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متابعات إعالمية

سفري اليمن برتكيا: قادرون على حترير احلديدة إذا مل ينسحب احلوثيون
تداولــت عــدة صحــف ومواقــع تركيــة تصرحيــات الســفري  عبــد هللا الســعدي، ونشــرت صحيفــة يــي شــفق، تصرحيــات الســعدي الــي قــال 
فيهــا إن حكومــة بــاده “قــادرة علــى اســتكمال” حتريــر مدينــة احلديــدة )غــرب(، وهــو أمــر “ســهل”، إال أهنــا تنتظــر جهــود األمــم املتحــدة 

إلقنــاع احلوثيــن ابالنســحاب مــن املدينــة. 
جاء ذلك خال لقائه مع صحفين يف إسطنبول، ، ضمن فعالية نظمتها مجعية “بيت اإلعامين العرب يف تركيا”.

وأوضــح: “إن مل ينســحب احلوثيــون مــن احلديــدة والســاحل الغــريب، وفقــا للمبــادرة األمميــة، فاجليــش الوطــي ســيمضي يف حتريــر املدينــة 
ومينائهــا”. 

ولفــت إىل أن ســبب توقــف املعــارك قبــل أســابيع يعــود “إلعطــاء فرصــة إلقنــاع احلوثيــن ابالنســحاب مــن احلديــدة، وإن مل حيصــل فاحلكومــة 
ســتحرر املينــاء واملدينــة”، رافضــا الكشــف عــن النتائــج الــي أمثــرت عنهــا اجلهــود األمميــة.

وكالة األانضول تشري إىل وجود جهود أمريكية لعرقلة معارَك من شأهنا كسر شوكة احلوثين
اســتناًدا إىل مصــادر عســكرية وآراء مراقبــن، أشــار تقريــر يف وكالــة األانضــول إىل وجــود عرقلــة دوليــة، خصوًصــا مــن الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة، للمعــارك الرئيســية الــي مــن شــأهنا كســر شــوكة احلوثيــن يف اليمــن، إثــر اختــال كبــري يف عاقــة “التحالــف العــريب” بقيــادة 

الســعودية مــع واشــنطن.
وأعلنــت القــوات احلكوميــة اليمنيــة، يف 19 يونيــو/ حزيــران املاضــي، الســيطرة علــى مطــار مدينــة احلديــدة )غــرب(، مــا أطلــق توقعــات بســرعة 

اســتعادة بقية املدينة من مجاعة “أنصار هللا” )احلوثين(.
لكــن الزخــم الــذي رافــق عمليــة عســكرية كان متوقعــا أن تســيطر علــى مينــاء احلديــدة االســرتاتيجي خــال أايم، دخــل يف مرحلــة بيــات، إذ 

اصطدمــت العمليــة بـ”فيتــو دويل”، والســيما أمريكــي، منــذ ثاثــن يومــا، بدعــوى عــدم تضــرر املدنيــن.
وحبســب األانضــول، كان حتريــر املينــاء علــى البحــر األمحــر هــو اهلــدف األبــرز للعمليــة، املســنودة مــن التحالــف العــريب، لدحــر احلوثيــن مــن 

آخــر املنافــذ البحريــة، وحرماهنــم مــن أكــر مــورد اقتصــادي يغــذي أنشــطتهم العســكرية.
إال أن اجملتمــع الــدويل وقــف حائــط صــد أمــام تقــدم قرابــة عشــرين ألــف جنــدي، مســنودين بغطــاء جــوي واســع مــن مقاتــات وابرجــات 

التحالــف العــريب، بقيــادة الســعودية املناهضــة للحوثيــن، املتهمــن بتلقــي دعــم إيــراين.

