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 السعودياالعالم تجاهات اتحليل 

 2102ديسمبر  26

 تمهيد

مفاجئ لوتيرة المواقف اإلعالمية والدبلوماسية المتبادلة بين مصر والسعودية، ولكن ال توجد دالالت  تراجعبرز 

لذلك إلى اآلن، ولكن ربما تبدو هذه الدالالت في القريب، متى أعلنت الرياض تفاصيل تحالفها الجديد لمكافحة 

 سوف تمضي إلى نهايتها أم ال."اإلرهاب"، وحقيقة "الحماسة" األولية للحكومة المصرية منه، وهي 

ولكن كانت هناك بعض الملفات المتعلقة بشكل الدعم السعودي الُمسَتجد الذي أعلن عنه الملك سلمان قبل 

نحو أسبوعين، على خلفية استحقاقات التحالف "اإلسالمي" الجديد الذي دشنته لمكافحة اإلرهاب؛ حيث ُعقدت 

الجانب المتعلق باالستثمارات التي تنوي السعودية ضخها في مصر، بعض الجوالت التحضرية بالقاهرة، بشأن 

 مليارات دوالر. 8مليار جنيه، أو حوالي  61بقيمة 

وتضمنت هذه االجتماعات إشارات حول تغيير شكل توظيف هذه المساعدات، من مساعدات تنموية، وخصوًصا 

مشروعات استثمارية كبرى بتمويل من الصناديق في مجال المرافق العامة والبنية األساسية والمجتمعية، إلى 

السيادية والحكومة السعودية، بهدف تحقيق أرباح وعائدات استثمارية للمملكة، مع عدم قدرة الرياض على 

 تمويالت تنموية طويلة األمد، ضعيفة العائد، بهذا الحجم، فى ظل انخفاض اسعار النفط.

ة على حد سواء، نقاًل عن مصادر سعودية كانت حاضرة وهو ما أكدته مصادر إعالمية سعودية ومصري

لالجتماعات، وأشارت هذه المصادر أيًضا إلى أنه بالنسبة للدعم المالي المباشر؛ فقد طرحت الحكومة المصرية 

بعض البدائل، مثل السندات وأذون الخزانة، من أجل تذليل أية صعوبات تتعلق بتوريد المزيد من الودائع 

 البنك المركزي المصري. الدوالرية إلى

 م.2102ديسمبر  22ديسمبر، وحتى  01يقدم هذا التقرير ذلك، خالل الفترة ما بين السبت،  -

 

 محل االهتمام واالتجاهات العامة نحوها:القضايا المصرية 

كانت غالبية المتابعات في اإلعالم السعودي، فيما يتعلق بالحالة المصرية، ذو طابع خبري في الغالب،  -

وتناول تطورات األوضاع الداخلية في مصر، في اإلطار اإلخباري المعتاد باستثناء المواقع الصحوية التي تناولت 
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عدًدا من المشكالت الداخلية، ومن بينها بعض الملفات ذات الصلة بالحراك الثوري، مثل المسيرات اليومية 

المعتقلين، والحمالت التضامنية معهم، مثل تقريًبا التي تخرج في بعض المحافظات والمدن المصرية، وحال 

 حملة "#أدفئوا_المساجين"، و"#البنات_الزم_تخرج" واألوضاع في معتقل العقرب.

ومن بين الموضوعات المهمة كذلك التي تتناول الشأن المصري، حالة اإلعالم المصري ومشكالته،  -

جال األعمال، مثل خالد صالح وأحمد موسى، و"المشاجرات" أو "الردح" الذي بات بشكل يومي بين إعالميي ر

 و"رموز" المرحلة الحالية، من أمثال مرتضى منصور.

الحالة االقتصادية المصرية كانت على قائمة االهتمامات، وتباينت مواقف المصادر السعودية في هذا اإلطار؛  -

لتي أعلنها لإلصالح االقتصادي، حيث إن المواقع الصحوية ركزت على فشل النظام االنقالبي الحالي في خططه ا

ودخول البالد مرحلة حرجة من عجز الموازنة وضعف االحتياطي النقدي، وعدم وجود أي عائد ملموس 

م، بينما اهتمت المصادر الحكومية السعودية، بدور 2102للمشروعات التي أعلن النظام عنها في العام 

 تصاد المصري المتداعية.االستثمارات السعودية الجديدة في تحسين حالة االق

 الحالة األمنية كانت حاضرة، وخصوًصا في شبه جزيرة سيناء، باإلضافة إلى مشكالت األداء الشرطي. -

االضطرابات العمالية المتتالية، كانت محط اهتمام بعض المصادر اإلعالمية السعودية، والتي نظرت إليها  -

خامس والعشرين من يناير، قد تحمل الجديد مما يؤثر على على أنها عالمة على أن ذكرى الخامسة لثورة ال

 النظام.

فيما يخص ملف سد النهضة، تناولت بعض األوساط اإلعالمية السعودية، الصحوية والحكومية، اجتماع  -

الخرطوم األخير، مع توضيح حجم المشكلة التي يواجهها النظام، مع االنتهاء من خمسين بالمائة من أعمال 

 السد.

