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 ملخص:

إلى تحديد العوامل الكامنة وراء نجاح إدارة األزمة السياسية ودور الخطاب اإلعالمي في إحباط االنقالب العسكري تهدف هذه الدراسة 
األخير في تركيا. وقد تم تكريس الجزء األول لتحديد االتجاهات حول األسباب التي أدت إلى فشل االنقالب العسكري من منظور اإلعالم.  

وائية من األخبار المنشورة في مواقع الويب المتعلقة بعدد من الصحف الشهيرة ومواقع محطات من خالل تحليل مضمون عينة عش
التلفزيون على اإلنترنت. فيما ركز الجزء الثاني على تحليل الخطاب السياسي ألردوغان ، لقياس قوة االتصال  ودوره في إدارة األزمات. 

العامل األول في إحباط االنقالب  وه Face Time تطبيق عالم أشارت إلى أنوقد أظهرت النتائج أنه على الرغم من أن وسائل اإل
العسكري ، خالل الساعات األربع والعشرين األولى ، فإن التركيز قد تحول إلى مكونات خطاب الرئاسة فيما بعد. وظهر ذلك من خالل 

اني استطاع الباحث أن يدعم هذا االتجاه، حيث أكد تحليل مقاالت متأنية تحلل أبعاد الكلمة الخطابية ومغزاها. ومن خالل الجزء الث
 الخطاب قوة الرسالة التي أرسلها أردوغان.

 تكنولوجيات االتصال –الفيس تايم  -التداولية –تحليل الخطاب –االتصال  –: إدارة األزمة الكلمات المفاتيح

Abstract: 

This study aims at determining the factors behind the success of the political crisis management and 

the role of media discourse in aborting the last military coup in Turkey.  The first part was dedicated to 

identify the trends about the raisons why the military coup was failed from media perspective.  A 

content analysis of a random sample of news published in the web sites related to a number of famous 

newspapers and TV stations web sites was elaborated. The second part was focused on the analysis 

of the political discourse of Ardogan, to measure the power of his speech and its role in the crisis 

management. Results showed that despite the fact that media pointed Face Time as the 1st factor in 

aborting the military coup, during the first 24 hours; the attention was turned to the presidential 

speech components after. The discourse analysis confirmed the power of the message delivered by 

Ardogan.  
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 مقدمة:

يات بعض األحداث السياسية تارة، ر أصبح االتصال الرقمي فاعال رئيسيا يف خمتلف املشاهد احلياتية يف عصرنا احلايل، السيما يف اجملال السياسي، بل وحمركا أساسيا يدعم جم
ممارسة العمل اإلعالمي ومفاهيمه بشكل كبري مع ظهور مفهوم الصحفي املواطن وإتاحة الفرصة للجمهور ليصبح منتجا ويغري إجتاه مسارها تارة أخرى. وقد تأثرت أساليب 

تصال تأثري تطبيقات اال ال على مدىللمواد اإلعالمية ومستهلكا هلا يف آن واحد، من خالل ما يتبادله  عرب التطبيقات اليت حبوزته من خالل اهلواتف النقالة. ولعل أبرز مث
أحد العوامل نه يقدمه عدد من اخلرباء السياسيني واملختصني يف جمال اإلعالم واالتصال على أ الذي الرقمي احلديثة يف عصرنا احلايل، هو الدور الذي لعبه تطبيق "فيس تامي"

ون اليت استفادت جتاريا من استخدام الرئيس الرتكي "أردوغان" ألحد ، وهو ما أعطى نفسا تسويقيا هائال لشركة آيف6102اليت أفشلت اإلنقالب العسكري يف تركيا يف يوليو
 .تطبيقاهتا  أثناء األزمة السياسية اليت مرت هبا بالده، من أجل خماطبة شعبه يف وقت حاسم وقياسي

جبدل أقدم تزامن طرحه نا يذكر جدل فرتايية. وهو يدية واالالسياسية جدال واسعا يف وسائل اإلعالم التقل اتاألزم مثل هذه تطبيقات االتصال الرقمي يفأثار استخدام  وقد
 ةحول دور الشبكات اإلجتماعية يف تغذية الثورات العربية وتأجيجها. حيث طرح شق من الباحثني يف علوم اإلعالم واالتصال تساؤال حول شرعي ،6101أواخر سنة مع 

  . عصرنا الراهنيف وسائل االتصال احلديثة يف إدارة األزمات السياسيةالذي تضطلع به  دورال حجمحقيقة  وهو ما يبيح لنا التساؤل حول .الفيسبوك"احلديث عن "ثورة 

نقالبية برتكيا، من خالل احملاولة اال أثناءالدور الذي لعبه تطبيق "الفيس تامي"    حقيقة  فيما خيص أن نقف عند أبرز االجتاهات من هذا البحث، وسنحاول  يف مرحلة أوىل
إىل غاية  02 يف الفرتة اليت تلت اإلنقالب مباشرة ) من يوم وغريها،  الصحف العربية والقنوات اإلخباريةعدد من مواقع  املنشورة عربلعينة من المقاالت  محتوىدراسة 
 .(6102يوليو  62

تحليل لة ثانية إىل سنعمد يف مرح ،امنه ول الرسالة وحتقيق اهلدف احملددوألن إدارة األزمة التقف عند الوسائل االتصالية بل تتجاوزها حلياكة مضمون اتصايل يضمن وص 
 اخلطايب واستنطاقه. . وسنعتمد يف هذا اجلزء على املقاربة التداولية لتحليل النصدى قوة الرسالة املوجهة للجماهريهبدف قياس م  الرئيس الرتكي ليلة احملاولة اإلنقالبيةخطاب 

امي أم اخلطاب الرئاسي الذي مت ت األكثر فعالية ليلة احملاولة اإلنقالبية يف تركيا: الفيس يعد العنصر : أيهماي للبحثالتساؤل احملور وسيمكننا حتليل اخلطاب من اإلجابة عن 
 سية.وهو ما سيقودنا إىل حتديد حجم االتصال الرقمي ودوره الفعلي يف إدارة األزمات السيابثه من خالله؟ 

 ميكن صياغة التساؤل احملوري الذي يقوم عليه حبثنا يف التايل:  االشكالية:

فقط وليس  تصاللتكنولوجيات الحديثة لالل خدامها است ارتباطا وثيقا بمدى رتبطإدارة األزمات السياسية في عصرنا الحالي ت نجاحبأن  القولي مدى يمكن أإلى 
  ؟بفعالية الخطاب اإلعالمي المتبع

 هذا التساؤل احملوري ميكن أن تنبثق عدة تساؤالت فرعية لعل أمهها: وعن

 كري األخري يف تركيا: الفيس تامي أم خطاب أردوغان؟ساالنقالب العماهو العنصر احملدد ملصري  -

كرتوين مت استخدامه جمرد حممل إل أم أنه ال يعدو أن يكون اإلنقالب األخري يف تركيا؟الذي أبطل مفعول دبابات العسكر ليلة  العنصرهو تامي  هل ميكن اعتبار الفيس -
    ة ملحة؟سياسي حاجةختدم  خطابية بث رسالةوتطويعه ل

 6102 نقالبوفعالية دورها ليلة إمن خالل خطاب أردوغان،   6102 املوجهة للجماهري الرتكية ليلة إنقالب قوة الرسالة اإلعالميةإىل أي مدى ميكن احلديث عن -
 ؟يف تركيا
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 األهداف:

 هتدف هذه الدراسة إىل : 

 األخري، رسم مالمح اسرتاتيجيات إدارة األزمة السياسية إعالميا يف تركيا إبان حماولة اإلنقالب العسكري -

 ،املذكورة حتديد الدور الذي لعبه االتصال الرقمي يف إدارة األزمة السياسية -

 يجيات خماطبة اجلمهور إبان االزماتظبط دور اخلطاب اإلعالمي واسرتات -

 .الوقوف عند مؤشرات التطور يف إدارة اتصاالت األزمة عرب وسائل االتصال الرقمي  -

 الفرضيات:

