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 تقرير تحليل إتجاهات اإلعالم السعودي

 5102 أكتوبر 01

 موجز تمهيدي:

ملف التدخل العسكري الروسي في سوريا، هو الملف المفتاحي لإلعالم السعودي خالل األسبوع الذي يغطيه  كان

بالمائة من المقاالت التي كتبها ُكتَّاب الرأي السعوديين أو العرب، في المصادر  52التقرير؛ ومحور أكثر من 

 السعودية، خصوًصا المصادر اإللكترونية واللندنية.

مزمة واححة في مسارعة كل  من مزعي  االنقالب في مصر، عبد الفتا  السيسي، وومزير خارجيته، ولقد بدت األ

سامح شكري، لالتصال بكل من الرئيس الروسي فالديمير بوتين، وومزير خارجيته، سيرجي الفروف؛ للتأكيد على 

 عدد من المواقف، مثل حرورة االلتزام بالحل السياسي في سوريا.

األمر تعهدات سعودية بتقدي  المزيد من المساعدات العسكرية، بالتعاون مع تركيا وقطر،  ولقد استتبع ذلك

 .(1)"، يوم التاسع من أكتوبر50بحسب مصدر سعودي لموقع "عربي

الجانب الفقهي كذلك في التناول، حامز اهتماًما كبيًرا من جانب هيئات علمائية عدة، من بينها هيئة كبار 

بجانب هذا الملف؛ سوف نجد اهتماًما منحسًرا بعض الشيء باألوحاع في عالًما سعوديًّا آخر،  22العلماء، وعدد 

ات الحوثية في مناطق الشمال، وعدم قدرة اليمن، مع دخول العمليات إلى وحع الركود بسبب كثافة التحصين

 القوات اليمنية والعربية الموجودة على األرض، التقدم شمااًل

داخليًّا كذلك، كان هناك اهتمام بملف االنتخابات البلدية المقررة الحًقا، وكان الالفت أن التعليقات على المواد 

ت االختالط، كانت حافلة باالنتقادات، والحقتها التي نشرت عقوبات المخالفات االنتخابية، وخصوًصا مخالفا

آالف ريال غرامة  01تعليقات أخرى على صفحات بعض المغردين السعوديين، مع كون هذه العقوبات )

االختالط( سوف تحد من قدرة المرأة السعودية على شر  برنامجها االنتخابي أو التعامل مع الجمهور العام 

 بشكل كبير.

 

 

 

                                  
 الرابطللمزيد طالع، (. 1)

http://arabi21.com/story/864410/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://arabi21.com/story/864410/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 :على التقريروحوعية إحصائية ومنظرة 

 مادة، بين مستويين: 511شمل التقرير رصد 

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

 مادة. 052والقضايا والتطورات اإلقليمية األه ، ذات التأثير على األوحاع في مصر بعدد مواد، 

 مادة. 52السعودية، وتفاعالتها المختلفة، بشكل مباشر، بعدد مواد  –رية العالقات المص -

 وفيما يلي جدول وشكل يوححان تومزيع هذه المواد على المصادر مجتمعة:

 (0جدول رق  )

 مالحظات النسبة العدد نوعية المادة م

بعضها ُنِشَر على الموقع اإللكتروني لقناة "العربية"  %55.2 52 مقاالت 0

 "اإلخبارية"، كما ت  فحص التعليقات عليها وقناة

بعضها ُنِشَر على الموقع اإللكتروني لقناة "العربية"  %52 51 تقارير ومواد إخبارية 5

وقناة "اإلخبارية"، وبعضها تقارير إخبارية مصورة 

 على اليوتيوب لكال القناَتْين

 --- %05.2 52 تحقيقات وحوارات 5

 تعليقاتتشمل  %01 51 تويتات 4

 --- %011 511 اإلجمالي:

 (0الشكل رق  )
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 القضايا البارمزة في تناوالت اإلعالم السعودية وكثافة التغطية:

 على المستوى السياسي الداخلي: -

 . التحقيقات في كارثة منًى.0

 . أداء األجهزة الحكومية.5

 . فيروس كورونا.5

 . استعدادات االنتخابات المحلية.4

 الفكري ومكافحة اإلرهاب.. األمن 2

 . األداء االقتصادي للمملكة في ظل تراجع أسعار النفط.6

 . الخدمة المدنية بين االستقدام وتوطين الوظائف وتحسين ثقافة العمل لدى المواطن السعودي.5

