الوجه الدعائي لتركيا في حربها النفسية لتضليل الرأي العام
أوصمان علي  -باحث في مركز الفرات للدراسات

مقدمة
ٌُمال فً سٌكولوجٌات التؤثٌر الدعائً :من لم ٌمت برصاصة ،فمد ٌُسمم بكلمة ،أو ٌُصدم بصورة
(صادلة أو زائفة) ،فال توجد فً علم اللؽة والصورة كلمة برٌئة وأخرى ألل براءة ،وصورة
محاٌدة وأخرى منحازة ،بل توجد عملٌات عصرٌة ممنهجة لائمة على أسس ونظرٌات علمٌة
تستثمر علوم النفس ،واالجتماع ،والسٌاسة ،وااللتصاد ،..بؽٌة زرع عمٌدة مهجنة ،أو نشر
أفكار نمطٌة فً كٌان األفراد والجماعات ،وهو ما ٌُطلك علٌه الكاتب األمرٌكً شٌللر بـ" بوتمة
الصهر".
فً فترات السلم ،وأشدها لبٌل الحروب ،وضمن مناطك النزاع والتنافس ،تزداد الحرب النفسٌة
ضراوة ،وتتحول إلى أكثر األسلحة الناعمة فتكا ً إلخضاع العدو ،والخصم ،وكسب الرهان دون
إطالق سهم أو رصاصة ،لذا أشاد نابلٌون بونابرت بالحرب النفسٌة حٌنما لال" :حرب العمول
ألوى من حرب األسلحة ،والعمل دائما ٌنتصر على السٌؾ")1( .
فمدٌما ً ،وفً ظل األسالٌب التملٌدٌة للؽزو وشن الحروب ،تم توظٌؾ التكتٌكات النفسٌة المستترة
فً الخفاء ،من نشر األساطٌر المخٌفة ،وبناء أبراج من جماجم الضحاٌا ،واالعتماد على
صافرات الموت ،ونشر الجواسٌس فً صفوؾ العدو ،ودٌدنهم فً ذلن ضرب البناء النفسً،
والمٌمً ،واالجتماعً ،والعسكري للخصم ،وإجباره على الخضوع واالستسالم.
فً الممابل ،ومع ما ٌشهده عالم اإلعالم من تحول متسارع فً تكنولوجٌا المعلومات ،واإلبهار
البصري ،وبروز الرافد الرلمً الجدٌد ،وتمدم األبحاث العلمٌة (الشخصٌة ،والنفسٌة على وجه
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الخصوص) ،أصبحت الحرب الحدٌثة سٌكولوجٌة بالدرجة األولى ،وعمادها محاكاة الجانبٌن
النفسً والعصبً للضحٌة ،أما مٌدانها فهو العمل ،كما وأمسى الفرد أسٌرا ً للتدفك الهرمً للمادة
النصٌة والصورٌة التً ٌطلمها "حارس البوابة اإلعالمٌة" ،وفما ً لمآربه ،وأجنداته ،سٌما مع
تنوع ،وتمدم طرق التضلٌل اإلعالمً ،وأسالٌب اإللناع المسري (ؼسٌل الدماغ) ،واختراق
الشخصٌة ،وما تالها من تحول كل منهج فً التحكم بمٌم ولناعات الجمهور إلى علم لائم بذاته.
فً ضوء ما سبك لوله ،سنحلل بطرٌمة علمٌة كٌفٌة االستراتٌجٌات واألسالٌب الناعمة والنفسٌة،
التً توظفها وسائل اإلعالم فً حشد وتعبئة الرأي العام ،إلى جانب تفسٌر دور المائم على
االتصال فً صناعة اإلجماع ،والمطٌع الضال ،وما ٌالزمهما من بلورة رأي (داخلً،
وخارجً) مهجنٌ ،خدم أجندات الجهة المرسلة للمحتوى اإلعالمً.
نتٌجة لذلن ،لم نجد أفضل من الخوض فً التجربة الدعائٌة لإلعالم التركً التً أحدثت إلى حد
بعٌد انعكاسات جمة على االستمرار االجتماعً ،والسٌاسً ،والفكري للمجتمعات ،وكان لها
أدوارا ً متمدمة أٌضا ً فً التؤثٌر على هوٌة وانتماء األفراد فً الداخل ،والخارج ،لذا تناولتها
العدٌد من الدراسات ،واألبحاث اإلعالمٌة ،والنفسٌة ،واالجتماعٌة ،واتخذتها موضعا ً للتفسٌر،
والتحلٌل.

أوالً :استراتيجيات التجنيد الدعائي لوسائل اإلعالم
تعد عملٌة تعبئة الرأي العام ،وحشده إعالمٌا ً عبر تدجٌنه بسٌل هائل من المحتوٌات الدعائٌة،
معادلة ناجحة لترسٌخ فكرة أو ؼرس معتمد ،فإلى جانب التؤثٌر على لناعات وأذواق الجمهور،
وعلى توجهاته وخٌاراته اللحظٌة ،تنجح إلى حد بعٌد فً استؽفال األفراد ،وإبمائهم فً حالة من
اإلرهاق النفسً ،وتجلٌد الذات.
لذا ٌمكننا هنا االستشهاد بؤسالٌب جوهرٌة ،عمٌمة التؤثٌر تلجؤ إلٌها تركٌا فً حربها اإلعالمٌة
لتحوٌر توجهات الرأي العام ،وتتمثل باستراتٌجٌات ثالث هً:
أوالً :توظيف اإلعالم المحلي والتابع
ثانياً :الغزو الناعم بالدراما والمسلسالت
ثالثاً :توظيف البناء والتفاعلية الرمزية
فً السطور التالٌة سٌتم البحث ،واإلحاطة بكل من هذه االستراتٌجٌات على حدة ،مع دعمها
برإى ،ونماذج عملٌة من البٌئة االجتماعٌة ،تؽنً مضمون الموضوع المبحوث.
