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ملخص تنفيذي

تناقــش هــذه الدراســة موضــوع المؤسســات اليمنيــة فــي تركيــا ودورهــا فــي دعــم العالقــات اليمنيــة 

جابــة علــى ســؤال بشــاأن مــا هيــة واقــع المؤسســات اليمنيــة  التركيــة، حيــث حاولــت الدراســة اإلإ

ــة العالقــات بيــن اليمــن  ــر وتنمي ــا؟ وكيــف يمكــن لهــا اأن تلعــب اأدواراً فــي تطوي الموجــودة فــي تركي

وتركيــا؟

حــرص الكاتــب مــن خــالل هــذه الدراســة علــى تقييــم واقــع المؤسســات اليمنيــة فــي تركيــا، ورســم 

اســتراتيجية لكيفيــة تفعيــل اأدائهــا. قدمــت الدراســة اســتبياناً إلأصحــاب المؤسســات وعــدد مــن 

النخــب اليمنيــة الموجــودة فــي تركيــا، حيــث شــارك فــي اإلســتبانة 35 شــخصا اأجابــوا علــى اإلأســئلة 

التــي وضعهــا الباحــث لتظهــر النتائــج كمــا يلــي:

حضور خافت للمؤسسات اليمنية وعالقتها مع الجانب التركي.	 

وجــود فرصــة كبيــرة اأمــام المؤسســات اليمنيــة للقيــام بــدور فــي توطيــد العالقــات بيــن اليمــن 	 

وتركيــا.

يلقــي جمهــور المبحوثيــن بالمســؤولية علــى مراكــز الدراســات واإلأبحــاث ومؤسســة الجاليــة 	 

اليمنيــة فــي تركيــا للقيــام بهــذا الــدور.

مقدمة

تلعــب الكيانــات والتجمعــات والمنظمــات -مهمــا كان حجمهــا- اأدواراً فاعلــة داخــل المجتمعــات 

عالميــة، وتســاهم فــي تقويــة ودعــم العالقــات  فــي الجوانــب السياســية واإلجتماعيــة والفكريــة واإلإ

بيــن الشــعوب، ومواجهــة التحديــات والحمــالت المضــادة.

ومهمــا كان حجــم الكيانــات، فاإنهــا تمتلــك قــوى ووســائل حديثــة وفّعالــة تســاعدها فــي لعــب 

اأدوار وطنيــة متــى مــا تــم توظيفهــا بالشــكل المطلــوب. وهــذا مــا يدعونــا اليــوم اإلــى اســتحضار الــدور 

الــذي يمكــن اأن تقــوم بــه المؤسســات اليمنيــة الموجــودة فــي تركيــا -بــكل مكوناتهــا وتنوعهــا- ســواًء 

كانــت مؤسســات اإعالميــة اأو فكريــة اأو اجتماعيــة واقتصاديــة، واســتناداً اإلــى المــوروث الحضــاري 

والتاريخــي الــذي تزخــر بــه اليمــن، يمكــن لهــذه المؤسســات اســتخدامه فــي دعــم العالقــات اليمنيــة 

التركيــة بطريقــة مدروســة وبخطــط واســتراتيجيات محكمــة.

اإّن الــدور الــذي يمكــن اأن تلعبــه المؤسســات اليمنيــة فــي دعــم العالقــات اليمنيــة التركيــة يدعونــا اإلــى 

اإلســتفادة منهــا فــي تحشــيد كل مــا تمتلكــه هــذه المؤسســات مــن اإمكانيــات، وابتــكار دوراً رائــداً 
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فــي رســم الصــورة الحقيقيــة عــن الشــعب اليمنــي وتاريخــه وحضارتــه. ومــن هنــا جــاءت فكــرة هــذه 

اإعــادة بنــاء عالقــة متينــة مــع الشــعب التركــي حكومــًة وشــعباً، خاصــة  الورقــة البحثيــة مــن اأجــل دعــم و

فــي ظــل غيــاب الــدور الرســمي للجمهوريــة اليمنيــة علــى الصعيــد الدبلوماســي، نظــراً لالأوضــاع 

السياســية التــي تعيشــها البــالد فــي الوقــت الحالــي.

اإقامــة  اإننــا علــى ثقــة فــي اأّن مؤسســاتنا الحاليــة الموجــودة فــي تركيــا قــادرة علــى تنظيــم الملتقيــات و

عالميــة، وعقــد الحلقــات  الفعاليــات الفكريــة والسياســية واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة واإلإ

النقاشــية والنــدوات اإلقتصاديــة مــع المؤسســات وقــادة المجتمــع المدنــي التركــي، مــن اأجــل مناقشــة 

قضايــا ومواضيــع ذات اهتمــام مشــترك بيــن البلديــن.

المشكلة البحثية:

عالميــة منهــا والفكريــة  تتمثــل مشــكلة هــذا البحــث فــي اأن العديــد مــن المؤسســات اليمنيــة اإلإ

والخيريــة الموجــودة فــي تركيــا منــذ فتــرة مــن الزمــن، مــا تــزال تــؤدي اأدواراً تقليديــة اأشــبه بتلــك اإلأدوار 

التــي كانــت تقــوم بهــا فــي الداخــل اليمنــي، وهــذا مــا دعانــا للقيــام بهــذه الدراســة للتعــرف علــى واقــع 

مكانيــات التــي تمتلكهــا، والــدور الــذي يمكــن اأن تلعبــه، محاولــًة منــا لرســم  هــذه المؤسســات واإلإ

رؤيــة موضوعيــة مــن شــاأنها تفعيــل اأدوار هــذه المؤسســات وتوجيههــا نحــو اإلتجــاه الصحيــح لخدمــة 

البلديــن لمــا فيــه المصلحــة المشــتركة. وعليــه فــاإّن الســؤال المحــوري الــذي تســعى هــذه الورقــة 

جابــة عليــه يتمثــل فــي التالــي: البحثيــة اإلإ

مــا هــو واقــع المؤسســات اليمنيــة الموجــودة فــي تركيــا؟ وكيــف يمكــن لهــا اأن تلعــب اأدوارًا فــي 

تطويــر وتنميــة العالقــات بيــن اليمــن وتركيــا؟

اأهمية البحث:

تقــدم هــذه الدراســة اإلأولــى مــن نوعهــا تحليــالً عــن واقــع المؤسســات اليمنيــة الموجــودة فــي تركيــا، 

والــدور الــذي يمكــن اأن تلعبــه فــي توطيــد العالقــات اليمنيــة التركيــة.

