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 اتجاهات اإلعالم السعودي تجاه القضايا المصرية

 (5102 يوليو  52)

 تمهيد:

ال يزال التراجع في نسبة األخبار المتعلقة بالشأن المصري ملحوظا في الصحف السعودية هذا األسبوع؛ نتيجة 

 وتداعيات االتفاق اإليراني النووي، والشئون الداخلية السعودية. االهتمام بانتصار عدن،

ومع ذلك يالحظ أن الخطاب السعودي متسق تمام االتساق مع الخطاب الرسمي المصري، بل وناقل عنه جميع 

التصريحات واالتهامات. كما يالحظ تجاهل تام من الصحف السعودية الرسمية لما تتناقله وسائل إعالم مصرية 

تحريض على الجانب السعودي، أو إبراز جوانب االختالف بين الجانبين. القضية الوحيدة المتعلقة بالشأن من 

المصري والتي تناولها اإلعالم السعودي هي جهود مكافحة اإلرهاب واالستعدادات األمنية الفتتاح مشروع قناة 

 لعنف.السويس، مع توجيه أصابع االتهام لإلخوان بارتكاب والتحريض على ا

 

 

 

 



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات       2   5102-7-52

 

 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودي:

تصدرت الموضوعات المتعلقة بمحاربة اإلرهاب والوضع األمني وقانون اإلرهاب تغطيات الصحف السعودية 

 (.%01.4(، ثم الوضع االقتصادي بنسبة )%0.4.(، تلتها األوضاع السياسية )%4...هذا األسبوع )
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 التغطية:كثافة 

، ثم ميدل إيست أون الين بنسبة % 04.4، تلته الحياة بنسبة %4..5جاء موقع العربية في المركز األول بنسبة 

 .%..4، ثم الشرق األوسط بنسبة 00.2%

 

 

 

 نوع التغطية:

من المواد المنشورة، في حين بلغت نسبة  %40جاءت التغطيات الصحفية في صورة تحليالت وأخبار بنسبة 
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 أهم القضايا المصرية التي كانت محاًل لالهتمام واالتجاهات العامة نحوها:

 السعودية والدور اإلقليمي السعودي –العالقات المصرية 

 

 معرض الحوثيين

بعد نفي مستمر األسبوع الماضي لخبر استضافة مصر معرضا للحوثيين، بدت هذا األسبوع بعض  -

بصحة الخبر مع نفي التهمة عن النظام وإلصاقها بساقية الصاوي. فكتب جاسر اإلشارات لإلقرار 

عبدالعزيز الجاسر في "الجزيرة" بعنوان )ساقية الصاوي وكٌر لمرتزقة السياسة بمصر(، مؤكدا أن بعض 

اليساريين بتحريض من السفارة اإليرانية أقاموا معرضا عن اليمن، تبنوا فيه الرواية الحوثية 

ية حول تعرض اليمن لعدوان سعودي. وأشار إلى أن هذا يعد عمال عدائيا ضد السعوديين واإليران

 جميعًا، ونوع من ابتزاز المملكة من فلول مرتزقة السياسة.

 هجوم هيكل على السعودية

مع استمرار الهجوم السافر من بعض الصحف المصرية على السعودية الستقبالها وفدا من حماس،  -

الصحف لتوقع قطيعة بين الجانبين، والتبشير بتحالف مصري إماراتي لمواجهة ما ووصل األمر ببعض 

أطلق عليه محور سعودي تركي، غضت الصحف الرسمية السعودية الطرف عن هذا الهجوم وتجاهلته 

تماما. غير أن ما قام به محمد حسنين هيكل من مهاجمة السعودية ودول الخليج، واصفًا إياها بأنها 

ة"، وواصفا السعودية بأن "نظامها غير قابل للبقاء"، كما انتقد الملك سلمان بن عبد "دول متخلف

العزيز شخصيًا، قائال إنه "ليس حاضرا بما يكفي". قال ذلك في مقابلة مطولة أجرتها معه جريدة 

 "السفير" اللبنانية.
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وم ودشنوا على تويتر الرد الرسمي لم يظهر بعد غير أن كتاب ومشاهير سعوديين استنكروا هذا الهج -

 هاشتاج هيكل_يهاجم_السعودية: 

قال الدكتور عوض القرني: "ثعلب ناصري هرم من أيام فتنة سيده الهالك، وهو يهلوس ويحلم بزوال  -

 السعودية.. مت بغيظك كما مات سيدك".

