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 يف هوقع اجلزيرة نت  6102التغطيت اإلخباريت لالنقالب الرتكي عام 
 ( 6102-4-01اىل  6102-3-01) للفرتة هن 

                                   حموذ جابر هشرف                                 يد. عور جياد علم.                 
 قسن اإلعالم  -كليت اآلداب    -جاهعت األنبار                           

 صلخستامل

تتجسد مشكمة البحث في طبيعة تحميل تغطية موقع "الجزيرة نت" لالنقالب في تركيا 
 عن طريق تحميل التغطية االخبارية اليومية لمموقع. 6102عام 

معرفة الدور الذي تؤديو المواقع االلكترونية في توضيح أىمية البحث تكمن في 
عدم وجود يقدم ىذا البحث دراسة أكاديمية جديدة نضرًا لو  القضايا واألزمات اليومية لممتابع

، ويتجسد ىدف البحث إلى الوقوف عمى 6102تناولت االنقالب التركي عام دراسة سابقة 
ية لمموقع عن طريق الموضوعات التي تناولتيا التغطية، والمصادر طبيعة التغطية اإلخبار 

 الخبرية، والفنون الصحفية المستخدمة.
اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي باستعمال أسموب تحميل المضمون )المحتوى(، اذا 
سعى البحث الى توصيف الظاىرة محل الدراسة ومن ثم التحكم بيا رقميا، وتم اختيار موقع 

يرة نت( كونو ينتمي الى حقل اإلعالم االلكتروني الحديث، ويعد من المواقع االلكترونية )الجز 
العربية المعروفة عمى نطاق واسع، واقتصرت عينة البحث عمى )األخبار، والتقارير 

ولغاية  6102-3-01، الواردة في الموقع طول مدة البحث من (140) والحوارات(التي بمغت
لبحث اسموب تحميل المضمون، مع اعتماد اسموب ، واستعمل ا01-4-6102

 البيانات.معالجة (، التكرارات والنسب المئوية في spss)اإلحصاء
التركيز  زيرة نت " عمى الموضوع السياسي وتركيز موقع  " الجواظيرت نتائج البحث 

الموضوع السياسي والتركيز عمى فئاتو اذ ركز  ركز موقع " الجزيرة نت عمى اذعمى فئاتو 
شكمت األخبار دخالت خارجية في الشأن التركي "، و موضوع " وجود ت موقع الجزيرة نت عمى
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وجاءت التقارير النسبة األكبر ضمن موضوع الفنون الصحفية في موقع " الجزيرة نت " 
 . والحوارات ثانياً 

دراسات عن االنقالب في تركيا عام عمل وخمص البحث الى بعض التوصيات منيا 
 األمني واالجتماعي واالقتصادي، المستوى السياسي، والذي افرز تطورات كبرى عمى 6102

في  6102ام تنويع المصادر الخبرية فيما يخص االخبار الخاصة باالنقالب في تركيا عو 
مومة التي أن يكون لإلعالم العربي اسموب جديد في توظيف المعموقع )الجزيرة نت(، و 

 تساعده عمى اقناع األخرين الذين تنطمي عمييم بعض ادعاءات اإلعالم الغربي فيما يبثو.
Abstract: 

The basic problem in this paper is mainly embodied in the 

analysis of the news coverage of Al-Jazeera Net site for the coup in 
Turkey in 2016 via the daily analysis of the site. The importance of 
this research paper is implied in knowing the role that electronic sites 
do in explaining the  daily cases and crises for the viewers. This 
paper presents a new academic study as long as no other preceded 
study on such topic had been made  on Turkish coup in 2016 before. 
The aim of this study paper is to focus on the nature of the news 
coverage of the site via the subjects that the coverage has dealt with, 
the news sources and the press techniques used in. This paper relied 
on the descriptive perspective using content- analysis style. It aims at 
describing the phenomena as the essence of the study and , then, to 
control it digitally and the chosen site was Al-Jazeera Net as it 
belongs to the field of modern digital media. It is also considered one 
of the widely popular Arabic electronic sites . The sample in this paper 
deals particularly with (news, reports and dialogues) which reached 
(341) found in the site along to researching period from 15-7-2016 to 
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15-8-2016. The researcher used the content-analysis style 
depending on the statistics style (SPSS) and the repetitions and 
percentage ratios in data processing. The results in this paper showed 
the focus of "Al-Jazeera Net" on the political subject and its categories 
Where Al-Jazeera Net focuses on the subject of (the foreign 
interferences in Turkish affair). The news makes the biggest ratio of 
the subject of the press techniques in Al-Jazeera Net and reports and 
dialogues came to be in the second degree. This research paper 
concludes with some recommendations such as making studies on the 
coup in Turkey in 2016 which sorted out great developments on the 
political, social, secure and economic levels. It also created a diversity 
in news sources concerning the news relating to the coup in Turkey in 
2016 on Al-Jazeera Net site and established a new style for the 
Arabic media in employing the information that helps it to convince the 
others who are deceived by some claims broadcasted by the Western 
media.  

 
اإلخبارية لألحداث بدور ميم في تكوين األفكار وصناعة الرأي لدى تقوم التغطية 

أفراد المجتمع، ومن ثم تكوين اتجاىاتيم ومواقفيم واتجاه القضايا الميمة والمصيرية في حياة 
المجتمعات، والتغطية االعالمية واالخبارية وجدت وتطورت مع مرور الزمن وتطور وسائل 

ة االخبارية ودورىا في تكوين االتجاىات العامة إبان الحرب االتصال، وازدادت اىمية التغطي
 العالمية الثانية وبعدىا، وأحدثت ثورة في االتصال واالعالم مع انتشار التقنيات الحديثة.

تعد االزمات مادة خصبة وثرية لوسائل اإلعالم الجماىيرية والتي تحظى بتغطيتيا  
ئل إلرضاء جماىيرىا فالناس في حاجة لمعرفة االخبارية عمى نطاق واسع، وتسعى تمك الوسا
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االخبار وخاصة األخبار السيئة، فاألزمات، واالنقالبات، والكوارث، والفضائح، والحوادث 
 الطارئة، ىي جوىر األخبار المؤثرة وتحظى بمساحات واسعة في وسائل اإلعالم.

كية ثالثة ، نظمت القوات المسمحة التر 0561 عام في الحديثة تركيا تأسيس منذف
 في وتدخل (،0541 و 0530 و 0521) في باالنقالبات الجيش قام انقالبات عسكرية

، وفيما يتعمق بأوضاع تركيا وخاصة ان ىذا البحث عن طريق مذكرة عسكرية 0553عام
، فأن كثير 6102يوليو/تموز  01يتعمق بمحاولة باالنقالب األخيرة الذي حصل في تركيا في 

ة واألمنية واالجتماعية واالقتصادية حدثت في ىذا البمد اثناء االنقالب من االحداث السياسي
الذي قامت بو وحدات في الجيش التركي ضد الحكومة المنتخبة برئاسة " رجب طيب 

 أردوغان ".
اإلطار المنيجي لمبحث الذي  المبحث األولوقسم البحث إلى أربعة مباحث، تناول 

عرض فيو الباحث: مشكمة البحث، وأىمية البحث، وأىداف البحث وتساؤالتو، ومنيج البحث، 
ومجتمع البحث، وعينة البحث، ومحددات البحث، وادوات البحث وأسموب معالجة البيانات، 

مو إلى اواًل: فتناول: اإلطار النظري لمبحث وتم تقسي المبحث الثانيومصطمحات البحث. أما 
دور اإلعالم وقت  -دور اإلعالم في االنقالبات وتوعية الجميور وتشكيل رأي الجميور: 

ودور اإلعالم فيو. وجاء  6102األزمات وتوعية الجميور، ثانيًا: االنقالب التركي عام 
بعنوان ماىية التغطية اإلخبارية وماىي خصائصيا وما مفيوم النشر المبحث الثالث 

فقد خصص لتحميل مضمون  المبحث الرابعني والمواقع اإللكترونية اإلخبارية. أما اإللكترو 
في موقع "الجزيرة نت"، وقسم إلى:  6102التغطية االخبارية الخاصة باالنقالب التركي عام

 أواًل نبذة مختصرة عن قناة الجزيرة وموقع "الجزيرة نت"، وثانيًا نتائج تحميل البحث.
 برز النتائج والتوصيات التي توصل إلييا البحث.ا بيناخاتمة الو في 
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 المبحث األول اإلطار: المنيجي لمبحث
 اواًل: مشكمة البحث

مثمت المحاولة االنقالبية الفاشمة التي قادتيا شبكة العسكريين في الجيش التركي ضد 
( مشكمة 6102ز تمو \يولويو 01نظام الحكم بتركيا برئاسة )رجب طيب أردوغان( )في 

سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية واعالمية ليس عمى مستوى تركيا و أنما تعدى ذلك الى 
االىتمام الدولي والعربي بيذه االزمة وتداعياتيا، ولما كانت فضائية الجزيرة من وسائل اإلعالم 

 التغطيات اإلخبارية فإن العربي التي غطت ىذه األزمة وتناولتيا بالمتابعة واالىتمام في
(  www.aljazeera.netطبيعة تغطية موقع " الجزيرة نت " ) مشكمة البحث تتناول
 .6102عام لالنقالب التركي خالل 

 ثانيًا: أىمية البحث
ترجع أىمية ىذا البحث في محاوالتو معرفة الدور الذي تؤديو المواقع االلكترونية في 

، وىل خصصت المواقع االلكترونية العربية كمًا كافيًا من  القضايا واألزمات اليوميةتوضيح 
تغطيتيا اإلخبارية لالنقالب التركي بشكل يساعد عمى معرفة االنقالب في تركيا وتداعياتو، 

دم ىذا البحث دراسة أكاديمية جديدة نضرًا لعدم وجود دراسة سابقة عمى حد عمم وكذلك يق
مما يعطي اىمية خاصة ليذا البحث ويساعد في  6102الباحث تناولت االنقالب التركي عام 

معرفة الكيفية التي اسيمت فييا المواقع االلكترونية العربية في التعريف بالقضايا التركية 
 اليومية.

