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ربيع إسالمي

يمر في اإلعالم؟
«اإلستعمار» التركي للعرب ّ
نادين كنعان
ب�ع��د س �ن��وات قليلة ع�ل��ى وص ��ول «ح��زب
العدالة والتنمية» إل��ى الحكم ف��ي تركيا
ع � ��ام  ،2002ب � ��دأ ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ت��وط�ي��د
ال� �ع�ل�اق ��ات م ��ع ال � �ع� ��رب ،وخ �ص ��وص ��ًا م��ع
تزايد النشاط التركي في املنطقة .عندها،
ب ��دأ ال �ت� ّ
�وج��ه إل ��ى ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي بشتى
الوسائل ،وعلى رأسها الثقافة واإلع�لام.
أول � ��ى ال �خ �ط��وات ال�ع�م�ل�ي��ة ت �ج �س��دت في
إط�لاق محطة جديدة لـ«مؤسسة اإلذاع��ة
وال �ت �ل �ف��زي��ون ال �ت��رك �ي��ة» ( )TRTن��اط�ق��ة
باللغة العربية قبل حوالى ست سنوات.
ولدت الفكرة من اقتناع السلطات التركية
«ب� �ض ��رورة إي �ص��ال أخ �ب��ارن��ا إل ��ى ال�ع��ال��م
العربي مباشرة ،من دون ّ االعتماد على
ال ��وك ��االت ال ��دول �ي ��ة» ،إال أن �ه��ا ل��م تحقق
النجاح .يعزو املسؤولون األتراك ذلك إلى
«النقص في الكادر البشري التركي الذي
ي �ت �ح��دث ال �ع��رب �ي��ة» .ف��ي م � ��وازاة اإلع �ل�ام،
اهتم األت��راك بالثقافة ،فغزت املسلسالت
ال �ت��رك �ي��ة امل��دب �ل �ج��ة ال �ش��اش��ات ال �ع��رب �ي��ة،
ّ
السياح العرب،
وص��ارت اسطنبول قبلة
وبرز العالم العربي بوصفه سوقًا كبيرة
ُم��رب �ح��ة ل �ب�لاد األن ��اض ��ول .ه �ك��ذا ،ت�ح� ّ�ول
أب �ط ��ال ال ��درام ��ا ال �ت��رك �ي��ة إل ��ى ن �ج��وم في
ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،واس �ت �ث �م��رت ال�س�ل�ط��ات
نجاحهم في املؤتمرات التركية ـ العربية،
ف �ش��ارك��ت امل �م �ث �ل��ة س��ون �غ��ول أودان ف��ي
«املنتدى اإلعالمي التركي ـــ العربي» عام
 ،)2011/11/16واملمثل
( 2011األخ �ب��ار
ّ
كيفانتش تاتليتوغ (مهند) في االحتفال
الرسمي املخصص الستقبال املشاركني
ف��ي «م��ؤت�م��ر ال�ت�ق��ارب ال�ت��رك��ي ـــ العربي»
ق�ب��ل ذل ��ك ب �ع��ام .ووص ��ل «ال �غ ��زل ال�ت��رك��ي
العربي» قبل اندالع االنتفاضات إلى حد
ت�ش��وي��ه ال �ت��اري��خ ك��رم��ى ل�ع�ي��ون األت� ��راك،
كما رأينا في مسلسل «سقوط الخالفة»
(األخبار .)2010/6/24

أسامة حجاج
ــ األردن

ورغ��م إدراج «وك��ال��ة األن��اض��ول لألنباء»
ع �ل��ى الئ �ح ��ة أدوات ال �ت �ق ��ارب ال �ت��رك��ي ـ�ـ�ـ
ّ
ال� �ع ��رب ��ي ،غ �ي��ر أن ال �ت �ن �ف �ي��ذ ت ��أخ ��ر ح�ت��ى
ال� �ع ��ام امل� ��اض� ��ي .ف ��ي  6ن �ي �س��ان (أب ��ري ��ل)
 2012انطلق القسم العربي م��ن الوكالة،
ل�لأه��داف نفسها التي وضعت ل �ـ« TRTـــ
ع��رب��ي» واف�ت�ت��ح قبل أش�ه��ر مكتبًا ل��ه في
ساحة رياض الصلح في بيروت (األخبار
 .)٢٠١٣/1/٢٣يؤكد رئيس القسم العربي
في الوكالة توران قشالكجي لـ«األخبار»
ّ
أن ت��أخ��ر امل �ش��روع ح ��دث أي �ض��ًا ألس�ب� ّ�اب
ّ
تتعلق باملوارد البشرية ،مشيرًا إلى أنه

