اإلسم :أمري عزيز

الصني يف ظل سيطرة القائد الصيني ماو تيس تونغ

أسفر العرص الذهبي اإلسالمي يف القرن الثامن عن التطورات اهلامة العلمية واالجتامعية يف العامل اإلسالمي .متخض
روجت للمنطق
التنوير األورويب يف القرن السابع عرشة عن اإلصالحات العلامنية واالجتامعية والسياسية التي ّ
العلمي والتشكك يف الدين .أدت الثورة الفرنسية يف القرن الثامن عرشة اىل كتابة إعالن حقوق اإلنسان واملواطن التي
أنشأت األساس للمفاهيم مثل الديمقراطية و حر ّيات اإلنسان حيث كل الناس خلقوا عىل قدم املساواة بغض النظر
عن لون اجللد أو الثقافة أو الدين .ترك كل أحد من هذه التطورات بصمة دائمة عىل تاريخ اإلنسان عالوة عىل
الطريقة التي نعيش هبا حياتنا اليوم .ما الذي حيدث يف القرن احلايل؟ ين ّظر بعض املح ّللني أن القرن احلادي والعرشين
احلتمي يف قارة آسيا الضوء عىل اجتاه
يتصف هبيمنة بالد آسيا من حيث أمهيتها االقتصادية والسياسية و سيلقي الرتكيز
ّ
احلضارة اإلنسانية يف املستقبل ،خصوصا نظر ًا اىل احلرب العاملية الثانية واحلروب االستعامرية التي ض ّعفت الكثري من
الدول الغربية سياسي ًا .لذلك مع مراعاة صعود الصني االقتصادي و تعزيز اقتصادات البالد اآلسيوية األخرى ،يصبح
السؤال :هل هذا هو عرص فجر آسيا جديدة؟ و كيف نجحت الصني يف التطور هبذه الرسعة كام نراها اليوم؟

اجليل أن يرى املرء ّ
أن الصني قوة عاملية نام ّية ذات النفوذ العاملي الكبري عىل نطاق واسع .تعتزم الصني
هذه اال ّيام من ّ
عىل توسعة نفوذها اىل املناطق األخرى أنحاء املعمورة مثال عن طريق استثامرات يف البالد املتخلفة يف قارة أفريقيا و
تزيد هذه البالد باملعونة االقتصادية باملقابلة الستعدادها لتأسيس الروابط االقتصادية مع الصني .ال حاجة للبيان ّ
أن
التطور االقتصادي يف الصني يعترب معجزة معارصة .ولكن قصة النجاح االقتصادي يف الصني معقدة كل التعقيد.
تستند التطورات االقتصادية الصينية الرسيعة اىل االستثامرات اخلارجية واالستثامر يف تطوير البنى التحتية املحلية مثل
توسعة نظام التعليم الوطني لزيادة نسبة التعليم و إنشاء شبكة معقدة من الطرق و خطوط املالحة لتعزيز التجارة

لتشجيع ريادة األعامل املحلية و بناء وسائل الراحة احلديثة لتحسني "السوق املنفتح" املحلية والدولية و انتهاج سياسة
جودة حياة مواطنيها و إجياد آليات جديدة لتثوير قطاع الصناعات التحويلية
ولكن كان ثمة سعر فادح إلنجاز كل هذه النجاحات .يف عام  ،٩١٩١استقلت الصني يف اعقاب احلرب العاملية الثانية
األول الصيني يف مجهورية الصني الشعبية .يف ّ
ظل
و العديد من حروب أهلية و أصبح قائد ماو تيس تونغ الرئيس ّ
سيطرة ماو ،أرتكبت الكثري من اجلرائم ضدّ اإلنسانية و حدثت انتهاكات حقوق اإلنسان .كان متصلب ًا شيوعي ًا و آمن
األخص بعد غزوة اإلمرباطورية
بأمهية عقيدة الشيوعية للتوحيد و تعزيز الشعب الصيني حتت راية واحدة .عىل
ّ
اليابانية للصني التي متخضت عن وفيات ماليني من املدنيني الصينيني األبرياء ،أراد ماو أن يكون الشعب الصيني
قابض ًا عىل مصريه و يقدر عىل التغلب عىل العوائق والتحدّ يات بدون االعتامد عىل قوة أجنبية .لكي ينجز هذه ،ينبغي
أي استثناء و تكريس اجلهود لترسيع تطوير
أن ين ّفذ تدابري صارمة متنوعة لرتسيخ نظام احلزب الواحد املركزي بدون ّ
القطاع الزراعي اقتصادي ًا و لتطوير قطاع الصناعات التحويلية .س ّن ماو مرشوعني لضامن قبضه عىل القوة السياسية و
التي تركت عواقب وخيمة حتى اآلن "الثورة الثقافية" و مرشوع"القفزة الكربى إىل األمام" إلبادة أعدائه :مرشوع
داخل الصني و يف السكان الصينيني يف اخلارج

