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ال شك أن سفينة الكويت استطاعت طوال العقود املاضية 
اجتياز العديد من األمــواج العاتية والوصول إلى بر األمان 
بفضل السياســة احلكيمة للزعماء الذين تعاقبوا على حكم 
البــالد، فمن ربان إلى آخر كانــت الدفة دائما بيد «نوخذة» 
ماهر، وها هي متخر عباب البحر لتمضي قدما نحو مرافئ 
التقدم واالزدهار، فقد قادها سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد ـ رحمه اهللا ـ منــذ توليه مقاليد احلكم عام ٢٠٠٦م 
نحو التنمية الشاملة حتى انتقاله إلى الرفيق األعلى يوم ٢٩ 

سبتمبر ٢٠٢٠م.
وقد توجت هذه املسيرة بألقاب سامية ديبلوماسية وإنسانية 
من قبل أكبر منظمة عاملية أممية سنة ٢٠١٤م، حيث لقب سمو 
األمير الراحل بـ: «قائد العمل اإلنساني» بامتياز، إذ كان أميرنا 
الراحل شديد احلرص على إيصال املساعدات اإلنسانية ألكثر 
الدول املتضررة، فكان ســببا لقيادة الكويت لتوصف هي 
أيضا بـ «مركز العمل اإلنساني» تقديرا من املنظمة الدولية 
للمجهودات الكبرى واخلدمــات التي قدمتها الكويت حتت 
قيادته في إطار مجاالت مد يد العون لإلنســانية، كما أدارـ  
رحمه اهللاـ  مسلسل املسيرة التنموية الكويتية الشاملة نحو 
بر النجاح وبكل حنكة واقتدار، وعمل جاهدا لتحويل الكويت 
إلى مركز مالي وجتاري عاملي من خالل نظرة ورؤية بعيدة 

املدى، عرفت برؤية ٢٠٣٥.
وبرحيله ـ رحمه اهللا ـ خلف تركة من املشاريع التنموية 
احلضارية الرائدة، وهي تسلك طريق اإلجناز، ويخلف قائدا 
ملهما مشــبعا بالتجارب الداخلية والدولية، السياسية منها 
واالقتصادية واالجتماعية هو صاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد ـ حفظه اهللا ورعاه. 
ومع هذا العهد اجلديد سيستكمل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، املسيرة ليكون خير خلف 
خلير سلف، شاقا طريقه إلكمال املشاريع التنموية، ومضيفا 
إليها من طموحاته وتطلعاته ما يقتضيه اإلصالح السياسي 
من ترسيخ الدميوقراطية وتعزيز العدالة االجتماعية والتوازن 
االقتصادي وعــدم االنحياز في عالقات الكويت اخلارجية، 

والقضاء على الفساد، ومراجعة خلل التركيبة السكانية.
ونحن على يقني بأن دولة اإلنسانية، وقيادة العمل اإلنساني 
الكويتي ستستمر في عهد صاحب السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد، لتظل الكويت كما عرفها العالم وعهدها. 
ولدينــا ثقة مطلقة بأن مشــاريع الطموح الدميوقراطي 
والسياسي والنهضة الوطنية الشاملة وما يواكبها من مشاريع 
دولية منفتحة شــرقا وغربا، ستســتمر وبانطالقة جديدة 
ببصمات صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وبرؤيته 
اجلديدة املالئمة لعهده اجلديد، يدعمه في ذلك سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد «العضيد» و«السند» والذي سيكون 
كما عهدنا القادة الكويتيني دائما الذراع اليمنى لسمو األمير، 
ونثق في أن الشعب الكويتي الذي تربى على الوفاء بالعهد لم 
ولن يتردد في الوقوف صفا واحدا وراء سمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، ممتثال ألوامره ومقتفيا تعليماته السامية لتبقى 

راية الوطن خفاقة في سماء االزدهار.

