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 تقرير تحليل اتجاهات اإلعالم السعودي

 (5102يونيو  6)

 تمهيد

سلطت الصحف السعودية هذا األسبوع الضوء على العالقات المصرية السعودية والتأكيد على اتفاق الرؤى 

بشأن سوريا واليمن، كما أبرزت في الشأن الداخلي ما يتعلق بالوضع األمنى وجهود مكافحة اإلرهاب، والخطاب 

نسي المتشدد مارين لوبن، كما شيخ األزهر أحمد الطيب زعيمة حزب اليمين الفراستقبال الديني، خاصة 

الملف الحقوقي، إضافة إلى تداعيات األحكام الصادرة في قضيتي التخابر واقتحام السجون، تطرقت الصحف إلى 

وأبرز انجازات السيسي خالل عام من حكمه، وتصدرت األزمة الداخلية لدى اإلخوان عدة صحف. أما على الصعيد 

ين االهتمام األول للصحف السعودية، ثم ما يتعلق بالدور المصري في الشأن الخارجي فاحتلت زيارة السيسي لبرل

 الليبي والسوري.

 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودي
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(، %5255احتلت القضايا المتعلقة بالخطاب الديني النسبة األكبر في تغطيات الصحف السعودية هذا األسبوع )

(، أما الملف الحقوقي %0550(، ثم عالقات مصر الخارجية بنسبة )%0,51اإلرهاب )تالها الوضع األمني ومحاربة 

  .%,15(، والعالقات المصرية السعودية بنسبة %0151فقد جاء بنسبة )

 

 كثافة التغطية

 

، ثم الشرق األوسط %0551، تلته صحيفة الحياة بنسبة %1152جاء موقع العربية.نت في المركز األول بنسبة 

  .%55,، أما إيالف فجاءت بنسبة  %00، ثم الحياة بنسبة  %0056بنسبة 
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 أهم القضايا المصرية التي كانت محاًل لالهتمام واالتجاهات العامة نحوها:

 أواًل: العالقات المصرية السعودية:

 :السعودية  -تصريحات السفير السعودي لدى مصر أحمد قطان، والتي قال فيها إن العالقة المصرية  الحياة

وقال إن قيمة االستثمارات السعودية في مصر تبلغ أكثر من عشرة باليين ”. نموذج مثالي للعالقة بين الدول“

 ، مشيرًا إلى أن المملكة تعد أكبر مستثمر عربي في مصر.5102دوالر في عام 

 :مصر أدانت بشدة حادث التفجير اإلرهابي الذي استهدف جامع العنود بمدينة الدمام شرقي المملكة  الشرق

وأعلنت تضامنها الكامل ووقوفها مع المملكة في مواجهة  .العربية السعودية، وراح ضحيته عدد من األبرياء

بي الذي حاول استهداف مسجد العنود بمدينة اإلرهاب الغاشم، فيما استنكرت دار اإلفتاء المصرية التفجير اإلرها

 .الدمام

 :التعاون األمني بين الرياض والقاهرة قائم ومطلق “قال أحمد الزند وزير العدل المصري: إن  الشرق األوسط

ورأى أن هذا اإلرهاب أغلبه ممول من ”. وفي اطراد، وشاهد على المزيد من التالحم والتعاون على كل األصعدة

 افحته وهي التي صنعته، وقد ترتد هجمته الشرسة نحو تلك الدول. دول تدعي مك

 :النظام المصري، يسلك مساراً يقود البالد إلى أزمة كبيرة، عن طريق حالة االستقطاب بالدولة.  جمال خاشقجي

كة، ، أنه بالرغم من األزمة التي توشك أن تقع فيها مصر، إال أن األمر ال يتطلب تدخل الممل”خاشقجي“وأشار 

موضًحا أن المملكة العربية السعودية ال تستطيع أن تغير واقع األمة العربية بالكامل، ولديها الكثير من 

 تحالفا وشيكا بين السعودية وتركيا.” خاشقجي“التحديات. وتوقع 

 :وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اجتمع في القاهرة يوم األحد مع نظيره المصري سامح  الشرق األوسط

)واس( أنه جرى خالل االجتماع بحث العالقات الثنائية بين البلدين ” وكالة األنباء السعودية“شكري. وذكرت 
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ة والدولية ذات االهتمام وسبل تعزيزها في المجاالت كافة، باإلضافة إلى مناقشة عدد من القضايا اإلقليمي

 المشترك، وخصوصًا األوضاع في سورية واليمن وليبيا.

 :الجبير التقى السيسي الذي شدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في  الجزيرة

ة العربية كما أكد على أهمية القو .مواجهة التحديات المختلفة وتعزيز التكاتف العربي في المرحلة الراهنة

 .المشتركة لتحقيق هذه األهداف والحفاظ على الدول العربية وصون مقدرات شعوبها

 

 ثانيًا: األحكام في قضيتي التخابر والهروب:

 :محكمة مصرية قررت يوم الثالثاء مد أجل النطق بالحكم على الرئيس المصري المعزول محمد  الشرق األوسط

يونيو الستكمال المداوالت. وقال القاضي إن رد المفتي  06مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون حتى 

 .وصله صباح اليوم لذا قرر مد أجل النطق بالحكم الستكمال المداولة

 :دام ينتظر الرئيس المعزول وقيادات الجماعة إذا أيد تقرير المفتي حكم اإلعدام، حيث اإلع العربية.نت

يواجه المتهمون تهم التخابر مع جهات أجنبية بقصد اإلضرار بالمصلحة العليا للبالد، وقد يقوم القاضي بالحكم 

استشاري، لكن قد يأخذ به  عليهم بالسجن المؤبد إذا لم يؤيد تقرير المفتي حكم اإلعدام، رغم أن رأي المفتي

 .القاضي ويخفف الحكم للدرجة األقل من اإلعدام وهو المؤبد، مستبعدا صدور حكم بالبراءة في القضية

  عن تأجيل محاكمة الرئيس األسبق محمد مرسي وقيادات اإلخوان في قضيتي ”تويتر“خالد المهاوش، على ،

 ري الحكم بعد المكالمة وليس المداولة".، قائال "فى القضاء المص”التخابر والهروب الكبير“



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات       5   5102-2-01

 

 ثالثًا: ملف اإلخوان في مصر:

 ـ األزمة داخل اإلخوان:0

  أصبحت مادة إعالمية دسمة، وإن الحديث عنها تحول ” اإلخوان“قالت العربية.نت إن االنشقاقات في صفوف

