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مقارنة بني تنفيذ اخلطة اإلمنائية في الكويت 
واململكة العربية السعودية

األج���واء احمليطة بتنفيذ اخلط���ة في البلدين 
مختلف���ة، لنأخذ األج���واء في اململك���ة العربية 

السعودية..
- د.عبداهلل العثمان، اس���تاذ جامعي »اخلطة 
اإلمنائية التاسعة تواصل مسيرة تقليل االعتماد 

على النفط، وتعزز مس���يرة اململكة نحو االقتصاد املعرفي وتؤسس 
للتنمية املستدامة«.

- د.عبد الوهاب أبو داهش، خبير اقتصادي »متيزت اخلطة التاسعة 
بالش���مول والتوازن بني اجلوانب االقتصادي���ة واإلدارية، واجلوانب 
السياس���ية واالجتماعية، والعمل اجلاد لتحس���ني كفاءة املوارد، مع 
تكثيف االهتمام بالش���فافية عبر أنظمة معلنة ميكن للجهات الرقابية 

الرجوع إليها«.
- د.اسفيكني اكس، كبير االقتصاديني في البنك السعودي � الفرنسي 
»اخلطة السعودية احلالية تستدرك وتكمل اخلطط السابقة مع اجتاه 
واضح نحو االقتصاد املعرفي كهدف استراتيجي لدى احلكومة هنا«.

- رئيس الغرفة التجارية، عبدالرحمن اجلريسي »تعكس اخلطة 
التاسعة ثقة مجلس الوزراء بدور القطاع اخلاص كشريك أساسي في 

تنفيذ اخلطة اإلمنائية عبر 13 هدفا محددا وقابال للقياس«.
في الكويت يشتكي األمني العام، د.عادل الوقيان من أسلوب االستهزاء 
الذي يتعامل به البعض في وسائل اإلعالم مع مسألة مصيرية تتطلب 
تضافر اجلهود، فهي ليس���ت حتديا جله���ة واحدة بل مطلب جماعي، 
وآثاره س���وف تطول اجلميع إما إيجابا أو سلبا، ويقول »العديد من 
اجلهات احلكومية تتجاوب بشكل جاد مع متطلبات اخلطة اإلمنائية، 
أكثر من أي وقت مضى، واليزال أمامنا طريق طويل لتقصير الدورة 
املستندية واللحاق مبستويات التنفيذ التي رصدتها اخلطة« ويقول 
أيضا »نحن نفتخر بعدد املشاريع املعتمدة منذ بدء تنفيذ اخلطة، وهي 
أرقام غير مسبوقة في تاريخ الكويت، نحن نسير في االجتاه الصحيح، 
وعلينا أن نشحذ الهمم، مع استعدادنا لتقبل النقد، بغير إبطاء لتلك 

اخلطوات الهامة، والعمل بشكل مركز ومكثف«. انتهى.
هذه الروح القوية حتتاج الى التفاف حولها، وهي التي جعلت خطط 
التنمية في اململكة العربية السعودية تتوالى منذ 45 عاما بال توقف، 
صحيح، جتاربنا املاضية غير مش���جعة في تنفيذ اخلطة، والسؤال: 

هل نستسلم لذلك الفشل ونبكي على اللنب املسكوب؟
 سؤال آخر، س���وف نحتفل في فبراير القادم مبرور 50 سنة على 
االس���تقالل، هل نقبل بأن يرتهن مس���تقبل األبناء واألحفاد في ال� 50 
س���نة القادمة أيضا بالنفط الذي نعلم يقينا أنه ناضب مهما ارتفعت 

أسعاره لبضع سنني؟
كلمة أخيرة: لقد حظيت خطة الشقيقة السعودية بدعم مختلف مستويات 
القرار ومنها مجلس الش���ورى، وفي الكوي���ت أيضا حصلت اخلطة 
على دعم غير مس���بوق من مجلس األمة، الفارق بني البلدين هو دعم 
الصحافة هناك واس���تهزاؤها هنا، طبعا عبر استخدام أفواه اآلخرين 
وتكوين أجواء سلبية يشعر معها املتحدث بإيجابية أنه يغرد خارج 
السرب الذي اصطنعته بعض الصحف األسيرة لدى الثقافة الالئكية 

)كل شي زين، ولكن!(.

