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ملخص تنفيذي..
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى معالجــة حســابات الصحــف التركيــة الصــادرة 
تحليــل  خــالل  مــن  وذلــك  العربيــة،  للقضايــا  »تويتــر«  علــى موقــع  العربيــة  باللغــة 
محتــوى التغريــدات التــي تناولــت هــذه القضايــا فــي حســابات ثــالث صحــف مختلفــة 
و«زمــان«  والتنميــة«،  »العدالــة  لحــزب  الداعمــة  شــفق«  »ينــي  هــي:  التوجهــات 
المعارضــة لسياســات النظــام الحاكــم بقيــادة الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، 

و»تــرك برس«التــي تصــف نفســها بالمســتقلة.

واســتخدمت الدراســة العينــة العشــوائية المنتظمــة عــن طريــق األســبوع الصناعــي 
المركــب، لســحب مفــردات هــذه العينــة بمــا يضمــن تمثيــل كل أيــام األســبوع خــالل 
الفتــرة الممتــدة مــن )15 يونيــو 2020( إلــى )2 أغســطس 2020(، بواقــع يــوم عــن 

كل أســبوع، وبذلــك تكــون عينــة كل صحيفــة )7( أيــام.

وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا وجــود اهتمــام كبيــر مــن جانــب 
حســابات الصحــف الثــالث علــى موقــع »تويتر« بالقضايــا العربية، مع اختالف جوهري 
وصــل إلــى حــد التناقــض فيمــا بينهــا بخصــوص اتجاهاتهــا نحــو طبيعــة السياســات 

التركيــة المتعلقــة بالقضايــا والموضوعــات العربيــة.

وانتهــت الدراســة إلــى أن محتــوى تغريــدات حســاب »ينــي شــفق« ركــز علــى الترويــج 
للسياســات التركيــة، وتبنــي وجهــة نظــر أنقــرة الرســمية، وتأييــد الرئيــس رجــب طيــب 
أردوغــان بشــأن تدخــالت بــالده فــي الــدول العربيــة. بينمــا ركز محتوى حســاب صحيفة 
»زمــان« علــى تفنيــد الُحجــج والمبــررات الرســمية الخاصــة بحكومــة أردوغــان فــي مــا 
يتعلــق بالقضايــا العربيــة، وســعى إلــى كشــف زيــف ادعاءاتهــا، وإظهــار نيــات أنقــرة 

وأهدافهــا الحقيقيــة مــن وراء التدخــل فــي القضايــا العربيــة.

أما بالنســبة إلى محتوى حســاب »ترك برس« الذي يصف نفســه بـ»المســتقل«، فقد 
أظهــرت نتيجــة الدراســة أن السياســة التحريريــة الخاصــة بالحســاب هــي فــي حقيقتهــا 
مؤيــدة لتوجهــات النظــام التركــي الحاكــم، ومــن دالئــل ذلــك اتجاهاتــه اإليجابيــة نحــو 
السياســات التركيــة، وتبنيــه وجهــة النظــر الرســمية، فضــاًل عــن ترديــد نفــس توصيفــات 

وتســميات الحكومــة التركيــة للقــوى الفاعلــة فــي الملفــات العربيــة المختلفــة.  
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ومــن هــذا المنطلــق، أصبحــت الصراعــات اإلعالميــة إحــدى أدوات الحــروب التــي تعتمــد 
علــى القــوى الناعمــة.

وُتعــد الجمهوريــة التركيــة مــن ضمــن الــدول التــي تحمــل أجنــدة خاصــة فــي الــدول العربية، 
قائمــة علــى التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول والتوســع وبســط النفــوذ، وفــي 
ســبيلها لتحقيــق ذلــك، اعتمــدت أنقــرة علــى القــوة بشــقيها: الصلــب »الخشــن«، والناعم. 
ا فــي عــدد مــن الــدول العربيــة  وبالنســبة إلــى النــوع األول، تعمــدت أنقــرة التدخــل عســكريًّ
مثــل ســوريا والعــراق وليبيــا، متخــذًة مجموعــة مــن الذرائــع مثــل مكافحــة اإلرهــاب، 
والحفــاظ علــى األمــن القومــي التركــي، والدفــاع عــن المضطهديــن والمســتضعفين، 
وغيرهــا مــن ادعــاءات وصلــت إلــى حــد التناقــض فــي بعــض األحيــان، وذلــك مــن أجــل 
التغطيــة علــى األهــداف الحقيقيــة التــي تســعى تركيــا برئاســة رجــب طيــب أردوغــان 
ــة  ــي توســعي »العثماني ــدأ عثمان ــى تحقيقهــا، والتــي تنطلــق بشــكل أساســي مــن مب إل
ــة االســتعمارية. ــة العثماني ــم أردوغــان مــن خاللهــا باســتدعاء الحقب ــدة« التــي يحل الجدي

الــدول، فدعمــت الجماعــات األصوليــة  إلــى زعزعــة أمــن واســتقرار  كمــا ســعت تركيــا 
والمســلحة خصوًصــا اإلخــوان المســلمين فــي عــدد مــن الــدول، وعاونتهــم علــى تثبيــت 
ــز وجودهــم، ليــس هــذا فحســب، بــل ســاعدتهم فــي الوصــول إلــى ُســدة الحكــم  وتعزي

فــي بعــض الــدول.

