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 اتجاهات اإلعالم السعودي تجاه القضايا المصرية

 تقرير تحليلي

 (5112 يوليو 11 ) 

 موجز تمهيدي

في خطوة غير مسبوقة حفلت الصحف السعودية بعناوين حول محاربة اإلرهاب، مع عزو كل التحركات 

لإلخوان، والتأكيد على أن الجماعة هي العباءة التي خرجت منها كل الجماعات اإلرهابية األخرى، حتى اإلرهابية 

وإن ادعت الجماعة غير ذلك أو نفت عالقتها بالعنف. كما تناولت الصحف ما يتعلق باألحوال االقتصادية 

 -كيد قوة العالقات المصريةوالسياسية داخليا وخارجيا ولكن بنسب متواضعة، كما ظهر الحرص أيضا على تأ

 السعودية، ووقوف المملكة إلى جانب مصر في حربها ضد اإلرهاب.

 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودي:
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تصدرت الموضوعات المتعلقة بمحاربة اإلرهاب ودور اإلخوان فيه تغطيات الصحف السعودية هذا األسبوع 

(، ثم %2.5(، ثم األوضاع السياسية )%15.1األحوال االقتصادية ) ( وهي نسبة غير مسبوقة، تلتها5%...)

 (.%1.3العالقات المصرية السعودية بنسبة )

 كثافة التغطية:

 

 

 

، ثم %11، ثم الشرق األوسط بنسبة % 11.1، تلته الحياة بنسبة %1..5جاء موقع العربية في المركز األول بنسبة 

 .%11.2ميدل إيست أون الين بنسبة 
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 :أهم القضايا المصرية التي كانت محاًل لالهتمام واالتجاهات العامة نحوها 

 اإلخوان واإلرهاب 

اإلخوان واإلرهاب كان عنوان الصحافة السعودية هذا األسبوع، في خطوة تتماشى مع بيان أصدرته 

بأسره، وأن جميع تقود حربًا شرسة ضد اإلرهاب دفاعًا عن العالم المتحضر  مصرالخارجية المصرية يؤكد أن 

 التنظيمات اإلرهابية ذات منبع فكري وأيديولوجية متطرفة واحدة نشأت على يد جماعة اإلخوان.

يكفي التدليل على ذلك بما وصف به عبداهلل بن بجاد العتيبي جماعة اإلخوان في صحيفة الشرق األوسط 

ماعات اإلرهاب والعنف الديني في بأنها رأس األفعى اإلرهابية الحديثة والمعاصرة، منها انبثقت كل ج

السبعينات في جماعة التكفير والهجرة وجماعة الجهاد وتنظيم الفنية العسكرية، وكذلك الجماعة 

اإلسالمية في التسعينات، وصواًل إلى تنظيم القاعدة وتنظيم داعش حالًيا. وما ذكره العتيبي أكد عليه 

 كتاب كثر في الصحف السعودية بأساليب شتى. 

ل الكاتب محمد آل الشيخ إن سيناء مقبرة اإلخوان، مؤكدا أن كل سموم اإلرهاب المتأسلم، أصله ومصدره قا

ومكمن ينابيعه، والرحم الذي أنجبه جماعة اإلخوان؛ فهم بمنزلة األفاعي التي تنتج هذا السم الزعاف. 

 متأسلم منظومة واحدة متكاملة.وأضاف أن أحداث سيناء األخيرة، أثبتت بالوقائع على األرض أن اإلرهاب ال
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فيما  ويمكن حصر آراء الكتاب حول أهم منابع اإلرهاب وأهم ما ساعد اإلخوان على سلوك العنف في نظرهم

 يلي:

 ـ االستقطاب الفكري للشباب:1

  .هاجم الكاتب عبد الرحمن الالحم في "الحياة" المخيمات الدعوية واصفا إياها بمخيمات خارج القانون

ل إنها تمارس أنشطة غسل األدمغة؛ بهدف التجنيد والتأثير في شريحة الشباب وفق أجندة تيارات وقا

 حزبية معينة، ويتم االختيار وفق آليات الجماعة ومعاييرها. 

