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 الوصايا العشر

 من أجل دستور أفضل للصين
 او سيوان تش : بقلم

  
 

  مدير مكتب سيان الستشارات الدمج واإلفالس على مدى أكثر من عشرين             Cao Siyuanظل تشاو سيوان    
عاما واحدا من أكبر المطالبين بتوسيع وتقوية حقوق الملكية الخاصة في الصين، وساعدت جهوده مؤخرا في            

وكان   .  (رية المحتملة لحماية حقوق الملكية الخاصة     توسيع نطاق مناقشة هذه القضية لتشمل التغييرات الدستو      
 إجراء مراجعة دستورية محدودة ذكرت ألول مرة بصفة رسمية   ١٩٩٩الحزب الشيوعي الصيني قد اعتمد سنة    

 نظم تشاو مؤتمرا في كوينجداو حول     ٢٠٠٣وفى يونيو ). دور الشركات الخاصة في اقتصاد الصين االشتراكي   
 .م هذا المؤتمر إلى قادة حركة اإلصالح الذين مثلوا القطاع الخاص في الصينموضوع إصالح الدستور وقد

 
 

يتعـرض كاتـب المقـال لعشر تعديالت فى الدستور الصينى من اجل توسيع وتدعيم مساحة الحريات                 
قدمت هذه الورقة أساسا الى مؤتمر حول االصالح الدستورى فى          .  السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

 شارك فيه كثير من االكاديميين وقيادات القطاع        ٢٠٠٣ فى مدينة كينجداو بالصين فى يونيو        الصين عقد 
وعلـى الـرغم من قيام البعض قبل المؤتمر بالتعبير عن عدم ترحيبهم بمناقشة              .  الخـاص الصـينى   

التغييـرات الممكـنة فـى اطار عام، فأن هذه الورقة تظل جزء هاما من الجدل الدائر حول االصالح                   
 .دستورى فى الصينال
 
 حذف مقدمة الدستور) ١
 

مـن المعـروف عالميا أن الدستور هو القانون األساسي للدولة وأنه ينص في المقام األول على النظام                  
. االجتماعـي األساسـي للدولـة وعلى الحقوق األساسية للمواطنين ومسئوليات مؤسسات الدولة، الخ             

زم به الجميع، وإذا خالف أي شخص أي نص من          ونصـوص الدسـتور معـيار إلزامـي ال بد أن يلت           
 . نصوص الدستور فإنه يرتكب بذلك عمال مجرما
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ورغم ذلك يخطئ البعض عندما يعتبرون الدستور الصيني كتابا من كتب التاريخ، ولذلك احتوت مقدمته               
، "لعالمأمة من أعرق أمم ا    " من الحروف الصينية ، وتبدأ المقدمة بتأكيد أن الصين           ٢٠٠٠علـى حوالي    

ثـم يتطـرق إلـى حروب األفيون وثورة زينهاى والثورة الديموقراطية الجديدة والتحول االشتراكي،               
 . ويستمر هكذا حتى يتعرض لإلصالح واالنفتاح

 
وكـذلك يخطئ البعض عندما يعتبرون الدستور الصيني كتابا من كتب النظريات، ولذلك كتبوا فيه عن                

 الذين يزيد   - الماوى بصرف النظر عن أن من بين سكان الصين           الفكـر الماركسـي اللينينـي والفكر      
.  من يدين بمعتقدات ال تقر الفكر الماركسي اللينيني وال الفكر الماوى           –عـددهم عن ألف مليون نسمة       

وعالوة . ومـا يزال هناك الكثير ممن ال يستطيعون التفريق بين الماركسية الحقيقية والماركسية الزائفة             
ولكنهم يقتتلون ويفتكون   " ماركسيون لينينيون " عدد قليل جدا ممن يسمون أنفسهم        علـى ذلـك، يـوجد     

بأنفسهم حتى أن المرء ليجد صعوبة في تمييز من هو الطرف الذي انتهك الماركسية اللينينية التي نص                 
 .ولذلك يصعب على إخواننا المواطنين تحديد الوجهة التي يمكن أن يتجهوا إليها. عليها الدستور

 
يخطـئ الـبعض عـندما يعتبرون الدستور الصيني بيانا رسميا سياسيا يتضمن الكثير من التصاريح                و

 :واإلعالنات، حتى أن نصوص الدستور ال تخلو من الشعارات المختلفة مثل
 

 ... "ستواصل جبهة الشعب الديموقراطية المتحدة توسيع دورها " -

 ... " السوفييتي العظيم الصداقة الحميمة التي ال تنفصم عراها مع االتحاد" -

 ."تستمر الثورة بخطى ثابتة تحت ديكتاتورية البروليتاريا"...  -

 ."كن مستعدا للحرب، وكن مستعدا للمصائب، واخدم شعبك" -

 ".لقد تكللت ثورة البروليتاريا الثقافية العظمى األولى بالنصر" -

 ". قوة كبرىدولتنا لن تسعى أبدا إلى السيطرة على دولة أخرى أو إلى أن تكون" -

لقـد تـم القضـاء على الطبقات االستغاللية كطبقات، ولكن الصراع الطبقي في نطاق معين                " -
 .وهكذا."  سيستمر لمدة طويلة

 
 في الجلسة   ١٩٧٠ سبتمبر   ٦واألكثر من ذلك أن المسودة المعدلة لمقدمة الدستور التي تم تبنيها بتاريخ             

الشعوب من جميع   "زب الشيوعي الصيني تنص على أن       العامـة الثانـية للجـنة المركزية التاسعة للح        
 ويتقدمون بكل شجاعة تحت  القوميات في هذه الدولة سيرفعون عاليا الراية الحمراء ألفكار ماو زيدونج

ولو لم  ". قـيادة  اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني برئاسة ماو زيدونج ولين بياو نائب الرئيس              
 ولك أن تتخيل –فجار ذاتي سريع إلصدار الدستور رسميا في الوقت المحدد   يكن لين بياو قد تعرض الن     

 .مدى بشاعة الصورة التي كانت ستظهر بها جمهورية الصين الشعبية
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ومن الواضح أننا لسنا بحاجة اآلن إلى تحقيق مدى صحة الشعارات السابقة أو زيفها، إال أنه يجب علينا       
 يجب أن يتضمن الدستور مثل هذه الشعارات أم ال؟ واألخطر           مـن وجهة النظر المنطقية أن نعرف هل       

