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 تقرير تحليل اتجاهات اإلعالم السعودي

 9102 أغسطس  92

 موجز تمهيدي:

، موزعة في 01م، من خالل المصادر التالية، وعددها 9102أغسطس  92و 91يتناول التقرير الفترة بين 

 ثالثة تصنيفات رئيسية، وهي:

 المصادر الورقية، وعددها ثمانية:. 0

 الرياض

 الجزيرة

 اليوم

 عكاظ

 الحياة

 الوطن

 الشرق األوسط

 المدينة المنورة

 أربعة:. المصادر اإللكترونية، وعددها 9

 الشرق

 سبق

 "تويتر"

 موقع "إيالف"

 . المصادر الفضائية، وعددها خمسة:3

 القناة اإلخبارية الرسمية

 قناة العربية

 قناة "روتانا خليجية"

 قناة "روتانا مصرية"
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 قناة "إم. بي. سي مصرية"

 وفيما يلي جدول وشكل يوضحان توزيع هذه المواد على المصادر مجتمعة:

 (0جدول رقم )

 مالحظات النسبة العدد نوعية المادة م

بعضها ُنِشَر على الموقع اإللكتروني لقناة "العربية" وقناة  %01 091 مقاالت 0

 "اإلخبارية"

اإللكتروني لقناة "العربية" وقناة  بعضها ُنِشَر على الموقع %99.2 52 تقارير ومواد إخبارية 9

"اإلخبارية"، وبعضها تقارير إخبارية مصورة على اليوتيوب لكال 

 القناَتْين

 ---- %01 91 تحقيقات وحوارات 3

 الهاشتاجات تتضمن مئات التعليقات %1.2 02 تويتات 5

 --- %011 911 اإلجمالي:
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 (0الشكل رقم )

 

 

 تناوالت اإلعالم السعودية وكثافة التغطية:القضايا البارزة في 

كان الملفان اليمني والسوري، على رأس اهتمامات المصادر السعودية، بما يتربط بهذا األخير، التطورات 

الحاصلة في تركيا في الوقت الراهن، ومواقفها المستجدة فيما يخص قضية الحرب على "داعش"، بعد إعالن 

"قريبة" لتركيا في قصف "داعش" في سوريا، من دون منطقة حظر طيران، أو  الواليات المتحدة عن مشاركة

منطقة آمنية كانت تركيا تريدها في شمال سوريا الستيعاب المهاجرين، ولكن كان من المالحظ تصعيد لغة 

 الخطاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ذاته، ووصفه بالخيانة.

االهتمام، وخصوًصا في المصادر السعودية اللندنية، بفعل أزمة عادت القضية الفلسطينية لواجهة  -

"األونروا"، وتأجيل بدء العام الدراسي في مدارس المنظمة في بعض مناطق عملها الخمسة، ولكن في المقابل، 

 خلت الصحف السعودية تماًما من أية إشارة لذكرى حريق المسجد األقصى، السادسة واألربعين.
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، كان الحدث األهم، هو حديث مصادر سعودية، ومن بينها صحيفة "الحياة"، عن وجود فيما يخص إيران -

كويتي لمواجهة التدخل اإليراني في حقل الدُّرَّة النفطي الكويتي، بعد إعالن وزارة النفط  –تنسيق سعودي 

جار اهلل، فإن هذا اإليرانية طرح فرص استثمارية للشركات فيه، وبحسب نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد ال

 الموقف اإليراني "ُيعتبر خرًقا ومساًسا بحقوق الكويت والسعودية" في حقل الدُّرَّة.

في مقابل الحديث عن اتساع نطاق الدور الروسي في المنطقة؛ كان هناك تراجع في وتيرة الحديث عن أزمة  -

 5لك سلمان لواشنطن، الجمعة القادمة، األمريكية، بعد اإلعالن عن زيارة مرتقبة للم –العالقات السعودية 

 سبتمبر.

