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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



ملخص
أظهــر اإلعــالم الرتكــي  اهتمامــاً بشــكل  مبالــغ فيــه  ابملشــهد اليمــي، وتركــز االهتمــام يف 
االنســانية واالغاثيــة   القضيــة  علــى  األتــراك  والنشــطاء  الكتــاب  ولــدى  اإلعالميــة  األوســاط 
الســيما بعــد خطــاب الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب اوردغــان  الــذي اعلــن ان تركيــا لــن تقــف 
مكتــوف االيــدي جتــاه اليمــن  ودعــا اىل تقــدمي املســاعدات االغاثيــة العاجلــة لليمــن  وعلــى 
اثــر ذلــك اخلطــاب  عممــت رائســة الشــؤون الدينيــة الرتكيــة جلميــع املرافــق الدينيــة مــن مســاجد 
ومجعيــات واوقــاف  جبمــع التربعــات  وتقــدمي الدعــم االنســاين لليمــن  ومل يقتصــر االمــر علــى 
الداخــل الرتكــي  بــل جتــاوز حــدود الدولــة اىل مجيــع اجلاليــات الرتكيــة يف اورواب وامريــكا  حيــث 
افــردت الصحــف الرتكيــة يف  عناويــن صفحاهتــا بشــكل يومــي  للفعاليــات واالنشــطة  لصــاحل 
اليمــن داخــل تركيــا وخارجهــا   وتظهــر املتابعــة التحليليــة والرصــد اإلعالمــي ملضامــني اخلطــاب 
اإلعالمــي الرتكــي ارتفاعــاً ملحوظــاً يف هــذا اجلانــب اضافــة  ارتفــاع حــدة االنتقــاد للــدور 
الســعودي واالمــارايت بشــكل خــاص  يف اليمــن. وميكــن اإلشــارة إىل ذلــك يف عــدة نقــاط: 

تســليط الضــوء علــى الــدور الســعودي ابعتبــاره مســؤواًل عــن تفاقــم األزمــة اإلنســانية يف 	 
اليمــن.

اإلشــارة للــدور اإلمــارايت ابعتبــاره ســلبياً  وابن االمــارات جتــاوزت املهمــة الــي جــآت 	 
مــن اجلهــا وهــي تقــدمي الدعــم للحكومــة اليمنيــة الشــرعية وهنــاك الكثــر مــن عناويــن 
لكتــاب اتــراك ذهبــوا اىل ان االمــارات فتحــت املعســكرات لتدريــب مليشــيات خــارج اطــار 
احلكومــة الشــرعية اضافــة اىل معســكرات االعتقــاالت  للمناوئــني لتواجدهــا  يف جنــوب 
اليمن  دون علم الســلطات الرمسية  اال ان الرتكيز على الســعودية ابلدرجة األوىل. مازال 
متصــدرا لعناويــن الصحــف والتصرحيــات خــاص بعــد مقتــل الصحفــي خاشــقجي  حيــث  
شهدت الصحافة الرتكية والتصرحيات الرمسية  تطورا  يف تصعيد اخلطاب جتاه السعودية 

ابعتبارهــا جــزء  يف تفاقــم احلالــة االنســانية يف اليمــن 
كمــا ال يــزال التعامــل اإلعالمــي الرتكــي  بشــكل عــام مــع احلــدث اليمــي ابعتبــاره أزمــة 	 

إنســانية ابلدرجــة االوىل  أكثــر مــن أي شــيء آخــر. 
و يــرى كثــر مــن الكتــاب )الرديكاليــني  األتــراك( أبن الصــراع الدائــر يف اليمــن ال طائــل 	 

