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ين الفترة ب المشهد السعودي، كما تناولتها وسائل اإلعالم السعودية، خالل طوراته  تأليتناول التقرير عرضًا 

 ، وذلك على النحو التالي:1122مارس  21و 21

 

 حدث األسبوع: االنسحاب الروسي:أواًل: 

االنسحاب الروسي "المفاجئ" من سوريا؛ اهتمام ُكتَّاب الرأي والتقارير اإلخبارية والتحليالت، بنفس نسبة شغل 

تباينت الرؤى و السعودية.شغله لتصريحات وزير الخارجية، عادل الجبير، والدوائر السياسية والدبلوماسية 

الموقف الرسمي، والذي  –بطبيعة الحال  –المطروحة في اإلعالم السعودي حول هذا الحدث، ولكن غلب عليها 

رحب بالخطوة، وأكد على أنه من شأنها تحسين الموقف التفاوضي في جنيف، وأن الخطوة الروسية سوف تقود 

 ارضة خالل المفاوضات.النظام السوري إلى تقدي  بعض التنازالت للمع

ولكن بعض التحليالت التي وردت في التقارير المطولة والمقاالت في المصادر اللندنية، ركزت على جوانب أخرى 

 للموضوع، ومن بينها:
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مليون دوالر خالل األشهر الخمسة  051العامل االقتصادي على القرار الروسي؛ حيث أنفقت روسيا حوالي  أثر-2

سوريا، وفي ظل تراجع أسعار النفط، والعقوبات الغربية على موسكو في الملف األوكراني؛  على العمليات في

 فإن موسكو فضلت عدم االستمرار في استنزاف قدراتها االقتصادية والعسكرية.

نوَّه إلى أن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها في سوريا، وأن ذلك يعود إلى خالفات مع حليَفْيها  البعض-1

ْين في األزمة، طهران ودمشق، بشأن مصير الرئيس السوري بشار األسد، وشكل الدولة الروسية، وأشاروا الرئيسيَّ

إلى أن موسكو ترى أن تمسك طهران ودمشق بمسألة بقاء األسد، أطال األزمة، وبالتالي؛ فهو يحملها أعباء 

 ت الحالية في جنيف، بهذه الخطوة.سياسية واقتصادية، فرأت الضغط على األسد لتقدي  تنازالت في المفاوضا

بعض اآلراء األخرى، إلى أن روسيا حققت الكثير من أهدافها من العملية العسكرية في سوريا، وأن ـ ذهبت 3

قرار الرئيس الروسي فالديمير بوتين، جاء بهدف الضغط على األسد لتليين موقف الحكومة السورية في 

 ئي.جنيف، وهو ما جرى فعاًل، ولكن بشكل جز

يعني متاعب  –للمفارقة  –ول  يكن الملف التركي غائًبا، بل وكان أساسيًّا؛ حيث إن إضعاف موقف األسد 

بالنسبة لتركيا، وهو ما حدث بالفعل؛ حيث إن تركيا تتمسك بوحدة الدولة السورية، ألن البديل الفيدرالي، 

 مر خطر لألمن القومي التركي.بالمائة من حدودها، وهو أ 55يعني دولة كردية مالصقة ألكثر من 

 أقوى التياراتكما أن طبيعة أكراد تركيا مختلفة عن أكراد العراق؛ حيث إن االتحاد الديمقراطي الكردستاني، 

األكراد السوريين؛ هو امتداد لحزب العمال الكردستاني التركي، وتالصق مناطق سيطرة ونفوذ السياسية بين 

 ا لتركيا.عبر الحدود؛ يعني تقسيًما فعليًّ

كما كانت اآلفاق المستقبلية لألزمة السورية حاضرة لدى المحللين السعوديين، والُكتَّاب األكراد والشوام في 

المصادر السعودية اللندنية، وبالرغ  من التباين الحاصل في هذا اإلطار؛ إال أنه كان هناك شبه إجماع على أن 

في ظل إصرار األسد على البقاء في الحك ، وعدم التنحي بعد تشكيل األزمة السورية لن ُتحل في القريب العاجل، 

 ".2-جنيفهيئة الحك  االنتقالي وفق مقررات "

في اإلطار السابق، وعلى وجود الحدث في اإلطار الزمني األخير إلعداد التقرير؛ اهتمت المصادر السعودية، وخصوًصا 

ر الساعة، بإعالن جماعات كردية سورية نظاًما فيدراليًّا في الفضائية ومواقع الصحف التي يت  تحديثها على مدا

محافظة الحسكة، شمال شرق المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا، وذلك خالل اجتماع عقد في مدينة رميالن في 

 .(1) اإلعالنكما كان هناك اهتمام بإبراز ردود الفعل التركية واألمريكية التي رفضت بالكامل هذا  البالد.

