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 ملخص

، على رأس اهتمامات اإلعالم السعودي، خالل 6102 فبراير 62كانت الهدنة المزمع إقرارها في سوريا، في 

، وفي هذا اإلطار، يتناول هذا التقرير، (6102فبراير  62ـ  61) يغطيه هذا العدد من التقريراألسبوع الذي 

الهدنة، وخصوًصا المخاوف من الصدام بين تركيا واألكراد، واستمرار القصف الروسي، هذه المخاطر التي تواجه 

 والذي يجعل الهدنة غير واقعية بحسب تعقيبات بعض المحللين السعوديين.

اللبنانية، والتي شملت قيام دول خليجية بتحذير  –نفصل هذا الملف كثيًرا عن تطورات األزمة السعودية ال ي

رعاياها من السفر إلى لبنان، والتضامن مع الرياض في إجراءاتها األخيرة في هذا الصدد، مع إعالن السعودية 

 بأنشطة تابعة لحزب اهلل. اارتباطهبدعوى "إرهابية" لبنانية باعتبارها تصنيفها أسماء أفراد وكيانات 

كذلك يتضمن التقرير رؤية عن تطورات الحرب في اليمن، والتي استمر التصعيد اإلعالمي السعودي فيها، بنبرة 

وتطورات االستعدادات الخاصة  العبادي ومناوئيه، رالمنتصر، وتطورات ملف األزمة في العراق بين حيد

 ستعدادات الخاصة بعمليات "تحرير" الموصل من تنظيم "داعش".بالعمليات في الفلوجة، واال



 

 

السعوديتحليل اتجاهات اإلعالم        2   19 فبراير 1026  

 

فيما يخص العالقات المصرية السعودية، تواترت تقارير وتعليقات في صحف ومصادر سعودية، حول وجود 

من "حزب اهلل" اللبناني، واختالف الرؤية المصرية عن المطالب  ًاأزمة في العالقات بسبب استقبال القاهرة وفد

بشأن األزمة في سوريا، وقضية التدخل البري، وأن ذلك قد يؤدي إلى وقف بعض االستثمارات  السعودية

 .السعودية في مصر

داخليًّا، كان هناك اهتمام واسع بأداء االقتصاد السعودي، وقضية أسعار النفط، والرد على بعض االنتقادات 

لقضايا مما سوف يتم إلقاء الضوء عليه في الموجهة ألداء المملكة في مجال حقوق اإلنسان، وغير ذلك من ا

 التقرير.

 

 :يةلبنانالواألزمة  ةسوريالالهدنة  حدث األسبوع:

التشكيك في إمكانية استمرار الهدنة، وسط تصعيد في اإلجراءات ضد "حزب اهلل" للتأثير على الموقف كان 

بشأن تطورات األزمة في سوريا السعودية،  اإلعالم وسائلهو ملخص ما طرحته  السوري.الميداني للنظام 

فيما يخص القرارات المتعلقة بلبنان وحزب اهلل؛ اعتبرت الصحف السعودية أن القرارات ف وملحقاتها.

السعودية جاءت بعدما أصبحت لبنان "مختطفة" من جانب إيران و"حزب اهلل"، وأن لبنان أصبح "خارج اإلجماع 

 العربي واإلسالمي".

أعلن أنه يأتي على خلفية امتناع بيروت عن إدانة الهجمات التي تعرضت لها  الموقف السعودي الرسمي

ممثليتي السعودية في طهران ومشهد، خالل اجتماعات لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 

كافحة ض لمالتحالف اإلسالمي" الذي أعلنته الريا“بـ اإلسالمي، وعدم استجابة لبنان لطلبات الرياض المتعلقة 

 "اإلرهاب"، مغلفًة ذلك كله بالحديث عن خروج لبنان عن قاعدة اإلجماع العربي.

، ةوهي أزمة أساسها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، ألن الحكومة اللبنانية ليست كلها طرف في األزم

عودي، ففي صحيفة الجانب المصلحي كان حاضًرا في لغة الخطاب اإلعالمي السو بسبب مكونها الطائفي.

