
 

  



 

 

 تقرير تحليل اإلتجاهات       1   9 يناير 1026

 

 تحليل اتجاهات اإلعالم السعودي

 6102يناير  9عدد 

 خالصة:

مواد، تم اختيارها من المواد التي تبثها وسائل اإلعالم السعودية المختلفة،  001يقدم هذا التقرير قراءة في 

تغطي مجاالت اهتمام التقرير المختلفة، مثل الشأن السعودي، والشؤون اإلقليمية، واألوضاع في مصر 

 م.6102يناير  8تى يناير، وح 6والعالقات بين الرياض والقاهرة، وذلك خالل الفترة بين 

كان موضوع األزمة مع إيران، على خلفية أزمة إعدام الناشط السعودي، نمر باقر النمر، هو أبرز المالمح و

المهيمنة على اإلعالم السعودي في هذا األسبوع الذي يغطيه التقرير، مع التفاعالت الكبيرة التي أحاطت به، 

 –إلى ملفات المنطقة، والتي من بينها العالقات السعودية الحدث في حد ذاته،  –بكثير  –والتي تجاوزت 

 اإليرانية، والتطورات في كل من اليمن وسوريا على وجه الخصوص. –المصرية، والعالقات الخليجية 

ولم تتأخر الحكومة المصرية في هذا المجال، وإال كانت النتيجة هي فقدان الحليف السعودي الذي يدعم 

يناير، على منابر المساجد، تتضمن فقرة خاصة  8طه وأمواله، فكانت خطبة الجمعة، االستقرار في مصر بنف

 عن "لستم وحدكم يا أهل بالد الحرَمْين".

األزمة مع إيران استتبعت سلسلة من ردود الفعل اإلقليمية والدولية، التي اهتمت الصحف والمصادر السعودية 

ي تواجهها إيران، وحجم التأييد الذي تظهره مختلف األطراف للموقف بإبرازها للتأكيد على "العزلة المتزايدة" الت

 السعودي.

األزمة كذلك أخذت العديد من المناحي في اإلعالم السعودي، الذي بدأ في إبداء المزيد من االهتمام باألزمات 

 فاء إيران.اإلنسانية في سوريا، وانتهاكات النظام السوري، وأعوانه، مثل "حزب اهلل" اللبناني، من حل

ولعل في أزمة "مضايا" في ريف دمشق، أبرز نموذج على ذلك، بينما "مضايا" محاَصَرة منذ أكثر من مائتي يوم؛ 

 إال أنه لم يكن هناك كثير اهتمام بما يجري هناك.

 ةاألزمة في ليبيا، كانت حاضرة في اإلعالم السعودي، بعد الهجمات األخيرة التي شنتها عناصر "داعش" في سدر

ورأس النوف، ومنطقة الهالل النفطي، وكذلك القرار التركي بفرض تأشيرات دخول على الالجئين السوريين، 

 وعدم وصول طائرة تركية لمطار بيروت اللتقاط مئات من الفارين من دمشق.
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عودي، ي والسمصريًّا، كان هناك اهتمام، وإن كان ضعيًفا، باللقاءات التنسيقية التي تمت بين الجانَبْين، المصر

في الرياض، بشأن المشروعات االستثمارية المقرر أن تضخ الرياض فيها، خالل السنوات الخمس الماضية، ما 

 مليارات دوالر. 8قيمته 

كما كان هناك كبير اهتمام بدعوة قائد االنقالب عبد الفتاح السيسي، إلى انعقاد البرلمان الجديد، في العاشر 

ه هذه الدعوة، بالنسبة لإلعالم السعودي، بشقَّْيه األساسيَّْين، الحكومي المؤيد، ، وما تمثل6102من يناير 

 والصحوي المعارض، في صدد الواقع السياسي المصري الراهن.

صدد استيضاح طبيعة االتصاالت بين بكذلك كان هناك اهتمام باالتصاالت التي أجرتها مصر مع تل أبيب، 

جديدة في قطاع غزة، واعتراض مصر على منح تركيا أية صالحيات في إدارة إسرائيل وتركيا، في صدد ترتيبات 

 شؤون القطاع المحاَصر.

