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نشرة دورية تصدرها المؤسسة العربية للدراسات اإلستراتيجية

تصدر كل يوم اثنين – العدد )العاشر(



حول التقرير
لفهــم  عمقــاً  أكثــر  رؤيــة  لتقــدمي  يهــدف  حتليلــي  تقريــر وصفــي 
اجتاهــات الــرأي الرتكــي حيــال التطــورات السياســية واألمنيــة يف 
اجلمهوريــة اليمنيــة، ابالعتمــاد علــى مســح دوري ورصــد ألهــم 
الوســائل اإلعالميــة الرتكيــة، ومتابعــة دقيقــة لتصرحيــات املســؤولني 
األتــراك، إضافــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي. ويقــدم التقريــر مــادة 
مكثفــة لصانــع القــرار، متكنــه مــن فهــم أكثــر واقعــي لديناميــكات 
واالجتاهــات  الرتكيــة  النخــب  وآراء  الرتكــي  السياســي  املشــهد 
عرضــاً  التقريــر  ويقــدم  تركيــا.  يف  احملليــني  للفاعلــني  األيدلوجيــة 
املــادة  علــى  التقريــر  ويعتمــد  التنــاول، واجتاهاتــه.  لنمــط  حتليليــاً 
املنشــورة ابللغة الرتكية، حصراً، ومل يُدخل وســائل اإلعالم الرتكية 
الناطقة ابللغة العربية ضمن نطاق الرصد، وذلك هبدف تســليط 

الضــوء علــى املوقــف الرتكــي مــن الداخــل.



ملخص 
أبــدت النخــب واحملللــني األتــراك اهتمامــاً ملحوظــاً بقــراءة التغــرات الــي طــرأت علــى اإلدارة األمريكيــة 
وأتثــرات ذلــك املســتقبلية علــى شــكل الصــراع يف منطقــة الشــرق األوســط، خاصــة مــا تعلــق منهــا 
مبســتوى التوتــر واملواجهــة مــع إيــران، حيــث توقــع عــدد منهــم أن ينعكــس ذلــك علــى احلــرب الدائــرة يف 
اليمــن. كمــا حافظــت الصحافــة الرتكيــة علــى سياســتها التقليديــة يف متابعــة الشــأن اليمــي ابلرتكيــز علــى 
اهلجمــات الــي تنفذهــا مجاعــة احلوثــي مــن اليمــن جتــاه اململكــة الســعودية، وابإلشــارة كذلــك إىل الواقــع 

اإلنســاين املتدهــور الــذي يعــاين منــه املواطنــون يف املــدن اليمنيــة املختلفــة.

متابعات إعالمية
تسليط مستمر للضوء على اجلانب اإلنساين 

نشــرت عــدد مــن املواقــع الرتكــي تصرحيــات مســؤول حكومــي ميــي، وجــه فيهــا نــداءاً للحكومــة الشــرعية 
واملنظمــات الدوليــة، إلنقــاذ حيــاة أكثــر مــن 300 مريــض ابلفشــل الكلــوي يف حمافظــة تعز)جنــوب 

غــرب(، قــد يواجهــون املــوت، بســبب النقــص احلــاد يف املســتلزمات الطبيــة.
كمــا تداولــت الصحافــة تصرحيــات ملســؤول أممــي، قــال فيهــا إن هنــاك أطفــال مينيــني، تتهددهــم اجملاعــة، 
وهــم يف أحضــان أمهاهتــم العاجــرات، يف إشــارة إىل الوضــع اإلنســاين املتفاقــم الــذي وصلــت إليــه البــالد، 
بعــد أكثــر مــن ثــالث ســنوات مــن احلــرب. جــاء ذلــك يف تصريــح، ملمثــل منظمــة الصحــة العامليــة يف 
اليمــن، الدكتــور نيفيــو زاغــاراي، حســبما نقــل عنــه املوقــع اإللكــرتوين للمنظمــة. وذكــر املوقــع يف تقريــر 
للصحــة العامليــة، إن “زاغــاراي، قــام مؤخــرا، بــزايرة ألربــع مديــرايت يف حمافظــة حجــة اليمنيــة )مشــال 

غــرب(، املوبــوءة ابلفقــر واألمــراض القاتلــة”.

توكل كرمان تثين على الدور الرتكي يف اليمن 
قالــت تــوكل كرمــان، الناشــطة احلقوقيــة احلائــزة علــى جائــزة نوبــل للســالم، إّن “اإلنســانية متــوت يف 
اليمــن”، مثمنــة الــدور الرتكــي يف ختفيــف املعــاانة عــن بلدهــا. وأضافــت يف حديــث مــع “األانضــول”، 
“الوضــع يف اليمــن ابت ال حيتمــل، والبــد مــن وضــع هــذا األمــر علــى أجنــدة اجملتمــع الــدويل بشــكل 
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عاجــل“. ووصفــت كرمــان مــا حيــدث يف بالدهــا أنــه “احتــالل كامــل، ســببه الــدور الــذي تلعبــه اإلمــارات 
يف اليمــن“. 

