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محليات

ّ
فند الجدل اإلعالمي حول نتائج دراسته املتعلقة بالوالء الوطني لطالب كلية الشريعة

علي وطفة لـ «الراي» :عميد كلية الشريعة السابق شكرني
عندما قرأ توضيحي ...رغم االختالف في بعض النقاط
| حاوره عمر العالس |

أكــد األس ـتــاذ فــي كلية التربية الدكتور
علي وطفة أن «الــوالء الوطني في جامعة
ال ـك ــوي ــت رفـ ـي ــع املـ ـسـ ـت ــوى» ،ن ــاف ـي ــا تـعـمــد
اإلس ـ ـ ــاءة إلـ ــى أي شــري ـحــة اج ـت ـمــاع ـيــة أو
دي ـن ـيــة أو إلـ ــى طـ ــاب ك ـل ـيــة ال ـشــري ـعــة ،أو
أن يـكــون لــديــه ذرة واح ــدة مــن التحيز أو
التمييز بني الطاب.
وق ــال وطـفــة فــي حــديــث ل ـ «الـ ــراي» حول

حوار

• اتهمكم بـعــض ط ــاب كلية
الـشــريـعــة بـعــدم ال ــوالء لـلــوطــن ما
حقيقة هذا األمر؟
 إيـ ـم ــان ــي ب ــال ــوط ــن قـيـمــةم ـ ـت ـ ـجـ ــذرة ف ـ ــي األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاق ،وال
اع ـ ـت ـ ـقـ ــد أن هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـ ــا يـ ـف ــوق
إي ـمــانــي ب ــه إال اإليـ ـم ــان بــالـلــه
سبحانه وتعالى .وهذا االتهام
ف ــي األص ـ ــل ل ـيــس حـقـيـقـيــا بل
ه ــو فـبــركــة إعــام ـيــة واض ـحــة،
فـعــاقـتــي بــال ـطــاب وأك ـثــرهــم
م ـ ــن ط ـ ـ ـ ــاب كـ ـلـ ـي ــة الـ ـش ــريـ ـع ــة
ت ـ ـت ـ ـسـ ــم ب ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة ع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة م ــن
التفاعل األكاديمي واإلنساني
واألخ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــي ،والـ ـتـ ـقـ ـيـ ـيـ ـم ــات
الـجــامـعـيــة ت ـبــرهــن ع ـلــى ذل ــك،
ف ــال ـق ـض ـي ــة ت ـت ـم ـث ــل بـشـيـطـنــة
إعامية لنتائج الدراسة التي
أج ــريـ ـتـ ـه ــا ح ـ ـ ــول الـ ـتـ ـح ــدي ــات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،اذ ل ـ ـجـ ــأت إح ـ ــدى
الـصـحــف املـحـلـيــة ال ــى اج ـتــزاء
حقيقة علمية بسيطة جدا في
الـبـحــث لـتـقــدمـهــا وتضخمها
إع ــام ـي ــا وت ـض ــخ فـي ـهــا روح ــا
أيــديــولــوجـيــة آث ـمــة ،وذل ــك كله
من اجل تحقيق ضجة اعامية
ت ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى ش ـي ـط ـن ــة ال ـب ـحــث
ال ـع ـل ـمــي وت ــأث ـي ـم ــه .فــالـبــاحــث
ال ـع ـل ـم ــي األكـ ــادي ـ ـمـ ــي يـعـتـمــد
املـنـهـجـيــة الـعـلـمـيــة وي ـم ــارس
ع ـم ـل ــه ال ـع ـل ـم ــي ب ـمــوضــوع ـيــة
وبـمـهـنـيــة أخ ــاق ـي ــة ،والـبـحــث
العلمي ال ــذي أجــريـنــاه يهدف
إل ــى تــرس ـيــخ م ـف ـهــوم ال ــوح ــدة
ال ــوط ـن ـي ــة واإلع ـ ـ ـ ــاء مـ ــن ش ــأن
الهوية الوطنية واالنتماء إلى
الـكــويــت ،ومـحــاربــة كــل أشكال
الطائفية والقبلية ومجابهة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــات والـ ـ ــذه ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــات
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـت ــي ت ـت ـنــافــى مع
مفهوم االنتماء إلى الوطن.
• لكن البعض شكك في هذه
الدراسة ،فهل نتائج عينة الدارسة
موثقة لديكم؟
 الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة ك ـ ــان ـ ــت ب ـح ـثــاأكاديميا بتوجيه مــن جامعة
الـ ـك ــوي ــت ،وه ـ ــي م ــدع ــوم ــة مــن
إدارة ال ـب ـح ــوث ال ـع ـل ـم ـيــة فــي
الجامعة ،وهي مشروع بحثي
يهدف الى التعرف على سلوك
وات ـج ــاه ــات وم ــواق ــف الـطــاب
مــن قـضــايــا املــواطـنــة والـهــويــة
الوطنية واالنتماء في املجتمع
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،وق ـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ّـم ت ـح ـك ـيــم
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة وت ـق ـي ـي ـم ـهــا عـلـمـيــا
فــي ع ــدة مـسـتــويــات ومــراحــل،
وال ـت ـح ـك ـيــم األول ي ـك ــون مـنــذ
ال ـل ـح ـظ ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـتـ ـق ــدم فـيـهــا
ال ـبــاحــث بــامل ـشــروع ال ــدراس ــي،
ح ـ ـي ـ ــث ي ـ ـت ـ ــم ت ـ ـح ـ ــدي ـ ــد غـ ــايـ ــة
امل ـشــروع البحثي وأه ــداف ــه ثم
تتم املوافقة عليه ،ومن ثم يتم
تحكيم أدوات البحث في الكلية
بإشراف أساتذة متخصصني،
لكن االه ــم ان هــذا البحث قدم
ال ـ ــى م ــرك ــز دراسـ ـ ـ ــات الـخـلـيــج
والـجــزيــرة العربية وهــو أعلى
م ــؤسـ ـس ــة ع ـل ـم ـي ــة فـ ـك ــري ــة فــي
الكويت والعالم العربي ،حيث
يجري تحكيم البحث تحكيمًا
عـلـمـيــًا ومــوضــوع ـيــًا خــارجـيــًا
وداخـ ـلـ ـي ــًا ،وه ـ ــذا امل ــرك ــز ال ــذي

