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 السعوديتحليل اتجاهات اإلعالم 

 5192ديسمبر  91

 موجز عام:

يغطيه هذا العدد من التقرير، بمثابة أسبوع انقالبات عديدة على أكثر من مستوى من الذي ُيعتبر األسبوع 

السعودية، واإلخوان  –التقرير ويهتم بها، مثل العالقات المصرية المجاالت الموضوعية التي يغطيها 

 المسلمين، والربيع العربي، وإن بعضها كانت له بوادره األولية منذ األسابيع الماضية.

الحدث األول، كان عزل وزير التعليم، الدكتور عزام الدخيل، يوم الثاني عشر من ديسمبر، ضمن حزمة أخرى من 

قدر البعض أنها كانت للتغطية على قرار عزل الوزير، صاحب القرار الذي أثار جداًل كبيًرا خالل القرارات، التي 

 الفترة الماضية، عندما أعاد فصول تحفيظ القرآن الكريم إلى المدارس العامة.

 ربط البعض بين هذا القرار، عزل الوزير، وبين أزمة كتب اإلخوان التي تصاعدت من جانب؛ حيث إنه في حين

اتخاذ الوزير لقراره هذا، أثارت بعض األوساط، الليبرالية غالًبا، مسألة أن هذا القرار سوف يعيد إلى أرفف مكتبات 

المدارس، الكتب الصحوية، وكتب اإلخوان المسلمين.والشاهد هنا أن عزل الوزير جاء بعد إجراءات أعادت إحياء 

 ن مكتبات المدارس، واستبدالها بأخرى.قرار قديم للوزارة، برفع كتب اإلخوان المسلمين، م

الحدث الثاني، كان إعالن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن توجيه استثمارات 

جديدة إلى مصر، بقيمة ثمانية مليارات دوالر، وااللتزام بضمان تزويد مصر باحتياجاتها من الوقود لخمسة 

انت ذات طابع اقتصادي؛ إال أنها سياسية المحتوى والتأثير والصبغة؛ حيث أعوام مقبلة، وهي قرارات وإن ك

إنها تعالج الكثير من األزمات التي يواجهها النظام االنقالبي في مصر في الوقت الراهن، وتهدد باضطرابات 

اطي م، مثل دعم االحتي5199شعبية، مع اقتراب موعد الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير 

النقدي المصري، الذي تراجع لمستويات قياسية شديدة الخطورة؛ حيث بات ال يغطي الواردات االستراتيجية 

لمصر لستة أشهر قادمة، أو يدعم التعويضات الدولية والمطالبات التي يجب على الحكومة سدادها خالل المرحلة 

أهم الملفات التي كانت باعًثا على عدم  المقبلة، وتغطية مستلزمات الوقود وإنتاج الكهرباء، وهما أحد

 االستقرار في السنوات الماضية، في مصر.
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وفي هذا اإلطار، اهتمت وسائل اإلعالم السعودية، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده السفير السعودي في القاهرة، 

االستثمارات  أحمد القطان، حول تفاصيل قرارات الملك سلمان األخيرة؛ حيث قال إنه من الممكن أن تزيد

مليار جنيه، وتفاصيل أخرى عن العالقات المصرية السعودية، نطالعها في  01السعودية في مصر، عن 

 موضعها من التقرير.

باستثناء المواقع المنتمية للتيار اإلخواني  –ولكن في المقابل، لم يكن تناول وسائل اإلعالم السعودية 

ن جماعة اإلخوان المسلمين، يزيد عن التناول الخبري المعتاد، وربما للتقرير البريطاني السلبي بشأ –والصحوي 

 يعود ذلك إلى حداثة صدور التقرير البريطاني بالنسبة لصدور هذا العدد من التقرير.

ملف مكافحة اإلرهاب زاد األهتمام به، بعد إعالن الرياض عن تحالف "إسالمي"، لمكافحة اإلرهاب، بعد أيام 

بنتاجون األمريكي إلى تشكيل تحالف ُسنِّي لمكافحة "داعش، ولم تستجب له دول إسالمية قليلة من دعوة ال

كبرى، من بينها تركيا وباكستان وماليزيا وإندونيسيا، في ظل عدم وجود خطة واضحة لعمل التحالف، وال كيف 

ير سلمان بن عبد العزيز في سوف يقوم بما أعلنه وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الدفاع ولي ولي العهد، األم

 هذا الصدد.

