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 تحليل اتجاهات اإلعالم السعودي تجاه القضايا المصرية

 (5182 يوليو  81)

 موجز تمهيدي

تناولت التغطيات الصحفية عدة موضوعات متعلقة بمصر، أهمها الحرص على نفي أي خالفات بين مصر 

الموضوعات المتعلقة بمحاربة اإلرهاب باهتمام الصحف السعودية، خاصة تفجير والسعودية، كما حظيت 

 القنصلية اإليطالية، وكذا قانون اإلرهاب. إضافة إلى األدوار اإلقليمية للسعودية.

 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودي:
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اإلرهاب تغطيات الصحف السعودية  تصدرت الموضوعات المتعلقة بمحاربة اإلرهاب والوضع األمني وقانون

(، ثم العالقات المصرية %81.1(، ثم األوضاع السياسية )%82.5(، تلتها العالقات الخارجية )%25.5هذا األسبوع )

 (.%1.2السعودية بنسبة )

 كثافة التغطية:

 

 

 

، ثم %88.1الجزيرة بنسبة ، ثم % ...8، تلته الحياة بنسبة %2..5جاء موقع العربية في المركز األول بنسبة 

 .%1.8ميدل إيست أون الين بنسبة 
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 :نوع التغطية 

 

من المواد المنشورة، في حين بلغت نسبة  %11جاءت التغطيات الصحفية في صورة تحليالت وأخبار بنسبة 

 .%88مقاالت الرأي 

 أهم القضايا المصرية التي كانت محاًل لالهتمام واالتجاهات العامة نحوها:

 السعودية –العالقات المصرية 

السعودية هذا األسبوع بالعديد من القضايا التي شاركت الصحف السعودية في  -حفل ملف العالقات المصرية

 تناولها سواء بالنفي أو التأكيد:

أشارت صحيفة "الجزيرة" إلى تصريحات وزير الخارجية المصري التي نفي فيها نفيا مطلقا ما يتم تداوله  -

وسائل اإلعالم بشأن وجود خالفات بين مصر والمملكة العربية السعودية. مؤكدا أن هناك في بعض 

 تطابقا كامال في وجهات النظر وتنسيقا كامال بين مصر والسعودية حيال جميع القضايا.
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قالت العربية.نت إن وزير الخارجية المصري أبدى اندهاشه من إصرار وإلحاح بعض وسائل اإلعالم على  -

 الفات بين البلدين.وجود خ

مليون  128، إلى 5182ذكرت صحيفة "اليوم" أن المملكة رفعت استثماراتها في مصر بالربع األول من  -

 من إجمالي االستثمارات. %.5دوالر مستحوذة على 

نقلت صحيفة "الجزيرة" عن المتحدث اإلعالمي لهيئة موانيء البحر األحمر، أن ميناء الزيتيات بالسويس  -

 .طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي 1211وعلى متنها « ماريمار جاز»لسفينة استقبل ا

قالت صحيفة "الشرق األوسط" إن وزير الخارجية المصري شارك في تشييع جثمان وزير الخارجية  -

السعودية الراحل سعود الفيصل، مؤكدا أن الشعب المصري لن ينسى للفقيد مواقفه المشهودة 

يونيو، وتحركاته الخارجية الداعمة  11اندة لمصر، خاصة مواقفه الداعمة إلرادته في الداعمة والمس

 .لمصر

نقلت صحيفة "اليوم" مواساة شيخ األزهر للعاهل السعودي في وفاة الفيصل، مؤكدا أنَّ الشَّعَب  -

 . المصريَّ ال يمكن أن ينسى وقفاته التاريخية مع مصر

لشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، جدد دعم المملكة الكامل ذكرت العربية.نت أن خادم الحرمين ا -

وقال الملك سلمان خالل لقائه وزير الخارجية المصري، أثناء  .لمصر في الحرب التي تخوضها ضد اإلرهاب

مراسم العزاء الخاصة بالفيصل، إن المملكة ستظل داعمة لمصر، مشددًا على ثقته الكاملة "في قدرة 

 .الصعاب واالنطالق نحو مستقبل واعد يليق بمكانتهامصر على تخطي 

السعودية؛  -يبدو أن بعض التحركات المصرية تجاه اليمن ألقت بظاللها على العالقات المصرية -

المصرية، معرض أقامه « ساقية الصاوي»فذكرت صحيفة "الحياة" وجود مزاعم حول استضافة 



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات       5   5102-7-08

 

عدوانها على اليمن. وقالت الصحيفة إن الساقية الحوثيون في القاهرة مسيء للمملكة زعموا فيه 