هذا نجد أن بعض المصادر السعودية قد اهتمت باتهام الخرطوم لوسائل إعالم مصرية بمحاولة تشويه  وفي

العالقات بين البلدين وافتعال األزمات. وفي هذا انتقد مصدر في وزارة الخارجية السودانية لصحيفة "الوطن" 

نب إثيوبيا ضد مصر فيما يتعلق السعودية، ما تردده بعض أجهزة اإلعالم المصري عن وقوف السودان إلى جا

 بمفاوضات سد النهضة، وتقديم تفسيرات تخالف الواقع لما يدور داخل غرف المفاوضات.
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 اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسية:

 تصعيد سلبي، باستثناء المواقع الصحوية. اإلخوان المسلمون واإلسالم السياسي والربيع العربي:. 0

 إيجابي، باستثناء المواقع الصحوية. مصر:. 2

 

 أهم االستنتاجات:

السعودية، من أجل تقديم المشروعات  –م، للجان التنسيق المصرية 2106يناير  3. هناك اجتماع مقرر يوم 0

 التي تنوي الحكومة المصرية أن تكون هي التي سوف تستقطب التمويالت السعودية الجديدة.

مناطق متعددة فى القاهرة الكبرى لهذه المشروعات، وهناك محاوالت إلقناع ألف فدان فى  02سيتم تخصيص 

نزاًعا  31الجانب السعودى بضخ استثمارات فى مجال الصناعات البترولية خاصة معامل التكرير، ومعالجة 

 نللمستثمرين السعوديين أمام المحاكم المصرية، وتضم المشروعات المقترحة كذلك إنشاء مدينة الملك سلما

آالف فدان في شرق القاهرة، باإلضافة إلى مشروع المركز اإلداري والتجاري والترفيهي بمدينة  01على مساحة 

فدان،  2211فدان، ومشروع مرابط الخيول العربية على مساحة  2111السادس من أكتوبر على مساحة 

ال عن مشروع تجارى على مساحة فداًنا، فض 011باالضافة إلى مشروع آخر، وهو "كريستال سبارك" على مساحة 

 فدان فى العاصمة اإلدارية الجديدة. 011

. ال يزال هناك قصور كبير في رؤية التعامل مع المستجدات على مستوى منطقة الشرق األوسط، من جانب 2

 ةالحركة اإلسالمية والتيار الصحوي، بحيث يمكن القول إنه باستثناء ليبيا؛ صار اإلخوان المسلمون خارج أي

 حسابات سياسية حالية في المنطقة، وصيرورات الحالة السياسية في دولها.

. هناك ضغوط كبيرة على االقتصاد السعودي، ويتخوف نظام آل سعود من أن تتحول هذه الضغوط إلى 3

تبعات شعبية، ولذلك يبذل كل ما بوسعه لتوظيف الموارد المتاحة تحت يديه للموائمة بين اعتبارات التنمية 

 لداخلية والرفاه االجتماعي، وبين تكاليف السياسة الخارجية للمملكة.ا

. يمكن القول إن كل خطط الدولة السعودية في اإلقليم قد أصابها العطب أو الفشل؛ حيث إن الملف اليمني 0

ال يزال يراوح مكانه، وصار الحوثيون في قلب المفاوضات، أي أنهم سوف يكونون في المستقبل في معادلة 

الحكم والسياسة في اليمن، ونفس المنطق ينطبق على األزمة السورية؛ حيث فشلت جهود السعودية الستبعاد 

الرئيس السوري بشار األسد من معادلة السلطة خالل المرحلة االنتقالية، وتفكك التحالف القطري السعودي 
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ما في ليبيا؛ فقد أصبح اإلخوان التركي في سوريا، بسبب تباين المواقف والسياسات الروسية في سوريا، أ

 المسلمون جزًءا من معادلة مستقبل الدولة الليبية الجديدة.

. هذه األوضاع السياسية واالقتصادية، باإلضافة إلى الضغوط األمنية الراهنة على المملكة مما حولها، وفي 2

هناك تراجع في وتيرة تناول الداخل، أضعفت النظام الضعيف أصاًل بفعل صراعات داخلية، وُيالَحظ هنا أن 

اإلعالم السعودي ألنشطة األمير محمد بن سلمان، مما يشير إلى أن الصراع بينه وبين ولي العهد، األمير نايف 

 بن عبد العزيز، قد دخل في مرحلة تجاذب، أو جذب انتباه الملك سلمان.

ور في عملية احتواء األزمة الراهنة . بالرغم من تراجع حالة التراشق اإلعالمي وبالبيانات؛ يظل هناك قص6

داخل اإلخوان المسلمين؛ حيث ال يجب أن تقف هذه الجهود عند مستوى تبريد األزمة، وإنما يجب البحث في 

 كيفية معالجة األزمة نفسها.

. هناك ضعف في مستوى التعامل اإلخواني مع التقرير البريطاني حول الجماعة، وربما هناك ما يشير إلى أن 7

 اره من جانب الحكومة البريطانية.التقرير قد صدر إلرضاء الحكومات العربية التي ضغطت في اتجاه إصد

 

 


