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 تمهيد:

التي في االعالم السعودي إلشارات ، وخالله برزت بعض ا3102يناير  32و  32يغطي هذا التقرير الفترة بين 

، ومقارنتها مع أزمة اليمن في الستينيات، مع بعض 3102 اليمنتناولت قضية المشاركة المصرية في حرب 

االنتقادات غير الظاهرة بشكل صريح، للموقف المصري من المشاركة العسكرية في اليمن؛ حيث ال تزال القاهرة 

 مترددة في المشاركة البرية، والتي تطلبها السعودية بشدة.

  32األمنية في مصر، على خلفية الذكرى الخامسة لثورة كما كان هناك بعض االهتمام باألوضاع السياسية و

يناير، وتفاوتت المواقف والتقديرات، بتفاوت وتباين نوعية المصدر، بين ما هو ُموجَّه من جانب الحكومة 

السعودية، وبين ما هو تابع للتيار الصحوي ورموزه، وخصوًصا فيما يتعلق بتقييم الموقف من القوى الثورية 

 الحتجاجية في مصر، بين إيجابي وسلبي، وكذلك تعضيد احتمال اندالع ثورة جديدة في مصر.واألعمال ا

التوترات األمنية في شمال سيناء، والتي تصاعدت في اآلونة األخيرة، كانت محل اهتمام بجانب أزمات كذلك 

ة، على مستوى المواقع أخرى يواجهها النظام المصري الحالي، مثل أزمة سد النهضة، وكذلك األوضاع االقتصادي

 الصحوية السعودية.
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 ي:اإلعالم السعود القضايا البارزة في تناولأواًل: 

 على المستوى السياسي الخارجي:)أ( 

كان االهتمام األكبر، منصبًّا على شبكة القضايا اإلقليمية المرتبطة ببضعها البعض، ومن خالل العينة التي  -0

أخذها التقرير، من مواد المصادر السعودية؛ فيمكن القول إن الملف السوري بمشتمالته استحوذ على ما نسبته 

"العربية الحدث"، على سبيل المثال؛ فإن  فعلى مستوى قناةلمواد التي تمس الشؤون الخارجية. من ا 21%

هناك نشرات وفقرات إخبارية كاملة، كانت تقتصر فحسب على تناول التطورات السورية، والسياسات اإليرانية 

 في المنطقة.

اإلعالم السعودي توجيه اهتمام أكبر لألوضاع الداخلية في إيران؛ حيث بدأت مصادر عدة في تناول  بدأ -3

سي اإليراني الداخلي ومشكالته، واإلعالء من شأن "األزمة" بين المحافظين وما ُيعَرف بالتيار المشهد السيا

وكان التركيز هذا األسبوع في هذا المجال على انتخابات مجلس الخبراء اإليراني، وهو اإلصالحي في إيران. 

نة الدستور لحوالي ثمانين المسؤول عن اختيار المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية، واستبعاد مجلس صيا

بالمائة من المتقدمين لالنتخابات، وغالبيتهم من اإلصالحيين، وكانت من بينهم حسن الخوميني، حفيد مفجر 

وهو ما كان مجااًل للكثير من اللمز من قناة مزاعم طهران بشأن نظامها الثورة اإليرانية، آية اهلل الخوميني، 

لى ما تداولته الهيومان رايتس ووتش بشأن تجنيد إيران آلالف األفغان كما كان هنا تركيز ع !الديمقراطي

 المقيمين في إيران بشكل غير قانوني، للقتال في صفوف الحرس الثوري، وفي سوريا.

يناير، مع كل من الملك سلمان  32المحادثات التي أجراها وزير الخارجية األمريكي جون كيري في الرياض،  -2

زير الخارجية عادل الجبير، كانت الفتة فيما صرح به الوزير األمريكي، ويعكس حالة األزمة في بن عبد العزيز، وو

خيرة بالتخلي عنها لحساب العالقات بين الرياض والدول الخليجية بشكل عام، وبين واشنطن، وسط اتهامات لأل

 دافع عنها".ن بالده سوف تقف إلى جانب دول الخليج وتفلقد قال الوزير األمريكي إإيران. 

وفسر البعض هذه التصريحات بأنها إعادة من الواليات المتحدة للتأكيد على التزاماتها تجاه المنطقة، وتناولت 

 ،إيران وروسياتقودها الرياض مع دول خليجية أخرى ضد الحرب النفطية التي بعض المصادر السعودية في هذا 

وأنها كانت وسيلة ضغط جيدة على واشنطن لمنعها من تنفيذ ، النفط الصخريوضد الشركات العاملة في مجال 

 مخططاتها لالنسحاب من الشرق األوسط.
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أبرزت وسائل اإلعالم السعودية المظاهرات التي نظمتها أوساط إيرانية معارضة خالل زيارة الرئيس ـ 2

 اإليراني، حسن روحاني إلى العاصمة الفرنسية باريس.

