
 

 
 

بینها. االختیار مضى وقت أي من أكثر الیوم صعًبا بات حتى للدولة، والتابعة منها المستقلة العربیة، الصحف مئات العالم                     في
لمدى كّمیة مقاییس على قائمة منهجیة على معتمدین العربیة، باللغة الصادرة الصحف بأبرز الئحة بإعداد قمنا السبب                   ولهذا
هذه وتدرس صحیفة. كل تأثیر مدى على إجمالیة عالمة تعطي نوعیة عوامل مع بالترافق وتأثیرها، المعنیة الصحیفة                   انتشار
على الصحف عن یبحث من أّن المرجح فمن نفسه. الوقت في تأثیرها تقیس فیما صحیفة لكل اإلجمالیة البصمة                    المنهجیة
هذه إلى تعود التي الروابط وعدد اإللكتروني موقعها على المنشورة الصفحات عدد بسبب الصحف هذه سیجد                  اإلنترنت

 المواقع اإللكترونیة.

تأییًدا تشكل ال الالئحة هذه أن إلى ویشار لها. المالكة والجهة الصحف لتلك السیاسي االنتماء بالتفصیل الالئحة هذه                    تستعرض
بكل الخاصة اإلقناع قدرة عن شفاف مؤشر إعطاء هو خاللها من نریده ما جلَّ بل معین سیاسي لموقف أو معینة صحیفة                       ألي

 صحیفة، ذلك أن معرفة هذه الوقائع ضروریة لفهم وجهة نظر أي وسیلة إعالمیة.

بشأن مالحظات أي وجود حال وفي عام. كل من تموز/یولیو شهر خالل للمراجعة تخضع الالئحة هذه أن إلى اإلشارة                     ونود
 تصنیف الصحف أو آلیة عملنا بهذا الصدد، نرجو االتصال بنا  هنا .

 تحلیل تصنیفات الصحف للعام 2018

متوقع هو كما وجدنا فقد لالهتمام. والمثیرة المفاجئة التوجهات بعض الحظنا والمعطیات، البیانات جمع من انتهینا أن                   بعد
و”القدس و”النهار” “األهرام” (وهي األولى العشرة الصحف الئحة ضمن األوسط الشرق في العربیة الصحف أشهر من                  ثالثة
العربیة اإلعالمیة الساحة على األولیین الصحیفتین به تتمیز الذي التاریخي الوجود إلى یعزى ذلك أن في شك وال                    العربي”)،
الالئحة). على العاشرة المرتبة (انظر الثانیة األلفیة مطلع في األخیرة الصحیفة نشرتها التي النافذة والقصص المقابالت                  وإلى

https://www.industryarabic.com/ar/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%a7/


 
في نفوذها زیادة أجل من الدول تلك تخصصها التي المیزانیات عكس ما خلیجیة، صحف عدة وجود أیًضا المتوقع من                     وكان

 المنطقة.

من العدید على تفوقت وأنها سیما الدمام، في ومركزها المستقلة، “الیوم” صحیفة اندراج كانت المفاجئة النتائج إحدى                   لكن
في مرفأ أكبر تضم فالدمام الجغرافي، موقعها ضوء على العالیة مرتبتها تفسیر ویمكن األخرى. البارزة السعودیة                  الصحف
تركز الصحیفة هذه أن إلى أضف النفطي. قطاعها بفضل األوسط الشرق في ا نمو األسرع المناطق من وتعتبر العربي                    الخلیج
إلیها وصلت التي النفوذ درجة تبریر یمكن ولذلك بها، المحیطة الدول كافة اهتمام تكسب وبالتالي اإلقلیمیة القضایا                   على

 الصحیفة بفعل موقعها االستراتیجي وأهمیتها االستراتیجیة.

