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أثار السلطان محمد الخامس، ملك ماليزيا، جدًال كبيرًا بعد تخليه عن منصبه ألسباب مجهولة، وبعد عامين من تسلمه لواليته، 
ليكون أول ملك يتنازل عن العرش في تاريخ البالد

هوامش

معن البياري

كــانــت األلــســنــة الــطــويــلــة ســتــأخــذ راحــتــهــا فــي الــثــرثــرة 
والــقــيــل والــقــال، وفــي التأليف والــتــخــريــف، فــي مالعب 
السوشيال ميديا وغيرها، لو أن امللكة رانيا )48 عاما(، 
عقيلة عاهل األردن، لم يصدر مكتبها بيانا توضيحيا، 
األردنيني  أثواِبها وفساتينها، يخبر  بشأن مالبسها، 
)وغـــيـــرهـــم( أن هـــذه املـــالبـــس هـــدايـــا، أو مــســتــعــارة، أو 
ضة. بدا األمــر شديد 

ّ
مشتراة بأسعار تفضيلية مخف

الغرابة، فكيف مللكة ترتدي فستانا تستعيُره ثم تعيده 
ــه.. أليس فــي وسعها أن تشتريه؟ يوضح  إلــى أصــحــاب
 
ً
البيان أن هذا األمر )املستهجن بتعبيره( »يعد ممارسة

 
ً
 عامليا« و«متعارفا عليها« بني دور األزياء وسيلة

ً
شائعة

إلبراز تصاميمها، غير أن البيان يستدرك، حتى ال ُيظّن 
ه، بأن امللكة ال تــرّوج أيا من القطع 

ُّ
ما ال ُيستحسن ظن

التي ترتديها، إال في حال كانت التصاميم أردنية. 
هم إصدار امللكة هذا البيان، فمقامها 

ُ
لم يستمزج بعض

 ترتديها، 
ً
أرفع من أن ُيشتهر عنها أنها تستعير ألبسة

وأنها تشتري مالبسها بأسعار تفضيلية، بل وأنها 
ــاذا إذن تــركــت لــلــعــاّمــة؟  ــهـــداة إلــيــهــا. مــ تــلــبــس أزيـــــاء مـ
، في زمن 

ٌ
ولكن، من قــال إن امللكيات في العالم باقية

ثورة اإلعــالم املهولة، الرقمي وغيره، على ذلك السمت 
الطوطمّي الذي يحشرها في علوٍّ ُينجيها من سماع أي 
صوت آخر، غير الذي يزاول التبجيل والتقديس.. ال، لم 
يعد في األرض شيٌء مثل هذا، وإن ثّمة بعض منه في 
بقٍع قليلة. وامللكة رانيا التي اعتبرتها  مجلة »هاربر 
آند كوين«، في العام 2005، ثالث أجمل امرأة في العالم، 
تعرف أن الدنيا اآلن ليست تلك التي كان الناس فيها 
ــك، عندما ُيشيع عنها موقع  ــذل على ديــن ملوكهم. ول
ــاء، »UFO No More« أنها  ــاألزي إلكتروني مختص ب
السيدة األكثر إنفاقا على املالبس بني نساء العائالت 
ــق املــوقــع، أرقـــام مبالغ  ــم، وينشر فــري ــعــال امللكية فــي ال
ــتــب أن املــلــكــة أنفقتها فــي الــعــام 2017 على 

َ
بــاهــظــة ك

ب هــذا كله، ال 
ّ
ــكــذ

ُ
املــالبــس، فــإن جاللتها ال بد من أن ت

لشيء إال ألنه غير صحيح، سّيما وأن األردنيني، من 
قصيري األلسنة أو طويليها، لن يمّرروا أخبارا كهذه، 
ــو أن األمــر يتعلق بــزوجــة امللك،  مــن دون غمز وملــز، ول

وليس بامرأٍة عضو في مجلس بلدي مثال. 
لم يأت البيان على املبالغ التي أظهرها أولئك )328 ألف 
دوالر في 2017(، لكنه أفاد بأن امللكة تعرف أن االنتقاد 
 عندما يتحّول 