متضي ُســنة اهللا في الكون (كل نفس ذائقة املوت) مع ما 
يصاحبها من مشــاعر الفقد، فرحم اهللا سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد وألهم ذويه ومحبيه والشعب الكويتي 
الصبر والســلوان، وتقضي حكمة اهللا أن يهيئ األسباب ملن 
يختار من خلقه لتولي القيادة، فنبارك لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد مبناسبة توليه قيادة البالد ليكون احلاكم 
السادس عشر للكويت، ونسأل اهللا لسموه التوفيق والسداد 
وأن يرزقــه البطانة الصاحلة التي تدلــه على اخلير وتعينه 
عليــه. ومن منطلق أن النبي ژ كان يعجبه الفأل احلســن 
ويحث على التفاؤل وحسن الظن باهللا، فإن الشعب الكويتي 
اليوم يقف أمــام العهد اجلديد بآمال كبيرة وتطلعات كثيرة، 
يحدوه األمل في مستقبل أكثر إشراقا ومتيزا على الصعيدين 

اخلارجي والداخلي.
نأمل أن تستمر الكويت على نهجها في الديبلوماسية املتزنة 
خارجيــا من خالل العالقات املتميزة مع مختلف دول العالم، 
وتقدمي املساعدات للدول املنكوبة واحملتاجة، واالستمرار في 
املوقف املبدئي الثابت من نصرة القضية الفلسطينية والدفاع 
عن املقدسات اإلسالمية ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة 
الكيان الصهيوني الغاصب، وعدم التهاون أو التنازل أو التراجع 
عــن موقفها من التطبيع. كما نتطلع ألن تبقى الكويت الدولة 
التي تسعى لرأب الصدع بني األشقاء وتقريب وجهات النظر 
ومحاولة اإلصالح حتى تنتهي األزمة اخلليجية ويعود مجلس 
التعاون اخلليجي لسابق عهده ليشكل جبهة موحدة سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا.
أما على املستوى الداخلي فإن التحديات أعظم ومعها ترتفع 
اآلمال والتطلعات بأن يكون شعار املرحلة «اإلصالح والقضاء 
على الفساد» ولن يتحصل ذلك إال باحلرص على وحدة الصف 
والكلمة، ولم شمل األسرة الكويتية وعودتها ألحضان وطنها، 
وتقريب املصلحني وإقامة مؤمتر وطني يجمع مختلف األطياف 
والتوجهات، واالستماع لوجهات النظر والتقريب بينها للخروج 
بخارطة طريق معينة للمرحلة القادمة، وترســيخ حق حرية 
التعبير عن الرأي وإلغاء القوانني التي ضيقت هامشها وجعلت 
شريحة كبيرة من الشــعب مالحقة بالقضايا والتعويضات 
بســبب كلمات قيلت أو آراء طرحت. مع التأكيد على أهمية 
حــل قضية «البدون» التي طال أمدهــا، وإعطاء كل ذي حق 
حقه، واالستفادة من الكفاءات في هذه الشريحة التي تساهم 
في رفعة الوطن وازدهــاره، وليوضع حد لهذه القضية التي 

أصبحت مثل كرة الثلج.
ومن التطلعات أن تتم إعادة النظر في قانون االنتخاب وعدد 
الدوائر واألصوات للمساهمة في القضاء على العنصرية التي 
تفشت في السنوات املاضية وبثت روح التفرقة الطائفية والقبلية 
واملناطقية بني أفراد املجتمع. وللقضاء على الفســاد البد من 
حتديد مصادره الرئيسية ومحاسبتها واستبعادها من املشهد 
بشكل نهائي، ومن ثم تشكيل هيئة فنية متخصصة ملراجعة 
أحقية تعيني أصحاب املناصب القيادية في مختلف الوزارات، 
والتأكد من صالحيتهم وسالمة مؤهالتهم وقانونية تعيينهم، 
وتقييم أعمالهم وإجنازاتهم خــالل فترة توليهم فمن تثبت 
كفاءته يبقى ومن يتضح تقصيره أو تخاذله يعفى من منصبه.
إن عملية اإلصالح شــاقة مجهدة مضنية، حتتاج عقوال 
وعزما ونية صادقة، تدعمها قيادة واعية تؤمن بأن التعليم هو 
السبيل للتنمية والتطور، من خالل وضع السياسات التعليمية 
احلديثة وفق احتياجات الســوق احمللي والرؤية التي تطمح 

الدولة ألن حتققها في السنوات القادمة. 
أعان اهللا صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ووفقه 

ملا فيه مصلحة البالد والعباد.