أوالً :استراتيجية توظيف اإلعالم المحلي والتابع
ٌجمع المختصون ،وأصحاب التجربة والكفاءة الوظٌفٌة أن لكل مهنة لٌم واخاللٌات ،ومبادئ،
ومعاٌٌر إنسانٌة ال ٌجوز المساس بها وتجاوزها ،والخروج عن خطها العام ،وفً عالم اإلعالم
تزداد هذه الضوابط صرامة ،وٌزداد معها مسإولٌة الصحفً ،والمإسسات اإلعالمٌة فً وجوب
احترام حاجات المجتمعات ،ولٌم وأفكار أفراده الذٌن لد ٌتحولوا فً ظرؾ لحظات إلى جنود،
ٌنفذون تعلٌمات وتوجٌهات المائم بالعملٌة االتصالٌة ،سٌما حٌنما تتم للٌة االستمالة النفسٌة من
خالل الجمع بٌن تكتٌكات الجذب واإلؼواء.
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من هنا ،توظؾ منصات اإلعالم التملٌدي والجدٌد استراتٌجٌة إعالمٌة متكاملة لترهٌب األعداء،
والسٌطرة على المجتمعات ،وتستهدؾ من استثمار ساعات البث ،وإطالق المصطلحات،
وإؼراق الجمهور بمشاهد العنؾ واإلثارة ،إلى تجنٌد األنصار ممابل المال والرتب الوظٌفٌة،
وبالتالً تحوٌلهم إلى بٌادق ،وخالٌا نائمةٌ ،عملون لصالح سٌاسات الداعمٌن ،والموجهٌن
لوسائل اإلعالم.
تؤكٌدا ً على ذلن توجهت تركٌا ،وعلى مدد زمنٌة متفرلة ،إلى تجنٌد العدٌد من الوسائل اإلعالمٌة
لصالح سٌاساتها ،واستؽلت هامشا ً واسعا ً من المساحة التحرٌرٌة ،والزمنٌة فً وسائل اإلعالم
لتمرٌر األجندة السٌاسٌة ،والدعاٌات الحزبٌة العابرة للحدود ،مستفٌدة من حاجة بعض الوسائل
اإلعالمٌة إلى الدعم المالً ،والؽطاء المانونً لضمان االستمرارٌة ،لذا خصصت دائرة الحرب
المعنوٌة فً تركٌا مٌزانٌات ضخمة لضمان استمرارٌة هذه الوسائل فً البث ،ومن جهة أخرى
استثمرت حٌوٌة العاللات التً تصلها مع بعض الدول كمطر ،وأذربٌجان على سبٌل المثال،
لتحمٌك ما عجزت عنه لوتها العسكرٌة الصلبة ،أضؾ إلى ذلن لجوء الحكومة التركٌة الحالٌة
إلى تكمٌم األفواه المعارضة لها ،وفرض الكثٌر من المٌود التحرٌرٌة ،والشروط السٌاسٌة على
الوسائل اإلعالمٌة التً تبث من أراضٌها ،ونخص بالذكر الوسائل اإلعالمٌة السورٌة
المعارضة ،ومعها كثٌر من المنصات اإلعالمٌة التً تحول نهجها من تنوٌر الرأي العام،
وزٌادة وعٌه إلى التسوٌك للدعاٌة ،والسٌاسة التركٌة.
وفً هذه الجزئٌة من التجنٌد اإلعالمً ،اعتمدت تركٌا على عناصر جوهرٌة إضافٌة فً كسب
التؤٌٌد ،والسٌطرة على الرأي العام ،وإضعاؾ الروح المعنوٌة للطرؾ الممابل ،وتمثل ذلن بـ:
 -1مهاجمة الخصوم بلؽاتهم المحكٌة (تجربة لناة " TRTالناطمة باللؽة الكردٌة" ضد هوٌة
الكرد وتارٌخهم المتجذر فً منطمة مٌزوبوتامٌا "الهالل الخصٌب").
 -2استؽاللها حالة الخوؾ والملك والذعر ،التً ٌعانً منها سكان المناطك الحدودٌة العرالٌة
والسورٌة ذات الؽالبٌة الكردٌة ،وبالتالً تحاول الدفع بهم إلى الهجرة ،أو االستسالم نفسٌاً،
من خالل إحاطتهم بدعاٌات مصورة ،وشائعات ،وأخبار كاذبة ،ال أساس لها من الصحة.
 -3إثارة الماللل والخالفات بٌن بعض المومٌات أو الطوائؾ ،وتؤجٌجها ،وشحنها ،ومحاولة
تلمٌع صورة األتران على أنهم أفضل الحلول لضمان حموق الفئات المهمشة.
وهنا ،كما تؽزو الدعاٌة التركٌة عمول متلمٌها لتضلٌلهم من خالل المحتوى اإلعالمً المعروض
على بعض المنوات المحلٌة كـ ( رادٌو ولنوات  ،TRTووكالة األناضول ،وصحؾ ستار،
وجونٌش ،)..فإنها تستؤجر فً ذات الولت الخطاب اإلعالمً الصادر عن وسائل إعالم
خارجٌة ،تالزمها من حٌث األهداؾ ،وسٌاسة النشر.
