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 تقديم:

يهدف البحث إلى تقديم صورة رصدية حول الخارطة اإلعالمية التركية وصلتها بالسياسة واإلقتصاد، ونستخدم 

في  second handحث كما نستخدم منهجية المقارنات وتحليل المقاالت والصحف والتقارير كمراجع للب

 البحث باستخدام معطيات بحوث واحصائيات أخرى. 

 

 المحور األول: خريطة القوى اإلعالمية الرسمية:

 ـ مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية:1

والتلفزيون التركية  الحديث عن اإلعالم الرسمي في تركيا يعني في األساس الحديث عن مؤسسة االذاعة

 1691. تم تأسيس مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية في األول من مايو عام  TRTالمعروفة محليا "تي ري تي 

 على أنها مؤسسة إعالمية محايدة مملوكة للدولة. 

مدحت باشا،  انطلق أول بث تلفزيوني تجريبي في تركيا في انقرة في استوديوهات 1691يناير عام  11وفي 

تم افتتاح أول ممثلية  1661انطلق البث من أزمير ثم في السنة الموالية في اسطنبول. وفي عام  07وفي عام 
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تم  2772في الخارج للمؤسسة في برلين، ألمانيا. ثم الحقا تم افتتاح فروع في مصر وأذربيجان وبروكسل، عام 

 افتتح فرع طشقند في اوزباكستان. 2771وفي عام افتتاح فرع الواليات المتحدة االمريكية بواشنطن، 

اذاعات  17عالمية والباقي محلي مختلفة اختصاصاتها، و 1قناة تلفزيونية منها  11تضم المؤسسة حاليا حوالي 

لغة، وتجدر اإلشارة إلى أن  26. من أهم هذه اإلذاعات أيضا اذاعة صوت تركيا التي تبث ب (1)مواقع انترنت 1و

كان الراديو حينها صوتا اعالميا مهما بل  1620بدأ سنوات قبل التلفزيون ففي شهر مايو عام  البث اإلذاعي

 وحيدا.

القناة التركية العربية تم افتتاحها في ظل التركيز الرسمي التركي على العالقات العربية التركية وهي قناة 

. وتقدم  2717ناة في شهر ابريل من عام ناطقة بالعربية موجهة للعالم العربي وقضاياه باألساس، بدأ بث الق

القناة على الموقع االلكتروني لها كالتالي: " تهدف هذه القناة إلى اإلسهام بشكل ايجابي في العالقات التركية 

على المستوى الدولي وخاصة مع دول المنطقة وهي اللغة والواجهة واإلحساس المشترك لتركيا والعالم العربي. 

 157دولة عربية يصل عدد سكانها إلى  22خالل بثها الدول العربية والمشاهد العربي في وتهدف القناة من 

 .(2)مليون نسمة وتقوية العالقات التركية مع العالم العربي"

صرح نائب رئيس الوزراء حينها السيد بولنت ارنتش قائال: لقد  2717وفي مقال في "توداي زمان" بشهر ابريل 

. مدير القناة سفر طوران في لقاء مع غسان بن (3) القناة التركية الناطقة بالعربيةقمنا بعمل جيد بفتحنا 

قبيل انطالقة القناة بقليل قال: "بغض  2717جدو في برنامج حوار مفتوح على قناة الجزيرة شهر أبريل عام 

ملحوظ بين  النظر عما حصل في التاريخ اليوم نجد أنه في السنوات العشر الماضية هناك تقارب إيجابي

الطرفين، أعتقد السبب األكبر هو التغيرات الجذرية في السياسة التركية الخارجية تجاه دول العرب وكذلك 

الترحيب الشعبي العربي القوي في جانب اآلخر، إذًا نتيجة لهذه التطورات الطبيعية وكان من الطبيعي جدا أن 

 .(4)لها عالقة مباشرة مع منطقة الشرق األوسط تنطلق من تركيا محطة عربية خاصة إذا كانت دول ليست

                                   
 اتكابطاذاةة ااتلفزيوا  اتلكي،  مؤسسة اال (1)
  التركية العربيةموقع  (2)

