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 تحليل اتجاهات اإلعالم السعودي

 5151أغسطس  51

 :موجز تمهيدي

بدأ األسبوع الذي يغطيه هذا العدد من التقرير، بتفاعالت لتصريحات أطلقها السفير السعودي في مصر، 

أغسطس، لرؤساء تحرير الصحف المصرية، حول اإلعالن المصرى أحمد القطان، يوم الثالثاء الرابع من 

السعودى الذى صدر فى القاهرة الخميس السابق على هذا التاريخ، وأكد فيها على عدد من الحقائق فيما 

 .يتعلق باألزمة األخيرة التي طرأت على العالقات بين البَلْدين، وأسبابها

ائق التي تحكم العالقات بين البلَدْين، والتي تؤكد على ما ذهب مبدئيًّا، القطان أكد على مجموعة من الحق

إليه العدد األول من التقرير فيما يخص حاكمية عدد من األمور التي تمس ُصلب األمن القومي بين البلَدْين، 

 .وتفرض التحالف بينهما، مهما ظهرت من عوارض في مسارها

 :ومن بين ما أكد عليه القطان في هذا الصدد

نظل ندعم مصر، وال يوجد أزمة في العالقات، ولكنه قال جملة الفتة للغاية وهي: "نسعى لعالج سوء س -

 ."الفهم

عربية بعيًدا عن الواليات المتحدة، والتأكيد على تطابق  –التأكيد على ضرورة بناء تحالفات عربية  -

 .انالمواقف فيما يخص التعامل مع الملف السوري، والمشروع اإلقليمي إلير

ولقد ارتبط سوء الفهم الذي أشار إليه القطان، سواء من خالل كالم القطان وغيره من المسئولين في مصر 

والمملكة، بالحملة اإلعالمية المتبادلة التي شملت مقاالت للكاتب جمال خاشقجي، وحسنين هيكل لصحيفة 

قعة مصافحة خادم الحرَمْين الشريَفْين، "السفير" اللبنانية، المحسوبة على إيران والنظام السوري، بجانب وا
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الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، أثناء أداء 

 .كليهما للعمرة

السعودية منذ وصول  –ولكن ربما كان من المهم التأكيد على الحقائق التي باتت تحكم العالقات المصرية 

الحكم في المملكة مطلع العام الجاري بعيًدا عن لغط اإلعالم وحمالته من جانب، الملك سلمان إلى 

 .ودبلوماسية الدبلوماسيين من جانب آخر

السعودية ووصول الملك  –وفي حقيقة األمر، أن هناك بعض الخلط فيما يخص تطورات العالقات المصرية 

بين "الفتور" القائم في العالقات، وبين  سلمان إلى قصر الحكم في الرياض؛ فوقعت قياسات خاطئة تربط

 –وصول الملك سلمان، بسبب التزامن الذي وقع بين توليه السلطة، وبعد األمور األخرى؛ حيث كان من المقرر 

م، سواء 5151توقف المنح والهبات السعودية والخليجية بشكل عام لمصر، في العالم  –على سبيل المثال 

 .كم، أو جاء سلمانأكان الملك عبد اهلل في الح

كما تزامن تولي الملك سلمان حكم المملكة، والتغييرات الكبيرة التي أدخلها على البيت السعودي الداخلي، مع 

تطورات كبيرة في البيئة اإلقليمية، وقد مثَّلت إيران ببرنامجها النووي وسلوكها اإلقليمي أبرز التحديات التي 

 .مواجهتهاكان على اإلدارة السعودية الجديدة 

إجراء تغييرات جذرية في بنية السياسة  –سواء على سلمان أو عبد اهلل، أو غيرهما  –وهو ما يفرض 

لالنضمام  –أيًّا كان الحاكم في الرياض أو القاهرة  –الخارجية للمملكة، وكان البد من ضغوط على مصر 

ن، في ظل التنافر والصراعات القائمة لتحالف إقليمي تسعى الرياض إلى تحقيق معجزة بجمعه، لمواجهة إيرا

 ."بين أطرافه، كما الحال في الموقف بين مصر وكل من قطر وتركيا وحركة "حماس
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وتزامن هذا التحول في األولويات اإلقليمية ما بين مواجهة الربيع العربي واآلثار المترتبة عليه وخصوًصا 

