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 :الممخص
ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف اساليب الدعاية التركية الموجية تجاه 

التعرؼ عمى السياسة  فضال عفالعرب عبر المواقع االلكترونية , 
الخارجية التركية وآليات تعامالتيا االستراتيجية تجاه الدوؿ العربية , ويعد 
ىذا البحث مف البحوث الوصفية , وينتمي الى المنيج المسحي واستخدـ 
الباحث في دراسة )المنيج المسحي( بما ينسجـ مع األىداؼ الموسومة 

ف( كأسموب مناسب في لمبحث , وتـ اختيار طريقة )تحميؿ المضمو 
اإلجراءات التطبيقية لمبحث  بعد اف تـ اجراء حصر شامؿ لممقاالت 

( التركية TPالصحفية المنشورة في الموقع االلكتروني لوكالة )ترؾ برس
الناطقة بالمغة العربية )عينة البحث( أثناء مدة الدراسة لغرض التعرؼ عمى 

 ة تجاه العرب . اساليب الدعاية التركية االلكترونية الموجي
ظيرت الدعاية  وتوصمت الدراسة الى نتائج عديدة يمكف ابراز اىميا
الموقع الصحفي  التركية عف طريؽ مضاميف المقاالت المنشورة في

( عبر استخداـ خمسة اساليب دعائية TPااللكتروني لوكالة)ترؾ برس
قطاعية  .اكثر وأشمؿ مف غيرىا مف االساليب الدعائية  وا 
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Abstract: 

The study aimed to reveal the methods of Turkish 

propaganda directed towards the Arabs through websites, 

in addition to identifying the Turkish foreign policy and 

the mechanisms of its strategic dealings with the Arab 

countries. With the objectives marked for the research, 

and the method (content analysis) was chosen as an 

appropriate method in the applied procedures of the 

research after a comprehensive inventory of the press 

articles published on the website of the Turkish Arabic-

speaking (Turk Press TP) agency (the research sample) 

was made during the study period for the purpose of 

identifying the methods of Turkish electronic 

propaganda directed towards the Arabs. 

The study reached several results, the most important of 

which can be highlighted: Turkish propaganda appeared 

through the contents of the press articles published on 

the website of the (Turk Press TP) news agency through 

the use of five propaganda methods that are more 

persuasive and more comprehensive than other 

propaganda methods, namely. 
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 -االطار المنهجي :

أواًل : أىمية البحث : ويمكن إيجاز األىمية التي شكميا ىذا البحث عمى وفق 
يكشؼ ىذا البحث عف االساليب الدعائية التركية الموجية لمعرب عبر  -المحاور اآلتية :

ة متمثمة بالموقع االلكتروني لوكالة )ترؾ المواقع االلكترونية التركية الناطقة بالمغة العربي
( التركية الناطقة بالمغة العربي , إضافة الى إف دراسة موضوع مضاميف الدعاية TPبرس

التركية في المواقع االلكترونية يشكؿ حاجة ممحة في ضوء تسارع االحداث وتطوراتيا عمى 
 الساحة العربية والدور التركي كمساىـ فعاؿ وقوي في تمؾ االحداث . 

ما -تتمخص بالتساؤؿ الرئيس اآلتي : أف مشكمة البحثثانيًا : مشكمة البحث : 
اساليب الدعاية التركية الموجية تجاه العرب عبر المقاالت الصحفية المنشورة في المواقع 
االلكترونية ؟ , ولغرض تغطية مشكمة البحث بأبعادىا كميا لجأ الباحث الى التساؤالت الفرعية 

والتي وردت في المقاالت الصحفية  ما المضاميف الدعائية التركية الموجية لمعرب -اآلتية :
عمى ( التركية الناطقة بالمغة العربية ؟ و TPلوكالة )ترؾ برسالمنشورة في الموقع االلكتروني 

 ماذا ركزت اساليب الدعاية التركية الموجية تجاه العرب عبر المقاالت الصحفية المنشورة في
 (؟ . TPالموقع االلكتروني لوكالة )ترؾ برس

يسعى الباحث الى تحقيؽ مجموعة مف االىداؼ العممية ىداف البحث : ثالثًا : أ 
الكشؼ عف اساليب الدعاية التركية الموجية تجاه  -ويمكف أجماؿ تمؾ االىداؼ باآلتي :

العرب عبر المواقع االلكترونية , وتشخيص ابرز القضايا والممفات التي تـ التركيز عمييا في 
ونية الموجية تجاه العرب , اضافة الى التعرؼ عمى السياسة مضاميف الدعاية التركية االلكتر 

 الخارجية التركية وآليات تعامالتيا االستراتيجية تجاه الدوؿ العربية . 
  -رابعًا : مجتمع البحث : ويتضمن مجتمع البحث اآلتي :

يمثؿ المجاؿ المكاني المواقع االلكترونية التركية الموجية المجال المكاني :  -1
الموقع اختير ( التركية الناطقة بالمغة العربية وTRTااللكتروني لقناة ) ب متمثمًة بالموقعلمعر 

( التركية الناطقة بالمغة العربية كونو يمثؿ الموقع االلكتروني لمقناة TRTااللكتروني لقناة )
 الرسمية الناطقة باسـ الحكومية التركية , ويعبر عف سياساتيا ويتبنى مواقفيا في مختمؼ

 االصعدة والمستويات داخميًا وخارجيًا . 
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حدد الباحث المجاؿ الزماني ليذا البحث في المدة المحصورة المجال الزماني :  -2
( , وقد اختيرت ىذه المدة بسبب تميزىا ٕٕٔٓ-ٗ-ٖٓ( الى )ٕٕٓٓ-ٔٔ-ٔبيف تاريخ )

 في تمؾ االحداث. بأحداث ميمة شيدتيا الساحة االقميمية والدولية , وكاف لتركيا دور بارز 
تمثَؿ المجاؿ الموضوعي لمبحث بجميع المقاالت الصحفية المجال الموضوعي :  -3

( التركية الناطقة بالمغة العربية اثناء مدة البحث , TRTلقناة )المنشورة في المواقع االلكتروني 
شير ( اٙواعتمد الباحث عمى أسموب الحصر الشامؿ )المقاالت الصحفية( المنشورة لمدة )

( مقالة صحفية لمموقع ٖٚالموجية تجاه العرب في المواقع االلكترونية لعينة البحث وبمعدؿ )
 ( .TPااللكتروني لوكالة )ترؾ برس

استخدـ الباحث في دراسة )المنيج المسحي( خامسًا : نوع البحث ومنيجو وأدواتو : 
)تحميؿ المضموف( كأسموب بما ينسجـ مع األىداؼ الموسومة لمبحث , وتـ اختيار طريقة 

مناسب في اإلجراءات التطبيقية لمبحث بعد اف تـ اجراء حصر شامؿ لممقاالت الصحفية 
( التركية الناطقة بالمغة العربية )عينة TPالمنشورة في الموقع االلكتروني لوكالة )ترؾ برس

رونية الموجية البحث( أثناء مدة الدراسة لغرض التعرؼ عمى اساليب الدعاية التركية االلكت
 تجاه العرب .

 
 سادسًا : اجراءات الصدق والثبات 

: ويقصد بالصدؽ ىو صالحية اداة البحث في تحقيؽ  الصدق الظاىري لمتحميل -1 
ولتحقيؽ صدؽ المحتوى قاـ الباحث بتصميـ استمارة تحميؿ المضموف اىداؼ البحث , 

مف ذوي الخبرة واالختصاص وليـ سعة االطالع في  *وعرضيا عمى مجموعة مف المحّكميف
االعالـ والعموـ السياسية لغرض تقويميا الدراسات الميدانية ومناىج البحث في تخصص 

وابداء مالحظاتيـ عمييا , وقد ابدوا موافقتيـ عمى جميع الفئات )الرئيسة والفرعية( دوف حذؼ 
التي تتعمؽ في صياغة بعض  او ألغاء أي فئة سوى اعطاء بعض المالحظات البسيطة

الفئات الفرعية , وقد اخذ الباحث بجميع تمؾ المالحظات , وكانت نسبة االتفاؽ ليؤالء 
 %( . ٜٗالمحكميف عمى االستمارة )

 100× مجموع الفئات ÷ الصدق = مجموع الفئات المتفق عمييا بين المحكمين 
 % 92=  100×13÷12الصدق = 
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ىو الوصوؿ إلى النتائج نفسيا بتكرار تطبيؽ المقياس بالثبات الثبات : ويقصد  -2
وعمى وفؽ متطمبات البحث ولغرض ,  عمى المفردات نفسيا في المواقؼ أو األحواؿ ذاتيا