من بين أهم القضايا الداخلية التي اهتمت بها المصادر السعودية، كانت عودة فيروس كورونا للضرب بقوة  -

ضحية جديدة له في أسبوع، وكذلك قضية مكافحة اإلرهاب، وكانت أهم  02داخل المملكة؛ حيث سقطت نحو 

سنة من وقوعها، والحكم  02ك المتعلقة بالقبض على العقل المدبر لحادثة الُخَبر، بعد األخبار في هذا األمر، تل

 بالسجن سنَتْين وأربع سنوات لمداَنْين انضما لجماعات إرهابية في سوريا.

 والجداول واألشكال التالية توضح اتجاهات التناول الغالبة وكثافة التغطية لمختلف هذه القضايا:

 (9الجدول رقم )

 القضية م
كثافة 

 التغطية

عدد 

 المواد
 اتجاهات الرأي النسبة

 القضايا الداخلية

0 
تصاعد وفيات 

 "كورونا"
 %09 09 مرتفع

هناك انتقادات كبيرة لألداء الحكومي، 

 مع نشر مواد توعية
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9 
مكافحة اإلرهاب 

 والفكر التكفيري
 %0 0 متوسط

تأييد كامل إلجراءات الدولة واألجهزة 

 األمنية

 %01 01 مرتفع الخدمات العامة 3

جهود األجهزة الحكومية، مع انتقادات 

لبعض التقصير في مجال الطرق 

 والحوادث

5 
بدء العام الدراسي 

 الجديد
 %05 05 مرتفع

متابعات، مع رصد جهود األجهزة 

 الحكومية في هذا االتجاه

 القضايا الخارجية اإلقليمية والدولية

0 
األزمة اليمنية 

 الحوثيينوتصعيد 
 %05 05 مرتفع

رصد بعض المصادر السعودية تحركات 

الحكومة اليمنية التابعة للرئيس هادي 

للتأكيد على وجود تقدم في مخطط 

 "استعادة الشرعية في اليمن"

9 
األزمة السورية 

 وتطور الدور الروسي
 %05 05 مرتفع

لغة الخطاب حذرة؛ حيث تطرح روسيا 

كأولوية، وهي قضية مكافحة اإلرهاب 

أولوية سعودية كذلك، ولكن التحفظ 

 الرئيسي على بقاء األسد في الحكم
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3 
األوضاع في تركيا 

 وسياساتها اإلقليمية

متوسط 

إلى 

 مرتفع

2 2% 

تزايد مستوى التغطية ألعمال العنف 

بين الدولة وحزب العمال الكردستاني، 

وتصعيد وتيرة الخطاب ضد الحكومة 

 التركية وأردوغان

5 
أزمة "األونروا" وملف 

 الالجئين
 %2 2 طفيف

خطاب عاطفي مع إبراز دعم السعودية 

 ماليًّا للمنظمة

 %01 01 مرتفع مظاهرات لبنان 2
الحديث عن إمكانية تطور الحراك، 

 ووضع أهل السُّنَّة في لبنان

0 
الهجرة غير 

 المشروعة
 خطاب محايد %0 0 متوسط

 --- %011 011 اإلجمالي:
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 ( القضايا الداخلية9الشكل رقم )

 

 ( القضايا الخارجية9الشكل رقم )
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 مالحظات على المحتوى السابق:

 ـ على مستوى الملف السوري:0

يمكن التمييز في مواقف اإلعالميين والُكتَّاب السعوديين بين كذا مستوى، األول ما يخص النظام السوري، وهنا 

 وطأة جرائمه واضحة، وخصوًصا بعد جرائمه األخيرة في دوما.فكرة تخلي بشار عن السلطة تحت 

 أغسطس؛ حيث يقول: 99ومن بين ذلك، نورد اقتباس ألمين الحماد في افتتاحية "الرياض"، يوم 

"هل من أحد قادر على إيقاف نظام بشار األسد من ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري؟" "تكشف المجزرة 

ة النظام السوري على سوق شعبي في دوما العجز الدولي في القيام بأي شيء تجاه األخيرة التي نفذها بوحشي

 هذه الممارسات".

