
opinion@alwasatnews.com19
العدد 5283 الخميس 23 فبراير2017 الموافق 26 جمادى األولى 1438هـ

Thursday 23 February 2017, Issue No. 5283

mohd.abdulla@alwasatnews.com

sawsan.dahneem@alwasatnews.com

kassim.hussain@alwasatnews.com

ثمن الجاموسة

] أصدرت محكمة في محافظة بابل حكماً بتغريم وزير الكهرباء العراقي 
هطول  خالل  السبب:  إليكم  لماذا؟  عراقي.  دينار  ماليين   6 الفهداوي  قاسم 
ُقْطَعان  مرور  وأثناء  بابل،  ومنها  العراق،  من  مختلفة  مناطق  في  األمطار 
أعشاب  يلتهم  وهو  الجواميس  من  جاموٌس  اقترب  معيمرة  بقرية  الماشية 
العمود  ذاك  َصَقَع  حتى  َعْين  غمضة  إالّ  هي  وما  إنارة،  عمود  من  األرض 

الجاموس المسكين فأرداه قتياًل.
في  ممثلة  الكهرباء  وزارة  اتهم  الجاموس  ملكية  له  تعود  الذي  اعي  الرَّ
ضد  شكوى  فَرَفَع  العمود،  لذلك  الالزمة  بالصيانة  يقوموا  لم  بأنهم  وزيرها 
الوزير الفهداوي. إحدى المحاكم االبتدائية في مدينة الِحلَّة نظرت في الدعوى 
الوزارة  َكْون  966 دوالراً(  و  )4 آالف  دينار  6 ماليين  الوزير  وقررت تغريم 
المطر ما تسبب  الكهرباء مع هطول  َرت في واجبها بعدم صيانة أعمدة  قصَّ

بصعق الحيوان ووفاته.
محكمة التمييز االتحادية في العراق ردَّت طعن الوزير على قرار المحكمة 
إثبات  بعد  للقانون  »موافقاً  وجدته  أن  بعد  الحكم  على  فصدَّقت  االبتدائية، 
األوراق التحقيقية التقصير من قبل دائرة الكهرباء« حسبما جاء. وقد حدَّدت 
المحكمة ذلك المبلغ بناًء على ندبها لخبراء وصفوا لها الضرر والمبلغ المقّدر 
المحاماة«.  وأتعاب  الدعوى  مصاريف  »كافة  عليه  المدََّعى  تحميل  مع  له، 

انتهى.
هذه القصة الطريفة تمنحنا مساحة للتأمل. فإنصاف الفقير الضعيف أمام 
ُتعزز  للضعفاء  المنتصرة  األحكام  تلك  تكرار  ومع  جيد.  أمٌر  المتنفذ  الثري 
تلك  في  هي  العدالة  أن  يعني  ال  ذلك  لكن  المجتمع،  في  أفقي  بشكل  العدالة 
األحكام فقط، من جواميس وسرقة »الخردة« وبقية القضايا الصغيرة، بل هي 
أعّم من ذلك، حين تصل إلى نخاع الفساد وبيئته لتحاسب المسئولين الكبار. 
سألتزم هنا بما قاله رئيس هيئة النزاهة في العراق السيدحسن الياسري 
الفساد  ي  تفشِّ شائعات  وراء  االنجرار  »عدم  إلى  اإلعالم  وسائل  دعا  عندما 
الرسمية«.  المعنيَّة  الجهات  خالل  من  صحتها  من  التأكد  دون  من  وترديدها 
لذلك لجأُت إلى بيانات هيئة النزاهة ذاتها كي أقِف على األرقام الموثوقة على 
وعيَنيَّ  فاهاً  أفغر  جعلتني  أرقام  أنها  والحقيقة  الهيئة.  نظر  وجهة  من  األقل 

تقفزان من مكانهما.
تقول الهيئة أنها وفي العام الماضي )2016م( استطاعت »استرجاع ومنع 

