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 السعودي لإلعالم األسبوعي اإلتجاهات تحليل تقرير

(32/5/3105) 

 عدة على األضواء وسلطت الشائكة، القضايا من عددًا األسبوع هذا خالل السعودي اإلعالم وسائل تناولت

 :يلي كما تصنيفها يمكن موضوعات

 :السياسي المستوى على -أواًل

 السعودية، للصحف األول االهتمام المفتي إلى اإلخوان وقيادات مرسي محمد الدكتور أوراق إحالة قضية شغلت

  كما شركس، عرب بقضية عرف فيما إسالميين بحق اإلعدام حكم تنفيذ موضوع تالها

 إضافة األلتراس، روابط وحظر إسالميين، واعتقال اإلرهابية الهجمات على األضواء السعودية الصحف سلطت

 :ذلك تفصيل يلي وفيما أخرى، موضوعات لعدة

 :األسبوع هذا خالل القضائية األحكام .0

 وادي من الهروب قضيتي في المتهمين أوراق إحالة القاهرة، جنايات محكمة قرار السعودية الصحف أبرزت

 اتهامات من ورد فيما بإعدامهم الحكم بشأن الشرعي الرأي ألخذ المفتي إلى الدول إحدى مع والتخابر النطرون

 . وعلماء إخوانية وقيادات مرسي، محمد الدكتور أبرزهم المتهمين لعشرات

 إخوانية وقيادات مرسي محمد الرئيس بحق الصادرة اإلعدام أحكام تجاه العامة االتجاهات أهم رصد ويمكن

 :يلي كما اإلرهاب بتهم آخريين وإسالميين
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 داماستخ عبر الشماتة من تخلو ال لهجة في اإلعدام بأحكام والكتاب السعودية الصحف غالبية احتفاء المالحظ

 البدلة في بديع المعزول، الرئيس السابق، اإلخواني الرئيس المحظورة، اإلرهابية اإلخوان جماعة مثل مرادفات

 في االستفاضة مع قانونية بلهجة األحكام هذه مبررات وشرح المصري القضاء بنزاهة اإلشادة مع ،....الحمراء

 ريةالمص الشئون في تدخال ذلك واعتبار لألحكام المناهضة الدولية األفعال بردود التنديد مع الحكم، حيثيات

 رسمي صمت ظل في هذا كا األمر، هذا حول اإلخبارية التقارير من كثير في ورد ما وهذا. القضاء نزاهة من ونيال

 .األحكام على تعليق وعدم السعودية الحكومة من

 المبطن الترحيب منحى أخذ األول االتجاه: أساسيان اتجاهان هناك فكان الرأي وقادة السعوديون الكتاب أما

 انون،الق بحكم يملك، النهاية في الجمهورية رئيس بأن واإليحاء اإلعدام، حكم تنفيذ في التشكيك مع باألحكام

 حوفت السياسة، من القضاء وحماية بالتسامح، الجديد العهد يبدأ أن الحكمة من وأنه العفو أو العقوبة خفض

 هوو الشريان، داود الكاتب ذكر كما اإلرهاب ولجم األهلي، السلم تكريس خاللها من مصر تستطيع جديدة صفحة

 على ردا الحاكمة السلطات قبل من تصعيدا الحكم اعتبار من الراشد الرحمن عبد الكاتب إليه ألمح ما نفس

 قطب سيد بحق سبق كما األحكام تنفيذ استبعاد عدم مع بالخارج، الجماعة قيادات من المماثل التصعيد

 ساعةال في بالتدخل السيسي يطالب كان وإن مشابه، سياسي مناخ وفي مشابهة بتهم الستينيات في وآخرين

 .الدستوري حقه هو الذي العفو، لمنح األخيرة

 مفتي لموافقة خاضعة هي وإنما نهائية، ليست اإلعدام أحكام إن" بقوله الخازن جهاد عنه عبر ما نفس وهو

 إلرهاب أنها بمعنى «إرهابية» أحكام هي. المحاكم في لالستئناف وافق إذا حتى خاضعة وتظل المصرية، الديار

 ".غدًا للتنفيذ ال اإلرهابيين
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 أحكام رافضين المصري النظام على هجوم بشن قاموا والذين سعوديين، وعلماء دعاة مثله الثاني االتجاه

 هذه ضد الحرب لتشعل تويتر على كلماتهم وجاءت لمصر، السعودية المساعدات بوقف ومطالبين اإلعدام

 عصر في إقامته محددة كانت أن بعد صمته عن العريفي محمد الشيخ الدعاة هؤالء بين ومن. الجائرة األحكام

 اتقياد من وعدد مرسي محمد  الرئيس ضد الصادر الحكم استنكر الذي التصريحات، من وممنوع عبداهلل الملك

 ". لساني ينطلق وال صدري يضيُق مصر يا اهلل لك" قائال اإلخوان،

 العودة، سلمان الدكتور وانتقد. مصر إنقاذ الحرمين خادم مناشدا األحكام هذه القرني عوض الدكتور أدان كما

 في داهن األرض وقاضي.. وكاتباه األمين خان إذا: "الشعر من بيتين" تويتر" على حسابه عبر وقال الحكم

  اليزال: "«الفوزان عبدالعزيز.»د وقال". السماِء قاضي من األرض لقاضي.. ويٌل ثم ويٌل، ثم فويٌل،. القضاِء

 وقادة مرسي بإعدام الحكم وآخرها وأمته وطنه حساب على والصليبيين للصهاينة القرابين يقدم السيسي

