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 تقرير تحليل اتجاهات اإلعالم السعودي

 2102 سبتمبر 26

 موجز تمهيدي:

كان موسم الحج على رأس أولويات اهتمامات وسائل اإلعالم والمصادر السعودية، بجانب األزمة اليمنية، في 

قتيل هذا العام،  0011ما يتعلق بحوادث موسم الحج، التي أوقعت ما يقرب من ظل تفاعالت الحدَثْين، سواء 

بدًءا من واقعة رافعة الحرم، وصواًل إلى كارثة التدافع في منًى، والتي كلَّفت المسلمين أكثر من ألف قتيل، 

 ي القرار فيبحسب مصادر رسمية سعودية، أو ما يتعلق بتطورات الحالة اليمنية، مع وجود تصورات لدى صانع

 المملكة، وعواصم الخليج التي تدعم الحرب الحالية في اليمن، أن الحرب قد شارفت على انتهائها.

السعودية، فإن أهم حدث مرتبط به هذا األسبوع، هو ما أعلنت عنه  –فيما يخص ملف العالقات المصرية 

أن السعودية سوف تموِّل شراء الرئاسة المصرية والفرنسية، ومصادر عسكرية ودبلوماسية فرنسية، من 

حامَلَتْي الهيليكوبتر الفرنسيَتْين، من طراز الميسترال، واللَتْين كانتا مخصصَتْين لروسيا، وتراجعت فرنسا عن 

 بيعهما لموسكو، بسبب الدور الروسي في أوكرانيا.

األخير، والذي سوف يحسِّن يضاف إلى ذلك الخطر اإليراني المتزايد في المنطقة، وخصوًصا بعد االتفاق النووي 

من قدرة إيران على الحركة اإلقليمية، وارتباط ذلك بقضية أمن الممرات المائية الرئيسية العربية، مثل خليج 

 عدن ومضيق باب المندب؛ حيث تظهر أهمية سفينة الميسترال في هذه الحالة.

 

 نظرة إحصائية وموضوعية على التقرير:

 تم اختيارها بين تصنيَفْين رئيسيَّين:مادة،  222شمل التقرير رصد 

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

 مادة. 072والقضايا والتطورات اإلقليمية األهم، ذات التأثير على األوضاع في مصر بعدد مواد، 

 مادة. 21تها المختلفة، بشكل مباشر، بعدد مواد السعودية، وتفاعال –العالقات المصرية  -
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ولقد تم اختيار هذه المواد من الفنون الصحفية التي تقدم الرأي والمعلومة والتحليل، من مقاالت وحوارات 

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

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

 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  %02.2 52 مقاالت 0

 "اإلخبارية""العربية" وقناة 

تقارير ومواد  2

 إخبارية

بعضها ُنِشَر على الموقع اإللكتروني لقناة  62.6% 01

"العربية" وقناة "اإلخبارية"، وبعضها تقارير 

 إخبارية مصورة على اليوتيوب لكال القناَتْين

 ---- %00.0 22 تحقيقات وحوارات 6

 الهاشتاجات تتضمن مئات التعليقات %00.0 22 تويتات 0

 --- %011 222 اإلجمالي:
 

 (0الشكل رقم )
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 جلسة مجلس الوزراء:

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته األسبوعية، برئاسة خادم الحرَمْين الشريَفْين، الملك سلمان بن  -   

سبتمبر، وتمت خالل الجلسة مناقشة عدد من القضايا الداخلية والخارجية،  20عبدالعزيز آل سعود، اإلثنين 

قصى كانت البند الثامن في جدول أعمال وثمَّة مالحظات في هذا الصدد قبل رصد الجلسة، األولى أن قضية األ

الجلسة، بالرغم من أن القضية الفلسطينية، بملفاتها المختلفة، كانت ذات حضور في الجلسة، ولكن التناول 

 كان في إطار التأكيد على تمسك المملكة بخيار السالم مع العدو الصهيوني.

