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حمار يو�سف وجزرته ..مهرجان الد�ستور
�آخر جزرة يف ماراثون و�أْد الثورة
در� ٌّ����س يف ال�سيا�سة م��ا �أزال �أح��ف��ظ��ه من
كتاب القراءة يف ال�صف الثاين االبتدائي
عام  .1956حكاية حمار يو�سف وجزرته،
والذي يالزمني منذ عامني يف َ
مت ُّثل حال
بع�ض النا�س الكئيب.
ولأب����ن����اء ج��ي��ل��ي ال���ذي���ن ن�����س��وا ال���در����س،
ول��غ�يره��م ال��ذي��ن مل ي��در���س��وه� ،أخل�صه
بكلمات م���ع���دودات :ح��� َرن ح��م��ار يو�سف
يف ال �ط��ري��ق ،ف�ع�م��د ي��و� �س��ف �إل� ��ى ج��زرة
علقها على ر�أ����س ع�����ص��اه ،وو�ضعها �أم��ام
ر�أ���س احلمار ،فرح احلمار باجلزرة وفك
ح��ران��ه ،وانطلق ي�سعى �إل��ى اجل��زرة بكل
ج���ه���ده ،وظ���ل���ت اجل�����زرة ت�����س��ع��ى �أم���ام���ه،
وي���و����س���ف امل��م�����س��ك ب���ط���رف ال��ع�����ص��ا ف��رح
ب���إجن��ازه و�إجن���از ح��م��اره املجد الن�شيط.
انتهت احلكاية و�أظنها الحتتاج �إلى جهد
لتوزيع الأدوار ،و�إمنا قد نحتاج �إلى بع�ض
التف�صيل يف احلديث عن اجل��زرة ولي�س
عن يو�سف وال عن...
وجزرة يو�سف يف امل�شهد ال�سوري تغريت
وت��ب��دل��ت وت���ط���ورت ك��م��ا ع��ن��د (داروِن)
وال��ط��ف��رات املرتك�سة ،وتقم�صت كما يف
عقيدة �أ�صحاب امل�ساليخ ،وامن�سخت كما
عند (كافكا) و(غريغور) موظف �شركة
الت�أمني التع�س.
وكانت مرة جزرة حقيقية ،وكانت �أخرى
ب�لا���س��ت��ي��ك��ي��ة مل��ج��رد ال��ت�����س��ك�ين ،وحت��ول��ت
م��رات �إل��ى فِجلة� ،أو �إل��ى جم��رد باقة من
بر�سيم .كانت يف بع�ض املحطات ،م َُ�س ِّكنا �أو
كما يقول املجربون �شحطات (ماريجونا)
ت���ري���ح الأع���������ص����اب ،وت���رت���ق���ي ب��ال��ن��ف��و���س
ال��ظ��م���أى �إل���ى ال�����س��ل��ط��ة� ..إل���ى �أج��م��ل ما
ي��ح��ل��م��ون .مت��ظ��ه��رت م���رة يف م�صافحة
وزير ،و�أخرى يف ثرثرة مع �سفري ،وثالثة
يف جل�سة م��ع �أم�ي�ر وراب��ع��ة وخ��ام�����س��ة يف