 اإلنقالب لسياسية الرتكية ليلةاواجهة األزمة / رغم انضمام شق كبري من اإلعالميني، إىل األطروحة اليت تعطي دورا حموريا لتطبيق الفيس تامي، كاسرتاتيجية اتصالية فعالة مل0
ساعدت الرئيس الرتكي  اليت ، فإن شقا آخر يعمد إىل هتميش دور االتصال الرقمي يف إدارة  اتصاالت األزمة، وال يعطيه أمهية كربى، ويعده من يمن العوامل الثانويةاألخري

 .)التلفزيون( آنذاك على التواصل مع وسائل اإلعالم التقليدية

على اجلماهري،  للرسالة اإلعالمية دور حموري ال يقل أمهية عن الوسيلة االتصالية الرقمية، يف التأثري يبقى، يف التغيري اإلجتماعي امهم احمرك تبدواالوسيلة اإلعالمية / رغم أن 6
توجيه بري يف وية وشحنات تعبوية كبرية سامهت إىل حد كالسيما  يف اجملال السياسي. وقد يم خطاب الرئيس الرتكي القصري ليلة اإلنقالب مفردات ومجل ذات دالالت ق

 .هدف هرم السلطة األكرب ليلتها: دحض اإلنقالبالرتكي مبا خيدم  الشعب إرادة 

 المنهجية: 

 .6102يوليو  62و 02يف الفرتة ما بني  عينة من املواد اإلعالمية املنشورة عرب مواقع الصحف والقنوات التلفزيونية اإلخبارية،تحليل مضمون سنقوم يف مرحلة أوىل ب
  لنقيس اإلجتاهات  حول دور االتصال الرقمي يف إفشال اإلنقالب.

 وسنستأنس يف التحليل إىل الفئات التالية:

 اإلنقالبأسباب فشل ، وسنركز يف هذا السياق على املقاالت اليت تناولت فئة موضوع االتصال  -

 تعرف على وجهة نظر الباث حول دور االتصال الرقمي، )الفيس تامي يف هذه احلالة( يف إفشال االنقالب. حىت ن فئة إتجاه مضمون االتصال - 

 .صحف رقمية، مواقع قنوات تلفزيونية، مواقع مراكز حبوث...إخلمواقع : مواقع صحف ورقية، مالمح املواقع اليت متت دراستها ، لتحديدفئة نوع /أنواع االتصال-

فية املستخدمة ملا األشكال الصح /الفيديو أكثر من تركيزنا على شكل، وسنركز يف هذا السياق على الصور املصاحبة للمقاالت املنشورة ولقطات الموضوعفئة شكل  -
 .على املواقع االلكرتونية املقاالت املنشورةلتدعيم  للصورة من قوة تأثري يستخدمها الصحفيون

 الرئيس الرتكي من أجل الوقوف عند أبرز مالمح الرسالة التعبوية ومواطن قوهتا بالغة ومضمونا )معىن(. خطاب بتحليلكما سنقوم يف مرحلة ثانية 

  دارة األزمة التركية:: اإلتجاهات حول دور االتصال الرقمي في إالجزء األول
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ي تعريت له تركيا ليلة الفاشل الذ حياول هذا اجلزء جتميع خمتلف االجتاهات فيما خيص املواقف واآلراء املنشورة عرب وسائل اإلعالم اجلديد، واليت تناولت مسألة االنقالب
س الرتكي يف ة ودور الرئيمة تركيا السياسية املذكور عالميني حول أز اخلرباء واإلجتاهات من شأهنا أن تنبأنا عن تصورات ا، وخاصة أسباب الفشل. وهي 01/10/6102

 إدارهتا.

ن املقاالت املنشورة نة من عدد مويف هذا اإلطار، نستعرض يف البداية وصفا مونوغرافيا ملالمح التغطية اإلعالمية عرب وسائل اإلعالم اجلديد، من خالل استعراض عينة مكو 
عليها عند ويع الكلمات  واليت مت تسجيلها من خالل العشر صفحات األوىل للنتائج املتحصل "قوقل " أثناء حبثنا عرب حمرك البحثاملكتوبة باللغة العربية اليت حتصلنا عليها 

أي إبان  ، 02/10/6102وردت بتاريخ  مقالة 62". ويقدر عدد املقاالت املتحصل عليها أربعني مقاال، منها 6102يوليو  +الدالة التالية " أسباب فشل انقالب تركيا
  .(62/10/6102غاية إىل 02/10/6102عينة ما بني )مت حصر ال ةاملدروس بتواريخ قريبة من يوم األزمة مقالة وردت 02فشل االنقالب، مث 

. (6و0ر امللحق رقم)أنظ تركيامقاال منشورا عرب خمتلف املواقع االلكرتونية والشبكات اإلخبارية، تناولت كلها مويوع اإلنقالب الفاشل يف  21يمت عينة البحث وقد 
وبالنظر إىل مكونات  .""سبب/أسباب فشل اإلنقالب الذي متحور حول ع االتصال، وقد ركزنا يف انتقاءنا للمقاالت  على املواد اليت ختدم فئة التحليل األوىل وهي مويو 
مقاال،  62، أي إبان فشل االنقالب العسكري مباشرة، وعددها 02/10/6102يوم العينة كرونولوجيا، جند أن أغلبية املقاالت اليت عاجلت مويوع االتصال قد نشرت 

 مقاال موزعة على األيام واألسابيع األوىل اليت تلت احملاولة االنقالبية الفاشلة يف تركيا. 02مقابل 

 ملدروسة.العينة ا خالل حتليل مضمون معطيات ه منأهم ما توصلنا إلي ، نعرض فيما يلي)أسباب فشل االنقالب( وملزيد تسليط الضوء على مويوع االتصال

 جدول رقم1: حتليل العينة وفق اتجاه موضوع االتصال:

أسباب  % الجملة %
 أخرى
 *تذكر

عرض الخبر  %
دون التعرض 

 لألسباب

الخطاب  %
والفيس تايم 

 معا

مضمون  % الفيس تايم %
 الخطاب

 أسباب الفشل
 

 تاريخ النشر
21 62 01 2 1 6 0621 1 6621 9 01 2 02/10/6102  

0621 1 1 6 -- -- 621 0 -- -- 1 6 00/10/6102  

0621 1 621 0 -- -- 621 0 621 0 1 6 00/10/6102  

021 3 621 0 621 0 -- -- -- -- 621 0 09/10/6102  

621 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 621 0 60/10/6102  

621 0 621 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 69/10/6102  

621 0 -- -- -- -- -- -- 621 0 -- -- 10/10/6102  

 الجملة 01 2. 00 522. 0 1522 3 522 9 22.. 21 111
أسباب تاريخية وسياسية عميقة *األسباب األخري:  

(، %6021)تطبيق الفيس تامي ال احلديثة هوالذي مت تداوله عرب تكنولوجيات االتص ،الرتكيةيف فشل احملاولة االنقالبية  السبب الرئيسيمن خالل املعطيات أعاله نالحظ أن 
 .(%61 )ويف مرتبة ثانية، فحوى خطاب الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، 

لسبب الرئيسي يف فشل احملاولة ا حني جتسد يتمثل يف أنه يف يافية، لعل أمههايع أن خنرج بعدد من املالحظات اإلوعندما ننظر بشيء من التدقيق يف األرقام املرصودة نستط
 .أردوغان قوة خطابلصاحل يف األيام املوالية فقد حتول اإلجتاه يف تطبيق الفيس تامي خالل اليوم األول الذي عقب األزمة السياسية الرتكية،  االنقالبية

ث عن اإلعالم اجلديد  ، خف احلديا ابتعدنا عن يوم األزمة السياسية الرتكيةكلم  ، نستطيع أن نقول بأننا بفئة اتجاه االتصالإذا ما أردنا تلخيص املعطيات اخلاصة  إذن،
 :لخربته يف إدارة األزمات. وهو انقسام وايح يف رد أسباب الفش، وزاد احلديث عن مضمون املتحدث عرب الفيس تامي وعن عامل حمدد وفاعل يف إدارة األزمة الرتكيةك
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 قوة اإلعالم اجلديد(وبالتايل شكل االتصال )إىل  إما -

 قوة الرسالة/اخلطاب(. إىل  ومن خاللهأو إىل القائم باالتصال ) -

 جدول رقم.: حتليل العينة وفق نوع االتصال:

 أصناف المواقع اإللكترونية العدد %
 مواقع تلفزيونات ناطقة باللغة العربية 0 0021
 مواقع إفرتايية إخبارية 00 2621
 مواقع صحف ورقية ووكاالت أنباء  06 31
راكز حبوث ودراساتمواقع تابعة مل 2 01  

 الجملة 21 011
وهي مواقع تضم أخبارا خاطفة تتميز باآلنية  %2621الصرفة بنسبة  ريةااإلخب املواقع االفرتاييةادر إفرتايية متنوعة، لعل أغلبها مشلت العينة مقاالت منشورة يف عدة مص

تنوع العينة وثراءها  على (. وهو يف تقديرنا مؤشر مهم جدا%31. ويف مرتبة ثانية جاءت املواقع اخلاصة بالصحف الورقية ووكاالت األنباء العاملية )والتحيني املستمر
واقع القنوات م ملواقف هذه اجلرائد املنشورة عرب صفحاهتا الورقية، وهو أمر ينطبق أيضا على حمتوىما ينشر عرب مواقع الصحف هو ترمجة اعتبار أن ، على ومتثيليتها
عالمي علها تنسحب على اجملال اإلينة وجيوهو ما يفسح جمال الع .ةوالتقليدي ةاجلديدعرب خمتلف الوسائل الوكاالت العاملية لألنباء اليت تنشر األخبار بالتوازي و  التلفزيونية

  وسع والعام وليس فقط اإلعالم اجلديد.امل

عمق من وبال ويف نفس اإلطار، نالحظ وجود مواقع خاصة مبراكز حبوث ودراسات، وهي مواقع تضم عادة مقاالت من نوع خمصوص يتسم باألمهية من حيث احلجم،
 ة.اإلشكايل الذي تتفرد به النشريات اخلاصة باملراكز البحثيحيث الطرح، ألنه يتبع عادة  أشكال صحفية معقدة مثل التحقيقات فضال عن الطرح البحثي و 

ها املكتوبة صرفة مزاوجة مع مواقع لوسائل اإلعالم التقليدية مبختلف فروع اخبارية  التنوع إذن هو الصفة الغالبة اليت اتسمت هبا العينة، حيث مشلت مواقع افرتايية
 تتسم بالثقل والعمق.  املرئية، وأخريا املواقع البحثية اليت-واملسموعة

 داولة عرب مقاالت العينةملتيف مرحلة موالية، سنقوم بدراسة الصور املصاحبة للمقاالت املنشورة ومقاطع الفيديو لنكتشف  مضموهنا ونقف على مدى مطابقتها للرسائل ا
 .أي مدى صلوحيتها يف تدعيم األسباب الواردة وراء فشل اإلنقالب

 جدول رقم3: حتليل العينة وفق مضمون الصور المصاحبة:

صور  % الجملة %

 أخرى

 *تذكر

بال  %

 صورة

الشعب فوق  % علم تركيا %

 الدبابات

 أردوغان  %

 عبر الفيس تايم

 محتوى الصور

 

 تاريخ النشر

21 62 621 0 1 6 -- -- -- --  60 02/10/6102  

0621 1 -- -- 621 0 1 6 -- -- 1 6 00/10/6102  

0621 1 -- -- 1 6 -- -- 1 6 621 0 00/10/6102  
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021 3 -- -- 1 6 -- -- 621 0  -- 09/10/6102  

621 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 621 0 60/10/6102  

621 0 -- -- 621 0 -- -- -- --  -- 60/10/6102  

621 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 621 0 10/10/6102  

111 21 621 0 61 0 1 6 021 3 52 26  الجملة 

انقالب قدمي يف تركيا*أرشيف صور   

من عينة املقاالت املنشورة على الويب اليت مت حصرها، وهي صورة مت تداوهلا بكثافة خالل ليلة احملاولة االنقالبية الفاشلة بنسبة  %21احتلت صورة أردوغان عرب الفيس تامي 
ارة، وصورة العلم لها صورة املواطنني األتراك وهو فوق الدبابات حيتفلون بفشل االنقالب ت، يف حني تراجع تداول الصورة نفسها يف األيام واألسابيع املوالية لتحل حم1621%

 الرتكي تارة أخرى.

( من املقاالت وردت بدون صورة. ولعل ذلك راجع لوجود نوعية خمصوصة من املقاالت التحليلية املعمقة اليت مت نشرها %61من ناحية أخرى، نالحظ أن نسبة غري قليلة )
 مبواقع تابعة ملراكز حبثية، وهي مواد ال حتتاج غالبا إىل صور ألن عناصر الدعم موجودة من خالل أسلوب الطرح اإلشكايل الذي تتفرد به.

اولت سبب/أسباب فشل حماولة تناألول اخلاص بدراسة حمتوى عينة عشوائية من املقاالت املنشورة عرب األنرتنت واليت  ن حنوصل ما توصلنا إليه من نتائج يف اجلزءأإذن، ميكن 
يوليو  01ليلة  كري يف تركيافشل اإلنقالب العسالسبب األوحد يف  يبدوا وفقا للعينة املدروسة، وكأنهالفيس تايم بعد أن كان كالتايل:  اإلنقالب العسكري األخري يف تركيا،

لة بني جناح كنقطة فاص  أردوغانخطاب جتاه يأخذ مسلكا آخر، مبقتضاه، يربز صبح اإليت تلت حماولة االنقالب، أ، إبان اللحظات األوىل والساعات األوىل ال6102
 نقالب وفشله.اإل

بعد أن   اخلطابوتغريها مع مرور الوقت لصاحل من جهة، حول تباين اإلجتاهات يف فهم أسباب فشل احملاولة االنقالبية الرتكية األخرية وهو ما يدعم فرضيتنا األولى 
تفكيك شفرات  إىل يف اجلزء الثاين التجاءناربر ما ي كذلك  وهو . من ناحية ثانية أشارت جل املواقع إبان حدوث احملاولة اإلنقالبية إىل الفيس تامي كمنقذ لكرسي أردوغان

 عوامل قوته إن وجدت ثانيا.مقوماته االتصالية أوال، مث حتديد وف عند من أجل حتليله والوق المقاربة التداوليةاخلطاب مستأنسني بأدوات 

  "أردوغانالرئيس التركي " رجب طيب  تحليل خطاب :ثانيالجزء ال

ما يفرتض منا أن نقف . وهو (6102يو لاألخرية )يو  خطاب الرئيس الرتكي ليلة حماولة اإلنقالب حتليلاالعتماد على املقاربة التداولية، من أجل  يف هذا الباب، لقد ارتأينا
 .كعناصر أساسية مكونة للعملية االتصالية. وهي عناصر ستمكننا من تأمني  عملية القراءة بعمق  ،المتلقيو القائلو النص ثالثة دعائم رئيسية وهي: عند

 *المقاربة التداولية:

د كلم واملخاطب مع الرتكيز على البعد احلجاجي واالقناعي وأفعال الكالم. وقهي منهج يركز على اجلانب الوظيفي للخطاب، ويدرس جممل العالقات املوجودة بني املت
 اع والتأثري العاطفي والوجداين.ناخرتنا املقاربة التداولية ألن هدفها ينسجم مع طبيعة اخلطاب الذي سنقوم بتحليله، وهو هدف يتخطى التبليغ وإيصال املعىن ليحاول االق

عنصر القصدية والوظيفية يف اخلطابات،  تركز علىالتحفيز اليت يكاد يتفرد هبا املعيار التداويل يف حتليل النصوص سيميائيا. فاملقاربة التداولية وقد أشار "غرمياس" إىل وظيفة 
تقرتب من املقاربة التأويلية مع  وهي بذلك املعىن (.2، ص6102 )محداوي، لتهتم بسؤال الوظيفة والدور والرسالة والسياق الوظيفي ،حيث تتجاوز سؤال البنية والداللة

 "بول ريكور" الذي اهتم باالحالة السياقية، ومن مدرسة فرانكفورت اليت هتتم بالسياق التواصلي، خاصة  مع "هابرماس".
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يته، وال تأخذ بعني االعتبار علية الكالم وخصوصويعد التحليل التداويل من أكثر التحاليل فاعلية ، إذ ال ميكن فهم الكالم وفاعليته تبعا لتصورات لغوية عامة، ال تراعي فا
 كل من القائل واملتلقي. مشكلة العالقة بني اخلطاب واحمليط الذي يتصوره 

 بنية خطاب أردوغان:*

 بثه على اهلواء مباشرة. و حوار متاإلخبارية سي أن أن ترك، وه التلفزيونية وصحفية القناة "رجب طيب أردوغان"جاء اخلطاب حمور الدرس يف شكل حوار بني الرئيس الرتكي 

واملشاهدة. وكما نعرف فإن اخلطاب املنطوق يعرب عن ذاته من خالل نربات الصوت وحركات املخاطب. وتعتمد هذه  ينتمي اخلطاب املدروس إىل فئة اخلطابات املنطوقةو 
 اخلطابات على بالغة النص من خالل املصاحبات اللغوية وغري اللغوية.

