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 تقرير تحليل اتجاهات  اإلعالم السعودي

 5102 أكتوبر 3

 وجز تمهيدي:م

خالل الفترة التي يغطيها هذا العدد من التقرير؛ استمرت تفاعالت كارثة منَى، مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 

الذي أعلنت عنه بعض  4096حاجًّا إيرانيًّا، بينما تم نفي رقم  464، بينهم 0011إلى  967أرقام تدور حول ما بين 

األوساط الرسمية في وزارة الصحة السعودية، في وقت الحق من نهاية األسبوع المنصرم، فيما بلغ عدد 

 حالة. 734المصابين، 

العربية والعالمية، بالعديد من وكان للحادث صدًى كبيًرا؛ حيث حفلت الصحف السعودية، وكذلك المصادر 

 52المواد التي تتناول واقعة منًى وتبعاتها السياسية، لدرجة أن الصحف البريطانية، التي صدرت الجمعة 

 سبتمبر، تناولت جميعها كارثة التدافع في منًى.

لمطولة التي السعودية، وعلى مستوى الحدث؛ كان أهم األحداث، هو الجلسة ا –وفيما يخص العالقات المصرية 

عقدها وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره السعودي، عادل الجبير، وبحثا خاللها العالقات الثنائية، 

وتطورات األوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وكذلك التطورات الحالية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 لمتحدة في نيويورك.، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم ا0769

كما كانت األوضاع في األوضاع في سوريا متفاعلة، بعد بدء روسيا لعملياتها العسكرية في سوريا "ضد داعش"، 

كما تقول القيادة الروسية، ولقد استتبعت هذه األوضاع ردود فعل سعودية وتركية غاضبة، شملت تصريحات 

 النهج في سوريا. وإصدار بيانات تحذر روسيا من االستمرار في هذا
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 القضايا المصرية األهم محل االهتمام واالتجاهات العامة نحوها:

السعودية، في الغالب، خبري، يتعلق بالحدث  –كان االهتمام باألوضاع في مصر، وبالعالقات المصرية  -

 المصري اليومي، مثل:

المتحدة، وتصريحاته لوسائل إعالم . كلمة زعيم االنقالب عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة لألمم 0

 أمريكية، وخصوًصا حديثه عن "توسيع السالم مع إسرائيل"، و"مكافحة اإلرهاب".

. المواقف المصرية خالل أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، وخصوًصا فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على 5

 ر األسد في هذا األمر.وحدة الدولة السورية؛ حيث كانت هناك مالحظات حول موقع بشا

. التحضير لالنتخابات البرلمانية، وأحكام القضاء اإلداري في هذا الصدد، والسيما ما يتعلق باألحكام الخاصة 3

 بحزب "النور"، ورموز عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

عميقة بين مصر  السعودية؛ حيث تشير بعض التحليالت، إلى أن هناك أزمة –. مستويات العالقات المصرية 4

 والسعودية، على مستوَيْي الخارجية واإلعالم، واتساق في المواقف على مستوى الرئاسة واألزهر الشريف.

. هناك بعض المقاالت التي تنشرها "الحياة" اللندنية تشيد بالسياسات المصرية، ولكن أغلبها لكاتب أو اثنين، 2

 من بينهم حازم صاغية.
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 التاليان يوضحان اتجاهات التناول الغالبة وكثافة التغطية لمختلف هذه القضايا:والجدول والشكل 

 (3الجدول رقم )

كثافة  القضية م

 التغطية

عدد 

 المواد

 مالحظات النسبة

مشاركة السيسي في أعمال  0

 الجمعية العامة لألمم المتحدة

. يوضع حساب للتداخل  %32 32 مرتفع

 بين القضايا.

مصادر . غالبيتها من 

فضائية تابعت الحدث 

المصري، ولكن المواد 

 المقالية ضعيفة.

. كثافة التغطية مقاسة 

بنسبة المواد التي تتناول 

البند إلى نسبة المواد 

المتعلقة بمصر، وعددها 

 مادًة. 011

 

المواقف المصرية من أزمات  5

 المنطقة

 %31 31 مرتفع

االنتخابات البرلمانية المقبلة  3

 في مصر

متوسط 

 إلى مرتفع

51 51% 

 -العالقات المصرية  4

السعودية بمستوياتها 

 المختلفة

 %02 02 متوسط

  %011 011 اإلجمالي:
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 (4الشكل رقم )

 

 مالحظات على المحتوى السابق:

يستمر الحديث عن تنسيق زيارة ثانية للملك سلمان إلى القاهرة، ولكنها تأخرت، في ظل استمرار الحرب على  -

اليمن للشهر السابع على التوالي، وغياب أية مشاركة مصرية برية فيها، ومواصلة االختالف في ُسُبل حل األزمة 

 السورية.

