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 تحليل اتجاهات اإلعالم السعودي

 1122نوفمبر  12

 موجز عام:

استمرت قمة العشرين التي حضرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في 

باإلضافة إلى التطورات اإلقليمية والدولية األخرى، وكان احتالل مكانة مميزة في تغطيات اإلعالم السعودي، 

م، وما أدت إليه من تغييرات جذرية في 1122نوفمبر  21على رأسها أحداث باريس األخيرة، التي وقعت يوم 

 المواقف والسياسات إزاء الملف السوري، وقضية مكافحة اإلرهاب.

جنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وفي واقعة الطائرة وأعطى تزامن عملية باريس، مع ما جرى في الضاحية ال

الروسية التي تحطمت فوق سيناء، وتبني "داعش" وأذرعها لهذه العمليات كافة، قيمة مضافة في اهتمام 

 اإلعالم السعودي، كسائر وسائل اإلعالم العربية والعالمية في حقيقة األمر.

في أكثر من اتجاه، مثل االتجاه السياسي واألمني الذي يتناول وجاء اهتمام اإلعالم السعودي في هذا اإلطار، 

الموضوع في إطار تطوراته اإلقليمية والدولية، والقضايا السياسية واألمنية التي ترتبط به، بما في ذلك 

العملية األمنية في سان دوني في باريس، والتي تمخض عنها مقتل من وصفته باريس بالعقل المدبر لعمليات 

، المغربي عبد الحميد أباعود، وزميلته حسناء آيت بولحسن، وقضية المهاجرين السوريين إلى أوروبا باريس

وأمريكا الشمالية، ومثل االتجاه المتعلق بقضية اإلسالموفوبيا المتصاعدة في الغرب حالًيا بسبب العمليات 

طاب مضاد للخطاب السلبي المتالحقة لتنظيم "داعش"، وبدء بعض وسائل اإلعالم السعودية في تبني خ

 المتصاعد ضد اإلسالم والمسلمين في الغرب حالًيا.

الملف اليمني شهد تزايًدا في تناوالته في وسائل اإلعالم السعودية؛ حيث كان لالستيالء المفاجئ للحوثيين 

قبضة  والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع، علي عبد اهلل صالح، على بعض المواقع التي كانت في

القوات الحكومية، في مناطق "إب" و"المخا"، صدًى في وسائل اإلعالم السعودية، وسعت إلى الرد "إعالميًّا" على 

ذلك بالحديث عن قرب بدء عملية تحرير "تعز"، وتدعيم "قوات الشرعية" على األرض، مع وصول دعم لوجستي 

 من المملكة واإلمارات، وقوات بحرينية إلى عدن.
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السعودية؛ لم تكن هناك تطورات معتبرة، وإن كان هناك اهتمام بمشاركة  –ى العالقات المصرية على مستو

المملكة في مهرجان فني في أسيوط، واستمرارها في تسيير رحالت الخطوط الجوية العربية السعودية، إلى 

انية من االنتخابات مطار شرم الشيخ. وفيما يخص القضايا المصرية، اهتم اإلعالم السعودي بالمرحلة الث

نوفمبر، واستمرار التحقيقات في حادثة الطائرة الروسية، بعد إعالن  11و 11التشريعية التي سوف ُتجرى يوَميْ 

الكرملين أن قنبلة وراء سقوطها، وأن روسيا "ستالحق مرتكبي الحادث في كل مكان"، مما تم تأويله على أنه من 

ب خبر توقيع اتفاق المحطة النووية في الضبعة، بين مصر وروسيا، الممكن أن تشن هجمات في سيناء، بجان

 مع  طائفة أخرى من القضايا الداخلية والخارجية التي تخص مصر.

على المستوى الداخلي، كانت أخبار متنوعة متعلقة بمكافحة المخدرات، وجهود األجهزة المعنية بذلك في 

، باإلضافة إلى حوادث إطالق النار المتكررة على أفراد األمن المملكة، من ضمن االهتمامات في الصحف الورقية

 في بعض المناطق الجنوبية في المملكة، وعلى بعض المساجد التابعة للشيعة.