�ي�ر
م��ت��وال��ي��ة « َوالخْ َ ���� ْي���� َل َوا ْل��� ِب��� َغ���ا َل َوالحْ َ ���مِ َ
ل رَ ْ
ِت َك ُبوهَا َوزِي َن ًة َوي َْخ ُل ُق مَا َال َت ْعلَ ُمو َن».
جزرة يو�سف املاكر املمدودة �أمام خِ ْ
ميال
بع�ض ال�����س��وري�ين جت��ل��ت لبع�ض ال��وق��ت
ك � ��إجن ��از ،يف ك ��ل ف �ق��رة �إي �ج��اب �ي��ة حتقق
م�����ص��ل��ح��ة ل��ل��ث��ورة ال�����س��وري��ة يف ق�����رارات
جم��ل�����س الأم�����ن .ك���ل ك��ل��م��ة الم��ع��ة ك��ان��ت
ج��زرة ،يعقد عليها البع�ض �أ�صابعهم �إذا
ع��دوا ،ويتباهون �إذا م��دوا ،ثم يف �شم�س
احلقيقة تبينوا �أن��ه قد ُ
بطل ما �أجن��زوا
وينجزون.
 مقررات (جنيف :)2 ومعطياته ،وم��ا ُك�� ِت��ب فيه وع��ن��ه يبلغط����وام��ي�ر ،ك����ان الإي���ج���اب���ي ف��ي��ه��ا جم��رد
ج�����زرة ..اقت�ضتها ح��ال��ة ال���ف���وران التي
ي��ع��ي�����ش��ه��ا ال�����ش��ع��ب ال�������س���وري ،ث���م ه��م��دت
الفورة ،وذهبت ال�سكرة ،ووجد من انت�شى
و�أثقل نف�سه على الر�صيف..
 وه����ي����ئ����ة احل����ك����م االن�����ت�����ق�����ايل ك���ام���ل���ةال�صالحيات..
 العنوان ال�ضخم الفخم� ،أو دينا�صوراحل�����ل ال���������س����وري امل���ن���ق���ر����ض م���� َّث����ل ق��ب��ل
انقرا�ضه �صورة للجزرة التي لهث وراءها
�صديق يو�سف امل�سكني..
 «احل��ل ال�سيا�سي» وم��ا �أدراك ما احللال�������س���ي���ا����س���ي؟! ث����م م����ا �أدراك م����ا احل���ل
ال�سيا�سي؟!
احل����ل ال�����س��ي��ا���س��ي ال�����ذي ت��خ��ط ح��روف��ه
وبنوده طائرات بوتني وملي�شيات الويل
الفقيه ك��ان وم��اي��زال (ج���زرة) .ومايزال
�صاحب يو�سف امل�سكني ،واملَ�سكنة و�صف
للم�ضاف ول��ي�����س للم�ضاف �إل��ي��ه يلهث
ويلهث..
وعلى طريق اجل��زرات املحببة التي �شط

موقفنا
د .زهير سالمV
لها لعاب الكثريين..كانت:
�آ�سِ تانة اجلميلة و�أجمل ما فيها:
جزرة (خف�ض الت�صعيد) .ا�ستنكرنا يوماً
�أن ت��ك��ون حلب ثمناً خلف�ض الت�صعيد،
لنكت�شف فيما بعد �أن حلب كانت فقط هي
ال��ع��رب��ون ،و�أن ج���زرات خف�ض الت�صعيد
من �شمع بوتني بد�أت تذوب حتت حراراة
ال��ق��ذائ��ف ال��رو���س��ي��ة ح��ي��ث علمنا وحيث
�سنعلم وم���اي���زال ي��و���س��ف مي��ار���س لعبته
بنجاح على عا�شق اجلزرات امل�سكني!
لغة ال��ت��ح��دي ،لي�ست جميلة ،والإن�����س��ان
اليتحدى قومه ،و�إمن��ا يحاول بالتعبري
ال�صارخ �أن يوقظهم� ،أن ُ
يرطم ر�ؤو�سهم
باحلجر ،على ما تقول احلكاية ال�شعبية:
�إن امل�ضبوع ،الذي َّ
ر�شه ال�ضبع ببع�ض بوله
فا�ستدرجه وا�ستتبعه ،يحتاج �أن يرتطم
ر�أ�سه بحجر و�أن ي�سيل دمه حتى يفيق.
ن��ق��ول ل��ك��ل م���ؤ���س�����س��ات امل��ع��ار���ض��ة ،ول��ك��ل
قواها احلاطبني يف حبال يو�سف وعلى
طريقته :ا���ض��رب��وا لنا م��ث�ل ً
ا واح���داً عن
�إجن���از لكم مل يكن ج���زرة ،مل يكن ك�لا ُم
ل��ي��ل حم���اه ال�صبح ب�صدقيته� .أع��ط��ون��ا
�إجن����ازاً بحجم ج��ن��اح بعو�ضة حققتموه
م��ن��ذ ان��ط��ل��ق��ت رح��ل��ة ال��ل��ه��اث وراء حلم
اجلزرات الكذوب.
ونقف اليوم �أمام خِ ْ
ميال ما ي�سمى جزرة
ال��د���س��ت��ور ..ال��د���س��ت��وري ال�����س��وري ال��ذي
�سيكون رو�سياً بقوة ما متلك رو�سية على
الأر�����ض ال�سورية م��ن ط��ائ��رات وق��ذائ��ف
و�صواريخ.
الد�ستور الرو�سي الذي ي�ضمن لالفروف
�أنْ ي�ح�ق��ق وع� ��ده م �ن��ذ ��ش�ه��ر ،2012/3
و�أع�����ي�����دوا ق������راءة ال���ت���اري���خ �إنْ ن�����س��ي��ت��م،

