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تقديم
باتــت	تركيــا	خــالل	العقــد	األخيــر	ِقبلــة	للكثيــر	مــن	اإلعالمييــن	العــرب	وملجــًأ	
للعديــد	مــن	وســائل	اإلعــالم	العربيــة	المهاجــرة،	إذ	تحتضــن	مدينــة	إســطنبول	
للعشــرات	 أبوابهــا	 شــرعت	 العــرب،	كمــا	 اإلعالمييــن	 مــن	 اآلالف	 تحديــداً	
مــن	وســائل	اإلعــالم	العربيــة	كــي	تفتتــح	مقــاراً	رئيســية	لهــا	أو	مكاتــب	تعمــل	
لصالحهــا،	ســواًء	أكانــت	هــذه	المؤسســات	إذاعيــة	أو	تلفزيونيــة	أو	إلكترونيــة	
أو	صحفيــة	أو	حتــى	دور	نشــر	وشــركات	إنتــاج	إعالمــي.	ولــم	تكــن	الهجــرة	
اإلعالميــة	العربيــة	لتركيــا	شــاذة	عــن	الســياق	العــام	الــذي	شــهدته	الســاحة	التركيــة،	
التجاريــة	واالســتثمارية	والفكريــة	والسياســية	 الهجــرات	 مــع	ســيل	 تزامنــت	 بــل	
واإلنســانية	وغيرهــا	مــن	الهجــرات	التــي	يممــت	صــوب	تركيــا،	علــى	إثــر	مــا	تعيشــه	
المنطقــة	العربيــة	مــن	أزمــات	وقالقــل	وأحــوال	ال	تحســد	عليهــا.	هــذا	الوضــع	
يوحــي	لنــا	بــأن	الوجــود	اإلعالمــي	العربــي	فــي	تركيــا	هــو	وجــود	اضطــراري	مرتبــط	
بأزمــة،	وليــس	بتحــول	عــادي	لمجــرد	رغبــة	فــي	تغييــر	المقــار	مــن	بلــد	إلــى	بلــد،	
أي	أنــه	وجــود	فــي	غالبــه	قســري	ال	طوعــي،	تمامــاً	كمــا	هــو	حــال	الكثيــر	مــن	
المؤسســات	والقطاعــات	العربيــة	التــي	قــررت	مغــادرة	موطنهــا	األصلــي	والهجــرة	
إلــى	تركيــا	ســواًء	أكانــت	شــركات	تجاريــة	أو	مصانــع	أو	مفكــرون	أو	مســتثمرون	
أو	معارضــون	أو	غيــر	ذلــك.	إذ	أن	هــذا	التحــول	وهــذه	الهجــرة	مرتبطــة	ارتباطــاً	
وثيقــاً	بمــا	عاشــته	المنطقــة	العربيــة	مــن	أزمــات	وحــراك	وثــورات،	وثــورات	مضــادة	
وحــروب	داميــة	أو	انقالبــات،	وهــي	أحــداث	جســام	ال	زالــت	تلقــي	بظاللهــا	
علــى	شــتى	مجــاالت	الحيــاة	فــي	العالــم	العربــي	بمــا	فيهــا	المجــال	اإلعالمــي،	
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إذ	ضاقــت	المنطقــة	بــكل	مــن	ال	َيســبح	مــع	التيــار	المهيمــن	حتــى	ولــو	بالقلــم	
والكلمــة.

تحــاول	هــذه	الدراســة	الغــوص	فــي	أســباب	اختيــار	اإلعــالم	العربــي	لتركيــا	كــي	
تكــون	وجهــة	للهجــرة	ســواًء	المؤقتــة	أو	الدائمــة،	والتعريــج	علــى	الفــرص	المتاحــة	
فــي	هــذه	البــالد	مقارنــة	بغيرهــا،	وتحــاول	الدراســة	أيضــاً	تبيــان	حجــم	ونــوع	وبنيــة	
هــذا	الطــراز	المهاجــر	مــن	اإلعــالم	العربــي،	وتشــريح	أدائــه	ودوره	فــي	إحــداث	
تــوازن	مــع	القــالع	اإلعالميــة	الرســمية	الضخمــة	فــي	البــالد	العربيــة،	التــي	تحاصــر	
الحريــات	وَتِضيــُق	بــكل	صــوت	إعالمــي	معــارض،	إضافــة	إلــى	ذلــك	تســعى	
الدراســة	لرســم	خريطــة	ألبــرز	المؤسســات	اإلعالميــة	الفاعلــة	فــي	تركيــا	وتوزيعهــا	
لــه،	كمــا	تتطــرق	ألبــرز	التحديــات	واإلخفاقــات	 الــذي	تنتمــي	 البلــد	 حســب	
والمشــاكل	التــي	يواجههــا	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا،	ومــدى	تمتعــه	بالمهنيــة	
الماديــة	 واإلمكانيــات	 بــه،	 العاملــة	 الكــوادر	 إلــى	كفــاءة	 إضافــة	 اإلعالميــة،	

والقانونيــة	المتاحــة	لــه	بتركيــا.

كما	تناقش	الدراســة	الســؤال	الجوهري	المطروح؛	هل	الوجود	اإلعالمي	العربي	
فــي	تركيــا	طوعــي	أم	قســري؟	أي	هــل	فّضــل	اإلعالميــون	العــرب	والمؤسســات	
اإلعالميــة	العربيــة	االنتقــال	إلــى	تركيــا	واالســتقرار	والعمــل	فيهــا	وافتتــاح	منصاتهــم	
ومؤسســاتهم	اإلعالميــة	مــن	رغبــة	منهــم	فــي	هــذا	البلــد،	أم	أنهــم	اضطــروا	لذلــك؟.
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الفصل األول: تركيا واإلعالم.. ومضة تاريخية
					عاشــت	تركيــا	عقــوداً	مــن	القمــع	واالنغــالق	والديكتاتوريــة	تحــت	أنظمــة	
الوصايــة	العســكرية،	التــي	ولــد	أغلبهــا	نتيجــة	لمسلســل	االنقالبــات	العســكرية	
التــي	ضربــت	البــالد	وقيــدت	شــتى	مجــاالت	الحيــاة	فيهــا،	ســواًء	السياســية	أو	
قطاعــات	كالصناعــة	 أو	حتــى	 االقتصــادي	 النمــو	 أو	 الحريــات	 أو	 اإلعالميــة	
الخلفيــة	 ذي	 والتنميــة،	 العدالــة	 حــزب	 وصــول	 مــع	 لكــن	 وغيرهــا.	 والزراعــة	
اإلســالمية،	للحكــم	فــي	البــالد	عــام	2002،	بــدأ	قطــاع	اإلعــالم	يشــهد	انتعاشــاً	
تدريجيــاً	ملموســاً	بالتــوازي	مــع	تفــكك	القبضــة	الحديديــة	والســطوة	العســكرية	
علــى	مؤسســات	البــالد	المختلفــة.	كان	أغلــب	المؤسســات	اإلعالميــة	الفاعلــة	
فــي	البــالد	مناهضــاً	لتيــار	الســلطة	الجديــد،	لكــن	الحــزب	الجديــد	بــدأ	يفــرض	
وبــدأ	 الســلطة،	 فــي	 وجــوده	 مــن	 مســتفيداً	 فشــيئاً	 شــيئاً	 الســاحة	 علــى	 نفســه	
يؤســس	لنفســه	مؤسســات	ناطقــة	باســمه	ومروجــة	لمشــاريعه،	وقــد	تمكنــت	هــذه	
المؤسســات	والمنابــر	اإلعالميــة-	علــى	قلــة	عددهــا-	مــن	إحــداث	نــوع	مــن	
التــوازن	أمــام	اإلمبراطوريــات	اإلعالميــة	الضخمــة	والمتنفــذة	فــي	تركيــا،	وبــدأت	
تعــرض	وجهــة	نظــر	مغايــرة	لتلــك	العلمانيــة	الصارمــة،	لكــن	إعــالم	حــزب	العدالــة	
والتنميــة	واإلعــالم	الحكومــي	المــدار	مــن	قبــل	حكومــة	الحــزب	لــم	يكــن	ليتجــاوز	
توجهاتــه	 فــي	 لُيفــرِّط	 يكــن	 فلــم	 البدايــة،	 فــي	 الحمــراء	 الخطــوط	 أو	 الحــدود	
اإلســالمية	فــي	بلــد	ضــاق	نظامــه	قبــل	ســنوات	بأبيــات	مــن	الشــعر	قرأهــا	رجــب	
طيــب	أردوغــان	حينمــا	كان	رئيســاً	لبلديــة	إســطنبول،	ليــزج	بــه	فــي	الســجن	علــى	
خلفيــة	تلــك	األبيــات	التــي	اعتبــرت	مناهضــة	للنظــام	العلمانــي.	لذلــك	يمكــن	
القــول	إن	إعــالم	حــزب	العدالــة	والتنميــة	كان	يتماهــى	أحيانــاً	مــع	المســّلمات	
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أو	»المقدســات«	فــي	النظــام	العلمانــي	الصــارم،	بينمــا	كان	ينــاور	فــي	مجــاالت	
أخــرى	غيــر	عقائديــة	مثــل	تعزيــز	الحريــات	الشــخصية	والفكريــة	ودعــم	التعدديــة	
السياســية	وتنميــة	عجلــة	االقتصــاد	ومحاربــة	الفســاد...	وبهــذه	الطريقــة	بــدأت	
أجواء	الصوت	الواحد	تنحسر	شيئاً	فشيئاً	لتحل	مكانها	أجواء	اآلراء	المتعددة	

والمتنوعــة	بــل	المتضــادة	والمتعارضــة	أحيانــاً.

					أمــا	اليــوم،	فقــد	نمــا	قطــاع	اإلعــالم	فــي	تركيــا	لتصبــح	البــالد	واحــدة	مــن	أكثــر	
دول	العالــم	تنوعــاً،	وإنتاجــاً	وبيعــاً	وتوزيعــاً	للمنتجــات	اإلعالميــة	ســواًء	أكانــت	
دراميــة	أو	إخباريــة	أو	غيرهــا	مــن	فنــون	اإلعــالم.	وتحولــت	إســطنبول	إلــى	مركــز	
إعالمــي	مهــم	علــى	مســتوى	العالــم.	وقــد	أكــد	رئيــس	دائــرة	االتصــال	فــي	الرئاســة	
التركيــة	فخــر	الديــن	آلتــون،	»أن	قطــاع	اإلعــالم	فــي	تركيــا	ســجل	نمــًوا	كبيــرًا	
بالتــوازي	مــع	المكاســب	التــي	تحققــت	منــذ	العــام	2002.	مشــيراً	إلــى	أنهــا	
حققــت	قفــزات	هامــة	حيــال	خلــق	بيئــة	لإلعــالم	الحــر،	وهــو	األمــر	الــذي	يمثــل	

أحــد	دعائــم	الديمقراطيــة«.)01)

وقد	نشطت	في	تركيا	المئات	من	وسائل	اإلعالم،	بعضها	ُمَقرَّب	من	الحكومة	
وبعضهــا	معــارض	وآخــر	محايــد،	إذ	يضــم	قمــر	تركســات		Turksat	التركــي	
وحــده	نحــو	542	قنــاة	تليفزيونيــة،	حســب	دراســة	أجريــت	عــام	2016.)02) 
هــذه	القنــوات	الكثيــرة	متفاوتــة	التبعيــة	ومتباينــة	االتجاهــات	والمضاميــن،	فبينمــا	
نجــد	قنــاة	مثــل	قنــاة	»هلــك	تــي	فــي	Halk TV«	تابعــة	لحــزب	الشــعب	

)01)		تركيــا	بوســت،	)09.01.2019(،	»الرائســة	الرتكيــة	:	قطــاع	اإلعــالم	برتكيــا	ســجل	منــواً	كبــراً	منــذ	2002«،	اتريــخ	الدخــول:	
 /https://www.turkey-post.net/p-281092  13.07.2019

Turksat, (Giriş Tarihi: 28 Temmuz/July 2016) https://www.turksat.com.tr/tr/ :  (02)
 uydu/hizmetler/televizyon
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الجمهــوري،	الكمالــي	المعــارض،	وممولــة	مــن	ِقَبلِــِه	ومروجــة	لسياســاته،	وهــي	
 TV	نــت فــي	 قنــاة	»تــي	 الوقــت	ذاتــه	 فــي	 النقــد	للحكومــة،	نجــد	 شــديدة	
 A	-»هبــر	»آ	قنــاة	وكذلــك	والتنميــة،	العدالــة	حــزب	تدعــم	الخاصــة	»NET
 NTV	قنــاة	نجــد	كمــا	الحاكــم.	والحــزب	الحكومــة	مــن	القريبــة	Haber
الخاصــة	التــي	تصنــف	باألقــرب	إلــى	الحياديــة،	وهــي	جــزء	مــن	شــركة	اســتثمارية	
قنــاة	»ســي	إن	إن	تــرك«	CNN Türk	الخاصــة	 تجاريــة،	ونجــد	أيضــاً	
فــي	 التابعــة	لمجموعــة	دوغــان	اإلعالميــة	)03).	األمــر	ذاتــه	نجــده	 المعارضــة	

الصحــف	واإلذاعــات	والمواقــع	اإلخباريــة	وشــركات	االنتــاج.)04)

األناضــول،	 وكالــة	 العربيــة	 باللغــة	 الناطقــة	 التركيــة	 اإلعــالم	 وســائل	 أبــرز	 ومــن	
والنســخة	العربيــة	مــن	هيئــة	اإلذاعــة	والتلفزيــون	التركيــة،	قنــاة	TRT		عربــي.	
عــام	 تأسســت	 إذ	 الزمــن،	 مــن	 قــرن	 منــذ	 خدماتهــا	 األناضــول	 وكالــة	 وتقــدم	
1920.	أمــا	خدماتهــا	باللغــة	العربيــة	فلــم	تبــدأ	إال	فــي	عهــد	حــزب	العدالــة	
التركيــة،	 وهــي	 لغــة	 عشــرة	 بثــالث	 وأخبارهــا	 موادهــا	 الوكالــة	 وتبــث	 والتنميــة.	
والعربيــة،	واإلنكليزيــة،	والروســية،	والفرنســية،	واإلســبانية،	والكرديــة،	والصورانيــة،	
والفارســية،	واإلندونيســية،	والبوســنية،	واأللبانيــة	والمقدونيــة،	وبذلــك	فهــي	تعــد	
أضخــم	وأوســع	شــبكة	إخباريــة	تركيــة	بــال	منــازع،	وهــي	تنتــج	أكثــر	مــن	60 % 
مــن	حاجــة	وســائل	اإلعــالم	التركيــة	مــن	الصــور	والفيديــو	ونحــو	%40	مــن	
األخبــار	المنشــورة	فيهــا،	إذ	تنتــج	يوميــاً	مــا	متوســطه	1600	خبــر،	و2300 

)03)		حاليقة،	إسالم.	08.08.2016،	»دور	اإلعالم	وأتثراته	يف	مسار	االنقالب	الفاشل	برتكيا«،	مركز	اجلزيرة	للدراسات.
)04)		أمثلــة	علــى	الصحــف	متباينــة	التوجــه:	صحيفــة	ســوزجو	Sözcü،	وهــي	صحيفــة	علمانيــة	معارضــة	شــديدة	النقــد	للحكومــة،	ويف	
الوقــت	ذاتــه	جنــد	صحيفــة	يــي	شــفق Yeni Şafak	احملافظــة	واملقربــة	مــن	حــزب	العدالــة	والتنميــة،	واملدافعــة	عنــه	واملروجــة	لسياســاته	

ومشــاريعه.
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صــورة،	و400	مقطــع	فيديــو،	و15	بثــاً	مباشــراً	و6	إنفوغرافيــك.)05)		أمــا	قنــاة	
TRT		عربــي	التــي	انطلقــت	عــام2010		فلــم	تصــل	إلــى	مســتوى	وكالــة	
األناضــول	فــي	المهنيــة	والحرفيــة،	إذ	مــرت	بأزمــات	إداريــة	ومهنيــة	وبمنعطفــات	
فوضويــة	عديــدة،	لكنهــا	شــهدت	انطالقــة	جديــدة	مطلــع	العــام	2019،	يأمــل	
القائمــون	عليهــا	أن	تســهم	بالســمو	بمســتوى	القنــاة،	وأن	تلــج	حلبــة	المنافســة	

فــي	الســاحة	العربيــة.

لكــن	المنتجــات	اإلعالميــة	التركيــة	لــم	تبــق	حبيســة	تركيــا	وال	لغتهــا،	بــل	تجــاوزت	
حدودهــا	لتنتشــر	فــي	شــتى	أنحــاء	العالــم،	»فيتابــع	نحــو	500	مليــون	مشــاهد	
في	العالم	المسلســالت	التركية	في	156	دولة،	إذ	تعرض	المسلســالت	التركية	
بــدول	البلقــان،	وآســيا	 بــدء	مــن	الشــرق	األوســط	مــروراً	 فــي	بلــدان	مختلفــة،	
الوســطى،	وفرنســا،	وتشــيلي،	والبيــرو	وصــواًل	إلــى	الهنــد،	وتعكــس	المسلســالت	
التركيــة	النســيج	التاريخــي	والوجــه	المعاصــر	لتركيــا.	وتحتــل	المنتجــات	الدراميــة	
مــن	حيــث	 األمريكيــة	 المتحــدة	 الواليــات	 بعــد	 الثانيــة	عالميــاً	 المرتبــة	 التركيــة	
حجــم	اإليــرادات،	حيــث	حقــق	هــذا	القطــاع	عائــدات	تزيــد	علــى	350	مليــون	
دوالر	أمريكــي	عــام	2016،	فيمــا	يتوقــع	أن	تصــل	اإليــرادات	إلــى	مليــار	دوالر	
فيــه	 بــدأ	 الــذي	 أرقــام	عــام	2008	 إلــى	 لــو	نظرنــا	 عــام	2023.)06)		لكــن	
قطــاع	األفــالم	والســينما	التركيــة	ينمــو	بشــكل	الفــت	ســنجد	أن	تلــك	األربــاح	
والعائــدات	كانــت	10	مالييــن	دوالر	فقــط،	هــذا	النمــو	الكبيــر	والقفــزة	النوعيــة	

)05)		وكالــة	األانضــول،	)06.04.2019(،	»	يف	ذكــرى	أتسيســها	الـــ	99..	وكالــة	األانضــول	مصــدر	األخبــار	املوثوقــة«،	اتريــخ	الدخــول:	
https://bit.ly/2RAtWEN	:)15.08.2019(

الدخــول:	 اتريــخ	 دولــة«،	 بـــ156	 الرتكيــة	 للمسلســالت	 مشــاهد	 مليــون	 	500« 	،)12.03.2019( األانضــول،	 وكالــة	 	 	(06(
shorturl.at/qsGN2 	:2019/07/22
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تشــير	إلــى	تزايــد	القبــول	واإلقبــال	علــى	هــذه	المنتجــات	خــارج	تركيــا،	ومــن	أمثلــة	
هــذا	االقبــال	أن	4	مسلســالت	تركيــة	احتلــت	مكانــاً	بيــن	أفضــل	15	برنامجــاً	

تلفزيونيــاً	فــي	أمريــكا	الالتينيــة.)07)

هذه	المتابعة	الكبيرة	وهذا	اإلقبال	الكثيف	على	الدراما	والمسلسالت	والبرامج	
المنتجــة	فــي	تركيــا،	دفعــا	وزارات	حكوميــة	التبــاع	اســتراتيجيات	محــددة	لالنتفــاع	
األمثــل	مــن	هــذا	القطــاع	ومنهــا	وزارة	االقتصــاد	ووزارة	الثقافــة	والســياحة،	فــي	
خطــة	راميــة	لتشــجيع	تصديــر	مــا	وصفتهــا	بـــ	»الخدمــات	الثقافيــة«،	والتــي	تشــمل	
المسلســالت،	واألفــالم،	والبرامــج	الوثائقيــة،	والرســوم	المتحركــة.)08)	وتســعى	
تركيــا	لالســتفادة	مــن	اإلمكانيــات	الهائلــة	التــي	تمكــن	المنتجيــن	والمصوريــن	
والمســتثمرين	فــي	هــذا	القطــاع،	وعلــى	رأســها	الطبيعــة	الخالبــة	والتنــوع	الثقافــي	
مجــال	 فــي	 المختصــة	 الكثيــرة	 العاملــة	 والقــوة	 السياســي	 واالســتقرار	 والبيئــي	
اإلعالم،	إضافة	لكون	البالد	باتت	مركز	جذب	لإلعالميين	والقطاع	اإلعالمي	
مــن	شــتى	أنحــاء	العالــم،	ولهــذا	الســبب	فقــد	اتخــذت	العديــد	مــن	اإلجــراءات	

والخطــوات	التســهيلية	الجاذبــة	ألربــاب	هــذا	القطــاع	مــن	األجانــب.