بداية نبارك لصاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
تســلمه مقاليد احلكم ليقود 
الكويت لتواصل مسيرتها إلى 
بر األمان في ظروف وحتديات 
كبيرة على جميع املستويات 

احمللية واإلقليمية والدولية.
وأميرنــا الغالــي صاحب 
الســمو الشيخ نواف األحمد 
هو االبن السادس للشيخ أحمد 
العاشر،  الكويت  أمير  اجلابر 
وأول عمل رسمي لسموه كان 
سنة ١٩٦٢ محافظا حلولي، وفي 
عام ١٩٧٨ كان وزيرا للداخلية، 
للدفاع، ثم عني  و١٩٨٨ وزيرا 
عام ١٩٩٠ مــرة أخرى وزيرا 
للدفاع، وفي عام ١٩٩١ وزيرا 
للشؤون، وفي عام ١٩٩٤ نائبا 
الوطني ثم  لرئيس احلــرس 
نائبــا لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيرا للداخلية ثم نائبا أول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 

للداخلية.
وفي ٧ فبراير ٢٠٠٦ زكاه 
املغفور له بإذن اهللا سمو األمير 
الشيخ صباح األحمد  الراحل 
وليا للعهد، وســموه يتصف 
بالتواضع اجلم والتدين والعدل 

واحلزم.
العهــد اجلديد  في هــذا 
تزداد طموحاتنا في مواصلة 
مسيرة التنمية والقضاء على 
الذي استشرى في  الفســاد 
املجتمع الكويتي، وأن يحاكم 
الفاسدون والعابثون بأمن البالد 
والقضاء على ظاهرة غسيل 
األموال الدخيلة على مجتمعنا 
ومعاجلة التركيبة السكانية التي 
يعاني منها الكثير وكذلك البنية 
التحتية ومحاربة جتار اإلقامات 
الذين ال يخافون اهللا وهمهم 

جمع األموال.
أن تكــون  ونســأل اهللا 
الكويت في عهد سموه متقدمة 
ومزدهرة في كل املجاالت وأن 
يعني اهللا سموه على حتمل هذه 
األمانــة وأدائها كما يحب اهللا 
ويرضــى وأن يرزقه البطانة 
الصاحلة الناصحة على حتمل 
هذه املسؤولية العظيمة، وسموه 
حفظه اهللا ورعاه خير خلف 

خلير سلف.
اجلميع يعلم أن بلدنا الغالي 
الكويت مير مبرحلة سياسية 
واقتصادية واجتماعية حافلة 
بالتحديات، وال شك أن صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 

األحمد أهل لها. 
قال الشاعر:

لنا الكويت سلمت  بالدي 
وعشت مدى الدهر لي موطنا

عروس اخلليج وارض الكفاح
السالح ألجلك نحمل كل 

ونســأل اهللا أن يحفــظ 
الكويت وأميرها وشعبها ومن 
عليها مــن املخلصني، وتعود 
الكويت لؤلؤة ودرة اخلليج كما 
كانت وأحســن وأن ميتع اهللا 
السمو  الغالي صاحب  أميرنا 
الشيخ نواف بالصحة والعافية.

عواد (رحمــه اهللا) بعد التحرير أن 
املخابرات العراقية جاءوا يسألون عني 
عدة مرات في بيت أبي قبل إعالن 
احلكومة املؤقتة، وفي آخر مرة سألوا 
عن إخوتي أيضا، فقال لهم أبناء جارنا 
إن كل أبناء سعود سافروا للسعودية 
فقال العراقي: «...... عيال سعود كلهم 
شردوا للسعودية حسافة ما كضينا 
منهم وال واحد»، واحلمد هللا انهم ما 
كضوا منا وال واحد، ألن عيال سعود 
جميعهم خرجوا من الكويت ودخلوها 
التحالف  لقوات  الطالئع األولى  مع 
بعد أن تطوعــوا للواجب كمقاتلني 
مع قوات التحالف، فمنهم من دخل 
الكويت مع القوات األميركية، ومنهم 
دخل مع القوات السعودية، ومنهم من 
دخل مع القوات البريطانية، ومنهم 
دخل مع لواء فتح، ومنهم من دخل 
مع اجليش الكويتي بعد أن خاضوا 

معركة حترير الكويت. 
رحم اهللا أمير اإلنسانية املغفور 
له بإذن اهللا الشيخ صباح األحمد، 
وعظم اهللا أجركــم يا أهل الكويت 
وأحسن عزاءكم، و(إنا هللا وإنا إليه 

راجعون).
وهنيئا لنا بصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، ولسموه منا 
السمع والطاعة، وأسأل اهللا تعالى أن 
ميد سموه بوافر الصحة والعافية 
ويبارك له في مسند اإلمارة ويعينه 

عليه ملا فيه خير البالد والعباد.