  المهيمن على وجدان الفتية والفتيات، « العقل»قال مشاري الذايدي إن مشكلة اإلرهاب تكمن في

وأكد أن هناك عطب عميق في  .ين، ومن يغذيهم من شيوخ الفتنةوالجهلة والعوام، من المسلم

 واإلخوان. « داعش»و« القاعدة»الثقافة التي يصدر عنها جنود وأنصار 

  طاردتهم « دواعش»وصفت أمينة خيري في "الحياة" الشباب الذين ينخرطون في العنف بأنهم مشاريع

مدى تاريخهم أحكموا السيطرة على األدمغة الدولة وظلمتهم القيادات. واستطردت أن اإلخوان على 

الشابة والصغيرة والتحّكم فيها، حتى إن قطاعات بأكملها من الشباب والشابات من المصريين، ُولدت 

، «جمهورية مصر العربية»الموازية لـ « اإلخوان»وتربت، وعاشت سنوات عمرها وكأنها في جمهورية 

 جهود االحتواء من قبل الدولة.  وإن كانت ضمن حدودها. كل هذا في ظل غياب
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 ـ الدعم الخارجي لإلرهاب: 5

كتب إميل أمين حول ما أسماه بخطة تقسيم العالم، مؤكدا دعم أمريكا لداعش ولإلرهاب وأن ما حدث في مصر 

 يونيو( قد فوت الفرصة على أمريكا لتنفيذ مخططها في هدم مصر وقواتها المسلحة. 11منذ عامين )

العتيبي حول الدعم التركي ودولة عربية صغيرة )في إشارة إلى قطر(. وقال إن عبداهلل بن بجاد كما كتب 

الحرب التي تقودها جماعة اإلخوان المسلمين ضد الدولة المصرية والشعب المصري حرٌب شرسٌة وهي تستبيح 

 .فيها كل المحرمات

 

 ـ التنسيق بين اإلخوان وداعش:1

 أن اإلخوان تستعين بداعش كقوة خارجية لتنفيذ مخططاتها اإلرهابية  أشار الكاتب سليم نصار إلى

بداًل من تسليم مصيرهم إلى قوة أخرى، كالقوة األميركية مثال. وادعى نصار أن اإلخوان هم المستفيد 

األول من ضرب استقرار مصر. وقال إن الفيديوالذي تهدد فيه داعش حماس والذي تم بثه قبل هجمات 

يؤكد أن حماس لم تتخّل عن عقيدتها وطريقة تفكيرها المنسجمة مع عقيدة  سيناء مباشرة

، وإنما تخلت عن ارتباطها بمحمد مرسي وأنصاره عندما اكتشفت انحرافهم عن تعاليم حسن «اإلخوان»

بإعالن تعهد تتولى بموجبه الوقوف على الحياد في غزة وسيناء. في « حماس»البنا. لذلك قامت 

بزعزعة النظام المصري، والعمل على « اإلخوان»حول لم يعجب البغدادي الذي وعد المقابل هذا الت

 إخراج مرسي من السجن. 

  كتب جاسر عبدالعزيز الجاسر في "الجزيرة" أن الدواعش ومن يخططون لهم ويمولون عملياتهم

والية  اإلجرامية ظنوا أنهم سيكررون في سيناء ما فعلوه في الموصل وإعالن تأسيس دويلة داعش
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سيناء، ثم االنطالق إلى العريش وبعدها إلى رفح، وعندها سيتم السيطرة على المعبر الحدودي رفح 

ليتم التواصل على دويلة حماس، مؤكدا أن السيسي وجيشه تصدى لهم بالمرصاد على النقيض مما 

 حدث في الموصل. 

 ـ بذور العنف والجهل في اإلسالم السياسي:1

 يري إن حسن البنا حين أسس الجماعة حرص على أن يكون لها ذراعًا عسكريًا، قال عبد الرحمن الطر

وأكد أن الجهل السياسي لإلخوان جعلهم يدخلون السياسة وهم غير مدركين أنهم ليسوا أكثر من أداه 

 في يد أحد طرفي الصراع كما حدث في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك.

