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  الصین ما بعد االستقالل

  اعداد الطلبة 

  احمد عبد مغیض 

  جاسم محمد شاه 

  منتظر صالح 

  

  اوًال : جمهوریة الصین الشعبیة :

وهو اول  1949عقد الشعب الصیني اول مؤتمر سیاسي في تشرین االول عام 

مؤتمر عقده بعد اعالن جمهوریة الصین المستقلة یضم المؤتمر مختلف الفئات 

عضوًا على ممثلین من جمیع االتجاهات  662اعضاءه البالغ عددهم ویشمل 

السیاسیة , فهناك اعضاء من االشتراكین المتطرفین , وفئات دیمقراطیة لیبرالیة , 

وضاع مهرة ممن تدربوا من الزمن على اسالیب المقاومة , وفالحون ممن تطوعوا 

رض لمن یزرعها ) فتحقق على حمل السالح لتحقیق حلمهم القدیم وهو ( اعطاء اال

لهم ما ارادوه , ورجال الفكر الذین كانوا یشحذون الهمم ویثیرون االذهان بخطاباتهم 

  ومقاالتهم .

قضى على االستبداد ولم  1952اعلنت حكومة الثورة قانون االصالح الزراعي سنة 

یعد هناك مستأجرین من صغار الزراع او اجراء یعملون في المزارع وفي عام 

قام في الصین نظام تعاوني رحب به تسعة اعشار الفالحین وهو وضع  1956
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جمیع مواشیهم واالتهم واراضیهم في نظام تعاوني بینهم فیه الجمیع , واندمجت كل 

  المتكبات الصغیرة في بعضها.

اعادت حكومة الصین النظر في مناهج التعلیم العالي في الصین , في الفترة مابین 

بحاجة البالد في نهضتها الجدیدة , ركزت اهتمامها بشكل لتفي  1952و  1950

خاص على العلوم والفنون والحرف وتوسعت في التدریب على االعمال الزراعیة 

  واستغالل الغابات والنهوض بالطب .

  في مجال الصناعة  : قامت بتأمیم المشروعات الصناعیة وحولتها لمصلحة البالد.

خاصًا , فاصبحوا یتمتعون بمركز الصدارة في الدولة , اولت الحكومة العمال اهتمامًا 

واصبحت فئات منهم تمثل امة في المجلس الوطني ومئات االالف یشغلون مناصب 

  هامة .

ظفر العمال بنصیب وافر من ایراد الدولة لتحسین مستوى معیشتهم كما خصصت 

ن العمال , وكان االتحادات التجاریة جزء كبیرًا من دخلها لالسهام في مشروعات تأمی

  في خلق روح المنافسة بین العمال .لهذا االثر الكبیر 

تحررت المرأة في الصین واصبحت مساویة للرجل في العمل وفي الحقوق كافة , 

واصبح من حق النساء ان یطلقن ازواجهن اذا قسوا علیهن في حین كان الزوج قبل 

من حق المرأة ان تترك بیت  ذلك حرًا في ان یطرد زوجته او یبیعها بینما لم یكن

  زوجها من تلقاء نفسها .

بدأت بتأسیس جمعیات تعاونیة زراعیة , وقامت النساء التقدمیات  1951منذ عام 

العمل والتعاون فیه بشكل خاص واستطعن اقناع ربات بتوعیة بقیة النساء باهمیة 

  البیوت في االنتظام في الجمعیات التعاونیة .
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السنوات الثالث التي اعقبت التحریر ان تلملم اقتصادها استطاعت الصین خالل 

بأنجاز مشروع السنوات  1953المنهار وتقف على قدمیها لكي تباشر منذ عام 

الخمس االولى لتطویر االقتصاد الوطني والتطویر الثقافي والتعلیمي , ولقد غیر 

ها , فهي اتمام المشروع للسنوات الخمس وجه الصین ووضع االساس االول لتصنیع

االن بلد یمتلك مشاریع لصناعة الطائرات والسیارات والقاطرات وادوات المكائن 

والقوى الكهربائیة واالت المناجم واستخراج المعادن وسبائك الصلب والمعادن غیر 

  الحدیدیة , وبناء الجسور وخزانات المیاه العمالقة .

ي الوقت نفسه على اجراء اما المشاریع الصغیرة فتعد باالالف , وعملت الصین ف

عملیات التعمیر في االماكن النائیة المترامیة االطراف وتوصیل بالسكك الحدید وشق 

  الطرق الحدیثة .

  ثانیًا : الثورة الثقافیة : 

من االحداث الهامة التي شهدتها الصین بعد استفاللها الحركة السیاسیة التربویة 

للحزب الشیوعي الصیني ولكبار العاملین ة والفكریة التي اقترنت بحركة تطهیر واسع

  في الدولة التي دعیت بالثورة الثقافیة .

