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 السياسة اخلارجية الصينية 
 دراسة مقارنة"ماو تسي تونج، ودينج تشاو بنج":  يف فرتة رئاسة كل من

 
 د.عدهان خلف حميد

 كلية العلون السياسية

 حامعة الموصل 

 مقدمة:
السياسية الخارجية المرآة العاكسة لمنظام السياسي ألي دولة من الدول  تعد    

المجتمع الدولي سمبًا أو إيجابيًا مع ىذه الدولة أو تمك. إذ كان  فبواسطتيا تعامل
لمصين الشعبية سياستيا الخارجية الخاصة بيا خالل عقودىا الثالثة األولى، نظام 

تمتع بنفس الصالبة الموجودة في االتحاد  تخطيط مركزي حسب التقميد الشيوعي، وقد
 السوفييتي. تقمب ىذا النظام كثيرًا، واحيانا بصورة حاسمة. 

وقد مرت مسيرة التنمية والتحديث الصينية عبر مرحمتين رئيسين األولى ىي مرحمة    
الشعبية عام  ما قبل اإلصالح االقتصادي، وتمتد من تاريخ تأسيس جميورية الصين

تبنت الصين فييا األنموذج الستاليني، ثم تحولت بعد  التي 1978اية إلى غ 1949
الخطط الخماسية مع التأكيد عمى تنمية  ذلك إلى نظام التخطيط المركزي، ومنو لنظام

مكثف لمقوى العاممة  الصناعات الثقيمة، ثم إلى أنموذج التعبئة الجماىيرية مع استخدام
نتقال إلى التركيز عمى أنموذج التنمية ، ومنو اال1960-1958في المدة ما بين 

االقتصادية المعتمد عمى الكفاية اإلنتاجية واالعتماد عمى الذات، مع إدارة مركزية 
معدل نمو سنوي  1978 -1952وحققت الصين في المدة الممتدة من  لمصناعات.

 .(1)1976%، وقد انتيت ىذه المرحمة بوفاة زعيميم " ماو تسي تونج" عام 6قدر بـ 
مرحمة اإلصالح االقتصادي  1978أما الثانية ودخمت الصين ابتداء من عام 

                                                           
نجــالء الرفــاعي البيــومي العالقــة بــين الديمقراطيــة والتنميــة فــي آســيا.، فــي د. محمــد الســيد ســميم،  (1)

ونيفــين مســعد)محرران(، "الصــين لعالقــة بــين الديمقراطيــة والتنميــة فــي آســيا"  ، مركــز الدراســات 
 .126، ص 1997اآلسيوية، كمية األقتصاد والعموم السياسية، جامعة القاىرة، 
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 –وألول مرة منذ الخمسينيات من القرن العشرين  –والتحديث، إذ بدأت القيادة الصينية 
تحدد مياميا ومستقبل األمة وفقا لحاجات النمو االقتصادي عمى قاعدة واسعة بدال 

وىذا قد أثر في اتجاىات السياسة   (1)ديولوجيةمن الحمالت السياسية والعقائد اإلي
 الخارجية الصينية. 

إذ يعد "ماو تسي تونج األب الروحي لمصين الحديثة، والذي قاد الشيوعيين     
لالنتصار عمى الوطنيين، وتأسيس جميورية الصين الشعبية، واستطاع "ماو" في أوج 

، إذ أعطى لمفيوم الثورة الدائمة قوة الفكر الماركسي المينيني أن يقدم فكرا مختمفا
مدلوال يختمف عن المدلول السوفييتي، وأسند لمفالحين دورا مركزيا في الثورة، عمى 
ذا كانت حقبة  خالف الدور المركزي لمعمال والطبقة العاممة في الفكر الماركسي وا 

ة دينج "ماو" قد تميزت بسيطرة اإليديولوجيا عمى طبيعة السياسات المنتيجة،  فإن حقب
تشاو بنج" شيد نقمة نوعية، فقد عاد "دينج" الذي كان الضحية األولى لعممية التطيير 

، وبدأ قيادتو لمصين في مسارىا 1978التي قادتيا الثورة الثقافية إلى السمطة عام 
الجديد، المعاكس لممسار القديم، ليخالف سياسات الماضي الالعقالنية، ويعمل عمى 

رشيد ييدف لتحديث الصين مما نقميا من دولة بسيطة ومنعزلة  تطبيق نظام اقتصادي
عن العالم الخارجي إلى دولة ذات شأن في السياسة خارجية ليا تأثيرىا الدولي .  فقد 
تميز "دنج" بنزعتو العممية البراغماتية الصريحة، وحماسو إلجراء إصالح اقتصادي 

عمى المستوى االقميمي  وسياسي عمى الصعيد الداخمي، وسياسة خارجية ناجعة
  والدولي. 

وثورة ماو تسي تونج الصاخبة ال تقل أىمية عن ثورة دينج تشاو بنج اليادئة، إذ    
إن اإلنسان الصيني ذاتو ىو الذي صنع ىذه، وأنتج تمك. واختيار الحداثة الشيوعية 

                                                           
دانيـــال بورشـــتاين وارنيـــو دي كيـــزا، "التنـــين االكبـــر: الصـــين فـــي القـــرن الواحـــد والعشـــرين"، ترجمـــة  1))

 .14،  ص 2001، الكويت، 271شوقي جالل، سمسة عالم المعرفة، عدد
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االشتراكية السنغافورية  –عمى النمط السوفييتي منتصف القرن العشرين، ثم الرأسمالية 
 . (1)في الربع األخير منو. وىذا الحراك الذي ينم عن حيوية فكرية وسياسية كبيرة

 : ىذه الدراسة تنبع من االعتبارات اآلتيةان  أهمية البحث:

تركز الدراسة عمى اإلنجازات المتحققة من جراء السياسات اإلصالحية التي اتبعيا  -1
الزعيمان في مجاالت التنمية وال تقصر عمى مجال بعينو وىو مايدل عمى أن 
التجارب التنموية الناجحة يمكن تطبيقيا في كافة المجاالت دون قصورىا عمى 

كرية، عممية، وتكنولوجية مجال بعينو، إذ تمكنت الصين من إحداث طفرة عس
 موازية لطفرتيا االقتصادية واالجتماعية والسياسية.  

وتُبرز الدراسة دور النماذج القيادية الناجحة عالميًا. وذلك إلقداميم عمى إتباع  -2
 خطوات إصالح حقيقية وشاممة.