 القضايا التي تمت مناقشتها، كانت على الترتيب: -

ات حادثة سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام، والتوجيهات الملكية لجميع القطاعات برعاية . تطور0

 المصابين ومساعدتهم ألداء مناسك الحج

. زيارة الملك سلمان الرسمية األخيرة إلى الواليات المتحدة، وما حققته من نتائج، وما جرى خاللها من مباحثات 2

 وتوقيع اتفاقيات،.

مباحثات الملك سلمان، مع الرئيس اإلندونيسي، جوكو ويدودو، والتي كان عمودها الرئيسي قضية . نتائج 6

 مكافحة اإلرهاب، ولكن ذلك األمر ليس منشوًرا في المصادر السعودية بشكل مباشر.

 . الخطط واالستعدادات من قبل القطاعات الحكومية واألهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن الذين توافدوا0

 على المملكة، وتوجيهات الملك سلمان في ذلك، في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرق المؤدية بينهما.

. ما أثير من اتهامات "خاطئة ومضللة" بحسب المصادر السعودية، عن جهود المملكة في خصوص قضية 2

م المملكة، منذ اندالع األزمة، بما الالجئين السوريين، وخصوًصا فيما يتعلق بأعداد الالجئين الذين استقبلته

يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري داخل المملكة، بحسب األرقام الرسمية السعودية، ودعم 

أرقام الخارجية  –كذلك  –ورعاية الماليين من السوريين الالجئين في الدول المجاورة لوطنهم، بحسب 

 السعودية.

لى الساحات العربية واإلقليمية والدولية، ومن بين ذلك "الهجوم اإلرهابي . مستجدات األحداث وتطوراتها ع6

الذي استهدف رجال األمن بمركز شرطة الخميس الماضي في مملكة البحرين"، وعده مجلس الوزراء السعودي 

 "عماًل إرهابيًّا يهدف إلى زعزعة األمن واالستقرار في مملكة البحرين".

 قوم قوات التحالف في اليمن، والدور السعودي فيها.. العملية العسكرية التي ت7
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. أدان المجلس واستنكر اقتحام سلطات االحتالل اإلسرائيلي، المسجد األقصى المبارك وانتهاك حرمته واالعتداء 0

 على المصلين "مطالًبا بوضع حد لهذه الجرائم واالنتهاكات المتكررة من قبل سلطات؛ االحتالل والمستوطنين".

لب المجلس بوضع حد لبناء المستوطنات اإلسرائيلية وإزالة ما أنشئ منها، مؤكدًا أن تلك المستوطنات . طا5

من أشد القضايا خطًرا على عملية السالم في المنطقة، ومناشًدا المجتمع الدولي االضطالع بمسؤولياته في 

 هذا الصدد.

اعتماد رفع علم دولة فلسطين بصفتها دولة  . رحب مجلس الوزراء بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة01

مراقبة على مقرات األمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا، وعده إنجازًا دبلوماسيًا وخطوة إضافية باتجاه 

 حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة.

بعة واألربعين بعد المائة لمجلس جامعة . استعرض مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن أعمال الدورة الرا00

الدول العربية، وهي قضايا ذات طبيعة تقليدية، تتم مناقشتها في الغالب في مثل هذه االجماعات العربية، 

 مثل قضية الجزر اإلماراتية التي تحتلها إيران، واألزمة في اليمن.

انتهى فيها مجلس الوزراء إلى عدد من  . كان هناك عدد من الموضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها،02

 القرارات، تم بها إعداد قرارات ملكية، وذلك على النحو التالي:

. قرار مجلس الوزراء باعتبار اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الحج لضبط إجراءات منح تراخيص شركات ومؤسسات 

مجال االستقبال والتوديع والخدمات  العمرة وتجديدها، وتراخيص الشركات التي قدمت خدماٍت مساندًة في

اإللكترونية واإلسكان؛ مكملًة ومنفذًة لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من 

 خارج المملكة والئحته التنفيذية.

ة قني. الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات بين هيئة االتصاالت وت

 المعلومات في المملكة، وسلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية في الجزائر.