وطفة متحدثا للزميل عمر العاس

دراس ـتــه املتعلقة بــالــوالء الــوطـنــي لطلبة
كلية الشريعة ،وأثارت جدال ،إنه ال يخشى
في قول الحق والحقيقة لومة الئم ،مؤكدا
أن «الـتأديب الذي أشار إليه البعض تعبير
ال يكون ألساتذة جامعيني يبذلون جهدهم
ف ــي ال ـب ـحــث الـعـلـمــي وال ـع ـمــل األك ــادي ـم ــي،
حـيــث ي ـكــون األحـ ــرى بــاملـجـتـمــع أن يعمل
على تكريمهم ودعم جهودهم البحثية».
واعتبر وطفة بعض الردود على دراسته
بأنها «ليست علمية أو موضوعية» ،مشيرا

يعد من أفضل املراكز البحثية
يـ ـ ـض ـ ــم ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـلـ ــس ادارتـ ـ ـ ـ ـ ــه
نخبة مــن الهيئة االستشارية
ملـ ـفـ ـك ــري ــن كـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــني ،أم ـ ـثـ ــال
ال ــدكـ ـت ــور ح ـس ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد ،ويـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــوب ي ــوس ــف
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري ،وسـ ـ ــالـ ـ ــم مـ ـ ـ ــرزوق
الـطـحـيــح ،وسـلـيـمــان الـشـطــي،
وعبد ال ــرازق الشايجي ،وثقل
سـ ـع ــد الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
يوسف الغنيم ،وعلي املوسي
رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس االدارة،
وب ــاخـ ـتـ ـص ــار كـ ــل مـ ــا اري ـ ـ ــد ان
اقــولــه ان الــدراســة ص ــادرة عن
مركز بحوث علمي هو األفضل
في الكويت وربما في الخليج
الـ ـع ــرب ــي ،ومـ ـنـ ـش ــورات امل ــرك ــز
خـ ـ ـ ــارج دائـ ـ ـ ـ ــرة ك ـ ــل ال ـت ـش ـك ـيــك
ال ـع ـل ـم ــي واالسـ ـ ـق ـ ــاط ـ ــات ب ــأي
مـعـنــى م ــن امل ـع ــان ــي ،فــالـبـحــث
أكــادي ـمــي بــامـتـيــاز مــن إص ــدار
جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت وصـ ـ ــادر عن
اهم مركز للبحوث والدراسات
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وع ـل ـيــه ال يمكن
ال ـت ـش ـك ـي ــك ب ـق ـي ـم ـتــه ال ـع ـل ـم ـيــة
وم ـن ـه ـج ــه الـ ـ ـ ــذي خـ ـض ــع مل ــدة
أكـ ـث ــر مـ ــن س ـن ـت ــني ل ـل ـمــراج ـعــة
وال ـت ـح ـك ـي ــم وإع ـ ـ ـ ــادة الـتـقـيـيــم
حتى اللحظة التي تم بها نشر
البحث في املركز.