غيــاب الــدور الرســمي والدبلوماســي للبــالد جعلنــا نفكــر فــي طــرق اإلســتفادة مــن الدبلوماســية 

المختلفــة.  اليمنيــة  بالمؤسســات  المتمثلــة  الشــعبية 

تقييــم اإلأداء الحقيقــي للمؤسســات والمنظمــات اليمنيــة فــي تركيــا، ومحاولــة رســم خارطــة تفعيــل 

جديــدة إلأدوارهــا.
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تقديــم رؤيــة لالســتفادة مــن اإلأدوات المتوفــرة لــدى المؤسســات اليمنيــة فــي دعــم العالقــات بيــن 

اليمــن وتركيــا.

األأهداف العامة للبحث:

اإلقاء الضوء على واقع المؤسسات اليمنية الموجودة حالياً في تركيا.	 

تعزيز دور هذه المؤسسات والمنظمات للقيام بواجبها الوطني.	 

تقديــم رؤيــة علميــة لكيفيــة تفعيــل اأدوات هــذه المؤسســات والمنظمــات للقيــام بدورهــا فــي 	 

دعــم العالقــات بيــن البلديــن.

يجابيــة التــي يمكــن اأن تلعبهــا هــذه المؤسســات فــي دعــم العالقــات 	  تحليــل وتقييــم اإلأثــار اإلإ

بيــن اليمــن وتركيــا.

ــات  ــا وطــرق توظيفهــا فــي دعــم العالق ــة فــي تركي المؤسســات والمنظمــات اليمني

ــة ــة التركي اليمني

فــي ظــل التغييــر الحاصــل فــي السياســات والعالقــات الدوليــة، بــرزت الحاجــة اإلــى ضــرورة توســيع 

النظــرة التحليليــة التــي كانــت تعتبــر فــي الســابق اأن الــدول هــي الفاعــل الوحيــد فــي اإقامــة العالقــات 

وتشــبيك المصالــح، ليظهــر اأّن هنــاك فاعلــون اآخــرون مــن غيــر الــدول، تلعــب اأدواراً مهمــة تتجــاوز 

اأحيانــاً مســتوى التفاعــل الحكومــي الرســمي، ومــن تلــك اإلأدوار مــا تمارســه المؤسســات والقنــوات 

عالميــة والمنظمــات واإلتحــادات غيــر الحكوميــة. اإلإ

ــة التــي  ــا، وخاصــة بعــد نشــوب الحــرب اليمني ــة فــي تركي اإن الحضــور الملفــت للمؤسســات اليمني

اأدت اإلــى خــروج العديــد مــن المؤسســات والجمعيــات والهيئــات مــن اليمــن ليســتقر بهــا المقــام 

فــي الجمهوريــة التركيــة، يحتــم عليهــا -وفــي ظــل ضعــف الــدور الرســمي- القيــام بدورهــا فــي دعــم 

ــة القــوى الناعمــة التــي تمتلكهــا اليمــن فــي الوقــت  ــا، إلأنهــا تعــد بمثاب العالقــات بيــن اليمــن وتركي

الحالــي ســواًء فــي تركيــا اأو خارجهــا. وبالتالــي فــاإّن مشــاركتها فــي توطيــد العالقــات بيــن البلديــن 

يعتبــر عنصــراً رئيســياً مــن عناصــر العمــل التشــاركي، وشــكل مــن اأشــكال الدبلوماســية الشــعبية. 

مــن اإلأهميــة بمــكان اإيجــاد مهــام وبرامــج وخطــط لهــذه المؤسســات لتقــوم بدورهــا المطلــوب فــي 

المســاهمة الفاعلــة فــي هــذا المجــال، فالعالقــات القويــة بيــن الــدول تمثــل انعكاســا لقــوة اأدواتهــا 

وقواهــا ومنظماتهــا الخاصــة منهــا والعامــة.
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المؤسسات والمنظمات اليمنية في تركيا.. الواقع والماأمول

اأوألً: الجالية اليمنية في تركيا

تاأسســت الجاليــة اليمنيــة بتركيــا فــي 12 ســبتمبر/ اأيلــول 2015، بموجــب القانــون التركــي، وتتخــذ مــن 

مدينــة اإســطنبول مقــرا رئيســيا لهــا، تشــكل معظــم اأعضائهــا ممــن قدمــوا اإلــى تركيــا بســبب الظــروف 

اإلســتثنائية فــي اليمــن والتــي شــكلت مصــدر تهديــد حقيقــي لوجودهــم داخــل البــالد. يبلــغ عــدد 

اأبنــاء الجاليــة قرابــة 20000 عشــرون األــف شــخص، مــع ازديــاد ملحــوظ فــي عــدد الوافديــن اإلــى تركيــا 

نتيجــة اإلأوضــاع التــي تعيشــها اليمــن.

دارية في الجالية دائرة العالقات مع الجهات التركية الرسمية واإلأهلية، واأوجدت  وّسعت الهيئة اإلإ

ــة ومجلــس الوجهــاء، ومنظمــات  داري ــة اإلإ ــة قائمــة علــى التعــاون والتكامــل بيــن الهيئ عالقــات متين

المجتمــع المدنــي، ومــن اأبــرز مــا تــم اإنجــازه مــا يلــي:)1(

اللقاء بوزير الخارجية اليمني.	 

اللقاء بوزير الداخلية التركي.	 

اللقاء برئيس مجلس النواب التركي.	 

اللقاء بالسفير التركي لدى اليمن.	 

مقابلة مدير اإدارة الهجرة في اإسطنبول.	 

مقابلة مفتي اإسطنبول ونائبه.	 

مقابلة مدير عام قسم الشرق اإلأوسط في وزارة الخارجية التركية.	 

غاثــة التركيــة 	  زيــارة عــدد مــن المنظمــات التركيــة: علــى راأســها الهــالل اإلأحمــر التركــي وهيئــة اإلإ

.)IHH(

وفــي الجانــب الثقافــي: قامــت الجاليــة بطباعــة كتــاب »شــواهد النهضــة اليمنيــة فــي عصــر الدولــة 

العثمانيــة«.

وفــي الجانــب الرياضــي: دعمــت الجاليــة مشــاركة منتخــب الجاليــة لكــرة القــدم فــي دوري باشــاك 

شــاهير لكــرة القــدم.