"المساعدات الخارجية في عالقات الدول ترتبط بالمصالح  فبراير، 66"عكاظ"، كتب خالد السليمان، يوم 

 السياسية، وعلى َمن يتلقون مساعداتنا بسخاء أن يدعموا قضايانا بسخاء".
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ى لعادلة، بل انتقل إلويضيف الكاتب: "في الحالة اللبنانية لم يكتف لبنان بالنأي بنفسه عن دعم قضايانا ا

دعم العدو، وهي حالة مثيرة للسخرية أن تنتظر دولة أن تمد يدها اليمنى لتقبض مساعداتك في الوقت نفسه 

 الذي تمد فيه يدها اليسرى لتطعنك بخنجر عدوك".

بعض  األمر كان فرصة للحديث عن دور إيران في ذلك كله، وضرورة إخراج حزب اهلل من المعادلة السورية، ولكن

 62الُكتَّاب السعوديين حمَّل الحكومة اللبنانية مسؤولية ذلك، من بين هؤالء هاشم عبده هاشم، في "الوطن"، 

فبراير؛ حيث كتب تحت عنوان: "الحقوا لبنان قبل االنهيار"، إن الدولة اللبنانية "كانت وما تزال أضعف من أن 

لبنان ومستقبل لبنان بطهران، سعًيا إلى طمس تقف أمام تلك الممارسات الحمقاء لربط لبنان ومصير 

ختيار رئيس شخصيته وإلغاء هويته )العربية( األصيلة. بدليل تعطيل هذا الحزب لكل الجهود المخلصة ال

حتاج إلى وقفة قوية ين لبنان المختطف من إيران بواسطة حزب الشيطان "إ وأضاف للجمهورية حتى اآلن".

 غيرهم إليقاف حالة االنهيار التي يدفعه الحزب إليها دفعًا".وصادقة ووطنية من أبنائه قبل 

حزب اهلل" داخل تحالفاته في لبنان؛ حيث واجه الحزب “لـ كما اهتم اإلعالم السعودي بإبراز المواقف المعارضة 

انتقادات من جانب بعض األقالم المارونية، وهي الطائفة التي ينتمي إليها حليف "حزب اهلل"، ميشال عون، 

تناولت كذلك مخاطر وزعيم "التيار الوطني الحر"، والذي ُطِرَح اسمه لشغل منصب رئيس الجمهورية اللبنانية، 

 ما يجري على المسيحيين في لبنان.

لـ في أوج هذه األزمة، بثت قناة العربية فيلًما وثائقيًّا بعنوان "حكاية حسن" عن حياة األمين العام  لكن

اعُتبر "مادة ترويجية" لنصر اهلل، وكان لذلك صدًى كبيٌر؛ حيث تم اتهام القناة  حزب اهلل"، حسن نصر اهلل،“

حزب اهلل"، وإظهاره في صورة "الرجل القوى فى المنطقة"، “لـ صورة األمين العام  حسينبأنها تعمل على ت

الدخيل، مركزه،  تركيكلف مدير عام القناة، عالم؛ فإن هذا األمر قد ُياإلوسائل بعض وبحسب  .و"بطل الحروب"

فيما قالت البعض منها إن المسؤول عن ذلك "اللوبي اللبناني" في القناة، الذي يؤيد ميشال عون، حليف "حزب 

 اهلل".

على الجانب اآلخر من األزمة، فيما يتعلق باتفاق الهدنة في سوريا، وبينما دخل اتفاق "وقف األعمال العدائية" 

 :منهاالسعودي بجملة من القضايا والتطورات في هذا اإلطار،  بسوريا حيز التنفيذ، اهتم اإلعالم

وزارتي الخارجية والدفاع األمريكيَتْين، ومسؤولين من المخابرات المركزية األمريكية، أن إيران سحبت  تأكيدات-0

وزير هتمام بما قاله . مع االعدًدا كبيًرا من قوات الحرس الثوري، وخفضت أعدادهم على أرض الواقع في سوريا
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 جون كيري، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب األمريكي إن "هذا ال ينفي أنالخارجية األمريكي 

 ما زالوا ضالعين في أنشطة تتعلق بتدفق األسلحة من سوريا عبر دمشق إلى لبنان". اإليرانيين

المعارضة السورية المسلحة، بشأن الهدنة؛ حيث  الراهنة بين "جبهة النُّصرة" وبين بعض فصائل الخالفات-6

أمريكي، باعتبارها تنظيًما "إرهابيًّا"، وترى النصرة  –إن جبهة النصرة غير مشمولة بها بناء على توافق روسي 

أن الهدنة هي لمنح النظام السوري فرصة الستجماع قواته والتقاط األنفاس على األرض، وشق صف الثورة 

 السورية المسلحة.

