
1

مكانة “شي”: 
كيف تدعم تعديالت دستور الحزب الشيوعي سلطة الرئيس الصيني؟

تقتــرب الصيــن مــن أهــم حــدث فــي البــالد منــذ 

عــام  فــي  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  تأســيس 

1921؛ حيــث ســينعقد المؤتمــر العشــرون للحــزب 

الشــيوعي الصينــي فــي 16 أكتوبــر القــادم، الــذي 

لــه أهميــة خاصــة؛ حيــث سيشــهد إدخــال تعديالت 

علــى دســتور الحــزب الشــيوعي الصينــي، فضــاًل 

عــن انتخــاب الرئيــس “شــي جيــن بينــج” لواليــة 

جديــدة علــى رأس الدولــة للمــرة الثالثــة، 

ــم  ــام 1921، ت ــي ع ــي ف ــيوعي الصين ــزب الش ــيس الح ــذ تأس من
ــر ســنوي للحــزب كل خمســة أعــوام،  ــاد مؤتم ــى انعق ــص عل الن
لكــن لمؤتمــر الحــزب هــذا العــام، المقــرر انعقــاده فــي 16 أكتوبــر 
القــادم، ســمة خاصــة جــداً؛ ليــس فقــط ألنــه ُيعقــد فــي فتــرة حاســمة 
فــي تاريــخ البــاد نحــو الهــدف المئــوي الثانــي لبناء دولة اشــتراكية 
حديثــة، بــل أيضــاً ألنــه مــن المقــرر إدخــال تعديــات علــى دســتور 
ــس شــي  ــي، فضــاً عــن انتخــاب الرئي الحــزب الشــيوعي الصين
جيــن بينــج لواليــة جديــدة علــى رأس الدولــة للمــرة الثالثــة؛ وهــذا 
بعــد أن تــم إدخــال تعديــل خــال المؤتمــر الســابق فــي عــام 2017 
علــى الدســتور لحــذف شــرط الواليتيــن الرئاســيتين كمــدة قصــوى، 

وأصبــح بإمــكان أي رئيــس حكــم الصيــن مــدى الحيــاة نظريــاً.

وبالفعــل فإنــه فــي 9 ســبتمبر الجــاري َعقــد المكتــب السياســي 
ــن 25  ــون م ــي المك ــيوعي الصين ــزب الش ــة للح ــة المركزي للجن
عضــواً – وهــو لجنــة صنــع السياســة الرئيســية للحــزب – اجتماعاً 
م للمناقشــة فــي المؤتمر الســنوي  للتــداول بشــأن الوثائــق التــي ســُتقدَّ
الوثائــق  نــت هــذه  الصينــي. وتضمَّ الشــيوعي  للحــزب  الـــ20 
مشــروع تقريــر قدمتــه اللجنــة المركزيــة الـــ19 للحــزب الشــيوعي 
الصينــي إلــى المؤتمــر الوطنــي الـــ20 للحــزب، ومشــروعاً لتعديل 
دســتوره، ومســودة تقريــر عمــل للجنــة المركزيــة الـــ19 لفحــص 

االنضبــاط للحــزب الشــيوعي الصينــي.

التعديالت المقترحة

يلعــب دســتور الحــزب الشــيوعي الصينــي الحالــي دوراً مرشــداً 
فــي أعمــال الحــزب وُحكمــه؛ لذلــك تعــدل اللجنــة المركزيــة للحزب 
ــه  ــدم اقتراحات ــي الحــزب أن يق ــكل عضــو ف ــن ل دســتوره، ويمك
ل الجديــد الــذي  ومســاهمته فــي صياغــة مســودة للدســتور الُمعــدَّ
ــات،  ــف القومي ــن مختل ــي م ــاء الشــعب الصين ــات أبن ــل رغب يمث
ويتناســب مــع متطلبــات الوضــع الجديــد. ويشــارك فــي المؤتمــر 

العــام 2300 منــدوب.
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كيف تدعم تعديالت دستور الحزب الشيوعي سلطة الرئيس الصيني؟

