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 موجز عام:

استمرت وسائل اإلعالم السعودية في توجيه اهتمامها، إلى  (6152يناير  51إلى  9)من  خالل األسبوع المنصرم

األزمة مع إيران، وتبعاتها في  –طبًعا  –منظومة من التطورات التي تمس ملفات وقضايا مستمرة، على رأسها 

كل من اليمن وسوريا، وتحركات الرياض لمحاصرة طهران، باإلضافة إلى ملف تراجع أسعار النفط، والذي أدى إلى 

 ت سياسية واقتصادية في الداخل السعودي.تبعا

في هذا الملف األخير، تفاعل حدثٌ جديد، وهو االتجاه إلى طرح أسهم شركة "أرامكو" لالكتتاب العام، مع أحاديث 

حول "انتهاء عهد النفط" وضرورة البدء في تنويع مصادر الدخل القومي، بعد تراجع أسعار النفط إلى مستويات 

ه المعدنية الموازي لبرميل النفط بأربعين دوالر، فيما أسعار النفط تراجعت عن حاجز جعلت برميل الميا

 لتًرا[. 519الثالثين دوالر ]البرميل = 

في الملف السوري، كان االهتمام اإلعالمي المقصود، هو ذلك المتعلق بعشرات المدن والقرى المحاَصرة من 

"حزب اهلل"، مثل "مضايا" و"معضمية الشام"، والتقارير  جانب قوات النظام السوري وأعوانه من ميليشيات

فصياًل سوريًّا مسلًحا  15الدولية في هذا الصدد، وخصوًصا تقارير اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، ورفض 

، ما لم يتم االلتزام بشرط رفع الحصار عن هذه القرى 6152يناير  61المشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة في 

 دن، والتي فيها حوالي مليونا سوري، واتجاه دول من مجلس األمن إلصدار قرار في هذا الصدد.والم
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األوضاع في اليمن ال تنفصل عن ذلك كله، وكان هناك الكثير من االهتمام بالتطورات الميدانية على األرض، 

النسبي لألوضاع األمنية  وتفجير مصفاة نفط عدن، في مقابل تراجع في االهتمام بالملف الليبي، مع الهدوء

في المناطق المشتعلة في ليبيا، في سرت وبني غازي وغيرها، ولكن استمر بعض ُكتَّاب المقاالت في تناول 

 مغازي ودالالت توسع "داعش" األخير في راس النوف والهالل النفطي.

مدعومة أمريكيًّا، وتنظيم كذلك كان هناك اهتمام بالمعارك الراهنة بين الجيش العراقي والقوات الكردية ال

"داعش"، واالستعدادات لمعركة الموصل، واألوضاع األمنية في تركيا على خلفية تفجيَرْي إسطنبول وديار بكر 

 األخيرة.

، والثاني، عدم وجود أزمة داخلية في منظومة مَرْين، األول االقتصاديداخليًّا، كانت "التطمينات" اإلعالمية في أ

قد بدأت تقارير في صحف سيادية لو صح التعبير، مثل "الشرق األوسط" اللندنية، تتحدث ف الحكم السعودية.

عن "العمل المشترك الذي يتم لصالح الوطن" من خالل التعاون بين ولي العهد، ووزير الداخلية، األمير محمد 

ير تشمن الرصد كانت ة بن نايف، وبين ولي ولي العهد، ووزير الدفاع، األمير محمد بن سلمان، بعد فترة طويل

إلى أن األمير محمد بن سلمان، بات يحظى باهتمام إعالمي متزايد، وأن كفته ترجح في إطار صراع سلطة خفي 

 مع األمير نايف، وهو ما أكدته تقارير لوسائل إعالم غربية، مثل "بي. بي. سي".

م التركيز على ما وصفه اإلعالم الملف الداخلي المهم كذلك، كان حصاد عام من حكم الملك سلمان؛ حيث ت

السعودي بـ"حزمة اإلصالحات" الداخلية، وسياسات المملكة الخارجية في عهد الملك سلمان، وخصوًصا في 

 اليمن.

مصريًّا، كان االهتمام األكيد بالوضع السياسي الداخلي، وصيروراته، وكانت نبرة مقاالت الرأي التي تناولت هذا 

مصر في بؤرة الحدث اإلقليمي واالستهداف اإلعالمي واألمني، وأنها موجودة في ذات  الشأن، تميل إلى اعتبار

اإلطار الذي تقع فيه السعودية والبحرين، وباقي الحلفاء الخليجيين، وبالتالي فإن هناك ضرورة للعالقات بين 

 الرياض والقاهرة في هذه المرحلة.