كما كانت سيول جدة الجديدة، ومتابعة الملك سلمان للتقارير الخاصة بها، محط اهتمام الصحف والمصادر 

 الفضائية السعودية.

صة سريعة، أن االبية التطورات الداخلية والخارجية، والسيما اإلقليمية والدولية، ترتبط ويمكن القول، كخال

بشكل أو بآخر بدرجة من التأثير المتفاوت على قضية التغيير واإلصالح والربيع العربي، بما في ذلك ما يتعلق 

رص الجماعات التي تتبنى بمصر والمملكة العربية السعودية؛ حيث إن هذه التطورات ال تقود إلى تحسين ف

خطاب وحراك التغيير، مع ربط الكثير من األطراف بين انتشار اإلرهاب والتطرف، وبين الفوضى المتعمدة من 

 بعض األطراف، والتي أعقبت ثورات الربيع العربي من أجل إجهاضها.

 

 نظرة إحصائية وموضوعية على التقرير:

في القضايا األبرز التي تناولها اإلعالم السعودي بمستوياته الثالث،  في اإلطار السابق، يقدم هذا التقرير قراءة

الورقي وااللكتروني والفضائي. وفيما يخص االتجاهات العامة نحو هذه القضايا، وتوصيات ومضامين للتعاطي 

 الذي المصري المشترك، أو الشأن السعودي –معها تركيًزا على األخبار والمقاالت المتعلقة بالشأن السعودي 

 يمكن أن ينعكس على مصر، أو المنطقة عامة، بشكل استراتيجي.



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات       3   50 نوفمبر 5102

 

مصدًرا توزعت في ثالثة تصنيفات  11وتم اختيار المواد من م، 1122نوفمبر  12و 21يغطي التقرير الفترة بين 

 مادة، توزعت بين: 121رئيسية، وشمل التقرير رصد 

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

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

 مادة. 111السعودية، وتفاعالتها المختلفة، بشكل مباشر، بعدد مواد  –العالقات المصرية  -

 

 حدث األسبوع

ث األسبوع هو قضية كيفية مكافحة الفكر التكفيري، أو الفكر الهدام، كما يصفه من الرصد، يمكن القول إن حد

اإلعالم السعودي، بمختلف األساليب، سواء على مستوى الفكري والثقافي والتربوي، أو اإلعالمي، أو حتى األمني. 

ث"، وموقع القناة وتقدمت الصحف السعودية المقروءة في الداخل، بجانب فضائية "العربية"، و"العربية الحد

اإللكتروني، المصادر السعودية التي ركزت في المقاالت والمواد التي تتناولها، وكذلك الضيوف الذين 

تستضيفهم، على عدد من النقاط المهمة فيما يتعلق بأن ما جرى في باريس، والحوادث التي أحاطت به، إنما 

نشر فكرها المتطرف، وتوظيف نقاط التطرف  بسبب نجاح التنظيمات التكفيرية والسلفية الجهادية في

 العنيف في أكثر من مجتمع عربي ومسلم، بجانب مجتمعات المهاجرين في الغرب.

وكانت االبية النقاشات في الصحف والمصادر السعودية، على ضرورة مكافحة اإلرهاب، معطية أولوية لقضية 

اهات في توصيف سبب المشكلة وكيفية التعاطي مكافحة الفكر الذي أفرز هذه الظاهرة، وإن اختلفت االتج

معها، فما بين تحميل اإلخوان المسلمين المسؤولية، وصواًل إلى مسؤولية البلدان األوروبية ذاتها، وأن 

المسلمين عليهم جزء من مسؤولية الحرب ضد "اإلرهاب والتكفير والتطرف"، واير ذلك من المصطلحات التي 