 ض وغريها.قبيل املثال عن املصاحبات اللغوية، تقنية القياس االستنباطي والقياس االستقرائي وأسلوب الشاهد وتقنية التضاد وأسلوب التضمني والتناونذكر على س

وقرائن إشارية ووحدات لغوية حتدد الظروف اخلاصة للتلفظ، كما حتدد أطراف التواصل وأدوات التملك. وميكن أن نلخص املعطيات اخلاصة  ألفاظتتكون كلمة أردوغان من و 
 بأطراف اخلطاب يف اجلدول التايل:

 جدول رقم4: أطراف التواصل

 الطرف الوظيفة

الباث-القائل-املتكلم  أردوغان 

الوسيطاملتلقي -امللقي األول-احملاور  الصحفية 

املتلقي املستهدف -املتلقي الثاين  الشعب الرتكي 

 

لمة حوارية دارت على هي كنسنتنج من خالل املعطيات أعاله، أن الكلمة اليت نقوم بدراستها ليست خطابا مباشرا بني الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان وشعبه، وإمنا 

 اة التلفزيونية اإلخبارية سي أن أن ترك.اهلواء مباشرة بني الرئيس الرتكي وصحفية القن

وهي  (،6102يو ليو ) ا احلوار يف وقت حرج جدا، أي إبان بداية احملاولة االنقالبية على نظام احلكم يف تركياوقد جاء. تطبيق الفيستامي وقد دارت احملاورة بني الطرفني عرب

 .ادأزمة سياسية من النوع احل

أردوغان ردودا على أسئلة الصحفية، فإن أقواله قد يمنت معان ورسائل على غاية من األمهية، أراد القائل أن يوصلها جلمهوره ولئن جسدت كلمة الرئيس الرتكي 

 املستهدف بالدرجة األوىل وهو الشعب الرتكي.

قة وفقا للمنطق التداويل، قراءته قراءة معمو  ة النص اخلطايباسي املدروس لنتخلص إىل دراسيف املرحلة املوالية، سنقوم بتسليط الضوء على أطراف التواصل يف اخلطاب الرئ

 وربطه بالسياق الزماين واملكاين الذي بث فيهما.
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 /القائل أو المتحدث:1

النوع احلاد، ة من يينتمي اخلطاب املدروس إىل متحدث غري عادي. فالقائل يف هذا املقام هو رئيس دولة تركيا، وهو قد حتدث يف سياق مرجعي خمصوص: أزمة سياس 

 خطابه.مضمون مدى تفاعل املتلقي مع حيدد متثلت يف حماولة انقالب عسكري. والقائل بذلك ميثل مفتاح فهم النص و 

 مبا يمنه من من قوة التأثري اوحبكم موقعه يف السلطة وحنكته السياسية وخربته يف احلديث أمام شعبه ومترير رسائله وتوجيهاته، فقد منح أردوغان كمتحدث، كلماته مزيد

 مصاحبات لغوية وغري لغوية سنأيت عليها عند حتليل النص اخلطايب.

ه قد حقق ونعتقد بأنما ميكن أن نظيفه أيضا هو أن اخلطاب كان خاطفا كما أن السياق الذي نزل فيه كان حامسا. فقد جاء خطاب أردوغان لشعبه يف حلظة فارقة، 

ا. ولكن القائل كان ال يزال عكست مزاجا سيئن، مبتغاه ألنه أحسن تأثيثه ودعم معانيه بنرباته احلادة واليت ال ختلو من محاسة. وهي نربات ثائرة ومتوعدة يف بعض األحيا

ومتكنه من أساسيات إدارة  لرجليتحكم يف عنصر الكالم وينتقي عبارات قوية ومقنعة على الرغم من كوهنا كانت غري خمطوطة وتقرتب كثريا من اإلرجتال. وهو ما يربز قوة ا

 .إجازة الملفوظ وعمق المنطوقاعتمد على  حيث األزمات،

 :/المتلقي.

وقد خرج فور  ه ودعواه.رسالت ما دعت إليه يف اجتاه وتفاعلاخلطاب  مضمون  ، استوعبالسياسية واحلزبية. وهو متلق نشطوهو الشعب الرتكي جبميع أطيافه وألوانه  

  .انتهاء كلمة أردوغان إىل الشارع تلبية لنداء القائل/املتحدث/أردوغان

  حبسن االنصات وسرعة التفاعل واالنصياع لألفعال االجنازية اليت جنح القائل بأسلوبه احلجاجي القوي أن يقنعه بالقيام هبا. يف هذا السياق متيز متلقوهو 

ط على اعتبار كذلك متلق نش  يأما صحفية القناة التلفزيونية فيمكن تلخيص دورها يف املتلقي الوسيط الذي ساعد يف مترير رسائل املتحدث وبثها مباشرة على اهلواء. وه

لدميقراطية ومدى لدفاع عن اأن جودة األسئلة اليت طرحتها مكنت أردوغان من تشكيل ردود مسبوكة وقوية مست  بعض مبادئ الدولة الرتكية وقوائمها، ومن بينها مسألة ا

  ..إخل.توغل االنقالبيني يف البلد ومصري هؤالء.

 / الخطاب:3

 ورد باللغة الرتكية. وهو ما يتطلب منا حتديد بنيته وقياس معيار الرتابط والتناسق فيه. . وقدملسموع واملرئيينتمي اخلطاب املدروس إىل فئة النص ا

 جدول رقم2: املعينات )التعبريات االشارية(

 فعل التلفظ المعينات السياق
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السياق املكاين: امليادين واملطارات-  

السياق الزماين: اآلن-  

لالنقالب()طلب مواجهة فورية   

الضمائر املضمرة: هو -  

 )أي الشعب الرتكي(

على الشعب أن يواجه اإلنقالب ويتوجه للميادين -

 واملطارات اآلن!

السياق املكاين: أمام القضاء-  

السياق الزماين: العملية-  

 )زمن القيام باحملاولة االنقالبية(

يمري مسترت: هم-  

 )القائمون باحملاولة االنقالبية(

هبذه العملية سيدفع الثمن باهضا أمام من قام -

 القضاء

السياق الزماين :احملاولة االنقالبية- ()االنقالبيون:هم    

)املواطنون(:هم   

االنقالبيون لن ينجحوا أبدا يف هذه احملاولة وهذا ما -

 جيب أن يعلمه املواطنون مجيعا

السياق الزماين: اليوم-  

السياق املكاين: تركيا-  

املتحدث واملتلقي الوسيط واملتلقي حنن: تضم 

 املستهدف

اليوم هو اليوم الذي جيب أن نضمن فيه فعالية -

 الدميقراطية يف تركيا

 

 بق(.اإن احلديث عن املعينات يرتبط دائما يف عالقة جدلية بلحظات اخلطاب الفورية واآلنية لفعل القول، وتتعلق بفعل التلفظ) محداوي، مصدر س

دار األحكام واألوامر صوفعل التلفظ يضم عالمات دالة على عواطف الباث املتلفظ وانفعاالته ساعة التلفظ. وهي ما تسمح بالتعبري عن األحاسيس وإيصال املعىن وا

 والنواهي السيما يف سياق اخلطاب السياسي. 

 الصيغ املوجودة باخلطاب:-

 صيغ األمر: -

 "على الشعب أن يواجه االنقالب!"

 "على الشعب أن يتوجه للميادين واملطارات!"