حجم الف�ساد يف �إيران
ع��ادت موجة االحتجاجات يف �إي���ران من
ج��دي��د �إث���ر ال��ت��ده��ور االق��ت�����ص��ادي ال��ذي
ت�����ش��ه��ده ال���ب�ل�اد وان���ه���ي���ار ���س��ع��ر ال��ع��م��ل��ة
املحلية ،وانت�شرت خالل الفرتة املا�ضية
ف���ي���دي���وه���ات ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا م��ت��ظ��اه��رون
يحملون ���ش��ع��ارات (اخ��رج��وا م��ن �سوريا
وف��� ِّك���روا ب��ح��ال��ت��ن��ا) ،ك��م��ا ن�����ش��ر نا�شطون
مقاطع و�صوراً ُتظهِر هجوم قوات الأمن
الإيرانية على املحتجني.
واندلعت كذلك احتجاجات و�إ�ضرابات يف
عدد من املحافظات وطالب املتظاهرون
احل���ك���وم���ة الإي����ران����ي����ة ب���ال���ت���ح���رك �أم�����ام
التدهور امل�ستمر يف قيمة العملة الوطنية
(ال���ت���وم���ان �أو ال���ري���ال) م��ق��اب��ل ال����دوالر
الأمريكي منذ �أ�شهر عدة.
وقال العديد من املتظاهرين من �أ�صحاب

املتاجر ممن يبيعون الهواتف املحمولة� ،إن
ارتفاع �سعر ال��دوالر يجعل �سعر الهواتف
امل�ستوردة بعيداً ع��ن متناول امل�ستهلكني،
الأمر الذي يكبِّدهم خ�سائر فادحة.
وق��د ه��وى ال��ري��ال الإي���راين �إل��ى م�ستوى
ق��ي��ا���س��ي ج��دي��د م����ؤخ���راً م��ق��اب��ل ال����دوالر
الأم��ي�رك����ي يف ال�������س���وق غ�ي�ر ال��ر���س��م��ي��ة،
موا� ً
صال خ�سائره و�سط خماوف من عودة
العقوبات الأمريكية لإيران ،بعد ان�سحاب
وا�شنطن من االتفاق النووي معها.
وق���د ف��ت��ح��ت ه���ذه الأح������داث ال��ب��اب على
م�صراعيه من �أجل احلديث مرة �أخرى
عن الف�ساد املتف�شي يف البالد والذي يقف
وراءه كبار امل�س�ؤولني؛ فقد ك�شف ع�ضو
اللجنة االقت�صادية ب��ال�برمل��ان الإي���راين
والرئي�س ال�سابق للبنك املركزي ،حممود

خالد مصطفى V
بهمني ،ع��ن م��ف��اج���أة م��ن العيار الثقيل
كما و�صفتها و�سائل �إعالم حملية ،حيث
�أع��ل��ن �أن  148مليار دوالر م��ن العمالت
الأج��ن��ب��ي��ة م���وج���ودة يف ح�����س��اب��ات �أب��ن��اء
و�أحفاد امل�س�ؤولني خارج �إيران.
وق��ال �إن «�أر���ص��دة ح�سابات �أبناء و�أحفاد
ك���ب���ار امل�������س����ؤول�ي�ن م��ن��ه��م يف احل��ك��وم��ة
والنظام واملقربني ،املوجودة خارج �إيران
تبلغ ن��ح��و  148م��ل��ي��ار دوالر» .و�أ���ض��اف
ب����أن «�أم�����وال ال�����ص��ادرات الإي��ران��ي��ة مل��دة
نحو عامني مل ن�ستطع جلبها �إلى داخل
البالد وذهبت يف ح�سابات �أبناء و�أحفاد
امل���س��ؤول�ين وه��ي م��ن اح�ت�ي��اط العمالت