 لذي يجري.تم استخدامها لتوصيف هذا ا

نوفمبر، نشرت "الوطن" السعودية، افتتاحية بعنوان: "الذئاب المنفردة واإلسالموفوبيا تعود لقلب  22يوم 

باريس الدامي"، ربطت فيها بين اإلسالم السياسي، وبين العنف الراهن، أما الكاتب محمد آل الشيخ، فقد ربط 

 بدوره هو اآلخر، فقال:في "الجزيرة"، بين علماء اإلخوان المسلمين واإلرهاب 

"اإلرهاب اليوم له سالح فتاك ال يمكن السيطرة عليه، وهو )االنتحار( الذي يسميه أساطين المتأسلمين 

 )االستشهاد(، ومعروف أن من يفتي به هم علماء الدين ذوو التوجه اإلخواني".
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السعودية، إن اإلسالم والمسلمون هم من سيدفع ثمن هذه الهجمات ولذا كما قال خالد سليمان في "عكاظ" 

 فالقضاء علي اإلرهاب يعتبر مهمتهم، وقال في ذلك:

"لقد أصبح اإلسالم أكثر اربة وأصبح المسلمون أكثر عزلة منذ رفع الجهاد المتقنع باإلسالم راياته السوداء، 

سهم، وباتت هزيمة هذا اإلرهاب مسؤولية إسالمية، فهو ولم تعد معركته مع الكفار، بل مع المسلمين أنف

 يستهدفهم من الداخل ويتحول إلى ذريعة الستهدافهم من الخارج".

نوفمبر، فقد أعرب أحمد الفراج في "الجزيرة" عن أمله في أن تؤدي تفجيرات باريس إلى اإلسراع في  22أما يوم 

ب باللوم على الدول الغربية لما وصفه بتجاهلها تحذيرات اتخاذ تدابير لمواجهة تنظيم "داعش". وألقى الكات

 عربية سابقة في هذا الشأن، وتساءل عن سبب "تساهل" دول أوروبا مع من "المتشددين"، وقال:

"أو ليسوا هم من تساهلت معهم دول أوروبا لفترة طويلة؟!، وصمت آذانها عن تحذيرات بعض الرؤساء العرب 

 والذين يحمل بعضهم جنسيات أوروبية؟!"لهم من اإلرهاب وزعمائه، 

 أما خلف الحربي فقد قال في صحيفة "عكاظ"، إن تفجيرات باريس جاءت:

"بمثابة الهدية الغالية لجزار دمشق بشار األسد وحلفائه اإليرانيين والروس، فقد استهدف اإلرهابيون فرنسا 

عب السوري منذ األيام األولى للثورة التي طالما وقفت ضد بقاء بشار في السلطة ودافعت عن حقوق الش

 السورية".

 وأردف الحربي قائاًل إن فرنسا

"قادرة دون شك على استعادة توازنها بعد صدمة التفجيرات المريعة خصوصا وأنها أكثر الدول الغربية 

 وياًل".طاحتضانا لإلسالم والمسلمين، ولكن مأساتنا نحن المسلمين مع هذه التنظيمات اإلرهابية سوف تستمر 

 نوفمبر، وجه علي الشريمي في "الوطن"، اللوم إلى العرب والمسلمين أنفسهم، قائاًل: 21وفي 

"كيف سيقتنع الفرنسي بأن من فجروا أنفسهم في شوارعهم ضالون ال يمثلون اإلسالم، وهو يرى تأييدا 

أن نحاسب أنفسنا أواًل  -مين كعرب ومسل -ألعمالهم في الساحة اإلسالمية! أقولها ختاما بكل صراحة: علينا 

ونراجع كتبنا وموروثنا، فالمراجعة التفكيكية، وإعمال النقد للمفاهيم المغلوطة والمشوهة التي ألصقت 

 برسولنا الكريم، هما وحدهما اللذان سيغيران واقعنا إلى األفضل".
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 نوفمبر، كتب عبد العزيز السماري في جريدة "الجزيرة": 21وفي 

لكي يتحول بعض المسلمين إلى كائنات من البارود المتفجر، وهل يدخل ذلك في طبيعتنا "ما الذي حصل 

 البشرية؟ أم أن السبب هو اإلسالم؟!".

