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 تحليل اتجاهات اإلعالم السعودي 

 5162 أكتوبر 61

 موجز تمهيدي:

اهتمت المصادر السعودية، وفي اإلطار اإلخباري، بإعالن موسكو إقامة "خط ساخن مباشر" بين إسرائيل 

الالذقية بالتزامن مع بدء القوات النظامية السورية مدعومة بغطاء والقاعدة العسكرية الروسية في مطار 

 جوي روسي بعملية في ريف حمص وسط البالد وتكثيف الغارات على شرق دمشق.

واحتلت تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره التركي، 

وبر، صدارة المصادر اإلخبارية واللندنية السعودية، وخصوًصا فيما أكت 62ريدون سينيرلي أوغلو الخميس، 

يتعلق بإعالن الجبير وأوغلو، التزامهما بدعم المعارضة الروسية، والتحذير من مخاطر التدخل الروسي في 

 سوريا وما ينتج من ذلك في زيادة التطرف والعنف وتدفق المقاتلين مما سيؤثر في المنطقة بأكملها والعالم،

مع تأكيد الجبير على أن الحل، يجب أن يطون سياسيًّا مبنيًّا على مبادئ إعالن جنيف الذي يؤدي إلى سلطة 

 انتقالية ال يكون فيها لبشار األسد أي دور في مستقبل سوريا.

 روسيا،وسبق هذه الزيارة، زيارة أخرى قام بها وزير الدفاع السعودي، ولي ولي العهد، األمير محمد بن سلمان، إلى 

من أجل بحث الموقف الروسي المستجد في سوريا، وأثره على األوضاع األمنية والسياسية في منطقة ككل. 

 ، مما دفع إلى زيارة الجبير إلى تركيا، بشكل غير مرتب مسبًقا.ويبدو أن الزيارة كانت فاشلة

إلى النظام المصري، بأن التقارب  ويرى مراقبون أن الخطوة السعودية المباشرة مع تركيا؛ تستهدف إيصال رسالة

مع روسيا ونظام األسد، سيكون له ردود فعل عكسية لدى الرياض مع خصوم القاهرة، وأهمهم أنقرة التي 

 تستضيف رموز وقيادات جماعة اإلخوان المسلمين، أكبر األطراف المعارضة للنظام االنتقالبي في مصر.
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التي كانت متصاعدة في الفترة الماضية، ضد أردوغان  وصاحب ذلك انخفاض كبير في نغمة االنتقادات

والسياسات التركية، في اإلعالم السعودي، خصوًصا اللندني منه، ولكن بعض هذه المصادر، وخصوًصا "إيالف" 

 و"العرب"، استمرت في توجيه هذه االنتقادات برغم هذا الموقف المستجد من تركيا.

ا يتعلق باألوضاع في سوريا وأثرها اإلقليمي، وهي كيف أن هذه صحيفة "الوطن" اهتمت بزاوية خاصة فيم

التطورات سوف تؤثر على حلف شمال األطلنطي "الناتو" في ظل الخالف في وجهات النظر حول مصير الرئيس 

السوري بشار األسد، كذلك فيما يتعلق بالخالفات حول المهاجرين غير الشرعيين، ما بين قبولهم ورفضهم، 

 وكرانية وكيفية التعامل معها. واألزمة األ

وال تنفصل هذه التطورات عن األوضاع في اليمن؛ حيث اهتمت بعض المصادر السعودية اإللكترونية خصوًصا، 

بالتطورات الميدانية الواقعة على األرض، والسيما عرقلة العمليات البرية على األرض، فطالت معركة تعز على 

ادر إلى مواقف إماراتية ومصرية متغيرة من األزمة في اليمن؛ حيث صار سبيل المثال، بما عزته بعض المص

لمعركة تعز نحو أربعة أسابيع أو أكثر من دون حسم، بالرغم من أن مركز المدينة يسيطر عليه مقاتلون 

 يقودهم حمود المخالفي، زعيم إحدى القبائل المرتبطة بالتجمع اليمني لإلصالح، الموالي للحكومة الشرعية.

