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 تحليل اتجاهات االعالم السعودي

 (5102أغسطس  8)

 موجز تمهيدي:

المصرية، في الفترة األخيرة، ومن بينها األسبوع الذي يغطيه التقرير، أزمًة  –شهدت العالقات السعودية 

السعودية، خرجت إلى العلن في الكثير من المظاهر، كان أبلغها، تأكيد البلَدْين مكتومة في العالقات المصرية 

كما في المؤتمَرْين الصحفيَّْين اللَذْين ُعِقَدا في جدة ثم القاهرة، في األسبوع األخير من  –في أكثر من مناسبة 

اسية، يؤكد أن العالقات قد على "متانة" العالقات. وهو في ُعرف التحليل السياسي والدبلوم –يوليو الماضي 

 شابتها بعض المشكالت والخالفات التي استدعت التأكيد على متانتها.

انصبت هذه الخالفات باألساس على ملفَّْين أساسيَّْين، كالهما يتعارض مع سياسات النظام الحاكم في كال 

يمكن أن نطلق عليه التحوالت في  البلَدْين، وهما، بالنسبة للقاهرة، عالقات المملكة العربية السعودية، وما

مواقفها من ملف اإلخوان المسلمين، أما بالنسبة للرياض؛ فقد كانت المشكلة الرئيسية، تتعلق بوجود 

السعودية، ظهرت إلى السطح فيما يخص الموقف المصري من األزمة في كلٍّ  –تباينات في المواقف المصرية 

 إليرانية.ا –من اليمن وسوريا، والعالقات المصرية 

في تحليالت بعينها؛ يرى البعض أن الموقف المصري من ملفات اليمن وسوريا والعالقات مع إيران، سابقة 

على الموقف السعودي المتحوِّل نسبيًّا من ملف اإلخوان المسلمين؛ حيث تملك القاهرة رؤية مختلفة حول 

، تعتمد على الحفاظ على جسم الدولة الملف السوري على وجه الخصوص، تختلف جذريًّا عن رؤية الرياض

 السورية، بما في ذلك النظام الحالي، بقيادة بشار األسد.
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إال أن تحليالت أخرى ذهبت إلى أن هذا الموقف كان لدى النظام الحالي في مصر، منذ االنقالب الذي تم في الثالث 

جية بين البلَدْين منذ االنقالب، وأطَّره م، ولكنه لم يمنع من قيام الشراكة االستراتي5102من يوليو من العام 

العاهل السعودي الراحل، الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود، مع تنحي مصر عن الصدارة فيما يخص 

 الملف السوري.

وترى هذه التقييمات أن المواقف المصرية األخيرة إزاء اليمن، وتصريحات الكاتب محمد حسنين هيكل، 

الحالي في مصر، حول إيران والمملكة العربية السعودية، والتي أثارت غضب الكثيرين  المحسوب على النظام

داخل أوساط السياسة والحكم في المملكة العربية السعودية؛ كلها تعود إلى بعض المواقف التي أخذها خادم 

خص اإلخوان فيما ي –على وجه الخصوص  –الحرَمْين الشريَفْين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

المسلمين، والسيما إخوان اليمن وحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، التي تتهمها بعض الدوائر داخل الحكومة 

 المصرية، بدعم العنف في شمال شبه جزيرة سيناء.

اليمن، وكان الباعث األساسي لهذه التحوالت لدى الرياض؛ هو االتفاق النووي اإليراني مع الغرب، والتطورات في 

والمرتبطة كذلك بملف الصراع اإلقليمي القائم منذ عقود بين المملكة العربية السعودية وإيران؛ حيث تريد 

 الرياض تكوين تحالًفا ُسنِّيًّا لمواجهة التمدد اإليراني.