 ويوضح بالقول:

"ليس التطرف فكرة أو مجموعة من األفكار بمحاربتها تنتهي حالة التطرف، ولكن التطرف تصنعه الظروف 

جتماعية... فالفشل التنموي واالستبداد وتعليق المشانق للمعارضين الجيوسياسية واألحوال االقتصادية واال

 السياسيين ساهم بقوة في لجوء الناس إلى الدين خوفًا من بطش الحاكم الديكتاتور".

أما عبده خال، فقد أتى بجديد فعاًل عندما كتب في "عكاظ"، متحدًثا عن دور الفنون في محاربة "داعش" 

 واإلرهاب )!!(، فيقول:

هذا الزمن الدموي يجب مقاومته بكل أشكال الفنون، فاإلنسان حينما يفتقد جماليات الحياة يكون أكثر شراسة "

 وأقرب إلى الوحشية".

"علينا جميعًا العمل على توليد الطاقة اإليجابية وحقن هذا الزمن المتسرطن، وطاقاتنا اإليجابية متعددة 

الغناء والرسم والنحت، وكل دولة لها قواها الناعمة فيجب تحريك بدءًا من الحب والشعر والسينما والمسرح و

 هذه القوى لمجابهة خفافيش الظالم".

 

 القضايا البارزة في االعالم السعودي وكثافة التغطية:

 على المستوى السياسي الخارجي:. 2

م العسكرية فوق األزمة السورية، وتضاعيف أحداث باريس عليها، في ظل تصعيد روسيا وفرنسا لعملياته -

سوريا، واستهداف روسيا للمعارضة المسلحة المصنَّفة معتدلة، وتراجع فرنسا عن موقفها من رحيل الرئيس 

السوري بشار األسد لحساب القضاء على تنظيم "داعش"، واستضافة المملكة الجتماع للمعارضة السورية 

 المسلحة، في مساعيها لنفي تهمة اإلرهاب عنها.

ت تالية في االهتمام في ظل التقاعس الحاصل في العملية البرية على األرض، ومكاسب الحوثيين اليمن كان -

األخيرة، وتعثر التحالف الذي تقوده السعودية على األرض، ولذلك كان هناك اهتمام كبير للغاية بخبر وصول 

ر السعودية، بجانب إنزال بضعة مئات من الجنود البحرينيين إلى عدن بـ"كامل عتادهم" بحسب تعبير المصاد
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المزيد من األسلحة للقوات الموالية، المقاتلة على األرض، والعمليات ضد قواعد الصواريخ التي يسيطر عليها 

 الحوثيون، وقوات علي صالح.

اتهامات  –كما تقدم  –والخارجي، وكانت هناك مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف على المستويين الداخلي  -

لإلخوان المسلمين في هذا اإلطار، كما شملت هذه االتهامات الربيع العربي، والفوضى المتعمَّدة التي قامت بها 

أطراف داخلية، وإقليمية ودولية، من أجل االرتكاس على نتائج هذه الثورات، واستعادة األنظمة القديمة 

 الموالية للغرب.

لم يكن هناك كثير اهتمام بـ"انتفاضة القدس"، في ظل تراجع القضية الفلسطينية على سلم أولويات  -

السعودية الرسمية، ولكن االهتمام الرئيس في هذا االتجاه، كان على المواقع الصحوية السعودية، ومنها 

إلعالم الصحوي اإلخواني الذي موقعا "المسلم" و"اإلسالم اليوم"؛ حيث تعتبر هذه المواقع بمثابة امتداد ل

 يدعم االنتفاضة، مثل "كيوبرس" و"المركز الفلسطيني لإلعالم"، على المستوى الفلسطيني.

