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مقدمة

ُعرفــت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ نشــأتها بخصائصهــا المحافظــة، وقــد أسســت 

نظاًمــا للحكــم وفــق هــذا التوجــه العــام، وهــذا مــا مكــنَّ المؤسســة الدينيــة مــن لعــب دور كبيــر 

فــي بنــاء الدولــة، ودعــم توســعها فــي مناطــق نجــد والحجــاز؛ وذلــك نتيجــة للتحالــف الــذي ربــط 

بينهــا وبيــن المؤسســة الرســمية. 

وخــالل هــذه الفتــرة، حافظــت المؤسســتان السياســية والدينيــة علــى رعايــة مكاســب 

للمجتمــع  الدينيــة  الخصائــص  حضــور  اســتمرار  إلــى  أدى  مــا  وهــو  بينهمــا؛  فيمــا  الحكــم 

الســعودي، وســاهم فــي تميــز المملكــة عــن غيرهــا مــن دول العالــم؛ كونهــا حاميــة اإلســالم، 

وتحتــم عليهــا مركزيتهــا الدينيــة نشــر القيــم اإلســالمية العامــة للشــعوب المســلمة.

وبعــد ظهــور النفــط فــي المملكــة بــدأ تحــول البلــد إلــى العالــم الخارجــي، وتوســعت عالقاتــه 

مــع الشــركات العالميــة، وهــو أمــر كانــت عليــه بعــض التحفظــات مــن المؤسســة الدينيــة فــي 

ــة، واالنخــراط  الســعودية، ومــع هــذا اســتمرت المملكــة فــي االســتفادة مــن األدوات الحديث

فــي النظــام العالمــي شــيًئا فشــيًئا إال أنَّ الخطــوات تراجعــت نتيجــة عــدد مــن المتغيــرات 

ــة جيهمــان، إذ رأى حــكام  علــى رأســها: الغــزو الســوفيتي ألفغانســتان وحــرب الخليــج وحادث

المملكــة أهميــة المحافظــة علــى مكاســب التحالــف مــع القــادة الدينييــن والمؤسســة الدينيــة 

لفتــرة مــن الزمــن؛ لمواجهــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة لتلــك المرحلــة.

بعــد ذلــك عــاودت حكومــة المملكــة إجــراء التحديثــات مجــدًدا فــي فتــرة التســعينيات مــن 

القــرن الماضــي، وقــد كانــت الخطــوات بطيئــة ومحــدودة؛ نظــًرا لحــرص ملــوك المملكــة علــى 

 التيــار الدينــي، الــذي كان فــي تلــك الفتــرة يواجــه 
ِ
َبــل

ِ
تــوازن القــوى، وعــدم خلــق معارضــة مــن ق

مطالــب اإلصــالح والتغييــر والحقــوق والحريــات، واســتمر الحــال علــى عــدد مــن التحديثــات 

المحــددة والمتناســبة مــع واقــع المملكــة، إلــى مرحلــة قــدوم الملــك ســلمان.

فــي هــذه المرحلــة شــهدت المملكــة تحديثــات جديــدة علــى يــد األميــر محمــد بــن ســلمان، 

رفــع شــعارات اإلصــالح  والثقافيــة، حيــث  السياســية واالقتصاديــة  النواحــي  فــي مختلــف 

والتغييــر داخــل المملكــة، والخــروج عــن األطــر التــي رســمت الصــورة العامــة للملكة وشــعبها، 

ــدة.  واســتبدالها بمفــردات وسياســات جدي

وفي ظل التحديثات المتســارعة التي تقودها حكومة المملكة داخل المجتمع الســعودي، 

تــم اإلعــالن عــن تصــور الرؤيــة الســعودية لعــام 2030 فــي أبريــل 2016، حيــث تــم تســويقها 
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بأنهــا »رزمــة اإلصــالح االقتصــادي األكثــر شــموًلا فــي تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية«، 

وُأريــد منهــا أيًضــا إضافــة إلــى مجــال اإلصــالح االقتصــادي المعلــن عنــه، إحــداث ثــورة ثقافيــة 

واجتماعيــة داخــل المجتمــع الســعودي، وتوجيــه واقــع األفــراد نحــو قواعــد اجتماعيــة جديــدة 

ومتغيــرة عــن تلــك التــي اعتــادوا عليهــا طــوال ســنوات عديــدة.

لــم يكــن إعــالن المملكــة عــن رؤيتهــا الوحيــد مــن بيــن دول مجلــس التعاون الخليجــي، أو من 

بيــن دول العالــم العربــي واإلســالمي، إال أنهــا مــن أكثــر الــرؤى لفًتــا لالنتبــاه الداخلــي والخارجــي، 

نظــًرا لموقــع ومكانــة المملكــة العربيــة الســعودية، ثــم ألهميــة القــرارات وتعــدد مجاالتهــا، 

حيــث كان مــن أهــم مبــادرات هــذه الرؤيــة إنشــاء الهيئــة العامــة للترفيــه، وبحســب األهــداف 

ــة أن تصــل إلــى مجتمــع حيــوي، قــادر  المعلنــة فــإن الســعودية تحــاول مــن خــالل هــذه الرؤي

علــى تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل، ومتناســق مــع عولمــة االقتصــاد والثقافــة والسياســة.

تحــاول الورقــة دراســة الهيئــة العامــة للترفيــه فــي أربعة محاور رئيســة، األول ُيعرِّف الهيئة 

العامــة للترفيــه، ويعــدد أهــم االختصاصــات المرتبطــة بالهيئــة، ويذكــر أبــرز اإلجــراءات التــي 

قامــت بهــا. أمــا المحــور الثانــي فيناقــش مشــروع التغييــر االجتماعــي لهيئــة الترفيــه، ويتنــاول 

الخصائــص االجتماعيــة للمجتمــع الســعودي، ودور هيئــة الترفيــه فــي العقــد االجتماعــي داخــل 

المملكــة، وأثرهــا علــى الحريــات العامــة، وعلــى الخصائــص االجتماعيــة للمجتمــع الســعودي.

ــر االقتصــادي لهيئــة الترفيــه، وعالقــة تأســيس  ويناقــش المحــور الثالــث مشــروع التغيي

الهيئــة باألســباب االقتصاديــة، وانعكاســات أنشــطة الهيئــة علــى الجوانــب االقتصاديــة. 

ــه، وفــرص الهيئــة وتحدياتهــا  ــة العامــة للترفي ــاول المحــور الرابــع مســتقبل الهيئ ــًرا يتن وأخي

فــي إحــداث التغييــر االجتماعــي واالقتصــادي.
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المحور األول: هيئة الترفيه السعودية األهداف واألدوار 

تعــد الهيئــة العامــة للترفيــه إحــدى أهــم مبــادرات رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، 

والتــي تأسســت بأمــر ملكــي فــي 7 مايــو 2016، وتهــدف إلــى “تطويــر وتنظيــم قطــاع الترفيــه، 

ودعــم بنيتــه التحتيــة، مــن خــالل التعــاون مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص، 

وفــق االســتراتيجية المعتمــدة، الهادفــة إلــى تحســين جــودة الحيــاة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية”.1

وقــد جــاءت رؤيــة المملكــة وفــق عــدد مــن االستشــارات األجنبيــة الخاصــة؛ حيــث قــدر 

مركــز »ســورس جلوبــال ريســيرش« لألبحــاث حجــم اإلنفــاق الحكومــي الســعودي والهيئــات 

المرتبطــة بالجهــاز الحكومــي علــى االستشــارات األجنبيــة عــام 2014 إلــى نحــو 1.06 مليــار دوالر، 

وارتفــع اإلنفــاق بنســبة 10 % خــالل عــام 20152.

ــاء  ــة 2030، بن ــه وفــق روي ــة للترفي وفــي إطــار هــذه االستشــارات جــاءت خطــة إنشــاء هيئ

علــى دراســة توجيهيــة أجراهــا »معهــد ماكينــزي العالمــي McKinsey Global Institute« فــي 

ديســمبر 2015، وركــز المركــز عنــد تقديــم استشــارته علــى إرشــاد حكومــة المملكــة إلــى مزيــد 

مــن اإلنفــاق، بمــا يقــارب 4 تريليــون دوالر؛ إلبعــاد المملكــة العربيــة الســعودية عــن االعتمــاد 

وذلــك  المحلــي،  االقتصــادي  الضريبــي ونمّوهــا  إيرادهــا  فــي  الهيدروكربونيــة  المــوارد  علــى 

بزيــادة االســتثمار فــي قطاعــات مختلفــة كقطــاع التصنيــع والتعديــن والمعــادن والســياحة 

والضيافــة والرعايــة الصحيــة والتمويــل ومــا إلــى ذلــك3.

وقــد جــاء تأســيس الهيئــة تلبيًة لألهــداف االقتصادية المدرجة في الخطط واالستشــارات 

التنميــة االقتصاديــة المرغــوب إحداثهــا فــي  الخاصــة بالمملكــة، ومــن أجــل تنفيــذ خطــط 

الســوق الســعودي، فضــًلا عــن دور الهيئــة فــي إجــراء تغييــر فــي النمــط االجتماعــي للمجتمــع 

الســعودي، إذ جــاء فــي قــرار اإلعــالن عــن الهيئــة أنهــا تهــدف إلــى »دعــم ورعايــة األنشــطة 

والفعاليــات الترفيهيــة، واالســتثمار فــي قطــاع الترفيــه لتقديــم منتجــات ذات محتــوى احترافــي 

ترفيهــي يتناســب مــع الهويــة العربيــة واالســالمية للمملكــة«4.

General Entertainment Authority - GEA, LinkedIn, (18/08/2021) https://cutt.us/8Zynd  1

 Katie Paul & others, How Saudi Arabia plans to shake up its economy, Reuters, 2
.(14/04/2016), Accessed on (01/09/2021) https://cutt.ly/gTpICsM

3 كارين إ. يونغ، فهم رؤية 2030: استباق التغّير االقتصادي في السعودية، معهد دول الخليج 
.https://cutt.ly/RWcZC8O (01/09/2021) العربي في واشنطن، (28/04/2016)، تم االطالع بتاريخ

/ly.cutt//:https (13/08/2021) 4 الهيئة العامة للترفيه، تنظيم الهيئة، (بدون)، تم االطالع بتاريخ
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وقــد تولــى إدارة هيئــة الترفيــه عنــد تأسيســها أحمــد بــن عقيــل الخطيــب، إال أنــه أعفــَي مــن 

المنصــب فــي 18 يونيــو 2018 ، ُبعيــد ظهــور العبــات »ســيرك روســي« فــي عــرض ترفيهــي فــي 

مدينــة الريــاض، والالتــي ظهــرَن بلبــس غيــر مالئــم لعــادات المجتمــع الســعودي وثقافتــه، 

وتــم تعييــن تركــي بــن عبــد المحســن آل الشــيخ بعــد ذلــك رئيًســا للهيئــة.

أوًلا: أهداف ومشاريع الهيئة

بــدأ اإلطــار التنظيمــي إلدارة األنشــطة الترفيهيــة فــي المملكــة عــام 2000، وذلــك بإنشــاء 

القواعــد األساســية لجعــل  تــم وضــع  بحيــث  الوطنــي،  والتــراث  للســياحة  العامــة  الهيئــة 

الســياحة قطاًعــا اقتصادًيــا، يســهم بشــكل فعــال فــي دعــم الناتــج القومــي المحلــي، واعتمــاد 

عــدد مــن التوجهــات االقتصاديــة لتطويــر البيئــة االســتثمارية فــي مجــال الســياحة. 

عمــدت وزارة الســياحة بشــكل متزامــن مــع عمليــة بنائهــا المؤسســي لهيئــة الســياحة، إلى 

التخطيــط لمشــروع اقتصــادي وطنــي، يمــر بثــالث مراحــل، أولهــا إعــداد االســتراتيجية العامــة، 

وثانيهــا إعــداد الخطــة التنفيذيــة الخمســية، وثالثهــا تنفيــذ اســتراتيجيات التنميــة الســياحية، 

وقــد تركــز نشــاط الــوزارة علــى تنشــيط الســياحة الدينيــة، عبــر أنشــطة الحــج والعمــرة، إضافــة 

إلــى ذلــك فقــد حاولــت وزارة الســياحة مــن خــالل مشــاريع أخــرى إلــى تأســيس مشــروع وطنــي 

متكامــل كقطــاع الســياحة البيئيــة والعالجيــة والثقافيــة وغيــره.

وقــد رافــق اإلعــالن عــن الهيئــة العامــة للترفيــه نيــة الحكومــة الســعودية ضــخ مبلــغ 64 

مليــار دوالر فــي مجــال الترفيــه، صــرح بهــا رئيــس الهيئــة العامــة، أحمــد الخطيــب فــي تلــك 

الفتــرة. الــذي قــال: إن مجــال الترفيــه يهــدف إلــى »خلــق 17 ألــف وظيفــة عــام 2017، ويمكــن أن 

يخلــق 220 ألًفــا مســتقبًلا، الفًتــا أن هــذه االســتثمارات ستســهم فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

بحوالــي 4.8 مليــار دوالر، وأن الســعودية ترغــب أن تصيــر مســتقبًلا ضمــن أفضــل 10 دول فــي 

العالــم فــي مجــال الترفيــه والســياحة«5.

وفــي ســبتمبر 2017 أعلــن صنــدوق االســتثمار الســيادي فــي الســعودية عــن مســاعيه 

لالســتثمار فــي قطــاع الترفيــه، وأطلــق برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة بنســخته األولــى 

(2020-2018)؛ ليعمــل ضمــن منظومــة متكاملــة مــن البرامــج األخــرى التــي أطلقهــا مجلــس 

.AQGcfLo

5 إسماعيل عزام، من الترهيب إلى الترفيه... السعودية تحاول التحّرر من قبضة الوهابية، موقع 
.7QOE20V/ly.cutt//:https (10/08/2021) (23/02/2018)، تم االطالع بتاريخ ،DW القناة األلمانية
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الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة لتحقيــق رؤيــة 2030. ويســعى برنامــج صنــدوق االســتثمارات 

العامــة إلــى تحقيــق الركيــزة الثانيــة للرؤيــة (اقتصــاد مزدهــر)، مــن خــالل أربعــة أهــداف تتمثــل 

فــي إطــالق قطاعــات جديــدة محليــة واعــدة، وتعظيــم أصــول االســتثمارات العامــة للصنــدوق 

ــات والمعرفــة مــن خــالل  ــة، وتوطيــن التقني ــة المحلي ــر المشــاريع العقاري وتنويعهــا، وتطوي

الصنــدوق6.

كمــا أســس صنــدوق االســتثمارات العامــة أكثــر مــن 30 شـــــركة محليـــــة، فــي 10 قطاعــات 

ــرز الشــركات والمشــاريع التــي انشــأها فــي  ــة؛ بهــدف نمــو أصــول الصنــدوق7، ومــن أب حيويـــ

قطــاع الترفيــه:

شــركة االســتثمار التابعــة للصنــدوق، وهــي الــذراع االســتثماري للصنــدوق فــي قطــاع . 1

الترفيــه، ويبلــغ رأســمالها 10 مليــارات ريــال، ومــن المفتــرض أن تســاهم بمــا قيمتــه 8 

مليــارات ريــال فــي االقتصــاد الوطنــي بحلــول عــام 2030، وتهــدف الشــركة إلــى تدشــين 

مشــاريع ومجمعــات الترفيــه، وتوفيــر أكثــر مــن 22 ألــف وظيفــة فــي المملكــة، وخدمــة 

أكثــر مــن 50 مليــون زائــر ســنوًيا8.