 اىداف البحث وتساؤالتوثالثًا: 
إن ىدف البحث ىو الوقوف عمى طبيعة التغطية اإلخبارية لموقع " الجزيرة نت"  

 :سيتم االجابة عمى االسئمة االتية، ولتحقيق ىذا اليدف 6102لالنقالب التركي عام 
ما الموضوعات التي تناولتيا تغطية موقع الجزيرة نت لالنقالب في تركيا   -0

 ؟ 6102عام 
مصادر الخبرية التي اعتمد عمييا موقع الجزيرة نت في تغطيتو ما ال  -6

 ؟ 6102لالنقالب في تركيا عام 

http://www.aljazeera.net/
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ما االنواع الصحفية المستخدمة في تغطية موقع الجزيرة نت لالنقالب في  -1
 ؟ 6102تركيا عام 

 ًا: منيج البحثرابع
اسموب تحميل  ستعمالبا الدراسة الوصفية المنيج المسحي ينتمي البحث إلى

لمضمون، وىذا النوع ال يعني مجرد تقديم المعمومات عن الجوانب الخاضعة لمبحث بل ا
يتعدى ذلك إلى استخالص الدالالت منيا تبعًا ليدف البحث وذلك عن طريق التصنيف 
والتحمي، أما منيج البحث فأنو يتحدد وفقًا لمقتضى اليدف من موضوع البحث، وفي ضوء 

يل المضمون) المحتوى(   وقد حددت وحدة التحميل وىي ذلك سوف يتم اعتماد اسموب تحم
)وحدة الموضوع ( كوحدة لمتحميل كونيا وحدة طبيعية كاممة في مادة االتصال وىي تحدد 

 . (0) معنى الفئة التي ربما تكون جممة او عبارة او فكرة يدور حوليا موضوع التحميل
موقع "الجزيرة نت" عمى أساس انو ينتمي لحقل  تم اختيار: مجتمع البحث: خامساً 

 .العربي الحديث اإلعالم اإللكتروني

واقتصر الفنون الصحفية التي تصمح لمدراسة في الموقع كثيرة ًا: عينة البحث: سادس
 6102-3-01المدة من  اثناءعمى األخبار والتقارير والحوارات التي نشرت في الموقع بحثنا 
 مادة خبرية. 140وبمغ عددىا  6102-4-01ولغاية 

 ًا: محددات البحثسابع
 6102-4-01ولغاية  6102-3-01الحد الزماني: المدة من  -0
الحد المكاني: موقع "الجزيرة نت" التي غطت االنقالب في تركيا عام  -6
6102. 

الجزيرة نت" لممدة قع "في مو  والتقارير االخبارية  الحدود الموضوعية: االخبار -3
 المحددة اعاله.

 ًا: أدوات البحث و أسموب معالجة البياناتثامن
وىو االنسب في مثل ىذه البحوث  اسموب تحميل المضمون لكونو البحثاعتمد 

الستخراج نتائج رقمية محددة بغية الحصول اسموب عممي من اساليب الدراسات الوصفية ا
يعرف تحميل المضمون بأنو مجموعة الخطوات و  البحث،عمى إجابات دقيقة عن اسئمة 
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المنيجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى والعالقات االرتباطية بيذه 
 .( 6)الكمي والموضوعي المنظم لمسمات الظاىرة في ىذا المحتوى وصف المعاني عن طريق ال

مثمت االداة الرئيسة في جمع وتم تصميم استمارة تحميل مضمون خاصة بيذا البحث 
اسموب اإلحصاء  اعتمدنامن أجل تحقيق أىداف البحث واإلجابة عن اسئمتو المعمومات و 

(spssل ).متكرارات والنسب المئوية 
 ًا: مصطمحات البحث تاسع

عممية الحصول عمى بيانات وتفاصيل حدث معين، التغطية اإلخبارية:  -1
وكيف  ،وأسماء المشاركين فيو ،ومكان وقوعو ،بأسبابووالمعمومات المتعمقة بو، واإلحاطة 

وتعني ايضًا عممية ، (1)وقع؟ ومتى وقع؟ وتحويل ىذه األحداث الى أخبار تستحق النشر
ويقوم بيذا العمل صحفي  لمعمومات والتفاصيل الخاصة بحادث، أو واقعة ما،ول عمى اصالح

لمصادر األصمية لممعمومات وعميو أن يرجع إلى ا ،متخصص ىو المندوب المكمف بذلك
 .(4)ومنيا موقع الحدث والمشاركين فيو وشيود العيان

 
ومنذ  -ري متنوع، استطاع عمى مدى سنوات موقع إخبا: الجزيرة نت  -2
أن ينمو باطراد، وأن يتربع  6110عام عمى الشبكة الدولية العنكبوتية )االنترنت(  تأسيسو

الجزيرة  موقع  قدم ، وعمى عرش المواقع اإلخبارية العربية
 ،والتغطيات الخاصة ،خدمة إخبارية متنوعة تشمل األخبار (www.aljazeera.net) نت

والتفاعالت الحية، والبث الحي لقناة الجزيرة، مستفيدا من الخبرة التي اكتسبيا في مجال 
 .(1)اإلعالم اإللكتروني وما تقدمو الجزيرة من إضافات نوعية لإلعالم العربي

 .(2))ىي الموقف الذي تتضارب فيو العوامل المتعارضة(األزمة:   -3
ىي المواقع التي تعتمد عمى االنترنت كمجال  المواقع االلكترونية االخبارية:  -4

 ،لعمميا، وىي مواقع شاممة متخصصة في االخبار، باإلضافة إلى تقديم خدمات ترفييية
 .(5)اثاحوال الطقس وشريط االحد، وخدماتية مثل واجتماعية
5-  
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 المبحث الثاني: اإلطار النظري لمبحث
 وتشكيل رأي الجميور اواًل: دور اإلعالم في االنقالبات العسكرية

ان اإلعالم واالتصال من الظواىر اإلنسانية واالجتماعية المرتبطة بجميع النشاطات 
االنسان االبتعاد اليومية، وىما ايضًا من األليات الناجحة في التأثير عمى األفراد وميما حاول 

عن ىذا التأثير في شخصو يجد نفسو أمام احتكاك دائم مع اآلخرين يتواصل معيم كما يجد 
نفسو عرضة لما تقدمو وسائل اإلعالم بدرجة أو بأخرى، وترجع القدرة عمى التأثير في سموك 

 .(4)األفراد أيضًا عمى االستغالل األمثل لقدرات وسائل االتصال
تمر المجتمعات بأزمات من نوع ما ، وعمى الدولة أن تعمل عمى ومن الطبيعي أن 

إدارة األزمة إعالميًا، وألن اإلعالم لديو جميوره الذي يمثل قطاعات عريضة متابعة لألحداث 
، وما بين السيطرة عمى المعمومات أو البوح بيا تكمن خطورة األزمة في بسط األمن 

 .( 5)واالستقرار أو انفالتو
لحظة حرجة وحاسمة وقد تكون مفاجئة تواجو الدولة او العام "  مفيوميااالزمة في 

المجتمع الدولي أو الجماعة و المؤسسة أو الفرد، أنيا مرحمة من مراحل الصراع أو درجة من 
 . (01)درجاتو"

نقطة تحول في أوضاع غير مستقرة يمكن ان تقود الى  ((ويعرفيا بيبر بأنيا: األزمة 
، أو غير قادرة عمى احتوائيا ،فييا إذا كانت األطراف المعنية غر مستعدةنتائج غير مرغوب 
 . (00) أو درء مخاطرىا((

دورًا  فيياان التناول االعالمي لالزمات ينبغي ان يمر بثالث مراحل يؤدي االعالم 
 :(06)محددًا في كل منيا وىي

أو مرحمة التغطية العشوائية حيث تكون األزمة في  ،مرحمة نشر المعمومات -0
 مراحميا االولى.

 مرحمة تفسير المعمومات. -6
المرحمة الوقائية التي تكون عادة بعد انتياء األزمة إذ يمعب اإلعالم دورًا  -1

تقديم المعمومات قبل  عن طريقكبيرًا في معالجة ىذه األزمات والكوارث بشكل موضوعي 
 ومحاولة حث المسؤولين التخاذ االجراءات المزمة تحسبًا. ،لياحدوث األزمة تمييدًا 
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م الراي العام فاألزمة بمجرد حدوثيا تجذب اىتمام وسائل االعالم وبالتالي تجذب اىتما
المكثف لوسائل اإلعالم اثناء االزمات ، حيث تصبح مسؤولة عن تقديم  ، ويالحظ االستعمال

 .(01)ق االجتماعي وتخفيف التوتر والقمقالمعمومات ، وشرح األحداث وبناء الوفا
 جانبين: م بذكاء في إدارة األزمات عن طريقاإلعال عمالويمكن است 

و الت اإلعالمية المكثفة لمقضاء عمى الظاىرة أمالح : )إيجابي( يكون باستعمالاألول
 متوجيو الصحيح لمعالجة ىذه األزمة.ل

ي القائم عمى التجاىل لألخبار وعدم : )سمبي( يكون عن طريق التعتيم اإلعالمالثاني
 إعالم جميور األزمة بيا.

المختمفة المرئية والمسموعة والمكتوبة بأىمية كبيرة وتأثير  ويحظى اإلعالم بأنواعو
، ويمارس إدارة األزمات الوقت نفسو أداة من أدواتفاعل في األزمات وادارتيا، وىو في 

 األزمة ميمات مزدوجة: اإلعالم اثناء
والتعريف  ،ومتابعة تطوراتيا المختمفة ،وتستيدف تغطية األزمة ولى )اخبارية(:األ  

واألجيزة  ،واإلدارات ،والمؤسسات ،بنتائجيا بيدف صياغة وعي داخل الدولة يشمل الرأي العام
 التنفيذية المختصة بيدف تفعيل ىذه الجيات لمتصدي لألزمة بقوة وتطويقيا.

وتستيدف تأمين الدعم الالزم من الدول والقوى المعنية باألزمة  الثانية )توجييية(:
 والميتمة بيا.

 ا،اثارة االىتمام بي، و ويستيدف االعالم في نياية المطاف جذب االنتباه لألزمة
ويمكن  ،وصياغة وعي مناسب يرسخ تصرفات وسموك محدد يساعد في التعامل مع األزمة

وتعمل وسائل االعالم كآلية . (04)ق نتائجيا السمبية يالقائد من التعامل الفاعل معيا وتطو 
التحذير والتصدي لألكاذيب والشائعات والسعي  عن طريقفي مواجية األزمات، أساسية 

 . (01)لطمأنة الجميور
 

 . 2116ثانيًا: طبيعة التناول االعالمي لالنقالب التركي عام 
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الجميورية التركية تعرضت لسمسمة من االنقالبات العسكرية منذ قياميا حتى اآلن، 
محاولة  وكانت اختمفت في مجرياتيا ونتائجيا ودرجة دمويتيا، رغم التشابو الكبير في دوافعيا

سمطت الضوء عمى دور المؤسسة قد االنقالب األخيرة عمى حكومة العدالة والتنمية في تركيا، 
 0561تركيا وعالقتيا بالسمطة منذ استالم مصطفى كمال أتاتورك السمطة، عام  العسكرية في

لغائو الخالفة عام   في الحديثة تركيا تأسيس منذف .(02)، والذي جاء من خمفية عسكرية0564وا 
 و 0530 و 0521) االعوام ، نظمت القوات المسمحة التركية ثالثة انقالبات في0561 عام

 مدة منذ نفسو الجيش رأى وقد ،عن طريق مذكرة عسكرية 0553عام في وتدخل (،0541
 كمال مصطفى البالد مؤسس أنشأىا الوصي عمى الدولة التركية العممانية التي طويمة
 .(03)أتاتورك

 :( 18)خريطة المشيد االعالمي التركي -1
 مياممتوصف العالقة بين الحكومة التركية ووسائل اإلعالم بأنيا عالقة تعايش، يتخ

 ىي إذ إن أغمب وسائل اإلعالم في تركيا غير ُمقرَّبة من الحكومة بل الكثير من النقد المتبادل
وظمت حالة التعايش بين السمطة واإلعالم مستمرة ، شركات خاصةل ممموكة من المعارضة أو

يا لغاية أواخر عام أو سحب التراخيص من ،خذ أي قرار بإغالق أية مؤسسة إعالميةيتإذ لم 
 01إلغاء اشتراك  ( Türksat ) إدارة القمر الصناعي التركي تركسات قررت ، حين6101

ذاعية تعود لمجموعة "درب التبانة نوفمبر/تشرين  04في  ( SamanYolu ) "قناة تميفزيونية وا 
كما صدر بعد ذلك قرار قضائي تركي يقضي بوضع صحيفة زمان الموالية  ، 6101الثاني 

يو الحكومة التركية "الكيان لجماعة فتح هللا غول ن تحت الوصاية القضائية الرتباطيا بما ُتَسمِّ
 CNN . بينما كانت قنوات المعارضة القوية، مثل(05) الموازي" المصنَّف في قوائم اإلرىاب

Türk  ،التابعة لمجموعة دوغان اإلعالمية، تشنُّ ىجمات إعالمية ضد أردوغان والحكومة
 وتنتقدىما باستمرار. 