 ".غزة في المقاومة

 وكتب للمفتي، أوراقهم إحالة حكم بعد اإلخوان قيادات ابتسامة على السعودي، الكاتب المهاوش، خالد وعلق

 ال الفرحة.. يحملونها قلوب أي: "المحكمة داخل من لهم بصورة مصحوبة" تويتر" على حسابه عبر تغريدة في

 ".عليه اهلل عاهدوا ما صدقوا رجاٌل.. عليهم اإلعدام أحكام صدور بعد تسعهم

 هدالمش على ويعلق". الحلوى كانت ما «الرز» لوال" بعنوان مقاال فكتب سعيد راشد بن أحمد الدكتور الكاتب أما

 لالسبي هو يتنحى أو يستقل ولم مختطف منتخب رئيس أول وقتل التهم تلفيق أن ويرى للمحاكمة العبثي

 .كله العالم ألحرار وأيقونة رمزا مرسي صار أن بعد له شرعية لكسب االنقالب أمام الوحيد
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 إلى جةحا وال. قانونيًا لباسًا ُيلَبس لكي المحكمة، قاعة في إعالنه وسيجري ،«إعدامًا» سُيسّمى القتل هذا ولكن

 عليه المحكوم حق من إذ التقاضي، في مرعية أصول وثمة هَزلي، وال مسّيُس ال بحت، «قضائي» فاألمر الذعر،

 . ُينقض أو ُيخّفف قد الذي الحكم، استئناف

 غضبه عن السعودية" العرب" قناة ومدير الرسمي، القرار من القريب خاشقجي، جمال السعودي، اإلعالمي وعبر

 كل تؤلم المسّيسة العبثية اإلعدام أحكام هي ما بقدر" "تويتر" على له تغريدة فى وكتب الحكم، من واستيائه

 ". بالظلم يقبل ال بلد من فنحن.. إيالما أكثر يجري عما سكوتنا فإن مصر يحب من

 سوار ماروك مجموعة ومالك اإللكترونية، إيالف صحيفة تحرير رئيس السعودي، الصحفي الكاتب واستنكر 

": رتويت" على حسابه عبر له تغريدة في قائال باإلعدام، وآخرين مرسي محمد على الحكم العمير، عثمان للنشر،

 هل كان العمير أن يذكر". سياسية أو فكرية ألسباب واغتياال إعداما التصفية رفض... المشروع والحق الواجب"

 األول العدو هم اإلخوان يعتبر الذي موقفه في انقالبا هذا تصريحه ويعتبر اإلخوان من العداء شديد موقف

 .للمنطقة

 تغيير على دليال اإلعدام لحكم المناوئة التغريدات هذه عن السعودية السلطات صمت البعض اعتبر فيما

 القوى أكثر هم اإلخوان أن علمها مع اإليراني الحصار من خشية السعودية السياسة بوصلة في محتمل

 .الشيعي الخطر ضد السعودية موقف دعم يمكنها التي اإلصالحية

 مع منطقيتها، عدم على والتأكيد األحكام بمهاجمة السعودية القنوات بعض قيام االتجاه هذا يعزز وربما

 قناة بثت فقد. المصري القضاء في ثقتهم عدم ظل في الخليج، في المصريين القضاة مصير عن التساؤل

 قاومةالم حركة استنكار على التركيز مع األخيرة المصري القضاء أحكام حول تقريًرا الرسمية السعودية اإلخبارية
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 خطبة من مقطعا نشطاء نقل كما.  عناصرها من عدد تجاه وأحكامه المصري القضاء لقرار( حماس) اإلسالمية

 . الرجال بأشباه وبشار هو ويصفه السيسي ضمنا فيها يهاجم المدني الحرم إلمام

 غطللض والقطري السعودي الجانب مع تشاوراتها استمرار التركية الرئاسة فيه أعلنت الذي الوقت في ذلك يأتي

 ويرى. الحقوقي الجانب على دولية مبادرات إطالق مع جنب إلى جنبا األحكام، هذه تنفيذ لوقف مصر على

 .الفارسي التمدد لمواجهة األخيرة اآلونة في تركي – سعودي تقارب ظل في تنجح قد المشاورات هذه أن البعض

 مشروع قيادة إلى السعودي، العاهل التونسية،" النهضة" حركة زعيم الغنوشي، راشد دعوة ذلك إلى أضف

 .مصر في العسكرية والمؤسسة اإلخوان بين المصالحة على مبني المنطقة في تصالحي

 األلتراس روابط حظر بينها من أخرى أحكام عدة بمرسي الخاص الحكم إلى إضافة األسبوع هذا خالل صدرت كما

 ةكر مشجعي روابط جميع وإلغاء بمنع المستعجلة لألمور القاهرة محكمة قضت حيث قضائي؛ بحكم مصر في

 بتحريض عنف بأعمال المجموعات هذه قيام على التأكيد مع. الزمالك نادي رئيس أقامها دعوى بعد القدم

 .اإلخوان من

 السابق الرئيس موقف المصرية الداخلية وزارة حسمت: القانوني مبارك موقف حسم إلى الصحف أشارت كما

 وأعلنت ،«الرئاسة قصور» باسم المعروفة الفساد قضية في سنوات ثالث بالسجن عوقب الذي مبارك حسني

 هوابني مبارك بمعاقبة قضت القاهرة جنايات محكمة وكانت االحتياطي، الحبس خالل العقوبة فترة قضى أنه

 من جنيه مليون 035 من أكثر على االستيالء بجريمة إلدانتهم منهم، لكل سنوات 2 لمدة المشدد بالسجن