 . من ذلك أنه يجب أن نفكر مليا، فربما كان الدستور غنيا عن هذه المقدمة
 

٧٤أي بنسبة   " منها   ٨١ ووجدت أنه ال توجد مقدمة على اإلطالق في          )١( دولة   ١١٠لقد راجعت دساتير    
 ٢٤تركزت المقدمة في    )  دستورا ٢٩وعددها  (ات  ومـن بـين بقية الدساتير التي احتوت على مقدم         % 

أي بنسبة (مـنها علـى الجوانب الفنية البحتة التي استخدمت في وضع الدستور، و في خمس دول فقط           
احتوت مقدمات دساتيرها على عبارات أيديولوجية أو دينية، وهذه الدول هي فيتنام وكوبا وغانا %) ٤,٥

بسم اهللا  "خيرتان باإلسالم، وبدأت مقدمة الدستور في كل منهما بـ          وتدين الدولتان األ  . وسوريا وباكستان 
 ".الرحمن الرحيم

 
وإذا كـنا ونحـن نعدل دستور بالدنا سنستفيد من تطور الدساتير في العالم، فمن الضروري أن نحذف                  

وليس من الممكن على اإلطالق أن نجعل الدستور سلة نضع فيها كل شيء ألن ذلك               . مقدمـة الدستور  
ويرى الكثيرون  . صعب علينا إحداث التغيير المطلوب مع مرور الوقت أو مواكبة التغييرات العالمية           سي

اآلن أن دسـتور بالدنـا يتعـرض للكثير من التغييرات، والحقيقة أن مقدمة الدستور تعتبر ضمن أحد                  
راجعته وتعديله  األسـباب األساسـية لهذه التعديالت المتعددة، حتى أن الجزء السابع من المقدمة تمت م              

وال عجب  ! ، وهو إنجاز كبير في تاريخ دساتير العالم       ١٩٩٩ حتى   ١٩٩٣مرتين خالل ست سنوات من      
 .أن يثير ذلك انزعاج الناس

 
أي أن نحذف المقدمة، ولن     " الكنز"أعـتقد أنـه يجـب علينا أن نتحمل األلم وأن نصبر على فراق هذا                

، سيؤدى إلى تحسين الطبيعة الجادة والعلمية لدستور        ينقص ذلك من عظمة الجمهورية، بل على العكس       
 .األمة

 
 إجراء انتخابات مباشرة عامة) ٢
 

يعنى وجود نظام انتخابي يتم فيه انتخاب أعضاء المجالس النيابية مثل           " االنـتخابات المباشـرة   "نظـام   
خبين باإلدالء  بقيام النا ) مثل رئيس البالد  (أعضـاء الكونجـرس الشـعبي الوطني وانتخاب قادة األمة           

فيعنى قيام الناخبين   " االنتخابات غير المباشرة  "أما نظام   . بأصـواتهم مباشـرة فـي دوائرهم االنتخابية       
بانـتخاب الممثلـين، وأن يقوم الممثلون على المستويات األقل بانتخاب ممثليهم على المستوى األعلى               

الذين " عضاء الكونجرس الشعبي الوطني   أي أ "بالترتيب إلى أن يتم الوصول أخيرا إلى أعلى المستويات          
 .يقومون بدورهم بانتخاب قادة األمة
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مـا هـو أنسـب هـذين النظامين للتعبير عن إرادة الشعب تعبيرا كامال؟  ال شك أنه نظام االنتخابات                     
المباشـرة الذي يجعل كل ناخب قادرا على إحداث تأثير مباشر على انتخاب قادة األمة أو عدم انتخابهم                  

أما في االنتخابات غير المباشرة فإن تأثير الماليين والماليين         .  عدد األصوات التي يحصلون عيها     وعلى
مـن الناخبـين علـى مستوى القاعدة يساوى صفرا، ألن هذه الماليين كلها تكون مستبعدة من إجراء                  

و زهانج تشونكياو وعلى سبيل المثال، أيا كان عدد الناس الذين يكرهون جيانج كينج أ    . االنتخاب النهائي 
أو بـاو وينـيوان أو وانـج هونجوين فإنهم لم يكونوا ليتمكنوا من منع فوزهم الساحق في االنتخابات                   

 .كأعضاء في الكونجرس الشعبي الوطني الرابع لجمهورية الصين الشعبية
 

 أن   دولة شملتها الدراسة وجدت    ١١٠، ومن بين    مولقـد درست أنظمة االنتخاب في مختلف أنحاء العال        
وورد النص على   . تطلب تطبيق نظام االنتخابات المباشرة    %) ٣٣أي بنسبة   ( دولـة منها     ٦٩دسـاتير   

، أما الدساتير التي نصت على %)٦أى بنسبة ( دول فقط ٧االنـتخابات غيـر المباشـرة فـي دساتير       
، بينما  %١٣ة  اسـتخدام نظامي االنتخابات المباشرة واالنتخابات غير المباشرة فقد بلغت نسبتها المئوي           

، وبلغت نسبة   %١٤بلغـت نسبة الدول التي كانت نصوص دساتيرها تشير إلى االنتخابات بصفة عامة              
ومن الواضح أن االتجاه الدولي العام      %. ٤الـدول التي تجاهلت دساتيرها النص على نظام االنتخابات          

 . هو تطبيق نظام االنتخابات المباشرة
 

حاء العالم باعتزازه بوطنيته، إال أن بعض الوطنيين يشعرون         الشـعب الصـيني معـروف في جميع أن        
الصين ما تزال متخلفة جدا، وأن جماهير       "بالدونـية عـند الحـديث عن نظام االنتخابات ويقرون بأن            

الشـعب تفتقر إلى الديموقراطية، وأن الدول األجنبية تجرى انتخابات مباشرة، ولكننا لم نصل إلى هذه                
يي أن الجماهير ليست هي المتخلفة، إذ ربما يكون بعض الكوادر المنتخبة أكثر             ومن رأ ". الدرجـة بعد  

ويخشى الوطنيون أن يحرموهم أومن يثقون فيهم من االنتخابات المباشرة التي           . تخلفـا مـن الجماهير    
 .يرونها أفضل بكثير من التمثيل على ثالثة مراحل

 
وإذا كان إخواننا في تايوان يطبقون نظام       . طالقوالحقيقة أن االنتخابات المباشرة ليست صعبة على اإل       