 كل  أىمية توجيات السياسة الخارجية الصينية في فترة نظرًا لما تمثموإشكالية البحث:  
من "ماو تسي، ودينج تشاو بنج" يمكن صياغة  اشكالية  الدراسة في التساؤل الرئيس 

ن ماو تسي تونج و "دينج تشاو االصيني نالزعيماماىو حجم الدور الذي أداه " التالي:
  بنج" في وضع أسس السياسة الخارجية الصينية"؟ وماىي أبرز أبعاد ذلك الدور؟

األوضاع السياسية الصينية خالل فترة حكم الزعيمين؟ وكيف ماىي  - تساؤالت البحث:
"؟ ماىي أبرز العوامل الشخصية الخاصة  لمزعيمين و أثرت عمى التحول السياسي؟
ماىي أىم مالمح رؤية الزعيمين لمسياسة الخارجية و وكيف أثرت عمى تطورىما؟

أجل تحقيق كيف استطاع الزعيمين أن يوظفا السياسة الخارجية من  و الصينية؟
  األىداف، السيما في المجال التجاري؟ 

                                                           
 -معرفــة لتجــارب معاصــرة )اليابــان -د. فردريــك معتــوق، "المــارد اآلســيوي يســيطر:مقاربة سوســيو (1)

 .98، ص2013("، منتدى المعارف، بيروت، الصين -سنغافورة -كوريا
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نظرًا لما تمثمو السياسية الخارجية الصينية: في فترة رئاسة كل من  منهجية البحث: 
الدراسة  "ماو تسي تونج، ودينج تشاو بنج"، والتغييرات التي حدثت لسياستيما. ولكون

تنيض عمى فكرة التكامل المنيجي، بما يعنيو ذلك من استخدام أكثر من منيج، إذ تم 
 المنيج المقارن، والمنيج التاريخي.   توظيفو وىو:

انطالقا من إشكالية الدراسة وما تثيره من تساؤالت عمى نحو ما سبق  تقسيم البحث:
الباحث. تم تقسيم ىذه البحث  توضيحو، وكذلك من انطباق المنيجي المتبناة من قبل

. األول جاء بعنوان تأثير كاريزما القيادة الصينية. والثاني تطرق إلى مباحثإلى ثالثة 
المتغيرات الذاتية لمزعيمين  ركز عمىسمات األنموذج الصيني في الحكم، والثالث 

 موضوع البحث.  
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 المبحج االول

 تأثير كاريزما القيادة الصيهية

دورًا  1949أدت القيادات الصينية المتعاقبة منذ انتصار الثورة الشيوعية عام     
ن النظام  بارزًا في رسم سياسات وتوجيات الصين الداخمية والخارجية، السيما وا 

" التي تؤدي فييا الشمولية المغمقةالسياسية  النظمالسياسي الصيني مصنف ضمن "
الخاصية فإن ما ييمنا ىنا  لكن بغض النظر عن ىذهالزعامات الفردية أدوارًا محورية، 

جيل آلخر، وأثرىا  تأثير كاريزما القيادة الصينية، وعممية االنتقال السممي لمسمطة من
القرار  في وضع السياسات واتخاذ القرارات في ظل التحوالت التي تشيدىا دائرة صنع

 ت السياسة الخارجيةفي الصين اآلخذة في االتساع، ومع تنوع األىداف في توجيا
 الصينية.

ويقصد بالكاريزما قدرة القائد السياسي عمى كسب الوالء واإلخالص والثقة من     
جماىيره المحتممة، بوصفو مصدرًا شرعيًا لمسمطة. وترجع أىمية الكاريزما إلى أنيا 
تخمق لدى الجماىير انطباعا عامًا بأن حل المشكالت العامة لن يتحقق إال من خالل 
القائد السياسي. ومن ثم فإن ىناك استعدادًا لدى الجماىير إلعطاء القائد السياسي 
تفويضًا مطمقًا في إدارة السياسة الخارجية. كما إن ىناك استعدادًا لدى الجماىير لتقبل 
أفكار القائد السياسي وعقائده ومفاىيمو باعتبارىا تمثل أفكار الجماىير وعقائدىا 

  ( .1)ومفاىيميا
وىو ذلك القائد الذي ينجز دوره غالبًا وبالكامل من خالل أما القائد الكاريزمي:       

شخصيتو الجذابة والساحرة، وغالبًا ما يتبع الناس ىؤالء القادة بسبب جاذبيتيم أو 

                                                           
،  1998، مكتبــة النيضــة المصــرية، القــاىرة، 1محمــد الســيد ســميم، "تحميــل السياســة الخارجيــة"، ط (1)

 .385ص 
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مايطمق عميو الكاريزما وبسبب اقتناع تابعييم بأن ىؤالء القادة سوف يصمون 
 (1) باألىداف إلى الحد األقصى.

 المشيور التعبير وفق  "البندقية فوهة من تنبعفي الصين   ةالسمط" كانت    
 بناء بعد أما الثورة في مرحمة كان ذلك لكن تونج "، تسي ماو  "ومؤسسيا  لزعيميا
 يقود أن لمجيش يمكن وال الجيش يقود من هو الحزب" بأن وأقرّ  عاد فقد الدولة
 الوحيد الفعمي الحاكم ىو الصيني الشيوعي الحزب يزال ال الحين ومنذ ذلك ،"الحزب

 في الحياة مفاصل كل وعمى والمجتمع مًعا والجيش الحكومة عمى بييمنتو البالد في
 صاحب الفرد الزعيم بشخصية مرتبطة القرار واتخاذ صناعة عممية وظمت  .الدولة

 يكن ولم تونج"، تسي "ماو الزعيم حكم طوال وكبيرة صغيرة كل في القول الفصل
 أعمى في كان ولو حتى كان موقع أي الزعيم في قرارات نقض رد أو لمعارضة
 أقصى القرار، وكان بصناعةالمعنية  الضيقة الدائرة فييا بما لمحزب القيادية الييئات

 كما  .بالصمت االكتفاء ىو عميو الموافق غير أو القرار رافض يفعمو أن يمكن ما
 عام المتحدة الواليات ضد الكورية الحرب في باالنخراط قراره "ماو" اتخذ عندما حدث
  اآلخرين السياسي واكتفاء المكتب أعضاء من بسيطة أقمية بموافقة ۹۱٥۰

 .(2)بالصمت
الحزب  وسرعان ما توارى الفكر األخالقي الصيني الذي اعتمد عمى ايديوجية   

الشيوعي الصيني شيئًا ما في خضم سنوات اإلصالح واالنفتاح إلى الغرب في الوقت 
الذي أصبحت شخصية الزعيم أو القائد " الشخصية الكاريزمية" التي كان فييا الرئيس 
او القائد الزعيم الصيني مصدر األمل وموطن الرجاء والمنقذ الذي تنظر الجماىير 

ية، وذلك بفضل التحول إلى تداول السمطة والمضي قدما عمى يديو الخالص أقل قدس
في طريق المصالح شيئا فشيئا وىذا لم يحدث من قبل في بداية سنوات اإلصالح. 

                                                           
نقــاًل عــن عصــام عبــد الوىــاب، "متغيــر القيــادة والتعدديــة السياســية فــي تــونس"، أطروحــة دكتــوراه   (1)

 . 28، ص2006السياسية، جامعة القاىرة،  غير منشوره، كمية االقتصاد والعموم
عــزت شــحرور، صــناعة القــرار فــي الصــين: مراكزىــا وتطورىــا، مركــز الجزيــرة لمدراســات، الدوحــة،   2))

 .3، ص ٣١٠٢نوفمبر/ تشرين الثاني 
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ولكن حدث في ظل سيادة مبدأ النفعية واألنانية والمصمحة التي تفشت داخل الذات 
 (.1)الصينية في نياية القرن العشرين ومطمع القرن الواحد والعشرين

مما جعل مؤسسات صنع القرار الصيني تبحث ليا عن مكانو في المجتمع الدولي،    
وىذا جاء اثر التغييرات التي حدثت عمى سمم ىرم القيادة الصينية الباحثة عن دور 

 ليا في اقميميا الجغرافي، ودور اكبر في السياسة الدولية.
 

 المبحج الثاهي

 سمات األهموذج الصيهي في الحكن

 ( 2)ىناك سمات خاصة أثرت في التطور التاريخي لمنظام السياسي الصيني ىي:  
استمراريتيا في التراث الحضاري الصيني منذ اكثر من ألفي عام قبل الميالد   -1

وحتى األن. فالصين تكاد تكون ىي الدولة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن 
 تحافظ عمى تراثيا الثقافي دون تدخل خارجي فعال.

