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 الثورة الثقافية في الصين 

   الحر  األحمر وحث على إ شطططططططططاء فر  م   إلى بدء ثورة ثقافية  ماو تسطططططططططي تو   ، دعا 1966في أغسططططططططط   
أجل تخليص الحزب الشيوعي الصي ي م   لمعاقبة مسؤولي الحزب وأي أشخاص آخري  أظهروا توجهات برجوازية

عرف ماو أ  قادة آخري  في الحزب بعد أ    القفزة الكبرى إلى األمام م  خصومه بعد الفشل المأساوي لسياسات
 لذلك  اشد مؤيديه مباشرة م  بي  ال ا  لال ضمام إليه في ثورة ثقافية.  لتهميشه،كا وا يخ  و  

وبعضططططططهم صططططططرير مثل المدرسططططططة اظبتداأية ، الذي   ظموا أ فسططططططهم في المجموعات  ،دعوة ماو  ال الب اسططططططتجاب
 األولى م  الحر  األحمر. ا ضم إليهم في وقت ظح  العمال والج ود.

التي تم تجريفها على األرض أو  والمسططططططططططططاجد،وشططططططططططططملت األلداف األولى للحر  األحمر المعابد البوذية والك اأ  
ج با إلى ج ب مع  الكو فوشططيوسططية،وكذلك الكتابات  المقدسططة،خدامات أخرى. تم حر  ال صططوص تحويلها إلى اسططت

أي شيء مرتب  بماضي ما قبل الثورة وكل الكتب القديمة أو الدي ية أو  التماثيل الدي ية وغيرلا م  األعمال الف ية.
 ( اإلنسانياث ) تدمير التر  في الصي  كا  عرضة للتدمير.

ما يسطططططططططططمى ب أجرى ، و لمضطططططططططططادة  أو  البرجوازية بدأ الحر  األحمر في اضططططططططططط هاد ال ا  الذي  يعتبرو   الثورة ا
اإلسططططططاءات واإلذظل العل ي لاشططططططخاص المتهمي  باألفكار الرأسططططططمالية  مارسططططططو  جلسططططططات ال ضططططططال  ، حيث كا وا ي

 )وعادة ما يكو  لؤظء معلمي  ورلبا  وغيرلم م  المتعلمي (.
 رج نطاق السيطرةخاالثورة 

إلى الفوضططططططى. وصططططططلت عمليات الت هير إلى مسططططططتوى ج راظت  الصططططططي  ، ا حدرت 1967بحلول فبراير م  عام 
وكا ت مجموعات الحر  األحمر تتقاتل ضططططططططططططططد  الثقافية،الجيش الذي  تجرأوا على التحدث ضططططططططططططططد تجاوزات الثورة 

 في الشوارع. بعضها البعض 
الذي  الصي ،، أدرك ماو أ  الثورة الثقافية كا ت تخرج ع  السي رة. كا  اقتصاد  1968بحلول ديسمبر م  عام 

ي  ٪ في عام 12أضططعفته بالفعل القفزة الكبرى إلى األمام ، متعثرا بشططكل سططيف. ا خفض اإل تاج الصطط اعي ب سططبة 
فق . وكرد فعل ، أصططططدر ماو دعوة لططططططططططططططططططط  ال زول إلى حركة الريف  ، حيث تم إرسططططال الكوادر الشططططابة م  المدي ة 

بحيث ظ يمك  أ   تفري  الحر  األحمر في جميع أ حاء البالد ،هدف بو للعيش في المزارع والتعلم م  الفالحي . 
 تسبب الكثير م  المتاعب بعد اآل .

 تداعيات سياسية
تدور في المقام األول حول ال ضال م  أجل السل ة في أعمال الع ف في الشوارع ، كا ت الثورة الثقافية مع 

 يعمال كا  ماو وقاضيه الثا ي ، لي  بياو ،  ، 1971المستويات العليا للحزب الشيوعي الصي ي. بحلول عام 
، حاول لي  وعاألته السفر إلى اظتحاد السوفيتي ، لك   اأرتهم  1971سبتمبر  13ضد بعضهما البعض. في 
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و دد المشيعو  عل ًا ، غمر ما يقرب م  مليو ي شخص ساحة تيا ا م   1976عام شهر أبريل  وفيتح مت. 
 بماو وجيا   تشي  . 

 اآلثار المترتبة على الثورة الثقافية
لططططططم تعمططططططل المططططططدار  فططططططي الصططططططي . لططططططذا تططططططرك جيططططططل كامططططططل بططططططدو  تعلططططططيم  الثقافيططططططة، ططططططوال عقططططططد الثططططططورة  -

والم ططططططازل الخاصططططططة. تططططططم تططططططدميرلا كرمططططططوز أخططططططذت كططططططل أ ططططططواع اآلثططططططار والتحططططططف مطططططط  المتططططططاحف رسططططططمي. 
   للتفكير القديم . كما تم حر  ال صوص التاريخية والدي ية التي ظ تقدر بثم  إلى رماد.