الموقف التركي الذي يحذر من انهيار الهدنة بسبب االنتهاكات الروسية، وإمكانية استغالل األكراد في سوريا  -2

والذي اهتمت رغم من ترحيب أنقرة بالهدنة، فلها، من أجل تحسين مواقعهم، أو تهديد األمن القومي التركي، 

غير ملزمة لها، ولم تحدد ماذا تقصد بـ"إذا ما هددت  ؛ إال أن أنقرة عادت وقالت إن الهدنةبه المصادر السعودية

أشارت إلى أن معلومات وردت إلى أنقرة بأنه ثمة مصلحة للنظام السوري ولخصومها األكراد  ًاأمننا"، ولكن تقارير

في شمال سوريا في وقف إطالق النار، وأنه سوف يتم استغالل الهدنة لتحسين موقف الطرفين كما تقدم، أو 

 وط قد وقعت على أنقرة من بعض الفصائل المسلحة التي تدعمها في سوريا، وترفض الهدنة.ربما ضغ

وفي السياق، تبنت وسائل اإلعالم السعودية وجهة النظر التركية، فيما يتعلق بالعمليات الجوية الروسية فوق 

ولو لم يكن هناك  سوريا؛ حيث ال تزال هذه العمليات قائمة وتقدم خدمات ميدانية للنظام السوري؛ حتى

 تحركات عسكرية على األرض.

 

 :السعوديةالسياسة الخارجية قضايا ثانيًا: 

الموضوع اليمني، حاضًرا، وأهم ما كان فيه هو الرد على االتهامات الموجهة للرياض بارتكاب جرائم حرب  كان-0

كذلك كان هناك تعليقات و في اليمن، وأنها لم تعد قادرة على حسم المعارك واألزمة بشكل عام في اليمن.

، بدعوة االتحاد األوروبي إلى فرض حظر على تصدير (6102فبراير  62) على قرار البرلمان األوروبي، الخميس

 444صوَّت نواب البرلمان األوروبي بأغلبية ، حيث األسلحة إلى السعودية، بسبب استهداف المدنيين في اليمن

نائًبا فيما غاب عن جلسة  24ر السالح إلى السعودية، ومعارضة صوًتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدي

 نائًبا آخر. 22التصويت 
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من عناصر  21اإلعالم السعودي بالعملية األمريكية األخيرة في ليبيا، والتي أدت إلى مقتل حوالي  اهتم-6

تنظيم "داعش" في صبراتة، وعلقت مصادر سعودية بأن األمر يأتي لوضع األمريكيين في صورة النفط الليبي، 

 بعد دخول إيطاليا وفرنسا بالفعل ساحة القتال الدبلوماسي والعسكري في ليبيا من وراء الستار.

ملف حكومة التوافق الجديدة، في ظل ليبيًّا كذلك، كان هناك اهتمام الفشل المستمر لبرلمان طبرق لحسم 

تصعيد عسكري لما يعرف بالجيش الوطني الليبي، للمعركة في بنغازي، ضد العناصر المسلحة الباقية هناك، 

 في حي الصابري وغيره من أحياء المدينة.

ن أكثر من في األزمة الراهنة في المنطقة، م تركيأكثر من ملف السعودي  اإلعالمتناول  ة:التركي الملفات-2

وجهة نظر، وإن مال اإلعالم اللندني إلى انتقاد المواقف التركية األخيرة التي قدمت الموضوع الكردي على قضية 

وكانت مواقع مثل "إيالف"، وصحيفة "الحياة" اللندنية، وقناة "العربية"، مهتمة للغاية  النظام السوري ذاته.