ألرب مثال لالستشهاد به فً موضوع التجنٌد الدعائً لوسائل إعالم خارجٌة هً لناة الجزٌرة
المطرٌة ،التً لعبت منذ بدء ثورات "الربٌع العربً" دورا ً سلبٌا ً مؽاٌرا ً لألهداؾ التً كانت
تنادي بها ضد الحكومات الدٌكتاتورٌة سابماً ،فمد تحولت هذه المناة ،وبحكم المحتوى المضلل
الذي بثته عن أحداث الحرب السورٌة ،إلى للة دعائٌة لصالح تركٌا وتنظٌم "األخوان
المسلمٌن" ،حٌث انتهجت خطابا ً إعالمٌا ً محرضا ً على العنؾ ،وااللتتال الطائفً ،واإلثنً،
فضالً عن استؽاللها حاجة السورٌٌن إلى المعلومات ،واألخبار المؽٌبة عن اإلعالم الرسمً،
لتكون مصدرا ً أساسٌا ً لزرع األفكار ،وإعادة بناء المٌم ،والتوجهات السٌاسٌة.
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كما استفادت فً هذا اإلطار بالنفاذ بموة إلى عمل ونفسٌة الجمهور السوري ،الذي ٌعانً من
حالة االؼتراب النفسً ،سٌما فً مناطك سٌطرة المعارضة السورٌة ،إذ ٌسٌطر علٌهم الشعور
بالمظلومٌة ،والخٌبة من تراجع الدعم الؽربً ،والدولً لهم ،فؤرادت تركٌا أن ت ُشعرهم ،ولو
على اإلعالم أنها الصدٌمة ،والشمٌمة ،والمنمذة لثورتهم الشعبٌة.
بالطبع هذا ما فعلته أنمرة من خالل مخاطبة هذه الفئة من الجمهور بوسائل إعالم سورٌة من
ذات البٌئة االجتماعٌة ،واللؽة المحلٌة ،وتتمدم هذه الوسائل ( محطة أورٌنت ،وسورٌا ،وحلب
الٌوم ،ولاسٌون ،والجسر ،وؼٌرها الكثٌر ،)..التً تتلمى الدعم المالً ،والتعلٌمات السٌاسٌة
الموجهة بشكل أو بآخر من حزب العدالة والتنمٌة التركً ،فً ممابل حفاظها على وتٌرة التدفك
اإلخباري للمحتوى اإلعالمً الذي ٌخدم مصالحها فً المنطمة.
تسعفنا الذاكرة فً هذا الصدد ،استرجاع شرٌط األحداث ،واألخبار العاجلة ،والتؽطٌات
المباشرة ،لما تم التمهٌد له من ؼطاء إعالمً أحادي الطرح ،وتهٌئة نفسٌة ،فضلت الجالد على
الضحٌة ،لبٌل توؼل الجٌش التركً برفمة الفصائل المحلٌة التابعة له فً عفرٌن ،ورأس العٌن،
وتل أبٌض ،حٌث تمت عملٌات اإلخراج السٌنمائً لألحداث الدموٌة هنان بحبكة تركٌة منمطة،
استندت إلى تدفك ذخٌرة ،وسٌل هائل من األخبار ؼٌر الدلٌمة ،وصور ،وفٌدٌوهات مفبركة،
وعروض تمثٌلٌة مضللة خارجة عن سٌالها الجؽرافً ،والزمنً ،وكانت الؽاٌة من ذلن إحداث
الخلل ،وإضعاؾ الروح المعنوٌة فً األوساط المدنٌة ،والعسكرٌة.
فً الممابل تجاهلت هذه الوسائل إحماق أي شكل من أشكال التوازن والموضوعٌة فً العرض
اإلخباري للمحتوى اإلعالمً ،فلم تبث الجزٌرة مثالً أٌة مادة إعالمٌة تواكب وتمس ملفات
التطهٌر العرلً ،والتؽٌٌر الدٌمؽرافً ،والتهجٌر المسري ،واالنتهاكات الجسٌمة التً تتعرض
لها المناطك المحتلة من لبل الموات التركٌة ،وسكانها المحلٌون ،رؼم إثبات التمارٌر الحمولٌة
(المحلٌة والدولٌة) باألدلة واالحصاءات صحتها ،بل على العكس من ذلن عرضت هذه الوسائل
تمارٌر ؼٌر دلٌمة /ومجهولة المصدر ،وبثت أفالم دعائٌة تمجد الدور التركً فً المنطمة،
وتروج للعملٌات المتالٌة التً تشنها الفصائل التابعة لتركٌا ضد المناطك الكردٌة ،حتى أن هذه
الوسائل اإلعالمٌة ونتٌجة لسوء تخطٌطها وانفعالها مع األحداث أخطؤت أخطاء فادحة حولتها
إلى أداة لخدمة اإلعالم السوري الرسمً ،سٌما ما ٌتعلك بالصبؽة االسالمٌة التً طؽت على
حركة االحتجاجات فً سورٌا مع األشهر األولى من األحداث.

ثانياً :استراتيجية الغزو الناعم بالدراما والمسلسالت
فً عصر التكنولوجٌا ،والتؤثٌر البصري لم تعد الوسائل الصلبة ،والدموٌة فً اإلكراه كفٌلة
بإخضاع الخصوم ،أفرادا ً كانوا أو جماعات ،بل أمست لدرات اإلؼواء ،واالحتواء الناعم من
بوابة المسلسالت ،والدراما هً األكثر نجاعة فً اإللناع ،وصناعة الرأي العام ،لذا تستحك أن
تؤخذ وصؾ "الموة المإهلة الستبدال الثمافات ،والمناعات ،بصمت" كما جاء فً حدٌث الزعٌم
الهندي "جواهر الل نهرو" عن تؤثٌرات اإلعالم فً تؽٌٌر لناعات ومعتمدات ،وبناء أخرى
جدٌدة بصورة ناعمة ،وجذابة)2( .
هذا النوع الدعائً من التؤثٌر اإلعالمً على الجمهور عبر عنه أٌضا ً "جوزٌؾ ناي" فً
أطروحته بعنوان" :الموة الناعمة" ،حٌنما لال" :إننا ال نكتفً بتحطٌم أعدائنا فمط ،بل نجعلهم
ٌفعلون بؤنفسهم ما نرٌد بما ٌخدم مصالحنا" ،وفً ضوء ما ذكر من أحادٌث عن تؤثٌر الموة
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الناعمة ،نجد ان تركٌا خطت أشواطا ً فً عالم التسوٌك لدعاٌاتها الفنٌة (أفالم ،ومسلسالت)..