 
وبعضيا  ،من الحكومةمقرب تعمل في تركيا المئات من وسائل اإلعالم، بعضياو 
 .وآخر محايد ،معارض
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أىم القنوات التميفزيونية اإلخبارية في تركيا وسياستيا  (1)الجدول رقم  ويبين
 (21) .أو التابعة ليا التحريرية والجيات المالكة

 سياستيا التحريرية والجية المالكة ليا القناة
CNN Türk  قناة خاصة شديدة المعارضة تابعة لمجموعة دوغان اإلعالمية التي تمتمك أيًضا

 .، إضافة إلى صحف حرييت، وميمميت، وبوستاDقناة
NTV قناة خاصة أقرب إلى الحيادية، وىي جزء من شركة استثمارية تجارية. 

Haber Türk  مستقمة، مقربة من الحكومة نسبيًّاقناة. 
A Haber  قريبة من الحكومة والحزب الحاكم، يرأسيا صير أردوغانقناة. 

TRT  قناة 14ىيئة اإلذاعة والتميفزيون الرسمية، ناطقة بعدة لغات، وتضم. 
SamanYolu  نلشبكة "درب التبانة"، وىي مجموعة قنوات معارضة تابعة لجماعة غو. 

Halk TV  شديدة النقد لمحكومةتابعة لحزب الشعب الجميوري المعارض، وىي قناة. 
TV NET قناة خاصة تدعم حزب العدالة والتنمية. 

 
 (21)( يوضح أىم وكاالت األنباء التي تحظى بانتشار واسع في تركيا2جدول رقم )

 سياستيا التحريرية والجية المالكة ليا الوكالة
تبث وتنشر ل االعالم واوسعيا انتشارًا حيث وكالة شبو رسمية تعد من أىم وسائ األناضول

 بإحدى عشرة لغة اقميمية ودولية.
 وكالة خاصة معارضة ضمن مجموعة دوغان االعالمية واسعة االنتشار. دوغان
 وكالة أنباء تابعة لجماعة غولن جييان

وكالة معتدلة مقربة من حزب العدالة والتنمية، صوفية التوجو، وىي ضمن مجموعة  إخالص
 TGRT.إخالص التي تمتمك ايضًا صحيفة تركيا وراديو وتمفزيون 

 
 

 
اكثر الصحف انتشارًا وعالقتيا بالفاعمين في المشيد السياسي  ( يبين3الجدول رقم)

 .(22)التركي
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 المالكة لياسياستيا التحريرية والجية  الصحيفة
ن الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية، معممانية التوجو لكنيا مقربة  Sabahصباح 

 الفًا. 314، عدد النسخ المباعة منيا يوميًا 1985تأسست عام
 .1996اسالمية مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم تأسست عام   Ye Safakيني شفق 

لكنيا مقرب من الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية عممانية التوجو  Starستار
 .1999تأسست عام 

صحيفة يديرىا ويتابعيا تيار المحافظين والمتدينين مقربة من الحكومة  YeniAkitيني عقد
 نسبيًا.

 .1918مقربة من الحزب الحاكم ، تأسست عام  Ak?amأكشام
 .2117سست عام كمالية شديدة المعارضة لمحكومة ، تأ Sözcüسوزجو

، كانت 1924كمالية شديدة المعارضة والنقد لمحكومة، أسسيا اتاتورك عام Cümhuriyetجميوريات
 تفرد مساحات لرموز جماعة غولن.

عممانية كمالية معارضة، وىي جزء من مجموعة دوغان اإلعالمية،  Hürriyetحريات
 .1948تأسست عام 

 مجموعة دوغان.اقتصادية معارضة ضمن  Milliyetميمميت
 تحاول الظيور بمظر الحياد قدر اإلمكان. Haber Türk خبر تورك

صحف زمان، وبوغن، 
 وطرف

صحف تابعة لجماعة غولن، تم تعيين وصي عمى زمان التي كانت أكثر 
 انتشارًا بينما تم اغالق اآلخرين.

 
  من االنقالب اإلعالم التركيموقف  -2

أنو شديد التناقض والتباين، وال يتفق حتى عمى من المعروف عن اإلعالم التركي 
مسمَّمات مثل "أتاتورك" والسيما في السنوات األخيرة، لكن وألول مرة يتوحد خطاب اإلعالم 

فًضا لممحاولة االتركي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في موقف حاسم وصريح ر 
دان مة دون فيم تاريخ ىذا البمد، الذي ليا، وربما يصعب فيم ىذه المعادلة المي واالنقالبية وا 

والمؤسسات  ،واألحزاب السياسية ،بأربعة انقالبات دموية، ولذا فإن إدراك عموم الشعب رم
اإلعالمية لخطورة ىذه الحالة دفع بيم لطي كل خالفاتيم لصالح دعم النظام الديمقراطي الذي 
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أن فتحت أشد القنوات  اً غريبينعم فيو الجميع بحرية لم يعيدوىا طوال عقود، لذلك لم يكن 
 .(61) ألردوغان وحكومتو مجاليا ليم في المحظات الحاسمة ةمعارض

كانت ىيئة اإلذاعة والتميفزيون التركية من أوائل المؤسسات التي اقتحميا االنقالبيون  
اإلخبارية، "تيجان كاراش"، عمى تالوة البيان  TRT وبسطوا سيطرتيم عمييا، وأجبروا مذيعة

وكانت المفاجأة بالنسبة لمحكومة ، االنقالبي الذي أعمن فيو الجيش استيالءه عمى السمطة
التركية ورئيسيا، بن عمي يمدرم، أنيما لم يعد باستطاعتيما االتصال مع الجميور الذي 
اعتادوا عمى مخاطبتو عبر القناة الرسمية؛ لذلك لجأ يمدرم لبديل إعالمي آخر، وىو قناة "إن 

م تمك  وىنا، NTV ) تي ف أدركت القيادة السياسية التركية أن ثمة حاجة لرسالة إعالمية ُتحطِّ
 قة لمشارع التركي وترفع معنوياتووتعيد الث في سالمة الرئيس رجب طيب أردوغان اإلشاعات

وذلك في اتصال ىاتفي عبر تطبيق  قصر مدتوفجاء خطاب الرئيس أردوغان الحاسم رغم 
CNN Türk ) ىاندة فيرات""  6 قناة "سي إن إن مذيعة مع ( FaceTime ) الفيس تايم
 في وقد أحدث ىذا الخطاب حالة ارتباك المعارضة التي طالما انتقدىا وانتقدتو(  

صفوف شبكة االنقالب، بل رأى البعض أن رسالة الخطاب "كان ليا دور مفصمي في إحباط 
 .( 64) االنقالب

 (61) :2116االنقالب العسكري موقف االعالم التركي بعد فشل  -3
حيث لم تجرؤ أية وسيمة إعالمية عمى  رفض عام لممحاولة االنقالبيةإدانة و وجود 

تحميل المسؤولية لجماعة غولن والدعوة ، و الترويج أو حتى إيجاد بعض التبريرات لالنقالب
وكذلك  ب،العسكريين المتورطين في االنقال لتطيير مؤسسات الدولة منيا، ومحاسبة شبكة

عدم اإلساءة لمؤسسة الجيش، والتأكيد عمى أن الجيش مؤسسة وطنية وأن مدبري االنقالب 
 ."ُثمَّة قميمة تابعة لـ"الكيان الموازي 

براز دوره "البطولي" في إفشال االنقالبو  اتجاه إعالمي ، و تمجيد اإلعالم لمشعب وا 
و لمخارج حاول إظيار تركيا قوية ومتماسكة، في الوقت  ذاتو دافع عن اإلجراءات التي موجَّ

 .انقالبيين والتأكيد عمى قانونيتياتخذتيا الحكومة بحق اال
 ردود األفعال المحمية والدولية حول االنقالب التركي -4
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جماىير الشعب التركي لم تتأخر في الخروج إلى الشوارع والمطارات استجابة لنداء 
فشال االنقالب،  أردوغان  فانطمقت مظاىرات حاشدة فيلحماية الديمقراطية وا 
وطالب المتظاىرون  وأنقرة ومدن عدة رافضة لمحاولة االنقالب العسكري. إسطنبول ميادين
وخرجت  أن زمن االنقالبات قد ولى. وبإسطنبول بعودة الجيش إلى ثكناتو،  ميدان تقسيم في

 ،دعما لمرئيسمظاىرة ضخمة في الساحة الرئيسية بالعاصمة أنقرة رفضا لمحاولة االنقالب و 
وخرجت ، وشارع وطن بإسطنبول رفضا لممحاولة االنقالبية ،مظاىرة في منطقة سمطان غازي و 

وصدرت  ،وأنطاكيا جنوب تركيا ،غازي عنتاب مظاىرات رافضة لمحاولة االنقالب في مدينتي
تكبيرات ودعوات من مآذن المساجد في إسطنبول، كما صدرت دعوات من مساجد منطقة 

 .(62)لممواطنين بالخروج إلى الشوارع رفضا لمحاولة االنقالبمجيدي كوي 
 المواقف الدولية من االنقالب التركي

تباينت مواقف دول العالم خالل الساعات األولى من االنقالب العسكري 
والصمت والتعميق الحذر، لكن   بين اإلدانة 6102يوليو/تموز  01الذي وقع يوم  تركيا في

أيدت  فقد األتراك لمشارع وفشل االنقالب العسكري، أكثر بعد خروجاتضحت  تمك المواقف
، ودعت إلى حزب العدالة والتنمية التركي  دول العالم الحكومة الشرعية في تركيا التي يقودىا

الدولية من االنقالب العسكري  وفيما يمي أبرز المواقف بمقتضياتول احترام الدستور والعم
 .(63)الفاشل