نجاح خطط التنمية لدى األشقاء.. هل يمكننا تكراره؟

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

في البدء، الترحيب احلار بزيارة الرئيس 
األميركي جورج بوش الذي له ولعائلته الكرمية 
في أعناق الكويتيني أكثر من دين، فقد ساهم 
والده الرئيس جورج بوش األب وطاقمه في 
حترير الكويت بأقل اخلسائر، كما ساهم هو 
وطاقمه في إسقاط اخلطر الداهم علينا وعلى 
املنطقة املتمثل في وجود الطاغية صدام حسني 
وامتداده بولديه، وحزبه الفاشي، فحللت اهال 
ورحلت سهال من بلدك الثاني الكويت الذي 

ال ينسى اجلميل ابدا.

> > >

لو ظهرت صورة الطالب الذي يرفع سيفه 
� ال قلمه او كتابه � في احلرم اجلامعي في أي 
بلد آخر النقلبت الدنيا رأسا على عقب، ولبدأت 
دراسات وحوارات حول ظاهرة العنف املتزايد 
لدى الن����شء اجلديد، في ايام اجلهل واألمية 
لم يكن العراك يزيد على ضربة كف او دفعة 
»عجرة« او رمي حجرة.. فمن اين اتت ثقافة 

استخدام السيوف واخلناجر؟!
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هل يتذكر احد صياح ومزايدات بعض نوابنا 
األفاضل وتهديدهم وزي����رة التربية بإغالق 
إنفلونزا اخلنازير ووقوفنا  املدارس بسبب 
آنذاك ضد ذل����ك املقترح املجنون الذي لو مت 
لكنا اضحوكة األمم حيث لم يعطل بلد آخر 
مدارسه بسبب ذلك الڤيروس »الفشنك«، ذلك 
املقترح غير املسؤول كان يعني ضياع سنة 
دراسية كاملة من أعمار طلبة الكويت وخسائر 
مبئات املاليني دون مردود حيث سيرجع من 
استقدمناهم من مدرسني لبلدانهم وهذا حقهم 
مع تس����لم رواتبهم كاملة دون عمل، أليس 
مستغربا أال نرى اعتذارا وال اعترافا باخلطأ 
وال حتى حمرة خجل على خدود من طالبوا 

بذلك املقترح املدمر؟!
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قرأت قبل أيام دراس����ة لدكتور في كلية 
احلقوق حول إشكالية عدم وجود مدير للجامعة 
في الوقت احلالي، وهو امر اشرنا لسلبيته 
في مقاالت سابقة، وفحوى دراسة الدكتور قام 
بتوضيحها دكتور حقوقي آخر، وليس هنا 
مجال احلديث عنها، ما استغربته في الدراسة 
املنشورة ان احدى توصياتها هي أن يصدر 
مجلس الوزراء قرارا بتعطيل العمل في جامعة 

الكويت )من تاني( بسبب 
عدم وجود املدير ومن ثم 
يضيع بالتبعية مستقبل 
آالف الطلبة بسبب قضية 
إدارية ال ش����أن لهم بها، 
الفتوى  حس����ب تل����ك 
القانوني����ة � اي تعطيل 

عمل اإلدارة او ال����وزارة حال انقضاء والية 
املس����ؤول � يعني ان ينام البلد في الشارع، 
على حد قول الشاهد عادل إمام، نظرا لوجود 
العشرات من املديرين ووكالء الوزارات منتهية 
واليتهم في الوقت احلاضر، وفي هذا السياق 
نذّك����ر الفاضلة وزيرة التربية بأن مدير عام 
»التطبيقي« الكفء واخللوق د.يعقوب الرفاعي 
تنتهي واليته في اقل من شهرين، والواجب 
انس����انيا ان يخبر منذ اآلن بالتجديد له من 
عدم����ه كي يرتب اوضاعه، واش����كالية مدير 