التشريعي اخلامس عشر لن يكون 
لهؤالء الفاسدين خروج من املأزق، 
إمنا هو خروجنا نحن شعب الكويت 
من هذا املأزق السياسي واالجتماعي 
الذي شّوه سمعة الوطن ولّوث ثوبه 
الناصع ودميوقراطيتنا التي نتفاخر 
بها وبكل الذين صنعوا مجد وتاريخ 
هذه الدميوقراطية والدستور!! لذلك 
نقول على العدالة األخذ بحقوق هذا 
الشعب ودستورنا التليد من هؤالء 
الطارئني على النظام السياسي الذين 
الوطنية  حاولوا متزيق رســالتنا 
باحلفاظ على الدستور والدميوقراطية 
بأفعالهــم وفســادهم واإلخالل 
العــام وطنيا  بالقانــون والنظام 
وإعالميا واجتماعيا واقتصاديا. نحن 
بالتأكيد ســوف ننتصر للدستور 
ورجاله وللدميوقراطية ولن نتخلى 
عن القصاص من هؤالء الفاسدين 
حتى تنتصر الكويت على كل من 

حاول اخلروج من املأزق.

َوِلتَبْتَُغوا ِمْن َفْضِلِه َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن) 
(القصص:٧٢-٧٣)، وننتقل في هذا 
النبات حيث ال  اخلصوص لنشأة 
يحدث إال في بيئة مظلمة حتت التربة 
حتى تؤّمن له الرطوبة والبيئة التي 
متكن البذرة من اإلفالق واإلنبات، 
كما أن املعادن وغيرها من األقوات 
بدايتها  التي تنتجها األرض تنشأ 
في الظالم، كما هو احلال للحيوانات 
واحمليطات وغيرها ويستمر البناء 
والغذاء والعطاء في حياة كل شيء 

ما بني النهار والليل.
إن للمادة املظلمة شــأنا كبيرا 
ورحمة عظيمة من لدن خبير عليم، 
فهي تؤثر علينا وعلى طاقتنا وعلى 
من حولنا وتؤّمن لنا االســتقاللية 
واخلصوصية لكل فرد من أفراد هذا 
الكون العظيم وداعم لنشأة األقوات 
املختلفة في أشكالها وأنواعها والتي 
ال تعد وال حتصــى على األرض، 
وهناك الكثير من األسرار لتلك املادة 
التي لم يصل لها العلم احلديث والتي 
ما زالت حتــت املجهر، ومهما زاد 
علم اإلنسان يظل عاجزا أمام علم 
اخلالق لقوله:(وما أوتيتم من العلم 
إال قليــال) ڈ وإلى لقاء قريب 
عزيزي القارئ الستكمال مقومات 

أقوات األرض رباعية املصدر.

األحمد (أمير اإلنسانية) أم عن أميرنا 
الشيخ نواف األحمد (أمير التواضع)؟!

جميعهم من دون استثناء أحبونا 
الصادق،  بصدق وبادلناهم باحلب 
ولعل مؤمتر جــدة الذي عقد أثناء 
الغزو الصدامي للكويت خير دليل 
على قوة العالقة بني احلاكم واحملكوم 
أطيافه  الشعب بجميع  أعلن  عندما 
واملعارضون مبايعة احلكومة الشرعية 

للكويت.
وال ألوم أحد املواطنني الكويتيني 
املتواجد بالسعودية أثناء فترة الغزو 
الصدامي الغاشم للكويت والذي صاح 
بأعلى صوته قائال: «لن نقبل بحكام 
من غير آل صباح يحكمونا حتى وإن 
بقيت منهم امرأة ستحكمنا»، وحدث 
ذلك بعد أن ســمع أن صدام وضع 
حكومة مؤقتة في الكويت، وفي هذا 
السياق يروي لي أبناء جارنا محمد 

ترشــحوا للــدورة القادمة، حتى 
يعي هذا اجليــل واألجيال القادمة 
بأن جتار الفساد وغسيل األموال 
وكل من تالعب بالقانون ملصاحله 
اخلاصة وملصلحة من أغراه بالفساد 
لن يتمكنــوا من الفرار!! والكويت 
ستظل تطاردهم وتسترد سمعتها 