 األولى من االنقالب )اليوم األول(الساعات 

 اســـتنكر وأدان بشـــدة محاولـــة االنقـــالب وانتيـــاك الشـــرعية  :بيـــان الخارجيـــة القطريـــة
جميــع اإلجــراءات  وأكــد تضــامن دولــة قطــر مــع الجميوريــة التركيــة فــي الدســتورية،

  .القانونية التي تتخذىا حكومتيا الشرعية
  آمـل فـي حـل األزمـة والحفـا  عمـى السـالم  :جون كيرري  وزير الخارجية األميركية

 .واحترام استمرارية السمطة
 الداميـــة، أدعـــو إلـــى تجنـــب الصـــدامات :ســـيرغي الفـــروف وزيـــر الخارجيـــة الروســـي

 .والمشاكل يجب أن تحل بموجب الدستور

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/4e408f74-a26d-4bb7-8e33-282fb1c7212c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/4e408f74-a26d-4bb7-8e33-282fb1c7212c
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 دعـــت إلـــى التيدئـــة واحتـــرام  فيـــديريكا مـــوغيريني االتحـــاد األوروبـــي وزيـــرة خارجيـــة
 .المؤسسات الديمقراطية

  بيــان الخارجيــة المغربيــة دعــا إلــى الحفــا  عمــى النظــام الدســتوري فــي الــبالد، وقــال
 .يرفض أي استخدام لمقوة لتغيير األنظمة القائمة المغرب إن

 سطنبول أنقرة قمقة إزاء األحداث التي تتكشف في لندن :الخارجية البريطانية  .وا 
  ثــوريين ياغمنــد األمــين العــام لممجمــس األوروبــي: أديــن محاولــة االنقــالب العســكري

 .في تركيا
 م الثاني من االنقالب الفاشلاليو 

  يـــدعو كـــل األطـــراف فـــي تركيـــا إلـــى دعـــم  بـــاراك أوبامـــا الـــرئيس الواليـــات المتحـــدة
ووزير خارجيتـو جـون كيـري يؤكـد فـي اتصـال ىـاتفي  الحكومة المنتخبة ديمقراطيا،

أن بــالده تــدعم بشــكل مطمــق المؤسســات  مولــود جــاويش أوغمــو مــع نظيــره التركــي
 .تركيا  المنتخبة ديمقراطيا في

 طالــب بعــودة الســمطة المدنيــة والنظــام  بــان كــي مــون  األمــين العــام األمــم المتحــدة
 وسمميا بما يتفق ومبادئ الديمقراطية. الدستوري سريعا

 يــدعو إلــى االحتــرام التــام لممؤسســات الديمقراطيــة فــي تركيــا  ألطمســيحمــف شــمال ا
 .ولدستور البالد

 ترام النظــام الــديمقراطي فــي تركيــا، رئــيس الــوزراء شــينزو آبــي يطالــب بــاح اليابــان
 .ويأمل في عودة الوضع إلى طبيعتو بسرعة

 تركيـــا، وقـــال إنـــو وجـــو  الكـــرممين عبـــر عـــن "قمـــق بـــالغ" مـــن األحـــداث فـــي روســـيا
 المسؤولين لمساعدة المواطنين الروس في تركيا عمى العودة في أقرب فرصة.

 لمحاولــــة االنقالبيــــة، وعبــــرت عــــن أمميــــا فــــي أن نــــددت وزارة الخارجيــــة با الصــــين
 .تستعيد تركيا النظام واالستقرار في أقصر وقت
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  عمر جياد عليد 

 

يف  6102التغطية اإلخبارية لالنقالب الرتكي عام 

 الباحث حممد جابر مشرف موقع اجلزيرة نت

 

(255) 
 

 

 يعمـــن دعمـــو بالكامـــل الحكومـــة المنتخبـــة ديمقراطيـــا ومؤسســـات  االتحـــاد األوروبـــي
 .في تركيا ودولة القانون  البالد

 لـى احتـرام النظـام الـديمقراطي يـدعو إ أنجيال ميركل متحدث باسم المستشارة ألمانيا
 .في تركيا

 قـــال إن بـــالده تؤكـــد دعميـــا لمحكومـــة  بـــوريس جونســـون  وزيـــر الخارجيـــة بريطانيـــا
 .والمؤسسات المنتخبة ديمقراطيا في تركيا

 الخارجية تدعو إلى احترام النظام الديمقراطي وتجنب العنف فرنسا. 
 قالت إنيا تحترم العممية الديمقراطية في تركيـا، وتأمـل فـي اسـتمرار عمميـة  إسرائيل

 .المصالحة معيا
 رجـب طيـب  يجري اتصاال ىاتفيا بـالرئيس ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليونان

 .ويعمن دعمو الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا ,أردوغان
 ا إلــى احتــرام أبــدى دعمــو لنظيــره التركــي، ودعــ بيتــرو بوروشــينكو الــرئيس أوكرانيــا

 .المبادئ األساسية لمديمقراطية
 المممكة ترحب بعودة األمور إلى نصابيا بقيادة الرئيس أردوغان السعودية. 
 رادة  الكويت األمير يينئ الرئيس التركـي بنجـاح الشـرعية واالنتصـار لمديمقراطيـة وا 

 .الشعب
 أثنــــى عمــــى دفــــاع الشــــعب التركــــي عــــن  جــــواد ظريــــف وزيــــر الخارجيــــة د إيــــران

 في المنطقة.  ديمقراطيتو، وقال إن ذلك يظير أنو ال مجال لالنقالبات
 يتصـــــل  عمـــــر البشـــــير يـــــدين المحاولـــــة االنقالبيـــــة فـــــي تركيـــــا، والـــــرئيس الســـــودان

 .بأردوغان ويينئو
 ض المالكي يتصل بنظيره التركي باسم وزير الخارجية ريا :فمسطين

ويينئ تركيا بانتصار الديمقراطية وىزيمة االنقالبيين. من  محمود عباس الرئيس
حماس( ما جرى في تركيا بأنو محاولة ) حركة المقاومة اإلسالمية جيتو وصفت

وىنأت القيادة التركية باالنتصار عمى  آثمة لالنقالب عمى الخيار الديمقراطية
 .االنقالبيين
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 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 3العدد )

 6107( االولكانون )

 

(255) 
 
 

 شـجب المحاولـة االنقالبيــة فـي تركيـا، وعبــر  الـرئيس حسـن شــيخ محمـود الصـومال
 .عن دعم بالده لمرئيس أردوغان

 المبحث الثالث: ماىية التغطية اإلخبارية الخصائص ومفيوم النشر االلكتروني 
 التغطية اإلخبارية: -اواًل:

بمتابعة االحداث التي تقع في انحاء العالم، إذ تسيم تنيض وسائل اإلعالم المختمفة 
يصاليا إلى المتمقي ، وعند وقوع االحداث ا لسياسية التي التغطية اإلخبارية في نقل االحداث وا 

م وتستثير فضولو لمتابعتيا ييرع الناس الى وسائل االعالم كمصدر اساس تؤثر في الرأي العا
الحداث ومضاعفاتيا ونتائجيا عمى الساحتين المحمية الستقاء المعمومات حول مجريات ىذه ا

أو الدولية ، بما يعطي ىذه الوسائل فرصة التنافس في تقديم خدمة إخبارية ترقى إلى مستوى 
الحدث ، السيما أن التغطية اإلخبارية لألحداث السياسية تمثل حالة استثنائية في العمل 

طاقاتيا وتحشد كل جيودىا لمتابعة الحدث  االجتماعي ، إذ تستنفر الوسيمة اإلعالمية كل
 . ( 64) وتقديم تقارير حية عن وقائعو ومستجداتو

ومحتواىا من أبرزىا ما "التغطية اإلخبارية" لمداللة عمى مفيوم  وىناك تعاريف عدة
 -يأتي:

عممية الحصول عمى بيانات وتفاصيل حدث معين ،  التغطية اإلخبارية: -1
واإلحاطة بأسبابو ومكان وقوعو وأسماء المشتركين فيو وكيف وقع ؟ والمعمومات المتعمقة بو ، 

 ( .11)، وتحويل ىذه األحداث إلى اخبار تستحق النشر ( 65)ومتى وقع ؟ 
وجود الصحفيين في موقع االحدث لمحصول عمى التغطية اإلخبارية:  -2

المصادر المختمفة مثل  عن طريقأو  ،معمومات حوليا سواء عن طريق مالحظاتيم
 .( 10)او شيود العيان  ،والمتحدثين ،المسؤولين
ىي ما تعرفة اليوم من معمومات عن حدث ما ، ولم تكن  التغطية اإلخبارية: -3

 .( 16)تعرفو باألمس 
تقرير عن شيء حدث لتوه ، وتعد من أكثر انواع الكتابة  التغطية اإلخبارية: -4

 .( 11)اإلخبارية شيوعًا 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/0909cc11-0fff-4346-9eae-1203cc6fbea8
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/0909cc11-0fff-4346-9eae-1203cc6fbea8
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ىي عممية الحصول عمى أكبر قدر من المعمومات عن  اإلخبارية: التغطية -5
حدث معين عن طريق اعتماد المندوب الصحفي المكمف بالتغطية عمى مصادره ووسائمو في 

أو تيم  ،الحصول عمى الحقائق والمعمومات بسأن قضية معينة تيم شريحة معينة من الناس
 . (14) صورة واضحة وجميةوعرضيا ليم ب ،أغمب الناس ألي سبب من األسباب

 ثانيًا: أنواع التغطية اإلخبارية:
 -ىناك نوعان من التغطية اإلخبارية:

يل وىي تمك التي تيتم بالحصول عمى التفاصتغطية تسجيمية أو تقريرية:  -1
بالفعل ، مثل: إعالن استقالة وزير ، أو وقوع زلزال أو  والمعمومات الخاصة بحدث معين

 سقوط طائرة.
وىي التي تيتم بالحصول عمى التفاصيل ، والمعمومات  تمييدية:تغطية  -2
ث متوقع ، أي حدث لم يقع بعد ، ولكن ىناك مؤشرات تشير إلى احتمال وقوعو دالمتعمقة بح

(11 ). 
 -:( 12)وىناك تقسيم آخر لمتغطيات اإلخبارية 

، وىي التغطية التي تقتصر عمى تسجيل الوقائع التغطية اإلخبارية المجردة:  -1
أو تصوير األحداث ، أو سرد المعمومات دون أن يدعم ذلك بخمفية من المعمومات ، والبيانات 

 والتفاصيل.
ىي التغطية المدعمة بخمفية من المعمومات التغطية اإلخبارية المفسرة:  -2

 والبيانات التي تشرح تفاصيل الحدث ، وتكشف عن ابعاده ودالالتو المختمفة.
 إلخبارية:ثالثًا: مصادر التغطية ا

مصادر التغطية اإلخبارية عمى "انيا اإلشارة التي تحصل عن  دمحم منير حجابيعرف 
ويقسم مصادر التغطية إلخبارية إلى مصدر ، ( 13)طريقيا الصحف عمى األخبار والمعمومات 

والمصدر الثاني مصدر خارجي يمثل بالوكاالت االنباء  ،ذاتي يتمثل بالمندوبين والمراسمين
 والوثائق وغيرىا.