خالل الفترة الممتدة بٌن عام ()3( .)2012 -2003
ولد استطاعت التفوق على األفالم والمسلسالت الهندٌة ،والكورٌة ،..جراء استفادتها من عوامل
عدة تجمعها مع شعوب الشرق األوسط ،كتشابه العادات والتمالٌد ،واالشتران فً الحدود
الجؽرافٌة ،واالنتماء اإلسالمً ،ومخاطبة الكثٌر من المجتمعات بمصص ومواد فنٌة تعود -
أصوالً  -إلى الموروث الثمافً والشعبً للشعوب ؼٌر التركٌة ،وذلن لتسهٌل السٌطرة علٌها
ببٌئة اجتماعٌة تجسدها ،وبحٌث ٌجد فٌها كل فرد نفسه جزءا ً من العمل الفنً الموجه ،لٌندمج
معها.
فضالً عن ذلن ،استطاعت دراسة حاجات ورؼبات الجمهور الشرلً ،واالستفادة من نتائج
الدراسات العلمٌة ،ولد تمكنت إلى حد بعٌد أن تتوؼل إلى كٌانه النفسً واالجتماعً ،من خالل
استؽالل المائمٌن على االنتاج السٌنمائً التركً لحالة الكبت الجنسً ،وانخفاض تمدٌر األفراد
لذاتهم ،واالحساس بالملك وعدم االستمرار ،إلى جانب العصبٌة والعداء والعزلة االجتماعٌة،
وفمدان الؽالبٌة الثمة بؤنظمتهم السٌاسٌة ،لٌتم تؤطٌر األحداث ،ولولبتها ببطولة تركٌة تصور
الشعوب األصلٌة على أنهم أتباع ،واألتران فمط هم المخلصون ،والمنمذون لألمة.
على هذا األساس ،برزت العدٌد من األسماء والعناوٌن التً تم ؼرسها فً ذاكرة الجمهور ،حتى
دفعت بفئة ال بؤس من المشاهدٌن إلى محاكاة وتممص شخصٌات العمل الفنً بصورة ال إرادٌة،
بدءا ً بشخصٌة مراد علمدار البولٌسٌة فً مسلسل" وادي الذئاب" ،الذي كان ألرب إلى الفانتازٌا
التً تستعرض األمجاد والبطوالت الخٌالٌة لألتران ،ومرورا ً بشخصٌتً ٌحٌى ولمٌس ونور
ومهند فً مسلسلً "سنوات الضٌاع" ،و"نور" فضالً عن شخصٌة كوسوفً ،وما احتوته من
استمالة للعواطؾ ،وإثارة الجانب الؽرائزي فً شخصٌة المتلمً ،من خالل تطعٌم الجمهور
بجرعات متتالٌة من المشاهد الجنسٌة الخادشة للحٌاء العام ،والمنافٌة لمٌم المجتمع المحلً.
فً الممابل ،توجه المائمون على صناعة الدعاٌة التركٌة إلى تزٌٌؾ الولائع ،وخلك صور ذهنٌة
سلبٌة منمطة تنالض األحداث الحمٌمٌة ،وتإثر سلبا ً على أصول التنشئة االجتماعٌة ،وما ٌالزمها
من تؽٌٌر المعارؾ ،والموالؾ ،ونستشهد هنا بمسلسل "األرض الطٌبة" التً حاول من خاللها
تركٌا صناعة رأي عام داخلً وخارجً معادي لنضال الحركة الكردٌة فً الجزء الكردي من
تركٌا ،وتوسٌم أفرادها باإلجرام ،واإلرهاب ،وبالتالً تؤلٌب الشعوب ضدها.
أما عن الولائع التارٌخٌة التً شهدت على المراحل المفصلٌة لتارٌخ بعض األمم فً الشرق
األوسط ،فمد شوهتها للة الحرب الدعائٌة التركٌة من خالل تبنً لناة " "TRTمسلسل "لٌامة
أرطؽرل" والتً جسدت بحماسة المشاهد ،وجاذبٌة الموسٌمى التصوٌرٌة ،والسٌنارٌو الفنً
المتمن دور التركمان فً النهوض باإلسالم ،مع تجاهل الدور الهام للعرب ،واأللوام األخرى فً
التارٌخ اإلسالمً.
تماشٌا ً مع ما لٌل ،وكً تحدث الدعاٌة التؤثٌر األكبر من خالل الموة الناعمة ،استفادت الجهات
االتصالٌة علمٌا ً من بعض نظرٌات التؤثٌر اإلعالمً ،سٌما تلن التً تحتاج إلى مدة لتحدث
تؤثٌرا ً فً الموالؾ ،والمعتمدات ،والمناعات ،وتسمى بـ"التؤثٌر طوٌل األمد" ،مثلها كنظرٌة
"التطعٌم" اللتان تنتجان فً النهاٌة "مشاهدا ً جٌداً" بالنسبة لهمٌ ،نظر بعٌن الشن إلى تارٌخ أمته،
وشعبه ،ومجتمعه ،وٌتصؾ بالتبلد وعدم االحساس بالمسإولٌة ،بعد أن ٌتباهى مع البطوالت
المصطنعة لألتران ،ونستدل هنا بالعرض الجاذب لألؼانً ،وشارات المسلسالت المعروضة،
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والتً تدمج بذكاء ،وتخطٌط بٌن الطابعٌن الشرلً "اإلسالمً" والؽربً ،حتى دفعت  -من حجم
التؤثر الالعمالنً  -بعض الشباب المتفاعلٌن مع العروض الدرامٌة إلى طلب االجتٌاح التركً
لدولهم ،وتخلٌصهم من الفمر ،والظلم ،ونشر السالم.