أما على المستوى الداخلي؛ فقد كان من الالفت أن انتقلت األزمة مع إيران إلى التفاعل في اإلعالم السعودي 

حال في ملف الحرب على ما ُيسمَّى الورقي في الداخل، من أجل لملمة أشتات الرأي العام ]تماًما مثلما هو ال

من أسباب إعدام النمر، واألزمة المتصاعدة مع إيران، والتي من المرجح في هذا  ًاباإلرهاب[؛ حيث يبدو وكأن جزء

اإلطار، أن نجد هبوًطا مفاجًئا فيها األيام المقبلة، يعود إلى رغبة آل سعود في لململة الجبهة الداخلية، التي 

 ة الموازنة، ورفع أسعار الوقود.تبعثرت بسبب أزم

الموازنة،  فالنظام السعودي قد يكون لديه معلومات عن أن الرأي العام الداخلي ساخط، ويرى أن السبب في عجز

يدها عن الكثير من األمور المتعلقة بدولة الرفاه األبوية التي دامت عقوًدا في المملكة؛ وبالتالي رفع الدولة 

اض الخارجية، في اليمن وفي سوريا، وفي دعم النظام المصري، وغير ذلك، وكل هذا يعود إلى مغامرات الري

ء جزء من أسباب مليار دوالر، لذلك جا 98تكلف ويتكلف مليارات طائلة، تقترب بالفعل من منطقة عجز الموازنة، 

لقطيف والعوامية، كما نجد األزمة في المستوى الداخلي، ممثلة في االهتمام باضطرابات ا األزمة مع إيران.

 والتي اندلعت عقب اإلعالن عن إعدام النمر.

 

 الخارجية:القضايا أواًل: اتجاهات االعالم السعودي نحو 

 :الحرب في اليمن -0
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أعلن التحالف الذي تقوده الرياض، عن إنهاء الهدنة "الشفوية" التي كانت تراعاها األمم المتحدة، لترك المجال 

 الحكومة اليمنية وبين الحوثيين.أمام مفاوضات جنيف بين 

وكان المجال األهم للتغطيات يتعلق بالعمليات العسكرية على األرض، وكيف تحقق "إنجازات" ضد الحوثيين، 

مع محاولة الرد على التقارير التي تتناول انتهاكات حقوق اإلنسان التي تتم من الطرفين، وكان آخرها اتهام 

العنقودية في قصف مواقع مدنية؛ حيث ركز اإلعالم السعودي على موضوع  قوات التحالف باستخدام القنابل

 حصار تعز، وأثر ذلك على األوضاع اإلنسانية في المدينة.

 :الموضوع الليبي -6

كان قائًما، بسبب طبيعة التهديد الجديد لـ"داعش"؛ حيث إن تحركات التنظيم األخيرة، بدأت في استهداف 

د السيطرة على سرت، في راس النوف، وسدرة، وهو ما أثار انتباًها عالميًّا، لكن في الهالل النفطي مجدًدا، بع

هذا اإلطار العام، خرجت بعض المصادر السعودية التي قالت بأن التصعيد األخير من جانب "داعش" يبدو 

ا، هنلذكر ونخص با ممثلين عن جناَحْي طرابلس وطبرق.مشبوًها، بعد التوقيع على اتفاق "الصخيرات" بين 

ث" لمحللين وساسة ليبيين مقيمين في القاهرة، وفي أوروبا، اتهموا جناح استضافة قناة "العربية الحد

 طرابلس في الفرقاء الليبيين، بتحريك أداة "داعش"، من أجل التهرب من استحقاقات المصالحة.