تـ إعادة اتساؽ الباحث مع نفسو عبر الزمف , إذ باستخداـ  طريقة ثبات التحميؿ قاـ الباحث 
( يومًا بيف التحميؿ األوؿ والتحميؿ ٖٓمقداره )تحميؿ المادة قيد البحث مرة ثانية بفارؽ زمني 

, وبعد  (TP)ترك برسالثاني لممقاالت الصحفية المنشورة في الموقع اإللكتروني لوكالة 
مقارنة نتائج التحميميف توصؿ الباحث الى نتائج مطابقة باستثناء اختالفات بسيطة , وعند 

ث عمى درجة ثبات عالية , وكما تطبيؽ معادلة ىولستي لقياس معامؿ الثبات حصؿ الباح
   -مبيف في المعادلة االتية :

  
 (   )

     
 

 = معامؿ الثبات   Rاذ أف 
C2 C1,  عدد الفئات التي اتفؽ عمييا الباحث في التحميميف = 

C1+C1 )مجموع الفئات االصمية )الُكمية = 
  -وبالتعويض نجد أن :

     =  (TP)ترك برسمعامؿ ثبات الموقع اإللكتروني لوكالة 

       
    = 

    

    
   =

98,0% 
 وىي درجة ثبات عالية جدًا . % 98اذف معامؿ الثبات = 

 -االطار النظري :
لقد وضع المختصوف والخبراء العرب تعريفات معاصرة أواًل : تعريف الدعاية : 

حميدة سميسـ بأنيا فف يسعى الى تكتيؿ لمدعاية فقد عرفتيا استاذة الدعاية والحرب النفسية 
القوى العاطفية والمصالح الفردية في اتجاه واحد يؤدي الى االقتناع بفكرة او بمبدأ ما كاف 

, وتضيؼ  (ٔ)يصؿ اليو الفرد لو ترؾ لمنطقو الذاتي يتطور بتمقائية دوف ضغط او توجيو 
ؽ تستخدميا جماعة منظمة ترغب الدكتورة مي العبد هلل بالقوؿ اف الدعاية مجموعة مف الطر 

في عمميا ىذا اف تجعؿ مجموعة مف االفراد موحديف نفسيًا ليقوموا بالمشاركة الفعالة أو 
, في ما عرؼ الدكتور عبد الرزاؽ  (ٕ)السمبية خالؿ سيطرة نفسية ومؤتمفة في منظمة ما

نوعًا ما , بصورة  الدليمي الدعاية عمى إنيا استخداـ الرموز بطريقة متعمدة ومخططة ومنظمة
رئيسية عبَر االيحاء والتقنيات النفسية بيدؼ تغير اآلراء واالفكار والقيـ ثـ التحكـ فييا وفي 
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نياية األمر تغيير النشاطات المكشوفة وفقًا لخطوط مقررة مسبقًا , وتكوف الدعاية مكشوفة 
وفؽ إطار اجتماعي  وغرضيا معمف عنو او أنيا قد تخفي مرامييا غير أنيا تجري دائمًا عمى

, وبخصوص تأثير الدعاية ( ٖ)ثقافي ومف دونو ال يمكف اف نفيـ سماتيا النفسية وال الثقافية 
في سموؾ وافكار االفراد تشير استاذة الدعاية والحرب النفسية الدكتورة نزىت الدليمي الى اف 

الجميور المستيمؾ  الدعاية ىي محاولة التأثير في سموؾ االخريف وفي أفكارىـ وذلؾ بإقناع
عمى سموؾ لـ يعتادونو مف قبؿ في ضوء مخاطبة العواطؼ مع عدـ إىماؿ الجانب العقمي 

 .(ٗ) وفؽ تخطيط دقيؽ مؤثر ومقنع
وتعرُؼ الدعاية الدولية عمى إنيا لغة وخطاب يعبر الحدود ويتجو الى مجتمعات 

أثير واالقناع عبر التالعب اخرى ثـ الى فئات اخرى ال تنتمي الى المجتمع القومي بيدؼ الت
وتعرؼ ايضًا بأنيا الجيود التي تقوـ بيا حكومة معينة ,  (٘)بعواطؼ مشاعر الرأي العاـ

وتوجييا الى جميور اجنبي بيدؼ تغيير استجابتو ازاء القضية المطروحة التي تدور حوليا 
بيػا حكومػة معينػة, أو , وىػي بذلؾ تعد الجيػود االتصالية التػي تقػوـ ( ٙ)الرسالة الدعائية 

ىيئػات وطنيػة مختمفػة, وتوجييػا الى جميػػور أجنبػػي بالدرجػػة االولى بغػػرض التأثيػػر عميػػو 
وجعمػػو يتبنػػى وجيػػة نظػػر تمػػؾ الحكومػػة أو الييئػات الوطنيػة بالنسػبة لمقضايػا المختمػؼ عمييػا 

 .( ٚ)عمػى الصعيػد الدولػي
دـ اف الدعاية الدولية ىي نشاط اتصالي يحاوؿ عبر التأثير واالقناع ونستنتج مما تق

حمؿ االخريف لتبني سموؾ وموقؼ معيف يتوافؽ مع رغبة وسموؾ القائـ بالعممية الدعائية 
ويشمؿ ذلؾ التبني تغيير اآلراء واألفكار ووجيات النظر حوؿ قضية ما او موضوع ما او 

 ج حدود الوطف. موقؼ معيف ودائما ما يتوجو الى خار 
  -: اساليب الدعاية الدولية :ثانيًا 

يمكننا اف نفسر االساليب الدعاية بأنيا "مجموعة مف العناصر القادرة عمى خمؽ رد 
فعؿ معيف ومقصود لدى المستقبؿ , بحيث تؤدي مف خالؿ التأثير العاطفي والمعرفي الى 

دعائي وىذه العناصر تتضمف أقناع الجميور المستيدؼ ومف ثـ تحقيؽ أىداؼ الخبير ال
, ومف بيف االساليب الدعائية التي (ٛ)أنظمة إقناعيو تستتر خمؼ تعبيري في الوقت نفسو

  -تستخدميا الدعاية الدولية نذكر بعضيا في االتي :
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وىو اسموب يقوـ عمى اختيار جزء معيف مف االخبار التي اسموب االختيار : -1
 . (ٜ)تغطي حدثًا معينًا بشكؿ يخدـ غرض الدعاية 

ويتـ بإعطاء تسميات معينة لتصبح معيا ىذه اسموب استخدام الصورة الذىنية : -2
 التصورات كتعابير ثابتة ال تتأثر بالممارسات مثؿ االشتراكية , الرأسمالية , االرىاب .

ويقصد بو المجوء بيف الحيف واالخر الى عرض جديد لفكرة سموب التكرار : ا-3
الدعاية كما قاؿ ىتمر )اف الجماىير يمزميا وقتًا طوياًل حتى تفيـ وتتذكر( وىذا يعني يجب 

 .(ٓٔ)استخداـ ىذا االسموب لتكيؼ الجوانب االيجابية ولمتذكير
لدعاية السياسية واالجتماعية يستعمؿ مثؿ ىذا االسموب في ا االسموب الديني : -4

وىو خطر جدًا , اذ ينفذ الى االمة مف اعماقيا وعقائدىا ويحاوؿ ضربيا ونسؼ كيانيا 
 . (ٔٔ) العقائدي وتحقيؽ مصالحيـ وفؽ ما يشتيوف اذا ممكوا االداة لتسيير االمة

اي التالعب بالراي العاـ في بعض المواقؼ عبر اسموب التحريف والتشويو : -5
الدعاية غير المباشرة ) المستورة ( اذ تخفي جية انتاج المواد الدعائية مثؿ شراء بعض  اعتماد

الحكومات لوسائؿ االعالـ واالتصاؿ وانتاج االفالـ السينمائية وامتالؾ دور السينما وعقد 
المؤتمرات واقامة المعارض واالكثار مف البعثات والمنح الدراسية وبذلؾ تسيطر عمى امتالؾ 

لرسائؿ االتصالية وتمارس التحريؼ لمحقائؽ وطرحيا وكأنيا قريبة لمواقع وال يشعر مرور ا
 . (ٕٔ)الجميور بأنو تحت تأثير الدعاية وال يشعر ايضًا بانو مدفوع الى اتجاه محدد

عندما يثير أمر ما اىتماـ المتمقي فأنو يبقى مشدودًا الى معرفة  أسموب اإلثارة :-6
شعر باإلثارة النفسية , وتحت تأثير االثارة يسمع ويقرأ ويشاىد التفاصيؿ والمزيد طالما ي

المعمومات جميعيا الواردة اليو , وتصاغ المعمومات بشكؿ تسمسمي عمى ىيئة قصة , ويرش 
الممح الذي ىو عبارة عف الكشؼ انيا جديدة وتنشر ألوؿ مرة مثاًل , او انيا جاءت في وثائؽ 

 . (ٖٔ)عثر عمييا في مكاف ما
ويمجأ رجؿ الدعاية مف اجؿ اف يحتفظ لنفسو ببعض االدلة وب التأكيد : اسم-7

والتأكيدات التي تؤيد مسألة سرياف الدعاية في اتجاه واحد ذلؾ الف الدعاية ال تقبؿ احيانًا 
 المنافسة او المجاممة .

