
كلية  طـــاب  بــعــض  اتهمكم    •
ــــوالء لــلــوطــن ما  الــشــريــعــة بــعــدم ال

حقيقة هذا األمر؟
ــالــــوطــــن قــيــمــة  ــانــــي بــ ــمــ - إيــ
مــــتــــجــــذرة فـــــي األعـــــــمـــــــاق، وال 
ــفـــوق  يـ مــــــا  هـــــنـــــاك  أن  ــتــــقــــد  اعــ
إيــمــانــي بـــه إال اإليـــمـــان بــالــلــه 
سبحانه وتعالى. وهذا االتهام 
فـــي األصـــــل لــيــس حــقــيــقــيــا بل 
هـــو فــبــركــة إعــامــيــة واضــحــة، 
فــعــاقــتــي بــالــطــاب وأكــثــرهــم 
ــة الــــشــــريــــعــــة  ــيــ ــلــ ــن طـــــــــاب كــ ــ ــ مـ
ــالـــــيـــــة مـــن  تــــتــــســــم بـــــــدرجـــــــة عـــ
التفاعل األكاديمي واإلنساني 
واألخـــــــــاقـــــــــي، والـــتـــقـــيـــيـــمـــات 
الــجــامــعــيــة تــبــرهــن عــلــى ذلـــك، 
فـــالـــقـــضـــيـــة تـــتـــمـــثـــل بــشــيــطــنــة 
التي  الدراسة  لنتائج  إعامية 
ــتــــهــــا حـــــــول الـــتـــحـــديـــات  أجــــريــ
إحـــــدى  لــــجــــأت  اذ  ــة،  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
الــصــحــف املــحــلــيــة الـــى اجــتــزاء 
حقيقة علمية بسيطة جدا في 
وتضخمها  لــتــقــدمــهــا  الــبــحــث 
إعـــامـــيـــا وتـــضـــخ فــيــهــا روحـــا 
أيــديــولــوجــيــة آثــمــة، وذلـــك كله 
من اجل تحقيق ضجة اعامية 
تـــــــؤدي إلــــــى شـــيـــطـــنـــة الــبــحــث 
الــعــلــمــي وتـــأثـــيـــمـــه. فــالــبــاحــث 
ــــي يــعــتــمــد  ــمـ ــ ــاديـ ــ الـــعـــلـــمـــي األكـ
املــنــهــجــيــة الــعــلــمــيــة ويـــمـــارس 
عـــمـــلـــه الـــعـــلـــمـــي بــمــوضــوعــيــة 
وبــمــهــنــيــة أخـــاقـــيـــة، والــبــحــث 
يهدف  أجــريــنــاه  الـــذي  العلمي 
إلــــى تــرســيــخ مــفــهــوم الـــوحـــدة 
ــن شـــأن  الـــوطـــنـــيـــة واإلعـــــــــاء مــ
الهوية الوطنية واالنتماء إلى 
الــكــويــت، ومــحــاربــة كــل أشكال 
ومجابهة  والقبلية  الطائفية 
الــــــعــــــقــــــلــــــيــــــات والــــــذهــــــنــــــيــــــات 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــتــنــافــى مع 

مفهوم االنتماء إلى الوطن.
•  لكن البعض شكك في هذه 
الدراسة، فهل نتائج عينة الدارسة 

موثقة لديكم؟
بــحــثــا  كـــــانـــــت  الــــــــدراســــــــة   -
جامعة  مــن  بتوجيه  أكاديميا 
ــة مــن  الـــكـــويـــت، وهـــــي مـــدعـــومـ
فــي  الــعــلــمــيــة  ــبـــحـــوث  الـ إدارة 
الجامعة، وهي مشروع بحثي 
يهدف الى التعرف على سلوك 
واتـــجـــاهـــات ومـــواقـــف الــطــاب 
مــن قــضــايــا املــواطــنــة والــهــويــة 
الوطنية واالنتماء في املجتمع 
ــتــــي، وقـــــــد تـــــــّم تــحــكــيــم  ــويــ ــكــ الــ
الــــــدراســــــة وتـــقـــيـــيـــمـــهـــا عــلــمــيــا 
فــي عـــدة مــســتــويــات ومــراحــل، 
مــنــذ  ــكـــون  يـ األول  والــتــحــكــيــم 
ــة الــــتــــي يـــتـــقـــدم فــيــهــا  ــلـــحـــظـ الـ
الــبــاحــث بــاملــشــروع الـــدراســـي، 
ــد غــــايــــة  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــم تــ ــ ــتــ ــ ــــث يــ ــيــ ــ حــ
البحثي وأهـــدافـــه ثم  املــشــروع 
تتم املوافقة عليه، ومن ثم يتم 
تحكيم أدوات البحث في الكلية 
بإشراف أساتذة متخصصني، 
البحث قدم  هــذا  ان  االهـــم  لكن 
الـــــى مـــركـــز دراســــــــات الــخــلــيــج 
العربية وهــو أعلى  والــجــزيــرة 
مـــؤســـســـة عـــلـــمـــيـــة فـــكـــريـــة فــي 
الكويت والعالم العربي، حيث 
يجري تحكيم البحث تحكيمًا 
عــلــمــيــًا ومــوضــوعــيــًا خــارجــيــًا 
وداخـــلـــيـــًا، وهـــــذا املـــركـــز الـــذي 