تمثمت في تفاعل اإلطار الحضاري مع التطور السياسي، بمعنى أن اإلطار   -2
لحضاري تحول إلى دولة، ولو في إطار سياسي فضفاض أحيانًا، فالدولة ا

 الصينية ظمت قائمة رغم ما أعتراىا من ضعف واقتطاع بعض أجزائيا.
إنيا تكاد تكون الدولة الوحيدة التي لم يستطع االستعمار األوربي أن يستوطن     -3

ألجزاء من الساحل فييا، رغم اقتطاع االستعمار البرطاني، والفرنسي، واأللماني 
 الشرقي إال أنو لم يستطع أن ينفذ إلى قمب الصين.

وبرز سمة الطابع الدوري لنظام الحكم في الصين، رغم ما تميز بو التطور   -4
السياسي   في استمرارية واستقرار الحكم لقيادات الحزب الشيوعي الصيني، إال 

                                                           
د. إبــــراىيم األخــــرس، الصــــين الخمفيــــة األيديولوجيــــة والنفعيــــة البرجماتيــــة، دار األحمــــدي لمنشــــر،  1))

 .85، ص 2006القاىرة، 
د. محمـــد نعمـــان جـــالل، "التطـــور السياســـيي فـــي ظـــل مـــاو تســـي تـــونج"، فـــي د. ىـــدى ميتكـــيس،  (2)

وخديجــة عرفــة محمــد، )محــرران( الصــعود الصـــيني، مركــز الدراســات اآلســيوية، كميــة االقتصـــاد 
 .5 - 4،      ص ص 2006والعموم السياسية، جامعة القاىرة، 
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الحكم. ومن ىنا نظر  انو لم يكن جامدًا بل كان دائم التغير فيما عرف بدورات
بعض الباحثين المختصين في الدراسات الصينية إلى نظام "ماو تسي تونج" بأنو 
مثل أسرة من األسر التي تعاقبت عمى حكم البالد. في حين نظر السياسيون 
والمفكرون الصينيون إلى تتالي القيادات الشيوعية الصينية بأنو بمثابة أجيال في 

"ماو تسي تونج" ورفاقو، والجيل الثاني "دينج تشياو بنج"، القيادة. فالجيل األول 
 والثالث "جيانج زيمن" وىكذا.

فضاًل عن وجود سمات اخرى تنفرد بيا السياسة الصينية ىي األسس السياسية      
"ديكتاتورية الشعب التي تبنى عمييا الحياة السياسية الصينية ومن أىميا مبدأ 

ئ االشتراكية التي اعتنت بيا القيادة. ويقوم مبدأ وىو أحد المباد الديمقراطية"
ديكتاتورية الشعب الديمقراطية عنده عمى اعتبار أن الجميورية الديمقراطية ىي لخدمة 
أبناء الشعب في حين أن الديكتاتورية موجية إلى أعداء الشعب داخل الصين 

لسياسية الالزمة، وخارجيا، فالحكومة تمنح الشعب "الطبقات الكادحة" جميع الحريات ا
 (1) وتحرم منيا العناصر اإلقطاعية المعادية لمثورة.

وقد تعاقب تطور مؤسسات صنع القرار في الصين، مع تعاقب مختمف القيادات،     
ففي عيد "ماو" كانت معظم قرارات السياسة الخارجية يتم اتخاذىا بطريقة عائمة 

ثم جاء بعد ذلك  "األب اإلله"،ابة فكان "ماو" بمث  God" "Father كورليون في قصة 
حكم "دينج" ليفتح آفاقًا جديدة إذ توطدت روابط الصين بالمجتمع الدولي، ولكن ظمت 
القرارات النيائية تتصف بالمركزية الشديدة.   وعمى الرغم من ذلك فقد أصبحت عممية 

تعد أيضًا تعتمد اتخاذ قرارات السياسة الخارجية اآلن تتميز بالمؤسسية والالمركزية ولم 
 بشكل كبير عمى الصفة الفردية ألحد القادة.

  

                                                           
بــة الصــينية: دراســة أبعادىــا األيديولوجيــة والتاريخيــة واالقتصــادية"،أم د.عبــد العزيــز حمــدي، "التجر  (1)

 .90،  ص1997القرى،   القاىرة ،
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 المبحج الثالج

 المتغيرات الذاتية

 

اثر المتغيرات الذاتية في عممية صنع قرار السياسية الخارجية في ابان حكم  ان   
تشاو بنج" سنتكمم عن اثر كل متغير ودوره عمى  الزعيمين "ماو تسي تونج، ودينج

 حده وىذه المتغيرات ىي:
 الخصائص الشخصية:  -1

ىي مجموعة من الصفات التي تتعمق بشخصية القائد السياسية والتي تؤثر في     
أسموب صياغتو القرارات السياسة الخارجية، وتعاممو معيا ويكتسب القائد السياسي 

اتو المختمفة ومن ىذه الخصائص التسمط، القدرة عمى ىذه الخصائص عبر مراحل حي
االبتكار، روح المغامرة، السعي نحو الشيرة، تحقيق الذات، والقدرة عمى مواجية الحالة 
الغامضة وغيرىا من الخصائص وتؤدي ىذه الخصائص دورًا واضحًا في عممية اتخاذ 

وسيو وكيفية ردود فعمو القرارات ويظير ذلك في طريقة تعامل القائد السياسي مع مرؤ 
لتصرفات األطراف األخرى، وتأثيرىا عميو وتسرعو في اتخاذ القرارات ومدى مرونتو 

 وتقبمو لمحمول الوسط.
االعتقاد حسب المنظور الواقعي،  أن الساسـة يتسـمون بالعقالنيـة، وذلـك ألنيـم  ساد   

يفكــرون مــن منطمــق المصــالح، وقبــول تمــك الفرضــية يعنــي أن البحــث فــي مجــال دوافــع 
الفـــــرد أو المجموعـــــة ُيعـــــد مضـــــيعة لموقـــــت. تعرضـــــت فرضـــــية العقالنيـــــة لمعديـــــد مـــــن 

ة الســـبعينيات مـــن القـــرن العشـــرين االنتقـــادات و بـــدأت العديـــد مـــن الدراســـات خـــالل فتـــر 
تتجـاوز الدولــة و تتنــاول بالدراســة الجوانــب المرتبطـة بنفســية الفــرد والمجموعــات عوامــل 

 .(1)مؤثرة في سموكيات السياسة الخارجية
"  الســـمات مااااك ون" و"شاااابيرووتتضـــمن المتغيـــرات الفرديـــة أو الشخصـــية حســـب "   

الشخصـــية لافـــراد الـــذين يصـــنعون السياســـة الخارجيـــة، كـــذلك تعــــرف بأنيـــا " مجموعـــة 

                                                           
محمد يوسف السويد، "االتجاىات النفسية في دراسة العالقات الدوليـة"، مجمـة الدبموماسـي، معيـد  ( 1)

 .87.ص 1989،  12الدراسات الدبموماسية والعالقات العامة ، الرياض، العدد 
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الــــدوافع الذاتيــــة  والخصــــائص الشخصــــية لمقائــــد السياســــي أو القــــادة السياســــيين الــــذين 
ـــذه الســمات والخصــائص معتقــداتيم قــيميم، (1)يصــنعون السياســة الخارجيــة" ، وتشــمل ىـ
 . (2)االجتماعي، وكذلك إدراكيمخبرتيم، صفاتيم، تكوينيم 

