
اليمن في الصحافة التركية

المؤسسة العربية للدراسات االستراتيجية



ابرز عناوين  الصحف  الرتكية  يف تناوالهتا لالحداث االخرية يف اليمن خالل النصف االول من فرباير اجلاري

مقــال لكاتــب تركــي  لصحيفــة )تركيــا(: إيــران يف عــام 
الثــورة األربعــن

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-
kemal-inat/606539.aspx

أشار الكاتب كمال عناد يف مقالة له يف صحيفة 
“تركيا” حتت عنوان “إيران يف عام الثورة األربعني” إىل 
دور إيران يف اليمن. حيث يقول الكاتب إن “طهران، 
اليت ضغطت عليها واشنطن، حاولت بناء جدار معاد 

ألمريكا لتشعر أبمان أكثر، ولكن ذلك أوقعها يف 
فخ زاد من عزلتها. بناء ذلك اجلدار جاء عن طريق 

دعمها لعناصر مسلحة غري حكومية يف لبنان وسوراي 
واليمن والعراق والبحرين، حيث يكثر السكان الشيعة، 
ولكن ذلك خلق هلا عدداً كبريا من األعداء يف الشرق 

األوسط.”
واتبع الكاتب: “هذه السياسة جعلت من الُسنة يف تلك 

الدول واخلليج العريب أعداء إليران، مما أعطى الوالايت 
املتحدة حليًفا طبيعًيا يف املنطقة لإلطاحة ابلنظام يف 
طهران. وهبذا يعين أن إيران اضطلعت بدور مماثل ملا 

قام به صدام حسني، يف أواخر الثمانينات والتسعينات، 
حيث جعل من نفسه أكرب عدو ألمريكا يف املنطقة، 

مما أدى إىل ختويف دول املنطقة ودفعها حنو االرمتاء يف 
حضن أمريكا.

وأشار الكاتب إىل أن دعم إيران حلزب هللا يف سوراي 

وتركيزه على قتال اجلماعات السنية، دون العدو احلقيقي، 
أدى إىل التاثري سلبا على صورة إيران يف عيون املواطنني. 
كما أن دعم إيران للجماعات الشيعية كاحلشد الشعيب 

يف العراق وأنصار هللا يف اليمن لعب دورًا يف تدهور صورة 
طهران يف املنطقة.

السالح األمريكي يف أيدي القاعدة وداعش يف اليمن
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/abdnin-silahlari-

el-kaide-ve-deasin-eline-gecti-41044950
https://www.trthaber.com/haber/dunya/abdnin-al-
digi-ve-sattigi-silahlar-simdi-el-kaide-ve-deasin-

elinde-403742.html

https://www.haberturk.com/suudi-ara-
bistan-ve-bae-abd-silahlarini-yemen-de-satiy-

or-2341306 

أعادت العديد من الصحف الرتكية نشر حتقيق »سي إن 
إن« الذي حتدث عن نقل السعودية واإلمارات ألسلحة 
أمريكية الصنع إىل مقاتلني مرتبطني ابلقاعدة وميليشيات 
سلفية متشددة وفصائل أخرى ختوض احلرب يف اليمن. 

كما وجدت األسلحة طريقها إىل أيدي املتمردين 
املدعومني من إيران الذين حياربون التحالف بغية السيطرة 
عن البالد. وكتبت بعض الصحف واملواقع الرتكية عناوين 
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كالتايل:
يت ار يت: السالح األمريكي يف أيدي القاعدة وداعش

حرييت: السالح األمريكي يصل إىل أيدي القاعدة وداعش
خرب ترك: السعودية واإلمارات تبيع السالح األمريكي يف اليمن

أمريكا تقصف املدنين يف اليمن حبجة استهداف القاعدة
http://www.gunes.com/dunya/abd-yemende-el-kaide-bahanesi-ile-sivilleri-vurdu-950767

حتدثت صحيفة “قونيش” الرتكية عن قيام 50 عنصر من القوات اخلاصة األمريكية بعملية يف اليمن 
أسفرت عن مقتل 5 مدنيني مبحافظة البيضاء.  

