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 تحليل اتجاهات اإلعالم السعودي

 م5112سبتمبر  91 تقرير

 موجز تمهيدي:

القول إن هناك عدة أمور رئيسية فيما يتعلق بما تناوله اإلعالم السعودي، بمصادره المختلفة،  يمكن

 (:5112سبتمبر  11-11من قضايا، خالل الفترة التي يغطيها التقرير )

األمر األول: حادثة الحرم النبوي الشريف، وكيفية التعامل معها من جانب السلطات السعودية، ومستوى 

مفروض لذوي الضحايا، وقرارات خادم الحرَمْين الشريَفْين، الملك سلمان بن عبد العزيز التعويضات ال

آل سعود، في هذا اإلطار. وبدا وأن المصادر السعودية قد بدأت حملة "عالقات عامة" لتحسين الصورة 

قتها الذهنية عن أداء السلطات الرسمية خالل موسم الحج، بعد الضربة اإلعالمية القاصمة التي تل

 مصاب تقريًبا. 011ضحية، و 111السلطات السعودية بسبب حادثة سقوط الرافعة، والذي أدى إلى 

األمر الثاني يخص السياسة الروسية الجديدة في المنطقة، وخصوًصا فيما يتعلق بالموقف من الرئيس 

سد ي تقديمه لألبوتين ف -السوري بشار األسد، والدعم العسكري والسياسي الصريح، الذي بدأت روسيا 

في اآلونة األخيرة، فيما تعارض الرياض بشدة، بقاء األسد في الحكم في أية ترتيبات لتسوية األزمة 

 السورية.

السعودية، والتي يبدو أنها قد وصلت إلى نقطة من "الثبات"؛  –األمر الثالث: يتعلق بالعالقات المصرية 

ل في الموقف من الموضوع السوري والسياسة فال هي تتجه إلى أفق أزمة بسبب االفتراق الحاص

الروسية الجديدة في المنطقة، وال هي في ذات مستوى التقارب القديم الذي كان قائًما طيلة الفترة 

 الماضية.

األمر الرابع: قضية اليمن؛ حيث شهدت الفترة األخيرة تطورات سياسية عدة، من بينها العودة الجزئية 

، وبدء التحالف العربي لعمليات برية واسعة النطاق في إب ومأرب، وجنوب لحكومة خالد بحاح إلى عدن

 صنعاء، مع تكثيف العمليات العسكرية الجوية ضد صنعاء ومواقع الحوثيين في شمال اليمن.
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 نظرة إحصائية وموضوعية على التقرير:

موزعة بين ثالثة تصنيفات مصدرًا،  11، من خالل 5112سبتمبر  11و 11يتناول التقرير الفترة بين )

 رئيسية، وهي:

 المصادر الورقية، وعددها ثمانية:. 1

 الرياض

 الجزيرة

 اليوم

 عكاظ

 الحياة

 الوطن

 الشرق األوسط

 المنورةالمدينة 

 المصادر اإللكترونية، وعددها أربعة:. 5

 الشرق

 سبق

 "تويتر"

 موقع "إيالف"

 المصادر الفضائية، وعددها خمسة:. 0

 القناة اإلخبارية الرسمية

 قناة العربية

 اة "روتانا خليجية"قن

 قناة "روتانا مصرية

قناة "إم. بي. سي مصرية"
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 مادة، تم اختيارها مناصفًة بين تصنيَفْين رئيسيَّين: 181وشمل التقرير رصد 

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

 مادة. 121والقضايا والتطورات اإلقليمية األهم، ذات التأثير على األوضاع في مصر بعدد مواد، 

 مادة. 01السعودية، وتفاعالتها المختلفة، بشكل مباشر، بعدد مواد  –العالقات المصرية  -

 (1جدول رقم )

 

 مالحظات النسبة العدد نوعية المادة م

ُنِشَر على الموقع اإللكتروني لقناة "العربية" بعضها  %21.5 82 مقاالت 1

 وقناة "اإلخبارية"

تقارير ومواد  5

 إخبارية

بعضها ُنِشَر على الموقع اإللكتروني لقناة "العربية"  01.3% 22

وقناة "اإلخبارية"، وبعضها تقارير إخبارية مصورة 

 على اليوتيوب لكال القناَتْين

تحقيقات  0

 وحوارات

52 10.9% ---- 

 الهاشتاجات تتضمن مئات التعليقات %8.0 12 تويتات 2

 --- %111 181 اإلجمالي:
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 (1الشكل رقم )

 

 
 

 جلسة مجلس الوزراء:

ُيعتبر هذا البند أحد أوجه التطوير التي شهدها التقرير في هذا العدد ؛ حيث نقدم تقريًرا موجًزا عن جلسة 

القضايا التي تمت مناقشتها خاللها، والقرارات التي تم اتخاذها، في  مجلس الوزراء السعودي األسبوعية، وأهم

 إطار مجاالت اهتمام التقرير:

كانت قضية الالجئين السوريين، واالتهامات الموجهة للمملكة بإهمالهم، على رأس بنود جدول أعمال  -

 الجلسة.

