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م، من خالل ما نشرته 2102 أبريل 92إلى  22يتناول هذا التقرير تطورات المشهد السعودي، خالل الفترة من (1)

القضايا المصرية كذلك حول وسائل اإلعالم السعودية، حول األوضاع الداخلية والخارجية في المملكة، و

 :السعودية

  أواًل: حدث األسبوع:

كان حدث األسبوع هو إعالن ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عما 

"، والتي تضمنت العديد من تصورات والخطط بشأن عدد 2101رؤية المملكة العربية السعودية عليه "ُأطلق 

من القطاعات االجتماعية واالقتصادية، التي سوف تسير عليها المملكة، وتسعى الحكومات السعودية إلى 

 م.2101تحقيقها حتى العام 

حف السعودية حول هذا الحدث؛ فإن األمر أعمق وأكبر ومن خالل العناوين التي تداولتها وسائل اإلعالم والص

 بكثير من مجرد اإلعالن عن منظومة جديدة للتخطيط بعيد المدى في المملكة، إلى آفاق سياسية أبعد.

مبدئيًّا، كان االحتفاء من جانب الصحف السعودية الورقية، التي تصدر في لندن أو في المملكة، وكذلك من 

ة "رؤية محليبيًرا، واستعملت مصطلحات إيجابية للغاية في التعامل مع الحدث مثل: الفضائيات الحكومية ك

                                  
 .اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"( 1)



 

 

السعوديتحليل اتجاهات اإلعالم        2   2 مايو 1026  

 

تاريخية بمعايير عالمية".. "التحول الوطني الكبير.. سرعة المسيرة لمستقبل واعد"..  "السعودية الجديدة".. 

 ، وغير ذلك."إصالح في السعودية"

سلمان"، ووضعته صحيفة "الشرق األوسط"، اللندنية في  أما األهم، فهو عنوان: "السعوديون واألمير محمد بن

أهمية هذا المقال، الذي ُكتبت مقاالت كثيرة في ذات اتجاهه؛  .(2)أبريل 22مقال للدكتور حمد الماجد، بتاريخ 

ترة، ومنذ ف هو أنه أكد على أن المستقبل السياسي في المملكة، سوف يكون في قبضة األمير محمد بن سلمان.

قرير في أحياٍن كثيرة، وجود ما يشبه صراع الرؤى والزعامات في األسرة الحاكمة في المملكة، بين األمير رصد الت

 محمد بن سلمان واألمير محمد بن نايف، ولي العهد، ووزير الداخلية.

لذي ومن خالل االتجاهات العامة لإلعالم السعودي في الثالثة أسابيع األخيرة، وخصوًصا بعد الحوار الشهير ا

أجرته شبكة "بلومبيرج" مع األمير محمد بن سلمان، حول خطط المملكة للتخلص من هيمنة النفط على 

وبدا ذلك واضًحا في تصريح مهم لألمير  االقتصاد؛ يبدو أن "المعركة" قد ُحِسمت لصالح األمير محمد بن سلمان.

حمد بن سلمان، بأنه في النهاية، هو األكبر محمد بن نايف، بدا فيه وكأنه يعمل على توجيه رسالة إلى األمير م

؛ حيث تشير (3)"أدعم عضيدي ويدي اليمنى محمد بن سلمان في "الرؤية الطموحة"واألعلى منصًبا؛ حيث قال: "

 عبارة "يدي اليمنى" هنا إلى أنه في النهاية، يبقى أن األمير محمد بن نايف هو ولي العهد، والملك القادم للبالد.

حجم التأييد الحالي لألمير محمد في األوساط السعودية، وخصوًصا في أوساط  زت التي تبرالمقاالومن 

، مع وضع قضية احترام قيود "تراتبية" السلطة والقرار في النهاية على رأس التأكيدات من جانب الليبراليين

 .ُكتَّاب الرأي في المملكة

 ، يقول فيه:(4)". والسعودية الجديدة!األمير الشاب.."المقال األول لتركي الدخيل، بعنوان: 

"حوار األمير محمد بن سلمان مع "بلومبورغ" وضع بين أيدي السعوديين الرؤية االستشرافية للسعودية 

 الجديدة".

 ويضيف:

"يذّكر األمير أنه من جيٍل آخر، حيث التحديات مختلفة. جيل شاب يطمح إلى أفٍق حديث، تكون فيها السعودية 

 التحديث ضمن تراث حيوي غير معيق".ريادية في 

                                  
 الرابط (2)
 الرابطم، 7102أبريل  72الشرق األوسط،  (3)
 الرابطم، 7102أبريل  72"عكاظ"،  (4)

http://aawsat.com/home/article/625331/%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://aawsat.com/home/article/625331/%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://aawsat.com/home/article/626211/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9%C2%BB
http://aawsat.com/home/article/626211/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9%C2%BB
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160424/Con20160424836052.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160424/Con20160424836052.htm
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ومن بين أهم ما السالف الذكر، "، السعوديون واألمير محمد بن سلمانالمقال الثاني، هو مقال حمد الماجد: "

 :جاء فيه ويوضح معالم صورة مراكز القوة والقرار في المملكة في الوقت الراهن

سؤولياتها القيادية الكبرى وقار السن ونضج التجربة كانت السعودية قبل العهد الجديد تتهيب أن تتجاوز في م

وطول الخبرة، فتمنح الشباب المتوثب المتحمس دوًرا فاعالً ومؤثًرا، فكان حديث األمير أكثر إقناًعا للسعوديين 

بصورة عامة وللتقليديين خاصة الذين يتهيبون منح الجيل الجديد فرصته في إدارة دفة بالده. لقد قدمت 

قة حتى الدول الغربية شباًبا تسلموا مناصب قيادية كبرى، وأثبتوا نجاًحا الفًتا، والسعودية أولى دول المنط

بالدفع بالقيادات الشابة لتسلم المسؤوليات الكبرى، خصوًصا أن الشباب يشكل نسبة كبرى في شريحة 

 المواطنين، فهم األقدر على فهم همومهم وتطلعاتهم.