كما اهتمت المصادر السعودية بما نشرته الفورين أفيرز األمريكية مؤخًرا في صدد السبب في استمرار األزمة 

في تعز، وفي ملف العملية البرية في اليمن بشكل عام، من أنه يعود إلى االنقسام داخل التحالف السعودي 

تجمع اليمني لإلصالح الذي يمثل اإلخوان ترفض كلُّ من مصر واإلمارات تسليح الحول اإلخوان المسلمين؛ حيث 

. ولذلك تواترت تقارير عن أن السعودية التي ظلت لفترة طويلة تدعم "اإلصالح"، قد المسلمين في اليمن

 غيرت تحالفها، ووجهت معظم تمويلها المالي للسلفيين في اليمن.
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باالنتخابات البرلمانية التي بدأت مرحلتها األولى مصريًّا أيًضا، تزايد اهتمام المصادر اإلخبارية واللندنية 

للمصريين بالخارج، وتبدأ في الداخل في األحد واإلثنين المقبَلْين، وكذلك األزمة الراهنة التي يواجهها االقتصاد 

المصري على مختلف المستويات، والسيما بعد تخفيض سعر الجنيه مجدًدا أمام الدوالر، عشرة قروش، وما إذا 

 االنتخابات المقبلة سوف تقود إلى حياة تشريعية وسياسية سليمة تخدم الحالة االقتصادية المتردية. كانت

وكان هناك خبر الفت قد يمكن تفسيره سياسيًّا، بالرغم من نفي مصادر في السفارة السعودية في القاهرة 

ب الحذر في معامالتهم لذلك؛ حيث طلبت السفارة من المقيمين السعوديين في مصر، بضرورة توخي جان

 المالية في مصر، بعد واقعة قتل سعودية وابنتها الكويتية، بعد استدراجها بحجة إتمام صفقة عقارية.

وبالرغم من أنه قد اتضح أن زوج السيدة السعودية هو مرتكب جريمة قتلها وابنتها؛ إال أنه لم يتم اتخاذ أي 

إزاء هذا التحذير خصوًصا بعد اختفاء فتاة سعودية في  رد فعل من جانب السفارة السعودية في القاهرة

 القاهرة.

بجانب هذه التطورات؛ حاز الملف اللبناني، في ظل التطورات السورية الراهنة، ببعض االهتمام، كذلك 

االنتفاضة الفلسطينية، كان لها نصيب واسع من اهتمام الصحف السعودية، بما فيها الورقية التي تصدر 

 ة.داخل المملك

اإلسرائيلية المتفاعلة في الوقت الراهن على  –كما اهتمت المصادر السعودية بأزمة العالقات األمريكية 

الغربي، والذي أقره مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني، والذي حاز بدوره مجاله  –خلفية االتفاق النووي اإليراني 

وحزب اهلل في اآلونة األخيرة في سوريا، بعد  من اهتمام المصادر السعودية، التي ركزت على خسائر إيران

 التدخل العسكري الروسي هناك.
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على المستوى الداخلي، كان ملف توطين الوظائف، وكيفية مواجهة مشكلة البطالة، واألداء االقتصادي واألوضاع 

، ومؤشرات األسعار المعيشية، وخصوًصا أوضاع قطاع اإلنشاءات والعقارات، والذي ُيعتبر قياديًّا في هذا المجال

 وغالء المعيشة في المملكة.

قد اختفت المواد التي تتناول التحقيقات واألمور األخرى المتعلقة بكارثة منًى، وال  "فجأة"ومن المالحظ أنه 

يمكن إرجاع ذلك إلى تباعد الفترة الزمنية؛ حيث إنه لألسبوع الماضي فقط، كان الموضوع متفاعالً على مختلف 

 المستويات، داخل وخارج المملكة.

انب السلطات السعودية، وهو ما قاد إلى أمَرْين آخرين، ويبدو أن األمر مرتبط بعملية تحسين للصورة من ج

األول هو تكثيف االهتمام بأداء األجهزة الحكومية، ودورها في راحة المواطنين وما إلى ذلك، والثاني هو تراجع 

وتيرة الحديث عن مشكلة فيروس "كورونا"، أو على أقل تقدير تناول إخباري للحاالت الجديدة أو عدم وجود 

 في الجامعات السعودية، ولكن من دون كثير عروج على أداء وزارة الصحة في هذا المجال سلًبا. حاالت

ولكن كان في المقابل، من الواضح أن هناك تشديد في عمليات الرقابة من األوساط العليا، وصواًل إلى الملك 

رير حول مكافحة الفساد، وتشديد سلمان ذاته، على أداء الجهات الحكومية، من خالل مجموعة من األخبار والتقا