مناقشته، واإلجراءات الُمتخذة لتفادي تكرار مثل أزمة حادثة الرافعة في الحرم كانت البند الثاني الذي تمت  -

 هذا الحادث.

زيارة الملك سلمان، والتي تم توصيفها بأنها ناجحة خالل الجلسة، كانت البند الثالث الذي تمت مناقشته،  -

وتم التأكيد على أن "المباحثات التي عقدها )الملك سلمان( مع الرئيس األمريكي السيما ما يتعلق منها 

بين البلَدْين؛ ستسهم في تعميق العالقات ومتانتها وفي تعزيز  51راكة االستراتيجية الجديدة للقرن الـبالش

 أواصر التعاون المشترك".
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عملية "إعادة األمل" في اليمن، وجهود المملكة في الحرب هناك، كما تم تأبين الضحايا الذين يسقطون  -

 حاربة في اليمن.بشكل شبه يومي على الحدود أو من القوات الم

الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته األعمال المصرفية  -

باألنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك 

 الستكمال اإلجراءات الالزمة لذلك.

 ستعدادات من قبل القطاعات الحكومية واألهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.الخطط واال -

 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودية وكثافة التغطية:

 على المستوى السياسي الداخلي: -

 . استعدادات موسم الحج.1

 . فيروس كورونا.5

 . األمن الداخلي ومكافحة اإلرهاب.0

 سيئة.. األحوال الجوية ال2

 . االستعدادات الخاصة باليوم الوطني.2

 على المستوى السياسي الخارجي: -

 . الحرب في اليمن.1

 . التطورات الروسية فيما يخص المشهد السوري.5

. األحوال اإلنسانية في الداخل السوري وعمليات التهجير وتغيير التركيبة السكانية للبلد، وتم استخدام 0

 و"تهجير" لوصف األوضاع في سوريا.مصطلحات مثل "أفغنة" 

. األزمة الحالية في تركيا، والحرب مع حزب العمال الكردستاني، ومال النص الصحفي في المصادر السعودية، 2

 إلى االتفاق على توصيف ما يجري في تركيا على أنه "حرب أهلية"

 وقف المملكة من األزمة.. مشكلة الالجئين السوريين، والمشكالت التي يواجهونها في أوروبا، وم2

. سوق النفط العالمي وموقف المملكة من تطوراته، بعد عودة سعر البرميل إلى النزول عن مستوى الخمسين 3

 دوالر.
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 الجداول واألشكال التالية توضح اتجاهات التناول الغالبة وكثافة التغطية لمختلف هذه القضايا:

 (5الجدول رقم )

كثافة  القضية م

 التغطية

 اتجاهات الرأي ومالحظات النسبة عدد المواد

 القضايا الداخلية

. في غالبية هذه المواد، والتي كانت من بينها مادة  %15 18 مرتفع جدًّا استعدادات موسم الحج 1

معتبرة الصحف الورقية، كان التناول يتعلق بأداء 

األجهزة الرسمية، أو متابعة الموقف فيما يخص البند 

 المستوى اإلحصائي والخبري العادي. المعني، على

. كثافة التغطية مقاسة بنسبة المواد التي تتناول البند 

إلى نسبة المواد المتعلقة بالقضايا الداخلية، وهي هنا 

 مادة. 11

 %11.0 11 مرتفع فيروس كورونا 5

 %11.1 13 مرتفع األمن الداخلي ومكافحة اإلرهاب 0

متوسط إلى  األحوال الجوية السيئة 2

 مرتفع

15 8% 

طفيف إلى  استعدادات اليوم الوطني 2

 متوسط

1 2.1% 

 القضايا الخارجية اإلقليمية والدولية

الرسالة الرئيسية هي الحفاظ على  %10.0 51 مرتفع جدًّا الحرب في اليمن 1

 وحدة اليمن والحكومة اليمنية

 