 -وتتمثل مصادر التغطية اإلخبارية :
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وىو الشخص الذي يبحث عن معمومات وحقائق المندوب الصحفي:  -1
  -ويقسم المندوب الصحفي الى نوعين:، (14)وتفاصيل الحدث

 معين.وىو المختص بتغطية قطاع المندوب الصحفي المحمي:  - أ
وىو الصحفي المتنقل من منطقة إلى اخرى  المندوب الصحفي المتجول: - ب

 .( 15)لمحصول عمى تفاصيل وحقائق الحدث
وىو الشخص المتابع لألحداث ألجل جمع المعمومات  المراسل الصحفي: -2

والحقائق والتفاصيل من موقع الحدث او من قبل شيود عيان أو عن طريق تصريحات 
رساليا الى الصحيفة  .( 41) المسؤولين ويتم تدوينيا من قبل المراسل وا 

 
 -رابعًا: األساليب الفنية لمتغطية اإلخبارية:

الناحية التحريرية أساليب متعددة في التغطية اإلخبارية القنوات التمفازية من  تعتمد
 -:( 40)منيا ما يأتي

وىي التي تقوم عمى وصف واقعة او حادثة التغطية اإلخبارية البسيطة:  -1
وظروف حدوثيا ، واالستشياد بشيود العيان  ياواحدة ، فتحاول اإلحاطة بجميع جوانب

 المسؤولين.
 ،وصف اكثر من واقعةلتي تقوم عمى وىي ا التغطية اإلخبارية المركبة: -2
وصواًل إلى تغطية إخبارية ذات إطار واحد يضم اكثر من واقعة تؤدي إلى نفس  والربط بينيا

 .وغالبًا ما تكون موسعةالرصد وتدل عمى حدث واحد ، 
وىي التي تقوم عمى سرد  التغطية اإلخبارية القائمة عمى سرد األحداث: -3

 بحيث يقدم صورة متكاممة لمحدث كما وقع فعاًل.قائع الحدث وتتبع تفاصيمو و 
وىي التغطية التي تقوم  التغطية اإلخبارية القائمة عمى سرد التصريحات: -4

أو من الشخصية التي تدور حوليا التغطية  ،عمى سرد التصريحات من مصدر مسؤول
يحدث في اإلخبارية ، بحيث تشكل أقوال ىذا لمصدر مادة التغطية ومصدر أىميتيا ، وىو ما 

 .ب السياسيةالمؤتمرات الصحفية أو الخط



  عمر جياد عليد 

 

يف  6102التغطية اإلخبارية لالنقالب الرتكي عام 

 الباحث حممد جابر مشرف موقع اجلزيرة نت

 

(251) 
 

 

وىي التي تقوم عمى  التغطية اإلخبارية القائمة عمى سرد المعمومات: -5
البيانات والمعمومات والحقائق التي تدور حول موضوع معين ، مثال ذلك تغطية خبرية تسرد 

 البيانات الخاصة بتقرير أعدتو إحدى الجيات عن نشاطاتيا.
 -امل المؤثرة في التغطية اإلخبارية:خامسًا: العو 

 .( 46)، منيا ما يأتيالتغطية اإلخباريةىناك العديد من العوامل التي تؤثر في عممية 
يتأثر النشاط اإلخباري شأنو شأن النشاطات اإلنسانية األخرى بالتخصصات  -0

 .أجيزة البث، وتكاليف والمحررين ،المالية ومدى وفرتيا والدعم الممنوح لعمل المراسمين
 تؤدي الضغوط السياسية "دورًا مؤثرًا" في اتجاىات لتغطية اإلخبارية. -6
القواعد القوانين واألعراف التي تحدد اعمال المؤسسات اإلعالمية السيما  -1

 القنوات الفضائية العربية.
يات المينية واألخالق ،افرادىاخبارية التي تؤمن بيا المؤسسة او القيم اإل -4

 سمين.لممحررين والمرا
 السياسة اإلعالمية التي تتبعيا المؤسسة اإلعالمية. -1
 أسموب جمع األفكار وكيفية التعامل معيا. -2
 المنافسة بين المؤسسات اإلعالمية لتغطية األحداث المتداولة إعالميًا. -3
مية المكمفة اسموب تعامل الدول مع مكاتب ومراسمي المؤسسات اإلعال -4

 بالتغطية اإلخبارية.
 -التغطية اإلخبارية:ًا: صفات سادس

 :( 41)تتميز التغطية اإلخبارية بعدة صفات تحدد مالمحيا ، منيا ما يأتي
 التأكد من صحة الخبر من أجل الحصول عمى السبق الصحفي.: المصداقية -1
أو الواقعة دونما حذف ما  ،أي ان يذكر الخبر الحقيقة الكاممة لمحدث الدقة: -2

أو يعطييا معنى أو تأثير مخالف لمحقيقة ، أو عكس ما كان يعطيو لو كان قد  ،يخل بسياقيا
 نشر كاماًل ودقيقًا. 

 أي عدم تحريف الخبر ال بالخذف او اإلضافة. الموضوعية: -3
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قد يوجد خبر مستوفي لمجميع عناصر الخبر أو  سياسة الوسيمة اإلعالمية: -4
 .مية معينة ، لتعارضو مع سياستياوسيمة إعالألجزاء كبيرٍة منيا إال أنو ال ينشر أو يذاع في 

 -نًا: عناصر التغطية اإلخبارية:سابع 
وىي مجموعة من الخصائص التي يتميز بيا الخبر كاألىمية ، القرب ، التوقيت ، 

ضافة إلى ذلك تعتمد التغطية اإلخ  عناصربارية في صناعة مفرداتيا عمى الشيرة وغيرىا ، وا 
 أبرزىا:  عدة

وتوسيع دائرة  ،بصدق األخبار واقناعووذلك لكسب المتمقي بناء المصداقية:  -1
الجميور عن طريق بدء التغطية اإلخبارية في كثر من البرامج بالحديث عن النكسات 

 والخسائر والحروب.
اتباع أكثر من  عن طريقباعتبارىا أداة لمتوصيل والتأثير ،  بناء المغة: -2

 . (44)صيغة أو أسموب 
تحقيق  ية اإلخبارية ، الذي يأتي عن طريقمن توفر عنصر التوازن في التغط والبد

 :( 41)ثالثة جوانب وىي
 االختيار المناسب لمصادر االخبار. -0
 التوازن الجغرافي والنوعي. -6
 التوازن في كيفية التعامل مع عناصر الخبر المصدر. -1

االستفيامات فضاًل عن أن التغطية اإلخبارية يجب أن تشتمل عمى اإلجابة عن 
إحداىما ، وبذلك تكون ىناك ميمتان اساسيتان في لمتغطية اإلخبارية: ( 42)الستة أو أغمبيا
 . ( 43)واألخرى صب ىذه المعمومات في قالب صحفي منطقي،  جمع المعمومات

 مفيوم النشر االلكتروني:
يًا ، عن يشير مصطمح النشر االلكتروني إلى طريقة انتاج البيانات والوثائق إلكترون

أو عن بعد ، ، أو صغيرة متصمة معًا بطريقتين أما مباشرة ،طريق مجموعة حاسبات شخصية
نظامًا أوتوماتيكيًا فيو  لكونو في إنتاج الصحف  بكثرة عملومميزات ىذا األسموب المست
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وتعديميا  ،وضبطيا ،كثيرة منيا اختيار الشكل النيائي لمنص ولموثائق بعد مراجعتيا تسييالت
 .( 44) بدقة وسرعة فائقة

ويمكن القول: إن النشر اإللكتروني يعني نشر المعمومات التقميدية الورقية عبر 
 ،الحاسبات وبرامج النشر االلكتروني في طباعة المعمومات ، وتوزيعيا عملتقنيات جديدة تست
كل أشكال اوعية  ن يذىب بمفيوم النشر االلكتروني إلى مدى اوسع يحوي مونشرىا ، وىناك 

ني بأنو واحد المعمومات غير الورقية. وفي ىذا السياق أورد أحد الباحثين تعريفًا لمنشر اإللكترو 
 : ( 45)من ثالثة أشكال وىي

 الحاسب األلي لتسييل إنتاج المواد التقميدية. عمالاست -0
الحاسب األلي ونظم االتصاالت لتوزيع المعمومات إلكترونيًا عن استعمال  -6

 بعد.
وسائط تخزين الكترونية متنوعة لتوزيع المعمومات بناًء عمى  استعمال  -1
 الطمب.

 مالمح تطور المواقع اإللكترونية:
مختمف بفتحت األنترنت مجااًل واسعًا في نقل المعمومات بشتى صورىا ومضامينيا 

مواقع األنترنت والسيما الصحافة  تعمالالخدمات التي تقدميا ، وقد كان لإلعالم السبق في اس
المكتوبة التي اعتمدت عمى التقنيات الحديثة في تجاوز المشكالت التي تتعمق بالتوزيع والرقابة 

 ، وذلك عن طريق إنشاء وتصميم مواقع ليا عمى الشبكة.
النشر اإللكتروني في مجال اإلعالم السيما الصحافة  عمالأضف إلى ذلك است

ر مواقع يصبحت غالبية الصحف اليومية في الغرب وفي الوطن العربي تداإللكترونية؛ إذ ا
الكترونية خاصة بيا وتصدر طبعات الكترونية ، وىذا ما فتح الباب امام االساليب والطرق 
المتنوعة في االخراج الفني لممواقع الصحفية االلكترونية ليكون ليا البعد في التنوع والمنافسة 

 .( 11)سائل االعالم االخرى. ونقصد االذاعة والتمفزيون في االنترنت فيما بينيا الى جانب و 
غير مسبوقة لممعرفة والحصول عمى المعمومات  فرصتتيح المواقع االلكترونية 

بكميات ىائمة ، ومن مصادر متنوعة ومتعددة ، فضاًل عن تخصيص مضمونيا بما يتوافق 
ال ان إاع معينة من المضمون عمييم ، دون فرض انو  ستخدمينمع اختيارات و احتياجات الم
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ىذا الحق يواجو تحديات عدة منيا كثافة الكم المعموماتي والمعرفي بصورة قد تربك 
 .( 10)المستخدمين

 المواقع االلكترونية االخبارية:
ىي المواقع التي تعتمد عمى االنترنت كمجال لعمميا ، وىي مواقع شاممة متخصصة 

تقديم خدمات ترفييية واجتماعية وخدماتية من احوال الطقس  في االخبار، باإلضافة إلى
 .( 16)وشريط االحداث

اصناف الصحافة  ىىي احد -:تعريف اجرائي لممواقع االلكترونية االخباريةال
االلكترونية ذات عنوان ثابت عمى شبكة االنترنت ، تعرض االخبار واالحداث في كل انحاء 

وىدفيا االساسي ىو نشر االخبار بالنص والتحميل عمى  العالم من قبل اعالميين متخصصين،
يمكن االطالع عمييا و  واصل، حيث تكون متاحة لمجميعصفحات الموقع وبشكل دوري ومت

 . (11) المواقع قد تكون حزبية ، أو مستقمةوىذه ، او باالشتراك بيا مجانا
 :(54) سمات المواقع االلكترونية االخبارية

تتوافر العديد من المصادر والمواقع الصحفية  اذالتغطية الصحفية الفورية:  -1
ل عمى ما يتيح لمصحفي الحصو ل فوري ومتجدد عمى االنترنت ، مالتي تبث اخبارىا بشك

التي  Breaking Newsلـ ا توفر بعض ىذه المصادر خدمةالمعمومات في حينيا ، كما 
 توفر معمومات االخبار المفاجئة.

