية ويرى فيها رؤية

العقائدي وال خشب ا يديولوجي والركون إلى عالقال االس غال  

 عن أنها البدي  لعالم افض  
ً
والهيمنة اإلمبريالية القائمة  فضال

 ومس قب  أسعد. 

ظال إناً ا ع يه  لع ه من املفيد في هلا اإلطار إإدا  املالح

 ال الية:

( فكر ڠيڤارا كمساهمة ماركسية: في قوٍ  ملاكس فيبر  يؤكد أن 1

 هو عالم ش  ه  إلى حٍد كبير  ماركس 
ً
العالم اللي نعيش فيه ثقافيا

ونيتشه. وبهلا املعنى  يذتي فكر ماركس ومساهماته  والتي سار على 

ختاها ڠيڤارا وأسس لفكره الثوري  في سيا  إحث اإلنسان عن 

 غال  وتس يع عم ه وجهده  وانع اقه من سب  تحرره من االس

االغتراب  وبحثه عن وسائ  مقاومة الرأسمالية وتوحشها وهيمنتها 

اإلمبريالية على مصير اإلنسانية  وفي سيا  ال تورال التي ت ت 

سقوط الحقبة السوفيتية وغياب القتب االشتراكي  إ  وغياب أي 

 قتب آخر  مناهض أو إدي . 

بر مسيرته النضالية  شّد البشرية إلى لقد حاو  ڠيڤارا  ع

تحديد أسباب إؤس اإلنسان واغتراإه ومعاناته وت مس سب  الح   

وهي أف ار اس تاعت  وال تءا   أن تهّء العالم من أج  إنجاز ال غيير 
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الجلري. وقد جا ل أطروحال ڠيڤارا ثمرة قرا ته ل ماركسية دون 

همه لالشتراكية في تخشب في القوالب السوڤييتية وعلى أرضية ف

آفاقها اإلنسانية الرحبة  كما جا ل حصي ة ل جرب ه العم ية في 

البنا  االشتراكي في كوبا كوزير ل صناعة وقائد في الحءب والدولة  

إضافة إلى إفادته من مشاهداته النافلة لدى زياراته واح  اكه 

ية إال جارب االشتراكية في االتحاد السوڤييتي ودو  أوروبا الشرق

 والصين الشعبية ويوغسالفيا  على تباينها.

( ينبغي لقرا ة تجربة ڠيڤارا أن تذخل إاالع بار ا وضاع التي كانت 2

سائدة آنلاك في كوبا وجوارها ال اريبي والالتيني وفي إطار الظروف 

 اإلق يمية والدولية وطبيعة النظام العاملي.

في القرن العشرين ( يجب النظر إلى تجربة ڠيڤارا ك جربة مميزة 3

جمعت إين الرؤية واملشروع  وبين ا هداف والوسائ . وعلى الرغم 

من ضرورة مراجعة الوسائ  وا ساليب التي اع مدل في حقبة 

  
ً
زمنية مخ  فة زفي ظ  ظروٍف مح ية ودولية لم يعد بعضها قائما

فعن الواقع الراهن يؤكد ضرورة الثبال على املبادئ وا هداف 

 وعدم الت
ً
راجع عنها. فا هداف التي ناض  من أج ها ڠيڤارا )مح يا

( ما زالت االحة للحاضر ول مس قب . وع يه  تبقى العبرة 
ً
وأمميا

ا ساسية ل جربة ڠيڤارا  والتي ظ ت حاضرة إثبال وإارار عبر 

حياته القصيرة  أن الضرورة املوضوعية وال اريخية ما زالت قائمة 

ية وإمبريالية وفي النضا  من أج  وملحة في محاربة الرأسمال

العدالة االج ماعية وبنا  االشتراكية وال نمية االق صادية 
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واالج ماعية واإلنسانية ورفع الظ م والفقر عن أغ بية الشعوب 

 وطبقاتها الشعبية.

وجدير إاللكر أن الحقبة التي نعيشها اليوم والتي تشهد 

 في موازين القوى السياسية في العال
ً
قال الدولية  دون إغفا  تغيرا

امليزان االق صادي اللي أخل يمي  إاتجاه معاكس لالق صاد 

اإلمبريالي ا ميركي  يوفر البيئة الالزمة ل جلير وسائ  وأساليب 

النضا  الثوري إما فيها الكفاح املسلح حيثما ت وفر له املقومال 

ا  إ  ا ساسية. فاإلمبريالية والرأسمالية ال تسقط من ت قا  نفسه

يجب إالضرورة إسقاطها إالقوة. وهناك العديد من ال تورال 

السياسية وامليدانية في الساحال الدولية واإلق يمية  وأسخنها 

ساحة الوطن العربي )العرا  وسوريا وليبيا واليمن وف ستين...(  

ما يوفر ا رضية الالزمة لخ ق أكثر من فيتنام واحدة على درب 

 والهيمنة ا ميركية على أكثرية العالم.محاربة اإلمبريالية 

( ضرورة اع ماد الرؤية الشمولية في دراسة فكر ڠيڤارا 4 

ومشروعه وتجنب الحكم ع يها من خال  جءئيال مفككة ومنعءلة 

عن بعضها البعض على غرار ما يفع ه كثيرون حين يحصرون فكر 

امي ڠيڤارا وإرثه في مقولة الكفاح املسلح وحرب العصاإال وال ع

 عن إنجازاته الفكرية واالق صادية واالج ماعية.

( الوعي النقدي: من أهم ما يمّيز أعما  ڠيڤارا هو إيقاظها ل وعي 5

النقدي وقدرتها على إنارة الفع  اإلنساني وإرشاده وتفجير ما فيه 

من طاقال كامنة. وهلا هو شذن ا ف ار وا عما  اإلنسانية 

 أن تاريخ الشع
ّ
 أن إطال  ا ف ار من العظيمة. إال

ً
وب يع منا أيضا
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مخءونها الجماهيري وتجنيدها في مشروع اإلنسانية  أي تحوي ها إلى 

قوة مادية قادرة على إنجاز ال غيير  حسب مقولة ماركس  إنما 

 ي ت ب إحداث ال غيير الجلري في املج مع ذاته. 

( إالرغم من أن تجربة تش ى ڠيڤارا الفكرية والثورية ت ميز 6

بشموليتها وخصوبتها وتعدد جوانبها  فانه من الواضح أن تش ى 

ڠيڤارا لم يكم  تجرب ه ولم ي مكن من أن ُينضج نظري ه أطروحاته  

( وقب  أن 
ً
بسبب استشهاده املبكر )عن عمر تسعة وثالثين عاما

يص  ذروة عتائه وإن اجه ونضوجه. إال أن عدم إكما  ڠيڤارا 

 يغّيب على هلا املناض  أهمي ه لرح  ه الفكرية والسياسية يج
ّ
ب أال

كمفكر ماركس ي وراهنية أطروحاته  وهو في هلا يشبه الكثيرين من 

املفكرين العظام اللين زرعوا إلور فكرهم وأناروا لنا الدرب 

لتشخيص املشاك  وتقص ي الح و  والبدائ  ثم رح وا عنا تاركين 

مارسة  مث  ماركس لنا مهمة ال غيير وم ابعة املسيرة ودمج الفكر إامل

وإنج ء )كواضعين ل نظرية( أو لينين )أو  من طبق النظرية وأط ق 

 شرارة أو  ثورة اشتراكية في ال اريخ(.
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 الفصل الثالث

 "نهاية" السرديال الكبرى 

 

 نقاش في سمال املرح ة

قد يؤدي تقادم الءمن وامل غيرال في أوضاع البشرية 

إلى تهميش بعض السرديال وا ف ار أو بعض 

  وقد تعدو في 
ً
أبعادها  وقد يضحى بعضها مكررا

 انمية من إقايا املاض ي التي 
ً
عيون البعض أف ارا

 أن ال اريخ ال ي وقف عند 
ّ
"عفا ع يها الءمن". إال

 نهاية مرح ة أو إداية أخرى  

لك هو ا مر مع حراك الشعوب وتتور املج معال والفكر وكل

االج ماعي  إ  ت والى حقبال جديدة تحم  اح ياجال اج ماعية 

وإنسانية جديدة  ف ظهر الحاجة ملراجعة ت ك ا ف ار واملفاهيم 

وإعادة النظر فيما إذا كان من املمكن اإلفادة منها في ساحال 

  جدة. النضا  الراهنة وفي ظ  الظروف املس

 على 
ّ
إيد أن هله املراجعة أو القرا ة امل جددة ال تنهض إال

أيدي مفكرين ومناض ين جدد قادرين على توظيفها كذرضية فكرية 

وثورية وثقافية تتب ور في رحمها أف اٌر جديدة تن ج مشاريع جديدة 

وتؤسس لقوى تضت ع إمهام املرح ة الجديدة. ف و اس قرأنا 

والسياسية في أجءا  كثيرة من العالم عبر ال تورال االج ماعية 
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العقدين ا خيرين )أي بعد االنهيار السوڤييتي وانفالل عم ية إتش 

اإلمبريالية واس فرادها إالعالم ووحدانية القتبية ا ميركية(  

لظهرل لنا إوضوح صحة ما نقوله من عودة السرديال الكبرى في 

محاربة وحدانية تذم  مس قب  اإلنسانية: فقد شهدنا إوادر 

القتبية ا ميركية وهيمنتها  ومعاداة الرأسمالية واإلمبريالية  

والبحث عن البدي  االشتراكي وح مي ه في رسم غٍد أفض  وعالم 

 أجم .

ما أقصده هنا هو أن ا وضاع االج ماعية والسياسية 

واإلنسانية بش   عام في مج معال ومناطق عديدة في العالم  وفي 

بي بش   خاص  أخلل تشهد إرهااال وبوادر عودة وطننا العر 

ا ف ار واملفاهيم الناقدة والثورية  وهي مرح ة قد تتو  أو تقصر 

إناً ا على عدة عوام  ليس هنا مجا  الخوض فيها  غير أنه من 

املؤكد  رغم سوداوية املشهد الراهن ودموي ه  أن هله اإلرهااال 

اعية في إرامج ومشاريع سوف تجد تعبيراتها السياسية واالج م

جديدة تح ضنها وتناض  في سبي ها حركال وأحءاب ومنظمال 

 وجماهير شعبية عريضة.

حين تمّر املج معال إ تورال عاافة كالتي مّر بها العالم في 

 ما نشهده اليوم في الب دان العربية  تش ّد 
ً
العقود ا خيرة وخصواا

 م
ً
 ل مسار الخشية في أن تذخل هله ال تورال اتجاها

ً
 أو مخالفا

ً
غايرا

 امل وخى أو تعرجال وال وا ال معقدة. 

ولكن إالرغم من ال غيرال التي اعترل الواقع العربي منل 

أو ما ُيسمي ب"الربيع العربي" إما فيها من إيجاإيال  2010ديسمبر 
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وس بيال  أو إنجازال ورّدال إلى الورا   أو إاع بارها إرهااال 

إالرغم من ك  هلا فعن هلا الحراك إما فيه ضرورية ملا هو قادم  

من تعرجال ال يعني أن مسار هله املرح ة خاطئ أو غير االح  أو 

أنه فقد راهني ه. فهلا هو عين الفهم املب ور لحركة ال اريخ  نه 

  -يخفي 
ً
 أو مصادفة

ً
حقيقة أنه طاملا ظ ت ال ناقضال  -عمدا

(  فعن هله ا خيرة مح دمة )التبقية واالج ماعية واالق صادية

س ظ  القوة الدافعة ل  غيير وال اريخ واملحرك الرئيس ي له. فال اريخ 

 إلى ا مام حتى وإن انحرف مسار عم ية ال غيير أو 
ّ
ال يسير إال

أجهضت إلى حين. فتاملا ظ ت ال ناقضال قائمة  فان الصراع إين 

القوى التي تمث ها وتعبر عن مصالحها سوف يس مر حتى ي م 

 سمه. ح

أليس هلا ما نراه في الواقع املاث  أمامنا اليوم على 

 املس ويال املح ية واإلق يمية والدولية؟

 

 تغّير العالم؟ 
ً
 ه  حقا

حجج الرأسماليين وال يبراليين واملرتّدين في محاربة ا ف ار 

 ما 
ً
  وعلى نحو مم   كثيرا

ً
الثورية ال ت وقف وال تنضب  ولكنها أيضا

ال تخرج عن ركيزة أساسية محورها: إن العالم قد تغّير  وأن أوضاع 

البشرية وظروفها االج ماعية واالق صادية قد تبدلت. ولهلا  فعن 

ورية وال غييرية  مث  أف ار ڠيڤارا وغيره  لم تعد قادرة ا ف ار الث

 
ً
على معالجة تحديال العصر واإلجاإة على أسئ  ه. فما كان االحا
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 في زمن ڠيڤارا وسيا  عصره )خمسينيال وس ينيال 
ً
وصحيحا

 في الحاضر الراهن.
ً
 القرن املاض ي(  لم يعد االحا

 

 هكلا يّدعون. 

لتي تكررل في العقود وهله  إاملناسبة  ذال الحجة ا

املاضية ضد االشتراكية والقومية والسرديال النقدية والثورية 

 وال غييرية الكبرى  وهو ما يقودنا إلى عدد من ا سئ ة: 

 

 أين تقف البشرية اليوم؟ 

وما هي الظروف التي تعيش في كنفها شعوبنا وشعوب 

العالم الثالث على وجه الخصوص؟ وكم هي مخ  فة عن حقبة 

 كللك من حيث الجوهر؟ ڠ
ً
 يڤارا إن كانت حقا

وه  هي أفض  من ظروف ت ك الحقبة إحيث تن في 

 الحاجة إلى الثورة وال غيير؟

 فت أن َمن يّدعون أن العالم قد تغّير  وأن زمن الثورال 
ُ
امل

 لءمننا 
ً
ى  وأن أف ار ڠيڤارا وأس وبه في النضا  لم تعد االحة

ّ
قد ول

ال يرون  إ  يرفضون أن يروا  أن هلا  الراهن  هم أنفسهم اللين

العالم قد تغّير ولكن في منحى مخ  ف ومعاكس ملا يرّوجون له. وهم 

يفع ون ذلك لسبب بسيط وواضح: كي يتسنى لهم االدعا  إذن 
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سرديال ال غيير قد انتهت إلى الهءيمة. فقد رّوجوا إا مس القريب 

ال اريخ قد قارب نهاي ه  لهءيمة االشتراكية وزوالها إلى غير رجعة  وأن

ل تربع الرأسمالية على عرش اإلنسانية  وما شاإه ذلك من ت فيقال 

 وه وسال تتنافى مع منتق ال اريخ وحرك ه وقوانينه.

 ما أقصده هو:

  إن العالم قد تغّير في اتجاه معاكس ل منياتهم ورغائبيتهم   ■
ً
أوال

ى ع بة مشهد وهو تغّيٌر ال يريدون أن يعاينونه. فنحن نقف عل

ل بشرية جديد  حيث ترقد وحدانية التس ط ا ميركي على فراش 

املول  فيما ت برعم قوى وتحالفال وقتبيال ومعتيال )إق يميه 

ودولية( آخلة في الصعود وال ذثير في مجريال العالم  ال السياسية 

 فحسب  إ  وا هم االق صادية واالج ماعية والثقافية.

  إن العالم  من حيث الجوهر  لم ي غير منل زمن تش ى  ■
ً
ثانيا

ڠيڤارا إما يعين على إقناعنا إعفالس أف اره ومشروعه وهءيمة 

الثورة العاملية ضد الرأسمالية واإلمبريالية  إ  على العكس نرى أن 

أوضاع البشرية لم ت حسن إال في بعض ظاهرها دون تغيير حقيقي 

عيش في كنفها ا غ بية الس انية في م موس في الظروف التي ت

 العالم. 

وبالعودة إلى حجة "لقد تغّير العالم ولم يعد على ما كان 

ع يه" والظروف لم تعد مواتية  فانه إالرغم من تغّير ا وضاع 

املح ية واإلق يمية والدولية  فان موقف اإلمبريالية الغربية لم ي غير 
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 وال ينتوي على أي غمو 
ً
ض. فهي قد تغّير في وسائ ها إ  ظّ  واضحا

ير أهدافها ومصالحها.
ّ
 وأدواتها  ولكنها لم تغ

لنا أن نسذ  بعد هلا: ألم يص  ال ناقض إين شعوبنا من 

جهة  واإلمبريالية الغربية وا ميركية  من جهة أخرى  وشعوب 

 العالم من جهة أخرى  درجة ال ناقض إين اإلنسان وحياته وبقائه؟

ثر إالغة ودقة من هلا الفهم في ليس هناك ما هو أك

تشخيص الحالة العربية   نه الفهم اللي يؤسس لركائء ومفاهيم 

أساسية لتبيعة الصراع املح دم في إالدنا في هله املرح ة  وتحديد 

أطرافه من أعدا  وأادقا  وح فا   ورسم املهام امللحة واآلنية 

 لتبيعة 
ً
القوى امل صارعة وا خرى بعيدة املدى. كما أنه يقدم فهما

على طرفي املعادلة: قوى املقاومة والثورة وأادقائها وح فائها من 

جهة  وفي املعسكر املعادي جبهة الثورة املضادة ومكوناتها وأدواتها 

  1املح ية واإلق يمية والدولية.

يفض ي إنا هلا التشخيص إلى أن محاربة اإلمبريالية 

نسانية والقتيعة ال امة ا ميركية وتحديدها كالعدو الرئيس ي لإل

  ركيزة أساسية في اراعنا  وهي كما رأينا حجر ا ساس 
ّ
معها  تش 

في فكر ڠيڤارا  ن هلا ال حديد وهله القتيعة يعنيان الوضوح في 

 خيار املقاومة.

                                                 
بنا هنا أن نشير إلى أن العديد من القوى الثورية الفلسطينية والعربية قد قدمت  يجدر 1

)أنظر،  لهذه المعادلة في أواخر ستينيات وخالل سبعينيات القرن الماضيرؤية شاملة 

على سبيل المثال، اإلستراتيجية السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لعام 

1969.) 
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وهنا ال إد أن نلحظ املفارقة املؤملة: فعلى الرغم من 

لم ت وقف خال  التي  -سياسال اإلمبريالية الغربية وا ميركية 

العقود ا خيرة التي ت ت استشهاد ڠيڤارا عن نهب ثروال الشعوب 

ما زا  إيننا  -ولقمة عيشهم واح ال  إالدهم وتدميرها وتشريد أه ها 

َمْن يجاد  في تحديد هله اإلمبريالية كالعدو الرئيس ي لإلنسانية  إ  

ة كثيرون ما زالوا يه وسون إذنها نبراس الديمقراطية والحري

وال قدم  ويعظون إذن الواليال امل حدة ليست م آمرة على شعوبنا  

ويسدون لنا النصح إذن نثق إنواياها الحسنة  ونجد حتى إين عرب 

ف ستين الواقعين تحت نير االح ال  الصهيوني  َمن يجاد  في دقة 

وضرورة وجدوى هلا ال حديد. أال يد  هلا على ثغرة هائ ة في 

املثا  مسذلة رفض ال تبيع مع الكيان  الوعي؟ خل على سبي 

الصهيوني املح   ومع أسياده وداعميه من اإلمبريالية والرأسمالية 

الغربية وا ميركية ومقاطعة أه نا في ف ستين املح  ة ملن جال 

العدو الصهيوني والغرب الرأسمالي. أليست مناهضة ال تبيع مع 

أش ا  هلا العدو ومقاطعة من جاته سوى ش   بسيط من 

املقاومة الشعبية امل احة ضد االح ال ؟ ومع ذلك  فهي ما زالت 

موضوع جد  ساخن إين مؤيدين ومعارضين وم واطئين  ناهيك 

عن محاوالل االخترا  التي تسعى إلى ال تبيع مع العدو على كافة 

سميال )ال جارية  االق صادية  
ُ
املس ويال وتحت شتى امل

 ة  الفنية...(.السياسية  الثقافية  الرياضي

ال يح اج املر  إلى إوا ة ليرى  إالرغم من العديد من 

االن صارال واإلنجازال التي حققتها الشعوب منل استشهاد تش ى 

 وأن شعوب 1967ڠيڤارا عام 
ً
  أن أوضاع العالم اليوم تءداد تذزما
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العالم الثالث تعيش تحت ظروف تتسم إاملءيد من ال عقيدال 

. وهناك العديد من املؤشرال إلى أن هله وال حديال املس جدة

ا وضاع ت جه نحو ا سوأ وتقترب من االنفجار: فما زا  

 إين الفقير والغني  واملس ِغ  
ً
 ويءداد عمقا

ً
االس قتاب قائما

   وما ف ذل الفجوة تتسع إين َمن ين ج وال يم ك ما ين جه  
َ
واملس غ

ن جائٍع وُم خم  إين واآلخر اللي ال ين ج ولكنه "يم ك الدنيا"  إي

عامٍ  ي اد ال يجد ما يسد رمقه  ومسته ٍك لم ُيبق ال على ا خضر 

وال اليابس. وما زا  العديد من الب دان واملج معال أسيرة ال باد  

غير امل  افئ وفريسة لهيمنة رأس املا   وما ف ذل الفجوة تتسع 

ما ال يقاس بسبب إثرا  الق ة وإفقار ا غ بية الساحقة التي تعاني 

 من آالم الفقر والجوع واملرض وال خ ف. 

وبدون ال ق ي  من أهمية ودور ال تورال العديدة 

والعميقة التي حص ت في عاملنا منل رحي  ڠيڤارا على كافة 

)االج ماعية واالق صادية والسياسية  طبيعة النظام  -ا اعدة 

ميركية  اندحار العاملي  هيمنة القتبية اإلمبريالية والرأسمالية ا  

قوى املعسكر االشتراكي  وكللك على ا اعدة الثقافية 

فان االس قتاب قائم وال ناقضال ما زالت  -وال كنولوجية( 

مح دمة اليوم كما كانت في خمسينيال وس ينيال القرن املاض ي في 

ا وفجاعة وكارثية. وما 
ً
زمن ڠيڤارا وذروة نضاله  وعلى نحٍو أكثر عمق

تسع إين أفراد وفئال وطبقال املج مع الواحد وبين ف ذل الفجوة ت

الشعوب وا مم. بعبارة أخرى  ومع اإلدراك ال ام ل  تورال التي 

: ه  تعيش 
ً
أملت إالعالم منل ذلك الحين  فان السؤا  يظ  قائما

 أفض ؟ أم أنها ما زالت عاجءة عن اإليفا  
ً
شعوبنا اليوم ظروفا
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االق صادية واالج ماعية  -اسية إالحد ا دنى من اح ياجاتها ا س

 والروحية واإلنسانية. 

صيد. 
َ
 هلا هو إيت الق

لو أخلنا  على سبي  املثا   البيئة املباشرة التي ناض  فيها 

ڠيڤارا أي أميركا الالتينية وال اريبي  لوجدنا أن معد  نمو اإلن اجية 

 لغيره من إ د
ً
ان في ت ك القارة واللي كان في زمن ڠيڤارا مماثال

العالم  قد هبط منل ذلك الءمن إلى مس ويال أدنى من املناطق 

ا خرى في العالم  إاس ثنا  البرازي  وتشيلى ال  ان نج ا من الهبوط 

االق صادي. ولوجدنا  على وجه ال عميم  أن شعوب أميركا الالتينية 

ما زالت  بعد عقود من رحي  ڠيڤارا  ت اف  من أج  سيادتها 

ها. وفي حين ي وم الكثيرون ڠيڤارا وفش  سياساته وحريتها وتنميت

ال نموية وأف اره االق صادية ل دهور ا وضاع االق صادية 

واالج ماعية في القارة الالتينية  فعنه من املعروف أن السبب 

الرئيس ي لهلا ال دهور ليس سوى النهب اإلمبريالي لثروال هله 

ا واشنتن إواستة الشعوب والسياسال النيوليبرالية التي طبخته

أدواتها من املؤسسال املالية الدولية التي تح كم إذمرها )اندو  

النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة ال جارة العاملية وغيرها(  وهي 

ذال السياسال التي اتبعتها اإلمبريالية ا ميركية في أجءا  أخرى من 

القارة العالم. وهي حقيقة أدركها ڠيڤارا من خال  رحالته في 

الالتينية ومعاين ه ل فقر واالس غال  ودور اإلمبريالية ا مريكية في 

خ ق وحماية ا نظمة القمعية الحاكمة في ت ك الب دان. ولهلا نلر 

نضاله منل ت ك اللحظة ملقارعه اإلمبريالية. وع يه  كانت مساهمة 
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ڠيڤارا ا كثر أهمية انه وضع اإلمبريالية تحت املجهر وفي ق ب 

صراع وأدرك دورها في ال ختيط وال نظيم وترتيب ا وضاع ال

وااتفاف القوى من أج  تعميق وإدامة االس غال  في ك  إقعة في 

  2ا رض.

فه  تغيرل أوضاع الشعوب بعد عقوٍد من رحي  تش ى 

 3ڠيڤارا؟

 

 أين نحن بعد نصف قرن؟

تنفس العالم الصعدا  بعد الحرب العاملية الثانية وويالتها. 

ولم تمِض سنوال ق ي ة حتى أخل ال وتر يتفو على الست  من 

جديد إين القوى العظمى امل مث ة هله املرة املعسكرين الكبيرين 

حتى إدل العقود ا خيرة من تاريخ البشرية وكذنها سفينة ت الطمها 

 من ا مواج العاافة. فقد شه
ً
دنا منل ت ك الحرب تاريخا

ال تورال العميقة في تذثيراتها والتي أكدل أن العالقة مع اإلمبريالية 

                                                 

2
بان خطته  1962ينقل فاربر عن خورخى كاستينيدا، أن ڠيڤارا اعترف في مارس  

 عن الواقع وذات موارد ُمتَخيلة.  االقتصادية كانت عبثية والمعقولة ومنسلخة

3
 For further reading, see: 

- James Petras, Latin America: Thirty Years After Che. Monthly 

Review, October 1997. 

- James Petras, Latin America: The Resurgence of the Left. New 

Left Review, No. 223, 1997, pp.17-47. 
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ال يمكن أن تكون سوى عالقة تناحرية إصرف النظر عن مفاهيم 

ومفردال ت ك الحقبة مث  "الحرب الباردة" و"ال عايش الس مي" 

 وغيرها.

إعيجاز وعلى ودون الدخو  في ال فااي   نس تيع أن نقو  

وجه ال عميم  إن البشرية مّرل إحقب ين رئيسي ين وإنها على ع بة 

 حقبة ثالثة:

 حقبة "الحرب الباردة" إين املعسكرين؛ -

تالها انفالل املعسكر الرأسمالي بعد االنهيار السوفييتي  -

 وما تركه هلا االنفالل من تبعال ثقي ة على النظام العاملي.

اليوم والتي تتسم إتراجع الرأسمالية  الحقبة التي نعيشها -

واإلمبريالية الغربية إقيادة الواليال امل حدة ا ميركية وتراخي قبضتها 

على العديد من الجبهال الساخنة في العالم وعلى أاعدة مخ  فة  

 في وعي الشعوب لإلمبريالية كعدو رئيس 
ً
 نهوضا

ً
ولكنها تشهد أيضا

 لقوى وتحالفال وقتبيال مسؤو  عن معاناتها ومصائبها  واع
ً
ودا

 مناهضة لوحدانية الهيمنة ا ميركية. 

ال يعني هلا إالتبع ال ق ي  من قدرة اإلمبريالية على املناورة 

)على الرغم من تق ص هله القدرة(  كما ال يعني إ   تذكيد نهاية 

سياساتها العدوانية وسعيها املس مر ل هيمنة على شعوب العالم 

ن املقصود هو أن تراجعها قد أاب  حقيقة إّينة ومقدراتها. إ  إ

وم موسة إ  سمة من سمال املرح ة. وبالداللة العم ية فعن هلا 

يعني عدم قدرة اإلمبريالية على اإلمساك إقياد العالم لوحدها كقوة 
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قتبية وحيدة ومهيمنة وعدم قدرتها لوحدها على تحديد أو تغيير 

 اتجاه ا حداث في العالم. 

او تس ى تونغ تمكن من ال عبير عن هلا املشهد ولع  م 

: "لقد هيذل اإلمبريالية لنفسها 1949وتكثيفه فيما قاله عام 

ظروف االنهيار. وهله الظروف هي وعي الجماهير الشعبية الواسعة 

في املس عمرال وأشباه املس عمرال وفي الب دان اإلمبريالية ذاتها. إن 

ة الواسعة في العالم إذسره إلى اإلمبريالية دفعت الجماهير الشعبي

ولوج العصر ال اريخي من النضا  العظيم إلزالة اإلمبريالية. وقد 

هيذل اإلمبريالية لهله الجماهير الشعبية الواسعة ظروف النضا  

 4املادية واملعنوية على حٍد سوا ."

يفيدنا تذم  هلا املشهد في سيا  الحديث عن راهنية تش ى 

تشرافه املبكر لح مية الكفاح ضد الرأسمالية ڠيڤارا   نه يؤكد اس

واإلمبريالية ودعوته التي ال ت ّ  عن ف   جبهال ضدها في ك  م ان 

وأينما تواجدل وإيمانه العميق إان صار الشعوب. وهنا ال تهمنا 

قدرة ڠيڤارا على ال نبؤ إمس قب  ا حداث وحركتها  إقدر ما أن 

فل لتبيعة العدو اإلمبريالي من موقفه يرتكء على رؤية ثاقبة وفهم نا

 جهة  وإرادة شعبية ثورية عنيدة ال تتزعءع  من جهة أخرى.

 

                                                 

4
(، مؤلفات ماو 1949آب/أغسطس  14"انبذوا األوهام واستعدوا للنضال" )مقالة  

، ص 1973تسي تونغ المختارة، المجلد الرابع، دار النشر باللغات األجنبية، بكين 

539 – 540. 
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 سمال عصرنا

وتردي أوضاع تساع الفجوال االق صادية واالج ماعية ا ■

 حيث يس فح  
ً
الشعوب  كما ورد أعاله  التي تءداد سوً ا وتذزما

االس قتاب اللي يمءقها وحيث يءداد تتسع الهوة إين الفقير 

والغني  إ  إين كافة فئال وطبقال املج مع. وعلى النقيض من 

ا وهام ال اذإة التي تّدعي إذن العوملة تعءز النمو االق صادي وتعمم 

على كافة فئال املج مع  فعنها )أي العوملة( لم تخ ف املنفعة 

لشعوب ا رض  سوى املءيد من البتالة واإلفقار والتهميش  وسع 

 التبقال والفئال االج ماعية وعلى كافة املس ويال: 

 )أ( على املس وى العاملي: إين املج معال املخ  فة؛

ية: إين )ب( وعلى مس وى مج معال العالم الثالث والدو  النام

طبقال وفئال وأفراد املج مع ذاته حيث تنعدم العدالة االج ماعية 

واملساواة إينهم وتتسع الفجوة إين ا غنيا  والفقرا  ويغيب 

ال ضامن إين الناس. )انظر تدني معدالل النمو االق صادي في 

م  1980( وفترة اعود العوملة )1980م1960الدو  النامية إين فترة )

تدني دخ  الفرد واتساع الفوار  في مداخي  ا فراد ( وكللك 2000

  5في الفترة ذاتها(.

                                                 
5
 Vincent Navarro, The Worldwide Class Struggle, Monthly 

Review, Volume 58, Number 4, September 2006. 

http://www.monthlyreview.org/0906navarro.htm 

اإلمبريالية في القرن الحادي  ::"قراءة في كتاب :كذلك انظر مقالة مسعد عربيد

لول أي ١٦بتاريخ  "األخبار" صحيفة ،"تحديث لنظرية لينين بعد قرن والعشرين:

 akhbar.com/node/242163-http://www.al، على الرابط التالي ٢٠١٥

http://www.monthlyreview.org/0906navarro.htm
http://www.al-akhbar.com/node/242163
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ما زالت الرأسمالية واإلمبريالية  كما شخصها تش ى ڠيڤارا  ■

وري  العدو ا و  وا ساس ي ل شعوب ولإلنسانية جمعا . 
ّ
إوضوح إ 

ولن يكون في مقدور املسميال مث  العوملة والنيوليبرالية وغيرها  

يت إه من خداع وتالعب إاملعجم السياس ي والثقافي إ   ما أوت

ل شعوب  من تغيير هله الحقيقة. هكلا تحدث ڠيڤارا ومن قب ه 

إقرن من الءمن ماركس وإنج ء  وعلى الدرب ذاته سار ك  من لينين 

 وماو تس ى تونغ وغيرهما. 

تبقى الهيمنة املت قة على العالقال االق صادية  هيمنة العوملة: ■

وا سوا  ومقدرال الشعوب  السمة الرئيسية ل عوملة الرأسمالية. 

وتجد هله تعبيراتها ا يديولوجية في السياسال النيوليبرالية التي 

تعم  في ظ  نظام يتسم إدرجة قصوى من الوحشية والشمولية 

سسال املالية مث  البنك من خال  آليال اق صادية دولية )املؤ 

الدولي واندو  النقد الدولي ومنظمة ال جارة العاملية وغيرها( 

فضحها تش ى ڠيڤارا إاس مرار  نها "تعم  في الظاهر لخدمة مصالح 

الشعوب" إينما هي في الحقيقة "أدوال خبيثة إلدامة االس غال  

  6وال خ ف".

الفجوة ليس اتساع وهن الحركال وا حءاب ال غييرية:  ■

االج ماعية واالق صادية )التبقية( إين ا فراد والتبقال  هو 

املظهر الوحيد في تدهور ا وضاع اللي أشرنا إليه  إ  ال إّد أن 

 ال يق  أهمية وهو غياب الحركال وا حءاب 
ً
 جلريا

ً
نضيف سببا

                                                 
6
 Che Guevara Reader: Writings on Politics & Revolution, p. 

312. 
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الثورية وغياب القادة ورّواد الفكر واملثقفين العضويين اللين 

قاومة والكفاح ضد الرأسمالية واإلمبريالية. كيف ال يحم ون لوا  امل

والعوملة الرأسمالية تنضح إعفرازاتها السيئة ف ن ج مثقفين على 

اورة أسيادهم يروجون لسياساتهم املعادية ملصالح الشعوب  

وتدّمر وعي ا جيا  الناشئة وتنشر اإلحباط في نفوسهم وتق   فيهم 

لفردانية واالستهالكية وال تبيع مع روح الصمود واملقاومة  وتبشر إا

أطروحال وسياسال وقّيم العوملة الرأسمالية الغربية حتى جاز لنا 

القو  إانها حّولت الثقافة واملثقفين إلى "مقبرة ثقافية" كما سّماها 

ن  ال ترغمنا هله ا وضاع 
َ
الصديق املفكر أحمد حسين. فكيف  إذ

ورة وال غيير والنضا  من على العودة إلى قرا ة م جددة لفكر الث

أج  عالم أفض ؟ أليس في ك  هلا ما يؤكد ويعءز من راهنية 

 ڠيڤارا في عالم اليوم؟

تعءز العوملة ومنتقها امليو  التي تنظر إلى  تغييب البعد التبقي: ■

مراكء القوى االق صادية والسياسية في العالم )الحكومال 

ا ومصالحها والشركال م عددة الجنسية( مجردة عن موقعه

التبقية كتبقال رأسمالية حاكمة ومهيمنة وكذنها قوى تسكن 

 آخر. أما الهدف من ذلك فهو إالتبع:
ً
 كوكبا

 )أ( تغييب البعد التبقي لهله القوى؛ 

)ب( تمييع الفهم ل  مايءال التبقية داخ  املج مع الواحد وبين 

 الب دان واملج معال املخ  فة؛ 
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التبقال وتبديد الوضوح في  )ج( إفقار الوعي إوجود هله

ااتفافها التبقي خ ف الحكومال والشركال الكبرى واملؤسسال 

 املالية الدولية )البنك الدولي واندو  النقد الدولي وغيرهما(. 

عم ت اآللية ا يديولوجية الرأسمالية م  نهاية ال اريخ واملقاومة: ■

على محو اإلمبريالية  وعلى مدى عقود عّدة منل مصرع ڠيڤارا  

هدة كي 
َ
مقولة حرب الشعب واملقاومة من وعي الشعوب املضت

يتسنى لها تدمير إرادتها في الصمود واملقاومة. أما غياب القتب 

االشتراكي  فقد كان الح قة الثانية في مس س  هله الهجمة والتي 

 في غياب دعم دولة كبرى 
ً
زادل أوضاع وظروف املقاومة تعقيدا

 هيمنة القتب الواحد.وقوٍة عظمى  وفي ظ  

عم ت العوملة  من حيث هي حقبة  تجءئة املحيط وتفكيكه: ■

م قدمة في تتور النظام الرأسمالي  على تجءئة مج معال املحيط 

وعلى املءيد من تلرير وتف يت نسيجه القومي واالج ماعي واإلثني 

والثقافي مس خدمة ك  ذخيرتها من أسلحة النزعال الشوفينية 

والدينية والتائفية واإلثنية وغيرها. وقد استهدفت هله والعنصرية 

السياسال الوطن العربي ووحدته وهوي ه إوضوح وبش   لم يشهد 

له ال اريخ الحديث مثيال. )انظر العرا  وف ستين وسورية ولبنان 

والسودان والصوما ...(. وع يه  تصب  املهمة ا ساسية ل قوى 

ختتال ال جءئة والحي ولة دون املعادية ل رأسمالية هي مناهضة م

 ال لرير.
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ما إرحت العوملة الرأسمالية في زّيها الثقافي تهدد  تدمير الثقافال: ■

  7الثقافال ا االنية والقومية لشعوب العالم إال دمير والفنا .

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 
                                                 

7
 Ibid., pp. 242-274 

نذاك، في االجتماع أنظر الخطاب المطول لتشى ڠيڤارا، رئيس الوفد الكوبي آ

الوزاري للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألميركيتين )بمشاركة الواليات المتحدة 

آب  8األميركية( الذي استضافته منظمة الدول األميركية المنعقد في أوروغواي يوم 

 . 1961)أغسطس( 
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 الفصل الرابع

 تذمالل في راهنية تش ى ڠيڤارا ومعاني غياإه

 

الفص  في راهنية تش ى ڠيڤارا  أو أي فكٍر لع  القو  

ثورٍي على وجه ال عميم  هو مدى تقاطع هلا الفكر 

مع املرح ة التي نعيش وبال حديد مع مصالح 

الشعوب وطبقاتها الشعبية. وباملدى اللي يعبر فيه 

 هلا املفكر أو الثائر عن مصالح هله التبقال 

 لراهني ه ومواقفه. وع ي 
ً
ه  فذن يكون ڠيڤارا أو فعنه يكون معيارا

 في عصره ال يعفيه من مبضع ال ح ي  وال قييم إذا ما 
ً
غيره  ثائرا

 أردنا أن نعالج راهني ه في مرح  نا الراهنة وسماتها وم ت باتها.

في هله اللحظة من تاريخ البشرية  تحضر اورة ڠيڤارا 

م وحة إا م  والتراإط إين الناس الساعين إلى الحرية والعدالة 

العيش الكريم وا م  املشترك في تحرير اإلنسانية من االس غال  و 

ورأس املا   وتح ي لنا قصة اإلنسان في إنا  ذاته وتهليبها واثرائها 

إالقيم الع يا وتشبثها إعرادة اإلنسان وقدرته  رغم الظروف غير 

املؤاتية أو املعاكسة  على أن يخ ق ذاته  وان ينحت طريقه في 

 واإلنسانية.خدمة املج مع 
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لقد شهد القرن العشرين العديد من الثّوار والقادة اللين 

 أن هناك 
ّ
  أال

ً
غيروا وجه ال اريخ  تاريخ إالدهم وتاريخ العالم أيضا

الق ة مث  ڠيڤارا اس تاعت أن تالزم إين عمق الوعي واملمارسة 

الثورية والسياسية واملض ي في درب النضا  حتى النهاية مهما كان 

 الثمن.

لقد استشهد ڠيڤارا في ال اسعة والثالثين من عمره وهو ال 

يءا  يدرس وي تور ويس نبط العبر ويس خرج الدروس من تجاربه  

 
ً
 ووفيا

ً
إال أن ما يسم مسيرته هو أنه كان  في ك  أفعاله  مخ صا

لفكره ومبادئه التي ضحى إحياته في سبي ها. ولع  أهم ما تميز إه 

 قاط السمة الرئيسية لعصره  وهي أإرز ڠيڤارا هو قدرته على ال

ميزال القادة والثّوار. وما زالت هله السمة قائمة لم ت غير منل 

استشهاده  وإن تبدلت في بعض مالمحها  وت جسد في هلا ال ناقض 

إ   ما  -ال ناحري واملس مر إين اإلنسانية من جهة  والرأسمالية 

على شعوب ا رض تمث ه من نظام ونمط إن اج وقيم وما تخ فه 

أي أنها ت جسد في  -وطبقاتها الشعبية من اس غال  وظ م وفقر

ا وضاع البائسة ل ماليين من فقرا  العالم  وفي اك ما  الظروف 

املوضوعية ملناهضة الرأسمالية والنضا  من أج  دحرها ما ف ذل 

  8تنضج وتك م  منل سنوال طوي ة.

                                                 

المعطيات قائمة المعطيات التي تؤكد هذه النظرة، نذكر منها على سبيل المثال  تطول 8

التالية: معاناة الطبقات الشعبية بكافة أشكالها من اإلفقار المستديم للفقراء مقابل إثراء 

األثرياء، تجويع وتهميش المعدمين وارتفاع نسبة البطالة بينهم، هيمنة العولمة 

الرأسمالية وتفتيت كيانات الشعوب ونهب مواردها ومصائرها واحتجاز افتصاداتها 

ماج" االقتصاد العالمي، تدمير النظام الرأسمالي لإلنسان والمجتمع وتنميتها، "اند

والبيئة، انعدام االستقرار والزعزعة المزمنة في المجتمعات اإلنسانية وعجز 
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اته االج ماعية لقد كان تش ى ڠيڤارا ن اَج عصره وتناقض

 :
ً
 مناهضا

ً
والتبقية التي ما زالت مس عرة والتي ت ت ب مشروعا

 في املقاومة والثورة  يعادي الرأسمالية واإلمبريالية 
ً
مشروعا

ويصتف مع اإلنسان وخيارة االشتراكي. وإذا كانت عظمة الرجا  

تقاس إالقضية التي يهبونها حياتهم ونضاالتهم  فان القضية التي 

ارا حياته من أج ها ما زالت حية ناإضة في عرو  املاليين كرس ڠيڤ

من شعوب ا رض وفي أزقة الفقرا  واملعدمين  وما ف ذل أزماتها 

م مث ة إ افة أش ا  االس غال  والقفر والظ م. فتاملا ظ ت 

 في ديمومة ثورتها 
ً
الشعوب مظ ومة  فسيظ  ڠيڤارا حاضرا

ي ا رض" فس ظ  قدوة تش ى ومقاومتها  وطاملا إقي هناك "معلإون ف

جلوة تشحل همة الجماهير وكفاحها  وك ما أمعن راس املا  في 

جشعه وحروبه )بشتى أنواعها العسكرية واالق صادية والثقافية( 

على الفقرا  والشعوب  ك ما ع ت ارخة ڠيڤارا في إشعا  الثورة 

 واملقاومة في "فيتنام واحدة وثانية وثالثة." 

 
ً
 غير اع يادي  جمع افال نادرة كان ڠيڤارا مناضال

  حقبة معقدة  فجا  فكره ونضاله 
ّ
 مث

ً
 أنه أيضا

ّ
ومعقدة  إال

وممارساته غير اع يادية توحد فيها الخاص والعام  وامتزج فيها 

 
ً
 أن ڠيڤارا لم يصب  ثائرا

ّ
الوطني إالقومي والتبقي إا ممي. إال

 الن افاته الشخصية كانت غير اع يادية أو   
ً
نه أضفى عظيما

مالمحه الشخصية على ا حداث ال اريخية الكبيرة فحسب  إ   نه 
                                                                                                         

الرأسمالية عن المضي قدمًا بهذه المجتمعات، العجز والمأزق الذي يعاني منهما 

فشي عناصر العنصرية النظام الرأسمالي، استقواء اإلمبريالية البربرية وت

 والفاشية...الخ(.
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كان  وبصفاته ت ك  املناض  امل تزم إمصالح الجماهير والتبقال 

الشعبية التي تمث  أغ بية املج مع  و نه اتسم إالقدرة على ت مس 

وإنجاز اح ياجال الجماهير واملج مع في زمنه وأدرك أن ت ك 

اتجة عن تتور العالقال وال ناقضال االج ماعية االح ياجال ن

واإلن اجية وتحددها ا سباب العامة والخااة في املج مع. إكالم 

آخر  لقد رأى ڠيڤارا أبعد مما رأى اآلخرون  وناض  من أج  

ال غيير وامم على إحرازه  كما أنه  وربما هلا هو ا هم  التزم 

   إمصالح الجماهير واإليفا  إاح ياجاتها.
ً
هكلا يصب  ا فراد أإتاال

وهنا تكمن أهمية العظما  ومصدر قوتهم: فهم قادرون على تغيير 

املسار"التبيعي" لألمور و نهم إذفعالهم وأنشتتهم قادرون على 

 ال عبير الواعي والحر عن املسار املح وم. 

 

 ڠيڤارا: حضور دائم... واستهداف إمبريالي مس مر

ال تفّول اإلمبريالية ا ميركية الغارقة في عنجهيتها ورعونتها  

فراة دون أن تؤكد أنها تقف "فو  البشرية" ل كون سيدة ع يها  

وأن الواليال امل حدة قد ُولدل في سيا  اس ثنائي منفرٍد ومخ  ٍف 

عن كافة شعوب ا رض. وهو ما نشاهده في تعام ها مع اآلخر: 

قّيمها وثقافاتها وتاريخها ونضالها وثّوارها شعوب العالم ا خرى و 

وعظمائها. ولكن أكثر حروب اإلمبريالية ضراوة هي حربها على الوعي 

الشعبي واملساهمال الفكرية الثورية وال قدمية وخااة االشتراكية 

والشيوعية والتي تنضح بها تجارب الشعوب. هكلا كان ا مر  على 

ار االتحاد السوڤييتي واعالنها "مول سبي  املثا   في تعام ها مع انهي
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االشتراكية" و"نهاية ال اريخ"  كما كان ا مر قب  ذلك بعقود حين 

 محاولة 
ً
ت وثت أيدي اإلمبريالية ا ميركية إمق   ڠيڤارا والحقا

 اغ يا  فكره وإرثه الثوريين.

  
ً
 وفكرا

ً
لقد أع ن الغرب الرأسمالي استشهاد ڠيڤارا  جسدا

  فيما 
ً
يشبه االس نساخ ا يديولوجي ل معءوفة نفسها حين وممارسة

أع نوا الحرب على الشيوعية و"مول االشتراكية"  وما فتئ يجترها 

وكذن استشهاد ثائر أو زاو  القتب االشتراكي يعني نهاية ل  اريخ وأن 

 سوى االنصياع ال ام 
ً
شعوب العالم لن تجد بعد اليوم إديال

 ي وجشعه. إلمال ال الرأسمالي م اإلمبريال

 

 دالالل الحضور الدائم

 أن مالحقة اإلمبريالية ا ميركية لتش ى ڠيڤارا 
ً
ليس سرا

والحم ة ع يه  إمكوناتها اإلعالمية والعسكرية واالس خباراتية  

ْي املدى وعلى قناعة إذن 
َ
كانت تقوم على مختٍط واستهداٍف بعيد

" ل شيوعية في الثورة الكوبية وما 
ً
بعدها  ڠيڤارا كان "مؤدلجا

والداعي إدون هوادة ل ثورة املسلحة ضد اإلمبريالية في أميركا 

الالتينية  والتي تع برها الواليال امل حدة "حظيرتها الخ فية"  وفي 

العالم الثالث بش   عام. غير أن هله الحم ة لم ت وقف إاستشهاد 

 ڠيڤارا  إ  ما زالت تالحق فكره وقدوته وإرثه.

نسو   على سبي  املثا   ما فع  ه  ول  ذكيد على ما نقو   

  حين قرر إرنامج "ذاكرة 2013اإلدارة ا ميركية في تّموز )يوليو( 
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د إرث اإلنسانية وال ابع ملنظمة اليونسكو في ا مم 
ّ
العالم" اللي يخ 

امل حدة  إغنا  أرشيفه إعضافة أعما  وك اإال ڠيڤارا. وعلى الفور  

ار  فذادر سفيرها ديفيد كي يون تصدل الواليال امل حدة لهلا القر 

 تعترض فيه حكوم ه على هلا القرار.
ً
يقو  البيان ا ميركي إن  9إيانا

تش ى ڠيڤارا شخصية خالفية ُمثيرة للجد   فقد دافع عن العنف 

ولم يع لر عن أح ام اإلعدام التي قامت بها الحكومة الثورية في 

عدائها وعمال  كوبا بعد ان صار الثورة بغية تتهير البالد من أ

 إ   االفة  أن مضمون ك اإاته ال ي وافق مع 
ً
اإلمبريالية  مضيفا

 إنه ال 
ً
قّيم اليونسكو وا مم امل حدة. ثم تابع البيان ا ميركي قائال

 في ايانة 
ً
 حاسما

ً
ينبغي لبرنامج اليونسكو العاملي  اللي ي عب دورا

لى العنف. التراث العاملي  أن ُيس خدم كذداة إلضفا  الشرعية ع

ط هلا البرنامج  وفق ما جا  في البيان  الضو  على ا همية 
ّ
فقد س 

 عن وثائق ت ع ق 
ً
العاملية لك اإال إليانور روزف ت  فضال

إالهولولكست  وأرشيف وارسو ل غي و ]اليهودي[ ويوميال آن 

أضاف أرشيف "الخدمال الدولية ل بحث  2013فرانك  وفي عام 

ل "مجموعة ياد فاشيم لجمع عن املفقودين" ومحفوظا

 طالب السفير ا ميركي بعدم تسييس إرنامج  10الشهادال".
ً
وأخيرا

 إيانه 
ً
"ذاكرة العالم" إذا أردنا الحفاظ على أهمي ه ونءاه ه  خاتما

إدعوة اليونسكو إلى إعادة النظر في إضافة إرث تش ى ڠيڤارا كي 

                                                 
9
 http://unesco.usmission.gov/amb-statement-guevara-

mow.htmlhttp://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/flagship-project-activities/memory-of-the-

world/register/ 
10

ال ُتخفى على القارئ دوافع اختيار هذه األمثلة واألسماء في البيان األميركي،  

 فتأثير اللوبي الصهيوني واضح وضوح الشمس.

http://unesco.usmission.gov/amb-statement-guevara-mow.html
http://unesco.usmission.gov/amb-statement-guevara-mow.html
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/
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م منظمة ا مم تقرر إذا ما كان ي وافق مع قواعد هلا البرنامج وقيّ 

 امل حدة.

ال نورد هلا البيان بهدف مناقشة ما جا  فيه من أكاذيب 

وتفاهال  إ  لنشير إلى أنه ا مر الوحيد امل وقع من زعيمة 

اإلمبريالية حيا  تش ى ڠيڤارا وغيره من الثّوار  وهو ذال املوقف 

حين ملحت أجهءة االس خبارال  1954اللي لم يتبد  منل عام 

س ي أثنا  إقام ه في غواتيماال ا ميركية إوادر نشاط ڠيڤارا السيا

اّإان الغءو ا ميركي اللي أطاح إالرئيس ال قدمي خاكوبو آربنز 

ف انت إداية استهداف ڠيڤارا  .Jacobo Árbenz Guzmánعثمان 

 ومالحق ه. 

على النقيض من موقف اإلمبريالية  فعن ڠيڤارا ما زا   بعد 

 
ً
إفكره ورسال ه  عقوٍد من استشهاده في ا دغا  البوليفية  حاضرا

هدين واملظ ومين في كافة أرجا  
َ
وقدوته في ق وب الفقرا  واملضت

العالم  وما يءا  يحظى إمنزلة رفيعة إين الشعوب وا مم كثائر 

أممي ضحى إ   ما يم ك من أج  الفقرا . وال يح اج املر  إلى أكثر 

 من جولة سريعة في كوبا واملكسيك وا رجن ين وبوليفيا وغيرها من

إ دان أميركا الالتينية والعالم ل  دلي  على ترسخ ذكرى ڠيڤارا وإرثه 

في ضمير ووعي الفقرا  كرمء  م هم في غٍد أفض   وما زالت أف اره 

حّية تقض مضاجع أعدائه لسنوال قادمة  فمن يمول في سبي  

 كما قا  فيد  كاسترو:"إن رفاقنا الشهدا  
ً
املس قب   يبقى حيا

وال إمّي ين  إ  هم يحيون اآلن أكثر من أي زمن ليسوا إمنسّيين 

 مض ى"!
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نظم 
ُ
في العديد من الندوال واملؤتمرال والفعاليال التي ت

قدم الدراسال وا إحاث في 
ُ
إاس مرار من أج  تخ يد ڠيڤارا وإرثه  ت

فكره وضرورة مشروعه النضالي في محاربة اإلمبريالية وفي رؤي ه 

 ديد. ل بدي  االشتراكي واإلنسان الج

تفض ي إنا هله ا مث ة في رؤية ڠيڤارا ونهجه إلى السؤا  

 ال الي: كيف ينظر العالم والبشرية عامة إلى ڠيڤارا وإرثه؟

في أميركا الالتينية  حيث تضرب ال اثوليكية جلورها العميقة في  ■

 "
ً
املج مع والثقافة وال دين الشعبي  أاب  تش ى ڠيڤارا "قديسا

ي له فالحو إوليفي
ّ
 ا حتى يومنا هلا. يصل

 عقو  الكوبيين وق وبهم وما  ■
ً
أما في كوبا  فما زا  ڠيڤارا ساكنا

زالت أقواله وأفعاله واوره تمأل حياتهم  إ  أاب  جءً ا من 

وفي كوبا  11التي ما زالت مذلوفة في كوبا. Santeríaطقوس السنتريا 

  شهدنا في السنوال ا خيرة عودة املج مع الكوبي ملناقشة 
ً
أيضا

أف ار ڠيڤارا الثورية وال نموية والتي ترافقت مع نشر بعض أعماله 

 في مواضيع االق صاد 
ً
الفكرية التي لم تَر النور من قب   وخصواا

 وال نمية والسياسة والف سفة.

ي م ع بشعبية كبيرة في  يشير ااموئي  فاربر إلى أن ڠيڤارا ال 

بعض أوساط اليسار الناش ئ في كوبا وامل ذثر إذف ار ا ناركية 

                                                 
عن مجموعة من الطقوس الدينية التي ُتمارس في كوبا  عبارة Santería السنتريا 11

والتي أحضرها األفارقة القادمون من الساحل الغربي إلفريقيا إلى كوبا وغيرها من 

اآلخر"،  بلدان الكاريبي. وتشتمل على شعوذات تستخدم استحضار قديسين من "العالم

معاناتهم وشقائهم وفتح أبواب أي استحضار أرواح موتى كي تساعد األحياء في 

 الخير والنعمة أمامهم.
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والسياسال الديمقراطية االج ماعية والتي تركء اه مامها وجهودها 

على ال عاونيال والتسيير اللاتي ل عما  كتريق ل ديمقراطية 

  12االق صادية.

  مبادرة "اشتراكية القرن  ■
ّ
الحادي والعشرين" وفي فنزويال  تش 

 ل عديد من ا ف ار ا ساسية لتش ى ڠيڤارا  إما 
ً
اس مرارية وتعميقا

 Hasta la Victoriaفيها شعاره ال اريخي "حتى النصر دائما" 

Siempre  اللي كان يردده دائما القائد الثوري الراح  أوغو

 شافيس.

لشباب في عيون الشباب الثائر في أميركا الالتينية  كما في عيون ا ■

 ل ثورة وال مرد 
ً
العربي وأحرار العالم  أاب  تش ى ڠيڤارا رمءا

 
ً
  رمءا

ً
وحركال ال غيير االج ماعي والسياس ي  وظّ  كما كان دوما

 ل ثورة وال حرر وقدوة لكفاح الفقرا  في العالم الثالث.

في الصين الشعبية  ما زا  حضور ڠيڤارا على مدى العقود  ■

 بعام ين
ً
 أساسيين: ا خيرة مرتبتا

 من أإتا  الحركة الشيوعية في العالم 
ً
ا و   كونه إتال

 ل ثائر القادم من أميركا الالتينية.
ً
 ورمءا

والثاني  دفاعه عن العدالة االج ماعية وحقو  ا غ بية 

 الشعبية.

                                                 
12

 Farber, Samuel, The Politics of Che Guevara: Theory and 

Practice, Haymarket Books, Chicago, USA, 2016, p. XVI. 
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يلكر جون لي أندرسون  مؤلف أفض  سيرة لڠيڤارا  أن ڠيڤارا  ■

نيين إاإلعجاب رغم الخالف تم ع حتى إين بعض املجاهدين ا فغا

ا يديولوجي والسياس ي املت ق إين االثنين. غير أن هلا لم يق   من 

إعجاب املجاهدين إه مما يدل  على أنه حاضر وباٍ  في البيئة 

القادرة على ال ماث  مع اورة ڠيڤارا املقات  املغوار في ساحال 

  13حرب العصاإال.

الغرب واملهووس إاالستهالك  أما إالنسبة ل مج مع االستهالكي في ■

 
ً
وس عنة ك  ما تقع ع يه يداه  فقد أاب  ڠيڤارا "س عة" ومصدرا

ل رب  وُع قت اوره وأيقون ه على القمصان والقبعال إذش ا  ال 

عد. 
ُ
حص ى وال ت

ُ
 ت

ال نقصد من هلا العرض السريع لصورة ڠيڤارا وقدوته إين 

ان الشعوب  القو  أو اإليحا  إذن هله الك  ة اله
ّ
ائ ة من س 

ت أساليب 
ّ
املعمورة قد درست فكر ڠيڤارا وأطروحاته  أو أنها تبن

ا أن تشاطر ك  هله املاليين 
ً
نضاله أم حتى جءً ا منها. ف يس شرط

 انه ليس إمقدور َمْن 
ّ
ڠيڤارا أف اره وقناعاته أو حتى بعضها  إال

ثائر يدرس تاريخ الثورال والحركال ال غييرية إن ار أن مسيرة هلا ال

 وقدوة لألجيا  التي ت ت ع إلى الحرية 
ً
واستشهاده قد مثال إلهاما

 وال قدم  وهو ما يؤكد راهنية فكر ڠيڤارا وديمومة إرثه. 

                                                 
13 Cihan Aksan & Jon Bailes, On Che Guevara: An Interview 

with Jon Lee Anderson, April 21, 2010, located at: 

http://www.stateofnature.org/?p=5814 

http://www.stateofnature.org/?p=5814
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في ال حوالل ال اريخية الكبرى  هناك من ينادي إالثورة 

 إخبث 
ً
ويصنعها ويمول من أج ها  وهناك من يرافق الثورة محاذرا

ستو على تضحيال اآلخرين ويم تي ولكنه ال يدفع الثمن إ  ي

ان صاراتهم. ڠيڤارا كان من الصنف ا و . لللك  ستبقى رسال ه 

حاضرة على الدوام ومح فظة إراهنيتها  وسترى ا جيا  القادمة 

فيها القدوة الثورية  ال بسبب قناعاته السياسية أو إالئه في حرب 

 مع نفسه  
ً
 اادقا

ً
ولم َيخن الغّوار فحسب  إ   نه كان رجال

 ل فقرا  وهمومهم ولم ي وقف عن 
ً
  وظّ  ضميرا

ً
قناعاته أإدا

 لها دون أن يشكو. 
ً
 النضا  لحظة من أج هم إ  دفع حياته ثمنا

ف التزام ڠيڤارا إقضية الثورة حياته ك ها  وهي روح 
ّ
لقد كث

ال غنى عنها لهءيمة الرأسمالية وان صار الثورة. إنها ت ك السمة التي 

ڤارا من أج  تحرير الفقرا  والتبقة العام ة والتبقال قات  بها ڠي

 ة  وهي الروح التي نف قدها في عالم اليوم.
َ
 املس غ
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 القسم الثاني

 النشذة وال كوين الثوري
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 الفصل اخلامس

 مدخ 

 

إالرغم من وفرة ما ك ب عن إرنس و تش ى ڠيڤارا  

وفيه  ق ة هي الك اإال التي تتناو  املراح  

والجوانب ال كوينية في سيرته وفكره. للا رأيت أن 

استه  هلا القسم إبعض املالحظال املنهجية 

 ب حو  تش ى ڠيڤارا:
ُ
 الالف ة ل نظر فيما ك

 ما تتزامن مع 1
ً
( أن الكثير من الك اإال موسمية إتبيعتها وكثيرا

تتراوح إين تخ يد الثائر وتذإيد إرثه من ذكرى والدته أو استشهاده  

 ما تداعب العواطف وتب عد 
ً
إاب املدي  وا يقنة. وهي ك اإال  غالبا

 عن نهج االس قصا  والبحث الع مي.

( ق ي ة هي الدراسال التي تتناو  املراح  املبكرة من حياة تش ى 2

ڠيڤارا وتذثيرال العوام  اللاتية واملوضوعية في تكوينه  فيما 

نصرف الكثير مما ُيك ب عن ڠيڤارا إلى معالجة سردية لسيرته ي

ونضاله منل لقائه زعيم الثورة الكوبية فيد  كاسترو وأخيه راؤو  

حين كانا يعمالن على اإلعداد ل ثورة الكوبية في احدي هضاب 

 1955املكسيك املقاإ ة ل ساح  الكوبي. كان ذلك في تموز )يوليو( 

ئع الثورة الكوبية. وال غراإة في ذلك وهناك ال حق ڠيڤارا إتال

 إالسيا  ال اريخي 
ً
 حميما

ً
فالحديث عن ڠيڤارا م  صق ال صاقا
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. وهله الدراسال م وفرة 1959ل ثورة الكوبية التي ان صرل عام 

 إما ال يحص ى من مراجع ورقية وإلكترونية وبعدة لغال.

فال إد ( إذا توخينا خ ق وعي وفهم موضوعيين لفكر وإرث ڠيڤارا  3

لنا من أن ندرس هلا الثائر في سياقه ال اريخي وال كويني وأن ن  مس 

العوام  التي أثرل في تكوينه الثوري  وهو ما سذحاو  معالج ه في 

الفصو  ال الية وع يه  لن نقدم في هلا الصدد كرنولوجيا لسيرة 

حياة ڠيڤارا  فهي م وفرة في ك  م ان  إ  محاولة ال وقف عند 

 اته ونضاله لإلضا ة على تكوينه الفكري والثوري.محتال حي

*** 

ما هي عناار ال كوين اللاتي وال تور النفس ي والفكري 

والسياس ي التي تحدو إتبيب أرجنتيني من التبقة الوستى أن يرك  

إقدمه إحبوحة العيش التي يحظى بها أقرانه لي  حق إثورة ال هوادة 

 الكوبية وأدغا  الكونغو وبوليفيا؟فيها من مرتفعال سييرا مايسترا 

 ت أو 
ّ
ما هي العوام  والظروف اللاتية واملوضوعية التي ش 

 ثم الثائر ا ممي والقائد 
ً
ساهمت في اياغة تش ى اإلنسان أوال

العسكري واإلستراتيجي والريادي في حرب الغوار  وباخ صار ڠيڤارا 

 الثائر املاركس ي؟

نوال النشذة س ق صر رح  نا في هلا القسم على س

وال كوين املبكرة وت وقف عند انضمام ڠيڤارا ل ثوار الكوبيين 

(. وسوف ن قي بعض الضو  على العوام  اللاتية 1955)

واملوضوعية التي ش  ت أو أسهمت في تكوين تش ى ڠيڤارا اإلنسان 
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 في 
ً
 هاما

ً
والثائر واياغة فكره الثوري والسياس ي  والتي لعبت دورا

 ه النضالية والنظرية والسياسية. تحديد همومه ومهام

وفي محاولة الستشراف ما آلت إليه هله العوام  واملؤثرال  

من خال  الكشف عن جد  اللاتي واملوضوعي في نشذته  نجد أنها 

إ  يتها ش  ت جءاً  من شخصي ه التي تشاإك فيها النهج والفكر مع 

ت اف ت في  الواقع االج ماعي. ويهمني أن أشير إلى أن هله الجدلية

اق  رؤية ڠيڤارا ل واقع ومعضالته وفي تقديمه للح و  إنهج ع مي 

يجمع إين تصورال أمينة ومقترحال محددة تس دعي إالضرورة 

إحداث تغييرال جلرية في املج مع. وسوف ن م  هلا التزاوج 

وال ناغم إين الفكر واملمارسة طي ة املس قب  الثوري لتش ي 

  14ڠيڤارا.

 عل 
ُ

ى اإلشارة إلى مسذلة إالغة ا همية في مسيرة لقد حرات

َم مع تجربة وممارسة عم ية 
َ
ڠيڤارا وهي أن التراكم النظري تناغ

واستند إلى اإلفادة وال ع م من دروسها وعبرها  إقدر ما نه  من كٍم 

 لإلنجازال 
ً
معرفي وتثقيف ذاتي ثريين. ولع نا نجد في هلا تفسيرا

 ي حياته القصيرة.الثرية التي اس تاع تحقيقها ف

إن إندماج ك  هله السمال وت ام ها في شخصية ڠيڤارا  

وعلى رأسها سمة اإلنسانية وا خالقية الشيوعية التي وامت 

مسيرته  وال ناغم الفريد فيما إينها تب ور إوضوح في املركبال 

  في اآلن 
ّ
ا ساسية لفكر تش ى ڠيڤارا نضاله الثوري  كما انه مث

                                                 
14 Garcia, Maria del Carmen Ariet, El Pensamiento Politico de 

Ernesto Che Guevara, Ocean Press, Havana, 2003, p. 60.  
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ً
تامة مع نمط وفكر وأس وب النضا  اللي ساد آنلاك ذاته قتيعة

في قتاعال كبيرة من اليسار ال ق يدي في أميركا الالتينية وغيرها من 

 أرجا  العالم.

*** 
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 دور الفرد في ال اريخ

 "تتزامن ال غيرال الشخصية مع تتور ظروف النشاط الثوري"

 كار  ماركس

 (1846)في "ا يديولوجية ا ملانية" 

 

يق ض ي الفهم املوضوعي لڠيڤارا وإرثه الثوري أن نعالج  ولو بش   

عاج   إش الية دور الفرد في ال اريخ وإسهامه في اناعة الحدث  

 نه في غياب ذلك ي علر فهمه في سياقه ال اريخي. وربما تكون هله 

املقدمة ضرورية البعادنا عن معايير الشهرة وال قديس وا يقونية  

أهمية هله ودورها اإليجابي في اناعة ال اريخ واياغة أحداثة على 

 وفي حراك الشعوب بش   عام.

 أن 
ً
نبدأ إالسؤا : ه  يصنع الرجا  ال اريخ؟ وه  حقا

أفعالهم وأنشتتهم هي منبع ال تور ال اريخي؟ أم أن ل  اريخ وللحدث 

ال اريخي سياقه و"حياته" وحراكه وقوانينه العامة التي تسبق 

 ا  ا فراد والعظما  وتؤسس لدورهم؟أفع

تظ  هله اإلش الية  إش الية دور الفرد "والعظما " في 

 أنني سذإدي بعض 
ّ
ال اريخ  حبلى إا سئ ة ومف وحة ل نقاش  إال

املالحظال املكثفة في محاولة الستشراف الوحدة الديالك يكية إين 

 اللاتي املوضوعي:
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  خبار الح ام ( كان ال اريخ  إلى أن جا  الفهم ا1
ً
ملادي  سردا

ّم يك بونه لنا إما ي وافق مع 
َ
وامل وك. فهُم اللين يصنعونه ومن ث

رؤيتهم ومصالحهم. فالفكر البرجوازي ي قننا أن الفرد )امل ك  

الحاكم  القائد  العسكري...الخ( هو اللي يقوم إالدور ا ساس ي 

 اريخ أن تتور والحاسم في انع ال اريخ ولم يرى السرد البرجوازي ل 

اإلنسان واملج معال البشرية محكوم إقوانين ونظم  وأن دور الفرد 

 فقط في ظ  ظروف وأوضاع اج ماعية )طبقية( 
ً
يصب  ممكنا

 معينة. 

( أما املاركسية فجا ل ل كشف العالقة الجدلية إين الفرد 2

)اللاتي( والقوى املوضوعية التي تحكم حركة املج مع وال اريخ. 

ال اريخية ال تنكر دور الفرد في ال اريخ إ  هي تموضعه  فاملادية

وتقرأه في سياقه املادي وال اريخي  وترى أن ا فراد وتذثيراتهم  كما 

  مهما 15(1898يقو  إ يخانوف في ك اإه "دور الفرد في ال اريخ" )

عظم شذنهم وقدراتهم ومواهبهم ال يس تيعون وحدهم أن يحددوا 

ية وال غيرال االج ماعية التي تح كم مجرى ال تورال ال اريخ

إا ساس إلى قوى وظروف موضوعية. فذسباب هله ال تورال 

  في العالقال االج ماعية واالق صادية 
ً
وال غيرال تكمن  تحديدا

وإاتفافاتها التبقية امل ناقضة وامل وترة. )من ا مث ة على ذلك: 

ما  عبد   ودور ج1917دور لينين كقائد ل ثورة الب شفية عام 

                                                 
15

 Plekhanov, G.V., On the Role of the Individual in History 

(1898). The text was located 1 October 2013 on the 

following URL: 
http://www.marxists.org/archive/plekhanov/1898/xx/individual.

html 

http://www.marxists.org/archive/plekhanov/1898/xx/individual.html
http://www.marxists.org/archive/plekhanov/1898/xx/individual.html
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والحركة القومية العربية في القرن  1952الناار في ثورة يوليو 

العشرين  ودور فيد  كاسترو في الثورة الكوبية وغيرها من ا دوار 

التي جا ل بعد اخ مار الشروط املوضوعية واك ما  املقدمال 

 املادية لعم ية ال غيير والثورة(. 

  ما يندرج تحت ذلك ( تصب  شخصية الفرد وقدراته ومواهبه وك3

 في ال تورال االج ماعية فقط إذا ما 
ً
من افال وسمال عامال

سمحت العالقال االج ماعية )تناقضاتها واراعاتها( لهله العوام  

أن تفرز تذثيراتها  وإذا ما أتاحت هله العالقال املناخ ووفرل البيئة 

اريخ لفع ها. بعبارة أخرى  هناك "محدوديال" لدور ا فراد في ال 

واملج مع  ومهما عظم شذن الفرد وقدرته  فانه ال يس تيع أن 

يفرض أو يقيم أو يغير عالقال اج ماعية وتاريخية إذا لم ي وافق 

 هلا مع ا وضاع وميزان القوى القائم في املج مع واتجاه حرك ه.

( يرى فريدريك انج ء أن املج معال محكومة إضرورال  هي في 4

 جوهرها اق صادية  تق
ً
 عارضا

ً
ف خ ف الحدث اللي قد يبدو أمرا

أو مجرد ادفة. وفي إطار هله الضرورال  ت وجب معالجة دور 

ا فراد والعظما . فالقوى اإلن اجية وتتورها هي السبب العام 

ل  قدم ال اريخي لإلنسان واملج مع وهي التي تحدد ال غيرال امل  الية 

في أن ا حداث ال اريخية في العالقال االج ماعية. إال أن هلا ال ين

قد تذخل مالم  هلا الفرد أو القائد  أو أنها قد ت تبع إخصائصه 

وسماته  كما أنه ال يغف  أن خصائص وشخصية وعق ية ا فراد 

ذوي ال ذثير تترك إصماتها العميقة على ا حداث وقد تغير مالمحها 
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 من ن ائجها  إال أن هله الخصائص ال تبد  االت
ً
جاه وربما بعضا

 العام ل  غيير وا حداث وال اريخ.

خالاة القو  إن دور الفرد في ال اريخ وانع الحدث  يظ  

  ولكنه إام اننا أن نقدم املالحظال املوجءة 
ً
 وربما خالفيا

ً
إش اليا

 ال الية:

( إن الخصوايال الفردية ل شخصيال البارزة ت حكم إالجانب 1

ان عام  الصدفة ي عب الفردي في ا حداث ال اريخية. إالتبع  ف

 أن ا سباب العامة هي التي تقرر 
ّ
 في مجرى ا حداث  اال

ً
 معينا

ً
دورا

 في النهاية االتجاه اللي ست خله هله ال تورال ال اريخية.

االق صادية(  -( إن تتور قوى اإلن اج والعالقال )االج ماعية 2

ي تحدد امل بادلة إينها من خال  عم ية اإلن اج  هي )أي القوى( الت

 النتيجة النهائية لألحداث ال اريخية.

 أن هله العالقال ليست آلية  كما يبدو  فهناك تباد  3
ّ
( إال

وتفاع  إين الناس والوسي ة من حيث العالقال امل بادلة  وال حكم 

في مسار ا حداث هو أيضا م باد . وهلا ال فاع  هو ما ي حو  

 لخ ق الواقع الجديد.
ً
 ديالك يكيا

دد ا سباب والدوافع التي تذخل إا فراد ل مشاركة في ( ت ع4

الحركال الثورية. فقد يكون الدافع ا ساس ي لدى بعضهم هو 

ا ف ار السياسية واالن ما ال اإليديولوجية  ولدى البعض اآلخر 

رفض النظام والواقع القائمين  وبعض آخر يرى دوره من خال  

بيرة  نه إبساطة ال يس تيع املشاركة في ال غييرال االج ماعية الك

 الوقوف على الحياد أو على هامش الحدث.
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 الفصل السادس

 العالم في زمن تش ى ڠيڤارا

  

 مالم  عامة

غادر ڠيڤارا سنوال املراهقة والدراسة الثانوية 

( مع ولوج القرن العشرين إلى نصفه الثاني. 1947)

وكانت حربان عاملي ان إمبريالي ان قد حصدتا أرواح 

 ليقوم م انه عالم 
ً
املاليين من البشر  ودمرل عاملا

 آخر تجلى بعض معامله في الوقائع ال اريخية ال الية: 

( 1918 - 1914أن تضع الحرب اإلمبريالية ا ولى ) م شهد العالم  قب 

أوزارها ان صار الثورة االشتراكية ا ولى في ال اريخ البشري في 

(. وقد كانت هله الثورة السبب في النهوض 1917االتحاد السوفيتي )

السوڤييتي وبنا  االشتراكية في ذلك البد وتصنيعه وإقامة قوة 

الصمود في وجه العدوان النازي  عسكرية وإرادة شعبية قادرة على

 خال  الحرب الثانية وهءيم ه.

م قيام ثورال أوروبا الشرقية التي هءمت النازية والفاشية 

 وأقامت املنظومة االشتراكية.

 (.1949م ان صار الثورة االشتراكية في الصين )
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م اعود الواليال امل حدة إلى زعامة العالم الرأسمالي  اللي 

يسميه "العالم الحر"  بعد اح ضار القوى يح و ل غرب أن 

 إريتانيا وفرنسا(.
ً
 الكولونيالية الهرمة )خصواا

م وقوع العالم في اس قتاب حاد إين ف ي "حرب إاردة" إين 

معسكري الرأسمالية واالشتراكية واح دام الصراع إينهما واللي 

وجد تجسيده العسكري  إضافة إلى تج ياته العقائدية والسياسية  

 (. 1955( ووارسو )1949نشو  ح فين عسكريين: ا ط س ي ) في

كما شهد العالم  مع إءوغ النصف الثاني من القرن 

العشرين  العديد من املحتال الساخنة التي مث ت تصادم هلين 

املعسكرين وجسدل املواجهة إين مشروع اإلنسانية في الحرية 

الشعوب  وال نمية واالشتراكية مع مشروع الرأسمالية في نهب

 واس غاللها. وفي عرض سريع لهله املحتال  نك في إلكر بعضها: 

م قيام الكيان الصهيوني االستيتاني على أرض ف ستين عام 

ك جسيد مادي ل مشروع اإلمبريالي م الصهيوني في الوطن  1948

 العربي وكقاعدة م قدمة لإلمبريالية ا ميركية في ت ك املنتقة.

( وتقسيم ذلك الب د 1953م  1950م اندالع الحرب الكورية )

 إلى جءئيه الشمالي والجنوبي. 

م إطاحة وكالة املخاإرال ا ميركية إالحكومة والحركة 

 (. 1954الديمقراطية في غواتيماال )

م تصاعد امل ارثية في الواليال امل حدة واش داد حم ة محاربة 

 الشيوعية. 
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ثالث في ثورال شعبية ونهوض حركال م انتالقة العالم ال

ال حرر في العديد من إ دانه )ثورة يوليو في مصر وثورة الجءائر 

 والثورة الكوبية وغيرها في آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية(. 

م انعقاد املؤتمر العشرين للحءب الشيوعي السوفيتي )فبراير 

 ( حيث أع ن خروتشيف إدانة جرائم س الين و"محو 1956

 الس الينية" وإنتهاج سياسة ال عايش الس مي مع الرأسمالية.

 .1956م ال دخ  العسكري السوڤييتي في هنجاريا عام 

 

 ا وضاع في مسقط الرأس م ا رجن ين 

( 1928اتسمت ا وضاع في ا رجن ين عام والدة ڠيڤارا )

وااحبها انهيار  1929إذزمة اق صادية حادة ازدادل سوً ا عام 

اق صادال العديد من الب دان الرأسمالية. وبالنسبة لب دان أميركا 

 الالتينية  فقد تميزل هله املرح ة:

( من منظور ال دخالل الخارجية  إال وسع اإلمبريالي ل واليال 1

امل حدة داخ  ت ك القارة ووقوع إ دانها تحت نير الهيمنة اإلمبريالية 

 ً .ا ميركية  ولم تكن ا رجن ين اس ثنا

( أما على املس وى الداخلي  فقد أمسكت ق ة إرجوازية عمي ة 2 

 ومستبدة إمقادير الحكم ومقدرال شعوبها.
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( في مقاإ  هله الهجمة  أخلل ا حءاب الشيوعية إالظهور في 3

( وخال  مرح ة الكفاح 1917ت ك الب دان عقب الثورة البولشفية )

اض ي والحرب اإلمبريالية ضد الفاشية والنازية في ثالثينال القرن امل

الثانية التي انتهت إدحر االح ال  النازي وواو  ا حءاب 

الشيوعية  التي قادل ذلك الكفاح ال حريري  إلى الس تة في أوروبا 

 الشرقية وإقامة املنظومة االشتراكية. 

( بعد أن 1946إلى الحكم ) Juan Peronوا  خوان إيرون 

 م
ً
 طويال

ً
ن الفساد وال دهور في كافة عاشت ا رجن ين عقدا

املجاالل االج ماعية واالق صادية. وقد جا ل حقبة حكمه واعدة 

إاس نهاض التبقة العام ة ا رجن ينية وتنظيم الحركة العمالية 

 وتصاعد النضا  الشعبي من أج  الحرية والديمقراطية.

شارك إيرون في الحكومة ا رجن ينية إمنصب وزير ل دفاع 

 1943عام 
ّ
 أن دوره تعاظم مع واوله إلى مواقع النفوذ في   إال

 ل بالد في فبراير 
ً
. وقد اس مر في 1946الحكومة وان خاإه رئيسا

حيث شارك ه النضا  زوج ه املعروفة ب  1955الحكم إلى عام 

)والتي ال صق أسمها إالنضا  الجماهيري في  Evita"إفي ا" 

(. فاز 1952طان عام ا رجن ين إلى أن وافتها املنية من دا  السر 

وبقي في الحكم إلى أن أطاح إه  1952إيرون ثانية إاالن خاإال عام 

 في  1955انقالب عسكري عام 
ً
فقض ى ما تبقى من عمره منفيا

 إسبانيا. 

في ظ  هله الظروف  قض ى ڠيڤارا سنوال شباإه في 

 أنه يبدو أن هلا ا مر 
ّ
ا رجن ين البيرونية وفي سيا  سياساتها. إال
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 على ڠيڤارا مع أن واو  الحركة البيرونية إلى  لم
ً
 كبيرا

ً
يترك أثرا

 في ذلك الب د وأنلر إدخو  الحركة 
ً
 اج ماعيا

ً
الس تة أحدث غ يانا

 ت 
ّ
العمالية والجماهيرية مسرح العم ية السياسية. فقد ش 

 ملصالح التبقة التي كانت تن مي إليها أسرة 
ً
سياسة يبرون تهديدا

ما يفسر عدم انخراط أسرته في عم ية ال غيير ڠيڤارا  ولع  هلا 

االج ماعي التي سادل املج مع ا رجنتيني آنلاك رغم تعاطف والديه 

مع ا ف ار ال قدمية واليسارية. وليس هناك ما يشير إلى أن ڠيڤارا 

الشاب قد انحاز  ي من هله ال يارال أو ان مى إلى إطار حءبي معين. 

 أن هله العوام  ش  ت 
ّ
جءً ا من حياة أسرة ڠيڤارا والظروف إال

 التي عاشت في ظ ها وتركت إصماتها على حياته. 

 

 جي  ڠيڤارا

تميز العالم الجديد اللي قام على أنقاض الحرب اإلمبريالية 

( إفض  نضا  الجماهير وقيادة ا حءاب 1945م  1939الثانية )

روع الشيوعية لحروب ال حرير الشعبية ضد االح ال  النازي والش

إمرح ة البنا  االشتراكي في ت ك املج معال  تميز إ ذلق الفكر 

االشتراكي وازدهار ثقافة جديدة وظهور أنماط م ميزة وم تزمة من 

الفن وا دب واملسرح وغيرها من ا نشتة الثقافية والفكرية 

والع مية وببزوغ فهم جديد ل دور السياس ي واالج ماعي ل ثقافة 

إذهداف ال غيير االج ماعي وتحرير اإلنسان من واملثقف: دور م تزم 

أغال  االس غال  الرأسمالي وانع اقه نحو الحرية وال حرر وال قدم. 
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  في خضم حربه مع االشتراكية  
ً
وهو ما عمد اإلعالم الرأسمالي دوما

 إلى طمسه وتشويهه وخااة في العقدين ا خيرين.

الجي   أما على مس وى أميركا الالتينية  فقد شهد هلا

هءائم واخفاقال الحكومال اإلاالحية امل  الية في ت ك الب دان. 

 لهله ال وترال واإلرهااال السياسية 
ً
وع يه  جا  هلا الجي  ن اجا

 واالج ماعية حيث ساهم عامالن أساسيان في اياغة وعيه ودوره:

( الهيمنة الرأسمالية ا ميركية على جوانب الحياة في أميركا 1

 السياسية والعسكرية واالق صادية واالج ماعية(.الالتينية )

( الهءائم ال اريخية ل محاوالل والحكومال اإلاالحية وسياساتها 2

وإستراتيجيتها في ال صدي ل سياسال اإلمبريالية ا ميركية. وكان من 

نتيجة هلا الفش  أن أخل الكثير من أحءاب "اليسار الديمقراطي" 

دة و"تقب " الهيمنة ا ميركية كذمر في ال ذق م مع ا وضاع الجدي

واقع ومقبو  على غرار ما حدث في الب دان العربية بعد االنهيار 

السوفيتي وانفراد الواليال امل حدة إقتبية العالم حين أخل اليسار 

الف ستيني والعربي في أعقاب ذلك االنهيار ي جه نحو 

لنيوليبرالية "الديمقراطية" وختاب العوملة الرأسمالية وسياساتها ا

 واس دخا  نهج التسوية مع املح   الصهيوني. 

تش ى ڠيڤارا  جي   الجي  اللي ان مى إليه هلا هو

 في إ دان العالم الثالث وأميركا الالتينية خمسينال القرن العشرين

تقييم ا وضاع  بش   خاص  وهو جي  أخل على عاتقه إعادة

ا طر ال نظيمية النضا  وتشكي   وتحديد مهام املرح ة ووسائ 
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 تصنيف جميس إتراس  ولع  في على االضتالع بهله املهام. القادرة

وال حوالل الثورية ما يوضح  املفكر ا ميركي اليساري  لهله الحركال

اللي اضت ع إه جي  تش ى ڠيڤارا وما تمخض عن  السيا  والدور 

إتراس النضا  الثوري في  فقد قّسم .نضاله في العقود الالحقة

 :16ال اريخ املعاار  ميركا الالتينية إلى موجال أربع

(: من ان صار الثورة الكوبية حتى 1967م  1959( املوجة ا ولي )1 

 استشهاد تش ى ڠيڤارا.

(: االن فاضال الجماهيرية في 1976م  1968( املوجة الثانية )2 

 الجنوب واالنقالإال العسكرية.

(: اعود الحركال الثورية في أميركا 1990م  1977( املوجة الثالثة )3

 إلى 
ً
الوستى )الس فادور والثورة السندناستية في ني اراغوا واوال

 "اتفاقية السالم"(. 

( املوجة الرابعة: الحركال الثورية االج ماعية والسياسية 4

في أرياف  الجديدة التي عّبرل عن نضا  الهنود ا االنيين والفالحين

أميركا الالتينية )مث  االن فاضة الساإاتية في املكسيك في مت ع عام 

 ( والتي تم د إنجاراتها حتى يومنا هلا.  1994

  

 

                                                 
16 James Petras, Latin America: Thirty years after Che: 

Assessment of the Influence of Ernesto 'Che' Guevara, Monthly 

Review, October 1997. 
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 الفصل السابع

 العوام  اللاتية في تكوين ڠيڤارا

 

نتناو  في هلا الفص  املرح ة املبكرة من حياة 

لقائه إفيدي  كاسترو  ڠيڤارا أي ت ك التي سبقت 

فهي  إذن  رح ة في السنوال املبكرة من حياة 

ڠيڤارا بغية تقص ي العوام  واملؤثرال التي عم ت 

 على تكوين هلا الثائر.

ولع ه من الختذ أن نبالغ إ ذثير العوام  اللاتية املحضة في تكوين 

 
ً
الفرد وتقييم دوره في املج مع وال اريخ  ولكنه من الختذ أيضا

نكر له. وع يه  سنحاو  تشخيص العوام  واملؤثرال اللاتية ال 

والشخصية والعائ ية دون أن نغف  العوام  االج ماعية التي كانت 

تتبع البيئة التي ترعرع فيها تش ى ڠيڤارا وتن ج نشذته الفكرية 

 والنفسية ودورها في توجيه الفكر واملواهب الصفال الشخصية.

 

 الخ فية العائ ية

ڠيڤارا إلى مقاطعة الباسك في شما  إسبانيا  يعود اسم 

وهي املقاطعة التي انحدر منها العديد من العائالل العريقة في 

ا رجن ين. وتعود أسرة ڠيڤارا إلى أاو  إيرلندية )والده( وباسكية 
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جلوره ‘ أرس قراطية‘)والدته(. ويرى بعض املح  ين أنه إالرغم من 

ن التبقة الوستى في ا رجن ين العائ ية  إال أن عائ  ه أابحت م

 بسبب العوز والخسائر املالية التي ُمنيت بها. 

 

 املنبت التبقي

على الرغم من أن ڠيڤارا لم يعاني الفقر والجوع كغيره من  

 أنه لم ي فاع  مع وسته العائلي ولم 
ّ
أطفا  أميركا الالتينية  إال

  كما أن أادقا ه لم يكونوا من
ً
ميسوري  يعاشر أفربا ه كثيرا

 من 
ً
 على كافة الفئال االج ماعية وأكثر تقربا

ً
الحا  إ  كان منف حا

 الفقرا  وا شقيا  منهم. 

حظي ڠيڤارا إ ع يم عاٍ  في ك ية التب في جامعة إوينس 

آيريس في العاامة ا رجن ينية  ما كان من املمكن أن يوفر له 

أما شقيق ه  أسباب الحياة الكريمة كتبيب في ت ك املدينة الكبيرة.

 
ً
سي يا فقد كانت مهندسة معمارية  وشقيقه روبرتو محاميا

 مهندسة معمارية. ولكن على 
ً
وشقيق ه ا خرى آنا ماريا كانت أيضا

الرغم من منب ه التبقي وتحدره من عائ ة أرجن ينية أوروبية 

إيضا   إال أن ڠيڤارا انحاز طي ة مسيرته الثورية ل فقرا  واملهمشين 

 درب الثورة ملنفعة شخصية أو مصلحة خااة. ولم يشّق 
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 والدان غير تق يديين 

انخرط والدا ڠيڤارا  خال  سنوال نشذته املبكرة  في 

القضايا السياسية واالج ماعية ال قدمية التي عصفت إا رجن ين 

والعالم في ت ك اآلونة  وتضامنا بش   خاص مع مناضلي الحرب 

(. فبعد هءيمة الجمهوريين في ت ك 1939م  1936ا ه ية اإلسبانية )

الحرب وان صار الديك اتور فرانكو الذ العديد من املناض ين 

اإلسبانيين إلى ا رجن ين طالبين اللجو  السياس ي. وقد ناار والدا 

ڠيڤارا هؤال  الالجئين السياسيين وكان لهما الكثير من ال قا ال 

للين عايشهم واالتصاالل مع قادتهم السياسيين والعسكريين ا

 ڠيڤارا خال  سنوال نشذته املبكرة وتذثر بهم. 

  
ً
ترعرع ڠيڤارا في إيت ال يذإه إالقيم ال ق يدية  وبقي أمينا

لنشذته هله  ف م يكترث إالتقوس وال قاليد البالية ولم يذإه 

إالهندام  وكان يكره ربتال العنق والجاكي ال وال باس ا نيق 

االح فاالل واملناسبال االج ماعية. وتروي ويرفض املشاركة في 

هي دا غاديا  الشيوعية البيروانية وزوجة ڠيڤارا ا ولى  أنه كان 

يتندر إولع الكوبيين إالنظافة الشخصية وتغيير مالبسهم بعد 

االنتها  من أشغالهم اليومية  وتنق  على لسانه قوله: هلا جيد  

شك أنه سيكون لدينا ولكن ماذا سنفع  ونحن في الجبا ؟ إنني أ

 يكفي لغسي  صحوننا كي ال يصيبنا املرض.
ً
  17ااإونا

                                                 

17
 Farber, The Politics of Che Guevara, p. 11. 
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كان ڠيڤارا يحب السير على ا قدام مسافال طوي ة  وقد  

 ما كان يجد نفسه إدون نقود. 
ً
ُعرف إنزع ه لبساطة العيش وكثيرا

ويمكننا القو  إان حياة ڠيڤارا ومس كه قد خال من كافة املظاهر 

كما تشهد على ذلك عالقاته مع اآلخرين ومس كه الرسمية امل حجرة 

  
ّ
في االج ماعال وال قا ال الرسمية والدإ وماسية حين مث

الحكومة الكوبية في منظمة ا مم امل حدة ومنظمة ال ضامن ا فروم 

 أسيوي ولقا اته مع رؤسا  الدو  وغيرها من املناإر الدولية.

 

 والدة ڠيڤارا: أم م مردة

من عائ ة كاثوليكية وترعرعت  Celiaتحدرل الوالدة سي يا 

 أنها انق بت على مع قداتها وتدينها 
ّ
في إيئة م دينة اارمة  إال

وتخ ت عنها حين أحبت والد ڠيڤارا اللي كان ي عاطف مع الحءب 

االشتراكي. وقد تمت ختبة والدي ڠيڤارا رغم معارضة وام عاض 

وسان على مراسيم الءواج أسرة والدته ف ان أن تمرد العر 

 ال ق يدية السائدة آنلاك. 

كانت والدة ڠيڤارا احدى أوائ  نسا  ا رجن ين ال واتي 

 
ً
 جدا

ً
لبسن البنت ون وظهرن في الحياة العامة  وكان شعرها قصيرا

 في ت ك اآلونة. وكانت تقود سيارتها 
ً
وهو ا مر اللي لم يكن مذلوفا

 ساب إن ي خاص بها.إنفسها  كما أنها كانت تح فظ إح

 والدة ڠيڤارا كانت واسعة 
ّ
إيد أن ا هم من هلا ك ه  أن

االطالع واملعرفة  وكانت  إاإلضافة إلى لغتها ا م م اإلسبانية  ت قن 
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الفرنسية وعلى إملام جيد إاإلن  يزية. كانت طموحة ومثاإرة وشديدة 

 وأ
ّ
نجءته ال صميم على الواو  إلى غايتها  فما أن شرعت بعم  إال

مهما ت  فت من جهد أو تضحية ومهما إ غ الثمن. إلى ذلك كانت 

 جريئة ومقدامه ال تردعها مشقال الحياة ومخاطرها. 

 

 ا م واالإن: عالقة خااة... ومميزة

َر امه ولم ي مكن بسبب مرض الربو 
ْ
كان إرنس و ڠيڤارا إك

 ما ونوباته امل كررة من م ابعة الدوام املدرس ي بش   دوري  وكثي
ً
را

 أن أخلل على 
ّ
كان ي غيب عن املدرسة  فما كان من والدته إال

 عاتقها مسؤولية تدريسه حينما كان ي ءم فراش املرض. 

 طوي ة حين كان يقعده املرض 
ً
هكلا  الزمت ا م طف ها أياما

وأعان ه على القيام إواجباته املدرسية وم ابعة تع يمه كي ال يحو  

طدل العالقة الوثيقة إين إرنس و املرض دون ذلك. وهكلا تو 

الصغير وأمه منل نعومة أظفاره وبقيت كللك طي ة حياته. وقد 

حافظ ڠيڤارا على مراس ة والدته إاس مرار ف ان يشاركها همومه 

 إذخبار أسفاره وتنقالته. 
ً
 ويحيتها ع ما

 

 املرض: الربو

أايب التف  إرنس و ڠيڤارا إالتهاب الرئ ين بعد والدته 

أيام وما أن إ غ الربيع الثاني من عمره حتى أخل يعاني من إبضعة 
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 ما أقعدته 
ً
مرض الربو ونوباته التي ااحب ه طي ة حياته وكثيرا

 الفراش. 

 في تنقالل أسرته امل عددة  حيث 
ً
كان مرض إرنس و سببا

 عن طقس أكثر مالئمة 
ً
اضترل العائ ة ل  نق  في أماكن سكنها إحثا

 في ال خفي
ً
ف من وطذة نوبال الربو. كما كان ل مرض لصح ه أمال

وشدة نوباته كبير ا ثر على نمو التف  إرنس و. فعلى سبي  املثا   

كانت ال  مال ا ولى التي نتق بها: "إاإا  إإره"  مس غيثا إوالده أن 

يسعفه إحقنة الدوا  )ا درينالين( كي تعينه على ال قاط أنفاسه. 

د املرض في ڠيڤارا الصب
ّ
ر وشدة العءيمة  فتسلح إآليال وقد ول

املقاومة ومواجهة املرض وتحديال الحياة  وربما كان السبب في 

 ما كانت تتم  إلى تحقيق "املمكن ا قص ى" إن 
ً
أفعاله التي كثيرا

جاز ال عبير وال غ ب على الصعوبال والعقبال التي تعترض سبي ه  

فرل اإلرادة  كما خ ق لديه القناعة إان اإلنسان قادر  إذا ما تو 

على القيام إذي ش ي . إاإلضافة إلى ذلك  تع م إرنس و الصغير 

ال كيف مع املرض ف ان يمارس نشاطاته وألعاإه ورياض ه رغم 

نوبال الربو القاسية إذ كانت تحدوه الرغبة في مشاركة أقرانه 

 ال عب وال هو.

كان مرض الربو السبب في إعفا  ڠيڤارا من الخدمة 

 عديدة العسكرية  ولك
ً
نه أرغمه على التزام الفراش ساعال إ  أياما

مما وفر له فترال طوي ة من املتالعة وال فكير وال ذم  في سنوال 

النشذة املبكرة والتي سّرعت من نضوجه الفكري واإلنساني. هكلا 

 ت القرا ة 
َ
تغيرل معالم حياة ڠيڤارا وإلى ا إد  وهكلا َاق
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 واملتالعة شخصي ه منل اغره وأاب
ً
حت هواي ه املفض ة وجء ا

 من طبيع ه وعادة لم تبرحه حتى في أح ك ظروف حياته.

 

 حب التبيعة

يعود شغف ڠيڤارا إالتبيعة وا دغا  إلى طفول ه املبكرة 

ولع  الفض  في  18حيث قض ى ت ك السنوال في شما  ا رجن ين.

حبه ل تبيعة يعود إلى والدية ال لان اخ ارا أن يقيما في شما  

إة والغاإال الكثيفة.  Misionesالبالد )إق يم 
ّ
( حيث التبيعة الخال

 إالتبيعة واملغامرة وكان إرنس و 
ّ
 كان مولعا

ً
ويبدو أن جده أيضا

التف  يقض ي ساعال طوي ة يس مع بشغف لوالده اللي كان 

ن مغامرال جده إ فااي  وح ايال تركت في نفسه عميق يحدثه ع

 ا ثر.

ينحو دارسو سيرة ڠيڤارا إلى تفسير حبه ل تبيعة ول هوا  

الت ق وفسحة امل ان إلى إااإ ه إالربو وتعتشه الدائم ل هوا  

 إلى أن 
ً
 أنه تجدر اإلشارة أيضا

ّ
وال نفس إحرية. وهلا صحي . إال

ي أماكن م عددة ت ميز إالتبيعة تنقالل أسره ڠيڤارا واقامتها ف

إة والهوا  الت ق كان لها كبير ا ثر على نشو  هله النزعة 
ّ
الخال

 ل عيش في التبيعة 
ً
لديه. فقد إقي حتى لحظة وفاته ي ت ع دوما

املف وحة والهوا  الت ق رغم ما رافق ذلك من اراع م واا  مع 

                                                 
من باب المفارقة، يلحظ والد ڠيڤارا في كتابه عن ابنة أنه لقي مصرعه في األدغال  18

 البوليفية المجاورة والتي تشابه في مناخها وتضاريسها شمال األرجنتين.
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يعة والصراع نوبال الربو. وقد الزمت هاتان السم ان م ال و  ل تب

 في 
ً
 حاسما

ً
مع املرض م ڠيڤارا في كافة منعتفال حياته وش   ا عامال

 تكونيه النفس ي.

 

 الشجاعة وتحدي املخاطر

 إتس ق املرتفعال 
َ

ف
ُ
غ

َ
أحب ڠيڤارا تحدي الختر وش

 إذا جرل من تحتها ا نهار. 
ً
والجبا  وت لذ بعبور الجسور خصواا

 وقد تحلى بشجاعة وقوة إرادة نادرة  

ضافة إلى ما ُعرف عنه من عناد الزمه طي ة حياته  وكللك إ

 بعد استشهاده. 
ً
ظّ  إرثه وأف اره التي ال تءا  ثاإ ة بعناد عقودا

وهلا أمر تنفرد إه ندرة من ا فراد في ال اريخ  وهم أشخاص 

م ميزون: فقد فع  ڠيڤارا ما قا  انه سيفع ه  كما أنه قا  ما كان 

 أمران نادران إين الساسة. يؤمن إه ويفكر إه  وهما

 ل ثورة 
ً
وال شك أن أيام ال دريب ل كفاح املسلح اس عدادا

بت عود ڠيڤارا وكللك فترة السجن التي قضاها في 
ّ
الكوبية ا 

 وأه ه لحياة الثورة املقب ة. 
ً
 ا با

ً
املكسيك. ك  هلا جع  منه رجال

وقد حف ت حياة ڠيڤارا إاملواقف وا حداث التي تذكد هله 

صا   فال غراإة  إذن  أن منحه كاسترو  بعد فترة وجيزة من الخ

وهو  comandanteانتالقة الثورة الكوبية  لقب "كوماندانتى" 

 أعلى مرتبة عسكرية في قوال الثورة آنلاك. 
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وقد تج ت شجاع ه في لحظال حياته ا خيرة لدى وقوعه في 

اب العتب ا سر  إذ أنه لم يستس م إال بعد أن ُجرح في قدمه  وأا

مسدسه ف عت  عن العم   واش دل نوبال الربو التي أخفق في 

النجو منها بسبب اف قاره ل دوا . كما تج ت في ارخ ه في وجه 

الضاإط البوليفي املخمور حين دخ  ع يه ل نفيل أمر إطال  

الرااص على ڠيڤارا  فما كان من ڠيڤارا إال  ن ااح إه أن يت ق 

 ج ".الرااص "ف ن تق   سوى ر 

هكلا  وبشجاعة قّ  نظيرها  أس قب  ڠيڤارا لحظة 

 استشهاده. 
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 الفصل الثامن

 رحالل تش ى: البحث عن القضية...الثورة

 

 ودائم الحضور في  
ً
 هاما

ً
تمث  رحالل ڠيڤارا بعدا

مسيرته وفي فهمه الدقيق ل واقع االج ماعي في 

إه. ولع نا نجد في هله أميركا الالتينية وال صاقه 

الرحالل أولى ال عبيرال عن ال ناغم إين النظرية 

 
ً
واملمارسة العم ية اللي اتسم إه ڠيڤارا وكان واحدا

 من أعند نماذجه.

أحَب ڠيڤارا منل طفول ه حياة ال نق  حيث اع اد السفر مع 

 في 
ً
والديه  وقد زودته هله ا سفار إالخبرال التي استثمرها الحقا

ه  كما هيذل له ال ماس املباشر مع التبيعة وال فاع  معها رحالت

 في 
ً
وهو ما كان يعشقه. وال شك في أن ڠيڤارا الشاب كان مدفوعا

رحالته امل ميزة إحب ال جوا  وال عرف على إ ده ا رجن ين وغيره من 

 أن القرا ة ا مينة لرحالته التوي ة 
ّ
إ دان أميركا الالتينية  إال

حفوفة إاملخاطر وشحة املا  وما كانت ت ت به من جهد وامل كررة وامل

كبير  تقودنا إلى االس ن اج إان ڠيڤارا الشاب لم يكن يبحث  من 

ورا  ت ك ا سفار  عن مجرد السياحة  إ  كان يسعى إلى ت مس 

ا وضاع االج ماعية واالق صادية والسياسية لشعوب ت ك القارة 

س غال  وقمع ا نظمة ومعاينة معاناتهم جّرا  الفقر واال 

 الديك اتورية التي نّصبتها اإلمبريالية ا ميركية في ت ك الب دان.
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: كان ڠيڤارا قد إ غ من العمر (1950الرح ة ا ولى )ا و  من يناير 

 في ك ية 
ً
 حين قام بهله الرح ة وكان حينها طالبا

ً
اثنين وعشرين عاما

ا ولى أمام واقع  التب  وخاللها جا  إ ده ا رجن ين ووقف ل مرة

الظ م والفقر وغياب أدنى أش ا  العدالة االج ماعية في إ ده 

وشاهد ال فاول السحيق في مس وى املعيشة والظروف االج ماعية 

واالق صادية في املقاطعال ا رجن ينية املخ  فة والتي كان يعيش 

  19بعضها "كدولة داخ  دولة".

ها ڠيڤارا بعامين بعد رح  ه شرع ب (:1952يناير  4الرح ة الثانية )

ا ولى إصحبة اديقه ألبرتو غرانادو  وضمت  إاإلضافة إلى 

 من دو  أميركا الالتينية. وقد أكدل هله الرح ة 
ً
ا رجن ين  عددا

لڠيڤارا إان الظروف االج ماعية واالق صادية لشعوب ت ك القارة 

أسوأ لم تكن تخ  ف عن أوضاع الجماهير ا رجن ينية  إن لم تكن 

  كما أغنت معرف ه وإملامه إذجءا  عديدة من القارة 
ً
وأكثر ترديا

الالتينية. هكلا اس تاع ڠيڤارا أن ي مس بش   شخص ي ومباشر 

 معاناة الجماهير وأن يعايش ظروفها القاسية. 

 في حياته كما جا  في 
ً
 وواضحا

ً
وكان أثر هله الرح ة ع يه كبيرا

ت ك اللحظة  لم يعد ڠيڤارا  ملكراته "مالحظال من الرح ة". منل

وفي هلا 
ُ
نفس الشخص اللي غادر ا رجن ين  كما قا . فقد ت

الشخص ا و  كما ك ب في ت ك امللكرال "اللي وطذل قدماه تراب 

ا رجن ين مرة أخرى لدى عودته إليها". "لم أعد أنا نفس ي  على 

                                                 
زالت هذه الفوارق االجتماعية، بعد ما ينوف عن نصف قرن من رحالت ڠيڤارا  ما 19

شاهدة على تفاقم الفقر والظلم االجتماعي في ظل السياسات النيوليبرالية اإلمبريالية 

 بية والوسطى.في األرجنتين وشتى بلدان أميركا الجنو
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 ا ق  لم أعد ذال الشخص. فقد غيرني هلا الترحا  عبر أميرك نا

 أكثر مما ظننت".

قام بها ڠيڤارا وهو في الخامسة والعشرين  الرح ة الثالثة وا خيرة: 

من عمره  وهي الرح ة التي وسعت آفاقه وخبراته الشخصية 

والفكرية والنفسية وسارعت في انضاج تتوره الثوري والسياس ي 

وا يديولوجي. كان لهله الرح ة  ا خيرة قب  أن ي  حق إالثوار 

شخصية    الفض  الكبير في اق 1955الكوبيين في تموز/يوليو 

 ڠيڤارا وتكوينه الثوري. 

جا  ڠيڤارا في هله الرح ة إوليفيا والبيرو واإلكوادور وبنما 

وكوس اري ا وني اراغوا وهندوراس والس فادور وغواتيماال حتى حط 

إه الرحا  في املكسيك. في كوس اري ا وغواتيماال ال قى العديد من 

عسكرية املون ادا الكوبيين اللين ساهموا في الهجوم على الثكنة ال

( وهي املحاولة الثورية ا ولى التي قادها كاسترو 1953يوليو  26)

  20ضد الدك اتور إاتيس ا.

ال قى  1953في رح  ه هله وخال  إقام ه في غواتيماال عام 

 Hilda Gadea ڠيڤارا إالصحفية الشيوعية البيروانية هي دا جاديا

 Hilditaا ولى هي دي ا  والتي أابحت زوج ه ا ولى وأنجبت طف تهما

 )هي دا الصغيرة(. 

 1954انخرط ڠيڤارا في حركة املقاومة في غواتيماال عام 

التي ساندل آنلاك الحركة الديمقراطية التي تءعمها يعقوب اربينز 

                                                 
 "ثبت المصطلحات". راجع 20
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Jacobo Arbenz  ( وكالة 1954بعد أن أطاحت إحكمه )سب مبر

رجح بعض االس خبارال املركءية ا ميركية وكانت ت ك  كما يُ 

املح  ين  من أولى تج يال ما ُسمي إحقبة "الحرب الباردة" إين 

املعسكرين. بعد هءيمة الحركة الديمقراطية غادر ڠيڤارا غواتيماال 

 لألهمية التي تحظى بها تجرب ه في غواتيماال في 
ً
إلى املكسيك. ونظرا

 إمءيد 
ً
اك ما  نضوجه الفكري والسياس ي  فسوف نعود إليها الحقا

ال فصي  واملناقشة. )أنظر فص : "غواتيماال: ال جربة من 

 واملنعتف"(.

 

 السيا  ال اريخي والسياس ي لرحالل ڠيڤارا 

في حين اتسمت الحقبة التي قض ى فيها ڠيڤارا سنوال 

طفول ه ومراهق ه بعالقال الهيمنة اإلمبريالية التي شم ت أميركا 

ية وسياسية الالتينية وما ااحبها من تق بال وتوترال اج ماع

عاافة  فان مرح ة شباإه واكبت مرح ة ما بعد الحرب العاملية 

الثانية وما حم  ه من هّءال عميقة على كافة ا اعدة: السياسية 

واالق صادية واالج ماعية. فقد سادل أميركا الالتينية  والعالم 

بش   عام  عم ية "تعافي" اق صادي تميزل إ غ غ  رأس املا  

البنية ال نموية في ت ك الب دان واللي جا  نتيجة  ا جنبي وتشوه

شحة رأس املا  املحلي مما أدى إلى اح جاز ال نمية وتبعيتها ل هيمنة 

 الخارجية واس نزاف اق صادال ت ك الب دان ومواردها. 
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كانت ا وضاع االج ماعية واالق صادية والسياسية التي 

لالتينية قد تفاقمت إلى سادل الب دان التي زارها ڠيڤارا في أميركا ا

 ت املقدمال املادية ملشهد القارة الالتينية اللي 
ّ
درجة كبيرة وش 

نعيشه اليوم. وكان لهله ا وضاع إالغ ا ثر على كافة مس ويال 

 في 
ً
 حاسما

ً
 ت عامال

ّ
الحياة العامة في أميركا الالتينية  كما أنها ش 

هو ذاته قد ألّم  تكوين تش ى ڠيڤارا السياس ي والثوري دون أن يكون 

  همية هله 
ً
ب أو ت مس ك  هله ال فااي  وربما لم يكن مدركا

 ا حداث. 

خالاة القو   أن أوضاع الشعوب والجماهير إقتاعاتها 

الفقيرة واملعدمة  والتي ش  ت في ك  ا حوا  ا غ بية الس انية من 

ت ك املج معال  هله ا وضاع اعقت ڠيڤارا وأشع ت فيه ف ي ة 

 ضا  وال صميم على الدفاع عن هله الجماهير. الن

 1955م  1945أما في إ د ڠيڤارا  ا رجن ين  فقد شهد عقد 

 في مس وى املعيشة حيث ارتفعت ا جور 
ً
 وارتفاعا

ً
 اق صاديا

ً
نهوضا

%  كما رافقت هلا النهوض تحوالل نوعية وكمية في البنى 50إنسبة 

الءراعي مما أدى إلى االق صادية وتفو  القتاع الصناعي على 

 تغيرال في سياسال الحكومة ا رجن ينية.

وعلى املس وى الدولي  اتسمت ت ك املرح ة بعدة مالم  

 أهمها: 

م اس قتاب ا وضاع السياسية في العالم إين املعسكرين  

 االشتراكي والرأسمالي. 
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م توحش اإلمبريالية ا ميركية واعود اليمين في الواليال 

 امل حدة واش داد هس يريا امل ارثية والعدا  ل شيوعية. 

م ان صار االتحاد السوڤييتي ودو  أوروبا الشرقية على 

 النازية والفاشية واعود إ دان املنظومة االشتراكية.

حيث  1954م ان صار الفيتناميين في معركة دين إين فو عام 

 هءم الثوار الشيوعيون الفيتناميون املح   الفرنس ي.

تّموز/يوليو  – 1950اندالع الحرب الكورية )حءيران/يونيو  -

1953) 

م نهوض حركال ال حرر الوطنية في العالم الثالث وظهور 

أنظمة وطنية تسعى إلى ت بية املتالب الشعبية  وتحدي الهيمنة 

في ت ك الب دان )على سبي  املثا  اإلمبريالية وا جنبية القائمة 

(  حكومة مصد  في 1954م  1951الحركة الثورية في غواتيماال )

 1954(  الثورة الجءائرية )1952(  ثورة يوليو في مصر )1953إيران )

 ( وغيرها(.1962م 

 

 أسفار ڠيڤارا: مشاهدال ودالالل

 تكتسب الرحالل التي قام بها ڠيڤارا في إ ده ا رجن ين وعبر 

القارة الالتينية أهميتها من حيث أنها تعيننا على فهم تتوره الفكري 

والثوري  من ناحية  ومن الناحية الثانية فعنها تشير إوضوح إلى 

عءمه املبكر ل  عرف على ت ك القارة وأوضاع شعوبها  هلا العءم 
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اللي كان إمثاإة ام داد طبيعي وعملي لرغب ه في اكتساب املعرفة 

الف سفة واالج ماع والسياسة. ويمكننا القو  إانه منل النظرية في 

ت ك اللحظة أابحت النظرية واملمارسة توأمين في مسيرة ڠيڤارا 

 ونضاله. 

 

 تدل  رحالل ڠيڤارا في هلا السيا  على أمرين أساسيين:

( العودة إلى التبيعة وال المس معها ومقاومة مرض الربو اللي 1

 إ غير ا حوا  الجوية. كانت تش د وطذته وتءداد نوبا
ً
 ووتيرة

ً
ته سو ا

وهكلا عمقت هله الرحالل تجربة ڠيڤارا مع التبيعة وحبه لها 

 وولعه إالحياة خارج جدران البيول.

( يّسرل هله ا سفار لڠيڤارا ال عرف على أوضاع الشعوب 2

 على تكوينه 
ً
 دائما

ً
والفقرا  في القارة الالتينية وهو ما ترك أثرا

 ملسيرته وتتوره الفك
ً
 واضحا

ً
 مؤشرا

ً
ري والسياس ي وش   الحقا

ونضاله. وقد ساهم هلا االل صا  املباشر إالواقع املادي ل شعوب  

وال عرف عن كثب على معاناتها  في اق  مفاهيم في الثورة وال غيير 

 تكمن أهمية ودالالل رحالته امل عددة. 
ً
 وفي هلا تحديدا

تناقض اارخ إين  ُاعق ڠيڤارا ملا شاهده في رحالته من

فقر اإلنسان  من جهة  وغنا  التبيعة ووفرة املوارد التبيعية في 

إالده وفي القارة الالتينية من جهة اخءي. وقد ترك هلا ال ناقض في 

 لم يبرحه طي ة حياته. ال قط ڠيڤارا ت ك 
ً
 عميقا

ً
نفسه أثرا

ال ناقضال إحس مرهف فذضحت القوة الدافعة  فعاله وساهمت 
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غة شخصي ه املرهفة الحس وتعءيء التزامه التبقي إالفقرا  في ايا

وقضاياهم فنلر ذاته ل نضا  في سبي ها. وربما نس تيع أن نعقد 

املماث ة  من حيث السيا  على ا ق   إين ال ذثيرال التي تركتها 

رحالل ڠيڤارا على فكره السياس ي ومسيرته الثورية  وت ك التي تذثر 

ذلك إقرن من الءمن حينما شاهد الفقر بها فريدرك إنج ء قب  

املدقع اللي ف ك بعموم التبقة العام ة اإلن  يزية نتيجة 

االس غال  الرأسمالي ودونها في ك اإه "أوضاع التبقة العام ة في 

 (.1845إنج ترا" )

اط ع ڠيڤارا خال  زيارته لعاامة حضارة أ نكذ القديمة  

من الشعوب الهندية إ دة كوزكو في إيرو على حضارة اإلن ا 

  Macchu Picchuا االنية وا طال  املله ة ملعبد ماتشو إيتشو 

وشاهد إذم عينيه تبعال وآثار أربعة قرون من االس عمار ا وروبي 

ا إيض  ميركا الالتينية والظ م اللي تعرض له الهنود ا ميركيون 

ك فيه أن ا االنيون على أيدي هؤال  الفاتحين املح  ين. ومما ال ش

 في ذاكرته وجدانه وولد فيه 
ً
ما شاهده ڠيڤارا في البيرو ظ  محفورا

 أقص ى مشاعر الكراهية ل قوة اإلمبريالية املهيمنة.

يمكننا أن نوجء أهمية أسفار ڠيڤارا ودالالتها في النقاط 

 ال الية:

 طبيعيا وت قائيا لرغبة ڠيڤارا في 1
ً
( كانت هله ا سفار ام دادا

 عرفة النظرية التي كان يت بها إال ك   وبش   مبرمج. املءيد من امل

 ملمارسة وتتبيق هله املعرفة. إذ أن 2
ً
 عم يا

ً
( كما كانت ام دادا

ڠيڤارا أحب السفر اللي أاب  حياته ومصيره  إال أن أهم ما في 
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أسفاره أنها كانت وسي  ه في ت مس درب الثورة وجغرافيتها  وبهلا 

 
ً
 ورا  مشروع  املعنى كانت رحالته إحثا

ً
في املعنى والجوهر وسعيا

 اإلنسان الجديد  مشروع ڠيڤارا في الثورة.

 من الغءو واالس غال  املس مر  ميركا 3 
ً
 طويال

ً
( شاهد ڠيڤارا تاريخا

 اإلمبريالية 
ً
الالتينية من قب  الكولونيالية اإلسبانية والحقا

إين التبقال ا مريكية  أدى إلى تعءيء وعي قوي مناهض لإلمبريالية 

املس غ ة. في النصف ا خير من القرن العشرين  توجهت هله املرارة 

 إلى حد كبير حيا  اإلمبرياليين من أميركا الشمالية.

( ساهمت هله الرحالل في اياغة الفكر السياس ي والثوري 4

لڠيڤارا وبوادر الوعي الشيوعي املبكر في إحثه عن الح و  السياسية 

ملشاك . وهناك عاامة البيرو  على سبي  املثا   وا خالقية ل  ك ا

  التبيب والشخصية البارزة Pesceال قى ڠيڤارا إالدك ور إيس ى 

في الحءب الشيوعي البيرواني  واللي كان لحواراته مع ڠيڤارا كبير 

 ا ثر في تكون هلا ا خير الفكري واملاركس ي.

( أما على املس وى الشخص ي  فقد وضعت رحالته وخااة ا خيرة 5

 "لألحالم" واملشاريع الشخصية في النجاح املنهي 
ً
منها  حدا

والشخص ي  ليستبدلها إاالل حام إقضايا الفقرا  واملعدمين. 

وهكلا  ان ق  ڠيڤارا من التبيب اللي يك في إمعالجة املرض  إلى 

ثاث جلوره إما فيها من اس غال  الثوري اللي يناض  من أج  اج 

وظ م وفقر وأمية. وهنا يسه  أن نلحظ انه إقدر ما انصرف ڠيڤارا 

 عن "املشروع الشخص ي" إقدر ما أخل يقترب من مشروع 
ً
بعيدا

 ثوريين مخ  فين: فال خالص من 
ً
الثورة وأخل يصيغ رؤية ونهجا
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ي ذتى اآلفال االج ماعية إح و  وستية وتوفيقية  إ  إن محوها ال 

إال إثورة شام ة تدمر النظام القائم وتج ثه من جلوره ل قيم م انه 

 .
ً
 جديدا

ً
 نظاما

وسي جلى تذثير هله الرحالل على مسيرته الثورية في املفاهيم 

والشعارال الرئيسية التي رفعها ڠيڤارا طي ة حياته وفي إرثه اللي 

 خ فه لنا ولألجيا  الشاإة  واللي يفسر لنا ديمومة ڠيڤارا: 

 م معاداة اإلمبريالية دون مهادنة.

 ضا . م العنف الثوري والكفاح املسلح كوسي ة رئيسية ل ن

م االشتراكية  ا خالقية الشيوعية  اإلنسان الجديد )واملج مع 

الجديد(: إنسان القرن الحادي والعشرين  أممية النضا   

ماركسية العالم الثالث  سمال النضا  في القارة الالتينية ووحدة 

 شعوب هله القارة.

قد ت عد ا سباب التي أثرل في اتجاه مسيرة ڠيڤارا وقد 

ازها وتفسيرها بسبب واحد  فقد كان ڠيڤارا إال شك ي علر إيع

 على ا وضاع 
ً
 إا ف ار السياسية  كما انه كان ناقما

ً
مه ما

االج ماعية التي شاهدها في إ دان أميركا الالتينية  غير أنه من 

املؤكد أنه كان شديد ال ذثر على وجه الخصوص إال ق بال 

ه في إوليفيا وغواتيماال. االج ماعية القوية التي شهدها خال  إقام 

وعلى الرغم من تعدد ا سباب والعوام   فعنه من الواضح أن 

 وغير م وقع بعد رح  ه 
ً
 حادا

ً
 ومنعتفا

ً
 جديدا

ً
حياته اتخلل اتجاها

ا خيرة ومعايش ه  حداث هلين الب دين  وهو ما سيكون موضوع 

 الفص  ال الي.
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 الفصل التاسع

 غواتيماال: ال جربة واملنعتف

 

 في غواتيماال."
ً
 في كوبا  وأابحت ثوريا

ُ
 في ا رجن ين  وقات ت

ُ
 "ُولدل

 تش ى ڠيڤارا

 

 1953ڠيڤارا في إوليفيا عام 

إالتبع إوسع املر  أن يضيف إلى ما قاله ڠيڤارا  

أعاله: "واستشهدل في إوليفيا التي أحببتها". فقد 

 عن وطنه ومسقط راسه  كي 
ً
أخلته ا سفار بعيدا

 في تعود إه بعد 
ً
دورة حياة كام ة ليقض ي شهيدا

 أقرب إقعة من موطنه: إوليفيا  ومن أج ها.