وليست أنظمة  . االنتخابات المباشرة فإنني ال أجد سببا يجعلنا في القارة الصينية عاجزين عن ممارستها            
االنـتخابات قاصـرة علـى فئة معينة بطبيعتها، لكن الفرق يكمن في النظام نفسه، وهل هو رجعى أو                   

د أصيل في تمثيل المصالح األساسية ألكبر عدد من الناس انطالقا من            وطالما كان هناك اعتقا   . تقدمـي 
 . التنفيذ التام إلرادة الناخبين، فلن تكون هناك صعوبة في إدارة االنتخابات المباشرة بطريقة جيدة
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يتم انتخاب  : "ولهـذا الغرض، أقترح تعديل الفقرة الثالثة من الجزء الثاني من الدستور لتصبح كما يلي              
ونجـرس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية المحلية على كافة المستويات باالقتراع السري للناخبين             الك

يتم "وبعد هذه الفقرة أضيف فقرة أخرى وهى        ".  وتحـت مسـئولية الناخبـين وتحت إشراف الناخبين        
عديل كافة  ويتم ت ".  انـتخاب رئـيس دولة جمهورية الصين الشعبية باالنتخاب المباشر من قبل الناخبين            

 .القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة باالنتخابات بناء على ذلك
 
 السماح للمواطنين باالستثمار في شركات اإلعالم) ٣
 

أعـتقد أن هـذا لـيس باألمر التافه، إذ بالرغم من أن نظام الصين جمهوري، إال أنها ظلت ردحا من                     
اإلعالم والنشر والتوزيع جعلت هذا المجال حكرا على        الزمان ال تسمح لمواطنيها باالستثمار في وسائل        
 .الدولة، وهذا أمر يتنافى مع العقل وعظيم الضرر

 
خالل السنوات العشر من الثورة الثقافية العظيمة كان في الصين الكثير من الصحف والدوريات ولكنها               

وقد تعرض عدد ال . وبينجلم تنشر مقاال واحدا عن الظلم الذي تعرض له كل من  ليو شاوكى ودينج زيا
 للعقاب والنقد،   – ابتداء من مسئولين كبار في الدولة وانتهاء بمواطنين عاديين           –يحصـى مـن الناس      

ورغم ذلك كان   . وامتهنت كرامتهم حتى كانوا يجبرون على االنتحار، ووجهت إليهم أبشع التهم الملفقة           
الثورة الثقافية العظيمة جيدة، أو     " ن مفاده أن    كل ما تنشره الصحف والمجالت وتبثه اإلذاعة والتليفزيو       

مصيبة عظمى استمرت عشر سنوات "والحقيقة أنها كانت ". باألحرى أن ثورة البروليتاريا العظيمة جيدة  
 . التاريخي لوسائل اإلعالم الواقعة تماما تحت سيطرة الدولة" المجد"هذا هو ". يقولون عنها أنها جيدة

 
صين الجديدة سمحنا لجماهير الشعب بالمشاركة الحرة والتنافس على قدم المساواة           ولـو أننا منذ بداية ال     

) الشيوعيين( لؤلئك   يلتمس الرحمة فـي إصـدار الصـحف لكـان هـناك ولو عدد قليل من الصحف                
وربمـا تصدى عدد قليل من الصحف بالنقد للثورة الثقافية العظيمة وساهموا في إجراء              . المضـطهدين 

 .ء الثورة الثقافيةتصحيح مبكر ألخطا
 

وهـل يعقل أال نستفيد من درس الثورة الثقافية المأساوي وال نقر بضرورة اإلقرار بحق المواطنين في                 
االسـتثمار في وسائل اإلعالم الجديدة؟ إذا كان المواطنون في القرن الجديد ال يتمتعون بهذا الحق، وإذا                 

فاع عن أنفسنا، وبأي شيء سنتمكن من الدفاع        تصادف وقوع مصيبة مماثلة، فبأي شيء سنتمكن من الد        
 عن جمهوريتنا؟
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 االعتراف بالجنسية المزدوجة للصينيين المقيمين خارج الصين) ٤
 

أي مواطن يحمل جنسية جمهورية الصين      "تـنص المادة الثالثة والثالثون من الدستور الحالي على أن           
 ".الشعبية هو مواطن في جمهورية الصين الشعبية

 
نص جعل المواطنة شرطا للحصول على المواطنة، ولكن الدستور لم ينص على أي لغة للمواطنة، هذا ال

تحت أي ظروف يحصل الفرد على المواطنة في هذه الدولة؟ ال توجد            : أوال. وهى قضية بالغة األهمية   
دال وب. أدنى إشارة إلى هذه القضية في دستورنا رغم وجودها بصورة واضحة في دساتير معظم الدول              

والحقيقة أن كافة المبادئ األساسية المتعلقة      . مـن ذلـك تناولها قانون جنسية جمهورية الصين الشعبية         
 يتم النص عليها أوال في الدستور ثم يرد ذكرها في قانون الجنسية             – على الصعيد العالمي     –بالجنسـية   

 تجوز اإلشارة إلى إن قانون      وحيث أن دستورنا جاء غفال من مبادئ الجنسية،       . طبقا لما أورده الدستور   
ومن أمثلة  . الجنسـية الصـيني غير دستوري بما فيه من قضايا كبيرة عولجت بطريقة مرتجلة وقاسية              

 .رفض السماح بالجنسية المزدوجة: ذلك
 

 حتى اآلن هناك عدد كبير من الصينيين المقيمين خارج          ١٩٨٠ومنذ وضع مشروع قانون الجنسية سنة       
االحتفاظ بجنسيتهم األصلية إضافة إلى الجنسية األخرى التي اكتسبوها في دولة           الـبالد الـراغبين في      

ومعظـم دول العالم تسمح اآلن بالجنسية المزدوجة كما تسمح لمواطنيها الذين يحصلون على              . أخـرى 
. جنسـية دولة أخرى أن يقرروا بمحض إرادتهم الرغبة في االحتفاظ بجنسيتهم األصلية أو التخلي عنها              

المواطن الصيني الذي يقيم في الخارج      "ن المادة التاسعة من قانون الجنسية الصيني تنص على أن           إال أ 
 ". بصفة دائمة ويدخل في أو يكتسب جنسية دولة أخرى طواعية يفقد جنسيته الصينية

 
وتعتبـر الجنسـية شرطا مسبقا للحصول على حقوق المواطن، وقد يشار إليها على أنها الحق الرئيسي                 