جدیرة وجدناها فقد القطریة. الجدید” “العربي صحیفة فهي الخلیج مستوى على ُسّجلت التي األخرى المفاجئة النتیجة                  أما
عمرها خالل وتمّكنت 2014 العام في الصحیفة هذه ُأسست إذ ككل. مضمونها بحكم بل وحسب عمرها بحكم لیس                    بالمالحظة
ویشار الئحتنا. على التاسعة المرتبة إلى لتصل أعلى مرتبة إلى مرتبة من االنتقال من سنوات األربع یتعدَّ ال الذي                     القصیر
عادًة محبٌَّذ السیاسي الكیان هذا بأن العلم مع المسلمین، األخوان جماعة ضد ملحوظ تحیز الصحیفة لدى لمسنا أننا إلى                     أیًضا
قطر أمیر إلى ُتعزى فقد هذه الجدیدة النظر وجهة عرفتها التي السریعة النهضة أما جیرانها. استیاء یثیر األمر وهذا قطر                      في

 الراهن الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني كونه دعم انطالق هذه الصحیفة بإدارة صدیقه وحلیفه السیاسي عزمي بشارة.

المرتبة “الغد” وتبّوؤ و”الرأي”) “الغد” (وهما الالئحة على أردنیتین صحیفتین اندراج أیًضا صادفتنا التي المفاجآت                 ومن
بفعل ذلك تفسیر ویمكن كبیر. سیاسي تأثیر ذا بلًدا بالعادة یعتبر ال األردن ألن المألوف عن خارًجا األمر لنا بدا فقد                       األولى.
لهاتین المتوفر التمویل كمیة هو األخرى المحتملة األسباب ومن المنطقة. في البلد هذا به ینعم الذي النسبي                   االستقرار
في مستقلة إعالمیة وسائل إنشاء عبر ثروته جمع شاب أعمال رجل هو العیان محمد “الغد” صحیفة فمؤسس                   الصحیفتین.
من المملوكة “الرأي” صحیفة أما ممتازة. نتائج الوسائط المتعددة اإلخباریة الوسائل تطویر على تركیزه أثمر ولذلك                  األردن.

 الدولة فتملك المیزانیة الالزمة لتشغیل وتطویر موقع إلكتروني عالي التأثیر.

“المصري غرار على الالئحة، عن العربیة الصحف وأقوى أشهر بعض غیاب وهو لالهتمام مثیًرا عامًال الحظنا المقابل،                   في
العربي”، و”القدس السابع” “الیوم مثال عالیة مراتب في أخرى مواقع ووجود األوسط”، و”الشرق و”الحیاة” و”الشروق”                 الیوم”
المطبوعة فالصحیفة المطبوعة. نسختها في عالیة قراءة معدالت تسجل األخرى الصحف هذه ألن لالهتمام مثیر أمر                  وهو
ذلك، مع اإلنترنت. بخدمة یتمتعون ال الذین األوسط الشرق سكان من للكثیرین بالنسبة الرئیسي المعلومات مصدر                  تشكل

 ولدواعي هذه الالئحة، لن یكون لمدى انتشار النسخ المطبوعة تأثیر ملحوظ على الحضور والنفوذ العاّمین على اإلنترنت.

نبرة ذي صحافي بأسلوب یتمتع السابع” “الیوم فموقع وطابعها. الجدیدة المواقع هذه محتوى هو ذلك أسباب أحد                   ولعل
العربي الربیع أعقاب في الشباب اإلنترنت مستخدمي من كبیرة أعداد جذب في نجح الشعبیة للصحف ومشابه                  اعتراضیة
أكثر الدولیة الفاعلیة لألطراف وانتقادیة حادة آراًء تملك بأنها عنها فُیعرف العربي” “القدس صحیفة أما تبعته. التي                   والثورات



 
على أكبر وتأثیر أكبر بجاذبیة یتمتع اإلعالم وسائل من الناقد النوع هذا أن ویبدو األخرى. العربیة المنشورات غالبیة                    من

 القّراء.

العشرة الصحف من فالعدید المواقع. هذه على اإلنكلیزیة باللغة مقاالت توفر وهو آخر ها توج الحظنا ذلك، إلى                   باإلضافة
اللغات بأن یوحي وهذا اإلنكلیزیة، باللغة لها تابعة أخرى مطبوعاٍت تملك أو مواقعها على باإلنكلیزیة مقاالت تطبع                   األولى

 األجنبیة تساعد هي أیًضا في تعزیز تأثیر الصحف على اإلنترنت.