• الـ ـبـ ـع ــض يـ ـق ــول ان عـلـيــك
أن تـبــرهــن عـلــى وطـنـيـتــك وحبك
ل ـ ـ ـبـ ـ ــادك الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــدمـ ـ ــر ،وي ـق ـت ــل
ش ـع ـب ـهــا وت ـت ـف ــاع ــل م ـع ـه ــم ،فـهــم
أولى بالوطنية واالنتماء من عمل
دراس ــات ،الله أعلم بمآربها ومن
خلفها ،فكيف ترى ذلك؟
 ال ــوط ـن ـي ــة ت ـك ــون بــالـعـمــلواملـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــدة ،واإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان يـهــب
نـفـســه لـلــوطــن بــالـكــد والـجـهــد
والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــذل والـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــاء ال ـع ـل ـم ــي
واالكاديمي ،فهذا هو النضال
الحقيقي .أنا أستاذ في جامعة
الكويت ويـجــب أن أعـمــل فيها
وأن أتـ ـ ـف ـ ــان ـ ــى فـ ـ ــي خ ــدم ـت ـه ــا
وخ ــدم ــة ال ـط ــاب ،ول ـيــس علي
أن أن ــاض ــل ع ـبــر»تــوي ـتــر«ك ـمــا
يــرى املنتقد عينه ال ــذي بحث
عن تاريخ نضالي في»تويتر«.
وك ــان حــريــا ب ــه أن يـبـحــث عن
م ــواط ـن ـت ــي فـ ــي مـ ــا أبـ ــذلـ ــه مــن
جــد وع ـمــل فــي الـجــامـعــة التي
أعمل فيها وليس في سورية،
وللمزيد مــن العلم واإليـضــاح
لصاحب هذه الفكرة أنني من
املـعــارضــني املـطـلــوبــني للنظام
منذ عهد حافظ األســد ،وانني
ع ـل ــى األقـ ـ ــل ل ــم أدخـ ـ ــل س ــوري ــة
م ـنــذ  14س ـنــة ت ـقــري ـبــا .ولـعـلــم
ص ــاح ــب امل ــاحـ ـظ ــة أن ه ـنــاك
م ــن يـقـيـمـنــي بــأن ـنــي م ــن أب ــرز
الـكـتــاب الــذيــن ســانــدوا الـثــورة
ال ـس ــوري ــة وأي ـ ــدوه ـ ــا ،وت ــوج ــد
لدي عشرات املقاالت واألبحاث
امل ـنــاه ـضــة ل ـل ـن ـظــام الـ ـس ــوري،
الــذي لــن يـتــورع عــن ماحقتي
أبـ ــدا ف ــي أي م ـك ــان .فــالـنـضــال
يـ ـ ـك ـ ــون ك ـ ـمـ ــا ذك ـ ـ ـ ــرت ب ــال ـع ـم ــل
ال ـح ـق ـي ـق ــي ،واملـ ــواط ـ ـنـ ــة ت ـكــون
ب ــال ـف ـع ــل واالن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـع ـل ـم ــي،
ال ـت ــاري ــخ ال ـن ـض ــال ــي لــان ـســان
ال ي ـ ـكـ ــون عـ ـب ــر»ت ــويـ ـت ــر«كـ ـم ــا

الى ان وظيفة البحث العلمي اكتشاف نقاط
الضعف وتقديم االقتراحات حولها.
وأوضح وطفة أن دراسته عن التحديات
الوطنية هي مشروع بحثي للتعرف على
سلوك ومواقف الطاب من قضايا املواطنة
والـهــويــة الــوطـنـيــة ،منحيا بالائمة على
الصحيفة الـتــي أث ــارت القضية «بطريقة
غ ـي ــر أخ ــاقـ ـي ــة وأحـ ــدثـ ــت ه ـ ــذه ال ـص ــدم ــة،
وأوقعت الكثيرين في فخ اإلثارة االعامية،
وم ــن ث ــم انـسـحـبــت دون ان ت ـقــدم اع ـت ــذارا

حـقـيـقـيــا ،فـيـمــا ك ــان عـلـيـهــا أن تـعـتــذر من
جامعة الكويت ومن مركز دراسات الخليج
والجزيرة العربية ومن الباحث ...وما زلت
أطالبها باالعتذار».
وزاد «ان الـقـضـيــة تـتـمـثــل ف ــي شيطنة
اعامية لنتائج الــدراســة حــول التحديات
الوطنية ،حيث لجأت الصحيفة الى اجتزاء
حقيقة علمية بسيطة ج ــدا لتضخيمها
اعاميا وضخ روح أيديولوجية آثمة فيها
من أجل تحقيق ضجة اعامية«.

ي ـ ـ ـ ــرى صـ ــاح ـ ـب ـ ـنـ ــا ،ون ـ ـ ـحـ ـ ــن ال
نملك الــوقــت لكتابة الخواطر
ع ـ ـ ـبـ ـ ــر»تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر«ك ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـفـ ـع ــل
صاحبنا ،فنحن نعمل بصفة
مستمرة ودائمة.

