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 تجاهات اإلعالم السعودياتحليل 

 2102يناير  2عدد 

 موجز عام:

مادة، تغطي الشأن  031يقدم هذا التقرير، عرًضا ألهم ما جاء في وسائل اإلعالم السعودية، من خالل رصد 

يناير  0م، والجمعة 2100ديسمبر  22السعودي، والشأن المصري واإلقليمي المرتبط، خالل الفترة بين السبت 

 م.2102

قرارات رفع الدعم جزئيًّا عن خالل األسبوع محل التغطية، السياسة السعودية وتحوالتها، تطورات  كانت أبرز

وتزامنت قرارات  مليار دوالر. 89أسعار الوقود في المملكة، بعد اإلعالن عن موازنة المملكة الجديدة، بعجز 

الرفع التي أدت الرتفاع أسعار البنزين بشكل الفت، مع قرارات مماثلة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، 

سلطنة ُعمان، ربما لتخفيف وطأة القرارات داخل كل دولة على حدة، على المستوى الشعبي، لو كانت مثل 

حكومتها قد أخذت هذا القرار منفردة، في ظل التراجعات المستمرة في أسعار النفط، والتي تردت دون مستوى 

 دوالر. 01دوالر للبرميل، بينما قدرت ميزانيات دول الخليج سعر األساس، بمتوسط  33

زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السعودية، وما رافقها من ات المهمة التطوركما كان من بين 

إال أن بعض تغطيات اإلعالم السعودي؛  تصريحات حول اتفاق البلدين حول إنشاء مجلس للتعاون االستراتيجي.

المصادر اإلعالمية السعودية إلى أن العالقات  ال تقول بالكثير من التفاؤل في هذا الصدد؛ حيث أشارت بعض

الكثير من التباينات الجوهرية في وجهات النظر، مما يجعل التقارب في المرحلة الراهنة  تعوقها بين البلدين

 صعًبا، وخصوًصا فيما يتعلق باألوضاع في مصر.

حد الصحفيين المرافقين له، وهو ويدلل من نحا من على ذلك، بمغادرة أردوغان المفاجئة للمملكة، بعد وفاة أ

أمر ال يمكن أن يكون مبرًرا في ظل أهمية حالة االنفتاح على المملكة، بالنسبة للحكومة التركية، كما أن أردوغان 

لم يتغير الموقف وأو الرئاسة التركية، لم يصدرا أية تصريحات في ختام زيارته، حول ما تحقق فيها، فيما 

 لف اإلسالمي" الجديد الذي أعلنته الرياض، لمكافحة "اإلرهاب".التركي المعلن من "التحا
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إال أن لغة الخطاب الدبلوماسي الرسمي السعودي كانت إيجابية في التأكيد على مجلس التعاون الجديد الذي 

 ،ُأعلن عنه في المؤتمر الصحفي الذي جمع ما بين وزيَرْي خارجية البلَدْين، عادل الجبير ومولود جاويش أوغلو

 وأعادت الخارجية السعودية التأكيد عليه بعد مغادرة أردوغان.

مصريًّا، كان الالفت أن يقوم وزير خارجية االنقالب، سامح شكري، بزيارة إلى الرياض، بعد أقل من يوم من زيارة 

 ديسمبر بعد مغادرة أردوغان بساعات، وكانت مباحثاته مع 31أردوغان؛ حيث وصل شكري إلى الرياض، يوم 

وألمحت بعض األوساط داخل اإلعالم  عادل الجبير، ومع األمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، ووزير الدفاع.

السعودي اللندني خصوًصا، إلى ارتباط الزيارة بزيارة أردوغان، التي بكل تأكيد كان لها صدًى لدى نظام االنقالب 

 المصرية.

جانب اإلعالم السعودي، بمختلف ألوانه، سواء الموالي للدولة، أو  ، كانت أهم القضايا محل االهتمام منمصريًّا

اإلعالم الصحوي، تنصب على تطورات أزمة سد النهضة، مع توجيه اتهامات لنظام قائد االنقالب، عبد الفتاح 

كما كان هناك اهتمام بتطورات الوضع السياسي، وخصوًصا  السيسي، بإضاعة حقوق مصر في مياه النيل.

النعقاد البرلمان الجديد، وكيف سوف تمر الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وحركة الدعوة 

 تغييرات المحافظين األخيرة في مصر.

في اإلطار العام لألوضاع الداخلية وقضايا الشرق األوسط األهم؛ احتلت اليمن بؤرة صدارة الحدث هذا األسبوع، 

باألوضاع العسكرية البحتة لألزمة؛ حيث تزايد عدد الهجمات التي يشنها في ظل عدد من األمور المتعلقة 

 الحوثيون على األراضي السعودية، سواء باستخدام صواريخ "سكود"، أو من خالل شن هجمات حدودية.