تركيا تؤكد استمرار دعمها للشرعية يف اليمن

أكــد القائــم أبعمــال الســفري الرتكــي لــدى اليمــن تشــن،  موقــف بــاده الداعــم للحكومــة الشــرعية يف اليمــن، واالســتمرار يف تقــدمي 
اليمــي. للشــعب  اإلنســانية  املســاعدات 

كما أوضح موقف تركيا الداعم للحل السياسي بناءأً على املرجعيات االساسية الثاث املتوافق عليها.
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جــاء هــذا، خــال لقــاءه، اليــوم بوكيــل وزارة اخلارجيــة اليمــي 
الرتكيــة  احلكومــة  بتســهيات  جبــاش  ومثــن  جبــاش.  منصــور 
اراضيهــا،  مغــادرة  دون  االقامــة  بتمديــد  اليمنيــة  للجاليــة 

لليمــن. املســتمر  االنســاين  ودعمهــا 
 

اهلــالل األمحــر الرتكــي يواصــل تقــدمي براجمــه اإلغاثيــة 
يف اليمــن 

أعلــن  اهلــال األمحــر الرتكــي، اســتعدادها لتلبيــة احتياجــات 
حمافظــة البيضــاء اليمنيــة، بعــد أن اســتعادت القــوات احلكوميــة 

الســيطرة عليهــا مؤخــرا.
جاء ذلك يف تصريح حممد ســاجنار، املســؤول ابهلال األمحر 
الرتكــي، خــال لقــاءه مــع حمافــظ البيضــاء انصــر الســوادي، 
الرمسيــة  أمــس األحــد، حبســب وكالــة األنبــاء  مبدينــة عــدن، 

اليمنيــة.
حمافظــة  لدعــم  األمحــر  اهلــال  اســتعداد  ســاجنار  وأبــدى 
البيضــاء، وتلبيــة احتياجاهتــا مبــا يتوافــق مــع برامــج وخططــه 

اليمنيــة. اجلمهوريــة  يف  ينفذهــا  الــي 
وينشــط اهلــال األمحــر الرتكــي يف عــدد مــن احملافظــات واملــدن 
واألدويــة  الغذائيــة،  املســاعدات  توزيــع  خــال  مــن  اليمنيــة، 
كالكولــريا،  ابلبــاد،  املتفشــية  األوبئــة  ملواجهــة  واللقاحــات 
إضافــة إىل نقــل عــدد مــن املستشــفيات املتنقلــة مــع طواقمهــا 

الطبيــة إىل مــدن مينيــة.
مينــاء تركــي بديــل حمتمــل لنقــل نفــط اخلليــج إىل الغــرب حــال 

غلــق مضيــق “هرمــز” 
تنــاول تقريــر لوكالــة األانضــول الرتكيــة تداعيــات اهلجــوم الذيــن 
علــى مضيــق  ســعوديتن  نفــط  انقلــي  علــى  احلوثيــون  نّفــذه 
“ابب املنــدب” جنــوب غــرب اليمــن، بعــد أســبوعن مــن 
بغلــق  روحــاين  حســن  اإليــراين  الرئيــس  أطلقهــا  هتديــدات 
مضيــق “هرمــز” الواقــع جنــويب إيــران، حــال فرضــت الــوالايت 

املتحــدة عقــوابت اقتصاديــة علــى طهــران.
النفــط اخلــام مــن  يشــكل املضيَقــان أمهيــة ابلغــة إلمــدادات 
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جهــة، والتجــارة العامليــة مــن جهــة أخــرى، إذ يعــد مضيــق هرمــز النافــذة األفضــل لصــادرات نفــط اخلليــج وإيــران والعــراق إىل العــامل.
وتعــي عرقلــة إمــدادات النفــط اخلــام عــر مضيــق هرمــز، صعــودا يف أســعار النفــط اخلــام الــي تــراوح حاليــا يف نطــاق 74 دوالرا للرميــل، 

وابلتــايل ارتفــاع كلفــة اإلنتــاج الصناعــي عامليــا.
وجــرت اإلشــارة إىل أن أحــد احللــول الشــحيحة لنقــل نفــط اخلليــج إىل الغــرب يف حــال غلــق مضيــق هرمــز، ســيكون عــر العــراق، ومنــه عــر 

خــط أانبيــب مقــام حاليــا طولــه 970 كلــم، ويصــل إىل مينــاء “جيهــان” يف واليــة أضنــة جنــويب تركيــا.