قضايا اإلصالح والتغيير كانت حاضرة على استحياء، وما حضر منها في مقاالت ُكتَّاب الرأي السعوديين، كان  -

ن بين ذلك ما كتبه رستم محمود، في "الحياة" اللندنية، يعمد إلى إعطاء صورة سلبية عن الربيع العربي، وم

 نوفمبر، بعنوان: "لبنان والعراق.. وانطفاء الثورات الباردة"، وقال فيه: 11بتاريخ 

"ما كان يجمع الحراكين الِعراقي واللبناني ليس فقط طبيعتهما اير الِصدامية واير الصفرية مع الُسلطات 

ن ، م«العربية. بل أيضًا خصائص في بنيتيهما، أهلتهما لهذا االنطفاء« الثورات»الحاكمة، على ما كانته باقي 

دون أن ُتحققا ما كانتا تتأمالنه في البلدين، وإن في شكل نسبي.فهما كانتا، على عكس ُكل الُبلدان العربية 

اك الطبقة المدنّية اأُلخرى، انتفاضة األقلية السياسية واألهلية ضد الغالبية الحاكمة. بقول آخر، كانتا حر

 الوسطى الُعليا، ضد ُسلطة تستمد قوتها وشرعيتها في شكل ما من الطبقات الشعبية األكثر عددًا واألقوى".

استغلت بعض وسائل اإلعالم السعودية، تفجيرات بيروت األخيرة من أجل توجيه اللوم لحزب اهلل، والهجوم  -

ان "الفقراء يسددون فاتورة نصر اهلل"، كتب خلف الحربي في نوفمبر، وتحت عنو 21عليه، ومن بين ذلك، يوم 

 صحيفة "عكاظ" الحزب، بإدخال لبنان في "ورطة عظيمة"، 
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 وقال:

"لقد ورط حزب اهلل لبنان ورطة عظيمة ال يعلم نهايتها إال اهلل، واليوم يبدو من المستحيل أن ينتهي تدخله 

إال بدخول لبنان نفسه في دائرة الدم المهلكة التي  -انينراما عن أنف كل اللبن-العسكري السافر في سوريا 

 يعيشها السوريون".

"من المؤلم حقا أن نقول بأن لبنان بلد الحرية والجمال يقف على أعتاب مرحلة دامية تشبه الحالة المرعبة 

والم اإلرهاب التي تعيشها سوريا اليوم بل قد تكون أسوأ منها ألنها تتداخل معها وتبدأ من حيث انتهت في ع

 والحرق والتدمير والتفجير والتصفيات".

"ال شيء ينقذ لبنان اليوم من هذا المصير المجنون الذي ينتظره سوى االنسحاب الفوري لمقاتلي حزب اهلل من 

 سوريا".

 المتابعات االقتصادية الدولية كانت حاضرة في التغطيات اإلخبارية والتقارير التحليلية على وجه الخصوص، -

أمام مواطنيه، وكانت المتابعات  –بالتالي  –في ظل تبعاتها على االقتصاد السعودي، وصورة النظام الحاكم 

 تركز على:

 . االتفاقيات التي تمت خالل قمة العشرين، في قمة رجال األعمال التي ُعقدت في إطارها.

خزونات األمريكية، قبل أن تنخفض . تطورات أسعار النفط، واتجاهها إلى االرتفاع بسبب تراجع بيانات الم

 دوالر للبرميل، وأسعار الذهب كمخزن للقيمة. 12مجدًدا، واحتماالت تراجعها إلى مستوى أدنى من 

 على المستوى السياسي الداخلي:. 1

القضية المهمة كانت مسألة مكافحة التكفير والتطرف الفكري، وكيفية مواجهة ذلك على مختلف  -

هزة الدولة المختلفة، واألطر االجتماعية في مكافحة الفكر المتطرف، ولكن ُيالحظ أن المستويات، ودور أج

الحديث عن اإلخوان المسلمين ودور لهم في هذا األمر، كان مختفًيا باستثناء مقال في "الحياة" اللندنية لداوود 

ف واإلرهاب، وفي مواجهة الشريان، أكد فيه على أهمية أن يلعب اإلخوان المسلمين دوًرا في مواجهة التطر

 التمدد اإلقليمي اإليراني.