 ( حول تدمير "داعش" لمعابد تدمر:92/2كذلك الموقف من "داعش"؛ يقول تركي السديري، )الرياض، 

ألزمنة اآلرامية والتي لألسف تسيطر على مناطق تاريخية وآثار تعود ل –"ومع تكّون الميليشيا الداعشية 

يتفنن الدواعش كل يوم بتدمير هذا اإلرث الذي ال يعوض، وتدمير السلم الطائفي بين مسلمي  –والرومانية 

 ومسيحيي سوريا لخلق إسالم مشوه من مصاصي الدماء وحافري القبور".

 ـ الموقف من الدور الروسي في المنطقة:9

أييد في ظل عدم فاعلية ما تقوم بها الواليات المتحدة في كان هناك تناول له بحكم "أمر واقع"، مع نبرة ت

استعادة النفوذ هذا المجال. وفي هذا اإلطار، تقول راغدة ضرغام، في "الحياة" اللندنية، في مقال لها بعنوان: "

 :(1)"الروسي في الشرق األوسط

 

 

                                  
 .الرابط( صحيفة الحياة، 1)

http://alhayat.com/Opinion/Raghida-Dergham/10834135/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://alhayat.com/Opinion/Raghida-Dergham/10834135/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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قادتها على أعلى المستويات وبين ما "القاسم المشترك بين ما تريده روسيا من الدول العربية التي يزورها 

روسية تقفز على حواجز العالقة  –تريده هذه الدول من موسكو هو أواًل، الرغبة في تطوير عالقات عربية 

اإليرانية التي أثارت الشكوك العربية، وثانيًا، االستعداد لملء الفراغ الذي خّلفته سياسات الرئيس  –الروسية 

األميركية. هذا ال يعني  –الخليجية ومع مصر، والتي أثارت الفتور في العالقة العربية باراك أوباما في الساحة 

أن الدول الخليجية ومصر واألردن قررت االستغناء تمامًا عن الواليات المتحدة واستبدال العالقة األمنية معها 

لمقبل واشنطن ستؤكد بالالعب الروسي. وزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز األسبوع ا

اإليرانية الجديدة التي أطلقها االتفاق النووي  –الخليجية إثر الشراكة األميركية  –استمرارية العالقات األميركية 

 مع طهران، وإن كان بحّلة مختلفة ال تخفي ما أصاب هذه العالقات من تشقق".

السعودية البد لها وأن تتبنى الموقف المصري  هذه الكلمات تلخص تماًما الموقف الحالي، حيث إنه يشير إلى أن

اإلماراتي المستجد في شأن األزمة السورية. ولذلك نالحظ أنه ليس هناك هجوًما على مصر في  –األردني  –

 اإلعالم السعودي، على خلفية هذه المواقف المتباينة.

 ـ الموقف من تركيا:3

ون أنقرة تخ، وهنا نشرت "الحياة" اللندنية، مقاالً بعنوان: "الالفت كان الهجوم على أردوغان والسياسات التركية

"، للكاتب التركي، فيكين شيتيريان، ووضعت صورة «أتراك الجبال»األكراد مجددًا... وتسعى إلى إبقائهم 

 . يقول الكاتب:(2)أردوغان فيه

 

 

                                  
 الرابطصحيفة الحياة،  (2)

http://alhayat.com/Articles/10832213/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B----%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85--%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-
http://alhayat.com/Articles/10832213/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B----%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85--%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-
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جديد، بعد أن قّررت حكومة  "في الشرق األوسط الذي تبتلعه نيران الحروب، تأّججت أمام أعيننا نيران صراع

االنتحاري « داعش»تصريف األعمال التركّية معاودة شّن حرب. وقد حصل األمر بطريقة غريبة: فبعد هجوم 

مواطنًا  33في بلدة سروج التركية الجنوبّية، الذي استهدف ناشطين محتشدين إلعادة بناء كوباني، وُقتل فيه 

 عملية»على الضحايا، وليس على الجاني. ووضعت إدارة أردوغان حّدًا لـ تركيًا، أعلنت الحكومة التركية الحرب 

. ومع أّن معظم المحللين يعّللون ما 9103التي سمحت ببقاء الصراع مجّمدًا منذ كانون الثاني )يناير( « الحل

األمد  على يحصل بالحسابات االنتخابية للرئيس التركي، فإن للصراع المذكور جذورًا أعمق، وستمتّد تداعياته

 البعيد".