 

 على المستوى السياسي الخارجي: -

 لسوري.. العمليات العسكرية الروسية في سوريا، ودعمها لنظام الرئيس ا0

 . موقف المملكة من التطورات السورية بشكل عام ومصير األسد.5

وموقف هيئة كبار العلماء من التدخل الروسي في سوريا ]كان من المالحظ  22. بيان العلماء السعوديين الـ5

 تضمن هذه البيانات والمواقف انتقادات للموقف األمريكي[

 . الحرب في اليمن.5

ة األمريكية، وتطورات ترشيحات الحزبين الكبيَرْين في الواليات المتحدة لالنتخابات . االنتخابات الرئاسي4

 المقررة نهاية العام المقبل.

 . األمزمة بين تركيا وروسيا على خلفية اختراقات األخيرة لألجواء التركية.2

 . قضية الالجئين السوريين وتطوراتها على المستويين السياسي واألمني في أوروبا.6

 . القضية الفلسطينية على هامش انتفاحة القدس المتفاعلة في الوقت الراهن.5

 . السلوك اإلقليمي اإليراني، وتداخل بشدة مع الملف السوري والتدخل العسكري الروسي هناك.8

 . السياسة الخارجية السعودية بشكل عام، تركيًزا على ما حققته في مجال المصالحات اإلقليمية.9

 ألشكال التالية توحح اتجاهات التناول الغالبة وكثافة التغطية لمختلف هذه القضايا:والجداول وا
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 (5الجدول رق  )

كثافة  القضية م

 التغطية

عدد 

 المواد

 اتجاهات الرأي ومالحظات *()النسبة

 القضايا الداخلية

كثافة التغطية مقاسة  %08.6 05 مرتفع التحقيقات في كارثة منًى 0

التي تتناول بنسبة المواد 

البند إلى نسبة المواد 

المتعلقة بالقضايا 

 مادة. 51الداخلية، وهي هنا 

 %05.0 05 مرتفع أداء األجهزة الحكومية 5

 %00.4 8 متوسط فيروس كورونا 5

استعدادات االنتخابات  4

 المحلية

 %05.9 9 متوسط

األمن الفكري ومكافحة  2

 اإلرهاب

 %00.4 8 متوسط

االقتصادي للمملكة األداء  6

 في ظل تراجع أسعار النفط

 %00.4 8 متوسط

الخدمة المدنية بين  5

االستقدام وتوطين 

الوظائف وتحسين ثقافة 

العمل لدى المواطن 

 السعودي

 %05.0 05 مرتفع

  %011 51 اإلجمالي:
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 القضايا الخارجية اإلقليمية والدولية

العمليات العسكرية الروسية  0

ودعمها لنظام في سوريا 

 الرئيس السوري

   %06.4 9 مرتفع

كثافة التغطية مقاسة بنسبة المواد التي 

تتناول البند إلى نسبة المواد المتعلقة 

موقف المملكة من التطورات  5 مادة 22بالقضايا الخارجية، وهي هنا 

السورية بشكل عام ومصير 

 األسد.

  %05.5 5 مرتفع

بيان العلماء السعوديين  5

وموقف هيئة كبار  22الـ

العلماء من التدخل الروسي في 

 سوريا

  %5.5 4 متوسط

  %04.2 8 مرتفع الحرب في اليمن 4

  %2.2 5 طفيف االنتخابات الرئاسية األمريكية 2

األمزمة بين تركيا وروسيا على  2

خلفية اختراقات األخيرة 

 لألجواء التركية

  %9.0 2 متوسط

السوريين قضية الالجئين  6

وتطوراتها على المستويين 

 السياسي واألمني في أوروبا

  %2.2 5 طفيف

القضية الفلسطينية على  5

هامش انتفاحة القدس 

 المتفاعلة في الوقت الراهن

طفيف 

 جدًّا

5 5.6%  

  %06.4 9 مرتفع السلوك اإلقليمي اإليراني 8

السياسة الخارجية السعودية  9

 بشكل عام

  %9.0 2 متوسط

 --- %011 22 اإلجمالي:
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)*( النسب محسوبة بناًء على نسبة المواد التي تتناول موحوًعا بعينه، إلى اإلجمالي الجزئي )داخلي/ خارجي(؛ 

 ألنه أكثر دقة في التمثيل وعكس الومزن النسبي لقضية بعينها.