تعبر عن توزيع القوى الحقيقي في المملكة، على أن يبدأ مقاله بعبارة مهمة، لكن الكاتب كان حريًصا على 

 وهي:األقل في جانبه الرسمي، 

"كان منطقًيا وطبيعًيا ذاك التفاعل الكبير مع الحديث الالفت للرجل الثالث في هرم القيادة السعودية، األمير 

 ."2101محمد بن سلمان، حين قدم رؤية السعودية لعام 

محمد »إلى « سعود األوطان»االتصال السياسي.. من بعنوان: "وكان أحمد الجميعة، ل الثالث، للدكتور المقا

 :(5)"، بعد أن تناول االتصال السياسي وأهميته في رسم اتجاهات الرأي العام«التحول

د بن سلمان اليوم وأمام مشروع التحول الوطني الذي ُيعلن اليوم، برزت شخصية ولي ولي العهد األمير محم"

كأهم الشخصيات السعودية قدرة وتأثيرًا في رسم سياسات وطنه الداخلية والخارجية، حيث أخذ من االتصال 

السياسي وسيلة للتواصل مع الرأي العام، وتشكيل مفاهيمه على أساس من الوعي بالمتغيرات، والنظرة 

مة في إدارة الحكم، واقتصاد المعرفة، المستقبلية الواعدة لمشروعات الوطن الكبرى، وتبني مفاهيم متقد

يترقب هذه التحوالت، ويدرك  -فضاًل عن الدولي-وكفاءة اإلنفاق، واالستثمار، حيث ترك الرأي العام المحلي 

معها أن السياسة ليس بمقدورها وحدها أن تحدث الفارق من دون اتصال سياسي معاصر في أدواته، 

 ر في مواقف وتوجهات المجتمع نحو مستقبل أفضل".ومفاهيمه، ورؤيته، وقدرته على التأثي

بجانب هذه القضية، حفل اإلعالم السعودي بالكثير من التحليالت حول الرؤية الجديدة، ومن بين المحتوى 

 المهم في هذا الصدد ما تعلق بـ:

                                  
 الرابطم، 7102أبريل  72"الرياض"،  (5)

http://www.alriyadh.com/1149727
http://www.alriyadh.com/1149727
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ة، سط" اللندنيهذا الصدد نشرت صحيفة "الشرق األووفي رؤية األوساط االقتصادية الدولية للرؤية الجديدة  -

ستساهم في استدامة النمو االقتصادي في السعودية « 2101رؤية »بعنوان: "البنك الدولي:  اتقريًر

لمدير اإلقليمي للبنك، نادر عبد اللطيف، حول الرؤية، من اتصريحات خاصة أخذت فيه الصحيفة ، (6)والمنطقة"

 هو أبرز أهدافها. أكد فيها على أن تنويع االقتصاد والتوظيف ومحاربة الفساد

التأكيد على أهميتها في صدد إخراج المملكة من هيمنة النفط على االقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل،  -

وتحسين مستوى المعيشة للمواطن السعودي، من خالل سياسات توظيف جديدة، في القطاَعْين العام 

 والخاص.

نت حاضرة في تحليل المصادر السعودية للرؤية الجديدة، قضية المرأة واإلصالح االجتماعي بشكل عام، كا -

، بحسب ئةافي الم 01ئة إلى افي الم 22رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من وكان التركيز على قضية 

 ما ورد في الخطة.

هذا  اء فيمستقبل "أرامكو" التي ُتعتبر أكبر شركات النفط العالمية، كان في عين التحليل كذلك، وأهم ما ج -

الصدد، كان في صحيفة "االقتصادية"؛ حيث أبرزت أن هناك ضرورة لترشيد السياسات المزمعة في صدد 

خصخصة وإعادة هيكلة "أرامكو"؛ حيث لم تبُد أوساط المال واألعمال الكثير من الرضا حول ما جاء في صدد 

 لوكالة "بلومبيرج"."أرامكو"، في الخطة، ومن قبل في تصريحات األمير محمد بن سلمان، 

 :(7)ويقول صالح سلطان في ذلك

مع ظهور أخبار وخطط يمكن فهمهما على أنها خصخصة جزئية لبعض نشاطات "أرامكو"، أبدى فريق من "

فهم الكالم يُ . الناس رأيا خالصته أن األولين اجتهدوا في تملك "أرامكو"، فلماذا نخطط لعمل عكس ما عملوه؟

ما عمله األولون سيبقى األصلح باستمرار. وهذا غير مسلم به، فالظروف واألحوال السابق غالبا على أن 

فالنقطة األهم ليست لماذا نبيع بعض "أرامكو"، وإنما كيف بما يحقق أقصى  مَّومن َث)..(  وتقديرها في تغير

اجتماعية فائدة ممكنة. سؤال كبير جدا ليس على المستوى االقتصادي فحسب، بل على مستويات أخرى من 

 ".وقانونية وغيرها

 

 

                                  
 الرابط (6)
 الرابط، 7102أبريل  72في مسار التحول، "االقتصادية"، « .. أرامكو»صالح السلطان:  (7)

http://aawsat.com/home/article/626216/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%C2%AB%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030%C2%BB-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
http://aawsat.com/home/article/626216/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%C2%AB%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030%C2%BB-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.aleqt.com/2016/04/25/article_1049739.html
https://www.aleqt.com/2016/04/25/article_1049739.html
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 :السياسة الداخليةثانًيا: تطورات 

التي يغطيها التقرير، ببعض األمور التي ترتبط بالسياسة الداخلية في  الفترةاإلعالم السعودي خالل حفل 

 المملكة، ومن بينها:

ألمر ية لهيئة ابوادر أزمة مكتومة بسبب قرار مجلس الوزراء قبل أسبوعين بنزع الصالحيات التنفيذ -0

أكد الرئيس العام لهيئة األمر بالمعروف ففي أول رد فعٍل رسمي على القرار، بالمعروف والنهي عن المنكر. 

