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أستغرب للكثير من السياس���يني والبرملانيني الذين يطالبون باملزيد 
م���ن احلريات، وفي املقابل يطالب���ون وزارة اإلعالم بغلق وإيقاف بعض 
الفضائيات والصحف بسبب تعرضها ألشخاصهم فهذا التناقض الكبير في 
طرحهم أوجد انطباعا لدى الكثير من املراقبني بوجود حالة من التخبط 

في التصريحات والبيانات وردود األفعال.
احلرية عندنا أصبح لها أكثر من منظور، فاحلكومة تريدها مبا يناسبها، 
والنواب يريدونها على مقاسهم، والصحافة واحملطات الفضائية تريدها 
مطلق���ة، وجمعيات النفع العام تريدها حس���ب مفهومها، حتى أصبحت 

احلرية مقاسات وباتت لغزا.
وم���ع بدء وزارة الداخلي���ة مبنع الندوات غي���ر املرخصة، بدأ بعض 
السياس���يني والصحافيني واملهتمني بالش���أن السياسي باالحتجاج على 
إجراءات الداخلية حيال تلك الن���دوات وأخذ الكل يدلي بدلوه، منهم من 
أراد احلفاظ على املكتسبات الدستورية ومنهم بقصد التكسب السياسي، 
وأصبح البعض ممن هاجم الصحف والقنوات الفضائية التي يدعي أنها 
تعرضت له، أصبح في وضع حرج وال يحس���د علي���ه فلم يعد بإمكانه 
الدف���اع عن حرية الرأي ألنه أول من بدأ ممارس���ة تكميم األفواه، و»فاقد 

الشيء ال يعطيه«.
وفي إحدى الفضائيات عرض برنامج يقوم بتقليد بعض الشخصيات 
السياس���ية والبرملانية، وكانت ردة فعل بعض من مت تقليدهم أكبر مما 
يستحق األمر، فأخذوا بقذف احملطة ومالكها بوابل من الشتائم متناسني 

حرية الرأي التي كانوا ينادون بها أيام االنتخابات. 
للحرية حدود كثيرة، منها حدود أدبية وحدود أخالقية وحدود مهنية، 
مبعنى أنك حر في كالمك وأفعالك وتصريحاتك ولكن هناك أدبيات يجب 
االمتثال لها وأخالقيات يجب أن تراعى واحتراف باملهنية البد أن تتوافر، 
فإذا أردت أن تنتقد فيمكنك ذلك ومبنتهى احلرية وقل ما شئت )ولكن( دون 
الطعن أو املساس بأخالقيات الناس وشرفهم أو التصغير من شأنهم فإن 

لم تلتزم تكون قد خرجت عن حدود احلرية ودخلت منطقة احملظور.
ال يوجد شيء اسمه حرية مطلقة، فللحرية ضوابط ورقابة تنبع من 
ذاتنا متيز الغث من السمني، فللحوار واأللفاظ أدبيات يجب االلتزام بها 
واحترامها ليس فقط في اجلانب اإلعالمي بل حتى في تعاملنا في جميع 

جوانب احلياة في البيت والعمل والشارع وحتت قبة عبداهلل السالم.
القصد: إساءة فهم واستخدام احلرية عند البعض أدت إلى ظهور سلوك غاية 

في اخلطورة والتخلف قد يهدم ما بني على مدى عقود ال قدر اهلل. 
العم أحمد عبدالعزيز السعدون تعرض للكثير من اإلساءة والهجوم، 
بل وأحيانا للقذف والتجريح، إال أنه لم تكن هناك أي ردة فعل من جهته 