والفرد ال يرتكب جريمة باكتساب جنسية دولة أخرى، بل يحق له بمحض            .  يتمـتع به المواطن    الـذي 
ولكن القانون الصيني ينص على أن الفرد يفقد        . إرادتـه أن يحـتفظ بجنسيته األصلية أو ال يحتفظ بها          
ة؟ أليس هذا مساويا لتجريده من الجنسية الصيني      . الجنسـية الصـينية لحظة حصوله على جنسية أخرى        

أليسـت هـذه عقوبة كبرى للمواطن الصيني المقيم خارج البالد؟ أرجوكم أن تخبروني بمبررات هذه                
 العقوبة وبالفائدة التي ستجلبها هذه العقوبة؟

 
من المادة الثالثة " ١"ولذا أقترح تعديل البند . ومن الواضح أن دستورنا يحتاج إلى إضافة تتعلق بالجنسية      

أي فرد يولد في جمهورية الصين الشعبية أو يدخل في          :  "حالي لتكون كما يلي   والثالثين من الدستور ال   
وعندما يحصل المواطن الصيني على     . جنسيتها بالموافقة عل طلب الحصول عليها يكون مواطنا صينيا        

 ".جنسية دولة أخرى يجوز له وبمحض إرادته أن يحتفظ بالجنسية الصينية أو أن يتخلى عنها
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وال شك أن   ". استخدم جميع العوامل اإليجابية الممكنة في اللعبة      "دا في الصين معناه     هناك شعار قديم ج   
االعتـراف بالجنسية المزدوجة يسهل استخدام جميع العوامل اإليجابية الموجودة لدى الصينيين المقيمين        

 .في الخارج
 

ن قبول الماليين    ألف مليون نسمة وأ    ١,٣وقـد يقـول البعض أن تعداد سكان الصين وصل بالفعل إلى             
والحقيقة أن  . والماليين من الصينيين أصحاب الجنسيات المزدوجة سيجعل الحمل ثقيال ال يمكن احتماله           

وحتى لو تقدموا جميعا بطلبات     . معظـم الصـينيين المقيمين في الخارج يستمرون هناك بصفة مستمرة          
ولكنهم . ى الصين لإلقامة الدائمة فيها    لـتجديد جنسيتهم الصينية فلن يكونوا جميعا قادرين على العودة إل          

قد يتمكنون من دعم إصالح وانفتاح دولتهم األم بطريقة أفضل والمساهمة في تطويرها دون االضطرار               
وإذا افترضنا أن بعض الناس سيعودون ويستقرون في الصين، فإن          . إلـى اسـتخدام مواردها الحيوية     

تع به معظمهم من مستويات ثقافة ومهارة عالية، ووعى هـؤالء الناس يجب أن يقابلوا بالترحيب لما يتم    
 .أخالقي وقانوني يساعد على تحسين السمات العامة للمواطنين

 
 عدم إخضاع حرية الرأي والصحافة وحق التنظيم للفحص والموافقة) ٥
 

هـل هناك حاجة لممارسة الفحص وإصدار الموافقة على ممارسة الحريات المنصوص عليها في المادة        
للناس حرية التعبير عن الرأي والصحافة واالجتماع       "خامسة والثالثين من الدستور الحالي الذي يكفل        ال

؟ أعتقد أننا بحاجة إلى التمييز بين نوعين من        " واالنخـراط فـي مـنظمات والمسـيرات والمظاهرات        
 :الحريات

وحيث أن أزمات . رات يتطلب الحصول على موافقة  مثل الحق في تنظيم مسيالنوع األول من الحريات
المرور تتكون في األماكن التي تحدث فيها المسيرات والمظاهرات، ال بد أن يكون منظم المسيرة انتقائيا 
وأن يقـدم إشعارا مسبقا لكي يتسنى تنظيم حركة المرور، وتوفير قوات الشرطة الالزمة لضمان سيولة                

 .طلب تصريح للقيام بمظاهرةوعلى هذا ال بد من . المرور في الشوارع أثناء المسيرة
 

 مثل حرية إبداء الرأي وحرية الصحافة واالنضمام إلى المنظمات ال يحتاج            الـنوع الثاني من الحريات    
إلـى تصـريح، ألن المواطنـين وهم يمارسون حريتهم في إبداء الرأي أو الصحافة أو االنضمام إلى                  

ويقول . ن ذلك ال يحتاج إلى دراسة أو تصريح       منظمات ال يتدخلون مباشرة في األمن العام، وبالتالي فإ        
 وماذا لو قام الناس أثناء ممارسة حرية الرأي أو حرية الصحافة بقتل أحد : البعض على سبيل الجدل

األشـخاص أو إشـعال النيران؟ والرد على ذلك أن هذا عمل مجرم ال بد من منعه وال بد من تعريض                     
القتل أو الحريق العمد دون أن تنصب على حرية إبداء الرأي        وتكون العقوبة على جريمة     . فاعله للعقاب 

 . أو الصحافة أو االنضمام إلى منظمات
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وعلـى هـذا األسـاس لـيس هناك أساس من القانون أو الدستور لمطالبة من يمارس حرية الرأي أو                    
مثال وال بأس هنا من ذكر      . الصـحافة أو االنضـمام إلى منظمات بتقديم طلب والحصول على موافقة           

والتي سيشار إليها فيما  (١٩٩٧إن الئحة الرقابة على الصحافة التي أصدرها مجلس الدولة سنة    : آخـر 
ونظرا لطول نصوص الالئحة،    . قد ألغت حريات المواطنين   ) على سبيل االختصار  " الالئحة"بعد بكلمة   

ت ودور النشر   يصرح فقط لشركات الصحف وشركات الدوريا     :  سـأكتفي بتلخيصها على النحو التالي     
 .وكيانات النشر األخرى بالعمل في مجال النشر، وال ينطبق هذا الحق على المواطنين العاديين

 
وتتضمن عملية الدراسة . يـتطلب إنشـاء أي كيان للنشر قيام الحكومة بدراسة الطلب وإصدار الموافقة      
ن المطلوب ذاته بل تمارس وإصـدار التصـريح الكثيـر من المحاذير والقيود التي ال تتعلق فقط بالكيا             

الحكـومة سيطرة شديدة على حجمه وهيكله ومجال نشاطه وفقا لما تحدده الحكومة، ومعنى ذلك أنك قد                 
تلبـي جميع الشروط المطلوبة ولكن شركتك لن ترى النور ألن الحكومة لم تمنحها فرصة الخروج إلى                 