یهیمن األوسط الشرق أن بدا حیث العربي، المغرب صحف غیاب هو الالئحة عنه كشفت الذي األخیر الملفت النمط أن                     بید
شمال في العربیة الدول فغالبیة االستعمار. بعد ما حقبة سیاق في التوّجه هذا تفسیر ویمكن اإلخباري. اإلنتاج دورة                    على
صحف من الكثیر أن وجدنا ولذلك فیها. واإلداریة األدبیة اللغَة الفرنسیة تزال وال فرنسا من رسمًیا مستعمرة كانت                    أفریقیا
المناطق على الصحف هذه وقع من یحّد الذي األمر حصري، بشكل أو رئیسي بشكل إما بالفرنسیة تصدر أفریقیا                    شمال

 األخرى من العالم العربي.

والنبرة الخاص) أم العام التمویل (سواء التمویل هي اإلنترنت على التأثیر یخص ما في الحاسمة العوامل أن یبدو الختام،                     في
منكم نرجو العربیة، الصحف من وغیرها النتائج هذه حول إضافیة تفاصیل معرفة أردتم إذا اإلنكلیزیة. النسخة                  وتوفر
مواقعها مع إضافیة عربیة صحیفة مئة من أكثر تشمل فهي العربیة، للصحف أعددناها التي البیانات قاعدة على                   االطالع

 اإللكترونیة ونحن نعمل على توسیعها باستمرار.

 الالئحة: الصحف العربیة األكبر تأثیًرا للعام 2018

 1. الغد

 معدل التأثیر العام: 84

 البلد: األردن

 اللغة: العربیة واإلنكلیزیة

 تاریخ التأسیس: 2004

 الجهة المالكة: شركة الفریدة للمطبوعات المتخصصة

http://www.alghad.com :الموقع اإللكتروني 

كبیرة شعبیة أكسبها والتسامح” والحیادیة “التعددیة بأخالقیات فالتزامها األوسط، الشرق في الرائدة الصحف من “الغد”                 تعتبر
لم الحادثة ولكن 2011 الثاني/نوفمبر تشرین في مسّلح لهجوٍم وموظفوها “الغد” مكاتب تعّرضت إذ ككل، كبیرة                  ومعارضة

 تردع الصحیفة عن نشر إصداراتها.

http://www.alghad.com/


 
الموقع هذا أن إلى اإلشارة مع بلًدا، 120 من أكثر في اإلنترنت على “الغد” قّراء ینتشر لها، التابع اإللكتروني الموقع                      بحسب
بجائزة فاز أنه كما .2010 العام في األكبر الزوار معدل تسجل التي العربیة اإلخباریة المواقع بین العاشرة المرتبة                    احتل
وبحسب آسیا. في اإلعالم جوائز لتوزیع السابع الحفل في إلكترونیة” بوابة و”أفضل أولى” صفحة و”أفضل تصمیم”                  “أفضل
ثابتین مشتركین عدد بأكبر الصحیفة تتمتع (IREX) الدولي والتبادل األبحاث مجلس ودراسات “إبسوس” شركة                إحصائیات

 وأعلى معدل قراءة ورضا قّراء.

  

 2. الیوم السابع

 معدل التأثیر العام: 80

 البلد: مصر

 اللغة: العربیة

 تاریخ التأسیس: 2008

 الجهة المالكة: المصریة للصحافة والنشر واإلعالن

 التوجه السیاسي: إصالحیة/لیبرالیة

https://www.youm7.com :الموقع اإللكتروني 

المستوى ذي المصري الشباب صفوف في وخصوًصا مصر في شعبیًة اإلعالمیة المواقع أكثر من السابع” “الیوم موقع                   یعتبر
شركة وتصّنفه البالد. في المصریة الصحف مواقع بین األكبر الزوار عدد یسجل بأنه نفسه الموقع ویفید الجامعي.                   التعلیمي
حین في مصر، في زوار عدد أكبر تسجل التي المواقع بین السادسة المرتبة في إنترنت” “ألیكسا المستقلة اإلنترنت                    أبحاث

 وصفته مجلة “فوربز الشرق األوسط” مّرتین بأنه “الموقع اإلخباري األكثر فعالیًة في الشرق األوسط”.

