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العالم

على الغالف

ّ
آل سعود والوهابية :من التزاوج إلى المساكنة؟

ّ
«الترفيه» يهز المملكة

تشهد السعودية صراعًا خفيًا ،خرجت فصول منه إلى العلن،
ليس فقط من خالل ًرصد التغريدات السعودية اليومية على
موقع «تويتر» ،تفاعال مع أنشطة «الهيئة العامة للترفيه»
التي أنشأها محمد بن سلمان في سياق «رؤية  »2030في
تجاهل تام لفتاوى الوهابية وتجرؤ على رقابة رجال الحسبة،
بل أيضًا عبر حمالت مالحقة طاولت الدعاة المعترضين
خليل كوثراني
«الـهـيـئــة الـعــامــة لـلـتــرفـيــه» ،هــو اســم
الـهـيـئــة الـحـكــومـيــة ال ـس ـعــوديــة الـتــي
«تـ ـ ـ ـ ّـم إن ـ ـشـ ــاؤهـ ــا (ال ـ ـ ـعـ ـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي)،
وتـعـنــى بـتـنـظـيــم ق ـطــاع الـتــرفـيــه في
اململكة وتطويره ،واالرتـقــاء بجميع
عناصره ومقوماته وإمكاناته ،وذلك
مـ ــن خـ ـ ــال وضـ ـ ــع خـ ـط ــط وم ـع ــاي ـي ــر
إقــامــة املــرافــق واملنشآت والفعاليات
الترفيهية وإدارتـهــا ودعمها» ،وفق
التعريف الرسمي .لكن ما وراء ذلك
ّ
أن ه ــذه الـهـيـئــة أقـيـمــت ب ـهــدف كسر
النمط الوهابي املهيمن على مجتمع
ال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة ،م ــا م ــن شــأنــه أن
يـفـتــح ال ـب ــاب عـلــى أخ ـطــر الـنـقــاشــات
ال ـهــويــات ـيــة داخ ـ ــل ش ــرائ ــح املـجـتـمــع
السعودي.
«ال ـت ــرف ـي ــه» ت ـن ـشــده مــؤس ـســة الـحـكــم
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا هـ ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة عــن
ال ـ ـت ـ ــراض ـ ــي امل ـ ـع ـ ـهـ ــود ت ـ ـحـ ــت خ ـي ـمــة
ت ـ ــزاوج ال ـس ـيــف وال ـك ـت ــاب (آل سـعــود
وآل الـشـيــخ) ،وق ــد صــاغــه أم ــراء جــدة
وال ــري ــاض بصيغة إسـقــاطـيــة طبعت
كــل مــراحــل امل ـشــروع بـطــابــع التصنع
والهجانة ،بدءًا من التسمية الغريبة:
ً
هـيـئــة ال ـتــرف ـيــه ،وص ـ ــوال إل ــى تــدشــن
ورعــايــة املـهــرجــانــات الفنية وتنظيم
والتسلية ،في قالب
فعاليات الثقافة
ّ
تأطيري وتوجيهي ،موثق بسالسل
ّ
ع ـل ــى ج ـ ـ ــدار ال ـس ـل ـط ــة ،ومـ ــوظـ ــف فــي
برامج سياسية.
ه ـ ــذا املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـسـ ـع ــودي امل ـ ـحـ ـ َـدث،

