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العبداهلل: األمة العربية تعيش مأزقًا حضاريًا يهدد وجودنا وكياننا القومي

أسامة أبوالسعود
أكد وزير النفط ووزير اإلعالم 
اننا كأمة  الشيخ أحمد العبداهلل 
عربية نعيش في مأزق حضاري 
يهدد وجودن����ا وكياننا القومي، 
فنحن مش����تتون ومش����غولون 
بصراعاتنا الداخلية دون ان ندري 
اننا تخلفنا كثيرا عن ركب احلضارة 
والتقدم، نعيش وسط خضم عصر 
املعلومات ونحن لسنا من صّناعه 

وال من املشاركني فيه.
جاء ذلك خ����الل كلمة للوزير 
العب����داهلل افتتح بها اعمال ندوة 
مجلة العربي السنوية والتي تعقد 
هذا العام حت����ت عنوان »الثقافة 
العربية في ظل وسائط االتصال 
احلديثة« مساء امس األول بفندق 
كراون بالزا بحضور حش����د من 

املثقفني العرب.
وقال العبداهلل: في بداية هذا 
احلفل يش����رفني ان احمل اليكم 
حتيات راعي ندوتكم سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، وأنقل 
لكم متنيات����ه لندوتكم بالنجاح 
والتوفيق، وان يكون نقاش����كم 
حرا وثري����ا باألفكار، وأضاف ان 
مجلة العربي التي تعتز الكويت 
بإصدارها، والت����ي أغنت الثقافة 
العربية على مدى اكثر من نصف 
قرن، قد أصبحت منذ 8 س����نوات 
مضت تقوم ب����دور مزدوج، فهي 
تفتح صفحاتها طوال العام لتنشر 
إبداعات العقل العربي دون تفرقة 
أو انحي����از، ثم تقوم ملرة كل عام 
بجمع نخب����ة مختارة من الكّتاب 
واإلعالمي����ني العرب ك����ي يحلوا 
ضيوفا كراما على أرض الكويت 
الكرمية ليناقشوا قضايا ثقافتنا 

املعاصرة.

تجربة متطورة

وتاب����ع: نحن حريصون على 
وجود هذا اجلمع الكرمي في بالدنا، 
ليتس����نى له����م ان يتعرفوا عن 
قرب على مالمح جتربة الكويت 
املتطورة في احلكم الرشيد، فهي 
جتربة دميوقراطية حتافظ على 
خصوصيتها العربية واإلسالمية، 
وتنفتح في الوقت ذاته على التيارات 
السياسية املعاصرة، وتستقي منها 
ما يناسبها، وهو األمر نفسه في 
تعامل املجتمع الكويتي مع وسائط 
االتصال احلديثة، وهو املوضوع 

الذي تطرحه ندوتكم للنقاش.
الكوي����ت مجتمع له  وأكد ان 
قيمه العريقة املستمدة من الدين 
والع����رف، ولكن����ه ال يتأخر عن 
االنفت����اح على كل م����ا في العالم 
من جتارب ومبتكرات معاصرة، 
لذلك فمن األهمية مبكان ان نناقش 
جميعا الكيفية التي يستقبل بها 
هذا املجتمع، هو وبقية املجتمعات 
العربية، كل ما تهبه التكنولوجيا 
املعاصرة من معارف ومعلومات 
حديثة، تساعده على تفهم العصر 
الذي نعيش فيه وميضي في ركابه، 
ان جزءا مهما من دس����تور البالد 
والدميوقراطية التي منارسها هو 
تبني اإلعالم احلر، الذي تؤمن به 
الكويت، وتعرف قيمة دوره البناء 

في رقي املجتمع.
وأردف العبداهلل: وقد عززت 
جتربتن����ا الدميوقراطي����ة دورنا 
اإلعالمي والثقاف����ي في محيطنا 
العربي ورسخت عالقاتنا الدولية، 
وهي التجربة التي متضي بوعي 