• اذا كان ما تم تداوله اعاميا
ك ـمــا ذك ــرت ــم م ـجــان ـبــا ل ـل ـصــواب،
فهل األكاديميون ايضا جانبهم
ال ـص ــواب حـيــث رأي ـن ــا كـثـيــرا من
النقد الذي وجه اليكم؟
 امل ـش ـك ـلــة ال ـت ــي وقـ ــع فيهاك ـث ـيــر م ــن األك ــاديـ ـمـ ـي ــني أن ـهــم
ح ـ ـك ـ ـمـ ــوا ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة مــن
خـ ــال ال ـت ـقــريــر امل ـث ـيــر لـلـجــدل
ال ــذي نشرته اح ــدى الصحف،
ولــم يطلع هــؤالء األكاديميون
ع ـل ــى ال ـ ــدراس ـ ــة ف ــي صــورت ـهــا
الكاملة .وهكذا وقع الكثيرون
فــي الـفــخ اإلع ــام ــي ،فتسرعوا
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــم .وأن ـ ـ ــا ع ـل ــى يـقــني
م ـ ــن أن ـ ـ ــه ل ـ ــو ق ـ ـ ــام الـ ـب ــاحـ ـث ــون
واألكــادي ـم ـيــون بــاالطــاع على
ال ـب ـحــث ل ـكــانــوا م ــن املنصفني
وامل ـ ــؤي ـ ــدي ـ ــن لـ ـلـ ـبـ ـح ــث ،وه ـ ــذه
هــي عــادتـنــا نـحــن أنـنــا ال نقرأ
ون ـج ـتــزئ ون ـت ـس ــرع ،فالكثير
من الزماء عندما اطلعوا على
البحث اع ـتــذروا عــن تسرعهم
في الحكم تحت تأثير الصدمة
اإلعامية ،.فالبحث كما ذكرت
ي ـس ـت ـشــرف ت ـح ــدي ــات ال ـهــويــة
الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت وي ـقــدم
م ـشــروعــا لـتـعــزيــزهــا وع ـنــوان
الــدراســة هو»تحديات الهوية
الوطنية ،والشعور باالنتماء
الوطني في الكويت لدى عينة
م ــن طـ ــاب جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت«،
والـ ـ ـه ـ ــدف م ـن ــه الـ ـتـ ـع ــرف عـلــى
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
والـ ـصـ ـع ــوب ــات وال ـك ـش ــف عـمــا
إذا كــان هناك نقص او ضعف
فــي الـبــرامــج الـتــي تحض على
املــواطـنــة مــن اج ــل تـعــزيــز هــذه
الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ووض ـ ـ ـ ــع امل ـ ـ ـقـ ـ ــررات
واملناهج واالساليب الجديدة
لتعزيز الوحدة الوطنية.
• م ــا رأيـ ــك بــالـتــوضـيــح ال ــذي
ن ـش ــرت ــه احـ ـ ــدى ال ـص ـح ــف ح ــول
دراستكم؟
 أع ـت ـقــد أن االعـ ـت ــذار ال ــذيقدم اعتذار أقبح من ذنب .وما
أشبه هذا االعتذار باملثل الذي
يقول «رمتني بدائها وانسلت»
ف ــالـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اثـ ـ ـ ـ ــارت
القضية بطريقة غير أخاقية
أحدثت هذه الصدمة فأوقعت
الـ ـكـ ـثـ ـي ــري ــن فـ ـ ــي فـ ـ ــخ االثـ ـ ـ ـ ــارة
االعـ ــام ـ ـيـ ــة واالي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة
وم ـ ـ ــن ث ـ ــم انـ ـسـ ـحـ ـب ــت دون ان
تـقــدم اع ـتــذارا حقيقيا ،وعليه
ك ـ ــان ع ـل ـي ـهــا وم ـ ــا زال عـلـيـهــا
ان تـقــدم اع ـت ــذارا حقيقيا إلــى
جامعة الكويت أوال والى مركز
دراس ـ ـ ــات ال ـخ ـل ـيــج وال ـج ــزي ــرة
الـعــربـيــة ثــانـيــا وإل ــى الـبــاحــث
ثــال ـثــا ،ق ـبــل ان ت ـقــدمــه لـطــاب
كلية الشريعة واملعنيني بهذا
األمـ ـ ــر ،وأن ـ ــا م ــا زل ــت أطــالـبـهــا
باالعتذار.
• ذك ـ ــرت ان ال ـب ـحــث ي ـحــاول
الـ ـتـ ـع ــرف عـ ـل ــى ت ــأثـ ـي ــر الـ ـب ــرام ــج
ال ـجــام ـع ـيــة ف ــي سـ ـل ــوك الـ ـط ــاب،
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وب ـن ــاء عـلــى نـتـيـجــة ال ــدراس ــة هل
ترى ان برامج كلية الشريعة تقلل
مــن ال ــوالء واالنـتـمــاء لــدى الطاب
حسبما كانت نتيجة الدراسة؟
 مـ ـم ــا ال ش ـ ــك فـ ـي ــه أن أيب ــرام ــج وأي م ـنــاهــج ال يمكن
أن تكون مثالية ،فهناك دائما
أوجه للنقص والضعف في أي
برامج ،وال سيما في ما يتعلق
بـمـســألــة ال ـهــويــة وه ــي مسألة
ح ـس ــاس ــة الـ ـ ـي ـ ــوم .ل ـق ــد قــدم ـنــا
تــوص ـيــات مـهـمــة ف ــي ال ــدراس ــة
لـلـعـمــل ع ـلــى ت ـطــويــر ال ـبــرامــج
الدراسية وتعزيزها بمقررات
جـ ــديـ ــدة عـ ــن حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
واملـ ــواط ـ ـنـ ــة .وف ـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
ب ـ ـبـ ــرامـ ــج كـ ـلـ ـي ــة الـ ـش ــريـ ـع ــة ال
أعتقد أنها تختلف عن برامج
الكليات األخــرى وهــي تحتاج
ك ـم ــا ه ــو الـ ـح ــال ف ــي ال ـك ـل ـيــات
األخـ ـ ـ ـ ــرى إل ـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز ج ــرع ــة
املــواطـنــة ،وه ــذا ينسحب على
ك ــل امل ــؤس ـس ــات ال ـتــربــويــة في
الــدولــة وه ــذا رأي ـنــا .واإلجــابــة
عن سؤالك نقول إن برامج كلية
الشريعة وحالها حال البرامج
األخـ ــرى فــي مختلف الكليات
ال ـع ـل ـم ـي ــة ت ـس ـه ــم ف ـ ــي ت ـع ــزي ــز
ال ـ ـ ـ ــوالء ال ــوطـ ـن ــي واملـ ــواط ـ ـنـ ــة،
ولكن كل هذه البرامج يجب أن
تطور وتعزز في هذا االتجاه.
ونـ ـح ــن عـ ـن ــدم ــا ن ـط ـل ــع عـلــى
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة وعـ ـل ــى م ـل ـخ ـصــات ـهــا
سـ ـن ــرى أن ال ـن ـت ــائ ــج تـ ـق ــول إن
الـ ــوالء الــوطـنــي رف ـيــع املـسـتــوى
بني طاب الجامعة ،وان الفروق

