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 :أواًل: مقدمة

الحدث السعودي، على المستويين الداخلي واإلقليمي، من  تقرير قراءة في أهم اتجاهاتالالعدد من  ذاه يقدم

خالل مرآة المصادر السعودية، وشكل واتجاهات العالقات المصرية السعودية، وصورة مصر في هذه المصادر، 

 م.3172أكتوبر  32أكتوبر، وحتى األحد،  71خالل الفترة من اإلثنين، 

 

 أواًل: حدث األسبوع:

سبوع للى واههة الحدث، بعد فترة كات  فيها معركة حل  واألممة السورية، وأممة يعود الحدث اليمني هذا األ

الجديد، في ظل الكثير من العثرات التي أصاب   العالقات مع الواليات المتحدة على خلفية قاتون "هاستا"

 مجلسالتدخل السعودي في اليمن، على المستوَيْين السياسي والعسكري، عق  اعتراف التحالف بقصفه ل

 قتياًل، من ردات فعل دولية. 751العزاء في العاصمة اليمنية صنعاء قبل أسبوعين، وما أدى لليه سقوط حوالي 
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م، والتي اتته  يوم 3172أكتوبر  71أهم مظهر للتعامل مع األممة اليمنية، كان الهدتة المعلنة مساء األربعاء، 

ا من الجاتَبْين، ولن كات  خروقات الحوثيين هي األهم؛ أكتوبر، والخروقات التي وقع  فيه 33السب  التالي، 

حيث لتها طال  بالصواريخ قل  األرض السعودية، وأماكن تمركز القوات التابعة للرئيس اليمني الموالي 

 للرياض، عبد ربه منصور هادي.

سعودي، بدا بالفعل ومن خالل ردة فعل الدبلوماسية السعودية وقيادة التحالف الذي تقوده، وتقلها اإلعالم ال

، وأن الرياض محشورة في وهود حالة من العجز السعودي عن التعامل مع الموقف العسكري في الوق  الراهن

 ماوية ضيق الخيارات بسب  االتتهاكات.

اإلعالم السعودي على التأكيد على استمرار الخروقات الحوثية على الشريط حرص ذلك أكثر ما بدا في بدا و

، وأن الرياض ملتزمة بضبط النفس، فيما بلغ  هذه الخروقات بحس  المصادر لسعودية هنوًباالحدودي مع ا

 .السعودية، حوالي األلف

، مع التركيز (1) الموقفوفي تهاية الهدتة، تشرت المصادر السعودية المحلية واللندتية، تقارير مجمَّعة لحصيلة 

للى هدتة هديدة، بدا وكأن لسماعيل ولد الشيخ أحمد، على دعوة المبعوث األممي للى اليمن، الموريتاتي، 

تجاومت الملف اليمني، للى العديد من الرياض تنتظرها إلعادة ترتي  الكثير من األوراق التي اختلط ، والتي 

 القضايا اإلقليمية األخرى، على غرار سوريا والعالقات مع مصر.

أكتوبر؛ كات   32ثال؛ سوف تجد أته في صبيحة األحد، ولو تتبعنا عناوين موقع "العربية.ت " على سبيل الم

السابقة؛ حيث كات  على النحو األخبار الثالثة األولى المنشورة على الموقع عن اليمن، وترتيبها يشي بالرؤية 

 التالي:

 

                                  
 الرابطم، 2016أكتوبر  22، "الشرق األوسط"، اليمن وخروقات االنقالبيين تتجاوز األلف ولد الشيخ إلى تمديد هدنة .(1)

http://aawsat.com/home/article/766491/%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81
http://aawsat.com/home/article/766491/%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81
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 .(2) اليمنالمبعوث األممي يطال  بتمديد الهدتة في . 7

 .(3) الهدتةمقذوفات حوثية على تجران تواصل خرق  بالصور.. 3

 .(4) تعزالميليشيات تمنع وفدًا أمميًا من دخول . 2

وفي التفاصيل الميداتية، داخل السعودية، سقط  مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل 

 األراضي اليمنية على مواقع مدتية في حي الحضن في مدينة تجران، وفي محافظة صامطة في منطقة تجران.

ير تشرتها المصادر السعودية، عن هجوم قام به الحوثيون على الحدود عن تجران، والتصدي كما تناول  تقار

قتياًل من هات  الحوثيين في المعركة التي وقع  في  73له من هات  قوات حرس الحدود السعودية، وسقوط 

 ذلك المكان.

الحكومية أو ما يعرف بقوات الجيش  أما داخل اليمن، فقد أشارت تقارير وسائل اإلعالم السعودية للى أن القوات

الوطني، قد صدت هجوًما لقوات الحوثيين والقوات المتحالفة معها التابعة للرئيس اليمني، علي عبد اهلل 

 صالح، في ميدي، شمال غربي البالد، وفي صرواح بالقرب من العاصمة.

قوات صالح بمنع وفد منظمات األمم العربية" وغيرها، قيام الحوثيين و“كـ كذلك أشارت المصادر السعودية، 

أكتوبر،  33المتحدة، وخصوًصا صندوق األمم المتحدة للطفولة "اليوتيسيف"، من دخول مدينة تعز السب ، 

وقال  لن ذلك أحد أوهه "استهتار الميليشيات االتقالبية بالهدتة، وتحديها للمنظمات اإلتساتية واألمم المتحدة 

 بحس  تقرير "العربية" السابق.والمجتمع الدولي والعالم"، 

 أخبار تقول بأن السعودية وحلفاءها على األرض في اليمن، باتوا في أوضاع دفاعية.وكلها 

                                  
 الرابطم، 2016 أكتوبر  23. (2)

 الرابطم، 2016أكتوبر  22. (3)

 الرابطم، 2016أكتوبر  22. (4)

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2016/10/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2016/10/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86.html
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/10/22/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%B0%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/10/22/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%B0%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2016/10/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2016/10/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-.html
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في الجات  اإلتساتي، حرص  المصادر السعودية على الحديث عن الجهود اإلغاثية التي تقوم بها السعودية في 

، تداولته قناة "العربية" (5)"ألف سلة غذاء في اليمن 21يع توم السعودية.اليمن، ومن بين ذلك تقرير بعنوان: "

 أكثر من مرة.

أكتوبر، هاءت بدورها معبرة عن حالة خيبة األمل السعودية لماء األوضاع في اليمن،  32كلمة "الرياض" يوم 

ال  ، وقسؤولية فشل الهدتة في اليمن، موًصا الواليات المتحدة وبريطاتياوتحمل المجتمع الدولي، وخص

 :(6)"اتتقائية التعاملالصحيفة في هذا االتجاه تح  عنوان: "

"عندما أطلق  الواليات المتحدة وبريطاتيا دعوتهما لوقف لطالق النار في اليمن تحدثنا يومها عن )هدية 

الدعوة وهدية االستجابة(، وتوقعنا أال يستجي  االتقالبيون لتلك الدعوة عطفًا على مواقفهم السابقة التي 

 التستجي  الي دعوات في اإلطارين السياسي والعسكري، وكان ما توقعنا".

وحمل  االفتتاحية، ليران، مسئوولية ما يجري بطبيعة الحال، وقال  لن ذلك الموقف يغذي الطائفية المقيتة 

 التي تسعى ليران للى تشرها في العالم العربي:

طيعون الحيدة عنها وال حتى قيد أتملة، تلك األهندة تضع "االتقالبيون لهم أهندة ليراتية ينفذوتها، وال يست

استمرار النزاع على رأس اولوياتها بغض النظر عن مصالح اليمن والشع  اليمني فذلك اليعنيها ال من قري  

وال من بعيد، فإيران وهدت في االتقالبيين دمية يتم التالع  بها كيفما شاءت ومتى ما شاءت ضاربة على وتر 

ة البغيضة التي تحاول مرعها في المنطقة العربية، وتجح  في مخططها في سورية والعراق ولبنان الطائفي

 وتريد أن تفرض ذات األمر في اليمن".

وقال  االفتتاحية لن الواليات المتحدة وبريطاتيا لم تكوتا هادتين في الدعوة لوقف لطالق النار في اليمن، 

 طقة، عن القيام بالتزامات التهدئة، في لشارة للى األممة السورية.وتقاعستا كما في أممات أخرى في المن

                                  
 الرابطم، 2016أكتوبر  22. (5)

 الرابط. (6)

http://ara.tv/w7rh5
http://ara.tv/w7rh5
http://www.alriyadh.com/1542257
http://www.alriyadh.com/1542257
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أكتوبر، تشرت "عكاظ" مقااًل الفًتا في عنواته ومحتواه، عن "ضرورات استمرار الهدتة في  37يوم الجمعة 

 اليمن".

ديد فترة تفرض تج"، وركز فيه على "االعتبارات اإلتساتية" التي الهدتة يج  أن تستمرعنوان المقال كان: "

 .(7) اليمنالهدتة في 

أن تبدأ عملية تطبيع األوضاع على األرض وتجني   -أعني األغلبية العظمى منهم  -"ينتظر اليمنيون 

المدتيين معاتاة الحرب واالتتقال الفوري للى تخفيف معاتاتهم اليومية في البحث عن الغذاء والدواء، وهذه 

قها بعيدا عن المساومات السياسية واالستخفاف بأحزان المواطن مسألة يج  التزام الجميع بالسعي لتطبي

البسيط )..( لن المخاوف التي تثيرها العمليات العسكرية، يج  معالجتها بجدية دون الخطابات التي تؤسس 

للمزيد من اشتعال النيران، ويج  استئناف التفاهمات التي كات  تتائجها اإليجابية قد بدأت بالظهور قبل 

ات الكوي ، إلتهاء الحصار المفروض على المنافذ مع لمكاتية ليجاد آلية للرقابة عبر لجان يمكن التفاهم محادث

على تشكيلها، وهذه خطوات قد تسهم في بناء الثقة اإلقليمية واإلسراع بإدخال المواد الغذائية والمساعدات 

 الطبية التي يحتاهها كل يمني".