يعد من أفضل املراكز البحثية 
يـــــضـــــم فـــــــي مــــجــــلــــس ادارتــــــــــــه 
االستشارية  الهيئة  مــن  نخبة 
ــريــــن كــــويــــتــــيــــني، أمــــثــــال  ــكــ ــفــ ملــ
ــور حـــســـن عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــتــ ــدكــ الــ
الـــــســـــنـــــد، ويـــــعـــــقـــــوب يــــوســــف 
الــــــكــــــنــــــدري، وســــــالــــــم مــــــــرزوق 
الــطــحــيــح، وســلــيــمــان الــشــطــي، 
وثقل  الشايجي،  الـــرازق  وعبد 
ــمــــي، وعـــبـــدالـــلـــه  ــعــــجــ ــد الــ ــعــ ســ
املوسي  وعلي  الغنيم،  يوسف 
االدارة،  مـــــجـــــلـــــس  رئــــــــيــــــــس 
وبـــاخـــتـــصـــار كــــل مــــا اريـــــــد ان 
اقــولــه ان الــدراســة صـــادرة عن 
مركز بحوث علمي هو األفضل 
في الكويت وربما في الخليج 
ــنــــشــــورات املـــركـــز  الــــعــــربــــي، ومــ
خــــــــارج دائــــــــــرة كـــــل الــتــشــكــيــك 
ــمـــي واالســـــقـــــاطـــــات بـــأي  ــلـ ــعـ الـ
ــن املـــعـــانـــي، فــالــبــحــث  مــعــنــى مـ
أكــاديــمــي بــامــتــيــاز مــن إصـــدار 
جــامــعــة الـــكـــويـــت وصــــــادر عن 
اهم مركز للبحوث والدراسات 
الـــكـــويـــت، وعــلــيــه ال يمكن  فـــي 
الـــتـــشـــكـــيـــك بــقــيــمــتــه الــعــلــمــيــة 
ــه الــــــــذي خـــضـــع ملـــدة  ــهـــجـ ــنـ ومـ
أكــــثــــر مــــن ســـنـــتـــني لــلــمــراجــعــة 
والـــتـــحـــكـــيـــم وإعـــــــــادة الــتــقــيــيــم 
حتى اللحظة التي تم بها نشر 

البحث في املركز.
عــلــيــك  ان  ــول  ــقــ يــ الـــبـــعـــض    •
أن تــبــرهــن عــلــى وطــنــيــتــك وحبك 
ــتـــل  لــــــبــــــادك الـــــتـــــي تــــــدمــــــر، ويـــقـ
شــعــبــهــا وتـــتـــفـــاعـــل مـــعـــهـــم، فــهــم 
أولى بالوطنية واالنتماء من عمل 
بمآربها ومن  أعلم  الله  دراســـات، 

خلفها، فكيف ترى ذلك؟
ــكـــون بــالــعــمــل  - الـــوطـــنـــيـــة تـ
واملـــــكـــــابـــــدة، واإلنــــــســــــان يــهــب 
نــفــســه لــلــوطــن بــالــكــد والــجــهــد 
والـــــــبـــــــذل والـــــعـــــطـــــاء الـــعـــلـــمـــي 
النضال  واالكاديمي، فهذا هو 
الحقيقي. أنا أستاذ في جامعة 
أعــمــل فيها  أن  الكويت ويــجــب 
خـــدمـــتـــهـــا  فــــــي  ــفـــــانـــــى  أتـــ وأن 
وخـــدمـــة الـــطـــاب، ولــيــس علي 
عــبــر«تــويــتــر»كــمــا  أنــــاضــــل  أن 
الـــذي بحث  املنتقد عينه  يــرى 
عن تاريخ نضالي في«تويتر». 
ــان حــريــا بـــه أن يــبــحــث عن  وكــ
ــنـــتـــي فــــي مــــا أبــــذلــــه مــن  مـــواطـ
جــد وعــمــل فــي الــجــامــعــة التي 
أعمل فيها وليس في سورية، 
واإليــضــاح  العلم  مــن  وللمزيد 
أنني من  الفكرة  لصاحب هذه 
املــطــلــوبــني للنظام  املــعــارضــني 
منذ عهد حافظ األســد، وانني 
ــل ســـوريـــة  ــ ــل لــــم أدخــ ــ عـــلـــى األقــ
مــنــذ 14 ســنــة تــقــريــبــا. ولــعــلــم 
أن هــنــاك  املــــاحــــظــــة  صــــاحــــب 
ــرز  ــن أبـ ــن يــقــيــمــنــي بــأنــنــي مـ مـ
الــكــتــاب الــذيــن ســانــدوا الــثــورة 
ــة وأيـــــدوهـــــا، وتـــوجـــد  الـــســـوريـ
لدي عشرات املقاالت واألبحاث 
املــنــاهــضــة لــلــنــظــام الـــســـوري، 
الــذي لــن يــتــورع عــن ماحقتي 
ــكـــان. فــالــنــضــال  ــدا فـــي أي مـ ــ أبـ
يـــــكـــــون كــــمــــا ذكـــــــــرت بـــالـــعـــمـــل 
ــة تــكــون  ــنــ ــواطــ الـــحـــقـــيـــقـــي، واملــ
ــفـــعـــل واالنــــــتــــــاج الـــعـــلـــمـــي،  بـــالـ
ــخ الـــنـــضـــالـــي لــانــســان  ــاريـ ــتـ الـ
عـــبـــر«تـــويـــتـــر»كـــمـــا  ــــون  ــكـ ــ يـ ال 