دارية 2019 - 2021 1 )( تقرير اأداء الهيئة اإلإ
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وفــي المجــال التعليمــي: قامــت الجاليــة ومــن خــالل الســفارة اليمنيــة بالتواصــل مــع العديــد مــن 

الجهــات الرســمية التركيــة مــن اأجــل اإيجــاد فــرص تعليميــة وتدريبيــة للطــالب اليمنييــن. كمــا وقعــت 

الجاليــة عــدداً مــن اإلتفاقيــات مــع المؤسســات واإلأكاديميــات التركيــة المهتمــة بالتعليــم والتدريــب.

وفــي المجــال الصحــي: تــم عقــد اتفاقيــات مــن خــالل الهــالل اإلأحمــر التركــي مــع 5 مستشــفيات 

خاصــة للحصــول علــى خدمــات صحيــة إلأبنــاء الجاليــة.

نجــازات والعالقــات التــي اســتطاعة الجاليــة خــالل المرحلــة الماضيــة القيــام بهــا  كل تلــك األإ

ــم التعريــف باليمــن  ــة، ومــن ث ــات والمؤسســات التركي ــد العالقــات مــع الهيئ مــن شــانها توطي

اإنســانًا. اأرضــًا و

ثانيًا: القنوات الفضائية اليمنية في تركيا:

قنــاة بلقيــس الفضائيــة: قنــاة فضائيــة وطنيــة سياســية شــبابية بــداأت بثهــا فــي 2014 علــى القمــر . 1

الصناعــي نايــل ســات، واســتمرت بالبــث حتــى 2015، وبعــد دخــول الحوثييــن صنعاء وهجومهم 

ــة اإســطنبول.  ــة التركيــة ليبــداأ بثهــا مــن مدين ــاة اإلــى الجمهوري ــاة، انتقلــت القن علــى مقــرات القن

خباريــة، والتقاريــر المتنوعــة. )2( تقــدم القنــاة مجموعــة مــن النشــرات والبرامــج اإلإ

قناة يمن شباب الفضائية: قناة فضائية شبابية مستقلة تبث على مدار النايل سات، تم اإنشاؤها . 2

له صالح.  في ديسمبر 2011 م اإثر قيام الثورة الشبابية واإلحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبد ال�

وبعــد قيــام الحوثييــن باقتحــام مقــر القنــاة فــي صنعــاء، وقصــف مقــر اآخــر لهــا فــي تعــز، واعتقــال 

عــدد مــن الموظفيــن، ومالحقــة اآخريــن، اضطــرت القنــاة اإلــى اقفــال مكاتبهــا، وتوقيــف نشــاطها 

فــي البــالد، وفتــح اســتوديوهات لهــا فــي اإلأردن واســطنبول، لتبــداأ القنــاة مســارا اآخــر، يتعلــق 

بتســليط الضــوء اأكثــر علــى دعــم المقاومــة الشــعبية والســلطة الشــرعية ضــد الحوثييــن، وتتحــول 

توجهــات القنــاة وطبيعــة برامجهــا اإلــى برامــج سياســية وتغطيــات اإخباريــة لمجريــات اإلوضــاع 

خباريــة والتقنيــة والتوعويــة والترفيهيــة،  نســانية فــي البــالد. تقــدم القنــاة البرامــج اإلإ السياســية واإلإ

كمــا تقــوم القنــاة باإنتــاج المسلســالت الدراميــة والبرامــج ذات الكلفــة العاليــة. )3(

قنــاة المهريــة الفضائيــة: قنــاة متنوعــة تتنــاول قضايــا اليمــن انطالقــاً مــن زاويــة الشــرق، المهــرة . 3

وســقطرى، ومنهــا اإلــى كل ربــوع اليمــن.

خبارية لالأزمة الحالية- دراسة استطالعية، المؤسسة العربية للدراسات  له عبد المؤمن التميمي، )2020(، الفضائيات اليمنية ودورها في التغطية اإلإ 2 )( عبد ال�
اإلستراتيجية، اإسطنبول، ص69

https://ar.wikipedia.org )( 3/ تم اإلطالع في 2021-12-30
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اآذار  مــارس/   20 مدينة اإســطنبول التركية في  مــن  المهريــة  لقنــاة  الرســمي  البــث  انطلــق 

القنــاة  تحمــل  كمــا  مراســلين،  شــبكة  خــالل  مــن  اليمــن  محافظــات  القنــاة  2020، وتغطــي 

اليمنــي.  الوطنــي  من النشــيد  شــطر  اآخــر  وهــو  وصيــا«،  اأرضــي  علــى  الدنيــا  تــرى  »لــن   شــعار 

وتهتــم القنــاة برفــع الوعــي الوطنــي، والــَذوِد عــن المكتســباِت الوطنيــة، وحراســِة الســيادِة والقــراِر 

اليمنــي، مــع تعاظــِم اإلأَخطــاِر التــي تهــدد كيــان الدولــة اليمنيــة والتحديــات المحدقــة بالنســيِج 

اإلجتماعــِي وتعــرُّض المخــزوِن الثقافــيِّ والتــراث المــاديِّ والالمــاديِّ لمخاطــر التجريــف. تنحــاز 

القنــاة فــي خطِّهــا التحريــريِّ ومحتواهــا البرامجــيِّ اإلــى اليمــن اإنســاناً واأرضــاً ملتزمــًة بمعاييــر المهنيــة 

الصحفيــة. )4( 

عالمية والماأمول منها: واقع القنوات األإ

بالنظــر لمواقــع القنــوات الســابقة علــى اإلنترنــت، نالحــظ غيــاب الرؤيــة البصريــة عنــد بعــض هــذه 

القنــوات والمتمثــل بالرؤيــة والرســالة واإلأهــداف، حتــى نســتطيع مــن خاللهــا معرفــة مــا اإذا كان لهــذه 

القنــوات اأي اهتمامــات اإعالميــة بالجانــب التركــي، كمــا اأّن مواقــع القنــوات اأتــت باللغــة العربيــة فقــط 

وليــس هنــاك اأي لغــات اأخــرى، ممــا يعنــي اأّن القنــوات تخاطــب جمهــوراً محــدداً، دون اأن يكــون 

لديهــا اأي رؤيــة اأو هــدف لمخاطبــة الجمهــور التركــي واطالعــه علــى مــا يــدور فــي الســاحة اليمنيــة.