                                  
وطالع: الخارجية األميركية تقول إنها ال تعترف . الرابطم، 6182مارس  81"، العربية. نتوأميركا ال نعترف، " بسوريا.أكراد يعلنون نظامهم الفيدرالي  (1)

 الرابطم، 6182مارس  81بمناطق حكم ذاتي داخل سورية، "الحياة" اللندنية، 

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/03/17/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/03/17/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-.html
http://www.alhayat.com/Articles/14521724/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Articles/14521724/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 :السعودية السياسة الداخليةتطورات : نيًاثا

بملف اجتماعي ذي طبيعة أمنية، وهو ضبط مخالفي  اً كبير ًاهذا األسبوع اهتمامشهد  الوافدة: العمالة-2

أنظمة العمل واإلقامة في المملكة، ولئن كان األمر مرتبط في ظاهره بسوق العمل وضبط المخالفين؛ إال أن 

تقارير عدة، خارج اإلعالم السعودي، ذكرت أن هناك العديد من المهددات األمنية التي ت  الكشف عنها في 

 األخيرة، وأدت إلى إجراءات أمنية استثنائية، ولكن ل  يت  اإلعالن عن ذلك بشكل رسمي.المملكة في الفترة 

وشمل االهتمام بالوضع األمني، حتى متابعات عمليات مكافحة تهريب المخدرات إلى المملكة، وكذلك القبض 

أحكام إعدام عدة على عناصر إجرامية على درجة من الخطورة، ونفذت جرائ  قتل، كما ت  اإلعالن عن تنفيذ 

 في هذا السياق، بما يؤشر إلى أن المملكة تحيا حالة من االستنفار األمني غير المعلن.

كان ملف اإلرهاب والتطرف هو أه  مظاهر االهتمام المشار إليه في صدد الحالة األمنية، وشمل اإلرهاب:  ملف-1

أحد أه  مجاالت اهتمام وسائل اإلعالم ذلك الواقَعْين الداخلي والخارجي، بحيث يمكن القول إنه كان 

 السعودية.

األسبوع بإعالن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة األمير بندر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود  اخُتِت -3

الـ آل سعود، وهو االبن الثامن للملك سعود، ثاني ملوك آل سعود، وقد توفي خارج المملكة عن عمر يناهز 

 عاًما. 11

 

 السياسة الخارجية:ثالثًا: تطورات 

 و"حزب اهلل" اللبناني: إيران-2

بجانب االتجاهات المعتادة المتعلقة بالملف السوري وتطوراته، واالنتقادات التي تالحق موسكو، بالرغ  من 

 حزب“بـ انسحابها؛ كانت أه  القضايا والتطورات التي اهت  بها اإلعالم السعودي، فيما يخص سوريا، تتعلق 

 اهلل" اللبناني وإيران، ومستقبل سياسات كليهما في سوريا، بعد قرار االنسحاب الروسي.

االتجاه العام للحديث في المصادر السعودية، بال استثناء؛ حتى المصادر الصحوية، كانت تشير إلى أن المشروع 

لى أزمة حقيقية في العالقات بين اإلقليمي اإليراني إلى تراُجع، مستندين إلى الموقف الروسي الذي يشير إ

ولكن المصادر السعودية اهتمت كذلك بإبراز دور اإلجراءات التي تبنتها الرياض على المستوَيْين  الحليَفْين.
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وفي ذلك اإلطار، اهتمت قناة "العربية" وصحيفة  اإلقليمي والدولي في صدد محاصرة إيران وأدواتها في اإلقلي .

