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 تقرير تحليل اإلتجاهات األسبوعي لإلعالم السعودي

 (5102 يوليو 4)

 موجز تمهيدي

احتلت قضايا مكافحة اإلرهاب صدارة تناوالت الصحف السعودية هذا األسبوع بخصوص الشأن المصري. وجاء 

كأول هذه القضايا، كما سلطت الصحف األضواء على أحداث سيناء، في محاولة حثيثة  حادث مقتل النائب العام

إللصاق تهم العنف واإلرهاب باإلخوان. وفي مشهد الفت أيضا تناول كتاب عدة ما أسموه بجذور العنف في الفكر 

المصري في ذكرى  والتاريخ اإلسالمي، مع الدعوة لمواجهة هذا العنف بالشدة. كما تناولت بعض الصحف الوضع

 يونيو وعام على حكم السيسي. 03مرور عامين على 

 

 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودي
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(، تلتها القضايا المتعلقة %3..0تصدر خبر مقتل النائب العام تغطيات الصحف السعودية هذا األسبوع )

(، ثم الوضع في سيناء %3.1.والرئيس مرسي ) (، ثم ملف اإلخوان%0.1.باألوضاع األمنية باستثناء سيناء )

 (.%1.9بنسبة )

 أهم القضايا المصرية التي كانت محاًل لالهتمام واالتجاهات العامة نحوها:

 العالقات المصرية السعودية: (.

 من واردات مصر من الكيماويات واألسمدة خالل الربع  % 3.ذكرت صحيفة اليوم أن المملكة تستأثر بـ

خالل نفس الفترة  112...مليار جنية مقارنة بنحو  2.01.لتبلغ  %03.09الجاري بنسبة  األول من العام

 .03.2من العام 

  دول خليجية )الكويت واإلمارات والسعودية( حول واردات  0قالت العربية.نت إن مصر تتفاوض مع

 نفطية، خالل النصف الثاني من العام الجاري، مقابل تسهيالت ائتمانية في السداد.

  في حوار للعربية.نت مع السفير السعودي في مصر أحمد قطان حول العالقات المصرية السعودية أكد

على عمق العالقات، ونفى وجود انشقاقات أو خالفات حول الموقف السوري أو اليمني. وأشار إلى أن 

يناير.  09عد السعودية كانت من أوائل الدول التي وقفت بجانب مصر عندما مرت بأزمتها االقتصادية ب

كما نفى حدوث تغير في سياسة السعودية تجاه مصر، وكذلك نفى وجود مصالحة مصرية قطرية، 

 وأيضا المصالحة مع اإلخوان.
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 اغتيال النائب العام وتداعياته:  (0

تصدر موضوع اغتيال النائب العام وما تاله من توعد السيسي بإعدام قادة اإلخوان وتحريضه على الثأر 

 لصحف السعودية، التي سارعت بإلصاق التهمة باإلخوان:عناوين ا

  ذكرت وكالة األنباء السعودية أن الملك سلمان أجرى اتصاال بالسيسي أعرب خالله عن إدانته واستنكاره

 هذا الهجوم اإلرهابي، كما عبر عن عزائه ومواساته لحكومة وشعب مصر.

 يناير. وقال الكاتب  09لسياسية األولى منذ ثورة وصفت صحيفة الرياض عملية االغتيال بأنها الجريمة ا

أيمن الحماد في كلمة الصحيفة إن استهداف أحد الرموز السياسية المصرية في هذا الوقت هو رسالة 

يونيو" ومن يقف وراءها، وأن هذه العملية تضع القاهرة أمام مسارين يجب أن تعمل من  03موجهة ل"

بالمواجهة المحتدمة مع اإلرهاب، والثاني سياسي بإعادة الحياة  خاللهما بشكل متواٍز، أولهما أمني

السياسية إلى طبيعتها في مصر. وأشار الحماد إلى أن هذه الجريمة تزامنت مع عمليات أخرى ضربت 

 عدة دول؛ مما يؤكد الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة وصدقًا لمواجهة اإلرهاب وتجفيف منابعه.

