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اتجاهات الرأي العام واإلعالم التركي
حيال المشهد اليمني 



حــول التقرير

لفهــم اجتاهــات الــرأي  تقريــر وصفــي حتليلــي يهــدف لتقــدمي رؤيــة أكثــر عمقــاً 
الرتكــي حيــال التطــورات السياســية واألمنيــة يف اجلمهوريــة اليمنيــة، ابالعتمــاد علــى 
مســح دوري ورصــد ألهــم الوســائل اإلعالميــة الرتكيــة، ومتابعــة دقيقــة لتصرحيــات 
مــادة  التقريــر  ويقــدم  االجتماعــي.  التواصــل  ملواقــع  إضافــة  األتــراك،  املســؤولني 
مكثفــة لصانــع القــرار، متكنــه مــن فهــم أكثــر واقعــي لديناميــكات املشــهد 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.
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ملخص

وتركــز  اليمــي،  ابملشــهد  ملحوظــاً  اهتمامــاً  الرتكــي  اإلعــالم  أظهــر 
االهتمــام يف األوســاط اإلعالميــة ولــدى الكتــاب والنشــطاء األتــراك 
علــى قضيــة اســتهداف األطفــال واملدنيــني. وتظهــر املتابعــة التحليليــة 
ارتفاعــاً  الرتكــي  اإلعالمــي  اخلطــاب  ملضامــني  اإلعالمــي  والرصــد 
وميكــن  اليمــن.  يف  الســعودي  للــدور  االنتقــاد  حــدة  يف  ملحوظــاً 

اإلشــارة إىل ذلــك يف عــدة نقــاط: 
عــن 	  مســؤواًل  ابعتبــاره  الســعودي  الــدور  علــى  الضــوء  تســليط 

اليمــن. يف  اإلنســانية  األزمــة  تفاقــم 
جــرت اإلشــارة للــدور اإلمــارايت ابعتبــاره ســلبياً ولكــن بصــورة 	 

أقــل مــن الســابق، حيــث جــرى الرتكيــز علــى الســعودية ابلدرجــة 
األوىل. 

ال يــزال التعامــل اإلعالمــي الرتكــي مــع احلــدث اليمــي ابعتبــاره 	 
أزمــة إنســانية أكثــر مــن أي شــيء آخــر. 

يــرى كثــر مــن الكتــاب اإلســالميني األتــراك أبن الصــراع الدائــر 	 
يف اليمــن ال طائــل منــه، وهــو خــالف بــني األخــوة، جيــب أن 

يتوقــف أبي صــورة كانــت.
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 متابعات إعالمية

 مواقع وصحف تركية تتناول تصرحيات لويل العهد السعودي يدعو فيها الستهداف املدنيني
تناولت صحف ومواقع تركية تصرحيات منسوبة لويل العهد السعودي، حممد بن سلمان، يدعو فيها الستهداف األطفال واملدنيني 

 .mynet اليمنيني. وكان من بني اجلهات اإلعالمية اليت تناولت اخلرب، صحيفة مجهورايت وأكشام وقرار وميالد وموقع 
ويف تفاصيل اخلرب الذي نشرته املواقع الرتكية، جرت اإلشارة إىل أن “ابن سلمان” اجتمع مع قادة عسكريني من التحالف 

بعد استهداف “احلديدة” غريب البالد، بداية الشهر اجلاري. وخاطب بن سلمان العسكريني بقوله: “ال تكرتثوا لالنتقادات 
الدولية”، يف إشارة إىل الرفض العاملي للعمليات العسكرية ضد املدنيني يف اليمن، ال سيما الغارات اليت تسفر  عن مقتل 

 األطفال والنساء.
وأضاف “ابن سلمان” يف تصريح اعُترب صادماً: “نريد أن نرتك أثراً كبراً يف وعي األجيال اليمنية، ونريد ألطفاهلم ونسائهم؛ 

بل لرجاهلم، أن يرتعدوا كلما ذُكر اسم السعودية”. وكان الفتاً الصياغة اإلخبارية لعنوان اخلرب يف الصحف الرتكية، حيث اعتربت 
 الصحف التصرحيات وحشية تتجاوز القيم اإلنسانية.