 

 ( القضايا الداخلية5الشكل رق  )

 
 الخارجية( القضايا 5الشكل رق  )

 

Series1,  التحقيقات في كارثة

%19, %18.60, منى  

Series1,  أداء األجهزة
%17, %17.10, الحكومية

Series1, فيروس كورونا ,

11.40% ,12%

Series1,  استعدادات

,  %12.90, االنتخابات المحلية
13%

Series1,  األمن الفكري
,  %11.40, ومكافحة اإلرهاب
11%

Series1,  األداء االقتصادي

للمملكة في ظل تراجع أسعار 
%11, %11.40, النفط

Series1, الخدمة المدنية ,

17.10% ,17%

Series1, Other, 39.90%, 
39%

القضايا الداخلية وأوزانها النسبية

التحقيقات في كارثة منى  

أداء األجهزة الحكومية

فيروس كورونا

استعدادات االنتخابات المحلية

األمن الفكري ومكافحة اإلرهاب

نفطاألداء االقتصادي للمملكة في ظل تراجع أسعار ال

الخدمة المدنية

0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
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12.00%
14.00%
16.00%
18.00% القضايا الخارجية وأوزانها النسبية
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 مالحظات على المحتوى السابق:

فيما يخص الملف اليمني، كان الحدث األبرمز تحرير ذباب الساحلية، ومناطق من صروا ، ث  الهجوم الصاروخي  -

الذي ت  على مقر الحكومة اليمنية في عدن، والذي تبناه "داعش"، وفي اإلطار ربطت بعض الصحف السعودية 

 حوثيين.بين "مصالح" التنظي  وال

أكتوبر، إن الهدف من التفجيرات في عدن هو المملكة، بعد  5وفي هذا قالت صحيفة "الوطن" السعودية، يوم 

 "نجا  األجهزة األمنية السعودية في مبادرة استباقية إلبطال عمليات إرهابية في الرياض والظهران".

 وقالت الجريدة في واحدة من افتتاحياتها:

المملكة ودول التحالف في اليمن ه : االنقالبيون الحوثيون وأتباع المخلوع )الرئيس "َمن يغيظه  نجا  

أهدافه  واحدة ومصالحه  تتقاطع في معاداة ‘. داعش’السابق علي عبد اهلل صالح(، إحافة إلى إيران و

 المملكة".

 كما قالت جريدة "الرياض" في ذات اليوم، وحول نفس الموحوع، إن:

مني عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية إلى عدن أمر حروري من أجل تثبيت االنتصار "عودة الرئيس الي

 الذي ت  إحرامزه".

 وأحافت أن:

"الحوثيين وقوات المخلوع صالح تحاول تسجيل أي انتصار ولو كان معنويًّا في سبيل إثبات القدرة على التواجد 

 بعد أن منيت بخسائر كبيرة".

لسطيني، خلت الصحف والمصادر السعودية من مواد ُمعتبرة إال األخبار على الفضائيات، فيما يخص الملف الف -

التي كانت تتبنى لغة "قتيل فلسطيني في مواجهات مع االحتالل"، ولكن استثناًء لتلك الحالة، نشرت "الوطن" 

ث من انتهاكات حد أكتوبر، دعت فيها المجتمع الدولي "كي يتحمل مسؤولياته تجاه ما يحد 6افتتاحية يوم 

 الشعب الفلسطيني".

أكتوبر، تساءلت فيه عن الموقف العربي  4في الملف السوري، نأخذ مقال لثريا العريض، في "الجزيرة"، يوم  -

 مما يجري في سوريا، وهل بمقدوره  أخذ مزمام المبادرة إلنهاء األمزمة، فتقول:
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السوري، وال لمقاتلة داعش المسخ، بل لتؤكد للعال   "روسيا في سوريا لترسيخ نظام األسد، ال إلنقاذ الشعب

كله أنها ما مزالت قطبًا رئيسيًا فاعاًل، ال يسمح بأن تنفرد أمريكا بقرار ماذا يحدث في أي جهة في العال . هل 

سيظل العرب راحين بدور الكومبارس في صراع األقطاب على الهيمنة؟ ذاك ما ستوححه األحداث المتسارعة 

 الجوار".في سوريا و

وتخصيًصا على الحدث الروسي في سوريا، شككت الصحف السعودية في أسباب موسكو المعلنة لتبرير حرباتها 