عدد  بحق  وَصَدَر  دوالر.  مليون   151 و  مليارْين  قرابة«  صرف  وإيقاف  هدر 
ومن  وزيراً   16 و  العامَّين  والمديرين  ـة  الخاصَّ الدرجات  ذوي  من  كبير 
نقول  أن  فيجب  اإلنصاف  أردنا  ما  وإذا  باإلحالة.  الوزراء  من  بدرجتهم  هم 
من  تطرح مجموعة  الوقت هي  نفس  في  لكن  باإلشادة،  لها  ُيشار  أرقام  أنها 

االستفهامات األساسية في ذلك. 
فإذا كان زياد طارق عبداهلل القطان نائب األمين العام األسبق لوزارة الدفاع 
)تولى  دوالر  مليون   832 من  أزيد  قيمتها  فساد  قضايا  في  اتهَِم  قد  العراقية 
منصبه لمدة سنة واحدة فقط وجنى كل تلك األموال(، فما هو مجموع المبالغ 
المسئولين،  أزيد من مئتين من كبار  بينهم  2500 متهم في سنة واحدة،  من 

وخصوصاً أنهم كانوا يتسنمون مناصب حساسة وخدمية لمدد أطول؟
كذلك، لماذا كثير من أصحاب القضايا الكبرى هاربون خارج العراق ومن 
بينهم القطان ذاته، والمدير العام األسبق للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع، 
والمدير العام األسبق لدائرة الرعاية االجتماعية في وزارة العمل والشئون 
إحدى  وكذلك  جلوالء(  )فرع  الرافدين  لمصرف  السابق  والمدير  االجتماعية، 
مسئوالت بريد الرصافة وأحد مديري القطاع الخاص وغيرهم كثيرون ممن 

هم لم تصله يد العدالة؟!
يدفعك  مختلفة  قضايا  في  الهيئة  تنشرها  التي  األسماء  في  تدقق  عندما 
مزّورة  دراسية  وثائق  تقديمهم  ثبت  الذين  الموظفون  فمثاًل  للتساؤل.  ذلك 
كبيرة،  قيادية  وظائف  أصحاب  فيهم  تجد  ال  العراقية  والهيئات  للوزارات 
فأغلبهم إما حرفيون أو سواق أو موظفون عاديون وحراس. وكذلك الموظفون 
أمثال أؤلئك، وُنِشَرت  العراق من  الجهات، في حين يعّج  المعزولون من تلك 

بعض أسمائهم في السابق.
باعتقادي، ومع كامل التقدير لهيئة النزاهة إالّ أن هذا األمر ال يعالج أساس 
موجودة، وهي  تزال  ما  الفساد ورؤوسه  كون مصادر  العراق؛  في  المشكلة 
لما  للفساد، وإالّ  الفاسدين، وخلق بيئة خصبة  المسئولة أساساً عن تفريخ 
المياه ستستمر في  ُيَقم سّد منيع فإن  ظهر للهيئة فاسدون كل عام. فإذا لم 
 168 بين  من   161 المرتبة  يحتل  العراق  وسيبقى  مكان.  كل  وتغمر  االنهمار 
من  أكبر  فالقضية  للفساد.  الدولية  الشفافية  مؤشر  على  العالم  في  دولة 

اصطياد صغار الموظفين والَكَسَبة.
بأهم  وأنه يستقوي  العراق.  في  استشرى  داء  الفساد هو  أن  نعم، نعرف 
ما  فقدت  العراقية  النزاهة  هيئة  وأن  والسالح،  واإلعالم  النفوذ  قوى:  ثالث 
بين العام 2005م والعام 2016م 62 فرداً من قياداتها وموظفيها، تم اغتيالهم 
أو تصفيتهم وذلك لردعها عن التصّدي إلى ملفات الفساد، لكن ما يجب على 

األولويات  أول  الملف  به هو جعل هذا  القيام  العراق 
ثم  األرض،  على  صراع  في  معه  دخلت  ولو  حتى 
مكافحة  في  متقدمة  نسباً  حققت  دول  من  االستفادة 
النظام  في  والثقة  هشاً  الوضع  سيبقى  وإالّ  الفساد، 
استقرار  على  سلباً  سينعكس  ما  ضعيفة،  السياسي 
والسياسية  الوطنية  جبهته  وتماسك  الداخلي  البلد 

أمام الخارج حتى.

