
 



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات       1   5102-2-01

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات األسبوعي لإلعالم السعودي

(03/5/5305) 

 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودي

 

25%

13% 13%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

الوضع األمني المحاكمات في مصر اجتماع القبائل الليبية في مصر اجتماع رؤساء أركان الدول العربية 
واالتفاق على قوة عربية مشتركة



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات       2   5102-2-01

 

احتلت القضايا المتعلقة باألوضاع األمنية في مصر النسبة األكبر في تغطيات الصحف السعودية هذا 

(، %00(، تالها المحاكمات في مصر، واجتماع القبائل العربية في مصر وذلك بنسب متساوية )%55األسبوع )

 (.  %03ة بنسبة )واجتماع رؤساء األركان العرب بالقاهرة واالتفاق على تكوين قوة عربية مشترك

 كثافة التغطية 

 

، ثم الحياة %00، تلته صحيفة الشرق األوسط بنسبة %00جاء موقع العربية.نت في المركز األول بنسبة 

 لكل منهما. %8، والرياض وإيالف بنسبة %00بنسبة 
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العربية الشرق األوسط الحياة الرياض إيالف ميدل ايست أون اليت
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 :واالتجاهات العامة نحوها أهم القضايا المصرية التي كانت محاًل لالهتمام

 األفعال على إعدام مرسي:تواصل ردود  (0

 .لم ترصد الصحف السعودية أي تعليق للحكومة السعودية على األحكام 

  أكّد رئيس مركز الشرق األوسط للدراسات السياسية واالستراتيجية بجدة د. أنور عشقي، أّن قرار

وطالب اإلعدامات األخيرة في مصر سيثير بال شك حفيظة بعض الجماعات والتيارات اإلسالمية، 

الحكومة المصرية واإلخوان المسلمين أن يتوجهوا نحو الخيار السلمي وسياسة الهدوء وضبط النفس، 

مؤكدًا أّنه إذا ما أرادت جماعة اإلخوان الوصول إلى السلطة فعليهم أن يخوضوا غمار االنتخابات من 

 جديد، وعليهم أن يخففوا من حدة لهجتهم والتشدد في مواقفهم.

  واألكاديمي السياسي السعودي د. وحيد هاشم، فيرى أّن األحكام الصادرة عن القضاء أما المحلل

المصري بحق المتهمين في المحاكمات األخيرة تجاه جماعة اإلخوان، هي محاكمات مشروعة وأّن 

القضاء المصري هو قضاء مستقل، وانتقد تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية لمصر مثل ألمانيا 

 لمنظمات الحقوقية العالمية.وتركيا وا

  اتجاه آخر بدأ يطالب بفتح حوار بين السلطة واإلخوان، فكتب محمد شومان بجريدة الحياة تحت

؟"، مؤكدا أن هذا الحكم ال يضع نهاية قريبة للصراع «إخوانه»عنوان "ماذا بعد الحكم بإعدام مرسي و 

يمنحه أسبابًا جديدة لالستمرار، وأن واالستقطاب السياسي والثقافي في مصر، بل ربما يعمقه و

يونيو تقع على من بيده السلطة،  03المسؤولية األكبر في الحفاظ على تماسك واستمرار جبهة 
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داعيا السيسي إلى التدخل بالعفو لتحقيق المصالحة، حتى ال يكون تنفيذ الحكم سابقة تاريخية في 

 مصر. 

 سعوديه كلها معاك ياسيسي".وقال فهد العتيبي على تويتر: "عاش السيسي ال 

  سجل الكاتب سمير عطا اهلل في جريدة الشرق األوسط اعتراضه على الحكم، رافضا اعتبار المحادثات

مع دولة عربية مستقلة، "تخابر". كما أكد أنه ال يصح االنتظار إلى أن يصدر السيسي عفوا بل البد 

 .للقضاء نفسه أن ينهي هذه األزمة كما أنهاها مع مبارك

  كتبت الشرق األوسط "الخارجية المصرية تستدعي القائم باألعمال الباكستاني احتجاجا على موقفها

من إعدام مرسي"، مؤكدة أن مصر تتعرض النتقادات كبيرة من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، 