 . الشخصية ممتلكاتهم على لصرفها الرئاسية للقصور المالية المخصصات

 اءالقض مجلس بقرار اإلشادة مع المصري، القضاء في التشكيك ورفض األحكام لهذه التأييد هو العام واالتجاه

  وأعضاء القضاة حياة على ،"جماعي تأمين" لعمل المتوافرة العروض أفضل بحث تتولى لجنة تشكيل األعلى
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 روأسف سيناء، شمال بمحافظة العريش مدينة في القضاة، من عدداً  استهدف الذي الهجوم عقب العامة، النيابة

 .منهم 4 مقتل عن

 : األمنية والجهود اإلرهابية الهجمات .3

 الصحف معظم من يومي عدد يخلو وال السعودية، الصحف من كبير باهتمام العنف مكافحة جهود حظيت

 :األنباء هذه ومن إرهابيين وقتل وضبط إرهابية، محاوالت وإحباط إرهابية، هجمات عن أنباء من السعودية

 .والرياضة الفن لنجوم ماراثون انطالق قبل غريبا جسما تفجر مصر جنوب المدنية الحماية -

 قتل في المشاركين أحد بينهم اإلخوان، لجماعة ينتمون عنصرًا 32 المصرية األمن أجهزة اعتقلت -

 عين بمنطقة الشرعية دعم وتحالف بالجماعة، الخاصة التظاهرات خالل أشرف ميادة الصحافية،

 .3104 العام خالل بالقاهرة والنعام شمس

 .عنف بأعمال متورطين الوسطى القيادات من إخواني قيادي 44 تعتقل مصر داخلية -

 2 تدمير تم كذلك األمن، قوات مع اشتباكات إثر العريش جنوب المقدس بيت من عناصر 8 مقتل -

 .المسلحة العناصر بحوزة اتصال وأجهزة يدوية وقنابل آلية أسلحة وضبط كروز سيارات

 .سيارة استقاللهما أثناء والعريش سيناء وسط في مجهولين برصاص ثالث وإصابة قتيلين سقوط -

 .إصابات دون بالفيوم الحامولي قرية شرطة نقطة بمحيط شرطة بنقطة ناسفة عبوة انفجار -

 بخط العالي الضغط لكهرباء رئيسيين برجين أسفل زرعها تم االنفجار شديدة عبوات سبع إبطال -

 . بالفيوم إطسا بمركز قلمشاة بقرية أكتوبر، من السادس – سمالوط

 ساعة في الوراق، شباب مركز من خروجهما بعد وذلك الجيزة في مجهولين بنيران شرطة أميني مقتل -

 .الماضي األربعاء مساء متأخرة
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 امم بالجيزة بكرداسة مجدول بني قرية شباب مركز من خروجه خالل الوطني األمن بقطاع شرطي مقتل -

 .نارية دراجات ثالث يستقلون كانوا ملثمين مسلحين برصاص مقتله إلى أدى

 حكم صدور على ساعات بعد سيناء في بالرصاص نيابة ووكيل قاضيان بينهم اشخاص أربعة مقتل -

 (.مرسي) السابق المصري الرئيس على اإلعدام

 وأعمال المسيرات تنظيم على التحريض بتهمة سيناء شمال في اإلخوان تنظيم من عنصرين ضبط -

 .القوات ضد العنف

 الذي" )المقدس بيت أنصار" معاقل على جوية غارة في المتشددة العناصر من 7 الماضي السبت ُقتل -

 . زويد الشيخ جنوب في"( سيناء والية" إلى اسمها تحول

 .المنصورة مركز قرى بإحدى «داعش» لصالح المصري الشباب تجند إرهابية خلية على القبض -

 .الشرطة مع النار إلطالق تبادل بعد مصري قاض اغتيال بمحاولة المتهمين من اثنين مقتل -

 في نساء 2 لمقتل انتقامًا أعمال رجل بقتل إلدانته عبده مسعد عامر بإعدام مصرية محكمة قضت -

 قضت كما ،3102 أغسطس في أخرى جهة من والشرطة وأهاٍل جهة من الجماعة أنصار بين اشتباكات

 .آخرين عشرات وسجن فارين آخرين 2 بحق المؤبد بالسجن

 .الماضي االثنين محافظات عدة في مصر في كهربائيا برجا 00 يفجرون اإلرهابيون -

 الخلط مع اإلخوان، بجماعة السعوديين الكتاب غالبية ألصقها فقد الجرائم هذه بكل يتعلق وفيما -

 مازالت المتطرفة الجماعات أن عن البعض وتحدث ،...المقدس بيت وأنصار داعش وبين بينها الواضح

 سالرئي حكم إبان وأنه المتشددين، مع بخفاء تعمل الزالت التي المسلمين االخوان جماعة بأوامر تأتمر

 لضرب الستخدامهم االخوان جماعة من دعما تتلقى سيناء في المتشددة الجماعات كانت مرسي

 .المصريين صفوف في الخوف لبث ترهيبية كعملية الدولة مؤسسات
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 تهم فيها ألصق ،"اإلخوانية لألوهام الحقيقية المخاطر" عن الين أون ايست ميد في التواب عبد أحمد وكتب

 قياداتهم من لعدد اإلدانة أحكام بعد االنتقام بدافع بها قاموا التي الجرائم كل أن مؤكدا بهم، واإلجرام اإلرهاب

 من التخلص على وأصّر وحلفائهم اإلخوان مخاطر أدرك الذى الشعبى الموقف صحة على دامغة أدلة بمثابة