 الخصوص، بأمَرْين: "الشرق األوسط" على وجه

م، وفق وثائق 1112ما ُوصف بأدلة أمريكية على تورط إيران و"حزب اهلل" في أحداث الحادي عشر من سبتمبر  -

مليار دوالر لعالقتها  21.5قضائية أمريكية، بعد إصدار محكمة أمريكية في نيويورك، قراًرا بتغري  إيران 

ه أدلة على تورُّط "حزب اهلل" اللبناني في تقدي  مساعدات م، وذكرت ما ُوصف بأن1112سبتمبر  22بهجمات 

ي للبت ف دانيالوأوضحت الوثائق التي استند إليها القاضي جورج  ت لعدد من منفذي تلك االعتداءات.وتوجيها

م، بحسب "الشرق األوسط"، أن بعض من نفذوا الهجمات، زاروا إيران خالل الفترة 1122القضية التي رفعت عام 

 .(2) اإليرانيةيرة التي سبقت االعتداءات، وأن جوازات سفره  ل  تحمل خت  العبور إلى األراضي القص

اإلجراءات القانونية المتعلقة بأية شخوص أو مؤسسات تتعامل مع "حزب اهلل"، في السعودية والخليج،  -

 جماعة إرهابية. باعتبار القرارات األخيرة للرياض ومجلس التعاون الخليجي، باعتبار "حزب اهلل"،

 

 الملف اليمني: -

كان الملف اليمني حاضًرا في ظل تصريحات عدة للعميد أحمد عسيري، المتحدث باس  قوات التحالف، ومستشار 

وزير الدفاع السعودي، حول سير العمليات في اليمن، بعد االختراق الالفت الذي تحقق في تعز، وقابله تدهور 

 ات وأنشطة تنظي  "القاعدة".أمني في عدن، بعد عودة التفجير

كما اهتمت المصادر السعودية كذلك بالرد على تقارير إعالمية بشأن "جريمة حرب" جديدة ارتكبتها قوات 

ب بحس –التحالف في محافظة "َحجَّة" اليمنية، عندما ُقتل "المئات" في غارة جوية على سوق شعبية، وهو ربما 

 حايا سقطوا في يوم واحد، منذ بدء الحرب في اليمن، قبل عام.الرق  األكبر لض –وسائل إعالم دولية 

الالفت أن الغارة جاءت بعد اتفاق ل  يحَظ باالهتمام اإلعالمي الكافي، بين الرياض والحوثيين، من أجل تهدئة 

 الموقف على الحدود الجنوبية للسعودية، مع شمال اليمن.

 

                                  
 الرابطم، 6182مارس  81سبتمبر، "الشرق األوسط" اللندنية،  88متورط في « حزب هللا»وثائق قضائية أميركية:  (2)

http://aawsat.com/home/article/592106/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%C2%BB-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A-11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://aawsat.com/home/article/592106/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%C2%BB-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A-11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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 الملف الليبي: -

المصادر السعودية، هو إعالن فايز السراج، رئيس حكومة الوحدة التي شكلتها أه  التطورات التي اهتمت بها 

األم  المتحدة، أنها في صدد االنتقال إلى طرابلس "في غضون أيام"، بحسب السراج الذي ل  يعلن بدقة متى، 

 نفسها.ولكن ل  ترشح أية ردود أفعال على هذا التصريح، ال من الرياض، وال من أطراف األزمة في ليبيا 

االهتمام كان بارًزا كذلك بالعمليات الجوية التي تت  في بنغازي ضد معاقل المسلحين، وخصوًصا "مجلس 

شورى ثوار بنغازي"، وكذلك األنشطة التي تقوم بها عناصر تنظي  "داعش" في المناطق الساحلية وسط وغرب 

 بعد عملية بنقردان في تونس. البالد، والسيما بعد الزخ  الذي اكتسبه وجود التنظي  في ليبيا،

 

 :العالقات مع الواليات المتحدة -

من المالحظ هذا األسبوع ازدياد وتيرة االنتقادات الموجهة إلى الواليات المتحدة، وعلى وجه الخصوص الرئيس 

 ينها، بشكلاألمريكي باراك أوباما؛ حيث كان هناك عدد من مقاالت الرأي التي كانت كلمة "أوباما" مكوًِّنا من عناو

حوى اتجاًها سلبيًّا في الغالب، على خلفية اتجاهات السياسة األمريكية العامة في المنطقة، واالتهامات التي 

ت  توجيهها من جانب اإلدارة األمريكية، إلى المملكة العربية السعودية والخليج، بسبب سياساتها في اليمن، 

 .(3) عاموإزاء إيران، وفي المنطقة بشكل 

من االهتمام بالملف األمريكي، كان هناك كذلك تركيًزا على الحمالت االنتخابية التمهيدية داخل الحزَبْين ومن ض

الكبيَرْين، الديمقراطي والجمهوري، الختيار مرشَحْي الحزَبْين في انتخابات الرئاسة األمريكية المقبلة في نوفمبر 

مر المرشح الجمهوري المحتمل، دونالد ترامب، في م، وكان التركيز على المواقف المتطرفة التي است1122

 التصريح بها، ضد المهاجرين، والمسلمين على وجه الخصوص.