ــى اســتخدام القــوة الناعمــة للتقــارب  ــا إل ــى جانــب التدخــالت العســكرية، لجــأت تركي وإل

نظــًرا إلــى األهميــة المتزايــدة للمنطقــة العربيــة علــى الصعيديــن اإلقليمي والدولي، فقد انتشــرت وســائل 
اإلعــام األجنبيــة الناطقــة باللغــة العربيــة والموجهــة بشــكل رئيســي إلــى الجمهــور العربــي مــن جانــب دول 
غيــر عربيــة، وذلــك مــن أجــل إيصــال رســائل مباشــرة وضمنيــة تحمــل أفــكار ومعتقــدات وأيديولوجيــا الجهــة 
الُمرِســلة، بهــدف التأثيــر فــي المواطــن العربــي، ســواء عبــر تحســين صــورة هــذه الجهــات والترويــج لهــا، أو 

العمــل علــى تمريــر سياســاتها واســتراتيجياتها التــي تحقــق مصالحهــا الخاصــة.

مقدمة..
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مــع الشــعوب العربيــة، وقــد اتخــذ هــذا النــوع العديــد مــن األســاليب، أهمهــا تصديــر 
الدرامــا التركيــة المدبلجــة باللغــة العربيــة، فضــاًل عــن اإلعــالم والصحافــة الموجهــة باللغــة 

العربيــة.  

وتشــهد هــذه المرحلــة زيــادة فــي التدخــالت التركيــة وارتفــاع ســقف اللغــة االســتعمارية 
التصعيديــة لــدى الرئيــس أردوغــان، وتدخلــه المباشــر فــي العديــد مــن الملفــات العربيــة، 
ممــا اســتدعى التعــرف علــى مكانــة القضايــا العربيــة فــي الصحافــة التركيــة، وطبيعــة 

تناولهــا لهــا.

ولذلــك قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بإجــراء دراســة مســحية لعينــة مــن الصحــف 
التركيــة الموجهــة باللغــة العربيــة، اســتهدفت رصــد وتحليــل ومعالجــة هــذه الصحــف 

ــا والموضوعــات العربيــة. للقضاي

مجتمع وعينة الدراسة:
ــل مجتمــع الدراســة فــي محتــوى حســابات الصحــف التركيــة الصــادرة باللغــة العربيــة  َتمثَّ
علــى موقــع »تويتــر« والــذي تنــاول القضايــا والموضوعــات العربيــة، حيــث تــم اختيــار 
القريبــة مــن حــزب »العدالــة والتنميــة«، وصحيفــة  حســابات )صحيفــة »ينــي شــفق« 
»زمــان« المعارضــة لسياســات النظــام الحاكــم بقيــادة أردوغــان، وموقــع »تــرك بــرس« 
الــذي يصــف نفســه بالمســتقل(، وقــد ُروعــّي فــي اختيــار العينة أن تكــون ُممثلة لتوجهات 
مختلفــة نحــو النظــام التركــي الحاكــم، بهــدف التعــرف علــى تأثيــر توجــه كل حســاب علــى 
معالجتــه للقضايــا والموضوعــات الخاصــة بالــدول العربيــة، كمــا ُروعــي فــي الحســابات أن 

تكــون ضمــن األكثــر متابعــة مــن المســتخدمين.

وشــّكلت التغريــدة وحــدة التحليــل فــي الدراســة التــي اعتمــدت علــى العينــة العشــوائية 
المنتظمــة عــن طريــق األســبوع الصناعــي المركــب، فتــم مســح جميــع التغريــدات التــي 
تناولــت القضايــا والموضوعــات العربيــة فــي الحســابات الثالثــة خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 
)15 يونيــو 2020( إلــى )2 أغســطس 2020(، بواقــع يــوم عــن كل أســبوع، وبذلــك تكــون 

عينــة كل صحيفــة )7( أيــام.

نوع الدراسة:
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى مجموعــة البحــوث الوصفيــة، واعتمــدت علــى منهــج المســح 
التحليلــي بشــقيه الكمــي والكيفــي لتحليــل محتــوى جميــع التغريــدات المنشــورة فــي 
فتــرة  خــالل  العربيــة  والموضوعــات  بالقضايــا  والمتعلقــة  الثــالث  الصحــف  حســابات 

الدراســة.
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أهداف الدراسة:
 رصد حجم التغطية الصحفية للدول العربية في محتوى حسابات الصحف عينة الدراسة.

 التعــرف علــى طبيعــة تأطيــر القضايــا والموضوعــات العربيــة فــي محتــوى حســابات 
الصحــف التركيــة عينــة الدراســة.

 رصد اتجاهات محتوى حسابات الصحف الثالث نحو القضايا والموضوعات العربية.

واألدوار  وســماتها  العربيــة  القضايــا  فــي  المركزيــة  الفاعلــة  القــوى  علــى  التعــرف   
محتــوى حســاب كل صحيفــة. لهــا حســب  المنســوبة 

 الكشــف عــن أوجــه االتفــاق واالختــالف بيــن تنــاول حســابات الصحــف الثــالث للقضايــا 
والموضوعــات العربية.

نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

أواًل، من حيث الشكل:
أعــداد المتابعيــن لحســابات الصحــف  الرصــد وجــود اختــالف فــي  أ - أظهــرت عمليــة 

الثــالث، والتــي جــاءت علــى النحــو التالــي:

يوضــح الشــكل الســابق أن حســاب جريــدة »زمــان« )المعارضــة( للنظــام التركــي امتلــك 
أكبــر عــدد مــن المتابعيــن، تــاله موقــع »تــرك بــرس« )المســتقل(، وفــي المرتبــة األخيــرة 
جــاء حســاب صحيفــة »ينــي شــفق« )القريبــة( مــن حــزب »العدالــة والتنميــة« الحاكــم 
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فــي تركيــا كأقــل حســابات العينــة فــي عــدد المتابعيــن، كمــا اتضــح الفــارق الكبيــر بيــن حجــم 
المتابعيــن لصالــح حســاب صحيفــة »زمــان« المعارضــة مقارنــًة بحســاَبي صحيفة »يني شــفق« 

وموقــع »تــرك بــرس« علــى »تويتــر«.
وُتشــير هــذه النتيجــة إلــى أنــه وعلــى الرغــم مــن أن الفئــة المســتهدفة مــن جانــب حســابات 
الصحــف التركيــة الناطقــة بالعربيــة هــي الجمهــور العربــي، فــإن هــذا الجمهــور فّضــل االطــالع 
علــى الروايــة األخــرى التــي تنقــل وجهــة النظــر التركيــة غيــر الرســمية والتــي شــكلت مصــدر ثقــة 
لــه مقارنــًة بحســابات الصحــف القريبــة مــن النظــام الحاكــم التركــي التــي ال يعّدهــا الجمهــور 

العربــي مصــدًرا موثوًقــا للمعلومــات.

ــًدا خــالل  ــر تغري ــا أن حســاب صحيفــة »ينــي شــفق« كان األكث ــة الرصــد أيًض ب - أظهــرت عملي
فتــرة الدراســة، فاحتــل المركــز األول بعــدد )464( تغريــدة وبمتوســط تغريــد يومــي )66.3( 
تغريــدة، وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء حســاب صحيفــة »زمــان« بعــدد إجمالــي )200( تغريــدة 
وبمتوســط تغريــد يومــي بلــغ )28.6(، بينمــا احتــل حســاب موقــع »تــرك بــرس« المرتبــة 
الثالثــة واألخيــرة بعــدد تغريــدات إجمالــي بلــغ )73( وبمتوســط تغريــد يومــي )10.4( تغريــدة.

وُيعــد حصــول حســاب »ينــي شــفق« علــى المرتبــة األولــى مــن حيــث حجــم التغريــد نتيجــة 
منطقيــة، كــون اإلعــالم الموجــه الــذي يســتهدف الشــعوب والــدول األخــرى هــو فــي األســاس 
توجــه حكومــي يســعى إلــى الترويــج لسياســات الدولــة الصــادرة منهــا الوســيلة اإلعالميــة، 
أي أن حســاب صحيفــة »ينــي شــفق« باللغــة العربيــة )القريبــة مــن »العدالــة والتنميــة«( صــدر 
بنــاًء علــى رغبــة الحــزب الحاكــم فــي التقــارب مــع الشــعوب العربيــة وتعزيــز صورتــه الذهنيــة 
وسياســاته لــدى المواطــن العربــي، وبالتالــي فمــن الطبيعــي أن يكــون حجــم تنــاول حســاب 

الصحيفــة للقضايــا والموضوعــات العربيــة كبيــًرا.

ت - يعــزز النتيجــة الســابقة رصــد تاريــخ انضمــام الصحــف الثــاث ، فبالنســبة إلــى حســاب »ينــي 
شــفق« فقــد انضــم فــي يوليــو 2013، أمــا حســابا »تــرك بــرس« و»زمــان« فانضمــا فــي 
يونيــو 2014، ممــا يعنــي أن الصحيفــة المقّربــة مــن حــزب »العدالــة والتنميــة« الحاكــم 

كانــت ســّباقة فــي الصــدور باللغــة العربيــة واســتهداف العــرب. 

200
تغريدة

73
تغريدة

464
تغريدة
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ثانًيا: من حيث المحتوى:
1. التوزيع الجغرافي الهتمامات حسابات الصحف التركية

ُيظهر الشــكل الســابق اســتحواذ دول شــمال إفريقيا على المرتبة األولى في اهتمامات 
محتــوى حســابات الصحــف الثــالث عينــة الدراســة، ويرجــع ذلــك إلــى أن الفتــرة الزمنيــة 
التــي غطتهــا الدراســة كان مســيطًرا عليهــا ملــف الصــراع فــي ليبيــا، وتركيــز السياســة 
ــة علــى هــذه األزمــة، ودخولهــا علــى خــط المواجهــة المباشــرة بتقديمهــا الدعــم  التركي
المــادي واللوجيســتي والعســكري للميليشــيات المتعاونــة مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي 
الليبيــة برئاســة فايــز الســراج، ممــا ترتــب عليــه تطــورات ميدانيــة خاصــة مصريــة، ودخولهــا 

علــى خــط األزمــة.
وجــاءت منطقــة الخليــج العربــي فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث حجــم تغطيــة حســابي 
صحيفتــي »ينــي شــفق« و«زمــان« للحيــز الجغرافــي. ووفًقــا للدراســة، فــإن منطقــة 
الخليــج العربــي قــد ضمــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت إضافــًة إلــى كلٍّ 
ــا الهتمــام الصحيفتيــن بهــذا الحيــز  مــن العــراق واليمــن، وهــو مــا ُيعطــي مبــرًرا منطقًي
الجغرافــي، حيــث ركــز محتــوى حســاب »ينــي شــفق« علــى انتقــاد ومهاجمــة اإلمــارات 
والســعودية واالدعــاء أن الحــرب فــي اليمــن خّلفــت كــوارث إنســانية، مســتخدمًة أســلوًبا 
ــا إللقــاء مســؤولية ذلــك علــى التحالــف العربــي، كمــا غطــى الحســاب األعمــال  ضمنيًّ
العســكرية التــي يقــوم بهــا الجيــش التركــي فــي العــراق، فضــاًل عــن تنــاول دولــة قطــر 