 . تطبيق العقوبات في نظام العلم عند التعرض لعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

والهيئات، . وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، في عدد من الوزارات 

 الخدمية واالقتصادية.

. اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الخدمة المدنية وصندوق التنمية العقارية والمؤسسة العامة 06

 ه(.0062/  0060لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق ، للعام المالي )
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 " للناطفين بالفارسية:0066. إطالق إذاعة وتليفزيون "حج 2

" للناطقين باللغة 0066وزير الثقافة واإلعالم السعودي عادل الطريفي، بثَّ إذاعة وتلفزيون "حج أطلق 

الفارسية. ونقلت "وكالة األنباء السعودية" )واس(، عن الطريفي، تأكيده أن اإلذاعة والقناة التلفزيونية 

عر المقدسة والمدينة المنورة، مخّصصتان لنقل وقائع ومناسك الحج وتحركات الحجيج في مكة المكرمة والمشا

إلظهار رسالة الحج الخالدة ومعاني اإلسالم العظيمة، إضافة إلى تقديم برامج وثائقية عما تقدمه المملكة 

 قيادة وشعبًا، لخدمة البيتين والحجاج والزوار والعمار.

و "نايل سات" و "ياه سات" وأوضح أن القناة التلفزيونية سُتبثَّ على أربعة أقمار اصطناعية، هي: "عرب سات" 

مليوًنا من الناطقين باللغة الفارسية في العالم، وسُتبثَّ على موجات "إف.  061و "هوت بيرد"، لتصل إلى نحو 

 إم" اإلذاعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعلى الموجات القصيرة لدول العالم.

ن مكة المكرمة، مشيًرا إلى أن فريًقا إعالميًّا وإنتاجيًّا يزيد ساعة م 20وقال الطريفي إن القناة سُتبثَّ على مدار 

 شخصًّا يعمل فيها. 01عن 

وهناك تفسيران لهذه الخطوة، األول أنها محاولة تقارب سعودية مع إيران، وربط أصحاب هذا التفسير، بزيارة 

 .خاصة قام بها الملك سلمان لحاجة إيرانية، كانت قد ُأصيبت في حادثة الرافعة

أن األمر يأتي في إطار محاوالت سعودية الستخدام أساليب  –وهو ما نرجحه  –أما التفسير الثاني، فيرى أصحابه 

 عندما أطلقت واشنطن –على سبيل المثال  –القوة الناعمة، للتأثير في الرأي العام اإليراني، على النحو الذي تم 

 ة.إذاعة "فاردا" بالفارسية، في مطلع األلفية الجديد

 وتبقى للحدث داللته، بالرغم من كونه مؤقًتا؛ حيث إنه سوف ينتقي بنهاية موسم الحج.

وتباينت ردود فعل المدونين السعوديين في هذا الصدد، فمنهم من رأى أن الخطوة "موفقة"، ومنهم من لم 

 يؤيدها.

 وقال أحد المدونين:

اتباعها بخطوات اكثر لدحض الباطل واحقاق الحق . "خطوة متأخرة كثيرا ،وفائدتها انشاء اهلل اكثر ، يجب 

الخطوة يجب اتباعها بمحطات / قنوات اذاعية تلفزيونية بلغات عديدة وموجهة ليغطي بثها كافة الشعوب 

واألديان والمذاهب في ايران وبالد الروس والصين وما بينهما وكافة انحاء المعمورة لتظهر الحق المبين وتبطل 

 اليوجد اال اسالم واحد هو االسالم الكامل لرب العالمين ." الباطل المبطل .
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 أما مسعود أحمدي فقد علق بالقول:

"المباركة للسعودية على هذا الجهد العظيم وارجو من السلطات في المملكة ان تكمل معروفها بتوجيه 

ران ، ويكون في هذه اذاعيات ومحطات التلفزيون باللغات الخاصة لكل منها الى كافة المناطق وشعوب االي