 

 : أهم تطورات المشهد:ثالًثا

 :وملف السندات السعودية وضاع االقتصاديةاأل

 االقتصاد السعودي المختلفة.على المستوى الداخلي، ال يزال الرصد "اإليجابي" الطابع والروح، لقطاعات 

وتبدأ بخبر رئيسي على قدر من األهمية، تشرته وكالة "رويترم"، وتم تعميمه من هات  المصادر السعودية، 

" للسندات الدوالرية السعودية، -AAش للتقييم االئتماتي"، تصنيفها عند "ويتعلق بتأكيد مؤسسة "فيت

وهو ذات التصنيف الذي منحته الوكالة عند لطالق اإلصدار للمرة األولى، وقال  لن ذلك "يعكس ثقة األسواق 

 .، ضمن التقرير الدولي األول الخاص بالسندات السعوديةبهذه السندات"

                                  
 الرابط. (7)

http://www.okaz.com.sa/article/1503739/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1!
http://www.okaz.com.sa/article/1503739/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1!
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" إلصدار السندات السعودية غير المضموتة والتي تشمل -AAتصنيفا تهائيا " وقال  الوكالة لتها أعط 

 2.35بالمائة، وأخرى بقيمة مماثلة وعائد  3.215م، بعائد 3137مليار دوالر تستحق في  5.5شريحة بقيمة 

 مائة.بال 0.5مليار دوالر وعائد  2.5م، بقيمة 3102م، وشريحة ثالثة ُتستحق في 3132بالمائة ُتستحق في 

تشرت لقطة اتفردت بها في تغطية هذا الخبر، وهي أن وكالة "بلومبيرج" أشارت للى أن  (8)"الشرق األوسط"

غالبية الطلبات التي هاءت على السندات السعودية، هي من مؤسسات مالية أمريكية، بينما ال يمكن بيعها أو 

ال يمكن بيعها لصالح شخص من الجنسية  تداولها في السوق األمريكية، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما

 األمريكية.

"االقتصادية" في تقرير آخر لها، وصف  ذلك بأته "تجاح" للسندات السعودية، وأته "يطفئ تيران الخوف من 

 .(9)عصر النفط الرخيص"

ك المدرهة ، أن حجم الودائع في البنو(10)في القطاع المالي السعودي كذلك، ذكر تقرير آخر اتفردت به "الرياض"

م، 3172بقطاع المصارف والخدمات المالية بالسوق المالية السعودية )تداول( بنهاية الربع الثالث من العام 

مليار ريال بنهاية الربع الثاتي )الربع السابق(، وذلك بنسبة  7.227.2مليار مقارتة بحوالي  7،251.6بلغ حوالي 

 بالمائة. 1.3تراهع عند حدود 

بالمائة مقارتة بنهاية الربع الثالث )الربع المقابل( من عام  2.2ياض" أن ذلك الرقم يقل بحدود وذكر تقرير "الر

 مليار ريال. 7.170.3م، والتي كات  عند حدود 3175

صحيفة "االقتصادية" استمرت في االحتفاء باتفاق مجموعة "سوف  باتك فيجن" الياباتية مع صندوق 

لتأسيس صندوق استثماري هديد باسم "صندوق رؤية سوف  بنك"  االستثمارات العامة في السعودية،

 لالستثمار في مجال التقنية.

                                  
  طالرابم، 2016أكتوبر  23، رغم إصدارها بالدوالر.. السندات المالية السعودية ليست لألميركيين .(8)

  طالرابم، 2016أكتوبر  21. (9)

 الرابطم، 2016أكتوبر  22، مليار ريال حجم الودائع في البنوك المحلية 1657. (10)

http://aawsat.com/home/article/766486/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.aleqt.com/2016/10/21/article_1096100.html
http://www.alriyadh.com/1542434
http://www.alriyadh.com/1542434
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الطموحات ، وضع  له عنواًتا: "(11) البريطاتيةتايمز"  الفايننشالموسًعا لتقرير لصحيفة وقدم  عرًضا 

في قطاع  وق استثماريالمشتركة قادت األمير محمد بن سلمان ورئيس سوف  باتك للى لتشاء أكبر صند

ههوده" في “بـ "، وصدرته بصورة األمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، وومير الدفاع، مشيدة التكنولوهيا

 مجال تقل التكنولوهيا للى المملكة.

في المائة، خالل  111ذكر أن االرتفاع في كميات القمح المستورد للسوق السعودية، بلغ أكثر من  (12) آخرتقرير 

رياالً للطن،  552م، حتى أكتوبر الجاري، فيما تراهع متوسط أسعار القمح 3116حديًدا منذ العام تسع سنوات، وت

م، حتى أكتوبر 3116خالل الفترة ذاتها، وقال  لن متوسط أسعار القمح المتعاقد على استيراده منذ العام 

 ريااًل للطن. 7152الجاري، بلغ 

م، بينما تجاومت منذ يناير الماضي 3116آالف طن في  215دي كما سجل  كميات القمح المستورد للسوق السعو

 حتى أكتوبر الجاري، ثالثة ماليين طن.

تصاُعد الضغوط على قطاع اإلسكان في المملكة، كان حاضًرا، باعتباره أحد أهم القطاعات االقتصادية ذات 

 الطابع السياسي في المملكة.

لسعودية أن هذه الضغوط "غير مسبوقة"، وتجاومت مجرد وذكرت تقارير عدة منشورة في الصحف اليومية ا

مليار ريال من لهمالي  722اتخفاض السيولة التي ظل  تعاتيها طوال أكثر من عاَمْين، فقدت خاللهما تحو 

 22م، لتشمل تهديد األصول العقارية تفسها، بينما أشارت للى أن 3172أشهر في  71سيولتها خالل أقل من 

 كن في المملكة، تدخل في لطار التمليك، وليس اإليجار.بالمائة من المسا

بقرار سريان ارتفاع رسم تأشيرة الدخول لألعمال لمدة ستة أشهر  كبير اهتمام لال أته في المقابل لم يكن هناك

دوالرات( سابًقا، وفق  715ريال ) 011دوالر( مقارتة مع  112مع دخول وخروج لعدة مرات للى ثالثة آالف ريال )

 ت  الخليج لالستشارات "هلف كوتسالتينج هاوس".مك

                                  
 الرابطم، 2016بر أكتو  23. (11)

 الرابطم، 2016أكتوبر  23. (12)

https://www.aleqt.com/2016/10/23/article_1096419.html
https://www.aleqt.com/2016/10/23/article_1096419.html
https://www.aleqt.com/2016/10/23/article_1096401.html
https://www.aleqt.com/2016/10/23/article_1096401.html
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 تحسين الصورة: -

بند تحسين صورة  تدخل فيكان أمًرا ملحوًظا هذا األسبوع، وهود عدد من األخبار والتقارير التي يمكن أن 

 المملكة التي تراهع  كثيًرا في اإلعالم الدولي الفترة األخيرة.

في سوق العمل، لمرأة السعودية؛ بين تقارير أشارت للى مساهمتها كان من بين أهم هذه األمور، ما يتعلق با

 ."لسيارةاهيئة بيئة مناسبة لقيادة المرأة تما ُوصف بأته "وتقارير أخرى تتعلق بمناقشة مجلس الشورى 

في الجات  األول المتعلق بمساهمة المرأة السعودية في سوق العمل، تشرت "عكاظ" على سبيل المثال، 

ئيس مجلس لدارة غرفة الشرقية، عبد الرحمن بن صالح العطيشان، قال فيها لن المرأة السعودية تصريحات لر

بالمائة من لهمالي عدد الخريجين الجامعيين، مما يؤهلها ألن تحتل مكاتة كبيرة في  51ُتشكل ما يزيد على 

 .(13) المحليةسوق العمل 

سوق العمل السعودي، ال يتفق مع هذه النسبة؛ حيث ال لال أن العطيشان قال لن مشاركة المرأة السعودية في 

بالمائة، مشيًرا للى أته "توهد تصورات طموحة بأن تتزايد هذه النسبة خالل السنوات القليلة  33تتجاوم 

 القادمة".

أكتوبر، توصية هديدة تطال   27"الحياة" اللندتية ذكرت أن مجلس الشورى السعودي سوف يناقش يوم اإلثنين 

اد بيئة مناسبة تستطيع من خاللها المرأة قيادة سيارتها، بعد طل  تقدم به عضو المجلس، سلطان بإيج

السلطان، بتوصية لضافية طال  فيها ومارة العمل والتنمية االهتماعية حالًيا بالتنسيق مع ومارة الداخلية 

 إلهراء هذه الدراسة.

بر عن فوم طالبات من هامعَتْين سعوديَتْين، في موضوع المرأة كذلك، تشرت صحف الداخل السعودية، خ

بالمركَزْين األول والثالث في مسابقة أفضل مشاريع التخرج في منطقة الشرق األوسط وتركيا وأفريقيا، التي 

لـ مشروًعا  311تظمتها هيئة في دبي ُتدعى "ديل لي. لم. سي" بعنوان: "الرؤية المستقبلية، وتنافس فيها 

 أتحاء العالم.هامعة من مختلف  33

                                  
 الرابطم، 2016أكتوبر  22، نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل % 22العطيشان: . (13)

http://www.okaz.com.sa/article/1503981/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86-22-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.okaz.com.sa/article/1503981/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86-22-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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في مجال آخر كان محل اتتقاد دائم للمملكة في الفترة الماضية، قال  صحيفة "عكاظ"، لته بعد سلسلة من 

التأهيالت المتكررة التي امتدت لثالث مرات في األعوام األخيرة، اتخذت ومارة العدل والمجلس األعلى للقضاء 

 اتتظارها".خطوات هديدة لتدشين المحاكم العمالية "التي طال 

مالمًما قضائيًّا للتدري  على أعمال المحاكم العمالية، فضاًل عن  11وهاءت البداية بحس  الصحيفة، بتسمية 

قاضًيا للى رأس العمل بعدما خضعوا لدورات سابقة للعمل في المحاكم الجديدة والتي يتوقع أن  61دفع 

 تنطلق خالل العام الحالي.