 .حيز الوجود
 

ة حكومية صارمة، وإذا تبين أن مادة منشورة انتهكت بمجرد تأسيس شركة للنشر، تخضع أنشطتها لرقاب    
بـأي شكل من األشكال حدود المحظور فإنها تصبح عرضة لدفع غرامة، وقد ينتهي األمر إلى إغالق                 

 .أبوابها أو تحميل القائمين عليها المسئولية الجنائية
 

 المتعلقة بحق المواطنين في     وال شـك أن هذه الالئحة تعد انتهاكا للمادة الخامسة والثالثين من الدستور            
أنا أقر بحقك في    .  "الـرأي الحر والصحافة الحرة، وسأبين فيما يلي مخالفة هذه الالئحة لروح الدستور            

ويتعلق اختيار من يمثلك    . األكـل، أما عملية األكل ذاتها فال يمكن أن تتم إال من خالل أشخاص آخرين              
ثناء عملية األكل أن اعترض هذا الممثل على الشروط         وإذا حدث أ  . فـي األكل على رأيي وموافقتي أنا      

 ". يا لألسف. التي وضعتها للطعام سيتم إلغاء جميع صالحيات ممثل األكل على الفور
 

وهـذا يذكرنـي بشيء قرأته عن الثورة الثقافية العظيمة، فبعد حظر نشر مجموعة مختارة من أعمال                 
مختارات من قصائد زهو دى     "ر نشر نشرت له     مارشـال زهـو دى يبدو أنه نجح في العثور على دا           

وهكذا يتضح أن نظام السيطرة على      ". غير قانونية "ولكـن الدار تعرضت للنقد ألن عملية النشر كانت          "
الصـحافة المخالف للدستور ال يسلب المواطنين العاديين فقط من حقهم في التعبير، بل يسلب كذلك حق          

عندما أصبح خروشوف خارج نطاق السلطة ولم يجد سبيال    . لحرةقائد ال حول له وال قوة في الصحافة ا        
لنشـر مذكـراته المسجلة على أشرطة في االتحاد السوفييتي، كان كل ما استطاع أن يفعله هو تهريب                  

ولعله في تلك اللحظة قد     . األشـرطة إلى مطابع التايمز األمريكية ودار آندرو البريطانية األلمانية للنشر          
" على مسرح "ه لم يفعل شيئا لتطبيق حق حرية الصحافة بشكل أو بآخر أثناء وجوده              أصـابه الـندم ألن    

 .السلطة
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ولـيس من الصعب علينا اآلن تفعيل حرية المواطن، فكل ما سنحتاج إليه هو إضافة  بضع كلمات إلى                   
افة إن ممارسة حق المواطنين في حرية الرأي وحرية الصح        :  "المـادة الخامسة والثالثين من الدستور     

ويتم إلغاء جميع القوانين أو اللوائح أو األوامر        . واالنضمام لعضوية المنظمات ليست بحاجة إلى موافقة      
 ".اإلدارية التي تسلب الحقوق الممنوحة بموجب الدستور

 
 حرية الدين وحرية ممارسة األنشطة الدينية) ٦
 

يتمتع مواطنو جمهورية الصين الشعبية : "تنص المادة السادسة والثالثين من الدستور الحالي على ما يلي
 .، ولكن هذه الفقرة تحتاج إلى شيء من التعديل والتحسين"بالحرية الدينية

 
يتمتع مواطنو جمهورية الصين الشعبية بالحرية الدينية       : " يجـب تعديل هذه المادة لتصبح كما يلي        :أوال

بة بمكان أن ينتزع العالم الخارجي      وغنى عن الذكر أنه من الصعو     ". وحـرية ممارسة األنشطة الدينية    
حـرية الفرد في التمسك بالعقيدة الدينية الراسخة في قلبه، وهنا تكون الحماية مطلوبة لحرية الفرد في                 

وهناك ارتباط بين األفكار واألفعال بطبيعة الحال، ولذلك أعتقد أن التعديل المقترح  . ممارسة شعائر دينه  
 .نيةسيضمن كمال التمتع بالحرية الدي

 
 من  نسخة طبق األصل   من المادة السادسة والثالثين من الدستور ألنها         ٣ أقتـرح استبعاد البند      :ثانـيا 

يجب على مواطني جمهورية الصين الشعبية وهم يمارسون حقوقهم         " المادة الواحدة والخمسين ونصها     
 ينتهكوا الحقوق   وحـرياتهم أال يلحقـوا ضـررا بمصـلحة أمتهم أو مجتمعهم أو صالحهم العام، وأال               

هذه المادة تتعلق بجميع مواد وبنود الدستور ابتداء من المادة          ". والحـريات القانونية للمواطنين اآلخرين    
الثالثة واألربعين حتى المادة الخمسين، وهي قيد عام على ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم، وهى              

 من المادة ٣المنطقي أن يتكرر النص في البند    بطبـيعة الحـال تتضمن تقييد الحرية الدينية، وليس من           
. السادسـة والثالثين، وفضال عن ذلك فإن وجوده يثير الشكوك حول وجود تمييز ضد األنشطة الدينية               

 .ولذلك أعتقد أنه يجب حذفها
 
 ضرورة إصالح هياكل المجالس النيابية الشعبية) ٧
 

في شئون الدولة، وال يمكن تكوينه إال       يضـطلع الكونجـرس الشـعبي الوطني بمسئولية صنع القرار           
، ويصدر الكونجرس قراراته بوصفه الجهاز التشريعي       "انتخابات مباشرة تجرى بصفة منتظمة    "بواسطة  

ولكن جميع أعضاء الكونجرس الشعبي الوطني      ". التفرغ الكامل والمكافأة الكاملة   "لألمـة علـى أساس      
، وبعقد الكونجرس جلسة عامة واحدة كل سنة في         الحالـي غير متفرغين أي أنهم يعملون بعض الوقت        

ومعنى ذلك أن نواب الشعب من جميع أنحاء الصين ال يجتمعون معا إال مرة واحدة في                . مديـنة بكين  
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فما هو مقدار تأثير هؤالء النواب في عملية        . السنة، بينما يقضون بقية الوقت في إنجاز أعمالهم الخاصة        
 ألمة؟صنع القرارات المتعلقة بشئون ا

