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اتجاهات الرأي العام واإلعالم التركي
حيال المشهد اليمني 



حول التقرير
تقريــر وصفــي حتليلــي يهــدف لتقــدمي رؤيــة أكثــر عمقــاً لفهــم اجتاهــات الــرأي الرتكــي حيــال التطــورات 
الوســائل  ألهــم  ورصــد  دوري  مســح  علــى  ابالعتمــاد  اليمنيــة،  اجلمهوريــة  يف  واألمنيــة  السياســية 
اإلعالميــة الرتكيــة، ومتابعــة دقيقــة لتصرحيــات املســؤولني األتــراك، إضافــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي. 
املشــهد  لديناميــكات  واقعــي  أكثــر  فهــم  مــن  القــرار، متكنــه  مــادة مكثفــة لصانــع  التقريــر  ويقــدم 
السياســي الرتكــي وآراء النخــب الرتكيــة واالجتاهــات األيدلوجيــة للفاعلــني احملليــني يف تركيــا. ويقــدم 
التقريــر عرضــاً حتليليــاً لنمــط التنــاول، واجتاهاتــه. ويعتمــد التقريــر علــى املــادة املنشــورة ابللغــة الرتكيــة، 
حصــراً، ومل يُدخــل وســائل اإلعــالم الرتكيــة الناطقــة ابللغــة العربيــة ضمــن نطــاق الرصــد، وذلــك هبــدف 

تســليط الضــوء علــى املوقــف الرتكــي مــن الداخــل.



3

ملخص
أظهــر اإلعــالم الرتكــي حرصــاً علــى إظهــار األنشــطة اإلنســانية واخلرييــة الــي تقــوم هبــا تركيــا يف اليمــن، حيــث بــرز دور مؤسســة التيــكا وهيئــة الشــؤون الدينيــة 
يف ذلــك، ويف الشــق املتعلــق آبراء الكتــاب والصحافيــني فقــد جــرى تســليط الضــوء علــى احلالــة اليمنيــة مــن قبــل عــدد مــن اُلكتــاب املعــروف عنهــم خلفيتهــم 

اإلســالمية، وذلــك مــن خــالل االهتمــام ابلظــرف اإلنســاين واإلشــارة للــدور اإلمــارايت.
كمــا واصــل اإلعــالم الرتكــي متابعتــه الروتينيــة لتطــورات األحــداث املتعلقــة ابلســعودية، مــن خــالل تغطيــة اســتهداف املــدن الســعودية ابلصواريــخ البالســتية 
والطائــرات املســرية. وعلــى الصعيــد الدبلوماســي، فقــد كان الفتــاً حجــم االجتماعــات والتنســيق بــني احلكومــة الشــرعية واحلكومــة الرتكيــة، إضافــة للتصرحيــات 

اإلجيابيــة الــي صــدرت عــن الطرفــني.

تسليط الضوء على الدور اإلنساين واخلريي لرتكيا يف اليمن
أبــدى اإلعــالم الرتكــي اهتمامــاً ملحوظــاً يف تغطيــة النشــاطات اإلنســانية واخلرييــة الــي تقــوم هبــا املؤسســات الرتكيــة العاملــة يف اليمــن، حيــث جــرت اإلشــارة إىل 

نشــاطات مؤسســة التيــكا والشــؤون الدينيــة، والــي جــاءت وفقــاً للصحافــة الرتكيــة علــى الشــكل التــايل :
أقامــت وكالــة التعــاون والتنســيق الرتكيــة )تيــكا(، مأدبــة إفطــار مجاعــي يف عــدن، جنــويب اليمــن. ومت تقــدمي 1500 وجبــة ملختلــف شــرائح اجملتمــع،   -
يف مأدبــة اإلفطــار الــي أقيمــت وســط الشــارع الرئيســي مبدينــة املعــال، بعــدن. جــاء ذلــك ضمــن برانمــج اإلفطــار الرمضــاين الــذي تقدمــه “تيــكا” يف حمافظــي 

عــدن وحلــج جنــويب البــالد
وقــال عبــدهللا صــاري منســق “تيــكا” يف اليمــن، إن الوكالــة ســتقدم “15” ألــف وجبــة إفطــار وســحور يف حمافظــي عــدن وحلــج. وأضــاف،   -
نســتهدف خــالل برانمــج اإلفطــار هلــذا العــام، الذهــاب للمناطــق النائيــة واألرايف، حيــث الظــروف الصعبــة واملعــاانة الشــديدة، علــى طــول الطريــق املمتــدة مــن 
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الربيقــة يف حمافظــة عــدن، مــرورا مبناطــق “عمــران ، وخــرز، ورأس العــارة” مبحافظــة حلــج، وصــوال إىل ابب املنــدب، غــريب تعــز. وبــنَي أنــه خــالل األايم القليلــة 
القادمــة ســتقيم “تيــكا” وجبــات إفطــار يف 4 مراكــز لأليتــام يف عــدن، مــع ســالل غذائيــة وحلــوم، فضــال عــن تقــدمي ســالل غذائيــة ملراكــز الغســيل الكلــوي يف 