هلل، وبين الصعود اإليراني واالتفاق النووي مع الصعود الكبير لإلخوان المسلمين، في وقت الملك عبد ا

 .الغرب، في وقت الملك سلمان

فبينما كانت إدارة الملك عبد اهلل، أحد أهم العوامل التي ساهمت في إسقاط حكم محمد مرسي في مصر؛ 

من سابقتها فيما يتعلق بالخطر  -بحسب تعبيرات مراقبين  –فإن إدارة الملك سلمان بدت "أقل هوًسا" 

القادم من اإلخوان المسلمين وبالتالي بهذه المواجهة المفتوحة معهم، بل وبدت في مراحل الحقة أكثر 

انفتاًحا عليهم وعلى حلفائهم اإلقليميين في قطر وتركيا، ذلك في مقابل تسخير كافة جهود المملكة من 

 .أجل التصدي لألخطار القادمة من إيران، في اليمن وسوريا والبحرين، وغيرها

م، من خالل المصادر 5151أغسطس  55أغسطس وحتى األربعاء  6ويتناول التقرير الفترة ما بين الخميس  -

 :، موزعة في ثالثة تصنيفات رئيسية، وهي51التالية، وعددها 

  المصادر الورقية، وعددها ثمانية: الرياض، الحياة، الجزيرة، الوطن، اليوم، عكاظ، الشرق األوسط، المدينة .1

 .المصادر اإللكترونية، وعددها أربعة: الشرق، تويتر، إيالف، سبق .2

المصادر الفضائية، وعددها خمسة: القناة اإلخبارية، روتانا خليجية، روتانا مصرية، اإلخبارية الرسمية، إم  .3

 .بي سي مصر
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 :مادة، تم اختيارها بين تصنيَفْين رئيسيَّين 511وشمل التقرير رصد 

المصرية،  –سعودي الداخلي واألوضاع اإلقليمية، ومن بينها ما هو يمس التفاعالت السعودية الشأن ال -

 .مادة 511بعدد مواد، 

 .مادة 11السعودية، وتفاعالتها المختلفة، بشكل مباشر، بعدد مواد  –العالقات المصرية  -

المعلومة والتحليل، من مقاالت وتم اختيار هذه المواد المائَتْين من الفنون الصحفية التي تقدم الرأي و

وحوارات وتقارير إخبارية موسعة باإلضافة إلى التحقيقات، ولكن كان الغالب على المواد التي تم رصدها 

 .المواد المقالية والتقارير اإلخبارية الموسعة، باعتبار أنها هي األقدر على خدمة أهداف التقرير

 :واد على المصادر مجتمعةوفيما يلي جدول وشكل يوضحان توزيع هذه الم

 جدول رقم )5(

 مالحظات النسبة العدد نوعية المادة م

%5661 65 مقاالت 5 ~ 
بعضها ُنِشَر على الموقع اإللكتروني 

 لقناة "العربية" وقناة "اإلخبارية"

%51 66 تقارير ومواد إخبارية 5 ~ 

بعضها ُنِشَر على الموقع اإللكتروني 

"اإلخبارية"، لقناة "العربية" وقناة 

وبعضها تقارير إخبارية مصورة على 

 اليوتيوب لكال القناَتْين

%55 53 تحقيقات وحوارات 5 ~ ---- 

%5561 55 تويتات 6  الهاشتاجات تتضمن مئات التعليقات ~

%511 511 اإلجمالي: ~ --- 
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 :التغطيةالقضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودية وكثافة 

من المالحظ أنه خالل هذا األسبوع، وبالرغم من كل التقييمات السابقة، حول وجود فتور في العالقات  -

بين مصر وبين المملكة؛ إال أن اإلعالم السعودي المرئي والمقروء؛ ظل على مواقفه فيما يخص الملفات 

خوان المسلمين، وكذلك تركيا، واالتجاهات األساسية المتعلقة بالعالقات ما بين البلدين، مثل الموقف من اإل

 .العامة لألوضاع في اإلقليم

ففي الصحف السعودية على وجه الخصوص، وقناة "العربية"، استمر وصف اإلخوان المسلمين، على وجه  -