عفها لن تض"الرحمن السند، أن الالئحة التنفيذية لتنظيم عمل الهيئة  والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد

 ."أو تقلل من شأنها

ل المهمات الموكلة إلى تفص  الالئحة التنفيذية )الجديدة( وستبين أبريل: " 22في بيان صحفي، يوم وقال 

ستتضمن تلك الالئحة وضع اآلليات والترتيبات الالزمة بما "ا: مضيًف"، الرئاسة وعالقتها بالجهات المعنية

لما صدر من ا يكفل القيام بتلك المهمات على أكمل وجه، ويساعد الرئاسة في القيام بواجباتها بكفاءة وفًق

توجيهات والة األمر، وتأكيدهم أن هذه الشعيرة ركيزة أساسية من ركائز الشريعة اإلسالمية، وال يمكن بأية 

 ."حال من األحوال إضعافها أو التقليل من شأنها

 قرار.العلى  ،األمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعوديةبوادر األزمة بدت أكثر في تعليق 

لكن، وقبل التطرق إلى بيان األمانة؛ فإنه وجبت اإلشارة إلى أن البيان لم يرد في الكثير من المصادر السعودية 

المقروءة في الداخل، أو تصدر في لندن، ولكنه كان محور اهتمام كبير في المواقع الصحوية، وخصوًصا موقع 

 .(8)"المسلم"

 ي التعبير عن موقفها إزاء هذا القرار؛ ومن بين ذلك:بيان األمانة استخدم عبارات حاسمة ف

إن على الجميع أن يعي األسس الثابتة الراسخة لبالد الحرمين الشريفين التي أثبتها بناة هذه الدولة وقادتها "

في النظام األساسي للحكم المتمّثلة في تحكيم الشريعة اإلسالمية والمحافظة على دين اهلل في عقائده 

 ".السيما شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكروشعائره، 

ولكن البيان دعا إلى التوقف عما وصفه بـ"المزايدات والتحريض" على خلفية هذا القرار؛ حيث أشار إلى أن 

 المملكة:

                                  
  الرابطم، 7102أبريل  72عودية: شعيرة "األمر بالمعروف" ال تقبل المساومة، موقع "المسلم"، كبار علماء الس (8)

http://www.almoslim.net/node/263113
http://www.almoslim.net/node/263113
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ال يمكن أن تقبل المساومة على دينها وأمنها ووطنها وأمتها مهما بلغت الضغوط وتالطمت الفتن؛ وإن الواجب "

االبتعاد عن أسلوب المزايدات والتحريض وتأجيج الناس ، ويجب أن يسود صوت الحكمة  –ديانة  –الجميع  على

 ".ولزوم التعقل والتخفيف من غلواء المتشنجين والمحرضين

ومن بين ذلك، حكم بالسجن باإلسالم السياسي، والعمل الخيري،  ان هناك أكثر من خبر وتطور متعلقك -2

، بحق سعودي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياضمن السفر لمدة مماثلة، أصدرته  تسعة أعوام، ومنع

االشتراك في تأسيس إحدى الجمعيات من دون إذن، وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحلها، ـ"تهمة" ب

ه باشتراك، كما أدين المتهم الذي لم تذكر الصحف السعودية اسمه .وترؤسه تلك الجمعية المحظورة بعد حلها

شمول تلك البيانات على تأليب الرأي العام باتهام ، و"في إصدار مجموعة من البيانات المحرضة على التظاهر

 ."الجهات األمنية وكبار المسؤولين فيها من دون أدلة بالقمع والتعذيب واالغتيال

فة، عدا المصادر الصحوية استمرت الحملة على اإلخوان المسلمين في الصحف والمصادر السعودية المختل -0

عنوان: "الظالميون يصرخون والقافلة بطبيعة الحال، ومن بين المقاالت المهمة في هذا الصدد، مقال ب

 :(9)فيه يقولكتب ، هاني الظاهريللكاتب تسير..!"، 

"حمالت التشويه والشيطنة المنظمة التي يشنها المتطرفون من ذوي القلوب الميالة إلى داعش وتنظيم 

اإلخوان اإلرهابي مستهدفين بها كتاب وإعالميي ومثقفى الوطن عند كل نقطة تحول تطيح بأحالمهم وتلحق 

بهم خسارة تلو األخرى ليست جديدة ولن تتوقف، فطوال أربعة عقود مضت كانت وما زالت هذه الممارسات 

يحلمون باختطافه وقذفه  الرخيصة حيلتهم الوحيدة في مقاومة التغيير وادعاء الخوف على المجتمع الذي

 في أتون الفتنة والتطرف واإلرهاب".