فقد انقسمت الجماعة  .”اإلخوانية“من شائعات متناثرة إلى حقيقة باتت توثقها صفحات التواصل االجتماعي 

مصر، ومعسكر القيادات الجديدة األكثر  إلى معسكرين متنازعين.. معسكر القيادات المعزولة والهاربة خارج

وأضافت العربية. نت أن الخالف خرج للعلن باإلعالن الذي نشره األمين العام للجماعة  .شبابًا وتعصبًا أيضاً 

ونصب فيه نفسه مرشدًا عامًا، استنادًا إلى اللوائح التنظيمية ” فيسبوك“محمود حسين على صفحته على 

فيما حّمل  .التي تنص على أن يتولى األمين العام المنصب في حال شغوره حتى يتم انتخاب مرشد عام جديد

 شباب الجماعة القيادات المعزولة مثل محمود حسين ومحمود عزت ومحمود غزالن مسؤولية ما آل إليه حالها

 .اليوم بما اعتبروه سوء إدارة للوضع خالل عام من رئاسة محمد مرسي، وكذلك بعد عزله

  وصفت الشرق األوسط الوضع بأنه انقسام داخل اإلخوان يطيح بالقطبيين لصالح قوى أكثر تطرفًا، وقالت

لى أن القيادات الصحيفة إن الصراع على احتكار المنصات اإلعالمية عكس عمق أزمة تعصف بالجماعة، وأشارت إ

التاريخية لجماعة اإلخوان المسلمين فقدت هيمنتها على قواعدها، مع تصدع البنية التنظيمية للجماعة، 

تحت وطأة المالحقات األمنية وتعدد مراكز صناعة القرار، وصعود جيل جديد أكثر راديكالية منذ فض اعتصام 

وقال كمال  .الجماعة، في أغسطس قبل الماضيرابعة العدوية، والذي أسفر عن مقتل المئات من أنصار 

ووصف مختار نوح ”. هناك انقسام شديد جدا وصدام وصراع داخل اإلخوان حاليا”: “الشرق األوسط”الهلباوي لـ

”: الشرق األوسط”، وقال لـ”لحظة محنة القطبيين”حالة القيادات التقليدية للجماعة في الوقت الراهن بـ
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، مؤكدا أن الجماعة انتهت ”ادا فقد معه التنظيم الخاص قدرته على السيطرةالجماعة تواجه انقساما ح“

 .بالفعل، وما يحدث أعراض هذه النهاية

  ،قالت ميدل ايست: إن خالفا يدور حاليا داخل قيادة الجماعة العليا، حول مسار التعامل مع الواقع الحالي

اكمة مقابل إصرار آخرين على السلمية وحديث البعض عن التصعيد والقصاص من السلطات المصرية الح

كوسيلة للتغيير. وذكرت أن مصادر من داخل اإلخوان أكدت أن التناقض في الموقفين أدى إلى ظهور قيادتين 

قيادة الجماعة والمسؤولة عنها. وأوضحت المصادر أن ” شرعية“للجماعة، كّل منهما تعتبر نفسها صاحبة 

وبلغ ذروته األسبوع الجاري، عقب مقال نشره المتحدث باسم جماعة شهور  2الخالف بدا على السطح قبل 

اإلخوان محمود غزالن، أكد فيه على السلمية على عكس ما كان ينشره المتحدث اإلعالمي للجماعة محمد منتصر 

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة اآلن يقودها ”. التصعيد والقصاص“على مدار الشهور األربعة الماضية حول 

كتبين لإلرشاد، أحدهما قديم برئاسة عزت، وآخر برئاسة كمال. وأرجعت القبض على طه وهدان األربعاء غرب م

 القاهرة، إلى حركته السريعة والمتكررة خالل األسبوع، لرأب الصدع بين المكتبين.
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 ـ المصالحة مع اإلخوان:5

  األردن لرئاسة وفد بالده في اجتماعات اللجنة نقلت صحيفة "الحياة" عن محلب تصريحاته خالل زيارته

ال تدخل “مؤكدا أن ” ال مصالحة مع جماعة اإلخوان“األردنية المشتركة والتي جزم فيها بأن  -العليا المصرية 

 ”.ال تقبل بأي تعليق على األحكام“، وأن بالده ”في عمل القضاء

 ير بسام كشف عن تورط الجماعة في أعمال كتبت صحيفة "عاجل" أن القيادي بجماعة اإلخوان في مصر أم

، التي تهاجمها ”قصاًصا ضد المؤسسات“تعد ٍّ على منشآت عامة، وحرق سيارات الشرطة المصرية، معتبًرا إياها 

الجماعة مثل القضاء والجيش والشرطة. وكشف أن قطاًعا داخل الجماعة لديه تخوف من عسكرة اإلخوان 

 .”أتمنى أال يفكر فيه أحد“دعا إلى استبعاد هذا الخيار، قائًلا: وتحولها إلى ميليشيات عسكرية، و

  قالت "الشرق األوسط" إن أزمة اإلخوان تتفاقم رغم تأجيل اإلعدام، فقد اعتقلت الشرطة المصرية قياديين

 هاربين من جماعة اإلخوان المسلمين، محمود غزالن وعبد الرحمن البر أثناء التخطيط لهروبهما إلى السودان،

  .وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة

  نشرت "ميدل ايست" تصريحات رئيس حركة النهضة اإلسالمية في تونس راشد الغنوشي بأن المؤسسة

العسكرية المصرية هي جزء من الخارطة السياسية وأن دورها السياسي يمثل هويتها ومصدر من مصادر 

مصر يجب أن تأخذ بعين االعتبار بدور الجيش  "شرعية تكوينها"، غير أنه شدد على أن "أي معادلة لحكم

واإلخوان في الشأن العام". وقالت الصحيفة يبدو أن هذا االعتراف "المثير فعال" جاء نتيجة مراجعات لم تخل 

من عودة الوعي بأن المؤسسة العسكرية المصرية مثلت "فاعال إستراتيجيا" في الحياة السياسية المصرية منذ 

 رار التي قادها الزعيم جمال عبدالعناصر العدو اللدود لإلخوان.ثورة الضباط األح
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 ـ بيان الداخلية األمني:1

  قالت "العربية. نت" إن البيان األمني الذي أصدرته األجهزة األمنية المصرية مساء االثنين أنهى تماما

مرسي بقيادة خيرت الشاطر كافة خاليا جهاز مخابرات االخوان الذي تم انشائه في عهد الرئيس المعزول محمد 

نائب المرشد العام للجماعة. أما عن الغرض من البيان في هذا التوقيت وقبل زيارة الرئيس أللمانيا، فقال 