المحاطات اذاعة والقناوات التلفزيون برامج تعلمنا دين االسالم الصحيحي وليس الدين الذي يشتم الصحابة 

 وال البيت"

 فيما قال مدون آخر باسم مستعار:

 محضه هیاسیس خطوه هذه.... ر رانیا یالمستهدف من هذه القنوات ه

 ، فقد علق بالقول:أما مدون، وُيدعى عبدالجادر، من البحرين

"أن تأتى متأخرّا خير من ان ال تأتى / فى ايران قوميات اخرى يحاول االعالم االيرانى سلبهم هويتهم الثقافيه 

والدينيه على مدى عقود مستخدمًا البدع والخرافات وغسل االدمغه والتغيير الديموغرافي لذلك ال بد من 

 تحياتى" العمل بجد لتصحيح االوضاع وتبيان الحق ///

 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودية وكثافة التغطية:

كان موسم الحج على رأس التناول، بنسبة ساحقة، على مستوى القضايا واألحداث الداخلية، وزاد من مستوى  -

التي ذلك، الحوادث التي وقعت، وتطلبت العديد من التغطيات لجهود احتواء الموقف، والمؤتمرات الصحفية 

ُعقدت من جانب المستويات المختلفة داخل األجهزة السعودية، األمنية والصحية، وغيرها، لعرض جوانب 

 الصورة المختلفة.

على المستوى الخارجي، تقاسم الملفان اليمني والسوري، وخصوًصا فيما يتعلق بالدور الروسي المستجد،  -

 اهتمام وسائل اإلعالم السعودية.

 سياسي الداخلي:على المستوى ال -

 . موسم الحج ]حوادث وإجراءات اعتيادية[0

 . مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف ]أبعاد اجتماعية وأمنية وفكرية[2

 . نشاط األمراء، مسئولين ورموز مجتمعيين ]زادت بعد حوادث المشاعر الحرام[6

 . أداء االقتصاد السعودي ]تراجع االهتمام بقضية أسعار النفط[0

 مشكلة فيروس "كورونا".. 2
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 على المستوى السياسي الخارجي: -

 . الحرب في اليمن.0

 . األزمة في سوريا.2

 . الدور الروسي اإلقليمي.6

 . السياسات األمريكية في المنطقة.0

. المشروع اإلقليمي اإليراني ]ارتبط هذه المرة بتعليقات حول ردود الفعل اإليرانية حول حوادث الحج، 2

 إيران بالمشاركة في تحقيقات كارثة تدافع منًى[ ومطالبات

 . السياسة الخارجية السعودية.6

 . األزمة في تركيا.7

 . القضية الفلسطينية واالضطرابات في القدس.0

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

 (2الجدول رقم )

كثافة  القضية م

 التغطية

عدد 

 المواد

 اتجاهات الرأي ومالحظات )*(النسبة

 القضايا الداخلية

. التناوالت تأتي في سياق تأييد كامل  %61 61 مرتفع جدًّا موسم الحج 0

للسياسات الرسمية، مع دعاية مكثفة 

 لرموز األسرة الحاكمة، بعد حوادث الحرم.

. كثافة التغطية مقاسة بنسبة المواد 

التي تتناول البند إلى نسبة المواد 

 011المتعلقة بالقضايا الداخلية، وهي هنا 

 مادة.

مكافحة اإلرهاب والفكر  2

 المتطرف

 %02 02 متوسط

نشاط األمراء مسئولين  6

 ورموز مجتمعيين

 %22 22 مرتفع

 %21 21 مرتفع أداء االقتصاد السعودي 0

مشكلة فيروس  2

 "كورونا"

 %06 06 متوسط

  %011 011 اإلجمالي:
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 القضايا الخارجية اإلقليمية والدولية

مرتفع  الحرب في اليمن 0

 جدًّا

تركيز على "التقدم" العربي  00.7% 00

 على األرض

 

