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 الملخص

جاء تعليق مفاوضات جنيف بين المعارضة السورية المسلحة وبين النظام، ودور السياسات الروسية في ذلك، 

عام في سوريا، وإعالن الرياض استعدادها للمشاركة بقوات برية في إطار دولي في وفي تدهور األوضاع بشكل 

ليبيا، و سوريا، وترحيب واشنطن بالمقترح، باإلضافة إلى التطورات الميدانية في الحرب في كل من سوريا اليمن

 .(6302راير فب 5يناير ـ  03) على رأس اهتمامات اإلعالم السعودي خالل األسبوع الذي يغطيه التقرير

كذلك كان هناك اهتمام بالتطورات الحالية على صعيد األزمة بين تركيا وروسيا، والتطورات الحاصلة في الوضع 

الميداني في شمال سوريا، بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على بلدة عتمان شمال مدينة درعا، وقطعه 

د التركية، مما أدى إلى نزوح عشرات اآلالف من ألي تواصل بين المعارضة المسلحة في حلب، وبين الحدو

 المواطنين السوريين باتجاه الحدود التركية، وكذلك النفي التركي إلمكانية التدخل العسكري المنفرد في سوريا.

ع م ضامن الخليجي، والعربي واإلسالميكذلك كان هناك اهتمام كبير بقضية الفتنة بين السُّنَّة والشيعة، والت

في أزمتها الراهنة مع إيران، وتضمن ذلك سلسلًة من المقاالت والتحقيقات الصحفية والتقارير  السعودية

 الفضائية التي تتناول باالنتقادات الحادة، السياسات اإليرانية في اإلقليم.



 

 

السعوديتحليل اتجاهات اإلعالم        2   6 فبراير 1026  

 

 كما كان هناك اهتمام بخبر يتعلق بالعراق، فيما يخص عملية إعادة رسم الحدود الداخلية لمحافظة األنبار،

من جانب الحكومة المركزية في بغداد، والتي يسيطر عليها الشيعة، باعتبار أن ذلك يمس أهل السُّنَّة في 

 العراق.

السعودية، واألوضاع في مصر، كان هناك اتجاهان للتناول، األول كان إيجابيًّا،  –فيما يخص العالقات المصرية 

على اإلطار الرسمي، والثاني كان سلبيًّا، وميَّز تناوالت وميَّز تناوالت الصحف والمصادر السعودية المحسوبة 

المصادر الصحوية، ولكن، وبشكل عام، كان هناك اهتماًما متزايًدا بملف سد النهضة، واألوضاع األمنية 

والسياسية العامة في البالد، بعد اضطرابات أولتراس أهالوي األخيرة، واعتقال بعض النشطاء، مثل إسالم 

 جاويش.

يًّا، كان هناك قضيتان مهمتان ركز عليهما اإلعالم السعودي، في نطاق اهتمامات هذا التقرير، األولى داخل

األحوال االقتصادية، وقضية تنويع مصادر الدخل، في ظل انهيار أسعار النفط، والثاني قضية مكافحة اإلرهاب 

 قة اإلحساء شرقي المملكة.والفكر المتطرف، بعد الهجوم األخير الجديد على مسجد للشيعة في منط

 

 :حول سوريا حدث األسبوع: مفاوضات جنيفأواًل: 

"، بقرار من المبعوث الدولي 0استمراًرا لحالة االهتمام منذ األسبوع الماضي، كان تعليق مفاوضات "جنيف 

من  أكثرفي فبراير الجاري، على رأس اهتمامات المصادر السعودية، ولكن  65لسوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى 

 اتجاه.

للتحالف الداعم  ةاالتجاه األول كان يتعلق بدور روسيا وضرباتها الجوية، واالستراتيجية العسكرية الراهن

للرئيس السوري، بشار األسد، في إفشال المفاوضات؛ حيث نحا اإلعالم السعودي إلى تبني وجهة النظر األمريكية، 

إصرار النظام السوري وحلفائه على مواصلة العمل  ف األخيرة،جولة مفاوضات جني والتي قالت إن سبب فشل

 العسكري على األرض.

