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مقاطعة االنتخابات 
لم حتل أي مشكلة 
واحلل في االنخراط 

بالعملية السياسية

الصوت الواحد 
حقق الهدف 

املنشود وقضى 
على عيوب 

األصوات األربعة 
ومّكن الشرائح 
املهمشة من 
إيصال صوتها

إصدارات املجلس 
الوطني للثقافة 
عالمة بارزة في 

تاريخ الكويت

احلركة الثقافية 
بخير واإلقبال على 

القراءة في تزايد 
وللشباب نصيب 
كبير في اإلنتاج 
الثقافي املتميز

املجلس الوطني 
للثقافة يسير بخطة 

استراتيجية علمية 
لكننا نفتقد التكامل 

مع املؤسسات 
األخرى

بداية، حدثنا عن جتربتك 
السياسية كونك مرشحا سابقا 

في انتخابات 2012؟
٭ البرملان هو أحد السلطات 
الرئيسية في الدولة، والنائب 
يقوم بدور مهم جدا نيابة عن 
الرقابة والتش����ريع،  األمة في 
وبالتالي املشاركة في العملية 
السياسية ليس����ت اختيارا أو 
تشريفا ألحد، بل هي مسؤولية 
وطنية يج����ب أن يتصدى لها 
كل من يجد في نفس����ه أو يجد 
القدرة على حتمل  الناس  فيه 
املس����ؤولية وأداء هذه األمانة. 
ومن هذا املنطلق جاءت خطوة 
الترش����ح لالنتخابات، خاصة 
بعد إعالن الكثي����ر من القوى 
السياسية في الكويت مقاطعة 
االنتخابات بعد صدور مرسوم 
الصوت الواحد، فكانت مشاركتي 
به����دف التأكيد على ذلك احلق 
والدور السياسي أوال، ولترسيخ 
مبدأ االستقاللية التي انتهجها 
في حياتي، وألنني مؤمن بأن 
املقاطعة لن حتل أي مش����كلة، 
والنخب الفكرية والسياس����ية 
هي في طليعة القوى االجتماعية 
وبالتالي يجب أن يكون لها دور 
إيجاب����ي وليس س����لبي، ومع 
األسف املقاطعة أفرغت النخب 
من محتواه����ا، وها نحن نرى 
اليوم بعد مرور قرابة العامني 

صحة هذا القول.

وهل تعتقد أن الصوت الواحد 
حقق األهداف املرجوة منه؟

٭ بالتأكيد، فالواقع أثبت 
أن الص����وت الواحد حد كثيرا 
من املشاكل السابقة التي سببها 
نظام األص����وات األربعة بعد 
تقسيم الدوائر االنتخابية من 
25 دائرة إلى 5 دوائر، فالهدف هو 
معاجلة مشاكل وظواهر سلبية، 
فلم يتحقق هذا باألربعة أصوات، 
لكنه حتقق فعال بالصوت الواحد 
حيث ضاقت الدائرة كثيرا على 
بيع األصوات أو ابتزاز املرشحني 
الناخبني أو استغالل  من قبل 
الناخبني من قبل املرشحني أو 
العدالة  النواب. كما حتقق����ت 
االجتماعية بدرج����ة أكبر مع 
الصوت الواحد فتمكنت شرائح 
كثيرة كانت مهمشة ومظلومة 
ولم تكن تستطيع إيصال ممثل 
عنها في ظل األربعة أصوات. أنا 
مقتنع متاما بالصوت الواحد 
وأحت����رم اآلراء املخالفة، لكن 
بصورة عامة أقول بأن الوسيلة 
احلضارية لتغيير هذه اآللية إذا 
كان البعض يرى أنها ال حتقق 
العدالة املطلوبة هو من خالل 
املشاركة في العملية السياسية 
ذاتها وعن طريق البرملان وليس 
أي شيء آخر. أريد أن أؤكد على 
معن����ى مهم وهو أن الكويت ال 
توجد فيها أحزاب سياس����ية 
حتمل مشاريع سياسية واضحة 
ومعلنة، بل لدينا فقط أشخاص 
وتكتالت يتعاملون وفق مصالح 
آنية ويخدمون فئات معينة، ال 
عيب في هذا طاملا أن خدمة فئة 
من املجتمع ال تكون على حساب 
بقية األفراد وال يكون دور النائب 
فقط م����ن أجل فئة واحدة وأن 
يكون العمل وفقا للدس����تور 
الذي يحكم اجلميع، واألهم أال 
يحتكر أحد العملية السياسية 
ويتجاهل حقوق اآلخرين، في 
النهاية لدينا أكثر من 46٪ من 
الكويتيني شاركوا في االنتخابات 
بالصوت الواحد، فهل نتجاهلهم 
وهم مواطنون لهم نفس احلقوق 
وعليهم نفس الواجبات؟ ثم إن 
فاقد الشيء ال يعطيه، وبالتالي 
نحن نطالب التيارات السياسية 
التي نحترمه����ا ونقدر دورها 
الوطني بأن متارس فعال املبادئ 
التي تدع����و إليها، فهم يدعون 
احلكومة إلى تداول الس����لطة 
وإعطاء فرصة للكفاءات الشابة، 