مقاطعتها إلى ودعوات سخًطا أثار ما والعدالة، الحریة وحزب المسلمین اإلخوان لجماعة ناقدة مواقف الصحیفة أبدت                  وقد
وأولویاتها معینة، عقیدة أو حزب أي إلى رسمًیا تنتمي ال فالصحیفة ولذلك .2011 عام نشبت التي المصریة الثورة                    خالل

 الرئیسیة بحسب ما ذكرته “الیوم السابع” هي إنتاج إخبار ومعلومات ذات مصداقیة مطلقة وتحلیالت مهمقة ومعطیات شفافة.

  

 3. البیان

 معدل التأثیر العام: 74

https://www.youm7.com/


 
 البلد: اإلمارات العربیة المتحدة

 اللغة: العربیة

 تاریخ التأسیس: 1980

 الجهة المالكة: مؤسسة دبي لإلعالم

 التوجه السیاسي: موالیة

https://www.albayan.ae :الموقع اإللكتروني 

بهذه وهي لإلعالم. دبي مؤسسة اإلماراتیة، للحكومة الرسمیة اإلعالمیة الشركة عن الصادرة العربیة الصحیفة هي                 “البیان”
أنها إلى ویشار العربي. العالم من أخرى مناطق في تجري التي األحداث وتنتقد الحكومة لصالح واضًحا انحیاًزا تظهر                    الصفة
األخرى النسخة الشباب جیل من القّراء یفّضل حین في التقلیدیین، القراء بین شعبیة األكثر اإلماراتیة الصحف من واحدة                    بقیت

.Emirates Today التابعة لها المسماة “اإلمارات الیوم” والتي تصدر باللغة اإلنكلیزیة تحت اسم 

  

 4. األهرام

 معدل التأثیر العام: 72

 البلد: مصر

 اللغة: العربیة

 تاریخ التأسیس: 1975

 الجهة المالكة: مؤسسة األهرام

 التوجه السیاسي: موالیة للحكومة

http://www.ahram.org.eg :الموقع اإللكتروني 

حسین. وطه سعید وإدوار محفوظ نجیب أمثال مشهورین كتابا احتضنت وصحیفة مصریة إعالمیة مؤسسة هي                 “األهرام”
للعام شعبیة األكثر اإلخباریة البوابة بأنها األوسط” الشرق “فوربز مجلة وصفتها وقد مصر، في صحیفة أقدم ثاني أیًضا                    وهي
للعام أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األكبر الزوار عدد ذات المواقع بین العشرین المرتبة في وصنفتها 2011                  

https://www.albayan.ae/
http://www.ahram.org.eg/


 
بنسختیها كبیر بتأثیر الصحیفة وتتحلى نسخة. ملیون 1،2 إلى الیوم في الصادرة أعدادها وصلت 2000 العام وفي .2010                  

 المطبوعة واإللكترونیة.

الحكومة من مملوكة الیوم وهي تأمیمها، إلى الناصر عبد جمال الرئیس یعمد أن قبل تأسیسها، عند مستقلة الصحیفة                    كانت
باحترام تحظى ذلك مع ولكنها الحاكم، المصري النظام دعم إلى الصحیفة تمیل هنا من للنشر. األهرام دار بواسطة                    المصریة

لعا لألخبار. العالم العربي بأسره باعتبارها مصدًرا محترًفا ومط 

  