ي في قضية آخرين معظمهم من قيادات جماعة اإلخوان، إلى المفت 031إثر قرار بإحالة أوراق مرسي و

، وأعربت القاهرة مرارا عن استيائها من تلك البيانات، مؤكدة أنها تجاوزت «اقتحام السجون»

 .وانتهكت كل المواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول

  ذكرت العربية.نت أن مصر طلبت رسميا من قطر تسليم الداعية اإلسالمي الشيخ يوسف القرضاوي

القطرية إليها بعد صدور حكم من محكمة الجنايات بإحالة أوراقه للمفتي في  المتجنس بالجنسية

 .قضية اقتحام السجون

  مايو تقريرها إلى محكمة جنايات  52قالت صحيفة عكاظ أن دار اإلفتاء المصرية تسم األربعاء

لدكتور محمد مرسي، وعدد من قيادات اإلخوان وا«المعزول»القاهرة، بشأن الرأي في إعدام الرئيس 
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يوسف القرضاوي، وشخصيات فلسطينية، إلصدار حكم المحكمة حول هذه القضية المحدد له يوم 

 .الثالثاء المقبل

  نقلت صحيفة الرياض تأكيد وزارة الخارجية المصرية رفض مصر إخضاع قضاءها المشهود بنزاهته

  اف خارجية.وميراثه التاريخي الطويل على مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليالت ألطر

 

 ـ المحاكمات بتهمة إهانة القضاء:5

  كتبت صحيف إيالف بعنوان "مرسي وعلمانيون في قفص واحدة بتهمة إهانة القضاء"، بدء محاكمة

الرئيس اإلسالمي المعزول محمد مرسي وعدد من السياسيين العلمانيين من رموز الثورة التي أطاحت 

أخرى بتهمة إهانة القضاء في قضية تبرز قمع السلطات وشخصيات إسالمية  5300حسني مبارك في 

وذكرت أن هذه القضية هي الخامسة ضد مرسي منذ عزله. وقالت الصحيفة  .لكافة تيارات المعارضة

"منذ االطاحة بمرسي، تشن السلطة حملة قمع دامية ضد أنصاره الذين يحاكمون في محاكمات 

وصفتها األمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في جماعية وسريعة شملت عشرات أحكام اإلعدام و

التاريخ الحديث"، لكن هذه الحملة امتدت الحقا لتشمل شباب التيارات العلمانية المعارضة 

 لإلسالميين.

 آخرين اتهامات بـ"إهانة السلطة  52ذكرت صحيفة الشرق األوسط أن المحكمة وجهت لمرسي و

ليهم بقصد بث الكراهية". فيما أكدت مصادر من النيابة أن القضائية واإلساءة إلى رجالها والتطاول ع

أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق »هيئة التحقيق القضائية أسندت إلى المتهمين جميعا أنهم 
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النشر واإلدالء بأحاديث في القنوات التلفزيونية واإلذاعية ومواقع التواصل االجتماعي اإللكترونية، 

إلساءة واالزدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا، بذات الطرق من خالل عبارات تحمل ا

سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خالل إدالئهم بتصريحات وأحاديث إعالمية تبث الكراهية 

 واالزدراء لرجال القضاء".

  مؤسسة متزايد لل« تسييس»أكدت صحيفة الحياة سعى قضاة في مصر إلى نفي اتهامات بـ

وتعيين « اإلخوان المسلمين»القضائية، مع التوسع في إصدار أحكام باإلعدام بحق أعضاء جماعة 

وزير للعدل معروف بقربه من السلطة وموقفه المعادي للجماعة. ومع تصاعد األصوات المنتقدة 

 لتسييس القضاء في مصر ثار غضب القضاة.