ــا، ونــــــحــــــن ال  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ يـــــــــرى صـ
الخواطر  لكتابة  الــوقــت  نملك 
عــــــبــــــر«تــــــويــــــتــــــر»كــــــمــــــا يـــفـــعـــل 
بصفة  نعمل  فنحن  صاحبنا، 

مستمرة ودائمة.
•  اذا كان ما تم تداوله اعاميا 
كــمــا ذكـــرتـــم مــجــانــبــا لــلــصــواب، 
جانبهم  ايضا  األكاديميون  فهل 
الـــصـــواب حــيــث رأيـــنـــا كــثــيــرا من 

النقد الذي وجه اليكم؟
الـــتـــي وقــــع فيها  - املــشــكــلــة 
كــثــيــر مــــن األكـــاديـــمـــيـــني أنــهــم 
ــلــــى الــــــــدراســــــــة مــن  ــوا عــ ــمــ ــكــ حــ
خــــال الــتــقــريــر املــثــيــر لــلــجــدل 
الصحف،  احـــدى  نشرته  الـــذي 
ولــم يطلع هــؤالء األكاديميون 
عـــلـــى الـــــدراســـــة فــــي صــورتــهــا 
الكثيرون  وقع  وهكذا  الكاملة. 
الــفــخ اإلعـــامـــي، فتسرعوا  فــي 
ــلـــى يــقــني  فــــي الــــحــــكــــم. وأنـــــــا عـ
ــو قـــــــام الـــبـــاحـــثـــون  ــ ــن أنـــــــه لــ ــ مــ
واألكــاديــمــيــون بــاالطــاع على 
مـــن املنصفني  لــكــانــوا  الــبــحــث 
ــذه  ــ ــن لـــلـــبـــحـــث، وهــ ــ ــديــ ــ ــؤيــ ــ واملــ
هــي عــادتــنــا نــحــن أنــنــا ال نقرأ 
فالكثير  ونـــتـــســـرع،  ونــجــتــزئ 
من الزماء عندما اطلعوا على 
تسرعهم  عــن  اعــتــذروا  البحث 
في الحكم تحت تأثير الصدمة 
اإلعامية.، فالبحث كما ذكرت 
يــســتــشــرف تـــحـــديـــات الــهــويــة 
الــوطــنــيــة فـــي الـــكـــويـــت ويــقــدم 
مــشــروعــا لــتــعــزيــزهــا وعــنــوان 
الهوية  هو«تحديات  الــدراســة 
باالنتماء  والشعور  الوطنية، 
الوطني في الكويت لدى عينة 
مـــن طــــاب جــامــعــة الـــكـــويـــت»، 
ــه الــــتــــعــــرف عــلــى  ــنـ والـــــهـــــدف مـ
ــلــــف هـــــــــذه الــــتــــحــــديــــات  ــتــ مــــخــ
ــات والـــكـــشـــف عــمــا  ــوبـ ــعـ والـــصـ
إذا كــان هناك نقص او ضعف 
فــي الــبــرامــج الــتــي تحض على 
املــواطــنــة مــن اجـــل تــعــزيــز هــذه 
الـــــبـــــرامـــــج ووضـــــــــع املــــــقــــــررات 
الجديدة  واالساليب  واملناهج 

لتعزيز الوحدة الوطنية.
•  مـــا رأيــــك بــالــتــوضــيــح الـــذي 
نـــشـــرتـــه احــــــدى الـــصـــحـــف حـــول 