 في مسيرة ڠيڤارا  وال نقصد 
ً
لع  إوليفيا من أكثر املفارقال داللة

 1953وحسب  إ  إقام ه فيها عام  1967هنا استشهاده فيها عام 

رست البلور ا ولى ل كوينه الثوري.
ُ
 حيث غ

  حيث اس قر إه الترحا  1953وا  ڠيڤارا إلى إوليفيا عام 

 1952في سيا  أسفاره. وكان ذلك بعد ان صار الثورة البوليفية عام 

التي سعت إلى تغيير جلري في  MNRإقيادة الحركة الوطنية الثورية 
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البنية االق صادية واالج ماعية وتصفية قوى ال حالف االق صادي 

ال املعادن وإقامة نظام وطني والحفاظ على التي كانت ت حكم إثرو

السيادة الوطنية في وجه االوليغارشية واإلمبريالية ا ميركية. ف ان 

 31تذميم املناجم من أو  إجرا ال الحكومة الجديدة في مرسوم )

 (.1953أغستس  2( واإلاالح الءراعي )1952أك وبر 

ن انخرط ڠيڤارا خال  إقام ه في إوليفيا مع مجموعة م

النشتا  السياسيين وشاركهم املناقشال السياسية في مهام املرح ة 

 إبعض أفراد الجالية 
ً
وضرورال ال غيير الثوري. وهناك ال قى أيضا

ا رجن ينية اللين كانوا يقيمون في العاامة البوليفية الإاس )وفق 

( وينعكس تذثير ا حداث االج ماعية  La Pazالنتق اإلسباني 

شهدتها إوليفيا في تصريحال ڠيڤارا عن الجالية العاافة التي 

 إياها: "عفا الءمن عن 
ً
ا رجن ينية املقيمة هناك وقياداتها واافا

أف ارهم منل أمد" وأنهم حافظوا على "هله ا ف ار بش   منعء  

 عن اإلعصار البرولي اري التي انفجر في إوليفيا 
ً
ومنفص  تماما

 آنلاك."

ي شاهدها في العاامة البوليفية تركت العم ية الثورية الت

االنتباع ا كثر ديمومة على ڠيڤارا. فقد واف إوليفيا في أحدى 

رسائ ه إلى أسرته كب د "مفعم إالحركة والحيوية ويثير االه مام". 

  ك ب إلى والده 1953وقبي  إقرار اإلاالح الءراعي في الثاني من آب 

 عن رغب ه في البقا  ف 1953في يوليو 
ً
ي إوليفيا لفترة أطو  معبرا

ف"هلا الب د مثير لاله مام ل غاية  فهو يعيش لحظة من الفوران 

 الثوري". وبعد ذلك اندلع الق ا  واملعارك في جميع أنحا  البالد. 
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ولع ه يكفينا في هله املرح ة من ال تور السياس ي لڠيڤارا  

في حياته  أن نلحظ تذثير ا حداث في إوليفيا على آرائه. ف  مرة ا ولى 

ي ذثر ڠيڤارا مباشرة إ هيب الثورة  إينما كان في املاض ي ورغم تسارع 

. وفي خضم ا حداث 
ً
 وناشتا

ً
 إد  أن يكون مشاركا

ً
ا حداث مراقبا

 إوضوح 
ً
في إوليفيا  نراه يوجء آرائه ووجهة نظره السياسية محددا

 مع ا ف ار االشتراكية  حسب
ً
ما  ول مرة ا ولى اتفاقه أيديولوجيا

(  1953كانون ا و   10جا  في رسالة إلى خال ه إياتريس )إ اريخ 

 والتي كان يجمعه بها عالقة خااة ووثيقة. 

 

 غواتيماال في ال كوين الثوري لتش ى ڠيڤارا

 على ڠيڤارا  فعن 
ً
 كبيرا

ً
إذا كان لألحداث في إوليفيا تذثيرا

رة ال تورال في غواتيماال  حيث انخرط إالنشاط السياس ي ل م

ا ولى  قد غيرل اتجاه حياته إذ أع ن عن موقفه وتذييده للحركة 

الثورية في ذلك الب د وعّبر عن بعض ا ف ار التي راد حياته من 

 أج ها.

مع واوله إلى إ دان أمري ا الوستى  بعد تنق ه في أميركا  

 إلى حد ما عن ذلك في 
ً
 مخ  فا

ً
الجنوبية  يكون ڠيڤارا قد دخ  عاملا

من أمري ا الالتينية. فقد هيمنت اإلمبريالية في إ دان الجنوب 

الجنوب إالتشارك مع التبقة الرأسمالية الوطنية الضعيفة. غير 

  كما أن انخراط 
ً
أن حضور التبقة العام ة في املدن كان قويا

  وع يه كانت 
ً
س ان املدن في الحياة السياسية كان أكثر نضوجا



 104 

. كان هلا هو الحا  حتى في مج معال أميركا الجنوبية أكثر تت
ً
ورا

أفقر إ دان أميركا الجنوبية في ذلك الوقت مث  إوليفيا وبيرو. أما في 

إ دان أميركا الوستى فقد كان اإلمبرياليون ي صرفون وكذن البالد 

وأه ها وثرواتها م كية خااة بهم وذلك من خال  شركاتهم الكبرى 

 وغيرها. United Fruit Company مث 

إقام ه في غواتيماال  ال قى ڠيڤارا العديد من الثوار خال  

والنشتا  السياسيين وانخرط في النضا  هناك ضد اإلمبريالية  

وكان من إينهم مناض ون كوبيون كانوا قد اتخلوا من غواتيماال 

 لهم.
ً
 سياسيا

ً
 مالذا

 

 اإلقامة في غواتيماال

رابع وا  ڠيڤارا إلى غواتيماال إين الثالث والعشرين وال

وعايش ال جربة الديمقراطية  1953والعشرين من ديسمبر عام 

وانجازاتها في ذلك الب د والتي شم ت اإلاالح الءراعي وتذميم 

 مع مجموعة 
ً
الشركال ا جنبية الكبرى. وكان ڠيڤارا آنلاك م واجدا

 كبيرة من املغترإين من شتى دو  أميركا الالتينية.

اتيماال  على عم  كتبيب حص  ڠيڤارا  خال  إقام ه في غو 

في أحد املستشفيال حيث تعرف على هي دا جاديا وتءوج منها. كانت 

 للجوئها السياس ي بعد أن 
ً
هي دا إيروانية اتخلل من غواتيماال مقرا

ابعدل من وطنها البيرو بسبب نشاطها السياس ي كءعيمة ملنظمة 

عريف شباإية رادي الية  وكانت شيوعية  وإليها يعود الفض  في ت
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ڠيڤارا إالعديد من ا دإيال السياسية واملاركسية بش   خاص إما 

 في ذلك بعض أعما  ماو تس ي تونغ. 

انضم ڠيڤارا إلى منظمة الشبيبة الشيوعية في غواتيماال 

وانخرط في حركة املقاومة التي ساندل آنلاك الحركة الديمقراطية 

طاح بها انقالب والتي أ Jacobo Arbenz( التي تءعمها 1954م  1951)

إدعم وكالة االس خبارال املركءية ا ميركية. وبحكم  1954سب مبر 

  اضتر ڠيڤارا  في خضم ا حداث العارمة 
ً
كونه مواطنذ أجنبيا

وحم ة االع قاالل التي ت ت اإلطاحة إ  ك الحكومة  إلى اللجو  إلى 

السفارة ا رجن ينية في غواتيماال لحماية سالم ه الشخصية حيث 

خبره العام ون في ت ك السفارة إان املخاإرال املركءية ا ميركية أ

CIA  كانت قد الحظت نشاطه السياس ي وأخلل تراد تحركاته

 في م فاتها. 
ً
 اس خباريا

ً
 وف حت له سجال

 في السفارة ا رجن ينية وكان ذلك في ظ  
ً
قض ى ڠيڤارا شهرا

عودة إلى حكم الرئيس ا رجنتيني إيرون. وعندما ُعرضت ع يه ال

ا رجن ين  رفض ذلك ومكث في سفارة إالده إلى أن تمكن من 

 نحو الشما : هله املرة إلى املكسيك 
ً
مغادرة غواتيماال م جها

( حيث ال قى فيد  كاسترو وأخاه راؤو  في 1954)أواسط سب مبر 

 إلى الثورة الكوبية. 1955ايف 
ً
 21لينضم الحقا

 
                                                 

21
شهرًا في سفارة بلده األرجنتين كالجئ سياسي  ڠيڤاراأقام  

مع العديد من الشباب الذين أصبحوا الحقًا قادة في األحزاب 

 الشيوعية وحركات التحرر في غواتيماال والسلفادور. 
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 ا وضاع السياسية في غواتيماال

 

 يةخ ف

قام في أواخر أربعينال القرن املاض ي في غواتيماال نظام 

 إ حقيق  Rafael Arevaloحكم جديد إقيادة رافائي  أريفالو 
ً
واعدا

 1952الديمقراطية والعدالة وال قدم ل شعب الغواتيمالي. وفي عام 

  Jacobo Arbenzتم ان خاب الضاإط الشاب يعقوب آربنس 
ً
رئيسا

(. وكان تذميم الشركة 1954إلى يونيو 1951ل بالد )من مارس 

أو  ما وعد إه إضافة  United Fruit Companyا ميركية الكبيرة 

إلى توزيع "ال عويضال" من ريع تذميمها على الفالحين املعدمين  كما 

شّرع آربنز إتشكي  النقاإال العمالية املس ق ة والتي كان الحءب 

 في تنظيمها وقيادتها. حظيت هله الشيوعي آ
ً
 رئيسيا

ً
نلاك ي عب دورا

اإلجرا ال إدعم هائ  من الفالحين في املناطق الريفية وفقرا  

دين
َ
َول

ُ
والعما  في املدن  غير أنها أثارل  22الشعوب ا االنية وامل

غضب النخبة في غواتيماال  كما أنها أثارل حنق شركة الفواكه 

 ميركي أيءنهاور  وسرعان ما أخلل وكالة امل حدة وإدارة الرئيس ا

إحبك املؤامرال لإلطاحة إحكومة  CIAاملخاإرال املركءية ا ميركية 

 الرئيس أربينس.

تعاظمت اإلشاعال عن غءو أميركي  1954في أواسط فبراير 

لغواتيماال بغية إجهاض اإلاالحال االشتراكية التي انجءها الرئيس 

                                                 
 راجع "ثبت المصطلحات". 22
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أخلل  1954امن عشر من حءيران الغواتيمالي آنلاك. وفي الث

القوال العسكرية ا ميركية تص  من القواعد ا ميركية في 

هندوراس. وسرعان ما انقضت اإلمبريالية ا ميركية على هله 

 
ً
 عسكريا

ً
الحركة الديمقراطية مس خدمة سالح الجو ونظمت انقالإا

أطاح إالحكومة ت  ه حم ة واسعة من االع قاالل والقمع شم ت 

 ة أنحا  البالد.كاف

أراد الرئيس آربنس أن ي جنب حمام الدم فرفض أن يسلح 

الشعب والعّما  والفالحين  ف انت النتيجة القضا  على النظام 

 ودخو  غواتيماال في مس س  القمع وامللاإ  لسنوال قادمة.

  هلا االنقالب املواجهة السياسة ا ولى لڠيڤارا  اللي 
ّ
ش 

 يماال  مع اإلمبريالية أ ميركية  وربما كانكان آنلاك يقيم في غوات

 عن "معرك ه"  23اللحظة الفاا ة
ّ
إين ڠيڤارا الرّحالة امل جو  إحثا

  24وڠيڤارا الثائر.

                                                 

الصفحة األولى في ملف ڠيڤارا ڠيڤارا لدى مكتب الدالئل أنها شكلت أيضًا  تشير 23

التحقيقات الفيدرالي في الواليات المتحدة والذي الحق ڠيڤارا حتى اغتياله في بوليفيا 

 . لالستفاضة: 1967 عام

Michael Ratner (Editor) and Michael Steven Smith (Editor), Che Guevara and the 

FBI: U.S. Political Police Dossier on the L Latin American Revolutionary. Ocean 

Press, Melbourne and New York, 1997.  

ة العديد من الثوار الكوبيين إلى المكسيك بعد فشلهم في الهجوم على القاعد لجأ 24

. وقد تم إطالق 1953 جنوب الجزيرة عام في La Moncada"المونكادا"  العسكرية

سراحهم في عفو عام أراد منه ديكتاتور كوبا باتيستا أن يّلمع صورته. وهناك في 

مرتفعات المكسيك أقام فيدل كاسترو ومجموعة من الثوار الكوبيين قاعدتهم للتدريب 

 وإشعال الثورة فيها.العسكري والتهيئة للعودة إلى كوبا 
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 مؤثرال تجربة غواتيماال وعبرها

 في تاريخ غواتيماال كما  1954ش   عام 
ً
 كبيرا

ً
منعتفا

 ت تجربة غواتيماال ما إين 
ّ
أس فنا  أما في مسيرة ڠيڤارا  فقد ش 

نقتة تحو  حاسمة. فقد ك ب في إحدى رسائ ه إلى  1954و 1953

 ا وضاع التي عاينها في في ذلك الب د أنه "ال يوجد إ د 
ً
أسرته واافا

". وقد مث ت تجرب ه هله نق ة نوعية من ديمقراطي مث  هلا الب د

البحث عن قضية نضاله إلى اكتشافه مشروع حياته. فبعد أن 

تقارب ڠيڤارا مع واقع الجماهير في القارة الالتينية  جا ل ال جربة 

الغواتيمالية ل كون الحالة الثورية ا اي ة ا ولى التي ش  ت 

 في حيا
ً
 وأيديولوجيا

ً
 وسياسيا

ً
 ثقافيا

ً
 اعودا

ً
ته  كما ش  ت ام دادا

واس مرارية لدراس ه ل ف سفة  ولكن هله املرة إانحياز واضح نحو 

املاركسية. إضافة إلى أنها منح ه فراة ال عرف على العديد من 

سياسيي ومثقفي ت ك الحقبة. وهكلا كانت غواتيماال وغيرها من 

ي تراكمال الوعي إالظ م لشعوب أميركا الالتينية السبب ا ساس ي ف

 ال حاقه إالثوار الكوبيين. 

فما هي أهم تذثيرال ال جربة الغواتيمالية على ڠيڤارا وما هي 

 العبر التي اس خ صها منها؟

 ( االك ما  الثوري1

مع واوله إلى املكسيك  بعد أن اخ  م تجربتيه في ك  من 

إوليفيا وغواتيماال  كان ڠيڤارا قد اك م  في نضوجه السياس ي 

إاالشتراكية. ويلهب العديد من املح  ين إلى أن  والتزامه الصري 
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املرح ة الغواتيمالية في حياة ڠيڤارا دشنت الفص  ا خير في تكوينه 

املاركس ي  كما يرون أن السخط اللي أثارته في نفسه معام ة 

لشعوب أميركا  25"اليان ي" في الواليال امل حدة )ا ميركي الشمالي(

الوستى والجنوبية قد دفع ڠيڤارا إلى ال عمق أكثر في دراسه 

اإلمبريالية والرأسمالية واالق صاد السياس ي  وهناك في املكسيك 

تابع دراس ه  عما  كار  ماركس وفريدرك إنج ء وفالديمير لينين 

 وغيرهم. 

 
ً
 رادي اليا

ً
هكلا جع ت تجربة غواتيماال من ڠيڤارا شيوعيا

 في افوف أي حءب شيوعي  ومن هنا  ربما  وإ
ً
ن لم يكن من ظما

ذهب بعض املح  ين إلى تسميه ب"الشيوعي املس ق ". هكلا وا  

 من غواتيماال 
ً
ڠيڤارا إلى املكسيك لي  حق إالثوار الكوبيين قادما

 هله القناعال وعبر ال جارب التي 
ً
 في نضوجه الثوري وحامال

ً
م تورا

 غواتيماال.اس قاها من تجرته في 

 في طور 
ً
كان ڠيڤارا  قب  تجرب ه في غواتيماال  ثوريا

ال كوين  أما في غواتيماال  فقد اك م  نموه كثوري أميركي التيني  

(. 1953ديسمبر  10حسب ما ورد في رسالة ك بها من كوس اري ا )

فهي تجربة امتزجت فيها خبرال ڠيڤارا الشاب التي جناها من رحالته 

رة تعميق تثقيفه اللاتي )وهو املشروع اللي اق  وإيمانه إضرو 

نءعة ڠيڤارا نحو القومية ا ميركية الالتينية ووحدة شعوب ت ك 

القارة( من جهة  وتذاي  عدائه لإلمبريالية من جهة أخرى. يقو  

                                                 
عن  تمييزًا el Norte Americano درَج األميركيون الالتينيون على تسميته ما 25

 شعوب أميركا الوسطى والجنوبية.
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ڠيڤارا في هله ال جربة إنها اق ت شخصي ه كثائر أميركي التيني 

 
ً
 واحدا

ً
ال يرقى إليه الشك  وهو أن أميركا وعالم ثالثي وإن هناك أمرأ

]الالتينية[ س كون مسرح نشاطه "... "وفي الحقيقة أع قد أنني 

توا ت إلى فهم والى الشعور إذنني أميركي ]يقصد أميركي التيني... 

  26م.ع.[ ذو طبيعة م ميزة...".

وفي فضائها ا رحب  ت جلى مؤثرال ال جربة الغواتيمالية 

 في مساره الثوري  وهو على ڠيڤارا في البعد ا
ً
 كثر أهمية وحسما

العثور على ضال ه واملبادرة إمشروع الثورة  إذ كان قد أكم  

حينئٍل نضوجه كثائر ووا  إلى محتة في تتوره ونموه اتسمت 

 إالسمال ال الية:

 م إنسانية ثورية مرهفة وعميقة.

اتي م التزام إالفكر الثوري والسياس ي اللي جا  حصي ة ال ثقيف الل

 ال ي جءأ من نشذته وتتوره.
ً
 الدؤوب اللي أضحى جء ا

م اع ناقه الفكر املاركس ي  كما شهد على ذلك كاسترو لحظة لقائهما 

 .1955في املكسيك ايف 

م الخبرال وال جارب التي حصدها من رحالته ومعاين ه  وضاع 

 شعوب أميركا الالتينية.

                                                 

26
 Garcia, El Pensamiento Politico de Ernesto Che Guevara, p. 5. 
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 االلتزام إالنضا  من أج  تحرير ش
ً
عوب القارة الالتينية م وأخيرا

 وتحقيق وحدتها.

يبقى أن نؤكد أن الحديث عن ال كوين الفكري لڠيڤارا 

 إ جرب ه في الثورة الكوبية وفي دوره في 
ً
 حميما

ً
م  صق ال صاقا

الحكومة الثورية الكوبية وباملجم   إالسيا  ال اريخي لكوبا 

ظروفها ولثورتها وطبيعة املهام التي التي فرضها مشروع ال نمية و 

املوضوعية التي اتسمت إتبعية كوبا وطبقتها الحاكمة لإلمبريالية  

تبعية قوية للحد اللي لن تسم  معه وال حتى لبرنامج إاالح 

ليبرالي. وكما هو الحا  في إ دان أميركا الالتينية ا خرى كانت 

التبقة الرأسمالية املح ة في كوبا ضعيفة جدا وفاسدة ومكب ة 

يالية الس كما  مهام الثورة الديمقراطية البرجوازية ا يادي لإلمبر 

در ل مج مع أن ي تور.
ُ
 والتي كان ال إد من إنجازها إذا ق

 ( االلتزام الحءبي2

ليس هناك شك إين دارس ي سيرة ڠيڤارا أن تجرب ه في 

 ت نقتة ال حو  الحاسمة في حياته  والتي نق  ه من 
ّ
غواتيماال ش 

اليساري املثالي وال ائه إلى ڠيڤارا املقات  الشاب الثائر وامل مرد أو 

 وامل تزم إقضية الثورة ومصالح الفقرا .

 بعد أن غادر إ ده 
ً
صحي  أن ڠيڤارا أخل ينشط سياسيا

 أن 
ً
ا رجن ين وراح يتوف إ دان أميركا الجنوبية  وصحي  أيضا

تجرب ه في غواتيماال لم تدفعه لينضم إلى افوف الحءب الشيوعي  

شاهده في ذلك الب د من فقر وقمع ومعاناه الجماهير   غير أن ما
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ً
 وفقرا

ً
 إين الهنود ا االنيين اللين كانوا ا كثر جوعا

ً
وخصواا

  هيذ ڠيڤارا لاللتزام إالعم  الحءبي وال نظيمي وكان الحافء 
ً
وبؤسا

 ن ي  حق إتنظيم سياس ي وهو ما فع ه حين انضم إلى الثوار 

 .1955دة كاسترو في املكسيك في ايف الكوبيين املنضوين تحت قيا

 مع 
ً
في غواتيماال وجد ڠيڤارا نفسه  ل مرة ا ولى  منسجما

البيئة الجديدة من خال  لقائه مع مبادئ وأف ار "حركة الشباب 

الشيوعي" في ذلك الب د  ومن خال  االنخراط في الحركة الثورية 

 ت في ت ك اآلونة ح م الثورة وال غيير والخال 
ّ
ص ل ماليين من التي مث

 فقرا  أميركا الالتينية.

 ( تحديد العدو: اإلمبريالية ا ميركية3

 إذن اإلمبريالية 
ً
 تامة

ً
 قناعة

ً
غادر ڠيڤارا غواتيماال مق نعا

ا ميركية هي العدو ا و  ل  غيير الرادي الي في أميركا الالتينية  وأن 

الحة معها طريق محاربتها هي إالكفاح املسلح  ن أي مساومة أو مص

تعني في نهاية ال ح ي  ال واطؤ معها ومع عمالئها املح يين وأدوال 

الثورة املضادة  وليصب  ك  من ي عام  معها لقمة اائغة في 

خدمة مصالحها اإلمبريالية. رافقت هله القناعة ڠيڤارا طي ة 

حياته  ولم تذتي تجاربه الالحقة في كوبا وغيرها من ساحال النضا  

 على مبادئه.التي خاضها
ً
 لترسخ قناع ه وتءيده ثباتا

ّ
   إال

هكلا زرعت ال جربة الغواتيمالية في ڠيڤارا عداً  

لإلمبريالية والرأسمالية أذ شاهد إذم عينيه دور الواليال امل حدة 

كقوة إمبريالية داعمة لألنظمة الرجعية والديك اتورية في أميركا 



 113 

الل ال غيير في ت ك القارة الالتينية؛ وأيقن إح مية الصدام إين محاو 

مع هلا العدو. غير أن هله ال جربة أكدل لڠيڤارا إوضوح دور 

الشيوعيين في هلا النضا   فالتزم منل ت ك اللحظة إالشيوعية. 

وهكلا الزمه عدا ه لإلمبريالية وإيمانه إالشيوعية طي ة حياته. وفي 

أملت إللك رسالة إلى والدته  ك ب ڠيڤارا في تقييمه لألحداث التي 

الب د والضربة العسكرية التي أطاحت إالحكومة الثورية في 

غواتيماال  ك ب عن دور الشيوعيين الغواتيماليين اللين "اانوا 

العقيدة" حسب وافه وانهم الوحيدون اللين واا وا النضا   

 في رسال ه ت ك "...أع قد انهم جديرون إاالحترام وأنني  
ً
وتابع قائال

 
ً
 أم آجال

ً
   سذل حق إالحءب ]يقصد الحءب الشيوعي  م.ع.[ ".عاجال

 ( هءيمة وفش  االوليغاركية العمي ة4

عاين ڠيڤارا إوضوح  من خال  ال جربة الغواتيمالية  

الحصار الدائم والفش  امل كرر لالوليغاركية املح ية الرجعية وردة 

الفع  اإلمبريالية حيا  إرنامج حكومة الرئيس الغواتيمالي يعقوب 

ارببنس اللي كان يهدف إلى النهوض من إ د تابٍع واق صاد شبه 

كولونيالي إلى إ د ذي سيادة وطنية واس قال  اق صادي يوفر 

 لشعبه حياة أفض . 

 ( العنف الثوري والكفاح املسلح5

كان من دروس تجربة غواتيماال  وخااة ردة فع  ڠيڤارا  

على تخاذ  الرئيس الغواتيمالي آربنس في تس ي  الشعب وال صدي 

املسلح ملؤامرة الس ي آي إي  أن أدرك ڠيڤارا دور القائد والشجاعة 
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واالس عداد ل دفاع عن البالد وعن اآلخرين واإليثارية وال ضحية من 

ي هلا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن شجاعة أج  القضية والثورة. وف

ڠيڤارا لم تق صر على قدراته الق الية  إ  ساهمت في اياغة 

مس كية رفاقه من الثوار في ا دغا  الكوبية والتزامهم الصارم 

 إالنظام وجع ت منه قدوة لرفاقه من املقات ين.

كانت غواتيماال إالنسبة لڠيڤارا "مدرسة ثورية". وبالرغم 

هءيمة ت ك املحاولة على أيدي وكالة املخاإرال ا ميركية قد من أن 

 إالغة في السياسة 
ً
 أنها ع م ه دروسا

ّ
أدل إه إلى اإلحباط  إال

وال اريخ  إذ أكدل له إالدلي  امل موس أن اإلاالح السياس ي 

 إضرورة 
ً
 ثوريا

ً
والبرملاني غير مجٍد في إنجاز ال غيير وعمقت لديه وعيا

املسلح املنظم كوسي ة ل نضا  وبذن العنف الثوري الثورة والكفاح 

هو السبي  الوحيد إلنجاز ال غيير االج ماعي والسياس ي وتحقيق 

االشتراكية. إذ أنه كان أهم دروس ت ك ال جربة أن الحكومة لم 

ب وعّما  وفالحين في الدفاع عن 
ّ
ترغب في تس ي  الشعب من طال

النظام وإسقاط حكومة  الوطن وإنجازال الثورة مما أدى إلى سحق

الرئيس آربنس. أّما ڠيڤارا فقد كان على يقين من أنه لو ذهب 

الرئيس الغواتيمالي آنلاك إلى الريف مع مجموعة من الثّوار 

الحقيقيين  فان اح ما  وإم انية الق ا  س كون مخ  فة. إضافة 

إلى أن موقفه كرئيٍس شرعٍي ل بالد كان سيحوله إلى رمٍء ثورٍي من 

نه أن يشجع إقامة حكومة ثورية ول غير الوضع إرم ه في شذ

 غواتيماال ومس قب ها.
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وبهلا املعنى  كانت تجربة غواتيماال لحظة تب ور الفكر 

الثوري عند تش ى ڠيڤارا. فقد طرح الكفاح املسلح إوضوح ودون 

وفي غواتيماال اع نق  27مواربة كوسي ة رئيسية لنضا  الشعوب.

ثوري كوسي ة ل  حرر من الهيمنة ا جنبية في ڠيڤارا مبدأ العنف ال

القارة الالتينية  وأنه الوسي ة الوحيدة التي س لحق إالعدو خسائر 

كبيرة  وبهلا يكون ڠيڤارا قد غادر والى ا إد  أف ار غاندي في 

.
ً
 الالعنف التي آمن بها حين كان يافعا

منل ت ك اللحظة  سوا  أدرك ڠيڤارا ذلك أم ال  وسوا  

عن وعي أو الوعي  انخرط ڠيڤارا إنضا  الشعوب والتزم في  فع ه

رل 
ّ
مشاركتها كفاحها. وبعبارة أخرى  فان تجربة غواتيماال جل

قناعال ڠيڤارا وأاب   وهو اآلن في السادسة والعشرين من عمره  

 إالسياسة والعم  السياس ي  وعلى الرغم من أنه لم يكن 
ً
مه ما

 بعد ولكنه كان
ً
 ماركسيا

ً
 بعمق إان الكفاح املسلح هو  حءبيا

ً
مق نعا

 الدرب الوحيد ل  قدم إلى ا مام.

 ( تنظيف افوف الثورة من ا عدا  والعمال 6

ال تس تيع الثورة أن تصمد وأن تحافظ على تماسك قواها  

إذا ما أتاحت الفراة  عدائها وقوى الثورة املضادة أن يوحدوا 

يرى ضرورة تنظيف قواهم وينظموها ضدها. لللك كان ڠيڤارا 

جيوب الثورة املضادة واملتساقتين وتصفية الخونة والعمال  

                                                 
المايا قرب ڠيڤارا في مذكراته انه يوم حدوث االنقالب، كان في زيارة آلثار  يدّون 27

الحدود الغواتيماالية مع الهندوراس، ولم يخفي امتعاضه عندما لحظ غياب الكفاح 

 المسلح المنظم والذي رأى انه كان حريًا بان يقود المقاومة والدفاع عن الديمقراطية.
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  عقبال أمام الثورة في 
ّ
وامل عاونين مع العدو والتي قد تش 

املس قب . ومن هنا نس تيع أن نفهم كيف وملاذا قررل الحكومة 

الثورية في كوبا غداة ان صار الثورة وعلى نحو عاج  ال خ ص من 

  وأوك ت هله املهمة إلى ڠيڤارا. وقد تسببت ت ك أعدا  الثورة

 بسي  من االتهامال واإلشاعال ال اذإة واملغرضة التي 
ً
املهمة الحقا

أط قها عمال  ومثقفو اإلمبريالية ا ميركية حو  أح ام ڠيڤارا 

"الظاملة" على العديد من الخونة وامل عاونين مع العدو إإان الثورة 

بڠيڤارا تهم القات  والسفاح وامل عتش الكوبية. ومن هنا ألصقت 

 في فص  
ً
ل دم وغيرها وسوف نعود إلى مناقشة هله النقتة الحقا

 "ڠيڤارا إين التشهير والتشويه". 

 ( تجربة غواتيماال ووحدة أميركا الالتينية 7

كانت عءلة غواتيماال وقيادتها في عهد الرئيس آربينيس أحد 

وتتهير الجيش ومؤسساته من أسباب فش  ا خير في تس ي  الشعب 

العمال  وامل آمرين. لللك نظر ڠيڤارا إلى وحدة شعوب أميركا 

الالتينية كضمانة لصمود الثورة الكوبية ونشر الثورة في إ دان ت ك 

 القارة. 
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 الفصل العاشر

 املؤثرال الفكرية والسياسية في ال كوين الثوري

 

 حب املتالعة

نشذ تش ى ڠيڤارا في إيت يحب املتالعة واق نا  

الك ب فحوى منها ما يقارب مك بة اغيرة. وشرع  

إمعونة والدته وتشجيعها  في رح  ه مع الك ب منل 

نعومة أظفاره  منل أن كانت امه  كما أس فنا  

تقض ي ساعال طوي ة تقرأ له وهو على فراش 

 املرض. 

 إالدرا
ً
سة ولكن مع ميه وافوه إذنة لم يكن ڠيڤارا ت ميلا مه ما

 
ً
 على  28كان ذكيا

ً
  ودؤوبا

ً
 في رفق ه دوما

ً
 إالقرا ة يحم  ك اإا

َ
ومولعا

القرا ة إاس مرار ودون ك   وفي ك  لحظة ت اح له  حيث كان 

الك اب ج يسه الدائم ورفيق دربه  فعذا ما أااإ ه نوبة الربو 

ه يتنحى إلى وحالت دون مشارك ه زمالئه في ا لعاب الرياضية  نرا

 أطراف م عب املدرسة وفي يديه ك اب يقرأه.

 على تدوينها  أنه 
ً
يلكر ڠيڤارا في ملكراته  التي حرص دوما

كان ي وقف خال  رحالته في املك بال العامة في الب دان التي يءورها 

                                                 

28
 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 48. 
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وتشير وقائع استشهاده أن  29حيث يقض ي ساعال في القرا ة.

"الثورة الدائمة" ل يو تروتس ي  الجنود البوليفيين عثروا على ك اب

 في حقيب ه لحظة وقوعه في ا سر. 

 

 املؤثرال الثقافية 

 إالِشعر 
ً
ربما ليس من املعروف عن ڠيڤارا أنه كان شغوفا

. فقد أخل يقرأ الشاعر 
ً
 كبيرا

ً
وا دب ولكنه كان يوليهما اه ماما

عمره ( وهو في الثانية عشر من 1973-1904التشيلي إاإ و نيرودا )

وحفظ الكثير من قصائده عن ظهر ق ب. كما قرأ لوركا وأنتونيو 

ماتشادا وغيرهما من شعرا  أميركا الالتينية وكان يردد قصائدهم 

ومن مشاهير ك اب أميركا الالتينية طالع  30على مسامع أادقائه.

وخوسيه أينخرينيروس  Horacio Quiroga إنهم اوراسيو كيروغا

Jose Ingrenieros  ومن الك اب العامليين قرأ أناطو  فرانس. وفي

سن الخامسة عشر قرأ خوسيه مارتي  م هم الثورة الكوبية ورمءها 

في القرن ال اسع عشر  إضافة إلى مهاتما غاندي وماركس وانج ء 

 وجون ش اينبك و"عناقيد غضبه". 

                                                 
"مدينة اإلنكا األخيرة"  ، قرأ ڠيڤارا كتابزيارته للبيرو، على سبيل المثال خالل 29

 Birhamنسبة إلى قبائل الهنود األصالنيين في تلك المناطق لمؤلفه هيرام بيجهام 
Bigham االمبراطورية االشتراكية لإلنكا" بقلم لويس بوتورا  كتاب وكذلك"Luis 
Boutura 

 ,Pablo Neruda, Frederico Lorca, Miguel Jernandezمنهم على سبيل المثال: نذكر 30

Antonio Machada, Cesar Vallejo, Jose Hernandez, Jose Marti, Alonso Ercillo, Jose 

Luis Borgus, Leopoldi Marechel. 
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قا  البرتو جرانادو  الصديق الحميم لڠيڤارا واللي رافقة 

راجة النارية الشهيرة  في حديث مع صحيفة جرانما في رح ة الد

  إن ڠيڤارا تعرف على مفاهيم فرويد في ال ح ي  1967الكوبية عام 

النفس ي منل سن الرابعة عشر  ويبدو انه قرأ بعض أدإيال ال ح ي  

النفس ي )سيجموند فرويد وكار  يونغ والفرد أدلر( والتي كانت 

لكثيرون من مثقفي أميركا آنلاك في مهدها ولم يكن ي م بها ا

 الالتينية. 

لم ينضم ڠيڤارا إلى أي تنظيم سياس ي طالبي طي ة فترة 

الدراسة الجامعية إال أنه طالع في أربعينيال القرن املاض ي ماركس 

وس الين وموسوليني وسارتر  كما حظيت الثورة الصينية إاه مامه. 

عمد ڠيڤارا وفي سن ال اسعة عشر  في مت ع ال حاقه إ  ية التب  

والتي  Titaإلى قرا ة ا دإيال املاركسية ومناقشتها مع اديق ه تي ا 

 في منظمة الشبيبة الشيوعية.
ً
 كانت عضوا

(  1956و  1955انكب ڠيڤارا خال  إقام ه في املكسيك )

وكان قد إ غ من العمر السابعة والعشرين  على متالعة أعما  ثوار 

وأدإيال الثورة  Pancho Villa اذلك الب د مث  ملكرال إانتشو فيي

(  كما قرأ معركة س الينغراد والحرب الكوبية 1910املكسيكية )

وا دإيال الثورية املعاارة لشعوب أميركا الالتينية وال اريبي 

 والعالم الثالث.

في سن السادسة والعشرين أخل ي  قط ا دب الروس ي 

ع أف ار الكالسي ي فقرأ تولس وي وجوركي وديس ويفس ي وطال

وأعما  لينين  Piotro Kropotkinالثوري الروس ي إيترو كروبوتكين 
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)"ما العم ؟" و"اإلمبريالية أعلى مراح  الرأسمالية"( وماركس 

)رأس املا ( وماركس وانج ء )البيان الشيوعي( وانج ء )أا  

العائ ة  امل كية الخااة والدولة  من االشتراكية التوباوية إلى 

 مية(  كما قرأ العديد من مآثر ا دب الصيني االشتراكية الع

  31وأدإيال الثورة الصينية.

 

 الف سفة: مرشدة الفع  الواعي 

متالعاته  رغم تنوعها  لم  مؤرخو سيرة ڠيڤارا أن يلحظ

من مشروع تثقيف  جءً ا من ا حيان في كثير إ  كانت تكن عشوائية

 أن .ذاتي
ّ
 ولم ي خل مالم  يتب ور  ال ثقيف اللاتي لم إال

ً
إرنامجا

  إال عندما اح  ت دراسة الف سفة وال اريخ واضحة 
ً
 مركءيا

ً
موقعا

  25 في أوروبا املعاار" قرأ "تاريخ .في اه مامال ڠيڤارا
ً
وشرع   مج دا

 عشر من عمره  في تنظيم قرا اته في مجا  وهو في السابعة

فاخل يدون  إلى دراستها  الف سفة  أحد فروع املعرفة التي كان ي و  

 افحاته حتى إ غت ت اثرل ف سفي" "معجم في مالحظاته ويجمعها

 ما زالت محفوظة في مركء
ً
دراسال تش ى ڠيڤارا في  سبعة عشر دفترا

فصو  عن ماركس وإنج ء تّم  هلا املعجم عدة هافانا. وقد تضمن

 :32تحت عنوان 2007 عام نشرها في هافانا

                                                 
31 Sotolongo, Pedro Luis, Ernesto Che Guevara, Ethics and 

Aesthetics of an Existence, Editorial Jose Marti, Havana, Cuba, 

2002, pp. 65-71. 
32 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 55. 
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“”Biographical Synthesis of Marx and Engeles 

 لدراسة الف سفة  ولكن ليس في ش  ها 
ً
كان ڠيڤارا م عتشا

املجرد إ  إاع بارها قوة قادرة على أن تحرك املمارسة العم ية 

 من الفع  الواعي نحو 
ً
وتوجهها. بعبارة أخرى  أن ترشد أش اال

غاياته وأهدافه وأن توجهه في مشروع تغيير العالم وال غ ب على 

 سفة )واملعرفة بش   عام( عند ڠيڤارا أداة محدودياته. فالف

ل حقيق مشروع حياته  مشروع الثورة  ووسي ة ل حقيق قيم 

العدالة واإلنسانية وإزاحة الظ م عن كاه  الفقرا  والواو  إلى 

"اإلنسان الجديد"  وهي القيم التي ناض  من أج ها وتجسدل في 

 ها. اإلنجازال التي حققها وا حداث التي ساهم في انع

ضمت "دفاتر" ڠيڤارا الف سفية إين دف يها كافة فروع 

 
ً
 خااا

ً
 أن أعما  ماركس وحياته تذلقت م انا

ّ
املعارف الف سفية إال

 ل مشاك  االج ماعية 
ً
 خااا

ً
فيها. وحيث أولى ڠيڤارا اه ماما

وانعكف على دراسة املاركسية في ت ك السن املبكرة  فقد رّسخ هلا 

 لألسباب
ً
املادية والجلرية ل  ك املشاك   وهو النهج  في وعيه فهما

اللي رافقه طي ة حياته ورسم معالم فكره ونضاله. إاإلضافة إلى 

دراسة التب البشري  انغمس ڠيڤارا خال  سنوال دراس ه في 

متالعة ا دإيال املاركسية وأثار حولها الكثير من الجد  مع زمالئه 

مة ا رجن ينية إيونس ونشتا  منظمة الشبيبة الشيوعية في العاا

 أيريس.

هلا عرض خاطف  هم ا عما  الفكرية وا دإية التي 

طالعها ڠيڤارا وأسهمت في توجيه مساره الفكري واياغة مفاهيمه 
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حو  الثورة واملج مع وال اريخ  إضافة إلى دراسه التب واه مامه 

الخاص إذمراض الحساسية. وت ك هي الترإة الفكرية التي ترعرع 

ڠيڤارا الثائر واملثقف العضوي اللي سيك م  نضوجه وتتوره فيها 

الفكري في سنوال الثورة الالحقة بعد انضمامه إلى افوف الثوار 

الكوبيين وتوليه مهام حءبية وحكومية رفيعة وحساسة في ذلك 

 الب د. 

 

 املؤثرال السياسية

 ( الحرب اإلسبانية ومناهضة النازية1

جمهورية اإلسبانية" بعد الذ الكثيرون من مناضلي "ال

هءيمتهم في الحرب ا ه ية اإلسبانية ضد الدك اتور الفاش ي فرانكو 

(  الذوا إاللجو  إلى ا رجن ين. وقد تذثر ڠيڤارا 1939 - 1936)

إالعديد من قادة هؤال  الالجئين السياسيين اللين ال قاهم من 

 
ً
 خال  اتصاالل وجهود والديه في مناارتهم  كما كان اديقا

 أنه تذثر بش   خاص إاثنين من هؤال  القادة اإلسبانيين: 
ّ
 إنائهم. إال

التبيب ورئيس شعبة  Juan Aguilarالدك ور خوان أغيالر 

 Generalالخدمال الصحية في البحرية اإلسبانية  والجنرا  خورادو 

Jurado وكان ڠيڤارا يقض ي ساعال طوي ة  ولم يكن آنلاك قد .

 بشغف شديد للجنرا  خورادو تجاوز ال اسعة من عمر 
ً
ه  مس معا

اللي كان يروي له قصص الحرب في إسبانيا. كان الصغير ڠيڤارا 

شديد اإلعجاب بهلا الرج  ومنه تع م دروس الشجاعة والفدا  
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واللود عن الوطن  كما تذثر إ واضعه وعدم اكتراثه إا بهية 

لجنود وا لقاب. وربما ت قن منه فضي ة وال  القائد العسكري ل

واملقات ين من املراتب العسكرية الدنيا وعدم ال خلي عنهم في 

 في 
ً
 عسكريا

ً
ا وقال العصيبة وهي عبرة لم تبرحه عندما أاب  قائدا

 لها في تعام ه مع 
ً
الثورة الكوبية إذ الزم ه طي ة حياته وظ  أمينا

 رفاقه وإيثارهم على ذاته حتى الرمق ا خير.

 

 حياة ڠيڤارا( "الحءب ا و " في 2

من أج  مناهضة الفاشية والنازية وخشية انتشارها في 

ا رجن ين وذلك الجء  من العالم  أسس والد ڠيڤارا منظمة 

 
ً
سياسية تدعى "العم  ا رجنتيني" ضمت إين افوفها أطيافا

سياسة وأيديولوجية م باينة ال قت على إرنامج حٍد أدنى عماده 

اع عن الحقو  القومية لشعوب مناهضة الفاشية والنازية والدف

أميركا الالتينية. وقد انضم ڠيڤارا إلى هله املنظمة وهو في الحادية 

 
ً
 فيها حتى السابعة عشر مرافقا

ً
 نشيتا

ً
عشر من عمره وبقي عضوا

والده في العديد من النشاطال وال جوالل السياسية. وقد تفانى 

يق ڠيڤارا في خدمة هله املنظمة واس حوذ ع يه شعور عم

إاملسؤولية تجاهها حيث ارف جّ  وق ه وجهده في تنفيل املهام 

 في ت ك 
ً
التي كان ُي  ف بها رغم نوبال الربو التي كانت تصيبه تكرارا

السنوال. ومع إ وغه السابعة عشر من عمره  أاب  ڠيڤارا أكثر 

 في فكره ونشاطه السياس ي وأخلل نءع ه إلى املواقف 
ً
اس قاللية

  ور إوضوح أكبر.الرادي الية تتب
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 املاركسية (3

تقو  الباحثة ماريا غارسيا إن هناك ثالثة عوام  حاسمة 

كان لها أكبر ا ثر في تكوين ڠيڤارا واياغة فكره السياس ي والثوري  

 :33وهله العوام  هي

 ( الفكر املاركس ي1

 ( رحالل ڠيڤارا2

 ( تجربة غواتيماال3

سنناقش فيما يلي العام  ا و   املاركسية  أّما رحالل  

ڠيڤارا وتجرب ه السياسية في غواتيماال فقد أفردل لها فص ين في 

 هلا الك اب. 

 

 ال عرف على الفكر املاركس ي

كان ملفكري أميركا الالتينية كبير ا ثر على ال كوين الفكري 

ر في ت ك الحقبة وا يديولوجي لڠيڤارا. فقد سادل إين فئال اليسا

 أطروحال عدة تمث ت إقناع ين أساسي ين:

                                                 
مركز تشى ڠيڤارا  رئيسة Maria del Carmen Ariet Garciaغارسيا  ماريا 33

للدراسات في هافانا وهي متخصصة في سيرته والمسؤولة عن أرشيفه ومخطوطاته 

 ووثائقه.
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( معاداة اإلمبريالية السياسية واالق صادية  وقد حم  لوا  1

مناهضة اإلمبريالية عديد من مفكري ومناضلي القارة الالتينية من 

 شيوعيي كوبا والبيرو وا رجن ين.

يع أن ( فقدان الثقة في الحكومال مع القناعة إذن الدولة تس ت2

 
ً
تضمن املصلحة العامة وأن تكون الوسي ة ل غيير املج مع تغييرا

.
ً
 فع يا

 إلى أن ڠيڤارا قرأ ماركس واه م إفكره  
ً
وقد أملحنا ساإقا

 ع على ا دإيال املاركسية التي توفرل في مك بة 
ّ
كما كان قد اط

. وعلى الرغم من أن ڠيڤارا تبنى املاركسية في 
َ
والده منل كان يافعا

شرينيال من عمره  غير أنه لم ينتسب إلى أي حءب شيوعي إ  الع

 بشدة لسياسال ا حءاب الشيوعية في 
ً
على خالف ذلك كان ناقدا

أمري ا الالتينية وانصياعها املت ق ل ع يمال موسكو  كما كان 

 في السنوال الالحقة ل نظام االق صادي واالج ماعي 
ً
 ومعارضا

ً
ناقدا

 السوفييتي.

 قب  أن يشرعا في كان اديقه الب
ً
رتو غرانادو ماركسيا

 في أن يصف 
ً
رح تهما الشهيرة  غير أن ڠيڤارا كان ما زا  مترددا

 Maestro Hugo Pesceنفسه ب"املاركس ي". وكللك كان اديقة 

 Jose Carlos Mariateguiأحد تالميل خوس ى كارلوس مارياتيجى 

اللي يع بر أب املاركسية في أميركا الالتينية. وقد كان لهلا الصديق 

 ما كان اديق 
ً
تذثير على ال تور السياس ي لڠيڤارا. إاإلضافة  كثيرا

يردد إان ڠيڤارا كّون فكره  Pepe Gonzalez - Aquilarعمره 
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 إليها 
ً
 من أف ار ماركس نقتة االنتال  ومضيفا

ً
السياس ي م خلا

 ن املفكرين املعاارين.أف ار العديد م

والتي  Tita Infanteأما زمي  ه في ك ية التب تي ا إنفانتى

 في منظمة الشبيبة الشيوعية في ا رجن ين  فقد تركت 
ً
كانت عضوا

 على ڠيڤارا خال  سنوال الدراسة الجامعية. إال 
ً
هي إدروها تذثيرا

 عن
ً
 أنه وجد آنلاك أن الحءب الشيوعي في ذلك الب د كان بعيدا

ال ماس مع واقع الجماهير ا رجن ينية. وقد ظّ  على هلا الرأي 

حو  ا حءاب الشيوعية في العديد من إ دان أميركا الالتينية 

والعالم. بعبارة أخرى  لم يكن ڠيڤارا يع بر هله ا حءاب من أتباع 

فكر ماركس  حتى وإن ادعوا التزامهم إالفكر املاركس ي  إ  كانوا 

 ية ك ما رأوا في ذلك مصلحة لهم.يس خدمون املاركس

ال قى ڠيڤارا خال  زيارته لعاامة البيرو  ليما  إالدك ور 

  اللي كان شخصية إارزة في الحءب الشيوعي Pesceإيس ى 

البيرواني  وأحد أتباع الفي سوف املاركس ي البيرواني خوسيه 

مارياتيغي  ااحب ك اب "سبعة مقاالل تفسيرية ل واقع في إيرو" 

واللي ُيع بر من كالسيكيال الفكر املاركس ي في  1928ور عام املنش

 
ً
أميركا الالتينية. وفي هلا الك اب  من  مارياتيغي أهمية خااة ودورا

 ل س ان ا االنيين والفالحين في النضا  من أج  االشتراكية. 
ً
كبيرا

 
ً
 عميقا

ً
وقد كان للحوارال التي أجراها ڠيڤارا مع التبيب إيس ى أثرا

 أن أرس  له  ع يه.
ّ
فما كان من ڠيڤارا بعد عقد من الءمان  إال

نسخة من ك اإه ا و  "حرب العصاإال" مع إهدا  يقو  "إلى 

 
ً
 كبيرا

ً
الدك ور هوغو إيس ى اللي  وربما دون أن يدري  حّرك تغييرا
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في موقفي تجاه الحياة واملج مع  وبنفس روح املغامرة كما هي 

  ولكنه كان موج
ً
 نحو أهداف أكثر انسجاما مع الحا  دائما

ً
ها

 اح ياجال أمري ا".

حتى ت ك اآلونة  وعلى الرغم من املناقشال مع الدك ور 

إيس ى  لم يكن ڠيڤارا قد جاهر إاع ناقه ا ف ار املاركسية  ولكن 

آرا ه كانت قد أخلل في التش   وال كوين  وبدأ إال عبير عنها  وال 

  على ا ق  في سيا  أمري ا سيما أنه إدأ إ توير ا ف ار ا م
ً
مية ع نا

 الالتينية.

(  اع ق  ڠيڤارا بسبب 1955أثنا  إقام ه في املكسيك )

نشاطه السياس ي وسجن ملدة خمسة اشهر. وقد تولى ال حقيق معه 

ضاإط مكسي ي اّدعى إانه خبير إالشيوعية. وفي الرد على سؤا  

ڤارا إال صري  خال  ال حقيق عن مع قداته السياسية  لم يتردد ڠي

 مع مفاهيمها. 
ً
 ل ف سفة املاركسية" وأنه ي فق تماما

ً
إانه كان "طالبا

إال أنه أضاف أن االتحاد السوڤييتي أرتكب العديد من ا ختا  في 

تفسير هله الف سفة وتتبيقها. وفي ال حقيق ذاته  أقّر ڠيڤارا 

إقناع ه إانه يجب أن يكون هناك حءب حاكم واحد وأن 

ة البرولي اريا يجب أن ت حقق وبعيمانه إان ا نظمة ديك اتوري

اإلمبريالية سوف تنقرض وسوف تتي  بها الثورة عن طريق العنف 

 الثوري  ن اإلمبريالية تحم  في ذاتها إلور دمارها. 

ويشهد فيد  كاسترو على هلا إقوله: " ال قيت بڠيڤارا بعد 

في عام خروجي من السجن والرحي  إلى املكسيك. وكان ذلك 

... كان ڠيڤارا قد درس املاركسية م ال ينينية إنفسه وأاب  1955
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 ي م ع  إضافة 
ً
 ناضجا

ً
 بها.. كان ڠيڤارا  لحظة لقائنا  ثوريا

ً
مق نعا

  34إلى ذلك  إمواهب عظيمة وذكا  خار  وقدرال نظرية واسعة".

 ( الءواج ا و : الحب والشيوعية 4

م ه في غواتيماال سبق وذكرل أن ڠيڤارا ال قى خال  إقا

( إالصحفية البيروانية هي دا غادييا والتي أابحت زوج ه  1953)

)ا ولى(. كانت غادييا شيوعية واسعة االطالع وت م ع بشبكة كبيرة 

من العالقال مع شيوعيي املكسيك وغيره من إ دان أميركا الالتينية. 

قا  وبعد واو  ڠيڤارا وزوج ه إلى املكسيك إفترة وجيزة تّم اع 

 زوج ه وابعادها عن البالد.

رل هي دا لڠيڤارا العديد من 
ّ
خال  إقامتهما في املكسيك  وف

ا دإيال املاركسية وخااة ك ب ماو تس ي تونغ وعرف ه على بعض 

الالجئين الكوبيين في املكسيك حيث ال قى الكوبي أنتونيو )نيكو( 

رة واللي أط ق على ڠيڤارا  ل م Antonio (Nico) Lopezلوبس 

ا ولى  لقب "تش ى". كما عّرف ه على راؤو  كاسترو  واللي قدمه 

بعد أيام ق ي ة  خيه فيد   وهكلا تّم ال حا  ڠيڤارا إالثوار 

 الكوبيين في املنفى املكسي ي. 

 ( دور كوبا في ال كوين الثوري لتش ى ڠيڤارا5

 أ( لقا  فيد  كاسترو

                                                 
34

 Sotolongo, Che Guevara, Ethics and Aesthetics of an 

Existence, p. 68. 
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ض مؤيدي بعد تعرفه على أنتونيو لوبس  ال قى ڠيڤارا بع

فيد  كاسترو ومجموعة كبيرة من هؤال  الثوار بعد واوله إلى 

 املكسيك وانضمامه إليهم.

  1955ال قى ڠيڤارا فيد  كاسترو في أحدى أمسيال ايف 

 رحالة في الهضاب املكسيكية القريبة 
ّ
وكان كاسترو آنلاك قد حط

من العاامة مكسيكو سيتي ليعد النتالقة الكفاح املسلح في كوبا 

واإلطاحة إدك اتورها إاتيس ا. وبالرغم من اخ الف الخ فية 

 في حياة ڠيڤارا. السياسية ل ٍ  منهما  فقد كان هلا 
ً
 ال قا  حاسما

ولم يمض ي على تعارفهما ساعال ق ي ة حتى تقدم فيد  من 

 منه االل حا  إالثوار الكوبيين  فذجاب ڠيڤارا 
ً
ڠيڤارا طالبا

إاإليجاب دون تردد. وهكلا ال حق ڠيڤارا إصفوف الثوار الكوبيين 

يوليو". وليس هناك من شك في أن ڠيڤارا وجد في  26في "حركة 

كاسترو ورفاقه القوة الثورية ا كثر نضالية وجاذإية من ا حءاب 

 الشيوعية في ذلك الوقت.

 
ً
لم يكن الخط السياس ي السائد إين الثّوار الكوبيين ختا

  وإن كان إينهم بعض الشيوعيين الكوبيين  إ  ساد إين 
ً
ماركسيا

 Joseهؤال  فكر ا ب الروحي للحركة الوطنية الكوبية هوزي مارتي 

Marti كان فيد  كاسترو  قائد الحركة الثورية الكوبية واسع .

 إاملمارسة العم ية وبالفع  
ً
الثقافة واالطالع  وتميز إذنه كان معنيا

  35الثوري فو  ك  ش ي .

                                                 
35 Farber, The Politics of Che Guevara, p. 9. 
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 ب( ڠيڤارا في الحكومة الثورية الكوبية

في تقييم دور ڠيڤارا في كوبا وموقعه في ال جربة الكوبية 

إين دارس ي فكر ڠيڤارا على أنه كان ا كثر  بش   عام  هناك إجماع

 إالنظرية 
ً
 وإملاما

ً
 إين قادة الثورة الكوبية وا كثر اطالعا

ً
تتورا

املاركسية وتاريخها. غير أن ڠيڤارا  إاملقاإ   تعرض ل كثير من النقد 

بسبب ما أسماه ناقدوه ب"المباالته" إالفوار  في الخصوايال 

ضالية واالج ماعية والسياسية في والسياقال النوعية ل ظروف الن

مخ  ف إ دان أميركا الالتينية مما دفعه  وفق رأيهم  إلى نءوعه نحو 

تعميم ال جربة الكوبية ومفهوم الفوكووية )إؤر حرب العصاإال( 

على مجم  إ دان أميركا الالتينية دون ا خل إاالع بار هله 

 الخصوايال والفوار . 

 في 
ً
 حاسما

ً
ال تور الفكري والسياس ي لتش ى لعبت كوبا دورا

ڠيڤارا وفي اياغة مشروعه الثوري إرم ه. فقد وفرل له عشرة 

سنوال من الخبرة النضالية والسياسية: منل لقائه ب فيد  

عندما كان الءعيم الكوبي ورفاقه يعدون  1955كاسترو في ايف 

العدة ل ثورة الكوبية  ثم كمقات  وقائد عسكري في حرب 

 إلى ان صار الثورة في الفات  من يناير 1959 م 1956الغوار)
ً
( واوال

. بعد دخو  الثّوار إلى العاامة هافانا في ا يام ا ولى من 1959

 ل ثكنة العسكرية 1959يناير 
ً
والتي  La Cabana  ُعين ڠيڤارا قائدا

كانت تع بر من أهم الثكنال العسكرية في كوبا. وبعد زيارال عديدة 

  1959ي إ دان آسيا وأفريقيا خال  ايف اس مرل لعدة أشهر ف

)قب  مغادرته للجءيرة إلى  1965 -1959تولى ڠيڤارا خال  ا عوام 
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الكونغو(  العديد من املهام الحكومية والحءبية والنضالية في كوبا. 

 ل بنك الوطني الكوبي )البنك  1959في نوفمبر 
ً
تم تعيينه محافظا

منصب رئيس املعهد الوطني  تق د ڠيڤارا 1960املركءي(  وفي عام 

 ل صناعة 
ً
لإلاالح الءراعي واس مر في منصبه هلا حتى أاب  وزيرا

  حيث ظّ  إلى حين تخ يه عن كافة مناابه 1961في فبراير 

حين انخرط في النضا  ا ممي في  1965الحكومية والحءبية عام 

 الكونغو ثم في إوليفيا حيث استشهد.

 El Gran Debateد  الكبير" لقيت أف ار ڠيڤارا خال  "الج

 ل نقاش 1964و  1963)إين عامي 
ً
( الكثير من االه مام وكانت مثارا

  كما أنها حظيت إانتشار واسع مث ما حظيت 
ً
 وإيجاإا

ً
وال قييم س با

سياساته وا جرا اته في وزارة الصناعة ونظام ال موي  عن طريق 

ذاته مدعاة  اللي كان عرضة ل نقد  كما كان في اآلن 36امليزانية

 ل  ذييد واملحاكاة في مؤسسال الدولة الكوبية ا خرى.

 في 
ً
 كبيرا

ً
خالاة القو   أن ال جربة الكوبية لعبت دورا

 إين 
ً
 كبيرا

ً
تكوين ڠيڤارا الفكري واق  أف اره. وهنا نلحظ تتاإقا

املواقف النظرية وا طروحال التي طّورها ڠيڤارا واق ها بعد 

مغادرته كوبا من جهة  وت ك التي طرحها في مساهماته خال  

نظام ال موي  عن طريق امليزانية  "الجد  الكبير" والتي جسدها في 

                                                 
36
 راجع "ثبت المصطلحات". 

See Chapter 24, “On the Budgetary System of Financing”, in 

Venceremos! The Speeches and Writings of Ernesto Che 

Guevara. Eidt. by John Gerassi, The MacMillan Company, New 

York, 1968, pp. 292-316. 
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من جهة أخرى. وقد كان ل جرب ه العم ية في وزارة الصناعة وتتبيق 

 هلا النظام الفض  في ترسيخ وتثبيت أف اره أطروحاته النظرية.

 

 ج( ڠيڤارا والشيوعيون الكوبيون 

 خ فية

 1925حف  تاريخ الحءب الشيوعي الكوبي منل تذسيسه عام 

ف غير املبدئية وغير الرادي الية مما أّدى إلى إالعديد من املواق

انشقاقال م كررة في افوف الحءب. ولدى واو  إاتيس ا إلى 

ساند الحءب  1944و  1938الحكم وإّإان الفترة املم دة إين عامي 

حكم إاتيس ا مقاإ  السماح له )للحءب( إالسيترة على النقاإال 

 العمالية. 

 26على ثكنة املون ادا )لم يدعم الحءب الهجوم الثوري  

( اللي نظمه وقاده فيد  كاسترو وأخوه راؤو . ناهيك 1953يوليو 

 Partido عن أن سياسال الحءب االشتراكي الشعبي الكوبي

Socialista Popular - PSP  اتسمت إاالنصياع ا عمى لخط

 ملواقف حركة 
ً
يوليو التي تميزل إاملواقف  26موسكو  خالفا

 ة ل دك اتورية.الوطنية واملعادي

ت مواقف الحءب االشتراكي الشعبي الكوبي 
ّ
خال   PSPظ 

كانت سياسة  1957فترة حكم الدك اتور إاتيس ا م ق بة. وحتى عام 

 ألم 
ً
 كبيرا

ً
هلا الحءب "أقرب" إلى "املعارضة املع دلة". غير أن تغييرا

حين قرر )الحءب( دعم الكفاح  1957بهلا الحءب في نهاية عام 
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كان  1958في الجبا  الكوبية  حتى إذا ما ح  من صف عام املسلح 

الحءب قد توا  إلى اتفاقية اام ة وغير مع نة ل  عاون مع 

يوليو التي كانت تخوض الكفاح املسلح ضد  26كاسترو وحركة 

 الدك اتور إاتيس ا.

لم ي  ق ڠيڤارا إالشيوعيين الكوبيين املواليين ملوسكو إال 

وخال  سنوال  37وال حاقه إالثّوار الكوبيين.بعد أن لقائه إ استرو 

الثورة الكوبية في ا دغا  اح كم ڠيڤارا في موقفه من قيادة حءب 

PSP  وللخالف إين قيادة حرب العصاإال في ا دغا  والقيادال

الثورية في املدن  اح كم إلى رؤي ه لتبيعة الصراع املح دم في كوبا 

ائم في كوبا هي في الجوهر آنلاك. فقد رأى أن طبيعة الصراع الق

 ت القيادة في ا دغا  البرولي اريا  فيما 
ّ
طبيعة طبقية: حيث مث

 ت قيادال املدن البرجوازية الصغيرة. غير أن ڠيڤارا  على الرغم 
ّ
مث

يوليو في املدن  26من هلا ال ح ي   ان قد بشدة نشتا  حركة 

  منظمة سياسية تضم  PSPلرفضهم ال عاون مع 
ّ
إين واللي ش 

 من التبقة العام ة في املدن.
ً
  38افوفها قتاعاٍل كبيرة

*** 

أخ  م هلا الفص  إالقو   إان املاركسية ساهمت في 

توجيه أف ار ڠيڤارا واياغة مفاهيمه واق  أفعاله وربتها 

                                                 

37
 Anderson, Jon Lee, Che Guevara: A Revolutionary Life , 

Grove press, new York, USA, 1997, p. 139 and Farber, The 

Politics of Che Guevara, p. 133, footnote 42. 

38 Farber, The Politics of Che Guevara, p. 31. 
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إاملمارسة العم ية في البحث عن ح و  ملشاك  اإلنسان ومس قب ه. 

ديد الحرص على ال عريف وبفض  تذثره بهلا الفكر  كان ڠيڤارا ش

الدقيق ل مفاهيم السياسية والثورية في إرنامج ال ثقيف اللاتي 

التي وضعه لنفسه والتي شم ت دراسة الف سفة وع وم السياسة 

واالج ماع. وقد ش   هلا ال قارب املبكر مع املاركسية البنية 

النظرية والسياسية الص بة التي أضحت الدعامة الرئيسية لفكر 

 ا وممارس ه ونضاله. ڠيڤار 
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 الفصل احلادي عشر

 الركائء ا ساسية ل فكر السياس ي لتش ى ڠيڤارا

 

 : مدخ 

أس حضُر في هلا القسم ومضال من فكر ڠيڤارا 

 اإلضا ة على ركائء 
ً
فكره الثوري واإلنساني م وخيا

 ت ا رضية أطروحاته 
ّ
السياس ي واالج ماعي التي ش 

 لالدعا  
ً
ومساهماته ا ساسية. أقو  إضا ة تفاديا

 
ً
 كامال

ً
 أو عرضا

ً
 شامال

ً
إان هله الفصو  تقدم شرحا

 في حث القارئ وال اتب 
ً
 ف ار ڠيڤارا  وتوخيا

 العربيين على املءيد من البحث في هله املسذلة.

اإة على العديد من ا سئ ة ولم يّدِع ذلك. لم يم ك ڠيڤارا اإلج

وليس لنا أن ن وقع ذلك. والحقيقة أننا ما زلنا حتى اللحظة نبحث 

عن بعضها ولن نص  إليها إال من خال  ال جربة واملمارسة واإلفادة 

 أن ڠيڤارا ساهم في إنارة الكثير منها وفي 
ّ
من أختائها وعبرها. إال

اإلجاإال من خاللها  ولم يتسنى له رسم ا طر التي ي م البحث عن 

 أو نظرية م  ام ة لإلجاإة على كافة 
ً
 شامال

ً
 إديال

ً
أن يقدم نظاما

ا سئ ة وال حديال واإلش اليال. ولع  استشهاده املبكر  قتع 

التريق على اس كما  هلا الدرب  إاإلضافة إلى أسباب وعوام  

فكر نقدي  أخرى. يكفينا أن نقو  في هلا الصدد  أنه زرع إلور 
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ً
 فهما

ً
 إلى ال غيير  م وخيا

ً
رافض ل افة أش ا  ال خشب  ساعيا

 جاهءة"  إ  رسخت 
ً
ل ماركسية يقوم على أنها لم تقدم "ح وال

مفاهيم أساسية ومبادئ عامة نس  همها في نضالنا في سبي  تحرير 

 اإلنسان وبنا  االشتراكية.

  لعرض سر 
ً
يع  هم ويجدر إنا هنا أن ن وقف  ولو اس ترادا

محتال املسيرة النضالية لتش ى ڠيڤارا  كي ي  مس القارئ الكمَّ 

الثقي  من املهام واملسؤوليال التي أخلها ڠيڤارا على عاتقه والدور 

اللي لعبه في غضون السنوال الق ي ة قب  استشهاده. فبعد 

تحت قيادة فيد  كاسترو  1956انخراطه في الثورة الكوبية 

ساهم ڠيڤارا إ   ما أوتي من طاقة في   1959وان صارها عام 

تكوين املج مع الجديد وبنا  االشتراكية وساهم في الجد  حو  

إش اليال ال حو  االشتراكي في كوبا  وتوفير االح ياجال ا ساسية 

واإلنسانية ومهام ال نمية االق صادية واالج ماعية ل شعب الكوبي. 

اب الحءبية والحكومية وقد تولى في هله ا ثنا  العديد من املنا

  كوبا في املحاف  الدولية  وله يعود الفض  الكبير في نسج 
ّ
ومث

عالقال ال عاون والصداقة مع الب دان االشتراكية ودو  العالم 

  خاض حرب العصاإال في 1965الثالث. وبعد أن غادر كوبا عام 

(. غير أن هله 1967 – 1966( وبوليفيا )1965حم تي الكونغو )

قعده عن خوض العديد من املعارك السياسية املسؤ 
ُ
وليال لم ت

والفكرية  نلكر منها ادامه مع النمط االق صادي واإلن اجي 

السوڤييتي  ومساهماته االق صادية في مجا  ال نمية والبنا  

االشتراكي  وأطروحاته في حرب الغّوار ونظرية البؤرة  وخ ق اإلنسان 

وال ثقيف اللاتي  وا خالقية  الجديد  والعم  التوعي  والثقافة
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 في هلا الك اب ملناقشة هله 
ً
الشيوعية وغيرها. وقد أفردنا فصوال

 ا طروحال.

على الرغم من تعدد ساحال النضا  وا بعاد النظرية 

والعم ية لفكر ڠيڤارا  فان املسؤولية تملي ضرورة العودة إلى 

بسماته.  الركائء ا ساسية لهلا الفكر قب  الولوج في ال عريف

ويمكننا القو  إان فكره ومسيرته النضالية تمحوران حو  الركائء 

 ال الية:

َهدة في أميركا الالتينية 1
َ
( رفض واقع الشعوب الفقيرة واملضت

والعالم الثالث والعالم إذسره  واقع ال خ ف والظ م والفقر والجوع 

لح واملرض  وضرورة الثورة من أج  تغيير هلا الواقع ل حقيق مصا

 هله الشعوب وتنميتها واإليفا  إحاجاتها املادية والروحية.

( ضرورة تشخيص هلا الواقع وتحديد القوى االج ماعية 2

واالق صادية والسياسية املسؤولة عنه. وقد حددها ڠيڤارا إوضوح 

في الرأسمالية واإلمبريالية  إءعامة الواليال امل حدة كعدو اإلنسانية 

تغيير هلا الواقع يس  ءم محاربة هلا العدو الرئيس ي  مما يعني أن 

كونه السبب الجلري في مشاك  الشعوب. ولكن ڠيڤارا لم ي جاه  

 إاإلمبريالية ا ميركية 
ً
 ومصلحيا

ً
العمال  املح يين واملرتبتين طبقيا

 .
ً
 دؤوبا

ً
 إ  خاض ضدهم ومن أج  إسقاطهم نضاال

)حرب  ( اع نق ڠيڤارا أس وب الكفاح املسلح وحرب الغوار 3

العصاإال( في مقارعة اإلمبريالية اليانكية  كما كان يسميها  

وعمالئها املح يين  ولكنه وبالقدر ذاته أكد على حق الشعوب في 
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املقاومة وحرب الشعب والكفاح إ افة الوسائ  امل احة ل مقاومة 

 الشعبية وأش الها امل عددة.

  والتي تمث ت ( أفضت رؤية ڠيڤارا في البحث عن الح و  والبدائ4 

في إنا  االشتراكية كسبي  ل  نمية االق صادية واالج ماعية 

 واإلنسانية  أفضت إه إلى ال صدي إلش اليال ال حو  االشتراكي. 

لم يّدع ڠيڤارا إذنه عثر على البدي   إ  قّدم في هلا املضمار 

مساهماٍل كبيرة منها ختط ال نمية االج ماعية واالق صادية 

النقّدي والثوري وا خالقية الثورية والشيوعية وخ ق  وتكوين الوعي

اإلنسان واملج مع الجديدين وغيرها. ولع نا ال نغالي إذا ق نا أن 

هموم ڠيڤارا الفكرية في "البحث عن البدي " كانت هاجسه ا كبر 

( بعد ان صار ثورتها  1965م  1959طي ة سنوال نضاله في كوبا )

 وأحاديثه حتى استشهاده. وكانت موضوع ك اإاته وختبه 
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 الفصل الثاني عشر

 السمال العامة لفكر تش ى ڠيڤارا وإرثه

 

قب  الولوج إلى فصو  هلا القسم  أرى أنه من 

 على أهم السمال التي تمّيز 
ً
املفيد الوقوف سريعا

فكر ڠيڤارا وإرثه ومجم  تجرب ه  وقد ان قينا أهمها 

 من هله  في الفقرال ال الية. والحقيقة أن
ً
كال

 أننا 
ّ
السمال جديرة إدراسة مس فيضة  إال

سنك في هنا بعرض موجء  هم عناارها على أن 

نعود ل ناولها إمءيد من ال فصي  في الفصو  

 الالحقة.

1 
ً
( كان ڠيڤارا رج  عصره إام ياز  وبهلا نعني أنه كان ن اجا

لفريدة: ل ظروف االج ماعية واالق صادية واإلنسانية ل  ك املرح ة ا

( والنصف 1945 – 1939مرح ة ما بعد الحرب اإلمبريالية الثانية )

الثاني من القرن العشرين. وقد اع بر ڠيڤارا من خال  قرا ته 

ل واقع أن املهمة امللحة واملركءية هي اإليفا  إاالح ياجال 

االج ماعية واإلنسانية  املادية والروحية  لشعوب أميركا الالتينية 

ثالث  والتزم إفكره ونضاله إالفقرا  والتبقال الشعبية والعالم ال

 في ت ك املج معال. 
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( الرؤية الشمولية امل  ام ة: ال يتسنى فهم أف ار تش ى ڠيڤارا 2

ورسال ه من خال  عبارال أو أفعا  معءولة ومنفص ة عن بعضها 

البعض  إ  كجوانب م عددة ل ائن عضوي واحد  ت عدد مفاهيمه 

ولكنها تظ  م ناغمة مترااة فيما إينها ومصّوبة وساحال نضاله 

 نحو تحقيق أهدافها.

( ال صاقه إقضايا الفقرا  ورفض الظ م أينما كان: لع  من أهم 3

مساهمال ڠيڤارا في الفكر الثوري والتراث اإلنساني هو انحيازه 

ال ام لقضايا الفقرا  ودفاعه عن مصالحهم. وقد تميز موقفه هلا  

  
ً
 وفعال

ً
إعنسانية وأممية عميقة وبقناعة إان معاناة اإلنسان قوال

أينما كان هي قضية اإلنسانية إذسرها. وتش   هله السمة النبي ة 

 الركيزة ا ساسية في الوعي واملمارسة الثورية وا ممية  ي مناض .

( الرؤية ال ذسيسية: لقد ك ب تش ى ڠيڤارا ل ناس ومس قب هم 4

املس قب  ملرح ة قادمة   جيا  إرؤية ثاقبة وكذنه يخط إق م 

جديدة وإنسان جديد. وبهلا املعنى  إوسعنا أن نصف الكثير من 

 ك اإاته ب"ال ذسيسية" أي ال ذسيس ملرح ة قادمة. 

 
ً
 ونافلا

ً
 وسّباقا

ً
وقد جا  ال اريخ ليؤكد أن ڠيڤارا كان مصيبا

قي تح ي ه وقرا ته لألوضاع في عصره واستشرافه ل مس قب  على 

له القرا ة. وا مث ة على هلا كثيرة  وحسبي هنا أن أذكر ضو  ه

 بعضها:

ر ڠيڤارا من مغبة ومخاطر املؤسسال املالية  
ّ
أ( لقد حل

العاملية )اندو  النقد الدولي  البنك الدولي  منظمة ال جارة 



 143 

 قب  أن تقوم هله 
ً
العاملية( كذدوال ل رأسمالية قراإة ثالثين عاما

تها املالية إ دمير اق صادال العديد من املؤسسال من خال  سياسا

الب دان وتوريتها إديون هائ ة ال تقوى على تسديدها وس عاني من 

 تبعاتها لسنوال طوي ة. 

االق صادي السوڤييتي  -ب( كما حلر من النمط اإلن اجي 

ومن اس خدام السوڤييت لفائض القيمة في ال ختيط االق صادي 

ملج مع وأنه سيؤدي إلى انهيار العم ية وآثاره الس بية واملدمرة على ا

االشتراكية  وقد أابحت هله املسذلة اليوم مذلوفة وعلى لسان 

 الكثير من املح  ين االق صاديين. 

ج( ونّبه إلى نظام ال مييز العنصري ا إارتهايد في جنوب 

  وبهلا يكون قد سبق "الغرب الديمقراطي" 1962أفءيفيا عام 

 إثالثة عقود.

د العدو... الوضوح والدقة والجرأة: اتسم ڠيڤارا إدق ه في ( تحدي5

تحديد العدو في سيا  مرح  ه: الرأسمالية واإلمبريالية وخااة 

ا ميركية وأدواتها املح ية في إ دان العالم الثالث. وقد كان تحديده 

 على قائمة 
ً
 في إدراجه مبكرا

ً
ل عدو إمث  هلا الوضوح والدقة  سببا

 لواليال امل حدة واملت وبين ملخاإراتها. اغ يا  أعدا  ا

( تحديد العدو والوعي الثوري: على ضو  ال حديد والفهم 6

ء 
ّ
الدقيقين لتبيعة الصراع وأطرافه ومكونال معسكر ا عدا   رك

ڠيڤارا على أهمية ودور الوعي النقدي والثوري. فالوعي الثوري 

ملقاومة  وهو يصب  البوا ة التي تحدد اتجاه النضا  والحراك وا
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اللي يحمي الثورة من الردة والتراجع ومن االم تا  االنتهازي 

 وال العب والتس ق والغدر.

( املقاومة هي ركيزة النضا  ا ساسية: لم يك ف ڠيڤارا إ حديده 7 

الدقيق ل عدو  إ  دعى إدون ك   ومن كافة املناإر وإلى أممية الثورة 

ن هنا  وفي هلا السيا   جا ل وعوملة مقاومة العدو في ك  م ان. م

ارخ ه ملساندة شعب فيتنام في حربه ضد اإلمبريالية ا ميركية 

 ولخ ق العديد من "الفيتنامال" ملقارعتها.

 ما تبدو الك اإال الثورية 8
ً
( انسجام النظرية واملمارسة: كثيرا

والساعية إلى ال غيير طوباوية أو أنها تفتر  عن الواقع إمسافال  

ك اإال ڠيڤارا تميزل إاالل صا  إالواقع والنضا  من غير أن 

خالله  وترجمة النظرية والفكرة املجردة إلى واقع مادي م موس في 

حياة الجماهير  وبما ال يق  أهمية  وقدرته على اس نباط نظريال 

 وأف ار جديدة من الواقع واملمارسة العم ية.

ومن هنا نرى أن ڠيڤارا توا  إلى نظري ه وبنى مفاهيمه عبر 

تجرب ه وممارس ه النضالية  واس مر في تتويرها إالقدر املمكن على 

ضو  حصي ة ودروس هله ال جربة. وقد جا ل أف اره جامعة 

  وحدة عضوية إين 
ّ
متراإتة مع ممارس ه إرواإط وثيقة تش 

ع وتح  ه  وانغماس عملي النظرية واملمارسة: نظرية تشخص الواق

في النضا  من أج  خ ق الواقع الجديد. وقد ُعرف عن ڠيڤارا 

 على 
ً
اه مامه البالغ إ ح ي  املوقف النظري  ولكنه حرص دوما

الجانب العملي وال تبيقي منه: أي تحديد املوقف النظري إدقة 

واالس فادة من ذلك في تحديد موقعه ودوره في العم ية النضالية. 
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هو َمن قا : "نحن من اولئك اللين يضعون أرواحهم على  أليس

راحال أيديهم  من أج  البرهنة على حقائقهم". هنا ت جسد حكمة 

 من أولئك 
ً
 يت ب أإدا

ّ
ڠيڤارا في أنه كان يقود إاملثا  والقدوة  وإال

اللين يعم ون تحت إمرته لقيام إما ال ي عهد هو القيام إه  إضافة 

 يازال.إلى رفضه كافة االم 

تميز ڠيڤارا عن غيره  من مؤيديه و معارضيه  سوا  في  

مرح ة الثورة كقائد عسكري مغوار  أو في مرح ة البنا  االشتراكي 

وفي كافة مواقعه و مسؤولياته الحكومية والحءبية  تميز إذنه قرن 

أف ارة إاملمارسة العم ية التي عمقت  إدروها  مفاهيمه النظرية 

 ويه وعقيدته. وغرستها عميقا في

لع ه من الصحي  ما قاله فيد  كاسترو في اكثر من مناسبه 

إذن ڠيڤارا انفرد إالفراة ل تبيق أف ارة ووضعها في املمارسة 

العم ية واخضاعها ل  جربة. ولكنه صحي  أيضا أن ڠيڤارا لم 

ي وانى عن اخضاع أف اره ممارس ه ل مراجعة وال قييم  ف ان يعود 

   ال جربة العم ية إلى إغنا  أف اره وتتويرها.في ك  مرة  من خال

ففي ك  مراح  نضاله  جا ل أف ار ڠيڤارا محاولة أمينة 

لفهم املشاك  ا ساسية. ويمكننا القو   رغم موته املبكر اللي حا  

دون نضوج الفكر والنظرية الثورية  إن ڠيڤارا وبقدر ما اس تاع 

ي املمارسال الضرورية توا  إلى تصور نظري كي يس خدمه كذداة ف

ل عم ية النضالية؛ والس عادة الفكر الثوري لوظيف ه أي أن يكون 

 ل وجيه عم ية ال غيير ورسم ال حوالل وتصور مشروع 
ً
 أساسيا

ً
دليال

 املس قب .
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خال  فترة "الجد  الكبير" في كوبا التي ام دل على مدى 

را وتميزل إمعارك فكرية حادة  خاض ڠيڤا 1964و  1963عامي 

العديد من هله املعارك والتي كانت من مق ضيال املرح ة  ليس 

فقط من أج  املمارسة العم ية  ولكن أيضا من أج  تتوير وإغنا  

 النظرية الثورية. 

  تربة فكرية خصبة 
ّ
بهلا املعنى  فان فكر ڠيڤارا يش 

 
ً
 وثوريا

ً
 نقديا

ً
 في آن واحد ليبني في املحص ة فكرا

ً
 نضاليا

ً
وموقعا

ير اإلنسان واملج مع وخ ق ثقافة جديدة و"إنسان جديد". وفي ل حر 

هلا الصدد  أوضح تش ى ڠيڤارا العالقة الجدلية إين النظرية 

: أننا ال نس تيع أن نكون 
ً
واملمارسة ومهمة املناض  الثوري مؤكدا

أإناَ  ممارسة مجردة أو ممارسة مبنية على الفع  النظري لوحده  

 و 
ً
ال يؤدي إنا إلى أية نتيجة. لكن هناك كس  الن هلا ال يعني شيئا

عقلي يحو  دون الواو  إلى خ فية هله املش  ة وعمقها والى 

معرفة ما نقوم إه وملاذا. هناك انضباط مفرط لاللتزام ب"الخط" 

]يقصد الخط السياس ي أي الحءبي م. ع.[ واف قار لالنضباط الواعي 

 اللي يترح سؤا : ملاذا نفع  هلا؟

فريدة ل مفكرين الثوريين تنتوي على عظمة  ت ك هي سمة

وديمومة رسالتهم الثورية التي طاملا قّضت مضاجع أصحاب 

الس تة والهيمنة. فاملفكرون الثوريون اللين يسترون روائع 

 
ً
الثورة على الواقع القائم وبنا  مس قب  أفض   يش  ون تهديدا

ثوري  وقع ل قوى املهيمنة ومصالحها. لهلا السبب  وبسبب فكره ال

ڠيڤارا منل مرح ة مبكرة ضمن دائرة اه مام االس خبارال 
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وقب   1954اإلمبريالية ا ميركية أثنا  نشاطه في غواتيماال في عام 

انخراطه في الكفاح املسلح والثورة الكوبية  واس مرل مالحق ه حتى 

 استشهاده.

 ( تش ى ڠيڤارا... الثائر العملي9

ب"إن الرج   39خوس ى مارتي لو حكمنا على ڠيڤارا وفق قو  

العملي هو الوحيد اللي ي حو  ح مه اليوم إلى قانون الغد"  

 وأن يجمع إين 
ً
 دركنا كيف توجب على ڠيڤارا أن يكون عم يا

النظرية واملمارسة  إين ال  مة والبندقية  وهو ما حدا إه إلى رسم 

رؤيتها  إستراتيجية ثورية تحدد املهام امللحة واآلنية ولكنها تظ  في

بعيدة املدى ت جاوز اآلني لترتبط مباشرة إالواقع القائم ول بقى 

 نحو إوا ة الشعوب الفقيرة واح ياجاتها ومصالحها. 
ّ
 مصوبة دائما

على ضو  ما تقدم  يمكننا القو  إان "ڠيڤارا العملي" 

 
ً
حقق الوحدة واالنسجام إين أف اره وممارس ه الثورية  وجا  معبرا

 م
ً
ع االح ياجال االج ماعية واالق صادية لشعوب عن وم ناغما

 أميركا الالتينية والعالم الثالث وكافة فقرا  ومضتهدي العالم.

 ( الوعي الثوري الجديد10

 ومضامين 
ً
من  تش ى ڠيڤارا الوعي الثوري معاٍن وأبعادا

 إاملمارسة والعم  من 
ً
عديدة  وربط الوعي وعم ية تكوينه جدليا

 ربط تكوين الوعي ناحية  واإلن اج من ن
ً
احية ثانية  وبما ال يق  قدرا

إخ ق ثقافة جديدة. ناهيك عن أنه آمن إذن ال ع يم هو الوالدة 

                                                 
 أنظر "ثبت المصطلحات". 39
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 يبدأ إال ع يم وبمحو 
ً
الحقيقية لإلنسان الحر  وع يه  فالوعي أيضا

 ا مية.

وسوف نعود إلى مسذلة الوعي ومفاهيمه عند ڠيڤارا في 

در إنا في هلا املقام أن فصو  أخرى من هلا الك اب. ولكن يج

 على موقع الوعي في فكر ڠيڤارا حتى وسط أقس ى 
ً
نسو  مثاال

الظروف  حيث شرع ڠيڤارا في إنشا  محتة إذاعة اسمها "راديو 

بعد أن قتعت الثورة الكوبية  1958امل مرد" في من صف فبراير 

 أن 
ً
 في السيترة على املناطق املحررة. وال يفوتنا أيضا

ً
 كبيرا

ً
شوطا

كر ب" الحم ة الوطنية ملحو ا مية" التي قامت بها الحكومة 
ّ
نل

الثورية في كوبا بعد عامين من ان صار الثورة وشم ت كافة أنحا  

 البالد.

 ( ا خالقية الثورية... الشيوعية... واالغتراب11

تنت ق ا خالقية الثورية  كما رآها ڠيڤارا  من ضرورة 

اج ماعية ومن طموحال وآما  الجماهير  ومن إرادة لخ ق واقع 

جديد يتناقض مع الواقع القائم وتعم  على تقويضه من أج  خ ق 

 من 
ً
مج مع جديد. بعبارة أخرى  فان ا خالقية الثورية تشم  نسقا

الواقع القائم  وبهله الوسي ة التموحال واآلما  التي تحرض على 

التي تش   الرافعة ل  غيير  -تحث القوى االج ماعية والسياسية 

على النضا  من أج  تغيير ا وضاع القائمة.  -والحام ة ملشروعه 

من هنا  فان ا خالقية الثورية ليست طوباوية وال هي بعيدة عن 

ي وسي ة الواقع أو نفي له  كما يوحي منظرو البرجوازية  إ  ه

 ة على أرضية مشتركة وموحدة من 
َ
ل وحيد قوى التبقال املس غ
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أج  دفعها إلى ا مام. وفي هلا ك ه  فهي )ا خال  الثورية( نتيجة 

االق صادية وال تور ال كنولوجي والثقافي  -ل ظروف االج ماعية 

 والحضاري ل مج مع.

 على هله املفاهيم  لم يكن ڠيڤارا مجرد ثوري أو 
ً
 وقياسا

منظر لالشتراكية  إ  كان قدوة أخالقية وهو ما ال يق  أهمية. وفي 

ال ذكيد على هلا  يقو  فيد  كاسترو "إن االشتراكية دون أخال  ال 

  عم  ڠيڤارا دون ك   أن يضع 
َ
معنى لها". في هلا املجا  أيضا

أقواله موضع ال نفيل واملمارسة  وأن يحقق ال ناغم واالنسجام إين 

اسية واالق صادية والعسكرية على ضو  ف سف ه أف اره السي

وأخالقي ه الشيوعية عبر سنوال حياته القصيرة. وهنا تكمن أهمية 

 ت مساهم ه الكبيرة وإثراً ا 
ّ
هله ا خالقية الثورية والتي ش 

 ل نظرية املاركسية والتراث الثوري اإلنساني بش   عام.

 ( اإليثارية عند ڠيڤارا12

ء ڠيڤارا على اإليثارية في العالقال في فكره وممارس ه  
ّ
رك

 في العم  
ً
 كبيرا

ً
اإلنسانية وفي ال عام  مع اآلخرين  وأوالها اه ماما

الثوري. ويلهب بعض املح  ين إلى أن البيئة والخ فية التي نشذ 

 على أف اره ومواقفه السياسية. وقد 
ً
 كبيرا

ً
ڠيڤارا فيهما  ترك ا أثرا

ال التي توفرل في ا رجن ين املءدهرة تميزل هله البيئة إاالم ياز 

خال  النصف ا و  من القرن العشرين  وإلى ت ك البيئة نس تيع 

 أن نرد العديد من السمال الشخصية والفكرية لڠيڤارا ومواقفه:

 رفضه لالم يازال؛ -
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دفاعه عن ضرورة تضحية الفرد في سبي  املج مع واملصلحة  -

 العامة؛

تي اتصف بها ڠيڤارا خال  حياته ومسيرته ال توعية امل فانية ال -

والتي تقوم على فكرة أن اإلنسان  إوعيه وإرادته  يس تيع أن 

 ي غ ب على العوائق املوضوعية واملادية؛

مواقفه السياسية التي لم تس تع في بعض ا حيان أن ت وقف  -

عند الخصوايال السياسية واالج ماعية  كما حص  في تجرب ه 

 ى سبي  املثا .في الكونغو عل

 

 ( ال توعية في فكر ڠيڤارا: عنصر من عناار الشيوعية13

 في نضا  ڠيڤارا وحياته: 
ً
لع  هلا من أكثر السمال تج يا

ال توعية امل جلرة في املبادئ املاركسية. وقد تج ت تتوعية ڠيڤارا 

 في:

( الفع  السياس ي: حيث اع قد أن حرب الغّوار كانت 1

في إ دان أميركا الالتينية بغض النظر عن  ممكنة وقاإ ه ل ممارسة

ا وضاع االق صادية واالج ماعية والسياسية. هله النظرة تعبر عن 

 أممية ڠيڤارا وإيمانه إنشر الثورة.

( ال توعية في العم  وال نمية االق صادية والبنا  2

 االشتراكي.
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ر ( "ديمومة تش ى": تن مي أف ار ڠيڤارا من حيث الجوهر إلى ا ف ا14

التي تتسم إقدرتها على مقاومة عوام  ال قادم والهرم  للا ظ ت 

حية ناإضة حتى يومنا هلا. ولعّ  مرد ذلك يعود إلى انهماكها 

العميق بهموم اإلنسان من خال  ال مسك إاملث  الع يا في العدالة 

واملساواة إين البشر  وبهلا تس تيع أن تنفل إلى أعما  النفس 

ن تدخ  ال اريخ من إواإاته الكبيرة كذحد والعق  البشريين  وأ

املفاتي  الرئيسية في حاضر اإلنسان ومس قب ه. وفي هلا تكمن 

 ضمانه حيويتها وقدرتها الالمحدودة على ال جدد. 

تكمن ديمومة تش ى ڠيڤارا في الحضور الدائم  ف اره 

وقدوته  نها تعبر عن اح ياجال الشعوب  وهله الديمومة تعنى أن 

  وما يمث ه من فكر ومشروع وقدوة ورمءية  ش ي  حي وليس ڠيڤارا

مجرد "ش ي  من املاض ي". إكالم آخر  يمكننا القو  إن ديمومة تش ى 

هي عم  ونضا  مس مر من أج  قضايا الساعة  وإن الحفاظ ع يها 

يكون عبر اس مرار النضا  واملقاومة التي أراد أن يجسدها أثنا  

 حياته كما في لحظة استشهاده.

( املول املبكر: لقي تش ى ح فه ولم يب غ من العمر ا ربعين. وبين 15

)استشهاده( تولى  1967)انتالقة الثورة الكوبية( و 1956عامي 

مهام ومنااب حّساسة ورفيعة شم ت القائد العسكري الثاني في 

الثورة الكوبية إجانب فيد  كاسترو  مدير البنك املركءي ووزير 

مث  الحكومة والثورة الكوبية على املس وى الصناعة في كوبا  وم

 في الكونغو وبوليفيا.
ً
 أمميا

ً
 العاملي وثائرا
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 أن حياة ڠيڤارا تظ  قصيرة إ   املقاييس مهما إ غ 
ّ
إال

ال فاؤ  إقدرة الفرد ومواهبه  مما يس وجب ا خل بعين االع بار أن 

الرج  لم تسن  له فراة اك ما  تجرب ه ومفاهيمه وأف اره 

غتها في نظرية ورؤية ناضجة م  ام ة. وربما تصب  املسذلة أكثر وايا

 إذا ما طرحناها على النحو ال الي: لو أخضعنا 
ً
 وموضوعية

ً
وضوحا

الكثير من الساسة والقادة والثوار في ال اريخ الحديث ل معيار الءمني 

 من حياتهم  فمن منهم 
ً
إياه وقّيمنا إنجازاتهم خال  إحدى عشر عاما

 أن ينجء ما أنجءه تش ى خال  الفترة ذاتها؟تسنى له 

ولكن  على الرغم من أن مول تش ى ڠيڤارا املبكر اختز  

 
ّ
حياته ونضوجه الثوري واملاركس ي وحا  دون املءيد من عتائه  إال

أنه اس تاع عبر حياته القصيرة أن يقدم مفاهيم ثورية ماركسية 

ع بر من أكبر املساهمال في الفكر الثوري في الق
ُ
 رن العشرين.ت

( نقد املاركسية السوفيتية: سوف أعود إلى هله املسالة في 16

فصو  قادمة بش ي  من ال فصي   غير أنني أضفتها هنا على نحو 

موجء إين السمال الرئيسية لفكر تش ى ڠيڤارا ومساهماته في 

 املاركسية لعدة أسباب:

 
ً
 ونافلا

ً
في أ( لقد كان نقد ڠيڤارا لالتحاد السوفييتي مبكرا

الرؤية وفي توقع ما لم يكن آنلاك على إا  الكثيرين: انهيار نمط 

اإلن اج السوڤييتي والدولة السوفيتية وتجربتها االشتراكية. وقد 

شرع ڠيڤارا في نقده هلا من نمط اإلن اج السوفييتي وسياساته في 

 إلى تواطئه مع اإلمبريالية ا ميركية واّدعا  
ً
البنا  االشتراكي واوال

 انية ال عايش الس مي مع الرأسمالية.إم 
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ب( تجاوز ڠيڤارا في نقده ل سوڤييت النمط السوڤييتي في 

اإلن اج وال نمية االق صادية واالج ماعية وبنا  املج مع االشتراكي 

والشيوعي في االتحاد السوڤييتي  إلى فضا  ال نمية االج ماعية 

ى  كان هلا النقد واإلنسانية لكوبا ولإلنسانية جمعا . وبهلا املعن

ضرورة ل  ذسيس ل مج مع والقيم وا خالقية االشتراكية 

 والشيوعية.

 عن رفض ڠيڤارا ل دوغما في 
ً
ج( جا  هلا النقد تعبيرا

املاركسية كما في السياسة واملج مع  ووقوفه ضد النظريال 

 امل جمدة وامليو  البيروقراطية.

 

 ( االس قاللية ومناهضة املحاكاة17

اس قاللية ڠيڤارا هي من أهم ما يميز فكره  إذ أنه لم لع   

يرد أن يركن إلى أطروحال ساإقيه إقدر ما كان يدرسها بعناية 

ويحاو  تتويرها في خدمة الثورة على الواقع وامل غيرال واس  هامها 

 في استشراف املس قب .

دعا ڠيڤارا للحفاظ على االس قاللية الفكرية ل  جربة 

ك إحق الكوبيين إاملبادرة واالجتهاد في إنا  الكوبية وال مس

االشتراكية في إ دهم  أي حقهم في اياغة تجربتهم دون تبعية 

انمية ل نمط السوفييتي  كما دعا إلى مناهضة تيارال الدوغما في 

املاركسية وكافة أش ا  ال خوف من أو التردد في تقديم املساهمال 

ة واالج ماعية والثقافية. في كافة امليادين السياسية واالق صادي
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بعبارة أخرى  كان ڠيڤارا يرى أن النضا  في شق درب جديد وتجربة 

جديدة هو ما يضمن امود الثورة واإداعها لوسائ  اس مرارها 

وتحقيق أهدافها وبنا  االشتراكية  أما االرت ان إلى االتحاد 

 السوفييتي فسوف يؤدي إلى التراجع.

الالتينية: نعم  لقد كانت أميركا  ( ڠيڤارا وخصواية أميركا18

الالتينية البيئة التبيعية واملوقع الرئيس ي لفع  ڠيڤارا وتذثيراته 

الفكرية والثورية  وال شك أن محاربة الظ م واالس غال  وتحقيق 

الحريال والعدالة االج ماعية في ت ك القارة كانت القضية املركءية 

ركا الالتينية في فكره في نضا  ڠيڤارا وهو ما يؤكد خصواية أمي

واستراتيجي ه النضالية. إال أن خصواية هله القارة في 

إستراتيجي ه ال تنفي أممية نضا  ڠيڤارا وفكره وتذثيراته التي عّمت 

 الكرة ا رضية ووا ت ق وب وعقو  الشعوب املظ ومة.
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 الفصل الثالث عشر

 ال غيير: ثورة أم إاالح؟

 

سؤا  اإلاالح أم الثورة  تعود إدايال الجد  حو  

في الحركة الشيوعية والثورية العاملية إلى أواخر 

القرن ال اسع عشر حين أخلل تيارال ت ك الحركة 

ت جلر في ال غيير االج ماعي وتتنامي في ام داداتها 

وأبعادها ا ممية  أي االس مرار في الثورة ضد 

 االس غال  والظ م واالس عمار والهيمنة اإلمبريالية

 أينما كانت. 

في مقاإ  هلا النهج الجلري  ظهر داخ  الحركال الثورية  

والشيوعية نهج إاالحي تجلى في العديد من ال يارال وسياسال 

اإلمبريالي وأعوانه املح يين.  -املهادنة واملصالحة مع العدو الرأسمالي 

 وقد استند هلا النهج إلى مقوالل انهءامية وتحريفية أهمها:

 جربة ال اريخية أثبتت ختذ ال وقعال حو  االنهيار املح وم أ( أن ال

 ل رأسمالية. 

ب( وأنه من املمكن ال غ ب على الفوار  التبقية السائدة في ظ  

الرأسمالية إوسائ  إاالحية  مت بية وقانونية وبرملانية  مث  

تحسين أوضاع التبقة العام ة  توسيع القدرة على االس الف  
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وااالل  وتمركء الشركال واملؤسسال التي زادل تتوير وسائ  امل

 من نءوعها نحو تعميم امل كية االج ماعية لوسائ  اإلن اج. 

 بعبارة أخرى  رأى أصحاب النهج اإلاالحي:

( أن هله الختوال س عيق ال ناقضال التبقية التي تقود إلى 1)

 ال مرد االج ماعي وبال الي إلى الثورة ضد الرأسمالية؛

هله الوسائ  وال داإير قادرة على ال غ ب على "فوض ى" ( وأن 2) 

السو  الرأسمالية حيث أن الرأسمالية قد اتجهت هي ذاتها  نحو 

إخضاع اإلن اج  ش ا  اج ماعية  أي  ش ا  امل كية الجمعية 

 إلى production socialized لإلن اج أو اإلن اج االج ماعي
ً
  واوال

لنقابي ل عما  قادر على انتزاع زيادة في االدعا  إان النضا  املت بي ا

أجورهم من شذنها  في املحص ة  أن تق   من معد  رب  

الرأسماليين إلى حد ي وقف معه االس غال  الرأسمالي دون الحاجة 

إلى ثورة اج ماعية. وقد ذهب بعض أصحاب هلا ال يار اإلاالحي  

ية وهنا إيت القصيد  إلى أن تصاعد قوة ونفوذ "الديمقراط

)مث  حءب الديمقراطية  social democracyاالج ماعية" 

واملاليين من أعضائه وأنصاره(  يشيران إلى  SPDاالج ماعية ا ملاني 

إم انية وقاإ ية النظام الرأسمالي لإلاالح عبر الوسائ  القانونية 

  40والبرملانية.

 

                                                 
( من أكبر دعاة ومنظري هذا النهج، وربما 1932 – 1850) إدوارد برنشتاين كان 40

تعبر عباراته التالية عن مجمل مواقفه: "بالنسبة لي، فان الحركة ]يقصد الحركة 

 السياسية واالجتماعية ـ م. ع.[ هي كل شيء، أما الهدف فهو ال شيء".



 157 

 نهج الثورة 

الحقيقية "إن الديمقراطية ال ام ة  ال الش  ية  إ  

والفّعالة ممكنة ال صور فقط عندما ت حقق املساواة االق صادية 

 واالج ماعية."

 

 روزا لوكسمبورغ

حاجج أصحاب النهج الجلري  وكانت روزا لوكمسبورغ  □ 

من أإرزهم  أن تحقيق املساواة القانونية والسياسية في ظ  

قوم الرأسمالية ال يمكن أن يح  ال ناقضال االج ماعية لنظام ي

 على قيمة اإلن اج واالس غال  التبقي والعم  املذجور. وأن 
ً
أساسا

الثورة واإلاالح )الدس وري والقانوني(  كما تقو  لوكسمبورغ  

ليس ا وسي  ين مخ  ف ين ل  تور ال اريخي نخ ار واحدة منهما دون 

ا خرى  إ  هما "لحظ ان مخ  ف ان" في تتور املج مع التبقي  

شروط وظروف ا خرى وتكم ها  وفي الحين ذاته تحدد ك  منهما 

تستثني الواحدة منها ا خرى بش   تبادلي كما هو الحا  في 

البرجوازية والبرولي اريا. ولع  في هله ال  مال  الكثير من العبر التي 

يمكننا أن نس نبتها في دراسة واقعنا العربي وسب  الخروج من 

 حالة االنسداد التي نعيشها. 

ين أيد هلا النهج الثوري توسيع رقعة الحقو  في ح □

 أنه أكّد على أن 
ّ
والحريال الديمقراطية عبر الوسائ  القانونية  إال

أمر  genuine democracyإنجاز الديمقراطية الحقيقية ا اي ة 
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مس حي  في إطار العالقال اإلن اجية الرأسمالية. فالحجج 

تتناو  املج مع من منظور  االق صادية التي رّوج لها النهج اإلاالحي

"الفرد الرأسمالي" أو "الرأسمالي كفرد" وتغف  حقيقة الرأسمالية 

كنظام اج ماعي م اق صادي وشمولي. لنذخل  على سبي  املثا   

اإلن اج االج ماعي اللي يدافع عنه اإلاالحيون ويّدعون أنه 

يس تيع أن يحرر املج مع من ال ناقضال امل ذا ة واملالزمة 

أسمالية  غير أنه في الحقيقة وعلى نقيض ذلك  فانه يدفع إمث  ل ر 

. وع يه  
ً
هله ال ناقضال إلى مس ويال أعلى وأكثر حدة وتوترا

تخ ص لوكسمبورغ إلى القو :"ع ينا أن ن خلى عن ك  اآلما  

إعقامة الديمقراطية كقانون عام ل  تور ال اريخي حتى ضمن إطار 

 املج مع الحديث".

ن نقد تيار الثورة وال غيير الثوري لنهج اإلاالح وع يه  فع □

يقوم على أن هلا ا خير ركّء على مركبال جءئية في معالج ه 

ل رأسمالية وأغف  تناولها بشموليتها وطبيعتها كنظام  كما أنه عالج 

ا ختا  الجءئية ل نظام إد  ال صدي ل قانون العام اللي يحكم 

 حركة رأس املا . للا جا  هلا الن
ً
 دياليك يكيا

ً
قد لإلاالحيين نقدا

 إلى 
ً
حيث أن املواقف التي ترتكء على أرضية اإلاالح تؤدي فع يا

تدهور العالقال وتعميق ال ناقضال إين الغني والفقير كما تؤدي  

في نهاية ال ح ي   إلى تفاقم هله ال ناقضال وانفجار الثورة 

توي ع يها من االج ماعية. كما أنه من شذن هله املواقف  وما ين

 تتورال وسياسيال اق صادية واج ماعية  أن تعيق نضا  العما .

*** 
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رى كم 
ُ
 في أواخر القرن ال اسع عشر  ت

ً
إذا كان هلا صحيحا

 في زمن ڠيڤارا والكفاح ضد اإلمبريالية بعد أن دفعت 
ً
كان دقيقا

 لحربين عاملي ين  إ  وكم هو صحي  في زمننا في 
ً
 إاهظا

ً
البشرية ثمنا

هيمنة العوملة و"الحرب على اإلرهاب"  عصر غوان انامو وأإو ظ  

غريب وقتع الرؤوس واستشرا  اإلرهاب في العرا  وسورية والعالم 

 أجمع!

في سيا  هلا الجد  إين الثورة واإلاالح  وبين القوى 

املهادنة ومن جهة وت ك الداعية إلى الثورة وال غيير الثوري  جا ل 

مستندة إلى قرا ة نافلة ل جارب أطروحال ڠيڤارا حاسمة و 

 الشعوب وخبراتها.

رأى ڠيڤارا أن نهج اإلاالح واملهادنة يتناقض مع النهج  □

 املاركس ي  ورفض تبريراته وذرائعه على كافة املس ويال:

 ال نمية االق صادية واالج ماعية واإلنسانية -

 على مس وى العالقال االج ماعية -

 خ ق اإلنسان الجديد -

قال الدولية والصراع إين االشتراكية والرأسمالية العال -

 والكفاح ضد اإلمبريالية. 

وأكّد أن هلا النهج ينهءم أمام الحقيقة البسيتة وهي: أن 

املصالح املادية هي التي تحكم مواقف رأس املا  )من طبقال 

وشركال وأفراد ومؤسسال(  وأن الفوار  التبقية ليست مجرد 
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م ف سفي أو أخالقي في فهم "الحقيقة" إ   وجهة نظر أو جد  نظري 

هي تناقض في املصالح املادية يص  حد ال ضاد وال ناحر  وهنا 

 يكمن فش  املنتق اإلاالحي. 

لقد رفض ڠيڤارا كافة أش ا  املهادنة واملصالحة مع  □

ا عدا  وتسوية ال ناقضال التبقية واالج ماعية والسياسية عن 

وبية لم ت وقف  وفق رؤية ڠيڤارا  عند طريق اإلاالح. فالثورة الك

القضا  على نظام القمع واالستبداد واإلطاحة إحكم الدك اتور 

 إلى تنمية اإلنسان 
ً
إاتيس ا في كوبا  إ  كان ال إد من املض ي قدما

واملج مع في كافة املجاالل االق صادية واالج ماعية والبشرية  وهو 

 راكي وخ ق اإلنسان الجديد. ما جّسده ڠيڤارا في مشروع البنا  االشت

 ال  □
ً
لقد إ غت تبعية كوبا وطبقتها الحاكمة لإلمبريالية حدا

تسم  معه وال حتى إنجاز إرنامج إاالح ليبرالي. فالتبقة الرأسمالية 

الوطنية )املح ية( في كوبا كانت ضعيفة جدا وفاسدة ومكب ة 

يعتها وبحكم ا يادي وخادمة ل مصالح اإلمبريالية  وبال الي فهي إتب

مصالحها مضادة وعاجءة عن اس كما  مهام الثورة الديمقراطية 

در ل مج مع أن ي تور. 
ُ
البرجوازية والتي كان ال إد من إنجازها إذا ق

 وكللك كانت الحا   وما زالت  في العديد من إ دان العالم الثالث.

صحي  أن ڠيڤارا ت مس معاناة الجماهير في القارة  □

الالتينية وشعوب العالم الثالث  وأدرك أن توفير االح ياجال 

 حقيقة أن 
ً
  املهمة ا ولى وامللحة  ولم يغف  أإدا

ّ
ا ساسية لهم يش 

 وغيرها من االح ياجال  
ً
 واملسكن أوال

ً
 ثورة الفقرا  وهي الخبز أوال
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لا الحد إ  سعى إلى توعية ولكنه لم ي وقف عند ه

الجماهير وتنظيم فع ها ونضالها ضد القهر والظ م إحيث تفهم 

أسباب معاناتها  وأن هله ا سباب كامنة في إنية النظام 

االستبدادي الحاكم  كي يرتقي وعيها إلى فهم املعيقال التي تعيق 

ثورة الجماهير ضد هلا الواقع وتغييره. كما أن ڠيڤارا رفض فكرة 

وفير االح ياجال ا ساسية للجماهير كعم  خيري أو إنساني  إ  ت

 ومسؤولية املواطن/الفرد. وفي هلا الوعي  وعي 
ً
رأى فيه واجبا

الجماهير لدورها  عثر ڠيڤارا على الضمانة الدائمة ملحو االس غال  

دون رجعة. وبهلا املعنى  فان الثورة لدى ڠيڤارا ووفق مفاهيمه  لم 

شتراكية نحو الشيوعية كي تحرر اإلنسان واملج مع تكن سوى ثورة ا

 واإلنسانية إذسرها من قيود االس غال  وجشع رأس املا .

أما على اعيد ا وضاع الدولية  فعن نهج الثورة  على  □

النقيض من النهج اإلاالحي  يرى أن رأس املا  ال يعم  على توفير 

دولية  إذ أن االس قرار وتوطيد ا من والسالم في العالقال ال

 إلى الحروب املس مرة الن "ا مم 
ً
العالقال الرأسمالية تفض ي دوما

 نحو الحروب  نتيجة تساويها في 
ً
الرأسمالية امل قدمة" ت جه دوما

 طور النمو الرأسمالي امل قدم ل   منها.

*** 

يؤكد إرث ڠيڤارا وفكره  وخااة ما اكتسبناه من تجارب 

لم ينجح  إ  أتى إالوبا  على  بعد استشهاده  أن نهج اإلاالح

اإلنسانية. فقد حف ت العقود ا خيرة إالعديد من الحركال 

والنزعال اإلاالحية وال تبيعية واالستسالمية في ال صدي 
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ل سياسال الرأسمالية واإلمبريالية والثورة املضادة على كافة 

املس ويال املح ية واإلق يمية والعاملية  وكانت الحصي ة تجارب 

 فا
ً
 وخيانة

ُ
ش ة وم  فة من ناحية  كما جا  العديد منها تراجعا

ملصالح الشعوب والفقرا  والتبقال الشعبية من ناحية أخرى. 

وت غ غ  هله النزعال في نسيج معقد ومتشاإك من املشاك  

وال حديال االج ماعية والسياسية والثقافية التي تواجهنا اليوم: 

ياع إلمال ال القوى الخارجية االح ال  وال دخ  ا جنبي واالنص

واالس قوا  إالخارج واس دخا  اّدعا ال الغرب الرأسمالي في تعءيء 

قضاضا الديمقراطية وال يبرالية والحداثة والع منة وال صدي 

 لالستبداد وغيرها. 

لقد عشنا خال  الحقبة الساإقة  كارثة ما بعد انهيار 

في كافة فضا ال القتب االشتراكي وتوغ  الهيمنة الرأسمالية 

حياتنا  االج ماعية والثقافية والسياسية  ل نبؤنا "إنهاية ال اريخ" 

و"مول االشتراكية" وبذن "الخيار الوحيد" امل بقي أمام اإلنسانية 

هو الرأسمالية وسوقها وثقافتها  ول وهمنا إذنها هي التي حققت 

ث  أعظم "اإلنجارال" في القضا  على آفال القرن العشرين الثال 

  على 
ً
الشيوعية والنازية والفاشية  وان اإلنسانية قد رست  أخيرا

 شاطئ "الديمقراطية وال قدم واالزدهار"...شاطئ الرأسمالية.
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 الفصل الرابع عشر

 وملاذا الرأسمالية واإلمبريالية؟ َمْن هو العدو الرئيس؟

 

 ن الرأسمالية إمصالحها وجشعها وانفالتها في  

تحقيق ا رباح القصوى  تتنافى مع مصالح ا غ بية 

الس انية في املج مع واإلنسانية أينما كانت  وال 

توفر أي مشترك يمكن له أن يجمع البشرية على 

 أرضية واحدة ومشتركة. 

ال امل حدة لم يكن العدا  لإلمبريالية )وخااة ا ميركية( والوالي □

 في سيا  املرح ة التي عاش فيها تش ى ڠيڤارا وخال  
َ
 مس غربا

ً
أمرا

سنوال طفول ه ومراهق ه والتي شهدل هيمنة الشركال ا ميركية 

على اق صادال إ دان أميركا الالتينية واس غال  ثروال شعوبها  

ناهيك عن ال دخ  السافر في سيادتها وشؤونها السياسية. وحيث 

ا اإلمبريالية ا ميركية والرأسمالية وأدواتها من ا نظمة الَم ڠيڤار 

والعمال  املح يين وحّم ها مسؤولية هله اآلفال االج ماعية 

واالق صادية  فقد تبنى العقيدة الشيوعية في النضا  من أج  

 محوها.

رفض ڠيڤارا املقولة التي تّدعي أن ال خ ف في إ دان  □ 

رح ة التي تمّر بها هله الب دان العالم الثالث هو من طبيعة امل

واالّدعا  إانه التور اللي يسبق النمو االق صادي كما ترّوج 

الرأسمالية  إ  اع قد إرؤية ثاقبة أن السبب الجلري في تخ ف 
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هله الدو  هو النهب اإلمبريالي لثرواتها املادية والبشرية  وهو ما 

ال أخرى  كان أتاح ل دو  امل تورة أن تبني تقدمها ورفاها. إ  م

ڠيڤارا يرى أن مس قب  شعوب العالم الثالث وقدرتها على شق 

طريق ال نمية االق صادية واالج ماعية والبشرية منوط إعزالة 

الرأسمالية واإلمبريالية وهيمنتها. كما كان ڠيڤارا يع قد أن رفاه 

شعوب الدو  االس عمارية وامل قدمة اناعيا يقوم على حساب 

 ونهب مواردها. الشعوب الفقيرة

يرى ڠيڤارا أن اتخاذ موقف حاسم من الصراع إين  □ 

اإلمبريالية وشعوب العالم الثالث  يقوم على فهم حقيق ه 

)الصراع( وبدون هلا الفهم ال يتسنى تحديد موقف واضح وجلري 

منه. وع يه  فعن َمْن ال يفهم الصراع  أو َمن ال يريد أن يفهمه  فهو 

 مه. إالضرورة عاجء عن حس

إناً ا ع يه  أكد ڠيڤارا في أطروحاته على عدم إم انية  □

ال صالح أو املساومة مع اإلمبريالية والرأسمالية بسبب طبيعة 

ال ناقض ال ناحري إينها وبين شعوب العالم الثالث. فالغرب 

الرأسمالي ال يفهم لغة الحوار  وإن حاور فهو يحاور عن خبث 

ور إال إذا وجد نفسه في حالة وتختيط مسبق  كما أنه ال ي حا

 أو كالهما. 
ً
 قويا

ً
 ضعف ووهن أو إذا واجه عدوا

 أن املواجهة معه  □
ً
تحديد العدو إدقة كان يعني أيضا

مس مرة حتى النهاية وحتى حسم الصراع ومن هنا جا ل مقول ه 

"حتى النصر دائما"  وشعارال الثورة الكوبية التي أط قها الءعيم 

  و: الوطن أو املول  سنن صر!الكوبي فيد  كاستر
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Patria o muerte.Vencerenos!  

يمي  كثير من املح  ين إلى االع قاد إان عدا  ڠيڤارا  □

ل واليال امل حدة واإلمبريالية ا ميركية واع بارها "العدو الرئيس ي 

 أن 
ّ
لإلنسانية"  قاده إلى معاداة ك  ما تحبه أو تتالب إه أميركا. إال

ب العوام  الشخصية 
ّ
 يغ 

ً
 ساذجا

ً
مث  هلا ال ح ي  يظ  تبسيتا

الفكرية واملفاهيمية لتش ى ڠيڤارا  فمعاداته ويتنكر ل ركائء 

 على تناقض املصالح: 
ً
 وأخيرا

ً
لإلمبريالية ا ميركية كانت تقوم أوال

مصالح الشعوب في الحرية وال نمية والعيش الكريم من جهة  وفي 

الجهة املناقضة مصالح الرأسمالية واإلمبريالية القائمة على نهب 

 ثروال هله الشعوب.

موقفه من اإلمبريالية  واإلمبريالية ا ميركية  لخص ڠيڤارا □

 Tricontinentalعلى نحو خاص  في رسال ه إلى الترايكن ينان ا  

)منظمة ال ضامن مع شعوب آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية( والتي 

   حيث أكد على:196741اإري   16نشرل في 

 م أن اإلمبريالية أعلى مراح  الرأسمالية كنظام عاملي؛

م وع يه  تصب  محاربتها ضرورة تاريخية  للا طالب إمواجهة 

 عاملية واسعة وطوي ة املدى في محاربتها؛

                                                 

41
 Che Guevara Reader: Writings on Politics & Revolution, pp. 

350-362. 
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م طالب الدو  االشتراكية ومؤيديها أن يوحدوا جهودهم في 

 كفاحهم ضد عدو اإلنسانية املشترك: اإلمبريالية ا ميركية؛

ة م في هلا الكفاح العظيم  رأى ڠيڤارا أن املهمة ال اريخي

لشعوب العالم الثالث تكمن في القضا  على قواعد ومراكء وجود 

اإلمبريالية في الدو  النامية  هله القواعد التي تش   مصادر الرب  

واملواد الخام وا سوا  ل صريف الس ع القادمة من إ دان املركء. 

 هله القواعد التي تخضع اليوم إلى "تبعية مت قة"؛

لحة إلستراتيجية عاملية للحرب م ك  هلا يعني الضرورة امل

ضد اإلمبريالية تكون قادرة وفعالة في دعم ط يعة البرولي اريا 

  42العاملية: فيتنام.

  

  

  

  

  

  

                                                 
ـ  1919) دعوة ڠيڤارا هذه للعودة إلى مناقشة المصادر المبكرة لألممية الثورية تفتح 42

( في السنوات األخيرة لحياة لينين وقبل أن يتولى ستالين قيادة الحزب 1924

السوڤييتي خالل عقود الشيوعي السوڤييتي واتجاهات السياسة الخارجية لالتحاد 

 الحقبة الستالينية.
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 الفصل اخلامس عشر

 مركءية املقاومة في فكر تش ى ڠيڤارا

 

 تقاوم"
َ

 ما دمت
ً
 مهءوما

َ
 "لست

 مهدي عام 

 

ننت ق في هلا الفص   كما كان املنت ق الفكري 

عند ڠيڤارا  من القناعة إان الرأسمالية ليست قدر 

البشرية  وأن الشعوب قارة على مقاومتها ودحرها  

 ن هيمنة الرأسمالية  إ افة طبعاتها وحقباتها 

وتج ياتها االق صادية واالج ماعية والثقافية  ال تنبذ 

س غال  ل غالبية سوى إمءيد من الظ م واال 

 الساحقة من البشرية وافقارها املادي والروحي. 

ومن هلا الباب  يجوز لنا أن نقو  إان ما قدمه ڠيڤارا في فكره 

ونضاله هنا هو رؤية لغٍد أفض  وعالٍم تم كه ا غ بية. وهي رؤية 

 لعقود طوي ة بعد إءوغ االشتراكية في عشرينيال القرن 
ً
تذلقت ح ما

ت في الفترة التي ت ت انهيار النمط السوڤييتي  إلى أن املاض ي  ثم خب

جا ل يد العوملة الرأسمالية ل حاو  اغ يالها ول صف ك  َمْن يؤمن 

 بها إانه حالم ما زا  يعيش في س ينيال القرن املاض ي.
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وع يه  فحين نتناو  فكر املقاومة عند تش ى ڠيڤارا  ال إد  

الركائء ا ساسية لفكره التي من ال ذكيد على أن املقاومة واحدة من 

لم ت غير راهنيتها وح ميتها ال اريخية في الجوهر رغم ال تورال 

السياسية التاحنة في العالم ورغم ال غيرال التي طرأل على آليال 

 املقاومة وسياقها ال اريخي والسياس ي.

 

 جلور فكر املقاومة 

إدأل إوادر فكر املقاومة لدى تش ى ڠيڤارا مع إدايال 

  قر 
ً
ا اته السياسية والف سفية. وقد تذثر ڠيڤارا  حين كان يافعا

 عنها. أما 
ً
 بها ومدافعا

ً
فذف ار مهاتما غاندي في الالعنف  وكان معجبا

مسيرته فقد تتورل  على النقيض من ذلك  ليتبنى أس وب الكفاح 

املسلح ضد الهيمنة اإلمبريالية ا وروبية وا ميركية حتى لحظة 

تب ورل املقاومة وترسخت كمفهوم أساس ي في فكر  استشهاده. فقد

ڠيڤارا وفي تحديد العدو ووسائ  مقات  ه منل تجرب ه في غواتيماال. 

وقد أشرنا في فصو  نشذته وعناار تكوينه الثوري إلى العديد من 

ل فيه العدا  لإلمبريالية 
ّ
العوام  التي دفع ه إلى الثورة وغل

 ا ميركية وسياساتها. 

 

 قاومة عند ڠيڤارامعاني امل
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دور الجماهير: ينت ق ڠيڤارا من قناع ه إذنه ال يحم   □

 
ً
مهام الثورة وال يحمي مسيرتها سوى الشعب اللي من أج ه أاال

قامت الثورة  وال يم ك الحق والقدرة على الحسم النهائي واملصيري 

في الكفاح من أج  سبي  الحرية واالس قال  ودحر اإلمبريالية سوى 

ب. قد يص  "ال وازن الدولي" وافقال الدو  العظمى إلى الشعو 

تسوية ل صراع  ولكن الح  النهائي ال ي م إال إموافقة الشعوب 

ومشاركتها. ويلكر لنا ال اريخ العديد من ا مث ة حين تمكنت 

الشعوب من شتب موازين القوى ومفاعي ها إذا ما تناقضت مع 

س تيع أن يحمي ثورته مصالحها وطموحاتها. غير أن الشعب ال ي

 دون اإلنسان الواعي واملتسلح إالوعي الثوري.

 

 نسو  هنا مثالين على ما يقوله ڠيڤارا:

ا و : تس ي  الكوبيين إالوعي والسالح أثنا  الغءوة 

 43اإلمبريالية ا ميركية الفاش ة لب دهم وخال  أزمة خ يج الخنازير

 لعدوان.( وان صارهم في ال صدي لهلا ا1961نيسان  17)

والثاني: هو تقاعس الحكومة الغواتيمالية عن تس ي  

خال  االنقالب اللي نظم ه وقادته وكالة  1953الشعب عام 

االس خبارال ا ميركية ضد الحكومة الثورية الغواتيمالية الجديدة. 

 )انظر فص  "غواتيماال: ال جربة واملنعتف"(.

                                                 
هكذا درجنا على تسمية الغزو بالعربية نقاًل عن المصادر الغربية، أما الكوبيون  43

 Invasión de Playa Girónفيسمونها غنزو خليج غيرون 
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ال تبيع مع  أما في الحالة العربية  ف نذخل معركة مناهضة

الكيان الصهيوني ومقاطعة من وجاته ومن وجال الغرب الرأسمالي 

  شريان حياته  وهي معركة كبيرة من شذنها 
ّ
الداعم له واللي يش 

أن تلحق ا ضرار إالعدو الصهيوني وتشحل الهمم وتعمق الوعي في 

الكفاح ضده  إضافة إلى أن هلا الش   من النضا  الجماهيري هو 

مشروع تنموي يقوم على إن اج ما ت م مقاطع ه مما في جوهره 

 يجند الشعب في النضا  اليومي.