مصدر أمني للعربية إن معلومات وصلت للقيادات السياسية في مصر تفيد برغبة بعض القيادات األلمانية 

ود معلومات تفيد بنية قيادات التنظيم الدولي التجهيز طرح موضوع المصالحة مع االخوان فضاًل عن ور

لتظاهرات حاشدة ضد الرئيس، وهو ما دفع األجهزة األمنية إلرسال رسائل تفيد بأنها حصلت على كافة 

المعلومات الخاصة ببعض األنشطة المعادية التي كان ينوي التنظيم ارتكابها في محاولة إلحراج الرئيس في 

 . ارتهألمانيا وإفساد زي

 

 ـ تصريحات آل الشيخ:2

  في حوار أجرته صحيفة الرياض أكد الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون اإلسالمية السعودي

المملكة قائمة بشأن االسالم وبرنامج جماعة "االخوان" لو تحقق كله إسالميًا فهو يمثل بعضا مما يطبق  أن 

في المملكة ولكن وجود المنافسة المتعلقة برغبتهم في إنشاء دولة البد أن يطعنوا في النموذج المنافس 

ستطيعون أن يكونوا مثله. وأكد آل لهم في بناء الدولة هي السعودية، فهي تمثل النموذج الذي يحرجهم وال ي

الشيخ في تعليقه على كيفية تعامل الوزارة مع المتعاطفين مع اإلخوان أن المعمول به بحكم الصالحيات 

وبحكم ميدان العمل ان من تكلم في مسجد أو في خطبة أو في أي نشاط من أنشطة المسجد سواء محاضرة أو 

عقب أحداث ” اإلخوان“، وأضاف آل الشيخ إن بعض المتعاطفين مع ملتقى تنظمه الوزارة يخضع إلى المحاسبة
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رابعة كان لما حدث من دمار وقتل وقت األحداث، ولهذا السبب رأى أن الواجب العدل والتريث في الحكم على 

فئات المتعاطفين، ألن بعض من قام برفع شعار رابعة ليس بالضرورة متعاطفًا مع التنظيم وإنما عدم رضا 

  تل والدمار.عن الق

 رابعًا: الملف الحقوقي:

 ـ ترحيل محمد سلطان:0

  األميركي محمد سلطان إلى الواليات المتحدة،  -قالت صحيفة "الحياة" إن مصر رحلت السجين المصري

وذكرت أن الواليات المتحدة نّددت بحكم السجن المؤبد على محمد وطالبت مرارًا باإلفراج عنه نظرًا لتدهور 

محمد احُتجز في سجن انفرادي دام سنتين وأضرب عن الطعام “. وقالت أسرة سلطان في بيان لها وضعه الصحي

 ”.يومًا، ما أضّر بصحته. لذلك سيركز على العالج ليتعافى تمامًا ٠٩٤

  قارن الكاتب محمد صالح في صحيفة الحياة بين حالة محمد فهمي الصحفي بالجزيرة ومحمد سلطان

منظمة تقف خلفه على العكس من الثاني الذي ينتمي إلى التنظيم الذي يحظى بدعم  مؤكدا أن األول ال جهة

قطري معلن وصريح وواضح، وتقف معه آلة إعالمية ضخمة وآالف من أعضاء الجماعة ورموزها، داخل  -تركي 

سك مصر وخارجها. كما أن فهمي على حد قوله يدرك معنى الوطن ويصر على أال يترك أصوله المصرية ويتم

 بها ويقاتل من أجلها، أما سلطان فينتمي إلى جماعة ال ُقطرية ال حدود لها وال وطن ألعضائها.

 ـ تقرير حقوق اإلنسان:5

  نشرت الشرق األوسط  تقرير المجلس القومي لحقوق اإلنسان شبه الرسمي، حول حالة حقوق اإلنسان

حصيلة القتلى “، والذي تضمن أن 5102عام وحتى نهاية ديسمبر  5101في مصر خالل الفترة من يوليو عام 

من المنتمين  0521من المدنيين و 221من الشرطة والجيش و 111قتيل منهم  5611خالل هذه الفترة بلغت 
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، وذكر التقرير أن فض اعتصامي رابعة والنهضة نتج عنهما أيضا انتهاكات كثيرة ”لجماعة اإلخوان المسلمين

العمليات التي استهدفت الجيش والشرطة وعدد من المدنيين إلى أعداد غير  كما ارتفعت عدد .لحقوق اإلنسان

كما رصد التقرير انتهاك الحق في الحياة؛ حيث توفي العشرات من المسجونين والمحبوسين داخل  .مسبوقة

على حسب تقارير المنظمات  9,شخصا طبقا إلحصائيات وزارة الداخلية و 16أماكن االحتجاز والذي وصل إلى 

في المائة داخل السجون  061في المائة في أقسام الشرطة و 211الحقوقية المستقلة، الفتا إلى أن التكدس بلغ 

طبقا إلعالن وزارة الداخلية نفسها، وطالب فائق الدولة بإيجاد حلول سريعة ألزمة التكدس داخل أماكن 

الحاالت الصحية من كبار السن والطالب االحتجاز، ووضع حد أقصى مقبول لمدة الحبس االحتياطي وإخالء سبيل 

 الذين لم يتورطوا في عنف. 

 ـ االعتقاالت والمالحقات:1

  قالت "الشرق األوسط" إن محكمة جنح مستأنف الرمل باإلسكندرية قضت بمعاقبة الناشطة السياسية

قسم شرطة أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية اقتحام  1آخرين بالسجن لمدة سنة و ,ماهينور المصري، و

كما رفضت لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة اإلخوان، التابعة لوزارة العدل، التظلم الثاني الذي تقدم  .الرمل

 به محمد أبو تريكة، العب منتخب مصر لكرة القدم )المعتزل(، على قرار التحفظ على أمواله. 