وأشــادت الناشــطة جبهــود تركيــا يف ختفيــف املعــاانة يف املنطقــة، خاصــة يف جمــال إرســال املســاعدات 
اإلنســانية. وصنفــت كرمــان دور تركيــا يف اليمــن أنــه “شــديد األمهيــة“.

ضباط مينيون جيرون دورة تدريبية عسكرية خاصة يف تركيا 
نشــرت صحيفــة صبــاح الرتكيــة خــراً حــول نيــة وزارة الداخليــة اليمنيــة إرســال 15 ضابطــا إىل تركيــا 
للمشــاركة يف دورة تدريبيــة خاصــة ابجملــال األمــي. وذلــك اســتناداً إىل تصريــح وكيــل وزارة الداخليــة لقطــاع 
التدريــب والتأهيــل، اللــواء رايض الفقــر، قــال فيهــا إن الــدورة األوىل مــن نوعهــا وستســتمر أســبوعني. 

وحســب “الفقــر”، فــإن هــذه هــي الدفعــة األوىل “لكــن الــوزارة تنّســق إلرســال دفعــات أخــرى”.
ويف تصرحيــات أخــرى، نشــرها موقــع وزارة الداخليــة اليمنيــة، قــال “الفقــر” إن قطــاع التدريــب والتأهيــل 

ابلــوزارة خطــط الرامــج التدريبيــة للعــام اجلــاري، يف خمتلــف التخصصــات األمنيــة الــي حتتاجهــا البــالد.
ومثـّـن خــالل وداعــه أفــراد الدفعــة يف مطــار عــدن الــدويل، دور حكومــة تركيــا وكليــة الشــرطة وســفارهتا الــي 

تتخــذ مــن العاصمــة الســعودية الــرايض مقــرا هلــا، بســبب األوضــاع األمنيــة يف البــالد.
تغطية ومتابعة مستمرة الستهداف السعودية ابلصواريخ الباليستية

أبــدت الصحافــة املرئيــة واملكتوبــة يف تركيــا اهتمامــاً ملحوظــاً يف متابعــة األخبــار املتتابعــة حــول إطــالق 
احلوثيــون عــدة صواريــخ ابليســتنية علــى مــدن ســعودية. واســتندت الصحافــة يف متابعتهــا إىل التصرحيــات 

الصــادرة عــن التحالــف العســكرية بقيــادة الســعودية، وإىل مــا تــورده قنــاة املســرة التابعــة للحوثيــني.

جمرايت القمة العربية
ويف إطــار تغطيتهــا ألعمــال القمــة العربيــة يف ظهــران، نشــرت وكالــة األانضــول الرتكيــة تقريــراً أشــارت فيهــا 
إىل أن احلالــة اليمنيــة، ســتكون علــى طاولــة نقــاش اجملتمعــني، مــع األخــذ بعــني اإلعتبــار أن األوضــاع يف 
اليمــن وصلــت ملرحلــة شــديدة الســوء؛ نظــرًا لتفاقــم األوضــاع اإلنســانية هنــاك.  حيــث أن قمــة الظهــران 
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تعقــد يف وقــت يعكــف فيــه املبعــوث األممــي اجلديــد إىل اليمــن، مارتــن جريفيــث، علــى اســتيعاب ملــف 
اليمــن يف هــذه املرحلــة أببعــاده السياســية والعســكرية واإلنســانية. 

الدور الفرنسي يف املنطقة
كمــا نشــرت الوكالــة مقالــة حتليليــة حــول مســاعي فرنســا للعــب دور الوســيط يف املنطقــة، مشــراً إىل أن 
الفرنســيون الذيــن يعتــرون بعــض دول الشــرق األوســط ســاحة نفوذهــم القدميــة، حتركــوا لكــن يف املضمــار 
السياســي فقــط. حاولــوا لعــب دور يف ليبيــا فلــم يفلحــوا، كــرروا احملاولــة يف اليمــن مبشــاركة اململكــة العربيــة 
الســعودية فلــم يقــدروا علــى شــيء، ويســعون للعــب دور يف ســوراي لكنهــم عاجــزون حــى اللحظــة يف 
احلصــول علــى أي دور يتيــح هلــم حضــوراً يف املنطقــة. حيــث اقتصــر الــدور الفرنســي علــى الــزايرات وطــرح 
املبادرات وعرض الوســاطات، لكن دون حتضر مســبق، ودون حتقيق املؤهالت الي تؤمن هلم النجاح.