 5. الرأي

 معدل التأثیر العام: 66

 البلد: األردن

 اللغة: العربیة

 تاریخ التأسیس: 1971

 الجهة المالكة: المؤسسة الصحفیة األردنیة

 التوجه السیاسي: موالیة للحكومة

http://alrai.com :الموقع اإللكتروني 

المحلیة القضایا الصحیفة تغطي الیوم. في نسخة ألف المئة قرابة مع البالد في انتشاًرا األكثر الصحف من واحدة “الرأي”                     تعّد
The وتدعى اإلنكلیزیة باللغة تصدر لها تابعة أخرى صحیفة ولها السیاسیة، والمواضیع الثقافیة والشؤون                واإلقلیمیة

.Jordan Times 

تنشر األردن. في للدولة التابعة الرسمیة الصحف إحدى بذلك وهي الحكومة، من المملوكة األردنیة الصحفیة المؤسسة                  أسستها
 صحیفة “الرأي” وجهات نظر الحكومة األردنیة حول مختلف المواضیع، ویتم تعیین رؤساء تحریرها كلهم من قبل الحكومة.

  

 6. النهار

 معدل التأثیر العام: 65

 البلد: لبنان

http://alrai.com/


 
 اللغة: العربیة

 تاریخ التأسیس: 1933

 الجهة المالكة: ملكیة خاصة

 التوجه السیاسي: تعددیة/وسطیة یساریة

https://www.annahar.com :الموقع اإللكتروني 

أسستها السوق. إلحصاءات “إبسوس” شركة بحسب وذلك بیروت، في شعبیًة األكثر الخمسة الصحف من واحدة هي                  “النهار”
الكّتاب أشهر من بعًضا موظفیها بین أیًضا هي “النهار” ضّمت الصحیفة. تاریخ طوال إدارتها وتولت النافذة التویني                   عائلة

 والسیاسیین اللبنانیین أمثال الیاس الخوري وسمیر قصیر وولید جنبالط.

ولكن لبنان. أنحاء مختلف من السیاسیة األصوات من ومتنوعة واسعة لمجموعة منصًة الصحیفة هذه تشكل للكثیرین،                  بالنسبة
14 “تحالف بـ ُیعرف ما في موّضح تحّیز وهذا السوري، للنظام معاٍد لیبرالي بتحّیز “النهار” تتصف التنوع، هذا ضوء                     على
ملكیتها من وبالرغم تاریخها. من مختلفة مراحل في صدورها ومنع للصحیفة السوریة القوات احتالل إلى أدى ولكّنه                   آذار”،

 المستقلة، إال أن رجل األعمال السعودي الرائد في المجال اإلعالمي األمیر ولید بن طالل یملك حصًة كبیرة فیها.

  

 7. الیوم

 معدل التأثیر العام: 64

 البلد: المملكة العربیة السعودیة

 اللغة: العربیة

 تاریخ التأسیس: 1965

 الجهة المالكة: دار الیوم للصحافة والطباعة والنشر

 التوجه السیاسي: موالیة للحكومة/لیبرالیة

http://www.alyaum.com :الموقع اإللكتروني 

https://www.annahar.com/
http://www.alyaum.com/


 
) للصحف العالمیة الرابطة بحسب الشرقیة المنطقة في الرائدة الصحیفة وهي الدمام، مقرها یومیة صحیفة هي                 “الیوم”
الصحیفة ترّكز المذكورة. الرابطة من اآلسیوي” اإلعالم في مطبوعة صحیفة “أفضل جائزة حازت وقد ،(WAN-IFRA               

 على الشؤون المتعلقة بمنطقة الخلیج العربي.

للطرد تعّرض أفرادها بعض أن إال للحكومة، مواٍل محتواها أن ومع وإصدارها. ملكیتها في باستقاللیة “الیوم” صحیفة                   تتمتع
 أو السجن أو الرقابة بسبب مقاالت اعتبرت انتقادیًة لألسرة الملكیة السعودیة.