اجلامعة ال حتتاج الى تكرار.
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آخ�ر محط�ة: )1( ال جند ف���ي أرقى الدول 
واجلامعات املتقدمة هذا االهتمام بانتخابات 
احتاد الطلبة وال ه���ذه احلدة، كما ال يفخر 
احلزب اجلمهوري او الدميوقراطي االميركي 
بأنه تدخل في االنتخابات الطالبية وتسبب 
ف���ي فوز الالئحة التي متثل���ه، كما ال يدخل 
هناك الطلبة املنض���وون حتت هذا التوجه 
او ذاك احلرم اجلامعي حاملني س���يوفهم او 
راكبني احصنتهم، ومسدساتهم بأيديهم حملاربة 
القوائم األخرى، اترك���وا طلبتنا يتفرغون 
لدراستهم ويتنافسون حلصد قصب التفوق 
بها بدال من الفرح الكاذب بفوز هذه القائمة 

او تلك.
)2( ومادمنا في هموم الش���باب، يتابع 
الشاب االجنليزي او االسباني مرة في االسبوع 
وملدة س���اعة ونصف الساعة مباراة الفريق 
الذي يش���جعه ثم ينصرف لتطوير نفسه 
جل وقته، س���ؤالنا: ما الفائدة التي يجنيها 
الشباب الكويتيون من قضاء اغلب اوقاتهم 
في متابعة مباريات دوريات الدول االوروبية 
او االميركية؟! وما ه���و الكم املعرفي الذي 
سيجنونه بعد عقد او عقدين من الزمن من 
تلك املتابعة؟! وكيف سيساعدهم ذلك على 
مواجهة احلياة بعد زوال دولة الرفاه املرتقب؟! 
شبابنا يزداد متابعة للمباريات وخصورهم 

تزداد اتساعا من قلة احلركة.

طالب حامل سيفه

الداعية سلمان العودة

السيد علي محمد حسني فضل اهلل شيخ األزهر د.أحمد الطيب

الداعية محمد حسان ابرز مقدمي البرامج الدينية في »الناس«

الكبسولة املعجزة

أمير الشعراء أحمد شوقي

جولة عالمية للكبسولة المعجزة »فينيكس« 
بعد إنقاذها عمال منجم تشيلي

البطل  � رويت���رز:  س���انتياجو 
الصام���ت لعملية اإلنق���اذ املعجزة 
لثالثة وثالثني من عمال املناجم في 
تشيلي، كبسولة النجاة املعدنية التي 
رفعتهم من األعماق، فينيكس، بصدد 
القيام بجولة عاملية بعد ان أصبحت 

معلما مشهورا.
فقد شاهد مئات املاليني حول العالم 
الطائر  الكبسولة وهي تصعد مثل 
االسطوري العنقاء، الذي يخرج من 
الرماد، حامل���ة عمال املنجم الى بر 
االمان واحدا تلو اآلخر بعد 69 يوما 

حوصروا فيها حتت االرض.
الداخلية رودريجو   وقال وزير 
هينزبيتر »لقد طلبوا اخذ الكبسولة 
في جول���ة عاملية ضمن معرض مع 

تسجيل مصور )لعملية اإلنقاذ(«.
وال يزيد عرض الكبسولة املطلية 
بالوان علم تشيلي االحمر واالبيض 
واالزرق عن عرض كتفي الرجل وتبدو 
مثل صاروخ فضائي صغير. ووجهت 
إدارة الطي���ران والفضاء األميركية 
التشيلية  النصح للحكومة  )ناسا( 

عند تصميمها.

