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 ؟لو كنت وزيرًا للمياه والكهرباء

 

ــاء     ــح أشــرف األنبي  احلمــد هلل رب العــاملني والصــالة والســالم عل

 ؛وبعد, واملرسلني سيدنا ونبينا  مد وعلح  له وصحبه أمجعني

 (سؤال  ري؟لو كنت وزيرا للمياه والكهرباء )ففي املنصـب   و

من هو أهل له ولغريه. لكين لـو كنـت كـذلك     ــ وهلل احلمدــ 

هــم حلمـدت اهلل ســبحانه وتعــاىل علــح أن جعلــين مســؤواًل عــن أ 

ــع اهلواء    ــاس مـ ــاة النـ ــادة يف حيـ ــه   مـ ــال اهلل فيـ ــذي قـ ــاء( الـ : )املـ

َأَفال ُيْؤِمُنوَن َحيٍّ َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء  أن  وألدركـت

أي ســعي لتــوفري املــاء وتيســريه للنــاس وترخيصــه هلــم فيــه ثــواب 

يف اإلســراف فيــه,  ظــيم, علــح أن ال يكــون ترخيصــه ســبًبا  ع

ِإنَُّه َلـا   ُتْسِرُفوا اَوَلعن ذلك: حيث إن اهلل سبحانه وتعاىل نهح 

                                                           

    هــ  14234مجـاد  اآلخـرة    7, الثالثـاء  جبريـدة اليـوم  ُنشر هـذا املقـال

 (.11008م, العدد)2003أغسطس  5املوافل 

ولســت مــؤهاًل ألن أكـــون وزيــًرا وال أننــح ذلـــك وأشــفل علــح أصـــحاب       

املسؤولية مبختلف مستوياتهم حيث يضـحي الكـثري مـنهم جبهـدهم وأوقـاتهم      

وصحتهم من أجل القيام باخلدمة العامـة, والتـاريخ والنـاس هـم شـهود اهلل يف      

أرضه علح كل صاحب منصب, وقد كـان هـذا املقـال إجابـة لزاويـة كانـت       

( وقــد أحرجــوني بتوجيــه هــذا الســؤال فكــان هــذا  متكتــب يف)صــحيفة اليــو
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ال تســرف ولــو )) , قــال :رســوله  كمــا إن ُيِحـب  اْلُمْســِرِفنيَ 

 .((كنت علح نهر جار

    خاصـة لشـرائح املسـتهلكني     لو كنت كـذلك لـدعمت أحباًثـا

ــك      ــاء ولراعيــت يف ذل ــاه أو الكهرب ــل إ ــاد أي تســعرية للمي قب

ــاب ــيهم,      أرب ــا هلــم ال عل األســر, وعــدد أفرادهــا, وكنــت عوًن

كــرب  ال يعلمــون مــن أيــن يؤتــون   ســًرامــن يعولــون أ وخصوًصــا

عليهم)للرتشــيد( أمــا  ألســعار ميكــن أن ترفــع  ومبــاذا يبــدأون ا 

ل فــال ترفــع هلــم مهمــا كــان عــدد مــن يعولــون الرواتــب والــدخو

وسـواء كــانوا يتحملــون أو ال يتحملــون, يشــتغلون أم عــاطلون,  

ل األسـرة  أغنياء, دون ذلك وحنن شئنا أم أبينا من جمتمـع معـدَّ  

 فيـه كـبري واملســؤوليات االجتماعيـة أكــرب والـدخل وحــده اهلل    

 املستعان.

 علح احلاجـة لشـراء املـاء عـن      لقضاءت كذلك لسعيت للو كن

 الشــديد ــــ مــع األســفــــ  يف األصــل والــيت هــي (,الوايــتطريل)

احلقيقــة املــرة, فاملــاء وكميتــه واســتهالكه هــي هــي, إال إن    

طريقة وصوله  تلفة وما يدفعه الناس من مثـن متفـاوت, ومـا    

لية أكثر ممـا وصـلته, بـل    مل تصله شبكه املياه يف مدننا الغا

 إن املدينة الواحدة تتفاوت فيها تلك اخلدمة.
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        لو كنت كـذلك لـدعمت أحباثـًا خاصـة يف تصـميم احلنفيـات

وأمــاكن خاصــة للوضــوء يف البيــوت واملســاجد    (ناتفوالســي)و

ن مـن إعـادة اسـتخدام املـاء النظيـف      مكِّواملرافل املختلفة مبا ُي

ـــ  مــــثاًل ــلة إىل الســــيفون كـ ذلك مــــن املواضــــ  إىل مــــن املغســ

األشــجار, وكانــت هــذه الطريقــة األخــرية معروفــة عنــد اآلبــاء   

 واألجداد.

