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 تقرير تحليل اتجاهات اإلعالم السعودي

(02/6/ 0202) 

 تمهيد :

تناولت الصحف السعودية هذا األسبوع عدة موضوعات تتعلق بالعالقات المصرية السعودية كمشروع الربط 

الكهربائي وشركات السياحة، كما ركزت على حكم المحكمة بتأييد إعدام مرسي وقيادات اإلخوان، إضافة إلى 

ستمرار الخالفات في الرؤى مبادرة يوسف ندا بشأن المصالحة بين اإلخوان والنظام. وتحدثت الصحف عن ا

السعودية حول القضية السورية. وأشارت الصحافة السعودية إلى تطورات العالقة بين مصر  –المصرية 

وحماس. أما عن الشأن الداخلي فسلطت الصحف الضوء على مسألة عودة أحمد شفيق وعلى اقتراب افتتاح 

 مشروع قناة السويس الجديدة.  

 والت اإلعالم السعوديالقضايا البارزة في تنا
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(، تلتها القضايا %10.0تصدرت قضية محاكمة مرسي وقيادات إخوانية تغطيات الصحف هذا األسبوع )

(، ثم الحالة السياسية العامة في مصر %02.1(، ثم عالقات مصر الخارجية )%1..0المتعلقة باألوضاع األمنية )

 (.%00.1بنسبة )

 كثافة التغطية
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، ثم إيالف %..01، تلته السعودية توداي بنسبة %01.2العربية.نت على المركز األول بنسبة حافظ موقع 

 .%1.2، أما الشرق األوسط فجاءت بنسبة %..00بنسبة 

 

 

 

 

 أهم القضايا المصرية التي كانت محاًل لالهتمام واالتجاهات العامة نحوها:

 ـ العالقات المصرية السعودية:0

  0201سلطت عدة صحف الضوء على موضوع تشغيل الربط الكهربائي بين السعودية ومصر بحلول ،

السعودية(، المعنية  -ونقلت العربية . نت عن الدكتور محمد اليماني عضو )اللجنة المصرية 
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بمجاالت دعم الكهرباء والطاقة تصريحاته حول بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين 

آالف ميجاوات  ٣وقال إن المشروع سيسهم في تبادل نحو  .0201لمملكة ومصر في منتصف يوليو ا

بين الشبكتين، من خالل االستفادة من اختالف أوقات الذروة، والتي تكون في المملكة نهارا وفي مصر 

 .ليال

 يص مساحة قالت صحيفة الرياض إن مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قرار بشأن إعادة تخص

من األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، كمنفعة عامة بدون  0م 10.01606فدان تعادل  6.1

مقابل، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الستخدامها في إنشاء محطة سكاكين ضمن مشروع 

 .السعودي بمنطقة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء - خط الربط الكهربائي المصري

  022ذكرت السعودية توداي أن السيسي أصدر قرارا جمهوريًا بالموافقة على قرض سعودي بقيمة 

 122مليون دوالر( لصالح مشروع توسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط؛ لتوليد  2.مليون ريال )

  .والصندوق السعودي للتنمية مصرميجا وات بين حكومتي 

  أجرت صحيفة المدينة حوارا مع وزير السياحة المصري، تحدث فيها عن ارتفاع معدالت تدفق

، وقال إن حملة 0202، خالل الفترة من يناير إلى أبريل % 12السائحين السعوديين على مصر بنسبة 

، مشددا على أن % 12دالت التدفق السياحي العربي ، التي أطلقت مؤخرا تهدف لرفع مع«مصر قريبة»

العالقات التي تربط المملكة مع مصر وطيدة، وال تؤثر بها حوادث فردية. وحرص الوزير على التأكيد 

على أن العالقات المصرية السعودية تسير بخطى ثابتة نحو األمام، وأن مصر تثمن دور المملكة 

 ت.الداعم لمصر دائما خاصة وقت األزما

http://www.ksaday.net/search.html?tag=%D9%85%D8%B5%D8%B1&id=16
http://www.ksaday.net/search.html?tag=%D9%85%D8%B5%D8%B1&id=16
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  أشارت صحيفة اليوم إلى قيام وزارة الحج السعودية بتوفيق أوضاع شركات السياحة المصرية التي