وخزائنها التي نهبت!!
إن فــض دور االنعقاد للفصل 

ظلمات ثالث داخل أحشاء أمه لقوله: 
(يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من 
بعد خلق في ظلمات ثالث) «الزمر:٦»، 
أي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة 
املشيمة وتلك الظلمات التي حتيط به 
لتؤّمن له الغذاء واألكسجني من ناحية 
وحمايته من الكدمات أو الصدمات 
من ناحية أخــرى، كما أن الظالم 
يؤثر على اإلنسان في عملية البناء 
حيث إن هناك عمليات في اجلسم 
ال تتم إال وقــت اخللود للنوم في 
غرفة مظلمة وهــذا ما أثبته العلم 
احلديث والسبق القرآني أشار إليه 
لقوله عز وجل: (َوِمْن آيَاِتِه َمنَاُمُكْم 
ِباللَّيِْل َوالنََّهاِر َوابِْتَغاُؤُكْم ِمْن َفْضِلِه 
ِلَقْوٍم يَْسَمُعوَن)  ِإنَّ ِفي َذِلَك آليَاٍت 
(الروم:٢٣)، وقولــه: (َوِمْن َرْحَمِتِه 
َجَعَل لَُكْم اللَّيَْل َوالنََّهاَر ِلتَْسُكنُوا ِفيِه 

املوظفني عندما يلجأون إليه.
وهللا دركم يا آل صباح، ال يرحل 
منكــم أمير إال وتبكي رعيته عليه، 
ثــم نقول لن يأتي من بعده من هو 
مماثل له، لكن العكس صحيح، فكل 
أمير لنا يذهلنــا بطيبه وحضوره 
وإجنازاته أكثر ممن سبقه، وتلك هي 
الكرام يفاجئونا  الصباح  آل  أسرة 
تلو اآلخر  الواحد  البارين  بأبنائهم 
الذين يدخلون قلوب الشعب بطيبهم 
ومواقفهم النبيلة ومآثرهم في الداخل 
واخلارج وقربهم من الشــعب، وال 
أدري عمــن ســأحتدث منهم، عن 
املغفور له الشيخ سالم املبارك (جابر 
عثرات الكرام) أم عن الشيخ عبداهللا 
السالم (أبو الدستور) أم عن الشيخ 
صباح الســالم (أنا وربعي كلبونا 
جماعة) أم عن الشيخ جابر األحمد 
(أمير القلوب) أم عن الشيخ صباح 

وراء التستر على هذا الكم الكبير من 
الفساد اإلداري والسياسي واملالي 
واالجتماعي، واستعانوا باخلارجني 
عن القانون في تلميع أنفسهم ولكن 
ستبقى مطاردتهم هي السبيل لكشف 
كل املتالعبني الذين يحاولون اخلروج 

من املأزق الفاضح!!
الكويت تســتحق منا التكاتف 
وكشــف هؤالء الفاسدين حتى إن 

يطول، وإمنا أكتفي بالسرد املتواضع، 
املادة هي احلاضنة للكون  أن تلك 
وحماية ما به من االرتطام ببعضه 
َِّذي َخلََق اللَّيَْل  البعض لقوله: (َوُهَو ال
ْمَس َوالَْقَمَر ُكلٌّ ِفي َفلٍَك  َوالنََّهاَر َوالشَّ
يَْسبَُحوَن) «األنبياء: ٣٣»، حيث يسود 
الكون الظالم بنسبة ٩٦٪ من مادة 
الكون كله، وتبقى ٤٪ للمادة املرئية 
امللموسة، وللظالم أسرار عظيمة 
واحدة منها تكمن في كل شيء ينشأ 
في الظالم، فالكون محاط بظلمات 
شــديدة لقوله: «َولَْو َفتَْحنَا َعلَيِْهْم 
َماِء َفَظلُّوا ِفيِه يَْعُرُجوَن  بَاباً ِمْن السَّ
َرْت أَبَْصاُرنَا بَْل نَْحُن  َا ُسكِّ لََقالُوا ِإمنَّ
َقْوٌم َمْســُحوُروَن (احلجر، ١٤-١٥) 
وقوله سبحانه وتعالى (َوآيَةٌ لَُهْم اللَّيُْل 
نَْسلَُخ ِمنْهُ النََّهاَر َفِإَذا ُهْم ُمْظِلُموَن) 
«يس: ٣٧»، إلى خلق اإلنســان في 

اإلمارة جديدا  لم يكن مســند 
على ســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد، حفظــه اهللا ورعاه بل كان 
قريبا منه منذ بداية الستينيات في 
القرن املاضي، وقد عاصر سموه كل 
التي  الداخلية واخلارجية  األحداث 
مرت على الكويت منذ تولي املغفور 
له بإذن اهللا الشــيخ عبداهللا السالم 
حتى عهد أخيه األمير الراحل صباح 
األحمــد، طيب اهللا ثراه، ولعل هذه 
الفترة التي تتجاوز الستني عاما كانت 
كفيلة بأن جتعل منه قائدا فذا للكويت 
فهنيئا لنا بصاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، والذي نعتبره 
خير خلف خلير سلف، ونسأل اهللا 
أن يعينه على هذه األمانة ويســدد 

