
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
مخرجـــات  أهميـــة  خليفـــة  آل 
لمجلســـي  الســـنوية  االجتماعات 
محافظي صنـــدوق النقد الدولي 

ومجموعـــة البنـــك الدولـــي التـــي 
ستســـهم فـــي حـــل العديـــد مـــن 
القضايـــا الدوليـــة، وتعزيـــز النمو 
االقتصـــادي العالمـــي، إلى جانب 
مـــا توفـــره هـــذه االجتماعات من 

فرص لمزيد الشراكات الدولية.
الوزيـــر  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
ادارة  مجلـــس  رئيـــس  مـــع 
حمـــد  الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت 
المرزوق في إطار مشـــاركته في 

االجتماعـــات الســـنوية بالعاصمة 
األميركية واشـــنطن. حيث أشار 
إلى دور المصارف والمؤسســـات 
الماليـــة فـــي دعم عمليـــة التنمية 

االقتصادية.
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دور مهم للمؤسسات المالية في دعم التنمية االقتصادية
الكويتي  في واشنطن التمويل  إدارة بيت  المالية يلتقي رئيس مجلس  وزير 

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة على مـــا تتمتع به مملكة 
البحريـــن مـــن مزايا جاذبـــة عززت 
مـــن موقعهـــا االقتصـــادي العالمـــي 
وزاد من تدفق االســـتثمارات إليها، 
اإليجابـــي  النمـــو  أن  إلـــى  مشـــيرًا 
المســـتمر لالقتصاد البحريني يؤكد 
بأنـــه يقف على قاعدة صلبة معززة 
بالتنوع االقتصادي الذي يحظى به 
ومدعوًمـــا بنتائج برنامـــج التوازن 
المالـــي الذي يتـــم العمل على تنفيذ 

مبادراته بحسب الجدول الزمني.
جـــاء ذلك لـــدى لقـــاء وزيـــر المالية 
نائـــب  مـــع  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
اآلســـيوي  البنـــك  فـــي  الرئيـــس 
التحتيـــة  البنيـــة  فـــي  لالســـتثمار 
داني الكســـندر، وذلـــك على هامش 
مشـــاركته في اجتماعـــات صندوق 
الدولـــي  والبنـــك  الدولـــي  النقـــد 
واشـــنطن.  األميركيـــة  بالعاصمـــة 
حيـــث تم خـــالل اللقاء بحـــث أهم 
التطـــورات علـــى صعيـــد االقتصاد 

العالمي.

وزير المالية يلتقي نائب رئيس 
البنك اآلسيوي لالستثمار

شبابنا والفن المسرحي الُمحاَصر
Û  نعانــي ونشــتكي مــن انحــراف قطــاع واســع مــن شــبابنا وانزالقهــم إلــى هاويــة التطرف

والعنــف وإلــى دهاليــز الجريمــة والرذيلــة واإلرهــاب، ولعــل الذيــن يؤمنــون بـــ “نظريــة 
المؤامــرة” يعتقــدون، وقــد يكونــون محقيــن، بــأن ثمــة مؤامــرة كبــرى قــد تمــت حياكتها 
والتخطيــط لهــا وتنفيذهــا بنجــاح وإحــكام تهــدف إلــى تعطيــل تقــدم الشــعوب العربيــة 
واإلســالمية مــن خالل عرقلة وشــل مســيرة الثقافة والفنون فيها وعــن طريق محاصرة 
الشــباب العرب والمســلمين في زاوية ضيقة مظلمة، وإبعادهم عن إشعاع وأنوار الثقافة 
والفنــون وحرمانهــم مــن إشــباع حاجاتهــم ورغباتهــم منهــا ومــن مزايــا وفوائــد مختلف 
تجلياتهــا، فقيــل لهــم إن المســرح حــرام، والســينما حــرام، والموســيقى حــرام، والرســم 
والتصويــر حــرام، والنحت حرام، وبذلك تتولد لديهم وتنمو حولهم مســاحة واســعة من 
الفــراغ النفســي والذهني والروحي يتم اســتغاللها والنفاذ إليهــا وتلويثها بأفكار التخلف 
والتعصــب والتطــرف واالنحــراف وما يؤدي إليه ذلك من انخــراط وانجراف نحو العنف 

