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شخصيات هذه الصفحةفي الضوءوجــــوه

رجال ونساء كانت لهم بصماتهم الناجحة في مسيرة 
الكويت بكل املجاالت وامليادين، فكانت صفحة »وجوه 

في الضوء«

إعداد: محمد ناصر

سليمان العسكري.. مهندس الثقافة

العربي ..
جسر التواصل الثقافي

احد عش����ر عاما يتمها د.س����ليمان العسكري رئيسا 
لتحرير املجلة الثقافية األشهر واألكثر انتشارا »العربي« 

بعد صدور قرار تعيينه في 1999/5/31.
احد عشر عاما و»العربي« مستمرة واثقة اخلطوة تسير 
ملكة بني قريناتها العربيات  الالتي حاولن مجاراتها، إال 
ان الريادة اس����تمرت لها بفضل أف����كار خالقة، عمل على 
إجنازها فريق عمل متكامل يرأسه د.سليمان العسكري 
الذي اس����تطاع ان يبقي تأثير هذه املجلة الرائدة كبيرا 
وواسعا في عصر االنترنت واالستهالك الثقافي السريع 
وتطور وسائل االتصال ليصل أحيانا كثيرة الى كلمة »ال 

مرجتع« من أعدادها.

عصر السرعة

أيقن منذ تس����لمه املهمة انه أمام حتد كبير هو عصر 
السرعة واملعلومة املختصرة واملضغوطة واملكثفة وأمام 
عصر الرؤية بكل تشعباتها من تلفزيون وإنترنت وغيرهما، 
فوضع كل تلك االعتبارات أساس����ا لعمله ملواكبة القارئ 
أوال ب����أول بتقدمي ما يواكب العصر من دون التخلي عن 
التراث، فكانت »العربي العلمي« لتعزيز الثقافة العلمية 
بني الش����باب العربي و»العربي الصغير« لرعاية ودعم 

الطفل الصغير وحثه على املطالعة والقراءة.
حرية اإلبداع والقراءة والنشر.. عمل العسكري على 
التقيد بها ضمن أطر حتفظ ل� »العربي« رصانتها وتاريخها 
حتى وصل ل� »عربي« تش����به عصرنا وتش����به األجيال 

اجلديدة ولم يحصرها في اجليل الذي نشأ عليها.

مهندس الثقافة

ال يتهيب من خوض غم����ار التغيير ويطمح لتعميم 
مصطلح التجارة الثقافية في الكويت ألن تنشيط احلركة 
الثقافية بنظره بحاجة الى جوانب عديدة ينبغي ان يعيها 
اجلميع وعلى رأس����ها احلرية، فاملثق����ف احلقيقي عنده 
ليس عدوا للمجتمع بل هو أشد احلريصني على حمايته 
وتط����وره، إضافة الى ان التجارة في الثقافة مس����تمرة 

وغيرها الى اضمحالل.
مهندس الثقافة الكويتية وسفيرها وأحد روادها وثاني 
رئيس حترير كويتي ملجلة العربي والرابع منذ تأسيس 
املجلة عام 1958 بدأ مش����واره الثقاف����ي بعد عودته من 
بريطانيا عندما التقاه رئي����س املجلس الوطني للثقافة 
والفنون الراحل د.عبدالعزيز حسني وطلب منه االلتحاق 
باملجلس ليتولى بعدها مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية 
واملكتبات العامة ثم أمني عام مساعد املجلس ليصل الى 
قمة الهرم عام 1994 كأمني عام للمجلس حتى عام 1998.

كويتيون أواًل

تشغل باله دائما الكويت التي يعاملها البعض وكأنها 
كائن مؤقت وس����ينتهي ويعتبرها أم القضايا التي يجب 
ان تش����غل عقل كل مواطن للعمل من أجل دحر وهزمية 
أي متربص بها كما حدث بعد 1990/8/2 حيث ُهزم احملتل 
في 91/2/26 عندما أصر الكويتيون على أن يبقوا كويتيني 

أوال.

ابن التاريخ

ابن التاريخ دارسه ومعايشه، عاصر اواخر جتمع ما 
قبل النفط بالبيوت الطينية واالحياء الترابية، ولد عام 
1940 درس في مدرس����ة الروضة ثم املدرس����ة االحمدية 

فمدرسة الصديق ثم املعهد الديني، وعاش طفولته املبكرة 
في دسمان في شرق.

نال شهادة الدكتوراه من جامعة مانشستر في اجنلترا 
عام 1984 ثم شغل منصب مدير مكتب مقاطعة اسرائيل، 
ثم مارس مهنة التدريس في قس����م التاريخ بكلية اآلداب 

في جامعة الكويت.