وســنَّت جمهوريــة الصيــن الشــعبية أول دســتور لهــا فــي 
عــام 1954، واعُتمــد الدســتور الحالــي فــي عــام 1982، ثــم 
جــرى تعديلــه فــي أعــوام 1988 و1993 و1999 و2004 
القــرن  تســعينيات  منــذ  إنــه  حيــث  2017؛  فــي  وأخيــراً 
الماضــي، ركــزت التغييــرات فــي دســتور الحــزب فــي المقــام 
األول علــى إضافــة الفلســفات السياســية للقيــادة الجديــدة إلــى 
قائمــة متزايــدة االتســاع مــن المذاهــب السياســية للحــزب، مــع 

ــة. ــد أهميتهــا التاريخي تأكي

لذلــك مــن المقــرر أن يجــري خــال المؤتمــر الوطنــي 
الـــ20 للحــزب الشــيوعي الصينــي، مراجعــة وتمرير الدســتور 
ــرات  ــد التغيي ــدم تحدي ــن ع ــم م ــى الرغ ــد. وعل ــدل الجدي المع
بصراحــة، فإنــه يمكــن تســليط الضــوء علــى أبــرز مــا أشــار 
للحــزب  المركزيــة  للجنــة  السياســي  المكتــب  بيــان  إليــه 
الشــيوعي الصينــي بهــذا الشــأن؛ وذلــك علــى النحــو التالــي:

1- تقنيــن الماركســية: ذكــر بيــان صــدر عقــب اجتمــاع 
المكتــب السياســي للجنــة المركزيــة للحزب الشــيوعي الصيني، 
أن تعديــل الدســتور يجــب أن يمثــل بالكامــل أحــدث تقنيــن 
للماركســية، ومفاهيــم جديــدة للحكــم، وفكــر واســتراتيجيات 
ــر  ــذ المؤتم ــي من ــيوعي الصين ــزب الش ــة للح ــة المركزي اللجن
ــة  الوطنــي التاســع عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي، وتجرب
جديــدة فــي التمســك بقيــادة الحــزب وتعزيزهــا، وفــي الحوكمــة 

ــزب. ــة للح الصارم

إذ ســُيكَتب االقتــراح النظــري الرئيســي واألفكار االســتراتيجية 
التــي تــم التحقــق مــن صحتهــا فــي التقريــر المقــدم إلــى المؤتمــر 
الوطنــي العشــرين للحــزب الشــيوعي الصينــي في دســتور الحزب 

المعــدل؛ بحيــث تتجســد اإلنجــازات األخيــرة لتكييــف الماركســية 
مــع الســياق الصينــي والظــروف الجديــدة بالكامــل وكذلــك األفــكار 

الجديدة.

2- تكريــس “المؤسســتين”: إذ يقــول المراقبــون السياســيون 
إن أحــد التعديــات المحتملــة هــو تعديــل يختصــر األيديولوجيــة 
إلــى “فكــر شــي جيــن بينــج”، ورفــع مكانتهــا إلــى مرتبــة “فكــر 
مــاو تســي تونــج” مؤســس جمهوريــة الصيــن الشــعبية. ويمكــن 
أن ُينظــر إليــه أيضــاً علــى أنــه رفــع لســلطة “شــي” كتكريــس 
للمؤسســتين، وهــي عبــارة مســتحدثة تعنــي أن الحــزب يتعامــل 
ــد  ــكاره تع ــا أن أف ــزب، كم ــر الح ــاره جوه ــي” باعتب ــع “ش م
مبــادئ توجيهيــة لــه؛ حيــث ســتنضم إليــه السياســات والمبــادئ 
المهمــة، وأحــدث ثمــار االبتــكار النظــري، إضافــة إلــى خبــرة 

الحــزب الجديــدة فــي الحكــم واإلدارة.  