أصرت على النفي في الوقت الذي تصر مواقع إعالمية معارضة على تأكيد الخبر. وأضافت أن بيان وزارة 

الخارجية المصرية حرص على تكذيب األمر، وأكد على دعم مصر الكامل والمطلق للشرعية في اليمن، 

 ودي.وأن التنسيق مستمر مع الجانب السع

في حين أكدت تقارير صحة الخبر، وسارع مشاهير السعوديين لمهاجمة السيسي، فكتب األكاديمي  -

محمد الحضيف على تويتر: "الحوثي يقيم معرض )فضح العدوان السعودي على اليمن(، برعاية 

وقال  المنافق السيسي، واهلل يقول عن المنافقين )فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا(.

الكاتب فهد العوهلي: "ردا على السيسي الذي يدعم الحوثي ضد الوطن.. أنا أقف مع أي دولة تدعم 

وقال الكاتب السعودي محمد الهويمل: "االنقالب الحوثي يؤكد تجاوب نظام السيسي مع  ."اإلخوان

 ."موقف الحوثيين وصالح

واسعا؛ نظرا لتغريدة سابقة كتبها الحقيل  أثار تعيين ماجد الحقيل وزيرا لإلسكان في السعودية جدال -

هو انقالب صريح، وترسيخ أن البلدان العربية ال تستحق  5181ذكر فيها أّن ما حدث في مصر عام 

 الديمقراطية، وهو ما اعتبره البعض داللة على تغير في سياسة المملكة في المنطقة.
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 أسباب اإلرهاب

؟(، وقال إن هناك العديد من المفتتنين بـ «داعش»إلى تساءل علي القاسمي )لماذا يذهب الشباب  -

نتيجة تعرضهم لعمليات الغسيل الذهني حتى باتوا على قناعة أن هذا هو طريق الجهاد « داعش»

 الذي يوصل سريعا للحور العين.

 في حين أشار عبد اهلل منور الجميلي بأصابع االتهام إلى ما يمارسه اإلعالم من إرهاب فكري يتمثل في -

كارثة أخالقية ممنهجة لهدم األخالق والفضيلة، عبر ساعات من مشاهد الرذيلة والعنف وتعاطي 

المخدرات... ثم نستغرب َمْيل طائفة من الناشئة نحو التطرف واإلرهاب. وقال إنه في الوقت الذي 

 في مصادَمتهننادي فيه بالوسطية واالعتدال في الخطاب الديني، يرتدي اإلعالم ثياب الجنوح والتطرف 

ِلثوابت الّدين والمبادئ اإلنسانية النبيلة. ويوصي الكاتب بتطهير اإلعالم العربي مما ُيحارب الدِّْين 

 وُيَدّمر ِقيم المجتمعات.

ديني التحريضي في المساجد، وقالت إن هؤالء بالالئمة على الخطاب ال زينب غاصبأنحت الكاتبة  -

الوعاظ المحرضين على العنف شركاء في الدم، وأن هذه الدماء لن تسكن إال بالتصدي للفكر الخبيث 

المتستر بالدين، وفضحه وفضح أصحابه، بالتشهير والتحذير والسجن والمنع من منابر المؤسسات 

 الدينية والفكرية.

نشر الفوضى اإلقليمية يمثل استراتيجية كونية لقوى اقليمية ودولية، أما أكد سالم الكتبي على أن  -

األدوات والتكتيكات المستخدمة في تحقيق هذا الهدف الحيوي فهي متعددة ومتغيرة، منها تنظيم 

داعش وجماعة اإلخوان المسلمون. مؤكدا سعي هؤالء الستنزاف قدرات وطاقات الجيش المصري، من 

إعالمية واقتصادية ونفسية وسياسية. مضيفا أنه من الصعب االقتناع بأن خالل توظيف أدوات 

http://alhayat.com/Opinion/Zinab-Ghasab.aspx
http://alhayat.com/Opinion/Zinab-Ghasab.aspx
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قيادات مثل هذه التنظيمات والجماعات التي ترفع شعارات االسالم زورًا وبهتانًا تعمل بمعزل عن قوى 

معادية للعرب والمسلمين، خصوصا أن تاريخ هذه التنظيمات حافل بسجالت تعاونهم مع االستعمار 

 تهم له.القديم وخدم

تحت عنوان "مصر في مواجهة اإلرهاب" أكدت صحيفة عكاظ أن مصر تواجه مؤامرة خبيثة مدعومة من  -

الخارج بهدف زعزعة االستقرار في هذا البلد المهم والتشكيك في قدرة الدولة المصرية على توفير 