 مصدر محلي في المملكة، قضية صورة المملكة في مواقع التواصل االهتماعي. في هذا الصدد، تناول أكثر من

أكتوبر، بعنوان: "دراسة تظام هديد لردع المسيئين في  33عكاظ" بتاريخ “لـ وتختار في هذا الصدد، تقرير 

 ، ضمن مكافحة الجرائم المعلوماتية.«"التواصل االهتماعي»

النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، عوض وفيه تقل  الصحيفة عن تائ  رئيس لجنة 

بن خزيم األسمري، أن هناك تظاًما هديًدا سيصدر "في القري  العاهل" يتعلق بالحماية اإللكتروتية من الناحية 

القاتوتية، من شأته أن يردع كل شخص يرتك  مخالفة لتتاج ما من شأته المساس بالنظام العام أو القيم 

ة أو اآلداب العامة وحرمة الحياة الخاصة أو لعداده أو لرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الديني

 أحد أههزة الحاس  اآللي وغيرها.

، بقلم (14)"صورتنا المثيرة االهتماعي.مواقع التواصل في هذا الصدد، تشرت صحيفة "الرياض"، مقاالً بعنوان: "

في ظل غياب مراكز البحوث والدراسات واألرقام المتعلقة بالظواهر والتحوالت،  فاضل العماتي، قال فيه لته

سواء الرسمية أو الخاصة، والتي ُيمكن االستفادة منها أو االستعاتة بها لرصد وتشخيص وتحليل واقع المجتمع 

يوب"، السعودي، أصبح  مواقع ووسائل التواصل االهتماعي الحديثة مثل "تويتر" و"فيس بوك"، و"يوت

 الصعبة".“بـ وغيرها هي من تقوم بهذه المهمة التي وصفها 

                                  
 الرابطم، 2016أكتوبر  23. (14)

http://www.alriyadh.com/1542492
http://www.alriyadh.com/1542492
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وقال الكات  لن هناك حاهة للى لهراءات من أهل تدارك الصورة السلبية التي تعكسها هذه المواقع عن المجتمع 

داث ألحالسعودي، في ظل أتها أصبح  "مؤشًرا حقيقيًّا لقياس الرأي العام في مختلف األفكار والرؤى والقضايا وا

 والمواقف التي تهم المجتمع السعودي وتؤثر على مسيرته التنموية".

 :بأن وخُلص الكات  في ذلك للى القول

"هذه المواقع والشبكات اإلتساتية التي تتغلغل/تتسلل وسط حياتنا، هل ُيمكن اعتبارها ترمومترًا حساسًا 

لخلل والقصور والفساد والمباهاة والتشدد ودقيقًا لقياس الرأي العام وكشف الظواهر السلبية ومكامن ا

والكراهية والطائفية والعنصرية والطبقية والفئوية، تمامًا كما تكشف الظواهر اإليجابية ومالمح العفوية 

 والتلقائية والطيبة والبساطة والتسامح واالتفتاح والكرم وح  الحياة؟".

 واقعة لعدام األمير تركي بن سعود الكبير: -

ام األمير تركي بن سعود الكبير، بعد لداتته بقتل أحد أصدقائه خالل مشاهرة هماعية، لم تحظى واقعة لعد

بالكثير من االهتمام في اإلعالم السعودي، ولكن "عكاظ" تشرت في هذا الصدد، مقااًل للكات  تركي الدخيل، 

الحدث للتأكيد على سلطة ، استغل فيها (15)"الكل تح  سقف القضاء! سلمان.للى  زعبد العزيمن بعنوان: "

 القاتون والقضاء في المملكة.

وتناول في اإلطار مواقف وقع  في عهد الملك عبد العزيز، مؤسس الدولة السعودية الحالية، "تؤكد على 

تزاهة القضاء وعدالته، كما أشار للى كلمة للعاهل الحالي للبالد، الملك سلمان بن عبد العزيز، في هذا الصدد، 

 مواطنين في مقاضاة أي مسؤول، حتى الملك وتائَبْيه.حول حق ال

 

 

 

                                  
 الرابطم، 2016أكتوبر  23. (15)

http://www.okaz.com.sa/article/1503882/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1!
http://www.okaz.com.sa/article/1503882/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1!
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 السعوديون "الكسالى"!: -

صحف الداخل السعودي تناول خبًرا الفًتا كان له صداه في اإلعالم العالمي، يتعلق بتصريحات لومير الخدمة 

ظفين الحكوميين المدتية خالد العرج، األربعاء الماضي، والتي قال فيها لن "دراسات تفيد بأن دوام بعض المو

 الكسالى".“بـ ال يتعدى ساعة واحدة"، وهو ما دفع صحيفة "التايمز" البريطاتية للى وصف السعوديين 

الصحف السعودية أشارت في هذا الصدد، للى ما قاله وكيل ومارة التعليم السابق، حمد آل الشيخ، في هذا 

عاًما، وأن  75أعدها معهد اإلدارة العامة قبل الشأن، في صدد اعتماد الومير العرج في تصريحه على دراسة 

 المعهد راسل ومير االقتصاد راهًيا عدم اعتمادها أو االستناد لليها.

هذا األمر كان له حضوره على مواقع التواصل االهتماعي، وكان التناول في الغال  سلبيًّا لما قاله الومير 

رهال األمن والجنود السعوديين على الحدود،  السعودي، وقال مغردون لن هذا الكالم يظلم فئات مثل

 والمعلمين واألطباء، وغالبية موظفي القطاع العام.

علق في "الرياض" على األمر من موايا موضوعية، ال تؤيد الومير، ولكنها تدعو للى دراسة ما  (16) الفومانراشد 

ات  والحوافز والبدالت المنصرفة قاله من هات  اإلدارات الحكومية المختلفة، سواء فيما يخص قضية الرو

لموظفي العموم، موقف الجهات الرقابية في مختلف الجهات الحكومية من الوق  المهدر الذي تشير لليه 

 تصريحات الومير، باإلضافة للى ضرورة ليجاد وسائل لتفعيل لتتاهية الموظف السعودي.

 :الخارهيةالسياسة ـ 3

 الحرب في الموصل: -

حدث اإلقليمي، وعندما تقول: "الحرب في الموصل"؛ فإن األمر يتجاوم بالفعل قضية الحرب كات  على رأس ال

في المدينة، للى آفاق أخرى ركز عليها اإلعالم السعودي في تقاريره ومقاالت الرأي، سواء على تنظيم "داعش" 

وما حولها، وكذلك السياسات التركي، أو قضية مصير أهل السُّنَّة في المدينة  –فيما يتعلق بالخالف العراقي 

 األمريكية.

                                  
 الرابطم، 2016أكتوبر  23، إنتاجية الموظف الحكومي والخاص. (16)

http://www.alriyadh.com/1542455
http://www.alriyadh.com/1542455
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في البداية ركز اإلعالم السعودي على مساعي الواليات المتحدة ألهل تحقيق توافق عراقي تركي بشأن المشاركة 

التركية في معركة الموصل، وميارة ومير الدفاع األمريكي، آشتون كارتر، للى تركيا ثم للى العراق لهذا الغرض، 

العبادي، رئيس الومراء العراقي، عن رفضه لما سبق وأعلنه الومير األمريكي من أتقرة، من  قبل أن يعلن حيدر

 وهود اتفاق "مبدئي" عراقي تركي بشأن مشاركة تركيا في معركة الموصل.

في هذا اإلطار، عاد الهجوم على الرئيس التركي، ره  طي  أردوغان، في الصحف السعودية، بما في ذلك 

ة التي كات  قد تفادت لفترة اتتقاده المباشر، في لطار الفترة التي دارت حول ميارة ولي العهد، المصادر اللندتي

 األمير محمد بن تايف، للى تركيا قبل اتدالع معركة الموصل بحوالي أسبوعين.

يهدد  أردوغانالهجوم المباشر هاء على لسان الصحفي ههاد الخامن، في مقال، في "الحياة" اللندتية، بعنوان: "

 ، وبدأه بوصف أردوغان بالديكتاتور والسلطان؛ حيث يقول:(17)"األتراك وهيراتهم

لال أن ره  طي  أردوغان «. لس  بخّ  والخ ُّ ال يخدعني»"كن  أعتقد بأتني كما قال اإلمام علي بن أبي طال  

 كتاتورًا آخر أو سلطاتًا".خدعني، فقد اعتقدت يومًا بأته تموذج الحاكم اإلسالمي الديموقراطي وعش  ألراه دي

ويتناول في المقال لهراءات أردوغان عق  المحاولة االتقالبية الفاشلة في يوليو الماضي، سواء على المستوى 

التصفية المستمرة" للخصوم في القوات المسلحة والقضاء “بـ الداخلي أو الخارهي، والسيما فيما يتعلق 

مستمرة للواليات المتحدة بتسليمه الداعية فتح اهلل هولن، المتهم واإلعالم في تركيا، وكذلك مطالباته ال

 األول من هات  تركيا في المحاولة االتقالبية الفاشلة األخيرة.

كما عرج على موقف تركيا من معركة الموصل، ولصرارها على استبعاد األكراد منها، بينما المقاتلون األكراد 

هناك، وهو خطأ وقع فيه الكات ؛ حيث تركيا ال تعترض على ذلك؛ البشمرهة هم أساس المعركة ضد "داعش" 

لتما اعتراضها هو على األكراد الموالون لقوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر امتداًدا لحزب العمال الكردستاتي 

 التركي الذي ُيقاتل لالتفصال بجنوب شرق تركيا.

                                  
 الرابطم، 2016أكتوبر  23. (17)

http://www.alhayat.com/Opinion/Jihad-El-Khazen/18083358/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D9%86-(%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85)
http://www.alhayat.com/Opinion/Jihad-El-Khazen/18083358/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D9%86-(%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85)
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األكاديمي السعودي مطلق بن سعود المطيري، الذي طرح  لال أته في المقابل، كان هناك تناول مغاير من هات 

المملكة وبين تركيا، مع استبعاده لمكاتية قيام تحالف بين  بين-قال  كما-لمكاتية قيام تحالف ُسنِّي مذهبي 

 القوميَتْين العربية والتركية، بسب  "عدائهما الممتد" كما قال.