لكــن	فــي	آذار/	مــارس	2018	حــدث	مــا	يمكــن	وصفهــا	بأزمــة	لقطــاع	الســينما	
المحســوبة	علــى	 التلفزيونيــة	 	MBC	قنــوات اتخــذت	مجموعــة	 إذ	 التركيــة،	
بوقــف	بــث	الدرامــا	التركيــة	علــى	شاشــاتها،	 المملكــة	العربيــة	الســعودية	قــراراً	
رغــم	المتابعــة	الكبيــرة	والشــهرة	الواســعة	التــي	تحظــى	بهــا	هــذه	المسلســالت	فــي	

)07)		ســبق	24،	)2018/03/18(،	»أرابح	املسلســالت	الرتكيــة	تبلــغ	350	مليــون	دوالر«،	اتريــخ	الدخــول:	2019/07/09:	
 %7Bn_url%7D/7529/13/03/http://www.sabq24.ps/index.php/details/2018

الدخــول:	 اتريــخ	 بشــأهنا«،	 احلكوميــة	 واخلطــط	 الرتكيــة	 املسلســالت	 وإحصائيــات..	 »أرقــام	 	،)2018/03/12( بــرس،	 تــرك	 		(08(
 https://www.turkpress.co/node/46567 	:2019/08/21
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العالــم	العربــي،	مراقبــون	كثــر	رأوا	حينهــا	أن	هــذا	القــرار	مــا	هــو	إال	انعــكاس	لقــرار	
سياســي	علــوي،	وال	ســيما	علــى	خلفيــة	الموقــف	التركــي	مــن	األزمــة	الخليجيــة	
ومســاندة	أنقــرة	للدوحــة	مــن	خــالل	تفعيــل	اتفاقيــة	الدفــاع	المشــترك	معهــا	عشــية	
الصدمــة	 مــن	 نوعــاً	 	MBC قــرار	 ســبب	 وربمــا	 لهــا.	 الجــوار	 دول	 مقاطعــة	
للمســتثمرين	األتــراك،	لكــن	مــن	الواضــح	أنــه	مــن	المحــال	حجــب	الدرامــا	التركيــة	
عــن	المشــاهد	العربــي	وذلــك	لثالثــة	أســباب	رئيســية،	أواًل:	أن	قنــوات	عربيــة	
أخــرى	تقدمــت	لمــلء	هــذا	الفــراغ،	ثانيــاً:	فــي	عصــر	اإلعــالم	الرقمــي	مــن	المحــال	
حجــب	محتــوى	إعالمــي	لدولــة	كاملــة	عــن	الشــبكة	العنكبوتيــة،	فــإن	توقفــت	
MBC	عــن	البــث	فقــد	انتشــرت	المسلســالت	التركيــة	ومقاطعهــا	القصيــرة	
كالنــار	فــي	الهشــيم	علــى	المئــات	مــن	المنصــات	الرقميــة	العربيــة	وال	ســيما	قنــوات	
يوتيــوب	بالعربيــة،	إذ	يقــوم	نشــطاء	عــرب	بترجمــة	حلقــات	كاملــة	أو	مقاطــع	
مميــزة	مــن	المسلســالت	التركيــة	ونشــرها	علــى	صفحاتهــم	وقنواتهــم	ومنصاتهــم	
المختلفــة.	يضــاف	إلــى	ذلــك	ثالثــاً:	عجــز	MBC	عــن	توفيــر	بديــل	فــي	ظــل	
الشــهرة	الواســعة	والحرفيــة	الكبيــرة	للمنتجــات	التركيــة	التــي	تتابعهــا	أعــداد	كبيــرة	

مــن	المشــاهدين	العــرب	والعجــم.

للمنتجــات	 مهمــاً	 عالميــاً	 »مصنعــًا«	 هكــذا	 تركيــا	 باتــت	 فقــد	 العمــوم	 وفــي	
اإلعالميــة	بالتزامــن	مــع	تحولهــا	إلــى	ســاحة	تتســع	لمختلــف	اآلراء	واألصــوات،	
وتنعــم	بهامــش	جيــد	مــن	الحريــات	اإلعالميــة	والصحفيــة.	وقــد	بــات	هــذا	النهــج	
مدعومــاً	وبقــوة	مــن	أعلــى	ســلطات	فــي	الدولــة،	إذ	أكــد	علــى	هــذا	المفهــوم	
الرئيــس	التركــي	رجــب	طيــب	أردوغــان،	خــالل	خطــاب	لــه	فــي	حفــل	توزيــع	جوائــز	
صحفيــي	اإلذاعــة	والتلفزيــون،	الــذي	نظمتــه	جمعيــة	صحفيــي	اإلذاعــة	والتلفزيــون	
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بالعاصمــة	أنقــرة.)09)	إذ	شــدد	أردوغــان	علــى	أهميــة	تعزيــز	الحريــات	اإلعالميــة	
فــي	توســيع	فضــاء	حريــة	 بــالده	 عــن	رغبــة	 البــالد	وتعدديــة	اآلراء،	معربــاً	 فــي	
الصحافــة	والتعدديــة،	والوصــول	إلعــالم	يمثــل	جميــع	األفــكار	فــي	البــالد	مهمــا	
كانــت	ناقــدة،	مــا	لــم	تنزلــق	فــي	العنــف	أو	اإلهانــة	والتحقيــر.	وأكــد	أردوغــان	أن	
تركيــا	حريصــة	علــى	الموازنــة	بيــن	طرفــي	معادلــة	»الحريــة	واألمــن	القومــي«،	فهــي	

لــن	تتخلــى	عــن	حريــة	اإلعــالم	كمــا	لــن	تتخلــى	عــن	أمنهــا	القومــي.	)10)

بالطبــع،	الهامــش	الكبيــر	مــن	الحريــات	الــذي	وفرتــه	تركيــا	لــم	يتســع	للمنظمــات	
التــي	تصنفهــا	الدولــة	كمنظمــات	إرهابيــة	وال	ســيما	تنظيــم	بــي	كا	كا	)حــزب	
العمــال	الكردســتاني(،	أو	تنظيــم	غــوالن	)جماعــة	فتــح	اللــه	غــوالن(	التــي	تتهمهــا	
تركيــا	بالتدبيــر	والوقــوف	وراء	محاولــة	اإلنقــالب	الفاشــلة	صيــف	2016.	قــد	ال	
تكــون	تركيــا	الجديــدة	قــد	وصلــت	إلــى	درجــة	المثاليــة	فــي	الحريــات	اإلعالميــة،	
إذ	تتهمهــا	مؤسســات	غربيــة	عديــدة	باعتقــال	الصحفييــن	والتقييــد	علــى	الحريــات	
الصحفيــة،	لكــن	الثابــت	أن	واقــع	الحريــات	اليــوم	ال	يشــبه	بحــال	مــا	كانــت	عليــه	
البــالد	فــي	عصــر	االنقالبــات	العســكرية	وعصــر	الصــوت	الواحــد،	وهــو	الصــوت	

العلمانــي	الصــارم	المرضــي	عنــه	عســكرياً.

)09)		أردوغان،	رجب	طيب،	)29.08.2019(،	خطاب	مت	بثه	مباشرة	عرب	قناة	TRT	عريب	وفضائيات	أخرى.
)10)		جاء	يف	خطاب	أردوغان	املشار	إليه	يف	املرجع	السابق	العبارات	التالية:	

حنــن	نريــد	إعالمــاً	أكثــر	حريــة،	ونريــد	تركيــا	أكثــر	تعدديــة،	نريــد	أن	يكــون	هنــاك	إعــالم	يتــم	فيــه	متثيــل	كل	األفــكار	مهمــا	تباينــت	ومهمــا	كانــت	
انقــدة،	مــا	مل	تنزلــق	يف	العنــف	أو	اإلهانــة	والتحقــر.	حنــن	ندافــع	عــن	نظــام	إعالمــي	يقــوم	ابلرقابــة	والرصــد	نيابــة	عــن	الشــعب	وليــس	اإلعــالم	
الــذي	ينظــر	للشــعب	ابســتعالء	مــن	األعلــى.	وهــذا	يتحقــق	مــن	خــالل	قيــام	اإلعــالم	بواجبــه	ودوره	بشــكل	الئــق	يف	جــو	دميوقراطــي.	ينبغــي	أن	
نديــر	هــذه	املرحلــة	بزاويــة	نظــر	أتخــذ	يف	عــن	االعتبــار	اإلنســان	واألخــالق	ومبــادئ	األخــالق	اإلعالميــة.	ال	ميكــن	لرتكيــا	أن	تتنــازل	ال	عــن	
حريتهــا	اإلعالميــة	وال	عــن	أمنهــا	القومــي،	لذلــك	فنحــن	مضطــرون	ملواصلــة	الطريــق	مــن	خــالل	احملافظــة	علــى	التــوازن	بــن	األمــن	واحلريــة.	ال	بــد	
أن	تتغــر	جمموعــة	الوصايــة	العســكرية	الــي	ســيطرت	علــى	إعالمنــا	لســنوات	طويلــة.	لبلــدان	اتريــخ	طويــل	مــع	اإلعــالم،	تعرفــت	هــذا	البــالد	علــى	
اإلعــالم	مــن	خــالل	أول	صحيفــة	يعــود	اترخيهــا	إىل	عــام	1831،	كمــا	أننــا	نقــوم	ابلبــث	اإلذاعــي	منــذ	عــام	1927	وابلبــث	التلفزيــوين	منــذ	

عــام	1952.	إن	اإلعــالم	الرتكــي	يعــد	واحــداً	مــن	أكثــر	قطاعــات	اإلعــالم	ديناميكيــة	يف	العــامل.
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الفصل الثاني: جدلية التعبير
ال	بــد	حينمــا	نقــول:	»اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا«،	أن	نوضــح	مــاذا	نقصــد	بهــذا	
التعبيــر،	فهــل	المقصــود	هــو	اإلعــالم	الناطــق	بالعربيــة	بغــض	النظــر	عــن	الجهــة	
المالكــة	أو	الداعمــة؟	أم	هــي	المؤسســات	اإلعالميــة	العربيــة	التــي	انتقلــت	كليــاً	
لتركيــا	أو	افتتحــت	فروعــاً	ومكاتــب	لهــا	فيهــا؟	أم	تراهــا	المنصــات	العربيــة	التــي	
تخصصــت	بالشــأن	التركــي	وتعمــل	علــى	الترويــج	لتركيــا	بشــكل	أو	بآخــر؟	أم	
اإلعــالم	التركــي	الموجــه	للعالــم	العربــي؟	فــدون	معرفــة	مــا	نريــده	تحديــداً	يصعــب	
علينــا	الحصــول	علــى	نتيجــة	فــي	هــذا	المجــال،	فهنــاك	منصــات	إعالميــة	متباينــة	
ومختلفــة	مــن	حيــث	المضمــون	والجمهــور	المســتهدف	والجهــة	المالكــة	أو	
فــي	هــذه	الدراســة	تشــريحها	وتفكيكهــا،	لكــن	أول	مــا	 الموجهــة.	ســنحاول	
يتبــادر	للذهــن	فيمــا	يخــص	اإلعــالم	العربــي	أنــه	تلــك	المؤسســات	اإلعالميــة	
العربيــة	التــي	اتخــذت	مــن	تركيــا	مقــراً	لهــا	وتلــك	الجمــوع	مــن	اإلعالمييــن	العــرب	
المهاجــرة	إلــى	تركيــا	بحثــاً	عــن	هامــش	مــن	الحريــة	فقــدوه	فــي	بلدانهــم	التــي	قدمــوا	
منهــا.	ويمكــن	تلخيــص	أنــواع	اإلعــالم	العربــي	الموجــود	فــي	تركيــا	باألصنــاف	

الخمســة	التاليــة:
إعالم	عربي	الملكية	والجمهور	واللغة	ومهتم	بالشأن	العربي	باألساس. 1
إعالم	عربي	الملكية	والجمهور	واللغة	ومهتم	بالشأن	التركي	باألساس. 2
إعــالم	تركــي	الملكيــة	لكنــه	عربــي	الجمهــور	واللغــة	ومهتــم	بالشــأن	العربــي	. 3

باألســاس	
إعــالم	عربــي	الملكيــة	لكنــه	تركــي	الجمهــور	واللغــة	ومهتــم	بالشــأن	التركــي	. 4
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باألســاس
منصــات	رقميــة	عربيــة	اإلدارة	تشــرح	الحــال	العربــي	للجمهــور	التركــي،	فهــي	. 5

تركيــة	اللغــة	والجمهــور	وعربيــة	االهتمــام.

الجــدول	التالــي	يعــرض	أبــرز	األمثلــة	علــى	األنــواع	الخمســة	مــن	اإلعــالم	ســابقة	
الذكــر	كمــا	يلــي:

جدول )1( أمثلة على أنواع منصات ووسائل اإلعالم العربية في تركيا
االهتمام	الرئيسيالجمهوراللغةالمؤسسة	اإلعالميةالنوع
قنوات:	الشرق،	مكملين،	وطن،	الرافدين،	األول

بلقيس،	يمن	شباب،	سوريا،	القناة،	
الجسر،	أحرار	ليبيا..،	إضافة	لسلسلة	من	
المواقع	االلكترونية	والمنصات	الرقمية	مثل	
الخليج	أونالين	وعربي	21		ونون	بوست	

وغيرها.

الشأن	العربيالعربيالعربية

مواقع:	ترك	برس،	تركيا	بوست،	تركيا	الثاني
اآلن،	تركيا	بالعربي،	ترك	بوست...

الشأن	التركي	العربيالعربية
باألساس

الشق	العربي	من:	وكالة	األناضول،	الثالث
والتلفزيون	التركي	TRT،	وصحيفة	يني	

شفق	وصحيفة	ديلي	صباح...

الشأن	العربي	ثم	العربيالعربية
التركي

موقع	الجزيرة	ترك	Turk	Aljazeeraالرابع
Şarkul Avsat	األوسط	الشرق
الشق	التركي	من	صحيفة	اندبندنت	

الشأن	التركيالتركيالتركية
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بعض	الصفحات	على	فيسبوك	والقنوات	الخامس
على	يوتيوب	والمواقع	االلكترونية	العربية	
مثل	)صفحة	الصوت	القادم	من	فلسطين	
Ses	Gelen	Filistin’den(	أو	
(Yeni	Yemen	يمن	يني	صفحة

الشأن	العربيالتركيالتركية

إن الذي يهمنا بشكل أساسي يف هذه الدراسة من هذه األنواع هو النوع األول، لكن ال بد هنا من تسجيل 

املالحظات التالية على اجلدول أو التصنيف أعاله كما يلي:

مالحظــة	1:	وجــب	التنويــه	إلــى	ضــرورة	التمييــز	بيــن	الوســائل	اإلعالميــة		 
العربيــة	كمؤسســات	فــي	تركيــا	وبيــن	اإلعالمييــن	أو	الصحفييــن،	أي	بيــن	
الفــرد	والمؤسســة،	إذ	أن	هنــاك	الكثيــر	مــن	اإلعالمييــن	والصحفييــن	والفنييــن	
العــرب	الذيــن	يعملــون	فــي	وســائل	إعــالم	غيــر	عربيــة	ال	مــن	حيــث	الملكيــة	
وال	مــن	حيــث	الجمهــور	وال	حتــى	مــن	حيــث	اللغــة،	فهــم	يعملــون	لصالــح	
وســائل	إعــالم	تركيــة	وأجنبيــة،	مــن	أمثلــة	ذلــك	الصحفييــن	العامليــن	فــي	
قنــاة	World	TRT	التركيــة	الناطقــة	باإلنجليزيــة،	فهنــاك	عــدد	مــن	
الصحفييــن	المصرييــن	والســوريين	والجزائرييــن	والفلســطينيين	الذيــن	يعملــون	
هنــاك	 يوجــد	 اإلنجليزيــة،	كمــا	 اللغــة	 نتيجــة	إلجادتهــم	 القنــاة	 هــذه	 فــي	
إعالميــون	عــرب	كثــر	يعملــون	فــي	مجــاالت	مختلفــة	فــي	وســائل	إعــالم	

تركيــة.

مالحظــة	2:	األمــر	ليــس	مقتصــراً	علــى	األفــراد	واإلعالمييــن	بــل	ثمــة	شــركات		 
إنتــاج	وخدمــات	إعالميــة	عربيــة	أيضــاً	تعمــل	لصالــح	وســائل	إعــالم	تركيــة	
وعالميــة،	مــن	أمثلــة	ذلــك	شــركة	»نيــو	تــي	آر«	TR	New	التــي	تقــدم	
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خدماتهــا	للعديــد	مــن	القنــوات	العالميــة	وفــي	مقدمتهــا	BBC	وروســيا	
اليــوم.

مالحظــة	3:	هنــاك	وســائل	إعــالم	عربيــة	كبيــرة	مقراتهــا	الرئيســية	فــي	البــالد		 
قنــوات	 أمثلتهــا	 ومــن	 تركيــا،	 فــي	 ومراســلين	 مكاتــب	 لهــا	 لكــن	 العربيــة،	
»الجزيــرة«	و«العربيــة«	و«ســكاي	نيــوز«	و«العربــي«،	عــدا	عــن	قنــوات	
»روســيا	اليــوم«	و	»بــي	بــي	ســي«	و«الحــرة«	وغيرهــا	مــن	وســائل	اإلعــالم	
الدوليــة	الناطقــة	بالعربيــة	والتــي	لديهــا	أيضــاً	مكاتــب	ومراســلون	فــي	تركيــا.

					كل	هــذه	التوضيحــات	والتفاصيــل	والمحــددات	ُرصــدت	لتأطيــر	المفهــوم	
وتحديــد	المقصــود	بتعبيــر	»اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا«	نظــراً	لكــون	الموضــوع	
شــائكاً	ومتداخــاًل	ويطولــه	الكثيــر	مــن	اللبــس	والخلــط	عنــد	الكثيريــن	خــالل	
الحديــث	عــن	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا.	ومــن	هــذه	النقطــة	نتحــرك	وننطلــق	

لتشــريح	محــاور	هــذه	الدراســة	تباعــاً،	واحــداً	تلــو	اآلخــر.

الفصل الثالث: لماذا تركيا؟  
بــات	البعــض	يطلــق	علــى	إســطنبول	لقــب	»عاصمــة	اإلعــالم	العربــي«	أو	»قبلــة	
اإلعالمييــن	العــرب«	لكثــرة	وفــود	وإقامــة	اإلعالمييــن	والمؤسســات	اإلعالميــة	
العربيــة	فيهــا،	لدرجــة	أن	ثمــة	مــا	يزيــد	علــى	3000	صحفــي	وإعالمــي	عربــي	
ينشــط	ويعمــل	فــي	تركيــا،)11)		إضافــة	للعشــرات	مــن	المؤسســات	اإلعالميــة	
والمنصــات	الرقميــة	المختلفــة.	والحقيقــة	فقــد	اجتمعــت	جملــة	مــن	األســباب	

shorturl.	:17.07.2019	الدخــول	اتريــخ	العــريب«،	اإلعــالم	عاصمــة	إســطنبول	»	)08.01.2018(،	األانضــول،	وكالــة		11)(
at/akxAZ
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التــي	دفعــت	بهــؤالء	اإلعالمييــن	وبمؤسســاتهم	اإلعالميــة	للهجــرة	لتركيــا	واإلقامــة	
هجــرات	 اإلعالميــة	 الهجــرات	 هــذه	 أغلــب	 أن	 الواضــح	 مــن	 فيهــا،	 والعمــل	
اضطراريــة،	نتيجــة	لحــزم	األزمــات	التــي	تعصــف	بالبــالد	العربيــة،	والتــي	اشــتدت	
وطأتهــا	بصــورة	الفتــة	منــذ	عــام	2011،	علــى	إيقــاع	الثــورات	العربيــة	والثــورات	
المضــادة،	وكذلــك	الحــروب	واالنقالبــات	والتضييــق	الشــديد	علــى	الحريــات	
بشــتى	أشــكالها،	هــذا	بالنســبة	لألســباب	الطــاردة،	أمــا	فيمــا	يتعلــق	باألســباب	

الجاذبــة	لإلعــالم	العربــي	لتركيــا	فيمكــن	نقــاش	بعضهــا	كالتالــي:

فتركيــا	. 1 عمومــاً:	 المتصاعــد  تركيــا  ودور  خصوصــاً  إســطنبول  مركزيــة 
بمكانتهــا	الدوليــة	الصاعــدة	وإســطنبول	بموقعهــا	الجغرافــي	المميــز	ورمزيتهــا	
التاريخيــة	وتنوعهــا	الثقافــي	وخليطهــا	البشــري	وثقلهــا	الديموغرافــي	ومركزيتهــا	
االقتصاديــة	هــي	بــال	شــك	محــط	أنظــار	العالــم	ومركــز	لــكل	شــيء	تقريبــاً،	
التميمــي	أن	»إســطنبول	هــي	 اليمنــي	ياســين	 ويــرى	اإلعالمــي	والباحــث	
العربــي«)12)  التــي	تحتضــن	أهــم	فضــاءات	اإلعــالم	 العربيــة	 المدينــة	غيــر	
وقــد	تحولــت	تركيــا	فــي	الســنوات	األخيــرة	مــن	دولــة	هامشــية	إلــى	دولــة	
مركزيــة	والعــب	مهــم	ومؤثــر	فــي	كل	الملفــات	فــي	المنطقــة،	ولهــذا	الســبب	
فقــد	باتــت	محــل	ثقــة	وتقديــر	لــدى	الكثيريــن،	وبطبيعــة	المهاجريــن	فإنهــم	
يفضلــون	اإلقامــة	فــي	بلــدان	قويــة	ومحوريــة	ومســتقرة،	ولذلــك	فقــد	باتــت	
إســطنبول	مركــزاً	دوليــاً	لإلعــالم	وليــس	فقــط	لإلعــالم	العربــي،	فــال	تــكاد	تجــد	
مؤسســة	إعالمية	دولية	إال	ولها	مكاتب	أو	مقار	أو	فروع	في	تركيا	وطواقم	

الواقــع	واآلفــاق«،	تنظيــم:	احتــاد	اإلعالميــن	 العــريب	يف	تركيــا..	 بعنــوان	»اإلعــالم	 نــدوة	 التميمــي،	ايســن.	)26.10.2019(،	 		(12(
األجانــب	يف	تركيــا.
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إعالميــة	عاملــة	لصالحهــا.	ويقــول	الصحفــي	الفلســطيني	عمــر	أبــو	عرقــوب	
إنــه	اختــار	القــدوم	إلــى	تركيــا	لغــرض	الدراســة	أواًل،	ثــم	البحــث	عــن	عمــل	فــي	
مجــال	اإلعــالم،	كــون	تركيــا	باتــت	دولــة	تحتــل	اهتمامــاً	وتأثيــراً	واســعاً	فــي	
منطقــة	الشــرق	األوســط،	ولديهــا	مســتوى	تعليــم	أفضــل	مــن	بلــدان	العالــم	

الثالــث.)13)

مباشــرة	. 2 لديهــا	حــدود	 أوســطي	 الشــرق	 البلــد	 فتركيــا	 الجغرافــي:	 القــرب 
مــع	اثنتيــن	مــن	الــدول	العربيــة،	وهمــا	ســوريا	والعــراق،	كمــا	أنهــا	تقــع	علــى	
الضفــة	األخــرى	مــن	البحــر	المتوســط	بالنســبة	لمصــر	ودول	شــمال	إفريقيــا،	
وهــي	أيضــا	ليســت	بغريبــة	وال	بعيــدة	عــن	دول	المشــرق	العربــي،	فيمكــن	
للمســافر	العربــي	بالطائــرة	أن	يصــل	تركيــا	بوقــت	يتــراوح	بيــن	ســاعة	ونصــف	

و4	ســاعات.

