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الخاطئة يف اليمن



مقدمة
ــي  ــر بشــكل وصفــي تحليل أعــد هــذا التقري
ــم  ــا لفه ــر عمق ــة أكث ــم رؤي ــدف لتقدي يه
اتجاهــات الــرأي التركــي حيــال التطــورات 
ــاد  ــن، باالعتم ــة يف اليم ــية واألمني السياس
الوســائل  ألهــم  ورصــد  دوري  مســح  ىلع 
دقيقــة  ومتابعــة  التركيــة،  اإلعالميــة 
إضافــة  األتــراك،  املســؤولين  لتصريحــات 
ويقــدم  االجتماعــي.  التواصــل  ملواقــع 
التقريــر مــادة مكثفــة لصانــع القــرار، تمكنــه 
لديناميكيــات  واقعيــة  أكثــر  فهــم  مــن 

النخــب  التركــي وآراء  السياســي  املشــهد 
ــن  ــة للفاعلي ــات األيدلوجي ــة واالتجاه التركي
املحلييــن يف تركيــا. كمــا يقــدم التقريــر 
ــه.  ــاول، واتجاهات ــط التن ــا لنم ــا تحليلي عرض
املنشــورة  املــادة  التقريــر ىلع  ويعتمــد 
باللغــة التركيــة، حصــرًا، ولــم ُيدخــل وســائل 
ــة  ــة العربي ــة باللغ ــة الناطق ــالم التركي اإلع
ضمــن نطــاق الرصــد، وذلــك بهــدف تســليط 
ــن الداخــل. الضــوء ىلع املوقــف التركــي م
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أبرز عناوين الصحف التركية يف تداوالتها 
لألحداث االخيرة يف اليمن خالل النصف 
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صحيفــة “ينــي عقــد«: العــام الثامن مــن دوامــة الحســابات االســتراتيجية 
ــة اليمنية لألزم

الوضــع الحالــي يف اليمــن يشــير إلــى أن اليمــن مقســم فعــال إلــى قســم شــمالي وجنوبــي. 
ومــادام هــذا التهديــد بالتقســيم قائمــا فإنــه يجعــل مــن املســتحيل اســتمرار حيــاة النــاس 
ــاد  ــن. فالفس ــرب يف اليم ــتمرار الح ــة الس ــة ودولي ــباب محلي ــاك أس ــي. هن ــكل طبيع بش
ــى تدخــل عســكري مــن قبــل  والحــرب األهليــة التــي تتغــذى ىلع اقتصــاد الحــرب أدت إل

الســعودية )التحالــف العربــي( كطــرف ثالــث يف األزمــة اليمنيــة.
ولكــن مــع عــدم تمكــن الســعودية مــن تحقيــق نجــاح ملحــوظ، بــل ىلع العكــس واجهــت 
ــاء يف األزمــة اليمنيــة خاصــة مــع  مخاطــر أخــرى، وأصبحــت اإلمــارات مــن الفاعليــن األقوي

الدعــم األمريكــي املقــدم لهــا.
ــا.  ــود منه ــراج الجن ــقطرى وإخ ــرة س ــيطرة ىلع جزي ــرًا بالس ــارات مؤخ ــت اإلم ــث قام حي
ــرة  ــون الجزي ــدى ك ــرة امل ــة قصي ــاره ذا أهمي ــن اعتب ــقطرى يمك ــرة س ــتيالء ىلع جزي االس
تقــع ىلع خــط التجــارة يف املحيــط الهنــدي، وهــذه الســيطرة ســتؤثر أو تغيــر مــن البنيــة 
الثقافيــة واالجتماعيــة يف اليمــن. وىلع الصعيــد الديمغــرايف، يبــدو أن إيــران تعمــل بجــد 

ــة يف اليمــن ىلع املــدى الطويــل. ــر البنيــة االجتماعيــة مــن أجــل أن تكــون فعال لتغيي