 سوف للعنف اللجوء أن معتقدين كئيب، عام خبرة بعد السياسية الحياة عن بعزلهم طالب كما حكمهم،

 عودة شعار من عاما 41 مدى على اإلخوان أوهام عن الحديث ويستكمل. أخرى مرة السلطة إلى يعيدهم

 إلخ..الشرعية يمثلون أنهم إلى النهضة، مشروع إلى العالم، وأستاذية التمكين إلى الخالفة،

 يالذ والسياسي والفكري التاريخي اإلطار فيها استعرض ،"اإلخوان موت" بعنوان مقاال الزايدي مشاري كتب كما

 وأن ومفاهيمه، وشروطه أبطاله وجود بانتهاء وتهشم انتهى إطار أنه معتبرا اإلخوان، جماعة فيه ولدت

 معاندة األساسية اإلخوان مشكلة وأن الزمان، عبر بها قذف المرحلة، تلك شظايا من هاربة شظية هي الجماعة

 موتها وأن المستقلة، الناقدة للعقول طاردة جماعة انها تؤكد التاريخ عبر تمت انشقاقات عن متحدثا الواقع،

 ".الميت يركض أن هو شيء أخطر" قائال واقعا أصبح

 وأن يونيو، 21 قبيل عنف موجة من ومخاوف األجنبية التدخالت من شعبي غضب هناك أن تقارير عدة وذكرت

 العنف أعمال من للجماعة العسكرية األذرع تصعيد من مخاوف هناك وأن وعنف، بتصعيد يتوعدون اإلخوان

 فبهد ليلية؛ وتظاهرات لمسيرات وتنظيمهم والقضاة، والشرطة الجيش رجال من لمزيد واستهدافهم بالشارع،

 أطاحت التي يونيو 21 ثورة ذكرى اقتراب مع خاصة الوراء، إلى خطوة للتراجع المصري النظام على الضغط

 .اإلخوان ُبحكم
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 فريد البارز اإلخواني القيادي وفاة عقب تصعيد من اإلخوان جماعة أعلنته ما السعودية الصحف رصدت كما

 ةالقضي هذه نحو العام واالتجاه. السجن بمستشفى والعدالة الحرية لحزب السياسي المكتب عضو إسماعيل

 بمثابة بيان من الجماعة باسم الرسمي المتحدث أصدره وما اإلخوان جماعة أفعال ردود اعتبار في يتمثل

 تتفصيال التقارير بعض وذكرت. باإلرهابية الجماعة وصف مع األجنبي، للتدخل واستدعاء العنف على تحريض

 خواناإل من الكثير اعتقال استوجبت الماضية الفترة خالل جرت عنف بحوادث تدعيمها مع بالتحريض أسمته ما

 .رادعة بأحكام وإدانتهم

 المصريات سفر على قيود فرض من المصرية السلطات به قامت ما على الضوء السعودية الصحف سلطت كما

 إلزام واشترطت لداعش، انضمامهن من الخشية بدعوى تركيا إلى عاًما 41 إلى 08 من العمرية للفئات خاصة

 الاالتص ضابط وتصديق المصري األمن موافقة على حصولهن بضرورة تحديدًا، تركيا إلى السفر في الراغبات

 فردي، بشكل تركيا إلى السفر في يرغبن كّن مصريات 8 منع إثر على ذلك جاء السفر، على الجوازات بمصلحة

 .وسوريا العراق في داعش لتنظم انضاممهن خشية
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 :شركس عرب بقضية عرف فيما المقدس بيت أنصار إلى ينتمون ستة حق في اإلعدام حكم تنفيذ .2

 األحد اإلعدام حكم بتنفيذ المصري «السجون مصلحة قطاع» قيام على الضوء السعودية الصحف سلطت

 بتهمة اإلرهابية شركس عرب بخلية إعالميا المعروفة القضية فى عليهم المحكوم من ستة بحق الماضي

 عرب منطقة في الهندسية الهيئة ضابطي وقتل مسطرد، وكمين األميرية منطقة في جنود حافلة استهداف

 بيت أنصار لجماعة اإلرهابية البؤرة ومداهمة المنازل تلك مداهمة أثناء القليوبية محافظة في شركس

 . المقدس

 ةلهج كانت وإن والترحيب، التأييد السعودية الصحف في اإلخبارية التقارير في العام االتجاه أن القول يمكن

 بحق اإلعدام حكم تنفيذ" المستخدمة العبارات بين ومن الصحف، بين والمرونة الشدة في تباينت الخطاب

 انتماءهم ذكرت التقارير أكثرية ولكن لإلخوان نسبهم من ومنهم إرهابيين، إعدام إسالميين، إعدام ،"مدانين

 ذكره ما إغفال وتعمد األحكام، هذه حيثيثات على الضوء تسليط مع. داعش أو المقدس بيت أنصار لجماعة

 .المحاكمات هذه شاب عوار من البعض

 الفيس على  الرسمية صفحته عبر العريفي، نشر فقد األحكام، هذه تنفيذ من غضبا اشتعل فقد تويتر أما

 سنة، 04 عمره سيد، عبدالرحمن الغالي األبن أعدم: "قائال إعدامه، تم الذي القضية متهمي ألحد صورا بوك

  أسأل" تويتر على وقال ،".للقرآن حافظ ذكي، مصر، على السادس وهو جًدا دراسًيا متفوق ثانوي، طالب

  فرعون وأهلك األرض في لهم ومّكن الوارثين، وجعلهم أئمة وجعلهم األرض في اسُتضعفوا الذين على مّن الذي