القرب الثقافي والروابط الدينية والتاريخية:	تركيا	ليست	بالبلد	األجنبي	. 3
وال	الغريــب	عــن	المنطقــة	العربيــة،	فهــي	امتــداد	للعــرب	وهــم	امتدادهــا،	بــل	
االمبراطوريــة	 مــن	دولــة	واحــدة	وهــي	 تتجــزأ	 أصيلــة	ال	 أجــزاء	 معــاً	 كانــوا	
العثمانيــة،	لذلــك	فثقافتنــا	كعــرب	هــي	ثقافتهــا،	وديننــا	دينهــا،	وتقاليدنــا	
طويلــة	 لقــرون	 بهــا	 والتاريــخ	 الجغرافيــا	 ووقــد	جمعتنــا	 تقاليدهــا،	 الشــرقية	
ســوية،	لذلــك	فمــن	غيــر	الســليم	احتســاب	تركيــا	علــى	أنهــا	بلــد	أجنبــي	أو	
غريــب	عنــا،	ويقــول	إعالمــي	ليبــي	يعمــل	فــي	تركيــا	إنــه	حصــل	علــى	فرصــة	
عمــل	فــي	دولــة	أوروبيــة،	لكنــه	رفــض	تــرك	بــالد	يســمع	فيهــا	األذان	واالنتقــال	

)13)		أبو	عرقوب،	عمر،	ابحث	يف	علوم	اإلعالم	واالتصال،	مقابلة	عرب	اهلاتف-إسطنبول،	بتاريخ:	05.09.2019
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ألخــرى	ال	ُيســمع	فيهــا،	مضيفــاً	»ال	أســتطيع	أن	أنقــل	أطفالــي	وأهلــي	لبلــد	
ال	يســمع	فيــه	األذان،	بــل	أريــد	أن	أســمعه	كل	يــوم	ويســمعه	أطفالــي«.	
يضــاف	إلــى	ذلــك	أن	تركيــا	كبلــد	مســلم	يشــاطرنا	الكثيــر	مــن	العــادات	فــي	

الطعــام	والــزواج	والمناســبات	المختلفــة.

الموقــف السياســي التركــي الخارجــي المؤيــد للثــورات العربيــة:	منــذ	. 4
واضــح	 بشــكل	 تركيــا	 انحــازت	 العربيــة	 للثــورات	 األولــى	 الشــرارة	 انطــالق	
لمطالــب	الشــعوب،	وأعلنــت	تأييدهــا	لحريتهــا،	صحيــح	أنهــا	تريثــت	قليــاًل	
الملفــات،	وتركــت	المجــال	مفتوحــاً	إلجــراء	إصالحــات	مــن	 فــي	بعــض	
قبــل	بعــض	األنظمــة،	وال	ســيما	فــي	ســوريا،	إال	أن	الشــعار	العــام	الــذي	
رفعتــه	أنقــرة	وبنــت	موقفهــا	السياســي	بمــا	ينســجم	معــه،	هــو	تأييــد	حريــة	
الشــعوب	ودعــم	مطالبهــم	والتضامــن	معهــم	ضــد	آلــة	القمــع	وحالــة	الكبــت	
التــي	يتعرضــون	لهــا	فــي	بالدهــم،	والحقيقــة	أن	هــذا	الموقــف	السياســي	
قــد	شــجع	الكثيــر	مــن	اإلعالمييــن	المعارضيــن	العــرب	علــى	الســفر	إلــى	
تركيــا	واإلقامــة	فيهــا	والعمــل	انطالقــاً	مــن	أراضيهــا	لصالــح	ثوراتهــم،	وبمــا	أن	
أغلــب	المالحقيــن	والمضطهديــن	والفاريــن	مــن	بالدهــم	هــم	مــن	المعارضيــن	
الرافضيــن	ألنظمتهــم	الديكتاتوريــة،	فقــد	كانــت	تركيــا	هــي	الخيــار	األنســب	
لهــم.	وأكــد	المنســق	العــام	التحــاد	اإلعــالم	العربــي	»خالــد	منصــور«،	علــى	
أن	المؤسســات	اإلعالميــة	العربيــة	العاملــة	فــي	تركيــا	اختــارت	هــذا	البلــد	نظــراً	
لمــا	يحملــه	مــن	رؤًى	مشــتركة،	تتوافــق	مــع	مــا	تطرحــه	تلــك	المؤسســات،	
داعيــاً	لضــرورة	إيجــاد	مســاحات	عمليــة	لتحقيــق	ديمومــة	واســتمرارية	تلــك	
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الــرؤى	واألطروحــات	المشــتركة.)14)

سياســة البــاب المفتــوح:	التــي	انتهجتهــا	تركيــا	تجــاه	الالجئيــن	والمعارضيــن	. 5
والمضطهديــن،	فقــد	لجــأ	إلــى	تركيــا	مــا	يزيــد	عــن	5	مالييــن	عربــي،	غالبيتهــم	
يمنيــون	 ثــم	عراقيــون،	وكذلــك	 مليــون	ســوري(،	 	3.5 مــن	ســوريا	)نحــو	
وليبيون	ومصريون	وفلســطينيون	وغيرهم.	وقد	كان	اإلعالميون	والصحفيون	
جــزءاً	مهمــاً	مــن	هــذه	الجمــوع	المتدفقــة	إلــى	تركيــا،	مســتفيدة	مــن	سياســة	
البــاب	المفتــوح	التــي	اتبعتهــا	أنقــرة،	وال	ســيما	للــدول	ذات	الحــدود	مــع	هــا،	

كســوريا	والعــراق.

فــي	. 6 أوضحنــا	 العربيــة:	كمــا	 بالــدول  مقارنــة  العالــي  الحريــات  هامــش 
الفصــل	األول	مــن	هــذه	الدراســة،	فــإن	تركيــا	قطعــت	شــوطاً	طويــاًل	علــى	
طريــق	الحريــات	الصحفيــة،	وانتقلــت	تدريجيــاً	مــن	حقبــة	الصــوت	الواحــد	
الــذي	فرضتــه	أنظمــة	االنقالبــات	العســكرية	إلــى	مرحلــة	التعدديــة	والحريــة	
الفكريــة	والسياســية	واإلعالميــة،	إذ	بــات	فــي	البــالد	إعــالم	منــوع	قــادر	علــى	
تمثيــل	شــتى	األفــكار	واالتجاهــات	والتيــارات،	وهــو	أمــر	تفتقــد	لــه	الغالبيــة	
العظمــى	مــن	الــدول	العربيــة،	ولذلــك	فقــد	شــكل	هــذا	الحــال	بيئــة	جاذبــة	

لإلعــالم	واإلعالمييــن	العــرب.

اســتقرار	. 7 بهامــش	 تنعــم	 فتركيــا	 واألمنــي:	 السياســي  االســتقرار  هامــش 
سياســي	وأمنــي	عــال	مقارنــة	بالكثيــر	مــن	دول	المحيــط	العربــي	التــي	تشــهد	

الدخــول:	 اتريــخ	 بوســت،	 تركيــا	 الرتكــي«،	 اإلعــالم	 مــع	 التعــاون	 لتوثيــق	 عربيــة	 »دعــوة	 	،)24.01.2018( خالــد،	 منصــور،	 		(14(
 /https://www.turkey-post.net/p-239767 	:11.08.2019
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االســتقرار	 أن	 المعــروف	 ومــن	 وانقالبــات،	 نزاعــات	وصراعــات	وحــروب	
بــل	 وحســب،	 االقتصــادي	 والنمــو	 االســتقرار	 معــه	 يجلــب	 ال	 السياســي	
ويجعــل	مــن	البــالد	مركــز	جــذب	للســياحة	والثقافــة	والفــن	واإلعــالم	وغيرهــا	
مــن	المجــاالت،	وبالتالــي	فــإن	اتحــاد	هــذا	العامــل	مــع	العوامــل	األخــرى،	
ووجــود	دولــة	قويــة	يحكمهــا	القانــون	وينتشــر	فيهــا	األمــن،	يغــري	اإلعالمييــن	

ومؤسســات	اإلعــالم	بالقــدوم	إلــى	تركيــا	واالســتقرار	واالســتثمار	فيهــا.

الشــعور باألمــن:	بعــد	موجــات	المالحقــة	غيــر	القانونيــة	وحــاالت	التضييــق	. 8
التــي	عاشــها	الكثيــر	مــن	اإلعالمييــن	العــرب	فــي	مواطنهــم	التــي	وفــدوا	منهــا	
فــإن	هنــاك	شــعوراً	عامــاً	باألمــن	يشــعر	بــه	القادمــون	والمقيمــون	فــي	تركيــا،	
إذ	أن	األجنبــي	المقيــم	فــي	تركيــا	محمــي	بالقانــون،	وال	يخشــى	خــذالن	
هــذا	البلــد	لــه	كمــا	حصــل	مــع	الكثيــر	مــن	مواطنــي	تركســتان	الشــرقية-على	
ســبيل	المثال-الذيــن	ســلمتهم	الكثيــر	مــن	البــالد	العربيــة	للصيــن.	إذ	تشــير	
المــادة	الرابعــة	مــن	»قانــون	الحمايــة	الدولــي	واألجانــب«	التركــي	إلــى	أنــه	ال	
يمكــن	ترحيــل	أي	شــخص	مــن	تركيــا	إلــى	أي	مــكان	فيــه	خطــر	أو	تهديــد	
علــى	حياتــه	أو	تضييــق	علــى	حريتــه،	وال	ســيما	بســبب	أفــكاره	السياســية	أو	

انتماءاتــه	المجتمعيــة.)15)

)15)		هــذا	القانــون	املرقــم	بـــ	)6458(	نشــر	يف	العــدد:		28615	مــن	»اجلريــدة	الرمسيــة«	الرتكيــة	بتاريــخ	11	نيســان	2013،	حتــت	
http://www.resmigazete.gov.tr/ القانــون:	 رابــط	 الباحــث.	 مــن	 الرتمجــة	 	- واألجانــب	 الــدويل	 احلمايــة	 قانــون	 عنــوان:	

 htm.2-20130411/04/eskiler/2013
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	وهــذا	القانــون	الــذي	يحمــي	األجانــب	بمــن	فيهــم	العــرب	علــى	األرض	التركيــة	
يوفــر	فــي	الحقيقــة	أرضيــة	خصبــة	لإلعالمييــن	العــرب	كــي	يقيمــوا	فــي	بلــد	يوفــر	

لهــم	األمــن	والحمايــة	وَتحــول	قوانينــه	دون	ترحيلهــم.

ســهولة الحصــول علــى التأشــيرة واإلقامــة فــي تركيــا:	مقارنــة	مــع	الــدول	. 9
األوروبيــة	والغربيــة	تعتبــر	تركيــا	مــن	الــدول	التــي	يمكــن	للمواطــن	العربــي	أن	
يحصــل	بســهولة	علــى	تأشــيرة	الدخــول	إليهــا،	وفــي	حــاالت	نــادرة	يتــم	رفــض	
الدولــي	 الحمايــة	 مــن	»قانــون	 المــادة	11	 لهــا.	صحيــح	أن	 المتقدميــن	
واألجانــب«	تشــترط	الحصــول	علــى	تأشــيرة	الدخــول	علــى	الراغبيــن	فــي	
الدخــول	إلــى	تركيــا،	وهــذا	الشــرط	ينطبــق	علــى	مواطنــي	الغالبيــة	العظمــى	
مــن	الــدول	العربيــة،	إال	أن	إجــراءات	الحصــول	علــى	التأشــيرة	التركيــة	أســهل	
بكثير	من	تأشيرات	الدول	األوروبية	أو	األمريكية	أو	غيرها،	ففي	العادة	ال	
يتــم	رفــض	طلــب	التأشــيرة	إال	إذا	حــال	حائــل	قانونــي	دون	حصــول	صاحبــه	
أو	 بخطــورة	 تفيــد	 معلومــات	 التركيــة	 الســلطات	 لــدى	 إن	كان	 أو	 عليهــا	
بعــدم	أهليــة	المتقــدم	لذلــك.	وهــذا	مــا	يفســر	تدفــق	الجاليــة	العربيــة	بكثافــة	
علــى	تركيــا،	بعضهــم	بغــرض	الســياحة	وبعضهــم	يســتصدر	التأشــيرة	كمقدمــة	
للحصــل	علــى	اإلقامــة	فيهــا	وفقــاً	للشــروط	التــي	حددتهــا	المادتــان	20	و	
21	مــن	نفــس	القانــون	ســابق	الذكــر،	إذ	يشــترط	علــى	الحاصليــن	علــى	
التأشــيرة	أو	المعفييــن	مــن	التأشــيرة	الحصــول	علــى	إقامــة	خــالل	90	يومــاً	
مــن	دخولهــم	البــالد	أو	قبــل	انتهــاء	المــدة	التــي	حددتهــا	التأشــيرة،)16)	وفــي	
هــذا	الســياق	فــإن	المتقدميــن	للحصــول	علــى	اإلقامــة	مجبــرون	علــى	تقديــم	
ســبب	لهــذه	اإلقامــة	مثــل	الدراســة	أو	العمــل	أو	ارتبــاط	عائلــي	أو	غيرهــا	
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)يجــب	إبــراز	وثائــق	تثبــت	ذلــك(،	أمــا	أولئــك	الذيــن	ال	يســتطيعون	إيجــاد	
الحصــول	بســهولة	علــى	 بإمكانهــم	 فــإن	 قانونــي	إلقامتهــم	 مبــرر	ومســوغ	
إقامــة	ســياحية،	وفــق	شــروط	المادتــان	31	و	32	مــن	ذات	قانــون	الحمايــة	
حاصليــن	 العــرب	 اإلعالمييــن	 أغلــب	 أن	 والحقيقــة	 واألجانــب،	 الدوليــة	
عليهــا،	وهــي	بمثابــة	مخــرج	مــن	ال	مخــرج	لــه.	وفــي	النهايــة	يــدل	هــذا	علــى	
ســهولة	الدخــول	إلــى	تركيــا	واإلقامــة	فيهــا	مقارنــة	بــدول	أخــرى.	وللمضطريــن	
للدرجــة	القصــوى	يمكنهــم	التقديــم	علــى	مــا	يســمى	بـــ	»اإلقامــة	اإلنســانية«	
التــي	تنــص	عليهــا	المــادة	46	مــن	ذات	القانــون،	ويلجــأ	فــي	العــادة	لهــذا	
الخيــار	أولئــك	المضطــرون	الذيــن	يعجــزون	عــن	تحقيــق	شــروط	أي	نــوع	مــن		

أنــواع	اإلقامــة	الســتة	األخــرى.

بــالد الفــرص المفتوحــة والمتجــددة: ال	شــك	أن	تركيــا	كبلــد	حديــث	. 10
وكبيــر	ومنفتــح	علــى	العالــم،	وكبلــد	قطــع	شــوطاً	كبيــراً	علــى	طريــق	الحداثــة	
يعتبــر	موطنــاً	 فإنــه	 السياســي،	 التحتيــة	واالســتقرار	 البنيــة	 والحريــة	وتطــور	
جديــداً	لفــرص	ال	حصــر	لهــا،	فيمكــن	لإلعالمــي	القــدوم	لتركيــا	بحثــاً	عــن	
فرصــة	عمــل،	ويمكنــه	إضافــة	لذلــك	اســتكمال	دراســته	الجامعيــة	العليــا	
علــى	ســبيل	المثــال،	ويمكنــه	أيضــاً	فتــح	خطــوط	عمــل	أخــرى	ســواًء	فــي	
مــع	جهــات	خارجيــة	وداخليــة.	 المجــال	 فــي	ذات	 أو	 مجــاالت	أخــرى	
كمــا	تمثــل	تركيــا	فرصــة	للراغبيــن	فــي	االســتثمار	فــي	قطــاع	اإلعــالم	تمامــاً	
فرصــة	 هــي	 األخــرى	 اإلضافيــة	 الفــرص	 ومــن	 األخــرى.	 القطاعــات	 كمــا	
الحصــول	علــى	الجنســية	التركيــة	ســواًء	باالســتثمار	أو	بالــزواج	أو	بالعمــل	
فــي	تركيــا	لمــدة	تزيــد	عــن	5	ســنوات	بإقامــة	عمــل،	لذلــك	فــإن	الفــرص	التــي	
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توفرهــا	هــذه	البــالد	تفتقــر	لهــا	الكثيــر	مــن	البــالد	العربيــة.	ويقــول	الباحــث	
فــي	اإلعــالم	وعلــوم	االتصــال	عمــر	أبــو	عرقــوب	إنــه	جــاء	إلــى	تركيــا	بغــرض	
أن	 ويؤكــد	 اإلعــالم،	 مجــال	 فــي	 عمــل	 فرصــة	 عــن	 البحــث	 ثــم	 الدراســة	
إســطنبول	تحديــداً	فيهــا	الكثيــر	مــن	الفــرص	فــي	مجــال	االعــالم،	إضافــة	إلــى	
وجــود	الكثيــر	مــن	القنــوات	والمواقــع	اإلخباريــة	ومراكــز	األبحــاث	فيهــا،	ممــا	
فتــح	فــرص	عمــل	جيــدة	فيهــا.	ويعــزو	أبــو	عرقــوب	الســبب	الرئيســي	لذلــك	
إلــى	االســتقرار	األمنــي	النســبي،	الــذي	ســاهم	فــي	جعــل	شــعوب	بلــدان	

الثــورات	العربيــة	تتجــه	إلــى	تركيــا.)17)

إعالميــة . 11 لوســائل  بحاجــة  تركيــا  فــي  عربيــة كبيــرة  جاليــة  وجــود 
مالييــن	 	6 عــن	 تزيــد	 عربيــة	كبيــرة	 جاليــة	 تركيــا	 فــي	 يعيــش	 تخاطبهــا: 
عربــي،)18)	عــدا	عــن	عــرب	تركيــا	الذيــن	يقــدرون	بـــ	3	مليــون	وعــدا	أيضــاً	
هــذه	 فــإن	 لذلــك	 ويجيدونهــا،	 العربيــة	 اللغــة	 تعلمــوا	 الذيــن	 األتــراك	 عــن	
الجماهيــر	العريضــة	الناطقــة	بالعربيــة	بحاجــة	إلــى	وســائل	إعــالم	تخاطبهــم،	
وهــو	مــا	شــجع	وســائل	اإلعــالم	علــى	مخاطبتهــم	واتخاذهــم	جمهــوراً	لهــا،	
 2017 عــام	 إســطنبول	 مدينــة	 فــي	 افتُِتحــت	 فقــد	 ذلــك	 علــى	 وكمثــال	
»إذاعــة	مســك«	المخصصــة	لتنــاول	شــؤون	العــرب	فــي	تركيــا،	ســواء	مــن	
ناحيــة	اإلقامــة	والتأشــيرة،	أم	مــن	ناحيــة	الوضــع	القانونــي	لهــم،	إذ	تقــدم	