الـتــي ذكــرنــاهــا مــا بــني الكليات
تـكــون بنسبة  1ال ــى  5فــي املئة
وه ـ ـ ـ ــي ألغ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـف ــرضـ ـي ــات
العلمية الــدقـيـقــة الـتــي يدركها
الـبــاحـثــون املـتـخـصـصــون .وقــد
درس ـن ــا ه ــذه الـ ـف ــروق ألغ ــراض
علمية ،فهناك فروق بني العلوم
االن ـس ــان ـي ــة وال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة ،بــني
ال ـ ــذك ـ ــور واإلنـ ـ ـ ـ ـ ــاث ،بـ ــني ط ــاب
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األول ـ ـ ـ ــى واألخـ ـ ـي ـ ــرة.
ويـ ـبـ ـق ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ملـ ـ ـ ــاذا رك ـ ــزت
الصحيفة على جانب وجزئية
م ـ ـحـ ــددة ت ـت ـع ـلــق بـ ـط ــاب كـلـيــة
ال ـشــري ـعــة ،وف ــي ال ـخ ـتــام ن ـقــول:
نحتاج الى تقوية هذه البرامج
ووض ــع م ـقــررات تعنى بحقوق
االن ـس ــان واملــواط ـنــة وبــالــوحــدة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـصـ ــورة م ـس ـت ـم ــرة،
س ـ ـ ــواء فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـش ــري ـع ــة او
مختلف الكليات ،وفــي النهاية
فــإن البحث العلمي يعمل على
تشخيص الظاهرة والكشف عن
نقاط الضعف واقتراح منظومة
من املقترحات لتعزيز ذلك.