وكان من الواضع نبرة الغضب السعودية من اإلصرار الروسي على مواصلة الضربات الجوية على مواقع 

ها مالمعارضة المسلحة في سوريا؛ حيث قادت إلى نجاحات كبرى للجيش النظامي في مواجهة الفصائل التي تدع

الرياض والدوحة وأنقرة، وكان أهم هذه النجاحات ما تحقق في شمال سوريا؛ حيث تم إغالق كافة المنافذ 

 للتواصل بين هذه الفصائل وبين تركيا، مما يعني مكاسب استراتيجية كبرى للنظام السوري.
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وربط البعض بين هذه التطورات، وبين تصريح المتحدث العسكري السعودي، العميد أحمد العسيري، بأن 

آخرون إلى أن هذا الربط الرياض على استعداد للمشاركة في جهد عسكري دولي بري في سوريا، وبينما أشار 

ضد تنظيم "داعش" في العراق العسيري كان يقصد الحملة الدولية التي تقودها الواليات المتحدة وأن خاطئ؛ 

تطورات الوضع العسكري في سوريا وفشل وتصريحات عسيري بين ربط أى السوريا، ولكن من َنَحو هذا النَّْحو؛ و

"؛ أشاروا إلى أن عسيري خص سوريا فقط بموضوع التدخل البري، بينما التحالف الدولي الذي تقوده 0"جنيف 

 ارب "داعش" في كلٍّ من سوريا والعراق.الواليات المتحدة، من المفترض أنه يح

وأشار مراقبون إلى الرياض تقصد بذلك التصريح، العمل على الحشد لعمل عسكري بري في سوريا ضد 

"داعش"، من أجل تعطيل خطط التدخل العسكري الروسي في سوريا، والتي خدمت النظام الحاكم بشكل وضح 

 في شمال سوريا بالكامل.في معارك جنوب دمشق، كما في الشيخ مسكين، و

"، في ظل 0وبشكل عام، كان هناك لوًنا من ألوان التشاؤم منذ البداية، فيما يتعلق بمصير مفاوضات "جنيف 

 ، التي فشلت في إيجاد تسوية سياسية لألزمة السورية.6و 0تجربة جنيف 

رية، يعكس فقط مجرد رغبة من ورأى ُكتَّاب رأي سعوديون أن تعدُّد هذه المحاوالت لجمع فرقاء األزمة السو

جانب المجتمع الدولي في فعل أي شيء من أجل إغالق أزمة طالت بتأثيراتها العالم بالكامل، وخصوًصا في 

 الجوانب األمنية واإلنسانية، ولفت هؤالء إلى أن األزمة السورية هي اختبار جاد لإلرادة الدولية.

ضد انتقادات رسمية سورية وروسية؛ حيث أشار مسؤولون  عن المعارضة السورية، دافعت الصحف السعوديةو

 في الوفد النظامي المفاوض، وفي روسيا، إلى أن سبب فشل المفاوضات، كان تدخالت سعودية باألساس.

ولذلك أثنى اإلعالم السعودي على أعضاء وفد المعارضة السورية الذين ذهبوا إلى جنيف، بالرغم من تخوفات 

" الخاص بتسوية سياسية 6652"، والقرار الدولي رقم "0ي رسمي، على مقررات "جنيف من التفاف روسي وسور

 لألزمة السورية.

وفي ذات اإلطار، أكد اإلعالم السعودي كذلك على التزام الرياض باستمرار تقديمها للدعم العسكري والسياسي 

 للمعارضة السورية، حتى اإلطاحة بنظام الرئيس السوري بشار األسد.

اإلعالم السعودي لم يتجاوز حقائق الواقع؛ حيث قال ُكتَّاب رأي سعوديون إن الطريق الوحيد إلنجاح لكن 

المفاوضات مرتبط بمدى التزام القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها الواليات المتحدة وروسيا بمضامين البند 

ق عملية سياسية، وتأمين المساعدات الذي يدعو صراحة إلى وقف إطالق النار، وانطال 6652الخامس من القرار 

 اإلنسانية في المناطق المنكوبة.
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 :اإلعالم السعوديالخارجية في القضايا ثانيًا: 

بجانب ملف المفاوضات والتدخل العسكري الروسي في سوريا؛ حفلت الصحف السعودية، وكذلك  :سوريا-0

الصحوي، بتقارير عدة عن جرائم الحرب التي  القنوات الفضائية، سواء الرسمية أو حتى المحسوبة على التيار

ترتكبها القوات الجوية الروسية التي تحارب فوق سماء سوريا، والقوات النظامية، في حق المدنيين، في المدن 

 والقرى السورية الواقعة في حزام النار، واستمرار حصار المدن والقرى التي تتحصن فيها قوات المعارضة.