)17)		أبو	عرقوب،	عمر،	ابحث	يف	علوم	اإلعالم	واالتصال،	مقابلة	عرب	اهلاتف-إسطنبول،	بتاريخ:	05.09.2019
)18)		تقــول	الســلطات	الرتكيــة	أن	أكثــر	مــن	3	ماليــن	ونصــف	املليــون	ســوري	يعيشــون	يف	أراضيهــا،	كمــا	يوجــد	حنــو	مليــون	عراقــي	إضافــة	
إىل	أرقــام	غــر	حمصــاة	مــن	دول	عربيــة	خمتلفــة.	وقــال	الدكتــور	ايســن	أقطــاي،	مستشــار	الرئيــس	الرتكــي	أردوغــان،	خــالل	مشــاركته	يف	افتتــاح	
معــرض	إســطنبول	الــدويل	للكتــاب	العــريب	اخلامــس	إن	»9	ماليــن	عــريب	يعيشــون	يف	تركيــا	ســواء	أكانــوا	الجئــن	أم	ســياح	أم	مســتثمرين	أم	
طــالب«	أقطــاي،	ايســن،	)28.09.2019(،	معــرض	إســطنبول	الــدويل	للكتــاب	العــريب	5.	إســطنبول.	-	وإذا	أضفنــا	هلــذا	العــدد	عــرب	
تركيــا	واألتــراك	العارفــن	للغــة	العربيــة	فــإن	كتلــة	بشــرية	ضخمــة	قــد	تصــل	إىل	15	مليــون	تقيــم	يف	تركيــا،	مشــكلة	مجهــوراً	واســعاً	وداعيــاً	للمنافســة	

مــن	قبــل	املنصــات	اإلعالميــة	العربيــة.	أقطــاي،	ايســن،	)28.09.2019(،	معــرض	إســطنبول	الــدويل	للكتــاب	العــريب	5.	إســطنبول.
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هــذه	اإلذاعــة	العربيــة	برامــج	تعليميــة	وثقافيــة	واجتماعيــة	وقانونيــة	منوعــة،	
فعلــى	ســبيل	المثــال	يتنــاول	برنامــج	»بلبــل	عربــي«	الــذي	يقدمــه	اإلعالمــي	
اللبنانــي	محمــد	نجيــب	طــرق	تعلــم	اللغــة	التركيــة،	ويقــدم	دروســاً	علــى	الهــواء	
مباشــرًة	لذلــك،	ويســتضيف	معلميــن	للغــة	التركيــة	أو	أشــخاصاً	عربــاً	قِدمــوا	
لتركيــا	وتعلمــوا	التركيــة	كــي	يتحدثــوا	عــن	تجربتهــم	بهــا.	ويتحــدث	مديــر	
الهــدف	مــن	إنشــاء	اإلذاعــة	قائــاًل:	 »مســك«	عبــد	الرحمــن	منيــر،	عــن	
»إن	اإلذاعــة	انطلقــت	لتلبيــة	مــا	يشــغل	بــال	المســتمعين	العــرب	فــي	تركيــا،	
وكــي	تســهِّل	عليهــم	التعايــش	مــع	المجتمــع	والبيئــة	التركيــة«،	مســتدركاً	»أن	
تعزيــز	الهويــة	والثقافــة	العربيتيــن	فــي	مجتمــع	قومــي	كتركيــا	ليســت	بالمســألة	
الســهلة،	ولكــن	البــدء	بهــا	أفضــل	مــن	التأخيــر	واإلهمــال«.)19)	وإضافــة	
لنمــوذج	إذاعــة	مســك	تنتشــر	المواقــع	االلكترونيــة	العربيــة	التــي	تخاطــب	
هــذه	الشــريحة	العربيــة	بتركيــا	والمنصــات	الرقميــة	المتخصصــة	كذلــك.

»قانــون	. 12 يشــير	 الالزمــة:	 التراخيــص  علــى  الحصــول  ســهولة 
يحــق	 أنــه	 إلــى	 	،4875 رقــم	 التركــي	 المباشــرة«	 األجنبيــة	 االســتثمارات	
للمســتثمرين	األجانــب	االســتثمار	المباشــر	داخــل	تركيــا،	وأن	لهــم	كافــة	
اســتناداً	 المحلييــن،	 المســتثمرين	 علــى	 تطبــق	 التــي	 والواجبــات	 الحقــوق	
مــع	 التعامــل	 فــي	 مســاواة	 هنــاك	 أن	 أي	 بالتســاوي.)20)	 المعاملــة	 لمبــدأ	
المســتثمرين	ســواًء	أكانــوا	دولييــن	)أجانــب(	أم	محلييــن	)أتــراك(،	وبنــاء	

جملــة	 قوميــة«،	 بيئــة	 يف	 مبعثــر	 واقــع	 تركيــا..	 يف	 العــريب	 »اإلعــالم	 	،)19.07.2018( الرمحــن،	 عبــد	 منــر،	 		(19(
http://journalism.aljazeera.net/ar/ajr/ أنظــر:	 	،18.08.2019 الدخــول:	 اتريــخ	 الصحافــة،	

h tml .180719103929926 /07 /ar t ic le /2018
العــدد	 	،17.06.2003 	 بتاريــخ	 الرمسيــة	 اجلريــدة	 منشــور	يف	 	.3 املــادة	 	،4875 رقــم	 املباشــرة	 األجنبيــة	 االســتثمارات	 قانــون	 		(20(

 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4875.pdf ميكــن	 	.25141
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علــى	ذلــك	فإنــه	يحــق	لألجانــب	أن	يقومــوا	بتأســيس	كل	أنــواع	الشــركات	
الموضحــة	فــي	قانــون	التجــارة	التركــي.	أمــا	المــادة	5	مــن	قانــون	خدمــات	
البــث	وتأســيس	اإلذاعــة	والتلفزيــون	فقــد	نصــت	علــى	أنــه	يســمح	بــأن	يكــون	
هنــاك	بــث	فــي	تركيــا	بلغــات	أخــرى	غيــر	التركيــة،	رغــم	أنــه	يعتبــر	التركيــة	
اللغــة	األساســية	للبــث	والنشــر.)21)	فيمــا	تنــص	المــادة	4	مــن	نفــس	القانــون	
علــى	حريــة	الحصــول	علــى	خدمــات	البــث	وإعــادة	توجيههــا	مــن	جديــد،	
فــي	إطــار	االتفاقــات	الدوليــة	التــي	تعــد	تركيــا	طــرف	فيهــا.	)22)	وبمــا	أن	
المــادة	3		مــن	قانــون	الصحافــة	التركــي	تنــص	علــى	أن	»الصحافــة	فــي	
تركيــا	حــرة،	وأن	هــذه	الحريــة	تشــمل	الحــق	فــي	الحصــول	علــى	المعلومــات	
ونشــرها	وانتقادهــا	وتفســيرها	وتأليفهــا«،)23)	وبمــا	أن	للمســتثمر	األجنبــي	
نفــس	حقــوق	المواطــن	فــي	إنشــاء	المؤسســات	اإلعالميــة،	فقــد	شــجعت	
هذه	التشــريعات	والتســهيالت	والتعديالت	الجديدة	على	القوانين	القديمة	
المســتثمرين	والراغبيــن	فــي	افتتــاح	شــركات	ومؤسســات	فــي	تركيــا	ومــن	بينهــم	
سياســة	 مــن	 يتجــزأ	 ال	 جــزء	 الجديــدة	 التعديــالت	 وكانــت	 اإلعالمييــن،	
االنفتــاح	التركيــة	علــى	العالــم	والعالــم	العربــي،	وسياســة	جــذب	المســتثمرين	
مــن	خــالل	التســهيالت	القانونيــة	الجديــدة.	وبهــذا	يحــق	ألي	عربــي	أن	

ينشــئ	مؤسســته	اإلعالميــة	بحريــة	ويســر.

)21)		قانون	خدمات	البث	وأتسيس	اإلذاعة	والتلفزيون	رقم	6112،	املادة	5،	اتريخ	النشر:	03.03.2011،	كما	ميكن	النظر:
 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6112.pdf

)22)		قانون	خدمات	البث	وأتسيس	اإلذاعة	والتلفزيون	رقم	6112،	املادة	4،	اتريخ	النشر:	03.03.2011،	كما	ميكن	النظر:
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6112.pdf

)23)		قانون	الصحافة	الرتكي	رقم	5187،	املادة	3،	اتريخ	اإلقرار	06.09.2004،	وميكن	النظر	إىل:
 https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5187.html
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					هــذه	اثنــا	عشــر	ســبباً	مــن	أبــرز	األســباب	التــي	تدفــع	اإلعالمييــن	واإلعــالم	
العربــي	للهجــرة	إلــى	تركيــا	واإلقامــة	والعمــل	واالســتثمار	فيهــا،	ربمــا	أي	عامــل	مــن	
هــذه	العوامــل	واألســباب	لــم	يكــن	كافيــاً	لوحــده	فــي	توجــه	وميــل	اإلعــالم	العربــي	
نحــو	تركيــا	واســتيطانه	أرضهــا،	لكنهــا	مجتمعــة	أســهمت	فــي	هــذه	النتيجــة،	فــكل	
عامــل	لــه	أثــر	معيــن	تضاعــف	عندمــا	تزامــن	وتوحــد	مــع	العوامــل	األخــرى،	لــذا	

فــكل	عامــل	يكمــل	اآلخــر	فــي	عالقــة	تكامليــة	متشــعبة.

الفصل الرابع: واقع اإلعالم العربي في تركيا
					بــات	واضحــاً	أن	األعــداد	الكبيــرة	مــن	اإلعالمييــن	الذيــن	تدفقــوا	إلــى	تركيــا	
وصلــت	بالتزامــن	مــع	اشــتعال	الثــورات	الشــعبية	فــي	عــدد	مــن	الــدول	العربيــة،	يــدل	
علــى	ذلــك	العــدد	األقــل	مــن	اإلعالمييــن	القادميــن	مــن	الــدول	التــي	لــم	تشــهد	
القادميــن	 أعــداد	 مــع	 ثــورات	أو	صراعــات	داخليــة،	مقارنــة	 أو	 حــراكا	شــعبيا	
مــن	دول	مــا	يعــرف	بـــ	»الربيــع	العربــي«،	واألمــر	ذاتــه	ينطبــق	علــى	المؤسســات	
اإلعالميــة.	إذ	راح	اإلعــالم	العربــي	تحــت	وطــأة	المالحقــات	األمنيــة	والسياســية	
اإلعالمييــن،	 مــن	 كبيــرًة	 أعــداداً	 طالــت	 والتــي	 واالعتقــاالت	 واالغتيــاالت	
المؤسســات	 مــن	 للعديــد	 أحيانــاً	 والتدميــر	 والقصــف	 والتضييــق	 واإلغالقــات	
اإلعالميــة	ومكاتبهــا،	راح	يبحــث	عــن	بيئــة	توفــر	لــه	هامشــاً	مــن	األمــن	ومســاحة	
مــن	الحريــة	كــي	ينشــط	فيهــا	ويبــث	عبرهــا،	فكانــت	تركيــا	األوفــر	حظــاً	نتيجــة	

لجملــة	مــن	األســباب	ذكرناهــا	فــي	الفصــل	الثالــث.
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وحســب	إحصــاءات	غيــر	رســمية	فــإن	أكثــر	مــن	3	آالف)24)	إعالمــي	عربــي		
يعملــون	فــي	مؤسســات	ومنصــات	إعالميــة	مختلفــة،	وأن	هنــاك	العشــرات	مــن	
القنــوات	الفضائيــة	والمواقــع	اإللكترونيــة	والمحطــات	اإلذاعيــة	الناطقــة	بالعربيــة،	
مصريــة	 المؤسســات	 هــذه	 أكثــر	 جنســيات	 تركيــا.	 فــي	 والمســتقرة	 والناشــطة	
المؤسســات	 هــذه	 جنســيات	 لنــا	 وتكشــف	 وليبيــة،	 ويمنيــة	 وعراقيــة	 وســورية	
بصــورة	دراماتيكيــة	ومثيــرة	عــن	خريطــة	القالقــل	والصراعــات	األساســية	فــي	الوطــن	
ارتباطــاً	طرديــاً	 فــي	تركيــا	 العربــي	 الوجــود	اإلعالمــي	 يرتبــط	حجــم	 إذ	 العربــي،	
وجذريــاً	بحجــم	األزمــات	الجاريــة	فــي	الــدول	التــي	تنتمــي	لهــا	هــذه	المؤسســات.

ومــن	أبــرز	الفضائيــات	العربيــة	التــي	تتخــذ	مقــرات	لهــا	فــي	تركيــا،	قنــوات	مصريــة	
مثــل	الشــرق،	ومكمليــن،	وتلفزيــون	وطــن،	وقنــوات	ســورية	مثــل	قنــاة	أورينــت،	
وجســر	وقنــاة	ســوريا،	ويمنيــة	مثــل	قنــاة	بلقيــس	ويمــن	شــباب،	وعراقيــة	مثــل	قنــاة	
الرافدين	والفلوجة،	وليبية	مثل	قنوات	أحرار،	والنبأ،	)والرائد،	قبل	أن	ترحل	عن	
تركيــا(،	وإذاعــة	فلســطينية	وهــي	إذاعــة	»مســك«،	وهنــاك	إذاعــة	أخــرى	للقــرآن	
الكريــم	علــى	وشــك	االفتتــاح،	كمــا	توجــد	فــي	إســطنبول	عشــرات	االســتديوهات	
التابعة	لقنوات	عربية	تتواجد	إداراتها	في	أوروبا	والشرق	األوسط،	وعشرات	من	
شــركات	اإلنتــاج	وشــركات	الخدمــات	اإلعالميــة	وعشــرات	المواقــع	والمنصــات	

)24)		وحســب	وكالــة	األانضــول	فــإن	اإلعالميــن	الفلســطينين	أيتــون	يف	املرتبــة	األوىل	مــن	حيــث	عــدد	اإلعالميــن	العــرب	يف	تركيــا،	إذ	يبلــغ	
جممــوع	الفلســطينين	العاملــن	يف	قطــاع	اإلعــالم	والصحافــة	يف	تركيــا	حنــو	900	إعالمــي،	بينمــا	جــاء	يف	املراتــب	التاليــة	اإلعالميــون	املصريــون،	
النظــر	إىل:	وكالــة	األانضــول،	)08.01.2018(،	»	 العــريب.	ميكــن	 املغــرب	 مــن	دول	 فاليمنيــون،	وآخــرون	 العراقيــون	 الســوريون،	مث	 مث	
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9	:17.07.2019	الدخــول	اتريــخ	العــريب«،	اإلعــالم	عاصمــة	إســطنبول
84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%
84-%88%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%9
84%D8%A5%D8%%85%D8%A9-%D8%A7%D9%%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9
84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%B9%D9

 8A/1034272%
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الرقميــة	المختلفــة	الناشــطة	مــن	تركيــا،	علــى	فيســبوك	ويوتيــوب	وانســتغرام	وتوتيــر	
وغيرهــا.

ومــن	أهــم	المواقــع	اإللكترونيــة	التــي	تتخــذ	مــن	تركيــا	مركــزاً	لهــا،	هــاف	بوســت	
فلســطين	 بوســت،	 21،	رصــد،	ساســة	 بوســت(،	عربــي	 إلــى	عربــي	 )تحــول	

بوســت،	ســوريا	نــت،	خليــج	أون	اليــن.

وقــد	بــدأت	بالظهــور	والتشــكل	-	إلــى	جانــب	هــذه	المؤسســات	اإلعالميــة-	
»رابطــة	 أبرزهــا	 مــن	 العربــي،	 اإلعالمــي	 الوجــود	 تمثــل	 وتجمعــات	 أجســام	
الفلســطينيين«،	 اإلعالمييــن	 و«تجمــع	 الخــارج«،	 فــي	 العراقييــن	 الصحفييــن	
و«تجمــع	اإلعالمييــن	المصرييــن«،	و«بيــت	اإلعالمييــن	العــرب	فــي	تركيــا«،	
و«اتحــاد	اإلعالمييــن	األجانــب«،	و«اتحــاد	اإلعــالم	العربــي)25)«..	وغيرهــا،	
وكل	هــذه	التجمعــات	والهيئــات	مــا	هــي	إال	محاولــة	لتشــكيل	أجســام	تمثــل	
نجــاح	 مــدى	 عــن	 النظــر	 بغــض	 لكــن	 اإلعالميــة،	 والمؤسســات	 اإلعالمييــن	
أو	إخفــاق	هــذه	األجســام	فــي	مهامهــا	فإنهــا	بــال	شــك	تبقــى	جهــودا	راميــة	
إلــى	تمثيــل	جماعــي	لإلعالمييــن	والمؤسســات	اإلعالميــة	ومحاولــة	للحديــث	
باســمهم	وتمثيلهــم	ســواًء	أمــام	المؤسســات	الرســمية	التركيــة	أو	أمــام	الجهــات	

المختلفــة. والخارجيــة	 الداخليــة	

ويــرى	اإلعالمــي	الســوري	إبراهيــم	العلبــي	أن	»اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	شــهد	
اإلعــالم	 قبلــة	 إســطنبول	 وخاصــة	 تركيــا	 مــن	 جعلــت	 ازدهــار	كبيــرة،	 مرحلــة	

)25)		»احتــاد	اإلعــالم	العــريب«	يف	إســطنبول،	هــو	عبــارة	جمموعــة	إعالميــة	تضــم	أغلــب	املؤسســات	اإلعالميــة	العربيــة	العاملــة	يف	تركيــا،	أتســس	
بدايــة	عــام	2018	هبــدف	إىل	تعزيــز	التواصــل	بــن	املؤسســات	اإلعالميــة	العربيــة	يف	تركيــا	واملؤسســات	اإلعالميــة	الرتكيــة	يف	شــى	اجملــاالت،	

ويشــغل	اإلعالمــي	»خالــد	منصــور”	موقــع	املنســق	العــام	الحتــاد	اإلعــالم	العــريب.
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واإلعالمييــن	الباحثيــن	عــن	أجــواء	ينعمــون	فيهــا	بحريــة	التعبيــر،	ومقارعــة	األنظمــة	
المســتبدة	فــي	بلدانهــم.	لكــن	هــذا	االزدهــار	كان-	مــع	األســف-	مــن	الناحيــة	
الكميــة	ال	النوعيــة،	فأغلــب	وســائل	اإلعــالم	العربيــة	فــي	تركيــا	كانــت	دون	الحــد	
األدنــى	مــن	المســتوى	المهنــي	المطلــوب،	بــل	كانــت	أقــرب	إلــى	مشــاريع	غيــر	
منجزة	و«دكاكين«	ألصحابها	الذين	جلبوا	لها	الدعم	لتنطلق	آنياً	ال	لتســتمر،	
وليســتفيدوا	منهــا	ماديــاً	ال	ليبنــوا	عليهــا	اســتراتيجيات.	لهــذه	األســباب	يمكــن	
القــول	إن	هــذه	المنصــات	حققــت	أهدافهــا	إذا	كنــا	نتحــدث	عــن	األهــداف	
الشــخصية	لمموليهــا	أو	المشــرفين	عليهــا،	ولكــن	علــى	مســتوى	القضايــا	الكبــرى	
التــي	مــن	المفتــرض	بهــذه	المنصــات	أن	تعمــل	فــي	خدمتهــا	فاألمــر	يختلــف	
ويتفــاوت	مــن	مــادة	إعالميــة	إلــى	أخــرى،	ومــن	صحفــي	إلــى	آخــر،	ومــن	برنامــج	
إلــى	آخــر،	وفــي	المحصلــة	فــإن	المســتوى	العــام	كان	دون	المطلــوب	بكثيــر،	وأن	

النجــاح	كان	نســبياً	لكنــه	بالمجمــل	ضعيــف.)26)

ويوضــح	اإلعالمــي	التونســي	إبراهيــم	بوعــزي	أن	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	يعانــي	
مــن	عــدم	قدرتــه	علــى	االندمــاج	فــي	المجتمــع	التركــي،	ســيما	أن	المشــاهد	التركــي	
ال	يفتــح	أي	قنــاة	عربيــة	وال	يتفاعــل	معهــا	ألن	غالبيــة	تلــك	القنــوات	حزبيــة،	
وتتنــاول	قضايــا	محــدودة	لبلــد	معيــن،	وال	عالقــة	للمحتــوى	الــذي	تبثــه	بتركيــا،	ثــم	
إن	غالبيتها	يستخدم	لهجات	عامية	يعجز	التركي	المتقن	للعربية	الفصحى	عن	
فهمها.)27)	بينما	يرى	المستشــار	اإلعالمي	د.	نزار	حرباوي	أن	اإلعالم	العربي	
المنطلــق	مــن	تركيــا	»ال	يــزال	تقليديــاً	بدرجــة	كبيــرة،	علــى	مســتوى	المحتــوى	