بجانب هذه التطورات أخذ الملف اليمني أهمية هذا األسبوع، بعد بدء مفاوضات جنيف، بين ممثلين عن 

 الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية، وإعالن هدنة غير رسمية، تتضمن دخول مواد إغاثة إلى مدينة "تعز".

، أمر مختلف عن وقف إطالق النار الذي توسطت فيه األمم المتحدة؛ إال أن وبالرغم من أن ما يجري على األرض

المفاوضات صامدة إلى اآلن، بعد إتمام صفقة تبادل أسرى بين الطرَفْين، لم تشمل قيادات حكومية وسياسية 

 موالية، مثل شقيق الرئيس هادي منصور.

ى تكتيكات عسكرية جديدة في التعامل مع الموقف وزاد من مفاقمة االهتمام بالملف اليمني، لجوء الحوثيين إل

الحربي على األرض، مثل إطالق صواريخ بعيدة المدى من طراز "سكود"، على السعودية، وكذلك محاولة اختراق 

 الحدود من جهة نجران، في مقابل سيطرة أنصار الرئيس هادي منصور، على مناطق شمالي وغربي اليمن.

التقليدية، مكانتها في اهتمام اإلعالم السعودي، مثل األزمة السورية، وتضاعيف بجانب ذلك، احتلت القضايا 

مؤتمر المعارضة األخير للمعارضة السورية الذي استضافته المملكة مؤخًرا، والسلوك الروسي في المنطقة، 

نقد إلى أنقرة، واألزمة الراهنة بين روسيا وتركيا، والتي نحا اإلعالم السعودي فيها إلى توجيه بعض سهام ال

 بعد موقفها المستجد من تحالف مكافحة "اإلرهاب".
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داخليًّا، كان هناك اهتمام باالنتخابات البلدية، ومشاركة المرأة فيها، والنتائج التي حققتها بعض الُمرشَّحات، 

 باإلضافة إلى ملف الخدمات العامة، والرقابة ومكافحة الفساد وتوطين الوظائف.

 م.5192ديسمبر  91و 95 بينير الفترة هذا التقر تناولي

 حدث األسبوع:

هناك حدثان على ذات القدر من األهمية، األول هو اإلعالن عن تأسيس التحالف "اإلسالمي" لمكافحة "اإلرهاب"، 

 والثاني، هو االنتخابات البلدية، والتي تصدر المشهد الخاص بها، مشاركة المرأة السعودية.

 

 لمكافحة "اإلرهاب": . التحالف "اإلسالمي"9

م، بسلسلة من اإلجراءات التي تسعى من خاللها 5190يعتبر التحالف أحد أهم محاوالت السعودية لدخول عام 

إلى تحوالت عظمى في معادلة  –سواء اتفقنا أو اختلفنا معه  –إلى تفادي تأثيرات التدخل الروسي الذي قاد 

خالله صناعة جبهة واسعة؛ استبدلت فيها مكونات تحالف  السياسة واألمن في اإلقليم، بتحالف حاولت من

ُسنِّي أجهضته تباينات السياسة اإلقليمية، كان يضم تركيا وقطر واإلخوان المسلمين، بما في ذلك حركة 

 "حماس" والتجمع اليمني لإلصالح "إخوان اليمن".

ية إسالمية، مثل تركيا وماليزيا وإندونيسا، إال أن هذا التحالف الجديد ُوِلَد ميًتا، مع رفض أطراف إقليمية ودول

االنضمام إليه، بسبب عدم وضوح تفاصيله أو خطط تدخله العسكري في الدول التي تعرف أزمات أمنية 

وأنشطة إرهابية، حتى في سوريا المفتوحة للعالم بأسره، أو أنه من غير الممكن أن تنخرط بعض دوله في 

 هو في حالة مصر وتركيا. تحالف عسكري مع بعضها البعض، كما

وبدا وكأن هذا التحالف خطوة ُمرتجلة من الدبلوماسية السعودية، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى لها 

في األزمَتْين السورية واليمنية، ومحاولة استعادة موقفها اإلقليمي المتراجع، في ظل طغيان هاجس إيران 

أن السياسة  –بما فيهم اإلمارات  –اه العواصم الخليجية األخرى، وترى على الرياض، وهو هاجس ال تشاركها إي

اإليرانية في اإلقليم، براجماتية، ويمكن التعاطي معها بمنطق المصالح المشتركة، وال ترى في إيران تهديًدا 

 جديًّا لها.