بشــكل إيجابــي.
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فــي المقابــل اهتــم محتــوى حســاب صحيفــة »زمــان« بتفنيــد ادعــاءات اإلعــالم الموالــي 
للنظــام التركــي، ومنــه حســاب »ينــي شــفق« الــذي تبنــى الرؤيــة الرســمية التركيــة الخاصــة 

بالــدول العربيــة.
أمــا بالنســبة لحســاب »تــرك بــرس«، فقــد جــاءت بــالد الشــام فــي المرتبــة الثانيــة بقائمــة 

أولويــات محتــوى تغريداتــه.
بينمــا احتلــت بــالد الشــام المرتبــة الثالثــة فــي اهتمامــات محتــوى كلٍّ مــن حســاَبي »ينــي 
شــفق« و»زمــان«، وذلــك بتناولهمــا القضايــا والموضوعــات المتعلقــة بالشــأن الســوري، 
خصوًصــا أن أنقــرة متدخلــة فيــه بشــكل مباشــر، فضــاًل عــن التنــاول شــبه البروتوكولــي 

للقضيــة الفلســطينية.
وجــاءت منطقــة الخليــج العربــي فــي المرتبــة الثالثــة فــي تغطيــة حســاب »تــرك بــرس« 

ــة. للملفــات العربي
الرابعــة واألخيــرة فــي حجــم تغطيــة  المرتبــة  أخــرى فقــد احتلــت  إلــى فئــة  وبالنســبة 
حســابات الصحــف الثــالث، وتناولــت تحديــًدا دولــة الصومــال التــي ُتعــد مســتهدفة مــن 

جانــب أنقــرة كبــؤرة نفــوذ تركيــة فــي إفريقيــا.

2. الحجم النسبي لتغطية الدول العربية في حسابات الصحف التركية:
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ُيظهر الشــكل الســابق أن كاًل من ليبيا وســوريا كانتا األكثر تناواًل من جانب حســابات الصحف 
الثــالث لتحتــال المرتبتيــن األولــى والثانيــة علــى التوالــي، وبالنســبة للمرتبــة الثالثــة فــكان هنــاك 
اختــالف بيــن حســابات الصحــف الثــالث، حيــث حصلــت عليهــا فلســطين فــي حســاب »ينــي 

شــفق«، ومصــر فــي حســاب »زمــان«، والعــراق فــي حســاب موقــع »تــرك بــرس«.

وبذلــك يمكــن اعتبــار أن هــذه الــدول الخمــس هــي األكثــر اهتماًمــا مــن حيــث حجم تغطية 
محتوى حســابات الصحف عينة الدراســة.

وأوضحــت نتيجــة التحليــل وجــود أســباب رئيســية خاصــة باهتمــام حســابات الصحــف بــكل 
دولــة، أهمهــا:

 اكتســب الملــف الليبــي أهميــة نوعيــة لتركيــا تزايــدت منــذ نهايــة العــام الماضي، عندما 
وّقــع الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس حكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة 
فايــز الســراج علــى مذكرتــي تفاهــم إحداهمــا تتعلــق بالتعــاون األمنــي واألخــرى خاصــة 
بالمجــال البحــري. وقــد أعقــب ذلــك تدخــل تركــي مباشــر فــي الشــأن الليبــي وأصبحــت 
أنقــرة طرًفــا أصيــاًل فــي الصــراع المســلح المســتعر فــي البلــد العربــي الشــقيق مــن أجل 
تثبيــت أركان حكومــة الســراج ذات المرجعيــة اإلخوانيــة، فضــاًل عــن تحقيــق مكاســب 

اقتصاديــة واالســتحواذ علــى الثــروات النفطيــة.

 األزمــة الســورية هــي األخــرى ُتعــد مــن الملفــات التــي أقحــم أردوغــان بــالده فيهــا 
بســبب مرجعيتــه األيديولوجيــة، وبحجــة الحفــاظ علــى أمــن بــالده القومــي، فأشــرك 
قواتــه المســلحة فــي عمليــات عســكرية داخــل األراضــي الســورية، كمــا اســتقدم 

ميليشــيات متطرفــة للمشــاركة فــي الصــراع المســلح.

ــا مــا تكــون حاضــرة علــى المســتويين   أمــا بالنســبة للقضيــة الفلســطينية، فهــي دائًم
اإلقليمــي والدولــي، وقــد اعتــاد الرئيــس التركــي اســتخدامها واســتغاللها لتحقيــق 
مكاســب سياســية، وتحســين صورتــه مقابــل تشــويه خصومــه عبــر المزايــدة والمتاجــرة 

بالقضيــة.

ــم للرئيــس  ــاح السيســي مصــدر إزعــاج دائ ــد الفت ــة برئاســة عب ــادة المصري  ُتشــكل القي
التركــي أردوغــان الــذي ُيكــن العــداء الواضــح ضــد السيســي، خصوًصــا أن األخيــر كان 
لــه دور محــوري فــي اإلطاحــة بنظــام اإلخــوان المســلمين ومشــروعهم ليــس فــي 
ــا  مصــر وحســب، بــل فــي المنطقــة العربيــة كلهــا، ومــن هــذا المنطلــق فــإن القضاي

والموضوعــات المصريــة تلقــى اهتماًمــا تركًيــا خاًصــا.