افحة "داعش"، وهو بدوره كان ملفًّا متنوع االتجاهات؛ حيث خرجت جبهة كان هناك اهتمام بملف مك -4

محاربة التنظيم من حدود سوريا والعراق، إلى ليبيا، وذلك بعد تصريحات ومواقف لكل من الرئيس األمريكي 

لفريق باراك أوباما ووزير دفاعه، آشتون كارتر، حول معركة تحرير الموصل "هذا الصيف"، وبأن أوباما قد أوعز 

األمن القومي التابع للبيت األبيض، البحث في كيفية مواجهة تنظيم "داعش" هناك قبل أن يستفحل أمره، 

 ويحوِّل ليبيا إلى بؤرة جديدة للتنظيم كما في العراق وسوريا.

بيا؛ ي ليوبالرغم من أن البنتاجون األمريكي قد ذكر أنه ال توجد إلى اآلن قرارات بالتعامل العسكري مع األوضاع ف

إال أن وسائل إعالم سعودية عدة اهتمت بما قالته وزارة الدفاع األمريكية من أنها تراقب األوضاع بدقة في 

ليبيا، وكذلك بتصريح للخارجية اإليطالية من أن روما تدعم عملية عسكرية واسعة في ليبيا الستئصال تنظيم 

 ليمن."داعش"، وكأن التجربة قد نجحت في سوريا والعراق أو ا

متابعة الحالة السياسية العامة في تونس، وتبعات األزمة الراهنة في حزب "نداء تونس" الحاكم، وهل من  -2

الممكن أن تقود االستقاالت األخيرة فيه إلى أن تؤول السلطة إلى حركة النهضة اإلسالمية، بعد أن تحول نداء 

 اب المستقيلين بالفعل لكتلة نيابية جديدة.تونس إلى حزب أقلية في البرلمان التونسي، وتأسيس النو

فيما يخص تركيا، كان هناك اهتمام بالموقف التركي الرافض لدخول قوات الدفاع الديمقراطي الكردية  -2

لمفاوضات جنيف، وانتقدت بعض الصحف السعودية ذلك، وحملت ضمًنا، تركيا وأطراف إقليمية أخرى، 

 مسؤولية تعطل مفاوضات جنيف.

ا، كانت ذكرى الثورة المصرية، واضطرابات تونس فرصة مهمة أمام وسائل اإلعالم السعودية لشن أيًض -7

المزيد من الهجوم على الربيع العربي والثورات الشعبية، والتأكيد على رسائل بعينها، سواء تجاه الثورات 

ين، وهي كلها كانت رسائل الشعبية، ورغبات الشعوب في التغيير، أو ضد اإلسالم السياسي واإلخوان المسلم

سلبية وحافلة باتهامات للربيع العربي بأنه قاد إلى فوضى، وبأن اإلخوان المسلمين وجماعات اإلسالم 

 السياسي؛ ال تعمل إال لمصالح ذاتية تخصها، وليس لمصالح الشعوب.
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ين آلخر في أوروبا وأفريقيا ، تم الربط بين هذه األمور وبين العمليات اإلرهابية التي تحدث من حإلطاروفي هذا ا

جنوب الصحراء، كما وقع في مالي والكاميرون في األيام األخيرة؛ حيث يتم التأكيد في بعض التقارير والمقاالت 

 على دور "الفوضى" التي أوجدها الربيع العربي، في هذه الحالة من عدم االستقرار التي تجتاح العالم كله!..

 

 على المستوى الداخلي:)ب( 

درجة كبيرة في اإلعالم السعودي، بعد االنتقادات التي بالتركيز على نشاط األمير محمد بن سلمان،  تراجع

واجهها األمير قي الكثير من األوساط العالمية في األسابيع األخيرة، والتقارير التي أشارت إلى صراع خفي على 

 داخلية.السلطة بينه وبين األمير محمد بن نايف، ولي العهد ووزير ال

 

 في االعالم السعوديالقضايا المصرية ثانيًا: 

الكالم األبرز في اإلعالم السعودي عن مصر في األسبوع المنصرم ركز على قضية العالقات بين البلدين،  -0

وكان من الواضع في هذا الصدد، تركيز بعض ليمية، كعامل إسناد ودعم للرياض. ودور مصر في األزمات اإلق

االت السعوديين على الدور المطلوب من مصر في حرب اليمن، وتذكير القاهرة بدورها السابق في ُكتَّاب المق

 اليمن، والفارق بين أزمة اليمن في الستينيات وبين األزمة الراهنة هناك.

بتصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري،  –على المستوى اإلخباري  –ولذلك ركزت المصادر السعودية 

القاهرة دعم ، قبل أيام، التي أكد فيها على في اإلماراتللمجموعة الوزارية العربية، اجتماع شاركته في خالل م

 ."النظاممع وليس ، تقف مع الشعب السوري"مصر ، وأن ضد التدخالت اإليرانيةللرياض 

يناير  01المنعقد يوم مجلس وزراء الخارجية العرب لبموجب قرار قد ُشكَِّلت المجموعة الوزارية العربية وكانت 

الماضي لمتابعة تطورات األزمة السعودية اإليرانية، ومكلفة ببحث موضوع التدخالت اإليرانية في الشؤون 

 العربية ورفع توصيات في هذا الشأن للدورة القادمة للمجلس.

 الرياض والمصالحة بين القاهرة وأنقرة: -3

الملف الثاني األبرز الذي تناولته بعض المصادر السعودية يتعلق بدور الرياض في محاولة تحقيق مصالحة بين 

م أن تسلومن الُمفترض أبريل القادم، في شهر التي تستضيفها تركيا  القمة اإلسالميةالقاهرة وأنقرة قبل 

 القاهرة رئاستها للعام الجاري إلى أنقرة.
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كشفت يوم األربعاء الماضي عن فشل الوساطة السعودية في ظل تمسك القاهرة وأنقرة سعودية المصادر ال

بعدم تدخل أنقرة في الشأن الداخلي بشروطهما الستئناف العالقات؛ حيث فرضت القاهرة شروًطا تتعلق 

ة م كافتسلي، وانظام شرعي منتخب ديمقراطيًّباعتبار أنها لمصر، والتعامل مع السلطة القائمة في البالد 

القيادات اإلخوانية المطلوبة لجهات األمن أو الصادر بحقهم أحكام قضائية، وغلق القنوات الفضائية األربعة 

 ا.من تركي بثُّالتي تُ مؤيدة للشرعية ال

شروط لعودة العالقات، تتمثل في: إطالق سراح الرئيس محمد مرسي، وإلغاء أحكام  4اما أنقرة فقد فرضت 

وعدم اعتبار اإلخوان ، ياسيينالسسجناء الوإطالق سراح المسلمين،  أنصار جماعة اإلخوانت وقيادااإلعدام بحق 

، وهو ما اعتبرته القاهرة بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية، وأحزاب اإلسالم السياسي تنظيمات إرهابية

 ويعكس رؤية غير واقعية لألوضاع في مصر، وفق المصادر السعودية.

ووقف الجانب التركي على إغالق القنوات الفضائية أن تدخالت سعودية قادت إلى موافقة  وذكرت هذه المصادر

، انيًّموالتعامل مع السلطة القائمة في مصر، لكنها رفضت تسليم المطلوبين أ، التصريحات المعادية للقاهرة

 .في السجون المصرية تمسكت باإلفراج عن السجناء السياسيينكما 

على إطالق سراح السياسين غير الُمدانين في أعمال إرهابية أو أحداث عنف، كما القاهرة وافقت في المقابل، 

من  تبرأوافقت على إلغاء التصنيف اإلرهابي لألحزاب والجماعات شريطة إعالن مراجعات أو إعالن موقف ي

 .العنف واإلرهاب

اسم الخارجية حيث وصف المتحدث إال أن تصريحات مضادة لخارجية البلدين، أشارت إلى تعثر هذه المفاوضات؛ 

 في الشأن تدخل غير مقبول"، وهو ما وصفته القاهرة بأنها "النقالبية"االسلطة القائمة في مصر بـ التركية

 .المصري"

ا أوساط رجال األعمال في البلَدْين، بشأن ضرورة أن هناك ضغوًطا تمارسه –كذلك  –المصادر السعودية ذكرت 

 .نهماعودة العالقات بي

معية رجال األعمال األتراك "جلـ ااجتماًعيناير،  32استضافت السبت الماضي، الالفت في ذلك أن القاهرة 

جرت حيث م؛ حيث 3102، في محمد مرسيالنقالب على الدكتور منذ اللمرة األولى ، "تومياد" "والمصريين

 .ل تفعيل االستثمارات التركية في مصربُ ُسمناقشات حول 
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اإلعالم المصري وأحواله، كان حاضًرا في تناوالت اإلعالم السعودي، باعتبار وجود أطراف تحاول الوقيعة  -2