مشــروع البحــر األحمــر، والــذي ُأطلــق فــي يوليــو 2017؛ لخلــق وجهــة سياســية عالميــة . 2

بخصائــص وطبيعــة ســعودية، مــن خــالل إنشــائه علــى مســاحة تمتــد لحوالــي 34 ألــف 

كيلــو متــر مربــع، ويتضمــن أكثــر مــن 90 جزيــرة طبيعيــة، وُيــراد لــه أن يســهم فــي توفيــر 

فــرص اســتثمار للداخــل والخــارج، ووظائــف بحوالــي 35 ألــف فرصــة عمــل تســاعد فــي 

زيــادة الناتــج المحلــي بحوالــي 15 ســنوًيا9.

ويهــدف . 3 الجديــدة«،  تــاون  »جــدة  جــدة  لمدينــة  البحريــة  الواجهــة  تطويــر  مشــروع 

المشــروع إلــى تحويــل جــدة إلــى منطقــة حيويــة ومدينــة ســياحية وتجاريــة، تقــع ضمــن 

أفضــل 100 مدينــة علــى مســتوى العالــم، وأشــارت توقعــات المشــروع أن إجمالــي 

ــن أن يســهم  ــى مــدى 10 ســنوات، وحســب المعل ــال عل ــار ري ــغ 18 ملي اســتثماراته تبل

6 تقرير برنامج صندوق االستثمارات العامة 2025-2021، برنامج صندوق االستثمارات العامة، ٢٠٢١، 
.12

7 المرجع نفسه، 19.

8 مسح: الصندوق السيادي السعودي بـ 2017 استثمارات بالمليارات أبرزها »نيوم«، شركة مباشر 
.ATshQWP/ly.cutt//:https (08/11/2021) العالمية، (٢٠١٧/١٢/٢٨)، تم االطالع بتاريخ

9 خالد الغنيم، األبعاد االقتصادية لسياحة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مجلة أسيوط 
لعلوم وفنون التربية الرياضية، مجلد 48، عدد 2، 2019، (198 -265)، (بتصرف).
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فــي إيجــاد أكثــر مــن 36 ألــف فرصــة عمــل10.

مشــروع القديــة، وُأقــر هــذا المشــروع بالتنســيق بيــن شــركة االســتثمار الســعودية . 4

»القديــة« وشــركة »بيــارك إنجلــز« الدنماركيــة، ويهــدف المشــروع إلــى أنشــاء أكثــر مــن 

300 مرفــق ترفيهــي وتعليمــي، متوزعــة فــي خمــس مناطــق رئيســة هــي: منطقة منتجع 

والتشــويق  الحركــة  ومنطقــة  الطبيعــة  ومنطقــة  المدينــة  مركــز  ومنطقــة  الترفيــه 

والغولــف والمنطقــة الســكنية11.

عمــدت هيئــة الترفيــه بالتنســيق مــع صنــدوق االســتثمار إلــى اإلعداد لفتح دور الســينما . 5

عــام 2018 فــي المملكــة بعــد حظــر اســتمر أكثــر مــن 35 عامــًا، »بالشــراكة بيـــن شـــركة 

الترفيـــه الســـعودية »SEVEN« المملوكـــة لصنـــدوق االســتثمارات العامـــة، وشـــركة 

»AMC«، وقـد تالهـا افتتـاح 32 دار سـينما أخـرى فـي مختلـف مناطـق المملكـة، ليصـل 

العـــدد إلـــى 33 دار ســـينما فـــي 12 مدينـــة ضمـــن 6 مناطـــق إداريـــة فـــي المملكـــة، وجـــرى 

ترخيـــص 11 شـــركة متخصصـــة فـــي تشـــغيل دور الســـينما، تســـٌع منهـا شـــركات دوليـة12.

إطــالق مبــادرة »مواســم الســعودية ٢٠١٩«، لتضــم 11 موســًما ســياحًيا تغطــي معظــم . 6

مناطــق المملكــة، وُيــراد مــن المبــادرة أن تســهم فــي تفعيــل قطــاع الســياحة الداخليــة، 

ورفــع جاهزيــة البنــى التحتيــة للقطــاع لتوســعه مســتقبًلا للزائريــن مــن الخــارج، ودعــم 

مختلــف القطاعــات المرتبطــة بالســياحة والترفيــه13.

اســتقطاب  الذكــر،  الســابقة  والشــركات  المشــاريع  خــالل  مــن  الترفيــه  هيئــة  تحــاول 

االهتمــام الداخلــي والعالمــي، وجلــب مــا يمكــن جلبــه مــن االســتثمار؛ لتمكيــن هــذا القطــاع مــن 

تطويــر إيراداتــه وجعلــه قطاًعــا قائًمــا بذاتــه، إال أن األمــر يحتــاج مزيــًدا مــن الوقــت؛ إلظهــار 

مــدى نجاعــة الخطــوات المتخــذة فــي تمكيــن قطــاع الترفيــه مــن عدمــه. 

وهنــاك تصريحــات رســمية تشــير إلــى أرقــام ونســب اإلنجــاز المحقــق مــن مشــاريع الترفيه، 

لكــن هــذه األرقــام هــي بحاجــة لتأكيــد مصــادر مســتقلة، وأكثــر حياديــة، مثــل التصريــح الرســمي 

لرئيــس مجلــس إدارة هيئــة الترفيــه فــي أكتوبــر2021، والــذي ذكــر أن »الهيئــة حققــت 30 % مــن 

10 مسح: الصندوق السيادي السعودي، مرجع سابق، (08/11/2021).

11 ما هي القدية، الموقع الرسمي لمشروع القدية، (بدون)، تم االطالع بتاريخ (20/08/2021) 
.https://cutt.us/GEEQe

12 إنجازات رؤية المملكة 2030 (2016م -2020م)، 64.

13  إطالق برنامج »مواسم السعودية 2019«، وزارة السياحة السعودية، (03/03/2019)، تم 
.VQ3K38I/ly.cutt//:https (20/08/2021) االطالع بتاريخ
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الهــدف المطلــوب لمســاهمتها فــي االقتصــاد بحلــول 2030 منــذ إنشــائها حتــى مطلــع شــهر 

أكتوبــر 2021، وعــدد المصانــع التــي اســتفادت مــن »موســم الريــاض« بلــغ 952 مصنًعــا، وأن 

إجمالــي القــوى العاملــة بلــغ 16 ألــف عامــل، الجــزء الغالــب فيهــم ســعوديون، كمــا بلــغ عــدد 

الوظائــف 100 ألــف وظيفــة مباشــرة للجنســين، وأكثــر مــن 100 ألــف متــدرب ومتدربــة، وبلــغ 

عــدد المقاوليــن 722 مقــاوًلا«14.

يظهــر مــن خــالل مــا ســبق أن المؤشــرات العامــة للناتــج المحلــي الســعودي ال تظهــر 

تحســًنا كبيــًرا فــي مؤشــرات النمــو االقتصــادي، فنســبة التغيــر الســنوي فــي الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي أصبحــت عكســية فــي عــام 2020 (بنســبة 4.1 %) بعــد أن كانــت (نســبته 10 %) فــي 

عــام 2010، وارتفعــت نســبة الديــن العــام اإلجمالــي مــن 135 مليــار دوالر عــام 2010 إلــى 854 

مليــار دوالر عــام 2020، وانخفضــت نســبة الناتــج المحلــي فــي جميــع القطاعــات النفطيــة وغيــر 

النفطيــة (الخاصــة والحكوميــة) خــالل الســنوات العشــر الماضيــة بشــكل الفــت15. األمــر الــذي 

يبقــي حالــة الترقــب والفحــص الدائــم لمؤشــرات عمــل هيئــة الترفيــه، ومدخالتهــا فــي الناتــج 

العــام المحلــي.

فــي المقابــل رافــق إعــالَن المملكــة عــن هيئــة الترفيــه عــدد مــن اإلجــراءات المقيــدة لعمــل 

هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، كمنــع أعضــاء الهيئــة مــن إيقــاف األشــخاص 

أو طلــب وثائقهــم أو التحفــظ عليهــم أو مالحقتهــم، وتقليــص عملهــم علــى ســاعات عمــل 

رســمية، مــع ضــرورة إبــراز هوياتهــم عنــد الحديــث مــع أي شــخص، وجعــل دور أعضــاء الهيئــة 

يقتصــر علــى إخبــار أفــراد الشــرطة عــن االشــتباه بشــخص معيــن16.

وقــد ألغــى التنظيــم الجديــد لهيئــة الترفيــه القــرار الصــادر فــي أبريــل 2016 الصفــة الضبطية 

القضائيــة التــي كان يتمتــع بهــا أعضــاء الهيئــة بنــاء علــى تنظيــم الهيئــة عــام 2012، والــذي 

مكنهــم مــن ضبــط مرتكبــي المحرمــات أو المشــتبه بهــم بمســاندة رجــال الشــرطة، فوفــق 

التنظيــم الجديــد تــم إلغــاء تزويــد الهيئــة بعــدد كاف مــن رجــال الشــرطة، وكذلــك ُألغــَي حــق 

14 رئيس »هيئة الترفيه«: أكثر من 75 مليون زائر للفعاليات حتى اآلن، موقع أرقام، (04/10/2021)، 
lR2JkcZ/ly.cutt//:https (02/1/2021) تم االطالع بتاريخ

https:// ،15 المؤشرات االقتصادية السنوية، وزارة االقتصاد والتخطيط، تقرير الوزارة عام ٢٠٢٠
 .cutt.us/2hKKG

16 تنظيم الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موقع هيئة الخبراء بمجلس 
.cutt//:https (13/08/2021) الوزراء، المملكة العربية السعودية، (11/04/2016)، تم االطالع بتاريخ

.GTpH0t0/ly
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الهيئــة فــي مراقبــة الممنوعــات وإصــدار أوامــر ضبــط بحــق ممارســيها17.

وبالتالــي فــإن رجــال الهيئــة لــم يعــد بمقدورهــم ممارســة أي دور ميدانــي كمــا كان فــي 

بــأي  يتمتعــوا  ولــن  الضبــط والمطــاردة واإلحضــار،  مــن ممارســة  يتمكنــوا  الســابق، فلــن 

ســلطة إجباريــة علــى المواطنيــن، بعــد أن انتزعــت منهــم لصالــح رجــال الشــرطة ودوريــات 

المخــدرات. مكافحــة 

ثانًيا: اإلجراءات التنفيذية لهيئة الترفيه

تســعى الهيئــة العامــة للترفيــه إلــى إثــراء قطــاع الترفيــه فــي المملكــة بالعديــد مــن الفــرص 

االســتثمارية، وذلــك عبــر جــذب الشــركات ورجــال األعمــال والعامليــن فــي القطــاع الســياحي 

المحلــي والعالمــي باســتثمارات اقتصاديــة، مــن المتوقــع أن تصــل إلــى 69 مليــار دوالر بحلــول 

عــام 203018، ولذلــك نجــد أن مســاعي الحكومــة الســعودية تتجــه إلــى دعــم الشــركات الصغيــرة 

والمتوســطة الحجــم ورجــال األعمــال والمواهــب المحليــة؛ وذلــك مــن أجــل تحريــك قطــاع 

الترفيــه وازدهــاره، وبنــاء البنيــة التحتيــة الالزمــة؛ لتحويــل قطــاع الترفيــه إلــى مصــدر أساســي 

للدخــل القومــي المحلــي حســب رؤيــة 2030.

تباشــر هيئــه الترفيــه باإلضافــة إلــى اختصــاص إقامــة الفعاليــات واألنشــطة الترفيهيــة 

-االختصــاص األهــم للهيئــة العامــة للترفيــه- عــدًدا مــن اإلجــراءات التنفيذيــة المتمثلــة فــي: 

1- إطــالق منصــة إلكترونيــة لتنســيق الحصــول علــى تمويــل لدعــم مشــاريع الترفيــه، إذ 

أعلنــت الهيئــة العامــة للترفيــه فــي نوفمبر 2021، عن إطالق منصة إلكترونية لتســجيل األفكار 

ألنشــطة الترفيــه؛ بهــدف تنســيق عمــل منظمــي الفعاليــات الترفيهيــة مــن المؤسســات 

ــم المنــح الماليــة  ــة تقدي ــة، مــع إمكاني ــة والدولي ــة واإلقليمي والشــركات المتخصصــة المحلي

الميســرة لتنظيــم هــذه الفعاليــات، وهــو مــا يمنــح المنظميــن دفعــة قويــة البتكار مشــروعات 

ترفيهيــة ال يقتصــر أثرهــا علــى المــدن الكبــرى، بــل يمتــد إلــى المــدن المتوســطة والصغيــرة19.

2- تقديــم خدمــات الدعــم المالــي عبــر المؤسســات التمويليــة، مثــل بنــك األهلــي وبنــك 

الريــاض وبنــك ســاب وبنــك الجزيــرة، وتهــدف الشــراكة مــع المؤسســات التمويليــة إلــى »دعم 

17 المرجع نفسه.

 Amr Banaja, Top 10 reasons why I am bullish on the entertainment sector in KSA, Saudi 18
Gazette, (25/06/2019), Accessed on (23/08/2021) https://saudigazette.com.sa/arti-

.cle/569949

19 محمد حسين، هيئة الترفيه تعلن بدء التسجيل للحصول على تمويل الفعاليات، مجلة »هي«، 
.4QPxxUg/ly.cutt//:https (11/08/2021) (24/11/20217)، تم االطالع بتاريخ
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الشــركات المتوســطة والصغيــرة، وتنميــة قطــاع الترفيــه، وضمــان االســتدامة، وتشــجيع 

النشــاط الترفيهــي فــي كل مناطــق المملكــة؛ مــا يســاهم فــي تقديــم فعاليــات وأنشــطة 

ــر فــرص  ــة، وتوفي ــزة، إضافــة إلــى ســداد رواتــب الموظفيــن وااللتزامــات المالي ترفيهيــه ممي

عمــل«20.

3- إنشــاء مراكــز خدمــة شــاملة لمنــح التراخيــص المطلوبــة إلقامــة الفعاليــات الترفيهيــة، 

»وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات الرســمية ذات العالقــة، بمــا يســهم فــي منــح التراخيــص 

لممارســة أنشــطة الترفيــه«21.

4- إنشــاء قاعــدة بيانــات لجميــع المرافــق الحكوميــة والخاصــة المهيــأة الســتضافة الفعاليــات 

واألنشطة الترفيهية، ويتم ذلك عن طريق البوابة اإللكترونية للترفيه، والتي تضمنت ثالث منصات 

تخــدم قطــاع الترفيــه في المملكة، وتشــمل المرافق الترفيهية والتراخيص وتســجيل المورديــن22. 

وقد ســعت إدارة هيئة الترفيه من هذا الخطوة إلى تيســير االســتثمارات في هذا القطاع، وتمكين 

مــوردي القطــاع مــن معرفــة المجــاالت واألماكن التي بإمكانهم اســتغالل أموالهم فيها.

5- إنشــاء صناديق وتأســيس شــركات بالتنســيق مع صندوق االســتثمارات العامة، إذ إنه بناء 

علــى التنظيمــات الملكيــة الصــادرة فــي أكتوبــر 2016، تــم منــح هيئــة الترفيــه الشــخصية االعتباريــة 

واالســتقالل المالــي واإلداري؛ وذلــك بهــدف تمكيــن الهيئــة مــن تنظيــم قطــاع الترفيــه وتطويــر 

مقاوماتــه، دون اإلخــالل باختصاصــات ومســؤوليات الجهــات األخــرى، وســرعة تلبيــة احتياجــات هــذا 

القطــاع دون تأخيــر قــد يحصــل فيمــا إذا أولــي تنظيم أنشــطة الترفيه بهيئــة أو وزارة قائمة ســلًفا23.