 أكتوبر: 5في سوريا، وهي الحرب على "اإلرهاب"، فتقول الوطن في افتتاحية لها يوم 

فها مواقع داخل األراحي "إن ما يثير الريبة هو بدء الطائرات الروسية أول من أمس عملياتها العسكرية، وقص

السورية بذريعة أنها تابعة لتنظيمات إرهابية، قيل الحقا إنها مواقع مدنية في ريفي حمص وحماة ورا  

مدنيا، بينه  أطفال ونساء، ما يعني أن المبرر الذي سوقته روسيا لتدخلها العسكري غير صحيح،  56ححيتها 

 وأن هناك مآرب أخرى سوف تظهرها األيام".

 في "عكاظ"، يحذر خالد الطاشكندي من أن األمزمة السورية أما

"تتجه نحو المرحلة األسوأ واألشد خطورة" بعدما أصبحت سوريا أول ساحة عسكرية تجمع روسيا والواليات 

 المتحدة بشكل مباشر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية".

 ويضيف الكاتب إن:

تفاق األمريكي واال -لمتناقضات الخطيرة، فبالرغ  من التنسيق الروسي "الواقع يشير إلى أننا أمام سلسلة من ا

على تحقيق الهدف المشترك من أجل القضاء على التنظيمات اإلرهابية في سوريا وتأكيد الخارجية األمريكية 

 خالل الجلسة األخيرة في مجلس األمن على عدم معارحتها الضربات الجوية الروسية في سوريا، إال أنه من

الواحح أن هناك تضاربا في المصالح، حيث إن كال الطرفين يته  اآلخر بأن لديه أهدافا خفية غير المعلن 

 عنها".

أما أحمد الفراج في "الجزيرة" فيشير إلى إن التدخل الروسي في سوريا يرمي إلى "تحقيق أمرين، األول أال تخسر 

يات المتحدة "التي أخرجت االتحاد السوفييتي صاغًرا من روسيا موطئ قدمها في سوريا، وأن ترد الدَّْين للوال

 أفغانستان".
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 حول الموقف الراهن في سوريا والتدخل العسكري الروسي هناك: 22من بيان العلماء السعوديين الـ -

"مَزْع  أمريكا والغرب صداقة سوريا وشعبها ونزع شرعية بشار ل  يعد ينطلي على أحد، فه  من منع الشعب 

السوري من امتالك مضادات الطيران ليحمي نفسه، وه  من عطَّل حظر الطيران، وه  من عرقل المنطقة 

اآلمنة في الشمال، ولوال رحاه  ما دخلت روسيا وال بقي األسد، وقد أرادوا خداع الشعوب بزع  التحالف لحرب 

 كبار".داعش، وإنما هي خدعة، فل  يطل داعًشا منه  إال القليل، لكنه المكر ال

"يا أهلنا في الشام: لقد اشتد عليك  البالء وطالت المحنة، ولعل اهلل أراد بك  خيرًا.. إن روسيا ما تدخلت إال 

إلنقاذ النظام من هزيمة محققة؛ لقد هزم اهلل بك  أمن النظام وشبيحته ث  جيشه ث  الجماعات الرافضية 

ن روسيا ل  تأتِ بجديد؛ فإن خوفوك  بطائراتها وصواريخها الصفوية اإليرانية والعراقية واألفغانية وغيرها.. إ

ودباباتها فقد قصفك  النظام الكافر بالصواريخ والدبابات والطائرات، فما استطاع هزيمتك ، وهكذا ستبوء 

 حليفته بالخسران بإذن اهلل".

 ة اإليرانية، التي البد منفي الملف اإليراني، تصف المصادر السعودية ما تقوم به طهران في اإلقلي  بالعربد -

 أكتوبر، نجد حمود أبو طالب، يحذر في مقال له في صحيفة "عكاظ"، من أنه: 5وحع حد لها، وفي ذلك، ويوم 

"بسبب عزوف األم  المتحدة عن مواجهة العربدة اإليرانية، أصبحت طهران تمارس تصعيًدا سياسيًّا وأمنيًّا 

 نطالًقا من شعورها بأنها طليقة".وعسكريًّا خطيًرا حد الدول الخليجية ا

 أكتوبر أن: 5وتؤكد افتتاحية للوطن يوم 

"سعي إيران لخلق االحطرابات لن يتوقف عند حدود اليمن أو البحرين أو العراق أو سوريا ، فساستها الذين 

أن و يصدرون التصريحات المستفزة لدول المنطقة بشكل متواصل ل  يدركوا بعد أن العرب أقوى من ذي قبل،

 صبره  على تصرفات طهران انتهى".