دراستكم؟
ــذار الـــذي  ــتــ - أعــتــقــد أن االعــ
قدم اعتذار أقبح من ذنب. وما 
أشبه هذا االعتذار باملثل الذي 
يقول »رمتني بدائها وانسلت« 
ــة الــــــتــــــي اثــــــــــارت  ــفــ ــيــ ــحــ ــالــــصــ فــ
أخاقية  غير  بطريقة  القضية 
فأوقعت  الصدمة  أحدثت هذه 
ــن فــــــي فــــــخ االثــــــــــارة  ــريــ ــيــ ــثــ ــكــ الــ
االعــــامــــيــــة وااليــــديــــولــــوجــــيــــة 
ان  دون  انـــســـحـــبـــت  ثـــــم  ومـــــــن 
وعليه  حقيقيا،  اعــتــذارا  تــقــدم 
كـــــان عــلــيــهــا ومـــــا زال عــلــيــهــا 
إلــى  اعـــتـــذارا حقيقيا  تــقــدم  ان 
جامعة الكويت أوال والى مركز 
دراســـــــات الــخــلــيــج والـــجـــزيـــرة 
الــعــربــيــة ثــانــيــا وإلــــى الــبــاحــث 
ثــالــثــا، قــبــل ان تــقــدمــه لــطــاب 
بهذا  واملعنيني  الشريعة  كلية 
ــا زلــــت أطــالــبــهــا  ــا مـ ــ ــر، وأنـ ــ األمــ

باالعتذار.
يــحــاول  الــبــحــث  ان  •  ذكـــــرت 
ــعــــرف عـــلـــى تـــأثـــيـــر الـــبـــرامـــج  ــتــ ــ ال
الــجــامــعــيــة فــــي ســـلـــوك الـــطـــاب، 

وبـــنـــاء عــلــى نــتــيــجــة الـــدراســـة هل 
ترى ان برامج كلية الشريعة تقلل 
مــن الـــوالء واالنــتــمــاء لــدى الطاب 

حسبما كانت نتيجة الدراسة؟
أي  أن  فــــيــــه  شـــــك  ال  مــــمــــا   -
يمكن  ال  مــنــاهــج  وأي  ــرامـــج  بـ
دائما  فهناك  مثالية،  تكون  أن 
أوجه للنقص والضعف في أي 
برامج، وال سيما في ما يتعلق 
بــمــســألــة الــهــويــة وهـــي مسألة 
ــوم. لـــقـــد قــدمــنــا  ــ ــيـ ــ حـــســـاســـة الـ
تــوصــيــات مــهــمــة فـــي الـــدراســـة 
لــلــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــبــرامــج 
بمقررات  وتعزيزها  الدراسية 
ــن حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــدة عــ ــديــ جــ
ــي مــــا يــتــعــلــق  ــ ــة. وفــ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ واملـ
ــة ال  ــعــ ــريــ ــشــ ــــج كـــلـــيـــة الــ ــــرامـ ــبـ ــ بـ
أعتقد أنها تختلف عن برامج 
الكليات األخــرى وهــي تحتاج 
كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي الــكــلــيــات 
األخــــــــــرى إلـــــــى تــــعــــزيــــز جـــرعـــة 
املــواطــنــة، وهـــذا ينسحب على 
ــل املـــؤســـســـات الــتــربــويــة في  كـ
الــدولــة وهـــذا رأيــنــا. واإلجــابــة 
عن سؤالك نقول إن برامج كلية 
الشريعة وحالها حال البرامج 
الكليات  مختلف  فــي  األخــــرى 
الـــعـــلـــمـــيـــة تـــســـهـــم فـــــي تـــعـــزيـــز 
ــنــــي واملــــواطــــنــــة،  الـــــــــوالء الــــوطــ
ولكن كل هذه البرامج يجب أن 

تطور وتعزز في هذا االتجاه.
ــن عـــنـــدمـــا نـــطـــلـــع عــلــى  ــحــ ونــ
ــلــــى مــلــخــصــاتــهــا  الــــــدراســــــة وعــ
إن  ــقــــول  تــ ــائـــج  ــتـ ــنـ الـ أن  ــنــــرى  ســ
الــــوالء الــوطــنــي رفــيــع املــســتــوى 
بني طاب الجامعة، وان الفروق 