وابحثوا على ال�شبكة عن الت�صريح :لن
ن�سمح لأه��ل ال�سنة �أنْ يحكموا �سورية.
ويف ت�����ص��ري��ح ردي�����ف :م���ن اخل��ط��ر على
�سورية وعلى املنطقة �أن يحكم �أهل ال�سنة
�سورية .وعذراً على اللغة الطائفية ،فهي
لغة (الفروفكم راعي د�ستوركم) العتيد.
الد�ستور اجلزرة ويلهثون!
وبع�ض النا�س �إذا �أراد �أن يجمل الد�ستور
�أن��ك��ر �أن���ه (رو���س��ي)  %100فهو ي�صر �أن��ه
�سوف ي�ضع ترامب ب�صماته عليه ليكون
جزرة دولية� ..أبهى و�أجمل ..وها هنا بيت
الق�صيد.
�أي��ه��ا امل�����ش��ارك��ون يف م��اراث��ون ال��ت��ن��ازالت،
�أي��ه��ا امل��رحت��ل��ون �إل���ى ح��ف��ل ال��ب���ْ��ص��م على
الد�ستور� ،ضمنت لكم كل التجارب �أنكم
ل��ن ت��زي��دوا ح��رف��اً ،ول��ن ُتنقِ�صوا حرفاً،
على م��ا جفت عليه �صحف ب��وت�ين ،فقد
ُرفِعت الأقالم من زمن بعيد.
�إن وجودكم يف مهرجان (�أجمل فيلم عن
حتطيم ال���دول وو�أْد ال��ث��ورات) �ضروري
لأن امل���ه���رج���ان ب��ح��اج��ة �إل����ى م�����ص�� ِّف��ق��ات
وم�ص ِّفقني.
وي��ق��ول بع�ضهم م��ت��ح��دي��اً :ن��ذه��ب ف���إن
مل ...تو�سدنا يف امل��ط��ارات احل����ذاء .مع
االحرتام للذين تو�سدوا احلذاء.
كلمات �سمعناها و�سمعناها و�سمعناها
حتى املرة ال�سابعة وال�سبعني و�سبعني..
يف ال�����ص��ف ال���ث���اين االب���ت���دائ���ي يف ك��ت��اب
ال���ق���راءة �سنة  1956ك��ان��ت ق�صة يو�سف
واحلمار واجلزرة.
يف ال�����ص��ف ال��ث��ال��ث االب��ت��دائ��ي ويف كتاب
ال���ق���راءة اجل��م��ي��ل ���س��ن��ة  1957ح��ك��وا لنا
حكاية الراعي الذي �أكله الذئب..
ذئب
ذئبٌ ..
والذي ظل يف كل مرة يناديٌ :
يا رجال.
 Vمدير مركز ال�شرق العربي

zuhair@asharqalarabi.org.uk

الأجنبية للدولة الإيرانية».
ووا�صل يف انتقاد مقدار الأ�صول املتاحة
مل�س�ؤويل احلكومة الإيرانية و�أقربائهم،
ق���ائ ً
�ل�ا« :مل����اذا ي��ع��ل��ن��ون ال��ي��وم �أن لديهم
 148م���ل���ي���ار دوالر يف ح�������س���اب���ات �أب���ن���اء
امل�س�ؤولني و�أقاربهم يف البنوك الأجنبية،
اح��ت��ي��اط��ي��ات ب��ل��دن��ا لي�ست ب��ه��ذا ال��ق��در،
فيما ح�سابات �أبناء امل�س�ؤولني �أك�ثر من
احتياطيات النقد الأجنبي لبلدنا� ،إن��ه
�أمر مثري للده�شة والقلق».
وت��اب��ع «م��ا ال���ذي يفعله ه����ؤالء اخلم�سة
�آالف م���ن �أب���ن���اء امل�����س���ؤول�ين و�أق���ارب���ه���م
ب��اخل��ارج؟ يقال �إن  300منهم يدر�سون،
ف��م��اذا يفعل ال��ب��ق��ي��ة م��ن��ه��م؟ ي��ج��ب على
احلكومة التعامل مع هذه امل�س�ألة».
وك���ان ع���دد م��ن امل�����س���ؤول�ين يف �إي����ران قد
ا َّتهموا احلر�س الثوري بال�سيطرة على
اقت�صاد البالد وطالبوا بتقلي�ص م�ساحة