منــه، وهــو خــالف بــني األخــوة، جيــب أن يتوقــف أبي صــورة كانــت. ويذهــب البعــض 
منهــم اىل ابعــد مــن ذلــك معتــربا ان الصــراع يف اليمــن صراعــا طائفيــا  خاصــة عنــد بعــض 
االحــزاب  اجلديــدة علــى الســاحة الرتكيــة ابرزهــا حــزب هــدى  )حــزب هللا ســابقا( وهــو 
مــن كان يتصــدر بعــض االنشــطة  املناوئــة  للتحالــف  وخاصــة اللمملكــة العربيــة الســعودية
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حملة على بعض عناوين  الصحف الرتكية يف تناوالهتا لالحداث االخرية يف اليمن

كلمة وزير اخلارجية،الرتكي شــاوش اجلو يف االجتماع الســنوي لتقييم سياســات وزارة اخلارجية الرتكية للعام 2018 الذي 
اعترب  إن “سياسات دول اخلليج اخلاطئة أدت إىل وفاة نساء وأطفال يف اليمن“.

وقــال الوزيــر: “أقوهلــا وبــكل وضــوح، بســبب السياســات اخلاطئــة لــدول اخلليــج، واخلطــوات اخلاطئــة الــي اختذوهــا منــذ البدايــة 
مث الرتاجع عنها، أدى مع األســف ملوت العديد الناس، منهم نســاء وأطفال، بســبب اجلوع واملرض.”

وأضــاف: “وكمــا نقــوم بدعــم جهــود اجملتمــع الــدويل وغرهــا مــن اجلهــود، دعــوان جمموعــة االتصــال التابعــة ملنظمــة املؤمتــر 
اإلســالمي لالجتمــاع خبصــوص اليمــن، ونتوقــع أن يتــم االجتمــاع خــالل شــهر ينايــر املقبــل يف مدينــة إســطنبول.”

   صحيفة مجهورايت 
   تناولت هجوم قاعدة العند مشرًة  أن ذلك يعترب مؤشراً على استمرار العنف يف اليمن.  

وذكــرت الصحيفــة يف صفحتهــا االوىل أن اهلجــوم ” لعبــة داخــل لعبــة” ،  وأن ذلــك يقــوض جهــود وقــف إطــالق النــار 
يف اليمــن. 

   صحيفة “يين اسيا”  
تناولت على صفحتها األوىل ضرورة إيقاف احلرب الدائرة يف اليمن بشكل فوري.

وقالــت الصحيفــة حتــت عنــوان “أوقفــوا فــوراً احلــرب يف اليمــن” إن مديــر منطقــة الشــرق األوســط مبنظمــة الصليــب األمحــر 
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فابريزيــو كاربــوين، دعــا إىل وقــف فــوري للحــرب يف اليمــن والعمــل مــن أجــل الســالم، مؤكــداً علــى ضــرورة “أن 
نعطــي األولويــة ملصــاحل الشــعب والبلــد”.

ونقلــت الصحيفــة عــن فابريزيــو كاربــوين، الــذي زار مدينــة عــدن اليمنيــة، قولــه “جيــب أن جنلــس علــى طاولــة 
املفاوضــات مــن أجــل ضمــان الســالم. جيــب أن نعطــي األولويــة ملصــاحل الشــعب والبــالد. لذلــك جيــب أن نوقــف 

احلــرب علــى الفــور.”
وأضــاف كاربــوين: “إنــه ملــن احملــزن جــداً رؤيــة طفــل يف الـــ 11 مــن عمــره وهــو ميــوت بســبب إطــالق النــار أو 

رؤيــة أطفــال يعشــون مــع عائالهتــم يف الشــوارع ويتســولون اخلبــز.”
وحتدثــت الصحيفــة عــن دور احلوثيــني يف األزمــة القائمــة يف اليمــن، قائلــة: “دخــل احلوثيــون املدعومــون مــن 
إيــران إىل العاصمــة صنعــاء عــام 2014 هبــدف زايدة هيمنتهــا واحلصــول علــى دور أكــرب يف إدارة البــالد بقــوة 
الســالح. ومــع بــدء التحالــف بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية عمليــات ضــد احلوثيــني يف مــارس 2015، 

ازداد التوتــر يف البــالد.
وأضافــت الصحيفــة أن “احلــرب الــي تســتمر منــذ أربــع ســنوات أضعفــت االقتصــاد والبنيــة التحتيــة يف اليمــن إىل 

مســتوى الدمــار، كمــا وصفــت األمــم املتحــدة )UN( اليمــن أبهنــا تعيــش “أكــرب كارثــة إنســانية يف العــامل”.