الــتــي ذكــرنــاهــا مــا بــني الكليات 
الـــى 5 فــي املئة  تــكــون بنسبة 1 
ــات  ــيــ ــرضــ ــفــ وهـــــــــي ألغـــــــــــــراض الــ
يدركها  الــتــي  الــدقــيــقــة  العلمية 
الــبــاحــثــون املــتــخــصــصــون. وقــد 
ــفــــروق ألغــــراض  ــا هــــذه الــ ــنـ درسـ
علمية، فهناك فروق بني العلوم 
ــيـــة والــتــطــبــيــقــيــة، بــني  ــانـ االنـــسـ
ــــني طـــاب  ــور واإلنــــــــــــاث، بـ ــ ــذكــ ــ الــ
الــــســــنــــوات األولـــــــــى واألخـــــيـــــرة. 
ــقــــى الــــــســــــؤال ملــــــــاذا ركـــــزت  ــبــ ويــ
وجزئية  جانب  على  الصحيفة 
مــــحــــددة تــتــعــلــق بــــطــــاب كــلــيــة 
الــشــريــعــة، وفــــي الــخــتــام نــقــول: 
البرامج  نحتاج الى تقوية هذه 
مــقــررات تعنى بحقوق  ووضـــع 
االنـــســـان واملــواطــنــة وبــالــوحــدة 
ــــورة مـــســـتـــمـــرة،  ــــصـ الـــوطـــنـــيـــة بـ
ــة او  ــعـ ــشـــريـ ــــي كـــلـــيـــة الـ ســـــــواء فـ
النهاية  وفــي  الكليات،  مختلف 
على  يعمل  العلمي  البحث  فــإن 
تشخيص الظاهرة والكشف عن 
نقاط الضعف واقتراح منظومة 

من املقترحات لتعزيز ذلك.
•  كــيــف تـــرى مــطــالــبــة الشيخ 
التربية  لوزير  العفاسي  مشاري 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي بـــــأن يــلــقــنــكــم 
درسًا في األدب والوطنية وينهي 
ــاء فـــي إحـــدى  خــدمــاتــكــم كــمــا جــ

تغرايدته؟
الــــكــــام ال  أعـــتـــقـــد ان هـــــذا   -
يــنــاســب مــقــام فــضــيــلــة الــشــيــخ 
ــفــــاســــي، وكــــنــــا نـــتـــوقـــع أن  ــعــ الــ
نسمع منه كلمات نبيلة تحض 
ــر عــن  ــبــ ــعــ ــامــــح وتــ ــتــــســ ــلــــى الــ عــ
السماحة الدينية التي نجدها 
واألخــيــار.  الصالحني  كتب  في 
ــلـــى شــيــخــنــا  ــنـــى عـ ــمـ ــنــــت أتـ وكــ
ــة  ــ ــدراســ ــ الــ ــرأ  ــ ــقـ ــ يـ أن  ــــل  ــــاضـ ــفـ ــ الـ
ويــتــبــني  يــتــهــجــم  أن  قـــبـــل  أوال 
لو  يقني  على  ونــحــن  الحقيقة. 
أن الشيخ قــرأ الــدراســة قبل أن 
يصرح بهذا الهجوم لغّير رأيه 
كــثــيــرا وأصـــبـــح مـــن املــدافــعــني 
بدال من الهجوم. وكنت أتمنى 
على شيخنا الكريم أن يهتدي 
»َيــا  تقول  التي  الكريمة  بــاآليــة 
ُكـــْم   َجـــاَء
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ــنــــيــــة  ــخ الــــــــــدراســــــــــة وطــ ــيــ ــشــ ــلــ لــ
ــن نـــحـــتـــاج إلـــى  ــحـ بـــامـــتـــيـــاز ونـ
بـــدال من  مــنــه بتكريمنا  دعـــوة 
تأديبنا، فدراستنا أيها الشيخ 
الــكــريــم تــهــدف الــى الكشف عن 
الــــواقــــع وتــشــخــيــصــه وتــقــديــم 
ــتــــعــــزيــــز الــــهــــويــــة  تـــــــصـــــــورات لــ
ــويــــت، وفـــي  ــكــ ــة فــــي الــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
كــل األحـــــوال نــوجــه لــه التحية 
والشكر وندعوه لاطاع على 
وأود  أجريناها.  التي  الــدراســة 
اإلشــــارة فــي هـــذا املــقــام الـــى أن 
أســـاتـــذة كــلــيــة الــشــريــعــة كــانــوا 
مــوضــوعــيــني جــــدا وعــقــانــيــني 
ــم يــتــســرعــوا كــمــا فعل  ــدا ولــ جــ
ــم وغــالــبــيــتــهــم  ــريـ ــكـ شــيــخــنــا الـ
الدراسة  طالبوا باالطاع على 

قبل الحكم عليها.

ــا  وفـــــــــي هـــــــــذا املـــــــقـــــــام أيــــضــ
ــيــــة  ــبــ ــلــ الــــســ املــــــــاحــــــــظــــــــات  ان 
ــبـــحـــث  والــــهــــجــــومــــيــــة عــــلــــى الـ
يبحثون  ملن  التي سجلت هي 
عـــــــن قــــضــــيــــة وملــــــــــن يــــــريــــــدون 
ركــــــــــــوب املـــــــوجـــــــة االعـــــامـــــيـــــة 

وااليديولوجية.
•  عميد كلية الشريعة السابق 
الدكتور مبارك الهاجري يقول ان 
اختيار عينة عشوائية من الطلبة 
بقلة  مــا  كلية  طلبة  على  والحكم 
والئــهــم لــلــوطــن، طــعــن فــي وحــدة 
الوطن، وإثــارة للفنت بني مكونات 