صحيفة “تايم ترك«: مستقبل العالقات السعودية الباكستانية
ــر أن  ــة قط ــن وأزم ــرب يف اليم ــفت الح ــاًل: “كش ــي قائ ــب اليمن ــل يف الجان ــارت التحلي أش
األزمــات اإلقليميــة، إن كان لهــا مــن حــل قائــم ىلع القــدرات العســكرية، فمــن املســتحيل 
ىلع املحــور اإلماراتي-الســعودي أن يتغلــب بمفــرده ىلع تلــك األزمــات. يف كل مــن قطــر 
واليمــن، كان املحــور اإلماراتي-الســعودي غيــر ناجــح يف تحقيــق نتائــج سياســية لصالحــه 
بالنســبة للمــوارد العســكرية والدبلوماســية واالقتصاديــة يف املنطقــة خاصــة مــع عــدم 
ــن  ــكرية يف هاتي ــاركة العس ــري باملش ــتاني واملص ــب الباكس ــاع الجان ــن اقن ــم م تمكنه
ــة  ــن. باختصــار، ال يمكــن االســتغناء عــن القــدرات العســكرية الباكســتانية املدعوم األزمتي
بالســالح النــووي لتضمــن الســعودية أمنهــا الخــاص وإقامــة نظــام سياســي لصالحهــا يف 

الشــرق األوســط.

العام الثامن من دوامة الحسابات االستراتيجية لألزمة اليمنية4

https://www.yeniakit.com.tr/haber/analiz-yemen-krizi-stratejik-hesaplarin-girdabinda-8-yil-613723.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/analiz-yemen-krizi-stratejik-hesaplarin-girdabinda-8-yil-613723.html
https://www.timeturk.com/analiz-suudi-arabistan-pakistan-iliskilerinin-gelecegi/haber-1042332


صحيفة »ستار«: ما الذي يمكن أن تقدمه تركيا ألجل اليمن؟

نشــرت صحيفــة “ســتار” التركــي مقــااًل للصحفــي اليمنــي، محمــد الرجــوي، تحــدث فيــه عــن 
الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه تركيــا يف إحــالل الســالم يف اليمــن.

وقــال الكاتــب: “إن تركيــا يمكــن لهــا املســاهمة يف إنهــاء الحــرب يف اليمــن وإحالل الســالم 
ــة  ــر يف صــورة اململكــة العربي ــى تدهــور كبي ــل خاشــقجي أدت إل خاصــة أن جريمــة مقت
ــا عــن وســيلة  ــم ككل. وأن الســعودية تبحــث حالي ــم اإلســالمي والعال الســعودية يف العال
جديــدة لتصحيــح صورتهــا. فــإذا نجحــت تركيــا يف إقنــاع اململكــة العربيــة الســعودية أن 
ــة الحــل يف اليمــن.  ــرى بداي تلعــب دورا يف وقــف الحــرب يف اليمــن، حينهــا يمكــن أن ن
ــران، التــي تقــدم الدعــم  ــاع إي ــا أيضــا اقن ــر كايف، فيجــب ىلع تركي ــك، فهــذا غي ومــع ذل

للحوثييــن، بضــرورة إيقــاف الحــرب.
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صحيفــة »ينــي عقــد«: األطفــال يف 
اليمــن.. عظــم وجلــد فقــط

ــة  ــرب األهلي ــتمرار الح ــة إن اس ــت الصحيف قال
يف اليمــن أدى إلــى أزمــة إنســانية تحــول 
ــون مــن املجاعــة  ــن يعان فيهــا األطفــال الذي

ــام. ــد وعظ ــى جل إل
 )IHH( وقــال رئيــس هيئــة اإلغاثــة التركيــة
بولند يلدريم، إن املأســاة اإلنســانية يف اليمن 
أثــرت بشــكل كبير ىلع النســاء واألطفــال، وأن 
الحــرب أدت إلــى اســتمرار الحاجــة إلــى الغــذاء 
يف 56 منطقــة ممــا أدرى إلــى تحــول أجســام 

األطفــال إلــى جلــد وعظــم.