والجريمة واإلرهاب.
Û  إن الذيــن يســعون إلــى إبعاد الشــباب العربي والمســلم عن الفنون بشــكل خاص يدركون

أنها تشــكل نشــاطا إبداعيا يدخل في جميع نواحي الحياة بما في ذلك النواحي العلمية 
والتكنولوجية، وأن الفنون تلعب دوًرا أساسًيا في تحقيق التوازن النفسي عند اإلنسان، 
وتنمي مواهبه وتوسع مداركه وتعمق إحساسه بالجانب الجميل في اإلنسانية والحياة، 
وتكســبه القــدرة علــى النقــد والحكــم والتقييــم، وتجعلــه قادرا علــى التمييز بيــن القبيح 
والجميل والصواب والخطأ والخير والشــر والنافع والضار، وتعزز القيم والمبادئ النبيلة 
فــي نفســه ووجدانــه، وعنــد التعاطــي مــع الفنــون أو ممارســتها تتكســر وتتــوارى نوازع 
العنــف والســخط والغضــب في النفس، فتلين وتســتقر فــي هدوء وســكينة مما ينعكس 
إيجابًيــا علــى ســلوك الفرد وعالقتــه بمحيطه، فينبذ الكراهية والتطــرف والعنف وينحاز 

إلى قيم السلم والمحبة والتعايش والتعاون.
Û  ،لذلــك تحــرص األنظمــة والمجتمعــات الراقية علــى رعاية الفنــون ودعمهــا واالرتقاء بها

وتسعى في المقابل قوى االستغالل والظالم إلى مطاردتها ومحاصرتها وخنقها وتجريم 
وتكفير من يتعاطاها أو يقترب منها.

Û  إن النــص القرآنــي المقــدس يخلــو مــن أيــة إشــارة صريحة للتحريــم المزعــوم، خصوصا
تحريم الممارسة المسرحية، إال أن أصحاب نظرية التحريم من المسلمين يعتمدون على 
تفاســير محددة ألحاديث منســوبة إلى نبي األمة عليه أفضل الصالة والسالم تحظر كل 
ما هو تشخيص أو تصوير فّني لإلنسان، وهي تفاسير في أحسن أحوالها تعطي االعتبار 
للمتن والسند وتراجم الرواة وال تهتم بالنظرة النقدية والتحليلية. كما أن تلك األحاديث 
جــاءت فــي وقت اقتضــت فيه الضرورة محاربــة الوثنية وعبادة األصنام والخشــية من 
الردة والشــرك، ويفســرها فريق آخر من المفســرين والعلماء على أنها تحريم للتشخيص 
بغرض التبجيل أو لصنع أي تمثال بغرض العبادة أو أي صنم لآللهة التي كان المشركون 
يعبدونهــا ويســجدون لهــا ويقدمــون لهــا القرابيــن أو أي رســم للصــالة أو التبــرك، وليــس 

حظرا أوتحريما لألعمال الفنية المرتبطة بالرسم أو بنحت التماثيل والمجسمات.
Û  ومــع ذلــك، فقــد اســتقر فــي أذهــان البعض منــا تحت تأثيــر غــالة المشــتغلين بالدين، أن

اإلســالم قــد حــرم ممارســة الفنــون البصريــة جملــة وتفصيال. ونبــذ كل أشــكال التعاطي 
معها.