4



اهتمت الصحف الرتكية ، بنتائج املشاورات اليمنية يف 
السويد، من خالل تسليط الضوء على بنود االتفاق الذي 

توصلت إليه األطراف .
وقالت صحيفة “يي مسج” حتت عنوان “السالم بعيد 

يف اليمن” إن “املشاورات الي جرت بني احلكومة اليمنية 
واحلوثيني يف السويد خالل الفرتة 12-6 من شهر ديسمرب 

املاضي  مل تسفر عن أي نتائج ملموسة”.
وأضافت الصحيفة: “السالم يف اليمن ليس قريب أبداً. 

فاليمن الذي يعد من أكثر الدول الفقرة يف العامل، يشهد 
مأساة إنسانية غطت كافة البالد، وحيتاج أكثر من 80٪ 

من السكان، أي حوايل 22 مليون شخص، إىل مساعدات 
إنسانية.”

وحتدثت صحيفة “الشرق األوسط” الرتكية عن املشاورات 
اليمنية بنوع من التفاؤل حتت عنوان “تقدم حذر بعملية 

السالم يف اليمن”.
وقالت الصحيفة إن “املشاورات اليمنية الي جرت يف 

السويد هبدف إيقاف احلرب يف اليمن أحرزت تقدماً يف 
بعض العناوين. حيث حاولت احلكومة اليمنية، الي أرادت 

أن حتافظ على أمل إهناء احلرب، االقرتاب من احلوثيني 
بشكل حذر”.

  صحيفة “يين عقد” 
 نقلت حتت عنوان “اتفاقية احلديدة جمرد بداية للسالم 

يف اليمن” تصرحيات األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوتريس، الي قال فيها “إن املفاوضات خبصوص احلديدة 

كانت جمرد بداية، ومازال هناك الكثر من القضااي الي 
جيب التفاوض بشأهنا.”

وذكرت الصحيفة أن غوتريس أكد على أن “األطراف 
فهمت أنه ال يوجد جمال حلل عسكري يف اليمن.”

ويذكر أن الصحافة الرتكية تبدي اهتماماً ملحوظاً ابلشأن 
اليمي، كما أن السفر الرتكي لدى اليمن، سابقا  لفنت 

إيالر، كان حاضراً ضمن جمموعة السفراء الثالثة والعشرين 
املراقبني جللسات املشاورات يف السويد.

كيف غطت الصحف التركية
نتائج المشاورات اليمنية في السويد؟
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   صحيفة “ستار” الرتكية: هل سيحدد األعداء مصري اليمن؟
نشرت صحيفة “ستار” الرتكية تقريراً مفصاًل للكاتب 

واألكادميي الرتكي فيصل كورت، رصد فيه التطورات األخرة 
اجلارية يف اليمن ومستقبل االتفاقات الي متت خالل 

مشاورات السويد.
وقال الكاتب حتت عنوان ” هل سيحدد االعداء مصر 

اليمن؟” إن أهم ما ورد يف جلسة افتتاح املشاورات اليمنية 
يف السويد هو كالم املبعوث األممي مارتن غريفيث الذي قال 
فيه إن “مصر اليمن يكمن يف أيدي أولئك الذين جيلسون 

على الطاولة”.
وقال الكاتب: “ميكن اعتبار هذا التصريح مبثابة دعوة 
للتخلص من نفوذ إيران واململكة العربية السعودية على 
األطراف اليمنية. ولكنه أيضاً كان نقطة مهمة لتحديد 

النقطة الي ميكن الوصول إليها خالل املفاوضات.”
وأضاف: “يعد هذا التصريح مبثابة حتفيز فّعال لألطراف 

املتفاوضة للتخلص من نفوذ إيران واململكة العربية السعودية، 
ولكنه يكشف حقيقة واقعة. وهي حقيقة أن الدول املعنية 

ميكن أن تؤثر على املفاوضات بسبب دورها احلاسم يف 
األزمة اليمنية.”