صحيفة »تايم ترك«: األطراف اليمنية تتوصل التفاق يف الحديدة
أعلنــت األمــم املتحــدة أن الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن وافقــوا ىلع إعــادة نشــر قواتهم 
العســكرية مــن مينــاء الحديــدة. وقــال املتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم املتحــدة يف 
بيــان أن اتفــاق وقــف إطــالق النــار الــذي توصلــت إليــه األطــراف يف ســتوكهولم للمــرة 
الرابعــة يف الحديــدة، أحــرز تقدمــا كبيــرا يف إعادة نشــر القــوات العســكرية يف املدينة.
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ــرى  ــض الق ــتولي ىلع بع ــي يس ــش اليمن ــفق«: الجي ــي ش ــة »ين صحيف
ــدة يف صع

ســيطر الجيــش اليمنــي ىلع بعــض القــرى يف جبهــة مــران بمحافظــة صعــدة، املعروفــة 
باســم “معقــل الحوثييــن”.

تايم ترك: إيران تكذب بريطانيا “لم نعد بأي شيء يف اليمن”
ــى  ــي أدل ــات الت ــمي التصريح ــرام قاس ــة به ــة اإليراني ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــى املتح نف
بهــا وزيــر الخارجيــة البريطانــي هانــت بــأن “إيــران قدمــت بعــض الوعــود.” وقــال قاســمي إن 

“إيــران لــم تقــدم أي وعــود ألي دولــة بخصــوص اليمــن”.
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صحيفــة »ينــي عقــد«: اليمــن هــي بوابة 
ــالمي العالم اإلس

اإلغاثــة  منظمــة  رئيــس  عــن  الصحيفــة  قالــت 
التركيــة بولنــت يلــدرم، إن اليمــن تعــد أفقــر دولــة 
يف العالــم اإلســالمي يف اليمــن التــي كانــت تقدم 
ــة  ــي بواب ــن ه ــطين. اليم ــاعدات لفلس ــر املس أكب
إلــى العالــم اإلســالمي. فالنفقــات التــي تذهــب 
ــدس  ــورة والق ــة املن ــة واملدين ــة املكرم ــى مك إل

ــن.” ــى اليم ــا إل ــب أيض تذه

صحيفــة ينــي شــفق: يمكــن أن يبــدأ 
لحظــة أي  االنســحاب يف 

ــى اليمــن  قــال مبعــوث األمــم املتحــدة الخــاص إل
إنــه يمكــن ســحب املقاتليــن  مارتــن غريفيــث 
 24 غضــون  يف  الحكوميــة  والقــوات  الحوثييــن 
ســاعة مــن مينــاء الحديــدة. كمــا اتهمــت الحكومــة 
اليمنيــة مــارك لوكــوك، مســاعد األميــن العــام لألمم 
ــاكات  ــل انته ــانية، بتجاه ــؤون اإلنس ــدة للش املتح

ــانية. ــاعدات اإلنس ــن للمس الحوثيي

تايــم تــرك: اليمــن يتهــم األمــم املتحــدة 
بتجاهــل انتهــاكات الحوثييــن

ــبأ، إن  ــة، س ــمية اليمني ــاء الرس ــة األنب ــرت وكال ذك
وزيــر اإلدارة املحليــة ورئيــس اللجنــة العليــا لإلغاثة، 
عبــد الرقيــب فتــح، يف بيــان لــه، إن مســاعد األمين 
العــام لألمــم املتحدة ومســؤول الشــؤون اإلنســانية 
مــارك لوكــوك، تجاهــل يف كلمتــه عــن اليمــن أمــام 
مجلــس األمــن الدولــي االنتهــاكات والعوائــق التــي 

قــال بهــا الحوثييــن.
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الحكومــة  »قونيــش«:  صحيفــة 
اليمنيــة تتهــم الحوثييــن باحتجــاز 
املســاعدات  مــن  شــاحنة   28

اإلنســانية

ــبأ، أن  ــة، س ــمية اليمني ــة الرس ــرت لوكال ذك
ــا  ــة العلي ــر اإلدارة املحليــة ورئيــس اللجن وزي
لإلغاثــة، عبــد الرقيــب فتــح، اتهــم الحوثييــن 
مســاعدات  تحمــل  شــاحنة   28 باحتجــاز 
إنســانية عنــد مدخــل مدينــة إب، التــي تقــع 

ــن. ــيطرت الحوثيي ــت س تح

ــد اهلل غــول  ــرك: جامعــة عب ــر ت خب
تشــهد احتفاليــة “اليــوم اليمنــي”

ــد  ــة عب ــون يف جامع ــالب اليمني ــم الط نظ
اهلل غــول )AGU( ، احتفاليــة خاصــة بعنــوان 
إلــى  ثقافتهــم  لعــرض  اليمنــي”  “اليــوم 

الطــالب األتــراك والدولييــن اآلخريــن.