التجارب التاريخية تدل
على أن الكلمة األخيرة
للمؤسسة السياسية
ـود اج ـت ـمــاعــي مـتـجــذر،
ال ـكــاســر ل ـج ـمـ ٍ
ـدث ان ـف ــراج ــة ف ــي ان ـغــاق
والـ ـ ــذي ي ـح ـ ٌ
ثقافي ،ضــاربــة أطنابه فــي بيئة غير
متصالحة مــع الفنون على أنواعها،
ب ـف ـعــل ال ـس ـط ــوة ال ــوه ــاب ـي ــة وهـيـمـنــة
أنماط حياتها املتزمتة ،أبصر النور
ب ـعــد طـ ــول ان ـت ـظ ــار م ــن ت ـحــت ع ـبــاءة
الحسابات االقـتـصــاديــة والسياسية
ً
ألمراء اململكة ،وتسييال ملا يستجيب
ملتطلباتهم املـلـحــة فــي ه ــذه املــرحـلــة،
وليس انسجامًا مع ديناميات التطور
االنسيابي ،اجتماعيًا وثقافيًا.
ّ
ولي ولي
وإن «رؤية  »2030لصاحبها ّ
الـعـهــد ،محمد بــن سـلـمــان ،تـمــثــل كل
الحكاية في التحول االجتماعي الذي
ُ
زج ــت شــرائــح الـشـعــب ال ـس ـعــودي في
تمارينه من بوابة «الترفيه» ،وخاصة
ّ
أن ه ــذا املصطلح تـكــرر غـيــر م ــرة في
نــص ال ــرؤي ــة ال ـتــي قــدمـهــا نـجــل امللك
ال ـس ـع ــودي .وم ــن ث ـ َّـم ظ ـهــر املـصـطـلــح
ف ــي زي ـ ــارة اب ــن س ـل ـمــان ،األولـ ـ ــى ،إلــى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وش ــرك ــة «ديــزنــي
النـ ــد» بــال ـت ـحــديــد ،ح ـيــث راح يبحث
األمـيــر الـشــاب عــن نـقــل الـتـجــارب إلــى
املشيخة الوهابية.
وح ـي ـن ـمــا ك ـ ــان ال ـت ـح ــول ع ــن ال ـن ـفــط

كمصدر يتيم للدخل القومي يستلزم
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـق ـطــاعــات األخ ــرى،
كــان ال بــد ،وببساطة ،من أن تتوافر
هذه القطاعات ،ومن بينها قطاعات
ال ـس ـيــاحــة وال ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون ،غير
ّ
املوجودة أساسًا.
واملرجو سعوديًا،
تـلـبـيــة ل ـلــرؤيــة ال ـج ــدي ــدة ،خـلــق هــذه
ً
الـقـطــاعــات أوال ،وتـعــويــد املــواطـنــن
إي ــاه ــا ،وت ــروي ــض املـجـتـمــع املنغلق
(ال ـ ـ ـ ــذي إن قـ ـص ــد «الـ ـتـ ــرفـ ـيـ ــه» ف ــإن ــه
سيختار اإلج ــازة فــي الـخــارج حيث
س ـي ـه ــدر دخـ ـل ــه ع ـل ــى ال ـس ـي ــاح ــة فــي
بلد آخــر) ،قبل أن يرمي ابــن سلمان
حجرًا واحدًا فيصيب به عصفورين:
اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض (ال ـس ـي ــاس ـي ــة
فــي بــاطـنـهــا) ،ال ـتــي تـسـتـهــدف خلق
فـ ـ ــرص االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ،بـ ـم ــا يـشـبــه
ت ـقــديــم ال ــرش ــى إل ــى األم ـيــرك ـيــن من
جـهــة ،وتسليفهم مــواقــف «االع ـتــدال
واالنفتاح» ،وذلك الستبدال الصورة
ال ـن ـم ـط ـي ــة عـ ــن الـ ـتـ ـط ــرف وص ـن ــاع ــة
الكراهية والفكر اإلرهــابــي ،من جهة
ثانية.