مناصب وتكريم

انتخب عضوا في مجمع اللغة العربية في دمشق عام 
2001 ملكانته العلمية املتميزة ونش����اطه الثقافي البارز 
وليك����ون العضو الكويتي االول ال����ذي يتم اختياره في 
ذلك املنصب، كما اختارته رئيسة مجلس ادارة املجلس 
املصري لكتب االطفال قرينة الرئيس املصري حس����ني 
مبارك ليكون عضوا مؤسسا في املجلس وهو عبارة عن 
منظمة عربية جتمع صفوة الشخصيات العربية والهيئات 

املعنية بقضايا الطفل العربي.
كرم����ه الرئيس املصري ع����ام 2003 ضمن نخبة من 
املثقفني واملفكرين العرب واعتبر د.العس����كري التكرمي 
للدور الثقافي للكويت وملثقفيها، ومفكريها، كما مت اختياره 
عام 2007 عضوا في مجلس امناء املركز القومي للترجمة 
في مصر االمر الذي اعتبره مبثابة وسام شرف للكويت 

وتكرمي لدورها.

ثقافة وإبداع

تفتحت عيناه على االدب املصري وما مثلته القاهرة 
كعاصمة فكر وثقافة واب����داع، وغزارة انتاج االدباء من 
عبدالقدوس واملنفلوطي واحلكي����م، ورأى في االجنليز 
ش����عبا مفكرا وعميقا يركزون على املس����تقبل اكثر من 

املاضي عكس العرب متاما.
استاذ في التاريخ وتخصصه الشامل التاريخ العربي 
ومنطقة اخلليج حتديدا اال ان العمل االداري اخذه من النتاج 
العلمي فكانت مؤلفاته قليلة منها كتاب املالحة والتجارة 
في اخلليج العربي، وتاريخ عمان والذي تناول فيه فترات 
تاريخية عدة وغيرها من الكتب، باالضافة لقدر كبير من 
املقاالت والبحوث الثقافية ابرزها دراسة في مؤلف حلم 

التنوير العربي كتكرمي للدكتور عبدالعزيز حسني.
املؤرخ عنده عليه ان يقترب من املس����ألة التاريخية 
من خالل مؤثراته الثقافية ومن خالل تربيته ومن خالل 
تكوينه الثقافي والفكري، اذ ال يقر بوجود املؤرخ احملايد، 
فاملؤرخ هو انس����ان ينظر الى االشياء من خالل تكوينه 
النفسي ومن خالل جتاربه اخلاصة ومن خالل مصاحله 
املادية ومن خالل بيئته ويخلص الى انه من الصعوبة ان 

تسأل مؤرخا كيف يتطرق الى كتابة التاريخ.

السعادة والحزن

قمة سعادته في مش����اهدة طفل يضحك وقمة حزنه 
وغضبه عندما يتم االعتداء على حق وحرية اآلخر واملساحة 

الكبرى في قلبه يحتلها وطنه وعائلته.
 يفتخر بأحالمه التي حققه����ا وجلها في الثقافة، اما 
السياسة فيتلخص موقفه منها بأنها عمل كبير وخطير 
فان وظفت خلدمة الوطن والشعب كانت ممارستها فضيلة 

وان وظفت ملصالح ذاتية اصبحت رذيلة.
يعشق الس����مك مع انه ليس حداقا ويهوى السباحة 
واملشي والتنس ولذته الكبيرة في التصوير الفوتوغرافي، 
قدساوي الهوى ويرى في الكرة الوسيلة الفضلى للشباب 

التي جتنبه����م الفراغ وتقودهم لالنحراف، يتوجس من 
الديوانية التي يخاف حتولها الى مرض كويتي مزمن النها 
ال تواكب الزمن وتسرق وقت الكتابة واملعرفة وتسرق 

من االطفال حياة االسرة.
الصوت الكويتي في الغناء القدمي عنده كنبت االرض 
وكالنبع الصادر من روح االنسان فيطربه حمد خليفة 
ومحمد الزويد وعوض الدوخي وعبداهلل الرويشد وشادي 
اخلليج وصالح احلربي ونبيل شعيل، وعربيا ام كلثوم 
وزكريا احمد ومحمد عبدالوهاب واسمهان وفيروز ووديع 
الصافي، ويرى في الراحل د. عبدالعزيز حسني منوذجا 
للمثقف الذي وظف فكره وثقافته ونشاطه في بناء وطنه 
وهو استاذه ومثله األعلى، وفي أحمد العدواني الشاعر 
املفكر الذي س����بق زمنه وقصر مجتمعه عن استيعاب 

افكاره.

الترجمة والتنمية

يحرص دائما على التشديد على اهمية الترجمة من 
الشرق والغرب، ويسعى الى فكرة تقدمي مجلة »العربي« 
في طبعة اجنليزية، وعبر عن امله في حتقيق هذه الفكرة، 
مفتخرا في الوقت نفس����ه باملادة العلمية املترجمة التي 
تقدمها املجلة في امللحق العلمي، فضال عن ترجمة افتتاحية 

العربي واالستطالعات العربية الى االجنليزية.
يرى انه عندما نتحدث عن الترجمة فاننا ال نتحدث 
عن عملية ترفيهية من اجل قراءة روايات او دبلجة اعمال 
سينمائية، امنا نتحدث عن شيء اساسي ومهم في عملية 

التنمية في كل صورها واشكالها.
يتمن����ى ان تعطي الصحافة الكويتي����ة اهتماما اكبر 
باملستوى املنشور ثقافيا على صفحاتها الن الصحيفة 
في نظره قائدة رأي لقرائها، وبالتالي املسؤولية مطلوبة 
جتاه القراء باملعلومة الدقيق����ة والصحيحة لتنمي في 

قرائها الوعي واملعرفة.