إلى الخروج أو التردد أسباب األمن واالستقرار لقطاع السياحة واالستثمار من أجل هروب رؤوس األموال 

 .في الدخول رغم الفرص الكبرى المتاحة

دعا جاسر عبدالعزيز الجاسر في صحيفة "الجزيرة إلى مواجهة اإلرهابيين بعيدًا عن عراقيل  -

الحقوقيين. واستشهد الجاسر بإحباط ثالث حاالت إجرامية أقدمت على ارتكاب أعمال إرهابية في دول 

إضافة إلى مصر التي تعرضت لمحاولة إرهابية لتعطيل المالحة في قناة  عربية في األردن والسعودية،

السويس على حد قوله. وأكد الكاتب أن هذه الحاالت لو نجحت لشكَّلت اختراقًا أمنيًا خطيرًا للبلدان 

الثالثة، داعيا إلى مواجهة هذه التحركات بمساعدة أنظمة وقوانين وإجراءات تحد وتحاصر وتقضي على 

 ب مع عدم االستماع إلى المدافعين عن حقوق هؤالء اإلرهابيين.اإلرها

قالت هدى الحسيني إنه منذ إطاحة مرسي ومصر تعاني من العمليات اإلرهابية، األمر الذي يسقط حق  -

ودعت إلى التمسك أكثر بالجيش وقيادته لتحقيق األمن اوال قبل «. اإلخوان المسلمين»الدفاع عن فكر 

ع الناس، وأن نجاح القيادة المصرية في برنامجها يعني القضاء على مشروع اإلخوان االلتفات إلى أوضا

 األسود على حد قولها. 
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 مستقبل الوضع المصري

قالت العربية.نت إن وزارة الخارجية المصرية قامت بترجمة أسباب الحكم بإعدام الرئيس المعزول  -

السجون"، وأرسلتها لجميع دول العالم عبر سفاراتها محمد مرسي وقيادات اإلخوان في قضية "اقتحام 

في الخارج. وقالت الوزارة إن هذا يأتي "في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها لتوضيح حقيقة 

وتم توزيع حيثيات الحكم بعد ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية على السفارات المصرية  ."األوضاع في مصر

بية المعتمدة بالقاهرة، ومراسلي الصحف ووكاالت األنباء األجنبية المعتمدين بالخارج، والسفارات األجن

 .في مصر

 

 التيارات اإلسالمية واإلسالم السياسي

كتب محمد محفوظ عن معضلة اإلسالم السياسي في صحيفة "الرياض"، وقال إن ظاهرة الربيع  -

اإلسالم السياسي وبالذات فيما يرتبط العربي، أبانت عن بعض العيوب التي تعاني منها بعض جماعات 

وأضاف أن بعض جماعات اإلسالم السياسي، خسرت سياسيا بعد ظاهرة الربيع  .بالشأن السياسي

العربي ما لم تخسره طوال فترة وجودها في النشاط الديني واالجتماعي. وعدد الكاتب أهم العيوب 

في حقبة الربيع العربي وبعدها، ومن السياسية التي وقعت فيها بعض جماعات اإلسالم السياسي 

بينها أن مجازفة هذه الجماعات بالدخول للعمل السياسي أفقدها بعض سمعتها االجتماعية. كما أن 

الخطأ االستراتيجي الكبير الذي وقعت فيه بعض جماعات اإلسالم السياسي الفاعلة في الربيع العربي، 

ضعف القدرة على بناء  ود لصالحها، أضف إلى ذلكهو سعيها المحموم لحسم الصراع السياسي الموج
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تحالفات سياسية عميقة وقادرة على الصمود في وجه التحديات والمكائد السياسية المختلفة، ودلل 

 .الكاتب على ذلك بقدرة القوة األخرى على االستفادة من أخطاء اإلخوان السياسية في مصر

ته بالدعاء السياسي على المنابر، وقالت إن السب انتقدت عزيزة المانع في صحيفة "عكاظ" ما أسم -

على المنابر بدأ مع ظهور الفتنة السياسية األولى في تاريخ المسلمين، وإن الدعاء على المنابر كان 

صالحا حين كان أعداء المسلمين من المشركين، أما اليوم فإن أعداء المسلمين منهم وفيهم، وكل 

 ا تدعي أنها على الحق، وأنها تدافع عن اإلسالم.الفرق المتعادية مسلمة، وكل منه

 الدور اإلقليمي السعودي

في "الحياة" حال الدمار الحاصلة في المشرق العربي واصفا إياها بالسنوات  جمال خاشقجيانتقد  -