وفهم وقناعات تاريخية.
وأضاف: لقد جاء دس����تورنا 
ليثبت قواعد للحكم، وهي القواعد 
التي قامت عليها العالقة بني السلطة 
والشعب منذ مئات السنني، عالقة 
اعتمدت على الش����ورى احلكيمة 
والتعاون اخلالق، مما سجل لبلدنا 
تاريخه الطويل كوس����يط فعال 
على درب التج����ارة ونهج الفكر 
ومسار العالقات السياسية، لقد 
تعددت وسائط اإلعالم في عصرنا 
التقارير  وتنوعت أشكالها، فمن 
الصحافي����ة واملجالت واالنترنت 
والقن����وات الفضائي����ة واحمللية 
وقنوات الكيبل الى محطات اإلذاعة 
العامة واخلاصة، وأصبح الفضاء 

من حولنا مزدحما بكم هائل من 
املعلومات من الصعب مراقبتها أو 

التحكم فيها.
وشدد وزير اإلعالم على ان أهم 
ثورة أحدثها تطور هذه الوسائط في 
اعتقادي اخلاص انها بعد ان كانت 
وقفا خاصا للحكومات واألنظمة 
أصب����ح جزءا كبي����را منها حتت 
سيطرة األفراد، وأتاح اإلنترنت 
تلك الشبكة العنكبوتية الهائلة، 
مجاال حرا ومفتوحا لكل إنس����ان 
ليعبر عن نفسه بطريقة لم تتوافر 
من قبل، ولم يع����د هناك مصدر 
وحيد لألخبار، بل مصادر متعددة، 
ولم يعد هناك رأي وتوجيه واحد، 
ولكن آراء متباينة، اننا نشهد هذه 
األيام حت����والت كبيرة مثل التي 
شهدتها البشرية في أوائل القرن 
املاضي حني فرض العلم نفس����ه 
على الفكر البشري وأعاد تشكيل 

عقول وحياة اإلنسانية.
وتاب����ع قائال: لق����د كان يقال 
قدميا ان اجلهل قد مات مع ظهور 
الصحاف����ة، وميكن القول اآلن ان 
احتكار املعلومات قد انتهى متاما 
بعد ظهور االنترنت، فالعالم يعيش 
ثورة حقيقية تتداخل فيها الفروض 
الفلس����فية التي كان الفالس����فة 
يطرحونها دون قدرة على اثباتها، 
الى قدرة العلم على الرؤية الدقيقة 
ألس����رار اخللق البشري، لم يعد 
هناك شيء قائم على االفتراضات، 
ولكن على البرهان، لم تعد هناك 
خياالت، ألنها سرعان ما تتحول 
الى حقائق، لم تعد هناك ثوابت 
ولكن متغيرات فأين نحن من كل 

هذا؟
وأكد ان احلل هو التنمية، تنمية 
اإلنس����ان اوال، مع تنمية املوارد 
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ايضا، 
وليس امامنا كثير من البدائل، فلم 
تبق امامنا اال محاولة اس����تغالل 
كل الف����رص املتاحة التي تتيحها 
لنا تكنولوجيا املعلومات للحاق 
بركب احلضارة املعاصرة، والبد 
ان نساهم جميعا في وضع منظور 
عربي لتحديد احتياجاتنا من موارد 
املعلومات، والسعي الى إقامة البنى 

األساسية ملجتمع املعلومات.
من جانبه ألقى رئيس حترير 
مجلة العربي د.سليمان العسكري 
كلمة قال فيها: عندما اخترنا الثقافة 
العربية في ظل وسائط االتصال 
احلديثة، موضوعا للندوة السنوية 
ملجلة العربي، كنا نعي ان عاملنا مير 
بطفرة هائلة في وسائط االتصال 
جعلت عبارة »الكون قرية صغيرة« 
تبدو عتيقة، بعد ان اصبح العالم 
شاشة صغيرة، وآن لنا التوقف 
� بالبح����ث والفكر � لنحدد موقع 
العالم  ثقافتنا العربية ف����ي هذا 
الشاس����ع في صمته، والصاخب 

في حتديه.
وتابع العسكري شاشة صغيرة 
قد تكون شاشة اجهزة احلواسب او 
الهواتف او التلفزيون او األلعاب، 
لكنها على صغرها تضم العالم كله، 
بتقنيته املعقدة، بأفكاره املتعددة، 
بثقافاته املتنوعة، وعلينا ان ننظر 
الى هذه الشاش����ات بإمعان، وأال 
نكتف����ي بالفرجة، ب����ل أن تكون 
لنا مس����احة، وان يكون لثقافتنا 