صر، وقرار مجلس الدفاع الوطني افتتاح البرلمان الجديد في مالتركيز في التناوالت اإلخبارية كان على حدَثْي 

صدد تمديد مهام القوات المصرية العاملة في اليمن وباب المندب، لعام آخر، وكانت التناوالت اإلخبارية هي ب

، ولم يتمكن ُكتَّاب رأي سعوديون من التعليق 6152يناير  51 صدد القرار األخير؛ حيث صدر الخميسباألساس 

 على الحدث بالشكل الكافي.
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 ":خصخصة "أرامكوأواًل: حدث األسبوع: 

ُتعتبر اإلجراءات االقتصادية األخيرة التي تبنتها الحكومة السعودية، هي حدث األسبوع باعتبار أثر تراجع أسعار 

الحكومة  هالنفط على المستوى السياسي الداخلي في المملكة، خصوًصا فيما يتعلق بما تم إعالنه في صدد اتجا

من احتياطيات النقط العالمية؛ حيث القى ذلك األمر  %51السعودية لخصخصة شركة "أرامكو"، التي تدير 

 اهتماًما كبيًرا من جانب اإلعالم السعودي والمراقبين على حد سواء.

ى سعودية إلسلسلة من المقاالت والتقارير حول ما تم إعالنه في صدد اتجاه الحكومة ال نشر اإلعالم السعوديو

طرح شركة أرامكو لالكتتاب العام، والتوسع في أنشطة القيمة المضافة، مثل التكرير والبتروكيماويات 

والبتروكيماويات المتخصصة، وهو ما يدخل في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل، والذي تصاعد الحديث عنه 

 في المملكة، في ظل االنخفاضات المتتالية في أسعار النفط.

سب ما نشرته الصحف السعودية في هذا الصدد؛ فإنه إلى اآلن، ال توجد تفاصيل أو خطة واضحة لكيفية وبح

خصخصة الشركة وتحويلها إلى شركة مساهمة، وهو ما عبر عنه رئيس الشركة ووزير الصحة، المهندس خالد 

 حاليًا عدة أفكار لالكتتاب العام. الفالح، بقوله إن األمر سيحتاج لمزيد من الدراسة، مشيًرا إلى أن الشركة تدرس

وبحسب الفالح؛ فقد يشمل القرار طرح جزء من أصول التنقيب واإلنتاج على األقل لالكتتاب، لكنه رفض تحديد 

 متى سوف يكون ذلك بالضبط، بحسب المصادر التي نشرت تصريحاته.

مل بيع ما في باطن األرض من نفط، ولكن هناك حالة من اإلجماع من أن أي تعامل على ملكية "أرامكو"، لن تش

ويقول نائب رئيس شركة "أرامكو" السابق للتنقيب، عثمان الخويطر، إن الشركة تعمل لصالح الحكومة، ولكنها 

 ال تملك البترول الذي تنتجه.

 االقتراح اآلخر المطروح، هو تقسيم الشركة، وأيًّا كان ما سوف يتم تنفيذه؛ فإن اإلعالم السعودي ركز على

التخلُّص من أنشطة قد ال من ذلك فيما يتعلق بأرامكو، و الرسائل التالية، فيما يتعلق بأية خطوة جديدة

تمثل صلب نشاطها األهم واألكبر، أال وهو البحث والتنقيب عن النفط الخام، ومن بينها قطاع التكرير والمصافي 

وذلك للتقليص من اإلنفاق العام للشركة، فتقل والبتروكيماويات ومستشفى "أرامكو" وبناء المالعب الرياضية، 

 تكلفة اإلنتاج تبًعا لقلة أسعار النفط.
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مصاٍف بمشاركات خارجية مع  1مصاٍف لتكرير النفط داخل المملكة، منها  51وتمتلك "أرامكو" في الوقت الراهن 

مصاٍف خارجية  1فة إلى مليون برميل يوميًّا، باإلضا 6.5شركات عالمية وإجمالي طاقة تكريرة يبلغ حوالي 

 بمشاركات محلية هناك في كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان والواليات المتحدة.

ومن بين المقترحات المتداولة في هذا الشأن كذلك بيع "أرامكو" لحصتها في المصافي المحلية العشرة إلى 

بتروكيماويات بالكامل، في ظل وجود شركات شركات من القطاع الخاص ولكن "لفترة ما"، أو التخلص من قطاع ال

 عامة وخاصة أخرى سعودية، مثل "سابك"، تعمل بشكل جيد مع شركاء أجانب في هذا المجال.