  الرياض" عن سؤال لماذا يحارب اإلسالم السياسي؟، مؤكدا أن أجاب د. مطلق بن سعود المطيري في"

أحداث الربيع العربي فيها اإلجابة الشافية، حيث أظهرت واقع ممارسة االسالم السياسي الذي أبدى 

قدرة عجيبة على التنازل عن كل شيء بما فيها المبادئ الدينية في سبيل الوصول للحكم مع االستناد 

ب السياسيين االسالميين جاءوا من خلفية تجارية وليست دينية، كما أن لفتوى. وأضاف أن أغل

 .ثقافتهم السياسية محدودة، لذلك عرفوا بالفوضى في الحكم وخارج الحكم

  قال جاسر عبدالعزيز الجاسر إن إخوان مصر يقصون أنفسهم باالغتياالت، مؤكدا أن تنفيذ األعمال

حينما قتل أحد أفراد  1.11اإلخوان المسلمين، منذ عام  اإلرهابية وقتل القضاة صفة الزمت جماعة

الحرس القديم من جماعة اإلخوان القاضي أحمد الخازندار. وأضاف إن اغتيال المستشار هشام بركات 

 عّمق المواجهة بين المصريين كافة وجماعة اإلخوان المسلمين.
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 ـ الربيع العربي:2

ي بأصابع االتهام، زاعمين أنه وفر المناخ لإلرهاب وصعود الجماعات أشار عدة كتاب سعوديين إلى الربيع العرب

 اإلرهابية التي تحمل اسم اإلسالم السياسي.

  أسماه "سعود كاتب" ربيع اإلرهاب العربي!، وقال إن إرهاب إسرائيل يتوارى بجانب إرهاب داعش

التحول التي مهدت طريق  نقطة« ربيع الخراب العربي»واإلخوان والحوثيين وغيرهم. وأضاف لقد كان 

المتعطش للخالفة المزعومة تسبب « الربيع»اإلرهاب في المنطقة بكافة أشكاله. وأشار إلى أن ذلك 

في اغتيال حلم العالم العربي وتدمير اقتصاده وتشويه سمعته وإفقاده لألمن واالستقرار، وتحقيق 

 الحلم اإلسرائيلي ومنحها إياه مجانًا وعلى طبق من ذهب.

 هو السبب في صعود )اإلسالم « اإلخوان»نتقد "كاتب" من يزعمون أن كبح جماح )اإلسالم السياسي( وا

الجهادي( وتنامي اإلرهاب، وقال إن هذه مغالطة تهدف لتصوير جماعة بعينها على أنها المالك المنقذ 

رصة، ويدها للعرب والمسلمين رغم األخطاء الشنيعة لتلك الجماعة وفشلها الذريع عند منحها الف

 الملطخة بالدماء منذ نشأتها وحتى اليوم.

 عبداهلل بن بجاد العتيبي، حيث قال "ربيع األصولية" يضرب في مصر، و"ربيع اإلرهاب"  واتفق معه

يضرب في تونس، و"ربيع الطائفية" يضرب في السعودية والكويت واليمن وبالطبع في سوريا 

 يعرف زوًرا بـ"الربيع العربي". والعراق. هذه هي التركة الثقيلة لما كان
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 حقوق اإلنسان:

لوحظ هذا األسبوع انتقاد الكتاب السعوديين التهامات جماعات حقوق اإلنسان بانتهاك حقوق اإلنسان 

 في دول عربية من بينها مصر.

ترى فقد أدان جهاد الخازن تعامل هذه الجماعات مع أخبار مصر والسعودية والبحرين، فهي إما خطأ أو 

 األمور بعين واحدة، واصفا إياها بعين معارضة لها والء خارجي.

وقال محمد أبو الفضل في "ميدل ايست أون الين" إن اإلعالم الغربي يتجاهل اإلرهاب ويشير بأصابع 

االتهام للنظام بانتهاك حقوق اإلنسان في صورة من التحايل والمغالطات واالفتراءات. وأضاف أبو 

التقارير السياسية واإلعالمية والحقوقية التي صدرت من جهات غربية مختلفة، على  الفضل إن إصرار

النظر إلى ما يجري في مصر من زاوية قضايا الحريات والديمقراطية وحقوق اإلنسان فقط، دون التفات 

كاف لما قام به متشددون من انتهاكات وأعمال عنف وتخريب يسهم في إيجاد مبررات للمحرضين على 