ويقصد بو ابعاد الخصـ او المنافس والمجوء الى اسموب معرفة الخصم وتحديده : -8
 لشعور واالحساس لدى المجموعات او الجماىير واالفراد المؤيدة .تقوية ا
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والذي يتـ اتباعو بيف االشخاص المتقاربيف في جوانب معينة  اسموب التماثل :-9
 كالمغة او االشياء المحددة او االختبارات الفرعية والجوانب العاطفية .

ويتـ ربط الدعاية مع عمؿ فضيؿ وبالتالي يجعؿ  اسموب ارتباط الكذب :-10
الجميور موافقًا عمى ىذا الشيء كربط مصدر سمعة في بمدنا مثاًل بالدوؿ الغربية او الياباف , 

 . (ٗٔ)ويالحظ ذلؾ في اف الكثير مف السمع يكوف مكاف انتاجيا غير المكاف المدوف عمييا
قد يصعب في احياف كثيرة معارضة الرأي  اسموب تحويل انتباه الجماىير :-11

السائد بيف الجماىير فيما يتعمؽ بمسألة أو موضوع معيف , ذلؾ اف معارضة تيار جارؼ مف 
الرأي العاـ بعد تكوينو ال تأتي بنتيجة ما حتى لو كاف الرأي العاـ عمى خطأ , واالسموب الذي 

ىو تحويؿ انتباه الجماىير الى موضوع يتبعو السياسيوف واجيزة االعالـ في مثؿ ىذه االحواؿ 
 .(٘ٔ)اخر مثؿ أىمية الموضوع المثار أو أكثر أىمية منو

يؤكد ىذا االسموب فكرة إعطاء الشيء اكثر مما  اسموب التضخيم والمبالغة :-12
يستحؽ حتى يجعؿ الناس يقتنعوف بو ويندفعوف الى تبنيو وتصديقو او بمعنى آخر , اضفاء 

يء المقصود لمدعاية حتى يكبر في أعيف الناس ويصدقونو ويؤمنوف بو ىالة كبيرة عمى الش
 . (ٙٔ)وفي نياية المطاؼ يتبعونو أو يقتنعوف بو 

ويكوف ذلؾ غالبًا عف اسموب منطاد االختبار او جس نبض الرأي العام : -13
يتعمؽ طريؽ الشائعات واطالقيا بيف الناس في وقت معيف , ثـ القياـ بتحميؿ الرأي العاـ فيما 

بيذه الشائعات فاذا اثبت التحميؿ نجاحيا ذاعت وتكررت , واذا اثبت فشميا عدؿ عنيا الى 
 . (ٚٔ)غيرىا وىكذا
 .(ٛٔ)ويتـ عبر تقديـ المادة الدعائية عمى شكؿ مادة اخباريةاالسموب االخباري : -14
وربما  –وىو استخداـ بعض األحداث أو الظروؼ  اسموب افتعال االزمات :-15

بنجاح مف اجؿ خمؽ ازمة تؤثر في الرأي العاـ وتستفيد منيا الدولة التي  –محدودة تكوف 
 .(ٜٔ)تستخدـ ىذا االسموب

تبث وسائؿ االعالـ الوىـ وتدلس عمى المتمقيف عف طريؽ أسموب اإلييام : -16
استخداـ الفاظ تحمؿ معاف متعددة أو تتالعب باأللفاظ ليتوىـ المتمقي بأمور غير صحيحة , 

 .( ٕٓ)ى موقفيا سميـ أو تعمؿ عمى منح نفسيا المصداقية ويبق
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يمـز انتياز الفرصة بأسرع ما يمكف سواء  اسموب انتياز الفرصة أو المفاجأة :-17
أكانت ىذه الفرصة خبرًا أـ مقالة أـ حدثًا اـ حادثًا وبذلؾ توضع خطة دعاية بأسرع ما يمكف 
وىذا االسموب ىو أنجح االساليب الدعائية ألف الرأي العاـ يتأثر مباشرة بذكاء واضع خطة 

 . (ٕٔ)الدعاية وبأسموبو المفاجئ 
كأسموب االناشيد واالغاني وخاصة االغاني خرى لمدعاية وىناك اساليب ا-18

الوطنية والحماسية , واسموب الشعارات : وىي عممية استخداـ الكممات البسيطة والرنانة مف 
اجؿ التأثير عمى سموؾ االفراد , واسموب النكتة اي استغالؿ النكتة ذات اليدؼ السياسي او 

 .( ٕٕ)االجتماعي
 -االطار العممي :

: تحميل مضامين المقاالت الصحفية المنشورة في الموقع الصحفي االلكتروني  أوالً 
-4-30لغاية  2020-11-1الموجية لمعرب , لممدة من )( TPالتركي )ترك برس

2021.) 
قاـ الباحث بتحميؿ مضموف المقاالت الصحفية المنشورة في الموقع الصحفي 

, إذ تـ اعتماد حصر شامؿ لممقاالت الموجية لمعرب  (TP)ترك برس االلكتروني لوكالة
, والتي بمغ ( ٕٕٔٓ-ٗ-ٖٓلغاية  ٕٕٓٓ-ٔٔ-ٔ, لممدة مف )الصحفية المنشورة بالموقع 

( مقالة , وعمى وفؽ خطوات تحميؿ المضموف الدقيقة ٖٚعددىا الفعمي الذي خضع لمتحميؿ )
ما حصمت ( فئة فرعية , عمى وفؽ ٖٔ( فئات رئيسة و)ٙ, توصؿ الباحث الى استخراج )

  -عميو مف تكرارات وكما يأتي:
, بمجموع )التأكيد عمى السياسية التركية تجاه االزمات العربية( الفئة الرئيسة االولى  -ٔ
 %(. ٕٗ,ٖٗ( تكرار وبنسبة مئوية )ٕٗٔ)
)االستراتيجية التركية في اعادة تطبيع عالقاتيا الخارجية مع الفئة الرئيسية الثانية  -ٕ

 %( . ٗٗ,ٕ٘( تكرار وبنسبة مئوية )ٜ٘ٔموع ), بمجالدول العربية( 
 )التحول في السياسية التركية تجاه المنطقة العربية واالسالمية(الفئة الرئيسة الثالثة  -ٖ

 %( . ٛ,ٙٔ( تكرار وبنسبة مئوية )٘ٓٔ, بمجموع )
,  )دعم شرعية التدخل العسكري التركي في شمال العراق(الفئة الرئيسة الرابعة  -ٗ

 %( .ٕٛ,ٖٔرار وبنسبة مئوية )( تكٖٛبمجموع )
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,  )محاولة إدماج تركيا ضمن اطار المصالحة الخميجية(الفئة الرئيسة الخامسة  -٘
 %(. ٕٖ,ٛ( وبنسبة مئوية )ٕ٘بمجموع )

( ٕٔ, بمجموع ) )إبراز عمميات التطبيع بين المغرب واسرائيل(الفئة الرئيسة السادسة  -ٙ
 %( .ٕٜ,ٔتكرار وبنسبة مئوية )

أواًل : الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة األولى : التأكيد عمى السياسية التركية تجاه 
( وبنسبة ٕٗٔأخذت ىذه الفئة الرئيسة المرتبة األولى بمجموع تكرارات بمغ )االزمات العربية / 

