
 أس�س جمهور�ة الصین الشعب�ة ت
 1964-1949التحوالت الداخل�ة 

اعلن زع�م الحزب الشــیوعي الصــیني ماو تســي تونغ عن ، 1949تشــر�ن االول عام العاشــر من في   

إلى اتخإذ �ل االجراءات   هتحكوماتجهت  و   . تأسـ�س جمهور�ة الصـین الشـعب�ة �ق�ادة الحزب الشـیوعي الصـیني  

التي من شـــأنها الســـ�طرة على الوضـــع الداخلي، و�قرار ســـلطة د�تاتور�ة متشـــددة �اســـم البرولت�ار�ا  (اي الط�قة  

ــیوعي �عدة حمالت جماهیر�ة �برى، ط�1952و 1946ففي المدة بین عامي   . العمال�ة)  قت  ، قام الحزب الشــــــــ

  . 1950�الترغیب تارة، والترهیب تارة اخرى، و�أتي في مقدمتها تطبیق قانوني الزواج واالصــــــالح الزراعي عام  

وض جزًء من العالقـات العـائل�ـة التي میزت المجتمع التقلیـدي  قفقـد أعطى قـانون الزواج حق االخت�ـار للزوجـة و 

في المناطق التي سـ�طروا علیها واسـتمر حتى    1940القد�م، اما االصـالح الزراعي فالواقع انه بدأ تطب�قه عام  

ــمي اال في تموز عام  1952عام  ــكل رسـ ــدر �شـ ــي    . 1950، اال ان القانون لم �صـ و�موج�ه أعید توز�ع االراضـ

ــي، فالحون اغن�اء،   ــكان القرو�ین �موجبها إلى خمس فئات: مالك االراضـ ــنف السـ على وفق معاییر محددة صـ

ــط، فالحون فقراء، و  ــیهم و�هجرون الجزء فالحون وســـ اجراء. �ان الفالحون االغن�اء �عملون في جزء من اراضـــ

امـا الفالحون الوســــــــــــــط فكـانوا �متلكون �ـل االراضــــــــــــــي التي �عملون فیهـا، امـا الفالحون الفقراء فكـانوا .  االخر

�ســـــــتأجرون �ل او �عض االراضـــــــي التي �عملون فیها وقد انشـــــــئت محاكم شـــــــعب�ة للمســـــــاعدة على تصـــــــن�ف  

حین واصـــــــــــالح االخطاء الســـــــــــا�قة. �ما نص قانون االصـــــــــــالح الزراعي على مصـــــــــــادرة االمالك التا�عة  الفال

ومصــــــــادرة االراضــــــــي والحیوانات واالالت الزراع�ة وفائض المحاصــــــــیل الزراع�ة والســــــــ�ما   .   للجمع�ات الدین�ة

وترك لهم مـا �ســــــــــــــتغلونـه   �مـا حـدد القـانون امالك االغن�ـاء.  الحبوب والم�ـاني التي �ملكهـا المالك العقـار�ون  

  م�اشــرة، و�التالي فان تنفیذ القانون تم على حســاب الط�قتین االولى والثان�ة مالك االراضــي والفالحین االغن�اء 

ــورة تكاد تكون عادلة، ومع ذلك فأن تطبیق قانون االصـــالح الزراعي �لف اعدام ما   .  ــي �صـ وتم توز�ع االراضـ

 ضي. بین ملیون إلى ملیوني من مالك االرا

�حمالت قمع واســــعة ضــــد أعداء الثورة   1951ولترســــ�خ ســــلطة الدولة، قامت الحكومة الصــــین�ة في عام       

الشــــیوع�ة، طالت المثقفین ورجال الدین خاصــــة الكاثول�ك والمســــلمین، وأعضــــاء الجمع�ات الســــر�ة ومناصــــري  

مؤ�د للحكومة السـا�قة قد غادروا إلى  الحكومة السـا�قة، الذین لم �غادروا الصـین، علما ان حوالي ملیون مواطن 

ــفوف الحزب ــین ا�ضـــــــا  .   تایوان، �ما قامت الحكومة �عمل�ات تطهیر في صــــ ــه، شـــــــهدت الصــــ وفي العام نفســــ



حمالت واســـــــعة ضـــــــد (اآلفات الثالث): البیروقراط�ة (الط�قة الراق�ة) والفســـــــاد واإلســـــــراف، و�ل هذه الحمالت  

�ان هناك    1957-1956كنه مع ذلك شــــــعر في شــــــتاء عام  كانت تصــــــب في دعم الحزب الشــــــیوعي الحاكم ل

�عض الصــعو�ات والتناقضــات التي البد من تصــفیتها، والتي �مكن �شــفها عن طر�ق فســح المجال أمام تذمر  