 المرتبطة بتنظيم داعش المتطرف دعا في  قالت صحيفة عاجل أن قيادي بجماعة والية سيناء

مقطع صوتي نشر في أحد المواقع التابعة لها على اإلنترنت، أتباع الجماعة إلى مهاجمة القضاة في 

 .وتشير موجة هجمات تستهدف القضاة، إلى أنهم أحدث أهداف المتشددين في شمال سيناء .مصر
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 الحالة السياسية العامة في مصر: (5

  عبدالفتاح في صحيفة الحياة عن الردة الديموقراطية لدى المصريين، حول تباري كتب بشير

الكثيرون في إعادة إنتاج الفرعونية السياسية، وعن جمع الرئيس بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية في يده في ظل غياب للبرلمان، كما تحدث عن دور اإلعالم في شيطنة ثورة يناير، 

ارجية حيكت ضد مصر ونظام مبارك الذي برأ القضاء ساحته، وقال بشير: "لعله واعتبارها مؤامرة خ

إذًا تخوف مصري من ديموقراطية وليدة يعتبرها سياسيون ومحللون نخبويون مناهضة لوحدة 

 الدولة واستقرارها وأمنها".

 53بحل  ذكرت الشرق األوسط أن وزيرة التضامن االجتماعي المصرية غادة والي أصدرت قرارات أمس 

ببني سويف  9بالفيوم و 02بالبحيرة و 50محافظات، منها  5جمعية أهلية تابعة لجماعة اإلخوان في 

تطبيقا لحكم محكمة القاهرة لألمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم  .بالغربية وجمعية بالقاهرة 0و

 للتنظيم. اإلخوان المسلمين واألنشطة الخاصة به والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة

  نقلت الشرق األوسط فعاليات المنتدى اإلسالمي الذي عقده المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بوزارة

األوقاف لوضع آليات لتجديد الخطاب الديني، وأكد العلماء أكدوا في نهاية المنتدى نبذهم لإلرهاب 

شباب من الوقوع في أخطاء والغلو ورفض ربط اإلرهاب باألديان، وطالبوا بإيجاد آليات لتحصين ال

الجماعات المتطرفة. فيما أثارت صحيفة الحياة غياب أي تمثيل رسمي لمشيخة األزهر في المؤتمر 

في ظل حديث عن توتر بين شيخ األزهر ووزير األوقاف، خصوصًا أن وزير األوقاف دعا إلى المؤتمر 

 .فيما يستعد األزهر الستضافة مؤتمر مماثل في غضون أيام
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  وحيد عبد المجيد في الحياة عدة مشاهد عن تصاعد التخوين في مصر، من بينها اتهام نجم كتب

والتحفظ على أمواله، ومشهد إحراق كتب « اإلخوان»الكرة المشهور محمد أبو تريكة بدعم جماعة 

بطريقة هستيرية داخل إحدى المدارس قرب وسط القاهرة في  أبريل الماضي، مؤكدا أن هذه الحالة 

 األخطر على المجتمع المصري في تاريخه الحديث.هي 

  أجرت صحيفة إيالف حوارا مع وزير التربية والتعليم المصري قال فيه إن كافة المدارس التابعة

مدرسة، تحت سيطرة وزارته، متوقًعا أن تثير الجماعة  80لجماعة اإلخوان المسلمين، والبالغ عددها 

من طلبة الصفوف االبتدائية أميون، وأكد  %05مة، مقًرا بأن الشغب أثناء امتحانات الثانوية العا

 تلقيه دعوة من نظيره السعودي لزيارة المملكة الشهر المقبل لبحث التعاون بين الجانبين.

 

 األوضاع األمنية في مصر: (0

قالت صحيفة إيالف إن مجندا تابع للجيش قتل كما أصيب ضابط أخر برتبة رائد أثناء مداهمة قوة  .0

ة مكبرة لقرية الظهير جنوب الشيخ زويد مساء االثنين. وأكدت مصادر أمنية أن قوات عسكري

الصاعقة اشتبكت مع خلية إرهابية جنوب الشيخ زويد وأسفرت االشتباكات عن مقتل مجند وإصابة 

عاما بطلق ناري بالكتف األيمن وتم نقله إلى المستشفى العسكري  05الرائد مناع محمد مناع 

 .لقي العالجبالعريش لت

استشهد الخميس الماضي، وأصيب رقيب شرطة بطلق  ذكرت صحيفة المدينة أن مجندا بالشرقية  .5

عناصر مسلحة،  8نارى بالصدر، برصاص مجهولين. فيما تمكنت قوات أمن شمال، من تصفية 
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محاوالت استهدفت  0مشتبهًا. بينما نجحت القوات فى إحباط  55آخرين، والقبض على  2وإصابة 

، تم تفجيرها دون إصابات، كما «رفح -العريش»وات األمن بعبوات ناسفة تم زرعها على طريق ق

  .أحبطت محاولتين الستهداف القوات بنيران إرهابية قام بها عناصر يستقلون دراجات نارية

نقلت صحيفة الرياض عن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس أحمد الحنفي  .0

تعرض لعمل تخريبي، في إطار  553صقر قريش جهد  -( على خط شرق 51رج الشد رقم )أن ب

 استمرار العمليات التخريبية التي تتعرض لها أبراج الكهرباء، من قبل جماعة اإلخوان اإلرهابية. 