كثافة التغطية مقاسة بنسبة 

المواد التي تتناول البند إلى 

نسبة المواد المتعلقة بالقضايا 

 مادة 72الخارجية، وهي هنا 

مرتفع  األزمة في سوريا 2

 جدًّا

انتقاد المواقف الداعية  07.6% 06

 لبقاء األسد

الدور الروسي  6

 اإلقليمي

انتقادات بشكل عام واتهام  %06.6 01 مرتفع

 روسيا بتعقيد األزمة

السياسات  0

األمريكية في 

 المنطقة

 المتحدةانتقادات للواليات  %02 5 متوسط

المشروع اإلقليمي  2

 اإليراني

تصعيد في لغة الخطاب ضد  %00.7 00 مرتفع

 إيران، بعد حادثة منىً 

السياسة الخارجية  6

 السعودية

دعم مواقف المملكة  %0 6 متوسط

"المبدئية" من القضايا 

 العربية واإلسالمية

انتقادات لسياسات الرئيس  %01.7 0 متوسط األزمة في تركيا 7

 التركي أردوغان

القضية  0

الفلسطينية 

واالضطرابات في 

 القدس

مراسيمية، مع التأكيد على  %2.6 0 طفيف

 "خيار التسوية"

 --- %011 72 اإلجمالي:

تناول تليس بناًء على اإلجمالي العام للمواد، ولكن نسبة المواد التي  –وفي التقارير التالية  –)*( النسب محسوبة في هذا التقرير 

 موضوًعا بعينه، إلى اإلجمالي الجزئي )داخلي/ خارجي(؛ ألنه أكثر دقة في التمثيل وعكس الوزن النسبي لقضية بعينها.
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 (: القضايا الداخلية2الشكل رقم )
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 مالحظات على المحتوى السابق:

 ملف المسجد األقصى:. 0

مراسيمية إلى حد كبير، وهو ما يتضح في موضع ملف األقصى والملفات الفلسطينية عموًما كانت المواقف  -

على أجندة أعمال مجلس الوزراء السعودي، وهو ما يتضح كذلك من أنه بعد تاريخ التاسع عشر من سبتمبر، 

 غابت القضية تماًما عن الصحف السعودية، بعد هدوء الوضع في القدس.

ع في األقصى، من جانب أئمة الحرم المكي، خالل موسم الحج، هو الخطبة الثانية، من وكان كل نصيب األوضا

 سبتمبر. 05خطبة الجمعة الماضية، 

وتعد أهمية ذكر هذه المالحظة حول ذلك الشأن، بالرغم من بساطة تناوله من جانب المصادر السعودية؛ أن 

صدد تبيان مستوى اهتمام المصادر السعودية فيما هذه البساطة في التناول في حد ذاتها، لها دالالتها في 

 يخص أهم قضية من قضايا المسلمين في الوقت الراهن.

 األزمة السورية والدور الروسي:. 2

سبتمبر، في افتتاحية لها كتبها أيمن الحماد، أن الرئيس الروسي، فالديمير بوتين،  05طرحت "الرياض"، يوم 

رى ي"، ويوضح أن بوتين "يدرك أنها بالنسبة له دجاجة تبيض ذهًبارية ألنه "يرغب في اإلبقاء على األزمة السو

 ."أن ما أنتجته األزمة من بروز لقوى التطرف وتزايد في أعداد الالجئين يمكن توظيفه سياسيا لصالح روسيا

 إن:سبتمبر، نشرت "الجزيرة" السعودية، مقااًل بقلم سعد بن عبد القادر القويعي قال فيه  22يوم 

"التبدل في استراتيجيات الكرملين ليس أمرًا عارضًا، وإنما ينطلق من  سياسة تعزيز حصة روسيا نحو أي حل 

 سوري مقبل، فالوجود الروسي على األراضي السورية هدفه تغيير موازين القوى في الشرق األوسط".

