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 الملخص

كانت زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة في المنطقة قادته 

ووسائل اإلعالم السعودية، بجانب إلى مصر، ثم إيران في نهايتها، هي الحدث األبرز الذي ركزت عليه الصحف 

 تناول أحداث وقضايا باتت ثابتة في اهتمامات اإلعالم السعودي.

ومن بين هذه القضايا، وأهمها، استمرار تداعيات دخول االتفاق النووي اإليراني الغربي حيز التنفيذ، ورفع 

عن إيران، بعد إعالن الوكالة الدولية االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، وكذلك األمم المتحدة، لعقوباتها 

م؛ حيث حذر 5102للطاقة الذرية عن تنفيذ طهران اللتزاماتها بموجب االتفاق المبرم مع الغرب، في يوليو 

 اإلعالم السعودي مما وصفه بـ"مغبة" رفع العقوبات عن إيران، مع سلوكها الراهن في اإلقليم.

ي اإلعداد لمشروع نووي سلمي سعودي بعد رفع العقوبات من ودعت صحف سعودية في اإلطار، إلى البدء ف

 عاًما، بحسب صحف سعودية. 02على طهران والتي ستجعل إيران حرة في التصرف ببرنامجها النووي خالل 

و كان هناك إبراز لتصريحات المرشد األعلى للثورة اإليرانية، على خامنئي، التي انتقد فيها حوادث الحرق 

المنشآت الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد، ووْصفه لها بأنها من الشيطان وال تخدم واالعتداء على 

 األمة اإلسالمية.
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وفيما يخص مصر، كان هناك بعض المواد المقالية التي اهتمت بتطورات األوضاع األمنية والسياسية في البالد، 

الف المواقع المحسوبة على التيار الصحوي؛ مع قرب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير. وبخ

 كانت النظرة اإليجابية، هي السمة األساسية في الصحف اللندنية وتلك التي تصدر داخل المملكة.

إال أنه ثمة قضية مستجدة، لها صلة باألوضاع في مصر، ونظرة اإلعالم السعودي لها، وهي االضطرابات في 

رين إلى مختلف محافظات تونس، وكان تناول اإلعالم السعودي لها، تونس؛ حيث وصلت االحتجاجات من القص

سلبيًّا، وتم فتح ملف "الفوضى التي أدى إليها الربيع العربي"، وكانت مصر واحدة من النماذج التي تم تداولها 

 في هذا الصدد، و"ضرورة العمل على دعم االستقرار فيها في مواجهة محاوالت إثارة الفوضى مجدًدا".

ى المستوى الداخلي، كان حدث تولي الملك سلمان للعرش، قبل عام، من أهم معالم األسبوع، بجانب عل

السياسات االقتصادية المستجدة على خلفية التراجعات الكبيرة في أسعار النفط، وإن كان لهذا األمر ارتباطاتها 

 .فطع مستوى إنتاجها اليومي من النالخارجية، بما في ذلك اتجاه إيران لرف

 

 ة:كللممل الصيني الرئيس زيارة األسبوع: حدث

يمكن القول إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى الرياض، ضمن جولة إقليمية هي بمثابة حدث 

األسبوع، ولكن ليس بالصورة التي قد يتخيلها البعض؛ في صدد أنها زيارة لرئيس أكبر دولة في العالم من حيث 

تدل على أهمية الدور الذي تلعبه المملكة، إقليميًّا  –بالتالي  –كبر اقتصاد في العالم، وأنها عدد السكان، وثاني أ

 ودوليًّا.

اإلعالم السعودي عكس صورة أعمق بكثير من هذه الصورة، فمن خالل التقارير التي بثتها قناة العربية، 

يتها في إطار تصعيد حاصل للخطاب وبعض مقاالت الرأي في صحف الداخل السعودي؛ فإن الزيارة تكتسب أهم

السلبي لإلعالم السعودي ضد الواليات المتحدة؛ حيث يحملها اإلعالم السعودي، وبالتالي الحكومة السعودية 

من الخلفية، مسؤولية التدهور الحاصل في األوضاع اإلقليمية، والمغزى ال يتعلق بـ"داعش" واإلرهاب فحسب؛ 

 جس نظام آل سعود األساسي في المنطقة، وهو إيران.ولكن األمر يرتبط باألساس، بها

في السياق السابق، كان التركيز المهم من جانب اإلعالم السعودي في تناوله لزيارة الرئيس الصيني، هو االتفاق 