 وتفرعت عف ىذه الفئة الرئيسة الفئات الفرعية األتية:  %(ٕٗ,ٖٗمئوية بمغت )
الروسي في االزمة  –ابراز خطر التدخل االمريكي )االولى  الفئة الفرعية -ٔ
إذ أحتمت المرتبة األولى في ىذه الفئة , ضمف مضاميف المقاالت الصحفية ( , السورية

, كما جاء في مضاميف المقاؿ الصحفي %( 60,28( وبنسبة مئوية )ٜٕٔلمموقع بتكرار )
( وكاآلتي )مرة أخرى تثبت TPبرسالمنشور في الموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ 

موسكو أنيا عاجزة عف ابتكار حموؿ سياسية واقعية معقولة فمنذ تدخميا العسكري في سوريا 
, كما  (ٖٕ)سعت روسيا إلى صياغة المشيد السوري بطريقة تمكنيا مف اإلمساؾ بزماـ األمور(

جيفري إف الحؿ في سوريا ذكَر المبعوث األمريكي لشؤوف سوريا جيمس ورَد في المقاؿ ايضًا )
المتعمؽ بوقؼ إطالؽ النار والتوصؿ إلى تسوية  ٕٕٗ٘لف يكوف إال بموجب القرار األممي 

)اف بايدف سيحتفظ بوجود , كما جاء في مضاميف النشر االلكتروني لمموقع  (ٕٗ)سياسية
عسكري أميركي شماؿ شرقي سوريا لدعـ مشاريع قسد ولتأميف حقوؿ النفط ولمضغط عمى 

 . (ٕ٘)لنظاـ في دمشؽ كي ال يذىب بعيدا وراء المغامرات والصراعات الروسية واإليرانية(ا
دعم شرعية التدخل العسكري التركي في االزمة الميبية( الفئة الفرعية الثانية ) -ٕ

%( , واتضحت في ٜٚ,ٕٛ( تكرارًا , وبنسبة مئوية بمغت )ٕٙجاءت بالمرتبة الثانية بواقع )
ة في الموقع  في ىذا االطار , )نتيجة سعي تركيا لمحفاظ عمى مكانتيا المضاميف المنشور 

, فقد ورد في المقاالت الصحفية  (ٕٙ)االستراتيجية في محيطيا اإلقميمي كقوة دولية فعالة(
( مضاميف صحفية تشير الى )الرغبة TPالمنشورة في الموقع االلكتروني لوكالة )ترؾ برس

في ليبيا شرط الحفاظ عمى استقرار مكانتيا ومصالحيا التركية في ايجاد حموؿ لالزمة 
, كما جاء في مضاميف المقاؿ الصحفي المنشور في الموقع وكاآلتي  (ٕٚ)االقتصادية فييا(
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)مف الناحية المبدئية ليس في ثنايا الموقؼ التركي ما يشير إلى عدـ رغبة تركيا في وقؼ 
 . (ٕٛ)إطالؽ النار في ليبيا(

)إظيار فشل المبادرة الخميجية لحل االزمة اليمنية( ,  لثالثةالفئة الفرعية ا -3
, فقد ركزت %( ٗٚ,ٓٔ( تكرارًا , وبنسبة مئوية بمغت )ٖٕجاءت بالمرتبة الثالثة بواقع )

مضاميف المقاالت الصحفية المنشورة في الموقع عمى )ابراز عدة اسباب لفشؿ المبادرة 
السعودية بمشاركة عدة دوؿ عربية واسالمية لحؿ االزمة الخميجية التي قادتيا المممكة العربية 

أف المبادرة وذكرت مضاميف المقاالت الصحفية المنشورة في الموقع )ب, (ٜٕ)الراىنة في اليمف(
الخميجية تندرج ضمف المناورات السياسية ليس إال وتعكس عدـ جدية التحالؼ والشرعية في 

, كما جاء في النشر االلكتروني لمموقع بيذا  (ٖٓ)حسـ المعركة عسكريًا في القريب العاجؿ(
لى  الخصوص )اف المبادرة الخميجية لحؿ االزمة في اليمف حولت جماعة الحوثي إلى بعبع وا 
رقـٍ صعب في المعادلة اليمنية عمى الرغـ مف افتقارىا إلى الحاضنة الشعبية التي تحتاجيا أي 

 . (ٖٔ)جماعة أو تنظيـ ديني أو غير ديني(
: الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة الثانية : إظيار استراتيجية تركيا إلعادة  ثانياً 

جاءت ىذه الفئة الرئيسة بالمرتبة الثانية بمجموع عالقاتيا الخارجية مع الدول العربية / 
وتفرعت عف ىذه الفئة الرئيسة الفئات ,  %(ٗٗ,ٕ٘( وبنسبة مئوية بمغت )ٜ٘ٔتكرارات بمغ )
   -الفرعية األتية:

( , ابراز مساعي تركيا إلعادة تطبيع عالقاتيا مع مصرالفئة الفرعية االولى ) -ٔ
إذ ركزت ,  %(ٔٛ,ٖٓ( تكرارات , وبنسبة مئوية بمغت )ٓٔٔجاءت بالمرتبة االولى , بواقع )

( TP)ترؾ برس مضاميف المقاالت الصحفية المنشورة في الموقع الصحفي االلكتروني لوكالة
, كما جاء في مضاميف المقاؿ  (ٕٖ)التركية العادة تطبيع عالقاتيا مع مصر(عمى )المساعي 

الصحفي المنشور في الموقع وكاآلتي )اف ىناؾ تواصؿ عمى مستوى جياز االستخبارات 
بيدؼ تحسيف العالقات بيف تركيا ومصر وكذلؾ حوار عمى مستوى وزارتي الخارجية مؤكدًا 

عدـ التضارب واإلضرار ببضعيما البعض في المحافؿ  أف الجانبيف يحاوالف االلتزاـ بمبدأ
, وجاء في نشر الموقع عبر مقاالتو بيذا الخصوص )وصؿ الحماس واالندفاع  (ٖٖ)الدولية(

بأقالـ تركية محسوبة عمى السمطة السياسية في رسـ مشيد التفاؤؿ والرىاف بقدـو مرحمة 
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لجانب التركي ويكّرر باستمرار منذ جديدة مف العالقات التركية المصرية فكؿ ما يقاؿ في ا
 . (ٖٗ)أشير ىو استعداد تركيا لفتح صفحة جديدة مف الحوار والمصالحة مع مصر(

سعي تركيا العادة تطبيع عالقاتيا مع السعودية( ,  اظيارالفئة الفرعية الثانية ) -ٕ
كما ورد في  %( ,ٔٛ,ٖٓ( تكرارًا , وبنسبة مئوية بمغت )ٜٗجاءت بالمرتبة الثانية , بواقع )

( TPمضاميف المقاالت الصحفية المنشورة في الموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس
 –اف في مقدمة الممفات التي حظيت باالىتماـ والمتابعة مؤخرًا العالقات التركية وكاآلتي )

التوتر السعودية فيناؾ رغبة مف الطرفيف ال سيما مف انقرة بتدوير زوايا الخالؼ وتخفيؼ حدة 
, وفي مقاؿ صحفي  (ٖ٘)بينيما تواؤمًا مع معالـ المرحمة الجديدة وتجنبًا الرتداداتيا السمبية(

لقد كانت السعودية كما غيرىا تتوقع ضغوطًا كبيرة مف إدارة اخر منشور في الموقع جاء فيو )
بايدف عمى باديف ولذلؾ فقد كاف التوّجو نحو تركيا أحد الخيارات المتاحة لمرياض لكف ضغوط 

السعودية كانت دوف المستوى ما أعطى السعودييف انطباعًا بأّنيـ غير مضطريف اآلف 
 . (ٖٙ)لالنفتاح عمى تركيا بانتظار التطورات التي قد تحصؿ الحقًا(

ثالثًا : الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة الثالثة : إبراز التحول في السياسية الخارجية 
( وبنسبة ٘ٓٔالفئة الرئيسة المرتبة الثالثة بمجموع تكرارات بمغ ) أخذت ىذهالتركية الجديدة / 

 وتفرعت عف ىذه الفئة الرئيسة الفئات الفرعية األتية:,  %(ٛ,ٙٔمئوية بمغت )
سعي تركيا الى اعادة صياغة سياسة جديدة تجاه الدول الفئة الفرعية االولى ) -ٔ

,  %(ٜٓ,ٔٙتكرارات , وبنسبة مئوية بمغت )( ٘ٙجاءت بالمرتبة االولى , بواقع )( , العربية
ففي احدى مضاميف المقاالت الصحفية المنشورة في الموقع , أشارت الى )إف السياسية 