ت االنتهاكات التي تقوم بها تركيا في جنوب شرقي البالد، من بالموقف على الحدود التركية، وذكرت بعض مجاال

 أجل العمل على فصل أي تواصل جغرافي قائم أو محتمل مع أتراك شمال سوريا.

ا تركيأهداف كما كان هناك اتهام للدبلوماسية التركية بأنها أحد أسباب األزمة في سوريا، مع اختالف طبيعة 

لى تكريس رؤية الهيئة العليا للمعارضة السورية التي أسفرت عنها السعودية، التي سعت إ أهدافعن 

 مفاوضات الرياض األخيرة.

تركيًّا كذلك، كان هناك اهتمام بالمفاوضات بين تركيا وإسرائيل، الستئناف العالقات بين الجانَبْين، وشروط 

ة ن السياسي واألمني في الحكومتركيا فيما يخص رفع الحصار عن قطاع غزة، والخالفات الحاصلة بين المستوَيْي

 اإلسرائيلية، بشأن موضوع ميناء قطاع غزة.

العراق، اهتم اإلعالم السعودي باالحتجاجات التي بدأها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، ضد حكومة  في-4

" "إصالحاتعم العبادي، ولكن مصادر سعودية فسرتها تفسيًرا عكسيًّا؛ حيث قالت إن مقتدى الصدر أراد د رحيد

لها، ولكن بشكل غير مباشر؛ بحيث يبدو العبادي "مضطًرا" إلى إقاالت  العبادي، بتقديم ظهير سياسي وشعبي

 واسعة في حكومته، وتعيين وزراء تكنوقراط.

كما "حرص" اإلعالم السعودي على بيان بعض المساعدات التي تقدمها الرياض إلى العرب السُّنَّة في المناطق 

هد عمليات للجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، ضد تنظيم "داعش"، مثل األنبار والفلوجة، وغيرها التي تش

 من المناطق.
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كان الالفت أنه بالرغم من االنتقادات الموجهة للموقف األمريكي الحالي في األزمة السورية؛ المتحدة:  الواليات-2

وجود خطة بديلة في حال فشل وقف إطالق حول ن كيري إال أن اإلعالم السعودي أيد بشكل ضمني ما قاله جو

النار ومفاوضات جنيف المقبلة، خطة تتضمن تقسيًما لسوريا، فيما كان الموقف الروسي قاطًعا وواضًحا في 

ما أطلق عليه مصطلح "سوريا المفيدة"، والتي تضمن  الصادر في لندنوتناول اإلعالم السعودي  هذا الصدد.

في الساحل ودمشق وبعض مناطق الجنوب السوري، وهي المناطق التي يسيطر عليها النظام إقامة دولة علوية 

 السوري في الوقت الراهن، وتتضمن أغلبية علوية تؤيد النظام الحالي.

 

 :السعوديةالسياسة الداخلية قضايا ثالثًا: 

اخل السعودي؛ حيث تناولت األزمة مع لبنان، في ظل العقوبات السعودية الخليجية عليه، على الد تفاعلت-0

بعض المصادر السعودية غير الداعمة للنظام، إمكانية أن يتم تطبيق اإلجراءات التي اتُّخذت في حق اللبنانيين 

في الداخل، على جنسيات أخرى، خصوًصا في ظل وجود أزمة مالية في الرياض، قد تدفعها إلى تقليص بعض 

، بما قد يقود إلى تقليص في العمالة األجنبية في هذا القطاع، في القطاعات االقتصادية، وخصوًصا اإلنشاءات

 المملكة، وفي الخليج بشكل عام.

" االقتصادي، كان ذا نظرة إيجابية حول االقتصاد بلومبرجصحف ومصادر سعودية تقرير لموقع " تداولت-6

ضمن سعي الرياض إلعادة تنشيط السعودي، وذكر أن الشركات االستشارية الدولية تسعى إلى الدخول للمملكة، 

ولفت الموقع إلى انتقال عدد من الشركات االستشارية الكبرى، مثل  القتصاد، بعد تراجع أسعار النفط.ا

" وسط "ماكينزي" و"مجموعة بوسطن االستشارية" التي وضعت آخر لمساتها لالنطالق، من مركز "الخزامي

اك دعوات للتقشف ظهرت في اإلعالم السعودي، في المقابل كان هنو العاصمة السعودية الرياض.