جماهير الكولوسيوم بين الماضي والحاضر

والدول  الحضارات  على  تتعّرف  تتأمل،  يجعلك  أنه  السفر  فوائد  من   [
تخيل  على  يعينك  تجاوزها.  أو  تجاوزته  وما  إليه  آلت  فيما  وتفّكر  األخرى 

ما كان يجول هنا أو هناك، الخير والشر، الحزن والسعادة، الظلم والعدل.
به  فكيف  عادياً،  يكون سفراً  وأكثر، حين  ذلك  آفاقاً نحو كل  السفر  يفتح 

حين يكون سفراً إلى أماكن تحمل عبق التاريخ والتراث والحضارة؟ 
فأن تزور مكاناً كالـ»كولوسيوم« أو ما يسمى المدرج الفالفي الروماني 
الكائن في روما القديمة بإيطاليا، فذلك يجعلك تقف أمام حقب زمنية مختلفة 
وتتنهد:  عنه،  وشاهدت  وسمعت  قرأت  ما  تتذكر  للمكان.  واحدة  نظرة  في 

كيف لمكان أن يحمل كل هذا التاريخ وهذه الذاكرة؟ 
في  الرومانية  اإلمبراطورية  عهد  إلى  بنائه  تاريخ  يرجع  الذي  المدرج 
بمثابة  يعد  والذي  فسبازيان،  فالفيو  اإلمبراطور  حكم  تحت  األول  القرن 
من  واحداً  يعتبر  حيث  الرومانية،  االمبراطورية  شّيدته  الذي  األكبر  العمل 
في  تستخدم  ساحته  كانت  الرومانية.  والهندسية  المعمارية  األعمال  أعظم 
الصورية  البحرية  كالمعارك  الجماهيرية  والمسابقات  المصارعين  قتال 
تمثيل  وإعادة  لإلعدام  كساحة  استخدامه  إلى  إضافًة  الحيوانات،  وصيد 

المعارك الشهيرة واألعمال الدرامية التي كانت تعتمد على األساطير.
الصفوف  مقدمة  في  يجلسون  الشيوخ  مجلس  وأعضاء  اإلمبراطور  كان 
من  الدنيا  الطبقات  األعلى  في  يجلس  بينما  الرملية،  الساحة  من  بالقرب 
المصارعين  من  العشرات  ضحاياها  راح  عروضاً  ليشاهدوا  المجتمع، 

والوحوش ممن خسروا حياتهم من أجل متعة وترفيه االمبراطور والشعب 
في فترة من الفترات، ثم بات مكاناً لتعذيب المؤمنين بالمسيحية وإعدامهم 
في بداية عهدها هناك، وتحّول بعد ذلك إلى مزاٍر مسيحي، تكريماً لألسرى 
ارتباطاً  مرتبطاً  يزال  وال  للمسيحية.  األولى  السنوات  خالل  ُقتلوا  الذين 
جمعة  في  الصليب  درب  البابا  يترأس  حيث  الكاثوليكية،  بالكنيسة  وثيقاً 