عالمي  اإّن المتتبع لواقع القنوات الفضائية السابقة يجد اأنها بالرغم من ممارسة عملها ونشاطها اإلإ

عالميــة، وفــق الواقــع الجديــد الــذي تمــر بــه  مــن اإلأراضــي التركيــة، اإإلّ اأنهــا لــم تغيــر فــي اأجندتهــا اإلإ

ــة للمتابــع والمشــاهد التركــي  ــام بتســويق اإلأزمــة اليمني هــذه القنــوات، حيــث كان ينتظــر منهــا القي

والــذي يظهــر اأنــه مغيــب تمامــاً عمــا يــدور فــي الداخــل اليمنــي. كمــا اأّن الجميــع كان يعــول علــى 

هــذه القنــوات اأن تقــوم بــدور القــوى الناعمــة فــي تدعيــم العالقــات اليمنيــة التركيــة. 

عالميــة وخاصــًة المرئيــة منهــا تلعــب دوراً كبيــراً فــي تمثيــل اإلأوطــان، وتنفيــذ اأهــداف  فالوســائل اإلإ

ومصالح البالد خارجياً، وهي المصدر اإلأساسي للمعلومات التي يستقي منها القادة والسياسيين 

والدبلوماســيين، كمــا اأنهــا الوســائل اإلأكثــر فاعليــة القــادرة علــى نقــل العــادات والقيــم ومــد جســور 

التواصــل مــع اإلأخريــن، وهــي نبــض الجمهــور تجــاه اإلأخريــن.

ــام  ــا فــي القي عالمــي اليمنــي فــي تركي ــرا علــى الحضــور اإلإ مــن شــاأننا جميعــاً كيمنييــن التعويــل كثي

باإيصــال قضايــا اليمــن وهمومــه اإلــى اإلآخريــن، وخاصــة اإلــى المجتمــع التركــي، وفــي الوقــت نفســه 

نشــر المــوروث الثقافــي والحضــاري لليمــن، وتشــكيل انطباعــات وصــورة ذهنيــة جيــدة عن اليمنيين.

https://www.aa.com.tr/ar ،4 )( مبارك محمد، لمناهضة اإلأجندة الخارجية، انطالق قناة المهرية اليمنية
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ومن هنا فيؤمل من القنوات القيام بما يلي:

تقديم مادة معلوماتية عن كل ما يجري في الداخل اليمني، للقادة والسياسيين والدبلوماسيين.	 

صناعــة مــادة اإعالميــة مؤثــرة عــن اليمــن واليمنييــن، بمــا يعــزز العالقــات والتعــاون بيــن اليمــن 	 

وتركيــا.

تنفيــذ برامــج باللغــة التركيــة إل يصــال صــوت اليمنييــن وقضيتهــم اإلــى الشــعب التركــي ووســائله 	 

ــة. عالمي اإلإ

عمــل روابــط علــى المواقــع اإللكترونيــة لهــذه القنــوات باللغــة التركيــة لكــي تكــون اأحــد مصــادر 	 

عالميــة منهــا اإلأخبــار والمعلومــات. فقد اأكدت الدراســات  المعلومــات التــي تســتقى الوســائل اإلإ

عــالم يمثــل المصــدر اإلأساســي للمعلومــات للقــادة والسياســيين والدبلوماســيين، وكل مــن  اأن اإلإ

لهــم صلــة بالعمليــة السياســية. )5(

تصحيــح اإلأخبــار المضللــة، واإلأحــداث الكاذبــة التــي تنقــل عــن اليمــن وقضيتهــم للشــعب 	 

التركــي.

دراك لــدى اليمنييــن وخاصــًة المقيميــن فــي تركيــا للتصــدي إلأي عوامــل 	  زيــادة حالــة الوعــي واإلإ

خارجيــة مــن شــاأنها تغييبهــم عــن قضيتهــم الوطنيــة.

تقديم مواد ترويجية للتراث اليمني ومعالمه الثقافية والتاريخية والسياحية باللغة التركية.	 

ثالثًا: مراكز األأبحاث والدراسات األستراتيجية:

المؤسسة العربية للدراسات األستراتيجية:

مؤسســة بحثيــة فكريــة مســتقلة تعمــل علــى تقديــم دراســات متصلــة بقضايــا اليمــن والعالــم العربــي 

العلــوم اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة  فــي  والــرؤى اإلســتراتيجية  اإلأبحــاث  مــن خــالل  قليــم  اإلإ ودول 

عالميــة النظريــة منهــا والتطبيقيــة. والسياســية واإلإ

تاأسســت المؤسســة عــام 2015 بوصفهــا مؤسســة عربيــة مقرهــا اإســطنبول. قدمــت المؤسســة منــذ 

تاأسيســها العديــد مــن الدراســات واإلأبحــاث والتقاريــر، وعقــدت العديــد مــن النــدوات وحلقــات 

النقاش من خالل مجموعة من الباحثين المتميزين اليمنيين والعرب الذين تســتضيفهم المؤسســة 

وتُــوٍكل اإليهــم اإنجــاز الدراســات والمشــاريع البحثيــة. )6(

5 )( اإياد خلف عمر الكعود، )2016(، استراتيجية القوة الناعمة ودورها في تنفيذ اأهداف السياسة الخارجية اإلأمريكية في المنطقة العربية، رسالة ماجستير في العلوم 
السياسية، جامعة الشرق اإلأوسط، اإلأردن، ص67

/https://asamcenter.com )( 6
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المتخصصيــن  بيــن  الثقافــي  والتشــابك  التواصــل  مــن  نــوع  اإيجــاد  اإلــى  المؤسســة  تســعى  كمــا 

نســانية، وربــط انتاجاتهــم الفكريــة بقضايــا المنطقــة، مســتلهمين كل  والمفكريــن فــي العلــوم اإلإ

المؤسســة. اأهــداف ورؤى  مــن  ذلــك 

وتتلخــص اأعمــال المؤسســة العربيــة للدراســات اإلســتراتيجية والعالقــات المشــتركة مــع المؤسســات 

التركيــة بالتالــي:)7(

عقد ندوات تعريفية لتوضيح ما يجري في اليمن مع مؤسسة SETA وORSAM وغيرها.	 

عقد لقاءات مع شخصيات سياسية تركية.	 

عقد لقاءات مع اإعالميين اأتراك.	 

ــر ُكتــاب ومحلليــن سياســيين فــي الشــاأن اليمنــي 	  التعــاون مــع مؤسســة SETA وORSAM لتوفي

ــة(. ــة التابعــة للمؤسســات التركي ــة، المواقــع اإللكتروني ــة رؤي )مجل

صدار كتب تتحدث عن اليمن كمؤسسة ORSAM )العالقات 	  التعاون مع مؤسسات تركية إلإ

التركية الخليجية2021-(.