وقد أكد "ريتشارد سنايدر"، وغيره من الباحثين، عمى حقيقة أن ميما كانت العوامل     
المحددة لمسياسة الخارجية من حيـث أىميتيـا تتحـدد مـن خـالل إدراك صـانعي السياسـة 

فيـم . لـذا فالفعـل الصـادر عـن الدولـة يقـوم بـو فـي الواقـع أشـخاص ومـن ثـم (3)الرسميين
واستيعاب ىذا الفعـل يتطمـب النظـر إلـى محـيط صـناعة القـرار مـن خـالل إدراك صـناع 

ـــرار لمحــيطيم  و لــيس مــن خــالل المراقــب الموضــوعي أو  -الخــارجي أو الــداخمي –القـ
 .(4)الحيادي

وال بد من االعتراف أن التركيز عمى الخصائص الشخصية والمناىج الذىنية   
سياسي ُيعرض الباحثين إلى كثير من الصعوبات التي واإلدراكية لصانع القرار ال

تعرقل عممية البحث، السيما في ظل قمة البحوث وعدم القدرة عمى ربط كاف بين عمم 
 .(5) السيكولوجيا ودارسة السياسة الخارجية

  

                                                           
 .137محمد السيد سميم، تحميل السياسة الخارجية، مصدر سبق ذكره،  ص  ( 1)
،   1985ناصـــيف يوســـف حتـــي، النظريـــة فـــي العالقـــات الدوليـــة،  دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت، ( 2)

 .202ص 
جنســن لويـــد، تفســـير السياســـة الخارجيــة، ترجمـــة محمـــد بـــن احمــد مفتـــي،  جامعـــة الممـــك ســـعود،  ( 3)

 .8،  ص 1989الرياض،
 .177ناصيف يوسف حتي، النظرية في العالقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص (4 )
 .306د. محمد السيد سميم، تحميل السياسة الخارجية، مصدر سبق ذكره، ص  (5)
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 مزعيمين "ماو تسي تونج، ودنج تشاو بنج".لمالخصائص الشخصية  
 (1) ماو تسي تونج -أ

أدى ماو دور األسطورة في التطور السياسي الصيني منذ استطاع التفرد بالقيادة    
وظل كذلك حتى وفاتو. وىذا اليعني عدم وجود معارضة لو أو وجية نظر 1935عام 

مضادة، ولكنو يعني أنو صاحب القرار الفصل. ويكاد يكون ماو قد اعترف بما يسمى 
أنو ينطبق عميو ذلك الوصف. ويفسر ذلك في النظام الصيني، و   Cultعباد الفرد

   (2)يفسر أحد أسباب الثورة إال وىو حرص "ماو" عمى استمرار األسطورة المرتبطة بو.
وطيمة مدة طويمة كان "ماو" الشخصية المركزية في اتخاذ القرارات سواء من ناحية   

عرفتو المبادرة والمصادفة وتشريع العديد من أىم سياسات الحزب الشيوعي. فم
بالشخصيات والمواضيع وتصميمو وثقتو بنفسو وقدرتو عمى األقناع ورىافة حسو 
التكتيكي واألستراتيجي جعمت منو سياسيًا عظيمًا وزعيمًا لمحزب، كان يتمتع بسمطة 
واسعو عمى تشكيل مضمون السياسة المختارة سواء من الناحية االجرائية أو 

نة وسمطة فريدتين وكانت سياساتو تتعرض التأسيسية، وفق كل شئ كان يتمتع بمكا
لالنتقاد أو المقاومة أو التعبير لكن أي تحد مباشر لزعامتو كان محكوم عميو 

 .(3)بالفشل
ومن الخطأ النظر إلى طريقة اتخاذ القرارات في ظل "ماو" عمى انيا عممية      

عدة. فرغم أن نفوذ "ماو" كان أعظم من نفوذ أي زعيم آخر  ألسبابدكتاتورية. وذلك 

                                                           
في قرية شاوشان التـي تقـع عمـى مبعـدة  1893كانون األول / ديسمبر 26تونج في ولد ماو تسي ( 1)

إلى الجنوب من شانجشا عاصمة مقاطعة ىونان، والده فالحا متوسط الحال. المصدر:  2كم 50
كــونراد زايـــتس، الصـــين عـــودة قـــوة عالميـــة، الطبعــة العربيـــة، مركـــز االمـــارات لمدراســـات والبحـــوث 

 253، ص 2003، االستراتيجية، أبو ظبي
محمد نعمـان جـالل، التطـور السياسـيي فـي ظـل مـاو تسـي تـونج، فـي د. ىـدى ميتكـيس، وخديجـة  (2)

 .15عرفة محمد، )محرران( الصعود الصيني، مصدر سبق ذكره، ص
جابرييـــل إيـــة، آلمونـــد جـــي، بنجيـــام باويـــل االبـــن، "السياســـات المقارنـــة فـــي وقتنـــا الحاضـــر: نظـــرة  (3)

 757، ص 1997عالمية"، ترجمة ىشام عبداهلل، الدار االىمية لمتوزيع والنشر، عمان ، 
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فإن تصوراتو لاولويات وأسموبو الشخصي قد قاده إلى ممارسة نفوذه بشكل غير 
متوازن. فقد كانت سمطتو عمى كبار زمالئو تضعف في بعض االحيان. وابرز مثال 

فية ادى ضعف نشاطة عمى ذلك السنوات التي سبقت الثورة الثقافية. وبعد الثورة الثقا
عن القيادة بدور فاعل في االدارة. وفي حين واصل القيام بدور حاسم في بعض 

 (.1)مثل التقارب مع الواليات المتحدة االمريكية. وتطيير لين بياو -القرارات الرئيسة
إال أن ىيمنتو عمى  –. عمى سبيل المثال 1976ونزل رتبة "دينج تشاو بنج" في العام 

  .( 2)مركزية كانت تقترب من نيايتيا قبل وفاتوالسياسة ال

وليذا ظل ذكرى "ماو" حتى بعد وفاتو وأصبح ضريح ومزارًا. كما ظمت صورتو      
في الميدان السماوي رغم تغيّر األجيال بل ورغم الخروج إلى حد كبير عمى ِفكره 

ية الحزبية وممارساتو في ظل القيادات الالحقة. كما أن كثيرًا من الكوادر الصين
والجماىير ينظرون إلى ماو نظرة ايجابية رغم كل أخطائو وسمبياتو وانتقاداتيم الشديدة 

 (. 3) لمممارساتو التي تمت في ظل الثورة الثقافية التي قادىا
  

                                                           
ـــورة الثقافيـــة احترامـــًا بعـــد مـــاو، لكـــن ســـقوطو المفـــاجئ 1)) ـــر قـــادة الث  كـــان قائـــدًا عســـكريًا المعـــًا وأكث

اواًل "يسـاري متطـرف وثانيـًا ليـول المفارقـة، "يمينـي متطـرف".  –واالتيامات الباطمة الموجيـة إليـو 
  247المصدر: كونراد زايتس، الصين عودة قوة عالمية، مصدر سبق ذكره ص 

جابرييـــل إيـــة، آلمونـــد جي،بنجيـــام باويـــل االبـــن، السياســـات المقارنـــة فـــي وقتنـــا الحاضـــر: نظـــرة  ( 2)
 758عالمية، مصدر سبق ذكره، ص  

ـــونج، فـــي د. ىـــدى ميتكـــيس،  (3) د. محمـــد نعمـــان جـــالل، التطـــور السياســـيي فـــي ظـــل مـــاو تســـي ت
 15وخديجة عرفة محمد، )محرران( الصعود الصيني،  مصدر سبق ذكره، ص
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 (1)دينج تشاو بينج  -ب
اصبحت عممية اتخاذ القرارات جماعية أكثر مما  1976بعد وفاة "ماو" في العام      

كانت في السابق ولم يكن لدى "دينج تشاو بنج" سمطات شخصية مماثمة لسمطة 
"ماو". كما أن من الصعب معرفة ما إذ كانت إحدى السياسات ىي تعبير عن خياراتو 

ذلك كان كبار القادة الصينيين بشكل عام الشخصية أم أنيا نتيجة قرار جماعي ومع 
ما زالوا يعيشون االجواء الخاصة التي التحكميا قيود والتي ميزت عيد "ماو" والعيود 
االمبراطورية السابقة. فقد عزل "دينج" خميفتو المختار مرتين. كما فعل "ماو" مرتين. 