• كـيــف ت ــرى مـطــالـبــة الشيخ
مشاري العفاسي لوزير التربية
وال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي ب ـ ــأن يـلـقـنـكــم
درسًا في األدب والوطنية وينهي
خــدمــات ـكــم ك ـمــا ج ــاء ف ــي إح ــدى
تغرايدته؟
 أع ـت ـق ــد ان ه ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام الي ـنــاســب م ـقــام فـضـيـلــة الـشـيــخ
الـ ـعـ ـف ــاس ــي ،وك ـ ـنـ ــا نـ ـت ــوق ــع أن
نسمع منه كلمات نبيلة تحض
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـس ــام ــح وتـ ـعـ ـب ــر عــن
السماحة الدينية التي نجدها
في كتب الصالحني واألخـيــار.
وكـ ـن ــت أت ـم ـن ــى ع ـل ــى شـيـخـنــا
ال ـ ـفـ ــاضـ ــل أن ي ـ ـقـ ــرأ ال ـ ــدراس ـ ــة
أوال ق ـب ــل أن ي ـت ـه ـجــم ويـتـبــني
الحقيقة .ونـحــن على يقني لو
أن الشيخ قــرأ الــدراســة قبل أن
يصرح بهذا الهجوم ّ
لغير رأيه
ك ـث ـيــرا وأصـ ـب ــح م ــن املــداف ـعــني
بدال من الهجوم .وكنت أتمنى
على شيخنا الكريم أن يهتدي
بــاآليــة الكريمة التي تقول َ
«يــا
َأ ُّي ـ َـه ــا َّال ــذي ـ َـن َآم ـ ُـن ــوا إ ْن َج ـ َ
ـاء ُك ــمْ
ِ
َفاس ٌق ب َن َب ٍأ َف َت َب َّي ُنوا َ ِأ ْن ُتص ُ
يبوا
ِ
َ ِ ِ
َ َ ُ
ق ـ ـ ْـو ًم ـ ــا ِب ـ َـج ـ َـه ــال ــةٍ ف ــت ـ ْـص ـ ِـب ـ ُـح ــوا
ََ َ َ َْ ُ ْ َ
َ
ـاد ِمــني» نقول
عــلــى مــا فعلتم نـ ِ
لـ ـلـ ـشـ ـي ــخ الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة وطـ ـنـ ـي ــة
ب ــام ـت ـي ــاز ونـ ـح ــن ن ـح ـت ــاج إل ــى
دع ــوة مـنــه بتكريمنا ب ــدال من
تأديبنا ،فدراستنا أيها الشيخ
الـكــريــم تـهــدف الــى الكشف عن
الـ ــواقـ ــع وت ـش ـخ ـي ـصــه وت ـقــديــم
تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورات لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـه ــوي ــة
ال ــوط ـن ـي ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وف ــي
كــل األح ـ ــوال نــوجــه لــه التحية
والشكر وندعوه لاطاع على
الــدراســة التي أجريناها .وأود
اإلشـ ــارة فــي ه ــذا امل ـقــام ال ــى أن
أس ــات ــذة كـلـيــة الـشــريـعــة كــانــوا
مــوضــوع ـيــني ج ــدا وعـقــانـيــني
ج ــدا ول ــم ي ـت ـســرعــوا ك ـمــا فعل
ش ـي ـخ ـنــا الـ ـك ــري ــم وغــال ـب ـي ـت ـهــم
طالبوا باالطاع على الدراسة
قبل الحكم عليها.

وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام أيـ ـض ــا
ان املـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــات الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة
وال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـب ـح ــث
التي سجلت هي ملن يبحثون
ع ـ ـ ــن ق ـ ـض ـ ـيـ ــة وملـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ــريـ ـ ــدون
ركـ ـ ـ ـ ـ ــوب امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــة االع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة
وااليديولوجية.

• عميد كلية الشريعة السابق
الدكتور مبارك الهاجري يقول ان
اختيار عينة عشوائية من الطلبة
والحكم على طلبة كلية مــا بقلة
والئ ـهــم ل ـلــوطــن ،طـعــن فــي وحــدة
الوطن ،وإثــارة للفنت بني مكونات
املجتمع فما ردكم؟
 قـ ـ ـ ــرأت ت ـع ـل ـي ــق ال ــدكـ ـت ــورمبارك وكان هذا التعليق األول،
ولكن الدكتور الحقا اطلع على
البحث وقرأ توضيحا وضعته
ّ
على»تويتر«عدل رؤيته وشكر
الـبـحــث وكـ ــان رائ ـع ــًا ف ــي نـقــده
مــع تحفظه عـلــى بـعــض نقاط
االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ،وتـ ــواص ـ ـلـ ــت مـعــه
ث ـ ــم رددت ع ـل ـي ــه ب ــالـ ـق ــول إن
االختاف في الرأي فضيلة.
• ال ـب ـعــض ي ــرى ان ــك لـيـبــرالــي
وتـحــاول ربما تعمد االس ــاءة الى
كلية الشريعة وان لك موقفا من
كلية الشريعة تحديدا؟
 م ــن امل ــؤس ــف أن الـعـقـلـيــةالـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــدة ف ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع هــي
ع ـق ـل ـيــة ت ـص ـن ـي ـف ـيــة ات ـه ــام ـي ــة،
وكــل شخص فــي املجتمع هو
موضوع تهمة ما أو تصنيف
أح ـ ـ ـ ــادي االت ـ ـ ـجـ ـ ــاه .وأنـ ـ ـ ــا أرى
أن ان ـت ـمــاء اإلنـ ـس ــان ق ــد يـكــون
مــركـبــا ،قــد يـكــون ليبراليا في
ن ـظ ــرت ــه ل ـل ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة،
متدينا في ما يتعلق بنظرته
إل ـ ــى الـ ــديـ ــن واآلخـ ـ ـ ـ ــرة .فـ ــي مــا
ي ـت ـع ـلــق ب ـش ـخ ـصــي ال أص ـنــف
نفسي فــي أي تــوجــه سياسي
عـلــى اإلطـ ــاق وال انـتـســب الــى
أي ت ـيــار سـيــاســي لـيـبــرالــي او
ديـنــي او اســامــي او علماني،
انـ ــا ب ــاح ــث اك ــاديـ ـم ــي انـتـســب
ال ــى الـعـقــانـيــة واملــوضــوع ـيــة،
ومعاذ الله أن أميز بني طاب
كلية وأخ ــرى ،بــني طــاب كلية
الشريعة وغيرهم فهم طابنا
ج ـم ـي ـع ـن ــا وأحـ ـبـ ـتـ ـن ــا وأه ـل ـن ــا
وكــرام ـت ـنــا ،وه ــم ال ــوط ــن ال ــذي
نـنـتـمــي الـ ـي ــه ،ومـ ـع ــاذ ال ـل ــه ان
ت ـك ــون لــدي ـنــا ذرة واحـ ـ ــدة من
التحيز أو التمييز .فــانــا كما
ذك ــرت بــاحــث اكــاديـمــي انتمي
الـ ـ ـ ــى املـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة ال ـع ـل ـم ـي ــة
والـ ـقـ ـي ــم االخ ــاقـ ـي ــة ب ــال ــدرج ــة
االول ـ ــى ،ول ـيــس لــي أي انـتـمــاء
إلى أي نظام سياسي او حزب
أو ج ـه ــة س ـي ــاس ـي ــة او ت ـي ــار،
وانما توجد لدي قيم انسانية
وفلسفية اه ـتــدي بـهــا واسـيــر
على منهجها .ومنذ البدايات
االولـ ــى لــدراســات ـنــا الجامعية
في الغرب تعلمنا ان نرسخ في
أنفسنا القيم املوضوعية فاذا
لــم تـكــن مــوضــوعـيــا وأخــاقـيــا
فعلى الدنيا السام.
• هــل تــم التحقيق معكم من