املقاومة الشام ة وتعدد أساليبها: آمن ڠيڤارا إالكفاح  □

املسلح ضد اإلمبريالية وأدواتها املح ية  كما آمن إانه )الكفاح 

املسلح( وسي ة رئيسية ل حقيق أهداف الثورة. غير أنه  على خالف 

اع في بعض ا حيان  لم يحصر أساليب املقاومة والثورة في ما ُيش

العم  املسلح لوحده  إ  رأى أن ركائء املقاومة ومبادئها وأساليبها 

يجب أن تتناغم مع طبيعة وظروف ساحال املواجهة مع العدو على 

 تنوعها  ومرح ة الكفاح وم ت باته.

  فاملقاومة إمعناها الشام  ليست نمتا من أنماط العم

العسكري وحسب  فالعم  العسكري ضد أهداف العدو هو جانب 

من أنشتة الثورة وأساليبها ضمن عم ية ثورية شام ة يكون 

الشعب فيها هو الحاضنة والبيئة الراعية لها  وتكون الجماهير هي 

اانعة القرار  كونها ااحبة املصلحة وهي التي تصنع ال اريخ 

 إدمائها وتضحياتها.
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املقاومة: ت عدد ساحال النضا  واملقاومة تعدد ساحال  □

عند ڠيڤارا إ عدد االح ياجال االج ماعية واالق صادية واإلنسانية 

 وأساليب النضا  وظروف املرح ة ومهامها وتحدياتها.

وقد أفاد ڠيڤارا من تجرب ه في هلا املجا : ففي الفترة التي 

  تج ت (  على سبي  املثا 1953أقام فيها في غواتيماال )عام 

املقاومة عنده في الرد على الغءو اإلمبريالي وبتس ي  الشعب والكفاح 

ضد الغءوة حتى املول. أما في الثورة الكوبية  فقد كانت حرب 

العصاإال هي اإلستراتيجية لإلطاحة إالنظام الدك اتوري الحاكم 

 آنلاك.

تحديد طبيعة ال ناقض: تؤكد أطروحال ڠيڤارا على أن  □

إلمبريالية اراع تناحري  وأنه ال إم انية ل  صالح أو الصراع مع ا

املساومة معها  إضافة إلى أن اإلمبريالية إتبيعتها ال ولن تقب  

إللك. ناهيك عن أن الواليال امل حدة ترى أنه من حقها تغيير 

  44ا نظمة واإلطاحة إقادة الدو  ورؤسائها أي ق  هم واغ يالهم.

هلا الوضوح في رؤي ه  إلى افةإاإلض اإلمبريالية: مقاومة □

 في قرار ل عدو وتحديد أساليب
ً
 محارب ه إدقه  كان ڠيڤارا حاسما

أي   1962 في ديسمبر فقد اّرح .املقاومة ورافضا ل تراجع أو التهاون 

صحيفة  أزمة الصواريخ الكوبية  وفي مقاإ ة مع بعد شهرين من

                                                 
في أوائل ستينيات القرن الماضي، انشغل الرئيس األميركي آنذاك جون ف. كنيدي  44

ثورتها وزعيمها فيدل كاسترو. للمزيد من التفاصيل حول مواقف بالتآمر ضد كوبا و

( من 283-249ومؤامرات كيندي، راجع الفصلين الثامن عشر والتاسع عشر )ص 

 كتاب:
 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera 
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 لصواريخلو كانت ا   إذنهDaily Workerالشيوعية البريتانية 

 إانه السوفيتية إذيدي الكوبيين ل انوا أط قوها 
ً
مواجهة  في" مضيفا

 ال شك أن ."فان الخيار الوحيد هو الق ا  حتى املول املع دي 

الصواريخ  الن ائج ال ارثية التي ستنجم عن إطال  ڠيڤارا كان يدرك

فحسب  إ  على العالم إذسره   ليس على الواليال امل حدة لوحدها

العدو؟ أم  تصريحه هلا الس فءاز ه  كان :السؤا  يكون وهنا 

 45إارار على املقاومة إذي ثمن؟

مقاومة الرأسمالية: ال فص  عند ڠيڤارا إين الرأسمالية  □

واإلمبريالية  ولم يكن يرى في اإلمبريالية سوى مرح ة من مراح  

: إذا كنا نحارب اإلمبريالية 
ً
الرأسمالية. وع يه كان نهجه واضحا

ونرفض الرأسمالية فع ينا أن نمحو نمط اإلن اج الرأسمالي 

يه  وهو ما يف   أمامنا آفا  الخيار وعالقال اإلن اج التي تقوم ع 

االشتراكي. وإذا أردنا أن نبني االشتراكية  فال إّد أن نن ج نظرية 

 وأن نبني الوعي )التبقي واالج ماعي والسياس ي( 
ً
 اشتراكيا

ً
وفكرا

 واإلنسان كحام  رئيس ي لهلا املشروع.

ممية املقاومة: تابع ڠيڤارا السير على  □
ُ
ممية الثورة... أ

ُ
أ

لينين اللي كان قد فّسر في العقد الثاني من القرن املاض ي   ختى

أن اإلمبريالية مرح ة م قدمة من النظام الرأسمالي  وهلا يعني  من 

ضمن ما يعني  أن الصراع التبقي على املس وى العاملي  يش   

وحدة متراإتة ال ت جءأ. وان ال ضامن إين الشعوب وبين التبقال 

 ة )تضامن التب
َ
 وال مجرد خيار املس غ

ً
قال الشعبية( ليس ترفا

                                                 
45 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 308 
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مفض  ل شعوب  إ  هو ضرورة يق ضيها النضا  ضد رأس املا  

ومصالحه وهيمن ه. هلا ال ضامن  كما رأى ڠيڤارا وكما أثبت ه 

ال جربة الكوبية إما ال يمكن إن اره  شرط الن صار التبقة العام ة 

 والتبقال الشعبية في العالم الثالث.

يڤارا وبدقة نافلة أن محاوالل ال غيير لقد ال قط ڠ

االج ماعي الساعية إلى القضا  على ال خ ف تصتدم إالضرورة  

  إمواجهة كام ة مع اإلمبريالية. ومن هنا أدرك أن 
ً
 أم آجال

ً
عاجال

املعركة ضد اإلمبريالية كبيرة وأن مقاومتها ت ت ب  إ  يجب أن 

. وقد اّرح في
ً
 شامال

ً
مميا

ُ
بعد إكماله  1965يناير  تكون "مشروعا" أ

 انه 1965جولة في سبع دو  أفريقية في يناير 
ً
:"لقد أابحت مق نعا

من املمكن تكوين جبهة عاملية ل كفاح ضد الكولونيالية واإلمبريالية 

 46والنيوكولونيالية".

 
ً
وعندما توجه إلى إشعا  الكفاح املسلح في الكونغو أوال

 إلى الكفاح املسلح  (1966( ثم في إوليفيا )عام 1965)عام 
ً
مستندا

وحرب الغّوار  فعنه كان يسعى إلى تحقيق ح مه اللي ناض  من 

أج ه طي ة حياته: تعءيء الثورة ا ممية من أج  مس قب  أفض  

  مشروع 
ّ
لإلنسانية ومن أج  محو الفقر واالس غال  اللي ش 

 ڠيڤارا الثوري ومغءى حياته.

 نادى ڠيڤارا 
ً
إثورة العالم الثالث ومن هلا املنت ق أيضا

ضد اإلمبريالية وكافة أش ا  ال بعية  ورأى أن الضمانة الوحيدة 

الن صار هله الثورة هي في أمميتها حيث تنخرط شعوب العالم 

                                                 
46 Ibid., p. 280. 
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الثالث  وتدعمها الدو  االشتراكية )آنلاك( إوضوح ودون تحفظ 

ومن إاب الواجب الثوري ال العم  الخيري. ضمن هلا اإلطار أاب  

 وليس مجرد خيار: تضامن شعوب العالم ال ضا
ً
 ثوريا

ً
من واجبا

الثالث وحركال ال حرر الوطني فيما إينها  من ناحية  وتضامن 

الدو  االشتراكية والقوى ال قدمية في العالم مع العالم الثالث 

 
ً
والدو  النامية  من ناحية أخرى. وكي ال يدع ڠيڤارا مجاال

الدو  االشتراكية مع ثورال لالل باس  أضاف أنه إن لم ت ضامن 

العالم الثالث فعنها تصب  شريكة وم واطئة مع القوى الرجعية: 

"إن تمني النجاح ل ضحية ال يكفي  فعلى املر  أن يشاركها مصيرها. 

  47على املر  أن يشارك الضحية املول أو النصر".

في هله الرؤية ي جلى املسار الفكري والثوري لتش ى ڠيڤارا 

ابع اإلنساني وا ممي على فكره وممارس ه وأسس حيث طغى الت

ووحدة  pan-americanismoملواقفه من وحدة أميركا الالتينية 

شعوب العالم الثالث في نضالها وتمسكه إا بعاد اإلنسانية 

العميقة ل ماركسية وإيمانه إالثورة والنضا  ا مميين ضد 

 أدرك ڠيڤارا 
ً
 48في مرح ة مبكرةاإلمبريالية. ومن هلا املنت ق أيضا

من الحرب الفيتنامية أن ال ضامن ا ممي مع الشعب الفيتنامي 

                                                 
47 “Create Two, Three, Many Vietnams”: A Message to 

Tricontinental, in Che Guevara Reader: Writings on Politics and 

Revolution, p. 352. 
صرح تشى بهذا بعد عامين من العدوان األميركي على فيتنام الذي شهد أول فصوله  48

لثالث" التي نشرت . انظر "رسالة الى العالم ا1965في القصف الوحشي في فبراير 

 . راجع المرجع السابق.1967أبريل  16في 
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عن طريق خ ق "فيتنامال" م عددة ضرورة تاريخية ومهمة ك  

 الثوار في العالم. 

يجمع بعض املح  ين على أن نظرة ڠيڤارا الشمولية ل عالم 

يني ربما تعود في جء  منها إلى خ في ه انتروبولوجية  وكونه أرجنت

 عن السياسة 
ً
  إاإلضافة إلى أنه كان بعيدا

ً
ا ا  وليس كوبيا

القومية ا رجن ينية  وقد يفسر هلا ملاذا كانت معاداته لإلمبريالية 

  في حين كان يبدو "أق  وطنية" )إمعنى الوال  لبقعة 
ً
أكثر عمقا

جغرافية معينة مقاإ  االن ما  ل بشرية إذسرها( وأكثر أممية من 

 وبيين اللين ال قى بهم في املكسيك.رفاقة الك

إقي أن نقو  في هلا الصدد  أنه من امل فت أن موقع 

ڠيڤارا ا ممي يعود إلى نضاله وك اإاته ومواقفه كمقات  غّوار في 

 إن إرثه السياس ي 
ً
كوبا والكونغو وبوليفيا  ولكنه يجدر القو  أيضا

 وديمومة  -
ً
لدور الرئيس اللي يعود إلى ا -اللي ال يق  أهمية وتذثيرا

لعبه كذحد كبار قادة الثورة الكوبية في إنا  النظام السياس ي 

االج ماعي في كوبا واللي ساهم في رسم مس قب   -واالق صادي 

 كوبا  جيا  قادمة.

ح مية املقاومة وح مية النصر: كانت قناعه ڠيڤارا  □

ورال بهءيمة اإلمبريالية راسخة وم جلرة ال تهءها امل غيرال وال ت

السياسية. فقد قا  في وافه الن صار الثورة الكوبية ودحر 

العدوان ا ميركي على كوبا وخال  أزمة الصواريخ الكوبية )أك وبر 

 أنها الهءيمة ا ولى  1962
ً
( إذنها هءمية لإلمبريالية ا ميركية مؤكّدا

 ولكنها  حسب قوله  لن تكون ا خيرة. 
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اليوم  وبصرف النظر عن وحين ندقق في حالة اإلمبريالية 

اخ الف وجهال النظر في ا سباب والدوافع واملالبسال التي تحيط 

 أن الواليال 
ً
إالسياسال اإلمبريالية ا ميركية  فانه لم يعد خافيا

امل حدة قد أخلل تتراجع في ساحال عديدة وهو تراجع  على ندرته 

في  وبغض الترف عن أسباإه وربما نواياه الخبيثة  أمر جديد

  أرضية لترسيخ الفكرة التي 
ّ
السياسال اإلمبريالية وهو ما يش 

ترفض الخنوع ملقولة "أميركا القادرة على ك  ش ي ". وقد عّبر عن 

هله الفكرة ماو تس ى تونغ حين نعت اإلمبرياليين "إنموٍر من ور "  

وكان ذلك قب  أن يذتي ڠيڤارا ليكرس فكره ونضاله ل ذكيد قناع ه 

مة اإلمبريالية وقدرة الشعوب على هءيمتها. وكان ذلك إح مية مقاو 

في مرح ة ستوة الواليال امل حدة وجبرول تفوقها العسكري 

 والنووي واإلستراتيجي.

اس مرارية املقاومة: تع بر اس مرارية املقاومة ركيزة  □

رئيسية في فكر ڠيڤارا. وقد أكّد مراٍل عديدة إذنه إنفس القدر اللي 

إلى الثورة  فهي إحاجة ملحة  في مرح ة ما بعد  اح اجت إه كوبا

الثورة  ل نمية املج مع  مما اس دعى من قيادة الثورة ال صدي 

 لجم ة من ال حديال واملشاك  نذتي على ذكر بعضها. 

في البد  كانت أولية الثورة في اإليفا  إاالح ياجال ا ساسية 

اعية واإلنسانية ل شعب الكوبي  ثم في ال نمية االق صادية واالج م

ل كوبيين وما تضمن ه من مقارعة العدوان والحصار ا ميركيين. وفي 

 وتحدياٍل 
ً
خضم هله املعركة ال نموية استشرف ڠيڤارا مهاما
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عديدة س كون إمثاإة معارك ت ت ب النضا  واملقاومة واملشاركة 

 الشعبية  ومن أهم هله ال حديال:

ا  االشتراكية رفض محاكاة النمط السوفييتي في إن -

وضرورة مناهضة نمط اإلن اج السوڤييتي في ال نمية االق صادية 

وطرح رؤي ه ل بدي  واللي ي ت ب العم  على عدة محاور أهمها 

خ ق اإلنسان الجديد والشيوعية الجديدة وا خالقية الثورية 

والوعي الثوري وأطروح ه حو  الحوافء املعنوية والعم  التوعي في 

 كوبا.

أج  م ابعة ال غيير الثوري وبنا  املج مع رأى ڠيڤارا  ومن -

الحاجة إلى كسر محدوديال الدقرطة السياسية والتي اع برها جءً ا 

 من نهج الرأسمالية والنيولكولونيالية. 

إاإلضافة كانت هناك حاجة إلفساح املجا  ل شعب  -

وا نصار كمشاركين ومؤيدين ل فكر الثوري. ومن أج  تحقيق ذلك 

 ان ال إد من كسر حاجءين: ك

ا و   حاجء "الديمقراطية" الخالية من العدالة 

.؛ 
ً
 م  امال

ً
 وطنيا

ً
 االج ماعية والتي ال تم ك مشروعا

والثاني  حاجء املاركسية اإلاالحية والدوغمائية والتي كانت 

إشارة واضحة ومبكرة لنقد النمط السوڤييتي في اإلن اج والبنا  

 االشتراكي. 

 مقولة ماركس  يقو  ڠيڤارا: املق □
ً
اومة وال نمية: مكررا

"ال يكفي أن نفسر العالم  هلا العالم يجب أن ي غير... على 
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اإلنسان أن ينفض عنه العبودية وأن ي وقف عن كونه أداة ل بيئة 

وأن ي حو  إلى مهندٍس ملصيرة"  وهلا يعني ال نمية االق صادية 

ح ة ما بعد ان صار الثورة. واالج ماعية والبشرية ل مج مع في مر 

ولن تكون هناك تنمية لب دان العالم الثالث دون مقاومة ل نهب 

اإلمبريالي وال بعية ل مركء الرأسمالي. كان ڠيڤارا يرى  كما ذكرنا في 

م ان آخر  أن ال خ ف في ال نمية ليس طبيعة املرح ة التي تسبق 

ية هي ت ك التي   إ  إن الدو  النام49تتور الدو  النامية واعودها

عانت من نهب الدو  امل تورة التي إنت تقدمها ورفاهية شعوبها 

على حساب الدو  الفقيرة التي دفعت الثمن ل تور هله 

 املج معال.

ترأس ڠيڤارا الوفد الكوبي إلى  1961في الثاني من أغستس 

واللي  Inter-American Economic and Social Councilاج ماع 

ا وروغواية  وهو املؤتمر  Montevideoمونتى فيديو ُعقد في مدينة 

اللي سعى فيه الرئيس ا ميركي آنلاك  جون كنيدي  إلى إطال  ما 

أسماه "ال حالف من أج  ال قدم" وهو فكرة كنيدي وحي  ه في 

الهيمنة االق صادية على إ دان أميركا الالتينية. أما ڠيڤارا ف ان يرى 

الالتينية هو تنمية اناعاتها إد  أن أن ما تج احه إ دان أميركا 

تس  م العون ا ميركي واللي سوف تس خدم دو  أميركا الالتينية في 

شرا  املواد الخام املس وردة من الخارج وهو ما سيعود إالرب  على 

 الشركال ا ميركية.

                                                 
يرفض مصطلح البلدان المتخلفة أو "غير النامية"  ڠيڤارالهذه األسباب كان  49

undeveloped.ويعتبره مجحفًا ومهينًا لشعوب العالم الثالث ، 
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املقاومة الداخ ية: املقاومة هي موقف اإلنسان تجاه ما  □

والحياة  ورفض الواقع الظالم وما  يحدث في املج مع والسياسة

يحم ه من اس غال  وفقر وبؤس. وبهلا املعنى فعن املقاومة تفض ي 

إلى حالة من االشتباك الدائم مع الواقع املرفوض. وهنا تكتسب 

 نفسية وذاتية في موقف الفرد وخياراته 
ً
فكرة املقاومة أبعادا

 من حيث أن املقاومة هي
ً
موقف  ومواقفه  وسوسيولوجية أيضا

جمعي ومج معي. إيد أن املقاومة ليست مجرد مقولة نظرية  إ  هي 

ممارسة فع ية ضد واقع مادٍي قائم. وهلا ي ت ب تتوير وعي الفرد 

وقيمه وأخالقه  وهو ما قصده ڠيڤارا إذطروحة اإلنسان الجديد. 

غير أنه ال يتسنى الواو  إلى هلا الش   من املقاومة وتب ور 

الوعي النقدي والثوري. وهو ما أكدته تجارب  مشروع الثورة دون 

الشعوب  أي أن الوعي الجمعي/االج ماعي عند الشعوب هو 

ا اد  وا كثر أاالة في مواجهة العدوان السافر واملباشر على 

 حقوقها ومصالحها املادية واملعنوية.
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 خاتمة

لقد جّسد ڠيڤارا معاني املقاومة  ف ان القدوة في حياته 

واستشهاده. وفي ك  لحظة واجه فيها املول أو مشقال النضا   كان 

ڠيڤارا ينهض بعءيمة أقوى  فاملقاومة ال توفر ضمانة لالن صار إ  

 اح ما  الفش  أو الهءيمة. و ن املقاومة عنده 
ً
يبقى هناك دوما

ها وجوهر الوجود وقيم ه الع يا  نراه يس  هم تعنى خيار الحياة وهويت

 قوته من وعيه ومن إرادته ومن التاقة ال امنة في داخ ه. 

 بسالحه وفكره إالرغم من ا ختا   
ً
لقد عاش ڠيڤارا مقاوما

واإلخفاقال  وحتى لحظة املول ظّ  يعيش ح مه من أج  عالٍم 

  آخر. من هنا نفهم استهءا ه واح قاره ل مول لحظة اطال 

الرااص ع يه. فاملقاومة ال تمول إمول الشهدا   ن مول الشهيد 

هو ان صاره ا زلي وهو إداية عهده  أما الفكرة فال تمول على 

 اإلطال .

هكلا رأى ڠيڤارا الدنيا وأوضاع اإلنسانية آنلاك  وأن 

املقاومة هي الخيار الوحيد إ  الفراة الوحيدة أمام شعوب العالم 

 ه  اخ  ف ا مر اليوم؟الثالث آنلاك  ف
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 الفصل السادس عشر

 الكفاح املسلح وحرب الغّوار

 

 في  
ً
 مركءيا

ً
اح   الكفاح املسلح وحرب الغّوار موقعا

فكر ڠيڤارا ونضاله. وضمن ظروف ذاتية 

وموضوعية معينة درسها ڠيڤارا بعناية  كانت 

 إستراتيجية البؤر الثورية ناجعة وفّعالة. 

إاإلضافة إلى ذلك  قّدم ڠيڤارا مساهمال عم ية وميدانية في قيادة 

حرب العصاإال في كوبا حيث كان القائد العسكري الثاني بعد 

زعيم الثورة الكوبية فيد  كاسترو وسرعان ما حاز على لقب 

 في معاركها ورسم  comandanteكوماندانت 
ً
إفض  إالئه إالً  حسنا

 إستراتيجيتها.

 إذن إستراتيجية البؤر الثورية سيك ب كان ڠيڤارا 
ً
مق نعا

لها النجاح خااة في إ دان أميركا الالتينية إن توفرل قيادال ذال 

خبرة تذخل املبادرة وتشع  ساحال الق ا . ومن هلا املنت ق  ومن 

أج  تذييد الدرب الكوبي ونجاحه وإم انياته ذهب إنفسه إلى 

إنفسه إبنا  إؤرة الكفاح  ( ليقوم1966( وبوليفيا )1965الكونغو )

املسلح في هلين الب دين. هكلا قالها ڠيڤارا إ   وضوح وبدون 

مساحيق ودون الحاجة إلى اللجو  إلى معجم من ال بريرال 

وال نظيرال امل  وية التي تغءو ختاإنا وثقاف نا اليوم والتي تذتينا من 

 ك  حدب واوب ل خ ط مفاهيم العنف الثوري ب"اإلرهاب". 
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أن أطروحة حرب الغّوار في الفكر الغيفاري أثارل  وما  غير 

زالت  الكثير من الجد  في ا وساط السياسية والفكرية الثورية. 

وحيث يضيق هلا الفص  إ قييم الغيفارية إ افة مفاهيمها وما دار 

 
ً
حولها من جد  على مدى العقود ا خيرة  فعننا سنتناو  عرضا

 لها دون أن يخ  ذلك إ
ً
مرتكءاتها وعناارها ا ساسية  كما موجءا

رآها ڠيڤارا وعلى ضو  تجربة الثورة الكوبية. وهلا يس دعي 

ال وقف عند بعض املحتال املفص ية في املسار الفكري والسياس ي 

لتش ى ڠيڤارا  واالن قادال التي تعرضت لها هله اإلستراتيجية في 

الكوبية كفاح الشعوب. وال ننوي من ورا  ذلك اس نساخ ال جربة 

  إ  اس خالص 
ً
 وإيجاإا

ً
أو الغيفارية  والتي قي  فيها الكثير  س با

العبر والدروس ملشروع املقاومة العربية من خال  رؤية ترفض 

الدوغما والصنمية وتس  هم القوانين العامة لحركة الشعوب 

وال اريخ  وفي الوقت ذاته تدرك خصوايال وسمال املقاومة 

عربي اللي يك نز إالعديد من العوام  العربية ضمن الواقع ال

املوضوعية واللاتية )إما فيها ال امنة( ل نهوض وإحداث ال غيير 

 الثوري. 

ومن أج  تعريف القارئ إمخ  ف املصتلحال امل بادلة  

التي اس خدمت في ا دإيال السياسية ل داللة على نظرية البؤر 

حرب الغّوار  الثورية  نورد بعض املفردال مث  حرب العصاإال و 

أو  focoوما يرادف إستراتيجية البؤر الثورية إاإلسبانية أي 

 (. focoismالفوكوية ونظرية الفوكو 
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جمع فيه  1963نشر ڠيڤارا ك اإه "حرب العصاإال" عام 

شرل في 
ُ
املج ة  ”Verde Olivo“س س ة من املقاالل كان قد ن

 50ا سبوعية ل قوال املسلحة الكوبية وضّمنه أطروحاته ا ساسية.

إالتبع  لم يكن هلا الك اب ا و  في هلا املضمار  فقد سبق ه 

ك اإال الءعيم الصيني ماو تس ى تونغ وجنرا  الثورة الفيتنامية فو 

 في 
ً
نيوين جياب  كما أنه لم يكن الك اب ا كثر أكثر أهمية أو تذثيرا

ب العصاإال. غير أن ڠيڤارا سعى  ونجح في مسعاه هلا  إلى حر 

طرح أيديولوجية الحركة الثورية الكوبية وأن يضيفها إلى أدإيال 

حرب العصاإال والتي تضمنت  كما أس فنا  ك اإال ماو وجياب. إال 

أن ما تجب اإلشارة إليه هو أن ك ب ماو وجياب  لم تكن م وفرة 

 مث  ك اب ڠيڤارا ف
ً
ي أميركا الالتينية أو في العالم  كما أنها لم مجانا

تكن مترجمة إلى اإلسبانية. إاإلضافة إلى ما ال يمكن إن اره وهو أن 

 للحركال املقاومة في 
ً
ك اب ڠيڤارا في حرب العصاإال أاب  دليال

 ل كثيرين من ثوار أميركا الالتينية والعالم.
ً
 ال دريب والعقيدة  وم هما

 

 ستراتيجية البؤر الثوريةالسيا  ال اريخي إل 

رأى تش ى ڠيڤارا في تح ي ه لألوضاع السياسية في أميركا 

الالتينية  أن الثورة في ت ك الب دان قد تذخرل لعدة أسباب  وأن 

 من أهمها هو فش  الحركال الثورية وقياداتها )إما فيها 
ً
واحدا

                                                 
 ظهر الكتاب باإلنكليزية تحت أكثر من عنوان أهمها 50

Reminiscences of the Cuban Revolutionary War  

 والعنوان اآلخر 

Episodes of the Cuban Revolutionary War 
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ا حءاب الشيوعية املرتبتة إموسكو وال يارال اليسارية 

 ولم والتروت
ً
 ومس وردا

ً
 خاطئا

ً
 سياسيا

ً
سكية وغيرها( التي تبنت ختا

تنت ق من فهم موضوعي ل واقع والظروف املح ية في ت ك الب دان. 

 
ً
 لفظيا

ً
أما الكفاح املسلح  فقد اس خدم ه هله ا حءاب اس خداما

 في معاركها البرملانية ومن أج  ل حقيق م اسب سياسية 
ً
وانتهازيا

  51آنية.

املنت ق  جا ل أف ار ڠيڤارا وإستراتيجية الفوكو من هلا  

ل ضع حركال الكفاح املسلح في اداٍم مباشر مه هله ا حءاب 

والقوى السياسية والتي لم تكن تؤمن إالكفاح املسلح والعنف 

 له  كما أنها لم تضع 
ً
 لهلا الكفاح أو ام دادا

ً
الثوري ولم تكن ن اجا

 املسلحة ضد ا نظمة الحاكمة.في إستراتيجيتها إشغا  االن فاضال 

رأى ڠيڤارا أن املف اح ا ساس ي النتال  العم ية الثورية في  

إ دان أميركا الالتينية )إما فيها الواو  إلى الس تة واإلطاحة 

إالنظام الرأسمالي(  يكمن في إستراتيجية البؤرة الثورية التي لقيت 

 في الحالة الكوبية  مما حدا إه ل دعوة ال 
ً
ستثمار الثورة نجاحا

 الكوبية ونجاحاتها في نشر الثورة ا ممية. 

 
                                                 

 Jose Carlosمن المرجح أن تشى ڠيڤارا تأثر بفكر هوسى كارلوس مارياتيغي  51

Mariategui  

(، كبير ماركسيي القارة الالتينية، والذي تمرد على الماركسية 1930 – 1894)

 اهيم الثورة في أميركا الالتينية. األورثودكسية وأسَس لمف
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 العناار ا ساسية ل بؤر الثورية 

 ( املشترك في كفاح الشعوب1

لقد تشاإه كفاح الشعوب  على مدى ال اريخ  في العديد من 

جوانبه إما فيها حروب ال حرير الشعبية ومقاومة املح  ين والغءاة. 

تحقيق الحرية  -ا هداف العامة  ورغم تماث  هله ال جارب في

وبالرغم من تالقي أساليب  -واالس قال  الوطني وإنجاز ال نمية 

 أنها تخ  ف من حيث خصواياتها في 
ّ
نضالها في مبادئها العامة  إال

ال اريخ والجغرافية واملج مع والثقافة  من ناحية  وفي طبيعة العدو 

الشعوب مث  حرب ومكوناته من ناحية أخرى. فقد ال قت تجارب 

ال حرير الفيتنامية والكوبية والجءائرية   على سبي  املثا   على 

مبادئ عامة في إستراتيجية مقارعة العدو وتك ي اتها  وأهمها: تنظيم 

وحدال مقات ه اغيرة م حركة  اخ يار امل ان والءمان في املواجهة 

حركة  مع العدو  اإلفادة من عنصر املفاجذة في الهجوم  مرونة ال

وتك يك الكر والفر. إاإلضافة إلى هلا ك ه  سعت هله ال جارب إلى 

تفعي  كافة أش ا  املقاومة الشعبية املدنية )غير املسلحة( من 

 إلى النضاالل 
ً
إضراإال واع صامال ومقاطعة مصالح العدو واوال

التالإية والعمالية والفعاليال السياسية والفكرية والثقافية 

 واالج ماعية.

( ت لخص إستراتيجية البؤر الثورية في أن تقوم مجموعة اغيرة 2

من الثوار إاملبادرة الثورية إعقامة قواعد عسكرية في الريف 

)القواعد االرت ازية( وبش   منفص  عن الفالحين  ثم تنت ق في 

عم يال عسكرية م صاعدة مع القوال العسكرية لنظام الحكم 
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ية  عام ة على كسب دعم وتجنيد املرتبط ب واملدعوم من اإلمبريال

 
ً
 إلى النصر النهائي. وتذسيسا

ً
الجماهير التي تذخل إاالل حا  بها واوال

على هله اإلستراتيجية  دعت الغيفارية إلى إقامة العديد من هله 

 "البؤر" في أميركا الالتينية والعالم كعستراتيجية لكفاح الشعوب. 

يڤارا  في ق ب النضا  ( كان العما  والفالحون  إالنسبة لڠ3 

الثوري  ومن هنا ركء على الكفاح املسلح وحرب العصاإال في 

ا رياف  وعلى ضرورة تقديم الدعم السياس ي والعسكري 

 وال وجستي في ال دريب والتس ي .

غير أن ڠيڤارا لم يؤيد حرب العصاإال في املدن إذ كان يرى 

سوف تتسبب في  أنها لن تنجح  نها تف قر إلى الت يعة كما أنها

  52الضرر ل مدنيين من نسا  وأطفا  وشيوخ.

 حرب الغّوار والسوڤييت 

في مواجهة ال حدي اإلمبريالي ا ميركي  دعت الفوكوية إلى 

 ل دعم واملساعدة. غير أن 
ً
ال وجه نحو االتحاد السوڤييتي ط با

الخبرا  واملستشارين السوڤييت في كوبا كانوا ينصحون ويشجعون 

ائ  املحافظة في كفاح الشعوب كما في الصناعة واإلن اج على الوس

 واملج مع بش   عام.

كانت تدخالل االتحاد السوڤييتي وأاابعه ظاهرة في كوبا 

وغيرها  وكان من تبعال ذلك أن السياسة الكوبية اتخلل  على 

                                                 
وهي أطروحة مختلفة عن نموذج لينين في العصيان المسلح والذي نبع من المدن  52

 . 1917خالل ثورة 
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ً
 تابعا

ً
  شكال

ً
 وخارجيا

ً
املس ويين االق صادي والسياس ي  داخ يا

ي. وبالرغم من هلا ك ه  نشر ڠيڤارا  في سب مبر ل معسكر السوڤييت

 على دور 1965
ً
  مقال ه املعروفة "حرب العصاإال: كذس وب" مصرا

الكفاح املسلح في نضا  الشعوب  ما كان مناوأة اريحة واارخة 

 ملواقف ا حءاب الشيوعية في أميركا الالتينية املوالية ل سوڤييت. 

العاافة واملتسارعة في كان ڠيڤارا في ق ب هله ال تورال 

كوبا في مرح ة ما بعد الثورة  ولم ي وان  رغم ذلك ك ه  في توجيه 

عدة ان قادال لالتحاد السوڤييتي اللي لم يدعم حركال ال حرر 

الوطنية بش   أكثر جلرية. هلا إاإلضافة إلى ان قاداته ل سوڤييت 

م الثالث في مجاالل العالقال ال جارية واالق صادية مع إ دان العال

 مث  كوبا  وك ب الكثير في نقد االق صاد ونمط اإلن اج السوڤييتي. 

 

 تذثيرال إستراتيجية البؤر الثورية 

( أكّد ڠيڤارا  في العديد من ك اإاته ومحاضراته وختبه  أنه من 1

املمكن نق  ال جربة الكوبية إلى ساحال نضا  أخرى في أميركا 

 على الجي   الالتينية. وقد كان لهله الرسالة
ً
 عميقا

ً
 وتذثيرا

ً
 كبيرا

ً
وقعا

الجديد من املناض ين واملقات ين في ت ك القارة. وفي هلا الصدد  

حاجج ڠيڤارا أن مجموعة اغيرة من املقات ين )البؤرة( إوسعها أن 

تنت ق من الجبا  وا دغا  وأن تخوض الكفاح املسلح وأن تكسب 

سياسية واالج ماعية  خال  هلا الكفاح دعم الجماهير والقوى ال
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 إلى النصر واإلطاحة إالحكومال 
ً
وأن تتنامي إلى حالة ثورية واوال

 التاغية واملستبدة.

( وجد الكثير من الحركال وال يارال الثورة في أميركا الالتينية أن 2

 
ً
 ت إديال

ّ
نظريه ڠيڤارا  وفي سيا  املرح ة التي ناض  فيها  ش 

عفنة في إ دان أميركا الالتينية  لألحءاب الشيوعية الفاسدة وامل 

واللين اس حقوا إجدارة لقب "الشيوعيين الكلإة"  واللين كانوا 

م تزمين إالخط السوڤييتي وتع يمال القيادة السوڤييتية في 

موسكو. غير أن ما تجدر اإلشارة إليه  وهو ا هم  أن السياسية 

ضد  السوڤييتية كانت تعارض أس وب الكفاح املسلح في النضا 

ا نظمة القائمة في ت ك القارة والتي كانت حكومال مؤيدة وتابعة 

 لإلمبريالية ا ميركية.

ِعُد إا م  3
َ
( كانت حرب العصاإال إتبيعة إستراتيجيتها وتك ي اتها ت

إنصر قريب. لللك قامت في أوائ  عقد الس ينيال وبوحي من 

في ك  من ال جربة الكوبية  عدة محاوالل لخوض الكفاح املسلح 

البيرو وا رجن ين وفنزويال وغيرها من إ دان أميركا الالتينية  غير أن 

 منها.
ً
 النجاح لم يحالف أيا

 

 البؤر الثورية في ميزان ال اريخ

 نقد إستراتيجية البؤر الثورية 

ي مترس الكثيرون من من قدي ڠيڤارا ورا  عدة مقوالل 

 نناقش أهمها في يلي:
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 على صحة "البؤرة الثورية": ( نجاح الثورة الكوبي1
ً
ة ليس دليال

لقد نجحت إستراتيجية الفوكو في كوبا  ولللك رأى ڠيڤارا أنها 

مرشحة ل نجاح ضمن ظروف )ذاتية وموضوعية( مشابهة. وقد 

ارتذل القيادة الكوبية أنه إعم ان الثوريين ا مميين االس فادة من 

ملقهورة  وتكرارها هله ال جربة ملا فيها من منفعة لصالح الشعوب ا

واستثمار عوام  النجاح والقوة فيها. ويفض ي إنا هلا إلى مسذل ين 

( أن الثورة 1هام ين ع ق ا إعرث ڠيڤارا طي ة العقود املاضية: )

ا ممية كان قناعة وعقيدة لدى قيادة الثورة الكوبية وليس لدى 

 ( أن دعم ونشر الثورة ا ممية  إاإلفادة من2ڠيڤارا لوحده  و)

ال جربة الكوبية  ال يعنى كما يرّوج اإلعالم اإلمبريالي تصدير 

الثورال على ش   اس نساخ ال جربة الكوبية وعلى نحو أعمى 

هدة وظروفها وخصواياتها. 
َ
 ي جاه  إرادة الشعوب املضت

 على نجاعة إستراتيجية 
ً
فه  كان نجاح الثورة الكوبية دليال

 البؤر الثورية؟

 من ال يارال املاوية إلى أن 
ً
يلهب بعض املح يين وخصواا

نجاح ال جربة الكوبية لم يقدم الدلي  على جدوى نظرية البؤر 

الثورية  وأن نجاح هله ا خيرة يعود إلى عوام  ذال داللة أعمق: 

أي أن نجاح الثورة الكوبية يعود إلى دور القوة الثورية املسلحة 

  ضد واقع االس غال  وما ين جه هلا من )العام  اللاتي( في النضا

 إدور طبقة فالحية 
ً
أزمة سياسية )العام  املوضوعي( مقرونا

مس عدة وقادرة على حم  السالح ضد قوى االضتهاد والظ م )إلى 

جانب البرولي اريا الفالحية وأشباه البرولي اريا(. بعبارة أخرى  يرى 
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لى ال داخ  هؤال  املح  ون  أن ال جربة الكوبية تؤكد ع

الدياليك ي ي إين اللاتي )القوة املسلحة( واملوضوعي )أزمة النظام 

. ولكنهم رأوا أن الغيفارية غالت في 53ونضاالل الجماهير ووجدانها(

أهمية ودور الكفاح املسلح  مؤكدين على أن الكفاح املسلح ضروري 

في مراح  النضا  املخ  فة  وأنه في حين يرتقي هلا الكفاح إلى 

   النضا  الرئيس ي في مرح ة ما  فانه قد يتراجع وال يعدو ش

 الش   الرئيس ي ل نضا  في مرح ة أخرى.

( لقد كان نجاح حرب العصاإال ممكنا بسبب الظروف 2

املوضوعية التي سادل في كوبا وغيرها من إ دان أمري ا الوستى 

 لڠ
ً
يڤارا ومنتقة البحر ال اريبي ا خرى آنلاك  غير أنه لم يكن ممكنا

أن يكرر هلا النجاح في إ دان أمري ا الالتينية حيث كانت الظروف 

مخ  فة  خااة حيث كان س ان املدن أكثر قوة من س ان الريف 

 مما كانت ع يه في أمري ا الوستى. فعلى 
ً
اللين يق ون عنهم عددا

سبي  املثا   لم يكن الريف الفنزويلي يعاني مث  الريف الكوبي  

 في فنزويال كما في حالة وع يه فان نظري
ً
ة ڠيڤارا لن ت قى نجاحا

 الريف الكوبي.

( تجاه  الظروف وا وضاع الخااة إ   إ د: يقو  الناقدون إن 3

ڠيڤارا تجاه  خصوايال السيا  السياس ي في ك  حالة أو إ د  

ولم يس خدم هلا السيا  وخصواياته ليرشد فع ه السياس ي. فقد 

ورة وحرب العصاإال وتوفير الشروط كان تركيزه على القيام إالث

                                                 
53 Wolf, Lenny, Guevara, Debray, and Armed Revisionism, p. 

92. 
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ل قيام إللك. وهلا ما أدى بڠيڤارا  وفق ناقديه  إلى االس ن اج إذن 

كافة إ دان أميركا الالتينية كانت  في من صف س ينيال القرن 

املاض ي  جاهءة لحم  السالح في ا رياف وهو اس ن اج ي جاه  

االق صادية  -الفوار  الكبيرة في الظروف السياسية واالج ماعية 

 التي كانت قائمة في ت ك القارة آنلاك.

ولع  هلا "العم  اإلستراتيجي وال ك ي ي"  كما اسماه 

ااموئي  فاربر  يعود إلى ردة فع  ڠيڤارا الس بية ل ميو  

االن خاإية والسياسية التي كانت سائدة آنلاك إين ا حءاب 

ملءيد من تبيان هلا الشيوعية في أميركا الالتينية املوالية ملوسكو. و 

ال ناقض  يسو  فاربر حادثة ال قا  اللي جمع ڠيڤارا وماريو 

زعيم الحءب الشيوعي البوليفي )املوالي  Mario Monje مونخى

. في ذلك ال قا  ط ب ڠيڤارا من 1966ديسمبر  31ملوسكو( يوم 

مونخى مساندة الحءب الشيوعي البوليفي لحرب العصاإال 

لتي كان ڠيڤارا قد إاشر إاإلعداد لها في واالل حا  إقواعدها ا

ا دغا  البوليفية. وما كان من مونخى إال أن يرد على ڠيڤارا إقوله: 

"في رأسك ثمة إندقية  أما في رأس ي فهناك سياسة". رفض مونخى 

 ط ب ڠيڤارا وافتر  االثنان.

هلا الرد املق ضب والسريع يعني أن درب ا حءاب 

ميركا الالتينية آنلاك )املوالية ملوسكو( كان الشيوعية ال ق يدية في أ

عبر االن خاإال والهّبال الشعبية ونضا  النقاإال واملنظمال 

  54الشعبية وليس عبر الكفاح املسلح.

                                                 
54

 Farber, The Politics of Che Guevara, p. xxiii. 
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كان ڠيڤارا قد تعرض ملث  هله الردود واالن قادال في 

الساإق من موسكو ذاتها أو ا حءاب الشيوعية املوالية لها في إ دان 

 الالتينية. وفي رده على هله االدعا ال  ك ب ڠيڤارا آنلاك:أميركا 

"أن تكون ط يعة الحءب  فهلا يعني أن تكون في مقدمة  -

التبقة العام ة من خال  الكفاح من أج  الواو  إلى الس تة. 

وهلا يعني أن تعرف كيف تقود هلا الكفاح عبر الدروب القصيرة 

 إلى النصر".
ً
 55واوال

أطروحة الخصوايال الظروف اللاتية  أما في رده على -

 املخ  فة من إ د إلى إ د  فقد ك ب ڠيڤارا:

عوام  الوعي  -"تس تيع الظروف اللاتية في ك  إ د 

 لحالة  -الثوري  ال نظيم  القيادة 
ً
أن تسّرع أو تؤخر إالثورة وفقا

  وفي ك  حقبة تاريخية  إذ تنضج 
ً
 أم آجال

ً
ال تور]في ك  إ د[. عاجال

املوضوعية  فعن الوعي يك م   وال نظيم ي حقق  والقيادة  الظروف

  56تنهض  وهو ما ين ج الثورة".

( يّدعي الكثيرون من من قدي ڠيڤارا أن فش  حم  يه في الكونغو 4

 عن ختذ النظرية واإلستراتيجية لديه. وفي حين 
ً
وبوليفيا كان ناتجا

 ال ينكر فش  هاتين الحم  ين في تحقيق الن ا
ً
ئج املرجوة  أن أحدا

 أن هله املقولة ت جاه  العديد من 
ّ
إما فيهم ڠيڤارا نفسه  إال

العوام  والظروف املح ية التي واجهها ڠيڤارا في هلين الب دين  

 على مصير الكفاح املسلح. 
ً
 وحاسما

ً
 كبيرا

ً
 عوام  كان لها تذثيرا

                                                 
55

 Anderson, Che Guevara: A Revolutionary Life, p. 582. 
56 Ibid., p. 582. 
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في خ ام ملكراته عن حم ة الكونغو  يقو  ڠيڤارا:"لقد 

 في الك
ُ

  وأخرى قد تع مت
ً
ونغو أن هناك أختا  لن أكررها أإدا

 
ً
رتكب. أغادر ]الكونغو[ وأنا أكثر إيمانا

ُ
ت كرر  وأختا  جديد سوف ت

من أي وقٍت مض ى إحرب الغّوار. ولكننا فش نا. إن مسؤوليتي 

  57لعظيمة: لن أنس ى الهءيمة وال عبرها القّيمة".

م من لم ي َق ڠيڤارا في مرح ة كفاحه في إوليفيا الدع

ان املح يين  إ  ملس أن الكثيرين من شّبان وأسر الفالحين 
ّ
الس 

البوليفيين كانوا يمق ون أرباب عم هم  ولكنه لم يس تع أن يجند 

 أ منهم أو أن يكسب تذييدهم  ناهيك عن أنه لم يس تع أن 
ً
أحدا

ي واا  مع الكثيرين منهم  ن نسبة كبيرة منهم لم تكن ت   م 

وا ي   مون لغاتهم الهندية ا ا ية. إلى هلا  ك ب اإلسبانية إ  كان

في ملكراته أن س ان هله املنتقة "ي م عون إرؤوس كالصخور ال 

 يمكن اختراقها".

لكن مما ال شك فيه  أن الوقائع أثبتت  إالرغم من فش  

 في ك  
ً
ڠيڤارا في حم تي الكونغو وبوليفيا  أن العدو كان واحدا

يالية ا ميركية ورا  دعم وتس ي  وتدريب الحاالل: فقد كانت اإلمبر 

أعدا  ڠيڤارا ولم ت وقف سياساتهم عن معاداة الشعوب وقمع 

مقاومتها ودعم الثورة املضادة في العديد من أجءا  العالم. ك  هلا 

قاد الثائر ڠيڤارا إلى القناعة املت قة إذن العدو الحقيقي  سوا  

مبريالية ا ميركية. وهي إالع ن أو إاالخ با  خ ف الس ار  كان اإل 

 في خضم 
ً
عبرة  ما دمنا إحاجة إلى تكرارها وال ذكيد ع يها مرارا

                                                 
57

 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 322. 
 



 194 

 في مشرقه 
ً
ا حداث املريعة التي مّر بها الوطن العربية وخصواا

 عبر السنوال الفائ ة.

( الكفاح املسلح ليس أس وب النضا  الوحيد: على الرغم من 5

املسلحة في فكر ڠيڤارا فعنها أهمية ومركءية حرب العصاإال والبؤر 

  لديه أس وب الكفاح الوحيد. أي أنه لم يغ ق الباب أمام 
ّ
لم تش 

أش ا  الكفاح ا خرى وامل عددة. ف يس من الضرورال في كفاح 

الشعوب أن تلجذ إلى الكفاح املسلح في ك  الحاالل أو في ك  ثوراتها 

 ة إ افة ا ساليب أو محاوالتها ال غييرية. فاملقاومة الشعبية الشام

واآلليال حق ل شعوب  غير أن هلا ال يغير وال يق   من حقها 

 وخيارها في الكفاح املسلح كوسي ة رئيسة وفق ظروفها وخياراتها.

فاملقاومة عند ڠيڤارا مشروع كفاح طوي  ا مد يذخل من 

ا ش ا  وا ساليب ما ي وفر للجماهير كي ترتقى إلى ثورة شعبية 

ال غييٍر الجلري اللي تصبو إليه في املج مع واإلنسان  شام ة وتحقق

 إلى مج مع وإنسان جديدين.
ً
بعبارة أخرى  لم يَر ڠيڤارا  58واوال

 لنضا  الشعوب إ  
ً
 وحيدا

ً
ولم يتالب إالكفاح املسلح أس وبا

 ل شعوب اخ يار وسائ  كفاحها وأولوياتها 
ً
اع بره وسي ة رئيسية تاركا

                                                 
ندوة لتخليد ذكرى عيد ميالد تشى ڠيڤارا، وقد  2013ُعقدت في هافانا في حزيران  58

القول  جاء في واحد من أبحاث تلك الندوة أن "ليس هناك ما هو أبعد عن الواقع من

بان تشى تشبث بالكفاح المسلح على أنه السبيل الوحيد لكفاح الشعوب". وقد اردف 

كاتب البحث ريغاالدو، موضحًا بأنه على العكس من ذلك، أصر تشي على أن 

الشعوب تمارس الكفاح المسلح الثوري عندما تقتنع بأن السبل المتاحة لتلبية 

لقة. وأكد على أن حرب العصابات كانت احتياجاتهم ومصالح الحيوية، قد أصبحت مغ

أكثر فعالية في ظل الظروف الموضوعية التي سادت في أمريكا الالتينية في زمن 

 تشى ڠيڤارا.

 -che-coloquio-oticias/culminahttp://www.oceansur.com/n

su/-de-anos-85-actual-hora-la-en-guevara 

http://www.oceansur.com/noticias/culmina-coloquio-che-guevara-en-la-hora-actual-85-anos-de-su/
http://www.oceansur.com/noticias/culmina-coloquio-che-guevara-en-la-hora-actual-85-anos-de-su/
http://www.oceansur.com/noticias/culmina-coloquio-che-guevara-en-la-hora-actual-85-anos-de-su/
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فالكفاح املسلح وحرب العصاإال لم وفق ظروفها وخصواياتها. 

 الدرب الوحيد ل حقيق ال غيير الثوري واالج ماعي في 
ً
يكن يوما

كوبا  والثورة الكوبية لم تق صر في كفاحها على حرب العصاإال في 

أدغا  وأرياف كوبا  إ  رافق ذلك أش ا  عديدة من النضا  

ان املدني العّمالي والتالبي في املدن واإلضراإال العامة والعصي

وغيرها. وقد شهدنا في السنوال ا خيرة  وفي ساحة ڠيڤارا النضالية 

الرئيسية أي أميركا الالتينية  تحوالل اج ماعية وسياسية تحققت 

إذساليب نضالية أخرى مث  العم ية االن خاإية التي تنامت في 

 ل  عبير عن التموحال الشعبية 
ً
العقدين ا خيرين وأضحت منبعا

 تة الشعب على نحو غير مسبو  ول مرة ا ولى في تاريخ وتعءيء س

أميركا الالتينية  حيث تّم واو  قوى وقادة تقدميين واشتراكيين إلى 

الس تة عن طريق االن خاإال وفوز املرشحين اللين يعبرون عن 

وهي حالة تؤكد على ما سبق وذكرناه  59مصالح الجماهير العريضة.

ي ة املدى  إينما الكفاح املسلح أن الثورة هي حالة مم دة وطو 

ومعاركه هي حالة نضالية وأس وب كفاح في مرح ة معينة وضمن 

. وللا فعن ان صارال أميركا الالتينية التي شهدنا 
ً
ظروف معينة أيضا

 
ً
في ا عوام ا خيرة هي تتورال طبيعية لتراكم الفع  الثوري إد ا

 إلى ت
ً
شافيز وغيرهم. إال أن من سيمون إوليفار إلى تش ى ڠيڤارا واوال

 اللين ال يؤمنون إال اريخ ال يفهمون هله الرؤية.

في زمننا هلا  ااب  َمْن يؤمن إالكفاح املسلح وكذنه آٍل من 

ماٍض غاإر أو من كوكٍب آخر. كيف ال وقد غس  الختاب الرأسمالي 

                                                 
 كوبا انتخابات :الالتينية عواد: "امريكا الدين لالستفاضة انظر مقالة الصديق د. نور 59

 إكوادور" في موقع "كنعان"، على الرابط التالي:  ومواطنة
http://kanaanonline.org/quarterly/?p=26 

http://kanaanonline.org/quarterly/?p=26
http://kanaanonline.org/quarterly/?p=26
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عقو  الكثيرين اللين اس دخ وا مقاومة الشعوب املشروعة 

 ها "إرهاب".وكفاحها البتولي وكذن

َهدة من وسائ  النضا ؟ وكم 
َ
فماذا تبقى ل شعوب املضت

 من مح   غادر مس عمراته إرض ى وبدون مقاومة وهءيمة؟

في املقاإ   وعلى سبي  املقارنة  نرى أن املقاومة العربية في  

العرا  ولبنان وف ستين  تضفي على أطروحة ڠيڤارا في الكفاح 

 يؤكد ما آمن إه و 
ً
ناض  من أج ه. فبغض النظر عن املسلح بعدا

  2006حساب ا رباح والخسائر للحرب الصهيونية ضد لبنان عام 

والتي قي  فيها الكثير  إضافة إلى تجربة املقاومة العراقية ضد 

االح ال  ا ميركي  وتجارب املقاومة الف ستينية ضد العدوان 

  2014الصهيوني امل كرر على قتاع غّءة وبش   خاص حرب تّموز 

بغض النظر عن هله الحساإال  فعن الحقيقة املاث ة أمامنا 

إوضوح وعناد هي انه ال يمكن تجاه  أو ال ق ي  من أساليب حرب 

العصاإال وحرب الشعب ومدى نجاعتها  مما يعيد إلى ا ذهان 

 أن الكفاح املسلح والعنف الثوري هو أس وب ولى 
ً
سؤا : ه  حقا

ح ة جديدة: غياب القتب االشتراكي زمنه ملجرد أننا نعيش اآلن مر 

وهيمنة القتب ا ميركي الوحيد على مقدرال الشعوب ومصائرها 

 وبتش عوملة رأس املا .

( لم تعد إستراتيجية  في نظر الكثيرين من من قدي ڠيڤارا  6

دل امل غيرال الدولية منل 
ّ
االحة في عاملنا املعاار. فقد ول

 ومخ  
ً
 آخرا

ً
 عن زمن تش ى ڠيڤارا كما يقو  استشهاد ڠيڤارا عاملا

ً
فا

هؤال . وهي مشاهدة دقيقة في جرد ال تورال العميقة التي هّءل 
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العالم بعد االنهيار السوڤييتي وإح ام الوحدانية القتبية 

الرأسمالية قبضتها ع يه. وفي شرح هله امل غيرال التي يذتون بها 

على دعائم ل برير مقولتهم  يسترس  هؤال  في أن عالم اليوم يقوم 

مخ  فة أهمها: نظام عاملي جديد جا  إثر االنهيار السوڤييتي  حارب 

 موتها  مث  زوا  
ً
السرديال ال اريخية الكبرى ورّوج لنهايتها مع نا

القومية واندحار االشتراكية ومشروعها  ونهاية ال اريخ واستسالمه 

ملة رأس لوحدانية القتبية ا ميركية وهيمنة اإلمبريالية الغربية وعو 

 املا  إءعامة الواليال امل حدة.

ويبدو أن الكثيرين لم ين بهوا إلى أن قرا ة ڠيڤارا على هلا 

النحو تنتوي على تعامي عن رؤي ه في أن الثورة ضرورة تاريخية كي 

ي حرر اإلنسان من كافة أش ا  االس غال   وهي رؤية ت ضمن 

موليتها وتكيفها اس مرارية النضا  طوي  املدى وديمومة الثورة وش

مع امل غيرال املح ية والدولية. يقو  ڠيڤارا "ك  فع نا م الثوري م 

 ارخة في وجه اإلمبريالية". للا فعن كنه أطروحال ڠيڤارا 
ّ
ليس إال

ي مث  في املقاومة ومحاربة اإلمبريالية والرأسمالية دون هوادة وأينما 

د تناسب تواجدل  وأن حرب الغّوار ليس سوى أحدى الوسائ   ق

 ما وال تناسب اآلخر  وقد تثبت صحتها وفعاليتها في حالة إينما 
ً
إ دا

. ولع  
ً
ت قى الهءيمة في حالة أخرى  وقد تنجح اليوم وتفش  غدا

( وحتى مغادرته 1959مسيرة ڠيڤارا منل ان صار الثورة الكوبية )

( كانت خير دلي  على قناع ه إاس مرارية 1965كوبا إلى الكونغو )

  طوي  ا مد وأممية الثورة ضد اإلمبريالية والرأسمالية وهو النضا

ما ال يتنافى مع ضرورة وح مية الكفاح املسلح وحق الشعوب في 

 ممارس ه ضد أعدائها مهما كانوا. 
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( أما عن اتهام ڠيڤارا إالعق ية "املتهورة" و"املستهترة"  7

ه تميز فاللين يعرفونه عن قرب واللين شاركوه نضاله يقّرون إذن

 
ً
بشجاعة نادرة وفق قو  قائد الثورة الكوبية فيد  كاسترو مضيفا

أن الشجاعة والتهور أمران مخ  فان. والحقيقة أن ڠيڤارا كان 

يدرس ساحال النضا  دراسة جدية قب  اتخاذ القرار واإلقدام على 

خوض الكفاح املسلح  كما حص  في حالتي الكونغو وبوليفيا  كما 

ف املوضوعية واللاتية )السياسية واالج ماعية كان ي محص الظرو 

واالق صادية والديموغرافية والجغرافية( إن كانت مواتية إلطال  

فڠيڤارا لم يك ِف إمجرد ال نظير ل كفاح املسلح  60الكفاح املسلح.

 ل عديد من 
ً
إ  مارسه إبسالة وريادة فائقة  ولهلا أاب  م هما

 حركال الكفاح املسلح وحرب العصاإال.

وفي حين اع بر ڠيڤارا الكفاح املسلح في العديد من الحاالل 

وضمن سيا  وظروف معينة الوسي ة الرئيسية لكفاح الشعوب من 

 -أج  ال حرر الوطني واالس قال  وال خ ص من الهيمنة اإلمبريالية 

إال  -وما زالت هله ا طروحة صحيحة في قوانين مقاومة الشعوب 

 يدرس ظروف 
ً
الساحة النضالية ل كون مواتية لهلا أنه كان أيضا

الش   من النضا . فهو  على سبي  املثا   لم يدافع عن حرب 

 العصاإال في املدن  وذلك لعدة أسباب أهمها: 

                                                 
، كان عدد سّكان هذا البلد أربعة 1966لدى وصول ڠيڤارا الى بوليفيا في نوفمبر  60

ماليين نسمة. إثنان وأربعون بالمئة من هؤالء كانوا يموتون بسبب سوء التغذية، 

% من المنازل أدنى الشروط 86انوا دون مأوى، فيما لم يتوفر في بالمئة ك 10و

 الصحية.
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أنه لن ُيك ب لها النجاح بسبب اس حالة تشكي  الت يعة  -

 املقات ة؛

ها من  -
ّ
وأن مث  هله الحرب تتسبب في خسائر إنسانية فادحة ج 

 ا طفا  والنسا  واملدنيين.

وهنا ال إّد من ال مييز إين اإلخفا  بسبب ظروف قاهرة 

وتحديال كبيرة واجهها في ساحال نضاله ولم ي مكن من ال غ ب 

ع يها )كما حص  في الكونغو وبوليفيا(  وبين اإلخفا  بسبب التهور 

واالسته ار. هلا ناهيك عن تخلى القوى التي عّو  على دعمها 

 في توفير الحاجال ال وجستية كما حص  مع ومسا
ً
ندتها خصواا

قيادة الحءب الشيوعي البوليفي أثنا  نضاله في ذلك الب د. فالوقائع 

تحدثنا  عن تخلي قيادة الحءب الشيوعي البوليفي عن تقديم 

الدعم لڠيڤارا وحنثوا وعودهم  وعن العديد من كوادر ذلك الحءب 

ليفية وعادوا إانتباعال رافضة زاروا ڠيڤارا في ا دغا  البو 

ومم عضة من تك ي اته التي رأوا أنها "غير الواقعية". وال شك أن 

 إاملوقف السوڤييتي وا 
ً
مجم  موقف هلا الحءب كان م ذثرا

 مال اته.

 في 8 
ً
( يف قر كثيرون ممن ان قدوا ڠيڤارا  خصواا

 البيروقراطية والحءبية
ً
  ا وساط ا كاديمية "الباردة" وأيضا

يف قرون إلى الروح الثورية والخيا  الثوري اللي دفع انتالقة 

ڠيڤارا نحو النضا  ا ممي. وهي مسذلة تشترط وجود الوعي واإلرادة 

الثورية. ويدفعنا هلا ال ح ي  ل  مييز إين تعاطف اإلنسان العادي 

مع املضتَهدين  إما في ذلك املواقف ال فظية التي تمأل فضا ال 
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الم والديموغاغية وحتى ا كاديميا  من جهة  وبين السياسة واإلع

هدين ومعهم 
َ
تتوع املناض  الثوري ل ق ا  من أج  الفقرا  واملضت

أينما كانوا. ومن هنا  فعن ال ح ي  ا كاديمي لڠيڤارا يظ مه  نه 

تح ي  إارد وجبان. لع  ما يثبت ما نلهب إليه أن ڠيڤارا ال يءا  

ير ويسعى إلى الثورة. هلا ناهيك  عن أن أيقونة ل   من يؤمن إال غي

 ما تهدف في 
ً
الكثير من االدعا ال التي ت خل مظهر النقد  كثيرا

محص تها إلى تشويه الفكر الثوري  ال فكر ڠيڤارا لوحده  وتدمير 

 وعي ا جيا  الناشئة.
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 الفصل السابع عشر

 مفهوم الوعي الجديد عند ڠيڤارا

 

أن الفكر ليس في ذاته قوة مادية  إ  في ه  نس ي البعض »..

ايرورته وعي الجماهير؟ أما الشيوعيون فهم اللين يع مون أن 

 هي أعصابهم  
ً

 هو جسدهم  وأعصاإا
ً

ل نظرية الع مية جسدا

 في 
ً

وعاطفة هي عاطفتهم  وأّن لها حياة هي حياة نضالهم  وحبا

العيون عيونهم حتى الشهادة. ف يبحث )امل فكرون( عنها في هله 

  تدكه وتحاوله  تشق 
ً

التي ترى  وفي ا يدي التي تحاو  ال اريخ يوميا

 «فيه درب ال حرر...

 مهدي عام 

 

 في "النظرية في املمارسة السياسية"

 في فكر تش ى ڠيڤارا 
ً
 رئيسيا

ً
  خ ق الوعي الثوري والنقدي محورا

ّ
ش 

 في مسيرته النضالية. ولع نا ال نبالغ
ً
 مركءيا

ً
إذا ق نا إن  واح   موقعا

العديد من مساهماته الفكرية واالق صادية والثورية ت محور حو  

هله ا طروحة التي تع بر الوعي الجديد حجر ا ساس في إنا  

 إلى "اإلنسانية ال ام ة".
ً
 اإلنسان الجديد واملج مع الجديد واوال
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نتناو  في هلا الفص  إش الية الوعي عند ڠيڤارا وأهم 

 تر  املسذلة في املحاور ال الية:أبعادها  وسوف ن

 ( تكوين الوعي: منت قال ومفاهيم1

 ( جدلية الوعي... والعم ... واإلن اج 2

 ( تكوين الوعي واالشتراكية 3

*** 

على خالف ما يبدو ل كثيرين أن ڠيڤارا كان ي عج  العم ية 

الثورية سوا  في كوبا أو في سعيه ل ثورة ا ممية في الكونغو 

وبوليفيا  وعلى خالف ما اتهمه إه كثيرون إالتهور والتسرع  كان 

 إذا اك م ت ظروف 
ّ
ڠيڤارا يدرك في العمق أن الثورة ال تن صر إال

. ولكن ما كان ڠيڤارا يرفضه  وما يبدو أن نجاحها اللاتية والثورية

الكثيرين لم ي  قتوه في مسيرة هلا الثائر  هو حالة السكون 

واالن ظار "لنضوج ظروف الثورة" دون الفع  اإلنساني  ومن هنا 

كان ينظر إلى دور الفرد والثائر واملثقف الثوري والت يعة الثورية 

ء في اإلعداد ل عم ية وبؤر الكفاح املسلح  كدور حاسم وعام  محف

 الثورة وانضاجها وتوفير شروط ان صارها اللاتية واملوضوعية. 

أّما في مرح ة ما بعد الثورة  أي بعد ان صارها وإمساك 

القيادة الثورية إمقاليد الس تة والشروع في ال نمية االشتراكية 

وبنا  املج مع واإلنسان الجديدين  فقد أدرك ڠيڤارا أنها مرح ة 

ة إالكثير من املسؤوليال وال حديال وال عقيدال وأن أولوياتها مثق 

ت مث  في اإليفا  إاالح ياجال املعيشية ا ساسية ل شعب وال صدي 
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ملهام ال نمية االق صادية واالج ماعية والبشرية. غير أن ڠيڤارا 

 إرؤية ثاقبة أن الثورة لن تس تيع إ وغ أهدافها دون أن 
ً
أدرك أيضا

فاهيم التي كانت سائدة في العهد البائد ودون أن تنق ب على امل

تخ ق منظومة جديدة من القيم واملفاهيم أي دون أن تخ ق 

اإلنسان الجديد. وهله  حسب ڠيڤارا  عم ية تتو  وتحيط بها 

املعوقال وال عقيدال التي ت فاول من مج مع إلى آخر  ومن حالة 

 ثورية إلى أخرى.

من العاج  وامللح الشروع  ومن هنا  كان ڠيڤارا يرى أنه

إخ ق الوعي الثوري وال مهيد لفرش ثقافي ملرح ة جديدة ومفاهيم 

م تشتبك  من خال  عم ية 
َ
جديدة كي تدخ  حيز ال نفيل  ومن ث

إنا  املج مع الجديد  مع اإلن اج واملمارسة وال جربة بغية تراكم 

 إلى الحالة ا رقى  الوعي ا رقى. وي ضمن
ً
هلا  فيما  ال جارب واوال

 من مفاهيم ڠيڤارا وهي أن املمارسة هي 
ً
 مركءيا

ً
ي ضمنه  مفهوما

التي تخ ق الوعي الجديد. فالواقع عنده هو اللي يس دعي الحاجة 

إلى خ ق وعي جديد ل نضا  من أج  تجسيد ا هداف وتحقيقها. 

 
ً
 ثوريا

ً
إ  مال أخرى  آمن ڠيڤارا إان املمارسة النضالية تخ ق واقعا

 نضالية تساهم في خ ق الوعي والثقافة الجديدين. وحالة 

(1) 

 تكوين الوعي: منت قال ومفاهيم

 -انت ق ڠيڤارا من ربط الوعي إتبيعة البنى االج ماعية  

االق صادية )التبقية( أي البنى املادية ال ح ية. إمعنى أن هله 
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لى ا خيرة هي التي تن ج القّيم وا ف ار والثقافة )والعق ية( وتعم  ع

ترسيخها وتعميقها وادامتها في املج مع  مما يفض ي إلى االس ن اج 

إذن الوعي في جوهره حالة اج ماعية وليس مجرد حالة ذهنية أو 

عق ية أو ثقافية مجردة. وع يه  فان خ ق الوعي الجديد  النقدي 

االق صادية.  -والثوري  يجب أن ينت ق من تغيير البنى االج ماعية 

  العناار ا ساسية في لللك رأى ڠيڤار 
ّ
ا في املكونال ال الية ما يش 

 خ ق الوعي الجديد:

 ( دور الثقافة في خ ق الوعي الجديد؛1

 ( ال ثقيف اللاتي: مسؤولية املج مع والفرد؛2

( تجديد الفكر وا خالقية الشيوعية وربط الوعي الجديد 3

 إاملمارسة وا خالقية الثورية والشيوعية؛

 وا جيا  الجديدة وديمومة الثورة. ( الوعي الجديد4

 

: الوعي النقدي وبنا  الثقافة الجديدة
ً
 أوال

تكمن حجة ڠيڤارا ا ساسية في أن النضا  من أج  

ال حرير  تحرير الوطن واملج مع واإلنسان  من جهة  وم افحة 

 
ً
 جامعا

ً
الرأسمالية واإلمبريالية من جهة أخرى  يمثالن مركبا

synthesis  لإلنسانية والثورة في سبي  وعي جديد  وأن هله 
ً
متزامنا

الثقافة الجديدة هي ا ساس الضروري ل ذسيس قيم جديدة والتي 

 تخ ق إدورها تغييرال فع ية م موسة في مس كية الفرد والجماهير. 
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ال يتسنى إنا  ثقافة جديدة ووعي نقدي ثوري دون منظومة 

وروث قّيم العهد القديم أف ار ونسق فكرية جديدة تح  مح  م

البالية وتجسد قّيم الواقع الجديد واملنشود. فهله ا ف ار واملفاهيم 

 هي حجر ا ساس آلية ثقافة جديدة وأي وعي نقدي جديد:

( شريتة أن تظ  م  صقة إواقع اإلنسان وتعبر عنه 1

وتعم  لخدمة مصالحة واإليفا  إاح ياجاته ا ساسية واملعيشية. 

أو  ما ي ت ب  أن تكون هله ا ف ار قادرة على  وي ت ب هلا 

ال غيير إمعنى إنجازه وتحقيقه. فال قيمة لألف ار عنده  الف سفية 

منها على وجه الخصوص وت ك ذال ا بعاد االج ماعية ال اريخية  

ال قيمة لها إن إقيت مجردة  أل هم إال القيمة الغيبية التي ال تعنى 

ة الحقيقية لألف ار تكمن في قدرتها إاإلنسان واملج مع. فالقيم

( على اكتشاف الحقائق الجديدة على أرضية 
ً
)وقدرتها ال امنة أيضا

 دراسة ووعي الواقع الجديد من أج  تغييره. 

( يس تبع هلا أن تبقى هله ا ف ار في حركة مس مرة 2

ومواكبة لحركة ال اريخ واملج مع وم فاع ة معهما فاع ة فيهما في 

   وع يه تواا  ال ي
ً
 ساكنا

ً
نقتع. فالثقافة وموروثها ليسا أمرا

ت مث  املهمة )واإلش الية( في انع ثقافة جديدة ت كيف مع الواقع 

 الجديد وتتناغم مع م ت باته ومس جداته.

 ومالئمتها 3
ً
( هلا يعني أنه ي وجب اخ بار هله ا ف ار دوما

نائها لفهم الواقع وقدرتها على الفع  فيه  وكللك من أج  إغ

وتعميقها وإزالة ما ع ق بها من شوائب وتشويهال وزيف. ولع  في 
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هلا ي جلى ما قصده ماركس في عبارته الشهيرة حو  مهمة الف سفة 

 في تغيير الواقع وليس مجرد تفسيره. 

من حيث قدرتها على ام حان  -( ال تكمن أهمية الثقافة 4

في أن  -واملس جدال الءمن والديمومة والصمود في وجه امل غيرال 

تصب  م خشبة م   سة إحجة الحفاظ على قيمتها ا زلية والى ما 

ورا  الحاضر وما بعد اآلني  إ  تكون املهمة في القدرة على اخترا  

بعد الءمن مح فظة على حيويتها: أي قدرتها على فهم الواقع إ   

سج مس جداته وتغييره. ويس دعي هلا أن تكون الثقافة قادرة على ن

كافة العناار الضرورية ل وفير الحاجال ا ساسية عبر ال تور 

 االج ماعي م ال اريخي.

 

: الوعي وال ثقيف اللاتي
ً
 ثانيا

لم ي وخى تش ى ڠيڤارا في أعماله وك اإاته أن ي وقف عند 

حدود ال ح ي  أو طرح املوقف السياس ي  وإنما حرص على أن يقدم 

 ل س وك اإلنساني واملعرفي 
ً
والفكري  كما حرص على خ ق نموذجا

وعي نقدي ثوري تح يلي قادر على مواجهة ال حديال املقب ة 

 
ً
 وأوجهه م عددة وجديدة. وتعبيرا

ً
والصراعال التي ست خل أبعادا

عن التزامه الفكري والعملي  ربط ڠيڤارا الوعي وال ثقيف اللاتي 

 كبيرة في ايا
ً
غة إال نمية الفكرية وال تور السياس ي وبل  جهودا

املفاهيم النظرية في خضّم نشاطاته ومسؤولياته الكثيرة وامل عددة. 

وقد كان السعي الحثيث إلى املعرفة والبحث والدراسة وال ثقيف 
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  هو العام  
ً
بعه ڠيڤارا منل أن كان يافعا

ّ
اللاتي الصارم اللي ات

الرئيس ي اللي حكم نشاطه وساهم في اق  أف اره وس وكه الثوري 

د ُعرف عنه شغفه إالقرا ة وحبه ل ك ب حتى في أشد واإلنساني. وق

 على حياته.
ً
 اللحظال اعوبة وخترا

دعى ڠيڤارا إلى ما سّماه "ال ثقيف اللاتي املنظم"  وطالب 

الفرد واملج مع إالقيام إمسؤولي ه حيا  هله العم ية التي ت خل  

 حسب رأيه  مسارين متزامنين:

 الترإية على نحو مباشراملج مع إال ثقيف و  إه يقوم ( مسار1

 61وغير مباشر؛

 في عم ية 2
ً
( واملسار اآلخر ي مث  إما يقوم إه الفرد مساهما

 تكوين ذاته ووعيه 

 عن طريق ال ثقيف اللاتي.

أما الوسي ة الوحيدة ل حقيق ذلك فهي ال ثقيف املنظم  

واللي يمكن اكتساإه من خال  مراح  مخ  فة يتنامى فيها دور 

ولم ينكر ڠيڤارا أن هله العم ية مضنية وت ت ب  العم  الجماعي.

الكثير من الجهد والوقت  إال انه كان يرى فيها مهمة ملحة وعاج ة. 

لللك  وبدافع من حراه على ال عجي  بها  طّور طرائق ووسائ  

                                                 
أجل خلق اإلنسان الجديد، عملت الثورة الكوبية على محو األمية ومنح جميع  من 61

أفراد المجتمع التعليم المجاني وغير ها من الخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية 

نتصار الثورة الكوبية عامان حين أعلنت المجانية الشاملة. ولم يكن قد مضى على ا

بدأت يوم األول من يناير  الحكومة الثورية "الحملة الوطنية لمحو األمية" والتي

ديسمبر من العام ذاته وتعتبر بحق أكبر حملة منظمة لمحو  22وانتهت في  1961

 األمية في العالم.
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 في ذلك إين املصالح الفردية 
ً
مخ  فة في تجنيد الجماهير جامعا

ملعنوية والعم  التوعي وغيرها والجمعية. ولع  الحوافء املادية وا

كانت من أهم هله اآلليال شريتة أن تواكب عم ية تكوين الوعي 

 في هلا 
ً
وتعميقه كوسي ة ل  قدم نحو االشتراكية. وسوف نفرد فصال

 الك اب ملناقشة موقف ڠيڤارا من الحوافء املادية واملعنوية.

 أما مسيرة ڠيڤارا  ف ح ي لنا قصة اإلنسان في إنا  ذاته

وتهليبها وإثرائها إالقيم الع يا وتشبثها إعرادة اإلنسان وقدرته  رغم 

الظروف غير املؤاتية أو املعاكسة  على أن يخ ق ذاته  وان ينحت 

 طريقه في خدمة املج مع واإلنسانية.

 إلى أن دور 
ً
وفي هلا السيا   ال فت ڠيڤارا أيضا

 صنيع ال كنولوجيا ال ينبغي أن ي وقف عن اس خدامها في ال

واإلن اج االق صادي وحسب  أو "اس خدامها لترويض الشعب"  إ  

"انه يمكن وضعها في خدمة الشعب ل حريره"  حسب قوله. وهله 

هي اإلش الية ا ساسية. فالنمو االق صادي وحده لن يج ب ال قدم 

االج ماعي إالنسبة لألغ بية  وال حديث في ظ  نظام الهيمنة يج ب  

 من أج  الهيمنة" وتعميقها. غير أن  في أفض  ا حوا  
ً
"تحديثا

العام  الحاسم في ك  هلا هو النشاط اللي يحرر اإلنسان 

 (. actividad libereradoraوإإداعه )النشاط ال حريري 
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: املمارسة الثورية وتكوين الوعي 
ً
 ثالثا

ليست البنية االق صادية ل مج مع وحدها هي التي تحدد 

ها كما يع قد الكثيرون  إ   كما يرى ڠيڤارا  طبيعة الثورة ومهام

فعن املمارسة الثورية تساهم هي ا خرى إدور هام وحاسم في تحديد 

ت ك التبيعة وت ك املهام   نها تمن  القوى االج ماعية م 

  القوة الدافعة في 
ّ
االق صادية اإلحساس اإليجابي والقوي وتش 

. وهي )أي املمارسة فع  الجماهير والتزامها إالثورة والنضا 

الثورية( كما قا  ڠيڤارا هي الوحيدة التي يمكنها تهيئة الظروف 

ل  غيير االج ماعي وخ ق الواقع الجديد. وقد وجد ڠيڤارا في 

 الوسائ  ال الية أهم عناار هله املمارسة في: 

 ( تعبئة وتوعية الجماهير ال ادحة والفقيرة واملظ ومة؛1

واملناهج ال ع يمية في املدارس واملعاهد ( توجيه الترإية 2

والجامعال نحو خدمة أهداف الثورة واملساهمة في إنا  املج مع 

الجديد وتنشئة ا جيا  الصاعدة على ال ضحية من أج  ال   

الجمعي  وهو ما ي ت ب أن يكون ال ع يم املدرس ي ومناهج املعرفة 

حياة اليومية والع وم قاإ ة ل ترجمة إلى ممارسال عم ية في ال

 للجماهير؛

 ( النضا  إالتر  والوسائ  الرادي الية؛3

( بعد االستيال  على الس تة  ي وجب على القيادة الثورية 4

 اس خدامها  غراض خ ق الواقع الجديد.
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هله هي مهام الراهن التي من خاللها يتسنى تحقيق تنمية 

وحسب  ولكن الفرد واملج مع اللي ال تكمن في ال نمية االق صادية 

. وت كرر هله ا ف ار املركءية في نصوص 
ً
في تحرير اإلنسان أيضا

ڠيڤارا ا ساسية مث  "في نظام ال موي  عن طريق امليزانية" 

 معناه". : و"ال ختيط االشتراكي

 

 وعي الفرد إين املوروث والجديد 

لقد اه م ڠيڤارا إدور الفرد والجماهير في املج مع وتغييره  

 أن 
ً
هناك عالقة ديالك يكية ل ثقة إين الفرد والجماهير. هلا مؤكدا

من ناحية  ومن ناحية ثانية  أولى عالقة الجماهير إالقيادة إالغ 

 ا همية.

   نه ال يءا  يحم  
ً
 جاهءا

ً
يرى ڠيڤارا أن الفرد ليس من وجا

في وعيه جوانب س بية موروثة من املاض ي ينق ها معه إلى الواقع 

ما كان يؤمن  إان محو هلا املوروث من خال  الراهن الجديد. ك

تتور املج مع الجديد  ي ت ب تتوير وعٍي جديد يتسم إقّيم ذال 

مواافال جديد. وهلا ما قصده إقوله الشهير:"... على املج مع 

إذسره أن ي حو  إلى مدرسة كبيرة". وع يه  فعن درب ال حو  في 

ثير من ا حيان الوعي طوي  وحاف  إالصعوبال  وقد ي ت ب في ك

ال قدم في ختوال إلى ا مام  وأخرى إلى الورا . فمحو الواعي 

.
ً
 وم وااال

ً
 دؤوبا

ً
 الءائف حسب ڠيڤارا ي ت ب عمال
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 الوعي والنضا  الجماهيري  

ليس من العسير إيقاظ الوعي وشحل الهمم في ا وقال 

العصيبة وزمن ا زمال وهو ما يّسر من تفعي  الحوافء املعنوية. 

إيد أن العبرة تكون في الحفاظ على هله الوتيرة في تنمية الوعي 

الجديد  اللي ي مث  في عقلي جمعي بعير عن املصلحة العامة 

والجمعية ل ناس واإلنسانية  واللي يتش   مع تتور املج مع 

الجديد  ورفع الفعالية اإلن اجية ال لان ي ت بان خ ق الوعي حيث 

ي جديدة". هلا ك ه  ي ت ب تتوير وعي "تم  ك القيم معايير ومعان

 جديدة  وهو ما دفع ڠيڤارا ل قو  إذنه 
ً
ت خل فيه القّيم أانافا

 "يجب تحوي  املج مع في مجم ه إلى مدرسة عمالقة."

في هلا السيا   تجدر املالحظة أن تجربة الثورة الكوبية  

وعم ية إنا  االشتراكية في كوبا خ قت قناعال راسخة لدى ڠيڤارا 

إان ال جنيد الواعي للجماهير يمكن أن ي حو  إلى عام  موضوعي في 

الحياة السياسية والنضا  االج ماعي. وقد عاين ڠيڤارا هله العبرة 

إذم عينيه  وأشار مرال عديدة إلى دور الجماهير الحاسم في الثورة 

الكوبية وحماية منجءاتها ومشاركتها الحاشدة في السنوال ا ولى 

  صارها. التي ت ت ان

كما حص  في لحظال فارقة أملت إ  ك الجءيرة: في أعقاب 

(  وأزمة  1966الغءو اإلمبريالي ا ميركي لخ يج الخنازير )أإري  

( وما ااحب هاتين الواقع ين من 1962الصواريخ الكوبية )اك وبر 

اس ماتة الجماهير وتفانيها في الدفاع عن الوطن والثورة وتجسد 

م  التوي ة واملضنية  والعم  التوعي إال ذلك في ساعال الع
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مقاإ   والنضا  من أج  إيجاد الح و  ل معضالل اليومية 

واإليفا  إحاجاتهم ا ساسية إعم انيال ضئي ة وفي مواجهة غءوة 

 إمبريالية لم ت وقف منل ذلك الحين.

من هنا  يمكننا القو  أن هله ال جارب زرعت في وعي 

مسذلة الوعي وا خالقية الشيوعية ڠيڤارا إلور مفاهيمه حو  

الثورية حيث رأى  وهو الثوري امل  حم إالجماهير وحياتها ونضالها 

اليومي  العالقة الجدلية إين الظروف اللاتية واملوضوعية التي 

تدفع إالثورة  كما الحظ  وبالقدر نفسه  ال حو  االج ماعي 

 الشعبية.  وال قدم االق صادي اللي أحءرته كوبا إفض  املشاركة

 ما تتردد ومفادها: 
ً
يعيدنا هلا إلى مقولة ماركس التي كثيرا

إن سالح النقد ال يمكن أن يح  مح  نقد السالح  القوة املادية ال 

يمكن اإلطاحة بها إال إالقوة املادية  لكن النظرية تغدو هي أيضا 

 قوة مادية حين تس حوذ على الجماهير. 

 

 الوعي والبيروقراطية 

يڤارا من خال  ت ك ال جارب وا زمال التي عصفت الحظ ڠ

إكوبا في السنوال ا ولى بعد ان صار الثورة  كيف تق صت 

البيروقراطية وانخفض معد  غياب العما  عن مواقع عم هم رغم 

تجنيد العديد منهم في مهام الدفاع العسكري. أدرك ڠيڤارا حينلاك 

ثورية وهو ما شهده طبيعة ودور البيروقراطية في تدمير الروح ال
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فيما بعد في زياراته لالتحاد السوفيتي وب دان أوربا الشرقية ش   

 هاجسا دائما لديه. 

 

: الوعي وديمومة الثورة
ً
 رابعا

 الوعي الجديد: مشروع طوي  املدى

تفيد القرا ة امل ذنية  ف ار ڠيڤارا ومسيرته  أنه كان يدرك  

"  أن درب ال حو  في على خالف ما ُيروج عن نءعه نحو "التسرع

الوعي طوي  وحاف  إالصعوبال  وقد ي ت ب في كثير من ا حيان 

ال قدم في ختوال إلى ا مام  وأخرى إلى الورا . فمحو الواعي 

. ففي املرح ة االن قالية ومرح ة إنا  
ً
 م وااال

ً
الءائف ي ت ب عمال

ى االشتراكي واملج مع الجديد  يقو  ڠيڤارا  إنه "يمكننا أن نر 

الشخص الجديد ُيولد  إال أن اورته لم تك م  بعد  إ  لن يتسنى 

اك مالها  ن هله العم ية تسير بش   مواٍز ل تور أش ا  اق صادية 

 جديدة."

تن مي أف ار ڠيڤارا في أطروحة الوعي وخ ق اإلنسان الجديد 

وغيرها إلى ت ك النسق من ا ف ار التي تتسم من حيث الجوهر 

تها على مقاومة عوام  ال قادم والهرم  لللك ظ ت إديمومتها وقدر 

حية ناإضة حتى يومنا هلا. ولع  أهم ما تتسم إه هله ا ف ار هو 

االنهماك العميق واالنشغا  بهموم اإلنسان من خال  اكتشاف 

املث  الع يا في العدالة واملساواة إين البشر  نها بهلا تس تيع أن 

بشريين وأن تدخ  ال اريخ من تنفل إلى أعما  النفس والعق  ال
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إواإاته الكبيرة كذحد املفاتي  الرئيسية في حاضر اإلنسان 

ومس قب ه. وفي هلا ضمانه حيويتها وقدرتها الالمحدودة على 

 ال جدد. 

وربما يعيننا هلا على فهم ديمومة ا ف ار واملبادئ 

كما اإلنسانية: فقد إقيت قيم املاجنا كارتا  على سبي  املثا   حية  

  وبما ال 62ظّ  إرث وشعارال الثورة الفرنسية م وقدة حتى الساعة

 إيننا ذلك 
ً
 "البيان الشيوعي" اللي ما زا  حاضرا

ً
يق  أهمية وتذثيرا

الحضور البهي والدائم. في هلا السيا   تذتي ارخة تش ى ڠيڤارا 

من أج  خ ق اإلنسان الجديد امل حلي إوعٍي جديد  على الرغم من 

 ار واملفاهيم والحقبال ال اريخية التي ظهرل فيها. ولع  تباين ا ف

ما يمّيز ڠيڤارا أنه كان إين الندرة التي ااغت هله القيم وا ف ار 

 عن الق ا  من أج ها. 
ً
 وأثار حولها الجد  ولم ي ّ  يوما

 

 الوعي وا جيا  القادمة

ال فت ڠيڤارا  ربما أكثر من غيره من مفكري وثّوار عصره  

إلى أن ا جيا  الجديدة هو شرط إقا  الثورة وضمانة اس مرارها. 

كما أنه أدرك من خال  قرا ته ل اريخ الثورال أن إهما  ا جيا  

سيؤدي إلى  -كناق ة واعية ل ثورة وضرورة الس مرارها  -الجديدة 

                                                 

في خدمة المصالح  الدخول هنا في توظيف هذه الشعارات واألفكار النبيلة دون 62

 االستعمارية الفرنسية بسنوات قليلة بعد إعالنها.
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ياعها هباً ا. وفي تحقيق ح مه إاإلنسان اخ فا  إرثها وهدرها وض

الجديد  كان ڠيڤارا يعّو  على الجي  الناش ئ  نه جيٌ  منف ٌ  على 

واقع جديد وراغب في ال ع م  كما انه ال يعاني من الترسبال 

الثقافية ل مج مع الرأسمالي أو ربما يعاني الق ي  منها. ك  هلا  من 

ية ا جيا  الناشئة من خال  منظور ڠيڤارا  كان يس دعي إعادة ترب

 الترإية البيتية واملدرسة واملناهج ال دريسية ومحو ا مية. 

يقو  ڠيڤارا: "على هلا الجي  أن يدفع ثمن املجد 

 بعد يوم من 
ً
إال ضحية. ع يه )أي الجي ( ال ضحية إاللال يوما

أج  إنا  الغد إجهوده... إن التزامكم ي جاوز حدود كوبا  االلتزام 

الشع ة ا يديولوجية ل ثورة في ركن في ا ميركي ين وفي أي ركن  إنشر 

 في العالم حيث يتسنى لصوتنا أن ُيسمع". 

ولع  هلا الفهم ل وعي وضرورته ووظيف ه في انع الثورة 

واس مرارها ودور ا جيا  الناشئة  هو أحد أسرار اس مرارية ڠيڤارا 

 ذاته وديمومة رمءي ه وإرثه.

(2) 

 ... والعم ... واإلن اج جدلية الوعي

 أن ڠيڤارا ربط الوعي إالثورة واملمارسة 
ً
ذكرنا ساإقا

الثورية  وبقدر ال يق  ربط الوعي وتكوينه وتتويره إالعم  البشري 

 
ً
(  وبهلا منحه معاٍن جديدة أكثر عمقا

ً
)والعم  التوعي أيضا

: وفي ايرورة العم  وجدلي ه مع الوعي واشتباك كالهما 
ً
وشمولية

الواقع يولد اإلنسان الجديد. ويع بر ڠيڤارا إين الق ة التي مع 
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تس تيع من خال  تعاليمها وقدوتها وسيرتها  أن تخدم إجدارة 

وفعالية كذداة ل غيير العالقال االج ماعية الرأسمالية ول  دلي  على 

أن وعي العام  يجب أن تكون نقتة االنتال  والبداية في تكوين 

يد" وخوض معرك النضا  االج ماعي واياغة "اإلنسان الجد

 الثوري.

وفي جدلية الوعي والعم  واإلن اج في تكوين الوعي النقدي  

 سنعالج الجوانب ال الية:

 العم  كواجب اج ماعي -

 الوعي والعم  التوعي وال ضحية من أج  املج مع -

 محاربة س عنة العم  -

 ( الوعي وجد  الحوافء املادية واملعنوية )ا خالقية -

 مسؤولية العام : تحسن اللال وال ثقيف اللاتي  -

 الوعي وا جيا  القادمة -

 العم  ك"واجب اج ماعي"

الحظ ڠيڤارا من زياراته لالتحاد السوفيتي ودو  أوروبا 

الشرقية  أن املعض ة الكبرى في تجربتهم تمث ت في اإلإقا  على 

فء املادية بعض اآلليال الرأسمالية في عم ية اإلن اج مث  الحوا

ل عما  وم افذتهم املالية وتعءيءيها والدفاع عنها كضرورة في زيادة 

 ت هله املسذلة إحدى محتال خالف ڠيڤارا 
ّ
اإلن اجية. وقد ش 
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الرئيسية مع نمط اإلن اج السوڤييتي والتي سنعود إليها بش ي  من 

ال فصي  في م ان آخر من هلا الك اب. ومن هنا فان ال حدي 

رآه ڠيڤارا  يكمن في اياغة مفاهيم جديدة وترسيخها  الكبير  كما

في عم ية وعالقال اإلن اج  واالنتال  من ذلك إلى وضع السياسال 

 الجديدة التي ت وخى في نهاية املتاف محو س عنة العم .

 
ً
رأى ڠيڤارا أن خ ق الوعي الثوري الجديد يرتبط جدليا

  ومن هنا نظر إلى بعم ية اإلن اج والعالقال اإلن اجية )التبقية(

 العم  ك"واجب اج ماعي" من زاوي ين هام ين:

  "العم  كواجب اج ماعي" مدخ ه ووسي  ه إلزاله الربط 1 
ّ
( ش 

 إلى 
ً
إين العم  من جهة  وامل افذة املالية من جهة أخرى واوال

محاربة س عنة العم  ومحوها. وقد عم  على ترسيخ هلا املفهوم 

ة الكوبية خال  فترة توليه مهامها كي وتتويره في وزارة الصناع

ينسف قانون القيمة كذحدي اآلليال الرأسمالية ا كثر ختورة 

.
ً
 وتذثيرا

( يق ض ى تحقيق هلا  حسب ڠيڤارا  تغيير العالقال التبقية 2

واالج ماعية من أج  خ ق ثقافة جديدة حيا  عم ية لإلن اج 

ه س عة  قوامها وشرطها ا ساس ي أن ي وقف اإلنسان عن كون

وإقامة نظام يوفر لإلنسان القدرة على تذدية عم ه كعيفا  لواجبه 

 االج ماعي. 

رفض ڠيڤارا  إذن  املفاهيم ال ق يدية في العم  )معد  

ا جور  الحوافء املادية وامل افذة املالية ل عما   تعويض العاط ين 
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عن العم  وغيرها من الظواهر التي شاهدها في زياراته لالتحاد 

لسوڤييتي والدو  االشتراكية في أوروبا الشرقية( وعم  على ترسيخ ا

 مفهوم "العم  كواجب اج ماعي". 

حاجج ڠيڤارا  ودأب على ال ذكيد  أن ال حرر ال ام  

 يقوم إه الفرد 
ً
 اج ماعيا

ً
لإلنسان ي حقق عندما يصب  العم  واجبا

إرض ى تام وحين تقوم ديموم ه على نظام قيم يساهم في تحقيق 

الفع  الواعي في أدا  املهام والواجبال. وهلا يعني  فيما يعني  أنه 

يوجب على اإلنسان أن يفهم أنه ليس ع يه أن يعم  من أج  

مراكمة الس ع املادية  فهلا أمر أناني وفردي  إ  أن يدرك أن 

مهم ه ا خالقية تملي ع يه أن ي فانى في العم  من أج  املج مع. 

  إلى الحاجة 1960ل عما  الكوبيين في اك وبر وقد أشار في محاضرة 

إلى العم  واإلن اج أكثر من مجرد الكفاية والرفاه املادي  وطالب 

عّما  كوبا "إال ضحية من أج  االشتراكية". إاملقاإ  رأى ڠيڤارا أن 

  63املج مع سوف يع ني إالعام  وبذسرته واح ياجاتهم.

 الوعي ونمط اإلن اج

                                                 

هذا تمامًا ما قاله ڠيڤارا في رسالة االستقالة التي قدمها لفيدل كاسترو لدى  كان 63

(، حيث ذكر في تلك الرسالة أنه ليس قلقًا 1965) مغادرته كوبا متوجهًا إلى الكونغو

هذه الرسالة على المأل  وقد قرأ كاسترو ني بهم.على أسرته ألنه يعلم أن الدولة ستعت

مؤكدًا ألنها لم تكن مؤرخة ولكنها وصلته من ڠيڤارافي األول  1965أكتوبر  3 يوم

 . أنظر:1965من نيسان 

Che Guevara Reader: Writings on Politics & Revolution, pp. 

386-387. 
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لفار  الرئيس ي إين النظامين الرأسمالي كان ڠيڤارا يرى أن ا

  العام  ا ساس ي 
ّ
واالشتراكي يكمن في نمط اإلن اج اللي يش 

والحاسم اللي يحدد عالقال اإلن اج ووسائ ه  واللي يحدد طبيعة 

الدولة والس تة إ  واملج مع. وحيث أن نمط اإلن اج يعكس طور 

 اج وعالقاته ال نمية االق صادية واالج ماعية وطبيعة قوى اإلن

والتي تحدد إدورها وعلى أساسها تقوم البنى الفوقية من س تة 

وقانون وأخال  وقيم وثقافة  فعننا نرى أن ڠيڤارا ربط اإلن اج 

املادي إاإلن اج الروحي والثقافي ل شعب  حيث يرافق هلا ا خير 

اإلن اج وال نمية املادية ل مج مع. غير أنه مع إدراكه لدور العم ية 

 من اإل 
ً
 أن ڠيڤارا لم يق   أإدا

ّ
ن اجية في اناعة الوعي ورفعه  إال

 في 
ً
 أساسيا

ً
دور العم  اللاتي في تكوين الوعي  إ  اع بره عامال

 تهليب الوعي واالرتقا  إه.

يقو  ڠيڤارا  في معرض حديثه حو  "ال موي  عن طريق 

من امليزانية"  أنه يضمن الختين ا ساسيين الواجب االلتزام بهما 

أج  الواو  إلى الشيوعية  وهما: ال كنولوجي )ال قدم 

ال كنولوجي(  والوعي. الن الولوج إلى الشيوعية ال يمكن قياسه ال 

إدخ  الفرد وال إمعد  أجر العام . ويضيف في هلا الصدد: "إن 

  ولكن ما هو 
ً
الشيوعية هي الوعي وإن اج البضائع املادية. حسنا

دام امل واا  ل  كنولوجيا... واللي هو اإلن اج إن لم يكن االس خ

نتيجة التركيز الهائ  واملتزايد لراس املا   أي املءيد من تركيز رأس 

املا  الثاإت أو امليت إالعالقة مع رأس املا  امل غير أو العم  الحي. 

تك م  هله الظاهرة في الرأسمالية امل قدمة: أي اإلمبريالية.  ن 

على قيد الحياة بسبب قدرتها على الرأسمالية لم تمت وبقيت 



 220 

اس خدام الرب   املوارد من الب دان ال ابعة وبسبب تصدير 

الصراعال وال ناقضال إفض  تحالفها مع طبقتها العام ة ضد 

كافة الب دان ال ابعة ا خرى. إن إلور ال كنولوجيا االشتراكية 

موجودة في الرأسمالية امل تورة أكثر إكثير مما ُيسمى إنظام 

"ال موي  اللاتي" واللي هو الوريث لش   من الرأسمالية كان قد 

 ل  نمية االشتراكية. 
ً
 تم تجاوزه واللي أاب  إالرغم من ذلك نمتا

يتم  نظام "ال موي  عن طريق امليزانية" إلى تتبيق 

اإلنجارال الرأسمالية وبال الي ي جه نحو املركءية. يقو  ڠيڤارا: 

تباد  الس ع إين  -الرأسمالية  "إاخ صار  فعن محو اآلليال

الشركال  الفوائد املصرفية  املصلحة املادية املباشرة كرافعة...الخ 

واالس فادة من أحدث ال تورال اإلدارية وال كنولوجية  -

الرأسمالية  هلا هو طموحنا... ليس إوسعنا أن يكون لدينا جنرا  

رة الصناعة  موتورز  والتي لديها من املوظفين ما يفو  موظفي وزا

إال أننا نس تيع أن يكون لدينا تنظيم  والحقيقة انه لدينا تنظيم 

 64مشاإه لشركة جنرا  موتورز".

 املشاركة الشعبية والعمالية

أكّد ڠيڤارا على ضرورة املشاركة الواعية )الفردية 

والجمعية( في كافة اآلليال  على مس وى القيادة واإلن اج  وربط 

هله اآلليال إضرورة الترإية ال قنية وا يديولوجية على نحو يضمن 

تراإط هله العم يال وتفاع ها فيما إينها وتتورها املتزامن...". وبهله 

                                                 
64 Yaffe, Helen, Che Guevara: The Economics of Revolution, 

Palgrave Macmillan, London, UK, 2009, p. 238. 
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ل ام  ل  ائن االج ماعي واللي يؤدي إدوره إلى التريق  ي م الوعي ا

 65ال حقيق ال ام لإلنسان لتبيع ه وكسر قيود االغتراب".

كان ڠيڤارا يرى أنه ي وجب على املج مع الثوري أن يفهم 

العالقة إين وعي الفرد واإلن اج. وكان يشدد على حاجة القوى 

 ك املرح ة العام ة أن تءيد من إن اجها من أج  حماية الثورة في ت

من تاريخ كوبا وأميركا الالتينية ومن أج  اإليفا  إاالح ياجال 

ا ساسية ل مج مع. وكان ين قد اس خدام العما  لدورال ال دريب 

 املنهي أو ال ثقيف السياس ي كعلر ل  خ ف أو الغياب عن العم .

لقد أدرك ڠيڤارا ضعف املشاركة العمالية في رسم الختط 

 في مواقفه  إال انه وفي إدارة الشركال
ً
. وفي حين أقّر إللك ع نا

رفض ادعا  معارض ي "ال موي  عن طريق امليزانية" اللين خ صوا 

إلى أن السبب في ضعف املشاركة العمالية هو اف قار العما  

اد  يرون أن الح  لهله 
ّ
ل مصلحة املادية في اإلن اج. كان هؤال  النق

ادة املصانع وأن يكونوا املعض ة يكون في أن يقوم العما  إقي

 عنها  وأن ت حدد الحوافء  س بية وإيجاإية  حسب 
ً
مسؤولين ماليا

 لوحدة 
ً
ن ائج إدارتهم. وقد وافق ڠيڤارا أن يكون عام  واحد قائدا

اإلن اج كممث  ل افة العّما   ولكن ال على تضاد مع الدولة. وعلى 

ن اج  إال أن ال ختيط املركءي أن يس خدم بعقالنية كافة عناار اإل 

هلا ال ختيط ال يمكن إقراره حسب مج س عمالي لوحدة إن اجية 

 واحدة أو حسب رأي عام  واحد.

 العم  التوعي كآلية لخ ق الوعي

                                                 
65

 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 258. 
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اس خدم ڠيڤارا في مسعاه لخ ق الوعي الجديد العديد من 

اآلليال  إال انه رأى في"العم  التوعي" الوسي ة الفضلى ل حقيق 

أهمية خااة  ليس فقط  نه يساهم في إنا   ذلك  ومن هنا أواله

الثورة  إ   نه ضروري ل توير الوعي االج ماعي اللي ال إد 

ح لى إذ كان 
ُ
لإلنسان الجديد أن ي حلى إه. وكان هو نفسه قدوة ت

ينضم في العت ة ا سبوعية  إاإلضافة إلى ساعال عم ه التوي ة  

 السكر في كوبا. إلى العما  في إرنامج العم  التوعي في حقو  

رأى بعض ناقدي ڠيڤارا أن ال توعية التي دعا إليها ڠيڤارا 

تؤدي إلى إن ار الظروف املوضوعية وال ق ي  من أهميتها  فيما وجه 

إليه بعض آخر اتهامال إاملثالية والتوباوية الثورية  كما ذهب 

بعضهم إلى أنه غالى في قيمة العم  ل توعي واس عداد الفرد 

بل  اللال من أج  الوطن والثورة. وال شك أن ڠيڤارا ل  ضحية و 

 أنه كان  إالدرجة ا ولى  رج  
ّ
تميز إنزعال وميو  طوباوية  إال

ممارسة وفع  واس تاع تحقيق الكثير من اإلنجازال في فترة قصيرة 

(. كما أن ڠيڤارا لم يكن أو  1965م  1959من نضاله في كوبا )

اليدوي  نه عم  إيجابي في إنا  املاركسيين اللين شجعوا العم  

 االشتراكية  إ  سبقه إلى ذلك كٌ  من لينين وماو تس ى تونغ.

 

 نحو "إنسانية كام ة": محاربة س عنة العم 

لم يكن هناك مندوحة أمام ڠيڤارا في سعيه نحو "اإلنسانية 

ال ام ة" من معالجة العقبال وال حديال التي تحو  دون الواو  
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 في س عنة العم  إليها. وقد رأى أ
ً
ن العقبة الرئيسية ت مث  تحديدا

في ظ  نمط اإلن اج الرأسمالي. فالإد  إذن  من تغيير العالقال 

االج ماعية في مرح ة ال حو  من االشتراكية إلى الشيوعية  أي الإد 

  
ّ
ل عم  أن ي وقف عن كونه "س عة". أما اإلنسان فيجب أن يش 

 وأن يخ
ً
 وجمعيا

ً
 ق ثقافة جديدة حيا  عم ية موقفا اج ماعيا

اإلن اج ثقافة تشترط أن ي وقف اإلنسان عن كونه س عة وإقامة 

نظام يوفر لإلنسان القدرة على تذدية عم ه كعيفا  لواجبه 

 إلى تحقيق ما دعا إليه ماركس حين قا  إان 
ً
االج ماعي  واوال

ن اإلنسان يص  إلى الحالة ا كثر إنسانية حين يقوم إاإلن اج دون أ

 على أن يبيع نفسه كس عة من اج  اإليفا  إالحاجال 
ً
يكون مكرها

 املادية والفيزيائية.

 

 الوعي الجديد والحوافء املعنوية

أكد ڠيڤارا في كافة أطروحاته على أن الحوافء املادية )مث  

زيادة ا جور  امل افئال املالية واملادية  زيادة العالوال..الخ( ثانوية 

الجديد ووضعها في امل ان الثانوي بعد الحوافء في إنا  املج مع 

املعنوية التي اع برها حجر ا ساس في مشروع االشتراكية الجديدة 

وفي ال غيير االج ماعي املنشود واع برها ضمانة ملس قب  

  66اإلنسانية.
ُ
  للجماهير م انا

ّ
وقد اح   الوعي والفع  الخال

                                                 

 في وجهة النظر الماوية في هذا المجال راجع: لالستفاضة 66
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 في ماركسية تش ى ڠيڤارا اللي اس خد
ً
م ال جربة الكوبية أساسيا

 ودوره فيها ل توير مفاهيمه في هلا املجا .

وقد عرضنا في فصو  أخرى من هلا الك اب موقف ڠيڤارا 

من الحوافء املادية ودورها في الحياة االق صادية وفعاليتها في زيادة 

اإلن اجية  كما تترقنا إلى نقده لنمط اإلن اج السوڤييتي اللي عّو  

 ى حٍد كبير في تحفيز اإلن اجية لدى العّما . على هله الحوافء إل

غير أن ما يهمنا في هلا املقام أن نتناو  أطروحة ڠيڤارا في 

نقده لدور الحوافء املادية وتغ يبه  همية وفعالية الحوافء املعنوية 

)أو ا خالقية( ال في زيادة اإلن اجية وحسب  إ  في خ ق الوعي 

 إلى الشيوعي.الجديد واإلنسان الجديد في املج
ً
  مع االشتراكي واوال

 Moralلقد أولى تش ى ڠيڤارا الحوافء املعنوية )ا خالقية( 

Incentives  جّ  اه مامه التي اس حوذل على موقع مركءي في كافة

أنشت ه الفكرية والسياسية  كما تناو  بعناية إالغة العديد من 

املسائ  امل ص ة بها مث  عالقة الوعي وتتويره عن طريق الحوافء 

ا خالقية  دور هله الحوافء في خ ق اإلنسان الجديد  وتذثيراتها على 

إالجماهير  الدولة والقيادة  تتوير الوعي  الجماهير  الفرد وعالق ه

 الشعبي ودوره في مشاركة الجماهير في إنا  املج مع الجديد.

                                                                                                         

 Material Incentives: Readings from before and after the Death 

of Mao Tsetung ،Liberations Books, Los Angeles, (no 

publishing date.) 
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تميزل أطروحة تش ى ڠيڤارا حو  اإلنسان الجديد عن رؤية 

 ماركس ولينين وحتى ماو تس ي تونغ في املوضوع نفسه. 

فالحوافء املادية والربحية )االق صادية( التي دافع عنها 

 في اق صادهم  هله الحوافء  السوڤ
ً
 مركءيا

ً
ييت ومنحوها موقعا

وفق ڠيڤارا  لم تخدم أو تساهم في تقدم االشتراكية  إذ أنه تسا   

كيف يكون الواو  إلى االشتراكية إاس خدام ا دوال الرأسمالية؟ 

أما املاوية  فقد رأل أن التشجيع املعنوي وامل افذة املادية يسيران 

 
ّ
 إلى جنب إال

ً
 أنها اع قدل أن التركيز في املراح  ا ولى لبنا  جنبا

االشتراكية يجب أن يكون على ا و . كما رأل أن الحوافء املعنوية 

)أو التشجيع املعنوي كما أسم ه( ليست كافية في بعض الفترال 

ال اريخية في إنا  االشتراكية عندما تكون املوارد شحيحة وعندما 

.يكون وعي الناس ما زا  م دن
ً
  67يا

  )
ً
 )اشتراكيا

ً
كان ڠيڤارا يرى أنه إقدر ما يصب  الوعي جمعيا

أي إقدر ما تتسنى إزاح ه من فضا  املصلحة الفردية وا نانية إلى 

خدمة املج مع وال    إقدر ما نجد أن القتاع الشيوعي من 

االق صاد يتنامى ويتسع ليصب  ا ساس في تعءيء الشيوعية بش   

إال أن املهم أن يبدأ هلا في مرح ة ال حو   تدريجي في املج مع.

 االشتراكي وخاللها.

عندما يشعر الفرد )العام   الفالح  املواطن( إذنه جء  

م  ام  من ال   الجمعي )املج مع والوطن(  فان هلا يعتي املعنى 

لجهوده وعم ه. وعندما ين في ال ناقض وال نافس إين حاجال 

                                                 
67 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 258. 
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وهو ما ي جلى لإلنسان في التراإط ومصالح ل فرد ومصالح املج مع  

وال ماث  إينها  وعندما يثق إالفع  املشترك ل    الجمعي  عندها 

 ل مءيد من العتا  وال توع من أج  
ً
 ومس عدا

ً
الفرد يصب  راغبا

املصلحة العامة واملشتركة  ناهيك عن أن شعور الفرد إانه جء  

. م  ام  من ال   الجمعي يضفي على جهوده وعم ه معن
ً
ًى إضافيا

 إلى أنه خال  املرح ة الثورية  يكون من السه  
ً
وقد أشار مرارا

االلتزام وتتبيق الحوافء ا خالقية )املعنوية(  غير أن اإلش الية 

تكون في الحفاظ على اس مرار هلا الوعي الجديد واللي يجب أن 

 يتش   ويتنامى خال  مرح ة ال حو  االشتراكي.

س قب  البنا  االشتراكي  اع قد وفي رؤية استشرافية مل

ڠيڤارا إذنه ك ما ضربت هله القيم جلروها العميقة في وعي 

اإلنسان  وساهمت الحوافء املعنوية في اياغة وعي اإلنسان 

الجديد  نكون قد حققنا العام  ا ساس ي في ال حو  االشتراكي: 

تحرير املبادرة اللاتية لدى الفرد والجماعال وفئال املج مع. 

ندها ال تعود هناك ضرورة ل  وجيه من الخارج من أج  ضمانة وع

املنفعة للجميع كما تءو  الحاجة إلى الحوافء املادية والرقاإة 

والس تة الخارجية ومحاربة الغش والفساد  الن اإلنسان يصب  

" وينت ق في أفعاله وأنشت ه من دوافع ذاتية أي 
ً
"أكثر إنسانية

 ذاتية"  نها تنبع من تصب  أفعاله  كما أسماها ما
ً
ركس  "أنشتة

"اإلرادة الواعية لإلنسان". وعندما تنبع أفعا  اإلنسان من "داخ ه" 

وال تفرض ع يه من "الخارج"  وت حكم في توجيه أنشت ه عوام  

الوعي اللاتي  يعيد اإلنسان اكتشاف نفسه ك ائن وقوة معنوية 

ا تعءز الحوافء ويعيد اإلمساك إاملبادرة في أنشت ه وحياته. هكل
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املعنوية الوعي اللاتي إحرية اإلنسان وتص  إه إلى االنع ا  ال ام 

 في شؤون املج مع وال   الجمعي. ومن هنا 
ً
 وفّعاال

ً
كي يصب  مشاركا

ي ضح دور الحوافء املعنوية في إنجاز االن قا  ال اريخي الكبير من حّيز 

 "الحاجة" إلى فضا  "الحرية". 

  يوجء لنا ڠيڤارا عصارة فكرته وتجرته في ال  مال ال الية

 في أهمية الحوافء املعنوية في تنمية الوعي:
ً
 معا

"نع قد أن تنمية الوعي تكون أكثر فعالية في تنمية اإلن اج  

من الحوافء املادية. ونستند في تقديرنا هلا على تنمية املج مع 

 أن ي 
ً
وقف الضرورية ل حقيق املج مع الشيوعي والتي تق ض ي ضمنا

العم  عن أن يكون ضرورة مؤملة وأن ي حو  إلى ضرورة لليلة. 

وحيث أن هلا ال قدير ينتوي على قدر من اللاتية  فال إد من 

ال ذكد منه من خال  ال جربة  وهو ما نشاهده. فعذا اتضح من 

 ل نمية القوى اإلن اجية  
ً
 ختيرا

ً
خال  ال جربة أن هلا يش   رادعا

له الحالة اتباع مساٍر احٍي والعودة إلى فانه ي وجب ع ينا في ه

 أن هلا لم يحدث بعد  إ  أن هلا 
ّ
. إال

ً
الدروب التي تّم طرقها ساإقا

النهج  مع ما توفر من القدرة على تحسينه  ما فتئ يكتسب املءيد 

 68من الثبال ويؤكد تماسكه الداخلي".

 مسؤولية العام /الفرد: تحسين اللال 

                                                 

 Nuestraالعدد الخامس من المجلة الكوبية "صناعتنا االقتصادية"  68

Industria Economica :الوارد في كتاب Alvarez De Toledo, The 

Story of Che Guevara, p. 298. 
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  لم يكن ڠيڤارا  كما يح و 
ً
لناقديه أن يلكرونا دوما  مثاليا

 لدور 
ً
 له من خال  أحالمه. إ  كان مدركا

ً
 إالواقع وم ختيا

ً
والمباليا

ومحدوديال الحوافء املادية  كما أدرك أهمية أجر العام  في حياة 

العام  نفسه وتحسين أوضاعة املعيشية. إال أنه كان يرى أن الح  

دى التوي   ومن منظور إلش الية تحسين أوضاع العما  على امل

خدمه املج مع ك   واحد  إنما يكمن في تع يم العما  وتتوير 

قدراتهم وتذهي هم الفني والع مي واكتسابهم مهارال فنية جديدة. 

كما ارتذى أن هله الخدمال يمكن توفيرها ل عما  من خال  

الحوافء املادية التي تءيد من اجر العام  من خال  تحسين اللال: 

 في حيت  تنظيم
ً
إرامج ودورال دراسية ومهنية تقدم ل عاط ين مجانا

 ي  قى العما  أجورهم كام ة كما لو كانوا يءاولون عم هم. 

كان هلا هو هاجس ڠيڤارا الدائم ولم يكن ي   عن البحث 

عن اكتشاف آليال من أج  إزالة العالقة إين العم  وأجر العام  

  وذلك عن طريق نسف الرأسمالياإلن اج واللي هو جوهر نمط 

قانون القيمة ومردوده في عم ية توزيع العم   ذلك النسف اللي 

 de-commodificationيعني البد  في عم ية محو س عنة العم  

labor. 

ف حسين اللال  عن طريق ال ع يم وال دريب وال ذهي  

اللي إذا ما أتم دورته كام ة  فعنه يعني املساهمة في ال نمية 

ية والفعالية في م ان العم  وهو ما يترجم اإلن اجورفع  االج ماعية

الضرورية في مرح ة اإلن اج في الواقع إلى تتوير فعالية قوى 

 االن قا  إلى االشتراكية. 
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أما تع يم العّما  وتدريبهم  فقد رأى ڠيڤارا أنه يجب أن 

 يحقق وظائف ثالثة: 

كم املعرفي ( ال ع يم كثقافة عامة وتنمية املعرفة وإغنا  ال1

 لدى اإلنسان؛

 ( ال ع يم السياس ي )الترإية وال ثقيف السياس ي(؛2

 ( ال ذهي  املنهي وال كنولوجي والفني. 3

أابحت مفاهيم ڠيڤارا حو  العم  والعناار الفكرية 

املكونة لها  خال  سنوال عم ه كوزير ل صناعة في كوبا جءً ا 

 ال ي جءأ من نظام " 
ً
اللي ال موي  عن طريق امليزانية" ت ام يا

اع مده ڠيڤارا كخط لإلدارة االق صادية والبنا  االق صادي في 

 مرح ة ال حو  االشتراكي. 

(3) 

 تكوين الوعي واالشتراكية

  ننا 
ً

  وأكثر اك ماال
ً

  ننا أكثر اك ماال
ً

"نحن االشتراكيون أكثر حرية

 أكثر حرية".

 تش ى ڠيڤارا

 

 1959تصدل الثورة الكوبية  بعد ان صارها في مت ع يناير 

واإلطاحة إنظام الدك اتور إاتيس ا  ملهام ال نمية االج ماعية 
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واالق صادية. وربما كان تش ى ڠيڤارا املبادر إين قادة ت ك الثورة 

  69اللي رأى أن التريق الوحيد لهله ال نمية هو الدرب االشتراكي

. وسوف يلكر ال اريخ  أن كوبا وهو الدرب اللي تبن ه ا
ً
لثورة الحقا

والتي كانت أو  ثورة اشتراكية في الغرب والتي قامت من أج   -هله 

 ولعقود طوي ة إذعتى سياسة 
ً
 وثيقا

ً
اإلطاحة إنظام ارتبط ارتباطا

 )
ً
 وثقافيا

ً
 في ت ك املرح ة  -إمبريالية )ماديا

ً
 ومميزا

ً
 هاما

ً
لعبت دورا

 ة ضد الرأسمالية.الجديدة من عوملة الثور 

أدركت الثورة الكوبية من تجربتها اللاتية حين تبنت 

االشتراكية كدرب ل  حرر الوطني وال نمية  أن ال حو  االشتراكي 

وخ ق مشروع ل مج مع الجديد في ظ  ظروف القمع والظ م في 

أغ ب إ دان العالم  ي ت ب اللهاب إلى ما هو أبعد إكثير مما 

سم  إه "طور النمو" اللي يمر إه ذلك ُيفترض أن يتيحه أو ي

املج مع. وهلا يوجب ال صدي ل مقولة التي تّدعي أن املج مع 

الجديد هو مجرد نتيجة ل تور تدريجي  و نه  أي املج مع الجديد  

 ل رأسمالية  وأن مصادرة وسائ  اإلن اج أو تذميمها 
ً
ليس االحا

ن هله املج معال من إحراز النصر واج ياز امل
ّ
رح ة. بعبارة يمك

أخرى  انه من الضروري العم  على خ ق ثقافة جديدة  وهو ما 

 خ ق تصور جديد للحياة والعالم في ذال الوقت اللي 
ً
يعني ضمنا

ي وجب فيه على الثورة وقيادتها أن تسعى ل  بية االح ياجال 

 ا ساسية والضرورية ل شعب. 

                                                 
الثورة الكوبية على لسان زعيمها فيدل كاسترو عن اختيارها للدرب  أعلنت 69

(، في أعقاب الغزو 1961أبريل  16)بتاريخ  االشتراكية للمرة األولى في خطابه

اإلمبريالي األميركي على خليج الخنازير. غير أن ڠيڤارا كان قد تحدث علنًا عن 

 الماركسية واالشتراكية قبل ذلك.
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عم   كانت هله ال وطئة ضرورية ل  عرف على البيئة التي

فيها ڠيڤارا وتصدى إلش اليال وتحديال البنا  االشتراكي في كوبا 

من منت ق فهمه لظروف هلا الب د املس عَمر/امل خ ف واللي عانى 

قرونا من االس عمار اإلسباني ت تها عقوٌد من النهب اإلمبريالي 

  أي من منت ق فهمه لقضايا 70وال بعية ل رأسمالية أ ميركية

 بال إنائها في هلا الب د. ومن أج  تحقيق هله االشتراكية وم ت

الغاية  انخرط ڠيڤارا في نضا  يومي اس حوذ على طاق ه وجهده 

طي ة حياته السياسية في كوبا التي تولي خاللها إدارة البنك املركءي 

ووزارة الصناعة وغيرها من املسؤوليال الحكومية والحءبية من 

وانتالقه نحو النضا   1965ام إلى حين مغادرته كوبا ع 1959يناير 

م في إوليفيا حيث استشهد عام 
َ
 . 1967ا ممي في الكونغو ومن ث

االشتراكية املمكن تحقيقها إذن  كما اع قد ڠيڤارا  ال 

تع مد على "نمو القوى املن جة إال ناسب مع عالقال اإلن اج" 

وحسب  وال على ال نمية االج ماعية التي ستنجم عن النمو 

دي فحسب  إ  تستند إلى تغيير جلري في املنظور إلى ما االق صا

                                                 

احتجاز رأس المال األميركي لالقتصاد الكوبي على مدى الخمسة عقود  يشكل 70

األولى من القرن العشرين، وهيمنة الشركات األميركية على اقتصاد ذلك البلد، 

يشكالن السمة الرئيسية ألوضاع وظروف كوبا عشية انتصار الثورة الكوبية في 

)ثورتها، وكفاحها لتحقيق  . وعليه، فان فهم التجربة الكوبية1959 مطلع يناير

االستقالل والسيادة الوطنيين، وإنجاز التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع 

الكوبي(، ال يتسنى خارج هذا السياق. وما ال يقل أهمية، وهو ما تجدر اإلشارة إليه، 

أن الحصار اإلمبريالي الغاشم الذي لم يتوقف منذ انتصار تلك الثورة وحتى يومنا 

ا، يشكل شرطًا أساسيًا لفهم تطور كوبا على كافة المستويات في العقود التي تلت هذ

  يومنا هذا.إلى  1959الثورة، أي منذ عام 
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ي م إنجازه وتحقيقه  والثورال امل عاقبة التي تعيش تجربتها اللاتية 

 والخااة بها وعم يتها الثورية. 

