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وظيفة أحالمي

برودكاست

م.أحمد عمر باحلمر

الوعي القانوني 
بأهمية التطعيم

املضمون

حمود سالم السهيل

بتاريخ ١٩٨٩ تخرجت في الكلية العســكرية الســودانية 
األولى، وكان ترتيبي األول على الدورة، أنا واثنان من زمالئي 
الضبــاط وكما جرت العادة بأن يرســل الثالثة األوائل على 
الكلية إلمتام دراســتهم في أكادميية ساندهيرســت امللكية 
احلربية البريطانية مت إرسالنا بالفعل، وعند وصولنا إلى مقر 
األكادمييــة كان رئيس األكادميية اجلنرال كرامير توم كلفني 
في استقبال الطلبة اجلدد، وما ان وصل توجه إلينا بالسؤال: 
هل أنتم من السودان؟ مع أننا كنا نعلق على صدرونا أيقونة 
العلم السوداني كباقي الطالب كل يعلق علم بلده على صدره، 

فأجبناه: نعم سيدي نحن من السودان.
فبــدا التجهم على وجه الرجل وصار يدقق في أســئلته 
من أي القبائل انتم؟ ومن أي املدن؟ مما أثار اســتغرابنا حتى 
وصل إلى آخر سؤال من منكم يحب اجلنرال سوار الذهب؟

فلــم يجرؤ احد على الرد بحبه كوننا منتمني إلى احلزب 
الشــيوعي في ذاك الوقت ونخاف على انفسنا وعوائلنا من 

ردة فعل احلكومة السودانية إذا ما أحيطت علما بأجوبتنا..
وسارت أيام الدراســة وبقي في بالي عدة أسئلة أود أن 
اطرحها على اجلنرال كرامير حتى أتى يوم التخرج، وكان لنا 
لقاء مع اجلنرال كوننا حصلنا على املراتب األولى الثالثة في 
األكادميية فقد حصل (فاروق ود الدروشاب) رحمه اهللا على عصا 
األكادميية الذهبية، وأنا حصلت على سيف األكادميية، أما (ابكر 
العربي) فحصل على صوجلان األكادميية، ولم متنح أكادميية 
ساندهيرست الصوجلان منذ تأسيسها إلى يومنا هذا إال أربع 
مرات وكانت لكل من (تشيرشل، مونتغومري، ايزنهاور، رومل) 
واآلخرين منحت لهم شــرفية مع انهم كانوا أعداء لبريطانيا 
العظمى، وخصوصل رومل الــذي حارب البريطانيني لفترة 
طويلة واملرة اخلامسة كانت للضابط السوداني أبكر العربي 
مما حدا بهم لتقدمي عرض لنا نحن الثالثة بالبقاء في اجنلترا 
كضباط في اجليش البريطاني، وبالطبع رفضنا نحن الثالثة 
وفي أثناء لقائنا برئيس األكادميية توجهت له بالســؤال عن 
سبب سؤاله لنا عن الزعيم سوار الذهب فكان اجلواب كاآلتي:

«نحن كقادة في أكادميية ساندهيرست حني يأتي الطالب 
اجلدد ننظر هل بينهم سوداني فإذا كان، نعلم أن املرتبة األولى 
في الدورة ستذهب للسودان وها أنتم أتيتم ثالثة وحصلتم 
على مراتب لم يحصل عليها أحد قبلكم. في إحدى السنوات 
قدم إلى األكادميية تلميذ سوداني وتخرج بتفوق وكان عندنا 
سباق في األكادميية قبل التخرج يطلب من كل تلميذ أن يقدم 
خطة عســكرية لطريقة احتالل عاصمته، فما كان من الطالب 
السوداني إال أن قدم خطته العسكرية وكتب عنوان لها «أسهل 
خطة الحتالل اخلرطوم»، وحني قمنا بتدقيق اخلطة وجدناها 
خطة الحتالل لندن وليست اخلرطوم، وكانت خطة محكمة بدقة 
عالية ال ميكن أن يرسمها ويضع تفاصيلها إال قائد بريطاني، 

فأرسلنا في طلب هذا التلميذ وسألناه ما هذا الذي قدمته؟
فأجاب وهل أنا خائن أو غبي ألقدم لكم خطة الحتالل بلدي؟
ومنذ ذلك اليوم ونحن نتخوف من التالميذ السودانيني». 