َعت  6- التعاون مع الهيئات اإلقليمية والدولية، وتبادل الخبرات معها، فعلى سبيل المثال وقَّ

الســعودية خمــس اتفاقيــات مــع كبــرى شــركات الترفيــه فــي العالــم، وذلــك خــالل قمــة عقدتهــا 

الهيئة في لوس أنجلوس في أبريل 2018 تحت اسم »مستقبل الترفيه في المملكة«. وتضمنت 

االتفاقيات »إنشــاء عدد من الفعاليات المخصصة للمملكة، إضافة إلى إنشــاء عدد من المواقع 

20 هيئة الترفيه ودعم تمويل رواد األعمال، رواد األعمال، (31/12/2020)، تم االطالع بتاريخ 
 .https://www.rowadalaamal.com/?p=115608 (11/08/2021)

21 »هيئة الترفيه« تمنح صالحية إنشاء صناديق وتأسيس شركات بالتنسيق مع »صندوق 
/com.maaal//:https (19/08/2021) االستثمارات«، صحيفة مال، (19/10/2016)، تم االطالع بتاريخ

.20161029/132185/archives

22 الهيئة العامة للترفيه تدشن بوابتها الجديدة، موقع جريدة الجزيرة، (بدون)، تم االطالع بتاريخ 
.NWFJj32/ly.cutt//:https (04/09/2021)

23 منح »هيئة الترفيه« صالحية إنشاء صناديق وتأسيس شركات، موقع صحيفة المرصد، 
.jWYj9UT/ly.cutt//:https (2021/٠٩/٠٤) (2016)، تم االطالع بتاريخ
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الخاصــة بالفعاليــات«24، وهنــاك عــدد كبيــر مــن االتفاقيــات التــي أبرمتهــا المملكــة منــذ إنشــاء هيئــة 

الترفيه، وكلها تنصب في دعم وتطوير قطاع الترفيه في المملكة.

الضوابــط  مــن  عــدًدا  تضــع  أن  للهيئــة  يمكــن  التنفيذيــة،  اإلجــراءات  هــذه  مقابــل  فــي 

الالزمــة المتعلقــة بمعاييــر إقامــة النشــاطات الترفيهيــة، وضوابــط قيــاس األداء فــي قطــاع 

الترفيــه، كمراعــاة األخــالق والقيــم اإلســالمية والثقافــة االجتماعيــة للمملكــة، وعــدم اإلســاءة 

لألشــخاص أو الهيئــات الحكوميــة، واتخــاذ كل إجــراءات األمــن والســالمة فــي مواقــع النشــاط 

الترفيهــي.

24 »هيئة الترفيه« تبرم 5 اتفاقيات مع كبرى شركات الترفيه في العالم، موقع أرقام، 
7TpJBsE/ly.cutt//:https (30/09/2021) (2018/04/05)، تم االطالع بتاريخ



14

الهيئة العامة للترفيه في السعودية ... ومشروع التغيير االجتماعي واالقتصادي

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

المحور الثاني: مشروع التغيير االجتماعي لهيئة الترفيه

َفــَرَض التقــدم التقنــي وعناصــر العولمــة علــى المجتمعــات مــن حــول العالــم، التفاعــل مــع 

التغييــرات المســتمرة فــي مختلــف القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، حيــث 

ترتــب علــى الحكومــات اتخــاذ قــرارات تواكــب الجديــد فــي المفاهيــم السياســية والعالقــات 

االقتصاديــة والوســائل االجتماعيــة المشــتركة ومــا إلــى ذلــك. 

وقــد مــرت المملكــة العربيــة الســعودية بمراحــل عديــدة في تطويــر مفاهيمهــا المجتمعية 

للعالقــات االجتماعيــة بيــن أفرادهــا، منــذ تأريــخ تأســيس الدولــة إلــى الفتــرة الحاليــة، وتحــاول 

الرؤيــة الحاليــة إحــداث تغييــر جديــد فــي بنيــة المجتمــع، مــن خــالل عــدد مــن األهــداف المرتبطــة 

بالفــرد فــي المملكــة، وبطبيعيــة عالقتــه داخــل المجتمــع، والتــي ُاتبعــت بعــدد مــن الخطــط 

والقــرارات الحكوميــة للوصــول إلــى تحقيقهــا عــام 2030.

وعلــى الرغــم مــن تأكيــد الرؤيــة المســتمر علــى تعزيــز هويــة المجتمــع، كونها ركيزة أساســية 

لرؤيــة المملكــة التــي تمثلــت فــي (مجتمــع حيــوي: قيمــه راســخة، بيئتــه عامرة، بنيانــه متين)، إال 

ــر االجتماعــي والثقافــي الــذي يمــرُّ بــه المجتمــع الســعودي؛  أنــه ال يمكــن إنــكار أن مظاهــر التغيُّ

ت إلــى ظهــور أنمــاط جديــدة مــن  نتيجــة المســتجدات التــي طــرأت علــى ســطحه االجتماعــي، أدَّ

الســلوك االجتماعــي والقيــم الثقافية25.

هــذه األنمــاط الجديــدة مــن القيــم والتوجهــات رفضهــا الكثيــر مــن أفــراد الشــعب؛ الذيــن 

ــل بهــا آخرون، وفــي هذا المبحث ســنتناول 
ِ
يــرون أنهــا تتنافــى مــع هويــة المجتمــع، فــي حيــن َقب

المجتمــع  طبيعــة  فــي  تغييــرات  مــن  تحدثــه  أن  يمكــن  ومــا  التوجهــات،  هــذه  تأثيــر  مــدى 

الســعودي. 

ر االجتماعي في المجتمع السعودي، القضية الثالثة في ملتقى  25 نورة الصويان، تحديات التغيُّ
/ly.cutt//:https (06/11/2021) أسبار، التقرير الشهري رقم (60)، فبراير 2020، تم االطالع بتاريخ

cTe8IUr
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أوًلا: الخصائص الثقافية للمجتمع السعودي

يعــد تأســيس المجتمــع الســعودي فــي عهــد الملــك عبــد العزيــز آل ســعود مــن أكبــر 

عمليــات التغييــر االجتماعــي التــي شــهدتها شــبه الجزيــرة العربيــة، فخاللهــا تمكــن الملــك 

عبــد العزيــز مــن توحيــد مجتمعــات البــدو تحــت قيــادة سياســية واحــدة، وتمكينهــم مــن عناصــر 

الحضــر واالســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي، واالنتقــال بهــم مــن مرحلــة مجتمعات 

ــة المدنيــة، وقــد اســتعمل  ــة المجتمــع الممتلــك لعناصــر الدول البــداوة المتفرقــة إلــى مرحل

التغييــر  فــي  والتوطيــن« كعمليتيــن متالحقتيــن  »الهجــر  اســتراتيجية  العزيــز  عبــد  الملــك 

الهيكلــي للمجتمــع الســعودي؛ بهــدف احتــواء القبائــل وتوحيــد أراضــي المملكــة26.

إذ قــام الملــك عبــد العزيــز بتوطيــن البــدو فــي مــدن الحضــر؛ بغــرض تنميــة الحــس الوطنــي 

ألفــراد القبائــل؛ ليكــون انتماؤهــم لــألرض التــي يقطنــون فيهــا، وتجميــع القبائــل تحــت رايــة 

البلــد الواحــد، ومــع عمليــات الهجــر والتوطيــن المســتمرة بــدأت مالمــح البــداوة باالختفــاء، 

ــة الثمانينيــات، بعــد أن  وصــارت نســبة البــدو الرحــل فــي البــالد ال تتجــاوز نســبة 3 % فــي بداي

كانــت النســبة تزيــد عــن  80 % فــي بدايــات تأســيس الدولــة الســعودية27.

أســهمت هــذه االســتراتيجية فــي االنتقــال التدريجــي للمجتمــع الســعودي مــن المجتمــع 

القبلــي إلــى مجتمــع الدولــة، وقد اتســمت مراحــل االنتقال بالمحافظة الشــديدة على العادات 

والتقاليــد الخاصــة بالبــدو الرحــل، والحــرص علــى كســب والء القبائــل، بعــدم تجــاوز القواعــد 

ــة للمعامــالت بيــن  ــة التــي وضعتهــا القبيل ــر والقيــم االخالقي ــة والمعايي ــة الموروث االجتماعي

أفرادهــا.

اســتمرت هذه المحافظة حتى مرحلة الطفرة النفطية للمملكة وما بعدها في ســبعينيات 

وثمانينيــات القــرن الماضــي، إذ تــم إضفــاء صفــة الشــرعية والحماية للجوانب الثقافية المعنوية 

فــي سياســة التحــول االجتماعــي، بمــا أدى إلــى صعوبــة الفصــل بيــن النمــاذج الروحيــة واألخالقيــة 

ــة  ــة الشــائعة فــي المجتمــع الســعودي، وأصبحــت كتل ــة عــن بعــض العناصــر الثقافي المقبول

واحــدة يصعــب التمييــز فيهــا بيــن القيــم الدينيــة والعــادات والتقاليــد االجتماعيــة28.

26 عامر الشهري، الترفيه والتحوالت االجتماعية في المجتمع السعودي الشباب مثاًلا تطبيقًيا، 
مجلة البحث العلمي في اآلداب، العدد 20، الجزء 10، 2019، 433.

27 فهد الغفيلي، التغير االجتماعي مظاهر التغير في المجتمع السعودي (المظاهر المادية 
والثقافية)، الطبعة األولى، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2012، 66، 67.

28 محمد السيف، المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي، الطبعة الثانية، دار الخريجين للنشر، 
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والفعــل الترفيهــي داخــل المجتمــع الســعودي، ارتبــط كثيــًرا فــي فتــرة مــا قبــل اكتشــاف 

النفــط بالطبيعــة القبليــة المحافظــة، إذ مورســت الرقصــات الشــعبية واأللعــاب الحركيــة 

والصيــد والرمايــة وغيرهــا مــن األنشــطة الترفيهيــة التــي تتناســب مــع قيــم المجتمــع وعادتــه 

المحافظــة، وقــد اســتمرت هــذه األنشــطة بعــد اكتشــاف النفــط إلــى الفتــرة الحاليــة لكــن 

بوتيــرة أقــل، حيــث إن مدخــالت الحيــاة الحضريــة أســهمت فــي تغييــر أنشــطة المجتمــع 

الترفيهيــة، فانعكــس أكثرهــا علــى أنشــطة التســوق، كالفعاليــات العائليــة فــي المنتجعــات 

ــة، والســفر للخــارج. ــر الداخلي واالســتراحات الخاصــة، فضــًلا عــن رحــالت الب

وعلــى الرغــم مــن أن المملكــة شــهدت تغييــرات هائلــة بعــد الطفــرة النفطيــة علــى مختلــف 

أصعــدة مؤسســات الدولــة وشــرائح المجتمــع، إال أنــه لــم يتــم إيــالء االهتمام بإنشــاء األماكن 

الترفيهيــة التــي تغطــي احتياجــات مختلــف الفئــات العمريــة بالقــدر الكافــي، وكذلــك غابــت 

الفعاليــات الترفيهيــة واألنشــطة الثقافيــة أيــام األعيــاد والعطــل الرســمية، وعانــى القطــاع 

الخــاص مــن قصــور كبيــر فــي مجــال الترفيــه، بتقديمــه لمنتــج غالــي الثمــن وال يتناســب مــع 

متوســط دخــل الفــرد، وهــو مــا أدى إلــى عــزوف جماعــي عــن األنشــطة الترفيهيــة فــي القطــاع 

الخــاص29.

وال يعنــي هــذا القصــور خلــو المملكــة تماًمــا مــن األنشــطة الترفيهيــة ووســائلها المتنوعة، 

فقــد احتــوى المجــال العــام للمملكــة علــى عــدد مــن األنشــطة المنســجمة مــع طبيعــة حيــاة 

أفــراد المجتمــع والقيــم الســائدة، كالفعاليــات واألمســيات فــي الحــرم الجامعــي والمدرســي، 

والمشــاركة فــي المعــارض الفنيــة واألدبيــة، والذهــاب إلــى الرحــالت الخلويــة البريــة، وإقامــة 

المعســكرات الصيفيــة، وارتيــاد الحدائــق العامــة، وزيــارة المحميــات الطبيعيــة والنــوادي 

الرياضيــة، والمشــاركة فــي المســابقات الثقافيــة والرياضيــة.

كذلــك كانــت هنــاك فعاليــات موســيقية تراعــي الــذوق العــام المحلــي، كاألهازيــج الشــعبية 

والغنــاء الجماعــي فــي المناســبات واألعيــاد والحفــالت الموســيقية الموجــودة منــذ إنشــاء 

المملكــة، وفيهــا يتــم مراعــاة الفصــل بيــن الجنســين، وعلــى ســبيل المثــال يذكــر عبــد الرحمــن 

اللهبــي، عــازف »كمــان هــاو«، فــي مذكراتــه »رجــال الطــرب الحجــازي« أن الفنــان طــالل مــداح 

أقــام عــام 1960 حفلــة مــن حفالتــه الخاصــة التــي تقــام للملك ســعود، وغنى أولــى أغانيه (وردك 

يــا زارع الــورد)، بالتعــاون مــع فريــق عمــل كامــل مــن ملحنيــن وفنييــن30.

الرياض، 2003، 19.

29 عامر الشهري، مرجع سابق، 430.

30 أحمد الواصل، مسيرة الغناء السعودي. تجارب ومراحل في استراتيجية الذاكرة المستمرة، 



17

الهيئة العامة للترفيه في السعودية ... ومشروع التغيير االجتماعي واالقتصادي 

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

فــي  ســعوديين  مطربيــن  ويســتضيف  حفــالت،  ينظــم  الرســمي  التلفزيــون  كان  كذلــك 

أمســيات غنائيــة كبيــرة، إضافــة إلــى األنديــة الرياضيــة التــي كان مســموًحا لهــا بــأن تنظــم 

الحفــالت الغنائيــة لكبــار النجــوم الســعوديين والخليجييــن والعــرب، ويشــهد التاريــخ القريــب 

-خاصــة فــي عقــد الثمانينيــات الميــالدي- علــى حفــالت شــهيرة نظمتهــا األنديــة فــي مختلــف 

مناطــق المملكــة، أحياهــا طــالل مــداح ومحمــد عبــده وفهــد بــن ســعيد وســالمة العبــد هللا 

وســعد جمعــة وغيرهــم31.

وقــد شــهدت المملكــة نمــاذج احتفاليــة كبيــرة، مثــل حفــل نــادي الهــالل عــام 1980م والــذي 

شــارك فيــه طــالل مــداح ومحمــد عبــده وحمــدي ســعد وفنانــي الخليــج، ثــم حفلــة النصــر عــام 

1981م مــع طــالل مــداح ومحمــد عبــده والعراقــي ســعدون جابــر، وحفــل نــادي الريــاض 1983م 

ــة الهــالل 1985م  بمشــاركة المطــرب فهــد بــن ســعيد وعــدد مــن الفنانيــن األخريــن، ثــم حفل

وقدمهــا عبــد هللا الرويشــد وســعد جمعــة وســعدون جابــر وغيرهــم مــن الفنانيــن، تبعــه 

النصــر بإقامــة حفلــة غنائيــة شــارك فيهــا الفنــان فهــد بــن ســعيد. وباإلضافــة إلــى الحفــالت 

الموســيقية، كانــت هنــاك المهرجانــات الفنيــة، كمهرجــان »المفتاحــة« فــي مدينــة أبهــا (-1998

2007)، والــذي أصبــح مــن أهــم المهرجانــات الفنيــة علــى مســتوى العالــم العربــي، وتزامــن 
معــه مهرجــان »جــدة غيــر« الــذي اســتمر مــن 2002 حتــى 2009. 32

فــي المقابــل كان هنــاك حظــر علــى وســائل ترفيــه أخــرى مثــل دور الســينما، ففــي عــام 1950 

تــم افتتــاح بعــض دور الســينما فــي جــدة والطائــف مثــل ســينما »الششــة« وســينما »نــادي 

الضبــاط« وغيرهــا، إال أنهــا أغلقــت تماًمــا فــي 1976؛ نتيجــة تنامــي دعوات رجــال الدين والعلماء 

بإيقافهــا33. وقــد صــدر تعميــم مــن الملــك فيصــل ســنة 1966 جــاء فيــه »أمــا الســينما فــال 

يســمح لذويهــا بعرضهــا فــي أماكــن عامــة مطلًقــا، ومــن يلقــى القبــض عليــه يجــازى بمصــادرة 

اآللــة واألفــالم، والســجن والجلــد«34، وبعــد صــدور التعميــم كانــت هنــاك عــدد مــن االجتهــادات 

الفرديــة لفتــح دور ســينما فــي بعــض األنديــة الرياضيــة، إال أن هــذه المحــاوالت انتهــت تماًمــا 

فــي فتــرة الســبعينيات. 