)26)		العليب،	إبراهيم،	إعالمي	سوري،	مقابلة	عرب	اإلنرتنت،	التاريخ:	28.08.2019.
)27)		بو	عزي،	مرجع	سابق.
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والسياســات	التحريرية،	بل	وحتى	على	مســتوى	اإلدارة	اإلعالمية	للمؤسســات،	
وهــذا	انعكــس	علــى	مســتويات	التأثيــر	لهــذه	المؤسســات	فــي	بيئاتهــا	األصليــة،	
ورغــم	نجاحــات	فرديــة	فــي	بعــض	هــذه	القنــوات،	فإنهــا	لــم	تمتلــك	الرؤيــة	الشــاملة	
لــألداء	اإلعالمــي	الــذي	تحتاجــه	البيئــات	التــي	وفــد	منهــا	مــدراء	وأصحــاب	هــذه	
المؤسســات،	فباتــت	تتعامــل	بــردات	الفعــل	أكثــر	مــن	تعاطيهــا	مــع	متطلبــات	
تغييــر	الواقــع	الــذي	يســعون	لتغييــره	وفــق	شــعاراتهم	المرفوعــة،	فبتنــا	نــرى	االعتمــاد	
علــى	شــخصية	اإلعالمــي	أكثــر	مــن	االعتمــاد	علــى	فــرق	العمــل	حينــاً،	وأحيانــاً	
نــرى	استنســاخاً	لبرامــج	وفعاليــات	إعالميــة	لقنــوات	أخــرى	دون	وجــود	بوصلــة	

جامعــة	لهــذا	البرنامــج	أو	ذاك«.)28)

ورغــم	وجــود	بعــض	المنصــات	اإلعالميــة	العربيــة	الجيــدة	والتــي	تقــدم	محتــوًى	
مفيــداً	ومهنيــاً،	فــإن	هنــاك	الكثيــر	مــن	القنــوات	والمواقــع	التــي	تقــدم	محتــوًى	
حزبيــاً	وفئويــاً	بعيــداً	عــن	المهنيــة،	ويعتقــد	أبــو	عرقــوب	أن	مــن	مشــاكل	اإلعــالم	
العربــي	فــي	تركيــا	أنــه	يتبــع	لتيــارات	سياســية	وحزبيــة	ودول	مختلفــة،	وأنــه	فــي	
صــراع	حقيقــي،	ويعمــل	كأذرع	إعالميــة	مــن	أجــل	الفــوز	بمناكفــات	سياســية	
وإقليميــة	وليــس	الهــدف	منــه	االهتمــام	بالمعاييــر	والمبــادئ	الصحفيــة	أو	القيــام	
بــدور	الســلطة	الرابعــة	الحقيقــي	فــي	الكشــف	عــن	همــوم	النــاس	ومســاعدتهم،	
ومســائلة	الحكومــات	والمســؤولين	إال	مــا	نــدر،	ففــي	أغلبيتــه	هــو	إعــالم	عالقــات	
عامــة	وليــس	إعالمــاً	وصحافــة	حقيقيــة.	وهــذا	ال	ينفــي	وجــود	بعــض	المواقــع	
والمؤسســات	المهنيــة.	ويعتقــد	أبــو	عرقــوب	بــأن	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	ليــس	
مؤثراً	بدرجة	كافية،	ألنه	ال	يستهدف	إال	أبناء	أحزاب	وتيارات	سياسية	معينة،	

)28)		حرابوي،	مرجع	سابق.



37

اإلعالم العربي في تركيا اإلمكانات والتحديات والواقع

وتأثيــره	محصــور	فــي	فئــة	قليلــة.	وال	يعتبــر	هــذا	اإلعــالم	ناجحــاً	بشــكل	كامــل	
وإنمــا	لديــه	بعــض	النجاحــات	والكثيــر	مــن	اإلخفاقــات.)29)	ويؤكــد	الباحــث	
رامــي	الجنــدي	»أن	غالبيــة	الفضائيــات	العربيــة	بتركيــا	تركــز	فــي	برامجهــا	ونشــراتها	
اإلخباريــة	علــى	شــأنها	المحلــي	الداخلــي	فــي	المجمــل	العــام،	وبالتالــي	فــإن	

المعارضــة	لــه	والــذي	أجبرهــا	علــى	الخــروج	مــن	بالدهــا.)30)

بينمــا	يميــل	إعالميــون	آخــرون	إلــى	عــدم	اإلفــراط	فــي	جلــد	النفــس	والتقليــل	مــن	
تأثيــر	اإلعــالم	العربــي	المعــارض	فــي	تركيــا،	ودعــا	إعالمــي	عربــي	إلــى	ضــرورة	
وجــود	ثقــة	بالنفــس	لــدى	اإلعالمييــن	العــرب	فــي	تركيــا،	لكــن	هــذا	ال	يمنــع	
ضــرورة	البحــث	المتواصــل	عــن	االفضــل	والســعي	الدائــم	لتطويــر	الــذات،	ألن	
اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	مؤثــٌر	حقــاً	ولــه	صوتــه	المســموع.	واســتطرد	بــأن	هنــاك	
أنظمــًة	عربيــًة	منزعجــًة	للغايــة	ممــا	تقــوم	بــه	اآللــة	اإلعالميــة	العربيــة	فــي	تركيــا،	
مؤكــداً	أن	االنزعــاج	متبــادل	بيــن	داعمــي	بعــض	األنظمــة	وال	ســيما	بمصــر	مــن	
اإلعــالم	المعــارض	بمــا	فيــه	المنصــات	الرقميــة،	تمامــاً	كمــا	أن	هنــاك	انزعــاج	مــن	
قبــل	المعارضــة	مــن	إعــالم	األنظمــة	الــذي	يشــيطن	اآلخــر	ويهاجــم	أي	صــوت	
معــارض.	وبالتالــي	فــإن	ثمــة	نســبة	وصــول	ومســتوى	تأثيــر	عــال	لإلعــالم	العربــي	
بتركيــا،	كمــا	أن	الطــرف	اآلخــر	متابــع	لــه	ويرصــده	ويقلــق	منــه،	أي	أن	الطــرف	

اآلخــر	مرتبــك	وعاجــز	عــن	فعــل	شــيء	حيالــه،)31)	كمــا	يــرى	مراقبــون.

)29)		أبو	عرقوب،	مرجع	سابق
)30)		اجلندي،	مرجع	سابق

)31)		أكدنيز،	مراد،	مرجع	سابق.
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الفصل الخامس: نماذج نجاح 
مشــاكل	كثيــرة	 يعانــي	 تركيــا	 فــي	 العربــي	 اإلعــالم	 أن	 علــى	 المراقبــون	 يجمــع	
رؤى	 إلــى	 يحتــاج	 المهــم	 القطــاع	 هــذا	 وأن	 الحجــم،	 فــي	 وكبيــرة	 العــدد	 فــي	
واســتراتيجيات	وخطــط	علميــة	رزينــة	وموضوعيــة	مــن	أجــل	النهــوض	بــه،	لكــن	
ذلــك	ال	ينفــي	وجــود	بعــض	الجوانــب	المضيئــة	والناجحــة	للوجــود	اإلعالمــي	
العربــي	فــي	تركيــا	وتحقيقــه	بعــض	األهــداف	التــي	وجــد	مــن	أجلهــا،	وال	ينفــي	
أيضــاً	بــروز	بعــض	النمــاذج	الناجحــة	فــي	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا،	والتــي	قــد	
تكــون	منصــة	رقميــة	بســيطة	أو	برنامــج	فــي	فضائيــة،	دون	أن	يكــون	النجــاح	فــي	
القناة	بكاملها،	لكن	هذه	النجاحات	ال	تكفي	لمواجهة	إمبراطوريات	إعالمية	
خصيمــة	أو	مناِفســة،	وتفنيــد	روايتهــا	كليــاً،	ربمــا	تمكنــت	مــن	إحــداث	نــوع	مــن	
التــوازن،	بحيــث	كســرت	جــدران	االحتــكار	للروايــة	الرســمية	واخترقــت	حاجــز	
الصــوت	الواحــد،	وقدمــت	روايــة	مختلفــة	رغــم	ضعفهــا.	ربمــا	أحــد	عناصــر	القــوة	
لإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	وجــوده	الكمــي	الكبيــر	نســبياً،	إذ	ربمــا	يعتبــر	البعــض	
الكــم	الكبيــر	أيضــاً	نجاحــاً،	لكــن	النجــاح	الحقيقــي	هــو	التأثيــر	المرتبــط	بالنــوع	
أو	الكيــف،	ربمــا	للكــم	بعــض	التأثيــر	لكــن	الكيــف	هــو	األكثــر	أهميــة	وتأثيــراً.

عــن	 والتغافــل	 الــذات	 جلــد	 عــدم	 إلــى	 العــرب	 اإلعالمييــن	 بعــض	 ويدعــو	
النجاحــات	التــي	حققهــا	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	أو	التقليــل	مــن	شــأنه،	فــرّداً	
علــى	االنتقــادات	المهنيــة	التــي	ُوجهــت	لإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	رأى	اإلعالمــي	
والباحــث	اليمنــي	ياســين	التميمــي	أنــه	مــن	الممكــن	غــض	النظــر	قليــاًل	فــي	الوقــت	
الراهــن	عــن	القيــود	المهنيــة	الصارمــة	ألن	اإلعــالم	المهاجــر	لتركيــا	يخــوض	معركــة	
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مــع	أنظمــة	شــمولية	وديكتاتوريــة،	ال	تبقــي	وال	تــذر	وســيلة	فــي	التهجــم	علــى	
القيــم	والمبــادئ	والحريــات،	والشــيطنة	والتشــويه	والنيــل	مــن	اآلخــر،	فــي	ســبيل	
أن	تنتصــر	وتقضــي	علــى	الثــورات	أو	الربيــع	العربــي.	ويــرى	التميمــي	أن	اإلعــالم	
العربــي	فــي	تركيــا	إعــالم	مناضــل	ويســعى	الســتعادة	بعــض	الحقــوق	المســلوبة	
مــن	 العامــل	 العربــي	 اإلعــالم	 تمكــن	 فقــد	 لذلــك	 الديكتاتوريــة،	 األنظمــة	 مــن	
إســطنبول	مــن	إلحــاق	األذى	بالديكتاتوريــات	التــي	ترغــب	فــي	البقــاء	بــدون	
معارضــة،	ونجــح	هــذا	اإلعــالم	فــي	إعــادة	تثويــر	الشــارع	العربــي	وخلــق	تحديــات	
جوهريــة	أمــام	تلــك	األنظمــة	الديكتاتوريــة،	وفــي	فضــح	سياســاتها،	مــن	خــالل	
مشــاهداتها	المليونيــة،	وهــذه	مــن	مهــام	اإلعــالم	العربــي	الناشــط	فــي	تركيــا	التــي	
نجــح	فيهــا	أداؤهــا،	وهــو	نجــاح	يعتــز	بــه	أصحابــه	ويفتخــرون	بتحقيقــه	رغــم	

ضعــف	اإلمكانــات.)32)

ومــن	النمــاذج	التــي	حققــت	نجاحــات	الفتــة	»قنــاة	بلقيــس	الفضائيــة«	اليمنيــة	
التــي	تعمــل	فــي	تركيــا	وتعتبــر	أهــم	فضائيــة	يمنيــة	تقريبــاً،	بحيازتهــا	علــى	أعلــى	
بيــن	 بثقــة	عاليــة	 اليمنيــة	وتمتعهــا	 المنصــات	اإلعالميــة	 بيــن	 نســب	مشــاهدة	
نظيراتهــا،	كمــا	يؤكــد	القائمــون	عليهــا،)33)	إذ	أنهــا	بنيــت	منــذ	اللحظــة	األولــى	
علــى	أداء	مهنــي	جيــد،	وخضــع	طاقمهــا	لتدريــب	احترافــي	فــي	قنــاة	الجزيــرة،	
وبالتالــي	فقــد	تمكنــت	مــن	إيصــال	تلــك	الرســالة	التــي	نالــت	ثقــة	النــاس.	ورغــم	
أن	القنــاة	هــي	ابنــة	الربيــع	العربــي	فإنهــا	تتمتــع	بالحياديــة،	كمــا	يؤكــد	مديروهــا.	
فــي	 والتقديــم	اإلعالمــي	 الروايــة	 فــي	 تــوازن	 إحــداث	 مــن	 أنهــا	تمكنــت	 كمــا	

)32)		التميمي،	ايسن.	مرجع	سابق.
)33)		التميمي،	ايسن.	املرجع	نفسه.
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فضــاء	اإلعــالم	اليمنــي،	مقابــل	المنصــات	اإلعالميــة	الــي	تديرهــا	جماعــة	الحوثــي	
وخصــوم	اليمــن.	كمــا	تعتبــر	إذاعــة	مســك	فــي	إســطنبول	مــن	المنصــات	المهمــة	
التــي	احدثــت	خرقــاً	فــي	جــدار	الصمــت	اإلعالمــي	الموجــه	للعــرب	فــي	تركيــا،	
إذ	أن	اإلذاعــة	اســتطاعت	تقديــم	محتــوى	ناجحــاً	ومميــزاً	للمواطــن	العربــي	فــي	
أخــرى	 تركيــة	 أو	 عربيــة	 إعالميــة	 وســيلة	 يكــن	ألي	 لــم	 فراغــاً	 ومــألت	 تركيــا،	
لتمــأله،	فالفضائيــات	العربيــة	تهتــم	بمــا	يجــري	بالســاحة	العربيــة	والفضائيــات	
التركيــة	ال	يفهــم	أغلــب	العــرب	لغتهــا،	ومــن	هــذا	المنطلــق	فيمكــن	القــول	بــأن	
إذاعــة	مســك	نمــوذج	نجــاح	نــادر،	لكــن	إذا	نظرنــا	لدرجــة	انتشــارها	فإنهــا	تبــدو	
محبطــة	إلــى	حــد	مــا،	فعنــد	متابعــة	عــدد	مشاهدي/مســتمعي	هــذه	اإلذاعــة	عبــر	
البــث	المباشــر	لهــا	عبــر	موقــع	فيســبوك	تجــد	أن	عــدد	المشــاهدين	الحالييــن	ال	
يزيــد	عــن	100	شــخص	وقــد	ينخفــض	لـــ	15	مشــاهداً	أحيانــاً،	وهــذه	أرقــام	ال	

تتناســب	وحجــم	الجهــد	المبــذول	فــي	اإلذاعــة	زمنيــاً	وبشــرياً	وماليــاً.

األمــر	ذاتــه	ينطبــق	علــى	قنــاة	الشــرق	تقريبــاً،	فيــكاد	يكــون	برنامــج	»مــع	معتــز«	
الــذي	يقدمــه	اإلعالمــي	المصــري	معتــز	مطــر	هــو	البرنامــج	األكثــر	انتشــاراً	وشــهرة	
ومتابعــة	فــي	القنــاة،	وهــذه	حقــاً	عوامــل	نجــاح	للبرنامــج،	إذ	يــكاد	اســم	القنــاة	
يقتــرن	باســم	البرنامــج	وباســم	مقدمــه،	لكــن	إذا	نظرنــا	مــن	زاويــة	أخــرى	فــإن	بقيــة	
البرامــج	فــي	القنــاة	تقليديــة	وتنقصهــا	الحرفيــة	واإلبــداع.	وإذا	كان	برنامــج	»مــع	
معتــز«	قــد	حقــق	شــهرة	واســعة	ونســب	مشــاهدة	عاليــة	وال	ســيما	فــي	منصــات	
التواصــل	االجتماعــي	المختلفــة-	وهــذه	عوامــل	نجــاح	كمــا	أســلفنا-	إال	أنــه	عنــد	
محاكمــة	البرنامــج	محاكمــة	مهنيــة	نجــد	أنــه	قــد	أخــل	بالعديــد	مــن	شــروطها	
حياديــاً	 )إخباريــاً،	 إعالميــاً	 برنامجــاً	 مــن	كونــه	 يخــرج	 فالبرنامــج	 وقواعدهــا،	
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وموضوعيــاً(،	ليتحــول	إلــى	مــا	يشــبه	منصــة	دعائيــة	أو	منصــة	ترويــج	أيديولوجــي	
تصــب	فــي	اتجــاه	واحــد،	وتســخر	نفســها	لمهاجمــة	النظــام	بــكل	شــدة،	أي	أن	
البرامج	يتسع	لصوت	ولون	وتوجه	واحد	فقط،	وهو	كل	صوت	معارض	للنظام	
فــي	مصــر،	كمــا	أن	ثمــة	الكثيــر	مــن	االنتقــادات	التــي	وجهــت	للغــة	الخطــاب	
المســتخدمة	واألســلوب	التهجمــي	وعــدم	االلتــزام	بالمبــادئ	اإلعالميــة	والقواعــد	
المهنيــة،	عــدا	عــن	خــروج	البرنامــج	عــن	اللغــة	العربيــة	الفصحــى	لينزلــق	للهجــة	
المصريــة	الدارجــة.	وفــي	تعليقــه	علــى	هــذا	النــوع	مــن	البرامــج	قــال	اإلعالمــي	
الســوري	أحمــد	كامــل	»إن	حديــث	مذيــع	علــى	الهــواء	مباشــرة	لمــدة	ثــالث	
ســاعات	ال	يعــد	إعالمــاً،	وإنمــا	تهييجــاً	ودعايــة،	وهــو	يشــبه	إلــى	حــد	كبيــر	إع-

الم	السيســي	وإعــالم	األنظمــة«.)34)

مــن	نمــاذج	ومالمــح	النجــاح	األخــرى	لإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	»قنــاة	ســوريا«	
ومــا	تقدمــه	مــن	محتــوى	يمكــن	بســهولة	اكتشــاف	حجــم	الجهــد	المبــذول	فــي	
األراضــي	 مــن	 أطــراف	ســورية	معارضــة	 تديرهــا	 التــي	 الفضائيــة	 إنتاجــه،	وهــي	
النظــام	 فظاعــات	 مــن	 الكثيــر	 فــي	كشــف	 القنــاة	 هــذه	 نجحــت	 إذ	 التركيــة،	
ومجــازره	وجرائمــه	بحــق	المدنييــن،	وعرضــت	مــن	خــالل	السلســلة	التوثيقيــة	»يــا	
حريــة«	صــوراً	صادمــة	وقاســية	ومؤثــرة	لمــا	يجــري	فــي	ســجون	النظــام	مــن	تعذيــب	
وممارســات	وصفــت	بالوحشــية،	إذ	كشــف	البرنامــج	جــزءا	مــن	الواقــع	الــذي	لــم	
تقــم	أي	منصــة	إعالميــة	أخــرى	فــي	العالــم	بكشــفه،	هــذا	أيضــاً	يعــد	نجاحــاً،	وال	

)34)			كامــل،	أمحــد.	)26.10.2019(،	نــدوة	بعنــوان	»اإلعــالم	العــريب	يف	تركيــا	الواقــع	واآلفــاق«،	تنظيــم:	احتــاد	اإلعالميــن	األجانــب	
يف	إســطنبول.
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ســيما	حيــن	التذكــر	بــأن	ســوريا	مــا	قبــل	الثــورة	كان	يعتقــل	فيهــا	ليــس	فقــط	مــن	
يعــارض	النظــام	بالكلمــة،	بــل	يغيــب	فيهــا	كل	مــن	ُيشــك	بوالئــه	أو	مــن	ينبــس	
ببنــت	شــفه	بحــق	النظــام	ولــو	بغيــر	قصــد،	إذ	كان	اإلعــالم،	كمــا	كافــة	مؤسســات	
الدولــة،	مجــرد	أداة	تســهم	فــي	خدمــة	النظــام	وترويجــه	والحفــاظ	علــى	هيبتــه	

وديمومتــه.