 تطبيق إجراءات الجودة على اإلدارات الحكومية.
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 التحليل الكمي:

 مادة، تم تقسيمها على النحو التالي: 551شمل التقرير رصد 

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

 مادة. 651ت اإلقليمية األهم، ذات التأثير على األوضاع في مصر بعدد مواد، والقضايا والتطورا

 مادة. 611السعودية، وتفاعالتها المختلفة، بشكل مباشر، بعدد مواد  –العالقات المصرية  -

ولقد تم اختيار هذه المواد من الفنون الصحفية التي تقدم الرأي والمعلومة والتحليل، من مقاالت وحوارات 

ارير إخبارية موسعة باإلضافة إلى التحقيقات. ولكن هذا األسبوع كان التركيز على التقارير المنشورة وتق

والفضائية؛ باعتبار أن غالبية الملفات المهمة ارتبطت بحوادث تقع بشكل مباشر ومتواتر، وتطوراتها متالحقة 

 بشكل كبير؛ بحيث يكون للمقاالت دوًرا تالًيا في األهمية.

 لي جدول وشكل يوضحان توزيع هذه المواد على المصادر مجتمعة:وفيما ي

 (6جدول رقم )

 مالحظات النسبة العدد نوعية المادة م

بعضها ُنِشَر على الموقع اإللكتروني لقناة "العربية" وقناة "اإلخبارية"،  %6..1 52 مقاالت 6

 كما تم فحص التعليقات عليها

بعضها ُنِشَر على الموقع اإللكتروني لقناة "العربية" وقناة "اإلخبارية"،  %..11 01 تقارير ومواد إخبارية 5

 وبعضها تقارير إخبارية مصورة على اليوتيوب لكال القناَتْين

 --- %51.2 2. تحقيقات وحوارات 1

 تشمل تعليقات %1.6 51 تويتات .

 --- %611 551 اإلجمالي:
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 النسبية( المواد المختارة وأوزانها 6الشكل رقم )

 

 

 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودية وكثافة التغطية:

 على المستوى السياسي الداخلي: -

 . االنتخابات البلدية القادمة في المملكة.6

 . أداء األجهزة الحكومية وإجراءات الرقابة والجودة.5

 . فيروس كورونا.1

 . توطين الوظائف وقضية البطالة..

 اإلنشاءات والعقارات. . أداء قطاع2

 . قضية مكافحة اإلرهاب.1

بالمائة من األخبار المحلية في الصحف الورقية  11. أخبار الحوادث والقضايا ]تستحوذ على نسبة أكثر من 5

 السعودية[

 . أخبار المغتربين السعوديين خارج المملكة، والحوادث التي يتعرضون لها.0
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م، وخصوصا البورصة ومؤشرات الحالة المعيشية، وتمويل المشروعات . أداء القطاعات االقتصادية األه1

 المتوسطة والصغيرة.

 . حقوق اإلنسان في المملكة في مواجهة بعض التقارير الدولية التي تنتقدها.61

 على المستوى السياسي الخارجي: -

 حزب اهلل وإيران.. العمليات العسكرية الروسية في سوريا، وتطورات الموقف الميداني، وخسائر 6

 . التحركات الخارجية السعودية إزاء األزمة السورية.5

 . السياسات اإليرانية في اإلقليم ]تتداخل بشدة مع األزمة في سوريا[1

 . االنتفاضة الفلسطينية..

 . األوضاع في لبنان.2

 . االنتخابات الرئاسية األمريكية.1

 الخليجية. –. العالقات السعودية 5

 لالجئين السوريين إلى أوروبا.. قضية ا0

. السياسة الخارجية السعودية مع التركيز على قضية المساعدات التي توجهها المملكة ألطراف األزمات 1

 اإلنسانية المختلفة عبر العالم.

 . الحرب في اليمن والعمليات البرية على األرض، ومعركة صنعاء المرتقبة.61
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 اتجاهات التناول الغالبة وكثافة التغطية لمختلف هذه القضايا: الجداول واألشكال التالية توضح

 (5الجدول رقم )

كثافة  القضية م

 التغطية

عدد 

 المواد

 اتجاهات الرأي ومالحظات *()النسبة

 القضايا الداخلية

. كثافة التغطية مقاسة بنسبة المواد التي تتناول البند  %1.5 . طفيف االنتخابات البلدية القادمة 6

إلى نسبة المواد المتعلقة بالقضايا الداخلية، وهي هنا 

 مادة. 12

 

. التغطيات في الغالب إخبارية، أما مقاالت الرأي في 

المصادر الداخلية؛ فال تتناول قضايا هامة إال في النادر، 

أما المصادر الخارجية اللندنية والفضائية؛ غلب عليها 

ليمية بشكل الملفات السورية واليمنية واألوضاع اإلق

 عام.