ثم عرج على موقف اإلخوان المسلمين الذي ُأعلن صراحًة من قضية تيران وصنافير واالتفاق البحري المصري 

، منتقًدا الحملة اإلعالمية لكتاب ورموز اإلخوان من االتفاق، ودعوات التظاهر التي أطلقتها الجماعة السعودي

 ، نجده يقول:وفي نهاية مقاله، ي الفترة الماضيةف

إن الجيد في كل سقوط جديد لحمالت هؤالء الظالميين أنه مسمار يدق في نعش تكتالتهم المصلحية المعادية 

للوطن وأهله، ويعريهم أمام المنخدعين بهم والمضللين بأطروحاتهم، تماما كالنار التي تأكل نفسها بنفسها 

 تذروه الرياح". حتى تتحول رماداً 

                                  
  الرابطم، 7102أبريل  72"عكاظ"،  (9)

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160424/Con20160424836056.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160424/Con20160424836056.htm
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 :السياسة الخارجيةثالثًا: تطورات 

 الحرب في اليمن: -0

تصدرت أخبار مفاوضات الكويت المتعثرة بين وفَدْي الحوثيين وعلي صالح، من جهة والحكومة اليمنية من 

وكان من المالحظ عدم وجود رضًى سعودي عن الدور غطيات اإلخبارية السعودية للحدث. جهة أخرى، الت

العماني في األزمة اليمنية؛ حيث أشارت وسائل إعالم سعودية إلى "قوى إقليمية تدعم االنقالبيين" بعد 

تصريحات ألحد قادة الوفد الحوثي في قناة "بي. بي. سي" عربية، عن قيام الحكومة الُعمانية باستضافة جرحى 

 الحوثيين في مستشفيات مسقط، وتقديم "الدعم اإلنساني" لهم.

فشلت جلسات عن عراقيل يضعها الحوثيون على المفاوضات؛ حيث  –كذلك  –دثت الصحف السعودية كما تح

 المشاورات بين األطراف اليمنية في الكويت، في التوصل إلى صيغة بيان بشأن تثبيت هدنة وقف إطالق النار

التمسك بشرط وقف وذلك بسبب تعنت وفد االنقالبيين وإعادتهم النقاشات إلى نقطة البداية، من خالل "

" بحسب صحيفة "الشرق األوسط" الطلعات )االستطالعية(، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار

 .(10)اللندنية

 الحرب في سوريا: -2

كان الحديث السوري األسبوع الماضي، على موعد مع تطور مستجد، يرتبط بالموضوع التركي؛ حيث اشتدت 

اطق السورية، على مناطق حدودية تركية، وخصوًصا عند بلدة كيليس، هجمات تنظيم "داعش" من المن

بالصواريخ، فقامت تركيا باتفاق مع الواليات المتحدة بإرسال صواريخ دفاعية، مع بدء حملة عسكرية جوية 

 كيلومتًرا. 01ومدفعية، ضد مواقع "داعش" من أجل إقامة منطقة عازلة على الحدود بعمق 

عودي الحملة التي بدأها نشطاء سوريون ضد القصف السوري والروسي المتجدد على مناطق كما دعم اإلعالم الس

ن سوريين، وأدت في حلب، ضد مواقع للمعارضة السورية، كان من جرائها، تدمير مستشفيات ومنازل مواطني

ر"، من جانب وفي ذلك أبرز موقع "اإلسالم اليوم"، الحملة التي انطلقت على موقع "تويتإلى مقتل المئات. 

ا أطلق المغردون على مواقع التواصل االجتماعي وسًم؛ حيث نقاذ حلبإلن ين وأكاديمييكتاب وإعالمي

 .(11)حلب_تباد"#حلب_تحترق" وآخر تحت عنوان "#تحت عنوان ")هاشتاج( 

                                  
  الرابطم، 7102أبريل  72 (10)
 الرابطم، 7102أبريل  72"#حلب_تحترق".. كتاب وا عالميون وأكاديميون ينددون بمجازر روسيا واألسد،  (11)

http://aawsat.com/home/article/623636/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://aawsat.com/home/article/623636/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-228691.htm
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-228691.htm
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ة أحرار "حركاإلعالم السعودي، بشقَّْيه الصحوي والحكومي، اهتم أيًضا بالرفض األمريكي لمطالب روسية باعتبار 

الشام اإلسالمية" و"جيش اإلسالم"، وكالهما تدعمه الرياض وتركيا، ضمن قائمة التنظيمات اإلرهابية المقاتلة 

 في سوريا.

 العالقات السعودية األمريكية، وسياسات واشنطن في الشرق األوسط: -0

 األسبوع الماضي، وأزمة العالقات القمة الخليجية السعودية الثانية التي استضافتها المملكة تداعياتاستمرت 

بين الرياض وواشنطن، على خلفية قضايا وأزمات الشرق األوسط، في تصدر اهتمامات مقاالت الرأي في الصحف 

 أقل شأًنا من المصادر الحكومية. –إحصائيًّا  –والمصادر السعودية، بما فيها الصحوية، وإن كانت 

يمكن أن يتم تجاوزها في ظل التباين الكامل في المواقف األمريكية بدا من المقاالت أن األزمة عميقة وال 

والسعودية تجاه مسألة الفوضى في اإلقليم، واالتهامات األمريكية األخيرة للسعودية والخليج برعاية اإلرهاب، 

 يعلى لسان الرئيس األمريكي باراك أوباما، وتحريك بعض النواب األمريكيين لمشروع قانون بتعويضات، ف

 م.2110سبتمبر  00أحداث 

وعبر بعض ُكتَّاب الرأي السعوديين عن سخطهم على السياسات األمريكية في هذا اإلطار، بتشبيهها في 

 :(12)ويقول خالد الدخيل، في هذا مخاطرها بسياسات تنظيم "داعش"!

لح موضوعًا للنقد، الصاأيلول )سبتمبر( الشهيرة، أصبحت السعودية بالنسبة إلى اإلعالم الغربي  00منذ هجمات 

منه والطالح، وموضوعًا للتحامل والتشويه أيضًا. من الطبيعي أن يكون اإلعالم األميركي هو من يحمل شعلة 

 هذا التيار.

