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 تحليل اتجاهات اإلعالم السعودي والقضايا المصرية

 (5112غسطس أ 1 )

 موجز تمهيدي

ال تزال مخاوف التأزم في العالقات المصرية السعودية تشغل الكتاب واإلعالميين السعوديين، سواء كانت 

نافية لها. وسلطت الصحف السعودية الضوء على بعض تصريحات إعالميين مصريين مؤكدة لوجودها أو 

هاجموا فيها السعودية وسياستها، وبدورهم رد الكتاب السعوديون بهجوم مماثل، خاصة ما يتعلق بتصرحات 

ي، هيكل وكذلك رئيس تحرير األهرام. كما واصلت الصحف السعودية تحليل تداعيات االتفاق النووي اإليران

وتعددت الرؤى حول األوضاع الحالية والمستقبلية في مصر، وأخيرا اهتمت الصحف السعودية بافتتاح قناة 

 السويس الجديدة.
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 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودي:

 

 

 

تصدرت الموضوعات المتعلقة بالقضايا السياسية والداخلية تغطيات الصحف السعودية هذا األسبوع 

( لكل منهما، ثم األحوال االقتصادية بنسبة %51.5(، تلتها األوضاع األمنية والعالقات الخارجية بنسبة )2%..5)

 (.%15.5(، وأخيرا العالقات المصرية السعودية بنسبة )1%..1)
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 :كثافة التغطية 

 

 

، ثم الشرق % 9..1، تالها موقع العربية.نت بنسبة %...1جاءت صحيفة الرياض في المركز األول بنسبة 

 .%11.9، ثم الحياة بنسبة %...1األوسط بنسبة 
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 نوع التغطية:

 

 

من المواد المنشورة، في حين بلغت نسبة  %.2جاءت التغطيات الصحفية في صورة تحليالت وأخبار بنسبة 

 .%19مقاالت الرأي 
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 نحوها:أهم القضايا المصرية التي كانت محاًل لالهتمام واالتجاهات العامة 

 السعودية  –الرؤى السعودية حول العالقات المصرية 

يالحظ وجود مستويين في تناول العالقات المصرية السعودية، فالمستوى األول هو اإلعالم الرسمي  -

والذي ال يزال حريصا على تأكيد قوة العالقة مستشهدين بالموقف الرسمي السعودي والمصري حول 

الم اإلخواني بإثارة أكاذيب حول تأزم العالقات، في ظل التأكيد على أن هذه العالقات، مع اتهام اإلع

زيارة وزير الخارجية المصري للسعودية تمثل صفعة لمن يرددون األكاذيب. أما المستوى الثاني فيأتي 

من كتاب وأكاديميين وإعالميين خارج اإلطار الرسمي، ويرى كثير منهم توترا في هذه العالقات مع 

ل بمؤشرات وتحليالت تؤكد هذا التوتر، في ظل حمالت أذرع إعالمية لالنقالب ضد السعودية االستدال

 وحاكمها.

من أهم المؤشرات على وجود التوتر زيارة وفد حماس للمملكة، وهجوم إعالميين مصريين على  -

على السعودية، غير أن الغريب في األمر أن الموقف الرسمي الذي يتهم اعالم االخوان بالتحريض 

العالقات المصرية السعودية ال يلتفت إلى أن الهجوم االعالمي على الجانب السعودي يأتي من 

إعالميين مصريين موالين لالنقالب، وعلى رأسهم عبد الرحيم علي الذي نشر في "البوابة" تقريرا عن 

ستقبال سلمان تأزم العالقات بين البلدين. أضف إلى ذلك مهاجمة مجلة روز اليوسف السعودية بعد ا

لمشعل وطالبت بعودة العالقات المصرية اإليرانية، مؤكدة أن "السعودية باعت مصر". وهجوم رئيس 

تحرير األهرام على السياسة السعودية ووصفها بالجهل وقصر النظر واالستعباط السياسي. انتقاد 

 الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل للملك سلمان شخصيا.
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 ضوعات التي ثار بشأنها الجدل حول العالقات المصرية السعودية:نرصد اآلن أهم المو