مستشــفى اجلمهوريــة مبدينــة “خــور مكســر” والصداقــة مبدينــة “الشــيخ عثمــان”.
وقّــع اهلــالل األمحــر الرتكــي، مــع مؤسســة قطــر اخلرييــة، مذكــرات تعــاون، تربّعــا مبوجبهــا مبليــون دوالر؛ لدعــم األنشــطة اإلغاثيــة والطبيــة يف اليمــن.   -
وأقيمــت مراســم توقيــع املذكــرة،يف مقــر رائســة اهلــالل األمحــر الرتكــي، مبدينــة إســطنبول. ووقــع عــن اهلــالل األمحــر الرتكــي، رئيســه “كــرم قنيــق”، وعــن قطــر اخلرييــة 

مديرهــا التنفيــذي، فيصــل راشــد الفهيــدة.
قــال عبــد هللا صــاري، منســق الوكالــة الرتكيــة للتعــاون والتنســيق )تيــكا( يف اليمــن، إنــه مــن املتوقــع افتتــاح مستشــفى ميــداين تركــي يف حمافظــة تعــز،   -
جنــوب غــريب اليمــن، األســبوع املقبــل. وأضــاف صــاري، أن اهلــالل األمحــر الرتكــي قــدم، يف 29 يوليو/متــوز 2017، مستشــفيني ميدانيــني إىل وزارة الصحــة 

اليمنيــة. وأوضــح أن “أعمــال تركيــب املستشــفى امليــداين يف تعــز، والــي يقــوم هبــا خــرباء مــن وزارة الصحــة الرتكيــة، مــا زالــت مســتمرة”.
قــال املديــر التنفيــذي جلمعيــة “اإلصــالح اخلرييــة” CSSW فــرع بــوادي وصحــراء حضرمــوت، منــري صــاحل عبــد هــود، إن “اجلمعيــة نفــذت اليــوم   -
بتمويــل مــن وقــف الداينــة الرتكــي مأدبــة إفطــار لـــ500 صائــم مبنطقــة الفجــري مبدينــة تــرمي مبحافظــة حضرمــوت”. وأوضــح أن املشــروع أييت ضمــن خطــة تســتهدف 

عــدة حمافظــات مينيــة خــالل شــهر رمضــان.
أعلنــت الوكالــة الرتكيــة للتعــاون والتنســيق الــدويل “تيــكا”، اليــوم الثــالاثء، االنتهــاء مــن إعــادة أتهيــل مركــز الغســيل الكلــوي مبستشــفى الصداقــة،   -
بعــدن، جنــويب اليمــن. وجــرت اإلشــارة إىل أنــه جــرى تزويــد املركــز مبــواد الغســيل الضروريــة كـ”احملاليــل، وموصــالت العــالج، والفالتــر”، فضــاًل عــن تزويــد املركــز 

مبحطــة تنقيــة املــاء املســتخدم يف الغســيل.
وتقوم الوكالة الرتكية حالًيا، إبعادة أتهيل عدد من مراكز الغسيل الكلوي يف حمافظات عدن، وصنعاء، وتعز، واحلديدة.  -

متابعات إعالمية
تركيا تؤكد عدم وقوع خسائر بشرية إثر استهداف سفينتها قبالة سواحل اليمن

يف أول تصريــح نقلتــه وكالــة األانضــول علــى لســان مســؤول تركــي حــول اســتهداف الســفينة الرتكيــة قبالــة ســواحل اليمــن، أعلــن 
املتحــدث ابســم وزارة اخلارجيــة الرتكيــة، حامــي أقصــوي، أن اهلجــوم الصاروخــي الــذي اســتهدف ســفينة شــحن تركيــة قبالــة مينــاء 

“الصليــف”، غــرب العاصمــة اليمنيــة صنعــاء يف 10 مايــو/ أاّير اجلــاري، مل يســفر عــن وقــوع خســائر بشــرية.
جــاء ذلــك يف بيــان نشــره “أقصــوي”، ردا علــى ســؤال بشــأن تعــرض ســفينة “إجنــة إينابولــو”، هلجــوم صاروخــي، يف 10 
مايــو/أاير اجلــاري.  وأوضــح أن الســفينة تعرضــت هلجــوم صاروخــي يف ســواحل اليمــن، عندمــا كانــت تنقــل القمــح مــن مينــاء 
“نوفوروسيســك” الروســي، إىل مينــاء “الصليــف”. وقــال “أقصــوي”، “مل يســفر اهلجــوم عــن وقــوع أي خســائر بشــرية يف 

صفــوف الطاقــم املؤلــف مــن 23 مواطنــا تركيًــا”.
وأضاف “يواصل خرباؤان التحقيقات حول احلادث، وسيتم مشاركة النتائج مع الرأي العام”.