 "جيب أن يعلم املواطنون أن االنقالبيني لن ينجحوا أبدا!"

 "جيب أن نضمن فعالية الديقراطية !"
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ع املتلقي وقلب معتقداته  وينالحظ إذن كثرة األوامر وأفعال احلركة اليت طغت على الكلمة اخلاطفة اليت توجه هبا أردوغان لشعبه. وهي أفعال هتدف إىل تغيري جذري يف

من قبل الشعب الرتكي  ورياف، عرب خمتلف األفعال واألقوال االجنازية، ال سيما فعل "توجه" يف األمر، وهو فعل لقي جتاوبا وموقفه السلوكي، من خالل ثنائية إفعل! وال تفعل!

 الذي خرج إبان بث الكلمة متوجها للمديادين واملطارات.

ء. ويف هذا استطيع أن نقول بأن أردوغان قد جنح يف تأثيث خطابه القصري بأفعال اجنازية حيث ابتعد عن األفعال واجلمل االنطباعية واالنشائية اجلوفويف هذا السياق ن

و عبارة عن أفعال كالمية (، حيث يويح أن اخلطاب ه30، ص6110، كورتيسالصدد ميكننا أن نستأنس مبا قدمه الباحث "أوستني" يف كتابه "نظرية أفعال الكالم" )

 تتجاوز األقوال وامللفوظات إىل الفعل اإلجنازي والتأثري الذي يرتكه ذلك اإلجناز.

 وتنبين نظرية األفعال الكالمية على ثالثة عناصر: 

 : إطالق ألفاظ يف مجل سليمة الرتكيب فعل القول-

 املقصود من القول كصيغة األمر )على الشعب أن يتوجه إىل امليادين...أن يواجه االنقالب!(: الفعل االجنازي، وهو حيدد الغرض الفعل المتضمن في القول-

تخدمه أردوغان . وهو األمر الذي اس: وهو ما ينتج عن القول من آثار لدى املخاطب إثر فعل القول، مثل إقناع املخاطب وحثه وارشاده وتوجيههالفعل الناتج عن القول-

 جو خر  ج عن القول هوحيث كان الفعل النات األمر بالتوجه للمطارات وامليادين ملواجهة االنقالب. وقد استجاب له الشعب الرتكي وبصفة فورية يف خطابه من خالل صيغة

 للشوارع. األتراك

   .فعل األمرعة قد انسجم متاما مع طبي ن القولالفعل الناتج عنعترب إذن أن أردوغان باستخدامه أفعاال إجنازية هلا قوة حرفية من أجل دعوة الناس للخروج قد جنح ألن 

 مل وقد وردت أفعال أردوغان االجنازية يف خطابه ليلة احملاولة االنقالبية األخرية يف عدة أشكال، حيث .متتع خطاب أردوغان بقوة إجنازية حرفية. وهي قوة مدركة للمقاليات

 تقتصر على أفعال األمر فحسب.

 تقريريات:-

 تقريرية لبعض الوقائع اليت تكهن بأهنا ستقع، وقد وقعت فعال. ومثال ذلك: "االنقالبيون لن ينجحوا أبدا يف هذه احملاولة".وهي مجل 

 أبدا( لتأكيد اإلقرار.-وهو تركيب تقريري يدل على ثقة القائل مبا يقول مما ال يدع الشك يف ذلك. وقد استعمل فيه صيغة التكرار )لن

 الطلبيات:-

 لب إجناز فعل مثل:مبعىن ط

 للميادين واملطارات اآلن" يتوجهاإلنقالب و يواجه"على الشعب أن 
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 فعالية الدميقراطية يف تركيا" نضمنوكذلك " جيب أن 

 فاملواجهة والتوجه هي أفعال إجنازية لقيت صدى إجيايب من قبل املتلقي، من أجل يمان الدميقراطية.

كبري وانسجام تام يف بنية الكلمة/اخلطاب، وقوة حجاجية فائقة استخدم فيها القائل أسلوب التضمني الذي يقضي بتمرير أفكار نالحظ يف نفس السياق، أن هنالك تناسق  

قائل يلمح فكأن ال .ربط خروج الشعب التركي للشارع بنضج التجربة الديمقراطية لديهارة صراحة هلا لغويا. ولعل الفكرة اليت أراد أردوغان تضمينها هي شخفية دون اإل

 ى احملافظة عليها.حياولون سلبهم إياها، والبد من اإلصرار عل إىل أنه إن مل خيرج األتراك ملواجهة االنقالب فإهنم ال يستحقون العيش يف بيئة دميقراطية، ألن االنقالبيني

حسب  احلزبية وجيعل من مصلحة الوطن قضيته األوىل. ومصلحة الوطنمن جهة أخرى، فإن اخلطاب املدروس جاء خطابا جتميعيا للشعب الرتكي يرتفع عن االختالفات 

 تتمثل يف تكريس مبدأ الدميقراطية. حتدث أردوغان باسم املصلحة العليا للوطن، ومبدأ سيادة الدولة اليت حاول االنقالبيون انتهاكها.  اخلطاب

اعل اجلماهريي ويف التحدث باسم املصلحة العليا للوطن، كما تربز أيضا فعاليته يف سرعة التحرك والتف تتمثل قوة خطاب أردوغان إذن، يف ربط االنقالب باهنيار الدميقراطية،

 .اخلطابالذي لقيه 

 الوعديات:- 

 وهي تفيد إلتزام القائل باجناز فعل يف الزمان املستقبل. وقد جتسدت يف املثال التايل:

 القضاء""من قام هبذه العملية سيدفع الثمن باهضا أمام 

 مباشرة، قصد ختويفهم ورجهم ة غريتعد هذه اجلملة من قبيل الوعيد الذي يعلنه القائل للضالعني يف حماولة االنقالب. فأردوغان خياطب القائمني باحملاولة االنقالبية بصف

 من أجل االمتناع عن مواصلة احملاولة االنقالبية.

بعد  الدميقراطية من خالل النصف الثاين من اجلملة ) حماسبة االنقالبيني ستمر عرب القضاء(، وهو أسلوب تضميين، يستويف نفس الوقت، يطمئن القائل املتلقني على مصري

ا هلكل ردود األفعال االستبدادية من طرف حكومته، والتغول والظلم حىت على من حاول االنقالب على نظام حكمه. وهي إحالة وايحة يريد من خالأردوغان باستخدامه  

 مجية االنقالبيني وعنفهم واستبدادهم. تصويره هلإيفاء مسة العقالنية والعدل والنظام واحليادية على  نظامه مقابل 

الرتكي، بتقييم الهلا أردوغان الشعب خ هذا التضمني هو من قبيل التضمني املقارن الذي يقارن بني أفعال االنقالبيني والتصرحيات االجنازية للقائل يف املستقبل، واليت يعد من

  متوازن وعقالين ورصني وعادل  ألفعال هؤالء.

 خالصة:

 وميكن تلمس جناح إدارة األزمة من زاويتني: .6102يويولو   02 01جنح أردوغان يف إدارة األزمة السياسية احلادة اليت مرت هبا تركيا يف الليلة الفاصلة بني



12 
 

قناة تلفزيونية  لى شاشةعالتقليدية يف اللحظات اليت بدأت فيها احملاولة االنقالبية، ظهر الرئيس الرتكي  اإلعالمية الوسائل ظل انقطاع سبل التواصل مع اجلماهري عربيف  :أوال

ت احلديثة استثمار التكنولوجياو خيمة ليلة احملاولة اإلنقالبية، . وهو ما يربهن سرعة التحرك يف إدارة األزمة وسرعة إجياد البدائل للعوائق اإلتصالية املالفيستطبيق اخبارية عرب 

التصال ل البالغة مهيةوعي  الرئيس الرتكي باأل من جهة أخرى،. وهو ما يربز من جهة يف تركيا األزمة السياسية احلادة واملفاجأة السرتاتيجيات االتصال خالل خدمةوتطويعها 

  .يف معاجلة األزمات

التحليل التداويل قد أفصح عن قوة اخلطاب وبالتايل عن حنكة القائل ومتكنه  فإن، 6102الذي تلقاه الشعب الرتكي ليلة احملاولة االنقالبية يف يوليو واررغم قصر احل :ثانيا