قالت صحيفة الشرق األوسط إن مسلحين في سيناء قاموا بتفجير مدرسة ومبنى سكنًيا في واقعة  .2

 ى من نوعها، كما قتل شرطيين اثنين جنوب القاهرة برصاص مسلحين.هي األول

قال موقع العربية. نت إنه في خطوة الفتة، بدأت وزارة الداخلية المصرية في ترجمة اعترافات  .5

المتهمين من عناصر اإلخوان والجماعات المتطرفة إلى اللغات األجنبية، ونشرها عبر الموقع الرسمي 

ت األنباء العالمية، وذلك لمواجهة اإلعالم الموالي لهذه الجماعات والداعم لها، وهو لها وإرسالها لوكاال

إعالم يسعى لقلب الحقائق وتشويه صورة أجهزة األمن المصرية، ودحض ادعاءاتهم بتعرضهم 

للظلم، وأن أجهزة األمن المصرية تسعي إللصاق كافة العمليات اإلرهابية لهم لتأليب المصريين 

  .هم ينبذون العنف ويلجؤون للسلمية، مما يمهد الطريق إلدراجهم كجماعة إرهابية دولياضدهم، وأن
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 االنتهاكات الحقوقية: (2

  كتبت الشرق األوسط عن حادث مقتل الطالب إسالم عطيتو بعنوان "مقتل طالب جامعي يفاقم أزمة

عطيتو في تبادل إلطالق الجهاز الشرطي في مصر"، وذكرت تضارب الروايات حول مقتله، وسواء قتل 

النار، أو تحت التعذيب بحسب رواية أسرته وزمالئه، فإن قضيته تعد مؤشرا قويا على طبيعة 

التحديات األمنية التي تواجهها مصر أمام جيل جديد من الشباب رفع راية العصيان المسلح ضد 

 .ومراقبين السلطات، ومخاطر نشوء مناطق ساخنة للصراع في قلب القاهرة، بحسب خبراء

  إن محكمة جنايات مصرية قضت األحد بالسجن المؤبد بحق شرطي مصري أدين  قالت صحيفة إيالف

بهتك عرض فتاة معاقة أثناء احتجازها في قسم شرطة في القاهرة الصيف الماضي، حسب ما أفاد 

 .مسؤول قضائي

  محمد الفالحجي عضو نقلت العربية.نت ما أعلنه مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المصرية وفاة

مجلس الشعب السابق بدمياط والقيادي بجماعة اإلخوان المسلمين داخل مستشفى دمياط، إثر 

وقال المصدر إن ما  .إصابته بفشل كبدي، نافيًا ما ذكرته جماعة اإلخوان من وفاته داخل السجن

أنه تم نقل أعلنته جماعة اإلخوان بشأن وفاة الفالحجي داخل سجن جمصة غير صحيح، مؤكدا 

يوما إلى مستشفى دمياط لتلقي العالج،  05القيادي اإلخواني المسجون على ذمة قضايا عنف منذ 

 .نظرا لمرضه بفشل كبدي وبعض األمراض األخرى، إال أنه توفي داخل المستشفى
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 األوضاع االقتصادية: (5

 ية عن تعثر مشروع قالت العربية. نت أن سهم أرابتك تكبد خسائر قوية بعد أن سرت أخبار صحف

لكن وزير اإلسكان  .المليون وحدة في مصر بسبب الخالف مع الحكومة المصرية حول مصادر التمويل

وقالت مصادر إن  .المصري مصطفى مدبولي قال لـ"العربية"، إن الوزراة لم تتلقى أي جديد من أرابتك

سكان المعنية بهذا المشروع، ما أثير حول هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة، وإن وزارة اإل

 .وهيئة المجتمعات العمرانية، لم يرسلوا أي مكاتبات إلى شركة أرابتك

  ذكرت ميدل ايست أون الين أن مصر وافقت على السماح للقطاع الخاص بإستيراد الغاز الطبيعي أو

وقالت  المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.