 
 عضوا، وأعضاء   ١٥٠ينـتخب الكونجـرس على مدى السنين السابقة لجنة دائمة تتكون من أكثر من               

 غير متفرغين، وال يحصلون على رواتب من اللجنة         – مثلهم مثل أعضاء الكونجرس      –اللجـنة الدائمة    
 . الدائمة وال يذهبون للعمل فيها رغم أن العمل في اللجنة هو وظيفتهم األصلية

 
ـ  م أعضـاء اللجـنة الدائمة ألعلى سلطة تشريعية في الدولة يعملون بعض الوقت كموظفين غير                معظ

 أليس هذا شيئا مخالفا للعقل؟. متفرغين
 

يجب إلغاء اللجان الدائمة للكونجرس : أوال. أعتقد أنه من الضروري إصالح الكونجرس الشعبي الوطني
ن ينتخب المواطنون نواب الشعب المتفرغين طول       يجب أ : ثانيا. الشـعبي الوطني على كافة المستويات     

الـوقت انـتخابا مباشـرا وبصفة منتظمة ليكون الكونجرس مجلسا نيابيا دائما يقوم بمسئولياته مباشرة                
يضم الكونجرس الشعبي الوطني في الوقت الحالي نحو ثالثة آالف شخص، وال يمكن             . وبصـفة يومية  

وهذا المجلس يهتم بالجوانب    .  أي قضية بالعمق المطلوب    لهـذا الحشـد الكبيـر أن يناقش في اجتماعه         
ولكي تزداد فاعلية الكونجرس ال بد من تخفيض عدد         . الشـكلية البحـتة ويعتبر مضيعة للوقت والمال       

أعضـائه بنسـبة كبيـرة، ويجب أال يزيد عدد أعضاء الكونجرس الشعبي الوطني عن ثالثمائة عضو                 
 .طات الكونجرس الشعبي الوطني ولجنته الدائمةويجب أن تكون لهم كافة مسئوليات وسل

 
والواقـع أن هـذه اإلصالحات التي يجب إدخالها على الكونجرس الشعبي الوطني تتطلب تعديل الجزء            

ويجب علينا القيام بأعمال كثيرة، ومن األهمية بمكان أال         . الثانـي من الباب الثالث من الدستور الحالي         
 .التذليل طالما كانت الفكرة واضحةتكون هناك صعوبات تستعصي على 

 
بصـرف النظر عن التعديالت الدستورية، هناك حاجة إلى تعديل القواعد التنظيمية واللوائح اإلجرائية              
للكونجـرس الشعبي الوطني، وال بد أن يدفع الكونجرس رواتب لجميع النواب ولرؤساء اللجان ونوابهم      

). بصرف النظر عن المدعوين بصفة مؤقتة     (تشارين  وجمـيع العاملـين اآلخـرين واألخصائيين والمس       
ويجـب علـيهم طـوال مـدة بقائهم في الكونجرس أال يشغلوا أية مناصب أخرى لبعض الوقت أو أن             
يتقاضـوا أية رواتب أو مكافآت أو مزايا أو إضافات من أي حزب أو أي كيان سياسي، وال يجوز لهم                    

 .رف أو حزبأن يأخذوا أية تبرعات أو هبات ثمينة من أي ط
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و " نشرة الكونجرس الشعبي الوطني"أما أمانة الكونجرس الشعبي الوطني فال بد أن تنشر بصفة منتظمة  
. ، الخ "التشريعات المجمعة "و  " السـجالت المجمعـة للبـيانات المقدمة في الكونجرس الشعبي الوطني          "

ة محدودة التوزيع ويتم تأخير     ويجوز وضع المواد المتعلقة بالموضوعات بالغة السرية في نشرات خاص         
أما بقية المواد األخرى فال بد من جعلها متاحة بصفة منتظمة لعموم الجمهور مع االلتزام               . موعد نشرها 

بإعطاء الحقائق حتى يكون المواطنون في الوقت المناسب على دراية بأنشطة المجلس التشريعي وبآراء              
يل إثبات المواد ومساعدة الناخبين على مراقبة نوابهم        ويعتبر هذا اإلجراء أيضا من قب     . الـنواب فـيها   

 .والتفكير في كيفية إعطاء أصواتهم في االنتخابات التالية
 
اسـتخدام الكونجـرس الشـعبي الوطني والمؤتمر االستشاري السياسي للشعب الصيني            ) ٨

 لتكوين مجلس تشريعي ثنائي األطراف
 

ء الصين وهما اجتماع الكونجرس الشعبي الوطني       في مختلف أنحا  " االجتماعين"فـي كـل عـام نعقد        
واجتماع المؤتمر االستشاري السياسي للشعب الصيني من القمة إلى القاعدة، ويمثل انعقادهما حدثا كبيرا 

تنظم أحد هذين االجتماعين وهو اجتماع المؤتمر االستشاري السياسي للشعب الصيني . على أوسع نطاق
وبناء على تعريف المؤتمر االستشاري السياسي للشعب الصيني        .  الصين منظمة سياسية تعتبر فريدة في    

جميع . الـذي ورد فـي الميثاق، تكون وظيفته األساسية هي التشاور السياسي واإلشراف الديموقراطي             
األحزاب والجمعيات والشخصيات البارزة من كافة الخلفيات العرقية والمهنية التي يتكون منها المؤتمر             

 .حكومة والسياسات وتجرى المناقشات حولهاتشارك في ال
 

إال أن دور ومكانة المؤتمر االستشاري السياسي للشعب الصيني ليس واضحا في الحياة السياسية الحالية       
ولو حدث أن اعترض أعضاء     . فـي الصـين، ولـيس هناك قانون صيني يستوجب تصويت المؤتمر           

وليس للمؤتمر  . ن القول هو ما يقوله صناع القرار      المؤتمر على بعض البنود في حاالت متفرقة جدا، فإ        
االستشـاري السياسي للشعب الصيني حق المشاركة في صنع السياسات، وبالتالي ال يمكن التوسع في               

ال جدوى من   "لكن  " مفعم بالحيوية " بقولهم إن كالمه     رويعلق الناس على المؤتم   . الـدور الـذي يـؤديه     
 ".رغم أنه ال جدوى من الكالم، يجب عليك أن تتكلمو. الكالم، وكذلك ال جدوى من الصمت

 
وال بد من تحويل المؤتمر االستشاري السياسي للشعب الصيني من هيئة           . هـذا الموقف ال بد أن يتغير      