الخصوص في مصر، بـ"الجماعة اإلرهابية"، وفي صحيفة "الحياة"، استمرت ذات الحمالت التي بدأت منذ فترة 

 .تركيا، مع تضخيم أعمال العنف الحالية التي تشهدها تركيا، والتي وصلت إلى إسطنبول نفسهاضد 

أغسطس، حول زيارة قام بها مدير مكتب األمن  8كان هناك صدًى كبير لما كشفته "الحياة" اللندنية، يوم  -

ير من المحللين تلك القومي السوري، فيصل مقداد، إلى السعودية، مع مسئولين سوريين كبار، وربط الكث

 .الزيارة، بوجود تحول في المواقف السعودية إزاء الملف السوري

وكان كالم الجبير في روسيا، يصب في هذا االتجاه، مهما أنكرت الدبلوماسية السعودية المعلنة ذلك؛ حيث 

ل المؤسسة أشار إلى نقطة مهمة، رغم إنه قال إن األسد لن يكون في معادلة الحل؛ حيث أكد على عدم ح

العسكرية ومؤسسات الدولة المدنية، في سوريا لو تم التوصل لتسوية، وهي التسوية التي قد تتم بناء على 

خطة وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف الذي يقوم بجولة في المنطقة لتسويقها، وكانت محور اهتمام 

 .المصادر اإللكترونية والفضائية السعودية، دون الورقية منها

فيما يخص تركيا، كان هناك اهتمام بدور تركيا في تهدئة الزبداني األخيرة بين فصائل المعارضة  -

السورية من جهة، وبين قوات النظام السوري وحزب اهلل، من جهة أخرى، ولكن كانت نبرة االنتقادات لتركيا 
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طرة على زمام األمور، وزادت متصاعدة، ربما بسبب تنافس إقليمي، أو عودة الحرس القديم في المملكة للسي

" متطورة في قاعدة 56االنتقادات خصوًصا، بعد قبول تركيا لطلبات الواليات المتحدة، بنشر طائرات "إف6 

 ."أنجرليك" التركية، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا

 :وكان النقد الموجه لتركيا في هذا اإلطار، له وجهان

زمة في الحرب على ما ُيعرف بـ"اإلرهاب"، واالكتفاء بالحرب على حزب عدم مشاركة تركيا بالفاعلية الال .1

 .العمال الكردستاني، وقصف مواقعه شمال العراق، وجنوب شرق تركيا

 ."القيام بعمليات شمال سوريا، تجهض جهود األكراد في محاربة تنظيم "داعش .2

ى وجه الخصوص، في هذا اإلطار؛ فبينما وثمَّة تناقض في خطاب "الحياة" اللندنية، و"الشرق األوسط" عل

هناك نقد الستضافة األمريكيين في القواعد التركية لضرب "داعش"؛ كانت هناك اتهامات عدة لتركيا بدعم 

 .""داعش

 :ومن بين ما جاء في هذا االتجاه

اعش"، تزامن مشهد اإلرهاب ومكافحته في المنطقة مع بداية التغير البطيء في الموقف الدولي من "د -

وهو ما يمثل أحد أهم مخرجات االتفاق النووي مع إيران، التي عرفت جيدا كيف تسحب البساط من تحت 

 .أقدام الجماعات المتطرفة

التسريبات الخاصة باللقاءات التي جرت بين الرياض ودمشق، تقول إن األخيرة قدمت معلومات مؤكدة إلى  -

حوادث إرهابية مهمة كان يمكن لها ان تريق دماء المئات  الجانب السعودي أسهمت بشكل كبير في تجنيبه

 .من األبرياء
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في هذا السياق بينت بعض التسريبات بأن هنالك إشارات على إمكانية حصول تغير في مواقف بعض 

الشخصيات المهمة في الرياض باتجاه التأكيد على أن أولويتهم اآلن  ليس إسقاط الحكومة السورية، بل 

اإليراني في المنطقة، على الرغم من تصريحات وزير الخارجية السعودي األخيرة في موسكو حول  موازنة الدور

األن هي لتامين األوضاع الداخلية في  -وفق ما تقدم  –عدم تغير موقف بالده من بشار، ألن األولوية 