 اتكابط   تقد يا  انجايا فلحنا تفقناة اتلكيية اتعكبية0202ابكول  5لاداي يما    (3)
 م  بكنامج حااك مزلاح ةفى قناة اتجيوكة اتعكبية. 0202حفقة األسباع األال م  ابكول  (4)

http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx
http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx
http://www.trt.net.tr/arabic/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-trt
http://www.trt.net.tr/arabic/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-trt
http://www.todayszaman.com/latest-news_we-did-a-good-job-by-opening-trt-arabic-channel_206444.html
http://www.todayszaman.com/latest-news_we-did-a-good-job-by-opening-trt-arabic-channel_206444.html
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اردوغان أن القناة ليست بروباجندة وسفر توران أيضا في لقاء مع موقع القنطرة إثناء  أكدفي افتتاح القناة 

افتتاح القناة قال أنه من أسباب اطالقها هو تلبية طلب متزايد الكتشاف تركيا أكثر واالطالع عليها في ظل 

 .(5) نشطة وفاعلةسياسة خارجية 

( التي يراد منها أن تكون على TRT WORLDبدأ البث التجريبي لقناة تي آر تي وورلد ) 2715يونيو عام  17في 

وستكون لها مكاتب وفروع في أهم مدن وعواصم غرار القنوات العالمية العابرة للحدود الناطقة باالنجليزية، 

 يقيا وأوربا.العالم في أمريكا وآسيا والشرق األوسط وأفر

 

 وكالة األناضول: 

تزامن تأسيس وكالة األناضول مع تأسيس الجمهورية التركية في عشرينيات القرن العشرين وكان الهدف من 

. واكبت الوكالة حرب االستقالل 1627تأسيسها نقل أخبار تركيا للعالم، تأسست الوكالة في السادس من أبريل 

اطلقت فرعها الناطق بالعربية  2711للجنود في الجبهة حول ما يجري في العالم . وفي عام  وكانت مصدرا اخباريا

واحتل بسرعة مكانة مرموقة كمصدر موثوق لألخبار خاصة وأن الفرع العربي انطلق أساسا لمواكبة حراكات 

لمية مكتب نيويورك والقاهرة الربيع العربي وإعطاء الرؤية التركية لها ذات البعد العالمي . من أهم مكاتبها العا

أعلنت الوكالة رؤيتها المئوية، التي تمثلت في الحلول بين خمس أكبر  62وبروكسل وبكين . في ذكرى تأسيسها 

 .(6)لغة 11وأيضا البث ب  2727وأهم وكاالت أنباء في العالم بحلول عام 

يا قوية"، ومع أن وكالة األناضول هي ومن الشعارات التي تبنتها الوكالة بهذه المناسبة "وكالة قوية لترك

مؤسسة عامة حيادية على غرار مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية، فالبعض ينظر إليها على أنها أصبحت 

 .(7)الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم وحامل سياساته وخطاباته

مليون ليرة  111اقتطعت ما يناهز  وكشفت تقارير أن هيئة اإلعالم والصحافة التركية التابعة لرئاسة الوزراء

مليون  015لصالح الوكالة وأنه في السنوات األخيرة استفادت الوكالة مما يناهز  2711تركية من ميزانيتها عام 

ليرة تركية. فالوكالة ينتظر منها أن تكون واحدة من األصوات اإلعالمية القوية والمؤثرة ليس فقط في 

 المنطقة بل في العالم. 

                                   
   محطة ةكبية لسعى تفلاحيد بي  اتعاتمي  اتلكي، ااتعكب،0202ابكول  00  اتقنطكة (5)
 اتكابط  اتكؤية اتمؤية تاياتة األناضال(6)
 .0202بكول أ 0،: اياتة األناضال اا ل، أك ل، أبااق تحيب اتعداتة ااتلنمية  لامباكل  ميود م  اتمعاناة تإلةالم اتلكي (7)

http://en.qantara.de/content/interview-with-sefer-turan-new-arabic-station-aims-to-unite-turkish-and-arab-worlds
http://en.qantara.de/content/interview-with-sefer-turan-new-arabic-station-aims-to-unite-turkish-and-arab-worlds
http://www.aa.com.tr/ar/p/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://www.aa.com.tr/ar/p/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://yavuzbaydar.wordpress.com/2014/04/02/further-misery-of-turkish-media-anadolu-agency-trt-exposed-as-akp-mouthpieces
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 المحور الثاني: خريطة القوى االعالمية غير الرسمية

القطاع الخاص يعج بالمؤسسات االعالمية المستقلة لكن في أغلبها إن لم تكن كلها تابعة لمجموعات 

 اقتصادية عمالقة في قطاعات اقتصادية صخمة.