يبدو أن من ُىّم  ورغم نجاحو  في فرض قيود عمى باقي الحزب واليرم االداري. فانو
عمى قمة اليرم االداري يشعرون أن سمتطتيم غير المقيدة ىي شرط ضروري لقيادة 

 (2) سياسية صحيحة.
الذي كان  1976وىكذا نجد القيادة الصينية التي تمت وفاة الرئيس "ماو" عام       

 يعطي األولوية لمعامل السياسي عمى االقتصادي داخميًا وخارجيًا، تعود لتركيز
بدرجات متفاوتة عمى إرث المرونة أو البراغماتية الصيني التقميدي، األمر الذي يفسر 
استمرار اعتماد القيادة الصينية، حتى ىذه المحظة اإلصالحات األربعة لمرئيس "ىواكو 

، التي تبناىا فيما بعد الرئيس "دنج"، التي تركز عمى التنمية 1978فنغ" عام 
كيز عمى المجال السياسي والطيارة العقائدية، بحيث تجري االقتصادية، بداًل من التر 

محاولة جادة لتعايش حقيقي بين بعض معالم االشتراكية والرأسمالية معًا. وىذا أمر 
آخر، البد من العودة في تفسيره إلى التراث الصيني، الذي كان دومًا يحاول التناغم 

نقائض دون محاولة سيطرة طرف والتكيف مع الطبيعة ال قيرىا، ومن ثم الجمع بين ال
عمى آخر. والتراث الصيني يقّر بوجود التناقض في الحياة، إال أن التطور والتغيير 

                                                           
في بايفانج، قرية تقع في وسط سشوان، وكان االبن البكر لعائمـة تنتمـي  1904ولد دينج في عام  (1)

إلى طبقة الجنتري. كان والـده مـن مـالك األراضـي فـي بايفـانج. المصـدر: كـونراد زايـتس، الصـين 
 .273عودة قوة عالمية، مصدر سبق ذكره، ص 

ـــل إيـــة، آلمونـــد جي،بنجيـــام باويـــل االبـــن (2) نـــة فـــي وقتنـــا الحاضـــر: نظـــرة ، السياســـات المقار جابريي
 .758، مصدر سبق ذكره،  ص عالمية
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في نياية المطاف ىما نتيجة استمرار جدلية ىذا التناقض، ال القضاء عميو، األمر 
الذي يفسر إصرار "ماو" عمى ما كان يسميو، "ديمومة الثورة". ويعود الفضل اليوم 

رئيس "دينج"، الذي تبّنى شعار "المسيرة الطويمة الجديدة" االقتصادية، إلخراج الصين لم
مما ادى إلى رسم سياسة خارجية  (1)من عزلتيا العقائدية والسياسية عمى صعيد العالم.

 متوازنة.
، استعادة "دينج" جميع مناصبو في تموز/ يوليو عام (2)بعد سقوط "عصابة األربعة"   

أب/ أغسطس أنتخب نائبا لرئيس المجنة المركزية لمحزب الشيوعي ، وفي 1977
الصيني، ثم تولى منصب رئيس المجنة العسكرية المركزية ورئيس المجمس الوطني 
الخامس لممؤتمر االستشاري السياسي لمشعب الصيني. في تشرين الثاني/ ديسمبر 

ادية عشرة لمحزب ، عقدت الدورة الكاممة الثالثة لمجنة المركزية الح1978سنة 
الشيوعي، التي مثمت البداية لإلصالح واالنفتاح وبناء التحديثات االشتراكية عمى كافة 
الصعد. إذ ادى "دينج" دورًا حاسمًا في ىذا التحول التاريخي. بعد ىذا المؤتمر، تشكل 

 (3)الجيل الثاني لممجموعة القيادية الذي كان ىو محورىا.
، 1978طريق االصالح في تشرين األول/ اكتوبر عام  أنطمقت الصين رسميًا في   

ومّرت بمراحل متعددة وتبعت قوس التجربة والخطأ. وفي خالل الخمس والعشرين سنة 
التالية حّولت   تركيزىا االستثماري من السياحة إلى الصناعات الخفيفة، ومن سياسة 

سياسة تسمح بإنشاء  اجبار المستثمرين االجانب عمى أن يكون لو شريكًا صينيًا إلى

                                                           
ـــة فــي القــرن الحــادي   1)) ـــة العربيــــــــ ـــة الصينيـــــــة والثقافـــــــ ـــوار بــين الثقافـــــ كامــل صــالح أبــو جــابر، "الحـ

، صـيف 7مة الفكر السياسي، العـدد والعشرين مــــوقـــــــف الصـــــــــين من بعض القضايا العربية"، مج
 .164، دمشق، ص 1999

وىم زوجة ماو جيانج جينج، والثالثي شانجياي شانج شينجياو، وونـج ىـونج ىـونج ون، ويـاو ون  2))
يوآن. كان ىـوالء األربعـة أعضـاء فـي المكتـب السياسـي، ويسـيطرون عمـى جيـاز الدعايـة والحيـاة 

 .249ن عودة قوة عالمية، مصدر سبق ذكره، ص الثقافية. المصدر: كونراد زايتس، الصي
، عمـى شـبكة المعمومـات الدوليـة chinatodayتشاو يا يوان، "الحياة السياسية لدنج شياو بيـنج"، . 3))

  http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2009n/0907/p12.htm وعمى الرابط.

http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2009n/0907/p12.htm


 

66 

 مجلة تكريت للعلون السياسية

 مجلة علمية دورية محكمة 

 4العدد/ 2السهة/ 2المجلد/

 1437 ربيع االول– 2015 كاهون االول

ISSN:  2073 _ 1140 

 

شركات متفرعة ممموكة بالكامل   لاجانب، ومن مرحمة "المحاق" إلى مرحمة التساوي 
الميدان " مع القوى العالمية األخرى. أما الصراع السياسي مع أحداث  "تيان آن مين" 

في القيادة العميا لمبالد بأنيم غير  نلإلصالحييالسماوي"، فبينت تمك االحداث 
لمتخمي عن سمطة الحزب عمى الدولة، وأن الديمقراطية التي ترتبط في الفكر مستعدين 

  (1)الغربي من التقدم االقتصادي ال تموح في األفق بالسرعة التي يتصورىا البعض.
بعد تسنمو لقيادة الصين، ونقميا من  يتبن من خالل الدور الذي قام بو الزعيم دينج

دولة ذات اقتصاد احادي الجانب، وسياسة خارجية مقتصره فقط عمى دول معدودة ليا 
اتجاىات اشتراكية إلى دولة ذات اقتصاديات متعددة، وسياسة خارجية منفتحة عمى 

 العالم.    
ياسية، مما حتم وىكذا ارتقت أولوية التنمية االقتصادية عمى أولوية الشؤون الس   

مع الغرب،  -عمى مختمف الصعد-عمى الصين ضرورة الدخول في حوار جدي 
واعتراف  وموادعتو وأحيانًا ميادنتو، ال من أجل البقاء فحسب، بل التطور كذلك.

