
 

  



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات       1   5102-6-01

 

 تقرير تحليل اتجاهات أسبوعي لإلعالم السعودي

 (5132 يونيو 31  (

 موجز تمهيدي

سلطت الصحف السعودية هذا األسبوع الضوء على العالقات المصرية السعودية، وحرصت على تأكيد عمق 

العالقة واستمرار الدعم السعودي لمصر في مختلف المجاالت. كما تناولت الصحف السعودية حقيقة الخالف 

ول ذلك. أما ما يتعلق في الرؤى المصرية السعودية فيما يتعلق بالشأن السوري، وتباينت وجهات النظر ح

بالملف الحقوقي والمحاكمات القضائية والملف األمني فال يزال اإلعالم السعودي يتبنى نفس وجهات النظر 

حول مبارك واإلخوان ومحاربة اإلرهاب. كما يأتي حكم محكمة األمور المستعجلة في مصر بإلغاء اعتبار حركة 

بكثافة. وأخيرا تناول عدة ُكتاب تقييم عام من حكم  حماس إرهابية والذي تناولته الصحف السعودية

 السيسي مع اإلشارة إلى ملف اإلخوان.   
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 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودي

 

احتلت القضايا المتعلقة بعالقات مصر الخارجية ودورها اإلقليمي النسبة األكبر في تغطيات الصحف 

تالها ما يتعلق بالمحاكمات القضائية سواء ضد مبارك أو اإلخوان أو نشطاء  (،%11السعودية هذا األسبوع )

 (.%31(، ثم الملف األمني بنسبة )%32(، ثم الحالة السياسية العامة في مصر بنسبة )31%)
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 كثافة التغطية

 

 

ثم ميدل ايست ، %31، تلته السعودية توداي بنسبة %53حافظ موقع العربية.نت على المركز األول بنسبة 

 .%8، أما الشرق األوسط فجاءت بنسبة %31أونالين بنسبة 

 :أهم القضايا المصرية التي كانت محاًل لالهتمام واالتجاهات العامة نحوها 

 العالقات المصرية السعودية: (3

  أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة تقريرا حول العالقات المصرية السعودية، إال أن الصحف

 تشر إليه في حين سلطت الصحف المصرية الضوء عليه، وكان أهم ما فيه: السعودية لم

 .تعدد لقاءات الجانب المصري والسعودي خالل عام من حكم السيسي 

  حرص السيسي على تقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبد اهلل وتهنئة سلمان وتأييده

 للتغييرات التي أجراها.
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  المصرية الزيارات لبحث التعاون المشترك في ظل  –ية تبادلت القيادات العسكرية السعود

 ”.عاصفة الحزم“

   زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير األخيرة لمصر، وتأكيد البلدين على االتفاق في وجهات

 النظر تجاه اليمن وسوريا والعراق وليبيا باإلضافة إلى القضية الفلسطينية.

 الجمعية المصرية السعودية لرجال األعمال، سلطان الدويش، ائب رئيس نقلت العربية.نت عن ن

ألف فدان، وتوقع أن يجري تحديد  111اعتزام الجمعية المصرية السعودية لرجال األعمال استصالح 

 المواقع ومعاينتها واإلجراءات النهائية لتسليمها خالل أسبوعين.

  األربعة أشهر األولى من هذا العام ذكرت صحيفة الرياض ارتفاع عدد السائحين السعوديين خالل

أعلنته وزارة السياحة وذلك وفق ما ، %11.1مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة قدرها 

احتلت المملكة المرتبة الخامسة لعدد السائحين والليالي المصرية عن إحصائيات شهر أبريل. كما 

 أشهر األولى من هذا العام على التوالي.واألربعة  5132التي قضوها في مصر خالل شهر ابريل 

  وقالت صحيفة الشرق إن مصر تصدَّرت قائمة الوجهات السياحية الخارجية للسعوديين في هذا

من حجوزات المواطنين. وحقق عدد السياح السعوديين المتجهين  %12الموسم، باستحواذها على 

وعادت مصر للتربع على «. مبالغةدون »إلى مصر قفزات في أرقام، ونسب الحجوزات بشكل يومي 

وكان لعديد من البرامج السياحية  .عرش الوجهات السياحية للسعوديين بشكل فاق المتوقع

 الجيدة التي تنظمها مصر دور مهم في تنشيط السياحة. 
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  ذكرت العربية.نت أن مصر وقعت ثالث اتفاقيات للربط الكهربائي بين مصر والسعودية، خالل الفترة