 هجوم هيكل على السعودية

 استمرت ردود األفعال على مهاجمة هيكل لسياسات السعودية:

تساءل اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي، عّما إذا كان أحد المسؤولين أو الكتاب المصريين المهمين  -

في تغريدة له ، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "هل استنكر استنكر كالم هيكل، وقال خاشقجي 

مسؤول مصري أو كاتب مهم هناك تصريحات هيكل؟"، مؤكًدا أن "هيكل ليس خرًفا، إنه بكامل وعيه 

يجلس إليه كبار المسؤولين بمصر يسألونه ويوجههم وينصحهم، وله برنامج تليفزيوني مع لميس 

  الحديدي يتحدث فيه بالساعات".

من جانبه اتهم الكاتب السعودي عادل الماجد، هيكل، بالنفاق السياسي، مشيرا إلى تبدُّل مواقفه؛ فهو  -

مع كل رئيس جديد، ويخدم كل قوى تحكم ولو على حساب الحقيقة. مضيفا "لهيكل أن يؤلف ويكتب 

جله.. وأقل ويبغض أهل الخليج كما يحلو له، ولمريديه أن يصفقوا له، ويعبِّروا عن غضبهم من أ

 حقوقنا تفكيك هيكل رغم كثرة "صواميله".

استنكر األمير السعودي، خالد آل سعود، هجوم هيكل، على السعودية، معتبرًا إياه "حقد على  -

وأضاف "آل  ."المملكة"، كما وجه رسالة له قائاًل: "ِحذاء إمامنا سلمان أشرف وأكرم من تاريخك كله

على  -يتر" : "عتبي الشديد على من ُيعطي لكالم أمثال "هيكل" سعود" في عدة تغريدات له على "تو

 ."قدرًا وأهميًة! ُكٌل له دواء إال الحقد -بالدنا ووالة أمرنا 

وأبدى الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان استهجانه للصحف السعودية التي ركزت على حادثة  -

ن المقاالت الصحفية التي تناولت الحادثة التحرش، وتجاهلت تطاول هيكل. واستشهد بإحصائية ع
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مقالة، في مقابل خمس مقاالت فقط تحدثت عن الصحفي محمد  52خالل يوم واحد حيث بلغت 

 حسنين هيكل الذي هاجم السعودية.

قال المحلل السعودي سعد بن عمر رئيس مركز "القرن العربي للدراسات" إن تصريحات هيكل ال تعبر  -

ية السعودية في أزمة، كما يروج البعض. وفي تصريحات أدلى بها للتليفزيون عن أن العالقات المصر

األلماني "دويتشه فيله" قال بن عمر "تصريحات هيكل ال أهمية لها، وال تعبر سوى عن موقفه، هي ال 

تؤثر أو تمثل السياسة الخارجية المصرية، فهو ليس له منصب حكومي"، وتابع  "كالم هيكل ليس 

في كل كتاباته، وهذا أمر طبيعي فهو من بقايا الناصرية  .1.1نتقد السعودية منذ سنة جديدا فهو ي

 المعادية للسعودية".

وصف حسين شبكشي هيكل في "الشرق األوسط"، بكونه بوق الفرعون، منتقدا تحوالته من مدح  -

لخطط المضللة الملك فاروق إلى الوقوف مع انقالب يوليو، ليصيح بوق النظام اإلعالمي الذي يرسم ا

التي تسببت في األزمات. وقال شبكشي إن هيكل طوال مشواره لم يخف أبدا كراهيته وال بغضه 

للمملكة العربية السعودية. وأضاف إن هيكل من صناع الطغاة في العالم العربي، ومن صناع الظلمة، 

 رحيال!".ومن صناع التضليل، مختتما مقاله بقوله "هيكل.. بالنيابة عن الكل نسألك ال

هيكل في "الجزيرة" بالشيخ الهرم الخرف، وقال إنه ليس من أصحاب  إبراهيم بن سعد الماجدوصف  -

وأضاف أنه مازال يعيش في الماضي، وفقد اإلحساس بالحاضر، وأنه منذ  .المبادئ وال من أهل األخالق