 على بدء إنشاء محطة للطاقة النووية في السعودية.
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سعد عبد القادر، قال فيه إن الزيارة تحمل يناير، للكاتب  01يؤكد ذلك، مقال نشرته صحيفة "الجزيرة"، يوم 

رسائل سياسية عدة، في طياتها إرساء قواعد جديدة للوفاق اإلقليمي والدولي لتأمين استقرار هذه المنطقة 

الحيوية من العالم من أجل الحفاظ على أمنها، بعيًدا عن االستقطاب األحادي العالمي أو محاوالت الهيمنة 

 لى الواليات المتحدة بطبيعة الحال.اإلقليمية، في إشارة إ

ويقول عبد اهلل الطاير في صحيفة "الرياض"، في نفس اليوم، وهو يوم بدء الزيارة: "أمريكا تحت وطأة الواقع 

شديد التعقيد والفشل الذريع الستراتيجيتها الدفاعية تعيد بناء تحالفاتها بتأهيل إيران إلحداث توازن مع 

العربية السعودية ودول الخليج بعيًدا عن السيطرة األمريكية"، والمقال كان في إطار الدور المتنامي للمملكة 

 تناول زيارة بينج للمملكة.

في هذا اإلطار، أكدت الصحف السعودي على أن بكين تأتي كذلك شريًكا ذا أهمية قصوى في المجاَلْين السياسي 

من زيارته المقررة لطهران، يمكن أن ينصح واالقتصادي، وأن الرئيس الصيني على المستوى السياسي، ض

 القيادات اإليرانية بضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وااللتزام بالمواثيق واألعراف الدولية.

وأشارت صحف سعودية إلى أن بكين تتمسك بالشرعية الدولية في هذا الخصوص، وتتمثل "الشرعية الدولية" 

كف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والمنطقة العربية، في هذا اإلطار، في أن إيران "يجب أن ت

ألن تلك التدخالت أضّرت بالحالة األمنية والسياسية في المنطقة، وتهدد مقدراتها ومصالح الدول الكبرى فيها 

 وفي مقدمتها الصين".

لعامل موازن للدور  وكمجمل عام؛ فقد اهتمت الصحف السعودية بزيارة الرئيس الصيني باعتبارها إضافة

األمريكي في المنطقة، وأن بكين بالتالي، يمكن أن تلعب دوًرا أكثر فعالية في األحداث، وفي دعم التوجهات 

الجديدة للمملكة نحو التحول في السياسات والمواقف وإعادة بناء المصالح مع الدول الكبرى، وفي مقدمتها 

والصين على وجه التحديد، باعتبار أن هناك أزمة مع المحور  الدول الخمس األعضاء في مجلس األمن الدولي،

 الغربي في خريطة القوى العظمى، ومع روسيا، فال يتبقى سوى الصين.

وعبر إبراهيم الغيطاني عن ذلك صراحة في صحيفة "الوطن" عندما قال إن دول الشرق األوسط "بدأت في 

التجارية واالقتصادية مع الصين، وبالتالي لم يعد الشرق  التوجه نحو الشرق، راغبة في تطوير عالقات الشراكة

 األوسط تحت سيطرة الشركات األوروبية واألمريكية".



 

 

السعوديتحليل اتجاهات اإلعالم        4   12 يناير 1026  

 

وذهبت صحف سعودية أخرى إلى ذات النحو، فيما بدا وأنه سياسة رسمية تم توجيهها بها؛ حيث عبرت صحف 

مصالحها، في مقابل أن السياسات األمريكية الداخل عن ضرورة معادلة الميزان المختل لصالح الواليات المتحدة و

في المنطقة تسير باتجاه يضر بمصالح السعودية، ويتجاهل المبادئ التقليدية لتوازن القوى وحفظ االستقرار 

 اإلقليمي.

 

 التغطية: وكثافة السعودية اإلعالم تناوالت في البارزة القضايا

 الخارجي: السياسي المستوى على .0

تونس، كانت مهمة في التغطيات اإلخبارية للمصادر السعودية، أما من تناولها بالرصد من ُكتَّاب األوضاع في  -

المقال؛ فقد ركز على إبراز أمَرْين، األول الفوضى والربيع العربي، والثاني هو أن الحكومة التونسية قد استتب 

وكان ذلك فرصة للهجوم من قناة الربيع  لها األمر، بالرغم من حظر التجوال الليلي المفروض في عموم البالد،

 العربي واإلخوان المسلمين.