للسعوديين؛ حيث وجه خبراء اقتصاديون وُكتَّاب رأي دعوات للسعوديين بعدم التبذير بسبب المشكالت التي 

 االقتصاد السعودي، وتراجع أسعار النفط. يوجهها

السعودية كان محط اهتمام، مكافحة اإلرهاب، ودعوات المواطنين للتعاون مع الداخلية وأجهزة األمن  ملف-6

 وخصوًصا بعد إطالق وزارة الداخلية السعودية خدمة "كلنا أمن" الجديدة على الهواتف المحمولة.
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 :السعودي اإلعالمفي القضايا المصرية رابعًا: 

 :ـ العالقات الثنائية0

 )أ( مصر والسعودية وحزب اهلل:

بسبب الموضوع السوري، وزيارة وفد "حزب اهلل" اللبناني، بين الطرفين تواترت تقارير تشير إلى نشوب أزمة 

ولقاءاته التي أجراها في القاهرة مع مسؤولين مصريين، من بينهم مسؤولين في جهاز المخابرات العامة، لبحث 

الصحفي المصري، محمد حسنين  الوفد زار القاهرة تحت ستار العزاء في الكاتب الملفَّْين السوري والعراقي.

 ولكن نشاط الوفد في القاهرة، أشار إلى أن األمر يقول إن الزيارة مرتبة، ولها أبعادها.، هيكل

لم يهتم اإلعالم السعودي بهذه الزيارة بشكل كبير، في ظل غموضها، مع عدم تعقيب السلطات السعودية 

 ودة، نشر تقريًرا وصفالع عليها رسميًّا، لكن موقع "اإلسالم اليوم"، والذي يشرف عليه الدكتور سلمان بن فهد

خطوة بأنها "ابتزاز مصري للسعودية"، وذلك استناًدا إلى تعليق لألكاديمي السعودي، الدكتور محمود الهذه فيه 

"ال يريد السيسي أكثر من ابتزاز القيادة ": توتيرالمبارك، عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "

 وة عدد من اإلخوان المسلمين إلى الرياض".السعودية"، مضيًفا "أرى أن يكون الرد بدع
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تبحر بعيدا، تجاهل المشكلة  إنها" أيًضا: "في مصر مشاكل ال مشكلة، توتيرأما جمال خاشقجي فقد قال على "

بالسكوت والتمني لن يعالجها"، في إشارة إلى الرياض باعتبار أنها تتغاضى عن مواقف مصر المنسجمة مع 

 في المنطقة. مشاريع إيران وحلفائها

 
لكن الالفت أن خاشقجي لم يكتب ذلك في مقاالته في صحفية "الحياة" اللندنية، وهو ما يشير إلى أن األمر إما 

أنه ال يزال محل مراجعة بين كل من القاهرة والرياض، أو أن األمر يتم بمعرفة الرياض، ضمن قنوات 

 هذه األزمات.الدبلوماسية غير المباشرة، والتي تكون مهمة في مثل 

موقع "اإلسالم اليوم"، قال إن مسؤول العالقات اإلعالمية في "حزب اهلل"، محمد عفيف، قال إن عالقات الحزب 

مع مصر مفتوحة، كما نقل الموقع عن وكالة أنباء "فارس"، أن زيارة وفد الحزب إلى القاهرة "تأتي في خطوة 

 السلطات المصرية".مفاجئة رغم فتح ملفات قضائية بحق الحزب من قبل 

كما اهتمت وسائل إعالم ونشطاء صحويون سعوديون بما نقلته كذلك صحيفة الجيروزاليم بوست الصهيونية 

في هذا الصدد، من أن السبب الحقيقي للزيارة، يتمثل في توطيد المصالح المشتركة بين حزب اهلل ومصر، 

 راف الموالية للسعودية، وكذلك الوضع السوري.ومناقشة الصراع الداخلي في لبنان بين "حزب اهلل" واألط

 

 :تركيا( مصر والسعودية وب)

السعودية، وهو الوساطة بين القاهرة وأنقرة؛ حيث تجدد الحديث عن  –ملف آخر يتعلق بالعالقات المصرية 

 د جاويشالوساطة السعودية في هذا اإلطار، والتصريحات اإليجابية التي صدرت عن وزير الخارجية التركي، مولو
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أوغلو، بشأن اللقاءات الثنائية التي تتم في بعض المحافل الدولية بين المسؤولين األتراك والمصريين، ولكنه 

أشار إلى أن التمثيل المصري في قمة المؤتمر اإلسالمي المقبلة في أبريل، ال يعني محادثات ثنائية بين 

 الجانَبْين.