الصدام مع المؤسسة الوهابية
رغـ ــم أن ن ـش ــاط ــات «ه ـي ـئ ــة ال ـتــرف ـيــه»
قـسـمــت املـجـتـمــع ال ـس ـعــودي فــي أكثر
م ــن ات ـ ـجـ ــاه ،وأثـ ـ ـ ــارت ال ـ ـجـ ــدال ب ـشــأن
أعمالها على أكثر من مستوى ،واحد
منها إقامة هذه املهرجانات بالتزامن
مع الحرب على اليمن وتوسع دائــرة
امل ـ ـعـ ــارك لـ ـتـ ـط ــاول م ـن ــاط ــق ال ـج ـنــوب
ال ـس ـع ــودي ال ـتــي تـعـيــش حــالــة حــرب
حقيقية ،فإن األخطر في هذا النقاش
ما رشح عن رجال الدين داخل اململكة
من موقف سلبي.
تبدو املؤسسة الدينية هذه األيام في
وضــع شديد الـحــرج ،جــراء التهميش
الــذي أحدثته الفعاليات الفنية التي
أشرفت عليها «هيئة الترفيه» ،وهي
تشاهد من حولها حفالت املوسيقى
والغناء واملهرجانات الفنية املتنوعة،
م ـتــراف ـقــة م ــع اخـ ـت ــاط ال ـج ـن ـســن في
بعض األحيان ،من دون أن تقدر على
ّ
«املحرمة».
ردع هذه املمارسات
أم ــا «امل ـط ــاوع ــة» ،ال ـتــاب ـعــون لــ«هـيـئــة
األم ــر بــاملـعــروف والـنـهــي عــن املنكر»،
ف ـب ــات ــوا م ـك ـب ـلــي األي ـ ـ ــدي ت ـم ــام ــا مـنــذ
أس ــابـ ـي ــع .ال أخ ـ ـبـ ــار عـ ــن اق ـت ـح ــام ــات
وتــوق ـي ـفــات وم ــاح ـق ــات ع ـلــى خلفية
امل ـ ـمـ ــارسـ ــات «غـ ـي ــر الـ ـش ــرعـ ـي ــة» ،كـمــا
ه ــي الـ ـع ــادة ،ب ــل ُي ـج ـبــر رجـ ــال الــديــن
الـ ـي ــوم ع ـلــى م ـش ــاه ــدة االح ـت ـفــائ ـيــات
ال ـك ـب ـي ــرة وامل ـ ـبـ ــاركـ ــات ل ـع ـمــل «ه ـي ـئــة
ال ـت ــرف ـي ــه» م ــن ع ـل ــى وس ــائ ــل اإلعـ ــام
الرسمية .وفي حال قرر هؤالء توجيه
الـنـقــد ومـهــاجـمــة «ال ـه ـي ـئــة» وتـجــريــم
أن ـش ـط ـت ـهــا ،س ـي ـكــون م ـص ـيــرهــم مثل
مصير زمالء لهم تعرضوا للسجن أو
إليقاف عملهم في املؤسسات الدينية
الرسمية.
إذًا ،قد يكون ثمة انقالب ما ،تستشعر
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة أن ق ــري ـن ـت ـه ــا
ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـن ـفــذه ض ــده ــا ،وبـحـجــم
غـيــر مـسـبــوق يـضــرب عــرض الحائط
بالعهد الـتــاريـخــي ال ــذي قــامــت عليه
امل ـم ـل ـكــة ال ـس ـع ــودي ــة ،ب ــن الـعــائـلـتــن

تبدو المؤسسة الدينية هذه األيام في وضع شديد الحرج (أ ف ب)

«هيئة السياحة» تنضم إلى «الترفيه»
رغم أن «هيئة الترفيه» بدت كأنها تكسب شوطًا جديدًا في معاندتها التيار
الوهابي ،بإعالنها األربعاء املاضي إطالق رزمة أنشطة جديدة ملوسم الربيع،
تتضمن  15مهرجانًا وفعالية اجتماعية وثقافية وفنية ورياضية ،فإن املفاجأة
كانت أمس ،بإلغاء الحفل الغنائي املنتظر للفنان الشهير محمد عبده ،في مدينة
الدمام شرقي اململكة ،فيما نقل املهرجان إلى جدة غربي البالدّ .
وسبب الخبر،
الذي أعلنته شركة «روتانا» املنظمة للحفل ،صخبًا كبيرًا للناشطني السعوديني
على موقع التواصل «تويتر» ،خاصة أن الفعاليات املماثلة تواجه رفضًا من
التيار الوهابي ،وال سيما خارج جدة والرياض ،فيما تحاول «هيئة الترفيه»،
وإلى جانبها «هيئة السياحة» توسيع أماكن حفالت الفن والتسلية لتشمل
مختلف املناطق.
وكان مفتي اململكة ،عبد العزيز
آل الشيخ ،قد قال ،قبل أسابيع ،إن
«الترفيه باألغاني ليل نهار وفتح
صاالت السينما في كل األوقات
هو مدعاة إلى اختالط الجنسني»،
وأضاف« :الحفالت الغنائية والسينما
فساد ...السينما قد تعرض أفالمًا
ماجنة وخليعة وفاسدة وإلحادية،
فهي تعتمد على أفالم تستورد من
خارج البالد لتغير ثقافتنا».
اللتني توزعتا األدوار واالختصاصات
(في الدين والسياسة) بالتراضي :آل
الشيخ وآل سـعــود .ومــع أن التجارب
التاريخية تدل على أن الكلمة األخيرة
في اململكة تبقى للمؤسسة السياسية
(أقله في الدولة السعودية الثالثة ،أي
الحالية) ،التي يرضخ لها ،في نهاية
املطاف ،الجناح الوهابي ،فإن التنازل