 كما يشير إلى أثر هذا كله على الموقف السياسي للعدالة والتنمية:

الالفت أّن الحرب الجديدة التي شّنتها تركيا تستند إلى منطق سياسي قصير األمد: فبعد تعذُّر الفوز بغالبّية 

والتنمية الذي يترأسه، من خالل برلمانّية في انتخابات حزيران )يونيو( الماضي، يسعى أردوغان وحزب العدالة 

شّن حرب ضد األكراد، للفوز بأصوات القوميين في انتخابات سابقة لموعدها سُتجرى في تشرين الثاني 

 )نوفمبر( المقبل".

المقال حفل كذلك باإلشارات التاريخية حول األزمة بين الدولة التركية وبين األكراد، منذ القرن التاسع عشر، 

 اتب بالقول:قبل أن يختم الك

"ال شّك في أّن الميليشيات الكردّية التابعة لحزب العّمال الكردستاني ال تضاهي الجيش التركي بقّوتها. ومع 

ذلك، سبق أن حاول الجيش التركّي إيجاد حّل عسكرّي للمشكلة الكردية، وباءت محاولته بالفشل. واليوم، باتت 

. وفي شمال 9113ية شبه مستقلة في شمال العراق منذ العام مكانة األكراد أقوى بكثير، إذ نشأت دولة كرد

سورية، تسيطر الميليشيات الكردية السورّية على قسم كبير من المنطقة الحدودّية مع تركيا، وقد أثبتت أّنها 



 

 

تحليل اإلتجاهاتتقرير        11   2015/8/92  

 

هم، يشمل إقرار واشنطن بإنجازاتها. أّما األ –قّوة مقاتلة فّعالة ضّد داعش، لتستحق بالنتيجة اعترافًا دولّيًا 

فهو أّن االنتخابات األخيرة كشفت أّن القومية الكردية تطغى على التوّجه الكردي اإلسالمي داخل تركيا بحد 

 ذاتها"

 التحول في لغة الخطاب )الثبات والتغيُّر(:

 يمكن من خالل تحليل مضمون المواد المرصودة، الخلوص باآلتي:

 تصعيد في المواقف السلبية بشكل كبير، وخصوًصا في المصادر اللندنية، كما تقدم. تركيا: -

اإليرانية، التي باتت مصر ودول عربية أخرى، تدعمها للحل  –تغيُّر كذلك إلى استيعاب الرؤية الروسية  سوريا: -

غالل الواليات في سوريا، بسبب ملف اإلرهاب، وعدم حسم األمريكيين للمعركة مع "داعش"، ووضوح است

 المتحدة لها في إطالة أمد أزمات المنطقة.

ثبات في المعارضة للمشروع اإلقليمي، مع تراجع عن دعوات ظهرت األسبوع الماضي للحوار، ولكن  إيران: -

 هناك تأكيدات على أهمية دور إيران في قضية مكافحة اإلرهاب، ومعالجة الملف السوري.

ثبات في الموقف كما هو في اإلطار السلبي، واستمرار الهجوم على  سلمين:التيار الصحوي واإلخوان الم -

 "حماس" وإخوان مصر في المصادر اللندنية.

ثبات في المواقف السلبية، بتراجع نسبي في الحديث عنها، وكالهما مختلف،  العالقات مع الواليات المتحدة: -

تبًعا لزيارة الملك سلمان المقبلة، باستثناء المصادر بمعنى الموقف السلبي كما هو ولكن خفتت اإلشارة إليه 

 اللندنية التي أشارت بقوة إلى دور الواليات المتحدة في الفوضى اإلقليمية.
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 القضايا المصرية األهم محل االهتمام واالتجاهات العامة نحوها:

زمة األمنية التي طالت بالرغم من خروج مصر عن الموقف السعودي فيما يخص مصير بشار األسد؛ إال أن األ

المملكة في الوقت الراهن، ووجود اإلمارات واألردن في أجواء زيارة السيسي لروسيا، دفعت إلى تأييد التحركات 

 الحالية، ويبدو ذلك خصوًصا في المصادر اللندنية.