آراء وحتليالت

أوغوز تشليك أوغلو 
يف مقالتــه املنشــورة يف صحيفــة ”حــرايت“ يــرى الكاتــب أبن السياســات اجلديــدة للــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة يف الشــرق األوســط، واملؤشــرات الــي تشــي ابنتقــال رديــكايل يف املواقــف بفعــل تعيــني كل مــن 
وزيــر اخلارجيــة األمريكــي، مايــك بومبيــو، ومستشــار األمــن القومــي، جــون بولتــون، عــززت مــن خماطــر 
املواجهــة مــع إيــران. وعليــه ســتتصدر قضــااي مثــل الوجــود اإليــراين يف اليمــن والعــراق، ومســتقبل االتفــاق 

النــووي املشــهد. 
ويف مقالــة أخــرى للكاتــب، تطــرق إىل عــدم فاعليــة األمــم املتحــدة يف حــل املشــاكل واألزمــات اإلنســانية، 
خاصــة اليمنيــة والســورية، معتــراً أن ســبب ذلــك يعــود إىل حــق الفيتــو الــذي تتمتــع بــه الــدول األعضــاء 

وعــدم القــدرة علــى اختــاذ قــرارات فاعلــة.
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رحيم إر
يف مقالتــه املنشــورة يف صحيفــة ”تركيــا“ معقبــاً علــى حادثــة اســتهداف الغوطــة ابلســالح الكيميائــي، 
أشــار الكاتــب إىل أن إيــران تقدمــت بصــورة كبــرة يف تشــكيل اهلــالل الشــيعي يف اليمــن ولبنــان وســوراي، 

ابتــداءاً مــن العــراق وصــواًل إىل أفغانســتان، معتــراً أهنــم يســعون إلعــادة بنــاء اإلمراطوريــة الساســانية.

عبدالرمحن ديليباك 
ملــا  متأهبــني  البقــاء  وإيــران  تركيــا  مــن  الكاتــب  طلــب  عقــد“  املنشــورة يف صحيفــة ”يــي  مقالتــه  يف 
ســيتعرضان لــه مــن الداخــل خــالل الفــرتة املقبلــة، مدعيــاً أن احلملــة الــي تســتهدفهم ســتبدأ يف النصــف 
الثــاين مــن الشــهر احلــايل. وأشــار يف الوقــت ذاتــه إىل أن األزمــة الــي ستنشــب بــني الســعودية وإيــران 

خاصــة يف اليمــن تســتدعي حــذر الــروس.

غالب دالي 
يف مقالته املنشورة يف صحيفة ”قرار“ تطرق الكاتب إىل السياسة األمريكية اجلديدة يف املنطقة، والي 
أيتــى علــى رأس أولوايهتــا اســتهداف إيــران، ســارداً عــدة ســيناريوهات حمتملــة هلــذا االســتهداف، أوهلــا 
االســتهداف املباشــر، واثنيهــا املتعلــق ابســتهداف شــبكات إيــران اإلقليميــة يف املنطقــة، وهــو ســيناريو ال 
يقــل خطــورة عــن األول، حيــث ســيكون احلوثيــون يف اليمــن وحــزب هللا يف لبنــان ونظــام األســد يف لبنــان 
مســتهدفون يف هــذه اخلطــة األمريكيــة. واعتــر الكاتــب أن ســيناريوهات اســتهداف إيــران ســتكون علــى 

منــوذج اهنيــار االحتــاد الســوفيي.

رسول توسون 
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يف مقالتــه املنشــورة يف صحيفــة ”ســتار“ أشــار الكاتــب لــدور دولــة اإلمــارات يف إاثرة الفوضــى يف اليمــن 
وربطــه مــع دورهــا يف اإلنقــالب يف مصــر وأحــداث غــازي ابرك يف تركيــا، مشــراً إىل دور اإلمــارات يف 

اســتهداف املتدينــني يف العــامل اإلســالمي بصــورة مســتمرة.

إبراهيم كاراجول 
يف مقالتــه املنشــورة يف صحيفــة ”يــي شــفق“ حــاول الكاتــب التفريــق بــني السياســة الرتكيــة واإليرانيــة يف 
املنطقــة، مشــراً إىل أن تركيــا ســعت دائمــاً يف اجلانــب اإلنســاين ومســاعدة الشــعوب، يف املقابــل إيــران 
حرصــت علــى أهدافهــا اإلمرايليــة التوســعية، وأهنــا مشــغولة يف التوســع إىل ســواحل البحــر األبيــض 

املتوســط كمــا توســعت يف اليمــن. 
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