 ا للمياه والكهرباء ملـا فكـرت علـح اإلطـالق يف     لو كنت وزيًر

فرض أي رسـوم علـح ميـاه املـزارعني, ألن الضـحية هـو املـزارع        

ــاع    ــع ارتفـ ــزارعني واقـ ــح املـ ــتهلك وكفـ ــوم واملسـ ــديزل) رسـ  (الـ

لــيهم فمجــرد الــتفكري يف املــاء ورســومه ع ,موالكهربــاء علــيه

, بل لو كنت كـذلك  للمزارعني )قاتلة(سيحدم ضربة قاضية

الكهربـاء علـيهم وتيسـري طـرق الـرش      رسـوم  لسعيت لتخفـي   

 احلديث مبا يوفر االستهالك.

 ا للمياه ألوجدت دراسة دقيقـة للميـاه اجلوفيـة يف    لو كنت وزيًر

عات التجارية رية واجملمَّاألحياء ولشجعت أصحاب املنازل الكب

علح إ اد  بار صنف ثان من املياه غـري قابـل للشـرب خيصـإ     

لألشـــجار, والغســـيل وغـــريه مـــن االســـتهالكات غـــري اآلدميـــة 
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رت األمر عليهم من ناحيـة اإلجـراءات الرمسيـة, والدراسـة     ويسَّ

 واألعماق اليت ال تؤثر علح املخزون اجلويف الثمني.

  ًلدرســت اهتمــام احلضــارة اإلســالمية  ا للميــاه ولــو كنــت وزيــر

يف زمــن  اخللفــاء الراشــدين لشــبكاته خصوًصــا  باملــاء وتنفيــذ

ــان   ــن عفـ ــان بـ ــافهم   يف املدي عثمـ ــا وإيقـ ــة وغريهمـ ــة ومكَّـ نـ

)جمانيـة( املـاء, فلـيس ممـا حـث علـح الكسـب والتجـارة         اآلبار

لتجــار, فلــيس مــن أبــواب التجــارة كغــريه لفيــه حتــح خيصــإ 

الناس )): ال الرسول واليسر, وكما ق فهو من أبواب الثواب

ممـا حـرم    لكنـه أيًضـا   ((شركاء يف ثالثة املاء والكـأل والنـار  

 اإلسراف فيه والتبذير.

  عرفـــت فيــه املواطنـــة   (1)فـــإني أؤكــد إن وزيرنـــا للميــاه   وأخــرًيا

والعنايـة   مومراعاة مصاحله الصحيحة واحلرص علح املواطنني

والتقصــي ســواء مــن   رف عنــه اهتمامــه بالبحــث بهــا, كمــا عـُـ 

اجلوانب العلمية أو أحـوال املسـتهلكني ومـا ذكرنـاه ال خيفـي      

ــه:         ــول ل ــد, لكــنين أق ــه وهــو األكي ــل رمبــا ســبقنا إلي ــه ب علي

ألسـعار  بـل ويزيـد الـدعاء لـك وإيـاك وا      ,أحرص علح أن يستمر

إن خــري بالدنــا كــثري وقــد   ومــا ميــس جيــوب النــاس خصوًصــا  
                                                           

ـــ وفقــه اهلل      1) ــه معــالي االــدكتور غــازي القصــييب ـ ــوزير يف حين ( كــان ال

 لكل خريــ.
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فــــاألقربون أوىل  ين جــــًداىل البعيــــدإ ــــــ وهلل احلمــــدــــــ وصــــل 

ــح     وفباملعر ــع احلــرص يف الوقــت نفســه عل ــيهم م ــالتوفري( عل )ب

 وفل اهلل اجلميع خلري البالد والعباد. ,الرتشيد وعدم اإلسراف

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