 ويضيف: 

، هو الهاجس «داعش»، أو «الدولة اإلسالمية»على مستوى صانع القرار السياسي، انظر كيف أصبح تنظيم 

أخطر من ظاهرة « داعش»له للسياسة األميركية، ومعها دول أوروبا الغربية. بات الوحيد في الشرق األوسط ك

الميليشيا، ومن الطائفية التي تتغذى عليها، ومن نظام األسد، ومن إيران، ومن الدول الفاشلة في العراق 

ومع أن ال أحد «. داعش»، وال يريد أن يسمع شيئًا إال عن «داعش»وسورية واليمن... إلخ. لم يعد الغرب يرى إال 

يختلف حول ضرورة القضاء على هذا التنظيم المتوحش وأولويته، لكن السؤال المركزي الذي يتم تجاهله تمامًا: 

ال في واشنطن وال في أي من العواصم العربية أو الغربية، أو هكذا يبدو، )..( ؟ «داعش»ماذا بعد القضاء على 

                                  
  الرابطم، 7102أبريل  72، «!داعش»ورة عن سياسة أوباما ال تقل خط (12)

http://www.alhayat.com/Opinion/Khaled-El-Dakheel/15229794/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB%21
http://www.alhayat.com/Opinion/Khaled-El-Dakheel/15229794/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB%21
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فعاًل بمثل « داعش»استراتيجية واضحة. هل يمكن القضاء على هي من دون « داعش»ما يعني أن الحرب على 

 ".تؤكد عكس ذلك« القاعدة»تجربة الحرب على )..(  هذا التصور المبتور؟

كذلك أنور ماجد عشقي، كتب في "الحياة" اللندنية، يقول تحت عنوان: "قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب.. هل 

ن خالل إسناد تهم الواليات المتحدة بدعم اإلرهاب في المنطقة، مهو لعبة أميركية أم مكيدة إيرانية"، ي

قانون البشدة، مشروع و –المقرب من دوائر صناعة القرار السعودية  –وانتقد عشقي  السياسة اإليرانية.

كيين بمقاضاة الدول األجنبية، ورفع الحصانة ييقضي بالسماح لألمر، ورسجمطروح أمام الكونالمشار إليه، وال

كل به م تقدَّ، وكيةيجد أن هذه الدولة مسؤولة عن وقوع هجمات إرهابية على األراضي األمريبلوماسية إذا ُوالد

العدالة ضد رعاة ": اسمحمل ، وجون كورنين، والسيناتور الجمهوري، جاك شومر، من السيناتور الديموقراطي

 .(13)"اإلرهاب

قبال أوباما في الرياض مؤخًرا؛ حيث قال إن هناك أما محمد برهومة، فقد لخص الموقف من خالل صورة است

، في صدد أوباما في قمة الرياض األخيرةاألمريكي باراك الستقبال العادي الذي لقيه الرئيس عدة لدالالت 

 .(14)كية في عهد أوباماياألمر –الخليجية  اتطرأت على مضامين العالقتغيُّرات 

 الموضوع التركي: -4

في توجيه انتقادات إلى تركيا على خلفية تعاملها مع ملف األكراد والالجئين، وإن كان  استمر اإلعالم اللندني

هذا هو الظاهر؛ فإن التوجهات التركية إزاء إيران، وعدم استجابة أنقرة للوساطة السعودية فيما يخص 

بارات ذات الداللة العالقات مع مصر؛ كانت هي األسباب الحقيقة وراء هذه االنتقادات، وذلك من خالل بعض الع

 في هذا الصدد في بعض المقاالت في صحيفة "الحياة"، وموقع "إيالف".

اهتم اإلعالم السعودي بزيارة المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، إلى جنوب تركيا لزيارة مخيمات الالجئين كما 

 سيئة للرسول الكريم "صلَّى اهلُلالسورية، والحكم الذي صدر بسجن صحفيَّْين تركيَّْين أعادا نشر الرسوم الم

 عليه وسلَّم"، التي نشرتها صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة، على غالفها.

 02.1كذلك اهتم اإلعالم السعودي بتقارير حول تراجع السياحة التركية بنسبة عشرة بالمائة في مارس، و

، نشرت "الحياة" اللندنية تقارير حول أثر تفجير بالمائة بشكل عام، بسبب األوضاع األمنية، وفي ذات السياق

 بورصة األخير على القطاع السياحي في تركيا.

                                  
  الرابطم، 7102أبريل  77 (13)
  الرابطم، 7102أبريل  72الخليج وأميركا... استنتاجات خاطئة، "الحياة" اللندنية،  (14)

http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/15198516/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8---%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/15198516/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8---%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/15250449/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7----%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/15250449/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7----%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9
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، "طمأن" فيها رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلوفي إطار سياسي أيًضا، نشرت صحف سعودية تصريحات ل

"، بعد بمبدأ العلمانية سيحتفظ"الحاكم العدالة والتنمية أن الدستور الجديد الذي يعده حزب مواطنيه، ب

، أثارتها دعوة رئيس البرلمانمظاهرات "قمعتها الشرطة" بحسب اإلعالم السعودي، و"عاصفة انتقادات"، 

 من الدستور التركي. العلمانيةمصطلح إلى صوغ دستور ديني يشطب ، هرمانقإسماعيل 

، أن تركيا اتفقت مع الواليات المتحدة وزير الخارجية التركي جاويش أوغلومن األخبار المتداولة كذلك، إعالن 

لمواجهة عمليات القصف  اكية مضادة للصواريخ على حدودها مع سورييعلى نشر بطاريات صواريخ أمر

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، وتأييد وتستهدف األراضي التركية "داعش"المتكررة التي يقوم بها تنظيم 

ا بهذه ن الطائفة العلوية بسبب عدم اعتراف الحكومة التركية قانونيًّأتراك م 210 ،دعوى رفعها ضد أنقرة

 "كما يريدون". الطائفة وحرمان أتباعها من الحصول على خدمات دينية عامة

 

 :السعودي في االعالم المصريةقضايا الرابعًا: 

له هذا األسبوع، هو  استمر ملف تيران وصنافير حاضًرا بطبيعة الحال في اإلعالم السعودي، وكان أهم ملمحين

 الهجوم على اإلخوان، ودالالت االتفاق في صدد التضامن والتكامل بين مصر والسعودية.