بين الطرفين، وكان هذا الخطاب عاليا بالتوازي مع خطاب مماثل من جانب بعض المسؤولين المصريين، الذين 

محاوالت بعض اإلعالم المحسوب على أطراف معينة "في إشارة لإلخوان المسلمين" لن ينجح في أكدوا أن 

 المصرية. –تعكير صفو العالقات السعودية 

فيما يخص ذكرى ثورة يناير، مرت ضعيفة في المصادر السعودية، ولكن الغالب فيما تم نشره، الرأي السلبي  -4

، وتأييد السلطة الحاكمة، ولكن مع التأكيد على وجود مشكالت عدة ألية احتجاجات أو ثورات جديدة في مصر

تواجه النظام الحالي في مصر، تجب عليه معالجتها، مثل الوضع االقتصادي وقضية المصالحة الداخلية، وكان 

 هناك تشديد من بعض المصادر السعودية حول هذا األمر.

مقاالت لُكتَّاب مصريين في ذكرى ثورة يناير، ومن بين هذه  في هذا اإلطار، صحيفة "الرياض" و"الحياة" اللندنية

"، أكد فيها على !الحفاظ على الدولة أوجب من النزاعات الموهومة المقاالت، مقال لحسن المصطفى، بعنوان: "

أهمية الحفاظ على الدولة، على حساب أية خصومات داخلية بين األنظمة والمجموعات السياسية واالجتماعية 

 الموجودة فيها، والمعنى واضح بطبيعة الحال.

في التطورات المتعلقة بأزمات النظام في مصر، كان هناك اهتمام من جانب المصادر السعودية المحسوبة  -2

على التيار الصحوي، بتقارير تتعلق ببدء كل من إثيوبيا والكيان الصهيوني بالعمل على تدعيم عالقات 

الطرَفْين، وفسَّرت مصادر سعودية ذلك، بأنه تحسًبا لتصاعد األزمة بين مصر التعاون العسكري فيما بين 

 وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

"الشرق األوسط" اللندنية، نشرت يوم التاسع والعشرين من يناير، خبًرا مفاده أنه قد تم إلقاء القبض على  -2

شرم الشيخ، في واقعة سقوط الطائرة  فني من شركة "مصر للطيران" وبعض عناصر الشرطة العاملة في مطار

 الروسية فوق سيناء قبل أشهر، وهو ما نفته "مصر للطيران" ووزارة الداخلية المصرية.

األوضاع األمنية المتدهورة في شبه جزيرة سيناء، كانت محط اهتمام للمصادر اللندنية والصحوية، ومالت  -7

حوادث التي باتت متكررة، بما يعزز من رسالة عدم االستقرار المصادر الصحوية إلى التأكيد على دالالت هذه ال

 في مصر.
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اإلغالق المصري المستمر لمعبر رفح، كان كذلك حاضًرا في اهتمام المواقع والمصادر الصحوية، وكان محط  -8

انتقاد كبير، خصوًصا مع تزامنه مع قطع خطوط الكهرباء المصرية الموصلة إلى قطاع غزة، مما فاقم من 

 عاناة أهالي القطاع في هذا الشتاء.م

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

 المصري في اإلعالم السعودي:

 

 (0الجدول رقم )

 القضايا الخارجية في اإلعالم السعودي وتوزيعاتها النسبية

 

 النسبة دد الموادع الوزن النسبي القضية م

 %01.2 38 مرتفع جدًّا مفاوضات جنيف السورية 0

 %01.2 38 مرتفع جدًّا األوضاع اإلنسانية في سوريا 3

 %2.3 32 مرتفع الدور الروسي في سوريا 2

 %8.8 34 مرتفع السياسة األمريكية في الشرق األوسط 4

 %2.2 32 مرتفع الحرب في اليمن 2

 %2.2 37 مرتفع جدًّا في اإلقليم السياسات اإليرانية 2

 %2.2 32 مرتفع الشأن اإليراني الداخلي 7

 %2.2 02 متوسط إلى مرتفع الحرب على "داعش" في العراق 8

 %8.0 33 مرتفع األزمة الليبية  2

 %2.2 02 متوسط أزمة المهاجرين والالجئين غير الشرعيين 01

 %2.2 02 متوسط العالقات مع تركيا 00

 %2.2 08 متوسط الذكرى الخامسة للربيع العربي 03

 %011 372 اإلجمالي:

 



 

 

السعوديتحليل اتجاهات اإلعالم        8   30 يناير 1026  

 

 (0الشكل رقم )

 
 

 (3الجدول رقم )

 أبرز القضايا الداخلية في اإلعالم السعودي وتوزيعاتها النسبية

 