الموقف من تركيا كان سلبيًّا، وبدا ذلك في تناول أكثر من أمر، من أهمها موقف تركيا من مشاركة قوى كردية  -

في مفاوضات جنيف؛ حيث اعتبرته مصادر لندنية بمثابة عرقلة للمفاوضات. الطريف أن ذات الموقف كان 

مصاحًبا لموقف الرياض ولكن من جهة بعض الفصائل الجهادية السُّنِّيَّة، مثل "جيش اإلسالم"؛ حيث اعتبر 

 خصوم الرياض، أن إصرار الرياض على مشاركته بمثابة تعقيد للمؤتمر.

 كما كان هناك إعالء من شأن االتهامات األمريكية المبطنة النقرة بأنها ال تبذل الجهد المطلوب لمكافحة

"داعش"، وأن واشنطن عرضت على أنقرة مساعدة تقنية للمزيد من ضبط الحدود مع سوريا، لمنع دخول 

 المقاتلين األجانب إإللى هناك.

في أمور تركية أخرى، كان أبرز أوجه االهتمام، التصعيد الجديد بين روسيا وتركيا في خصوص االنتشار 

شلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا[، وإعالن تركيا العسكري البري الروسي على الحدود ]مدينة القام

 مجدًدا أنها لن تسمح ألية قوات كردية بالعبور إلى غرب الفرات.

كما أبرزت مصادر سعودية، تصريحات جوزيف بايدن، نائب الرئيس األمريكي، التي انتقد فيها تركيا بسبب ما 

 وصفه بـ"قمع الحريات" هناك.

 :الداخلي المستوى على .5
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استمرت الذكرى األولى لتولي الملك سلمان لعرش ، في احتالل مكانة بارزة في اهتمامات اإلعالم السعودي،  -

 ولكن ليس بالقدر الكافي كما هو المعتاد في مثل هذه المناسبات في عهود ملوك آخرين سابقين.

د الخاصة بتحسين مستوى أداء الملف األبرز الذي سيطر في المقابل على االهتمامات الداخلية كان الجهو -

االقتصاد السعودي في وجه أسعار النفط المتراجعة، خصوًصا مع إعالن شركة النفط الوطنية اإليرانية أنها 

 بصدد شحن مليون برميل نفط يوميًّا.

 األمن والخدمات العامة، كما هي العادة، كانت الملف التقليدي في الصحف السعودية التي تصدر في الداخل؛ -

حيث تم إبراز عدد من المشروعات التي يتم إقامتها في خدمة المواطن، وجهود الدولة في مجال مكافحة اإلرهاب 

 وحفظ األمن.

 

 نحوها: العامة واالتجاهات االهتمام محل األهم المصرية القضايا

كان هناك داللة لهذا االهتمام األصيل كان باستعدادات األجهزة المصرية للذكرى الخامسة لثورة يناير، ولئن  -

األمر؛ تبقى أن هناك إحساس بالخطر يحوِّم حول النظام والحكومة الحاليَتْين في مصر، بجانب األوضاع السياسية 

العامة في البالد، بعد موافقة البرلمان الجديد على كل القوانين التي أقرها كل من المستشار عدلي منصور، 

 في الفترة التي تلت االنقالب، باستثناء قانون الخدمة المدنية. وقائد االنقالب، عبد الفتاح السيسي،

تال ذلك قضايا المعتقلين، وخصوًصا في المصادر والصفحات الصحوية، وفي هذا اإلطار، كان هناك اهتمام  -

ى لبالدعوات المطاِلبة بإطالق سراح السجناء المصابين باألمراض المزمنة والخطيرة، وأبرزها السرطان، عالوة ع

 السجناء فوق الثمانين عاًما، بسجون االنقالب العسكري.

وكان أهم مالمح ذلك، إعادة نشر تصريحات لعضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان )وهو هيئة حكومية(، 

صالح سالم، لصحيفة "الوطن"، في هذا الصدد؛ حيث اقترح سالم تشكيل لجنة من الطب الشرعي وحقوق 

للسجون، ونقابة األطباء، لبحث جميع الحاالت الموجودة في السجون، على أن يكون  اإلنسان واإلدارة الطبية

 الرأي النهائي لإلفراج عنهم في يد النائب العام.

أيًضا زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، ونتائجها، كانت على رأس االهتمامات، وبجانب التأكيد على تضامن  -

هده السياسة في الشرق األوسط؛ اهتمت بعض المصادر السعودية الرياض والقاهرة في ذات اإلطار الذي تش

بنتائج الزيارة بالنسبة لمصر على وجه الخصوص. وعلى رأس التنويهات في هذا الصدد، كان خروج اإلمارات 
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بشكل نهائي من تنفيذ مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة لمصر، بعد أن أسندت مصر المشروع إلى شركة 

 صينية.