 قال له بجريدة عكاظ إن اغتيال بركات فرض على الحكومة حربا ضارية ال محمد العصيمي في م

ستكسب تأييدا شعبيا عارما. وأشار إلى أن المستهدف هو إرهاب القضاء المصري واالنتقام منه إثر 

إعالن أحكام اإلعدام. مؤكدا أن النظام المصري الحالي سيكسب على المستوى الدولي من هذه الحادثة 

يونيو، إضافة إلى تفكك عقد  03أنه أفكار نمطية في الغرب عن ما يسمونه انقالب لتغيير ما بدا 

الخداع الذي تمارسه هذه الجماعات على الشعوب العربية باعتبارها جماعات مسالمة ال تؤمن بالعنف 

 .وال تتخذه طريقا إلى غاياتها
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 ال إن عملية االغتيال شبيهة أما داود الشريان فكتب في الحياة بعنوان "المّتهمان متشابهان"، وق

بجريمة اغتيال رفيق الحريري ليس فقط في أهمية الرجلين، بل في أسلوب االغتيال. وأشار إلى أن 

محاولة اإلخوان إلقاء التهمة على النظام يضاعف الشكوك حولها، خاصة أن لإلخوان تاريخًا قديمًا في 

على اغتيال هشام « اإلخوان المسلمين»ماعة اغتيال القضاة. واختتم الشريان مقاله بأن رد فعل ج

 بركات لم يترك مجااًل لحسن الظن، وأسقط ما تبّقى من تعاطف مع الجماعة، في مصر وخارجها.

  حكم »حذر عبد الرحمن الطريري مما أسماه بالتسويق على بقع الدم، وقال إن المتالزمة بين مطرقة

وم كل مثقف وسياسي أسهم في التصدي للفاشية ، في محاولة ل«إرهاب داعش»أو سندان « اإلخوان

للسياسة باعتبارهم « اإلخوان»الدينية عبر حكم اإلخوان في مصر، باعتبار أن عدم السماح بممارسة 

، «داعش»، هو ما أخرج الوجه البديل من أقصى يمين اإلسالم السياسي «حمائم اإلسالم السياسي»

 على بقع الدم.وهذه أقصى درجات االنتهازية والتسويق من 

  ،أكد مشاري الزايدي أن قتلة اإلخوان يسيرون في نفس الطريق منذ اغتيال الخازندار، وأن الفاعل واضح

وأن كل الجماعات األصولية تتفرع من شجرة واحدة هي جماعة اإلخوان: أنصار بيت المقدس، أنصار 

ف الزايدي أن الهدف واضح، وهو الشريعة، القاعدة، داعش، الجماعة اإلسالمية، جماعة الجهاد. وأضا

 انتقام جماعة اإلخوان، وكل التشكيالت القطبية المرتبطة بها، فكرا أو تنظيما، عبر إرهاب القضاة.

 مستمر منذ زمن عبد الناصر. وكتب شومان في جريدة « اإلخوان»مأزق مصر مع إن  قال محمد شومان

تكنولوجيا جديدة، مستهدفًا أحد أهم رموز  الحياة حول استهداف النائب العام أن اإلرهاب يستخدم

القضاء المصري، في محاولة ساذجة لتحويل الصراع السياسي إلى حرب ثأرية. مؤكدا أن الدولة هي 

األقرب لكسب هذه الحرب مدعومة بأغلبية شعبية كبيرة. ويستطرد شومان أن اإلخوان سيخسرون 
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السادات ومبارك، لكنهم في األغلب سيحافظون الحرب كما خسروها في عصور الملكية وعبد الناصر و

على وجودهم الفكري والسياسي الفتقاد الطرف الثاني للبديل الفكري والسياسي واعتماده على الحل 

األمني فقط. وأضاف شومان أن الخطاب اإلعالمي السائد الذي يركز على العداء األبدي والصراع للقضاء 

عتبارهم أشرارًا، يبتعد من المنطق والواقع، ومن ثم لن يؤدي إلى من دون تمييز، با« كل اإلخوان»على 

 نتائج محمودة.

  قال زهير قصيباتي في الحياة تعقيبا على أحداث العنف في سيناء وعلى مقتل النائب العام إن

وأكد أن حال «. اإلخوان»الجماعة ال تنبذ العنف علنًا، ولو ارتكبته تنظيمات ليست على عالقة بـ 

، وإصرار النظام على معالجته بالحل األمني وحده، «اإلخوان المسلمين»الُمتفاقم مع جماعة  الصراع

وتلويح السيسي باستعجال تنفيذ األحكام )وبينها إعدامات( ليس من شأنه تهدئة الصراع. وحمل 

قصيباتي األحزاب والقوى السياسية مسؤولية استمرار العنف داعيا إياهم إلعادة صوغ مشروع 

صالحة الوطنية، باعتباره الحل لتصحيح تصحيح مسار الحل األمني، لئال يتحول حرب استنزاف لمصر للم

 وجيشها.