رجل ال  وقال الكاتب بندر بن عبداهلل: "ليس غريبًا من إنسان بنى نفسه في إختالق التاريخ المزور، -

 يتمتع بالنزاهة، وال يعترف إال بالدوالر".

وقال الكاتب في صحيفة الجزيرة عبداهلل العجالن: "إذا سبني نذل تزايدت رفعة .. وما العيب اال ان  -

 اكون مساببه".

وقال عبد اهلل زقيل: "شاهدُت بعضا من كالم الهالك جمال عبدالناصر عن #السعودية فوجدته  -

 اصور محمد هيكل عتها تشابهت قلوبهم!!".نسخة من كالم الدين

وقال د. محمد الهدلة: "كاتب أجير ومخرف لمن يدفع له أكثر تعودنا نباح مثل هذا الهيكل الذي انقرض  -

 فكره وعقله من الستينيات". 

وقال د. سعود كاتب: "هيكل لألسف اليمارس التدليس فقط بل العنصرية واإلقصاء أيضا تجاه دول  -

يرى دوما أهلها مجرد بدو ال يستحقون الخير". وأضاف: "ال يوجد كاتب عربي مارس الكذب الخليج التي 

 والتدليس ألكثر من نصف قرن كاملة كما مارسه #محمد_حسنين_هيكل".

وقال د.عقيل الزماي: "من الذي أسقط مصر من عليائها إلى هوة الحضيض بعد أن كانت رائد النهضة  -

. هيكل هو عراب التدليس األكبر في الصحافة العربية، هو كبيرهم الذي العربية إال هيكل وأمثاله؟!!

 علمهم الكذب والسقوط واالنحدار.. رمز لمرحلة كريهة في التاريخ".
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 استقبال المملكة حماس

لم تكن اإلشارة إلى خبر استقبال الملك سلمان لوفد حماس إال إشارة عابرة بخبر رسمي قصير على 

ف السعودية، إال أن احتفاء حماس بالمقابلة وما نتج عنها أثار حفيظة استحياء في أغلب الصح

البعض، األمر الذي دعا بعض الكتاب التهام حماس بممارسة المراوغة والتنقل بين أحضان إيران 

والمملكة بحثا عن مصلحتها، أما اتهام الجانب السعودي فأتى من ضاحي خلفان نيابة عن الجانب 

 المصري.

إلى السعودية أشعر حماس بحالة من االرتياح نظرا إلدراك « حماس»شريان إن زيارة وفد قال داود ال -

أهمية وقوف الرياض معها. وأشار إلى أن وسائل اإلعالم السعودية لم تأِت على ذكر « حماس»قيادة 

إلعالم الزيارة، مما فتح الباب للتأويالت والتفسيرات. وذكر أن أقرب تفسير لغياب أخبار الزيارة عن ا

، خالل اتفاق مكة بين الحركة ومنظمة التحرير «حماس»الرسمي السعودي هو أن للرياض تجربة مع 

، والذي لم يصمد طوياًل، وانتهى بانفراد حماس بغزة. وأضاف الشريان أن الكرة 5114الفلسطينية في 

عن أن تضخيم ، وفي ضوء التزامها سيكون التقارب السعودي معها، فضاًل «حماس»اآلن في ملعب 

الزيارة في وسائل اإلعالم ربما أعطى رسالة سياسية غير صحيحة لدول تحرص الرياض على عالقاتها 

 معها )ربما يشير ضمنا إلى مصر(.