 مــن العوامــل التــي ســاعدت علــى وجــود الملــف العراقــي ضمــن األكثر تنــاواًل وتغطية 
مــن جانــب حســابات الصحــف الثــالث خــالل فتــرة الدراســة، التدخــل العســكري التركــي 
فــي العــراق عبــر عمليــة أطلقــت عليهــا أنقــرة اســم »مخلــب النســر« بحجــة محاربــة 

حــزب العمــال الكردســتاني. 
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3. من حيث زاوية التأطير

 

الثــالث عينــة  أظهــرت نتيجــة التحليــل وجــود توافــق بيــن محتــوى حســابات الصحــف 
أساســيتين: زاويتيــن  مــن  العربيــة  والموضوعــات  القضايــا  تنــاول  علــى  الدراســة 

الثــالث  الحســابات  فــي  المنشــورة  التغريــدات  محتــوى  ركــز  حيــث  األولــى سياســية: 
علــى تغطيــة الشــأن العربــي مــن منظــور سياســي فــي المقــام األول، وســعى إلــى إبــراز 

العالقــات التركيــة العربيــة وفــق هــذا المنطلــق.
وهنــا تجــب اإلشــارة إلــى أن هــذا المنظــور ينســف الكثيــر مــن االدعــاءات والمزاعــم التــي 
يســتخدمها الرئيــس التركــي حــول المرجعيــة اإلنســانية واألخالقيــة التــي ُتحركــه فــي 
عالقاتــه مــع دول العالــم خصوًصــا العــرب والمســلمين، وهــو مــا أكــده تراجــع نســبة 

تغطيــة محتــوى حســابات الصحــف للشــأن العربــي مــن الزاويــة اإلنســانية.

أمــا الثانيــة فكانــت مــن نصيــب التأطيــر العســكري: وتوضــح هــذه النتيجــة بشــكل ال لبــس 
فيــه النيــات التركيــة تجــاه المنطقــة العربيــة، حيــث فرضــت تدخــالت أنقــرة العســكرية فــي 
العديــد مــن الــدول العربيــة نفســها علــى زوايــا تغطيــة محتــوى حســابات الصحــف التركيــة 

محــل الدراســة للملفــات العربيــة.
وُيعــزز هــذه النتيجــة التصريحــات التــي تخــرج بيــن الحيــن واآلخــر علــى لســان أردوغــان وأركان 

نظامــه والمتعلقــة بــاإلرث العثمانــي، والحقــوق المشــروعة للدولة التركية.

وبذلــك فــإن زاويَتــي التأطيــر الســابقتين تمثــالن التوجــه التركي نحو العرب، والذي عكســه 
محتــوى التغريــدات المنشــورة فــي حســابات الصحــف التركيــة عينــة الدراســة، وبّينــت أن 
الهــدف األساســي هــو تحقيــق المكاســب السياســية وبســط النفــوذ والســيطرة عبــر 
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اســتخدام القــوة المســلحة المباشــرة أو مــن خــالل دعــم الميليشــيات المتطرفــة والتــي 
تعمــل علــى زعزعــة أمــن واســتقرار ووحــدة الــدول، وتهديــد أمنهــا القومــي.

كمــا تؤكــد أن الخطابــات الشــعبوية للرئيــس التركــي والخاصــة بالدفــاع عــن المظلوميــن 
والمضطهديــن، هــي مجــرد شــعارات لالســتهالك المحلــي ودغدغــة المشــاعر ال أكثــر.

4. من حيث التوازن في عرض القضايا

 

ُتوضــح النســب الســابقة وجــود تحيــز واضــح فــي محتوى حســابات الصحــف الثالث الخاص 
بتغطيــة الشــأن العربــي، حيــث اعتمــدت جميعهــا علــى عــرض وجهــة النظــر الواحــدة فــي 

المقــام األول.

فلجــأ كلٌّ مــن حســاَبي »ينــي شــفق« و»تــرك بــرس« إلــى اســتقاء معلوماتهمــا مــن 
المصــادر الرســمية التركيــة بشــكل أساســي، وتبّنيــا وجهــات نظرهــم تجــاه القضايــا العربيــة، 
فــي المقابــل اعتمــد حســاب »زمــان« علــى الصــوت اآلخــر والــرؤى المعارضــة للنظــام 

التركــي.

إلــى  أنــه كثيــًرا مــا لجــأ حســاب صحيفــة »زمــان« المعارضــة  وكشــفت نتيجــة التحليــل 
نشــر تصريحــات المســؤولين األتــراك المتعلقــة بالقضايــا العربيــة، وذلــك بهــدف تفنيــد 

ادعاءاتهــم وإثبــات زيفهــا وعــدم صحتهــا وكشــف الحقائــق أمــام المتابعيــن.
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5. االستماالت المستَخدمة 

أظهــرت نتيجــة التحليــل حصــول االســتماالت العقليــة علــى المرتبــة األولــى فــي تغطيــة 
حســابات الصحــف الثــالث للقضايــا العربيــة.

ــدات المنشــورة فــي  ــة التــي اعتمــدت عليهــا التغري ــة االســتماالت العقلي وتمّثلــت غالبي
حســاَبي »ينــي شــفق« و»تــرك برس«فــي عــرض تصريحــات المســؤولين الرســميين، أو 
ــان  ــان كان الحســابان يجتزئ ــة، وفــي بعــض األحي ــدة للسياســات التركي الشــخصيات المؤي
البيانــات الصــادرة عــن جهــات خارجيــة، بحيــث ينقــالن الجــزء المؤيــد لوجهــة النظــر الرســمية 

مــع تجاهــل أو اســتبعاد مــا يتعــارض مــع السياســات التركيــة.