وكان هذا الطالب هو سوار الذهب.

نعيــش في أحدث القرون في ظل التقدم الهائل بشــتى 
وســائل احلياة، فمع وجود التكنولوجيا والثورة املعلوماتية 
وكل هذه املظاهر من التقدم التي بناها وكان سببا فيها عقول 
بشرية وليس عقول من كائنات أخرى، وإمنا بشر يشبهوننا 
ونشبههم في التكوين البيولوجي لإلنسان ولكنهم يختلفون 

عنا في تكوينهم الفكري.
ال أحــد ينكر الفضل الكبير الــذي يدين به العالم اليوم 
لعلماء أوروبا والواليات املتحدة األميركية، فشئنا أو أبينا فلهم 
الفضل في صناعة احلضارة التي ننعم بها اليوم جعلها اهللا 
في ميزان حسنات علمائهم الذين ساهموا في نهضة البشرية.
فالكل يتمنى أن تكون دولته تنافس هذه الدول العظمى 
بالتقدم واحلضارة فنبتعــث الطلبة في كل عام لهذه الدول 
الستيراد احلضارة ولكننا ومع األسف في ظل آلية التفكير 
التي مازالت تسيطر على عقلية الغالبية العظمى من شعوبنا 

بالتأكيد لن نصل إليهم مطلقا.
حيث إن هذه الدول قائمة على عقلية اإلنسان دون النظر 
إلى قبيلته أو طائفته أو أصله العرقي وإمنا إلى هذا اإلنسان 
املجرد مبا يحمله من علم سيسهم في تقدم تلك الدول، لذلك 
جند أن علماءهم خليط من شــعوب وقبائل مختلفة ولكنهم 
جميعا حترروا من االنتماء العرقي إلى االنتماء الوطني وكم 

هي شتان أن يكون انتماؤك لقبيلتك أو لوطنك.
فإذا كان انتماؤك لقبيلتــك أو طائفتك فأنت بالتأكيد لم 
ترتق بعد بفكرك وذلك ألنه اليوم ومع كل ما ساهم به علماء 
االجتماع في تغيير مفهوم القبيلة والطائفة التي تسيطر على 
عقلية الكثير منا إال أنه مع األســف جند أن املفلسني علميا 
وأدبيا مازالوا يعيشون على أمجاد القبيلة والطائفة وهي التي 
لم تنب يوما حضارة ولم تساهم في إعمار األوطان، وكم تسببت 
بحروب وهالك ملجتمعاتنا إال أنه ومع كل ما نعيشه اليوم من 
تقدم إال أن البعض مازال يعيش بعقلية عروة بن الورد الذي 
أسس قبيلة وطائفه للصعاليك لينتصر للفقراء ولم يفكر في 

تأسيس عمل ومشروع حضاري يسهم في تأمني الفقراء.
فقــد يجد البعض أن عروة بن الــورد تخلى عن قبيلته 
ولكنه تخلى عنها ليلتحق باألسوأ فقد أسس قبيله للصعاليك 
تعترض املارة وتعتاش من القتل واجلرمية وكم من مؤسف 
أن مثل هذه الشخصيات اليزال التاريخ العربي ميجدها رغم 
أنها شوكة في خاصرة العرب، حني منجد القبلية والطائفية 
والغزوات واجلرمية لنعتاش منها ونقوى دون أن نفكر بالعمل 

واالجتهاد وبناء الدولة لننهض بأوطاننا.
فاليوم الكل ينتقد الدول العربية: ملاذا ليست دوال متقدمة؟ 
وكيف لها أن تكون؟ ومازال هناك من لم يتحرر من تفكيره 
الطائفي والقبلي وينغمس في العلم والعمل حتى يبني دولته 

ويسهم بأن تكون في ركب احلضارة.
فالكل اليوم يطمع بالسلطة متناسني أن امللك هبة من اهللا 
عز وجل مينحه ملن يشــاء وينزعه عمن يشاء، فاألولى أال 
يكون تفكير األغلبية في كيفية احلصول على املال والسلطة 
دون تعب وعنــاء بل األجدى في كيفيــة التفكير باالرتقاء 
بشعوبنا وقد تكون أولى أساسيات هذا األمر أن يرتقي املرء 
منا بنفســه، فلو قام كل منا بالتفكير بذاته كيف يطور من 
إمكانياته ويقدم علما وعمال مفيدا للبشرية بالتأكيد ستصبح 