 إعدام قيادات اإلخوان واصفا إياه بالحل، وقال إن يالف إلى وفي دعوة فجة دعا فؤاد التوني في موقع إ

تكن عند مستوى هذه الشعب فوض الحكومة في مكافحة اإلرهاب، إال أن الحكومات المتعاقبة لم 

الثقة، ويحمل الحكومة جزءا من المسئولية بعدم تأمين الشخصيات العامة من جهة، وعدم اإلسراع في 

 تنفيذ أحكام اإلعدام من جهة أخرى.
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 التيارات اإلسالمية والعنف: (0

واإلرهاب اتفقت الصحف السعودية هذا األسبوع قبل وبعد اغتيال النائب العام على إلصاق تهم العنف 

بصفة عامة بالتيارات اإلسالمية، وحاول العديد من الكتاب دراسة العالقة بين التيارات اإلسالمية 

المختلفة والعنف عبر التاريخ، وتتبع ما أسموه ببذور الفكر اإلرهابي في التاريخ اإلسالمي، وكذلك 

 العالقة بين الفكر اإلخواني وإيران:

 ق األوسط إن التضييق على المتطرفين يحمي اإلسالم، داعيا إلى قال عبد الرحمن الراشد في الشر

إجراءات مشددة وقاسية ضد الجماعات المتطرفة، حتى لو لم يرتكبوا أعمال عنف. وأشار إلى أن 

الحكومات الغربية حين تتخذ مواقف صارمة بطرد الدعاة المتطرفين، أو إغالق جمعيات، أو مالحقة 

تحمي المسلمين من متطرفيهم، وتحميهم أيضا من غضب األغلبية غير جماعات دينية، فإنها بذلك 

المسلمة، واستطرد قائال "علينا أال ننظر إليه كعمل عنصري". وأعلن تأييده لما تنوي مصر فعله من 

 مصادرة المنشورات المتطرفة ودعم الدين الوسط فقط. 

 ألوقاف المصرية لكتب شيوخ التيار أدان الكاتب السعودي أحمد بن راشد بن سعيد، مصادرة وزارة ا

 سعيد، وقال. تيمية وابن عثيمين، وابن باز، وابن عبدالوهاب، بن محمد السلفي، وفي مقدمتها كتب

موقع "تويتر": "هل ستبرر العربية والذايدي مصادرة كتب ابن باز  على حسابه عبر له تغريدة في

 وا أو سكتوا فهم مجرمون!".والعثيمين كما فعلوا مع كتب القرضاوي وسيد؟ إن برر

  .ربط الكاتب محمد بن علي المحمود بين اإلخوان واألصولية اإليرانية، مؤكدا أن العالقة بينهما قوية

وقال إن البنا وحركة اإلخوان امتداد للحركة اإلصالحية التي أسسها األفغاني الذي لم يفرق بين الواقع 

اإليراني، في الوقت الذي كان يحل فيه ضيفا دائما على السني والشيعي، بل كان َيشتغل على الواقع 
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الخليفة السني السلطان عبد الحميد في اسطنبول. إضافة إلى أن حسن البنا نشأ متأثرا بالشيخ 

السلفي رشيد رضا، الذي كان يرفض تكفير الشيعة. ويستدل المحمود من ذلك على تسامح البنا 

د الدعوة للتقريب بين السنة والشيعة. واستطرد الكاتب أن مذهبيا مع الطوائف األخرى خاصة أنه أي

 زعماء وقادة اإلخوان ال يحاولون نفي هذه العالقة مع إيران.