 في الصحيفة نفسها، وبذات التاريخ، تدعو أميمة الجالهمة، إلى:

"سياسة إعالمية موحدة بهدف فضح السياسة الفارسية والقمع الذي تمارسه على مواطنيها األحوامز والفرس 

 أيًضا، وعلى تدخالتها الخفية والمعلنة في شؤون دول الخليج واإلقلي ".
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 القضايا المصرية األه  محل االهتمام واالتجاهات العامة نحوها:

على المستوى اإلخباري، اهتمت المصادر اإلخبارية السعودية بتطورات التحضيرات الحالية لالنتخابات  -

ك لكذ -التشريعية المصرية المقررة على مرحلَتْين، على مدار األشهر القادمة، وذلك باعتبار الحدث، وباعتبار 

 م.5105يوليو  5أن االنتخابات هي آخر مرحلة في خطة الجيش التي طرحها مزعي  االنقالب في  –

كان هناك اهتمام في بعض المصادر اللندنية باإلجراءات المصرية على الحدود مع قطاع غزة، ولكن حمن  -

أن حركة حماس سياق مكافحة "اإلرهاب"، ولكن في جانب آخر، كان هناك تقديرات سعودية إيجابية بش

واإلخوان المسلمين، في إطار الحديث عن تحالف ُسنِّي حد إيران في المنطقة، ولكن تقديرات غربية أشارت إلى 

 أن هناك انقسامات في دوالب الحك  السعودي حول هذا األمر.

ن مركزي عشمل االهتمام السعودي كذلك، تطورات الواقع االقتصادي المصري ومشاكله، بعد تقارير البنك ال -

 تراجع االحتياطي النقدي المصري بشكل فاد  في األشهر الماحية.

 

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

 (5الجدول رق  )

عدد  كثافة التغطية القضية م

 المواد

 مالحظات النسبة

الملف السوري والتدخل  0

 الروسيالعسكري 

. يوحع حساب للتداخل بين  %41 51 مرتفع جدًّا

 القضايا.

. كثافة التغطية مقاسة بنسبة 

المواد التي تتناول البند إلى نسبة 

المواد المتعلقة بمصر، وعددها 

 مادًة. 52

 

االنتخابات التشريعية  5

 المقبلة

 %06 05 متوسط

مكافحة اإلرهاب واإلجراءات  5

 على الحدود مع غزة

 %06 05 متوسط

 %8 6 طفيف الوحع االقتصادي 4

 %51 02 متوسط إلى مرتفع العالقات المصرية السعودية 2

  %011 52 اإلجمالي:



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات       11   5102-01-01

 

 

 (4الشكل رق  )

 
 مالحظات على المحتوى السابق:

السعودية، على  –من بين أه  ما ت  تداولها في إطار ُكتَّاب المقال السعوديين، عن ملف العالقات المصرية  -

حوء الموقف المصري المستجد من التدخل العسكري الروسي ومستقبل بشار األسد، سلسلة تغريدات للكاتب 

أكتوبر في "الحياة" اللندنية،  5جمال خاشقجي، على صفحته على موقع "تويتر"، ُأخذت من مقال له بتاريخ 

ها ال يخفي ذلك"، وأن السعودية "لن تقبل أن أكد فيها على أن مصر "متحمسة لعدوان روسيا بسوريا وإعالم

 تدع  حليفتها الخص  الروسي".

 

 

Series1,  الملف السوري والتدخل

%40, %40, العسكري الروسي

Series1,  االنتخابات التشريعية

%16, %16, المقبلة

Series1,  مكافحة اإلرهاب

, واإلجراءات على الحدود مع غزة
16% ,16%

Series1, الوضع االقتصادي ,

8% ,8%

Series1,  العالقات المصرية

%20, %20, السعودية

السعودية وتوزيع قضاياها-العالقات المصرية 

الملف السوري والتدخل العسكري الروسي االنتخابات التشريعية المقبلة مكافحة اإلرهاب واإلجراءات على الحدود مع غزة

الوضع االقتصادي العالقات المصرية السعودية
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 ومن بين ما قاله خاشقجي في هذا اإلطار:

"مصر مثاًل متحمسة للعدوان الروسي، إعالمها ال يخفي ذلك، ولن تقبل السعودية أن تدع  حليفتها الخص  

موقف عربي رافض التدخل الروسي ويؤسس لموقف الروسي.. ستقاوم السعودية، ستتحرك دبلوماسياً لتشكيل 

 دولي، ث  تصّعد دعمها المقاومة".