يتطاول على المملكة بفاحش القول وبباطل الكالم وزيف الحقائق، مطالبا الشرفاء في اإلعالم نشأته 

 المصري عدم الصمت على كالمه حتى ال يثيروا الشك تجاههم.

http://www.al-jazirah.com/writers/20151188.html
http://www.al-jazirah.com/writers/20151188.html
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"، متهما !كتب سعد بن عبدالقادر القويعي في "الجزيرة" مقاال بعنوان "هيكل.. بين الوهم والتخريف -

وقال إن  .وايات غير صحيحة، وخلط لألحداث بين مزاجه الشخصي، والعامإياه بتضليل الرأي العام بر

تصريحاته تلك ليست مفاجئة أبًدا، فقربه من إيران، ومواقفه المعروفة من دول الخليج، هي من 

 تحرك تحليالته غالًبا.

للكذب أما أحمد الفراج فقال "كلما أشاهد الصحفي المصري محمد حسنين هيكل أشعر أنني أمام تمثال  -

والخرافة"، وأضاف إن مدرسة هيكل الصحفية، تقوم على الكذب، وأنه منذ عهد عبد الناصر، وهو ال 

من عرب الشمال ألشقائهم « الدونية»يكن ودًا لمنطقة الخليج، وال ألهلها، فهو يمثل النظرة النمطية 

 عرب الجنوب. وأشار إلى شراكة نجل هيكل التجارية مع نظام األسد في سوريا.

قال الكاتب طالل صالح بنان في "عكاظ" إن هيكل عاد ليمارس غوايته في الدجل السياسي، وإن  -

مشروعه قائم على  استخدام بالط صاحبة الجاللة من أجل البقاء في كواليس السلطة وبين دهاليزها، 

توب ويكِفر التي يأبى استغاللها من أجل أن ي« لألستاذ»واصفا تصريحاته األخيرة بأنها صحوة الموت 

 عن خطاياه تجاه بلده والعرب ومهنة الصحافة التي يزعم انتماءه إليها. 
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 هجوم رئيس تحرير األهرام على السعودية

شن األكاديمي بالمعهد العالي للقضاء السعودي الدكتور محمد النجيمي، هجومًا على رئيس تحرير  -

انتقاده للمملكة، واصفا إياه بـ"المعتوه" وكالمه صحيفة األهرام المصرية محمد عبد الهادي عاّلم بعد 

وقال النجيمي، في سلسلة تغريدات له على تويتر ردا على تهديات عالم للسعودية بعدم  ."بـ"الهراء

محاربة إيران "من يقتل شعبه ال ينفع غيره، ومن فشل في سيناء ال ينجح في غيرها ومن ترك الجيش 

يونيو  91التهديدات ال تخيف السعودية. وأكد النجيمي أن "ما حدث في  مؤكدا أن هذه ."بالشارع ال يفلح

انقالب وخروج مسلح دموي على ولي أمر شرعي بايعه أهل الحل والعقد! هذا أصل أهل السنة 

. وحول اتهام عالم للسعودية بإشعال صراع سني شيعي لمواجهة إيران "!والجماعة ولكنك ال تفهم هذا

اإلخوان لمواجهة إيران! يا معتوه، شماعة اإلخوان تدليس منكم لحرب  قال "السعودية تستخدم

 اإلسالم، قالها الشيخ الغزالي أيام عبدالناصر".

استنكر األكاديمي السعودي ، الدكتور محمد عبداهلل العزام، هجوم بعض وسائل اإلعالم المصرية على  -

 .األمر الذى اعتبره بمثابة إبتزاز للمملكةالسعودية، فى نفس الوقت التي تدعو فيه للتقارب مع إيران، 

وقال  .كما أكد أن مصر ال تستطيع مساندة إيران، وال األخيرة لديها مساعدات لمصر، على حد قوله

"العزام" في تغريدة له على "تويتر": التلويح بالورقة اإليرانية ليس له أي جدوى إال إرادة اإلضرار 

وتابع العزام فى تغريدة  ."إيران.. وال إيران لديها مليارات لمصر بالسعودية.. فال مصر تستطيع إسناد