منعت من تنظيم رحالت الحج والعمرة خالل الموسم الحالي، ووجه وزير السياحة المصري الشكر 

العمرة. للجانب السعودي على التعاون الكبير والدعم الذي قدمته وزارة الحج السعودية لحل مشكلة 

وكاالت سعودية لتنظيم الرحالت بسبب تخلفات السيستم،  1وكانت وزارة الحج السعودية قد ألغت 

 من المعتمرين المصريين من أداء مناسك العمرة خالل الموسم الجاري. %02مما تسبب في حرمان 

 ـ األوضاع الداخلية العامة:0

 ين بأن الفريق أحمد شفيق قد يعود إلى مصر تعليقا على ما تم تداوله من أخبار وأحاديث لإلعالمي

قريًبا، قال جمال خاشقجي، اإلعالمي السعودي، إن صالح حال مصر سيكون بديمقراطية شعبية. 

وكتب، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "ال تحل مشاكل مصر باستبدال رئيس بآخر من 

ديمقراطية شعبية قوامها المساواة والحرّية نفس المؤسسة فتكون السلطة "دولة" بينهم، وإنما ب

  والقانون".

  احتفت الصحف السعودية باألنباء عن افتتاح مشروع قناة السويس الجديد. ونقلت العربية.نت

وقالت  .أغسطس المقبل 6تصريحات الفريق مهاب مميش، أن قناة السويس الجديدة ستفتتح في 

ل في حفر القناة الجديدة التي ستمر بمحاذاة القناة الصحيفة إن الجيش بدأ قبل عشرة أشهر العم

مليارات دوالر وهي جزء من مشروع بمليارات الدوالرات يهدف  1األصلية. وتبلغ تكلفة القناة الجديدة 

 .إلى تعزيز التجارة في أسرع ممر مالحي للشحن بين أوروبا وآسيا

  قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون قالت العربية.نت إن مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع

 للسماح بتملك أراضي سيناء للمصريين وحق االنتفاع لألجانب.
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  انتقد اإلعالمي السعودي داود الشريان في صحيفة الحياة استمرار منع التلفزيون المصري عرض

، نتيجة ضغوط اعتبرت أن المسلسل يشّوه صورة جهاز الشرطة. وأضاف «أهل اسكندرية»مسلسل 

وإذا كانت مصر تعاني اليوم من  لشريان أنه من المؤسف أن تعود حرية الفن في مصر إلى الوراء.ا

، فإن 0200انحسار دورها اإلقليمي على المستوى السياسي، بسبب الظروف التي تمر بها منذ العام 

ر من التضييق على الدراما المصرية التي تشّكل إحدى منصات القوة الناعمة للبلد، سُيخِرج مص

 .تأثيرها الثقافي والمعنوي في العالم العربي، وهذا يصُعب تصوُّره

  أشارت "الحياة" إلى أن مصر ُترجئ تنفيذ قرارات اقتصادية العتبارات سياسية. وتحدثت الصحيفة عما

طرأ من زيادات على أسعار البنزين والسوالر والغاز الطبيعي للسيارات، ومع توقعات بتزايد عجز 

ل قب« ذكية»قرر السيسي إرجاء تنفيذ منظومة أقرتها وزارة البترول لصرف الوقود ببطاقات  الموازنة،

التنفيذ بيومين فقط، وهذا اإلرجاء سيتبعه بالضرورة إرجاء أي خطوات أو إجراءات لتخصيص 

 الحصص المدعمة، أو رفع أسعار المحروقات. 

 

 

 

 ـ حكم القضاء بتأكيد إعدام مرسي وقيادات إخوانية:1

خوان محمد بديع وقيادات بالجماعة إلأثار الحكم الصادر بإعدام الرئيس محمد مرسي والمرشد العام لجماعة ا

 في قضيتي التخابر والهروب الكبير ردود أفعال واسعة بين مشاهير السعوديين على تويتر:
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 هابية. وقال فقد استنكر الكاتب خالد المهاوش الحكم خاصة بعد إلغاء اعتبار حركة حماس منظمة إر

في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "قاضي العسكر يصدر حكمًا بالمؤبد على الرئيس الشرعي 

مرسي في قضية التخابر مع حماس رغم صدور حكم من محكمة أخرى برفع حماس من اإلرهاب، 

 حشيش فاخر".