م كبير بعدد من الملفات المتعلقة بتركيا في إطار األزمة السورية، الملف األول التقارير كذلك كان هناك اهتما

اإلعالمية األمريكية والدولية، عن استعداد تركيا للتدخل العسكري في سوريا، وهذا االهتمام له ما يبرره 

داعي إلى تدخل عسكري بري فسوف يكون إسناًدا مهمًّا للموقف السعودي ال –لو تم  –بطبيعة الحال؛ حيث إنه 

في سوريا إلسقاط الرئيس السوري بشار األسد؛ إال أن الحكومة التركية نفت هذه التقارير، وقالت إنها لن تتحرك 

 بشكل منفرد في هذا اإلطار.

ألجواء التركية، ورد فعل حلف لالروسية  االختراقاتالملف الثاني التركي في إطار األزمة السورية، كان يخص 

 ناتو"، والذي رأى السعوديون أنه يجب أن يكون أكثر حسًما في هذا اإلطار."ال

 

كانت على رأس قائمة االهتمامات بعد األوضاع في سوريا، ويعود ذلك إلى التطورات المستجدة على  :اليمن -6

مة من العاص "َنِهم" القريبةمنطقة األرض، بعد نجاح القوات الموالية للرئيس هادي منصور، في االستيالء على 

اليمنية صنعاء، ولكن بعض المراقبين رأوا أن هناك حالة من التضخيم في هذا "اإلنجاز" باعتبار أن "َنِهم" تبعد 

كيلومتًرا، وهي نفس المسافة التي تقف عندها قوات هادي المدعومة من الرياض، منذ  53عن صنعاء حوالي 

في "تعز" التي ال تزال محاصرة من جانب الحوثيين، ولم  أشهر بعيدة، كما أنه لو كان هناك حسم؛ لظهر أثره

 ُتحسم معركتها بعد.

 

استمرت وسائل اإلعالم السعودية في ترديد التقارير الغربية التي تقول بأن هناك عدًدا كبيًرا من  :ليبيا-0

ول اإلقليمية، قيادات تنظيم "داعش" قد فرت من العراق وسوريا إلى ليبيا، وأن ذلك قد صار عامل تهديد للد

وفي هذا اإلطار، ركزت خلفيات التقارير اإلخبارية  وخصوًصا تونس وبلدان أفريقيا السمراء جنوب الصحراء.
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والمقاالت التي تناولت هذا األمر، على الحوادث األمنية الكبرى التي شهدتها بلدان مثل تونس ومالي وبوركينا 

 ه.فاسو، مؤخًرا، للتدليل على هذا الذي ركزت علي

كان هناك اهتمام بالتقارير التي تحدثت عن تقليص حدود محافظة األنبار غربي العراق، ذات  :العراق-2

الكثافات العربية السُّنِّية، ورأت مصادر سعودية، مثل "العربية" أن ذلك أحد أوجه االفتئات على واقع العرب 

 السُّنَّة في العراق.

 

وضاع عرب األحواز في جنوب غرب إيران، ومن بين ذلك تقارير عن اتهامات تكثفت المواد التي تتناول أ ـ إيران:5

عائالت أحوازية للسلطات اإليرانية بسرقة أعضاء أبنائهم المعتقلين بعد إعدامهم، وأكدت العائالت أن هذه 

 الجريمة تتم بناًء على فتوى مراجع "قم" في إيران دون علم العائالت أو موافقتها.

حات للباحث األحوازي في حقوق اإلنسان، عبد الكريم خلف، قال فيها إن النظام اإليراني يقوم كما تم نشر تصري

موافقة أو تسليم بإعدام السجناء بطريقة سرية ودون معرفة ذوي المعدوم، ثم يقومون بسرقة األعضاء دون 

م، 6305في أبريل من العام وأضاف بأن النظام استخدم هذا األسلوب بعد االنتفاضة التي جرت  الجثمان ألسرهم.