في الشأن اليمني، حاولت جهات إعالمية عديدة سحب أقدام المصريين بنشر أخبار عن بدء مشاركتهم البرية  -

 أو قبله، لم ترد إلى الخزائن المصرية أموال سعودية.هناك، وهو ما تبين أنه غير صحيح، ومنذ ذلك الوقت، 

في سوريا، بينما ترى القاهرة أن الرئيس بشار األسد طرف أساسي في أي حل لألزمة، تصر الرياض على أن  -

على األسد الرحيل أواًل لوضع أي حل، وفي أحد المؤتمرات التي جمعت وزيَرْي الخارجية عادل الجبير وسامح 
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المنطقة

قبلة االنتخابات البرلمانية الم
في مصر

-العالقات المصرية 
ختلفةالسعودية بمستوياتها الم

السعودية وأوزانها النسبية-قضايا العالقات المصرية 
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ثنان ليقول كل  منهما رأًيا مخالًفا لخآخر حول الحل في سوريا، كما لو أنهما غير متفقين، أو يحاول شكري، وقف اال

 أحد "تلبيس" اآلخر موقفه.

قال رئيس وحدة دراسات الخليج في مركز األهرام للدراسات االستراتيجية، معتز سالمة، على العالقة الثنائية  -

"في أفضل حاالتها حالًيا، وإن لم يكن هناك تطابق تام في موقف البلدين  وما يشاع عن وجود توتر، بأنه يراها

في المائة، خصوصًا في القضايا االستراتيجية  01تجاه كل القضايا، لكن االتفاق بينهما يمكن تقديره بنسبة 

مرحلة التي لن والكبيرة.. البلدان يردان دائًما على توتر العالقات باألفعال ال األقوال، وهذا يعكس طبيعة ال

تجعل أيًا منهما يستغني عن اآلخر"، وبشأن الخالف على الحل في سوريا؛ يضيف: "مصر لن تقدم على خطوة 

 أساسية في هذا الشأن، أو أي قضايا كبيرة، من دون التشاور مع السعودية، واألمر نفسه بالنسبة إلى المملكة".

اليمن، وقيل إن الرياض لم تستشرها في األمر بدًءا، فإن  مع أن القاهرة تأخرت في المشاركة في الحرب على -

القيادة المصرية سعت إلى احتواء األمر بخطوات، منها زيارة وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي للرياض، مقابل 

 زيارات أخرى لنظيره السعودي محمد بن سلمان للقاهرة، إضافة إلى عقد مناورات عسكرية مشتركة.

عة بعد تصريحات وزير الثقافة حلمي النمنم، التي أساء فيها إلى "الوهابية" واإلسالم هناك أزمة متوق -

السياسي، وأكد فيها على أن مصر "علمانية بالفطرة" في حوار له مع حمدى رزق، في برنامج "نظرة" على 

 فضائية "صدى البلد".
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 اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسية:

انخفاض في وتيرة الهجوم، بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اإليجابي من تنظيم  تركيا:. 0

المملكة للحج، وذلك من أجل تحشيد مواقف عربية وإسالمية، مؤيدة للمملكة ضد إيران، ولكن المصادر 

كيا والمملكة اللندنية استمرت على هجومها على السياسات التركية، بالرغم من صدور بيان مشترك بين تر

 وقطر وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة، ينتقد العمليات الروسية في سوريا.

 استمرار في التصعيد، بسبب موقف إيران من حادثة منًى، وكذلك تطورات األوضاع في الملف السوري. إيران:. 5

 تصعيد في الخطاب السلبي. الواليات المتحدة:. 3

بعد بدء العمليات الروسية في سوريا؛ زاد الهجوم على بوتين  الجديد في سوريا والشرق األوسط:روسيا والدور . 4

 وروسيا، وحكومَتْي العراق وسوريا.