تروج «وكالة األناضول
ّ
لألنباء» أخبار الرئيس المصري
محمد مرسي واإلخوان

ك ��ان ض ��روري ��ًا «ال �ت �خ �ل��ص م ��ن ال��وس �ي��ط
ال� �غ ��رب ��ي ال � � ��ذي ك � ��ان ي� �ج� � ّت ��زئ أخ� �ب ��ارن ��ا
ّ
ّ
مجرد بؤرة
ويصور العالم العربي كأنه
م��ن االن�ف�ج��ارات وال�ت�خ��ري��ب» .إل��ى جانب
«ت��وص �ي��ل ال� �ص ��ورة ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة» ،ي�ش��دد
ّ
قشالكجي على أن أح��د أب��رز الهواجس
التركية ه��و «ال�ت�ق� ّ�رب م��ن أقربائنا الذين
فقدناهم بعد «معاهدة ل ��وزان» (،)1923
وخ�ص��وص��ًا ال �ع��رب» .ال ينكر قشالكجي
ّ
أن «ال ��رب �ي ��ع ال �ع ��رب ��ي» س � � ّ�رع ف ��ي إط�ل�اق
القسم العربي ّمن الوكالة التي تأسست
ّ
عام  ،1920إال أنه يوضح أن هناك حاجة

م� ّ
�اس ��ة إلظ � �ه ��ار ال ��وج ��ه اآلخ� � ��ر ل�ل�ع��امل�ين
اإلس�ل�ام ��ي وال� �ع ��رب ��ي« :ف �ي �ه �م��ا م�ث�ق�ف��ون
وم � �ب� ��دع� ��ون ي� �ع� �م� �ل ��ون ألج� � ��ل أوط ��ان� �ه ��م
وي ��ري ��دون ال ��وح ��دة .ه��م واع� ��ون ول�ي�س��وا
ّ
مسيرين» .وفيما يحرص قشالكجي على
ّ
التأكيد أن الوكالة التي تتخذ من «الثقة
وال�ح�ي��ادي��ة واألخ�ل�اق وال�س��رع��ة» ّشعارًا
لها ،ال تتبع للحكومة ،يلفت إلى أنها ال
يمكن أن تضر باألمن القومي واملصالح
ال� �ت ��رك� �ي ��ة« .ن� �ح ��ن وك ��ال ��ة ش �ب��ه رس �م �ي��ة،
ت �ت �ق��اس��م م�ل�ك�ي�ت�ه��ا ال �ح �ك��وم��ة م ��ع رج ��ال
أع�م��ال ينتمون إل��ى ات�ج��اه��ات مختلفة».
ّ
لكن هنا ،ال بد من اإلشارة إلى أن متابعة
أداء الوكالة خ�لال الفترة املاضية تظهر
نشاط مكتبها الرئيسي في القاهرة عبر
أخ�ب��ار وتحقيقات كثيرة ،لكن األه��م هو
ت�ح� ّ�ول�ه��ا إل��ى م��ا يشبه «وك��ال��ة رسمية»
للرئيس املصري محمد مرسي واإلخوان،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن ن �ش��ره��ا ب��روب��اغ �ن��دا ح�ك��وم��ة
بالدها في املحروسة واليمن وغيرهما.
يأسف قشالكجي لالتهامات التي ّ
توجه
إل��ى ب�ل�اده بلعب دور مشبوه ف��ي العالم
ّ
ال� �ع ��رب ��ي ال � �ي� ��وم ،م �ع �ت �ب �رًا أن «ه � � ��ؤالء ال
يفهمون السياسة التركية».
ال �ي��وم ،تحتفل ال��وك��ال��ة ال�ن��اط�ق��ة بخمس
ل �غ��ات (ال �ع��رب �ي��ة ،ال �ت��رك �ي��ة ،اإلن �ك �ل �ي��زي��ة،
ال��روس�ي��ة والبوسنية) ب��إط�لاق خدمتها
ال� �ج ��دي ��دة ف� ��ي ن �ش ��ر األخ � �ب � ��ار وال� �ص ��ور
وم�ق��اط��ع ال�ف�ي��دي��و امل��دف��وع��ة األج� ��ر ،آملة
اح �ت�ل�ال م�ك��ان�ه��ا ب�ي�ن ال ��وك ��االت ال��دول �ي��ة
الخمس األولى بحلول العام .2020
ّ
في النهاية ،صحيح أن «الربيع العربي»
س � ّ�رع عملية دخ ��ول اإلع�ل�ام ال�ت��رك��ي إل��ى
ّ
ّ
ديارنا ،لكن األكيد أن تحالفات تركيا في
املنطقة وم��واق�ف�ه��ا ال��داع�م��ة لإلسالميني
وأدواره � ��ا امل �ت �ع��ددة إزاء م��ا ي �ج��ري على
األرض عوامل لن ّ
تسهل مهمة هذا اإلعالم
ّ
ال ��ذي ي��دع��ي ال�ح�ي��ادي��ة ،أق��ل��ه ف��ي املرحلة
الحالية.