تطمينات ووعود" من المرشحة األوفر حظًّا في الحزب “بـ أما في المعسكر الديمقراطي؛ فقد كان هناك اهتمام 

؛ بأنها في حالة فازت بانتخابات الرئاسة الديمقراطي، وزيرة الخارجية السابقة، هيالري كلينتون، إلسرائيل

األمريكية فإنها ستسمح للكيان الصهيوني بض  كافة المستوطنات والبؤر االستيطانية داخل الضفة الغربية 

 والقدس المحتلَتْين إلى "حدود الدولة العبرية".

 

 

                                  
 الرابطم، 6182مارس  81عطا هللا، "مبادئ" أوباما، "الشرق األوسط" اللندنية، سمير  (3)

http://aawsat.com/home/article/592006/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/%C2%AB%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%C2%BB-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://aawsat.com/home/article/592006/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/%C2%AB%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%C2%BB-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
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 المشهد التركي: -

، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي، ل  تعد صورة تركيا على ما ُيرام في اإلعالم السعودي بشكل عام

أحمد داوود أوغلو إلى إيران؛ حيث استمرت تداعيات الزيارة بالرغ  من مبادرة الملك سلمان بتعزية الحكومة 

التركية في ضحايا تفجير أنقرة األخير الذي أعلنت جماعة "صقور كردستان" المحسوبة على حزب العمال 

 ، عن مسؤوليتها عنه.الكردستاني التركي

الصحف والمصادر السعودية أن هناك انتهاكات حقوق إنسان تقوم بها الحكومة التركية في  ذكرتار وفي اإلط

المناطق الكردية، وتحدثت بعض األقالم صراحة عن "خطأ الحسابات التركية" في األزمة السورية، وفي الزيارة 

 التي قام بها أوغلو إلى إيران.

الذي ارتبط بتركيا، كان ذلك المتعلق بتطورات الشق الكردي في األزمة السورية، بعد إعالن أكراد  األمر اآلخر

سوريا عن مناطق حك  ذاتي فعلية في شمال البالد، و"عاصمتها" الحسكة؛ حيث جرت مناقشة كل هذه 

 التطورات، مع ارتفاع وتيرة العنف الداخلي في تركيا، على وحدة واستقرار البالد.

 

 :اإلسالم السياسي والربيع العربي -

استمر الهجوم على جماعات اإلسالم السياسي، وعلى الربيع العربي، وكان ذلك في الغالب في إطار الحديث عن 

إال أنه ثمَّة خبر اهتمت به مختلف المصادر السعودية، في إطار  قضية الفوضى اإلقليمية، واإلرهاب والتطرف.

لرئيس البرلمان العراقي، سلي  الجبوري،  هوهو استقبالاهتمامها بأخبار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

لى إ ، ولكن ل  تذكر أية تفاصيل عن موضوع اللقاء، واكتفت باإلشارةأحد قيادات اإلخوان المسلمين في العراق

 .(4)أن االجتماع ناقش "تطورات المنطقة والقضايا التي ته  البلَدْين"

في إطار قضية مكافحة "اإلرهاب والتطرف" كذلك، كان هناك اهتمام بإعالن وزارة الشؤون الدينية التونسية 

ن حاق أكثر مإطالق "حملة لمقاومة الفكر الديني المتطرف الذي غزا" شباب البالد، وسط تقديرات تشير إلى الت

 .(5)خمسة آالف تونسي في جماعات "إرهابية""

مارس، وتستمر لمدة  21وتبدأ الحملة التي تحمل شعار "غدوة خير" )أو غًدا أفضل باللهجة التونسية(، الجمعة 

 عام كامل.