مجلة الفيصل، العدد 477-478، 2016، 27.

31 عبد الرحمن الناصر، الحفالت الغنائية داخل المملكة ... تاريخ كبير من الثقافة والفن والترفيه، 
.alriyadh.www//:https (06/11/2021) جريدة الرياض، (18/07/2016)، تم االطالع بتاريخ

1519508/com

32 عبد الرحمن الناصر، المرجع نفسه، (06/11/2021).

33 فهد الغفيلي، مرجع سابق،81.

34 فهد الغفيلي، مرجع سابق،220.
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وقــد تميــزت تلــك الفتــرة باالنســجام شــبه الكامــل بيــن الدولــة والمجتمــع، ثــم مــع ظهــور 

الرؤيــة بــدأت الفجــوة تتســع بيــن القيــم والعــادات الموروثــة وبيــن حــاالت التحديــث الجديــدة، 

وقــد نصــت وثيقــة رؤيــة 2030 علــى أن الفــرص الثقافيــة والترفيهيــة المتوافــرة حالًيــا ال ترتقــي 

إلــى تطلعــات المواطنيــن والمقيميــن، وال تتــواءم مــع الوضــع االقتصــادي المزدهــر الــذي 

تعيشــه المملكــة35.

ثانًيا: هيئة الترفيه والعقد االجتماعي للمجتمع السعودي

ُيعتبــر تومــاس هوبــز وجــون لــوك وجــان جــاك روســو مــن الدعــاة الرئيســيين لنظريــة العقــد 

االجتماعــي36. إال أن لــدى كًلا مــن هوبــز ولــوك وروســو تفســيرات مختلفــة للعقــد االجتماعــي، 

فمثــًلا يفتــرض هوبــز أن تحقيــق العقــد االجتماعــي يتطلــب أن يتخلــى كل فــرد عــن حقوقــه 

وســلطاته الطبيعيــة لـــ »قــوة مشــتركة« مــن شــأنها أن تمنحــه األمــن والحماية، فــي حين يرى 

ــا يالئــم  لــوك أن األفــراد هــم مركــز العقــد االجتماعــي، وأنهــم هــم مــن يخلقــون عقــًدا اجتماعًي

شــروطهم، أمــا روســو فقــد أفتــرض مثــل هوبــر، أن العقــد االجتماعــي يأتــي بتنــازل األفــراد عــن 

حقوقهــم الطبيعيــة، إال أنــه أكــد علــى جوهريــة الســيادة الشــعبية علــى العقــد االجتماعــي، وأن 

تنــازل األفــراد عــن حقوقهــم ال يمنــح الحــكام الســلطة المطلقــة عليهــم، بــل يخلــق ســيادة 

شــعبية مــن التنــازل الجماعــي لألفــراد37.

ــه مجموعــة مــن  ــة الســعودية، ُينظــر للعقــد االجتماعــي علــى أن بالنســبة للمملكــة العربي

االتفاقيــات المتعــددة والضمنيــة التــي أبرمتهــا الســلطة الحاكمــة مــع فئــات مختلفــة مــن 

المجتمــع منــذ إنشــاء المملكــة، وهــم بقيــة أفــراد العائلــة المالكــة ورجــال الديــن ونخــب رجــال 

األعمــال وزعمــاء القبائــل وزعمــاء الفئــات االجتماعيــة المختلفــة، بهــدف اســتقرار الحكــم علــى 

كل أراضــي المملكــة38.

اإلنفــاق  علــى  النفــط،  اكتشــاف  منــذ  الســعودية  فــي  االجتماعــي  العقــد  اعتمــد  وقــد 

اعتــاد  وقــد  المجتمــع،  العيــش ألفــراد  رفاهيــة  توفيــر  فــي  الحكومــة  قبــل  مــن  الالمحــدود 

35 خالد الرديعان، معالجات تحليلية وتوصيات عملية حول رؤية المملكة 2030 ومنجزاتها، مركز 
أسبار للدراسات والبحوث عن ملتقى أسبار، 2018، 25. 

Musa Muhammad & Titus Monday, Social Contract Theories of Hobbes, Locke, and Rous- 36
 seau: An Extrapolation of Point of Harmony and Tensions, Educational Resurgence Journal

.Volume 2. Issue 4. July 2020. 124

.Musa Muhammad & Titus Monday, Ibid, 126 37

Jane Kinninmont. Vision 2030 and Saudi Arabia’s Social Contract Austerity and Transfor- 38
.mation, Chatham House, Middle East and North Africa Program, July 2017.17
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المســاعدات  تشــمل  والتــي  الكبيــرة،  الماليــة  المعونــات  هــذه  علــى  الســعودي  المجتمــع 

لتحمــل تكاليــف المعيشــة، واإلعفــاء مــن الضرائــب؛ مقابــل تقديــم الــوالء للحكــم القائــم فــي 

المملكــة.

ولعــدة عقــود حافظــت المملكــة علــى مكانتهــا دولــة ريعيــة لشــعبها، فالــكل يعتمــد علــى 

الدولــة، إال أن سياســات التقشــف التــي اتخذتهــا المملكــة لمواجهــة التراجــع الحــاد لإليــرادات 

الماليــة الناتجــة عــن هبــوط أســعار النفــط منــذ منتصــف 2014، أدى إلــى تغييــر معادلــة الدعــم 

الحكومــي الالمتناهــي للشــعب الســعودي. ونتــج عــن ذلــك خفــض الدعــم عــن الطاقــة والميــاه 

والكهربــاء نهايــة عــام 201539، باإلضافــة إلــى إلغــاء البــدالت والمزايــا الســنوية للموظفيــن 

الحكومييــن، البالــغ عددهــم مليــون و250 ألــف موظــف، والتــي أصبحــت تركيبــة دائمــة لتعزيــز 

حــزم األجــور دون زيــادة الراتــب األساســي، ومــن الصعــب اســتغناؤهم عنهــا، كمــا تــم خفــض 

رواتــب الــوزراء بنســبة 20 ٪ ، إضافــة إلــى خفــض مكافــآت أعضــاء مجلــس الشــورى بنســبة           
15 %؛ فــي محاولــة لترشــيد اإلنفــاق40

تمــت هــذه اإلجــراءات دون مراعــاة كاملــة آلليــات الرعايــة االجتماعيــة التعويضيــة لمعالجــة 

ــة الشــخصية، وهــو بــال شــك فــي حــال عــدم اتخــاذ أي  ــر المتوقــع علــى الفقــر أو المديوني األث

تدابيــر وقائيــة فإنــه قــد يــؤدي إلــى انهيــار العقــد االجتماعــي للبلــد، وإثــارة اضطرابــات اجتماعيــة 

تكــون المملكــة فــي غنــى عنهــا، ومــا يتبعهــا مــن آثــار ســلبية علــى عالقــات المملكــة مــع الخارج، 

واإلضــرار بمكانتهــا فــي النظــام العالمــي41.

كذلــك وفــي ســياق رؤيــة 2030 لإلصــالح االقتصــادي، وضعــت وزارة المالية خطــة إلدارة جباية 

الضرائب، بحيث يتم جباية ضرائب جديدة على »كماليات« غير محددة على األثرياء السعوديين، 

باإلضافــة إلــى فــرض تعرفــة كهربــاء ومــاء أعلى على األثرياء، وذلك في ســبيل مســاعي الحكومة 

إلــى مســاعدة الطبقَتيــن الوســطى والدنيــا بصــورة مباشــرة، مــن خــالل التحويــالت النقديــة 

االســتهدافية التــي ســتعوِّض عــن ارتفــاع تكلفــة المعيشــة جــراء خفــض الدعــم الحكومــي42. 

39 السعودية: رفع الدعم عن أسعار البنزين والكهرباء والمياه والصرف الصحي، صحيفة حديث 
.lThW0C4/ly.cutt//:https (03/09/2021) العالم، (29/12/2015)، تم االطالع بتاريخ

40السعودية...تخفيض راتب الوزير 20 % وعضو »الشورى« 15 %، العربية نت، (26/09/2016)، تم 
.FThRT8L/ly.cutt//:https (03/09/2021) االطالع بتاريخ

 Mohammed Nuruzzaman, Saudi Arabia’s ‘Vision 2030’: Will It Save or Sink the Middle  41
East? E-International Relations Website, (10/07/2018), Accessed on (02/09/2021) https://

cutt.ly/IWW1PLr

42 ماثيو ريد، الرؤية السعودية 2030: الرابحون والخاسرون، مركز كارنيغي، (02/08/2016)، تم االطالع 
64228/sada/org.carnegieendowment//:https (04/09/2021) بتاريخ
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هــذه اإلجــراءات المتخــذة نحــو مكــون بــارز فــي العقــد االجتماعــي الــذي جمــع حــكام المملكــة 

مــع كبــار التجــار ورجــال اإلعمــال، كان يجــب أن تتبعهــا سياســيات أخــرى تجلــب اســترضاء هــذا 

ــدة لخفــض حــدة الســخط الشــعبي  ــا جدي ــى المملكــة أن تتخــذ طرًق المكــون، لذلــك ربمــا عل

وزيــادة الدعــم للحكومــة وخططهــا الجديــدة، وأنجــع الطــرق وأســهلها فــي تحقيــق هــذه 

الغايــة كانــت بتشــجيع القطــاع الخــاص، وإزالــة القيــود التــي يواجههــا. 

ثالًثا: هيئة الترفيه والحريات العامة

علــى الرغــم مــن توجهــات حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بافتتــاح عهــد جديــد إلدارة 

ــل  المملكــة فــي مختلــف الجوانــب السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، إال أنهــا لــم تُفعِّ

الخطــوة ذاتهــا فيمــا يتعلــق بالحريــات العامــة، ولعــل حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية 

تريــد مــن اإلصالحــات التــي تجريهــا أن تجســد مفهــوم الحريــات الشــخصية، وتمنــح أفــراد 

المجتمــع مجــاًلا أوســع فــي التصــرف وممارســة أنشــطتهم الخاصــة، إال أن مفهــوم الحريــات 

العامــة لــم يلــق نفــس االهتمــام مــن جانــب الحكومــة.

وقــد أشــارت عــدد مــن التقاريــر الدوليــة إلــى أن هنــاك فجــوة بيــن الحريــات العامــة والحريــات 

الخاصــة؛ نتيجــة التحــوالت الحاليــة، ومنهــا تقريــر لمنظمــة »هيومــن راتيــس واتــش« الصــادر 

فــي مايــو 2018، والــذي أشــار إلــى وجــود حــاالت مــن االعتقــاالت التعســفية، واالحتجــاز مــن 

دون محاكمــة، وخضــوع البعــض لمحاكمــات ال تراعــي حقــوق المدعــى عليهــم43، وهــو مــا أضــر 

بصحة خطوات اإلصالح التي تجريها المملكة في الفترة الراهنة. 

ــًدا لحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية، وبمــا أن جمهــور  تعــد هيئــة الترفيــه إنجــاًزا جدي

هــذه الهيئــة هــو الشــعب، فإنــه يمكــن أن ُيفتــح المجــال لتقييــم هــذه التجربــة فــي بداياتهــا، 

ففــي المملكــة مــن الكــوادر العلميــة واألدبيــة والفنيــة واألكاديميــة مــا يكفــي لتقييــم الهيئــة، 

إضافــة إلــى فتــح المجــال إلبــداء المالحظــات والمقترحــات التطويريــة؛ حتــى تســتطيع الهيئــة 

تلبيــة رغبــة جمهورهــا، وأن تشــكل حــًلا بديــًلا لهــم عــن الســفر خــارج المملكــة، ففــي الفــن 

الوطنــي بدائــل كثيــرة مقبولــة لــدى الشــعب، كمــا أن مــن خصائــص المجتمــع الســعودي التــي 

دأب عليهــا ســابًقا الجمــع بيــن األصالــة والمعاصــرة، فهــو ال يحــب مــن الجيــد إال مــا كان 

منســجًما مــع أصالتــه، وهــذا التحــدي مــن المهــم االلتفــات إليــه؛ لضمــان النجــاح االســتراتيجي 

43االحتجاز التعسفي يطال اآلالف في السعودية، هيومن رايتس ووتش، (06/05/2018)، تم 
.https://cutt.us/bLIgj (04/11/2021) االطالع بتاريخ
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للرؤيــة الجديــدة، وإصــالح التحديــات والعوائــق التــي يمكــن أن تعيــق نجــاح الهيئــة.

إضافــة إلــى تشــجيع األصــوات المخلصــة للملكــة التــي أبــدت وتبــدي رأيهــا حــول أنشــطة 

الهيئــة، وهــؤالء يمكــن توفيــر منــاخ آمــن لهــم لالســتفادة مــن آرائهــم، إذ مــن الممكــن أن 

يســاهم تخفيــف القيــود عــن إبــداء اآلراء المتنوعــة، والســماح للمواطنيــن بمزيــد مــن الحريــة 

للتعبيــر عــن أفكارهــم وإبداعاتهــم، وإنشــاء الجمعيــات والمؤسســات فــي رفــع مســتوى 

التنميــة البشــرية، وهــو جــزء مــن األهــداف المعلنــة لرؤيــة 2030، وكل هــذه اإلجراءات ســتمكن 

حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن الحصــول علــى دعــم شــعبي للتغييــرات االجتماعيــة. 

رابًعا: المجتمع السعودي وهيئة الترفيه

تأثــر المجتمــع الســعودي بدعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب المتعلقــة بإعــادة النــاس 

إلــى الديــن الحنيــف فــي كل معامالتهــم الحياتيــة، وهــو مــا جعــل الديــن يعــد مــن أهــم الضوابــط 

االجتماعيــة للمحافظــة علــى النظــام العــام والســلوك داخــل المجتمــع، وعندمــا تــم توحيــد 

1932، تــم الحــرص علــى هيكلــة هيئــة تراعــي الضبــط االجتماعــي كجــزء مــن  المملكــة عــام 

المؤسســة الدينيــة، وهــي هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر44.

بــل إن الملــك عبــد العزيــز حــرص علــى إنشــاء هــذه الهيئــة فــي منطقــة نجــد عــام 1926، 

أي قبــل ســت ســنوات مــن توحيــد البــالد، وتبعهــا إنشــاء للهيئــة فــي الحجــاز فــي 1927، ومــن 

ثــم توالــت الهيئــات فــي عمــوم  مناطــق الحجــاز خــالل الفتــرة التاليــة، إلــى أن تــم إنشــاؤها 

فــي معظــم أراضــي الدولــة مثــل نجــران وجــازان والباحــة وتبــوك عــام 1954، وفــي 1980 تــم 

إصــدار نظــام يوضــح عمــل الهيئــة وصالحياتهــا وواجباتهــا وغيــره، وهــذه الترتيبــات تــدل علــى 

أن الهيئــة ومجــال عملهــا لــم تكــن يوًمــا أمــًرا طارئـًـا علــى المجتمــع الســعودي وال علــى طبيعــة 

الحكــم فــي المملكــة، بــل إنهــا متجــذرة فــي كيــان الحكــم األساســي للدولــة45.