تفاق على ذلك، وغيره من المشاريع، بين قائد االنقالب عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني، شى وتم اال

جين بينج، والتي ُوصفت بـ"زيارة العشرة مليارات دوالر"؛ حيث وقع الطرفان، مذكرة تفاهم تتعلق بإنشاء 

األولى للمشروع، والتي من المقرر  العاصمة اإلدارية الجديدة شرق القاهرة، واتفقا على البدء في تنفيذ المرحلة

أن يتم  االنتهاء من تنفيذها خالل عامين ونصف العام، باإلضافة إلى التعاون في مجال الصرف والبنية التحتية 

 ومكافحة اإلرهاب، وغير ذلك.

وحرص اإلعالم السعودي على بيان توحد المواقف والرؤى بين مصر والسعودية، تجاه قضية تنويع العالقات 

الخارجية، بعد فشل السياسات األمريكية في المنطقة، باإلضافة إلى إشارة بعض المصادر السعودية إلى 

 تجاهل الرئيس الصيني لتركيا خالل جولته في المنطقة.

قضايا الفساد السياسي والمالي، كانت ضمن اهتمامات أقالم مصرية في مصادر لندنية، أو المصادر الصحوية  -

 ار أنه أحد أهم العوامل التي تصنع الحالة الراهنة في مصر، إزاء قضية الثورة من جديد.السعودية، باعتب

كان هناك اهتمام خاص في المصادر السعودية الصحوية بموقف األزهر من الذكرى الخامسة لثورة يناير،  -

ورفًضا للحكم  بعد تصعيد األزهر من هجومه على الداعين للتظاهر في ذلك اليوم، لتحقيق مطالب الثورة،

 العسكري، ومظالمه التي أسفرت عن مئات اآلالف من االنتهاكات بحق ماليين المصريين.

حيث تم تكريمه باعتباره "شخصية  –حيث جدد شيخ األزهر، الدكتور أحمد الطيب، خالل زيارته األخيرة للكويت 

 ة قطرة واحدة من دم أي مصري".رفضه لتلك الدعوات، ورفضه ما اعتبره "أي عمل يؤدي إلى إسال –العام" 

كما كان هناك إبراز، في ذات اإلطار، بتصريحات مماثلة لوكيل األزهر، الدكتور عباس شومان، في صدد أن 

يناير "يجب أن يكون احتفاالً حقيقيًّا عن طريق نشر الخير بين الناس، بعيًدا عن إخافتهم،  52االحتفال بذكرى 

ا كان هناك اهتمام بما طرحه وزير األوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، حول وترويعهم، والتعرض ألمنهم". كم

 "جهود" السيسي في "تجديد الخطاب الديني"!

ملف اإلعالم في مصر حاز االهتمام التقليدي له في وسائل اإلعالم السعودية، بعد "إقناع" النظام في مصر،  -

نظيره السعودي، بأن الهجوم الذي يشنه اإلعالم الخاص في مصر على المملكة في بعض األحيان، إنما هو خارج 

تعادي الرياض "إلفساد العالقات بين  عن إرادة السلطة، ويقوم به أطراف تعادي النظام في مصر، وكذلك
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البلدين". في هذا الصدد كان هناك اهتمام كبير بالبيان الذي أصدرته هيئة كبار العلماء في األزهر الشريف، 

حول "جوانب من الخلل في بعض وسائل اإلعالم المصرية، مما سبق للقيادة السياسية نفسها أن نبهت إليه 

 ".واستنكرته في أكثر من مناسبة

في ملف سد النهضة، أشارت مصادر سعودية إلى حالة القلق التي تسود في مصر في الوقت الراهن، بعد  -

اإلعالن في إثيوبيا، عن بدء تخزين المياه خلف سد "النهضة"، وقرب إنتاج الكهرباء فعليًّا من السد، وهو ما 

 يؤثر على حصة مصر التاريخية من مياه النيل.

متباين في طبيعته باألوضاع األمنية في مصر؛ حيث كان التناول إخباري في الغالب في كان هناك اهتمام  -

المصادر العامة، ولكنه كان نوعيًّا في المصادر الصحوية، وتم استخدام حوادث مثل حادثة الهرم وحادثة العريش 

باإلضافة إلى فشل النظام  األخيرَتْين، وغيرها، من أجل تبيان حالة عدم االستقرار في مصر في الوقت الراهن،

 الحاكم في توفير األمن للمواطنين، ودخول مصر في حالة أزمة مفتوحة.

