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الحزب الشيوعي يحدد حجم صالحيات أمينه العام الجديد
تحدثت وسائل اعالم
ّ
اميركية وبريطانية عن
سيغير
«الرجل الذي
ّ
الصين»

نجمة كبيرة وأرب��ع اخ��رى صغيرة حولها ّ
تزين علم
جمهورية الصني الشعبية .الديكتاتورية ال تنحصر
بشخص بل بالنجمة الكبرى التي تمثل الحزب وبالنجوم
االربع التي تمثل ّ
العمال والفالحني والبرجوازية الصغرى
والبرجوازية الوطنية .ولن يتاح لالمني العام الجديد
للحزب الشيوعي الصيني ،شي جينغ بينغ ،اتخاذ قرارات

ّ
فردية تتعلق بمستقبل الصني وبسياساتها بل ان القرار
يعود للجنة املركزية للحزب ،والحكم يبقى ،وسيبقى،
بحسب نتائج املؤتمر الثامن عشر الذي اختتم أول من
أمس بيد الجيل الرابع وال ينتقل الى الجيل الخامس اال
بعد تثبيت االستمرارية والتأكد من انطالق مرحلة اختيار
قيادات الجيل السادس الذي سيأتي دوره عام 2022

شدد االمين العام الجديد
ّ
على استمرارية النهج
ونوه بانجازات سلفه
ّ
وبنبل شخصه

شي جينغ بينغ لن يحكم الصني
بكين ــ عمر نشابة
«س ��وف ن�ض��ع ف��ي أذه��ان�ن��ا م��ا ع�ه��د الينا
هو جني ت��او ب��ه ،ون��درس ،وننشر ،وننفذ
ب�ض�م�ي��ر م�خ�ل��ص روح امل��ؤت �م��ر ال��وط�ن��ى
الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني».
ه � ��ذا م� ��ا ت� �ع � ّ�ه ��ده االم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ال �ج��دي��د
ل� �ل� �ح ��زب ال� �ش� �ي ��وع ��ي ال� �ص� �ي� �ن ��ي ،رئ �ي��س
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�س�ك��ري��ة امل��رك��زي��ة ،ش��ي جينغ
ب �ي �ن��غ ،ب �ع��د ظ �ه��ر أم ��س خ �ل�ال اج �ت �م��اع��ه،
برفقة سلفه ،باألعضاء اآلخرين باللجنة
الدائمة للمكتب السياسي للجنة املركزية
السابعة عشرة للحزب ،واع�ض��اء اللجنة
الدائمة للمكتب السياسي للجنة املركزية
الثامنة عشرة ،و 2600مندوب لدى املؤتمر
الوطني الذي اختتم أول من أمس .وبذلك
بعث القائد الجديد ألكبر حزب في العالم
والرئيس القادم لثاني أكبر قوة اقتصادية
ب��رس��ال��ة واض�ح��ة ال��ى محازبيه ت��ؤك��د أنه
لن يحكم الصني بل ان دوره يقتصر على
االش� ��راف ع�ل��ى تطبيق ت��وص�ي��ات اللجنة
املركزية التي أعلنها هو جني تاو االسبوع
ال �ف ��ائ ��ت (راج � � ��ع ع� ��دد «األخ� � �ب � ��ار» ع� ��دد 9
تشرين الثاني .)2012
طغى على االج�ت�م��اع ال��ذي عقد أم��س في
«ق��اع��ة الشعب ال�ك�ب��رى» وس��ط ب�ك�ين ،جو
م��ن االرت �ي��اح ب�ع��د اس �ب��وع م��ن املناقشات
ال � �ح � ��ادة ب�ي��ن أع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة امل ��رك ��زي ��ة
خ �ل��ف االب � � ��واب امل �غ �ل �ق��ة .ق� �ي ��ادات ال �ح��زب
ت � ��درك دق � ��ة امل ��رح �ل ��ة وال� �ص� �ع ��وب ��ات ال �ت��ي
ت��واج�ه�ه��ا خ�ص��وص��ًا لجهة ال�ت��وف�ي��ق بني
االيديولوجيا املاركسية ،التي ال يزالون
ي�ت�م�س�ك��ون ب �ه��ا وال �ح��اج��ة ال ��ى االن �ف �ت��اح
وال �ت �ع��ام��ل م ��ع م �ت �ط �ل �ب��ات األس � � ��واق بعد
ان� �ض� �م ��ام ال� �ص�ي�ن ال � ��ى م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ج��ارة
العاملية .وك��ان هو جني تاو قد شدد على
ان ال �ح��زب ال�ح��اك��م ق� ��ادر ،دون ش � ّ�ك ،على
رف��ع م�ع��دل دخ��ل ال �ف��رد ال�ص�ي�ن��ي والسير
في مزيد من االنفتاح والحفاظ في نفس
الوقت على «االشتراكية ذات الخصائص
ّ
«التطور
الصينية» ،وذلك من خالل انتهاج
على أس��اس علمي» .وبالتالي ل��ن تسمح
ال �ق �ي ��ادات ال �ع �ل �ي��ا ف ��ي ال �ح ��زب ال�ش�ي��وع��ي
ال� �ص� �ي� �ن ��ي ألي م � ��ن ال � � �ق� � ��ادة ال �ص �ي �ن �ي�ي�ن
بالتخلي ،ول��و تدريجيًا ،ع��ن «ال�ث��واب��ت».
ويشمل ذل��ك االم�ين العام الجديد للحزب
ش��ي جينغ ب�ي�ن��غ ،ال ��ذي انشغلت وس��ائ��ل
االع�لام االميركية والبريطانية خصوصًا
وال � �غ� ��رب � �ي� ��ة ع � �م� ��وم� ��ًا ب� ��وص � �ف� ��ه «ال � ��رج � ��ل
ال � ��ذي س �ي �غ� ّ�ي��ر ال� �ص�ي�ن» (ب �ح �س��ب م�ج�ل��ة
«ايكونوميست» البريطانية) ،ملمحة الى
نيته تحويل الصني خالل السنوات العشر
امل �ق �ب �ل��ة ال� ��ى دول � ��ة ت �خ �ض��ع ل �ل��رأس �م��ال �ي��ة
ب�ش�ك��ل ك��ام��ل« .ان دراس � ��ة وت�ط�ب�ي��ق روح
م��ؤت �م��ر ال � �ح ��زب ه ��و امل �ه �م��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
االول ��ى ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي» ،ق��ال ه��و جني
ت� ��او خ �ل�ال اج �ت �م��اع أم� ��س وك� � � ّ�رر م ��ا ك��ان
قد أعلنه في تقريره ال��ى اللجنة املركزية
ي��وم افتتاح املؤتمر الثامن عشر للحزب،
داع�ي��ًا اع�ض��اء ال�ح��زب وال�ق��وات العسكرية
وال�ش�ع��ب الصيني بمختلف مجموعاته
العرقية ،الى «اتباع قيادة اللجنة املركزية
للحزب الشيوعي الصيني وامينها العام
ش ��ي ج�ي�ن ب �ي �ن ��غ» ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى وج ��وب
«املضي بحزم على مسار االشتراكية ذات
ال�خ�ص��ائ��ص ال�ص�ي�ن�ي��ة ،وت �ح��ري��ر ال�ع�ق��ل،
والقيام باالصالح واالنفتاح وحشد القوة،