س وهو كان السبب الرئيسي وراء العملية العسكرية التي دعت إليها المملكة، في اليمن، والمستمرة منذ مار

الماضي، والتي استهدفت إقصاء الحوثيين المدعومين من إيران عن ساحة السلطة التي اغتصبوها في اليمن، 

 م.5102في أغسطس 

السعودية بالنسبة للطرَفْين، في ظل الظروف الراهنة التي تمر  –وعلى حساسية وأهمية العالقات المصرية 

ها القومي، سواء ما يخص التحوالت الراهنة في العالقات بها المنطقة، ومواجهة الرياض ألكثر من تهديد ألمن
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اإليرانية، وملف اإلرهاب الذي يمثله تنظيم الدولة؛ تدخل الحرس القديم داخل منظومة الحكم في  –الغربية 

المملكة، وقام بسلسلة من االتصاالت تمخضت عما ُيعرف بـ"إعالن القاهرة"، الذي تم خالل زيارة وزير الدفاع 

 يوليو الماضي. 21لي العهد، األمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، يوم وولي و

 جاءت بنود االتفاق على النحو التالي:

 . تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة.0

 . تعزيز التعاون المشترك واالستثمارات في مجاالت الطاقة والربط الكهربائي والنقل.5

 التكامل االقتصادي بين البلَدْين والعمل على جعلهما محوًرا رئيسيًّا في حركة التجارة العالمية. . تحقيق2

 . تكثيف االستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة.2

المصلحة  . تكثيف التعاون السياسي والثقافي واإلعالمي بين البلَدْين لتحقيق األهداف المرجوة في ضوء2

 المشتركة للبلَدين والشعَبْين الشقيَقْين، ومواجهة التحديات واألخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة.

 . تعيين الحدود البحرية بين البلَدْين.6

ثم جاء قرار مجلس الدفاع الوطني المصري، بتمديد مهمة عمل القوات المصرية المشاركة في العملية 

يمن، التي تقودها المملكة، ثم مشاركة ولي ولي العهد في حفل تخرج دفعة جديدة من العسكرية الراهنة في ال

الكلية الحربية المصرية، وافتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس؛ لكي يقول إن العالقات بين البلدين، قد 

 لمغرب.تمت استعادتها، وخصوًصا بعد إبعاد الحرس القديم، للملك سلمان، في إجازة في فرنسا وا

وبشكل عام، مالت القنوات والصحف السعودية إلى تأييد المواقف المصرية ولكن كان هناك بعض المقاالت 

والمواد التي انتقدت الحملة اإلعالمية المصرية على المملكة، والتي تفاعلت بشكل كبير بعد لقاء الملك سلمان 

 داء هذا األخير لمناسك العمرة يوليو الماضي.مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالل أ
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في المقابل، لم يقتصر تناول اإلعالم السعودي، بوسائطه المختلفة، الورقية واإللكترونية والفضائية، فيما 

يخص الشأن المصري بطبيعة الحال، على العالقات بين القاهرة والرياض؛ حيث كانت هناك الكثير من القضايا 

 لشأن المصري والنظرة السعودية له، مثل افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس.األخرى المتصلة با

كما كان هناك اهتمام كبير ببعض القضايا المتصلة بالشأن العربي االستراتيجي، بعضها يرتبط بمصر 

ت والعالقات مع الرياض، أهمها تطورات األوضاع في اليمن، بعد تحرير عدن من سيطرة الحوثيين، وتطورا

 األوضاع لجهة إيران بعد االتفاق النووي األخير.

 

 :على التقريرإحصائية وموضوعية نظرة 

يقدم هذا التقرير قراءة في القضايا األبرز التي تناولها اإلعالم السعودي بمستوياته الثالث: الورقي،  -

 اإللكتروني، الفضائي.

مضامين للتعاطي معها تركيًزا على األخبار ويستعرض االتجاهات العامة نحو هذه القضايا، وتوصيات و -

المصري المشترك، أو الشأن السعودي الذي يمكن أن ينعكس على  –والمقاالت المتعلقة بالشأن السعودي 

 .5102أغسطس  2يوليو وحتى  21مصر، أو المنطقة عامة، بشكل استراتيجي، وذلك خالل الفترة بين 

 

 

 

 

 



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات       5   2015/8/8

 

 المواد على المصادر مجتمعة:وفيما يلي جدول يوضح توزيع هذه 

 (0جدول رقم )

 مالحظات النسبة العدد نوعية المادة م

بعضها ُنِشَر على الموقع اإللكتروني  %22 88 مقاالت 0

 لقناة "العربية" وقناة "اإلخبارية"

بعضها ُنِشَر على الموقع اإللكتروني  %52 21 تقارير ومواد إخبارية 5

"اإلخبارية"، لقناة "العربية" وقناة 

وبعضها تقارير إخبارية مصورة على 

 اليوتيوب لكال القناَتْين

 ---- %50 25 تحقيقات وحوارات 2

 الهاشتاجات تتضمن مئات التعليقات %01 51 تويتات 2

 --- %011 511 اإلجمالي:

 

 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودية وكثافة التغطية:

المهمة ذات الطابع االستراتيجي التي تناولها اإلعالم السعودي، سواء على المستوى السياسي تنوعت القضايا  -

 الداخلي، أو على المستوى الخارجي، الذي يمس إقليم المشرق العربي.