كان هناك اهتمام الفت بالجهود المبذولة في مجال الخدمات العامة والمحليات ونشاط األجهزة الرقابية، بعد  -

تعدد حوادث انهيار مباٍن أو سقوط أفراد في آبار أو ما شابه، وكان التركيز على الجهود التي تبذلها أمانة مكة 
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مكرمة من أجل ضبط أنشطة البناء والتشييد في العاصمة المقدسة، على خلفية االتهامات الموجهة للحكومة ال

 بالتقصير في أزمات وحوادث مثل سقوط الرافعة خالل موسم الحج الماضي.

ام، ع األنشطة األمنية في مجال مكافحة اإلرهاب وتهريب واالتجار بالمخدرات، وأخبار الحوادث والقضايا بشكل -

 مما يبرز "نشاط وجهود األجهزة األمنية في تحقيق االستقرار وإنفاذ القانون".

سيول جدة والسواحل الغربية األخيرة، وخصوًصا فيما يتعلق بانتشار بعض األمراض الوبائية نتيجتها،  -

 وجهزة أجهزة وزارة الصحة في احتواء الموقف، ومتابعة الملك سلمان لهذا األمر.

 

 المصرية األهم محل االهتمام واالتجاهات العامة نحوها:القضايا 

على مستوى الحدث كان هناك طائفة من األخبار والتقارير التي اهتمت بأكثر من حدث في مصر خالل الفترة  -

التي يغطيها التقرير، مثل االنتخابات التشريعية في مرحلتها الثانية المقررة األحد واإلثنين المقبَلْين، 

ة الروسية، واتفاق الضبعة النووي مع روسيا، باإلضافة إلى قضايا أخرى نوعية تتعلق بالفساد وضعف والطائر

 اإلقبال على المشاركة السياسية والمجتمعية، وتبعات األحداث األخيرة على قطاع السياحة في مصر.

لجنيه المصري المتراجع بنحو كان هناك تركيزٌ على االقتصاد المصري وتدهوره، ومحاوالت الدولة هناك إنقاذ ا -

بالمائة في عام واحد، وخصوًصا قرار البنك المركزي بتثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدوالر بانخفاض قدره  22

 قرًشا، ومساعي مصر لالتفاق مع البنك الدولي على قرض قيمته مليار دوالر. 11

اولة في اإلعالم السعودي، باستثناء بعض السعودية، بشكل مباشر، لم تعد متد –قضية العالقات المصرية  -

المقاالت والتغريدات، والتي تراجعت بدورها في ظل التحركات األخيرة لزعيم االنقالب، عبد الفتاح السيسي، 

 الالتينية الرابعة التي ُعقدت في الرياض قبل عشرة أيام. -على مستوى الملك سلمان، خالل القمة العربية 

داخلية المهمة، كانت محط اهتمام مواقع مثل "المسلم" و"اإلسالم اليوم"، بجانب التطورات المصرية ال -

صفحات وحسابات مجموعة من الصحفيين المعارضين للحكم في مصر، مثل جمال خاشقجي، وكذلك 

المحسوبين على التيار اإلسالمي، والرموز الصحوية، ومن بين هذه التطورات التي ركزت عليها هذه النوعية من 

 مصادر السعودية:ال

 . تطورات الحالة األمنية في شبه جزيرة سيناء.
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. التهديدات الروسية الخاصة بشن عمليات مسلحة ضد منفذي عملية الطائرة، وما ترافق مع ذلك من تحليالت 

 فيما يخص إمكانية شن عمليات روسية ودولية في سيناء، ضمن "الحرب الراهنة على داعش".

 . انخفاض الحجوزات السياحية في شرم الشيخ.