الدفع بعدد من الكتّاب اليمنيين المتعاونين مع المؤسسة للكتابة في الصحافة التركية.	 

استضافة شخصيات سياسية ورسمية في اأنشطة المؤسسة للحديث عن اليمن.	 

استضافة كتاب ومحللين اأتراك في اأنشطة المؤسسة للحديث عن اليمن.	 

المســاهمة فــي تنظيــم الفعاليــات التركيــة التــي تتحــدث عــن اليمــن )مؤتمــر التاريــخ اليمنــي 	 

نموذجــاً(. العثمانــي 

حضــور ممثــل عــن المؤسســة فــي اإلأنشــطة التــي تقيمهــا مراكــز الدراســات التركيــة )نــدوات 	 

وغيرهــا(. ولقــاءات 

توزيع اصدارات المؤسسة لمراكز الدراسات التركية.	 

المساهمة في التشبيك وبناء العالقات بين المؤسسات اليمنية والتركية المختلفة.	 

7 )( حديث مع اإلأستاذ/ محمد الرجوي المدير التنفيذ للمؤسسة العربية للدراسات بتاريخ 2022-1-10
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مركز المخا للدراسات األستراتيجية:

انطالقــاً مــن الرغبــة فــي اإدراك وفهــم ديناميــكات المشــهد اليمنــي بتعقيداتــه ومســاراته المختلفــة، 

ــة  ســتراتيجيَّة فــي مدينــة اإســطنبول كمؤسســة بحثيَّ راســات اإلإ جــاءت فكــرة تاأســيس مركــز المخــا للدِّ

واإلأفــكار، ذات  والــرُّؤى  راســات  الدِّ م  وتُقــدِّ ــة،  والفكريََّ العلميَّــة  والكفــاءات  الخبــرات  تســتوعب 

ــاأن اليمنــي، ومــا يرتبــط بــه مــن تفاعــالت اإقليميــة ودوليــة. لــة بالشَّ الصِّ

يعــد المركــز مؤسســة بحثيــة مســتقلة تاأسســت عــام 2021، تســعى لتقديــم رؤى وحلــول تدعــم ُصنَّــاع 

ــة، واإلجتماعيَّــة، مــن خــالل تنفيــذ  ياســيَّة، واإلقتصاديََّ اأي، حــول قضايــا اليمــن السِّ القــرار وقــادة الــرَّ

راســات والبحــوث ذات المصداقيَّــة، والمهنيَّــة العاليــة، عبــر فريــق متميِّــز مــن الخبراء والباحثين)8( الدِّ

عالمية: مؤسسة يني يمن األإ

مؤسســة يمنيــة اإعالميــة مســتقلة غيــر ربحيــة مقرهــا اإســطنبول. تهتــم بالشــاأن اليمنــي مــن خــالل 

والدراســات  نســاني،  واإلإ عالمــي  واإلإ الفنــي  والتدريــب  والتاأهيــل  التحليلــي  خبــاري  اإلإ نتــاج  اإلإ

واإلنجليزيــة. والتركيــة  العربيــة  لغــات؛  ثــالث  باســتخدام  عالميــة  اإلإ والبحــوث 

عالميــة المؤسســة اليمنيــة الوحيــدة فــي تركيــا التي اتخذت لنفســها  تــكاد تكــون مؤسســة ينــي يمــن اإلإ

خطــاً مميــزاً عــن بقيــة المؤسســات، فــي اأن تكــون مركــزاً للمعلومــات اليمنيــة والتركيــة، وتخــدم القــارئ 

والمتابــع مــن كال البلديــن، كــون موقــع المؤسســة يوجــد فيــه ثــالث لغــات )هــي العربيــة والتركيــة 

واإلنجليزيــة(، كمــا اأّن المؤسســة كانــت حريصــة منــذ الوهلــة اإلأولــى لعملهــا علــى:)9(

انشاء منصة اخبارية متكاملة )موقع اليكتروني- وصفحات على وسائل التواصل اإلجتماعي( 	 

باللغــة التركيــة منــذ عــام 2017 حتــى اليــوم موجهــه لالأتــراك حــول اليمــن، يــزور الصفحــة اإلآإلف 

عالمييــن والمتابعيــن اإلأتــراك يوميــا. مــن اإلإ

انشــاء نافــذة فــي الموقــع العربــي باســم )عيــن علــى تركيــا( ترصــد اأهــم اإلنجــازات السياســية 	 

واإلقتصاديــة والعســكرية فــي تركيــا.

 نشــر اأكثــر مــن عشــر بحوثــات سياســية وتقديــر موقــف عــن اليمــن باللغــة التركيــة وارســالها إلهــم 	 

عالميــة والسياســية. المراكــز البحثيــة التركيــة والشــخصيات اإلإ

بعنــوان: 	  دبلــوم  لــكل  لمــدة شــهرين   YTB مــع  بالشــراكة  اليمنييــن  للطــالب  دبلوميــن  اقامــة 

https://mokhacenter.org/home.html?l=a,0,3,c,1 )( 8

9 )(حديث  مع اإلأستاذ/ صالح الجبري مدير عام المؤسسة بتاريخ 2022-1-6
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عالمــي القيــادي المحتــرف - والثانــي بعنــوان تاأهيــل القيــادات الطالبيــة( لجميــع رؤســاء  )اإلإ

واأتــراك. اإلتحــادات لمدربيــن يمنييــن وعــرب 

ــة مــن 	  ــان( بحضــور نخب اقامــة ثــالث نــدوات مشــتركة مــع مركــز )الســيتا ومعهــد اوراســام التركي

اإلعالمييــن المهتميــن العــرب واإلتــراك.

 اقامــة اأكثــر مــن عشــر دورات اإعالميــة احترافيــة حضورايــا والكترونيــا بالتعــاون مــع وكالة اإلناضول 	 

ــة الوحيــدة التــي يتــم اإلتصــال بهــا  عالمي و TIKA واأصبحــت »مؤسســة ينــي يمــن« الجهــة اإلإ

لترشــيح اإعالمييــن يمنييــن لحضــور الــدورات مــن داخــل تركيــا وخارجهــا.

 اأجرى رئيس المؤسسة لقاءين صحفيين مع صحيفتين تركيتين عن اليمن.	 

 انشاء قناة يوتيوب باللغة التركية.	 

 نشر  40 فيديو عن اليمن سياحيا وانسانيا وتراثيا.	 