 :Dogan Media Groupمجموعة دوغان اإلعالمية أواًل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

اشترى  1606وهي أكبر المجموعات اإلعالمية التركية، في عام  1617تأسست مجموعة دوغان اإلعالمية عام 

تسلمت ابنته  2717، عام 2776مؤسس المجموعة السيد آيدن دوغان مجلة "ميليت" وأدار المجموعة حتى عام 

 . (8) ارزوهان رئاسة المجموعة

فزيونية والجرائد ضمن األكثر متابعة في تركيا، يصدر عن تضم المجموعة كمية كبيرة من القنوات التل

المجموعة اآلن من الجرائد: حرية، حرية لالخبار اليومية، راديكا، بوستا، فاناتيك، ومن أهم القنوات 

التلفزيونية التابعة للمجموعة: كانال دي، سي أن أن تركيا، ومن اإلذاعات: راديو سي ان ان تركيا، سلو تورك 

                                   
 اتمصدك  0202اتمجماةات اإلةالمية اتكوادية بلكييا  اغسطس    ESI( مبادكة اإلسلقكاك االاكابية 8)

http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=322&debate_ID=4&slide_I%20D=4
http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=322&debate_ID=4&slide_I%20D=4
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 Dogan Burda Rizzoli، كما تضم المجموعة دوغان بوردا ريزولي  DHAوضا، وكذلك وكالة أخبارية وراديو م

DBR  .وهي بالشراكة مع دار النشر األلمانية بوردا ومؤسسة اإلعالم اإليطالية ريزولي 

دوغان رئيس مجموعة دوغان على أنه مالك أكبر مجموعة إعالمية تركية رائدة في  موقع فوربس يقدم آيدن

مجال الجرائد والمجالت، وتجدر اإلشارة إلى أن انشطة المجموعة االقتصادية هي في مجاالت الطاقة والصناعة 

 ر . مليون دوال 92في المائة من تميز بترول بمبلغ  57باعت المجموعة  2715، في عام (9)والسياحة

كانت جريدة ميلليت ووطن ملك للمجموعة قبل أن يتم بيعها من طرف المجموعة  2711و 1606ما بين عام 

لتتمكن من تسديد الضرائب التي طالبتها بها وزارة المالية في ظروف وبطريقة نالت حظا واسعا من التغطية 

دوغان أنه على إثر تغطية مكثفة والتحليل. حيث يقول المعارضون لحزب العدالة والتنمية ورجب طيب ار

لوسائل االعالم التابعة للمجموعة لوقائع أحداث تهمة وجهتها محكمة ألمانية الى أتراك على صلة وثيقة 

 . 1660بقادة حزب العدالة والتنمية باختالس أموال من خالل جمية خيرية عام 

. فيما تنفي الحكومة أي مصداقية (10)ذلكتقول بعض الجهات أن الحكومة تتابع المجموعة اإلعالمية على إثر 

 لذلك االدعاء قائلة أن األمر ال يعدو اجراءا قانونيا طبيعيا والمجمعة مطلوبة بتسديد ديونها من الضرائب. 

مليون دوالر، وحتي ُتسدد المجموعة هذا  577طالبت وزارة المالية المجموعة بتسديد ما يناهز  2776في فبراير 

وعة مضطرة لبيع اثنتين من الجرائد التي تحمل جانبا كبيرا من اسطورتها ميليت وحرية، المبلغ كانت المجم

 وبيعت المجلتين إلى مجموعة دميروران التي تحسب على حزب العدالة والتنمية أو قريبة منه. 