ــاك 400  صحيفــة ينــي شــفق: هن
ألــف طفــل ىلع حافــة املــوت يف 

اليمــن
ــرم  ــي، ك ــر الترك ــالل األحم ــس اله ــال رئي ق
تكبــر،  اليمــن  يف  املعانــاة  أن  كينيــك، 
هنــاك.  الجهــود  زيــادة  يجــب  وعليــه 
ــى  ــون شــخص يف اليمــن إل ــاج 18 ملي يحت
ــل ىلع  ــف طف ــاك 400 أل ــاعدة. وهن املس
اليمــن. كمــا تعانــي  حافــة املــوت يف 
3 مالييــن  مــن  أكثــر  نــزوح  مــن  امليــن 
ــا  ــة كم شــخص يحتاجــون للســكن والحماي
يوجــد الكثيــر مــن الجرحــى املحتاجيــن 

للعــالج.
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يتــم  طفــل  تــرك:2700   تايــم 
بالقــوة الحــرب  يف  اشــاركهم 
نقــل موقــع “تايــم تــرك” عــن منظمــة 
طفــل   2700 بهــا  اليمــن  أن  اليونيســف 
قســري.  بشــكل  الحــرب  يف  يشــاركون 
وقالــت املنظمــة يف بيــان لهــا الشــهر 
املاضــي، إن أكثــر مــن 6000 طفــل فقــدوا 

حياتهــم يف اليمــن منــذ عــام 2015.

ــة  ــف األزم ــي: يف منتص ــي ار ت ت
اليمنيــة.. اإلمــارات تعقــد صفقــات 

ــار دوالر ــغ 5.4 ملي ــالح بمبل س

ــرب  ــاء الح ــوات إلنه ــن الدع ــم م ىلع الرغ
ــت  ــلحة، وقع ــع األس ــف بي ــن ووق يف اليم

دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ىلع اتفاقيــة بقيمــة 5.4 مليــار دوالر مــع شــركات دوليــة 
لشــراء األســلحة. وأعلنــت منظمــة العفــو الدوليــة أن اإلمــارات العربيــة املتحدة تقــوم بتوزيع 
أســلحة بقيمــة مليــارات الــدوالرات تــم شــراؤها مــن الغــرب ودول أخــرى إلــى ميليشــيات يف 

اليمــن ارتكبــت جرائــم حــرب دون أن يحاســبها أحــد.
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ــون  ــيقتل 20 ملي ــي س ــعودي األمريك ــار الس ــيا: الحص ــي اس ــة ين صحيف
ــخص ش

نظمــت وقفــة احتجاجيــة أمــام القنصلية الســعودية يف نيويــورك لالعتــراض ىلع الضربات 
ــام  ــرون أم ــع املتظاه ــث تجم ــن. حي ــعودية يف اليم ــوده الس ــذي تق ــف ال ــة للتحال الجوي
ــة الســعودية يف الحــرب  ــدور اململكــة العربي ــن ب ــورك منددي ــة العامــة يف نيوي القنصلي

األهليــة يف اليمــن والدعــم العســكري األمريكــي للمملكــة.

صحيفة يني عقد: يجب ىلع من يدمرون اليمن أن يتحملوا املسؤولية

ــا  ــم بمكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف، صــادق ارســالن: “إن تركي ــا الدائ قــال ممثــل تركي
تــرى أنــه مــن الضــرورة إلعــادة إعمــار وتأهيــل اليمــن، أن يتحمــل مــن يقــوم بتدميــر مرافــق 
البنيــة التحتيــة وإعاقــة وصــول املســاعدات للشــعب اليمنــي بتحمــل املســؤولية حيــال 

ذلــك”.
جــاء ذلــك خــالل حديــث الســفير أرســالن يف مؤتمــر دولــي رفيــع املســتوى نظمتــه األمــم 

املتحــدة وسويســرا والســويد بخصــوص األزمــة اإلنســانية يف اليمــن.
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