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حول التقرير

تقرير وصفي حتليلي يهدف لتقدمي رؤية أكثر عمقاً لفهم اجتاهات الرأي 
الرتكي حيال التطورات السياسية واألمنية يف اجلمهورية اليمنية، ابالعتماد على 
مسح دوري ورصد ألهم الوسائل اإلعالمية الرتكية، ومتابعة دقيقة لتصرحيات 

املسؤولني األتراك، إضافة ملواقع التواصل االجتماعي. ويقدم التقرير مادة 
مكثفة لصانع القرار، متكنه من فهم أكثر واقعي لديناميكات املشهد السياسي 
الرتكي وآراء النخب الرتكية واالجتاهات األيدلوجية للفاعلني احملليني يف تركيا. 

ويقدم التقرير عرضاً حتليلياً لنمط التناول، واجتاهاته. ويعتمد التقرير على املادة 
املنشورة ابللغة الرتكية، حصراً، ومل يُدخل وسائل اإلعالم الرتكية الناطقة ابللغة 
العربية ضمن نطاق الرصد، وذلك هبدف تسليط الضوء على املوقف الرتكي 

من الداخل.



ملخص 

ال يزال التفاعل الرمسي واإلعالمي الرتكي مع تطورات احلدث اليمين ضعيفاً، ويغلب على التغطية اإلعالمية الطابع اإلنساين، 
ويظهر يف الوقت ذاته أن تسليط الضوء على النشاط األمين والسلوك السياسي الذي تقوم به دولة اإلمارات، يف اليمن، ال 
يتجاوز حدود الرتاشق اإلعالمي، وإن كان الفتاً عودة وزير اخلارجية الرتكي، مولود جاويش أوغلو، للمطالبة إبظهار مزيد 

من االهتمام للملف اليمين على اعتبار أن الظروف املعيشية أضحت كارثية. فيما تغيب التحليالت والكتاابت الوازنة حيال 
الشأن اليمين يف أوساط صناع الرأي واحملللني األتراك، حيث تغلب الكتاابت اليت تنطلق من أحكام عامة، أو تلك اليت تتناول 

حالة التنافس بني األطراف اإلقليمية.

متابعة التطورات امليدانية والواقع اإلنساين

نشرت صحيفة ”ستار“ تقريراً حول التهديد الذي تتعرض له العمارة اإلسالمية يف اليمن، وتناولت الصحيفة املعارك العنيفة 
بني قوات احلكومة الشرعية واملتمردين احلوثيني، اليت تقرتب من أسوار مدينة زبيد التارخيية، ما يفاقم املخاوف بشأن مصري 

املدينة األثرية املهددة أصال ابلشطب من قائمة )اليونسكو( للرتاث العاملي.  وأشارت الصحيفة إىل دعوة اللجنة الدولية 
للصليب األمحر جلميع األطراف املتحاربة إىل محاية مدينة زبيد واحرتام معاملها، كوهنا مدرجة يف قائمة مواقع الرتاث العاملي 

وتضم أكرب عدد من املساجد يف اليمن.

يف حني تداولت أغلب وسائل اإلعالم الرتكية اخلرب الذي نشرته وزارة الصحة اليمنية حول  وفاة 62 شخًصا مبرض الدفترياي. 
وذكرت األخبار املنشورة  أن عدد حاالت االشتباه ابملرض بلغ 933 حالة اشتباه مت تسجيلها خالل ذات الفرتة يف 20 

حمافظة مينية من أصل 23 حمافظة و157 مديرية من أصل 333. 

وأشارت صحيفة ”مجهوريت“ إىل أن تفشى الكولريا والدفترياي يعود الرتفاع معدل اجلوع والفقر الناجم عن الصراع املستمر 
منذ ثالث سنوات يف اليمن. كما تطرقت الصحيفة إىل تدمري حمطات معاجلة املياه والصرف الصحي يف البالد، حبيث أصبح 

أكثر من نصف السكان غري قادرين على توفري مياه شرب نظيفة.