المشكلة في النقطة األخيرة، هو مشروع "الصدارة"، وهو مشروع لصناعة البتروكيماويات، بدأته "أرامكو" مؤخًرا 

مليار دوالر، ومصيره من الصعب تحديده في هذه المرحلة  61رك بحوالي مع شركة "داو" األمريكية برأسمال مشت

 فيما لو تم التخلص من قطاع البتروكيماويات بالكامل في "أرامكو".

ال تقتصر الصورة فيما يتعلق بتبعات انخفاض أسعار النفط في المملكة إلى أقل من ثالثين دوالر، على ملف 

 لعامة السعودية من عجز ُوِصف بالتاريخي."أرامكو"، بعد ما حققته الموازنة ا

فهناك تقارير نشرتها بعض المصادر السعودية حول أن المملكة تعتزم كذلك تأسيس صندوق سيادي جديد 

إلدارة جزء من ثرواتها النفطية، وتنويع استثماراتها، وأنها طلبت في إطار من السرية من مصارف استثمارية 

للمشروع، ولكن من دون تحديد حجم الصندوق الجديد المزمع، ولكنه سوف  وجهات استشارية تقديم مقترحات

 يركز على االستثمار في مشاريع خارج صناعة الطاقة مثل الكيمياويات والنقل البحري.

 56المصادر السعودية أشارت إلى أن الصندوق الجديد سوف يكون جاهًزا بشكل كامل للعمل في غضون ما بين 

 ون له مكتب في نيويورك.شهًرا، وسيك 61إلى 

ارتبط بذلك حدث آخر مهم، وهو إعالن األمين العام لمجلس المنافسة، المكلَّف، الدكتور محمد القاسم، في 

تصريحات لـ"عكاظ"، أن المجلس خاطب الجهات العليا لفتح المجال أمام المستثمرين في خدمة توزيع الغاز 

 المستهلك". "تعزيًزا لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة

هذه التطورات ال تنفصل عن عدد من األمور السياسية المحضة التي تمس مجال االهتمام الرئيسي للتقرير، 

 وهي في نقاط:

كيف سوف تؤثر كل هذه التطورات على الرأي العام السعودي في الداخل، والمتذمر أصاًل من رفع أسعار  -

 اء!الوقود، بينما انخفضت أسعاره إلى ما دون الم
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كيف سوف تؤثر هذه التطورات على الرأي العام في المملكة، فيما يرى الحكومة السعودية تهدر المليارات  -

في حروب خارجية، وفي دعم أنظمة أجنبية ال عالقة للمواطن السعودي بأمرها، مثل النظام الحالي في مصر، 

 .بينما يدفع المواطن السعودي تكلفة عجز الموازنة العامة لبالده

كذلك تطرح هذه األزمات المتوالية، والتي فرضت قرارات سيادية من هذا النوع مجموعة من التساؤالت حول  -

قدرة الرياض على االستمرار في سياساتها الخارجية الهجومية الراهنة، والتي يقف وراءها األمير محمد بن 

 سلمان باألساس، ومنها الحرب في اليمن وسوريا، واألوضاع في مصر.

تزداد أهمية هذه المسألة في ظل عدم رضا أطراف داخل المنظومة الحاكمة في الرياض عن نشاط محمد بن 

سلمان في هذا االتجاه، وترى االنصراف إلى األمور الداخلية قبل تفاقمها، وهي قد تكون طاقة تدخُّل يمكن 

 .للتيار الداعم لفكرة التغيير واإلصالح في المملكة التعامل من خاللها

األمر األخير في هذا الصدد، هو كيف سوف توازن الرياض ما بين اعتبارات أمنها القومي على المستوى 

 االقتصادي، والسياسي الداخلي، وبين سياساتها الراهنة المعاندة إليران، وبالتالي، تفرض عليها:

 المزيد من العمل العسكري في الخارج. -

األسعار ]األسعار منخفضة باألساس بسبب بيانات المخزون رفض تخفيض مستوى إنتاج النفط لرفع  -

 األمريكي وزيادة حجم المعروض، في مقابل انكماش في مستوى االقتصاد العالمي، وحركة التجارة العالمية[.

 

 :اإلعالم السعوديالخارجية في القضايا ثانيًا: 

ُيعتبر هذا األسبوع، هو أسبوع مضايا وأخواتها، فيمن بين عناوين األخبار والنشرات الرئيسية، وكذلك  -

، تتناول هذه المسألة، %21المقاالت المنشورة في المصادر اللندنية والسعودية الداخلية؛ توجد نسبة تزيد على 

 وما يرتبط بها في صدد جرائم النظام السوري بشار األسد.