Û  إن مــا دعانــي للتوقــف عند هــذه المحطة وكتابة هــذا المقال هو الخبر الذي ُنشــر مؤخًرا
عن فعاليات “مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة” الذي نظمت الدورة الثامنة منه دائرة 
الثقافــة في حكومة الشــارقة في شــهر ســبتمبر الماضــي في مقر المركــز الثقافي لمدينة 
كلباء اإلماراتية؛ بهدف تحفيز اإلبداع واكتشاف وصقل المواهب الشابة وإثراء المجال 
المســرحي بمزيد من الرؤى التي تدفع بالحراك المســرحي العربي نحو آفاق أكثر مواكبة 

وحداثة، حيث أقيم هذا المهرجان بالتزامن مع “ملتقى الشارقة للبحث المسرحي”.
Û  مهرجــان كلبــاء للمســرحيات القصيــرة يأتي ضمن سلســلة من األنشــطة والفعاليات التي

تقــام فــي الشــارقة والمتعلقــة بالحــراك المســرحي في الــدول العربية، وتشــمل “مهرجان 
الشــارقة للمســرح الخليجــي”، و”ملتقــى الشــارقة للمســرح العربــي”، و”مهرجــان الشــارقة 
للمسرح المدرسي”، و”أيام الشارقة المسرحية”، و”مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي”، 
وغيرهــا مــن األنشــطة المشــابهة التــي تقام تحــت رعاية صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 
ســلطان بــن محمد القاســمي عضــو المجلس األعلى حاكم الشــارقة، والتــي تعكس إدراك 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألهميــة النشــاط المســرحي، والتــي ستســاهم بشــكل 
محســوس فــي كســر وفك اإلهمــال أو الحصار المفــروض والمضروب حول المســرح في 

وطننا العربي.
Û  والشــك أن هنــاك مبــادرات ومشــاريع وبرامــج مشــابهة أخرى فــي دول أخرى فــي العالم

العربــي، إال أن اهتمــام دولــة اإلمــارات بالمســرح يبــدو أكثــر بــروًزا ويســتحق كل اإلكبــار 
والتقدير واإلشــادة والثناء، فالمســرح تاج الفنون وســمي بـ “أبي الفنون”، وهو من أسمى 
الفنون التعبيرية التي عرفتها البشرية واهتمت بها ورعتها بالمساندة والدعم والتجويد 
والتطويــر، وهنــاك مقولــة منســوبة لشكســبير جــاء فيها: “أعطنــي خبًزا ومســرًحا أعطك 

شعًبا مثقًفا”.
Û  ،ولذلــك، فــإن المســرح في دول العالم المتقدم يحتل مرتبة متقدمــة في الحياة اليومية

ويتــم مــن خاللــه تحقيــق األهــداف التربويــة والتنمويــة واألمنيــة لهــذه الــدول، كمــا أن 
المســرح من الوســائل التي تســاهم في ترســيخ الهوية الوطنية وتوفير حلول لمشكالت 

المجتمع.
Û  ولننظــر إلــى أوروبــا وكل مــا تتمتــع بــه من تطــور وتقــدم ورقي، والتــي من بين أســبابها

االهتمام بالمســرح ورعاية الفنون المســرحية، ولَنَر ما يحظى به المســرح فيها من مكانة 
رفيعــة مرموقــة ومــا يتمتــع بــه الفــن المســرحي من تنــوع وثــراء متمّيز، وهو ما يشــكل 
امتدادا واســتمرارا لتاريخ وإرث قديم متوارث أرســى قواعده اإلغريق والرومان الذين 

اهتموا بالفنون المسرحية، وشيدوا لها المسارح والمدرجات الكبرى.
Û  وحتــى فــي هــذه األيــام، حيــث ينغمــس وينشــغل الشــباب فــي الغــرب حتــى النخــاع

بالتكنولوجيــا الحديثــة ومعظــم تجلياتها، ومنها وســائل التواصل االجتماعــي، فإنهم لم 
ينسلخوا أو يتخلوا عن تراث وثقافة المسرح، فعندما نزور عواصم ومدن الدول الغربية 
نــرى  المســارح ودور وصــاالت العــروض تعــج بالــرواد مــن مختلــف األعمــار، ممــا يعكس 

حيوية هذه الشعوب ونضجها.
Û  وســنتوقف لإلشــارة المختصــرة الســريعة عنــد جانــب مــن إنجــازات دولتيــن أوروبيتين