ورأى وطـفــة أن الوطنية تـكــون بالعمل
واملكابدة ،هذا هو النضال الحقيقي»وأنا
أسـ ـت ــاذ ف ــي جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت أت ـف ــان ــى في
خدمتها وليس علي أن اناضل في )تويتر(
كـمــا ي ــرى أح ــد املـنـتـقــديــن ال ــذي بـحــث عن
تاريخ نضالي في )تويتر(«.
وشدد وطفة على أنه ال ينتسب الى أي
تيار سياسي ،ليبرالي أو ديني او اسامي،
وأنه ينتسب الى العقانية واملوضوعية.
وفي ما يلي نص الحديث:

قبل الكلية ،أو هل خاطبتكم وزارة
التعليم العالي بــأي خطاب إحالة
للتحقيق؟
 يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال اإلن ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان إلـ ـ ــىالتحقيق عندما يرتكب جرما
أو يرتكب أخطاء ،عندما يغش
ويسرق ويكذب ويحتال على
املال العام .ال أعتقد أن البحث
العلمي خطيئة يحاسب املــرء
عليها بل يقدم ويعزز ويكرم.
وإذا ك ــان ال ـبــاح ـثــون يـحــالــون
إل ــى الـتـحـقـيــق ألن ـه ــم ي ـجــرون
أبحاثا فعلى الدنيا السام.
• البعض يــرى فــي دراســاتــك
انك حاولت ان تظهر مذهبا معينا
بعدم الوالء فما ّ
ردك على ذلك؟
 هــذا الـكــام ال قيمة لــه والمصداقية أبدا ،والدراسة بحث
علمي أكاديمي استخدم أكثر
األدوات دق ـ ـ ــة وم ــوض ــوعـ ـي ــة
ون ـ ـ ـ ــزاه ـ ـ ـ ــة .فـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوالء لـ ـل ــوط ــن
رف ـ ـ ـيـ ـ ــع امل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى ل ـل ـج ـم ـي ــع
دون اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــاء وال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــروق
ب ـ ـ ـ ــني اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاص تـ ـخـ ـض ــع
ل ـف ــرض ـي ــات إحـ ـص ــائـ ـي ــة ،وق ــد
بينت الدراسة في العموميات
وجــود درجــة كبيرة من الــوالء
لـ ـل ــوط ــن وال ـ ـهـ ــويـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لـ ـ ــدى اف ـ ـ ـ ــراد الـ ـعـ ـيـ ـن ــة ،وأبـ ـ ــدى
الطاب وعيا كبيرا باملخاطر
ال ـتــي ت ـهــدد ال ـهــويــة الــوطـنـيــة،
واحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــن واالرض
وال ــدس ـت ــور مــرت ـبــة عــال ـيــة في
س ـلــم اول ــوي ــات امل ــواط ـن ــة ،كما
أب ـ ــدى الـ ـط ــاب شـ ـع ــورًا كـبـيــرا
بــالـخــوف والـقـلــق على الهوية
ال ــوط ـن ـي ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،ه ــذه
ه ــي الـنـتــائــج األســاس ـيــة الـتــي
انتهى إليها البحث .والدراسة
دراس ـ ــة عـلـمـيــة هــدف ـهــا تـعــزيــز
ال ـهــويــة الــوطـنـيــة وتشخيص
الـ ــواقـ ــع االج ـت ـم ــاع ــي وت ـقــديــم
ت ـ ـ ـصـ ـ ــورات ع ـ ــن سـ ـب ــل ت ـع ــزي ــز
ال ـهــويــة الــوطـنـيــة ف ــي الـكــويــت
وه ــي م ــوج ــودة فــي تــوصـيــات
الدراسة في نهاية الكتاب.
وأريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ــذا
املـ ـنـ ـب ــر اإلع ـ ــام ـ ــي ال ـك ـب ـي ــر أن
أوجـ ـ ـ ــه ت ـح ـي ــة شـ ـك ــر وت ـق ــدي ــر