 كتب اإلرشاد الدكتور محمد ذكرت صحيفة "الوطن" أن أجهزة األمن المصرية ألقت القبض على عضو م

طه وهدان، الذي كان مختفيا منذ فض اعتصام رابعة العدوية، وقالت مصادر إن أجهزة األمن تمكنت من 

أكتوبر حيث كان يختبئ هناك، وسط أنباء حول توليه مهمة القائم بأعمال المرشد  6توقيفه في محيط مدينة 

 .العام للجماعة
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 شخصية أعلنت  02مية المصرية كاميليا العربي ورد ضمن قائمة تضم قالت العربية.نت إن اسم اإلعال

عنها لجنة حصر أموال اإلخوان بتهمة االنتماء للجماعة ومساعدتها وتمويل أنشطتها وعمليات العنف التي 

وكشف مصدر قضائي باللجنة لـ"العربية.نت" أن تقرير األمانة الفنية للجنة والخاص بالتفتيش  .ترتكبها

على جمعية أحباب اهلل لتنمية المجتمع بزهراء المعادي التابعة لوزارة التضامن االجتماعي والتي  المفاجئ

تمتلكها اإلعالمية المعتزلة تضمن استغالل األطفال األيتام بها لصالح اإلخوان، والدفع ببعضهم للنزول إلى 

 .لها ألنشطة اإلخوانالشوارع والقيام بمظاهرات خالل الفترة الماضية، إضافة إلى ثبوت تموي

  عاما بتهمة المشاركة في  02نقلت إيالف عن مسؤول قضائي أن الضابط المحكوم عليه بالسجن

  ، قد تمت تبرئته الخميس بعد محاكمة جديدة. 5100تعذيب سيد بالل حتى الموت عام 

  هشام بركات، قالت العربية.نت إن طارق محمود المحامي المصري تقدم ببالغ للنائب العام المستشار

، عقب دعوتهم للمصريين، عبر فيسبوك، لبدء إضراب ”أبريل 6حركة “األحد، يطالب فيه بضبط واعتقال أعضاء 

  .يونيو المقبل 00عام وشامل في مصر يوم 

  متهما بالسجن المشدد عشر سنوات  55ذكرت "الوطن" أن محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة

، وقضت 5101ية اتهامهم بأحداث عنف وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير ألف جنيه، على خلف 51وغرامة 

كما قضت بمعاقبة سبعة آخرين، بالحبس لمدة خمس   .بوضع المتهمين تحت المراقبة لمدة خمس سنوات

سنوات ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية، لتورطهم في ارتكاب جرائم من بينها التجمهر، والبلطجة، 

والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص، وتكدير السلم العام، وإتالف الممتلكات 

 ارة الداخلية اعتقال تسعة من قيادات جماعة اإلخوان اإلرهابية.كما أعلنت وز .العامة والخاصة
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 خامسًا: األوضاع الداخلية المصرية:

 ـ األوضاع السياسية:0

 :السيسي انتقد سياسات خصخصة الشركات الحكومية التي انتهجها الرئيس السابق حسني  الحياة

مبارك، وتعّهد لجم انتشار الفساد وسوء اإلدارة في مؤسسات الدولة. جاء ذلك خالل افتتاحه تطوير وتحديث 

 شركة ترسانة اإلسكندرية البحرية، التابعة للجيش.

 :عقدت جلسة مشاورات عاجلة من أجل تفعيل مبادرة بعض القوى السياسية المصرية  الجزيرة

السيسي من أجل وحدة الصف في االنتخابات البرلمانية المقبلة. يأتي ذلك بالتزامن مع عقد تيار االستقالل 

اجتماع عاجل للتشاور من أجل تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية من أجل وحدة الصف في االنتخابات البرلمانية 

 .من القيادات الحزبية وعدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية 11حو المقبلة بمشاركة ن

 :السيسي شدد خالل اجتماعه مع عدد من رؤساء األحزاب المصرية، على ضرورة االنتهاء  الشرق األوسط

من انتخابات البرلمان وتشكيل مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي. ودعا األحزاب مجدًدا إلى تشكيل قائمة 

ية في أنشطة موحدة يتفق عليها الجميع، بهدف تعزيز وجودها على الساحة السياسية، ومساهمتها بفاعل

كما نقلت عن الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسي لحزب النور تشكيكه  في  .البرلمان القادم

 جدية الحكومة المصرية في تنفيذ وعد السيسي بإجراء انتخابات البرلمان قبل نهاية العام الحالي.

 رنيش النيل بالقاهرة، تنفيذًا لقرار : أعمال هدم مبنى الحزب الوطني المنحل المحترق على كوالمدينة

مجلس الوزراء، وسط تجاهل مناشدات السياسيين وخبراء اآلثار، الذين دشنوا حملة توقيعات لرفض هدم 

 المبنى واعتبروه تعديًا سافرًا على التراث والذاكرة الجمعية للمصريين. 
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  في "إيالف" عن صراع األجنحة بين شفيق والسيسي، منتقدا لهجة صحيفة  عبد الرحمن الطريريكتب

الشروق المصرية التي توحي بوجود خصومة بين السيسي وشفيق فيما يبدو كأن الدولة توجه من خالل 

 الصحيفة رسالة شديدة اللهجة إلى شفيق.

 جوهري فقد كتب في "ميدل ايست" عن الخطاب اإلعالمي المصري، فقال ماذا ينتظر الرئيس أما عادل ال

فأنتم تخطيتم الحدود وتجاوزتموها بخطئكم في حق الشعب. ” عيب“ليقول لإلعالميين المحسوبين عليه 

م اآلن يخرج وقال إن أي خطأ كان يقوم به أي إعالمي موال لإلخوان أثناء حكمهم كان يتم تحميله لإلخوان، ث

علينا أحد اإلعالميين موجها حديثه ألي فرد من أفراد الشعب يشكو من ارتفاع األسعار، أو اختفاء الخضار، أو 

 يتململ من صعوبة الحياة، أن يترك البلد ويغادر!. وناشد السيسي التدخل بتهذيب هؤالء اإلعالميين.

  عربية التي تدخلت في مصر يوما من األيام ، الدول ال”سلمان العودة“طالب الداعية السعودي الشيخ

بضرورة التدخل اآلن، وصناعة واقع جديد فيها، يحفظ للجيش واإلسالميين والمسيحيين مكانتهم، دون إقصاء 

من الضروري والمحتم أن يكون هناك توافق تركي “، في لقاء تلفزيوني: ”العودة“ألحد، على حد قوله. وقال 

، ممارسات وأداء اإلعالم ”العودة“كما استنكر ”. بعد من ذلك بأن يكون عربيا تركياخليجي، بل أطمع في ما هو أ

، في حين أن ”حماس”المصري خالل الفترة األخيرة، بسبب تطاوله على المملكة العربية السعودية وقطر و

 .باألمر المقلق الجهة الوحيدة التي لم يتغير تجاهها هي الكيان الصهيوني، واصفا مماراساته اإلعالم المصري،

  كتب محمد شومان في "الحياة" ما أسماه "تقويم سنة من حكم السيسي"، تحدث فيها عن الدعم

السياسي واالقتصادي الخليجي قائال إنه غير موجه لنظام السيسي بل إلى مصر الشعب والدولة، وطالب دول 

 قوم على العداء لـالخليجية وعقلنتها، بحيث ال ت -الخليج بالوقوف بجانب مصر وترشيد العالقات المصرية 

ومحاربة اإلرهاب فقط أو مواجهة التهديدات اإليرانية، وإنما تتجاوز ذلك كله نحو شراكة « اإلخوان المسلمين»

http://alhayat.com/Opinion/Abdulrahmaan-Al-Toriri.aspx
http://alhayat.com/Opinion/Abdulrahmaan-Al-Toriri.aspx
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حقيقية تقوم على المصالح والتاريخ، ويجب أن تحرص دول الخليج على عدم تصدير نموذجها في النمو 

 والمشاركة السياسية الى مصر ألنه ال يصلح لها. 

