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توریسم؛ مستقیم ترین راه برای نمایش تغییرات
گلف نیــوز،  گــزارش  بــه 
بن ســلمان هــدف ضمنــی 
را  ســرمایه گذاری  ایــن 
اقتصــادی- وجــوه  از 
سیاســی آن، شــتابدهی بــه 
صنعــت محلــی، افزایــش 
خارجــی  ســرمایه گذاری 
چشــم انداز  بــه  رســیدن  و 
2030 اعــام کــرده اســت. 
ســهم  افزایــش  همچنیــن 

تولیــد ناخالــص داخلــی غیرنفتی و حمایــت از صنعت توریســم برای باال 
بردن ســهم آن در تولید ناخالص داخلی ســاالنه از 3 درصد به 10 درصد، 
هدف دیگر عربســتان طبق چشــم انداز 2030 از این ســرمایه گذاری جدید 
اســت.SPA هــم گــزارش داده اســت که »ایــن بودجه بر توســعه و افزایش 
فرصت های سرمایه گذاری خارجی مستقیم با تأثیر تولید ناخالص داخلی 

28 میلیارد ریال )7.45 میلیارد دالر( تا سال 2045 تمرکز خواهد کرد.«
 EIF این اهداف با مشــارکت »صندوق ســرمایه گذاری اروپــا« یا همان
تحصیل می شوند. نهادی که با مشارکت در طراحی سند چشم انداز 2030 
عربســتان ســعودی حاال قرار است از این پادشــاهی برای تبدیل به قطب 
جهانــی توریســم با قدرت جــذب 100 میلیون بازدیدکننده تا ســال 2030 
حمایــت کند.بدون تردید هــدف همه تغییرات فرهنگی پیش بینی شــده 
در ســند 2030 عربســتان با پیوست توریســم همراه شده است چرا که جز 
با دعوت مســتقیم از مردم جهان برای تماشــای ایــن تغییرات، باور آنها 
امکان پذیــر نخواهــد بــود. به عــاوه که توســعه زیرســاخت های فرهنگی 
بــا ایجاد مکان هــای نادیــده و گاه ناهماهنگ بــا اقلیم بیابانی عربســتان 
می توانــد مخــارج هنگفت نفتی این دولت را از طریق جذب توریســت به 

جیب شان بازگرداند.

ورزش؛ ریبرندینگ با میزبانی کشتی کج زنان و المپیک زمستانی
عربســتان برای جذب ســرمایه گذاران بازار 
ورزش هــم از ابتــدای دهــه ســوم ایــن قرن 
تاش هــای زیــادی کرده که منجــر به اتخاذ 
تصمیمــات بزرگ و گاه متناقــض در حوزه 
فرهنــگ بــرای این کشــور شــده کــه عمدتاً 
تغییــر  محوریــت  بــا  حوزه هــا  ســایر  مثــل 
نســبت به مســائل زنان اتفاق افتاده است. 
دی مــاه ســال 96 بود کــه خبــر ورود زنان به 
ورزشــگاه ها در عربستان سعودی بر فضای 
خبری کشــورهای مسلمان ســایه انداخت. 

ســال گذشــته بازی تیم ملی فوتبال زنان این کشور در مالدیو با حضور برخی بازیکنان 
که حجاب نداشــتند، برگزار شــد.  انتخاب گری برنامه ریزان این کشور از میان ورزش ها 
نشان می دهد رویکرد عربستان در حوزه ورزش هم حاوی پیوست های فرهنگی است 
که ســعودی ها ســعی دارند برندینگ جدید خــود در حوزه ورزش را بــا چنین ادبیاتی 
خلق کنند.  بعد از مســابقه کشــتی زنان میان لیســی ایوانز امریکایی و ناتالیا کشتی گیر 
کانادایی در آبان 98، حاال میزبانی کشــتی کج با قرارداد 10ســاله سعودی ها با کمپانی 
WWEبرای یک دهه به این کشور سپرده شده است.بعد از برگزاری مسابقات جهانی 
فرمول یک در جده در ســال 2021، دو روز پیش رسانه ها از تاش عربستان برای خرید 
این مســابقات به قیمت 20میلیارد دالر خبر دادند.پس از میزبانی ســوپرجام ایتالیا و 
سوپرجام اسپانیا در چند دوره، عربستان امسال موفق شد با رونالدو و همسرش برای 
عهده دار شــدن ســفیری عربســتان در جــام جهانــی 2030 به توافق برســد. همچنین 
حضور این زوج در برنامه های رسانه ای متعدد سعودی ظرف روزهای گذشته خبرساز 
بوده اســت.اما شــاید قله حرکت عربســتان در بازتعریف برند خود در حوزه ورزش را 
بتوان میزبانی بازی های زمســتانی ســال 2029 در قاره آســیا دانســت. پروژه ای که قرار 
اســت در ادامه طرح بلندپروازانه شهر هوشمند »نئوم« تحقق پیدا کند و عربستانی را 
که می خواهد با وضعیت بیابانی خود، جاذبه توریســتی داشــته باشد، به عنوان محلی 

مناسب برای برگزاری المپیک زمستانی معرفی کند.