اســتمرت الهيئــة فــي عملهــا لمــا يقــرب مــن ســبعين عاًمــا، قامــت خاللهــا بإرشــاد النــاس 

التبــاع التعليمــات الدينيــة واالبتعــاد عــن نهــج العــادات التــي ال تتــالءم مــع القواعد اإلســالمية، 

فتراقــب المحــالت التجاريــة والشــوارع العامــة ومــدارس البنــات وأماكــن العمــل خصوًصــا 

أفــراد المجتمــع للمبــادئ اإلســالمية فــي  التأكــد مــن تطبيــق  المتعلقــة بالنســاء؛ بهــدف 

معامالتهــم، فضــًلا عــن حــث أفــراد المجتمــع علــى احتــرام مواعيــد الصــالة، ومنــع االختــالط 

فــي األســواق واألماكــن العامــة، والتــزام النســاء باللبــس المحتشــم، وغيرهــا مــن األعمــال 

44 محمد السيف، مرجع سابق، 155، 156.

45 فهد الغفيلي، مرجع سابق، 95، 96.
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التــي ال تخلــو مــن األخطــاء فــي بعــض الممارســات مثــل أي جهــاز رســمي أو مدنــي.

ومــع اإلعــالن عــن إنشــاء هيئــة الترفيــه التــي ُأريــد منهــا أن تمثــل مشــروًعا ثقافًيــا سياســًيا 

ــا فــي التغييــر، ُقلــص أداء هيئــة األمــر بالمعــروف، وتنامــى أداء هيئــة الترفيــه، والتــي  اقتصادًي

ســعت إلــى خلــق حالــة مــن التغييــر، يــرى فيهــا أفــراد مــن المجتمــع الســعودي أنهــا تتنافــى مــع 

الروابــط الدينيــة، وتحــول المملكــة مــن دولــة تحــرص علــى التمســك بقيمهــا واالســتفادة مــن 

أدوات العصــر، إلــى دولــة ال تراعــي القيــم الدينيــة والمجتمعيــة.

وقــد تصاعــدت المعــارك الكالميــة على وســائل التواصــل االجتماعي، والمقــاالت الصحفية 

والمواقــع اإلخباريــة مــن قبــل معارضــي الهيئــة تنديــًدا بأدائهــا، وانتقــاًدا ألنشــطتها، حيــث 

أطلــق  عــدد مــن الســعوديين بعــض األوســمة علــى تويتــر مــن بينهــا »هيئــة الترفيــه تســعى 

تخالــف  الترفيــه  و«هيئــة  بنــاء«  ترفيــه  و«نحــو  الترفيــه«  هيئــة  مــن  للــه  و«نبــرأ  للتغريــب« 

الدســتور«؛ وذلــك بهــدف التعبيــر عــن وجهــة نظرهــم التــي تــرى أن األنشــطة القائمــة ســبًبا 

مــن أســباب نشــر الرذيلــة والفســاد فــي المجتمــع؛ كونهــا تقــوم برعايــة فعاليــات غنائيــة 

وترفيهيــة مختلطــة لــم يعتــد عليهــا المجتمــع الســعودي، كمــا ظهــر  علــى الجانــب اآلخــر فريــق 

مــن المؤيديــن ألنشــطة هيئــة الترفيــه بأوســمة مثــل: »كلنــا هيئــة الترفيــه« و«هيئــة الترفيــه 

تجمعنــا« و«هيئــة الترفيــه تســعدنا«، والتــي تعبــر عــن دعمهــم للهيئــة وتأييدهــم لهــا.

هر األوســمة المتضادة حالة من االنقســام الحاد داخل المجتمع، الذي ظل متماســًكا 
ِ

تُظ

علــى مــدى العقــود الماضيــة، ففــي كل مــرة تعلــن فيهــا هيئــة الترفيــه عــن مواســم ترفيهيــة 

أو مهرجــات تفاعليــة، تبــرز مالمــح الخــالف والغضــب بيــن شــرائح المجتمــع الســعودي علــى 

منصــات التواصــل االجتماعــي، وفــي حــال لــم يتــم تــدارك هــذا األمــر، واســتمر التبايــن علــى مــا 

هــو عليــه، فإنــه قــد ُيحــدث اضطراًبــا ثقافًيــا واجتماعًيــا، ينعكــس ســلًبا علــى االســتقرار داخــل 

المملكــة، خاصــة إذا مــا تداخــل مــع ســوء األحــوال االقتصاديــة.

وعنــد مراجعــة فعاليــات هيئــة الترفيــه نجــد أن أغلبهــا يتركز في إقامة الحفالت الموســيقية 

ضدهــا،  الســعودي  المجتمــع  وقــف  لطالمــا  التــي  تلــك  المفتوحــة،  الطربيــة  واألمســيات 

وأصبحــت عنــده مــن الممنوعــات، نتيجــة حالــة االنســجام بينــه وبيــن المؤسســة الدينيــة مــن 

جهــة، وبيــن المؤسســة الدينيــة ومؤسســة الحكــم مــن جهــة أخــرى. 
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المحور الثالث: مشروع التغيير االقتصادي لهيئة الترفيه

رؤيــة  أن  إال  المجــاالت،  مــن  عــدد  فــي  للســياحة منــذ نشــأتها  العامــة  الهيئــة  نشــطت 

المملكــة 2030 تعلــن أنهــا أكثــر طموًحــا، حيــث تســعى لتأســيس مركــز لوجيســتي عالمــي علــى 

أراضيهــا فــي الســفر والتنقــل، وتأمــل مــن خاللــه أن يكــون قطــاع الســفر والســياحة القطــاع 

الثانــي بعــد النفــط مــن حيــث المــوارد الداخليــة، حيــث تمتلــك المملكــة مــن المقومــات الماديــة 

والجغرافيــة مــا يشــجعها علــى تبنــي مشــروع تنميــة قطــاع الســياحة لديهــا، واســتهداف مــا 

يقــدر بحوالــي 100 مليــون ســائح بحلــول عــام 203046.

هــذا اإلعــالن الــذي تســعى لــه حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية، يعــود إلــى ضعــف إدارة 

المــوارد الماديــة، وقلــة وجــود الكــوادر المؤهلــة إلدارة المؤسســات الحكوميــة أو الخاصــة 

فــي مختلــف القطاعــات الخدميــة والتشــغيلية، وهــذا مــا ســاهم بشــكل أو بآخــر فــي إضعــاف 

الخطــط الحكوميــة الســتغالل قطــاع الســياحة علــى مــدى األعــوام الماضيــة، وهــو مــا يشــجع 

أخــرى  وتنميــة قطاعــات  جديــدة،  اقتصاديــة  تبنــي خطــط  علــى  الحاليــة  الســعودية  اإلدارة 

فــي اقتصاديــات المملكــة غيــر النفطيــة، وإنشــاء مبــادرات متنوعــة؛ تهــدف إلــى تدعيــم رؤى 

المملكــة للتغييــر االقتصــادي حتــى عــام 2030.

تحــاول المملكــة مــن خــالل أنشــطة الهيئــة التــي تقــوم بهــا، توفيــر الفــرص الترفيهيــة 

لمختلــف مكونــات المجتمــع، وفــي كل أنحــاء المملكــة، وبمــا يتجــاوب مــع المعاييــر العالميــة 

للترفيــه؛ بهــدف اإلســهام فــي زيــادة الدخــل المحلــي، وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة عبــر قنــوات 

الهيئــة الجديــدة، فضــًلا عــن فتــح بــاب االســتثمار الداخلــي والخارجــي فــي قطــاع الترفيــه.

46 قطاع السياحة السعودية يستهدف 100 مليون زائر سنوًيا بحلول 2030، العربية نت، 
yTfiVxN/ly.cutt//:https (2021/١١/٠٢) (26/07/2021)، تم االطالع بتاريخ
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أوًلا: العالقة االقتصادية بين هيئة الترفيه ورؤية 2030

منــذ بدايــات عــام 2015 اتخــذت قيــادات المملكــة العربيــة الســعودية نقــالت نوعيــة فــي 

»أرامكــو  الوطنيــة  النفــط  شــركة  أســهم  طــرح  فقــررت  والخارجيــة،  الداخليــة  سياســتها 

الســعودية« لالكتتــاب العــام وتأســيس مدينــة »نيــوم«، باإلضافــة إلــى إنشــاء هيئــه الترفيــه، 

وكل هــذه القــرارات جــاءت بهــدف االنتقــال إلــى عهــد الجديــد.

وقــد شــكلت رؤيــة 2030 رأس الهــرم فــي هــذه التحــوالت، فــإدارة المملكــة تحــت مبــادئ 

هــذه الرؤيــة تســعى إلــى انتقالــة نوعيــة للبــالد فــي مختلــف األصعــدة الحياتيــة والعمليــة، 

تحــت ثالثــة محــاور أساســية وهــي: »مجتمــع حيوي-اقتصــاد مزدهر-وطــن طمــوح«، ووضعــت 

األهــداف واالســتراتيجيات الخاصــة بالرؤيــة والمبــادرات المرتبطــة بإحــداث التحــول الوطنــي، 

وكذلــك حــددت مؤشــرات لقيــاس أداء هــذا التحــول.

تعبــر اســتراتيجيات وأهــداف الرؤيــة عــن خطــة طريــق لالتجــاه باقتصــاد المملكــة نحــو 

خصخصــة قطاعــات بكاملهــا، وزيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة، وخفــض الدعــم الحكومــي، 

واســتمالة المســتثمرين فــي الداخــل والخــارج، وترشــيد الخدمــات الحكوميــة، وكل ذلــك بهدف 

تخليــص اقتصــاد المملكــة مــن االرتهــان بتقلبــات الســوق النفطيــة، وفــق مــا كتبــه ولــي ولــي 

العهــد حينهــا فــي افتتاحيــة وثيقــة الرؤيــة، حيــث قــال: »لــن نســمح أبــًدا بــأن تُرتهــن بالدنــا... 

إلــى قيمــة ســلعة أو حــراك أســواق خارجيــة«47.

حاجــة  تلبيــة  إلــى  يســعى  الوطنــي  التحــول  برنامــج  فــإن   ،2030 المملكــة  لرؤيــة  ووفًقــا 

ــة  ــة واالقتصادي ــاة االجتماعي ــوازن فــي مختلــف نواحــي الحي المجتمــع الســعودي، وإعــادة الت

والثقافيــة، وخلــق بيئــة مناســبة لبــث الحيويــة والتــوازن فــي المجتمــع، ويــرى البرنامــج أن أحــد 

مقومــات هــذه البيئــة »اســتيعابها لألنشــطة االجتماعيــة المختلفــة والمنفتحــة أمــام رقابــة 

الجميــع؛ لكــي يشــغل وقــت فراغــه بفعاليــات ذات جــودة عاليــة، تضاهــي الــدول المتقدمــة 

التــي كان األفــراد الســعوديون يلجــؤون إليهــا فــي فتــرات ســابقة للترويــح عــن أنفســهم«48.

لذلــك تســعى الحكومــة الســعودية إلــى زيــادة إنفــاق األســرة علــى الترفيــه مــن 2.9٪ إلــى 

6٪ بحلــول عــام 2030، بحيــث تهــدف الخطــط الحكوميــة إلــى زيــادة الطلــب علــى األنشــطة 

الترفيهيــة إلــى مســتويات أعلــى ممــا هــي عليــه اآلن، بمــا يضيــف تطــوًرا للســوق المحلــي 

بقيمــة 30 مليــار ريــال ســعودي49.

47 ماثيو ريد، مرجع سابق.

48 خالد الغنيم، قضايا األنشطة الترفيهية بالمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية المملكة 
2030 (الواقع والتطلعات)، مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية، مجلد 48، عدد 2، 2019، 

.(348- 303)

https:// (19/08/2021) 49 السياحة والثقافة والترفيه، استثمر في السعودية، تم االطالع بتاريخ
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فضــًلا عــن مســاعي هيئــة الترفيــه إلــى توفيــر مــا يقــرب مــن 267 مليــار ريــال لالســتثمار 

فــي بنــاء البنيــة التحتيــة الترفيهيــة فــي جميــع مناطــق البــالد، لتتمكــن بحلــول عــام 2030 مــن 

إيصــال حجــم اإلنفــاق االســتهالكي علــى الترفيــه إلــى 36 مليــاًرا، إلــى جانــب توفيــر القطــاع أكثــر 

مــن 114 ألــف وظيفــة مباشــرة، و110 آالف وظيفــة غيــر مباشــرة، حســب مــا تشــير إليــه البيانــات 

المتعلقــة بهيئــة الترفيــه50.

كذلــك يــؤدي توســيع االعتمــاد علــى االســتثمار الخــاص، وإعــادة ترتيــب أصــول الدولــة، إلــى 

ــل دينهــا بشــكل منفــرد، وهــو مــا يدعــم ميزانيــة الدولــة مــن  زيــادة دور الشــركات الخاصــة وتحمُّ

خــالل تخفيــف بعــض الواجبــات عليهــا، إال أن توســيع االســتثمار الخــاص يتطلــب مــن الدولــة 

القيــام بدورهــا فــي اســتراتيجيات تطويــر العقــار الحكومــي أو المتعــدد االستخدام، وتشــجيع 

اإلســكان وتنميــة العمــران51.

تركــز المملكــة فــي رؤيتهــا 2030 علــى الترفيــه كرديــف اقتصــادي غيــر نفطــي، والــذي تأمــل 

مــن خاللــه أن تســهم فــي تحقيــق اإلصــالح االقتصــادي المنشــود، وصناعــة فــرص اســتثمارية 

مســتدامة تدعــم الدخــل القومــي المحلــي، إال أن هــذا القطــاع يواجــه الكثيــر مــن التحديــات 

للواقــع  مســتجيبة  غيــر  القطــاع  هــذا  بمســتقبل  المرتفعــة  اآلمــال  ويجعــل  والعقبــات، 

االقتصــادي للمملكــة، أو علــى األقــل غيــر محققــة لألهــداف الفعليــة فــي المســتقبل القريــب.