  انتقد الكاتب خالد الدخيل ما كتبه فهمي هويدي حول ما يراه من تحول في اإلعالم العربي خاصة

الوحيد بل دخلت، أو أدخلت إيران على الخليجي، وتحديدًا السعودي، من عدم اعتبار إسرائيل هي العدو 

قائمة العداء. وتساءل الدخيل هل يجب على العرب تجاهل االعتداءات اإليرانية لمجرد تفادي تهمة 

مساواتهم بإسرائيل؟ واستنكر قول هويدي من أن اعتبار إيران عدو للعرب يفتح أبواب صراع سّني 

 سبب اعتبارها عدو بأفعالها، وليس العكس. شيعي، مؤكدا أن تفجير إيران للصراع الطائفي هو 

  الكاتب عبده خال في صحيفة عكاظ تحدث عن ضرورة المراجعة الفكرية لمواجهة التطرف والعنف وأن

 تتحول كلمات السياسيين حول هذه المراجعة إلى واقع فعلي ال أن تظل حبرا على الورق.

 نذ انقالبها الدموي في غزة من ثماني قال خيراهلل خيراهلل في ميدل ايست أونالين إن حماس م

سنوات اعتبرت القطاع نواة لإلمارة اإلسالمية لها، وأن تجربتها الفاشلة كانت هي القدوة الوحيدة أمام 

إخوان مصر الذين أرادوا نقل التجربة لمصر، وبالتالي فقد تكون حماس نجحت فلسطينيا، لكّنها 

ب الذي ُيصّدر إلى الداخل المصري. وأضاف الكاتب أن ما سقطت مصريا بعدما صارت غّزة مصدرا لإلرها

تفعله حماس جاء بالتفاهم مع إسرائيل الستقالل غزة لخدمة المشروع اإلسرائيلي الهادف إلي القضاء 

 وأشار إلى أن حماس تسعى لنشر الفوضى واإلرهاب في سيناء دعما إلخوان مصر.  على خيار الدولتين.

 ة تغيرت" التي ذكرها الداعية سلمان العودة الجدال والنقاش:أثارت جملة "قواعد اللعب 
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  تحدث العودة في حوار مع عبد اهلل المديفر عن الفرقة العربية وما جنته من نتائج سلبية، داعًيا إلى

مشروع عربي. كما أكد أن ما جرى في مصر جاء في غفلة عن عين التاريخ، في إشارة إلى االنقالب 

رسي أول رئيس منتخب، وأضاف: "الُعقدة األساسية في الوضع المصري اآلن هي العسكري على محمد م

الدماء"؛ إال أنه أوضح أن السعودية، واإلمارات، وقطر، تستطيع حل األزمة الراهنة في مصر. وتناول 

الحوار كذلك اتهام اإلعالمي داوود الشريان للعودة بتحريض الشباب على الذهاب إلى مواطن القتال؛ 

 تحّدى العودة الشريان أن يعيد االتهامات له قائال: "قواعد اللعبة تغيرت". فقد 

  فرد عليه الكاتب داوود الشريان بقوله "قواعد اللعبة لم تتغير يا سلمان العودة"، وقال الشريان في

اه اتجصحيفة الحياة إن مطالبة العودة بضرورة وجود مشروع عربي يحقِّق أحالم الناس الجميلة لتفادي 

الناس إلى العنف ما هو إال تبرير لإلرهاب، مؤكدا أن العودة مازال يتحاشى الحديث عن جرائم الجماعات 

 اإلرهابية، ورموزها، ويراوغ في التراجع عن ماضيه.

  حجًرا في  ، وقال إن العودة رمىصحيح قواعد اللعبة تغيرتأما عبد الرحمن الراشد فرد عليه قائال

البركة المحلية، وأنه يتفق معه أن اللعبة تغيرت قواعدها، واستدل على ذلك بحرص العودة على 

تأكيد براءته. وأشار الراشد إلى أنهم كانوا يصَنفون بالماضي كأعداء للبلد والدين عندما يكتبون ضد 

وم أصبحت سياسة الدولة الجماعات التي تجمع التبرعات، وتقيم المعسكرات، وتحرض الشباب وأن الي

تتبنى خطابهم بعد أن ُكشفت عشرات الجرائم من مصاحف مفخخة، وأموال حرفت عن أهدافها 

 .-بحسب تعبيره-اإلنسانية المعلنة، واستهداف المجاهدين المزعومين لبالدنا 

 استنكر الكاتب عقل العقل انتقادات اإلخوان لمسلسل حارة اليهود، مرجحا أن سبب هجوم جماعة 

على المسلسل بسبب تعرَّضه إلى موقف الجماعة من التفجيرات التي استهدفت المصالح « اإلخوان»

http://aawsat.com/home/article/390976/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%C2%AB%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA%C2%BB
http://aawsat.com/home/article/390976/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%C2%AB%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA%C2%BB
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اليهودية في القاهرة في تلك الفترة، وأنها قد تكون إحدى الجهات التي تقف خلفها؛ بهدف دفع اليهود 

 المصريين إلى الهجرة من بالدهم.