تأمالت
د .زهير المزيدي V

ت����أم���ل���تُ  ..م�����س���أل��ة ( َف���� َغ����وَى) ال��ت��ي
ُو� ِ����ص����ف ب��ه��ا ال�����ش��ي��ط��ان ،ف��ه��ي من
مينحنا امل���ؤ���ش��ر مل��ع��ي��ار (اجل���م���ال)،
فالغواية التعني �سوى �أنْ (حتيد)،
يف جعل كل �شيء من حولنا مي�ضي
لي�س ع�بر ا���س��م اهلل ،ف��ال��ذب��ح حني
اليكون با�سمه للحيوان فهو غواية،
ك��م��ا �أن ال���زن���ى غ���واي���ة لأن�����ه لي�س
ِو ْفق �شروط النكاح مع �أن النتيجة
واح��دة وهو اجلماع ،وكذلك ال ِّربى
لأن��ه الي�ستقيم مع بنية االقت�صاد،
ف��� َم���ن مي���ار����س���ه ي���ك���ون ق����د غ����وى،
ف���احل���رام واحل��ل��ال ل��ي�����س الع��ت��ب��ار
ال�سوء يف ذات العملية بقدر ما �أنه
لي�س ِو ْف ��ق امل��راح��ل والأرك� ��ان التي
�شرعها اهلل تعالى.
ويف ذل������ك وق����ف����ة ح����ي����ال م��ف��ه��وم
(اجل����م����ال) ،ف��اجل��م��ي��ل ه���و ك���ل ما
ي��ن�����س��ج��م م����ع ن����ظ����ام وت�������ش���ري���ع���ات
ه���ذا ال��ك��ون ال����ذي ن��ح��ن ف��ي��ه ،وك��ل
م���ا الي�����س��ت��ق��ي��م ف��ه��و غ������اوٍ ،وع��ل��ي��ه
فللجمال درج����ات ك��م��ا ف��ي��ه ُغ��� َرف،
ف�إنْ كانت �أولى درجاته �أنْ ي�ستقيم
وين�سجم مع الت�شريعات ،فغايته يف
ال��درج��ات �أنْ تقر�أ كل ما ي��دور من
حولك با�سمه تعالى ،عرب �أ�سمائه
احل�سنى ،وح�ين تتمكن م��ن ذل��ك،
�ستتمكن من ولوج ُغ َرفه ،ومفاتيح
ال ُغ َرف ما �أظنها غري تلك املقامات
التي ا�ستعر�ضها �إب��ن َق ِّيم اجلوزية
عرب كتابه (مدارج ال�سالكني) ،فاهلل
جميل ي��ح��ب اجل��م��ال ،وك���ل م��ا هو
(غاوٍ) لي�س جمي ً
ال ،حتى و�إنْ �أجمع
امل ُ َح ِّكون على جماله
 Vكاتب كويتي

هذه ال�سيطرة خوفاً من نتائجها ال�سلبية.
وقد دفعت الأو�ضاع التي ت�شهدها �إيران
خالل الأ�شهر املا�ضية املعار�ضة يف اخلارج
ل��ل��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أن «م����ؤ����ش���رات ال��ت��غ��ي�ير
و�سقوط النظام ظهرت يف �إيران».
واع������ت���ب��رت امل����ع����ار�����ض����ة �أن «ال��ب��رام�����ج
ال�صاروخية ودع��م الإره���اب والتدخل يف
�ش�ؤون الغري �أ�سباب كافية ملعاقبة النظام
الإيراين».
وق���د ك���ان ال��ن��ظ��ام الإي�����راين ي��وج��ه دوم���اً
�أ����ص���اب���ع االت���ه���ام يف اجت����اه اخل�����ارج عند
ح��دوث �أزم���ات داخلية ق��وي��ة ،ولكن هذه
امل��رة �أ�صبح الداخل قنبلة موقوتة تثري
خماوف كبار رجال الدولة ومل تعد حيلة
�إلقاء االتهامات على اخلارج تنطلي على
�أحد ،كما مل تعد قادرة على ال�صمود �أمام
الأزمات املتتالية التي تنذر باالنفجار.
 Vنقال عن موقع (امل�سلم) الإلكرتوين