وبالقدر نفسه  لم يؤمن ڠيڤارا إذن االشتراكية أو إنا ها 

 من أش ا  رأسمالية الدولة. 
ً
لهلا دوغما أو مجرد نظرية أو شكال

السبب كان يرى أن "االشتراكية ما زالت شاّإة ولها أختاؤها. وفي 

كثير من ا حيان يف قر الثّوار إلى الوعي والجرأة الفكرية الالزمة 

ملواجهة مهمة تتوير الفرد الجديد إالوسائ  ال ق يدية. وهم يعانون 

من تذثير املج مع اللي أنشذهم فيصيبنا الضياع وتس حوذ ع ينا 

 البنا  املادي".  مشاك 

 

 ڠيڤارا والتبيعة البشرية

في محاربتها لالشتراكية وكفاح اإلنسان إلزالة االس غال  

وتحقيق العدالة االج ماعية  وفي سعيها املحموم لترويج 

أيديولوجيتها وتذكيد صحة نهجها  ترتكء الرأسمالية في فرضياتها 

عن التبيعة  على بعض االدعا ال ومن أهمها أن الرأسمالية تعّبر 

البشرية وتتناغم معها في نءعتها نحو حب االم الك )امل كية 

الخااة( واملنافسة إين ا فراد والشركال من أج  اإلثرا  وال قدم 

وال فو . في حين أن االشتراكية  وفق ادعا  الرأسمالية  تناقض 

طبيعة اإلنسان وتنفي رغباته "التبيعية" في املنافسة وتكب  

 ال قدم واالرتقا .طموحاته في 
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  لم يؤمن 
ً
ڠيڤارا إذن هناك طبيعة بشرية محددة مسبقا

ع ينا أن نقب ها كما هي. على العكس من ذلك  كان يرى أن املهمة 

ا ساسية تكمن في تتوير العالقال اإلنسانية وسب  تحولها 

وتحسينها من أج  خ ق الوعي واإلنسان الجديد. كان يرى أن إنسان 

والعشرين سوف يكون نحن أنفسنا". وتبدأ هله "القرن الحادي 

العم ية في إداية الكفاح  إذ أننا "في موقف مقات ينا ن م  رج  

املس قب  )...( إن إيجاد ايغة للحياة اليومية الس مرارية 

واس دامة هلا املوقف البتولي هو واحدة من مهامنا الرئيسية من 

في هلا اإلنسان الجديد وجهة النظر ا يديولوجية". وقد رأى ڠيڤارا 

 عن الوعي الثوري إ  معناه الحقيقي.
ً
 تعبيرا

 

 الوعي وبنا  االشتراكية 

يمث  نقد الرأسمالية ومحو نظامها وقيمها نقتة البداية 

عند ڠيڤارا من أج  إنا  أرضية الوعي االشتراكي/الشيوعي اللي 

 يؤسس ل مشروع االشتراكي ومس قب  أفض  لإلنسانية.

و  االشتراكي يقو  ڠيڤارا: "من أج  إنا  وبشذن ال ح

الشيوعية  وبال وازي مع توفير ا ساس املادي  ع ينا أن نبني 

اإلنسان الجديد )...( ويجب أن ي حو  املج مع ك ه إلى مدرسة 

 لبنا  
ً
 تاريخيا

ً
كبيرة عمالقة". كان ڠيڤارا يرى في االشتراكية مشروعا
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من والعم  الجمعي مج مع جديد يقوم على املساواة وال ضا

  71واإليثارية الثورية والحوار الحر واملشاركة الشعبية.

وال ريب في أن الفكر املاركس ي حف  إمث  هله ا ف ار 

واملبادئ منل أواسط القرن ال اسع عشر  فقد عبر عنها مفكرون 

 أن 
ً
ماركسيون في سياقال تاريخية مخ  فة  غير أنه صحي  أيضا

مارسال في تتبيق وبنا  االشتراكية  كما العديد من ال جارب وامل

حص  في االتحاد السوڤييتي واملنظمة االشتراكية في أوروبا 

 لهله املفاهيم. وهنا تكمن أهمية مساهمال 
ً
الشرقية  جا  مناقضا

ڠيڤارا  ليس في نقد النمط السوڤييتي في اإلن اج وبنا  االشتراكية 

. وفي سبي  املض ي وحسب  إ  في خ ق الواعي واإلنسان الجديدين

 في تحقيق هله ا هداف التموحة  ال ينس ى ڠيڤارا أوجه 
ً
قدما

ال قصير الهائ ة وا ختا  والتشوهال الناتجة عن عم ية ال حو  

نفسها ومن خاللها  والتي ان قدها إال هوادة ودون ك   أو غموض. 

في هلا املجا   كما في غيره  ن مس الكثير من العمق في معانيه 

 ة املفاهيم وتقديم ال ح ي  في الوقت املناسب.واياغ

كان ڠيڤارا يرى أن ال حوالل االشتراكية لن ت حقق ولن 

تدوم إدون وعٍي جديد  ودون ال خ ص من موروث نمط اإلن اج 

الساإق  الرأسمالي وامل خ ف. وقد ان اإ ه الخشية مما شاهده في 

أسمالية في الب دان االشتراكية آنلاك من اس خدام اآلليال الر 

عم ية اإلن اج في إنا  االشتراكية في كوبا  وهو ما كان السبب في 

                                                 
71 Olivier Besancenot and Michael Lowy, Che Guevara: His 

Revolutionary Legacy, Monthly Review Press, USA, 2009, p. 

41.  
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معارض ه ملحاكاة نمط اإلن اج السوفيتي اللي  وفق رأيه  يعّرض 

املشروع االشتراكي إرم ه للختر وينلر إععادة إن اج العالقال 

االج ماعية الرأسمالية والوعي الرأسمالي إالرغم من م كية الدولة 

ئ  اإلن اج. وهكلا كان  فقد أثبت انهيار النمط السوڤييتي في لوسا

البنا  االشتراكي )ومعه إ دان املنظمة االشتراكية في أوروبا الشرقية( 

أن ال حوالل االشتراكية لن ت حقق ولن تدوم إدون وعٍي جديد  

 ودون ال خ ص من موروث النمط الساإق  الرأسمالي وامل خ ف.

حظ ڠيڤارا أن الترائق ال قنية في إاإلضافة إلى ذلك  ل

مجا  ال كنولوجيا واإلدارة في ظ  االشتراكية لم ت تور بش   

متزامن كما حص  في النظام الرأسمالي. ونتيجة لللك  يقو  

 في ا ساليب 
ً
 فادحا

ً
ڠيڤارا  إن الدو  االشتراكية عندما ملست فشال

 أن ما لم اإلدارية  فعنها نظرل حولها واكتشفت الرأسمالية. إال 

يحققه " ال موي  عن طريق امليزانية" هو الدمج ال ام  لإلنسان في 

عم ه إحيث ال يصب  هناك حاجة الس خدام الروادع املادية )أو 

الحوافء الس بية(. بعبارة أخرى  تسائ  ڠيڤارا "كيف لنا أن نضمن 

أن ك  عام  يشعر إالضرورة الحيوية ملساعدة الثورة  وفي الوقت 

شعر إان العم  للة  كما نشعر نحن القادة"  قب  أن ذاته ي

 إلى اس عادة اإلنسان لتبيع ه من خال  
ً
يضيف: "هلا ُيترجم فع يا

العم  املحِرر وال عبير عن الظروف التي يعيشها املر  من خال  

الثقافة والفن". لهلا السبب اع قد تش ى ڠيڤارا أن النضا  ضد 
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خال  مرح ة إنا   الدوغمائية والستحية مهمة ضرورية

  72االشتراكية.

 

(4) 

 الوعي واالغتراب في فكر ڠيڤارا

 

 في السيا  ال اريخي 

منل انتال  الثورة الفرنسية بشعارال "الحرية واملساواة واإلخا "  

أابحت هله الشعارال مبادئ سامية لإلنسانية إذسرها. إال أن 

نقيضها: هله الشعارال قد تحولت في ظ  الرأسمالية  إلى 

فاالغتراب حّ  مح  الحرية  وهيمنة التبقة الرأسمالية تمحو أي 

 إم انية ل مساواة  أما الفردانية وا نانية قد أودل إاإلخا .

كان كار  ماركس من رّواد املفكرين اللين درسوا مسذلة 

 إلى تح ي  تذثيرال 
ً
االغتراب وآثاره على اإلنسان واملج مع مستندا

سمالي على الوعي اإلنساني والعالقال االج ماعية نمط اإلن اج الرأ

والتي كثفها ماركس  منل ك اإاته املبكرة )"ا ورا  االق صادية"  

                                                 

72
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 238. 
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(  في تج ياتها السيكولوجية والسوسيولوجية في إش الية 1844

 "االغتراب". 

أوجء ماركس مفهومه عن االغتراب إذنه نشاط أو حالة من 

االنسالخ حين يصب  الفرد أو املجموعة أو حتى املج مع إاسره 

 عن: 
ً
 مغترإا

 عن ذلك 1
ً
( ن ائج أو حصي ة نشاطه أو جهده وبال الي يصب  مغترإا

 النشاط ذاته؛

 ( التبيعة التي يعيش فيها؛2

 ( عن ا فراد اآلخرين من حوله.3

إلضافة إلى ت ك  ومن خال  هله الحاالل الثالثة فرادى وبا

أو مج معة  فان االغتراب يش م  اغتراب الفرد عن ذاته  االغتراب 

 اللاتي. 

أما تج يال االغتراب الف سفية والسيكولوجية ل عالقال 

االج ماعية الرأسمالية فقد رّدها ماركس إلى ال ناقض الناتج عن 

( مفعو  وتذثيرال قانون 2م ( و)( س عنة العم  )قوة الع1)

 عن عم ية اإلن اج 1القيمة. وكان االغتراب عند ماركس )
ً
( اغتراإا

 عن الصراع التبقي.2و)
ً
 ناتجا

ً
 ( تناقضا

جا ل بعده أدإيال الفكر املاركس ي تنبض إا ف ار الحية 

والنزعة اإلنسانية التي جع ت اإلنسان وتحقيق ذاته هّمها الرئيس ي. 

 أن "تح
ّ
قيق اللال" من منظور هؤال  املفكرين ال يعني وال يكون إال
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إخسارتها أو إلوبان الفرد في ك  ة أو جمع جماهيري  وإنما إال حرر 

من أحاسيس االغتراب في مج مع "ل   ". وقد تركت هله 

 في فكر القرنين 
ً
 ورادي الية

ً
ت ا كثر عمقا

ّ
املساهمال أكبر ا ثر وظ 

سعى ماركس إلى "ال حرر ال ام " ال اسع عشر والعشرين. فقد 

 
ً
ل افة الخصائص والحواس البشرية  حيث تصب  العين "عينا

"  أّما روزا 
ً
 إنسانيا اج ماعيا

ً
بشرية" وحيث يصب  الش ي  "شيئا

لوكسمبورج فقد تحدثت عن "السعادة االج ماعية" والحرية ل    

"كام ياز خاص" وعن "محبة ك  يوم جمي ". وبدعها تذلق تش ى 

ڤارا في وافه ل ثوري اللي تحدوه "مشاعر الحب العظيمة" ڠي

وعن الحاجة إلى "اإلنسان الجديد" اللي يولد من خال  املشاركة 

املسؤولة في "مج مع ل   ". وقد جهد هؤال  وغيرهم من املفكرين 

املاركسيين في اياغة رؤية ملج مع م  ام  يشعر ك  فرد فيه 

فرد هي شرط ل  نمية الحرة  إالتراإط حيث "ال نمية الحرة ل  

للجميع"  كما قا  ماركس. وفي املعنى ذاته قا  ڠيڤارا: "ليست 

 لقياس اإلرادة واملبادرة 
ً
 ملا يءعم البعض  جهازا

ً
الثورة  خالفا

الجمعية. على العكس من ذلك  فهي املحرر ل قدرة الفردية 

 لإلنسان. إن ما تفع ه الثورة هو توجيه هله التاقة".

أن نكثف الجوهر العام لهله الرؤية في النقاط إوسعنا 

 ال الية: 

أ( تت ع اإلنسان إلى ال حرر خال  حياته هله وفي دنياه ال في 

 إاملعرفة والع م واالرتقا  إالوعي وتجنيد فقرا  
ً
"اآلخرة"  مس عينا

 مادة ال غيير في مشروع الثورة. -ومضتهدي هلا العالم 
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 وب افة تج ياته عن ب( ين ج االغتراب اإلنساني أسا
ً
سا

اغتراب العام  )والفالح وال ادح( عن إن اجه وعم ه بسبب 

 اس غال  اإلنسان لإلنسان.

ج( يخ ق النظام الرأسمالي إتبيع ه وقوانين تتوره  

ال ناقضال وال فاوتال إين الناس والتبقال والفئال مما يس دعي 

ية من أج  النضا  ضد االس غال  والفوار  االج ماعية واالق صاد

إيجاد وسائ  ل عميم عاد  ل ثروة واملوارد وإشراك املج مع فيها. 

وهو ما يش   الخيط الراإط إين نضاالل الشعوب في الثورة 

 ا ممية.

 
ً
 رومانسيا

ً
لم يكن ڠيڤارا  وال َمْن سبقه من املفكرين  حاملا

في هلا املسعى ولم يكن فهمهم  حداث زمنهم ردة فع   إ  استند 

قييم نقدي ل مج معال اإلنسانية واق صادها السياس ي ونظمها إلى ت

 إما ال يحص ى من إرهااال 
ً
االج ماعية وتتورها منل القدم مرورا

وتغييرال عميقة وحروب أودل إحياة املاليين من البشر. من هنا  

فان دراسة هله أعما  ڠيڤارا وَمْن سبقه وتذثيراتها ال تس وي دون 

اريخي رغم تباين الحقبال ال اريخية املخ  فة تج يسها في سياقها ال 

  73التي ك بت فيها.

                                                 

وزمان ومكان هذه النصوص، فقد تشابه مؤلفوها في  تباين الحقبات التاريخية رغم 73

(، وتشى 27(، لوكسمبورج )28عامًا(، انجلز ) 30أعمارهم لدى كتابتها: ماركس )

 (. 37ڠيڤارا )
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أ( منل أطروحال ماركس املبكرة حو  االغتراب وإش الياته 

في أربعينيال القرن ال اسع عشر  تميزل الحقبال ال اريخية التي 

ت ت إ صاعد وهيمنة رأس املا  إوتيرة متسارعة وبسعيه نحو 

جديدة بغية مضاعفة أرباحه حتى ال وسع واالستيال  على أسوا  

 دموية تلهب ضحيتها املاليين. وكانت نتيجة 
ً
ولو كان ثمن ذلك حروبا

هلا املشروع الرأسمالي املسعور إثرا  الق ة وإفقار ا غ بية وتعميق 

 الهوة السحيقة إين التبقال والفئال االج ماعية. 

عي ب( وفي اآلن ذاته  اتسمت هله الحقبال إالغ يان االج ما

 
ً
والشعبي من ثورال وإضراإال وان فاضال  والتي جا ل ل ذكد أمرا

  وإن اخ  فت في الش    وهو رفض العّما  والفالحين 
ً
واحدا

والفقرا  لواقع االس غال  اللي يعيشونه وتصميمهم على النضا  

من أج  االنع ا  االج ماعي واالق صادي والسياس ي ونحو ال حكم 

كها الحقيقيون. هلا في الثروة التي ين جونه
ّ
ا إما أنهم أصحابها ومال

ما تكرس في الفكر املاركس ي وأدإياته منل ارخة ماركس وإنج ء في 

"البيان الشيوعي" لوحدة عّما  العالم وشعوبه في النضا  ضد 

الرأسمالية وفي ال عبير عن معاناة وأوجاع التبقال الشعبية. وفي 

وار معنى حياتهم وغاية هلا الوعي تجد الثورة معناها ويجد الث

 وجودهم ونضالهم. 

ج( لم ت كون  ولم تك م  أف ار هؤال  الثوار في فراغ أو في 

عءلة أكاديمية  إ  اس قوا املعرفة وال جربة ممن سبقهم  فجا  

ن اجهم ثمرة دراستهم ومشاهداتهم وانخراطهم العملي في نضاالل 

ا دفع هؤال  حركال ال غيير الثورية واالج ماعية في عصرهم مم
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الثوار إلى آتون ا حداث  فحراك الجماهير والشعوب والفقرا  ال 

ي وقف إ  يميز ك  حقبال ال اريخ بش   أو إآخر وبوتيرة أو إذخرى. 

كما جا ل هله ا عما  ل تناو  الحقبة التي عايشتها وت عام  مع 

قضاياها ول حدد مهام املرح ة. ف"البيان الشيوعي" جا  إ   يف 

صبة الشيوعيين ا ملان لوضع إرنامج للحءب  وكللك جا ل من ع

ك اإال فالديمير لينين وروزا لوكسمبورج جا ل في خضم معركة 

إنا  الحركة الشيوعية الروسية وا ملانية والعاملية والرد على 

املحاوالل االرتدادية في ت ك الحركة. أما مساهمال تش ى ڠيڤارا فقد 

حرر في العالم الثالث ونهوض إ دان تءامنت مع تصاعد حركال ال 

حركة عم االنحياز ومع انتالق ه نحو الثورة ا ممية في الكونغو 

وبوليفيا. للا جا ل أعما  هؤال  مشتبكة مع الواقع بعيدة عن 

الدوغما والتشنج العقائدي م  صقة إذوضاع الجماهير الفقيرة 

 وال ادحة. 

 

 ڠيڤارا واالغتراب 

راب  كما في غيرها من أطروحاته في أطروح ة حو  االغت

املركءية  استند ڠيڤارا إلى أدإيال ماركس وغيره من املفكرين 

املاركسيين  وبناً ا ع يه  أاب  ال حدي كما رآه ڠيڤارا في إحال  

االغتراب )االغتراب عن عم ية اإلن اج( وال ناقض )الناجم عن 

معي تجاه الصراع التبقي( إاالندماج وال ضامن أي تتوير موقف ج

اإلن اج. ومن هنا ال قط املذز  اللي وقع فيه النمط السوفيتي 
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حيث ساد قانون القيمة وتم إاملقاإ   إهما  ال ثقيف السياس ي 

 وهما العامالن ال لان أعاقا تتوير الوعي وتغييره. 

في ظ  الرأسمالية تدفع املءاحمة إلى املءيد من اإلن اجية 

عميق الظ م واالس غال   وهكلا عبر اإلنجازال ال كنولوجية وت

ي صاعد االغتراب وال ناقض مع زيادة اإلن اجية. أما في االشتراكية 

 حيث تن في 
ً
فان تتوير القوى املن جة يمكن أن يكون أق  تسارعا

املءاحمة  ولكن ينبغي أن يصحب ذلك نمو الوعي. في ظ  االشتراكية 

 ي م إحال  قوى السو  إال ختيط حيث يذخل 
َ
العما  إءمام أيضا

 لها ومل ت بال التراكم 
ً
عم ية اإلن اج إد  أن يكونوا عبيدا

نمط اإلن اج  -الرأسمالي. فاالشتراكية تعم  على إلغا  هلا النمط 

 -والعالقال اإلن اجية وما يقوم على أساسها من عالقال اج ماعية 

من جلوره كي يشعر املر  إ حقيق اللال عبر منفعة ال   الجمعي 

ن يضيع ضحية االغتراب. وحين ت غي االشتراكية والشيوعية إد  أ

هيمنة التبقة الرأسمالية ل قيم في م انها املساواة والعدالة 

االج ماعية  فعنها تعءز ال ضامن إين اإلنسان وأخيه اإلنسان وبين 

 شعوب ا رض إد  الفردانية واالستهالكية واالس غال . 

رأسمالي حيث يكون الشيوعية  إذن تقدم نقيض النمط ال

 مك م  ال تور وحيث يعود إلى "ذاته" 
ً
 اج ماعيا

ً
اإلنسان كائنا

ك ائن بشري واج ماعي. وفي هلا يكمن الح  الجلري ل  ناقض 

القائم إين اإلنسان والتبيعة  وبين اإلنسان وأخيه اإلنسان  أي 

الح  الحقيقي اللي ي مث  في السعي نحو الجوهر  وح  الصراع 

والحاجة  إين اإلنسان والتبيعة وال ائنال ا خرى.  إين الحرية
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فالشيوعية  على حد قو  ماركس  "هي التي تح  لغء ال اريخ  أما 

 الوعي فهو ذلك الح ". 
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 خاتمة

 

خالاة القو   إن ڠيڤارا أقام على هله ا سس أطروح ه 

ال غيرال املركءية في مسذلة الوعي وضرورة تتويره إالتزامن مع 

االج ماعية ا خرى عن طريق الحوافء املعنوية واالرتقا  إمفهوم 

العم  إلى مس وى املهمة والوجب االج ماعي. ومن رحم هلا الوعي  

رأى تش ى ڠيڤارا  ُيولد اإلنسان الجديد ذو القيم الجديدة والتي 

تؤسس إدورها  خالقية جديدة )ا خالقية الشيوعية( كذساس 

د  حيث تسود عالقال ال ضامن إين ا فراد وحيث ل مج مع الجدي

تتناغم حياة الفرد وأنشت ه اليومية مع ا هداف الع يا ل مج مع. 

هلا هو  إعيجاز  أساس املاركسية اإلنسانية التي دعا إليها ڠيڤارا 

حيث ي حرك ا فراد وي صرفون ضمن ظروف موضوعية وضمن 

ية الثورية امل مث ة عم ية البنا  االشتراكي على أساس ا خالق

إال ضحية وال ضامن والتي ت ميز إال وازن واالنسجام إين الفكر 

 والفع .
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 الفصل الثامن عشر

 ڠيڤارا في جد  الحوافء املادية واملعنوية

 

على مدى مسيرته النضالية خال  الثورة الكوبية 

( ومرح ة إنا  االشتراكية التي ت ت  1959 – 1956)

 
ً
كانت مسذلة الحوافء املعنوية واملادية محورا

 
ً
 في فكر تش ى ڠيڤارا وإرثه  كما كانت َمْع ما

ً
أساسيا

 في خالفه مع السياسال االق صادية 
ً
إارزا

 السوفيتية  

 ت
ّ
 من الجد  اللي اح دم في  وفو  هلا وذاك ش 

ً
جءً ا م  امال

كوبا حو  اس خدام الحوافء من اج  رفع الكفا ة والنجاعة 

واإلن اجية وتتوير الوعي االشتراكي وحو  قانون القيمة واس خدام 

اآلليال الرأسمالية في مرح ة االن قا  إلى االشتراكية فالشيوعية. 

را إامل افآل املعنوية وفي حين ينظر الكثيرون إلى أن اه مام ڠيڤا

والوعي الجمعي وإاراره ع يهما على انه نءعة مثالية  فعن النظرة 

الشام ة ل فكر السياس ي واالق صادي الغيفاري توا نا إلى فهم 

 التراإط الوثيق امل باد  إين املعنوي واملادي لديه. 

ويمكننا بش ي  من اإليجار أن نوضح هله اإلش الية كما رآها 

 ڠيڤارا: 
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( إذا كان من املفترض أن يقوم املج مع االشتراكي إ وزيع املن وج 1

االج ماعي على أساس ال باد  املتساوي إين الس تة من جهة  وبين 

مقدار العم  املبلو  في إن اجها من جهة أخرى  فانه ال إد لهلا 

املج مع أن يب عد إ  أن ي خلى عن القوانين الرأسمالية التي تضبط 

 والس عة واإلن اج وال وزيع وما شاإه. حركة العم  

( حين يغيب قانون القيمة عن العديد من مجاالل الحياة 2

 االق صادية فعننا نصب  أمام عدة تحديال: 

 أ( كيف نعّوض العام  عن عم ه وجهده؟ 

 ب( كيف لنا أن نءيد من اإلن اجية؟

ج( كيف يمكننا ال غ ب على ثنائية العم  الفيزيائي 

 العم  اللهني؟ )الجسدي( و 

د( كيف نحقق ال وازن إين االستثمار في وسائ  اإلن اج من 

 جهة  ووسائ  ال وزيع من جهة أخري؟ 

 انه يمكننا  
َ
ت ك هي ال حديال كما رآها ڠيڤارا واع قد

ال صدي لها وإيجاد الح و  عن طريق "العم  الواعي ل لين 

ڠيڤارا في البنا  يسعون إلى إنا  املج مع االشتراكي". غير أن تجربة 

االشتراكي في كوبا ومواجهة هله ال حديال توقفت بسبب رحي ه عن 

كوبا وان قاله إلى ساحال نضا  أخرى في الكونغو ثم في إوليفيا  

 بسبب استشهاده املبكر  وظ ت هله املسالة دون أن تك م  
ً
وأيضا

 البدائ  والح و  في ذهنه وتجرب ه.
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 ڠيڤارا والحوافء املادية

  ڠيڤارا: إذا ما ألغينا املءاحمة واالس غال  تسا 

الرأسماليين  فما اللي سيش   إذن القوة الدافعة ل  نمية 

 االق صادية؟ 

وفي محاولة اإلجاإة على هلا السؤا   درس ڠيڤارا تجربة 

النمط السوڤييتي في اإلن اج وتعويض العما  ومنحهم الحوافء 

في نقد ڠيڤارا لنمط  وامل افآل املادية. وبدون أن نخوض اآلن

اإلن اج السوفيتي واللي سنعود إليه في فصو  قادمة بش ي  من 

 االس فاضة  نك في إاإلشارة إلى مالحظ ين أساسي ين:

( ا ولى  ومفادها أن االتحاد السوڤييتي حين إرتكن إلى 1

الحوافء املادية  فان هله ا خيرة أعادل إدورها إن اج الالمسؤولية 

تي ت صف بها الرأسمالية. وباإلضافة  تّم توسيع االج ماعية ال

الحوافء املادية حتى شم ت قتاعال اق صادية غير من جة  وكللك 

اتساع فئة "القادة" مما ف   الباب على مصراعية أمام الفساد  

وهي الظاهرة التي أضحت م فشية في البيروقراطية السوفيتية. 

 ل صب  ام
ً
 يازال وهله إدورها تن ج فالحوافء املادية ت تور منتقيا

 مناقضة ملصالح الشعب العام  في 
ً
مصالح سياسية وأهدافا

 االتحاد السوڤييتي وفي العالم بش   عام.

( والثانية  أن ڠيڤارا في معرض نقده لنمط اإلن اج  2

ولنذخل على سبي  املثا  املءارع ال عاونية السوفيتية 

في ا جور التي كان )الكولخوزال(  فعنه لم َيَر ضرورة ل فرو  
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 عن ذلك  
ً
ي  قاها املءارعون حسب مقدار إن اجهم. إ  اقترح  عوضا

 من أش ا  ما قب  االشتراكية في املرح ة 
ً
ع بر هله املءارع شكال

ُ
أن ت

 إاراره على أن حتى "امل كية 
ً
ا ولى ل  حو  االشتراكي مكررا

 اشتراكيا. 
ً
 ال عاونية" لهله املءارع ليست شكال

 

 ظر ڠيڤارا إلى قيمة العام ؟كيف ن

عّرف ڠيڤارا معد  العم  )املعد  اإلحصائي ل عم ( على 

انه "مقدار العم  الالزم لخ ق من وج في فترة زمنية محددة  آخلين 

إاالع بار مس وى املهارة العادية وفي ظ  ظروف معينة الس خدام 

اآلالل. وهو املساهمة إقدر معين من العم  اللي يس تيع أن 

 دمه فرد واحد ل مج مع. أنها إتمام الواجب االج ماعي".يق

كانت الوزارال الكوبية إاس ثنا  وزارة الصناعة التي كان 

يرأسها آنلاك ڠيڤارا تسير حسب النمط السوفيتي  نظام "ال موي  

اللاتي"  وكان العام  الكوبي في هله الوزرال ي  قى زيادة في أجره 

%. أما العام  في وزارة  50اجه ب % إذا ما زاد من إن  50قدرها 

الصناعة في الفترة التي كان يديرها ڠيڤارا حسب نظام " ال موي  

عن طريق امليزانية"  ف ان ي  قى م افآل مالية إذا ما فا  إن اجه 

املعد  امل وقع. إال أن هله امل افذة أو الءيادة في ا جر  وإن كانت 

  إال أنها لم تكن ت ماش ى بش   تقر إان الحوافء املادية شر ال إد منه

 إلى 
ً
تناسبي مع زيادة إن اجية العام . كان ڠيڤارا يرى  مستندا

ماركس  أن جءً ا من فائض اإلن اج اللي يخ قه العام  إجهده 
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يجب أن ُيستثمر في اإلن اج االج ماعي )زيادة رأس ما  الوحدال 

ة االح ياطي اإلن اجية أو الشركال  توسيع العم ية اإلن اجية  زياد

املالي  شرا  معدال وتقنيال جديدة..(  إينما يلهب جءٌ  آخر إلى 

االستهالك االج ماعي )على ش   ال   فة اإلدارية ل مج مع  توفير 

خدمال الضمان االج ماعي  تغتية حاجال العاط ين عن العم  

 )البتالة( وغيرها(.

ا جر إاإلضافة إلى ذلك  اشترط ڠيڤارا على أن الءيادة في 

 ت جاوز ا جرة ا ساسية 
ّ
)أو امل افذة املالية كحافء مادي( يجب أال

ل مرتبة ا على من مرتبة العام  حسب جدو  ا جور اللي أعّده 

ڠيڤارا ليشم  كافة أاناف العمالة في كوبا. أما إذا رغب العام  في 

أن ي قاض ى أجرة تساوي املرتبة التي تع و مرتب ه  فع يه  في هله 

الة  أن يحّسن ويتور مهاراته ومؤهالته أي االل حا  إدورال الح

 تدريب وتذهي  فنية وع مية وأكاديمية.

هكلا نرى كيف كان ڠيڤارا يجهد في البحث عن توازن إين 

 منه إمق ضيال املرح ة التي كان -( م افذة العام  ماديا 1)
ً
إدراكا

على أن  -يعيشها وإيفاً  إاح ياجال العام  واملج مع املادية 

تتناسب هله امل افذة وفائض اإلن اج اللي يخ قه العم   من 

( وبين أن ت اح ل عام  فراة تحسين وتتوير قدراته 2ناحية  )

ومهاراته  من ناحية أخرى. فعلى سبي  املثا   يس تيع العام  

اللي يرغب في م ابعة دراس ه وال خرج إمؤهالل أعلى  أن ي  حق 

منهي وأن ي وقف عن العم  خال  ت ك  إدورال دراسية أو تدريب

الفترة مع االس مرار في ت قي أجره. وبعد أن ينهي دراس ه أو دورته 
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يس تيع أن يعود إلى عم ه ويعم  إرتبة أرقى وبذجر أعلى. إالتبع  

يمكن العودة إلى املحاججة واإلارار على أن ڠيڤارا عاد في نهاية 

أجر العام   إال أن الفار  هنا  املتاف إلى الحوافء املادية: إلى زيادة

  ولم 
ً
 ارفا

ً
 وال ماديا

ً
يكمن في أن هلا الحافء املادي لم يكن مباشرا

يستند إ  ولم يقم على معايير العالقة إين "العم " وا جر اللي 

 ي  قاه مقاإ  عم ه.

منصبة إاس مرار وثبال على كسر  جهود ڠيڤارا  إذن  كانت 

إالضرورة من  وا جر  وما ااحب ذلكال امنة إين العم   الراإتة

إين مفاهيم اإلن اج من جهة  كسر الراإتة الفكرية واملعنوية

 إلى  الساعية ال جارية الروح أي commercialization وال  جر
ً
دوما

ڠيڤارا ا ساس ي لهدف  ينبع في ا ساس من مفهوم الرب . وهلا ك ه 

هو الحا   جني الرب  كمااإليفا  إحاجال املج مع ال  اإلن اج أال وهو

  .في ظ  الرأسمالية

نس تيع إذن أن نستشف بسهولة الربط اللي أكد ع يه 

ڠيڤارا إين رفع مس وى اإلن اج وزيادة الفعالية اإلن اجية من جهة  

ورفع املس وى الفني وال كنولوجي وال ع يمي ل عما  من جهة ثانية. 

ن العم  ورأى في ومن هنا أيضا طالب إ ع يم وتذهي  العاط ين ع

 ملش  ة البتالة  وفي الوقت ذاته وسي ة لءيادة اإلن اجية. 
ً
 ذلك حال
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 الحوافء املعنوية

ه  إمقدور الحوافء املعنوية وا خالقية التي دعا إليها 

ڠيڤارا  وسيترة العما  أنفسهم على اإلن اجية  ه  إمقدورها أن 

في املج معال التي تعوض إالقدر ال افي عن تدني مس وى اإلن اجية 

 تمر إمرح ة ال حو  االشتراكي؟

 يم ك اإلجاإة الشافية على هلا السؤا  
ً
ال أع قد أن أحدا

ولم يتسنى ل جربة البنا  االشتراكي في االتحاد السوڤييتي والصين 

الشعبية وغيرهما تقديم ت ك اإلجاإة. وع يه  فعننا ما زلنا نبحث 

لسوڤييتي وانهياره الالحق  عنها اليوم بعد فش  نمط اإلن اج ا

 وانتهاج الصين الشعبية درب اإلن اج الرأسمالي. 

  

 
ً
 العيش الكريم حق طبيعي وليس ام يازا

 ولم يصر على الفهم والدالالل  
ً
لم ي  فت ڠيڤارا كثيرا

السيكولوجية ل وعي من حيث كونه الوسي ة ا ساسية  اللي ي م 

من خاللها ال عبير عن تفاع  اإلنسان مع البيئة في أش ا  العم  

الواعي  وإنما ذهب إلى ما هو أبعد: الوعي كوسي ة ملقاربة الجوانب 

ها االشتراكية عن الرأسمالية  والوعي أيضا الس بية والسيئة التي ترث

كقوة حقيقية وم نامية تعيد إن اج ذاتها مع العم  الثوري الفّعا . 

من هنا  أكد ڠيڤارا على الحاجة امللحة لخ ق وتتبيق قوى الوعي 

التي من خاللها يمكن ضمانة تنمية القوى املن جة. ولهلا السبب 

 
ً
 اح  ت الحوافء املعنوية م انا

ً
 في فكر ڠيڤارا  أيضا

ً
رئيسيا
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ً
االق صادي والسياس ي أي أنه رأى فيها أداة لخ ق الوعي ومفهوما

 ل عم  "كواجب اج ماعي". 
ً
 جيدا

رأينا في فص  ساإق كيف كّرس ڠيڤارا مفهوم "العم  

كواجب اج ماعي"  كمنت ق ل حرير العم  )والعام ( من الس عنة 

لحوافء املادية واملالية. وكي ي مكن العما  من االس غنا  عن هله ا

وفي هلا الصدد  رأى ڠيڤارا أن االشتراكية تكمن في انخراط الناس 

والعما  في عم هم على نحو ال يح اج إلي حوافء مادية  أي حين 

تصب  هله الحوافء غير ضرورية  إ  حين يشعر ك  عام  إالحاجة 

صب  امللحة إان يدعم الثورة واملج مع  وع يه فان تذدية عم ه ت

 ويبعث السرور في نفسه. بعبارة أخرى  ما يريد ڠيڤارا أن 
ً
 مم عا

ً
أمرا

يقوله هو إن يقوم العام  إاإلن اج وب ذدية دوره في إدارة املصانع 

 عن الوعي الثوري وليس 
ً
كممث  عن اآلخرين وعن املج مع وتعبيرا

 ورا  الحوافء املادية. في هلا يكمن  كما رأى 
ً
رغبة في أو سعيا

 را  معنى وجوهر ال قدم الحاسم أي االرتقا  إلى الوعي الثوري. ڠيڤا

لم ينت ق ڠيڤارا في سعيه لخ ق "الوعي الشيوعي" من 

منظور أخالقي أو مثالي إحت  ولم يكن موقفه مجرد شتحة مثالية  

إ  استند فيما ذهب إليه إلى أسس مادية وموضوعية. وقد رأى أنه 

ية الدور املنوط بها  ال إد أن ي وفر كي تس تيع الحوافء املعنوية تذد

 شرطان أساسيان:

: أي ضمانة حقو  ومصالح اولئك العدالة في ال وزيع( 1

اللين يضحون وي توعون ويبللون اللال من أج  املج مع 

والوطن وال نمية  وهلا ي ت ب توزيع ثمار اإلن اج على ال    كما 
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نءع فائض  ي ت ب هلا محو نمط اإلن اج الرأسمالي كي يتسنى

القيمة من أيدي الق ة ووضعه تحت تصرف املج مع وفي خدمة 

 أهدافه واإليفا  إحاجاته.

أفراد املج مع )املذك  اإليفا  إالحاجال ا ساسية ل   ( 2 

وامل بس واملسكن والرعاية الصحية وال ع يم وغيرها(  وفي هلا 

 ضمانة وديمومة ال توع والعتا . 

ينكفئ الفرد على ذاته وأناني ه  فعذا غاإت هله الضمانال 

وحماية مصالحه ويقع فريسة ل ق ق والخوف من الوقوع في كارثة أو 

ضائقة ما. هكلا فهم ڠيڤارا وقيادة الثورة الكوبية مقولة: "ك  

حسب مقدرته  ل    حسب حاج ه"  وهله هي مقومال النهج 

رها اللي وجه الثورة الكوبية في توفير الحاجال ا ساسية لجماهي

واللي ما زا   إاعتراف العدو والصديق  أكبر إنجازال هله الثورة. 

 الن البقا  والعيش الكريم 
ً
 خيريا

ً
فاإليفا  بهله الحاجال ليس عمال

. وكي يتسنى خ ق وعي جديد  
ً
 وال ترفا

ً
حق ل   مواطن وليس ام يازا

ال إد أن ت وفر هله املعادلة في العتا  والضمان االج ماعي في 

  ة االن قالية لالشتراكية. املرح

 

؟
ً
 ه  كان ڠيڤارا مثاليا

فيما يلي إجاإة ڠيڤارا ذاته على هلا السؤا : "إن االق صاد 

االشتراكي من دون قيم أخالقية شيوعية أمر ال يعنيني. نحن ن اف  

الفقر ولكننا أيضا ن اف  االغتراب. إن إحدى غايال املاركسية 
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دية  إزاله عام  "املصلحة اللاتية ا ساسية هي إزالة املصلحة املا

ل فرد" وإزاله الرب  من الحوافء السيكولوجية لإلنسان. لقد كان 

ماركس معنيا إذمرين: الحقائق االق صادية وكللك انع اساتها على 

العق   وهو ما أسماه "حقيقة الوعي". فعذا تجاه ت الشيوعية 

قة ل  وزيع  حقائق الوعي  فانه يصب  من املمكن اس خدامها كتري

 ولكنها ال تعود معبرة عن القيم ا خالقية الثورية".
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 الفصل التاسع عشر

 مفهوم "اإلنسان الجديد" عند ڠيڤارا
 

"على ع بة ا لفية الثالثة  فعن مصير الجنس البشري يع مد على 

 اإلجاإة على السؤا : ه  من املمكن تحوي  التبيعة البشرية؟"

 74هي ير ميخائي 

 

لم يكن تش ى ڠيڤارا أو  من طرح مفهوم "اإلنسان  

الجديد"  أو نحت هلا املصتلح  فقد سبقه في 

اب ومفكرون ماركسيون أدرجوا هلا املفهوم 
ّ
ذلك ك 

في ا دإيال الشيوعية واملاركسية كما أدرج ه 

 الثورة الب شفية ضمن مهامها ا ولية وامللحة.

لا املصتلح معاٍن ودالالل عديدة مّيزل غير أن ڠيڤارا أعتى ه 

  75مساهم ه الفكرية والثورية في إثرا  هلا املفهوم.

                                                 
 روسي وصاحب كتاب مؤرخ 74

Cogs in the Wheel: The Formation of Soviet Man (1987), by 

Mikhail Heller 

 راجع كتاب لالستفاضة 75

Cheng ،Yinghong, Creating the “New Man”: From 

Enlightenment Ideals to Socialist Realities ،University of 

Hawaii Press, Honolulu, USA, 2009. 
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تستند مساهمة ڠيڤارا هله إلى خبراته التي واكبت انغماسه 

 في تجارب ثالثة:

َسها ڠيڤارا في املقات ين  -
َ َ
الثورة الكوبية وال حوالل التي مل

تتورال ثورية في إنا  املج مع الغّوار خال  ت ك الثورة وما تالها من 

 الكوبي الجديد؛

 عم ية إنا  االشتراكية في كوبا؛ -

اطالعه على النمط السوڤييتي في البنا  االشتراكي  -

واملج مع الجديد ونقده ل  جربة السوڤييتية وا خفاقها في إنا  

 اإلنسان الجديد.

وغيره من "االشتراكية واإلنسان في كوبا"أنجء ڠيڤارا عم ه 

ن اجه السياس ي والفكري  في غمرة انشغاله إاإلعداد ملشروع 

كفاحه ا ممي بعد أن قرر ال خلي عن مهامه الحءبية والحكومية في 

كوبا واالنتال  في ثورة أممية في إ دان العالم الثالث  والتي رأى 

فيها ڠيڤارا مرح ة املخاض لوالدة املج مع البشري اللي سيكون 

 نحو 
ً
 تحوليا

ً
 االشتراكية. مج معا

                                                                                                         

ل "اإلنسان الجديد"، إلى يتناول الكاتب سعي اإلنسان عبر التاريخ إلى صناعة وتشكي

أن أخذ الشيوعيون في القرن العشرين بالعمل على بناء مجتمع جديد من خالل 

صياغة اإلنسان الجديد الذي بوعيه ومنظومة قيمه الجديدة سيتجه نحو القيم 

االشتراكية بداًل من قيم االستهالكية والفردانية الرأسمالية في المجتمعات البالية والتي 

حة بها لبناء المجتمعات االشتراكية. يستفيض الكتاب في دراسة ومقارنه تتم اإلطا

التجارب الشيوعية الرئيسية في هذا المجال في القرن العشرين: التجربة الكوبية 

 والسوفيتية والماوية في الصين الشعبية. 
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خال    "واإلنسان في كوبا االشتراكية" ڠيڤارا دراسه أرس 

 ا وروغواية Marcha إلى مج ة  (1965 فبراير/شباط زيارته للجءائر

تحت  1965 مارس 12 إنشرها ل مرة ا ولى يوم ا سبوعية التي قامت

 وقد نشرته ."الكوبية اليوم الثورة :مارتشا إلى...الجءائر عنوان: "من

الشهير في الندوة  ت ك املج ة إضعة أيام بعد ختاب ڠيڤارا

التي  ملنظمة ال ضامن ا فرو م أسيوي في الجءائر االق صادية الثانية

ڠيڤارا قد خ م جول ه في القارة  . وكان1965فبراير 24 انعقدل يوم

  ( والتي1964ا فريقية )ديسمبر 
ً
أرادها أن تكون اس كشافية إعدادا

ا ممي واللي إدأه في  ا وانتالقه نحو الكفاح الثوريعن كوب لرحي ه

املج ة نشرة الدراسة ذاتها  . ثم أعادل1965عام  (الكونغو في أإري 

 ذاته تحت عنوان: "مالحظة من العام (نوفمبر) الثاني تشرين 5 يوم

الحين  ذاع ايت هله الدراسة  خااة من تش ى ڠيڤارا". ومنل ذلك

من  ين وطبعال مخ  فة وبالعديدعدة مّرال بعناو  وتم نشرها

:
ً
 ."واإلنسان في كوبا االشتراكية" ال غال أكثرها شهرة

 

 والدة مفهوم "اإلنسان الجديد" عند ڠيڤارا

إدأ ڠيڤارا إتشكي  مفاهيمه حو  "إنسان املس قب " 

)اإلنسان الجديد( من خال  مشاهداته وخبراته في الحرب الثورية 

إ دوين مالحظاته ا ولية في ك اإاته (  وأخل 1959م  1956الكوبية )

وختاإاته املبكرة. فقد عاين ڠيڤارا كيف ي فانى املقات  في مرح ة 

الثورة  مرح ة البتولة  ويقدم ال ضحيال وي حم  املسؤوليال 

الجسيمة  وي كبد املخاطر التي تحيق إه  في سبي  أدا  واجباته 



 258 

ة "كنا ن  مس رج  الثورية. وفي مواقف هلا املقات  في هله املرح 

 وامرأة املس قب ". 

ولم يكن قد مض ى على ان صار الثورة في كوبا إضعة أشهر  

حين نشر مقالة بعنوان:"االنع اسال االج ماعية للجيش الثوري" 

بعنوان "التبيب الثوري" طّور  1960(. وفي ختاٍب له عام 1959)

ى "خ ق تش ى أف اره حو  هله املسائ  وأشار إلى أن كوبا تعم  عل

نمط جديد من الفرد ]اإلنسان[" إفض  الثورة التي حققتها و نه 

"ليس هناك ما يمكن أن يثقف اإلنسان...مث  أن يعيش عبر الثورة 

 76ذاتها".

كانت ت ك هي البوادر املبكرة ل مفاهيم التي طّورها ڠيڤارا 

 من مفاهيمه حو  
ً
في أعماله الالحقة والتي أابحت جءً ا أساسيا

الفرد/اإلنسان كالعب مباشر وواعي في عم ية البنا  

االشتراكي.فاإلنسان عند ڠيڤارا  كما كان عند ماركس من قب ه  هو 

الجوهر وهو الالعب ا ساس ي  وهو اللي يصنع ظروفه وبيئ ه  

ولكنه في فع ه هلا إنما يعيد خ ق ذاته ويساهم في تكوين اإلنسان 

ارا أن اإلنسان لن يغير الواقع الجديد. بعبارة مخ صرة  أدرك ڠيڤ

ما لم يغير وعيه ويخ ق اإلنسان الجديد. وهو ما لحظه ڠيڤارا من 

تغيرال في مقاتلي حرب العصاإال أثنا  الثورة الكوبية في أدغا  

 كوبا.

                                                 
76 Che Guevara, Socialism and Man, in Che Guevara, Global 

Justice, Liberation and Socialism. ed. Maria del Carmen Ariet 

Garcia, Ocean Press, Australia, 2002. 
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ً
  وإن إدا جنينيا

ً
يقدم لنا ڠيڤارا في هله الدراسة تح يال

اتية )ا يديولوجية  ( البنية الفوقية والعوام  الل1ل عالقة إين )

( القاعدة املادية 2السياسية  ا خالقية  الثقافية( من جهة  و)

)االق صادية( في املج مع االشتراكي خال  سنوال الثورة الكوبية 

(  كمدخ  إلى 1965م  1959وبدايال البنا  االشتراكي في ذلك الب د )

 فهم اإلنسان الجديد  من جهة ثانية. 

أن املج مع  في مرح ة البنا  االشتراكي  ويشير ڠيڤارا إلى  

يعيش في ظ  العالقال االق صادية ل نظام الساإق )العالقال 

الس عية( التي ال تءا  عالقة ومترسبة في الثقافة والعق ية واللهن 

الجمعي. ويعتري هله املرح ة في العم ية الثورية الكثير من ال وتر 

ثير من الصرامة والحءم في والق ق وغياب االس قرار مما ي ت ب الك

مرح ة مبكرة وشاقة من البنا  االشتراكي وال حو  االج ماعي. وفي 

هله الحقبة يغ ب تعءيء الحوافء املادية كي يتسنى تجنيد وتنظيم 

املج مع وتصعيد وتيرة اإلن اج ل وفير الحاجال ا ساسية ل مج مع. 

ك املرح ة  وبالرغم نت انشغاله وانخراطه في العديد من مهام ت 

نحى ڠيڤارا كما نرى في عم ه هلا  نحو الوسائ  والترائق ذال 

التبيعة ا خالقية ل حقيق هلين الهدفين )تنظيم املج مع وزيادة 

اإلن اج( دون إغفا  أو ال ق ي  من أهمية الحوافء املادية وخااة 

ت ك ذال التبيعة االج ماعية واملرتبتة إ وفير الحاجال ا ساسية 

من أهم  77ن. وربما تكون هله  على ما يرى أرماندو هارلل مواط

                                                 
 "ثبت المصطلحات". راجع 77
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اإلسهامال الكوبية في الفكر االشتراكي والتي ال تتناقض مع أف ار 

  78ماركس وإنج ء ولينين.

 

 الركائء ا ساسية ملفهوم"اإلنسان الجديد"

 الوعي واإلنسان الجديد □

انت ق ڠيڤارا من رفضه ل مقولة التي تّدعي أن الرأسمالية 

الزمة ل بشرية وان البشر إتبيعتهم أنانيون وطماعون وم ناحرون م

فيما إينهم  وأنهم يرفضون ال عاون وال  افؤ إين بعضهم البعض  

إ  أراد  على النقيض من ذلك  أن يثبت أن إنا  الوعي الشيوعي 

لدى العما  والتبقال الشعبية وعامة الجماهير قادر  إالتبع ليس 

 سان الجديد.لوحده  على إنا  اإلن

 دور الثقافة في تغيير املج مع □

إقيت الف سفة في الغرب وسي ة ل فسير العالم والتبيعة  

ولم تكن وظيفتها ت جاوز هله املحدودية وبعض ال ح يقال 

الف سفية في فضا ال املج مع واإلنسانية  إلى أن جا  ماركس 

من في وإنج ء ليؤكدا إنظرة ثاقبة أن وظيفة الف سفة ومهمتها تك

تغيير العالم  ف انا إللك أو  من أسس وطرح البعد االج ماعي 

                                                 
78 Manifesto: Three Classic Essays on How to Change the 

World ،Che Guevara, Karl Marx   & Friedrich Engels, Rosa 

Luxemburg ، ،Ocean Press, Melbourne, Australia, 2005, pp. 19-

20. 
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كعحدى املواضيع ا ساسية في مسذلة الثقافة  أي أنهما وضعا هله 

 املسذلة في الجبهة ا مامية في تحديال الفكر ا وروبي الغربي. 

مساهمة ڠيڤارا ا ساسية  كما ذكرنا في م ان آخر   تكمن

من أج  ال حرير في  سمالية وكفاح الشعوبفي تءامن محاربة الرأ

اإلنسانية واياغة الوعي الجديد  وهو ما سيش    وفق  مسيرة

الضرورية ل ذسيس قيم جديدة وتغييرال فع ية  ڠيڤارا  الركيزة

 .الفرد والجماهير م موسة في مس كية

يشير أرماندو هارل إلى مسذلة انشغ  عنها الكثيرون من 

العشرين ولم تندمج في املمارسة االشتراكية  املاركسيين خال  القرن 

بعد وفاة لينين وهي: ا همية والدالالل السياسية العديدة ل ثقافة 

 ما أشار إليها تش ى ڠيڤارا 
ً
ودورها في املج مع. وهي قضية كثيرا

وفيد  كاسترو وأكدا على أهميتها حتى أابحت إالفع  جءً ا من 

 أن سرقة إرث الثورة الكوبية ومساهماتها. ويض
ً
يف هارل مؤكدا

هدة  كانت على الدوام 
َ
وتءييف وتشويه ثقافال الشعوب املضت

اآللية الرئيسية ل قوى املس ِغ ة واملس عِمرة كي تفرض الهيمنة على 

اآلخرين من أج  تحقيق مصالحهم. ويرى هارل انه ال يتسنى فهم 

  79مسذلة الثقافة ودورها دون استيعاب هلا املبدأ ا ساس ي.

 الوعي الجديد وإخفافال االشتراكية في القرن العشرين □

يذخلنا ڠيڤارا  في ما مجم  ما يثيره من قضايا  إلى ال ذم  

في ال حديال التي واجهتها االشتراكية عبر القرن العشرين وخااة 

                                                 
79 Ibid., pp. 11-26. 
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خال  الحقبة السوفيتية وفش  سياسال ت ك الحقبة في معالجة 

قيمية الجديدة واإلنسان مسذلة الثقافة والوعي وخ ق النظم ال

الجديد. ي كشف لنا  بعد إضعة عقود وبتريقة أكثر جالً ا 

  طيف من القضايا اللاتية والثقافية وا خالقية 
ً
وتحديدا

واملعنوية  ال يمكن الفص  إينها وبين السعي نحو مس و شام  من 

الثقافة في املج مع. فثقافة ال حرر واالنع ا   وأف ار ڠيڤارا حو  

ام  اللاتية  ذال ا ة وأهمية مباشرة وملحة بعم ية ال ح ي  العو 

الثوري ملوضوعة تذثيرال الثقافة في ال نمية االج ماعية م 

االق صادية. ولع ها الدرب الوحيد اللي يودي إنا إلى فكٍر ف سفٍي 

 جديد وفعٍ  سياس ٍي م ناغم مع ا وضاع املعاارة. 

ل نمية أمر أساس ي إن تحديد تذثيرال الثقافة ودورها في ا

وضروري كي يتسنى تتوير ا ف ار الالزمة ملواجهة القرن الحادي 

والعشرين. وهي مسذلة لم تس وِف حقها من الدراسة في ال جارب 

االشتراكية ومعاركها الفكرية في القرن العشرين  وبقيت مرجذة  

رغم الحاحيتها ودورها الحاسم في تاريخ الشعوب وحركتها الثقافية 

ثيرال الثقافة ع يها  وبالرغم من أنها تقع في لب املراجعة النقدية وتذ

ل  جارب االشتراكية والثورية والقومية وأسباب فش ها. وكللك هو 

 رغم 
ً
الحا  في وطننا العربي  حيث ال زالت املسذلة مرجذة أيضا

 الحاحيتها. 

 اإلنسان الجديد كمن ج من أج  املج مع □

  إلى االشتراكية يجب أن يكون لقد آمن ڠيڤارا أن الواو 

 عبر طريقة أكثر فعالية  وهي اإلنسان الجديد. 
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ي وجب على هلا اإلنسان أن يفهم أنه ليس ع يه أن يعم  

من أج  مراكمة الس ع املادية  فهلا أمر أناني وفردي. إ  على الفرد 

أن يع م أن مهم ه ا خالقية أن ي فانى في العم  من أج  املج مع  

ملج مع إاملقاإ   سوف يع ني إه وبذسرته واح ياجاتهم. وقد وبذن ا

 ما قاله ڠيڤارا في رسالة الوداع  طفاله:"تلكروا أن 
ً
كان هلا تماما

  "
ً
ا لوحدة ال يساوي شيئا

ّ
الثورة هي ا مر الهام  وأن ك  واحد من

وما قاله في رسالة االس قالة التي قدمها لفيد  كاسترو قب  ال وجه 

 على أسرته إلى الكونغ
ً
و  حيث ذكر في ت ك الرسالة أنه ليس ق قا

  80 نه يع م أن الدولة س ع ني بهم.

 االشتراكية... العم ية اإلن اجية... عالقال إنسانية جديدة □

اع بر ڠيڤارا أن إقامة عالقال إنسانية جديدة هي الهدف 

املركءي من ورا  الثورة واالشتراكية. هلا هو املعيار ا ساس ي ل قييم 

  أي إقدر ما يسهم ك  إنجاز في 
ً
 أو إيجاإا

ً
كافة اإلنجازال  س با

 التسريع أو ال ذخير في هلا املشروع: مشروع اإلنسانية الجديدة. 

ر ڠي 
ّ
ڤارا من املخاطر التي تقع فيها الت يعة وع يه  حل

الثورية عندما تنشغ  في إنا  عم ية اإلن اج ل  بية حاجال الناس 

 طوي ة. وكان يخش ى  أكثر 
ً
وال غ ب على الفقر اللي عانت منه قرونا

ما يخش ى  أن يصب  اإلن اج )مقداره ومعاييره( هو الغاية القصوى 

مت الثورة. ومن هنا ويضيع الهدف ا ساس ي اللي من أج ه قا

                                                 
80 A Letter to Fidel Castro”, in Che Guevara Reader: Writings on 

Politics   & Revolution ،pp.386-387. 
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 نها حصرل اه مامها  81ااتدم مع مدرسة العقالنية االق صادوية

إاإلنجازال االق صادية البح ة والتي رأى ڠيڤارا أنها س ؤدي إلى 

اس خدام وسائ  وتنفيل سياسال تركء على النجاحال االق صادية 

في املدى القصير وتجازف إاملس قب  الثوري إرم ه ملا تسببه من 

 ك  تدريجي في الوعي.تآ

نادى ڠيڤارا إاس خدام املوارد امل وفرة  على شحها في 

املراح  املبكرة ل بنا  االشتراكي  في إنجاز تنمية م عددة الوجوه 

وا بعاد: االق صادية واالج ماعية واإلنسانية. ولن يتسنى هلا  كما 

رأى  إال في ال الزم وال  ام  إين البنا  االق صادي من جهة 

ال ثقيف الشيوعي لإلنسان من جهة أخرى دون فص  إين و 

االع بارال الق صادية وت ك السياسية م ا يديولوجية: "ي ت ب إنا  

الشيوعية  إاإلضافة إلى إنا  القاعدة املادية الجديد  إنا  اإلنسان 

 الجديد". 

وفي رده على اللين ي هثون ورا  الن ائج السريعة  أكد ڠيڤارا 

هدة أن االن قا  
َ
السريع إلى االشتراكية  في ظروف الشعوب املضت

التي تعاني من ال خ ف املءمن ونهب مواردها وق ة رأس املا   

 دون تضحيال جسيمة وعلى كافة املس ويال. "ليست 
ً
سيكون محاال

 يقوم على 
ً
 طوباويا

ً
االشتراكية مج مع رفاه  كما أنها ليست مج معا

 ويرتكء  طيبة اإلنسان كعنسان. االشتراكية
ً
نظام ينهض تاريخيا

أساسا على وضع وسائ  اإلن اج ا ساسية وال وزيع املتساوي ل ثروة 

في خدمة املج مع إاسره ضمن إطار اإلن اج االج ماعي. في رأينا أن 

                                                 
 كثيرا ما كالت له النقد واتهمته بالفشل الذريع في بناء االقتصاد الكوبي. التي 81
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الشيوعية هي ظاهرة وعي وليست مجرد ظاهرة إن اج. لن نس تيع 

ل بضائع الواو  إلى الشيوعية عن طريق التراكم اآللي البسيط 

التي ي م توفيرها ل ناس... ال يتسنى تحقيق الشيوعية كما عّرفها 

  
ً
ماركس  وهي الشيوعية التي نتم  إليها  إذا لم يكن اإلنسان واعيا

 تجاه املج مع". وكان شعاره: " 
ً
 جديدا

ً
إذا لم يخ ق اإلنسان وعيا

ع إن اج  مءيد من اإلن اج  وعي... ت ك هي ا سس التي ينبغي ل مج م

 82الجديد أن يقوم ع يها".

على ضو  ما سبق ذكره من املفاهيم أن نفهم كيف وملاذا 

كان ڠيڤارا يخش ى اس خدام اآلليال الرأسمالية في عم ية اإلن اج في 

كوبا االشتراكية ومحاكاة النمط السوفيتي في هلا املجا   نه رأى 

دة إن اج أن هلا سيعّرض املشروع االشتراكي إرم ه للختر وينلر إععا

العالقال االج ماعية الرأسمالية والوعي الرأسمالي إالرغم من 

 م كية الدولة لوسائ  اإلن اج وال ختيط الءراعي. 

 الحوافء املعنوية وتكوين اإلنسان الجديد □

 كبيرا لدور الحوافء املعنوية في خ ق 
ً
أولى ڠيڤارا اه ماما

فض  الخبرال اإلنسان الجديد. وقد طّور ڠيڤارا مفاهيمه هله إ

النضالية التي اكتسبها في ال جربة الكوبية. وقد ناقشنا في فصٍ  

                                                 

82
 Tablada, Carlos, Che Guevara :Economics and Politics in the 

Transition to Socialism ،See chapter  " The Marxist conception of 

politics as concentrated economics and its importance in 

economic management under socialism .".Pathfinder Press, New 

York, 1989 . 
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آخر موقفه من الحوافء املادية واملعنوية وهي أطروحة مركءية في 

 في كافة أنشته اإلنسان 
ً
 ومؤثرا

ً
 كبيرا

ً
فكر ڠيڤارا  نها تح   حيزا

ء الفكرية والسياسية. وبالقدر ذاته تعاطى ڠيڤارا مع دور الحواف

املعنوية في تتوير الوعي وخ ق اإلنسان الجديد  إضافة إلى عالقة 

الفرد إالجماهير  الدولة والقيادة  تتوير الوعي الشعبي ودوره في 

مشاركة الجماهير في املج مع الجديد. ولع  ما يميز موقف ڠيڤارا في 

هله املسذلة على خالف غيره من املفكرين أن هله الحوافء )أي 

ذتي في امل ان ا و  والرئيس ي في إنا  اإلنسان واملج مع املعنوية( ت

الجديدْين  نها حجر ا ساس في مشروع االشتراكية الجديدة وفي 

  فيما اع بر 83ال غيير االج ماعي املنشود وضمانة ملس قب  اإلنسانية

الحوافء املادية )مث  زيادة ا جور  امل افئال املالية واملادية  زيادة 

الخ( ثانوية ووضعها في امل ان الثاني بعد الحوافء العالوال..

 املعنوية.

 املاركسية اإلنسانية:

 الحوافء املعنوية م الوعي الجديد م انع ا  اإلنسان 

                                                 

المعنوي والمكافأة المادية يسيران جنبًا إلى جنب إاّل أنها الماوية أن التشجيع  رأت 83

اعتقدت أن التركيز يجب أن يكون على الثانية. كما رأت أن الحوافز المعنوية )أو 

التشجيع المعنوي كما اسمته( ليست كافية في بعض الفترات التاريخية في بناء 

ا زال متدنيًا. االشتراكية عندما تكون الموارد شحيحة ويكون وعي الناس م

 لالستفاضة في وجهة النظر الماوية في هذا المجال راجع:

Material Incentives: Readings from before and after the Death of 

Mao Tsetung, Liberations Books, Los Angeles, (no publishing 

date). 
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تهدف االشتراكية إلى إلغا  العالقال االج ماعية الناجمة 

عن نمط اإلن اج الرأسمالي. وقد رأى ڠيڤارا أن الحوافء املعنوية  

ية خ ق الوعي الجديد  كفي ة إعقامة الربط وال ماث  من خال  عم 

إين مصلحة ومنفعة الفرد من جهة ومصلحة املج مع )ال   

الجمعي( من جهة أخرى كي ي مكن املر  من الشعور إ حقيق اللال 

عبر منفعة ال   الجمعي إد  أن يضيع ضحية الفردانية واالغتراب 

عءز هله الحوافء كما هو حاا  في املج مع الرأسمالي. كما ت

عالقال ال ضامن إين اإلنسان وأخيه اإلنسان وبين الشعوب 

املخ  فة. وعندما يشعر الفرد إانه جء  م  ام  من ال   الجمعي  

 وين في ال ناقض وال نافس إين 
ً
يصب  لجهوده وعم ه معنًى عميقا

حاجال ومصالح ل فرد من ناحية  ومصالح املج مع من ناحية 

د ثقة الفرد إالعم  في سبي  املصالح املشتركة أخرى. هكلا ت وط

 في املءيد من العتا  وال ضحية. 
ً
 ل    الجمعي ويصب  الفرد راغبا

تساهم الحوافء ا خالقية  إذن  في تشكي  وعي اإلنسان  

الجديد وفي تحرير املبادرة اللاتية لدى الفرد والجماعال وفئال 

يه من الخارج" لضمانة املج مع. عندها تن في الحاجة إلى "ال وج

املنفعة الجمعية كما تءو  الحاجة إلى الحوافء املادية والرقاإة 

والس تة الخارجية ومحاربة الغش والفساد ويصب  اإلنسان  في 

" وينت ق في أفعاله وأنشت ه من دوافع 
ً
وعيه الجديد  "أكثر إنسانية

 ذاتية" ت
ً
نبع من ذاتية وترتقي أفعاله إلى ما أسماه ماركس "أنشتة

 على اإلمساك إاملبادرة في 
ً
"اإلرادة الواعية لإلنسان" ويصب  قادرا

 إلى االنع ا  ال ام  وبهلا يحقق املج مع 
ً
أنشت ه وحياته واوال

 نق  ه ال اريخية من حّيز "الحاجة" إلى فضا  "الحرية".
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 اإلنسان الجديد... اإلنسان االشتراكي □

في طفولتها من حيث اع قد ڠيڤارا أن االشتراكية ما زالت 

تتوير النظرية االق صادية والسياسية بعيدة املدى. وع يه  فان 

 
ً
الفكرة املركءية في أطروح ه تدور حو  الفرد اللي يعيش وجودا

: ك ائٍن فريٍد وكعضٍو في مج مع  ودور العوام  اللاتية 
ً
مءدوجا

سان والثقافية وارتباطها إترإية الفرد وتثقيف اإلنسان الجديد  اإلن

االشتراكي. وبيت القصيد لدى ڠيڤارا أن تقدم الثورة "يس  ءم 

 قيمية جديدة" وانه بعد ان صار الثورة 
ً
تتوير وعي يشم  نظما

 ي وجب على "املج مع ك   أن ي حو  إلى مدرسة كبيرة".

كان ڠيڤارا يرى أن اإلنسان الجديد واملج مع الجديد ال 

الوسائ  وا ساليب   يقومان على نفس ا خال  والقيم  وبلال

وعلى ذال القوى ومفاهيم العم  التي كانت سائدة في املج مع 

القديم. إذن  فاملولود قادم  وسيذتي اإلنسان الجديد من مخاض 

 مج مع جديد يتش   ويتب ور من خال  النضا  ولبنا  االشتراكي.

إالنسبة لڠيڤارا فعن الغاية من ا خال  الثورية هي والدة 

لجديد ال ام   اإلنسان اللي ت غلى أف اره ونظرياته من اإلنسان ا

ممارس ه  واإلنسان اللي يرتكء في أفعاله وممارساته على النقد 

الجلري ل عالم من حوله بغية تغييره وعلى النقد الجلري ل افة 

املظاهر واإليما ال التي تهدف إلى مخادعة الوعي والني  إه من أج  

 إلى تدمي
ً
 ره. استرضائه واوال
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أما السؤا  فيبقى  ه  تس تيع اإلنسانية أن تغف  اآلما  

 وال ت عال ال حررية التي تذطرل إالفكرة الشيوعية؟

رى  ه  من لحظة نكون فيها أحوج إلى دراسة واستيعاب 
ُ
ت

 هله ا ف ار  من هله التي نعيشها اليوم!

 اإلنسان الجديد وثقافة السو   □

 

 حين ي حو  املواطن إلى مسته ك 

إاالق صاد واس غال  العم  إ   راس املا  إال حكم ال يك في

واالق صادية  على كافة أبعاد الحياة االج ماعية يسعى ل هيمنة

إذن اق صاد السو  دون  والسياسية والثقافية. ف يس هناك 

راس املا  تراكم  ثقافة السو . وبهلا يضمن مج مع السو  ودون 

  أي إال حدود. ب  في حدوده القصوى الر 
ً
فعن التراكم  ولهلا أيضا

 .املءيد من التراكم من اج  التراكم ذاته يصب  الغاية والهدف ويعني

  لقد فهم
ً
وأدرك أن رأس املا   ڠيڤارا هلا القانون الرأسمالي جيدا

 إلى تجهي  الناس وتدمير وعيهم االج ماعي يسعى إ افة الوسائ 

له تذسيس وترسيخ  نهجي وم واا   كي يتسنىوالسياس ي بش   م

 ثقافة" درج الغرب الرأسمالي على تسميتها ثقافة الخنوع وقيمه والتي

 .consensus "اإلجماع
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ففي ظ  هله الثقافة والنظم القيمية السائدة يصب  

 يراقب الحدث دون 
ً
 سياسيا

ً
املواطن مجرد مسته ك ويقف م فرجا

 أن يفهمه ودون أن يم  ك القدرة على فع  ش ي . 

هكلا يح  "املسته ك" من املنظور الوظيفي مح  "املواطن" 

إالرغم من تبجح الديمقراطية الغربية عن املواطنة وحقو  

 أن ا مر ال ي وقف عند امل
ّ
واطن.. إلى آخر هله املعءوفة. إال

املواطن/ الفرد  إ  ي جاوزه إلى ثقافة االستهالك التي تغءو املج مع 

ك ه وتصب  معايير الديمقراطية والحرية وحقو  املواطن واإلنسان  

إ  معايير ال قدم ذاته  تصب  خاضعة  يديولوجية االستهالك. وإذا 

الية ا مريكية "ااحبة الفض " في خ ق الشروط كانت الرأسم

  كما ال 
ً
املوضوعية لنشذة هله ا وضاع  فان ا مر ال يخ  ف جلريا

يخفى على املراقب  في املج معال ا وروبية الغربية إ  والشرقية 

بعد انهيار ا نظمة االشتراكية  والعديد من مج معال العالم الثالث 

 وإن إدرجال م فاوتة. 

 إلى ما توا  إليه ماركس وشرحه إوضوح من أن واست
ً
نادا

وسائ  اإلن اج إنما هي التي تحدد االستهالك وليس العكس  رأى 

ڠيڤارا أن اإلنسان هو املحور الرئيس ي في هله العم ية  إ  هو 

ا ساس في املشروع االشتراكي. وسعى إلى توظيف الع م 

ا  مؤكدا على أن وال كنولوجيا في خدمة اإلنسان واإلنسانية جمع

راس املا  إنما يسخر كالهما لخدمة غاي ه النهائية: الرب  على 

 حساب إفقار الجنس البشري ك ه.
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 اإلنسان الجديد واالغتراب □

في ظ  الرأسمالية تحولت شعارال "الحرية واملساواة 

واإلخا " التي أط قتها الثورة الفرنسية )البرجوازية ولكن ال قدمية 

في سيا  حقبتها( منل أكثر من قرنين  إلى نقيضها. ففي حين يتبجح 

رأس املا  بهله القيم نرى االغتراب يح  مح  الحرية  وهيمنة 

 التبقة الرأسمالية م ان امل
ً
ساواة  أما ا خوة فقد ضاعت ك ية

 ل ح  مح ها آفال الفردانية واالستهالكية وا نانية. 

في املقاإ   كان ڠيڤارا يرى أن الخالص من أزمة االغتراب 

يكمن في االشتراكية تعم  على إلغا  هلا النمط من العالقال 

االج ماعية من جلوره كي يشعر املر  إ حقيق اللال عبر منفعة 

الجمعي إد  أن يضيع ضحية االغتراب القائ . كما ت غي ال   

االشتراكية هيمنة التبقة الرأسمالية ل قيم م انها املساواة 

والعدالة االج ماعية  وتعءز ال ضامن إين اإلنسان وأخيه اإلنسان 

 وبين شعوب ا رض إد  االستهالكية واالس غال . 

 عالقة الفرد إالجماهير □

مر اللي يصعب فهمه على أولئك اللين يقو  ڠيڤارا "إن ا  

لم يعيشوا تجربة الثورة  هو ت ك الوحدة الديالك يكية الوثيقة إين 

الفرد والجماهير  حيث يؤثر أحدهما إاآلخر  وحيث ت فاع  

الجماهير في الوقت ذاته ك جمع لألفراد مع قادتهم." لقد ح   

 وعي حيث رأى ڠيڤارا إدقة عالقة الفرد إالجماهير والدور الحاسم ل

أنه يس حي  إنا  املج مع الجديد دون إدراك الحقو  والواجبال. 
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وهلا ما يش   آلية ال حو  االشتراكي وي خل الش   ا ساس ي 

ل  عبير عنه من خال  الوعي. وعلى خالف التشوهال التي أن جتها 

االشتراكية املحققة في القرن العشرين واع مدل إا ساس على 

عدة املادية ل مج مع والبنية الفوقية. وقد جا ل الفص  إين القا

وقائع العقود ا خيرة لتشير إوضوح إلى أن ڠيڤارا كان محقا عندما 

دقت ا زمة ا خالقية والسياسية إنيان النظام االشتراكي وأدل إلى 

انهيار في االتحاد السوفيتي والدو  االشتراكية ا خرى في أوروبا 

 الشرقية. 

 ديد وتكوين املج مع الجديداإلنسان الج □

... فعنه من السه   في اللحظال العصيبة  أن 
ُ

"كما ق ت

 عن طريق الحوافء املادية.... إال أن الحفاظ على 
ً
 فعاال

ً
نجد حال

فعاليتها ي ت ب تتوير وعي يقوم على نظم من القيم الجديدة. 

إذسره أن ي حو  إلى مدرسة وهكلا فعنه ي وجب على املج مع 

 "كبيرة.

 

 تش ى ڠيڤارا 

يمر تكوين املج مع الجديد عبر عم ية مءاحمة شديدة مع 

املاض ي. وي جلى هلا املاض ي من خال  وعي الفرد حيث ترقد رواسب 

ال ثقيف إ   ثق ها  ذلك ال ثقيف اللي ي جه دوما وبش   من ظم 

نحو عء  الفرد. كما تتسم هله العم ية إحدة ال ناقضال 

ال الس بية خال  والصراعال بسبب ديمومة واس مرار العالق
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عم ية ال حو  االشتراكي. وطاملا ظ ت الس عة )والعالقال الناتجة 

عنها( إحكم كونها الوحدة االق صادية ا ساسية في املج مع 

الرأسمالي  فسوف تظ  آثارها موجودة وم موسة في تنظيم اإلن اج 

 وعالقاته  وبال الي في نشو  الوعي. 

أن ال حرر ال ام   حاجج ڠيڤارا  ودأب على ال ذكيد 

 يقوم إه الفرد 
ً
 اج ماعيا

ً
لإلنسان ي حقق عندما يصب  العم  واجبا

إرض ى تام وحين تقوم ديموم ه على نظام قيم يساهم في تحقيق 

 الفع  الواعي في أدا  املهام والواجبال. 

أما الوسي ة الوحيدة ل حقيق ذلك فهي ال ثقيف املنظم 

  مخ  فة يتنامى فيها دور واللي يمكن اكتساإه من خال  مراح

العم  الجماعي. ولم ينكر ڠيڤارا أن هله العم ية مضنية وت ت ب 

الكثير من الجهد والوقت  إال انه إدافع من حراه على اإلسراع 

)ال عجي  بها(  طّور طرائق ووسائ  مخ  فة في تجنيد الجماهير 

 في ذلك إين املصالح الفردية والجمعية. ولع  الحواجء 
ً
 جامعا

املادية واملعنوية من هله اآلليال شريتة أن تواكب عم ية تكوين 

 الوعي وتعميقه كوسي ة ل  قدم نحو االشتراكية. 

 نحو "إنسانية كام ة"  □

 اإلنسانية" في سعيه نحو هناك مندوحة أمام ڠيڤارا لم يكن

ومن  .العقبال التي تقف في طريق واولنا إليها من معالجة "ال ام ة

إلى اإلنسانية  العقبة الرئيسية التي تعيق واولنا رأى أن هنا 

 
ً
 في ظ  نمط اإلن اج العم  "تس يع س عنة" أو"ال ام ة هي تحديدا
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 فالإد  .قانون القيمة الرأسمالي واللي كان  إدوره  إحدى وظائف

مرح ة ال حو  من  إذن  من تغيير العالقال االج ماعية في

  عم  أن ي وقف عن كونهأي الإد ل االشتراكية إلى الشيوعية 

  اإلنسان أما ."س عة"
ً
 وجمعيا

ً
 اج ماعيا

ً
 فيجب أن يش   موقفا

وشرطها أن ي وقف  حيا  عم ية اإلن اج  ثقافة جديدة قوامها

 وإقامة نظام يوفر لإلنسان القدرة على اإلنسان عن كونه س عة

ال كنولوجيا  مث  اس خدام - تذدية عم ه كعيفا  لواجبه االج ماعي

املءيد من الحرية  اس خدام  لخ ق ظروف افض  تتي  لإلنسان

 إلى - الخ..التوعي العم 
ً
تحقيق ما دعا إليه ماركس حين قا   واوال

حيت يقوم إاإلن اج دون  اإلنسان يص  إلى الحالة ا كثر إنسانية إذن

 
ً
إحاجاته  على أن يبيع نفسه كس عة من أج  اإليفا  أن يكون مكرها

  .يائيةاملادية والفيز 

 الفرد واناعة ال اريخ □

تفض ي إنا هله اإلش الية إلى ما طرحه ماركس وإنج ء حو  

دور الفرد في اناعة ال اريخ. فال اريخ البشري ليس سوى ال حو  

املس مر ل تبيعة البشرية. والحقيقة أن املاركسية ال تنكر أهمية 

ر املج مع. العام  اللاتي في ال اريخ والدور الواعي ل بشرية في تتو 

فالناس يصنعون ال اريخ  ولكنهم ال يفع ون ذلك إاتفا  كام  مع 

إرادتهم الحرة ونواياهم الواعية. وبعبارة ماركس وإنج ء فعن "ال اريخ 

. أنه "ال يم ك ثروة"  إنه "ال يشن معارك". أنه 
ً
ال يفع  شيئا

اإلنسان  اإلنسان الحي الحقيقي اللي يفع  ك  ذلك  اللي يم ك 

 يس خدم اإلنسان كوسي ة ويح
ً
 منفصال

ً
ارب؛ ال اريخ ليس شخصا
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 هدافه الخااة؛ ال اريخ ليس سوى فعالية اإلنسان اللي يالحق 

 84أهدافه."

 اإلنسان الجديد: عم ية طوي ة املدى □

أشار ڠيڤارا إلى أنه "يمكننا أن نشهد  في مرح ة البنا  

شخص فال االشتراكي  والدة الشخص الجديد. أما اورة هلا ال

تكون مك م ة  وليس إمقدورها أن تك م    ن هله العم ية تسير 

على نحٍو مواٍز ل توير ا ش ا  االق صادية الجديدة." وقد نشهد 

 إين القيادة والجماهير إذا تم اإلسراع في تنفيل هله 
ً
 اختراقا

ً
أحيانا

العم ية. لللك  فعذا ما أردنا أن نسير على الدرب الصحي  اللي 

  فانه من الضروري خ ق اآلليال  يتي 
ّ
 وم جانسا

ً
قا

ّ
 خال

ً
نموا

واملؤسسال الثورية التي تسم  إ تاإق أو تالقي الحكومة واملج مع 

إرم ه مع ال كيف وفق الظروف النوعية والخااة لبنا  االشتراكية 

واالإ عاد  إقدر اإلم ان  عن الديمقراطية البرجوازية  وهله عم ية 

رى ڠيڤارا يضيف: "أن الدرب طوي  ومجهو  إلى طوي ة املدى  للا ن

حٍد ما. نحن ندرك محدودياتنا. إننا نصنع إنسان القرن الحادي 

إنه نحن أنفسنا. إننا نصوغ أنفسنا في حياتنا اليومية   -والعشرين 

 في 
ً
 إ قنيال جديدة. إن الشخصية ت عب دورا

ً
 جديدا

ً
لنخ ق إنسانا

قى الفضائ  وطموحال الناس ال جنيد والقيادة إقدر ما تجسد أر

 وبقدر ما تحو  دون أن نض  التريق".

 

                                                 
سادس، دار دمشق كارل ماركس وفريدريك إنجلز، "العائلة المقدسة"، الفصل ال 84

 .118)سنة النشر غير مذكورة(، ص 
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 نقد مفهوم اإلنسان الجديد عند ڠيڤارا

 

 املبالغة في دور الفرد والعم  التوعي 

ذهب بعض الناقدين لڠيڤارا إلى أنه كان ينحو إلى مفاهيم 

 وغالى في دور الفرد وفع ه في 
ّ
مثالية حو  الفرد واللال وأنه شط

 الثورة 
ً
وال غيير االج ماعي وال اريخي  ونسب إلى الفرد أف ارا

  أو بعبارة أكثر أخرى يصب  
ً
 ماديا

ً
ومع قداٍل كفي ة إان تولد واقعا

 على تحديد الواقع ال العكس حيث يحدد 
ً
الفرد )ومع قداته( قادرا

 ملقولة 
ً
الواقع طبيعة الفرد. غير أن ڠيڤارا لم يَر في هلا تنكرا

  ماركس الكالسيكية
ً
في أن ا ف ار تصب  قوة مادية ت عب دورا

 أن هلا الدور ي وقف على مدى قدرة 
ّ
 في ال غيير الثوري  إال

ً
رئيسيا

 على 
ً
  كما ي وقف ثانيا

ً
هله ا ف ار على أن تسكن وعي الجماهير أوال

 والى أي حٍد تكشف وتفسر 
ً
 موضوعيا

ً
قدرتها في أن تعكس واقعا

 هلا الواقع. القوانين التي تحكم حركة وتتور 

رأى بعض املاويين  على سبي  املثا   أن ڠيڤارا إالغ في 

أهمية العام  اللاتي ودور الفرد  وأنه عم  على"اإلن ار ال ام 

 همية الظرف املوضوعي في كافة مراح  الكفاح املسلح  وتفض   

 عن ذلك  أن ت صرف وكذن الظرف املوضوعي قد اك م  ولم 
ً
إدال

 أن ي ح وا إالشجاعة وال ك يك الحسن".يتبقى على الثوار 
ّ
  85إال

                                                 
85 Wolf, Lenny, Guevara, Debray, and Armed Revisionism, p. 

92. 
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إاإلضافة  اتهم الكثيرون ڠيڤارا إاملثالية والتوباوية الثورية 

 نه غالى في قيمة العم  التوعي واس عداد الفرد ل  ضحية وبل  

اللال من أج  املج مع والوطن والثورة. وال شك أن ڠيڤارا تميز 

 أنه كان 
ّ
إالدرجة ا ولى  رج  ممارسة  إنزعال وميو  طوباوية  إال

وفع  واس تاع تحقيق الكثير من اإلنجازال في فترة قصيرة في كوبا 

(. أما البعض اآلخر من الناقدين  فقد رأى أن 1965م  1959)

ال توعية التي دعا إليها ڠيڤارا تؤدي إلى إن ار الظروف املوضوعية 

 وال ق ي  من أهميتها. 

نمط السوفيتي )القائم على رأى بعض معارض ي ڠيڤارا أن ال

اإلدارة االق صادية حسب نظام "ال موي  اللاتي"( يؤدي إلى خ ق 

ا وضاع املادية التي تقود إدورها "أوتوماتيكيا" إلى خ ق ا وضاع 

 أن ڠيڤارا لم يبخ  إالرد ع يهم مخالفهم الرأي 
ّ
االج ماعية. إال

 على مقول ه إذنه ي وجب على االشتراكية أن 
ً
تتّور نظام ومشددا

إدارة اق صادية يحقق ال ناغم إين الهدفين  املادي واالج ماعي  

ويذخل إالحسبان رعاية اإلن اج وتنمية الوعي على نحو متزامن: "كي 

نبني الشيوعية  الإد من خ ق اإلنسان الجديد إالتزامن مع خ ق 

م. ع. (". كان من التبيعي إذن أن يم د الجد   –القاعدة )املادية 

ڠيڤارا )ومتالب ه إمحو قانون القيمة( من جهة  ومعارضيه  إين

)القاإ ين بهلا القانون واملدافعين عنه( من جهة أخرى  إلى الخالف 

إين الفريقين حو  مسذلة الحوافء )املادية واملعنوية ودور ك  منها 

في عم ية اإلن اج (. وتجدر املالحظة أن ڠيڤارا كاد يقف وحيدا في 

يث لم تؤيده سوى الق ة  ناهيك عن أن ت ك الق ة ت ك املرح ة  ح
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كانت تف قر إلى الكفا ة الفكرية واملعرفية التي تؤه ها ل مساهمة في 

 هلا الجد . 
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 الفصل العشرون

 البحث عن البدي  االشتراكي:

 االشتراكية مشروع تاريخي ملج مع جديد

 

ي اد ال يخ و أي من فصو  هلا الك اب من طرح أو  

عرض لرأيه ڠيڤارا في البدي  االشتراكي ومس قب  

االشتراكية كمشروع لخالص البشرية. وفي مشروعه 

هلا  انت ق ڠيڤارا من رفضه الجلري ل رأسمالية 

وإيمانه إح مية تصفيتها كنظام إربري م وحش قائم 

 ان  على اس غال  اإلنسان  خيه اإلنس

ولم يَر في هلا النظام سوى كوارث الفقر والجوع واملرض ومس س  

ال ين هي من الحروب. وفي هلا السيا   فعنه ليس من املغاالة أن 

 في املشروع 
ً
 وم هما

ً
 وتذسيسيا

ً
 عم يا

ً
نقو  إن ڠيڤارا لعب دورا

  وساهم إدون ك   في 1962االشتراكي التي تبن ه كوبا منل عام 

ي حققها الشعب الكوبي خال  السنوال املبكرة التي اإلنجازال الت

(  وهو ما مّهد ملسيرة كوبا وتتورها منل 1959ت ت ان صار الثورة )

ذلك الحين على كافة املس ويال االج ماعية واالق صادية 

 والسياسية.
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 مساهمال ڠيڤارا  

 وإش اليال االشتراكي ڠيڤارا في معالجة البنا  شرع 

ل صناعة في  كوزير 1961 عام مت ع في ال ختيط االق صادي

 أنه لم يكم  املشوار  86الكوبية الحكومة
ّ
 الجءيرة بسبب مغادرته إال

  1965 عام
ً
 مفاهيم يتسنى له أن يب ور  في ثورته ا ممية  ولم منت قا

 املاركسية االق صادية النظريال رغم أنه انكب على دراسة م  ام ة

مساهمة ڠيڤارا  من ذلك  فعنالرغم  ولكن على .الحقبة طي ة ت ك

 :87ال الية لالع بارال تكتسب أهمية خااة االشتراكي في البنا 

( محاولة ڠيڤارا طرح إدي  أاي  لالشتراكية والبنا  1 

االشتراكي ينبع من إنسانية عميقة تقوم على عالقال إنسانية 

 جديدة. 

( إعادة الروح لالشتراكية والشيوعية والجمع إين ال نمية 2

ق صادية وبنا  البنية املادية لإلن اج وتوفير الحاجال والخدمال اال

االج ماعية ل مواطنين من جهة  وضرورة تءامن هله العم ية مع 

خ ق وتتوير وعي جديد لإلنسان اللي يعم  على إنا  املج مع 

                                                 

وبقي في هذا المنصب إلى  1961فبراير  21ُعين تشى ڠيڤارا وزيرًا للصناعة في  86

)يرجح أنه كتب رسالة الوداع لفيدل كاسترو في  1965يوم استقالته في أوائل عام 

 (، أي أنه كان فعليًا مهندس االقتصاد الكوبي طيلة هذه الفترة. 1965األول من أبريل 

87 Tablada, Carlos, Che Guevara :Economics and Politics in the 

Transition to Socialism, See chapter "The Marxist conception of 

politics as concentrated economics and its importance in 

economic management under socialism”. 
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الجديد ضمن رؤية شيوعية جديدة وأخالقية شيوعية أاي ة  من 

 جهة أخرى.

ة الجماهيرية كضمانة ل سيادة الوطنية حيث ( تكريس املشارك3 

)أي بعد عام من ان صار الثورة  1960أخل ڠيڤارا منل عام 

الكوبية( إمعالجة إش الية السيادة الوطنية واالس قال  

 من أن الختوة ا ولى في تحقيق هله السيادة 
ً
االق صادي منت قا

 نح
ً
و ال نمية تكمن في االس قال  السياس ي  يلي ذلك العم  تدريجيا

واالس قال  االق صادي وبنا  االشتراكية. بعد إحراز الس تة 

السياسية  ت محور كافة الجهود  وفق رأي ڠيڤارا  حو  ايانة 

 على االس قال  االق صادي 
ً
السيادة الوطنية التي ترتكء أساسا

وال خ ص من ال بعية  وتصب  االن صارال واإلنجازال االق صادية 

 في ا
ً
 هاما

ً
لواو  إلى الهدف اإلستراتيجي ا ساس ي: السيادة عنصرا

د على أن السيادة 
ّ
الوطنية. وقد ذهب ڠيڤارا إلى أبعد من ذلك فذك

 يقوم على 
ً
 إنيويا

ً
الوطنية  كي تتسنى لها الديمومة  ت ت ب تحوال

س تة الشعب وعلى املشاركة ال ام ة للجماهير في انع القرار 

 وتوجيه عم ية ال غيير. 

  ( ال قاط4
ً
ڠيڤارا ملذز  النمط السوڤييتي في البنا  االشتراكي مبكرا

 ودون تقديس ل كهنول السوڤييتي. وسوف نعود إلى 
ً
ونقده ع نا

 في سيا  نقد ڠيڤارا لالتحاد السوفييتي.
ً
 مناقشة هله املسذلة الحقا

 ( االنسجام عند ڠيڤارا إين النظرية واملمارسة.5
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 معالم الدرب الجديد

في إطار الجد  اللي اش د في كوبا  العديد من ا ف ار قّدم ڠيڤارا  

في مجا  البحث عن درب جديد في البنا  االشتراكي يقوم  إاإلضافة 

 لنظام ال ختيط املركءي  على ا سس ال الية:

 

 ( معاني االشتراكية عند ڠيڤارا1

كان ڠيڤارا يرى أن البدي  االشتراكي يقوم على مبدأين 

 أساسيين:

قاس ( أن الشي1
ُ
وعية في الجوهر "ظاهرة وعي" ال يمكن أن ت

 إاملعايير االق صادية الكمية.

( إن ال قدم ال كنولوجي هو ا ساس في توسع إن اج الس ع 2

 املادية ل مسته ك.

من هلا يتبين لنا  أن فكر ڠيڤارا السياس ي ومفاهيمه في 

عناها البنا  االشتراكي كانا م قدمين على عم ية ال نمية الصناعية إم

 إحسٍم ووضوح نحو إنا  مج مع جديد 
ً
االق صادي البحت  وم جها

على كافة ا اعدة املادية والروحية  االج ماعية واإلنسانية. فهو 

يقو   في هلا الصدد: "لن يكون لالشتراكية معنى  وبال الي لن ي م 

 ملج مع 
ً
 إذا طرحت حضارة وأخال  اج ماعية ونمتا

ّ
إنجازها إال

 ع
ّ
لى النقيض من قيم الفردانية ال افهة وا نانية يقف ك ية

واملءاحمة وحرب ال   ضد ال   التي تتسم بها الحضارة 
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الرأسمالية  أي ضد هلا العالم حيث "يذك  اإلنسان أخاه 

  88اإلنسان".

  
ّ
خالاة القو   أن االشتراكية في مفاهيم ڠيڤارا تمث

 ل مج مع الجديد اللي يقوم على ق
ً
 تاريخيا

ً
يم املساواة مشروعا

وال ضامن والعم  الجمعي وإيثار الغير والجد  الحر ومشاركة 

الجماهير. وقد اس وحى ڠيڤارا هله القيم واملفاهيم في نقده 

 في االتحاد السوڤييتي  حيث تصدى 
ً
لالشتراكية القائمة فعال

ل عديد من القضايا التي ت ع ق إالبنا  االشتراكي إجرأة نادرة ا مر 

لكثير من السخط والعدا  له. إال أن ال تورال التي اللي أثار ا

ااحبت وت ت انهيار هلا النمط تشير إلى صحة ومصداقية الكثير 

مما ذهب إليه ڠيڤارا في نقده آنلاك. وما زلنا إحاجة إلى الكثير من 

الدراسة وال دقيق في هله املسائ  ذال االرتباط الوثيق إما يجري 

الكبيرة على مس قب  االشتراكية من حولنا اليوم وتذثيراتها 

 واإلنسانية. 
 

 ( وسائ  اإلدارة االق صادية2

  إال أنه انكب على دراسة 
ً
 اق صاديا

ً
لم يكن ڠيڤارا عاملا

املاركسية واالستنارة إمبادئها في عم ه وممارس ه. ال قط ڠيڤارا ربما 

 وقب  غيره أن ما كان السوڤييت يقومون إه كان يذخلهم 
ً
مبكرا

                                                 
88 Löwy, Michael" ،Neither imitation nor copy ،"Che Guevara: 

In Search of a New Socialism, .International Viewpoint, 

February, 2003, From the annual lecture presented to the 

Fondazione Ernesto Che Guevara, Italy, June 15-17, 2001. 
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article270 

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article270
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article270
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 عن مفاهيم ماركس وإنج ء في إنا  االشتراكية. وقد تمكن من 
ً
بعيدا

الواو  إلى جلور هله املسذلة إفض  دراس ه وتح ي ه ل  جربة 

 السوفيتية. 

كان ك اب "رأس املا " ل ار  ماركس الركيزة النظرية 

الرئيسية ملشروع ڠيڤارا وأف اره التي طرحها في ت ك الفترة من خال  

صناعة والتي شم ت محاور عديدة أهمها: مفعو  عم ه كوزير ل 

قانون القيمة في ظ  االشتراكية  دور النقد )العم ة(  ال موي   

النظام املصرفي في االشتراكية واس خدام الحوافء املادية واملعنوية. 

وقد تضمنت أطروحاته ما اس خ صه من تجرب ه في كوبا ونواقص 

 إلى املءي
ً
د من الدراسة وال ح ي  ل عديد النظرية السوفيتية داعيا

من جوانب االق صاد السياس ي وال نمية االشتراكية. إال أن ڠيڤارا 

كان يدرك إان الوقت لن يذذن له إعكما  هلا املشروع فذراد أن 

يضع البنية ا ساسية له على أم  أن ي ابع اديقة إوريغو 

Borrego لا هله املهمة  ومن هنا ط ب من هلا ا خير أن يبقى ه

 ا خير في كوبا وأال يصحبه في حم  ه إلى إوليفيا. 

رفض ڠيڤارا النمط ا وروبي الشرقي في إنا  االشتراكية  

ومجم  مؤثراته على اإلنسان واملج مع  إذ "ال يمكن لالشتراكية أن 

ت حقق" كما قا  "دون تغيير في الوعي ملوقف أخوي حيا  

تسعى إلى إنا   اإلنسانية  ليس فقط داخ  املج معال التي



 285 

االشتراكية أو ت ك التي حققتها  إ  على املس وى العاملي حيا  كافة 

  89الشعوب التي تعاني من االضتهاد اإلمبريالي".

 ملفاهيم "املدرسة االق صادوية" في البنا  االشتراكي  
ً
وخالفا

 
ً
التي ترى في االق صاد والسياسال االق صادية فضاً ا محكوما

 عن اإلنسان واملج مع  رأى ڠيڤارا إقانون القيمة وا
ً
لسو  ومعءوال

أن القرارال والسياسال االق صادية التي تحدد أولويال اإلن اج 

ووسائ ه يجب أن تح كم إاملقام ا و  إلى املعايير االج ماعية 

 في البنا  االشتراكي 
ً
وا خالقية والسياسية. وع يه  توخى ڠيڤارا نمتا

 
ً
 ل نمط السوڤييتي.  يقوم على أسس مغايرة تماما

( حرية الجد  واملشاركة الجماهيرية: كان ڠيڤارا يرى أن االخ الف 3 

في وجهال النظر وحق الجمهور العام في ال عبير عن هله الخالفال 

أمر طبيعي في عم ية البنا  االشتراكي في سبي  شرعنة اإلجماع 

ير اآلرا  الديمقراطي في الثورة. وكان يع قد إانه ليس إاإلم ان تدم

املخالفة آلرائنا إالقوة  ن هلا سيحو  دون ال تور الحر  وع يه 

ي وجب ع ينا إّما أن ن غ ب على هله اآلرا  إاملحاججة أو أن نسم  

لها إال عبير عن ذاتها. وبدون ديمقراطية حقيقية وحرية املناقشة 

للحاجال وا ولويال وحق الجماهير في االخ يار  فان ال ختيط 

صادي سوف ي حو  إلى نظام إيروقراطي وغير فّعا  كما كان االق 

 ع يه الحا  في االتحاد السوڤييتي.

                                                 
89 Che Guevara’s Speech at the Afro-Asian Conference in 

Algeria (February 24, 1965) in Che Guevara Reader: Writings 

on Politics and Revolution, p. 341. 
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( الديمقراطية االشتراكية: رفض ڠيڤارا مفاهيم الحكم 4

االستبدادية التي تسببت إذضراٍر فادحة إال جارب االشتراكية في 

عصره  كما رفض  بش   مت ق  الديمقراطية البرجوازية 

 أنه لم يتسنى له  ربما بسبب رحي ه املبكر  أن 
ّ
والبيروقراطية. إال

شتراكية أو أن ُيغني مساهماته يصيغ رؤية م  ام ة ل ديمقراطية اال 

 في هلا املضمار. 

 ( في العالقة إين القومية واالشتراكية5

ال يتسنى فهم ڠيڤارا في عمق أطروحاته في الثورة وال غيير  

الثوري وبنا  االشتراكية دون إدراك املؤثرال التي خ قها نضا  

لعدالة شعوب أميركا الالتينية وتقاليدها في سبي  ال حرر الوطني وا

االج ماعية واالق صادية على فكرة ومفاهيمه. ومن هنا يجب أن 

نفهم تح ي ه اللي ارتكء على مبادئ ماركس وأف اره ولكن في سيا  

تاريخ القارة الالتينية وخصوايال نضالها والظروف االج ماعية 

واالق صادية املوضوعية لشعوبها  وفي سيا  انخراط ڠيڤارا في 

 في تجربتها االشتراكية ك جسيد إليمانه إوحدة الثورة الكوبية وال 
ً
حقا

 شعوب ت ك القارة ومصالحها الحيوية ومصيرها املشترك.

*** 

في إ دان العالم الثالث  رأى ڠيڤارا أن مشروع ال غيير 

االج ماعي املس ديم يبدأ إثورال ال حرير الوطني ومن ثم تحولها إلى 

النضا  من أج  ال غيير  االشتراكية. فذي درب نس ك وما هي وسائ 

والثورة وتحرير اإلنسان  وكيف نضمن النصر على التغاة 

 واملس ِغ ين؟
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هلا هو لب املسذلة التي واجها ڠيڤارا وجي ه )وما زالت 

 ل ثورة وللح م بعالم أفض   
ً
تواجه ا جيا  من بعده(  ف انوا رّوادا

 وقادة ومفكرين ت ت ع اليهم الشعوب وا
ً
لجماهير إ  كانوا أإتاال

 إذم  وثقة وتفاؤ .

 أليس هلا ما نف قره اليوم أكثر من أي وقٍت مض ى. 
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 الفصل احلادي والعشرون

 الشيوعية وا خالقية

 ڠيڤارا إين ا خالقية املثالية... والثورية

 

"اإلنسان هو الفاع  الواعي ل  اريخ. وبدون هلا الوعي  اللي 

  ال يمكن أن يكون هناك أية يش م  
ً

 اج ماعيا
ً

على كون الفرد كائنا

 شيوعية".

 تش ى ڠيڤارا

 

منل إواكر وعيه وتكوينه السياس ي  ظ ت قناعال 

ڠيڤارا الفكرية والسياسية م ناغمة مع أخالقة 

الثورية. تنامت هله القناعال وتجلرل بعد أن 

المس  خال  رحالته في إ دان أميركا الالتينية  الفقر 

 والجوع والظ م اللي تعيشه التبقال الشعبية. 

ن وينضم إلى الثّوار الكوبيين. كان ذلك قب  أن يغادر إ ده ا رجن ي

وهكلا كانت هله القناعال الدافع والسبب الجلري في مغادرة 

 واعتزاله واس قال ه من مناابه 
ً
ڠيڤارا لب ده ولكوبا الحقا

 ل ثورة ا ممية. 
ً
الحكومية والحءبية فيها  والرحي  عن عائ  ه  ط با

االج ماعي  هله ا خالقية الثورية التي ترعرعت في وعيه الفردي و 
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 ال لبس فيه ل   َمن درس فكره 
ً
 ج يا

ً
 إ  كانت أمرا

ً
لم تكن لغءا

 ومسيرته.

 

؟
ً
 ه  كان ڠيڤارا مثاليا

 وإن الكثير من أطروحاته  كثيرون إن ڠيڤارا كان يقو   
ً
مثاليا

واستشهاده إلى  اتسمت إاملثالية  إ  يعءون تعثر مسيرته وممارس ه

 معاييرهم ل مثالية أو ل مثالية محقين وفق وقد يكونوا .هله النزعة

السائدة مث ها مث  النظم  فا خالقية .ا خالقية إذا جاز ال عبير

وعالقاته وهي القيم  نمط اإلن اج ن اج هي value systems القيمية

 الحاكمة واملهيمنة مما يجيز لنا أن نسميها التي تعءزها التبقال

 "لألخالقية انعدام" حقيقتهاوهله في   "التبقال الحاكمة أخالقية"

 ورا  تءييف الحقيقة وطمس الواقع  نها تقف
ً
وتعم  على  دوما

والعدالة االج ماعية وتعميق  تغييب الحريال وانعدام املساواة

 .والظ م االس غال 

فما هي ت ك ا خالقية التي يدعو إليها تش ى ڠيڤارا؟ وما هو 

انت أخالقية ف سفية الجديد فيها أو لنق  ما هو املخ  ف؟ وه  ك

 إح ة ومثالية مجردة؟

لإلجاإة على هلا السؤا   ال إد من العودة إلى القضية 

 ا ساسية في فكر ڠيڤارا وهي: 
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الثورة على الواقع القائم  نه واقع ظالم للجماهير 

والتبقال الشعبية  وذلك بهدف تقويضه وخ ق واقع جديد. هله 

 الثورة  في نظر ڠيڤارا  تس  ءم امل
ً
قاومة إ افة أش الها ولكنها أيضا

تدعو إلى أخالقية جديدة ووعي جديد أي إنساٍن جديد. من هنا 

  ونابعة من ضرورة 
ً
كانت ا خالقية الجديدة  أخالقية ثورية أوال

  ومن إرادة لخ ق 
ً
اج ماعية تعبر عن مصالح وآما  الجماهير  ثانيا

ره وتقويضه من واقع جديد يناقض الواقع القائم ويعم  على تغيي

أج  خ ق واقع جديد. بعبارة أخرى  فان املثالية ا خالقية تشم  

 من التموحال واآلما  التي تحرض على الواقع القائم  وبهله 
ً
نسقا

الوسي ة تحث القوى االج ماعية والسياسية  التي تش   الرافعة 

 ملشروع ال غيير  على النضا  من أج  تغيير ا وضاع القائمة. 

ا  فان ا خالقية الثورية ليست طوباوية كما يوحي من هن

 له كما يروج منظرو 
ً
البعض وال هي بعيدة عن الواقع أو نفيا

 ة على 
َ
البرجوازية  إ  هي وسي ة ل وحيد قوى التبقال املس غ

أرضية مشتركة وموحدة من أج  دفعها إلى ا مام. وفي هلا ك ه  

ان واملج مع إما فيها فهي ن اج ل ظروف املادية والروحية لإلنس

 االق صادية وال تور ال كنولوجي والثقافي والحضاري. -االج ماعية 

 

 ا خالقية كسالح ل ثورة 

لقد أسس ماركس لفكرة قوامها أن السياسة ينبغي أن 

تكون في مركء نشاط وحراك التبقة البرولي ارية. أما لينين 
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والبالشفة فقد منحوا هله الفكرة دفعة هائ ة إلى ا مام من خال  

الثورة الب شفية في روسيا  وبنا  االتحاد السوڤييتي كقوة معادية 

ل رأسمالية في دولة كبيرة تنامت واتسعت ل صب  حركة عاملية كبيرة 

واسعة االنتشار. وبعد ما يقارب نصف قرن  تابع ڠيڤارا رسم 

 سة شيوعية فّعالة تتسم إميزي ين رئيسي ين: ختوط ومعالم لسيا

 

 ا ولى  أن تكون هله السياسة أممية حقا؛

والثانية  انه ينبغي لها أن تس جيب ملت بين: )أ( أن اإلنسان 

هو الهدف ا سمى لهله السياسة  و)ب( الحاجة إلى ربط وثيق إين 

 السياسة وا خال .

التي كررها ڠيڤارا وكانت النقتة املركءية في هلا املفهوم  و 

في العديد من ك اإاته  هي الراإط إين الثورة التي على ا فراد أن 

يقوموا بها وأن يعيشوها ك جرية ذاتية  من ناحية  وبين الثورة في 

 ك  إ د ٍ وفي العالم أجمع  من ناحية ثانية.

 من 
ً
ا خال  من حيث كونها معايير معنوية تمث  شكال

 أش ا  الوعي االج ماعي 
ً
والجمعي  وبهلا املعنى فعنها تمث  أيضا

س تة معنوية تنظم س وك الناس في مخ  ف مجاالل وأنشتة 

الحياة االج ماعية واإلنسانية: العم   البيت  السياسة  املج مع. 

غير أن ڠيڤارا لم يَر ا خال  كمعايير ساكنة  إ  ديناميكية في تتور 

أخرى  تعام  ڠيڤارا مع  مس مر ت غير وفق البيئة واملج مع. بعبارة

ا خال  كظاهرة تاريخية تعكس ال غيرال الثورية في املج مع 
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والظروف الجديدة التي تذتي مع تغيير الواقع القديم وإقامة املج مع 

 أن نرى أن املثالية ا خالقية عند 
ً
الجديد. ومن هنا يمكننا أيضا

ضا  ڠيڤارا لم تكن غاية إحد ذاتها  إ  هي وسي ة وسالح ل ن

االج ماعي من أج  البقا   سالح م ميز يتناغم مع حالة خااة في 

ك  من النضا  التبقي والوطني: التبقي في الصراع التبقي 

والنضا  من أج  محو االس غال   والوطني في الكفاح من أج  

 ال حرر الوطني وضد االس عمار ا جنبي واإلمبريالية.

 

 ا خالقية الشيوعية... واالغتراب

ال صري  ال الي  واللي أدلى إه ڠيڤارا في مقاإ ة ملج ة  في

اإلكسبرس مع الصحفي جان دانيا  أثنا  زيارته للجءائر في يوليو 

  ت جلى معاني وجوهر ا خالقية الثورية والشيوعية التي 1963

 يدعو إليها ڠيڤارا. يقو  ڠيڤارا:

 إاالشتراكية االق صادية إدون أخالقية 
ً
"لست معنيا

 ضد شيوعي
ً
ة. نحن نناض  ضد الفقر  ولكننا نناض  أيضا

االغتراب. إن أحد ا هداف ا ساسية ل ماركسية هو القضا  على 

املصالح الفردية والرب  والدوافع النفسية. لقد عّبر ماركس عن 

 على انع اساتها 
ً
ق قه على العوام  االق صادية إقدر ما كان ق قا

يقة الوعي". إذا لم ته م الروحية  وقد أط ق على هلا اسم "حق

الشيوعية ب"حقيقة الوعي"  فسوف تكون وسي ة ل  وزيع  لكنها 

 أخالقية ثورية ".
ً
 لن تكون أإدا
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هنا تكمن أهمية وجسامة املهمة التي أخلها ڠيڤارا على 

عاتقه في اياغة مفاهيم اإلنسان الجديد كما رآه والبحث عن 

  ركيزته ور 
ّ
بما فو  ك  ش ي   الرافعة االج ماعية التي تش 

ديموم ه. وهكلا يف   ڠيڤارا على قضايا وفهم م ميز وم تور 

لالشتراكية ول ماركسية الكالسيكية ويشق عباب أإحار ماركسية من 

نوع آخر: ماركسية العالم الثالث وشعوبه وفقرائه  وذلك في حقبة 

 هيمنت فيها املاركسية السوفيتية ونمتها في إنا  االشتراكية. 

 

 سة وا خال ... تناغم واتسا السيا

 عن ذلك في 
ً
كان ڠيڤارا نفسه قدوة لإلنسان الجديد ومعبرا

حياته ومسيرته النضالية  إليثاره لآلخرين وفي التزامه إاملبادئ التي 

 
ً
 وتتبيقا

ً
دعا من أج ها. وبهلا املعنى كانت حياته ونضاله تعبيرا

ام ا خالقي في لاللتزام الثوري إمصالح الشعوب والفقرا  وااللتز 

تحقيق ال ناغم إين ا خال  والسياسة واالنسجام مع اللال في 

 تحقيق الوحدة إين "العق " السياس ي وا خالقي.

وهو ما نلحظه فيما كان ڠيڤارا يكرره في ك اإاته وختاإاته 

التي كانت تردد إاس مرار وثبال ال ناغم واالتسا  إين ا خالقيال 

أخرى  وال جسيد املادي ل وحدة من جهة والسياسة من جهة 

  هلا ال ناغم القوة الدافعة واملحفءة لڠيڤارا  إ  
ّ
إينهما. وقد ش 

 
ً
كان مصدر طاقة هائ ة ل عم  املس مر والنضا  املضني  جسديا

  خال  حياته ومسعاه في البحث عن اإلنسان الجديد.
ً
 وعق يا
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لقد تحو  اندماج ك  هله السمال وت ام ها في شخصية 

ارا  وعلى رأسها سمة اإلنسانية وا خالقية الشيوعية التي ڠيڤ

وامت مسيرته  هلا ال ناغم الفريد إين ك  هله الصفال تحو  

 ت 
ّ
إلى إحدى املركبال ا ساسية لفكره وممارس ه الثورية  والتي مث

 تامة مع نمط وفكر وأس وب النضا  اللي ساد قتاعال 
ً
قتيعة

ميركا الالتينية وغيرها من أرجا  كبيرة من اليسار ال ق يدي في أ

 العالم في ت ك اآلونة.

هله هي إاخ صار ا خالقية الثورية التي دعا إليها ڠيڤارا 

وهي التي ما زالت حتى يومنا هلا تمث  إرثه لدى ا جيا  الجديدة 

 وخااة في أميركا الالتينية والعالم الثالث.
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 والعشرونالفصل الثاني 

 أميركا الالتينية في فكر تش ى ڠيڤارا

 

"أنا مدين إوالئي الوطني  ميركا الالتينية  ول   إ دان أميركا  

 
ً

الالتينية. أنا مس عد عندما تدعو الحاجة أن أدفع حياتي ثمنا

 
ً

ل حرير أي إ ٍد من إ دان أميركا الالتينية دون أن أط ب شيئا

 .
ً

وليس ما أقوله حالة نفسية إاملقاإ   ودون أن أس غ  أحدا

لشخص يخاطب الجمعية العمومية ]لألمم امل حدة[ اآلن  إ  هو 

 مءاج الشعب الكوبي إذسره".

 90تش ى ڠيڤارا

 

عندما تعجء أإوا  اإلمبريالية عن اإلقرار إال ذثيرال ا ممية  ف ار  

 وقدوة تش ى ڠيڤارا  فعنها ت وذ إذميركا الالتينية وتّدعي إان تذثيراته في

 س بية 
ً
ت ك القارة إقيت طفيفة وضيقة النتا   وأنها كانت دوما

ومدمرة الق صادال ت ك الب دان. ولع  مبعث هله االدعا ال 

 ق قة من تذثيرال ڠيڤارا على 
ً
يكمن في أن اإلمبريالية كانت دوما

مجم  ا وضاع وال تورال في أميركا الالتينية  ولم تس تع أن 

ا ال ريب فيه هو أن اإلمبريالية كانت ق قة تخفى هلا الق ق. غير أن م

                                                 
90 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 303. 
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 من أممية فكر ڠيڤارا وتذثيرال إرثه في ساحال النضا  
ً
أيضا

 ومحاربة اإلمبريالية ا ميركية وعمالئها املح يين.

لقد قي  الكثير في ڠيڤارا كمناض  أممي ومفكر ماركس ي  

ولكن ا ساس في فهم ڠيڤارا يكمن في موقفه من اإلنسان 

وكللك هو ا مر في موقفه من نضا  شعوب أميركا  والشعوب.

الالتينية  فا ا  عنده هو في املوقف من الوطن والوال  له وفي 

  ا ساس إليمانه ودعوته إلى 
ّ
االن ما  والهوية القومية  وهو ما ش 

ضرورة وحدة شعوب أميركا الالتينية من أج  تحقيق الحفاظ على 

يمنة اإلمبريالية وتحقيق ال نمية السيادة الوطنية وال خ ص من اله

 االق صادية واالج ماعية والبشرية.

لقد تعدل ا سباب والدوافع التي ساهمت في تحديد مسيرة 

ڠيڤارا واتجاهها  والتي ال يمكن تفسيرها بسبب واحد. فقد كان إال 

 إذوضاع عصره وال يارال الفكرية والسياسية التي 
ً
شك منهم ا

 تورال وا وضاع االج ماعية والسياسية سادل آنلاك  غير أن ال

 
ً
التي عاينها خال  رحالته في إ دان القارة الالتينية تركت فيه آثارا

( وعّمقت في 1954( وغواتيماال )1953عميقة وخصواا إوليفيا )

نفسه شعوره القومي كذميركي التيني ف ان أن أخلل حياته بعدها 

 وغير م وقع.
ً
 تماما

ً
 جديدا

ً
 اتجاها

ا ال نغالي إذا ق نا إن ڠيڤارا تمّيز  منل املراح  املبكرة ولكنن

من تكوينه السياس ي والفكري  إنزعة أميركية م التينية تجسدل 

إقناع ه إوحدة شعوب القارة الالتينية القائمة على وحدة 

مصالحها املشتركة إضافة إلى عوام  ال اريخ والجغرافيا وال غة 
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ذثره إذف ار ماركسيي ت ك القارة والثقافة املشتركة  كما تج ت إ 

 وتجاربها الثورية. 

كما تج ت هله النزعة في شعور قومي مرهف ال شبه فيه. 

فخال  رح  ه في إيرو وفي جمع ضم ا ادقا  اللين ال قوا إمناسبة 

  ادقائه:
ً
"إن  عيد ميالده الرابع والعشرين  وقف ڠيڤارا قائال

همية وغير مؤكدة  لهي تجءئة تجءئة أميركا الالتينية إلى قوميال و 

  يم د 
ً
 واحدا

ً
 مخ  تا

ً
 "أننا نش   عرقا

ً
"  مؤكدا

ً
ااتناعية تماما

من املكسيك إلى مضيق ميغالون... وفي محاولة ل خ يص نفس ي من 

 ثق  أية طائفية هءي ة  فها أنا اشرب نخب إيرو وأمري ا امل حدة".

ر لقد نادى ڠيڤارا إوحدة شعوب القارة الالتينية ونش

الثورة في إ دانها  نه كان على قناعة تامة إذن تحقيق مصالح 

: "إن لم 
ً
 مشتركا

ً
شعوب ت ك القارة ي ت ب وحدتها  نها تواجه عدوا

يكن هناك أساس ل وحدة  فعن العدو املشترك يجب أن يش   هلا 

 ا ساس".

إاإلضافة  كان ڠيڤارا يسعى إلى ال ق ي  من االع ماد على 

 أن كوبا 
ً
  حيث أدرك مبكرا

ً
 وسياسيا

ً
االتحاد السوفييتي اق صاديا

إحاجة إلى شركا  في أميركا الالتينية يعينوها على الصمود في وجه 

ال حدي اإلمبريالي املس مر. وقد تعءز هلا االع قاد لدى ڠيڤارا بعد 

د السوفييتي وبعد أن ايقن أن السوڤييت ونمتهم في زياراته لالتحا

 اإلن اج وبنا  االشتراكية لم ي مكنوا من خ ق املج مع االشتراكي. 
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من هنا  فان فهم ڠيڤارا ال يس وي دون هلا البعد ا ميركي م 

الالتيني في فكره ودون الوال  ل وطن وااللتزام إالهوية القومية 

ثورة ڠيڤارا من أج  شعوب أميركا ال لان ي  امالن مع أممي ه. ف

الالتينية ال تنفصم  في الجوهر  عن ثورته من أج  شعوب 

 الكونغو وال عن دفاعه املس ميت عن ثورة الشعب الفيتنامي.

صحي  أن أميركا الالتينية كانت البيئة التبيعية واملوقع 

الرئيس ي لفع  ڠيڤارا وإرثه وتذثيراته الفكرية والثورية  وال شك أن 

محاربة الظ م واالس غال  والنضا  من أج  العدالة االج ماعية في 

ت ك القارة كانت القضية املركءية في فكر ڠيڤارا ونضاله  وهو ما 

يؤكد خصواية أميركا الالتينية في فكره واستراتيجي ه النضالية  

 أن هلا ال ينفي أن تكون أف ار ڠيڤارا وتذثيراته قد عّمت الكرة 
ّ
إال

 وا ت ق وب وعقو  كافة الشعوب املظ ومة.ا رضية و 

كانت هله هي روح الثورة ا ممية ضد اإلمبريالية 

والرأسمالية التي آمن بها ڠيڤارا وثاإر على ترديدها وكان إت ها 

لسنوال الحقة  وهي ثورة م ناغمة مع ومنت قة من الوفا  ل وطن 

بعض القوى وااللتزام إالهوية واالن ما  القوميين. أما اخ الفه مع 

الثورية واملاركسية فقد تمحور حو  وسائ  النضا  وكيفية تحقيق 

 ا هداف.

كان ڠيڤارا يرى أنه ليس من املمكن فهم تت عال الجماهير  

ل وحيد أمري ا الالتينية خارج سيا  محاربة الرأسمالية   ن 

 )
ً
التبقة الرأسمالية الحاكمة في هله الدو  كانت مرتبتة )مصلحيا

لح االق صادية واملادية لإلمبريالية التي هي عدوة شعوبهم إاملصا
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وحريتها ومس قب ها. ومن هنا عارضت هله اإلمبريالية محاوالل 

توحيد القارة وتآمرل ع يها من أج  أن تبقيها مجءأة فتسه  

الهيمنة على ك  دولة على حدى. للا فعن إقامة أي ش   من أش ا  

ق صادي واالج ماعي إين إ دان الوحدة أو ال نسيق وال  ام  اال

أمري ا الالتينية هو ختوة نحو توحيد القارة ال يمكن تحقيقه إال 

عن طريق ال حرر من الرأسمالية واإلمبريالية من جهة  وبنا  

 االشتراكية من جهة أخرى.

 في السيا 

 املاركسية في أميركا الالتينية 

 كارلوستش ى ڠيڤارا قد تذثر إفكر خوس ى  من املؤكد أن 

على املاركسية  ماركسيي القارة الالتينية  اللي تمرد كبير مارياتيغي

وأسس ملفاهيم ثورية في ت ك الب دان  ا رثوذوكسية في ت ك القارة

 :إنا أن نلخصها ولو بستور ق ي ة يجدر

رأى مارياتيغي أن تتور النمط الرأسمالي في أميركا  □

السي ي  سباب عدة أهمها الالتينية يخ  ف عن النمط ا وروبي الك

أن الرأسمالية في أميركا الالتينية لم تمحو العالقال االج ماعية في 

اإلن اج والتي كانت سائدة في ما قب  م الرأسمالية  إ   على النقيض 

من ذلك  سمحت بهيمنة رأس املا  اإلمبريالي االح  اري على اق صاد 

 هائ ة من جّرا  ا
ً
إلإقا  على هله العالقال البالد واللي جنى أرباحا

 على ما كانت ع يه.
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لم يرى مارياتيغي إم انية إنجاز ال نمية أو قيام رأس ما   □

وطني  ن البرجوازية في أميركا الالتينية  ن البرجوازية في ت ك 

الب دان كانت عاجءة وغير راغبة في القيام إذي دور تقدمي كما 

اإه كبير مع الحالة العربية فع ت نظيرتها ا وروبية. )وهنا يكمن تش

ودور إرجوازيتها(. وع يه  رأى مارياتيغي أن الثورة االشتراكية ال 

 تس تيع أن تن ظر اك ما  النمو الرأسمالي في إ دان أميركا الالتينية.

كان مارياتيغي من أوائ  املاركسيين اللين ت مسوا  □

اسية خصوايال القارة الالتينية في الجوانب ال اريخية والسي

واالج ماعية والثقافية  وعلى هله ا رضية رفض محاكاة أو 

اس نساخ ال جارب ا خرى  إ  طالب إبنا  اشتراكية تنبثق من 

أميركية"  –الواقع الالتيني وخصواياته أسماها "اشتراكية هندية 

قاادا اشتراكية الشعوب ا االنية في القارة الالتينية التي ت ماهى 

ب وخصواياتها. وفي هلا الصدد يقو  مع واقع هله الشعو 

(: "ال نريد  إ   تذكيد  أن تكون االشتراكية في 1928مارياتيغي )عام 

 
ً
ا ميركي ين  نسخة أو اس نساخا  حد. فال إد لها أن تكون فعال

. ع ينا أن نخ ق االشتراكية هندية م أميركية
ً
من خال   91إتوليا

 واقعنا ذاته وب غ نا إياها".

مارياتيغي من الندرة التي ال ف ت إلى دور كما كان  □

الفالحين والقدرال الثورية ال امنة فيهم. وعلى خالف ا ف ار 

السائدة في عصره حو  الفالحين الهنود ا االنيين في أميركا 

الالتينية  فقد رأى أنه من املمكن لهم أن يش  وا إلرة ل  حو  
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رل إلى "مسذلة الس ان االج ماعي  للا نراه ي حدى املفاهيم التي نظ

ا االنيين" على أنها مسذلة إثنية أو ثقافية. وفي هلا ال وجه ذاته  

 في إش الية ام الك 
ً
حاجج مارياتيغي أن جلور املسذلة تكمن عميقا

 ا رض والسيترة ع يها. 

 لعبر ال اريخ وتجارب شعوب القارة الالتينية   □
ً
اس خالاا

وب والتي عايشها خال  رحالته وبفض  مشاهداته ملعاناة هله الشع

في إ دان ت ك القارة ولم تبرحه منل ذلك الحين  ت مس ڠيڤارا رفض 

هله الشعوب لالس  انة والخضوع ملختتال اإلمبريالي اليان ي في 

الهيمنة على مقدرال وثروال ت ك الشعوب. ومن هنا رأى ڠيڤارا أن 

ورال مس مرة تاريخ القارة الالتينية ليس سوى تاريخ ان فاضال وث

ضد الهيمنة ا جنبية والشركال ا ميركية وأدواتها املح يين من 

طغمال العسكري اريا وا نظمة العمي ة ل سيد اإلمبريالي في الواليال 

 إلرادة 
ً
امل حدة. وفي هلا ك ه  كان يرى امود هله الشعوب ان صارا

الحياة وثقافة املقاومة في رفض محاوالل ال دجين واالستسالم 

ل هيمنة اإلمبريالية واالس غال  الرأسمالي واس دخالها إلى وعيها 

 وثقافتها. 

وفي تح ي ه لألوضاع السياسية واالج ماعية في أميركا  □

 من أهم أسباب تعثر ال جارب 
ً
الالتينية  رأى ڠيڤارا أن واحدا

الثورية ومحاوالل ال غيير في ت ك القارة يكمن في فش  الحركال 

الثورية وقياداتها  إما فيها ا حءاب الشيوعية )وغيرها من ال يارال 

لتروتسكية( والتي ربتت قرارها إالقيادة اليسارية واالشتراكية وا

السوفييتية وتبنت خط موسكو السياس ي واالق صادي املس ورد 
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والغريب عن واقع الشعوب والظروف املح ية في إ دان أميركا 

 الالتينية. 