كما كان لتعطل العمل العسكري على األرض، مردود في اإلعالم السعودي؛ حيث بدأت وسائل اإلعالم السعودية 

رد على ما تبثه بعض وسائل اإلعالم العالمية من تقارير، تتحدث عن فشل الرياض في تحقيق في ال

 .2100، و"عاصفة األمل"، التي تلتها في يونيو 2100مستهدفات عملية "عاصفة الحزم" التي بدأت في مارس 

ومناطق أخرى ومن هنا يمكن فهم التصعيد الحالي في شمال صنعاء، وفي مناطق شمال وشمال غرب اليمن، 

 في الداخل، من جانب القوات الموالية لشرعية الرئيس هادي منصور.

األزمة السورية كانت حاضرة بدورها، ولكن في اإلطار التقليدي، المتعلق بالتأكيد على موقف الرياض من األزمة، 

رضة مع النظام والجرائم الروسية ضد المدنيين في سوريا، باإلضافة التطورات الخاصة بعقد مؤتمر المعا
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السوري والذي تعطل بسبب عدم  اتفاق المعارضة على ممثليها، أو االتفاق على قائمة بما تسميه موسكو 

 بـ"المجموعات اإلرهابية" في سوريا، واستبعادها.

كما استمرت تبعات عملية اغتيال زهران علوش، زعيم "جيش اإلسالم"، أحد أكبر الفصائل السورية المسلحة، 

بالنسبة لمشاركة الفصائل اإلسالمية المقاتلة على األرض، في العملية السياسية، باإلضافة إلى عملية وأهمها 

 التبادل التي تمت بين النظام والمعارضة في الزبداني وكفريا والفوعة، من خالل تركيا ولبنان.

، وبدا أن هناك الكثير من داخليًّا، كانت قضية مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف حاضرة والفتةفي السعودية 

"العصبية" في هذا األمر؛ حيث أدت الضغوط األمنية، والسياسية المرافقة لها، على الدولة السعودية في العام 

المنصرم، إلى الكثير من المشكالت، التي تطلبت حسًما أمنيًّا وغير أمني، قاد لتبعات سياسية بدوره، كما هو 

 ان المسلمين، في الداخل، وفي الخارج.الحال في ملف العالقة مع اإلخو

 

 :عجز الموازنة السعودية: حدث األسبوع

مليار دوالر، هو حدث األسبوع بامتياز، وبالرغم من أنه  89ُيعتبر اإلعالن عن الميزانية السعودية، بعجز حوالي 

في ذلك قضية العالقات يبدو حدًثا داخليًّا؛ إال أن له الكثير من األبعاد السياسية التي تخص المحتوى، بما 

 السعودية، وأزمات اإلقليم. –المصرية 

برغم أن العجز يعود في أساسه إلى  –، رفض المملكة ويعض الشركاء العرب في "أوبك" األبعادأول هذه 

ويعني ذلك، في ظل ما كتبته  الحديث عن خفض اإلنتاج، من أجل رفع األسعار. –انخفاض أسعار النفط 

الحياة" من أن االنخفاضات األخيرة في اأِلسعار، تعود إلى إعالن "مفاجئ" من الواليات "الشرق األوسط" و"

أن األمريكيين لهم دور كبير في حركة أسواق النفط الحالية، وأن هناك والمتحدة، عن ارتفاع مخزونها من النفط، 

ار أن ذلك يمس بشكل موافقة سعودية على هذه السياسات اإلنتاجية برغم االنخفاض في األسعار، باعتب

 أساسي قدرة االقتصاَدْين الروسي واإليراني، على دعم سياسات موسكو وطهران اإلقليمية والدولية.

األمر اآلخر المرتبط بهذه المسألة، موضوع رفع أسعار الوقود؛ فمنذ فترة تتحدث الصحف السعودية عن هذه 

م المالية في الظهور، وتوقع الجميع أن يكون هناك 2100المسألة، وتهيئ الرأي العام لها، بعد بدء مؤشرات 

عجز قياسي في الموازنة العامة للدولة السعودية، مع محافظة الحكومة السعودية على معدالت كبيرة في 

 اإلنفاق العام، وهو ما كان مثار انتقادات لبعض الكتاب الليبراليين.
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سعودية عن وقوع بعض حاالت الفوضى التي شابت وفي اتجاه آخر، كان الالفت حديث بعض وسائل اإلعالم ال

تطبيق قرارات رفع أسعار الوقود، التي تلت اإلعالن عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما كان له صداه في اإلعالم 

السعودي في الداخل؛ حيث أكدت الصحف الورقية السعودية على قضية الرقابة على تطبيق القرارات بدقة، 

 زات، وركزت على نقل تعميمات وزارية تتعلق بعدم رفع أسعار تذاكر النقل باألجرة.ومن دون أية تجاو

ومالت غالبية األقالم السعودية، مثل خالد بن حمد المالك، في "الجزيرة"، ومحمد الفوزان، في "الرياض"، إلى 

ضرورة العمل على زيادة اعتبار هذه األزمة، بداية مرحلة من ترشيد االستهالك واإلنفاق العام، وتدفع باتجاه 

 مصادر الدخل غير الريعية.