 

 مصرية:القضايا ال( ج)

"، األربعاء 6121عودي بخطاب الفتاح السيسي، في مؤتمر إطالق استراتيجية التنمية "مصر اهتم اإلعالم الس -

، وبينما رأى البعض أنه سوف يكون خطوة مهمة نحو االنطالق آلفاق مهمة للتنمية في مصر؛ (64-6-6102)

في وجهات النظر التي شهدت تبايًنا  وأكثر األمورمن ه بوكان موضوع الخطا رآه البعض مجرد وسيلة تخدير.

بين اإلعالم السعودي ومصادره المختلفة، في الشأن المصري؛ حيث إنه حتى من قيموه بشكل إيجابي في 

اإلعالم "الرسمي"؛ رأوا أنه طموح أكثر من الالزم في ظل وجود أمراض مستعصية في االقتصاد المصري، وفي 

 ما جاء من خطط حكومية في هذا اإلطار.بنية الجهاز الحكومي وفي التشريعات المصرية، تمنع تنفيذ 

أما اإلعالم الصحوي، فقد التزم الموقف السلبي على طول الخط بطبيعة الحال، وكانت األولوية لمناقشة 

الفقرات التي قدمها السيسي، والسخرية عليها، وخصوًصا ما تعلق بعرضه لبيع نفسه، ودعوته للتبرع بجنيه 

س " و"فيتوتيرعلى " األمرلكن لم يمنع ذلك مناقشة  صندوق تحيا مصر.ب المصريين ألجل كل صباح من جان

ص تمفساد الذي يال ي في المؤتمر، على النحو التالي:لعدد من األمور المرتبطة بما طرحه السيس غيرهمابوك"، و

طة رعدم العدالة بمطالبة المواطن الفقير بالتبرع لمصر، بينما فئات مثل الجيش والش، وكل جهود التنمية

السيسي، باعتبار أنه عبر عن  يوجههااألزمة الراهنة التي ، وى المليارات سنويًّا كرواتبوالقضاة، يحصلون عل

 مخاوفه من المعارضة القائمة في داخل النظام نفسه له.

، بالسجن خمس سنوات على ثالثة شبان فبراير 62اهتمت بعض المصادر السعودية بحكم صدر الخميس  -

عتبر مهيًنا للصالة، وقررت محكمة المنيا ُأمسيحيين أدينوا بازدراء اإلسالم بعد ظهورهم في مقطع فيديو 

 عاًما في مصلحة األحداث. 02وضع متهم رابع عمره 

ا في مصر، ومظهره األزمة االقتصادية والمعيشيةباهتمت الصحف اللندنية، والمصادر الفضائية والصحوية  -

 4.02أكثر من  األهم، وهو أزمة الدوالر المتواصلة في مصر؛ حيث ارتفع سعر الدوالر مقابل الجنيه المصري، إلى

المصادر حللت المشكلة في مظهر آخر، وهو اتساع الفارق بين سعر الدوالر بين الجهات هذه  في السوق السوداء.



 

 

السعوديتحليل اتجاهات اإلعالم        10   19 فبراير 1026  

 

مظاهر ضعف وفشل الدولة، ويلقي بتأثيراته على الطبقة المتوسطة  باعتباره أحدالرسمية والسوق السوداء، 

بالمائة، تشمل كذلك الخدمات، مع تخطيط  21إلى  21في مصر، في ظل ارتفاعات كبيرة في األسعار، ما بين 

 الحكومة لرفع الدعم عن بعض القطاعات.