3



احلدث اليمين حيوز على اهتمام الناشطني يف مواقع 
 التواصل االجتماعي 

حتول احلدث اليمي ملادة إعالمية حتوز على اهتمام 
الناشطني يف مواقع التواصل االجتماعي، بني من حياول 
شد االنتباه للواقع اإلنساين يف اليمن، وآخرين يسعون 
النتقاد سياسات احلكومة الرتكية جتاه اململكة العربية 

السعودية، حيث كتب املعارض الرتكي ”إلياس سلمان“ : 
”قامت السعودية ابستهداف عشرات األطفال اليمنيني، 

ومل خيرج عن احلكومة إدانة لقاتل األطفال اليمنيني، يف 
حني سبق وأن جرى إعالن احلداد يف تركيا ملدة 3 أايم 

ملوت ملك السعودية“، وكان الفتاً حجم التفاعل الواسع 
يف موقع تويرت مع الصور اليت تظهر حجم املعاانة يف اليمن. 

كما أن احلساابت املؤيدة للنظام السوري نشطت بصورة 
 ملحوظة يف هذه احلمالت اإلعالمية. 

اإلعالم الرتكي يسلط الضوء على تغريدة ملمثل أمريكي 
 شهري حول اليمن 

أبدت الصحافة الرتكي اهتماماً ملحوظاً ابلتغريدة اليت 
نشرها املمثل األمريكي “جيم كاري”، حيث احتوت 

التغريدة على كاريكاتر جيسد ضحااي االستهداف 
السعودي لطالب مينيني وهم بداخل حافلتهم فيما صاروخ 
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 أمريكي الصنع متوجه حنو حافلتهم.
وعلق املمثل األمريكي، الذي يتابع صفحته 18 مليون شخص، على الكاريكاتر قائاًل “قتل 40 من األطفال األبرايء يف حافلة يف 

 اليمن.حليفنا.صاروخنا. جرميتنا.“ يف إشارة للدعم الذي تقدمه الوالايت املتحدة للسعودية يف حرب التحالف يف اليمن.
 وكانت صحيفة حرايت وستار وتقومي وصباح وميالد من ضمن اجلهات اإلعالمية اليت قامت بتغطية هذا اخلرب. 

 تسليط الضوء على االهتامات املوجهة للسعودية واإلمارات يف تقرير األمم املتحدة
تناولت الصحافة الرتكية تقرير اخلرباء الدوليني واإلقليميني التابع لألمم املتحدة املعي ابليمن، حيث كانت أغلب العناوين اليت نشرهتا 
الصحف واملواقع الرتكية تشر لدور السعودية يف ارتكاب جرائم يف احلرب اجلارية يف اليمن، حيث عنونت صحيفة قونيش خربها ب 

”موقف شديد اللهجة من األمم املتحدة، السعودية ترتكب جرائم حرب يف اليمن“، وبنفس املصطلحات نشرت صحيفة ستار ويي 
 شفق وغرها من اجلهات اإلعالمية اخلرب.

ويف تفاصيل اخلرب، ذكر فريق اخلرباء الدوليني واإلقليميني التابع لألمم املتحدة املعي ابليمن أن أفرادا يف احلكومة اليمنية والتحالف، مبا 
 يف ذلك السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، ويف السلطات الفعلية ارتكبوا أفعاال قد تصل إىل اجلرائم الدولية.

 وخلص تقرير أعده خرباء حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة إىل أن خمتلف أطراف النزاع يف اليمن قد تكون ارتكبت جرائم حرب.
وأوضح التقرير أن القوات احلكومية اليمنية وقوات التحالف بقيادة السعودية واملتمردين احلوثيني مل يبذلوا إال جمهودا حمدودا للحد من 

 سقوط ضحااي من املدنيني.
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آراء وتحليالت