 :تركيًّا -3

اإللكترونية والورقية، مثل "الشرق األوسط"، كانت هناك بعض االنتقادات في المصادر السعودية اللندنية، 

و"إيالف"، في صدد السياسات التركية في اإلقليم، والتي ال تسير وفق ما تريده الرياض من "حليفها المتردد"، 

والمتردد هنا ليست صفة لألتراك، ولكنها صفة لـ"التحالف" المفترض بين الرياض وبين أنقرة، والذي تذبذب 

 م المنصرم، في ظل ارتباك المشهد أمام إدارة الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض.كثيًرا طيلة العا

 :الحرب على "داعش" في العراق -4

استوعبت قسًما مهمًّا من اهتمام اإلعالم السعودي، خصوًصا الفضائي ممثاًل في القنوات اإلخبارية، "العربية 

رك في الرمادي، واالستعدادات المتبادلة بين الجيش العراقي، الحدث"، و"اإلخبارية، كما هو في متابعات المعا

وبين "داعش" لمعركة نينوى، والعملية التي وقعت بين "داعش" والقوات التركية في معسكر بعشيقة شمال 

 العراق.

 :الربيع العربي، وثوراته -0
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ية؛ حيث تابعت الصحف حصلت األوضاع السياسية في تونس، على اهتمام معتبر في وسائل اإلعالم السعود

والقنوات اإلخبارية، تطورات األزمة داخل حزب "نداء تونس" الحاكم، طارحًة أسئلة حول إمكانية أن تؤول األمور 

في اإلطار، استولت األحداث  صف المرزوقي، الذي أطلقه مؤخًرا.إلى حزب النهضة أو حزب الرئيس السابق، المن

خر، وأثرها على اقتصاد البالد، على اهتمام ومتابعات بعض وسائل األمنية التي تشهدها تونس من آٍن آل

 اإلعالم السعودية.

 الداخلية:القضايا ثانيًا: اتجاهات االعالم السعودي نحو 

استمر ملف مكافحة اإلرهاب على رأس قائمة االهتمامات فيما يخص القضايا التي يهتم التقرير برصدها،  -0

قادات الموجهة إلى "قوى الشر والظالم"، في إطار تناول قضية الفكر المتطرف وسبل ونال اإلخوان جانًبا من االنت

 مكافحته في المجاالت التعليمية ومنابر المساجد.

انعكاسات األزمة التي يمر بها االقتصاد السعودي على مختلف المستويات، كانت حاضرة، ولكن ليس بهذا  -6

لتأكيد على كفاءة األداء االقتصادي للدولة، و"جهود الحكومة" في الشكل الصريح، ولكن من خالل العمل على ا

 مجال تحسين المستويات المعيشية للمواطن، وتقديم الخدمات المالئمة "وفق أعلى المعايير".

استمر كذلك ملف مكافحة الفساد والرقابة على اإلدارات العموم، في االستحواذ على اهتمام اإلعالم  -3

م؛ فإن تأمين الجبهة الداخلية، بات واضًحا أنه أحد أهم أهداف السياسة اإلعالمية وبشكل عا السعودي.

السعودية، وهذا التأمين، يشمل مواجهة األفكار التي تخالف اإلطار العام للنظام، وكلك تأمين وحدة في موقف 

 الرأي العام، حول سياسات النظام.

 :المصريةالقضايا ثالثًا: اتجاهات االعالم السعودي نحو 

على رأس هذه القضايا، جاءت االجتماعات التنسيقية التي عقدت في الرياض قبل أيام، ألجل بحث  -

المشروعات التي تقدمت بها الحكومة المصرية إلى نظيرتها السعودية، من أجل توظيف االستثمارات التي وجه 

 الملك سلمان بها، إلى مصر، في السنوات الخمس المقبلة.

ة الخامس والعشرين من يناير، وما يرتبط بها في صدد األوضاع السياسية واألمنية في مصر، كانت ذكرى ثور -

حاضرة بدورها، وإن اختلفت اتجاهات تناولها ما بين المصادر اإلعالمية التابعة للحكومة السعودية، أو 

قضية المصرية، هي القضية أو ولعل ال المستقلة )أو ما يبدو كذلك منها(، أو التابعة للتيار الصحوي ورموزه.
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المجال السياسي الوحيد الذي تختلف فيها مواقف المواقع الصحوية، مثل "المسلم" و"اإلسالم اليوم"، عن 

 وسائل ومصادر اإلعالم السعودي الموجهة من جانب الحكومة السعودية.