 

 الحرب في اليمن:. 6

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ، الحوثيين بأنهم في خطبة يوم عرفة، وصف فيها مفتي السعودية، 

 :"جماعة مجرمة آثمة ظالمة، وتحمل فكًرا خبيًثا"

"هبت إلى نصرته بكل ما يمكن من قوة، ليخلصوا هذا اليمن السعيد من ظلم الظالمين وعدوان المعتدين، 

 عندما استهدفهم األعداء وقصدوهم بالشر والبالء".
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ثية مجرمة آثمة ظالمة، تحمل فكًرا خبيًثا، سبُّوا أصحاب رسول اهلل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم، "إن الجماعة الحو

في منابرهم وفي مجتمعاتهم يسبون الصحابة  -رضي اهلل عنهما  -وكفَّروا خليفَتْي المسلمين أبا بكر وعمر 

 كذًبا -رضي اهلل عنها  -عائشة  ويلعنونهم، ويقولون فيهم ما اهلل به عليم من الكذب واالفتراء، وقالوا في

 وزوًرا".

"جماعة الحوثي منحرفة وخبيثة مناوئة ألخالق المسلمين، مع ما يقومون به من نشر الفوضى في بالد اإلسالم 

 ليستغل أعداء اإلسالم ويستغلوا ثروتهم وخيرهم ويهددوا أمن جوارهم".  

 سبتمبر، أن: 22"، يوم أما عن الحرب، وتطورات األزمة، فننقل عن صحيفة "الوطن

"الصورة الواضحة في اليمن اليوم هي انهيار بين صفوف االنقالبيين، يقابله عزم وإصرار من التحالف العربي 

والمقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني على تحرير اليمن من ذيول طهران". ووصفت الصحيفة دعوة زعيم 

التظاهر بأنها "تجعله كمن يتمسك بقشة إلنقاذ نفسه من المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي إلى 

 الغرق".

 

 . تركيا واألزمة مع األكراد:0

"، هذه كانت بعض العناوين التي تناولت بها بعض تركيا من حزٍب حاكم إلى حزب الحاكم"، و"غروب أردوغان"

 المصادر السعودية األوضاع في تركيا.

تركيا من حزٍب حاكم إلى سبتمبر، حول عنوان: " 20بقلم بيار روباري، يوم  ،(1)ونختار هنا مقااًل نشرته "إيالف"

"، كان مما جاء فيه، اتهامات ألردوغان، بالفساد واالستبداد، متوقًعا تفكك حزب العدالة والتنمية حزب الحاكم

 ومن بين ما قاله الكاتب فيه:الحاكم في تركيا بعد رحيل أردوغان عن السلطة. 

والتنمية التركي، الذي أنشأه أردوغان وعبداهلل غول مع مجموعة إخرى من المنشقين عن حزب "حزب العدالة 

. بدأ كحزب إصالحي ذو خلفية إسالمية إخوانية، وتمكن 2110الفضيلة الذي كان يتزعمه نجم الدين أربكان عام 

كناتهم، وفتح المجال من تحقيق نهضة إقتصادية حقيقية في البالد خالل مدة قصيرة، وأعاد العسكر إلى ث

أمال المحجبات من الدراسة في الجامعات والعمل في دوائر الدولة التركية، بما فيهم البرلمان، وبدأ بالتفاوض 

 مع حزب العمال الكردستاني إليجاد حل للقضية الكردية".

                                  
)1(. http://elaph.mobi/elaph/1041114/#sthash.yGjfwgWD.dpuf 

http://elaph.mobi/elaph/1041114/#sthash.yGjfwgWD.dpuf
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سبب إنشغال ""كأي حزب طال وجوده في السلطة وبنفس الوجه، تراخى الحركة اإلصالحية في فكره وعمله، ب

القيادات الحزبية العليا بالحفاظ على مناصبهم وترسيخ نفوذهم واإللتهاء بالمصالح الشخصية والعائلية 

وجمع الثروة )..( وانضمام الكثرين من اإلنتهازيين إلى ركب حزب العدالة والتنمية للحصول على مكاسب معينة، 

الصف األول والثاني، وتورطوا في عمليات فساد كبيرة،  هذا أدى إلى تفشي الفساد بين القيادات هذا الحزب من

 من ضمنهم السيد أردوغان نفسه كما نشر في اإلعالم التركي".