مجتمعاتنا مجتمعات متقدمة وراقية.
ألن اإلصالح احلقيقــي ألي مجتمع يبدأ بأن يطبقه كل 
فرد منا على نفسه فسيجد أن األبواب مفتحة له وحتل عليه 
بركة اهللا، ولكن هذا التفكير يفتقده كثر من مجتمعاتنا فنفكر 
مبا ميلك اآلخر كما فكر عروة بن الورد الذي أســس قبيلة 
للصعاليك تعتاش من القتل والســرقة للناس الذين يعملون 

حتى يضمن قوت يومه وقبيلته.
إال أن املسترســلني في التفكير بهذه العقلية أستطيع أن 
أؤكد أنهم أناس مفلسون ولن ينالوا مبتغاهم وذلك ألن العالم 
اليوم تقدم وتطور والشعوب متدنت ومن ميلك السلطة بأمر 
من اهللا لن ينتزعها منه الغوغائيون أينما كانوا لذا الســؤال 
الذي يطرح نفسه متى سيتمدن هؤالء؟ متى نبني أساسيات 

لدولنا املدنية؟

حلمت في صغري بأن أصبح 
طيارا أســابق الصوت من على 
كرسي الطائرة املقاتلة «ميراج»، 
وفيما بعد اختلفت اآلمال وتغيرت، 
فحلمت بأن أصبح طبيبا، أرتدي 
معطفي األبيض أجتول في ممرات 
املستشــفيات، أعالــج وأطبب 

مراجعيني ومرضاي.
وأخيرا حلمت بأن أصبح أحد 
جنوم الغناء أو التمثيل، تتصدر 
صوري أغلفة املجالت والصحف. 
لكنني لــم أصبح أو امتهن تلك 
الوظائف التــي كانت في قائمة 
أحالمي، عملت في مجال الهندسة، 
أصمم وأخطط املشاريع الصغيرة 
والكبيرة، مهنة بعيدة كل البعد 
عن األحالم، أحمد اهللا وأشكره 

على ما وصلت له.
لكن حني أفكر ملا وصلت إليه 
أجد نفسي قد حققت تلك األحالم 
بطريقــة مختلفة، دون احلاجة 
الرتــداء زي الطبيب أو خوذة 
الطيــار، فأنا أحلق في الفضاء، 
بأفكاري وكلماتي حني أكتب النثر 
أو الشعر كلما سنحت لي الفرصة، 
وأعالج أصدقائي وكل من أعرف 
مبواقفي وكلماتي. واكتشفت أن 
ما يهم هو الشــخص نفسه ال 
وظيفته أو منصبه، كما أنني رأيت 
أننا نستطيع القيام بأي وظيفة 
دون عقد عمل أو زي مميز، جميع 
املهن متاحة للجميع دون استثناء، 
وبالنسبة لي أنا فقد عملت بكل 
وظيفة أردت أن أقوم بها ما عدا 
التمثيل فقد عجزت عن ذلك، ألنها 
أدوار وحركات  أداء  إلى  حتتاج 
مغايرة لشخصيتي الطبيعية، وفي 
بعض األحيان قول ما ال تعنيه 
أو تقصده، وهذا الشيء لم ولن 
أقوم به ألن أداءه يحتاج ملهارات 

أخرى ال أريد أن أتعلمها.

الكويتي نص في  الدستور 
املادة (٣١) منه على أنه «ال يجوز 
القبض على إنسان أو حبسه أو 
تفتيشه أو حتديد إقامته أو تقييد 
حريته في اإلقامة أو التنقل إال 
وفق أحكام القانون، وال يعرض 
أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة 

احلاطة بالكرامة».
وجــاءت نصــوص قانون 
اإلجــراءات اجلزائية متفقة مع 
النص الدستوري املذكور بحصر 
حاالت القبض بنصوص محددة 
من ضمنها حالة التلبس باجلرمية، 
إال أن القانون الكويتي لم يحصر 
حاالت التلبس في مواد اجلنايات 
بل أطلق النص بحيث يشمل كال 