أمــا محتــوى التغريــدات المنشــورة فــي حســاب صحيفــة »زمــان« فجــاء اعتمــاده علــى 
ــر االســتدالل المنطقــي ومخاطبــة العقــل فــي تحليــل وتفنيــد  االســتماالت العقليــة عب
السياســات الرســمية التركيــة، والكشــف عــن األهــداف والدوافــع الحقيقيــة لتدخــالت 

أنقــرة فــي الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة.
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القوى الفاعلة المركزية:
ُيعبــر مصطلــح القــوى الفاعلــة المركزيــة عــن األطــراف التــي لهــا دور مؤثــر فــي تطــورات 
ا، وقــد تكــون القــوى الفاعلــة شــخًصا أو  ــا أم ســلبيًّ األحــداث، ســواء كان هــذا الــدور إيجابيًّ
جماعــة أو جهــة أو مؤسســة أو دولــة... إلــخ، وتختلــف النظــرة إلــى هــذه القــوى باختــالف 

السياســات والتوجهــات واأليديولوجيــا الحاكمــة.

وتأسيًســا علــى ذلــك، فقــد أظهــرت نتيجــة التحليــل الكيفــي وفــق أدوات تحليــل الخطــاب 
لمحتــوى التغريــدات المنشــورة فــي حســابات الصحــف الثــالث عينــة الدراســة وجــود 

العديــد مــن القــوى الفاعلــة المركزيــة فــي الملفــات العربيــة المختلفــة.

ومــن أجــل استكشــاف مــدى التوافــق واالختــالف بيــن اتجاهــات محتــوى الحســابات 
الثالثــة نحــو هــذه القــوى وســماتها واألدوار المنســوبة إليهــا، قامــت الدراســة بالتركيــز 
علــى الملفيــن الليبــي والســوري، كونهمــا احتــال المركزيــن األول والثانــي علــى التوالــي 
مــن حيــث حجــم التغطيــة فــي الحســابات محــل الدراســة، وقــد توصلــت النتائــج إلــى مــا 

يلــي:

أواًل، حسابا صحيفة »يني شفق« وموقع »ترك برس«:
أوضحــت نتيجــة التحليــل وجــود تطابــق بيــن حســاَبي »ينــي شــفق« القريــب مــن حــزب 
»العدالــة والتنميــة«، و»تــرك برس«الــذي يصــف نفســه بـ«المســتقل« فــي توصيفهمــا 
للقــوى الفاعلــة المركزيــة فــي الملفيــن الليبــي والســوري وســماتها واألدوار المنســوبة 
إليهــا، وكانــت التســميات والتوصيفــات التــي أطلقهــا الحســابان علــى هذه القوى كاشــفة 

التجاهاتهمــا نحوهــا.

1. الملف الليبي:
 المشير خليفة حفتر وقوات الجيش الوطني الليبي:

تــم وصــف المشــير خليفــة حفتــر بـ»الجنــرال االنقالبــي اإلرهابــي«، فــكان الربــط موحًيــا 
بــأن حفتــر ال يمتلــك الشــرعية فــي ليبيــا، بــل ُمنقلــب عليهــا، كمــا ألصــق حســابا »ينــي 
شــفق« و»تــرك برس«علــى »تويتــر« صفــة الميليشــيات اإلرهابيــة بقــوات الجيــش 

ــر. الوطنــي الليبــي الــذي يقــوده خليفــة حفت

وبذلــك جــاء الجيــش الوطنــي الليبــي كقــوى فاعلــة ســلبية فــي تغطيتهمــا، وأســندتا 
إليــه مجموعــة مــن األدوار الســلبية، أهمهــا:

••  خليفة حفتر يسعى إلى االنقالب على السلطة الشرعية في ليبيا.
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••  خليفة حفتر ال يرغب في الحلول السياسية، وإنما يسعى إلى التصعيد العسكري.
••  قيام حفتر وقواته بقتل المدنيين الليبيين الُعزل. 

••  سلوك الجيش الوطني الليبي ُيسهم في تفتيت البالد.

 حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج:

اعتــاد حســابا »ينــي شــفق« و»تــرك بــرس« علــى وضــع توصيــف لهــذه الحكومــة 
ــا« أو »الحكومــة الشــرعية«. وبالتالــي فقــد قدماهــا علــى  بأنهــا »المعتــَرف بهــا دوليًّ

أنهــا قــوى فاعلــة إيجابيــة، ونســبا إليهــا مجموعــة مــن األدوار، منهــا:

••  الحكومة الشرعية هي لكل الليبيين، ومنوط بها تسيير أمور الدولة.
••  اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا حكومــة الوفــاق هدفهــا الدفــاع عــن الشــرعية والحفــاظ 

علــى وحــدة ليبيــا.

••  تحرير ترهونة من عصابة وميليشيات حفتر اإلرهابية الهاربة.

 تركيا: 
تــم وصــف تركيــا بأنهــا دولــة شــقيقة لليبيــا، وبالتالــي تــم تناولتهــا كقــوى فاعلــة 

إيجابيــة فــي هــذا الملــف، وُأســندت إليهــا مجموعــة مــن األدوار، منهــا:

••  الدور التركي في ليبيا عبارة عن مساعدة لدولة شقيقة ضد عداء قوات حفتر.