لـ ـ ـك ـ ــل امل ـ ـث ـ ـق ـ ـفـ ــني الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــني
والنخب من أســاتــذة جامعات
وأكاديميني ومفكرين ورجــال
ديــن وط ــاب وأع ـضــاء مجلس
أمــة ،ومــا أكثرهم هــؤالء الذين
وقـ ـف ــوا وق ـف ــة م ــوض ــوع ـي ــة مــن
هــذه القضية ،فــدانــوا الهجمة
اإلعــام ـيــة ال ـتــي تـعــرضـنــا لها
ورف ـضــوا الـتــوظـيــف اإلعــامــي
املشوه للبحث العلمي ،لهؤالء
ج ـم ـي ـعــا أن ـح ـن ــي وأت ـ ـقـ ــدم لـهــم
ب ــالـ ـشـ ـك ــر ،وع ـ ــاش ـ ــت ال ـك ــوي ــت
بـلــد ال ـحــريــات وال ـقــانــون حــرة
أبـيــة كــري ـمــة ،.كـمــا أنـنــي أوجــه
خ ـ ــال ـ ــص ال ـ ـش ـ ـكـ ــر وال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر
لجريدة»الراي» التي منحتني
هذه الفرصة للرد على مختلف
االن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي وجـ ـه ــت
للبحث أو لي شخصيا خدمة
للحق والحقيقة ،وأخيرا أقول
إن ــه ال يـمـكــن لـلـبـحــث الـعـلـمــي
أن ي ـح ـمــل أو يـحـتـمــل اه ــداف ــا
ايــديــولــوج ـيــة او سـيــاسـيــة أو
حــزب ـيــة ،واع ـت ـقــد مــا ح ــدث من
ت ـه ــوي ــل إعـ ــامـ ــي هـ ــو ت ـجــريــم
ل ـل ـب ـحــث ال ـع ـل ـم ــي وش ـي ـط ـن ـتــه
لـتـحـقـيــق مـ ــآرب ايــديــولــوجـيــة
واغراض سياسية آنية ،وأكرر،
ً
ليس خــوفــًا مــن أحــد او خجا
أو وج ـ ــا ،ان ـن ــي أق ـ ــوم بعملي
على أكمل وجه وال أخشى في
قــول الـحــق لــومــة الئ ــم ،وأشعر
ب ــدرج ــة عــال ـيــة م ــن االس ـت ـقــال
والـ ـثـ ـق ــة ب ــال ـن ـف ــس ،ك ـم ــا أن ـنــي
اشـ ـ ـع ـ ــر ب ــالـ ـفـ ـخ ــر واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاز
ب ــاالن ـت ـم ــاء ل ـجــام ـعــة ال ـكــويــت
ولـكـلـيــة ال ـتــرب ـيــة ،وأق ـ ــول بكل
مـصــداقـيــة لــزمــائـنــا ف ــي كلية
ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة إنـ ـ ـن ـ ــي لـ ـ ــم أت ـع ـم ــد
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة إل ـ ـ ـ ــى أي ش ــريـ ـح ــة
اجتماعية أو دينية أبدا ،وهذا
مـ ــن ب ـ ــاب االسـ ـتـ ـح ــال ــة وأن ـن ــي
مـلـتــزم والـحـمــدلـلــه بـكــل القيم
األخاقية النبيلة السائدة في
املجتمع الكويتي وفي جامعة
الكويت تحديدًا.

مطالبة الشيخ العفاسي
بتلقيني درسا في األدب
والوطنية كالم
ال يناسب مقام فضيلته
أتمنى على شيخنا
الفاضل
أن يقرأ الدراسة أوال قبل
ان يتهجم ويتبني
الحقيقة
وأنا على يقني
لو أنه قرأها
قبل أن يصرح
ّ
لغير رأيه كثيرا
الوالء الوطني رفيع
املستوى
بني طالب الجامعة ...
ومعاذ الله أن ّ
أميز
بني طلبة كلية وأخرى
البحث أكاديمي بامتياز
من إصدار جامعة
الكويت
وصادر عن أهم مركز
للبحوث وعليه ال يمكن
التشكيك بقيمته
العلمية ومنهجه
الوطنية تكون بالعمل
واملكابدة  ...هذا هو
النضال الحقيقي
أنا أستاذ في الجامعة
أتفانى في خدمتها
وليس ّ
علي أن أناضل
في «تويتر»
أنا من املعارضني
للنظام السوري
املطلوبني منذ عهد
حافظ األسد ولم أدخل
سورية منذ  14عاما
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