الصين ىذا بالطاقة الغربية اليائمة اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا وأمنيًا، كذلك، يفسر 
ى العقدين الماضيين، إذ تتفادى الصين بحكمة متناىية أي السياسة الصينية عمى مد

 .(2) مواجية مع الواليات المتحدة خاصة والعالم الغربي عموماً 
إن المناخ السياسي الداخمي الذي يتم فيو رسم السياسة الخارجية و تنفيذىا، أيضا     

ن "دينج " في قد تغير تغيرا كبيرا، ففي مطمع الثمانينات من القرن العشرين حين كا
أوج قوتو، حدثت بعض النزاعات بين كبار رجال الحزب، ولكن النظام السياسي 
عموما كان مستقرا، إذ استطاع السيطرة عمى كل الساحات السياسية، وكان البد من 
الحصول عمى موافقتو لتنفيذ المبادرات الميمو، سواء أكانت تتعمق بالجوانب 

                                                           
أويديـــد شـــينكار، "العصـــر الصـــيني: االقتصـــاد الصـــيني النـــاىض وتـــأثيره عمـــى االقتصـــاد العـــالمي  (1)

 . 76-75،ص ص 2005وتوازن القوى وعمى اعمالك"، الدار العربية لمعموم، بيروت،
فـــــــــة الصينيــــــــة والثقافــــــــــة العربيــــــــــــة فـــي القـــرن الحـــادي كامــل صـــالح أبـــو جـــابر، الحــــوار بـــين الثقا (2)

ـــين مــن بعــض القضــايا العربيــة،الفكر السياســي،  مصــدر ســبق ذكــره،   ـــف الصــــــــ والعشــرين مــــوقــــــ
 .164ص 
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الخارجية، ومع تقدمو في السن تقمص نفوذه، كما ىو  اإلستراتيجية ام تتعمق بالسياسة
الحال لرفقائو من نفس جيمو، ولم يظير أي شخص أو أية جماعة تستطيع التحكم في 
السياسات الصينية كما فعل "دينج" ومن قبمو "ماو"، ولذلك لم يعد معروفا عمى وجو 

الخارجية  اليقين. من ىي األطراف المتحكمة فعميا في مختمف جوانب السياسة
 .(1)الصينية
ويعد "دينج"  ميندس سياسة اإلصالح واالنفتاح، ومبدع نظرية "دينج"، وىو      

التي ُطرحيا استنادا إلى الظروف الموضوعية،  (2)صاحب فكرة "دولة واحدة ونظامان"
. (3)1999، وماكاو عام 1997والتي عمى أساسيا استعادت الصين ىونغ كونغ عام 

 لمسياسة الخارجية الحكيمة التي انتيجيا الزعيم "دينج". وىذا نتيجة 
 النظام العقيدي والقيمي لصانع القرار   -2
يقصد بالنظام العقيدي لصانع القرار مجموعة العقائد والقيم التي تتكون لدى صانع    

القرار عن البيئة الخارجية وتتميز ىذه العقائد بالترابط وعدم التناقض فيما بينيا حسب 
                                                           

 -الصــين -تومـاس ويمبــورن، "السياســة الدوليــة فــي شــمال شـرق آســيا: المثمــث األســتراتيجي اليابــان (1)
، مركز االمارات لمبحـوث والدراسـات 12الواليات المتحدة األمريكية"، سمسمة دراسات عالمية، عدد

 . 17أبو ظبي،     ص  ،1997االستراتيجية، 
بمد واحد نظامان مختمفان أو كما ُيَترجم رسـميًا صـين واحـدة، نظامـان مختمفـان ىـو مبـدأ دسـتوري   (2)

وضــعو الــزعيم    ديــنج تشــياو بيــنج بيــدف إعــادة توحيــد الصــين خــالل مطمــع الثمانينيــات. جــاء 
ًا مــن اقتــراحم لتوحيــد الصــين تحــت رايــة بمــدم واحــد، وفــق سياســة الصــين الواحــدة، فــ ي المبــدأ  جــزءم

 -ىونغ كونـغ وماكـاو وتـايوان  -المقابل لن يكون ىناك بأس في بقاء المناطق الصينية المستقمة 
ــــاقي الصــــين أيضــــًا بنظاميــــا  ــــك ب ــــة االقتصــــادية والسياســــية، مــــع تمسم ــــى أنظمتيــــا رأس المالي عم
الشـــيوعي. يـــنص مبـــدأ "بمـــد واحـــد، نظامـــان مختمفـــان" عمـــى أن جميـــع المنـــاطق الصـــينية الـــثالث 

مة ســتحتفظ بأنظمتيــا السياســية واالقتصــادية والقانونيــة، حتــى بالنســبة لمعالقــات الدبموماســية المسـتق
ـــــى قواتيـــــا المســـــماحة.                      ـــــاء عم ـــــو سيســـــمح ليـــــا باإلبق ـــــايوان فإنا ـــــة ت ـــــي حال ـــــدول األخـــــرى، وف مـــــع ال

 المصدر
The Commissioner's Office of China's Foreign Ministry in the Hong Kong 

SAR  Retrieved on 2013-06-15.. 
 تشاو يا يوان، الحياة السياسية لدنج شياو بينج، مصدر سبق ذكره. (3)
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يراه صاحبيا بحيث تشكل لديو نظاما عقائديا يساعده عمى ضبط المعمومات ما 
الممكن قبوليا واستيعابيا من البيئة الخارجية فصانع القرار يتمقى فيضا من المعمومات 
من مصادر مختمفة غير موثوق من صحتيا وبواسطة نظامو العقيدي نتيجة اىتمامو 

ىمال أو رفض معموم ات أخرى. ويتم تفسير ىذه المعمومات نحو معمومات معينة وا 
 في ضوء نظامو العقيدي ومن ثم اختيار البديل الذي يراه مناسبا.