أخري "مصر ال تريد وال تستطيع خسارة السعودية، وبدونها ستنهار، وكالهما يدرك ذلك ويبدو أنها 

 حركات لالبتزاز.. والبديل هو الحل السياسي لمشاكل مصر".
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رام، كونه ال يرى ضيًرا في أن تحارب السعودية انتقد حمد الماجد في "الشرق األوسط" رئيس تحرير األه -

وقال  .التوجهات اإلسالمية السياسية ومنها حماس« مناكفة»على جبهتين: الجبهة اإليرانية، وجبهة 

إن تواصل إيران مع حماس جاء استغالال للجفاء العربي مع هذه الحركة الفلسطينية المؤثرة، مضيفا 

لى المزيد من التدهور حتى الفناء الكامل. وقال إن التواصل مع حركة أنه من الذكاء دفع هذه العالقات إ

حماس أو أي حركة إسالمية سياسية أخرى، ال يعني بالضرورة التحالف معها. وأضاف إن حصر تجربة 

التعامل مع التوجهات اإلسالمية السياسية في تجربة أفغانستان الفاشلة غير دقيق، فهناك دول 

 ركات اإلسالمية في نسيج مجتمعها الفكري والسياسي. استطاعت استيعاب الح

 زيارة وفد حماس للسعودية

قال اإلعالمي السعودي خالد المجرشي، إن لقاء وزيري خارجية مصر والسعودية كان بمثابة "صفعة  -

، ونفى المجرشي استقبال ."على وجه كارهي االستقرار في العالقات بين البلدين أو التقارب بينهما

 لقادة حماس، مؤكدا أن الزيارة كانت بهدف أداء مناسك العمرة.سلمان 

قال مشاري الذايدي في "الشرق األوسط" إن دعايات اإلخوان ال تمل لترويج أكذوبة أن السياسة  -

السعودية قد اختلفت وصارت متحالفة مع الجماعة ضد مصر وبقية الحلفاء العرب، وقال إن تصريح 

مجموعة »أنها إسكات هذه األكاذيب؛ فقد صرح أن زيارة خالد مشعل والجبير حول زيارة مشعل من ش

لم يكن هناك بحث »للمملكة هي ألداء العمرة فقط، كأي مسلم. وعيدوا على الملك سلمان. « من زمالئه

 «.وال أي اجتماعات
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 هجوم ضاحي خلفان على السعودية 

يحاته ضد رئيس المكتب السيسي هاجم اإلعالمي السعودي خالد المهاوش، ضاحي خلفان، بعد تصر -

وقال فى تغريدة له على "تويتر": "جزمة خالد مشعل تساوي عقال  .لحركة حماس خالد مشعل

، وتبعتها تغريدة أخرى "هل سيحاكم خلفان بتصريحاته العنصرية ضد مشعل، أم أن ."المتصهين

 القانون الجديد هو لمغزى آخر".

 والعالقات المصرية اإليرانيةاالتفاق اإليراني وتداعياته 

انتقد الكاتب واألكاديمي السعودي خالد الدخيل غياب الفعل العربي وغياب المبادرة فيما يتعلق  -

بالشأن اإليراني. وقال في مقاله بالحياة إنه ليس هناك أدنى مؤشر على تحرك عربي لمواجهة تنامي 

يران، ومرتبكة أمام الوضع في سورية. وأشار إلى النفوذ اإليراني، خاصة مصر التي تحاذر االصطدام مع إ

أن السعودية هي الوحيدة التي تواجه إيران مباشرة في سورية، واليمن والبحرين. وهي محقة في ذلك 

تمامًا. لكنها ال تطرح مشروعًا يلتف حوله العرب، ويتجاوز حدود وقف التدخالت اإليرانية. مطالبا 

عن المشاركة في « اإلخوان»جهة النفوذ اإليراني، وفصل موضوع السعودية بإقناع مصر بضرورة موا

 إعادة صياغة التحالفات اإلقليمية إلعادة التوازن للمنطقة، وحماية للمحيط العربي.