 .مصر في أهلية حرب وقوع من محذًرا ،"مصر في والعدل للحق ُيمّكن أن وجنوده،

 بعض بإعدام حكم كما محاكمتهم، نهاية قبل السيسي أعدمهم شباب شركس_عرب" التويم سعد وقال 

 ".فوضه من على شغالة والحسابة شغال التفويض النطرون، قضية في األموات
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 :السياسية والحياة البرلمانية االنتخابات .4

 ،«الموحد المشروع» مبادرة حول العمل ورش أولى مصريًا حزبًا 41 عقد أنباء السعودية الصحف بعض عرضت

 جدًدا؛م عليها الطعن لعدم تجنًبا االنتخابات؛ لقوانين أفضل بصياغة للخروج المحافظين؛ حزب عنها أعلن التي

 .أيام ثالثة مدار على الجلسات وتعقد البرلمانية، االنتخابات إجراء من اإلسراع بهدف

 مستقرة باتت مصر في السياسية الحياة أن األيحاء مع وانتخابات ومنافسات حقيقية أحزاب عن هنا الحديث

 عدة ذكرت كما يوليو 21 ثورة أهداف لتحقيق سليمة برلمانية حياة نحو متسارعة خطوات تخطو مصر وأن

 .صحف

(.. الصيف)وكـ مناخيًا(.. الشتاء)كـ ربيع: القاهرة" بعنوان مقاال الجزيرة بجريدة مناع اهلل عبد الدكتور وكتب

 عةالشجا لمواقفه مؤيدا النور حزب بالحديث تناول ثم ،...اإلخوان وانتهاء يونيو ثورة عن فيها تحدث ،"سياسيًا

 حكم غادرت حتى.. اإلخوان وحكومة ،(مرسي) إسقاط في المصرية الوطنية جانب إلى االصطفاف اختار" عندما

 ال ذلك أن إال السيسي، تبناه أخالقي موقف هو الحزب حل عدم من أخيرا تقرر ما وأن ،!!"رجعة غير إلى مصر

 أنو اإلخوان، دستور وكتابة البرلمان في اإلخوان مساندة في له سوابق عن وتحدث انتهازيته، الحزب عن ينفي

 ددةالمتش اإلسالمية المبادرات تلك صاحب نفسه هو.. والوطنية البراءة ثياب -اليوم- يرتدي الذي( النور حزب)

 !!.السياسي العمل ساحة على( األول) ظهوره صاحبت التي.. الدقة وجه على( السمعة سيئة) أو

 رأبل السيسي تدخل استدعت انقسامات وسط العليا الهيئة انتخابات الوفد حزب إجراء أنباء الصحف تناولت كما

 ة،العمومي للجمعية نجاحا اعتبروه بما وأنصاره البدوي السيد الحزب رئيس احتفل وبينما. قادته بين الصدع

 التي «المخالفات»بـ وصفوه ما وانتقدوا العمومية، الجمعية أعمال بدراوي فؤاد بقيادة «اإلصالح تيار» قاطع

 . االنتخابية العملية شابت
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 لدخا المعروف، السعودي واإلعالمي الكاتب علق فقد البعض؛ سخرية أثار فقد للعدل وزيرا الزند تعيين خبر أما

 ،"المهاوش" وأضاف". للعدل وزيرا العبيد وغيرنا األسياد نحن مقولة صاحب: "قائال، الخبر هذا على المهاوش،

 وزير: "الشخصية، صفحته عبر ،"تويتر" اإلجتماعي التواصل موقع على له تغريدة في المصري، بالشأن المهتم

 تغريدة في وتابع". عبيد وغيرنا األسياد نحن الشهيرة، المقولة صاحب للعدل وزيرًا الزند أحمد الجديد العدل

 وزيرة عبده وفيفي لإلعالم، وزيرًا عكاشة من أفضل وزراء للحكومة يجدوا لن للعدل، الزند تعيين بعد: "أخرى،

 ".للثقافة وزيرا منصور ومرتضى للتربية،

 

 : السعودية – المصرية العالقات .5

 بقوانين االلتزام السعودية في مواطنيها المصرية الخارجية وزارة مطالبة أنباء السعودية الصحف أبرزت

 دمبع للمملكة والقادمين المقيمين المصريين الوزارة وتحذير قضائية، نزاعات في للدخول تجنباً  المملكة

 جنباً ت اإلنسانية الحاالت ذلك ويشمل بها، يعملون التي الشركات سيارات أو الخاصة سيارتهم في ركاب تحميل

 .عليهم القبض إللقاء

 بالقاهرة أكتوبر 6 بمحافظة زايد الشيخ مدينة في السياحية المطاعم أحد سماح عدم قضية أثارت كما

 ولوالمسئ السعودي السائح بين وجدال كالمية مشادة لنشوب أدى مما ثوبًا، الرتدائه المطعم بدخوله لسعودي

 ترتب وما السعودي، السائح موقف مع المصرية الجنسية من المطعم زائري من عدد وتضامن المطعم، عن

 .المطعم إغالق ثم ومن السعودي، للمواطن االعتذار المصري السياحة وزير تقديم من ذلك عن
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 رازإب مع الشعبين، بين العالقة من تنال ال وأنها فردية الحادثة أن على التأكيد القضية هذه نحو العام االتجاه

 في ذلك ظهر وقد. المطعم بإغالق انتهى الذي الحادث، تجاه بموقفه واإلشادة المصري السياحة وزير اعتذار