37 ألف سائح ميين يزورون إسطنبول
/https://www.haberler.com/istanbul-a-arap-ulkelerinden-3-4-milyon-iran-dan-11698545-haberi

حتدث موقع “أخبار” عن أعداد ارتفاع إعداد السياح يف إسطنبول خالل العام 2018 بنسبة 24%، 
حيث زار إسطنبول من الدول العربية 3.4 مليون سائح منهم 37 ألف سائح ميين.

املنظمات اإلنسانية الرتكية تواصل تقدمي املساعدات اإلنسانية لليمن
https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/02/02/idd-

efin-yemene-yardimlari-suruyor
https://www.fotomac.com.tr/trabzonspor/2019/02/01/yemene-for-

mali-destek
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الزالت أخبار تقدمي املساعدات اإلنسانية من قبل املنظمات الرتكية. كما نشرت صحيفة “فوتوماتش” الرايضية خرباً يتحدث عن 
تنظيم العب اندي طرابزون سبور، صامد يشيل، برانجماً جلمع التربعات من جنوم الفريق لدعم اليمن.

صحيفة “صباح” الرتكية: احلياة يف اليمن أصعب من الصعب
https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/yemende-hayat-zordan-daha-zor

تعترب املساعدات اإلنسانية اليت أتيت من تركيا نشرت صحيفة “صباح” الرتكية تقريراً عن الوضع اإلنساين يف منطقة األحرار بوادي 
حضرموت، حتدثت فيه عن دور املنظمات الرتكية يف إيصال املساعدات اإلنسانية إىل تلك املناطق.

وقالت الصحيفة أن املساعدات الرتكية أصبحت هي املتنفس الذي خيفف عن املتضررين من احلرب األهلية يف اليمن، البلد اليت يتزايد 
فيها اجلوع واألوبئة واملخاطر األمنية، وتعترب أفقر دولة يف شبه اجلزيرة العربية.

املغرب تسحب مشاركتها يف قوات التحالف العريب يف اليمن
https://www.yeniakit.com.tr/haber/fasin-yemende-suudi-arabistan-onculugundeki-koalisyondan-cekildigi-iddiasi-605243.

html

حتدثت صحيفة “يين عقد” الرتكية عن سحب احلكومة املغربية مشاركتها يف العمليات العسكرية مع التحالف العريب الذي تقوده 
السعودية يف اليمن.

أتراك اخلارج ينظمون محالت مجع تربعات لصاحل اليمن
https://www.aa.com.tr/en/europe/turkish-women-in-belgium-arrange-aid-cam-

paign-for-yemen/1388940
http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/danimarkadan-uid-yemene-yardim-elini-uzat-

ti-41115513
حتدثت وكالة األانضول عن قيام نساء أتراك عضوات ابحتاد الدميوقراطيني الدويل يف بلجيكا بتنظيم محلة مجع تربعات لصاحل اليمن 

ابلتعاون مع اهلالل األمحر الرتكي، حيث مجعت احلملة ما يقارب 54 ألف دوالر.
كما حتدثت صحيفة “حرييت” الرتكية عن تنظيم نفس املؤسسة حلملة مجع تربعات يف الدمنارك أسفرت عن مجع أكثر من 28 ألف 

يورو.
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صحيفة “قرار” الرتكية: تنفيذ حكم اإلعدام يف ساحة مفتوحة يف اليمن
https://www.karar.com/gundem/yemende-halka-acik-idam-8654?p=3

حتدثت صحيفة “قرار” الرتكية على موقعها االلكرتوين عن قيام السلطات اليمنية بتنفيذ حكم اإلعدام رمًيا ابلرصاص حبق مغتصيب 
وقتلة الطفل حممد البارودي يف اجلرمية املتعارف عليها ابسم “طفل البساتني”.

صحيفة “يين عقد” الرتكية: السعودية ترتاجع خطوة للخلف
https://www.yeniakit.com.tr/haber/suudi-arabistandan-geri-adim-cekildiler-608705.html

حتدثت صحيفة “يين عقد” الرتكية عن انسحاب القوات السعودية من مواقع يف مديرية حوف، مبحافظة املهرة )شرق اليمن(؛ بعد 
يومني من اقتحام القوات السعودية مبىن للسلطات احمللية ابملديرية، وحتويله إىل موقع عسكري جديد.
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