شن ماو مرشوع
سميت"القفزة الكربى إىل األمام" يف هناية اخلمسيناتّ ،
هذه ".اخل ّطة اخلمس ّية" التي جزء من خ ّطة أكرب ّ
املحيل مركّزة يف ترسيع تطوير القطاع الزراعي و استعامل
مصممة كبديل آخر لتشجيع النمو االقتصادي
اخل ّطة كانت
ّ
ّ
أضطر الفالّحون الصينيون الكثريون ذو الدخول
هذا النمو لتأييد متدين مدن ًا جديدة .يف هذا املرشوع االقتصادي،
ّ
الشهرية الضئيلة اىل العمل حتت الظروف الس ّيئة يف املصانع واملعامل و خميامت العمل التي أنتجت احلديد والفوالذ
والفحم للمسامهة يف تطوير الصني .أراد ماو أن يزيد اإلنتاج الزراعي يف املزارع الريفية ،لذلك أمر بتنفيذ تقن ّيات
زراعية جديدة التي كانت غري مثبتة و غري علم ّية ممّا يسفر عن العديد من الكوارث الصناعية و ضعف جودة اإلنتاج
من املنتجات الصناعية .بسبب هذا الرتكيز يف اإلنتاج الصناعي و إضاعة املوارد الزراعية و مصادرة املحاصيل
املجاعة" الزراعية ،مل يستطيع الفالّحون أن يط ّعموا أرسهم بشكل كاف و مات  ٠٣مليون يف أكرب جماعة سميّت
الصينية
بني عام  ٩١٩١حتى عام "٩١٩١العظيمة

يف ذروة السلطة ،واجه ماو الكثري من التهديدات من خصومه من صفوف القيادة الصينية الذين أرادوا أن يتنحى ماو
شن ماو
أدى اىل االعتقاالت و "ثورة ثقافية" عن منصبه فضال عن حماوالهتم مستمرة لتهميش سلطته .لتجنب انقالبّ ،
تعذيب خصومه السياسيني باالضافة اىل احتجازات أي واحد هدّ د الشبكة االشرتاكية واالستقرار الشيوعي يف
الدولة .اجتاحت الرشطة الرسية الصينية حتت أوامر ماو منازل الثوار املشتبهني و اشرتكت يف كبت حريات التعبري و
إمخاد املنش ّقني بحجة أهنا كانت حتمي عامة الناس عن اإلرهابيني .متخضت هذه الثورة عن تدمري معظم الرتاث الثقايف
التقليدي اجلميل يف الصني لسوء احلظ .بسبب اجلو السائد من جنون العظمة ،أعدمت احلكومة الصينية الكثري من
املفكرين مثل العلامء والفالسفة واألساتذة حتى األساقفة .أعتربت اجلامعات واملدارس و أماكن العبادة ،عىل
األخص معاهد الدين ،هتديدات بام ّأهنا استطاعت أن تضلل الناس عن العقيدة الشيوعية .هذا العرص كان عرصا
مأساويا يف تاريخ األ ّمة الصينية الن األبرياء لقوا حتفهم بدون سبب جيد

يف وجهة نظره ،الثوار كانوا هتديد ًا ملستقبل الصني الشيوعية و مل تألو احلكومة الشيوعية جهد ًا يف اضطهاد كلهم الذين
هيم ّ
أن قليل من السكان الصينيني قتلوا من أجل األ ّمة الصينية طاملا تم
رفضوا أن يراعون السياسات احلكومية و مل ّ
تأمني مستقبل الصني الشيوعية .بسبب كل هذه األسباب ،نجحت ماو يف االستبداد بالصني و قدر عىل اهلرب من
االهتامات بجرائم احلرب النه كان مصدر السلطة و صانع القرار الرئييس .إنّه كان حتت هذا ا ّدعاء زائف من أجل خري
األمة ّ
أن الشعب الصيني عانى معاناة عظيمة من املجاعة والرعب والفقر عىل يدّ جمرم ماو .األ ّمة كلها كانت خمدوعة
عن تبع رغبات رجل جمنون و من املس ّلم به أن يرى املرء الندوب املأساوية عىل املجتمع الصيني اليوم .كثري ًا ما قد
أي يشء عن أخبارهم أو مكان
اختفت عائالت كلها فجأة بدون سبب و حتى اآلن أقرباء هؤالء الناس ال يعرفون ّ
قبورهم إذا قتلوا حقا