ضد نشطاء ومثقفين وشعراء ومعلمين أحوازيين، ولم ُتسلم جثثهم إلى ذويهم، ولم يعلن عن تاريخ ومكان 

 اإلعدام.

كان هناك انتقادات صريحة لتركيا هذا األسبوع في الصحف السعودية، وخصوًصا قناة "العربية"  تركيا: -2

وكانت هذه االنتقادات تتناول  نية، "الحياة" و"الشرق األوسط"، و"العرب".وموقعها اإللكتروني، والمصادر اللند

السياسات التركية في المجمل، وخصوًصا في الملف السوري، ويبدو أن الرياض كانت تأمل تجاوًبا أكبر من أنقرة 

 في خطواتها األخيرة، مثل "التحالف اإلسالمي" لمكافحة اإلرهاب.

انتهاكات الجيش التركي ما أسمته حول المشكالت الراهنة في جنوب شرق تركيا، وفكان هناك تقارير ومقاالت 

، وتم استخدام مصطلحات سلبية لوصف سلوك الجيش التركي في هذه المناطق، مثل "ترك في حق األكراد هناك

 الجثث في الشوارع" و"هدم المنازل على المدنيين"، وغير ذلك.

بي تجاه تركيا، في الترويج لوجهة النظر المصرية فيما يخص موضوع وبدا الموقف اإلعالمي السعودي السل

الوساطة السعودية لتحقيق المصالحة بين القاهرة وأنقرة، وهي الوساطة التي نفتها القاهرة، وأكدتها أنقرة، 

 .ولكنها فشلت في النهاية في تحقيق أهدافها
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كما لم تحَظ زيارة رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، إلى المملكة العربية السعودية، خالل هذا األسبوع، 

باهتمام وسائل اإلعالم السعودية، والتي كان من المفترض أن تكون محط اهتمام وسائل اإلعالم السعودية، 

ضمه إلى تحالفاتها منذ زمن طويل.إال أن المواقع  باعتبار أنها زيارة لرأس السلطة في بلد كانت الرياض تحاول

الصحوية السعودية، مثل "المسلم"، احتفت بأوغلو، وأبرزت ترحيب زوار بيت اهلل الحرام، به، كما أبرز تصريحات 

 للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن عدم جدوى المفاوضات السورية، بسبب السلوك الروسي باألساس.

 

إبراز دور الرياض في مكافحة "اإلرهاب"؛ حيث ، أبرزت وسائل اإلعالم السعودية، مقااًل لوزير تم  اإلرهاب: -7

، رد فيه على َمْن يتهمون السعودية بالتراخي في 6302 فبراير 0الخارجية، عادل الجبير في النيوزويك، يوم 

اإلرهاب العالمية، وهي التي كانت محاربة اإلرهاب، وفيه أوضح الجبير "الدور الحقيقي للرياض في مواجهة أزمة 

 هدًفا لتلك اآلفة من عدة جهات سعت لترويع السعوديين وزعزعة استقرار المملكة".

 ، وإيران.جبهات، وهي: "القاعدة"، و"داعش" 0وفي المقال، قال الجبير إن بالده تعرضت إلى عمليات إرهابية من 

تم استغالل الحادث لتشويه صورة السعودية أمام العالم، وأكد م، وقال إنه 6330سبتمبر  00وذكَّر الجبير بأحداث 

 أن بالده "تعمل على وقف التجنيد والتمويل والفكر الذي يغذي العنف واإلرهاب".

" تم تعميمه على وسائل اإلعالم والدوائر الدبلوماسية السعودية في بيانويبدو أن مقال الجبير كان بمثابة "

 اء فيه حاضًرا في عدد كبير من مقاالت ُكتَّاب الرأي السعوديين.هذا االتجاه؛ حيث كان ما ج

 

 :اإلعالم السعوديالداخلية في القضايا ثالثًا: 

لحادث مسجد "الرضا" الخاص بالشيعة في اإلحساء، صدىً كبير في اإلعالم السعودي، وتم اتهام "داعش"  كان-0

بالوقوف خلف هذا الحادث وغيره من الحوادث  –وكان االتهام للطرفين مًعا في بعض المقاالت  –وإيران 

 المماثلة التي سبقته في المملكة في األشهر األخيرة.