ــت�اء الناس من الوضــــــع،   أدى إلى اندفاع    ر الذياالمشــــــعار المئة زهرة والدعوة إلبداء حر�ة الرأي   فأطلقواواســــ

وأعقب    .   العمال والفالحین في حر�ة احتجاج واســــعة تطاولت على الحزب الشــــیوعي نفســــهالطالب والمثقفین و 

ق�ام حملة قمع واســـــــــــعة لكل من أدلى برأي مخالف لشـــــــــــعارات الدولة    1957ذلك في الســـــــــــا�ع من تموز عام  

ــي تونغ في عام  ــم�ة في النقد او التعبیر. وقد اعترف ماوتســـ ــ�س الجمهور�  1958الرســـ ــحا�ا مدة تأســـ ة  �ان ضـــ

 یتراوح عددهم ما بین ملیونین إلى ثالثة مالیین. 

ــ�ــة االولى                 1952فقــد زاد التــأكیــد علیهــا منــذ عـام    امـا النـاح�ـة االقتصــــــــــاد�ـة       إذ أعلنــت الخطــة الخمســــــــــــ

، وتم توج�ه �ل دعا�ة الحزب نحو ز�ادة االنتاج، فقد �ان ماو �ســـــــعى �قوة إلى اإلســـــــراع 1957-1953للمدة  

قرر خالفا لرأي مســــــتشــــــار�ة االقتصــــــادیین أجراء تأم�م ســــــر�ع للزراعة،   1955ففي عام .    اء الشــــــیوع�ةفي بن

ــكلت انقطاعا حادًا عن اذ وابتدأهًا من ایلول من ذلك العام   ــت�عاب جم�ع الفالحین في تعاون�ات زراع�ة شـ تم اسـ

ى المســاهمات الفرد�ة، وقد حقق هذا  الماضــي، على الرغم من أنها �قیت نســخة من القر�ة التقلید�ة واســتندت إل

ــب�ًا على الرغم من المعارضـــــة التي أبداها القرو�ون هنا وهناك و�ذلك فان ماوتســـــي تونغ لم    .   التأم�م نجاحا نســـ

  یتقید ال برأي مسـتشـار�ة وال �التجر�ة السـوفیت�ة، وأعطى لنفسـه مز�دا من حر�ة القرار على مسـتوى تحو�ل البالد

أم�م التجارة والصـــــــــــناعة والنقل. وســـــــــــعى ماوتســـــــــــي تونغ لالســـــــــــراع في دفع الحمالت  تم ت  1956وفي عام   . 

وقد أعلن   .   الجماهیر�ة لز�ادة اإلنتاج، ف�ما سمي بــــ (القفزة الكبرى لإلمام) ضد ما عرف بــــ (االنحراف ال�میني) 

الســـــــدود والخزانات  ، وتم البدء �عمل�ات مكثفة لحفر القنوات و�ناء  1958عن هذه الحملة رســـــــم�ا في أ�ار عام 

ــخرة،   ــغیل الفالحین �الســـــ ــجیر من خالل تشـــــ ذلك حمالت مكثفة لمحو األم�ة والتعم�م الفوري    رافقو�عادة التشـــــ

 للتعل�م االبتدائي، و�ل هذه األمور تمت بدون تمو�ل مر�زي. 

ر مر�ز�ا  ي (الصــناعات الثقیلة والر�ف الصــیني) و�ان هذا الشــعاأ�ما أطلق شــعار (الســیر على قدمین)       

ــتنفار �بیر لألیدي العاملة ــتندت إلى اسـ ــ�ة للقفزة الكبرى لإلمام، التي اسـ ــلطات إلى ز�ادة    .   �النسـ �ما دعت السـ

ــع (  ــهر من حجمها المتواضـــ ــتة اشـــ عائلة) إلى حجم   20-15حجم التعاون�ات الجماع�ة، التي انتقلت خالل ســـ

تم تنظ�م الزراعة   1958ي هنان. وفي عام اولى الكومیونات الشــــــعب�ة الضــــــخمة مثل �ومونة (ســــــبوتنســــــ�ك) ف



ومما شــجع    . شــخص)   400-200الواحدة منها ما بین (   ضــمتبرمتها في �ضــعة أســاب�ع في �ومونات شــعب�ة  

على ذلك هو تطبیق مجان�ة الحاجات األســــاســــ�ة: المواد الغذائ�ة، المطاعم، التعل�م، الط�اعة، ولكن في الواقع  

على التخلي عن أراضیهم الصغیرة الخاصة وأدواتهم الزراع�ة وأح�انا عن أواني    أن الفالحین أنهكوا، فقد أجبروا

 المط�خ إلنشاء أفران صغیرة لصب الحدید و�ان العمل بهذه الكومونات یتم �شكل جماعي ومستمر.  