لسبب بسيط جدا هو إميانه باحلرية وإدراكه معناها.
a7mad08@yahoo.com

هل يحتاج املسلمون اليوم إلى أكثر مما كان سائدا في عصر الرسول 
ژ ف����ي أمور دينهم، حيث لم يكن للمذاه����ب وال الطوائف وجود، هل 
نحتاج إلى أكثر من أركان اإلسالم اخلمسة والتي ال يختلف عليها سنة 
وال ش����يعة وال خوارج وال زيدية وال معتزلة؟ اإلسالم كما علمنا إياه 
الرسول ژ يتحدد بنطق الشهادتني، والصالة والصوم والزكاة واحلج، 
أما ما دون ذلك ففي األمر سعة واجتهاد، ومن يقل غير ذلك فإنه يكذب 
حديث الرسول ژ الذي يتفق عليه كل املسلمني. لسنا بحاجة إلى كل 
هذه التعقيدات التي يحاول أصحابها أن يحجروا بها على عقول البشر 
ويحولوهم إلى قطيع من البهائم ال جترؤ على التفكير، لس����نا بحاجة 
إلى أكثر من نطق الش����هادتني واإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله 
في العقي����دة، أما الفقه فما هو إال اجتهاد هدفه توضيح كيفية العبادة 
وتنظيم حياة الناس في معامالتهم، وفي كل هذا يسر وسعة ال تخرج 
من اإلس����الم مادامت النية خالصة هلل عز وجل، وهو أمر ال يعلمه إال 
اهلل سبحانه. لن ندخل النار إذا لم نقرأ مجموع الفتاوى البن تيمية أو 
كتاب الكافي للكلليني، وإال أين سيذهب ماليني البشر ممن ولدوا وماتوا 

قبل أن يولد ابن تيمية والكلليني مع احترامي الجتهادهما؟
هنالك ماليني البش����ر من املسلمني ممن ال يصلون وال يصومون وال 
يدفعون ال����زكاة وال يحجون رغم قدرتهم، ماليني البش����ر ال يعرفون 
ش����يئا عن أركان اإلسالم في مختلف بلدان العالم، وماليني غيرهم من 
أديان أخرى أو بال دين لم يس����معوا عن اإلس����الم غير ما تبثه وسائل 
اإلعالم الغربي����ة من افتراءات بأنه دين عنف وقتل وإرهاب، أليس����وا 
أول����ى بهذه اجلهود والوقت واألموال الت����ي تبذل في مهاترات التكفير 
والسفس����طة الزائدة التي جتري بني املسلمني؟ ماليني البشر يعيشون 
في ضياع وال يعرفون ما هو اإلسالم، وهناك من يفني عمره في حروب 
وصراع����ات مذهبية بال طائل وال غاية، أي دين هذا الذي ال نعرف فيه 

أبسط األولويات؟!
> > >

في عام 1997 كنت أدرس في جامعة واشنطن، وكانت إحدى الكنائس 
القريبة من اجلامعة ترسل كل يوم مجموعة من أتباعها للجامعة، كانوا 
يضع����ون طاولة صغيرة على مدخل الكلي����ة ويوزعون بعض الكتب 
التبش����يرية ويدعون الطلبة إلى املسيحية. كنت أقضي بعض الوقت 
مع إحدى املتطوعات في نقاش حول املس����يحية واإلسالم، وخالل أقل 
من ش����هر واحد أعلنت تلك الفتاة إسالمها، رغم ضحالة معلوماتي عن 
اإلسالم بكل صراحة، فاإلسالم بالنسبة لي واضح وبسيط مادامت بعيدا 
عن تعقيدات التكفير واملذهبية. هذه احلكاية تؤرقني كثيرا وتش����كل 
هاجس����ا مستمرا لدي، فدائما أحدث نفسي بأنني إذا استطعت أن أقنع 
فتاة أميركية مكلفة بالتبش����ير ودعوة الناس للمسيحية بالدخول إلى 
اإلسالم وأنا الساذج اجلاهل الذي ال ميلك في الدين علما، فما الذي ميكن 
أن يفعل����ه العلماء وطلبة العلم ورجال الدين لو بذلوا جهدا صادقا في 
دعوة الناس وهدايتهم ملا نس����ميه دين الفطرة السليمة؟ اتقوا اهلل في 
الناس أيها العلماء واملشايخ، فاملسلمون اليوم يفجرون املساجد مبن 
فيها من املصلني بس����بب خطابكم املذهبي، ماليني الش����باب ال يصلون 
وأنتم الهون في مناقشة جزئية ضمن جزئية ضمن جزئية في قضية 

فرعية فأي خواء هذا؟!
bodalal@hotmail.com

أحمد طاهر الخطيب

الحرية مقاسات
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محمد هالل الخالدي