ستطرد قائال إن السيسي يحتاج في مؤسسة الرئاسة، إلى رجال دولة مثقفين وأصحاب رؤى، كما يجب منع وا

عودة رموز نظام مبارك، واحترام الدستور وتفعيل كثير من نصوصه، وإعادة النظر في قانون التظاهر وإطالق 

لة ومحاربة الفساد، وتعديل سراح شباب الثورة من السجون، وإصالح الشرطة، ووضع خطط لتطوير جهاز الدو

 قانون االنتخابات البرلمانية واالنتهاء منها في أقرب وقت ممكن. 

أما عن إنجازات السيسي فقال إن أهمها إكمال العام األول من الحكم من دون مواجهة تظاهرات أو احتجاجات 

لخدمات، ما يؤكد مدى جماهيرية واسعة، على رغم رفع الدعم على الوقود وارتفاع أسعار بعض السلع وا

تمسك غالبية المصريين به وثقتهم في قيادته ووطنيته، كما أنه منح غالبية المصريين األمل في المستقبل 

والثقة في قدراتهم على تجاوز أزمات عدم االستقرار واإلرهاب واالقتصاد، ونجح في استعادة هيبة الدولة 

 واسع للنظام الجديد، ما عزز شرعيته.وفرض األمن، وفي الحصول على تأييد عربي ودولي 
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 ـ األوضاع االقتصادية:5

  ذكرت صحيفة "الحياة" أن جمعية رجال األعمال المصريين والشركة المطورة للمنطقة االقتصادية

كيلومترات  6الصينية في شمال غربي خليج السويس )تيدا( أبرمتا اتفاق تعاون وبشمل المشروع تنمية 

 021سنة وبكلفة  22مربعة من أراضي الهيئة في العين السخنة مع المطور الصيني بنظام حق االنتفاع لمدة 

، إحدى شركات االستثمار البديل الكبرى في منطقة ”غلف كابيتال“مليون دوالر(. كما وّقعت  51مليون جنيه )

المــصرية، اتفاق تمويل لدعم ثالثة من ” شركة كربون القابضة للبـــتروكيماويات”الشرق األوسط، و

في منطقة العين السخنة في قناة السويس ” بضةكربون القا“المشاريع الصناعية العمالقة التي تنفذها 

 لزيادة استثماراتها في االقتصاد المصري السريع النمو. 

  نقلت "الحياة" عن البورصة المصرية استعداداتها الستضافة مؤتمرها السنوي الثاني لالستثمار، بهدف

 دعم الطروحات العامة وزيادات رؤوس األموال.

  دية متخصصة بصناعة مكّونات السيارات تعرض إنتاجها من هياكل شركة هن 21قالت "الحياة" إن

الذي تنّظمه الجمعية الهندية لمصنعي « ملتقى المشترين والبائعين»السيارات والمحركات واألجزاء األخرى، في 

 .في القاهرة (ACMA ) مكونات السيارات

 ي سيصدر تعديالت تأجيل ذكرت "العربية.نت" نقال عن وزير االستثمار أشرف سالمان، أن السيس

مايو الجاري، وسيتم  01أسابيع. وسيعمل بها اعتبارًا من تاريخ  1ضربية األرباح الرأسمالية على البورصة خالل 

 .رد ما تم تحصيله منذ ذلك التاريخ للمستثمرين

  مصانع اعتزام شركة سامسونج زيادة استثماراتها في مصر من خالل إنشاء ثالثة  أشارت "الرياض" إلى

 .مليون دوالر 111جديدة بتكلفة 
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 ـ األوضاع األمنية في مصر:1

 :المصرية األمنية الجيش المصري يضيق الخناق على المعاقل اإلرهابية في سيناء، وأن القوات الجزيرة 

 إرهابيا، ونقلت عن محلب قوله إن عملية تصفية اإلرهاب في سيناء تسير بمعدل كبير.  ,1 على ألقت القبض

 عبوة ناسفة بمدينة العريش، زرعتها العناصر  02: القوات األمنية المصرية تمكنت من تفكيك عكاظ

اإلرهابية في طريق القوات. كما تمكنت األجهزة األمنية المصرية من إلقاء القبض على ثالثة من جماعة )البالك 

حراق أحد المصالح الحكومية بلوك( الذين يرتدون القناع األسود إلخفاء معالم وجوههم، أثناء محاولتهم إ

 بمدينة )حلوان( جنوب القاهرة، وتبين أنهم ينتمون لجماعة اإلخوان )اإلرهابية(. 

 :نقلت عن مصادر أمنية إن مسلحين يستقالن دراجة نارية قتلوا اثنين من رجال شرطة  الرياض

 .ضيالسياحة واآلثار المصرية على طريق بالقرب من أهرامات الجيزة األربعاء الما

 تناولت قضية معبر رفح، مؤكدة أن سلطات معبر رفح البري فتحت المعبر استثنائًيا الشرق األوسط :

من جانب واحد لعبور العالقين والحاالت اإلنسانية وإدخال المساعدات، تأكيًدا على أن مساندة الشعب 

منية متعلقة بالحرب على الفلسطيني أولوية مصرية. وأضافت أن السلطات المصرية تغلق المعبر ألسباب أ

  .في سيناء” اإلرهاب“

 نقلت دعوة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مصر إلعادة قضية اليوم :

مشددا أنه لن تقام دولة في غزة ” قضية سياسية وإنسانية“فتح معبر رفح الحدودي في االتجاهين باعتبارها 

من أمننا، ال ولن نعبث بأمن مصر لذلك ان يفتح المعبر ويعاد العالقون أمن مصر “وشدد هنية على ان  .وحدها