هنــاك	نقطــة	جوهريــة	يغفلهــا	الكثيــرون	عنــد	الحديــث	عــن	اإلعــالم	العربــي	فــي	
تركيــا،	إذ	يتبــادر	إلــى	الذهــن	مباشــرة	لــدى	ســماع	هــذا	المصطلــح	الفضائيــات	
المصريــة	والســورية	والعراقيــة	واليمنيــة	وغيرهــا	مــن	المنصــات	اإلعالميــة	التقليديــة،	
متجاهلين	اإلعالم	الرقمي	الجديد،	الذي	تؤكد	كل	الدراسات	العالمية	المعتبرة	
بأنــه	هــو	إعــالم	العصــر	واإلعــالم	البديــل	واألكثــر	اســتخداماً	واألوســع	انتشــاراً	
وبالتالــي	األكثــر	تأثيــراً.	هــذا	الفضــاء	الجديــد	تفــوق	فيــه	الكثيــر	مــن	الناشــطين	
واإلعالمييــن	العــرب	علــى	إعــالم	الحكومــات	الرســمية،	وتفجــرت	فيــه	طاقــات	لــم	
يكــن	مــن	الممكــن	التنبــؤ	بحجمهــا	نتيجــة	لالنعتــاق	مــن	قبضــة	الرقابــة	الرســمية	
ذات	 األنظمــة	 فــإن	كانــت	 الحريــة.	 مــن	 بهامــش	 والتمتــع	 الصارمــة	 واألمنيــة	
المنطــق	التقليــدي	قــادرة	علــى	تمويــل	وضبــط	المؤسســات	اإلعالميــة	التقليديــة	
فإنهــا	عاجــزة	عــن	اإلحاطــة	بالفضــاءات	الرقميــة	التــي	ال	حصــر	لمســتخدميها	
ونشــطائها،	وإذا	كانــت	الفضائيــات	العربيــة	المهاجــرة	إلــى	تركيــا	ال	زالــت	مقيــدة	
بقيــود	البيروقراطيــة	والتمويــل	والتبعيــة	والحزبيــة	فــإن	المنصــات	الرقميــة	العربيــة	
حّلقــت	بصــورة	مثيــرة	فــي	فضــاءات	اإلعــالم	وخلقــت	أفــكاراً	وإبداعــات	أزعجــت	

األنظمــة	واســترعت	اهتمــام	مختلــف	األطــراف.
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خالصــة	القــول	إنــه	ال	يمكــن	القــول	إن	ثمــة	منصــة	إعالميــة	عربيــة	قــد	نجحــت	
لكــن	 اآلخــر،	 وأخفــق	 بعضهــا	 نجــح	 محــاوالت	 هــي	 وإنمــا	 نجاحــاً	كامــاًل،	
بالمجمــل	إذا	كان	الســؤال	هــل	نجــح	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	فــي	إحــداث	
نــوع	مــن	التــوازن	مقابــل	اآللــة	اإلعالميــة	الرســمية	الجبــارة	والضخمــة	فــي	البــالد	
العربيــة،	وتقديــم	روايــة	مختلفــة	عــن	الروايــة	الســائدة	والمدعومــة؟	فهنــاك	شــبه	
إجمــاع	علــى	ذلــك	باإليجــاب،	وهــذا	بحــد	ذاتــه	يحســب	نجاحــاً	وإن	ليــس	
كافيــا،	الســؤال	اآلخــر:	هــل	يمكــن	تطويــر	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا؟	وهــل	
يمكــن	لــه	تقديــم	محتــوى	أكثــر	نجاحــاً	ومهنيــة	وتأثيــراً؟	أيضــاً	نعــم،	لذلــك	فــإن	

كان	باإلمــكان	تحقيــق	الكثيــر	لمــاذا	القبــول	بالقليــل؟!
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الفصل السادس: خريطة اإلعالم العربي في تركيا  
جدول )2( أبرز القنوات التلفزيونية الفضائية العربية في تركيا:

البلد/	الجنسية اسم	القناة	)الفضائية(
مصر مكملين 1
مصر الشرق 2
مصر وطن 3
سوريا جسر 4
سوريا سوريا 5
سوريا حلب	اليوم 6
سوريا أورينت 7
ليبيا أحرار	ليبيا 8
ليبيا النبأ 9
ليبيا قناة	الرائد 10
العراق الرافدين 11
العراق قناة	الفلوجة  12
العراق You	TV	في	تي	يو 13
اليمن بلقيس 14
اليمن يمن	شباب 15
ليبيا الوعي	العربي 16

	--- القناة	التاسعة 17
	--- قناة	القناة 18

مالحظة:	بعض	هذه	الفضائيات	أقفلت	أبوابها	وغادرت	األراضي	التركية	ألسباب	مختلفة،	بعد	أن	
عملت	في	تركيا	لسنوات،	مثل	قناة	الرائد	الليبية.
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جدول )3( أبرز المواقع االلكترونية العربية في تركيا:
رابط	الموقعاسم	الموقع 

https://www.arabi21.comعربي	121
https://alkhaleejonline.netالخليج	أونالين2
 http://www.noonpost.com	نون	بوست3
	وكالة	طه	)وكالة	األنباء	التركية	4

العربية(
http://www.turkarab.net 

 https://arab-turkey.com	تركيا	بالعربي5
 https://www.turkeyalaan.net	تركيا	اآلن6
http://www.akhbarturkiya.comأخبار	تركيا	7
 https://www.turkey-post.net	تركيا	بوست8
 https://www.turkpress.coترك	برس9

 http://www.mekameleen.netمكملين10
 http://elsharq.orgالشرق11
 http://www.watanegypt.tvوطن12
 https://jisrtv.comجسر13
 https://www.syria.tvسوريا14
 https://orient-news.netأورينت15
 https://libyaalahrar.tvأحرار	ليبيا15
 https://alnabaa.tvالنبأ16
 https://www.arraedlg.netالرائد	)انتقلت(17
 https://www.belqees.tvبلقيس18
 https://alrafidain.org/liveالرافدين19
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 http://www.alfallujah.tvالفلوجة20
https://orient-news.net أورينت	نت23
 https://alqanat9.comالقناة	249
 http://www.alhiwar.tvالحوار25
 TRThttps://www.trtarabi.com	عربي26
https://www.miskfm.netإذاعة	مسك27

جدول )4( أبرز شركات اإلنتاج أو الخدمات اإلعالمية العربية في تركيا:
نوع	الشركة	وخدماتهااسم	الشركة 

 	قبة	ميديا1
2New	TR		آر	تي	نيو 
ريفليكشنز3

REFLECTŞONS

	اإلنتاج	المرئي	والمسموع

	ميتافورا	لإلنتاج	الفني4

Metafora	Production

	خدمات	إعالمية	وإنتاج	فني

	سكون	ميديا5

Sokoon	Media

 

 	األمير	ميديا6
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الفصل السابع: التحديات والمشاكل التي تواجه اإلعالم العربي 
في تركيا

فــي	هــذا	الفصــل	النقــدي	مــن	الدراســة	تــم	تســليط	الضــوء	علــى	أهــم	التحديــات	
التــي	يواجههــا	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	أفــراداً	ومؤسســات،	وأبــرز	المشــاكل	
المعاشــة	ســواًء	أكان	مصدرها	البيئة	والمحيط	الذي	تعمل	به	أم	مشــاكل	ذاتية	
وداخليــة،	إضافــة	إلــى	التعريــج	علــى	أخطــر	الهفــوات	واإلخفاقــات	واألخطــاء	
التــي	وقعــت	فيهــا	المؤسســات	اإلعالميــة	العربيــة	علــى	شــتى	الصعــد	كمــا	يلــي:

األول	. 1 يتعلــق	 وتحريــري،	 فني-تقنــي	 شــقان	 ولهــا	 مهنيــة:	 تحديــات 
بمحدوديــة	اإلمكانــات	التقنيــة	والمعــدات	المتوفــرة	وكفــاءة	مشــغليها،	أمــا	
المعالجــة	 وأســلوب	 والتحريــر	 والكتابــة	 الصياغــة	 بمعاييــر	 فيتعلــق	 اآلخــر	
اإلخباريــة	والصحفيــة.	ولعــرض	شــيء	مــن	التفصيــل	نقــول	إن	اإلعــالم	مهنــة،	
ولهــذه	المهنــة	معاييــر	مهنيــة	كثيــرة،	كالمصداقيــة	والموضوعيــة	واالتــزان	فــي	
الطــرح	وعــدم	الشــخصنة	وعــدم	عــرض	المــواد	المثيــرة	الزائفــة	علــى	حســاب	
المعلومــة	المفيــدة	والحقيقيــة،	يضــاف	إلــى	ذلــك	معاييــر	الصياغــة	الصحفيــة	
الســليمة	للنصــوص	واإلخــراج	الفنــي	الجميــل	وحســن	التعامــل	مــع	تقنيــات	
البــث	والمونتــاج	واإلضــاءة	واإلنتــاج	وغيرهــا.	وإذا	مــا	نظرنــا	إلــى	مخرجــات	
ومنتجات	أغلب	الوسائل	اإلعالمية	العربية	في	تركيا	نجدها	تفتقر	ألغلب	
هــذه	المعاييــر،	ونجــد	أن	أغلــب	برامجهــا	رديئــة	الجــودة،	تقليديــة	الطــرح،	
مهترئــة	األســلوب،	فتجــد	برنامجــاً	حواريــاً	تقليديــاً،	مذيعــا	مــع	ضيــف	أو	
ضيفيــن،	أغلبهــم	يشــاركون	عبــر	خدمــة	»ســكايب«،	رديئــة	الجــودة	بالطبــع،	
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بــداًل	مــن	األقمــار	الصناعيــة،	لغــة	عربيــة	ركيكــة	أو	متوســطة	فــي	كثيــر	مــن	
األحيــان،	إضافــة	إلــى	مشــاكل	اإلضــاءة	والصــوت،	واالنقطــاع	المتكــرر	
واللغــة	 المحتــوى	 ناحيــة	 مــن	 أمــا	 فنيــاً.	 هــذا	 الضيــوف،	 لمداخــالت	
اإلعالميــة	المســتخدمة	فــي	اإلعــالم	العربــي	المهاجــر	فهــي	لغــة	متحيــزة	
بشــكل	كامــل،	وهــي	عاطفيــة	وتحريضيــة	»وبكائيــة«	أكثــر	مــن	كونهــا	
علميــة	ومهنيــة	وبنائــه	وعقالنيــة	وموضوعيــة	فــي	الطــرح،	وال	ســيما	أن	
أغلــب	هــذه	الوســائل	اإلعالميــة	مــدارة	مــن	قبــل	أطــراف	عربيــة	معارضــة،	
يضــاف	إلــى	ذلــك	أن	أغلــب	ســاعات	البــث	علــى	الفضائيــات	العربيــة	فــي	
تركيــا	هــي	إمــا	برامــج	وثائقيــة	قديمــة	مســتهلكة	ومعــادة	عشــرات	المــرات	
أو	أفــالم	أو	برامــج	حواريــة	تقليديــة،	أي	أنــه	ال	يــكاد	يكــون	هنــاك	انتــاج	
جديــد	أو	ابتــكار	الفــت،	وكل	هــذا	يؤثــر	بالطبــع	بشــكل	كبيــر	علــى	نســبة	
والمتابعيــن	 المشــاهدين	 عــدد	 وعلــى	 للمؤسســة	 والفعاليــة	 المصداقيــة	
ومــدى	تعلقهــم	بهــا.	وكمــا	أشــار	د.	حربــاوي	فــي	اقتبــاس	ســابق،	فــإن	
اإلعــالم	العربــي	المنطلــق	مــن	تركيــا	»ال	يــزال	تقليديــاً	بدرجــة	كبيــرة،	وأنــه	
يفتقــر	للرؤيــة	الشــاملة	لــألداء	االعالمــي	الــذي	تحتاجــه	البيئــات	التــي	
وفِــَد	منهــا	مــدراء	وأصحــاب	هــذه	المؤسســات،	فهــي	تتعامــل	بــردة	الفعــل	
أكثــر	مــن	تعاطيهــا	مــع	متطلبــات	تغييــر	الواقــع	الــذي	يســعون	لتغييــره،	كمــا	
تعتمــد	علــى	شــخصية	اإلعالمــي	أكثــر	مــن	االعتمــاد	علــى	فــرق	العمــل،	

عــدا	عــن	استنســاخها	لبرامــج	فــي	منصــات	أخــرى	ومســتهلكة«.)35)

)35)		حرابوي،	نزار،	مستشار	إعالمي،	مقابلة	عرب	اهلاتف،	إسطنبول،	التاريخ:	29.08.2019
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تحديــات ماليــة وتمويليــة:	إن	إنشــاء	وإدارة	واســتدامة	مؤسســة	إعالميــة	. 2
ناجحــة	ومنافســة	أمــر	مكلــف	جــداً،	إذ	أن	حجــم	اإلنفــاق	المالــي	علــى	
المؤسســات	اإلعالميــة	الالمعــة	والمؤثــرة	فــي	العالــم	العربــي	مذهــل	ومنهــك	
فــي	الوقــت	ذاتــه،	فاألمــر	ال	يقتصــر	علــى	مجــرد	رواتــب	موظفيــن	وبعــض	
المعــدات،	بــل	هــو	سلســلة	متكاملــة	ومتشــعبة	مــن	االلتزامــات	والمصاريــف،	
تبــدأ	بالتراخيــص	وال	تنتهــي	بأجــور	شــركات	االنتــاج	الخارجيــة	وخدمــات	
األقمــار	الصناعيــة	وأجــور	الضيــوف	وتجهيــزات	المبانــي	والمكاتــب	فــي	
النقــل	 وتكاليــف	 الصحيــة	 وغيــر	 الصحيــة	 والتأمينــات	 المختلفــة	 الــدول	
الدولــي	والخارجــي	وغيرهــا.	وبمــا	أن	أغلــب	وســائل	اإلعــالم	العربيــة	فــي	
تركيــا	تصنــف	فــي	إطــار	اإلعــالم	المهاجــر،	أي	بمعنــى	آخــر	الهــارب	مــن	
بــالده	نتيجــة	لخالفــه	مــع	النظــام،	فــإن	إمكانياتــه	التمويليــة	تبقــى	محــدودة،	
إذ	أن	مــا	ينفــق	عليــه	ليــس	دولــة،	بــل	رجــل	أعمــال	أو	مســتثمر	أو	منظمــة	
معارضــة،	)وحتــى	إن	كانــت	دول	معينــة	تدعــم	هــذا	اإلعــالم	فــإن	مالهــا	
يكــون	مــااًل	سياســياً	وبثمــن	متفــق	عليــه(،	لذلــك	فمهمــا	بلغــت	إمكانيــات	
هــذا	المســتثمر	المهاجــر	تبقــى	محــدودة	مقارنــة	باإلمبراطوريــات	اإلعالميــة	
الضخمــة،	ولهــذا	فــإن	بعــض	وســائل	اإلعــالم	العربيــة	أقفلــت	أبوابهــا	فعــاًل	
وغادرت	تركيا،	وأوضح	مثال	عليه	هو	قناة	الرائد	الليبية،	وهناك	مؤسسات	
أخرى	تعجز	عن	تأمين	رواتب	موظفيها	بشــكل	ســلس،	وأخرى	غير	قادرة	
علــى	دفــع	أجــرة	الضيــوف	أو	انتــاج	برامــج	خارجيــة،	وهكــذا.	وبنــاء	علــى	
ذلــك	فــإن	التمويــل	يشــكل	أحــد	أبــرز	التحديــات	لإلعــالم	العربــي	المهاجــر	
فــي	تركيــا.	وفــي	هــذا	الســياق	يبيــن	مراقبــون	أن	القنــوات	العربيــة	تعانــي	مــن	
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إشــكاليات	التمويــل	كونهــا	معاِرضــة،	وبعضهــا	مرتهــن	إلــى	المموليــن،	األمــر	
الــذي	ينعكــس	علــى	تغطياتهــا	اإلخباريــة	ويســبب	لهــا	أزمــات	ماليــة	متتاليــة	

بيــن	الفينــة	واألخــرى«.)36)

متابعــة	. 3 خــالل	 مــن	 المؤهلــة«:	 الكــوادر  »نقــص  بشــرية  تحديــات 
الناشــطة	 العربيــة	 مــن	وســائل	اإلعــالم	 لعــدد	 الباحــث	 بهــا	 قــام	 شــخصية	
اإلعــالم	 وســائل	 فــي	 العامليــن	 مــن	 العظمــى	 الغالبيــة	 أن	 تبيــن	 تركيــا	 فــي	
العربيــة	فــي	تركيــا	لــم	يتلقــوا	تعليمــاً	أكاديميــاً	فــي	اإلعــالم،	ولــم	يحصلــوا	
علــى	درجــة	جامعيــة	فيــه،	كمــا	أن	قســماً	كبيــراً	منهــم	لــم	يســبق	لــه	أن	عمــل	
فــي	وســائل	إعالميــة	أخــرى،	أي	أنهــا	تجربتــه	األولــى	فــي	المجــال،	وقــد	
أحصــى	الباحــث	عــددا	مــن	األطبــاء	العامليــن	فــي	وســائل	إعــالم	عربيــة	فــي	
إســطنبول،	وكذلــك	مهندســين	زراعييــن	وأســاتذة	فــي	الشــريعة	اإلســالمية	
مــن	 وغيرهــا	 واالقتصــاد	 واإلدارة	 والرياضيــات	 الكيميــاء	 فــي	 ومختصيــن	
المجــاالت	التــي	ال	تمــت	بصلــة	لإلعــالم	ومعاييــر	المهنــة.	كل	هــذا	يؤثــر	
بالنهايــة	علــى	جــودة	األداء	اإلعالمــي	لهــذه	المؤسســات	ودرجــة	تأثيرهــا	
الــكادر	 فــإن	 ُغربــة	 تبقــى	أرض	 وفعاليتهــا	وحرفيــة	مضمونهــا.	وألن	تركيــا	
البشــري	المؤهــل	فيهــا	شــحيح	والبدائــل	محــدودة،	بصــورة	مختلــة	عمــا	لــو	
كانــت	هــذه	المؤسســة	تعمــل	علــى	أرضهــا	وبيــن	جمهورهــا	الناطــق	بلغتهــا.	
مــراد	 المرئــي	والمســموع	 ويعــرّج	صاحــب	شــركة	»ريفليكشــينز«	لإلنتــاج	
أكدنيــز	علــى	هــذه	المعضلــة،	إذ	يشــير	إلــى	أن	عــدداً	كبيــراً	مــن	غيــر	ذوي	
االختصــاص	مثــل	األطبــاء	والمهندســين	يعملــون	فــي	المؤسســات	اإلعالميــة	

)36)		اجلندي،	مرجع	سابق.
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العربيــة	فــي	تركيــا،	الفتــاً	إلــى	شــح	الكــوادر	المختصــة	وال	ســيما	قبــل	عاميــن،	
لكنــه	لفــت	إلــى	أنــه	بالتزامــن	مــع	اشــتداد	موجــة	التضييــق	علــى	قطــاع	اإلعــالم	
فــي	البــالد	العربيــة	بــدأت	بعــض	الكفــاءات	تتوافــد	علــى	تركيــا،	لكــن	هــذه	
الكفاءات	حينما	وصلت	وجدت	الســوق	مشــبعا	وممتلئ	تقريباً	بغير	ذوي	

االختصــاص،	ممــا	صعــب	عليهــا	انتــزاع	فرصــة	لهــا	مــن	بيــن	الزحــام.)37)

تحديــات التراخيــص:	تعــد	مشــكلة	التراخيــص	فــي	تركيــا	مشــكلة	حقيقيــة	. 4
تواجههــا	الكثيــر	مــن	وســائل	اإلعــالم	العربيــة،	إذ	يشــترط	القانــون	التركــي	
مــن	أجــل	منــح	ترخيــص	ألي	مؤسســة	أجنبيــة	أن	تقــوم	المؤسســة	بتوظيــف	
موظفيــن	أتــراك	مقابــل	كل	موظــف	أجنبــي	)أي	عربــي	فــي	حالتنــا(،	وهــذا	
األمــر	قــد	يبــدو	منطقيــاً	فــي	أي	مؤسســة	أخــرى	غيــر	إعالميــة،	أمــا	اإلعــالم،	
ويثقــل	 وبمــا	أنــه	يعتمــد	علــى	اللغــة	باألســاس،	فــإن	األمــر	يبــدو	منهــكاً	
كاهــل	المؤسســات	اإلعالميــة	المثقلــة	أيضــاً	بتكاليــف	ال	طاقــة	لهــا	بهــا،	إذ	
ال	حاجــة	لموظــف	ال	يجيــد	اللغــة	العربيــة	فــي	مؤسســة	إعالميــة	عربيــة	إال	
بقــدر	محــدود	وفــي	حــاالت	نــادرة،	مــع	العلــم	أن	توظيــف	أي	موظــف	تركــي	
ال	يقتصــر	علــى	منحــه	مجــرد	معــاش	فقــط،	بــل	يتعــداه	إلــى	إصــدار	تأميــن	
صحــي	وتغطيــة	تكاليفــه	ودفــع	الضرائــب،	أمــا	بالنســبة	للموظــف	األجنبــي	
فــال	بــد	مــن	إصــدار	تصريــح	عمــل	وإقامــة	ووثائــق	ومصاريــف	أخــرى	تضــاف	

إلــى	الراتــب	األساســي	الــذي	يتقاضــاه.