وذكرت صحيفة ”ميالد“ أبن اليمن حباجة ملساعدة عاجلة، وذلك ابلنظر للمعطيات اخلطرية اليت تشري إىل أن ٢٢ مليون 
مواطن ميين أصبحوا حباجة للمساعدة، وجرت اإلشارة إىل تقرير أعّده فريق أممي قال أبن اليمن “كدولة تكاد أن تكون قد 

ولت عن الوجود“.

تسليط الضوء على الدور اإلمارايت يف اليمن 

واصلت الصحافة الرتكية سياستها اإلعالمية حيال السلوك والدور اإلمارايت يف اليمن، حيث أبدت تركيزاً كبرياً على تصرحيات 
وزير النقل اليمين صاحل اجلبواين، اليت قال فيها: إن اجليوش القبلية واملناطقية اليت أنشأهتا اإلمارات هي سبب الوضع املزري 
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يف “احملافظات احملررة“. وقامت الصحف الرتكية بنشر اخلرب بعناوين خمتلفة، وشددت على نقل تصرحيات اجلبواين اليت دعا 
فيها إلعادة النظر يف العالقات مع اإلمارات. من جانبها، نشرت وكالة األانضول تقريراً حتليلياً حول تصرحيات اجلبواين، حتت 

عنوان ”اإلمارات يف اليمن.. “جيوش مناطقية” و”أهداف خفية““. وأشار التقرير إىل أن العالقة بني احلكومة الشرعية 
اليمنية ودولة اإلمارات دخلت منعطفا جديدا، معتربة أن التصرحيات جاءت بعد أسابيع من حرب ابردة بني احلكومة الشرعية 

واإلمارات، تزايدت وتريهتا عقب املعارك اليت شهدهتا العاصمة اليمنية املؤقتة عدن )جنوب(.

تصرحيات وزايرات رمسية

قال وزير اخلارجية الرتكي، مولود جويش أوغلو، أبن اليمن يعيش ظروفاً كارثية، ما يستدعى مزيداً من االهتمام يف الفرتة 
املقبلة. وجاء حديث جويش أوغلو يف ندوة عقدت يف مؤمتر ميونخ لألمن الدويل، شارك فيها وزير اخلارجية األمريكي 

السابق، جون كريي. كما أشار جويش أوغلو إىل توصل لوالايت املتحدة األمريكية وتركيا إىل تفامهات مشرتكة يف الزايرة 
األخرية اليت قام هبا تيلرسون إىل تركيا، مشرياً إىل ضرورة أن تلتزم الوالايت املتحدة بوعودها هذه املرة.

نقلت صحيفة ”أكشام“ وعدد آخر من الصحف الرتكية خرباً أوردته وكالة سبأ حلو لقاء مجع الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس اجلمهورية ، ابلسفري الرتكي لدى اليمن ليفنت ايلر. والذي أكد خالله الرئيس على عمق العالقات التارخيية بني اليمن 
وتركيا ، مشيدا مبواقف تركيا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية يف خمتلف احملافل الدولية. من جانبه عرب السفري الرتكي عن 

سروره هبذا اللقاء الذي أييت يف إطار التعاون والتأكيد على موقف تركيا الداعم والثابت جتاه اليمن وحتقيق االستقرار والسالم 
واألمن املنشود.

أبرز املقاالت والتحليالت اليت تطرقت للشأن اليمين 

كمال أوزتورك 

يف مقالته املنشورة بصحيفة ”يين شفق“ تطرق إىل غياب اإلرادة لدى الشعوب اإلسالمية يف املنطقة، وحماولة القوى الغربية 
تفتيت الكياانت السياسية القائمة، مشرياً يف هذا السياق إىل اجلهود املبذولة لتفتيت اليمن وإجياد مزيد من الدول املنقسمة 

على ذاهتا، مرجعاً يف الوقت ذاته األزمة إىل ما بعد احلرب العاملية األوىل وتفتيت ”اإلمرباطورية العثمانية“ إىل ٦٤ دولة. 
وطالب أوزتورك الدول اإلسالمية أبن تستعيد زمام املبادرة، وأن تعمل بنفسها على حل اخلالفات واملشاكل الداخلية، بعيداً 

عن تدخل األطراف األجنبية، وإال فإن املستقبل يبدو أكثر سوداوية مبزيد من القتلى والتشظى سيدفع مثنه املسلمون وحدهم.