 وتابع خاشقجي:

مما ‘ أوطأ’"هناك ألف عربي وعربي منهزم يتبادلون أنخاب هذا العدوان الروسي على أرض عربية، فليس هناك 

خت  ’بقصره الجمهوري ويحصل االن.. إن انتصروا ستحتفظ روسيا بقواعدها المتوسطية، ويحتفظ بشار 

 بينما تحتفظ إيران بكل سورية".‘ السلطان

أما طارق الحميد، فقد كتب في "الشرق األوسط" اللندنية، مقااًل تحت عنوان: "مصر تؤيد روسيا في سوريا!"، 

نا تتناول فيه تصريحات لومزير خارجية االنقالب سامح شكري، قال فيها: "المعلومات المتاحة لدينا خالل اتصاال

المباشرة مع الجانب الروسي تؤشر إلى اهتمام روسيا بمقاومة اإلرهاب والعمل على محاصرة انتشار اإلرهاب.. 

دخول روسيا بما لديها من إمكانات وقدرات في هذا الجهد، هو أمر نرى أنه سوف يكون له أثر في محاصرة اإلرهاب 

 في سوريا والقضاء عليه".

يقول إن هناك نقاط خالفية جادة بين الرياض والقاهرة، وأحاف أن هناك  ويقول الحميد إن ذلك التصريح

إشكالية حقيقية إذا كانت مصر تصدق أن الروس جادون في مكافحة اإلرهاب، مشيًرا إلى القصف الروسي، 

 للمعارحة السورية، وليس "داعش".

 ومن بين ما قال الحميد في ذلك:

ئفي، وُأبدل اآلن بالميليشيات الشيعية، واإليرانية، والقوات ما ال يعيه البعض بمصر أن جيش األسد طا

الروسية، وليس كالجيش المصري. وأن األسد يستعين بإيران، وعمالئها، للتنكيل بالسوريين، وليس 

كالمؤسسة العسكرية المصرية التي ساندت شعبها، وتحركت تحت غطائه، وبالتالي نالت دعًما عربًيا. وما ال 

صر أيًضا أن األسد، الذي قتل بسببه ربع مليون سوري، وشرد ماليين آخرين، هو أول نظام يعيه البعض بم

عربي يستعين بدولة خارجية لضرب شعبه بعد أن استعان بميليشيات طائفية، وهذا ليس كالحالة المصرية. 

ث ، ونحن هنا نتحدوما ال يعيه البعض بمصر أيًضا هو أن التدخل العسكري األجنبي بالمنطقة ل  ينفع دولة قط
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عن احتالل، وليس تحريًرا كالحالة الكويتية، وكان وقتها تحالًفا دولًيا. فال نفع االحتالل األميركي العراق، وال 

 أفغانستان، ولن ينفع التدخل الروسي سوريا، وال حتى األسد، كما ل  ينفع العدوان اإليراني أحًدا بالمنطقة.

قريًرا لوكالة "فرانس برس" عن تصريحات ومزير الخارجية المصري سامح كما نقلت بعض المصادر السعودية ت

 شكري، بخصوص األمزمة السورية، قالت فيه الوكالة:

"عالقات القاهرة بدول الخليج خاصة السعودية لهزة عنيفة، يجهل اليوم مدى تداعياتها في المستقبل 

صحف مقربة من مراكز القرار في الرياض. لكن القريب، ويظهر ذلك من خالل االنتقادات الحادة التي نشرتها 

 هناك من يعتبر أنها مجرد سحابة صيف عابرة، ال يمكنها أن تنال من قوة العالقات بين الجانبين"

وأشارت الوكالة إلى الدع  الذي قدمته السعودية لمصر، بعد وصول السيسي إلى السلطة، وتطور الدع  الذي 

  مادي، من مساعدات مالية وتمويل لصفقات أسلحة، وأن الرياض تبنت النظام كان سياسيًّا في البداية إلى دع

 المصري الجديد من خالل كل أشكال الدع  للسيسي.