أما ما عزز أكثر من فرص التؤثٌر الناعم للدراما التركٌة على الجمهور الداخلً ،والخارجً،
هً نسب المشاهدة التً حصدتها ،والتً لدرت بـ  000ملٌون مشاهدة ،أي فً المرتبة الثانٌة
بعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة)4( .
وكانت فئة المراهمٌن هً األكثر مشاهدة ،وتؤثراً ،سٌما فً النواحً المتعلمة بتؤثٌر المسلسالت
التركٌة المدبلجة على المراهمٌن ،الذٌن ٌعدون الحلمة األضعؾ ،واألكثر باالبتعاد عن عفوٌتهم،
وذواتهم الحمٌمٌة ،والتصنع فً التصرؾ ،لذلن أجرت مراكز االبحاث واالستطالع دراسات فً
هذا الشؤن ،وتوصلت إلى النتائج اآلتٌة:
 %23من األشخاص المشاركٌن بدأوا بطلب مستوٌات أعلى من الحرٌة الشخصٌة بعد فترة من
متابعتهم لتلن المسلسالت التركٌة المدبلجة .وكذلن أكد  %23من المراهمٌن أن لتلن المسلسالت
تؤثٌرا ً ملحوظا ً على نمط حٌاتهم ،حٌث أنهم بدأوا بتملٌد شخصٌاتهم المفضلة بطرٌمة اللباس ،كما
حاولوا تعلم طرٌمة تحضٌر األطباق التركٌة ،أو على األلل تذولها ،عبر شرائها من المطاعم
التً تمدم تلن األصناؾ من المؤكوالت .فٌما أعلن  %14بوضوح أن عدد ساعات نومهم لد
تنالص بشكل ملحوظ ،وبالتالً تؤثرت جودة دراستهم ولدرتهم على معالجة المعلومات وحفظها
واسترجاعها عند الحاجة .بٌنما  %28من المراهمٌن بدأوا بالتفكٌر بإلامة عاللة حب أو الزواج
من األشخاص اللذٌن ٌحبونهم ،و %4من إجمالً المشاركٌن أصبحوا أكثر عاطفٌة وحساسٌة.
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بكل األحوال ،ورؼم أن حزب العدالة والتنمٌة أراد ملٌا ً اللعب على وتر تمرٌر االٌدٌولوجٌا من
خالل التؤثٌر الفٌدٌوي ،إلسكات األصوات المعارضة فً الداخل من جهة ،وزٌادة فرض الهٌمنة
والسٌطرة فً الخارج ،والتؤثٌر على االستمرار االجتماعً والسٌاسً لكثٌر من البلدان المنافسة
لها ،وما رافمها من تخصٌص مٌزانٌة مالٌة ضخمة فً سبٌل انجاحها من جهة أخرى ،إال أنها
شهدت فً اآلونة األخٌرة تراجعا ً كبٌرا ً ألعمالها الدرامٌة من حٌث نسب المشاهدة ،وكذلن
العائدات المالٌة التً انخفضت بعد تراجع العدٌد من الفضائٌات العربٌة عن العرض المسلسالت
التركٌة ال ُمدبلجة ،نتٌجة توتر العاللات بٌن أنمرة وعدة عواصم عربٌة خالل السنوات الماضٌة.
وشكل هذا األمر سببا ً فً تراجع العائدات المادٌة للدراما التركٌة ،إذ حممت صناعتها خالل عام
 2020الماضً  15ملٌون دوالر أمٌركً فمط ،بٌنما كانت تحمك لبل  5سنوات نحو  00ملٌون
دوالر سنوٌا ً)6( .
ثالثاً :استراتيجية البناء و التفاعلية الرمزية
ٌإثر اإلعالم بوسائله المتعددة فً أفكار اإلنسان ولٌمه وأخالله وتصرفاته أٌضا ً ،فلهذه الوسائل
اإلعالمٌة لدرة سحرٌة على التؤثٌر فً الالوعً لدى الناس ،وزرع األفكار التً تطرحها فً
سلوكٌاتهم الٌومٌة والحٌاتٌة ،كما أنها تؽٌر وجهة نظرهم فً العالم الذي حولهم ،ولد تموم بعملٌة
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استبدال كامل للمٌم ،وزرع لٌم أخرى ً
بدال منها ،من خالل تكوٌن صور نمطٌة وذهنٌة حول
الكثٌر من الموضوعات)0( .
تعد هذه االستراتٌجٌة واحدة من أهم األسالٌب التً توظفها تركٌا فً إعادة بناء المٌم،
والمناعات ،وتحمٌك وظائؾ تطبٌمٌة تمس لضاٌا الحشد السٌاسً لنظامها الحالً داخل وخارج
الحدود.
عملٌة "البناء ،والتفاعلٌة الرمزٌة" التً تعتمد علٌها األجهزة اإلعالمٌة المروجة للسٌاسة التركٌة
ترتكز –إلى حد بعٌد -على توظٌؾ المعانً ،والرموز الدٌنٌة ،والمومٌة التً تستمٌل الجانب
العاطفً للجمهور ،وتحاول إعادة بناء اتجاهاته ،وتعبئته لصالح توسٌع الماعدة الجماهٌرٌة،
وزٌادة أنصار حزب العدالة والتنمٌة ،وهذه العملٌة ٌمكن اٌجازها من الشكل الواضح هنا.