لألحءاب الشيوعية  تب ور هلا الحس النقدي لقد □

أن  ا قب لالتحاد السوفييتي إوضوح عند ڠيڤار  الالتينية وتبعيتها

تجرب ه في هله الثورة أكدل  غير أن .ينخرط في الثورة الكوبية

السيا   نظر ڠيڤارا إلى تجربة  ففي هلا واس ن اجاته. منت قاته

وا وضاع التي  وفي ال جرية 1953عام  92ثكنة املون ادا الهجوم على

 الحءب الشيوعي الكوبي وقيادته )الحءب ت تها  لحظ ڠيڤارا ضعف

 الشيوعيون الكوبيون في حالة من الشعبي( وكيف كاناالشتراكي 

كغيره من ا حءاب  السنوال. وكان الحءب  خال  ت ك "ال قاعد شبه"

الكثير  الالتينية مع بعض االس ثنا ال  قد فقد الشيوعية في أميركا

 .من مصداقي ه ودعمه الجماهيري 

*** 

في هلا املقام  يحسن إنا ال لكير إذن إرث ڠيڤارا ما زا   

 في النضا  الثوري عبر أميركا الالتينية بعد عقود 
ً
 ومن صرا

ً
حاضرا

من استشهاده. وقد تجلى هلا في العديد من تذثيرال إرثه وادى 

أف اره في أميركا الالتينية ودورها في نهوض حركال ثورية عديدة في 

عقود التي ت ت استشهاده  مما يدل  على أن ت ك القارة  عبر ال

أف اره ال تءا  حاضرة إقوة في افوف القوى االج ماعية 

والسياسية في أميركا الالتينية والحركال الساعية إلى املشروع 

 ال حرري واالشتراكي. 
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فعلي سبي  املثا   وكما رأى ڠيڤارا ومن قب ه ماركسيو 

وليفارية في فنزويال أن تتبنى أميركا الالتينية  أرادل الثورة الب

االشتراكية  اشتراكية القرن الحادي والعشرين  إوحي من مبادرتها 

 وتجربتها وخصواياتها. 

 ALBAالقائمة مث  ألبا مختتال ال عاون وال  ام  وفي

البوليفاري  ميركا الالتينية وال اريبي  )اللي يقوم على  البدي 

 حيد إ دان أميركا الجنوبيةومحاوالل تو  أساس ال عاضد وال  ام 

 إلى UNASUR وحدة أميركا الجنوبية وال نسيق إينها  مشروع
ً
 واوال

 التي تضم CELACدو  أمري ا الالتينية وال اريبي" "منظومة تذسيس

امل حدة ا ميركية وكندا من  كافة إ دان القارة وتستثني الواليال

الدو   جامعة رديفة "الدو  ا ميركية منظمة" كبدي  عن عضويتها 

هله ال تورال واو  قوى يسارية  ومن إين .العربية سيئة الصيت

في العديد من  من خال  االن خاإال والصراعال املسلحة إلى الس تة

زعما  سياسيين معروفين إميولهم  إ دان ت ك القارة  وان خاب

سبي  املثا  الراح  أوغو  تش ى ڠيڤارا ودعمهم لها. نلكر على  ف ار

إيفو موراليس  )فنزويال(  س فادرو أييندى )تشيلى(  تشافير 

هنا  أن ك   كورييا )اإلكوادور(. وليس املقصود )إوليفيا( ورفائي 

ثوريون  ولكن يمكننا الجءم إان  هؤال  الءعما  ماركسيون أو

إالنضا  من أج   اللي يجمع إينهم هو القناعة الراسخة املشترك

 لى الفقر والجوع وال خ ف والقضا  ع مصالح شعوبهم وتنميتها

اإلخضاع والهيمنة  وال مسك بسيادة إالدهم ورفض محاوالل

 والتي كانت حتى ماٍض قريب ا مر املع اد اإلمبريالية ا ميركية

ليس املقصود أن  كما أنه .واملذلوف إ  واملقبو  في ت ك القارة
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ت ك  وسياساتها اإلمبراطورية التي تس تت على اإلمبريالية ا ميركية

" "أكثر القارة لقرنين من الءمن  قد أابحت
ً
 ملصالح ت ك تفهما

هله الشعوب قد  الشعوب أو أنها تصالحت معها  أو أن نضا 

 أو أكثر سهولة 
ً
إ  على العكس من ذلك فعن نضا  هله  أاب  سهال

  إذ أن  في سبي  ال غيير الثوري يءداد اعوبة الشعوب
ً
وتعقيدا

العمال   ريالية ا ميركية وحدها  إ  فياإلمب عدوها ال ي مث  في

من املؤكد  أن شعوب  انه إال املح يين وا وليغاركيال الحاكمة.

 كما حالة شعوبنا في الب دان القارة الالتينية 
ً
العربية  لم تعد  تماما

في تشيلى أو حسني مبارك ومحمد مرس ي  تقب  إح ام مث  إينوش ى

  .مصر في

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 307 

 

 

 

 

 الرابعالقسم 

 تش ى ڠيڤارا ونقد السوڤييت
  

  

  

  

  

  



 308 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 309 

 الفصل الثالث والعشرون

 تش ى ڠيڤارا والسوڤييت: في خ فية العالقة

 

لع ه من العسير  من املنظور ال اريخي  تقييم تجربة 

ڠيڤارا ورؤي ه في إنا  االشتراكية في كوبا وفي العالم  

املضمار أو ما أسموه في حينه وتجربة كوبا في هلا 

"الدرب الكوبي"  دون فهم طبيعة االتحاد السوڤييتي 

وتذثيراتها الس بية على عالقاته وتحالفاته مع حركال 

ال حرر الوطنية في أميركا الالتينية والعالم الثالث 

 بش   عام.

اآلن  وبعد طو  ان ظار ظهر في السنوال ا خيرة العديد من ك اإال 

والتي تض ي  جوانب  1965و 1962لتي ختها إين عامي ڠيڤارا ا

ومحتال كثيرة في ت ك الحقبة من ال اريخ. ونس تيع إفض  هله 

الك اإال أن ن قى بعض الضو  على تتورال ت ك الحقبة من أوائ  

س ينيال القرن املاض ي  لنرى طبيعة العالقة التي حكمت تش ى 

هله الك اإال  ڠيڤارا إالسوڤييت  ولنفهم على ضو  ما كشف ه

أسباب ودوافع ال وتر اللي اتسمت إه هله العالقة وما آلت إليه 

من عواقب  سوا  بعد استشهاد ڠيڤارا أو "استشهاد" االشتراكية 

 في االتحاد السوڤييتي ومجم  املنظومة االشتراكية.

لللك  حظيت هله الك اإال إاه مام املراقبين واملح يين ال 

 ل 
ً
تورال هامة في ت ك الحقبة وحسب  إ   ن لكونها تقدم تفسيرا
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كثيرين اع بروها من أهم مساهمال ڠيڤارا والثورة الكوبية في 

  وفي معالجة إش اليال مرح ة 
ً
 واق صادا

ً
 سياسة

ً
املاركسية  فكرا

 ال حو  االشتراكي.

 

 إدايال العالقة

كان اسم إرنس و ڠيڤارا كمناض  في الثورة الكوبية قد 

إلى مسامع ألكسندر اليكسييف اللي كان يعم   1957وا  في عام 

 ل مخاإرال السوفيتية وم خصصا بشؤون أميركا 
ً
آنلاك موظفا

الالتينية في السفارة السوفيتية في العاامة ا رجن ينية إوينس 

آيرس  وقد تّم ذلك من خال  لقا اته مع عناار ثورية من طالب 

 جامعة إوينس آيرس. 

وتصفية حكم الديك اتور  عقب ان صار الثورة الكوبية

إاتيس ا  أرس ت اللجنة املركءية للحءب الشيوعي السوڤييتي مبعوثها 

  ل  حري واس تالع 1959ألكسندر اليكسييف إلى كوبا في يناير 

إم انية إقامة عالقال مع النظام الكوبي الجديد. وكان قرار اللجنة 

قتة االتصا  املركءية ي ضمن تع يمال ملبعوثها إذن يكون ڠيڤارا "ن

 ا ولى". 

 أن
ّ
غادر موسكو بعد في مهم ه  اليكسييف لم يكن قد إال

 الشعبي هافانا  حين وا  وفد من الحءب االشتراكي الجديدة في

(Partido Socialista Popular – PSP) زيارة رسمية للحءب  في الكوبي

الشيوعيون الكوبيون في هله الءيارة  وقد أكد الشيوعي السوڤييتي.
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إءعامة فيد   دعم حءبهم ال ام  ل ثورة الكوبية الظافرة عن

عمالي وصحافي كوبي إءيارة موسكو في  كاسترو  كما قام وفد نقابي

شف النقاب عنها في 1959يناير 
ُ
ا عوام  غير أن املع ومال التي ك

كان على اتصا  مس مر إقيادة الحءب  الالحقة تشير إلى أن الكرم ين

 93الثورة الكوبية. نفيين خارج كوبا خال  فترةالشعبي امل االشتراكي

 

 السوڤييت والثورة الكوبية 

تشير الدالئ  إلى أن االه مام السوڤييتي إالثورة الكوبية 

كان قد سبق ان صارها وتس م ثوارها الس تة بعد اإلطاحة إنظام 

. وفيما يلي بعض املؤشرال 1959الديك اتور إاتيس ا في مت ع يناير 

 على ذلك:

االتصاالل إين الشيوعيين الكوبيين من جهة  وفيد  م 

وراؤو  كاسترو وتش ى ڠيڤارا من جهة أخرى  خال  مرح ة الثورة 

 وتمركء هؤال  القادة في ا دغا  الكوبية.

م سبقت ذلك االتصاالل املبكرة إين قادة الثورة الكوبية 

الثالثة من جهة  واملسؤولين السوڤييت من جهة أخرى  قب  

ة الثورة الكوبية أي خال  إقامتهم إاملكسيك في مرح ة انتالق

 اإلعداد ل  ك الثورة. 

                                                 
93 Anderson ،Che Guevara: A Revolutionary Life, pp. 412- 414. 
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م كان القادة السوڤييت على معرفة إذن راؤو  كاسترو وتش ى 

  94ڠيڤارا كانا ذوي ميو  وتوجهال ماركسية.

 م االعتراف السوڤييتي العاج  إالحكومة الثورية الجديدة.

حءب االشتراكي م واو  وفد رفيع املس وى من قيادة ال

 الشعبي إلى موسكو  كما أشرل أعاله.

 -بعد ان صار الثورة في كوبا  توطدل العالقال الكوبية 

السوڤييتية  ويرجح الكثيرون من املح يين أن ڠيڤارا كان مهندس 

هله العالقال وأن االتصاالل واملفاوضال السرية املبكرة إين كوبا 

ا إوساطة مصرية عبر واالتحاد السوڤييتي إدأل في مصر وربم

السفارة السوفيتية في القاهرة  وأن إداية العالقة )الرسمية( مع 

كانت بعد عودة الوفد الكوبي  1959االتحاد السوڤييتي في اك وبر 

 لدائرة ال صنيع 
ً
من زيارة لالتحاد السوڤييتي  وتعيين ڠيڤارا رئيسا

 داخ  املعهد الوطني لإلاالح الءراعي.

 

 للخالف إين ڠيڤارا والسوڤييت  البوادر املبكرة

إالرغم من ال وتر اللي اتسمت إه عالقة ڠيڤارا إاالتحاد 

السوڤييتي وما شابها من خالفال في محتال م عددة  فانه يظ  

 من العسير تحديد تذريخ زمني دقيق لبدايال الخالف إينهما. 

                                                 
94 Ibid., , pp. 414- 415. 
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كان ڠيڤارا في البداية كثير ال فاؤ  في العالقة مع السوڤييت 

 (  إال أن عام ين أساسيين أثرا على تجرب ه هله:1962 - 1961)

ا و   زياراته لالتحاد السوڤييتي والدو  االشتراكية ا خرى  

ومشاهداته التي كشفت له إخفاقال النمط السوڤييتي )واملنظومة 

االشتراكية في أوروبا الشرقية( في اإلن اج وبنا  االشتراكية وال نمية 

 ماعية والبشرية في ت ك املج معال.االق صادية واالج 

والثاني  وعي ڠيڤارا املبكر ملخاطر محاكاة النمط السوڤييتي 

في إنا  االشتراكي في كوبا. فبعد ان صار الثورة في كوبا  تصدل 

القيادة الثورية ملهام ال نمية االق صادية واالج ماعية وكان من 

ة ل شعب الكوبي. أولوليال هله املرح ة اإليفا  إالحاجال ا ساسي

وقد انخرط ڠيڤارا  منل إداية عم ية ال حو  االشتراكي في كوبا  

عبر مهامه السياسية والحءبية والحكومية منل ان صار الثورة إلى 

 إلى الكونغو في العام 
ً
  انخرط في 1965حين مغادرتها م وجها

ال صدي لبنا  االشتراكية وتحدياتها. ولقد عّبر عن هله ال جربة 

 .1965ى تعبير في ختاإه الشهير في الجءائر عام أجل

أخل ڠيڤارا ي  مس  من خال  ممارس ه العم ية وعلى نحو 

مبكر  مخاطر النمط السوڤييتي في اإلدارة االق صادية واس نساخه 

في البنا  االشتراكي في كوبا وغيرها من الب دان النامية وب دان 

إنفس القدر اللي أدرك املنظومة االشتراكية في أوروبا الشرقية  

فيه مخاطر ذلك النموذج على مس قب  االشتراكية في االتحاد 

السوڤييتي ذاته والعالم إذسره  ورأى أن االق صاديين املاركسيين 

كانوا م جهين نحو هءائم ختيرة. ووفق رأيه ت ت دوغمائية الحقبة 
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حياة الس الينية املتشددة  إراغماتية غير م ماسكة في كافة نواحي ال

في ت ك الجمهوريال االشتراكية. ولم يك ف ڠيڤارا إتشخيصه 

للحالة السوڤييتية إ  أط ق إنلاره املبكر آنلاك إوهن بعض 

العناار ا ساسية في االق صاد السوڤييتي مما أدى في حينه إلى 

 ركوده ثم انهياره ال ام بعد عدة عقود. 

 

 ولكن  هنا تجدر اإلشارة إلى مالحظ ين هام ين:

ا ولى  أن ڠيڤارا كان يقّدر دور االتحاد السوڤييتي في دعم  -

كوبا في كافة املجاالل  وهو ما فع ه في العديد من تصريحاته 

. كما كان 1964نوفمبر  7وخااة ختاإه خال  زيارته ملوسكو في 

يدرك أن إإرام االتفاقيال ال جارية واالق صادية مع السوڤييت كان 

يركية على االق صاد الكوبي التي دامت يعني كسر السيترة ا م

 طوي ة وحالت دون تنمية ذلك الب د وأإقت على شعبه رهينة 
ً
عقودا

 ل فقر والظ م واالس غال .

والثانية  أن نقد ڠيڤارا ل نمط السوڤييتي جا  في سيا   -

محاول ه لصياغة نهج جديد في إنا  االشتراكية لم ي وان عن شرحه 

 ب "الجد  الكبير" اللي شهد في مساهماته العديدة خ
َ

ال  ما ُعرف

الكثير من النقاشال الحادة حو  معضالل ال نمية وح ولها في 

كوبا. وقد تمث  هلا الجد  في اس قتاٍب حاٍد إين تيارين م ناقضين 

 من مسائ  البنا  االشتراكي: 
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( تيار مؤيدي النموذج السوڤييتي اللين دعوا إلى 1

 في االق صاد السوڤييتي؛  "اشتراكية السو " امل بعة

( وتيار ڠيڤارا اللي تصدى إحءم ووضوح ملحاكاة النموذج 2

 يلهب إاتجاه ال واشج مع مكوناٍل 
ً
السوڤييتي ورأى فيه نمتا

رأسمالية م الحوافء املادية  دور املدرا ...الخ م وينحدر إال الي إلى 

 ال خلي عن ال ختيط املركءي اللي تبناه ڠيڤارا ودافع عنه م
ً
ستندا

إلى فهمه ل ماركسية وأسسها االج ماعية واالق صادية والسياسية 

 وا خالقية والى فهمه ل واقع القائم وضرورة تغييره.

 

 محتال هامة في الخالف مع السوڤييت 

إالتبع لم يكن ملواقف ڠيڤارا النقدية والجريئة  أن تمر مّر 

ى ذاتها آنلاك ال الكرام أمام أعين القيادة السوڤييتية التي كانت تر 

كقوة عظمى وحسب  إ  وكداعمة رئيسية لشعوب العالم الثالث 

وحركال ال حرر الوطنية فيه. وال شك أن ڠيڤارا كان يدرك أن 

ا مور مع السوڤييت لن تمر دون تداعيال أو تعقيدال. وال نجافي 

الحقيقة  إن ق نا أنه كان ملوقف االتحاد السوڤييتي الناقم على 

 على ڠيڤارا وا
ً
 وحاسما

ً
 كبيرا

ً
ملعترض على سياساته وأف اره أثرا

 مسيرة الثورة في كوبا وأميركا الالتينية والعالم إاسره.

يفسر العديد من املخ صين بسيرة ڠيڤارا أن في هلا ما  ■

  أحد ا سباب الرئيسية  ل خلي قيادة الحءب 
ّ
يفسر  أو يش 

الشيوعي البوليفي اللي كان يذتمر إذمره القيادة السوفيتية  عن 
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تقديم الدعم لڠيڤارا ورفاقه من املقات ين في ا دغا  البوليفية 

افة إلى أسباب أخرى  إلى عءله واللي أدى في نهاية املتاف  إض

  95ڠيڤارا ورفاقه واستشهاده.

يلكر بعض املح  ين واقعة النقاش اللي دام ملدة يومين  ■

 15إين فيد  كاسترو وتش ى ڠيڤارا لدى عودة ا خير إلى هافانا في 

بعد جولة دامت ثالثة أشهر ألقى خاللها ختاإه الشهير  1965مارس 

الختاب اللي ان قد فيه االتحاد  وهو  1965في الجءائر فبراير 

.
ً
  96السوڤييتي نقدا شديدا

لم يخفي ڠيڤارا ام عاضه في أعقاب أزمة الصواريخ  ■

اك وبر  28و 22واملوقف السوڤييتي منها  )خال  ا سبوع الواقع إين 

( عندما قرر الرئيس السوڤييتي نيكي ا خروشتشيف سحب 1962

 ل
ً
تهديد الرئيس ا ميركي جون الصواريخ السوفيتية من كوبا منصاعا

 كندي دون التشاور مع أو حتى إشعار فيد  كاسترو بهلا القرار.

خال  سنوال "الجد  الكبير" لم ي ورع ڠيڤارا عن  ■

اإلفصاح والوقوف إوضوح وحءم ضد املفاهيم ا رثودكسية 

السوڤييتية امل خشبة وغيرها من مواقف املنظومة االشتراكية في 

 أوروبا الشرقية.

ال شك أيضا في أن هله الخالفال قد طفت على الست    ■

خال  الندوال ا سبوعية التي أشرف ع يها الع ما  السوڤييت 

                                                 
95 Besancenot ،and Lowy, Che Guevara: His Revolutionary 

Legacy, p. 21. 
96 Ibid., p. 24. 
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اللين أوفدوا إلى كوبا بغرض "ال ثقيف الشيوعي"  والنقاشال 

 الساخنة التي كان يثيرها ڠيڤارا في ت ك ا مسيال. 

يتي كما أن إوادر خالف ڠيڤارا مع االتحاد السوڤي ■

وسياساته تج ت حين تذلق ا و  كذكبر املمث ين وامل   مين إاسم 

 مناهض ه لإلمبريالية 97الشعوب الفقيرة في العالم الثالث
ً
  مع نا

 بعرض الحائط سياسال ورغبال الك  ة 
ً
أينما حتت قدماه ضاربا

الشرقية في الكثير من ال صريحال واملواقف والختاإال التي أط قها 

ى عالق ه مع السوڤييت  منل أن رحب إه السوڤييت ڠيڤارا على مد

وحتى أوائ  عام  1960نوفمبر  7في الساحة الحمرا  في موسكو يوم 

. وقد أثار العديد من هله الختاإال وال صريحال حفيظة 1965

 القيادة السوڤييتية.

يع قد بعض املح  ين أن السوڤييت هم َمْن كانوا ورا   ■

العاملية أو عدم قيامه إذية مهمة كوبية اخ فا  ڠيڤارا عن الساحة 

( في مؤتمر 1965رسمية بعد ختاإه الشهير في الجءائر )فبراير 

ال ضامن لشعوب آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية واللي كان الظهور 

  98الع ني ا خير لڠيڤارا على املشهد العاملي.

 أن ڠيڤارا أخل يرى تدريج من أهم ِعَبر ت ك املرح ة كان ■
ً
يا

 .االشتراكية السوڤييتية وأوهامها حو  املاركسية وبنا  عقم ال جربة

                                                 
بعض المصادر أن الزعيم السوڤييتي أليكسي كوسيجين لم يكن يحب ڠيڤارا،  تقول 97

ولكن امتعاضه ازداد حين علم أن ڠيڤارا حظي بحفاوة من القيادة الصينية في أوائل 

 فاقت حفاوة الصين بزيارة كوسيجين ذاته. 1965 عام

98 Besancenot ،and Lowy, Che Guevara: His Revolutionary 

Legacy, p. 113. 
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أرماندو هارل  اديقه إلى (1965) عن هلا في رسال ه وقد عّبر

Armando Hart  الكوبية ووزير الثقافة الكوبي  الثورة أحد قادة

كما   "السوڤييتية" ان قد فيها االتحاد السوڤييتي واملاركسية آنلاك 

 في كوبا من خال  نشر التي تج ت ا يديولوجية" املحاكاة"ان قد 

 إاملاركسية  وا د  أن نقو  ت قينها ل  ثقيف السوفييتية" "الك يبال

 "الدلي  في ت ك الفترة تبنت إرشادال وكانت كوبا للجماهير الكوبية.

إن اجها وسياساتها  السوڤييتي في االق صاد السياس ي" في نمط

 في موقفه هلا  إ  االق صادية. غير أن
ً
شاطره  ڠيڤارا لم يكن وحيدا

 .والقادة الحءبيين الكوبيين الرأي العديد من الساسة واملفكرين

 نها ال تترك لك  "ضارة قا  ڠيڤارا  السوفييتية  هله الك يبال

الحءب إللك نياإة عنك  وما ع يك بعد  فقد قام فراة ال فكير:

 أن تهضمه )أي ذلك
ّ
إاملقاإ  إلى نشر أمهال  دعاو  ال فكير(". إال

 ا ا ية من أعما  ماركس وانج ء ولينين ا دإيال املاركسية

وقادة الحركة الشيوعية  وس الين وماو تس ي تونغ وغيرهم من مفكري 

  99العاملية.

ك  هلا دفع ڠيڤارا إلى البحث عن نموذٍج آخر  درٍب آخر  

  لبنا  االشتراكية وعن نموذٍج أكثر رادي الية وأكثر 
ً
 وتضامنا

ً
مساواة

 إين الناس.

 

                                                 

99
 Che Guevara, Letter to Armando Hart Dávalos published in 

Contracorrient, Havana, September 1997, No. 9. 
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 الق ق السوڤييتي من ڠيڤارا

أخل السوڤييت ينظرون إلى مواقف ڠيڤارا بعين الريبة 

ورأوا أنه منحاز ملاو تس ى تونغ وربما يقوم ب"مهمة اينية". وبعد 

زيارة ڠيڤارا لروسيا والصين  تعاظم الق ق اللي اعترى "الدائرة 

املؤشرال العديدة التي أخلل  ا يديولوجية" في الكرم ين حيا 

تتنامى لديها مشيرة إلى أن "وال " ڠيڤارا كان لبكين وليس ملوسكو  

مما حدى إالقادة السوڤييت إلى إرسا  مبعوث سوڤييتي إلى هافانا 

بغية "جس النبض" الكوبي حيا  هله املسذلة. هكلا أاب  ڠيڤارا  

ية  شخصية بعد أن كان "مهندس" العالقال السوڤييتية م الكوب

يحوم حولها الق ق والشكوك والتساؤالل. وتفيد الدوائر املقربة من 

ڠيڤارا  من معاونين وأادقا   أن الكرم ين كان قد أوك  مهمة 

ال جسس على ڠيڤارا إلى مترجم روس ي من خال  عم ه ك"مسؤو  

ثقافي" في السفارة السوڤييتية في هافانا. وقد ازدادل مخاوف 

ف ڠيڤارا  فضاعفوا جهودهم في راد مواقفه السوڤييت من مواق

وعلى وجه الخصوص في أعقاب أزمة  1962وتحركاته منل أواخر عام 

  100الصواريخ الكوبية واملوقف السوڤييتي منها.

 

 نسو  في هلا السيا  مثالين هامين:

تناقض ڠيڤارا مع موقف فيد  كاسترو في دعم سياسة  □

د السوڤييتي تجاه الغرب ال عايش الس مي التي ان هجها االتحا

                                                 
100

 Anderson, Che Guevara: A Revolutionary Life, p. 

580. 
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الرأسمالي  وجا ل مواقفه )ڠيڤارا( واضحة أعرب عنها في العديد 

من تصريحاته على املأل. يجدر إنا هنا  أن نلكر البيان املشترك 

حيث  1963اللي ادر بعد زيارة كاسترو إلى موسكو في ربيع 

( 1اس قب  كاسترو اس قبا  ا إتا   وأعرب هلا البيان عن )

( االلتزام السوڤييتي إالدفاع 2وبا في املنظومة االشتراكية  )قبو  ك

( إاملقاإ  أكد كاسترو مساندة إالده 3عن حرية كوبا واس قاللها  )

( ودعم كوبا لسياسة ال عايش الس مي 4"ل وحدة االشتراكية" و )

التي ان هجها االتحاد السوڤييتي تجاه الغرب الرأسمالي. وقد عّبر 

لسوڤييت عن هلا ال وتر حيث قا : "كنا نكره أحد املسؤولين ا

 ل مغامرين اللي قد يتسبب في 
ً
مواقف تش ى. لقد أاب  مثاال

  101مواجهة إين االتحاد السوڤييتي والواليال امل حدة".

 خال   □
ً
أزمة الصواريخ الكوبية: كان موقف ڠيڤارا واضحا

م. ت ك ا زمنة إذ رأى أن توجب على السوڤييت أن يت قوا اواريخه

ولم ي وان عن قو  ذلك ل سوڤييت أنفسهم. هكلا كان الشعور 

الشعبي العام اللي ساد كوبا في ت ك اآلونة واللي عّبر عنه كاسترو 

 وكان يعني ما 
ً
في الدوائر الخااة  أما ڠيڤارا فقد اّرح إه ع نا

يقو . لقد كان موقف ڠيڤارا مرآة ل شعور الشعبي الكوبي فجا ل 

 ك ماته ادى لصول ا
ً
لشعب. أما السوڤييت فقد رأوا فيها توافقا

مع النقد الصيني لهم إانهم )أي السوڤييت( قد "استس موا" 

لواشنتن. هكلا  رأل العيون السوڤييتية في ڠيفارا "شخصية 

ختيرة"  إالرغم من أن الكثيرين من الروس كانوا يكنون له املحبة 

                                                 
101 Ibid., pp. 580-581. 
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وسية والثوار واملودة  نه أعاد إلى أذهانهم ذكرى "الثورة الر 

  102البالشفة"  حسب قو  أحد املسؤولين السوڤييت.

 

 ماذا قا  مي وتسوف؟

لم يكن لهلا ك ه أن يثني ڠيڤارا عن عءمه وإاراره على 

مبادئه ومواقفه في ت ك الحقبة العسيرة. وتكتسب مواقف ڠيڤارا في 

هله الحقبة أهمية خااة في سيا  ا وضاع التي كانت تمّر بها كوبا 

كثورة ناشئة وال تورال العاملية التي كانت تتسارع من حولها. ولع  

 من أهم ما اتسمت إه ت ك الحقبة تمث  في:

على  103( إارار الشيوعيين الكوبيين  القدما  منهم والجدد 1

ال عجي  في سعيهم إلح ام القبضة على زمام الس تة والحكومة 

 والحءب في البالد. 

 السوڤييتي. -قف من النزاع الصيني ( ت كذ كوبا في اتخاذ مو 2

( تصاعد النشاط الثوري املسلح في أميركا الالتينية من مجموعال 3

 كانت ت  قى الدعم وال موي  وال دريب من كوبا.

                                                 
102

 Ibid., p. 580. 

103
السوڤييتي" في هافانا وهو األمر "اللوبي  شكل ما يشبه مما 

إلى عملية تنظيف في  1962الذي دفع فيدل كاسترو عام 

 صفوف الحزب والدولة الكوبية.
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( االنقسامال العديدة داخ  افوف ا حءاب الشيوعية في أميركا 4

 الالتينية والحركة الشيوعية العاملية بش   عام. 

هله ال عقيدال الجمة توجب على النظام الثوري ( في خضم 5

 الناش ئ في كوبا  تحديد موقف حازم منها.

القيادة السوڤييتية إموقف  أيضا تعاظم اه مام ومن هنا

 بهم إلى تتبع مواقف ڠيڤارا إق ق وريبة. مما حدى كوبا ا يديولوجي 

العالقال  املسؤو  عن "دائرة  Metutsovمي وتسوف  وحسب قو  

الشيوعي السوڤييتي   ا وروبية" في الحءب دو  االشتراكية غيرمع ال

 اع  ت س م أولويال املك ب السياس ي للحءب فان املسذلة التي

 املواقف النظرية وا يديولوجية ل قادة توضي "آنلاك تمث ت ب

  104الكوبيين".

ضمن وفد  1963سافر مي وتسوف إلى هافانا في نهاية عام 

سوڤييتي إرئاسة نيكوالي إودغورني  وقد أشار في لقا  معه تم بعد 

 املوقف السوڤييتي آنلاك  
ً
سنوال عديدة من ت ك الرح ة مسترجعا

أشار إلى أن السوڤييت لم يكونوا معنيين إفيد  كاسترو أو أخيه 

لة التي تعني القيادة السوڤييتية  "... كنا راؤو   فهما لم يكونا املسذ

نعرف أن فيد  من حيث الجوهر ديمقراطي إرجوازي ليبرالي  وأن 

 من الشيوعيين وأنه كان في الحءب. اآلن  
ً
أخاه راؤو  كان أكثر قربا

                                                 

104
 Anderson, Che Guevara: A Revolutionary Life, pp. 583-4. 
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 في القيادة السياسية 
ً
فيما ي ع ق إتش ى  لقد إدا لي أنه ا كثر تهيئا

 105ة".]الكوبية[ من الناحية النظري

ال قى مي وتسوف ڠيڤارا عدة مرال ودارل إينهما محادثال 

 ما كانت تس غر  ساعال طوي ة  وقد لخص مي وتسوف 
ً
كثيرا

تقييمه لڠيڤارا في العبارة ال الية: "لقد كان ڠيڤارا من حيث 

ا منه إلى 
ّ
قناعاته ا يديولوجية والنظرية كماركس ي اقرب من

أتلكر ذلك وأن اخبر الرفا  الصينيين... وقد ط ب مني ]تش ى[ أن 

إانه اديٌق وفٌي لالتحاد السوڤييتي والحءب ال ينيني". ثم أردف 

قائال: "من حيث املظهر الخارجي لألمور  يس تيع املر  أن يقو : 

 إاملاوية بسبب شعاره املاوي إان 
ً
نعم  لقد كان تش ى ڠيڤارا م وثا

  تذكيد وكان إاإلم ان إ  106البندقية تس تيع أن تخ ق الس تة

 بسبب ذهاإه إلى أميركا الالتينية ليحفء الحركة 
ً
اع باره تروتسكيا

الثورية... غير أنني  وفي ك  ا حوا   أع قد أن هله ك ها عالمال 

 في 
ً
خارجية  ستحية  أما في جوهر ا مور فان أكثر ما كان عمقا

ڠيڤارا هو طموحه ملساعدة اإلنسان على أساس املاركسية م 

  107ال ينينية".

  

  

  

                                                 
105 Ibid., p. 584 

 )م.ع.(. في إشارة إلى شعار السلطة تنبع من فوهة البندقية ربما 106

107 Anderson, Che Guevara: A Revolutionary Life, pp. 583-5. 
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 الفصل الرابع والعشرون

 مدخ  لنقد ڠيڤارا لالق صاد السوفييتي

 

مختوطة ڠيڤارا "مالحظال نقدية في االق صاد 

 السياس ي"

على رأس حم ة  1965غادر ڠيڤارا كوبا في أإري  

عسكرية كوبية إلى الكونغو. إال أن هله الحم ة 

إا ل إالفش   فترك الكونغو إلى تنزانيا ومنها إلى 

تشيكوس وفاكيا حيث قض ى عدة شهور إين عامي 

 في إقامة سرية. 1966و  1965

في  عكف ڠيڤارا في غضون ت ك اآلونة على تقييم تجرب ه وخبرته

البنا  االشتراكي بعد أن خاض تجربتي "الجد  الكبير" وعم ه كوزير 

 إلى القناعال الراسخة التي تراكمت لديه 
ً
ل صناعة  مستندا

وأفضت إه إلى تح ي  نظري شام  وتصور لنظام إدارة اق صادية 

يصلح لكوبا والب دان النامية في العالم الثالث. أنجء ڠيڤارا خال  

 إقام ه ت ك مختوط
ً
 شامال

ً
ة دّون فيها مالحظاته وقّدم فيها تح يال

لرؤي ه االق صادية في مرح ة ال حو  االشتراكي وضمنها أف اره في 

 االق صاد السياس ي.

كان ڠيڤارا قد ااغ العديد من هله ا ف ار واملفاهيم إناً ا  

على خبراته هله. وتع بر مالحظال ڠيڤارا هله  في نظر العديد من 
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م مساهماته النظرية في إنا  االشتراكية. وقد قّدم في املح  ين  أه

 ل نمط السوڤييتي في اإلدارة 
ً
 قاسيا

ً
 نقدا

ً
هله املختوطة أيضا

  وأثار 108االق صادية و "الدلي  السوڤييتي في االق صاد السياس ي"

العديد من الشكوك والتساؤالل حو  ا سس واملفاهيم التي قام 

راكية والبنا  االشتراكي. وهو "الدلي " ع يها ال فسير السوڤييتي لالشت

اللي يشرح ويعّبر عن املفاهيم واملواقف الرسمية السوڤييتية منل 

 إلى خروتشيف. وقد ظ ت مح ويال 
ً
الحقبة الس الينية واوال

 على الق ة من القادة والساسة 
ً
مختوطة ڠيڤارا هله حكرا

بانية في واملؤرخين وا كاديميين الكوبيين إلى حين نشرها إاإلس

تحت عنوان "مالحظال نقدية في االق صاد  2006هافانا عام 

  109السياس ي".

يبدو أن ڠيڤارا  عندما شرع في ك اإة هله املختوطة  كان 

: تذليف ك اب يشرح فيه 
ً
 أكثر طموحا

ً
يحم  في ذهنة مشروعا

أطروحاته في االق صاد السياس ي. وقد تصور أن يبدأ هلا الك اب 

وإنج ء وشرح فكرهما  )وقد أكم  هلا  بعرض ملسيرة ماركس

الجء (  ثم االن قا  بعد ذلك إلى أنماط اإلن اج في حقبة ما قب  

 إلى معالجة مرح ة 
ً
الرأسمالية والرأسمالية اإلمبريالية  منتهيا

 االن قا  إلى االشتراكية ومعضالل البنا  االشتراكي. 

                                                 
"الدليل السوڤييتي  في هذه الدراسة مجازًا "الدليل السوڤييتي" لإلشارة إلى نستخدم 108

 .The Soviet Manual of Political Economy في االقتصاد السياسي"

في كتاب صدر عن مركز ڠيڤارا  2006 للمرة األولى باإلسبانية عام نشرت 109

 Economica Politica Apuntos Criticosللدراسات في هافانا ـ كوبا بعنوان: 

a la La  

 



 327 

*** 

عها لدى زوجة ڠيڤارا هله املختوطة م Aleidaحم ت أليدا 

عودتها إلى كوبا من زيارة سرية إلى العاامة التشيكوس وفاكية إراغ 

حيث قضت بعض الوقت مع زوجها بعد عودته من الكونغو. وكان 

ڠيڤارا قد أوااها إايداع املختوطة لدى اديقه ومساعده ا و  

. وقد اح ول الحقيبة التي 110في وزارة الصناعة اورالندو إوريغو

إلضافة إلى هله املختوطة  وثيق ين هام ين تضمن ا حم تها أليدا  إا

 ثمرة عم  ڠيڤارا خال  ا شهر املنصرمة:

( نسخة من "الدلي  السوڤييتي في االق صاد السياس ي"  1 

وقد مألها ڠيڤارا إالهوامش واملالحظال التي دونها بغية مناقشتها 

 ونقدها. 

ن ( دراسة شم ت الختوط العامة ملا ُسمي " ال موي  ع2

طريق امليزانية" اللي طّبقه ڠيڤارا في وزارة الصناعة طي ة فترة 

                                                 

والذي كان  ،Borregoاإلعداد لحملته الثورية في بوليفيا، طلب بوريغو  خالل 110

ن من آنذاك صديقًا مقربًا ووزيرًا للسكر في الحكومة الكوبية قبل أن يبلغ الثالثي

عمره، طلب من تشى ڠيڤارا أن ينضم إلى مجموعة المقاتلين الذين سيصحبون 

ڠيڤارا إلى أدغال بوليفيا للشروع بالثورة هناك. إال أن ڠيڤارا رفض طلبه مفضاًل أن 

يبقى بوريغو في كوبا. ويبدو من استعراض تلك الفترة من حياة ڠيڤارا أنه، بالرغم 

لذي كان شرطه الرئيسي عندما التحق بالثوار من نزوعه إلى النضال األممي وا

لدى لقائه بالزعيم الكوبي فيدل كاسترو وأخيه راؤول  1955الكوبيين في صيف 

واللذان اتخذا من هضاب المكسيك قاعدة للتدريب واإلعداد النطالقة الثورة، يبدو أن 

ك بان الوقت التنمية االشتراكية في كوبا كانت هاجسه األساس. إال أن ڠيڤارا كان يدر

لن يأذن له بإكمال هذا المشروع فأراد أن يضع البنية األساسية له على أمل أن يتابع 

صديقة يوريغو هذه المهمة، ومن هنا طلب منه أن يبقى في كوبا وأال يصحبه إلى 

  بوليفيا.
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 عن النموذج السوڤييتي في 
ً
عم ه فيها واللي كان يرى فيه إديال

 اإلدارة االق صادية. 

ومما يجدر ذكره أن ڠيڤارا لم يك ب هله املالحظال كنص 

أو كك اب معٍد ل نشر  إ  كانت أقرب إلى مالحظال كان قد دونها في 

”. الدلي  السوڤييتي“معرض رده على فقرال أو أجءا  معينة من 

فجا ل على ش   مالحظال وهوامش تلكيرية ك بها لنفسه حو  

الجوانب التي يريد أن يس فيض في دراستها ومناقشتها. وع يه ف يس 

من ا مانة الع مية تقديم هله ال ع يقال واملالحظال على أنها نقد 

 قيقة مسودة أولية ملشروع إحث أكبر. شام  إقدر ما هي في الح

 

 القيادة الكوبية ومختوطة ڠيڤارا

  أحد Edison Velasquezأشار أديسون فيالسكيس 

م هله املختوطة إلى 
ّ
مساعدي ڠيڤارا واملقربين منه  أن إوريغو س 

 أن كاسترو كان على إملام إمواقف ڠيڤارا من 
ّ
فيد  كاسترو. إال

مها االتحاد السوڤييتي ونقده 
ّ
لسياساته والتي ضمنها رسالة س 

ڠيڤارا إلى الءعيم الكوبي قب  مغادرته للجءيرة الكوبية في اإري  

  شرح فيها همومه وخالفاته مع االق صاد السياس ي 1965

  111السوڤييتي.

                                                 
المقصود هنا رسالة الوداع الشهيرة التي كتبها تشى لفيدل كاسترو والتي كشف  ليس 111

 األخير النقاب عنها بعد استشهاد ڠيڤارا في بوليفيا.
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: "كاسترو 2006يناير  21ويقو  فيالسكيس في مقاإ ة يوم 

 من تش ى. وهكلا 
ً
 جدا

ً
. لقد كان قريبا

ً
أخل كاسترو يس عد ليس غبيا

  ننا كنا نس  م 
ً
ملواجهة ا حداث. لم يكن إوسعه أن يقو  رأيه ع نا

 
ً
 تحسبا

ً
 ماليا

ً
ك  ش ي  من الروس  ولكنه خّءن ]أي كاسترو[ اح ياطا

لرحي  السوڤييت  ولوال ذلك ملا كنا قادرين على البقا  بعد االنهيار 

 112السوڤييتي".

*** 

صاد السياس ي"  من أهم ما تع بر "مالحظال نقدية في االق 

ك به ڠيڤارا في نقد االق صاد السياس ي والنموذج السوڤييتيين  

ومن أهم مساهماته في النظرية االشتراكية إالرغم من أنها ظ ت 

حبيسة وبعيدة عن م ناو  ا يدي  ربعة عقود  وحجبت فراة 

 ال عرف على ڠيڤارا كمفكر اق صادي ماركس ي.

 من أهم أبعاد فكر تش ى سنتناو  في الفصو  
ً
القادمة واحدا

ڠيڤارا: االق صاد السياس ي ونقده لالق صاد السوڤييتي  إما توفر 

من ك اإال مع ا خل إاالع بار أن بعضها قد يروج ل بروباغندا أو 

 ب بعيون م حيزة لهلا الخط السياس ي أو ذاك.
ُ
 ربما ك

يبقى تقييم أطروحال ڠيڤارا في االق صاد السياس ي 

اب ال خصص  وفي جءٍ  كبيٍر منها  إرسم ال اريخ. إال انه ال  صح

  
ً
يساورنا الشك في أن مختوط ه هله التي نشرل بعد أربعين عاما

 مل انة 
ً
 كبيرا

ً
وغيرها مما لم يرى النور بعد  كانت ستش   تحديا

                                                 
112 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 256. 
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  وربما مل انة ومرجعية االتحاد ”الدلي  السوڤييتي“ومصداقية 

تراكية وكقائد ل عالم االشتراكي في ت ك السوڤييتي كمنارة لالش

اآلونة   ثارل أطروحال ڠيڤارا الكثير من الجد  وف حت آفا  

الحوار ا ممي  اللي كان ي و  إليه  حو  إدي  لالق صاد السياس ي 

في مرح ة ال حو  االشتراكي في الدو  االشتراكية والعديد من 

 الثورال الناشئة التي س كت الدرب ذاته.

ك ب ڠيڤارا نقده  "الدلي  السوڤييتي في االق صاد  ملاذا

 السياس ي"؟

لحظ ڠيڤارا أن املنابع النظرية ل فكر املاركس ي قد نضبت 

بعد أعما  ماركس وإنج ء ولينين  ولم يتبقى إال بعض ا عما  

املعءولة كك اإال س الين وماو تس ى تونغ والتي حافظت على القوة 

السيا   كان س الين  في الفترة  االإداعية ل ماركسية. وفي هلا

ا خيرة من حياته  قد أمر إععداد ك يب اط ق ع يه فيما بعد اسم 

 Economy The Soviet"دلي  االق صاد السياس ي السوڤييتي"

Manual of Political يعالج مواضيع االق صاد السياس ي ويضعها  

جريت على هلا 
ُ
كثيرة  تغييرال” الدلي “في م ناو  الجماهير. وقد أ

 ل  تورال االق صادية والسياسية التي 
ً
في السنوال الالحقة وفقا

شهدها االتحاد السوڤييتي في عقد الخمسينيال من القرن املاض ي 

 بعد وفاة س الين )
ً
( واملؤتمر العشرين للحءب 1953وخصواا

( وتولي خروشتشيف زمام القيادة في 1956الشيوعي السوڤييتي )

ان من شذن هله ال تورال أن أدل  مع االتحاد السوڤييتي  وك

نهاية ذلك العقد  إلى تغييرال جلرية في الختاب االق صادي 
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السوڤييتي انعكست في العديد من الك اإال وا دإيال وا طروحال 

 التي رافقها جد  كبير. 

كان ڠيڤارا يرى أن ال كيفال التي تضمنها هلا "الدلي " 

 ت تغيرال فرضتها البراغماتية 
ّ
والتي جا ل في الوقت ذاته نتيجة ش 

االف قار إلى ال ح ي  الع مي. لقد أيقظت الهءة الكبيرة التي أحدثها 

املؤتمر العشرون للحءب الشيوعي السوڤييتي  ذلك الب د من 

"الكس " اللي ألم إاق صاده في مرح ة ال حو  االشتراكي  إال أن 

م لعده أسباب هله الهءة لم تدفع االق صاد السوڤييتي إلى ا ما

أهمها  وفق ما رآه ڠيڤارا  "استنفاذ اح ماالل ال نمية التي كان 

نتيجة ل نظام االق صادي الهجين  وبسبب ضغوط من البنية 

الفوقية"  لللك "اتخل القادة السوڤييت ختوال إلى الورا  أكم ت 

ال نظيم الصناعي الجديد. وقد حّ  القمع مح  الكس  إال أن 

 ى التبيعة الدوغمائية". ك يهما حافظا عل

وهنا يكمن الهم الرئيس ي والهاجس الدائم لدى ڠيڤارا: إن 

االف قار إلى ال ح ي  النظري يعنى انه ال يتسنى تح ي  العم ية 

الدياليك يكية الجارية  وبال الي فعنه يس عص ي ح  ال ناقضال  أو 

 إا حرى يمكن ح ها ولكن على ش   تقديم ال نازالل لصالح قانون 

القيمة واآلليال الرأسمالية التي تهدد بعودة النمط الرأسمالي 

 لإلن اج. 

من املعروف أن ڠيڤارا كان املهندس ا و  ل عالقال 

الكوبية م السوڤييتية وهو ما ينبغي فهمه على انه تعبير طبيعي وأمين 

اللتزامه إالفكر املاركس ي ودفاعه عن كوبا وثورتها ومصالحها في 



 332 

التي واجهتها في السنوال ا ولى بعد ان صارها  سيا  ال حديال

 أن ڠيڤارا أخل يكّون 
ّ
 لوجودها واس مرارها. إال

ً
 كبيرا

ً
 ت تهديدا

ّ
وش 

ال حفظال إزا  االق صاد السوڤييتي من خال  قرا اته وأحاديثه مع 

الخبرا  السوڤييت ومتالع ه ل ك يبال السوڤييتية التي كانت تدافع 

ة السوڤييتية  وكللك من نقاشاته مع عن السياسال االق صادي

مؤيدي االتحاد السوڤييتي في كوبا  إضافة إلى لقا اته مع 

املاركسيين الغربيين اللين عّبروا عن نقدهم وام عاضهم من 

سياسال االتحاد السوڤييتي نلكر منهم إو  سويءي  وليو هبرمان 

غسالفيا وكان ما شاهده ڠيڤارا في زياراته ليو  113وبو  إاران وغيرهم.

واالتحاد السوڤييتي والب دان االشتراكية ا خرى قد أثار في نفسه 

الكثير من التساؤالل إ  والشكوك وأطفذ فيه جلوة ا م  

والحماسة. فقد هاله ما لحظه في زيارته لالتحاد السوڤييتي من 

التزام العام  السوڤييتي بعم ه وتفانيه في ا دا  واإلن اج  في حين 

ن تدني كبير في مس وى املعيشة  ناهيك عن املسافة كان يعاني م

التوي ة التي كانت تفص  إين القادة السوڤييت من جهة  والعما  

 والجماهير والشعوب السوڤييتية من جهة أخرى. 

(  قب  زيارته لالتحاد 1959زار ڠيڤارا يوغسالفيا )

السوڤييتي  وخال  زيارته هله أخل يساوره الق ق بسبب 

ال ناقضال اللي حف  بها نمط اإلن اج في ذلك الب د وتولدل لديه 

قناعة إان االرت ان إلى الروافع الرأسمالية في اإلن اج )مث  الرب  

                                                 

113
 Paul Sweezy, Leo Huberman and Paul Baran.  

 



 333 

قد أدخ ها في االق صاد والحوافء املادية وغيرها( التي كان 

السوڤييتي البروفيسور إفءي ليبرمان من جامعة موسكو(  دون 

االل فال إلى ضرورة تغيير وعي الجماهير وقيم الناس وأف ارهم 

ومواقفهم  سيؤدي إلى إعادة إن اج وعي رأسمالي وعالقال اج ماعية 

 رأسمالية. 

وطي ة فترة عم ه كوزير  1964م  1963خال  عامي 

عية  انخرط ڠيڤارا في جد  مع الكثيرين اللين أإدوا تذييدهم ل صنا

ل نمط السوڤييتي في اإلدارة االق صادية واللي دعا  من حيث 

الجوهر  إلى تعءيء االس قاللية االق صادية ل شركال والسماح 

"ل سو " أن تفع  مفعولها. كما أنه ااتدم إالكثير من العقبال 

وهي ال جربة التي فرضت ع يه  من خال  عم ه في ت ك الوزارة 

البحث عن نمط إدي  إلدارة االق صاد الكوبي ومواجهة تحديال 

ال نمية في مرح ة ال حو  االشتراكي. وقد عّبر ڠيڤارا عن وجهال 

نظره من خال  العديد من الوسائ  واملناإر: تواا ه مع الءعيم 

ه  الكوبي فيد  كاسترو  أحاديثه ومناقشاته مع رفاقه ومساعدي

مساهماته في "الجد  الكبير" إما يءيد عن ثالث عشر مقالة  

مشارك ه ومناقشاته في املحاضرال ا سبوعية التي كان يقيمها 

الع ما  السوڤييت في هافانا  وكللك عبر مقاالته وك اإاته وختاإاته 

 ختاإه ا خير في الجءائر في فبراير 
ً
 .1965امل عددة  وخصواا

ته وتجرب ه مع الدو  االشتراكية خ ص ڠيڤارا  من خبرا

إقتبيها الرئيسيين  الصين الشعبية واالتحاد السوڤييتي  

وال فاوض معهما حو  وسائ  الدعم االق صادي والعسكري  
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خ ص إلى أن سياسال هله الدو  االشتراكية تف قر إلى ا ممية. 

ي وقد تحلى إالشجاعة في إعالن رأيه هلا على املأل في ختاإه الشهير ف

( حيث أنب االتحاد السوفييتي والصين 1965الجءائر )فبراير 

الشعبية لفرض شروط ال باد  ال جاري مع الدو  الفقيرة في سو  

 غير 
ً
 ع يهما أنهما لم تقدما دعما

ً
هيمنت ع يها اإلمبريالية معيبا

مشروط ل دو  الفقيرة  إما فيه الدعم العسكري  لنضا  الشعوب 

  114يتنام على وجه الخصوص.ال حرري في الكونغو وف

*** 

  نقد ڠيڤارا "ل دلي " السوڤييتي الختوة ا ولى في 
ّ
ش 

مساهم ه في اياغة نظرية حو  االن قا  إلى االشتراكية والبحث 

عن مشاك  وإش اليال ال حو  والبنا  االشتراكي وح و  ل مشاك  

 املتروحة.

في هلا السيا   إادر ڠيڤارا إدراسة أا ية لالق صاد 

لسياس ي املاركس ي والرجوع إلى أمهال الفكر املاركس ي بغية تتبيقها ا

على مرح ة ال حو  االشتراكي إلهنية منف حة وعق  ناقد وروح حرة 

 من أنه:"ليس من املمكن تدمير اآلرا  إضربها م هلا هو 
ً
منت قا

إال حديد ما يق   ال نمية إرمتها  ال نمية الحرة ل لكا ". ولهلا 

 على املءيد من العم  السبب إاللال 
ً
كان ڠيڤارا يحض رفاقه دوما

واملساهمة وال فكير والعودة إلى دراسة ا دإيال املاركسية 

الكالسيكية من أج  القضا  على النهج اآللي والدوغمائي اللي 

                                                 
114 Besancenot, and Lowy, Che Guevara: His Revolutionary 

Legacy, p. 113. 
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حاولت "املاركسية السوڤييتية" ت قينه من خال  ا دإيال 

السياس ي السوڤييتية  وعلى وجه الخصوص "دلي  االق صاد 

السوڤييتي" اللي رفع ه القيادة السوڤييتية إلى مقام "اإلنجي " 

 من العودة إلى واع ماد "رأس املا " ملاركس  على حد قو  
ً
إدال

 ڠيڤارا.

َ  ك اب "رأس املا " ملاركس الركيزة النظرية الرئيسية 
ّ
ش 

ملشروع ڠيڤارا وتح يالته وأف ار التي كان قد طرحها بها من خال  

  الكبير" في كوبا ومهامه كوزير ل صناعة. قد تمحورل هله "الجد

ا طروحال حو  قانون القيمة ومفعوله في ظ  االشتراكية  دور 

د  ال موي   النظام املصرفي في االشتراكية واس خدام الحوافء 
ْ
ق

َ
الن

حو  هله ” الدلي  السوڤييتي“املادية واملعنوية ونقد ما جا  في 

 إلى ذ
ً
 إلى نواقص النظرية املسائ . مضيفا

ً
لك تجرب ه ومشيرا

 إلى املءيد من الدراسة وال ح ي  ل عديد من 
ً
السوفيتية داعيا

 جوانب االق صاد السياس ي وال نمية االشتراكية.

يقو  ڠيڤارا في "مالحظاته النقدية": "لدى الشروع في هله 

الدراسة النقدية  وجدنا الكثير من املفاهيم التي تتناقض وطريقة 

يرنا  فقررنا البد  بهله املجازفة م ك اب يعبر عن وجهال نظرنا م تفك

إذكبر قدر ممكن من الصرامة الع مية وا مانة القصوى. وتظ  هله 

ا خيرة أساسية إذا اع برنا أن دراسة النظرية املاركسية والحقائق 

الجديدة  تضعنا في موقع ان قاد االتحاد السوڤييتي  وهو )أي 

اللي أاب  الشاغ  لكثيرين من االنتهازيين اللين  املوقف النقدي(

 
ّ
يهاجمون من أقص ى اليسار لصالح الرجعية. إننا مصممون على أال
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نخفي أي أرا   سباب عم ية  أي أننا في اآلن ذاته  سنخ ص إلى 

ن ائج ستساعدنا  إفض  دقة منتقها ومنظورها الواسع  في ح  

  115املشاك  ولن تترح أسئ ة دون ح و ".

وفي تقييمه ملسؤولية لينين في هلا املضمار  قا : "من 

خال  ممارستنا وأإحاثنا النظرية اكتشفنا الفرد اللي يس حق ك  

ال وم  إاسمه ال ام : فالديمير إي يتش لينين. إلى هلا الحد إ غت 

جرأتنا. إال أن اولئك اللين ي ح ون إالصبر لالس مرار حتى الفصو  

نهم سوف يثمنون االحترام واإلعجاب ال لين ا خيرة لهلا العم   فا

نكنها لهلا الشخص "امللنب" والدوافع الثورية ل  ك ا فعا  التي 

 من شذن ن ائجها اليوم أن تصدم مؤلفها...".

وتجدر اإلشارة إلى حقيقة أن أف اره النظرية قد تتورل في 

سيا  واقع محدد وهو واقع الثورة واملج مع في كوبا اللي كان 

ى ل  حو  إلى االشتراكية  وأن هله ا ف ار جا ل ثمرة ممارساته يسع

 
ً
 وقاسيا

ً
اليومية وتجرب ه كوزير ل صناعة. ومع أن نقده كان جلريا

اً ا. 
ّ
 إن

ً
 يساريا

ً
 في بعض ا حيان  إال انه كان نقدا

ْن ك ب ڠيڤارا؟
َ
 مِل

توخى ڠيڤارا من ك اإة مالحظاته النقدية  ومن ك اإه اللي 

أن يعالج قضايا العصر إروح جديدة تتناسب مع واقعه  لم ُينحء 

وتتوراته  وكان ينوي توجيه ك اإه ل ب دان النامية واملج معال 

الثورية في العالم الثالث كي تس فيد منه في تنميتها االق صادية في 

                                                 
115 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 240. 
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مرح ة ال حو  االشتراكي. وقد دّون  في سيا  اإلعداد لهلا العم   

 الكثير من املالحظال حو 
ً
  "الدلي  السوڤييتي" اللي كان مس خدما

 في ت ك اآلونة كدلي  اق صادي في كوبا. 

استشعر ڠيڤارا أن الكثيرين سيجدون في ك اإه إسا ة 

ملشاعرهم  فيما سيجد فيه آخرون حم ة مسعورة في "معاداة 

 كان يحدوه في 
ً
 كبيرا

ً
فة إالحجج النظرية. إال أن أمال

ّ
الشيوعية" مغ 

كثيرون نفحة أف ار جديدة تستند إلى تح ي  ع مي أن ي قي فيه 

وماركس ي ناقد ومنف  . من أج  هؤال  ك ب ڠيڤارا  فوجه 

مالحظاته إلى التالب الكوبيين اللين كانوا يعانون جّرا  عم ية ت قن 

 :
ً
"الحقائق الخالدة" من املنشورال وا دإيال السوڤييتية  قائال

الريبة بسبب االحترام والوال   "إلى اولئك اللين ينظرون إلينا بعين

ال لين يشعرون بهما حيا  الب دان االشتراكية  فاننا نوجه لهم 

: ال ذكيد اللي جا  إه ماركس في الصفحال ا ولى من 
ً
 واحدا

ً
تحليرا

"رأس املا "  حو  عجء الِع م البرجوازي على النقد فيلجذ إلى 

مشين على ع م  اللرائع إد  ذلك  هلا العجء ينتبق اليوم على نحو 

االق صاد املاركس ي. يمث  هلا الك اب محاولة ل عودة إلى الدرب 

الصحي   وبغض النظر عن قيم ه الع مية فاننا نفخر إذننا حاولنا 

القيام إللك في إ ٍد ناٍم اغير. س واجه اإلنسانية العديد من 

الصدمال قب  تحرريها النهائي  ولكنها لن تص  إلى هلا  وهو ما 

 نعون إه إال ام   إدون تغيير جلري في إستراتيجية القوى نحن مق

  116االشتراكية الرئيسية".

                                                 
116 Ibid., p. 241. 
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ليس في هلا القو  ما يح اج إلى مءيد من ال وضي   فهو 

نقد اري  "ل قوى االشتراكية الرئيسية" وهو في الوقت ذاته تحديد 

دقيق ملهام هله القوى  وال يخفى أنه إللك كان يقصد االتحاد 

والصين الشعبية )وكافة إ دان املنظومة االشتراكية(   السوڤييتي

 إياهم إال صدي ل مسؤوليال ال اريخية إزا  "تحرير 
ً
متالبا

 اإلنسانية". 

خالاة القو  انه ڠيڤارا كان يتم   في النهاية  أن يقنع 

الدو  االشتراكية ا خرى إالعدو  عن النمط السوڤييتي في ال نمية 

شتراكية السو ". كان يرى أن هله الدو  والحد من ال وجه نحو "ا

 ما كان يشّبه هله الب دان "إالتائرة 
ً
تسير في طريق مجهو   وكثيرا

التي ض ت سبي ها وبد  أن تعم  على العودة إلى دربها الصحي   

تابعت رح تها في التريق املجهو ". كان ڠيڤارا يذم  إان نقده  اللي 

لدو  االشتراكية إ صحي  هله يستند إلى ال جربة العم ية  سيقنع ا

ا ختا . إال أن ما كان يثير حنقه هو غياب أي منبر للجد  ا ممي 

 حو  االق صاد السياس ي في مرح ة ال حو  االشتراكي. 

إقي أن نقو  في خ ام هلا الفص  إن ما استشرفه ڠيڤارا  

في من صف س ينيال القرن املاض ي قد تذكدل صح ه: فقد انهار 

وڤييتي  وهو ما أدركه ڠيڤارا وبنهج ع مي في تح ي  االتحاد الس

االق صاد السياس ي السوڤييتي وحلر من أن االنهيار قادم ال محالة 

إذا لم ت غير السياسال. هكلا عادل الرأسمالية إلى االتحاد 

 السوڤييتي والى كافة الب دان االشتراكية في أوروبا الشرقية. 
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 الفصل اخلامس والعشرون

 روسيا وكوبا: حال ان مخ  ف ان
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سنقّسم عرضنا  هم ما جا  في نقد ڠيڤارا لالتحاد 

 السوفييتي إلى املحاور الرئيسية ال الية:

( روسيا وكوبا: نمتان مخ  فان في اإلدارة 1

 االق صادية

 ( الخالف حو  "السياسة االق صادية الجديدة" 2

 ن القيمة( جوهر الخالف: قانو 3

( ال عاونيال الجماعية )الكولخوزال( في االتحاد 4

 السوڤييتي

 ( العالقال التبقية والصراع التبقي5

 ( االشتراكية6

 ( الرأسمالية واإلمبريالية7

 ( العالقال الدولية8

 من هله املحاور يف   على فضا ال رحبة  
ً
وال يخفى أن كال

االشتراكية في القرن من القضايا واإلش اليال التي تمس ال جارب 

العشرين كما تمس راهن اإلنسانية واالشتراكية ومس قب هما. 

وسوف أقدم في الفصو  الالحقة إضا ال على هله املحاور وما 

 يرتبط بها من أطروحال ڠيڤارا ومساهماته. 

*** 
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 ضد محاكاة ال جربة السوڤييتية في نمط 
ً
وقف ڠيڤارا مبكرا

 ل نموذج السوڤييتي. وقد اإلن اج وفي إنا  االشتراكية 
ً
في كوبا وفقا

 منل عام 
ً
 ونضوجا

ً
  إذ لم 1965أاب  هلا النقد أكثر وضوحا

يق صر على النقد وحسب  إ  أخل ڠيڤارا يتر  السبي  ل بحث 

عن نمط إدي  ل بنا  االشتراكي  نمط أكثر جلرية يقوم على املساواة 

 مع وا خوية وال ضامن إين الناس  أي أكثر إنسانية وت
ً
ناغما

ا خالقية الشيوعية  نها )هله ا خالقية( كانت  من منظور ڠيڤارا  

ذال قيمة جوهرية وأساسية إضافة إلى دالالتها الف سفية البح ة  

إذ كان يرى أنها ت جلى في الحرية وال حرر من كافة أش ا  الظ م 

السياس ي واالق صادي واالج ماعي  املساواة  ال ضامين إين ا فراد 

 كما إين الشعوب والديمقراطية الثورية وا ممية.

 

 الحالة الروسية

لع  ا هم في تح ي  ڠيڤارا ل  ك الحقبة من تاريخ 

االشتراكية السوڤييتية  وهو ما أاب  ركيزة أساسية في فكره 

وأطروحاته  هو إقراره إالفوار  الكبيرة إين روسيا القيصرية لحظة 

( من جهة  وحالة التشكي ة 1917)ان صار الثورة البولشفية 

االج ماعية م االق صادية )وال اريخية( في كوبا لحظة ان صار ثورتها 

 (  من جهة أخرى.1959)

يشير ڠيڤارا  في توضيحه ملالبسال ت ك الحقبة في االق صاد 

السوڤييتي  إلى أن الثورة االشتراكية البولشفية جا ل إلى روسيا 
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دها إال خ ف وتمركء عم ية اإلن اج فيها القيصرية والتي تميز اق صا

حو  مصانع أو وحدال اناعية معءولة واف قار الدولة إلى نظام 

إدارة مركءي  إضافة إلى تدني املهارال اإلدارية واملس وى 

 وطالب إاالس فادة 
ً
ال كنولوجي. وهو أمر كان لينين قد الحظه مبكرا

ا يعني أن النظام من القدرال اإلدارية والرقاإية ل رأسمالية  م

 على رأسمالية م خ فة سادل في روسيا 
ً
السوڤييتي كان قائما

القيصرية وهو ما ال يجوز مقارن ه إاملس وى ال كنولوجي واملهارال 

اإلدارية التي كانت مس خدمة في الشركال الرأسمالية ا ميركية 

 العام ة في كوبا واملهيمنة على اق صادها قب  ان صار الثورة. 

أن االشتراكية إتبيعتها  كنظام اج ماعي م اق صادي ال إال 

تسم  إعم انية ال تور االق صادي عبر املءاحمة الرأسمالية  وع يه 

وجد السوڤييت أنفسهم آنلاك أمام إش الية مس عصية: فال هم 

وال  capitalist categories 117كانوا قد أزالوا املصنفال الرأسمالية 

ة ذال طبيعة أرقى  إ  انصرفت أقاموا إدلها مقوالل جديد

جهودهم نحو زيادة اإلن اج مع مدة على الفرد وقدرته في رفع 

اإلن اجية  ومن هنا كانت أهمية الحوافء املادية كمحرك رئيس ي 

 لرفع اإلن اجية في االق صاد السوڤييتي. 

وفي هلا الصدد  يقو  ڠيڤارا: "كانت املصلحة املادية ل فرد 

 رأسمالية إام
ً
 ياز  أما اليوم ]يقصد مرح ة الشروع في إنا  ذراعا

االشتراكية في الجمهورية السوڤييتية الجديدة م م.ع.[ فقد ارتقت 

                                                 
اإلشارة إلى أن التمسك بهذه المقوالت يفتح على الخلل الثقافي، خلل  وتجدر 117

الخطاب تحديدًا، والذي ترسخ في األدبيات االقتصادية ومن ثم العقيدية السوڤييتية، 

 ثقافية.وهو ما كان أحد أسباب التي دعت ماو تسى تونغ للتمسك بالثورة ال
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إلى رافعة ل  تور  غير أنها تظ  محدودة  ن املج مع االشتراكي 

السوڤييتي الناش ئ ال يسم  إاالس غال . وفي ظ  مث  هله الظروف 

اجية الهائ ة وال يتّور ذاته كباٍن فان اإلنسان ال يتّور قدراته اإلن 

 واٍع ل مج مع الجديد". 

وفي وافة ل داعيال هله السياسال على االق صادي 

 السوڤييتي واق صادال إ دان أوروبا الشرقية  ك ب ڠيڤارا:

"لقد تم زرع هله ا ختا   املعلورة في االتحاد السوڤييتي 

شتراكية[  في اللي كان ااحب املبادرة ا ولى في ال جربة ]اال 

 أو مخ  فة  مما أدى إلى نهاية سيئة وأثار ردود 
ً
مج معال أكثر تتورا

فع  في دو  أخرى. كانت يوغسالفيا ا ولى التي تمردل  ثم إولندا 

وقد لحقت بها اآلن على نحو مشاإه ك  من أملانيا 

وتشيكوس وفاكيا.... ماذا يحدث اآلن؟ لقد انق ب هؤال  على النظام 

 لم ي معن في جلور املش  ة  ]يقصد الس
ً
وڤييتي م م.ع.[  إال أن أحدا

فوجدوا أسبابها في البيروقراطية واملركءية املفرطة لجهاز الدولة... 

أما الوحدال اإلن اجية ا كثر فعالية فهي تتالب إاس قاللها. يشبه 

هلا على وجه اارخ نضا  الرأسماليين ضد الدولة البرجوازية التي 

  118عينة".تضبط نشاطال م

 

 ال خ ف ال كنولوجي

                                                 
118 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, see 

Chapter 9: Critique of the Soviet manual of Political Economy, 

pp. 233-256. 
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راد ڠيڤارا ال تور االق صادي السوڤييتي خال  العقود 

التي ت ت الثورة البولشفية  والحظ أن ال كنولوجيا السوڤييتية 

كانت  في أغ ب القتاعال االق صادية  ضعيفة النجاعة  م دنية 

ي اإلن اجية  راكدة مقارنة إال كنولوجيا ا ميركية  ن اآلليال الت

اس خدمها السوڤييت في إلغا  السو  الرأسمالية كانت قديمة 

 مما أدى إلى خ   تكنولوجي وإن اجية م دنية. 
ً
 وم خ فة تقنيا

بعد ان صار الثورة وتحقيق اإلنجازال الثورية ا ولى في ظ  

الروح الثورية امل تهبة  تح اج املج معال إلى االس مرار في ال قدم 

 أ
ً
و أق  سرعة  ولهلا السبب يتراجع ال قدم اللي قد يصب  إتيئا

ال كنولوجي وال تعود ال كنولوجيا هي القوة الدافعة ل مج مع. 

وهلا  وفق ما طرحه ڠيڤارا  ما حص  في االتحاد السوڤييتي من 

ركود تكنولوجي وإإقا  على ال كنولوجيا القديمة وعدم تتوير 

ى عكس تكنولوجيا جديدة في أغ ب القتاعال االق صادية  عل

 ال تورال ال كنولوجية واالختراعال الجديدة في الواليال امل حدة.

كما لحظ ڠيڤارا أن اإلن اج العسكري في ظ  الرأسمالية 

 إاإلن اج املدني ما يضمن ان قا  ال تورال 
ً
يظّ  مرتبتا

ال كنولوجية الكبيرة من املجا  العسكري إلى املدني  مما يؤدي إلى 

س ع والبضائع االستهالكية ما يوفر ل مواطنين تقدم كبير في إن اج ال

اح ياجاتهم ا ساسية ويحّسن مس وى معيشتهم. وهلا ما لم يحدث 

في االتحاد السوڤييتي. إ  على الخالف منه  يرى ڠيڤارا  أن القتاع 

 وتناغم مع أولويال املج مع 
ً
 كبيرا

َ
العسكري السوڤييتي شهد نجاحا
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 والدفاع عنه  غيره أن اإلن اج ا
ً
لعسكري السوفييتي ظّ  منفصال

 عن اإلن اج املدني.

ففي غياب املءاحمة الرأسمالية كحافء رأسمالي ل حقيق 

الرب  الالمحدود  وعجء الختاب السوڤييتي عن تكريس 

إدي /نقيض اشتراكي لها  تخ ف املس وى ال كنولوجي عن لعب دور 

دني خااة  الرافعة ل  نمية االق صادية السوڤييتية  في النتا  امل

مع اس ثناٍ  واحد وهام لم يفت ڠيڤارا أن ي  قته  وهو مجا  

الدفاع العسكري حيث ال ُيؤخل معيار الرب  في مجا  التس ي  بعين 

االع بار  ذلك التسلح اللي تحو  إلى سبا  تسلح مع املركء 

إال أن السوڤييت  رغم العناية التي أولوها لإلن اج  119الرأسمالي.

املوارد الكبيرة التي استثمروها فيه  اف قروا  على العسكري ورغم 

خالف الرأسمالية الغربية  إلى ال توير امل وازي إين القتاع 

العسكري واإلن اج املدني. وع يه  فقد أخفقوا في تحقيق ما اتسمت 

إه الب دان الرأسمالية التي اس فادل من إدخا  بعض إنجازال 

قتاع اإلن اج املدني مما أدى  ومكتسبال ال كنولوجيا العسكرية إلى

 إلى تحسين كبير في نوعية الس ع االستهالكية ورفع مس وى املعيشة.

 

 الحالة الكوبية

                                                 
"االتحاد السوڤييتي من الثورة إلى االنهيار، وروسيا  سمارة، المرجع السابق، راجع 119

 إلى النهوض الرأسمالي الدوالني".
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اتسم االق صاد الكوبي  عشية ان صار الثورة الكوبية )يناير 

(  إالهيمنة اإلمبريالية ا ميركية  هيمنة االح  ارال الرأسمالية 1959

القتاعال االق صادية الرئيسية في كوبا. فقد ا ميركية  على كافة 

بستت الواليال امل حدة سيترتها على هله الجءيرة ومقدراتها فور 

هءيمة وجال  املح   اإلسباني عنها واس مرل هله الهيمنة ا ميركية 

العقود الس ة ا ولى من  -طي ة العقود التي سبقت الثورة الكوبية 

  120القرن العشرين.

اإلمبريالية هي مصدر الخصائص التي مّيزل هله الهيمنة 

الحالة الكوبية عشية ان صار الثورة وبدون إدراكها فانه يس عص ي 

فهم سيا  الثورة الكوبية ونشذتها وأهدافها. إ  مال أخرى  فعن 

ڠيڤارا قارن إين الظروف االق صادية والجغرافية في كوبا مع ت ك 

 في االتحاد السوڤييتي التي واجهتها الب دان االشتراكية القائم
ً
ة فع يا

 كانت تحديال وإش اليال ال نمية 
ً
وأوروبا الشرقية. ومن هنا أيضا

في ذلك الب د مخ  فة عن ت ك التي وسمت الحالة الروسية كما 

أس فت. وقد واكبت هله ال حديال وال عقيدال مخ  ف املراح  

جربة ذال امل باينة التي مّرل بها ال جربة الكوبية مما جع  منها ت

سمال مميزة ومخ  فة عن ال جربة السوڤييتية  كما الحظ ڠيڤارا 

 .
ً
 مبكرا

السوڤييتية إلى  -يمكننا أن نقسم مسيرة العالقال الكوبية 

 ثالث مراح : 

                                                 
الشعب الكوبي أن يهزم المحتل اإلسباني ويجبره عن الجالء عن أراضيه  استطاع 120

بعد نضاالت استمرت  1902وأن يحوز على استقالله )ولو الشكلي( عام  1898 عام

 عدة عقود من القرن التاسع عشر.
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( مرح ة ما إين ان صار الثورة الكوبية إلى حين ال حالف مع 1

 السوڤييت.

( 1961)اإري   ( مرح ة ما إين إعالن كوبا ل بنيها لالشتراكية2

واندماجها في املعسكر االشتراكي إلى حين انهيار هلا املعسكر )اإ داً ا 

 (.1989من عام 

 ( مرح ة ما بعد االنهيار السوڤييتي إلى يومنا هلا.3

 
ً
ومع أن ڠيڤارا لم يشهد سوى املرح ة ا ولى وجءً ا يسيرا

 أن متالعة ما استشرفه تكتسب راه
ّ
نية من املرح ة الثانية  إال

نبذ إقرا ته لها إدقة ع مية م ناهية. 
ُ
مدهشة ل مراح  التي ت ت وت

وقد جا ل ا حداث ل ؤكد اد  رؤي ه: انهيار ال جربة االشتراكية 

في االتحاد السوڤييتي  من ناحية  فيما كوبا ال زالت حتى يومنا هلا 

تناض  إصمود مله  للحفاظ على سيادتها الوطنية وإنجازال 

اكي في ظ  حصار إمبريالي غاشم فرض ه اإلمبريالية البنا  االشتر 

ا ميركية على مدى خمسة عقود  وفي سيا  ا زمة 

 املالية/االق صادية الراهنة ل نظام الرأسمالي والعاملي.

  

 الفصل السادس والعشرون

 الخالف حو  "السياسة االق صادية الجديدة" )نيب(
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 إدراسة جيدة لالق صاد السياس ي 
ً
كان ڠيڤارا معنيا

في مرح ة ال حو  االشتراكي ومن هنا رأى ضرورة 

تقييم ونقد ال جربة السوفييتية ونمط إن اجها  

وكان يدعو رفاقه إلى املءيد من العم  واملساهمة 

  "ودراسة ا دإيال املاركسية 
ّ
وال فكير الخال

لنهج اآللي الكالسيكية" من أج  القضا  على ا

)املي اني ي( والدوغمائي حيا  االتحاد السوڤييتي 

 
ً
والتي حّولت "الدلي  السوڤييتي" إلى "اإلنجي " إدال

 من ك اب كار  ماركس "رأس املا ". 

وفي هلا الصدد يوضح ڠيڤارا أن "النظرية تفش   نهم نسوا 

 وكللك املرح ة 
ً
]يقصد السوڤييت.. م ع [ أن ماركس كان موجودا

ساإقة إذكم ها واستندوا إلى لينين وحده  إ  ال إد من القو  على ال

وما تاله أي السنوال الق ي ة  1920جءٍ  واحٍد من لينين منل عام 

ا خيرة من حياته الن لينين عاش سنوال عديدة ودرس الش ي  

 121الكثير".

هو إالتبع فترة  1920املقصود هنا إالسنوال التي ت ت عام  

التي تم العم  بها في  122نيب -ادية الجديدة" "السياسة االق ص

االتحاد السوڤييتي كح  عملي ملشاك  محددة والتي )أي السياسة 

                                                 
121 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 235. 

122
وباإلنكليزية  ،Novaya Ekonomicheskaya Politikaيسموه بالروسية  ما 

New Economic Policy (NEP) 
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الجديدة( حددها لينين إوضوح على أنها اش م ت على تنازالل كبيرة 

 لآلليال الرأسمالية وختوة إلى الورا  على طريق البنا  االشتراكي.

رسالة 1965اإري  ك ب ڠيڤارا قب  مغادرته كوبا في  
إلى  123

كاسترو شرح فيها همومه وخالفاته مع االق صاد السياس ي 

 السوڤييتي. وفيما يلي موجء ملا جا  في هله الرسالة:

م إدأ ڠيڤارا رسال ه إاإلشارة إلى ك اب "نقد جوتا" ملاركس 

حيث واف ا خير االشتراكية إانها املرح ة التي ي م فيها طمس 

أو الفئال الس عية  ن املج مع  اللي مجموعة من املصنفال 

 اك م  تتوره  قد ان ق  اآلن إلى مرح ة جديدة.

م تلى ذلك أن قدم لينين نظري ه حو  ال تور غير ال  افؤ 

 وإم انية كسر الح قة الضعيفة في الس س ة اإلمبريالية.

إال أن الدفاع عن نظرية لينين )وتبريرها( عن طريق الثورة  

تحاد السوڤييتي فرض مرح ة جديدة: مرح ة البولشفية في اال

ال حو  إلى االشتراكية. وفي حين اّدعى السوڤييت والتشيكيون إنهم 

قد اج ازوا هله املرح ة  إال أن ڠيڤارا رأى أن هلا االدعا   

  زائف بسبب اس مرار وجود امل كية الخااة في كال 
ً
موضوعيا

ي أن االق صاد الب دين. ويكمن الختذ  على ما رأى ڠيڤارا  ف

السياس ي الجديد لم يكن قد اك م  إ  أن هله العم ية لم تك م  

                                                 
123 Che Guevara, “ Apuntes Criticos a la Economia politica, 

Centro de Studios Che Guevara and Ocean Prees, La Habana: 

Editorial de Ciencias Sociales, 2006, Cited in Yaffe, Che 

Guevara: The Economics of Revolution, p. 237. 
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دراستها بعد. وع يه  فقد تم تقديم ما توا  إليه االتحاد 

 السوڤييتي على انه "القوانين املفترضة" ل مج مع االشتراكي.

وع يه  يمكننا القو  إان نقد ڠيڤارا )وحججه( قد ارتكء 

قانوني م االق صادي اللي قام ع يه االتحاد على أن مجم  النظام ال

السوڤييتي كما نعرفه يجد جلوره في السياسة االق صادية 

فتها هله 
ّ
الجديدة وعالقال رأسمالية م ما م قب  م االح  ارية التي خ 

السياسة. وقد شرح ڠيڤارا إن اق صاد روسيا القيصرية تمحور 

 قرل الدولة ألى حو  مصانع أو وحدال اناعية معءولة في حين اف

نظام إدارة مركءي )إضافة إلى تدني املهارال اإلدارية(  أن روسيا  

بعبارة أخرى  اف قرل إلى جهاز مركءي كبير. أما االشتراكية  فهي من 

جانبها تحد من إم انية ال تور االق صادي من خال  املءاحمة 

أقاموا  الرأسمالية   ن السوڤييت لم يءي وا املصنفال أو الفئال وال 

إدلها مصنفال جديدة ذال طبيعة أرقى: "لقد كانت املصلحة 

 إام ياز  أما اليوم فقد ارتقت إلى رافعة 
ً
 رأسماليا

ً
املادية ل فرد ذراعا

ل  تور  إال أنها محدودة إفض  مج مع ال يسم  إاالس غال . وفي 

ظ  مث  هله الظروف فان اإلنسان ال يتور قدراته اإلن اجية 

يتور ذاته كباٍن واٍع ل مج مع الجديد". وقد تركءل  الهائ ة وال 

الجهود الساعية إلى زيادة اإلن اج على الفرد ومن هنا كانت أهمية 

  124الحوافء املادية كمحرك رئيس ي.

                                                 

124
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 

237. 
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 "السياسة االق صادية الجديدة" )نيب( 

 ه  كانت السبب الجلري؟ وه  كانت هله ضرورية؟

ادية السوڤييتية إلى ذهب ڠيڤارا في نقده ل سياسال االق ص

أن جلور النظام االق صادي اللي قام ع يه االتحاد السوڤييتي كما 

نعرفه تكمن في "السياسة االق صادية الجديدة" )نيب( التي تبناها 

في عشرينيال القرن املاض ي  وعالقال رأسمالية م ما م قب  م 

فتها هله السياسة.. وقد أوا  هلا املنتق 
ّ
االح  ارية التي خ 

النقدي ڠيڤارا إلى اس ن اجال جريئة وختيرة إ   املقاييس 

 في سيا  املرح ة التي أتت فيها. يقو  ڠيڤارا:
ً
 وخصواا

"... تقو  فرضي نا إن ال غيرال التي أتت بها السياسة 

( قد أشبعت الحياة في االتحاد NEPاالق صادية الجديدة )نيب( )

 دا
ً
ئمة على ت ك املرح ة السوڤييتي وتركت  منل ذلك الحين  آثارا

إرمتها. كانت الن ائج مثبتة ل عءيمة: البنية الفوقية الرأسمالية تؤثر 

بش   متزايد على عالقال اإلن اج  أما الصراعال التي أثارتها 

السياسة االق صادية الهجينة  في م ح ها اليوم لصالح البنية 

 125الفوقية  إنها عودة الرأسمالية".

تي" إلى أطروحة لينين القائ ة إانه يستند "الدلي  السوڤيي

من املمكن في ظروف تاريخية معينة لب د م خ ف وتحت قيادة 

                                                 

125
 Ibid., p. 240. 
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التبقة العام ة أن ي م ال تور "إتريقة الرأسمالية" من املنظور 

االق صادي واالج ماعي وتس تيع هله الب دان امل خ فة أن تلج 

 إلى االشتراكية دون املرور إمرح ة ال نمية ا
ً
الق صادية حيث تدريجيا

تفسح الثورة الديمقراطية م البرجوازية التريق ل ثورة االشتراكية. 

 أن ڠيڤارا أإدى شكوكه في أن لينين اس خدم مفردة "طريق 
ّ
إال

 انه على املدى البعيد ليس هناك طريق ثالث: فهو 
ً
الرأسمالي" مؤكدا

 إما الرأسمالية أو االشتراكية. 

أدل إلى تتبيق السياسة  لم ي جاه  ڠيڤارا الظروف التي

االق صادية الجديدة في الدولة السوڤييتية الناشئة وأنظمة اإلدارة 

 ل ظروف الفظيعة التي 
ً
االق صادية التي ن جت عنها  إ  كان مدركا

مّرل بها روسيا القيصرية )من مجاعة وتدمير جّرا  الحرب 

من حرب  (1917اإلمبريالية ا ولى وما تلى ان صار الثورة الب شفية )

أه ية دموية وغءو إمبريالي(  وهي الظروف التي لم تبقي من القدرة 

 وأرغمت لينين على اتخاذ إجرا ال أدل إلى 
ً
اإلن اجية لروسيا شيئا

السياسة االق صادية الجديدة )نيب( وأنظمة اإلدارة االق صادية 

. في هله 
ً
التي ن جت عن ذلك والتي جع ت من هلا ك ه ضروريا

توليد )إعادة توليد( العالقال الرأسمالية لإلن اج  وهي الظروف تم 

املرح ة التي أسماها لينين "رأسمالية الدولة"  في حين رأى ڠيڤارا 

انه من ا د  تمسيتها "رأسمالية م ما م قب  م االح  ارية" من منظور 

  126تصنيف العالقال االق صادية.

                                                 

راجع معالجة د. عادل سمارة للحالة السوفيتية في تلك الحقبة في  لالستفاضة، 126

الرأسمالي دراسته: "االتحاد السوڤييتي من الثورة إلى اإلنهيار، وروسيا إلى النهوض 

. يستطيع القارئ 83ـ  50، ص 135الدوالني"، مجلة "كنعان" الفصلية، العدد 
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ذنه جا  فّسر ڠيڤارا لجو  لينين إلى نظام اق صادي هجين إ

نتيجة ظروف عصيبة وغير اع يادية وفي لحظة حرجة في تاريخ 

االتحاد السوڤييتي اللي كان قد خرج ل وه من حرب أه ية طوي ة 

وم  فة  مما دفع لينين إلى الخروج عن مفاهيمه النظرية واع ماد 

نظام هجين يجمع العناار االشتراكية والرأسمالية في آن واحد. 

وي ة تج ت في العديد من ال غييرال الالحقة وهكلا إدأل عم ية ط

في إنية اإلدارة االق صادية في ذلك الب د. غير أن لينين عاد في الفترة 

ا خيرة من حياته وان قد ا رباح والدفعال )امل افآل( النقدية التي 

ي م تبادلها إين الشركال ووحدال اإلن اج في املج مع االشتراكي. وقد 

هلا  وإن كان يقر إانه اس خالص ذاتي  انه لو اس خ ص ڠيڤارا من 

در ل ينين أن يبقى على قيد الحياة ليقود العم ية التي تءعمها 
ُ
ق

وأحكم اإلمساك إءمامها  ل ان قد غّير العالقال التي أسست لها 

 السياسة االق صادية الجديدة.

إال انه  إالرغم من إدراك ڠيڤارا لهله الضرورال واالحترام 

الكبير اللي كان يكنه ل ينين  رأى ڠيڤارا انه كان ينبغي فهم هله 

اإلجرا ال على أنها تنازالل في وجه املشاك  وال حديال وال عام  

 ل  حو  
ً
  نموذجا

ّ
املباشر معها وإيجاد ح و  لها  ال أن تش 

ملش  ة كما رآها ڠيڤارا  تكمن في "النظام االشتراكي. وع يه  فا

الهجين" امل بع آنلاك في االتحاد السوڤييتي واللي ظهر مع 

السياسة االق صادية الجديدة )نيب(  وأنه كان يجب العدو  عن 

                                                                                                         

 مطالعة هذه الدراسة في موقع "كنعان" على الرابط التالي:
http://kanaanonline.org/studies/?p=3 

 

http://kanaanonline.org/studies/?p=3
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هله السياسال بعد وفاة لينين. أما ما حدث فقد كان عكس ذلك  

 في إذ تفش ى هلا النظام وتم اع ماده في االتحاد السوڤ
ً
ييتي  والحقا

  الب دان االشتراكية في أوروبا الشرقية.

 إلى هلا الفهم النقدي  أقام ڠيڤارا تح ي ه ل نمط 
ً
استنادا

السوڤييتي في اإلدارة االق صادية ومس قب  االشتراكية في ذلك 

الب د. وبفض  ما اكتسبه من خبرال في املمارسة اليومية كوزير 

إلى قناعة إان االشتراكية ستهءم في ل صناعة في كوبا  وا  ڠيڤارا 

 االتحاد السوڤييتي وان هلا الب د في طريقه ل عودة إلى الرأسمالية.

 

 الختة والحوافء املادية واملعنوية

كان السوڤييت يرون أن الحوافء املادية تقرر نجاح الختة 

 ل ماركسية  
ً
 معاديا

ً
 وموقفا

ً
االق صادية. وفي هلا رأى ڠيڤارا جمودا

انه من حق الجماهير أن تشارك في انع قرارها فهي التي  إذ رأى

تقرر مقدار ما يلهب من إن اجها إلى التراكم من جهة  والى 

االستهالك من جهة أخرى  وي م هلا عن طريق اس خدام ال قنيال 

االق صادية إاإلضافة إلى وعي الجماهير. هلا هو  حسب ڠيڤارا  ما 

  127يضمن تحقيق الختة.

                                                 

التسيير الذاتي الذي أخذت يوغسالفيا تسعى  تشى ڠيڤارا في هذا من نمط يقترب 127

إليه من أوائل الخمسينيات من القرن الماضي وبعد القطيعة بين تيتو وستالين 

والنزوع إلى االبتعاد عن النمط السوڤييتي في التنمية الصناعية واالقتصادية والبحث 

زارها ڠيڤارا عن بديل في البناء االشتراكي. وكانت يوغسالفيا من أوائل الدول التي 
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ص  " ڠيڤارا في جد  الحوافء املادية واملعنوية" ناقشنا في ف

وجهة نظر ڠيڤارا في دور هله الحوافء في االق صاد والعم ية 

اإلن اجية وتتوير الوعي  وسوف نتناو  في النقاط الرئيسية ال الية 

أبعاد نقده الس خدام االتحاد السوڤييتي لهله الحوافء وتتبيقها في 

 مجاالل اإلن اج. 

كرر ڠيڤارا نقده لنظام "ال موي  اللاتي" اللي كان  □

 في اإلدارة االق صادية السوڤييتية واللي كان ڠيڤارا قد 
ً
مع مدا

 وفي العديد من مقاالته املنشورة خال  "الجد  الكبير" 
ً
تناوله ع نا

 نه يس خدم طرائق رأسمالية كروافع اق صادية ل  نمية )مث  

س دانة  الفائدة  القروض املصرفية  الحوافء املادية  الرب   اال 

تباد  الس ع  املءاحمة  الضبط املالي واع ماد قانون القيمة 

ومفعوله(. وقا   وربما متهكما ما مفاده إن ك  رواسب الرأسمالية 

 تس خدم إلى حدها ا قص ى من أج  محوها )الرأسمالية(. 

عن اس خدام النقود ” الدلي  السوڤييتي“دافع  □

نة لضمانة االستثمار من أج  تنفيل الختة اإلن اجية  كما واالس دا

اس خدم السوڤييت آليال االس دانة )القروض( والرب  والتراكم 

ل  غ ب على النزعال املضادة ل  ختيط  وذلك عن طريق الحوافء 

املادية. أما ڠيڤارا فقد طالب بعكس هله العم ية. فعلى الجماهير 

 أن تشارك في رسم الخت
ً
ة  أما بعد إقرارها فينبغي العم  إ   إداية

اراحة على تنفيلها وباآللية املمكنة إاس خدام عم ية الضبط 

                                                                                                         

( وأبدى آنذاك اهتمامًا خاصًا بتوجهها نحو 1959)ضمن جولة في مايو ـ يونيو 

  مشاركة العمال في عملية اإلنتاج وإدارة الوحدات اإلنتاجية والتخطيط االقتصادي.

 



 357 

الدلي  “والرقاإة إال كنولوجيا. من هلا ك ه  خ ص ڠيڤارا إلى أن 

ال يفهم الختة وال ي عام  معها كقرار اق صادي ” السوڤييتي

 للجماهير الواعية إدورها.

ام التريق الرأسمالية وال خلي اع قد ڠيڤارا أن اس خد □

 في 
ً
 هجينا

ً
عن الحوافء املعنوية وال ثقيف الشيوعي قد خ ق نظاما

املعسكر االشتراكي حيث ااتدمت البنية الفوقية مع البنية 

االشتراكية وأعاقت ال نمية االشتراكية واالن قا  من االشتراكية إلى 

كرية الضرورية الشيوعية. كما أن اس نزاف املوارد في ال  فة العس

 ل  حو  
ً
 إضافيا

ً
ل دفاع ضد العدوان اإلمبريالية  كان عائقا

 االشتراكي.

س خدم ” الدلي  السوڤييتي“يقو   □
ُ
أن الحوافء املادية ت

للجمع إين املصالح الفردية وحاجال املج مع  ولكنه )أي الدلي ( ال 

 يلكر الحوافء املعنوية )ا خالقية(. أما ڠيڤارا فقد قارن نهج

إلى ما يحدث ل عام  في ظ  الرأسمالية حيث ” الدلي  السوڤييتي“

 قناع ه إان 
ً
ت فاول مصلح ه في عم ه إقدر ما ي فاول أجره  مكررا

اإلنسان في ظ  االشتراكية ال يعم  من أج  ذاته إ  من أج  

املج مع اللي هو جء  منه  كما انه يعم   ن العم  واجب 

االج ماعي ل فرد  ال معدته  هو اللي اج ماعي فنراه يردد "الواجب 

 يحدد مس ك يه في اإلن اج. وهنا تكمن مهمة ال ثقيف".

أما الرواتب وا جور فقد نظر إليها ڠيڤارا على أنها اعتراف 

املج مع إان ا فراد قد أكم وا واجبهم االج ماعي  في حين لم يرى 

تاعال "الدلي  السوڤييتي" مش  ة في أن ت فاول الرواتب في الق
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 لقانون ال وزيع 
ً
االق صادية املخ  فة  وهو ما اع بره ڠيڤارا مناقضا

 أن هلا ك ه إنما هو نتيجة لفش  
ً
وفق العم  املنجء  مضيفا

 الحوافء املادية إ  هو هءيمة االشتراكية.

وع يه  وجد ڠيڤارا أن الختذ يكمن في ا خل إالحوافء 

لك. أما ال حدي  في رأيه  املادية إمعناها الرأسمالي ثم خصيها بعد ذ

فيكمن في اس خدام الحوافء املعنوية من خال  ال ثقيف كي ي م 

ربط العما  إمشروع البنا  االشتراكي واس خدام العقوبال 

َرامال( االق صادية في حالة عدم تحقيق اإلن اج  وكللك 
َ
)الغ

ع اس خدام امل افئال املادية واملعنوية ل حقيق املءيد من اإلن اج ورف

 املهارال ال قنية )عن طريق ال دريب الفني وال ع يم ا كاديمي(. 

 

 املشاركة الجماهيرية في ال ختيط االق صادي 

ّمْن يقوم إال ختيط االق صادي؟ أي أين تقع مسؤولية 

 هلا ال ختيط وما هو دور الجماهير فيها؟

يّدعي "الدلي  السوڤييتي" في معرض مناقش ه مفهوم 

هير تتنافس من أج  تجاوز ختط ال نمية. أما الختة  أن الجما

ڠيڤارا فقد خالف هلا الرأي  وذهب إلى أن هلا لم ي حقق ال في 

االتحاد السوڤييتي وال في كوبا وال في أي إ ٍد آخر. إ  ذهب إلى ما هو 

أبعد: إن معالجة ال ختيط ككيان آلي يغف  حقيقة أن ال ختيط 

من أج  السيترة وال حكم هو املرح ة ا ولى من نضا  اإلنسان 

بشؤونه. وقد أوجء ڠيڤارا رؤي ه هله في قوله: "نس تيع القو  إن 
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فكرة ال ختيط هي حالة روحية ذال شرطين هما م كية وسائ  

 اإلن اج والوعي إالقدرة على توجيه ا مور". 

وقد حاو  ڠيڤارا اإلجاإة على هلا السؤا  خال  سنوال 

اك م ت رؤي ه في ك اإاته الالحقة وبعد "الجد  الكبير" في كوبا  ثم 

عودته من الكونغو. وتشير هله الك اإال إوضوح إلى أن القرارال 

االق صادية يجب أن تكون إيد الشعب )الجماهير( وهو أحد مبادئ 

الديمقراطية االشتراكية. ويقو  ما مفاده: إنه يجب على الجماهير 

التبع إذيدي أن تشارك في انع الختة أما ال نفيل فيكون إ

 الفنيين. 

كان ڠيڤارا يرى أن النظام االق صادي في االتحاد 

السوڤييتي قد جع  من العوام  االق صادية )أي عوام  الرب  

والخسارة( هي التي تقرر ك  ش ي   وأن هلا قد حّ  مح  مفهوم 

الختة اللي يضمن للجماهير )الواعية لدورها( حق اتخاذ القرارال 

يڤارا ف ان يصر على أن الجماهير هي ااحبة االق صادية. أما ڠ

الحق في ال حكم إمصيرها  وهي ااحبة القرار في كيفية ارف 

أموالها وكم س صرف منها وكم س ّدخر  وأن الختة االق صادية 

يجب أن تقوم على هلا ا ساس وبناً ا على هله املعتيال  

 فالشعب والجماهير الواعية هي الضمانة النهائية.

عي أحد أننا قد وا نا إلى حسم هله اإلش الية: ال يّد  

إش الية االنفصام إين القرارال االق صادية )التي ت خلها 

الجماهير( وتنفيلها )ال كنوقراط(  وقد إقيت هله اإلش الية 

موضوع جد  في أوساط ال ختيط االق صادي االشتراكي  وهو 
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في إثارة  انفصام آلي لم ي م حسمه  ولكن الفض  يعود إلى ڠيڤارا

هله املسذلة وطرح إضا ال مبكرة حو  االقتراب من ال ختيط 

 االشتراكي كما رآه  وإن لم ت وفر له الفراة الك ما  رؤي ه.

 

 االتحاد السوڤييتي: ان صار االشتراكية أم هءيمتها؟

"إذا فش نا في الدفاع عن القضية  فع ينا تغيير املدافعين وليس 

 القضية"

 غّسان كنفاني

يقو  "الدلي  السوڤييتي" إصراحة ووضوح أن السياسة  □ 

االق صادية الجديدة )نيب( هي التي ضمنت ان صار االق صاد 

االشتراكي على الرأسمالية في االتحاد السوڤييتي. أما رد ڠيڤارا ف ان 

أن هله السياسة كانت واحدة من أكبر الختوال إلى الورا  في 

ينين في حينه إمعاهدة السالم االتحاد السوڤييتي. وقد قارنها ل

. وإذا كان لنا أن  128إرست م لي وفسك
ً
 جدا

ً
 اعبا

ً
والتي كانت قرارا

نحكم من خال  الشكوك التي أثارها لينين والتي أضحت ج ية في 

نهاية حياته  فانه يمكننا القو  انه لو قدر ل ينين أن يبقى على قيد 

                                                 

ضرورة الحفاظ على بقاء الجمهورية السوڤييتية الناشئة، دفعت لينين إلى  دفعت 128

)التي ُوقعت بين االتحاد السوڤييتي وألمانيا  1918 يتوفسك سنةبريست ل معاهدة توقيع

وقوى المركز في الحرب العالمية األولى( بالرغم من أنها كانت في الكثير من 

 جوانبها لصالح اإلمبريالية األلمانية.
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رجعيتها. إال أن خ فا  الحياة ل ان قد صحح من آثارها املغرقة في 

لينين لم يروا الختر اللي إقي "كحصان طروادة" في االشتراكية  

 أي الحوافء املادية املباشرة كرافعة اق صادية.

ادعى "الدلي  السوڤييتي" أنه ليس هناك ختر من عودة  □

الرأسمالية إلى االتحاد السوڤييتي وأن االشتراكية قد ان صرل 

قد واف ڠيڤارا هلا االدعا  إذنه "مثير إال ام  وب   تذكيد. و 

للجد "  وأن ال تورال التي شهدها آنلاك في االتحاد السوڤييتي 

تشبه ت ك التي مرل بها يوغسالفيا عندما اخ ارل الدرب اللي 

 إلى الرأسمالية. وتابع قوله أن املس قب  سوف 
ً
سيودي بها تدريجيا

عن تيار رجعي معين.  يخبرنا إذا ما كان هلا مجرد مصادفة أو تعبير 

ك  هلا  حد قو  ڠيڤارا  كان جءً ا من املفاهيم الخاطئة في 

الرغبة في إنا  االشتراكية مع بعض العناار الرأسمالية إدون تغيير 

 يوا نا في 
ً
 هجينا

ً
معاني ت ك العناار. كانت نتيجة ذلك نظاما

النهاية إلى طريق مسدود أو إلى مخرج ال نس تيع تقديره سيفرض 

دوره تنازالل جديدة لصالح الروافع االق صادية  واللي يمث   إ

.
ً
 بعبارة أخرى  تراجعا

جا  في "الدلي  السوڤييتي" أن االتحاد السوڤييتي قد دخ   □ 

مرح ة االن قا  من االشتراكية إلى الشيوعية  أما ڠيڤارا فقد اع بر 

 ل نظرية املاركسية واملنتق العصري ل
ً
سببين هلا االس ن اج مخالفا

 رئيسيين:
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( في ظ  الظروف الراهنة وتتورال السو  العاملية  فعن 1

الشيوعية س قوم على قاعدة االس غال  وعدم االكتراث إالشعوب 

 التي ي م ال باد  ال جاري معها.

( إن تخصيص املوارد الهائ ة في حق  الدفاع العسكري لن يسم  2

 ل  تور ال ام  نحو الشيوعية.

 

 يتي" ونقد س الين"الدلي  السوڤي

ان قد "الدلي  السوڤييتي" فرضية س الين إان توزيع الس عة في  □

 في تنمية القوى املن جة مما يؤدي في 
ً
ظ  االشتراكية يمث  كسرا

النهاية إلى الحاجة ل باد  الس ع املباشر إين الصناعة والءراعة. 

م   وي ابع "الدلي " قوله إان س الين فش  في تثمين  إالقدر ال ا

"مفعو  قانون القيمة في مجا  اإلن اج وخااة فيما ي ع ق إوسائ  

 اإلن اج". 

وبالرغم من مسؤولية س الين في زرع الروافع الرأسمالية   

"في ”: الدلي “فان ڠيڤارا اع بره "أق  رجعية" من مؤلفي هلا 

ا ختا  املفترضة التي ارتكبها س الين يكمن الفر  إين املوقف 

خر املرتد. لقد رأى ]س اليٍن[ الختر في العالقال الس عية الثوري واآل 

وحاو  تجاوز هله املرح ة إ دمير اولئك اللين قاوموه. أما القيادة 

الجديدة فقد  علي النقيض من ذلك  استس مت لدوافع البنية 

 إان االس خدام ال ام لهله 
ً
الفوقية وعءزل النشاط ال جاري منظرة

ي بهم إلى الشيوعية". أما حو  ا اوال الدوافع االق صادية سيؤد
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الق ي ة التي عارضت هلا النهج الجديد في االتحاد السوفييتي 

آنلاك  وأسباب ندرتها ووهنها  فقد قا  ڠيڤارا إنها إنما تد  على 

"جريمة س الين ال اريخية": "ال ق ي  من قدر ال ثقيف الشيوعي 

 129وتذسيسه )س الين( لثقافة منف  ة في الس تة".

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
129 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 249. 
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 الفصل السابع والعشرون

 جوهر الخالف: قانون القيمة

 

تمحورل م امن الخالف إين النظامين حو  قانون 

 حو  املسائ  الرئيسة ال الية:
ً
 القيمة وتحديدا



 365 

 م الظروف التي تفسر وتبرر العم  بهلا القانون؛

 مفعوله؛م املجاالل التي يسرى فيها 

 م إلى أي مدى يقوم هلا القانون "إضبط" اإلن اج؛

 م عالقة قانون القيمة إالختة االق صادية العامة؛

  وربما ا هم  ه  املت وب هو العم  بهلا القانون  أو 
ً
م وأخيرا

 العم  على نسفه.

ي م العم  إقانون القيمة وتتبيقه في السو  الحرة  فهو من  □ 

سمالية. وع يه  يق ض ي ال تور التبيعي مخ فال التشكي ة الرأ

إاتجاه االشتراكية  غياب/تغييب السو  الحرة حيث يعم  قانون 

. أي أن العم  على 
ً
  ن هناك سوقا

ً
القيمة  واللي يعم  أساسا

تغييب قانون القيمة  هو املآ  التبيعي إلى حين ي م تقويضه. 

ا  أو هكلا لللك  رأى ڠيڤارا أن العم  بهلا القانون يكون مؤق 

ُيفترض في املرح ة االن قالية أي االشتراكية  على أن تكون ختة 

الفكر واإلن اج إاتجاه تقويضه. وقد رأى ڠيڤارا انه في مرح ة البنا  

االشتراكي ال ي م العم  إقانون القيمة وتتبيقه إحرية بسبب غياب 

السو  الحرة وبسبب الحاجة ل ذمين من وجال معينة ل س ان 

حدد حيث تكون ا رباح فيه متساوية في كافة الوحدال بسعر م

اإلن اجية. بهلا فقد قانون القيمة تذثيره "ال نويري" على اإلن اج 

 واللي يسري في ظ  الرأسمالية.

في مث  هله ا وضاع  يصب  قانون القيمة املعيار ا كبر ل فعالية  □

إحيث ي م تكييف االق صاد حسب فعالية القتاعال املخ  فة. 
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ف كون النتيجة إغال  املصانع مما تسبب في هجرة العما  

اليوغسالف والبولنديين  على سبي  املثا   إلى إ دان أوروبا 

" ترس هم الدو  
ً
  الغربية  "عبيدا

ً
االشتراكية كي يصبحوا قربانا

ل  تور ال كنولوجي لب دان السو  ا وروبية املشتركة )كما كانت 

سمى آنلاك(. 
ُ
 ت

كان االق صاديون السوڤييت قد خ صوا  في نهاية 

خمسينيال ومت ع س ينيال القرن املاض ي  إلى أنه يمكن العم  

اكية إقانون القيمة واللي يس مر سريان مفعوله في ظ  االشتر 

ليقوم إمهمة "ضبط" اإلن اج حيث أن املن وجال في االق صاد 

 طي ة املرح ة االشتراكية إلى حين الواو  إلى 
ً
االشتراكي تظ  س عا

 الشيوعية.

أما ڠيڤارا فرأى أن قانون القيمة ال يصلح كضاإط لإلن اج 

في قتاعال االق صاد االشتراكي  إ  أكد على ضرورة تح ي  "ك فة 

 نه ليس من الضروري أن ت وافق ك فة اإلن اج مع السعر اإلن اج"  

في القتاع االشتراكي  وأشار إلى أن تحديد سعر الس عة في القتاع 

االشتراكي كمحدد لحركة العم  وتنق ه داخ  القتاعال والوحدال 

املخ  فة لإلن اج واناعال الدولة  ال يجب إالضرورة أن ي وافق أو 

 إانه لو أن تباد  العم  إين أن يساوي ك فة اإلن اج  
ً
ملكرا

 
ً
 أو مضبوطا

ً
القتاعال املخ  فة لالق صاد االشتراكي كان محكوما

إال باد  على أساس القيمة املتساوية )أو على أساس الربحية(  فان 

املؤسسال ذال الرب  امل دني أو ت ك غير املربحة  لن ت مكن من 

ق صاد االشتراكي سوف البقا  وان العديد من نواحي اإلن اج في اال

تنهار. ورأى انه إذا تم تتبيق قانون القيمة كضاإط ل باد  العم  



 367 

إين املؤسسال املن جة في القتاع االشتراكي  دون تدخ  بشري 

اشتراكي بغية ال حكم بهلا القانون وتوجيهه إوعي طبقا لختة 

مركءية والحد من انفالته التبيعي اللي مآله تكريس الرأسمالية  

حى من املس حي  ال غ ب على الفوار  إين قتاعال االق صاد  ض

  130وهي السمة املميزة ل رأسمالية.

كوبا ذروته  وا  "الجد  الكبير" في 1964مع ح و  عام 

 في أف اره 
ً
 وتذلقا

ً
ومن ثّم إلى نهاي ه. فقد أاب  ڠيڤارا أكثر وضوحا

ومفاهيمه واتسعت الهوة إين نهجه والنهج النقيض  نهج "اشتراكية 

السو ": دربان في ال نمية االق صادية واالج ماعية ال ي  قيان. وقد 

 ك السنوال عصاره ذهنه وج  جهدة الفكري أعتى ڠيڤارا في ت

والجسدي  ولم تس تع القوى املعارضة أن تن  من عءمه أو تحرفه 

 عن التريق اللي اخ اره. 

 لهلا الجد  
ً
كان على القيادة الكوبية أن تضع حدا

املح دم  وال ُيستبعد أن يكون السوڤييت قد لعبوا دورهم ومارسوا 

 ضغوطهم  وكيف ال وهم اللين قّد 
ً
 اق صاديا

ً
موا لللك الب د دعما

! وال شك في أن مث  هله الفرضيال التي تعءز دور السوڤييت 
ً
كبيرا

في الحد من دور ڠيڤارا وتذثيره في كوبا وخارجها  وهو ما يلحظه املر  

في متالعة املصادر واملواقع االشتراكية واملاركسية  ال شك أنها 

االشتراكية والتروتسكية  تجلب اه مام الكثيرين في افوف الحركال

                                                 

"نظام التمويل  التخطيط المركزي، ما أسماه هنا شدد ڠيڤارا على ضرورة من 130

بالميزانية" أو عن طريق الميزانية، ووقف ضد فصل المشاريع عن بعضها مقودة 

 بحافز الربح.
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في الغرب الرأسمالي وتدغدغ نءعاتهم وعواطفهم  إال أن ا مر يظ  

في حكم ال اريخ إلى حين تنقشع الغيوم وت كشف حقائق جديدة. 

وفي ك  ا حوا   فان الدخو  في الجد  حو  الدور السوڤييتي في 

م في فهم املسيرة الثورية الالحقة لتش ى ڠيڤارا  على أهمي ه  ال يساه

 إرث ڠيڤارا الثوري وفكره االق صادي في مرح ة ال حو  االشتراكي. 

خالاة القو   إن ڠيڤارا كان قد توا  من خال  دراس ه  

لالق صاد السوڤييتي إلى قناعة راسخة إان النمط السوڤييتي في 

ال ختيط واالق صاد السياس ي )القائم على نظام "ال موي  

شروع ال نمية في كوبا. وبهلا املعنى  فانه اللاتي"(  نمط ال يصلح مل

ال يجوز فهم نهج ڠيڤارا )في "ال موي  عن طريق امليزانية" وغيره من 

جوانب فكره االق صادي( في فضا ه املت ق  إ  ال إد من فهمه في 

سيا  البنا  االشتراكي في كوبا وحراه على إ ورة أف اره وبدائ ه 

ي مشروع ال نمية في ذلك قب  أن يس فح  النمط السوڤييتي ف

الب د  ومن أج  اس دراك آثاره الس بية والضارة على غرار ما 

 حص  في إ دان أوروبا الشرقية.

  

 الفصل الثامن والعشرون

 اإلدارة االق صادية في االتحاد السوڤييتي وكوبا: نمتان مخ  فان

 

إاإلضافة إلى ال باين إين الخصوايال والسمال 

صادي في ك  من كوبا واالتحاد العامة ل تور االق 
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 اخ الف في نظام اإلدارة 
ً
السوڤييتي  كان هناك أيضا

 االق صادية في هلين الب دين.

ففي حين اع مد ڠيڤارا نظام "ال موي  عن طريق امليزانية" في كوبا  

 مخ  فا ُيدعى نظام "ال موي  اللاتي". 
ً
اس خدم السوڤييت نظاما

 الفرو  الجوه
ً
رية إين هلين النظامين. أما اآلن وسوف نعرض الحقا

فنك في إالقو  إذنه في ظ  "ال موي  عن طريق امليزانية"  يكون 

  وهو ما يؤكد خيار دور الدولة ال 
ً
تموي  الوحدال اإلن اجية مركءيا

خيار مدير الشركة أو الوحدة اإلن اجية. أما وفق نظام "ال موي  

ع بر ك  
ُ
 ذا اللاتي" اللي اع مده السوڤييت  ف 

ً
وحدة إن اجية كيانا

  131هوية قانونية مس ق ة وتكون مسؤولة عن تموي  ذاتها.

اع بر ڠيڤارا " ال موي  عن طريق امليزانية" ركيزة أساسية 

 إلش اليال وتحديال مرح ة 
ً
لفكره االق صادي حيث رأى فيه حال

 عن نظام ال موي  السوڤييتي  "نظام 
ً
ال حو  االشتراكي  وبديال

اتي"  اللي ساد بعد وفاة س الين ثم تم اس نساخه ال موي  الل

 ومحاكاته في الب دان االشتراكية في أوروبا الشرقية. 

يلهب البعض إلى أن ڠيڤارا اخترع "نظام ال موي  عن 

 مع نءع ه التوباوية ملرح ة ال حو  
ً
طريق امليزانية" تجاوبا

ق هلا االشتراكي  إال انه في الحقيقة رأى عكس ذلك ووجد في تتبي

                                                 

ما سمح للمدراء في االتحاد السوڤييتي بلعب دور على مستوى المشروع  وهذا 131

، والحقا وليس على مستوى اقتصاد الدولة ككل، وبالطبع ولد الحوافز المادية

 النومنكالتورا.
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النظام ضمانة لإليفا  إاالح ياجال ا ساسية والعاج ة ل شعب 

الكوبي بعد ان صار الثورة وفي مواجهة ال حديال االق صادية 

  132الجمة والحصار اإلمبريالي ا ميركي الخانق.

 إان نظام ال موي  السوڤييتي ال 
ً
لقد كان ڠيڤارا مق نعا

 حديد  فانه ال يجوز يصلح ملشروع ال نمية في كوبا  وضمن هلا ال

فهم نهج ڠيڤارا )ونظامه في ال موي  عن طريق امليزانية وغيره من 

أف اره االف صادية( في فضا ه املت ق  إ  في سيا  البنا  االشتراكي 

في كوبا والحاالل املشابهة في العالم الثالث  وحراه على إ ورة 

وع أف اره وبدائ ه قب  أن يس فح  النمط السوڤييتي في مشر 

 آلثاره الس بية والضارة على غرار ما 
ً
ال نمية في ذلك الب د واس دراكا

 حص  في إ دان أوروبا الشرقية.

 

 أهم الفرو  إين النظامين

وجد ڠيڤارا  كما أس فنا  في "نظام ال موي  اللاتي" اللي 

 في االتحاد السوڤييتي مخاطر كبيرة فعارض تتبيقه في 
ً
كان م بعا

كوبا  وقدم "ال موي  عن طريق امليزانية" أي من مصادر ميزانية 

الدولة  كبدي  سعى إلى تتبيقه في االق صاد الكوبي حيث تقوم 

مؤسسال أو شركال( من ظمة في  إاإلن اج وحدال إن اجية )أو 

                                                 

، أي بعد عشرة أشهر من انتصار الثورة الكوبية، 1959اكتوبر  7ُعين ڠيڤارا يوم  132

مديرًا "لبرنامج التصنيع" في "المعهد الوطني لإلصالح الزراعي"، ثم تحولت 

 إلى "وزارة الصناعة" وعين وزيرًا لها. 1961دائرته هذه في أواخر فبراير 
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ً
قتاعال مخ  فة حسب ال خصص الصناعي  يكون تموي ها مركءيا

وكللك ضبط وظيفتها وأدائها  أي كجءٍ  من تختيط مركءي 

  133حقيقي.

فيما يلي عرض موجء  هم الفرو  في البنية النظرية 

وال نظيمية إين هلين النظامين  هلا إاإلضافة إلى الفرو  التي 

د واملصارف وأسعار الس ع.ت جلى 
ْ
ق

َ
 في مجاالل الن

 

 ( تموي  الوحدال اإلن اجية 1

تقوم إاإلن اج وحدال إن اجية  نظام ال موي  عن طريق امليزانية: □

)أو مؤسسال أو شركال( من ظمة في مؤسسال حسب ال خصص 

الصناعي  تموي ها مركءي وكللك ضبط وظيفتها وأدائها  وهو ما 

 يؤكد خيار دور الدولة ال خيار مدير الشركة أو الوحدة اإلن اجية. 

: ك  وحدة إن اجية هي كيان ذو هوية نظام ال موي  اللاتي □

 ونية مس ق ة وهي املسؤولة عن تموي  ذاتها. قان

 ( الحوافء املادية واملعنوية2

 نظام ال موي  عن طريق امليزانية: □

                                                 

 طلحات"."ثبت المص راجع 133
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م الحوافء املادية  الجماعية والفردية )ل عام  كفرد أو ملجموعة 

عما  في وحدة إن اجية معينة(  هي في الجوهر تناز  ضروري  ال إد 

ينة  إال أنها تق صر على طريقة منه إحكم الضرورة وفي مرح ة مع

دفع ا جرة أو دفع امل افذة فقط وال تش   رافعة أساسية لإلن اج أو 

 رفع اإلن اجية.

م ال دريب وال ذهي  املنهي القسري شرط ل ترقية في العم  إلى وظائف 

 أو مواقع عم  أرقى.

 وأكثر أهمية  إضافة إلى كو 
ً
 تقدميا

ً
نها م الحوافء املعنوية: ت عب دورا

حوافء ل نمية الوعي االشتراكي من خال  آليال العم  التوعي  ومن 

 هنا كان إارار تش ى ڠيڤارا على خ ق اإلنسان االشتراكي.

 :نظام ال موي  اللاتي □

م تع بر املصلحة املادية اللاتية ل فرد هي الرافعة ا ساسية لءيادة 

 تراكي.اإلن اجية وتنمية القوى املن جة كشرط لخ ق الوعي االش

م الحوافء املادية ت حقق من خال  دفع العالوال )امل افآل املالية( 

إذا ما أن ج العام  ما يفو  املعد  امل وقع وكللك كم افذة ل عما  

 امل فوقين.

 

 ( قانون القيمة3
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: في مرح ة ال حو  االشتراكي يظ  قانون نظام ال موي  إامليزانية □

 بش   جءئي بسبب رواسب "مج مع الس ع" 
ً
القيمة موجودا

الرأسمالي  إال انه ي م في الوقت ذاته العم  على نسفه عن طريق 

-anti)الختة االق صادية والتي تش   النقيض الدياليك ي ي له 

thesis) .وعن طريق العالقال االج ماعية الجديدة 

هناك مقوالل س عية )تبادالل س عية( في ال باد   م ليس

 القائم إين املؤسسال والشركال.

م العام  ا ساس ي في تقويم أدا  املؤسسة هو تخفيض 

 ال  فة  ك فة اإلن اج  وليس الرب  أو زيادة الرب .

: ال خ ف )ال قني والثقافي( هو ما يفسر نظام ال موي  اللاتي □

انون القيمة في مرح ة االن قا  إلى وجود واس مرار واس خدام ق

 االشتراكية.

م ال إد من أخل هلا القانون إاالع بار في تقييم الختة 

 االق صادية.

م العالقال الس عية تبقى إين كافة الوحدال اإلن اجية 

 واملؤسسال والشركال.

 م الربحية املالية هي املف اح ل قويم اإلن اج وتحفيزه.
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 الفصل التاسع والعشرون

 إين م كية ا رض وم كية وسائ  اإلن اج

 نقد املءارع ال عاونية السوفيتية )الكولخوزال(
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ظهرل املءارع ال عاونية م الكولخوزال في االتحاد 

السوڤييتي في أواخر عشرينيال القرن املاض ي  وكان 

 من أهم مميزاتها:

لى جءٍ  من من جوها ( إذن أعضا  املءرعة ال عاونية يحص ون ع1

 وأرباحها حسب "عدد ا يام" التي يقضونها في العم  واإلن اج.

( وبذنه يحق ل   عضو أن يم ك مساحة معينة من ا راض ي 2

 وبعض املواش ي م كية خااة. 

وفي نقده لنظام الكولخوزال  أإدى ڠيڤارا بعض املالحظال 

 ڤييتي:الهامة والتي تغوص إلى جوهر النظام االق صادي السو 

رأى ڠيڤارا أن نظام الكولخوز هو إحدى سمال النظام  □

االق صادي السوڤييتي وليس من خصوايال النظام االشتراكي 

وبال الي ال يجوز تعميم هله ال جربة خارج السيا  السوڤييتي. وقد 

 ما كان يخ ط إين ” الدلي  السوڤييتي“أعرب عن تلمره من أن 
ً
كثيرا

كان يحدث في االتحاد السوڤييتي  فكرة االشتراكية من ناحية  وما 

 من الناحية ا خرى. 

كان ڠيڤارا يرى أن ال حدي ا كبر في ال حو  االشتراكي ي مث   □

على وجه الدقة في اإلش الية ال الية: كيف ت حو  امل كية الجمعية 

)ملجموعة من ا فراد( إلى م كية اج ماعية؟ هلا هو لب املش  ة 

كما رآها والتي لم ت صدى لها إ دان االشتراكية املحققة. وبدون ح  

وفق ما ارتذى  فان ال ناقضال التبقية سو  تبقى هلا ال ناقض  

 وسوف تعيق االن قا  إلى الشيوعية  إلى املج مع الالطبقي. 
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إقو  لينين إن نظام املءارع ” الدلي  السوڤييتي“يستشهد 

ال عاونية في ظ  امل كية االج ماعية لوسائ  اإلن اج وفي ظ  ان صار 

 تراكي.البرولي اريا على البرجوازية هو نظام اش

أما ڠيڤارا فقد اع بر ذلك أحد أكبر أختا  االشتراكية 

 لألسباب ال الية:

 أو 1
ً
( قد تش   م كية "الجماعال املن جة" لوسائ  اإلن اج تقدما

ختوة إلى ا مام إذا ما قورنت إذش ا  امل كية الرأسمالية  أما 

 إاملعايير االشتراكية فعنها تمث  ردة إلى الورا   نها تضع هله

الجماعال املن جة واملالكة لوسائ  اإلن اج في تضاد مع م كية 

 املج مع لهله الوسائ .