 . االتفاقية "النووية" بين مصر وروسيا، الخاصة بمحطة الضبعة.

. مظاهر التردي المعيشي والفقر في مصر، مثل ظاهرة سكان المقابر، وتداعياتها في برامج المرشحين في 

 االنتخابات.

كثير من التقارير في المصادر السعودية الصحوية، فيما يخص موضوع محطة الضبعة النووية؛ كانت هناك ال -

حول المشكالت التي يمكن أن تنشأ عن المشروع على المستوى االقتصادي والبيئي، والمخاوف المتعلقة 

 بقضية األمان النووي، وتأثيرات المشروع على الساحل الشمالي المصري كأحد أهم الوجهات السياحية في البالد.

اًل مهمًّا لمأمون كيوان، بعنوان: "خيارات إسرائيل الحتواء داعش سيناء"، وتناول فيه "إيالف" نشرت مقا -

الكثير من األمور المختفية تحت السطح فيما يخص األوضاع األمنية في سيناء والرؤية اإلسرائيلية لها، ولكيفية 

 التعامل معها، وكيفية توظيفها لضرب "حماس". ومن بين ما قاله في المقال:

سيناء"، أمرًا مستحبًا لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي سارع -ن التهويل بخطر "داعشوكا

سيناء"، وتقديم خدمات لوجستية لها. -إلى "تدعيش" حركة "حماس" عبر اتهامها بالتعاون مع "داعش

ماس" و"داعش" سيناء، مستجيبًا بذلك لمعطيات استخباراتية إسرائيلية تفيد "بوجود عالقة بين حركة "ح

والصواريخ المضادة للدبابات كشفت احدى قنوات التنفس المركزية للسلفيين في سيناء الذراع العسكري 

لحماس: المسؤول عن تدريب اإلرهابيين في سيناء ليس سوى خبير مضادات الدبابات من حماس ازة، عبد 

في ازة والسلفيين في سيناء: فقسم من  اهلل قشدة. وهذه ليست العالقة العسكرية الوحيدة بين حماس

مصادر التمويل للسلفيين يأتي من صندوق حماس االخذ في الفراغ، رام أن حماس تخفي ذلك كي ال تثير اضب 

سكان القطاع الجوعى وكي ال تخلق مواجهة مع اإليرانيين اعداء تنظيم الدولة الذين يبعثون لهم بالمال. تدفع 

على مخازن عتادها في سيناء واال يعرقلوا التهريبات إلى داخل ازة. وبالتوازي  حماس للسلفيين كي يحافظوا

فانها تمنح العالج الطبي لرجال تنظيم الدولة في مستشفى الشفاء واالهلي في ازة وتنقل لهم ايضا معلومات 

وبمعونته عسكرية ودعم لوجستي. بشكل عام ترى حماس في تنظيم الدولة في سيناء جهازا وديا، من خالله 

 يمكنها أن تعمل ضد اسرائيل من اراضي سيناء". 
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بالمقابل، يعتقد أفرايم هاليفي، رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق، أن نتنياهو يخطأ عندما 

يربط بين "حماس" و"داعش"، "فـ"حماس" ألد عدو وأجداه لـ"داعش". وإن "حماس" في ازة أفضل من 

 "داعش" في ازة".

 ت المواقف تجاه القضايا األساسية:اتجاها

مع استمرار التنسيق في الملف السوري، إال أن هناك توتر مكتوم في العالقات بين البلدين، بعد  تركيا:. 2

اتهامات عدة للحكومة التركية بدعم أنشطة في سوريا، انعكست على األمن السعودي الداخلي، وهو ما انعكس 

تراجع مستوى التفاؤل بتحسين العالقات بعد الفوز العريض األخير للعدالة على التناول ولغة الخطاب؛ حيث 

 والتنمية في االنتخابات العامة التركية.