ٌ
جزء من العمل العام، غير أن األمر مختلف

ــى أســلــوب السخرية  ــلــجــوء إل إلــى »اخــتــالق املعلومة وال

واالستهزاء املؤسف«. واستطرد أن التركيز على مالبس 
زوجات القادة في دول عديدة، واتهامهّن بـ »اإلســراف«، 
، ليس جديدا. ولفت إلــى أن بعضهم 

ّ
 أو بغير حــق

ّ
بحق

 عن 
ً
ى املنهج ذاته »لتصوير امللكة بعيدة

ّ
في األردن يتبن

الواقع«. والظاهر أن رانيا فيصل صدقي الياسني )اسم 
رت في تغريدٍة، 

ّ
امللكة قبل زواجها في 1993(، والتي حذ

مّرة، من تأثير سلبّي لشبكات التواصل االجتماعي على 
ــه على مواقع 

ُ
عقول األطــفــال والــشــبــاب، »إذ لكل غــرض

التواصل االجتماعي«، الظاهر أنها رأت االفتراء بشأن 
 مما أقــدم عليه 

ً
أثوابها وفساتينها شأنا أكثر جسامة

ــا تحّدث في جلسٍة للبرملان، عن وجود 
ّ
نائٌب أردنـــي، مل

ــحــُدث حتى فــي خاليا  ملكنْي فــي األردن، وهــو مــا ال ي
النحل )بتعبيره(، في إشارة إلى »نفوذ« للملكة التي لم 
رك أمُره للمجلس النيابي الذي أحاله 

ُ
ب على زعمه، وت

ّ
تعق

إلى التأديب، وحــذف كلمته من املحاضر. على غير ما 
ا وجه نائب إخواني سؤاال في البرملان للحكومة 

ّ
فعلت مل

عن عمل مؤّسسة تحمل اســم امللكة رانــيــا، فـــرّدت، في 
تغريدٍة، بأنها، مع احترامها صاحب السؤال، ال تعرف 
شيئا عن هذه املسألة. وعلى صلٍة بهذا وغيره، كان الفتا 
جدا أن ينفي الجيش األردني، في بياٍن معلن، أي عالقة 

ها مع شقيٍق للملكة. 
َ
لشركة يمتلك نصف

م املستشارة أنجيال 
ّ
ختار في أملانيا ألن تسل

ُ
 ت

ٌ
ملكة

ميركل جائزة جودة القيادة، وتزور مدرسة تالميٍذ من 
الالجئني الروهينغا فــي بنغالدش، وتـــرّد على ســؤاٍل 
 بمشاركة اإلخوان املسلمني 

ً
لشبكة سي إن إن مرحبة

فــي االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي بــلــدهــا، وتــنــجــو مــن فــخٍّ 
حاولته قناة العربية في مقابلٍة معها، فرّدت على سؤال 
 تسترسل وسائط 

ٌ
بأن السياسة ليست مجالها، ملكة

إعــالم عاملية في التأشير إلى الكالسيكية الراقية في 
ملبسها، بتصاميم أزيائها الشرقية واملحتشمة، هذه 
امللكة ستتعّزز منزلتها في عيون مواطنيها، وهي تعلن 

أنه يحُدث أن تلبس أزياء ُمستعارة.

مالبس الملكة

وأخيرًا

تعزّز الملكة رانيا 
منزلتها في عيون مواطنيها، 

وهي تعلن أنه يحُدث أن تلبس 
أزياء ُمستعارة
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سالطين ماليزيا
بعدما تخلّى الملك عن عرشه