 . استشارية إلى إحدى الهيئات التشريعية
 

 يـتكون المؤتمـر االستشـاري السياسـي للشـعب الصيني من عدة دوائر وعدة أحزاب مختلفة ومن                 
مجمـوعات ال تنتمـي إلى أحزاب ومجموعات األقليات ومن مجاالت مختلفة كاآلداب والفنون والعلوم               

 . والتكنولوجيا والعلوم االجتماعية والطب والرياضة، الخ
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ويمـثل إرادة الشـعب بطـريقة تختلف قليال عن طريقة الكونجرس الشعبي الوطني، ومن ثم فإنه من                  
ي السياسي للشعب الصيني إلى هيئة تشريعية موازية للكونجرس         الممكـن تحـويل المؤتمـر االستشار      

ويصبح الكونجرس  . الشـعبي الوطنـي وشـبيهة بمجلس الشيوخ في البرلمانات األجنبية ثنائية الغرفة            
ويتكون البرلمان في معظم الدول األوروبية واألمريكية الحديثة        . الشـعبي الوطني بمثابة مجلس العموم     

 . والمتقدمة من مؤسستين
 

وعـند وجـود هيئتين تشريعيتين متوازيتين، يجب أن يمر مشروع القانون عبر المؤسستين وأن يجتاز                
مـرحلة المـراجعات والـتوازنات قبل أن يتم إصداره، وبذلك تصبح العملية التشريعية أكثر انتظاما،                

طاء في العملية   وتصـبح المناقشات أكثر شموال، والتنفيذ أكثر قوة، وبالتالي ينخفض احتمال حدوث أخ            
 . التشريعية

 
الخطـوة األولى في تحويل وظائف المؤتمر االستشاري السياسي للشعب الصيني إلى ما يشبه وظائف               

والوسيلة . إعطاء هذا المؤتمر حق المبادرة التشريعية وحق إعادة دراسة التشريعات: مجلس الشيوخ هي
. إلى الكونجرس الشعبي الوطني لمناقشتها    األولـى هـي إعطاء المؤتمر حق تقديم التشريعات مباشرة           

الوسـيلة الثانـية هي أنه عند خروج القانون من الكونجرس ال بد من مناقشته مرة أخرى في المؤتمر                   
االستشـاري السياسـي للشـعب الصيني والحصول على أكثر من نصف األصوات لكي يتم صدوره                

من الكونجرس إلعادة الدراسة للمرة األولى، ثم       وإذا رفض المؤتمر القانون المقدم إليه       . وسريانه رسميا 
عدلـه الكونجرس وأعاده مرة أخرى للدراسة ولكن المؤتمر رفضه مجددا فإنه سيحتاج إلى أغلبية ثلثي                

 . األصوات لكي يتم إصداره
 

ري المؤتمر االستشا" أقترح إضافة عبارة " هيكل الحكومة"ولذلك فإنني بالنسبة للمادة الثالثة من الدستور 
 ". الكونجرس الشعبي الوطني" بعد " السياسي للشعب الصيني

وإذا أصـبح المؤتمـر االستشاري السياسي للشعب الصيني ضمن الهيئات التشريعية فال بد من إدخال                
 .إصالحات عميقة على هيكله التنظيمي وعضويته وأسلوب أدائه للعمل

 
 إصالح هيكل الحكومة المحلية) ٩
 

سلوب الذي سنتبعه في إصالح الكونجرس الشعبي الوطني إلصالح المستويات          يجـب أن نتبع نفس األ     
بما في ذلك البلديات الواقعة     ( أي على مستوى األقاليم      –األربعـة لمجالس الكونجرس الشعبية المحلية       

بما في ذلك المدن    (وعلى مستوى المقاطعات    ) مباشـرة تحـت  الحكومة المركزية وأقاليم الحكم الذاتي         
ـ  وال بد من تحقيق ذلك . وعلى مستوى الدوائر االنتخابية األصغر    ) ز الـواقعة فـي المقاطعات     والمراك

 . بإدخال ما يلزم من تعديالت على مواد الدستور
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أن : ولن نتعرض لهذا الموضوع بالتفصيل في هذا المقال، لكن بدال من ذلك ال بد أن نؤكد نقطة واحدة                 
شعبية المحلية على كافة المستويات ورؤساء الحكومات المحلية        يتم انتخاب جميع النواب في المجالس ال      

 .باالقتراع المباشر في انتخابات تنافسية دون استثناء
 

ومـن المالحـظ فـي الوقت الحالي أن النواب في مجالس الكونجرس المحلية بما فيهم رئيس المجلس                  
. المجالس من موقع إلى آخر    ورؤسـاء الحكـومات المحلـية كثيرا ما يتنقلون طوال مدة انتخابهم في              

وعـالوة علـى ذلك، هناك عدد كبير من رؤساء المجالس اإلدارية الجدد الذين كانوا يعملون بصفتهم                 
الرسـمية في مناصبهم ثم أكدت اللجنة الدائمة لمجلس الكونجرس الشعبي المحلي وجودهم بأثر رجعى               

أي أنهم يصلون إلى    .  مرشح واحد  فـي تلـك المناصـب ورشحتهم لها في انتخابات ال يوجد فيها إال             
أو بعبارة أخرى، كأنهم كانوا يقرئون أفكار الناخبين، ثم         . المناصـب أوال، وبعـد ذلك يتم تثبيتهم فيها        

ولحل هذه المشكلة ال بد من إجراء انتخابات يتنافس فيها المرشحون الجدد            . يخـتارون لهـم من يمثلهم     
وفى ظل هذه الظروف، لن     . نتخابهم باالقتراع المباشر  على منصب رئيس الحكومة المحلية وأن يكون ا       

 يضمن المرشحون الفوز في االنتخابات، بل ستزداد أمامهم المخاطرة وتنخفض التنقالت االعتباطية التي 

 .يقم بها المسئولون المنتخبون في المناصب العامة في الفترات الواقعة بين االنتخابات
 

  فيها تعليق الدستور تحديد واضح للحاالت التى يتم) ١٠
 

تقرير إن الدولة في حالة حرب، وإعالن حالة الطوارئ، وتعليق تنفيذ           "١٤أقتـرح إضـافة البـند رقم        
 يوما من صدوره، ال بد أن يتلقى        ٥٠خالل  :  ٦٢إلى المادة   " نصـوص معينة من الدستور لفترة زمنية      