زيــارة 30 قنــاة فضائيــة وجهــات حكوميــة وبحثيــة تريكــة للتعريــف بالقضيــة اليمنيــة ودور اإلعــالم 	 

وصنــاع القــرار التركــي فيهــا.

اإعالمية واجتماعية تركية للتعريف باليمن.	  زيارة 40 شخصية سياسية و

 شاركت المؤسسة بغرس 100 شجرة في انطاليا بعد حرائق الغابات.	 

رابعًا: الجمعيات والوقفيات:

فــي دعــم العالقــات بيــن الــدول وخدمــة  تلعــب الجمعيــات والمنظمــات والوقفيــات دوراً كبيــراً 

الشــعوب، كمــا تســاهم فــي حــل العديــد مــن المشــاكل، ويــزداد دورهــا اأهميــًة فــي فتــرات الحــروب 

والصراعــات واإلأزمــات، فهــي القنطــرة التــي يعبــر الجميــع مــن خاللهــا اإلــى بــر اإلأمــان إلســيما عنــد 

غيــاب الــدور المؤسســي للدولــة.

وإل شــك فــي اأّن مؤسســاتنا ومنظماتنــا العاملــة فــي تركيــا تســتوعب هــذا اإلأمــر، وبالتالــي فهــي تقــوم 

بهــذا الــدور الــذي يمكــن اأن نطلــق عليــه بالدبلوماســية الشــعبية بيــن البلديــن، اإضافــًة اإلــى اأّن اأدوارهــا 

الرئيســية التــي اأُسســت مــن اأجلــه.

ــة، مقرهــا . 	 جمعيــة الصداقــة والتعــاون اليمنيــة: منظمــة مجتمــع مدنــي، مســتقلة، غيــر ربحي

الرئيســي مدينــة اإســطنبول، تاأسســت فــي 14 فبرايــر/ شــباط 2014، كاأول جمعيــة يمنيــة فــي 

دارة العامــة  تركيــا، وتــزاول عملهــا بترخيــص رقــم )2349(، صــادر مــن مديريــة الجمعيــات بــاإلإ

لمحافظــة اإســطنبول – تركيــا.
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تهتــم الجمعيــة ببنــاء اإلنســان وتمكينــه، بمــا يحقــق اإلأثــر المســتدام فــي المجتمــع، بــكل كفــاءة 

اإقليمية،  وفاعليــة، وفــق اأنظمــة الجــودة والتميــز العالميــة. حاصلــة علــى اعتــراف مــن جهــات رســمية و

قليميــة والدوليــة. )10( ولهــا العديــد مــن الشــراكات اإلإ

قامــت الجمعيــة خــالل الفتــرة الماضيــة بعــدة زيــارات ولقــاءات وعقــدت مجموعــة مــن ورش العمــل 

ــة مــن  ــة والفيلمي ــة باإنتــاج مجموعــة مــن اإلأعمــال المرئي مــع الجانــب التركــي. كمــا قامــت الجمعي

اأجــل تعزيــز العالقــات البينيــة بيــن البلديــن منهــا علــى ســبيل المثــال:)11(

فيلم اليمن وتركيا: صداقة قديمة وعالقة متينة.	 

نساني في اليمن.	  الوضع اإلإ

نحن اليمانيون: عنوان حضارة وسفراء قيم 1 – 2 	 

التواصل مع الجامعات التركية لتسهيل قبول الطالب اليمنيين.	 

اقامة مساكن طالبية. 	 

يجــاد . 	 وقــف اأويــس القرنــي: يعــد الوقــف مبــادرة وقفيــة تشــاركية لــكل يمنــي ومحــب لليمــن، إلإ

اأكبــر وقــف نوعــي فــي تاريــخ اليمــن بمســاهمة اليمنييــن واتاحــة الفرصــة لتثميــر اأمــوال الوقــف 

ــه بمجــاإلت اإلســتثمار المتنوعــة فــي جميــع البلــدان، لضمــان اســتدامة الوقــف وتنميــة  واأصول

مــوارده، وليعــود َرْيُعــه علــى برامــج ومســارات النهــوض الحضــاري فــي اليمــن.

ــون  ــح الترخيــص بتاريــخ 27 مــارس 2017 وفــق قان ــة، وُمِن ــة اإســطنبول التركي تاأســس الوقــف فــي مدين

الوقــف التركــي الــذي ُيعــد مــن اأقــوى قوانيــن الوقــف فــي العالــم. )12(    

قام الوقف بعقد العديد من اإلتفاقيات والشراكات مع الجانب التركي منها:)13(

بروتكــول شــراكة مــع هيئــة المنــح التركيــة )YTB( لتنفيــذ برنامــج رواد اليمــن لتاأهيــل الطــالب 	 

المتفوقيــن والموهوبيــن والمتميزيــن دراســياً مــن اأبنــاء اليمــن فــي الجامعــات التركيــة، يوجــد حاليــاً 

ضمــن البرنامــج اأكثــر مــن 50 طالــب وطالبــة يدرســون فــي مختلــف الجامعــات التركيــة.

اتفاقيــة شــراكة مــع الهــالل اإلأحمــر التركــي، يقــدم الوقــف مــن خاللهــا اإلستشــارة للهــالل 	 

غاثيــة فــي اليمــن، واأقتــرح الجهــات اليمنيــة  اإلأحمــر فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المشــاريع التنمويــة واإلإ

/https://yemenddd.org )( 10

11 ) ( حديث مع الدكتور/ اأحمد العقبى بتاريخ 2022-1-6

/https://veysvakfi.org )( 12

عالم بتاريخ 2022-1-17 ستاذ/ عليان  مدير عام العالقات العامة واإلإ 13 )( حديث مع اإلأ
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مــن الجمعيــات والمنظمــات اليمنيــة المنفــذة.

 تقديــم اإلستشــارات للجمعيــات والجهــات التركيــة التــي ترغــب فــي تنفيــذ مشــاريع اإغاثيــة 	 

وتنمويــة فــي اليمــن، والتنســيق بينهــا وبينــا الجمعيــات اليمنيــة المنفــذة للمشــاريع.

يمتلك الوقف اأصول ومشاريع استثمارية عقارية وزراعية في مجال زيت الزيتون 	 

تولــى الوقــف بالشــراكة مــع الجاليــة اليمنيــة طباعــة كتــاب )شــواهد النهضــة اليمنيــة فــي العهــد 	 

العثمانــي(.