ــهم، الذین اندفعوا إلى مز�د من االوهام في   ــم�م القادة انفســ ــببت الدعا�ة حول القفزة الكبرى بتســ وقد تســ

، حتى انكشـــــــــفت الكارثة  1958فما لبثت الدورات التفت�شـــــــــ�ة األولى لعام    .  �ادة اإلنتاج بهذه الطر�قة المنهكةز 

الكبیرة في تضـخ�م حجم الحاصـالت، و�همال الحصـاد وتر�ه في الحقل من قبل الفالحین المسـتنفر�ن للعمل في  

ــناعة الر�ف�ة ــل�م  .  الصـــــ وقد دفع ذلك    .  �م�ة اكبر من الحنطة  وخوف الفالحین المجبر�ن في �ل مرة على تســـــ

إلى محاولة التراجع من قبل �عض أعضــــــاء الحكومة غیر أن الصــــــراع الداخلي في الحزب أدى إلى إطالة مدة  

، تجاوزات الحملة الكبرى،  1959القفزة الكبرى وقد أدى انتقاد وز�ر الدفاع الصـیني بینغ دیهوي، في تموز عام 

ومما أدى إلى ز�ادة المخاوف من    . له لین ب�او الذي أصـــــــــــ�ح ولي عهد ماوإلى أقالته من منصـــــــــــ�ه، وحل مح

ونشـــــــــوب الخالف العقائدي بین   1960تفاقم نتائج القفزة الكبرى هو توقف الدعم الســـــــــوفیتي المفاجئ في عام 

 الدولتین.  

نه منذ    من محاصــــــــیل زراع�ة جیدة، نت�جة ظروف مناخ�ة موات�ة، لك 1958وعلى الرغم مما شــــــــهده عام       

ــیئة التي ترتبت على حملة القفزة الكبرى لإلمام، فقد خرج من الر�ف نحو    1959عام  بدأت تتكشـــف اآلثار السـ

�ما أخذت المحاصـــیل الزراع�ة �التناقص    .   ملیون مواطن �اتجاه المدن، مما ســـبب ز�ادة في حجم ســـكانها 15

، فقد تناقصـــــــت اإلمكان�ات الماد�ة �النســـــــ�ة لكل  اتجهت أالزمة الغذائ�ة إلى مز�د من التفاقم  1960وفي  عام 

) �المئة  43ن بولغ �ارتفاع نسبتها تراجعت إلى ( أ، إما الصناعة فأنها �عد  1957) �المئة مقارنة �عام  20فرد ( 

 ، �ما انهارت العدید من المشار�ع االعمار�ة التي أنجزت على عجل خالل حق�ة القفزة الكبرى. 1961عام 

حتى في المدن الكبرى، حتى منعت اعالنات    1961-1959ة خالل هذه السـنوات الثالث  وعمت المجاع      

  النعي وشـــــــــــــارات الوفاة �ي ال تلفت أنظار الزائر�ن، وفي المزارع االصـــــــــــــالح�ة وحدها بلغت الوف�ات ف�ما بین

بین  نحو ار�عة مالیین شــــــخص، و�شــــــكل عام فان حملة القفزة الكبرى تســــــببت بوفاة ما    1962-1959عامي  

 ملیون شخص)، و�ذلك فانها تعد اكبر �ارثة حلت �الصین خالل القرن العشر�ن.   13-30( 

 



 

  1976-1965الثورة الثقاف�ة 

 

خشـي  انه    منهاأثرت عوامل عدیدة في اتجاه ماوتسـي تونغ نحو تنفیذ الثورة الثقاف�ة التي �انت نتاج فكره،        

ا، الســ�ما �عد �ارثة القفزة الكبرى وحر�ة التطور الواســعة في  انتقادات المثقفین للوضــع وله شــخصــ�أن تســاعد  

تدهور العالقات مع االتحاد    والســـــــــ�ما مع  . صـــــــــفوف الحزب على ذو�ان الثورة االشـــــــــتراك�ة عبر تتا�ع األج�ال

ــوفیتي واحتماالت الحرب مع الوال�ات المتحدة في فیتنام وحرب الحدود مع الهند، وما ترتب على ذلك من   الســــــــ

 الثورة الثقاف�ة. تنفیذ  لس�اسات الحزب، �ل ذلك قاد إلى    معارضة

ــتهدفت       ــتراكي الذي رآه ماو،    هذه الثورة  اســـ ــاء على الفكر الذي ال یتفق مع الفكر االشـــ ــناد هذه  القضـــ وإلســـ

ثم ما لبث    .   الحرس األحمر، الذي ظهرت أولى وحداته بین طل�ة جامعة �كین 1966في عام الثورة أنشأ ماو  

ت وحدات منه في مختلف أنحاء الصــــین، والواقع إن هذا الحرس �ان أداة ســــ�اســــ�ة فعالة �ســــتخدمها  إن تشــــكل

ماو لترو�ع خصــومه ومعارضــ�ه، واســتطاع �الفعل ان یوجد جوًا، ال �جرؤ احد في غماره، على معارضــة آرائه  

 او مناقشتها. 