هناك عدد من المالحظات المهمة في هذا المجال، األول أن التحفظ كان السمة الرئيسية لوسائل اإلعالم  -

ضائية السعودية، وفق مبدأ التوجيه الذي تمارسه السلطات السعودية، بينما كانت المصادر الورقية والف
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اإللكترونية أكثر حرية في إبداء الرأي وتناول القضايا المطروحة بعيًدا عن اتجاهات الدولة الرسمية في هذا 

 اإلطار.

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

 السعودية:

 على المستوى السياسي الداخلي: -

. قرار وزير التعليم السعودي، الدكتور عزام الدخيل، بافتتاح فصول لتحفيظ القرآن الكريم في مدارس 0

 التعليم العام، والجدل الذي عرفه القرار، بين التياَرْين الليبرالي واإلسالمي.

الموقف من تيارات اإلسالم السياسي، وخصوًصا اإلخوان المسلمين، وكان من المالحظ استمرار الهجوم على  .5

اإلخوان المسلمين، من جانب بعض ُكتَّاب الرأي، وخصوًصا في صحف "الحياة" و"الشرق األوسط" و"العرب"، التي 

 داخل المملكة. تصدر في لندن، وصحيفة "الرياض" و"الوطن"، الواسعتا االنتشار في

 على المستوى السياسي الخارجي: -

. االنفاق النووي اإليراني الغربي، وما يتصل به في صدد تحوالت السياسة األمريكية في المنطقة، وتبعات ذلك 0

على األمن القومي السعودي والخليجي، وشمل التناول جولة وزير الدفاع األمريكي، آشتون كارتر، ووزير الخارجية 

 يكي، جون كيري إلى المنطقة، لطمأنة الحلفاء الخليجيين والعرب.األمر

. األوضاع في اليمن، وتطورات العملية العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية هناك، وارتباطها 5

اإلقليمي بتحالفات السعودية اإلقليمية، مع مصر، وتركيا، والقوى السُّنِّيَّة األخرى، في مواجهة المشروع 

 اإليراني.
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. تطورات األوضاع في سوريا، والتحوالت الحاصلة في المواقف اإلقليمية، وخصوًصا بعد تصاعد األزمة األخيرة 2

بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وبدء تركيا لحملة عسكرية في شمال سوريا والعراق، وفتح تركيا قاعدة 

 ه الواليات المتحدة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.أنجرليك، أمام التحالف الدولي الذي شكلت

والمالحظة األبرز في هذا الملف، تأكيد المسئولين السعوديين على مواقف المملكة الثابتة من أنه ال يوجد 

 مستقبل لنظام الرئيس السوري، بشار األسد.

ك ملف مكافحة اإلرهاب، والحوادث األمنية . الفوضى اإلقليمية، ودور المملكة في التصدي إليها، ويشمل ذل2

 األخيرة التي شهدتها المملكة.

. الموقف من تركيا؛ حيث وجَّهت المصادر السعودية، وُكتَّاب الرأي، وعلى وجه الخصوص الُكتَّاب الشَّوام في 2

 تها األخيرة ضدصحيفة "الحياة" اللندنية، انتقادات حادة للسياسة التركية في المنطقة، بعد بدء أنقرة لحمل

حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا والعراق، ووجهوا اتهامات مباشرة لتركيا بدعم "داعش" والتنظيمات 

 "اإلرهابية" األخرى في سوريا، والتي طالت بأذاها المملكة في اآلونة األخيرة.