عنف.  كما أن اإللحاح من جانب هذه الجماعات على أن من يقومون بالعنف، بأشكاله المختلفة، ال

معارضون للنظام الحالي، ومن النادر أن تجد إشارات واضحة تتعامل معهم بوصفهم إرهابيين، وهو ما 

 يعطي رسائل تشجيع لهؤالء باالستمرار في عملياتهم اإلجرامية.
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 ب الجديد:الدفاع عن قانون اإلرها

أكد داود الشريان أن معظم دول العالم، حتى الغربية منها، أقّر قوانين لمكافحة اإلرهاب أشبه بقوانين 

الطوارئ، ولم يواجه اعتراضات، بحكم أن هذه القوانين فرضتها ظروف استثنائية، مضيفا أن مصر 

تقرارها. لكنه في الوقت نفسه تواجه اليوم حربًا ضارية مع اإلرهاب وهي في حاجة إلى قانون يحمي اس

انتقد التضييق على اإلعالم في القانون الجديد لتفويت الفرصة على اإلعالم المضاد، داعيا الحكومة 

للتصالح مع نقابة الصحافيين، واالنتصار لحماية الشفافية وحرية الصحافة، حتى تستطيع تقليل 

 االعتراضات على القانون الجديد.

 

 

 اء سبل مواجهة اإلرهاب:الرؤى السعودية إز

 القبضة الحديدية: -1

  دعا الكاتب سليم نصار في الحياة إلى مزيد من القبضة الحديدية ضد اإلخوان وفرعها الداعشي، وقال

"يتوقع المراقبون أن يتخلى السيسي، تدريجيًا، عن السلوك السياسي ولو اقتضى األمر خسارة بليون 

 سكرية األميركية". ونصف البليون دوالر من المساعدات الع

  العتيبي إن من واجب الدولة المصرية والجيش المصري أن يقوما بعمليات واسعٍة  عبداهللوقال

ونوعيٍة لضرب المعاقل المحصنة في سيناء وقطع الطريق على الهاربين من الوصول إلى غزة واالحتماء 

 بحماس مهما كّلف األمر.
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  تالم إن شنت حرًبا واسعة على المعارضة المسلحة، والمعارضة وأكد عبد الرحمن الراشد أن الدولة لن

 المرتبطة بها، فاألصوات تتعالى تطالب بتعليق المشانق.

  وطالب مشاري الذايدي في "الشرق األوسط" بالحسم، وقال إن الحسم في الحرب يوفر عليك تكاليف

 .كثيرة، يتسبب بها التراخي والتسويف

  ميدل ايست أون الين" من المهّم أن تحسم السلطات المصرية أمرها. من وقال خير اهلل خير اهلل في"

المهّم التأكد أن ال وجود إلخواني معتدل وآخر متطّرف. فاإلخوان يمثلون النبع الذي تتغّذى منه كّل 

التنظيمات المتطّرفة، بمن في ذلك "داعش". األهّم من ذلك كّله إقتناع القيادة المصرية أن مصر في 

 رب وأّن مستقبلها على المحّك وأّنه ال يمكن التهاون مع إرهابيي الداخل والخارج.حال ح

  أكد جاسر عبدالعزيز الجاسر أن توحش وتمادي اإلرهابيين في مصر واحتواء جماعة اإلخوان المسلمين

ءات لجماعة اإلرهابيين تتطلب تحركًا سريعًا ومضادًا من قبل الدولة المصرية التي عليها تجاوز ادعا

وانتقادات من جماعات حقوق اإلنسان، فالشهداء والمتضررون من إرهاب إخوان المسلمين أيضًا لهم 

 حقوق، وتأخير القصاص ممن اغتالهم يعد انتقاصًا لحقوق اإلنسان.