لدمار إلى ما خربه العسكر واالستبداد وسوء اإلدارة خالل نصف قرن، وذلك سواء في العجاف، وأرجع هذا ا

العراق أو سوريا أو اليمن. وقال خاشقجي إن السعودية أمامها اختياران، إما االنغالق على نفسها 

واالهتمام بشئونها وضبط حدودها، أو المبادرة إلطفاء الفتن حولها مع ضبط حدودها أيضا وهو ما 

ذت به المملكة. وعدد خاشقجي أهم التحديات التي تواجه المنطقة وأهمها إيران وداعش والحليف أخ

األمريكي، إضافة إلى التحدي االقتصادي وتطلع المواطن السعودي لحياة أفضل. وأضاف خاشقجي أن 

 العقد المقبل يجب أن يشهد إنجازات محلية عدة، لتخفيف قسوة السنوات العجاف.

السنوات العشر »لكاتبة رقية الهويريني في صحيفة "الجزيرة" قائلة إن إطالق لفظ وردت عليه ا -

هو جحود ونكران لعهد ملكي زاخر باإلنجازات والتطور وصلت فيه بالدنا إلى مستوى رفيع «! العجاف

 نسياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، برغم مرورها بأزمات وعقبات وتحديات كبيرة، وهو عهد كان الملك سلما

 .نفسه شريكًا وعضدًا ألخيه ورفيق دربه في تحقيق ما تحقق من إنجازات كبيرة ال ينكرها إاّل جاحد

http://alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi.aspx
http://alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi.aspx
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أشادت صحيفة "الوطن" في افتتاحيتها الثالثاء الماضي بعودة مصر واليمن للعمل الثنائي المشترك،  -

لتوقيع على عدد من وأشارت إلى نجاح أعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة اليمنية المصرية، وا

بروتوكوالت التعاون الثنائي، مما يؤكد أن نجاحات التحالف العربي، بقيادة المملكة، بدأت تظهر. يأتي 

 ذلك بعد أن أعادت المملكة ودول التحالف اليمن إلى حضنها العربي.

لقليلة ذكرت صحيفة "عكاظ" أنه تجري مداوالت لتشكيل القوة العربية المشتركة في غضون األيام ا -

دول بينها أربع خليجية هي: المملكة، اإلمارات، الكويت،  .المقبلة، فيما ينتظر أن تتشكل نواتها من 

وأشارت مصادر لعكاظ إلى أن المهمة الرئيسية لهذه القوة ستكون  .والبحرين إلى جانب مصر واألردن

بر للحدود وأن أي تدخل سيكون للتصدي لمصادر التهديد لألمن القومي العربي وعلى رأسها اإلرهاب العا

وفقا لضوابط محددة وباالتفاق مع السلطات القائمة بالدولة وبعد موافقة مؤسساتها وخاصة 

 .البرلمانية

شؤون خليجية" عن مصادر سعودية أن السيسي رفض وساطة سلمان لوقف تنفيذ أحكام "موقع  نقل -

العتماده على الدعم اإلسرائيلي والصمت اإلعدام، وأنه أصّر على تنفيذها مضحيا بالدعم السعودي 

الغربي. وكان عدد من العلماء قد طالبوا الملك سلمان بالتدخل لوقف تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة 

. كما دعا الغنوشي في وقت سابق ”المسارعة في رفع الظلم قبل فوات األوان”بحق العشرات في مصر، و

في المنطقة تكون المصالحة بين اإلخوان والمؤسسة العاهل السعودي إلى قيادة مشروع تصالحي 

   .العسكرية في مصر في صلبه

مهاجمي الملك عبد اهلل، وتساءل هل مهاجمة الحركيين واإلخوان لعبد اهلل تقوم  محمد الساعدانتقد  -

على مبدأ االختالف على قضايا سياسية أم محاولة لهدم المشروع السياسي والوطني للمملكة على مدى 
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عام؟. وحاول الساعد البحث فيما أسماه بجذور العداء بين اإلخوان وعبد اهلل، والتي أرجعها إلى  811

تكليف الجماعة لبن الدن والظواهري بعمليات عسكرية تهدم المملكة وتوريطها في عمليات كبرى ضد 

ية، ودفع اإلدارة القوة العسكرية األميركية والغرب، لتدمير العالقة السعودية األميركية االستراتيج

األميركية إلى االنتقام من السعودية، ألن إزاحة المملكة من طريق المشروع اإلخواني، هو الحل الوحيد 

لتأسيس إمبراطوريتهم المزعومة. وأضاف إن الملك عبد اهلل كان له األثر الكبير في  -في نظرهم  -

أحد أبرز قيادات جماعة اإلخوان المسلمين تدمير أماني الجماعة. كما قام المدعو عبدالرحمن العمودي 

في أميركا بتأسيس خلية عابرة، مهمتها اغتيال الملك عبداهلل والتخلص منه. وبعد فشل العملية 

 لجأت الجماعة لتشويه الملك واالصطفاف مع أعدائه في الخارج، وأن هذه المحاوالت مستمرة حتى اآلن.