باتت مصدر استنزاف  السعودية بعد االنكشاف األمني الواسع الذي حصل على إثر التورط في حرب اليمن التي

 .كبير لها

الرياض من جانبها أكدت في هذه المباحثات، على أنها ال تملك القدرة اآلن على التاثير في مسار القوى 

المتطرفة في شمال سوريا، التي تحولت الى ساحة لعب منفردة لالتراك؛ حيث يمارسون منذ سنوات تاثيرا 

 .وفق مجيدمهما على الجماعات التي كانت تعمل هناك، 

كل هذه التطورات، رأى البعض أنها تترك تركيا في عزلة كبيرة في ظل استمرارها في جعل إسقاط الحكم في 

سوريا أولوية وحيدة لها، وفي ظل رغبتها في تطبيق مشاريع القضاء على الدور الكردي في شمال سوريا عبر 

التمسك بموضوع التحكم بالجغرافيا السورية  "أذرع التطرف اإلسالمي" الواسعة االنتشار هناك، وكذلك عبر

عبر فرض فكرة المنطقة العازلة في القسم الشمالي منها، وهو ما رفضته الواليات المتحدة نفسها، ألن تركيا 

تسعى من خالل ذلك الى تحويل هذا الجزء من سوريا الى مجال حيوي يتم فيه تصفية أزماتها الداخلية 

 .مباشر ألمنها القوميبعيًدا عن فكرة التهديد ال

السعودية، ولذلك حظيت زيارة وزير الخارجية  –يرتبط بهذا كله، وضوح أزمة العالقات األمريكية  -

السعودي، عادل الجبير إلى روسيا، بالكثير من االهتمام، وبالرغم من الخالف الذي بدا فيما يتعلق بالوضع في 

األسد؛ إال أن الصحف ووسائل اإلعالم السعودية األخرى، سوريا، بشأن قضية مستقبل الرئيس السوري، بشار 



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات       9   2015/8/51

 

حرصت على إبراز التعاون الروسي السعودي في قضايا المنطقة، والتعاون االقتصادي والعسكري المشرك 

بين البلَدْين ]كانت مصادر قد ذكرت أن روسيا قد تبيع المملكة صواريخ دفاع جوي متطورة من طراز 

 ."إسكندر"[

وسائل اإلعالم الغربية أن الحكومة السعودية تتحرك بعيًدا عن الملك سلمان، مشيرة إلى أشارت بعض  -

أنه ثمَّة "انقالب ناعم" على سلمان، من جانب الحرس القديم في النظام السعودي، الذين يرون ملفات 

الملك سلمان المنطقة بشكل تقليدي، قد يتطور إلى انقالب واقعي ]"الفورين بوليسي" األمريكية ذكرت أن 

قد يتنازل على الحكم لنجله محمد بن سلمان وزير الدفاع، وأشارت إلى أن هناك إمكانية ألن يقبل ولي العهد، 

 األمير محمد بن نايف لذلك[

في المقابل؛ لم يكن هناك الكثير من اإلشارات حول السياسة الخارجية السعودية، وتحالفاتها الخارجية مع  -

اسي، في حالة اليمن وسوريا، وترتيبات المنطقة اإلقليمية بشكل عام؛ تفادًيا للدخول جماعات اإلسالم السي

 .في تناقضات مع الموقف الرسمي المعلن من اإلخوان المسلمين، وتفادًيا لمشكالت جديدة مع مصر

المملكة وفي األمر اآلخر الالفت في تناول اإلعالم السعودي، هو صعود نبرة الحديث عن قضية اإلرهاب في  -

اإلقليم، وكانت األحداث األبرز في هذا اإلطار، على المستوى الداخلي، التفجير الذي وقع في مسجد قوات 

قتياًل، وضبط خاليا إرهابية وعمليات تهريب متفجرات في كل من  51الطوارئ في عسير، وراح فيه نحو 

راء أكثر من حادثة أمنية وقعت في البحرين البحرين، والكويت، واتهام السلطات البحرينية إليران بأنها و

 ."مؤخًرا، مثل تفجير "ُسترة

تم التركيز هذا األسبوع الذي يغطيه التقرير كذلك، على القضية الفلسطينية، ودور المملكة "التقليدي"  -