 

 

                                   
 اتكابط, آي داغا  ةفى فاكبس  (9)
 7  اتديمقكاطية ف، أيمة: اتزساد ااالةالم ااتسفطة ف، لكييا  صزحة 0202كوك فكودام هااي  ماكس سايا  ياكك   لق (10)

http://www.forbes.com/profile/aydin-dogan/
http://www.forbes.com/profile/aydin-dogan/


 

 

اإلعالمية التركيةالقوي  يطة: خررابعالجزء ال 6   30 يونيو 1026  

 

Dogus group- :مجموعة دوغوش اإلعالمية 

تنشط هذه المجموعة في مجال الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة، المعمار، المالية، والسيارات وترتكز 

وتضم تلفزيونات واذاعات ومجالت  NTVMSNBCوالموقع اإلخباري  NTVمجموعتها اإلعالمية على قناة 

 : (11) ودار نشر

 TV • NTV • Star • CNBC-e • NTV Spor & NTV Spor HD • Kral  التلفزيونات

TV • Kral Pop TV • e2 • NTV Avrupa • Euro Star 

 NTV Radyo • Capital Radio Türkiye • Kral FM • Kral Pop Radyo اإلذاعات

 • ntv.com.tr • ntvpara.com • ntvspor.net • startv.com.tr • tvyo.com أونالين:

kralworld.com.tr • vogue.com.tr • gq.com.tr • cntraveller.com.tr • 

nationalgeographic.com.tr 

مجالت 

 وجرائد

GAZINES • Vogue • GQ • Condé Nast Traveller TÜRKİYE • 

National Geographic • National Geographic Kids • Robb Report 

  NTV Publications دور نشر

 

المجموعة معروفة بوسطيتها وأخبارها التي تعتبر ذات مصداقية كون المجموعة متحررة من أي انتماءات 

سياسية في العلن على األقل فهي تعتبر ضمن المجموعات التي ال يتم حسابها على أي جهة معينة إن لم تكن 

. 1669في انطلق بثها رسما عام الوحيدة. وقد حققت المجموعة مكانة سريعة في اإلعالم مع كون قناة أن تي 

  .(12) وكسرت االحادية والقطبية في مجال التلفزيون التركي

 

 

 

 

                                   
 0 كابط  0كابط   مجماةة داغاش (11)
  0202ديسمبك  0  اتبكافايل اإلةالم، تلكيياب، ب، س،   (12)

http://www.dogusyayingrubu.com.tr/
http://www.dogusyayingrubu.com.tr/assets/docs/DYG_KIT_2015_ENG_V4.pdf
http://www.bbc.com/news/world-europe-17992011
http://www.bbc.com/news/world-europe-17992011
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Feza media group .مجموعة فيزا اإلعالمية 

تم تأسيس المجموعة من طرف القائد الديني فتح اهلل غوالن تعتبر يومية زمان واحدة من اقوى منتجاتها 

أطلقت المجموعة يومية زمان ديلي التي هي ثالث يومية  2770بقاعدة شعبية عريضة من القراء، شهر يناير 

 ge 160the report 2007 Oxford Business Group paناطقة باالنجليزية في تركيا 

 ı, Cihan Haber AjansıntızıZaman, Today’s Zaman, Aksiyon, Sتمتلك هذه المجموعة 

وتعتبر زمان واحدة من أكثر اليوميات انتشارا وقراءة في تركيا. كذلك تعتبر وكالة جهان االخبارية واحدة من 

 .(13)اجنحة المجموعة القوية

 
 Koza ipe holdingكوزا إبك هولدينغ 

كانت المجموعة في بدايتها نهاية االربعينات في مجال الطباعة قبل أن تتواجد اليوم في قطاعات مختلفة 

، فهي تمتلك تلفزيون كانال تورك (14)من الطاقة، للمعادن، للبناء للطيران للزراعة للتجارة وقطاع اإلعالم

لتابعة لها. المجموعة رقم اعالمي مهم واذاعة كانال تورك اضافة الى يومية "اليوم" وأيضا مؤسسة االنتاج ا

وهي محسوبة على جماعة فتح اهلل جولن. ولقرب المجموعة من غولن المالحق بتهمة إدارة وقيادة تنظيم 

أشخاص من  0، مقرات تابعة للمجموعة وتم توقيف حوالي 2715سبتمبر  6غير قانوني، فقد اقتحم األمن في 

 . (15)طاقمها

 

Samanyolu group- عة سمانيولو مجمو 

تضم المجموعة تلفزيونات واذاعات مختلفة اهمها تلفزيون زمانيولو، ثم قناة "مهتاب" المختصة بالثقافة 