وأغلبهم موجود في الس����لطة 
التشريعية منذ الستينيات فلماذا 
ال يفعلون ما يقولون ويعطون 
للشباب فرصة املشاركة، وملاذا 
ال يهيئون كوادر وطنية جديدة 

تتحمل املسؤولية؟
على كل حال، نحن ال نشكك 
في وطنية أح����د، بل نقول ان 
هذه اجتهادات ووجهات نظر، 
واجلميع له احلقوق نفس����ها 
وعليه الواجبات نفس����ها، وال 
يجوز ألح����د أن يدعي امتالك 
احلقيقة ويهمش اآلخرين، كلنا 
مواطنون ومن حقنا أن منارس 
دورنا الوطن����ي ونخدم بلدنا 

لنضمن مستقبل أبنائنا. 
ال ش����ك أن وجود معارضة 
وطنية أمر مهم في أي مجتمع 
أداء احلكومة وخلق  ملراقب����ة 
توازن يخ����دم الدولة، لكن هذا 
ينطبق فقط عل����ى املعارضة 
التي حتمل مشروعا سياسيا 
ورؤية واضحة ومتارس العمل 
السياسي ضمن األطر الدستورية 
ومتثل جميع شرائح املجتمع 
وتقوم ب����دور تنويري يعتمد 

اإلقناع وليس اإلرهاب.

على ذكر التنوير، ننتقل إلى 
الثقافة إذن، حدثنا عن قطاع 

الثقافة الذي ترأسه في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب؟ وما أهم مشاريعكم؟
الثقافة في  ٭ أوال قط����اع 
املجلس الوطني تندرج حتته 3 
إدارات هي إدارة األنشطة الثقافية 
وله����ا جانبان في أنش����طتها، 
أنش����طة محلية واملتمثلة في 
املهرجانات واألنشطة الثقافية 
التي تتم داخل الكويت، وأنشطة 
خارجية وتتم على 3 مستويات، 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
جامعة الدول العربية، واملنظمات 
الدولية وبقية دول العالم. اإلدارة 
الثانية هي إدارة املعارض وهي 
املعنية بإقامة معرض الكويت 
الدولي للكتاب وفيه شقان، دور 
النشر التي تعرض إصداراتها 
في املع����رض، واملقهى الثقافي 
والذي يضم مجموعة متنوعة 
من الفعالي����ات الثقافية خالل 
فترة إقامة معرض الكتاب. أما 
اإلدارة الثالثة فهي إدارة النشر 
والتوزيع والذي يعتبر العمود 
الفقري للمجلس الوطني ككل 
من خالل مجموعة اإلصدارات 
املتمي����زة التي أصبحت عالمة 
بارزة ومنارة في تاريخ الكويت، 
وأهمه����ا اإلص����دارات الس����تة 
املعروفة عالم الفكر، سلس����لة 
عالم املعرفة ومنها جزء جديد 
هو نواف����ذ املعرفة الذي يعنى 
إبداعات  بإنتاج الشباب فقط، 
عاملية، إبداعات ثقافية، املسرح 
العاملي، ومجلة فنون، باإلضافة 
إلى بقية اإلصدارات املعروفة. وال 
يفوتني أن أذكر مجلة العربي 
التي وإن كانت تصدر من وزارة 
اإلعالم وليس املجلس الوطني 
إال أن صداها ودورها الثقافي ال 