فز وتحقيم   اإلدارة "جلوفر" عّرفاسرتاتيجيات إدارة األزمة. فقد  من طط وحتح لِّل وتصف وختح ا القوة املفكرة الهيت حتح ل للموارِد البشريِة واملاديِة الالزمة وتحراقب االستخدام األمثبأهنه

ٍد معروفٍ  ده وقد أثبت اخلطاب املنطوق وخاصة فعل املتلقي، الذي تاله بأن كل مجلة وكل مفردة  وكل فعل قد ورد بطريقة  .(0، ص6101)هبنسي، لتحقيِق هدٍف حمح

 االنقالب.: أال وهو دحض احملدد األساسيمدروسة ختدم اهلدف 

 وقد تفرد خطاب أردوغان خبصائص سيميائية قوية كان هلا دورها يف إدارة األزمة الرتكية  سياسيا. ونذكر منها ما يلي:

االجتهاد يف  لة من خاللااستعمال حريف للمعينات، وهي العالمات الدالة على عواطف القائل وانفعاالته ساعة التلفظ. وقد استخدم القائل موجبات اخلطاب بطريقة فع-

 ه االجيايب مع املضمون.لايصال املعىن باطناب واصدار األحكام واألوامر والنواهي بكل ثقة يف النفس وبقوة زعزعت املتلقي وأيقضت محاسته، واسرتعت جتاوبه وتفاع

التقريرية تدل  جل إفشال خمطط االنقالبيني.  وذلك ألن الرتاكيباستخدام التقريريات  يمن أفعال اجنازية عكست قوة خفية أغرت املتلقني لالنظمام إليه ومساندته من أ-

 على ثقة القائل مبا يقول مما ال يدع للشك جماال. وقد عززها أردوغان بصيغة التكرار من أجل تأكيد االقرار.

ابطا غان من اصدار أوامر لشعبه بالنزول للميادين واملطارات، ر استخدام الطلبيات، بذكاء شديد. فرغم أن نظام احلكم كان مهددا باالنقالب عليه، فإن ذلك مل يثن أردو -

 .واعالء سيادته فوق كل االعتباراتخروجهم للشوارع مبقدار نضج التجربة الدميقراطية لديهم وخبوفهم على الوطن 

تضمني صرحيا ملن قام باحملاولة االنقالبية. وهو وعيد ممزوج ب عدم االبتعاد عن الوعديات رغم السياق احلرج الذي مير به نظام حكم أردوغان، حيث تضمن اخلطاب وعيدا-

ب(. وهو مجية االنقالبيني وعنفهم. ) اإلشارة إىل االحتكام إىل القضاء من أجل معاقبة املنفذين حملاولة االنقالتصويره هلمقارن ويع فيه القائل نفسه مويع املتعقلن مقابل 

 قوة القائل ودرايته الواسعة يف إدارة األزمة بأقل املوارد وأبسط االمكانيات املتاحة.يعكس حنكة سياسية ولؤما سياسيا يعكس 

تواصل االجتماعي والتطبيقات ورغم أن وسائل ال رغم أن الوسيلة اإلعالمية هي حمرك مهم يف التغيري اإلجتماعي،ف ،هذه املعطيات جتعلنا ندعم ما تقدمنا به يف فرييتنا الثانية

يف لرسالة اإلعالمية دور حموري ل يبقى ور حموري كوسيط قام بتأمني عملية التواصل بني الرئيس الرتكي وشعبه يف حلظات أقل ما يقال عنها أهنا حلظات حرجة، احلديثة هلا د

بوية كبرية سامهت إىل الالت قوية وشحنات تعيف اجملال السياسي. وقد يم خطاب الرئيس الرتكي القصري ليلة اإلنقالب مفردات ومجل ذات د التأثري على اجلماهري، السيما

 حد كبري يف اقناع الشعب باخلروج إىل الشارع ودحض اإلنقالب. 
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ت اإىل أي مدى ميكن القول إن جناح إدارة األزمات السياسية يف عصرنا احلايل ترتبط ارتباطا وثيقا مبدى استخدامها  للتكنولوجي وأخريا، لإلجابة عن التساؤل احملوري للبحث:

. لمن تثمني دور االتصال الرقمي والتطبيقات احلديثة لالتصال اليت لعبت دورا أساسيا يف إيصال الرسالة وتوصيل اخلطاب وربط قنوات التواصأوال احلديثة لالتصال؟ البد 

 اليت يوصلها جوفاء أو يعيفة املنت.إذا كانت الرسالة  ، السياسية جناح إدارة األزمة أن يؤمنولكن الدور التوصيلي على أمهيته ال ميكن له 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق رقم0: مالمح التغطية إبان فشل حماولة اإلنقالب يف تركيا )يوم 6102/10/02(

  املوقع اإللكرتوين عنوان املقال الصورة تلخيص املقال تاريخ نشر املقال

02/0/6102 الفيس تامي،نزل االتراك  خطابعلى اثر  
اىل الساحات العمومية و تصدوا 

 االنقالب.

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

 آر يت  الفيس تامي يكسر قواعد االنقالب التقليدي.
https://arabic.rt.com 

 

0 

02/10/6102 مواقع التواصل نقل عن ناشطني يف  
االجتماعي أن الفيستامي قد أنقذ الرئيس 

 الرتكي أردوغان

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

ناشطون:"فيس تامي" انقذ اردوغان من 
 االنقالب.

62موقع كورد شان  
http://www.kurdistan24.ne

t 

 

6 

02/10/6102 استخدمت الصحفية بقناة سي ان ان  
ترك الفيس تامي األمر الذي كان له 

الفضل األكرب يف تراجع عناصر اجليش 
 الذين حاولو تنفيذ االنقالب

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

تعرف على تطبيق "فيس تامي"الذي افشل 
 االنقالب يف تركيا.

60موقع عريب   
https://arabi21.com 

 

3 

02/10/6102 كانت حماولة االنقالب غريبة تنتمي  
واهنزمت أمام تكنولوجيا  61للق

.60القرن  

باألبيض واألسود صورة 
من األرشيف النقالب 

 قدمي يف تركيا

ماذا حدث يف تركيا؟ وماهي أسباب فشل 
 االنقالب؟

62فرنسا   
 نقال عن رويرتز

http://www.france24.com 

 

2 

https://arabic.rt.com/
http://www.kurdistan24.net/
http://www.kurdistan24.net/
https://arabi21.com/
http://www.france24.com/
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استخدم أردوغان تكنولوجيا االتصاالت 
 للجماهري رسالة احلديثة بفطنة اليصال

مليونا ليتفوق على  01البالغ عددهم 
 املتآمرين.

02/10/6102 أطل أردوغان على شعبه عرب تطبيق  
شعبه وأنصاره  ليحشدالفيس تامي 

ويدعوهم للنزول إىل امليادين ملواجهة 
 االنقالب

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

 موقع بييكون الفيس تامي يكسر قواعد االنقالب التقليدي
 منقول عن موقع آر يت

https://biicon.net 
 

1 

02/10/6102 صورة الصحفية  يف  ركز املقال على التطبيق وتاريخ ظهوره  
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

تطبيق أبل فيس تامي ساهم يف فشل انقالب 
 تركيا

 أخبار العامل اليوم
www.worldakhbar.com 

 

2 

02/10/6102 دة  جدي تركيز على الفايس تامي كتقنية 
 ودوره يف ابطال االنقالب

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

 عني اليوم فايس تامي يهزم دبابات االنقالب وينقذ تركيا
www.3alyoum  

0 

02/10/6102  للرئيس اخلطاب التعبويتركيز على   
 الرتكي 

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

أردوغان عرب الفايس تامي يدعو شعبه للنزول 
للميادين واملطارات..ويؤكد :سنتغلب على 

 هذا االنقالب

62أخبار  
http://akhbar24.argaam.co

m 
 

0 

02/10/6102 التطبيق االلكرتوين الذي حتدث فيه  
س الرتكي كان السبب يف افشال الرئي

 االنقالب

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

التطبيق االلكرتوين الذي أفشل االنقالب يف 
 تركيا

 أن أر يت
www.nrttv.com/ar 

 