كمــا أن هــذا القطــاع يواجــه تحــدي تطويــر بنيتــه التحتيــة وبمعاييــر تنافــس المشــاريع 

الترفيهيــة العالميــة، وال يــزال أداء جانبــه اإلداري فــي طــور البنــاء، وبحاجــة إلــى مزيــد مــن 

الوقــت للتغلــب علــى مشــاكله التنظيميــة واإلداريــة، فضــًلا عــن المتغيــرات العالميــة المؤثــرة 

فــي تحقيــق خطــط التنميــة االقتصاديــة الطموحــة للمملكــة، والتــي أعاقتهــا ســابًقا فــي فتــرة 

ــا، وأثنــاء تقلبــات أســعار النفــط العالميــة. ــاء كورون وب

إضافــة إلــى أن المــدة المتبقيــة لألهــداف االقتصاديــة للرؤيــة قــد تتعرقــل؛ ألنهــا بحاجــة 

إلــى مزيــد مــن الوقــت لتحقيــق االســتثمار الكافــي فــي البنيــة التحتيــة وتنميــة العمــران، بمــا 

يتناســب مــع بنــاء المــدن الســياحية ذات المقاييــس العالميــة، وإنشــاء األماكــن الترفيهيــة 

ــال استحســان أفــراد المجتمــع والســياح.  ــة تن ــر وجــودة عالي بمعايي

 .cutt.us/UWJOC

50 السعودية تشهد عصًرا جديًدا في صناعة السياحة والترفيه لتحقيق »رؤية 2030«، موقع 
.zWUaTpb/ly.cutt//:https (٢٠٢١/٠٩/٠٤) جريدة الشرق األوسط، (٢٠١٩/٠٣/١٧)، تم االطالع بتاريخ

51 كارين إ. يونغ، مرجع سابق.
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ثانًيا: األهداف االقتصادية لهيئة الترفيه 

هنــاك مجموعــة متشــابكة مــن المصالــح واألســباب دفعــت حكومــة المملكــة العربيــة 

الســعودية إلــى اتخــاذ قــرار إنشــاء الهيئــة العامــة للترفيــه فــي المملكــة، وقــد تشــابكت عــدد 

مــن األســباب االقتصاديــة والسياســية التــي وجهــت القــرار الحكومــي فــي الســعودية إلــى 

إنشــاء هيئــة عامــة للترفيــه والترويــح، ولعــل أهــم األســباب االقتصاديــة المنشــئة للهيئــة 

اآلتــي:

1- استقطاب المستثمرين األجانب

يعــد اســتقطاب المســتثمرين األجانــب أحــد أهــم األســباب الدافعــة إلــى إنشــاء هيئــة 

الترفيــه، حيــث تتطلــع الهيئــة بشــكل أساســي إلــى إنشــاء نمــوذج اســتثماري علــى غــرار مدينــة 

دبــي، يقــوم علــى اســتقطاب المســتثمرين األجانــب، وجبايــة الضرائــب والرســوم المكثفــة، 

ــى المغتربيــن52.  ــَرض بشــكل أساســي عل ــي تُف والت

2- جذب نفقات السعوديين السياحية في الخارج

مــن األهــداف المعلنــة أيًضــا لسياســة االســتثمار فــي مجــال الترفيــه، جــذب النفقــات التــي 

يصرفهــا الســعوديون فــي الســياحة والترفيــه والتــي تقــدر بحوالــي 22 مليــار دوالر إلــى الداخــل، 

بعــد أن كانــت هــذه األمــوال تصــرف خارجًيــا والســيما فــي دبــي53.

حيــث إن الســلطات الســعودية تــرى ضــرورة االســتثمار فــي قطــاع الســياحة الداخليــة التــي 

لطالمــا ُأســيء اســتخدامها، وذلــك يرجــع إلــى النســبة المرتفعــة لممارســة نشــاط الترفيــه 

والســياحة لألســر الســعودية، بنســبة تقــدر بحوالــي 90 % مــن األســر الســعودية التــي تمــارس 

ريــال   15600 الترويــح يفــوق  إنفــاق علــى ســياحة  الترفيــه والســياحة، وبمتوســط  أنشــطة 

ســنوًيا، وهــو مــا يعــادل  58 % مــن أجمالــي اإلنفــاق داخــل األســرة الســعودية54.

يميــز  مــا  »لكــن  العالــم؛  حــول  الجميــع  كحــال  حالهــم  الســفر  يعشــقون  الســعوديون 

المســافرين الســعوديين هــو الســفر بشــكل متكــرر والنفقــات المرتفعــة التــي تترتــب عليهــا 

كل رحلــة«؛ إذ إنــه وفــق تقريــر مســتهلكي قطــاع الســفر فــي الشــرق األوســط والــذي نشــر فــي 

مــارس 2018، وأشــرف علــى إعــداده عــدد مــن الشــركات التابــع لمجموعــة »ســيرا القابضــة« 

.Jane Kinninmont, Ibid, 28  52

 BBC ،53 ولي ولي العهد السعودي: تطوير صناعة الترفيه والسياحة سيعيد للبالد 22 مليار دوالر
busi-/arabic/com.bbc.www//:https (12/08/2021) 03/05/2017)، تم االطالع بتاريخ (بالعربي، 

.39788818-ness

54 خالد الغنيم، مرجع سابق، 211.
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العاملــة فــي مجــال الســياحة والســفر والنقــل؛ فــإن عــدد مــن يســافر مــن الســعوديون إلــى 

الخــارج لمــرة واحــدة فــي العــام بلغــت نســبتهم 31 %  علــى األقــل، ونســبة ممــن يســافر ثــالث 

مــرات أو أكثــر بلغــت 44 55%.

ــادة عــدد الســكان وارتفــاع الدخــل القابــل لإلنفــاق؛ أحــد أهــم األســباب التــي أدت  ويعــد زي

إلــى توســع الطلــب علــى البرامــج الترفيهيــة، فعلــى ســبيل المثــال ارتفــع االنفــاق علــى الترفيــه 

بنســبة 37 % خالل فترة ما بين 2005 و2010؛ ليصل إلى 40 مليار ريال ســعودي على أنشــطة 

الترفيــه الخاصــة أو المنظمــة مــن قبــل الحكومــة داخــل المملكــة56، وهــو مــا اســتوجب ضــرورة 

تخصيــص هيئــة تراعــي إدارة وتنظيــم االســتثمار فــي هــذا المجــال.

3- زيادة فرص العمل

يعــد العجــز فــي الميزانيــة الــذي ارتفــع كثيــًرا فــي الفتــرة األخيــرة؛ نتيجــة االنخفــاض العالمــي 

الســريع ألســعار النفــط، وللحجــم الضخــم فــي اإلنفــاق العســكري فــي حــرب اليمــن؛ مــن 

عوامــل زيــادة الســخط الشــعبي داخــل المملكــة؛ ولذلــك ســعى األميــر محمــد بن ســلمان بعد 

تعيينــه فــي منصــب رئيــس المجلــس االقتصــادي إلــى اتخاذ قــرارات اإلصالح االقتصــادي، التي 

تركــزت أغلبهــا علــى تنشــيط القطــاع الخــاص، وجلــب االســتثمارات فــي مختلــف المجــاالت، 

وذلــك بهــدف زيــادة فــرص العمــل للســعوديين، والســيما مــع اســتمرار نســب البطالــة بيــن 

شــباب المملكــة علــى نفــس المعــدل المرتفــع 11.5 % فــي النصــف الثانــي مــن عــام 201557 إلــى 

12.6 %، فــي الربــع الرابــع مــن عــام 202058.

ــذ اإلعــالن  ــة الســعودية من ــرات التــي شــهدتها المملكــة العربي ويمكــن القــول: إن التغيي

عــن رؤيــة 2030 حملــت تأثيــرات اقتصاديــة واضحــة، حيــث أســهم رفــع القيــود المفروضــة 

علــى أنشــطة بعــض القطاعــات االقتصاديــة، إلــى تعزيــز قــوة العمــل الخــاص، وخلــق جــو أكثــر 

ــا بالســياح59. ترحيًب

55 تحليل مفصل لقطاع...، مرجع سابق، 18.

56 ايمان القحطاني، اتجاهات أفراد المجتمع السعودي نحو أهمية الترفيه وعالقته بالتماسك 
االجتماعي: دراسة مطبقة على عينة من المواطنين السعوديين في مدينة جدة، مجلة العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية، المجلد 5، العدد 7 :30 يونيو 2021، 141.

57 مسح القوى العاملة ٢٠١٥ النصف الثاني، الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، 
.18 ،2015

58 احصاءات سوق العمل الربع الرابع 2020م، الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية 
السعودية، 2020، 4.

.RThOPhT/ly.cutt//:https

Stephen Grand and Katherine Wolf, Assessing Saudi Vision 2030: A 2020 Review, Atlan-  59
.tic Council, Rafik Hariri Center for the Middle East, June 2020. 29
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المحور الرابع: مستقبل هيئة الترفيه 

فــي دراســة أجراهــا راشــد محمــد وعلــي الشــهراني بشــأن الســمات اللغويــة لرؤيــة 2030، 

وجــد أن القضيــة الرئيســة للرؤيــة كانــت االقتصــاد، مــن حيــث حجــم تكرار كلمــة »االقتصاد« في 

دليــل الرؤيــة، وتبعتهــا كلمــات أساســية أخــرى وهــي: »التنميــة« و »الحكومــة« و »المجتمــع« 

كونهــا قضايــا رئيســة للرؤيــة، وفــي المراكــز الثانيــة والثالثــة والرابعــة علــى التوالــي مــن حيــث 

الســاحة  كانــت تشــغل  التــي  القضايــا  بعــض  غيــاب  أيًضــا،  الدراســة  نتائــج  التكــرار. ومــن 

الداخليــة للســعودية فــي الماضــي القريــب عــن مالمــح الرؤيــة األساســية، كقضيــة األمــن مثــًلا، 

وحلــول قضايــا أخــرى ذات أهميــة فــي آخــر ســلم القضايــا التــي ناقشــتها رؤيــة 2030، كقضايــا 

»الصحــة« و »اإلســالم« و »الوطنيــة« و »الجغرافيــا« و »الثقافــة«60.

تــدل نتائــج الدراســة أن تدعيــم االقتصــاد والرفــع بمســتواه كان العمــود األساســي لرؤيــة 

٢٠٣٠، بــل إن الرؤيــة ومــا تبعهــا مــن مبــادرات جــاءت فــي األســاس لتحقيــق غايــات اقتصاديــة 

جوهريــة، ودون أن تتضمــن غايــات رئيســة أخــرى بنفــس مســتوى األهــداف االقتصاديــة؛ ومــن 

هنــا يمكــن القــول: إن هيئــة الترفيــه ليســت باألســاس ســوى أداة لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة 

للمملكــة. 

ــة بضعــف التخطيــط االســتراتيجي، والســرعة فــي  وفــي ظــل االتهامــات الموجهــة للهيئ

لسياســة  العريضــة  والخطــوط  العامــة  للمالمــح  وتغييرهــا   ،2030 رؤيــة  إجــراءات  اتخــاذ 

المملكــة العربيــة الســعودية، فــإن ذلــك يدعــو إلــى االهتمــام أكثــر بالجانــب المؤسســاتي، 

بحيــث تحضــر فيــه كــوادر المملكــة المختلفــة.

وفــي مراجعــة ســريعة إلنجــازات رؤيــة هيئــة الترفيــه، نجــد أنهــا تعانــي عــدًدا مــن أوجــه 

القصــور، فعلــى الرغــم مــن توســع أنشــطة الهيئــة منــذ تأسيســها، وإحصــاءات بياناتهــا 

الرســمية الصــادرة عنهــا، إال أن الســعوديين ال يزالــون يفضلــون الســياحة الخارجيــة وال تــزال 

أعدادهــم قريبــة مــن المســتوى الــذي كانــوا عليــه قبــل إنشــاء الهيئــة.

ولــم تســتطع أنشــطة الترفيــه إلــى اآلن الحــد مــن موجــة الســفر إلــى الخــارج، حيــث بلــغ عــدد 

الــزوار الســعوديين إلــى البحريــن فــي النصــف األول مــن عــام 2019 نحــو 4.3 مليــون زائــر، مقارنــة 

بـــ4.2 مليــون زائــر فــي النصــف األول 2018، حســب مــا صــرح بــه أحــد أعضــاء هيئــة البحريــن 

 Rashid Mohammad & Ali Alshahrani, Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis of Saudi 60
 Vision 2030, Arab World English Journal (AWEJ) Volume 10. Number 2. June 2019 Pp. 16-28:

.22-24
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للســياحة والمعــارض »علــي فــوالذ«61. وبلغــت نســب الســعوديين الذيــن زاروا البحريــن عــن 

طريــق البــر نســب مرتفعــة جــًدا خــالل الفتــرة األخيــرة، وقــد ســّجل جســر الملــك فهــد، ثانــي 

أعلــى رقــم عبــور منــذ تأسيســه فــي عــام 1986، حيــث وصــل عــدد العابريــن مــن الســعودية 

فــي إجــازة نهايــة ســنة 2018 إلــى 117.935 مســافًرا«62، وهــو مــا كان مخالًفــا لتوقعــات القيــادة 

الســعودية المنشــئة لهيئــة الترفيــه.

ربمــا ال يــزال المجتمــع الســعودي مرتبًطــا بثقافــة ممارســة العطــل خــارج حــدود البلــد، 

والتــي لــم تتغيــر كثيــًرا مــع أنشــطة هيئــة الترفيــه، خصوًصــا أنــه لــم يتــم تطويــر قطــاع الســياحة 

الداخليــة بمــا يكفــي ليلبــي احتياجــات األفــراد، مقارنــة بمــا يحصلــوا عليــه مــن الســياحة فــي 

يــرى أن أشــكال الترفيــه الداخليــة غيــر منســجمة مــع الهويــة  الخــارج، وربمــا أن الشــعب 

الوطنيــة الجامعــة للمملكــة، وتكاليفهــا أغلــى مقارنــة بــدول أخــرى، وهــذا مــا يضطــره للبحــث 

عــن بديــل خليجــي يشــترك معــه فــي القيــم والعــادات والتقاليــد.

وبالحديــث عــن اســتبدال المملكــة لمصــادر دخلهــا النفطيــة بأخــرى بديلــة، فربمــا أنهــا 

بحاجــة إلــى وقــت أطــول، فعلــى مــدى مــا يقــرب 80 عاًما شــكل النفــط حوالي90 ٪ مــن الموازنة 

العامــة للمملكــة، وتقريًبــا كل عائــدات الصــادرات، وأكثــر مــن نصــف إجمالــي الناتــج المحلــي63، 

وبالتالــي فــإن الحديــث عــن خطــة شــاملة حــول انتقــال اقتصــاد المملكــة مــن االعتمــاد الكلــي 

علــى الصــادرات النفطيــة إلــى مصــادر دخــل أخــرى، تبــدو مهمــة فــي غايــة الصعوبــة والتعقيــد.

وعلــى الرغــم مــن التقاريــر الرســمية التــي تظهــر إنجــازات المملكــة فــي االســتثمار والســيما 

فــي مجــال الســياحة والترفيــه، ومــا توفــره مــن فــرص عمــل هائلــة ودعــم للدخــل القومــي، إال 

أن التقاريــر تظهــر أيًضــا أن االقتصــاد الســعودي والناتــج المحلــي للمملكــة يعانــي العديــد مــن 

التحديــات المؤثــرة علــى نشــاطه اإلجمالــي.

صحيــح أن القطــاع الخــاص وفــر عــدًدا مــن فــرص العمــل، وذلــك عــن طريــق فتح االســتثمار 

الخــاص الســعودي والخارجــي فــي مجــال الترفيــه والمجــاالت المرافقــة لــه، وصحيــح أيًضــا 

ــال  ــار ري ــر النفطــي ارتفعــت مســاهمته فــي الناتــج المحلــي مــن 1.223.444 ملي أن القطــاع غي

61 ارتفاع عدد السياح السعوديين في البحرين إلى 4.3 مليون سائح (+ 2.8 %) خالل النصف األول 
.9TfvfAA/ly.cutt//:https (08/11/2021) 2019، موقع أرقام، (21/09/2019)، تم االطالع بتاريخ

62 10 ماليين سائح زاروا البحرين في 2018 بارتفاع نسبته  6 %، موقع أرقام، (0 1/09/2019)، تم 
.GTgp3Ri/ly.cutt//:https (08/11/2021) االطالع بتاريخ

63 التجاني الطيب إبراهيم، »رؤية السعودية 2030«: التحديات والمخاطر، جريدة الشرق األوسط، 
.gWbkNIs/ly.cutt//:https (01/09/2021) (19/08/2016)، تم االطالع بتاريخ
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ســعودي لعــام 2011 إلــى 1.995.724 مليــار ريــال ســعودي لعــام 2020 64، إال أن معــدالت النمــو 

فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي قــد انخفضــت بشــكل كبيــر، وهــذا معنــاه زيــادة نســبة البطالــة 

والفقــر.