 مليارات دوالر. 0طرحت مناقصة لشراء غاز مسال بـ العربية.نت أن مصر

  قالت الحياة أن محلب يقترح إنشاء هيئة عربية تساند االستثمار العقاري في مصر خالل افتتاحه

 شخصية. 533الملتقى العربي لإلنشاءات والمشاريع بحضور عدد من الوزراء وما يزيد على 

 الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي أعلن استضافة بالده عقد الدورة  كتبت العربية.نت أن

القادمة للمنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمدينة شرم الشيخ في مايو 

وتناول السيسي في كلمته أمام المنتدى االقتصادي العالمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا  .5301

البحر الميت باألردن تحت شعار "إيجاد إطار إقليمي جديد لالزدهار والسالم  الذي يعقد بمنطقة

والتعاون بين القطاعين العام والخاص"، الخطوات التي اتخذتها بالده لتحسين آفاق االقتصاد 

 .المصري والقرارات والقوانين المشجعة لرأس المال الخاص وجذب رؤوس األموال األجنبية
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 عالقات مصر الخارجية: (1

  قالت صحيفة الجزيرة إن مصر أعربت عن بالغ تعازيها في ضحايا الحادث اإلرهابي الذي وقع في

مسجد اإلمام علي بن أبي طالب بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية. وأكد المتحدث باسم 

لعربية وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، وقوف مصر وتضامنها الكامل مع المملكة ا

السعودية، حكومة وشعبا في مواجهة اإلرهاب الغاشم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهم 

 .المولى عز وجل أسر الضحايا الصبر والسلوان

  ذكرت صحيفة سبق االلكترونية اتهام دبلوماسي غربي كبير مصر بأنها "تجاوزت الحّد ودمرت مؤتمر

شروطًا غير واقعية وغير عملية للمفاوضات، فيما نفت مصر حظر االنتشار النووي"، حين وضعت 

وألقى هاشم بدر مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد المصري في المؤتمر  .محاولة تقويض المؤتمر

بالالئمة على واشنطن ولندن وأوتاوا في عدم التوصل إلجماع، قائاًل إنه "يوم حزين لمعاهدة حظر 

ماسيون غربيون إن مقترحات مصر استهدفت تركيز االنتباه على وقال دبلو ."االنتشار النووي

 ."إسرائيل"، وتقول واشنطن و"إسرائيل" إن البرنامج النووي اإليراني هو الخطر الحقيقي في المنطقة

 وقال موقع العربية.نت أن  إسرائيل تشكر أميركا لعرقلتها مسعى مصر حظر انتشار النووي.

  مصر لدى ألمانيا قوله "برلين تتأهب الستقبال السيسي"، وقال إن نقلت الشرق األوسط عن سفير

القيادات األلمانية عبرت في أكثر من مناسبة عن ترحيبها بالزيارة". وقالت العربية.نت ردت مصر »"

بعنف على تصريحات رئيس البرلمان األلماني التي فند فيها أسباب رغبته في عدم مقابلته الرئيس 

وأعلنت الهيئة  .السيسي خالل زيارته المرتقبة أللمانيا بداية الشهر المقبلالمصري عبدالفتاح 

العامة لالستعالمات التابعة للرئاسة المصرية أنها رصدت مجموعة من المغالطات واألخطاء التي 
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وردت في التصريحات التي أدلي بها رئيس البرلمان األلماني نوربرت المرت خالل حواره الصحافي مع 

 .يتش فيله" األلماني مؤخرًا مما ينبغي تصحيحهاموقع "دو

  اهتمت عدة صحف سعودية بخبر استضافة القاهرة مؤتمرا للقبائل الليبية، وأعلنت الشرق األوسط

عن وصول مشاركة العشرات من مشايخ ورموز القبائل الليبية في فعاليات الملتقى الثاني للقبائل 

في إطار إيمانها بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه  الليبية الذي تستضيفه السلطات المصرية،