كثافة التغطية 

مقاسة بنسبة 

المواد التي تتناول 

البند إلى نسبة 

المواد المتعلقة 

بالقضايا الخارجية، 

 مادة 81وهي هنا 

التطورات الروسية فيما يخص  5

 المشهد السوري

هناك شكل من أشكال الميل من  %10.0 51 مرتفع جدًّا

بعض األطراف لتأييد الموقف 

 الروسي بسبب الخذالن األمريكي

األحوال اإلنسانية في الداخل  0

وعمليات التهجير السوري 

 وتغيير التركيبة السكانية

 تداخل مع ملفات أخرى %11 12 مرتفع

انتقادات حادة ألردوغان وتحمليه  %3.1 11 متوسط األزمة الحالية في تركيا 2

وسياساته مسئولية األزمة الحالية 

 في تركيا

في التأكيد على الدور السعودي  %2.0 8 متوسط مشكلة الالجئين السوريين 2

 تقديم الدعم

سوق النفط العالمي وموقف  3

 المملكة من تطوراته

التأكيد على قدرة المملكة على  %2.1 1 متوسط

 استيعاب االنخفاضات

 --- %111 121 اإلجمالي:
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 ( القضايا الداخلية5الشكل رقم )

 

 
 

 ( القضايا الخارجية5الشكل رقم )
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 مالحظات على المحتوى السابق:

 يتعلق بموسم الحج:. فيما 1

امتألت الصحف السعودية بالكثير من المواد التي تتناول استعدادت المملكة إلنجاح موسم حج هذا العام، مع 

تكثيف الحديث عن ومشروع توسعة المسجد الحرام التي ستزيد الطاقة االستيعابية للحجاج ثالثة أضعاف 

حات المتاحة للحجاج في المشاعر المقدسة، إضافة إلى عمَّا كانت عليه في األعوام الماضية، وزيادة المسا

اكتمال معظم الطرق الدائرية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتنفيذ المرحلة األخيرة من النقل الترددي 

 في المشاعر، والمشروعات التطويرية األخرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وي الستعراض قوات أمن الحج واألجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج كذلك كان هناك اهتمام بالحفل السن -

 هـ.1203المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 

 تأكيدات على منع استغالل موسم الحج "ألغراض سياسية أو دعائية ألية جهة كانت". -

ير أعمال وخطط الحج لهذا العام، أكد أكثر فيما يتعلق بسقوط الرافعة بالمسجد الحرام، وتأثير ذلك على س -

من مسئول سعودي، ومنهم األمير محمد بن نايف، أن هذه الحادثة تمت معالجتها بما صدر حيالها من توجيهات 

للملك سلمان، وأنه قد "تالشت آثارها في زمن قياسي"، و"لن تؤثر هذه الحادثة بأي حال من األحوال على خطط 

 تها الجهات المعنية والتي تأخذ في الحسبان ما يطرأ من حاالت".وبرامج الحج التي أعد

تصريح لألمير محمد بن نايف حول تمكين القادمين من اليمن، من أداء الحج هذا العام، وأوضح أن المملكة  -

تعمل على "تسهيل إجراءات دخولهم إلى المملكة وتمكينهم من أداء مناسكهم أسوة بإخوانهم المسلمين من 

ف دول العالم"، ولكنه أضاف: "الذي يعيق حجهم في واقع الحال هي أعمال الحوثيين وأعوان نظام علي مختل

عبد اهلل صالح الذين ألحقوا الضرر بأمن اليمن وسالمة أبنائه واستقرارهم، ويحاولون أن يجعلوا من مآسي 

 الشعب اليمني الذين هم السبب الرئيس فيها".

رهاب على المستوى الداخلي؛ كان هناك تركيز على الضربات االستباقية في فيما يخص قضية مكافحة اإل -

 العمليَتْين األخيرَتْين بالرياض إلحباط مخططات إرهابية.
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 . أزمة الالجئين السوريين:5

كان تبني الرواية الرسمية األخيرة حول "جهود المملكة في رعاية الالجئين السوريين الفًتا، فتحت عنوان  -

"المملكة تحتض السوريين"، دافعت صحيفة "الوطن" السعودية في افتتاحية لها، عن دور المملكة في 

 استضافة الالجئين السوريين والمحافظة على هويتهم وأنها:

"لم تعتد من قبل أن تضّخم ما تقدم من مساعدات خاصة لألشقاء، فأخالقها اإلسالمية والعروبية تجعلها 

 ّنة".تقدم وتعطي من غير م

 وتحذر االفتتاحية من أن استقبال السوريين في أوروبا وغيرها:

"على أساس منحهم جنسيات الدول التي لجأوا إليها فقد يسهم في دعم من يخططون إلفراغ سورية من سكانها 

 وإحالل غيرهم، عبر خروجهم الجئين، وإضعاف احتماالت عودتهم".