كتب باسل ترجمان في "إيالف" عن صدمة قادة الحرس الثوري في طهران ومعهم حزب اهلل من هذه  -

إلى قطر بعد أن اختارت العداء المطلق مع محور مصر  الزيارة. وقال إن حماس قفزت من أحضان إيران

السعودية اإلمارات إثر سقوط نظام المخلوع محمد مرسي وحكمه، ثم عادت لما أسماه بيت الطاعة 

السعودي. وقال إن حماس ستحاول استغالل الرضى السعودي للبحث عن مخرج لمصيبتها في إعالنها 
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الطالق البائن بينها وبين إيران. مؤكدًا أن وجه حماس القديم  العداء للجانب المصري، وأن ثمن ذلك هو

سيتغير مرة واحدة تحت رايات المقاومة وتحرير فلسطين ورفض االعتراف بإسرائيل، لكنها ستبقى 

 تحت رايات اإلخوان في صدامها القادم مع طهران.

المملكة، أن السلطات  من جانبه كشف المدون السعودي جمال بيان، المقرب من األسرة الحاكمة في -

فلسطيني ينتمون لجماعة اإلخوان كانوا قد اعتقلوا  ۰۷۷السعودية عقب زيارة مشعل أفرجت عن 

سابقا بتهمة اإلرهاب، مقابل إرسال مقاتلين إلى اليمن، ويبدو أن المدون استقى معلوماته مما ذكرته 

في تصريح مكتوب، على ” ي أبو زهريسام“وكالة فارس اإليرانية، األمر الذي حمل الناطق باسم حماس 

 أن نفيه واعتبر ذلك بأنه "مجرد أكاذيب"، وقال "فال القيادة السعودية طلبت ذلك، وال حماس يمكن

 إلى الناجحة حماس زيارة على التشويش إلى تهدف األكاذيب هذه: "وأضاف". األمر هذا مثل في تفكر

 التحريض على الحركة". ومحاولة السعودية

"ميدل ايست أونالين" عما إذا كان من الممكن الوثوق بحماس المتأرجحة بين والءات قطرية  وتساءلت -

وإيرانية. وقالت الصحيفة إن حماس تتلقى دعما سياسيا وماليا من ايران، خصم السعودية اإلقليمي. 

ة ومع تمسك حماس بالوالء اليران وقطر، يمثل اجتماع الملك سلمان بمشعل خطوة لجس نبض الحرك

في وقت تقود فيه السعودية تحالفا عربيا في اليمن ضد الحوثيين الحوثيين المتحالفين مع ايران 

 وتدعم مسلحين سوريين معارضين لقوات االسد التي يساندها حزب اهلل في المعارك على األرض.

بعد  انتقد اإلعالمي السعودي، جمال خاشقجي، ما وصفه بـ"عك" صحيفة مصرية "مقربة من النظام،" -

نشر تقرير حمل عنوان "سلمان يحشد اإلخوان في مواجهة إيران.." وقال في تغريدة له على تويتر 

"تحركاتنا خطر على األمن العربي !! كيف ينشر عك كهذا بصحيفة مصرية مقربة من النظام وتنسب 
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صلحة معلوماتها لمصادر سيادية !؟" وأضاف "تمارس السعودية سياستها بثقة وفق ما تقتضيه م

 البالد على طريقة "ويسهر الخلق جراها ويختصم" وتتركه حتى يرتب وضعه وفق قواعدها الجديدة."

أكد الفريق المتقاعد السعودي د. أنور عشقي أن زيارة وفد من حركة حماس إلى السعودية خطوة  -

في حوار  وكشف عشقي. استراتيجية نحو إعادة ترتيب األوراق في العالم العربي وفي الشرق األوسط

خاص مع صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية: أن اللقاء أثمر عن إمكانية التواصل مع مصر لفتح 

وحول ما إذا كانت قد تدخلت المملكة في قضية قرار اإلعدام بحق قيادات اإلخوان . المعابر الحدودية

تصرح بذلك، قائال: المسملين في مصر وطلب تأجيلها، أوضح عشقي أن المملكة العربية السعودية لم 

"ال أعتقد أن المملكة ستتدخل في الشئون الداخلية إال إذا أبدت هذه الدولة أو غيرها رغبتهم في 

وحول العالقات المصرية السعودية، رأى عشقي أن العالقات المصرية السعودية على  .التدخل"

دول العربية بدون مصر ال المستوى االستراتيجي ثابتة وقوية، وأن المملكة العربية السعودية وال

يمكن أن يكون لها وجود، لذلك البد ان يكون هناك عالقة استراتيجية قوية، أما في وجهات النظر 

 فإنها تختلف بين المملكة ومصر، مشيرا إلى ان هذا االختالف ال يمكن أن يصل إلى درجة القطيعة.