نحو إسالم بال مذاهب

نظرات

»التفكيكية« والتعليم

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

»التفكيكية« هي دراسة نقدية تقوم على 
حتليل البنية التحتية، وظهرت التفكيكية 
كمنهج نقدي معاصر ضمن املناهج النقدية التي 
قامت على معاداة الغيبيات )امليتافيزيقيا(، 
ولدت التفكيكية على يد الفيلسوف الفرنسي 
جاك دريدا، ومن هذا املنطلق أصبح التعليم 

يطبق التفكيكية.
باألمس القريب كنت أحت���اور مع أحد 
العمداء السابقني إلحدى الكليات »احلكومية« 
عن الوضع الراهن للتعليم في الكويت وختم 
حديثه بجملة مخيف���ة، وهي أن ما يحدث 
»مخطط لتفكيك التعليم ووضع كل مؤسسة 
تعليمية على حدة، حتى يتم إلغاء وزارة 

التعليم«!
وهنا تذكرت على الفور ما ورد في كتاب 
»املرايا احملدبة« للمؤلف د. عبدالعزيز حمودة، 
رحمه اهلل، نقال عن املؤلف ليتش عن معنى 
التفكيكية، حيث قال: »إنها صيغة لنظرية 
النص والتحليل، تخرب كل شيء في التقاليد 
تقريبا وتشكك في األفكار املوروثة عن العالقة 
واللغة والنص والسياق واملؤلف والقارئ 
ودور التاريخ وعملية التفسير وأشكال الكتابة 
النقدية وفي هذا املشروع فإن الواقع ينهار 
ليخرج ش���يء فظيع«.. وهذا ما يحدث في 
تعليمنا اآلن مع تغيير املصطلحات النقدية 
واألدبية ل� »ليتش« ووضع الكلمات اخلاصة 
بالتعليم، سنجد أن تلك الكلمات مطابقة لواقع 

تعليمنا املرير، والسبب هو »التفكيك«.
العميد السابق عندما صرح لي بأن تفكيك 
التعليم آت ال محالة، لم يقصد إفشاء أسرار 
أمنية بل هو حقيقة نعيشها ونحن نغفل 
عنها لألسف الشديد من خالل ما نسمع ونقرأ 
عنه من مشاكل جامعية وتطبيقية وخارجية 
واعتماد شهادات ال نعرف مصيرها إلى اآلن، 
وكثير من املش���اكل التي تواجه أوالدنا في 
التعليم اجلامعي أو اخلارجي، واملضحك مما 
نسمعه ونقرأه على مدار اليوم أن اللجنة 

التعليمية محلك راوح!
وللتأكيد عل���ى ما ذهبت إلي���ه، علينا 
حصر القرارات الوزارية اخلاصة بالتعليم 
والتغييرات التي حدثت في النسب واللوائح 
والقوانني دون الرجوع إلى اللجنة التعليمية 
البرملانية ودون حسبان لوجود ديوان اخلدمة 
املدنية، ودون تفكير في ديوان احملاس���بة 
وس���نجد أن ما أقوله وما قاله )ليتش( هو 
الطريق إلى اخلراب التعليمي عن طريق ما 
يسمى بالتطوير وهو لألسف التفكيك.. وما 
نخشى منه هو أن بعض املسؤولني وبعض 
النواب عند تفكيك التعليم سيستندون الى 
مواد الدستور، قد يسأل البعض كيف؟ وهو 
أن يقوم هؤالء باالس���تناد الى املادة 13من 
الدس���تور والتي تنص عل���ى أن »التعليم 
ركن أساسي لتقدم املجتمع، تكفله الدولة 
وترعاه«، فنجد أن الدستور لم يذكر خاللها 
املراحل التعليمية التي تتكفل بها الدولة كما 
يستطيعون أيضا أن يستندوا إلى املادة 40 
من الدس���تور التي تنص على أن »التعليم 
حق للكويتيني، تكفله الدولة وفقا للقانون 
وفي حدود النظام العام واآلداب، والتعليم 
إلزامي مجاني في مراحله األولى وفقا للقانون، 
ويضع القانون اخلطة الالزمة للقضاء على 
األمية وتهتم الدولة خاصة بنمو الش���باب 
البدني واخللقي والعقل���ي، وهنا جند أن 
املادة السالفة الذكر تخص املراحل األولى 
أي مراحل التربي���ة وليس التعليم العالي 
اجلامعي، وبهذا يستطيع هؤالء أن يفككوا 
التعليم العالي اجلامعي ويصبح في هذه 
احلالة تعليما جامعيا خاصا وهذا ما يريده 