املجتمع فما ردكم؟
- قــــــــرأت تـــعـــلـــيـــق الــــدكــــتــــور 
مبارك وكان هذا التعليق األول، 
ولكن الدكتور الحقا اطلع على 
البحث وقرأ توضيحا وضعته 
على«تويتر»عّدل رؤيته وشكر 
ــان رائـــعـــًا فـــي نــقــده  الــبــحــث وكــ
مــع تحفظه عــلــى بــعــض نقاط 
ــت مــعــه  ــلــ ــواصــ االخــــــتــــــاف، وتــ
إن  ــول  ــقــ ــالــ بــ ــلـــيـــه  عـ رددت  ثـــــم 

االختاف في الرأي فضيلة.
•  الــبــعــض يــــرى انــــك لــيــبــرالــي 
الى  وتــحــاول ربما تعمد االســـاءة 
من  موقفا  لك  وان  الشريعة  كلية 

كلية الشريعة تحديدا؟
الــعــقــلــيــة  أن  املــــؤســــف  مــــن   -
ــدة فـــــي املـــجـــتـــمـــع هــي  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ الـ
عــقــلــيــة تــصــنــيــفــيــة اتـــهـــامـــيـــة، 
املجتمع هو  فــي  وكــل شخص 
موضوع تهمة ما أو تصنيف 
أحـــــــــادي االتــــــجــــــاه. وأنــــــــا أرى 
أن انــتــمــاء اإلنـــســـان قـــد يــكــون 
يــكــون ليبراليا في  قــد  مــركــبــا، 
نـــظـــرتـــه لـــلـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
بنظرته  يتعلق  ما  في  متدينا 
إلـــــى الــــديــــن واآلخــــــــــرة. فــــي مــا 
يــتــعــلــق بــشــخــصــي ال أصــنــف 
تــوجــه سياسي  أي  فــي  نفسي 
عــلــى اإلطــــاق وال انــتــســب الــى 
أي تــيــار ســيــاســي لــيــبــرالــي او 
او علماني،  او اســامــي  ديــنــي 
ــاحـــث اكـــاديـــمـــي انــتــســب  ــا بـ ــ انـ
الـــى الــعــقــانــيــة واملــوضــوعــيــة، 
أن أميز بني طاب  الله  ومعاذ 
كلية وأخـــرى، بــني طــاب كلية 
فهم طابنا  الشريعة وغيرهم 
جـــمـــيـــعـــنـــا وأحـــبـــتـــنـــا وأهـــلـــنـــا 
وكــرامــتــنــا، وهـــم الـــوطـــن الـــذي 
نــنــتــمــي الـــيـــه، ومـــعـــاذ الـــلـــه ان 
لــديــنــا ذرة واحــــــدة من  تـــكـــون 
كما  فــانــا  التمييز.  أو  التحيز 
ذكـــرت بــاحــث اكــاديــمــي انتمي 
ــة الـــعـــلـــمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ الــــــــى املـ
ــم االخــــاقــــيــــة بـــالـــدرجـــة  ــيـ ــقـ والـ
االولـــــى، ولــيــس لــي أي انــتــمــاء 
إلى أي نظام سياسي او حزب 
ــار،  ــيـ تـ او  ســـيـــاســـيـــة  ــة  ــهـ جـ أو 
وانما توجد لدي قيم انسانية 
واســيــر  بــهــا  اهــتــدي  وفلسفية 
البدايات  ومنذ  منهجها.  على 
الجامعية  لــدراســاتــنــا  االولــــى 
في الغرب تعلمنا ان نرسخ في 
فاذا  املوضوعية  القيم  أنفسنا 
لــم تــكــن مــوضــوعــيــا وأخــاقــيــا 

فعلى الدنيا السام.
التحقيق معكم من  تــم  •  هــل 

قبل الكلية، أو هل خاطبتكم وزارة 
إحالة  بــأي خطاب  العالي  التعليم 

للتحقيق؟
إلــــــى  اإلنــــــــــســــــــــان  يـــــــحـــــــال   -
يرتكب جرما  عندما  التحقيق 
أو يرتكب أخطاء، عندما يغش 
على  ويحتال  ويكذب  ويسرق 
املال العام. ال أعتقد أن البحث 
املــرء  يحاسب  خطيئة  العلمي 
ويكرم.  يقدم ويعزز  بل  عليها 
الــبــاحــثــون يــحــالــون  ــان  وإذا كـ
إلــــى الــتــحــقــيــق ألنـــهـــم يــجــرون 

أبحاثا فعلى الدنيا السام.
•  البعض يــرى فــي دراســاتــك 
انك حاولت ان تظهر مذهبا معينا 