مليار دوالر ويعد أضخم مشاريع  3.1وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع نحو  .5138و  5132ما بين 

 .الربط الكهربي في منطقة الشرق األوسط

  احتفت معظم الصحف السعودية بنبأ إطالق مستشفى سرطان األطفال في القاهرة اسم الملك عبد

ما قدمته المملكة من دعم لهذه اهلل بن عبدالعزيز على المدخل الرئيس للمستشفى، تقديرا ل

 .المؤسسة العالجية

  نقلت صحيفة المدينة نبأ زيارة وزير األوقاف المصري للمملكة تلبية لدعوة من نظيره السعودي

لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين، ونقلت عنه إشادته بجهود المملكة في الحرب على اإلرهاب. 

جمعة مركز محمد بن نايف للمناصحة لالستفادة من تلك وأضافت الصحيفة إنه من المقرر أن يزور 

 التجربة الرائدة في مواجهة األفكار المتطرفة وإعادة الشباب إلى الطريق السليم. 

  ردا على ما نشرته "بوابة األهرام" حول تلقيها تقريرا موثقا من بعض المواقع السعودية زعم أن

مصر تعقب اثنين من دبلومسيي السفارة والقبض  السفير قطان طلب من مباحث األموال العامة في

عليهما بدعوي تزويرهما تأشيرات الحج، أكدت مصادر السفارة أنها ال علم لها بهذه الوقائع، التي 

أشارت إلي أنها ليست جديدة، ولفتت إلي أن بعض المواقع دأبت علي الترويج لها مؤخًرا، وقد 

 تجاهلت الصحف السعودية هذا األمر.

 ت الصحف السعودية قرار النائب العام المصري بحفظ بالغ طالب بإلزام الحكومة المصرية تجاهل

  بمنع اإلعالم المصري من اإلساءة للمملكة العربية السعودية.

 السعودية حول الشأن السوري: –الرؤى المصرية  (5
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السورية،  السعودية حول القضية –يبدو أن ثمة ضبابية وخالفا تحت السطح في الرؤية المصرية 

وإن كان الحرص على إعالن التوافق التام في الرؤى من جانب اإلعالم الرسمي بارزا جدا. وقد تباينت 

 اتجاهات الصحف حول هذا األمر، ما بين إبراز تقاط االختالف أو التأكيد على مقدار التوافق.

 اين الرؤى مؤكدا أن ففي صحيفة الحياة، كتب اإلعالمي والكاتب السوري حسين عبد العزيز حول تب

القاهرة تقدم نفسها على أنها طرف محايد، لكن واقع الحال أنها  تقف إلى جانب النظام أكثر مما 

تقف إلى جانب المعارضة وتحاول تعويم النظام السوري أو إعادة إنتاجه؛ حيث تطالب القاهرة بحل 

 ية.سياسي يكون األسد شريكًا فيها، وهو ما يتناقض مع الرؤية السعود

  أما الكاتب السعودي خالد الدخيل فكتب بعنوان "قلق مصري مثير للقلق" حول هذا الخالف، وقارن

بين ما نشرته وسائل اإلعالم الرسمية في البلدين من تطابق الرؤى، مقابل تقارير إعالمية أخرى 

ية سلطت الضوء على وجود خالف، خاصة تقرير نشرته الشروق المصرية حول إبالغ مصادر مصر

رسمية الرباض خشيتها من االنفتاح على أذرع اإلخوان المسلمين في الدول العربية، وهو التقرير 

 الذي اعتقد أن تحليالته هي األقرب للصواب.

  وقال الدخيل إن السعودية واضحة ومباشرة في موقفها، وهو أن سقوط األسد أصبح الخطوة األولى

مصر التي تبدو مترددة وتستخدم لغة دبلوماسية. ورأى لوضع حد للمأساة السورية، على العكس من 

الدخيل أن مصر ربما تنتهج هذا الخطاب مراعاة للسعودية التي هي بحاجة إليها، وربما يتضمن األمر 

 خشية مصر من تحقيق السعودية مكاسب في الشام واليمن ال تصب في مصلحة مصر.