 .”جيد ولكن هذا ال يكفي
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 تحدثت عن خط الغاز فيما أسمته "لعبة القط والفأر في شمال سيناء"، وذكرت أن الخط الشرق األوسط :

من مختلف الجهات  ، وعقب الحادث، شهدت مدينة العريش ومحيطها,5تم استهدافه بعبوات ناسفة للمرة الـ

 .تكثيفا أمنيا عقب قيام مجهولين بتفجير خط الغاز في منطقة السبيل جنوب غربي العريش

 :عناصر من تنظيم اإلخوان أشعلت النيران في مركزي خدمة عمالء لشركتي اتصاالت خاصة  العربية.نت

لتنظيم من بينهم نساء شخًصا من عناصر ا 21وكانت مسيرة تضم قرابة  .بمنطقة العمرانية في القاهرة

وأطفال، كانت تمر في مظاهرة بالمنطقة قبل أن يقوموا بإضرام النيران في مركزي خدمة العمالء ويتمكنوا 

من عناصر جماعة اإلخوان  61وقالت "العربية" أن وزارة الداخلية المصرية ألقت القبض على  .من الهرب

 .المتورطين في عمليات عنف وإرهاب

 :الذي يرأسه ”االتحاد العالمي لعلماء المسلمين“رة األوقاف المصرية دعت إلى إدراج وزا ميدل ايست ،

ووصف وزير األوقاف المصري محمد مختار جمعة ”. الكيانات اإلرهابية“الداعية يوسف القرضاوي، ضمن 

 ”.المجرمين فى حق دينهم ووطنهم وأمتهم”الموقعين على البيان بـ

 :التابع لدار اإلفتاء المصرية أكد أن البيان التحريضي الذي أصدرته ” يرمرصد التكف“إن  العربية. نت

مجموعة من الدعاة الموالين لجماعة اإلخوان للتحريض ضد مصر ومؤسساتها األمنية والقضائية، هو محاولة 

طارق كما أشارت إلى أن األمين العام الئتالف دعم صندوق تحيا مصر،  .يائسة لزعزعة استقرار البالد وأمنها

محمود، تقدم ببالغ إلى النائب العام المصري، هشام بركات، ضد الذين أصدروا بيان نداء الكنانة المحرض على 

وقال محمود إن تلك الجرائم تعتبر دعوة علنية للتحريض على القتل وارتكاب  .الدولة المصرية ومؤسساتها

أعمال العنف وإشاعة الفوضى في الشارع المصري إلسقاط الدولة المصرية، تنفيذًا لمخططات خارجية تقودها 

 .دول معادية وهي أعمال مجرمة قانونًا بموجب قانون العقوبات
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 ـ  الخطاب الديني:2

الفرنسي مارين لوبن المعروفة بمواقفها ” الجبهة الوطنية“يخ األزهر أحمد الطيب زعيمة حزب شأثار استقبال 

 اليمينية المتشددة ضد المهاجرين، ال سيما المسلمين، جداًل داخل األزهر وخارجه.

  في إطار التعريف “قالت "الحياة" إن عضو هيئة كبار العلماء في األزهر محمود مهنى برر الزيارة بأنها

في حين بدت المشيخة مرتبكة بعد المقابلة، فأصدرت ”. بصحيح الدين، ومحو الصورة المغلوطة عند بعضهم

أكدت “بيانين عنها، استخدم ثانيهما لغة أكثر حدة في سرد ما تناولته المقابلة. وأشار البيان األول إلى أن لوبن 

تحفظه الشديد عن “أن الطيب أكد لضيفته  ، فيما أوضح الثاني”احترامها الشديد للدين اإلسالمي وسماحته

 ”.آرائها المعادية لإلسالم

  لوبن ما كتبته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي نقلت "الشرق األوسط" عن مارين

التقيت في القاهرة أرفع مرجعية سنية؛ اإلمام األكبر لألزهر.. توافق كبير حول “بعد عودتها: ” فيسبوك“

 .”اإلرهابمكافحة 

  ،قالت "ميدل ايست" إن شيخ األزهر التقى ماري لوبن لتصحيح مفاهيمها المغلوطة عن اإلسالم

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من قول لوبن إنها اتفقت مع محلب وشيخ األزهر بشأن التهديد الذي يشكله 

ها بشأن الهجرة من الدول اإلسالمية التطرف اإلسالمي على أوروبا والمنطقة، فإنها قالت إنها لن تراجع موقف

 .بعد هذه الزيارة

  ذكرت "إيالف" أن مارين لوبن أشادت بالمعركة التي يخوضها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد

 "األصولية".
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  تحظى في األزهر بأجوبة مباشرة محمد علي فرحات في "الحياة" أن لوبن عاجت إلى بلدها دون أن كتب

تصل إلى العالم في « إسالم»على أسئلتها النابعة من تخوُّف شبه عالمي من الجهاديين المتطّرفين. فكلمة 

صورة متطرفين يدفعون المختلف إلى الرحيل من بيته وأرض آبائه وأجداده إن لم يقتلوه، وهم يفرضون 

 اصة للدين وال يحترمون مشترك اإليمان الذي يجمعهم بهؤالء. بالقوة على المسلمين اآلخرين قراءتهم الخ

 مقدمإسالم البحيري يالف" ما قضت به محكمة جنح في القاهرة بحبس في سياق متصل استنكرت "إ 

ا ن مالدين االسالمي، ونقلت عن البحيري قوله "إ” ازدراء“برنامج تلفزيوني مثير للجدل خمس سنوات بتهمة 

 يحدث "مهزلة".

 لغات أجنبية، لمواجهة  01األزهر الشريف دشن مرصًدا إلكترونيا بنحو الشرق األوسط" إلى أن ت "أشار

 األفكار المتشددة والرد على اآلراء الشاذة بطريقة علمية منضبطة لمواجهة اإلرهاب الذي يجتاح العالم. 
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 سادسًا: السياسة الخارجية المصري:

 ـ زيارة السيسي لبرلين:0

 إن الزيارة سبقتها انتقادات ألمانية كبيرة ألوضاع حقوق اإلنسان في مصر خاصة أحكام  األوسط: الشرق

اإلعدام الصادرة بحق قيادات اإلخوان المسلمين. الزيارة تشكل منعطفا كبيرا في العالقات السياسية بين 

، وما تبعه من إجراءات 5101البلدين، بعد أن كانت برلين أحد أبرز الدول التي تحفظت على عزل مرسي عام 

سبق الزيارة جدل دبلوماسي بين القاهرة وبرلين، بعد أن وجه وزير الخارجية  .تتعلق بالمسار الديمقراطي

 ”إلغاء“األلماني فرانك شتاينماير، ورئيس البرلمان نوربرت المرت، انتقادات إلى القاهرة وأعلن المرت أنه قرر 

انتهاكات لحقوق اإلنسان في “زيارته لبرلين، موضحا أن السبب يعود إلى لقاء مقرر مع الرئيس المصري خالل 

 مصر".