فقط، بريطانيا وألمانيا في هذا المجال.
Û  فالعاصمة البريطانية لندن تعتبر من أهم عواصم الفن المسرحي في أوروبا، وهي مألوفة

لــدى الكثيريــن منــا، نتردد عليها باســتمرار ويشــدنا إليهــا دائًما ذلك التألــق والتعلق بالفن 
والثقافة، وهي مدينة عامرة دائًما بمهرجاناتها ومسارحها النشطة وحفالتها الموسيقية 
وعروضهــا الفنيــة المتنوعــة، وأن منطقة “وســت إند” فيها التي ال تزيد مســاحتها عن 18 
كيلومترا مربعا مكتظة بمســارح عريقة يبلغ عددها 40 مســرًحا. وفي لندن ترعرع ولمع 
األديب والروائي والشــاعر البريطاني العمالق وليم شكســبير الذي ألف 38 مســرحية ما 
يزال المسرح البريطاني يواصل عرضها باستمرار وبأساليب إبداعية متجددة حتى بعد 

مضي أكثر من 400 عام على وفاة شكسبير دون أن تفقد أًيا منها روعتها وجاذبيتها.
Û  ومــاذا يعنــي أن يســتمر اإلقبــال الكثيف في لندن على المســرحية الموســيقية المعروفة

“فانتــوم أوف ذا أوبــرا أو شــبح األوبــرا” التــي يتــم عرضهــا منــذ أكثــر مــن 20 ســنًة دون 
انقطاع، وهي المسرحية الموسيقية األشهر بين جميع المسرحيات الموسيقية.

Û  ومــاذا عــن المســرحية أو الملحمــة الموســيقية الرائعــة “لــي ميزارابــل أو البؤســاء” التــي
ُعرضــت فــي لنــدن ألول مــرة فــي العــام 1985. هــذه المســرحية تجســد روايــة البؤســاء 
المشهورة للروائي الفرنسي فيكتور هوغو، وقد شاهد المسرحية حتى اآلن أكثر من 55 

مليون شخص حول العالم.
Û  ،أمــا ألمانيــا التــي تحفــل بالثراء المســرحي، فإنها توصــف بأنها جنة المســارح في أوروبا

ففيها تمتلك الدولة وترعى وتمّول نحو 150 دارا للمســرح، إضافة إلى ما يزيد عن 280 
مســرحا خاّصــا تعنى بمختلف االتجاهــات والتقاليد الفّنية واالنتمــاء الجهوي والثقافي. 
ويتــرّدد نحــو 35 مليــون شــخص من مختلف األعمار ســنويا على نحــو 110 آالف عرض 

مسرحي وسبعة آالف حفل موسيقي في ألمانيا.
Û  لقد حضرت قبل بضع سنوات أحد العروض الموسيقية المقامة في دار األوبرا البافارية

فــي شــارع ماكســيميليان بمدينــة ميونــخ، ودار األوبــرا فــي ميونــخ تعتبر من بين أشــهر 
دور المســرح الرائدة ليس على مســتوى ألمانيا فحســب، بل على مســتوى العالم بأســره، 
فهــي مــن أروع المعالم التراثية والمعمارية القديمة، ويســتطيع الفرد أن يتنفس ويلمس 
بداخلها عبق الحضارة وعراقة التاريخ والذوق الرفيع المنعكس في الزخارف واللوحات 
واإلبــداع الفنــي والموســيقي. أكثــر مــن ســتمئة ألــف شــخص مــن مختلــف دول العالــم 
يقصــدون دار األوبرا البافارية ســنوًيا ليســتمتعوا بمشــاهدة أشــهر البرامــج تنوعا وإثارة 

في العالم.
Û  ..برتولــت برخــت روائــي وكاتــب ألمانــي معــروف كتــب مســرحية اســمها “99 فــي المئــة