ج عن السبب وراء هجرة السوريين بأعداد كبيرة وعن التوقيت أما صحيفة "الجزيرة"؛ فيتساءل أحمد الفرا

 وهوية ممولي الهجرة وسبب تركيز اإلعالم الغربي على القضية:

"وهو الذي تجاهل أحداثًا جسامًا ليس أقلها ضرب بشار األسد لشعبه بالبراميل المتفجرة، واستخدامه لألسلحة 

 المحرمة دوليًا؟!".

 ا كان هناك:وتساءل الكاتب كذلك عما إذ

"توجه عالمي لتغيير التركيبة السكانية لسوريا، قبل أن يتم طرح حل سياسي تقبل به روسيا والصين؟!!، أم 

أّن هذه الهجرة، وتحويلها إلى حدث عالمي مأساوي، هي للضغط على روسيا والصين لتقبل مرغمة بحل وسط 

 "أمر يثير الريبة والشك". يرضي جميع األطراف"، معتبرا التركيز فجأة على هذه القضية

 وفي ذات الصحيفة، يقول أيمن الحماد في افتتاحية:

"إن مأساة النزوح البشري هذه ستنعكس ثقافيًّا في قابل األيام "شعًرا وتشكيال وقصة، تزخر بعبارات األلم عن 

 اله".وصف الرحيل وقسوته، والشعور بالغربة وذكريات الصبا والطفولة، والتأسي على الوطن وأحو
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 موضوع المسجد األقصى:. 0

كان الالفت غياب االهتمام الكافي بما يجري في المسجد األقصى، فلم تكن هناك الكثير من المواد التي تتناول  -

األزمة الحالية في الصحف الورقية التي تصدر داخل المملكة، باستثناء بعض المواد المنشورة في صحيفة 

ف األخرى، وكان الالفت أن الصحف السعودية حملت مسئولية التصدي لما "الوطن" باألساس، وبعض الصح

 يجري لألطراف العربية األخرى، وخصوًصا تلك التي لها عالقات مع إسرائيل.

 سبتمبر، إن: 12فيقول فهيم الحامد في "عكاظ"ن يوم 

 الدول الكبرى، التي تتمتع"ما يجري في المسجد األقصى يتطلب سرعة التحرك العربي واإلسالمي والضغط على 

 بعالقات مع تل أبيب، بضرورة وقف االنتهاكات".

سبتمبر؛ فقد كتب علي شارعين في "عكاظ"، منتقًدا االنقسام بين صفوف العرب، ودوره في هذه  13أما يوم 

 المسألة، وكتب:

بكراهية بعضهم البعض  بالنسبة للعرب، فالسُّنَّة والشيعة مشغولون 11"اليوم تبدو إسرائيل هي العدو رقم 

إلى درجة أن قلوبهم لم تعد تتسع لكراهية أخرى، وأصبحت كل دولة عربية مشغولة بصراعات داخلية 

 وخارجية جعلتها عاجزة تماما عن اتخاذ أي خطوة مؤثرة لمنع االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى".

ردع إسرائيل بموقف عربي مؤثر وطن"، تحت عنوان "سبتمبر، فقد دعت افتتاحية لصحيفة "ال 11أما الخميس 

"، إلى مواجهة إسرائيل سياسيًّا وإعالميًّا بشتى األساليب والوسائل، بما في ذلك "تحريك الموضوع في دوليًّا

مجلس األمن.. ليصبح الحدث الفلسطيني في دائرة الضوء عالميًّا"، وربما هذه المادة تعبر عن أقصى ما يمكن 

 ام به في هذا الموضوع!للعرب القي

أن الردع األكثر يجب أن يأتي من الدول العربية التي لها عالقات مع إسرائيل،  –كذلك  –وأضافت الصحيفة 

 قائلة:

"ولردع إسرائيل أكثر يجب على الدول العربية التي تربطها عالقات مع إسرائيل أن تمارس دورا فاعال، فالقضية 

 ال تحتمل التأخير".
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سبتمبر؛ أبرزت "الوطن" السعودية في افتتاحية من افتتاحياتها العديدة، االتصاالت  18الجمعة، كذكل يوم 

التي أجراها الملك سلمان مع بعض القادة، ومن بينهم الرئيس األمريكي، باراك أوباما، لبحث وقف االعتداءات 

 على األقصى.