اآلالم. 
كان المبنى يعد أداًة قويًة في التحّكم في الحشود، بطريقة عرض مبهرة 
اإلنسان  مشاعر  إلى  االلتفات  غير  من  العالم،  على  روما  وهيمنة  تتناسب 
أداًة  الشعب  من  مجموعٍة  ألم  يكون  كيف  نتساءل:  يجعلنا  ما  وهو  فيها، 
تقام  التي  المسابقات  كانت  إذ  منه؟  أخرى  مجموعات  واستمتاع  لترفيه 
على أرضه بين المتعاركين من البشر أو من البشر والحيوانات المتوحشة 
ووسيلة  واالمبراطور،  الشعب  من  الجمهور  واستمتاع  لتصفيق  وسيلًة 
غير  من  أدوات  مجرد  وكأنهم  والخاسر،  منها  الفائز  على  الرهانات  لكسب 

أرواح أو مشاعر.
التي  والجماهير  المشاهدين  لدى  األحاسيس  في  والتحّجر  الجمود  هذا 
كانت تقدر بـ 50-80 ألف شخص، وهي سعة المدرج كما يتوقع لها، يبعث 
مهما  األرض  على  قرينه  لمقتل  ما  شخٌص  يصّفق  كيف  إذ  التعجب،  على 
في  وُيعّذبون  ُيعدمون  المسيحيون  كان  الحال حين  ذات  السبب؟ وهو  كان 
للفرجة  تحضر  كانت  التي  الجماهير  ورقص  تصفيق  وسط  المكان  نفس 

والتسلية، في حين كانت قلوب أهاليهم ومحبيهم تذوب ألماً وحزناً. 
كل هذا الذي يذكره التاريخ وتنقله الكتب، يجعلنا 
بالفعل  المظاهر  هذه  اختفت  هل  اليوم:  نتساءل 
تحت  مختلفة  أشكاالً  اتخذت  أنها  أم  العالم،  من 
الفكرية  االختالفات  وجود  ظل  في  متغيرة  مسميات 
الهمجية  كشفت  التي  واأليديولوجية  والسياسية 
التي نعيشها في كل الدول حين تصفق فئٌة ما لجرح 

وعذاب وموت فئة أخرى؟

تبرئة الجندي اإلسرائيلي لطخة عاٍر عالمي
بالسجن  حكمًا  إسرائيلية  محكمة  أصدرت   [
فلسطينيًا  شابًا  قتل  الذي  الجندي  على  شهراً   18

بدم بارد قبل عام.
والمحكمة  للفلسطينيين،  مفاجئًا  يكن  لم  الحكم 
كانت تحصيل حاصل، ولزوم الديكور الديمقراطي 
لهذا الكيان العنصري، القائم على اغتصاب أرٍض 

وإذالل شعب. 
ولكن  عزاريا،  إيلور  الجندي  أدانت  المحكمة 
اعتبرت ذلك من القتل غير العمد. وكان القاتل قد 
حكم على الضحية مسبقًا -في حديٍث مع زميله- 
إلى  األمر  يحتاج  ال  وبالتالي  القتل؛  يستحق  بأنه 
ظّل  في  صورية،  محكمة  أو  تحقيق  أو  مساءلة 
لنظام  توأمًا  يعتبر  قريٍب،  وقٍت  إلى  كان  نظاٍم 

الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. 
كان الشاب الفلسطيني عبدالفتاح الشريف )21 
في  بتصفيته  القاتل  وقام  ينزف،  جريحًا  عامًا( 
بكل  جريمٌة  وهي   .2016 آذار  مارس/  أيام  أحد 
على  والقوانين  الشرائع  تدعو  حيث  المقاييس، 
حتى  األسرى،  قتل  وعدم  الجرحى  على  اإلبقاء 
ومواجهات  احتالل  بظروف  فكيف  الحروب؛  في 
وممارسات قمعية ضد سكان مدنيين في أراٍض 
محتلة. وهو ما دعا بعض قادة الجيش الصهيوني 
أّيده  منهم  آخر  بعضًا  أن  إال  فعلته،  إدانة  إلى 
الصهيوني  الــوزراء  رئيس  إن  بل  عليه.  وأثنى 
للعفو  قرار  أي  سيؤيد  إنه  قال  نتنياهو،  بنيامين 
عنه، وهو ما يؤكد الطبيعة اإلجرامية لهذا الكيان 