ــن  ــزب: م ــادة الح ــم قي ــدة لدع ــات الجدي ــح المتطلب 3- توضي
هــذه  المتوقــع أن يوضــح دســتور الحــزب المعــدل أيضــاً 
المتطلبــات الجديــدة لدفــع الحكــم الذاتــي الكامــل والصــارم 
للحــزب فــي ظــل الظــروف الجديــدة؛ مــن أجــل التنقــل بشــكل 
أفضــل فــي الثــورة االجتماعيــة الكبــرى مــن خــال اإلصــاح 

ــط. ــي النش الذات

كمــا أشــار اجتمــاع المكتــب السياســي للجنــة المركزيــة 
للحــزب الشــيوعي الصينــي إلــى أن مــن الضــروري التمســك 
بقــوة بســلطة اللجنــة المركزيــة وقيادتهــا المركزيــة والموحــدة. 
ــل  ــي الكام ــم الذات ــكان أيضــاً ممارســة الحك ــة بم ــن األهمي وم
والصــارم للحــزب، ودفــع المشــروع الجديــد لبنــاء الحــزب فــي 
العصــر الجديــد، وتحســين ســلوكه، ودعــم النزاهــة، ومحاربــة 

الفســاد.
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4- تغييــرات هيكليــة فــي تركيبــة الحــزب: اقتــرح بعــض النقــاد 
أن التعديــل الدســتوري المرتقــب يمكــن أن يعيــد المنصــب 
ــا  ــي عــام 1982، كم ــي ف ــذي أُلِغ ــس الحــزب ال ــى لرئي األعل
يتوقــع، بحســب بعــض التقاريــر اإلخباريــة، أن يحــدث تغييــر 
واســع علــى تركيبــة اللجنــة الدائمــة للمكتــب السياســي، وهــي 
الهيئــة المكونــة مــن ســبعة أعضــاء يمتلكــون الســلطة الحقيقيــة 
فــي الصيــن. والجديــر بالذكــر أيضــاً أنــه مــن المتوقــع مغــادرة 

بعــض األعضــاء الحالييــن بســبب بلوغهــم ســن التقاعــد.

دالالت متعددة

ال شــك أن إجــراء تعديــات علــى دســتور الحــزب بمــا يتماشــى 
مــع الظــروف والمهــام الجديــدة سيســاعد الحــزب بأكملــه 
علــى دراســة هــذه الوثيقــة األساســية وااللتــزام بهــا وتنفيذهــا 
وصونهــا علــى نحــو أفضــل. ويــروج أنصــار هــذه التعديــات 
ــي  ــاً ف ــد ســيلعب دوراً إيجابي ــدل الجدي ــى أن الدســتور المع إل
ــن فــي كافــة المجــاالت مســتقباً؛ وذلــك علــى  تنميــة الصي

النحــو التالــي:

1 – تعزيــز ســلطة الرئيــس: إذ إن خطــوة إدخــال بعــض 
التعديــات الدســتورية مــن أهــم أهدافهــا تعزيــز ســلطة الرئيــس 
“شــي جيــن بينــج” ومكانتــه داخــل الحــزب، كمــا أن مــن 
ــة  ــادة ثالث ــرة قي ــن شــي فت ــى نطــاق واســع أن ُيؤمِّ ــع عل المتوق

مدتهــا خمــس ســنوات؛ مــا يعــزز مكانتــه بوصفــه أقــوى زعيــم 
ــي  ــول رئيس ــه تح ــى أن ــتمراره عل ــى اس ــر إل ــن؛ إذ ُينظ للصي
ــادة؛ حيــث تقاعــد جميــع أســاف  فــي السياســة فــي هيــكل القي
ــدت كل  ــن امت ــد فترتي ــاو”، بع ــس “م ــتثناء المؤس ــي”، باس “ش