 وتقول "الوطن":

الفلسطينية لن تتخلى عنها أبدا، وسوف تستمر بتوظيف "المملكة التي لم تتخلَّ من قبل عن القضية 

إمكاناتها وعالقاتها الطيبة مع الدول المؤثرة إلى أن تعود الحقوق ألصحابها، وعلى إسرائيل أن تدرك أن 

الفلسطينيين لم ولن يكونوا وحدهم في مواجهتها، وأن العرب باتوا أقوى من ذي قبل، ولديهم قدرات سياسية 

 التأثير".يستطيعون بها 

"وستظهر األيام المقبلة خسارة إسرائيل لكثير مما حسبته مكاسب بسبب ما فعلته في المسجد األقصى، 

 فاليوم ليس كاألمس، وسيرى ساسة إسرائيل قريبا حجم التغيير في مسارات القضية الفلسطينية".

 أما في "عكاظ" السعودية، فقط كتب عبد المحسن هالل، عن:

ألقصى زمانيًّا ومكانيًّا الذي تحاول )إسرائيل( منذ زمن بعيد فرضه كأمر واقع على "محاوالت تقسيم ا

الفلسطينيين، والعرب وباقي المسلمين يتفرجون بقلوب ران على أقفالها بعد أن تم تحييدهم عن الصراع 

النهائي هدمه أو استخدام بعضهم لتمرير الواقع المراد فرضه. فالهدف اآلني تقسيمه زمانيًا إال أن الهدف 

 إلقامة الهيكل الثالث المزعوم مكان قبة الصخرة المشرفة".

 . الملف اليمني:2

مالت لغة الخطاب إلى التأكيد على أهمية العمل لمرحلة ما بعد انتهاء العمليات العسكرية الحالية في اليمن،  -

ن الحرب قد أوشكت على االنتهاء، بينما مثل بناء الدولة وما شابه، مما يشير لقناعة لدى الُكتَّاب السعوديين بأ

 التقديرات المحايدة تشير إلى عكس ذلك.

هناك اتفاق أو إجماع أن ما يجري في اليمن إنما مسئوليته تقع على الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد  -

 اهلل صالح.

لة؛ باعتبار أنه يعطي فرصة انتقاد التركيز الغربي على القاعدة في اليمن، وغير ذلك من التنظيمات المماث -

 لنمو الميليشيات الشيعية.
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العمل العسكري ال يعني غياب البديل المدني أو السياسي، وترك الساحة لفراغ سلطوي لن يمكن تعبئته إال  -

عبر ميليشيا مضادة تحمل ذات القدرة على االختراق والتنظيم، وتكون معاكسة في توجهها اآليديولوجي، على 

تم في العراق بشكل كبير، وبشكل جزئي في لبنان، وتترشح الحالة السورية إلى سيناريو مشابه، وفق النح الذي 

ُكتاب سعوديين، ويقولون إن هذا األمر "كاد يعصف باليمن لوال فطنة القيادة السعودية وإطالق "عاصفة 

نحة جراء موجة االحتجاجات"، بحسب الحزم" التي أعادت جزًءا من التوازن اإلقليمي الذي بدت دوله "الربيعية" متر

 يوسف الديني في مقال له في "الشرق األوسط" اللندنية بعنوان: " ما بعد الحزم: إعادة األمل ليمن جديد!".

الديني وغيره يرون أن الواليات المتحدة تتحمل جانًبا مهمًّا مما يجري، بسبب السياسات التي تتبناها واشنطن  -

 م.5111من سبتمبر منذ أحداث الحادي عشر 

تحدث البعض عن أسواق السالح في اليمن؛ باعتبار أنها تجارة كبيرة وواسعة خضعت لسيطرة الحوثيين  -

بسبب قدرتهم على التفاوض والشراء بكميات كبيرة، مثل سوق "الطلح"، وهو األهم واألبرز في إمداد المقاتلين 

 من "أنصار اهلل" الحوثيين.

إلى عدن بعد شهَرْين من انسحاب الجيش و"اللجان الشعبية" منها، وفي هذا التوقيت يمكن وضع عودة بحاح  -

بالذات قبل عيد األضحى، كخطوة ضمن السيناريو المتوقع تنفيذه في العيد، بتصعيد عسكري في تعز 

ليات ف العموالبيضاء ومأرب، والذي بدأ أداء التحالف ينذر به، خصوًصا في الهجمات اليومية على مأرب، وفي تكثي

 الجوية على صنعاء ومحيطها، بغرض قطع إمدادات الحوثيين قبل المعركة المرتقبة.