قريبًا.. الطحالب وقود للطائرات

حملة على »فيسبوك« احتجاجًا 
على إغالق قناة »الناس«

القاه���رة � العربية: توالت 
ردود األفعال عقب إغالق قنوات 
»الن���اس، اخلليجية، الصحة 
الدينية  واجلمال، واحلافظ« 
في األوساط املصرية والعربية، 
وأسس متابعون لهذه القنوات 
حم���الت رافض���ة لوقف هذه 
القنوات على املوقع االجتماعي 
»فيسبوك« حتت عناوين »معا 
نحتج على إغالق قناة الناس«، 
و»عايزين نايل سات إسالمي«، 
فيما توال���ت ردود الفعل في 
األوس���اط الس���لفية مبصر، 
خصوص���ا أن قنات���ي الناس 
واحلافظ الدينيتني لهما انتشار 

واسع في املنطقة العربية.
وكشف مصطفى األزهري 
املستش���ار اإلعالم���ي لقناة 
»الن���اس« الديني���ة أن هناك 
القن��اة  مفاوض��ات جتريه��ا 
اآلن م���ع إدارة ناي���ل س���ات 
لعودة الب��ث ودراسة الشروط 
املطلوبة، نافيا أن تكون للقناة 
أي عالقة »مبسألة إثارة الفنت 
الطائفي���ة وتن���اول العقيدة 

املسيحية«.
وعلق د.عبداهلل ش���اكر، 

الرئيس العام جلمعية أنصار 
الس���نة، على ه���ذه القرارات 
بالق���ول: »إذا كان���ت ه���ذه 
القنوات قد أخطأت في بعض 
األشياء وأخلت بشروط معينة 
للترخي���ص بها ف���كان يجب 
إنذارها أوال لتوفيق أوضاعها، 
وحتى لو كان هناك اعتراضات 
على محتوى هذه القنوات فمن 
املمكن إصالحه وتغييره والنظر 
فيه، أما اإلغ���الق نهائيا فهو 
إغالق للمنافع على الناس، وإذا 

كان بهذه القنوات أي سلبيات 
فمن املمك���ن أن تعالج، ولكن 

تكميم األفواه مرفوض«.
الش���ركة املصرية  وكانت 
العام���ة لألقم���ار الصناعية 
أغلقت في وقت سابق وبصورة 
مفاجئة قنوات شركة »البراهني« 
السعودية مالكة القنوات األربع 

السابقة.
يذكر ان الشيخ الداعية محمد 
حسان من ابرز مقدمي البرامج 

الدينية على قناة الناس.

ساويرس يطلق خدمة المحمول الطبي
أعلن رجل االعمال جنيب ساويرس عن اعتزامه 
اطالق 3 مشروعات لتقدمي خدمات طبية عبر الهاتف 
احملمول، وتشمل مشروعا لربط الطبيب مع املريض 
الستشارته في اي تضارب بني االدوية لتجنب اآلثار 
اجلانبية من خالل مكتبة تظهر على الشاشة، ومشروعا 
آخر للتش����خيص عن بعد عن طريق هواتف البالك 
بيري لتسهيل عرض احلاالت على الطبيب املختص 

في اي محافظة على مستوى اجلمهورية.
وقال ساويرس، الذي تستضيفه وزارة الصحة 
في مؤمت����ر تطوير الرعاية الصحي����ة الذي عقدته 

بشرم الش����يخ حتت عنوان »معا ملستقبل افضل« 
امس، ان املشروع الثالث يسعى لتوصيل املريض 
بأقرب عربة اسعاف في اسرع وقت ممكن وتوفير 

سجل مرضي لكل حالة.
واضاف ان هذه املشروعات موجودة عامليا، ومن 
الس����هل ان تدخل حيز التنفي����ذ خالل عام، وطالب 
رجل االعمال بتمويل نظام التأمني الصحي الشامل 
اجلديد. وقال رجل االعمال املعروف »ارفض الترشح 
ألي انتخابات اال في وج����ود دميوقراطية حقيقية 

ونزاهة في االنتخابات«.