ديسمبر، كان له وجهة نظر مغايرة في تناول  31ولكن ثمَّة مقال مهم لخالد الخميس، في صحيفة "عكاظ"، يوم 

هذه األمر، يتعلق بأن اإلصالحات المطلوبة تواجه تحديات، البد لها من مواجهتها، متناواًل قضية الفساد وسوء 

 لى وجه الخصوص، في صراحة نادرة ربما في اإلعالم السعودي.اإلدارة ع

قائال: "ال شك أن الفساد وسوء اإلدارة والهدر ويرى الكاتب أن هناك معوقات لهذه اإلصالحات يجب مواجهتها، 

من معوقات اإلصالح االقتصادي، وبالتالي فإن الجدية في مكافحة الفساد ورفع كفاءة األداء وتشديد الرقابة 

ى اإلنفاق لم تعد خياًرا بل التزاًما ال غنى عنه لمواجهة تحديات المرحلة، فنحن أمام منعطف حاد ال يحتمل عل

 الشعارات بل العمل الجاد بنزاهة وكفاءة".

ولو نظرنا إلى ارتباط هذه المسائل بالحالة المصرية؛ فإن هناك تقارير وأخبار نشرت في بعض المصادر 

الرسمية، ومقربة من دوائر اإلخوان المسلمين، ولكنها ال تعبر عنهم بشكل مباشر، اإلعالمية السعودية غير 

تناولت مدى إمكانية أن تؤثر هذه األمور في الدعم السعودي لمصر في الفترة القادمة، خصوًصا وأن الدعم الذي 

ي الت االقتصاد السعودأعلنه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤخًرا لمصر، يرتبط ارتباًطا وثيًقا بمشك

 الرئيسية، وهي توفير التمويالت، وتوفير الوقود.

أشارت،  –لو صحَّ التعبير  –إال أن هناك تقديرات تم نشرها في بعض وسائل اإلعالم السعودي "الرسمية" 

 –" مثلما فعلت "عكاظ" و"الرياض –بشكل غير مباشر، إلى أن ذلك التأثير غير قائم، وذلك من خالل تناولها 

أكدت هذه المصادر على أن ذلك األمر لن يؤثر على قدرة ألثر ذلك على السياسات الخارجية للمملكة؛ حيث 

المملكة على الفعل اإلقليمي، وأن القضايا اإلقليمية المهمة، بالنسبة للرياض، هي قضايا أمن قومي، ال يمكن 

 ا.بحال السماح ألمور اقتصادية تقنية يمكن حلها؛ أن تؤثر عليه
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ومن بين هذه المصادر ما أشار صراحة إلى موضوع دعم السعودية للنظام المصري، وأكدت على أن القول بأثر 

عجز الموازنة، ومن َثمَّ رفع أسعار الوقود، سوف يؤثر على ذلك الدعم؛ إنما هي تقديرات خاطئة، ألن أزمة 

لية تناولت هذه األزمة منذ فترة، وتوقعت االقتصاد السعودي واضحة منذ فترة، وكثير من التقديرات المستقب

 عجًزا كبيًرا في الموازنة العامة، قبل إعالن الملك سلطان عن قرارات األخيرة.

األمر اآلخر، أن دعم الوقود لمصر، في ظل انخفاض أسعار النفط، ال يعني الكثير من األعباء بالنسبة للمملكة 

مؤكد في العالم، وثاني منتج للنفط بعد روسيا، وثانًيا، في ظل في ظل أواًل كونها صاحبة أكبر احتياطي نفطي 

 مكاسبها من العالقات مع النظام االنقالبي في مصر، مع أزمة عالقات الرياض مع أطراف إقليمية كبرى عدة.

 

 القضايا البارزة في تناوالت اإلعالم السعودية وكثافة التغطية:

 . على المستوى السياسي الخارجي:0

لف اإليراني، كان مطلع األسبوع مختلًفا عن خاتمته، في اإلعالم السعودي؛ حيث بدأ متفاءاًل، بعد في الم -

اإلعالن عن تسليم طهران ألطنان من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا، ضمن استحقاقات االتفاق 

ل "الشرق األوسط"، إلى النووي اإليراني الغربي قبل أشهر، وهو ما دعا بعض وسائل اإلعالم السعودية، مث

الحديث عن "تراجع التهديد النووي"، فيما اختتم األسبوع، بالحديث عن إعداد الواليات المتحدة لحزمة عقوبات 

 جديدة على إيران بسبب عدم التزامها بكامل االتفاق.

، بادل في الزبدانيفي الملف السوري، كانت التطورات الميدانية في الشمال على الحدود مع تركيا، واتفاق الت -

والذي جاء بموافقة حزب اهلل، على رأس االهتمامات، كما كانت هناك انتقادات الغتيال زهران علوش، وقال 

الجبير في مؤتمره الصحفي مع نظيره التركي، إن هذه الواقعة لن تقود إلى تسوية سياسية في سوريا. هنا 

ر إلى أن اغتيال علوش جاء بغارات روسية، بينما لم تصدر ضرورة التنويه إلى أن مختلف المصادر السعودية تشي

 روسيا أي بيان في هذا الصدد.