اإلندبندنت البريطانية، في صدد األزمة والصحوية إلى ما نشرته  اللندنيةوفي هذا اإلطار، أشارت بعض المصادر 

التي يعاني منها االقتصاد المصري بعد إسقاط الطائرة الروسية، وانهيار قطاع السياحة؛ حيث قالت إن السياح 

 يتجنبون زيارة مصر بسبب التوترات االجتماعية والهجمات اإلرهابية التي ازدادت بعد االنقالب.

 األجنبيةالمتعلقة برجال األعمال الذين يرون العزوف الحالي لالستثمارات  زاوية أخرى للنظر في األزمة، وهي

عن دخول مصر، مما قد يؤدي إلى تعويم الجنيه المصري، وهو أمر يضر بمصالحهم، كما أن غياب السيولة 

 الدوالرية عن السوق؛ قد عطل عمليات التبادل مع الخارج، مما أدى إلى وقف مؤقت لبعض المصانع.

تقارير انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر، والسيما في السجون، واإلضراب الذي بدأه بعض لت بعض التناو -

الصحفيين والرموز اإلخوانية، في معتقلي العقرب وطرة؛ واهتم موقع "اإلسالم اليوم"، بتقرير لموقع "ميدل 

ى ظروفهم السيئة، وشروط إيست آي" البريطاني، عن اإلضراب، ومظاهرات عائالت المعتقلين، احتجاًجا عل

 الزيارة القاسية.

كان هناك اهتمام كبير بأزمة أمناء الشرطة، وخصوًصا بعد واقعة مقتل سائق الدرب األحمر، وما أفرزه ذلك  -

من تبعات بشأن انتهاكات الشرطة وجهاز األمن المصري، وتضمن ذلك بعض األخبار والتقارير حول موضوع 

 في اإليطالية-و ريجيني، وإمكانية أن يؤثر ذلك الملف على العالقات المصرية مقتل الطالب اإليطالي جولي

 جانبها االقتصادي.

كانت هناك طائفة االهتمامات المعتادة في اإلعالم السعودي باألوضاع األمنية والسياسية في مصر، مثل  -

 األوضاع األمنية في شبه جزيرة سيناء، وتطورات أزمة سد النهضة.

األشكال التالية توضح األوزان النسبية لهذه القضايا الداخلية والخارجية والشأن المصري في اإلعالم الجداول و

 السعودي:
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 (0الجدول رقم )

 ةالسعوديالخارجية السياسة قضايا 

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %2.6 62 مرتفع جدًّا الهدنة في سوريا 0

 %2.4 62 مرتفع جدًّا األزمةالسياسات الروسية في  6

 %2.0 64 مرتفع أوضاع المعارضة السورية 2

 %2.4 62 مرتفع القضايا المتعلقة بتركيا 4

 %2.6 62 مرتفع جدًّا األزمة مع لبنان والحملة على "حزب اهلل" 2

 %2.0 64 مرتفع إيران المشروع اإلقليمي واالنتخابات 2

 %2.2 62 مرتفع السياسات األمريكية في المنطقة 2

 %2.4 62 مرتفع جدًّا الحرب في اليمن 2

 %2.2 62 مرتفع األزمة في ليبيا والتدخالت الخارجية 4

 %2 02 متوسط اإلخوان المسلمون والربيع العربي 01

 %2.4 61 متوسط إلى مرتفع العالقات العربية والموقف السعودي 00

 %2.4 62 مرتفع األوضاع السياسية واألمنية في العراق 06

 %2.4 61 متوسط إلى مرتفع أسعار النفط والسوق العالمية 02

 %2.2 62 مرتفع الحرب على "داعش" وقضية اإلرهاب 04

 %011 241 اإلجمالي:
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 (0الشكل رقم )

 

 
 

 (6الجدول رقم )

 ةالسعودي السياسة الداخليةقضايا 

 

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %06 02 متوسط اإلسالمية والموقف من اإلخوان المسلمينالتيارات  0

 %61 62 مرتفع األوضاع االقتصادية 6

 %02 61 مرتفع قضايا الفساد 2

 %00.6 04 متوسط الحسبة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4

 %61.2 62 مرتفع مكافحة اإلرهاب والحوادث األمنية 2

 %61 62 مرتفع العمالة األجنبية 

 %011 062 اإلجمالي:
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القضايا الخارجية وتوزيعاتها النسبية
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 (6الشكل رقم )