ميكن جتاوزه أبدا عند احلديث 
عن املكانة املرموقة التي حققتها 
الكويت من خالل هذه اإلصدارات 
واألنش����طة الثقافية املتميزة، 
ونوجه التحية للقائمني على 
هذه املجل����ة الرائدة. الحظ أن 
هناك العديد من املؤسس����ات 
احلكومي����ة أو األهلية األخرى 
تقدم أنش����طة ثقافية متنوعة 
كالفنون التشكيلية أو املوسيقى 
أو املس����رح، لك����ن اإلصدارات 
الثقافية هي فعال العمود الفقري 
للمجلس الوطني ومتثل حاضنة 
مهمة إلبداعات املفكرين وداعما 
جلهود الشباب وهي من أبرز 
عوام����ل اإلش����عاع احلضاري 

للكويت.

هناك من يرى أن الثقافة 
بصورة عامة تشهد تراجعا في 

عاملنا العربي، والقراءة منها 
بشكل خاص، فما رأيك؟

٭ هناك مؤشرات تعطينا 
فكرة واضح����ة ودقيقة، أهمها 
التوزيع والذي يؤكد  مؤش����ر 
باألرق����ام تزاي����د الطلب على 
اصدارات املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب محليا وعربيا، 
وال تتخيل حجم الطلبات التي 
نتلقاها يوميا خاصة لسلسلة 
عالم املعرفة. ويكفي أن أذكر أن 
مجموع اإلصدارات التي نوزعها 
سنويا تتجاوز املليون نسخة 
والطلبات في تزايد. املؤش����ر 
الثان����ي هو حج����م اإلقبال من 
اجلمهور ف����ي معرض الكويت 
الدولي للكتاب، والذي يش����هد 
ب����دوره إقب����اال متزاي����دا ومن 
الفئ����ات العمرية مبا  مختلف 
الثقافي  يؤكد حيوية النشاط 
في الكويت. هناك مؤشر ثالث 
يرتبط باملبدعني واملؤلفني الذين 
يتقدم����ون بأعمالهم للمجلس 
الوطني لينش����رها، وأعدادهم 
في تزايد مس����تمر، وهذا يدل 
على جناح اإلص����دارات وقوة 

االنتشار.

وماذا عن مشاريعكم الثقافية، ما 
أهمها وما اجلديد؟

أوال هناك مشاريع ثقافية 
كثي����رة قائمة فع����ال ويجري 
تطويرها باس����تمرار لتواكب 
العص����ر والتغي����رات الدائمة، 
نخص بالذكر منها املهرجانات 
اخلاصة بالطفل مثل مهرجان 
أجي����ال املس����تقبل ومهرجان 
الناشئة، ومهرجانات للشباب 
مث����ل مهرجان صي����ف ثقافي 
ومهرجانات كبرى مثل مهرجان 
املوس����يقى الدولي ومهرجان 
الكويت املس����رحي ومعرض 
الكتاب ومهرجان القرين الذي 
يع����د بالفعل أه����م مهرجانات 
الكويت الثقافية كونه يعرض 
للمش����هد الثقافي في مختلف 
جتلياته، فجميع تلك املهرجانات 
متخصصة ف����ي جانب ثقافي 
محدد، بينم����ا مهرجان القرين 
هو تظاهرة ثقافية شاملة فيه من 

جميع تلك األنشطة، كما يتم فيه 
توزيع جائزة الدولة التقديرية 
الدولة التش����جيعية  وجائزة 
وهي من أكب����ر اجلوائز. وكما 
ذكرت سابقا هناك العديد من 
الثقافي����ة األخرى  األنش����طة 
كاملس����رح واملتاحف والفنون 
التشكيلية ولكنني أحتدث عن 
مجال اختصاصي فقط. ال شك 
أن اجلديد موجود باستمرار من 
خالل تطوير هذه املهرجانات 
وتنوي����ع برامجه����ا واإلضافة 
إليها. وأحب أن أشير هنا الى 
أن مهرجان القرين الثقافي القادم 
في دورته ال� 21 والذي سيقعد 
في يناير من العام املقبل 2015 
سيقام حتت ش����عار »الشباب 
رهان املستقبل«، وهذا بناء على 
توجيهات وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب رئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الشيخ سلمان احلمود، 
حيث أكد على ضرورة تخصيص 
املهرجان بأكمله لدعم الشباب 
والتركيز على قضاياهم، وبالتالي 
ستكون جميع أنشطة املهرجان 
في دورت����ه القادمة مخصصة 
للش����باب، وهذا يعكس مدى 
حرص القيادة السياسية على 