، ثم قناة زمانيولو اإلخبارية، ثم قناة يومورجاك المختصة باألطفال"، وقناة 2779والسفر وبدأ بثها في يونيو 

التي تبث من الواليات المتحدة األمريكية، وقناة "دنيا" التي تعتبر أول قناة تركية  "إبرو" الناطقة باالنجليزية

 .(16)حرة ناطقة باللغة الكردية

                                   
 اتكابط,لعكوف باياتة جيها   (13)
 اتكابط, ماقع يايا ابك هاتدينغ )تفلعكوف(  (14)
 اتكابط  0205سبلمبك  9( خبك لكك  ةمفية اتلزليش اتثانية ف، يايا إبك  15)
 اتكابط, ة  سمانياتا (16)

http://www.cihan.com.tr/tr/bottomMenu/about_us
http://www.cihan.com.tr/tr/bottomMenu/about_us
http://www.kozaipekholding.com/?page_id=8
http://www.kozaipekholding.com/?page_id=8
http://www.haberturk.com/ekonomi/ekonomi/haber/1126288-koza-holdinge-ikinci-arama
http://www.haberturk.com/ekonomi/ekonomi/haber/1126288-koza-holdinge-ikinci-arama
http://www.samanyolu.tv/kurumsal/about-us
http://www.samanyolu.tv/kurumsal/about-us
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المجموعة أيضا محسوبة على جماعة فتح اهلل غولن وتتلقى الدعم المباشر من المجموعة وأتباعها. كان 

ر وتلفيق األدلة وتشكيل كيان للسيطرة على قدم تم توقيفه بتهمة التزوي 2711رئيس المجموعة نهاية عام 

 .(17)سيادة الدولة

 

 Ihlas holdingمجموعة إخالص هولدينغ 

انطلقت المجموعة في التسعينيات مع يومية "تركية" التي شهدت انتشارا واسعا حتى خارج تركيا في 

قبل أن تتم طباعتها في ألمانيا، وتنشط المجموعة في مجاالت اقتصادية  بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية

 .(18) أخرى متشعبة كاإلنشاءات، والصناعة والتجارة والمعادن والصحة والتعليم

 TGRTيصدر عن المجموعة وكالة اإلخالص االخبارية، وإذاعة  ،(19) المجموعة مقربة من حزب العدالة والتنمية

FM وتلفزيون ،TGRT . 

 

Star media group - مجموعة ستار اإلعالمية 

Ethem sancak  ترك ميديا 

اشترى سانجاك مجموعة تشوكوروفا اإلعالمية، وتمت تسميتها "ترك ميديا" وتضم المجموعة  2711في عام 

يوميتي أكشام )المساء( وغونش )الشمس( ومجلتي "عالم" و"بالتين" واذاعة "عالم" و"ليغ" إضافة إلى قناتي 

اتخذ سانجاك قرارًا بضم مختلف وسائل االعالم تحت مظلة مجموعة  2715. في أبريل (20)197كاتي وتورك س

وكان مالك  1666ستار اإلعالمية، واحدة من أهم اصدارات المجموعة هي يومية ستار التي تأسست عام 

سانجاك ويصبح تامينجه المجموعة فتاح تامينجه مؤسس سلسلة فنادق "ريكسوس" قبل أن يتم بيعها إلى 

. يصنف كل من تامينجه وسانجاك  21، وتضم المجموعة إضافة إلى يومية ستار، قناة كانال (21)مجرد شريك فيها

 . (22) على أنهما مقربين من السيد رجب طيب اردوغان

                                   
 0202ديسمبك  05يية    اتجمعية اتداتية تفصحف اناشكي األخباك  اتلنديد بهجمة م  اتحيامة ةفى اسائل اإلةالم اتلك انجفيك تا (17)
 اتكابط, ة  مجماةة إخالص هاتدينغ  (18)
 .اتكابط  0202ديسمبك  20إةالم غاال  يزلح اتحكب ةفى إخالص هاتدينغ خبك ييلا   (19)
(20)http://www.turkmedya.com.tr 
 .0202ابكول  02  بيع مجماةة سلاك ميديا إتى ةمالق اتبلكال اآلاذكي ساياك  حكوة ديف، نياي (21)
  0202اغسطس  8لبيع حصة م  مجماةة سلاك ميديا اتلكيية   ة  ساياك االاذكبيجانيكاولكي (22)