لفة إزاء منظومة القضايا المتصلة وفي إطار التحليل العام لمضامين تناوالت اإلعالم السعودي، باتجاهاته المخت

بالواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي في مصر، خالل األسبوع الذي يغطيه التقرير؛ فإن هناك أموًرا شديدة 

 األهمية أشارت إليها هذه المصادر، وهي:

من القومي . يواجه نظام السيسي في مصر، فشاًل كبيًرا في مختلف االتجاهات، ومن بينها ملفات تهم األ0

 المصري، وعلى رأسها الوضع االقتصادي، وأزمة سد النهضة مع إثيوبيا، وكذلك الوضع األمني.

وفيما يخص ملف سد النهضة؛ فإن الرؤى تدور حول أن إثيوبيا تسعى إلى إطالة أمد المفاوضات مع مصر، من 

تحويل مجرى النيل األزرق بالفعل، أجل الوصول إلى نقاط األمر الواقع، ووصلت إلى بعضها بالفعل، فيما يخص 

مع رفض قاطع يبدو أن وراءه ضغوط من جهات إقليمية ودولية، ألي حل يحفظ حقوق مصر المائية، حتى ولو 

ن دون اه، مكان فيه مصلحة إثيوبية، ومن بينها فتح فتحَتْين إضافيَتْين في جسم السد، تسمح بمرور المي

ثيوبيا بيع الكهرباء المولَّدة من تورببنات السد؛ ألن عدم بيع الكهرباء لو تعذر على إ اتوربينات كهرباء، فيم

 المولَّدة؛ يعني غلق الفتحة لوقف تشغيل التوربين.

. الوضع االقتصادي والسيادي لمصر يسير من سيء إلى أسوأ، في ظل صدور مؤشرات عديدة تتعلق بقواعد 6

في أسوأ المراتب، كما في مؤشر حالة القضاء، ومؤشر حالة الحكم الرشيد ومؤسسات الدولة، تشير إلى وقوع مصر 

 التعليم، وغير ذلك.

. استمر االهتمام باإلعالن عن أن الرئيس المخلوع حسني مبارك، على رأس قامة الفساد في العالم، ولكن من 3

المليارات من زوايا مختلفة، من أهمها حجم األموال المهرَّبة إلى خارج مصر، وتصل إلى عشرات وربما مئات 

الدوالرات، وكذلك أسباب دعم المجلس العسكري القديم لخيار تنحي مبارك وحمايته في ذات الوقت، والتي 

 يتعلق جزء مهم منها بهذه األموال.

. األوضاع داخل النظام، على خلفية إقاالت جهاز المخابرات العامة األخيرة، وزيارة السيسي إلى مقر الجهاز، 4

مواد ومقاالت تتحدث عن احتمالية وجود صراعات داخل النظام، قد تقود إلى إضعافه أكثر استمرت في جلب 

من برنامج  (2/0/6102)كان جانًبا من هذا الملف موجًها إلى حلقة األربعاء  مما هو قائم في هذه المرحلة.

حزب الكرامة، ومؤسس "العاشرة مساًء"، التي استضاف فيها "اإلعالمي" وائل األبراشي، حمدين صباحي، زعيم 
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التيار الشعبي، والتي تم فيها قطع البث عن الحلقة، بعد مهاجمة صباحي للسيسي، ولألجهزة األمنية، بسبب 

االختفاء القسرى واالعتقاالت، ودفاعه عن الدكتور محمد البرادعى، واعتباره إياه رمًزا وطنًيا، ورفضه لتخوينه، 

"حرام"، إال أنه قال إنه من المستحيل أن تعود جماعة اإلخوان إلى  ووصفه "دماء اإلخوان" في رابعة بأنها

 المشهد السياسي مرة أخرى، وهو تصريحات نالت انتقادات عدة من كل األطياف السياسية في مصر.