حر�ر الصـحف والكتاب والقائمین على  وقام هذا الحرس �حر�ة تطهیر واسـعة شـملت أمین الحزب وأمناء ت      

شــــــــــؤون الدعا�ة ومدیري اإلذاعات والمعلمین وأســــــــــاتذة الجامعات والســــــــــ�ما أن الدراســــــــــة أوقفت في الجامعات  

، في حین إنها لم تطل ضــ�اط  المصــانع    راءو�ذلك مد  وشــملت أ�ضــا المســرحیین واألد�اء والفنانین  .  والمدارس

منظمة ســـــ�اســـــة فعالة، ، وفي المجال االقتصـــــادي حاول زعماء الثورة  الج�ش الذي أصـــــ�ح في ظل هذه الثورة  

 توفیر االستقرار في الح�اة االقتصاد�ة و�انوا حر�صین على عدم المساس �اإلنتاج. 

ــاط الحرس األحمر في ر��ع         ــبب نشــ ــى، �ســ ــ�حت البالد في حالة فوضــ قرر ماو  1967ولكن �عد إن أصــ

ــعبي   ــ�ح  االعتماد على ج�ش التحر�ر الشـ ــومه وتمر�ر آرائه أصـ ــد خصـ ــراع ضـ ــتعدادا للصـ في تحقیق أهدافه واسـ

لزاما على الجم�ع دراســــــــــة أفكاره، ســــــــــواء جنود او مواطنین عادیین، وأصــــــــــ�ح �ل فرد �حمل �تی�ا یتناول آراء  

  واقت�اسات من اقوال ماو یدعى بــ (الكتاب االحمر) الذي �قرؤه جم�ع الناس في الس�ارات والحافالت والقطارات 

 العامة و�قرؤه العمال في المصانع والفالحون في الحقول والمزارع وحتى إثناء تناول الوج�ات الغذائ�ة.  



وقد اســــــــند ج�ش التحر�ر الشــــــــعبي ماو في تحقیق اهدافه �كفاءة إلى جانب  تشــــــــكیل اللجان الثور�ة من        

المؤســــســــات العلم�ة والشــــخصــــ�ات   الطل�ة أ�ضــــا، والتي تطاولت هي والحرس االحمر، في حاالت �ثیرة، على

  وجرى القتل المعنوي لكثیر من الق�ادات في البالد، غیر ان ماو منع الطالب ـــــــــــ اعضاء اللجان االدب�ة والفن�ة

وفي ذروة الثورة الثقـاف�ـة جرى تفجیر القنبلـة الهیـدروج�ـة    .   الثور�ـة  من التعرض لعلمـاء الـذرة ا�ـا �ـانـت هو�تهم

، فجرت الصــــــین القنبله الذر�ة،  1964ي الســــــادس عشــــــر من تشــــــر�ن األول عام ، وقبل ذلك ف1967في عام  

و�عد هذه االنجازات العلم�ة تعزز موقف ماو مما جعله یدحض آراء المنادین �ضــــــــــرورة االعتماد على االتحاد  

 السوفیتي. 

من المثقفین،    ومنتقد�ه ن لهوعلى الرغم من أن ماو تمكن من تعز�ز ســــلطته و�قصــــاء الســــ�اســــیین المناوئی      

ــلطةو  ــلمت السـ ــر الجدیدة التي تسـ ــراع بین العناصـ و�دأ لین ب�او    .   مع ذلك لم تنته الثورة الثقاف�ة، فقد ظهر الصـ

لة تدبیر انقالب عســـــــكري  الرجل الثاني في الدولة، في التآمر ضـــــــد ماو، ووصـــــــل األمر إلى حد اتهامه �محاو 

ــد ماو في ــیر لین ب�ا1971و  1970عامي   ضــــ ــاعات القتل او االنتحار، او مات في  ، وأنتهى مصــــ و بین اشــــ

في محــاولــة هروب مزعومــة إلى االتحــاد الســــــــــــــوفیتي. وت�ع ذلــك   1971حــادث طــائرة في منغول�ــا في ایلول  

، وتم القضـاء على عصـا�ة  1976عمل�ات تصـف�ة اسـتمرت حتى وفاة ماوتسـي تونغ في التاسـع من ایلول عام 

إذ تم دحض ســ�اســة الثورة   الدولةوحدث �عد ذلك تحول �بیر في ســ�اســة    . االر�عة التي �انت �ق�ادة زوجة ماو

ــعة النطاق للثقافة والمثقفین، وفي ایلول   قررت اللجنة المر�ز�ة للحزب    1976الثقاف�ة التي أدت إلى عداوة واســـ
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