البعض، واهلل من وراء القصد.
> > >

كلم�ة وما تن�رد: إلى كل من يفكر في تفكيك 
التعليم أذكره باملرسوم رقم 88/164 اخلاص 

بشأن وزارة التعليم العالي. 
atach_hoti@hotmail.com

أعج���ب م���ن معظم 
الليبراليني الس���عوديني 
الذين يتشدقون باحلديث 
عن أهمية احلريات، وعن 
موقفهم منها، ونضالهم 
في سبيل حتقيقها، ولكن 
هؤالء ال يلبثون أن ينقلبوا 
على كل تلك األقوال عندما 

ال تكون حريات اآلخرين متفقة مع أهوائهم، عندها يبدأون 
بحمالت منظمة ضد ما يراه اآلخرون جزءا من قناعاتهم 

وحرياتهم الفكرية.
ومن املخجل ان يدعي هذا الصنف من الليبراليني انهم 
ينتمون ملذهب يجعل من حرية البش���ر هدفه األسمى، 
ويحث أتباعه على ان يقدموا حياتهم في سبيل حتقيق 
احلرية لآلخرين ثم نراهم من أش���د أعداء احلرية التي 
تختلف مع أهوائهم ومن ثم يقاومون حريات اآلخرين 

بكل الوسائل غير األخالقية.
أع���رف انه من الصعب ان أورد أمثلة كثيرة على ما 
أشرت إليه، فاملقال األسبوعي ال يحقق مثل هذا الهدف 
ولذا سأكتفي ببعض الشواهد مع تأكيدي ان هناك شريحة 
صغيرة ال ينطبق عليها ما ذكرته، هذه الشريحة أحترمها 

وإن كنت أختلف معها في بعض القضايا.
في هذه األيام يثير مجموعة منهم مسألة ما أطلقوا 
عليه »الفضائيات الدينية«، هذه الفضائيات في عرفهم 
مثيرة للفنت، وت���روج لألفكار الضالة، وهي في الوقت 
نفسه تدعو لرهبانية إعالمية ليست في مصلحة اإلسالم، 
إلى غير ذلك من األق���وال الكثيرة التي ألصقوها بهذه 
الفضائيات. ولألسف ان بعض من يطلق تلك االتهامات 
هم م���ن مالك قنوات عربية ش���هيرة، ولو انهم اكتفوا 
بإطالق تلك األوصاف على تلك القنوات، وقالوا رأيهم 
فيه���ا لقلت: هذا من حقهم، وهذا جزء من حريتهم التي 
أحترمها، ولكنهم لم يكتفوا بذلك بل طالبوا وحرضوا 
الدول العربية ذات الصالحية على إغالق تلك القنوات 

واتخاذ مواقف عاجلة وجريئة لتحقيق ذلك!
أليس من املخجل ان يطالب إعالميون بتكميم األفواه 
ألن هذه األفواه ال تتناسب مع أهوائهم؟! أين ادعاءاتهم 

باحلرص على احلريات العامة؟!
وإذا كانت تلك القنوات كما يدعون حترض على الفتنة، 
أو ان مشايخها يحرصون على الظهور اإلعالمي وال شيء 
آخر، فلماذا ال يتركون للمتلقي ان يحكم عليها بنفسه؟! 

أهم أوصياء على اآلخرين؟ من خولهم بذلك يا ترى؟
ه���م يعرفون � وقد اعت���رف بعضهم بذلك � ان لهذه 
القنوات جمهورا عريضا قد يفوق جمهور قناتهم، أفليس 

من حق هذا اجلمهور ان يقرر بنفسه ما يريد؟!
وأريد أن أسألهم ولعلهم يصدقونني القول: لو ان أحدا 
كتب عن قناتهم وذكر ما يردده كثير من الناس عنها وعن 

توجهاتها املريبة ثم طالب 
بإغالقها هل سيرون ان 
من حقه ان يقول ذلك؟!