فظهرت بعض التفسيرات إلى أن "صراع أجهزة" كان وراء ظهور صباحي، ثم حجب الصوت عنه، بحجة انقطاع 

 "؛ حيث تم إذاعة الحلقة.6"دريم  الكهرباء عن قناة

. األزمة اإلنسانية في قطاع غزة، حضرت بأكثر من اتجاه تناول، األول يتعلق بدور الحكومة المصرية في 0

 استمرار حصار غزة، من خالل غلق معبر رفح أكثرية العام، وهو ما فاقم مشكالت القطاع اإلنسانية.

ة إسرائيلية، وأشارت إليه مصادر سعودية، في صدد اتصاالت قامت الثاني يتعلق بما كشفت عنه مصادر إعالمي

بها القاهرة مع تل أبيب، من أجل عرقلة أي اتفاق إسرائيلي مع تركيا، يتضمن تحقيق مطالب تركية برفع 

وذهبت تقارير على موقع  دوًرا في شؤون القطاع. –في الوقت ذاته  –الحصار عن قطاع غزة، ويمنح تركيا 

تركي في  –اليوم" على وجه الخصوص، إلى أن القاهرة كان لها دوٌر كبير في تعطيل اتفاق إسرائيلي "اإلسالم 

 هذا اإلطار.

كما أنه كان هناك خبر الفت على مواقع صحوية سعودية، يتعلق بطعن الحكومة المصرية على قرار  -2

قضائي بالسماح للشيخ محمد جبريل بالسفر، وكان محمد جبريل قد أثار مشكلة كبرى للنظام، بسبب دعائه 

اإلعالميين الفاسدين، الشهير في صالة التراويح في ليلة القدر، رمضان قبل الماضي، عندما أتى على ذكر 

 والمعتقلين المظلومين.

اهتمت بعض المصادر الصحوية السعودية بتصريحات لبابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  -7

يناير، حول قضايا داخلية وخارجية، ومن بين ما قاله  7تواضروس الثاني، لصحيفة "األهرام"، يوم الخميس، 

م، تمت بتأشيرات "حصلنا عليها 6100نوفمبر  62ها إلى مدينة القدس المحتلة، يوم فيه، إن الزيارة التي قام ب

من السفارة اإلسرائيلية"، مما يعزز موقف رافضي الزيارة الذين اعتبروها تطبيًعا مع إسرائيل، وتتعارض مع 

ا دامت تحت قرار "المجمع المقدس" التابع للكنيسة نفسها، الذي يقضي بعدم السماح بزيارة المدينة، م

 االحتالل اإلسرئيلي.  
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كان هناك اهتمام بملف اإلعالم مجدًدا، على خلفية الهجوم الحاد الذي شنته بعض األصوات المعتادة في  -

قنوات القطاع الخاص، على حمدين صباحي، وعلى الممثل هشام عبد اهلل، بعد انضمامه إلى فريق العمل في 

 رعية.قناة "وطن" المحسوبة على أنصار الش

القضايا الداخلية والخارجية وكذلك الشأن المصري في  األوزان النسبية لهذهول واألشكال التالية توضح اوالجد

 اإلعالم السعودي:

 القضايا الخارجية في االعالم السعودي (0الجدول رقم )

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %04.2 31 مرتفع جدًّا األزمة مع إيران بمشتمالتها 0

 %03.7 68 مرتفع جدًّا الحرب في اليمن 6

 %06.6 60 مرتفع األزمة السورية ]الدور الروسي ومفاوضات[ 3

 %06.6 60 مرتفع جرائم النظام السوري وحزب اهلل اللبناني 4

 %7.3 00 متوسط حصار غزة واالنتفاضة الفلسطينية 0

 %0.2 06 متوسط السياسات األمريكية في المنطقة 2

 %9.8 61 مرتفع تركيا وما اتصل بها من ملفات 7

 %9.8 61 مرتفع األوضاع األمنية في ليبيا 8

 %0.2 06 متوسط الحرب على "داعش" في العراق 9

 %8.9 08 مرتفع أسعار النفط واألسواق العالمية 01

 %011 610  اإلجمالي 

 (0الشكل رقم )
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 القضايا الداخلية في االعالم السعودي (6الجدول رقم )