••  التدخل التركي في ليبيا شرعي ألنه جاء بناًء على طلب من الحكومة الشرعية.
••  تركيا ُتقدم كل أشكال الدعم لحكومة الوفاق.

ل تركيا في ليبيا هدفه إنقاذ الشعب من بطش الميليشيات المسلحة.  ••  تدخُّ

 مصر:

تناولــت التغريــدات المنشــورة الــدور المصــري فــي ليبيــا مــن منظــور أنهــا دولــة تســعى 
الحتــالل ليبيــا، وبذلــك صــّورت القاهــرة كقــوى فاعلــة ســلبية فــي الملــف الليبــي، 

ُمســندة إليهــا مجموعــة مــن األدوار، أهمهــا:

••  عدم شرعية التدخل المصري في ليبيا، والذي يفتقر أيًضا إلى االعتراف الدولي.
••  التدخل المصري في ليبيا هدفه السيطرة على الثروات النفطية الليبية.

••  تسعى القاهرة إلى فرض السيادة المصرية على األراضي الليبية.

16

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ُتوضــح هــذه التوصيفــات أن حســابي »ينــي شــفق« و»تــرك بــرس« لهمــا توجــه سياســي 
واضــح، حيــث يدعمــان حكومــة الوفــاق ويعارضــان الجيــش الوطنــي الليبــي. وفــي الوقــت 
الــذي يــرى فيــه كل مــن الحســابين أن التدخــل التركــي فــي الشــأن الليبــي يأتــي فــي إطــار 
المســاعدة بنــاًء علــى طلــب الحكومــة الشــرعية -حســب توصيفهمــا- فــإن الــدور المصــري 

يســتهدف االحتــالل والســيطرة.

وتتفــق توجهــات تغريــدات »ينــي شــفق« و»تــرك بــرس« مــع الرؤيــة الرســمية التركيــة 
فــي هــذا الملــف، ليــس هــذا فحســب، بــل أطلقــت نفــس المســميات والتوصيفــات التــي 

يتبناهــا النظــام التركــي علــى القــوى الفاعلــة فــي ليبيــا.

2. الملف السوري:
أظهــرت نتيجــة تحليــل تغريــدات حســابي »ينــي شــفق« و»تــرك برس«تركيزهمــا علــى 

مجموعــة مــن القــوى الفاعلــة فــي الملــف الســوري، هــي:

 نظام األسد / قوات األسد:

تناولــت التغريــدات نظــام بشــار األســد وقواتــه علــى أنه قوى فاعلة ســلبية، عكســتها 
األدوار المنســوبة إليهم، ومن أهمها:

••  قيامهم باستهداف المعارضين وتعريضهم لصنوف التعذيب والتنكيل المختلفة.
••  اضطهاد النظام السوري لشعبه.

••  مسؤولية نظام بشار األسد عن تدمير سوريا.

 المعارضة السورية:

تناولــت التغريــدات المنشــورة علــى حســاَبي »ينــي شــفق« و«ترك بــرس«، خالل فترة 
الدراســة، المعارضــة الســورية كقــوى فاعلــة إيجابيــة فــي ســوريا، وكان مــن الالفــت 
المعارضــة  خانــة  فــي  المتطرفــة  والجماعــات  المســلحة  للميليشــيات  تضمينهمــا 
ــا  ــة المدعومــة مــن تركي ــأن الميليشــيات اإلرهابي الســورية، وذلــك مــن أجــل اإليعــاز ب

مجــرد فصيــل معــارض.

وأســندت التغريــدات إلــى هــذه المعارضــة قيامهــا بحمايــة الســوريين والدفــاع عــن 
حقــوق المضطهديــن مــن ِقبــل نظــام األســد.

17

www.alqarar.sa @alqarar_sa



 تركيا:

تــم تنــاول تركيــا كقــوى فاعلــة إيجابيــة فــي تغريــدات »ينــي شــفق« و»تــرك بــرس« 
المتعلقــة بالملــف الســوري، وســعت إلــى تجميــل صــورة العــدوان العســكري التركــي 

ضــد ســوريا عبــر إســناد مجموعــة مــن األدوار التعزيزيــة لتوجــه أنقــرة، أهمهــا:

••  يهدف التدخل التركي في سوريا إلى مساعدة الشعب السوري.
••  تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على أمن واستقرار سوريا.

••  أنقرة مستعدة لخوض الحروب داخل األراضي السورية لحماية المدنيين األبرياء.
••  تضمــن محتــوى التغريــدات اتهامــات مباشــرة لقــوات األســد بالمســؤولية عــن 
تصعيــد الصــراع فــي ســوريا بالتعــاون مــع »الميليشــيات اإليرانيــة« الداعمــة لهــا، 
بينمــا وصفــت الجنــود األتــراك الذيــن ُقتلــوا فــي إدلــب بالشــهداء، وذلــك إلعطــاء 
مــن  فالشــهيد  ودينيــة،  قوميــة  شــرعية  ســوريا  شــمال  علــى  التركــي  العــدوان 

المنظــور الدينــي لــه ســمات محــددة منهــا المــوت دفاًعــا عــن أرضــه أو أمنــه.