كز اإلعالم السعودي في هذا اإلطار على إعالن عشرات الفصائل السورية المسلحة، ومن بينها "جيش كما ر

 اإلسالم"، أنها لن تشارك في مؤتمر جنيف المزمع، ما لم يتم االلتزام بموضوع رفع الحصار.

الحوثيين الملف اليمني كان حاضًرا بقوة، من خالل متابعات األوضاع على األرض، وخصوًصا "خسائر"  -

المتالحقة، والسيما في مناطق شمال غربي العاصمة صنعاء، إال أن المتابع المدقق يدرك أن الموقف العسكري 

على األرض قد أصيب بالجمود، في ظل التدهور األمني الحاصل في المدن "المحرَّرة" من الحوثيين وقوات علي 
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اليمنية، وقدراتها األمنية والعسكرية لضبط  صالح في الجنوب والوسط، واستقطاب ذلك الهتمام الحكومة

 األمن فيها.

كما كان لملف تردي الوضع األمني في عدن وجوده كذلك في اهتمامات اإلعالم السعودي، بعد محاولة اغتيال 

 محافظ عدن الثانية، وكذلك تفجير المصفاة التابعة لشركة النفط الحكومية في عدن.

هتمام به بشكل ملحوظ لصالح التطورات السابقة، ولكن االهتمام ظل قائًما ملف األزمة مع إيران تراجع اال -

 بطبيعة الحال، وتركز على جهود الرياض الدبلوماسية لحصار طهران من خالل المؤسسات اإلقليمية والدولية.

 

 الرسائل األهم للدبلوماسية واإلعالم السعوديَّْين في هذا الملف، كانت:

 حالة الحصار التي تعيشها في مقابل الخطوات السعودية.. إظهار ارتباك إيران و

 . دور إيران ومليشياتها في الفوضى في الشرق األوسط.

لكن في المقابل كان هناك اهتمام مشوب بالحذر لخطوات إيران اإليجابية في صدد تنفيذ التزاماتها في االتفاق 

 من اليورانيوم المخصب إلى روسيا.النووي مع الغرب، مثل تسليم قلب مفاعل "أراك"، وقسم ضخم 

اإليرانية، تناولت بعض المصادر السعودية بالتمحيص واقعة احتجاز  –وفيما يخص العالقات األمريكية 

البحرية اإليرانية لزورَقْين حربيَّْين أمريكيَّْين، وسرعة تسليم بحارتهما للواليات المتحدة، وقالت إن ذلك يعكس 

 اإليرانية. –األمريكية دفًئا في العالقات 

كان هناك ارتفاع ملحوظ باألوضاع األمنية في العراق، والحرب التي تشنها الدولة هناك بالتعاون مع  -

 األمريكيين واألكراد، ضد تنظيم "داعش"، وترتيبات معركة الموصل.

دي للحالة السياسية يرتبط بذلك، رصد تطورات األوضاع األمنية في تركيا؛ حيث كان تقييم اإلعالم السعو -

والعامة التركية، سلبيًّا، وخصوًصا بعد تفجير إسطنبول األخير، وتصاعد الوضع األمني في جنوب شرق تركيا، 

ودخول الجيش التركي في معارك واسعة النطاق انتقلت أصداؤها إلى العالم الخارجي، في صدد االنتهاكات 

 صار مناطق كردية.الحاصلة هناك، بما في ذلك قصف مناطق مدنية، وح

ة، التركي –الالفت أن المصادر السعودية لم تهتم كثيًرا ببعض التطورات اإليجابية في العالقات السعودية 

مثل إعالن وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي، فكري إيشيق، أن بالده وقعت مع الجانب السعودي 
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نظام تحليل الصور البالستية وتعريفها )باليستيكا(، التي على اتفاقية لتسليم المملكة الدفعة الثانية من 

 طورتها هيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية )توبيتاك(.

استمر الهجوم على الربيع العربي واإلخوان المسلمين، وقوى اإلسالم السياسي، بما فيها فصائل السلفية  -

مين في تونس، وثورة يناير في مصر، وتطورات الحدث الجهادية، على خلفية الذكرى الخامسة لثورة الياس

تحميل األطراف المؤيدة للثورة تبعات كل الفوضى  –بشكل أوتوماتيكي  –حيث يتم اإلقليمي بشكل عام؛ 

 الراهنة.