من اجلنايات واجلنح.
ومن خالل نص الدســتور 
الكويتي نرى أن األصل في األمر 
هو ضمان احلريات العامة وعدم 
وجود قيود تشكل قيدا على حرية 
املجتمع وحظر حريته فتكون هذه 
احلرية مقيدة، ولكن نظرا لوجود 
ظرف طارئ أو ظرف استثنائي أو 
قوة قاهرة، لذا فإن املشرع منح 
السلطات العامة احلق في فرض 
حظر جتول ملــدة زمنية معينة 
تنتهي بانتهاء الظرف الذي جاء من 
أجله، وقد جاءت هذه الضمانات 
الدستورية من أجل عدم تعسف 
ســلطة الضبــط القضائي في 
ممارســة حظر التجــوال ضد 
حريات الناس وحقهم في التنقل 

من مكان إلى آخر.
فبعد انتشار ڤيروس كورونا 
وترتب املخاطر الصحية عليه، كان 
الكويتي أن  يجب على املجتمع 
يعمل على محورين مهمني، األول: 
الوقاية من خالل فرض  توفير 
احلظر الكلي واجلزئي على مناطق 
الكويت، أما الثاني فكان البد من 
أخذ التطعيم بعد توافر اللقاحات 
على املستوى العالم، وميكن القول 
وبعد اجلهود الكبيرة التي قامت 
بها الدولة من أجل توفير اللقاحات 
الالزمة ليس للمواطنني فقط بل 
للوافدين أيضا، انه يجب أن يكون 
هناك قدر من الوعي بأهمية أخذ 
اللقاحات في املوعد املناسب، بل 
وضرورة تضافر اجلهود لإلسراع 
في حمالت التطعيم بهذه اللقاحات 
املترتب على  لتفادي الضــرر 

اإلصابة بفيروس كورونا.

ليست جزءا من عمل منظم، وان كنت 
ال أشــكك في الوقت ذاته أن مثل هذه 
اإلشاعات وراءها أشخاص يستهدفون 

زعزعة املشهد السياسي. 
عندما أكرر قول «احلالة الكويتية» فأنا 
أعني احلالة السياسية بكل أبعادها وكل 
أطرافها وكل نقاط اختالفاتها وتوافقها، 
فال ميكن أن تتمدد احلالة السياســية 
الكويتية إلى أي شكل من أشكال التطرف 
السياســي من أي طرف كان، وتأكيدا 
ميكن العودة إلى كل األحداث السياسية 
البرملانية احلكومية منذ الستينيات مرورا 
بأحداث السبعينيات وكذلك الثمانينيات، 
كلها مهما بلغت من احتقان كانت تدخل 
ضمن احلالة الكويتية في االنتهاء إلى 

مسار جديد أفضل مما سبق. 
< < <

صحيح أننا اليوم أمام حالة سياسية 
مختلفة متعددة األطراف ومتشــابكة 
بشــكل معقد جدا، ولكن ستنتهي كما 
انتهت من قبلها معضالت سياسية أكبر 

في السابق. 
وكلنا ثقة بحكمة القيادة السياسية 

في كل احلاالت، كما كان العهد دوما.

الرفاعي بهذه املهمة لوضع لبنة البداية 
والتأسيس ملسيرة اجلامعات احلكومية 
ليست باملهمة السهلة، ولكن سنكون كلنا 
ســندا له في هذه املهمة الوطنية حتى 
ترى ثاني جامعة حكومية بالكويت النور 

مبسيرة اجلامعات الوطنية احلكومية.
ويستمر هذا اإلجناز بوالدة العديد 
من هذه اجلامعات، نعم بحمد اهللا وتوفيقه 
ستبدأ مسيرة التعليم األكادميي احلكومي 
نحو مستقبل واعد آمن علميا لكل أبناء 

الوطن.
تهنئة ألبنائنا بهذه األخبار املفرحة، 
ومتنياتنا ملجلــس اجلامعات احلكومية 
ولألمني العام لهذا املجلس د.مثنى الرفاعي 
بالتوفيق والســداد ولكل من سيكون 
معه في حتمل هذه املهمة ألنهم بال شك 
سيكونون فريقا صاحب إجنازات بعون 

اهللا وتوفيقه.
اليوم نقول أهال وبشرى بوالدة مجلس 
اجلامعات احلكومية، هذه الهيئة األكادميية 
التي ترى النور بعد انتظار شبه طويل!

في البرملان وخارجــه، ما خلق جوا 
سياسيا ال ميكن استمراره.