 

 بعض التنازالت: -5

  دعا الكاتب غسان شربل السيسي لتجرع بعض قطرات من السم كي ال يضطر إلى تجرُّعه كاماًل. وقال

"أوليس األفضل للنظام تجرُّع بعض السم والقيام بجهد أكبر لفرز اإلرهابيين عن المعارضين؟ لم يُفت 

أوان تجرُّع بعض السم لمنع مصر من تجرُّعه كاماًل"، كما دعا اإلخوان أيضا لتجرُّع وجود السيسي، 

 ل السياسي.والتمعُّن فيما حدث واستخالص العبر، واالنحناء للعاصفة ثم العودة إلى العم
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  في المقابل انتقد الكاتب واألكاديمي السعودي، الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد، توجه السيسي نحو

وأضاف "بن سعيد" في تغريدة له على موقع  ."العنف، وقال له "إنك ال تجني من الشوك العنب

لمدافع والعبوات، التواصل االجتماعي "تويتر"،: "تحدث اآلن حرب حقيقية في سيناء، بالصواريخ وا

 ."! من الجيش والشرطة.. أقول للسيسي، إنك ال تجني من الشوك العنب 31ومقتل 

 المواجهة الفكرية: -1

أشادت عدة صحف سعودية بما بدأته وزارة األوقاف المصرية من حملة تطهير، لتنقية مكتبات 

كشفت تقارير جهات المساجد من الكتب المحرضة على العنف، وإشاعة األفكار المتطرفة، بعدما 

رقابية وأمنية عن تصدر كتب قادة جماعة اإلخوان المسلمين ومشايخ الفكر المتشدد لمكتبات 

 .الجوامع، ووجهت هذه الجهات بسرعة مصادرة هذه الكتب بسرعة

 

 األدوار اإلقليمية:

  11بعد ثورة أشار الكاتب علي إبراهيم في الشرق األوسط إلى أن العالقة بين مصر وتركيا بدأت تسوء 

يونيو وإطاحة اإلخوان حيث لم يتوقف إردوغان حتى اآلن عن إطالق تصريحات نارية ضد مصر، من 

 جهة، وتوفير أنقرة تسهيالت لمنصات إعالمية لبث دعاية تحريضية ضد القاهرة من جهة أخرى.

  والمنطلق من تركيا من جانبه قال الكاتب داود الشريان إن الحديث تصاعد في اإلعالم الموالي لإلخوان

بعد األحداث اإلرهابية في شبه جزيرة سيناء، حول شراكة أمنية واستخباراتية بين مصر وإسرائيل، 

ستفضي في نهاية المطاف إلى تحالف عسكري وأمني ُمعلن بين القاهرة وتل أبيب، لمواجهة الجماعات 

قودها اإلعالم اإلخواني لتبرير اإلسالمية في سيناء. وأكد أن هذه الحملة لتشويه الجيش المصري ي
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، وصل إلى حد «اإلخوان المسلمين»اإلرهاب. مضيفا أن ما يفعله بعض القنوات المتعاطفة مع جماعة 

 الفجر في الخصومة.

  أما عن الدور السعودي، فقد قال الداعية محسن العواجي في برنامج في الصميم "إن سبب األحداث

رئيًسا، األمر الذي تّم بموافقة السعودية ومراهنة دول الخليج،  ”السيسي“الدموية في مصر هو تنصيب 

هل كان االنقالبيون بإمكانهم أن يفعلوا ما فعلوا، من قتل وبالء وسوء وأخذ “وتساءل في الحلقة: 

من وضع السيسي على العرش ”: “العواجي“وأضاف ”. أموال، لوال الموقف السعودي بقيادة السعودية؟

لم نكن نعرف من هو السيسي، بدون السعودية كان سيبقى موظًفا “، ويؤكد: ”يةهو الحكومة السعود

 ”.في أصغر أقسام المخابرات هناك

  عبد “السعودية، أن هناك أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز بإحالة المذيع ” سبق“وذكرت صحيفة

، إلى ”محسن العواجي“يفه ، وض”روتانا خليجية“على قناة ” في الصميم“، مذيع برنامج ”اهلل المديفر

 -المديفر والعواجي-هيئة التحقيق واالدعاء العام. وأضافت الصحيفة، أن قرار الملك تضّمن منعهما 

على روتانا بصفة نهائية، ” في الصميم“من الظهور اإلعالمي داخل المملكة، إضافة إلى إيقاف برنامج 

للملك ” اإلساءة“عبر ” سلمان بن عبد العزيز“ للملك الحالي” التزّلف“وعزت السبب إلى ما وصفته بـ 

 ، حسب ما ذكرت. ”عبد اهلل بن عبد العزيز“الراحل 

  "في المقابل رد الكاتب علي سعد الموسى في "صحيفة الوطن" على كالم العواجي قائال "إال أبو متعب

ي اتحد تحت هذا قلب وطني سعود” صميم“مؤكدا أن ما ذكره العواجي ما هو إال سهام سوداء سامة إلى 

 .سنة 111العلم بدالالته منذ 
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 تصفية قيادات اإلخوان

 لم يتم الحديث عن هذا الحدث إال بصيغة تصفية قيادات إرهابية وفق رواية وزارة الداخلية. 