في الملف التركي، بقي الحذر والتوجس هو السائد في عالقات البلدين؛ فتركيا لم تلتزم بشيء إزاء التحالف  -

زمة مع روسيا، وبقي الملف اإلسالمي السعودي، بينما الرياض لم تعطي األتراك ما يريدونه في ملف الطاقة واأل

المصري واإلخوان المسلمين، حاكًما في رؤية الطرفين لآلخر، وبالتالي، ومع عدم إمكانية تغيير كال الطرفين 

 لمواقفه؛ سوف تبقى العالقات بينهما حائرة.
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 لصحويةولكن هنا يلزم التنويه إلى التلقِّي اإليجابي الذي استقبلت به بعض وسائل اإلعالم السعودية، ا

والمطبوعة في الداخل، تصريحات لمحمد جورماز )قورماز(، رئيس الشؤون الدينية التركية، دعا فيها إلى وحدة 

 الموقف بين تركيا وإيران والسعودية، وحل المشكالت القائمة بينها، من أجل االنطالق لخدمة قضايا األمة.

السعودي بزيارة أردوغان؛ إال أن هناك مضامين  ولكن، وبالرغم من عدم وضوح ترحيب كبير من جانب اإلعالم

 يجب التركيز عليها من تغطية اإلعالم السعودي للزيارة، وما بعدها، وهي:

هناك إدراك لدى صانع القرار في كل من أنقرة والرياض، بأن كليهما بحاجة إلى اآلخر، وبالذات بعض التضييق  -

 في اليمن، وعدم تحقق ما سعت إليه في سوريا.الروسي على تركيا، وتراجع مستوى تقدم الرياض 

التدخل الروسي في سوريا عامل مشترك لقلق البلَدْين، ويفرض عليهما المزيد من التنسيق، خصوًصا مع  -

 حاجة الرياض ألنقرة من أجل العمل في مواجهة النفوذ اإليراني المتزايد في سوريا واإلقليم.

إلى أن التحالف مع تركيا ال يحقق المصالح السعودية في كثير من  إال أن بعض األقالم السعودية، ألمحت

الجوانب المرتبطة باألمن القومي السعودي، في إشارة إلى االتهامات الموجهة إلى أنقرة بالتحالف مع جماعات 

 مصنفة "إرهابية" على مستوى الدولي، أو في القوائم السعودية، ومن بينها اإلخوان المسلمين.

وقف اإلعالمي السعودي الواضح الموجه ضد تركيا على المستوى اإلقليمي، في التغطية التي حظي ويبدو الم

بها تصويت الرياض في المجلس الوزاري للجامعة العربية، ضد تركيا، طالبها باالنسحاب من شمال العراق، 

 ووصَّف ذلك بأنه اعتداء على سيادة العراق.

، خصوًصا اإلسالمي، بتصريحات الرئيس اإليراني، حسن روحاني، أمام في ملف آخر، اهتم اإلعالم السعودي -

، والتي دعا فيها 2100 المؤتمر الدولي للوحدة اإلسالمية المنعقد في طهران يوم السابع والعشرين من ديسمبر

 إلى توحيد مواقف المسلمين لمواجهة "اإلرهاب"، ونفى فيها أن تكون طهران تسعى إلى بناء هالل شيعي في

 المنطقة.

وعلقت الصحف السعودية الرسمية على ذلك، بأن روحاني فشل في إبراز أنه يرأس كياًنا مسالًما يسعى إلى 

 مصالح المسلمين.

في الملف اليمني، كان أبرز ما ركزت عليه الصحف السعودية، هو الرد على المشككين في جدوى العمليات  -

المملكة فشلت في تحقيق أهدافها هناك، وأن األمر أصعب من العسكرية في اليمن في الوقت الراهن، وأن 
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مجرد القضاء على الحوثيين؛ حيث تزال هناك مشكلة أزمة القبائل المعارضة لهادي منصور، والتي تؤيد خصوم 

 الحكومة الشرعية في اليمن.

ذا الجانب السياسي من في المقابل، لم يبُد هناك ذكر ألية أدوار يمكن فيها لإلخوان المسلمين لعب دور في ه

األزمة في اليمن، وبات من الواضح أن دور اإلخوان في األزمة اليمنية، قد صار من التاريخ، وهو ما يعبر في زاوية 

منه عن فشل "التجمع اليمني لإلصالح"، في استثمار الفترة التي انفتحت فيها الرياض عليه في األزمة 

 تية األخيرة.اليمنية، قبل الضغوط المصرية واإلمارا

 

 . على المستوى الداخلي:2

داخليًّا، استمر ملف مكافحة الفكر المتطرف في حيازة االهتمام الرئيسي فيما يخص القضايا التي يرصدها  -

التقرير، وفي اإلطار، انقسمت تغطيات الصحف السعودية في هذا األمر، إلى اتجاَهْين، األول يتعلق بـ"جهود" 

ؤسسة الدينية الرسمية في المملكة، في مكافحة "اإلرهاب والتطرف"، والثاني، يتعلق األجهزة األمنية والم

بالحديث عن الجماعات واألفكار "الهدامة" التي تنتشر في المملكة، وتعمل على "نشر الفتنة فيها"، ونال 

لوطن" اإلخوان المسلمون منها بعض أطراف هذه االتهامات، واستمرت الصحف السعودية، ومن بينها "ا

 و"عكاظ" في تناول مسألة ضرورة فرض المزيد من الرقابة على منابر المساجد في هذا اإلطار.