فيما يخص ملف تيران وصنافير، استمر ُكتَّاب الرأي السعوديون في التأكيد على أحقية الرياض فيها، وأن  -

الفرقة، من االنتهازيين واألصوات الناعقة، إنما هو ضربة لدعاة  –أي التخلي المصري عنهما  –"استعادتهما" 

 .(15)وما شابه من العبارات

بط بالعالقات المصرية السعودية، كتب طارق الزرعوني، في ترضوع المحاور واألحالف الذي بات يفي مو -

"عكاظ"، تحت عنوان: "السعودية ومصر يًدا بيد"، بعد "التمجيد" في كل من السعودية ومصر، ومكانتهما في 

ألمة، وما إلى ذلك؛ نجده يؤكد على أهمية "الدور المحوري" الذي تلعبه اإلمارات في الشرق األوسط، خصوًصا في ا

السعودي، وأشار في ذلك إلى قيام المكتب التنسيقي اإلماراتي في مصر، بدعم االقتصاد  -ظل التقارب المصري 

طموحات وحدوية وحلم عربي بدأ يتحقق "ويصف هذا بأنه  .(16)المصري بحزمة مبادرات النعاش االقتصاد

 ".ويتجلى بصورة أوضح

                                  
 الرابطم، 7102أبريل  72جه ُدعاة الُفرقة!، "الرياض"، سعود العماري: تيران وصنافير.. صخرتان في و  (15)
 الرابطم، 7102أبريل  72 (16)

http://www.alriyadh.com/1149505
http://www.alriyadh.com/1149505
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160425/Con20160425836208.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160425/Con20160425836208.htm
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 ، لمصرالعزيز الملك سلمان بن عبدالعاهل السعودي، زيارة على اإليجابية وفي ذلك، نجد الكثير من اإلشارات 

حزمة المبادرات السعودية التنموية للشعب المصري العظيم خصوصا جسر الملك سلمان كهدية لهذه "ومؤخًرا 

 ".التي تستحق كل تقدير على بطوالتها التي ال تخفى على أحد عبر أحلك الظروف الشعوب

قول "، يالبحر األحمر السعودي والمصريوبنفس النبرة يكتب عبد العزيز الجار اهلل، في "الجزيرة"، تحت عنوان: "

 والسعودية، فيإن االتفاقية البحرية المصرية السعودية، جعلت هذه المناطق بشكل رسمي خالصة بين مصر 

إشارة إلى إسرائيل، التي كان لها منفذ فيها من خالل ترتيبات البروتوكول العسكري التفاقية السالم المصرية 

 .(17)اإلسرائيلية

فيما يخص االعتراضات التي أبداها اإلخوان على االتفاق، نجد أن األمر قد مس في هذا األسبوع الموضوع  -

ناة "العربية" الموقف الرسمي المصري إزاء تصريحات جاويش أوغلو في أبوظبي بداية تبنت ق التركي والقطري.

التي قال فيها إن مصر "دولة هشة تحت رئاسة السيسي"، وعملت القناة على ترويج بيان الخارجية المصرية 

 .(18)الذي رد على هذه التصريحات

بين دعاة الشر لمصر تب تحت عنوان: ""، كعيون وآذانأبريل، وفي زاويته " 24من قبل، ويوم  جهاد الخازن

التي قال إنها تروج لصورة غير صحيحة عن الوضع ، ينتقد بعض المصادر اإلعالمية القطرية (19)"والسعودية

 في مصر والسعودية.

 فيبدأ مقاله المهم بالفعل في صدد اتجاهات الريح السياسية في اإلقليم، بالقول:

سقوط النظام في مصر أو المملكة العربية السعودية إلى أن النظاَمْين أريد أن أطمئن كل الذين يتوقعون "

 ".دعاة الخراب، إن في صحف عربية أو في صحف أميركية« قاعدين على قلب»ثابتان، وأراهما 

 ثم نجده يضيف:

يومًا في لندن جريدتان تملكهما قطر، وأنا هنا ال أتحدث عن قادة قطر، وإنما عن جريدتين ال تكادان تخلوان "

..( ) من خبر مخيف عن مصر أو السعودية، وتمضي أيام وينسى الناس األخبار القديمة وتعود الجريدتان بمثلها

أقرأ: نظام السيسي نحو مأزق شامل وكامل. أقول ال مأزق إطالقًا، وإنما مأزق صحافيين يعتمدون على ضعف 

                                  
 الرابطم، 7102أبريل  72 (17)
 الرابطم، 7102أبريل  72 (18)
 الرابط (19)

http://www.al-jazirah.com/2016/20160427/ln4.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160427/ln4.htm
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/04/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/04/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88.html
http://www.alhayat.com/Opinion/Jihad-El-Khazen/15229720/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D9%86-%28-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%29
http://www.alhayat.com/Opinion/Jihad-El-Khazen/15229720/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D9%86-%28-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%29


 

 

السعوديتحليل اتجاهات اإلعالم        12   2 مايو 1026  

 

بليون  021السعودية وأميركا... والرياض تهدد بسحب  ذاكرة القراء... إن ُوِجَد قراء. أو أقرأ: بوادر أزمة بين

 ."دوالر. أقول إن الواليات المتحدة ليست حليفاً للسعودية اليوم أو في أي يوم، والسعودية ال تحتاج إليها إطالقًا

 يوعلى هذا المنوال، يمضي في "تفنيد" مطوَّل للعديد من األخبار المتداولة عن مصر بالذات؛ اتهم فيها اللوب

 الصهيوني في اإلعالم األمريكي بالوقوف وراءها.