يتضــح مــن العــرض الســابق أن التغريــدات المنشــورة علــى حســاَبي كلٍّ مــن »ينــي 
فــي  وتوجهاتهــا  التركيــة  للسياســات  الترويــج  علــى  ركــزت  بــرس«  و»تــرك  شــفق« 
المنطقــة العربيــة، وتبنيهــا وجهــة النظــر الرســمية ألنقــرة، كمــا ســعت إلــى إكســاب 
ا عــالوة علــى ادعــاءات  ــا وإنســانيًّ التدخــالت التركيــة خصوًصــا المســلحة ُبعــًدا أخالقيًّ

الواهيــة. المشــروعية 

وإذا كان حســاب »ينــي شــفق« علــى »تويتــر« مقرًبــا مــن حــزب »العدالــة والتنميــة« 
الحاكــم فــي تركيــا، ومؤيــًدا لتوجهاتــه، فقــد أثبتــت الدراســة أن حســاب »تــرك بــرس« 
الــذي يصــف نفســه بـ»المســتقل«، هــو فــي حقيقــة األمــر مــواٍل لحكومــة الرئيــس التركــي 

رجــب طيــب أردوغــان، وداعــم لسياســاته.
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النتائج العامة للدراسة:
انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، هي:

ِقبــل حســابات  مــن  العربيــة  القضايــا والموضوعــات  بتنــاول  كبيــر  اهتمــام  وجــود   
»تويتــر«. منصــة  عبــر  العربيــة  باللغــة  الموجهــة  التركيــة  الصحــف 

 شــّكلت الــدول العربيــة التــي تشــهد حالــة مــن عــدم االســتقرار وصراعــات مســلحة 
ــا مباشــًرا مثــل ليبيــا وســوريا قمــة أولويــات التغطيــة فــي محتــوى هــذه  وتدخــاًل تركيًّ

الحســابات خــالل فتــرة الدراســة.

 ركــز حســاب صحيفــة »ينــي شــفق« القريبــة مــن حــزب »العدالــة والتنميــة« الحاكــم في 
تركيــا علــى الترويــج للسياســات التركيــة ومحاولــة تحســين الصــورة الذهنيــة للرئيــس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان أمــام الجمهــور العربــي، وتبريــر تدخالتــه العســكرية فــي 

الــدول العربيــة.

 فــي المقابــل عــارض حســاب صحيفــة »زمــان«  علــى »تويتــر« السياســات التركيــة 
المتعلقــة بالــدول العربيــة، وركــز علــى تفنيــد ادعــاءات النظــام التركــي واإلعــالم 

الموالــي لــه، لكشــف كــذب مزاعمهــم.

 أظهــرت نتيجــة التحليــل أن حســاب »تــرك بــرس« الــذي يصــف نفســه بـ»المســتقل«، 
هــو فــي حقيقــة األمــر مؤيــد ومــواٍل للنظــام الحاكــم فــي تركيــا، األمــر الــذي عكســته 
طبيعــة معالجتــه الخاصــة بالقضايــا والموضوعــات العربيــة وتوصيفــه لهــا وللفاعليــن 
فيهــا، والتــي جــاءت متطابقــة مــع معالجــة حســاب صحيفــة »ينــي شــفق« القريبة من 

حــزب »العدالــة والتنميــة«، فتبّنــى كال الحســابين الروايــة الرســمية للنظــام التركــي.

 ظهــر اختــاف وصــل إلــى حــد التناقــض بيــن اتجــاه محتــوى حســاب »ينــي شــفق« 
و»تــرك بــرس« مــن جانــب، وحســاب صحيفــة »زمــان« مــن جانــب آخــر نحــو القــوى 

الفاعلــة المركزيــة فــي الملفــات العربيــة والســمات المنســوبة إليهــا.

عينــة  التركيــة  الصحــف  فــي حســابات  المنشــورة  التغريــدات  محتــوى  علــى  غلــب   
الدراســة، التأطيــر السياســي والعســكري، مــع تراجــع التأطيــر اإلنســاني خــالل تنــاول 
القضايــا العربيــة، وهــو مــا يتعــارض مــع التصريحــات التركيــة خصوًصــا مــن جانــب الرئيس 
أردوغــان والمتعلقــة بمزاعمــه أن تدخلــه فــي الــدول العربيــة ينبــع من منطلق إنســاني 

والتزاًمــا منــه بالدفــاع عــن حقــوق المســتضعفين والمضطهديــن. 
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 ســعى حســابا »ينــي شــفق« و«تــرك بــرس« علــى »تويتــر« إلــى مخاطبــة الجمهــور 
العربــي مــن أجــل تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف:

••  إضفــاء طابــع أخالقــي ودينــي علــى سياســات تركيــا التوســعية فــي بعــض البلــدان 
العربيــة. 

••  تضليل الرأي العام العربي وكسب تعاطف المزيد من األتباع في دول المنطقة.

يل منها لصالح المشروع التركي. ••  تشويه سياسات الدول األخرى، ومحاولة النَّ

••  الســعي الحثيــث إلحــالل تركيــا »األردوغانيــة« كقائــدة للعالــم اإلســالمي محــل 
المملكــة العربيــة الســعودية.

••  الترويج للرئيس التركي رجب طيب أردوغان كصانع للحلول في أزمات المنطقة.

 علــى الرغــم مــن ذلــك، أظهــرت الدراســة وعــي الجمهــور العربــي الــذي اهتــم بمتابعــة 
غيــر  التركيــة  النظــر  وجهــة  ينقــل  كونــه  »تويتــر«،  علــى  »زمــان«  حســاب صحيفــة 
الرســمية، وذلــك بفــارق عــدد متابعيــن كبيــر مقارنــًة بحســاَبي »ينــي شــفق« و»تــرك 
بــرس«، ممــا يؤشــر إلــى عــدم ثقــة المتابعيــن العــرب فــي األبــواق اإلعالميــة المواليــة 

للنظــام التركــي.
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