 المطعم إغالف خبر إبراز ثم له، االعتذار وتقديم السعودي للمواطن المصري السياحة وزير استقبال خبر إبراز

 .التالي اليوم في

 أجل" من مسبب اعتذار بمثابة السياحة وزارة من الخطوة هذه أن النشطاء من الكثير رأي فقد تويتر على أما

 هذه تعميم يرفض البعض كان وإن ،(بمصر_السياحة_مقاطعة)# هاشتاج النشطاء بعض ودشن". الرز

 .فقط المطعم بمقاطعة وطالب المقاطعة

 ذلكو مصيرية، السعودية مع عالقتنا بأن «األوسط الشرق» لـ محلب تصريحات السعودية الصحف سلطت كما

 اليوم ديفيد كامب في عقدت التي األميركية - الخليجية القمة أن محلب واعتبر لباريس، زيارته هامش على

 .واحد الخليج وأمن أمنها أن ترى القاهرة أن وأكد ،«كله العالم يهم الخليج أمن» أن على تأكيد هي

 

 

 

 

 

 



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات      14   5102-2-52

 

 :االقتصادي المستوى على -ثانيًا

 وكذلك مصر، في السعودية واالستثمارات المصرية، البورصة على االهتمام السعودية الصحف ركزت

 :التالي النحو على ذلك وغير المساعدات،

 :البورصة وصعود هبوط .0

 لغتب والتي الماضي األسبوع تعامالت خالل خسارة من المصرية البورصة به منيت ما السعودية الصحف أبرزت

 وقف الحكومة إعالن إثر األسبوع هذا مطلع البورصة حققتها التي المكاسب أبرزت كما جنيه، مليار 04.4 نحو

 اراتواالستثم المصرية المال سوق تنافسية على الحفاظ بغرض عامين لمدة الرأسمالية األرباح بضريبة العمل

 . بها

 :مصر في السعودية استثمارات .3

 نأ السيد، عبدالمنعم الدكتور االقتصادية للدراسات القاهرة مركز مدير تصريحات السعودية الصحف تناولت

 .الشركات عدد حيث من مصر، فى استثمارًا الدول أكثر واإلمارات السعودية

 : السعودية المساعدات .2

 لدولل السعودية المساعدات من األكبر الجزء على مصر استحواذ االنجليزية باللغة الصادرة العرب صحيفة نشرت

 مباشرة مساعدات( دوالر مليار 544) ريال مليار 3342 بينهم ،(دوالر مليار 645) ريال مليار 3444 تلقت حيث العربية،

 في االجمالي المحلي الناتج من % 342 من يقرب ما السعودية المباشرة المساعدات ومثلت المصرية، للحكومة

 .مصر
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 :لمصر االئتماني التصنيف .4

 لىإ لمصر السيادي االئتماني للتصنيف توقعاتها بتعديل بورز أند ستاندرد قيام السعودية الصحف أبرزت

 . يالسياس االستقرار بتحسن مدعومًا بمصر التدريجي االقتصادي االنتعاش يعكس مما مستقرة، من إيجابية

 : واإلخفاق النجاح بين مصر اقتصاد .5

 افتتاحه أهمها من وخارجيا، داخليًا السيسي بها قام أنشطة عدة على الضوء السعودية الصحف سلطت

 الصحف أبرزت فقد الخارجي الجانب على أما. العسكرية بالمؤسسة وإشادته الجيش نفذها اقتصادية مشاريع

 سهيترأ الذي «المحافظين» حزب فوز على لتهنئته كاميرون ديفيد البريطاني الوزراء برئيس السيسي اتصال

 اءلق أبرزت كما البلدين، بين العالقات لتوطيد تطلعه عن وإعرابه أخيرًا، جرت التي البرلمانية باالنتخابات

 .المنطقة في اإلرهاب مكافحة جهود ومناقشة بوكوفا، إيرينا «يونسكو» منظمة بمديرة السيسي

 ابعط ذات أساسًا الزيارة وكانت لباريس، محلب إبراهيم المصري الوزراء رئيس زيارة السعودية الصحف أبرزت كما

 إلى أشارت وكذلك. مصر في فرنسية استثمارات مجاالت في والفرنسي المصري الجانبان وبحث اقتصادي،

 مع اجتماع خالل السيسي اطلع حيث السويس، قناة توسيع افتتاح في «عالمي» الحتفال مصر تحضيرات

 في الفتتاحه تمهيدًا القناة مشروع في العمل معدالت آخر على مميش مهاب السويس قناة هيئة رئيس

 وشخصيات دول رؤساء إلى الدعوة ووجهت االفتتاح، في عالمي الحتفال التحضيرات تبدأ حيث الُمحدد الموعد

 .بارزة دولية
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 مصر، في األسود الصُّندوق خبايا عن أونالين ايست ميدل في إسماعيل حمدي بليغ. د كتب ذلك غضون في

 الوطن، ينهار أن شأنها من بالداخل تعبث سياسية فصائل هناك وأن السيسي، انجازات بتشويه أسماه وعما

. محلب حكومة تطرحه استثماري طرح أو فكرة أو مشروع ألي واالقتصادي المجتمعي الحراك وإبطاء وتعطيل

 .الفلول أو اإلخوان من سواء القائم الخطر إلى لالنتباه رسالة ومحلب للسيسي حمدي بليغ كلمات وتحمل

 مناع اهلل عبد أكد حين في نجاح، شهادة بمثابة السيسي على بالحملة أسماه ما اعتبر فقد الخازن، جهاد أما

 واالنسياب شوارعها نظافة في تمثل والذي محلب لحكومة جيد أداء من القاهرة زيارته خالل الحظه ما على