 .(18) فيهاعلى خلفية معركة الموصل، وأممة مشاركة تركيا  حديث المطيري الذي هاء في صحيفة "الرياض"، كان

 وفي المقال، أشار المطيري للى أن هناك حصاًرا بدأ ُيفرض على تركيا، وعدد مسارات هذا الحصار في:

"الحرب على داعش، حكم ذاتي لألكراد، الحلف الروسي االيراتي العراقي، الدعم االميركي لألكراد، وهغرافيا هذا 

، فطهران من صالحها ان تحصر قضية االكراد ليرانيهددها من الجنوب حيث العراق وسورية ومن الشرق الحصار 

في تركيا وتبعدهم عنها تماما، فأغل  االوراق في يدها اآلن السيطرة الكاملة على العراق وتقاسم النفوذ مع 

 روسيا في سورية".

في صياغة العناوين لماء المعركة الدائرة ذاتها في وبتحليل اللغة المستخدمة على مستوى المعركة ذاتها، 

 الخاصة بها.الموصل؛ فسوف تلحظ وهود تناقض في المواقف واالتجاهات 

وربما يعود ذلك للى أن السعودية تعتبر أن "داعش" من أهم أعداء النظام، فيما تدين الرياض موضوع تدخل 

 البية ُسنِّية.الحشد الشعبي الشيعي في معركة الموصل التي يقطنها غ

فبينما كات  العناوين ليجابية فيما يتعلق بالحرب على "داعش" و"حصارها" وضربها ولفشال محاولتها القتحام 

كركوك في المناطق التابعة للبشمرهة الكردية؛ كات  لغة المصطلحات واالتجاهات سلبية فيما يتعلق 

غم من عدم ورود تقارير لعالمية محايدة تفيد بموضوع مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في المعركة؛ بالر

 بمشاركتهم في المعركة.

ت القواوهنا تقارن بين عناوين "الشرق األوسط"، على سبيل المثال، في هذا الصدد؛ حيث تجد تقريًرا بعنوان: "

جابي ، وهو لي(19)"كيلومترات 5وال تفصلها عن الموصل سوى  كركوك.في « داعش»األمنية تواصل مالحقة فلول 

                                  
  طالرابم، 2016أكتوبر  22، تركيا المحاصرة. (18)

 طالرابم، 2016أكتوبر  23. (19)

http://www.alriyadh.com/1542223
http://aawsat.com/home/article/766531/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%84%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%89-5
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أهالي الموصل يتجنبون الهروب االتجاه فيما يخص دعم المعركة ضد "داعش"؛ تجد بجواره آخر يحمل عنوان: "

، مع صور توضح وهود رهال دين شيعة بجوار قوات تابعة (20)"هنوًبا خوًفا من ميليشيات الحشد الشعبي

 للحشد الشعبي 

هل يمكن لعادة بناء العراق بعد مور، في مقال بعنوان: "الكات  الكردي كامران قره داغي تناول ماوية أخرى لأل

، تناول فيه مستقبل العراق بعد الحرب الحالية على "داعش"، قارن فيه أواًل بين الموقف (21)"الحرب الحالّية؟

 م، والموقف الحالي، بعد الحرب على "داعش".3112قبل وبعد الغزو األمريكي للعراق في 

اسيَّْين، األول هو التدخالت الخارهية في العراق، وتناول في ذلك الدور اإليراتي والدور الكات  تناول ملفَّْين أس

 التركي، والثاتي هو مستقبل العالقة بين الحكومة المركزية ولقليم كردستان العراق.

ي اون الحالوبينما كات  رؤاه في اإلطار األول سلبية؛ فإته طرح في اإلطار الثاتي رؤية ليجابية استقاها من التع

 بين بغداد وأربيل في معركة "الموصل".

وينقل عن مسعود بارماتي، رئيس لقليم كردستان العراق، قوله لته "للمرة األولى، تختلط دماء قوات 

البيشمرهة بدماء الجنود العراقيين، ويحاربون عدوًّا واحًدا مشترًكا"، مضيًفا أن "وهود هذه الروح األخوية أمر 

 ية".في غاية األهم

 السعودية:التطورات اللبناتية وتغير تحالفات  -

كان إلعالن سعد الحريري، معيم كتلة "تيار المستقبل"، أكبر كتل البرلمان اللبناتي، عن دعمه لتولي معيم 

" اللبناتي، لرئاسة الدولة اللبناتية، صدًى في "التيار الوطني الحر"، العماد ميشال عون، المقرب من "حزب اهلل

 الم السعودي اللندتية على وهه الخصوص.اإلع

                                  
 الرابطم، 2016أكتوبر  23. (20)

 الرابطم، 2016أكتوبر  23"الحياة" اللندنية، . (21)

http://aawsat.com/home/article/766536/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
http://aawsat.com/home/article/766536/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/18081489/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%9F
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/18081489/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%9F
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ومن المالحظ أن تناول اإلعالم السعودي للموقف المستجد للحريري، قد تأخر ليوَمْين، لحين ظهور رد فعل من 

حلفاء الرياض الجدد في أوساط ُسنَّة لبنان؛ حيث أعلن ومير العدل المستقيل، أشرف ريفي، ما أطلق عليه 

 دي التتخاب عون الذي يرأس تكتل "التغيير واإلصالح" في البرلمان اللبناتي."المقاومة السلمية"، للتص

أشارت للى أن سب  تأخر اتتخاب رئيس هديد للبنان، للى أن حزب اهلل" وعون قد  (22)صحيفة "الشرق األوسط"

ر ليس عطال النصاب القاتوتي المطلوب توافره لعقد هلسة تيابية التتخاب رئيس، وهو أمر خاطئ؛ حيث األم

معطاًل بسب  النصاب، ولتما بسب  اتقسام الكتل المختلفة في البرلمان اللبناتي، على ترشيح اسم بعينه، 

باإلضافة للى األممة السورية؛ حيث من المعتاد أن يكون هناك توافق لبناتي سوري على شخص رئيس 

 الجمهورية اللبناتي.

ا أمام مناصرين له، تجمعوا أمام مكتبه في مدينة ريفي، بحس  "الشرق األوسط"، اعتبر في كلمة ألقاه

 23طرابلس، في شمال لبنان، احتجاًها على ترشيح الحريري عون لرئاسة الجمهورية، قال لن "وصوله للى بعبدا

أو أي مرشح للنفوذ اإليراتي، مرفوض، وسيعرِّض البلد للمزيد من االتقسامات، وسيؤدي للى اختطاف الدولة 

 ها لخدمة النفوذ اإليراتي"، معلًنا "المقاومة السلمية في وهه الوصاية اإليراتية على لبنان".والمؤسسات وتجيير

"الحياة" اللندتية، ذكرت في تقرير لها عن ردود األفعال اإلقليمية والدولية لماء ترشيح عون لرئاسة لبنان، 

دول الخليج، أو على مستوى فرتسا  فقال  لن ردود الفعل أقرب للى الحذر والقلق بشكل عام، سواء على مستوى

 والواليات المتحدة، باعتبار أتها األهم من القوى الدولية في االهتمام بالشأن اللبناتي.

 .(24) عونوأشار تقرير "الحياة" للى أن الدوائر األمريكية المهتمة بلبنان، عبرت عن "خيبة أمل" من خيار 

                                  
  طالرابم، 2016أكتوبر  23، للتصدي النتخاب عون رئيًسا للجمهورية« المقاومة السلمية»لبنان: ريفي يعلن . (22)

 إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان. 23

 الرابطم، 2016أكتوبر  23، له« حزب هللا»واشنطن والخليج من خيار دعم عون ... ويشكك بحماسة « حذر»يخفف من وطأة « المستقبل». (24)

http://aawsat.com/home/article/766516/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Articles/18083648/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84--%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B7%D8%A3%D8%A9--%D8%AD%D8%B0%D8%B1--%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%88%D9%86-----%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9--%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87--%D9%84%D9%87
http://www.alhayat.com/Articles/18083648/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84--%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B7%D8%A3%D8%A9--%D8%AD%D8%B0%D8%B1--%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%88%D9%86-----%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9--%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87--%D9%84%D9%87
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مقال له في "الحياة" اللندتية، فذكر ما ذكرته صحيفة للياس حرفوش، علق على موقف سعد الحريري، في 

"الشرق األوسط"، حول مسؤولية "حزب اهلل" وعون في تعطيل المجلس النيابي اللبناتي، عن اختيار رئيس 

 .(25) للبنانهديد 

 وقال لن موقف "حزب اهلل" وتيار عون السابق في هذا الصدد، كان من أهل الضغط التتخاب عون.

 في ذلك: وقال الكات 

"هذه هي الصورة التي غفل الحريري عن التطرق اليها في مطالعته العاطفية التي بّرر خاللها دعمه ترشيح 

عون. مع أته سبق أن دعا في مناسبات عديدة النواب المقاطعين الى حضور هلسات االتتخاب، والتصوي  لمن 

االتهام  أصبعالتطرق اليها كان سيوّهه  يشاؤون، ولينجح من ينجح. أما سب  غفلة الحريري تلك، فهو أن

، كوته الطرف الذي فرض على حلفائه مقاطعة هلسات االتتخاب، لمنع وصول أي مرشح «حزب اهلل»مباشرة الى 

 ليس مضمون الوالء للحزب وال يتمتع ببَركته".

ن "مكباًل وتخوف الكات  من مشكالت سوف تواهه عون عند وصوله للى مقعد الرئاسة، مثل أته سوف يكو

بجملة تحالفات وبالتزامات دولية على لبنان مواههتها"، في لشارة للى استحقاقات األممات اإلقليمية التي تورط 

 فيها "حزب اهلل"، والسيما الحرب السورية، باإلضافة للى ما تفرضه السياسات اإليراتية بشكل عام.