 ك  الماليي .ميالعدد الدقي  للقتلى خالل الثورة الثقافية غير معروف  -
بمططططططا فططططططي ذلططططططك البططططططوذيي  التبتيططططططي  ،  مت اسططططططب،عططططططا ى أفططططططراد األقليططططططات العرقيططططططة والدي يططططططة بشططططططكل غيططططططر  -

 .. والشعب الهولي ، والم روليي .
 عن الثورة الثقافية شهادات من مفكرين صينين

  وليام ِهنتون،  -1
ل ة داخل الدولة، بي  المجموعة الماوية الثورة الثقافية،  ، وعلى رأسطططهم «عصطططابة األربعة)»كا ت صطططراعًا على السطططا

زوجة ماو، جيا   كي  ( م  جهة، والج اح الحزبي الحاكم )يقوده ليو شطططططاوكي ودي   شطططططياوبي  (، واظث ا  يحراكا ، 
كا ت محاولة روما سططططططية فاشططططططلة لال قالب على الحزب م  خارجه،  مقرالما، قواعد شططططططعبية وحزبية تتصططططططادم،  م 

قصاء أعداء ماو،   وت هيره وا 
«  الثورة الثقافية»)لي تو  خبير في اظقتصطططططططططططاد الريفي، وقد عاش في الريف الصطططططططططططي ي لسططططططططططط وات   ويلة، خالل  *

 وبعدلا، 
لالح  )واسطططططططتعاد الكثير م  أفكارلا في كتابه ا، 2005عام في  صا محاضطططططططرة  ع  الثورة الثقافية  آالن باديو -2
واية يقول «( الفرضية الشيوعية» التي حكمت البلد  في  صوص ال خبة الصي يةع  تلك الحقبة، « الرسمية»إ ا الرا

بعد اظ تصططططار على اليسططططار الماوي، تروي األحداث على الشططططكل اآلتيع شططططعر ماو، بعدما وجد ج احه وقد أصططططب  
ضططم  المجموعة الحاكمة، بأ ا األمور تفلت م  يديه لمصططلحة ليو ودي  ، ولو ما تعما  بعد الفشططل الذريع  ضططعيفاً 

م  خارج الب ية الحزبية، وم  « الجمالير»فقام باستحضار «. الى األمامالقفزة الكبرى »لسياساته الريفية ومشروع 
خارج  ظام الدولة وتراتبيتها وقوا ي ها، لضططططططططططرب التياار المعارض. أوصططططططططططلت لذه الدعوة الى مرحلة م  الفوضططططططططططى 
ة والمصططططططادمات والت راف اليسططططططاري واليمي ي وضططططططعت البلد على شططططططفير حرب  أللياة، وأضططططططاعت سطططططط وات م  الت مي

وعودة « عصابة األربعة»ططططططططططططططططططططططططط الذي تاله مباشرة اعتقال  1976حتى موت ماو عام « العقال ية»والب اء، ولم تعد 
واظ فتاح وعودة ال مو « اإلصالحات»القيادة الحزبية الى توجيه البلد م فردًة وم  غير تحدٍّ، وم  ثما ُأ لقت مرحلة 

 اظقتصادي
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 جا  لي فا   -4
 كا  للثورة الثقافية تأثيراتها السططلبية الواسططعة على الصططي  م  ال احية الثقافية  عيقول الباحث والمؤرخ الصططي ي   ..(

، فقد شطططططهدت البالد خاللها تراجعا كبيرا، ولح  األذى بأكثر م  مأة مليو  شطططططخص ، واألخالقية وحتى السطططططياسطططططية
 .ويططططخططططلططططص إلططططى أ ططططهطططططططا  كطططططططا طططططططت حططططقططططبطططططططة مطططط  الططططتطططططططاريطططط  ضطططططططططططططططططططططد اإل سطططططططططططططططططططططا ططططيطططططططة  بططططحسطططططططططططططططططططططب تططططعططططبططططيططططره

باألخ اء التي ارُتكبت خالل الثورة، دو  أ  تحدد أو  1981وا   كا ت السططططططططل ات الصططططططططي ية قد اعترفت عام  -3
 .تشير إلى المسؤولي  ع ها

معلومات حول شياو خوا    البة صي ية، في كلية اظقتصاد والعلوم السياسة بجامعة ص  يات ص  لم تجد " -5
اد التاريخية والسططططططططياسططططططططية في المقررات الدراسططططططططية م  أي إشططططططططارة إلى خلو المو  في جامعتها بسططططططططبب  الثورة الثقافية،

 .1966األحداث التي شهدتها الصي  عام 
عما حدث في تلك الفترة فقال  ع د  يرويوا   جي يو  ع صططططططططر سططططططططاب  في الحر  األحمر    "شههههههادة  ية -6