ي وتركيا؛ حيث صار هناك األمريكي الحالي سيضر بمصالح الخليج العرب –ويرى الكثيرون، أن "التقارب" الروسي 

تعاون بين الالعبين الدوليين الكبار في سوريا، بينما رأي آخرون أن التحالف "اإلسالمي" ضد "اإلرهاب" يأتي 
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الروسية  –لمساندة مواقف واشنطن في روسيا للتوازن مع موسكو، أو "التشويش على المبادرات األمريكية 

 سوريا، في نيويورك.عشية انعقاد المؤتمر الدولي المزمع حول 

وبرغم هذه الصورة؛ إال أن اإلعالم السعودي عمل إلى استغالل مختلف مفردات الدعاية للموضوع، باعتباره 

ديسمبر،  91عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ، في "الرياض"، يوم اختراًقا للمملكة، وحدث تاريخي؛ فيرى 

 أن: إسالميًّا مثاليًّافي مقال بعنوان: "تحالف عسكري.. يؤسس جيشًا 

"هذه الخطوة المباركة التي فاجأت العالم يبدو أنها إن شاء اهلل تحمل في طياتها الكثير من اإليجابيات 

المستقبلية لمصلحة األمة اإلسالمية، حيث أكد سموه خالل المؤتمر أن دور هذا التحالف لن يقتصر على المهام 

المية لدرء هذا الخطر.. وأن هذا التحالف ليس لمحاربة داعش العسكرية فقط بل سيقدم جهود فكرية وإع

 فقط بل سيحارب كل منظمة إرهابية تمثل خطرًا على دول التحالف".

هذا التوجه اإلسالمي المفاجئ يمكن القول أنه نتيجة مبادرة سعودية وإحدى ثمار السياسة السعودية الحديثة، 

لمي على كافة المستويات الرسمية والدينية والشعبية فتشكيل هذا التحالف حظي بترحيب إسالمي وعا

والمنظمات الرسمية وهو يمثل خطوة نحو وحدة إسالمية افتقدها العالم اإلسالمي منذ سنوات طويلة جدًا.. 

وعلى المستوى المحلي كان لقرار إنشاء وتشكيل هذا التحالف وقع إيجابي وحظي بمباركة كاملة حملت في 

 السمح اهلل -اآلمال والتطلعات لحماية المسلمين والدول اإلسالمية من جملة أخطار قادمة ثناياها الكثير من 

لكن األهم من ذلك أن هذه المبادرة أعادت لألمة اإلسالمية وحدتها السياسية والعسكرية في ظرف زمني  -

عقبات والزال األمل قصير وسريع وغير متوقع من خالل توافق سريع تجاوز الكثير من الخطوات والمعوقات وال

الكبير ان شاء اهلل في المزيد من التطلعات لدعم وتطوير هذا االتحاد العسكري اإلسالمي لضم بقية الدول 

 اإلسالمية وتقديم الكثير من الجهود لخدمة األمة اإلسالمية في هذا التحالف.
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 . االنتخابات البلدية السعودية:5

حققته في االنتخابات البلدية األخيرة، التغطيات اإلعالمية السعودية  تصدرت مشاركة المرأة و"اإلنجاز" الذي

للحدث؛ حيث تقول صحيفة "الرياض" عن فوز إحدى المرشحات بمقعد في مكة المكرمة، إن ذلك: "يمثل حدًثا 

 استثنائيًّا، ومنعطفا مهمًّا".

على تجربة االنتخابات في البالد، ويحذر شتوي الغيثي في صحيفة "الوطن"، من تأثير "القبلية والعشائرية" 

 ويرى أن هذه الدورة من االنتخابات:

"تجعل من مزاحمة النساء للرجال أمرا يمكن له أن يعدل من كفة التركيز على المسألة القبلية حيث تأتي المرأة 

طموحات السعودية بقوة كناخبة في هذا المجال، إال أن حضور الجانب القبلي في المسألة يمكن أن يحد من 

 النساء اللواتي يرغبن في خوض التجربة".