داخليًّا كذلك، استمرت حالة االستقطاب بين األمير محمد بن سلمان، واألمير محمد بن نايف ولي العهد، ووزير  -

د بن سلمان، مع تراجع كامل لتغطية أنشطة الداخلية، وال تزال الحالة أكثر مياًل إلى إبراز أنشطة األمير محم

جناح الفيصل في األسرة المالكة، بالرغم من الزخم الذي كانوا يملكونه في السنوات الماضية، حتى إن نجم 

األمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، تراجع بشدة في الفترة األخيرة بشكل عام، رغم أنه كان أحد 

 دأب اإلعالم السعودي على االهتمام بها. الرموز المجتمعية التي

من بين الملفات الداخلية المثيرة لالهتمام، ونشرت عنها بعض الصحف مثل "الجزيرة"، و"عكاظ"، هو ملف  -

هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومستقبلها؛ حيث أشار بعض الُكتَّاب السعوديين إلى أنه من المكن 

على شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ظل قيام بعض الوزارات والهيئات  إلغاء الهيئة مع الحفاظ

 الحكومية في الوقت الراهن ببعض األدوار التي تقوم بها الهيئة.
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 في اإلعالم السعودي:القضايا المصرية 

الشأن المصري، في جاءت التطورات السياسية الداخلية على رأس اهتمامات األقالم السعودية التي تناولت  -

 م.2100ظل بعض التطورات المتالحقة مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير 

من أعضاء البرلمان الجديد، وتحديد  29على رأس هذه التطورات، تعيين زعيم االنقالب عبد الفتاح السيسي، لـ

ما بعد االنقالب، وأشارت بعض المصادر السعودية إلى ، موعًدا للجلسة األولى لبرلمان 2102العاشر من يناير 

يدعو إلى القول بأن االنتخابات األخيرة لم كيل البرلمان الجديد، وأن ذلك دور األجهزة األمنية السيادية في تش

تكن نزيهة، حتى ولو كانت كذلك في الصندوق؛ ألن التالعب في سياسيًّا وأمنيًّا في تحالفات االنتخابات 

 ا، يفقدها كل نزاهة يمكن الحديث عنها.وتشكيله

كما اهتمت بعض وسائل اإلعالم السعودية، على المستوى اإلخباري والتحليلي، بحركة المحافظين الجديدة، 

ن على مواجهة استحقاقات أزمات المواطن المعيشية، والبنية وما إذا كان المحافظون الجدد قادروتساءلت حول 

ت الصحة والمواصالت والتعليم، والمرافق العامةن وكذلك الملف األهم، وهو ة، في مجاالئالتحتية المهتر

 مكافحة الفساد، في ظل ما أبدته الدولة مؤخًرا من إعالنات تتعلق بوضعها ذلك الملف على رأس أولوياتها.

لك ار أن ذقضية اإلصالح التشريعي كانت محل اهتمام كذلك، مع قرب انعقاد الجلسة األولى للبرلمان، باعتب -

الموضوع مهم في اتجاهين، األول الصدام الذي توقعه البعض ما بين الرئاسة والبرلمان حول القوانين التي 

أقرها المستشار عدلي منصور خالل فترة توليه الرئاسة مؤقًتا بعد االنقالب لتسعة أشهر، والثاني يتعلق 

ودها الستقطاب استثمارات أجنبية في الفترة المقبلة بالمشروعات التنموية التي "أطلقتها" الدولة مؤخًرا، وجه

من أجل معالجة األزمات واالختالالت الهيكلية التي يعانيها االقتصاد، قبل أن تتحول حالة التذمر الجماهيري 

 الحالية إلى نقطة انفجار شعبي بوجه النظام.

اقع السعودية، على اختالف توجهاتها بجانب الملفات السابقة، كان هناك الكثير من الجدل في الصحف والمو -

وانتماءاتها، ما بين حكومية وصحوية، بالمشروعات "القومية" التي يعلن عنها النظام االنقالبي من آن آلخر، 

والتي كان آخرها، مشروع شرق التفريعة في بورسعيد، وإطالق مشروع المليون ونصف فدان، انطالًقا من واحة 

 الفرافرة.

مصادر، وبالذات المحسوبة على اإلخوان المسلمين والتيار الصخوي، قامت بتفنيد هذه بعض المواقع وال

المشروعات والتأكيد على أنها لمجرد امتصاص الشارع قبل ذكرى ثورة يناير، بعد وضوح تراجع شعبية 
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ة لمعيشالسيسي، وتراجع تأييد شرائح عديدة من المجتمع للدولة، التي فشلت في تأمين الحدود الدنيا من ا

للمواطن، أو في تحقيق ما سبق أن وعدت به المواطن في المجاالت األمنية واالقتصادية، ودخول أقطاب النظام 

 في معارك سياسية، مسَّت هيبة الدولة.