 قفي دعم الفلسطينيين، ولكن الالفت صعود نبرة تأييد المملكة للسلطة الفلسطينية، للتأكيد على ما سب
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أن أكدت عليه الخارجية السعودية في صدد دعم جناح محمود عباس في السلطة، وليس هناك تحوالت إزاء 

 ""حماس

في اإلطار، استحوذت قضايا الداخلية والخارجية، اإلقليمية والدولية، التالية على اهتمام وسائل اإلعالم  -

 :السعودية

 :على المستوى السياسي الداخلي -

 .نية األخيرة في المملكة ودول الجوارالحوادث األم .1

ملف الرقابة اإلدارية ومكافحة الفساد، ومن بين ذلك مراقبة المسئولين المحليين ومدى كفاءة الخدمات  .2

 .المحلية؛ حيث لوحظ وجود كبير اهتمام بهذا الملف

من جانب صحف "الوطن" ملفات رعاية الشباب المختلفة، مثل الدورات التدريبية الصيفية، وكذا، خصوًصا  .3

 ."و"الرياض" و"الجزيرة

 :على المستوى السياسي الخارجي -

 .الملف السوري، على خلفية زيارة وزير الخارجية السعودي إلى روسيا، والتفاعالت السابقة .1

 .الحرب على اليمن .2

 .الجهود السعودية لمحاصرة المشروع اإلقليمي اإليراني .3

 .القضية الفلسطينية .4

 .الموقف من تركيا؛ كما تقدم، ويرتبط بذلك الفوضى اإلقليمية، ودور المملكة في تسويتها .5
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 والجداول واألشكال التالية توضح اتجاهات التناول الغالبة وكثافة التغطية لمختلف هذه القضايا:

 (5الجدول رقم )

 القضية م
كثافة 

 التغطية

عدد 

 المواد)*(
 اتجاهات الرأي

الداخليةالقضايا   

5 
الحوادث األمنية في 

 المملكة ودول الجوار

متوسط إلى 

 مرتفع
 صحف باألساس 8

5 
الرقابة والخدمات 

 ومكافحة الفساد
 اهتمام أصيل للصحف و"تويتر" 55 مرتفع

 1 متوسط رعاية الشباب 5
اهتمام أصيل، خصوًصا للصحف 

 الجهوية

 القضايا الخارجية اإلقليمية والدولية

السوريالملف  5  
متوسط إلى 

 مرتفع
51 

بما في ذلك زيارة المقداد 

 -للمملكة، وزيارة الجبير لروسيا

االهتمام كان أوسع ما يكون في 

"العربية" وصحف "الوطن" 

و"الحياة" و"الشرق األوسط" 

 والمصادر اللندنية عموًما
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 56 متوسط تركيا 5

شمل جانًبا من الوضع في 

سوريا والعراق، وملف مكافحة 

 اإلرهاب

 6 طفيف القضية الفلسطينية 5
صحف، وكان دعائيًّا لدور 

 المملكة في القضية

6 
المشروع اإلقليمي 

 اإليراني
 51 مرتفع

تداخل مع ملف مكافحة 

اإلرهاب، والوضع في سوريا 

والعالقات مع كل من مصر 

مقاالت رأي وتقارير  -وتركيا

 إخبارية شملت كل المصادر

1 
مكافحة اإلرهاب 

 والفوضى اإلقليمية
  51 مرتفع

  511 اإلجمالي:

 

 مادة6 511)*( عدد المواد هو ذاته نسبتها، ألن عدد المواد المختارة 
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 ( القضايا الداخلية5الشكل رقم )
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الحوادث األمنية في المملكة ودول الجوار الرقابة والخدمات ومكافحة الفساد رعاية الشباب
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 ( القضايا الخارجية 5الشكل رقم )

 

 :مالحظات على المحتوى السابق

"تويتر"، والمصادر اللندنية، خصوًصا اإللكترونية، مثل كما هو في الحال، فإن اتجاهات التناول، عدا  .1

"إيالف"، و"العرب"، وصحف "شبه مستقلَّة" مثل "الوطن"، تبنَّت مواقف مؤيدة بنسبة كبيرة لمواقف 