http://blog.wan-ifra.org/2014/12/15/raids-on-turkish-media-offices-condemned
http://blog.wan-ifra.org/2014/12/15/raids-on-turkish-media-offices-condemned
http://www.ihlas.com.tr/page/1397332809544034/about
http://www.ihlas.com.tr/page/1397332809544034/about
http://www.haberkita.com/gundem/gulen-medyasi-ihlas-holdinge-savas-acti-h242347.html
http://www.haberkita.com/gundem/gulen-medyasi-ihlas-holdinge-savas-acti-h242347.html
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-star-media-group-sold-to-azeri-oil-giant-socar-report.aspx?pageID=238&nID=45533&NewsCatID=345
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-star-media-group-sold-to-azeri-oil-giant-socar-report.aspx?pageID=238&nID=45533&NewsCatID=345
http://in.reuters.com/article/2014/08/08/turkey-media-idINL6N0QE31U20140808
http://in.reuters.com/article/2014/08/08/turkey-media-idINL6N0QE31U20140808
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عة وكانت يومية الحرية قد أوردت في خبر لها بأن اردوغان يقضي غالبا عطلته في فنادق ريكسوس التاب

بالمائة من مجموعة ستار  57أقرت سلطة المنافسة االقتصادية التركية بيع  2711مايو  17لتامينجه، وفي

 .(23)األذربيجانية اإلعالمية إلى شركة البترول الحكومية 

 

Turekuvaz group – مجموعة تركواز اإلعالمية 

 
االخبارية" هاتين المؤسستين في أبريل عام واحدة من أهم المؤسسات في المجموعة هي "صباح" وآ تي في 

مليار دوالر من صندوق االدخار والتأمين  1,1مقابل بشرائهما  Calik Holdingقامت مؤسسة تشاليك  2771

تم بيعهما إلى كاليون  2711، ويديرها تشاليك هولدينغ نسيب اردوغان، وفي عام TMSFعلى الودائع 

، كاليون تعمل (24)ت موردوخ الذي أبدى رغبته في اقتناء المؤسستينلإلنشاءات بعد فشل اإلتفاق مع روبر

عندما اقتنت تشاليك هولدينغ  2771على مشاريع ضخمة للدولة لعل أهمها مطار اسطنبول الثالث، ومنذ عام 

 .(25) المؤسستان وهما تؤيدان حزب العدالة والتنمية

ذاتي الوزن الثقيل وقررت كاليون شرائهما اخذت معهما  وبعد أن قررت تشاليك بيع المؤسستين االعالميتين

مجموعة تركواز الضخمة وانسحب تشاليك من المشهد االعالمي كمالك. وكانت هذه الصفقة واحدة من اكثر 

الصفقات التي أثارت ضجيجا في االعالم حيث أن روبرت مردوخ وصل الى انقرة في رحلة خاطفة بغية شراء 

                                   
  0202اغسطس 00ف، اتمائة م  حصلها ساياك لكييا إتى سلاك ميديا   52  ساياك لبيع بفامبكج بينس (23)
  0202ديسمبك  02بيع آ ل، ف، اصباح إتى ياتيا   مشاكوع ياتيا  األخكى    02ل،  (24)
  0202ماكس  2إةالم اكداغا  يعيق لاسع ماكداخ ااكنك  بفامبكغ    مهال سكوزاسلافا (25)

http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=240726487
http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=240726487
http://t24.com.tr/haber/sabah-ve-atv-kalyona-satildi-iste-kalyonun-diger-projeleri,246533
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-03-03/erdogan-thwarts-murdoch-as-graft-probe-reveals-turkey-media-grab
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-03-03/erdogan-thwarts-murdoch-as-graft-probe-reveals-turkey-media-grab
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سة ابراج من دبي أعربت عن رغبتها، وفي اللحظة األخيرة وبتعاون قطري كانت المجموعتين وكذلك مؤس

 الصفقة من نصيب كاليون . 