 :الزيارة تتم وسط انتقادات حقوقية يواجهها السيسي، وأن برلين أعلنت أنها ستفتح ملف  الحياة

كما يتوقع ”. اإلخوان المسلمين“حقوق اإلنسان خالل الزيارة، ال سيما أحكام اإلعدام المتزايدة بحق قادة جماعة 

يز المحادثات في ملفي سياسيًا، فيما سيسعى السيسي إلى ترك” اإلخوان“أن يتطرق النقاش إلى ملف دمج 

 مكافحة اإلرهاب في المنطقة والتعاون االقتصادي بين البلدين.

  الشرق األوسط: اصطفاف عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا والذين قدموا من الكثير من

مان ئيس البرلالدول األوروبية لإلعراب عن تأييدهم للرئيس السيسي. ونقلت الصحيفة تأكيد نوربرت المرت، ر

األلماني )بوندستاغ(، أنه لم يعارض الدعوة التي وجهتها الحكومة األلمانية إلى الرئيس السيسي لزيارة ألمانيا 

من المرغوب والضروري أن يكون هناك اتصال وثيق للحكومة األلمانية مع حكومة دولة »لسبب وجيه، وهو أنه 
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ت كن»رلمان األلماني في تصريحات لوكالة األنباء األلمانية: وأعرب رئيس الب .«مهمة في منطقة مهمة مثل مصر

 .«أتمنى أن يكون هناك تعاون متاح بين برلماني البلدين، ولكن ال يوجد في مصر برلمان اآلن

  كتب جهاد الخازن في "الحياة" حول هذه الزيارة واصفا رئيس البرلمان األلماني نوربرت المرت بالقليل

التطرف والحمق، مذكرا إياه بتاريخ ألمانيا المتطرف منذ هتلر وحتى ميركل التي منحت  األدب، وأنه يجمع بين

إسرائيل أربع سفن حربية عقب حربها على غزة الصيف الماضي. وطالب الخازن كل دولة عربية ومسلمة أن 

 ، وتضع اسمه على قائمة سوداء.«شخصًا غير مرغوب فيه»تجعل المرت 

 لمصر  ”القوة الناعمة“ة الفنانين المصريين للسيسي في الزيارة تأكيداً على رصدت "العربية.نت" مشارك

في مواجهة تنظيم وقفات متوقعة لجماعة اإلخوان خالل زيارة الرئيس أللمانيا، حيث أعلنت الجماعة، في 

إلعالمي كما ذكرت تعرض الحافلة التي تقل الوفد الفني وا .ألمانيا تنظيم وقفات ومظاهرات ضد زيارة السيسي

الذي يرافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خالل زيارته أللمانيا إلى اعتداء من جانب بعض عناصر 

كما رصدت المعارك بالصور والالفتات والحشود والتجمعات بين أنصار اإلخوان والمؤيدين للسيسي في  .اإلخوان

 .ألمانيا

 المانيا وهو يعلم أنها وكر لإلخوان وقياداتهم  كتب "فؤاد التوني" في "إيالف" أن السيسي يذهب إلى

يونيو، ولدى هذه القيادات استثمارات بالماليين، يستغل اإلخوان استثمارات احدى الدول  11الهاربة بعد ثورة 

مليار يورو للضغط وتوجيه الصحف للتأثير على دوائر صنع القرار األلماني  09في المانيا والتي تقدر ب

 ة التركية وهي من أكبر الجاليات في ألمانيا لتساهم في الحشد والتأثير وإرباك المشهد.ويستميلون الجالي
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 ـ مصر والشأن الليبي:5

  حل سياسي“قالت صحيفة "الحياة" إن القاهرة تسعى إلى إحداث توافق بين القبائل الليبية على ”

لحكومة الشرعية من أجل القضاء حشدها خلف ا“، بهدف ”يستثني المسلحين“لألوضاع المتوترة في بالدهم 

ملتقى مشايخ وأعيان القبائل والمدن “وذلك خالل استضافة مصر مؤتمر ”. على اإلرهاب ومنع تقسيم ليبيا

من زعماء وشيوخ القبائل الليبية من الشرق  551بمشاركة أكثر من ” والمناطق الليبية: معًا من أجل ليبيا

 خصوصًا، وأيضًا من الجنوب والغرب. 

 من المتوقع مشاركة قادة عسكريين ليبيين في االجتماع من أجل تقييم الموقف الميداني  عربية:ال

االجتماع تقرر عقده مبدئيًا في القاهرة، ويأتي بعد تداول تقارير أمنية في الدول  .في ليبيا بشكل صحيح

 .لـ"داعش" في ليبيا العربية الثالث المجاورة لليبيا حول زيادة القوة العسكرية للجماعات الموالية

 ـ استقبال السيسي وزير الدفاع األمريكي السابق:1

 :ةالعالقات االستراتيجي“السيسي استقبل وزير الدفاع األميركي السابق ليون بانيتا، وأشاد بـ  الحياة ”

التي تجمع بين القاهرة وواشنطن. ونقلت الصحيفة على لسان بانيتا قوله إن السيسي يقود مصر في وقت 

ة. للواليات المتحدة في المنطقبالغ الصعوبة ونجح في تجنيبها أخطارًا كثيرة، وأكد أن مصر تعّد شريكًا رئيسًا 

 كما قالت الصحيفة إن االجتماع تطرق إلى جهود مكافحة اإلرهاب في المنطقة. 
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 ـ مصر والشأن السوري:2

  :نفت مصر سعيها إلنشاء كيان سوري معارض جديد، مؤكدة أنها ال تسعى للسيطرة  الشرق األوسط

ُيتفق عليه األخوة السوريون حرصًا على مساعدتهم في على مسيرة المعارضة السورية بل تكتفي بدعم ما 

 .جهودهم للخروج من األزمة التي ألمت ببالدهم

  عبد الرحمن الراشد، "العربية": "إذا كانت السعودية ومصر فعال اتفقتا على إخراج األسد فإنه في

ر في سوريا، ِبما يوحي أّنها نظري تطور نوعي ومهم، ألن الحكومة المصرية كانت دائما ال تحبذ الحديث عن تغيي