( إن م كية ا رض في االتحاد السوڤييتي م كية اج ماعية  إال أن 2

وسائ  اإلن اج ا خرى التي يم كها املءارعون الكولخوزيون ليست 

ى توفر م كية اج ماعية.  ناهيك عن اق نائهم ملم   ال اغيرة أخر 

لهم االح ياجال الغلائية ا ساسية وتعمق الفجوة إين املج مع من 

جانب  والكولخوزيين من جانب آخر  على ا ق  من الناحية 

دية(.
ْ
ق

َ
 ا يديولوجية أن لم تكن من الناحية املالية )الن

 ملرح ة "ما قب  
ً
للا اقترح ڠيڤارا أن تع بر هله املءارع شكال

  االشتراكية" أي الفترة
ً
ا ولى واملبكرة ل  حو  االشتراكي مكررا

 .
ً
 اشتراكيا

ً
 إاراره على أن "امل كية ال عاونية" ليست شكال

 من أش ا  امل كية  □
ً
وحيث أن هله ال عاونيال ليست شكال

االشتراكية  كما رأى ڠيڤارا  فقد اع قد أنها تمث  إنية فوقية إما 



 377 

ادية الرأسمالية. كما فيها من نمط عالقال امل كية والروافع االق ص

ذهب إلى أن هلا الش   من ال عاونيال يخ ق تناقضال في عالقال 

اإلن اج  نه يسم  إنظام م كية يصتدم إالضرورة مع النظام 

ءارع ل  ق ي  من 
ُ
القائم ومع تنظيم الكولخوز ذاته  إذ ينحو امل

العم  الجماعي كي يءيد  إاملقاإ   من العم  لحساإه الخاص 

 وإن اجه الشخص ي. ومنفع ه

رأى ڠيڤارا أن نظام امل كية في ال عاونيال ونظام الكولخوز  □ 

سوف يخ قان إنية فوقية رأسمالية تصتدم إم كية الدولة 

وبالعالقال االج ماعية االشتراكية  وسوف تفرض املءيد من 

 
ً
منتقها على املج مع إذسره. وفي حين كان هلا النظام أكثر تقدما

ية الرأسمالية إال أنه سيعيق تتوير ا نماط من أش ا  امل ك

 االشتراكية. 

يدعي "الدلي  السوڤييتي" أن عالقال اإلن اج لش   ال عاونيال  □

الكولخوزية يس جيب إال ام  لحاجال وملس وى تتور قوى اإلن اج 

الراهنة في الريف  وانهم لم يستنفلوا إم انياتهم إ  انه إمقدورهم 

خال  مرح ة تنمية قوى اإلن اج في القتاع أن يخدموا لوقت طوي  

 الءراعي.

إال أن ڠيڤارا كان يع قد أن املواجهة إين هلا الش   

الجماعي مل كية وسائ  اإلن اج من جهة  وامل كية االج ماعية ل  ك 

 من انه عندما 
ً
لوسائ  من جهة أخرى  أمر ال مفر منه  محلرا

 قب  غير البعيد  يحدث هلا الصدام  واللي ربما يحدث في املس

فانه سيكون ل بنية الفوقية القدرة على املتالبة إاملءيد من 
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 تؤدي إلى عودة ا ش ا  
ً
"الحرية" أي أنها سوف تفرض شروطا

 الرأسمالية.

لم يرى ڠيڤارا ضرورة ل فوار  في ا جور التي كان ي  قاها هؤال   □

 املءارعون حسب حجم إن اجهم.

التبقة العام ة وفالحي الكولخوز يصف "الدلي  السوڤييتي"  □

على أنهما "طبق ان" في املج مع االشتراكي ت م عان بعالقال ودية  

ولكن ل   منهما موقع مخ  ف في اإلن اج االج ماعي. أما ڠيڤارا فقد 

كانت له وجهة نظر مغايرة في هلا الصدد  إذ يقو : "إذا كان فالحو 

فان ذلك عائد إلى نمط الكولخوز ُيع برون طبقة مس ق ة إلاتها  

امل كية التي ي م عون بها  ت ك امل كية التي ال يجوز اع بارها سمة 

 134لالشتراكية  إ  هي في الحقيقة مميزة ل مج مع السوڤييتي".

د ڠيڤارا ادعا  "الدلي  السوڤييتي" إان نظام الكولخوز قد  □ 
ّ
فن

 أن اإلن 
ً
اجية أظهر تفوقه على نظام الءراعة الرأسمالي  ملكرا

الرأسمالية في أميركا الشمالية تفو  اإلن اجية السوڤييتية على نحو 

 إلى 
ً
غير مع اد وذلك بسبب االستثمار في الءراعة هناك  معيدا

  بسبب تدني 1963ا ذهان أن االتحاد السوڤييتي اضتر في عام 

اإلن اج السوڤييتي املحلي  إلى شرا  القم  من الواليال امل حدة 

  العاملية. وان ادعا  السوڤييت إ فو  مءارعهم ليس إذسعار السو 

 سوى "نك ة أو محاولة ل  غتية على الحقيقة إبضعة ك مال".

  

                                                 
134 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 245. 



 379 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالثون

 العالقال التبقية والصراع التبقي

 

تلمر ڠيڤارا من فش  السوڤييت في ال مييز إين 

الرأسمالية ما قب  االح  ارية من جهة  وت ك 

االح  ارية من جهة أخرى  واللي أدى إلى فهم خاطئ 

ل  ناقضال التبقية إين التبقة العام ة 

والبرجوازية. وكان ڠيڤارا قد نبه إلى وجهة النظر 
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 قد ظ
ً
 جديدا

ً
هر إين الصينية التي تقو  أن تناقضا

ِهدة وهلا هو 
َ
الشعوب املضتَهدة وا خرى املضت

 اللي ينبغي أن يحدد إستراتيجية القوى ال قدمية.

وعلى خالف ما جا  في "الدلي  السوڤييتي" حو  الصراع التبقي  

 النظر إلى ترسيخ بعض 
ً
نقد ڠيڤارا ا طروحال التي وردل فيه الف ا

 املفاهيم الهامة نلكر بعضها فيما يلي:

لقد حولت االستثمارال ا جنبية التبقة العام ة في الب دان  (1

هدة( إلى من فع نسبي مقارنه إتبقة 
َ
ال ابعة )الشعوب املضت

  135الفالحين التي ال يذإه أحد لحالتها املتردية.

2 
ً
 تقدميا

ً
 دورا

ً
( على الرغم من أن البرجوازية الوطنية لعبت تاريخيا

 أن
ّ
الرأسماليين الوطنيين اليوم  في نضاالل ال حرر الوطني  إال

 مع اإلمبريالية خااة في إ دان أفءيفيا وأميركا 
ً
يقيمون تحالفا

  136الالتينية.

( إن الثورة في الصين وفيتنام وكوبا لم تقم إقيادة البرولي اريا 3

امل حالفة مع الفالحين. وفي الحالة الكوبية  كانت الحركة امل عددة 

 
ً
 بعد االستيال  على الس تة.  التبقال هي التي تجلرل الحقا

( ال تشارك التبقة العام ة في الدو  امل تورة حركال ال حرر 4

الوطني في العالم في نضالها ضد اإلمبريالية وال تساندها أو ت حد 

معها في كفاح مشترك  فقد أاب  العما  في الب دان امل تورة 

                                                 
135

 ما ُيشار إلى هذه الظاهرة ب"رشوة" الطبقة العاملة. كثيرًا 

 بنا هنا أن نضيف األنظمة الكومبرادورية العربية أيضًا. وجدير 136
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ال من م واطئين مع اإلمبرياليين اللين ي قون إليهم إبعض الف 

اس غاللهم ل شعوب والنهب اإلمبريالي ملواردها. أما البؤسا  

الحقيقيون في أغ ب الب دان النامية فهم الفالحون اللين فقدوا 

  137أراضيهم. هؤال  هم القوة الحقيقية ل ثورة.

( هناك الق ي  من ا دلة على أن االتحاد السوڤييتي ودو  أوروبا 5

ال إين املدينة والريف. فالهدف  الشرقية اس تاعت إزالة ال فاوت

وفق ما ذهب إليه ڠيڤارا  ينبغي أن يكون انصهار املدينة والريف ال 

ال حالف إينهما  الن االشتراكية ليست ديك اتورية م عددة التبقال 

 إلى محو التبقال 
ً
 وواوال

ً
إ  هي دك اتورية البرولي اريا إعدادا

 وإقامة املج مع الشيوعي الالطبقي.

 من حيث ( تءد6
ً
اد التبقة العام ة في الب دان اإلمبريالية قوة

 قت 
َ
تماسكها وتنظيمها  ولكن ليس من حيث وعيها. فقد خ

 في موقف العما  في الب دان الرأسمالية: تنظيم 
ً
اإلمبريالية شرخا

قوي ووعي م نامي إاالس غال  التبقي على املس وى املحلي فقط  

صعيد الخارجي  الصعيد الدولي. ولكن دون أممية إرولي ارية على ال

وهو ما يفسر  ملاذا لم يعد هؤال  )إرولي اريا الب دان اإلمبريالية( 

 الت يعة الثورية.

                                                 

آثار العولمة الرأسمالية على أوضاع الفالحين في بلدان العالم الثالث كما في  انظر 137

المكسيك على سبيل المثال وغيرها العديد من بلدان أميركا الالتينية وخصوصًا بعد 

إبرام االتفاقيات االقتصادية النيوليبرالية واتفاقيات التجارة الحرة والمناطق الصناعية 

 شابه. وما NAFTAي على غرار اتفاقية نافتا الحرة مع الغرب الرأسمال

 



 383 

( لقد شاعت االنتهازية في أجءا  كبيرة من التبقة العام ة في 7

الب دان اإلمبريالية فيما ي ع ق بعالقتهم مع الدو  ال ابعة  للا 

صف بعض الفئال من جماهير نس تيع  حسب ڠيڤارا  أن ن

العما  في الدو  القوية والغنية إا رس قراطية العمالية مقارنه 

 بعما  الب دان الضعيفة.

 

 النقاإال العمالية

ادعى "الدلي  السوڤييتي" أن النقاإال العمالية في ظ  

االشتراكية منظمال جماهيرية )شعبية( هامة لها الحق في مراقبة 

مهمتها وحماية القوانين. أما ڠيڤارا فقد رّد إان أدا  الدولة إلكما  

النقاإال  إالتريقة التي ي م تنظيمها ال معنى لها  وبذنها جا ل 

نتيجة وضع خاص في االتحاد السوڤييتي في لحظة تاريخية معينة ثم 

 في الب دان االشتراكية ا خرى. وذهب ڠيڤارا 
ً
تم اس نساخها الحقا

ه البرولي اريا على الس تة  فان هلا إلى أنه في مج مع اس ولت في

اللراع ل صراع التبقي  أي النقاإال  يجب أن يءو  أي أن تح  

هله النقاإال نفسها  الن إقا ها أو اإلإقا  ع يها يتسبب في 

 مش   ين:

 ( إقرطة الحركة العمالية.1
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( تعميق الفوار  إين العما   حيث أن املعونال االج ماعية 2

ى ثروة ك  نقاإة والتي تقوم هي ا خرى على الفوار  تتباين إناً ا عل

  138التي ال زالت قائمة إين أجور العما .

 

 الصراع التبقي والعنف

ادعى "الدلي  السوڤييتي" أن ديك اتورية البرولي اريا ليست 

 عنيفة". وفي رده  على هلا االدعا   اتهم 
ً
 طبقية

ً
إالضرورة "حربا

 ية:ڠيڤارا هله ا طروحة إاالنتهاز 

(  ن ديك اتورية البرولي اريا في رأي ڠيڤارا هي نظام عنف ضد 1

البرجوازية. ومن الواضح أن حدة الصراع تع مد على مقدار مقاومة 

  "
ً
املس ِغ ين  إال أن الصراع ليس إذي حا  من ا حوا  "أرجوانيا

 ولو كان كللك ل م اإ العه.

ي دك اتورية ( االشتراكية  في فهم ڠيڤارا وإطار تح ي ه  ه2

البرولي اريا  إينما الشيوعية هي محو التبقال االج ماعية  وقد 

دفع إه هلا ال حديد إلى االستهءا  إاللرائعية التي تحدث بها 

"الدلي  السوڤييتي" والتي حاولت ال ق ي  من أهمية العنف 

 امل ذا  في الصراع التبقي.

خوي في حين تحدث "الدلي  السوڤييتي" عن ال ذديب ا   □

والواعي ل عام  )فرض النظام(  وجد ڠيڤارا أن هلا ال ذديب 

                                                 
 هذا المنطلق نلحظ أن غرامشي أيد السوڤييتيات ال النقابات. من 138
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 إالقوة في املج مع التبقي  إما فيه املج مع 
ً
والنظام كان مفروضا

 إال ثقيف إلى أن تصب  
ً
االشتراكي  إاس خدام أساليب قسرية مقترنة

عم ية ال ذديب عم ية عقوبة ت قائية. ول ي يكونوا م ناغمين مع 

 السوڤييت  فقد وضعوا الحوافء أنفسهم  يقو  
ً
ڠيڤارا قاادا

املادية كعام  تذديبي  وهي في الحقيقة كللك  إالرغم من أنها 

 .
ً
 تناقض ال ثقيف الشيوعي وفق ا س وب اللي تتبق إه حاليا

خ ص "الدلي  السوڤييتي" إلى أن الدولة  في ظ   □

  الشيوعية  س ظ  ضرورة كي تدافع عن االتحاد السوڤييتي ودو 

املعسكر االشتراكي ا خرى من العدوان اإلمبريالي  وهي مقولة رفضها 

  ه  يمكن ل شيوعية أن تقوم في إ ٍد واحٍد 
ً
ڠيڤارا إحسم: "أوال

  إذا كان من الضروري أن تقوم الدولة إالدفاع عن 
ً
فحسب؟ ثانيا

الب د  فان هلا سيكم  مهمة ديك اتورية البرولي اريا  أم أنها ش ي  

غّير في النظرية. إن مث  هله القضايا ال يمكن طرحها )وال آخر أو ت

ح ها( في فقرة منفردة  ي "دلي " مهما كان. هناك العديد من 

ا طروحال في هلا "الدلي  السوڤييتي" والتي تظهر على "ش   

معادلة الثالوث املقدس  ال ي يسر فهمها  إال أن اإليمان بها سيقدم 

 139الح ".

ء ڠ □ 
ّ
يڤارا في تح ي ه ل عالقال التبقية على آثار في حين رك

ِهدة )إالكسرة( ومج معاتها  
َ
اإلمبريالية على الشعوب املضت

هدة 
َ
والشعوب املضتَهدة )إالف حة(  والعالقة إين الشعوب املضت

                                                 
139 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 253. 
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واملضِتهدة  فان "الدلي  السوڤييتي"  إصيغ ه املي انيكية 

 ام . ل ماركسية االرثودوكسية  تجاه  هلا النهج إال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل احلادي والثالثون

 قضايا البنا  االشتراكي

 

 
ً
إدأ ڠيڤارا رح  ه في البنا  االشتراكي في كوبا م ذثرا

إالنمط السوڤييتي  وكان  كما يع قد الكثيرون  
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مهندس العالقال الكوبية م السوفيتية في مت ع 

 أنه سرعان ما 
ّ
أدرك  س ينيال القرن املاض ي. إال

 بعد زياراته لالتحاد السوڤييتي
ً
   140وخصواا

أن النمط السوڤييتي في البنا  االشتراكي ال يمكن أن يوا نا إلى 

شاطئ االشتراكية  فاتخل  منل ذلك الحين  مواقف ناقدة واريحة 

حياله. وقد ش  ت هله املواقف التي لم تعرف املهادنة  في العديد 

 ل قيادة ا
ً
 لكوبية.من الحاالل  إحراجا

الجد  “شرع ڠيڤارا في رسم معالم الدرب الجديد خال  

 من مالحظاته 1964و  1963في كوبا )إين عامي ” الكبير
ً
( منت قا

ومشاهداته النقدية ل نمط االق صادي )اإلن اجي( السوڤييتي وطر  

تموي ه  حيث عّبر عن اخ الفه مع هلا النمط ودعا إاملقاإ  إلى 

اللي يستند  وفق رؤي ه  إلى القواعد نظام ال ختيط املركءي 

وا ح ام االج ماعية والسياسية وا خالقية الس يمة ل بنا  

 االشتراكي واإليفا  إحاجال الشعب ا ساسية.

سنض ي  في هلا الفص  على بعض الجوانب النقدية ل نمط 

  141السوفييتي في اإلن اج واالق صاد والبنا  االشتراكي كما رآه ڠيڤارا.

اد النمط السوفييتي: كان ڠيڤارا يرى أن اس يراد اس ير  □

نمط البنا  االشتراكي من دو  أوروبا الشرقية يحم  مخاطر عديدة 

أهمها البيروقراطية وغياب العدالة االج ماعية وتعميق الفجوة إين 

                                                 
وكانت زيارته  1960أكتوبر  21 ڠيڤارا االتحاد السوفيتي للمرة األولى في زار 140

 .1964نوفمبر  9-4، والثالثة )األخيرة( 1962أغسطس  27الثانية في 

 "الخالف حول "السياسة االقتصادية الجديدة". راجع فصل لالستفاضة 141
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فئال املج مع وتشكي  طبقة من فعة من ال كنوقراط والبيروقراط 

ن االم يازال. كما أنه لحظ أن اللين اح كروا  نفسهم العديد م

 )املنظومة 
ً
البنا  االشتراكي في أنظمة االشتراكية القائمة فعال

 عن القيم الثورية وهو 
ً
 منفصال

ً
االشتراكية آنلاك( قد اتخل مسارا

ما تجلى في حالة الركود التي سادل املج معال االشتراكية آنلاك 

تيط والسياسال والتي كانت نتيجة مباشرة  ختا  كثيرة في ال خ

التي أبعدل ما إين الجماهير وس تة الدولة. فقد قامت الدولة في 

صت مشاركتها في انع 
ّ
ت ك املج معال إتهميش الجماهير وق 

القرارال السياسية واالق صادية واالج ماعية. أما نتيجة ذلك فهي 

معروفة للجميع  إذ فقدل الجماهير ك  أم  إاملس قب  املوعود 

ادئ االشتراكية واملاركسية والتي هي في اميمها وتخ ت عن مب

  142وجوهرها مبادئ إنسانية وأممية.

لهله ا سباب  أخل تش ى ڠيڤارا في السنوال ا خيرة من 

ف الكثير 
ّ
حياته إاالإ عاد قدر املس تاع عن النمط السوڤييتي  وخ 

من ا عما  الناقدة لهلا النمط. وقد سبق وذكرنا أن أهم هله 

أكثرها رادي الية هو ما ك به ڠيڤارا في نقده  "دلي  ا عما  و 

 Manual of Soviet Politicalاالق صاد السياس ي السوڤييتي" 

Economy  الصادر عن أكاديمية الع وم السوفيتية واللي حم ه

الخبرا  السوڤييت إلى كوبا كدلي  في إنا  االق صاد الكوبي. وحسب 

فان ڠيڤارا واف  Carlos Tabladaما يقوله كارلوس تاإالدا 

الختط االق صادية السوفيتية إانها طرائق "مي انيكية" و"غير 

                                                 
142 Che Guevara Reader: Writings on Politics & revolution, p. 

226. 
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ماركسية". "ال إد للجماهير أن تدير بش   مباشر مصيرها وأن تقرر 

أية حصة من اإلن اج س خصص من أج  التراكم وأي منها يلهب 

لالستهالك. وي وجب على ال قنيال االق صادية أن تدار ضمن حدود 

 املعتيال وال إد لوعي الجماهير أن يضمن تنفيلها".هله 

االشتراكية إدون قيم أخالقية: على النقيض من  □

السياسيال االق صادية السوفيتية التي تعظ "إتنمية قوى اإلن اج" 

والتي نادى بها س الين وخرشتشيف وَمْن خ فهما من القادة 

 إين إنا
ً
  االشتراكية السوڤييت  فان ڠيڤارا لم يكن يرى انفصاما

 إاالشتراكية االق صادية 
ً
والقيم ا خالقية إذ قا : "لست معنيا

الخالية من ا خال  الشيوعية. نحن ن اف  الفقر وفي الوقت ذاته 

... إذا تم فك االرتباط إين الشيوعية والوعي  
ً
ن اف  االغتراب أيضا

فعنها تصب  ]أي الشيوعية[ مجرد وسي ة ل  وزيع ولكنها لن تكون 

  143أخالقية ثورية".

النظام االق صادي الهجين وال تور "الالرأسمالي": لقد  □

 هله ا طروحال السوفييتية املنسوبة إلى لينين التي 
ً
عالجنا ساإقا

تقو  إذنه من املمكن في ظروف تاريخية معينة لب د م خ ف وتحت 

قيادة التبقة العام ة أن ي م ال تور  من املنظور االق صادي 

اعي  "إتريقة الرأسمالية". وتس تيع هله الب دان امل خ فة واالج م

 إلى االشتراكية دون املرور إمرح ة ال نمية 
ً
أن تلج تدريجيا

الرأسمالية  إذ تفسح الثورة الديمقراطية م البرجوازية التريق 

ل ثورة االشتراكية. غير أن ڠيڤارا ان قد هله ا طروحال وأإدى 

                                                 
143 Michael Löwy, "Neither imitation nor copy". 
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 أنه شكوكه في اس خدام لينين ملص
ً
تلح "طريق الرأسمالي" مؤكدا

 ليس هناك طريق ثالث: فالخيار هو إما الرأسمالية أو االشتراكية. 

ولوج االتحاد السوڤييتي إلى الشيوعية: أشرنا في م ان  □

آخر من هلا الك اب أن السوڤييت والتشيكيين اّدعوا أنهم قد 

من اج ازوا مرح ة ال حو  االشتراكي ودخ وا مرح ة االن قا  

 
ً
االشتراكية إلى الشيوعية. أما ڠيڤارا فقد اع بر هلا االدعا  زائفا

 حيث ما زالت امل كية الخااة موجودة في كال الب دين. 

ر "الدلي   □ 
ّ

الواو  الس مي إلى االشتراكية: بش

 ومن 
ً
السوڤييتي" انه من املمكن الواو  إلى االشتراكية س ميا

فعارض ذلك ودحض إم انية  خال  التريق البرملاني  أما ڠيڤارا

 حدوثه إ  تحدى السوڤييت إثبال ما يدعونه.

ال نمية االشتراكية: فيما يخص ال نمية االشتراكية  □

لالق صاد أكد "الدلي  السوڤييتي" أن القانون االق صادي 

ا ساس ي في االشتراكية هو: أن اإلن اج يكون ل حسين الحياة املادية 

وي م الواو  إلى ذلك عن طريق ل عما  ومس واهم الثقافي  

ال وسع السريع وامل واا  ل صناعة وال تبيق ال ام  ل  كنولوجيا 

امل قدمة. كما أكد "الدلي  السوڤييتي" أن ال نمية م ناغمة مع 

املوارد االق صادية  وقد وافق ڠيڤارا على صحة املقولة ولكنه 

 .وجدها غامضة  إذ أنها ال تحدد معنى ال نمية امل ناغمة

وحو  دور اإلن اج في تحسين حياة العما   فقد كان ڠيڤارا 

يرى أن هلا الترح هو أضعف نقتة في االق صاد السياس ي 



 391 

 في إرنامج 
ً
 أخالقيا

ً
 أو شعارا

ً
االشتراكي وقد يصلح  ن يكون حديثا

سياس ي لحكومة إرولي ارية  إال انه ال يتسم إذي طبيعة اق صادية. 

ولو كان لنا أن نفترض وجود قانون اق صادي أساس ي ل ان 

 إلى فهم ال ختيط على أنه 
ً
ال ختيط هو ذلك القانون بعينه  داعيا

احة لإلنسان ل سيترة على القوى االق صادية"  "الفراة ا ولى امل 

مما يعني أن القانون االق صادي ا ساس ي  حد قوله  هو ذلك 

 القانون القادر على تفسير وإدارة القوانين االق صادية ل  ك الفترة. 

القوانين االق صادية في االشتراكية: رّوج السوڤييت  □ 

والتي خالفهم ڠيڤارا  لعدد من "القوانين االق صادية االشتراكية"

فيها الرأي. فعلى سبي  املثا  يءعم "الدلي  السوڤييتي" إان اإلن اج 

م واا  دون تقتع الن اإلن اج حر من ا زمال وال ي ذثر بها. أما 

ڠيڤارا فرأى أن هلا فهم مثالي  ودلي  ذلك املشاك  التي واجهتها 

هب إلى أن   وذ1963إ دان أوروبا الشرقية وأزمة القم  في عام 

اإلن اج يمكن أن ي قتع وي عت  بش   ختير وقد كانت هناك 

أزمال وفترال ركود في اإلن اج حتى وإن كانت أسبابها ناجمة عن 

  144أختا .

أّما االدعا  اآلخر اللي رّوج له السوڤييت فهم زوا  

ال ناقض ال ناحري إين التراكم واالستهالك  وهو ما رّد ع يه ڠيڤارا 

                                                 

تالين من أن الطلب يكون أقل من العرض هذا الفهم السوڤييتي إلى ما زعمه س يعود 144

في مرحلة بناء االشتراكية نظرا لضعف القوة الشرائية، ثم جاء خروشتشيف ليثبت 

 بطالن ذلك.
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 إوضوح إذن ه
ً
  إال انه يظ  تناقضا

ً
لا ال ناقض قد يكون تناحريا

 ويجب أخله بعين االع بار في الختة االق صادية السنوية.
ً
 هاما

رفع إن اجية العام : يتالب النمط السوفييتي في اإلن اج  □

العام  إالسعي إلى رفع إن اجي ه بش   مس مر. أما ڠيڤارا فقد ملس 

ي  اللي ما فتئ يدفع إالرأسمالية في ذلك إسا ة كبيرة  نه ذال امل

منل قرون. ورأى أن السعي إلى زيادة اإلن اجية عن طريق الحوافء 

الفردية يعني السقوط إلى ما هو أدنى من الرأسماليين وهو ما 

يضاعف اس غال  العام   ورأى أن الح  ملسذلة رفع اإلن اجية 

في النوعية يكمن في ال كنولوجيا  فهي التي توفر القفءال الكبيرة 

 فيما ي ع ق إاإلن اجية. 

التراكم االشتراكي: اّدعى "الدلي  السوڤييتي" أن التراكم  □

 لجءٍ  من الدخ  القومي في 
ً
 من ظما

ً
االشتراكي ي ت ب استثمارا

 ولكنه 
ً
 أيضا

ً
 رأسماليا

ً
ميزانية اإلن اج. وفي هلا وجد ڠيڤارا قانونا

. فالواو  
ً
 مخ  فا

ً
إلى الشيوعية ال يمكن أن يذخل  هله املرة  زيا

ي حقق عن طريق وضع أهداف ت مث  في تذمين "الخبز والبص " 

)يقصد توفير االح ياجال ا ساسية ل س ان(  إ  أن ما يوا نا إلى 

الشيوعية هو مس وى ثاإت من تنمية القوى املن جة ومس وى 

م تور من وعي الجماهير ووضع م كية وسائ  اإلن اج في أيدي 

 املج مع.

ال وزيع وأجور العما : فيما ي ع ق إال وزيع )دفع  □

ا جور(  فقد اك فى السوڤييت إدفع أجور العما  حسب مقدار 

عم هم )أي إمقدار إن اجهم(. وقد واف ڠيڤارا هله ا طروحة إانها 
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غامضة وغير دقيقة فيما ي ع ق إالواقع الراهن وطرح أسئ ة مث : 

نرا   على سبي  املثا   أو ما هو مقدار العم  اللي يستثمره ج

 مدّرس أو وزير أو عام ؟

لقد آمن لينين في ك اإه "الدولة والثورة" إالفكرة املاركسية 

التي تسعى إلى تحقيق املساواة في الرواتب إين العم  اليدوي 

واملك بي  إال أن ذلك لألسف لم ي حقق. أما ڠيڤارا فقد ساهم إين 

ة وإقرار جداو  ل رواتب في   في مشروع اياغ1964م  1962عامي 

 في الرواتب وا جور  إال أن هله 
ً
كوبا  تضمنت إالتبع فروقا

الجداو  كانت ت جه نحو تناغم ا جور وال عويضال وامل افآل ما 

يع بر ختوة أساسية في نسف مفعو  قانون القيمة وس عنة قوة 

 العم .

  اعتراف املج مع إان 
ّ
كان ڠيڤارا يرى أن الرواتب تش 

 فراد قد أكم وا واجبهم االج ماعي  أما "الدلي  السوڤييتي" ف م ا

يرى مش  ة في أن ت فاول الرواتب في قتاعال اف صادية معينة 

 أعلى  وهو ما اع بره ڠيڤارا 
ً
حيث ي قاض ى بعض العما  أجورا

 أن هلا ك ه 
ً
 لقانون ال وزيع وفق العم  املنجء  مس خ صا

ً
مناقضا

حوافء املادية. إنه  حسب قوله  "هءيمة ليس سوى نتيجة لفش  ال

 االشتراكية".
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 الفصل الثاني والثالثون

 املوقف السوڤييتي من الرأسمالية

 

نس عرض في هلا الفص  أهم نقاط الخالف إين 

ڠيڤارا واالتحاد السوڤييتي فيما ي ع ق إرؤية ا خير 

في "الدلي  ل عالقة مع الرأسمالية والتي رّوج لها 

 السوڤييتي".
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 الخوف من نقد الرأسمالية 

رغم هيمنة الرأسمالية كنظام عاملي على مقدرال الشعوب 

ومس قب ها  ورغم مرور خمسة قرون على نشذة هلا النظام  فان 

ڠيڤارا رأى أنه  من املنظور ال اريخي  ال ت وفر لهلا النظام شروط 

زوا . للا دعا إلى تحدي الديمومة. إ  لم يخامره الشك إذنه إلى 

 
ً
 ومس مرا

ً
 جلريا

ً
الرأسمالية دون هوادة  وإلى محاربتها ونقدها نقدا

وأكد أنه في هلا يكمن الشرط الضروري ل حرير العما  والتبقال 

َهدة اللين 
َ
الشعبية والفالحين والفقرا  والشعوب املهَمشة واملضت

 رف 80يش  ون اكثر من 
ً
ض ڠيڤارا % من البشرية. ومن هنا أيضا

بعناد كافة أش ا  املهادنة وال واطؤ و"ال عايش الس مي" وغير 

الس مي مع النظام الرأسمالي وطالب إنقده وتحديه ومقاوم ه إ افة 

ا ش ا . فاملاركسية عنده هي إثرا  اإلنسانية ومدها إذدوال النقد 

وال حدي دون خوف أو تردد. وهكلا رأى أن املاركسية ال تحيا من 

قة  للا نراه يدعو إلى إزاله دون ال
ّ
 فكير النقدي  املاركسية الخال

الخوف أو التردد وشجع كافة أش ا  ال فاع  واملساهمة في كافة 

امليادين وعدم االنصياع ملس مال الدوغما املاركسية. ولهلا ك ه  

.
ً
 كان الصدام إين ڠيڤارا والسياسة السوڤييتية ح ميا

 

 عال الرأسماليةرشو التبقة العام ة في املج م
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ً
 ماركسيا

ً
ين قد ڠيڤارا "الدلي  السوڤييتي"  نه تبنى فهما

 ل صراع التبقي في املج معال الرأسمالية أي ل عالقال 
ً
كالسيكيا

التبقية إين البرجوازية والتبقة العام ة  دون اع بار تذثيرال 

اإلمبريالية. وفي هلا الصدد  تركء اه مام ڠيڤارا في تذثيرال 

الية على التبقة العام ة في الب دان الرأسمالية امل قدمة اإلمبري

 من هؤال  العما  يحظون إمس وى معيشة 
ً
 إلى أن جءً ا كبيرا

ً
مشيرا

 ة. ولم يكن ڠيڤارا في 
َ
عاٍ  على حساب الفقرا  من الشعوب املس غ

قوله هلا يقصد "ا رس قراطية العمالية" فحسب  إ  التبقة 

ن اإلمبريالية  ت ك التبقة التي تن فع من العام ة إرمتها في الب دا

هدة 
َ
االس غال  اإلمبريالي ونهب موارد وثروال الشعوب املضت

 واملس عَمرة  ومن ال قدم ال كنولوجي ل رأسمالية االح  ارية. 

وفي حين أشار "الدلي  السوڤييتي" إلى أن الرأسماليين 

ل الي يهاجمون مس وى املعيشة ل تبقة العام ة والتي تنهض إا

ل مقاومة  فان ڠيڤارا أقام الحجة على أن اإلمبريالية الحديثة في 

الب دان الرأسمالية "تمي  إلى أن ت قاسم مع العما  بعض الف ال 

الناتجة عن اس غاللها ل شعوب ا خرى. ومن الناحية الثانية  فان 

املي  نحو زيادة اإلن اج ي ت ب زيادة في االستهالك والتي يتسنى 

 تحقيقه
ً
ا على نحو مس مر فقط حين تصب  البضائع الجديدة جء ا

أساسيا من حياة العام   وع يه فعنهم ]العما [ جء  من تشكي ة 

قيمة قوة العم  )إضائع مث  امللياع وال  فاز والسينما وا جهءة 

  145املنزلية... الخ(."

                                                 

145
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 241. 
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 أجور العما 

 
ً
را ِ

ّ
إ ح ي  أعار ڠيڤارا مسذلة أجور العما  أهمية كبيرة ملك

ماركس إان هله ا جور ت جه نحو ال دني واللي رأى فيه ڠيڤارا 

: "يبدو لي انه ال إد من دراسة ذلك في أجءا  ثالثة: 
ً
 خالفيا

ً
موضوعا

نءوع الرأسمالية نحو تخفيض ا جور  الحاجة لرفع إيع املن وجال 

والتي ت جه نحو زيادة قيمة قوة العم   واإلمبريالية كنظام عاملي 

نحو إفقار الب دان وفي الوقت ذاته إلقا  بعض الف ال ل تبقة  ينزع

وتفسر هله الظاهرة  146العام ة ]في الب دان الرأسمالية م م.ع.[".

ا خيرة  حسب ڠيڤارا  ملاذا توقفت جماهير العما  في الب دان 

  147الرأسمالية عن كونها ط يعة الثورة العاملية.

غف  ڠيڤارا أن في رده على "الدلي  السوڤييتي"  لم ي

 إلى مي  
ً
الرأسمالية تءيد من كثافة العم  دون رفع ا جور  مشيرا

( automatedالرأسمالية االح  ارية نحو اإلن اج اآللي )املؤتمت 

حيث ت حكم اآلالل  إد  العام   إوتيرة اإلن اج وحيث تكون 

                                                 
146 Ibid., p. 242. 

أجور ضئيلة، هنا مالحظة أن الرأسمالية بطبيعتها ذات مصلحة في دفع  تجدر 147

رأسمالية األجر األدنى. وتتجلى هذه في األزمات االقتصادية كما هي اليوم وال سيما 

في الواليات المتحدة. وهذه بالطبع ظاهرة تتناقض مع الكينزية والفوردية اللتين كانتا 

 وراء ازدهار فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
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تباينال خفيفة عن املعد  التبيعي ل عم   ن وسائ  وتكنولوجيا 

 أق . اإلن ا
ً
 جسمانيا

ً
 ج الحديث ت ت ب من اإلنسان جهدا

 

 ا زمال االق صادية في النظام الرأسمالي

ادعي "الدلي  السوڤييتي" أن ا زمال الرأسمالية تبين أن 

تتور القوى املن جة في الرأسمالية قد تجاوز العالقال البرجوازية 

 قوى املن جة. في اإلن اج والتي )أي العالقال( تعيق املءيد من تتور ال

هنا يتسا   ڠيڤارا: كيف يتسنى النظر إلى تاريخ ا زمال 

إالعودة إلى الورا  مائتي عام وتقديم مث  هلا العرض وال فسير؟ 

 أن هناك "أزمة نمو" تقود إلى التركيز االح  اري لرؤوس 
ً
مضيفا

ا موا . واملش  ة عنده تكمن في أن ماركس لم يدرس معنى ا زمة 

ة  إذ لم يتسنى له ذلك ضمن الحقبة ال اريخية م دراسة كام 

السياسية التي عاشها  أما السوڤييت فقد اس مروا إاس خدام 

 ذال ال عميمال التي جا  بها ماركس.

 

 أن "الرأسمالية في مرح ة االح ضار"؟ 
ً
 ه  حقا

حلر ڠيڤارا من واف لينين لإلمبريالية على أنها 

ليست مجرد رأسمالية اح  ارية "الرأسمالية في مرح ة االح ضار" و 

وطفي ية  ورأى انه ربما ا د  أن نس خدم مفردة "رأسمالية 

ناضجة" ل  عبير عن أنها وا ت إلى توقف قدرتها على املءيد من 
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ً
:"...قد ال يكون الرج  في من صف عمره قاإال

ً
ال تور. وقا  موضحا

نه يح ضر. ل مءيد من ال غيرال الفيزيولوجية  إال أن هلا ال يعني أ

يص  النظام الرأسمالي في مرح ة اإلمبريالية إلى نضوجه ال ام   مع 

أنه إالرغم من ذلك لم يستنفل كافة إم انياته في اللحظة الراهنة 

للا لع  من ا د  الحديث عن  148وما زا  ي م ع إحيوية كبيرة".

ل رأسمالية  أي أن هله لم  -العوملة كتور أعلى م حتى اللحظة

 د اإلمبريالية. ت وقف عن

 

 

 اإلن اج العسكري واس خدام العنف في محاربة الرأسمالية

 القوة اإلن اجية والعسكرية 
ً
 دقيقا

ً
لقد قدر ڠيڤارا تقديرا

والسياسية الهائ ة ل رأسمالية. وهو واقع ال يمكن تجاه ه في 

طموحنا وتوجهنا اوب ال حو  االشتراكي. وقوة العالم الرأسمالي 

ب هله هي التي 
ّ
تحدد سيا  النضا  من أج  االشتراكية. وقد ا 

هلا اإلدراك عند ڠيڤارا من اع قاده إان االن قا  من الرأسمالية 

 إلى االشتراكية عم ية ال إد أن تكون واعية ومفروضة إالعنف.

  

                                                 

148
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 242-

243. 
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 الفصل الثالث والثالثون

 السوڤييت والعالقال مع الدو  االشتراكية

 

في حين كان من املفترض أن ت ميز الدولة 

االشتراكية  من حيث تنظيم العالقال االق صادية  

إال ختيط االق صادي والدعم امل باد  إين إ دان 

املعسكر االشتراكي  وجد ڠيڤارا أن هله ا طروحة 

  إال أن الشوفينية قد ح ت في 
ً
صحيحة نظريا
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ى الواقع مح  ا ممية  )شوفينية القوى الكبر 

والصغرى( أو إالخضوع لالتحاد السوڤييتي  

والحفاظ على الفوار  إين دو  أوروبا الشرقية  وفي 

  حالم شيوعيي 
ً
مث  هله املواقف  رأى ڠيڤارا تنكرا

 العالم. 

اّدعى "الدلي  السوڤييتي" أن ال نمية االق صادية في الدو  

د االشتراكية تعءز العالقال إين هله الب دان في اتجاه مضا

ل رأسمالية. إال أن ڠيڤارا رّد إذنه حتى في ظ  االشتراكية يمكننا  من 

الناحية النظرية  إثارة مش  ة ال نمية غير امل  افئة. فقد فرضت 

املمارسة العم ية مش  ة ال ناقضال املس فح ة وغير القاإ ة للح  

 
ً
والتي اتخلل في بعض ا حيان طبيعة أيديولوجية ولكنها كانت دائما

ل أرضية مادية واق صادية. وقد تسببت هله ال ناقضال في ذا

املواقف التي اتخلها ك  من االتحاد السوڤييتي والصين ورومانيا 

وكوبا حيا  املشاك  التي يبدو أنها في الظاهر غير مرتبتة إاالق صاد. 

وهنا قّدم ڠيڤارا أمث ة من الصراعال التي كانت قائمة إين االتحاد 

ن ل  دلي  على ختذ االدعا ال التي جا  بها السوڤييتي والصي

 إلى "أن هناك العديد من املشاك  ”الدلي  السوڤييتي“
ً
  مضيفا

ا خرى التي لم تتفو على الست  إما  سباب تك يكية أو بسبب 

 149الخوف".

 

                                                 

149
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 255. 
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 "املساواة" إين الدو  االشتراكية

مج س الدعم  -كان ڠيڤارا يرى أن مثا  الكوميكون 

 Council for Mutual Economic Assistance باد  االق صادي امل

(CMEA -  آنلاك إين االتحاد السوڤييتي والب دان 
ً
اللي كان قائما

االشتراكية ا خرى  يعري كلإة أن الدعم االشتراكي امل باد  قائم 

 إين هله 
ً
إين دو  متساوية  ن أساس سعر الس ع امل بادلة تجاريا

أسعار السو  العاملية والتي كانت مشوهة الب دان كان يستند إلى 

إال باد  غير امل  افئ  وهو ما وفر املءيد من ا رباح واإلثرا  ل دو  

 في حين كان كارثة على الب دان التي تصدر املواد 
ً
امل قدمة اناعيا

 الخام.

 من هلا  طالب ڠيڤارا إنظام يقوم على املساواة في 
ً
انتالقا

عالقال ال باد  ال جاري إين الدو  االشتراكية: "فمن الضروري 

 أن يبيع الس ع 
ً
خ ق مؤشرال إن اجية تفرض على الب د ا كثر تتورا

بسعر أرخص وأن يشتريها بسعر أعلى من الدو  ]االشتراكية[ ا ق  

"   ن هلا من 
ً
شذنه أن يساوي من وتيرة النمو إين الب دان تتورا

امل قدمة وا خرى امل خ فة. فمث  هلا ال ضامن ا ممي اللي ال 

يسعى إلى مصلحة أنانية أو آنية  هو ال عبير ا سمى عن الوعي 

االشتراكي". وفي إحدى زياراته ملصر  ارح ڠيڤارا لصحيفة مصرية 

كبيرة في تتوير اق صادها  في القاهرة أن كوبا الثورية اقترفت أختا 
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وذلك بسبب النصائ  الخاطئة التي ت قوها من السوڤييت 

  150وح فائهم.

 

 القروض إين الدو  االشتراكية

عارض ڠيڤارا بشدة فرض الفوائد على القروض التي 

تقدمها الدو  االشتراكية لب دان اشتراكية أخرى  إنفس القدر اللي 

لتي تحص  ع يها الشركال عارض فيه فرض الفوائد على القروض ا

 غير أخالقي بغض النظر عن قيمة 
ً
داخ  كوبا ذاتها  إ  اع بره عمال

 الفائدة. 

ولم يتردد ڠيڤارا في ال عبير عن رأيه إان القروض التي قدمها 

السوڤييت لدو  العالم الثالث كانت تجني فائدة وتعود إالرب  على 

 كما يحص  في ظ  النظام الر 
ً
أسمالي. ولهلا السوڤييت  تماما

 كوزير ل صناعة  
ً
حاو   عندما تولى إدارة البنك املركءي والحقا

الحد من أرباح البنوك من القروض التي يقدمونها ل شركال مما 

  151وفر ل صناعال الناشئة القدر ا كبر من السيولة املالية.

إاإلضافة  رأى ڠيڤارا أن الب دان االشتراكية عجءل عن 

ن النامية إ  أإرمت اتفاقيال مع هله الب دان توفير الدعم ل ب دا

                                                 

150
 Ryan, Henry Butterfield, The Fall of Che Guevara, Oxford 

University Press, New York, 1998, p. 27. 

151 Besancenot, and Lowy, Che Guevara: His Revolutionary 

Legacy, p. 25. 
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على أساس قانون القيمة )يقصد ا رباح وفرض الفائدة على هله 

القروض(. إال انه لم ينكر  رغم نقده هلا  أن االتحاد السوڤييتي 

 وعلى نحو ثاإت سياسة ا ممية البرولي ارية 
ً
والصين قد تبع ا دوما

 الدعم اللي لقي ه
ً
 ومثمنا

ً
كوبا من هلين الب دين  معترفا

 االشتراكيين. 

 

 أممية العالقال إين الدو  االشتراكية

خ ص ڠيڤارا  من تجرب ه مع الدو  االشتراكية إقتبيها 

الرئيسيين  الصين الشعبية واالتحاد السوڤييتي  وال فاوض معهما 

حو  وسائ  الدعم االق صادي والعسكري  خ ص إلى أن سياسال 

ة تف قر إلى ا ممية. فقد ان قدهم لفرض هله الدو  االشتراكي

شروط ل  باد  ال جاري مع الدو  الفقيرة في سو  هيمنت ع يها 

 ع يهم أنهم لم يقدموا الدعم غير املشروط  إما 
ً
اإلمبريالية  معيبا

فيه الدعم العسكري  ل دو  الفقيرة ولنضالها وخااة في الكونغو 

  152وفيتنام.

ڤارا رؤي ه ل عالقة ا ممية وفي وضوح قّ  نظيره  يشرح ڠي

التي ينبغي أن تقوم إين الدو  اشتراكية وشعوب العالم الثالث 

الساعية إلى ال حرر واالس قال  وال نمية: " لقد ق نا إنه في ك  مرة 

يحقق إ د ما ال حرير  فعن هلا يكون هءيمة ل نظام اإلمبريالي 

مجرد إعالن العاملي. ولكنه ع ينا أن ن فق أن الحسم ال ي حقق إ

                                                 
152 Ibid., p. 113. 
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االس قال   أو تحقيق نصر عسكري لثورة ما. إنما ي حقق الحسم 

حين ي م القضا  على الهيمنة االق صادية العاملية على الشعوب. 

وع يه  فعنه من املصلحة الحيوية ل دو  االشتراكية أن ي م إنجاز 

حسم حقيقي  وإنه من واجبنا ا ممي  ذلك الواجب اللي تم يه 

ولوجيا التي ترشدنا  أن نقدم جهودنا كي ي م تحقيق ع ينا ا يدي

 ".
ً
 هلا ال حرير في أسرع وقٍت ممكن  وعلى أعمق نحٍو ممكٍن أيضا

وي ابع في هلا الصدد رؤي ه لضرورة والحاحية هله العالقة 

وهلا الدعم: "من هلا ك ه  ينبغي ع ينا أن ن وا  إلى االس ن اج 

راكية اآلن أن تساعد الدو  ال الي: إنه ي وجب على الدو  االشت

)يقصد دو  العالم الثالث( في دفع ك فة تنميتها وهي على درب 

 إذا كان هناك تغيير في 
ّ
ال حرير... فاالشتراكية ال يمكن أن ت حقق إال

وعي اإلنسان  ذلك الوعي اللي يقوم على موقف أخوي جديد تجاه 

إبنا  اإلنسانية على مس وى الفرد في املج معال التي تقوم 

االشتراكية أو ت ك التي أتمت إنا ها  من ناحية  كما تقوم  من 

الناحية الثانية  على مس وى عاملي في العالقة تجاه كافة الشعوب 

  153التي تعاني من القمع اإلمبريالي."

  

  

  

                                                 
153

 Che Guevara Reader: Writings on Politics & revolution, 

p. 341. 
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 الفصل الرابع والثالثون

 السوڤييتي -ڠيڤارا والنزاع الصيني 

 

على الرغم من غياب العالقال الدإ وماسية  

والرسمية إين كوبا والصين الشعبية فور ان صار 

الثورة الكوبية  فعن العالقال إين الب دين تعود إلى 

ا يام ا ولى الس الم الثورة الس تة في كوبا  وذلك 
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عبر العالقة إين الحءب الشيوعي الصيني والحءب 

 Partido Socialistaاالشتراكي الشعبي )الكوبي( 

Popular (PSP)  إلى الحءب 
ً
)واللي تتور الحقا

 الشيوعي الكوبي( 

 في  1960إلى أواخر عام  1959خال  الفترة املم دة منل عام 
ً
والحقا

 تنامي العالقة إين حكومتي الب دين.

َحَسمت الحكومة  1960في الثاني من أي و  )سب مبر(  

الثورية الكوبية موقفها من مسذلة تمثي  الشعب الصيني بعد أن 

 أع ن كاسترو قتع العالقال مع تايون واقامتها مع الصين الشعبية. 

  
ً
غير أن العالقال إين كوبا والصين الشعبية لم تدم طويال

ميزل ت ك العالقال خال  هله قب  أن تص  إلى قتيعة تامة. وقد ت

السنوال الق ي ة إ وترال عديدة لم تق صر على تفاقم العالقال 

إين كوبا والصين وتجاذإال كبيرة في مراوحة كوبا في حسم خيارها في 

 إحقبة ساخنة من  -النزاع الصيني 
ً
السوفييتي  إ  اتسمت أيضا

سوفييتي  كادل الحرب الباردة إين اإلمبريالية ا ميركية واالتحاد ال

تودي إ ارثة نووية كانت كوبا ساحتها الرئيسية. خال  ت ك الفترة 

 في تشييد عالقة كوبا مع الصين الشعبية 
ً
 مركءيا

ً
لعب ڠيڤارا دورا

السوفييتي وك  ما ج به هلا  -وظ  خاللها في مركء النزاع الصيني 

 النزاع من تحديال وتداعيال ثقي ة على القيادة الكوبية والحءب

الشيوعي الكوبي  وليس إقدٍر أق   ما تركه من إصمال عميقة على 

الدرب الكوبي في إنا  االشتراكية وإدارة االق صاد ومعالجة القضايا 

 االج ماعية.
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 الحلر في املوقف الصيني 

حرات الصين الشعبية  حتى قب  أن يع ن فيد  كاسترو 

  على دعم 1962نيسان )اإري (  16التزام إالده إاالشتراكية يوم 

الثورة الكوبية وتعءيء دربها في ال حو  االشتراكي  وقدمت لكوبا 

الدعم السخي رغم ما كان يعانيه الشعب الصيني آنلاك من عوز 

. وبالرغم من إدراك 154في حقبة "القفءة الكبرى إلى ا مام"

املسؤولين الصينيين أن اع ماد االق صاد الكوبي على إن اج السكر 

 أن القيادة وعائداته كا
ّ
ن السبب الرئيس ي ل عالقة مع موسكو  إال

الصينية كانت تذم  أن تبقى كوبا  على ا ق   حيادية في النزاع 

 السوفييتي. -الصيني 

اتخلل القيادة الصينية )ممث ة إءعيميها ماو تس ى تونغ وشو 

 في 
ً
 حلرا

ً
ان الي(  خال  ا عوام املبكرة من الثورة الكوبية  موقفا

 ها مع كوبا  سباب عديدة أهمها: عالقات

 ( اح ما  الغءو ا ميركي لكوبا واإلطاحة إالنظام الثوري الجديد.1

                                                 

 1958"القفزة الكبرى إلى األمام" في الصين الشعبية بين عامي  مرحلة امتدت 154

، ومثلت حملة اقتصادية واجتماعية شّنها الحزب الشيوعي الصيني بزعامة 1961و

صين من االقتصاد الزراعي إلى المجتمع ماو تسى تونغ هدفت إلى تحويل ال

االشتراكي من خالل التصنيع السريع والجماعي. وقد عاني المجتمع الصيني خالل 

 هذه الفترة من صعوبات اقتصادية واجتماعية جمة.
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أن الثورة  1959( كان الصينيون ي  مسون منل إداية عام 2

الكوبية س ن هج الدرب االشتراكي  ولكنهم كانوا ي وجسون من ت كؤ 

 1962تى نيسان كاسترو من اإلعالن عن التزامه إالنهج االشتراكي ح

 أي بعد سنة من الغءو ا ميركي لكوبا في "خ يج الخنازير".

( رغبة القيادة الصينية في التريث ومراقبة تتور العالقة إين كوبا 3

وتايوان ل  ذكد من اتخاذ ا ولى اجر ال عم ية نحو قتع العالقال 

 مع ا خيرة.

إلى ما  ى يقينهلا ك ه  لم تكن القيادة الصينية عل إلى ( إاإلضافة4

في كوبا  وَمْن هي القوة  س ؤو  إليه طبيعة النظام الحاكم

 - يوليو 26 ست صدر املشهد الكوبي: ه  هي حركة السياسية التي

تحت زعامة فيد  وراؤو  كاسترو وتش ى  الثورة الكوبية قائدة

 ال استرويين  أم الحءب االشتراكي ُعرفت آنلاك إاسم ڠيڤارا( والتي

 155الكوبيين؟ حءب الشيوعيين PSP الشعبي

غير أن هلا الحلر الصيني لم يكن ليعيق الصين الشعبية في 

دعمها ل ثورة الكوبية وتعءيء مسيرتها نحو انتهاج االشتراكية حتى 

قب  إقامة العالقال الدإ وماسية إين كوبا والصين الشعبية. ولم 

 
ً
 :يق صر الدعم الصيني على املعونال االق صادية  إ  شم  أيضا

( رعاية الصين الشعبية للحكومة الثورية الناشئة في كوبا 1

ومساندتها في مواجهة املخاطر والتهديدال اإلمبريالية ا ميركية 

 وتفهم الظروف العصيبة التي كانت كوبا تمر بها بعد ان صار ثورتها. 
                                                 

يوليو، راجع "ثبت  26 ل نشأة الحزب الشيوعي الكوبي وعالقته بحركة حو 155

 المصطلحات".
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( تلكير القيادة الكوبية وتحليرها من ختر التهديد وال دخ  2

   االنقضاض على الثورة في كوبا.ا ميركيين من أج

( حث القيادة الكوبية على ال حلي إالصبر وحماية نفسها والحلر 3

 في طريق الثورة.
ً
 في املض ي قدما

 الصينية -السوفيتية  -ڠيڤارا في مث ث العالقال الكوبية 

-على نحو مشاإه لدوره في إنا  وهندسة العالقال الكوبية 

أو  من عم  على إقامة العالقال السوفييتية  كان تش ى ڠيڤارا 

 مع املسؤولين 
ً
الكوبية مع الصين الشعبية  وكان يبدي تعاطفا

 الصينيين خال  زياراتهم لكوبا.

  ترأس ڠيڤارا  إصف ه الرسمية كممث  1960في نوفمبر 

للحكومة الكوبية وكمسؤو  عن دائرتي الصناعية واملالية  أو  وفد 

ية حيث ال قى الءعيمين اق صادي كوبي يءور الصين الشعب

الصينيين ماو تس ي تونغ وشو ان الي وغيرهما من املسؤولين 

 
ً
الصينيين. وقد تم في ت ك الءيارة توقيع اتفاقية تضمن لكوبا قرضا

 طوي  املدى وبدون فوائد إقيمة 
ً
 ي م  60اينيا

ً
م يون دوالرا

(. كما حص  ڠيڤارا في 1965 – 1961تسديده على خمس سنوال )

هله على تعهد ايني بشرا  م يون طن من السكر الكوبي  زيارته

مقاإ  ا رز الصيني وهو ما كانت كوبا إذمس الحاجة إليه. والالفت 

أن الصين  في سعيها ملنافسة االتحاد السوفييتي آنلاك  وعدل إذن 

تشتري السكر إنفس السعر اللي تم تثبي ه إين كوبا واالتحاد 

 السوفييتي.
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*** 

و  من عقد س ينيال القرن املاض ي عالقة شهد النصف ا  

 .
ً
 إين كوبا والصين  غير أن هلا لم يدم طويال

ً
 كبيرا

ً
حميمة وتقاربا

فقد وجدل كوبا نفسها  خال  ت ك الفترة واقعة إين موسكو وبكين. 

للا حاولت أن تبقي على عالقال جيدة وم وازنة إين القوتين 

 مكن من تجاوز هلا الشيوعي ين الرئيسي ين آنلاك  آم ة أن ت

االنقسام ا يديولوجي. وقد عبر تش ى ڠيڤارا عن موقف كوبا آنلاك 

 :1963في تصري  له في أغستس 

"إن النزاع إين الصين واالتحاد السوفيتي هو  إالنسبة لنا  

تتور حءين  ولكن  ن هلا الخالف حقيقة واقعة  فنحن نخبر 

إمناقش ه. موقف الناس حو  هلا املوضوع  كما أن الحءب يقوم 

حءبنا هو تجنب تح ي  َمْن هو على حق وَمْن هو غير ذلك. لدينا 

موقفنا  وكما يقولون في ا فالم ا مريكية  وأي تشاإه يفترض أن 

كوبا اقرب إلى هلا الترف أو ذاك  فهو من قبي  الصدفة 

  156البح ة".

هكلا عّبر ڠيڤارا عن موقف الحكومة الثورية الكوبية  مع 

 من أنه كا
ً
ن خال  ت ك الحقبة امل وترة من الحرب الباردة أكثر قربا

القيادة الصينية من ت ك السوفييتية. وهنا تجدر املالحظة  أن 

                                                 
156 Yinghong Cheng, Sino-Cuban Relations during the Early 

Years of the Castro Regime, 1959–1966, Journal of Cold War 

Studies, Vol. 9, No. 3, Summer 2007, pp. 78–114, 2007, by the 

President and Fellows of Harvard College and the 

Massachusetts Institute of Technology, p. 89. 
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 لالتحاد 
ً
 مؤيدا

ً
 ع نيا

ً
ڠيڤارا  على خالف كاسترو اللي اتخل موقفا

.
ً
 السوفييتي  كان )أي ڠيڤارا( ين قد ا خير وبالع ن أيضا

السوفييتي على توتر  -لصيني انعكست تتورال النزاع ا

  فيما كان ڠيڤارا يقوم 1965العالقال إين كوبا والصين. ففي يناير 

إءيارة لعدد من الب دان ا فريقية )لإلعداد لحرب العصاإال التي 

 في الكونغو(  قتع رح  ه في أفريقيا إت ب من كاسترو 
ً
قادها الحقا

( 
ً
( في 1965فبراير  9-2وتوجهه إلى الصين في زيارة دامت أسبوعا

السوفييتي  -محاولة لرأب الصدع وتهدئة ا جوا  في النزاع الصيني 

وإقناع القيادة الصينية إ قديم بعض ال نازالل من أج  ح  

 الخالف مع االتحاد السوفييتي. 

ال قى ڠيڤارا  خال  زيارته هله  ب شو ان الي وغيره من 

نهى ڠيڤارا زيارته القادة الصينيين  غير أن ماو رفض لقا ه  وأ

ل صين دون أن ت     إالنجاح وعاد إلى أفريقيا دون حصوله على 

تنازالل من القيادة الصينية لرأب الصدع إينهم وبين السوڤييت. وال 

شك أنها كانت لحظال عصيبة إالنسبة لڠيڤارا وهو اللي كان 

 من القيادة الصينية وُيع بر الشخصية املؤيدة ل صين في 
ً
مقربا

ادة الكوبية  ولع  هلا ما كان السبب في اخ يار كاسترو له القي

 ل  وجه إلى الصين في ت ك املهمة. 

فش ت زيارة ڠيڤارا ل صين  فعاد إلى الجءائر ومنها إلى تنزانيا 

التي كانت توفر امللجذ اآلمن ملقاتلي الكونغو ولڠيڤارا ذاته في حم  ه 

    إالنجاح في الكونغو. كان ڠيڤارا يع م أن حم  ه في ا
ُ
لكونغو لن ت

إدون الدعم الصيني )وخااة توفير السالح( وكللك دعم االتحاد 
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السوفييتي. ولكن أغ ب ا سلحة كانت تذتي من الصين عبر تنزانيا 

التي تميزل بعالقال جيدة مع الصين الشعبية. وع يه  فعن معاداة 

ة الصين كانت تعني قتع الدعم الصيني واإلمداد إا سلحة لحم 

 ڠيڤارا في الكونغو.

خال  ت ك الءيارة ل صين الشعبية  وفي لقائه مع ڠيڤارا  

فاتحه شو ان الي إاملخاوف الصينية من املوقف السوفييتي  وأكّد 

قناعة القيادة الصينية إذن السوڤييت ليسوا راغبين في تقديم أي 

تنازالل تجاه الصين  إ  أن موسكو تنوي "اإلطاحة إالرفيق ماو 

  157تونغ".تس ى 

وال شك أن هله ال تورال وإيفاد ڠيڤارا إلى الصين من 

أج  هله الغاية وما لقيه من عدم االه مام الصيني بهله املبادرة  

 -تركت آثارها على محاوالل كاسترو ل  وسط في النزاع الصيني 

  158السوفييتي.

كان هلا هو السيا  اللي سبق ختاب ڠيڤارا الشهير في 

آسيوي  -الندوة االق صادية الثانية ملنظمة ال ضامن ا فرو 

(  ذلك الختاب اللي ان قد فيه االتحاد 1965فبراير  24)الجءائر  

                                                 

 1964 مالحظة أن شو ان الي كان قد زار االتحاد السوفييتي في نوفمبر تجدر 157

على رأس وفٍد صيني للمشاركة في االحتفاالت السنوية للثورة البولشفية، وعاد 

باالنطباع بأن السوڤييت ينوون اإلطاحة بماو تسى تونغ بسبب تصريح وزير الدفاع 

على األرجح "نصف مخمور" وفق ما السوفييتي مالينفسكي ُيقال أنه صرح به وهو 

 من ورقة  105جاء في ص 

Cheng, Sino-Cuban Relations during the Early Years. 

 .104 السابق ص المرجع 158
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السوفييتي إذشد ال  مال دون ذكره إاالسم حيث شّن على 

  نهم اشترطوا تح
ً
 قاسيا

ً
قيق الرب  في تقديم السوڤييت هجوما

مساعداتهم االق صادية ل دو  النامية )ما اسموه املنفعة 

 إياهم إذن َمْن يسعى ملث  هله املصالح في دعم 
ً
امل بادلة(  من قدا

 في 
ً
الب دان النامية إنما يدافع عن "قانون القيمة" ويكون م واطئا

  159االس غال  الرأسمالي.

   تابع ڠيڤارا نقده ل ٍ  في رسال ه إلى مج ة الترايكون ينن ا

من االتحاد السوفييتي والصين الشعبية  وك ب:"عندما نقوم 

  فعنه يغ ب ع ينا ا لم في 
ً
إ ح ي  أوضاع الشعب الفيتنامي وحيدا

هله اللحظة غير املنتقية ل بشرية. إن اإلمبريالية ا ميركية هي 

نحن نعرف فجرائمها هائ ة وتغتي العالم ك ه.  -امللنبة في عدوانها 

ك  ذلك  أيها السادة! ولكن هلا اللنب ينتبق أيضا على أولئك 

اللين  عندما حان وقت اتخاذ املوقف  ترددوا في جع  فيتنام 

جءً ا من العالم االشتراكي ال يجوز انتهاك حرم ه. إالتبع  فعن هلا 

يحم  مخاطر حرب على نتا  عاملي  ولكنه أيضا يفرض على 

لقرار. كللك  فعن هلا اللنب ينتبق أيضا على اإلمبريالية اتخاذ ا

اولئك اللين يصرون على حرب اإلسا ة ونصب الفخاخ التي إدأل 

منل بعض الوقت من قب  ممث ين  عظم قوتين في املعسكر 

                                                 
159 Che Guevara Reader: Writings on Politics & Revolution, p. 

340-349. 
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في إشارة واضحة إلى الصين الشعبية واالتحاد  160االشتراكي".

 السوفييتي.

*** 

  ال قى 1965رس ما - 1964في الفترة الواقعة إين يونيو 

سبع  Wang Youpingڠيڤارا إالسفير الصيني في كوبا وانغ يوبنغ 

  أخبر ڠيڤارا ضيفه 1965مارس  26مرال وفي آخر لقا  لهما إ اريخ 

في جنوب الجءيرة  Orienteإذنه سيغادر هافانا إلى مقاطعة أورينتى 

 أنه كان 
ً
الكوبية ل عم  في معسكر ايفي  وهو ما اتضح الحقا

ا الخ فا  ڠيڤارا عن ا نظار في حم  ه في الكونغو. وفي ال قا  غتا ً 

ذاته  عبر ڠيڤارا ل سفير الصيني عن إعجاإه إالصين. وفي تع يقه 

على هلا ال قا   قا  السفير الصيني أنه شعر أن ڠيڤارا كان يريد 

أن يودعه دون أن يثير شكوك القادة الكوبية اآلخرين. لقد كان 

 ڠيڤارا  حسب قو  
ً
السفير الصيني "القائد الكوبي ا كثر تذييدا

ل صين وا كثر عداً ا ل سوڤييت"  كما أكد املسؤو  الصيني أن 

السوفييتي ال في لقا اته مع  -ڠيڤارا لم يكن ي تر  ل نزاع الصيني 

السفير وال حتى في لقا اته الخااة. ويشير  إاإلضافة  إلى أن ڠيڤارا 

شخصية في هله املسذلة أمام حاذر الكشف عن وجهة نظره ال

املسؤولين الصينيين كي ال يفسر هؤال  ك ماته وكانها تمث  معارضة 

 داخ  الحءب الشيوعي الكوبي.
ً
  161أو انشقاقا

                                                 
160 Che Guevara: Message to the Tricontinental: Create One, two, 

many Vietnams, in Che Guevara Reader: Writings on Politics & 

Revolution, pp.350-362. 
161 Wang Youping: My career as Ambassador in Seven 

Countries, pp 91-92, cited in the essay of Yinghong Cheng, 
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ً
ويلكر يوبنغ أن القيادة الكوبية أابحت تضيق ذرعا

إالبروباغندا الصينية وتوزيع املواد والنشرال اإلعالمية الصينية في 

لقيادة الكوبية( اتهمت الصين  في لقا  لها مع مسؤو  كوبا  وأنها )ا

السفارة الصينية في هافانا  "إءرع إلور الخالف إين الكوبيين"  وأن 

الصينيين ي صرفون "على نحو أسوأ من اإلمبرياليين ا ميركيين" مما 

  إهانة ل مسؤو  الصيني.
ّ
  162ش 

 
ّ
ت رغم هلا ال صعيد وتوتر العالقال إين كوبا والصين  ظ 

تع يمال القيادة الصينية إلى مسؤوليها بعدم الرد على أي من هله 

االتهامال طاملا أنها )االتهامال( لم تكن في الع ن ولم تلكر اسم 

 الصين اراحة.

 

 كاسترو إين االتحاد السوفييتي والصين

   زيارة حم ت دالل ين هام ين:1963قام كاسترو إءيارة ملوسكو عام 

 يونيو؛ 6اإري  إلى  17التي ام دل من ( طو  الءيارة 1

 ( اخ يار موسكو ل قيام إءيارتها قب  إكين.2

 على رجحان كفة 
ً
يع بر كثير من املح  ين هله الءيارة مؤشرا

موسكو  وهو ما أكده كاسترو في حديث ت فءيوني طوي  تلى عودته 

                                                                                                         

Sino-Cuban Relations during the Early Years of the Castro 

Regime, 1959–1966, pp.106-107. 
162 Ibid., p. 108. 



 417 

من ت ك الءيارة حيث ام دح ك  ما شاهده خاللها. وليس هناك من 

. وبعد 
ً
شك أن إكين ت قفت هله اإلشارال آنلاك وفهمتها جيدا

تسعة أشهر من هله الءيارة  زار كاسترو موسكو مرة ثانية في يناير 

السوفيتي اللي ادر في خ ام هله  -. وقد أدان البيان الكوبي 1964

النقسامية إين الشيوعيين". ومع أن الصين  الءيارة "النشاطال ا

إقيادة ماو تس ي تونغ وشو ان الي  كانت ت فهم الصعوبال التي 

تواجهها كوبا وحاجتها ل عون االق صادي السوفييتي  وبالرغم من 

 أنه لم يكن في مقدور 
ّ
أنها فع ت قصارى جهدها لدعم كوبا  إال

يقدمه الصين تقديم الدعم االق صادي والعسكري اللي 

 السوڤييت. 

 

 نقتة ال حو  والقتيعة إين إكين وهافانا

 في موقفه من النزاع الصيني 
ً
 -ظ  كاسترو مراوحا

  ومن هنا ربما يصح قو  أحد 1965 - 1961السوفييتي إين عامي 

املراقبين  أنه "فيما كانت معدة كاسترو في موسكو  فعن ق به كان 

 -" والنزاع الصيني في إكين". وفيما ي ع ق ب"الجد  الكبير

ولم ينخرط  1964 -1962السوفييتي  لءم كاسترو الصمت إين عامي 

. ولع  أحد ا سباب التي حدل إه إلى اتخاذ هلا املوقف 
ً
فيه ع نا

السوفييتي. هلا  -هو رغب ه ومحاول ه أن يبقى خارج النزاع الصيني 

ف في ظاهر ا مور  غير أن الكثير من املح  ين يقّدرون أن موق

 كاسترو كان أقرب إلى النهج الصيني منه إلى السوفييتي.
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ازداد ال وتر إين الصين الشعبية واالتحاد السوفييتي ومعه 

ازدادل الضغوط على كوبا  إذ لم ي ورع الترفان  الصيني 

والسوفييتي  عن اس خدامها في معركتهما البروباغندية وتوزيع 

 مع  املواد اإلعالمية املعادية ل ترف اآلخر 
ً
ولم يعد الحياد ممكنا

تصاعد ال وتر إين الب دين  ف ان على كوبا وغيرها من دو  املعسكر 

االشتراكي  أن تخ ار إين الب دين امل نازعين. غير أن ما زاد من تعقيد 

املوقف الكوبي هو أن الخالف ا يديولوجي اح د إين افوف 

اسية القيادة الكوبية نفسها ليعكس ا بعاد واآلفا  السي

السوفييتي كما حص   -واالق صادية وا يديولوجية ل نزاع الصيني 

 فيما ي ع ق إالحوافء 
ً
في فترة"الجد  الكبير" في كوبا وخصواا

املادية واملعنوية ودورها في حقبة البنا  االشتراكي  حيث ااتف 

ء على تكوين الوعي 
ّ
ڠيڤارا ومؤيدوه مع ال وجه املاوي اللي رك

لشعب في إنا  االشتراكية م مث ة في العم  الشعبي وتضحية ا

 )أي تيار ڠيڤارا( على أن تختيط الدولة وال موي  
ً
التوعي مؤكدا

املركءي واملساواة في ا جور هي شروط أساسية وضرورية في النظام 

  163الشيوعي.

وفبراير  1964دفعت ال تورال التي حص ت إين اك وبر 

سوفييتي  إضافة إلى أن كاسترو إلى االقتراب من الحضن ال 1965

تغ غ  الصين في ا حءاب واملنظمال الشيوعية في إ دان أميركا 

                                                 

في أكثر من مكان في هذا الكتاب موقف ڠيڤارا من الحوافز المادية  قشنانا 163

والمعنوية على ضوء التجربتين والرؤيتين السوفيتية والصينية من هذه الحوافز 

 ودورها في مرحلة التحول االشتراكي.
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 في تفاقم ال وتر في العالقال الكوبية 
ً
 -الالتينية ساهم أيضا

  أخلل ال غتية اإلعالمية 1965الصينية. ومع اقتراب نهاية عام 

ل  تورال السياسية واالق صادية في كوبا والصين تخفت  مقاإ  

 زدياد ال قارب إين موسكو وهافانا.ا

تمت إزاحة نيكي ا  1964في الخامس عشر من اك وبر 

خروشتشيف ليح  ليونيد إرجنيف م انه في قمة القيادة 

السوفييتية. استشعر كاسترو أن هلا ال غيير في قمة الس تة 

 -السوفييتية  قد يؤدي إلى تحسن سريع في العالقال الصينية 

خروشتشيف  في تقدير كاسترو وفق الكثير من  السوفييتية  إذ أن

 عن تدهور هله العالقال.
ً
 املح  ين  كان مسؤوال

إالتبع  ال إد في هلا السيا  من اإلشارة إلى أن موقف 

االتحاد السوفييتي من سحب الصواريخ السوفيتية من كوبا خال  

في افقة إين خروشتشيف  1962أزمة الصواريخ الكوبية عام 

ميركي كنيدي دون استشارة كاسترو والقيادة الكوبية  والرئيس ا  

هلا املوقف أّدى إلى شعوٍر عميق إاإلهانة واالستيا  لدى الكوبيين  

إذ كان كاسترو يع بر خروشتشيف املسؤو  ا و  واملباشر عن إهانة 

الكرامة الكوبية وتجاه  قيادة كوبا في ت ك ا زمة. غير أن كاسترو  

التزم البراغماتية في ال عام  مع السوڤييت على خالف ڠيڤارا  

 بسبب حاجة كوبا املاسة ل دعم االق صادي السوفييتي.

مجم  القو   أن إزاحة خروشتشيف كانت في تقدير 

كاسترو اللحظة املواتية ل  وسط إين موسكو وبكين وربما وضع حٍد 

السوفييتي. وعلى الرغم من أن الصينيين لم يبدوا  -ل نزاع الصيني 
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ً
 إمبادرة كاسترو  غير أنه )كاسترو( اس مر في مساعيه مناديا

ً
اه ماما

إعنها  هلا النزاع بغض النظر عن طبيع ه وأسباإه  وهو ما تسبب 

في ام عاض القيادة الصينية. ويرى بعض املح  ين أن مواقف 

كاسترو الع نية لم تكن في معء  عن مسذل ين كانت القيادة 

 :الصينية ترادهما إاه مام

( أن كاسترو كان يغمء من العناار املؤيدة ل صين داخ  القيادة 1)

 الكوبية مث  ڠيڤارا وغيره؛

( والثانية هي أن القيادة الصينية لحظت تحسس كاسترو 2)

وخشي ه من ولوج الصين إلى حظيرة أميركا الالتينية التي كان 

كاسترو يرى ذاته كءعيم موِحد لها وجامع ل افة الشيوعيين في 

ميركا الالتينية. وكانت القوى واملنظمال السياسية والحءبية املؤيدة أ

ل صين في عدد من دو  أميركا الالتينية )مث  إرازي   تشيلى  إيرو  

 مع 
ً
إوليفيا  مكسيكو  اوروغواي وبراغواي(  قد شهدل تناميا

 .1965إطالله عام 

كُ  هلا تءامَن مع قرار كاسترو الحاسم في إنها  الجد  

اخلي في كوبا حو  دور الحوافء املادية واملعنوية في االق صاد الد

 
ً
 أن مهمة الثورة ليست في ال حاجج الف سفي  ومؤكدا

ً
الكوبي مؤكدا

حراه على وحدة الحءب وتماسك قيادته وافوفه وخشي ه من 

حدوث انقسامال داخ ه ودرً ا  ي انع اسال وتذثيرال ل نزاع 

سال الداخ ية للحءب الشيوعي السوفييتي على السيا -الصيني 

 الكوبي.



 421 

في هلا املشهد املح قن إال وتر وتصاعد تصريحال فيد  

وراؤو  كاسترو الناقدة ل صين الشعبية  وجد ڠيڤارا نفسه في 

وضع ال ُيحسد ع يه وتحت وطذة ضغوط كبيرة بسبب مواقفه 

القريبة من الصين  كما يقو  السفير الصيني في كوبا آنلاك وانغ 

 نغ.يوبي

 

 القشة التي قصمت ظهر البعير

بعد مرور شهر من زيارة ڠيڤارا امللكورة ل صين الشعبية 

 1966مارس  13(  وا ت ا زمة إين الب دين ذروتها في 1965)فبراير 

 أمام جمهور غفير من الكوبيين في جامعة 
ً
حين ألقى كاسترو ختاإا

ل ا رز هافانا  ان قد فيه الصين الشعبية واع بر تخفيض واردا

 أس وب الصين في توزيع 
ً
" واافا

ً
 اق صاديا

ً
الصيني لكوبا "عدوانا

البروباغندا اإلعالمية الصينية إذنه "يشاإه أس وب سفارة اليان ي 

 إلى الهجوم الشخص ي على ماو 
ً
]يقصد الواليال امل حدة["  واوال

 .senile idiotتس ى تونغ واتهامه إذنه "خرف أحمق" 

ل السنوية حو  االتفاقيال االق صادية كان انهيار املفاوضا

 دون تحقيق  1966إين الب دين في عام 
ً
)والتي اس مرل خمسين يوما

لكر( القشة التي قصمت ظهر البعير في العالقال الكوبية 
ُ
 -ن ائج ت

الصينية. وبمناسبة االح فا  السنوي بعيد الثورة الكوبية  أع ن 

 رز سوف ينخفض إلى ( أن مخءون ا1966يناير  2كاسترو لشعبه )

 
ً
النصف بسبب نكث الصين إوعودها إ وفير ا رز لكوبا  متهما
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الصين إذنها ال حقت إاإلمبريالية ا ميركية في تشديد الحصار 

(  تابع الءعيم 1966يناير  3االق صادي على كوبا. وفي اليوم ال الي )

ينن ا  الكوبي ان قاداته ل صين في ك م ه في اف  اح مؤتمر الترايكون 

)مؤتمر منظمة أسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية( في هافانا  كما 

 لحم ة االن قادال هله.
ً
 شهدل ا ساإيع الالحقة اس مرارا

وعلى الرغم من أن الصين لم تباري االن قادال الكوبية 

 أن ك  هله 
ّ
)فيد  وراؤو  كاسترو( ولم ترد ع يها مباشرة  إال

ل وترال إين كوبا والصين الشعبية ال تورال أّدل إلى تفاقم ا

 إلى انهيار العالقال الكوبية 
ً
الصينية والقتيعة ال امة إين  -واوال

 . 1990حتى عام  1966الب دين من عام 

 

 خاتمة

تركت الصين الشعبية آثارا عميقة على االنقسامال 

ا يديولوجية والسياسية داخ  الحءب الشيوعي الكوبي. ومع أن 

د اخ فا  ڠيڤارا( وجود مث  هله االنقسامال كاسترو نفى )بع

والنزاعال  من إاب الحفاظ على وحدة الحءب ومنع أي انشقاقال 

 أن العديد من املؤرخين يظنون أن قيادة الحءب 
ّ
في داخ ه  إال

 
ً
 خصواا

ً
 وإستراتيجيا

ً
الشيوعي الكوبي كانت منقسمة أيديولوجيا

( من تصريحال 2تي و)( إاملوقف من االتحاد السوفيي1فيما ي ع ق )

ڠيڤارا املؤيدة ل صين واملعادية ل سوڤييت  ويرجحون أن تءامن 

ال صاعد وال وتر في ان قادال كاسترو ل صين من جهة  واخ فا  
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من جهة أخرى   1965ڠيڤارا عن املشهد السياس ي الكوبي في أوائ  

 لم يكن محض ادفة.
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 والثالثونالفصل اخلامس 

 ڠيڤارا وأكلوبة ال عايش الس مي

 

أخل خروشتشيف في خمسينيال القرن املاض ي  في  

أعقاب املؤتمر العشرين للحءب الشيوعي السوفيتي 

  أخل إ عءيء مفهوم رجعي 1956اللي انعقد عام 

مرتد مفاده أن ال وازن إين قوى االشتراكية وقوى 

 الرأسمالية قد تبد  لصالح ا ولى  
ً
مس ن جا

 إذن ان صار االشتراكية ممكن وقادم من 
ً
ومبشرا

 خال  ال عايش الس مي إين النظامين امل ناحرين 
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 أن تنمية القدرال اللرية ال دميرية  
ً
إ  ذهب إلى ما هو أبعد مع قدا

من شذنه أن يردع الرأسمالية واإلمبريالية وقد يكون الدرب الوحيد 

  واملمكن أمام االتحاد السوڤييتي.

أّما ماو تس ى تونغ فقد ال قط هلا ال ناقض  وأخل منل عام 

وعبر أوائ  س ينيال القرن املاض ي  إدراسة وتح ي   1961

وقد قامت  164ال تورال الجارية في االتحاد السوڤييتي آنلاك.

 في الس تة ومواقع 
ً
 عميقا

ً
الرؤية املاوية على تح ي  مفاده أن تغييرا

وڤييتية قد حص  منل أن تس م القوى الع يا في القيادة الس

. ورأى ماو أن دعاة التريق 1956خروشتشيف الس تة عام 

الرأسمالي داخ  الحءب الشيوعي السوڤييتي قد تمكنوا من 

اس عادة الرأسمالية في االتحاد السوفييتي  وع يه أاب  ذلك الب د 

 لعقود ساإقة  أاب  وفق تح ي  ماو قوة 
ً
 اشتراكيا

ً
اللي كان إ دا

إمبريالية أي اشتراكية إاالسم والعنوان وإمبريالية في  -اكية اشتر 

الجوهر. لللك  حلر ماو من ختر "إخراج النمر عبر الباب ا مامي 

إينما يدخ  اللئب من الباب الخ في"  ومن االع ماد على هله 

القوة اإلمبريالية الجديدة  )يقصد االتحاد السوڤييتي(  ختير 

الشعب  حيث يمث  الح ام الجدد في ذلك ل غاية إالنسبة لجماهير 

 ضد ال حرير. 
ً
 الب د إرجوازية جديدة تقف جلريا

 

 ال عايش الس مي مع اإلمبريالية: َوْهم

                                                 
 السوڤييتي". -الصيني "تشى ڠيڤارا والنزاع  فصل راجع 164
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ان قد ڠيڤارا السياسة الخارجية السوفييتية على كافة 

املس ويال وخااة مقولتي االتحاد السوفييتي في ال عايش الس مي 

واملباراة االق صادية مع الدو  الرأسمالية امل قدمة  واع برهما من 

أختر ا طروحال السوڤييتية. ومع أنه رأى أنه من املمكن قبولها 

دية  إال انه ال يمكن لها أن تصب  الدافع كاح ما  في ظروٍف غير عا

 في ذلك الوقت حين كانت اإلمبريالية 
ً
الرئيس ي ل سياسة  خصواا

ا ميركية تشن أبشع حروبها وأكثرها دموية في فيتنام  وحين كانت 

جماهير العالم وشعوبه تقف وقفة واحدة مع نضا  الشعب 

هي القادرة على الفيتنامي. فبتولة الشعب الفيتنامي  وفق ڠيڤارا  

فرض الح   أما سياسة االسترخا   فسوف تعءز العدوان اليان ي 

 على فيتنام. 

 ڠيڤارا إين املواجهة الشام ة وال واطؤ مع اإلمبريالية 

د ڠيڤارا أطروحة ال عايش الس مي وتذثيراتها على العالقة 
ّ
فن

 إين االتحاد السوفييتي والدو  االشتراكية من جهة  وب دان العالم

الثالث من جهة ثانية  وان قد إقسوة عدم تقديم الدعم الفّعا  

لفيتنام وحركال ال حرر العاملية. وفي حديٍث له مع سام راس  

مراس  صحيفة "العام  اليومي" االشتراكية البريتانية قا  ڠيڤارا 

 نقيم ال عايش الس مي في هلا الصراع حتى املول إين 
ّ
"ع ينا أال

ن نكسب النصر النهائي  كما يجب ع ينا السير نظامين  يجب ع ينا أ

في طريق ال حرير حتى لو ك فنا املاليين من ضحايا )القنب ة( اللرية 

  قا  ڠيڤارا 1964ديسمبر  11". وفي ختاإه أمام ا مم امل حدة في 

إن "الحضارة الغربية تخفي ورا  واجهتها اورة غامضة من 
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لف وجهة نظر السوفياتية الضباع واإن آوى". وفي الختاب ذاته خا

 إذن ال عايش 
ً
 أن املاركسيين آمنوا دوما

ً
من ال عايش الس مي مؤكدا

 ين  إين 
َ
الس مي إين ا مم ال يشم  ال عايش إين املس ِغ ين واملس غ

  165الظاملين واملظ ومين.

(  اتهم ڠيڤارا االتحاد 1967في ختاإة في الجءائر )فبراير

ع اإلمبريالية". وفي حين كان هلا السوڤييتي "إال واطؤ الضمني م

 على 
ً
 خروجا

ً
ال صري  افعة ل سوڤييت  إال انه ش   أيضا

البروتوكوالل التي سادل العالقال إين دو  املعسكر االشتراكي 

خااة إذا أخلنا إاالع بار طبيعة وخصواية العالقال السوڤييتية 

يام إه م الكوبية والدور اللي كان السوڤييت يعّولون على كوبا الق

في أميركا الالتينية والعالم. وقد كان الن قاداته هله والتي شم  بها 

 في املعسكر 
ً
 قويا

ً
 من االتحاد السوڤييتي والصين  وقعا

ً
كال

االشتراكي. ولكن إالرغم من هله االن قادال ومتالب ه لالتحاد 

السوڤييتي والصين إ قديم املءيد من الدعم لب دان العالم الثالث 

ال حررية  أكد ڠيڤارا إاس مرار  كما أس فنا  على سخا   وحركاته

 هلين الب دين تجاه كوبا والعالم الثالث. 

يرى الكثير من املح  ين واملؤرخين  أن ڠيڤارا دفع ثمن 

 في إوليفيا من جّرا  نقد هله 
ً
مواقفه هله في نهاي ه املذساوية الحقا

ى رأسهم. فقد ا حءاب  واملقصود إالتبع االتحاد السوڤييتي عل

                                                 

165
 Che Guevara Reader: Writings on Politics & Revolution, p. 

330. For reading the full text of that speech see pp. 325-339. 
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أثارل تصريحاته  حفيظة القيادة السوفيتية وساهمت إال ذكيد في 

 في موقف الحءب 
ً
تحديد املوقف السوڤييتي تجاهه مما تجلي الحقا

الشيوعي البوليفي )اللي كان يذتمر إ ع يمال موسكو( 

وتقاعس/رفض ا خير تقديم العون واالمدادل لڠيڤارا أثنا  معاركه 

 ا حيث استشهد.في أدغا  إوليفي

 

 "مباراة" الرأسمالية

وفيما اّدعى "الدلي  السوڤييتي" إذن ال عايش الس مي 

واملباراة االق صادية يقّوي املعسكر االشتراكي في اراعه مع العالم 

الرأسمالي  ويجر الدو  ال ابعة للحا  إالدرب االشتراكي من خال  

 جاري النزيه  العالقال ا خوية  والدعم االق صادي وال باد  ال

أنكر ڠيڤارا وجود أي إراهين تثبت صحة هلا االدعا . وعلى 

النقيض من ذلك  أكد ڠيڤارا أن ال صالح أو ال عايش مع 

اإلمبريالية وهم  ولن تسم  إه الرأسمالية ذاتها  نه ال ي وافق مع 

 مصالحها. وهنا يكمن أا  املسذلة.

االق صادية في ظ   املباراة -فيما ي ع ق إا بعاد االق صادية 

فقد اتفق ڠيڤارا مع أطروحال "الدلي   -ال عايش الس مي 

السوڤييتي" إان الشيوعية تفترض وجود الوفرة والرخا   إال انه 

عارض القو  إان الشيوعية ت ميز إالضرورة إعن اجية تفو  

اإلن اجية الرأسمالية  ولم يَر ضرورة ملث  هله املقارنة املتزم ة مع 

 ية لألسباب ال الية: الرأسمال
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(  ن السبا  امل واا  مع ال قدم الرأسمالي يجع  املقارنة إين 1

النظامين )الرأسمالي واالشتراكي( مقارنة آلية تجع  من الشيوعية 

 إاس مرار في مجاراته ومنافس ه ل رأسمالية.
ً
 وم ق با

ً
 كميا

ً
 تغييرا

أسمالية من ( و ن مث  هله املقارنة هي موقف انهءامي حيا  الر 2

 شذنها تدمير روح الجماهير ومعنوياتها.

   ن السبا  مع الرأسمالية طموح ستحي وختير وأحادي 3
ً
( وأخيرا

 الجانب حيث أنه ال يمكن االئ مان ل رأسمالية.

ك  هلا يعيد إلى ا ذهان موقف ڠيڤارا الناقد ل ب دان 

  أقاموا االشتراكية التي عجءل عن توفير الدعم ل ب دان النامية إ

اتفاقياتهم مع هله ا خيرة على أساس قانون القيمة )يقصد فرض 

الفائدة على هله القروض(. إالنسبة لڠيڤارا  فان ال حدي اللي 

كانت تواجهه االشتراكية ال ي مث  في الفوز في السبا  مع 

الرأسمالية أو منافستها  إ  في ح  ال ناقض القائم بسبب امل كية 

 ن اج والعم  على ضمانة ال ثقيف الشيوعي.الخااة لوسائ  اإل 

 

 السوڤييت وال ضامن ا ممي

نادى ڠيڤارا  كما هو معروف  إال ضامن ا ممي وبنظام 

يقوم على املساواة في عالقال ال باد  ال جاري إين الدو  

االشتراكية ودو  العالم الثالث  ن هلا  في رأيه  يعاد  النمو إين 

سمى غير النامية 
ُ
الب دان امل قدمة وا خرى النامية )التي كانت ت
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undeveloped countriesاهم في تنمية هله ا خيرة. وقد ( ويس

التزمت كوبا بهلا املبدأ حيث إدأل منل أوائ  سبعينيال القرن 

املنصرم إمث  هله املمارسال وهو ما مّيز الثورة الكوبية  التي 

أخلل منل ذلك الحين تقدم كافة أش ا  الدعم العسكري 

ال إلى وال ع يمي والتبي ل دو  الفقيرة في كافة أنحا  العالم من أنغو 

 فنزويال وني اراغوا وغيرهما من إ دان أميركا الالتينية.

  

  

  

  

 الفصل السادس والثالثون

 مالحظال خ امية

 نقد ڠيڤارا ل ماركسية السوفييتية

 

ان قد كثيرون  في كوبا وخارجها  أطروحال ڠيڤارا 

في نقد االتحاد السوڤييتي واع بروا أنها جا ل 

"مثالية" وخارج سيا  املرح ة التي ناض  فيها. وهو 

نقد ربما كان ڠيڤارا قد اع اد ع يه خال  حياته 

 انه ما زا  يتردد حتى يومنا هلا رغم 
ّ
القصيرة  إال
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شعوب واإلنسانية من الكوارث التي منيت بها ال

جّرا  وحشية اإلمبريالية والرأسمالية وما حّ  

 إاملعسكر االشتراكي من دمار وانهيار 

وبالرغم من الكثير من الوقائع واملؤشرال التي تؤكد دقة ما ذهب  

 إليه ڠيڤارا في تقييمه ونقده ل سياسال السوڤييتية.

فيد أن وكي نضع ا مور في نصابها الصحي   قد يكون من امل

نسترجع ت ك الحقبة التي ناض  فيها ڠيڤارا ومنحها جّ  جهده  

حقبة النصف ا و  من س ينيال القرن املاض ي  التي حف ت 

 إذوضاع دولية ومح ية ساخنة نلكر أهمها:

م شهد املعسكر االشتراكي النزاع الصيني م السوڤييتي 

ونة وتوتر وتداعياته  وإلى حّد كبير اتسمت إه. كما عاش العالم سخ

الحرب الباردة إين املعسكرين الرأسمالي واالشتراكي في ظ  توحش 

اإلمبريالية ا ميركية في سعيها نحو الهيمنة على العالم وحربها في 

فيتنام  يقاإ ها ال واطؤ السوڤييتي اللي تمث  آنلاك بسياسال 

 أسموها "ال عايش الس مي".

اعود حركال م على مس وى العالم الثالث شهدل املرح ة 

ال حرر الوطنية وان صاراتها امل الحقة في أسيا وأفريقيا وأميركا 

 الالتينية  كان ان صار الثورة الجءائرية أشهر عالئمها.

م كما شهدل الساحة الدولية تب ور وتعاظم دور حركة عدم 

 االنحياز من حيث تنامي الفكرة وحضورها في العالقال الدولية.
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 اس ثنائية م أما الداخ  السوڤيي
ً
تي  فقد عاش أوضاعا

شم ت إاالحال اق صادية جلرية بعد واو  نيكي ا خروشتشيف 

إلى مواقع القرار في ذلك الب د  وانقضاضه على املرح ة الس الينية 

وتوجهه نحو مهادنة املعسكر الرأسمالي م اإلمبريالي عبر سياسال 

 ال عايش الس مي.

الثورة الكوبية في خضم هله ا حداث العارمة جا ل  -

ل ع ن  بعد ان صارها بعامين  تبنيها ل درب االشتراكي وسط حصار 

إمبريالي أميركي غاشم وخانق هدد أمن الب د وسيادته وشعبه 

 ومس قب  ثورته.

*** 

  خاض ڠيڤارا معاركه الفكرية 
ً
في هلا السيا   إذا

بي والثورية. وفيما ي ع ق إذوجه خالفه مع النمط السوڤييتي وا ورو 

الشرقي  كما فّص نا في الفصو  الساإقة  فقد تمحورل حو  

الجوانب االق صادية واإلن اجية  وتج ياتها االج ماعية واإلنسانية  

 ال الية: 

 ل  نمية 
ً
 مؤق ا

ً
م دور قانون القيمة  واع باره قانونا

 االق صادية في مرح ة ال حو  االشتراكي والعم  على نسفه؛

 مرح ة البنا  االشتراكي؛نظام ال موي  في  -

 م اع بار الس عة أساس النظام اإلن اجي؛

 م وسائ  ال حفيز )الحوافء املادية واملعنوية( وال وزيع؛
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 غياب الترإية الشيوعية؛ -

 م نقده لالم يازال التي حظي بها مدرا  الشركال واملصانع؛

م نقده اع ماد معايير السو  في العالقال االق صادية إين 

 الدو  االشتراكية. 

وال إد هنا من ال نويه إلى أن فهم ڠيڤارا ونقده لسياسال 

االتحاد السوڤييتي ونمط إن اجه ال يس قيم خارج سيا  مشروع 

 إلى 
ً
ڠيڤارا ا شم : السعي ورا  ماركسية وشيوعية جديدة واوال

إنسانية جديدة. للا كان من الضروري أن أقّدم في إنسان جديد إ  

   في 
ّ
نهاية هلا القسم بعض املالحظال الخ امية  والتي تش 

 ل سمال الرئيسية لفكر تش ى ڠيڤارا ومساهماته 
ً
جوهرها  اس كماال

في املاركسية. وقد تعيننا قرا ة ڠيڤارا من خال  هله السمال على 

توظيفاتها امل عددة في ت ك إزاله الشوائب التي ع قت إمواقفه و 

الحقبة والتي عمدل إلى تجيير ت ك املواقف في خدمة مصالح 

أطراف معنية )كما رأينا في النزاع الصيني م السوڤييتي  على سبي  

املثا (  أو لتسويق املصالح السوڤييتية وتبرير سياساتها في مهادنة 

كما تعيننا على املعسكر الرأسمالي م اإلمبريالي و"ال عايش الس مي". 

تبيان الدوافع ورا  االتهامال التي ألصقها إه خصومه  سوڤييت 

وجهال أخري في الحركة الشيوعية العاملية والتي تراوحت إين اتهامه 

 آخر  واملغامرة والتهور 
ً
  و"التروتسكية" حينا

ً
"إاملاوية" حينا

في  واالن حارية أحيانا كثيرة  ناهيك عن اتهامال أعدائه الرئيسيين

 معسكر اإلمبريالية والغرب الرأسمالي.
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1 
ً
( أهم ما مّيز نقد ڠيڤارا لالتحاد السوڤييتي انه كان نقدا

 ينبع من فمهه ملبادئ املاركسية ورؤي ه في إنا  
ً
 أايال

ً
ماركسيا

االشتراكية والشيوعية. ولع  ما ُيضفي على نقده أهمية خااة  أن 

قا في فكره وممارس ه من
ّ
 من فهمه ل واقع ڠيڤارا كان خال

ً
ت قا

الكوبي )وواقع شعوب العالم الثالث( وقرا ة مادية ل ظروف 

االج ماعية واالق صادية وال اريخية لللك الب د دون إغفا  

 ا وضاع اإلق يمية والدولية العصيبة في ت ك الحقبة. 

ان قد ڠيڤارا السوڤييت  ال جربة والنمط  ورفض أن يكون 

 وحيدة ل ماركسية واالق صاد السياس ي االتحاد السوڤييتي مرجعي
ً
ة

في مرح ة ال حو  االشتراكي  كما رفض أي نمط آخر  ودعا إلى 

الخروج من مذز  املحاكاة. وهو ما تشير إليه كافة مواقفه أطروحاته 

وممارساته حتى لحظة استشهاده. فقد ناض  من أج  الحفاظ على 

ة  إ  وتجارب كافة االس قاللية الفكرية وال نموية ل  جربة الكوبي

الشعوب  وحقهم إاملبادرة واالجتهاد في إنا  االشتراكية  أي حقهم في 

 اياغة تجربتهم دون تبعية انمية ل نمط السوڤييتي.

لهله ا سباب نلحظ أن ڠيڤارا نذى إنفسه  في سنواته 

 
ً
ا خيرة  عن النموذج السوفييتي واإ عد عنه إقدر اإلم ان رافضا

 "االشتراكية املحققة" في أوروبا الشرقية. محاكاة واس نساخ 

ت سم ه الثانية في أنه لم ي وقف عند النقد  إ  2
ّ
( تج 

تعداه إلى طرح إدي  أاي  ل بنا  االشتراكي ينت ق من خصوايال 

كوبا والتشكي ة االق صادية واالج ماعية وطور النمو االق صادي 

البدي  يكف   اللي كانت تمر إه آنلاك. وكان ڠيڤارا يرى أن هلا
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ال نمية االشتراكية في كوبا  وأنه مخ  ف وم ميز عن النمط 

السوڤييتي وا وروبي الشرقي. ومن هنا سعى الس كشافه وتح ي ه 

وتتبيقه. وبقدر ما عني إاملسذلة الفكرية واالق صادية  فعنه كان 

 في توفير وضمانة االح ياجال ا ساسية ل س ان وتحقيق 
ً
منهم ا

 اربة اإلمبريالية الجاثمة على ادورهم. متالبهم ومح

على هله ا سس رأى ڠيڤارا إنا  ال حو  االشتراكي على 

أسس ماركسية صحيحة تضمن إنا  "اإلنسان الجديد" واملج مع 

 إلى الشيوعية. وفي هلا اإلطار تبرز أهمية البدي  
ً
االشتراكي واوال

ط الضو  عل
ّ
ى أاالة اللي يترحه ڠيڤارا والتي تكمن في انه س 

مشروعه في البنا  االشتراكي في إ ده وفي البدان النامية في مرح ة 

شهدل ان صار حركال ال حرر في العالم الثالث وشروعها في إنا  

 مج معاتها الجديدة.

( أّما السمة الثالثة التي مّيزل ڠيڤارا عن الكثيرين ممن 3 

بعد انهياره   ان قدوا االتحاد السوڤييتي وسياساته في ت ك اآلونة أو 

ف كمن في أنه عمد إلى الغوص في تح ي  ا سباب الجلرية التي 

أدل  في نهاية ا مر  إلى انهيار ال جربة االشتراكية إرمتها في االتحاد 

  166السوڤييتي وأوروبا الشرقية.

( ال نغالي إذا ق نا إن نقد ڠيڤارا ل نمط والسياسال 4 

 أنه تميز وانفرد  السوڤييتية اتسم في كثير من ا حيان 
ّ
إالقسوة  إال

                                                 
الملفت للنظر أن تحليل ڠيڤارا للحالة السوفيتية أخذ يستعيد بعض االهتمام لدى  من 166

منتصف الثمانينيات للقرن الماضي عند وصول الكوبيين، رسميًا وشعبيًا، في 

جوربيتشيف إلى السلطة في االتحاد السوڤييتي واستشعار الكوبيين بان االنهيار قادم 

 وعليهم أخذ الحيطة واستدراك الموقف للحفاظ على ذاتهم وإنجازاتهم.
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في سيا  ت ك الحقبة  إالرادي الية والوضوح وا مانة الع مية 

والثورية. كما أن ڠيڤارا لم يفع  ذلك إدوافع ذاتية أو اس جاإة 

 لنزوال شخصية  إ  لألسباب ال الية:

 ذا ديناميكية نادرة 
ً
 وماركسيا

ً
 شيوعيا

ً
أ(  نه كان ثائرا

فضة للجمود العقائدي وكافة القوالب الفكرية وذهنية منف حة ورا

املتزم ة وامل خشبة. و ن فكره كان في حركة مس مرة  أابحت 

املس مال لديه  كافة املس مال وفي ك  ا وقال  موضع شك 

وتساؤ  وتمحيص. للا رفض ڠيڤارا أن يسقط في الصنمية 

ل سوڤييت أو آلية إيديولوجية مغ قة  كما رفض الدوغما في 

اركسية كما في السياسة واملج مع  وقد وقف ضد النظريال امل

امل جمدة وامليو  البيروقراطية  وحرص أن يظّ  خارجها في ممارسة 

مسؤولياته الحكومية والحءبية. كما أنه ااّر بعناد على أن سب  

ال نمية والنهوض إاملج مع والبحث عن الح و  ملشاك ه يجب أن 

 من واقعه وخصو 
ً
اياته وأن ي بي اح ياجال شعبه  تنت ق أساسا

 ُولد في سياٍ  آخر. كان ڠيڤارا ينظر إلى 
ً
 آخرا

ً
ال أن يحاكي نظاما

املاركسية ك ائن حي في سيرورة مس مرة وحثيثة نحو ال تور 

وال قدم واالنع ا  من الظ م واالس غال   للا رفض أن يع برها 

نها أو أن دوغما س اتيكية أو عقيدة م حجرة  كما رفض أن ي وقع م

يتالبها إ قديم الح و  ل   املشاك  في املج مع والفكر. فحراك 

 عن مشاك  
ً
املج مع  كما رآه  في دينامية مس مرة وي مخض دوما

وتحديال جديدة لم تواجهها البشرية من قب   وهله إدورها 

 جديدة ومخ  فة.
ً
 تس دعي ح وال
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ب( و نه رأى مخاطر النمط السوڤييتي على االتحاد 

السوفييتي ومجم  ال جربة االشتراكية في العالم في ت ك الحقبة 

 ختورة انهياره وعودة الرأسمالية إلى ذلك الب د.
ً
 واستشرف مبكرا

 ملواقف السوڤييت امل واطئة مع 
ً
 رافضا

ً
ج( و نه كان أمميا

اإلمبريالية الرأسمالية والالمبالية إنضا  شعوب ا رض وفقرا  

 العالم.

  جا  هلا النقد في وقٍت لم يكن على ( وكما أس فن5
ً
ا ساإقا

 على هلا النقد توقع ڠيڤارا انهيار نمط 
ً
إا  الكثيرين  وتذسيسا

اإلن اج السوڤييتي والدولة السوڤييتية وتجربتها االشتراكية. ولم تذِل 

هله الرؤية مبكرة فقط في السيا  ال اريخي ل دولة السوفيتية 

  أو سيا  167اسية واإلستراتيجيةوتعاظم قوتها االق صادية والسي

الكوبية إ   ولع ه ا هم  جا ل مبكرة في  -العالقال السوفيتية 

 هلا الب د عن سب  ال نمية. 
ْ

مرح ة ال حو  االشتراكي في كوبا وبحث

ففي خضم "الجد  الكبير" ت مس ڠيڤارا مخاطر محاكاة النمط 

 عن معارض ه ل تبيق هلا النم168السوڤييتي
ً
ط في كوبا   وعّبر ع نا

 وعن ق قه وتنبؤه إفش ه. 

                                                 
ڠيڤارا عن رؤيته ونقده لنمط اإلنتاج السوڤييتي قبل أكثر من عقدين على  عّبر 167

صول ميخائيل جورباتشيف إلى سدة الحكم في االتحاد السوڤييتي وما تلى ذلك من و

األوضاع  وتدهور Glasnostوغالسنوست  Perestroikaسياسات بريسترويكا 

وصواًل إلى االنهيار الكامل للدولة السوفيتية والمعسكر االشتراكي في أوروبا 

 الشرقية.

كاسترو اختيارها لالشتراكية في بناء مستقبلها كوبا على لسان زعيمها فيدل  أعلنت 168

 ، اليوم التالي للغزو اإلمبريالي األميركي لكوبا.1962ابريل  16 في خطابه يوم
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( أما االع بار ا هم في نقد ڠيڤارا لالتحاد السوفييتي 6

فيذخل إنا إلى الصورة ا شم   وهو أن ڠيڤارا  في نقده ل نمط 

السوڤييتي في ال نمية االق صادية واالج ماعية وبنا  املج مع 

ل نمية االشتراكي والشيوعي  تجاوز النقد االق صادي إلى فضا  ا

 االج ماعية واإلنسانية لكوبا ول بشرية جمعا :

  
ً
 قويا

ً
 نقديا

ً
أ( وهو ما يؤكد أن ڠيڤارا كان يم  ك حدسا

وأن مواقفه كانت تنبع من رؤي ه الشمولية لالشتراكية والشيوعية 

وملس قب  اإلنسانية. وربما هنا يكمن إيت القصيد: فاإلنسان  لدى 

س ي  هو جوهرها وغايتها. إال أن ڠيڤارا  هو موضوع الثورة ا سا

 وسي ة ت ك الثورة وفاع ها الرئيس ي. من 
ً
هلا اإلنسان ذاته هو أيضا

 
ً
هلا املنظور يتسنى لنا أن نفهم موقف ڠيڤارا: فقد رأى أن نظاما

 ال يتي  املرونة وال نوع ل  عام  وال تبيق في إيئال 
ً
اشتراكيا

صوايال م باينة  مخ  فة  ويف قر إلى القدرة على ال عام  مع خ

 جديدة "إلنسان" ومج مع جديدين  ويهدر طاق ه 
ً
وال يقدم قيما

وموارده في محاولة محاكاة ومباراة نقيضة الرأسمالي إ  يتم  إلى 

 السبا  مع املراكء الرأسمالية... هكلا نظام ال مس قب  له.

 ل  ذسيس 
ً
ب( وبهلا املعنى  كان نقده ل سوڤييت ضرورة

 ل مج مع والقيم و 
ً
ا خالقية االشتراكية. بعبارة أخرى كان ضرورة

لخ ق "اإلنسان الجديد" والسعي نحو شيوعية جديدة ومخ  فة  

إضافة إلى أخالقية شيوعية جديدة  إذ رأى ڠيڤارا أنه سي علر 

خ ق هلا اإلنسان ضمن البنى واملفاهيم والعالقال اإلن اجية 

 والتبقية السائدة في ظ  النمط السوفيتي.
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ة القو  أن ڠيڤارا رأى التريق إلى "اإلنسان الجديد" خالا

واملج مع الجديد من خال  شيوعية جديدة ومخ  فة ال ت ذسس 

على أرضية النمط السوڤييتي ومحاكاته في كوبا أو في أي م اٍن آخر. 

كما كان يرى أن نمط اإلن اج اللي ي خلى عن الحوافء املعنوية 

نية الفوقية الرأسمالية مع وال ثقيف الشيوعي  سيؤدي إلى الب

 البنية االشتراكية وأعاقت ال نمية االشتراكية.

 

 ڠيڤارا إين النقد والحلر

 ولم يبقيها طيَّ الك مان  
ً
لقد اتخل ڠيڤارا مواقفه ع نا

وذلك ضمن ظروف عصيبة كانت تمر بها كوبا والعالم في ت ك 

الحقبة  ولم توقفه هله الصعوبال عن االلتزام إموقفه بعناد 

بسبب املخاطر التي رآها قادمة إذا ما تبنت كوبا النمط السوڤييتي 

تتبيق االشتراكية في كوبا وغيرها وإذا ما ساد هلا ا خير كنهج في 

. ولللك تميز موقفه 
ً
من الب دان االشتراكية  وهو ما حص  فعال

إالحرص والحلر. فعلى الرغم من أن ڠيڤارا حظي  خال  توليه 

 وزارة الصناعة( ووضع 
ً
مناابه الحكومية إحرية تامة )وخصواا

ه لم أف اره موضع ال نفيل واالخ بار على حد قو  كاسترو  إال ان

يغف  مق ضيال السياسة الواقعية حيا  العالقال إين كوبا 

واالتحاد السوڤييتي. وفي حين ان قد ڠيڤارا النظام السوڤييتي في 

اإلدارة االق صادية )نظام ال موي  اللاتي(  إال أنه  خال  توليه 

 عن قناعاته إان ذلك النظام  
ً
مناابه الحكومية  لم يفصح ع نا

ر ويهدد بعودة الرأسمالية إلى الدو  االشتراكية. يحم  إلور االنهيا
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كان ڠيڤارا يدرك انه ال يس تيع ال صري  إذف اره في ت ك اآلونة 

 ل صناعة 
ً
إحكم كونه أحد كبار قادة الثورة الكوبية ووزيرا

" لنظام ال موي  إامليزانية" وبحكم امل انة الدإ وماسية 
ً
و"مهندسا

آنلاك كممث  لكوبا في العالم  مما والثورية وا ممية التي حظي بها 

كان يعني أن ما يقوله قد ُيفسر أو ُيفهم على انه املوقف الرسمي 

للحكومة الكوبية. وع يه  تابع ڠيڤارا تح يالته وبحثه عن الح و   

 في نقده الع ني ل سوڤييت كي ال يعرض للختر 
ً
ولكنه ظّ  حلرا

ي والب دان االشتراكية العالقال ا خوية إين كوبا واالتحاد السوڤييت

ا خرى والدعم االق صادي والسياس ي الكبير اللي كانت ت  قاه كوبا 

 من ت ك الب دان.

في هلا السيا  يس قيم فهم نقد ڠيڤارا لالق صاد السياس ي 

 وأمينا وي م 
ً
 موضوعيا

ً
السوفييتي  على اراح ه وقسوته  فهما

ي والشيوعي. تج يسه من إاب والئه والتزامه إاملشروع االشتراك

وبالرغم من ك  ما قي  عن موقف ڠيڤارا من االتحاد السوڤييتي  

 ويقّدر الدعم اللي كان 
ً
 كبيرا

ً
فقد كان يكّن لهلا ا خير احتراما

يقدمه لكوبا. ومن هلا املنت ق فان نقده ينبغي أن ُيفهم على انه 

 إان تقديم نقٍد شامٍ  
ً
ا  وااد   نه كان مق نعا

ّ
إيجابي وبن

وذج السوڤييتي سوف ُيظهر  إما ال يقب  الجد   املخاطر ل نم

 ال امنة في هلا النظام واإلسراع إلى تفاديها.

 

 نقد ڠيڤارا ل سوڤييت: راهنية ودالالل 
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ه  يجوز القو  إان ڠيڤارا "تنبذ" إانهيار االتحاد 

 السوڤييتي؟ 

لقد أدرك ڠيڤارا أن النمط االق صادي اللي اتبعه 

 عن املفاهيم املاركسية في إنا  السوڤييت كان 
ً
يودي بهم بعيدا

 وال توانى عن ال صري  إرأيه والدفاع 
ً
االشتراكية ف م يدخر وسعا

عنه. اليوم وبعد عقود من أطروحال ڠيڤارا  يمكننا القو  إن هلا 

 لقرا ة ع مية ورؤية نافلة مبكرة في تح ي  
ً
"ال كهن" كان ن اجا

اآلن  بعد ما يءيد عن ربع قرن من االق صاد السياس ي السوڤييتي. و 

  169انهيار االتحاد السوڤييتي وا نظمة االشتراكية في أوروبا الشرقية

يكتسب نقد ڠيڤارا ل نمط السوڤييتي وسياسال أنظمة "االشتراكية 

املحققة" اللي ك به قب  خمسة عقود  أهمية خااة ال من 

 ه املبكرة الناحية السياسية وال اريخية فحسب  إ  من منظور رؤي

 سباب هلا االنهيار ومساهم ه في اياغة إدي  ل بنا  االشتراكي في 

 
ً
كوبا وب دان العالم الثالث. فبالرغم من أن هلا النقد ظ  متموسا

 من ال اريخ اسد  ع يه 
ً
  إال انه لم يصب  مشهدا

ً
 ربعين عاما

الس ار  إ  ما زلنا نعيش راهني ه وحدة تناقضاته  وما زلنا ندفع 

ثمن انهيار القتب االشتراكي وتداعياته التي ألقت إظاللها الثقي ة 

.
ً
 وح ما

ً
 ومشروعا

ً
  على اإلنسانية واالشتراكية فكرة

صحي  أن القضايا املتروحة عّبرل عن الصراعال 

وال ناقضال التي كانت مح دمة خال  س ينيال القرن املاض ي  إال 

                                                 
، غير أن بدايات 26/12/1991 سقط يوم" يمكننا القول إن االتحاد السوفياتي رسميًا 169

 السوفياتيحين بدأ شق من الحزب الشيوعي  1985 انهياره أصبحت واضحة منذ

 .في تفكيكه من الداخل( يمثله غورباتشيف)
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ا وتداعياتها  وربما إدرجة أنها ما زالت ماث ة أمامنا  إتبيعتها وحدته

أفظع في تج يال ال ناقض ا زلي إين الرأسمالية واإلنسانية. من 

هنا  تكتسب دراسة أف ارا ڠيڤارا هله ا همية والراهنية  نها في 

الجوهر وا ساس معركة من أج  الحفاظ على الوعي اإلنساني 

ساسية  ي والوطني واالشتراكي. هي "معارك ا ف ار"  وهي الركيزة ا  

 مشروع مناهض لإلمبريالية والرأسمالية.

لنا أن نخ  ف مع ڠيڤارا أو أن نشاطره الرأي  إال أن نقده 

  الختوة ا ولى ملساهم ه في 
ً
   يقينا

ّ
 "الدلي  السوڤييتي" ش 

اياغة نظرية حو  االن قا  إلى االشتراكية والبحث عن ح و  

الجمود العقائدي  ملشاك  وإش اليال البنا  االشتراكي وكسر 

 وال بعية ل نمط السوڤييتي ال لين هيمنا على ت ك الحقبة. 
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 القسم اخلامس

 نقد تش ى ڠيڤارا
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 الفصل السابع والثالثون

 مقدمة: نقد "النقد"

 

 لالنتباع العام إين ا جيا  الشاإة  فان اللين 
ً
خالفا

يعارضون ڠيڤارا وين قدونه ويقدحون إه ال يق ون 

 عن اولئك اللين ينااروه. كما أن ڠيڤارا لم 
ً
ضراوة

يحظى إاالف  ان وا ستورية وال مجيد فحسب  إ  

تعرض وما زا  حتى يومنا هلا  لحمالل عديدة من 

التي انهالت ع يه من كافة  النقد وال جري  وال دمير 

 قوى اليسار واليمين. 

وفي حين تنت ق الق ة من منت ق ثوري وتع مد املوضوعية في تقييم 

ڠيڤارا وفكره وإرثه  فعن كثرة من هله االن قادال والتي تمآل فضا  

اإلنترنت ووسائ  البروباغندا ال يبرالية الغربية  تتسم إدوافع 

لع  ما ال يق  ختورة أن الكثيرين سياسية وختاب يميني رجعي. و 

من مؤيديه لم يقرؤوا فكره وتجرب ه وطروحاته إال بعيون 

الرومانسية وا يقونية ال  ين أحاط ا بهلا الثائر واملفكر  أو إالقدر 

اللي يروج له اإلعالم الغربي  بشقيه الرأسمالي أو اللي يّدعي أنه 

 تقدمي م يساري م اشتراكي. 

 ملا ذكرته من نقٍد سذقدم في الفصو  
َ
القادمة نماذج واورا

ايجابي أو محاوالل رخيصة في التشويه وال دمير  ولكن قب  ذلك 

 سذإدي بعض املالحظال العامة حو  "تقييم" ڠيڤارا وفكره:
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ال ضير في نقد الفكر الثوري إ  هو ضرورة لديموم ه وحراكه في  ■

ومحاربة  تاريخ الشعوب  طاملا قام النقد على أرضية مقاومة

اإلمبريالية  وكللك هو ا مر في ضرورة تقييم ال جارب الثورية 

بس بياتها وإيجاإياتها الس خالص العبر والدروس. وع يه  فان تقييم 

الغيفارية يجب أن يقوم على ضو  املعتيال الخااة ل   حالة  ال 

 على محاوالل ال دمير والتشويه والتزييف.

 أن  ■
ً
 أو نظرية م  ام ة لم يّدِع ڠيڤارا يوما

ً
  فكرا

ّ
فه يش 

ّ
ما خ 

 ما أشار 
ً
تم ك اإلجاإال على ك  ا سئ ة  إ  على العكس  كثيرا

طي ة مسيرته إلى أن الثورة وال غيير سيرورة مس مرة  تجارب ن ع م 

 منها كي ن تور ون قدم على أساس ِعَبرها وخالاة اس ن اجاتنا.

 أن عدم اك ما  النظرية   ي من ا   
ّ
سباب  ال ين قص إال

: فهو يقدم 
ً
 خااا

ً
من قدرة املفكر أو الثائر  إ  ُيضفي ع يه تميزا

الفكر إعش الياته  ويرسم ما توا  إليه من دروب وح و  وبدائ   

 ا مر بعد ذلك إيد املناض ين والجماهير. وفي هلا يجسد ڠيڤارا 
ً
تاركا

 تناغمه ا ستوري إين النظرية واملمارسة.

ة أن الكثير من االن قادال التي تعرض لها ڠيڤارا في تجدر املالحظ ■

فكره وممارس ه  تسودها العوام  والدوافع الشخصية 

والسيكولوجية لتش ى ڠيڤارا الفرد  وت جاه  العوام  والظروف 

الخارجية واالج ماعية واالق صادية ومجم  السيا  العام في أميركا 

عي هنا لالس فاضة في الالتينية وأفريقيا والعالم الثالث. وال دا

ال بريرال والنوايا التيبة لهله االن قادال  فالنوايا التيبة هله أمر 

لم ت صف إه العديد من الحركال السياسية إما فيها اليسارية 
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واملاركسية عبر القرن املاض ي  إ  أن مراكء املخاإرال الغربية 

الحركال ووسائ  اإلعالم والكثير من ا موا   نجحت في اخترا  هله 

 وحقنها بسموم الدعاية الرأسمالية املغرضة والرجعية. 

■  
ً
رأى كثيرون أن ڠيڤارا في نقده لالتحاد السوڤييتي كان رومانسيا

  فيما ذهب بعضهم إلى وافه ب"االن حاري"  في حين وجد 
ً
ومتهورا

آخرون انه غير مرتبط إالواقع رغم نواياه التيبة. إال أن أف ار 

اله ومس كي ه وخياراته  كانت في حقيقة ا مر ناتجة ڠيڤارا  كما أفع

عن وعي حاد ومرهف لألوضاع القائمة آنلاك في كوبا واالتحاد 

السوڤييتي والدو  االشتراكية وب دان العالم الثالث؛ وفهم دقيق 

 في حرب فيتنام. 
ً
ل واقع الدولي واراعال القوى الكبرى خصواا

ب وانسجام قّ  مثاله إين كانت قرارته مستنيره إوعي سياس ي ثاق

 
ً
ا قوا  وا فعا   فاس حق إجدارة االسم اللي اط ق عيه "مفكرا

 إا فعا ".

ينت ق الكثير من االن قادال املوجة لڠيڤارا من مصادر اليمين  ■

الرجعي واآللة اإلعالمية الرأسمالية في الغرب  غير أن "اليسار"  

كاديمية واإلعالمية  لم وخااة املذجور منه لرأس املا  وأوساطه ا 

 ف َم اإلارار  وبعد هله السنوال 
ّ
ي وانى عن اإلدال  إدلوه. وإال

التوي ة  على محاكمة تش ى ڠيڤارا وفكره وممارس ه على أنه "تجربة 

أستورة" أو مقات  مغامر  أو ثوري حالم  وتجنب تقييم إرثه وفكره 

شعوب في السيا  ال اريخي واالج ماعي ك جربة من تجارب ال

ومساَهمة في ال غيير الثوري الهادف إلى إنسانيٍة جديدة؟ ألم يكن 

 للحقبة التي 
ً
ڠيڤارا  كما هو ا مر مع كاسترو ولينين وغيرهما  ن اجا
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عاشوها ولسيا  الظروف االج ماعية وال اريخية التي أحاطت بهم؟ 

فاالخ الفال حو  إستراتيجيال ڠيڤارا في الكفاح واالن قادال التي 

جهت لها اإلستراتيجيال  ليست مجرد شذن من املاض ي  إ  تحم  وُ 

 راهنية وأهمية ودالالل كبيرة.