وكتب محمد صالح أنه بينما العالم كله منشغل بأحداث سيناء واغتيال النائب العام فإن وسائل 

 «الجزيرة»التي تبث من أنقرة أو تصدر من لندن وتلك المتحالفة مع الجماعة كقناة « اإلخوانية»اإلعالم 

يتحدثون إلى « اإلخوان»للتصفية الجسدية، وكأن « اإلخوان»القطرية، كانو يتحدثون عن تعرض 

 أنفسهم. 

إلى استغالل أحداث سيناء لمصلحتهم، ولإلساءة بأي شكل إلى الجيش، فإنهم « اإلخوان»وكما سعى 

أكتوبر للتحريض ضد الشرطة. المهم هنا ما عكسته العملية  3أيضًا اتخذوا السبيل نفسه في واقعة 

هي التي تمثل « اإلخوان»ونتائجها وما سيترتب عليها، سواء كانت رواية الشرطة هي الصحيحة أو رواية 

ثبت أنها « خواناإل»الحقيقة. وأضاف أن كل ما تم ترويجه من قصص المصالحة أو الصفقة بين الحكم و

 مناورات من الجماعة.
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 :أهم االستنتاجات 

  الموقف السعودي الرسمي ال يزال داعما بشدة لالنقالب، وقد ظهر ذلك بوضوح في اتفاق جميع

الصحف على التحدث بنبرة واحدة تلصق كل تهم وأحداث اإلرهاب باإلخوان دون انتظار تحقيقات، مع 

 المصريين بهذا الخصوص.نقل تصريحات المسئولين 

  استمرار الحديث الذي بدأ األسبوع الماضي حول مسئولية اإلخوان عن كل الجماعات التي تمارس العنف

واإلرهاب، وأنها رأس األفعى حتى وإن نفت عن نفسها ذلك، والغريب أن كل من كتب في األمر استخدم 

 واحدة.نفس المصطلحات والعبارات وكأنها أمليت عليهم من جهة 

 .مهاجمة المخيمات الدعوية ووصفها بحواضن لإلرهاب وغسيل األدمغة 

 .إلقاء اللوم على الربيع العربي بأنه الذي أفرز اإلرهاب وتصاعد قوى اإلسالم السياسي 

  الدعوة لتنحية قضايا حقوق اإلنسان جانبا والمواجهة الحاسمة، مع الدفاع عن قانون اإلرهاب الجديد

 وتبريره.

  نبرة االتهام لتركيا وقطر باحتضان ما أسموه باإلعالم الموالي لإلخوان الذي يقلب الحقائق تصاعد

 ويحرض على الجيش ويهدف لتشويهه وهدم الدولة.
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 :توصيات ومضامين للتعاطي مع هذه القضايا 

 .استمرار االهتمام بالملف اإلعالمي فهو موجع لهم وإال ما كان هذا التركيز عليه 

 ية حقوق اإلنسان واالتهامات الموجهة لجماعات حقوق اإلنسان تؤكد أن العمل على الدعوات لتنح

 الملف الحقوقي بدأ يؤتي ثماره، لذا ينصح بالطرق عليه بشدة خصوصا في الغرب.

  يبدو أن الخطاب المهاجم للدور السعودي في دعم االنقالب ال ينتظر منه نتيجة لذا فإن تغيير هذا

لحا في اإلعالم الثوري على أن يتسم بالذكاء والحكمة وتوضيح مخاطر دعم الخطاب قد بات أمرا م

 االنقالب على المجتمع والنظام السعودي نفسه وعلى التوازن اإلقليمي.

 

 