 

 عامان على االنقالب: (2

يونيو ومرور عام  03بإبراز الوضع المصري في ذكرى مرور عامين على  اهتمت بعض الصحف السعودية

 على تولي السيسي الرئاسة:

  كتب سالم الكتبي حول مشروع قناة السويس قائال 'قناة األمل' للشعب المصري، أن الشعب المصري

والعرب جميعًا على موعد مع حدث شعبي تنموي يجدد األمل وهو حفل افتتاح قناة السويس 

الجديدة. معتبرا هذا المشروع أحد أكبر االنجازات الكبرى للسيسي، وأنه بمنزلة شرعية سياسية إضافية 

 له، وهو ما يؤسس لما أسماه بشرعية االنجاز التي لم يتفهمها اإلخوان عندما تولوا الحكم.

   الذين يونيو، قائال إن ماليين المصريين  03عامان على بعنوان  حسام عيتانيمن جانبه كتب

« اإلخوان»تظاهروا في ذلك اليوم المشهود مازالوا ينتظرون تحقق اآلمال التي حشدتهم ضد حكم 

والرئيس محمد مرسي. وأن استعراض الواقع المصري اليوم في تفاصيله الداخلية وحركته الخارجية 

عاني األزمات. يعطي صورة ملتبسة؛ فاالقتصاد ما زال في وضع معلق، والقطاعات اإلنتاجية ما زالت ت

كما أن اآلمال العربية التي ُعلقت على السلطة المصرية بعد الرئيس السابق محمد مرسي لم تصل الى 

النتيجة المأمولة، فقد كان الرهان يتركز على استعادة مصر دورًا عربيًا مؤثرًا في المنطقة وهو ما لم 

 يتحقق بعد.

 



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات       10   5102-7-4

 

 أهم االستنتاجات:

  عن أحكام اإلعدامات مقابل تصاعد الدعوات لمزيد من القبضة خفوت الحديث عن عفو رئاسي

 الحديدية وتنفيذ أحكام اإلعدام.

 .المسارعة إللصاق تهم القتل باإلخوان تماهيا مع الموقف المصري 

 .الحرص على نفي وجود خالفات في وجهات النظر بين مصر والسعودية 

 يونيو لم يكن انقالبا وأن  03عالم الغربي أن استغالل حوادث سيناء ومقتل النائب العام في إقناع اإل

 اإلخوان أصل العنف.

  استشعار الحرج من عدم تحقيق السيسي نجاحات فعلية على المستوى الداخلي والخارجي مع تبريره

 بمحاربة اإلرهاب ومحاوالت اإلخوان المستميتة لهدم الدولة واستهداف القضاء وانتهاج العنف. 

 ام عن تقديم البديل الفكري والسياسي لإلخوان، مقابل االعتراف بقوة وانتشار التأكيد على عجز النظ

 الفكر اإلخواني رغم كل محاوالت استئصالهم.
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 توصيات ومضامين للتعاطي مع هذه القضايا:

 :استثمار المأزق الذي يقع فيه االنقالب وداعميه بالخارج على المحاور الثالث التالية 

  وانتهاكات حقوق اإلنسان من جهة.عدالة قضية الثوار 

 .االنتشار الفكري لجماعة اإلخوان من جهة ثانية 

 .اإلخفاقات التي وقع فيها النظام من جهة ثالثة 

 

 وذلك بالعمل على الجوانب الثالث إعالميا، وعمل حمالت تبين:

 

 .انتهاكات حقوق اإلنسان وسياسة االغتياالت والثأر 

 واإلرهاب. براءة داعمي الشرعية من العنف 

 .تحليالت توضح المستفيد الحقيقي من وراء أحداث العنف 

  يونيو، وعدم تحقق وعود االنقالب السياسية واالقتصادية. 03تفكك جبهة 

 