 ة التدخل الهيئات سالمي محمد العريفي: "إعدامات_مصر توجُب على عقالء األمإلوقال الداعية ا

 امنع الظالم من الظلم".” اإلسالمية أولى بالتحرك قبل العالمية". وتابع: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا

 سالمي الدكتور سلمان العودة فقال "فرعون أصدر الحكم مغترًا بقوته الزائفة ونسي إلأما الداعية ا

في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد  عقاب اهلل )فألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف وألصلبنكم

 عذابًا وأبقى!(".

  بينما قال الداعية محمد العوضي: "ويٌل ثم ويل ثم ويل للشعوب من ))عسكرة(( اإلعالم والتعليم

 والجامعات والسياسة و .. الحياة وأعظمها جورًا وبطشًا وبالء إذا ما تم عسكرة القضاء !".

  فقد أكد أن هذه األحكام تهدد استقرار مصر، وتزيد التوتر الذي أما اإلعالمي السعودي داود الشريان

تعيشه اآلن، وتسهم في تدمير سمعة القضاء، وتعيد حملة الجهات الدولية عليها، التي انطلقت إثر 

سياسية. وتوقع « اإلخوان»إرسال أوراق المتهمين إلى المفتي والتي اعتبرت أن محاكمة قيادات 

النقض أحكام اإلعدام وتعيد القضية إلى محاكمة جديدة، مما يطيل من أمد الشريان أن تلغي محكمة 

القضية، إال أن هذا التمديد ليس في مصلحة االستقرار في مصر.  وقال إن الحماسة ألحكام اإلعدام 

ولجم دورهم وفرض هيبة الدولة سياسة غير صحيحة، داعيا « اإلخوان»باعتبارها أداة لترويع 

اإلخوان »قف تنفيذ هذه األحكام. واختتم مقاله بأن التعامل مع جماعة السيسي للتدخل لو
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طارئة على الحياة السياسية في مصر ويمكن أن تنتهي « إرهابية»باعتبارها حركة « المسلمين

 بإعدام قياداتها هو مجّرد َوهم، وينبغي استبداله برؤية سياسية أكثر واقعية وحكمة.

 أكدت رفضها كل صور التحامل عليها ومحاوالت اإلساءة إلى القضاء  أشارت صحيفة الحياة إلى أن مصر

 التي انتقدت الحكم. « تدين تغافل الدول والمنظمات»المصري، و

  الشهداء »من صفة « اإلخوان المسلمين»أكد زهير قصيباتي أن السيسي لن ُيمكِّن قادة جماعة

لتخفيف عقوبة اإلعدام. وقال قصيباتي في « اللحظة األخيرة»لذلك ُيرجَّح تدخُّله في «... األبطال

مقال له بصحيفة الحياة إن تنفيذ اإلعدام بمرسي ورفاقه، سيمنح الجماعة مجددًا شرعية ضائعة، 

وأضاف أن مصداقية القضاء المصري ما زالت على المحك، وأن إقدام السيسي على هذه الخطوة إن لم 

صلحة اإلخوان. وأشار إلى أن النظام لم يفز بكسب يسبق هبة الجماعة في الشارع لن يكون إال في م

قلوب المصريين ولم يربح خصوم اإلخوان، وأن الجميع سقط في فخ اإلخوان، والدولة سقطت أمام 

 إغراء القوة، وعاملت المهزوم بقسوة بعد إقصائه. 

 

 

 

 

 ملف حماس وغزة:

  هاجم التلفزيون السعودي اإلخباري السلطات المصرية عقب فتح معبر رفح اليوم أمام الجانب

الفلسطيني. وعرض التلفزيون السعودي آراء من الجانب الفلسطيني والذي أكد أن فتح المعبر شيء 



 

 

اإلتجاهاتتقرير تحليل        9   5102-6-51  

 

الم ععادي، مطالبين الجانب المصري فتح المعبر ألنه يشكل بوابة للعالم الفلسطيني أمام العرب وال

خارجيًا، ويزيد إغالق المعبر الزدياد المرضى والحاالت اإلنسانية. وأكد التقرير أن الجانب المصري 

بغلقه معبر رفح يزيد من األزمات أمام الجانب الفلسطيني بعد الحصار اإلسرائيلي المفروض على 

 غزة.