 استمرار وتصعيد في الخطاب السلبي. إيران:. 1

 تحفظ استمرار في الخطاب السلبي. الواليات المتحدة:. 1

 في التصعيد السلبي. استمرار روسيا والدور الجديد في سوريا والشرق األوسط:. 1

 سلبي، باستثناء المواقع الصحوية. اإلخوان المسلمون واإلسالم السياسي والربيع العربي:. 2

 محايد، باستثناء المواقع الصحوية. مصر:. 2

 

 أهم االستنتاجات:

ك حالة هنا. من خالل المصادر التي يتم رصدها، وبعض المعلومات التي تتواتر في مصادر إعالمية أخرى؛ فإن 2

من التراجع حالًيا في المواقف السعودية والخليجية فيما يتعلق بالموقف من اإلسالم السياسي وجماعاته 

وعلى رأسها اإلخوان المسلمين، بعد أن عادت االتهامات باإلرهاب ودعم الفكر المتطرف إلى صفحات الصحف 

عي؛ فإن قبول أي دور لإلخوان، مرفوض السعودية. وباستثناء المملكة، وفي حدود الدور الدعوي واالجتما

بالمطلق، وخصوًصا في المجال السياسي، وحتى ولو كان هناك أي تعاون في اليمن في الوقت الراهن؛ فإنه 

 مؤقت، وسوف يزول بزوال األزمة.

. هناك حاجة لتطوير جذري في العمل الثوري على األرض في مصر؛ ألن هناك حالة من الفصل أو االنفصال 1

قوى الِحراك في الخارج، وبين الجمهور في الداخل، وحتى مع الصف الحركي، وهو ما قاد إلى جمود حقيقي  بين
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على األرض، بدا في االحتفاالت بذكرى أحداث محمد محمود، وهو ما يقود إلى موت فعليٍّ ألي حديث عن ثورة 

 جديدة، وبالتالي فقدان دعم أي طرف داخلي أو خارجي.

رة التي أعقبت اجتماع مجلس شورى اإلخوان المسلمين في تركيا، وبيان السلمية واألزمة التي . األزمة األخي1

ثارت حوله، والسلوك الذي تبنته بعض األطر المحسوبة على مكتب اإلخوان المصريين بالخارج، عمَّق من صورة 

 الجماعة، وكان له أبلغ األثر السبلي على جهود االصطفاف ودعوات ثورة جديدة.

 

 توصيات ومضامين للتعاطي مع هذه القضايا:

. هناك ضرورة لدراسة أعمق وأكبر للتطورات اإلقليمية والدولية الراهنة، والتحوالت التي فرضتها أحداث باريس 2

والسياسات الروسية من أجل إقصاء اإلسالميين عن أية تسوية في روسيا، ووضع سياسة دقيقة للتعامل 

راط فيها كما يحدث حالًيا؛ حيث إن الحديث عن التماهي مع السياسات الغربية في معها، ولكن من دون االنخ

مجال مكافحة اإلرهاب و"داعش"، هو أواًل متناقض مع اعتبارات الرشادة السياسية وقضية كسب الجمهور 

على  العربي والمسلم، وثانًيا هو متعارض أشد التعارض مع االنتماء اإلسالمي والحرب الحقيقية الحالية

 المسلمين في الغرب، بسبب التطورات األخيرة.

. المطلوب رسم سياسات حركة حقيقية تنبع من المشروع وأولوياته، وعلى رأسها قضية الثورة والتغيير في 1

 مصر، وفي المملكة العربية السعودية ودول الخليج، من دون االستناد إلى أية تحالفات.

 يوصى بالمزيد من الدراسات عن:. 1

 استراتيجيات الدولة المصرية لتوظيف الحدث اإلقليمي والدولي في مصلحة النظام، وآليات ذلك. -

"المشروعات القومية".. صناعة األكاذيب والفشل، وهي مهمة دعائيًّا على خلفية بعض اإلعالنات األخيرة  -

 ذلك. من جانب النظام عن "مشروعات قومية" في إقليم قناة السويس، والضبعة، وما إلى