 هجوم ضاحي خلفان على السعودية ونفيه ذلك

يكشف عما يدور في كواليس العالقات السعودية اإلماراتية شن ضاحي خلفان، هجوما مبطنا في تطور بارز قد 

 .على النظام الجديد في الرياض، بسبب االنفتاح السعودي األخير على جماعة االخوان المسلمين وحركة حماس

داني، وقال خلفان في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "تويتر": "الزن -

 ."!!!والعودة، والقرضاوي، رموز اإلخونجية كلهم في أحضان دول الخليج، وين تبون األحوال تستقر

وأضاف في تغريدة أخرى قائال: "تنظيم اإلخوان اليوم أطيح برؤوس مصرية، وبقي أذنه في الخليج 
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احتضان اإلخوان  يتحركون!!، الخليج اليوم يربي تنظيم اإلخوان الخليجي في معظم دوله"، متابعا:"

 ."كاحتضان الثعبان

، نفى خلفان أن «ضاحي_خلفان_يهاجم_الملك_سلمان»#وبعد أن دشن نشطاء على تويتر هاشتاج  -

وقال في تصريحات له لموقع شبكة "سي إن إن"  .يكون قد أساء لشخص الملك سلمان في تغريداته

وأضاف ضاحي،: "أنا أتكلم عن اإلخوان في دول  ."اإلخبارية،: "أنا ما أقول غير كل خير عن الملك سلمان

الخليج الذين يديرون التنظيم بعد سقوطه في مصر"، الفًتا إلى أنه لم يذكر أًيا من القيادات السعودية 

واتهم خلفان اإلخوان بأنهم وراء هذا الهجوم عليه بتأويل تغريداته لتوريط أطراف  .في تغريداته

 أخرى في الخالف.

مي، واإلعالمي، محمد الحضيف، قد عّلق على تغريدة خلفان، قائال: "اإلمارات )الشقيقة(.. ال وكان األكادي -

وقال األستاذ في المعهد العالي للقضاء،  ."تعجبها سياسة المملكة، وترى أنها تقود لعدم االستقرار

ل، وال محمد النجيمي: "يا معالي الفريق ضاحي خلفان، السعودية دولة مستقلة حرة فيمن تستقب

  ."!تقبل الوصاية من أحد، كما أن بعض الدول تستضيف دحالن المعارض للسلطة الفلسطينية

قال الكاتب السعودي، فهد العوهلي: "ضاحي خلفان يعترض على زيارة مشعل والزنداني لنا، وعدم  -

 اعتقال سلمان العودة، ويستبعد االستقرار!، من يمجد عدونا عفاش ويستضيف أبناءه ومن مول

  ."!الحوثي؟

قال الكاتب محمد الهويمل: "اتهام جهة بأنها داعشية، اعتداء سافر على صالحيات الداخلية واستخفاف  -

 بكفاءتها".

 وجه اإلعالمي السعودي، خالد المهاوش، رسالة إألى خلفان، قائاًل : "مواقف ملك الحزم أخرجته عن  -

 "والصراخ على قدر األلم". طوره فال تلومونه، فهو ال يستطيع كتمان ما في قلبه،
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 االتفاق اإليراني وتداعياته

« كهنة»قلل د. أحمد الفراج في "الجزيرة" من كارثية االتفاق، وقال إن االتفاق ليس بالسوء الذي رسمه  -

تنظيم اإلخوان!. وأشار إلى أن أعضاء تنظيمات اإلسالم السياسي في الخليج انتهزوا هذه الفرصة، 

، «لي الذراع«إيران انتصرت!!، وأن هذا الفعل هو ابتزاز مفضوح، ومحاولة لـ وبالغوا في تأكيد أن

ها هو الغرب يتحالف مع إيران، وها هي إيران تعود دولة قوية، وال حل أمامكم، يا »وكأنهم يقولون: 

، متناسين ما فعله اإلخوان حين ارتقوا كرسي الحكم في مصر، «تنظيم اإلخوان»أهل الخليج، إال تمكين 

مؤكدا أن تنظيمات اإلسالم السياسي تكن كرهًا عميقًا لكل من وقف ضد طموح التنظيم الدولي 

لإلخوان، منذ إسقاط الشعب المصري للتنظيم، وهي على استعداد أن تتحالف مع أي أحد، بما في ذلك 

 إيران، في سبيل استعادة التنظيم لبريقه المزعوم!!.