وقــد انخفــض معــدل النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الســنوي مــن 10لعــام 2011 إلــى 

النفطــي   القطــاع  انخفــاض نســبة مســاهمة  نتيجــة  202065؛ وذلــك  ريــال لعــام  -4.1 مليــار 

مــن50.71 ٪ عــام 2011 إلــى 23.15 ٪عــام 2020، وذلــك علــى الرغــم مــن زيــادة مســاهمة القطــاع 

غيــر النفطــي مــن 48.60 ٪ عــام 2011 إلــى 76.01 ٪ عــام 2020، والقطــاع الحكومــي مــن14.75 ٪ 

عــام 2011 إلــى 25.41 ٪ عــام ،2020 والقطــاع الخــاص مــن 33.86 ٪ عــام 2011 إلــى 50.60 ٪ عــام 
66.2020

لــم تكــن خطــط الحكومــة فــي تقليــص نســبة مســاهمة القطــاع النفطــي هــي الســبب 

تداعيــات  مثــل  أخــرى  أســاب  هنــاك  بــل  القطــاع،  نســبة مســاهمة  انخفــاض  فــي  الوحيــد 

ــل  جائحــة كوفيــد19 ، وخفــض المملكــة إلنتاجهــا مــن النفــط تماشــًيا مــع االتفــاق الــذي توصَّ

إليــه تحالــف »+أوبــك« منــذ شــهر مايــو 2020، الــذي يلــزم الــدول المشــاركة فيــه بتخفيــض 

مســتويات إنتاجهــا مــن الخــام67.

وهــذا كلــه كانــت لــه نتائــج ســلبية علــى القطــاع النفطــي خــالل عــام 2020، وهــو مــا شــكل 

ضغوًطــا هائلــة علــى الحكومــة الســعودية لترفــع مــن حجم النفقــات واالســتثمارات الحكومية 

الداعمــة إلجــراء إصالحــات هيكليــة فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة بالدولــة.

64 الناتج المحلي اإلجمالي ومؤشرات الحسابات القومية، الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة 
.823/ar/sa.gov.stats.www//:https (22/09/2021) العربية السعودية، (بدون)، تم االطالع تاريخ

65 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي، البنك السعودي المركزي، (بدون)، تم االطالع 
.nElO7eS/ly.cutt//:https (22/09/2021) بتاريخ

66 الناتج المحلي اإلجمالي ...، مرجع سابق، (22/09/2021).

67 الناتج المحلي السعودي ينكمش 3 % في الربع/1 بفعل تراجع قطاع النفط، وكالة رويترز، (14 
.XEHMBK3/ly.cutt//:https (30/09/2021) 06 /2021)، تم االطالع بتاريخ/
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أوًلا: مدى قدرة هيئة الترفيه على التأثير االجتماعي

 2030 رؤيــة  أحــد محــاور  العربيــة الســعودية  المملكــة  الحيــاة فــي  يعــد تحســين جــودة 

-كمــا ســبق  الحيــاة  جــودة  مبــادرات تحســين  إيجــاد  إلــى  المملكــة  اتجهــت  وقــد  الرئيســة، 

معنــا-، وبمــا يــؤدي إلــى تطويــر نمــط حيــاة الفــرد، عبــر وضــع منظومــة بيئيــة تدعــم المشــاركة 

المجتمعيــة وتجــدد النظــام الحياتــي فــي المملكــة.

وقــد تــم التركيــز فــي تحســين جــودة الحيــاة داخــل المملكــة علــى أنشــطة الترويــح والترفيــه 

والفنــون والرياضــة عــن غيرهــا مــن األنشــطة، ووضعــت المملكــة عــدًدا مــن المبــادرات لدعــم 

بالموســيقى واألفــالم والمكتبــات  الخاصــة  كالمبــادرات  المجــال،  هــذا  فــي  التحتيــة  البنيــة 

ــة والمتاحــف والفنــون بمختلــف أنواعهــا68. ــات والمواقــع األثري والشــعر والمهرجان

وفــي معالجتهــا تحســين جــودة الحيــاة كان التركيــز الحكومــي علــى فئــة الشــباب المتزايــدة 

فــي حجمهــا بشــكل مطــرد (حوالــي 40 % مــن الســكان هــم مــن الشــباب)، وقد عانــى التخطيط 

الحكومــي مــن قصــور إلمــام خطــط تحســين جــودة الحيــاة لكافــة شــرائح المجتمــع، ككبــار 

الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة والمجتمعــات المهمشــة أو األقــل تنميــة داخــل المملكــة.

ونظــًرا للتركيــز الحكومــي علــى األنشــطة الترفيهيــة، كان النقــد مركــًزا أيًضــا علــى دور الترفيــه 

فــي إحــداث التغييــر االجتماعــي، وخلــق واقــع جديــد للشــعب الســعودي تتســم الحيــاة معــه 

بالجــودة والحيويــة، فالخطــاب الناقــد ألنشــطة الهيئــة يــرى أن الترفيــه يجــب أن ينبــع مــن 

ثقافــة المجتمــع وعاداتــه، وال يشــكل غرابــة عمــا يؤمــن بــه ويعتقــده، وهــذا النمــط مــن التغيير 

يصاحبــه عــدًدا مــن التحديــات والعقبــات، مــن أبرزهــا:

التحدي األول: التأييد المجتمعي

التغييــر الجــاري فــي المملكــة انطلــق بشــكل أســاس بنــاء علــى رغبــة نخبــة سياســية 

معينــة، وهــو مــا يجعــل خطــط التحــول االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي ومشــاريع رؤيــة 

2030 بمثابــة خطــط إصــالح فوقيــة علــى المجتمــع.

وعندمــا ســئل ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان عــن أكبــر تحــد يواجهــه فــي تطبيــق 

رؤيــة 2030 خــالل مقابلتــه فــي برنامــج 60 دقيقــة األميركــي عــام 2019، ذكــر »أن أكبــر تحــد هــو 

أن يؤمــن النــاس بمــا نقــوم بــه«69، وهــذا يوحــي بــأن مســألة فــرض التغييــر ليســت بالمهمــة 

68 خالد الرديعان، مرجع سابق، 28. 

 Norah O’Donnell, Saudi Arabia’s heir to the throne talks to 60 Minutes, CBS News, 69
(19/03/2018), Accessed on (29/09/2021) https://cutt.ly/tTh85tZ
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الســهلة، وربمــا تنتــج عواقــب عكســية داخــل المجتمــع والمؤسســات الرســمية، خصوًصــا 

أن بعــض أفــراد المجتمــع يــرون أن مقاومــة التغييــر، والقــرارات المتعلقــة بهيئــة الترفيــه 

مســألة ضروريــة للحفــاظ علــى العــادات والســلوكيات التــي نشــأوا عليهــا، وهــو مــا يمكــن 

وصفــه بمرحلــة التحــدي، وهــي إحــدى مراحــل التغييــر اإلنســاني، حيــث يقــاوم اإلنســان عــادة أي 

تغييــر يــرى أنــه يتعــارض مــع مــا اعتــاد عليــه فــي قيمــه وســلوكياته، »وكلمــا كان التغييــر فــي 

صفــة مــن صفاتــه الثقافيــة المتأصلــة كانــت المعارضــة أشــد وأقــوى«70.

التغييــر فــي المملكــة يجــب أن ينبــع مــن أفــراد المجتمــع أنفســهم حتــى يســير فــي مســاره 

الطبيعــي، أمــا أن يشــعر جــزء كبيــر مــن المجتمــع أنهــم مهمشــون وغيــر مرحــب بهــم إلبــداء 

اعتراضهــم علــى طريقــة الترفيــه المســتحدثة، فــإن ذلــك قــد ينتــج آثــاًرا اجتماعيــة وخيمــة، ولــو 

فــي مرحلــة مســتقبلية، وفــي حــال قــررت الحكومــة الســعودية اتخــاذ إجــراءات التغييــر لتلبيــة 

حاجتهــا مــن التنميــة والتطويــر، يمكنهــا أن تراعــي المراحــل الطبيعيــة لتنفيــذه، ومنهــا مرحلــة 

إثــارة النقــاش والجــدل لمحتــوى التغييــر، إلــى مرحلــة االســتقرار وتبنــي أفــكار التغييــر المقبولــة 

لــدى غالبيــة المجتمــع.

إن إدارة التغييــر بعيــًدا عــن المجتمــع قــد تنشــئ رفًضــا اجتماعًيــا، قــد ال يكــون ظاهــًرا فــي 

العلــن؛ لكنــه ســيمتد شــيًئا فشــيًئا إلــى أن يصبــح كتلــة يصعــب التعامــل معهــا، وحينهــا قــد 

ــًدا لالســتقرار االجتماعــي والسياســي، فــي حــال لــم يتــم مراعــاة مطالــب الفئــة  يشــكل تهدي

الحفــالت  فــي  الترفيــه  أن حصــر  تــرى  التــي  الترفيــه،  هيئــة  الرافضــة ألنشــطه  االجتماعيــة 

الغنائيــة ومــا جاورهــا فقــط ال يلبــي تطلعاتهــم. 

مشــاركة  ثــم  أوًلا،  المجتمــع  مشــاركة  يتطلــب  االجتماعيــة  الحيــاة  جــودة  تحســين  إن 

مختلــف األجهــزة العاملــة لتحقيقــه، فالقطــاع التعليمــي والصحــي والبيئــي والمــوارد البشــرية 

والثقافــي والفنــي؛ بحاجــة إلــى أن تســهم بدورهــا فــي خلــق مرحلــة متجــددة لنمــط حيــاة األفــراد 

فــي المملكــة، ويتعيــن علــى هــذه القطاعــات تدعيــم بنيتهــا التحتيــة وخططهــا التشــغيلية إلــى 

مســتوى يشــكل رافــًدا لعمليــة التغييــر.

70 التغير االجتماعي بالمملكة العربية السعودية، مدونة بحوث، (20/10/2014)، تم االطالع بتاريخ 
.STyrf2u/ly.cutt//:https (07/11/2021)
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التحدي الثاني: أداء األجهزة الحكومية 

إن التغييــر الــذي تحــاول إدارة البــالد إنجــازه بســرعة قياســية، ربمــا يتعرقــل كثيــًرا فــي 

مجتمــع تعانــي مراكــزه الحكوميــة مــن مشــاكل إداريــة، حيــث تــم اإلعــداد لخطــط التغييــر فــي 

ــة 2030، دون أن يتــم مراجعــة أداء عمــل األجهــزة الحكوميــة،  المملكــة وإقامــة مشــاريع رؤي

للرفــع بمســتوى اإلنجــاز واإلتقــان فــي العمــل، فضــًلا عــن الحديــث عــن  وإعــداد الخطــط 

الفســاد اإلداري والمالــي فــي بعــض مؤسســات الدولــة، وعــدم وضــع خطــط كافيــة لتنميــة 

البنــى التحتيــة األساســية فــي عمــوم البــالد. 

هــذه المعطيــات مــن المتوقــع أن تضعــف إنجــازات رؤيــة المملكــة نحــو عــام 2030، وتعيــق 

قــدرة المبــادرات التــي أنشــأتها عــن تحقيــق األهــداف، فأغلــب مؤسســات الدولــة بحاجــة إلــى 

وقــت كافــي إلجــراء عــدد مــن اإلصالحــات قبــل أن تتمكــن مــن اإلنجــاز فــي خطــة 2030، وهيئــة 

الترفيــه ترتبــط بعــدد كبيــر مــن وزارات الدولــة وعلــى رأســها وزارة الســياحة ومرافــق حكوميــة 

أخــرى، ولذلــك مــن المحتمــل أن يتأثــر عملهــا وإنجازهــا بمقــدار كفاءة العمل في المؤسســات 

الحكوميــة األخــرى.

التحدي الثالث: التركيز على لون معين في الترفيه

فــي دراســة أجرتهــا »إيمــان الكنانــي« علــى عينــة مــن الطــالب بجامعــة الملــك ســعود 

والطالبــات بجامعــة األميــرة نــورة؛ لتحديــد اتجاهــات عــدد مــن شــباب مدينــة الريــاض نحــو 

الترفيه في ضوء رؤية 2030، وجدت أن عزوف مشــاركة الشــباب في الفعاليات يرجع إلى عدد 

مــن المعوقــات أهمهــا: عــدم التنويــع فــي الفعاليــات واألنشــطة الترفيهيــة بالمرتبــة األولــى، 

والتكاليــف الباهظــة لفعاليــات الترفيــه المتوفــرة فــي المرتبــة الثانيــة، وعــدم توفــر الوســائل 

الترفيهيــة  فــي األماكــن  الجنســين  بيــن  الثالثــة، واالختــالط  بالمرتبــة  المفضلــة  الترفيهيــة 

بالمرتبــة الرابعــة، باإلضافــة إلــى ضعــف عوامــل الجــذب لألنشــطة والفعاليــات الترفيهيــة، 

ونظــرة األســر لألنشــطة الترفيهيــة علــى أنهــا مضيعــة للوقــت، والنظــرة االجتماعيــة الســلبية 

لبعــض األســر لخــروج اإلنــاث لممارســة الترفيـــه وغيرهــا مــن العوائــق71.

وعلــى الرغــم مــن أن فعاليــات هيئــة الترفيــه تحتــوي علــى عــدد متنــوع مــن األنشــطة، إال أن 

التركيــز علــى أنشــطة الحفــالت الموســيقية والمهرجانــات تبــدو أكثــر مــن غيرهــا من األنشــطة، 

71 إيمان الكناني، اتجاهات الشباب والفتيات نحو الترفيه في المجتمع السعودي في ضوء رؤية 
2030، مجلة جامعة الفيوم للعلم التربوية والنفسية، المجلد الرابع عشر، الجزء الثاني، يوليو 

.527 ،2020
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المقامــة  الترفيهيــة  األنشــطة  أن  إلــى  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  أشــارت معلومــات  فقــد 

عــام 2019 بلغــت 690 فعاليــة، أغلبهــا تركــزت فــي الفعاليــات الحيــة 278نشــاًطا، وأنشــطة 

والمعــارض  الرياضيــة  األنشــطة  أعــداد  كانــت  بينمــا  نشــاًطا72،   269 بحوالــي  المهرجانــات 

واأللعاب قليلة جًدا.

وحتــى تتمكــن هيئــة الترفيــه مــن أداء دورهــا الثقافــي والفنــي، يبــدو أنهــا بحاجــة إلــى أن تراعي 

رغبــات الجمهــور المســتهدف، وتُنــوع فــي أنشــطتها بمــا يالمــس حاجــة األفــراد مــن الترفيه.

ثانًيا: مدى قدرة هيئة الترفيه على التأثير االقتصادي

مــن الركائــز الرئيســة لرؤيــة المملكــة عــام 2030 توفيــر بيئة تُطلق إمكانات األعمال وتوســع 

القاعــدة االقتصاديــة، وتوفــر فــرص عمــل لجميــع الســعوديين، وذلــك عبــر االســتفادة مــن 

الموقــع الجغرافــي للمملكــة وإمكاناتهــا الطبيعيــة، واســتقطاب أفضــل المواهــب البشــرية، 

وجــذب المزيــد مــن االســتثمارات العالميــة73؛ ولتحقيــق هــذه التطلعــات جــاءت مبــادرة الهيئــة 

العامــة للترفيــه.

إذ توجهــت المملكــة العربيــة الســعودية إلــى تفعيــل دور الصناديــق المختلفة في تأســيس 

المراكــز الترفيهيــة وتطويرهــا، وتشــجيع المســتثمرين مــن الســعودية ومــن خارجهــا، وعقــد 

الشــراكة مــع شــركات الترفيــه العالميــة؛ بهــدف أن تصبــح المملكــة مــن ضمــن أول أربــع 

وجهــات ترفيهيــة فــي آســيا، وبيــن أول عشــر وجهــات ترفيهيــة فــي العالــم، ومــن ناحيــة أخــرى 

فــإن صناعــة الترفيــه تســتهدف إضافــة 17مليــار ريــال ســنوًيا، مــن 30 مليــار دوالر كان ينفقهــا 

الســعوديون كل عــام علــى الســياحة خــارج البــالد74.