Google تحتفل بذكرى أمير الشعراء أحمد شوقي
احتفل محرك البحث Google اجلمعة املاضيه بذكرى أمير الشعراء 
أحمد شوقي، ووضع Google عبارة »وطني لو شغلت باخللد عنه.. 
نازعتني إليه في اخللد نفس���ي« في صفحته الرئيس���ية. ويلقب 
شوقي بأمير الش���عراء ويعتبر أحد أعظم شعراء العربية، وولد 
شوقي ألب عراقي وأم تركية األصل وكانت جدته ألبيه شركسية 

وجدته ألمه يونانية.
ودخل ش���وقي مدرس���ة »املبتديان« وأنهى االبتدائية بإمتامه 
اخلامسة عشرة من عمره، فالتحق مبدرسة احلقوق، ثم مبدرسة 
الترجمة، ثم سافر ليدرس احلقوق في فرنسا على نفقة اخلديوي 

توفيق ابن اخلديوي اسماعيل.
واشتهر شوقي كشاعر يكتب من الوجدان في كثير من املواضيع 
الدينية والسياس���ية والعاطفية والوطنية. وقدم قصائد عديدة 
غزل ورثاء وغيرهما. وتأثر أمير الشعراء بكتاب األدب الفرنسي، 

السيما موليير وراسني.

لندن: سيكون من املمكن في غضون اربع 
سنوات ان تعمل الطائرات بوقود من الطحالب 
التي يتم استخراجها من مستنقعات بالقرب 
من املطارات، وفقا لباحثني وشركات الطيران 
يأملون في تشكيل مستقبل اخضر لصناعة 

الطيران.
ويدعم عمالقة صناعة الطيران، مبا في 
ذلك اخلطوط اجلوية البريطانية، وش����ركة 
»إيرباص« لصناعة الطائرات، مشروعا في 
جامعة كرانفيل����د في اململكة املتحدة لبحث 
سبل حتويل الطحالب إلى وقود للطائرات 

بكميات جتارية.
ويقول الباحثون في جامعة كرانفيلد إن 
الطحالب تقدم خيارا أفضل من أنواع الوقود 
احليوي األخرى ألنها ال تتنافس على مساحات 

األراضي الالزمة إلنتاج الغذاء.
ووفقا ألولئك فإن هذه التكنولوجيا ميكن 
بالفعل استخدامها في وقود الطائرات، لكن 

التحدي هو إنتاج كميات كافية منها.

ويرى البروفيس����ور فيرغال برينان من 
جامعة كرانفيل����د أنه ميكن إنتاج الطحالب 

جتاريا في غضون أربع سنوات.
ويق����ول: هناك ميزة كبي����رة للطحالب، 
إذ ميكن����ك احلصاد كل 7 إل����ى 12 يوما، لذا 
ميكنك احلصول على 30 إلى 50 محصوال في 
السنة، مقارنة مع واحد سنويا من احملاصيل 
التقليدية، لكن املشكلة الكبرى هي احلصول 
على الكتلة احليوية ما يكفي لتزويد صناعة 

ما دون أن يكون لها أثر سلبي.
وتنمو الطحالب بسرعة ويتضاعف حجمها 
في يوم واحد باإلضافة إلى أنها تس����اعد في 
امتصاص انبعاثات ثاني أكس����يد الكربون، 
ذلك أنها تس����تهلك هذا الغاز أثناء عمليتي 
التمثيل الضوئي والنمو. وتعتبر الطحالب 
من بني أسرع النباتات منوا في العالم، كما 
أن ما يقارب م����ن 50% من وزنها مؤلف من 
الزيت الذي ميكن استخدامه في صناعة الوقود 

احليوي للسيارات والطائرات.

العودة: وسائل اإلعالم تتحمل مسؤولية
الصراع المذهبي بين السنّة والشيعة 

.. وفضل اهلل يشيد بموقف شيخ األزهر
بيروت � أ.ش.أ: أشاد علي فضل اهلل جنل املرجع الشيعى الراحل 
محمد حس���ني فضل اهلل بتحذير شيخ األزهر د.أحمد الطيب من دور 

بعض الفضائيات في تكفير املسلمني الشيعة.
ونوه فضل اهلل � في بيان له امس � بتأكيد شيخ األزهر على وحدة 
املس���لمني، مؤكدا أن هذا املوقف سيكون له تأثيره البالغ في الساحة 
اإلسالمية بالنظر إلى صراحته وجرأته وتوقيته في مرحلة يراد فيها 
لنيران الفتنة املذهبية أن تشتعل وتدمر قضايا األمة وحترق الساحة 