هذه الفئة املهمة في املجتمع.
من املش����اريع املهمة أيضا 
التوس����ع اجلغرافي لكثير من 
املشاريع الثقافية الكبرى بناء 
على توجيهات القيادة السياسية 
ومبتابعة مستمرة من الشيخ 
سلمان احلمود ، فقد مت افتتاح 
ثقافية في اجلهراء واألحمدي 
من أجل توسيع دائرة انتشار 

األنشطة من العاصمة. 
هن����اك مش����روع التب����ادل 
الثقاف����ي وهو مهم جدا ويقوم 
بدور مواٍز لدور الديبلوماسية 
الكويتية املعروفة عنها النزعة 
اإلنسانية ونشر السالم، وهي 
مدرسة ديبلوماس����ية رائدها 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد، ولذلك ش����هدنا 
مؤخرا تقديرا عامليا بهذه املسيرة 
الرائدة لس����موه حيث توجت 
الكويت مركزا للعمل اإلنساني 
وتوج صاحب الس����مو األمير 
قائدا للعمل اإلنس����اني، وهذا 
مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا 
يؤكد على دور صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
ودور الكويت بكل مؤسساتها 
التي ساهمت في الوصول إلى 
هذه املكان����ة املتميزة. التبادل 
الثقافي عصب مهم في أنشطتنا 
الثقافية حيث يقدم للمبدعني 
الكويتيني ف����ي جميع مجاالت 
الثقافة والفنون واآلداب فرصة 
االنتشار العاملي، ويوفر جلمهور 
الكويت فرص����ة التعرف على 
ثقافات الشعوب األخرى، كما 
يوف����ر للمتلقي فرصة االلتقاء 
باملبدعني وجه����ا لوجه. نؤكد 
بشدة على أن الثقافة هي »القوة 
الناعمة« املؤث����رة في عالقات 
ال����دول اليوم، وهي أهم بكثير 

من الس����الح وتأثيرها واضح، 
ولذلك هناك اهتمام كبير من قبل 
الدور.  القيادة السياسية بهذا 
هناك أيضا مشاريع تستهدف 
الطفل والناشئة وهي شريحة 
مهمة في املجتمع، فاملجتمعات ال 
تتطور إال من خالل جيل متعلم 
ومتسلح مبعرفة وثقافة متوازنة 
حتميه من املخاطر اخلارجية.

رمبا يجرنا هذا للحديث 
عن دور الثقافة في ظل 

األوضاع اإلقليمية التي تتسم 
باالضطراب، فكيف ترى ذلك؟

٭ العال����م الي����وم حتكمه 
فعلي����ا »العومل����ة« التي طغت 
حتى على الرأس����مالية، وهي 
لها مس����اران اقتصادي يتمثل 
مبنظمة التجارة العاملية التي 
حتدد جلميع الدول نش����اطها 
االقتصادي، ومس����ار قانوني 
يتمثل ف����ي االتفاقيات الدولية 
التي وقعت عليها جميع الدول 
وهي التي تلزم الدول بالسير 
في اجتاهات مرس����ومة عامليا 
وليس محلي����ا. وفي اعتقادي 
مواجهة ذلك ال تكون بالهروب 
أو االمتن����اع عن التوقيع على 
هذه االتفاقيات ألن ذلك يتجاوز 
قدرات الدول، وإمنا احلل يكون 
مبواجهة هذا الواقع والتعامل 
معه وفق����ا آللياته ومحدداته. 
بالنسبة لنا في املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب نتعامل 
مع هذا الواقع في 3 مس����ارات 
أساسية: أوال املجلس وعالقته 
مبؤسسات الدولة األخرى. ثانيا 
املجلس وعالقته مبؤسس����ات 
املجتمع املدني، وثالثا املجلس 
وعالقته بالقطاع اخلاص. مبعنى 
أننا لدينا برامج وخطط لنشر 
الثقاف����ة والوع����ي االجتماعي 

بالتعاون مع تلك املؤسسات.