 في األمور والملفات األخرى، نجد أن صورة مصر في اإلعالم السعودي والصحوي كانت على النحو التالي: -

أبريل، التي كانت ضد اتفاق تيران  22. بينما تجاهلت الصحف اليومية السعودية العادية مظاهرات يوم 0

ر الصحوية على قدر الحدث، وحرصت على نقل الصورة الحقيقية للمظاهرات، وأبرز وصنافير؛ كانت المصاد

موقع "اإلسالم اليوم" على وجه الخصوص نشاط نقابة الصحفيين في مقاضاة وزارة الداخلية بسبب إغالقها 

ع ن الموقلمحيط النقابة في وسط القاهرة، لمنع التظاهر أمامها ضد االتفاق الموقع بين مصر والسعودية، ولك

"، ولم يذكر شيًئا عن أنها الفتاح السيسي األخيرة ا لسياسات نظام الرئيس عبدرفًض" ظاهرات كانتمذكر أن ال

ي مجلس النواب فولكن بعض المصادر السعودية، أشارت إلى النقاشات التي يشهدها  بسبب اتفاق الجزيرَتْين.

والالفت أن موقع "اإلسالم اليوم" ركز على قرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلمصر، 

 .(20) )االتفاق(" ا على ذلك، احتجاًج)في مصر( موجة من الغضب العارم، والتظاهرات المستمرةما وصفه بـ"

لغالء، التي لم تسلم منها سلعة د شكاوى المواطنين من استمرار ارتفاع األسعار، وتفاقم موجة اتصاُع. 2

كانت محل اهتمام بعض المصادر الصحوية، وركزت في هذا السياق على أثر يعتمدون عليها في معيشتهم، 

"تنسيقية مما دعا ، العمال تدني أوضاع، مع االحتفاالت بيوم العمالذلك على االحتجاجات في مصر، وكذلك 

 .(21)سنوي بيوم العمالال "تضامن" العمالية، إلى إلغاء االحتفال

. الزيارة التي قام بها العاهل البحريني، الملك حمد بن سلمان آل خليفة إلى مصر، كانت محل اهتمام اإلعالم 0

غير الصحوي؛ حيث لم يرد لها ذكر في المواقع الصحوية، واهتمت التناوالت بالجانب االقتصادي للزيارة؛ حيث 

البحريني الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية  -منتدى األعمال المصري ى أشارت "الحياة" اللندنية، ومصادر إل

، وشارك على الفرص االستثمارية المتاحةوالذي ركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في القاهرة، 

 .شركة بحرينية، فضاًل عن شركات مصرية 41ممثلون لـه في

                                  
 الرابطم، 7102أبريل  72#مصر.. تحركات برلمانية إلقرار اتفاق الجزيرتين، "اإلسالم اليوم"،  (20)
 الرابطم، 7102أبريل  72مصر.. غالء األسعار يفسد االحتفال بيوم العمال، "اإلسالم اليوم"،  (21)

http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-228331.htm
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-228331.htm
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-228584.htm
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-228584.htm
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رئيس غرفة البترول والتعدين في اتحاد الصناعات خباري لما أعلنه . في المجال االقتصادي، كان هناك تناول إ4

استجابة وزارة الصناعة والتجارة للدراسة التي تقدمت بها الغرفة في شأن إلغاء بشان تامر أبو بكر، ، المصرية

طرح هيئة االستثمار المنجنيز، من أجل رفد الخزانة المصرية بالعملة الصعبة، وكذلك قرار حظر تصدير 

 .على المستثمرين السعوديينالجديدة ا من المشاريع المصرية عددً 

 

. في اإلطار السابق، كانت المساعدات التي تلقتها مصر من دول الخليج والعالم، بنًدا مهمًّا في الصحف والمصادر 2

من على تلقي مصر عشرات المليارات  -المؤيدة والمعارضة للنظام في مصر –السعودية؛ حيث أكدت جميعها 

مليار دوالر، باإلضافة إلى  20، هي الكويت واإلمارات بجانب السعودية، وتقدر تحديًدا بحوالي دول خليجية 0

 مليارات دوالر. 4، والتي ُقد رت بحوالي واليابان وكوريا الجنوبية، والبنك األفريقي للتنمية، قروض البنك الدولي

كذلك إلى االستثمارات التي ضختها بعض الدول في هذا عن المنح النقدية؛ حيث أشارت بعض المصادر 

 االقتصاد المصري، من بينها السعودية واإلمارات وفرنسا والصين وروسيا.

 

. الملف األمني كان حاضًرا في المواقع الصحوية فقط، وركزت في هذا اإلطار على التطورات شبه اليومية في 2

طة في بعض المناطق، مثل العريش والشيخ زويد، شمال سيناء، والعمليات التي تستهدف الجيش والشر

باإلضافة إلى أخبار نوعية هذا األسبوع، تتعلق بحوادث وقعت لمصريين في الخارج، ومن بينها مقتل المواطن 

ا على أيدي ا مصريًّمواطًن 01المصري المسيحي، عادل حبيب ميخائيل في لندن، محترًقا في سيارته، ومقتل 

 ليبيا.في مدينة بني وليد غربي عصابات تهريب البشر 

من ضمن ذلك، الملف األمني، خبر لم تحفل به وسائل اإلعالم السعودية بالقدر الكافي، في ظل الحفاوة البالغة 

قيام مجهولين بخطف رجل األعمال السعودي حسن علي أحمد السند، بالعالقات المصرية السعودية، وهو 

 هرة، قرب مدينة التل الكبير.أثناء عودته من اإلسماعيلية إلى القا
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 :والجداول واألشكال التالية توضح األوزان النسبية لهذه القضايا الداخلية والخارجية

 عالم السعوديالقضايا الخارجية في اإل (0الجدول رقم )

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %9.0 01 مرتفع جدًّا األمريكية –العالقات السعودية  0