 وان"، متساءال كيف تطالب مصر بمنع اإلخوان من ويضيف الدخيل إن مفتاح اللغز ربما يكمن في "اإلخ

المشاركة السياسية في العالم العربي، وهو شأن داخلي حسب ظروف كل دولة، وكيف للسعودية أن 
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تستثني اإلخوان في اليمن في الوقت الذي ال تعترض فيه على الحوثيين كحزب سياسي غير مسلح؟ 

خيل أن هناك قلًقا مصرًيا من السعودية، لكنه قلق ونفس األمر ينطبق على إخوان سوريا. وأكد الد

من دون رؤية أو بدائل, بعد أن كانت السعودية هي القلقة من خيارات مصر، اآلن يتبادل البلدان 

المواقع، ما يعكس عدم وجود رؤية مشتركة، وهذه ثغرة تتسلل منها إيران والميليشيات واإلرهاب 

 إلى المنطقة.

 ل أكد اإلعالمي السعودي جمال خاشقجى, أن السعودية لم تعد ترى اإلخوان تعليقا على مقال الدخي

تنظيًما إرهابًيا ال في اليمن أو سوريا أو حتى بمصر وذلك في تغريدة له على صفحته الشخصية 

 بموقع التواصل االجتماعي "تويتر".

 من "فوبيا اإلخوان"،  قال الكاتب السعودي، داوود الشريان، أن الدور اإلقليمي لمصر يجب أن يتخلص

حتى يتمكن من لعب دور فعال ومفيد في األزمة السورية. وقال الشريان في مقال له نشرته صحيفة 

"الحياة" اللندنية، أن أن "االئتالف السوري لقوى المعارضة" والمعترف به رسميا قاطع مؤتمر 

جماعة اإلخوان المسلمين، مما القاهرة، بسبب رفض الحكومة المصرية مشاركة كوادر منه النتمائهم ل

أدى إلى توجيه اتهامات للمؤتمر بأنه يهدف إلى خلق بديل عن اإلئتالف. وقال إن "مصر تبحث عن 

مصالحها في الحل السياسي المحتمل لألزمة السورية، وهذا حقها، لكن اختزال جهدها في دعم حل 

لد العربي المأزوم، سيزيد من مشاكلها سياسي في سوريا، بمواجهة فرع اإلخوان المسلمين في ذلك الب

الداخلية، وسيعاود تكرار أخطاء سابقة على الساحة السورية، ويفضي إلى فشل المؤتمر وإضعاف دور 

 مصر اإلقليمي، وهي تدرك هذا، أو لعلها كذلك".
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 محاكمة مبارك: (1

 في قرار حكمة النقض المصرية بقبول الطعن سلطت الصحف السعودية الضوء على ما قضت به م

محكمة الجنايات بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة على الرئيس السابق حسني مبارك في قضية 

 نوفمبر إلعادة المحاكمة. 2وحددت المحكمة جلسة  .5133قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 

 لذينوقال موقع "السعودية توداي" إن الحكم السابق مثل تراجعا كبيرا بالنسبة للنشطاء الشباب ا 

، ويوجد عدد كبير منهم اآلن في السجون، كما انسحب 5133شاركوا في االنتفاضة في يناير، وفبراير 

 .بعضهم من السياسة في مواجهة حملة قمع السلطات المستمرة

 الملف الحقوقي: (4

  نقلت صحيفة الرياض استياء المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري واستنكاره التقرير الذي أصدرته

ظمة هيومان رايتس ووتش حول مصر، موضحًا أن هذا التقرير مسيس ويفتقر ألبسط قواعد من

 .الدقة والموضوعية

  شن الكاتب جهاد الخازن هجوما على الواليات المتحدة النتقادها الحريات في مصر، مبررا ما تفعله

قال له بصحيفة السلطات في مصر في إطار ما تواجهه من إرهاب على حد قوله. وقال الخازن في م

الحياة "إنني أدين كل عضو في قوات األمن المصرية يضرب متظاهرًا أو يعتدي على شابة، وأطلب له 

في السجون، وإنما أرجو أن يخرجوا بعد « اإلخوان المسلمين»أشّد عقوبة. كذلك، ال يسّرني أن قادة 

ي آخر من يتحدث عن حقوق تعّهد بنبذ اإلرهاب". ويستطرد أنه مع ذلك فإن الواليات المتحدة ه

اإلنسان فهي أكثر من ينتهك حقوق اإلنسان. كما استنكر الخازن ما تردد حول استقبال الواليات 
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الفارين من العدالة في بالدهم، ما « اإلخوان المسلمين»المتحدة خالل أيام بعض كبار أعضاء 

 يشّجعهم على ارتكاب مزيد من اإلرهاب. 