أما في صحيفة "عكاظ"، تقول عزيزة المانع، تعليًقا على بعض األصوات التي انتقدت االنتخابات من األوساط 

 السلفية:

"من واجبنا دعم هذه التجربة الجديدة للمرأة في بالدنا، ال أن نكون عونا على إسقاطها، حتى إن لم تكن المرأة 

لى مستوى من الكفاءة يقابل طموحنا لها، أو بدت تجهل ما هي مقبلة عليه. علينا أن ندعمها ال أن نحبطها، ع

 فهي في بداية الخطو وهذه التجربة ُتعد كسًبا لها ألنها تتعلم منها وتبني بها خبرات لها".

 وشمل االهتمام اإلعالمي السعودي كذلك، الملفات التالية:

 واالجتماعية التي جرت في إطارها االنتخابات، في المملكة.. الظروف السياسية 

 . أثر مشاركة المرأة على دورها االجتماعي العام، وقضية التمكين.

. مواقف األطراف االجتماعية واإلعالمية والعلمائية، من مسألة االنتخابات، وقضية ترشُّح المرأة، بين 

 الليبراليين والسلفيين.

واإلدارية لالنتخابات، بما في ذلك قضية الرقابة على االنتخابات، من جانب اإلعالم . النواحي التنظيمية 

 ومؤسسات المجتمع المدني.

. الحمالت الدعائية واإلعالمية، وضوابطها، وشكاوى المرأة السعودية من قيود وضعت عليها في هذا الصدد، 

 بحجة منع االختالط.

 ها وتوسيعها.. قضية صالحيات المحليات، وضرورات زيادت

 . دالالت االنتخابات في شأن مسألة اإلصالح االجتماعي والسياسي، والتغيير في المملكة.
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 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودية وكثافة التغطية:

 . على المستوى السياسي الخارجي:9

باإلعالن عن تشكيل وفد تفاوضي، األزمة السورية مع انتهاء مفاوضات المعارضة السورية في المملكة،  -

الروسية، التي انتهت إلى قرار أمريكي في مجلس األمن  –وبدء التجهيز للقاء نيويورك، والتفاهمات األمريكية 

تبناه باإلجماع، وبدعم روسي، في صدد تجفيف منابع تمويل "داعش"، وآخر يضع خطة مستقبلية إلرساء 

 السالم في سوريا.

أن المؤتمر  "البالد السعودية"صحيفة في  محمد معروف الشيبانييشير  عودي مميز"،"نجاح سوتحت عنوان 

كان بمثابة "مجازفًة كبرى" للقيادة السعودية، حيث "راهنت طهران و موسكو و بشار على فشله"، مضيفًا: 

اصمًة حقيقيًة "يحّق للرياض، مهما اغتاظت أطراٌف عربيٌة لنجاحها، أن تمضي بكل إباٍء و َشَمٍم و اقتدار ع

 للسداد العربي خدمًة لشعوِب المنطقِة و دحرًا ألعدائها".

"اختراق مهم في مسار األزمة  ، االجتماع بأنه:ديسمبر 95أيمن الحماد في افتتاحية "الرياض"، يوم ووصف 

التي "إن الكوادر الوطنية السورية  ويضف الحماد أن: ة السورية".السورية، وأسهم في ترتيب بيت المعارض

بعد  -في إشارة الى نظام بشار األسد  -اجتمعت في الرياض قادرة على بلوغ هدفها النهائي بإزالة هذا النظام 

 أن فقد شرعيته تاركًا في كل بيت سوري ثأرًا يطلبه".

"، في نفس التاريخ، بدور عنوان: "الرياض.. محطة األمل األخيرة"، يشيد حمود أبو طالب في "عكاظوتحت 

"الرياض هي اآلن دون منازع وال منافس العاصمة  أطياف المعارضة السورية، قائاًل:المملكة في التقريب بين 

 التي تبحث وتعمل بإخالص واقتدار وإصرار على حماية الوجود والوجدان والتاريخ العربي من خطر االنهيار".