9 

02/10/6102 التطبيق هو سبب من األسباب اليت  
فشل االنقالبأدت إىل   

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

انقالب تركيا: تعرف على تطبيق "فايس تامي" 
الذي كان سببا من أسباب فشل االنقالب 

 يف تركيا

 جنوم مصرية
https://www.nmisr.com 

 

01 

02/10/6102 الفشل عامة ومل  احلديث عن أسباب  
يتم الرتكيز على التطبيق كسبب رئيسي 

 لفشل االنقالب

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

تطبيق "فايس تامي" ساهم يف فشل انقالب 
 تركيا

 هتامه براس
www.tehamapress.com 

 

00 

02/10/6102  التعبوية اليت فحوى الكلمةالرتكيز على  
 بثها أردوغان

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

رأي: ملاذا كان اتصال أردوغان عرب فايس 
تامي اللحظة احملورية اليت أفشلت حماولة 

 انقالب تركيا

 سي أن أن عريب
http://arabic.cnn.com 

 

06 

02/10/6102 فيديو للحوار الذي دار بني أردوغان  
 والصحفية بقناة سي أن أن ترك

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

أردوغان جلأ إىل برنامج فايس تامي ملخاطبة 
ماذا قال؟-شعبه  

 أخبار اآلن
www.akhbaralaan.net 

 

03 

02/10/6102 األهم هو أن التقنية احلديثة كانت  
إحدى العالمات البارزة إن مل تكن 

أكثرها تغيريا يف مسار دولة تركيا 
 بأكملها

صورة املواطنني الرتك 
يهتفون يف الشوارع بعد 

 فشل االنقالب

هل ساعدت التقنية أردوغان على إفشال 
 االنقالب؟

 عرب هاردوير
http://arabhardware.net 

 
 

02 

https://biicon.net/
http://www.worldakhbar.com/
http://www.3alyoum/
http://akhbar24.argaam.com/
http://akhbar24.argaam.com/
http://www.nrttv.com/ar
https://www.nmisr.com/
http://www.tehamapress.com/
http://arabic.cnn.com/
http://www.akhbaralaan.net/
http://arabhardware.net/
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02/10/6102 أردوغان عرب الفيس تامي يف  حديثإن  
قناة سي ان ان تركيا ساهم يف تشجيع 
مؤيديه على النزول للشوارع والتصدي 
لوحدات من اجليش حاولت االنقالب 

 على نظام حكمه

صورة الصحفية  يف 
دوغان على حوارها مع أر 

 الفيس تامي

فايس تامي: التطبيق الذي أنقذ تركيا من 
 انقالب عسكري

 نون الدولية
www.noonpresse.com 

 

01 

02/10/6102 الفيس تامي والتلفزيون مها من أنقذا  
 أردوغان

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

تعرف على سبب فشل انقالب اجليش يف 
 تركيا وانقاذ رقبة أردوغان

 الشباب أهرام
http://shabab.ahram.org.eg 

 

02 

02/10/6102  مقال حتليلي لصحفي بالقناة 
 "بول كريي"

 يب يب سي عريب ملاذا فشل االنقالب العسكري يف تركيا؟ بدون صورة
www.bbc.com 

 

00 

02/10/6102 أبرز األحداث اليت سامهت بشكل كبري  
يف فشل االنقالب هو مكاملة الفيديو 

اليت أجراها أردوغان ممع إحدى القنوات 
موجها إىل كالمه   التلفزيونية ..وكان
 الشعب الرتكي.

فيديو للحوار الذي دار 
بني أردوغان والصحفية 

 بقناة سي أن أن ترك 

ماهو التطبيق الذي حتدث عربه أردوغان 
 للشعب الرتكي؟ 

 حل مشكلة
http://solve2problem.com 

 

00 

02/10/6102 سبب الفشل هو التجربة الدميقراطية اليت  
البيئة الرتكية وحتالف  باتت عميقة يف

 املعارية مع السلطة

 هلذه األسباب فشل االنقالب.. بدون صورة
 مقال للصحفي عبد الباري عطوان

 رأي اليوم
www.raialyoum.com 

 

09 

02/10/6102  إعادة لنشر اخلرب الوارد يف سكاي نيوز 
 )تركيز على التقنية(

الصحفية  يف صورة 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

 مصر العربية سكاي نيوز: تطبيق فيس تامي أنقذ أردوغان
www.masralarabia.com 

 

61 

02/10/6102 الرئيس الرتكي قلب املوازين باطاللة من  
 دعاهمشاشة هاتف على اجلماهري 

مليادين فما كان منهم اال أن للنزول اىل ا
...النداءلبو   

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

أسباب بارزة لفشل االنقالب العسكري يف 
 تركيا

 صحيفة النهار
www.annahar.com 

 

60 

02/10/6102 الرئيس الرتكي وجد طوق جناته يف قيامه  
باجراء اتصال عرب تطبيق فيس تامي عرب 

 تلفزيون سي ان ان ملخاطبة شعبه.
ذكر مثال مصريا )إيل موش طايق تبصو 

 يف وجهو بكرة ربنا حيوجك لقفاه(

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

مكاملة فيس تامي تنقذ الدولة الرتكية من 
 االنقالب العسكري

عبد الصادقمقال للدكتور عادل   

املركز العريب ألحباث الفضاء االلكرتوين 
ACCR 

www.accronline.com 
 

66 

02/10/6102 احلديث عن تسلسل االحداث يف تركيا  
 دون الرتكيز على التطبيق

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

أردوغان من االنقالب وتغري التكنولوجيا تنقذ 
 مستقبل تركيا

 بوابة أخبار اليوم
akhbarelyoum.com 

 

63 

02/10/6102 عرض ألهم األحداث دون تركيز على  
 التطبيق

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

 السلطات الرتكية تؤكد فشل االنقالب
 وتعتقل مئات العسكريني

 االمارات اليوم
www.emaratalyoum.com 

 

62 

 

http://www.noonpresse.com/
http://shabab.ahram.org.eg/
http://www.bbc.com/
http://solve2problem.com/
http://www.raialyoum.com/
http://www.masralarabia.com/
http://www.annahar.com/
http://www.accronline.com/
http://www.akhbarelyoum.com/
http://www.emaratalyoum.com/
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 ملحق رقم.: مالمح التغطية يف األيام/األسابيع اليت تلت حماولة اإلنقالب يف تركيا

اإللكرتويناملوقع  عنوان املقال الصور املصاحبة تلخيص املقال تاريخ نشر املقال   

00/10/6102  62نفس املقال املنشور يف موقع فرنسا 
مع أعادة  02/10/6102ورويرتز  يوم 

 صياغة
 رسالةهذا املقال أكد على أمهية 

 أردوغان.

التكنولوجيا اليت منعها أردوغان أنقذت  صورة علم تركيا
 حكمه

 البوابة
www.albawaba.com/ar 

 

 

1 

00/10/6102 نفس املقال املنشور يف موقع نون  
 الدولية.

رسالة هذا املقال أكد على أمهية  
 أردوغان

 

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

 "الفيس تامي" تطبيق أبل الذي أنقذ أردوغان
 

 سكاي نيوز عربية
www.skynewsarabia.com 

 

6 

00/10/6102 حديث حول التطبيق ودوره يف تغيري  
 جمريات األحداث ليلة احملاولة االنقالبية

صورة الصحفية  يف 
حوارها مع أردوغان على 

 الفيس تامي

"الفيس تامي" تطبيق أبل الذي أنقذ تركيا من 
 انقالب عسكري

 مرآة العرب
http://arab-mirror.com 

 

3 

00/10/6102 حديث حول االنقالبات السابقة وحول  
 أسباب متعددة لفشل االنقالب األخري

تاريخ االنقالبات يف تركيا...ملاذا مل يكرر  بدون صورة
 نفسه؟

 صحيفة التقرير
http://altagreer.com 

 

 

2 

00/10/6102 حتدث املقال عن خمتلف التحليالت  
السياسية للحدث واآلاراء دون إثارة 

 الفايس تامي

صورة اردوغان والعلم 
 الرتكي

 البوابة االلكرتونية الوفد انقالب تركيا الفاشل بني املؤامرة و التمثيلية
http://alwafd.org 

 

1 

00/10/6102 مت احلديث عن الفايس تامي بطريقة  
 عريية كوسيلة مشجعة خلروج اجلماهري.