  

 8. االتحاد

 معدل التأثیر العام: 64

 البلد: اإلمارات العربیة المتحدة

 اللغة: العربیة

 تاریخ التأسیس: 1969

 الجهة المالكة: االتحاد للطباعة والنشر

 التوجه السیاسي: موالیة للحكومة

http://www.alittihad.ae :الموقع اإللكتروني 

انتشارها أن أال المتحدة، العربیة اإلمارات في شعبیة األكثر الیومیة الصحف بین الثانیة المرتبة تحتل “االتحاد” أن                   مع
“فوربز” بحسب 2010 العام في حّلت فقد هذه. الئحتنا على مكانتها یعزز اإلنترنت شبكة وعلى منشئها بلد خارج                    المحلوظ
العام منذ یومًیا ُتصدر وهي أفریقیا. وشمال األوسط الشرق منطقة في زوارها عدد حیث من والعشرین الرابعة المرتبة                    في

 2013 نحو 110 آالف عدد.

إلى اإلنسان لحقوق اإلمارات مركز أشار وقد للحكومة. مواٍل مضمونها ولكن مستقل، وإصدار مستقلة بملكیة الصحیفة                  تتمتع
االنحیاز یفّسر وهذا علیها، صارمة رقابیة قوانین وتفرض اإلعالم وسائل ضد قاسًیا قمًعا تمارس المتحدة العربیة اإلمارات                   أن

 إلى الحكومة لدى العدید من وسائل اإلعالم اإلماراتیة ومن بینها صحیفة “االتحاد”.

  

 

http://www.alittihad.ae/


 
 9. العربي الجدید

 معدل التأثیر العام: 62

 البلد: قطر

 اللغة: العربیة

 تاریخ التأسیس: 2014

 الجهة المالكة: شركة فضاءات میدیا المحدودة

 التوجه السیاسي: عربیة عمومیة معادیة لجماعة اإلخوان المسلمین

https://www.alaraby.co.uk/portal :الموقع اإللكتروني 

وسیلة لتصبح تأسیسها بعد توسعت ما وسرعان إعالمي، إلكتروني موقع عن عبارة بدایاتها في الجدید” “العربي صحیفة                   كانت
بشارة. عزمي المنفى في المقیم الفلسطیني السیاسي أّسسها خاصة، جهة من مملوكة الصحیفة هذه ومتلفزة. مطبوعة                  إعالمیة
مكاتب ثالثة الصحیفة لدى الراهن. *** من مقّربان بإنهما ویقال قطر في مقرهما من میدیا فضاءات وشركة بشارة                    یعمل

 رئیسیة موجودة في بیروت والدوحة ولندن (حیث المقر الرئیسي).

یعتبرونها الكثیرین أن إال التحّزب صفة عنها تنفي أنها ومع العربیة، الجالیة تخص التي المهمة القضایا على الصحیفة                    ترّكز
أثار موقف وهذا المسلمین، اإلخوان مع بتعاطفها معروفة عموًما) (وقطر الجزیرة ألن اإلعالمیة الجزیرة لقناة سیاسًیا                  فرًعا
في المسلمین لإلخوان معادیة مواقف عن علًنا أعرب قد بشارة بأن العلم مع ككل، والدولة المحطة ضد والسخط                    االنتقادات
اقتباس إلى البارزة اإلعالمیة الوسائل بعض تعمد العربي، العالم أنحاء مختلف على الصحیفة تركیز وبفعل عدة.                  مناسبات

 أخبارها

  

 10. القدس العربي

 معدل التأثیر العام: 60

 البلد: بریطانیا

 اللغة: العربیة

 تاریخ التأسیس: 1989

https://www.alaraby.co.uk/portal


 
 الجهة المالكة: شركة القدس العربي للنشر واإلعالن المحدودة

 التوجه السیاسي: عربیة شعبویة

http://www.alquds.co.uk :الموقع اإللكتروني 

أسسها وقد لندن، في الصحیفة مقر االغتراب. بالد في تصدر التي الشعبیة الصحف من العربي” “القدس صحیفة                   تعتبر
العالم في تجري التي لألحداث تغطیتها في أوضح شعبوًیا طابًعا العربي” “القدس تحمل المنفى. في مقیمون                  فلسطینیون

 العربي، وهي من هذا المنطلق تنشر محتوى منتقد للسیاسات الغربیة واإلسرائیلیة.