يمكن أن يوفر االنترنت تغطية حية لألحداث  اذية الصحفية الحية: التغط -2
قع حدوثيا ، وفي لحظة وقوعيا ، فضاًل عن إمكانية تغطية مؤتمرات صحفية حية عن امن مو 

بعد ، وتعمل العديد من الشركات المتخصصة عمى تطوير تقنيات البث الصحفي الحي عمى 
 االنترنت.
تتوافر عل االنترنت العديد من المصادر  اذالتغطية الصحفية المتعمقة:  -3

الصحفية التي تتناول ذات الموضوعات بطرق متنوعة ، مما يسمح بالتعرف عمى أبعادىا 
حصاءات وبيانات تعمق معرفتو  المتعددة ، والتي تحيل الصحفي إلى مصادر ووثائق وا 

ادر المساعدة ومعموماتو حول الموضوع الذي يكتب عنو ، فضاًل عن وجود العديد من المص
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من قواعد معمومات وموسوعات ومراجع وقواميس ، والتي تساعد في استكمال ابعاد الموضوع 
 ومعرفة خمفياتو.

يوفر االنترنت العديد من المواد الصحفية  اذالتغطية الصحفية الرقمية:  -4
نتاجو الفوري بدون الحاجة الى اعادة ا قابل لممعالجة واالستعمال والصور والرسوم بشكل رقمي

 ألنو، كما يمكن تخزينيا واسترجاعيا  في أي وقت ، وىو أمر ميم في العمل الصحفي ، 
 يوفر الوقت والجيد.

يوفر االنترنت العديد من الوسائل  اذ التغطية الصحفية متعددة الوسائط: -5
، وااللوان ،والصورة ،التفاعمية التي تجعل التواجد الصحفي عمييا مميزًا ، مثل الصوت

تفعل عممية االتصال الصحفي بين  كس ، والمقطات المتحركة ، وىي عناصرالجرافيو 
 الصحيفة وقرائيا.

القيام  -االنترنت باستعمال -اذ بمقدور الصحفي التغطية الصحفية الذاتية:  -6
بكل مفردات العمل الصحفي بمفرده ، من اختيار الموضوع ، وجمع بياناتو ، واالتصال 

 شره.بمصادره ، وكتابتو ون
تتناول ذات الحدث  عدة مصادر اذ تتوافر التغطية الصحفية الموضوعية: -7

ما يساعد عمى ياتيا ورؤيتيا ومعالجتو لو ، معمى شبكات االنترنت ، ويمكن مقارنة توج
 تكوين صورة موضوعية عن طبيعة االحداث والموضوعات.

عمى  العمل الصحفي عمى االنترنت ال يتوقف التغطية الصحفية المستمرة: -8
ساعة ، بما يتيح تجديد المادة الصحفية بشكل مستمر ، فضاًل عن السرعة في  64مدار 

 التغطية 
 أىم مصادر المواقع االلكترونية االخبارية:

 وكاالت االنباء. -1
 الصحف والمجالت. -2
 القنوات الفضائية االخبارية. -3
 مراسمو المواقع. -4
 المواقع االخبارية نفسيا. -5
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 رواد المواقع. -6
 بادل االقميمي المصورة.انظمة الت -7
 .( 11)وكاالت االنباء المصورة  -8

في موقع  2116تحميل مضمون األخبار الخاصة باالنقالب التركي عام  :المبحث الرابع
 "الجزيرة نت"

 اواًل: نبذة مختصرة عن قناة الجزيرة و موقع الجزيرة نت
 قناة الجزيرة الفضائية

 التأسيس والنشأة:
فضائية عربية تنطمق من قطر تعود غمى النصف االول من إن فكرة إنشاء قناة 

تسعينات القرن الماضي عندما اطمقيا امير قطر حمد بن خميفة آل ثاني الذي اخذ ينضج 
ن والعرب إذ كمف في بادئ األمر فكرتو مع عدد من المختصين بشؤون اإلعالم من القطري

ية، ثم جاء المرسوم االميري بتاريخ االعالميين العرب بإعداد خرائط إلنشاء محطة فضائ حدا
 وتم انشاء اول قناة اخبارية عربية مستقمة. 4-6-0552

وتميزت بالصبغة  0552-00-0وبدأ بث قناة الجزيرة الفضائية بالمغة العربية في 
 06ثم  0553ساعات عام  5ساعات يوميًا ، وما لبث ان ازداد البث الى  2االخبارية ولمدة 

 .(12) ساعة 64عمى مدار  0555ساعة حتى وصل في العام  03لى ساعة وبعدىا زاد ا
  (13)الجزيرة نت: 

موقع اخباري متنوع استطاع عمى مدى سنوات ومنذ تأسيسو في يناير/كانون الثاني 
أن ينمو باطراد، وان يتربع عمى عرش المواقع االخبارية العربية. كان سباقًا الستعمال  6110

 الجزيرة.موقع ".النطاق العربي " 
                           الدوحة.                                                   المكان:

                        االلكتروني.                                  الشتغال:االعالم  مجال
                                 قطر.                                               الدولة:

 التصنيف: مراكز ومواقع



  عمر جياد عليد 

 

يف  6102التغطية اإلخبارية لالنقالب الرتكي عام 

 الباحث حممد جابر مشرف موقع اجلزيرة نت

 

(255) 
 

 

 خدمة إخبارية
يقدم موقع الجزيرة نت خدمة إخبارية متنوعة تشمل االخبار والتغطيات الخاصة 
والتفاعالت الحية، والبث الحي لقناة الجزيرة ، مستفيدًا من الخبرة التي اكتسبيا في مجال 

 زيرة من إضافات نوعية لإلعالم العربي.االعالم االلكتروني وما تقدمو الج
وقد صمم "موقع الجزيرة نت" ليصبح شبكة مواقع توفر لمزوار اربعة مصادر لممعرفة 

 (14) ىي:
وىو الموقع العربي الرئيسي لألخبار حيث يقدم تغطية شاممة لألحداث  األخبار:* 

 وتطوراتيا عمى مدار الساعة.
ذات األبعاد األكثر عمقًا لما وراء األخبار وذلك وىو موقع يقدم اآلراء المعرفة:  *

 عن طريق التحميل والبحث العممي والدراسات المعمقة.
وىو الموقع الخاص بعرض ما تبثو قناة الجزيرة ، ويحتفظ بسجالت الفضائية:  *

 كاممة لما تنتجو القناة في قاعدة بيانات ضخمة يتم توفيرىا لمزوار.
رة لمتسويق االلكتروني ويتم عبره الترويج لبيع الخدمات وىو أداة الجزياألعمال: * 

 اإلخبارية لمنتجات القناة عمومًا.
وترتبط ىذه المواقع األربعة ببوابة توضح اخر واىم ما ينشر في كل موقع من ىذه 

 المواقع.
يعرض الموقع ما تبثو قناة الجزيرة من برامج ، ويحتفظ بسجالت كاممة لما البرامج: 

 اة في قاعدة بيانات ضخمة.تنتجو القن
: تعرف بالشخصيات والدول والمدن والمناطق والحركات واالحزاب موسوعة الجزيرة

 والمفاىيم والمصطمحات السائدة في عالم االخبار.
موقع يتوجو الى متعممي المغة العربية من الناطقين بغيرىا والميتمين  تعمم العربية:

التعميمي عمى ما تنتجو شبكة الجزيرة االعالمية من  بيذا المجال ، ويقوم في معظم محتواه
 مواد مقروءة او مسموعة او مرئية.

تتمثل وظيفة الموقع في استكمال الدور الريادي لقناة الجزيرة في تطوير  الوظيفة:
الرسالة االعالمية العربية المرئية والمقروءة ، وتمكين الجميور العربي من المتابعة التفاعمية 
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لألخبار البرامج وتحميالتيا عمى شبكة االنترنت ، وزيادة عدد متابعي انشطة قناة  المتواصمة
 الجزيرة عبر موقعيا عمى االنترنت إضافة الى جميور الشاشة.

يعتمد الموقع رؤية تقوم عمى المعالجة اإلعالمية والمعموماتية المتوازنة  الرؤية:
لتحقيق لتحقيق االنسجام مع الجميور العربي الممتزمة بالدقة والموضوعية والحياد، والمراعية 

  و مكوناتو الحضارية واالجتماعية والثقافية.
تقوم سياسة موقع الجزيرة نت التحريرية عمى شعار القناة الدائم السياسات التحريرية: 

لكن مع التثبت ، والدقة "الرأي والرأي اآلخر" ، والموضوعية والحياد ، والسعي لمسبق 
 .(15)والتوثيق

يخاطب الموقع الجميور العربي بتنوعو الفكري والثقافي وتعدده  الجميور المخاطب:
العقدي والسياسي ويدخل ضمن ىذا الجميور صناع القرار ، والدبموماسيون والمثقفون ، 

 واالعالميون والباحثون ، والطالب والشباب.
قناة الجزيرة ، يستقي الموقع معموماتو من تقارير مراسميو ، و مصادر المعمومات: 

ووكاالت األنباء العربية والدولية ، كما يعتمد المراجع والموسوعات العامة والمتخصصة ، 
 والكتاب والباحثين واالكاديميين. 