 %1.0 22 مرتفع السياسات األمريكية في الشرق األوسط 2

 %9.0 21 مرتفع جدًّا السياسات الخارجية السعودية 0

 %01 00 مرتفع جدًّا الحرب في سوريا وأزمة حلب ومفاوضات جنيف 4

 %9.0 01 مرتفع جدًّا الحرب في اليمن ومفاوضات الكويت 2

 %2.2 21 متوسط إلى مرتفع الحكومة الليبية الجديدة 2

 %2.2 21 متوسط إلى مرتفع التفاعالت اإلقليمية 0

 %1.4 22 مرتفع الموضوع التركي 1

 %2.2 21 متوسط إلى مرتفع اإلخوان المسلمون والربيع العربي 9

 %2.1 01 متوسط قضايا العالم اإلسالمي 01

 %1.0 22 مرتفع المشروع اإليراني في اإلقليم 00

 %2.2 00 متوسط العراقاألزمة السياسية في  02

 %2.0 09 متوسط إلى مرتفع الحرب على اإلرهاب وقضية التطرف 00

 %011 019 اإلجمالي:

 عالم السعوديالقضايا الخارجية في اإل (0الشكل رقم )
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 عالم السعوديية في اإلخلادالقضايا ال (2الجدول رقم )

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %04.0 02 مرتفع جدًّا 2101المملكة رؤية  0

 %02 01 مرتفع جدًّا األمير محمد بن سلمان وصراع النفوذ في المملكة 2

 %01 22 متوسط إلى مرتفع اإلخوان المسلمون والتيار الصحوي 0

 %00.2 21 مرتفع قضية اإلرهاب والتطرف 4

 %00.2 21 مرتفع الرقابة ومكافحة الفساد 2

 %02 01 مرتفع جدًّا للمواطنين وأداء األجهزة الرسمية الخدمات العامة 2

 %1 21 متوسط حقوق المرأة 0

 %00.2 21 مرتفع األوضاع االقتصادية العامة 1

 %01 22 متوسط إلى مرتفع المؤسسة الدينية الرسمية 9

 %011 249 اإلجمالي:

 

 عالم السعوديية في اإلخلادالقضايا ال (2الشكل رقم )
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11.20%

12%

8%

11.20%

10%

القضايا الداخلية وتوزيعاتها النسبية
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 القضايا المصرية في اإلعالم السعودي (0) الجدول رقم

 النسبة عدد المواد الوزن النسبي القضية م

 %02.0 02 مرتفع جدًّا ملف صنافير وتيران والعالقات بين مصر والسعودية 0

 %02 22 مرتفع النظام المصري وسياساته 2

 %9.2 21 متوسط إلى مرتفع أبريل 22احتجاجات  0

 %02 22 مرتفع األوضاع االقتصادية 4

 %1.2 01 متوسط المنح الخليجية والدولية لمصر 2

 %00 20 مرتفع عالقات مصر الخارجية 2

 %9.2 21 متوسط إلى مرتفع اإلخوان المسلمون في مصر 0

 %0.2 02 متوسط زيارة العاهل البحريني إلى مصر 1

 %01 20 متوسط إلى مرتفع األوضاع المعيشية للمواطن 9

 %4.1 01 طفيف إلى متوسط يوم العمال احتفاالت 01

 %011 219 اإلجمالي:

 

 القضايا المصرية في اإلعالم السعودي (0الشكل رقم )
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القضايا المصرية وأوزانها النسبية
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 :خامسًا: اتجاهات المواقف تجاه القضايا األساسية

 خطاب سلبي باستثناء المواقع الصحوية. تركيا:. 0

 السلبي.استمرار في تصعيد الخطاب  :وحلفاؤها في المنطقة إيران. 2

 استمرار في تصعيد الخطاب السلبي، عقب زيارة أوباما للسعودية. الواليات المتحدة:. 0

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

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

 الصحوية.

 إيجابي للغاية، باستثناء المواقع الصحوية. السعودية: –مصر والعالقات المصرية . 2

 :والتوصيات االستنتاجات :اسادًس

 االستنتاجات: -

. تشهد مصر في الوقت الراهن، المزيد من اإلسناد من جانب حلفاء اإلقليم، والحلفاء الدوليين، مثل فرنسا، 0

 .دوًرا محوريًّا هامًّاوتلعب الرياض في ذلك 

. تزايدت الحملة على اإلخوان في الصحف السعودية، بعد الموقف األخير لإلخوان الرافض التفاق تيران 2

وصنافير، وشمل ذلك، بجانب اعتقال بعض الرموز الصحوية، مثل عبد العزيز الطريفي، حملة تضع اإلخوان 

على األنشطة الخيرية واالجتماعية لإلخوان في  في ذات التصنيف مع "داعش"، مع المزيد من التضييق

 المملكة.

. تطور اإلسناد السعودي للسيسي إلى مستوى دعمه في مواجهة خصومه الداخليين، من خالل حمالت إعالمية 0

تؤكد على متانة موقفه السياسي، والرد على الحمالت المضادة له، والتي يشنها خصومه ]مقال جهاد الخازن 

 في توضيح ذلك[. شديد األهمية

 التوصيات: -

. إطالق موقع أو قناة إخبارية متخصصة في الشأن السعودي، تخاطب الرأي العام السعودي في الداخل، من 0

خالل عاصمة أخرى، بخالف أنقرة، منًعا لحساسيات سياسية قد تنشأ في ذلك، ويمكن أن تكون ألمانيا أو 

 بريطانيا، مقرًّا لها.

مية وللعالقات العامة، للرد على ما يرد في اإلعالم السعودي بشأن اإلخوان المسلمين، . إطالق حملة إعال2

 والتي انعكست على صورتهم الذهنية في اإلعالم السعودي.

تحليل موسع وشامل لموقف اإلعالم السعودي من اإلخوان المسلمين في الفترة األخيرة، بعد زيارة الملك  -0

  اق البحري بين مصر والسعودية.سلمان إلى مصر، وإقرار االتف