العنصري.  
بتغطية  حظيت  الشريف  الشاب  مقتل  حادثة 
واسعة، بعد نشر صور التقطت بالهاتف المحمول، 
وبثتها البرامج اإلخبارية اإلسرائيلية نفسها. كانت 
يصّوب  وهو  القاتل  ظهر  حيث  محزنة،  الواقعة 
المطروح  الجريح  النار على رأس  بندقيته ويطلق 
ال  حركٌة  وهي  الحركة.  عن  عاجٌز  وهو  أرضًا، 
أو  أداء  وال  فردية،  بطولةٍ  أو  شجاعةٍ  على  تدّل 
أخالقيات جيش محترف، وإّنما تدل على تصّرف 

عضو عصابةٍ من القتلة. 
الوزراء  رئيس  تعّرض  الحادثة،  أعقاب  في 
من  الشديد  لالنتقاد  الصهيوني  الجيش  وقادة 
الخارج، فلم يكن هناك ما يبّرر قتل جريٍح عاجٍز 
عن الحركة، إال أن اليمينيين اإلسرائيليين انتقدوا 
في  انتقادهم  بسبب  والجيش-  -نتنياهو  الطرفين 
البداية لما فعله عزاريا. وبعد صدور الحكم أمس 
األول )الثلثاء(، الذي كان أقل من الحكم المخفف 
الذي طالب به االدعاء العام، تجّمعت شرذمٌة منهم 
الحكم، والمطالبة بإطالق سراحه  لالحتجاج على 
باعتباره بطاًل قوميًا، والذي يعتبره الفلسطينيون 
محاٌط  وهو  للقاتل  صوٌر  نشرت  وقد  سفاحًا. 
هو  وتلقاه  باالرتياح،  الحكم  تلقت  التي  بعائلته 

باالبتسام. 
دولة  على  ليس  بالعار،  مجلاًل  مشهداً  كان 
»إسرائيل« التي ال تعرف العار، بل على مستوى 
العالم الذي يتفّرج دون اكتراث؛ وعلى اإلسرائيليين، 
مثقفون ومفكرون وإعالميون ومحامون؛  وفيهم 
على  أقاموه  الذي  الظالم  العدالة«  »نظام  وعلى 
أشالء الضحايا؛ وعلى القضاة الذين أهانوا تاريخ 
العدالة، إذ يحكمون دون أخالقية أو ضمير؛ وعلى 
وانتهاكات  جرائم  لهكذا  يصّفق  الذي  الجمهور 
أو  إدانةٍ  دون  النهار،  ضوء  في  ترتكب  للقانون 

احتجاج.
احتالل  على  قائٍم  نظاٍم  من  منتظراً  يكن  لم 
وتشريده  شعٍب  حقوق  واغتصاب  أرٍض، 
في  يعدل  أن  منازله،  وهدم  حقوقه  واستباحة 

على  شاٍب  مقتل  قضية 
تعليمه  تــم  جندي  يــد 
والمنزل  المدرسة  في 
بأن  والجيش،  والجامعة 
حٌق  له  ليس  الفلسطيني 

في الحياة.

العالقات العامة واإلعالم
وزارة اإلسكان

فقط 7 مواقٍع إسكانية شهدت تجمعات 
مياه أمطار جزئية والتعامل معها من مجموع 60 مشروعًا إسكانّيًا

] ردا على المقال المنشور للكاتب قاسم حسين  بصحيفة الوسط بتاريخ 
اإلسكان  )وزارة  فبراير/ شباط2017، تحت عنوان   20 الموافق   اإلثنين  يوم 