ونوه الكاتب إىل أن “غريفيث الذي مت تعيينه مبعواثً خاصاً 
يف اليمن يف شهر فرباير 2018، متكن من مجع ممثلني 

حمليني )حركة أنصار هللا وحكومة هادي( كنتيجة لعمله 
الشاق.”

وقال الكاتب أن غريفيث شرح يف مقالته لصحيفة نيويورك 
اتميز، أسباب ضرورة استمرار املفاوضات وحتقيق النتائج 

املتوقعة خاصة يف سياق الكارثة اإلنسانية احلالية.
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  هل تعد مفاوضات ستوكهومل مبثابة عالج؟
وأكــد الكاتــب علــى أن غريفيــث بــدأ عمليــة التفــاوض بــني 
األطــراف املتنازعــة هبــدف إهنــاء املأســاة اإلنســانية. وألجــل 
بــدء املفاوضــات يف جــو إجيــايب، مت االتفــاق بــني األطــراف 
علــى موضــوع تبــادل األســرى، ولكــن “اهلــدف مــن كتابــة 
حماولــة  كان  اتميــز،  نيويــورك  بصحيفــة  مقــااًل  غريفيــث 
جلــذب االهتمــام الــدويل وخلــق ضغــط علــى األطــراف.”

هــو  للمفاوضــات  األول  “اهلــدف  إن  الكاتــب  وقــال 
االتفــاق علــى وقــف دائــم إلطــالق النــار، وتوفــر شــروط 
املطلوبــة،  األماكــن  إىل  اإلنســانية  املســاعدات  إليصــال 
واألهــم مــن ذلــك، إنشــاء خارطــة طريــق لســالم دائــم.”
احلوثيــون  أن  التوقــع  ميكــن  “ال  أنــه  الكاتــب  ويــرى 
ســيتحركون بشــكل مســتقل عن إيران. ولذلك فإن موقف 
إيــران والســعودية/اإلمارات، اللــذان يؤثــران علــى الالعبــني 
احملليــني ســيكون هلمــا أتثــر علــى نتائــج عمليــة التفــاوض.

وأشــار الكاتــب إىل أنــه علــى الرغــم مــن أن األزمــة اليمنيــة 
“تولــد تكاليــف ابهظــة علــى الســعودية واإلمــارات وإيــران، 
ومبــا أن هــذه التكلفــة ال تــزال معقولــة، فإهنــا لــن تتمكــن مــن 
التأثــر ابلشــكل الــكايف لتخفيــف التوتــرات بــني األطــراف 
اليمنيــة. وهــذا يعــي ضــرورة وجــود طــرف آخــر قــد يؤثــر 

علــى موقــف األطــراف اليمنيــة.”
ويعتقــد الكاتــب أن “فــرض ترامــب لعقــوابت علــى إيــران 
والضغــط علــى اململكــة العربيــة الســعودية يف الــرأي العــام 
الــدويل بســبب مقتــل “خاشــقجي” قــد يكــون ســبباً مقنعــاً 
هلــذه الــدول مــن أجــل إجيــاد حــل وســط بشــأن اليمــن. 
وخبــالف ذلــك، حــى لــو أدت املفاوضــات إىل حــل وســط 
تــؤدي  أن  للغايــة  الصعــب  فمــن  احملليــني،  الفاعلــني  بــني 

املفاوضــات إىل ســالم دائــم.”
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