إن الخطر اإليراني داخل منطقة الشرق “قال سعود الريس الكاتب الصحفي بجريدة الحياة السعودية:  -

بل مصر أيضا"، مضيًفا أن مصر معنية بدرجة التقل عن الرياض األوسط لم يستهدف الرياض بمفردها 

عمرو “في حواره مع اإلعالمي ” الريس“وأضاف  .بسبب التدخل اإليراني بمنطقة الشرق األوسط

، أن مصر لن تتمكن ”سكاي نيوز عربية“، المذاع على فضائية ”حوار القاهرة“مقدم برنامج ” عبدالحميد
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نظام متخلف “نها تحمل مشروع طائفي، مؤكًدا أن النظام الطائفي إليران وحدها في التصدي لطهران أل

 .”للغاية

قال الكاتب السعودي فهد العوهلي، إن اإلعالم المصري يتجاهل حالة التقارب المتبادل بين الرئيس  -

عبد الفتاح السيسي، وإيران، والتنسيق غير المسبوق مع الصهاينة، رغم هجومه من قبل على الرئيس 

 الجارف اإلعالم مكينة تويتر على له تدوينة في سبق محمد مرسي لزيارته لطهران. واتهم "العوهلي"األ

 قفز الحقائق، كشف بعد..أكاذيبها تردد كقطعان وراءها وانسياقهم العربية، الشعوب وعي بتغييب

 .-على حد وصفه -فز من مركب يغرق، وما زالت المكينة تنعقق من

 

 الوضع الحالي في مصرالرؤى السعودية حول 

استنكر الكاتب واألكاديمي السعودي خالد المهاوش وصف كل من يعارض السيسي باألخونة. وقال في  -

تغريدة له على "تويتر :"كل من ضد السيسي يتهم باألخونة وغدًا سيتهمون بالدعشنة هذه التهم 

 القرى ليهلك ربك وماكان"  القرآنيةحيلة "العاجزين" إلسكات "المصلحين". واختتم تغريدته باآلية 

 ".مصلحون وأهلها بظلم

كما أشاد المهاوش، بشروط حكومة بالده في المفاوضات بينها وبين الحكومة المصرية، حول توريد  -

وقال "المهاوش"  .منتجات بترولية لمصر، والتى شملت بنًدا رئيسًيا بتسديد قيمة الشحنات أواًل بأول

التواصل االجتماعي "تويتر"، تعليًقا على خبر جريدة الوطن المصرية  في تغريدة له على موقع

بخصوص هذا األمر: "صحيفة الوطن المصرية.. السعودية ترفض تزويد مصر بمشتقات بترولية 

 ."وتطالبها بالدفع أوًلا.. اللي مامعوش مايلزموش
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استخدام الفن والثقافة انتقد خالد القشطيني في "الشرق األوسط" تصريح وزير الثقافة المصري ب -

لمكافحة اإلرهاب بالتعاون مع وزارة األوقاف في تزويد المساجد واألئمة بالمطبوعات وعقد ندوات 

وقال إن المطلوب عملًيا هو إعادة تأهيل األئمة والوعاظ، وتثقيفهم بالعلوم  .داخل المساجد

جد من منابر لإلرهاب والتخلف، إلى والنظريات الحديثة والتاريخ. وأضاف "إذا راهنا على تحويل المسا

 منابر للتنوير والتسامح والتآخي، أفال يمكن تكريسها بعين الوقت لمكافحة األمية أيًضا؟".

نقلت "العربية.نت" عن محمد حبيب نائب مرشد اإلخوان األسبق، إن جماعة "اإلخوان المسلمين"  -

"األخوات المسلمات" فرع التنظيم الدولي،  تستغل المناسبات المختلفة لترويج أفكارها. وقال إن جهاز

يستغل موسم الحج والعمرة سنويًا، بهدف عقد اجتماعات وتنسيق العمل ورسم أهداف جهاز 

 "األخوات" في خطط مستقبلية في مختلف الدول العربية والخليجية والغربية.