 

 اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسية:

استمرار انخفاض في وتيرة الهجوم، بعد تعرض روسيا لألجواء التركية، وطغيان مصالح التحالف بين  تركيا:. 0

 كيا وقطر والسعودية، لمواجهة الموقف المستجد على األرض في سوريا.تر

استمرار في التصعيد، وشمل كل الملفات، وبدا وكأن هناك عصبية في التناول السعودي للملف  إيران:. 5

كما ترغب  –اإليراني، بسبب الدع  الروسي الذي قد يغير من الواقع على األرض الكثير في سوريا، وال تتحول 

 إلى عامل استنزاف لإليرانيين. -لرياض ا

 تصعيد في الخطاب السلبي، ولكن ليس بوتيرة الفترة الماحية. الواليات المتحدة:. 5

استمرار في الهجوم على روسيا، مدعوًما بمواقف وفتاوى  روسيا والدور الجديد في سوريا والشرق األوسط:. 4

 سوريا تستهدف اإلسالم.علماء دين، والتأكيد على أن الحرب الروسية في 

 سلبي. اإلخوان المسلمون واإلسالم السياسي والربيع العربي:. 2

خرجت األمزمة إلى حيز العلن، ولكن من دون الهجوم على مصر، ولكن الهجوم كان فقط على قراراتها  مصر:. 6

 من األمزمة السورية.
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 أه  االستنتاجات:

أمزمة محققة، ولكن غالبية الخبراء السعوديين والعرب، أكدوا على تعاني العالقات المصرية السعودية من  -

 استمرار حاجة البلدين إلى اآلخر، وأن األمزمة سوف يت  احتواؤها.

تحدثت بعض المصادر عن وظيفية الدور الذي بات يلعبه اإلخوان المسلمين في خدمة أجندات غربية، وذلك  -

ين إلى التيار، مع الموقف الغربي حد التدخل الروسي في سوريا، على خلفية تماهي الكثير من العلماء المنتم

وتحويله إلى حرب دينية، وهو ما كان مثار انتقادات الكثيرين، ومن بينه  عبد الرحمن الراشد، في "الشرق 

 أكتوبر؛ حيث أدان كل المواقف التي صدرت عن العلماء في المملكة وخارجها في هذا الصدد. 6األوسط"، يوم 

 بين ما قاله في هذا الصدد: ومن

في أفغانستان، الذي غّير السعودية فكرًيا إلى األسوأ. « الجهاد»وأعادت الدعوة للقتال في سوريا للذاكرة، تاريخ 

فقد رحل آالف الشباب للقتال، نيابة عن األميركيين. وانتهت الحرب بتأسيس عهد جديد من الفوحى بظهور 

  يعاني منها إلى هذا اليوم. وفي داخل السعودية ل  تتوقف المطاردات عن جماعات إرهابية، ال يزال العال

في حرب أفغانستان. أما لماذا غيرت « الجهاد»التي هي من امتدادات « القاعدة»مالحقة خاليا تنظي  داعش، و

 ير.لألسوأ، فألنها مزرعت فكر التطرف السياسي ومفاهي  استخدام القوة خارج إطار الدولة من أجل التغي

ال يوجد أي موقف سلبي حد الوحع القائ  في مصر، لدى السعوديين، الموقف السلبي فقط من سياسات  -

النظام الخارجية في الملف السوري، لكن إعالم المملكة مستمر في تأييد الحك  الحالي في مصر، ودع  ما ُيسمَّى 

 بخطة "خارطة المستقبل" التي طرحها االنقالب.

 للتعاطي مع هذه القضايا: توصيات ومضامين

يجب مراجعة المواقف التي تصدر عن علماء اإلخوان المسلمين في الخارج عن التدخل العسكري الروسي في سوريا،  .0

 وموامزنته مع ما المواقف المطلوبة تجاه انتفاحة القدس الحالية؛ حيث صار ذلك التناقض موحع انتقاد.

رية والمعارحة لالنقالب، بما فيها اإلخوان المسلمين، من ترتيبات االنتخابات . هناك حرورة لبيان موقف القوى الثو5

 المقبلة في مصر.

 يوصى بالمزيد من الدراسات عن:. 5

 مسقبل النظام السياسي المصري في مرحلة ما بعد االنتخابات. -

 الراهنة ]ورقة سياسات مقترحة[. الموقف الراهن لإلخوان المسلمين في مصر وعلى المستوى اإلقليمي في حوء التطورات -

 