لو أخلنا  على سبي  املثا   فش  تجربة ڠيڤارا في إوليفيا  

فاننا نلحظ ال ق ي  من دور االتحاد السوڤييتي وتبعية الحءب 

الشيوعي البوليفي المال اته وسياساته مث  العديد من ا حءاب 

الشيوعية في أميركا الالتينية آنلاك. ملاذا ال ق ي  من هلا الدور في 

فش  ال جربة البوليفية  مقاإ  املغاالة إاتهام ڠيڤارا والقيادة 

الكوبية بعدم اإلعداد السياس ي والجماهيري الكفي  إ وفير املساندة 

(  وتحمي  ڠيڤارا املسؤولية 1967م  1966للحم ة في إوليفيا )

ن فش ه في إنا  قاعدة/حركة جماهيرية تدعم الثورة في ال ام ة ع

أدغا  إوليفيا  على صحة هلا القو   مما أّدى إلى عءل ه ورفاقه 

 وتصفية العم ية الثورية إاسرها؟ 

ال يجوز ل نقد أن يق صر على تعداد ا ختا  واإلخفاقال فيما  ■

على  ي م تجاه  اإلنجازال التي حققتها الثورة وال جربة الكوبية

كافة املس ويال  املح ية واإلق يمية وا ممية. ف ماذا النظر إلى 

  دون اإلقرار إاإلنجازال في كوبا؟
ً
 الفش  في إوليفيا  مثال

كما أن التركيز على فش  الثّوار واخفاقاتهم يحرمهم مما 

يس حقونه من تقدير إلارارهم على م ابعة املسيرة ومواا ة 

لصمودهم على مواقفهم دون خنوع النضا  تحت أقس ى الظروف  و 

 أو تناز  أو خيانة  كما تشهد مسيرة ڠيڤارا.
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يقّر حتى أعدا  ڠيڤارا أنفسهم إذن جهوده الدإ وماسية 

واالق صادية في كوبا كانت من إين مساهماته الرئيسية لللك الب د 

وشعبه  ويشيرون إلى أنها لم ت َق االه مام ال افي حيث طغت افال 

كقائد عسكري في حرب الغّوار على إنجازال الرج   وسمعة ڠيڤارا

وإرثه. أليس التركيز على البعد العسكري املسلح من فكر ڠيڤارا 

ونضاله  والدفع بهلا ال ح ي  إلى فش  حم تي الكونغو وبوليفيا 

 لتشوية فكره وتغييبه؟
ً
 وثقافيا

ً
 سياسيا

ً
 وفرشا

ً
 تمهيدا

"اليساري" Castaneda Jorgeيقو  خورخى كاس ينييدا 

 من كاسترو ڠيڤارا قد فشال ولم يعد هناك في 
ً
الساإق املرتد  أن كال

عالم اليوم من يريد أن يقترب من فكرهما ويؤكد أنه "ليس هناك 

غيفاريون اليوم  كما أنه ليس هناك َمْن هو معنٌي إاالشتراكية". في 

  حين يءعم أكاديمي أميركي  من حضن ا كاديمية الرأسمالية الناعم

أن ڠيڤارا قد "فش  في إنا  اق صاد قوٍي م ماسك كما فش  في 

نشر الثورة" وأن السياسال االق صادية والسياسية التي تبناها 

" على العما  الكوبيين.
ً
  170كانت "وباال

ال يفول الءائر لكوبا أن يلحظ العديد من امل صقال ويافتال  ■

را مث : "ك نا التر  في كوبا  التي تحم  شعارال ال مجيد لڠيڤا

تش ى" و"كونوا مث  تش ى" وغيرها. أما الناقدون في وقفون لدى ت ك 

الشعارال ليتناولوها من منظور انتهازي يفوح إالغترسة والسخف  

 ومدعاة ل سخرية وت ف ق عبقريتهم عن 
ً
 سياسيا

ً
فيرون فيها عبثا

                                                 
170 McArthur, Harvey, Cuba Debated at Latin America Scholars 

Conclave .The Militant  – Vol  .62/ No. 37, 19 October 1998. 
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 وسخافة فيتسا لون عن دور هله امل صقال: وه  
ً
حجج أكثر عبثا

إوسعه أن يكون مث  ڠيڤارا؟ وال يدري املر  إن كان  هناك من

املقصود إالسؤا  االرتقا  إمقام الرج  أم السخرية إه أم إحباط 

عءيمة ا جيا  الناشئة! إال أن ا مر  وفي ك  الحاالل  يشير إلى 

 تشويه رمءية هله الشعارال ومغءاها الحقيقي والبعيد. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 نالفصل الثامن والثالثو

 النقد املاوي لڠيڤارا
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 ( كيفية الواو  إلى الس تة1 

 وام  كت رؤية مخ  فة 
ً
 مخ  فا

ً
شقت املاوية مسارا

في الواو  إلى الس تة عن الدرب اللي اخ اره 

ڠيڤارا. وتقوم الرؤية املاوية على أن الواو  إلى 

الس تة إالتر  املخ صرة والسريعة لن يصمد 

 أمام ال حديال والضغوطال اإلمبريالية  

من الضروري تجنيد ولن يقودنا إلى مج مع ثوري. لهلا ك ه  فانه 

الجماهير وتدريبها على خوض الصراع التبقي طوي  املدى تحت 

 قيادة البرولي اريا.

أما في العالم الثالث  فقد رأل املاوية أن الكفاح املسلح 

يجب أن يذخل طريق حرب الشعب طوي ة ا مد التي تستند على 

  جماهير الشعب وتحاار املدن زاحفة من الريف  وهكلا ي م إنا

 القوة الجديدة داخ  القواعد الثورية في ت ك املناطق.

 

 

 ( دور الفالحين في الثورة2 

 عن حقو  ومصالح البرولي اريا 
ً
كّرس ماركس حياته مدافعا

 أنه  وبسبب سيا  الحقبة التي غاشها والواقع 
ّ
ضد الرأسمالية. إال

اللي عاينه  لم يصرف الجهد ذاته في دراسة أوضاع ودور الفالحين 

في هلا النضا . أما لينين  اللي قاد الحءب والثورة في روسيا 
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  القيصرية امل خ فة اناعي
ً
 كبيرا

ً
  فقد أولى هله املسذلة اه ماما

ً
ا

إلى أن جا  ماو تس ي تونغ اللي تمّيز إاملساهمال الكبيرة في تح ي  

 وفهم الفالحين ودورهم في العم ية الثورية. 

درس ماو دور الفالحين في الثورة وال قط إدقة العالقة 

الية الوثيقة إينهم وبين التبقة العام ة  وسوف نوجء في النقاط ال 

 السمال الرئيسية لهله العالقة كما رآها ماو:

( تكمن جلور هله العالقة في التراإط إين النضا  الثوري ضد 1

اإلقتاع )والعالقال اإلقتاعية وشبه اإلقتاعية في الريف( من 

جهة  والنضا  من أج  ال حرير الوطني من جهة أخرى  حيث رأى 

 
ً
 ال يمكن  ماو في هلين البعدين من كفاح الشعوب كال

ً
واحدا

 الفص  إينهما. 

( من هنا أكدل املاوية على ال حالف التبقي إين العما  2

 والفالحين.

( ح   ماو طبقة الفالحين بعناية فائقة  فوجد في ثناياها فئال 3

مخ  فة وتفاوتال اج ماعية واق صادية أدل  إتبيعة ا مر  إلى 

 تناقضال في املصالح.

هم  حدد ماو موقفه من هله الفئال ( وبناً ا على هلا الف4

وال ناقضال إينها أي "ال ناقضال ضمن التبقة الواحدة" 

 فاس تاع أن يمسك بها وأن يضعها في خدمة الثورة. 

( عم  ماو على كسب فقرا  الفالحين إلى افوف الثورة 5 

واع برهم عموَدها الفقري )املادة ا ساسية(  كما عم  وبش   
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ييد الفئة الوستى. أما ا غنيا  وامليسورون متزامن  على كسب تذ

من طبقة الفالحين فقد عم  على تحييدهم إن لم يس تع كسب 

 تذييدهم. 

على هله ا سس أقام املاويون نقدهم ل غيفارية ونوجءه على 

 نحو مكثف في النقاط ال الية:

 أنها ان قدل 1
ّ
( في حين  أدركت املاوية دور الفالحين في الثورة  إال

ڤارا في أنه ق   من أهمية الفالحين وما يختزنوه من كامن ثوري ڠي

وأنه لم يه م إالثورة الءراعية  وأن الغيفارية اّبت جّ  اه مامها في 

"الواو  إلى الس تة وتوسيع قتاع الدولة إاسم الشعب" دون 

االه مام إالثورة الءراعية في الريف وجلب البرولي اريا ل صب  

ب بعضهم إلى القو  إان ڠيڤارا كان يس خف التبقة القائدة. ذه

إ جنيد الفالحين  وفي كثير من الحاالل لم يع مد ع يهم كقوة 

أساسية في الثورة ولم يعمد إلى تحرير وإطال  طاقاتهم ال امنة 

كعستراتيجية أساسية في النضا . والموا ڠيڤارا على إهماله هله 

ق" في طريق النضا  الحقائق ولنظرته إلى الفالحين على "انهم عائ

 ويوردون فش ه في كسب الفالحين في إوليفيا كمثا  على ذلك.

( لم تس وعب الغيفارية العالقة إين العما  والفالحين  وق  ت 2 

من أهمية ال حالف التبقي إين هاتين التبق ين ومن قدرة 

 البرولي اريا على خوض النضا  وقيادته. 

دور العما  والفالحين وفي الحقيقة  أن ڠيڤارا لم ي جاه  

وال ال حالف إين هاتين التبق ين  ولكنه رأى  ضمن ظروف معينة  
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أن الت يعة الثورية تس تيع أن تذخل املبادرة لالنتال  إالثورة  أي 

أنه ليس من الضروري االن ظار الك ما  كافة الظروف اللاتية 

واملوضوعية قب  إطال  الراااة ا ولى   ن هله الظروف 

م  من خال  املمارسة والعم ية الثورية ذاتها  كما ي م كسب س ك 

دعم الجماهير وبنا  الحءب الثوري. بعبارة أخرى كان شعار ڠيڤارا  

وربما كانت ا ولى إين الحركال املاركسية التي إادرل إلى هلا النهج: 

 ثم اياغة النظرية. 
ً
 الفع  الثوري أوال

 أن ڠيڤارا وكاسترو غّيبا
ً
دور التبقة العام ة  ليس صحيحا

في املدن خال  الثورة الكوبية إ  أيدا اإلضراب العام في البالد في 

. كما أنهما لم يرفضا فكرة الحءب وال عام  مع ا حءاب 1958اإري  

ا خرى في كوبا. لكن الخالف كان في غياب ا رضية وا هداف 

السياسية ووسائ  النضا  ومسائ  ال وقيت واإلعداد وغيرها 

لالضرب في املدن وا وساط العمالية والتالإية. وليس ان صار 

 الثورة في كوبا سوى ثمرة العم  الجماهيري وإيمان القيادة إه.

 

 

 ( نقد إستراتيجية البؤر الثورية3

اش د النقد لهله اإلستراتيجية بعد مصرع ڠيڤارا وفش  

تيجية حم  ه في إوليفيا. ويظ  نقد ال يارال املاوية لهله اإلسترا

)وغيرها من مفاهيم الكفاح املسلح والعالقة مع الفالحين 



 457 

والجماهير( ا كثر جدية وأهمية إالرغم من أنه لم يخ و من الدوافع 

 الشخصية والحءبية  وفيما يلي الختوط العريضة لهلا النقد: 

( لم تس وعب الغيفارية  في نظر بعض ال يارال  أن نسبة كبيرة 1

 من هؤال  الفالحين ك
ً
انوا من الهنود ا االنيين اللين ال يثقون أاال

إالثوار حيث كانوا ينظرون اليهم إريبة وخشية كدخال  مث ما كانوا 

 ينظرون إلى الرج  ا إيض.

( فيما ي ع ق إالقواعد االرت ازية  وجد الناقدون أن تش ى ڠيڤارا 2 

وفيد  كاسترو ركءا على الوظيفة العسكرية لهله القواعد وأغفال 

 الجانب السياس ي وال ثقيفي في العم  الجماهير. 

( وحو  العالقة إين البؤر الثورية والحءب  اتهموا الغيفارية 3

إال ق ي  من الصعوبال والعقبال التي تواجهه إستراتيجية حرب 

العصاإال في إ دان أميركا الالتينية والعالم الثالث واملغاالة في دور 

 رارها ونجاحها في ت ك الب دان. ال جربة الكوبية واح ماالل تك

( دور الفالحين: ال تس تيع الشعوب املضتهدة أن تقض ي على 4

اإلمبريالية بش   تام في ا غ بية الساحقة من إ دان العالم الثالث  

كما تؤكد املاوية  دون تجنيد الفالحين  كما أنه ال يمكن "لوحدال 

ي القاعدة العصاإال الصغيرة" أن تح  مح  الحءب الثوري ذ

 الجماهيرية العريضة واللي يحظى إمساندة العما  والفالحين.

أما رد الغيفارية على مث  هله االن قادال فقد تمحور حو  

 النقاط ال الية:
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( لم يءعم تش ى ڠيڤارا وال فيد  كاسترو أن إستراتيجية 1

"البؤر الثورية" هي الخيار الوحيد ل شعوب  إ  وجدا أنها الوسي ة 

لنضا  الشعوب املقهورة في أميركا الالتينية والعالم الثالث  ا نجع

في ظ  ظروف موضوعية وذاتية محددة  وباللال في الحالة 

 الكوبية  وضمن سياقها ال اريخي واالج ماعي. 

لقد أثبتت تجربة املقاومة ال بنانية في مقارعتها ل عدوان 

على إحراز الصهيوني على فعالية حرب العصاإال وعلى أنها قادرة 

النصر وتحرير ا راض ي املح  ة. وسوف يحم  لنا املس قب  دراسال 

وتح يالل لإلنجازال العسكرية التي حققها الجيش العربي السوري 

ودور حرب العصاإال وحرب  2011والقوال الح يفة منل عام 

 الشوارع واملدن. 

( كما رأل الغيفارية في هله اإلستراتيجية  البدي  املرشح 2

إلنجاز أهداف الثورة في ال حرير ثم ال نمية االق صادية وبنا  

االشتراكية والقضا  على الهيمنة اإلمبريالية وا جنبية )تحرير 

الشعوب من نير االس غال  والفقر وقمع ا نظمة العمي ة الحاكمة 

 ان ي(. وسيدها اإلمبريالي الي

( اع مد النمط املاوي في حرب الشعب طوي ة املدى بش   3

أساس ي على مشاركة طبقة الفالحين وإقامة مناطق )قواعد( 

ارت ازية ينت ق منها الكفاح املسلح  في حين رأى ڠيڤارا أن مفاهيم 

حرب الشعب في ال جربة الصينية ال تصلح ل  تبيق في إ دان أميركا 

ظروف املوضوعية في ت ك القارة وبش   الالتينية الخ الف ال

 من الريف الصيني  إضافة 
ً
أساس ي  ن الريف هناك كان أكثر تتورا
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إلى أن الفالحين )إما فيهم الهنود ا االنيون( ي ميزون إالس بية 

 وليسوا مؤه ين لخوض الثورة.

( افترقت نظرية ڠيڤارا عن عقيدة ماو في حرب الشعب. 4

دعم ومساندة الفالحين منل البداية من ففي حين اع مد ماو على 

أج  تحقيق النصر  فعن نظرية ڠيڤارا كانت تقوم على أن الدعم 

الشعبي يذتي ويتنامى ويتراكم خال  مرح ة الكفاح  وهلا يعني أنه 

البؤرة( أن تبادر  –إمقدور مجموعة اغيرة من الثّوار )الفوكو 

الشعبي  إحرب الغّوار ثم تخ ق الظروف من أج  كسب الدعم

 ل ثورة في الوقت ذاته.

( ترفض نظرية الفوكو التركيز املاركس ي ا ورثودكس ي على 5

التبقة العام ة  وترى الحاجة  خل الظروف املوضوعية إالحسبان 

قب  انتال  الثورة وهو ما أط ق ع يه تش ى ڠيڤارا اسم الت يعية أو 

 .vanguardismالتالئعية 

 

 

 والفص  إينهما( عالقة العسكري إالسياس ي 4

نادل الغيفارية إان تكون قيادة الثورة في الريف حيث 

يح دم الكفاح املسلح وحيث يكون االل حام ال ام معه وكي يتسنى 

ل قيادة والكوادر اإلفالل من قمع النظام الحاكم. أما الوحدة 

السياسية فس ولد في أتون املعركة. وكللك ا مر فيما ي ع ق 
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وال ك يك التي ت م اياغتها واس خالاها من  إقضايا اإلستراتيجية

 خال  االشتباك العسكري املباشر مع العدو. 

أما املاوية فقد رأل  على خالف ذلك  أن هلا الخط ينلر 

إتناقضال عديدة تس فح  إين املدينة والريف  وبين الحءب 

والجيش  وبين أش ا  النضا  البرملانية والسياسية وا خرى 

  إين العسكرية. فقد 
ً
 ومحكما

ً
 دياليك يكيا

ً
ربط ماو تس ى تونغ  ربتا

أش ا  النضا  )ومنها العسكرية( من جهة  وعم ية ال ثقيف 

السياس ي وتجنيد وتنظيم الجماهير العريضة من جهة أخرى. وأقام 

هله العالقال على أساس مفاهيمه في ال ناقض الرئيس ي والثانوي 

ا )على سبي  املثا  العالقة واإلمساك إالعالقة الدياليك يكية إينهم

إين العم  السياس ي والعسكري  توزيع القوى العسكرية أو 

  171تجميعها وتركيزها...الخ(.

وتجدر إنا هنا اإلشارة إلى أن العالقة إين السياس ي 

والعسكري كانت في اميم الخالف إين ڠيڤارا وقيادة الحءب 

عام لللك الشيوعي البوليفي منل أن ال قى ڠيڤارا السكرتير ال

الحءب ماريو مونخو بعد واو  ا و  إلى إوليفيا. وقد تمحور 

الخالف على املسذلة ال الية: َمن يم ك القرار السياس ي: الحءب 

الشيوعي البوليفي أم القيادة العسكرية امليدانية لحرب الغّوار أي 

ڠيڤارا ومجموع ه املقات ة؟ وبالتبع  تمسك ڠيڤارا إصالحية 

 ار وقيادتهم العسكرية في انع القرار.املقات ين الغوّ 

                                                 
 .1968"في التناقض"، دار النشر باللغات األجنبية، بكين،  تسى تونغ، ماو 171
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لقد نجح كاسترو في فرض القيادة امليدانية في الحالة 

الكوبية  أّما في الحالية البوليفية ف م ي مكن كاسترو وال ڠيڤارا من 

فرض اناعة القرار على قيادة الحءب الشيوعي البوليفي. مما 

خالف إين تسبب في الصدام إين ڠيڤارا وت ك القيادة وتعميق ال

 في تموي  وإمدادال 
ً
 كبيرا

ً
   إدوره  عائقا

ّ
الثوار وقيادة الحءب وش 

 القوال الثورية في إوليفيا.

 

 ( الحءب والجيش5

 كان موضع خالف مع الخط املاوي  إذ منحت 
ً
وهلا أيضا

الغيفارية ا ولوية ل كفاح املسلح  أما ماو فقد نادى إتزامن أش ا  

ي مع الكفاح املسلح  أي الجمع إين كافة النضا  السياس ي والبرملان

 أش ا  النضا  في آن واحد. 

أكد لينين وماو على الدور القيادي واملركءي للحءب املاركس ي 

م ال ينيني في إدارة النضا   مما يضمن الدور املس ق  ل برولي اريا 

وع يه اتهم  172وقدرتها  من خال  الحءب  على قيادة الكفاح الثوري.

يڤارا إاملبالغة في أهمية التالئعية العسكرية ومن  الثوار املاويون ڠ

 فيه في حين ق   من دور ا بعاد السياسية 
ً
 مبالغا

ً
املسلحين دورا

                                                 
أول من صاغ عقيدة عسكرية ماركسية شاملة وعمل من داخل ماو تسى تونغ  كان 172

الحزب الشيوعي الصيني في عشرينيات القرن الماضي لتثبيت خط الكفاح المسلح 

وعبر عنه بالشعار الماوي المعروف: "البندقية هي  1935 والذي أقرة الحزب عام

تعبير السالح الرئيسي في النضال وفي هذه الحالة يصبح الخط العسكري هو ال

 المكثف للخط السياسي".
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ل نضا  وأهمية ال دريب وال ثقيف السياس ي وا يديولوجي ل  ادر 

العسكري. وذهب البعض إلى حد القو  إان الثورة الكوبية كانت 

 ثورة لق ة من رجا  العص
ً
اإال ولم تعنى إالجماهير )خصواا

 التبقة العام ة( ودورها في الثورة. 

في املقاإ   أارل الغيفارية على اس قاللية القرار السياس ي 

 إين مركءية الحءب واس قاللية 
ً
ل قوال املسلحة  ولم ترى تناقضا

  173قيادة حرب العصاإال.

ية يكمن تفسير هله اإلش الية  في تقديرنا  في أن الغيفار 

جا ل في سيا  أوضاع أميركا الالتينية لترد على القوى السياسية 

 
ً
 طويال مس غ ة

ً
هناك  وخااة ا حءاب الشيوعية التي أمضت دهرا

شعار الكفاح املسلح في مناوراتها السياسية والبرملانية ولم تذخله 

 في النضا . 
ً
 ثانوية

ً
 ووسي ة

ً
 مؤجال

ً
 على محم  الجد واع برته أمرا

 

 املاوية وأممية ڠيڤارا( 6

أثار ال عايش الس مي إين املعسكرين االشتراكي والرأسمالي 

و" اإلمبريالية السوفيتية" حفيظة ماو تس ى تونغ ونقده الالذع 

                                                 

( التقى 1973 – 1924) هذا السياق نذكر أن أميلكار كابرال المناضل اإلفريقي في 173

مع وجهة نظر ڠيڤارا بان الكفاح المسلح شرط إلحراز أي إنجاز إال أنه لم يكن يؤيد 

يخوض  قدوم المقاتلين من كوبا إلى القارة األفريقية اعتقادًا منه بانه على كل شعب أن

نضاله بنفسه، ولكنه كان يرغب في أن ترسل كوبا المدرسين واألطباء والممرضات 

والفنيين لمساعدة الفالحين في بالده. وفي هذا يقول كابرال:"كي تولد األمة، ال بد أن 

 .Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 306تموت القبيلة". راجع 
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لالتحاد السوڤييتي  إذ اع قد الءعيم الصيني أن حرب الشعب 

طوي ة املدى هي العام  الحاسم في االن صار على الرأسمالية 

ية وليست ا سلحة املدمرة وامل تورة. وقد جا ل تجربة واإلمبريال

 ل ؤكد وجهة نظر ماو. 
ً
 الحرب الفيتنامية الحقا

رأى ماو  وبحكم تجرب ه الثورية التوي ة أن الضمانة 

الوحيدة ل ثورة ول قضا  على الرأسمالية ودحر اإلمبريالية واالح ال  

حرب الشعب ا جنبي تكمن في تراكم الدعم الشعبي ل ثورة عبر 

طوي ة املدى التي يبادر بها رجا  العصاإال من قواعدهم االرت ازية. 

أما كاسترو وڠيڤارا فقد وسعا  كما اع قد الكثيرون من املاويين  

من دور هله القواعد في العم ية الثورية ونسبوا لها القدرة على 

 خ ق الشروط الالزمة ل ثورة في أميركا الالتينية. 

كثر جالً  في التهم التي كالتها بعض ال يارال ويصب  ا مر أ

املاوية لتش ى ڠيڤارا والقيادة الكوبية إان دعوتهم ل ثورة ا ممية 

وللحركال الثورية في آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية لم تنبع من 

موقف أممي في النضا  ضد اإلمبريالية  إ  كان حسب ادعائهم  

 "ل مصلحة الوطنية
ً
 خاضعا

ً
الكوبية". "ت مث  ا ممية  موقفا

الغيفارية  في نهاية املتاف  حسب ما قاله بعض املاويين  في 

هدة فقط من أج  
َ
مداعبة التموحال الثورية ل شعوب املضت

اس خدامها كلخيرة للجانب السوڤييتي في النزاع الدولي إين 

القتبين". وفي حين سرقت دعوة ڠيڤارا ل  ضامن مع الثورة 

لى خ ق "فيتنامال م عددة" لب الجماهير والثوار في الفيتنامية وا

كافة أاقاع العالم وأضحت  منل ذلك اليوم  أنشودة ل ضامن 
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الشعوب ضد اإلمبريالية ا ميركية  وجد املاويون مذخلهم على تش ى 

 
ً
في أنه لم يلكر )ولم ي لكر( أن الصين كانت تدعم فيتنام دعما

. وربما ال فسير الح
ً
 وع نيا

ً
قيقي ملث  هله املآخل يقبع في مباشرا

م ان آخر: في عالقة كوبا إاالتحاد السوڤييتي آنلاك وتداعيال 

 السوفييتي على هله العالقة.  -النزاع الصيني 

هكلا فهم املاويون أممية ڠيڤارا  إين "املصلحة الوطنية 

الكوبية" و"ذخيرة ل سوڤييت في النزاع إين القتبين". وال شك إذن 

 كان  ال يخ و من الحساإال واملصالح املح ية املوقف السي
ً
اس ي  أيا

 انه 
ّ
والدولية  وليست مواقف ڠيڤارا والقيادة الكوبية اس ثناً . إال

يجوز لنا أن نتسا  : أين صحة هلا القو  بعد عقود من استشهاد 

ڠيڤارا واالنهيار السوڤييتي؟ وي صاعد نقد بعض ال يارال املاوية إلى 

ية كخيار مقاومة ل شعوب املضتهدة: "أن حد إن ار الغيفار 

 لحرب الشعب: إنها 
ً
 مخ  فا

ً
  أس وبا

ً
الغيفارية ليست  ولم تكن يوما

إستراتيجية معارضة لحرب الشعب  وأكثر من ذلك إنها معارضة 

  174ل ثورة الضرورية لألمم املضتهدة".

 

 ( رفض املحاكاة في تجارب الشعوب 7

  كما حرب ڠيڤارا  اس نساخ 
ً
لقد حاربت املاوية أيضا

ال جارب ومحاكاتها. وقد أشار ماو  أن درب الكفاح اللي اخ ارته 

                                                 

174
 Lenny, Guevara, Debray, and Armed Revisionism, p.103. 
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الصين استند إلى ال جربة الصينية وخبراتها وظروفها وحلر ثّوار 

لعالم من محاكاة النموذج الصيني وطالبهم إ حديد اخ ياراتهم 

وفق ظروفهم وخصواياتهم. وال شك واإ  ار أساليبهم اإلستراتيجية 

  حتى يومنا 
ّ
أن الدرب املاوي وخيار حرب الشعب طوي ة ا مد يش 

 ل شعوب املقهورة.
ً
 عاجال

ً
 هلا حال

 

 ( املاوية والسوڤييت 8 

ان قدل القيادة املاوية في الصين االتحاد السوفييتي 

السوڤييتي( وح فا ه من الدو  االشتراكية وأشارل إلى أنه )االتحاد 

عاد إلى الرأسمالية مع ح و  س ينيال القرن املاض ي. غير أن ڠيڤارا 

 
ً
 على أنه يجب على االتحاد السوڤييتي أن يكون ح يفا

ً
كان مصرا

  175ل ثورال الشعبية وحركال ال حرر الوطنية.

  

  

 

 

 

                                                 
175

 -أنظر فصل "تشى ڠيڤارا والنزاع الصيني  لالستفاضة 

 السوفييتي".
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 الفصل التاسع والثالثون

 ڠيڤارا والتروتسكيون 

 

واالنقسامال داخ  الحركة الشيوعية ڠيڤارا 

 العاملية

 ما أعرب ڠيڤارا عن تلمره من شرذمة الحركة 
ً
كثيرا

الشيوعية العاملية وزرع الشقا  إين افوفها  في 

مناخ تحولت فيه ال فسيرال امل باينة وامل نافسة إلى 

 نءاعال وخالفال عنيفة. 

كوبا  لقد كانت مرح ة سياسية حرجة وحساسة ت ك التي عاشتها

وناض  في ظ ها تش ى ڠيڤارا. فقد اس عر الخالف الصيني م 

السوڤييتي في أوائ  س ينيال القرن املنصرم  وكانت له أادا  كبيرة 

في افوف الحركة وا حءاب الشيوعية العاملية  إما فيها إالتبع 

ت ك ا حءاب في أميركا الالتينية  إضافة إلى الخالفال واالنقسامال 

  دمة إين التروتسكيين والس الينيين. التي كانت مح

في هله املناخال  سعت كوبا بعد ان صار ثورتها إلى اخ بار 

سب  ال نمية والبنا  االشتراكي وشجعت الجد  حو  مقارنه 

ال جارب االشتراكية وان قا  ا فض  لظروفها وخصواياتها. وقد 

من  ساهم ڠيڤارا في "الجد  الكبير" وأغنى هلا الحوار إالعديد

أطروحاته النظرية والعم ية وثمار تجرب ه وخبراته أثنا  إدارته لوزارة 



 468 

الصناعة الكوبية التي تولى مهامها آنلاك  وثمار دراس ه ومعايش ه 

ل  جارب االشتراكية ا خرى في االتحاد السوفييتي والصين الشعبية 

 وب دان أوروبا الشرقية. 

ة لالتحاد غني عن القو  إن أطروحال ڠيڤارا الناقد

السوفييتي القت حنق القيادة السوفييتية وأثارل ق قها  وال شك 

أنها )القيادة السوفييتية( مارست الكثير من الضغوط على القيادة 

الكوبية للحد من نقد ڠيڤارا وإس ال اوته اللي أخل يع و في 

كافة ا اعدة اإلق يمية والدولية. أما قوى ال حرر في العالم الثالث 

ى الثورية وال قدمية في العالم  فقد رحبت إذف ار ڠيڤارا والقو 

ومواقفه وجرأته ووضع ه في مقام الثائر ا ممي املمث  ملصالح 

 الشعوب املقهورة.

 لدى الكثيرين في 
ً
لم ي َق تح ي  ڠيڤارا النقدي في حينه قبوال

ا وساط خارج كوبا واالتحاد السوفييتي وافوف الحركة 

 ما تسبب إاملهاترال وكي  االتهامال الشيوعية العاملية 
ً
  إ  كثيرا

 أخرى إذنه وماوي أو تروتس ي. وهو ما نظر 
ً
 إذنه مرتد وتارة

ً
له  تارة

إليه ڠيڤارا إريبة ورأى فيه ما يضر إالعالقال ا خوية إين الدو  

االشتراكية ومحاولة إليقاف الجد  وفرض الرقاإة ع يه ورفض 

موقفه شدد ڠيڤارا على ضرورة مناقشة  اآلرا  امل باينة. وفي توضي 

ا مور الهامة وتفادي املهاترال  ومن أج  إزاله أي ال باس قد يلحق 

إموقفه يقو  ڠيڤارا: "لم نعد نناقش نظام ال موي  اللاتي ]مع 

السوڤييت [. وا هم أنني أمث  الحكومة في أسفاري وأنا التزم 

يهم أن يسّموا إصرامة في ال عبير عن رأي الحكومة. للا فع 
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الحكومة ]الكوبية[ إالتروتسكية  واللي هو ضرب من 

 176املس حي ".

 

 ڠيڤارا والترتسكيون 

لعدة عوام   أهمها نقد ڠيڤارا لالتحاد السوفييتي 

وسياساته  حاو  بعض التروتسكيين املقاربة إينه وبين ليو 

تروتس ي  واملقارنة إين نقد ڠيڤارا لالتحاد السوفييتي من جهة  

قد تروتس ي من جهة أخرى. وفي محاولة منه إذن ينذى إنفسه عن ون

 التروتسكية واالإ عاد عن التروتسكيين يقو  ڠيڤارا:

"هناك بعض ا مور املفيدة التي من املمكن أن نس قيها من  

أف ار تروتس ي. أع قد أن ا مور ا ساسية التي استند إليها 

رة الالحقة كانت خاطئة. تروتس ي كانت خاطئة وأن مس كي ه في الفت

 إلى 
ً
أما في النهاية فقد كانت غامضة. لم يقدم الترتسكيون شيئا

الحركة الثورية في أي م ان  أما في الب د اللي فع وا فيه اكثر ما 

فع وا  أي البيرو  فعنهم قد فش وا في نهاية ا مر الن أساليبهم كانت 

املس وى    واللي هو على177سيئة. أقام الرفيق هوجو إالنكو

                                                 

176
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 235. 

حركة نقابية للفالحين وانتفاضة للسكان األصالنيين في إحدى مقاطعات البيرو،  قاد 177

 .1963 الفشل وتم إلقاء القبض عليه عامولكن محاولته باءت ب
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الشخص ي رج  ذو تضحيال كبيرة  موقفه على مجموعة من ا ف ار 

  178الخاطئة وسوف يفش  إالضرورة".

إاإلضافة  أقّر ڠيڤارا أنه "في كثير من الجوانب قد عّبر عن 

آرا  أقرب إلى الترف الصيني مث  مسائ  حرب العصاإال والحرب 

لوقوف ضد الشعبية وفي تتوير هله ا مور  والعم  التوعي وا

الحوافء املادية كروافع في ]البنا  االق صادي االشتراكي[ وغيرها من 

."
ً
 179ا مور التي أتى بها الصينيون أيضا

يقو  ڠيڤارا في الرسالة التي بعث بها إلى اديقه أرماندو 

  ما مفاده: إذا ما اس ثنينا 
ً
هارل  والتي أتينا على ذكرها ساإقا

في كوبا مادة منشورة تبعث املر   ا دإيال السوفيتية  ليس هناك

على ال فكير  فالحءب )يقصد الشيوعي السوفييتي( يقدم لك ت ك 

املادة وما ع يك إال أن تهضمها. سيكون من الضروري نشر ا عما  

ال ام ة ملاركس وإنج ء ولينين وس الين وغيرهم من كبار املاركسيين. 

دل يمكنك هنا هكلا يتسنى لنا أن نعري "ال حريفيين" )إذا أر 

إضافة خروشتشيوف(  وتح ي هم بش   جيد وأكثر عمقا من 

 وعلى ما يبدو 
ً
اآلخرين إما فيهم اديقك تروتس ي اللي كان موجودا

 ."
ً
 أنه ك ب شيئا

                                                 
178 Che Guevara, “Reuniones Bimestrales”, December 1964, p. 

566. Cited in Yaffe, Che Guevara: The Economics of 

Revolution, p. 235. 

179
 Ibid., p. 235. 
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لم تسعف ڠيڤارا محاوالته إذن ينذى إنفسه عن 

التروتسكيين وغيرهم. وبالرغم من معارض ه الشديدة ملحاكاة أي 

سياس ٍي أو اق صادي آخر  أو إلصا  اسمه بهلا  حءٍب أو أي نظام

"  فقد تعاضدل عوام  
ً
 مس قال

ً
ال يار أو ذاك  وأن يظ  "شيوعيا

عدة توحي ل كثيرين إاملقاربة واملقارنة إين ڠيڤارا وليو تروتس ي رغم 

 الخالفال ا يديولجية إين االثنين  ومن أهم هله العوام :

رل لها ا دإيال  نقد ڠيڤارا ل ماركسية الدوغمائية -
ّ
التي نظ

السوفييتية  كما رأينا في أكثر من موقع في هلا الك اب  ما ساهم في 

 اإليحا  إقرب ڠيڤارا من تروتس ي؛

موقفه الناقد والرافض ل بعية ا حءاب الشيوعية وخااة  -

في أميركا الالتينية ل ع يمال موسكو  ومعارض ه لسياسال ت ك 

 ل الكومنترن؛ا حءاب وانصياعها ل ع يما

كراهي ه امل ذا ة لإلدارال والقيادال البيروقراطية ل  ك  -

 ا حءاب؛

 عن إدخا  بعض أش ا   -
ً
ان قاده ل ينين واع باره مسؤوال

 املءاحمة الرأسمالية في االتحاد السوفييتي خال  ا "نيب"؛ 

إيمان ڠيڤارا إالثورة الدائمة ونضاله من أج  نشر الثورة  -

 الالتينية بعد ان صارها في كوبا.في أميركا 

 ل صناعة  أقام عالقال 
ً
صحي  أن ڠيڤارا  حين كان وزيرا

طيبة مع التروتسكيين ووفر لهم الحماية حين دعت الحاجة إلى 

ذلك   نه نظر إليهم كثوار وح فا  )وإن اخ  ف معهم في بعض 
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ا مور(  و نهم أيدوا س تة )دولة( الحءب الواحد اللي تذسس في 

 كوبا بعد ان صار الثورة وإن كان إينهم من ان قد ش   هلا الحكم.

  جء  من الكم الضئي  اللي نعرفه عن عالقة 
ً
هلا هو  إذا

ڠيڤارا إالتروتسكيين خال  توليه مسؤولياته الحكومية والحءبية في 

كوبا وموقفه من أطروحال ليو تروتس ي ومجم  الحركة 

غم أننا ما زلنا إحاجة إلى املءيد من التروتسكية في كوبا والعالم. إالر 

ا إحاث لدراسة  غير أنه من املعروف أن ڠيڤارا دافع عن حرية 

التروتسكيين الكوبيين في ال حرك وال عبير عن وجهة نظرهم  

واع برهم جءً ا من القوى املاركسية التي أيدل الثورة الكوبية  كما 

با. وربما يكون أنه ساهم في إطال  سراح بعضهم من السجن في كو 

 
ً
هلا أحد أسباب اف  ان بعض التروتسكيين بڠيڤارا اللي آمن حقا

 ومارس الثورة الدائمة.

 

 االن قادال التروتسكية 

تقف عدة عوام  خ ف نقد التروتسكيين لڠيڤارا أهمها أن 

تح ي  ڠيڤارا ونقده ل سياسال السوفييتية و"ل دلي  االق صادي 

  نه لم "يفهم السوفييتي" كان  من وجهة 
ً
نظرهم  قاارا

الس الينية"  و نه لم يدرك أن االتحاد السوفييتي قوة إمبريالية 

وفق ال ح ي  التروتس ي وليس مجرد قوة م واطئة مع اإلمبريالية 

 العاملية وقاإ ة ل  عايش الس مي مع املعسكر الرأسمالي.
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في أدإيال املنظمال التروتسكية ومواقعها التي تمأل دنيا 

السياسة وخااة فضا  الشبكة العنكبوتية يعثر املر  على الكثير 

من النقد وال ح ي  ملواقف وأطروحال تش ى ڠيڤارا. ومن أهم 

( 1االن قادال التروتسكية لڠيڤارا ت ك التي ت محور حو  )

( عالقة ڠيڤارا مع االتحاد السوڤييتي إما 2"ماركسية" ڠيڤارا  و)

يتي والسياسال االق صادية ذلك نقده لنمط اإلن اج السوڤي

( دور 3والعالقال الدولية لالتحاد السوڤييتي في ت ك الحقبة  و)

  180التبقة العام ة.

 

 حو  "ماركسية تش ى ڠيڤارا":

 ڠيڤارا لم يفهم الس الينية

يذخل الكثيرون من التروتسكيين على ڠيڤارا أنه  وعلى 

تمكنه  الرغم من سعة معرف ه ومداركه السياسية والنظرية  فان

من النظرية املاركسية كان "وحيد الجانب وغير مك م ". كما يّدعي 

بعض املاركسيين  خااة إين افوف ال يارال التروتسكية  أن 

ڠيڤارا لم يفهم الس الينية )يقصدون إالتبع أنه لم يفهمها كما 

يفهمونها هم  أو كما يريدونه أن يفهمها(  وهو ادعا  ينتوي على 

تسكيون عن ترديده وهو أنهم وحدهم وال أحد وهم ال يكف التر 

 غيرهم يفهم الس الينية أو في مقدوره أن ين قدها.

                                                 
التي يسلط ميشيل لوي في كتاباته عن ڠيڤارا الضوء على العديد من االنتقادات  180

 تعرض لها األخير في نقده للسياسات السوفييتية.
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 نقد ڠيڤارا لالتحاد السوفييتي

النقتة ا ساسية في نقد التروتسكيين لڠيڤارا أنه أحا   

من وجهة نظرهم  أسباب املذز  اللي وا  إليه االتحاد السوڤييتي 

السياسة االق صادية الجديدة "نيب"  في س ينيال القرن املاض ي إلى

وهي السياسال والختط االق صادية التي طرحها لينين في 

ال ختيط االق صادي لالتحاد السوڤييتي ورأى فيها ضرورة إلنقاذ 

البالد بعد ان صار الثورة البولشفية والحرب ا ه ية التي غرقت 

مع أنه أكد  . وقد أمل  ڠيڤارا أكثر من مّرة 1922-1917فيها البالد 

 
ً
در ل ينين أن يبقى حّيا

ُ
أن هلا انتباع ذاتي إاملت ق  إلى أنه لو ق

  181 الح أختا  هله السياسال االق صادية.

 إذن ا "نيب" هي املسؤولة عن االتجاه 
ً
كان ڠيڤارا مق نعا

املوالي ل رأسمالية في االتحاد السوڤييتي وأنها تضمنت بعض 

ى ظهور امليو  ال ارثية وإلى عودة العناار الرأسمالية التي أدل إل

 . 1963الرأسمالية التي شهدناها في االتحاد السوڤييتي عام 

 

 ال ق ي  من دور التبقة العام ة

تّدعي بعض ا دإيال التروتسكية أن اشتراكية ڠيڤارا كانت 

خاطئة  نها ق  ت من دور التبقة العام ة في ال غيير االج ماعي وفي 

راكي. أما أسباب هله املواقف  حسب ا دإيال مرح ة ال حو  االشت

                                                 

181
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 236. 
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التروتسكية  ف عود في جءٍ  منها إلى خ في ه التبقية كونه من 

 أو 
ً
التبقة ا رجن ينية الوستى  وفي جءٍ  آخر  نه لم يكن منخرطا

  ٍي من أحءاب أو منظمال الحركة العمالية. ويضيفون إلى 
ً
منتسبا

 
ً
إذف ار ال يارال القومية في أميركا  هله ا سباب أن ڠيڤارا كان م ذثرا

الالتينية في القرن ال اسع عشر مث  سيمون إوليفار وقادة الثورال 

  إيمي يانو ساإاتا 1918 - 1910واالن فاضال الفالحية في املكسيك 

Zapata Emiliano وبانتشو فيّياPancho Villa . وقد تتورل هله

قادتها  في مرح ة كانت فيها  ا ف ار وال يارال القومية والثورال التي

التبقة العام ة والحركة العمالية في إ دان أميركا الالتينية ما زالت 

في طفولتها. لللك فان ڠيڤارا لم ي  قط الدور املركءي اللي لعب ه 

  إ  أكّد على 1917التبقة العام ة في الثورة البولشفية لعام 

 رب العصاإال.أولوية وادارة دور الفالحين في إستراتيجية ح

ويسو  الترتسكيون مثا  عما  املناجم في إوليفيا وأن 

ڠيڤارا  على الرغم من القوة الهائ ة التي اتصف بها هؤال  العما   

لم يس وعب حقا الدور ال امن ل تبقة العام ة في الثورة 

االشتراكية  وحتى في دو  مث  إوليفيا حيث يش  ون أق ية من 

لضعف عند ڠيڤارا  إاإلضافة إلى عوام  الس ان. لقد كان لهلا ا

 على ا ف ار التي كونها في وقت الحق.
ً
 مباشرا

ً
 أخرى  تذثيرا
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 الفصل األربعون

 ڠيڤارا إين التشهير والتشويه

 

ال نبالغ إذا ق نا أن نقد ڠيڤارا خال  حياته وبعد 

واوب  استشهاده كان  وما زا   يذتي من ك  حدٍب 

 182من أعدائه كما أولئك اللين يّدعون مناارته.

وإذا كان املر  ي وقع أن يذتي نقد ڠيڤارا وتشويه 

فكره وتدمير إرثه  هو ا مر التبيعي من قب  أعدائه 

اإلمبريالية والرأسمالية الغربية وا ميركية خااة  -

 –ومنظريها ومروجي ختابها وإعالمها 

 أن التشويه وال حريف ا 
ّ
ل لين لحقا بڠيڤارا لم ي وقفا عند إال

هؤال . فقد ساهم في ما ُيسمى "نقد ڠيڤارا" وما تضمنه من تحريف 

وتشويه  يساريون وماركسيون من شتى ا لوان. ولع  "نقد" هؤال  

  نه آٍل من جهال يسارية واشتراكية 
ً
هو ا ختر وا كثر تدميرا

اهم في تشويه فكره وشيوعية  أو هي تّدعي ذلك على ا ق   و نه يس

ومصداقية نضاله وحتى استشهاده  كما أن آثار هلا التزييف 

                                                 

 على عينة من هذه التهم راجع كتاب: لالطالع 182

Llosa, Alvaro Vargas, The Che Guevara Myth and the Future of 

Liberty, The Independent Institute, Oakland, USA, 2006. 
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 على وعي ا جيا  الناشئة التي كانت محور 
ً
والتشويه تكون أكثر وقعا

 اه مام ڠيڤارا وأم ه في الغد الجديد و"اإلنسان الجديد". 

ولع  أطروحة ڠيڤارا في حرب العصاإال أنصع مثا  على 

اختز  بعض هلا "النقد" في حاالل عديدة  ما نقو . فقد 

مساهمال ڠيڤارا الفكرية والسياسية واملاركسية والثورية 

والف سفية وا خالقية إلى "مغامرال فاش ة في حرب الغّوار"  ولكنهم 

تجاه وا وتناسوا نجاح الكفاح املسلح الثوري في كوبا واالن صار 

ميركا الالتينية  على واحدة من أعتى ديك اتوريال ال اريبي وأ

واملدعومة من قب  اإلمبريالية ا ميركية. إاإلضافة  وهنا يجوز لنا 

التساؤ : ه  كان هلا الش   من النضا  وما ك به ڠيڤارا في حرب 

بقى من إرثه؟
َ
 العصاإال هو ك  ما أنجءه الرج  في حياته وك  ما ت

لقد أغف  الكثيرون في معرض نقدهم لڠيڤارا وتجريحه  

   السيا  التي جا ل فيه أطروحال ڠيڤارا. عن عمد

أما اللين ي ومون ممارسال ڠيڤارا بعد ان صار الثورة  

 سياساته االق صادية وفش  حم تي 
ً
ثر وخصواا

ُ
الكوبية فهم ك

إشعا  الكفاح املسلح في الكونغو وبوليفيا  ويرون أنها أسا ل إليه 

اع عن هله ونسفت فكره كمقات  وثائر. ولسنا هنا في معرض الدف

السياسال وحصتها من الصحة والختذ  ولكن هؤال  ينسون أو 

يتناسون ما قدمه ڠيڤارا لكوبا وشعبها ما جع  منه  بعد سبع 

 ورفعه إلى 
ً
 أمميا

ً
  ثائرا

ً
سنوال من مغادرته إ ده ا رجن ين شاإا

مصاف قادة الدو  الكبرى مث  االتحاد السوفيتي والصين ومصر 

 ويوغسالفيا وغيرها.



 479 

 اإلشاعال: آلية التشهير

 وبقوة في الواقع القائم  كما في 
ً
ما زا  إرث ڠيڤارا حاضرا

 أن هلا ال ينتبق في الكثير من 
ّ
رمءية القدوة الثورية والنضالية. إال

الحاالل على الغرب الرأسمالي وأإوا  دعاي ه وإعالمه والتي تع مد 

ية وغيرها. حتى املصادر ا ميركية وخااة س ي آي إي أو وزارة الخارج

َمْن يّدعي منهم اإلنصاف واملوضوعية واملصداقية  سرعان ما 

يسقط في سخف االدعا ال وخبثها. لنذخل  على سبي  املثا   ما 

"... ومع ذلك   183يقوله هنري رين في ك اإه "سقوط تش ي ڠيڤارا"

فقد حاولت في هلا الك اب أن أسرد القصة دون انحياز ملجموع ين 

م ع ك  منها إقناعال قوية وم ناقضة  تحاو  حّ  من البشر  ت 

الخالفال فيما إينها  ولألسف  إتريقة إدائية ما زالت )أي 

 184التريقة( عادة البشرية".

 وهراً  من اع بار النضا  اللي 
ً
فه  من حجة أكثر سخفا

خاضه تش ى ڠيڤارا ضد اإلمبريالية ا ميركية وضد الهيمنة ا جنبية 

 إين "مجموع ين ذال قناعال قوية وضحى إحياته في سبي
ً
 ه  اراعا

 مجرد قناعال كما يوحي لنا ال اتب  أم 
ً
وم ناقضة"! ه  ا مر حقا

ُهقت في سبي ها أرواح املاليين من البشر عبر 
هو اراع إين مصالح ز

                                                 

183
 Ryan, The Fall of Che Guevara. 

الكاتب نفسه ب"المؤرخ المحترف" والذي حظي كتابه بنشره من مؤسسة  يعّرف

Oxford University Press التي تعتبر عريقة في المعايير األكاديمية والبحثية ،

 األميركية والغربية.

184 Ryan, The Fall of Che Guevara, p. vii. 
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نت من أج ها حروب ال 
ُ

خمسة قرون من عمر الرأسمالية  وش

  تحص ى  حروب كونية وإق يمية ومح ية وأه ية؟

 ليبرهن على أن:
ً
 كامال

ً
 بعد هله املقدمة  يستر ال اتب ك اإا

" لسياسال كاسترو منل أن ال قى إه  -
ً
ڠيڤارا كان "عميال

 حتى استشهاده. 1955عام 

وأن حكومة الواليال امل حدة لم تق   تش ى ڠيڤارا ولم  -

تذمر إق  ه  رغم أنها كانت "منخرطة بعمق" في تصفية مجموعة 

 قات ين الثّوار.ڠيڤارا من امل

*** 

سنذتي في هلا الفص  على العديد من التهم التي ألصقت بڠيڤارا 

 
ٌ
ومسيرته ونضاله. وهي تهم تص نا من مصادر مخ  فه تجمعها غاية

واحدة: تشوية الثائر وتدمير فكره وحرمان ا جيا  الناشئة من إرثه 

وع مية الثوري. غير أن هله التهم  والتي تبدو وكذنها موضوعية 

وعلى اخ الف مصادرها  تتسم إذنها تسو  لنا وقائع وأقوا  وأفعا  

تنسب إلى ڠيڤارا ولكنها مذخوذة خارج سيا  الكفاح الثوري ومن 

منظور معاداة الشعوب وكفاحهم وثوراتهم  وت عامى إاملت ق عن 

الق   اإلمبريالي اليومي  الخفي واملع ن  واالستبداد والقمع 

 املتستر إذكلوبة الديمقراطية ا ميركية والغربية. والسجن وال عليب

من ت ك القائمة التوي ة من التهم واإلشاعال التي ألصقت 

 منها في املحاور ال الية:
ً
 بڠيڤارا  نقدم فيما يلي بعضا
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( الخالف إين ڠيڤارا وكاسترو وسوف نفرد الفص  ال الي ملناقشة 1)

 العالقة إين الرج ين.

 ر مستبد( ڠيڤارا: دك اتو 2)

 ( ڠيڤارا "االن حاري"3) 

اح دموي 4)
ّ
 ( ڠيڤارا... سف

 ( هءائم ڠيڤارا وفش ه5)

 ( ختر ڠيڤارا على السالم العاملي6)

 

 ڠيڤارا: دك اتور مستبد

 شهوة الس تة وحب العظمة ■

أضافت البروباغندا الرأسمالية واإلمبريالية تش ى ڠيڤارا إلى 

وعلى الرغم من االخ الف إين قائمة "التغاة أمثا  س الين وماو"  

هؤال  "التغاة"  فان ما يجمعهم  وفق هله البروباغندا  هو شهوة 

الس تة املت قة واالستبداد  وهلا املشترك يفو  إكثير كافة 

 الفروقال ا خرى إينهم.

ت حدث الدعاية اإلمبريالية عن شهوة تش ى ڠيڤارا ل س تة  

ى مم   ال الناس وعن حبه ل عظمة ورغب ه في االستيال  عل

وحياتهم وإلغا  إرادتهم الحرة والستو على البنوك واس خدام 

الثورة  "ترخيص" سرقة مم   ال اآلخرين. غير أنهم ال يوافونا 
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إ فسير ل  ناقض الواضح  أال وهو أن هله الشهوة تناقض ك  ما 

آمن إه ڠيڤارا وناض  من أج ه  كما أنها ال تجيب على السؤا  

  ف ماذا تخلى عن ك  البسيط ال ال
ً
ي: إذا كان الرج  متس تا

مناابه في الحءب والحكومة الكوبية ليلهب ويناض  إلى أماكن 

تس عص ي فيها ظروف العيش وإم انية البقا  مث  الكونغو وأدغا  

 إوليفيا.

 الديك اتورية ■ 

 مث  إاتيس ا  
ً
يتهمون ڠيڤارا إذنه كان في الجوهر دك اتوريا

مقولتهم حو  "ق عة االستبداد" في كوبا: " كان ويرددون دون ك   

تش ى ڠيڤارا هو العق  املدإر وفيد  كاسترو هو الق ب  أما راؤو  

 كاسترو ف ان القبضة".

غير أنه تجدر املالحظة أن التشهير بڠيڤارا ليس الغاية 

الوحيدة من مث  هله الك اإال  إ  إن غاية هلا الختاب أبعد من 

راكية نظام استبدادي دك اتوري يغ ف ذاته ذلك ومفادها أن االشت

إالدفاع عن حريال وحقو  الفقرا  والعما  والفالحين. وأنها 

 من 
ً
)االشتراكية( تس خدم الخداع ا يديولوجي والسياس ي انتالقا

أن عبودية العق  هي الختوة ا ولى نحو القمع واالستبدادي 

 والعبودية والقبو  بها. 

و  وخبٍث على إيصا  هله وقد عم  هلا الختاب بهد

الفكرة  التي طاملا تسلحت بها الرأسمالية واإلمبريالية والفاشية في 

معاركها مع االشتراكية طي ة القرن العشرين. وبعد هلا الفرش 
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ا يديولوجي يسترس  الختاب في معءوف ه املقءزة إذن الرأسمالية  

ا كاذيب التي  هي "نبراس الديمقراطية والحرية و..."  وهي التي تعري 

يقوم ع يها القمع واللرائع التي تذسس ملنتق وعقالنية تس ط 

 الدولة وتبرر قمعها )املقصود هنا هو ا نظمة االشتراكية الساإقة(.

 

 ڠيڤارا "االن حاري"

"؟ ■
ً
 ه  كان ڠيڤارا "ان حاريا

ال شك أن تش ى ڠيڤارا كان ي وقع رحي ه املبكر  كما أنه كان 

 يدرك أن رسال ه ل
ً
ن ت حقق إين لي ة وضحاياها  إ  ت ت ب تحوال

 في املج مع يح اج إلى أمٍد طوي . وقد أكّد على ذلك 
ً
 وجلريا

ً
عميقا

 على 
ً
مّرال ال تحص ى في ك اإاته وختاإاته. للا  نراه يركء دوما

 185مخاطبة جي  الشباب  نه الجديرة إحم  رسال ه ورؤي ه.

يسو  بعض ناقدي ڠيڤارا وغيرهم من امل خصصين 

وامل فرغين ل تشهير إه  يسوقون مثالي حم تي ڠيڤارا العسكري ين في 

الكونغو وبوليفيا وفش هما اللي أودى إحياته ورفاقه كدلي  على 

هلا النزوع نحو االن حارية واالس خفاف إالحياة وقيمتها  إ  

 ول وأنه "يريد أن يمول". لالدعا  إان ڠيڤارا كان يسعى إلى امل

                                                 

التقارير أن جمال عبد الناصر كان يبدي امتعاضه من حديث ڠيڤارا المتكرر  تذكر 185

 عن الموت خالل زيارة األخير لمصر.
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 ما يحاولون 
ً
لع  هله التهمة من أسخف التهم التي كثيرا

تقديمها على ش   "النقد املوضوعي". وليس هناك أبعد عن 

الحقيقة من القو  إانه سعى إلى املول حين انخرط في الثورة 

 في الكفاح اللي خاضه في الكونغو وبوليفيا. وفي 
ً
الكوبية  والحقا

م عمد لحقيقة املناض  الثوري اللي يريد من خال   هلا تغييب

نضاله وقدوته وتفانيه أن يكشف للجماهير أس وب النضا  والفع  

اللي ع يها أن ت قدي بها في نضالها العنيد ضد أعدائها  إذا أرادل 

 أن تحقق النصر والقضا  على االس غال  والقمع واالضتهاد 
ً
حقا

التي هي غاية الثورة  ومع إدراكه والظ م. وفي سبي  هله الغاية  و 

ب  ڠيڤارا أن يعرض 
َ
ال ام ل مخاطر التي تحيق إالعم ية الثورية  ق

حياته للختر وأن يناض  حتى املول. ولع  هلا ما أراد ڠيڤارا أن 

يقوله في شعاره املعروف واللي اع اد على تكراره في خ ام ختاإاته 

 .Patria o muerteوك اإاته:"الوطن أو املول" 

إاإلضافة إلى ذلك  تجدر اإلشارة إلى أن املقوالل التي 

وافت تش ى ڠيڤارا إاملغامر واالن حاري  وخااة حم  ه في أدغا  

غف  الظروف 
ُ
إوليفيا التي أودل إحياته  تجافي الحقيقة وت

املوضوعية التي أدل إلى عءل ه في أدغا  إوليفيا وإعاقة واو  

لحءب الشيوعي البوليفي اإلمدادال املوعودة ودور الحءب ا

وتع يمال القيادة السوفيتية وغيرها من مالبسال ت ك املرح ة. كما 

أن هله املقوالل تتنكر لحقيقة أن ڠيڤارا  اللي كان قب  ك  ش ي   

 إقدرة الجماهير ودور 
ً
 مؤمنا

ً
 عسكريا

ً
 وإستراتيجيا

ً
 ماركسيا

ً
ثوريا

ر الظروف ومسؤولية الفرد في اناعة الحدث  كان يدرك بعمق دو 

 وال تورال املوضوعية وسياقها ال اريخي واالج ماعي. 
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وسوا  أختذ ڠيڤارا في حم  يه في الكونغو وبوليفيا أم ال  

فان السؤا  ا هم يبقى: ملاذا قرر ڠيڤارا  بعد أن شغ  منااب 

حكومية وحءبية رفيعة في كوبا  العودة إلى البندقية وخوض الكفاح 

ه العق  اإلمبريالي وال ع اه منظريه وال املسلح؟ وهو سؤا  ال يرا

 يختر لهم على إا .

 شجاعة... مغامرة... أم عق نة الخوف؟ ■

تصور الدعاية املغرضة "وبتوليال" هوليود السينمائية 

ڠيڤارا على أنه مغامر وت صق إه افال االسته ار واملجازفة. 

ر والحقيقة أن شجاعة ڠيڤارا لم تدفعه لإلقدام على ا ختار غي

املحسوبة إ  تح ت مس كي ه إالثورية وال ذني وال عق  والشعور 

العميق إاملسؤولية حيا  سالم ه وسالمة رفاقه. إذ لم تكن 

 إحد ذاتها  إ  وسي ة نضا  من أج  
ً
الشجاعة لدى ڠيڤارا غاية

القضية والثورة. للا  سعى إحرص شديد  ومن منظور االع بارال 

ال حكم إالختر إاملقدار اللي يس تيع اإلستراتيجية والسياسية  إلى 

أن ي عاطى معه  ف ان ڠيڤارا يعق ن الخوف لي غ ب ع يه وي جاوزه 

  186كي ي غ ب على املخاطر املحيقة إه.

                                                 

الحيثيات التي أحاطت بالساعات األخيرة من حياته والتي أصبحت في متناول  لعل 186

الجميع مثااًل على ذلك. لقد أدرك تشى آنذاك انه ال سبيل للنجاة فواجه الموت برباطة 

جأش ال تتأتى إاّل لرجال من أمثاله. فعندما دخل الجندي المخمور المكلف بإطالق 

ير على األرض، نظر ڠيڤاراإلى الجندي الذي النار على تشى الغرفة حيث جلس األخ

ترتعد فرائصه بهدوء وسكينة ورأى يديه المرتجفتين الممسكتين على المسدس، فارتد 

 إلى الحائط خلفه وصرخ به أن يطلق الرصاصة. 
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 غير آإه  
ً
هكلا  على سبي  املثا   كان ڠيڤارا جسورا

إاملخاطر حين قرر العم  واإلقامة في مستشفى البرص في أدغا  

اللي رافقه  Alberto Granadoلبرتو جرانادو البرازي  مع اديقه ا

والتي أابحت موضوع الفي م الشهير "يوميال  1953في رح  ه عام 

 أن ڠيڤارا لم يم تي هله املشقال إدافع 
ّ
الدراجة النارية". إال

 مع الفقرا  واملرض ى ورغبة في 
ً
 ووقوفا

ً
املجازفة واملغامرة إ  التزاما

عيشية. كللك لم يكن ڠيڤارا ال عرف على أوضاعهم وظروفهم امل

 حين قرر االنضمام إلى قوال الثورة الكوبية  وحين امد 
ً
مغامرا

مع طالئعها طي ة سبع أيام عسيرة وسط ا عااير التي عصفت في 

على ظهر الياخت جرانما اللي نق  الثوار من  1956ديسمبر  2

 الساح  املكسي ي إلى شواطئ كوبا. وما أن وا وا إلى جبا  سييرا

في جنوب شرقي كوبا حيث كانت قوال  Sierra Maestraمايسترا 

الديك اتور الكوبي إاتيس ا إان ظارهم في كمين أودى إحياة ج ة 

 من أا  واحد وثمانين 
ُ
 على اثني عشر رجال

ّ
املقات ين ولم ُيبقى إال

 كان ڠيڤارا إينهم. 

 أن هلا ك ه لم يشفع بڠيڤارا  إ  اس مر ال حام  ع يه 
ّ
إال

  حياته وبعد مق  ه  فذحاط بسيرته ومواقفه الكثير من التزوير خال

 املغرض سوا  خال  مرح ة الثورة في كوبا أو بعد مغادرتها.

 يركض ورا  وهٍم أو معركٍة دون 
ً
لم يكن ڠيڤارا عاإثا

 ملشروع ثورة 
ً
كيشوتية  كما يّدعي اإلعالم الرأسمالي  إ  كان اانعا

 تبدأ في كوبا وتم د ل تا  اإل
ً
نسانية إذسرها  كما كان قارئا

 ل  اريخ وحراك الشعوب وقوانين الصراع وديالك يكية 
ً
م فحصا
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ال ناقضال االج ماعية والتبقية. أما عندما يحين وقت املواجهة 

مع العدو فقد كان تش ى يدرك أن املق   يكمن في الخوف والتردد  

  187فنراه ينفض هله ا وهام وي قي إ   ثق ه في املعركة.

 انمية ڠيڤارا ■

 Cult of Che Guevara The 

يرتدي الكثيرون من الجي  الشاب في كافة أاقاع املعمورة 

قميص تش ى ڠيڤارا وبعضهم ال يعرف من هو ااحب الصورة أو 

يعرفون الق ي  عنه. ولسنا هنا في ادد نقاش رمءية هله القمصان 

أو الدفاع عن جه  الناس إمن يع قون على ادورهم  ولكن 

الدعاية اإلمبريالية تس خدم هله الظاهرة في تكريس كلإة "انمية" 

ڠيڤارا من أج  القدح إه  فذتباع الصنمية ال يعرفون الحياة 

الحقيقية والفع ية لصنمهم وال يعرفون ابسط الحقائق املوضوعية 

 وال اريخية عنهم.

وجه إلى ڠيڤارا تهمة س عنة ذاته وترويج الثورة 
ُ
 ما ت

ً
كثيرا

رأسمالية" وكذنه هو املسؤو  عن هلا حتى بعد  ك"س عة

استشهاده. وال يخفى أن امل اجرة بڠيڤارا وأيقون ه واس خدام اسمه 

ورمءه هله اناعة رأسمالية إام ياز وأن ال جار الرأسماليين هم 

 اللين ين فعون من ذلك ويجنون ا رباح.

اح دموي 
ّ
 ڠيڤارا... سف

                                                 
عن كاسترو انه كثيرًا ما كان يخشى على سالمة ڠيڤارا ويحرص على  ُيروى 187

 الذي قد يلحق به.حمايته من األذى والحد من الضرر 
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   اتهمتصفية اآلخرين واالستيال  على مم  ■

أي اس خدام القوة والس تة في حمالل البتش إا إريا  

تصفيتهم )يقصدون الخونة والعمال ( واالستيال  على مم   ال 

اآلخرين )يقصدون تذميم ا راض ي والشركال والبنوك... الخ(  على 

أرضية تبريرال أخالقية أو إيديولوجية ل  غتية على دوافعهم 

 الحقيقية.

إالتبع في سيا  اتهام كافة ا نظمة االشتراكية ك  هلا يذتي 

إاس خدام عنف وهيمنة الدولة في إعادة توزيع الثروال أي أنهم 

بعد أن يقيموا إنية اق صادية إن اجية يعمدون إلى أساليب 

 سياسية ل حقيق مصالحهم وثرواتهم وخ ق طبقة طفي ية من فعة.

اإلمبريالي  فالختاب اإلمبريالي ال يرى مسؤولية االس غال 

الرأسمالي  إ  يعءو مشاك  الفقر والعوز والقمع إلى الشعوب 

وا نظمة في أميركا الالتينية  وال يرى قيمة اإلاالح الءراعي سوى 

"نءع" ا راض ي من ايدي ا غنيا  ومنحها ل بيروقراطية في الحءب 

 الحاكم. 

 ين ظر اإلجاإة:
ً
 أما في حالة ڠيڤارا  فان السؤا  يظ  عنيدا

 كيف ينتبق هلا على ڠيڤارا اللي ضحى إ   ش ي ؟

 دموية ڠيڤارا والعنف الثوري  ■

التي ك بها  -تستشهد الدعاية اإلمبريالية إذقوا  تش ى ڠيڤارا 

في مراح  مخ  فة من حياته وفي سيا  محاربة العدو سوا  على 
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مس وى العدو املحلي في كوبا أو العدو اإلمبريالي خال  مرح ة تصفية 

ل كرس مقولة  -ال  والخونة التي ت ت ان صار الثورة الكوبية العم

أن ڠيڤارا سفاح دموي وقات  لألإريا . هكلا ينق ب حديث ڠيڤارا 

عن "العنف الثوري" وا خالقي ليصب  عند ك بة مذجورين لرأس 

 ي ّم تذوي  
ً
 ل دما . وهكلا أيضا

ً
 م عتشا

ً
 لألإريا  وعنفا

ً
املا  ق ال

ڤارا في مقال ه الشهيرة في مج ة وتحريف أطروحال ڠي

"الترايكون ينن ا " وقوله ما معناه أن الكراهية عنصر من عناار 

النضا  وأنها تدفع اإلنسان إلى ما ورا  قدراته البشرية إلى الق ا . 

 أما في نظر اإلمبرياليين فان اإلنسان حينها يصب  "آلة ق  ".

في الحقيقة ُيتهم ڠيڤارا إانه كان قاس ي الق ب  وقد كان 

 مع أعدا  الثورة والخونة والعمال   ولكنه كان أيضا 
ً
 واارما

ً
قاسيا

 على نفسه قب  غيره  وربما هلا هو عين اإلنصاف.
ً
 قاسيا

ولع  ما يجدر ذكره في هلا الصدد  وهو ما ُعرف عن  

ڠيڤارا كتبيب أثنا  الثورة الكوبية  أنه أولى أسرى العدو من 

عناية خااة  وكان  كما يعرف الكثيرون  عسكر الديك اتور إاتيس ا

من الكوبيين  َمْن شّجع العديد من جنود النظام الكوبي إلى إلقا  

 إياهم إالحفاظ على حياتهم 
ً
السالح وتس يم أنفسهم ل ثورة واعدا

واملعام ة حسنة. وفي هلا الصدد يقو  الجنرا  نيكوالي ليونوف  

الروسية  إنه ال قى امل قاعد من خدمة االس خبارال الخارجية 

في املكسيك قب  انتالقة الثورة الكوبية  1956ڠيڤارا  و  مرة عام 

 إن َمْن كان يعرف 
ً
ووافه إذنه "شخصية قوية"  ثم أضاف قائال

.
ً
 ڠيڤارا ال يمكنه أن يصد  انه كان قاسيا
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 اإلعدامال واملحاكم الثورية بعد الثورة الكوبية ■

لي تروج لها البروباغندا يتو  مس س  "جرائم ڠيڤارا" ال 

 عن 
ً
اإلمبريالية الغربية وربما يص  ذروته إلى تعيين ڠيڤارا مسؤوال

املحاكم الثورية التي قامت بعد ان صار الثورة الكوبية. وهنا ت خبط 

الك اإال وتتناقض اإلحصائيال ومصادرها في عدد َمن أادر ڠيڤارا 

در وهمية حكم اإلعدام فيهم  وَمْن يدري كم من هله املصا

  قة! 
َ
 وُمخ

إن عدد َمْن أادر ڠيڤارا حكم  املصادر بعض تقو   -

 188أو أق ؛ 200 إحقهم إ غ اإلعدام

  حسب قو  اليساري 700ثم يرتفع هلا الرقم ليص  إلى  -

 املرتد خورخى كاس نييدا؛

 2000أما مصادر أخرى ف لكر أن هلا الرقم يص  إلى  -

 أي عشرة أضعاف الرقم اللي إد
ً
 أنا إه. شخصا

وفي توثيق مسؤولية ڠيڤارا عن "ق   املئال إ  اآلالف"  

يذتي إلينا الختاب اإلمبريالي وما ارح إه في يكس رودريجس 

Rodriguez Felix    عمي  املخاإرال املركءية ا ميركية. يقو

 في أدغا  
ً
رودريجس انه سذ  تش ى ڠيڤارا بعد أن سقط ا خير أسيرا

 عن  2000إوليفيا عن "أ  
ً
شخص أو ما يقارب" اللين كان مسؤوال

                                                 

 أو أقل. راجع 200 عدد الذين ُنفذ فيهم حكم اإلعدام بلغ 188

 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 230. 
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إعدامهم  فذجاإه ڠيڤارا إانهم "كانوا عمال  ا  س ي آي إيه" دون أن 

 أن ي تر  إلى ا رقام  فما كان من عمي
ّ
  الس ي آي إيه رودريجس إال

اس خدم هله الح اية ل ؤكد أن اللين تم إعدامهم في ت ك املحاكم 

  189الثورية قد إ غ ا لفين.

تجدر اإلشارة إلى أن الكثير من املصادر التي تستند إليها هله 

اإلشاعال  هي مصادر مخاإراتية غربية إمبريالية مث  وكالة 

 ركية وغيرها.االس خبارال املركءية ا مي

نسو  هله االتهامال ل نوير القارئ إذكاذيب وأساليب 

البروباغندا اإلمبريالية  ولسنا في ادد الرد ع يها فذفعا  ڠيڤارا في 

مرح ة ما بعد ان صار الثورة الكوبية وبنا  االشتراكية  ثم انتالقه 

نحو الكونغو وبوليفيا لنشر الثورة ا ممية  هله ا فعا  تنتق 

 ة الرج  وتفند ا كاذيب واالفترا ال. إحقيق

في مقاإ  البروباغندا اإلمبريالية  يؤكد جون أندرسون  وهو 

  أنه لم لم 190في تقديري ااحب أفض  سيرة حياة لتش ى ڠيڤارا

يعثر على أي مصدر موثو  يشير إلى حالة واحدة نفل فيها ڠيڤارا 

فلل  حكم اإلعدام بشخص إري . ويضيف إن أح ام اإلعدام التي
ُ
ن

إذوامر من ڠيڤارا كان إحق َمْن اقترفوا جرائم عقابها اإلعدام في 

ظروف الحرب أو بعد انتهائها مث  أفعا  الخيانة واالغ صاب 

والق   وال عليب وغيرها. يقو  أندرسون: "أنا ال اتفق مع اولئك 

                                                 

189
 Llosa, The Che Guevara Myth, p. 14. 

190
 Jon Anderson, Che Guevara: A Revolutionary Life. 



 492 

 بسبب الثورال 
ً
 مخيفا

ً
اللين يقولون أن تش ي كان وحشا

دلي  ولست على إينة من أن أإنا  اولئك واملحاكمال. لم أَر أي 

اللين تم إعدامهم قد طالبوا إالعدالة للويهم. لقد كان هناك 

الكثير من ال عليب وفر  املول في ظ  حكم إاتيس ا. هؤال   على 

وجه العموم  هم اللين لقوا مصرعهم. ولكن ه  أقام الثوار ت ك 

هم أن يفع وا املحاكمال إتريقة م ترفة؟ نعم  ف م يكن ينبغى ل

ذلك إ  ك السرعة وال إاس خدام في النياإة العامة َمْن لهم من 

العمر تسعة عشر سنة في محاكمال نع قد اليوم أنها كانت هءلية 

."
ً
 حصيفا

ً
  191وع نية. هلا لم يكن عمال

 

 هءائم ڠيڤارا وفش ه

يمث  "فش  ڠيڤارا" وهءيم ه حجر ا ساس في الدعاية 

ڠيڤارا. وقائمة "الهءائم" التي ُمني بها  وفق ت ك اإلمبريالية املعادية ل

 الدعاية  طوي ة وتشير إلى فش ه اللريع في "ك " محاوالته الثورية.

 من ت ك "الهءائم":
ً
 فيما يلي  أسرد ل قارئ جءً ا يسيرا

لم يفع  ڠيڤارا إال الق ي  في تدمير الرأسمالية غير أنه نجح في أن  ●

وفناجين قهوة ومداليال مفاتي  يصب  س عة رأسمالية: قمصان 

 وغيرها. هكلا ت   م البروباغندا. 

                                                 
191 Cihan and Bailes, An Interview with Jon Lee Anderson. 
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التشكيك إالقدرال الق الية واإلستراتيجية لتش ى ڠيڤارا في حرب  ●

الغّوار واالن صارال التي حققها في مدينة سان ا كالرا في أواسط 

 ومحتة مفص ية في 
ً
 إستراتيجيا

ً
الجءيرة الكوبية  واللي يع بر نصرا

ورة الكوبية. وتقو  هله البروباغندا إن هلا االن صار كان مسيرة الث

كلإة وإن هناك العديد من الشهادال التي تثبت  على سبي  املثا   

 إالع اد 
ً
أن سائق القتار اللي تم االستيال  ع يه واللي كان محمال

وا سلحة التي أرس ها الدك اتور إاتيس ا ملحاربة الثّوار  هلا السائق 

 
ُ
 وقب  الهجوم على القتار. كان مرشيا

ً
 وأنه استس م مسبقا

يا ل عجب  أال ي ف ق هلا ال فسير عن عبقرية إمبريالية 

ة؟ فالعق  اإلمبريالي ال ي ورع عن أي تفسير ويلهب إلى أبعد 
ّ
فل

املسافال واالح ماالل   نه ال يرى سوى ان صارال اإلمبريالية  أما 

 ظر إليها إازدرا  واح قار.ان صارال الشعوب وثوراتها فيغيبها وين

فش  وسحق ك  املحاوالل الثورية في ني اراغوا وجمهورية  ●

الدوميني ان وباغا وهايتي والتي عم  تش ى على تنظيمها وتدريبها 

 ودعمها بعد ان صار الثورة الكوبية.

 1964فش  محاولة الثورة في ا رجن ين عام  ●

 1965فش  حم ة الكونغو عام  ●

لوم ڠيڤارا وتحمي ه مسؤولية ما حص  في الكونغو وجرائم  ●

لورنت كاإيال. كيف يكون تش ى مسؤوال عن ك  ذلك  وليس 

 االس عمار وأدواته؟
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 1967-1966الفش  ا خير في إوليفيا  ●

فالسبب الرئيس ي في هلا الفش   وفق الرواية اإلمبريالية   -

رال السياسية هو تمسك ڠيڤارا إالس تة واح  ار اتخاذ القرا

 والعسكرية.

أما شكوى ڠيڤارا من أن الفالحين في إوليفيا لم ي عاونوا  -

معه  فينظرون إليها وكذنها فش  ڠيڤارا نفسه ويضيفونها إلى 

 مس س  هءائمه.

ثم يذتون إلى تخلي السوڤييت والحءب الشيوعي البوليفي  -

ي وزعيمه ماريو مونخى عن تقديم الدعم ال وجستي وال موين ف

أدغا  إوليفيا. وهلا في رأيهم ال يمكن أن يكون سوى دلي  أضافي 

 على عناد ڠيڤارا وتعن ه واح  اره ل قرار.

في نهاية ا مر  يخ صون إلى أن إوليفيا كانت "مغامرة  -

 هاوي حرب".

 ولكنه لم يكن جنرا  جياب"  يقو  ” ●
ً
لقد كان تش ى شجاعا

نفسه مسحة الثورية مروجو الدعاية الرأسمالية  "ليضفي على 

ودعم النضا  الفيتنامي" واللي خاض أشرس املعارك ضد أميركا 

 وأكبر هءائمها على اإلطال . 

نظرية البؤرة كانت "غبية"  ن املحاوالل فش ت إاس ثنا   ●

إاملئة من س ان أميركا  70ني اراغوا في أميركا الالتينية "حيث أن "
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وارتح وا إلى املدن في العقود  الالتينية غادروا مءارعهم في ا رياف

 ا ربعة ا خيرة".

ويتناس ى أصحاب "نظرية الغبا " هله أن السبب في اق الع 

هؤال  املءارعين من حقولهم ومصادر عيشهم التي اق اتوا منها 

لقروٍن طوي ة  هو السياسة االق صادية اإلمبريالية التي دمرل 

دن الصناعية حيث % إلى امل70الريف واملءارع ولفظت هؤال  ا  

القوا مصيرهم في الجوع والبتالة واالس غال  على أرافة املدن 

الكبرى في ت ك القارة )انظر  على سبي  املثا   تدهور ا وضاع 

االق صادية واالج ماعية في املكسيك خال  العقود ا خيرة ولكن 

إين دو   NAFTAبش   خاص وعلى نحو حاد بعد عقد اتفاقية ناف ا

الشمالية )الواليال امل حدة وكندا واملكسيك( في ا و  من أميركا 

  192(.1994يناير 

*** 

تقوم جهال وقوى م عددة  من كافة أطياف اليمين 

واليسار  إالحكم إالفش  على حم تي ڠيڤارا في الكونغو وبوليفيا 

 
ً
 ومشروعا

ً
 ونضاال

ً
بش   خاص  وعلى تجربة ڠيڤارا إرمتها  فكرا

  ويّدعي كثير
ً
ون ويكررون إن محاوالل ڠيڤارا والقيادة الكوبية وإرثا

. ويدفعنا هلا إلى طرح عدة أسئ ة:
ً
 خاطئا

ً
 في نشر الثورة كان تقديرا

ما اللي كان يضمن ان صار الثورة الكوبية حين انت قت  

وأي ضمانة لصمودها واس مراريتها وإم انية نشرها في أميركا 

                                                 
192 Llosa, The Che Guevara Myth, p. 20. 



 496 

امن لنجاح أي تجربة الالتينية؟ وباملنتق ذاته  ه  هناك من ض

 ثورية؟ 

أليس من حق الثّوار  بعد نجاح تجربتهم أن يسعوا لنشر 

 الثورة؟ أليس هلا ما يم يه ع يهم واجبهم الثوري؟

ملاذا ال  وقد نجحوا في ثورتهم وبنوا قاعدة ثورية ملساندة 

 الشعوب ا خرى وحركاتها الثورية؟

 على أن ال جارب 
ً
الثورية ال ت كرر ملاذا  إذن  الحكم مسبقا

وال يمكن نشرها؟ وه  من اإلنصاف الحكم من بعيد على هله 

 ال جارب ال اريخية؟

أال تسعى هله ال جارب في نهاية املتاف إلى ثورة على الظ م 

 واالستبداد وتحقيق الحرية والعدالة وال نمية االج ماعية؟

وفي هلا ك ه  تحاو  هله البروباغندا أن تخفي فءع 

الواليال امل حدة من نجاح الثورة الكوبية التي استنفرل اإلمبريالية 

ا ميركية  فذخلل هله ا خيرة تراد أي حركة ثورية في أميركا 

الالتينية وال اريبي وت صدى لها إ   ما أوتيت إه من وسائ  ال آمر 

 
ّ
يفوتنا هنا أن ال جارب الثورية لم تكن  والبتش والقمع. ويجب أال

مس وردة إ   كانت إتبيعتها تجارب أاي ة وعضوية نابعة من 

 مصالح الجماهير وطموحاتها. 
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ال شك أن هناك أختا  وقعت في إوليفيا. وهناك َمن يع قد 

أن ڠيڤارا أختذ في توقيت انتال  العمية العسكرية في إوليفيا  غير 

االع قاد إذن إوليفيا يمكن أن تكون ساحة  أن ڠيڤارا لم يختذ في

ل ثورة في القارة ا ميركية الالتينية  وأنه يمكن اإلطاحة إالنظام 

القائم وتغيير ا وضاع هناك  وأنه كان إعم انه خ ق الظروف 

املناسبة ل صمود الثورة واس مرارها لو توفر له الدعم البشري 

 الالزم. 

جاح حم تي الكونغو صحي  أنه لم يكن هناك ضمانة لن

  ولكن ه  هناك من 
ً
وبوليفيا  وربما كان اح ما  النجاح ضئيال

 ضمانة الن صار أي محاولة ثورية إما فيها الثورة الكوبية؟

 

 ڠيڤارا: ختر على السالم العاملي

 تهمة الشيوعية ■

  إ  كان 
ً
تركء الدعاية اإلمبريالية على أن ڠيڤارا كان شيوعيا

انضم إلى مجموعة الثوار الكوبيين وال قى  الشيوعي الوحيد حين

(. وفي الدالئ  والقرائن 1955فيد  كاسترو كاسترو في املكسيك )

على ذلك. تردد هله الدعاية أن ڠيڤارا اعترف  حين القي القبض 

 وأنه كان يدرس 1956ع يه في املكسيك عام 
ً
  إذنه كان شيوعيا

فارة السوفيتية في ال غة الروسية ويقيم عالقة مع أحد موظفي الس

املكسيك. وال ت ّ  هله الدعاية عن تكرار أن ڠيڤارا كان ورا  
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)الحءب الشيوعي  PPSال حالف مع الحءب الشعبي االشتراكي 

 في جلب فيد  كاسترو إلى 
ً
 أساسيا

ً
الكوبي آنلاك( وأنه كان عامال

 الشيوعية.

 ولكن ملاذا "تهمة" الشيوعية هله التي كان ڠيڤارا يعتز بها 

؟
ً
 ولم ينكرها أإدا

تذخل هله "التهمة" أهميتها ومركءيتها في الختاب الثقافي 

ال يبرالي الرأسمالي  ن الشيوعية ترتبط  في تكوين اللهنية الغربية 

ونظمها القيمية والثقافة الشعبية السائدة  إن جاز ال عبير  

 إاالستبداد والق   والقمع  وهي إذن  تهمة معيبة.

 الس مي والهجوم على السوڤييت رفض ال عايش  ■

يقو  ڠيڤارا "أننا كماركسيين نؤمن أن ال عايش الس مي 

 ين".
َ
 193إين الشعوب ال ي ضمن ال عايش إين املس ِغ ين واملس غ

غير أن الدعاية اإلمبريالية ليست معنية إما قاله الرج  

وناض  من أج ه  للا نراها تعمد إلى تكرار ا كاذيب وال  فيقال 

لعالقة إين ڠيڤارا والسوڤييت. وهله الدعاية ال ترى أن حو  ا

الخالف إين تش ى ڠيڤارا واالتحاد السوڤييتي والقتيعة التي حص ت 

إينهما كان بسبب نقد ڠيڤارا ل سياسة السوڤييتية في مسذلة 

ال عام  مع اإلمبريالية ا ميركية وال عايش الس مي معها  وال بسبب 

ڤييتي أو معارضة ڠيڤارا ملحاكاة نقده ل نمط االق صادي السو 

السوڤييت في البنا  االشتراكي ومن أج  االس قال  عن النمط 

                                                 
193

 Ibid., p. 19. 
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السوڤييتي  إ  إن جلور هلا الخالف  حسب هله الدعاية  تكمن 

في نءوع ڠيڤارا إلخضاع الواقع إلى ا يديولوجية ا رثودكسية 

 العميا  امل عن ة التي تميز بها. 

 ييتية أزمة الصواريخ السوڤ ■ 

من العسير أن تعثر على قرا ة ل اريخ أزمة الصواريخ 

السوڤييتية في كوبا دون أن تلحظ تركيز الدعاية الغربية على دور 

ڠيڤارا في هله ا زمة ومسؤولي ه عن تصعيدها. وفي الحقيقة أن 

 من العدو اإلمبريالي 
ً
 وجريئا

ً
موقف ڠيڤارا من ت ك ا زمة كان واضحا

لحظة ختيرة وحرجة ندر تكرارها في تاريخ العالقال  ا ميركي وجا  في

 مع موقفه مما أسموه في ت ك 
ً
الدولية. كما جا  موقفه م ناغما

 الحقبة ال عايش الس مي )إين املعسكرين الرأسمالي واالشتراكي(.

كان ڠيڤارا قد اّرح في ت ك اآلونة انه لو تسنى إإقا  

لم يسحبها السوڤييت الرؤوس النووية السوفيتية في كوبا أي لو 

"لكنا قد اس خدمناها ك ها ووجهناهم نحو ق ب الواليال امل حدة 

إما فيها مدينة نيويورك ذاتها  من أج  الدفاع عن أنفسنا ضد 

 العدوان". 

يمي  بعض املح  ين إلى تفسير تصريحال ڠيڤارا هله 

إخصوص أزمة الصواريخ السوڤييتية في سيا  داللتها السياسية 

على أنها تحدي ل واليال امل حدة  وال يذخلونها إمعناها الحرفي. أما 

البروباغندا الرأسمالية فتس خدم هله ال صريحال ل  دلي  على 

لعاملي"  وترى جريمة الواليال دموية ڠيڤارا وختره على "الس م ا
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امل حدة في إلقا  القناإ  النووية على هيروشيما وناكازاكي "حقا 

مت قا" لإلمبريالية في تدمير ما تشا  وحر  ما تشا  دون معارضة أو 

  194حتى تحفظ أو تسا  .

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194 Llosa, The Che Guevara Myth, p. 18. 
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 الفصل احلادي واألربعون

 تش ى ڠيڤارا وفيد  كاسترو: ه  من خالف؟

 

أثيرل  في الفترة ا خيرة من حياة ڠيڤارا  )ولم 

ت وقف حتى يومنا هلا(  إشاعال عديدة حو  

الخالفال إينه وبين رفيق دربه الءعيم الكوبي فيد  

كاسترو. وتعددل الروايال حو  دوافع هله 

الخالفال وكان من أهمها نقد ڠيڤارا لالتحاد 

السوفييتي والسياسال االق صادية الداخ ية في 

 كوبا ما ُعرف آنلاك ب"الجد  الكبير". 

وشاعت تفسيرال عديدة مفادها أن هله الخالفال كانت السبب 

ورا  مغادرة ڠيڤارا للجءيرة الكوبية وال وجه إلى الكونغو وبعدها إلى 

 إوليفيا حيث استشهد. 

ال يح اج املر  إلى جهد كبير ل واو  إلى االس ن اج إذن أحد 

اإلشاعال واالتهامال هو العدو الرئيس ي  املصادر الرئيسية لهله

وا زلي لتش ى ڠيڤارا والثورة الكوبية: اإلمبريالية ا ميركية. وهناك 

 كبيرا في اثارة هله 
ً
من املعتيال ما يشير إلى أن أو  َمْن لعب دورا

اإلشاعال كان في يكس رودريجء  عمي  املخاإرال املركءية ا ميركية 

 )س ي آي إي( من أا  كوبي و 
ً
  وكان م  فا

ً
قد أتينا على ذكره ساإقا

إاملالحقة االس خبارية ل حركال ڠيڤارا خال  السنوال التي سبقت 
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استشهاده  وهو اللي طار على عج  إلى ا دغا  البوليفية فور 

ت قيه خبر وقوع ڠيڤارا في ا سر  مثخنا إالجراح وأعء  من السالح 

ال إد من اإلشارة هنا إلى واللخيرة  لإلشراف املباشر على إعدامه. و 

أن رودريجء هلا كان املشرف الرئيس ي على ال حقق من هوية ڠيڤارا 

 َمن أمر إقتع يدي ڠيڤارا ل  ذكد من 
ً
قب  إعدامه وهو أيضا

إصمال أاابعه ومقارنتها مع أرشيف املخاإرال ا ميركية. ويّدعي 

فيق رودريجء أنه تحدث مع ڠيڤارا قب  إعدامه ما أتاح له فراة ت 

الكثير من اإلشاعال ال اذإة والتي نسبها إلى ڠيڤارا. وال يءا  هلا 

 يحم  ساعة ڠيڤارا التي سرقها بعد استشهاده 
ً
العمي  القات  حيا

 إالجريمة التي اقترفها.
ً
 م باهيا

لع ه من السلاجة اختزا  آلة الدعاية الرأسمالية 

فا اته  اإلمبريالية في شخص واحد مهما عظم شذنه ومهما كانت ك

فكما إّينا في أكثر من م ان في هلا الك اب أن ڠيڤارا كان  وما زا  

 ل دعاية واإلعالم 
ً
 رئيسيا

ً
بعد عقود من استشهاده  هدفا

الرأسماليين. ولكن هلا ال ينبغي أن ينفي وجود خالفال واخ الفال 

إين ڠيڤارا وكاسترو وسوف نذتي على عرض بعض نقاط الخالف إين 

ك أن الرج ين اخ  فا في العديد من املواقف. ال أحد الرج ين. ال ش

 في السياسة وإدارة شؤون 
ً
 طبيعيا

ً
ينكر ذلك  غير أن هلا يظ  أمرا

الدولة ومواجهة ال حديال الجمة التي توجب على الثورة الكوبية 

ال صدي لها وخااة في ظ  ا وضاع املعقدة التي عاشتها كوبا بعد 

دة والصراعال املح دمة إين الثورة وفي خضم الحرب البار 

 من 
ً
 نق   أيضا

ّ
املعسكرين االشتراكي والرأسمالي آنلاك. ويجب أال
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 -خااة الغربي منه  -"املساهمال" العديدة لبعض أطراف اليسار 

 في تغلية هله الدعاية واإلشاعال.

*** 

ال يجد املر  فيما يشاهده وي مسه في الشارع الكوبي 

في ذاكرة ووجدان الشعب الكوبي حتى  ومظاهر الحياة العامة  كما

يومنا هلا  ال يجد سوى الحضور البارز وامل ذلق لڠيڤارا وإرثه 

وأقواله واوره وذكراه  سوا  في ساحة الثورة في ق ب العاامة 

هافانا والتي تتزين بهالة تش ى ڠيڤارا  وإلى جانبها هالة كامي و 

 عند
ً
كاسترو اللي  سيينفويغوس اللي ال يق  شذنا ورفعة ومقاما

رّدد دائما "نريد  طفالنا ان يكونوا مث  كامي و ومث  تش ي"  أو 

إاليافتال التي يلحظها املر  في الترقال داخ  املدن الكوبية أو في 

تنق ه إينها  وا هم في وعي ووجدان وذاكرة املواطنين الكوبيين من 

شتى ا جيا  والفئال االج ماعية. وفي ك  ختاإال وتصريحال 

كاسترو حو  ڠيڤارا ورحي ه والعالقة إين الرج ين  ال يرشح سوى 

عالقال الود والرفاقية والنضا  املشترك والشراكة الوثيقة في 

 مشروع الثورة الكوبية وا ممية.

وفي حديثك مع الكوبيين سوا  كانوا مواطنين عاديين أو 

 ال مسؤولين في الحءب والدولة  فعنك ال تعثر على ما يسند االدعا

التي تبثها وسائ  اإلعالم اإلمبريالية والتي تصور العالقة إين ڠيڤارا 

وكاسترو وكذنها انتهت إلى مؤامرة حاكها كاسترو ل  خ ص من رفيق 

دربه  إ  ت مس القناعة الراسخة إذن ما فع ه ڠيڤارا ومحاول ه 
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نشر الثورة في الكونغو وبوليفيا وما اّرح إه بعد مغادرته كوبا يمث  

 اقف القيادة الكوبية في الحءب والدولة.مو 

تلهب اإلشاعال إلى أن جلور الخالف تكمن في النقد 

الالذع اللي أط قه ڠيڤارا ضد االتحاد السوفييتي واللي كان يخرج 

في بعض ا حيان عن االع بارال البروتوكولية والدإ وماسية  وال 

شك في أن بعض هله ال صريحال تسببت في إحراج كاسترو 

والقيادة الكوبية لدى موسكو. وتسترس  هله اإلشاعال إلى مقولة 

 قد حدث إين الرج ين بسبب النزاع الصيني 
ً
 عميقا

ً
مفادها أن شرخا

السوفييتي حيث وقف ڠيڤارا مؤيدا ل نهج واملوقف الصينيين   -

فيما أخل كاسترو إ ذييد املوقف السوفييتي وإشهار نقد الذع ل صين 

 و تس ى تونغ وشو ان الي.الشعبية وقيادة ما

والحقيقة أن أي مراجعة دقيقة لختاإال كاسترو الع نية 

 من 
ً
خال  السنوال ا ولى من س ينيال القرن املاض ي ال تخ و أيضا

نقده ل سوڤييت مراٍل عديدة وأهمها ختاإه امل  فء إصدد االتفا  

إين خروتشوف وكينيدي حو  أزمة الصواريخ النووية السوفييتية 

  حيث تم ذلك دون استشارة كوبا مما ألحق بها 1962كوبا عام في 

 استراتيجية ال زالت تعاني منها وتحديدا: موضوع الحصار 
ً
أضرارا

االق صادي واملالي وال جاري ا مري ي املفروض على كوبا  وموضوع 

القاعدة البحرية ا مريكية في خ يج غوان انامو املح   بش   غير 

 من اإلرادة الكوبية حكومة وشعبا.قانوني وعلى الضّد 

 -أما الحقيقة الثانية الهامة في هلا السيا  فهي أن ڠيڤارا  

املعروف إنقده الع ني لالتحاد السوفييتي وسياساته االق صادية 
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واالج ماعية الداخ ية وباملث  سياساته الخارجية وعالقاته إالب دان 

سياسة "ال عايش االشتراكية وحركال ال حرر في العالم الثالث و 

 )أي  -الس مي" مع الرأسمالية واإلمبريالية ا ميركية 
ً
كان أيضا

 لءعيمي الحركة الشيوعية العاملية أي لالتحاد 
ً
ڠيڤارا( ناقدا

 فيما ي ع ق إموقفهما من 
ً
السوفييتي والصين الشعبية وخصواا

دعم كفاح الشعب الفيتنامي وشعوب العالم الثالث ضد العدوان 

 في اآلن ذاته في تثمين  اإلمبريالي
ً
اليان ي. ولكن ڠيڤارا لم يدخر وسعا

وتقدير الدعم اللي قدمه الصينيون والسوڤييت لكوبا وشعبها 

 واق صادها.

 ه  "تخلى" كاسترو عن تش ى ڠيڤارا؟ ■

لقد قي  وك ب الكثير حو  "تخلي" فيد  كاسترو عن رفيق 

 سر فاالغ يا  دربه تش ى ڠيڤارا ليدعه يواجه الحصار والوقوع في ا

في أدغا  إوليفيا. وكعادة الغرب في استثمار اللحظة  كان استشهاد 

 في 
ً
ڠيڤارا لحظة نشوة وان صار ل غرب الرأسمالي اللي كان ض يعا

مق  ه  ولكنها كانت  في اآلن ذاته  لحظة لنشر ا كاذيب 

واإلشعاعال حو  ڠيڤارا ومسيرته النضالية ومحاولة الدس 

خلي" كاسترو عن رفيق دربه ومسؤولي ه عن إعشاعال حو  "ت

 مق  ه.

زعم في يكس رودريجيز في سيرته اللاتية أن ڠيڤارا  لدى 

القبض ع يه  كان يشعر إاملرارة حيا  تخلي كاسترو عن دعمه 
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غير أنه ي وجب على  195ودعم حم ة الكفاح املسلح في أدغا  إوليفيا.

 كي يصد  ما يقوله الرج  
ً
اللي قض ى حياته املر  أن يكون غبيا

 لوكالة املخاإرال املركءية ا ميركية في ال آمر على إ ده ا الي 
ً
عميال

)كوبا( ومالحقة تش ى ڠيڤارا حتى تولى مباشرة مهمة االشراف على 

إعدامه. وال شك أن هناك الكثير من الحمقا  من ضحايا 

البروباغندا اإلعالمية الرأسمالية في الغرب اللين يصدقون ك  هلا 

لكلب واالفترا  عن ثائر إقامة تش ى ڠيڤارا. وفي هلا الصدد  ا

يحسن إنا أن نشير إلى العديد من املصادر املوثوقة التي  على عكس 

 
ً
 وعميال

ً
ما زعمه رودريجء  تشهد إذن ڠيڤارا اع بر رودريجء خائنا

 ورفض ال حدث إليه.
ً
 إمبرياليا

 

 ماذا يقو  كاسترو في العالقة مع ڠيڤارا؟

رى ما
ُ
ذا يقو  فيد  كاسترو حو  هله اإلشاعال وحو  عالق ه ت

 إتش ى ڠيڤارا؟

 

 سنترك اإلجاإة الإنة ڠيڤارا. 

 Aleidaأليدا ڠيڤارا مارتش  ( مع2017مقاإ ة )يناير  في

Guevara March  تش ى ڠيڤارا  وفي ردها على سؤا  حو   اإنة 

                                                 
"، ڠيڤارابهذا الصدد راجع مقالة "في ذكرى استشهاد الفدائي االممي االول تشي  195

 لي:( الموجود على الرابط التا2006يونيو  16للصديق نور الدين عواد )هافانا كوبا، 

https://kanaanonline.org/issues/12601.pdf 

https://kanaanonline.org/issues/12601.pdf
https://kanaanonline.org/issues/12601.pdf
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النقاط  أليدا وفيد  كاسترو  أوضحت الخالف إين والدها

 : 196ال الية

انضم إلى  حيث كاسترو في املكسيك  ال قى ڠيڤارا إفيد  ( عندما1

إذنه عند  تفاهم مشرك إين االثنين  الثوار الكوبيين  كان هناك

 يفع  ما يشا . الكوبية  سيكون إمقدور ڠيڤارا أن الثورة ان صار

 .رغب في اخ يار درب آخر أو م ان آخر ل ثورة وأن يغادر كوبا أذا

 الكوبية  في الحكومة الثورية منااب عدة ورفيعة توليه ( بعد2

عانى منه منل طفول ه  أنه لم  اللي أدرك ڠيڤارا بسبب مرض الربو

 العصاإال. وحرب ملمارسة الكفاح املسلح له الكثير من الوقت يتبقى

الظروف لم  ولكن امل احة في ا رجن ين  شرع إالبحث عن الفرص للا

 .تكن جاهءة هناك

 كان قد تس مه لدعم حركة ( عندما 3
ً
أظهر كاسترو لڠيڤارا ط با

ال حرير في الكونغو حيت كانت الظروف عصيبة بعد اغ يا  

لومومبا  رحب ڠيڤارا إالفكرة وتوجه مع فريق من امل توعين 

الكوبيين إلى الكونغو. وحا  توقف ڠيڤارا عن الظهور العاملي  إدأ 

أسمالي إنشر ال كهنال السياسيون ووسائ  اإلعالم في العالم الر 

 واإلشاعال حو  خالف إين كاسترو وڠيڤارا.

                                                 
196 Grew Up with Extraordinary Peopl, by Aleida Guevara March 

interviewed by Ron Augustin, Monthly Review ،Volume 68, 

Issue  08 ، January 2017. 
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 هلا املوضوع لقد"أليدا في ت ك املقاإ ة:  ( تقو  4
ُ

  طرحت
ً
شخصيا

 يبدو أنه كان مع أخبرني عن النزاع اللي العم " مع فيد  وسذل ه 

عندما  إينهما لي عن خالف واحد قا  ضاح ا وأخل يح ي  "والدي

عدم  فيد  قد ط ب من الجميع وكان املكسيك.كانا في السجن في 

وقا  لي:  ثم .السياسية ل س تال املكسيكية ان ما اتهم الكشف عن

  فع  والدك؟ إنه لم يق  ماذا"
ً
إ  إدأ  فحسب  لهم أنه كان شيوعيا

لللك  مع أحد الحراس  ونتيجة أيضا إمناقشة شخصية س الين

  أفرجوا عنا
ً
 وأإقوا على والدك لكونه  جميعا

ً
 لالتحاد شيوعيا

ً
 مواليا

 !السوفييتي

فع   أليدا سرد وقائع حديثها مع كاسترو: "ماذا وت ابع

كان  "ماذا ".إدونه السجن ورفض مغادرة فيد ؟ دافع عن والدي

أن  ذهبت إلخراجه  أدركت قا  لي فيد : "عندما  "إوسعي أن أفع 

 حو  هوي ه السياسية  حتى لو كان من يكلب والدك ال يمكن أن

تقنعه  هناك من حجة يمكن أن وليس شذن ذلك أن ي  فه حياته.

 ."إالعكس

الكونغو  تقو   ال تورال التي ت ت املحاولة الثورية في ( وحو  5

الوثائق التي  وتظهر ثمانية أشهر. العم ية ا فريقية اس مرل"أليدا: 

وفيد  كانا على تواا  مس مر  والدي على مدى السنين أن نشرناها

املمكن من  الدعم وان القوال ت قت ك  ك ا شهر الصعبة ت  خال 

الكوبي قد تش    كان الحءب الشيوعي  1965 أك وبر وفي هافانا.

 
ً
كان  املركءية  عن أعضا  لجن ه كان من املقرر اإلعالن عندما .رسميا

والدي  وهو  الكوبي ملاذا لم يكن من املهم توضي  ا مر ل شعب
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 شعر فيد  إضرورة قرا ة لللك الثورة  موجودا.ركائء  أهم واحد من

ليعد  غادر والدي الكونغو  أقام في إراغ  أن بعد رسالة وداع تش ى.

العودة إلى كوبا  نه  يشذ الالتينية. لم في أمري ا الترتيبال ملشروعه

 إجازة من الشعب كان قد اتخل
ً
 النهاية  عاد والدي الكوبي.في رسميا

 إلى كوبا  ن
ً
له  نجح في إقناعه إذن كوبا يمكن أن تقدم  فيد سرا

في  عدة شهور في م ان سري  الس عداداته ومكث أفض  الظروف

كان  أنفسهم للحم ة البوليفية. قد وآخرون كوبا  حيث أعد هو

 في
ً
االس عدادال". وت ابع قائ ة:"  جميع مراح  هله فيد  منخرطا

 ما يدور الحديث حوله  أنه تم ا مر
ً
عء  مجموعة تش ى  اللي كثيرا

تدهورل العالقة مع الحءب  عنها... مع ا سف  في إوليفيا وال خلي

وتعت ت ختوط االتصاالل مع الوحدال  الشيوعي البوليفي

على  فعن يوميال تش ى في إوليفيا تبين أنه إقي ومع ذلك  ا خرى.

ظهر ك مة السر مانيال""اتصا  مع 
ُ
 لكوبا  طو  فترة ممكنة.كما ت

إوضوح حدود ما كان  اليوميال واملقدمة التي ك بها فيد هله 

 ."
ً
 واقعيا

ً
 ممكنا

كان  تقو  أليدا في ت ك املقاإ ة: "لقد الخالف إين الرج ين  ( وحو  6

ليس إبعيد  عندما  وقت حو  هله املسذلة منل لي نقاش مع فيد 

 على
ً
 وقد يوميال والدي في الكونغو ك اإة مقدمة لك اب عم نا معا

يذتي  لوالدي يت ب منه أن وافق فيد  على نشر الرسالة التي أرس ها

 الحديث عن الخالفال وخال  لبوليفيا. ال حضير إلى كوبا من أج 

 فيد  فجذة إلى وجهي متسائال: ملاذا نظر املءعومة إين االثنين 

 يبدو أنك ال تدرك أنك علي أن أقو  له: "العم  وكان "تضحكين؟

 مس ت حدث عن والدي
ً
 من لو أنه سيدخ  فع  املضارع كما  خدما
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كاسترو وأضاف:  لهجة جادة جدا وافق وفي هلا الباب أي لحظة.

وفي خ ام حديثها حو  هله  197والدك حاضر  كما تع مين". إن"

املسذلة  قالت: "لو كان لوالدي خالف جوهري مع فيد  أو الثورة 

الكوبية  فكيف يمكن  ي شخص أن ي صور أنه سيترك زوج ه 

وأوالده في أيديهم... كيف يمكن  ي شخص أن يع قد أنه كان هناك 

 خالف جدي إين هلين الرج ين؟ لع  هلا هو ا مر ا كثر غبا  اللي

 أس تيع أن أفكر إه". 

( وفي هله املقاإ ة  اّرحت اإنة ڠيڤارا أن كاسترو أكّد لها أن ما 7

قاله ڠيڤارا في نقد االتحاد السوفييتي وتقصيره في دعم حركال 

ال حرر في ت ك اآلونة  أكد لها "إن ما قاله والدي في ذلك الختاب 

 مع قناعال القيادة الكوبية في ذلك الوقت
ً
  وأنهم لم ي فق تماما

 يخفوا ذلك."

 

 وماذا عن مسؤولية الحءب الشيوعي البوليفي؟

لالنتال   إوليفيا كساحة ل كفاح املسلح وقاعدة في اخ يار

 تتراوح االح ماالل إين َمْن يؤكد أن إالثورة في أميركا الالتينية 

اللين يع قدون أن ڠيڤارا  كاسترو هو اللي اخ ار إوليفيا  وأولئك

                                                 

197
كاسترو عن رفاقه الشهداء "ان رفاقي ليسوا بميِّتين وال يقول فيدل  

 منسيِّين، بل احياء اكثر من ايِّ وقت مضى".
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النظر عن ذلك  فقد إال  ولكن بغض .ذلك االخ يار  نفسه كان ورا

 البوليفي بعد عقود من االل باس  أن الحءب الشيوعي املعروف  من

  ملوسكو وزعيمه ماريو مونخى املوالي
ً
 في لعب دورا

ً
 سحب" حاسما

إوليفيا  حين كان ا خير يقات  في "ڠيڤارا البساط من تحت أقدام

 .الب د ذلك وربما منل واوله إلى

لقد أحاط االل باس إدور هلا الحءب في مصرع ڠيڤارا 

وتصفية حم  ه العسكرية في إوليفيا  وظّ  لسنوال طوي ة بعد 

استشهاد ڠيڤارا  موضع تخمين وغموض. ويقو  جون أندرسون  

 تفسير هله الظاهرة  إن سبب ذلك االل باس يعود إلى 
ً
محاوال

ترو إلى مصالحة ال تورال التي ت ت رحي  ڠيڤارا: فقد عمد كاس

الحءب الشيوعي البوليفي في محاولة لرأب الصدع اللي أااب 

السوفييتية. بعبارة أخرى  تم تجاه  املسذلة  -العالقال الكوبية 

من كافة ا طراف  سباب سياسية ولم يعد أحد يناقش املوضوع أو 

 يذإه إالبحث إه  ن ذلك سيتسبب في إحراج الجميع. 

إلى موسكو وأقام  السوفييتي  لجذ مونخىانهيار االتحاد  بعد

 
ً
عن الفاجعة ا ليمة وهي أنه كان في  هناك سنين طوي ة اام ا

ڠيڤارا في إوليفيا  ا مر أحد ا سباب الرئيسية لنسف تجربة حقيقة

تصري  ل وضي  هله املسالة ودوره فيها. وفي  إرمتها  ولم يدِ  إذي

في ثالثة أو  مونخىالصدد  يقو  جون أندرسون اللي حاور  هلا

هله ال قا ال  حاو  في أربعة لقا ال في موسكو  إنه )مونخى(

 أن
ً
ال اريخ لم ينصفه فيما ي ع ق إمصير  الدفاع عن نفسه مدعيا

  ڠيڤارا
ً
أن الكوبيين كانوا  واستشهاده في ا دغا  البوليفية  مؤكدا
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 حين فرضوا قد رسموا إستراتيجية
ً
 لبوليفيا وأنهم ارتكبوا ختذ

أن موقف كوبا كان  نفسهم على البوليفيين اللين استشعرواأ

" إمعنى
ً
حيا  الس ان  اس عال  الالتينيين ا وروبيي ا ا  "عنصريا

 198إوليفيا. الهنود ا االنيين في

ومن ا مور التي يوضحها أندرسون أن أادقا  ڠيڤارا في 

كوبا حين أدركوا أنه يواجه ختر املول وأنه سي قى ح فه إن لم 

يهبوا لنجدته  قدموا عدة ط بال ل قيادة الكوبية إعرسا  فريق من 

 أن القيادة الكوبية بعد دراسة 
ّ
املقات ين لنجدة ڠيڤارا ورفاقه  إال

غاية الختورة وأن إرسا  مقات ين إلى  هله الت بال وجدتها في

أدغا  إوليفيا إلنقاذ ڠيڤارا كانت عم ية محفوفة إالختر  نهم 

 سيقعون إا سر وست م تصفيتهم ال محالة. 

اللي ادر في  خالف ذلك  يكرر ااموئي  فاربر في ك اإه على

الدعم    االدعا  إذن الحكومة الكوبية رفضت توفير2016عام 

 لڠيڤارا في أد
ً
 Pacho إلى ما ادعاه أودوني  غا  إوليفيا  مشيرا

O’Donnell كاتبي سيرة حياة ڠيڤارا ومؤرخيه في ك اإه أنه كان  أحد

 ي  قون ال دريب في كوبا وأنه هناك خمسون 
ً
كان من املمكن  إوليفيا

ل عءيء قوى الغّوار التي كان يقودها ڠيڤارا في  إرسا  هؤال  املقات ين

 ال اتب إلى ال ذكيد إذن الحكومة الكوبية هبويل .أدغا  إوليفيا

 أنه لو تسنى  كانت على ع م إم ان وجود ڠيڤارا في إوليفيا 
ً
مس ن جا

                                                 
198

 Cihan Aksan   & Jon Bailes, On Che Guevara: An Interview 

with Jon Lee Anderson ، April 21, 2010 ،

http://www.stateofnature.org/?p=5814 

http://www.stateofnature.org/?p=5814
http://www.stateofnature.org/?p=5814
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 االل حا  إقوال ڠيڤارا في أدغا  إوليفيا  لهؤال  املقات ين

 
ً
 كبيرا

ً
غير أن  199.له ولقواته الس تاعوا تشكي  حركة رادفة ودعما

ساس لها   ن ك  قضية مث  هله املع ومال تظ  وهمية ال ا

الوجود الغيفاري الكوبي في إوليفيا كانت عم ية سرية وختيرة 

ل غاية  واملع ومال الحقيقية والدقيقة لم تكن م وفرة اال لنزر يسير 

من القيادة الكوبية. أضف إلى ذلك  أن القرار النهائي ل غواريين  في 

يا وفق ختة حا  الفش  في املهمة  كن ي مث  في مغادرتهم لبوليف

موضوعة مسبقا  وهناك دليالن على ذلك: االو  عندما سقط 

ڠيڤارا جريحا وتعت ت إندقي ه وبقي دون ذخيرة  أعتى مسدسه 

وط قاته االخيرة إلى مقات  رفيق له حاو  البقا  إلى جانبه حتى 

املول  فرفض وأمره إالخروج من التو  والنجاة إنفسه؛ والثاني 

من إوليفيا  حسب الختة امللكورة فع  ان من اس تاع الخروج 

 ووا  الى م ان آمن  وال يءا  احدهم حي يرز  في كوبا.

أما اإلشاعال التي تّدعي أن كاسترو اتفق مع السوفييت على 

 من الصحة  كما أنها تخ و 
ً
ال خ ص من ڠيڤارا  ف يس لها أساسا

 لنظر 
ً
ية من أي دلي  منتقي أو تفسير عقالني  وليست سوى ام دادا

املؤامرة التي يرتاح لها كثيرون والتي تنافي حقيقة وجوهر العالقة 

الرفاقية التي جمعت إين كاسترو وڠيڤارا رغم بعض الخالفال 

واالخ الف في وجهال النظر التي اعترل هله العالقة في بعض 

املواقف. وع يه  فعن القو  إذن كاسترو تخلى عن ڠيڤارا أو أدار له 
                                                 

من كتاب باكو أودونيل "تشى: حياة من أجل  510جاء هذا االدعاء في الصفحة  199

 . وقد ورد هذا االقتباس في Che: La Vida por Mundo Mejor عالم أفضل"

Farber, The Politics of Che Guevara, p. 139, footnote 92. 
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حرجة  فهو رأي غير صحي . إ  على العكس من ظهره في اللحظة ال

ذلك  يقو  أندرسون: "أع قد أن كاسترو كان يحدوه ا م  في أن 

 ."
ً
 ساملا

ً
 ي مكن ڠيڤارا من الخروج من مذز  إوليفيا وأن يبقى حيا

 اخ الف في النظرة إلى اللال وإلى املاركسية ■

كثيرون هم اللين يشيرون إلى اخ الف تش ى ڠيڤارا عن  

 كاسترو في هلا الصدد. 

 
ً
  وكان فهمه ل ماركسية خاضعا

ً
كان كاسترو إراغماتيا

ل صوره للاته ولدوره وموقعه في ال اريخ حيث كان يرى نفسه 

كقائد. ومن هنا استثمر كاسترو املاركسية في تعام ه مع السياسة. 

 في على سبي  املثا   تب
ً
 اشتراكيا

ً
نيه لالشتراكية وإعالن كوبا إ دا

  إحيث ان الشعب الكوبي 1961إداية الغءو ا ميركي لكوبا في اإري  

وثورته عندما قات وا مرتءقة اإلمبريالية في خ يج الخنازير  قات وا 

 و  مرة في سبي  االشتراكية الكوبية التي كانت وال زالت تختز  

 كرامة.االس قال  والسيادة وال

 
ً
أما إالنسبة لڠيڤارا  فقد كانت املاركسية واالشتراكية أمرا

 إين ذاته وطموحاته اللاتية 
ً
  كما أن ڠيڤارا كان يفص  دوما

ً
واحدا

والسياسية عن قناعاته إاملاركسية/ الشيوعية/ االشتراكية  نه  

إبساطة  لم ينظر إلى ذاته كالرج  ا و  أو القائد غير املنازع. ولع  

 الة وداع تش ى إلى كاسترو تثبت اراحة هلا الفار  إين الرج ين.رس
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لقد نلر ڠيڤارا نفسه ل ثورة. وفي هلا السيا  ينبغي ذكر 

االتفا  الضمني إينه وبين كاسترو لدى لقا اتهم املبكرة في مرح ة 

اإلعداد ل ثورة الكوبية في هضاب املكسيك  )واللي أكدته اإنة 

أعاله(  ذلك االتفا  اللي يقض ي إذن  ڠيڤارا في حديثها امللكور 

يح فظ ڠيڤارا إالحرية بعد ان صار الثورة إذن ي ابع مسيرته الثورية 

  200حتى إذا تت ب ا مر مغادرة كوبا إلى ساحال ق ا  أخرى.

 "الجد  الكبير" في كوبا ■

اس مر "الجد  الكبير" في كوبا حو  االق صاد الكوبي ونقد 

 م فاوتة في االق صاد السوفييتي ما يق
ً
ارب العامين  واتخل أش اال

طرح وجهال النظر املخ  فة. وقد أفسح كاسترو املجا  لهلا الجد  

كي يذخل مداه فيما لءم الصمت إلى أن حانت اللحظة املناسبة 

" عن تصورال 
ً
التخاذ قراره الحاسم إعيقاف الجد  "وال خلي عم يا

جءيرة معءولة وأنها  ومقترحال ڠيڤارا  ن كاسترو كان يرى أن كوبا

إحاجة إلى حماية الثورة وإنجازاتها. وقد قي  الكثير في نقد السياسة 

السوفي يية من عم ية ال صنيع في كوبا وإنهم )السوفييت( لم 

يكونوا معنيين إعطال  عم ية تصنيع االق صاد الكوبي  ف ان أن 

                                                 

200
وداع لكاسترو حين غادر الجزيرة في رحلته األممية إلى راجع رسالة ڠيڤارا في  

 A Letter to Fidel Castro”, in“ (1965الكونغو )األول من نيسان/أبريل 

Che Guevara Reader: Writings on Politics & revolution, pp. 

386-387. 
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اتجه كاسترو نحو توقيع اتفاقية إيع السكر الكوبي لالتحاد 

 سوفييتي ما أعا  مقترحال ڠيڤارا في تنمية الصناعة في كوبا.ال

وتجدر هنا مالحظة السيا  اللي اك م ت خالله العالقال 

املبكرة ل  عاون االق صادي إين كوبا واالتحاد السوفييتي آنلاك. 

فاإرام اتفاقية السكر مع السوفييت يعود إلى سببين أساسين: ا و  

ة إالغا  حصة كوبا في السو  ا مريكية قيام اإلمبريالية ا مريكي

ملن وج السكر  أي منعها من تسويق السكر في أميركا  إاالضافة إلى 

؛ والسبب الثاني هو استناد االتفا  مع السوفييت إلى 
ً
الحصار الحقا

ال باد  امل  افي  في اطار مج س ال عاضد االق صادي االشتراكي  

. مثال كان السوفييت يوردون القائم اساسا على املقايضة وال  ام 

 طن من النفط الخام مقاإ  ك  طن سكر. 7.1الى كوبا 

أما إخصوص ال صنيع  فقد شارك السوفييت في ك  عم ية 

ال صنيع املدني والعسكري في كوبا إاملا  والخبرة واوال الى محتة 

توليد الكهربا  إالتاقة النووية التي لم تك م  بسبب انهيار االتحاد 

 السوفييتي وتغّير االولويال الكوبية.

يوضح هلا املثا  الفر  الجوهري إين كاسترو  رج  الدولة  

 وڠيڤارا ا يديولوجي ذي النزعة الصفائية.

 

 الثورة ا ممية ■

تؤكد ك  املؤشرال وال ح يالل على تنوعها واخ الفها  أن 

ل القيادة الكوبية إءعامة كاسترو لم تكن على ع م مسبق إحمال 
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ڠيڤارا ا ممية وحسب  إ  كانت إدون شك موافقة ومشاركة في 

 ال ختيط واإلعداد لها.

كان كاسترو يدرك أن مساعي ڠيڤارا في نشر الثورة ا ممية 

ت عارض مع سياسال السوڤييت ورغبتهم  ولكنه دعم ڠيڤارا 

وساند مساعيه في الكونغو وبوليفيا وغيرهما من ساحال النضا  

 ا مر ملس قب  ا يام  فعذا ما ع م في أميركا الال
ً
تينية  تاركا

السوڤييت بهله املحاوالل فعنهم يكونون أمام ا مر الواقع ولن 

 يكون إوسعهم حين ذاك ال دخ  والحؤو  دونها.

 

 دور السوڤييت في رحي  ڠيڤارا ■

كان رحي  ڠيڤارا عن كوبا وانخراطه في مواقع الق ا  نتيجة 

 ه الجلرية وإاراره على م ابعة الثورة لعدة عوام  أهمها قناع

ا ممية. غير أن هلا كان  كما ذكرنا  في انسجام مع مواقف القيادة 

 الثورية الكوبية.

ال شك أن الش اوى السوفييتية لدى القيادة الكوبية من 

ڠيڤارا وام عاضهم من نقده القاس ي ل سياسال السوفييتية 

 وال
ً
ق ق من تداعيال مواقفه وإهان ه ل قيادة السوفييتية ع نا

 في مغادرته لكوبا. غير أن 
ً
  عامال

ّ
وتصريحاته  ال شك أن هلا ش 

السؤا  يبقى: حتى وإن لم يكن هناك خالفال مع النهج السوفييتي  

فه  كان ڠيڤارا سيبقى في كوبا؟ واإلجاإة واضحة وهي أن ڠيڤارا 
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 إدون تردد نحو الثورة ا ممية  وأنه كان يريد
ً
أن يشع   كان م جها

 مئة فيتنام فى محاربة اإلمبريالية ا ميركية.

ك  املؤشرال تشير إلى أن رحي  ڠيڤارا كان حصي ة تفاهم 

 ل عالقة 
ً
مع كاسترو   نه )ڠيڤارا(  ناهيك عن أنه لم يعد مرتاحا

مع السوڤييت ودورهم وسياستهم في كوبا  كان يرغب في أن ي واجد 

يستشهدون في ساحال الق ا  التي مع رفاقه اللين كانوا يقات ون و 

شارك ڠيڤارافي إشعالها وال ختيط لها. كما أن رحي  ڠيڤارا خفف 

من ثق  الضغوط التي كان يواجهها كاسترو  بغض النظر عما إذا 

 أم ال. غير أن 
ً
كاسترو أو القيادة الكوبية س صرح إللك ع نا

  201النتيجة كانت أن الوقت قد حان  ن يغادر ڠيڤارا كوبا.

  

 

 

  

 

 

 

 
                                                 

201
 Cihan and Bailes, An Interview with Jon Lee Anderson. 
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 الفصل الثاني واألربعون

 تش ى ڠيڤارا: أيقونة أم ثائر أممي؟

 

"أكره أن أرى وجه والدي في منفضة السجائر وعلى أزار 

"الجينز". هله هي املاركان الية. هله هي االنتهازية. هؤال  ال يب غون 

 يقوم الشباب 
ّ

سوى الرب  املالي. ولكنني آم  في الوقت ذاته اال

إاملوضة  إ  إالبحث عن هلا الرج  في املج مع ا ممي إاللحا  

 اللي ما فتئ يفقد ك  قيمه"

 أليدا ڠيڤارا  اإنة تش ى ڠيڤارا

 

 تفو  ما حظي إه  
ً
لقد إ غت شهرة ڠيڤارا وشعبي ه ا ممية حدودا

غيره من ثّوار القرن العشرين وربما ما قب  ذلك. ويعود الفض  في 

 في تخ يد ڠيڤارا  هلا إلى ا جيا  الناشئة التي
ً
 هاما

ً
لعبت دورا

وإرثه. يتسم اف  ان هله ا جيا  إتش ى ڠيڤارا في طو  الكرة 

ا رضية وعرضها  إالروح الثورية واملثالية والرومانسية  مما 

يساهم في إضا ة درب النضا  والنفق املظ م اللي طاملا تجد هله 

تراتيجية ا جيا  نفسها حبيس ة. صحي  أن االف  ان ال يرسم اس

ال غيير الثوري  وال يحدد مهام املرح ة وبرنامجها النضالي  ولكنه 

ُيبقي جلوة الثورة م قدة في نفوس الجي  الشاب ال ّوا  إلى الثورة 

 على الواقع القائم وتغييره  وإلى إءوغ فجٍر جديد وغٍد أفض .
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أما اف  ان الجي  اللي عاار ڠيڤارا ونضاله وتابع معاركه 

  فهو اف  ان ممءوج إا لم لجسامة الخسارة التي منيت وإنجازاته

بها اإلنسانية إرحي ه املبكر  وما زا  هلا الجي  يسائ : ماذا لو ظّ  

 إيننا؟
ً
 هلا املناض  حيا

*** 

جا ل هله املقدمة ل  ذكيد على أن هله املعالجة النقدية 

تذتي في   ال iconizationا يقونة أو ا د  أيقنة ڠيڤارا  -لڠيڤارا 

إطار ال ق ي  من أهمية تخ يد ڠيڤارا وإإقا  ذكراه حية  إ  في 

 سيا  اس دراك س بياتها ومخاطرها.