يري لعون لمنص  الرئاسة؛ حيث آثر الحزب بأال بيسان الشيخ عقَّب  على موقف "حزب اهلل" من ترشيح الحر

يعلق بشكل مباشر وفق ما قاله الومير محمد فنيش، من كتلة "الوفاء للمقاومة" التي تمثل "حزب اهلل" في 

 .(26) اللبناتيالبرلمان 

ل الشيخ قال  لن "حزب اهلل" لم يعلق ألته، ومنذ البداية، مارس ضغوًطا على األغلبية البرلماتية من أه

توهيهها للى دعم اتتخاب عون رئيًسا للبالد، وأن عون ليس مرشح "تيار المستقبل"، بقدر ما كان مرشح "حزب 

 اهلل" منذ البداية.

                                  
 الرابطم، 2016أكتوبر  23، «الناخب األكبر»ميشال عون و . (25)

  طالرابم، 2016-10-23ة، ، "الحياة" اللندنيلبنان والبحث عن رئيس ضامن للفراغ. (26)

http://www.alhayat.com/Opinion/Ilias-Harfoush/18083653/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%C2%BB
http://www.alhayat.com/Opinion/Ilias-Harfoush/18083653/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%C2%BB
http://www.alhayat.com/Opinion/Bissane-ELCheikh/18081490/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA
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 الحرب في سوريا واألممة في حل : -

تفاعل اإلعالم السعودي خالل األسبوع الماضي مع تطورات الحدث الرئيسية في حل  بين الهدتة الروسية 

 هات  واحد، ثم استئناف القصف على المدينة، بعد رفض مسلحي المعارضة السورية الخروج منها.المعلنة من 

اللقطة اإلخبارية األهم في هذا الصدد، وكان مشترًكا عامًّا بين المصادر السعودية، هو التأكيد على أن استئناف 

 المعارك في حل  هذه المرة؛ بداية لمعركة كبرى للسيطرة عليها.

، بشأن حشد القوات النظامية “ب قارير تقلتها الصحف والمصادر السعودية عن وكالَتيْ "رويترم" و"أ. ف. وذكرت ت

السورية والميليشيات الموالية، لعناصر لضافية في شمال حل  وشرقها وهنوبها إلحكام السيطرة على األحياء 

" )النصرة السابقة(، لهجوم من هنوب الشرقية منها، بالتزامن مع تجهيز فصائل "هيش الفتح"، و"فتح الشام

 غربي حل  وشمالها الغربي بهدف فك الحصار عن المدينة.

 كما اهتم  بتوغُّل الجيش التركي دعًما لفصائل "درع الفرات"، في ريف حل  الشمالي.

يا، ، الموقف الروسي مما يعرف بتصنيف التنظيمات اإلرهابية في سور(27) لها"الرياض" تناول  في افتتاحية 

وقال  لن "تبني روسيا لوههة تظر النظام السوري في تصنيف التنظيمات اإلرهابية هاتبه الصواب؛ ذلك أن 

النظام يعتبر كل معارض له لرهابيًّا، وبالتالي سيصبح هل الشع  السوري منضوًيا تح  قائمة اإلرهاب وعليه 

 يج  التخلص منه، ويبقى فقط من ال يعارض النظام".

 

 :وتطورات المغرب لسياسياإلسالم ا -

مقاالت رأي وتقارير تناول  قضايا حول اإلسالم السياسي وواقعه في العالم العربي، ومال  في الغال  كان هناك 

 للى االتجاه السلبي، وللى التأكيد على أن األمور تسير في صدد تراهع تيارات اإلسالم السياسي.

                                  
 الرابطم، 2016أكتوبر  23، إرهابيو سورية. (27)

http://www.alriyadh.com/1542478
http://www.alriyadh.com/1542478
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ت مفاوضات تشكيل ائتالف حكومي هديد في المغرب، وذكرت في البداية، اهتم  المصادر السعودية، بتطورا

أن األمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، رئيس الومراء المكلَّف، عبد اإلله بن كيران، قال لته سيتحالف 

تشكيل الحكومة المغربية مع كل من حزب "االستقالل" المحافظ وحزب "التقدم واالشتراكية" الشيوعي، ل

 .دةالجدي

مجموع مقاعد األحزاب الثالثة مجتمعة ؛ حيث غير كافية لتشكيل حكومة أغلبية لال أن مقاعد األحزاب الثالثة

األحزاب بعض ما رفض  ، فيا على األقلمقعدً  716، لف الحكومي، فيما يتطل  تشكيل التحاامقعدً  762هو 

 في حكومة هديدة مع "العدالة والتنمية". األخرى الحاصلة على مقاعد كبيرة في البرلمان المغربي، المشاركة

 "الحياة" ذكرت في تغطيتها للحدث:

"يرفض الحزبان اللذان تصدرا االتتخابات األخيرة )"العدالة والتنمية" و"األصالة والمعاصرة"( التحالف، ويتهم 

 مصر(، فيما يتهم)تسبة لإلخوان المسلمين في « محاولة أخوتة الدولة»اإلسالميين بـ « األصالة والمعاصرة»

 «".أداة للدولة العميقة للتحكم في المشهد السياسي»بكوته « األصالة والمعاصرة« »العدالة والتنمية»

يادة مساحات مراعة األفيون في في تقرير آخر، ربط  مصادر سعودية بين تقرير لألمم المتحدة حول م

ققته حركة "طالبان" على األرض في الفترة م، وبين التقدم الذي ح3172بالمائة في  71أفغاتستان، بنسبة 

، الذي أصدر التقرير لم يربط بين مكت  األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بالرغم من أن األخيرة

 األمَرْين بشكل مباشر.

اإلسالم السياسي في المغرب وفي مقاالت الرأي، تقف أمام مقاَلْين؛ األول في صحيفة "الجزيرة" بعنوان: "

من اإلخوان للكات  للكات  محمد آل الشيخ، تختار مفتتحه فقط لكي يدل على االتجاه العام ، (28)"والمشرق

 المسلمين وهماعات اإلسالم السياسي المختلفة، والربيع العربي بشكل عام:

 مفي تقديري أن ما يسمى بالربيع العربي فضح أول ما فضح الحزبيين الشموليين المتأسلمين، وعلى رأسه"

)هماعة اإلخوان المسلمين( والمنظمات المنبثقة عنها، وأظهر للعيان أن هذا النوع )اإلسالم المسيس( من 

                                  
 الرابط. (28)

http://www.al-jazirah.com/2016/20161023/lp6.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161023/lp6.htm
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شأته أن يؤدي بالمجتمعات للى التناحر والتطاحن وشالالت الدماء. وهو ما بدا واضًحا في العراق، وسوريا، وليبيا، 

تتفق فيما بينها على أن التأسلم السياسي قد يؤدي للى واليمن؛ كلها كات  تجارب متباينة في ظاهرها، لال أتها 

 ."تسف األمن واالستقرار واتفراط العقد االهتماعي بين الحاكم والمحكومين

ورة للصلال أته يشيد بالتجربة المغربية بشكل خاص، ويعتبر "العدالة والتنمية" المغربي بمثابة استثناء 

 .حيدة التي حقق  تجاًحا ملحوًظا في العالم العربيالتجربة اإلسالمية الوالسابقة، ويعتبرها 

 ويقول في مقاله في المقارتة بين اإلسالم السياسي في المشرق العربي والمغرب العربي:

اإلسالم السياسي المغربي صورة من صور اإلسالم السياسي المعاصر والمتحضر، الذي يتماهى مع المتطلبات "

ر على ثوابتها، في حين أن اإلسالم السياسي المعاصر في المشرق العربي، الوطنية وال يتعالى عليها وال يثو

كان لسالًما ثورًيا تغييرًيا، يسعى للى تسف ثواب  تظرية الطاعة عند أهل السنة والجماعة، تجربة اإلسالم 

بتان تجرالسياسي المغربي وتجربة اإلسالم السياسي في المشرق المتمثل في هماعات اإلخوان وما اتبثق عنها 

معاصرتان، المغاربة طبقوا تظريتهم على أرض الواقع وحققوا تجاًحا الفًتا، في حين فشل اإلخوان المسلمون. 

 ".وبلغة أخرى فشل اإلسالم الثوري الهدام وتجح اإلسالم التنموي البناء

يوسع من تفسيره خالد الدخيل ال يرى الرؤية السابقة حول تراهع اإلسالم السياسي في العالم العربي؛ حيث 

 لإلسالم السياسي لكي يشمل الشيعة في العراق وسوريا واليمن.

 ، يقول:(29)"هل تراهع اإلسالم السياسي؟وفي مقال له بعنوان: "

"لم يحصل حتى اآلن على األقل أن تراهع اإلسالم السياسي في اليمن، وال في سورية أو ليبيا. ثم دوتك العراق 

اإلسالم السياسي الشيعي هو القوة السياسية التي تشعر بأتها تمر بحال لحياء مكنتها ظروف االحتالل حيث 

األميركي والنفوذ اإليراتي غير المسبوق في العراق من أن تكون القوة السياسية المهيمنة هناك. في توتس ال 

سب  هذا الربيع لحدى أهم القوى لم يكن ضحية للربيع، ولتما بات ب« النهضة»يقتصر األمر على أن حزب 

                                  
 الرابط. "الحياة" اللندنية، (29)

http://www.alhayat.com/Opinion/Khaled-El-Dakheel/18083652/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%9F
http://www.alhayat.com/Opinion/Khaled-El-Dakheel/18083652/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%9F
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السياسية التوتسية، لذ يتراوح موقعه وومته السياسي بين المرتبتين األولى والثاتية. في الجزائر يبدو الوضع 

 في حال همود تتيجة لجمود النظام السياسي".