 %65.1 0 مرتفع أداء األجهزة الحكومية والرقابة 5

 %1.5 1 متوسط فيروس كورونا 1

توطين الوظائف وقضية  .

 البطالة

 %65.1 0 مرتفع

 %65.1 0 مرتفع أداء قطاع اإلنشاءات والعقارات 2

 %5.5 2 متوسط قضية مكافحة اإلرهاب 1

 %61.0 5 مرتفع الحوادث والقضايا 5

أخبار المغتربين السعوديين  0

 بالخارج

 %1.5 1 متوسط

أداء القطاعات االقتصادية  1

 وتكلفة المعيشة

 %65.1 0 مرتفع

 %5.5 2 متوسط حقوق اإلنسان في المملكة 61

  %611 12 اإلجمالي:

 



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات       9   5102-01-01

 

 القضايا الخارجية اإلقليمية والدولية

العمليات العسكرية الروسية  6

 في سوريا

   %2..6 0 مرتفع

كثافة التغطية مقاسة بنسبة المواد التي تتناول 

البند إلى نسبة المواد المتعلقة بالقضايا 

 مادة 22الخارجية، وهي هنا 

التحركات السعودية إزاء األزمة  5

 السورية

  %65.5 5 مرتفع

  %65.5 5 مرتفع السياسات اإليرانية 1

  %1.6 2 متوسط االنتفاضة الفلسطينية .

  %5.1 . طفيف األوضاع في لبنان 2

  %1.1 5 طفيف انتخابات الرئاسة األمريكية 1

 -العالقات السعودية  5

 الخليجية

  %5.1 . متوسط

قضية الالجئين السوريين إلى  0

 أوروبا

  %5.1 . متوسط

السياسة الخارجية السعودية  1

مع التركيز على قضية 

 المساعدات

  %61.1 1 متوسط

الحرب في اليمن والعمليات  61

 البرية على األرض

  %2..6 0 مرتفع

 --- %611 22 اإلجمالي:
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 (: القضايا الداخلية وأوزانها النسبية5الشكل رقم )

 

 

 ( القضايا الخارجية وأوزانها النسبية5الشكل رقم )
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االنتخابات البلدية القادمة أداء األجهزة الحكومية والرقابة فيروس كورونا

توطين الوظائف وقضية البطالة أداء قطاع اإلنشاءات والعقارات قضية مكافحة اإلرهاب

الحوادث والقضايا أخبار المغتربين السعوديين بالخارج أداء القطاعات االقتصادية وتكلفة المعيشة

حقوق اإلنسان في المملكة
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1

العمليات العسكرية الروسية في سوريا وخسائر

حزب هللا وإيران
التحركات السعودية إزاء األزمة السورية

السياسات اإليرانية في اإلقليم

االنتفاضة الفلسطينية

األوضاع في لبنان

انتخابات الرئاسة األمريكية

العالقات السعودية - الخليجية

قضية الالجئين السوريين إلى أوروبا

السياسة الخارجية السعودية مع التركيز على

قضية المساعدات
الحرب في اليمن والعمليات البرية على األرض
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 مالحظات على المحتوى السابق:

أكتوبر، نشرت  61الروسي في روسيا، افتتاحية لصحيفة "الرياض"، يوم  من بين المواد الالفتة حول التدخل -

فيها المخاطر التي ترتبط بالسلوك الروسي في الملف السوري، ومن بين ذلك استقطاب من وصفتهم 

 بالمتطرفين للحرب في سوريا. ومن بين ما تقوله االفتتاحية في هذا الصدد:

المتطرفين، وحتى أولئك المترددين أو المنضوين تحت ألوية "قد يسهم )التدخل الروسي( في استقطاب 

المعارضة المعتدلة الذين قد يجدون أنفسهم تحت ألوية التنظيمات المتطرفة بحجة استهدافهم عسكرياً من 

قبل روسيا، وكذلك تحت ذريعة خوض غمار حرب سيصفونها بالطائفية أو المقدسة. وهو أمٌر قد تترتب عليه 

جية ستعّمق أثر األزمة السورية على المنطقة، وتعّقد من فرض أي حلول سياسية قد تكون تبعات استراتي

 مستساغة اليوم."