 المواجهة مع اإلرهاب

بدالقادر القويعي في "الجزيرة": من وراء تفجيرات سيناء؟، وأكد أن هذه التفجيرات تساءل سعد بن ع -

تمثل نقلة نوعية، تجعل المواجهة ال تقتصر على المواجهة األمنية، وإنما تتعداه إلى بناء حراك فاعل 

 على كافة المستويات الفكرية، والثقافية، واإلعالمية.

 اإلخوان بين اإلعدامات والمصالحة

كشف المغرد السعودي "سعودي ناقد" والذي يعتقد بأنه شخصية رسمية سعودية، عن أن هناك  -

توافقا إقليميا ودوليا على اعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن القرار اتخذ بالفعل بذلك في ظل 

فترة  وقال "تم إتخاذ قرار إعدام الرئيس مرسي من .وجود خطة لتصعيد تيار ليبرالي واسع لحكم مصر

وموافقة كل أعضاء المجلس العسكري وتم تفويض تواضروس لتسويق ذلك للغرب وتذكروا زيارة 
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وأضاف "أمريكا باركت ذلك، وتم نقل الرسالة عبر تل أبيب" وستعلن بعد إعدام الرئيس ." الفاتيكان

داخلي مصري، مرسي" بأن هذا العمل ال يخدم االستقرار بمصر، وستتعامل كثير من الدول بأن هذا شأن 

 ."السيسي أعطى للخارج ضمانات بقدرته علي السيطرة علي الوضع

هاجم سالم الكتبي في "ميدل ايست أونالين" الكاتب فهمي هويدي الذي تحدث عن موقف اإلمارات من  -

مصر، ووصف الكتبي هويدي بأنه إخواني الهوى، وأنه يمثل المدفعية الثقيلة لإلخوان المسلمين في 

عالمية، وأن "المشروع" الذي يدعو إليه هو القاسم المشترك والمحرك للدفاع عن طالبان الساحة اإل

 وطهران واإلخوان المسلمين في مصر وإخوان تركيا وحماس وحزب اهلل وغيرهم.

وأشار شريف قنديل في "المدينة" إلى ما بدأته شخصيات حزبية مصرية تدعو للمصالحة، مضيفا أن   -

لحة المجتمعية سيتعّرض للهجوم من النظام ومعارضيه على حد سواء. وقال كلَّ َمن سيدعو للمصا

 لقد بلغت الغطرسة مداها في الجانبين مًعا، داعيا إلى إنقاذ مصر عبر بعض التنازالت من الطرفين.

السعودية في افتتاحيتها األحد الماضي التي عنونتها بـ "إفساد الفرحة" ” عكاظ“أشادت صحيفة  -

األمنية المصرية، واتهمت الصحيفة اإلخوان بتعمد تعكير أجواء االحتفاالت بالعيد  بيقظة األجهزة

باشتباكها مع األهالي ورجال الشرطة األمر الذي ترتب عليه سقوط ضحايا. وأكدت الصحيفة أنه رغم 

استمرار التظاهرات والمواجهات وسقوط الضحايا، واستهداف مؤسسات الدولة، وتخطيط جماعات 

 الغتيال شخصيات سياسية وإعالمية، فإن مصر تقف لها بالمرصاد.اإلرهاب 
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 التيارات اإلسالمية واإلسالم السياسي

 واصل الكتاب في الصحف السعودية هجومهم على التيارات اإلسالمية وما تحمله من أفكار:

الخالفة اإلسالمية استنكر عبدالعزيز السماري في "الجزيرة" دعوات الخالفة اإلسالمية، وقال إن نظام  -