أّوليا التحّوؿ في البيئة الدولية والذي الخارجية التركية الجديدة جاءت استجابًة لمعطيات رئيسة 
ُمعطى الثاني فيو معطى محّمي بامتياز إذ بدأ مع فوز بايدف في االنتخابات األمريكية أّما ال

شرعت أنقرة بطرح ممفات سياسية كبيرة لمنقاش كممؼ وضع دستور جديد لمبالد وحزمة 
التحوؿ في صياغة , كما ورَد في المقاؿ بيذا الخصوص ايضًا )إف  (ٖٚ)اإلصالح االقتصادي(

الربح المتبادؿ , سياسة جديدة سيكوف عمى ما يجمع مف الممفات المشتركة وعمى قاعدة 
خاّصة أّف ىناؾ مصالح حقيقية وغير مصطنعة بيف تركيا ومصر وتركيا والسعودية عمى وجو 

 . (ٖٛ)الخصوص(
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الترويج لسياسة األداء اليادئ التركية تجاه القارة الفئة الفرعية الثانية ) -ٕ
%( , ٜٓ,ٖٛبمغت )( تكرارًا , وبنسبة مئوية ٓٗ, جاءت بالمرتبة الثانية , بواقع )االفريقية( 

فقد أشار النشر االلكتروني لمموقع الى )تقديـ المنح التعميمية مف قبؿ تركيا ألبناء الدوؿ 
األفريقية وكذلؾ الجانب الصحي والعمؿ الخيري مف قبؿ منظمات خيرية تركية فأنيا قدمت 

 . (ٜٖ) فرد مف فرؽ الرعاية الصحية( ٓٓٔطبيب تركي ونحو  ٓٓ٘خدماتيا عبَر 
: الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة الرابعة : تأكيد دعم شرعية التدخل العسكري  رابعاً 

جاءت ىذه الفئة الرئيسة بالمرتبة الرابعة , بمجموع تكرارات بمغ التركي في شمال العراق / 
وتفرعت عف ىذه الفئة الرئيسة الفئات الفرعية األتية ,  %(ٕٛ,ٖٔ( وبنسبة مئوية بمغت )ٖٛ)
:-  

التأكيد عمى أحقية تركيا في مطاردة االرىابين في شمال الفرعية االولى )الفئة  -ٔ
,  (%73,49( تكرارات , وبنسبة مئوية بمغت )ٔٙجاءت بالمرتبة االولى , بواقع )( , العراق

في ىذا االطار )ال يزاؿ القتؿ ( TPإذ ذكَر الموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس
تركًيا  بيد تنظيـ )البي كي كي( اإلرىابي في مغارة شماؿ العراؽ في مواطًنا  ٖٔالوحشي لػ

دائرة االىتماـ في السياسة الداخمية ويجب أف يدرؾ حمفاء  تركيا الغربيوف أف تنظيـ البي كي 
, كما أوضح النشر  (ٓٗ)كي ال يمثؿ تيديًدا لتركيا فحسب بؿ يمثؿ تيديًدا لمعراؽ بأكممو(

إعداـ الرىائف بيذه الطريقة تسبب بغضب شعبي كبير في تركيا ما  االلكتروني لمموقع , )أف
,  (ٔٗ)وضع عمى الحكومة ضغوطًا إضافية لضرورة الرد عمى ذلؾ بشكؿ مباشر وقوي وسريع(

كما جاء في المقاؿ المنشور ايضًا )أف االنتقادات التي وجيتيا المعارضة لمحكومة , ومنيا 
أو تنفيذ عممية فاشمة انتيت بمقتميـ زادت مف تمؾ  عدـ القدرة عمى حماية أرواح الرىائف

 .(ٕٗ)الضغوط(
العراقية بشأن العمميات  –)ابراز التفاىمات التركية الفئة الفرعية الثانية  -2

,  %(ٓ٘,ٕٙ( تكرارًا , وبنسبة مئوية بمغت )ٕٕ, جاءت بالمرتبة الثانية , بواقع )العسكرية( 
( بيذا الصدد )وجود تفيـ واستجابة TPوكالة )ترؾ برسإذ أبرَز الموقع الصحفي االلكتروني ل

, (ٖٗ)تركية لممطالب العراقية ودعميا لمقاربات كبيرة في التصور العراقي لممشيد االقميمي(
مقابؿ ذلؾ ركزت مضاميف المقاالت الصحفية لمموقع , عمى )ابراز عدة اسباب حاولت عبرىا 
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شماؿ العراؽ بإطار التفاىمات الضمنية مع بغداد انقرة تأطير تواجدىا وتدخميا العسكري في 
عالميا مسبقًا بانطالؽ العمميات العسكرية التركية لمالحقة المجاميع المسمحة(  . (ٗٗ)وا 

خامسًا : الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة الخامسة : الكشف عن الرغبة التركية 
رتبة الخامسة , بمجموع أخذت ىذه الفئة الرئيسة الملالنخراط في المصالحة الخميجية / 

وتفرعت عف ىذه الفئة الرئيسة الفئات ,  %(ٕٖ,ٛ( وبنسبة مئوية بمغت )ٕ٘تكرارات بمغ )
 الفرعية األتية:

( التأكيد عمى رغبة تركيا لالندماج في المصالحة الخميجيةالفئة الفرعية االولى ) -ٔ
فقد ,  (%53,84بمغت )( تكرارات , وبنسبة مئوية ٕٛجاءت بالمرتبة االولى , بواقع ), 

( بيذا الخصوص )عانت تركيا عبَر TPنشَر الموقع  الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس
السنوات الماضية مف التداعيات السمبية لمخالؼ الخميجي بشكؿ كبيرًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا 

وفي ىذا االطار ايضًا اشار المقاؿ المنشور في الموقع االلكتروني الى اآلتي  (٘ٗ)أيضًا(
)تنظر تركيا بشكؿ إيجابي الى المصالحة الخميجية ألّنيا ستحمؿ معيا انعكاسات إيجابية عمى 
أكثر مف صعيد فمف المتوقع اف تفسح المصالحة المجاؿ أماـ تركيا لتطوير عالقاتيا بشكؿ 

نما مع مجمس التعاوف الخميجي ككتمة(أعمؽ ليس فقط مع ا  . (ٙٗ)لكويت وُعماف وا 
التركيز عمى عدم تخمي قطر عن تركيا بعد المصالحة الفئة الفرعية الثالثة ) -ٕ

%( , ففي احدى ٘ٔ,ٙٗ, وبنسبة مئوية بمغت ) ( تكراراً ٕٗ, وحصمت عمى )الخميجية( 
طر عف تركيا عمى رغـ مف كؿ المقاالت الصحفية لمموقع أكدت المضاميف عمى )عدـ تخمي ق
وكما جاء في الموقع  (ٚٗ) الضغوطات المتوقع حدوثيا في اثناء المصالحة الخميجية(

االلكتروني ايضًا )إف قطر نجحت في حماية مسار عالقاتيا بتركيا التي تحاور اليـو 
قبؿ نحو السعودية ومصر باتجاه التفاىـ عمى التيدئة والتطبيع ووقوؼ أنقرة إلى جانب الدوحة 

 .  (ٛٗ)أربعة أعواـ ىو الذي ساعد الدوحة أيضا عمى التمسؾ بعالقاتيا مع تركيا(
خامسًا : الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة السادسة : توضيح عمميات التطبيع العربي 

( ٕٔحصمت ىذه الفئة الرئيسة عمى المرتبة السادسة , بمجموع تكرارات بمغ )االسرائيمي /  –
 وتفرعت عف ىذه الفئة الرئيسة الفئات الفرعية األتية:,  %(ٕٜ,ٔمغت )وبنسبة مئوية ب

جاءت ( , ابراز عمميات التطبيع بين المغرب واسرائيلالفئة الفرعية االولى ) -ٔ
( , إذ أبرَز الموقع %ٖٖ,ٛ٘( تكرارات , وبنسبة مئوية بمغت )ٚبالمرتبة االولى , بواقع )
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( بيذا االطار وعمى وفؽ النشر االلكتروني لمموقع TPالصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس
أصبح المغرب رابع دولة عربية تعمف ىذا العاـ تطبيع عالقاتيا مع تؿ أبيب بعد اآلتي )