ــى خمــس ســنوات. منهمــا إل

2– تعزيــز تنميــة االشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة: 
إذ قــال المشــاركون فــي اجتمــاع المكتــب السياســي للجنــة 
ســبتمبر   9 فــي  الصينــي،  الشــيوعي  للحــزب  المركزيــة 
ــه  ــل دســتور الحــزب يســاعد الحــزب بأكمل الجــاري، إن تعدي
فــي دفــع وتعزيــز المشــروع الكبيــر الجديــد لبنائــه، كمــا أكــدوا 
أهميــة إدراج نظريــات الحــزب المهمــة واألفــكار االســتراتيجية 
الوطنــي  المؤتمــر  بهــا  يعتــرف  أن  يجــب  التــي  الرئيســية 
العشــرون للحــزب الشــيوعي الصينــي فــي دســتوره؛ لتمكينــه 
ــة  ق ــية الُمطبَّ ــازات الماركس ــل ألحــدث إنج ــيد الكام ــن التجس م
فــي الســياق الصينــي، وإظهــار فلســفة الحكــم الجديــدة بالكامــل. 

ــة: إذ  ــة الوطني ــتحدثة للحوكم ــتراتيجيات المس ــم االس 3- دع
ستســاعد التعديــات المناســبة علــى دســتور الحــزب الشــيوعي 
الصينــي، فــي ظــل الوضــع الجديــد والمهــام الجديــدة، الحــزب 
بأكملــه علــى دراســة الدســتور ومراقبتــه وتنفيــذه وحمايتــه 

علــى نحــو أفضــل. 
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كيف تدعم تعديالت دستور الحزب الشيوعي سلطة الرئيس الصيني؟

ــتراتيجيات  ــكار واالس ــل األف ــات بالكام ــتعكس التعدي ــا س كم
اللجنــة  التــي طرحتهــا  الوطنيــة  الحوكمــة  بشــأن  الجديــدة 
المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي منــذ المؤتمــر الوطنــي 

ــي. ــيوعي الصين ــزب الش ــر للح ــع عش التاس

وفــي هــذا اإلطــار، أطلقــت “إدارة الفضــاء اإللكترونــي فــي 
ــة مدتهــا 3 أشــهر، وتســتهدف “الشــائعات عبــر  الصيــن” حمل
ــرى  ــات الكب ــأن االجتماع ــة بش ــات المزيف ــت والمعلوم اإلنترن
ــى أن  ــًة إل ــن، الفت ــي الصي ــة” ف ــات المهم ــداث والسياس واألح
التعامــل مــع المخالفيــن ســيكون بـ”حــزم وســرعة وصرامــة”.

ــت المنصــات اإللكترونيــة علــى إدراج حســابات  كمــا حضَّ
ــى  ــًة إل ــوداء، الفت ــة س ــي الئح ــوى، ف ــذا المحت ــل ه ــر مث تنش
ــر؛  ــذا األم ــى ه ــرد بســرعة عل ــة لل ــزة الحكومي ــه األجه توجي
وذلــك فــي محاولــة إلحــكام الســيطرة علــى ُمجريــات األمــور 

ــاد المؤتمــر الســنوي للحــزب. ــل انعق قب

ــات  ــل التعدي ــة: ال تنفص ــا الخارجي ــع القضاي ــل م 4- التعام
الدســتورية المرتقبــة عــن القضايــا الخارجيــة التــي تشــغل 
العاقــات  تشــهد  حيــث  الصينــي؛  القــرار  صانــع  اهتمــام 
ــا.  ــة توتــراً متصاعــداً فــي معظــم القضاي الصينيــة – األمريكي
ــدد  ــي ع ــدة ف ــات المتح ــغال الوالي ــاد وإش ــن إجه ــاول بكي وتح
ــوان،  ــف تاي ــواء كان مل ــة، س ــة المتزامن ــات الدولي ــن الملف م
ــال  ــي مج ــي – الروســي، خاصــًة ف ــارب الصين ــد التق أو تزاي
الطاقــة فــي ظــل العقوبــات الغربيــة علــى موســكو علــى خلفيــة 

ــا. ــي أوكراني ــي ف ــكري الروس ــل العس التدخ

ــة  ــؤون الخارجي ــؤول الش ح مس ــرَّ ــدد، ص ــذا الص ــي ه وف
ــن  ــأن “الصي ــج جيشــي، ب ــي يان ــي الحــزب الشــيوعي الصين ف