                                  
 ابطالرم، 6182مارس  81"، العربية. نت(. الملك سلمان يبحث مع رئيس برلمان العراق تطورات المنطقة، "4)

 الرابطم، 6182مارس  81لحماية شبابها من التطرف، "الحياة" اللندنية، « افتراضية»(. تونس تبني قلعة 5)

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/03/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9.html
http://www.alhayat.com/Articles/14517341/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9--%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81
http://www.alhayat.com/Articles/14517341/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9--%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81
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ا هوفي ملف آخر، هاج  نشطاء التواصل االجتماعي السعوديين، قناة "اإلخبارية" الرسمية، بسبب استضافت -

الباحث األردني، نصير العمري، الذي عرف عنه انتقاداته للمملكة العربية السعودية؛ حيث دشنوا "هاشتاج" أو 

االخباريه_تستضيف_نصير_العمري"، وشبَّهوا األمر بقيام "العربية" قبل ذلك، بعرض فيل  وثائقي #وس : "

 حزب اهلل" اللبناني، حسن نصر اهلل.“لـ  بعنوان "حكاية حسن"، كان يتناول بصورة إيجابية، األمين العام

 

 :مصريةالقضايا رابعًا: ال

الملمح األبرز، المقال الذي نشره األمير تركي الفيصل، المدير السابق لالستخبارات السعودية، في صحيفة كان  -

د ال، وبعوفي المق "، وت  تعميمه على الصحف السعودية،يا سيد أوباما ال."الشرق األوسط" اللندنية بعنوان "

أن عدد الفيصل "أفضال" المملكة على الواليات المتحدة، أتى على بعض األمور التي تبرز حقيقة وجهة النظر 

 بعض الدوائر الرسمية السعودية إزاء األوضاع في مصر، واإلخوان المسلمين.

 عراق. وتزيد الطينفقال الفيصل: "اآلن تنقلب علينا وتتهمنا بتأجيج الصراع الطائفي في سوريا واليمن وال

بلة بدعوتنا إلى أن نتشارك مع إيران في منطقتنا. إيران التي تصفها أنت بأنها راعية لإلرهاب، والتي وعدت 

هل هذا نابع من استيائك من دع  المملكة للشعب المصري، الذي هب ضد )بمناهضة نشاطاتها التخريبية(. 

نابع من ضربة مليكنا الراحل عبد اهلل، رحمه اهلل، على  حكومة اإلخوان المسلمين التي دعمتها أنت؟ أم هو

 .الطاولة في لقائكما األخير، حيث قال لك: )ال خطوط حمراء منك، مرة أخرى، يا فخامة الرئيس("

المصرية هذا األسبوع، هو اإلعالن عن وصول خالد بن صالح  –الموضوع الثاني في العالقات السعودية  -

أبريل  0لملكية السعودية، إلى مصر لإلعداد لزيارة الملك سلمان، المقررة إلى مصر يوم العباد، رئيس المراس  ا

 المقبل.

كما تناولت بعض وسائل اإلعالم السعودية، تصريح للمستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة  -

 التحفظ على أموال ومنقوالتالتحفظ وإدارة أموال اإلخوان المسلمين في مصر، التي أنشئت بعد االنقالب، بشأن 

 هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية، باستثناء مكتب السعودية في مصر.

اهتمت بعض وسائل اإلعالم الصحوية، مثل اإلسالم اليوم، بالجدل الراهن في مصر حول مصير حكومة رئيس  -

تشكيل حكومة جديدة، الوزراء شريف إسماعيل؛ حيث تتصاعد المطالب الداعية إلى إقالتها بالكامل، و

المتصاص الغضب الشعبي منها، في ظل اإلخفاقات الكبيرة لها، فيما تدع  بعض الكتل البرلمانية، مثل كتلة 

http://aawsat.com/home/article/591506/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84/%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
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"دع  مصر"، الداع  الرئيسي لقائد االنقالب، عبد الفتاح السيسي، وحزب النور، لتغيير فقط لبعض الوزراء 

 .(6) الضعيفذوي األداء 

ان هناك اهتمام باإلجراءات األخيرة للبنك المركزي المصري، للسيطرة على أزمة الدوالر ارتباًطا بما سبق، ك -

األمريكي، والتي كان من بين مظاهرها، ارتفاع سعره بشكل جنوني في السوق السوداء، من خالل رفع الحد 

ة من ت قريباألقصى بالنسبة للشركات التي تستورد السلع األساسية، ورفع سعر الصرف الرسمي، لمستويا

 السوق السوداء، وطرح عطاءات جديدة زادت عن الملياَرْي دوالر في يوَمْين فقط.