ن وقف في البداية عند بعض املالحظال التي ربما تش   

 املدخ  والدافع لهله الك اإة:

ا ولى  هي الخشية من تحوي  ڠيڤارا الثائر املتسق مع ذاته 

باع
ُ
شترى في أسوا  رأس املا   أو إلى أيقونة  ومبادئه إلى س عة ت

ُ
وت

مي افيزيقية  وهو الثائر املاركس ي اللي حرص  وكان إين أكثر 

ب املمارسة 
ّ
 للجمع إين النظرية وال تبيق إ  غ 

ً
املاركسيين  نموذجا

الثورية على النظرية ومنحها املقام ا و  في اياغة املفاهيم 

 والنظريال. 

ة في ا يقونية وال قديس على حساب والثانية  تفادي املغاال 

الفكر الثوري وتغ يبها على دراسة وفهم إرث الثوار  دون االن قاص 

من ضرورة تخ يدهم أو أهمية دورهم في حراك الشعوب واناعة 

 ال اريخ. 
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الثالثة  هناك َمْن يرى أنه ال ينبغي الق ق من مخاطر أيقنة 

كثر فعالية في تعبئة املاليين ڠيڤارا  ن قدوته وأف اره الثورية كانت أ

من الفقرا  وجماهير التبقال الشعبية واملّهمشة في هلا العالم 

الظالم من الصور وا يقونال  وإن ذكرى ڠيڤارا ستبقى في ق وب 

ون له الوقار وأعمق مشاعر اإلجال . 
ّ
الشعوب والفقرا  اللين يكن

بتت إقدوته ثم يلكروننا إذن أيقونة ڠيڤارا  على خالف غيرها  ارت

 
ً
النضالية وبهلا املعنى فقد كانت م  فة لإلمبريالية التي تنحو دوما

نحو ال ق ي  من تذثيرال ڠيڤارا وأف اره وإرثه  وهو ما عّبر عنه 

إعالمي أميركي إقوله: "قد تكون القمصان رخيصة  أما تش ى فقد 

 لإلمبريالية". 
ً
 كان أيقونة م  فة جدا

 املصادر والعوام  أيقنة ڠيڤارا: حو  تشاإك  

 كيف وملاذا أاب  تش ى ڠيڤارا أيقونة؟

بقي 
ُ
وما هي العوام  والظروف )اللاتية واملوضوعية( التي ت

 في ديمومة مس مرة؟
ً
 على أستورته حية

وإلى أي حٍد ساهمت  وتساهم  العوام  ال جارية والربحية 

إ افة أش الها في "تحوي  ا ستورة إلى س عة" إدً ا من اناعال 

وليود واس خدام النجوم السينمائية )مث  عمر الشريف( في ه

تمثي  دور ڠيڤارا إلى سي  ال ين هي من الصور امل صقة على ادور 

 القمصان والقبعال وساعال اليد وامل صقال الجدرانية وغيرها. 
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في اإلجاإة على هله ا سئ ة تتشاإك العوام  اللاتية 

التي تنبع منها عم ية ا يقنة واملوضوعية  ومعها تتشاإك املصادر 

 هله.

 

 في هلا الصدد أإدي املالحظال ال الية:

"أستورة تش ى": ا ستورة الثورية  في أبسط تعاريفها  

شخص أو شخصية ت تزم إرسالة معينة وتكرس حياتها ل نضا  من 

 ال يعرف املهادنة رغم ك  ال ضحيال حتى لو أدركها 
ً
أج ها نضاال

 ب  "أستورة".املول في سبي ها ف ص

ليس هناك من شك إذن مسيرة ڠيڤارا والسمال الثورية 

ى بها  ومظهره وكاريءم ه  إضافة إلى مواقفه ومسار حياته 
ّ
حل

َ
التي ت

 ليس في الحفاظ على اإلرث اللي 
ً
 هاما

ً
الثورية  ك  هله لعبت دورا

أودعنا إياه فحسب  إ  في خ ق "تش ى ا ستورة" وا يقونة 

 والقدوة.

ڠيڤارا: رغم تعدد العوام  وتشعبها  فان السبب ديمومة 

الرئيس في ديمومة ڠيڤارا يكمن في أن القضايا التي كرس ڠيڤارا 

حياته ونضاله من أج ها ما زالت حية وناإضة في عرو  املاليين من 

شعوب ا رض. بعبارة أخرى  ما زالت ال ناقضال على شتى 

والقومية مح دمة  مس وياتها التبقية واالج ماعية واالق صادية

وم صارعة. ولع  حال نا العربية مثا  على ذلك. ومن هنا  فعن 

ديمومة ڠيڤارا تنبع من نضاله ووقوفه ضد كافة أش ا  االس غال  
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والقفر والظ م. ت ك هي قصة ڠيڤارا ومسيرة املقاومة التي الزمت 

حياته. وما لم تن صر الشعوب املظ ومة  فسوف تظ  اور تش ى 

ر شباإنا  وطاملا كان هناك "معلإون في ا رض" فس ظ  تع لى ادو 

 يشحل همة الجماهير  وك ما أمعن راس املا  في 
ً
قدوته وقودا

جشعه وهمجي ه وحروبه )العسكرية واالق صادية والثقافية( على 

ت ارخة 
َ
الفقرا  وامل ونين من شعوب العالم الثالث  ك ما َع 

 .. وثانية وثالثة." ڠيڤارا في إشعا  املقاومة في "فيتنام.

أممية ڠيڤارا: اتسم ڠيڤارا إذفق ثوري أممي وجع  من 

 للخوف أو 
ً
العالم إذسره ساحة كفاحه  ولم يعرف نضاله حدودا

 
ً
 عامليا

ً
التردد  ولم ينحصر في م ان أو سيا  جغرافي معين فغدا رمءا

 ل   املظ ومين والفقرا  وك  من يناض  من أج  قضية عادلة.

ر: لقد استشهد ڠيڤارا قب  أن يكم  عامه رحي ه املبك

 ل  ضحية وااللتزام 
ً
ا ربعين  وقض ى حياته حتى الرمق ا خير مثاال

 وال فاني  ولم ي وان لحظة عن العتا .

كاريءما ڠيڤارا: توفرل في ڠيڤارا شخصية الثائر ربما أكثر  

من أي شخصية ثورية في ال اريخ املعاار. فقد اتسم إصفال 

ها في خ ق الشخصية ال ازمية والنجومية وا يقونية ال يسه  توظفي

سيما بعد استشهاده. إضافة إلى ما اتسم إه طي ة حياته من تناغٍم 

إين أقواله وأفعاله  وبين نظري ه وممارس ه. وقد عثر كثيرون ممن 

سعوا إلى شخصنة ڠيڤارا وأيقن ه  عثروا في افاته ال ارزمية هله 

وس ع يسه  ترويجها في سو  عاملية  على مادة وفيرة ملن وجال

 واسعة. 
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أيقنة ڠيڤارا كمفارقة: تحف  حياة تش ى ڠيڤارا  إمفارقال 

 أن املفارقة امل ف ة ل كثيرين من 
ّ
عديدة يب غ بعضها حد الغراإة. إال

دارس ي سيرة الثائر ا ممي تكمن في ظاهرة ا يقونية وما يقارب 

رية التي حظي بها ڠيڤارا "ال قديس" وهلا القدر من الشهرة ا ستو 

في كوبا والقارة الالتينية وكافة إقاع ا رض على مدى العقود 

 ا خيرة  وافترا  هله الظاهرة عن طبيعة الرج :

 ينزع إلى العم  الهادئ  -
ً
 وم واضعا

ً
اللي كان بسيتا

 عن ا ضوا  وال اميرال؛
ً
 والصامت بعيدا

القيم واللي كان العم  لديه وال فاني فيه أجّ   -

 اإلنسانية  مبدً ا اع نقه ومارسه طي ة حياته؛

ت جلى قيمة العم  في مسيرة حياته منل إاشر إحثه عن  -

 إلى أرفع املنااب 
ً
 إال حاقه إالثوار الكوبيين واوال

ً
الثورة مرورا

 الحكومية والحءبية في كوبا؛

 إتنازله الصامت عن ك  هله واخ فائه عن  -
ً
وتذلق أخيرا

لظهور الع ني وأنشتة الحياة العامة ليعود إالظهور كافة أش ا  ا

 في أدغا  
ً
 إين الثوار ا فريقيين في الكونغو وأخيرا ثائرا

ً
مجددا

 إوليفيا حيث لقي مصرعه.

في هلا ت كثف إش الية املناض  الصامت امل فاني اللي ال 

يم ك سوى إرادته ورفاقه الق ة مقاإ  الشهرة وا يقونة ا ستورية 

سم بها اورة تش ى ڠيڤارا إا فالم والصور والرموز التي تت

 واإليحا ال التي أابحت ظاهرة عاملية.
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 ا يقنة كعش الية

 : أستورة أم لعنة؟(Chemania)تِشمانيا 

ما يعنينا هنا هو قرا ة مخاطر أيقنة ڠيڤارا من منظور أنها 

قد تنذى إا جيا  الناشئة عن الدراسة الجدية والقرا ة النقدية 

لفكره الثوري. فعندما تص  أيقون ه إلى هلا الحد من االنتشار  إ  

 أمام الثورة املضادة وأعدا  
ً
االنفالل  يصب  الفضا  رحبا

املاركسية واالشتراكية  كي يندس اولئك اللين يحاولون تصوير تش ى 

"  ناهيك عن اولئك 
ً
" أو حتى "فوضويا

ً
 حاملا

ً
" أو "رومانسيا

ً
"قديسا

اع التر   اللين اوروه كو 
ّ
 ة وقت

َ
 
َ
احٍد من رجا  العصاإال والق

إلى آخر ت ك املعءوفة من السخافال املغرضة التي كان ڠيڤارا في 

 منها. وربما من هنا نفهم 
ً
حقيق ه وحياته وممارساته وفكره إرا ة

ضرورة الدعوة التي انت قت منل إضعة سنوال ل ذسيس "جمعية 

 حماية تش ى ڠيڤارا".

ل املقاالل والك ب واملواقع اإللكترونية على الرغم من مئا

التي تمأل فضا  اإلنترنت  ما زا  هناك الكثير في فكر ڠيڤارا ما 

يح اج إلى ال وضي  والدراسة. وقد ساهمت أيقنة ڠيڤارا وكونه 

 ل ثائر في طمس جوهر أف اره ومواقفه وسياساته.
ً
 رمءا

 لقد ساهمت النزعة ا يقونية في العءوف عن دراسة فكر 

اب والباحثين 
ّ
ڠيڤارا والتي أضحت محصورة في عدد من الك 

وا كاديميين. هله النزعة ت فادى الدراسة الجدية وتعمد إلى 

مداعبة العواطف  كي تحّو  ج  االه مام بڠيڤارا إلى شعارال 
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ثورية وبّراقة وسريعة. هله الحفاوة واالف  ان وما يرافقهما من 

 ما تنتفئ ومعه
ً
ا تنتفئ جلوة النضا  العملي رومانسية سريعا

واملمارسة الثورية وت حّو  هله التافة امل فجرة إلى مظاهر ستحية 

وأنماط من املس كية ال ت جاوز امل بس أو التسريحة وغيرها من 

القشور. وعلى الرغم من حسن نية أصحابها )أو بعضهم(  فان 

ئر أو نءعة ا يقونية وإن كانت في ظاهرها تالمس ال ماهي مع الثا

 ما تن هي عند االف  ان إه وال تص  إلى 
ً
 أنها كثيرا

ّ
االق دا  إه  إال

 الدراسة الجدية لفكره أطروحاته.

*** 

نحن  إذن  إزا  ثغرة معرفية لدى ا جيا  الناشئة إفكر  

تش ى ڠيڤارا وإرثه السياس ي والثوري  يقاإ ه اف  ان إالصورة 

 والقميص وال ق يعة...الخ.

أن ن وم اإلعالم  -وسنجد إيننا من يقوم إللك  -يحق لنا  

الغربي  وا ميركي على وجه الخصوص  اللي ي م ع بستوة كبيرة 

على كافة وسائ  اإلعالم والثقافة ال في الغرب فحسب  إ  وفي 

املج معال العربية والعاملثالثية. وال نغالي إذا ق نا إن هلا اإلعالم 

ال نعرفه  أي إما يريدوننا أن  ي حكم إلى حٍد كبير إما نعرفه وما

 نعرفه أو ما يريدون حجبه عن وعينا وإدراكنا.

نعم  يحق لنا أن ن وم َمْن نشا   ولكنه ليس من حقنا أن 

نعفي أنفسنا من املسؤولية امل قاة إالدرجة ا ولى على عاتقنا  وال 

 طوي ة أخل ال اريخ يئن من ثق  
ً
أن نبرر تقاعسنا اللي طا  عقودا

 . حم ها
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*** 

لقد درجت الشعوب على تخ يد ثّوارها. وال ضير في ذلك من 

منظور الحفاظ على الدور اللي لعبه هؤال  في ثورال شعوبهم  

وبهدف غرس القّيم الثورية وتعميق الوعي الشعبي بها وتشجيع 

املواطنين على م ابعة املسيرة الثورية والعم  امل فاني في إنا  

 املج مع الجديد. 

د الكوبيون ذكرى ڠيڤارا وإرثه. هكلا  
ّ
على سبي  املثا   خ 

وما زلنا  حتى يومنا هلا  نرى شوارع كوبا وأحيا ها تءدان إالصور 

واليافتال التي تعبر عن الحضور الدائم لتش ى ڠيڤارا وعن شعارال 

املقاومة والصمود وال فاني في خدمة الثورة واملج مع واإلنسان 

الشعوب. ولع ه من املفارقة أنه في  الجديد وتعءيء ال ضامن إين

 ي م اس خدام اور ڠيڤارا على القمصان والقبعال 
ً
كوبا أيضا

وميداليال املفاتي  وغيرها من ال حف السياحية. وال يخفى أن هلا 

يعود على الدولة وعلى إاعة القتاع الخاص إبعض الدخ  

 أن الهدف سياس ٌي 
ً
ودعائٌي وبالعم ة الصعبة  غير أنه ال ُيخفى أيضا

بش   أساس ي. وجدير إاللكر هنا أن بعض ا وساط السياسية 

والحءبية وا كاديمية الكوبية ال تخفي تخوفها من تحوي  ڠيڤارا 

اإلنسان الثوري  إلى مجرد اورة أو أيقونة خالية من أي مضمون 

 وجوهر ثوريين.

غير أن اإلش الية تكمن في أن أيقنة ڠيڤارا إ غت حدود 

 ل   غراض تجارية وربحية  وبغاية تستي  فكره التس يع املب
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الثوري. بعبارة أخرى  فعن ظاهرة ا يقونية في حالة ڠيڤارا تس ط 

 الضو  على معض ة أعمق أوجءها إما يلي:

اإلمبريالي أن ُيبقي ڠيڤارا  -ال   يعي أن غاية الغرب الرأسمالي  ■

 جامدة و"تق يعة" يركض خ فه
ً
 دون حياة وأيقونية

ً
ا الجي  اورة

الناش ئ  ما يحو  دون واو  فكره الثوري إلى وعي هلا الجي . 

وهنا تس خدم البروباغندا الرأسمالية أس وب ا يقنة التي تستند 

إلى تستي  الفكر والثقافة وضحالة املضمون واملعرفة  وبهلا 

تصب  ا يقونة وسي ة اخترا  سريعة وفّعالة وآلية تدمير ل وعي 

 م ية الثورية. الثوري وإعاقة الع

ال خالف على أن هلا املسعى يدر ا رباح من جّرا  س عنة هله  ■

ا ستورة  وال غراإة في ذلك  ف  ك هي وظيفة رأس املا  وال ينبغي 

 أن تفاجئنا  إ  هي في ا ب طبيع ه.

  كما شهدنا على مدى  ■
ً
  إ  ربما أاب  تق يدا

ً
لم يعد مفاجئا

)الورقي واإللكتروني واملرئي( سنواٍل عديدة  أن يخص اإلعالم 

ذكرى استشهاد ڠيڤارا إاملقاالل والك اإال املوسمية. فيغر  

العديد من هله املقاالل في سردية تكرر وقائع أسر تش ى وقصة 

استشهاده. وال نسو  هله املالحظة من إاب نقدي  ف خ يد الثوار 

  إ  هو مهمة تقع على عاتق كافة املخ صين من هله 
ً
ليس ترفا

 أن ما ي فت نظر املراقب  من موقع النقد اإليجابي 
ّ
البشرية. إال

واملوضوعي  أن ج ة هله الك اإال تراوحت إين تخ يد الثائر وتذإيد 

 إلى محاوالل 
ً
إرثه من إاب املدي  واإلجال  واالف  ان  اقتراإا

"ال ذليه" وا يقنة. وباس ثنا  ندرة من الك اإال من إينها العديد من 
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 الك ب ا
ً
لبحثية الراينة  فعنها )الك اإال( لم تتناو  ڠيڤارا فكرا

  ولم تناقش فكره السياس ي ومفاهيمه الس نباط العبر 
ً
وممارسة

بغية خ ق وتجلير وعي نقدي يسعى إلى ال غيير االج ماعي وهو اللي 

  في الجوهر وفي نهاية املتاف  لب فكر وممارسة ڠيڤارا. 
ّ
 ش 

معرفة وإملام ا جيا  الناشئة  في غير أن السؤا  يبقى حو   ■

العالم الثالث وخااة الوطن العربي  إالفكر السياس ي والثوري 

لڠيڤارا  وما اللي ُحفر عنه في ذاكرتها غير الصورة أو القميص أو 

القبعة؟ وأبعد من ذلك  ما هي مسؤولية املثقف الثوري وا حءاب 

ها في الوطن وال نظيمال السياسية والثورية واليسارية ومثقفي

العربي والعالم الثالث إ  والعالم إذسره؟ سؤا  إرسم اليسار 

العربي )أو ما تبقى منه( ومثقفيه ودورهم في تثقيف ا جيا  

الناشئة وبنا  وعيها وتنشئتها وتحصينها إالفكر الثوري النقدي؟ أم 

 على مناإر ال كفيريين 
ً
أن "ال ثقيف" وال عبئة أابح ا حكرا

 روباغندا اإلعالم الرأسمالي الغربي؟والس فيين وب

تكتسب هله الهواجس راهنيتها وأهميتها من ا وضاع الراهنة  ■

التي نعيشها في الب دان العربية خااة خال  ا عوام ا خيرة  أعوام 

ما ُسمي ب"الربيع العربي"  والتي تس دعي ضرورة ترسيخ فكر 

ج ماعية والسياسية املقاومة إ افة أش الها )الفكرية والثقافية واال 

واالق صادية(  ال ضد املختتال اإلمبريالية في إالدنا وحسب  وال 

ضد ا نظمة الرجعية والعمي ة لوحدها  إ  ضد العم ية الترإوية 

إذسرها )الدينية وغير الدينية(  وضد الفكر الس في وال كفيري 

والظالمي إ افة مدارسه ومناإره وفضائياته ووسائ  إعالمه  هلا 
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الفكر اللي أخل إقتاعاٍل عريضة من أجيالنا الناشئة وهيمن على 

 عقولها. 

وفي هلا الصدد  يجدر إنا ال وقف عند سمة خااة تميز بها 

 ذا ملسة رومانسية 
ً
 ثوريا

ً
تش ى ڠيڤارا. فعالوة على كونه شهيدا

م ذلقه  دأب ڠيڤارا على الدعوة إلى تكوين "الوعي الجديد" واع بره 

 ضرورة وشرطا ل
ً
خ ق "اإلنسان الجديد". وحيث كان ڠيڤارا قائدا

 في حقبة تاريخية اعبة ومعقدة  فقد تميزل فترة 
ً
 ومفكرا

ً
ثوريا

نضاله إالعديد من اإلستراتيجيال وطر  النضا  املميزة ل  ك 

الحقبة  وهو ما يجدر دراس ه واإلفادة منه في اياغة إرامج النضا  

 ل عديد من العربي التي نحن إذمس الحاجة إليها 
ً
اليوم. وخالفا

الثّوار )إما فيه املاركسيون الكالسيكيون وماركسيو "اليسار" 

 ت املقاومة وثقافتها وقيمها الركيزة ا ساسية لفكر 
ّ
الجديد(  ش 

ڠيڤارا وممارس ه  فاع نق العنف الثوري إوضوح ال لبس فيه 

وبدون استيحا  وال اع لار  وأار على أن الكفاح املسلح حق 

شعوب التي تناض  من أج  تحرير أوطانها وني  الحرية وتحقيق ل 

السيادة واالس قال  وال نمية. وهنا إالضبط ت جلى داللة مقول ه 

التي اع اد أن يخ م بها أحاديثه وختاإ ه: إما الوطن وإما املول 

Patria o muerte. 
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 خاتمة

وأيقنة لع  أختر ما ي عرض له الثائر هو تذليه فكره الثوري 

ستحه وال تسهم في إنا  وعي 
ُ
اورته  نها تختز  الفكر الثوري وت

  النموذج ا نصع لهله 
ّ
ثوري جلري. ولع  تش ى ڠيڤارا يش 

 .1967الظاهرة وأكبر ضحاياها منل اغ ياله في اك وبر 

للا تصب  مهمة الفكر الثوري هي رفض هلا النهج وتعري ه 

 إلى مناه  فكر هؤال  
ً
الثّوار وإحيا  تراثهم الثوري والعودة دوما

وإغنا  املك بة العربية إذدإياتهم ووضعها في خدمة العم ية 

ال ثقيفية والترإوية الثورية من منظور إنا  الوعي الثوري وشحل 

إرادة املقاومة والصمود لدى الشعوب والجماهير. إكالم آخر  فان 

ڠيڤارا  املهمة امللحة تكمن في ال ثقيف الثوري وخ ق الوعي حو  

املفكر واإلنسان والثائر والحي ولة دون أن ي حو  إلى اورة وأيقونة 

 مفرغة من مضمونها الثوري والسياس ي واإلنساني.
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 الفصل الثالث واألربعون

 مقاربة لنضاالل شعوب العالم الثالثڠيڤارا: 

 

 مدخ 

 
ً
قد يبدو عنوان هلا الفص   ل وه ة ا ولى  بعيدا

عما نعيشه في واقعنا العربي الراهن  خااة في 

إ دان املشر  العربي. وربما هو كللك في ظاهر 

ا مور. ويحق ل قارئ الغار  في الراهن العربي أن 

إالواقع البائس يتسا  : وما عالقة ڠيڤارا وفكره 

ڠيڤارا يشه شعوبنا؟ وه  نحن إحاجة إلى "اللي تع

عربي" بعد أن أضحت كارثتنا ومآسينا إائنة ل   

 ناظر؟

 أسئ ة ال شك لها ما يبررها  ولكنها تنم عن:

االنشغا  وال هاث ورا  الحدث دون ال وقف ل  ذم  في  -

 حاضرنا وما سيؤو  إليه.

افة وال ثقيف الشعبي إ  تهميش دور الفكر الثوري والثق -

تغّييبهم  وغياب املثقف الثوري ودوره في انع وعي الشعوب 

واناعة قرارها ودورها في اإلعداد ل مس قب . ف و تسنى لنا أن نتّ  

على واقع شعوبنا من كوكٍب آخر  لهالنا الظ م والفقر واملعاناة التي 
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للي ال تعيشها هله الشعوب  ولهالنا في اآلن ذاته هلا الدفق ا

ي وقف من املقاالل والك اإال وال ح يالل السياسية التي ال تسهم  

ها  في تثقيف الجماهير وبنا  وعي شعبي نقدي  إ  إن الكثير 
ّ
في ج 

 منها  وبدون مغاالة  يعم  على تدمير وعيها وتءييفه.

ففي إالدنا تكثر القيادال السياسية والحءبية  ويكثر 

أغدقوا على أنفسهم ألقاب "املفكر" املح  ون السياسيون وَمْن 

و"الخبير" و"الباحث" وغيرها من ا لقاب  فيما يق  املفكرون 

واملفكرون السياسيون واملثقفون العضويون على نحٍو مريع. وفي 

هلا الخ   يكمن أحد ا سباب الجلرية لضياع البوا ة وضعف 

الوعي الشعبي وموال الشارع العربي. فيما ينشغ  السياس ي 

الحدث وباآلني وال ي   من م ابع ه ومحاولة اللحا  إه وال عام  إ

معه من خال  ردود الفع   نجد أن الهاجس عند املفكر  إ  مركء 

فع ه  هو الرؤية بعيدة املدى وبنا  الفهم العميق والغوص إلى 

 الجلور وا سباب.

ال ق ي  من أهمية ودور ال ع م واإلفادة من ِعبر ال اريخ  -

 ان فاضال ما الحديث 
ً
وتجارب الشعوب  إ  وتجاربنا وخصواا

ُسمي ب"الربيع العربي"  والتي تعّبر  فيما تعبر  عن إرهااال 

ل قادم في الغد الجديد إالرغم من ام تا  الثورة املضادة إلنجازاتها 

 وبتوالتها.

ت وقف اإلجاإة على هله ا سئ ة  في رأيي  على رؤيتنا 

ووطننا. وما أقصده هنا  إصري   ملس قب نا: مس قب  شعوبنا

العبارة  هو أننا قد ال ن مس في دراسة الفكر الثوري لتش ى ڠيڤارا 
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وغيره  ن ائج مباشرة وفي املدى القريب  )مع أن ال  مة ا خيرة في 

 أنه في مقدورنا أن نجءم أن 
ّ
هلا املضمار تبقى إرسم ال اريخ(  إال

  الحام ة اال 
ّ
ج ماعية ملشروعها الشعوب لن ت مكن من أن تش 

ال حرري  مشروع تغيير واقعها البائس  ولن تنعم إالحرية والوفرة 

وال نمية  ولن ترى إشراقه غٍد جمي  وعالٍم أفض   دون أن ت حلى 

  الحام ة 
ّ
إالوعي الثوري والنقدي كونه الوحيد القادر أن يش 

 ملشروع الثورة وال غيير. 

*** 

 

 مالحظال في الختاب السائد

(1) 

 "نهاية السرديال" أم "سردية النهايال"؟

عالجت في فص  "نهاية السرديال الكبرى" في مت ع هلا الك اب 

سمال عصرنا بغية تج يس فكر ڠيڤارا في سيا  الواقع القائم 

واستشراف راهني ه في عالم اليوم. ولهله الغاية نفسها  سوف 

ذلك من نتناو  في هلا الفص  سمال الراهن العربي على ما في 

 بعض ال كرار.

 نفتش في خبايا ما نقرأه ونسمعه من حولنا.
ً
 دعونا إداية
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منل عقود  وبا خص ت ك التي ت ت انهيار املعسكر االشتراكي 

وبسط الهيمنة اإلمبريالية ا ميركية  ساد في أوطاننا  وفي إقاع 

عديدة من العالم  ختاب "النهايال": نهاية ال اريخ  نهاية 

نهاية السرديال الكبرى مث  القومية واالشتراكية الس ينيال  

وغيرها. والغاية هلا الختاب  هي إث اليذس والقنوط في في 

الجماهير كي تس دخ  الهءيمة وتقنع إالفش  وتقب  إاالستسالم 

والخنوع إلرادة السيد اإلمبريالي الرأسمالي. ختاب يذتينا من ك  

هاية تاريخنا وكذنه يقو  حدب واوب ي اد يع ن ان حارنا الجماعي ون

 لنا: لقد انتهي م ولم يتبقى لكم خيار آخر. 

 

 يقو  منظرو نهايتنا وهءيم نا: 

إن القومية العربية ووحدة شعوبنا كائن ميت إال في عقو   -

الق ة الحاملة والتي أاابها العمى ف م تعد قادرة على رؤية الواقع  

 وما زالت تعيش أحالم املاض ي ال  يد.

  وهي ا خرى  -
ً
 جميال

ً
ويّدعون أن االشتراكية كانت ح ما

 ذهبت إلى غير رجعة وأتى ال اريخ على نهايتها.

ثم يم ؤون فضائنا إادعا  الدفاع عن الحريال  -

والديمقراطية وحقو  اإلنسان وحقو  التف  وتمكين املرأة.... 

غرب وغيرها من الشعارال والقّيم واملفاهيم الجمي ة التي يصيغها ال

الرأسمالي وفق ما تم يه مصالحه ومصالح زعيم ه  الواليال 

 امل حدة.
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ال خالف لنا مع أصحاب نظرية "النهايال" هله في أن 

معتيال زمننا قد تغّيرل  وليس هلا في حقيقة ا مر ليس في هلا 

 في ال اريخ البشري. فال خالف على أن ل   مرح ة 
ً
" جديدا

ً
"اكتشافا

خصواياتها التي تحدد طبيعة الصراع تناقضاتها وظروفها و 

ومكوناته  وبال الي تن ج أهدافه وآليال تحقيقها. غير أن خالفنا 

يكمن في السؤا  ال الي: وماذا عن سرديتهم  سردية السو  ورأس 

املا ؟ ه  هي سرمدية؟ وملاذا ًيفترض أنها ال تن هي هي ا خرى؟ وملاذا 

خرى جريحة ت خبط في دمها؟ ال يرون أن الرأسمالية وعوملتها هي ا  

أما الجواب فيكون في أن الغاية القصوى املرجوة من ال بشير 

إالنهايال هو ت ويج ان صار الرأسمالية ونظامها وقيمه ومنظوماته 

 الفكرية. 

 أن العالم وأوضاعه قد تغير  ف ماذا ال 
ً
إذا كان صحيحا

 إاملث  أن عالم الرأسمالية واإلمبريالية ق
ً
؟ يكون صحيحا

ً
د تغّير أيضا

أال تكفي خمسة قرون من نهب ثروال الشعوب؟ أم أن نظرية 

سرمدية الرأسمالية تقو : إن تغّير هله ا خيرة يكون في وسائ ها 

وأدواتها فقط وال يمس سياساتها وأهدافها ومصالحها التي تبقى 

 ثاإ ة على الدوام؟

ليس هناك أبعد عن الحقيقية من حجة نهاية السرديال 

ن ك  هلا الصراخ إان العودة إلى إلري
َ
عة تغّيرا وضاع. فَعالَم إذ

 السرديال ضرب من الصنمية وال خشب؟

لننظر حولنا ونسا  أنفسنا: منل س ينيال القرن املاض ي  

 ماذا حققنا؟
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اإلجاإة تجدونها في أحيا  أوطاننا وأزقتها وفي أحوا  فقرائه 

 ومهمشيه. 

 في الحالة ال
ً
عربية  أننا لم ندرس لع ه من امل فت حقا

تجاربنا الساإقة  وخااة حقبة س ينيال القرن املاض ي  على 

املس ويال الثقافية والسياسية واالج ماعية  ال على املس وى 

العربي وال العاملي  ولم نعم  على اإلفادة من دروسها  ناهيك عن 

دراسة السرديال االج ماعية والفكرية والثورية الكبرى التي ق بت 

 على عقب. فنحن ما زلنا ن هث ورا  ا حداث الق
ً
رن العشرين رأسا

وال تورال التي تتسارع أمامنا دون أن نس تيع اإلمساك بها  

كالقتار اللي انت ق وما زلنا ن هث ل لحا  بعرب ه ا خيرة. إيد أن 

 ينبع من واقعنا وخصواياتنا 
ً
ا ختر أننا لم نن ج مفكرين وال فكرا

 يتناغم مع مسيرتنا وينير لنا وي بي مصالح شعوبن
ً
 إديال

ً
ا وال ختاإا

 درب املس قب . 

(2) 

أعادل ال تورال الساخنة واملتسارعة في الوطن العربي 

وما تالها من  2010منل ان فاضة شعب تونس )إو عءيءي في ديسمبر 

تتورال وحراكال شعبية عربية(  أعادل العديد من القضايا 

س مال وا سئ ة الصعبة إلى ح بة ال
ُ
جد  وهّءل الكثير من امل

قوالل التي  سوا  أدركنا ذلك أم ال  كنا قد انشغ نا عنها 
َ
وامل

 لسنوال طوي ة.
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نقف اليوم أمام إش اليال مله ة تجسد املشترك إين 

أوضاع شعوبنا العربية مما يفسر مصتلح "الحالة العربية" على ما 

 فيما يلي:فيه من تعميم  وتكمن أهم عناار هله اإلش اليال 

أ( تشير وقائع السنوال ا خيرة في الوطن العربي  بغض 

النظر عن النهج في فهمها وتح ي ها  إلى حقيقة نااعة وهي: اح دام 

ال ناقضال وتفاقم ا وضاع االق صادية واالج ماعية والسياسية 

 وواولها حّد االنفجار ونضوج الظرف املوضوعي ل ثورة وال غيير.

ة كانت معت ة على مدى السنوال التي ب( انفجار دينامي

سبقت الحراك الشعبي العربي: انفجار الجماهير ونهوضها ورفضها 

ل عودة إلى الورا  وتحتيمها لحاجء الخوف واالندفاع الشعبي 

 في إتوالل الحركال االح جاجية. غير أن الشارع 
ً
البتولي م جسدا

تحديال  العربي ما لبث أن عاد إلى السكينة والس بية في وجه

وحروب وأوضاع إالغة الختورة في العديد من الب دان العربية مث  

 سورية واليمن وليبيا والعرا  وف ستين وغيرها.

ج( غير أن امت الشارع العربي ال ينفي أهمية ما حص  من 

  وال ي غي 2010إرهااال خال  السنوال الفائ ة والتي ت ت عام 

الق صادية  التي طاملا ظ ت حقيقة تفجر ال ناقضال االج ماعية وا

مح دمة فسوف تس مر مسيرة الشعوب من أج  ال غيير والثورة 

 على الواقع الظالم واملرفوض.
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د( لقد تمكنت قوى الثورة املضادة )املح ية واإلق يمية  

والدولية( والقوى االنتهازية من ام تا  الحراكال الشعبية العربية 

 واستثمارها في خدمة مصالحها.وإعاقة تقدمها وحرفها عن مسيرتها 

 

 ڠيڤارا وكفاح شعوب العالم الثالث

 
ً
 عاملثالثيا

ً
 التينيا

ً
 أميركيا

ً
لقد عرفنا تش ى ڠيڤارا مفكرا

  عاش هموم ت ك الشعوب وقض ى من أج  حريتها وتنميتها 
ً
أمميا

 ما تميز إه 
ً
 الحدود الجغرافية والسياسية. وهو حقا

ً
ووحدتها رافضا

كسيي القرن العشرين  أي أنه يقف خارج تش ى ڠيڤارا إين مار 

السيا  ا وروبي )والف سفة ا وروبية(  ما ال ينفى إفادته منها 

واطالعه ع يها. غير أن أكثر ما اتسم إه ڠيڤارا هو إدراكه وفهمه 

 وضاع شعوب أميركا الالتينية والعالم الثالث  من خال  تجرب ه 

س غال  ودور اإلمبريالية الحّسية عبر رحالته ومشاهدته ل فقر واال 

ا مريكية في خ ق وحماية ا نظمة القمعية الحاكمة في ت ك 

الب دان. للا لم ي وقف منل ت ك اللحظة عن محارب ه لإلمبريالية. 

هلا  عالوة على أن ڠيڤارا تميز إممارسة الكفاح املسلح وساهم في 

ية اياغة نظريال حرب العصاإال وانخرط في قيادة العم ية الثور 

 في كوبا وغيرها وفي اياغة إرامجها وسياساتها. 

انت ق تش ى ڠيڤارا في رؤي ه الثورية في من صف القرن 

العشرين من واقع أميركا الالتينية  وتحقق من خال  تجرب ه أن 

سمال الواقع والثورة في إ دان العالم الثالث مشتركة إالرغم من 
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أساس هلا الفهم  الخصوايال التي قد ت ميز بها ك  حالة. وعلى

 وأممية. Tri-Continentalأط ق ايح ه في ثورٍة عاملثالثية 

ومن الجدير إاللكر أننا لو أجرينا مقاربة سياقية  وضاع 

شعوب العالم الثالث مع أحوا  شعوبنا  مع اإلقرار إبعض 

 من السيا  
ً
ال حفظال والخصوايال  لوجدنا أن ڠيڤارا كان قريبا

  202كفاح شعوبنا وال حديال التي تواجهها. والواقع العربيين ومن

إالتبع  ليس املقصود هنا إسقاط فكر ڠيڤارا وأساليب 

نضاله على الواقع العربي. وال حاجة إنا إلى ال ذكيد على أن مس قب  

العرب في أيديهم وهو مسؤوليتهم الرئيسة. فعلى عاتقنا تقع مهمة 

ونحت مفرداتنا اياغة ختاإنا وال عبير عن همومنا وإش الياتنا 

ومفاهيمنا  وبالقدر نفسه اياغة البرامج النضالية ل حقيق 

 ما إا ل إالفش  محاوالل محاكاة ال جارب ا خرى  
ً
أهدافنا  فكثيرا

 إلى املءيد من 
ّ
وكللك لم توِد مواقف الدونية وال لّي  واإلذعان إال

سم ال خ ف والعودة إلى الورا . بعبارة أخرى  لقد آن ا وان  ن نر 

 مس قب نا وأن نخته إذيدينا.

 

 

                                                 
القاهرة محطة ڠيڤارا في جولته عبر القارة اإلفريقية، وهناك التقى الرئيس  كانت 202

الراحل جمال عبد الناصر وسعى إلى كسب دعمه للثورة الكوبية في مخططاتها لنشر 

الثورة في أفزيفيا. غير أن موقف عبد الناصر كان مترددًا ومحدودًا في دعمه. وتقول 

ڤارا بالتأني والحذر من مخاطر فشل هذه المصادر إن عبد الناصر حاول أقناع ڠي

المحاوالت في أفزيفيا ودعاه إلى العدول عن االنخراط مع الثوار اإلفريقيين مؤكدًا له 

 أنه )أي ڠيڤارا( ال يعرف حقيقة هؤالء الثوار وقياداتهم.
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 الوطن العربي وأميركا الالتينية: ما املشترك؟

أقدم فيما يلي بعض املالم  العامة ل مقاربة إين الحالة 

 العربية وحالة العديد من إ دان أميركا الالتينية: 

( في السمال الرئيسية ل صراع وأطرافه أك في بسرد العناوين 1 

 اج إلى مناقشة مس فيضة ال يتسع لها هنا ال الية  ف   منها تح

 املجا .

مرح  ه وطبيعة تناقضاته )التبقية واالج ماعية  -

والسياسية...والرئيسية والثانوية( وأطرافه )معسكر ا ادقا  

 وا عدا (؛

التشكي ة االج ماعية ونمط العالقال االق صادية م  -

 االج ماعية السائدة؛

لنهب اإلمبريالي وال دخ  ا جنبي تاريخ وحاضر االس عمار وا -

 املس ديم وآثاره؛

 طبيعة العالقال التبقية املهيمنة في إالدنا؛ -

 ال خ ف االق صادي؛ -

ال ذسيس ل بعية ودونية "العق  املس عَمر" لدى النخبة  -

 الثقافية والسياسية في الب دان املس عَمرة؛

ير إناها تجءئة الب دان املس عَمرة وتفكيك كياناتها وتدم -

 ال ح ية؛
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 ال بعية االق صادية ل مركء الرأسمالي؛ -

خ ق ا نظمة العمي ة واملرتبتة إاملركء الرأسمالي  -

 واإلمبريالي؛

ا نظمة )التبقال( املستبدة وكافة أش ا  االستبداد  -

 والظ م والقمع والفقر واس غال  التبقال الشعبية.

مية االق صادية ( إش اليال مرح ة ال حرير الوطني وال ن2

واالج ماعية والسيادة الوطنية ووقف النهب اإلمبريالي لثرواتنا 

 وال خ ص من ال بعية االق صادية.

3 
ً
( طبيعة ا نظمة الحاكمة ونشذتها املشوهة وارتباطها )مصلحيا

( واع مادها ال ام  في إقائها وديمومتها وحمايتها من ثورة 
ً
وطبقيا

 ي. شعوبها  على الدعم اإلمبريال

( الحرب الداخ ية التي تشنها ا نظمة )التبقال( الحاكمة ضد 4 

شعوبها وطبقاتها الشعبية والتي ت مث  في القمع امل واا   ي 

حراك جماهيري نحو االن فاضة وال غيير والثورة بغية اإلإقا  على 

حالة ال خ ف والفقر والجوع إين التبقال والفئال العريضة من 

ان. مج معاتنا التي تش
ّ
 م  ا غ بية العظمى من الس 

( حق الشعوب في املقاومة وممارسة خياراتها وأساليب نضالها 5 

)السياسية واملسلحة والشعبية والثقافية وغيرها( إما ي وافق مع 

 رؤيتها لتبيعة الصراع وا عدا  وظروفها املوضوعية واللاتية. 
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يانال قترية ( تجءئة الوطن العربي وتوطيد مشروع تف ي ه إلى ك6

هءي ة والعم  امل واا  على تف يت وحدة نسيجه السياس ي 

 إلى محو هوي ه وتلريره إلى دويالل 
ً
واالج ماعي والثقافي واوال

وطوائف وأق يال إثنية اغيرة م بعثرة. وكللك هو الحا   مع 

اخ الف درجة االستهداف ومس واه وأساليبه  في تدمير كافة أش ا  

 دان أميركا الالتينية والتي رآها ڠيڤارا وقادة الوحدة وال نسيق لب

الثورة الكوبية منل أواسط القرن املنصرم ومن قب هم رّواد 

الحركال الثورية في أميركا الالتينية خال  القرنين ال اسع عشر 

والعشرين. ومن هنا كانت دعوة ڠيڤارا إلى وحدة شعوب أميركا 

 الالتينية إناً  على مصالحها املشتركة. 

( لم تكن دعوة ڠيڤارا لوحدة شعوب أميركا الالتينية وكفاح 7

 عن املشترك القومي وال اريخي والثقافي 
ً
شعوبها املشترك تعبيرا

والجغرافي فحسب  ولم تكن هله الدعوة من أج  تحقيق مصالح 

 ة وحسب  
َ
هله الشعوب االق صادية واالج ماعية وطبقاتها املس غ

لى فهم ڠيڤارا لقواعد الصراع مع إ  كانت فو  هلا ك ه تستند إ

 االس عمار واإلمبريالية والتي تمث ت في:

  وعبر تاريخه  -
ً
أن املس عِمر واإلمبريالي تعام  دائما

االس عماري  مع الشعوب املس عَمرة خااة في القارة الالتينية 

والوطن العربي كوحدة م  ام ة وم جانسة واستهدف شعوبها 

 كوحدة واح
ً
 دة وفق ما ت ت به مصالحه.وكفاحها أيضا

وفي الوقت ذاته  وضمن قواع الصراع ذاتها  عم   -

اإلمبريالي على تمءيق وشرذمة هله الشعوب والحي ولة دون الحفاظ 
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على وحدة أراضيها ومج معاتها وكياناتها  والحي ولة دون توحيد 

نضالها ضد العدو املشترك. وليس هناك من مثا  على ما نقو   

 تجءئة الوطن العربي.أفض  من 

( فش  مشاريع ال نمية املرتبتة إاملركء الرأسمالي وضرورة البحث 8

 على محاربة الرأسمالية وفك االرتباط 
ً
عن إدي  يقوم أساسا

وال بعية ل مركء الرأسمالي وبنا  االشتراكية إوضوح وبال مواربة  أي 

 على دور الجماهير املسحوقة والتبقال 
ً
إدي  يع مد أساسا

لشعبية في الثورة وال غيير والبنا   ويقوم على مشاركتها في انع ا

وتنفيل الختط والسياسال االق صادية وحماية مشروع ال نمية 

  203إالحماية الشعبية.

( غياب الديمقراطية ومشاركة الجماهير وفئال وطبقال املج مع 9

 ودورها في املشاركة )من ا سف ( في إدارة املج مع واالق صاد وانع

 القرارال السياسية واالج ماعية واالق صادية. 

( ضرورة البحث عن ماركسية دينامية واشتراكية أاي ة تعبر عن 10

مصالح هله الشعوب وتنت ق من رحمها وبيئتها وخصواياتها 

وتحافظ على أاالتها وسماتها في سبي  الواو  إلى الهدف النهائي: 

 إلى محو الرأسمالية وكافة أش ا  االس غال  وب
ً
نا  االشتراكية واوال

االنع ا  ال ام  لإلنسان. وال إّد من ال نوية في هلا الصدد أن 

الحركال السياسية والثورية في ك  ا الحال ين  العربية والالتينية  

                                                 

  "ثبت المصطلحات". راجع 203
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عانت من أختا  وإخفاقال املاض ي وتجارب الجمود العقائدي 

ربية والصنمية التي تمث ت إتبعية وخنوع ا حءاب الشيوعية الع

وكللك ا ميركية الالتينية للخط السوڤييتي ووهم اإلاالح 

والنضا  البرملاني ورفض النهج الثوري الرادي الي في إنجاز ال غيير 

 االج ماعي والسياس ي.

( تراجع ووهن  وفي أغ ب ا حيان الغياب ال ام  ل  نظيم 11

السياس ي الثوري والقيادة الثورية في تنظيم وقيادة العم  

 
ً
الجماهيري  مع مالحظة أن الحالة الالتينية قد قتعت أشواطا

م قدمة في حاالل عديدة مث  كوبا وفنزويال والبرازي  وتشيلى 

 وبوليفيا وغيرها. 

ومة في ك  ا الحال ين  العربية والالتينية  )كما في ( تجارب املقا12

ف ستين ولبنان والعرا  وكوبا وفنزويال وبوليفيا على سبي  املثا (  

 
ً
التي تثبت أن املقاومة ليست مجرد حق وخيار ل شعوب إ  هي فعال

ممكنة وليست مس عصية كما يقو  مروجو اس دخا  الهءيمة 

 ضمن ا وضاع وأصحاب نظرية "ليس إام اننا أن ن
ً
فع  شيئا

الراهنة". مقاومة الشعوب ممكنة وقاإ ة ل  حقيق وإحراز النصر 

واس نهاض إرادة ووعي الجماهير وتفجير قدراتها الهائ ة وال امنة في 

 مقاومة االس عمار واالح ال  واالس غال  ورفع الظ م إ   أش اله.ِ 
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 ما العم ؟

 اد""ارفع رأسك يا أخي فقد مض ى عهد االس عب

 جما  عبد الناار

 

مربط الفرس في قرا ة ڠيڤارا هو املقاربة مع حالة الشعوب العربية  

والتردي التي انحدرل إليه أوضاعهم وسؤا : ما العم ؟ وفي تقديري 

أن اإلجاإة تنت ق من البدهيال التي كانت السبب الرئيس ورا  

 النصر التي أحرزته الشعوب عبر ال اريخ  وهي:

اص من أن يقوم الشعب وقواه الفاع ة انه ال من -

)املواطنون وا حءاب واملنظمال والنخب السياسية والفكرية(  

إ حم  املسؤولية ال ام ة عن تغيير أوضاعه والثورة على الواقع 

 وبالكالم فقط دون أي فعٍ  
ً
املرير  واللي ما ف ئوا يرفضونه لفظيا

 مادي ل غييره. 

  مهما كانت  ل حقيق رفض االت ا  على قوى خارجية -

 أهدافنا.

 وبامل موس تنظيم الجهود والنضا   -
ً
وهلا يعني عم يا

إاملمارسة العم ية من أج  تحقيق ال غيير املنشود وإنجاز مصالح 

 الشعب في الحرية واالزدهار وال نمية.

ال ناغم إين الثقافي والفكري والنظري من جهة  والنضا   -

ا قوا  إلى أفعاٍ  وجهٍد منظم.  العملي من جهة أخرى أي ترجمة
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وهلا ي ت ب إزاله الفص  إين النشاط الفكري والثقافي ل نخب 

الثقافية ول مثقفين من جهة  والحياة العامة ونشاط ا فراد 

واملنظمال من جهة أخرى  وهو انفصام ما فتئ يمأل حياتنا منل 

هير عقود جا  ثمرة خيانة املثقف لدوره الت يعي في توعية الجما

وقيادة فع ها وإرشاد حراكها  ولم ين ج سوى ثقافة الكس  

 والخمو  وال واطؤ والصمت لدى الجماهير العربية والشارع العربي.

ال سبي  إلى النهوض من هلا املستنقع دون جهد منظم  -

ومقاومة شام ة وتناغم تام إين القو  الفع  وبين النظرية 

 وإرث ڠيڤارا.واملمارسة  وهو في الجوهر مغءى فكر 

على ضو  هله القرا ة لواقع الشعوب العربية وال حديال 

التي تواجهها  يكون السؤا : كيف يفيدنا فكر ڠيڤارا )واللي يش   

 ل غيير الواقع( في اإلجاإة ع يها؟
ً
 ثوريا

ً
 في ت ام ه مشروعا

مجم  القو   إن الحالة العربية التي ت ت الحراك الشعبي 

(  والتي ما زلنا نعيش تداعياتها  2011 – 2010في تونس ومصر )

 ج بت تحّديال جسيمة يمكننا أن نكثفها في أربعة محاور:

( غياب آية إنجازال ل حسين ا وضاع االق صادية واالج ماعية 1

 وعدم اإليفا  إاالح ياجال ا ساسية ل تبقال الشعبية.

( ال يه وال خبط في تحديد طبيعة الصراع وأطرافه والعدو 2

 ئيس ي )معسكر ا عدا (.الر 

 ( عدم العناية واالل فال إلى الوعي الشعبي والعم  على تتويره.3
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4.
ً
 وبرنامجا

ً
 ورؤية

ً
 ( غياب البدي   نظرية

 سنتر  هله املسائ  من خال  املحاور ا ربعة ال الية:

: توفير اح ياجال الشعب
ً
 أوال

: طبيعة الصراع وتحديد العدو
ً
 ثانيا

: خ ق الوعي الجديد 
ً
 ثالثا

: غياب البدي 
ً
 رابعا

: توفير اح ياجال الشعب
ً
 أوال

وا ت أوضاع شعوبنا وطبقاتها الشعبية إلى الحضيض في 

مس ويال الفقر والجوع والبتالة. وفي حين تعوم إالدنا على إحر من 

النفط ويختزن إاطنها إخيراٍل وثرواٍل هائ ة  نرى أزقتها م يئة 

فقرا . العالم إذسره ينعم إخيراتنا ما عدانا  ما عدا َمن إالجياع وال

 يم كها وأصحابها الحقيقيين: شعوبنا. 

ال حاجة لسرد املعتيال اإلحصائية من مخ  ف الهيئال 

الحكومية والدولية والتي تشير إلى حجم ال ارثة االج ماعية 

واالق صادية واإلنسانية التي تعيشها املج معال العربية والتي 

فت املاليين من الجياع والفقرا  واملهمشين وا ميين من ا طفا  خ
ّ
 

والبالغين وتردي مجم  ا وضاع الصحية واملعيشية ل مواطنين. 

صحي  أن الحروب ال دميرية قد فاقمت من هله ا وضاع وتسببت 

 في العرا  وف ستين وسورية واليمن 
ً
إالكثير من الدمار  خصواا
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هله الحالة ال ارثية واملذسوية على مدى  وغيرها  غير أننا شهدنا

 العقود الساإقة.

إال انه إالرغم من نضوج هلا الظرف املوضوعي  فاننا لم 

نحرز أية إنجازال نحو اإليفا  إاح ياجال الجماهير العربية  ولم 

 أو آليال م موسة ل حقيق هله ا هداف. 
ً
 نضاليا

ً
نقدم إرنامجا

 نقو . وهناك العديد من ا مث ة على ما

 

: طبيعة الصراع وتحديد العدو
ً
 ثانيا

يعاني الوطن العربي من العديد من املشاك  وال حديال: 

الداخ ية والخارجية  اللاتية واملوضوعية  االج ماعية واالق صادية 

والسياسية  وال ننس ى امللهبية والدينية. إال أن السمة الرئيسية 

ضيين تكمن في استهداف ل  اريخ العربي املعاار عبر القرنين املا

الوطن العربي وا مة العربية واللي تمث  في املحاوالل امل كررة 

إذش ا  مخ  فه الس عماره والهيمنة على مقدرال شعوبه 

ومس قب ها  وال نبالغ إن ق نا إنه )الوطن العربي( ظّ   على مدى 

القرنين ا خيرين  أهم مناطق االستهداف اإلمبريالي والرأسمالي 

ثرها سخونة  إن لم يكن املستهدف الرئيس ي. وباملث   فعننا ال وأك

نغالي إذا ق نا على نحٍو مكثف إان تاريخنا املعاار هو اراع 

 -اإلمبريالية  -مس مر ومح دم مع مشروع الهيمنة الرأسمالية 

 من الكولوني ية الكالسيكية 
ً
الغربية عبر مراح ة الرئيسية إد ا
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 إلى العوملة الرأسمالية )خااة البريتانية والفرنس
ً
ية( واوال

 وزعيمتها الواليال امل حدة ا ميركية. 

هله ا طروحة ليست أسيرة لنظرية املؤامرة كما يرى 

كثيرون  إ  هي حقيقة موضوعية تؤكدها وقائع ال اريخ  ومع ذلك  

ما زا  ي جاه ها كثيرون  وآخرون ال يريدون أن يروها أو يسمعوا 

 ال يه اللي نعيشه.  بها  ومن هنا نفهم

 

 العرب والخوف من الغرب

ما أدركه ڠيڤارا ومناض و الثورة الكوبية )على الرغم من 

قرب جءيرتهم من شواطئ اإلمبريالية ا ميركية وما يمث ه هلا من 

تهديد مس مر(  وما لم ن ع مه نحن بعد هو أن الغرب الرأسمالي  

عة ا سلحة وآالل على الرغم من تسلحه إ كنولوجيا الحروب وانا

الق   والبتش  هو غرب جبان يلجمه الخوف  الخوف من ك  

ش ي : من املول  من ال ضحية  من "تدني مس وى املعيشة"  ومن 

اته وس عه وم عه وترفه. وفي هلا الخوف  "خوف 
ّ
خسارة لل

الغرب"  أمسك ڠيڤارا إمكمن قوتنا  قوة الشعوب   نه أدرك أن 

سالحه ال في حقه وإرادته ووعيه  وال في  الغرب جبان وأن قوته في

"إنساني ه"  لللك ان صر الفيتناميون وُهءمت الواليال امل حدة  

ولللك ان صرل الثورة الكوبية وُهءم ديك اتورها إاتيس ا وَمن 

ورا ه  ولللك امدل كوبا أكثر من خمسة عقود في وجه الحصار 

 الوحش ي اإلمبريالي ا ميركي.
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 صار الشعوب التي فهمت هله العبرة وعلى الرغم من ان

 ومن تكرار هله املعادلة عبر ال اريخ  إال أننا لم نس فق إليها بعد. 

 

: خ ق الوعي الجديد
ً
 ثالثا

سوف نتناو  هلا املوضوع بش ي  من ال فصي  في الفص  

الالحق لدى مناقشة الوعي العربي الجديد  كما أننا كنا قد أفردنا 

فص  "مفهوم الوعي الجديد عند ڠيڤارا" في معالج نا لرؤية ڠيڤارا 

 في الوعي الجديد. 

 

: غياب البدي 
ً
 رابعا

ير: أي غياب املكونال ا ساسية ملشروع الثورة وال غي

الرؤية والبرنامج والحام ة الشعبية. ولع  الحضيض اللي 

انخفضنا إليه خير دلي  على ما نقو . أنظر ما حص  في مصر  على 

سبي  املثا   حيث أسقط حراك املاليين إ ضحيال جسيمة 

وبتولة أستورية  رئيسين )حسني مبارك ومحمد مرس ي(  ولكنه لم 

م ية ثورية م  ام ة في ي صدى لسؤا : وماذا بعد؟ ولم يقدم ع

الرؤية والبرنامج وا هداف التي ت بي الحاجال ا ساسية ل تبقال 

الشعبية املصرية وترفع عنها الجوع والظ م والفقر. فما معنى وما 

الغاية من إسقاط مبارك ومن بعده مرس ي والصمت أو القبو  
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 )كي ال نقو  
ً
 إنظام يراوح في م انه دون أن يقدم وال حتى تصورا

( ل معضالل ا ساسية التي تنهش لحم الشعب؟
ً
 ح وال

 

 الخاتمة

لو كان لنا أن نكثف تاريخنا خال  القرنين املاضيين  وما 

تضمنه من دروس وعبر  وما مّر إه من أحداث وتتورال سياسية 

واق صادية  بعبارة واحدة  لق نا  كما اس فنا أعاله  إن استهداف 

  الهدف الرئيس الوطن العربي  بشعوبه وثرواته 
ّ
ومس قب ه  ش 

 وبما ال يق   -ل مشروع الرأسمالي 
ً
اإلمبريالي الغربي  ولق نا أيضا

أهمية  إن املقاومة  إ   أش الها وآلياتها وام انياتها  كانت وال تءا  

الرد الوحيد على هلا املشروع والركيزة ا ساسية لصمودنا 

ض العربية  إالرغم والحفاظ على ذاتنا وعلى الوطن والهوية وا ر 

 من فظاعة ما حّ  إنا من خسائر وهءائم.

وفي هلا تكمن فحوى رسالة ڠيڤارا لشعوبنا وشعوب العالم 

 الثالث.

ونذم  أن يكون قد اتضح اآلن  وبعد سباٍل طوي   وبعد 

هلين القرنين من الحروب التاحنة واراعال املحاور واملعسكرال 

(  أن 1939و 1914ن إمبريالي ين )اإلق يمية والدولية  إما فيها حربي

الوطن العربي  وخااة جء ه املترامي على الشواطئ الشرقية 

ل م وسط وعمقها إلى إالد ما إين النهرين  هو العمق اإلستراتيجي 

والسياس ي ل مقاومة العربية وهو ساحة الصراعال الدولية 
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س الصيني وما ي  ف حوله من البريك -ومنفلها إلى ا بعد الروس ي 

وغيرها من محاور وأقتاب الصراع في العالم. مما يعني أن املقاومة 

العربية  كما كانت ع يه عبر ال اريخ االس عماري  رافد أساس ي في 

مواجهة الغرب الرأسمالي ومحاوالته التي ال ت   ل هيمنة على العالم 

وتتويق اعود الصين ويقظة روسيا ودور هلين الب دين في رسم 

لغد ومعامله: عالم م عدد القتبية ينقل اإلنسانية من خارطة عالم ا

 جبرول وهيمنة رأس املا  ا ميركي ووحشي ه.
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 الفصل الرابع واألربعون

 أزمة الوعي العربي

 

ه  نس ي البعض أن الفكر ليس في ذاته قوة مادية  إ  في »..

أن ايرورته وعي الجماهير؟ أما الشيوعيون فهم اللين يع مون 

 هي أعصابهم  
ً

 هو جسدهم  وأعصاإا
ً

ل نظرية الع مية جسدا

 في 
ً

وعاطفة هي عاطفتهم  وأّن لها حياة هي حياة نضالهم  وحبا

عيونهم حتى الشهادة. ف يبحث )امل فكرون( عنها في هله العيون 

  تدكه وتحاوله  تشق 
ً

التي ترى  وفي ا يدي التي تحاو  ال اريخ يوميا

 «فيه درب ال حرر...

 مهدي عام 

 في "النظرية في املمارسة السياسية"

  

 مالحظال في الوعي الشعبي العربي

 ( تدمير الوعي الشعبي العربي: َمْن املسؤو ؟1

واجه املشروع النهضوي العربي عبر عقود القرنين ال اسع  

عشر والعشرين العديد من ال حديال واملؤامرال الداخ ية 

 خااة بعد هءيمة 
ً
والخارجية  اللاتية واملوضوعية  وظّ  م عثرا

  واهتزل ركائءه ا ساسية من محاوالل نهضوية وتنويرية 1967عام 



 558 

ة والوحدة القومية واالشتراكية  إلى النضا  من أج  الحرية وال نمي

وظّ  ي ذرجح إين َمْن يءعم إان هله الشعارال ال )أو لم تعد( تال م 

 ما تناقضه  وَمْن قرر إذنه "مش وقتها" أو أنها 
ً
الواقع إ  كثيرا

"مرجذة" ملرح ة قادمة )مس قب ية ومؤج ة حتى إشعار آخر(  وبين 

 
ً
ويوتوبيا. وليس من آخرين زعموا أنها طوباوية وسوف تظ  ح ما

العسير العثور على العديد من ال عبيرال وال ج يال لهله 

ا طروحال  والتي على اخ الف منابعها وألوانها  ت  قي في موقفها 

 الرافض لوحدة الشعوب العربية وبنا  االشتراكية.

لن ندخ  هنا في مناقشة ا سباب الخارجية لتراجع  

  فيها الكثير. ولكننا لو تذم نا املشروع النهضوي العربي  فقد قي

 في أوضاعنا لوجدنا العديد من ا سباب كامنة فينا  في 
ً
م يا

أصحاب املشروع النهضوي العربي اللين حم وا راي ه وناض وا من 

 أج ه:

فش  القوى ال قدمية والقومية واالشتراكية والشيوعية العربية  ■

ة ال كفكرة رومانسية في فهمم لدور القومية العربية والوحدة العربي

شاعرية إ  كضرورة موضوعية وتاريخية ل حقيق مصالح التبقال 

الشعبية العربية وجماهيرها العريضة وإنجاز مشروع نهوضها 

  ظاهرة تقدمية وتغييرية 
ّ
وتنميتها. ومن هنا فان هله القومية تش 

 وثورية عكس ما ُي صق بها من نعول العنصرية والشوفينية وغيرها. 

قصور في فهم القومية العربية كناتج عضوي ل ظروف واملرح ة ال ■

 التي تعيشها الشعوب العربية.
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ونتيجة العدا  ل قومية العربية ووامها إانها شوفينية من جهة   ■

وتشد  بعض القوى اليسارية والشيوعية إذنها مناقضة ل ماركسية 

ية  من جهة أخرى  وبغض النظر عن منبع وغاية معاداة هله القوم

فقد ابت ك  هله ا طروحال في طاحونة جبهة ا عدا : الغرب 

اإلمبريالي وا نظمة العربية ال ابعة له إ  وناتها  وحركال  -الرأسمالي 

الدين السياس ي. وال ننس ى املنهارين واملرتدين اللين ما زالوا يصّرون 

سية على أنهم ممث و القومية العربية أو في املق ب اآلخر ممث و املارك

 والشيوعية واالشتراكية في إالدنا.

محاكاة ال حريفية السوفيتية واالنصياع لها وهي التي هيمنت  ■

على موقف وقرار معظم الشيوعيين العرب إن لم نق  ك هم لعقود 

 عديدة من القرن العشرين.

  الضحية 
ً
 ومشروعا

ً
من هنا كانت القومية العربية  فكرة

الشعبي والجمعي العربي ومحاوالل ا ولى والكبرى لتشويه الوعي 

تدميره. لقد ساهمت القوى ال قدمية والع مانية واالشتراكية 

والشيوعية لألسباب امللكورة أعاله  في تدمير الوعي وتذخير والدة 

وعٍي جديد. وهي بهلا تكون قد قدمت أج  خدمة لجبهة الثورة 

 املضادة.

 

 ( تهميش دور الوعي2

ل إه شعوبنا  وما زالت تجترحه على الرغم من ك  ما مرّ  

من علاإال  فعن القضية املركءية ال تءا  غائبة ومغيبة ولم تندرج 
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على قائمة أولويال مهامنا الثقافية والسياسية واالج ماعية. وهله 

القضية هي اإلنسان ووعيه وفع ه كونه محور وغاية النضا  ضد 

السائد إين الفقر واالس غال . إ  مال أخرى  لم ي  فت الختاب 

أحءاإنا وتنظيماتنا االج ماعية والسياسية ومجم  البنى الثقافية 

والسياسية إلى هله املسذلة ولم يمنحها العناية التي ت يق بها. فقد 

 ومنظمال ومثقفين ومؤسسال تربوية  -غادرنا منل زمن 
ً
أحءاإا

غادرنا مهمة تثقيف وتعبئة الجماهير وعامة  -ووسائ  إعالم 

 الشعب  وت
ّ
ركنا الساحة خالية لألعدا  الداخ يين والخارجيين. وإال

فكيف نفسر تنامي قوى الدين السياس ي وحركاته عبر العقود 

الخمسة ا خيرة وترسخ الفكر الوّهابي والس في وال كفيري في 

مج معاتنا؟ إالتبع هلا ال ينفي تس   هلا الفكر وآالف اإلرهاإيين 

افة الوسائ   ودور أنظمة من الخارج واختراقها ل مج مع إ 

السعودية والخ يج وما تم كه من أموا  النفط ووسائ  إعالم 

وفضائيال ومثقفين مذجورين وغيرها من وسائ  ال عبئة وضخ 

الفكر الوهابي الظالمي  ولكن هلا ال يعفينا من التساؤ  عن البيئة 

وا وضاع االج ماعية واالق صادية والثقافية الداخ ية )املح ية( 

ومسؤوليتنا كذفراد وأحءاب وقوى سياسية واج ماعية. أما ا نظمة 

ومؤسساتها الس توية  فال حاجة إنا لإلطالة في الحديث عن 

 دورها  فهي عدوة شعوبها وأداة قمعها!

  الوعي الح قة املركءية في عم ية ال غيير والثورة  وفي 
ّ
يش 

والغيبيال  غياإه )الوعي( يس عص ي الفص  إين ا كاذيب وا وهام

من جهة  وفهم الواقع والوقائع املادية واملوضوعية والع مية من 

جهة أخرى. وفي غياب الوعي  ال يقوى العق  على قرا ة الواقع 
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. فه  من غراإة إذن أننا وا نا إلى ما نحن ع يه اليوم! وه  
ً
أاال

ا غياب الوعي وفش  
ّ
َرن

َ
من قاٍع أدنى من هلا السقوط! ف و ق

يانة السياس ي وغياب املثقف الثوري امل تزم وخيان ه الحءبية وخ

لدوره ووظيف ه في املج مع  فانه يصب  إمقدورنا أن نفهم أسباب 

  204وجلور ا وضاع التي انتهينا إليها.

 

 ( متى نبدأ إالنبش في "داخ نا"؟3

 أن ما وا نا إليه هو نتيجة ا سباب  
ً
ليس صحيحا

والعوام  واملؤامرة الخارجية فحسب  إ  هناك الكثير من ا سباب 

والعوام  التي تسكن داخ نا وفي إيئ نا وعقولنا وتراثنا وتاريخنا 

ْعبر إلى 
َ
وثقاف نا وفي مجم  أوضاعنا اللاتية. لقد حان الوقت ل ي ن

ك العوام  وا سباب ملا آلت إليه داخ نا ونمعن النظر في ت 

أوضاعنا ال عيسة  إذ ليس هناك من سبي  آخر كي ترى الشعوب 

 وخى. ال يسعنا  مهما حدا إنا 
ُ
النور ودرب املس قب  والبدي  امل

ال فاؤ   أن نغض الترف أو أن نق   من ا ختار املحدقة إوعي 

على حراك جماهيرنا وأجيالنا الشاإة وما لللك من تداعيال كبيرة 

                                                 

والبصيرة عندما  الجنرال الفيتنامي الراحل فان نغويين جياب، ثاقب البصر كان 204

"الثورة الفلسطينية" بقيادة البرجوازية، إذ أكد: "الثورة الفلسطينية لن  حكم بفشل

تنتصر أبدًا، ألنها ولدت في مهد من الثروة". وقد جاء التاريخ ليسجل كيف تحولت 

الثورة الفلسطينية إلى ثروة حقيرة مصدرها أعداء القضية ومهمتها خصي الوعي 

الثوري للشعب الفلسطيني من خالل نهج التسوية وصفقة أوسلو الوطني والقومي و

 وما ترتب عليها إلى يومنا هذا.
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ومس قب  املج مع واإلنسانية. فمعركة الوعي وا ف ار هي ا ساس في 

نضا  الشعوب نحو حياة أفض  ومج مع عاد  وإنسانية تخ و من 

 الظ م واالس غال .

لسنا هنا في معرض ال نكر ل عدون اإلمبريالي واستهدافه 

عيننا لبالدنا ملدى طوي   غير أن لوم اآلخر والهروب إلى الخارج ال ي

على تفسير العودة إلى الورا  )خل ما حدث في مصر وسورية في 

السنوال ا خيرة على سبي  املثا ( وعدم إدراك أو اإلقرار بسهوتنا 

وغيبوبتنا عن ا وضاع الداخ ية وتردي الوعي الشعبي  إذ كيف 

 يمكننا أن ننظر إلى ك  هله ال تورال دون أن نتسا  : أين كنا؟

ة املركءية في خ ق الوعي الشعبي  وهي أع قد أن املهم 

ليست املهمة الوحيدة إالتبع  تكمن في تذاي  فكر املقاومة 

وثقافتها وقيمها إين الناس وعلى مس وى الشارع العربي وطبقاته 

الشعبية ااحبة املصلحة في النضا  والتي تدفع ثمنه من دما  

 أإنائها. بعبارة أخرى  ترسيخ وتجلير القناعة:

  إذن - 
ً
أوطاننا في ختر ماحق يهدد وجودها وبقا ها: حاضرا

. ففي وطن مستهدف لعقوٍد طوي ة كوطننا  مح   في 
ً
ومس قبال

أجءاٍ  غاليٍة منه  وأخرى تم تفكيكها وتدمير كياناتها ومؤسساتها 

وبناها ال ح ية من أج  الهيمنة والنهب اإلمبرياليين  تضحى املقاومة 

الوجود. إبساطة يصب  السؤا : أن  مرادفة ل بقا  والحفاظ على

 نكون أو ال نكون.



 563 

وحين يكون الوطن في ختر  فعن املسؤولية الرئيسية في  -

اللود عنه تقع على عاتقنا إالدرجة ا ولى  وهو ما يردنا إلى ظاهرة 

ملحوظة وإش الية هامة تس حق الوقوف عندها  وهي أن املواطن 

  ال يد
ً
افع عن املصلحة الجمعية أي العربي  على وجه العموم طبعا

امللحة العامة وهو ما يرجع إنا إلى أزمة الوعي وتخ ف البنية 

 ما يفسر هءيمة الشارع العربي وام ه حيا  
ً
الفكرية  وهو أيضا

 ا حداث وال غيرال الجسمية التي تمر بها أم نا.

وأن الدفاع عن الوطن ومقاومة كافة ا عدا   على  - 

 .اخ الفهم  حق ل شعوب

وأنها )املقاومة( ممكنة وليست مس حي ة مهما عظمت  -

 ال حديال والصعوبال ومهما تمادى ا عدا  في جبروتهم وطغيانهم.

إ  إن املقاومة ممكنة مهما كانت اإلم انيال م واضعة  ن  -

قة في اإ  ار أساليب نضالها وأش ا  مقاومتها إما 
ّ
الشعوب خال

 ي وافق مع معتيال وظروف املرح ة.

هلا هو مربط الفرس  وهو ما يح اج  أكثر ما يح اج  إلى  

 خ ق وعٍي نقدٍي ثوري.

ول  وضي  ال إد من ال ذكيد على أن ختاب املقاومة في  

  إ  هو ماث  في تراثنا 
ً
 وال مس حدثا

ً
الوطن العربي ليس جديدا

وتاريخنا  ورافق الحم ة االس عمارية على إالدنا منل إدايتها واتخل 

 
ً
م عددة وأساليب م نوعة. إال أن مراقبة حراك الشارع  أش اال

العربي الراهن تشّدنا إلى مفارقة الف ة ومؤملة: ففي حين يحف  
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الختاب إال ذكيد ال فظي على املقاومة والنضا  من أج ها  نرى أن 

 إلى أش ا  املقاومة الشام ة والفّعالة في 
َ
فع  الشارع العربي لم ير 

يالية وا نظمة العمي ة واملرتبتة بها. هلا مواجهة الحم ة اإلمبر 

القو  ال ينفي وجود إؤر ل مقاومة م تورة وم قدمة  وحراك إتولي 

وأستوري كما شهدنا في مصر وسورية ولبنان والعرا  وف ستين 

املح  ة وتونس وغيرها  ولكنه يريد أن يشير إلى أن الشارع العربي في 

 وس
ً
 أمام ال حديال الكبيرة وال طو  إالدنا وعرضها ما زا  س بيا

ً
اكنا

  ويقع في فخ قوى 
ً
 ما ي ذرجح حينا

ً
نجافي الحقيقة إن ق نا أنه كثيرا

 آخر.
ً
 الثورة املضادة ويصب  متية ل قوى االنتهازية حينا

 

 ( جدلية الوعي والعم ية الترإوية في إالدنا4

املخاطر الكبيرة التي  Paulo Freire 205ت مس إاولو فرير 

مة ال ع يم املدرس ي في إ دان العالم الثالث ورأى أن تحيق إذنظ

املعرفة التي يس قيها طالإنا في املدارس  من منظور الشعوب 

رجم إلى ممارسة عم ية في حياتهم. إ  
َ
ت
ُ
هدة  قد فش ت في أن ت

َ
املضت

ونس تيع أن نضيف أن  206أدل إلى حالة من االنسداد املعرفي.

  حتى قب  أن تتس ط العوملة على ال جربة الترإوية في وطننا العربي

مناهج ال دريس فيه  قد أكدل هلا الفش  ربما أكثر من أجءا  

                                                 
 "ثبت المصطلحات". راجع 205

206 Peter McLaren, Che Guevara, Paulo Freire and the Pedagogy 

of Revolution, Rowan & Littlefield Publishers, USA, 2000. See 

“A Pedagogy for the Revolution of Our Time”, pp.183-207, and 

p. xx. 
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أخرى من العالم. لم يس تع ال ع يم في إالدنا  مهما كّدس في ذهن 

 في حياته إذ لم يتسنى 
ً
التالب من كٍم معرفي  أن يحدث تحوال

القادرة تحوي  هله املعرفة إلى ممارسة وأفعا  والتي وحدها هي 

على تتوير الحياة. وفي هلا الديالك يك ت حدد معاني املمارسة 

العم ية كالعالقة الجدلية إين تحوي  ا فعا  إلى معرفة من جهة  

 وإلى تحوي  املعرفة إلى أفعا  وممارسة من جهة أخرى.

 

 ول  دلي  على ما نقو  نسو  املالحظال ال الية:

امج ال كوين الديني في املدارس الفجوة الكبيرة التي تفص  إين إر  ■

العربية من جهة  وبرامج ال كوين الع مي )خااة الع وم الرياضية 

والتبيعية( من جهة أخرى. فما زالت الع وم التبيعية واإلنسانية 

واالج ماعية م خ فة في املناهج واملضمون الترإوي في غالبية البالد 

الع وم واملعرفة  العربية. فالبرامج الع مية تف   ا ذهان على

املعاارة  وعلى مناهج ال فكير الع مي وقواعده. أما إرامج ال كوين 

الديني فال توفر حتى إم انية تحصي  معرفة عميقة وراينة 

بشؤون الدين أو إ عاليم اإلسالم وتاريخه   نها تن هج أس وب 

االجترار وتقديس النص الديني وأحاديث القدامى والنظر إليها 

أإدية وحقائق مت قة ال تخضع  ح ام السيا  أي امل ان كمعتيال 

والءمان وال اريخ  وال تدربهم على قيم ال فكير واملسا لة والنقد  إ  

  وهكلا ت كون في وعي 
ً
 كامال

ً
تعت  لديهم حاسة النقد تعتيال

امل  قي ازدواجية معرفية حادة: عق  يقظ في الع م  وعق  خام  

 ودوغمائي في الدين.
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الثقافة الدينية في مدارسنا وجامعاتنا ال ت تزم إمناهج إن  ■

 )ع وم 
ً
ال ع يم العصري  وهي "مكرسة ل ع وم الدينية حصرا

القرآن  ال فسير  الحديث  أاو  الفقه  ع م الكالم  ع وم ال غة 

 ما تدخ  فيها الع وم العق ية )املنتق  
ً
والنحو والبالغة..(  ونادرا

عية واالج ماعية واإلنسانية )السياسة  الف سفة( أو الع وم التبي

  207االق صاد  ع م االج ماع  ع م النفس  ال اريخ  ال سانيال..( ".

أس وب ال ع يم: تستند طريقة الترإية وال ع يم في إالدنا إلى  ■

ال  قين واالجترار وإعادة إن اج املوروث على أنه "الع م ا كم " 

 اللي ي ضمن الحقيقة املت قة.

املهم في هلا ك ه أن هلا النمط من الترإية في املدارس واملعاهد  ■

والجامعال يؤدي إلى تشكي  "ذهنية يقينية مغ قة  م مسكة 

إاملوروث  اجترارية واس ظهارية  ال م ان فيها ل سؤا  أو النقد  

 ما تكون جاهءة ل  جاوب مع ختاب أاولي 
ً
وهله اللهنية غالبا

خااة حينما تصتدم إذوضاع مغ ق  معاد ل عصر وقيمه  

اج ماعية سيئة  مث  البتالة والتهميش والحرمان. إنها إيئة خصبة 

لدعوال الرفض  وكراهية القيم الحديثة  وال مسك إاملوروث  

والتشرنق على اللال.. وهكلا يوفر الخ   الداب إلى نظام ال ع يم  

 ع
ً
 من وتهافت هلا النظام في إرامج ال كوين الديني فيه  جيشا

ً
رمرما

                                                 
"أزمة التعليم التي أنجبت صعود "اإلسالم الحزبي" للدكتور عبد اإلله  مقالة انظر 207

 www.alkhaleej.ae، 10/03/2014بلقزيز المنشورة في صحيفة "الخليج" بتاريخ 

http://www.alkhaleej.ae/
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امل ع مين ل دعوال السياسية  "اإلسالم الحءبي"  ت  قته إيسر 

 208شديد  وتسخره لخدمة مشروعها السياس ي ".

ُيعد خريجو مث  هله املدارس والجامعال إمئال اآلالف  ■ 

 ل  نظيمال والحركال اإلسالمية.
ً
 كبيرا

ً
 اج ماعيا

ً
 ويش  ون خّءانا

ر املقاومة وثقافتها بعد لهلا ا سباب وغيرها  تّم تهميش فك

أن كانت قد انغرست في تراث شعوبنا وتجسدل في كفاحها 

وتضحياتها ضد االس عمار واالح ال  ا جنبي  وبعد أن سترل 

شعوبنا )في ف ستين وعموم إالد الشام والهال  الخصيب والجءائر 

واليمن وغيرها وعلى مدى عقود طوي ة( مالحم البتولة والكفاح. في 

ا وضاع تراجعت شعوبنا في كفاحها وانكفذل أف ار وقيم  ظّ  هله

وثقافة املقاومة وتجارب الشعوب ا خرى والتي جّسدها الفكر 

 الثوري املعاار إما فيها فكر ڠيڤارا وإرثه.

 

 ( سقوط املثقف وتخريب الوعي 5

ال نذتي إجديد إذا ق نا إذن العديد من مثقفينا ومفكرينا 

ساهموا في تخريب الوعي الشعبي وحرفه وتدميره. وال جديد في 

القو   خااة على ضو  ما تمخضت عنه السنوال ا خيرة  إن 

                                                 

 عبد اإلله بلقزيز، المرجع السابق.  الدكتور 208
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الكثيرين منهم عم وا لصالح الثورة املضادة وخدموا أجنداتها 

 وغاياتها ومصالحها. 

خو  في أسباب هله الظاهرة  وهي كثيرة ليس هنا مجا  الد

وم عددة وال ت وقف عند ارتهان املثقفين وتدفق أموا  النفط 

ري والخ يجي 
َ
ت

َ
وشرا  اللمم إينهم )هيمنة النفط السعودي والق

 على اإلعالم العربي املسموع منه واملقرو  واملشاهد(  أو 
ً
تحديدا

ما أن أسباب ادعا  املثقف حاج ه لدخ  وسب  ل عيش الكريم  ك

هله الظاهرة ال تنحصر في القمع الفكري والسياس ي لألنظمة 

  إن 
ً
املستبدة. ف   هله ا سباب صحيحة  ولكن ال إد لنا أيضا

توخينا املوضوعية وا مانة  أن نتر  العوام  اللاتية ل مثقف 

العربي وقدراته الفكرية والكم املعرفي لديه أو نقيض ذلك الضحالة 

ه  وستحية الفكر وخيانة املوقف وغياب االن ما  املعرفية لدي

الوطني/القومي ووهن الوال  ل وطن وتشوهال الهوية والعجء عن 

إن اج فكري أاي  ونابع من اس قرا  الواقع  وغيرها من العوام  

 وا سباب ا خرى.

إذن  نحن أمام ظاهرة معقدة ومتشاإكة  تحم  الكثير من 

ومالمحها كما في عناوينها وأسمائها: املخاطر وت عدد في تج ياتها 

سقوط املثقف  خيانة الوعي واملوقف  غياب املثقف الثوري أو 

إالحد ا دنى املثقف الوطني  االنسحاب من الهوية وال خلي عنها  

اس دخا  الهءيمة والقبو  إالدونية والخنوع  ال واطؤ مع أعدا  

وال تبيع مع الوطن واملج مع )على تعدد قوى معسكر ا عدا (  
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املفاهيم الساقتة واملتبعة مع قوى الثورة املضادة )املح ية 

 والخارجية( واملناقضة ملصلحة الوطن واملج مع واإلنسان.

 لسقوط 
ً
 شافيا

ً
غير أن هله القائمة التوي ة ال تقدم تفسيرا

 )
ً
 وأخيرا

ً
املثقف  ال تكفي ل فسير ارتباطاته )التي تم يها مصالحه أوال

 تنقالته إين الشواطئ املخ  فة واملواقف امل ناقضة.وتق باته و 

ي ت ب البحث في هله الظاهرة والوقوف على مسبباتها 

قرا ة ذاتية وبنيوية ل مثقف وتكوينه في املج معال العربية  

والبحث عن م امن الخ   اللاتية من ضحالة معرفية وفكرية  

اإلنسانية  وحب الوطن والوال  له  وااللتزام إقضايا املج مع و 

وفهمه لدور الثقافة واملثقف في املج مع والوطن واإلنسانية 

ومسؤولياته حيا  خ ق وتكوين الوعي الشعبي والثقافة الشعبية. 

وال إد لهلا البحث أن ينت ق من قرا ة طبقية تح   املثقف ودوره 

من خال  موقعه وااتفافه التبقي وموقفه من التبقال 

إينها. وسوف ي درج إنا البحث إلى العديد  االج ماعية والصراع فيما

من اإلش اليال اللاتية ليس أق ها تبعية املثقف ل غرب سوا  ت بية 

ل مصالح املادية أو املالية أو الشخصية  أو بسبب دونية املثقف 

ا ميركي أو بسبب االل حا   -العربي وخنوعه لفوقية ا إيض ا وربي 

س ي. هلا إاإلضافة إلى الكس  إختاإه الفكري واإلعالمي والسيا

اللهني لدى الكثيرين واالرت ان إلى النق  والنسخ دون أن ي  ف 

املثقف نفسه عنا  البحث والدراسة وتقص ي املعرفة واملع ومال 

 ودون أن ُيعم  العق  وال فكير النقدي وا مانة الع مية. 
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إاإلضافة إلى دور املثقف ومسؤولي ه التي ناقشناها أعاله 

 صار  هناك عوام  رئيسية أخرى  نلكر منها:إاخ 

( إهما  ا نظمة الحاكمة ومؤسساتها ملسؤولياتها ال ع مية 1

والترإوية حيا  الشعب وخااة ا جيا  الناشئة  حيث أن مصالح 

التبقال الحاكمة والحفاظ ع يها تتناقض مع توعية الشعب وخ ق 

 االستبداد.جماهير واعية وم ع مة وقادرة على محاربة الظ م و 

( السياسال ال جهي ية التي اع مدتها هله ا نظمة  ولألسباب 2 

 ذاتها امللكورة أعاله.

( تقصير ا حءاب واملنظمال والهيئال السياسية واالج ماعية 3

 والثقافية واملعرفية. 

( التور االج ماعي واالق صادي )اإلن اجي( ل تشكي ة االج ماعية 4

الق صادية واالج ماعية السائدة في ونمط العالقال التبقية وا

مج معاتنا  ومجم  املرح ة السياسية واالق صادية واالج ماعية 

  209التي يمر بها املج مع.

ك  هله العوام  عم ت على نحو جدلي ومرتبط على تدمير 

 إلى الورا . فالوعي اإلنساني  الفردي 
ُ
الوعي الشعبي وتراجعه عقودا

رإية وال ع يم وت قي املعرفة والع وم والَجْمعي  هو ن اج لفع  الت

  ا رضية ا ساسية ل نمي ه.
ّ
 والفكر اللي يش 

 

                                                 
"جدلية الوعي... والعمل... واإلنتاج" في فصل "مفهوم الوعي الجديد عند  أنظر 209

 ڠيڤارا".
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 ( املحنة: غياب النقد ا خالقي6

ت وا  املج معال إلى منظومال قيمها )املنظومال 

القيمية( املناسبة لها والنابعة من واقعها وتراثها  وبما ال يق  أهمية 

 ما تكون مؤملة من تتورها ال اريخي واالج ماعي و 
ً
تجاربها والتي كثيرا

وحادة وذال ك فة إنسانية عالية. هلا ينتبق على شعوبنا 

والشعوب ا خرى )إما فيها الغربية( وهكلا ت وا  الشعوب إلى 

املنظومال واملعايير ا خالقية التي تتناسب مع حياتهم وتتور  بغض 

 النظر أذا ما كنا ن فق معها أم ال.

فعننا نعاني من محنة أخالقية وغياب وفي هلا الصدد  

املنظومة القيمية ا خالقية التي من املفروض أن توحدنا وتدفع إنا 

إلى ا مام... نحو ال قدم. لهلا نلحظ أن الفرد منا يعيش في غياب 

محددال أخالقية لس وكه  ويسم  الفرد لنفسه أن ي صرف وفق 

مصلحة العامة: مصالحه الفردية ومءاجه ورغباته دون اع بار ل 

 الوطن  املج مع  اإلنسانية.

ويصاحب هله الظاهرة غياب النقد ا خالقي في الختاب 

العربي بش   عام وفي مجم  العالقال االج ماعية السائدة في 

  
ً
ام مستبدون وليس لديهم رؤية أخالقية أاال

ّ
مج معاتنا: فالح 

 فا نظمة )التبقال( الحاكمة ت صرف وفق مصالحها ومصالح

طبقاتها  وال تخ  ف املؤسسة الدينية في هلا الشذن فرجا  الدين 

 إلى مدارسنا وسياساتنا الترإوية 
ً
يعظون إما ال يفع ون  واوال

 املحكومة إبرامج وأساليب تع يمية فاسدة ومنافقة. 
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فكيف لنا  والحالة هله  أن ن وقع تتوير إرامج تربوية 

ة( إلى منظمال قيمية جديدة توا نا )أو إالق  ا جيا  الناشئ

 جديدة!

 

 ( املقاومة الداخ ية في الحالة العربية7

نافشنا في الفص  الساإق حقبة النهوض القومي وال حرري  

 من نهوض عّم 
ً
التي شهدها الوطن العربي والتي كانت جءً ا أساسيا

إ دان العالم الثالث في إفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية. كما ناقشنا 

كيف أخلنا  مع ح و  العقود ا خيرة ل قرن العشرين  ننهءم أمام 

اإلمبريالية. وهكلا خسرل اإلنسانية  -أسمالية هجمة العوملة الر 

ومعها الوطن العربي والعالم الثالث العديد من املعارك الفكرية 

والسياسية  معارك القومية واالشتراكية وال نمية  وحتى السيادة 

الوطنية ووحدة ا وطان وسيادة الدولة القومية  وراحت إالدنا 

 وال بعية لألجنبي. ضحية ل افة أش ا  ال جءئة وال فكيك 

غير أنه  إاإلضافة إلى هله العوام  الخارجية )امل مث ة في 

ستوة رأس املا  والهجمة اإلمبريالية(  وبدون ال ق ي  من ن ائجها 

ال ارثية  فعنه ي وجب ع ينا أن نقر بعوام  الضعف والهءيمة 

الداخ ية في البيئال واملناخال املخ  فة حيث اندحرل االشتراكية 

 من وا
ً
 نغف  واحدا

ّ
لقومية ومحاوالل ال نمية املس عصية. ويجب أال

هله العوام  الرئيسية أال وهو مقومال املقاومة الداخ ية وعوام  

 الصمود  وكالهما يعبران عن إوا ة النضا  الداخلي.
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 الفصل اخلامس واألربعون

 ڠيڤارا: نحو تثقيف جماهيري جلري 

 

 نحو نهضة توعوية جديدة

العديد من أف ار ڠيڤارا ومفاهيمه اإلنسانية ظّ   

والفكرية والثورية املعاارة  إ  ومساهمال 

ت مجهولة أو متموسة لدى 
ّ
الكثيرين غيرة  ظ 

قتاعال واسعة من شعوبنا العربية وشعوب 

العالم الثالث  إالرغم من شعبية ڠيڤارا وحضوره 

في اللاكرة الشعبية  وبالرغم من أن ال تورال التي 

ت إ  ك املج معال تشير إوضوح إلى صحة أمل

ومصداقية أطروحاته. فباس ثنا  بعض ا وساط 

 والح قال السياسية والثقافية اليسارية 

فان إرث ڠيڤارا لم يدخ  فضا  الوعي الشعبي وال ال ثقيف  

الشعبي أو العم ية الترإوية اللي ي وجب على املثقفين الثوريين 

اب السياسية واالج ماعية ال قدمية وال يارال وال نظيمال وا حء 

 واليسارية أن تقوم إه. 

ولكن  ملاذا نخص فكر تش ى ڠيڤارا إا همية؟ وما هي دالالل 

 هلا الفكر في املشروع النهضوي العربي؟
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 ومشاركة  
ً
 منفصال

ً
ت ت ب اإلجاإة على هلا السؤا  إحثا

اب والباحثين  إذ ال يم ك أي منا لوحده القد
ّ
رة جمعية من الك 

على اإلجاإة  غير أنه يمكننا أن نبدأ إال ذكيد على أن راهنية فكر 

ڠيڤارا في ا وضاع الراهنة لشعوبنا ت جلى في الختوط العريضة 

 ال الية:

( تواا  أف ار ومفاهيم ڠيڤارا مع الواقع الراهن وتذكيد 1

ال تورال ال اريخية والسياسية على صحة هله املفاهيم وأسسها 

والسياسية على الرغم من أنها جا ل في سياقال  ا يديولوجية

 تاريخية وسياسية مخ  فة.

 ( تناغم أف ار ڠيڤارا إين القو  والفع  وبين النظرية واملمارسة.2

( الربط الوثيق وبش   م واا  إين القو  والفع  من جهة  3

والهدف االج ماعي والسياس ي اللي نسعى إليه من جهة أخرى  

والفع  ختوة م ناغمة على درب تحقيق وهكلا يكون القو  

الهدف النهائي دون انحراف. وي ت ب هلا  أو  ما ي ت ب  تتوير 

القو  والفع  من خال  املمارسة إلى أداة تنفيل )إرنامج نضالي( 

 إلى الهدف النهائي: محو االس غال  واالنع ا  
ً
للحركة الثورية واوال

 ال ام  لإلنسان.

قيف الجماهيري  وهلا هو إيت لقد آمن ڠيڤارا إذن ال ث

القصيد  ي م عبر املمارسة الثورية  وأكد أن الدرس ا و  في عم ية 

ال ثقيف هله هو إدخا  الجماهير إلى حظيرة املقاومة والثورة 

ومشاركتهم في انعها كي ي ع موا النضا  من أج  حقوقهم. وبعد 
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قرار  فعن أن يشاركوا في الثورة وال غيير والحكم والس تة وانع ال

 عم ية ال ثقيف تصب  سه ة وال تح اج إلى عنا  كبير.

  ال ثقيف الجماهيري الهادف إلى خ ق وعٍي نقدٍي جديٍد 4
ّ
( يش 

الحاضنة الفكرية لنضا  هله الجماهير. غير أن هله العم ية لم 

تختو في إالدنا ختواتها ا ولى  وما زلنا إحاجة إلى الكثير من العم  

يط على كافة املس ويال ال ثقيفية وال وعوية والحوار وال خت

 والترإوية وب افة وسائ  ال ثقيف الشعبية والسياسية والحءبية.

هنا تكمن مهمة املثقف الثوري والحءبي والسياس ي في اإ  ار 

وسائ  ال ثقيف الشعبي امل احة وضمن اإلم انيال امل وفرة مهما 

كان فكر وإرث  كانت م واضعة من أج  خ ق الوعي الثوري سوا 

ڠيڤارا أم غيره  والحي ولة دون أن ي حو  هلا اإلرث إلى شعاراٍل 

وأيقونة مفرغة من مضمونها السياس ي والثوري واإلنساني  كي تظ  

جلوة املقاومة مش ع ة طاملا هناك جائع أو فقير أو معدم على وجه 

 ا رض.

 ( في فكره وإرثه  يجمع ڠيڤارا إين الف سفة وا خالقيال5 

والسياسة في رؤية ثورية م  ام ة على نحو يندر في ال يارال الفكرية 

والسياسية املعاارة  وهو ما نحن إذمس الحاجة إليه من أج  

 ال ذسيس لعم ية تربوية تثقيفية ومنظومة أخالقية جديدة. 

في حال نا العربية وأمام املشهد املاث   قد يتو  الءمن أو  

لجد  في مث  هله ا ف ار  وقد يقصر قب  أن نضوج الظروف ل

 أن الوقت قادم ال 
ّ
تبدو اآلن وكذنها قادمة من كوكب آخر  اال
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محالة. وفي النهاية س ن صر الفكرة على السيف. أليست املشاريع 

الكبيرة واملبالغ الباهظة التي تصرفها اإلمبريالية ا ميركية في سبي  

ب  أليست خير دلي  السيترة على ا ف ار والرأي العام ووعي الشعو 

 على أهمية هله ا مور تذثيرها البالغ؟ 
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 الفصل السادس واألربعون

 فكر ڠيڤارا: تحديال ومعيقال

 

على الرغم من ديمومة فكر ڠيڤارا وإرثه الثوري   

فعن هلين ما زاال يواجهان العديد من ال حديال 

الهامة. وال تق صر هله ال حديال على فكر ڠيڤارا 

لوحده  إ  يواجهها ك  فكر ثوري في يتناقض مع 

الواقع القائم ويسعى إلى تغييره. غير أنه جدير إاللكر 

 أن بعض هله ال حديال
ً
يكمن في طبيعة فكر  أيضا

 ڠيڤارا ومشروعه ومسيرته النضالية. 

لن نعود في هلا الفص  إلى سي  االن قادال والتهم وا كاذيب التي 

ألصقت بڠيڤارا  والتي أتينا ع يها في م ان آخر من هلا الك اب  إ  

سنتناو  بعض ال حديال الرئيسية التي تعم   على نحو مباشر أو 

فكر ڠيڤارا وإعاقة فهمه لدى ا جيا   غير مباشر  إلى تشويه

 الناشئة وواوله إليها.

 

 ( أوضاع مح ية وعاملية مهءومة1

 ت ا وضاع التي سادل في العالم منل استشهاد تش ى 
ّ
ش 

 لفكره الثوري ولغيره من ثّوار العصر اللين جا  
ً
 كبيرا

ً
ڠيڤارا  تحّديا
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 ت هله ا وضاع 
ّ
 لءمنهم وأوضاع عصرهم  كما ش 

ً
فكرهم ن اجا

 ل عم ية الثورية إرمتها ووضعت في طريقها عقبال ومعيقال 
ً
تحديا

 عديدة: موضوعية وذاتية  داخ ية وخارجية  مح ية ودولية. 

وقد تميزل هله ا وضاع بهيمنة الرأسمالية التي خّيمت على 

ملة هله الهيمنة على ا اعدة العالم خال  العقود ا خيرة  وعو 

االق صادية واالج ماعية والثقافية. وكان من تمظهرال هله 

  هو االستسالم لهله الهيمنة 
ً
الهيمنة  وربما أكثرها ختورة وعمقا

وامال اتها واس دخا  مشروعها. إيد أن إوادر كثيرة تشير إلى أن 

الراهنة   ال غيير قادم  وأن معامله ت وح في أفق ال وحة السياسية

وأن حقبة الهيمنة الرأسمالية آخلة إلى مءيد من الوهن وال عقيد 

إفض  ما تواجهه من تحديال: ا زمة البنيوية ل نظام الرأسمالي  

تفاقم مذز  اإلمبريالية ا ميركية على مخ  ف املس ويال  انكماش 

القدرة ا ميركية على السيترة  أزمال االتحاد ا وروبي )أزمال 

دية واج ماعية خانقة ومس عصية الح و   ومخاطر اق صا

تشرذمه(  وظهور قوى وقتبيال ومحاور إق يمية ودولية أخلل 

مت 
ّ
ت حدى وتناط  وحدانية القتبية اإلمبريالية ا ميركية التي تحك

إكوكبنا منل انهيار القتب السوفيتي م وهمة إان "الءمن" ا ميركي 

 قد أتى ولن تغرب عنه الشمس. 

 

 لجه  إفكر ڠيڤارا( ا2

يبدو أنه من سمال الءمن اللي نعيش فيه أن القرا ة 

امل ذنية واملتريثة قد أابحت تق يعة قديمة ال يءاولها إال نفر من 
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الجي  املاض ي  على الرغم من قفءال كبيرة في الثورة املع وماتية 

 وال كنولوجية وسهولة الواو  إلى املعرفة.

يتبع ذلك تستي  ل قضايا  من التبيعي والحالة هله  أن 

الكبيرة وامللحة  ف خ في الحدود إين الخبر والحدث من جهة  وبين 

 الصورة ا كبر التي تقف خ فه والسيا  اللي يذتي فيه. 

لع  املش  ة ا ساسية التي يعاني منها فكر ڠيڤارا وإرثه في  

الوطن العربي وأجءا  أخرى من العالم  هو الفهم الستحي 

واالك فا  إترديد بعض شعاراته الثورية وربط فش ه في لتروحاته 

حرب العصاإال في كٍ  من الكونغو وبوليفيا بسقوط فكره 

 على فكر ڠيڤارا إ  هو مصير 
ً
وهءيم ه. إالتبع ليس هلا ا مر حصرا

الكثيرين من رّواد ال حوالل الكبيرة في ال اريخ واملج مع. وبالرغم من 

ر ڠيڤارا والتي لم ت وقف منل وفرة الدراسال التي تراد فك

  وامل وفرة في العديد من 1967استشهاده في ال اسع من اك وبر 

ال غال خااة اإلسبانية واإلن  يزية والفرنسية  إالرغم من هلا  

فعن املك بة العربية ال زالت تشح إمث  هله الدراسال. وباس ثنا  

فان إرث  بعض ا وساط السياسية والثقافية والح قال اليسارية 

ڠيڤارا لم يدخ  العم ية الترإوية وعم ية ال ثقيف الهادفة إلى خ ق 

وعٍي جديٍد سوا  على مس وى الجماهير واملج مع أو الحءب السياس ي 

وال نظيم االج ماعي. وكان من نتيجة ذلك أن إملام ا جيا  الصاعدة 

  مع أنه ما 
ً
من الشباب العربي إفكر ڠيڤارا ومفاهيمه ظّ  ستحيا

 في عقولهم وق وبهم  كيف ال وقد جع وا منه قدوة وأيقونة 
ً
زا  حّيا

 ل ثورة والنضا ! 
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 أن ترى ا جيا  القادمة تش ى ڠيڤارا 
ً
أنه من امل هم حقا

كثائر أممي  ففي قدوة الرج  ما ي هم هله ا جيا  ويحفءها على 

م ابعة مسيرة الثورة ملا تمث ه من اد  في املبدأ والحياة والنضا . 

 عن قناعاته ولم يخنها في أي ظرف  إ  دفع 
ً
فهو اللي لم يرتد يوما

 دون أن يشكو  دفع حياته. ولكن هلا ال يعني وال 
ً
الثمن غاليا

يضمن ديمومة فع ه وتذثيره  فال إد لهله ا جيا  أن تدرس أف اره 

الثورية وتق نع بها واإلفادة من تجرب ه في الثورة وتغيير الواقع  وهو 

ال عرف بعمق على فكره متروحاته الثورية وتجرب ه  ما ي ت ب

 واس خالص العبر منها.

 

 ( ا يقنة3

لع ه من املفارقال الالف ة أن يبرز ڠيڤارا إين ثّوار  

وشخصيال القرن العشرين  كواحد من أكبر أعالمه وأكثرها شهرة  

 إالشهرة كما تتبعنا في مسيرته ووفق ما 
ً
مع أن الرج  لم يكن معنيا

ه في مواقفه وك اإاته وما يشهد إه املقربون من أفراد عائ  ه نجد

 ورفا  دربه.

  غير أن 
ً
 خااا

ً
لقد أفردنا ملوضوع ا يقونة وا يقنة فصال

ما نحن إصدده هنا هو لفت النظر إلى أن الفار  شاسع إين 

ا يقونة والفكر أو إين اورة ڠيڤارا وما تضمن ه مسيرته الثورية. 

 ما تظ  
ً
ا يقونة الفكر وتبه ه وتحرم العق  من السؤا   فكثيرا

 والبحث عما هو خ ف الصورة. 
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ً
 إضافيا

ً
 ومعيقا

ً
  تحديا

ّ
ومن هنا نرى أن أيقنة ڠيڤارا تش 

لفكره. وليس من محض الصدفة أن تفتر  ا يقونة عن الفكر  

فقد شهدنا عبر ال اريخ أمث ة كثيرة من الثّوار واملفكرين والفالسفة 

ت أيقنتهم بغية تستي  فكرهم والحد من دورهم وتذثيرهم. اللين تم

وهو ما نلحظه في أيقنة ڠيڤارا التي تجع  من فكره ونضاله وقدوته 

س عة رأسمالية مربحة ووسي ة فّعالة في تستي  فكره الثوري 

وإذاإة إرثه وتذثيراته على ا جيا  الصاعدة. ومن هنا تكون أهمية 

 ة ل فكر اللي يقف خ ف أيقونة ڠيڤارا.العودة إلى الركائء ا ساسي

 

 ( ا كاذيب واالتهامال من أج  التشويه وال دمير4

كما في حياة الشعوب  كللك هو ا مر في حياة ا فراد: 

ال اريخ يك به املن صرون. هلا ما توحي إه الكثير من الك اإال حو  

ه على هواهم ووفق منظورهم 
َ
ڠيڤارا  وهكلا ك ب قات وه تاريخ

صالحهم  فسج وا محتال حياته ونضاله كما شاؤوا وشا  لهم وم

أسيادهم وفق منهج يضمن لهم  على ما يظنون  تسويق رؤيتهم 

وأجندتهم. ومن هنا جا  هلا الكم الهائ  من ا كاذيب وال  فيقال 

والفبركال التي عم ت اآلليال اإلعالمية وا يديولوجية اإلمبريالية 

 مدى العقود الساإقة. على إن اجها وتكرارها على

وقد أشرنا في فص  "ڠيڤارا إين التشهير والتشويه" إلى سي  

 ال ي وقف من هله االتهامال  نلكر منها العينة ال الية:
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ومستبد وسفاح دموي وديك اتور  اتهم الرج  إانه طاٍغ  فقد □

بعضهم عن اتهامه بشهوة الق    ولم ي ورع .الس تة تحكمه شهوة

 من ناسبين له
ً
العمال  وتصفية الخونة  في ق   "الجرائم" مس سال

ذهبوا  الكوبية  وهنا فانهم يشيرون إلى اللين بعد ان صار الثورة

الثورية بعد الثورة الكوبية  ضحية عنف الدولة وهيمنتها في املحاكم

وهكلا  والخونة. إلى تتهير البالد من هؤال  العمال  والتي سعت

  وال "ل ق   آلة" ڠيڤارا أاب 
ً
 .cultيعدو كونه انما

وبذنه اس خدام العنف وهيمنة الدولة في االستيال  على ثروال  □

الشعب  والستو على البنوك وترخيص سرقة مم   ال اآلخرين  

 وانتزاع ا راض ي من أصحابها الفقرا  )يقصدون اإلاالح الءراعي(. 

سلح ثم يلهبون إلى وافه ب"املغامر" و"الفاش " في الكفاح امل □

 وحرب الغّوار.

أما رفضه ملقولة ال عايش الس مي ونقده ملوقف االتحاد  □

السوڤييتي أزمة الصواريخ السوڤييتية في كوبا  فقد أه ه ليصب  

."
ً
 "ان حاريا

 

 ( اتخاذ ا ختا  كلريعة ملحاكمة الرؤية والنظرية5 

كما في السرديال الكبرى التي تترح رؤية شام ة ملس قب   

اإلنسان  هكلا كان ا مر مع تش ى ڠيڤارا  حيت تّم توظيف ا ختا  
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وظروف الفش  أو الهءيمة "كدلي " قاطع وتاريخي على فش  

 النظرية والرؤية واملفاهيم.

 في حم  يه "ڠيڤارا فش " سبي  املثا   اس خدم فعلى

كلريعة ودلي  على  املسلح في الكونغو وبوليفيال  ذسيس ل كفاح 

حرب  أطروحاته في الكفاح املسلح ونظري ه في فش  ڠيڤارا ومجم 

 الثورية".  العصاإال "البؤر 

لن ندخ  هنا في تقييم هاتين ال جرب ين  فڠيڤارا ذاته لم 

ينكر فش ه  إ  تصدى إذمانة ثورية وتاريخية ونقد ذاتي منقتع 

 إل
ً
ى الصعوبال التي واجهها في الكونغو وبوليفيا النظير مشيرا

ها في أح ك الظروف  ا ختا  التي 
ّ
وواف في ملكراته  التي خت

 املسؤولية ال ام ة 
ً
وقع إه وغيره من رفاقه املقات ين معه  م حمال

عن ن ائج هاتين ال جرب ين. ولع ه من املفيد هنا أن نعيد ما ذكرناه 

في ملكرال ڠيڤارا عن حم ة في فص  الكفاح املسلح وما جا  

  
ً
 في الكونغو أن هناك أختا  لن أكررها أإدا

ُ
الكونغو: "لقد تع مت

رتكب. أغادر ]الكونغو[ 
ُ
وأخرى قد ت كرر  وأختا  جديد سوف ت

 من أي وقٍت مض ى إحرب الغّوار. ولكننا فش نا. إن 
ً
وأنا أكثر إيمانا

 مة".مسؤوليتي لعظيمة: لن أنس ى الهءيمة وال عبرها القيّ 

والحقيقة أن مث  هله ا ح ام على تجربة ڠيڤارا  ت جاه   

في سعيها املحموم ل  بشير إفش  النظرية  عن خبث وعمد الركائء 

 التي استند إليها ڠيڤارا في رسم أف اره وتتوير مشروعه وأهمها: 



 586 

أ( إن مشروع ڠيڤارا جا  في ا ساس ل  بية االح ياجال 

ية واإلنسانية لجماهير الفقرا  اللين املادية والروحية  االج ماع

التزم إقضاياهم وبالدفاع عن مصالحهم. وع يه  فان راهنية هله 

 بهله االح ياجال واإليفا  بها. 
ً
ا ف ار تظ  مرهونة ومرتبتة دوما

وع يه  فان املهمة الثورية امللحة هي نشر فكرة الثورة وال ذكيد على 

ا مر في النجاح أو الفش   ن أن الثورة ضرورة وأنها ممكنة  وليس 

: املعركة هي مسذلة 
ً
 عاإرا

ً
 يوميا

ً
الثورة ضرورة تاريخية وليست حدثا

نضا  يومي ومقاومة مس مرة إ افة أش الها  إينما الثورة هي تغيير 

تاريخي يذخل مدى وال ينجءه شخص واحد وقد ال ينجءه مج مع 

ل اريخ العربي في إذسره وال حتى في حقبة تاريخية كام ة. )لن ذم  ا

القرنين املاضيين وما آ  إليه اليوم  لنرى إذم عينينا ما أنجءناه وما 

 عجءنا عن الواو  إليه(.

ب( إن فكر ڠيڤارا ومشروعه ونضاله جا  في سيا  زماني 

وم اني معين  واتسم إخصوايال مرح ة تاريخية وظروف 

يجب  اج ماعية واق صادية معينة. لللك فان محاكمة هلا الفكر 

 أن تستنير إ  ك املرح ة وذلك السيا .

ج( ضرورة املرونة في تتبيق ما يتناسب من أف اره مع 

واقعنا اليوم ومراعاة الخصوايال التي ت ميز بها ساحال النضا  

ومراح ه  ما يعني عدم ال مسك الصنمي إان النظرية واملفاهيم 

ب ا ختا  تسقط بسبب تغّير املرح ة وال تعود االحة ل  تبيق بسب

في املمارسة. وواضح أن الهدف من هلا هو نسف أف ار ڠيڤارا 

 وتدمير مشروعه إرم ه. 
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د( قد يكون من املفيد أن نشير  في هلا السيا   إلى حاله 

مماث ة: االنهيار السوڤييتي كنمط اق صادي وسبي  في إنا  

 على ح مية 210االشتراكية
ً
  واس خدام هلا االنهيار وإسقاطه آليا

وط االشتراكية وهءيمتها كفكر اج ماعي واق صادي وسياس ي ي بي سق

 
ً
ل شعوب اح ياجال االج ماعية واإلنسانية  ويش   إديال

 ل رأسمالية ونظامها االس غاللي الظالم. 

 ه( "فش " الكفاح املسلح وحرب الغّوار

 ما يس خدم أعدا  ڠيڤارا فش  محاول يه في نشر 
ً
كثيرا

نغو وبوليفيا كدلي  على فش  نظرية الثورة املسلحة في الكو 

وإستراتيجية حرب العصاإال والكفاح املسلح بش   عام وإسقاطها 

إال ام  كوسي ة لنضا  الشعوب بغض النظر عن ظروفها وسياقها 

 وخصواياتها. 

وفي ك  هلا ي عامى منظرو اإلمبريالية والرأسمالية عن 

 مسال ين هام ين:

                                                 

ننوي هنا الدخول في مناقشة انهيار االتحاد السوڤييتي وأسبابه، فقد جادل في هذا  ال 210

ن انهيار نمط اإلنتاج الموضوع كثيرون. وما زالت أسئلة عديدة تنتظر اإلجابة: هل كا

أم نمط االقتصاد؟ وهل كان السبب في عملية اإلنتاج أم في العامل الذاتي القيادي 

والحزبي، بمعنى أن الخلل في البنية الفوقية أثرت على االقتصاد من حيث البقرطة 

والفساد؟ هل كانت األسباب في استنزاف االقتصاد والموارد السوفيتية والحرب في 

ح وكلفتها الباهظة، ودور اإلمبريالية وعمالئها من دول النفط في ذلك؟ ال سباق التسل

 شك أن اإلجابة في هذا كله وأكثر.
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  ا ولى:
ً
موقف ڠيڤارا الواضح إذن حرب العصاإال كان أس وبا

 في سيا  املرح ة التي عاشها وناض  فيها. وقد جا  ال اريخ  
ً
ناجحا

وإن بعد عقود من رحي  ڠيڤارا  ليثبت نجاعة الكفاح املسلح 

وإم اني ه دحر العدو كما حص  في نموذج املقاومة ال بنانية في 

رير الجنوب ال بناني املح   عام حربها مع الكيان الصهيوني في تح

 .2006وفي امودها وان صاراتها الالحقة عام  2000

فاملش  ة ليست في مبدأ الكفاح املسلح وحق الشعوب في 

اس خدام العنف الثوري من أج  تحرير إالدها أو اإلطاحة إالنظام 

القائم من أج  تغيير الواقع الظالم وتحقيق مصالح طبقاتها 

ة وخ ق املج مع الجديد  مما ال ينفي ال غيرال التي الشعبية العريض

تترأ على ا وضاع املوضوعية واللاتية  وظروف البيئة وميدان 

الق ا   وطبيعة القوى امل صارعة وميزان القوى الدولي وغيرها من 

 العوام . 

على الرغم من أهمية ومركءية حرب العصاإال والبؤر  والثانية:

  لديه املسلحة في فكر ڠيڤارا 
ّ
 أنها لم تش 

ّ
الثوري والسياس ي  إال

 
ً
أس وب الكفاح الوحيد. فاملقاومة في فكر ڠيڤارا تس دعي نضاال

 م عددة وأساليب مخ  فة ترتقى إلى ثورة 
ً
طوي  ا مد وتذخل أش اال

 إلى مج مع 
ً
شعبية شام ة وتغييٍر جلري في املج مع واإلنسان واوال

  ولم يتالب إالكفاح وإنسان جديدين. لم يكن ڠيڤارا متش
ً
ددا

املسلح كذس وب وحيد لنضا  الشعوب إ  اع بره وسي ة رئيسية 

 وترك ا مر ل شعوب في تقرير وسائ  كفاحها وأولوياتها.
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غير أن غاية منظري اإلمبريالية والرأسمالية تلهب إلى ما هو 

أبعد من ڠيڤارا أو فش  تجربتيه في الكونغو وبوليفيا. إن غاية 

املحص ة النهائية هي ضرب فكر املقاومة وثقافتها وتيئس ي هؤال  في 

الشعوب من محاوالل الكفاح واملقاومة إ   أش الها وخااة 

الكفاح املسلح. إكالٍم آخر  إن املقصود هو إيصا  الشعوب إلى 

اليذس من الكفاح والكف عنه  واالستسالم ال ام  لس تة رأس 

 نهب ثروال الشعوب.  املا  وهيمنة اإلمبريالية ومختتاتها في
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 الفصل السابع واألربعون

 أين إرث تش ى ڠيڤارا؟

 

 نحو وعٍي نقدي

تناولت في فص  "مدخ : الركائء ا ساسية ل فكر 

السياس ي لتش ي ڠيڤارا" العناار ا ساسية لفكره  

وال أنوي هنا تكرار ما ورد في ذلك الفص   إقدر ما 

أن أخ م الك اب إال لكير إبعض السمال العامة  أود

لفكره وإرثه والتي تفسر ديموم ه وقدرته على البقا  

 في حياة الشعوب وذاكرتها على الرغم من 
ً
 ناإضا

ً
حيا

محاوالل الغرب الرأسمالي التي لم ت وقف منل مق   

من خال  مؤسساته اإلعالمية  1967ڠيڤارا عام 

 ن بعض اليساريين.وا كاديمية وما لحق بها م

لقد عمدل آلية البروباغندا الرأسمالية على "تذإين" ڠيڤارا  

 ل  بشير إانسداد التريق أمام 
ً
ومفاهيميه وك  فكٍر ثوري تمهيدا

مقاومة الشعوب وحرب الشعب ونظرية البؤرة الثورية وكذن هله 

ا خيرة هي ك  ما أتى إه ڠيڤارا أو كذنها الوسي ة الوحيدة ملقاومة 

 شعوب.ال

يريد الغرب الرأسمالي أن يبقى  تش ى ا يقونة أم الفع  الثوري؟ (1

 وأيقونة و"تق يعة" للجي  الناهض كي تظ  هله 
ً
تش ى اورة
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 من مضامين الفكر 
ً
 ل رب  ول بقى جوفا  ومفرغة

ً
ا ستورة مصدرا

 والفع  الثوري. 

وع يه فاننا نقف أمام السؤا  ال الي: ما اللي نريده نحن 

ڠيڤارا؟ وماذا اللي نريد أن نقدمه لألجيا  الناشئة في من تش ى 

الوطن العربي والعالم الثالث من تجرب ه ومفاهيمه كي تحفره هله 

 في ذاكرتها؟
ً
 ا جيا  عميقا

يبقى تش ى  رغم نقد ا ادقا  وذم الخصوم   القدوة الثورية:( 2

  مثا  االنسجام ال ام إين النظرية واملمارسة وبين القو  والفع 

للا تشبثت إه الجماهير  خال  حياته وبعد مصرعه بعقود طوي ة  

 ل ثائر اللي ألهب ق وبها وعقولها في مشروع املقاومة والثورة. 
ً
قدوة

كيف ال  وقد أاّر على االل صا  إالواقع املادي للجماهير وال عرف 

على معاناتها عن كثب قب  أن يضيع مفاهيمه في الثورة وال غيير. 

 الداللة الب يغة لرحالته امل عددة عبر القارة الالتينية.  وهنا تكمن

تكمن حجة ڠيڤارا وحدة ال حرير ومناهضة الرأسمالية: ( 3

ا ساسية في أن مناهضة الرأسمالية والكفاح من أج  ال حرير 

 لإلنسانية والثورة في نضا  
ً
 متزامنا

ً
 جامعا

ً
الوطني يمثالن مركبا

والسيادة الوطنية وبنا  املج مع  العالم الثالث من أج  ال حرير 

االشتراكي  كما تظ  السبي  إلى خ ق الوعي الجديد وستش   هله 

الثقافة الجديدة ا رضية الضرورية ل ذسيس قيم جديدة تخ ق 

 إدورها تغييرال فع ية م موسة في مس كية الفرد والجماهير.
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ي فكر يبقى خيار املقاومة الركيزة ا ساسية ف خيار املقاومة:( 4 

وممارسة ڠيڤارا  كما يبقى حق الشعوب في ممارسة هلا الخيار 

 إ افة أش اله وأساليبه )املسلحة والسياسية 
ً
 ومخ دا

ً
 طبيعيا

ً
حقا

والجماهيرية والبرملانية...غيرها( وبما ينسجم مع ظروفها املوضوعية 

واللاتية وسماتها وخصواياتها وإمال ال املرح ة ال اريخية التي 

 تعيشها. 

لقد آمن ڠيڤارا إذن الكفاح املسلح ضرورة في  الكفاح املسلح:( 5 

نضا  شعوب العالم الثالث وأكد على أنه ا س وب الرئيس 

وا ساس ي في نضالها في مرح ة ال حرير الوطني وفي مواجهة االح ال  

ا جنبي. وقد جرى الكثير من التسخيف لهله الفكرة التي وجد فيها 

لتراكم خبرال الشعوب في إطار الظروف  ڠيڤارا ثمرة طبيعية

 املوضوعية واللاتية ل   مج مع ول   حركة ثورية. 

لم يرى ڠيڤارا في أٍي من مفاهيمه وممارساته  محاربة ولداغما:( 6

ودغما ولم يسعى لفرضها على الشعوب وحركاتها الثورية  إ  ناض  

هلا  ضد الجمود العقائدي والصنمية إ افة أش الها  ومواقفه في

لقد خاض ڠيڤارا معارك عديدة ضد  211الصدد غنية عن ال عريف.

 ما كانت تفوح إالرجعية واملهادنة 
ً
ال عميمال املس وردة والتي كثيرا

رل فيها القيادال السوفيتية 
ّ

وخيانه الجماهير ومصالحها والتي بش

وقيادال ا حءاب الشيوعية في الوطن العربي والعالم الثالث التي 

                                                 
211

لعلنا ال نغالي إذا قلنا أن مقتل ڠيڤارا واألسباب التي وقفت خلفه كانت مرتبطة  

ارتباطًا وثيقًا بموقف الحزب الشيوعي البوليفي من ڠيڤارا وحملته في األدغال 

ليفية حيث كانت قيادة هذا الحزب موالية لموسكو ومرتبطة بقرار القيادة السوفيتية البو

من تشى ڠيڤارا ومجمل المواقف العلنية والتصريحات الموجعة التي أطلقها ڠيڤارا 

 في نقد السياسات السوفيتية ونمط التنمية والبناء االشتراكي السوڤييتي.
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 له. للا  فان ڠيڤارا ارتبط إالخ
ً
 إوقا

ً
ط السوڤييتي وأابحت عم يا

لم يغف  الخصوايال والسمال املميزة )املوضوعية واللاتية( 

 مسؤولية 
ّ
ملج معال أميركا الالتينية والعالم الثالث إ  وجد أن

تحديد الخيارال الثورية ووسائ  النضا  العسكرية والسياسية 

  يعتها في ت ك الب دان.تقع في ا ب مهام الحركة الثورية وط

حارب تش ى ڠيڤارا الفساد والبيروقراطية  القضا  على الفساد: (7

ودفع بهله املسذلة إلى أولويال النضا  الثوري واالج ماعي ووضعها 

على رأس جدو  أعما  الثورة والحءب وخاض ضدها معارك 

 مس مرة إال هوادة.
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