 مختلف هذه القضايا:والجدول والشكل التاليان يوضحا اتجاهات التناول الغالبة وكثافة التغطية ل

 (5الجدول رقم )

كثافة  القضية م

 التغطية

عدد 

 )*(المواد

 اتجاهات الرأي

 القضايا الداخلية

قرار وزير التعليم بشأن فصول  0

 تحفيظ القرآن الكريم

متوسطة عدا 

 عالية -تويتر"

غالب االتجاه السلبي في تناول القرار،  8

 بالمائة 61بنسبة 
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اإلسالم الموقف من تيارات  5

السياسي وخصوًصا اإلخوان 

 المسلمين

غلب االتجاه السلبي إزاء التيارات  9 متوسطة

الصحوية، ولكن بنسبة أقل من 

 الفترات السابقة

 القضايا الخارجية اإلقليمية والدولية

سلبي بالكامل من االتفاق مع التركيز  52 عالية االنفاق النووي اإليراني الغربي 0

مخاطره اإلقليمية في على إبراز 

إفساح المجال إمام إيران للتوسع 

وممارسة أشكال من العنف واإلرهاب 

ضد األنظمة والدول الموجودة، وكان 

 الوضع في البحرين حاضًرا

دعم كامل للعملية العسكرية هناك  09 عالية األوضاع في اليمن 5

مع رفض ألية مقترحات في صدد 

إال تسوية مع الحوثيين، على األقل 

بعد إلقاء السالح والخروج من 

 صنعاء

متوسطة إلى  تطورات األوضاع في سوريا 2

 عالية

سلبي بالكامل إزاء النظام السوري،  06

ولكن كان هناك تراجع في فكرة 

دعم المعارضة المسلحة بسبب 
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تنامي اإلرهاب الداعشي الموجه 

 للداخل السعودي في اآلونة األخيرة

والسياسات الفوضى اإلقليمية  2

 السعودية تجاهها

كان هاجس اإلرهاب هو البارز في  08 عالية

التناول، وركَّزت اآلراء على ضرورة 

دعم المملكة في سياساتها األمنية 

الداخلية، ومواقفها اإلقليمية، 

 ودعم التحالف مع مصر

سلبي بالكامل، وانتقد كتاب الرأي  2  الموقف من تركيا 2

السعوديين في المصادر اللندنية، 

المواقف التركية األخيرة، واتهموها 

 باستغالل األزمة لتصفية 

حسابات تخص الحزب الحاكم 

والرئيس أردوغان مع األكراد 

وخصومه السياسيين من اليسار، 

 مع اتهامات صريحة بدعم "داعش"
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 ابق:مالحظات على المحتوى الس

بالمائة،  92. اتجاهات التناول، عدا "تويتر"، وصحف شبه مستقلَّة مثل "سبق"، تبنَّت مواقف مؤيدة بنسبة 0

لمواقف السلطات الحاكمة، باعتبار عنصر التوجيه الواضح القائم في اإلعالم السعودي، وسيطرة الدولة 

في األصل تابع للحكومة السعودية مباشرًة، مثل  قانونيًّا وإداريًّا وسياسيًّا، على وسائل النشر، بينما بعضها

 قناة "العربية"، وقناة "اإلخبارية".

. فيما يخص بيان التحول في لغة الخطاب، ما بين الثبات، والتغيُّر، سواء بالتراجع، أو التصاعد؛ يمكن من 5

 خالل تحليل مضمون المواد المرصودة، الخلوص باآلتي:

 تغير بالتصعيد في المواقف السلبية. تركيا وإيران: -

 ثبات في الموقف. سوريا: -

تغير بالتراجع في مستوى المواقف السلبية، في ظل تحوالت مواقف  التيار الصحوي واإلخوان المسلمين: -

الملك سلمان على وجه الخصوص، على خلفية الوضع في اليمن، وفيما يخص الملف النووي اإليراني، ولكن ظل 

 سلبيًّا، وخصوًصا فيما يتعلق بالموقف من إخوان مصر.الموقف 

 تغيُّر بالتصعيد في المواقف السلبية، عقب االتفاق مع إيران. العالقات مع الواليات المتحدة: -
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 القضايا المصرية األهم محل االهتمام واالتجاهات العامة نحوها:

المواد التي تناولت الشأن المصري بالكثير من المواد حفلت الصحف والمصادر السعودية األخرى، بالعديد من  -

 التي يمكن الخلوص منها بدالالت فيما يخص الهدف الرئيسي من هذا التقرير.