 حتليالت سياسية ومقاالت الرأي 

 نيجاخان ألتشي 
يف مقال نشرته يف صحيفة خرب ترك، عربت الكاتبة عن ابلغ أسفها ملا يتعرض له األطفال يف اليمن، حيث قالت أبن القوات 
السعودية املدعومة أمريكياً قامت بتنفيذ غارة جوية يف مدينة صعدة استهدفت طالابً مينيني. منتقدة بشدة حالة الالمباالة اليت 
حتكم سلوك املتابعني للحالة اليمنية، وهلذه ”اجملزرة“ حتديدا. وأسهبت الكاتبة يف شرح تفاصيل احلادثة، مؤكدًة على أن 40 

طفاًل مينياً مع مدرسيهم كانوا يستقلون ابصاً مدرسياً يف طريق العودة من رحلة ترفيهية. وأضافت الكاتبة أبن الغارة اجلوية متت 
أثناء توقف الباص يف سوق شعيب لشراء بعض املشروابت لألطفال. وعلقت الكاتبة أبن مشاهد احلادث تظهر أبن األطفال 

الذين متزقت أشالئهم كانت أعمارهم بني السادسة واحلادية عشر. الالفت يف املقال حجم النقذ الالذع والشديد للنظام 
احلاكم يف السعودية. ويف هناية املقال، أشارت الكاتبة إىل أن ٢٥٠٠ طفل ميي قتلوا خالل الثالث أعوام املاضية، وذلك يف 

 إطار ما امسته املذحبة املخيفة الدائرة بني السنة واحلوثيني الشيعة، واعتربت الكاتبة أن الظروف تتجه لألسوء يوماً بعد يوم.
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 طه كلنتش 
يف مقالته املنشورة يف صحيفة يي شفق، استفتح الكاتب مقالته بتقدمي تفاصيل حادثة استهداف األطفال يف اليمن، مشراً 
إىل مقتل ما يزيد عن ٥٠ طفاًل وإصابة ما يقارب ١٠٠ آخرين، يف هجوم جوي سعودي أصاب ابصاً مدرسياً يقل أطفااًل 

يف املرحلة االبتدائية.  الكاتب ربط احلادثة مبا امساها حالة الظلم اليت تعم البلدان اإلسالمية، حيث تطرق للقصف الذي 
يتعرض له السوريون يف إدلب وحلب ومحاة، وكذلك ربط احلادثة ابستهداف االحتالل اإلسرائيلي للمدنيني يف قطاع غزة، 

معترباً أن القاسم املشرتك بني هذه اهلجمات هو استهدافها لألبرايء واملدنيني، وأهنا تعترب جمازر بغض النظر عن السياق 
 واألهداف والتربيرات.

 فاروق تشكر 
يف مقالته املنشورة يف صحيفة يي آسيا، يشر الكاتب إىل الواقع الصعب الذي تعاين منه اليمن، حيث أنه ومنذ فرتة طويلة 

ال توجد أخبار جيدة قادمة من تلك البالد، وأشار الكاتب إىل مسؤولية السعودية عن قتل كثر من األبرايء يف اليمن جبانب 
اإلرهابيني. ودعا الكاتب تركيا ودول العامل اإلسالمي لالعرتاض على قتل األبرايء يف اليمن، مستعرضاً حجم الكارثة اإلنسانية 

 اليت يعاين منها اليمن ابالستناد إىل تقارير حقوقية.

 هناد علي أوزجان
يف مقالته املنشورة يف صحيفة ملليت، استعرض الكاتب ما امساها األسباب احلقيقية للحملة األمريكية ضد إيران، مشراً إىل 
أن امريكا تستهدف إضعاف النفوذ اإليراين يف املنطقة خاصة يف اليمن وسوراي ولبنان والعراق وفلسطني. فبالرغم من احلديث 

عن الربانمج النووي اإليراين إال أن ترامب يستهدف ضرب النفوذ اإليراين ومنع النظام من استعمال املوارد اليت متكن من 
 احلصول عليها بفعل ختفيف احلصار سابقاً، حيث أن النظام قام بصرف تلك املوارد على ”التنظيمات اإلرهابية“. 