مســتعدة للعمــل مــع روســيا مــن أجــل تطبيــق مســتمر لــروح 
التعــاون االســتراتيجي الرفيــع المســتوى بيــن البلديــن، وحمايــة 
المصالــح المشــتركة، وتعزيــز تطويــر النظــام الدولــي فــي 
إن  القــول  يمكــن  وعليــه،  وعقانيــة”.  عــدالً  أكثــر  اتجــاه 
ــات  ــر التعدي ــي عب ــس الصين ــوذ الرئي ــلطة ونف ــس لس التكري
المرتقبــة لدســتور الحــزب الشــيوعي تســتهدف إعطــاءه المزيــد 

ــة. ــا الخارجي ــع القضاي ــي التعاطــي م ــن الدعــم ف م

تأمين الحكم

وإجمــاالً لمــا ســبق، تــرى وجهــة نظــر أعضــاء الحــزب 
الشــيوعي الصينــي، أن إدخــال التعديــات المناســبة علــى 
ــدة  ــام الجدي ــد والمه ــل الوضــع الجدي ــي ظ دســتور الحــزب ف
ذات  االشــتراكية  قضيــة  دفــع  علــى  الحــزب  ستســاعد 
الخصائــص الصينيــة، بجانــب المشــروع الجديــد لبنــاء الحــزب 
بشــكل أفضــل، فضــاً عــن منــاداة أعضــاء الحــزب بضــرورة 
تضميــن دســتور الحــزب وجهــات النظــر الرئيســية واألفــكار 
ــي  ــر الوطن ــر المؤتم ــي تقري ــُتوَضع ف ــي س ــتراتيجية الت االس

العشــرين للحــزب الشــيوعي الصينــي.

لكــن علــى الرغــم مــن اســتعداد “شــي جيــن بينــج” ألهــم حدث 
ــه عــدداً  ــإن هــذا يتزامــن مــع مواجهت سياســي فــي البــاد، ف
ــاً  ــي؛ فداخلي ــي والدول ــن المحل ــى الصعيدي ــات عل ــن التحدي م
تواجــه بكيــن خطــر االنتشــار النســبي لفيــروس النجيــا، وتزايد 
ــك  ــد ذل ــا المســتجد، وتجسَّ ــروس كورون ــة بفي حــاالت اإلصاب
خــال إغــاق مدينــة شــنجهاي لشــهرين هــذا العــام مــن أجــل 
كبــح كورونــا، كذلــك ســخط الــرأي العــام الصينــي مــن التدابيــر 
الصارمــة التــي اتخذتهــا الســلطات الصينيــة فــي هــذا الشــأن؛ 
هــذا بجانــب انخفــاض توقعــات النمــو االقتصــادي فــي الصيــن. 
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وعلــى الصعيــد الدولــي، تواجــه الصيــن توتــراً متصاعــداً 
األمريكــي  الوجــود  خلفيــة  علــى  المتحــدة  الواليــات  مــع 
ــول  ــات ح ــيفيك، والخاف ــدو– باس ــة الهن ــي منطق ــف ف المكث
ــن  ــع الصي ــي عــن دف ــث المتنام ــك الحدي ــوان، وكذل ــف تاي مل
وروســيا إلحــداث تغييــرات راديكاليــة فــي بنيــة النظــام الدولــي 
ــى  ــه عل ــن ُحكم ــه، يحــاول “شــي” تأمي ــاًء علي ــن. وبن الراه
الصعيديــن المحلــي والدولــي بــكل مــا أوتــي مــن قــوة، آمــاً 

قدرتــه علــى مواجهــة هــذه التحديــات؛ حيــث يســتغل “شــي” 
حضــور الصيــن القــوي علــى الســاحة الدوليــة لزيــادة شــعبيته 
ــات  ــة التحدي ــن مواجه ــن م ــى يتمك ــي حت ــل الصين ــي الداخ ف
الداخليــة وتوحيــد الصــف الصينــي، حتــى يكــون هــذا الصــف 
ظهيــراً لــه أيضــاً فــي مواجهــة الخصــوم الخارجييــن، خاصــًة 

الواليــات المتحــدة.

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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