وما أهم مالمح تلك اخلطط؟
أنن����ا  ٭ أؤك����د للجمي����ع 
ف����ي املجلس الوطن����ي نعمل 
وفقا الس����تراتيجية مدروسة 
بطريقة علمية اسمها »اخلطة 
االس����تراتيجية لتطوي����ر أداء 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب 2014 - 2019«، ونطلق 
عليها ش����عار »4/5/5«. دعني 
أوضح للجمه����ور الكرمي أهم 
مالمحه����ا: أوال اخلط����ة تقوم 
على اعتبارات حاكمة مستمدة 
من س����مات الهوي����ة الكويتية 
من منظ����ور املجلس الوطني، 
ولها منطلق����ات ودوافع ومدة 
زمنية محددة، وهذا هو معنى 
4/5/5، اخلمس����ة األول����ى هي 
مدة تنفيذ االس����تراتيجية )5 
الثانية  سنوات(، واخلمس����ة 

هي املنطلقات:
1. دع����م اإلبداع في مختلف 

مجاالت العمل الثقافي.
2. تطوي����ر البنية التحتية 
الثقافية وتنفيذ املراكز الثقافية 

في احملافظات.
3. تشجيع القراءة والتدريب 

على اإلنت����اج الفكري � الكتابة 
لألطفال والناشئة.

4. حماية اآلثار واملوروث 
الكويتي والتراث الشعبي.

5. تش����جيع االستثمار في 
السياحة الثقافية.

أم����ا األربعة فمقصود منها 
القطاع����ات احليوي����ة املعنية 
بتنفي����ذ اخلطة وه����ي متثل 
مرتكزات االستراتيجية وهي 
مرتكز املتاحف واآلثار والتراث، 
ومرتكز الثقافة والفنون وتشمل 
املس����رح والس����ينما واألدب 
والش����عر والفنون التشكيلية 
وغيرها، ومرتكز املكتبة الوطنية 
باعتبارها محور حفظ وحماية 
ورعاية اإلنتاج الفكري الوطني، 
ومرتكز األمانة العامة للمجلس 
التي توفر الدعم املباشر جلميع 
العمليات والبرامج التنفيذية. 

وهل مت اعتماد هذه 
االستراتيجية؟ وهل بدأ العمل 

فيها فعال؟
٭ نعم، مت اعتمادها من قبل 
أعضاء املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب وأش����ير إلى 
أن املجل����س الوطني هو الذي 
وضع هذه االستراتيجية، ثم مت 
اعتمادها من قبل وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
رئيس املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الشيخ سلمان 
احلمود وبدأ العمل فيها كما هو 
محدد مع بداي����ة العام احلالي 
وس����تكتمل بعد 5 سنوات في 

عام 2019.

وما الذي حتقق منها حتى اآلن؟ 
وما تقييمك لتقدم العمل؟

٭ اخلط����ة تتضمن برامج 
تنفيذية أو تسمى أيضا األهداف 
التشغيلية وهي تختص بقياس 
مدى تقدم العمل، وهناك مؤشرات 
النجاح وتقارير مستمرة توضح 
تقدم العمل تبعا لطبيعة النشاط 
والشرائح املس����تهدفة. وأؤكد 
أن هن����اك برامج عديدة يجري 
العمل فيها، معظمها يسير حسب 
املخطط ومنها مشاريع إنشائية 
ملراكز ثقافية كبرى قيد اإلنشاء 
مثل املجمع الثقافي الذي يضم 
دارا لألوبرا ومسارح وصاالت 

عرض.