 تنفيــذ العديــد مــن الزيــارات للجهــات التركيــة الحكوميــة والخاصــة والجمعيــات واإلأوقــاف 	 

وتعريفيهــم بوقــف اأويــس القرنــي وبحــث مجــاإلت التعــاون بمــا يحقــق رؤيتــه لتحقيــق النهــوض 

الحضــاري لليمــن.

مؤسســة تــوكل كرمــان: تعــد المؤسســة صندوقــا وقفيــا يســعى اإلــى الريــادة فــي قطــاع التنميــة . 	

غاثــة  دارة الرشــيدة عبــر برامــج التنميــة والتعليــم والتعبئــة واإلإ والمصالحــة والتحــول الديمقراطــي واإلإ

نســانية عبــر تمكيــن  فــي خدمــة اإلإ تــوكل كرمــان  نســانية. وتعمــل مؤسســة  والمســاعدات اإلإ

ــة  ــر الحكومي ــداً فــي مجتمعهــا بالتعــاون مــع الحكومــات والمنظمــات غي المــراأة لتاأخــذ دوراً رائ

نســانية. والقطاعــات الخاصــة والجهــات المانحــة وخدمــة اإلإ

ينشــر الموقــع اإللكترونــي للمؤسســة المعلومــات حــول اأنشــطة المؤسســة ومشــاريعها بثــالث لغــات 

)عربــي – انجليــزي- تركــي(، وهــذا ممــا يحســب للمؤسســة فــي حرصهــا علــى اإيصــال صوتهــا اإلــى 

عالمييــن والمهتميــن اإلأتــراك.  الجانــب التركــي، وجعــل موقــع المؤسســة اأحــد مصــادر المعلومــات لالإ

اإضافــًة اإلــى اأّن المؤسســة شــاركت فــي العديــد مــن الفعاليــات والمؤتمــرات التــي نظمتهــا المؤسســات 

والهيئــات التركيــة. )14(

ساســي  وتشــير اإلأســتاذة مســك الجنيــد، مديــر عــام المؤسســة،)15(  اإلــى اأّن اليمــن هــي المحــور اإلأ

فــي جميــع اأنشــطة ولقــاءات المؤسســة مــع الجانــب التركــي، حيــث نفــذت المؤسســة عــدة برامــج 

ووقعــت عــدة بروتوكــوإلت مــع الجانــب التركــي اإيمانــاً منهــا باأهميــة العمــل المشــترك والتنســيق مــع 

الجهــات الرســمية ومنظمــات المجتمــع المدنــي، مــن هــذه اإلأنشــطة مــا يلــي:

 	

/https://tkif.org/en )( 14

ستاذة مسك الجنيد/ مدير عام مؤسسة توكل كرمان بتاريخ 2022-1-10 15 )( مقابلة مع اإلأ
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توقيــع بروتوكــول مــع مؤسســة اإلأيــدي الرحيمــة التركيــة لتقديــم المســاعدة الخيريــة لالأطفــال 

الســوريين.

التنســيق مــع مؤسســة AFAD مؤسســة مجتمــع مدنــي حكوميــة والمختصــة بــاإدارة النزاعــات 	 

قامــة حمــالت اإغاثــة مشــتركة لالجئيــن فــي )ميانمــار(. إلإ

ــر مــن 7 مؤسســات مجتمــع مدنــي، حقوقيــة 	  ــارات ميدانيــة إلأكث ــام الســيدة تــوكل كرمــان بزي قي

وتنمويــة، لمناقشــة طــرق تمويــل مشــاريع خيريــة فــي اليمــن وســوريا.

تنفيــذ عــدة زيــارات منهــا زيــارة لوزيــر الخارجيــة التركــي، ووزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 	 

اإدارة اإلأوقــاف التركيــة، تركــزت الزيــارات  ووزارة الداخليــة، وزيــارة لنائــب وزيــر الصحــة التركــي، و

علــى اســتعراض القضيــة اليمنيــة والمشــاكل المترتبــة عليهــا.

علــى الصعيــد التعليمــي: تــم زيــارة جامعــةEGE ، وجامعــة دوكــوز اأيلــول التركيــة، وهمــا مــن 	 

الجامعــات الكبيــرة فــي تركيــا، بهــدف الحصــول علــى منــح دراســية للطــالب اليمنييــن.

زيــارة مركــز الفارابــي فــي جامعــة اإســطنبول، بهــدف التوقيــع علــى اتفاقيــة شــراكة مــع المركــز 	 

لعــرض وتســويق الثقافــة والمــوروث الشــعبي اليمــن، والتعريــف باليمــن.

زيارة كل من مركز اأورسام لدراسات الشرق اإلأوسط، ومركز سيتا التركي للدراسات واإلأبحاث، 	 

بهدف تنفيذ ندوات وفعاليات في اليمن.

اإقامــة ثــالث مؤتمــرات دعــت لهــا المؤسســة، وشــارك فيهــا متحدثيــن ومســؤولين اأتــراك، وتــم 	 

ترجمتهــا اإلــى عــدة لغــات.

مشاركة السيدة توكل كرمان في العديد من المؤتمرات والفعاليات كمتحدثة رسمية.	 

نجليزية يشارك فيها 150 طالباً تركيا.	  المؤسسة لديها برنامج تدريبي للغات اإلإ

جمعيــة بلقيــس اليمــن تركيــا: تاأسســت الجمعيــة كمنظمــة مجتمــع مدنــي فــي تركيا،حيــث . 	

تعنــى باإلأســرة والمــراأة اليمنيــة مــن خــالل تقديــم خدمــات توعيــة وتثقيــف وتاأهيــل تنمــوي فــي 

مختلــف المجــاإلت التــي تلبــي احتياجــات اأســر الجاليــة اليمنيــة، وتســعى لنقــل التجربــة التركيــة 

فــي بنــاء القــدرات وتوظيــف الطاقــات، واإلســتفادة مــن كل مــا يعــود بالنفــع لالأســر اليمنيــة فــي 

بيئــة المهجــر مــن خــالل الشــراكات ومواكبــة كل جديــد.
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ســعت الجمعيــة اإلــى توثيــق العالقــات مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي التركــي، وجعلتــه اأحــد 

برامجهــا  تســويق  مــن  الماضيــة  المرحلــة  الجمعيــة خــالل  واســتطاعت   ،)16( الرئيســية  اأهدافهــا 

واأنشــطتها مــن خــالل موقعهــا اإللكترونــي باللغــة التركيــة، اإضافــة اإلــى اإيجــاد مجموعة من الشــراكات 

مــع منظمــات وهيئــات تركيــة. 