 وكانت أهم مكونات محتوى التناول:

 السعودية. –. العالقات المصرية 0

 . مشروع قناة السويس الجديدة.5

 ليمن واإلخوان المسلمين.. الملفات اإلقليمية ذات التقاطع، وخصوًصا ا2

 . األوضاع الداخلية في مصر.2

مالت غالبية التغطيات اإلخبارية ومواد الرأي إلى التأكيد على أن الفترة األخيرة شهدت سلسلة من اللقاءات  -

السعودية، عالجت بعض المشكالت التي ظهرت وعكست تحواًل نوعيًّا في طبيعة العالقات بين  –المصرية 

 تجاه نمط أكثر تطوًرا من أنماط التحالفات االستراتيجية.البلدين با

 –العالقات المصرية ويقول الكاتب محمد سعد أبو عامود في "الحياة" اللندنية، في مقال له، بعنوان: "

أغسطس: إنه "جاءت هذه اللقاءات لتضع حدًّا لما  2، بتاريخ (1)"السعودية: اقتراب استراتيجي ونهج تكاملي

في إشارة إلى قطر وتركيا واإلخوان ل إعالم تديرها وتحركها وتمولها جهات ودول معروفة )رددته وسائ

(، من حدوث تراجع في مستوى هذه العالقات بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم. وعبر المسلمين

جديدة من الكلية عن هذا الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قال في خطابه أثناء االحتفال بتخريج دفعة 

الحربية موجها حديثه إلى ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي األمير محمد بن سلمان: "كان الزم تكون معنا 

 اليوم لنوجه رسالة ليس الى السعودية ومصر فحسب لكن لدول الخليج وللدول العربية وهي لن ترونا إال مًعا".

                                  
)1 (.http://alhayat.com/Opinion/Writers/10363699 

http://alhayat.com/Opinion/Writers/10363699
http://alhayat.com/Opinion/Writers/10363699
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الذي تضمن تأكيد الجانبين وحرصهما على بذل الجهود 2رة" نتج من هذه التفاعالت صدور "إعالن القاه -

الرامية إلى تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة والعمل مًعا على حماية األمن القومي العربي، ورفض محاوالت 

 التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

الخاص في مصر، والمحسوبة على النظام، لكن كان للحملة اإلعالمية التي تصاعدت في بعض وسائل اإلعالم  -

وتصريحات الكاتب محمد حسنين هيكل، حول المملكة العربية السعودية وإيران؛ كان لها وقٌع على بعض 

الُكتَّاب السعوديين، ومن بينهم داوود الشريان، الذي كتب في زاويته "أضعف اإليمان"، في "الحياة" اللندنية، 

"، من بين ما جاء فيها: "اإلعالم المصري، الذي رسالة إلى اإلعالم المصري: "أغسطس، مقااًل بعنوان 2يوم 

استهدف السعودية خالل األسابيع الماضية، لم يطرح قضية، ومارس التجني، وعاود اللغة العشوائية ذاتها 

ي حملة التي يكررها كلما تغيرت الخواطر تجاه السعوديين. لكن اإلعالم اآلخر تبرع بوضع أسباب لم ترد ف

 اإلعالم المصري، ومنها موقف القاهرة من األزمة السورية، والحرب في اليمن".

 «حماس»ويضيف الكاتب: "وحديث الصحافي محمد حسنين هيكل مع صحيفة "السفير" اللبنانية، وزيارة وفد 

يًدا، للسعودية برئاسة خالد مشعل. وموقف مصر من األزمة السورية وضرورة حلها بطرق سياسية ليس جد

حين  5102أيار )مايو(  56وقد عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار مع جريدة "الشرق األوسط" في 

 كان مرشًحا للرئاسة، وأكد في الحوار على الحل السياسي".

اما عن اليمن؛ فقد قال الشريان: "وفي اليمن فإن السعودية تتفهم حساسية الموقف المصري القديمة من 

لف، وهي تكتفي من مصر بمشاركتها في الحصار البحري، والموقف السياسي الداعم للتحالف. أما حديث هذا الم

هيكل فهو جزء من الحملة وليس سببًا في األزمة، فضاًل عن أن رأي هيكل في السعودية ليس جديدًا. أما زيارة 

                                  
(2). http://alhayat.com/Opinion/Dawood-Al-Sheryan/10364682 

http://alhayat.com/Opinion/Dawood-Al-Sheryan/10364682
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وصاية على السياسة السعودية، ، فيصعب جعلها سببًا، ألن هذا يعني أن مصر تحاول أن تمارس «حماس»وفد 

 وهذا يصعب تصوره، فضاًل عن قبوله".