كلها حلساب إسرائيل.
ودعا جميع املعنيني إلى مالقاة شيخ األزهر من خالل مبادرات ومواقف 
من شأنها أن تؤسس لوحدة عملية في األمة يتعاون فيها اجلميع ملنع 

استغالل امللفات السياسية وإضفاء الطابع املذهبي عليها.
وأكد فضل اهلل أن لكالم إمام األزهر أثره ووقعه البالغ في الساحة 
اإلسالمية عامة وفي الوسط اإلسالمي الشيعي خاصة، كونه يصدر عن 
مرجعية وموقعية إسالمية لها تأثيرها على امتداد العالم اإلسالمي.

وحذر من محاوالت دوائر معادية لألمة لإليقاع بني املسلمني وإشعال 
نار الفتنة املذهبية لتدمير قضايا األمة وإحراق الس���احة اإلسالمية 
حلساب كيان إسرائيل، مشيرا إلى أن كالم اإلمام األكبر ميهد ملشروع 
إسالمي وحدوي ينطلق فيه املسلمون من قواسمهم املشتركة حلماية 

الوحدة اإلسالمية ووأد الفتنة.

القاهرة � وكاالت: حمل الداعية 
االسالمي سلمان العودة وسائل 
اإلعالم والفضائيات واإلنترنت 
مس���ؤولية الص���راع املذهب���ي 
بني الس���نة والش���يعة، بعد أن 
س���محت تلك الوسائل ألي فرد 
بأن يتحدث ويسمعه اآلالف بعد 
أن كان عدد مستمعيه ال يتعدى 
العشرات، داعيا الى العودة إلى 
صياغة خطاب إس���المي ناضج 
ومعتدل بعيدا عن ردود األفعال 
واالنفعاالت، مؤكدا أن اخلطاب 
الدين���ي يجب أال يس���اعد على 
زيادة الصراع، واصفا اخلطاب 
الرشيد بخطاب يحافظ  الديني 

على التوازن.
وأعلن العودة خالل مشاركته 
في الصالون الثقافي السعودي 
»املقعد«، وبحسب جريدة اليوم 
الس���ابع وال���ذي أقامه س���فير 
الس���عودية لدى مصر هش���ام 
الناظر، عن مؤمتر يعتزم شيخ 
الطيب اإلعالن  األزهر د.أحم���د 
عنه يشارك فيه علماء ومفكرو 
األمة اإلسالمية من مختلف بقاع 
العال���م اإلس���المي للحديث عن 
مشاكل األمة في الوقت الراهن، 
متمنيا أن يكون احلديث في هذا 
املؤمتر ليس حديثا أكادمييا، وإمنا 
حديث يكشف احلقائق واملشكالت 
ويطرح حلوله���ا ويتحدث عن 

الواقع«.

املذاهب  ب���ني  وحول احلوار 
وأتباعها، أشار الداعية االسالمي 
إل���ى أن هذا األم���ر موجود في 
مؤسس���ات ومنظمات إسالمية 
كبرى، مثل رابطة العالم االسالمي، 
التي تستضيف مراجع وعلماء 
جميع املذاهب اإلسالمية، مؤكدا 
في الوق���ت ذاته أن ضم ممثلني 
الهيئات  إلى  الش���يعي  للمذهب 
الدينية الس���عودية لن يقدم أو 
يؤخر س���واء بالنسبة للشيعة 

أو السنة.
وتطرق الع���ودة في حديثه 
إلى العالقة بني الشيعة وإيران، 
وقال »املش���كلة تتمث���ل في أن 
والء البعض من الشيعة أصبح 
للسياسة اإليرانية وأصبح هذا 
ال���والء يفوق والءه���م للمذهب 