وماذا عن املعوقات التي 
تواجهكم؟

٭ هناك دورة مس����تندية 
أو بيروقراطية إدارية ال شك، 
لكن األهم من هذا هو التسويق 
اإلعالمي ال����ذي أجد أنه غائب 
مع األس����ف. نحن جهة معنية 
بنشر الثقافة، هذا مهم جدا أن 
يفهمه اجلميع، املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب جهة 
حكومية غير ربحية معنية بنشر 
الثقافة، فنحن ال نسعى ألي ربح 
مادي، هذه هي فلس����فة إنشاء 
املجلس، وبالتالي فمهما بلغت 
درجة االتقان واإلبداع والتنوع 
في اإلجنازات، فس����يكون دور 
املجلس قاصرا إذا لم يصاحب 
ذلك تسويق إعالمي جيد. وهناك 
جهود إعالمية جيدة لكنها تبقى 
محدودة األثر، فاملشكلة أنه ال 
توجد خطة إعالمية متكاملة وال 
توجد كوادر وطنية متخصصة 
وق����ادرة على إيصال رس����الة 
املجلس. أنا مؤمن متاما بنظرية 
البنائية الوظيفية في هذا اجلانب 
والتي تقول إن املجتمع أشبه 
بكائن حي، كل عضو فيه يؤدي 
دورا محددا تعتمد عليه بقية 
األعضاء، فكما أن القلب يؤدي 
دوره والكبد والرئتان وهكذا.. 
الخ كذل����ك املجتمع الذي متثل 
فيه املؤسس����ات دور األعضاء 
في جسم اإلنسان، فإذا تخلف 
أح����د األعضاء ع����ن أداء دوره 

فسيتضرر اجلسم كله.

على الرغم من االنفتاح اإلعالمي 
وزيادة وسائل اإلعالم املقروءة 
واملرئية واملسموعة وفي ظل ما 
توفره التكنولوجيا احلديثة من 
وسائل تواصل اجتماعي حديثة 

ومع هذا تتحدث عن خلل في 
التسويق اإلعالمي، كيف ذلك؟

٭ هذا صحيح ومؤلم أيضا، 
فكل اإلمكانات متاحة لكن املشكلة 
تكمن في عدم وجود تنس����يق 
وتكامل بني مؤسسات الدولة، 
نحن في املجلس الوطني لدينا 
استراتيجية واضحة ومعلنة 
التعاون مع  وهي تعتمد على 
بقية مؤسسات الدولة املعنية 
بالنشء والثقافة أيضا، فنحن 
لسنا الوحيدين الذين نتعامل 
مع الناس. خذ على سبيل املثال 
وزارة التربية، فهي تتعامل مع 
األطفال والشباب يوميا لكنها 
تسير بخطى بطيئة جدا ووفقا 
ملبادرات شخصية وليس وفقا 
الستراتيجية مدروسة تتكامل 
مع توجه الدولة وهذا يعيقنا. 
بص����ورة عامة أس����تطيع أن 
أق����ول بأن هناك ش����راكة غير 
واضحة ب����ني املجلس الوطني 
و بقي����ة املؤسس����ات املعنية، 
غالبا بس����بب غي����اب الرؤية 
واخلطط االس����تراتيجية لدى 

تلك املؤسسات.

هناك تأكيد مستمر من صاحب 
السمو األمير على االهتمام 

بالشباب كونهم الشريحة 
األهم وقادة املستقبل، وفي 
ظل االضطراب الكبير الذي 

يعاني منه كثير من شباب األمة 
العربية، ما موضعكم من ذلك؟

٭ ال ش����ك أن اخلطاب����ات 
السامية لصاحب السمو األمير 
وتوجيهات سموه احلكيمة هي 
محددات وموجهات عامة لنا في 
املجلس الوطني، نستنير بها 
ونترجمها إلى برامج وأنشطة 
على أرض الواق����ع، وبرامجنا 
وإصداراتنا وأنشطتنا الثقافية 
كلها تؤكد ذل����ك وهي ناجحة 
ومفي����دة ومؤث����رة بص����ورة 
إيجابية بشهادة اجلميع داخل 
الكويت وخارجها وعلى رأسها 
القيادة السياسية. هناك عامالن 
أساسيان فيما يتعلق باخلطر 
عل����ى الش����باب، أوال املثيرات 
اخلارجية املتمثلة في تدخالت 
اقليمية ودولية وواقع موجود 
ف����ي تلك الدول وهو بال ش����ك 
يؤثر علينا كونن����ا جزءا من 
هذه املنطقة تؤثر وتتأثر مبا 
يجري فيها وما يدور من أحداث 
وإيديولوجيات. وهنا أستطيع 
أن أؤكد أن صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد استطاع 
أن يخف����ف كثيرا من حدة هذا 
العامل من خالل جهود سموه 
في نش����ر الس����الم ومساعدة 
الدول والشعوب املنكوبة والتي 
استحق عليها عن جدارة لقب 
»قائد إنساني« وجعلت الكويت 
حتظى بكونه����ا مركزا للعمل 
اإلنساني، وال ننسى بالتأكيد 
دور بقية املؤسسات اخليرية 