بطبيعة الحال يتراجع االهتمام بالتطورات الفلسطينية، وانتفاضة القدس، إال أن موقع "المسلم"، أورد خبًرا  -

 حول أن حركة "حماس" رفضت عرًضا ماليًّا من إيران التخاذ موقف ضد السعودية. الفًتا

تبقى اإلشارة إلى أن السياسة األمريكية كانت محل انتقادات عدة هذا األسبوع، في "الحياة" و"الشرق األوسط"  -

ت المرشحين و"إيالف"، وكذلك في صحف محلية، مثل "عكاظ" و"الرياض"، مع إلقاء بعض األضواء على حمال

 المحتملين للرئاسة األمريكية.

 

 :اإلعالم السعوديالداخلية في القضايا ثالثًا: 

الذكرى األولى لتولي الملك سلمان للحكم، كانت حاضرة، وشملت أكثر من اتجاه للتغطية، من بينها حجم  -

ة، من خالل نقل سلسلة من "اإلنجازات" التي تحققت، والتأكيد على وحدة الصف داخل النظام الحاكم في المملك

التقارير التي تؤكد على حجم التعاون بين الملك وبين كل من ولي العهد وولي ولي العهد، وعدم وجود خالفات 

 في الرؤى أو السياسات.

الملف الداخلي الثاني األهم، يتعلق بسياسات الحكومة السعودية في الجانب االقتصادي واالجتماعي؛ حيث  -

من الدفاع المسمتيت في هذا اإلطار، ربما للرد على تبعات رفع الدعم جزئيًّا عن أسعار  لوحظ وجود حالة

 الوقود، ووضوح تأثير السياسات الخارجية للمملكة على االقتصاد ومصالح المواطن.

وهنا يجب التأكيد على أن موقف السعودية من إيران، وهو من مفردات السياسة الخارجية، له كبير دور في 

اض أسعار النفط؛ حيث تضحي الرياض بمكاسب بعشرات المليارات لو وافقت على خفض اإلنتاج لرفع انخف

األسعار؛ إال أنها وحلفاءها في "أوبك"، وبالتعاون مع الواليات المتحدة، توقف اإلنتاج على مستوياته الراهنة 
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لرفع العقوبات عن طهران بعد  لممارسة ضغوط على قطاع النفط في إيران، والذي يحاول التعافي استعداًدا

 صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن برنامجها النووي.

في المقابل اختفت تماًما األخبار المتعلقة بتطورات الحدث األمني في العوامية والقطيف والمنطقة  -

اءات على مواطنين الشرقية، على خلفية موضوع إعدام الشيخ نمر النمر، بالرغم من وقوع بعض االعتد

ومقيمين سعوديين هناك، خالل األسبوَعْين المنصرمين، ولكن األخبار منن هذا النوع، يتم نشرها في المواقع 

 السعودية الصحوية، وخصوًصا موقع "المسلم".

بعد حريق مستوصف الشاطئ، تصاعدت حدة الهجوم على وزارة الصحة والوزير المهندس خالد الفالح، والذي  -

 بمسؤولية الوزارة عن حريق مستشفى جازان العام، الذي أثار ضجة كبيرة قد عدة أسابيع.أقر 

 

 :في االعالم السعوديالقضايا المصرية رابعًا: 

تقييم الموقف المصري من األزمة المتصاعدة بين الرياض وطهران، كانت محل اهتمام كتاب المقاالت في  -5

وذهبت العديد من التقديرات في هذا الصدد إلى أن مصر  لسعودية.الصحف اليومية، وفي المواقع الصحوية ا

إلى اآلن لم تبلور سياسة واضحة تجاه األزمة، كما كان هناك انتقادات في مواقع صحوية للموقف المصري من 

الثورة الثورية، واتهمت مصر بـ"التقليل من شأن الثورة السورية والتأكيد على أهمية بقاء نظام بشار األسد 

 بحجة رفض التقسيم وانهيار الدولة السورية".

كما كانت هناك إشارات إلى موقف وزير الخارجية المصري سامح شكري، لدى لقائه نظيره السعودي عادل الجبير 

؛ حيث اكتفى شكري بالتأكيد على 6152يناير  1السعودي في  –على هامش أعمال المجلس التنسيقي المصري 

 ال يتجزأ من أمن مصر"، وهو ما تم تفسيره بأنه عدم رغبة مصرية في إغضاب إيران.أن "أمن المملكة هو جزء 

اتهام رد الوزير المصري بالفتور كان سليًما؛ ألنه عاد بعد ذلك وصرح في تصحيح للموقف، بأن مصر "ترفض 

 بشكل تام ما صدر عن المسئولين اإليرانيين من تهديدات للسعودية".