آراء وحتليالت

مامهات علي بيوك كارا 
أشــار األكادميــي الرتكــي إىل تقصــري تركيــا جتــاه اليمــن طيلــة الســنوات املاضيــة، مشــرياً يف ذلــك إىل عاقــات إيــران ابحلوثيــن، حيــث قــال 
يف تغريــدة لــه علــى موقــع تويــرت ” دائمــاً مــا أقــول، لــو أن تركيــا اســتثمرت بنصــف اجلهــد الــذي قامــت بــه إيــران يف عاقتهــا مــع املســلمن 
الزيديــن طيلــة الســنوات املاضيــة ملــا كان احلــال يف اليمــن علــى مــا هــو عليــه اليــوم“ مؤكــداً أبن الزيديــن يف اليمــن هــم أقــرب للســنة منهــم 
إىل الشــيعة، كمــا جــرت اإلشــارة إىل أن التخريــب الــذي قامــت بــه اجملموعــات الســلفية املدعومــة مــن الســعودية  أســهم يف ارمتــاء احلوثيــن 

يف أحضــان إيــران. 

جام كوتشوك 
أشــار الكاتــب الرتكــي يف صحيفــة تركيــا إىل وجــود شــخصيات وجمموعــات تقــوم  بغســل األمــوال ومتــارس أعمــال جتاريــة غــري قانونيــة انطاقــاً 
مــن ديب، وقامــت هــذه اجلهــات بتوســيع أعماهلــا غــري القانونيــة إىل دول مثــل اليمــن، مؤكــداً علــى أن شــخصيات مثــل وائــل عبدالكــرمي 

وأمحــد برقــاوي علــى رأس مــن يديــر هــذه األعمــال. 
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سيف الدين أرول 
أكــد الكاتــب علــى أن السياســة اإليرانيــة يف املنطقــة ابتــت أقــرب مــا يكــون إىل حالــة اإلفــاس، وأن النفــوذ اإليــراين يف اليمــن وســوراي 
والعــراق أظهــر حقيقيــة املطامــع اإليــراين يف املنطقــة، معتــراً أن هــذا النفــوذ يف توصيفــه أقــرب إىل التمــدد اإلمــراييل، وطالــب الكاتــب إيــران 
ابلرتاجــع ســريعاً عــن الفــخ الــذي نصبتــه هلــا أمريــكا يف املنطقــة، حيــث أن املعطيــات تشــري إىل أتزم أمــي مرتقــب ستشــهده إيــران يف ظــل 

الظــرف احلــايل. 

نور الدين مششاك 
أبــدى الكاتــب يف صحيفــة ميــاد امتعاضــاً مــن املوقــف الســعودي حيــال األزمــة اإلنســانية يف اليمــن، مــن خــال تغريــدة لــه يف موقــع تويــرت 
قــال فيهــا ” جيــب أن نعيــد تعريــف اإلســام مــن جديــد، يواجــه املايــن مــن البشــر خطــر املــوت جوعــاً يف اليمــن الــي تقــع جبــوار الســعودية 

حيــث يذبــح مليــوان حــاج ذابئحهــم ســنواًي“ . ويذكــر أن نــص التغريــدة القــى رواجــاً واســعاً لــدى املغرديــن األتــراك. 

كنعان ألباي 
تطــرق الكاتــب يف مقالتــه املنشــورة يف صحيفــة يــي عقــد إىل املوقــف األمريكــي املتشــدد حيــال إيــران، مؤكــداً علــى أن الوجــود العســكري 
اإليــراين يف ســوراي واليمــن أصبــح موضــع ســؤال، وكان الفتــاً إشــارة الكاتــب إىل أن إدارة أوابمــا قامــت متعمــدًة بفتــح الطريــق أمــام النفــوذ 
اإليــراين ضــد تركيــا والســعودية.  ويعــر الكاتــب يف مقالتــه عــن رفضــه لوصــف إيــران ابحلليــف قبــل أن ترتاجــع عــن إراقتهــا لدمــاء املســلمن 

يف ســوراي وتوقفهــا عــن دعــم حــزب العمــال الكردســتاين.

زينب بوزداش 
قالــت املغــردة الرتكيــة بــوزداش أبن أكثــر مــن مثانيــة مليــون ميــي يواجهــون خطــر املــوت جوعــاً، يف الوقــت الــذي تقــوم فيــه الســعودية إبرســال 

املتفجــرات والقنابــل بــداًل مــن الطعــام.