كاليون وتشاليك ينظر إليهما على أنهما مؤسستان قريبتان جدا إلى رئيس الجمهورية التركية الحالي السيد 

ب في حصول المجموعتين على عدد كبير اردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية األمر الذي يرى البعض أنه السب

 وهام من صفقات الدولة ومشاريعها. 

 

Albayrak group  مجموعة  –البايراك 

 

تنشط المجموعة في ست قطاعات اقتصادية ضخمة مثل االنشاءات واللوجستيك والخدمات واإلعالم مع أكثر 

  .(26)في نت" شركة، وتدير مؤسستين اعالميتين هما: "يني شفق" و"تي 27من 

انفصلت البايراك عن مجموعة تشاليك قبل بيع األخيرة ليومية الصباح وقناة آتي في إلى  2711في عام 

مجموعة كاليون، ويدير المجموعة اإلعالمية حاليا نسيب اردوغان )زوج ابنته( وهو مالك مجموعة تشاليك 

  .(27)االقتصادية

 

 

                                   
 en/60yil.swf-http://www.albayrak.com.tr/Katalog/60yil مجماةة اتبايكاك (26)
 7  اتديمقكاطية ف، أيمة: اتزساد ااالةالم ااتسفطة ف، لكييا  صزحة 0202  ماكس سسايا  ياكك   لقكوك فكودام هاا  (27)

http://www.albayrak.com.tr/Katalog/60yil-en/60yil.swf
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Ciner group :مجموعة جينار االعالمية 

 
تنشط المجموعة في مجال الطاقة والسياحة واالنشاءات والكهرباء وغيرها. إعالميا تتبع لها هابر ترك "اخبار 

تركيا" وهو تلفزيون وموقع اخباري على االنترنت وجريدة هابرترك أيضا، ثم قناة شو تي في التي هي واحدة 

تلفزيوني الدرامي ربما عائد ذلك المتالك من أكثر القنوات التركية مشاهدة ولها اهتمام كبير باالنتاج ال
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تم تعيين مهمت فاتح  2711المجموعة شركة لالنتاج السينمائي هي جي لالنتاج والسينما. وفي يناير عام 

 (28)سرتاش على رأس المجموعة اإلعالمية ويوصف الرجل بالمقرب من اردوغان بل وحتى أحد رجاالته

 زب الحاكم .المجموعة اآلن بالكامل محسوبة على الح

 

  Demiroren groupمجموعة دميروران 

التركية  دخلت المجموعة مجال االعالم من باب واسع من خالل شرائها اثنتين من أكثر اليوميات االخبارية

انتشارا وهي "مليت" و"وطن"، ولعل ما أضاف ضجة للموضوع وأعطى زخما اعالميا للمجموعة هو الظروف التي 

تمت فيها عملية بيع وشراء المؤسستين االعالميتين من امبراطورية دوغان االعالمية وذالك لتسديد 

ناة فوكس تركيا وسي ان ان تركيا وغيرها الضرائب التي طالبت بها المالية التركية مجموعة دوغان، مع وجود ق

من النسخة التركية لمؤسسات إعالمية كبيرة والتي تم اقتناؤها من طرف مجموعات اعالمية اقتصادية محلية 

 . (29) مما حررها من التبعية للخطوط اإلعالمية للمؤسسات األم العالمية

 

                                   
  0202ينايك  5باللزاكم صحافة حكة  حفيف اكداغا  ةفى كأس مجماةة جنيك هاتدينغ   :صحزيا  أانالي  (28)
 http://www.demiroren.com.tr/tr/sektorler/medya.html مجماةة دميكاكا  (29)

http://www.gazetecileronline.com/newsdetails/8795-/GazetecilerOnline/erdogan39in-adami-ciner39in-holdinginin-basina-gec
http://www.gazetecileronline.com/newsdetails/8795-/GazetecilerOnline/erdogan39in-adami-ciner39in-holdinginin-basina-gec
http://www.demiroren.com.tr/tr/sektorler/medya.html
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 المحور الثالث: خريطة إعالم أحزاب المعارضة التركية

وسائل اإلعالم التابعة لالحزاب السياسية التركية المعارضة، تتبنى خطابًا اعالميا مؤيدا صرفا ألحزابها  