 أكتوبر، قالت فيها: 65عن تفجيرات تركيا األخيرة، نشرت "المدينة" السعودية افتتاحية، يوم  -

حرب التي يشنها تنظيم داعش "سواء كان للتفجير عالقة باالنتخابات التركية التي بدأ عدها العكسي، أم بال

فإنه البد من التأكيد على أن تحدي اإلرهاب يزداد  -باستثناء إسرائيل وإيران  -اإلرهابي على دول المنطقة 

وغيرها من التنظيمات اإلرهابية، ‘ داعش’خطورة يوًما بعد يوم، وأنه حان الوقت للكشف عن القوى التي تدعم 

 لتي ترتكبها تلك التنظيمات".وتحميلها المسؤولية عن الجرائم ا
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 القضايا المصرية األهم محل االهتمام واالتجاهات العامة نحوها:

االهتمام الرئيسي كان باالنتخابات البرلمانية، واهتمت المصادر السعودية في هذا اإلطار، بمشكلة المادة  -

تي أقرها السيسي ومن قبله المستشار من الدستور، والتي تفرض على البرلمان الجديد إقرار القوانين ال 621

عدلي منصور، وإال اعتبرت الغية، مما قد يقود إلى فوضى تشريعية وسياسية، وتعطيل اإلجراءات الضرورية 

لتحسين البيئة االستثمارية في مصر، وقد تقود إلى حل البرلمان نفسه، ألنه من بين هذه القوانين؛ قوانين 

 ياسية.االنتخابات ومباشرة الحقوق الس

الملف الثاني المهم في تناول المصادر السعودية، كان خاصًّا بالحالة االقتصادية المتردية، واهتمت الصحف  -

والمصادر السعودية بذكر المؤشرات الدالة على تدهور حال االقتصاد المصري، وخصوًصا تدهور وضع الجنيه 

 الناتج القومي اإلجمالي. بالمائة من 61أمام الدوالر، وعجز الموازنة بما يقرب من 

الموقف المصري من التدخل الروسي في سوريا؛ لم يأِت انتقاده بشكل مباشر، ولكن كان واضًحا في زيارة  -

 الجبير إلى تركيا، وفي تصريحات لبعض المسئولين السعوديين في هذا الصدد.
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 وكثافة التغطية لمختلف هذه القضايا:والجدول والشكل التاليان يوضحان اتجاهات التناول الغالبة 

 (1الجدول رقم )

 مالحظات النسبة عدد المواد كثافة التغطية القضية م

 . يوضع حساب للتداخل بين القضايا. %12 12 مرتفع االنتخابات البرلمانية 6

. كثافة التغطية مقاسة بنسبة المواد 

التي تتناول البند إلى نسبة المواد 

 مادًة. 611وعددها المتعلقة بمصر، 

 

 %11 11 مرتفع الحالة االقتصادية في مصر 5

 %51 51 متوسط الموقف المصري من األزمة السورية 1

 %62 62 متوسط األوضاع العامة في مصر .

  %611 611 اإلجمالي:

 

 (.الشكل رقم )

 

 

 

 

االنتخابات البرلمانية

الحالة االقتصادية في مصر

الموقف المصري من األزمة السورية

األوضاع العامة في مصر
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 اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسية:

تراجع واضح، حتى في المصادر اللندنية لوتيرة الهجوم، بعد زيارة عادل الجبير إلى أنقرة، واتفاق  تركيا:. 6

 الموقف بين الطرفين إزاء الموقف الروسي في سوريا، وخصوًصا فيما يتعلق بتسليح المعارضة السورية.

ي اآلونة األخيرة، مثل واقعة استمرار في التصعيد، مع االهتمام بخسائر إيران في اليمن وسوريا ف إيران:. 5

 مقتل الجنرال همداني، في حلب.

انتقادات واسعة، باعتبار أن ما وصفته بعض المصادر السعودية بالخذالن األمريكي في  الواليات المتحدة:. 1

 األزمة السورية، هو وراء األزمة الراهنة التي تسبب فيها الهجوم الروسي في سوريا.