نواب مينيون يشاركون يف فعالية ألجل القدس يف إسطنبول
نشــرت صحيفــة »ملليــت« وعــدداً مــن الصحــف الرتكيــة األخــرى خــرباً حــول مشــاركة عــدد مــن الربملانيــني يف إفطــار  مبدينــة 

إســطنبول للتذكــري بقضيــة القــدس، وقــد جــرت اإلشــارة إىل مشــاركة نــواب مينيــني يف الفعاليــة.
وجــرت اإلشــارة إىل تصريــح محيــد األمحــر، رئيــس رابطــة »برملانيــون ألجــل القــدس«، والــذي قــال فيــه إن »اجلهــد الــذي يبذلــه 
اإلخــوة األتــراك يف كافــة املياديــن لتوعيــة النــاس ابلقضيــة الفلســطينية مشــكور ومطلــوب، وأينمــا توجهنــا يف الداخــل الرتكــي جنــد 

فلســطني يف قلــوب النــاس«. وأضــاف األمحــر أن »الرئيــس أردوغــان حيمــل اآلن رايــة فلســطني ويضعهــا علــى رأس أولوايتــه«.

»تراويح« صنعاء دون مكربات صوت ألول مرة
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نشــرت صحيفــة يــي شــفق تقريــراً حــول أجــواء رمضــان 
يف مدينــة صنعــاء، حيــث بــدا  الشــهر الكــرمي خمتلفــا جــدا 
هــذا العــام؛ فعــالوة علــى األزمــة االقتصاديــة، فقــد الشــهر 
الفضيــل جــزءا كبــريا مــن روحانيتــه مــع منــع املســاجد مــن 

رفــع شــعائر صــالة »الرتاويــح« عــرب مكــربات الصــوت.
وهــذه هــي املــرة األوىل الــي ال ترفــع شــعائر الصــالة عــرب 
مكــربات الصــوت )امليكرفــوانت(، يف ليــايل رمضــان، بعــد 
ســيطرة مســلحي مجاعــة »أنصــار هللا« )احلوثيــني( والذيــن 

وصفتهــم الصحيفــة ب »الشــيعة احلوثيــني«.
وعقــب صــالة العشــاء، يف اثلــث ليــايل رمضــان، وقــف 
إمــام مســجد التقــوى، حممــد الديــب، وخاطــب املصلــني 
أبن لديــه توجيهــات مــن وزارة الداخليــة اخلاضعــة لســيطرة 
احلوثيــني، قضــت مبنــع رفــع شــعائر صــالة الرتاويــح وقيــام 
الــدروس  ذلــك  يف  مبــا  الصــوت،  مكــربات  عــرب  الليــل 

الدينيــة.

انئب الرئيس اليمي: تركيا تساندان وتقف جبانب شعبنا
الركــن علــي  للفريــق  الرتكيــة تصرحيــات  نقلــت الصحــف 
حمســن صــاحل، انئــب الرئيــس اليمــي، أشــاد فيهــا بـ«دعــم 
ومساندة تركيا للشرعية اليمنية يف خمتلف احملافل الدولية، 
ووقوفهــا إىل جانــب أبنــاء الشــعب اليمــي. صحيفــة »يــي 
شفق« قالت أبن التصرحيات جاءت خالل لقاء السفري 
الرتكــي لــدى اليمــن، َلَونــد ألَــر، يف العاصمــة الســعودية 

الــرايض.
ومــن جانبــه،  جــدد الســفري الرتكــي اإلعــراب عــن دعــم 
بالده لـ«الشــرعية وتنفيذ القرارات الدولية« بشــأن اليمن. 
ــر »حــرص تركيــا علــى أمــن اليمنيــني واســتقرارهم  وأكــد أَل
أبنــاء  معــاانة  وإهنــاء   )...( ســلمي  حــل  إىل  والتوصــل 

الشــعب اليمــي«.