عقد قبل أيام، اجتماع اخر بين الرئيس منصور هادي وقيادات "المقاومة الجنوبية"، خرج بنقاط عدة،  -

والموافقة على "دمج أهمها: عودة هادي إلى العاصمة عدن؛ حيث ستتكفل المقاومة الجنوبية بحمايته، 

المقاومة" في "الجيش الوطني" وفق اآللية التي وضعتها المقاومة في عدن، وفتح باب التأهيل لشباب الجنوب 

في المؤسسة العسكرية واألمنية ومنحهم راتًبا شهريًّا، وتوفير طائرات لنقل كل الجرحى في الجنوب إلى كل من 

 مصر واإلمارات والهند والسودان.
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فيما يخص بيان التحول في لغة الخطاب، ما بين الثبات، والتغيُّر، سواء بالتراجع، أو التصاعد؛ يمكن من . 2

 خالل تحليل مضمون المواد المرصودة، الخلوص باآلتي:

ثبات في الموقف السلبي إزاء السياسات التركية، وإزاء الرئيس رجب طيب أردوغان، مع استغالل بعض  تركيا: -

األحداث، مثل التضييق على بعض الصحف ووسائل اإلعالم التركية، مثل صحيفة "حرييت"، بتهمة رعاية 

 "اإلرهاب"، في التشهير بالنظام التركي.

ما يخص موضوع رحيل األسد، مع التعبير عن خيبة األمل إزاء التأكيد على ثوابت المملكة في سوريا: -

السياسات األمريكية تجاه الملف السوري، وتجاه السياسات الروسية الجديدة، مع االستقرار على التصعيد ضد 

 النظام السوري وجرائمه.

اب السعوديين على االستمرار في تصعيد لغة الخطاب، ولكن بعدد أقل من المواد، وإن اتفق الُكتَّ إيران: -

 وجود إيران في كل أزمات اإلقليم الحالية.

 التصعيد، وشملت المواقف السلبية الربيع العربي. التيار الصحوي واإلخوان المسلمين: -

بدا واضًحا فشل زيارة الملك سلمان إلى الواليات المتحدة، مع استمرار األقالم  العالقات مع الواليات المتحدة: -

 واء تلك التي تصدر في المملكة، أو في لندن، في الهجوم على السياسات األمريكية في المنطقة.السعودية، س

غابت مصر عن اإلعالم السعودي بالشكل المعتبر، خالًفا للفترات الماضية، ولكن التناول كان إيجابيًّا  مصر: -

 في غالب األحوال.

 مة نحوها:القضايا المصرية األهم محل االهتمام واالتجاهات العا

 جاءت أهم مكونات التناول فيما يخص العالقات المصرية السعودية، على النحو التالي: -

 . التحوالت الراهنة في االقتصاد المصري.

 . قضية االستقرار داخل مصر.

 . موقف القاهرة من األزمة السورية.

 . موقف القاهرة من الحرب في اليمن.

 في مصر.. االنتخابات البرلمانية المقررة 

 . ملف اإلخوان المسلمين.
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 الجدول والشكل التاليان يوضحان اتجاهات التناول الغالبة وكثافة التغطية لمختلف هذه القضايا:

 (0الجدول رقم )

كثافة  القضية م

 التغطية

عدد 

 المواد

 مالحظات النسبة

التحوالت الراهنة في االقتصاد  1

 المصري

 للتداخل بين القضايا.. يوضع حساب  %13.1 2 متوسطة

. كثافة التغطية مقاسة بنسبة 

المواد التي تتناول البند إلى نسبة 

 المواد المتعلقة بمصر.

 %13.1 2 متوسطة قضية االستقرار داخل مصر 5

موقف القاهرة من األزمة  0

 السورية

 %53.1 8 مرتفع

موقف القاهرة من الحرب في  2

 اليمن

 %50.0 1 مرتفع

االنتخابات البرلمانية المقررة في  2

 مصر

 %11 0 طفيف

 %3.1 5 طفيف ملف اإلخوان المسلمين 3

  %111 01 اإلجمالي:

 

 (2الشكل رقم )
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30.00%

التحوالت الراهنة 
في االقتصاد 

المصري

قضية االستقرار
داخل مصر

موقف القاهرة من 
األزمة السورية

موقف القاهرة من 
الحرب في اليمن

االنتخابات 
رة البرلمانية المقر
في مصر

ملف اإلخوان 
المسلمين

القضايا المتعلقة بالعالقات المصرية السعودية وأوزانها النسبية
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 مالحظات على المحتوى السابق:

السعودية؛ فيبدو أنها تتجه إلى المزيد من البرود، بسبب التطورات  –فيما يخص العالقات المصرية  -

 بالملف السوري والموقف المصري منه.المحيطة 

انعكس هذا البرود في العالقات في الموقف السعودي الذي عرقل إنشاء القوة العربية المشتركة التي كانت  -

 تتنباها مصر بدعم من األردن واإلمارات، والرد المصري بعدم إرسال قوات برية مصرية إلى اليمن.