التي المقابلة إثر على عطوان الباري عبد ویدعى لها تحریر رئیس أول اشتهر وقد المستقلة، بملكیتها الصحیفة هذه                    تعتز
“القاعدة” تنظیم على تعترض أنها مع فتاویه نشرت التي األولى الصحیفة أنها إلى اإلشارة مع الدن، بن أسامة مع                     أجراها
األحیان) غالب في إلسرائیل (والمعادیة لإلمبریالیة المعادیة الحادة مواقفها على الكثیرین النتقاد الصحیفة تتعرض                وتكتیكاته.

 مقارنًة بالمواقع األخرى.

 المراتب اإلحدى عشرة حتى العشرین

 11. الشرق

 معدل التأثیر العام: 60

 البلد: قطر

 اللغة: العربیة

 التوجه السیاسي: مستقلة/موالیة للحكومة

https://www.al-sharq.com :الموقع اإللكتروني 

  

 12. الدستور

 معدل التأثیر العام: 58

 البلد: األردن

 اللغة: العربیة

 التوجه السیاسي: مملوكة جزئًیا للدولة

http://www.alquds.co.uk/
https://www.al-sharq.com/


 
http://www.addustour.com :الموقع اإللكتروني 

  

 13. المصري الیوم

 معدل التأثیر العام: 58

 البلد: مصر

 اللغة: العربیة

 التوجه السیاسي: مستقلة/لیبرالیة/إصالحیة

http://www.almasryalyoum.com :الموقع اإللكتروني 

  

 14. الوطن

 معدل التأثیر العام: 57

 البلد: قطر

 اللغة: العربیة

 التوجه السیاسي: مستقلة/نصف حصصها مملوكة من حمد بن جاسم آل ثاني

http://www.al-watan.com :الموقع اإللكتروني 

  

 15. الوفد

 معدل التأثیر العام: 57

 البلد: مصر

 اللغة: العربیة

 التوجه السیاسي: الصحیفة الرسمیة لحزب الوفد

http://www.addustour.com/
http://www.almasryalyoum.com/
http://www.al-watan.com/


 
https://alwafd.news :الموقع اإللكتروني 

  

 16. الریاض

 معدل التأثیر العام: 54

 البلد: السعودیة

 اللغة: العربیة

 التوجه السیاسي: مستقلة/موالیة للحكومة

http://www.alriyadh.com :الموقع اإللكتروني 

  

 17. “الرأي العام”

 معدل التأثیر العام: 53

 البلد: الكویت

 اللغة: العربیة

 التوجه السیاسي: مستقلة/موالیة للحكومة

http://www.alraimedia.com/Home :الموقع اإللكتروني 

  

 18. الشروق الیومي

 معدل التأثیر العام: 53

 البلد: الجزائر

 اللغة: العربیة

 التوجه السیاسي: مستقلة/تنتقد الحكومة واإلسالمیین

https://alwafd.news/
http://www.alriyadh.com/
http://www.alraimedia.com/Home


 
https://www.echoroukonline.com :الموقع اإللكتروني 

  

 19. الشرق األوسط

 معدل التأثیر العام: 52

 البلد: بریطانیا

 اللغة: العربیة واإلنكلیزیة

 التوجه السیاسي: ذات ملكیة خاصة لألسرة الملكیة السعودیة/موالیة للحكومة السعودیة

https://aawsat.com :الموقع اإللكتروني 

  

 20. األنباء

 معدل التأثیر العام: 52

 البلد: الكویت

 اللغة: العربیة

 التوجه السیاسي: مستقلة/موالیة للحكومة

http://www.alanba.com.kw :الموقع اإللكتروني 

 الصور تقدمة من مستخدم موقع “فلیكر” مارسیو كابرال دي مورا بموجب ترخیص “كرییتف كامونز”.

 
 

https://www.echoroukonline.com/
https://aawsat.com/
http://www.alanba.com.kw/