املطلوب أخيرًا من قبلها يشتمل على
ج ــوه ــر ال ـج ــان ــب ال ـث ـق ــاف ــي وال ـف ـك ــري
لـلــوهــابـيــة ،وال يقتصر عـلــى املـعـتــاد
من تطويع الفتاوى ملصلحة القرارات
الـسـيــاسـيــة ،وبـحـجــم ي ـفــوق مــا جــرى
غداة أحداث الـ  11من أيلول عام ،2001
حينما طلبت واشـنـطــن مــن الــريــاض
تـعــديــل بـعــض مـنــاهـجـهــا التعليمية

وتــدشــن مـشــروع االبـتـعــاث الــدراســي
إلى الدول الغربية.
ّ
«أي صــاحــب ق ــرار يـظــن أن ــه سيغير
ع ـق ـي ــدة وهـ ــويـ ــة ه ـ ــذه ال ـ ـبـ ــاد بـفـتــح
أب ـ ــواب ال ـف ـس ــاد ،ف ـقــد دع ــا إل ــى حــرب
هــو الـخــاســر األك ـبــر فـيـهــا ،كــائـنــا من
كان» .هذه تغريدة من ضمن سلسلة
ت ـغ ــري ــدات ل ـلــداع ـيــة ع ـص ــام ال ـعــويــد،
مناهضة لـ«هيئة الـتــرفـيــه» ،وكانت
كـفـيـلــة ق ـبــل أس ــاب ـي ــع ب ــاق ـت ـي ــاده إلــى
ال ـس ـج ــن ،ل ـكــن ال ـت ـه ـمــة ال ـت ــي وجـهــت
إلـيــه وفــق وســائــل إع ــام محلية هي
«اإلرهـ ـ ـ ــاب» ،عـلـمــا ب ــأن ال ـعــويــد أحــد
املـ ـعـ ـتـ ـم ــدي ــن ف ـ ــي م ــؤسـ ـس ــة ال ـن ـظ ــام
امل ـف ـت ــرض ب ـه ــا أنـ ـه ــا امل ـك ــاف ــح األول
للتنظيمات اإلرهابية («مركز محمد
بن نايف للمناصحة») ،وهو صاحب
مصنفات تناهض «داعــش» وتصف
أمراءه وعناصره بـ«الخوارج».
بعد ذلك بأيام« ،تبخر» سعد البريك،
أحـ ــد أش ـه ــر ال ــدع ــاة ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،في
ظل شائعات عن توقيف الرجل على
خـلـفـيــة تـضــامـنــه م ــع ع ـصــام الـعــويــد
وان ـت ـق ــاده ات ـه ــام ال ـعــويــد ب ــاإلره ــاب،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـع ـلــومــات ت ـت ـحــدث عن
انتقاد الذع وجهه البريك إلى «هيئة
الترفيه» فــي محادثة على مجموعة
في تطبيق «واتسآب».
وفـ ـ ــي ظـ ــل مـ ـعـ ـل ــوم ــات تـ ـتـ ـح ــدث عــن
تـهــديــدات مــن السلطات وصلت إلى
خـطـبــاء «ص ــاة الـجـمـعــة» ،تحذرهم
م ــن تـصــويــب الـنـقــد بــات ـجــاه «هيئة
الترفيه» وأعمالها ،وإيقاف بعضهم
عن العمل ،وسجن آخرين لم تعرف
أسـ ـم ــاؤه ــم ح ـت ــى اآلن ،ق ـ ــال امل ـغ ــرد
ال ـس ـعــودي الـشـهـيــر «مـجـتـهــد» ،قبل
أي ـ ــام ،إن «أوامـ ـ ــر االع ـت ـق ــال األخ ـي ــرة