رن مع تجربة ويصل للى التجربة المغربية التي كات  محل لشادة في اإلعالم السعودي؛ فيقول في لطار مقا

 النهضة التوتسية:

"عندما تأتي للى المغرب تجد أن المشهد فيه يتكامل مع المشهد التوتسي من حيث صعود وتنامي اإلسالم 

العدالة »السياسي. وهو ما أكدته في حال المغرب تتيجة االتتخابات البرلماتية األخيرة هناك، لذ فام حزب 

بالمرتبة األولى، ما سمح له برئاسة الحكومة  3173لى التوالي منذ عام )اإلسالمي( للمرة الثاتية ع« والتنمية

بتفويض من الملك محمد السادس. واألكثر أهمية وداللة في الحالين التوتسية والمغربية أن الحزب اإلسالمي 

ي ف «األصالة والمعاصرة»في كل منهما يتقاسم الشعبية والواههة السياسية للدولة مع حزب ليبيرالي )حزب 

، في توتس الذي «تداء توتس»المغرب الذي احتل المرتبة الثاتية في االتتخابات األخيرة(، وآخر مدتي )حزب 

احتل المرتبة األولى في االتتخابات األخيرة أيضًا(. الحظ استجابة الرأي العام في شكل ليجابي مع التوههات 

 السياسية والفكرية لهذه األحزاب".

 

 :السعودية – ات المصريةالعالققضايا مصر و. 2

الملحظ األهم في هذا الصدد، هو تراهع مستوى حمالت الهجوم المتبادل بين لعالم البلَدْين لماء اآلخر؛ حيث 

ت المصرية في المنطقة، أو اتتقاد الصحف والمصادر السعودية من لشارات هزئية حتى، في اتتقاد السياساخل  

مدير مكت  األمن الوطني السوري، علي المملوك، ومناورات "الصداقة لقاهرة لالسيسي، بالرغم من استقبال ا

 "، التي تم  مع الروس في الصحراء الغربية المصرية.3172

 وفيما يلي رصد ألهم تطورات الحدث المصري وصورة مصر في اإلعالم السعودي خالل األسبوع المنصرم:
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 الحدث المصري في اإلعالم السعودي: -

م، ضمن 3172أكتوبر  33عميد أركان حرب، عادل رهائي، أمام منزله في مدينة العبور، السب ، اغتيال الكان . 7

لواء “بـ األخبار الالفتة التي تناولها اإلعالم السعودي في الشأن المصري، مع اإلشارة للى لعالن منظمة ُتسمَّى 

وسائل اإلعالم السعودية، حتى الثورة"، مسؤوليتها عن الحادث، ولكن لم يكن هناك تعليقات ُمعتبرة في 

 الصحوية منها، على الحادث.

تغتال قائد الفرقة « لواء الثورة»دراهات لال أن تقرير "الحياة" اللندتية عن الموضوع، والذي حمل عنوان: "

محمد مرسي على خلفية التقرير وربما يعود ذلك للى أن التقرير الذي الدكتور "، وضع صورة التاسعة المدرعة

قد تذيله لشارة للى الحكم ؛ مرتبطة بالحادث، ولكنها هميًعا كات  دًدا آخر من تطورات الشأن المصريل عتناو

عاًما، إلداتته في  31الصادر عن محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 

م، بعدما 3173يسمبر من العام قضية أحداث العنف والقتل التي وقع  أمام قصر االتحادية الرئاسي في د

متهمين آخرين في القضية من قيادات هماعة "اإلخوان  1مرسي و الدكتور محمد رفض  الطعن المقدم من

 المسلمون" وأعضائها.

ضم رئيس الحكومة، شريف لسماعيل، وومراء و، االغتيال السيسي، عق  حادث. االهتماع الذي عقده كذلك 3

ة والمال والتموين، ورئيسي االستخبارات العامة وهيئة الرقابة اإلدارية ومحافظ الدفاع والخارهية والداخلي

 كان ضمن تغطيات اإلعالم السعودي للحدث المصري.المصرف المركزي، حول األوضاع األمنية والعامة في البالد؛ 

ـ هميع أههزة الدولة طال  السيسي وذكرت الصحف السعودية أن  والحذر والعمل توخي أقصى درهات اليقظة “ب

 على ميادة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسالمة المواطنين".

أخبار البورصة المصرية كات  حاضرة كالمعتاد في الصحف والمصادر السعودية، التي أشارت للى أن البورصة . 2

 لعدد من التقرير.مليار هنيه في أسبوع التداوالت الذي يغطيه هذا ا 73المصرية خسرت 

. في الحدث المصري كذلك، تشرت المصادر السعودية، تفي الكرملين الروسي، تصريحات لومير الدفاع البولندي، 0

أتتوتي ماتشيريفيتش، التي قال فيها لن مصر بصدد بيع حاملَتْي المروحيات من طرام "الميسترال" لروسيا 
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": "ال أعتقد أتها مصادر 30ين، دميتري بيسكوف، لقناة "روسيا بدوالر واحد، وتقل  عن المتحدث الصحفي للكرمل

ذات مصداقية، بل يبدو أن سب  ذلك هو الحالة االتفعالية الحادة التي تسود وارسو على مدار األسابيع األخيرة"، 

 مؤكًدا أتها أتباء عارية عن الصحة.

الصندوق األسود" للنظام “بـ لوك . في موضوع ميارة المملوك للى مصر، وصفته الصحف السعودية المم5

السوري، وقال  لتها أول ميارة "معلنة" لمسؤول سوري أمني بارم للى مصر منذ بداية األممة السورية قبل أكثر من 

 خمس سنوات، ولكنها ليس  األولى من توعها؛ حيث سبق للمملوك ميارة مصر ولكن بصورة غير رسمية.

عن وكالة األتباء الرسمية السورية "ساتا"، التي قال  لن علي المملوك "قام الصحف السعودية أوردت الخبر تقاًل 

 بزيارة رسمية للى القاهرة بناء على دعوة من الجات  المصري استمرت يوًما واحًدا".

وأشارت للى أته التقى تائ  رئيس ههام األمن القومي في مصر اللواء خالد فومي وكبار المسؤولين األمنيين، 

 شارة هنا للى أن خالد فومي، يشغل منص  مدير ههام المخابرات العامة المصرية.ولكن اإل

واهتم  المصادر السعودية بما قالته "ساتا" في صدد الزيارة، بأن الطرَفْين "اتفقا على تنسيق المواقف 

 سياسيًّا بين سوريا ومصر، وتعزيز التنسيق في مكافحة اإلرهاب".

ت  حاضرة في ظل تطورات سيناء األخيرة واغتيال رهائي، وكان أهم ما ركزت عليه . الحالة األمنية في مصر كا2

المصادر السعودية في ذلك الصدد، هو عمليات القوات المسلحة في مناطق شمال سيناء، باإلضافة للى ضبط 

بر توفم 77بعض أعضاء هماعة اإلخوان المسلمين، في مناطق مختلفة من محافظات مصر، على خلفية دعوات 

 االحتجاهية.

دولة عربية وأهنبية، في  71شاعًرا من  21شاركة شعراء من المملكة ضمن مأشارت مصادر سعودية للى . 1

فعاليات الدورة الثاتية لمهرهان طنطا الدولي للشعر، والذي يفتتحه ومير الثقافة المصري، حلمي النمنم، 

أكتوبر  36برئاسة الشاعر محمود شرف، بدًءا من يوم وتنظمه همعية شعر لألدباء والفناتين بمحافظة الغربية 

الجاري، وعلى مدار أربعة أيام، وذكرت أته للى هات  الشعراء السعوديين، يشارك في المهرهان شعراء من 
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الصين، كولومبيا، الواليات المتحدة، األرهنتين، السويد، لسباتيا، المغرب، توتس، فلسطين، ولبنان، لضافة للى 

 عراء المصريين.عدد من الش

. تشرت مصادر محلية سعودية، خبر لعالن هراح القل  المصري العالمي، الدكتور مجدي يعقوب، عن اعتزامه 6

بناء مدينة طبية هديدة عالمية غرب النيل في أسوان بجنوب مصر لعالج أمراض القل  وتطوير البحث العلمي، 

تحمل اسمه، في بيان صحفي لن المدينة الطبية يرأس مؤسسة ألمراض وأبحاث القل   الذيوقال يعقوب، 

فداًتا، معربا عن أمله فى اتطالق هذا المشروع في منتصف العام المقبل،  31الجديدة ستقام على مساحة 

ألف شخص من األطفال والبالغين يواههون خطر الوفاة سنويا في مصر تتيجة  311وأشار للى أن هناك أكثر من 

 أمراض القل .

ادر سعودية متخصصة، مثل صحيفة "االقتصادية"، تصريحات تقلتها وكالة "رويترم" عن تاثان تشرت مص. 1

شيتس وكيل ومارة الخزاتة األمريكية للشؤون الدولية، لن الواليات المتحدة ترى برتامج صندوق النقد الدولي 

 مويله بالكامل.مليار دوالر "ضروريًّا" وتعمل مع دول مجموعة السبع للتحقق من ت 73إلقراض مصر 

وقال شيتس لمنتدى السياسيات بمركز الدراسات االستراتيجية والدولية في واشنطن، لن الواليات المتحدة 

تدعم برتامج صندوق النقد لمصر وتعتقد أن اإلصالحات التي يشترطها الصندوق ستكون صعبة لكن ضرورية 

 ا الذين ترتفع فيهم تسبة الشباب.لزيادة القدرة التنافسية القتصاد مصر ولطالق طاقات سكاته

بجات  ذلك، كان هناك مجموعة من األخبار الخفيفة عن مصر، ذات اتجاه ليجابي، مثل االحتفاالت الخاصة . 71

بتعامد الشمس على وهه رمسيس الثاتي، والتي وصفتها "الرياض" بأتها تعبر عن التقدم العلمي عند قدماء 

المصري لكرة القدم مراسم توقيع استضافة المرحلة النهائية للبطولة المصريين، واستضافة مقر االتحاد 

م، وتقل 3171يوليو والخامس من أغسطس من العام  37العربية لكرة القدم المزمع لقامتها في الفترة ما بين 

 لمقبل.ااالتحاد العربي لكرة السلة، لبطولة المنتخبات العربية للى مصر، بداًل من توتس، والمقررة في ديسمبر 
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 :السعودية –العالقات المصرية  -

 هذا األسبوع، تشرتفي العدد  تراهًعا-األخبار  أي-مفتتح ألخبار العالقات المصرية السعودية التي شهدت ك. 7

صحيفة االقتصادية صورة تادرة ألول هلسة يعقدها مجلس الومراء في المملكة، ُتشرت في مجلة "المصور"، في 

ميارة العاهل السعودي في ذلك الحين، الملك سعود بن عبد العزيز، للى مصر، في  عدد خاص صدر بمناسبة

 م.7150العام 

. في خبر موهز في الشأن المصري السعودي، ذكرت المصادر السعودية، أن أمير منطقة مكة المكرمة، األمير 3

ه بجدة، القنصل العام خالد الفيصل، الذي يشغل كذلك منص  مستشار العاهل السعودي، قد التقى في مكتب

تفاصيل عن االهتماع، الذي كان مراسيميًّا  شرحة صدور قرار تعيينه، ولكن لم تالمصري، حامم رمضان، بمناسب

 فيما يبدو.