 سابق إلى.. عودتها بقرب ونيلها وليلها حياتها وعشاق ومحبيها وسياحها مصر زوار يبشر ما وهو" المروري،

.. صرم عاشتها التي اإلخوانية( القحط سنة) قبل عليها كانت التي المشرقة الفنية الثقافية الحضارية صورتها

 !!".منه الكثير عن فضالً .. الخير من بالقليل يذكرها أو عليها يبكي من رأيت فيمن أجد لم والتي

 مع يتزامن الذي األول، عامها السيسي الرئيس والية دخول اقتراب عن الحديث تناولت تقارير عدة أن يذكر

 وأكاذيب واسعة شائعات حمالت بدأت اإلخوان جماعة وأنه بمرسي، أطاحت التي يونيو 21 ثورة ذكرى اقتراب

 ه،ل اإلساءة بهدف وذلك بالحقائق؛ فيه وصارحه للشعب، وجهه الذي األخير الخطاب بعد السّيما السيسي، ضد

 امنه الباقي ويستكمل حققها التي التنموية والمشروعات اإلنجازات تجاهل خالل من المواطنين وعي وتغييب

 .اآلن
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 :الديني المستوى على -ثالثًا

 المنابر صعود من خطباء األوقاف وزارة ومنع داعش، عن اإلفتاء دار وفتاوى الديني، الخطاب قضايا شغلت

 : السعودية الصحف

 تجديد مجال في األزهر جهود عن السيسي رضاء عدم على الضوء الصف بعض سلطت: الديني الخطاب .0

 .األخير الشهري خطابه خالل ذكر كما الديني، الخطاب

 على يلح وهو بالده في الرئاسة كرسي اعتالئه من السيسي أن الحياة جريدة في رحيم أحمد وكتب 

 عقب متشددة أفكار انتشار ومواجهة اإلرهاب مكافحة جهود إطار في الديني، الخطاب تجديد ضرورة

 إسالميون يرّوجه الذي مرسي محمد «المسلمين اإلخوان» جماعة إلى المنتمي السابق الرئيس عزل

 وهو الفتة، دينية مسحة من يخلو ال السيسي حديث أن مؤكدا". الدين على حربًا" باعتباره ألنصارهم

 في السطح على طفت معركة في إليهم وانحاز وشيوخه، األزهر لمؤسسة االحترام من كبيرًا قدرًا ُيظهر

 اإلعالمي مطالبة حد إلى وصلت اإلسالمي التراث كتب تنقية إلى دعوة محورها الماضية، األسابيع

 يالدين الخطاب تجديد أن صراحة القول إلى السيسي دفع ما الكتب، تلك بحرق بحيري إسالم والباحث

 .الساحة عن الجدل وتوارى بحيري برنامج توقف بأيام تصريحه وبعد". وشيوخه األزهر مسؤولية هو"

 المعركة، تلك في انتصر أنه بدا لكن وإعالميين، مفكرين من حادًا هجومًا يواجه األزهر أن رحيم وذكر

 بعالقته المعروف عصفور جابر الثقافة وزير إقصاء وقبله بحيري برنامج إيقاف بعد خصوصًا

 .له خلفًا األزهر جامعة في تخرج الذي النبوي الواحد عبد وتعيين األزهر، مع المتوترة
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 ابعيت أنه مؤكدا الفكري، اإلرهاب قبيل من البحيري إسالم على الحرب أن نصر مصطفى يرى المقابل في

 الدين يفهمون الذين الدهماء من ينتقدونه من وأن. الرسول وعن القرآن عن يدافع ووجده برنامجه

 أن يقينه عن وعبر الصادمة، كلماته وتبرير عنه الدفاع في وبدأ هاجمته، التي بالمقاالت وندد خطأ،

 القسوة تستعذب والتي. خطأ الكلمات تفهم التي العقول في المشكلة لكن يقول فيما صادق الرجل

 !".قتلناه بحيري إسالم كم" بعنوان مقال في وذلك. والقتل والعنف

 إليه سُيدعى «اإلسالمية والعلوم الفكر في التجديد» عن مؤتمرًا الشهر هذا األزهر يرعى لذلك إضافة

 «الديني الخطاب تجديد» عن الجاري الشهر 35 في مؤتمراً  األوقاف وزارة وتعقد. عدة دول من دين رجال

 .المساجد في الدعوة بشؤون الصلة ذوي من الوزارة وشيوخ قيادات غالبية تحضره

 ما أن المصرية اإلفتاء لدار التابع التكفيرية الفتاوى مرصد أكد: داعش عن المصرية اإلفتاء دار فتاوى .3

 التنظيم قيام المرصد أدان كما شرعًا، المحرم" األرض في اإلفساد" قبيل من هو داعش تنظيم به يقوم

 بالطبع العام االتجاه. الموصل غرب الخان حوش محلة في الواقع األثري" خاتون مريم" مسجد بتفجير

 .الفتاوى هذه تأييد

 وزارة اشترطته ما السعودية الصحف أثارت: المنابر صعود من لإلخوان الموالين الخطباء األوقاف منع .2

 التي) الجماعة من التبرؤ -قولها حد على– المسلمين لإلخوان الموالين الدعاة على المصرية األوقاف

 موثقة توبة إقرارات على بالتوقيع وطالبتهم جديد، من المساجد لمنابر لعودتهم ،(إرهابية أعلنتها

 . ةالجماع تمارسه الذي والتخريب للعنف رفضهم فيها يؤكدون العقاري الشهر مصلحة في رسمي بشكل