الخــوف والبــؤس فــي الرايــخ الثالث”، وهي مســرحية تعالج أســاليب الفاشــية وتأثيرها 
على عقول الناس، وقد ُعرضت المسرحية في بداية عقد الثالثينات من القرن الماضي، 
إال أن النازييــن أوقفــوا عرضهــا وطــاردوا مؤلفها ما اضطره للهرب مــن ألمانيا، واآلن يتم 
إعــادة عرضهــا علــى ضــوء تنامي الحــركات الشــعبوية واليمينيــة المتطرفــة التي تحمل 
بــذور النازيــة والفاشــية الجديــدة. وهنا أيًضا يبرز دور إمارة الشــارقة فــي ترويج ثقافة 
المســرح بالوطــن العربــي عندمــا باشــرت الهيئــة العربيــة للمســرح بالشــارقة ترجمة هذه 

المسرحية، ومن ثم أداؤها باللغة العربية.
Û  فتحية لكل من يعمل على تحرير عقول شبابنا المنحرف وتخليصهم من قبضة الغواية

والتخلــف والتضليــل، وتشــجيعهم على المســاهمة بكل ثقة في كل مــا يؤدي إلى التحاق 
أمتنا بركب الرقي والتقدم والتطور.
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عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة الخارجية

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
على ما يجمع مملكة البحرين وحكومة 
والحـــرص  عالقـــات  مـــن  جيرســـي 
علـــى تطويرهـــا باســـتمرار علـــى كافـــة 

المستويات بما يعزز التعاون الثنائي.
الماليـــة  وزيـــر  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
واالقتصـــاد الوطني مع وزيـــر العالقات 
جيرســـي  حكومـــة  فـــي  الخارجيـــة 
الســـيناتور آيان غورســـت، على هامش 

مجلســـي  اجتماعـــات  فـــي  مشـــاركته 
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  محافظـــي 
بالعاصمـــة  الدولـــي  البنـــك  ومجموعـــة 

األميركية واشنطن.
وتـــم خالل اللقاء بحـــث آخر التطورات 
يتعلـــق  فيمـــا  النظـــر  وجهـــات  وتبـــادل 
العالميـــة، كمـــا  باألوضـــاع االقتصاديـــة 
تـــم التطـــرق إلى ســـبل تطويـــر التعاون 
المشترك وتعزيز التنسيق في المجاالت 

المالية واالقتصادية.

وفد من “المرور” يزور شرطة أبوظبي ودبي
ــي الـــمـــروري ــ ــام ــ ــرات بــالــجــانــب اإلع ــبـ ــخـ ــعــا عــلــى الـ مــطــل

في إطار ســـعي اإلدارة العامة للمرور 
لمواصلة تبادل الخبرات المرورية مع 
نظرائهـــا بدول مجلـــس التعاون، قام 
وفد مـــن اإلدارة برئاســـة مدير إدارة 
الثقافة المرورية صالح شهاب بزيارة 
إلـــى دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 

مـــرور  شـــرطة  تضمنـــت  الشـــقيقة، 
إمارة أبوظبي وشـــرطة مـــرور إمارة 
دبـــي. والتقـــى الوفـــد مديـــر مديرية 
المـــرور والدوريات بقطـــاع العمليات 
المركزيـــة بشـــرطة أبوظبـــي العميـــد 
محمـــد الحمـــري، كمـــا التقـــى خـــالل 

زيـــارة شـــرطة إمـــارة دبي للمشـــاركة 
في معرض جايتكس باللواء عبدهللا 
خليفـــة المـــري القائـــد العـــام لشـــرطة 
دبي. واطلع الوفد خالل الزيارة على 
الممارســـات والخبـــرات فـــي الجانب 
اإلعالمـــي المرتبط بالشـــأن المروري 

وأبـــرز البرامـــج التوعويـــة المقدمـــة 
وخطـــط  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
الحفـــاظ على معدل الســـالمة العامة 
التعـــاون  بتعزيـــز  الكفيلـــة  والســـبل 
والتنسيق المشـــترك بين البلدين في 

المجال المروري.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير المالية يبحث التعاون مع وزير 
العالقات الخارجية في جيرسي