بعدم الوالء فما رّدك على ذلك؟
- هــذا الــكــام ال قيمة لــه وال 
مصداقية أبدا، والدراسة بحث 
أكثر  استخدم  أكاديمي  علمي 
ومـــوضـــوعـــيـــة  دقـــــــة  األدوات 
ونـــــــــزاهـــــــــة. فــــــــالــــــــوالء لـــلـــوطـــن 
رفــــــيــــــع املــــــســــــتــــــوى لـــلـــجـــمـــيـــع 
والــــــــفــــــــروق  اســـــتـــــثـــــنـــــاء  دون 
بـــــــــني اخـــــــتـــــــصـــــــاص تـــخـــضـــع 
ــد  ــيـــات إحـــصـــائـــيـــة، وقـ ــفـــرضـ لـ
بينت الدراسة في العموميات 
وجــود درجــة كبيرة من الــوالء 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــلــــوطــــن والـ لــ
لــــــدى افـــــــــراد الـــعـــيـــنـــة، وأبــــــدى 
باملخاطر  كبيرا  وعيا  الطاب 
الــتــي تــهــدد الــهــويــة الــوطــنــيــة، 
واالرض  الـــــــــديـــــــــن  واحـــــــــتـــــــــل 
ــتـــور مــرتــبــة عــالــيــة في  والـــدسـ
ســلــم اولــــويــــات املـــواطـــنـــة، كما 
أبـــــدى الـــطـــاب شـــعـــورًا كــبــيــرا 
الهوية  بــالــخــوف والــقــلــق على 
ــويــــت، هـــذه  ــكــ ــة فــــي الــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
هـــي الــنــتــائــج األســاســيــة الــتــي 
انتهى إليها البحث. والدراسة 
دراســـــة عــلــمــيــة هــدفــهــا تــعــزيــز 
وتشخيص  الــوطــنــيــة  الــهــويــة 
ــتـــمـــاعـــي وتــقــديــم  الــــواقــــع االجـ
تــــــصــــــورات عـــــن ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
الــهــويــة الــوطــنــيــة فـــي الــكــويــت 
وهـــي مـــوجـــودة فــي تــوصــيــات 

الدراسة في نهاية الكتاب.

وأريــــــــــــــــــد مـــــــــن خــــــــــــال هــــــذا 
املـــنـــبـــر اإلعـــــامـــــي الـــكـــبـــيـــر أن 
ــر  ــقـــديـ ــة شــــكــــر وتـ ــيـ أوجــــــــه تـــحـ
ــيــــني  ــتــ لـــــكـــــل املــــثــــقــــفــــني الــــكــــويــ
أســاتــذة جامعات  والنخب من 
ورجــال  ومفكرين  وأكاديميني 
ديــن وطـــاب وأعــضــاء مجلس 
أمــة، ومــا أكثرهم هــؤالء الذين 
ــفـــة مـــوضـــوعـــيـــة مــن  وقــــفــــوا وقـ
الهجمة  فــدانــوا  القضية،  هــذه 
اإلعــامــيــة الــتــي تــعــرضــنــا لها 
ورفــضــوا الــتــوظــيــف اإلعــامــي 
املشوه للبحث العلمي، لهؤالء 
جــمــيــعــا أنـــحـــنـــي وأتــــقــــدم لــهــم 
بــــالــــشــــكــــر، وعـــــاشـــــت الـــكـــويـــت 
بــلــد الــحــريــات والــقــانــون حــرة 
أبــيــة كــريــمــة.، كــمــا أنــنــي أوجــه 
ـــر  ــديـ ــقــ ــتــ ــــر والــ ــكـ ــ ــــشـ ــــص الـ ــالــ ــ خــ
التي منحتني  لجريدة«الراي« 
هذه الفرصة للرد على مختلف 
االنــــــــتــــــــقــــــــادات الــــــتــــــي وجــــهــــت 
للبحث أو لي شخصيا خدمة 
أقول  للحق والحقيقة، وأخيرا 
ــه ال يــمــكــن لــلــبــحــث الــعــلــمــي  إنــ
اهـــدافـــا  يــحــتــمــل  أو  يــحــمــل  أن 
ايــديــولــوجــيــة او ســيــاســيــة أو 
حــزبــيــة، واعــتــقــد مــا حـــدث من 
تـــهـــويـــل إعــــامــــي هــــو تــجــريــم 
لــلــبــحــث الـــعـــلـــمـــي وشــيــطــنــتــه 
لــتــحــقــيــق مــــآرب ايــديــولــوجــيــة 
واغراض سياسية آنية، وأكرر، 
 