التي تحكمها العصبية الدينية واالستبداد بالغنائم ال يصلح لهذا الزمن. كذلك ال يمكن العودة إلى المجد 

في الماضي من خالل ذهنية القائد الملهم الذي يغزو األمم ويفتح األمصار، مضيفا أن الشعوب المدنية 

ام حكم الخالفة، وسيظل الخيار األفضل لهم أن لن تقبل طغيان الحكم العسكري المستبد أو إعادة نظ

 تمضي الدول العربية في اتجاه الدولة المدنية الحديثة التي تحترم الحريات وحقوق اإلنسان.

قال أسعد البصري في "ميدل ايست أونالين" إن اإلسالم ليس حاًل ولكنه هو المشكلة في نظر الغرب.  -

 شريعة ألنه يريد الحرية.مضيفا أن الغرب لن يسمح بظاهرة تطبيق ال

فسر الكاتب محمد محفوظ في "الرياض" أسباب جنوح ما أسماه بجماعات تيار اإلسالم السياسي للعنف،  -

إن هذه الجماعات لم تعد قادرة على مواكبة حاجات المرحلة الجديدة؛ فجاءت الجماعات  وقال

إلسالم السياسي األم. وأضاف أن الراديكالية، على خلفية الفشل النسبي الذي تعاني منه جماعات ا

الجماعات الراديكالية تتخذ من مفهوم الحاكمية لدى المودودي ومفاهيم معالم في الطريق لسيد قطب 

وتعتبر هذه الجماعات أن الوصول إلى السلطة هو غايتها وهو  .بمثابة المرجعية األيدلوجية والحركية

وأشار إلى أن  .كنها من إنجاز أهدافها وغاياتها العامةالذي يوفر لها كل اإلمكانيات والقدرات التي تم

فضاء المعتقالت السياسية وما تعرض إليه كوادرها من تعذيب وحشي يتجاوز كل الحدود واألعراف قد 

واختتم كالمه بأنه ستبقى الحلول السياسية المعتدلة هي القادرة على  .أسهم في توجهها نحو العنف

 .ضاء االجتماعيوأد كل نزعات العنف في الف
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 أهم االستنتاجات:

استمرار تجاهل األخبار المتعلقة بأي تدهور في العالقات المصرية السعودية، والتعامل معها إما  -

 بالنفي أو إلصاق التهم بكيانات أخرى إلحراج النظام المصري.

مي حريص على مع تزايد الهجوم اإلعالمي المصري على القيادة السعودية، فإن اإلعالم السعودي الرس -

 إبراز قوة العالقة، وعدم اإلشارة إلى هذا الهجوم.

التقليل من خطوة زيارة حماس للسعودية، مع التأكيد على انتهازية حماس وإبداء التخوفات من  -

 انقالبها على المملكة. 

 دور اإلقليميالتركيز على االتفاق اإليراني النووي ودراسة تداعياته، دون إشارة إلى آثاره المحتملة على ال -

 للسعودية فيما يتعلق بالجانب المصري تحديدا.

التسريبات بشأن إعدام مرسي وقيادات إخوانية والتي يعتقد أنها مخابراتية قد تكون لجس النبض، في  -

 ظل صمت رسمي تام من المملكة، مع النفي القاطع لتدخل السعودية لوقف هذه اإلعدامات.
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 هذه القضايا:توصيات ومضامين للتعاطي مع 

التركيز على تداعيات االتفاق اإليراني على المنطقة خاصة السعودية، والتأكيد على أهمية الحلف  -

 السني لمواجهة الشيعة.

 العمل على كشف المؤامرات المصرية اإليرانية ضد السعودية والدعم المصري للحوثيين. -

ة، حماس وتداعياته على الثورة دراسة حقيقة التقارب السعودي مع حركة المقاومة الفلسطيني -

 والنظام في مصر.

إبراز االنتهاكات بحق المتظاهرين واستمرار العمل على الملف الحقوقي إلحراج القيادة السعودية  -

 بإظهار دعمها للنظام الفاشي الذي يقتل العزل.

 

 

 