والتخطيط السقيم(، فإن وزارة اإلسكان تورد لكم الرد التالي:
نود اإلفادة بأن وزارة اإلسكان قد قامت بنشر بياًنا صحافًيا خالل الفترة 
التي تبعت األمطار الغزيرة التي شهدتها مملكة البحرين خالل األيام األخيرة، 
والتي هطلت بمعدالٍت غير مسبوقة على البالد بحيث تجاوزت كميات المطر 
خالل تلك األيام المعدل  السنوي بكثير، حيث أوضحت الوزارة بأن غالبية 
المواقع اإلسكانية الجديدة كانت ضمن إطار السيطرة، وذلك بفضل االستعداد 
في  الطوارئ،  فريق  األمطار من خالل  لموسم  اإلسكان  وزارة  قِبل  من  الجيد 
وتم  جزئي  بشكٍل  األمطار  لمياه  تجمعات  وجود  فقط  مواقٍع   7 شهدت  حين 

التعامل وشفط تلك المياه وإعادة الوضع إلى طبيعته خالل ساعات معدودة 
من إجمالي 60 مشروعا إسكانيا قامت الوزارة بتنفيذه.

ذكرتها  وقد  المناطق،  من  عدد  في  المالحظات  من  مجموعة  رصد  تم  وقد 
الرأي  مع  والمصارحة  الشفافية  باب  من  الصحافية  بياناتها  في  الوزارة 
العام وهي مشاريع يتم فيها مشاريع تحسينات على البنية التحتية، بعد أن 
قامت الجهات ذات العالقة مشكورة بعمل تحسينات هي األخرى في شبكتها 

الحكومية الرئيسية من أجل الربط بشكٍل نهائي بالشبكة الرئيسية. 
وتود الوزارة اإلشارة أيًضا إلى أن عدد البالغات التي تلقتها بشأن وجود 
تسربات بسيطة للوحدات السكنية خالل تلك الفترة لم يتجاوز 89 بالًغا من 
للمواطنين، وهو  بتسليمها  الوزارة  قامت  9000 وحدة سكنية  من  أكثر  بين 

عدد قليل نسبًيا ويتم التعامل معه مباشرة.
األمطار  مياه  تجمع  معالجة  في  اختصاصاتها  أن حدود  الوزارة  وتوضح 
ال يتعدى حدود مشروعها اإلسكاني فقط، حيث قامت الوزارة ببناء أحواض 
لتجميع مياه األمطار في المشاريع اإلسكانية الجديدة لعدم توافر الشبكات 

في  األحواض  هذه  على  االعتماد  ويتم  األمطار،  مياه  لتصريف  الرئيسية 
لتصريف  الداخلية  الشبكة  ربط  يتم  حتى  وذلك  األمطار،  وشفط  تجميع 
الجهات  طريق  عن  البحرين  لمملكة  الرئيسية  بالشبكة  بالموقع  األمطار 
من  التحتية  البنية  عناصر  باقي  على  ينطبق  الذي  األمر  وهو  المختصة، 
الخدمات  تلك  في  وأي تضرر  وغيرها،  والمجاري  والطرق  الكهرباء  شبكات 
خارج حدود الموقع، فإن الوزارة غير مسئولة عنها، باعتبار ذلك يخص جهات 

خدمية أخرى.
كما نود اإلشارة إلى أن جهود وزارة اإلسكان في حصر ومعالجة مسألة 
تسليمها  جرى  التي  المواقع  على  فقط  تقتصر  لم  األمطار  مياه  تصريف 
للمواطنين، بل امتد ذلك ليشمل المواقع قيد التنفيذ ومدن البحرين الجديدة، 
حالًيا  تنفيذها  يجري  تقريًبا  سكنية  وحدة  ألف   13 من  أكثر  هناك  حيث 
للتأكد  المواقع  تلك  بزيارة  الوزارة  قامت  وقد  التحتية،  بالبنية  مصحوبة 
أن وجدت  التحسين  التحتية، وبحث فرص  البنية  أعمال  كفاءة تصاميم  من 

لتفادي أي مشاكل مستقبلية تتعلق بمياه األمطار.