ية من أكثر من نصف األقاليم      إعـالن حالـة الطـوارئ موافقة من قرارات مجالس الكونجرس الشعب           
 يوما من   ١٨٠والمـناطق المسـتقلة والبلديات الخاضعة للحكومة المركزية مباشرة، ويظل ساريا لمدة             

وإذا لم يتم رفع حالة الطوارئ في الموعد النهائي المحدد، يمكن أن تظل حالة الطوارئ               . تاريخ صدوره 
 . على النحو المذكور أعاله يوما أخرى شريطة الحصول على موافقة٨٠سارية لمدة 

 
لقد علمنا تاريخ   . إن التحديد الواضح للعملية الخاصة بتعليق الدستور من شأنه أن يحمى سلطة الدستور            

 . جمهوريتنا دروسا أليمة تتعلق بهذا الموضوع
 

. لـم يكـن دستور بالدنا على مدى تاريخنا الطويل يجد االحترام الالئق بوصفه القانون األساسي للبالد                
وتم تعطيل الكونجرس   .  ظل الدستور معطال دون أي إجراء يذكر       ١٩٧٤ إلى   ١٩٦٦وفـى الفترة من     

. الشـعبي الوطنـي الذي يعتبر اسميا أعلى هيئة تشريعية في البالد كما توقفت لجنته الدائمة عن العمل                 
دة بصفة مطلقة   بطبيعة الحال موجو  " أو القوة الملهمة العليا   "وطـوال تلـك الفتـرة ظلت السلطة العليا          

وصدرت آنذاك  . وداسـت تحـت أقـدامها سـلطة الدسـتور، وأثر ذلك على حياة كل مواطن صيني                
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النصوص التي وضعتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن تقوية أعمال األمن العام أثناء              "
النصوص الستة بشأن   "م  والتي يشار إليها من قبيل االختصار باس      " ثـورة البـروليتاريا الثقافية العظيمة     

 .، وورد في نصوصها أن الهجوم على لين بياو يعتبر بمثابة مشاركة في الثورة المضادة"األمن العام
 

لكن، طالما أن الدستور نفسه ال يتضمن نصوصا . وقد يجادل البعض أن الثورة الثقافية كانت حدثا فريدا      
قف يشبه الثورة الثقافية أو مثلها أو حتى عند         لعملـية تعلـيقه فإن تعليق الدستور تماما عند حدوث مو          

وهنا . ألن الدستور لم يتضمن أي نص في هذا الشأن        " مفهوما"حدوث ثورة ثقافية صغيرة سيكون أمرا       
 و ١٩٥٤الصادرة سنة   (تكمـن المأسـاة في هذا النقص الذي جاء في كل من دساتير الصين األربعة                

 .نها نصا ينظم تعطيله أو تعليقه، فلم يتضمن أي دستور م)١٩٨٢ و١٩٧٨ و١٩٧٥
 

وانطالقا من فترة   .  وعـندما نعدل دستورنا اآلن، ال بد ونحن في وقت السلم أن ندرك الخطر الموجود              
االسـتقرار الوطنـي الطـويلة التي شهدتها البالد يجب وضع نصوص مشددة بشأن إجراءات تعطيل                

 فإذا وضعنا هذه اإلجراءات سنضمن عند       .الدسـتور أو وقف العمل به بصفة جزئية في حالة الطوارئ          
حدوث حالة خاصة في البالد أن نجد طريقة للتعامل مع الظروف الموجودة مع االستمرار في اإلذعان                

ومن ناحية أخرى، سيصبح من السهل على الشعب ككل التحكم في تنفيذ الدستور ومناهضة              . للدسـتور 
دستور لم يحددها الدستور ستصبح بمثابة إجراء غير        أية أنشطة مخالفة للدستور، وأي طريقة لتعطيل ال       

لكن إلى من سيقدم الشكوى؟ من      . دستوري، ومن الممكن ألي مواطن أن يقدم شكوى في هذا الموضوع          
 .المؤكد أننا سننشئ محكمة دستورية في ظل التعديالت الدستورية المقترحة

 
كبيرة بالنسبة إلدارة شئون الدولة بطريقة      ، ويعتبر تعديل الدستور الصيني مهمة       أساسيالدستور قانون   

وحيث أن جميع القوة في جمهورية الصين الشعبية تنتمي إلى الشعب، في            . جـيدة وضمان األمن العام    
وعلى الحكومة أن تشجع جميع المواطنين على       . شك أن من حق الشعب أن يناقش التعديالت الدستورية        

 ولتشجيع المواطنين على إجراء مناقشات موسعة       . المشـاركة فـي المناقشـة والتعبيـر عـن الرأي          
واستكشاف مختلف اآلراء حول مختلف القضايا، ال بد من نشر الجوانب المتعلقة بمسودة المقترحات في               

وال يجوز االستمرار في    . الجـرائد قـبل تقديمها إلى الكونجرس الشعبي الوطني إلقرارها بستة أشهر           
باالة والسرية كما كان الحال في مناسبات سابقة عندما تم تعديل          ممارسـة هـذه العملـية بالفتور والالم       

أما اآلن، فنحن   . الدسـتور واسـتمع عدد قليل من الخبراء على أعلى مستوى إلى عدد قليل من اآلراء               
نـناقش الدسـتور تحت ظروف جديدة ونحن نقف على أعتاب مرحلة جديدة وفى بداية الوالية الجديدة                 

وهكذا ال بد أن نكون قادرين على الحصول على         . يادة الجديدة للحزب الحاكم   لألجهـزة الحكومـية والق    
 .مناخ جديد
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وفضال عن ذلك فإن عملية مناقشة التعديالت       . إن مزيدا من االستعداد سيؤدى إلى تسريع العمل الفعلي        
اهيم الدسـتورية علـى المستوى الشعبي الواسع من شأنها رفع مستوى المعرفة بالدستور وتعميق المف               

وهى أيضا عملية للتقليل من حدة الجهل القانوني        . الدسـتورية وزيادة وعى المواطنين ووعى الموظفين      
 .والجهل الدستوري والقضاء على الكثير من المآسي التي ال مبرر لها وهى في مرحلة المهد

 
 .ومن صميم قلبي أتمنى لبلدنا نجاحا كبيرا في تعديل الدستور هذه المرة

 
 

 مالحظات
 

(1)  The Complete Book of World Constitutions, Qingdao Chubanshe Publishing   
House, 1997 
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