هنر؛ حقنه کردن تغییر به قیمت جراحت و رسوایی
گذشــته  دهــه  دوم  نیمــه  از 
میادی، عربستان در راستای 
 2030 ســند  اهــداف  تحقــق 
حرکــت پرشــتابش در حــوزه 
هنر را هم آغاز کرد. اتفاقی که 
بیش از آورده های فرهنگی با 
حواشــی و جنجال های ناشی 
از تغییــرات پرســروصدا و پــر 

تناقض در جهان دیده شد.
طرح فصل های فرهنگی در شهرهای مختلف عربستان از ابتدای 
سال 98 آغاز شد و قرار بود مجموعه رویدادهای هنری با شاخه های 
مختلــف موســیقی، تئاتــر و فیلــم در قالــب »موســم« در شــهرهای 
بزرگ انجام شــود. اما طولی نکشــید که در »موســم ریــاض« یکی از 
بزرگ ترین طراحی ها در این قالب، فاجعه رخ داد. آبان همان سال، 
دو مرد مســلح به روی ســن مجموعه تفریحی ملــک عبداهلل ریاض 
رفتند و دست کم 3 هنرمند در حال اجرای نمایش را با چاقو زخمی 

کردند.
ســعودی ها در حوزه موســیقی عمًا انتحار کردند! نخستین اخبار، 
دعوت ســران ســعودی از یــک خواننده بدنــام امریکایی بــرای اجرای 
کنسرت در عربستان در تیرماه سال 98 بود که اعتراض گسترده مردم 
عربســتان و سایر مســلمانان، منجر به لغو برنامه های خواننده مذکور 
شــد. امــا بعد، ســعودی ها با برگــزاری »جشــنواره طنطــوره« در حوزه 
موســیقی و اختصاص یک شــب به شب موسیقی فارســی با دعوت از 
خوانندگان لس آنجلســی در اسفند همان سال تاش کردند در فرایند 
بازتعریــف فرهنگــی عربســتان، خــود را در قامت بازاری بــرای جلب 
مشــتریان حوزه فارســی زبان نیز مطرح کنند؛ اقدامی که با بازخورهای 
منفــی گســترده ای همــراه شــد امــا به هرحــال افــق دیــد برنامه ریزان 

فرهنگی سعودی را بیش از پیش آشکار کرد.
خبر ریاســت اولیور اســتون بر بخش مســابقه اولین دوره جشنواره 
فیلم »دریای سرخ« یکی دیگر از اخبار پرجنجال سال 98 بود که البته 
بــا آغاز پاندمــی کرونا، برگزاری این جشــنواره به حاشــیه رفت اما این 
جشنواره آذرماه امسال در جده آغاز به کار کرد و درحالی که تنها 5 سال 
از رفع ممنوعیت سینما و نمایش فیلم در کشور عربستان گذشته بود، 
مدیران این جشنواره اعام کردند که آن را با »محدودیت صفر« برگزار 
خواهند کرد و بر این اساس چند فیلم با موضوع »همجنسگرایی« هم 

به این جشنواره راه یافت!
بــه گــزارش المانیتور، وزارت فرهنگ عربســتان ســعودی در ســال 
2018 تأســیس شــد و 11 آژانس تخصصی شــامل موســیقی، هنرهای 
نمایشی، موزه ها و مانند آنها ذیل آن راه اندازی گردید. همه تغییرات 
فعلی سعودی در حوزه هنر با سرمایه گذاری مستقیم دولت با ارزشی 
بالــغ بــر 64 میلیــارد دالر صورت گرفتــه که به تأمین زیرســاخت ها در 

آخرین دهه برای رسیدن به افق 2030 اختصاص دارد.