 نغكانت الثورة الثقافیة في الصین حصیلة الفكر السیاسي الذي امن به ماوتسي تو 

  .والواقع الذي عاشته الصین والوقائع واالحداث التي طرت على هذا الواقع 

الكبرى ) التي اراد من خاللها ماوتسي تونغ , حدث ما یسمى ( بالوثبة  1957وفي 

ان یحول الفالحین الصینین المتخلفین الى عمال زراعین معاصرین وان تسهم 

االستثمارات الزراعیة في انتاج القسم االعظم من الثلب , حیث استهدفت هذه الوثبة 

سلبیة على انشاء االفران الصغیرة في المزارع النتاج الفوالذ , ولكن نتائجها كانت 

  االنتاج الزراعي , الى جانب انخفاض انتاج الصلب .
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یعتقد ماوتسي تونغ ان المجتمعات البشریة سوف تتطور الى ان تصل الى مرحلة 

لكنه یرى انه  –الغاء الطبقات الغاء تاما والوصول الى االشتراكیة بمعناها االدق 

قابلة الحداث هذا التغیر على النظام االشتراكي ان یعمل بشدة على خلق الظروف ال

والمهمة االولى هي تطور قدرة البالد االنتاجیة تطویرًا محسوسًا من اجل خلق 

لن  –لكن مشروعا كهذا في ذهنیة ماو  –امكانیة اعطاء كل حسب حاجته یوما ما 

ألن تزایدها سوف  –یتقدم اال بمقدار ما تأخذ الال مساواة االجتماعیة في التالشي 

  لمختلفة ویعطل التقدم االقتصادي .یفجر البنى ا

  ثالثًا : المتغیرات الجدیدة في الصین : 

وازاء الخالف الصیني السوفیتي , ونزع الطابع السوفیتي عن الثورة الصینیة , ووضع 

الحركة الشیوعیة في الغرب بمجملها في موضع االتهام على الصعیدین 

زب الشیوعي السوفیتي عام االیدیولوجسي والسیاسي منذ المؤتمر العشرین للح

. وتقییم الصین لكل من ( خروشوف ) و ( تولیاتي ) و( توریز ) و ( تیتو) 1956

وغیرهم من قادة االحزاب الشیوعیة في الغرب وانهم قد انزلقوا الى منحدر التحریفیة 

وتشویه الحركة الشیوعیة , وتحویل تجارب اشتراكیتهم الى اصالحیة فاقدة للروح 

دفع بالصین للعودة الى الذات , الى المنابع االولى لثورتها التي تشكل  الثوریة ,

المنطلق االول للثورة الثقافیة التي تعني نضج الشروط الموضوعیة لالنتقال بالثورة 

الصینیة الى مرحلة جدیدة من التطور تنقذها من الجمود والضیاع وفقدان الهویة 

  ین الحضاري .وتجنب االنحرافات من خالل ربط ماضي الص

بحاضرها الثوري , وشق طریق المستقبل من خالل حركة القومیة الصینیة المستقلة 

التي تبني تجربتها بناء سیاسیًا واقتصادیًا وایدیولوجیًا , وتحقیق انطالقة نوعیة في 

حیاة الصین الجدیدة , حیث لم یعد االتصال بالعالم الخارجي یتم من خالل االتحاد 

  السوفیتي .
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قد كان شعار التأكید على مبدأ االستقالل االقتصادي ( لنعتمد على جهودنا ول

الخاصة وحدها ) یمأل المعامل ابان الثورة الثقافیة , كما ان هدف تجدید شباب الثورة 

  واتاحة المجال لالجیال الشابة لتحمل مسؤولیة القیادة احد محاور نشاطاتها.

الثورة الثقافیة " تركت في الماضي اثرًا سلبیًا النها ان عبارات " القفزة الكبرى " و " 

انتهت الى اخفاقات , ولكن ما یحدث االن هو قفزة كبرى وثورة ثقافیة بمضامین 

جدیدة وبمعادالت وموازنات تعبر عن نضج التجربة الصینیة وتطورها , فالمرحلة 

دیة , وقد بدأ هي مرحلة اصالح البنیة االقتصا 1978الجدیدة التي بدأت بعد عام 

اصبح االصالح شامًال  1984االصالح من الریف وامتد الى المدن , ومنذ عام 

نتیجة التطور في نظریات الحزب الشیوعي الصین االقتصادیة واالستفادة من دروس 

التجارب االشتراكیة االخرى والدراسة النقدیة الذاتیة للتجربة الصینیة , التي انضجت 

في نظریات الحزب االقتصادیة وهي , تأكید الدور القیادي  ثالثة تطورات اسیاسیة

للملكیة العامة وممارسة االشكال المختلفة االخرى للملكیة االقتصادیة , والسماح 

بالملكیة الفردیة وحتى الرأسمالیة , وفصل حتى ملكیة وسائل االنتاج عن حقوق 

ي االنفتاح على العالم االدارة والتشغیل , اما الركیزة الثانیة في االصالحات فه

الخارجي , ویرى المسؤولون الصینیون ان سیاسیة االنفتاح تدفع تطور االقتصاد 

الصیني الى االمام بحیث یسیر البلد في طریق االشتراكیة ذات المضامین الصینیة, 

ویتمسك الصینیون بهذه السیاسة المستقلة وال سیما بعد سنوات طویلة من العزلة 

ن العالم الخارجي ویلمس الصینیون نتائج سیاسیة االنفتاح في عاشتها الصین ع

زیادة حجم االستثمارات االجنبیة في الصین وزیادة حجم التبادل التجاري مع الدول 

  والشركات العالمیة .

  المصادر 
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