ختاماً، ال يســتقيم مع الدستور 
ومبادئ الدميوقراطية أن تتواجد أغلبية 
معارضــة برملانية تصل إلى ٦٠٪ من 
النواب املنتخبني (٣٠ نائبا من ٥٠) ويتم 
جتاهل مطالبها األساسية أو أهدافها 
التي طرأت بسبب إجراءات احلكومة 
التي تراها تلك األغلبية أنها تتنافى مع 
الدستور واإلرادة الشعبية التي متثلها 

دستورا وواقعيا!
اخلالصة: حل األزمة السياســية 
احلالية ميكن بالرجوع إلى مسبباتها 
األصلية وهي القوانني الشعبية التي 
تبنتها األغلبية البرملانية، والتي البد من 
الوصول إلى حلول وسط فيها، أما حل 
البرملان فلن يجدي نفعا، فمن املؤكد أن 
املعارضة ستعود مبقاعد برملانية أكثر 
ومبطالب عديدة وإشكاالت سياسية 

أكثر تعقيدا.

٤٨ مليار متر مكعب ســنويا، وهو بال 
شك أعظم األنهار وله يرجع الفضل في 
استمرار جريان نهر النيل وما يتميز به 

بكثرة روافده وغزارة األمطار. 
واملاء يعتبر عصب احلياة وأحد موارد 
البيئة الطبيعية، واملاء عماد احلياة بكافة 
أشكالها على األرض وتواجه الكثير من 
دول العالم مشــكلة ندرة املياه وشّحها 
في وقت تتزايد احلاجة إلى املياه العذبة 
ملواجهة الضغط السكاني في ظل سيادة 
الظروف الطبيعية والبشــرية وتتمثل 
في ظروف اجلفاف الســائد وسيطرة 
قوى خارجية على املنابع العليا لألنهار 
الدول  الكثير من  الرئيســية، وعمدت 
إلنشاء قنوات لتقليل كميات املياه التي 
تصرف في البحر وكذلك تنمية موارد 
املياه اجلوفية ووضع اخلطط والبرامج 

الستثمار املوارد املائية.
 ومصادر املياه متثل عنصرا إيجابيا 
للتعاون بني الدول التي تنبع منها األنهار، 
وذلك مــن أجل حفظ حــق الدول في 
احلصول على حصتها من مياه األنهار 
مبا يكفله لها القانون الدولي الذي ينظم 
هذه األمور وتضمن عدالة توزيع املياه بني 
الدول التي تشترك في مياه النهر طبقا 
حلجم تصريف املياه داخل وعدد سكانه.

احد، ليست أكثر من بالونة إشاعة سرت 
في ليلتها وانفجرت في ذات الليلة على 
غير ذات مصدق أي لم يصدقها أحد، أما 
فما الهدف منها؟، فباعتقادي الشخصي 
أن اإلشاعة كان مصدرها شخص عبثي 
ال أكثر وال أقل، كمــا أعتقد أيضا أن 
مثل هذه اإلشاعات لن تتوقف، ولكن 
كما ذكرت ال تصدق وال تســتمر وال 
تؤثر لكون مطلقهــا أو قائلها ال يفهم 

احلالة الكويتية. 
< < <

أمتنى كما أعتقد أن اإلشاعات األخيرة 

مرافق جامعة الكويت احلالية لتكون مقرا 
لها ورمبا أيضا جلامعة حكومية أخرى 
تتشارك باملنافسة األكادميية والتعليمية 
مع جامعة الكويت العريقة بكلياتها اخلمس 
عشــرة من أجل حتقيق الطموح ألبناء 
النفسي والتعليمي  الكويت باالستقرار 
بني أهلهم وذويهم دومنا غربة وبعد عن 

الوطن.
بالتأكيــد إن خبر تكليــف د.مثنى 

لتحقيق ذلك، استخدمت احلكومة بعض 
الثغرات في الدستور والالئحة الداخلية 
لتتحالف مع األقلية البرملانية وتطلب 
تأجيل استجواب رئيسها إلى نهاية دور 

االنعقاد الثاني (عام ونصف العام)!
في كل األحوال هناك أغلبية برملانية 
تسطيع بل استطاعت أن تعطل جلسات 
البرملان ومهاجمة احلكومة ورئيسها 