, وفي مقاؿ أخر أورده الموقع االلكتروني جاء فيو ايضًا ( ٜٗ)اإلمارات والبحريف والسوداف(
اإلعالف عف استئناؼ العالقات المغربية  )شيدت الساحة المغربية ردود أفعاؿ متباينة عقب

 . ( ٓ٘)اإلسرائيمية(
, جاءت إظيار الرغبة السعودية في التطبيع مع اسرائيل( ) الفئة الفرعية الثانية -2

%( , فقد ورد في ٙٙ,ٔٗ( تكرارات , وبنسبة مئوية بمغت )٘بالمرتبة الثانية , بواقع )
)ذكَر وزير خارجية السعودية األمير فيصؿ مضاميف المقاالت الصحفية التي نشرىا الموقع 

بف فرحاف في مقابمة أجرتيا معو قناة سي إف إف األمريكية أف التطبيع مع اسرائيؿ سيكوف 
 .  (ٔ٘)مفيًدا لمغاية اقتصادًيا واجتماعًيا وأمنًيا وذلؾ لعموـ المنطقة(

في الموقع ثانيًا : االساليب الدعائية المستخدمة في المقاالت الصحفية المنشورة 
 2020-11-1( الموجية لمعرب , لممدة من )TPالصحفي اإللكتروني لوكالة )ترك برس

 ( .2021-4-30لغاية 
تبيف عف طريؽ تحميؿ مضاميف المقاالت الصحفية المنشورة في الموقع الصحفي 

-ٗ-ٖٓلغاية  ٕٕٓٓ-ٔٔ-ٔ, لممدة مف )الموجية لمعرب (TP)ترك برس االلكتروني لوكالة
  -:يب دعائية وىي, استخداـ الموقع خمسة اسالاستخراج الفئات الرئيسة والفرعية( و ٕٕٔٓ

حاوؿ الموقع ترسيخ المضاميف الدعائية في أذىاف اسموب االستشياد :  -1
المستخدميف عف طريؽ استخداـ اسموب االستشياد بتصريحات الشخصيات الرسمية او 

ر بحسب قناعة القائـ بالعممية الدعائية , المشيورة لمتسييؿ مف عممية االقناع لدى الجميو 
التأكيد عمى السياسية التركية تجاه وبرز ىذا االسموب عف طريؽ الفئة الرئيسة االولى )

%( , وعبر فئاتيا الفرعية ٕٗ,ٖٗ( تكرارًا , وبنسبة )ٕٗٔ( , بمجموع بمغ )االزمات العربية
 -اآلتية :

( , في المرتبة الروسي( في االزمة السورية –فئة )ابراز خطر التدخل )االمريكي  -أ
تكرار , كما ورَد في المقاؿ الصحفي المنشور في الموقع االلكتروني ( 129االولى بواقع )

ووصَؼ المبعوث األمريكي لشؤوف سوريا جيمس جيفري الحؿ في سوريا بأنو لف يكوف إال )
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صؿ إلى تسوية سياسية , , المتعمؽ بوقؼ إطالؽ النار والتو ٕٕٗ٘بموجب القرار األممي 
 .  (ٕ٘)مشيرا إلى "وحشية النظاـ وحمفائو خالؿ الحرب ضد السورييف(

( , في المرتبة فئة )دعم شرعية التدخل العسكري التركي في االزمة الميبية -ب
( تكرار , كما ورَد في المقاؿ الصحفي اآلتي المنشور في الموقع االلكتروني ٕٙالثانية بواقع )

رة مرارًا إف ىدؼ دعميا لحكومة السراج المعترؼ بيا دوليًا ىو تثبيتيا ومنع سقوط إذ قالت أنق)
 .  (ٖ٘)طرابمس(

, في المرتبة الثالثة  فئة )إظيار فشل المبادرة الخميجية لحل االزمة اليمنية( -ج
( , كما ورَد في المقاؿ الصحفي المنشور في الموقع االلكتروني , )وذكر تقرير ٖٕبواقع )
إف كانت المبادرة الخميجية األخيرة لحؿ االزمة اليمنية قد تمت بعد العربي لألبحاث :  المركز

جيود دولية فإنيا تصّب في صالح إيراف وأذرعيا في المنطقة وتقود إلى االعتراؼ بالحوثييف 
 . (ٗ٘)كقوة ضاربة تيّدد أمف اليمف ودوؿ الجوار(

عف طريؽ الفئة الرئيسة الثانية برز ىذا االسموب اسموب االثارة العاطفية  :  -2
( ٜ٘ٔ( , بمجموع بمغ )إظيار استراتيجية تركيا إلعادة عالقاتيا الخارجية مع الدول العربية)

 -%( , وعبر فئاتيا الفرعية اآلتية :ٗٗ,ٕ٘تكرارًا , وبنسبة )
, في المرتبة االولى بواقع )ابراز مساعي تركيا إلعادة عالقاتيا مع مصر(  فئة -أ

)وصؿ  تكرارًا , كما ورَد في المقاؿ الصحفي اآلتي المنشور في الموقع االلكتروني  ,( ٓٔٔ)
الحماس واالندفاع بأقالـ تركية محسوبة عمى السمطة السياسية في رسـ مشيد التفاؤؿ والرىاف 
بقدوـ مرحمة جديدة مف العالقات التركية المصرية , فكؿ ما يقاؿ في الجانب التركي ويكّرر 

منذ أشير ىو استعداد تركيا لفتح صفحة جديدة مف الحوار والتسامح والمصالحة مع  باستمرار
 . (٘٘) مصر(

, في المرتبة )إظيار سعي تركيا العادة تطبيع عالقاتيا مع السعودية(  فئة -ب
( تكرارَا , كما ورَد في المقاؿ الصحفي اآلتي المنشور في الموقع ٜٗالثانية , بواقع )

رغبة تركية واضحة بكسر العزلة التركية وتنشيط ماكينة السياحة والتجارة  )ثمة االلكتروني ,
مقاطعة “الخارجية , ولعؿ ذلؾ مف أىـ أسباب توددىا لمسعودية التي كاف أعِمَف فييا عف 

 .(ٙ٘)لمبضائع التركية(” شعبية
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إبراز جاء ىذا االسموب عف طريؽ الفئة الرئيسة الثالثة )اسموب التسويق :  -3
%( , ٛ,ٙٔ( وبنسبة )٘ٓٔ( بمجموع بمغ )في السياسية الخارجية التركية الجديدة التحول

  -وبرزت عف طريؽ فئاتيا الفرعية اآلتية :
في فئة )سعي تركيا الى اعادة صياغة سياسة جديدة تجاه الدول العربية(  -أ

ور في الموقع المنش كما ورَد في المقاؿ الصحفي اآلتي ( تكرارَا  ,٘ٙالمرتبة االولى بواقع )
السياسية التركية الجديدة تجاه الدوؿ العربية تحاوؿ تأسيس عالقات قوية مع )إف   االلكتروني

حمفاء حقيقيوف مف أجؿ االعتماد عمييـ في حربيا الحقيقية ضد البرغماتية الرأسمالية وتنفيس 
 . (ٚ٘)الضغوط التي تمارس عمى أنقرة إقميميا وعالميا(

في المرتبة  سة األداء اليادئ التركية تجاه  القارة االفريقية(فئة )الترويج لسيا -ب
المنشور في الموقع االلكتروني  ( تكرارًا , كما ورَد في المقاؿ الصحفي اآلتيٓٗالثانية بواقع )

)تقديـ المنح التعميمية مف قبؿ تركيا ألبناء الدوؿ األفريقية , وكذلؾ الجانب الصحي والعمؿ 
( طبيب تركي ٓٓ٘ت خيرية تركية , فأنيا قدمت خدماتيا , عف طريؽ)الخيري مف قبؿ منظما

 . (ٛ٘)( فرد مف فرؽ الرعاية الصحيةٓٓٔونحو )
تأكيد دعم جاء ىذا االسموب عف طريؽ الفئة الرئيسة الثالثة )اسموب التأكيد :  -4

%( , ٕٛ,ٖٔ( وبنسبة )ٖٛ( بمجموع بمغ )شرعية التدخل العسكري التركي في شمال العراق
  -وبرزت عف طريؽ فئاتيا الفرعية اآلتية :

في المرتبة فئة )التأكيد عمى أحقية تركيا في مطاردة االرىابين في شمال العراق(  -أ
( تكرارًا , كما ورَد في المقاؿ الصحفي اآلتي المنشور في الموقع ٔٙاالولى , بواقع )