واذا ما تم تطبيق النظام العقيدي والقيمي لصانع القرار عمى موضوع دراستنا    
يتبين إن الزعيم "ماو تسي تونج" تبنى االيديولوجيا في حكمه والزعيم "دينج تشاو 

 ن عية البرغماتية.  ال بنج" تبنى
 األيدولوجيا:

األيديولوجيا بأنيا: منظومة من  Louis Althusserيعرف لويس ألتسير    
التصورات "صور، أوىام، أفكار، أو مفاىيم" ليا منطقيا ودقتيا المميزين وتتمتع بوجود 

  (1)دور تاريخي في مجتمع معين.
إذ أّدت الصين عمى عدة أيديولوجيات حاكمة ىي األيديولوجية الكونفوشية،    

بوصفيا أيديولوجية أخالقية فمسفية وظمت ىذه األيديولوجية بمثابة الحبل السري الذي 
في  –ظل يربط فيما بين الصينيين لقرون عديدة وسنوات مديدة إلى أن اصطدمت 

بالمسيحية اليسوعية، التي جاءت إلى  -يالقرن السادس عشر والسابع عشر الميالد
البالد عن طريق المستعمرين األوربيين ولكن بمطمع القرن العشرين تأثر الصينيين 
بالماركسيين الشيوعيين في االتحاد السوفييتي، ومن ثم فقد اعتمت الشيوعية المسرح 

   (2)السياسي ونادت بانحسار الدين إذ َعدتو أفيون الشعب.
أىم األفكار األيديولجية التي عبر عنيا "ماو" ىي مبدأ مقاومة اليابان لذا فأن     

وفرض واأليديولجية الصينية في الحكم. واألول ىو المبدأ النضالي الوطني الذي 
استطاع من خاللو توحيد الجماىير الصينية عمى اختالف مشاربيا وأتجاىاتيا. أما 

بارعًا في تفسيراتو وتحميمتو النفسية  الثاني فيو مبدأ األيديولوجية المرنة إذ كان
                                                           

(1)
 Louis Althusser, pour Marx, paris ed, Maspero E, 1975,p.238. 

 .20د. إبراىيم األخرس، الصين الخمفية األيديولوجية والنفعية البرجماتية، مصدر سبق ذكره، ص (2)
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دية وفقًا لمظروف المتغيرة في المجتمع. وقد اتسمت األيديولوجية الصينية ئوالعقا
بخصائص فريدة من نوعيا إذ جمعت بين التراث التقميدي، وبين اإلسيامات 

المينينية، وبين الواقع المعاصر. ونجح "ماو" في التعبير عن ذلك ففي  -الماركيسة
% 12% منيا مقتبسة من الكونفوشيوسية، و23راسة عن فكره وكتاباتو أبرزت أن د

% من 47% من القصص واألساطير الصينية القديمة، أي أن 13، و1من االوتزو
اقتباساتو من التاريخ الصيني القديم. فضاًل عن ذلك كتاباتو العسكرية المتأثرة بفكر 

تأثر "ماو" بالثقافة الصينية القديمة تزيد األستراتيجي المتميز "صون تزو" فأن نسبة 
 (2) % رغم نقده ليا احيانَا السيما في غمار الثورة الثقافية60عن 
وىذا يبين أن العديد من الدول تتبنى األيدلوجيا السياسية لما ليا من أثر كبير في      

طرًا  لمعمل من  أجل التنمية بناء الدولة واختبار نظاميا السياسي ألنيا تعد سندًا وا 
المستدامة، وغياب أو فشل األيدلوجيا التي تقوم عمييا الدولة يؤدي إلى مشاكل عديدة 
وأىميا تأثير اىتزاز النظام السياسي السائد في تمك الدولة. ويتبين أن وفقًا لما ذكر،  
فإن األيدلوجيات ليست صحيحة وال خاطئة غير أنيا تعد طريقة نسبية لتصنيف العالم 

اس فكري غير أنو يمكن القول أن األيدلوجيات في أغمب األحيان،  السيما عمى أس
في بداية اعتناقيا وتبمورىا تؤدي دوارًا إيجابيًا في تطور المجتمعات ونقميا من طور 

                                                           
ق.م . تعنـي  604الو تزه أو الو تزو ىو فيمسوف صيني قديم وشخصية ميمة فـي الطاويـة ولـد  1))

الكممة السيد القديم وتعتبر لقب تفخيم. يعتبر الوتزه إليًا في الطاوية، ومن ألقابو تايشانغ الوجـون 
ادس قبـل وىو أحد األنقياء الثالثة في الطاوية. حسب التقميـد الصـيني عـاش الوتـزه فـي القـرن السـ

الميالد، لكن المؤرخين يقولون إنو شخصية خياليـة أو أن الشخصـية نتيجـة جمـع عـدة شخصـيات 
مختمفة أو إنو عاش في القرن الرابع قبل الميالد بالتزامن مع مدارس التفكير المائة وعصر الدول 

ف باســم المتحاربــة. ينســب إليــو كتابــة العمــل األىــم فــي الطاويــة )تــاو تــي تشــينغ( الــذي كــان يعــر 
الوتزه. الوتزه من الشخصيات الرئيسية في الحضارة الصينية، ويدعي نبالء وعامة أنيـم ينتسـبون 

عدة حركات معادية لمسـمطات أفكـار الوتـزه. المصـدر: د. حسـين = لنسمو. وعبر التاريخ اعتنقت 
ص  1972نيويـــورك،  -ســـعيد، "الموســـوعة الثقافيـــة"، مؤسســـة فـــراكمين لمطباعـــة والنشـــر، القـــاىرة

842. 
 .17د. محمد نعمان جالل، التطور السياسيي في ظل ماو تسي تونج ، مصدر سبق ذكره،  ص 2))
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إلى آخر أرقى، غير أنيا تصبح عائقًا في مراحل التطور الالحقة التي تكون الحياة قد 
يت عمى طبيعتيا ثابتة في شكميا وآخرىا التي تقدمت وتطورت في حين تكون قد بق

 ظيرت بيا في مرحمتيا األولى.  وىذا ما تم فعاًل في مرحمة حكم "دينج".
 الن عية البراغماتية:  -أ
نظرية فمسفية أمريكية وىي تعني إدارة نظم الحياة  Bragmatismتعد البراغماتية     

من خالل تحويل األفكار لواقع عممي، في الوقت الذي ُيعرفيا البعض عمى أنيا فمسفو 
تثور عمى أية محاولة يراد بيا اليروب في الحياة الراىنة، ومعناىا العممي أو النفعي 

 (1)أو المصمحي.
دخل الصين في بداية سنوات اإلصالح استطاعت النفعية البراغماتية أن ت    

واالنتفاع في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين، وذلك عن طريق الصفوة 
الحاكمة البرجماتية بعد "ماو" والتي استطاعت غزو بعض العقول بمعرفة الييمنة 
الثقافية لاخرين عمى بعض الفئات المجتمعية تارة وتحت القير وسيطرة قوى الحكم 

أخرى. في الوقت الذي أثبتت الحقيقة الموضوعية لإلصالح واالنفتاح في الصين  تارتاً 
عن زيف ادعاء األيديولوجية الشيوعية وخواء بناءىا الفكري وعجزىا عن تحقيق أي 

 . (2)شكل من أشكال القبول العام لايديولوجيات بمفيوميا الصحيح
" من أعظم المؤمنين بالبرجماتية في تاريخ آسيا، وبالفعل فإن تعريفو وكان "دينج  

" كان ال يهم لون القط مادام يصيد ال ئرانلمبراغماتية من خالل مقولتو الشييرة " 
افضل تعريف لمبراغماتية، وقد استخدم ىذا التعريف البميغ لتبرير االبتعاد عن قيود 

 (3)األيديولوجية الجامدة لمشيوعية.
                                                           

، 1998، 2يعقوب فام، "البرجماتية أو مذىب الذرائع"، الييئة العامة المصرية لمكتاب، القاىرة، ط (1)
 .64ص 

البرجماتيـــة، مصـــدر ســـبق ذكـــره، ص د. إبــراىيم األخـــرس، الصـــين الخمفيـــة األيديولوجيـــة والنفعيـــة  (2)
73. 