العواطؾ
التعبئة والحشد
توسٌع الماعدة
الجماهٌرٌة

الوسٌلة
االتصالٌة

االٌدٌولوجٌة

التفاعلٌة
الرمزٌة

التؤلٌب والعداء
التؤٌٌد

انطاللا ً مما سبك ذكره ،ولتحدث للة الحرب الدعائٌة التؤثٌر األعمك  ،تتالعب تركٌا بالعدٌد من
الملفات ذات األبعاد الدٌنٌة ،والمومٌة ،سٌما التً تشكل لضاٌا رأي عام ،وتجتمع حولها ردود
الفعل الجماهٌري ،أي تحمل رمزٌة شعبٌة بالنسبة لكثٌرٌن ،وتدفع بهم إلى العنؾ والعدوانٌة
للدفاع عن مبادئها ،وهنا أكثر المضاٌا والملفات الساخنة ،والحساسة التً استؽلتها أذرعة
اإلعالم والدعاٌة التابعة لتركٌا فً المنطمة ،هً المضٌة الفلسطٌنٌة ،وحالة الحرب مع إسرائٌل،
وكذلن ملؾ االٌؽور المسلمٌن فً الصٌن ،والتركمان فً العراق ،..وؼٌرها من الملفات
الجامعة ،والمإثرة فً الوسط الشعبً التً تحاول من خاللها أنمرة إٌهام الرأي العام على أنها
الراعٌة الرسمٌة لها ،وفً الحمٌمة تسعى لخدمة دعاٌتها السٌاسٌة فً تحصٌل العدٌد من
االمتٌازات من بوابة التالعب بعواطؾ الشارع ،وإثارة الجماعات المتؤثرة بصورة هستٌرٌة
عدوانٌة ال تخدم ؼالبا ً ما ٌإمنون به من لضاٌا.
وتجند فً هذا اإلطار الخطابات الشعبوٌة للرئٌس التركً الحالً ،والتسوٌك اإلعالمً لبعض
المصطلحات ،والرموز الزمانٌة والمكانٌة التً تشكل أهمٌة بالنسبة لكثٌرٌن ،وٌتم تؽلٌفها بالبعد
االخاللً ذات الطابع البراؼماتً ،المؽاٌر فً حمٌمته لمجرى سٌر األمور.
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االستنساخ التركي للتجربة النازية في خلق رأي عام مهجن
للممارنة أوجه عدٌدة متطابمة ،وإن اختلؾ الظرؾ والتولٌت ،فكما كان هتلر ٌؤسر للوب وعمول
العالم بخطاباته الحماسٌة ،ولؽة جسده االنفعالٌة ،وتركٌزه على التالعب بعواطؾ األلمان،
وحاجتهم إلى النهوض على أنماض الكارثة االلتصادٌة التً حلت بؤلمانٌا بعد الحرب العالمٌة
األولىٌ ،حاول الرئٌس التركً رجب طٌب أردوؼان السٌر على ذات الخطى ،مانحا ً ذاته هالة
من المدسٌة ،والتبجٌل ،فهو ٌحمل فً شخصٌته جنون الراٌخ الثالث وتهوره ،وٌجد فً نفسه
السلطان اإلسالمً المستحدث ،الذي ٌمتلن المدرة على إحٌاء العثمانٌة من جدٌد ،وٌستؽل فً
هذا اإلطار أهواء األتران المتطرفٌن ،لٌحشد –فً ظرؾ مناسبة أو دونها -جماهٌر حزبه من
المتشددٌن والمنتفعٌن ،وٌسعى بالدرجة األولى إلى تصدٌر صورة اٌجابٌة إلى المنافسٌن
والخصوم ،مفادها أنه ٌتمتع بمدرات شعبٌة على الحشد والتؤجٌج ،والتجنٌد ضد دائرة النار التً
تحٌط به فً الداخل والخارج ،وؼالبا ً ما تركز الدائرة الدعائٌة وأجهزة الحرب المعنوٌة
الخاضعة للرئٌس التركً على االستفادة من متؽٌرات الحٌاة ،ومعطٌات العصر من خالل
الخطب والشعارات واألؼانً الحماسٌة واألناشٌد التً تمجد شخصه ،والتً تحاول الجمع
السٌاسً بٌن المٌول المومٌة لألتران ،واستمالة تمسن اإلخوان المسلمٌن باالنفراد الدٌنً
بالسلطة.
بالضبط ،هذا ما انتهجته سابما ً ألمانٌا النازٌة فً حروبها التوسعٌة للهٌمنة على العالم ،حتى وإن
اختلؾ الهدؾ ،إال أن المسار هو ذاته ،وفً نهاٌة المطاؾ انتجت دولة هرمة بال رجال ال زالت
تعانً من أثارها حتى ٌومنا هذا.
إذا رجعنا إلى الوراء للٌالً لبل ثالث سنوات من اآلن ،فإن األتران وظفوا فً حملتهم العسكرٌة
ضد الكرد فً منطمة عفرٌن ،ذات األسالٌب الدعائٌة التً روج لها وزٌر الدعاٌة والحرب
النفسٌة األلمانً جوزٌؾ ؼوبلز ،من خالل بث الشائعات واألخبار الكاذبة فً األوساط الشعبٌة،
والتسوٌك للصور النمطٌة التً تشوه سمعة المماتلٌن ،والشخصٌات االعتبارٌة والرمزٌة فً
الوسط الشعبً الكردي ،وكانت الؽاٌة إضعاؾ الروح المعنوٌة لألفراد ،مدنٌٌن كانوا أم
عسكرٌٌن ،والتؤثٌر على عواطفهم وسلوكٌاتهم ،واتجاهاتهم ،وهذه األسالٌب وإن كانت تحمل
لثارا ً مختلفة التؤثٌر من شخص آلخر حسب مستوى والءاته ،وانتماءاته ،إال أنها فً الحمٌمة
تشابه ما استخدمه المائمون على دعاٌة هتلر عندما تبنوا نهج "نحن والشٌاطٌن" ،موظفٌن
سٌكولوجٌات االتصال الجماهٌري لشن حمالت سٌاسٌة مضللة لؽسل العمول ،وإربان الخصوم،
والتالعب بالرأي العام.