 .السلطات الحاكمة

ن مفيما يخص بيان التحول في لغة الخطاب، ما بين الثبات، والتغيُّر، سواء بالتراجع، أو التصاعد؛ يمكن  .2

 :خالل تحليل مضمون المواد المرصودة، الخلوص باآلتي

 .تركيا: تصعيد في المواقف السلبية بشكل كبير -

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

الملف السوري تركيا القضية الفلسطينية المشروع اإلقليمي 
اإليراني

مكافحة اإلرهاب 
والفوضى اإلقليمية

الملف السوري تركيا القضية الفلسطينية المشروع اإلقليمي اإليراني مكافحة اإلرهاب والفوضى اإلقليمية
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سوريا: تغير في الموقف، تبًعا لمساعدة قدمتها سوريا للمملكة في مجال تفادي بعض الحوادث اإلرهابية،  -

 .وتصاعد العنف األمني في المملكة في اآلونة األخيرة

ت في المعارضة للمشروع اإلقليمي، مع وجود بعض البراجماتية في التناول فيما يتعلق باألزمة إيران: ثبا -

 .في سوريا، ومكافحة الجماعات المتطرفة في هناك

التيار الصحوي واإلخوان المسلمين: ثبات نسبي، ولكن هناك هجوم متزايد بدرجة أو بأخرى، بسبب تأثيرات  -

 .ل اإلعالم في المملكةالحرس القديم المتحكم في وسائ

العالقات مع الواليات المتحدة: ثبات في المواقف السلبية، بسبب سياساتها إزاء إيران، وتجاه ملف مكافحة  -

اإلرهاب "تدخل بدون فاعلية" كما يرى اإلعالم السعودي، لمزيد من الفوضى اإلقليمية التي تخدم المصالح 

 .األمريكية

  

 :االهتمام واالتجاهات العامة نحوها القضايا المصرية األهم محل

كانت أهم مكونات التناول فيما يخص العالقات المصرية السعودية، على النحو التالي )ذات تقريًبا الملفات 

 :الخاصة باألسبوع الماضي، مع وضوح عدم وجود تغير في لغة الخطاب(

 .السعودية –العالقات المصرية  .1

 .مشروع قناة السويس الجديدة .2

 .األوضاع الداخلية في مصر .3

 .الملفات اإلقليمية .4
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كان هناك تحسن نسبي، مع التأكيد على دعم المملكة للعملية السياسية في مصر، في الوقت الراهن،  -

وإبداء المزيد من التعاطف مع مصر في أمرين: مكافحة اإلرهاب، والتنمية، وشمل ذلك تناول سلبي االتجاه عن 

 .ن في مصراإلخوان المسلمي

 والجدول والشكل التاليان يوضحان اتجاهات التناول الغالبة وكثافة التغطية لمختلف هذه القضايا:

 (5الجدول رقم )

 كثافة التغطية القضية م
عدد 

 المواد
 اتجاهات الرأي النسبة

5 

العالقات 

 -المصرية 

 السعودية

متوسط إلى 

 مرتفع
 تحسن طفيف 5861% 51

5 

مشروع قناة 

 السويس

 )*(الجديدة

 تناول إيجابي ~%7.2 1 طفيف

5 
األوضاع الداخلية 

 في مصر

متوسط إلى 

 مرتفع
51 5861%~ 

خطاب تضامني مع التأكيد 

على التحديات التي 

 تواجهها مصر

6 
الملفات 

 اإلقليمية
 ~%5168 51 مرتفع

التأكيد على "تطابق" 

 مواقف البلَدْين
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  ~%511 11 اإلجمالي:

 المستخدمة في المقاالت والمواد السعودية6 )*( وفق المصطلحات

 (6الشكل رقم )

 

  

 :مالحظات على المحتوى السابق

أهم مالحظة على المضامين أنه كان هناك شيء غير قليل من التناول اإليجابي لسياسات زعيم االنقالب  -

"التنمية" و"حفظ الدولة المصرية" عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على إيجابية الخطوات التي اتخذها من أجل 

 ."و"التصدي لمخططات التجزئة اإلقليمية

استمرت بعض األقالم السعودية في توجيه اللوم لإلعالم المصري، بسبب الحملة التي لم تختفي تماًما  -