)37)		أكدنيز،	مراد،	صاحب	شركة	»ريفليكشينز«	لإلنتاج	املرئي	واملسموع،	مقابلة	عرب	اهلاتف،	بتاريخ:	14.09.2019
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تحديــات قانونيــة:	الحقيقــة	أن	التحديــات	القانونيــة	مرتبطــة	ارتباطــاً	وثيقــاً	. 5
بتحــدي	التراخيــص،	إذ	ال	يمكــن	فصلهــا	عــن	بعضهــا،	والقانــون	التركــي	
األراضــي	 علــى	 أجنبيــة	 إعالميــة	 مؤسســات	 تأســيس	 أو	 بافتتــاح	 يســمح	
وســائل	 مــن	 قســماً	كبيــراً	 أن	 إال	 شــروط،	 عــدة	 لذلــك	 ويشــترط	 التركيــة،	
اإلعــالم	العربيــة	لــم	تلــب	تلــك	الشــروط	القانونيــة،	عــدا	عــن	كــون	قســم	كبيــر	
جــداً	مــن	العامليــن	فــي	وســائل	اإلعــالم	العربيــة	فــي	تركيــا	يقيمــون	إقامــة	
ســياحية	فقــط،	وهــي	اإلقامــة	التــي	ال	تخولهــم	قانونيــاً	بالعمــل	فــي	تركيــا،	
العمــل	ألنهــم	ال	يمتلكــون	تصاريــح	 فــي	 ليــس	لديهــم	الحــق	قانونيــاً	 أي	
عمــل،	وتتحاشــى	مؤسســاتهم	إصــدار	تلــك	التصاريــح	تهربــاً	مــن	المصاريــف	

اإلضافيــة.

تحديات اللغة:	تتخذ	وســائل	اإلعالم	العربية	المهاجرة	إلى	تركيا	مقراً	لها	. 6
فــي	بلــد	تختلــف	لغــة	البــث	فيهــا	عــن	لغتــه،	وهــذا	يشــكل	نوعــاً	مــن	الحواجــز	
واالنعزاليــة	عــن	المجتمــع	الــذي	تعيــش	فيــه،	وال	ســيما	أن	قســماً	كبيــراً	مــن	
اإلعالمييــن	العــرب	العامليــن	فــي	تركيــا	ال	ينطقــون	لغتهــا	وال	يجــدون	ســهولة	
فــي	التواصــل	مــع	المجتمــع	األجنبــي	الــذي	يحيــط	بهــم،	يضــاف	إلــى	ذلــك	
أن	الشاشــة	العربيــة	بحاجــة	لناطقيــن	باللغــة	العربيــة،	وهــو	أمــر	ليــس	باليســير	
فــي	بلــد	ال	يعــرف	تلــك	اللغــة،	لذلــك	فهنــاك	صعوبــة	فــي	الوصــول	إلــى	
ضيــوف	مناســبين	إلحضارهــم	لالســتوديوهات	التلفزيونيــة	العربيــة،	مــا	يضطــر	
هــذه	الشاشــات	إمــا	لتكــرار	ذات	الضيــوف	العــرب-	محــدودي	العــدد-	
مــرات	ومــرات،	وهــذا	أمــر	ممــل،	وإمــا	الســتضافة	ضيــوف	مــن	بــالد	أخــرى	

عبــر	خدمــات	ســكايب	وأخواتهــا	رديئــة	الجــودة.
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االغتــراب:	ولالغتــراب	شــقان،	األول	االغتــراب	عــن	الميــدان	العربــي	فهــذه	. 7
المؤسســات	اإلعالميــة	المالحقــة	مــن	قبــل	األنظمــة	العربيــة	ليســت	فــي	
الميــدان،	وال	تختلــط	مــع	الشــارع	مباشــرة،	وليــس	لهــا	مراســلين	علنييــن	
التنقــل	بحريــة	ونقــل	األخبــار	والتطــورات	مــن	الشــارع	فضــاًل	 يســتطيعون	
عــن	عــدم	قدرتهــم	علــى	الوصــول	لمراكــز	صنــع	القــرار	ومؤسســات	الدولــة،	
واالغتــراب	عــن	الميــدان	هــذا	وعــدم	التواجــد	علــى	األرض	يؤثــر	بشــكل	
ســلبي	وكبيــر	علــى	المصداقيــة	وقــوة	والتأثيــر	عنــد	المشــاهد،	فقناتــي	الشــرق	
المصــري	 الشــأن	 تنــاول	 تريــدان	 حينمــا	 المثــال،	 ســبيل	 علــى	 ومكمليــن	
باعتبارهمــا	مصريتيــن،	تنقــالن	إمــا	عــن	وكاالت	األنبــاء	العالميــة،	وإمــا	عــن	
مواطنيــن	عادييــن	تقدمهــم	علــى	أنهــم	شــهود	عيــان	أو	مصــادر	خاصــة،	مــع	
ضــرورة	إخفــاء	هويتهــم،	وإمــا	مــن	خــالل	متابعــة	هــذه	القنــوات	للتصريحــات	
الرســمية	للســلطات	لمصــر	وتناولهــا	بالنقــد	والــرد	والتشــريح	والجلــد.	أمــا	
الشــق	الثانــي	مــن	االغتــراب	فهــو	االغتــراب	عــن	المجتمــع	التركــي	الــذي	
تتواجــد	بينــه	وتعمــل	فــي	أرضــه،	وذلــك	نتيجــة	لحاجــز	اللغــة	أحيانــاً،	وعــدم	
نســج	عالقــات	وطيــدة	مــع	شــتى	المؤسســات	التركيــة	ذات	العالقــة	أحيانــاً	
التركــي	كونهــا	مختصــة	 أخــرى،	ولعــدم	تغطيــة	هــذه	المؤسســات	للشــأن	
بشــؤون	بالدهــا	األصليــة	أساســاً.	وفــي	هــذا	الســياق	يقــول	محمــد	دحــام،	
مديــر	مؤسســة	خدمــات	إعالميــة	فــي	تركيــا،	إن	»مــن	أبــرز	التحديــات	التــي	
تواجــه	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	عمومــاً	شــح	المصــادر	اإلخباريــة	وانكمــاش	
الحــزب	الحاكــم	عــن	التواصــل	مــع	المؤسســات	اإلعالميــة	العربيــة،	أي	أن	
هنــاك	نــوع	مــن	العزلــة	يعيشــها	اإلعــالم	العربــي،	إذ	ال	توجــد	اجتماعــات	
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ولقاءات	مع	مســؤولين	في	الحزب	الحاكم	لتقييم	األحداث	التي	تشــهدها	
الســاحات	المحليــة	واإلقليميــة	والدوليــة،	يضــاف	إلــى	ذلــك	رفــض	الســماح	
فــي	 الداخليــة	 األحــداث	 بعــض	 بتغطيــة	 العربيــة	 اإلعالميــة	 للمؤسســات	
تركيــا،	مثــال	علــى	ذلــك	مــا	حــدث	ليلــة	االنتخابــات	المحليــة	فــي	الحــادي	
والثالثيــن	مــن	آذار	2019،	إذ	توجهنــا	لمتابعــة	كلمــة	الرئيــس	أردوغــان	
فيمــا	يعــرف	بخطــاب	الشــرفة،	لكــن	لــم	يســمح	لنــا	بالدخــول	والتغطيــة،	
علمــا	بأننــا	نحمــل	بطاقــات	اعتمــاد	رســمي	مــن	دائــرة	االتصــال	فــي	البــالد،	

األمــر	الــذي	صعــب	علينــا	التغطيــة	كثيــراً«.)38)

ثــالث	. 8 نـَُعــد	 حيــن	 فــي	 اإلعالميــة:	 آلتــه  وضخامــة  الخصــم  شراســة 
فضائيــات	مصريــة	ناشــطة	فــي	تركيــا	نجــد	فــي	المقابــل	أســطواًل	إعالميــاً	
ضخمــاً	يضــم	مئــات	القنــوات	العاملــة	علــى	أرض	مصــر،	المؤيــدة	للنظــام	
فــي	مصــر	أو	المرضــي	عنهــا،	وهــذه	اإلمبراطوريــات	اإلعالميــة	الضخمــة	
التــي	ينفــق	عليهــا	مالييــن	الــدوالرات	ســواء	مــن	قبــل	الســلطة	نفســها	أو	مــن	
قبــل	أركان	النظــام	وأثريائــه	والجهــات	المنتفعــة	مــن	الوضــع	القائــم،	موجهــة	
بشــكل	مباشــر	للمواطــن	المصــري	لدرجــة	ال	تــكاد	تتــرك	مجــااًل	ألي	جهــة	
إعالميــة	جديــدة	كــي	تدخــل	علــى	الســاحة	وتخاطبــه،	ولذلــك	فــإن	محاولــة	
الجارفــة،	 اإلعالميــة	 التيــارات	 هــذه	 منافســة	 »الجئــة«	 إعالميــة	 وســائل	
والمدعومــة	سياســياً	وقانونيــاً	وماليــاً	وفنيــاً	تبــدو	شــبه	مســتحيلة،	كمــا	أن	
الوصــول	للمواطــن	المصــري	مــن	بيــن	هــذا	الزحــام	اإلعالمــي	الكثيــف	ليــس	
بالمهمــة	الســهلة،	وال	ســيما	فــي	ظــل	اإلمكانيــات	الضحلــة	التــي	ذكرناهــا	

)38)		دحام،	حممد،	مدير	مؤسسة	خدمات	إعالمية،	مقابلة	عرب	اهلاتف،	أنقرة،	التاريخ:	01.09.2019
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أعــاله،	ويشــير	دحــام	إلــى	تحــدي	»اإلعــالم	المضــاد«	المدعــوم	مــن	دول	
خليجيــة،	مؤكــداً	أنــه	مؤثــر	مقابــل	اإلعــالم	الناشــط	فــي	تركيــا،	و	ال	ســيما	
اإلعــالم	المرئــي	و	شــبكات	التواصــل	االجتماعــي.)39)	لكــن	هــذا	ال	يعنــي	
أن	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	لــم	يحــدث	خرقــاً	أو	تأثيــراً،	بــل	نجــح	فــي	
تشــكيل	جمهــوره	وتوجيــه	رســالة	مغايــرة	لتلــك	الرســالة	الرســمية	أو	القريبــة	
منهــا.	المثــال	المصــري	ينطبــق	علــى	بقيــة	الوســائل	اإلعالميــة	العربيــة	العاملــة	

فــي	تركيــا،	ســواء	أكانــت	يمنيــة	أو	ســورية	أو	عراقيــة	أو	ليبيــة.

االســتغالل:	مــن	المعــروف	أن	قســماً	كبيــراً	مــن	اإلعالمييــن	العامليــن	فــي	. 9
تركيــا	هــم	ممــن	تقطعــت	بهــم	الســبل،	أو	المالحقيــن	مــن	ســلطات	بالدهــم	
وأنظمتهــا،	وقســم	كبيــر	دفعتــه	الحاجــة	للعمــل	بــأي	وســيلة،	األمــر	الــذي	
شــجع	بعــض	أربــاب	العمــل	ومــدراء	بعــض	وســائل	اإلعــالم	علــى	تشــغيل	
هــؤالء	اإلعالمييــن	بأجــور	بخســة	مســتغلين	حاجتهــم	لتوفيــر	مصــدر	دخــل	
لهــم	ولعوائلهــم،	وعــدم	اســتواء	واســتقرار	أوضاعهــم	القانونيــة	والرســمية	فــي	
البــالد،	رغــم	أن	بعــض	هــؤالء	اإلعالمييــن	مــن	المحترفيــن	والذيــن	ال	يشــق	
لهــم	غبــار.	لكــن	مــن	الواضــح	فــي	الوقــت	ذاتــه	أن	بعــض	أربــاب	العمــل	
يوظفــون	مــن	غيــر	ذوي	االختصــاص	فــي	مجــال	اإلعــالم	حرصــاً	علــى	دفــع	
أجور	أقل.	ويرى	باحثون	أن	الوفرة	الكبيرة	في	أعداد	العاملين	في	اإلعالم	
قــد	»أضــرت	بجانــب	هــام	هــو	جــودة	الراتــب	الممنــوح	لهــذه	الكــوادر	مــن	
المؤسســات	اإلعالميــة	فــي	تركيــا،	فتَعــرََّض	الوجــود	اإلعالمــي	إلــى	مبــدأ	
العــرض	والطلــب،	فانخفضــت	رواتــب	اإلعالمييــن	إلــى	مــا	يقــرب	مــن	الثـُلُــث	

)39)		دحام،	مرجع	سابق.
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فــي	إطــار	المؤسســات	اإلعالميــة	العربيــة«)40).

تدهــور قيمــة الليــرة التركيــة واشــتعال األســعار فــي البــالد:	عاشــت	. 10
الليــرة	التركيــة	منــذ	عــام	2012	اضطرابــات	فــي	ســعر	صرفهــا	وتقلبــات	غريبــة	
الليــرة	التركيــة	عــام	 الــدوالر	األمريكــي	مقابــل	 وخطيــرة،	فبينمــا	كان	ســعر	
2011	حوالــي	1.6،	تراجعــت	الليــرة	ليصبــح	ســعر	الــدوالر	مقابلهــا	أكثــر	
مــن	7	ليــرات	للــدوالر	الواحــد	فــي	عــام	2019،	وهــذا	يعنــي	أن	الموظــف	
العــادي	الــذي	كان	يتقاضــى	مــا	يعــادل	ألــف	دوالر	بالليــرة	التركية-علــى	
سبيل	المثال-	قد	خسر	ثالثة	أرباع	راتبه	فقط	بهبوط	سعر	العملة	ليصبح	
راتبــه	الجديــد	حوالــي	250	دوالر،	ومــن	كان	يحصــل	علــى	مــا	يعــادل	ألفــي	
دوالر	فــي	ذلــك	العــام	بــات	اليــوم	يحصــل	علــى	نحــو	500	دوالر	فقــط،	
وبينمــا	رافــق	هــذا	الهبــوط	الحــاد	اشــتعال	فــي	األســعار	علــى	شــتى	الصعــد،	
فــإن	األجــور	لــم	ترتفــع	إال	ارتفاعــاً	هامشــياً	ضعيفــاً	ال	يتناســب	واألســعار	
اإلعالميــون	 فيهــم	 بمــن	 تركيــا	 فــي	 المقيميــن	 األجانــب	 لكــن	 الجديــدة،	
العــرب	كانــوا	أكبــر	ضحايــا	هــذه	التقلبــات	فــي	ســعر	صــرف	الليــرة	وأكثــر	
المتضرريــن	مقارنــة	مــع	المواطنيــن	األتــراك،	فمــن	كان	بحاجــة	ألقــل	مــن	
ألفــي	ليــرة	تركيــة	عــام	2011	كــي	يرســل	مبلــغ	ألــف	دوالر	ألهلــه	فــي	مصــر	
مثــاًل،	بــات	اليــوم	بحاجــة	لنحــو	6	آالف	ليــرة	كــي	يرســل	نفــس	المبلــغ	عــام	
2019،	وقــد	أثــر	هــذا	الوضــع	تأثيــراً	ســلبياً	كبيــراً	علــى	معيشــة	الصحفييــن	
وأوضاعهــم	الماليــة،	إذ	يقــول	د.	بوعــزي	إن	»تهــاوي	قيمــة	الليــرة	بشــكل	

)40)		اجلنــدي،	رامــي،	)19.07.2018(،	»اإلعــالم	العــريب	يف	تركيــا..	واقــع	مبعثــر	يف	بيئــة	قوميــة«،	جملــة	الصحافــة،	اتريــخ	الدخــول:	
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/521 أنظــر:	 	،18.08.2019
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متواصــل	يعــد	مــن	أبــرز	المشــاكل	التــي	واجههــا	اإلعالميــون	العاملــون	فــي	
تركيــا،	بحيــث	»تتبخــر«	مرتباتهــم	وأرصدتهــم	إذا	كانــت	بالليــرة	التركيــة«.)41) 

مــن	المهــم	فــي	هــذا	الســياق	التأكيــد	علــى	أن	كل	هــذه	التحديــات	مرتبطــة	
ببعضهــا	البعــض،	لدرجــة	يصعــب	الفصــل	بينهــا،	فعلــى	ســبيل	المثــال	نقــص	
الكــوادر	البشــرية	المؤهلــة	مرتبطــة	بشــكل	مباشــر	بالغربــة	واالغتــراب	عــن	الميــدان	
العربــي،	واالغتــراب	مرتبــط	بحاجــز	اللغــة،	كمــا	أن	الضعــف	المهنــي	ونقــص	
المعــدات	مرتبــط	بأزمــة	التمويــل	وتوفيــر	مصــدر	اإلنفــاق،	وضعــف	الموازنــة	أيضــاً	
يؤثــر	علــى	تشــغيل	موظفيــن	بشــكل	قانونــي	والحصــول	علــى	التراخيــص	الالزمــة	
مــن	الدولــة	المضيفــة،	وهكــذا،	فالتحديــات	الســابقة	مرتبطــة	ببعضهــا	البعــض.

ويلخــص	أبــو	عرقــوب	أبــرز	المشــكالت	التــي	تواجــه	اإلعالمييــن	العــرب	فــي	تركيــا	
بمشــكالت	اإلقامــة	المتكــررة،	وتغييــر	القوانيــن	التركيــة	بشــكل	مرتبــك	و«غيــر	
حكيــم«	إضافــة	إلــى	انخفــاض	نســبة	فــرص	العمــل	وانخفــاض	األجــور	نتيجــة	
لكثــرة	أعــداد	العامليــن	فــي	قطــاع	اإلعــالم،	كمــا	ال	تــزال	اللغــة	التركيــة	تشــكل	
أهــم	حاجــز	لألجانــب	فــي	تركيــا	وتمنــع	اندماجهــم	فــي	المجتمــع	التركــي،	لكــن	
ربمــا	أخطــر	مــا	لفــت	االنتبــاه	إليــه	أبــو	عرقــوب	هــو	قضيــة	التصنيفــات	السياســية	
الجاهزة	والمســبقة	لكل	من	يوجد	أو	يقيم	في	إســطنبول	تركيا،	إذ	يصنف	على	

أنــه	معــارض	أو	مؤيــد	لتيــارات	إســالمية	وعضــو	فيهــا.)42)

)41)		بوعزي،	إبراهيم،	إعالمي	وأكادميي	تونسي،	مقابلة	عرب	اإلنرتنت،	الدوحة،	التاريخ:	30.08.2019
)42)		أبو	عرقوب،	مرجع	سابق.



58

اإلعالم العربي في تركيا اإلمكانات والتحديات والواقع

توصيات واقتراحات
					بعد	كل	هذه	المعطيات	التفصيلية	السابقة،	خلص	الباحث	إلى	عدد	من	
التوصيــات	التــي	يمكــن	لهــا	أن	تؤســس	أرضيــة	للنهــوض	بواقــع	اإلعــالم	العربــي	
فــي	تركيــا	وتطويــره	والتحســين	مــن	أدائــه	وحــل	المشــاكل	األساســية	التــي	يعانيهــا	
مؤسســات	وأفــراداً،	وقــد	حــاول	الباحــث	بلــورة	هــذه	التوصيــات	واالقتراحــات	
علــى	 إضافــة	العتمــاده	 ومتابعاتــه،	 الموضوعــي	 تحليلــه	 مــن	خــالل	 والحلــول	
عــدد	مــن	المقابــالت	مــع	إعالمييــن	عــرب	فــي	تركيــا،	فعلــى	ســبيل	المثــال	يــرى	
الصحفــي	الســوري	إبراهيــم	العلبــي	أنــه	يمكــن	النهــوض	بمســتوى	اإلعــالم	العربــي		
فــي	تركيــا	مــن	خــالل	التخلــي	الصــادق	والتــام	عــن	مــا	وصفــه	بـــ	»عقليــة	الدكاكيــن	
خدمــة	 وليــس	 والممــول	 الداعــم	 إلقنــاع	 تهــدف	 التــي	 الربحيــة«،	 والمشــاريع	
أهــداف	كبــرى	وقضايــا	عادلــة،	ولفــت	العلبــي	إلــى	ضــرورة	أن	يكــون	التخطيــط	
قــرون	ال	لســنوات	معــدودة،	 لعقــود	وربمــا	 تــدوم	 لمؤسســة	إعالميــة	 تخطيطــاً	
وهــذا	يعنــي	المأسســة	واإلدارة	وتقديــم	االحتــراف	كشــرط	أساســي	فــي	التوظيــف	

والترفيــع.

أما	اإلعالمي	التونسي	إبراهيم	بوعزي،	فاقترح	أن	يتم	إشراك	اإلعالميين	األتراك	
فــي	صناعــة	المحتــوى	فــي	اإلعــالم	العربــي	لتطويــره،	وعــدم	االكتفــاء	باالســتفادة	
مــن	المحترفيــن	األتــراك	فــي	الجانــب	التقنــي	فقــط.	بينمــا	ويــرى	إعالمــي	لبنانــي	
أن	اإلعــالم	العربــي	فــي	إســطنبول	يحتــاج	أمريــن	أساســيين،	األول:	اســتقرار	فــي	
التمويــل،	ألن	هنــاك	مشــكلة	حقيقيــة	لــدى	مثــل	هــذه	المؤسســات،	تؤثــر	علــى	

األمــن	الوظيفــي	لإلعالمييــن	والعامليــن	فيهــا،	ويؤثــر	علــى	ثقتهــم	بهــا.
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والثاني:	أن	تتولى	إدارة	اإلعالم	العربي	في	تركيا	شــخصيات	مهنية	وذات	خبرة	
إعالمية	وليســت	شــخصيات	عالقات	عامة.