 كمال أوزترك 
يف مقالته املنشورة يف صحيفة يي شفق، بدأ الكاتب مقالته ابحلديث عن العالقة التارخيية اليت جتمع اليمن واحلديدة ابلدولة 

العثمانية. ومن مث حتدث الكاتب عن بكاء احلديدة، ونقل مشاهد مأسوية ملا حيدث فيها من قصف سعودي، معترباً أن 
 السعودية تقوم ابستهداف املدنيني وأسفرت محلتها اجلوية، مؤخراً، عن ضحااي أغلبهم من األطفال. 

كما أبدى الكاتب استنكاره الشديد للصمت العاملي على الواقع املأسوي يف اليمن، معترباً أن السعودية تفرضاً حصاراً على 
املدنيني هناك. ويف الوقت نفسه حتدث الكاتب عن قيام إيران بدعم جمموعات والسعودية كذلك بدعم جمموعات أخرى يف 
صراع غر معروفة طبيعته أهو صراع مذهيب أم قبلي أم حرب أهلية أم حرب ابلوكالة. ولكن الثابت الوحيد هو أن األطفال 

 ميوتون حتت احلصار يف ظل تفشي األمراض املعدية.
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حتدث الكاتب عن املشهد املعقد يف اليمن وتصارع السعودية وإيران، ولكنه يف الوقت ذاته يشدد على أن القاتل مسلم 
 واملقتول مسلم، وأن اأمريكا ليست مشغولة سوى يف بيع السالح واملتاجرة به.

ويف مقالة أخرى، تطرق الكاتب إىل جهود إيران لتصدير الثورة يف منطقة الشرق األوسط، مستشهداً بتصرحيات أدىل هبا 
مستشار الرئيس اإليراين علي يونسي حول سيطرة الثورة - إيران - على العراق واليمن وسوراي ولبنان. وعلق أوزترك على هذه 
التصرحيات ابعتبارها من أكثر األدلة وضوحاً على سياسة إيران التوسعية واهلوس ابستعمال القوة. وجرت اإلشارة كذلك إىل 

قيام إيران ابستعمال املذهب الشيعي كأداة لسياساهتا يف املنطقة، ما تسبب حبدوث أزمة مع معظم السنة يف املنطقة. ويف 
هناية املقال، أكد الكاتب على ضرورة الوقوف إىل جانب إيران يف وجه العقوابت اإليرانية، مع اإلشارة كذلك إىل ضرورة 

 الوقوف يف وجه فساد النظام اإليراين داخلياً وعدم قدرة الثورة على تلبية طموحات وآمال الشارع اإليراين.

 برهان بوزقيك 
يف مقالته املنشورة يف صحيفة مللي قزتة، يعرب الكاتب عن حنقه الشديد ملا حيصل يف اليمن وافغانستان والعراق وسوراي 

واليمن، معترباً أن املسلمون يقتلون بعضهم بعضاً، مطالباً إايهم ابلوقوف عن هذه الصراعات، مستغرابً من هذا العداء املتبادل 
بتوجيه عبارات للمتصارعني، هل أنتم محقى؟  هل حتولتم إىل زوميب؟ هل فقدمت عقولكم؟ أنتم تقاتلون بعضكم البعض 

واعدائكم يستولون على مقدراتكم وأمالككم. واستكمل الكاتب مقالته ابالستشهاد آبايت ومواعظ دينية تدعو األطراف 
 املتناحرة لوقف القتال وسفك الدماء.

 أوزاي شاندار
يف مقالته املنشورة يف صحيفة ملليت، قدم الكاتب نصاً أشبه ابلراثء نعى فيه األطفال الذين راحوا ضحية قصف سعودي 
لباص مدرسي يف اليمن، وربط الكاتب االستهداف السعودي لألطفال يف اليمن بقصف االحتالل  اإلسرائيلي ألطفال 

فلسطينيني يف غزة قبل ١١ عاماً، حيث أرفق صورة حلقائب مدرسية وزعتها األونروا لألطفال وقد تلطخت بدماء األطفال، 
 واعترب أن احلادثني متشاهبني.

 وقال الكاتب أبن هؤالء األطفال الذين قتلتهم السعودية لن يكربوا، وسيبقوا أطفااًل بنفس العمر الذي قُتلوا فيه. 