السعودية في اآلونة األخيرة، وما تناوله في صدد الحملة  –كلمات الشريان تلخص صورة العالقات المصرية 

اإلعالمية، وحديث هيكل يوضح أن هناك الكثير من األمور التي ال يصرح بها الُكتَّاب السعوديين، استجابة 

 لموقف السلطات الحاكمة في توجيه اإلعالم.

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

 (2الجدول رقم )

 القضية م
كثافة 

 التغطية

عدد 

 )*(المواد
 اتجاهات الرأي

0 
 -العالقات المصرية 

 السعودية
 21 عالية

إيجابيًّا، مع التأكيد على الغالب العام كان 

عالقة الشراكة االستراتيجية بين الجانبين، 

وذلك الحتواء التصعيد اإلعالمي والدبلوماسي 

 المتبادل

5 
مشروع قناة السويس 

 )**(الجديدة

متوسطة 

 إلى أدنى
51 

الغالب العام كان "يشيد" بالمشروع، ويؤكد 

 على أهميته

2 
الملفات اإلقليمية ذات 

 التقاطع

متوسطة 

 إلى أعلى
21 

االتجاه كان محايًدا في التناول، وكان التركيز 

كان على ملفَّْي إيران واليمن، وكانت اإلشارات 
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في غالبيتها أن الموقف المصري داعم 

 للمواقف السعودية

2 
األوضاع الداخلية في 

 مصر
 01 متوسطة

كان هناك تحفظ في تناول األوضاع الداخلية 

المواد التي تناولت هذا  في مصر، ولكن غالبية

الشأن، كانت تدعم مواقف وسياسات النظام، 

ولكن البعض، بنسبة عشرة بالمائة، دعوا 

لمصالحة شاملة في مصر، مع إشارة بعضهم 

 إلى اإلخوان المسلمين، في ذلك

 مادة. 011)*( عدد المواد هو ذاته نسبتها، ألن عدد المواد المختارة 

 خدمة في المقاالت والمواد السعودية.)**( وفق المصطلحات المست

 (2الشكل رقم )

 

0
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35

40

-العالقات المصرية 
السعودية

يدةمشروع قناة السويس الجد الملفات اإلقليمية ذات 
التقاطع

راألوضاع الداخلية في مص

قضايا مصر والعالقات مع المملكة في اإلعالم السعودي

السعودية-العالقات المصرية  مشروع قناة السويس الجديدة الملفات اإلقليمية ذات التقاطع األوضاع الداخلية في مصر
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 مالحظات على المحتوى السابق:

في ظل األوضاع األمنية  –. هناك مصالح قوية تجمع ما بين المملكة العربية السعودية ومصر؛ ال تسمح 0

 والسياسية الراهنة في المنطقة العربية، بأي انفصال في المواقف بين البلَدْين.

ذلك حتى في مواقف الملك سلمان، الذي يختلف في مواقفه من اإلخوان المسلمين عن الحرس  ولقد بدا

القديم في داخل النظام السعودي، حيث إن الملك سلمان، بالرغم من استضافة المملكة لعدد من رموز إخوان 

عل، صيًّا مع خالد مشاليمن، واستقباله لزعيم حركة النهضة اإلسالمية التونسية، راشد الغنونشي وتواصله شخ

رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"؛ فإنه لم يتواصل بالمطلق مع أيٍّ من إخوان مصر، ورفض استقبال 

 بعضهم خالل الوساطات التي قام بها الغنوشي.

. اإلعالم السعودي موجه، وبالرغم من أنه يمكن من خالل هذا التوجيه معرفة اتجاهات مواقف وسياسات 5

والدولة؛ إال أنه ال يمكن منه استشفاف حقيقة مواقف واتجاهات الرأي العام والوسط اإلعالمي تجاه مصر النظام 

والقضايا األساسية المطروحة؛ حيث ال يكتب الُكتَّاب والمصادر السعودية مواقفهم الحقيقية، وإنما ما يريده 

"تويتر" والمصادر المستقلة، مثل "سبق"،  منهم النظام، وهو ما يبدو عند مقارنة مواقف المواد المنشورة في

 و"العرب" اللندنية على سبيل المثال.