أمــا	المستشــار	اإلعالمــي	الفلســطيني	نــزار	حربــاوي	فأكــد	علــى	ضــرورة	اعتمــاد	
القائميــن	علــى	المؤسســات	اإلعالميــة	العربيــة	فــي	تركيــا	سياســة	إعالميــة	ضابطــة	
لــكل	قنــاة	مــن	هــذه	القنــوات،	بمــا	يخــدم	آمــال	وتطلعــات	شــعوب	الــدول	التــي	
وفدوا	منها،	بما	يعنيه	ذلك	االعتماد	على	الخبراء	في	ترسيم	السياسات	العامة	
والقواميــس	اإلعالميــة	الخاصــة	بهــا	وسياســات	تطويــر	الــكادر	وصناعــة	النجوميــة	
اإلعالمية	لجيل	مبدع	جديد	يســهم	في	التأثير	المنشــود.	في	حين	رأى	محمد	
دحــام،	وهــو	صاحــب	شــركة	خدمــات	إعالميــة	فــي	تركيــا،	أنــه	لتطويــر	اإلعــالم	
البــد	مــن	مواكبــة	التطــور	التكنولوجــي	وتطويــر	المحتــوى،	وتمكيــن	اإلعالميــن	
مــن	التعمــق	أكثــر	فــي	الملفــات	الكثيــرة	التــي	تهــم	تركيــا	مثــل	ملفــات	ســوريا	

والعــراق	واليمــن	وليبيــا	واألهــم	مــن	ذلــك	القضيــة	الفلســطينية.

وهكذا	يمكن	تلخيص	التوصيات	بالنقاط	المختصرة	التالية:

ضــرورة	تبنــي	اســتراتيجيات	إعالميــة	واضحــة	وخطــط	بنــاءة	واالبتعــاد	عــن	. 1
العمل	العشــوائي	والشــعبوي	والعاطفي	وعن	أســلوب	الشــعارات	والشــخصنة	

والتجريــح.

ضــرورة	تقديــم	الكفــاءة	والمهنيــة	علــى	االنتمــاء	واأليديولوجيــا،	أي	ال	بــد	أن	. 2
يكــون	معيــار	التوظيــف	هــو	المهنيــة	اإلعالميــة	وليــس	العضويــة	فــي	حــزب	

أو	جماعــة	مــا.
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ضرورة	أن	يدير	المؤسسات	اإلعالمية	أشخاص	مهنيون	ومتمرسون	وذوي	. 3
نظرة	ثاقبة	على	األحداث	والمســتجدات،	أشــخاص	يجمعون	بين	مجالي	

اإلدارة	واإلعالم،	إذ	ال	يكفي	أحد	المجالين	دون	اآلخر.

ضــرورة	حــل	مشــكلة	التمويــل،	وعتــق	اإلعــالم	مــن	المــال	السياســي،	وعــدم	. 4
افتتــاح	المزيــد	مــن	الوســائل	اإلعالميــة	العربيــة	دون	ضمــان	وجــود	مصــدر	
تمويلي	مســتقل،	قوي،	مســتمر،	ومســتعد	للســير	حتى	نهاية	الطريق	بدافع	
مبدئــي	ال	ربحــي	أو	ذي	شــروط	سياســية،	وهــذا	شــرط	صعــب	التحقــق،	إذ	
أن	المشــكلة	التمويليــة	تــكاد	تكــون	المشــكلة	المشــتركة	بيــن	جميــع	وســائل	

اإلعــالم	العربيــة	فــي	إســطنبول.

هــذه	. 5 بيــن	 ينســق	 وفعــال،	 موحــد	 عربــي	 إعالمــي	 جســم	 خلــق	 ضــرورة	
المنصــات	المختلفــة،	وينظــم	عملهــا	ويدافــع	عنهــا	وعــن	حقــوق	العامليــن	

المختلفــة. واألطــراف	 التركيــة	 الحكومــة	 أمــام	 ويمثلهــا	 فيهــا،	

ضــرورة	أن	يقــوم	هــذا	الجســم	اإلعالمــي	المقتــرح	بحــل	المشــاكل	القانونيــة	. 6
للمؤسســات	العربيــة	ولإلعالمييــن	الذيــن	ال	زالــوا	يعملــون	باإلقامــة	الســياحية	
وبــال	إذن	عمــل،	مــع	ضــرورة	الســعي	للحصــول	علــى	بطاقــة	الصحافــة	التركيــة	

ذات	المميــزات	الكبيــرة	والجيــدة.

ال	بــد	مــن	تطويــر	محتــوى	وشــكل	اإلعــالم	العربــي	العامــل	فــي	تركيــا،	وهــذه	. 7
المهمــة	تقــع	علــى	عاتــق	اإلعالمييــن	ومديــري	المؤسســات	فــي	الوقــت	عينــه،	
بــد	مــن	أفــكار	إبداعيــة	وبرامــج	مبتكــرة	وغيــر	تقليديــة	أو	مكــررة،	 إذ	ال	
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وفــي	الوقــت	ذاتــه	االســتخدام	األمثــل	للتقنيــات	والتحســينات	التكنولوجيــة	
المتاحــة.

ضــرورة	االندمــاج	فــي	المجتمــع	التركــي	وتعلــم	لغتــه	ونســج	عالقــات	مــع	. 8
مؤسســاته	المختلفــة،	ســواًء	أكانــت	رســمية	أو	مجتمعيــة،	إذ	ال	يعقــل	أن	

يعيــش	الصحفــي	معــزواًل	عــن	محيطــه	وكذلــك	المؤسســة.

ضــرورة	االبتعــاد	عــن	المناطقيــة	والتقســيمة	الجغرافيــة،	وأن	يضــع	الصحفــي	. 9
والمؤسســة	اإلعالميــة	نصــب	عينيهمــا	القضايــا	العربيــة	الكبــرى	والجوهريــة	
والحاجــات	الملحــة،	وال	مانــع	فــي	التخصــص	فــي	قضايــا	وطنيــة	لكــن	دون	

التحييــز	لحــزب	أو	جماعــة،	ودون	إقصــاء	لآلخريــن	وشــيطنتهم.

األخالقيــة	. 10 المهنيــة	 المبــادئ	 عــن	 ثمــن	 بــأي	 الصحفــي	 يتخلــى	 أاّل	
أثنــاء	ممارســته	للمهنــة،	مــن	المصداقيــة	والموضوعيــة	واألمانــة	فــي	النقــل،	
وعــدم	الشــخصنة	أو	التهجــم،	واالبتعــاد	عــن	أســلوب	التضليــل	الهــادف	

وغيرهــا. المشــاهدات	 نســب	 وزيــادة	 لالســتعراض	
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نتيجة وخاتمة
باتــت	وجهــة	مركزيــة	ومهمــة	للكثيــر	مــن	اإلعالمييــن	 القــول	إن	تركيــا	 يمكــن	
ومؤسســات	اإلعــالم	العربــي،	لكــن	فــي	الوقــت	ذاتــه	واضــح	أن	وجــود	اإلعــالم	
العربــي	فيهــا	هــو	وجــود	اضطــراري	فــي	غالبــه،	أي	وجــود	مرتبــط	بأزمــة	ربمــا	
شــتى	 فــي	 الجديــدة«	 »تركيــا	 أهميــة	 ينكــر	 ال	 هــذا	 لكــن	 بزوالهــا،	 يتغيــر	
القطاعــات	ومنهــا	اإلعــالم.	إذ	تدفــق	إلــى	تركيــا	خــالل	العقــد	األخيــر	اآلالف	
مــن	الصحفييــن	واإلعالمييــن	العــرب،	إضافــة	إلــى	العشــرات	مــن	المؤسســات	
اإلعالميــة	والمنصــات	الرقميــة	النشــيطة.	ويمكــن	القــول	إن	الســبب	الرئيســي	
لهجــرة	اإلعــالم	واإلعالمييــن	العــرب	لتركيــا	لــه	شــقين	أساســيين،	همــا	االســتقرار	
السياســي	واألمنــي	ثــم	هامــش	الحريــة	المتــاح،	وتحــت	هذيــن	العنصريــن	تنــدرج	
الكثيــر	مــن	التفاصيــل.	فتركيــا	شــكلت	بــال	شــك	أرضيــة	خصبــة	وحاضنــة	مهمــة	
إلعــالم	عربــي	ذي	رؤيــة	جديــدة	مختلفــة،	قــادر	علــى	العمــل	بحريــة	فقدهــا	فــي	
موطنــه	األصلــي،	وذلــك	بمــا	تتمتــع	البــالد	بــه	مــن	تطــور	مــادي	واســتقرار	أمنــي	

وسياســي	وهامــش	حريــة	عــال.

وقــد	تمكــن	اإلعــالم	العربــي	خــالل	هــذه	المرحلــة	مــن	إحــداث	خــرق	فــي	الروايــة	
المنصــات	 فــي	 الســائدة	 تلــك	 عــن	 مختلفــة	 روايــة	 وتقديــم	 العربيــة،	 الرســمية	
المدعومــة	مــن	الحكومــات	واألنظمــة،	أي	أنــه	قــد	أحــدث	نوعــا	مــن	التــوازن	أمــام	
ترســانة	اإلعــالم	الرســمي	أو	المضــاد،	وكســر	احتــكاره	للكلمــة،	وحطــم	جــدار	
الصــوت	األوحــد.	لكــن	بالتقييــم	الموضوعــي	المهنــي	فــإن	هنــاك	شــبه	إجمــاع	بيــن	
المســتطلعة	آراءهــم	والمراقبيــن	علــى	أن	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	ضعيــف	تمويــاًل	
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ومضمونــاً	ومظهــراً،	وأنــه	تحــت	المســتوى	المطلــوب،	ويفشــل	فــي	تقديــم	البديــل	
اإلعالمــي	الحقيقــي	الــذي	وجــد	ألجلــه.	إذ	يجمــع	المراقبــون	علــى	أن	اإلعــالم	
العربــي	فــي	تركيــا	يعانــي	مشــاكل	كثيــرة	فــي	العــدد	وكبيــرة	فــي	الحجــم،	وأن	هــذا	
القطــاع	المهــم	يحتــاج	إلــى	رؤى	واســتراتيجيات	وخطــط	علميــة	رزينــة	وموضوعيــة	
مــن	أجــل	النهــوض	بــه،	ويحتــاج	إلــى	االلتــزام	بقواعــد	المهنــة	وأخالقياتهــا،	كمــا	
يحتــاج	إلــى	الرفــع	مــن	مســتوياته	الفنيــة	والتقنيــة	والتحريريــة،	والســمو	بمســتويات	
الكــوادر	العاملــة	بــه،	وال	ســيما	بعــد	تطفــل	المئــات	مــن	غيــر	ذوي	االختصــاص	

علــى	المهنــة	اإلعالميــة.

لكــن	التحديــات	الجســيمة	والمشــاكل	الكثيــرة	التــي	يعانيهــا	اإلعــالم	العربــي	فــي	
تركيــا	عمومــا	ال	تنفــي	وجــود	وبــروز	بعــض	النمــاذج	الناجحــة،	قــد	يكــون	ذلــك	
النجــاح	منصــة	رقميــة	بســيطة	أو	برنامــج	فــي	فضائيــة،	وال	يشــترط	أن	تكــون	
قنــاة	 الــذي	تقدمــة	 المؤسســة	بكاملهــا	ناجحــة،	فنجــاح	برنامــج	»يــا	حريــة«	
»ســوريا«	ال	يعنــي	نجــاح	كاملــة	القنــاة	وكافــة	برامجهــا،	والنجــاح	النســبي	لبرنامــج	
للقنــاة،	فهــي	 النجــاح	الكامــل	 قنــاة	الشــرق	أيضــاً	ال	يعنــي	 فــي	 »مــع	معتــز«	
نجاحــات	نســبية	إذاً.	لكــن	هــذه	النجاحــات	ال	تكفــي	لمواجهــة	إمبراطوريــات	

إعالميــة	خصيمــة	أو	منافســة،	منظمــة	وذات	تمويــل	بأرقــام	فلكيــة.

تواجهــه	 التــي	 والتحديــات	 تركيــا	 فــي	 العربــي	 اإلعــالم	 مشــاكل	 وتتلخــص	
بالتحديــات	المهنيــة	والتمويليــة	والقانونيــة	والفنيــة	والتقنيــة	والبشــرية،	عــدا	عــن	
غيــاب	الرؤيــة	واالســتراتيجيات	اإلعالميــة	أو	ضعفهــا	الشــديد،	ورغــم	أن	معالجــة	
مشــاكل	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	والنهــوض	بواقعــه	ال	يبــدو	مســألة	صعبــة،	إال	
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أن	الكثيــر	مــن	المراقبيــن	يعربــون	عــن	تشــاؤمهم	مــن	ذلــك،	ألن	المحــرك	األول	
لهــذه	المؤسســات	اإلعالميــة	هــو	المــال،	والمــال	الــذي	يتحكــم	فيهــا	كلــه	مــال	
سياســي	بامتيــاز،	)43)	كمــا	أن	هنــاك	إخفاقــات	ومشــاكل	واضحــة	ال	يختلــف	
عليهــا	اثنــان،	ال	بــد	مــن	تجاوزهــا	وحلهــا،	إذ	يمكــن	بحلهــا	تغييــر	واقــع	اإلعــالم	

العربــي	فــي	تركيــا	بصــورة	مقبولــة	ومتزنــة	إلــى	حــد	كبيــر.

ويــرى	الباحــث	أن	العالميــن	العربــي	والتركــي	لــم	يتمكنــا	حتــى	اليــوم	مــن	مخاطبــة	
الفعالــة	 االســتراتيجية	 لغيــاب	 نتيجــة	 ومؤثــرة،	 فعالــة	 بصــورة	 البعــض	 بعضهمــا	
القــادرة	علــى	تقديــم	كل	طــرف	لآلخــر	بصــورة	 والمنصــات	اإلعالميــة	القويــة	
والشــائعات	 المغالطــات	 مــن	 الكثيــر	 ثمــة	 تــزال	 ال	 إذ	 وموضوعيــة،	 صحيحــة	
والصــور	النمطيــة	الســلبية	المترســخة	فــي	العقليــة	الجمعيــة	لــدى	الطرفيــن،	ال	
مــن	 ومتبنــاة	 ســليمة	 إعالميــة	 باســتراتيجية	 إال	 معالجتهــا	وتصحيحهــا	 يمكــن	
قبــل	الســلطات	الرســمية	فــي	كل	المياديــن.	ويقــر	بعــض	القائميــن	علــى	وســائل	
اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا	بهــذا	الضعــف	فــي	التواصــل	والخطــاب	بيــن	الفريقيــن،	
إذ	يقول	مالك	قناة	الشــرق	المصرية	»إن	المجتمع	العربي	وعلى	الرغم	من	قربه	
جغرافيــاً	مــن	المجتمــع	التركــي،	إال	انــه	ال	زال	يعانــي	مــن	ضعــف	فــي	التواصــل،	

وضيــق	فــي	قنــوات	الحــوار	بيــن	الطرفيــن«.)44)

موضــوع	 تركيــا	 فــي	 العربــي	 اإلعــالم	 لــدى	 النجــاح	 موضــوع	 أن	 هنــا	 نســتنتج	
نســبي،	فليــس	ثمــة	نجاحــاً	مطلقــاً	أو	إخفاقــاً	تامــاً،	بــل	هنــاك	محــاوالت	أصــاب	

)43)		أبو	عرقوب،	عمر،	ابحث	يف	علوم	اإلعالم	واالتصال،	مقابلة	عرب	اهلاتف-إسطنبول،	بتاريخ:	05.09.2019
)44)		نور،	أمين	)24.01.2018(،	»دعوة	عربية	لتوثيق	التعاون	مع	اإلعالم	الرتكي«،	تركيا	بوست،	اتريخ	الدخول:	11.08.2019:	

 /https://www.turkey-post.net/p-239767
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بعضهــا	وأخطــأ	أغلبهــا،	فللنجــاح	قواعــد	واســتراتيجيات	وقوانيــن،	إن	تــم	اتباعهــا	
وتطبيقها-وهــذا	ممكــن	جــداً	بالنســبة	ألغلــب	المنصــات	العربيــة-كان	النجــاح	
الباهــر،	وإال	فالنتيجــة	كمــا	نــرى	اليــوم.	لكــن	وبغــض	النظــر	عــن	كــون	اإلعــالم	
العربــي	قــد	نجــح	أو	أخفــق	فــي	أداء	دوره	المنــاط	بــه	وإيصــال	رســالته	التــي	وجــد	
مــن	أجلهــا	أم	ال،	فــإن	تركيــا	أثبتــت	أنهــا	ســاحة	تتســع	للجميــع	كمــا	اتســعت	
لإلعــالم	العربــي،	وأنهــا	بيئــة	خصبــة	للســاعين	للنجــاح،	ووســط	يفيــض	بالفــرص،	

أمــا	البقيــة	فتقــع	علــى	عاتــق	أربــاب	اإلعــالم	العربــي	أنفســهم.
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المالحق
الملحق	رقم	1:

أسئلة	للمقابلين:

لمــاذا	جئتــم	إلــى	تركيــا،	لمــاذا	لــم	تســتمروا	فــي	بلدانكــم؟	ولمــاذا	تركيــا؟	مــا	. 1
الفــرص	المتاحــة	واألســباب	التــي	دفعتكــم	لإلقامــة	والعمــل	فيهــا؟

كمؤسســات	. 2 تواجهكــم	 التــي	 والمشــاكل	 التحديــات	 وأبــرز	 أهــم	 مــا	
وكإعالمييــن	عــرب	فــي	تركيــا؟	مــم	تشــتكون؟	ومــا	الصعوبــات	والمضايقــات	

وجــدت؟ إن	 زوالهــا	 ترجــون	 التــي	
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مــا	تقييمكــم	ألداء	اإلعــالم	العربــي	فــي	تركيــا؟	هــل	هــو	مؤثــر	بدرجــة	كافيــة؟	. 3
هــل	أداؤه	بالمســتوى	المطلــوب	أو	أقــل	مــن	ذلــك؟	هــل	تعتقــد	أنــه	إعــالم	
ناجــح؟	وهــل	أدى	الرســالة	وحقــق	الغــرض	الــذي	وجــد	مــن	أجلــه	فــي	تركيــا؟؟

والنهــوض	. 4 تركيــا	 فــي	 العربــي	 اإلعــالم	 تطويــر	 برأيكــم-	 يمكــن-	 كيــف	
معالجتــه؟ يمكــن	 وكيــف	 ينقصــه؟	 مــاذا	 بمســتواه؟	

هــل	الوجــود	اإلعالمــي	العربــي	فــي	تركيــا	مؤقــت	أم	دائــم؟	هــل	هــو	وجــود	. 5
مرتبــط	بأزمــة	مــا	ســيرحل	بزوالهــا؟	أم	أن	تركيــا	خيــارا	ثابتــا؟	هــل	يمكــن	أن	
يهاجــر	اإلعــالم	العربــي	مــن	تركيــا	مــرة	أخــرى	ســواء	بالعــودة	لموطنــه	األصلــي	

أو	باالنتقــال	لبلــدان	أخــرى؟

صفــة	. 6 أنفســهم	 علــى	 يطلقــون	 مــن	 »أو	 لإلعالمييــن	 العــام	 تقييمــك	 مــا	
إعالمييــن«	مــن	العــرب	العامليــن	فــي	مختلــف	المؤسســات	اإلعالميــة	فــي	

المهنيــة	واألداء	والخبــرة؟ تركيــا،	علــى	صعيــد	
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المؤسسة العربية للدراسات االستراتيجية

تعتبــر	المؤسســة	العربيــة	للدراســات	االســتراتيجية	مؤسســة	عربيــة،	علميــة،	غيــر	ربحيــة،	
تمــارس	مهامهــا	وأنشــطتها	مــن	مدينــة	اســطنبول	التــي	تعــد	موقعهــا	الرســمي.	وتعمــل	
على	تحقيق	أهدافها	عبر	وســائل	البحث	العلمي	والدراســات	األكاديمية	المختلفة.

الرؤية

المســاهمة	فــي	نشــر	المعرفــة	وتبــادل	المعلومــات	مــع	األفــراد	والجهــات	ذات	العالقــة	
فــي	القضايــا	السياســية	واالقتصاديــة	واالجتماعيــة.

الرسالة

تمثــل	المؤسســة	العربيــة	للدراســات	االســتراتيجية	جســر	تعبــر	مــن	خاللــه	الكثيــر	مــن	
البحثيــة	 الدراســات	 العــرب	والعالــم	عبــر	 بيــن	 المعرفــة	والتعــارف	والتفاهــم	 صنــوف	
واألكاديميــة،	وصــواًل	لبلــورة	قناعــات	وتفاهمــات	علميــة	ومعرفيــة	مشــتركة	بمــا	يســهم	

فــي	تطويــر	البنيــة	السياســية	والعلميــة	الديموقراطيــة	والتنميــة	الشــاملة	المســتدامة.
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