ً
ليس خــوفــًا مــن أحــد او خجا
ــوم بعملي  ــ أقـ انـــنـــي  ــا،  ــ أو وجـ
على أكمل وجه وال أخشى في 
قــول الــحــق لــومــة الئـــم، وأشعر 
بـــدرجـــة عــالــيــة مـــن االســتــقــال 
والـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس، كـــمـــا أنــنــي 
ــر واالعـــــــتـــــــزاز  ــفــــخــ ــالــ اشـــــعـــــر بــ
ــتـــمـــاء لــجــامــعــة الــكــويــت  بـــاالنـ
ولــكــلــيــة الــتــربــيــة، وأقـــــول بكل 
مــصــداقــيــة لــزمــائــنــا فـــي كلية 
الــــشــــريــــعــــة إنـــــنـــــي لــــــم أتـــعـــمـــد 
ــحـــة  شـــريـ أي  إلـــــــــى  ة  اإلســـــــــــــــاء
اجتماعية أو دينية أبدا، وهذا 
مــــن بـــــاب االســـتـــحـــالـــة وأنـــنـــي 
مــلــتــزم والــحــمــدلــلــه بــكــل القيم 
السائدة في  النبيلة  األخاقية 
املجتمع الكويتي وفي جامعة 

الكويت تحديدًا.
 وطفة متحدثا للزميل عمر العاس 
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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

لغّير رأيه كثيرا

الوالء الوطني رفيع 
املستوى

 بني طالب الجامعة ... 
ومعاذ الله أن أمّيز 

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 علّي أن أناضل 
في »تويتر«

أنا من املعارضني 
للنظام السوري 

املطلوبني منذ عهد 
حافظ األسد ولم أدخل 

سورية منذ 14 عاما
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وار
ح

د الجدل اإلعالمي حول نتائج دراسته املتعلقة بالوالء الوطني لطالب كلية الشريعة
ّ
فن

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

|   حاوره عمر العالس   |

الدكتور  التربية  كلية  فــي  األســتــاذ  أكــد 
علي وطفة أن »الــوالء الوطني في جامعة 
ــتــــوى«، نـــافـــيـــا تــعــمــد  ــكـــويـــت رفـــيـــع املــــســ الـ
ة إلــــى أي شــريــحــة اجــتــمــاعــيــة أو  اإلســـــــاء
ــى طــــاب كــلــيــة الــشــريــعــة، أو  ديــنــيــة أو إلــ
أن يــكــون لــديــه ذرة واحــــدة مــن التحيز أو 

التمييز بني الطاب.
ـــراي« حول  وقـــال وطــفــة فــي حــديــث لـــ »الـ

لطلبة  الــوطــنــي  بــالــوالء  املتعلقة  دراســتــه 
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 
فـــي الــبــحــث الــعــلــمــي والــعــمــل األكـــاديـــمـــي، 
ــــرى بــاملــجــتــمــع أن يعمل  حــيــث يــكــون األحـ

على تكريمهم ودعم جهودهم البحثية«.
واعتبر وطفة بعض الردود على دراسته 
بأنها »ليست علمية أو موضوعية«، مشيرا 

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 
على  بالائمة  منحيا  الــوطــنــيــة،  والــهــويــة 
»بطريقة  القضية  أثــــارت  الــتــي  الصحيفة 
ــــت هـــــذه الـــصـــدمـــة،  ــدثـ ــ غـــيـــر أخـــاقـــيـــة وأحـ
وأوقعت الكثيرين في فخ اإلثارة االعامية، 
ومـــن ثـــم انــســحــبــت دون ان تــقــدم اعـــتـــذارا 

حــقــيــقــيــا، فــيــمــا كـــان عــلــيــهــا أن تــعــتــذر من 
جامعة الكويت ومن مركز دراسات الخليج 
والجزيرة العربية ومن الباحث... وما زلت 

أطالبها باالعتذار«.
شيطنة  فـــي  تــتــمــثــل  الــقــضــيــة  »ان  وزاد 
التحديات  حــول  الــدراســة  لنتائج  اعامية 
الوطنية، حيث لجأت الصحيفة الى اجتزاء 
لتضخيمها  جـــدا  بسيطة  علمية  حقيقة 
اعاميا وضخ روح أيديولوجية آثمة فيها 

من أجل تحقيق ضجة اعامية».

بالعمل  تــكــون  الوطنية  أن  وطــفــة  ورأى 
الحقيقي«وأنا  النضال  واملكابدة، هذا هو 
أســـتـــاذ فـــي جــامــعــة الـــكـــويـــت أتـــفـــانـــى في 
خدمتها وليس علي أن اناضل في (تويتر) 
ــد املــنــتــقــديــن الــــذي بــحــث عن  كــمــا يـــرى أحـ

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:

علي وطفة: كل الشكر لجريدة »الراي«

ردود فعل

برامج كلية 
الشريعة

تسهم في تعزيز
 الوالء الوطني

واملواطنة

تعليقات 
األكاديميني 

في كلية الشريعة 
كانت

 رائعة ومميزة 
وأخالقية...

لكن هناك من أراد 
أن يركب املوجة 

اإلعالمية