من بين األخبار الالفتة التي يجب أن توضع في حسبان المخطط الثوري المصري، الحفاوة الكبيرة التي القى  -

ستضيفها المملكة العربية بها اإلعالم السعودي، المشاركة المصرية في مناورات "رعد الشمال" التي ت

 السعودية.

والجداول واألشكال التالية توضح األوزان النسبية لهذه الحزمة من القضايا الداخلية والخارجية وكذلك الشأن 

 المصري في اإلعالم السعودي:

 (0) رقم الجدول

 النسبية وتوزيعاتها السعودي اإلعالم في الخارجية القضايا

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %01.2 01 مرتفع جدًّا زيارة الرئيس الصيني 0

 %1.2 52 مرتفع جدًّا األزمة مع إيران 5

 %2.8 52 مرتفع االتفاق النووي اإليراني 0

 %1.2 52 مرتفع جدًّا األزمة في سوريا ]التدخالت الروسية ومفاوضات جنيف[ 4

 %2.4 54 مرتفع السياسات األمريكية في المنطقة 2

 %2.4 54 مرتفع الحرب في اليمن 6

 %6.0 02 متوسط إلى مرتفع األوضاع في تركيا 8
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 %1.4 58 مرتفع جدًّا حصار المدن السورية 2

 %2.6 06 متوسط أزمة المهاجرين في الغرب 1

 %4.5 05 متوسط االنتفاضة الفلسطينية وحصار غزة ]المواقع الصحوية[ 01

 %8.8 55 مرتفع العالمي أسعار النفط واالقتصاد 00

 %2.1 08 متوسط إلى مرتفع الحرب على "داعش" 05

 %2.5 02 متوسط األقليات اإلسالمية في الغرب والحالة العامة في العلم اإلسالمي 00

 %011 526 اإلجمالي:

 (0) رقم الشكل

 
 

 (5) رقم الجدول

 النسبية وتوزيعاتها السعودي اإلعالم في الداخلية القضايا أبرز

 

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %02.8 52 متوسط إلى مرتفع الذكرى األولى لتولي الملك سلمان 0

 %08.6 52 مرتفع األحوال االقتصادية 5

 %02.0 54 متوسط إلى مرتفع األمن وقضية األمن الفكري ومكافحة اإلرهاب 0

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

القضايا الخارجية وأوزانها النسبية
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 %08 58 مرتفع الخدمات العامة 4

 %02.5 51 مرتفع بعد النفطعصر ما  2

 %06.4 56 مرتفع الرقابة ومكافحة الفساد 6

 %011 021 اإلجمالي:

 

 

 

 (5) رقم الشكل

 
 

 (0) رقم الجدول

 السعودي اإلعالم في المصرية القضايا

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %01.0 02 مرتفع زيارة الرئيس الصيني 0

 %1.8 08 مرتفع العامةاألحوال السياسية  5

 %00.4 51 مرتفع ملف المعتقلين وحقوق اإلنسان 0

 %01.0 02 مرتفع الذكرى الخامسة لثورة يناير 4

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

الذكرى األولى لتولي الملك سلمان

األحوال االقتصادية

األمن وقضية األمن الفكري ومكافحة اإلرهاب

الخدمات العامة

عصر ما بعد النفط

الرقابة ومكافحة الفساد

القضايا الداخلية وتوزيعاتها النسبية
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 %01.1 01 مرتفع قضايا الفساد المالي والسياسي 2

 %2.6 02 متوسط الحصار المصري على غزة 6

 %6.1 05 طفيف إلى متوسط األزهر الشريف والمؤسسة الدينية الرسمية 8

 %1.0 06 متوسط سد النهضة 2

 %2 04 متوسط األوضاع األمنية 1

 %1.0 06 متوسط إلى مرتفع الحالة المعيشية للمواطن 01

 %2.8 01 طفيف إلى متوسط العالقات المصرية اإلسرائيلية وملف الغاز 00

 %011 082 اإلجمالي:

 (0) رقم الشكل

 
 