 عمر لكاسيز
يف مقالته املنشورة يف صحيفة يي شفق، محل الكاتب إيران والسعودية املسؤولية عن سفك الدماء يف اليمن، معترباً أن 

املذهب ال يعي شيئاً أمام الدماء املراقة. واعترب الكاتب أن احلرب ال ختدم سوى املصاحل األمريكية وال جدوى من اجلدل 
الدائر بني مؤيدي السعودية وإيران حول الصراع يف اليمن. وأشار الكاتب إىل أن من بدأ احلرب هم الشيعة يف اليمن الذين 
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ميثلون ٣٠٪ من سكان اليمن، وأن السنة مبساعدة السعودية سعوا للحفاظ على حقوقهم، ولكن هذا الصراع حتول إىل 
 مذابح مجاعية، مل يسلم منها طفل أو امرأة أو كبر يف السن.

 سيبال إر أصالن 
يف مقالتها املنشورة يف صحيفة ستار، طالبت الكاتبة بتوقف ما امسته خالف األخوة يف اليمن، وذلك يف ظل األخبار السيئة 
جداً القادمة من اليمن، حيث ميوت األطفال جوعاً، وتنتشر املشاهد اليت تظهر أشالء أطفال املدارس. وأشارت الكاتبة إىل 
حضارة اليمن وما متثله من قيمة عالية حبكم قرهبا من مكة. كما نقلت صورة إجيابية عن املواطن اليمي الذي يكن االحرتام 

 لرتكيا. 
 أمحد فارول 

يف مقالته املنشورة يف صحيفة يي عقد، أشار الكاتب إىل استمرار تعرض املدنيني يف اليمن لظلم كبر، يف ظل حرب املصاحل 
القائمة بني األنظمة ”الدكتاتورية“ يف كل من إيران والسعودية، وتطرق الكاتب إىل قيام التحالف بقيادة السعودية ابستهداف 

 ابص لألطفال يف اليمن. معترباً أن السعودية تواصل استهدفها ملنشآت وأهداف مدنية.  

متابعات ميدانية وإعالمية 

 بتمويل تركي.. توزيع حلوم أضاحي على 31 ألف أسرة مينية 
اختتم مشروع توزيع حلوم أضاحي على أكثر من 31 ألف أسرة مينية، يف خمتلف حمافظات البالد، بتمويل من منظمات 

 ومجعيات تركية، وتنفيذ مجعية “اإلصالح االجتماعي” اخلرية )مينية غر حكومية(.
ويف حديث لألانضول، قال “حيىي الدابء”، األمني العام املساعد للجمعية اليمنية، إن املشروع بدأ تنفيذه يف أول أايم عيد 

 األضحى، الثالاثء املاضي، واختتم اليوم اجلمعة.
 وذكر أن عدد العوائل املستفيدة بلغ 31 ألًفا و240، بينها عوائل فقرة وأخرى انزحة أو متضررة من احلرب الدائرة يف البالد.

وأضاف أن وقف الداينة الرتكي قدم 4 آالف و100 رأس غنم، وهيئة اإلغاثة اإلنسانية )İHH( حنو 3 آالف و500 
 رأس، فيما قدمت منظمة “دينيز فينري” 30 عجاًل، ومجعية “صدقات” ثورين ورأسي غنم.

 وكالة “تيكا” الرتكية تعلن عن دعمها للقطاع السمكي يف اليمن 
أعربت وكالة التعاون والتنسيق الرتكية “تيكا”، عن استعدادها لدعم القطاع السمكي وتعويض الصيادين املتضررين يف اليمن 

 جراء احلرب.
وأكد عبد هللا صاري منسق “تيكا” يف اليمن، خالل لقائه وزير الثروة السمكية اليمي فهد كفاين، عن “استعداد الوكالة 

 لدعم القطاع السمكي وتعويض الصيادين املتضررين ابلقوارب واحملركات البحرية ومعدات الصيد“.
وأوضح صاري أنه سيتم التنسيق مع احلكومة اليمنية لتحديد االحتياجات األساسية وامللحة اليت يتم التدخل لدعمها.
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