في اإلطار السابق، تناولت مصادر إعالمية سعودية مسألة األزمة الحالية داخل النظام، وتفكير بعض األطراف  -

العسكرية في اإلطاحة بالسيسي، من أجل استيعاب أي انفجار يمكن أن يحدث بسبب استمراره داخل المؤسسة 

 في الحكم.

رئاسة البرلمان المقبل في مصر، حازت بعض االهتمام من جانب اإلعالم السعودي، مع نفي كل من المستشار  -

 ا المنصب.سري صيام، والمستشار عدلي منصور، أن يكونا في عداد المرشحين أو قبال هذ

من وكالء جهاز المخابرات العامة  02كما اهتمت بعض المصادر اإلعالمية السعودية بقرار السيسي بإحالة  -

وكيالً بالمخابرات العامة إلى المعاش بناء  00إلى المعاش، وبحسب الصحيفة الرسمية المصرية، فقد تمت إحالة 

 فوزى، لعدم لياقته للخدمة صحيًّا. على طلبهم، وإحالة وكيل عز الدين عبد الرحمن محمود

، إال أن الجريدة الرسمية نشرته في عددها 2100 ديسمبر 08ولفتت هذه المصادر إلى أن القرار صدر بتاريخ 

 ديسمبر. 31الصادر الخميس 

ذه الخطوة، والرسالة التي هوقدمت المصادر اإلعالمية السعودية التي اهتمت بالخبر، ما ربط به مراقبون بين 

كشف عنها يوسف ندا، مفوض العالقات الدولية السابق في جماعة اإلخوان المسلمين، الخميس 

، والتي قال إنها للمرة الثانية من جهات داخل مصر رفضت اإلفصاح عن هويتها قبل أشهر، لكنها 30/02/2100

افضين لتحول مصر هذه المرة عبرت عن نفسها بأنها "مجموعة ال يستهان بها من ضباط الجيش المصري، الر

 إلى دولة فاشلة، بسبب تصرفات بعض القيادات الفاسدة في الجيش".

وقالت هذه المصادر إن مراقبين قالوا إن السيسي يتخوف من حدوث انقالب عليه، ال سيما مع التوقعات 

 يناير. 20بمظاهرات حاشدة ضده في الذكرى المقبلة لثورة 

ل ندا إنه تلقاها، فقد قالت مصادر محسوبة على األوساط الصحوية واستطراًدا في مسألة الرسالة التي قا

 السعودية، إن هذه المجموعة "ترى أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وليس العكس".

السعودية، اهتمت وسائل إعالم سعودية باالتصال الذي تلقاه السيسي  -فيما يخص العالقات المصرية  -

بن عبد العزيز، على خلفية افتتاح مشروع المليون ونصف المليون فدان في الفرافرة،  من الملك سلمان
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وبحسب المنشور؛ فقد أعرب سلمان خالل االتصال عن "خالص تهنئته لمصر وشعبها بمناسبة إطالق مشروع 

رامية رية الاستصالح، وتنمية المليون ونصف المليون فدان في الفرافرة، متمنًيا أن تكلل جميع الجهود المص

 إلى تحقيق التنمية بالنجاح والتوفيق".

، ومطلع العام 2100بعض اإلعالم الصحوي نشر تقارير عن محتوى اإلعالم المصري في األيام األخيرة للعام  -

الجديد، ذكروا فيه إن اإلعالم المصري تراجع هذا العام عن الحديث عن "هدايا الحكومة المصرية للمواطنين"، 

ادر السعودية أشارت إلى أن الحكومة المصرية تهتم في الوقت الراهن بمشاكل المواطنين، واتخاذ ولكن المص

 قرارات بتحسين كفاءة الخدمات والوحدات اإلنتاجية ودعم اإلصالح اإلداري، مع قرب الذكرى الخامسة لثورة يناير.

 مصر، تسلمها مقعدها غير الدائممن بين األحداث التي مرت عليها وسائل اإلعالم السعودية فيما يخص  -

 عاًما. 21، بعد غياب في مجلس األمن

اإلعالم المصري كحالة، كان حاضًرا في بعض المقاالت والتغريدات على مواقع التواصل االجتماعي، سواء من  -

ُكتَّاب ونشطاء سعوديين، أو من جانب ُكتَّاب مصريين يكتبون في صحف سعودية، مثل مقال لمحمد شومان 

ديسمبر، تناول فيه أحوال اإلعالم المصري، داعًيا إلى "عقلنته"، فيما اكتفى  31في "الحياة" اللندنية، يوم 

بعض المدونين السعوديين بتناول حالة اإلعالم الخاص لجهة ما يرصده من مشكالت داخلية في مصر، أو 

حسوبين على أجهزة األمن المختلفة المالسنات اإلعالمية التي تقع بين حين وآخر من جانب اإلعالميين الم

 في البالد.

ومن بين أهم األمراض التي رصدها بعض المدونون والُكتَّاب السعوديين بشأن حالة اإلعالم المصري، هو غياب 

قدرته على تقديم خطاب مقنع، واقتصار رؤيته على مخاطبة الداخل، وليس الخارج، وعدم تقديمه للمعلومات 

 تالعبه بعقول المواطنين.اليقينية السليمة، و

أما محمد شومان في مقاله المتقدم، فأشار إلى مشكلة أخرى، وهي الالمسؤولية في المدح والتأييد أو النقد"، 

 وهي بطبيعة الحالة حالة تخلق أزمة مصداقية واضحة بالنسبة لإلعالم المصري، والخاص على وجه التحديد.