رؾ حمفاء  تركيا الغربيوف أف تنظيـ )البي كي كي( ال يمثؿ تيديًدا االلكتروني )يجب أف يد
 .(ٜ٘)لتركيا فحسب بؿ يمثؿ تيديًدا لمعراؽ بأكممو(

في المرتبة العراقية بشأن العمميات العسكرية(  –فئة )ابراز التفاىمات التركية  -ب
ور في الموقع ( تكرارًا , كما ورَد في المقاؿ الصحفي اآلتي المنشٕٕالثانية , بواقع )

)التأكيد عمى وجود تفاىمات عراقية لدوافع تركيا في العمميات العسكرية األخيرة , االلكتروني 
اضافة الى ثمة ما يشير إلى أف بغداد قد ُوِضَعْت في صورة العمميات األخيرة قبؿ 

 .(ٓٙ)إطالقيا(
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رغبة الكشف عن الوبرَز ىذا االسموب في الفئة الرئيسة )اسموب التكرار :  -5
التي جاءت بالمرتبة الخامسة , بمجموع تكرار بمغ التركية لالنخراط في المصالحة الخميجية( 

التي جاءت  االسرائيمي( –)توضيح عمميات التطبيع العربي  وكذلؾ الفئة الرئيسة,  (ٕ٘)
( تكرارَا وبنسبة ٗٙ( , إذ يبمغ مجموع الفئتيف )ٕٔبالمرتبة السادسة بمجموع تكرارات بمغ )

  -%( , وبرزت عبر فئاتيا الفرعية اآلتية :ٕٗ,ٓٔ)
, جاءت بالمرتبة )التأكيد عمى رغبة تركيا لالندماج في المصالحة الخميجية(  فئة -أ

 المنشور في الموقع االلكتروني ( تكرارًا , كما ورَد في المقاؿ الصحفي اآلتيٕٛاالولى بواقع )
إمكانية تحسيف عالقات أنقرة مع عدد مف أطراؼ أف الحؿ بصيغتو الحالية يفتح الباب عمى )

األزمة , ال سيما الرياض والقاىرة , بما في ذلؾ تطوير العالقات االقتصادية وزيادة االستثمار 
 (ٔٙ)في تركيا(
, جاءت )التركيز عمى عدم تخمي قطر عن تركيا بعد المصالحة الخميجية(  فئة -ب

كما ورَد في المقاؿ الصحفي اآلتي المنشور في الموقع ,  ( تكراراَ ٕٗبالمرتبة الثانية بواقع )
أف الدوحة تدرؾ أىمية الدور الذي أدتو تركيا في إيصاليا لمحظة المصالحة االلكتروني  )

بدوف تنازالت منيا, وىو ما ال يمكنيا المخاطرة بخسارتو مستقبال , وقد تصرفت الدوحة 
عدة محطات, ال سيما عمى صعيد التجارة  انطالقا مف شعور الوفاء واالمتناف مع أنقرة في

 .( ٕٙ) (واالستثمار فضال عف المواقؼ السياسية
, جاءت بالمرتبة الثالثة بواقع )ابراز عمميات التطبيع بين المغرب واسرائيل(  فئة -ج

أصبح ) المنشور في الموقع االلكتروني , كما ورَد في المقاؿ الصحفي اآلتي ( تكراراتٚ)
ة عربية تعمف تطبيع عالقاتيا مع تؿ أبيب بعد اإلمارات والبحريف والسوداف , المغرب رابع دول

وشيدت الساحة المغربية ردود أفعاؿ متباينة, عقب اإلعالف عف استئناؼ العالقات المغربية 
 . ( ٖٙ)اإلسرائيمية(
, جاءت بالمرتبة الرابعة )إظيار الرغبة السعودية في التطبيع مع اسرائيل(  فئة -د

( تكرارات , كما ورَد في المقاؿ الصحفي اآلتي المنشور في الموقع )ذكَر وزير ٘) بواقع
خارجية السعودية األمير فيصؿ بف فرحاف في مقابمة أجرتيا معو قناة سي إف إف األمريكية أف 

 .(ٗٙ)التطبيع مع اسرائيؿ سيكوف مفيًدا لمغاية اقتصادًيا واجتماعًيا وأمنًيا وذلؾ لعموـ المنطقة(
 النتائج 
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يتضح مف عممية تحميؿ وتفسير مضموف المقاالت الصحفية المنشورة في الموقع 
( , إف ٕٕٔٓ-ٗ-ٖٓلغاية  ٕٕٓٓ-ٔٔ-ٔ( لممدة مف )TPالصحفي االلكتروني )ترؾ برس

ثمة نتائج قد ظيرت مف األساليب التي وُظفتيا الدعاية التركية تجاه العرب عبر الموقع , 
  -وىي كاآلتي :

التأكيد وبرز ىذا االسموب عف طريؽ الفئة الرئيسة االولى )االستشياد :  اسموب -1
 (. عمى السياسية التركية تجاه االزمات العربية

إظيار برز ىذا االسموب عبَر الفئة الرئيسة الثانية )و اسموب االثارة العاطفية :  -2
 ( . استراتيجية تركيا إلعادة عالقاتيا الخارجية مع الدول العربية

إبراز التحول في ىذا االسموب في الفئة الرئيسة الثالثة ) وبرزَ اسموب التسويق :  -3
 .  (السياسية الخارجية التركية الجديدة

تأكيد دعم شرعية ىذا االسموب عبَر الفئة الرئيسة الثالثة ) وبرزَ اسموب التأكيد :  -4
 .  (التدخل العسكري التركي في شمال العراق

الكشف عن الرغبة وبرَز ىذا االسموب في الفئة الرئيسة الخامسة ): اسموب التكرار  -5
وكذلؾ في الفئة  التي جاءت بالمرتبة الخامسة ,التركية لالنخراط في المصالحة الخميجية( 

 .  االسرائيمي( –)توضيح عمميات التطبيع العربي  السادسة الرئيسة
 التوصيات :

, ال يسُع لمباحث اال تقدـ مجموعة مف  وفي ضوء النتائج التي توصؿ الييا الباحث
  -التوصيات وىي :

ضرورة دراسة االعالـ التركي ووسائمو واساليبو الدعائية المختمفة خاصة الصحافة  -ٔ
االلكترونية التركية كونيا تتمتع بتفاعؿ كبير مف قبؿ المستخدميف العرب وىو ما يزيد مف 

 تأثيرىا في الرأي العاـ العربي بوجو عاـ . 
أىمية إجراء المزيد مف الدراسات واالبحاث تتعمؽ باألساليب الدعائية التركية  -ٕ

الموجية لمعرب عبر االنترنت وتطبيقاتو ومواقعو المختمفة مف اجؿ التأثير واالقناع في 
 المستخدميف العرب لتحقيؽ اىدافيا الدعائية .

ة الموجية لمعرب بجميع امكانية تنفيذ دراسات وتحميؿ السياسية الخارجية التركي -ٖ
 مستوياتيا ومجاالتيا المختمفة . 
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ضرورة القياـ بعممية استطالع الرأي العاـ لمجميور العربي بشكؿ متكرر , لمكشؼ  -ٗ
 عف مستوى اتجاىاتو إزاء السياسية الخارجية التركية الموجية لمعرب . 