ومن بين المصطلحات المستخدمة في وصف إيران في هذا الصدد، "جمهورية إيران اإلرهابية، وأذرعها 

يين، وقالوا إن هدف الشيطانية في المنطقة"، والتي من بينها "داعش" بحسب بعض ُكتَّاب المقال السعود

مثل هذه العمليات، هو شق صف الجبهة الداخلية في المملكة، والدخول بها في نفق الطائفية، من خالل تأزيم 

 الموقف الداخلي والوصول به إلى مستوى المواجهة البينية.
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ذه الحوادث، وفي هذا اإلطار، كان هناك دعوات إلى إجراءات قانونية وسياسية أكثر حزًما في مواجهة مثل ه

ومن بين ذلك دعوة من قينان الغامدى في صحيفة "الوطن"، إلى وضع قانون "يجرم الطائفية والعنصرية 

والكراهية والتطرف والتشدد"، وكذلك قانون "يجرِّم كل من يوظف الدين مطية ألهداف سياسية، وكل من 

 يضع العداوة لإلسالم أو المذهب مبرًرا للقتل واإلجرام".

ذلك فرصة مهمة للدعوة لتوحيد الجبهة الداخلية، وتمتين أسس الوحدة الوطنية، وااللتفاف حول  كما كان

 القيادة الحالية للبالد.

على المستوى األمني للحدث، تم إبراز تصريح لمدير األمن العام السعودي، الفريق عثمان بن ناصر المحرج، 

تنفيذ خطة أمنية لحماية المساجد في جميع مناطق بشأن وجود تنسيق أمني مع وزارة الشؤون اإلسالمية ل

 المملكة، على مدار األسبوع.

 

 :اإلعالم السعوديالمصرية في القضايا رابعًا: 

مصير الوساطة السعودية بين مصر وتركيا، كانت محل اهتمام صريح في اإلعالم السعودي اللندني؛ حيث  -

متبادلة بين وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لندنية تصريحات نشرت "الشرق األوسط" ومصادر أخرى 

على خلفية زيارة رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو  –ونظيره المصري، سامح شكري، اعترف فيها أوغلو 

 بالوساطة السعودية، ورحب بها. –األخيرة إلى السعودية 

ي في أكثر من مناسبة، من بينها الدورة األخيرة كما أطلق تصريحات إيجابية تجاه مصر، وقال إنه التقى شكر

للجمعية العامة لألمم المتحدة، وأكد على أهمية استقرار مصر للعالم اإلسالمي وللقضية الفلسطينية، داعًيا 

 مصر إلى تبني مواقف إيجابية تجاه هذا الموقف التركي.

ش أوغلو، بأنه يجب أن "تؤخذ في سياقها أما وزير خارجية االنقالب، سامح شكري، فقد رد على تصريحات جاوي

الكامل، وال يتم التركيز على بعض ما قاله، والذي قد يوحي بتوجه إيجابي، ألنه في حقيقة األمر ال يمكن أن 

ا ، واإليجابي هنفي الشأن الداخلي المصريمرفوض ننظر إلى التصريحات إال في مجملها وما تضمنته من تدخل 

 أيًضا غير ذي جدوى".

ال شكري، خالل مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التشيكي لوبومير زاوراليك الذي زار القاهرة األسبوع وق

الماضي، إن "تصريحات وزير خارجية تركيا وما تضمنته من عالقات بين الشعَبْين المصري والتركي نؤكدها، 
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الوزير التركي في ما يتعلق بأن تكون  وهي عالقات وثيقة وتاريخية، وتتسم باإليجابية، وإن أية عبارات طرحها

هناك عالقات طبيعية بين البلَدْين نؤكده أيًضا، لكن السياق العام لتصريحات الوزير التركي وما تضمنته من 

 تدخل في الشأن الداخلي لمصر واالنقضاض على إرادة الشعب المصري هي تعليقات مرفوضة".