ضد الثورة هناك. وأرجع هذا التغيير إلى ثالث تطورات خطيرة وقعت خالل األسابيع القليلة الماضية، وهي 

في ليبيا على ” داعش“تنفيذ "داعش" عمليتين إرهابيتين كبيرتين ألول مرة داخل السعودية، واستيالء فرع 

 .ى عاصمة محافظة األنبار العراقيةمدينة سرت النفطية، وكذلك استيالئه عل

 االئتالف”صالح القالب، "الشرق األوسط": "إن الهدف الرئيسي من اجتماع السعودية هو إيجاد بديل لـ” 

دولة من بينها الكثير من الدول  011الذي مقره في إسطنبول والمعترف به، كما هو معروف، من قبل أكثر من 

أما بالنسبة الجتماع القاهرة، فإن الواضح أنَّه مجرد لقاٍء مكرر من اللقاء  .الكبرى على أنه يمثل الشعب السوري

األخير الذي تم في العاصمة الروسية والذي هناك إجماع من قبل المستضافين والمضيفين على أنه لم يحقق 

ذم، أن تنصبَّ أي إنجاز. وقال "ألْم يكن من األفضل يا ترى، بدل كل هذا االستقطاب الشديد وبدل كل هذا التشر

الجهود كلها في اتجاه إنجاح االجتماع أو المؤتمر الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية بدعم من تركيا 

 وقطر".

  فايز سارة، "الشرق األوسط": "إن مؤتمر القاهرة مهمته أساسها موضوع الحل السياسي، وليس خلق إطار

ف الوطني أو هيئة التنسيق، وال خلق قيادة جديدة للمعارضة سياسي جديد للمعارضة، وال إيجاد بديل لالئتال
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السورية، إنما خلق قوة مساعدة. أما مؤتمر الرياض، فهو في األساس دعوة سعودية، هدفها مساعدة 

المعارضة السورية إلخراج القضية السورية مما آلت إليه أوضاعها، وتحقيق السالم، والمساعدة في الوصول 

في إقامة نظام جديد يخلف نظام االستبداد الدموي، نظام يوفر الحرية والعدالة والمساواة إلى هدف السوريين 

 .لكل السوريين، وتجددت الدعوة مع انعقاد القمة الخليجية األخيرة، لتصبح دعوة خليجية بالمحتوى نفسه

بدأه األول، دون أن  يكمل بعضهما بعضا، حيث األول يمهد للثاني، واألخير يكمل بعض ماويرى أن المؤتمرين 

 يذهب أي منهما في خلق بدائل لما هو قائم، بل وضع ما هو قائم في إطاره الصحيح.

 ـ حضور السيسي تنصيب البشير لوالية جديدة:2

 :السيسي شارك في مراسم تنصيب الرئيس السوداني عمر البشير لفترة رئاسية جديدة  العربية.نت

بعد فوزه في االنتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرًا. وتأتي الزيارة في إطار العالقات األخوية المتميزة التي 

ة البلدين خصوصيتجمع بين البلدين ووحدة وادي النيل التي تربط بين مصر والسودان وتضفي على عالقات 

وأهمية في نفوس الشعبين المصري والسوداني اللذين يتطلعان لتعزيز العالقات الثنائية على كافة 

 .المستويات

 :السيسي أجرى محادثات ثنائية مع نظيره السوداني عمر البشير تناولت التنسيق بين  الشرق األوسط

وية النزاعات في أفريقيا. وأكد السيسي استعداد مصر البلدين في جهود مكافحة اإلرهاب وأمن البحر األحمر وتس

 الكامل لتقديم كل أشكال الدعم للسودان.
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 ـ مصر والشأن الفلسطيني:6

  إبراهيم أبراش، "ميدل ايست": "الموقف المصري في الفترة االخيرة له خصوصيته وخطورته ويثير

لمصري وقيادته السياسية، ومع تفهمنا كثيرا من اللبس. وقال "مع كامل االحترام والتقدير للشعب ا

لصعوبة المرحلة التي يمر بها النظام السياسي ... إال أن ما يجري في مصر مع الفلسطينيين اليوم من 

معاملة تعتبر أخطر في دالالتها السياسية وفيما تلحقه من أذى نفسي ومادي، مما جرى معهم في كل 

بارك". وأضاف "ما يجري في مصر في عهد الرئيس السيسي العهود السابقة بما فيها عهدي السادات وم

أمر خطير حيث تجري صناعة كراهية الشعب المصري ليس ضد حركة حماس بل ضد كل ما له عالقة 

بفلسطين". وقال "كان وما زال في إمكان مصر التصرف بطريقة مغايرة بحيث تعاقب حماس وفي 

 ة الكريمة له بعيدا عن تسلط حركة حماس".نفس الوقت كسب الشعب الفلسطيني وتسهيل الحيا

 أهم االستنتاجات:

 .النظام االنقالبي يشعر باإلحراج الشديد تجاه االنتقادات الحقوقية ويدرك أنها تنتقص من شرعيته 

 .االنقالب يسعى جاهدا لتحسين صورته ويدرك أهمية توطيد العالقات بالسعودية 

  محورية دورهم لذا تحاول اإليحاء بوجود انشقاقات تؤدي لتصدع االهتمام السعودي باإلخوان وإدراك

 الجماعة التي تسيطر على الحراك الثوري.

  ترويج اإلعالم السعودي لشرعية نظام السيسي وتسليط الضوء على ما يسميه بإنجازات خالل عام مقابل

 انهيار خالل حكم اإلخوان.

 .واضح أن نداء الكنانة أزعجهم بشدة 
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 امين للتعاطي مع هذه القضايا:توصيات ومض

 .الرد على تقرير حقوق اإلنسان وما فيه من مغالطات 

 .استمرار العمل على الجانب الحقوقي لفضح االنتهاكات بحق المعتقلين 

  .توضيح حقيقة الخالف داخل الجماعة وتفنيد مزاعم اإلعالم حتى ال يفت في عضد الثوار 

 اءات بحق القتلة.تسليط الضوء على قضية سيد بالل والبر 

  فتح ملفات الفساد للنظام السابق والحالي والتأكيد اإلعالمي على أن الحالي امتداد لعهد مبارك ويمكن

 االستعانة بملفات جريدة الشعب في هذا اإلطار.

  .إعطاء نداء الكنانة حقه من التغطية اإلعالمية 

 لحالة المعنوية للثوار.تغطية إعالمية أفضل للحراك الثوري داخل وخارج مصر لرفع ا 

 