( كيشور محبوباني، "نصف العالم األسيوي الجديـد"، ترجمـة سـمير كـريم، المركـز القـومي لمترجمـة، 3)
 .120، ص 2009القاىرة، 
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فقد حمل اإلصالح واالنفتاح الذي قاده الزعيم الصيني "دينج" معو رياح التغيير      
، دفع التيار اإلصالحي إلى تبني المزيد 1979إلى عمق الداخل الصيني. فمنذ عام 

من اإلصالحات في جميع الميادين. وتمكن "دنج" ورفاقو اإلصالحيون من محاصرة 
، واستطاع 1978-1976ادة الصين بين عامي نفوذ "ىواكو فبخ" خميفة "ماو" في قي

توطيد موقفو ودعا إلى عدم التطرف األيديولوجي كي اليسئ لمنشاط االقتصادي في 
البالد، في حين أفصح عن نواياه بال مواربة إزاء أسموب االنغالق الذي جعل الصين 

تحديث تتخمف كثيرًا عن ركب الدول المتقدمة، لذا كان ىدف القيادة الجديدة من ال
  (1)واإلصالح واالنفتاح عمى العالم الخارجي قائمًا عمى أساس المنفعة المتبادلة.

 
 الخاتمة

خمص البحث إلى أن تأثير البيئة الصينية الداخمية بمكوناتيا الثقافية والحضارية    
وعناصر قوتيا االقتصادية والعسكرية، وبنية مؤسساتيا السياسية عمى توجو السياسة 

إذ أدت القيادات، بشخصيتيا القوية وتميزىا بروح المسؤولية، والتداول  الخارجية،
السممي عمى السمطة، والمزاوجة بين التكوينات المختمفة السياسية والعسكرية واإلدارية، 
مما جعل صانع القرار السياسي يؤدي دورًا ميمًا في اتخاذ القرارت التي تتسم بقدر 

 كبير من العقالنية والفعالية. 
 1976وأدت التغيرات السياسية وىيمنة التيار اإلصالحي بعد وفاة " ماو" عام    

عمى توجيات السياسة الخارجية، وأصبحت جماعية أكثر مما كانت في السابق. 
الساحة الصينية صراعًا عمى السمطة بين التيار المتشدد والتيار اإلصالحي  وشيدت

داخل المكتب السياسي لمحزب الشيوعي، وقد حسم ىذا الصراع خالل الدورة الثالثة 
 .1978لمجنة المركزية الحادية عشر لمحزب الشيوعي في نياية عام 

                                                           
، 1985"، دار المغــــات األجنبيــــة، بكــــين، 1982-1975ديــــنج تشــــاو بيــــنج، "المؤلفــــات المختــــارة  (1)

 .530ص



 

72 

 مجلة تكريت للعلون السياسية

 مجلة علمية دورية محكمة 

 4العدد/ 2السهة/ 2المجلد/

 1437 ربيع االول– 2015 كاهون االول

ISSN:  2073 _ 1140 

 

حاول التناغم والتكيف مع وقد عادت الصين إلى تفسير تراثيا، الذي كان دومًا ي   
الطبيعة ال قيرىا، ومن ثم الجمع بين النقائض دون محاولة سيطرة طرف عمى آخر. 
وأقّر التراث الصيني بوجود التناقض في الحياة، إال أن التطور والتغيير في نياية 
المطاف ىما نتيجة استمرار جدلية ىذا التناقض، ال القضاء عميو، األمر الذي فسر 

ويعود الفضل لمزعيم  "ديمومة الثورة".ماو تسي تونج" عمى ما كان يسميو، إصرار "
االقتصادية، وأخرج  "المسيرة الطويمة الجديدة""دينج تشاو بنج"، الذي تبّنى شعار 

بالده من عزلتيا العقائدية والسياسية إلى صعيد العالم. وأحداث تطور نوعي في 
سع دائرة اتخاذه وخروجيا من الدائرة عممية أتخاذ القرار السياسي، من خالل تو 

الضيقة المقتصرة عمى اإلطار الفردي، وانتقاليا لتأخذ الطابع المؤسساتي شيئا فشيئا، 
 من خالل إعطاء ىامش أكبر لتنظيمات أخرى لممشاركة في عممية صنع القرار. 

ن   د األوضاع في الصين خالل فتـرة حكـم الـزعيمين عنـد تولييمـا لمسـمطة كانـت أحـ وا 
والمتمثمــــة  العوامــــل المــــؤثرة فــــي شخصــــيتيما ممــــا انعكــــس ذلــــك عمــــى ادارتيمــــا لمــــبالد

 بالمتغيرات الذاتية لمزعيم.
وخمصت ايضًا أنو كمما تمتع القائد السياسـي بـرؤى سياسـية طموحـة كممـا أمكنـو مـن   

 التغمب عمى التحديات الداخمية والخارجية التي يواجييا والمتمثمة بالكاريزما.
يزت سياسة الصين الخارجية باالستمرارية رغم كونيا من األنظمة المغمقة، وىذا وتم   

ما تجمى من خالل استمرار عممية التنمية االقتصادية والسياستيا الخارجية، والحفاظ 
دراج  عمى استقالل ووحدة األراضي، والعمل عمى استرجاع األقاليم المنفصمة. وا 

ارجية ضمن مستوى "التغير التكيفي"، إذ ظمت التغيرات التي حصمت في سياستيا الخ
ذاتيا، والوسائل واألدوات لتنفيذىا، في جو  سياستيا الخارجية محافظة عمى األىداف

 من الرزانة والتثبت وىدوء رد الفعل.  
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ممخصال  

إن السياسة الخارجية الصينية قد ارتبطت في في شخصية صانع القرار السياسي إذ  نجدىا     
تتقمب تقّمبت بين من أمسك بالقرار الصيني منفردًا لضخامة زعامتو "ماو تسي تونغ" أو لحيازتو 

سة المجنة السمطات الثالث بيده "رئاسة المجنة المركزية لمحزب الشيوعي ورئاسة الدولة ورئا
العسكرية"، وبين القيادة الجماعية الممثمة بالمجنة الدائمة لممكتب السياسي، وعمى مجموعات قيادية 
صغيرة لمعالجة األزمات الطارئة. وأيضًا  كان الفكر الشيوعي متبنيًا أيديولوجيًا األنموذج الستاليني، 

  .1978إلى غاية  1949في بداية قيام الصين الشعبية في العام 
وبدأ قيادتو لمصين في مسارىا الجديد، المعاكس لممسار القديم، ليخالف سياسات الماضي    

الالعقالنية، ويعمل عمى تطبيق نظام اقتصادي رشيد ييدف لتحديث الصين مما نقميا من دولة 
 بسيطة ومنعزلة عن العالم الخارجي إلى دولة ذات شأن في السياسة خارجية ليا تأثيرىا الدولي.  

  
Abstract 

 The Chinese foreign policy may have been associated in the personal and 

political decision-maker as we find fluctuate fluctuated between those who 

hold decision Chinese solo of the magnitude of his leadership, "Mao 

Zedong" or for possession of the three authorities in his hand "Presidium of 

the Central Committee of the Communist Party and the state presidency and 

the presidency of the Military Committee," and the collective leadership ac-

tress of the Standing Committee of the Political Bureau, and a small leader-

ship groups to address urgent crises. And also I thought it was the Com-

munist ideology adopting the Stalinist model, at the beginning of the PRC in 

1949 until 1978. 

 And began his leadership of China in the new track, the opposite of the 

old path, because contrary to policies of the past irrationality, and works on 

the application of an economic system Rashid aims to modernize China, 

which moved from a simple, isolated from the outside world to significant 

in foreign policy, its international impact of the State of the State. 

 