 

 ملف اإلخوان:

 لسعودية، إال أن اإلعالمي السعودي جمال لم تشر الصحف السعودية إلى زيارة الشيخ راشد الغنوشي ل

خاشقجي، المقرب من دوائر الحكم قال عبر حسابه على موقع "تويتر": "حي اهلل الشيخ راشد 

الغنوشي في بلده الثاني ضيفا كريما حل على كريم". وكان الغنوشي قال في تصريحات صحفية 

لمصري" أننا يمكن أن نقوم بدور )للمصالحة الثالثاء الماضي إنه "إذا قدرت األطراف المعنية بالشأن ا

 بين األطراف المصرية( فإننا سنكون سعداء بذلك". 

  كتب داود الشريان في صحيفة الحياة حول رسالة القيادي اإلخواني يوسف ندا مقاال بعنوان "رسالة

تنظيم يوسف ندا، دعوة إلى الحوار أم التصعيد؟". وقال الشريان إن يوسف ندا من الصقور في 

للصلح، كانت أشبه بعريضة اتهام للجيش « مبادرة»، ورسالته التي يفترض أنها «اإلخوان المسلمين»

والنظام في مصر، فضاًل عن أنها ال تتضمن آلية للحوار، ما يشير إلى أنها دعوة إلى المضي في 

أن جماعة وأضاف أن رسالة يوسف ندا أكدت مجددًا  .المواجهة، وليس الجنوح للسلم والتفاوض

على عدم االعتراف بالهزيمة، والتمسُّك « الجماعة»لم تتعّلم فن السياسة، وأن إصرار « اإلخوان»
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بالمواجهة المسلحة سيجعالنها تتبوأ مقعدها بين الجماعات اإلرهابية في المنطقة. وسوف تخسر 

  .مكاسبها التاريخية التي أوصلتها، ذات يوم، إلى الحكم عبر صناديق االقتراع

 أهم االستنتاجات:

 .استمرار التركيز على األوضاع األمنية وجهود مكافحة اإلرهاب 

 .استمرار الخالفات بين الجانبين المصري السعودي حول القضية السورية 

  تصاعد النبرة المنتقدة لتوجهات النظام المصري تجاه القضية السورية والموقف المتميع ودعم بشار

 الخفي.

 التقارير اإلخبارية بتثبيت حكم اإلعدام على مرسي وقيادات إخوانية مقابل  االحتفاء البالغ في

مناشدات إعالميين في مقاالت الرأي للسيسي للتدخل لوقف تنفيذ هذه األحكام حتى ال تصب في 

 صالح اإلخوان.

 أي بدأت بعض االنتقادات حول أداء نظام االنقالب تظهر سواء حول الوضع االقتصادي أو حجر حرية الر

 أو التنكيل بالمعارضين.

  .استمرار وصم اإلخوان باإلرهاب والحراك الثوري بأعمال العنف 

 

 

 

 توصيات ومضامين للتعاطي مع هذه القضايا:
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  التنسيق اإلعالمي مع القوى السورية المستبعدة من مؤتمر القاهرة، لبيان حقيقة استبعادها

 المصري.والضغوط التي مورست عليها من قبل النظام 

  حملة إعالمية عن حقيقة مشروع قناة السويس وآثاره االقتصادية، تتواكب مع قرب افتتاح

المشروع، وما إذا كانت دول خليجية كاإلمارات والسعودية حصلت على حقوق انتفاع ألراض أو 

 مشروعات تنتقص من السيادة الوطنية.

 إذا كان لها عالقة بمبادرة ندا لتطمين  بيان حقيقة زيارة الغنوشي للسعودية وملف المصالحة وما

 الصف الثوري.

  سمعة القضاء المصري اآلن على المحك من وجهة نظر إعالميين وكتاب سعوديين وهي فرصة

 للطرق على الحديد وهو ساخن بفضح انتهاكات وتجاوزات القضاء. 