ولذلــك نجــد أن جــزًءا مــن خطــط التنميــة التــي تجريهــا المملكــة العربيــة الســعودية تتجــه 

إلــى إعــادة النظــر فــي جــدوى الممارســات الماليــة ألفرادهــا، ومــدى فعاليــة دور مصروفاتهــم 

فــي دعــم االقتصــاد المحلــي، وربمــا يتجــه تخطيــط المملكــة الجديــد إلــى إيجــاد تــوازن بيــن ريــع 

ــة المقــدم للشــعب، والواجبــات الماليــة التــي تقــع علــى عاتــق األفــراد فــي دعــم خطــط  الدول

ــة الســعودية  ــة للدول ــه فــي دعــم الخطــط االقتصادي ــة، إال أن دور قطــاع الترفي ــة المالي الدول

تعتريــه بعــض التحديــات والعقبــات، ويتمثــل أبرزهــا فــي اآلتــي:

72 األنشطة الترفيهية حسب نوع الفعالية والفئه المستهدفة لعام 2019، الهيئة العامة 
.6413/ar/sa.gov.stats.www//:https 2019 ،لإلحصاء، المملكة العربية السعودية

73 اقتصاد مزدهر، الموقع الرسمي لرؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، (بدون)، تم االطالع 
.RTyDwm9/ly.cutt//:https (08/11/2021) بتاريخ

74 هيئة الترفيه: تكوين الوجدان، دعم االقتصاد وصناعة الصورة الوطنية، مركز فكر للدراسات 
واالستشارات االعالمية، 2021، 3.
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التحدي األول: ضعف دور القطاع الخاص 

مــن خــالل أداء هيئــة الترفيــه يظهــر أن مشــاريع القطــاع الخــاص غالًبــا مــا تتواجــد فــي إطــار 

ــر مــن  ــر الخدمــات الفندقيــة والمطاعــم والخدمــات اإلعالميــة للمشــاريع الترفيهيــة أكث توفي

اســتثمارها فــي إقامــة المشــاريع نفســها، والتــي تتولــى الجهــات الحكوميــة االســتثمار فيهــا 

بشــكل أساســي، وربمــا تحتــاج الدولــة إلــى مزيــد مــن الوقــت إلقنــاع رؤوس األمــوال الخاصــة 

بنجاعــة خططهــا الترفيهيــة القائمــة علــى مثــل هــذه الحفــالت واألمســيات.

كذلــك لــم تنشــئ الحكومــة الســعودية إطــاًرا مؤسســًيا يســمح للمواطنيــن (ناهيــك عــن 

االقتصــاد  فازدهــار  جديــدة،  منظمــات  بإنشــاء  األجانــب)  والمســتثمرين  األجانــب  العمــال 

بحاجــة إلــى منــح الحريــة للمواطنيــن والمســتثمرين األجانــب فــي إنشــاء وإدارة المؤسســات 

الخاصــة بهــم75.

وفــي حــال مــا قــرر القطــاع الخــاص المحلــي إدارة مشــاريع كانــت مــن اختصاصــات الدولــة، 

فإنــه بحاجــة إلــى ضمــان مــوارده الماليــة، ولكــن فــي ظــل تراجــع التدفقــات النقديــة مــن أمــوال 

علــى  االعتمــاد  بتقليــص  الحكومــة  قــرارات  نتيجــة  الســعودي؛  المصرفــي  بالنظــام  النفــط 

القطــاع النفطــي، فمــن غيــر الواضــح كيــف ســتتمكن الشــركات المحليــة مــن الحصــول علــى 

التمويــل بأمــوال تمكنهــا مــن إدارة مشــاريعها الخاصــة76.

التحدي الثاني: مشاكل البنية التحتية

ــا فــي وجــه دعــم وتطويــر  تعــد مشــاكل البنــى التحتيــة مــن أكبــر التحديــات التــي تقــف عائًق

ــزال محــدوًدا،  ــر البنــى التحتيــة فــي المملكــة ال ي قطــاع الســياحة والترفيــه، وذلــك كــون تطوي

ففــي حيــن أن التجمعــات الرئيســة للســكان مثــل: جــدة والريــاض والدمــام متصلــة بشــكل 

جيــد، وتحســينات البنيــة التحتيــة مازالــت مســتمرة فــي المــدن المقدســة مثــل مكــة المكرمــة 

والمدينــة المنــورة، لكــن تبقــى األقســام األخــرى مــن المملكــة بحاجــة إلــى بنيــة تحتيــة لدعــم 

الســياحة77.

 Muhammad Abdul Rachman, The Reality behind the Rhetoric: An Examination of Saudi 75
 Vision 2030 Using Imminent Critique, Islamic World and Politics, Vol. 3. No. 2. December

.2019. 677

76 عقبات تواجه خطط اإلصالحات غير المسبوقة في السعودية، موقع DW، (03.11.2016)، تم 
.mTnIN2U/ly.cutt//:https (11/11/2021) االطالع بتاريخ

77 تحليل مفصل لقطاع...، مرجع سابق، 9.
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وقــد عمــدت المملكــة بنــاء علــى استشــارة مــن شــركة »بــالك روك«-أكبــر مديــر للصناديــق 

فــي العالم-إلــى إطــالق صنــدوق البنيــة التحتيــة الوطنــي لالســتثمار فــي قطاعــات حيويــة للبــالد 

مثــل: الميــاه والنقــل والطاقــة والصحــة، وتبلــغ قيمــة المشــاريع التــي ســيمولها الصنــدوق 

علــى فتــرة عشــر ســنوات حوالــي 200 مليــار ريــال ســعودي78. 

وبمــا أن خطــط دعــم البنــى التحتيــة متأخــرة نســبًيا عــن مشــاريع هيئــة الترفيــه، وال ســيما 

المــدن الترفيهيــة والســياحية، فــإن نجاعــة خطــط الترفيــه ووصولهــا إلــى أهدافهــا ربمــا تأخــذ 

وقًتــا أطــول ممــا حــدد لــه حتــى نهايــة عــام 2030.

التحدي الثالث: الحاجة للتحول االقتصادي المتوازن

2030، ســوف  التحــول االقتصــادي القائــم علــى تعزيــز اإلنتاجيــة وفــق رؤيــة  إن تطبيــق 

يمّكــن المملكــة مــن مضاعفــة إنتاجهــا المحلــي اإلجمالــي، ويوفــر حوالــي ســتة مالييــن فرصــة 

عمــل جديــدة بحلــول نهايــة المــدة المحــددة للرؤيــة، وقــد أشــارت  تقديــرات مركــز »ماكنــازي« 

لألبحــاث، أن المملكــة العربيــة الســعودية كــي تتمكــن مــن اإلنجــاز فإنهــا تحتــاج إلــى اســتثمار 

حوالــي 4 تريليــون دوالر أمريكــي فــي ثمانيــة قطاعــات أساســية تتمتــع بفرصــة للنمــو تتجــاوز 

نســبتها 60 %، وهــي: التعديــن والمعــادن، والبتروكيماويــات، والصناعــات التحويليــة، وتجــارة 

التجزئــة والجملــة، والســياحة والضيافــة، والرعايــة الصحيــة، والتمويــل، والتشــييد والبنــاء79.

وعلــى الرغــم مــن التصاريــح الرســمية التــي تظهــر التقــدم اإليجابــي فــي خطــط التنميــة 

االقتصاديــة خــالل الســنوات الماضيــة، إال أن الخطــط واجهــت الكثيــر مــن االنتقــاد نظــًرا 

لقصورهــا، وهومــا جعــل المملكــة تعيــد هيكلــة بعــض البرامــج الخاصــة بالرؤيــة فــي األعــوام 

العشــر القادمــة، وتتخــذ مرونــة أكثــر فــي تنفيــذ بعــض البرامــج بمنحهــا وقــت أطــول فــي 

تحقيــق أهدافهــا، وتحويــل مبــادرات مــن موقعهــا فــي بعــض البرامــج إلــى برامــج أخــرى80.

ــا مــن المفتــرض أن تحقــق النتائــج المرجــوة،  إن اتبــاع المملكــة لخطــط تنمويــة أكثــر اتزانً

ودون أن تكــون عبــارة عــن إنجــاز اقتصــادي واســع النطــاق ولكنــه خفيــف األثــر، أو عميــق 

الفعاليــة إال أنــه ال يشــمل كل القطاعــات، واالتــزان يمكــن أن يكــون لــه أثــره الناجــع فــي تحقيــق 

ــا بشــكل أكثــر اســتدامة. التنميــة االقتصاديــة والمضــي بهــا قدًم

78 السعودية تطلق صندوق البنية التحتية الوطني لدعم مشاريع بقيمة 53 مليار دوالر، فرانس 
.DTu2E6m/ly.cutt//:https (07/11/2021) 24، (25/10/2021)، تم االطالع بتاريخ

79 غسان الكبسي وآخرون، انتقال االقتصاد السعودي إلى مرحلة ما بعد النفط، مركز ماكنازي 
.nTyP62u/ly.cutt//:https (07/11/2021) لألبحاث، (01/12/2015)، تم االطالع بتاريخ

80 روبرت موجيلنيكي، االستراتيجية االقتصادية السعودية: التحول من النهج المتعدد األهداف 
إلى تعزيز دورة النمو؟ معهد دول الخليج العربي في واشنطن، (30/04/2021)، تم االطالع بتاريخ 

.sTvMtOD/ly.cutt//:https (09/11/2021)
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الخاتمة

أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية رؤيتهــا لعــام 2030، بوصفهــا خطــة طريــق تمنــح 

المملكــة عــدًدا مــن عناصــر التنميــة فــي مختلــف األبعــاد االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة 

والتنمويــة وغيرهــا، وتحــاول حكومــة المملكــة مــن خــالل مبــادرات التحــول الوطنــي المتفرعــة 

ومركــز  االقتصــاد  ومــوارد  الحيــاة  نمــط  فــي  جذريــة  تغييــرات  إحــداث  العامــة،  رؤيتهــا  مــن 

المملكــة عالمًيــا.

وقــد احتلــت أنشــطة هيئــة الترفيــه جــزًءا ال بــأس بــه مــن إنجــازات الرؤية نحــو مجتمع حيوي، 

كارتفــاع عــدد األماكــن الترفيهيــة مــن 154مكانًــا ترفيهًيــا عــام 2016 إلــى 277 مكانًــا ترفيهًيــا 

عــام 2020، ومــع هــذا مــن الجيــد أن يتــم مراعــاة المــوروث والثقافــة العامــة ألفــراد المملكــة، 

واالنطــالق منهــا فــي أي عمليــة تغييــر اقتصــادي وسياســي واجتماعــي، وذلــك حتــى تحافــظ 

علــى ديمومــة النتائــج االيجابيــة للفعاليــات الترفيهيــة فــي المجتمــع. كذلــك مــن المهــم أن 

يتــم تطويــر وســائل الترفيهيــة بمــا يتناســب مــع الــذوق العــام للمجتمــع الســعودي، وأن 

تقــام فعاليــات متنوعــة تالئــم حاجــة أفــراد المجتمــع مــن ذكــور وإنــاث وأطفــال وذوي احتياجــات 

خاصــة، ومــا إلــى ذلــك مــن الفئات المختلفة، وأن يتم توســيع إنشــاء الحدائــق العامة والنوادي 

الرياضيــة واالجتماعيــة، وأن توَفــر جميــع الخدمــات الترفيهيــة بأســعار تناســب جميــع فئــات 

المجتمــع الســعودي.

مــن جانــب أخــر، أظهــرت إجــراءات التغييــر االجتماعــي التــي ُاتخــذت، أن المملكــة لــن تكــون 

كســابقها، فديناميكيــة التحــول الجاريــة والســرعة فــي االنتقــال بالمجتمــع مــن مرحلــة إلــى 

أخــرى دون المــرور بمتطلبــات التغييــر البينيــة، أفــرز نتائــج يجعــل مــن الصعــب علــى المملكــة 

حكومــة وشــعًبا االنســجام مــع هــذه الحالــة الجديــدة.  

جديــدة  ترســم مالمــح  أنهــا  علــى  أكــدت  ورؤيتهــا  المملكــة  أن خطــة  مــن  الرغــم  وعلــى 

للمجتمــع، بشــكل يحافــظ علــى جــذوره وتقاليــده األصيلــة، إال أن الواقــع الممــارس أظهــر 

أن هويــة المجتمــع الســعودي قــد تعرضــت لعــدد مــن الضربــات المتتابعــة مــن المتوقــع أن 

تكــون لهــا انعكاســاتها الســلبية علــى المجــاالت كافــة.

وبالنســبة للخطــط االقتصاديــة الســاعية للتخلــص مــن تبعيــة النفــط، والمتماشــية مــع 

الخطــط العالميــة نحــو اقتصــاد جديــد، فإنهــا ال تــزال فــي مرحلــة القيــاس والتنقيــح، فالمملكة 

وإن عمــدت علــى تقليــل القطــاع النفطــي فــي ناتجهــا المحلــي واالتجــاه نحــو االســتثمارات 

فــي  مبهمــة  تــزال  ال  الصــورة  أن  إال  والســياحة،  الترفيــه  فــي قطــاع  وال ســيما  المختلفــة 
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مســتقبل هــذا القطــاع، ال ســيما وكونــه يمثــل 70 % مــن واردات المملكــة و50 % مــن الناتــج 

المحلــي.

منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي ظهــرت العديــد مــن المبــادرات والخطــط االقتصاديــة 

لتنويــع اقتصــاد المملكــة، إال أن تنــوع المجــال االقتصــادي كان ضئيــًلا، وربمــا يعــود ذلــك إلــى 

اســتمرار الطلــب العالمــي علــى النفــط، ولكــون المملكــة أكبــر مصــدري النفــط فإنها اســتمرت 

فــي االعتمــاد علــى هــذا القطــاع فــي نتاجهــا المحلــي، ومــن المتوقــع أن يتغيــر المشــهد مــع 

رؤيــة 2030 بكــون السياســات العالميــة تتجــه أكثــر نحــو مصــادر طاقــة صديقــة للبيئــة.

إن فعاليــة دور قطــاع الترفيــه فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي الســعودي تتوقــف علــى عوامــل 

عديــدة، لعــل أبرزهــا فــي البيئــة المشــجعة لالســتثمار فــي هــذا القطــاع، والشــفافية الكاملــة 

فــي السياســات المتعبــة إلدارة قطــاع الترفيــه، وبمــا يســمح للمســتثمرين فــي تنبــي رؤى 

واضحــة وإيجابيــة عــن هــذا القطــاع، وتســاعدهم علــى وضــع خطــط المشــاريع التــي تدعــم 

اســتثماراتهم الخاصــة، وترفــد ميزانيــة الدولــة الســعودية باإليــرادات النقديــة.
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ــّد األبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم فــي صناعــة 
ِ

مركــز مســتقل غيــر ربحــي، ُيع

الوعــي وتعزيــزه وإشــاعته مــن خــالل إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا 

االتصــال، إســهامًا منــه فــي صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي 

ســليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميًا ودوليًا تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسالمية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسالمي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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تقــدم الدراســة خلفيــة معرفيــة حــول الهيئــة العامــة للترفيــه فــي 
الســعودية، وأهــم الوظائــف واالختصاصــات التــي تقــوم بهــا، ومــدى 
تأثيرهــا االجتماعــي واالقتصــادي علــى النطــاق العــام الســعودي. 
وتتنــاول دور هيئــة الترفيــه فــي التغييــر االجتماعــي داخــل المملكــة، 
وأثرهــا فــي الحريــات العامــة، والخصائــص االجتماعيــة للمجتمــع 

الســعودي، ومســاهمتها في تنويع مصادر اقتصاد المملكة.

سلسبيل سعيد
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