بالطبع ،تمت تؽذٌة فصول هذه الحرب السٌكولوجٌة باألسالٌب التملٌدٌة ذاتها التً استخدمتها
عدٌد من الدول ،وفً ممدمتها ألمانٌا أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة ،كإسماط المناشٌر التحذٌرٌة،
وتوظٌؾ الطائرات ،واأللؽام الصوتٌة ،ومكبرات الصوت وتجنٌد الطابور الخامس لبث الشماق
والعدوانٌة ،وإحداث الخلل فً الجبهة الداخلٌة للمناطك الكردٌة.
على هذا األساس؛ تستؽل دائرة الدعاٌة والتوجٌه المعنوي التركٌة حالة عدم االستمرار،
والفوضى السٌاسٌة لخلك حالة من الشلل فً المفاصل الحٌاتٌة ،متبعة فً هذا النحو التكتٌكات
االستخباراتٌة ،والعسكرٌة التً كانت تتبناها "داعش" إلسماط الجٌوش معنوٌاً ،وتكرار
المضمون الدعائً المستند إلى للٌة الترهٌب ،والترؼٌب ،والتكرار ،واإلبهار البصري،
والسمعً فً اإللناع.
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تصنيع اإلجماع والقطيع الضال
فً الحمٌمة ،ومع تصاعد حالة العداء واالحتمان التً تعٌشها تركٌا مع محٌطها الخارجً،
ودخولها فً أزمات أمنٌة ،وسٌاسٌة ،ودبلوماسٌة ،أصبحت خٌارات أنمرة أكثر تركٌزا ً على
خلك بٌئة إعالمٌة داعمة لها من أناس محلٌون ،ولخرٌن فً الخارج ،ال ٌترددون فً التؤٌٌد
لشعاراتها ،أناس هم أشبه بالمطٌع الضال الصامت الذي استسلم للمرٌاع .
وٌمكن االستشهاد هنا بما لاله عمٌد الصحفٌٌن األمرٌكٌٌن "والتر لٌبمان" عن طرق خلك الرأي
العام المخادع ،حٌنما أشار بؤن الجمهور ٌخضع لدعاٌة ال ٌإمن بها تحت تؤثٌر وسائل اإلبهار
اللؽوي ،والبصري ،وبالتالً تتم السٌطرة النفسٌة بتراتبٌة مدروسة على المتلمً ،والتحكم
باهتماماته ،وجعله فً "دوامة الصمت" من خالل متؽٌرات التراكمٌة ،والشمولٌة ،والتجانس فً
العرض ،والتسوٌك اإلعالمً)0( .
بناء على ذلن ،نج ُد بؤن األدوات الناعمة التركٌة تتصدر لائمة األسالٌب السٌكولوجٌة التً
استحدثت بعناٌة لتخلك جدالً مدروساً ،وتؤثٌرا ً بالػ العمك فً البنٌة المٌمٌة ،والفكرٌة ،والنفسٌة
لشرٌحة ال ٌستهان بها من جمهورها الداخلً ،والخارجً ،ودفعها للتؤلٌب ،والعدوانٌة ضد
خصومها ،و"تصنٌع اإلجماع ،والمطٌع الحائر والضال" ،وهذا ما فعلته فً مصر والعراق أثناء
فترة االحتجاجات ،حٌث استطاعت النفاذ إلى نفوس شرٌحة واسعة من األفراد من خالل
مخاطبة العواطؾ.
هذا ما ساعد الدعاٌة التركٌة أكثر فً االنتمال من تضلٌل الداخل إلى التوؼل خارج الحدود،
وبالتالً تحوٌر المٌول ،وإحداث تؽٌٌر فً اتجاهات البعض ،هو التالعب بالعواطؾ ،وبالتالً
عدم افساح المجال للتفكٌر بعمالنٌة ،إضافة إلى فراغ ضعؾ الشعور بالوالء لدولتهم ،وعدم
االٌمان برموزها الوطنٌة ،وتراجع الثمة باألنظمة السٌاسٌة من لبل األفراد والجماعات (سٌما
الشابة منها ،والمندفعة ،وكذلن المتدنٌة من حٌث مستوى الثمافة والوعً ،والعاطلة عن العمل)،
بسبب ؼٌاب معالم الحكم الرشٌد ،والسٌاسات االستراتٌجٌة الكفٌلة بالحماٌة الذاتٌة من سهام
الحرب اإلعالمٌة ،وعدم إٌالء األنظمة والحكومات األهمٌة المطلوبة الستثمار العمول الفذة،
والطالات الشابة الكفٌلة بالبناء واإلصالح.
تعبئة الطابور الخامس
صعد كثٌرا ً فً العمود األخٌرة مصطلح "الطابور الخامس" ٌ-عود جذور تسمٌته إلى الحرب
األهلٌة اإلسبانٌة -لٌشٌر إلى الجواسٌس والعمالء المحلٌٌن السرٌٌن الذٌن ٌشكلون السند المحلً
للتآمر ،وتدبٌر المكٌدة لصالح الجهات التً ٌعملون لصالحها.
ونظرا ً ألهمٌته فً الحسم ،جندت تركٌا هذا الجهاز كإحدى أبرز األدوات النفسٌة الختراق
خطوط الخصوم ،حٌث تمكنت إدارة العملٌات النفسٌة فً جهاز دعاٌتها من استمالة مرتزلة
سورٌٌن فً المناطك التً تسعى لمضمها ،بؽرض إحداث البلبلة والذعر فً البنٌة الداخلٌة،
وتزوٌد السالح التركً باإلحداثٌات الدلٌمة لٌتم استهداؾ الشخصٌات الفعالة ،والمطاعات
الحٌوٌة ،العسكرٌة ،واألمنٌة ،والمدنٌة فً مناطك اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا ،سوا ًء
أكان شكل االستهداؾ بالطائرات المسٌرة أو المدفعٌة الثمٌلة.