الوطني المصري بخصوص تمديد المهمة في اليمن، بالكثير من االهتمام، ولكن  حظي قرار مجلس الدفاع -6

على مستوى المصادر اإلخبارية السعودية فحسب، ولم يتم تناوله بالقيمة الالزمة باعتبار أهمية القرار، وربما 

 يعود ذلك إلى اتخاذه في نهاية األسبوع تقريًبا.
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ا األسبوع المنصرم عن مصر، مقال جهاد الخازن، في زاويته اليومية من بين المقاالت المهمة التي تم نشره -1

يناير، بعنوان: "مصر والبحرين وحمالت ظالمة"، وفيه  51في "الحياة" اللندنية، "عيون وأذان"، يوم الخميس 

رد على بعض الهجوم الذي شنته صحيفة النيويورك تايمز على النظام المصري، ووصفته بأنه نقل قمع 

ء إلى "فيس بوك"، بعد قرار غلق خدمات التزويد المجانية للموقع من جانب الحكومة المصرية، وأن النشطا

 ذلك يشير إلى تخوف النظام من ثورة شعبية جديدة في الذكرى الخامسة لثورة يناير.

نت الحدث األبرز فيما يتعلق بمصر في اإلعالم السعودي، كان افتتاح دورة مجلس النواب المصري، وكا -1

التغطيات في إطار إخباري باألساس، لمتابعة الحدث والجدل الذي أحاط به، وبوقائع الجلسة االفتتاحية، والتي 

شهدت الكثير من الفضائح لبعض النواب الجدد، والمواقف "الطريفة" لمرتضى منصور وغيره من رموز اإلسفاف 

قال قيَّموا الخطوة من الناحية السياسية، واعتبروها إال أن بعض ُكتَّاب الم والفساد من أعضاء البرلمان الجديد.

"مهمة للغاية" في "استكمال مصر لخريطة خارطة المستقبل" التي أعلنها قائد االنقالب عبد الفتاح السيسي، 

 م.6151في الثالث من يوليو 

المسلمين استمرت المواقع الصحوية، والصفحات الخاصة بعدد من رموز الحركة اإلسالمية واإلخوان  -1

السعوديين، في مواقع التواصل االجتماعي، في االهتمام "الكبير للغاية" بدور مصر في حصار قطاع غزة، 

 والتأكيد على أنه ال يقل عن دور إسرائيل في حصار القطاع، والذي دخل عامه العاشر.

ي، نقاًل عن وكالة "صفا" وكان هناك تقرير ُمصوَّر متداول في بعض المواقع والصفحات التابعة للتيار الصحو

الفلسطينية لألنباء، تفيد بانهيار أدى إلى سقوط الماسورة التي يغرق بها الجيش المصري الحدود مع غزة 

 لتدمير األنفاق، في مياه البحر المتوسط، والذي ألقته مياهه إلى شواطئ غزة.

، سواء على المستوى اإلخباري، أو النوعي من الملفات السياسية المهمة كذلك، التي تناولها اإلعالم السعودي -2

المقالي والتحليلي، وخصوًصا المواقع الصحوية، األزمة التي تفاعلت بين النظام المصري وبين المستشار هشام 

جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية إعالن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها السيسي، للرد 

 مليار جنيه في السنوات الخمس األخيرة. 211وجود فساد بحجم  على ما طرحه جنينة حول

يتصل بذلك ملف الفساد الذي تفاعل في بعض المواقع ذات الصلة بالتيار الصحوي واإلخوان المسلمين في 

المملكة ومصر؛ حيث ذكرت تقارير ومقاالت عدة، حجم الفساد في مصر، وارتباط بعضه بالمؤسسة العسكرية، 
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ى تدعيم موقفها الداخلي خالل السنوات األخيرة، وإن كان على حساب المصالح االقتصادية والتي سعت إل

 للمواطن.

اتساًقا مع ذلك، كان هناك بعض التناوالت للتردي المعيشي الحاصل في ظل استمرار الجنيه المصري في  -7

وبدا بالفعل أنها كانت لشغل  التدهور، وعدم نجاح المشروعات االقتصادية المختلفة التي أعلن عنها النظام،

 الرأي العام وتهدئته، في ظل فشل محقق في الجانب المتعلق بالتنمية واالقتصاد.

األوضاع األمنية في مصر، عشية الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، كانت بنًدا مهمًّا في  -8

للجيش في الشيخ زويد، بعد تعرض أحد أكمنته اهتمامات المواقع الصحوية، خصوًصا بعد الحملة األخيرة 

لمحاولة واسعة النطاق لالعتداء عليها، من جانب مجموعات مسلحة، ودالالت ذلك في صدد التوتر الحاصل في 

 مصر، قبيل ذكرى الثورة.