نجد قناة هالك  CHPومتبنيا لخطابها وأفكارها واستراتيجيتها. فعند حزب الجبهة الشعبية العلماني 

( Bengu Turkبنغو ترك )نجد قناة  MHP)الشعب( ويوميتي و"يورت" والجمهورية. وعند حزب القوميين 

 Özgürوجريدة  IMC TVنجد قناة  HDP. وللحزب المحسوب على األكراد  Ortadoguوجريدة الشرق األوسط 

Gündem  
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 خالصة وتوصيات

 ومجموعة دوغان إضافة  من أهم المجموعات اإلعالمية التركية وأكثرها تأثيرا مجموعة تركواز

 للمجموعة اإلعالمية التابعة لجماعة جوالن. 

  اإلعالم التركي معرض للتأثر ببعض الموازنات اإلقتصادية حيث أن أهم وسائل اإلعالم التركية تابعة

 لمجموعات اقتصادية متعددة المجاالت. 

 تص في المجال ومحط سؤال، حرية اإلعالم في تركيا كانت وال تزال دائما محط أنظار المنظمات المخ

حيث أن جهات عدة تصف الوضع في تركيا بالغير المثالي للصحافة والصحفيين خصوصا على إثر 

االعتقاالت التي تزامنت مع احداث غزي بارك وقضايا التسجيالت الصوتية والحرب المعلنة بين اردوغان 

 وغوالن. 

 عة والتلفزيون فيها على بعد عالمي وذلك من لعل تركيا من الدول الوحيدة التي تركز مؤسسة اإلذا

 خالل اعتماد لغات عالمية مختلفة للبث. 

  مزيد من التوازنات وفتح مساحة أكبر لإلعالم والمؤسسات اإلعالمية قد يعزز من الديمقراطية التركية

 ر الويعطي للسياسة فيها بعدا أكثر عمقًا وتوازًنا، فتركيا بحاجة إلعالم وسطي مستقل ليس متأث

بتوازنات إقتصادية وال بانتماء سياسي وال بانتماء أيديولوجي أعمق وأهم من المهنية والموضوعية 

فقد أثرت العالقة الوطيدة بين اإلعالم والتوجه السياسي أثرت على تغطية في التعاطي مع األحداث. 

الحاكم له، دون النظر إليه  وسائل اإلعالم التركية الحداث الربيع العربي، فقدمته من خالل تأييد الحزب

 على أنه حراك شعبي مستقل يهدف للحرية والديمقراطية ودولة القانون. 

  على القوى العربية التعاطي مع وسائل اإلعالم التركية بطريقة أكثر مباشرة من دون وسيط وذلك من

دلة كحرية خالل تقديم تحركاتها ومشروعيتها بشكل عام كمطلب شعبي ودفاع مشروع عن قضايا عا
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التعبير والديمقراطية والحقوق. ما يفرض على وسائل اإلعالم كلها، مواليها ومعارضها، التعاطي مع 

 األحداث بإيجابية كونها كلها تتبنى هذه القيم أو يفترض أنها تتبناها. 

  تركيا تمد يدها للعالم العربي في المقابل على العالم العربي أن يمد يده بشكل متوازي وبطريقة ال

تجعل منه مجرد مستقبل ومستهلك. ولعل الجزيرة التركية خطوة مهمة في هذا اإلتجاه، مع التحدي 

 الذي قد تواجهه في ساحة إعالمية لها معطيات وقواعد مختلفة. 

 ألكثر تأثيرا في تركيا واألكثر متابعة، خاصة مع صعود الدراما التركية ليس فقط اإلعالم المرئي هو ا

 في الدول العربية وإنما في دول البلقان ودول أخرى غيرها. 

  ضرورة فهم المعطى اإلعالمي في تركيا، فهو إعالم مرتبط بالمصالح اإلقتصادية ومن هنا يمكن للربيع

ضية العربية كقضية إنسان وكرامة وحقوق وحرية عادلة، من العربي التعامل معه فقط بتقديم الق

 واجب كل إعالم حر ديمقراطي تبنيها والدفاع عنها. 

  كلما ابتعدنا عن إعطاء الربيع العربي خاصة في مصر وسوريا هوية ايديولوجية فنحن نوسع أفق

 تبنيه في الوسط اإلعالمي التركي.

 