جافة وال يتصل أي رافد نهري باستثناء 
بعض األودية اجلافة وثقل كمية املياه التي 
ينقلها النهر بشكل تدريجي باالجتاه من 
اجلنوب إلى الشمال لعدم وجود روافد 
نهرية، والرتفــاع درجات احلرارة في 
مناطق صحراوية وما يتبع ذلك من فقد 
جزء من ميــاه النهر بفعل عامل البخر 
وللحرارة الشــديدة وتعلم أن ٩٦٪ من 
مساحة مصر عبارة عن أراٍض صحراوية 

ويعز فيها املاء. 
أما املنبع الثاني لنهر النيل فهو النيل 
األزرق والذي يقع في هضبة احلبشة- 
أثيوبيا ويبلغ طول النيل األزرق ١٣٥٠ 
كيلو مترا ويبلغ تصريفه للماء حوالي 

ونشر أكاذيب ألحداث سياسية لم حتدث، 
والقصد منها خلق زعزعة ال هدف منها 
سوى مزيد من اإلضرار بالواقع السياسي 
وتشويهه وتشويه شخصيات سياسية 
عامة، فكل اإلشــاعات التي سرت عبر 
الواتســاب حتديدا كاذبة غير حقيقية 
لوقائع لم حتدث أبــدا، ويبدو أن من 
اختلقها ال يفهم احلالة الكويتية السياسية 
أو انه يتعمد خلق هذه اإلشاعات لضرب 

شخوص أمام الرأي العام.
< < <

احملاولة، وال شك فاشلة لم يصدقها 

املرسوم األميري الذي صدرا سابقا بشأن 
اجلامعات احلكومية والذي اعلن فيه عن 
والدة «جامعة عبداهللا الســالم» كجامعة 
حكومية ثانية والتي بال شــك ستكون 
التعليم  باختيار  الطلبة  انفراجة ألبنائنا 
اجلامعي باجلامعــات احلكومية دومنا 
ضغوط في املستقبل على جامعة الكويت 
بالقبول والتسجيل وبذلك ستكون جامعة 
عبداهللا السالم والتي خصص املرسوم لها 

السياسي واملفاوضات حول القوانني 
املطروحة إلى معركة مصيرية ووجودية 
بــني األغلبية البرملانيــة واحلكومة 
ورئيســها، وأصبح هــدف األغلبية 
الرئيسي هو إسقاط احلكومة عن طريق 
اســتجواب رئيسها لتتمكن من رفع 
كتاب عدم التعاون مع احلكومة، ومبا أن 
األغلبية البرملانية لديها العدد املطلوب 

حتيط بها املرتفعات اجلبلية وتســقط 
األمطار فيها بغزارة طوال العام لوقوعها 

في العروض االستوائية.
ويصب في بحيرة فيكتوريا العديد 
من األنهار أهمها نهر كاجيرا وهو أطول 
رافد لنهر النيل يبلــغ ٤٨٠ كيلو مترا 
وينبع من بحيرة تنجانيقا ويعتبر هو 
بداية نهر النيل، ومن بحيرة فيكتوريا 
يخرج نهر فيكتوريا ليتجه شماال ليدخل 
األراضي الســودانية مكونا العديد من 
األنهار واملستنقعات ثم يتجه شماال في 
وادي النيل واملعروف بالنيل النوبي ليدخل 
األراضي املصرية عند دائرة ٢٢ شماال، 
ما يعرف بوادي حلفا بأراٍض صحراوية 

مما ال شك فيه أن احلالة الكويتية 
السياسية وعلى الرغم من عدم احلاجة أو 
الضرورة إال أنها تغلي غليانا غير طبيعي 
وغير منطقي، ولهذا أسباب ومسببات. 
والواضــح واجللــي أن كل هــذا 
الغليان السياســي مفتعل، أو باألصح 
مجرد صورة غير حقيقية ملا هو عليه 
الوضع فعال، فحالة االحتقان السياسية 
التي تبرز إعالميا ليست حقيقية باملرة، 
فالوضع السياسي يفترض أن يكون أهدأ 
بكثير، نعم هناك تباين في وجهات النظر، 
نعم هناك اختالف في وجهات النظر، 
وهناك اختالف يصل إلى حد االنشقاق 
السياســي، لكن هذا األمر يفترض أن 
يكون طبيعيا فــي ظل وجود حكومة 
وبرملــان ومعارضة، إال أن ما يفترض 
هو أن يكون اخلالف حتت قبة عبداهللا 
السالم، وفي البرملان ككل، لكن أن يتمدد 
اخلالف من أماكنه السياسية الطبيعية 
ويخرج عن كونه خالفا واختالفا سياسيا 