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

 (3الجدول رقم )

 القضية م
كثافة 

 التغطية

عدد 

 المواد
 اتجاهات الرأي النسبة

0 
القوة العربية 

 المشتركة
 %2 2 متوسط

تبرير القرار السعودي بتأجيل االجتماع 

 مع عدم وجود موقف رسمي واضح 

 زيارة السيسي لروسيا 9
مرتفع 

 جدًّا
91 91% 

غالًبا مقاالت في المصادر اللندنية 

 وتغطيات إخبارية

3 
 –العالقات المصرية 

 السعودية
 %02 92 مرتفع

5 
األوضاع الداخلية في 

 مصر
 %01 91 مرتفع

2 
التعاون اإلقليمي في 

مجال مكافحة اإلرهاب 
 %01 91 مرتفع
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وقضايا المنطقة 

 الرئيسية

  %011 011 اإلجمالي:

 

 (5الشكل رقم )
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القوة العربية 
المشتركة

يازيارة السيسي لروس –العالقات المصرية 
السعودية

ي األوضاع الداخلية ف
مصر

ي التعاون اإلقليمي ف
مجال مكافحة 

اإلرهاب وقضايا 
المنطقة الرئيسية

القضايا المتعلقة بالعالقات المصرية السعودية وأوزانها النسبية

القوة العربية المشتركة زيارة السيسي لروسيا

السعودية–العالقات المصرية  األوضاع الداخلية في مصر

التعاون اإلقليمي في مجال مكافحة اإلرهاب وقضايا المنطقة الرئيسية
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 استنتاجات

. اإلعالم السعودي استمر في تأييد المواقف والسياسات التي تتبناها الحكومة المصرية، بما في ذلك قانون 0

 مكافحة اإلرهاب الجديد، وتم نشر مقاالت لكتاب مصريين يؤيدون القانون، ولكن الالفت أن ذلك كان بتحفظات. 

اإلعالم في المملكة إزاء الملف السوري، هناك انقسام واضح في موقف النخبة الحاكمة والمسيطرة على  -9

وهو ما أعاق أزمة حقيقية في العالقات، كان يمكن لها أن تتفاعل بسبب ما تم في زيارة السيسي إلى روسيا 

 في هذا الصدد.

قد تظهر أزمة في العالقات بين الرياض والقاهرة في المرحلة المقبلة، ولكن بعد الزيارة المرتقبة للملك  -3

 لى واشنطن، سوف تبدو فرص هذه األزمة من عدمها.سلمان إ

فيما يخص اليمن، ويتعلق باإلخوان المسلمين هناك، توجد تقارير تتحدث عن انقالب سعودي ُمنتوى  -5

على اإلخوان بعد انتهاء أزمة الحوثيين، ويبدو ذلك في دعم بعض األطراف داخل دوالب الحكم السعودي لوجود 

ض، من أجل استبعاد أي مكوِّن لإلسالم السياسي في ترتيبات الحكم الجديدة في اليمن تنظيم القاعدة على األر

 مستقباًل. 
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 توصيات ومضامين:

. هناك ضرورة للتأكيد على أهمية عدم الركون ألي تحالفات جديدة مع أية دولة في المنطقة، من جانب 0

التحالفات وسياسات الدول، بسبب المشكالت األمنية اإلخوان المسلمين واإلصالحيين، بعد ثبوت عدم ثبات 

 الراهنة، وتبعات صيف وخريف الثورات المضادة في العالم العربي.

 . يوصى بالمزيد من الدراسات في المجاَلْين التالَيْين:9

لى عخريطة التشابكات اإلقليمية في الوقت الراهن واتجاهاتها بين الثابت والمتغير في المرحلة المقبلة،  -

المدى الزمني القصير والمتوسط، الخيارات والبدائل المتاحة أمام القوى الرامية الستكمال المسار الثوري في هذا 

 اإلطار، وخصوًصا في حال فقدان تركيا.

 إمكانية الحوار السعودي / الخليجي مع إيران. -

 