عندم�����ا طال�����ب 
مجموعة من السعوديني 
العمل  املرأة من  مبنع 
محاس���بة في احملالت 
العامة ثارت ثائرتهم 
واتهم���وا القائلني بكل أن���واع التهم، وصاحوا: هل 
هؤالء أوصياء على اآلخرين؟! لكن ليبراليينا تناسوا 
هذه املقولة وجعلوا من أنفسهم أوصياء على تلك 

القنوات ومشاهديها!
مجموعة من مّدعي الليبرالية هاجموا منهجا دراسيا 
ألن أحد من شارك في وضعه »الدكتور يوسف األحمد« 
ل���ه فتوى في موضوع االختالط في الطواف في احلرم 
املكي.. هؤالء زادوا على الفتوى »الرأي« وهاجموا صاحبها 
وسخروا منه بصورة مقززة وهم يعرفون انه ال ميلك آلية 
للرد عليهم، ثم هاجموا وزارة التربية التي سمحت لألحمد 
باملشاركة في هذا املنهج الدراسي مع انهم عجزوا على ان 

يذكروا مآخذهم على مشاركة األحمد في هذا املنهج.
كنت س���أقول: لهم ان يقولوا ما يشاءون فهذه هي 
حرية الرأي التي أعتقدها، وأنا � ش���خصيا � لست مع 
رأي الشيخ في قضية االختالط في الطواف، وأعرف ان 
الكثيرين مثلي ولكن: أليس من حقه ان يعبر عن رأيه 

مهما كان مخالفا وصادما لآلخرين؟!
عندما قال البعض: ليس في مشاركة األحمد ما يتنافى 
مع أهداف املنهج، قال بعض مّدعي حب احلريات: هل لو 
كان اسم ابن الدن بدال من اسمه هل ستقبل الوزارة بذلك؟! 
هذا الليبرالي املزيف مع مجموعة مثله من السعوديني 
والكويتيني هاجموا معرض الرياض الدولي للكتب، كما 
هاجم نظراؤهم معرض الكويت للكتب بسبب منع بعض 
الكتب من املعرضني ألن في هذه الكتب ما يتعارض مع 
دين األمة وثوابتها.. وتباكى القوم على احلريات التي 

وأدها القائمون على هذه املعارض!
وأقول لهم وبنفس أسلوبهم: هل لو ان إدارة املعرضني 
سمحت ببعض كتب أو أشرطة بن الدن أو القاعدة هل 
ستسكتون عن ذلك؟! هل ستقبلون ان يقول البعض: 

هذه حرية الرأي فلماذا ال تصمتون؟!
إنه التناقض الكبير بني أقوالهم وأفعالهم! إنهم يناضلون 
عن احلرية التي يشتهون، والتي تتفق مع أهوائهم، أما 
ما عدا ذلك فالويل � كل الويل � ملن عبر عن رأيه بحرية 

ال تتفق مع أهوائهم!
الش���واهد أكثر من ان حتصى، ولعلهم يدركون ان 
تناقضاتهم ستفضحهم وعندها ستكون مكانتهم عند 

اآلخرين بائسة.. فهل يتعظون؟!
malharfi@hotmail.com

انفتاح املجتمع الكويتي 
في الفترة األخيرة ودخول 
البالد،  الى  جنسيات عدة 
مع توفر امل���ادة في أيدي 
رجال الكويت، كل هذا جعل 
بع���ض الفئات الضالة من 
النساء، خاصة من جنسيات 
معين���ة يطمعن في رجال 

الكويت.
واخلطأ إذا صدر من بعض الشباب فاننا نعذرهم 
لقلة اخلبرة وقلة التجربة لديهم أمام هذه النوعية من 
النسوة الالتي يدركن جيدا من أين تؤكل الكتف، لكن 
األمر احملزن أن يعطي الرجل البالغ والزوج املستقر 
ماديا واجتماعيا الفرصة ملثل هؤالء لهدم بيت وتاريخ 

وأبناء اجتهد وتعب في تكوينهم.
إن املادة إن توافرت وخاصة لدى محدث النعمة فقد 
يطغى صاحبها ويحيد عن الطريق املستقيم ومن يدفع 
الثمن ليس هو، إمنا من يعايش���ه من زوجة وأبناء، 
فالضرر الالحق بهم أفظع وأش���د من الضرر الالحق 