 إجراءات الدولة القمعية المرتبطة بهذه األمور، كانت محل تعليق من جانب المصادر السعودية الصحوية، -9

وخصوًصا االعتقاالت األخيرة التي تمت في أوساط طالبية، ولكنها غابت عن اهتمامات األعالم الحكومي 

 السعودي، باستثناء بعض اإلشارات اإلخبارية في قناة "العربية الحدث".

حيث أورد موقع "اإلسالم اليوم"، خبًرا بعنوان: "مصر.. صحيفة تعتذر لمرشد اإلخوان عن إساءتها إليه"؛  -51

أعلنت صحيفة "األخبار" المصرية، تقدمها باالعتذار إلى المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين، الدكتور محمد 

 بديع، وأسرته، عن إساءتها إليه، في عددها الصادر، األربعاء الماضي، وذلك عبر عنوان مسيء يشير لمرضه.

ر السعودية غير الموالية للدولة، وتتحرك بشكل يتصل بذلك، وجود نشاط جيد من جانب المواقع والمصاد -55

منفصل عن السياسة اإلعالمية الرسمية، في متابعة أوضاع المعتقلين في السجون المصرية، باعتبار أنه أحد 

أهم الملفات التي تدين النظام، وتشكل مفردة مهمة من مفردات استعداد القوى الثورية لذكرى ثورة الخامس 

 والعشرين من يناير.
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والجدول واألشكال التالية توضح األوزان النسبية لهذه الحزمة من القضايا الداخلية والخارجية وكذلك الشأن 

 المصري في اإلعالم السعودي:

 

 : القضايا الخارجية(5الشكل رقم )

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %66.6 11 مرتفع للغاية األوضاع اإلنسانية في سوريا 5

 %51.1 11 مرتفع األزمة السورية ومؤتمر جنيف 6

 %51.1 11 مرتفع الحرب في اليمن 1

 %51.2 11 مرتفع األزمة مع إيران 1

 %55.5 61 متوسط إلى مرتفع األوضاع في تركيا 1

 %8.9 61 متوسط السياسات األمريكية والحمالت االنتخابية 2

 %2.7 51 متوسط انتفاضة القدس وحصار غزة ]مواقع صحوية[ 7

 %8.9 61 متوسط األزمة في ليبيا 8

 511 561  االجمالي 
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 القضايا الداخلية (6الجدول رقم )

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %52.7 11 مرتفع الذكرى األولى لتولي الملك سلمان للحكم 5

 %55.5 61 متوسط مكافحة اإلرهاب 6

 %2.7 51 طفيف إلى متوسط اإلسالم السياسي والتيار الصحوي 1

 %51.6 61 مرتفع خصخصة أرامكو 1

 %65.6 11 مرتفع للغاية أسعار النفط واألداء االقتصادي 1

 %9.5 51 متوسط األحوال السياسية الداخلية 2

 %1.5 1 طفيف األوضاع األمنية في المنطقة الشرقية 7

 %51.6 61 مرتفع الصحي والخدماتالقطاع  8

 511 521  اإلجمالي 
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 القضايا المصري (1الجدول رقم )

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %1.2 51 متوسط/طفيف الموقف المصري من األزمة بين السعودية وإيران 5

العالقات السعودية المصرية ]يشمل ذلك قرار مجلس  6

 الدفاع الوطني المصري بشأن التمديد في اليمن[

 %8.1 51 متوسط

 %51.9 61 مرتفع البرلمان الجديد في مصر 1

 %8.9 52 متوسط الملف اإلعالمي 1

 %55.5 61 مرتفع الفساد وأزمة جنينة 1

 %51 58 متوسط األحوال السياسية العامة في مصر 2

 %9.1 57 متوسط انتهاكات حقوق اإلنسان وملف المعتقلين 7

 %8.9 52 متوسط األوضاع االقتصادية والفشل التنموي 8

 %9.1 57 متوسط ذكرى ثورة يناير 9

 %2.5 55 متوسط/طفيف الحصار المصري على غزة 51

 %8.1 51 متوسط قضايا حول اإلخوان المسلمون 55

 511 581  اإلجمالي 
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 نهاية األسبوع ولم تتناوله المصادر السعودية بسبب الوقت:خبر ورد في 

م، أن السعودية تدرس شراء "بضع مئات من الدبابات"، وتبدي 6152يناير  51"أعلن مصدر فرنسي الجمعة 