"نتيجة إستمرار أردوغان في قيادة الحزب والحكومة لفترة طويلة، مع الوقت تحول إلى دكتاتور داخل الحزب 

 ن حزٍب حاكم إلى حزب الحاكم".وفي تركيا، ومعه تحول حزب العدالة والتنمية اإلصالحي م

"من هنا جاء إنتقاد نائب رئيس الوزراء التركي السابق بولنت أرينج، وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، 

بشدة السياسات األخيرة للحزب، قائاًل: "نحن بوصفنا قيادات قديمة، لسنا ديكورًا، والرئيس أردوغان بشرٌ مثلنا، 

 ملته على أنه ُمنّزه أو ملهم"."ُيخطئ ويصيب وال داعي لمعا

"حزب العدالة والتنمية الذي عرفناه في بدايته، لم يعد له وجود، وحل محله حزب عائلة أردوغان ومن لف 

 لفهما، وال أستبعد تفتته بعد رحيل أرودغان عن الحكم".

 

 القضايا المصرية األهم محل االهتمام واالتجاهات العامة نحوها:

 اإلعالم السعودي، وكذلك في اإلعالم المحلي المصري، بثالثة تطورات أساسية:ارتبطت مصر في 

 . التشكيل الوزاري الجديد.0

 . اإلفراج عن بعض النشطاء، من غير معتقلي التيار اإلسالمي.2

 . صفقة الميسترال مع فرنسا، والدور السعودي في تمويلها.6

 ة، وخصوًصا تجاه الملف السوري.. السياسة الخارجية المصرية وتموضعاتها الجديد0

الالفت في هذا الصدد، النقطة الرابعة، أن "الحياة" اللندنية، كانت قد نشرت مقااًل بعنوان: "دبلوماسية مصر.. 

أي غموض"، وكان فيه اتهامات عدة لمصر بإساءة التحرك إقليميًّا، على خلفية الملف السوري، وموضوع بشار 

تبارها "تعاني من الضعف وعدم الفهم الكامل لألوضاع في المنطقة"، ولكن تم األسد، مع المساس بمصر باع

 حذف المقال فيما بعد.
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سبتمبر، ألقت صحيفة "الرياض" الضوء على عدد من النشطاء الذين ال يزالون خلف القضبان، على  20يوم 

المعتقلين من التيار اإلسالم؛  خلفية قرار زعيم االنقالب باإلفراج عن عدد من النشطاء، ولكنها لم ُتِشر إلى

 حيث قالت:

"لم يشمل قرار العفو ناشطين آخرين بارزين محبوسين في قضايا أخرى، أبرزهم عالء عبد الفتاح واحمد ماهر 

والمحامية المدافعة  2100إبريل وأحمد دومة، وهو من أبرز وجوه الثورة على مبارك في عام  6مؤسس حركة 

 المصري".عن حقوق اإلنسان ماهينور 

 

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

 (6الجدول رقم )

 

كثافة  القضية م

التغطي

 ة

عدد 

 المواد

 مالحظات النسبة

 . يوضع حساب للتداخل بين القضايا. %62 06 مرتفع التشكيل الوزاري الجديد 0

. غالبيتها من مصادر فضائية تابعت الحدث المصري، ولكن المواد 

 المقالية ضعيفة.

. كثافة التغطية مقاسة بنسبة المواد التي تتناول البند إلى نسبة 

 مادًة. 21المواد المتعلقة بمصر، وعددها 

 

اإلفراج عن بعض  2

النشطاء، من غير 

 معتقلي التيار اإلسالمي

 %20 02 متوسط

الميسترال مع صفقة  6

فرنسا، والدور السعودي 

 في تمويلها

 %00 7 طفيف

السياسة الخارجية  0

المصرية وتموضعاتها 

الجديدة، وخصوًصا تجاه 

 الملف السوري

 %61 02 مرتفع

  %011 21 اإلجمالي:
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 (0الشكل رقم )

 
 

 صفقة الميسترال:

ة، السعودي –سواء فيما يخص العالقات المصرية هناك دالالت مهمة في خبر شراء مصر لسفينَتْي الميسترال، 

أو السياسات الحالية للدولة والنظام االنقالبي في مصر، خصوًصا لو تم وضعه بجوار بعض القرارات والتطورات 

الداخلية في الجوانب األمنية والسياسية، مثل حملة "حق الشهيد" في سيناء، وقرار إجراء االنتخابات، واإلصرار 

 د بعض رموز حقبة مبارك منها.على استبعا

أهم داللة مشاركة السعودية في التمويل على النحو المشار إليه، وهذا معناه أن هناك أموًرا كتيرة تتم في  -

كواليس العالقات بين البلَدْين أكبر من المعلن إعالميًّا، والذي تتشبث بعض األوساط في الحركة االحتجاجية 

حول وجود أزمة في العالقات بين القاهرة والرياض، ويثبت صدقية توقعات سابقة المصرية به، أو بأية إشارة 

في األعداد السالفة من التقرير بأن الرياض في النهاية، في ظل الخذالن األمريكي، سوف تنزل على الموقف 

 الروسي فيما يخص الملف السوري. -المصري 

جية شاملة للنظام، لها بنود، وجداول زمنية، ويتم توظيف داللة أخرى مهمة؛ إنه من الواضح أن هناك استراتي -

كل أجهزة الدولة إلنجازها، ومتابعتها، وكذا، وهذا، وفق قواعد التحليل السياسي السليم، مؤشر مهم على النجاح 

 أو الفشل.
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القضايا المصرية في اإلعالم السعودي وأوزانها النسبية
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بعيد  كذلك للموضوع دالالت مهمة في صدد أولويات الدولة في الوقت الراهن، وحقيقة األداء االقتصادي، -

 عن التشويش الحاصل للتغطية، واستدراج الخصوم لمواقف معينة، بناء على اعتبارات خاطئة، وما إلى ذلك.

 اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسية:

 تصعيد كبير، وانتقادات حادة ألردوغان ذاته. تركيا:. 0

 تصعيد كبير، بسبب موقف إيران من حادثة منًى. إيران:. 2

 ثبات في اإلطار السلبي. المتحدة: الواليات. 6

توازن بين االنتقادات والموضوعية، مع ميل للحديث  روسيا والدور الجديد في سوريا والشرق األوسط:. 0

 اإليجابي في بعض األحيان.

سلبي، وهو ما بات أمًرا أساسيًّا في اإلعالم السعودي، ويشمل ذلك،  اإلخوان المسلمون واإلسالم السياسي:. 2

 بيع العربي، ودعوات استكمال ثوراته.الر

 تناول حذر، مع تفادي االنتقادات المباشرة. مصر:. 6

 

 أهم االستنتاجات:

من الواضح أن هناك اتصاالت على أعلى مستوى، تمت بين قيادات البلَدْين، من أجل احتواء أزمة كانت قد  -

تأجيل التوقيع على بروتوكول القوة العربية بدأت في التصاعد بين القاهرة والرياض، وكان من نتيجتها، 

 المشتركة، وعدم إرسال مصر لقوات في اليمن، بسبب الخالف حول األزمة سوريا.

تظل السياسة السعودية رهينة العتبارات األمن القومي الخاصة بالنظام السعودي، ولذلك تقدم المملكة  -

 يخص بعض الملفات اإلقليمية.الكثير من التنازالت أمام المواقف المصرية، فيما 

 

 توصيات ومضامين للتعاطي مع هذه القضايا:

 يوصى بالمزيد من الدراسات عن:

 الواقع السياسي الراهن داخل األسرة السعودية الحاكمة. -

االتجاهات المستقبلية للنظام االنقالبي في مصر لتحقيق السيطرة على الحياة السياسية في مصر، بالكامل،  -

 تأسيس حزب جديد للسلطة، يحل محل "الحزب الوطني" المنحل، في مجلس النواب بعد القادم. من خالل