فتحي الشاذلي، مساعد وزير الخارجية السابق، وسفير مصر كما أبرزت الصحف السعودية تصريحات للسفير 

األسبق لدى تركيا، التي قال فيها، إن الحديث عن وساطة سعودية الستعادة العالقات بين مصر وتركيا "أمر 

يتردد منذ فترة، وأعتقد أنه يأتي في إطار التحضيرات التركية لمؤتمر القمة اإلسالمي المزمع عقده في أبريل 

 ".المقبل

وأضاف الشاذلي أن استعادة العالقات بين مصر وتركيا "أمٌر وارد جدًّا، إذا ما استجابت تركيا للمطالب المصرية 

يات تسليم الشخصالمعادية لمصر والتي تبث من األراضي التركية، وسمحت ب وقف بث القنوات الفضائيةومنها 

 ".صريحاتهم العدائيةووقف مسؤوليها تممن صدرت ضدهم أحكام قضائية، اإلخوانية 

وحول مشاركة مصر في القمة اإلسالمية المقبلة، قال: "ال توجد أزمة على اإلطالق، فهناك كثير من القمم ال 

يشارك فيها رئيس جمهورية، وإذا استمر الوضع بين البلدين على ما هو عليه فسيكون الحضور دون مستوى 

 القمة".

 عدد من المستجدات الداخلية في مصر على النحو التالي:بجانب هذا الملف، كان هناك اهتمام ب -

. واقعة العثور على جثة المواطن اإليطالي الذي كان مفقوًدا في مصر، وقد بدت عليه آثار تعذيب وطعنات، 0

وأبرزت بعض وسائل اإلعالم السعودية المحسوبة على التيار الصحوي، اتهامات موجهة لسلطات األمن 

وراء مقتله، على خلفية تقارير صحفية سابقة تناولت تصريحات لقيادات أمنية مصرية، حول المصرية، بأنها 

القبض على "أجانب" يقومون بتحريض العمال والمواطنين في مصر على التظاهر في الذكرى الخامسة لثورة 

 يناير.

عاء الحكومة اإليطالية وفي اإلطار، تناولت فضائيات سعودية، األخبار المتعلقة بتطورات الحدث، مثل استد

للسفير المصري في روما بشأن الحادث، ومغادرة وزيرة التضامن الدولي اإليطالية، ووفد استثماري إيطالي لمصر، 

مبكًرا بعد اإلعالن عن الحادث، ووصول وفد دبلوماسي وأمني إيطالي إلى مصر لمتابعة التحقيقات في الحادث، 

 لسيسي، لرئيس الوزراء اإليطالي، ماتيو رينزي، في الطالب اإليطالي.وعزاء قائد االنقالب، عبد الفتاح ا
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لصحيفة "إيل مانيفستو" التي  بن فهد العودة، أعاد نشر تقرير موقع "اإلسالم اليوم"، التابع للدكتور سلمان

ل بتصدر في روما، حول آخر مقال للشاب لقتيل جوليو ريجيني، وقالت الصحيفة اإليطالية إن ريجني كتبه ق

يصف المقال و اكم في مصر، وعبد الفتاح السيسي.يناير الماضي، وينتقد فيه النظام الح 65اختفائه يوم 

الصعوبات التي تواجه النقابات المستقلة في مصر في ظل حكم السيسي. ونشرت الصحيفة المقال في 

 صفحتها األولى تحت عنوان "الشاهد".

"يسيطر الرئيس عبد الفتاح السيسي على البرلمان المصري بأكبر  وكتب ريجيني في الفقرة األولى من مقاله:

ما يتعلق باحترام حرية عدد من أفراد الشرطة والجيش في تاريخ البالد وُتصنف مصر ضمن أسوأ الدول في

وقالت الصحيفة إن ريجيني "كان يخشى على حياته"، وقالت إنه لذلك، استخدم اسًما مستعاًرا في  التعبير".

 قال، وفي مقاالت سابقة انتقد فيها أيًضا حكومة السيسي، رغم أن ريجيني لم يشر ألي تهديد محدد.هذا الم

 وأضافت الصحيفة: "ال نعرف من اغتاله ولماذا؟، لكننا نطالب بمعرفة الحقيقة".