پنجشــنبه گذشــته، محمــد بن ســلمان 
اعالم کــرد ســرمایه گذاری جدیــد بیش 
از 3ونیــم میلیــارد دالری بــرای توســعه 
حــوزه  در  عربســتان  زیرســاخت های 
ورزش، توریســم، فرهنگ و سرگرمی در 

نظر گرفتــه اســت. ولیعهد ســعودی در 
ادامه سیاست های دهه اخیر خود تالش 
می کنــد عربســتان را به مرکــز فرهنگی و 
توریســتی منطقه خاورمیانــه تبدیل کند 
و در این مســیر الجرم ناگزیر اســت که از 
اســتانداردهای فرهنــگ غربــی تبعیت 
کند تا سرمایه ها از کشورهای توسعه یافته 

به جیب عربستان بازگردند.این بودجه 
نمایشــگاهی  منطقــه   35 ســاخت  در 
می شــود  ســرمایه گذاری  ســال 2030  تــا 
که طبــق اعــالم آژانــس خبری رســمی 
محیط هــای  توســعه  بــرای  ســعودی 
سرپوشیده، گالری های هنری، سالن های 
ســینما و تئاتر، مراکز کنفرانس، پیســت 

پیســت  و  اســب دوانی  مســابقات 
مســابقات موتورســیکلت در نظر گرفته 
شــده و اولیــن پــروژه از ایــن مجموعه تا 
پایــان امســال بــه بهره بــرداری خواهــد 
اعــالم  از  پیــش  عربســتان  رســید.اما 
ســرمایه گذاری جدید خود برای توســعه 
این زیرســاخت ها هم حرکتــش را برای 

به چنگ آوردن قــدرت فرهنگی منطقه 
آغــاز کرده بود. دهــه گذشــته را باید دهه 
تکانه هــای شــدید فرهنگــی بــه جامعــه 
ســعودی بــرای ایجــاد زیرســاخت های 
روانــی در میان مردم این کشــور و ســایر 
جهان بــرای پذیــرش تغییــرات مدنظر 
دانســت؛  مشــاورانش  و  بن ســلمان 

تکانه هایــی که پرســروصدا بودنــد و گاه 
حتــی به قیمــت جــان آدم ها یــا آبروی 
خانه  کلیــدداران  به عنــوان  ســعودی ها 
خدا تمام شــدند اما ظاهــراً برنامه ریزان 
فرهنگی این کشور را در مسیری مصمم تر 
و دقیق تر برای کاهش واکنش های منفی 

به راه انداختند.

»ایران« پیامدهای سرمایه گذاری های جدید فرهنگی توسط آل سعود را بررسی می کند

جلیقه انتحاری فرهنگی در عربستان سعودی
فاطمه ترکاشوند

روزنامه نگار

مد و فشن؛ هنجارشکنی برای حضور در صنعت پول ساز
تحلیلگــران  از  بســیاری 
شــتاب  فرهنگی-سیاســی 
ایــن تغییــرات را در ســرزمین 
و  نگران کننــده  عربســتان، 
عامل بی ثباتی هــای اجتماعی 
دانســته اند اما تمام اینها اراده 
مســئوالن ســعودی و مشاوران 
پیگیــری  بــرای  را  آنهــا  غربــی 
اهــداف 2030 متزلــزل نکــرده 
اســت. آنها حتــی در زمینه مد 

و لباس هم دســت به اقدامات ساختارشــکنانه ای زدند که جامعه سعودی را 
برای پیگیری اهداف خود آماده کنند.

تیرماه ســال 99 میدل ایســت مانیتور در فرایند رصد این تغییرات نوشــت 
»عربســتان ســعودی به فیلمبرداری مبتــذل »ووگ عربی« در اســتان مدینه 
مجــوز داده اســت« و جنجال هــا پیرامــون ویدیــوی منتشرشــده از تبلیغــات 
اینترنتــی نســخه خاورمیانه یک مجله مد و فشــن مشــهور جهــان را با همین 
عنوان بازتاب داد؛ موضوعی که نشــان می داد بلندپروازی های عربستان برای 
ثبت نــام خود در کنشــگران این حوزه بــا اختصاص دادن منطقــه »العا« در 
شهر پیامبر اسام)ص( از سوی مسلمانان جهان و ساکنان سرزمین مکه مورد 

استقبال قرار نگرفته است.
امــا ایــن نگاه ها بــرای بن ســلمان اهمیتی نداشــت. صنعت مد و فشــن 
ســعودی از ســال 2021 به صورت رسمی با چند برند، فعالیت حرفه ای خود 
را در ســطح جهان توسعه داد. مریم مصلی، یکی از مشهورترین سردبیران 
مد ســعودی، کــه به عنوان یکــی از چهره های تغییر نگاه عربســتان در حوزه 
زنان نیز شــناخته می شــود، اولین کارشــناس مد عرب بود که توســط میشل 
اوباما به کاخ ســفید دعوت شد تا این تغییرات از سوی امریکا هم مهر تأیید 

بخورد.

فرهنگی