الزعيم الصيني الجديد في بكني أمس (مارك رالستون ــ أ ف ب)

استمرارية حكم الحزب الواحد
استجاب شي جني بينغ لتوجهات زمالئه
في اللجنة املركزية وق��ال أم��س ان «قيادة
الحزب الشيوعي الصيني وامينه العام هو
جني ت��او ،وحشد الشعب الصيني بكافة
مجموعاته العرقية ،حققا انجازات رائعة
جذبت اهتمام العالم» .وأض��اف ان تقاعد
س�ل�ف��ه واالع� �ض ��اء اآلخ ��ري ��ن «ي �ظ �ه��ر نبل
اش �خ��اص �ه��م» .وت�ع�ه��د بتكثيف ال�ج�ه��ود
الرامية الى مكافحة الفساد اإلداري وعدم
ال�س�م��اح ب�ت��راج��ع االن�ض�ب��اط ف��ي صفوف
الحزب .وشدد على أن «الحزب الشيوعي
ي �خ��دم ال �ش �ع��ب ،ول ��ذل ��ك ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
إنجازاته العديدة ،إال أنه يجب أن يواصل
العمل الدؤوب».
وكانت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي
قد انتخبته خالل اجتماعها يوم أول من
أم ��س أم �ي �ن��ا ع��ام��ا ج��دي��دا ل �ل �ح��زب ليحل

محل ه��و ج�ين ت��او ال��ذي ق��اد ال�ح��زب على
م��دى ال�س�ن��وات العشر امل��اض�ي��ة .ويشكل
تولي شي جني بينغ زعامة الحزب مقدمة
إلقراره في منصب الرئاسة خالل الدورة
القادمة ملجلس نواب الشعب الصيني في
آذار املقبل.