هالوي . الحدث الثاني األبرز الذي كان في اإلعالم السعودي، فيما يخص الشأن المصري، هو أحداث أولتراس أ6

بعض وسائل  بورسعيد، وكيفية تعامل السيسي مع الحادث. إستادمختار التتش، في ذكرى حادث  إستادفي 

اإلعالم السعودية الصحوية، فسَّرت مواقف السيسي التي اعتمدت التهدئة مع األولتراس، بأنه في موقف 

لف، وفي ملف الرسام الصحفي ضعيف، وبأنه يستشعر خطًرا على نظامه، ولذلك لجأ إلى التهدئة في هذا الم

والناشط إسالم جاويش، الذي اعتقلته سلطات األمن المصرية، قبل أن تطلق سراحه من دون توجيه أية 

 اتهامات له، ووَصف السيسي له بأنه "بمثابة ابني".

ر، مصبالنسبة للسلطة الحاكمة في  –ربما  –اعتقال جاويش وأزمة األولتراس، أتت ببعض النتائج اإليجابية 

بسبب الطريقة التي تعامل بها السيسي وإعالمه معها، ولكن تبقى دالالت هذه التهدئة قائمة في صدد 

 إحساس النظام بالمخاوف المشار إليها سلًفا.

. األوضاع األمنية في مصر، حملت مركزها المعتاد في اهتمامات اإلعالم السعودي، سواء العام أو الصحوي؛ 0

رات األوضاع في العريش وشمال سيناء، وحادثة البويطي األخيرة؛ حيث أحبطت القوات حيث أبرز كالهما، تطو

المسلحة المصرية محاولة لتهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود الغربية، في عملية ُقِتَل فيها ضابط وضابط 

 صف من القوات المسلحة.
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دث الرسمي باسم اإلخوان المسلمين، . اهتمت بعض وسائل اإلعالم السعودية، بتصريح لمحمد منتصر، المتح2

بأن الجماعة بدأت إجراءات لتعديل الئحتها الداخلية، استجابة لدعوة وجهها رئيس االتحاد العالمي لعلماء 

 المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي، ضمن مبادرته للمصالحة الداخلية.

المصرية، مثل األحوال االقتصادية . إلى ذلك، اهتمت المصادر السعودية بملفات تقليدية في السياسة 5

المتردية، ودور اإلعالم المصري السلبي في العالقات بين البلدين، والموقف المصري الذي لم يزل بعد غير 

واضح، فيما يخص الحرب في اليمن، وحجم المشاركة المصرية في الحرب هناك، واألوضاع المعيشية للمواطن، 

ا بصدد تسليم حاملَتْي المروحيات "ميسترال" التي اشرتها مصر بقرض وملف سد النهضة، وإعالن فرنسا أنه

 سعودي، الصيف المقبل.

 في اإلعالم السعودي:األوزان النسبية لهذه القضايا  والجداول واألشكال التالية توضح

 (0الجدول رقم )

 ايا الخارجية في اإلعالم السعوديالقض

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %3.0 60 مرتفع جدًّا "0فشل مفاوضات "جنيف  0

 %7.6 63 مرتفع العمليات الروسية فوق سوريا 6

 %7.7 66 مرتفع جدًّا األوضاع اإلنسانية في سوريا 0

 %7.6 63 مرتفع الملف التركي 2

 %7.7 66 مرتفع جدًّا الحرب في اليمن 5

 %7.6 63 مرتفع األزمة في ليبيا ]الصخيرات/ "داعش"[ 2

 %2.3 07 مرتفع الحرب على "داعش" 7

 %7.6 63 مرتفع الشيعية –الفتنة السُّنِّية  3

 %5.2 05 متوسط إلى مرتفع األوضاع في العراق 7

 %7.2 60 مرتفع السياسات اإليرانية في اإلقليم 03

 %2.7 00 متوسط ملف األحواز 00

 %5 02 متوسط المهاجرون غير الشرعيين من مناطق األزمات 06

 %2.5 03 مرتفع مكافحة اإلرهاب ودور السعودية فيها 00

 %2.5 03 مرتفع السياسات األمريكية في الشرق األوسط 02

 %2.7 00 متوسط االنتخابات التمهيدية للرئاسة األمريكية 05

 %033 673 اإلجمالي:
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 (0الشكل رقم )

 
 

 (6الجدول رقم )