اهتماًما بنوع "لوكليرك"، التي تمتلك دولة اإلمارات العربية المتحدة عددًا منها. وقال مصدر في وزارة الدفاع 

الفرنسية "لقد سمعنا ذلك من )الشركة المصنعة( نكستر، سيكون خبًرا جيًدا جدًّا"، مضيًفا: "نحن نتحدث عن 

زورق  11أعداد كبيرة من اآلليات بضع مئات من الدبابات"، وقد تفاوضت المملكة مع فرنسا على عقد لشراء 

 جان إيف لو دريان". دورّية ينبغي أن "يتم البت فيه سريًعا"، بحسب أوساط وزير الدفاع

 

 اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسية:

استمرار الوضع على ما هو عليه منذ األسبوع الماضي؛ مواقف متباينة بحسب المصدر، وبحسب  تركيا:. 5

القضية، ولكن يبدو أن هناك تطورات سلبية في الكواليس، قادت إلى تناول سلبي للقنوات اإلخبارية السعودية 

 سات التركية وإبراز األوضاع األمنية المتدهورة هناك.للسيا

 استمرار في التصعيد في الخطاب السلبي. إيران:. 6

 تصعيد في الخطاب السلبي، ولكن مع تراجع في االهتمام بخالف األسبوع الماضي. الواليات المتحدة:. 1

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

االستمرار في تبني المواقف السلبية، باستثناء المواقع  اإلخوان المسلمون واإلسالم السياسي والربيع العربي:. 1

 الصحوية.

محايد أو إيجابي بحسب المصدر، ولكن هناك مشكلة بسبب عدم "تحمس" القاهرة علنية للرياض في  مصر:. 2

 ية.األزمة الحالية مع إيران، باستثناء المواقع الصحو

 

 أهم االستنتاجات:

. تستمر كذلك قضية خروج اإلخوان والقوى اإلصالحية من الحدث الداخلي في المملكة، وفي اإلقليمي بشكل 5

عام، بالرغم من وجود إمكانيات للتفاعل، في سوريا واليمن وليبيا، مع غياب شبه كامل عن تطورات الحدث 

الحاكم، وال أحد يدري بالتقريب ما هي وجهة نظر حركة النهضة السياسي في تونس، بالرغم من أزمة الحزب 

 اإلسالمية.
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. فيما يخص العالقات السعودية المصرية، يشير البعض إلى أنها قد تتجه ألزمة في ظل تصريح لوزير الخارجية 

في  المصري سامح شكري، أيد فيه التدخل الروسي في سوريا، وهو ما ترفضه الرياض، التي تعاني من توتر

 العالقات مع موسكو.

"نثق في قدرة روسيا على التفريق بين المنظمات اإلرهابية واألهداف األخرى"، وكان ذلك  سامح شكري قال:

خالل مقابلته مع وكالة األنباء األلمانية في برلين، على هامش زيارته إلى ألمانيا للقاء عدد من المسؤولين 

 األلمان.

أن أية توترات ستظل مكتومة بسبب االحتياج االستراتيجي لكل دولة منهما لألخرى، إال أن المحللين يشيرون إلى 

وأن مصر سوف تسعى إلى احتواء أية أزمات، بسبب احتياج مصر للدعم االقتصادي السعودي، ولذلك جاء قرار 

إلى مصر مجلس الدفاع الوطني المصري بتمديد مهمة القوات المصرية في اليمن، في مقابل احتياج الرياض 

 في الملف اإليراني، وكذلك في الملف اليمني.

. تبرز التطورات األخيرة أن حالة عدم االستقرار في المنطقة، مرشحة لالستمرار لسنوات طويلة مقبلة، في 1

ظل إصرار القوى الثورية على استكمال مسارات ثورات الربيع العربي، في مقابل تشبث الحكومات واألنظمة 

تصعيد تنظيمات السلفية الجهادية لنشاطها على المستوى اإلقليمي والدولي، وهو ما فرض بمواقفها، مع 

 الكثير من القيود على أي طرح لثورات جديدة في الدول العربية.

وتعتبر هذه المسألة، عقدة السلفية الجهادية، ونشاطات "داعش"، من بين أهم معوقات فكرة القيام بثورة 

في التأثير في أفكار المواطنين المعارضين للنظام في مصر؛ حيث إن انقسام جبهات جديدة، ولها عمق كبير 

القوى الثورية واإلخوان تحديًدا، وتصعيد "داعش" في المقابل ألنشطته الدموية؛ جعل شرائح عدة تفضل 

 . أييدها القيمي لفكرة ثورة جديدةالتعايش مع الوضع القائم في مصر، برغم ت