 قلبها وعقلها وتسخر إمكاناتها من أجل سوريا والشعب السوري"."السوريون لم يجدوا غير الرياض تفتح 

المصري  –، إن التقارب السعودي ديسمبر 91ولكن الالفت أن أيمن الحماد، قال في افتتاحية "الرياض"، يوم 

األخير، في قسم منه يهدف إلى "التنسيق فيما يحدث في البؤر الساخنة في ليبيا وسورية والعراق والتدخالت 

 يرانية في البلدين األخيرين"، وهو ملمح مهم يجب أن يؤخذ في االعتبار.اال

فيما يخص الموضوع اليمني، كان القصف بصواريخ سكود أولوية مهمة، ولكن قضية وقف إطالق النار  -

 ومحادثات جنيف بدورها، حازت اهتماًما كبيًرا من جانب اإلعالم السعودي.
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"إن المواطنين اليمنيين  ، قال فيها:ديسمبر 92افتتاحية أليمن الحماد، يوم "الرياض"، وفي ذلك نطالع من 

يترقبون محادثات جنيف "بكثير من التفاؤل إلنجاز اتفاق يعيد الدولة اليمنية إلى طبيعتها، ويؤسس إلى دولة 

من أجل عربية مستقلة يطمح لها كل اليمنيين، الذين سيجدون الدعم من إخوانهم في دول مجلس التعاون 

نهضة اليمن وبنائه على أسس السالم واالستقرار، ال على أساس التناحر واالستقطاب الذي عانى منه اليمنيون 

 طويال".

"فرصة السالم تلوح اليوم في األفق أكثر من أي وقت مضى، وأن استغالل ذلك أمٌر يجب أن  :وأضاف الكاتب أن

جميعًا من أجل ممارسة عملية سياسية سليمة مبنية على  تدعمه كل األطراف اليمنية التي يتسع اليمن لها

 التوافق والديموقراطية تدفع اليمن تجاه مستقبل أفضل بعيدًا عن واقعه المعاش".

 . على المستوى الداخلي:5

موضوع إقالة أو استقالة وزير التعليم السابق، عزام الدخيل، كان محوًرا مهمًّا، خصوًصا في الصحف الورقية  -

تصدر في الداخل، وحتى في المصادر اللندنية، وكان هناك هجوم كبير على الوزير، وعلى اإلخوان  التي

المسلمين، بل تصدرت الجماعة قائمة بالجماعات "اإلرهابية"، أعدتها صحف مثل "الوطن" و"عكاظ"، وقالت 

 إنها "تمثل تهديًدا لألمة اإلسالمية كلها".

هنا إلى مالحظة استمرار االهتمام اإلعالمي باألمير محمد بن سلمان،  على المستوى الداخلي كذلك، نشير -

على حساب ولي العهد، ووزير الداخلية، األمير محمد بن نايف، وهو اهتمام الحظته وسائل إعالم عالمية، مثل 

مير ـ"األهيئة اإلذاعة البريطانية "بي. بي. سي"، التي نشرت تقريًرا عن األمير محمد بن سلمان، وصفته فيه ب

 الذي يخشاه العالم".

قضية أسعار النفط، وتأثيراتها على االقتصاد السعودي، كانت حاضرة في تغطيات الصحف المتخصصة،  -

مثل "االقتصادية"، ووسائل اإلعالم اإلخبارية الطابع، المقروءة والمرئية، في ظل هواجس بانتهاء احتياطات 

ان خطاب "الطمأنة" غالًبا في التناوالت؛ حيث أشارت المصادر المملكة النقدية، في غضون خمس سنوات، وك

 السعودية إلى "متانة" االقتصاد السعودي، وإلى أن األمر ليس كما تصوره التقارير الدولية.

وذلك كان هناك الكثير من التركيز على المشروعات الحكومية، و"اإلنجازات" التي تتم فيما يخص "المشروعات 

 ت الخدمية المختلفة.الكبرى في المجاال
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 القضايا المصرية األهم محل االهتمام واالتجاهات العامة نحوها:

أبرز القضايا التي تم االهتمام بها في اإلعالم السعودي، بما في ذلك اإلعالم الصحوي، والمواقع والصفحات من 

 المحسوبة على اإلخوان المسلمين، فيما يخص الشأن المصري:

، بين استعدادات طرفي المعادلة، االنقالب والقوى الثورية، وما إذا كانت األخيرة سوف تكون . ذكرى ثورة يناير9

 قادرة على أن تحقق اختراًقا من أي نوع في هذا اإلطار.