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %38.2 22 مرتفع األوضاع السياسية الداخلية 0

 %30.8 27 مرتفع جدًّا االقتصادية وأداء القطاعات المختلفةاألحوال  3

 %38.2 22 مرتفع ملف اإلرهاب والتطرف واألوضاع األمنية 2

 %31 24 مرتفع الخدمات العامة والرقابة 4

متوسط إلى  القطاع الصحي 2

 مرتفع

32 07.0% 

 %011 071 اإلجمالي:

 

0.00%
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12.00%

القضايا الخارجية وتوزيعاتها النسبية



 

 

السعوديتحليل اتجاهات اإلعالم        9   30 يناير 1026  

 

 (3الشكل رقم )

 
 

 (2الجدول رقم )

 المصرية في اإلعالم السعوديالقضايا 

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %02.8 32 مرتفع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير 0

 %00.4 08 متوسط ملف اإلعالم 3

 %2.2 02 متوسط أزمة سد النهضة 2

 %02.3 34 مرتفع األوضاع السياسية العامة في مصر 4

 %01.0 02 متوسط والمعتقلينملف حقوق اإلنسان  2

 %2.2 01 طفيف إلى متوسط حصار غزة 2

 %03.7 31 متوسط إلى مرتفع األوضاع األمنية في شبه جزيرة سيناء 7

 %2.2 02 متوسط العالقات المصرية السعودية 8

 %2.2 02 متوسط ةالعالقات المصرية التركية ودور المصالحة السعودي 2

 %011 028 اإلجمالي:

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

األوضاع السياسية الداخلية

األحوال االقتصادية وأداء القطاعات المختلفة

ملف اإلرهاب والتطرف واألوضاع األمنية

الخدمات العامة والرقابة

القطاع الصحي

القضايا الداخلية وأوزانها النسبية



 

 

السعوديتحليل اتجاهات اإلعالم        10   30 يناير 1026  

 

 (2الشكل رقم )

 

 
 

 :اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسيةثالثًا: 

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

 االستمرار في تصعيد الخطاب السلبي. إيران:. 3

 االستمرار في تصعيد الخطاب السلبي. الواليات المتحدة:. 2

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

ة، باستثناء المواقع سلبياستمرار في المواقف ال :والربيع العربي اإلخوان المسلمون واإلسالم السياسي. 2

 الصحوية.

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

16%

11%

9%

15%10%

6%

13%

10%

10%

القضايا المصرية وأوزانها النسبية

ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير

ملف اإلعالم

أزمة سد النهضة

األوضاع السياسية العامة في مصر

ملف حقوق اإلنسان والمعتقلين

حصار غزة

األوضاع األمنية في شبه جزيرة سيناء



 

 

السعوديتحليل اتجاهات اإلعالم        11   30 يناير 1026  

 

 الخالصة:

 ،رتها، ولم تتغير خريطة التحالفاتاألسبوع المنصرم في نفس دائ. استمرت االتجاهات العامة لألحداث خالل 0

وإن بدا من الواضح تعمُّق دائرة الصراع في الشرق األوسطـ، مع وصولها إلى نقطة الال عودة، كما أوضحت 

" بشأن األزمة السورية، والذي كان آخر ما تم فيه، تأجُّل وصول وفد 2العراقيل الموضوعة أمام مؤتمر "جنيف 

يناير، مع إعالن المعارضة السورية أن الوفد ال يملك صالحية  21مصغَّر" عن المعارضة السورية، حتى السبت "

 اتخاذ قرار.

، في مقابل إقصاء شبه كامل في نفس االتجاهات القائمة عليها. العالقات المصرية السعودية مستمرة 3

األمل في أن تتمكن من تذليل عقبات المصالحة  لم تفقد –كما يبدو  –لإلخوان من الصورة، ولكن السعودية 

المصرية التركية، بالشكل الذي يمكِّن الرياض من تشكيل التحالف السُّنِّي الذي تريده في المنطقة، في مواجهة 

إيران، ولكن حتى ولو تحقق ذلك؛ فإن السلوك السعودي يشير إلى اإلخوان في ذلك الوقت سوف يكونون خارج 

 ادلة.حسابات هذه المع

أن النظام االنقالبي في مصر، قد حقق  –االعالم السعودي من خالل تقارير  –. أبرزت الذكرى الخامسة للثورة 2

نجاًحا وقتيًّا، وبات أقرب إلى االستقرار في الوقت الراهن، مع كون ما يواجهه حالًيا، هو عنف صرف، يتصل 

 .ا لهن تأييًدا داخليًّا وخارجيًّبملف اإلرهاب، وهو ما يضم