 األساسية: القضايا تجاه المواقف اتجاهات

زيارة الرئيس الصيني
10%

األحوال السياسية العامة
10%

انملف المعتقلين وحقوق اإلنس
11%

الذكرى الخامسة لثورة يناير
10%

اسيقضايا الفساد المالي والسي
11%

الحصار المصري على غزة
9%

األزهر الشريف والمؤسسة 
الدينية الرسمية

7%

سد النهضة
9%

األوضاع األمنية
8%

الحالة المعيشية للمواطن
9%

لية العالقات المصرية اإلسرائي
وملف الغاز

6%

القضايا المصرية وأوزانها النسبية

زيارة الرئيس الصيني

األحوال السياسية العامة

ملف المعتقلين وحقوق اإلنسان

الذكرى الخامسة لثورة يناير

قضايا الفساد المالي والسياسي

الحصار المصري على غزة

األزهر الشريف والمؤسسة الدينية الرسمية

سد النهضة

األوضاع األمنية

الحالة المعيشية للمواطن

العالقات المصرية اإلسرائيلية وملف الغاز
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تصعيد في الخطاب السلبي، باستثناء المواقع الصحوية؛ حيث بدا الفتور الراهن في العالقات بين  تركيا:. 0

الرياض وأنقرة بسبب الخالف حول بعض الملفات اإلقليمية، وفتور أنقرة بدورها في أزمة الرياض وطهران 

 الحالية.

 استمرار في التصعيد في الخطاب السلبي. إيران:. 5

 تصعيد كبير في الخطاب السلبي. الواليات المتحدة:. 0

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

 عاستمرار في تبني المواقف السلبية، باستثناء المواق اإلخوان المسلمون واإلسالم السياسي والربيع العربي:. 2

 الصحوية.

محايد أو إيجابي بحسب المصدر، باستثناء المواقع الصحوية التي تناولت الشأن المصري بشيء غير  مصر:. 6

 يسير من التوسع واالتجاه السلبي مع قرب حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

 االستنتاجات: أهم

قت الراهن تستند إلى عوامل تدفع باتجاه مصالح السعودية؛ فإنها في الو –. فيما يخص العالقات المصرية 0

النظام، مع خفوت الفعل الثوري في مصر، واقتصار األفعال التي تعترض النظام، على العنف المسلح، وهو ما 

 يدعم موقفه أمام النظام السعودي، وعلى مستوى اإلقليم.

ت الراهنة في الموقف اإلقليمي والدولي السعودية، ذات أهمية في فهم التحوال –. تطورات العالقات المصرية 5

من الربيع العربي؛ حيث إنه مهما كانت أهمية التطورات الحالية في تونس، أو في مصر؛ فإن المناخ اإلقليمي 

 ال يدعم أية حلول من نوعية اإلطاحة بنظام السيسي في مصر. –م 5101/5100خالًفا لفترة  –والدولي 

الداعم للثورات  –ربما  –لذي تواجهه تركيا، الظهير اإلقليمي والدولي األخير . يرتبط بذلك، الوضع الراهن ا0

العربية؛ حيث تمارس الرياض مختلف الضغوط على أنقرة، من أجل مصالحة مع النظام المصري، بعيًدا عن 

 هور الوضعاإلخوان، وبالرغم من صمود أنقرة لآلن؛ إال أنه ال يمكن ضمان استمرار ذلك الموقف، وخصوًصا لو تد

األمني المتردي بالفعل في تركيا؛ حيث سوف يضعف ذلك موقف الحكومة التركية أمام المعارضة، التي تتهمها 

بالفعل بتبني سياسات تهدد األمن القومي التركي، وفي حال تدهور الوضع االقتصادي، وخصوًصا تراجع العملة 

جيرات المتعاقبة والحرب في سوريا والعقوبات التركية، وقطاع السياحة والتجارة الخارجية، بسبب التف

 الروسية؛ فقد يكون هناك بعض االضطرابات الداخلية التي تلزم الحكومة التركية بما ال تريده في هذا الصدد.
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. في ظل التوترات القائمة بين الرياض وطهران؛ فإنه لن يكون بمقدور أحد الحصول على دعم إقليمي 4

في دول الخليج، والتغيير في كليهما مرتبط باآلخر؛ حيث لن يمكن بحال نجاح أية لمشروع تغيير في مصر أو 

ثورة جديدة في مصر، في ظل الموقف الخليجي من الوضع في البالد، كما لن يمكن تحريك قوى التغيير 

اإلماراتية، وفي ظل أهمية الملف بالنسبة  –اإلصالحية في دول الخليج، في ظل السياسات المصرية 

 ليجيين، لدرجة الهجوم الصريح على الواليات المتحدة، باعتباره "ملف بقاء" بالنسبة آلل سعود بالذات.للخ