أحيانا«.
وأرجع العودة هذا األمر إلى 
نظرية والية الفقيه التي دمجت 
املذهب في الدولة، وأصبحت إيران 
الفقي���ه وأصبحت  متثل والية 
الدولة هي املذهب وهى احلامية 
للمذه���ب، واصفا هذا األمر بأنه 
»استبداد وتسلط باسم الدين«، 
مشيرا إلى أن الكثيرين من اتباع 
املذهب الشيعي ال يؤمنون بوالية 
الفقيه، وهى النظرية التي ساعدت 
في جناح الث���ورة، ولكن عندما 
حتولت الثورة إلى دولة أصبحت 
والية الفقيه عبئ���ا على الدولة 

مكونات الهوية«، مؤكدا أن العروبة 
ليست نقيضا لالنتماء لإلسالم، 
معتبرا أن كل من تكلم العربية هو 
عربي، بل كل من عايش املجتمعات 
العربية هو عربي، وحذر من حتول 
العروبة إل����ى عنصرية أو قبلية 
تتسبب في اشتعال الصراعات، 
الش����عوب ضد بعضها  وحتشد 
البعض. ودعا العودة إلى االعتراف 
بالش����باب على كل املس����تويات، 
األسرية واملجتمعية والسياسية، 
محذرا من التعامل مع الش����باب 
باعتبارهم ميثل����ون خطرا أمنيا 
ومجتمعيا، مؤكدا ضرورة االهتمام 
بالشباب والتعامل معهم باعتبارهم 
املستقبل، وذلك من خالل التقومي 
وبناء الثقة والقناعة لديهم وليس 
من خالل احلظر واملنع واحلجر. 
وأكد أهمية استمرار احلوار بني 
األجيال، واالستماع إلى الشباب، 
حتى ال تك����ون هناك قطيعة بني 
األجيال. وتساءل العودة عن السبب 
العربية عن  في تخلف الشعوب 
نظرائها من شعوب العالم، مؤكدا 
أن هناك مشكلة في البيئة العربية 
تعوق عملي����ة التنمية والنهضة 
وجته����ض الكثير من املش����اريع 
الكبير، مشددا على احتياج العالم 
العربي إلى »النموذج« الذي مينح 
األمل ويضيق الفجوة الواس����عة 
بني احللم الذي يعيشه الكثيرون 

والواقع.

اإليرانية.
وأوضح العودة أن الدين يعد 
جزءا رئيسيا للهوية، مشيرا إلى 
أن اإلس���الم تاريخيا كان وعاء 
يستوعب كل الذين يعيشون داخل 
حدود احلضارة اإلس���المية، بل 
إن الكثيرين من أتباع الديانات 
األخرى ويعيشون ضمن حدود 
احلضارة اإلسالمية كان والؤهم 
األول واألخي���ر لتلك احلضارة. 
وش���دد العودة على ضرورة أن 
يكون الدين حافزا للجودة وإتقان 
العمل، وال يتحقق ذلك إال من خالل 
خطاب ديني يدرك أن إتقان العمل 

مرتبط باإلميان باهلل.
الديني  وأوضح أن اخلطاب 

يجب أن يتس���م باالس���تقاللية 
حتى يس���اهم هذا اخلطاب في 
تش���كيل هوية إسالمية، واصفا 
تلك االستقاللية بأنها »القداسة 
التي يتمتع به���ا هذا اخلطاب«، 
وقال »اخلط���اب الديني يتعامل 
الدينية ويتعامل  القضاي���ا  مع 
م���ع اهلل س���بحانه وتعال���ى«، 
الديني  موضح���ا أن اخلط���اب 
ليس خطاب معارضة أو رفضا 
مطلقا.. وليس خطابا للتأييد أو 
املباركة وإمنا خطاب له شخصيته 

واستقالليته«.
وتوقف الداعية اإلسالمي أمام 
قضية العروبة وعالقاتها بالهوية، 
وقال »العروبة مكون رئيسي من 

»نظرية والية الفقيه استبداد وتسلط باسم الدين« ووالء بعض الشيعة للسياسة اإليرانية أصبح أكبر من والئهم للمذهب