سلبي، ونشير هنا إلى خطبة الجمعة في الحرم المدني،  اإلخوان المسلمون واإلسالم السياسي والربيع العربي:. 2

يب الحرم المدني، إن الثورات "أوقدت فينا الفتن، وفرقتنا بعيًدا عن أكتوبر، والتي قال فيها خط 5الجمعة 

 القضية األساسية لألمة وهى قضية حماية القدس"، داعًيا اهلل أن يحقن دماء المسلمين فى سوريا واليمن".

ة إال في راالستمرار في التناول الحذر للواقع في مصر والسياسات المصرية، مع تفادي االنتقادات المباش مصر:. 6

 مقالين أو ثالثة على أكثر تقدير.
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 أهم االستنتاجات:

 السعودية: –على مستوى العالقات المصرية . 0

من خالل رصد الزيارات المصرية ــ السعودية المتبادلة على مستوى القمة أو الوزراء، في مدة قصيرة،  -

 تقدير عمق العالقة بين البلَدْين.

توحد الخطاب اإلعالمي المصري ضد "جماعة اإلخوان المسلمين"، فإن الدولة المركزية على صعيد مواز، ورغم  -

لم تستطع التحكم في اإلعالم كليًّا. وبعيًدا عن مصر الرسمية، يحدث كثيًرا أن تتناوش المنصات اإلعالمية في 

المرات كاتب سعودي. والحًقا البلَدْين؛ فقد هاجمت وسائل إعالم وإعالميون المملكة أكثر من مرة، وردّ في إحدى 

كشفت وثائق "ويكيليكس" المسربة أن السعودية تتابع جيدًا اإلعالميين المصريين، كذلك فإن لها عالقات 

 واسعة بعدد منهم.

  ،قبل أيام قليلة، ورغم الغضب الشعبي من التعامل الحكومي مع وفيات الحجاج المصريين في تدافع منًى

ن معبًرا له عن "الدعم الكامل للجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية اتصل الطيب بالملك سلما

السعودية الشقيقة في خدمة حجاج بيت اهلل الحرام"، وفق بيان المشيخة، ولم يفت الطيب أن يقول رأيه 

نيئة في موقف إيران من السعودية بشأن هذه األزمة، فقد "أدان فضيلته خالل االتصال كافة المزايدات الد

ومحاوالت تشويه تاريخ المملكة في خدمة الحجيج، الذي ال ينكره سوى جاحد أو مغرض يحاول تحميل السلطات 

 السعودية مسؤولية حادث التدافع".

  قال وكيل األزهر، عباس شومان، لصحيفة "األخبار" اللبنانية، إنهم في األزهر يرفضون "كالم المشككين

أية دولة أو جهة، وهو أقل من أن يردَّ عليه األزهر بكلمة واحدة"، مضيًفا: "عالقة  في استقاللية قرار األزهر عن

األزهر بالشقيقة السعودية عالقة طيبة تقوم على االحترام المتبادل والتعاون في ما يتعلق بخدمة قضايا 
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ن ريف من الوافديالمسلمين، وللمملكة إسهامات مشكورة لخدمة أبناء المسلمين الذين يدرسون في األزهر الش

والمصريين على السواء، وتتنوع بين تشييد المباني السكنية والكليات، وتقوم على ترميم الجامع األزهر 

وبدأ على "نفقة الراحل «" والمشيخة القديمة وتشييد قناة األزهر"، ويرى شومان أن هذا التعاون "أمر طبيعي

 الملك عبد اهلل".

 

 ا:توصيات للتعاطي مع هذه القضاي

هناك ضرورة لمراجعة شاملة لما يتم نشره، سواء عن اإلخوان المسلمين، أو ما يخص التطورات اإلقليمية 

الراهنة بشكل عام، وتقديمه إلى صانع القرار الحركي لبدء عملية تخطيط وتوجيه جديدة تتالءم مع الواقع 

 .الجديد في المنطقة بأكملها، وليس في مصر أو السعوية فحسب

 

 المزيد من الدراسات عن:يوصى ب

 الواقع السياسي الراهن داخل األسرة السعودية الحاكمة. -

األزمة الراهنة على مستوى جماعة اإلخوان المسلمين، وتبعاتها على مساعي تحقيق االصطفاف الوطني،  -

 وتحقيق الفكرة الثورية في الشارع من جديد.