 .فيه ضد المملكة العربية السعودية، وسياساتها، في ظل التحوالت العديدة المشار إليها

 .ى التحالف القائم بين البلدين، ولكن مع اإلشارة صراحًة إلى الجانب المصلحي فيهالتأكيد عل -

Series1

0

5

10

15

20

25

-العالقات المصرية 
السعودية

مشروع قناة السويس 
الجديدة

األوضاع الداخلية في 
مصر

الملفات اإلقليمية

السعودية-العالقات المصرية  مشروع قناة السويس الجديدة األوضاع الداخلية في مصر الملفات اإلقليمية
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استمر الموقف من اإلخوان المسلمين على ما هو عليه؛ حيث يمثل إخوان مصر حالة استثنائية في إطار  -

ار محدود تناول اإلعالم السعودي لما يخص جماعات اإلسالم السياسي، ولكن بشكل عام التحسن في هذا اإلط

وضعيف للغاية، باستثناء أقالم مثل جمال خاشقجي؛ حيث التناول سلبي فيما يتعلق باإلخوان المسلمين 

  .وتيارات اإلسالم السياسي االخرى، بشكل عام، خارج مصر

 :أهم االستنتاجات

واالعتماد  فيما يخص إعالن القاهرة األخير بين القاهرة والرياض، هناك مبالغة كبيرة في التفاؤل به، -

 ال يجب -في المقابل  –عليه كدليل على قوة العالقات؛ حيث هناك مؤشرات ال تسير في نفس االتجاه، ولكن 

أن ُيفَهم كذلك أن العالقات بين البلَدْين تسير نحو مزيد من التدهور وصواًل إلى حالة التوتر؛ فكال البلدين 

 .ية المتسارعة، كما سبق القولتحتاج إلى األخرى، خصوصا في ظل التطورات اإلقليم

لمزيد من الدقة؛ فإن المملكة ال تستطيع تحمل تقارب مصري إيراني في المنطقة بعد أن نجحت في  -

يناير، ثم بعد تولي اإلخوان المسلمين الحكم في مصر، وما قد يزيد  51إفشال محاولَتْين سابقتين بعد ثورة 

األخيرة التي اتخذتها إيران بإلغاء تأشيرات الدخول لعدد من  من مخاوف السعوديين بهذا الشأن هي الخطوة

 .الجنسيات من بينها المصرية6 هذا باإلضافة إلى رغبة المملكة في الحفاظ على الدعم العسكري المصري لها

في المقابل، فإن مصر ترغب في الحفاظ على الدعم الخليجي االقتصادي، وإن قل، وكذلك على الدعم  -

ياسي في الساحات الدولية والذي كان سبًبا رئيسيًّا في الحصول على الشرعية الدولية التي كافح الخليجي الس

السيسي ونظامه طوياًل لنْيلها، باإلضافة إلى كْونه سبًبا رئيسيًّا في عودة المساعدات العسكرية األمريكية 

 .مرة أخرى
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الخليجيين تسمح لها بمنع تقديم دعم  ترغب مصر، في هذا اإلطار، في البقاء على مسافة مناسبة من -

 .كبير لإلخوان قد يشكل مصدر تهديد لها مستقبالً 

 

 :توصيات ومضامين للتعاطي مع هذه القضايا

بدء منظومة من التواصل الموسع مع رموز اإلعالم السعودي خارج المملكة، وخصوًصا النشطاء المعارضين  .1

أما من هم داخل المملكة، فمن الضروري زيادة جهود التواصل لسياسات الرياض، ويكتبون على "تويتر"، 

 .لتوضيح الصورة حول األوضاع في مصر؛ خصوًصا ملف حقوق اإلنسان

يجب استغالل البيئة الجديدة التي يتحرك فيها اإلخوان المسلمون في كل من اليمن وسوريا، للتأكيد على  .2

حوي، وتثبيت األرض القليلة التي تم كسبها خالل األشهر بطالن المزاعم السابقة عن اإلخوان والتيار الص

 .األخيرة

 6 بث الرسالة اإلصالحية المبتغاة؛ ردًّا على االتهامات المعلنة ضد التيارات اإلصالحية، وخصوًصا اإلسالمية56