صحيفة "عكاظ" تشرت تصريحات لمسؤولين دبلوماسيين ولعالميين مصريين حول اإلعالن المثير للجدل . 2

األعلى للجمهورية اإليراتية، وخلفه أبراج المملكة والفيصلية، على الذي يحمل صورة علي خامنئي، المرشد 

 طريق "المحور"، وضعتها قناة "الغد" كدعاية ألحد برامجها.

المستشار في السفارة المصرية في الرياض، سعيد أبو السعود، قال لن الصورة المتداولة "مفبركة"، ولن الهدف 

يزة" بين المملكة ومصر، وأته "ال يمكن أن توضع مثل هذه الصورة من تشرها محاولة اإلساءة للعالقات "المم

 30!!حتى في حارة في مصر فما بالك بشارع رئيسي"

لال أن رئيس قناة "الغد"، عبد اللطيف المناوي، أكد صحة الصورة، وأته تم  لمالتها، وقال لن "سوء فهم البعض 

 كان وراء الجدل حول الحملة اإلعالتية للقناة".

ن المناوي في تصريح لموقع "لعالم دوت أورج"، أته أميل لعالتان؛ األول خاص بالرئيس التركي؛ حيث ظهر وبيَّ

وهو يجلس على كرسي الخالفة وقد حبس معارضيه في الخلفية، والثاتي لعلي خامئني وهو يلتقط "سيلفي"، 

 يفة وصف  اإلعالن بالمسيء.ولكن الصح لنفسه وفي خلفيته الخليج العربي في لشارة لألطماع اإليراتية.

                                  
 الرابط/ مفبركة!والسفارة المصرية: الصورة  «.الغد»لـ المناوي: سوء فهم وراء الحملة اإلعالنية  30

http://www.okaz.com.sa/article/1503582/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9!
http://www.okaz.com.sa/article/1503582/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9!
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. المصادر السعودية اهتم  بتصريحات ومير الخارهية المصري، سامح شكرى، الذي ذكر فيها أن هناك "تنسيق 0

 وتشاور دائم بين مصر والمملكة العربية السعودية"، وأن تلك هي "ِسمة العالقات التى تربط بين البلدين".

في مؤتمر صحفي مشترك مع ومير الخارهية اإلسباتي، ردًّا على سؤال  أكتوبر في 33وكان شكري قد قال السب  

عما لذا كات  هناك ميارات قادمة بين مسئولى مصر والسعودية لرأب الصدع فيما يتعلق بالوضع في سوريا؛ 

لن هناك "تواصل وتنسيق بين المسئولين في البلدين، وليس  هناك حاهة لتحديد مواعيد بعينها أو مناسبات 

 ينها"، مما يشير للى أن األممة ال تزال قائمة.بع

ن ين المصريين والهنود لهذا الموسمأعلن  ومارة الحج والعمرة السعودية عن وصول أول فوج من المعتمر. 5

 ،"تويتر"ي على موقع التواصل االهتماعي تغريدة على حسابها الرسم يفومارة القال  ، وللى المملكة، هـ7026

 : "تم استقبال المعتمرين بالورود والهدايا".أكتوبر 33، السب 

بعض الشركات السياحية وتعود أهمية هذا الخبر، للى اهتمام اإلعالم المصري والسعودي على حد سواء، بقرار 

"، كسب  معلن متداول، فيما تم تفسيره على أته بسب  رفع رسوم التأشيرة"رحالت العمرة المصرية بتعليق 

 ول شحنات "أرامكو" من المنتجات النفطية هذا الشهر للى مصر.استجابة ألممة عدم وص

 

 :ملفات وقضايا خاصة -

كان هناك ملفًّا على قدر من األهمية هذا األسبوع، وهو قضية االحتجاهات االهتماعية المتصاعدة في مصر، 

 توفمبر المقبل. 77والدعوات لثورة اهتماعية هديدة في مصر، يوم 

إلعالم السعودي في هذا الصدد، في األخبار التي تتناول الحالة االقتصادية واألمنية ويمكن مالحظة اهتمام ا

 في مصر، وما يمكن أن تقود لليه في صدد لحداث حالة عامة من االحتجاهات.
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، علق فيه (31)"مصر: ثورة الفيديوهات!وفي هذا الصدد، تشرت "عكاظ"، مقااًل للكات  خلف الحربي، بعنوان: "

ئط التواصل االهتماعي في هذا األمر، وهاهم فيه الجيش، وقال لن فيديوهات مثل فيديو سائق على دور وسا

 التوك توك الشهير، تعبر عن تبض الشارع المصري.

 في بداية مقاله، يقول الكات :

"بعد فيديو )سائق التوكتوك( الذي علق الجرس حول معاتاة الطبقة الكادحة في مصر ظهر فيديو آخر لشاب 

يحرق تفسه على طريقة )البوعزيزي( احتجاها على غالء األسعار الذي هعل الحياة هحيما ال يطاق، وقبل  مصري

أن ينتهي ماليين الناس من تحميل هذا الفيديو المؤلم اتتشر فيديو ثالث لسيدة تتحدث للى مذيع تلفزيوتي 

هم على تأمين كلفة المواصالت، حول عجز الناس عن شراء الحاهات األساسية مثل الزي  والسكر وعدم قدرت

وبينما كات  كلمات هذه السيدة الموهوعة على أحوال الناس في بلدها تتدفق بحرقة ظهر فيديو رابع لشابة 

 تؤكد عدم هدوى السكوت على حالة بائسة كهذه".

 ويضيف الكات  في مقاله المهم:

ضع العام تقترب من حالة المواههة "وهكذا اتهمر سيل الفيديوهات التي تكشف أن حالة السخط على الو

وبصورة يصع  لخفاؤها، وقد أربك  هذه الفيديوهات التي هاءت من كل حدب وصوب اآللة اإلعالمية للجيش 

ألتها لم تأت من اإلخوان المسلمين عدوهم األساسي وال من منظمات المجتمع المدتي المتهمة بخدمة مؤامرة 

ن الشوارع الخلفية التي أتهكتها خطوات الكادحين بحثا عن لقمة م الهامش.بل هاءت من  مصر.كوتية ضد 

لته صوت الشع  الذي ال يمكن تزويره ورأي الشارع الذي ال يمكن معالجته بتقنية  ألوالدهم.تظيفة 

 )الفوتوشوب(".

 وقال لن النظام المصري تعامل مع الموقف من خالل تسري  فيديوهات مضادة "ُتعدِّد اإلتجامات التي تم

تحقيقها في عهد السيسي مثل لتشاء قناة السويس الجديدة، ولتشاء مجمعات سكنية، واالتفاق على مفاعل 

                                  
 الرابطم ، 2016وبر أكت 17. (31)

http://www.okaz.com.sa/article/1502892/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-!
http://www.okaz.com.sa/article/1502892/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-!
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تووي، وقبل أن ينتهي الفيديو يذكر الناس بأحوال سورية والعراق وليبيا واليمن كي يعرفوا قيمة الحياة التي 

 يعيشوتها حتى لو كات  بال مي  وسكر!".

النظام المصري لم تحقق الهدف منها في ظل تردي الحالة المعيشية للمواطن ويقول لن هذه السياسة من 

 والتي عبرت عنها "فيديوهات )الناس الغالبة(" كما يقول.

 ويختم مقاله بالتحذير من المقبل في مصر؛ حيث يقول:

كشف "هذه الفيديوهات ليس  لال شيئا صغيرا مما شهدته مصر المحروسة في السنوات األخيرة ولكنها ت

بطريقة ما أن البالد تقف على أعتاب مرحلة هديدة خطرة وقد تكون مهمة السيطرة على غض  الكادحين 

 أصع  بكثير من مهمة السيطرة على اإلخوان المسلمين".

أهرت في هذا اإلطار، لقاًء مع مصطفى عبد العظيم الليثي، سائق التوك توك، بعد صور  (32)قناة "العربية"

 له وتعذيبه، وكذلك مقتله.ُتِشَرت عن اعتقا

الليثي قال في تصريحاته للعربية، لته لم يهرب، وكان يقيم طوال الفترة الماضية عند والدة موهته في منطقة 

امبابة هنوب الجيزة، ويمارس حياته بشكل طبيعي، ولكنه ابتعد عن الصحفيين، وأشار للى أته يرغ  في أن 

ذا الظرف التاريخي الذي تتعرض له، وتساتد قوات الجيش والشرطة تقف وسائل اإلعالم بجات  الدولة "في ه

بمعركتهم ضد اإلرهاب"، وأضاف أته "يقف للى هات  الدولة بكل قوة"، وأته "في خندق المدافعين عنها ضد 

 من تسول له تفسه المساس بها أو التعدي عليها وعلى مؤسساتها الوطنية والشرعية".