كوااللمبور ـ العربي الجديد

أثار السلطان محمد الخامس، ملك 
بعد تخليه  كبيرًا  جـــداًل  ا،  يزي ل ما
عن منصبه ألسباب مجهولة، في 
السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، 
عــد عــامــن مــن تسلمه لــواليــتــه، ليكون  وبــ
أول مــلــك يـــتـــنـــازل عـــن الـــعـــرش فـــي تــاريــخ 
ماليزيا، منذ استقاللها عن بريطانيا عام 
1957. أفــاد العديد مــن التقارير اإلعالمية 
ــامـــس، الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر  ــخـ ــــأن مــحــمــد الـ بـ
49 عــامــا، ربــمــا تخلى عــن الــعــرش مــن أجل 
امــرأة، بعد رواج شائعات حول زواجــه من 
ــروســيــة السابقة أوكسانا  ملكة الــجــمــال ال
فــويــفــوديــنــا، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 25 عــامــا، 
خــالل عطلة مرضية استمرت شهرين في 
موسكو، في أواخر عام 2018. وقد يتساءل 
معظمنا عن االمــتــيــازات التي تخلى عنها 
محمد الــخــامــس. هــنــا، تــقــدم لــكــم »الــعــربــي 
ــــول طــبــيــعــة نــظــام  الــــجــــديــــد«، تــفــاصــيــل حـ
الــحــكــم فــي مــالــيــزيــا، ومـــن الــحــاكــم الفعلي 
فيها. تعتبر ماليزيا دولة ملكية انتخابية 
دســـتـــوريـــة فـــيـــدرالـــيـــة، أعـــلـــى ســلــطــة فيها 

)Getty( هل غادر من أجل امراة؟

ــيــة متمثلة برئيس  ــيــدرال ــف هــي الحكومة ال
الـــوزراء، في حن ينتخب امللك الــذي يمثل 
رئـــيـــس الــــدولــــة، والــــــذي يــطــلــق عــلــيــه اســم 
»يانغ دي بيرتوان أغونغ«، من بن تسعة 
سالطن يتناوبون على حكم البالد، وفترة 
ــل مــنــهــم تــمــتــد لــخــمــس ســـنـــوات.  واليــــــة كــ
ويتشابه نظام الحكم في ماليزيا مع نظام 
وستمنستر البرملاني )سمي نسبة ل قصر 
وســتــمــنــســتــر، مــقــر الـــبـــرملـــان الــبــريــطــانــي(، 
وهــو مــن مخلفات االستعمار البريطاني، 
ــقــضــائــيــة باستقاللية  وتــتــمــتــع الــســلــطــة ال
عن السلطات التشريعية والتنفيذية، وفقا 

ملوقع »وورلد أتالس«.
تعتبر الحكومة الفيدرالية املاليزية أعلى 
مستوى من السلطة في ماليزيا، ومقرها 
في بوتراجايا، وتنقسم إلى ثالث سلطات؛ 
تشريعية وقضائية وتنفيذية، تناط إلى 
ــــوزراء،  مــجــلــس الــــــوزراء بــرئــاســة رئــيــس الــ
الذي يشترط أن يكون مسلما، وعضوًا في 
مجلس النواب )يشكل مع مجلس الشيوخ 
ــالـــيـــزي(، وفــقــا ملــوقــع »ســتــادي  الـــبـــرملـــان املـ

كانتري«.
ــة فــي  ــ ــعـ ــ يـــتـــمـــتـــع املــــلــــك بـــصـــالحـــيـــات واسـ

الدستور املاليزي، إال أنها ليست مطلقة 
عــلــى أيـــة حـــال، ويــمــثــل رأس هـــرم السلطة 
الدينية فــي كــامــل الــبــالد، والــقــائــد األعلى 
لــلــقــوات املــســلــحــة، كــمــا يــتــمــتــع بــحــصــانــة 
ــقــــانــــون، بــاســتــثــنــاء املــحــكــمــة  ــة مــــن الــ ــامـ تـ
ــيــــس الـــقـــضـــاة  ــــن رئــ ــة مـ ــفــ الــــخــــاصــــة، املــــؤلــ
وقــضــاة املــحــكــمــة الــعــلــيــا.  بــاإلضــافــة إلــى 
ــة. كــمــا  ــ ــاديـ ــ ــــحـ قـــاضـــيـــن مــــن املـــحـــكـــمـــة االتـ
ــزي بـــســـلـــطـــة الـــعـــفـــو،  ــيــ ــالــ ــلــــك املــ يـــتـــمـــتـــع املــ
تعليق أو تخفيف األحكام التي تفرضها 
املحاكم العسكرية والشرعية في األراضي 
االتحادية، بموجب مشورة مجلس العفو، 
كما يمكن أن يــمــارس السلطة التنفيذية 
كرئيس للدولة، بمشورة مجلس الــوزراء، 
ولديه صالحيات تقديرية الختيار رئيس 