استمرار في الهجوم على روسيا، واتهامها بتأجيج أزمة  في سوريا والشرق األوسط: روسيا والدور الجديد. .

 اإلرهاب وتأجيل حسم األزمة السورية.

 سلبي. اإلخوان المسلمون واإلسالم السياسي والربيع العربي:. 2

ك، إلى دعم الخالفات مع سياسات النظام الحالي، أوجبت بعض االنتقادات؛ لكن لم يخرج األمر عن ذل مصر:. 1

 الشرعية ورفض النظام بالكامل.

 أهم االستنتاجات:

توحي المواقف المصرية األخيرة من تطورات األزمة السورية إلى توجه جديد في سياسة القاهرة تجاه  -

 حليَفْيها األمريكي والسعودي، مقابل تفاهم أكبر مع دمشق وموسكو.

زيادة المخاوف من صعود تيار إسالمي إخواني إلى السلطة اختلفت تفسيرات الموقف المصري بين من اعتبره  -

في سوريا بعد سقوط األسد، وبين من يرى فيه استياًء مصريًّا من إخفاق التحالف بقيادة الواليات المتحدة 
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صراحًة  -على مدى أكثر من عام في القضاء على التنظيمات اإلرهابية التي تهدد مصر كذلك، وهو ما عبر عنه 

 لخارجية سامح شكري، الذي اعتبر أن روسيا ستساهم في القضاء على اإلرهاب بهذا التدخل.وزير ا -

تصريحات شكري لقيت بدورها ترحيًبا من قبل النظام السوري؛ حيث نوه فيصل المقداد نائب وزير الخارجية  -

لوجود عدو مشترك هو  السوري بالموقف المصري داعًيا إلى "ضرورة استعادة حرارة العالقات المصرية السورية

 اإلرهاب"، حسبما نقلت عنه وكالة األنباء السورية "سانا".

رغم أن موقف القاهرة الصريح كان صادًما بالنسبة للبعض بسبب ما اعُتبر تجاهاًل من القاهرة لما يثيره  -

نسبة لبعض ذلك من استفزاز للسعودية، الحليف األساسي لها، بيد أنه يأتي، من جهة أخرى متوقًعا، بال

المراقبين نظًرا ألن العالقات المصرية السعودية تشهد مدًّا وجزًرا منذ صعود الملك سلمان إلى سدة الحكم، 

 وتصاعد تحفظات مصر على عالقة الرياض بتيار اإلسالم السياسي.

تباره رغم الهجوم الذي شنته وسائل اإلعالم السعودية على التدخل الروسي وموقف مصر المساند له واع -

تجاهاًل مصريًّا لما يشكله التنسيق الروسي مع إيران من حساسية بالنسبة للرياض، إال أن محللين ومراقبين 

سعوديين، ومن بينهم المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي، يقول إن العالقات السعودية المصرية لن 

ادات جمال خاشقجي الدائمة للحكومة تتأثر بشكل كبير من موقف مصر الحالي، وهو واضح في تراجع انتق

 عربية": DWالمصرية. وقال العاتي في تصريحات لقناة "

"قد يحصل تباين في وجهات النظر كما حصل اآلن فيما يخص االحتالل الروسي الجديد لألراضي السورية لكن 

األزمة لن يؤثر على ذلك ال ينفي استمرار عالقات األخوة. كل ما هناك اختالف في وجهات النظر حول تسوية 

 العالقات اإلستراتيجية القوية بين البلدين فال يمكن ألي من الطرفين االستغناء عن الثاني ألنه يحتاجه".
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يتوقع العديد من المراقبين أن تشهد سياسة عدد كبير من الدول العربية أيًضا تحوالً على غرار مصر، بحيث  -

الواليات المتحدة التي أصبح لدى بعض هذه الدول "أزمة ثقة"  يكون هناك تقارب أكبر مع روسيا على حساب

 معها.

 

 توصيات ومضامين للتعاطي مع هذه القضايا:

هناك ضرورة التخاذ إخوان سوريا موقًفا أوضح من التطورات الراهنة، هناك تحركات ميدانية لهم، ولكن الموقف 

مام تكهنات كثيرة حول حقيقة موقفهم من الثورة السياسي مما يجري غير واضح، ويفتح الكثير من المجاالت أ

 السورية وترتيبات ما بعد األسد.

 