إلى انشقاق سياسي. 
< < <

مكمــن اخلطــورة اآلن هو زرع 
التواصل  الشائعات باستخدام وسائل 

وبدأت حركة تفعيل وتدشــني سكة 
قطار املرسوم األميري بإنشاء اجلامعات 
احلكومية بعد موافقــة مجلس الوزراء 
على تعيني د.مثنــى الرفاعي أمينا عاما 
ملجلس اجلامعات احلكومية والذي نتمنى 
له التوفيق والسداد في هذه املهمة الوطنية 
واألكادميية والعلميــة إلجناز وتفعيل 
تأسيس هذه اجلامعات حتى تكون مبنزلة 
التي  الكويت  الرديف األكادميي جلامعة 
تربعت على عرش اجلامعات احلكومية 

من عام ١٩٦٦.
العهد اجلديد  تبدأ مســيرة  وبذلك 
بوالدة العديد من هــذه اجلامعات التي 
بالتأكيد ستكون مستقبال زاهرا للتعليم 
األكادميي ورديفا جلامعة الكويت وأخواتها 

اجلامعات اخلاصة.
نعم نحن في ٢٥ مارس املاضي تساءلنا 
متى ترى النــور اجلامعات احلكومية؟ 
واليوم نتفــاءل بخبر طاملــا انتظرناه 
وبحمد اهللا كانت هذه الوالدة امليســرة 
عنوانا لتبدأ مسيرة اإلجناز حتت مظلة 

أفرزت االنتخابات النيابية الكويتية 
األخيــرة أغلبية نيابية متوحدة على 
أهداف شعبية ال ميكن أن حتيد عنها، 
ومنها العفو الشــامل عن املُدانني في 
القضايا السياســية وقضايا الرأي، 
وتعديل قانون املرئي واملسموع وقانون 
اإللكترونية، وتعديل قانون  اجلرائم 

االنتخاب.
وفي خضم هذا التوتر السياسي 
بني األغلبية واحلكومة اجلديدة برئاسة 
سمو الشيخ صباح اخلالد حول تلك 
القوانني وعدم إبداء رأي حاسم، ازداد 
التوتر ووصل أشده خالل التصويت 
في انتخابات رئاسة املجلس، وبعدها 
جاءت قضية إبطــال عضوية النائب 
د.بدر الداهوم، بخالف رأي األغلبية 
بالتصويت على إسقاط  التي طالبت 
العضوية لوجــود حكمني قضائيني 

متعارضني حسب رأيهم.
ونتيجة لكل ما سبق، حتول التوتر 

(وجعلنا من املاء كل شيء حي) ڈ 
سورة األنبياء رقم «٣٠».

 يعتبــر نهر النيل أطول أنهار قارة 
أفريقيا وثاني أطول أنهار العالم طوال بعد 
امليسيسبي ورافده امليسوري في الواليات 
النيل ملسافة  املتحدة األميركية، وميتد 
٦٦٧٠ كم من منابعه في حوض نهر النيل 
الذي يشغل مساحة واسعة في النصف 
الشرقي من قارة أفريقيا الشمالية وميتد 
ما بني خط عرض ٤ جنوب خط االستواء 
(خط الصفر) في العروض االستوائية إلى 
خط عرض ٣١ شماال من خط االستواء في 
العروض املدارية اجلافة، وينحدر مجرى 
نهر النيل مع مناسيب سطح األرض من 
منابعه اجلنوبية اجلبلية ويأخذ االجتاه 
من اجلنوب إلى الشمال حتى يصب في 
البحر األبيض املتوسط بعد دلتا النهر بني 
فرعي دمياط ورشيد في شمال مصر، 
مخترقا عدد دول أفريقية وهي بورنديـ  
روانداـ  أوغنداـ  كينياـ  تنزانياـ  أثيوبيا 
ـ السودانـ  مصر. وينبع نهر النيل أوال 
من هضبة البحيرات االستوائية أهمها 
بحيرة فيكتوريا وهي أعظم بحيرة في 
أفريقيا وأكبر مســطح مائي عذب في 
العالم، وكذلك بحيرات تنجانيقا ورودلف 
البحيرات االستوائية  والبرت ومنطقة 
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