ندوة تركية سعودية تناولت العالقات بني البلدين
اختتمــت يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة ، فعاليــات امللتقــى 
اإلعالمــي الرتكــي الســعودي الــذي اســتمر ليــوم واحــد، 
مبشــاركة عــدد كبــري مــن الدبلوماســيني واإلعالميــني مــن 

البلديــن.
وأثنــاء الــدورة حتــدث حســن مكــي رئيــس حتريــر النشــرة 
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العربيــة ابألانضــول، حــول العالقــات الســعودية الرتكيــة مــن وجهــة نظــر إعالميــة. وقــال مكــي أن  وكالــة “األانضــول الرتكيــة وكالــة 
عامليــة تعــى ابلعــامل العــريب كلــه وتتحمــل الدفــاع عــن القضــااي العربيــة”، مشــريًا إىل أنــه “رمبــا هنــاك هفــوات لكننــا نســعى إلبــراز 

اإلجنــازات العربيــة”.
وأعطــى مكــي مثــااًل علــى ذلــك ابلقــول: “نشــران تقريــرًا عــن الدبلوماســية اهلادئــة للمملكــة العربيــة الســعودية يف قضيــة جزيــرة 

ســقطري اليمنيــة، وتطرقنــا إىل مالمــح هــذه الدبلوماســية وكيــف متكنــت الــرايض مــن إهنــاء األزمــة هنــاك”.

مباحثات مينية تركية حول تعزيز أنقرة دعمها لكهرابء اليمن
كمــا نشــرت وكالــة األانضــول خــرباً تناقلتــه الصحــف الرتكيــة، حــول مباحثــات جــرت بــني وزيــر الكهــرابء والطاقــة اليمــي عبــد هللا 
األكــوع، مــع الســفري الرتكــي لــدى بــالده َلَفنــت أَلَــر. وتطــرق االجتمــاع إىل جوانــب دعــم أنقــرة لليمــن يف جمــال الكهــرابء والطاقــة 

وســبل تعزيزهــا وتطويرهــا.
وجرت اإلشــارة إىل أن وكالة األنباء اليمنية الرمسية “ســبأ”، أكدت أبن الســفري الرتكي ســلم لوزير الكهرابء اليمي، خالل اللقاء 
يف العاصمــة الســعودية الــرايض، رســالة مــن نظــريه الرتكــي بــراءت ألبــريق، تتعلــق ابلتعــاون الثنائــي بــني البلديــن يف جمــال الكهــرابء 
والطاقــة.  وحبــث اللقــاء حاجــة اليمــن للحصــول علــى متويــل تركــي لبعــض املشــاريع العاجلــة يف جمــال الكهــرابء وتذليــل الصعــوابت 

أمــام مراحــل إنشــاء حمطــة الكهــرابء بقــدرة )60 ميجــا واط( يف عــدن )جنــويب( املمولــة مــن دولــة قطــر.

بن دغر والسفري الرتكي يناقشان عالج دفعة جديدة من اجلرحى اليمنيني برتكيا
انقــش رئيــس الــوزراء اليمــي أمحــد عبيــد بــن دغــر، مــع الســفري الرتكــي لــدى بــالده “ليفنــت إيلــر”، إمكانيــة عــالج دفعــة جديــدة 
مــن اجلرحــى اليمنيــني يف املستشــفيات الرتكيــة. جــرى ذلــك خــالل لقائهمــا، اليــوم، ابلعاصمــة الســعودية الــرايض، حبضــور أمــني عــام 

جملــس الــوزراء حســني منصــور، واملتحــدث ابســم احلكومــة اليمنيــة راجــح ابدي”، حبســب وكالــة ســبأ “احلكوميــة”.
وشــكر، بــن دغــر، جهــود احلكومــة الرتكيــة يف معاجلــة اجلرحــى اليمنيــني، إضافــة إىل مــا تقدمــه مــن مســاعدة لتعزيــز أداء القطــاع 
الصحــي يف اليمــن . مــن جانبــه، جــدد الســفري الرتكــي التأكيــد علــى موقــف بــالده الداعــم للشــرعية اليمنيــة وأمــن واســتقرار ووحــدة 

البــالد، واســتعادة الدولــة الشــرعية، لدورهــا ومؤسســاهتا للمضــي حنــو التنميــة والرخــاء.
وأشــار إىل األعمــال اجلاريــة لرتكيــب وجتهيــز املستشــفى امليــداين املقــدم مــن تركيــا يف مدينــة الرتبــة، مبحافظــة تعــز )جنــوب غــرب(، 

واملتوقــع افتتاحــه األســبوع القــادم، واعتــزام أنقــرة اســتمرار تقــدمي الدعــم لليمنيــني يف ظــل الظــروف الصعبــة الــي يعانــون منهــا.