صورة تعكس طريف 
 الصراع:

صورة لصحفية السي ان 
ان  من جهة وصورة يت 

 آر يت من جهة أخرى

اإلعالم "نصف املعركة" يف احباط انقالب 
العسكري تركيا  

 الشرق األوسط
www.aawsat.com 

 
 

 

 

2 

00/10/6102 يم املقال تلخيص أسباب فشل  
االنقالب: عدم وجود دعم كبري من 

قادة اجليش ونزول الشعب يف الشوارع 
ورفض أحزاب املعارية لالنقالب  

 وفشل السيطرة على االتصاالت.
عن الفايس تامي إال يف مل يرد احلديث 

مجلة عريية :يذكر أن السي ان ان هي 
القناة اليت قام أردوغان من خالهلا 

بالتحدث للجمهور باستخدام الفايس 
 تامي

صورة الشارع بعد 
االنقالب :دبابات 

وسيارات وأناس 
يتصافحون فرحني يف 

 الشارع

ما األسباب وراء فشل االنقالب العسكري 
 يف تركيا؟

 نون بوست
www.noonpost.net 

 

0 

http://www.albawaba.com/ar
http://www.skynewsarabia.com/
http://arab-mirror.com/
http://altagreer.com/
http://alwafd.org/
http://www.aawsat.com/
http://www.noonpost.net/
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00/10/6102 مقال طويل حتدث عن تفاصيل ليلة  
االنقالب وخطاب أردوغان . مع حتديد 

أن رسالة الرئيس الرتكي ليلتها هي 
النقطة الفاصلة اليت أدت إىل فشل 

االنقالب. ومت وصف صاحب  الرسالة 
 باحلنكة والذكاء.

صورةبدون   فشل انقالب تركيا صدم كثريين 
 مقال رأي  بقلم سليم عثمان أمحد 

 كتابات يف امليزان
www.kitabat.info 

 

0 

00/10/6102 مل يقع الرتكيز على تطبيق الفايس تامي  
 باعتباره عنصرا حامسا يف فشل االنقالب

صورة الشعب فوق 
فل بالنصرالدبابات حيت  

تركيا: العناصر احلامسة يف فشل االنقالب 
 العسكري والتداعيات احملتملة

 شبكة النبأ املعلوماتية
http://annabaa.org 

 

9 

00/10/6102 سببا لفشل  06أعط الكاتب  
له صلة  00االنقالب. والسبب رقم

احلديثة: باستخدام أردوغان للتقنيات 
استطاع االعالم اجلديد أن يسجل 

بصمته يف مساعدته الفشال االنقالب 
برتكيا من خالل استخدام الرئيس 

للفايس تامي وايصال ما يريد أن يقوله 
 للماليني يف دقائق قليلة.

 فشل االنقالب الرتكي:دواعيه، ودروسه بدون صورة
 مقال رأي: بقلم هشام توفيق

ماملركز الفلسطيين لإلعال  
www.palinfo.com 

 

01 

09/10/6102 مت استعراض للجدول الزمين للتاريخ  
احلديث واعترب الكاتب أن حماولة 

. ركز 60االنقالب متخلفة وال متثل القرن
 فقط على املسار التارخيي لالنقالبات

 تركيا: ملاذا فشل االنقالب األخري؟ بدون صورة
قال رأي بقلم: ستيفن كوكم  

 االحتاد
www.alittihad.ae 

 

00 

09/10/6102 تعرض لسمات التغطية حملاولة االنقالب  
ومت الرتكيز على أسباب الفشل دون 

 االشارة للفايس تامي.

الشرق العريب للدراسات احلضارية مركز  حماولة االنقالب يف تركيا يف الصحافة العاملية بدون صورة
 واالسرتاتيجية بلندن

www.asharqalarabi.org.uk 
 

06 

09/10/6102 "مثلت املكاملة احلامسة واحلازمة اليت  
أجراها الرئيس الرتكي مع احدى القنوات 

الرتكية عرب تطبيق الفايس تامي حلظة 
 مسار االنقالب فارقة يف

وايحة: ال  الرسالةالعسكري....كانت 
منلك بعد اهلل إال اجلماهري لتنزل وتنازل 

 االنقالبيني" 

صورة أتراك يسيطرون 
على دبابة ورافعني العلم 

 الرتكي

 شبكة مراسلون الدرس الرتكي...عاجل وآجل العرب
http://mourassiloun.com 

 

03 

60/10/6102 الرئيس الرتكي عرب تطبيق  رسالة"شكلت  
الفايس تامي من هاتف مذيعة سي أن 
أن ترك عنصرا حامسا يف قلب املعادلة 

 وانقاذ البالد من االنقالب.

صورة الرئيس الرتكي على 
 شاشة الفيس تامي  

مخس حقائق حول املكاملة اليت أفشلت 
 االنقالب يف تركيا

 موقع العريب
www.alaraby.co.uk 

 

02 

60/10/6102 مل يتعرض املقال للفايس تامي بل ركز  
 على تاريخ االنقالبات.

 هل جنت تركيا من االنقالب؟ بدون صورة
يف صحيفة العريب ملقال رأي )إعادة نشر 

 اجلديد للكاتب إياد الذحيمي

السرتاتيجية والسياسيةمركز الروابط للدراسات ا  
http://rawabetcenter.com 

01 

http://www.kitabat.info/
http://annabaa.org/
http://www.palinfo.com/
http://www.alittihad.ae/
http://www.asharqalarabi.org.uk/
http://mourassiloun.com/
http://www.alaraby.co.uk/
http://rawabetcenter.com/
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ورقة علمية أعدهتا الدكتورة إسالم  08/08/2016
 حاليقه ونشرت يف اجلزيرة.نت

التغطية حتدثت فيها عن مالمح 
اإلعالمية ودور اإلعالم اجلديد يف ابطال 

االنقالب من خالل مترير الرسائل 
 الالزمة عربه.

صورة الرئيس الرتكي على 
 شاشة الفيس تامي

دراسة: دور اإلعالم وتأثرياته يف مسار 
 االنقالب الفاشل يف تركيا

 ترك براس
www.turkpress.co 
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صفحة. 332(،  اتصال األزمات واالرهاب، اآلفاق املشرقة ناشرون، الطبعة األوىل، اإلمارات العربية املتحدة، 6109السنوسي، ثريا، سعيد، مروه، قنديل هنيدة، ) -  
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http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/Rua_Strategia/R

ua-Issue-03/rua03_008.pdf 

ايل:(، مقاصد السيميائية يف علوم االتصال، امللتقى الدويل السادس: السيمياء والنص األديب، جامعة وهرانأ اجلزائر، متوفر على الرابط الت6103اهلل ثاين ) قدور، عبد-  

http://www.turkpress.co/
https://www.arabmediasociety.com/author/thoraya-elsanosy/
http://www.univ-emir.dz/faclettre/telechargementlettre/livres/mouhadarat-tahlil-khitab.pdf
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http://lab.univ-biskra.dz/lla/index.php?option=com_content&view=article&id=143%3A-

3&catid=39%3A2013-04-14-12-20-43&Itemid=110 

، 6110علوم ناشرون، منشورات االختالف، اجلزائر، (،  مدخل إىل السيميائية السردية واخلطابية، ترمجة مجال حضري، الدار العربية لل6100كورتيس، جوزيف، )  -
صفحة، متوفر على الرابط التايل: 609  

http://majles.alukah.net/t68732/ 

:مواقع صحف العينة  

ترك براس-  

www.turkpress.co 

مركز الروابط للدراسات االسرتاتيجية والسياسية -  

http://rawabetcenter.com 

موقع العريب -  

www.alaraby.co.uk 

شبكة مراسلون -  

http://mourassiloun.com 

مركز الشرق العريب للدراسات احلضارية واالسرتاتيجية بلندن -  

www.asharqalarabi.org.uk 

شبكة النبأ املعلوماتية -  

http://annabaa.org 

كتابات يف امليزان  -  

www.kitabat.info 

صحيفة الشرق األوسط -  

www.aawsat.com 

ACCRاملركز العريب ألحباث الفضاء االلكرتوين  -  

www.accronline.com 
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