معظم الحزبيني
ّ
تجنبوا مصافحته او
اعطاءه أي أهمية
تذكر

تركيز وسائل
اإلعالم الغربية على
شي جينغ بينغ أثار
حفيظة زمالئه

والتغلب على الصعاب ،والعمل الجاد من
أج��ل ب�ن��اء مجتمع م�ت��وس��ط االزده� ��ار في
كافة األوجه ،وتحقيق انتصارات جديدة».
وأض��اف ان «ه��ذه االن�ت�ص��ارات ت�ع��ود الى
ح��زب �ن��ا ال �ع �ظ �ي��م ،ووط �ن �ن��ا االم ال�ع�ظ�ي��م،
وشعبنا العظيم».
القيادات العليا في الحزب ق��ررت تحديد
حجم نفوذ شي جينغ بينغ ،بعدما قام،
ب �ص �ف �ت��ه ن��ائ �ب��ًا ل �ل��رئ �ي��س ه ��و ج �ي�ن ت ��او،
بجولة اوروبية وأميركية في ربيع العام
ال�ج��اري .فخالل ه��ذه الجولة التي شملت
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة واي��رل �ن��دا
وتركياّ ،
فسر بعض املسؤولني الغربيني
ت��رك�ي��ز ال �ق �ي��ادي ال�ص�ي�ن��ي ع�ل��ى االن�ف�ت��اح
واالصالحات في بلده على أنه اشارة الى
خطة لتخلي ال�ص�ين بعد توليه القيادة،
عن االيديولوجيا املاركسية وحكم الحزب
الواحد .وانتشرت صور شي جينغ بينغ
ف��ي ال�ص�ح��ف االوروب �ي��ة واالم�ي��رك�ي��ة وت� ّ�م
التركيز على شخصه ،وهو ما أثار حفيظة
العديد م��ن زم�لائ��ه ف��ي ال�ح��زب الشيوعي.
وف� � ��ي م �ط �ل��ع أي � �ل� ��ول ال� �ف ��ائ ��ت «اخ� �ت� �ف ��ى»
ش ��ي ج �ي �ن��غ ب �ي �ن��غ وت� �غ � ّ�ي ��ب ع ��ن ح �ض��ور
اجتماعات دبلوماسية وسياسية كانت
م��واع�ي��ده��ا م �ح��ددة مسبقًا .ادى ذل��ك ال��ى
انتشار شائعات في وسائل اع�لام غربية
عن أسباب غيابه مفادها ان غيابه مرتبط
ب�ف�ض��ائ��ح ف�س��اد تعني م�س��ؤول�ين آخ��ري��ن
ف ��ي ال� �ح ��زب .ل �ك��ن ي � ّ
�رج ��ح ال� �ي ��وم ،بحسب
م ��ا ش��رح �ت��ه أوس � � ��اط ال� �ح ��زب ال �ش �ي��وع��ي
الصيني لـ«األخبار» أن االسباب الحقيقية
ل�غ�ي��اب ال �ق �ي��ادي ك��ان��ت ت�ت�ع�ل��ق ب�خ�لاف��ات
بني اعضاء اللجنة املركزية وصناع القرار
ف��ي ال �ح��زب ب�ش��أن ب�ع��ض ال �خ �ط��وات التي
اقترحها البعض للتأكد من «ان الصني ال
يحكمها شخص واحد وال حتى مجموعة
أش�خ��اص ب��ل مصالح ال�ش�ع��ب» .وم��ن بني
ً
ه ��ذه ال �خ �ط��وات أوال ،ت�ح��دي��د األش �خ��اص
الذين سيشكلون فريق عمل االم�ين العام
املقبل للحزب .ثانيًا ،التخفيف من التركيز
ع �ل��ى ش �خ �ص��ه .وث ��ال� �ث ��ًا ،ال �ت �ش��دي��د ع�ل��ى
االستمرارية في انتهاج االشتراكية ذات
الخصوصيات الصينية.
ع��اد شي جينغ بينغ ال��ى الواجهة بعدما
س��اه��م ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ل �ل �ح��زب ،جيانغ
تسه مني ،في حلحلة الخالفات بشأن فريق
العمل ،واستكمل النقاش بشأن االعتبارات
االخرى خالل املؤتمر الثامن عشر للحزب
االسبوع الفائت .وكان الفتًا خالل املؤتمر
التركيز على تقرير هو جني ت��او لتحديد
مستقبل ال �ص�ين ف��ي اش� ��ارة واض �ح��ة ال��ى
االس� �ت� �م ��راري ��ة .أم� ��ا ب �ش ��أن ال �ت �خ �ف �ي��ف م��ن
التركيز على شخص االمني العام الجديد،
فل��اح �ظ��ت «األخ � �ب � ��ار» ان ت �ع��ام��ل اع �ض��اء
ال�ل�ج�ن��ة امل��رك��زي��ة ل �ل �ح��زب م��ع ش��ي جينغ
بينغ خالل جلسات املؤتمر العلنية لم يكن
ً ّ
تعامال يدل على ان الرجل سيتولى قريبًا
ق �ي� ّ�ادة ال �ح��زب .ح�ي��ث ان معظم الحزبيني
تجنبوا مصافحته او اع�ط��اءه أي أهمية،
والذين صافحوه فعلوا ذلك بفتور واضح
(وقائع الجلسة متوفرة على شريط فيديو
خ ��اص ب� �ـ«األخ� �ب ��ار») .وت �ب�ين ف��ي الجلسة
الختامية أول من أمس ان التعامل مع شي
جينغ بينغ ب�ه��ذه الطريقة ل��م يكن سوى
ط��ري �ق��ة ال� �ح ��زب ال �ش �ي��وع��ي ل�ل�اش ��ارة ال��ى
«ان ال�ص�ين ليست ديكتاتورية ف��ردي��ة بل
ديكتاتورية شعبية».