 
 (2الجدول رقم )

 القضايا المصرية في اإلعالم السعودي

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %4.2 66 مرتفع "6121" حول رؤيةخطاب السيسي  0

 %00.0 62 مرتفع أزمة الدوالر 6

 %2.2 02 متوسط إلى مرتفع اإلعالم وأزمة توفيق عكاشة 2

 %2.2 06 متوسط السعودية –العالقات المصرية  4

 %2.0 02 متوسط إلى مرتفع زيارة وفد حزب اهلل إلى مصر 2

 %4.2 06 متوسط أزمة سد النهضة 2

 %4.4 01 متوسط الحصار على قطاع غزة 2

 %2.0 02 متوسط المصالحة مع تركيا والوساطة السعودية 2

 %2.2 02 متوسط إلى مرتفع اإلسرائيلية –العالقات المصرية  4

 %2.2 02 متوسط إلى مرتفع األوضاع األمنية في سيناء ومصر بشكل عام 01

 %2 61 مرتفع اإلعالم المصري 00

 %4.6 62 مرتفع انتهاكات حقوق اإلنسان في السجون والمعتقالت 06

 %4.2 66 مرتفع أزمة أمناء الشرطة وانتهاكات قوات األمن 02

 %011 662 اإلجمالي:
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القضايا الداخلية وتوزيعاتها النسبية
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 (2الشكل رقم )

 
 

 اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسية:خامسًا: 

 خطاب محايد أو سلبي، باستثناء المواقع الصحوية. تركيا:. 0

 استمرار في تصعيد الخطاب السلبي. إيران:. 6

 خطاب سلبي. الواليات المتحدة:. 2

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

 استمرار في المواقف السلبية،  اإلخوان المسلمون واإلسالم السياسي والربيع العربي:. 2

 محايد أو إيجابي بحسب المصدر مصر:. 2

 

 أهم االستنتاجات:سادسًا: 

األزمة السورية على رأس أولوياتها، فيما  لذا جاءت. تعتبر الرياض أن أمنها القومي مهدد في هذه المرحلة، 0

تراجعت الحرب في اليمن إلى أولوية تالية، ولكن من المستغَرب هذا االنغماس السعودي في الملف السوري 

 وحده في إطار الصراع مع إيران، بينما اليمن يمثل أهمية أكبر باعتباره يخص بلًدا في الجوار السعودي.
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القضايا المصرية وتوزيعاتها النسبية
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ـ لالرياض، في إطار مساعيها لوقف تقدم المشروع اإليراني في اإلقليم، التصدي  . تتضمن هذه األولوية لدى6

 حزب اهلل" ودوره في كل من لبنان وسوريا، باعتبار أنه أهم عناصر إسناد النظام السوري في الوقت الراهن.“

حاسمة" في . بالرغم من أن الحكومة المصرية قد أخذت أكثر من موقف يتعارض مع السياسات السعودية "ال2

هذه الملفات؛ إال أن العالقات لم تتأثر كثيًرا، كما لم يطرح أي طرف في الرياض مسألة استقطاب اإلخوان 

 المسلمين ضمن المحور السني الذي تستميت الرياض لتشكيله.

ت ا. بات واضًحا من تطورات األسبوع المنصرم أن أزمات المنطقة تتجه نحو المزيد من التصعيد، في ظل توقع4

اإليراني، في كل من اليمن وسوريا، وهو ما قاد إلى انقسامات حادة في المواقف  –باستمرار الصراع السعودي 

العربية، ظهر أبلغ ما ظهر في رسالة الخارجية المغربية، التي اعتذرت فيها عن استضافة القمة العربية 

 الدورية المقبلة.

السعودية، وهو الزيارة المقررة للعاهل  –. هناك مؤشر مهم يمكن تتبعه في صدد مسألة العالقات المصرية 2

وتأثيراتها على مسار السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى مصر في الرابع من أبريل المقبل؛ 

 .عالقات النظامين

 