. األزمة الراهنة المتفاعلة داخل جماعة اإلخوان المسلمين، وأثرها على الحراك الثوري، وعلى الجماعة 5

 من أطراف األزمة، الموقف لصالحه في الوقت الراهن. ومستقبلها، مع عدم أيٍّ

 . األوضاع األمنية في سيناء، وفي مصر بشكل عام.3

. انتهاكات حقوق المعتقلين، وخصوًصا في سجن العقرب، بعد نشر صور لقيادات من اإلخوان المسلمين 4

مجلس الشعب الشرعي، إلى  والرموز الثورية، في حالة متردية، ونقل الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس

 المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية.

 . المشهد السياسي المصري بعد انتهاء االنتخابات التشريعية.2

. األوضاع االقتصادية المتردية، وخصوًصا فيما يتعلق باالحتياطي النقدي، وأثره السياسي الذي من الممكن 0

 أن يقود لتوترات داخلية.

الخارجية المصرية في اإلقليم، وخصوًصا في الملف السوري، وفي هذا ظهرت الكثير من التبريرات . السياسات 7

من أن هناك اتفاق مبدئي بين القاهرة والرياض، على ضرورة الحفاظ على الدولة السورية، وإحالل السالم في 

أن إمكانية بقاء األسد لمرحلة سوريا، وإن اختفلت الرؤى في كيفية ذلك، خصوًصا مع تقارب الرؤى حالًيا في ش

 انتقالية.

 اإلسرائيلية، وملف الغاز. –. العالقات المصرية 1

. تصريحات شيخ األزهر، الدكتور أحمد الطيب، فيما يتعلق بعدم وجود شيعي في مصر، وأن الشيعة يديرون 1

 حرًبا مدبَّرة على أهل السُّنَّة.

كذا كان لسان حال المصادر اإلعالمية السعودية مع تأكيدها السعودية، متميزة، ه –. العالقات المصرية 91

في  –على أهمية هذه العالقات من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة، مع التأكيد على عدم قدرة "أي طرف" 

 على تعكير صفو هذه العالقات. –إشارة إلى اإلخوان المسلمين بطبيعة الحال 
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 وشمل هذا الملف اآلتي:

محورية العالقات بين الرياض والقاهرة، باعتبار أن كال العاصمَتْين "هما ثقل المنطقة العربية "التسليم" ب -

، وكذلك فوضى الربيع العربي الذي ضرب هنا وهناك، 5113التي تداعت بفضل الغزو األميركي للعراق في العام 

كدولة ذات ثقل إقليمي مهم"،  وكانت أخطر تداعياته تدهور أوضاع سوريا، وبلوغها مرحلة حرجة تهدد وجودها

 وهي معاني تناقلها الكثير من ُكتَّاب المقال في الصحف التي تصدر في المملكة، وفي لندن.

إدراك الطرَفْين لحجم المهددات الحالية في المنطقة، ووصفت مصادر سعودية ذلك، بأن المنطقة واقعة  -

 التنسيق بين البلَدْين. اآلن على "حزام زلزالي سياسي وعسكري نشط"، بما يتطلب

المصالح المشتركة بين الطرَفْين توجب على كل طرف منهما أن يسعى من جهته للحفاظ عليها والدفاع  -

عنها، ولكن ال خالف بينهما على أن المصلحة األهم هي مواجهة اإلرهاب ونمو التطرف وانعكاسه على االقتصاد 

 شأن اإلقليم، ودور القوى الكبرى في هذا اإلطار.وصياغة التحالفات واالستراتيجيات الدولية ب

النواحي االقتصادية في الموقف السعودي األخير، سوف يعني تقليل أعباء تدبير النقد األجنبى الستيراد  -

مليارات دوالر  7مليون دوالر شهريًّا، بما يعادل نحو  011احتياجات مصر من المواد البترولية، والتى تبلغ نحو 

وهو ما سوف يعزز توجه الحكومة المصرية في االستمرار فى هيكلة مخصصات دعم الطاقة، بقيمة  فى السنة،

مليار جنيه مصرى خالل العام الماضى ]مخطط النزول بها من  951مليار جنيه مصرى، مقارنة بنحو  41ال تتجاوز 

 .م[5190مليار في  01.2مليار العام الجاري، إلى  911.9

خفاض عجز الموازنة العامة، وتدعيم الحكومة المصرية تجاه شركات النفط األجنبية التي وهو ما سيؤدى إلى ان

تعمل فى مصر، واحتياجها الملحِّ النتاج هذه الشركات، وبالتالى سيحد من زيادة حجم المديونية المستحقة 

 3ة التى تبلغ تقريبا لهذه الشركات على الحكومة المصرية، ويعزز قدرة الحكومة على تسديد المديونية القائم

 مليارات دوالر.