وأعلنت مصر أكثر من مرة مساندتها  .مشايخ ورموز القبائل الليبية في إنهاء األزمة الراهنة

للمؤسسات الشرعية للدولة الليبية واحترام إرادة الشعب الليبي، ودعم التوصل لتوافق وطني يسهم 

فيما قالت صحيفة الجزيرة أعلنت وزارة  .األمم المتحدة في ليبيا في نجاح مسارات الحوار الذي تقوده

 لبعض« زعماء القبائل الليبية»الخارجية المصرية عن تأجيل بدء الجلسة االفتتاحية ألعمال مؤتمر 

 .الوقت، وذلك لتأخر وصول بعض زعماء القبائل الليبية نتيجة األوضاع الداخلية هناك

 يومًا  83مايو للمرة األولى منذ ما يقرب من  51ت معبر رفح الثالثاء ذكرت صحيفة الشرق أن مصر فتح

وقالت سلطات غزة إن مصر لم  .للسماح للفلسطينيين العالقين في أراضيها بالعودة إلى قطاع غزة

تسمح بالمرور في االتجاه اآلخر األمر الذي حال دون سفر ألوف من سكان القطاع وبعضهم في حاجة 

 وذكرت صحيفو عاجل أن إغالق معبر رفح البري ُيعطِّل موسم "العمرة" في غزة. .إلى العالج الطبي

  نقلت صحيفة عاجل االلكترونية إدانة رؤساء األركان العرب التفجير االنتحاري الذي استهدف مسجد

القديح بمحافظة القطيف، معلنين وقوفهم التام بجانب المملكة لمواجهة أعدائها، وطالب رئيس 

لمصري محمود حجازي خالل كلمته في الجلسة االفتتاحية الجتماع رؤساء أركان العرب األركان ا

 .يونيو القادم 59بضرورة االنتهاء من اإلجراءات الخاصة بإنشاء القوة العربية المشتركة قبل 
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  ذكرت الشرق األوسط أن الجيش المصري يتقدم في "صراع األنفاق"، ونقلت عن المتحدث الرسمي

أكتوبر  0المسلحة المصرية، إن قوات حرس الحدود المصرية استطاعت خالل الفترة من للقوات 

نفًقا  10فتحة نفق بين مصر وقطاع غزة، منهم عدد  550ضبط وتدمير  5305أبريل  03. حتى 5302

كلم، وجاء في التقرير المصور، قيام قوات حرس الحدود بضبط  5.8إلى  0تتراوح أطوال فتحاتها من 

قطعة سالح مختلفة تنوعت بين البنادق اآللية والرشاشات بأنواعها والبنادق الخرطوش  1392عدد 

 .وبنادق القناصة والمسدسات وخزن أنواع

  نقلت الشرق األوسط تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد

ونيو المقبل المؤتمر الموسع ي 9و 8العاطي، السبت الماضي، بأن القاهرة سوف تستضيف يومي 

ول في يناير الماضي عقده في الربيع ألللمعارضة والقوى الوطنية السورية الذي قرر اجتماع القاهرة ا

 .الحالي

 

 :أهم االستنتاجات 

o  تصدر حادث تفجير مسجد بالقطيف تغطيات الصحف السعودية هذا األسبوع مما أدى

 لتراجع االهتمام بالشأن المصري.

o للتسريبات الخاصة بالسالح. تجاهل تام 

o .تسليط الضوء على الدور اإلقليمي لمصر سواء بالنسبة لليبيا أو سوريا أو مؤتمر رؤساء األركان 
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 :توصيات ومضامين للتعاطي مع هذه القضايا 

 .العمل على الجانب الحقوقي لفضح االنتهاكات بحق المعتقلين والطالب وتسييس القضاء 

 ترجمة اعترافات اإلخوان باللغات األجنبية والتأكيد على تزييفها  حمالت إعالمية للرد على

 وأنها تأتي في ظل التعرض للتعذيب.

 .التركيز على المشروعات االقتصادية الوهمية كمشروع أرابتك 

  إبراز ما جاء في التسريبات وعمل تقارير عن الدور المصري المشبوه في ليبيا لدعم حفتر

 م.وحلفائه وتقديم السالح له

 

 

 