حصل موقع الجزيرة نت عمى العديد من الجوائز العربية والعالمية ، وذلك الجوائز: 
 ة والمعموماتية ، مثل : تقديرًا لإلنجازات التي قدميا الموقع لمشؤون الصحفي

  جائزة الشيخ سالم العمي لممعموماتية في الكويت في ديسمبر/ كانون االول
لحصولو عمى المركز االول بين المواقع االخبارية االلكترونية العربية والرابع بين  6104

 افضل خمسة مواقع الكترونية تم اختيارىا.
  بان اراب )جائزة االكاديمية العربية لجوائز االنترنت"pan Arab Web 
Awards بعد تصدره فئة المواقع االلكترونية اإلخبارية في المنطقة العربية ،  6101(" عام

 وتفوقو عمى اكثر من سبعمائة موقع الكتروني.
  جائزة افضل المواقع االلكترونية في المنطقة العربية ، اعمنت بالعاصمة

 .6101العمانية مسقط في يونيو / حزيران 
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 انيًا: نتائج تحميل البحثث

تم االعتماد عمى التكرارات والنسب المئوية لتحديد التغطية االخبارية لالنقالب في 
 وفيما يمي عرضًا لنتائج البحث: –في موقع الجزيرة نت  6102تركيا عام 

 اإلجابة عن أسئو البحث:
 نت الجزيرة موقع تغطية تناولتيا التي الموضوعات اإلجابة عن السؤال األول: ما

 ؟ 2116 عام تركيا في لالنقالب
مى الموضوعات لتكرارات والنسب المئوية لمتعرف علإلجابة عن السؤال تم استخراج ا

، وفيما يمي عرضا 6102التي تناولتيا تغطية موقع الجزيرة نت لالنقالب في تركيا عام 
 مفصاًل لمنتائج:

 ة في موقع الجزيرة نت. المضامين الرئيس -1
 (4)رقم  الجدول

 ة في موقع الجزيرة نتئوية لمتعرف إلى المضامين الرئيسيوضح التكرارات والنسب الم
 المرتبة النسبة المئوية % التكرار المضامين الرئيسية
 األولى %14.1 042 السياسي
 الثانية %13.1 064 األمني

 الثالثة %4.1 02 االجتماعي
 الرابعة %1.6 00 االقتصادي
  %011 140 المجموع

 
ن ( ان المضامين4يتضح لنا من الجدول رقم )  الرئيسة ىي اربعة مضامين وا 

( وبنسبة مئوية بمغت 042المضمون السياسي حاز عمى المرتبة األولى بتكرار قدره )
( وبنسبة 064%(، بينما حاز المضمون األمني عمى المرتبة الثانية بتكرار قدره )14.1)

( 02%(، وحاز المضمون االجتماعي عمى المرتبة الثالثة بتكرار قدره )13.1مئوية بمغت )
%(، وحاز المضمون االقتصادي عمى المرتبة الرابعة بتكرار قدره 4.3وبنسبة مئوية بمغت )
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%(، ويبين لنا الجدول ان اعمى نسبة كانت لصالح المضمون 1.6( وبنسبة مئوية بمغت )00)
ة قتصادي من مجموع المضامين الرئيسالسياسي وأدنى نسبة كانت لصالح المضمون اال

 لمبحث. 
ذات دالالت احصائية في المضامين الرئيسية وبشكل عام اثبتت النتائج وجود فروق 

في موقع الجزيرة نت وكانت الفروقات لصالح فئة المضمون السياسي حيث بمغت نسبة 
%( من المجموع الكمي لممضامين الرئيسة ، وبمغت نسبة 14.1المضامين السياسية )
ة المضامين %( من المجموع الكمي لممضامين الرئيسة، وبمغت نسب13.1المضامين األمنية )

%( من المجموع الكمي لممضامين 1.6%( ونسبة المضامين االقتصادية )4.1االجتماعية )
  ( يوضح ذلك :1والشكل رقم )الرئيسة في موفع الجزيرة نت . 

 (1)الشكل 
 

 
 

  الفئات الفرعية لممضمون السياسي في موقع الجزيرة نت.                          -2
 (5)رقم  الجدول                     
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 يوضح التكرارات والنسب المئوية لمتعرف الى المضامين الفرعية لممضمون السياسي
 المرتبة النسبة المئوية% التكرار الفئات الفرعية لممضمون السياسي

1 وجود تدخالت خارجية في الشأن التركي
1 

 األولى 16.6%

6 اتيام المعارضة التركية بالتحضير لالنقالب
1 

 الثانية 64.3%

0 ردود االفعال الدولية حول االنقالب
4 

 الثالثة 01.1%

0 تحسن العالقة بين تركيا وروسيا بعد االنقالب
1 

 الرابعة 01.5%

 الخامسة %3.1 3 وجود رفض حزبي وعسكري لالنقالب
االنقالب يؤثر عمى انضمام تركيا لالتحاد 

 األوربي
 السادسة 2.4% 2

5 المجموع
1 

011%  

( ان الفئة الفرعية المضمون السياسي والمتعمقة بوجود 1الجدول رقم ) يتضح من
( وبنسبة 11تدخالت خارجية في الشأن التركي حصمت عمى المرتبة األولى بتكرار قدره )

%( ، حيث شيدت تركيا تدخالت خارجية في االنقالب من بعض الدول 16.6مئوية بمغت )
ممضمون الساسي والمتعمقة باتيام مثل اميركا و اليونان والمانيا، وحصمت الفئة الفرعية ل

( ونسبة مئوية بمغت 61المعارضة بالتحضير لالنقالب عمة المرتبة الثانية وبتكرار قدره )
%( اتيمت الحكومة التركية المعارضة التركية) الكيان الموازي( بقيادة فتح هللا غولن 64.3)

التدبير لمحاولة االنقالب، في حين المقيم في والية بنسمفانيا  في الواليات المتحدة األميركية ب
حصمت الفئة الفرعية لممضمون السياسي المتعمقة بردود االفعال الدولية حول االنقالب عمى 

%( بحيث ادانت العديد من الدول 01.1( وبنسبة مئوية بمغت 04المرتبة الثالثة وبتكرار قدره )
لحالية، وحصمت الفئة الفرعية العربية والغربية محاولة االنقالب وابدت دعميا لمحكومة ا
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لممضمون السياسي المتعمقة بتحسن العالقة بين تركيا وروسيا بعد االنقالب عمى المرتبة 
%(، تحسنت العالقة بين الطرفين 01.51( وبنسبة مئوية بمغت )01الرابعة بتكرار قدره )

لممضمون بسبب المصالح المشتركة بين البمدين تركيا وروسيا، وحصمت الفئة الفرعية 
السياسي المتعمقة بوجود رفض حزبي وعسكري لالنقالب عمى المرتبة الخامسة وبتكرار قدره 

%(، بحيث رفضت جميع االحزاب المعارضة االنقالب وادانتو 3.1( وبنسبة مئوية بمغت )3)
ىي والعديد من القيادات الحزبية والعسكرية، وحصمت الفئة الفرعية لممضمون السياسي 

االنقالب يؤثر عمى انضمام تركيا لالتحاد االوربي بسبب اجراءات الحكومة ضد المتعمقة ب
 %(.2.4( ونسبة مئوية بمغت )2االنقالبيين  عمى المرتبة السادسة وبتكرار قدره )

وأثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في الفئات الفرعية لممضمون السياسي 
 يوضح ذلك (6زيرة نت والشكل رقم )في موقع الج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2الشكل )
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( 6الجدول رقم)الفئات الفرعية لممضمون االمني في موقع الجزيرة نت. -3

 يوضح التكرارات والنسب المئوية لمتعرف الى الفئات الفرعية لممضمون األمني.
 المرتبة النسبة المئوية% التكرار الفئات الفرعية لممضمون األمني

 األولى %45.6 16 بعد المحاولة االنقالبيةالتركيز عمى االعتقاالت 
التأكيد عمى ان المظاىرات المعارضة لالنقالب ساىمت في 

 استقرار الوضع األمني
 الثانية 60.1% 04

 الثالثة %01.1 01 اعالن حالة الطوارئ في البالد ساىم في افشال االنقالب
التركية في تثبيت التأكيد عمى قوة األجيزة األمنية الموالية لمحكومة 

 األمن و االستقرار
 لرابعة 01.4% 5

  %011 21 المجموع
( ان الفئة الفرعية لممضمون األمني والمتعمقة بالتركيز عمى 2يتضح من الجدول رقم )

( وبنسبة 16االعتقاالت بعد المحاولة االنقالبية حصمت عمى المرتبة األولى بتكرار قدره )
%( بحيث ركزت الجزيرة نت عمى االعتقاالت التي قامت ليا الحكومة 45.6مئوية بمغت )

ئة الفرعية لممضمون األمني المتعمق التأكيد عمى التركية ضد االنقالبيين، في حين حصمت الف
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ان المظاىرات المعارضة لالنقالب ساىمت في استقرار لوضع األمني عمى المرتبة الثانية 
%( اوضحت الجزيرة نت دور المظاىرات في 60.1( وبنسبة مئوية بمغت )04وبتكرار قدره )

 في استقرار الوضع األمني ورفضيا لالنقالب.
ة الفرعية لممضمون األمني المتعمقة بإعالن حالة الطوارئ في البالد وحصمت الفئ 

( وبنسبة مئوية بمغت 01ساىم في افشال االنقالب عمى المرتبة الثالثة وبتكرار قدره )
%( الجزيرة نت ال حضت عمى ان اعالن حالة الطوارئ في البالد افشمت االنقالب 01.1)

صمت الفئة الفرعية لممضمون األمني المتعمقة بالتأكيد وذلك لمحد من تداعياتو المستقبمية، وح
عمى قوة األجيزة األمنية الموالية لمحكومة التركية في تثبيت األمن واالستقرار عمى المرتبة 

%( فقد بينت الجزيرة نت كيف تصدت 01.4( وبنسبة مئوية بمغت )5الرابعة وبتكرار قدره )
صة لالنقالب وتثبيت األمن واالستقرار. وكانت اجيزة الشرطة واالستخبارات والقوات الخا

 الفروقات واضحة بين التكرارات والنسب المئوية لمفئات الفرعية لممضمون األمني.
 األمنيوأثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في الفئات الفرعية لممضمون 

 ( يوضح ذلك:1في موقع الجزيرة نت والشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3رقم )الشكل 
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 الفئات الفرعية لممضمون االجتماعي في موقع الجزيرة نت. -4
ممضمون ئوية لمتعرف الى الفئات الفرعية ل( يوضح التكرارات والنسب الم7الجدول )
 االجتماعي

 المرتبة النسبة المئوية% التكرار الفئات الفرعية لممضمون االجتماعي
 األولى %31 2 االنقالباظيار حجم التالحم الشعبي من اجل افشال 

 الثانية %61 6 التحذير من خطر االعتقاالت العشوائية بعد االنقالب
  %011 4 المجموع

( ان الفئة الفرعية لممضمون االجتماعي والمتعمقة بإظيار 3يتضح من الجدول رقم )
( 2)حجم التالحم الشعبي من اجل افشال االنقالب حصمت عمى المرتب األولى بتكرار قدره 

%( بحيث اظيرت الجزيرة نت كيف تالحم الشعب التركي والخروج 31وبنسبة مئوية بمغت )
 في مظاىرات رفضًا لمحاول االنقالب والتنديد بيا.

في حين حصمت الفئة الفرعية لممضمون االجتماعي المتعمقة بالتحذير من خطر 
( وبنسبة مئوية بمغت 6ر قدره )االعتقاالت العشوائية بعد االنقالب عمى المرتبة الثانية بتكرا

%(، حيث اظير موقع الجزيرة نت التحذير من خطر االعتقاالت العشوائية والتعسفية 61)
التي قام بيا الحكومة التركية مما قد يؤثر عمييا مستقباًل في انضماميا لالتحاد االوربي. 
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النسب المئوٌة للتعرف إلى الفئات الفرعٌة للمضمون 
 األمنً فً موقع الجزٌرة نت
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جتماعي في ىذا وكانت الفروقات واضحة بين النسب المئوية لمفئات الفرعية لممضمون اال
 الجدول.

 وأثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في الفئات الفرعية لممضمون 
 ( يوضح ذلك:4في موقع الجزيرة نت والشكل رقم )االجتماعي 

 (4الشكل رقم )

 
 الفئات الفرعية لممضمون االقتصادي في موقع الجزيرة نت.  -5
المئوية لمتعرف إلى الفئات الفرعية لممضمون ( يوضح التكرارات والنسب 8)رقمالجدول 

 االقتصادي
 المرتبة النسبة المئوية% التكرار الفئات الفرعية لممضمون االقتصادي

اظيار اجراءات الحكومة من اجل التخمص من 
 األثار االقتصادية السمبية لالنقالب

 األولى 16.5% 5

 الثانية %43.1 4 تدىور العممة التركية بسبب االنقالب
  %011 03 المجموع

 
( ان الفئة الفرعية لممضمون االقتصادي والمتعمقة بإظيار 4يتضح من الجدول رقم )

اجراءات   الحكومة من أجل التخمص من االثار االقتصادية السمبية لالنقالب  حصمت عمى 
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الجزيرة نت %( بحيث اظيرت 16.5( وبنسبة مئوية بمغت )5المرتبة األولى بتكرار قدره )
كيف قامت الحكومة التركية بالتأكيد عمى دور رجال األعمال والمستثمرين والبنك المركزي في 

 دعم االقتصاد التركي والتخمص من االثار السمبية لالنقالب .
في حين حصمت الفئة الفرعية لممضمون االقتصادي المتعمقة بتدىور العممة التركية 

%(، حيث 43.1( وبنسبة مئوية بمغت )4لثانية بتكرار قدره )بسبب االنقالب  عمى المرتبة ا
اظير موقع الجزيرة نت كيف انخفضت العممة التركية وقد ىبطت الميرة امام الدوالر االميركي 

( ليرات . وكانت الفروقات واضحة بين 1.15بسبب االنقالب ليصل سعر الصرف إلى )
 دي في ىذا الجدول.النسب المئوية لمفئات الفرعية لممضمون االقتصا

وأثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في الفئات الفرعية لممضمون 
 :( يوضح ذلك5رقم )في موقع الجزيرة نت والشكل  قتصادياال

 
 في نت الجزيرة موقع عمييا اعتمد التي الخبرية المصادر ما اإلجابة عن السؤال الثاني:

 ؟ 2116 عام تركيا في لالنقالب تغطيتو
الى  كرارات والنسب المئوية لمتعرفلإلجابة عن السؤال الثاني، تم استخراج الت

المصادر الخبرية التي أعتمد عمييا موقع الجزيرة نت في تغطيتو لالنقالب في تركيا عام 
 ( يوضح ذلك.5، والجدول ) 6102
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در الخبرية التي ( يوضح التكرارات والنسب المئوية لمتعرف إلى الى المصا9)رقم الجدول 
 2116أعتمد عمييا موقع الجزيرة نت في تغطيتو لالنقالب في تركيا عام 

 المرتبة النسبة المئوية% التكرار المصادر الخبرية
 األولى %14.1 046 الموقع االلكتروني

وكاالت األنباء 
 العالمية

 الثانية 61.0% 24

 الثالثة %01.5 13 وكاالت األنباء التركية
 الرابعة .%1.1 03 االسرائيمية الصحافة

 الخامسة %1.1 06 الصحافة البريطانية
 السادسة %6.2 5 الصحافة التركية

 السابعة %6.1 4 الصحافة األميركية
 الثامنة %0.0 4 الصحافة األلمانية
  %011 113 المجموع

( ان المصادر الخبرية التي اعتمد عمييا موقع " الجزيرة 5يتضح من الجدول رقم )
( وبنسبة 046الموقع االلكتروني حصمت عمة المرتبة األولى بتكرار قدره )وعن طريق نت " 

%(، وحصمت وكاالت االنباء العالمية عمى المرتبة الثانية بتكرار قدره 14.1مئوية بمغت )
صمت وكاالت االنباء التركية عمى المرتبة %(، في حين ح61.0( وبنسبة مئوية بمغت )24)

%(، وحصمت الصحافة االسرائيمية عمى 01.5( وبنسبة مئوية بمغت )13الثالثة بتكرار قدره )
%(، وحصمت الصحافة البريطانية 1.1( وبنسب مئوية بمغت )03المرتبة الرابعة بتكرار قدره )

%(، وبينما احتمت الصحافة 1.1ت )( وبنسبة مئوية بمغ06عمى المرتبة الخامسة بتكرار قدره 
%(، حصمت الصحافة 6.2( وبنسبة مئوية بمغت) 5التركية المرتبة السادسة بتكرار قدره )

%(، وحصمت 6.1( وبنسبة مئوية بمغت )4األميركية عمى المرتبة السابعة بتكرار قدره )
%( ، وىذه ىي 0.0( ونسبة مئوية )4الصحافة األلمانية عمى المرتبة الثامنة بتكرار قدره )
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المصادر الخبرية التي اعتمد عمييا موقع الجزيرة نت خالل تغطيتو لالنقالب في تركيا عام 
6102. 

عمى  موقع الجزيرة نتاعتماد في  حصائيةوأثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة ا
 ( يوضح ذلك:2والشكل رقم ) الفئات الفرعية لممصادر الخبرية 

 (6الشكل رقم )

 
 
 

 موقع تغطية في المستخدمة الصحفية االنواع اإلجابة عن السؤال الثالث: ما
 ؟  2116 عام تركيا في لالنقالب نت الجزيرة

لإلجابة عن السؤال الثالث، تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لمتعرف إلى الفنون 
،  6102تركيا عام الصحفية التي أعتمد عمييا موقع الجزيرة نت في تغطيتو لالنقالب في 

 ( يوضح ذلك.01والجدول )
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( يوضح التكرارات والنسب المئوية لمتعرف إلى الفنون الصحفية 11) رقم الجدول
 .2116المستخدمة في تغطية موقع الجزيرة نت لالنقالب في تركيا عاك 

 المرتبة النسبة المئوية التكرار القوالب الصحفية
 األولى %51.5 113 خبر

 الثانية %5.5 14 وحواراتتقارير 
  %011 140 المجموع

في تغطية موقع الجزيرة ( ان الفنون الصحفية المستخدمة 01يتضح من الجدول رقم )
( وبنسبة مئوية بمغت 113األخبار حصمت عمى المرتبة األولى بتكرار قدره ) نت عن طريق

( وبنسبة 14%(، في حين حصمت التقارير والحوارات عمى المرتبة الثانية بتكرار قدره )51.5)
 %(.5.5مئوية )

واثبتت النتائج وجود فروق ذات دالالت احصائية في النسب المئوية في استعمال 
 ( يوضح ذلك :3ئات الفنون الصحفية ، والشكل رقم )موقع الجزيرة نت ف

 (7الشكل رقم )                              
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  النتائج
بالمرتبة األولى  عمى الموضوع السياسيجاء تركيز موقع  " الجزيرة نت "  -0

مع التركيز عمى فئاتو حيث ركز موقع " الجزيرة نت عمى  %(14.1وبنسبة مئوية بمغت)
بنسبة مئوية بالمرتبة األولى موضوع " وجود تدخالت خارجية في الشأن التركي "

 . %(16.6بمغت)
مع التركيز عمى فئاتو حيث  ز موقع " الجزيرة نت " في الموضوع األمنيرك  -6
لة االنقالبية " بالمرتبة األولى وبنسبة " التركيز عمى االعتقاالت بعد المحاو عمى  ركز الموقع

 %(. 45.6مئوية بمغت )
مع التركيز عمى  الموضوع االجتماعي فيجاء تركيز موقع  " الجزيرة نت "   -1

عمى موضوع " اظيار حجم التالحم الشعبي من اجل افشال االنقالب  فئاتو حيث ركز الموقع
 . %(31وبنسبة مئوية بمغت)بالمرتبة األولى  "

 التركيز مع االقتصادي الموضوع عمى"  نت الجزيرة"   موقع تركيز وجاء  -4
اظيار اجراءات الحكومة من اجل التخمص من "  موضوع عمى الموقع ركز حيث فئاتو عمى

 . %(16.5وبنسبة مئوية بمغت )بالمرتبة األولى  " األثار االقتصادية السمبية لالنقالب
ضمن تغطيتو لالنقالب  االلكترونيالموقع الجزيرة نت " عمى "ركز موقع   -1

 . %(14.1وبنسبة مئوية بمغت ) بالمرتبة األولى 6102في تركيا عام 
واحتمت المرتبة األولى وبنسبة مئوية بمغت  شكمت األخبار النسبة األكبر  -2

وجاءت التقارير  ضمن موضوع الفنون الصحفية في موقع " الجزيرة نت " %(51.5)
  والحوارات ثانيًا.
 نتاجاتاالست
الدور الكبير الذي تؤديو المواقع االلكترونية ابرز موقع " الجزيرة نت "   -0

 العربية في توضيح القضايا واالزمات لممتابع وبشكل يومي.



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 3العدد )

 6107( االولكانون )

 

(225) 
 
 

ىناك مساحة كبيرة في تغطية موقع  " الجزيرة نت " لالنقالب التركي نتيجة  -6
عينة البحث حيث بمغت العينة لألحداث الكبيرة التي حصمت اثناء االنقالب وىذا ما اكدتو 

(140.) 
موقع الجزيرة " نت عمى جميع المحافظات التركية ضمن "  جاء التركيز في  -1

 . 6102تغطيتو لالنقالب في تركيا عام 
لم يتم التركيز عمى موضوع " التحذير من خطر االعتقاالت العشوائية بعد  -4

 .6102عام  االنقالب "في تغطية موقع الجزيرة نت لالنقالب في تركيا
 التوصيات

، والذي 6102بعمل دراسات عن االنقالب في تركيا عام  يوصي البحث -0
 افرز تطورات كبرى عمى المستوى السياسي األمني واالجتماعي واالقتصادي.

بتنويع المصادر الخبرية فيما يخص االخبار الخاصة  يوصي البحث  -6
 في موقع " الجزيرة نت " . 6102باالنقالب في تركيا عام 

بعمل دراسات حول مينية وموضوعية وسائل االعالم وبيان يوصي البحث   -1
 تبعية ىذه الوسائل في تحديد توجياتيا .

لتي تساعده أن يكون لإلعالم العربي اسموب جديد في توظيف المعمومة ا  -4
 عمى اقناع األخرين الذين تنطمي عمييم بعض ادعاءات اإلعالم الغربي فيما يبثو .

يوصي البحث بضرورة تناول االعالم االلكتروني لموضوعات االزمات  -1
 واالنقالبات وان تركز االكاديميات عمى االعالم االلكتروني ألىميتو الفورية.
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