 السعوديايا الداخلية في اإلعالم أبرز القض

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %66.2 03 مرتفع جدًّا مكافحة اإلرهاب والتطرف 0

قضية الفتنة بين السُّنَّة والشيعة وتوحيد الجبهة  6

 الداخلية

 %03.3 65 مرتفع

 %07.5 62 مرتفع األوضاع االقتصادية 0

 %63.0 67 مرتفع الخدمات العامة والرقابة على الوظيفة العمومية 2

 %03.3 65 مرتفع ملف الشباب 5

 %033 000 اإلجمالي:

 

 

Series1

0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%

10.00%

القضايا الخارجية وأوزانها النسبية
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 (6الشكل رقم )

 
 

 (0الجدول رقم )

 القضايا المصرية في اإلعالم السعودي

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %03.7 02 مرتفع العالقات المصرية التركية والوساطة السعودية 0

 %3.7 00 متوسط الحرب في اليمنالموقف المصري إزاء  6

 %2.7 03 متوسط سياسات مصر في اإلقليم 0

 %2.7 03 متوسط اإلعالم المصري  2

 %03.7 02 مرتفع مقتل الطالب اإليطالي 5

 %3 06 متوسط ملف سد النهضة 2

 %00.0 07 مرتفع األوضاع األمنية في سيناء وغيرها 7

 %03 05 متوسط إلى مرتفع خوان المسلمين في مصر أزمة اإل 3

 %7.0 00 متوسط األوضاع االقتصادية والمعيشية 7

 %03.7 02 مرتفع أزمة األولتراس 03

 %7.0 02 متوسط إلى مرتفع األوضاع السياسية العامة في مصر وأزماتها 00

 %033 053 اإلجمالي:
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 (0الشكل رقم )

 
 

 اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسية:خامسًا: 

 تصعيد خطاب سلبي، باستثناء المواقع الصحوية. تركيا:. 0

 االستمرار في تصعيد الخطاب السلبي. إيران:. 6

 تراجع في مستوى الخطاب السلبي، ولكنه يظل سلبيًّا. الواليات المتحدة:. 0

 استمرار في التصعيد السلبي. روسيا والدور في سوريا والشرق األوسط:. 2

استمرار في المواقف السلبية، باستثناء المواقع  إلسالم السياسي والربيع العربي:اإلخوان المسلمون وا. 5

 الصحوية.

 محايد أو إيجابي بحسب المصدر، باستثناء المواقع الصحوية. مصر:. 2
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 االستنتاجات:سادسًا: 

. يظل الموقف السعودي من األوضاع في مصر رهينة بعدد كبير من المخاوف المتعلقة بإيران على المستوى 0

الخارجي، وباإلخوان المسلمين وقضية التغيير، على المستوى الداخلي، ولذلك؛ فإن الحاجة إلى الدولة المصرية 

لك سلمان اإلصالحي، بفعل عدد من بصورتها الحالية؛ تبقى أكيدة بالنسبة للرياض، مع تنحي مشروع الم

الضغوط الداخلية والخارجية، ونجاح النظام المصري في تفعيل قنوات اتصال قديمة مع أطراف نافذة مقربة 

 من نظام المخلوع حسني مبارك، في اإلدارة السعودية، ألجل تأكيد مواقف الرياض في دعم القاهرة.

لتدخل العسكري في سوريا، وهو كالم ال أساس له، والقرار التركي . ثار الكثير من الحديث حول نوايا تركية ل6

اإلجراءات ف أصاًل في هذا األمر، تأخر، وهو أحد أوجه االنتقادات الموجهة للقيادة التركية في الوقت الراهن.

ي حلب، ف الروسية والسورية جوًّا وبرًّا، قضت على الكثير من إمكانيات التواصل بين تركيا والفصائل المعاِرضة

كما أن الجيش التركي متورط في حرب حقيقية في مناطق األكراد، ولذلك لن يكون بمقدوره أن يتدخل عسكريًّا 

وهو وضع شارك األمريكيون  .في سوريا، ضد األكراد المسيطرين على المناطق السورية المجاورة للحدود التركية

 .وعة على األمن القومي التركيفيه، وليس الروس فحسب، وهو ما سوف يكون له تبعات مر

 