 هذه بمثل ترحيبها إلى إشارة في الحاسمة بالضربة الخطوة هذه سعودية صحف عدة وصفت وقد

 .المصلين صفوف بين لإلخوان اإلرهابية األفكار انتشار عدم تضمن التي القرارات
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 :العسكري المستوى على -ثالثًا

 «رافال» طائرات من األولى الدفعة وصول قرب أنباء السعودية الصحف أبرزت: الرافال طائرات صفقة .0

 35 يوم ستصل الطائرات أن عسكري مصدر وأعلن فرنسا، من لشرائها القاهرة تعاقدت التي الفرنسية

 القناة بافتتاح االحتفال في لتشارك الصفقة تشملها طائرة 34 بين من طائرات 2 وتضم المقبل، يوليو

 . الجديدة

 أول تعد التي" تمساح" المدرعة المركبة إنتاج عن العسكرية المؤسسة أعلنت: محلية مدرعة إنتاج .3

 المركبات ورش داخل بالكامل المدرعة تصنيع ويتم. المصرية المسلحة القوات تنتجها مدرعة عربة

 للفرد جدا عاليا حماية مستوى لتحقيقها نظرًا اإلرهاب، مكافحة عمليات في وتستخدم لها، التابعة

 .يةالعالم التسليح ونظم للحدث طبقا وتسليح بدروع ومجهزة أفراد ستة إلى أربع من وَتَسع المقاتل،

 لإلرهاب، قاصمة ضربة باعتبارها التطورات بهذه لإلشادة السعودية الصحف تتجه العسكري الصعيد وعلى

 المؤسسة على المتزايد االعتماد استمرار إلى للسيسي جديد عام أعتاب على وهي البالد حاجة على التأكيد مع

 .اإلرهاب خطر من مصر حماية في دور من به تقوم لما العسكرية
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 :القضايا هذه مع للتعاطي ومضامين توصيات

 :السياسي المستوى على

 رالمخاط ظل في للتفاوض حاليا استعداد على تكون قد والتي السعودية الحكومة مع مباشر حوار فتح -

 .اإليراني التمدد ضد جانبها إلى المصرية الثورة أنصار وقوف على طمأنة رسائل وإرسال الشيعية

 وارح فتح في للمساعدة معهم والتشاور للثورة المؤيدين السعوديين الرأي وقادة الكتاب مع التواصل -

 .السلطات مع

 ويةاألول أن على واالتفاق التقاء نقاط عن والبحث الثورية السياسية الكيانات مع والتنسيق حوار فتح -

 .بالجميع سيطيح الذي االنقالب على القضاء هي الحالية

 واتخط التخاذ القضائية المؤسسة داخل الشرفاء القضاة مع بالتنسيق القانوني الجانب على التحرك -

 .عليها والطعن الجائرة الجكام تنفيذ عدم تضمن

 : الدولي المستوى على

 اإلنسان، حقوق منظمات مع والتواصل الحقوقي، الجانب في الدولي المستوى على التحرك ضرورة -

 على زالتركي مع الجائرة، األحكام تنفيذ لوقف االنقالبي النظام على للضغط الدولي التأثير ذات والجهات

 سياسي وانتقام تسييس من عليه تنطوي وما للقوانين انتهاك من تتضمنه وما عوار، من يشوبها ما

 .دامغة قانونية أدلة خالل من

 بحق اإلنسان حقوق انتهاكات لكشف الدولية العدل محكمة أمام دعوى رفع اتجاه في التحرك -

 .قانوني حق وجه دون اإلعدام أحكام وتنفيذ المعتقلين

 .الحقوقي الجانب في دولية مبادرات من تنتويه ما ودعم اإلطار هذا في التركية الحكومة مع التنسيق -
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 :اإلعالمي المستوى على

 .المعتقلين بحق تتم التي االنتهاكات لفضح إعالمية حمالت إطالق -

 اءسو القضاة بين الفساد على الضوء وتسليط مصر، في القضائية االنتهاكات لفضح حمالت إطالق -

  . المالي أو األخالقي

 تنتهج التي الكيانات من غيرها أو بداعش والخارج الداخل في الثورة قادة بين عالقة وجود عدم إبراز -

 .العنف

 أنو تصفية، أو قتل بعمليات القيام تعني ال التصعيد لهجة وأن العنف انتهاج من التبرؤ على التأكيد -

 .األجنبي التدخل استدعاء يعني ال الدولية الحقوقية للجهات الرسائل توجيه

 ذلك يعتبرون الذي االنقالبيين توجع الحقائق هذه إبراز أن فيبدو المصري، االقتصاد إخفاقات كشف -

 عرض ويساهم واضحا، الفشل ذلك يلمس بات العادي المواطن أن غير لالنجازات تشويه قبيل من

 .االخفاقات هذه توضيح في المبسط االنفوجرافيك بطريقة االقتصادية البيانات

 اإلخفاقات هذه بأبرز البسيط للمواطن للتوعية للشرعية المؤيدة الفضائيات على برامج تقديم -

 .االقتصادية

 العسكرية الناحية من جواها ومدى الرافال صفقة عن متخصصة وعسكرية فنية تقارير كتابة -

 .واالقتصادية

 مصر في اإلعدامات قضايا وحول شركس عرب قضية حول األجنبية باللغات تليفزيونية تقارير عمل -

 دءب منذ لالنتهاكات كامل توثيق فيها الدولية الحقوقية الجهات وعلى األجنبية المواقع على لعرضها

 .الثورة