 

 أهم االستنتاجات:

نفي الخالفات بين مصر والمملكة وأن اإلخوان وراء شائعات وجود خالفات، وهو ما استمرار الحرص على  -

يؤكد وجود خالفات بالفعل. كما بدا من تضارب األقوال حول معرض الحوثيين بالقاهرة، مع التأكيد 

 الرسمي على النفي.

 استمرار الضرب على وتر تنحية قضايا حقوق اإلنسان جانبا من أجل مواجهة اإلرهاب. -

التخوف من استمرار حالة الفراغ السياسي في مصر بغياب البرلمان مع التأكيد على أن هذا الملف هو  -

 الوحيد الذي يقف حجر عثرة أمام النظام السياسي ويعطي الفرصة للخصوم للنيل من شرعيته.

 ت المملكةالتمهيد لتقبل فكرة تنفيذ حكم اإلعدام في مرسي وأن العالم كله على اطالع عليها، مع صم -

 الرسمي بهذا الصدد.
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بروز مشكلة فكرية مع تيارات اإلسالم السياسي ومحاولة إلقاء التهم عليها باحتضان اإلرهاب في  -

جذورها الفكرية، مع التأكيد على عالقة كل جماعات العنف ببعضها. واالعتقاد الراسخ بممارسة 

 التيارات اإلسالمية عمليات غسيل ذهني للشباب لتجنيدهم.

الدفاع المستميت عن المللك عبد اهلل والتأكيد على أن محاوالت تشويهه قائمة على قدم وساق من  -

 خالل اإلخوان.

يبدو أن هناك حالة ارتباك سعودي إزاء االتفاق اإليراني وتوجس من تفرغ إيران لمحاوالت الوقيعة  -

اليمن يؤرق المملكة وعدم  بالمملكة بعد انتهاء مشاكلها مع الواليات المتحدة، كما أن الوضع في

قدرتها على الحسم لتخوفها من مساندة إخوان اليمن، إضافة إلى هاجس االستقرار الداخلي وهو ما 

 يجعلهم يهاجمون الربيع العربي الذي يهز عروشهم ووصمه بحامل بذور اإلرهاب.

 

 توصيات ومضامين للتعاطي مع هذه القضايا:

فات بين مصر والمملكة وما إذا كانت موجودة بالفعل أم أنها محاولة الكشف عن طبيعة ونوع الخال -

 تسريبات مخابراتية لتهدئة الشارع الثوري.

االستفادة من المتابعة الجيدة للجانب السعودي لوسائل اإلعالم الثوري المحسوبة على اإلخوان، من  -

 امية السنة.خالل دعم المملكة وتعديد مآثرها وأدوارها التاريخية وكونها درع األمة وح

محاولة العمل على تفتيت أو تحييد الدعم السعودي للنظام من خالل إشغال السعودية بنفسها،  -

وتسليط الضوء على خيانة السيسي للسعودية وما يقوم من مؤامرات ودسائس ضدها، ومن بين هذه 

 األفكار:
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o والروافض  التساؤل عن شركاء السعودية من باقي الدول الخليجية في مواجهة الحوثيين

 وإيران. أين هم؟ ولماذا يتركوها بمفردها في المواجهة؟

o  الحديث عن أهمية امتالك المملكة للسالح النووي لحماية العرب والمسلمين والسنة في

مواجهة إسرائيل وإيران، والدفع في اتجاه تبني المملكة للملف النووي، وهو ما يؤدي الستنزاف 

ر البترول وارتفاع سعر الدوالر والتكاليف الضخمة لعاصفة ميزانيتها خاصة مع انخفاض أسعا

الحزم، ومشروعات البنية التحتية الداخلية، وكل ذلك يؤدي المتناعها عن دعم النظام أو على 

 األقل وقفه لفترة.

o  زيادة الحديث عن وجود خالفات مصرية سعودية، والتأكيد أن الخوف الحقيقي على عروش

 لعربي أو التيارات اإلسالمية بل من دسائس السيسي واإلمارات.  الخليج ليس من الربيع ا

 

 

 

 