  االحاالت
 

                                                 
 -أسماء السادة المحكميف عمى وفؽ ِقدـ الدرجة العممية : *
 جامعة االنبار .  –كمية اآلداب  -أ.د مؤيد خمؼ حسيف / قسـ االعالـ  -ٔ
 جامعة بغداد .  –كمية االعالـ  -أ.د سياـ الشجيري / قسـ الصحافة  -ٕ
 جامعة بغداد .  –كمية االعالـ  -أ.ـ.د عبد السالـ السامر/ قسـ الصحافة  -ٖ

 . ٘ٓٔحميدة سميسـ , الحرب النفسية , , ص  (ٔ)
 .  ٜٔمي العبد اهلل , الدعاية واساليب االقناع, ص  (ٕ)
 .  ٖٚ, ص ٕٓٔٓعبد الرزاؽ الدليمي , الدعاية واالرىاب , دار جرير لمنشر والتوزيع , عماف ,  (ٖ)
 . ٔٙنزىت محمود الدليمي , الخطاب الدعائي مفيومو ووظائفو عبر وسائؿ االعالـ, ص (ٗ)
 .٘ٙ, , ص  ٜٔٛٔ, دار الجميؿ , عماف ٕموكية , ط( حامد ربيع , مقدمة في العمـو الس(٘
 . ٖٚعصاـ فاىـ جواد العامري , الدعاية االيرانية والدعاية االسرائيمية , ص (ٙ)
ـ , , ٜٛ٘ٔ-ـٜ٘ٗٔالنشػاط الدعائػي األمريكي فػي العػراؽ  –عبػد السػاـ احمػد السػامر, الدعايػة الدوليػة  (ٚ)
 .ٗ٘ص

 .ٜٔٔحميدة سميسـ , الحرب النفسية  , مصدر سابؽ , ص (ٛ)
 . ٔٛامريكي , ص  -عبد الستار جواد , اتجاىات االعالـ الغربي دراسة في االعالـ األنجمو  (ٜ)

 .  ٕٚمحمد جودت ناصر , الدعاية واالعالف والعالقات العامة, ص (ٓٔ)
 . ٜٖٔحاـز محمد الحمداني , الدعاية السياسية بيف الماضي والحاضر , ص  (ٔٔ)
 .  ٙٚٔصالح ابو اصبع , نظريات االعالـ , مصدر سابؽ , ص (ٕٔ)
 . ٓ٘ٔخمدوف عبد اهلل , االعالـ وعمـ النفس , ص  (ٖٔ)
 .  ٛ٘نضاؿ فالح واخروف , الدعاية والحرب النفسية , ص  (ٗٔ)
 . ٕٚر سابؽ , ص عاطؼ عدلي العبد , مصد (٘ٔ)
 . ٕٚعامر مصباح , عمـ النفس االجتماعي في السياسة واالعالـ , القاىرة  , ص  (ٙٔ)
 . ٚٙٔعبد المطيؼ حمزة , االعالـ والدعاية , ص  (ٚٔ)
 . ٔٗعبد الستار جواد , اتجاىات االعالـ الغربي , ص (ٛٔ)
 . ٖٚعاطؼ عدلي , مصدر سابؽ , ص  (ٜٔ)
 . ٓ٘ٔسابؽ , ص خمدوف عبد اهلل , مصدر  (ٕٓ)
 . ٖٙٔمحمد عبد القادر حاتـ , الرأي العاـ وتأثره باإلعالـ والدعاية , ص  (ٕٔ)
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 .  ٓٗنور الديف النادي , نجـ عبد شييب , الدعاية واالعالف في السينما والتمفزيوف   , ص (ٕٕ)
 .  ٕٕٓٓ-ٔٔ-ٔٔ( , نشَر بتاريخ  TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٖٕ)
 .  ٕٕٓٓ-ٔٔ-ٔٔ( , نشَر بتاريخ  TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٕٗ)

 .  ٕٕٓٓ-ٔٔ-٘ٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٕ٘) 
 .  ٕٕٓٓ-ٔٔ-ٕ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٕٙ) 
 .  ٕٕٔٓ-ٕ-ٛٔ( , نشَر بتاريخ   TPااللكتروني لوكالة )ترؾ برسالموقع الصحفي (ٕٚ) 
 .  ٕٕٔٓ-ٖ-ٜٕ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٕٛ) 
 .  ٕٕٔٓ-ٖ-ٖٓ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٜٕ)
 .  ٕٕٔٓ-ٖ-ٖٓ( , نشَر بتاريخ   TPسالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ بر  (ٖٓ)
 .  ٕٕٔٓ-ٗ-ٕٕ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٖٔ)
 .  ٕٕٔٓ-ٔ-ٓٔ( , نشَر بتاريخ  TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٕٖ)
 .  ٕٕٔٓ-ٔ-ٓٔ( , نشَر بتاريخ  TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٖٖ)

 .  ٕٕٔٓ-ٖ-٘ٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٖٗ) 
 .  ٕٕٓٓ-ٕٔ-ٕٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٖ٘) 
 .  ٕٕٔٓ-ٗ-ٕٗ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٖٙ) 
 .  ٕٕٔٓ-ٖ-ٗٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٖٚ)
 .  ٕٕٔٓ-ٖ-ٗٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٖٛ)
 .  ٕٕٓٓ-ٕٔ-ٕ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٜٖ)
 .  ٕٕٔٓ-ٕ-ٕٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٓٗ)
 .  ٕٕٔٓ-ٗ-ٛٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٔٗ)
 .  ٕٕٔٓ-ٗ-ٛٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٕٗ)
 .  ٕٕٓٓ-ٕٔ-ٕٓ( , نشَر بتاريخ   TPاللكتروني لوكالة )ترؾ برسا لموقع الصحفي ا(ٖٗ)
 .  ٕٕٔٓ-ٖ-ٙ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٗٗ)

 .  ٕٕٔٓ-ٔ-ٙٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(٘ٗ) 
 .  ٕٕٔٓ-ٔ-ٙٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٙٗ) 
 .  ٕٕٔٓ-ٔ-ٜ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٚٗ) 
 .  ٕٕٔٓ-ٔ-ٜ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٛٗ) 
 .  ٕٕٓٓ-ٕٔ-ٜٕ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٜٗ) 
 .  ٕٕٔٓ-ٗ-ٕٕ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٓ٘) 
 .  ٕٕٔٓ-ٗ-ٛ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٔ٘)
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 .  ٕٕٓٓ-ٔٔ-ٕ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٕ٘)
 .  ٕٕٓٓ-ٔٔ-ٔٔ( , نشَر بتاريخ   TPاللكتروني لوكالة )ترؾ برسالموقع الصحفي ا (ٖ٘)
 .  ٕٕٔٓ-ٖ-ٖٓ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٗ٘)
 .  ٕٕٔٓ-ٖ-٘ٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(٘٘)
 .  ٕٕٔٓ-ٗ-ٕٛ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٙ٘)

 .  ٕٕٔٓ-ٖ-ٕٚ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٚ٘) 
 .  ٕٕٓٓ-ٕٔ-ٕ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٛ٘)

 .  ٕٕٔٓ-ٕ-ٕٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٜ٘) 
 .  ٕٕٔٓ-ٖ-ٙ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٓٙ)

 .  ٕٕٔٓ-ٔ-ٜٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس(ٔٙ) 
 .  ٕٕٔٓ-ٗ-ٔٔ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٕٙ)
 .  ٕٕٓٓ-ٕٔ-ٜٕ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٖٙ)
 .  ٕٕٔٓ-ٗ-ٛ( , نشَر بتاريخ   TPالموقع الصحفي االلكتروني لوكالة )ترؾ برس (ٗٙ)

 : المصادرقائمة 
 .  ٕٗٓٓحميدة سميسـ , الحرب النفسية , الدار الثقافية لمنشر , القاىرة ,   -ٔ
مي العبد اهلل , الدعاية واساليب االقناع , الطبعة االولى , دار النيضة العربية , بيروت ,  -ٕ

ٕٓٓٙ  . 
 .  ٕٓٔٓعبد الرزاؽ الدليمي , الدعاية واالرىاب , دار جرير لمنشر والتوزيع , عماف ,  -ٖ
دار النفائس نزىت محمود الدليمي , الخطاب الدعائي مفيومو ووظائفو عبر وسائؿ االعالـ ,  -ٗ

 .  ٕ٘ٔٓلمنشر والتوزيع , عماف , 
 .  ٜٔٛٔ, دار الجميؿ , عماف ٕحامد ربيع , مقدمة في العمـو السموكية , ط -٘
عصاـ فاىـ جواد العامري , الدعاية االيرانية والدعاية االسرائيمية , دار الحرية لمطباعة , بغداد  -ٙ

ٜٔٛٚ . 
-ـٜ٘ٗٔالنشػاط الدعائػي األمريكي فػي العػراؽ  –ة الدوليػة عبػد السػاـ احمػد السػامر, الدعايػ -ٚ

 ـ .ٕ٘ٔٓـ , دار امجػد, عمػػاف, ٜٛ٘ٔ
امريكي , بغداد : دار  -عبد الستار جواد , اتجاىات االعالـ الغربي دراسة في االعالـ األنجمو  -ٛ

 .  ٜٜ٘ٔالحرية لمطباعة , 
االردف : دار مجدالوي  -العامة , عماف محمد جودت ناصر , الدعاية واالعالف والعالقات  -ٜ

 .  ٜٜٛٔلمطباعة والنشر والتوزيع ,
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