الوزراء. 
إال أنــه ال يستطيع إقــالــتــه، بــاإلضــافــة إلى 
صالحيته بــالــرفــض أو املــوافــقــة عــلــى حل 
الــبــرملــان، بــنــاء عــلــى طــلــب رئــيــس الــــوزراء 
ــــوانـــــن جــــــديــــــدة، أو  ــــض أي قـ ـ ـ ـ ـــط، ورفـ ــقـ ـ فـ
ــة، بــحــســب  ــمـ تـــعـــديـــالت عـــلـــى قــــوانــــن قـــديـ

موقع »ذا ستار«.
أصبح من الشائع أن يتولى رئيس مجلس 

الوزراء منصب وزير املالية منذ عام 1998، 
ــرغــم مــن أن الــدســتــور ال ينص على  على ال
ذلـــك، إال أن صــالحــيــاتــه األســاســيــة توجب 
على امللك الرجوع إلى مشورته قبل اتخاذ 
ــرارات، مــثــل حـــل الــبــرملــان،  ــ ــقـ ــ الــعــديــد مـــن الـ
ــه تــأثــيــرًا كــبــيــرًا لــلــغــايــة في  ــا يــعــنــي أن لـ مـ
ا ملوقع 

ً
عملية صناعة القرار بماليزيا، وفق

ي امللك 
ّ
»وورلد أوف باز«. عموما، بعد تخل

عــن عــرشــه، صــدر بــيــان عــن القصر امللكي، 
جــاء فيه أن »جاللته يخبر شعب ماليزيا 
ــفـــاظ عـــلـــى الــــوحــــدة  ــلـــحـ أن يـــظـــل مـــتـــحـــدًا لـ
والتسامح والعمل معا«. ولم يصدر تعليق 
ــعـــات الـــتـــي تــــــدور حـــــول زواج  ــائـ عـــلـــى الـــشـ
املــلــك مــن ملكة الــجــمــال الــروســيــة أوكسانا 

فويفودينا، وصحته.
كان السلطان محمد قد أخذ إجــازة طبية 
في نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد بضعة 
أيــــــام ظـــهـــرت صـــــور لـــــه، قـــيـــل إنـــهـــا أثـــنـــاء 
زواجــه من أوكسانا البالغة من العمر 25 
سنة، بحسب موقع »هللو«. وقيل إن امللك 
وأوكسانا، ملكة جمال موسكو السابقة، 
قد تزوجا في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــيـــا، وأقـــامـــا زفــافــا  فـــي بــارفــيــخــا، فـــي روسـ
تقليديا فــي املــاليــو فــي ماليزيا. وورد أن 
أوكسانا اعتنقت اإلســالم وغيرت اسمها 
إلــى ريهانا أوكسانا جورباتينكو. وقــال 
القصر أيضا إن امللك يستعد للعودة إلى 
مسقط رأسه في والية كيالنتان. ولم تتم 
بعد تسمية خليفة لــه، وسيستمر بيراك 
سلطان نازرين معز الدين شاه، الذي كان 
ينوب عــن امللك أثــنــاء إجــازتــه الطبية، في 

شغل منصبه بالوكالة.

تعتبر ماليزيا دولة 
ملكية انتخابية 

دستورية فيدرالية، 
أعلى سلطة فيها هي 
الحكومة الفيدرالية 

■ ■ ■
يتمتع امللك بصالحيات 

واسعة في الدستور 
املاليزي، إال أنها ليست 

مطلقة على أية حال

■ ■ ■
أصبح من الشائع أن 
يتولى رئيس مجلس 
الوزراء منصب وزير 
املالية منذ عام 1998، 

على الرغم من أن 
الدستور ال ينص على 

ذلك

باختصار