نفى ما تردد عن إصابة ذكرت "عكاظ" أن مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء حسن السوهاجي  -

محمد مرسي بحالة تسمم وتعذيب داخل محبسه بسجن برج العرب بمحافظة « المعزول»الرئيس 

اإلسكندرية بعد تقديم وجبات غذاء مسممة له، مؤكدا أن جماعة اإلخوان في الداخل والخارج هي من 

 لإلفالت من حكم اإلعدام. « اإلشاعات»تقوم بخلق تلك 

 ل مستقبل مصر والدور السعوديالرؤى السعودية حو

ما الذي على "تساءل الكاتب السعودي عبداهلل المفلح في مقاله بموقع صحيفة "التقرير" االلكترونية  -

السعودية الجديدة أن تفعله لتصحيح األوضاع في مصر؟". وأكد في مقاله فشل نظام السيسي، وطالب 

ري. ورصد بدائل أمام السعودية، منها أن تقنع الخليجيين باالعتراف بخطأهم في دعم االنقالب العسك

السعودية دول الخليج، بضرورة رحيل نظام السيسي، فإن اقتنعوا تبدأ في قيادة حوار مع المجلس 
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العسكري إلزاحة السيسي وتوفير مخرج آمن له وإعادة مرسي بشكل مؤقت حتى إجراء انتخابات بإشراف 

عن الدعم المالي لالنقالب، مع دعم طلب المجلس الثوري دولي، أما إذا رفض الخليج فيجب التوقف 

لمحاكمة السيسي على جرائمه ضد اإلنسانية. وأضاف المفلح أن السعودية أيضا يمكنها التنسيق مع 

 الدول الرافضة لالنقالب في مصر في الجامعة العربية.

خالد الدخيل، أن موقف في تصريحات صحفية للقدس برس أكد اإلعالمي واألكاديمي السعودي الدكتور  -

السعودية من اإلخوان يختلف عما كان من قبل، فهي ال ترى أن هناك ضرورة للصدام مع اإلخوان، وهي 

تسعى إليجاد إطار للجمع بين المصالحة واستقرار مصر. ورأى الدخيل أنه  ال بد من تفاهم سعودي ـ 

ساندة بقية األنظمة العربية من أجل مصري حول ملف اإلخوان. مشيرا إلى أن السعودية تحتاج إلى م

وأضاف إن االستراتيجية األمنية التي يطبقها المصريون مع اإلخوان، خاصة  .التصدي للقضايا العربية

ومع كل معارض لهم، لن تؤدي إلى حل مشكلة مصر ولن تساعد في حلحلة المشاكل العربية، موضًحا 

السعودية لها " ما أن اإلرهاب مرفوض كذلك. وقال إنأن الحل األمني واإلقصائي مرفوض في السياسة، ك

هدفان استراتيجيان بالنسبة لمصر: األول أنها مع استقرار مصر، والثاني أنها تريد بالفعل مصالحة، 

وتريد وقف كل هذه األعمال الدموية الموجودة اآلن في مصر، وهي ليست ضد نظام السيسي لكنها تريد 

 .مصالحات"

شم في "الرياض" إلى قمة خليجية مصرية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من دعا هاشم عبده ها -

العمل المشترك والموسع بين دول الخليج العربي الست وبين مصر، ليس فقط لما تفرضه العمليات 

اإلرهابية المتزايدة وإنما تفرضها أيضًا المسؤولية التاريخية تجاه أمن واستقرار المنطقة بكاملها 

وطالب هاشم بوضع حد لالختالفات الظاهرة للبعض على السطح، كما هو  .ين مستقبل شعوبهاوتأم
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الحال بين مصر وقطر، أو التوقف أمام أي اجتهادات في التعامل مع الوضع في سورية، وذلك بوضع 

 منهجية جديدة في الفترة القادمة.