آراء وحتليالت

ايسني أكتاي
يف مقالتــه املنشــورة يف صحيفــة »يــي شــفق«، أشــار الكاتــب إىل أن أنشــطة إيــران املهــددة للســعودية تزعــج تركيــا الــي تدعــم 
الســعودية بشــكل مطلــق يف هــذا الشــأن؛ إذ إن أنقــرة تعــارض بشــدة سياســات التوســع املذهــي الصرحيــة الــي تنتهجهــا إيــران يف 
ســوراي والعــراق واليمــن وتشــعر ابنزعــاج كبــري بســبب هــذه السياســات، ال ســيما وهــي ال تتــورع عــن الشــعور أبن التهديــد الــذي 
يســتهدف الســعودية مــن اجلانــب اإليــراين يعتــرب هتديــدا يســتهدفها هــي أيضــا، خصوصــا وأهنــا حتمــل االجتــاه املذهــي ذاتــه مــع 

الســعودية.

أمحد فارول
يف مقالتــه املنشــورة يف صحيفــة يــي عقــد، تطــرق الكاتــب إىل أســاليب التعذيــب الــي تنتهجهــا دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
مــن خــالل تســليط الضــوء علــى مراكــز التعذيــب الــي قامــت إبنشــائها يف اليمــن، حيــث اعتــرب أن اإلمــارات قامــت إبنشــاء مراكــز 
عســكرية وأماكــن للتعذيــب يف اليمــن، وهــو مــا أثبتــت تقاريــر األمــم املتحــدة، مؤكــداً أبن هــذه القضيــة غابــت عــن املشــهد ابلرغــم 
مــن التغطيــة الــي حــازت عليهــا ســابقاً. وجــاءت مقالــة فــارول عقــب املؤمتــر الــذي عقــده حقوقيــني يف بريطانيــا حــول »التعذيــب يف 

اإلمــارات« حيــث استشــهد ببعــض مداخــالت الصحفــي يف احلملــة الدوليــة للحريــة ابإلمــارات جــو أوديــل.
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أرجان تشتلي أوغلو
يف مقالتــه املنشــورة يف صحيفــة وطــن، قــدم الكاتــب حتليــاًل للسياســة اإليرانيــة يف املنطقــة وأتثــري قــرارات ترامــب، معتــرباً أبنــه أصبــح 
واضحــاً أبن إيــران متكنــت مــن إنشــاء درع واقــي مــن خــالل وكالئهــا يف اليمــن وســوراي ودول اخلليــج ولبنــان، وعليــه فــإن تبعــات 
التدخــل العســكري ضــد إيــران ابلنســبة لرتامــب  تبــدو مكلفــة وقــد تــرتك آاثراً مدمــرة، وعليــه فــإن السياســة األمريكيــة حتــاول مــن 
خــالل العقــوابت االقتصاديــة تغيــري النظــام اإليــراين، وهــو مــا اعتــرب الكاتــب أبن فرصــة حتققــه تبــدو بعيــدة يف املــدى املنظــور وذلــك 

للضمــاانت الدســتورية الــي يتمتــع هبــا النظــام يف إيــران.

ذوالكفل ايل
يف مقالتــه املنشــورة يف صحيفــة »دورغــو خــرب«، ســلط الكاتــب الضــوء علــى األزمــة اإلنســانية الــي يعــاين منهــا اليمــن، مؤكــداً علــى 
أنــه أراد مــن مقالتــه اإلشــارة إىل أزمــة اليمــن ابعتبارهــا ال حتــوز علــى االهتمــام، وأشــار الكاتــب إىل أن اليمــن ميــوت جوعــاً، وذلــك 
بفعــل الصراعــات املســلحة الــي قــادت إىل تدمــري البــالد بصــورة كاملــة، وتطــرق إىل الــدور الســعودي يف اشــتداد األزمــة بســبب 

االســتعمال املفــرط وغــري األخالقــي للقــوة، والــذي أوصــل الشــعب ملرحلــة أصبــح احلصــول فيهــا علــى اخلبــز أمــراً ليــس ابهلــني.

حمرم قونيش
يف مقالتــه املنشــورة يف صحيفــة يــي عقــد، أشــار الكاتــب إىل احتماليــة أن يكــون األمــري الســعودي حممــد بــن ســلمان يف وضــع 
صعــب، بفعــل اهلزميــة الــي تعــرض هلــا يف اليمــن مــن قبــل احلوثيــني، ابإلضافــة لفشــل سياســاته األخــرى جتــاه قطــر وحــزب هللا يف 

لبنــان، وارتفــاع أصــوات املعارضــة جتاهــه يف داخــل الســعودية.