خطاه ويرزقه البطانة الصاحلة.
وكما هو معروف لدى اجلميع 
أن سمو األمير الشيخ نواف األحمد 
كان مالزما دائما ألخيه الراحل أمير 
اإلنسانية الشيخ صباح األحمد رحمه 

اهللا، وقد تعلم منه الكثير.
ويشهد الكثيرون لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد بصالحه 
ومواظبته على الصالة في املسجد 
وتواضعه وحتمله املسؤولية خالل 
توليه العديد من احلقائب الوزارية 
خالل فترة عمله في احلكومة، وقد 
كان ســموه حريصا على التطوير 
في الــوزارات التي توالها، وكذلك 
كان حاضرا ومهتما برفع الظلم عن 

بعد أربع سنوات عجاف ينفض 
دور االنعقاد اخلامس عشر ملجلس 
األمة الــذي ظل مــن ٢٠١٦ حتى 
٢٠٢٠ يدخل في الزوايا السياسية 
والشخصانية واملآزق حتى جاءت 
جائحة كورونا التي ادخلت املجلس 
في مساومات شــعبية وسياسية 
انكشــفت مع ظهــور العديد من 
«إرهاصات» املرحلة احلالية والسابقة 
التي كشــفت «كنز» الفساد الهائل 
وغســيل األموال وتــورط جهات 
وشــخصيات ومتالعبني من هنا 
وهناك ومنهم انكشــفت اســماء 
«ممثلي» األمة لألســف ســابقني 
وحاليني!! ولكن سيظل هذا املأزق 
الذي انكشف يالحق  السياســي 
املفسدين والفاسدين سواء انفض 
دور االنعقاد أو حل مجلس األمة، 
ستبقى هذه الدورة البرملانية مأزقا 
سياسيا في تاريخ املجلس ومرحلة لن 
تنسى إال بالقصاص العادل ممن كانوا 

يقول احلــق تبارك وتعالى في 
محكم كتابه الكــرمي: (َوَجَعَل ِفيَها 
َرَواِسَي ِمْن َفْوِقَها َوبَاَرَك ِفيَها َوَقدََّر 
ِفيَها أَْقَواتََها ِفي أَْربََعِة أَيَّاٍم َســَواءً 
اِئِلنيَ) «فصلت: ١٠»، لنتأمل اآلية  ِللسَّ
الكرمية حيث بدأت بدقة صنيع اهللا 
ونظامه بأن جعل في األرض رواسي 
(اجلبال) من فوقها لتكفل لها التوازن 
وعجائب أخرى، وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها في أربعة أيام ســواء 
للسائلني، حيث يقول علماء التفسير 
إن أربعة أيام ال يقصد بها أيام البشر 
وإمنا أربع مراحل، واألقوات قدرت 
فيها بأربع مراحل، وعنوان مقالنا 
اليوم أن أقــوات األرض بجملتها 
رباعية املصدر التي تعد مقومات لتلك 
األقوات والتي ال ميكن استمراريتها 
ونشوئها إال بتلك املقومات، والتي 
هي سواء للسائلني أي جلميع البشر، 
والتي تعد سر تركيبة احلياة ونظمها 
لُْق  في االستمرارية، ولقوله: () َخلَ
ــَمَواِت َواألَْرِض أَْكبَُر ِمْن َخلِْق  السَّ
النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعلَُموَن) 
«غافر: ٥٧»، وعليه فإن تلك األقوات 

هي كما يلي:
أوال: املادة الســوداء: وقد ذكر 
الظالم في مواضع متعددة في القرآن 
الكرمي وفي هذا اخلصوص الشرح 

ومضة

الكويت بني إجنازات 
الشيخ صباح 

وتطلعات الشيخ نواف
nayefshrar@hotmail.comنايف صنيهيت شرار

وجهة قلم
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في العهد 

اجلديد
eljaser@hotmail.comعبدالرحمن عبداهللا اجلاسر

 مساحة للوقت

«فّض» االنعقاد.. 
خروج 

من املأزق!
طارق إدريس  

للسطور عنوان
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رباعية املصدر
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جوهر احلديث
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