باما من أن تمكين جماعة اإلخوان قال عبداهلل بن بجاد العتيبي في "الشرق األوسط": إن رؤية أو -

سيقضي على اإلرهاب ظهر خطؤها، كما أن الموقف العربي التاريخي من السعودية واإلمارات والكويت 

في دعم خيار الشعب المصري والجيش المصري في التخلص من حكم الجماعة ضًدا لرغبة أوباما ورؤيته 

 ها العربي.ثبتت صحته، وقد نجحت الدول العربية وعادت مصر لصف

 االحتفاء السعودي بافتتاح مشروع قناة السويس

سلطت الصحف السعودية الضوء على حفل افتتاح مشروع قناة السويس، وأبدت احتفاءها البالغ، حتى  -

من إجمالي التغطيات الصحفية السعودية حول  %11.2إن التغطيات التي تناولت هذا الموضوع بلغت 

 الرياض ملفا متكامال عنونته "قناة السويس الجديدة". مصر هذا األسبوع. وأعدت صحيفة

وقال شريف قنديل في "المدينة" إنه بينما كان القوم منهمكين في حفر القناة كان آخرون يحفرون  -

قنوات وقنوات للكراهية والبغضاء! وتعمقت الهوة بين أفراد الشعب الواحد. وأضاف إنه مع اقتراب 

فريق يعظم وآخر يهمش، وكل فريق له مشجعوه. وانتقد اإلعالم لدوره افتتاح المشروع ال يزال هناك 

في توسيع الفجوة بين أفراد الشعب، كما انتقد اعتبار االختالف يساوي الخيانة واالتفاق يساوي 

 الوطنية.
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 أهم االستنتاجات:

 تصاعد الهجوم المتبادل بين اإلعالم المصري واإلعالم السعودي. -

 صري والسعودي لإلعالم اإلخواني بترديد األكاذيب حول تغير الموقف السعودي.اتهام الجانبين الم -

اإلصرار على نفي الخالفات وتكرار الزيارات المتبادلة بين الجانبين يكشف عن وجود خالفات فعلية  -

 ومخاوف مصرية من تقارب مصري إخواني، ومخاوف سعودية من تقارب مصري إيراني.

شرا على توتر العالقات، إال أن هجوم صحيفة األهرام الرسمية، وكذا مجلة قد ال يكون هجوم هيكل مؤ  -

"روز اليوسف" ذات العالقة القوية باألجهزة المخابراتية المصرية يعد مؤشرا على حدة الخالفات وأن 

 النظام المصري يستخدم هذه األذرع اإلعالمية إليصال رسائل غير مباشرة للمملكة.

جاء عقب لقاء وزيري خارجية مصر والسعودية في المملكة، مما يحمل داللة  توقيت هجوم روز اليوسف -

 قوية على أن الموقف الحقيقي لمصر يختلف عن المعلن. 

رسائل األذرع اإلعالمية لالنقالب الداعية لتوطيد العالقة مع إيران ومهاجمة السعودية في الوقت  -

 سعودية.نفسه ال يمكن إغفالها في سياق العالقات المصرية ال

موقف المملكة من الصعب أن ينقلب تماما فالدعم السعودي قد يتوقف قليال لكنه لن ينقطع.  -

والمملكة قد ترى اإلخوان فاعال أساسيا في اليمن وسوريا لكنها مازالت متخوفة من إخوان مصر ولن 

واالحتواء والطمأنة تسمح بعودتهم. كما أنها مازالت تتعامل مع النظام المصري بمنطق األخ األكبر 

والصبر على السخافات واالبتزاز والتطاول مما يشير إلى أنها قد تورطت في دعم االنقالب ولن تستطيع 

 التراجع.
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 توصيات ومضامين للتعاطي مع هذه القضايا:

التركيز على التصريحات الداعية للتقارب المصري مع إيران ومقارنتها بالموقف أثناء حكم الرئيس  -

 خاصة مواقف األزهر واإلعالميين البارزين.مرسي 

 التأكيد على أن هذه التصريحات تعبر عن الموقف الرسمي للنظام في مصر. -

تسليط الضوء على تداعيات االنفتاح المصري على اليمن على المملكة، ودعم الثوار في مصر للموقف  -

 السعودي في مواجهة المد الشيعي.

دي من جهة الثورة في مصر وأنها الضامن الحقيقي لمصلحة توجيه رسائل طمأنة للجانب السعو -

 المملكة ضد مؤامرات االنقالب.

 

 

 