السعودية، والملفات اإلقليمية ذات الصلة، قرار مجلس  –. تضمن التناول، فيما يخص العالقات المصرية 2

ادر الدفاع الوطني بالتجديد للمشاركة العسكرية المصرية في باب المندب؛ حيث تناولته الصحف والمص

 السعودية بشيء كثير من التقييم اإليجابي؛ كداللة على متانة العالقات بين البلَدْين.
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 أهم االستنتاجات:

. من المتوقع خالل المرحلة القادمة، استمرار الدعم السعودي لمصر، وللنظام المصري، سواء على المستوى 0

ًعا للظروف الراهنة، ولكن لن يكون الدعم السياسي أو االقتصادي، والتنسيق في المواقف اإلقليمية، تب

االقتصادي في ذات المستوى، في العاَمْين اللَذْين تليا االنقالب، لجهة منح وهبات مالية وعينية، وخصوًصا 

 الوقود؛ حيث سوف يأخذ الدعم بعد ذلك صورة التمويالت لمشروعات مشتركة.

أو الدبلوماسيين والمستوى السياسي األكبر، على متانة . بالرغم من تأكيدات كال الطرفين، سواء اإلعالميين 5

العالقات بين البلدين، إال أنه لوحط فيما يخص تغير الموقف داخل المملكة من مصر؛ أن هناك تراجع في 

 مستوى التأييد.

مواد ويبدو ذلك من خالل عدد من األمور، من بينها التعليقات التي على "تويتر"، والتعليقات التي ترد على ال

 المقالية المنشورة في الصحف والمصادر السعودية.

 وأهم وجه في المحتوى الذي تم رصده في هذا التحول:

 تحوُّل مصر إلى عبء مادي وسياسي على المملكة. -

 مصلحة السعودية تقتضي تهدئة وتقارب مع إيران وليس مع مصر. -

توجيه االهتمام إلى الملفات األكثر تهديًدا لألمن  الضغوط السياسية واألمنية الراهنة على المملكة تستوجب -

 القومي السعودي، مثل سوريا واليمن، بداًل من دعم النظام في مصر.

. في المقابل، هناك دعوات وضغوط متزايدة على النظام السعودي من أجل تحسين العالقات مع اإلخوان 2

تعلق بتوسع المشروع اإلقليمي اإليراني، وتهديده المسلمين على خلفية التطورات الراهنة في اليمن، وفيما ي
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للجوار السعودي، في كل من سوريا والعراق، واألزمة في البحرين، وكذلك تمدد التنظيمات "اإلسالمية"، 

 الراديكالية، مثل "داعش"، والتي نفذت عمليات تفجير مؤثرة في المملكة، في الفترة األخيرة.

 

 القضايا: توصيات ومضامين للتعاطي مع هذه

. هناك المزيد من الحاجة للتواصل مع رموز األسرة الحاكمة والرموز المؤثرة في الوسط األكاديمي واإلعالمي في 0

المملكة، من أجل إيصال وجهات نظر القوى الداعمة لإلصالح والتغيير في مصر، وإيصال حقيقة األوضاع في 

 االنقالبية.مصر، واالنتهاكات التي تقوم بها السلطات 

. اعتماد سياسة إعالمية واسعة تتضمن إطالق صحيفة إلكترونية، وعدد من الـ"هاشتاج" الدائمة التحديث، 5

لنقل وجهات نظر القوى المتبنية رسالة اإلصالح والتغيير في مصر، سواء فيما يخص األوضاع في مصر، أو 

 السعودية. –الحقائق التي يجب أن تحكم العالقات المصرية 

 . تنشيط مشروع الرموز المجتمعية، وتحسين قدرتهم على النشر في وسائل اإلعالم السعودية المختلفة.2

. القيام بدراسات رصدية أكثر توسًُّعا لما يتم تداوله في اإلعالم السعودي في هذه الموضوعات جميًعا، من 2

 أجل تحسين القدرة على إخراج خطاب معاكس.

مضاد على الجانب المتعلق بحقوق اإلنسان وانتهاكاتها، والسيما في حق النساء . التركيز في التناول ال2

والمرضى وكبار السن، وكذلك التجاوزات في حق أصول الدين وثوابته، ويكون هذا الملف مشفوًعا بالوسائط 

 المرئية والمسموعة التي تؤكده.

 