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وهذا السالح ،المادر على حسم الكثٌر من المعارن ،والتؤثٌر سلبا ً على الجبهة الداخلٌة من خالل
بث الشائعات (الذباب اإللكترونً) ،والفوضىٌ ،تم شراإه ،وكسب والءه من خالل المال
المدفوع أوالً ،والوعود الوهمٌة بالحصول على الرتب ،والمناصب فً هٌاكل المإسسات التً
ستخضع إلدارة الجهة التً تخدمها ثانٌا ً ،ولعل االجتماعات التً عمدت فً حضن تركٌا سابما ً
باسم "إنماذ عفرٌن" ،والٌوم تحت شعار "إنماذ كوبانً" ماهً إال استكمال لشراء تركٌا ذمم
بعض التشكٌالت التً تمولها ،وتجندها إلضفاء الشرعٌة على سٌاستها فً المنطمة ،وألرب
النماذج إلى هكذا نوع من االرتهان للخارج "رابطة المستملٌن الكرد السورٌٌن" ،ودورها السلبً
المؤجور فً عفرٌن.
بالطبع ،ال ٌتولؾ األمر عند هذا الحد ،فعالوة على زرع العمالء المؤجورٌن ،تمرر األجهزة
اإلعالمٌة الداعمة للسٌاسات التركٌة كثٌرا ً من األكاذٌب ،عبر استؽاللها الضعؾ المهنً ،وخلو
المإسسات اإلعالمٌة التابعة لإلدارة الذاتٌة فً سورٌا مثالً من وحدات وفرق التحمك من
المحتوى لبل نشره ،وؼٌاب أي دور فعال للدعاٌة المضادة ،بل على العكس من ذلن أصبح كثٌر
من الناشطٌن واإلعالمٌٌن فً جسم هذه اإلدارة فرٌسة لمشاركة أخبار ؼٌر صحٌحة ،وصور
مفبركة ،أحدثت والتزال تحدث تؤثٌرا ً لد ٌضاهً فاعلٌة الجواسٌس فً إرهاق نفسٌة الجمهور.
ؼالبا ً ما تكون ؼاٌة الناشرٌن المحلٌٌن كسب الشهرة والسبك الصحفً الزائؾ على حساب
احترام أخاللٌات المهنة ،وااللتزام بالمسإولٌة االجتماعٌة لوسائل اإلعالم ،فكثٌرا ً ما ٌتحول
مجرد سماع أي صوت إلى انفجار عنٌؾ ،أو استهداؾ بالطائرات المسٌرة ،أو رصد لخبر
كاذب عن تحشدات عسكرٌة إلى مادة إعالمٌة سبالة ٌتم تعمٌمها خالل لحظات على منصات
التواصل االجتماعً ،دون التؤكد من صحة المعلومة والمصدر أو صالحٌة الصورة،
ومصدالٌتها ،وهذا ما ٌصب -بشكل أو بآخر -فً خدمة الحرب النفسٌة التركٌة ،سٌما أن للٌة
التؽذٌة الراجعة من جانب الجمهور المتلمً تصبح سلبٌة ،وممولبة ،وتتناؼم مع الرواٌة التركٌة
الهادفة إلى إسماط الجمهور معنوٌا ً.
الخالصة ..
بناء على ما سبك تمدٌمهٌ ،ظهر لنا جلٌا ً لوة الحرب النفسٌة ،ونجاعة أدواتها الدعائٌة فً إحداث
التؤثٌر ،والسٌطرة على لناعات وسلوكٌات الجمهور ،سواء كان ذلن عبر تجنٌد أجهزة اإلعالم،
أو عبر العمالء المحلٌٌن السرٌٌن ،وما ٌالزمهما من لولبة األحداث ،وتنمٌط الصور السلبٌة
وتسوٌمها ضمن إطار منسجم مع خطوط محددة مسبماً ،لكن فً النهاٌة تتولؾ فرص هذا التؤثٌر
النفسً إلى حد كبٌر على مدى وعٌنا اإلعالمً باستراتٌجٌات التؤثٌر والهٌمنة على العمول،
والعواطؾ ،وامتالكنا المدرة على تكذٌب المواد ؼٌر الصحٌحة ،وتزٌٌفها ،ومواجهتها بالحجج
والبراهٌن المنطمٌة الملموسة ،واالستعانة بؤخصائٌٌن نفسٌٌن فً عالم اإلعالم ،مهمتهم كشؾ
األسالٌب التً تحمك الحماٌة النفسٌة للجمهور ،وللمائم باالتصال من شر المعلومات الكاذبة ،إلى
جانب أهمٌة إكساب العاملٌن فً حمل اإلعالم المعارؾ التً تإهلهم للعمل بمهنٌة ،وأخالق،
وعلم وتدبر ،بحٌث تمٌهم من مؤزق نشر أي دعاٌة تخدم أؼراض واستراتٌجٌات العدو ،وٌمكننا
فً هذه المجال االستفادة كثٌرا ً من نتائج إجراء األبحاث والدراسات العلمٌة من لبل الباحثٌن
واالكادٌمٌٌن ،ال سٌما تلن التً تحلل أسالٌب الحرب النفسٌة ،والدعاٌة االٌدٌولوجٌة ،وتبحث فً
استماالتها العاطفٌة والعملٌة الهادفة لترهٌب الخصوم ،وبالتالً نصل إلى تؤمٌن جبهة داخلٌة
متٌنة ،وصلبة لادرة على مجابهة أسالٌب العدو فً الحرب المعنوٌة ،والسٌطرة على العمول،
وإثارة الشن فً النفوس.
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