بولنت أرانداج

يف مقالته املنشورة بصحيفة ”تقومي“ أشار الكاتب إىل املساعي األمريكية- األوروبية لتفتيت اليمن وليبيا والعراق والسودان، 
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يف إطار خمطط امرباييل يسعى حلكم املنطقة ملئة عام مقبلة، مشرياً الرتباط ذلك ابلصراع بني الصليب واهلالل، والذي ال يزال 
مستمراً إىل يومنا احلايل، فبعد أن حكم االجنليز والفرنسيني املنطقة طيلة ال ١٠٠ عام املاضية من خالل اخلرائط اليت رمسوها، 

جاء الدور لتمارس الوالايت املتحدة لعبتها من جديد.

أوغوز تشيلك كول 

يف مقالته املنشورة بصحيفة ”حرايت“ قدم حتلياًل شاماًل ألحداث املنطقة، وجمرايت مؤمتر مونيخ لألمن، وخرج خبالصة 
مفادها أن األوضاع يف اليمن وسوراي ستزداد صعوبة يف الفرتة املقبلة، معلاًل ذلك بتصاعد حالة الصراع اإلقليمي يف منطقة 

الشرق األوسط، وهو ما ظهر جلياً يف التصعيد اللفظي الذي شهدته جلسات ميونخ بني إيران وإسرائيل والسعودية. وأشار 
الكاتب إىل خطورة تفجر األحداث بني السعودية وإسرائيل من طرف، وإيران من طرف آخر، يف نقطة معينة، تقود لتصاعد 

متسارع لألحداث بينهما. 

رافيال سعدي

يف مقالته املنشورة مبوقع ”odatv“ أشار الكاتب الرتكي املعروف بعالقته الوثيقة ابالحتالل اإلسرائيلي إىل االهتامات 
اإلسرائيلية لشركة ”سادات“ الرتكية بدعم حركة محاس، مدعياً يف الوقت ذاته أن الشركة تدعم جهات تتوافق إيدلوجيا مع 

الرئيس الرتكي ”رجب طيب اردوغان“ يف اليمن وليبيا. وأشار الكاتب إىل العالقة الوثيقة اليت جتمع اجلنرال املتقاعد عدانن 
اتنريفردي، مؤسس شركة “سادات“، ابلرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، حيث قام بتعيينه بوظيفة كبري املستشارين يف 
16 أغسطس املاضي، ابلتزامن مع بدء عملية “درع الفرات” العسكرية يف سوراي وبعد حنو شهر من االنقالب العسكري 

الفاشل الذي شهدته تركيا.

نيهال كاراجا 

يف مقالتها املنشورة يف ”خرب ترك“ تطرقت الكاتبة إىل دور إيران يف إغراق املنقطة مبا امسته ”املستنقع الطائفي“، سواء يف 
اليمن أو غريها من البلدان العربية األخرى، مشرية إىل أن إيران دولة جارة لرتكيا ونريد هلا أن تبقى كذلك، ولكن ال بد أن 
تتخلى عن مشاريعها القومية اليت تتسرت ابلثوب الطائفي. وخلصت الكاتبة إىل ضرورة أن تدير تركيا لعبة التناقضات بني 

القوى الفاعلة يف املنطقة مثل روسيا وإيران والوالايت املتحدة االمريكية. 

مراد ابرداكج

يف مقالته املنشورة يف ”خرب ترك“ أشار الكاتب إىل مدى األزمة اليت يعانيها اإلعالم الرتكي بفعل غياب حمللني اكفاء لقضااي 
الشرق األوسط، مشرياً إىل احملللني الذين خيرجون على اإلعالم الرتكي للحديث عن إيران أو اليمن لساعات طوال دون أن 

يكونوا على اطالع كاف على األحداث. لدرجة دفعت الكاتب للتندر على هذا احلال، معترباً أن اخلوض يف قضااي الشرق 
األوسط وحتليل األحداث أصبحت وظيفة من ال وظيفة له يف تركيا.

5 4