الثورة الثقافية، ك ت شططططططططططططططابا فتيا في الحر  األحمر. صططططططططططططططدرت ل ا األوامر بمهاجمة كل م  يقف في وجه  ا دظع
لا تهم، لك  أحدلم  الثورة، وحي  تمك ا م  السي رة على مجموعة م  المعارضي ، لم أك  أرغب إظ في ضربهم وا 

 .فار  الحياة تحت ضربات ا المكثفة
على تلك الثورة، حيث لم أك  أتجاوز السططططادسططططة عشططططرة م  عمري، ف  ي لم  وتابع  بالرغم م  مرور خمسططططي  عاما

أسطططططت ع  سطططططيا  تلك اللحظات المؤلمة، صطططططورة الشطططططاب المثقف الذي قضطططططى تحت أيد ا ظ تزال عالقة في مخيلتي، 
 ."أشعر اآل  بال دم، وعليا أ  أعترف اليوم أمام الجميع بأ ي قاتل

 آثار سلبية
 الثورة بسههب  انقطع تعليم  ولكن السههبعينيات  في تسههينوهوا جامعة في طالبا   نفسهه  ال الي الصههيني الزعيم كان

 تعزيز ماو م اولة بها تسههببت التي الدامية واالجتماعية السههياسههية االضههطرابات من عقد إلى أدت التي الثقافية
  الناس من اآلالف مئات قتل والدولة. ال ز  على سيطرت 

 انفتاح وتبعها بالشههيوعية، الصههينيين من الكثير إيمان -ماو بوفاة إال تنت  لم التي- الثقافية الثورة  طمت وقد
صهههت ات  مع مرات عدة اعتقل الذي شهههي، رئيسال والد سهههون، تسهههون  شهههي مؤيديها أكبر من كان رأسهههمالية وا 

 .ماو  كم إبان بين ، شياو دين  البارز المستقبلي الزعيم
 السهههوداء النقاط كل مثل مثلها- 1967 -1966 أ داث فإن ال ز ، مئوية بمناسهههبة الكبرى ال تفاالتا واثناء
  الرسمية. الصينية الذاكرة من كامل بشكل ُم يت قد -الشيوعي ال ز  تاريخ في األخرى
 وهي  ”التاريخية العدمية“ واستئصال ”ال ز  لتاريخ“ الص ي ة الدراسة لتعزيز  ملة الشهر هذا بكين أطلقت
 .الرسمي الخط مع تتوافق ال بطريقة   التاريخ مناقشة
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 وكل والبا ثين المؤرخين إلدانة“ الماضههي في اسههتخدمت التاريخية العدمية أن إلى ، أونبي ديفيد المؤرخ أشههار
 مقدمة تكون قد أنها من و ذر ،”الوطنية راألسهههاطي أو القيادة  كمة أو الرسهههمية الرواية ت دي على يتجرأ َمن

 .ال ز  ومنتقدي المفكرين ضد القمعية اإلجراءات من للمزيد
 

 

 : عليها األجان  السياسيين الصيني الشيوعي ال ز  يدر  عبارات

 األولى صف تها على الشيوعي، ال ز  باسم الناطقة ،”دايلي بيبلز“ ص يفة أطلقت الماضي، األسبوع ختل
 .”األبد إلى ال ز  نتبع“ شعار: ت ت المئوية بالذكرى لت تفال العام نهاية  تى تستمر شاملة عائيةد  ملة

 مارا )شهيد الثورة الفرنسية( / ال رية(( استتبا ))ان العنف هو السبيل الى  

 ماركس / ))العنف قاطرة التاريخ((

الستح ببراعة، ولم ت اول امتتك ، ال تست ق أن تعامل ، إذا لم تسَع لتعلم استخدام مضطهدة))إنَّ أية طبقة 
 لينين / إال معاملة العبيد((

 لينين / ))ال قيمة لتشتراكية ان لم تكن قادرة عن الدفاع عن نفسها((

 ماو تسي تون  / ))السلطة السياسية تنبع من فوهة البندقية((

 لإلطا ةلديموقراطي الروسي، و الذي يدعو برنامج  ))البتشفة هم جناح االكثرية في  ز  العمال االشتراكي ا
والذي ينادي  –جناح االقلية في ال ز   –بالرأسمالية من طريق الثورة المسل ة، بالضد من برنامج المناشفة 

 باالنتقال السلمي من الرأسمالية الى االشتراكية من طريق الوسائل الديموقراطية البرلمانية البرجوازية ذاتها((

 فونجوين جيا  / فاح الثوري هو ترابط ديالكتيكي بين الكفاح المسلح و النضال السياسي(())الك

))أن العنف الثوري هو الطريق الص يح الو يد للقضاء على العدو، و كس  السلطة السياسية للشع ، أي 
 فونجوين جيا  / ت قيق االنتصار للثورة((
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