وأشارت مصادر سعودية متخصصة، كما في "العربية" و"الحياة" اللندنية، إلى أن هذه اإلجراءات بمثابة مسكنات، 

 .وال تعالج أصل المشكلة، وهو تراجع االستثمارات والعائدات السيادية للدولة

في إطار االهتمام باإلعالم المصري، كان من بين أه  المتابعات التي رصدها اإلعالم السعودي، والسيما  -

الصحوي، دعة حقوقيين ونشطاء في مصر لمعاقبة "شاهد الزور" في قضية مقتل الطالب اإليطالي جوليو 

ببرنامجه "على مسؤوليتي" على  ريجيني، الذي أطلقت النيابة سراحه، واإلعالمي أحمد موسى، الذي استضافه

 قناة "صدى البلد"، وتسويق شهادته الكاذبة، وهو ما اعُتبر "إساءة جديدة إلى سمعة مصر".

ونقل موقع "اإلسالم اليوم"، تصريحات لرئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان، في مصر، سعيد عبد 

جوليو ريجيني "ستعطي انطباًعا سلبيًّا عن أداء الحافظ، قال فيها إن واقعة شاهد الزور في قضية مقتل 

 .(7)المؤسسات في مصر"

من بين أه  التطورات كذلك التي حازت على اهتمام الصحف والمصادر السعودية، موضوع إقالة وزير العدل  -

تماعي، جأحمد الزند، بعد تطاوله على الرسول الكري  "صلَّى اهلُل عليه وسلَّ "، بضغوط من شبكات التواصل اال

 وسفره إلى اإلمارات بعد يومين فقط من إقالته.

كان هناك ملفٌّ تناوله اإلعالم السعودي بحذر بالغ، وهو الزيارة التي قام بها وفٌد قيادي من حركة المقاومة  -

اإلسالمية "حماس"، برئاسة موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، إلى القاهرة قبل أيام، بدعوة 

هاز المخابرات العامة المصرية، بعد أيام قليلة من مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المصري، مجدي عبد من ج

الغفار، اته  فيها حركة "حماس" بالتورط في اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، وطلب القاهرة من 

 هناك.الوفد المشاركة في تأمين شمال سيناء، في ظل انفالت حقيقي للوضع األمني 

                                  
 الرابطم، 6182مارس  81الحكومة تتجاوز الغضب الشعبي بتعديل محدود، "اإلسالم اليوم"،  مصر. (6)

 الرابطم، 6182مارس  81حملة لمعاقبة "شاهد الزور" بمقتل ريجيني وإعالمي استضافه، "اإلسالم اليوم"،  مصر. (7)

http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-225685.htm
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-225685.htm
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-14-225671.htm
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-14-225671.htm
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في اإلطار، كان ملف األوضاع األمنية في شبه جزيرة سيناء، كان ضمن الملفات التقليدية التي اهتمت بها  -

المصادر السعودية، سواء على مستوى الحدث بالنسبة للمصادر العامة، أو في خصوص دالالتها في صدد الفشل 

 المستمر للنظام.

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

 القضايا الخارجية في اإلعالم السعودي (2الجدول رق  )

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %1.8 11 مرتفع مناورات "رعد الشمال" 2

 %22.2 35 مرتفع للغاية االنسحاب الروسي من سوريا 1

 %22.2 35 للغايةمرتفع  مفاوضات جنيف السورية 3

 %8.5 31 مرتفع الملف التركي 0

 %22.2 35 مرتفع للغاية الحرب في اليمن 5

 %1.8 11 مرتفع األزمة في ليبيا 2

 %5.8 15 متوسط إلى مرتفع الحرب على "داعش" والتطورات السياسية في العراق 5

 %8.5 31 مرتفع العالقات مع الواليات المتحدة والسياسات األمريكية 1

 %5.8 15 متوسط إلى مرتفع "اإلخوان المسلمون" والربيع العربي 8

 %2.3 11 متوسط أسعار النفط 21

 %5.8 15 مرتفع قضية اإلرهاب والتطرف 22

 %211 322 اإلجمالي:

 القضايا الخارجية في اإلعالم السعودي (2رق  ) الشكل
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 في اإلعالم السعودي الداخليةالقضايا  (1الجدول رق  )

 

عدد  الوزن النسبي القضية م

 المواد

 النسبة

 %10.2 35 مرتفع للغاية األوضاع األمنية 2

 %28.3 11 مرتفع مكافحة التطرف الفكري 1

 %28.3 11 مرتفع األوضاع االقتصادية 3

 %11.2 31 مرتفع المشروعات الخدمية وأداء المصالح العامة  0

 %25.1 11 متوسط إلى مرتفع واإلسالن السياسياإلخوان المسلمون  5

 %211 205 اإلجمالي:

 

 في اإلعالم السعودي الداخليةالقضايا  (1الشكل رق  )
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 القضايا المصرية في اإلعالم السعودي (3الجدول رق  )

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %2.3 21 طفيف زيارة الملك سلمان لمصر 2

 %8.5 25 متوسط المسلمون" والدع  السعودي لمصر"اإلخوان  1

 %21.5 11 مرتفع إقالة الزند 3

 %21.5 11 مرتفع أداء الحكومة 0

 %22.0 21 مرتفع الوضع األمني في شمال سيناء 5

 %25.1 15 مرتفع للغاية أزمة الدوالر وإجراءات الحكومة 2

 %8.5 25 متوسط المشاركة المصرية في "رعد الشمال" 5

 %8.5 25 متوسط زيارة وفد "حماس" لمصر 1

 %21.5 11 مرتفع قضية الطالب اإليطالي القتيل جوليو ريجيني 8

 %211 251 اإلجمالي:

 

 في اإلعالم السعودي المصريةالقضايا  (3الشكل رق  )
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القضايا المصرية وتوزيعاتها النسبية
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 اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسية:خامسًا: 

 خطاب سلبي متصاعد، باستثناء المواقع الصحوية. تركيا:. 2

 استمرار في تصعيد الخطاب السلبي. إيران وحلفاؤها في المنطقة، حزب اهلل والنظام السوري:. 1

 استمرار في التصعيد في الخطاب السلبي. الواليات المتحدة:. 3

 استمرار في التصعيد السلبي. روسيا والدور في سوريا والشرق األوسط:. 0

تصعيد في المواقف السلبية، باستثناء المواقع  اإلخوان المسلمون واإلسالم السياسي والربيع العربي:. 5

 الصحوية.

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

 االستنتاجات:سادسًا: 

السعودية، بالشكل الذي يتجاوز المخاطر . من الواضح وجود مشكالت أمنية حقيقية داخل المملكة العربية 2

التقليدية، في ظل وجود تخوفات من تصعيد إيراني غير محسوب في داخل المملكة، أو على الحدود الجنوبية 

 مع اليمن، وهو ما يشير إلى فترة حالية ومقبلة من عدم االستقرار داخل البالد.

على خلفية التصريحات األخيرة للرئيس األمريكي،  األمريكية، أزمة مفتوحة –. دخلت العالقات السعودية 1

وهي أزمة كانت تنتظر تصريحات مثل هذه ألجل أن تنفجر صراحة، على هذا النحو، بسبب تباين المواقف إزاء 

أزمات المنطقة، واالتهامات السعودية المتكررة لواشنطن، بأنها تتحمل مسؤولية جزء من الفوضى وعدم 

 االستقرار في المنطقة.

السعودية، تزايد في تكرار االتهامات  –. شهد هذا األسبوع، على خلفية األزمة الراهنة في العالقات األمريكية 3

الموجهة لإلخوان المسلمين، والربيع العربي، في الفوضى الراهنة في اإلقلي ، وتفشي ظاهرة اإلرهاب، 

ل عليه اإلخوان في مصر، وفي غيرها من والمساعدة على تقسي  المنطقة، مع اإلشارة إلى "الدع " الذي حص

 بلدان الربيع العربي، من الواليات المتحدة.

السعودية في الوقت الراهن، وهو تحسن ظاهر، وبدا أكثر ما بدا في  –تتحسن وتيرة العالقات المصرية  -

سبوع الماضي، المشاركة المصرية الفعالة في مناورات "رعد الشمال" التي اخُتتمت في المملكة في مطلع األ

فيما كان الغياب الرسمي التركي عن المناورات الختامية لها، محل تساؤل أو انتقادات صريحة من جانب اإلعالم 

 السعودي.

ال يبدو من الواضح موقف المملكة الرسمي من بدء مشروع تقسي  سوريا فعليًّا على يد األكراد، إال أن الموقف من  -

ة في مقاالت الرأي في المصادر اللندنية، خصوًصا "إيالف"، بأن السياسة التركية في ظل تركيا، جعل هناك إشارات معين

 تصعيد الحكومة للعنف ضد األكراد، تتحمل جزًءا من المسؤولية 