مصدر الثقافة

الكويت عنده احد املراكز الثقافية التي نشأت خالل 
اخلمسني عاما املاضية، فهي تعمل من اجل دعم الثقافة 
العربية وحتولت ملصدر ملا متلكه من امكانيات في الطباعة، 
واحلرية للتأليف والكتابة والنشر وهو االمر غير املتوافر 
في كثير من الدول العربية، والكويت كانت في فترة من 
الفترات احد املراكز املهمة في هذا االنتاج، ورغم انها لم 
تعد بنفس الزخم اال انه يجب وضع اخلطط املدروس����ة 

للعودة الى مصاف الدول االساسية في هذا املجال.
املجل����س الوطني للثقافة والفنون واآلداب في نظره 
مؤسس����ة كويتية عريقة ومهمة، وهو يصدر سلسلة ال 
شبيه لها في العالم العربي، وهي »عالم املعرفة« و»عالم 
الفكر« ومجلة »الثقافة العاملية« وهي من افضل املجالت 
املترجمة في العالم العربي، وسلس����لة املسرح العاملي، 
كذلك مشروع االسابيع الثقافية، والذي تبنته بعد ذلك 
كثير من الدول العربية وهذا املشروع عنده خلق نوعا 
من العالقة والروابط والتعارف ب����ني الفنانني واالدباء 
والشعراء العرب بشكل هائل لذلك املجلس الوطني خطوة 
هائل����ة ثقافية وما اصابه اصاب كثيرا من املؤسس����ات 
الكويتية نتيجة للظروف الت����ي متر بها الكويت لكنها 
تبقى مؤسسة مهمة يطالب دائما بدعمها ومدها بجميع 
املتطلبات واالمكانيات الثقافية واالدارية واملالية لتعيد 

لنشاطاتها احليوية والزخم الذي عرفت به.

يرى د.العسكري ان السر وراء ارتباط القارئ العربي باملجلة واستمرارها على مدى حوالي 53 
عاما يرجع الى كونها متثل األسرة العربية بوسطيتها، قيمها، وطموحاتها، كما تراعي باستمرار 
جتديد خطابها املعرفي مبا يتناس���ب واحتياجات القارئ من هذا التطور، بجانب ان الكويت التي 
تصدرها كانت حريصة من البداية على حتقيق حالة من التوازن بني الصورة التي متنح القارئ 

فرصة التأمل وبحث التفاصيل وبني الكلمة املقروءة، مما جعلها تواكب عصر الصورة.
فاملجلة عملت كجس���ر متحرك للتواصل بني مختلف دول العال���م العربي، احتضنت املثقفني 
الع���رب من احمليط الى اخلليج وظلت حتمل الهوية العربية وتدافع عنها وتثري الثقافة العربية 

وتنشرها بني ربوع الوطن العربي.
و»العربي« هي مجلة الثقافة الش���املة األكثر توزيعا في الوطن العربي، الهتماماتها املتنوعة 
من اس���تطالعات مصورة الى علوم وتاريخ وقضايا فكرية، ومعاجلة لش���ؤون األسرة في البيت 
العربي، ونظرة الى الفنون من التش���كيل الى السينما، وقراءة لتاريخ العلوم، وصفحات بأقالم 

عمالقة الثقافة العربية املعاصرة من السودان الى سورية، ومن الكويت الى تونس.
واعتب���ر ان األصوات الداعية لتكويت العربي، امنا تدعو إلنهائه���ا، العربي لكل عربي وبذلك 
كتابها عرب وليس���وا كويتيني فقط، وهذا حافظ على مس���تواها وجعلها مجلة للقارئ العربي، 
لكن »العربي« ال يخلو عدد من مادة أو أكثر عن الكويت أو من أقالم كويتية، في اآلداب والفنون 
والعلوم، أس���وة باألقالم العربية التي تنشر فيها، وهي حتاول أن تخلق توازنا بقدر اإلمكان بني 
كت���اب ومثقفي ال���دول العربية كلها، وذكر ان لدينا في الكوي���ت مجالت متخصصة في الكويت، 
ووزارة اإلعالم أنش���أت مجلة »الكويت« الشهرية لتكون مرجعا لكل من يريد ان يعرف كل شيء 
عن الكويت، واسمها »الكويت« وكذلك مجلة البيان التي تصدرها رابطة األدباء، هي مرجع لألدب 
الكويتي وللكتاب الكويتيني، ولدينا مجالت ش���هرية ودوري���ة تصدر عن كليات جامعة الكويت 

وغيرها من املؤسسات الثقافية في الكويت.

11 عامًا 
في رئاسة

 تحرير العربي

م صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد نسخة من مجلة العربي ملرور 50 عاما على إصدارها يسلِّ

مع الراحل د.عبدالعزيز حسني ود.سعاد الصباح