 ملف حماس وغزة: (2

مي السعودي خالد المهاوش، إنه من المفترض تبرئة الرئيس األسبق محمد مرسي، من قال اإلعال

وأضاف "المهاوش"  .تهمة التخابر من الحركة الفلسطينية "حماس"، بعد إلغاء حكم إعتبارها إرهابية

في تغريدة له على موقع "تويتر": "إن كان هناك عدل بعد صدور حكم المحكمة المصرية بأن حماس 

 ."رهابية، بالتالي تسقط تهمة د. مرسي بالتخابر مع منظمة إرهابية ويكون برئغير إ

 ملف اإلخوان: (1

  توقع الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد، أن يفقد اإلخوان المسلمون الرعاية والحماية التركية

 ألنهم فشلوا في مصر وأصبحوا عبئا سياسيا على تركيا، ولم يعد حزب أردوغان مهتما بوظيفة

رعايتهم بالوكالة، بحسب تعبيره. وأكد الراشد في مقالة نشرتها صحيفة "الشرق األوسط"، بعنوان 

"سوريا واإلخوان بعد تراجع أردوغان"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس خصما للعرب، وأن 

تحالفها الخالف معه كان على التفاصيل فقط، بحسب قوله. وتوقع الراشد، أن تركيا ستحافظ على 

مع السعودية وقطر، ألن ذلك يعزز نفوذها، ويقوي موقفها في الغرب، مشيرا إلى أن أهمية تركيا 

ازدادت في حرب سوريا مع تغيير خريطة الصراع على األرض بضعف األسد، والتي ستتطلب مشاركة 

 األتراك لمواجهة تنظيم "داعش".
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 عالقات مصر الخارجية: (2

  عدة موضوعات تتعلق بالزيارات واللقاءات التي أجراها السيسي سواء تناولت الصحف السعودية

أللمانيا أو المجر، أو اجتماعات إتفاقية التجارة الحرة بين دول إفريقيا، إال أن الزيارة األخيرة لمحمد بن 

 زايد حظيت بالتغطية األكبر مع التأكيد على دعم اإلمارات لمصر.

 ستقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في القاهرة ، قالت الحياة اللندنية أن السيسي ا

وعقدا محادثات ركزت على العالقات الثنائية واالستثمارات، شهدت "تطابقًا في الرؤى في شأن 

التعاطي مع كثير من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك". وذكرت الصحيفة أن 

 ي محور قناة السويس.السيسي عرض على زايد االستثمار ف

 أهم االستنتاجات:

  اهتمام اإلعالم السعودي بالجانب األمني قد يعود سببه إلى تبرير ما يعاني منه االنقالب من تدهور

في األداء بعزوه إلى تشتيت جهوده من قبل اإلرهاب من جهة، وتقليل التعاطف مع اإلخوان وتبرير 

 هذه العمليات اإلرهابية من جهة أخرى.العنف واألحكام الظالمة باعتبارهم منفذي 

  تجاهل اإلعالم السعودي كل ما يتعلق بإساءات اإلعالم المصري للمملكة، كما لم تتم اإلشارة إلى قرار

النائب العام المصري بحفظ بالغ طالب بإلزام الحكومة المصرية بمنع اإلعالم المصري من اإلساءة 

حرص على إظهار جوانب االتفاق فقط، فيما عدا ما يتعلق للمملكة العربية السعودية مما يوحي بال

  بالشأن السوري فحقيقة الخالف تبدو أكبر بكثير مما تم تناوله.

  حرص اإلعالم السعودي على عدم اإلشارة إلى أي حراك ثوري ضد االنقالب إال في إطار وصمه باإلرهاب

 والعنف.
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 توصيات ومضامين للتعاطي مع هذه القضايا:

 لضوء على حقيقة االتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية وما إذا كانت تحمل تنازالت من تسليط ا

 قبل مصر للطرف السعودي، أو مخالفات قانونية في ظل غياب مجلس الشعب.

  إبراز الخالف المصري السعودي حول القضية السورية والتأكيد على حجمه، وإظهار الشواهد على دعم

 عكس تناقض مع الجانب السعودي.السيسي لبشار وهو ما ي

  عمل دراسة متخصصة حول مستقبل اإلخوان في ظل التداعيات الجديدة وحاجة السعودية إلى

التحاور معهم واعتبارهم جزء من الحل في اليمن وسوريا، وكذا في ضوء نتائج االنتخابات التركية 

 األخيرة.

 