 تصريحات أحمد القطان، سفير المملكة في القاهرة: -

 السعودي، سيكون في الرياض، يوم الخامس من يناير المقبل. –. االجتماع التنسيقي المصري 

توجيهات الملك مليار جنيه لدعم االقتصاد المصري، وتنفيذ  01. زيادة االستثمارات السعودية في مصر بنحو 

سلمان، بدعم حركة النقل فى قناة السويس من قبل السفن السعودية، مشيًرا إلى أن الدعم النفطي السعودي 
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لمصر "سيساعد الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها"، وقال: "دولتنا ستستمر في دعم الحكومة المصرية 

 بقوة، رغم انخفاض أسعار النفط".

الف تأشيرة خالل  41ت العمرة، نفى القطان تلك الشائعات، وأكد أن السفارة أصدرت حوالي . بشان أزمة تأشيرا

صندوًقا بالسفارة مخصصة للتأشيرات تقوم شركات السياحة  721لى وجود إيام الماضية ، مشيرا أالثالثة 

 فقط. مليون تأشيرة سنويًّا، لمصر 5بالتعامل معها يوميًّا، مؤكًدا أن السفارة تصدر حوالى 

. حول زيارة الملك سلمان لمصر، قال القطان إنه سيتم االعالن عنها "قريًبا جدًّا لتكون تتويًجا لكل الجهود 

 المصرية السعودية المبذولة خالل الفترة الماضية".

. بشان وجود خالف مصري سعودي تجاه ما يجرى في سوريا، قال القطان "إنه ال يوجد دليل واحد على ذلك، 

ن الضرورى أن تكون وجهة النظر المصرية السعودية متطابقة تماًما، بل إن االهم هو أن الهدف واحد، فليس م

وهو ايقاف المجازر التي تحدث ضد الشعب السوري، فال أحد يقبل أن يصل عدد الالجئين السوريين الى مليون 

 الشعب السوري"!.نتيجة تصاعد العنف فى بالدهم، فمصر أول من اعترض على ممارسة العنف ضد 

كان ما قاله حول كواليس العالقات بين البلدين في الفترة الماضية، والتي أشار في أكثر من الغريب في األمر 

"نعمل منذ فترة طويلة بصمت وهدوء، من دون النظر عدد سابق، إلى أنها قائمة على قدم وساق؛ حيث قال 

ر فى هذه العالقة، وإعالن زيادة االستثمارات السعودية إلى المشككين فى هذه العالقات"، و"ما حدث من تطو

سعودى، وتشكيك فى متانة  –مليارات دوالر إضافية، يؤكد أن كل ما قيل حول وجود خالف مصرى  1بقيمة 

 تلك العالقات، هو كذب، وأن ما تم تناوله فى تقييم لهذه العالقة كان خاطًئا".
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النسبية لهذه الحزمة من القضايا الداخلية والخارجية وكذلك الشأن والجدول واألشكال التالية توضح األوزان 

 المصري في اإلعالم السعودي:

 (9الجدول رقم )

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية الفئة م

 ~%1.7 51 متوسط إلى مرتفع مؤتمر المعارضة السورية خارجية 9

 ~%91.1 52 مرتفع األزمة السورية 5

 ~%95.5 51 مرتفع جدًّا "اإلسالمي" لمكافحة اإلرهابالتحالف  3

 ~%99.3 50 مرتفع السياسات الروسية في المنطقة 4

 ~%91.1 52 مرتفع إيران 2

 ~%7.1 91 متوسط الموضوع التركي 0

 ~%99.3 50 مرتفع الحرب في اليمن ومفاوضات جنيف 7

 ~%0.2 92 متوسط أسعار النفط 1

 ~%7 90 متوسط وقضية المهاجريناإلسالموفوبيا  1

 ~%2.5 95 طفيف القضية الفلسطينية واالنتفاضة ]مواقع صحوية باألساس[ 91

 ~%1.3 91 متوسط السياسات األمريكية واالنتخابات 99

 ~%911 531 اإلجمالي:

 ~%92.4 51 مرتفع إقالة وزير التعليم داخلية 9

 ~%99.2 92 متوسط اإلخوان والتيار الصحوي 5

 ~%94.0 91 مرتفع اإلرهاب والتطرف الفكري 3

 ~%93.9 97 متوسط إلى مرتفع االنتخابات البلدية ومشاركة المرأة 4

 ~%92.4 51 مرتفع األوضاع االقتصادية وأسعار النفط 2

 ~%94.0 91 مرتفع الخدمات العامة والرقابة 0

 ~%92.4 51 مرتفع نشاط األمير محمد بن سلمان 7

 ~%911 931 اإلجمالي:

الشأن  9

 المصري

 %91 53 متوسط ذكرى ثورة يناير

 ~%93 31 مرتفع أزمة اإلخوان المسلمين وأثرها على الحراك الثوري 5

 ~%4.3 91 طفيف األوضاع األمنية في سيناء وفي مصر بشكل عام 3
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 ~%99.7 57 متوسط إلى مرتفع انتهاكات حقوق المعتقلين 4

 ~%93 31 مرتفع السياسي المصري بعد انتهاء االنتخابات التشريعيةالمشهد  2

 ~%91.1 52 متوسط إلى مرتفع األوضاع االقتصادية 0

 ~%91.1 52 متوسط إلى مرتفع السياسات الخارجية المصرية في اإلقليم وخصوًصا في الملف السوري 7

 ~%0.2 92 طفيف العالقات المصرية اإلسرائيلية وملف الغاز 1

 ~%5.5 2 طفيف تصريحات شيخ األزهر حول الشيعة 1

 ~%97.4 41 مرتفع جدًّا العالقات المصرية السعودية 91

 ~%911 531 اإلجمالي:

 

 (9الشكل رقم )
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الموضوع التركي

الحرب في اليمن ومفاوضات جنيف

أسعار النفط

اإلسالموفوبيا وقضية المهاجرين

[مواقع صحوية باألساس]القضية الفلسطينية واالنتفاضة 

السياسات األمريكية واالنتخابات

القضايا الخارجية وتوزيعاتها النسبية
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 (5الشكل رقم )
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األوضاع االقتصادية

سوريالسياسات الخارجية المصرية في اإلقليم وخصوًصا في الملف ال

العالقات المصرية اإلسرائيلية وملف الغاز

تصريحات شيخ األزهر حول الشيعة

العالقات المصرية السعودية

القضايا المصرية وتوزيعاتها النسبية
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 اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسية:

 . تركيا: تصعيد في التناول السلبي.9

 إيران: استمرار في التصعيد في الخطاب السلبي.. 5

 . الواليات المتحدة: استمرار في تصعيد في الخطاب السلبي.3

 . روسيا والدور الجديد في سوريا والشرق األوسط: استمرار في التصعيد السلبي.4

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

 . مصر: إيجابي للغاية، باستثناء المواقع الصحوية.0

 

 أهم االستنتاجات:

 

. األزمة الراهنة على مستوى اإلخوان المسلمين، سوف تنعكس على الِحراك الثوري في الفترة المقبلة، بما في 9

 ذلك ذكرى ثورة يناير.

 المسلمين في الوقت الراهن خارجها.. هناك إعادة تموُضع للتحالفات في المنطقة، واإلخوان 5

. في اإلطار، تتزايد الحملة على الربيع العربي وفكرة استعادة الثورات، وهو وضع سوف يؤدي الستقرار 3

 األنظمة الحالية على المدى المتوسط، ما لم تقم القوى الثورية بأي جديد.

ى ترشيد، ألنه لو زادت وطأت هذه األزمات؛ فقد . األزمات المتتالية التي تخوضها تركيا في اإلقليم، بحاجة إل4

فلت األمور من قبضة الحكومة، وقد يقع انقالب ناعم أو صريح، وهو ما يفِقد المشروع اإلسالمي آخر معاقله تت

 الفعالة في الشرق األوسط.

التهديد صراحة  . التعامل الذي تم مع تقرير بريطانيا بشأن اإلخوان يؤكد ما جاء في التقرير، وال ينفيه، مع2

 بالمزيد من التطرف إذا ما تصاعدت األمور.

 . التسوية في اليمن وليبيا، تصب في مصلحة مخطط تصفية الثورات العربية.0

. . ال يوجد أية تكتيكات جديدة لكسر هذه األوضاع، بالرغم من وضوح الموقف ووجود بدائل وخيارات أخرى 7

 للتعاطي معها.