الخرطوم الثالثية األخيرة في خصوص سد النهضة، وتوقيع البلدان  اهتم اإلعالم السعودي كذلك، بمحادثات -

الثالثة، مصر والسودان وإثيوبيا، على "وثيقة الخرطوم"، بعد ثالثة أيام من الجلسات المغلقة وحددت آلية 

 العمل خالل المرحلة المقبلة لحل الخالفات حول سد النهضة.
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خبار عن بدء مصر في إصدار أذون خزانة وسندات ديون جديدة، على المستوى االقتصادي، كان هناك تقارير وأ -

مما سوف يزيد العبئ على االقتصاد المصري، المثقل بأعباء كبيرة، ويستنزف موارد الدولة من النقد األجنبي 

 المتراجع من األصل.

ع األمنية في من بين الملفات التي تطرق إليها اإلعالم السعودي فيما يخص الشأن المصري كذلك، األوضا -

سيناء، ودور الحكومة المصرية في حصار قطاع غزة، والذي بدأ عامه العاشر تحت الحصار، باإلضافة إلى ملف 

المعتقلين من معارضي حكم العسكر وأنصار الشرعية، واألحكام األخيرة باإلعدام والمؤبدات، على المئات 

 منهم.

عالم الشأن المصري في اإل قضاياة للقضايا الداخلية والخارجية وول واألشكال التالية األوزان النسبياالجدتوضح و

 السعودي:

 (0الجدول رقم )

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية الفئة م

 ~%02.3 23 مرتفع للغاية الحرب في اليمن خارجية 0

 ~%00.1 20 مرتفع األزمة السورية ومفاوضات جنيف 2

 ~%02.3 29 مرتفع للغاية مع تركيازيارة أردوغان والعالقات  3

 ~%2.9 00 طفيف إلى متوسط القضية الفلسطينية واالنتفاضة ]صحوية باألساس[ 1

 ~%8.0 21 متوسط اإلسالم السياسي والربيع العربي 0

 ~%01.0 23 مرتفع الملف النووي اإليراني ودور إيران اإلقليمي 2

 ~%00.1 20 مرتفع التدخل الروسي في سوريا واإلقليم 3

 ~%3.3 03 متوسط إلى مرتفع أزمة الرمادي في العراق 9

 %01 22 مرتفع األوضاع في تركيا وملف األكراد 8

 ~%9.2 09 متوسط التركية –األزمة العراقية  01

 ~%011 221 اإلجمالي:

 ~%08 21 مرتفع الموازنة العامة للدولة والعجز المتحقق داخلية 0

 ~%09.0 08 مرتفع النفط والرفع الجزئي للدعم عن أسعار الوقودأسعار  2

 ~%03.0 09 مرتفع اإلرهاب والتطرف 3

 ~%00.1 02 متوسط اإلسالم السياسي واألحوال الداخلية للبالد 1

 ~%08.2 03 مرتفع المؤسسة الدينية الرسمية 0
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 ~%09.0 08 مرتفع الرقابة وقضية مكافحة الفساد 2

 ~%011 010 اإلجمالي:

الشأن  0

 المصري

 ~%03.2 23 مرتفع األوضاع االقتصادية والمالية

 ~%8.9 21 متوسط اإلعالم ومشكالته 2

 ~%01.3 22 مرتفع أزمة سد النهضة 3

 ~%3.8 9 طفيف األمن في سيناء ]مواقع صحوية باألساس[ 1

 ~%00.2 23 مرتفع تعيينات السيسي في البرلمان 0

 ~%9.8 09 متوسط اجتماع البرلمان ورئاسته 2

العالقات المصرية السعودية وزيارة وزير خارجية االنقالب  3

 للمملكة

 ~%02.2 20 مرتفع

 ~%3.3 00 متوسط األزمات الداخلية في النظام 9

 ~%0.8 02 طفيف إلى متوسط قرارات السيسي بشأن المخابرات العامة 8

 ~%1.8 01 طفيف وتصريحات يوسف ندااإلخوان المسلمون  01

 ~%2.3 03 متوسط ذكرى ثورة يناير 00

 ~%0.8 02 متوسط حصار غزة ودور مصر فيه 02

 ~%011 210 اإلجمالي:

 

 (0الشكل رقم )

 
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00%

الحرب في اليمن

األزمة السورية ومفاوضات جنيف

زيارة أردوغان والعالقات مع تركيا

القضية الفلسطينية واالنتفاضة

اإلسالم السياسي والربيع العربي

الملف النووي اإليراني ودور إيران اإلقليمي

التدخل الروسي في سوريا واإلقليم

أزمة الرمادي في العراق

األوضاع في تركيا وملف األكراد

التركية–األزمة العراقية 

القضايا الخارجية وأوزانها النسبية
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اإلرهاب والتطرف اإلسالم السياسي 
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أبرز القضايا المصرية وأوزانها النسبية

األوضاع االقتصادية والمالية

اإلعالم ومشكالته

أزمة سد النهضة

[مواقع صحوية باألساس]األمن في سيناء 

تعيينات السيسي في البرلمان

اجتماع البرلمان ورئاسته

العالقات المصرية السعودية

األزمات الداخلية في النظام

قرارات السيسي بشأن المخابرات العامة

اإلخوان المسلمون وتصريحات يوسف ندا
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 اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسية:

تراجع نسبي في المواقف السلبية على خلفية زيارة أردوغان، ولكن التناول كان سلبيًّا في باقي القضايا  تركيا:. 0

 المرتبطة بتركيا.