جية البلَدْين، المصري سامح شكري، والسعودي عادل الجبير، على هامش جرى لقاء قبل أيام بين وزيَرْي خار -

اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة، وبدت محاوالت الستنقاذ هذه العالقات، 

كبرى  في الوقت الذي كان الفًتا فيه، نبرة غاضبة تحدث بها محمد عبد الهادي عالم، رئيس تحرير "األهرام"،

سبتمبر، بشكل مستتر، عن الموقف السعودي من مسألة رحيل األسد،  11الصحف القومية المصرية، الجمعة 

 وأكد أن ذلك لمجرد تصفية حسابات شخصية، على حساب مصالح األمن القومي العربي.

لم تتم، وهي كما تحدثت تقارير مصرية وسعودية عن ترتيبات لزيارة يقوم بها الملك سلمان إلى القاهرة، و

 المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك في األيام العشرة األخيرة.

، في زاويته (1)م5112سبتمبر  15كان هناك مقال مهم للكاتب اللبناني جهاد الخازن في "الحياة" اللندنية بتاريخ  -

ن المسلمين )إخوان "، يمكن أن يلخص الموقف إزاء مصر واإلخواأخبار طيبة من مصر"عيون وآذان"، بعنوان: "

مصر وغيرهم(، والعالقات المصرية مع السعودية ودول الخليج، وموقع مصر من معادلة القوة اإلقليمية، في 

 نظر المصادر السعودية.

 ومن بين ما قاله وله داللة في هذا الصدد:

واحدة في الحكم  كان ذلك النحس الذي ضرب المصريين، فهم في سنة« اإلخوان المسلمين»أزعم اليوم أن حكم 

 سعوا إلى إقامة نظام حزب واحد، مثل النظام السوفياتي الذي قضى غير مأسوف عليه وسقط وسقطوا.

قناة « وصلة»شهرًا فقط رأينا فيها إكمال  12الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس ابن عّمي، ولكن له في الحكم 

ز في البحر ربما كان بين األكبر في العالم، السويس ليصبح عبور السفن فيها باتجاهين، واكتشاف حقل للغا

 وحربًا على الفساد.

                                  
  الرابط( مقال جهاد الخازن، صحيفة الحياة، 1)

http://alhayat.com/Opinion/Jihad-El-Khazen/11118172/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D9%86-(%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://alhayat.com/Opinion/Jihad-El-Khazen/11118172/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D9%86-(%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 اللندنية، فالحقل المصري« التايمز»اكتشاف هذا الحقل جعل إسرائيل تصاب بالعصبي وفق خبر نشرته جريدة 

 المكَتَشف يزيد أضعافًا على حقلي ليفياثان وتامار اإلسرائيلَيْين، ما جعل مؤشر الطاقة في بورصة اسرائيل

في المئة. وقد ألغى رئيس الوزراء أو مجرم الحرب بنيامين نتانياهو تصويتاً في الكنيست على مشاريع  10يهبط 

 الطاقة في اسرائيل.

في السياسة العربية، فقد استقال وزير الزراعة صالح الدين هالل أو أقيل « نادرة»وثمة سابقة مصرية أو 

 ة الفساد النائب السابق حمدي الفخراني الذي سُيحاَكم أيضًا.بتهمة الفساد وسُيحاَكم. ومثله رئيس جمعي

في أهمية ما سبق عودة العالقات الطيبة مع الدول العربية القادرة، وقد سمعت بنفسي في المملكة العربية 

السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة وغيرها كالمًا عن إصرار هذه الدول على عودة مصر إلى موقع 

دي ضمن المجموعة العربية، فهي أكبر دولة عربية في عدد المواطنين، وقوتها قوة للدول العربية األخرى، قيا

قناة السويس وعشرات المشاريع « وصلة»وحماية من أطماع الشرق والغرب. هذا الكالم ُترِجم عمليًا بتمويل 

 مصري كله.األخرى من كبيرة وصغيرة، والعمل مستمر وسيعود بالخير على الشعب ال

إذا كان لي أن أزيد شيئًا من عندي فهو أن أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بحملة شاملة على اإلرهاب 

واإلرهابيين، والرد على العنف بمثله فال يفّل الحديد إال الحديد. وعندما ُيهزم اإلرهاب، أعود إلى المطالبة 

السياسيين وبدء مصالحة وطنية. كل هذا مطلوب بعد بإطالق الحريات المدنية كلها، واإلفراج عن السجناء 

 هزم اإلرهاب، والرئيس السيسي كما عرفته ديموقراطي الميول.