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %00.4 61 مرتفع الحرب على اإلرهاب والتطرف 0

 %02.9 66 مرتفع الفساد والرقابة 6

 %09.6 60 مرتفع جدًّا الخدمات العامة واألحوال المعيشية للمواطن 3

 %00.4 61 مرتفع أداء االقتصاد السعودي 4

 %02.6 60 مرتفع الجبهة الداخلية والرأي العام وموقفه من النظام والحكومة 0

 %02.9 66 مرتفع االضطرابات في المنطقة الشرقية 2

 %011 031  اإلجمالي 

 (6الشكل رقم )

0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%

10.00%
12.00%
14.00%
16.00%

القضايا الخارجية وأوزانها النسبية
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 القضايا المصرية في االعالم السعودي (3الجدول رقم )

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %06.2 66 مرتفع األزمة الداخلية في النظام الحاكم 0

 %04.3 60 مرتفع األوضاع االقتصادية في مصر 6

 %01.3 08 متوسط الذكرى الخامسة ثورة يناير 3

 %03.0 63 مرتفع مؤشرات فشل النظام 4

 %3.4 2 طفيف تصريحات البابا تواضروس 0

متوسط إلى  الحالة العامة في مصر 2

 مرتفع

61 00.4% 

 %01.3 08 متوسط االتصاالت المصرية اإلسرائيلية بشأن غزة وتركيا والغاز 7

 %01.3 08 متوسط ملف اإلعالم وأزماته 8

 %6.9 0 طفيف تصريحات حمدين صباحي 9

متوسط إلى  الحالة األمنية العامة وفي شبه جزيرة سيناء 01

 مرتفع

61 00.4% 

 011 070  اإلجمالي 

 (3الشكل رقم )

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%

الحرب على اإلرهاب والتطرف

الفساد والرقابة

الخدمات العامة واألحوال المعيشية للمواطن

أداء االقتصاد السعودي

الجبهة الداخلية والرأي العام وموقفه من النظام والحكومة

االضطرابات في المنطقة الشرقية

15.40%

16.90%

19.20%

15.40%

16.20%

16.90%

القضايا الداخلية وأوزانها النسبية
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 اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسية:

مواقف متباينة بحسب المصدر، وبحسب القضية، وإن مالت إلى أخذ موقف سلبي بسبب الحيادية  تركيا:. 0

النسبية لموقف أنقرة من األزمة مع إيران، كما كان هناك ضغط باتجاه موضوع حقوق اإلنسان في ملفَّْي 

 المهاجرين واألكراد.

 تصعيد كبير للغاية في الخطاب السلبي. إيران:. 6

 تصعيد في الخطاب السلبي، وزيادة في االهتمام. الواليات المتحدة:. 3

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

 استثناء المواقع الصحوية.مواقف سلبية للغاية، ب اإلخوان المسلمون واإلسالم السياسي والربيع العربي:. 0

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

 

األزمة الداخلية في
النظام الحاكم

13% األوضاع 
االقتصادية في 

مصر
14%

الذكرى 
الخامسة 
رثورة يناي
10%

مؤشرات فشل النظام
13%

تصريحات البابا 
تواضروس

الحالة العامة في 4%
مصر
12%

االتصاالت 
لية المصرية اإلسرائي

بشأن غزة وتركيا
والغاز
10%

ملف اإلعالم 
وأزماته
10%

تصريحات حمدين 
صباحي
3%

ي الحالة األمنية العامة وف
شبه جزيرة سيناء

11%

القضايا المصرية وأوزانها النسبية

األزمة الداخلية في النظام الحاكم

األوضاع االقتصادية في مصر

الذكرى الخامسة ثورة يناير

مؤشرات فشل النظام

تصريحات البابا تواضروس

الحالة العامة في مصر

أن االتصاالت المصرية اإلسرائيلية بش
غزة وتركيا والغاز