 استمرار في التصعيد في الخطاب السلبي. إيران:. 2

 تراجع في مستوى الخطاب السلبي، واالهتمام بشكل عام. الواليات المتحدة:. 3

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

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

 إيجابي أو محايد بحسب القضية ونوعية الملف الصحفي، باستثناء المواقع الصحوية. مصر:. 2

 

 أهم االستنتاجات:

السعودية، مع تأكيد الرياض على الدعم المقدم للقاهرة في  –سن في العالقات المصرية . يستمر التح0

 مختلف المستويات، بما في ذلك دعم مواقف النظام االنقالبي السياسية، وتثبيت أركانه.

. في المقابل يتراجع موقف اإلخوان السياسي، سواء في مصر، أو في المملكة واإلقليم، من دون أي رد فعل 2

على االنسحابات الحاصلة فيما اكتسبته األحزاب والقوى اإلخوانية أو التي تدعم اإلخوان على األرض، في كل من 

سوريا واليمن وليبيا، وهي حالة مستمرة منذ فترة، وكان آخر محطاتها اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين، 

مه تركيا، وتشير تقارير إلى أنه مقرب من ومقتل زهران علوش، زعيم تنظيم "جيش اإلسالم"، والذي تدع

 اإلخوان المسلمين.

بيكو"، وإعادة تشكيلها،  –. على المستوى اإلقليمي، بدأ تراجع كبير في الحديث عن تفكك خرائط "سايكس 3

بعد التدخل الروسي في سوريا، وتأثيره في سحب داعمي معارضي األسد على األرض، إلى مبدأ الحفاظ على 

ورية، بل والموافقة على مفاوضات في ظل وجود األسد، وفي ظل النجاحات النسبية التي حققتها الدولة الس

 الحكومة العراقية فيما يتعلق بالحرب على تنظيم "داعش".

يخص مسألة  يا في شمال العراق؛ حيث إن األمرفي هذا اإلطار، يمكن فهم جانب من التصعيد الحاصل ضد ترك

 قليم، مع تواتر تقارير عن أن لتركيا مطامع إقليمية في شمال العراق.تثبيت حدود الدول في اإل
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. فيما يخص مصر، تحول الموقف اإلقليمي والدولي، بعد صدور تقرير الحكومة البريطانية بهذه الصيغة عن 1

ي ف اإلخوان المسلمين، وتبني الرياض لسياسات داعمة للنظام االنقالبي، وعادت إلى االنفتاح عليه، مع فتور

العالقات مع تركيا وخصوم النظام المصري؛ تحول الموقف لصالح النظام، وباتت مسألة البحث عن حل لالنقالب 

من الخارج شديدة الصعوبة، وبالتالي، أصبح من الضروري إعادة رسم خطط الحركة والفعل من جانب القوى 

 مدى، إلنهاك النظام الحالي.الثورية باعتبار الواقع على األرض، واعتماد استراتيجية بعيدة ال

. ال يمكن االنسياق بشكل كامل للتقارير التي تشير إلى وجود أزمة فعلية داخل النظام، أو أن هناك محاوالت 0

تجري إلسقاط السيسي وتنحيته، أو التعويل على هذه الحالة، وتبًعا لما في هذه الفقرة والفقرة السابقة؛ فإن 

جهًدا خالًصا للقوى الثورية المصرية، وليس باالعتماد على أي قوة من الداخل إسقاط االنقالب يجب أن يكون 

 أو الخارج.

لى غرار تولي مصر لرئاسة لجنة مكافحة اإلرهاب في مجلس األمن الدولي، بإجماع ع. يجب النظر في تطورات 2

 ن النظام الحالي في مصر.أعضاء المجلس باالعتبار الالزم،، ألنها مؤشر مهم على الموقف اإلقليمي والدولي م

وآخرها استقالة المئات من أعضاء حزب  –ما يحدث من تطورات فإن . في خصوص أزمات اإلخوان المسلمين؛ 3

ال يقول بأن هناك تحسن في األوضاع داخل جماعة  –العمل اإلسالمي األردني، الذراع الحزبية لإلخوان في األردن 

األمور تتفاقم، وهو ما يزيد العبئ على الطليعة التي تقود العمل  اإلخوان المسلمين؛ بل على العكس؛ فإن

 الثوري في الوقت الراهن، داخل اإلخوان، وداخل مصر.

 

 

 