به هو شخصيا.
وغالبي���ة هؤالء النس���وة متزوج���ات أو من غير 
الراغبات في ال���زواج ألن الدجاجة التي تبيض لهن 
ذهبا ليس���ت واحدة فقط لذا فال يرغنب في أن تكون 
وحيدة، فاالرتباط بعالقة ما مع الرجل الكويتي وإن 
كان متزوجا ليس حبا فيه أو رغبة في سواد عينيه 
وإمنا هي مصالح متبادلة واستفادات عدة منها الڤيز 
لكل األقارب واملعارف، ومنها املبالغ املادية التي تعطى 
لهن، ومنها الهدايا والسفرات.. أمور عديدة يشيب لها 

رأس الوليد.
مع انتشار الشقق املفروشة في البالد زاد البالء، ومن 
املؤسف أن أصبح الدخول ملناطق معينة في الكويت 
النظيفة يبكي أصحاب الضمير احلي واألصل الطيب 
حتسرا على وضع بات ينذر بخطر جسيم يهدد البالد 
والعباد، واخل���وف األصعب واألكثر حدة أن يصيب 

الضرر األبناء الذين ال جتارب لهم.
إن اجلنس���يات العديدة التي زاد عددها عن احلد 
املعقول وزواج الكويتي من غير الكويتية زاد الطني 
بلة، كما أضر باملجتمع حصول األجنبية على اجلنسية 

بعد زواجها من الكويتي، 
النسوة سيطرن  فهؤالء 
بقوة على الرجل الكويتي 
بأمور مرفوضة، من أشدها 
استخدام السحر الذي يعد 
من املوبقات التي تخرج 
الدين  اإلنسان من دائرة 
إلى جحيم الش���رك، لكن 
هؤالء طبقن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة فكان السحر 

وكانت الرذيلة.
بيوت عديدة خربت على أيدي نساء عاهرات هدفهن 
املال والتكس���ب احلرام، وإن كان البغاء رذيلة أزلية 
حاربته���ا حضارات عدة ووقفت ف���ي وجهها ثقافات 
مختلف���ة، فمثلهن ال يلمن بق���در ما يالم الرجل الذي 
يضع رقبته ورقبة أهل بيته بني أيديهن فيضيع املال 

ويضيع البيت ويتضرر االبن والزوجة.
احلل في االجتاه إلى اهلل وحمده وشكره على كل 
نعمه.. في حماية النفس من الرذيلة.. في أخذ احلذر 
من أمثالهن.. احلل في التفتيش املستمر على الشقق 
خاصة املشبوهة منها، تلك التي يستأجرونها باليوم 
والس���اعة.. احلل في أن تأخذ الزوجة موقفا قويا من 
زوج ابتعد عن الصراط املس���تقيم حتى تقي نفسها 
شر األمراض وحتمي أبناءها من االقتداء بأب فاسد.. 
احلل في إصدار قانون مختلف في أمر جتنيس زوجة 
الكويت���ي حتى ال نعطي الفرصة ملن ترتبط من أجل 
جنسية ومصلحة.. احلل أن تكون هناك دوريات عدة 
ترعى مصالح البالد في مناطق محددة ومعروفة مبثل 
هذه األم���ور.. احلل في أن يترك أعضاء مجلس األمة 
توافه األمور واالجتاه ألمور تثير مخاوف األصيل من 
أبناء هذا البلد والتحرك ملنع انتش���ار الرذيلة.. احلل 
في سحب جنسية من يعرف عنها البغاء أو ممارسة 
الدع���ارة أو التحريض عليها ممن أعطني اجلنس���ية 

فحسنب على أبناء هذا البلد الطيب.
إن ناقشنا رجال الشرطة أو أصحاب الرقية الشرعية 
أو أطباء الطب النفسي ألدركنا مدى الضرر الذي حلق 
برجالنا وأبنائنا من تواجد مثل هؤالء النسوة، واهلل 

املستعان.
Kalematent@gmail.com

د.محمد علي الهرفي

ليبراليو السعودية: 
لماذا كل هذه التناقضات؟!

وجهة نظر

هيا الفهد

نساء يهددن المجتمع

كلمات