موضع.
وأضاف لم نأت متأخرين، فقد 
أضاءت ندوات السنوات املاضية 

جوانب م����ن املوضوع الذي يلح 
علين����ا جميعا، فهاجس����ه ميس 
حاضرنا مثلم����ا يالمس ماضينا 
ويتلمس مستقبلنا وإمنا عقدنا 
العزم ه����ذه املرة عل����ى متابعة 
اخلطوات املوازي����ة التي خطتها 
الثقافة العربية في س����باق يكاد 
يشبه س����باق التتابع الرياضي، 
مبحاذاة اخلطى الوثابة لتقنيات 
الوس����ائط احلديثة في اإلعالم، 
فنح����ن نؤمن ب����ان احلديث عن 
ماضي وحاضر ومستقبل الثقافة 
العربي����ة هو حدي����ث عن ماضي 
وحاضر ومستقبل األمة العربية 
ذاتها، وأن العمل الثقافي هو فعل 
للمس����تقبل، وأن فعل املستقبل 
ينبغي ان يك����ون فعال حضاريا 
باملعنى الشامل، اي انه يجب أال 
يقتصر على اجلوانب االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية فقط، وان 
الثقافات املنش����غلة باملستقبل، 
واملشتغلة به، هي الثقافات القادرة 
على البقاء واالستمرار، والباحثة 
عن التغيير، والساعية الى االجناز 

والتقدم.
وشدد العسكري على انه البد 
ان نواجه أنفس����نا بشكل نقدي 
صريح، يناقش الذات في حلظتها 
الراهنة، ويستبصر اجلهد في إطار 
رؤى مستقبلية، والبد ان نشجع 
على االشتغال على تلك الوسائط 
احلديثة وتعزي����ز حضورها في 
نشاطنا البحثي والتعليمي والعلمي 
والثقافي وأال نندب تخلفا نعيشه، 
أو نستمرئ خطرا يحيق بنا، أو 
غيابا يحيط بنا، علينا ان ننتقل 
من مرحلة استهالك أدوات الغرب 

الى مراحل استلهام نهضته.

رؤية مستقبلية

وقال ان الرؤية املس����تقبلية، 
والنزوع النقدي ضرورتان للعيش 
في ذلك الزمان الذي نرنو اليه، وإال 
أصابنا اجلم����ود ومن ثم الذبول 
واملوت، البد من روح مستقبلية 
نافذة للحاضر، تكش����ف عيوبه 
طموحا لألفضل، نحن نؤمن بأن 
الثقافة العربية تعيش في عصر 
جديد غير مسبوق، وان حضورها 
في هذا العصر أو غيابها عنه، أمر 
منوط بنا نحن العاملني في حقول 
الثقافة املختلفة. علينا ان ندرس 
عالم املدونات في ثقافتنا العربية 
املعاصرة، وان نقتفي آثار املدونات 
االلكترونية من االصدارات الورقية 
وإليها، وان نقيم حضور املواقع 
واملج����الت الثقافية على ش����بكة 
االنترنت منذ نش����أت والى عقود 
مقبلة، علينا ان نتطلع الى املستقبل 
فنختبر مدى جناح تثقيف النشء 
العربي عبر الوسائط املتعددة في 
العصر احلديث وان تكون لنا رؤية 
مستقبلية حول حضور الثقافة في 

الوسائط احلديثة.
وأضاف ان هذا هو ديدن ثماني 
جلس����ات يجتمع لها نحو ثالثني 
باحثا من الب����الد العربية، مثلما 
كان ديدن توجهنا لتكرمي جهود 
بارزة طوعت الوسائط احلديثة 
في خدمة الثقافة العربية شملت 
مؤسس����ات في مصر والبحرين 

واالمارات والكويت.
وتابع العسكري اذا كانت هناك 
دائما قوى عظمى تتقاسم تاريخيا 
الش����رق والغرب، من����ذ الفرس 