 

 أهم االستنتاجات:

السعودية، بدت في قرار تأجيل التوقيع على بروتوكول القوة العربية  –هناك أزمة في العالقات المصرية  -

اليمن، بسبب الخالف حول الوضع في سوريا، ولكن العالقات بين المشتركة، وعدم إرسال مصر لقوات في 

 البلَدْين مهمة لكليهما بما يضمن أال تحدث قطيعة أو مواجهات.

ال تزال هناك رابطة )في اإلعالم السعودي( بين اإلخوان المسلمين وبين الفوضى اإلقليمية الراهنة في  -

 الجماعة للرد على هذا األمر.الوقت الذي تغيب فيه أية إجراءات ملحوظة من 

ال يمكن التعويل على نجاح المحاوالت الراهنة لدمج اإلخوان مرة أخرى في المجال اإلقليمي، بعد فترة من  -

التفاؤل في ظل تطورات اليمن؛ حيث تقف اإلمارات والحرس القديم في النظام السعودي حجر عثرة في هذا 
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عن ضغوط مارستها اإلمارات أفضت إلى إقالة محافظ عدن "اإلصالحي"، الصدد، وأبلغ دليل على ذلك، ما ُيقال 

 .(2)نائف البكري، بالتزامن مع تقليص نفوذ "القاعدة" و"إإلصالح" ميدانيًّا

 

 توصيات ومضامين للتعاطي مع هذه القضايا:

ة ة ودولية قابل. تبني عملية سياسية أقل اعتمادية على اآلخر، وعدم وضع ترتيبات تتعلق بتوازنات إقليمي1

 للتغيير والتبدل في أية لحظة.

 . االهتمام بتطوير األداء اإلعالمي لإلخوان المسلمين، على المستوى الُقْطري أو اإلقليمي بشكل عام.5

 يوصى بالمزيد من الدراسات عن:. 0

عي في عوامل عدم نجاح استراتيجيات اإلخوان المسلمين، في عمليات إعادة الدمج السياسي والمجتم -

 المملكة والخليج.

 الدور المتنامي لإلمارات في ملفات السياسة اإلقليمية.. البواعث وعوامل التأثير. -

 

                                  
ة خالد بحاح إلى عدن؛ حيث جاءت إثر مخاضات عدة عرفها الجنوب، كان أبرزها اشتباكات دارت بين مسلحي نشير ببعض التفصيل إلى مالبسات عود (2)

س تال ذلك اجتماع عقده الرئي "الحراك الجنوبي" و"القاعدة" مدعومًة بـ"اإلصالح" على خلفية احتجاجات إصالحية على مطالب جنوبية بإقالة نائف البكري.
دي، بقيادات ما يسمى بـ"المقاومة الجنوبية" من الموالين لـ"اإلصالح" وأحزاب "اللقاء المشترك"، أشاد خالله هادي بدورهم في عملية اليمني عبد ربه منصور ها

َزجَّ به في أن ي   ريد"تحرير عدن"، وأشار إلى أهمية استمرارهم في المعارك "لتحقيق تحرير بقية محافظات الشمال"، وهو ما يرفضه "الحراك الجنوبي" الذي ال ي
 م، ضد االنفصاليين الجنوبيين.4991حرب مع الشمال خدمًة لقيادات اإلصالح التي خاضت حرب 

ناحية  هناك، ومنواستطاع هادي أقنع القيادات اإلصالحية بقبول إقالة البكري إلزالة مخاوف بحاح من سيطرة "اإلصالح" على عدن تمهيًدا لعودة األول إلى 
للقيادات الجنوبية اإلصالحية إن "من حرر عدن، هو صاحب  :هادي قال خالل االجتماع بة اإلمارات التي تدعم عودة رئيس الحكومة.أخرى، نزواًل عند رغ

 الحق في تعيين قيادتها" في إشارة إلى اإلمارات.