الداخلية والخارهية وكذلك الشأن  األومان النسبية لهذه الحزمة من القضاياتالية توضح الل اشكاألالجداول وو

 :المصري في اإلعالم السعودي

                                  
 الرابطم، 2016أكتوبر  23، صور مقتله ..سائق التوك توك يتحدث لـ "العربية.نت" بعد. (32)

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/10/23/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA-.html
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 (7رقم ) الجدول

 وتوميعاتها النسبية القضايا الخارهية في اإلعالم السعودي

 النسبة عدد المواد الومن النسبي القضية م

 ~%77.1 25 مرتفع هدًّا معركة الموصل 7

 ~%77.3 22 مرتفع هدًّا تطورات الحرب في سوريا وحل  3

 ~%6.6 32 مرتفع اتتخابات الرئاسة األمريكية 2

 ~%6.5 35 مرتفع األوضاع السياسية واألمنية في تركيا 0

 ~%2.7 76 متوسط العالقات السعودية األمريكية 5

 ~%5.7 75 متوسط قاتون "هاستا" 2

 ~%77.1 25 امرتفع هدًّ الحرب في اليمن 1

 ~%2.6 31 متوسط للى مرتفع التطورات السياسية في المغرب 6

 ~%5.7 75 متوسط قضايا اإلسالم السياسي بشكل عام 1

 ~%6.5 35 مرتفع اواإلسالم وفوبيقضايا األقليات المسلمة  71

 ~%0.0 72 متوسط التطورات الفلسطينية الداخلية 77

 ~%2.0 71 وسطمت العالقات السعودية الخليجية 73

 ~%6.5 35 مرتفع أسعار النفط العالمية 72

 ~%711 315 اإلهمالي:
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 (7الشكل رقم )

 

 (3الجدول رقم )

 أبرم القضايا الداخلية في اإلعالم السعودي وتوميعاتها النسبية

 النسبة عدد المواد الومن النسبي القضية م

 ~%71.1 35 مرتفع أداء القطاع المالي وسندات المملكة الدولية 7

 ~%73.2 36 مرتفع هدًّا الخدمات العامة والرقابة المحلية 3

 ~%2.2 75 متوسط الصورة الذهنية للمملكة ومواقع التواصل االهتماعي 2

 ~%6.6 31 متوسط للى مرتفع السعوديون الكسالى"تصريح " 0

 ~%5.2 73 متوسط لعدام األمير تركي بن سعود الكبير 5

 ~%1.2 33 مرتفع ةالمرأة السعودي 2

 ~%71.1 35 مرتفع قطاع اإلسكان 1

 ~%77.0 32 مرتفع توطين الوظائف 6

 ~%1.1 76 متوسط للى مرتفع األمن الداخلي ومكافحة اإلرهاب 1

 ~%71.1 35 مرتفع المنتجات الزراعية والقمح وقطاع المياه 71

 ~%5.2 73 متوسط اتفاق مجموعة "سوف  باتك فيجن" 77

 ~%711 336 :اإلهمالي
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11.20%

8.80% 8.50%

6.10%
5.10%

11.90%

6.80%
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8.50%

4.40%
3.40%
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القضايا الخارجية وتوزيعاتها النسبية
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 (3الشكل رقم )

 

 القضايا المصرية في اإلعالم السعودي:  (2الجدول رقم )

 النسبة عدد المواد الومن النسبي القضية م

 ~%1.7 75 متوسط ميارة المملوك 7

 ~%1.5 31 مرتفع الحكم على الدكتور مرسي 3

 ~%1.7 75 متوسط تصريحات السيسي 2

 ~%5.1 73 وسطمت العالقات المصرية السعودية 0

 ~%0.6 71 متوسط تصريحات سامح شكري 5

 ~%2.6 6 طفيف صورة خامنئي على المحور 2

 ~%71.5 33 مرتفع اغتيال العميد رهائي 1

 ~%1.5 31 مرتفع األوضاع األمنية في سيناء 6

 ~%1.7 75 متوسط تطورات الحدث المصري العام 1

 ~%6.2 76 متوسط للى مرتفع أممة الجنيه والتعويم وقرض صندوق النقد 71

 ~%6.2 76 متوسط للى مرتفع أداء االقتصاد المصري 77

 ~%1.7 75 متوسط االحتجاهات االهتماعية 73

 ~%71.5 33 مرتفع اإلخوان المسلمون واألممة السياسية في مصر 72

 ~%711 371 اإلهمالي:
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أداء القطاع المالي وسندات المملكة الدولية

الخدمات العامة والرقابة المحلية

الصورة الذهنية للمملكة ومواقع التواصل االجتماعي

"السعوديون الكسالى"تصريح 

إعدام األمير تركي بن سعود الكبير

المرأة السعودية

قطاع اإلسكان

توطين الوظائف

األمن الداخلي ومكافحة اإلرهاب

المنتجات الزراعية والقمح وقطاع المياه

"سوفت بانك فيجن"اتفاق مجموعة 
القضايا الداخلية وأوزانها النسبية
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 (2الشكل رقم )

 

 :يةاتجاهات المواقف تجاه القضايا األساس

 المواقع الصحوية.عدا من األسبوع الماضي قائًما سلبي تسبيًّا الخطاب استمر ال تركيا:. 7

 خطاب سلبي. :وحلفاؤها في المنطقة ليران. 3

 سلبي.خطاب  الواليات المتحدة:. 2

 .خطاب سلبي روسيا والدور في سوريا والشرق األوسط:. 0

 خطاب سلبي. :يع العربيوالرب واإلسالم السياسي "اإلخوان المسلمون". 5

محايد، مع اختفاء الحمالت اإلعالمية في المصادر السعودية عن  :السعودية –والعالقات المصرية  مصر. 2

 مصر.

 

 

زيارة المملوك
7%

الحكم على الدكتور مرسي
9%

تصريحات السيسي
7%

يةالعالقات المصرية السعود
6%

تصريحات سامح شكري
5%

صورة خامنئي على المحور
4%

اغتيال العميد رجائي
10%

اءاألوضاع األمنية في سين
9%

تطورات الحدث المصري 
العام

7%

أزمة الجنيه والتعويم 
وقرض صندوق النقد

9%

أداء االقتصاد المصري
9%

االحتجاجات االجتماعية
7%

اإلخوان المسلمون واألزمة 
السياسية في مصر

11%

القضايا المصرية وتوزيعاتها النسبية
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 :والتوصيات االستنتاهات رابًعا

 االستنتاهات: -

كلة تتعلق المصرية السعودية، وكما ذكر التقرير في تحليل سابق؛ فإن المش. هناك همود في العالقات 7

بالقاهرة، وليس الرياض؛ حيث تبرم تصريحات سامح شكري، أن الموقف لم يتم تصويبه في العالقات، وأن 

 ولكنفي شؤون وقضايا المنطقة المختلفة، القاهرة ال ترغ  في لرسال لشارات ليجابية للرياض حول مواقفها 

ل؛ حيث تراهع  الحمالت المضادة في لعالم ملف اإلعالمي في المقابيبدو أن هناك تعليمات بالتهدئة في ال

 كال البلَدْين.

في المقابل؛ ال توهد أية أخبار ألتشطة للسفير السعودي في القاهرة، أحمد القطان، ولم يصدر أي بيان يشير 

 للى عودته من السعودية، بعد أن تم استدعاؤه عق  األممة األخيرة.

في اإلعالم السعودي، ثابًتا، حتى في ظل الخالفات مع النظام  . ال يزال الموقف الخاص باإلخوان المسلمين3

المصري؛ تظل الجماعة محط اتتقاد، كما ورد في أكثر من مقال رأي، ومن بينها مقال الحربي الخاص بفيديوهات 

الثورة، وكذلك في تقارير "الحياة" اللندتية ومصادر سعودية أخرى حول الحكم على الدكتور مرسي، وواقعة 

يال رهائي؛ حيث لم يلجأ اإلعالم السعودي، حتى في أوج الحمالت اإلعالمية المتبادلة، للى المديح في اغت

 اإلخوان؛ مكايدًة في الحكومة المصرية.

. المستغرب بالفعل، هو توقف مواقع سعودية صحوية عن اتتقاد النظام المصري، فحتى موقع "المسلم"؛ 2

ملوك لمصر، بخالف أحداث أقل في الماضي؛ كان الموقع فيها على قدر كبير لم يقدم أي رؤية لضافية لزيارة الم

 من االتتقادات للنظامن المصري.

. من الواضع ضعف خيارات الرياض الذاتية في قضايا المنطقة، ويبدو من دعمها لهدتة هديدة في اليمن، 0

تراهع الرياض في ملفَّْي سوريا أتها في وضعية سياسية وأمنية شديدة الصعوبة، ظهرت مظاهرها واضحة في 

 ومعركة الموصل، والسيما بعد ضعف قدرة تركيا على الحركة في ملف الموصل.
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من خالل قراءة عامة في عناوين األخبار والتقارير والمقاالت في اإلعالم السعودي؛ أن األولوية في الوق   .5

تصاد السعودي بشكل عام، وربما لوال الوهود الراهن، لإلصالحات الهيكلية القائمة في القطاع المالي واالق

 اإليراتي في أممات اإلقليم؛ لشهدت السعودية اتكفاًء داخليًّا.

. تظِهر الصور الخاصة بالملك سلمان بن عبد العزيز في الصحف السعودية، وهود تدهور كبير في حالته 2

سيمية، من دون تحركات سياسية الصحية، مع اقتصار تشاطه في الغال  على االستقباالت العامة المرا

حقيقية، فيما بات من الواضح أن الثنائي، محمد بن تايف ومحمد بن سلمان، هما من يديرا المشهد في توافق 

تسبي، في المملكة، ولكن غياب الرأس الواحدة للدولة، والقادرة على فرض قرارات حاسمة؛ واضًحا تماًما في 

 التعامل مع ملفات وأممات اإلقليم.

و المحدد من ليران، يمكن القول لن هناك حالة من خيبة األمل في السعودية من السلوك التركي غير الواضح أ .1

واضحة لسياساتها في المنطقة بشكل عام وفق الرؤية السعودية طبًعا، وتفضيل صورة لتركيا مع عدم تقديم 

ية األوضاع الراهنة التي تواهه الدولة األتراك مصالحهم الذاتية على ما تطلبه الرياض منهم، في ظل حساس

 التركية بشكل عام.

في تناول اإلعالم السعودي لملف قاتون "هاستا"، في ظل عدم وهود ما  –كذلك  –. هناك تراهع الف  6

 ت الرئاسية المقررة الشهر المقبل.يستدعي ذلك، باعتبار اتشغال األمريكيين باالتتخابا