والروم الى املعسكرين الرأسمالي 
واالشتراكي، زف الينا املؤرخون 
أفولها وذبولها ومواتها بعد انهيار 
االحتاد السوفييتي واالمبراطوريات 
التي سبقته فإن عصرنا هو زمان 
قوة واحدة جديدة هي قوة وسائط 

االتصال.
واحلرب التي تستضيفها األفالك 
ليست حربا باردة، بل هي حرب 
ضروس ساخنة بني كواكب جديدة 
ومجرات متجددة في سماء ليس 
كمثلها سماء، سماء متخيلة وواقع 
افتراضي، تتحكم في أجزاء الصورة 
من حولنا. نح����ن ال نتحدث عن 
صدام حض����ارات، ولكننا نعيش 
حراكا بني ثقافات والثقافات الفاعلة 
في مساراتها احلديثة هي الثقافات 
التي تؤمن ملكانتها في املستقبل 

مكانا.
وأكد العسكري ان الثقافة هي 
اللغة، وهي الهوية، كما انها التاريخ 
والقائ����د، انها احلياة، ولكي تظل 
تنبض فإن مددا جديدا من األفكار 
يجب ان يتدفق كنهر ال ينضب، 
يربط ماضينا مبستقبلنا، ال لكي 
يشدنا الى الوراء، بل لكي منضي 
لألمام دون ان نفقد جذورنا، ودون 
ان نتش����ظى وس����ط هذا الفضاء 
الالنهائي، لق����د اصبحت احلاجة 
ملحة لكي يخرج حوارنا من دوائره 
النخبوي����ة املغلقة ال����ى مداراته 
الشعبية املنفتحة التي تستهدف 
أوس����ع قطاعات املجتمع. وعلى 
املثقف ان يعي دوره، لكي ال يكتفي 
بالنقد، بل عليه ان يشارك بالفعل، 
فنحن لن نواجه العصر اال بلغة 
العصر، ولن نقدر على املستقبل اال 
اذا انفتحنا عليه، نستبصر جديده 
من موقع املشارك الفعال، وليس 

موقع املتلقي املهمش.
وأوضح ان املثقف اجلدير حقا 
بهذه التسمية يعتبر ان الثقافة بني 
أشياء أخرى هي أداة للحرية، ان 
نداءنا بحضور الثقافة العربية في 
فضاء جديد ال يعني التخلي عن 
قيمنا ملصلحة أدوات هذا املجال 
وتقنياته، وال يعني تهميش هويتنا 
العربية وحضارتنا اإلس����المية، 
وال يجيز طم����س خصوصيتنا 
القومية، وال يسمح بإهانة كرامتنا 
الوطنية، بل نريد لثقافتنا العربية 
في حضوره����ا املتجدد عبر هذه 
الوسائط احلديثة ان تكون جسرا 
لكل ه����ذه اخلصوصيات التي ال 

تنفصل عن وجودنا.
وفي كلمة الضيوف واملكرمني 
شكر الس���يد ياس���ني الكويت 
على اس���تضافتها ألعمال ندوة 
»العرب���ي«، التي تش���ارك فيها 
مجموعة من املفكرين واملثقفني 
العرب، رغبة في تقدمي اإلفادة 
والتطور للحقل الثقافي في وطننا 
العربي، وبعد ذل���ك مت افتتاح 
معرض رس���وم فناني العرب 
مبش���اركة 4 فنانني تشكيليني 
من العرب، ه���م: حلمي التوني 
ومحمد حجي ومحمد أبوطالب 
من مصر وأمني الباشا من لبنان. 
وتخلل احلفل تكرمي عدة جهات 
مختارة لهذا العام وهي مؤسسة 
اإلنتاج البرامجي املشترك لدول 
اخلليج العربية ومركز البحوث 
والدراسات الكويتية وموقع جهة 
الش���عر وقناة الني���ل الثقافية 

وموقع الوراق اإللكتروني.

العس�كري: إذا كانت هناك دائمًا قوى عظمى تتقاسم تاريخيًا الشرق والغرب منذ الفرس والروم حتى المعسكرين الرأسمالي واالشتراكي فإن زماننا هو زمن قوة واحدة جديدة هي وسائط االتصال

افتتح الندوة السنوية لمجلة العربي »الثقافة العربية في ظل وسائط االتصال الحديثة«
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