في هذا اجلانب. 
الثان����ي يتمثل في  العامل 
الداخل����ي للمجتمع  الوض����ع 
الكويتي، واملعني به مؤسسات 
الدولة ومؤسسات املجتمع املدني 
واجلماع����ات واألف����راد، وهذا 
اجلانب أه����م وأخطر ويطلب 
تكاتفا وتعاون����ا من اجلميع، 
فال يوجد مجتمع يستطيع أن 
يصمد أمام حتديات كبرى مثل 
التي نواجهها اليوم إذا لم يكن 
متحدا خلف قيادته، ولذلك نعود 
ونؤكد النقطة التي رمبا بدأنا 
بها وهي ضرورة االنخراط في 
العملية السياسية وفقا لألطر 
الدستورية والبعد عن تأجيج 
الفئوية  الش����ارع وترس����يخ 

وتغليب املصالح الضيقة. )محمد هاشم( د.بدر الدويش متحدثا للزميل محمد اخلالدي 

أشاد األمني العام املساعد لقطاع الثقافة في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب د.بدر الدويش بالتجربة الثقافية 
الكويتية الرائدة، وأثنى على الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة املعنية بنشر الثقافة وأهمها املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب، واستعرض بشكل خاص مسيرة أهم إصداراته التي أصبحت مبنزلة رموز وعالمات ثقافية بارزة في 
تاريخ الكويت، مثل سلسلة عالم املعرفة، عالم الفكر، إبداعات ثقافية، املسرح العاملي، إبداعات عاملية، ومجلة فنون 

وغيرها. كما تطرق ألهم املهرجانات الثقافية وفي مقدمتها مهرجان القرين الثقافي والذي يعد من أهم املهرجانات الثقافية 
في الكويت، وحتدث عن دورته اجلديدة التي ستنطلق في يناير املقبل حتت شعار »الشباب رهان املستقبل«، والذي 

سيخصص بالكامل لفئة الشباب بناء على توجيهات وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب الشيخ سلمان احلمود، مبا يعكس حرص القيادة السياسية على دعم هذه الفئة املهمة من أبناء 

الكويت. ومن الثقافة إلى السياسة حتدث د.الدويش عن جتربة الكويت الدميوقراطية بصورة عامة، وانتقد مبوضوعية الكثير 
من املظاهر السلبية في املمارسة السياسية خاصة ما يتعلق بأداء املعارضة، وأشاد مبرسوم الصوت الواحد وأكد أنه ساهم 

في تهدئة األجواء واحلد من حالة االحتقان والتوتر السياسي وأنصف الكثير من الشرائح التي كانت »مظلومة« في السابق. 
ومن السياسة انتقل احلديث إلى املجتمع حيث تطرق د.الدويش إلى الوضع اإلقليمي وتداعياته على املجتمع الكويتي، 

مسلطا الضوء على الكثير من النقاط املهمة في هذا احلوار:

التسويق اإلعالمي

النشر اإللكتروني

شدد د.الدويش على أهمية وجود خطة إعالمية مدروسة وفقا 
ألسس علمية تضمن جناح برامج املجلس الوطني للثقافة، 

مشيرا إلى أن دور املجلس يختص بنشر الثقافة دون مقابل، 
وهذا ال يتحقق إال من خالل خطة إعالمية شاملة ومتكاملة. كما 

أثنى على دور وسائل اإلعالم الكويتية.

أكد د.بدر الدويش أن املجلس الوطني أنهى حتويل معظم 
اإلصدارات الورقية إلى النشر اإللكتروني، كما أعلن عن اكتمال 

مشروع حتويل جميع اإلصدارات إلى لغة برايل للمكفوفني 
بحلول عام 2016، وكذلك العمل جار على حتويل اإلصدارات 

الكبرى إلى كتب مسموعة تواكب التقدم التقني.

األمني العام املساعد لقطاع الثقافة باملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب أكد أن التجربة الثقافية الكويتية رائدة

الدويش لـ »األنباء«: ديبلوماسية األمير حققت للكويت مكانة عاملية مرموقة  
والثقافة هي »القوة الناعمة« املؤثرة في عالقات الدول

أجرى الحوار:  محمد هالل الخالدي