جمعيــة اإســناد لتمكيــن الطالب:جمعيــة تنمويــة غيــر ربحيــة تعمــل علــى مســاعدة الطــالب . 	

لتاأهيلهــم وتنميتهــم وتدريبهــم، تاأسســت فــي اأكتوبــر/ تشــرين اإلأول 2020 فــي اســطنبول – تركيــا 

بتصريــح رقــم 34-263-072.

ســهام فــي  نســانية، واإلإ تســعى الجمعيــة اإلــى تعزيــز الهويــة بمــا يتوافــق مــع المبــادئ العليــا والقيــم اإلإ

تنميــة المجتمعــات مــن خــالل تاأهيــل طلبــة العلــم وتمكينهــم بالتعــاون مــع المؤسســات الوطنيــة 

قليميــة والدوليــة ذات اإلختصــاص.  واإلإ

من مشاريع الجمعية:

عقد شراكات مع جامعات داخلية وخارجية	 

كفالة طالب العلم	 

اإعداد القيادات الشبابية	 

رعاية اإلأنشطة الطالبية	 

دعم المشاريع التنموية	 

تمكين الموهوبين والمتفوقين )17(	 

https://balkeesyemen.org/about )( 16

/ /https://isnat-tr.org )( 17
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خامسًا: األتحادات:

اتحــاد الطــالب اليمنييــن: اتحــاد طالبــي مســتقل تاأســس فــي 28 فبرايــر / شــباط 2016، لتمثيــل 

 31 لــدى اإلتحــاد  التركيــة وتبنــي شــؤونهم.  الجامعــات  فــي مختلــف  اليمنييــن  الطــالب  جميــع 

فرعــاً تتــوزع علــى 53 مدينــة تركيــة، ويعمــل اإلتحــاد مــع الجهــات الرســمية لتوفيــر المنــاخ التعليمــي 

المناســب لتحصيــل الطــالب الدراســي، وخلــق جــو ومنــاخ يؤمــن بقيم الحــوار واإلختالف والتفاوت 

بداعــي. اإلإ

اســتطاع اإلتحــاد منــذ تاأسيســه توفيــر اأكثــر مــن 850 مقعــد دراســي للطــالب اليمنييــن فــي مختلــف 

الجامعــات التركيــة. كمــا قــام اإلتحــاد بتاأميــن العبــور لعــدد 350 طالــب مــن اليمــن اإلــى تركيا بالتنســيق 

مــع هيئــة المنــح التركيــة.

إلأوائــل  دراســية  منــح  اعتمــاد  فــي  التركيــة  المنــح  هيئــة  مــع  خــالل عالقاتــه  مــن  اإلتحــاد  نجــح 

الجمهوريــة، والقيــام بعقــد اأكثــر مــن 85 زيــارة رســمية للمؤسســات والهيئــات التركيــة والعربيــة. )18(

بــادر اإلتحــاد بتصميــم مجلــة الكترونيــة تتحــدث عــن مجريــات الوضــع اليمنــي باللغــة التركيــة، 

حيــث يعمــل الطــالب اليمنييــن الدارســين بقســم العلــوم السياســية فــي الجامعــات التركيــة باإصــدار 

المجلــة باللغــة التركيــة، بحيــث تلخــص حقيقــة الصــراع الدائــر فــي اليمــن. وهــي مبــادرة يجــب 

تشــجيعها ودعمهــا، وتصليــت الضــوء عليهــا ونشــرها فــي العديــد مــن المواقــع اإللكترونيــة ووســائل 

التواصــل اإلجتماعــي، حتــى تحقــق الهــدف المطلــوب.

اتحــاد اإلأكاديمييــن اليمنييــن: احــدى المؤسســات اإلأكاديميــة التــي اأنشــاأت مؤخــرا فــي تركيــا، 

حيــث تــم اإشــهار اإلتحــاد فــي 13 اأكتوبــر/ تشــرين اإلأول 2021، يضــم نخبــه مــن اإلأكاديمييــن 

اليمنييــن فــي العديــد مــن التخصصــات العلميــة. يســعى اإلتحــاد اإلــى بنــاء جســور مــن التعــاون مــع 

نظرائــه مــن المؤسســات التركيــة، وفتــح شــراكات بحثيــة مــع الجانــب التركــي.

ــر عــن ذلــك  ــراً واهتمامــاً بالغــاً مــن جانــب الحكومــة التركيــة، عب ــاً كبي لقــي تاأســيس اإلتحــاد ترحيب

ــه اإن تدشــين اإلتحــاد والمكونــات العلميــة تمثــل »اإضافــة  مستشــار رئيــس الجمهوريــة التركيــة بقول

نوعيــة فــي تركيــا«، مؤكــداً علــى »اســتعدادهم للتعــاون مــع اتحــاد اإلأكاديمييــن اليمنييــن، بمــا يســهل 

مهامهــم ويحقــق اأهدافهــم الســامية«.

عالمييــن اليمنييــن فــي تركيــا: يســعى النــادي اإلــى بنــاء جســور التواصــل بيــن الصحفييــن  نــادي اإلإ

https://www.yodt.org/wp/?lang=ar )( 18
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اليمنييــن فــي تركيــا للدفــاع عــن اليمــن ضــد اأخطــار التقســيم والطائفيــة واإلســتبداد. ويعمــل اإلتحــاد 

بــراز وتعزيــز اأوجــه  علــى تنســيق جهــود الصحفييــن اليمنييــن فــي تركيــا فــي اإطــار كيــان تطوعــي إلإ

الشــراكة الحضاريــة بيــن اليمــن وتركيــا، والســعي لــدى الجهــات التركيــة للحصــول علــى اإلمتيــازات 

الخاصــة بالصحافييــن اأســوة بزمــالء المهنــة فــي البلــد المضيــف.)19(

نشــاء ولــم تجــر عليــه اأي تحديثــات اأو تفعيــل للغــة  عالمييــن أليــزال قيــد األإ موقــع نــادي األإ

التركيــة علــى الموقــع، والمعلومــات المنشــورة فيــه قديمــة جــدًا.

األتحاد الدولي لرجال األأعمال اليمنيين:

تكتــل دولــي يجمــع رجــال اإلأعمــال اليمنييــن، ويعمــل علــى خدمتهــم ورعايــة مصالحهــم فــي 

كافــة دول العالــم، ويســاعدهم فــي الحصــول علــى حقوقهــم فــي البلــدان التــي ســاهموا فــي بنائهــا 

وتنميتهــا. يســهم اإلتحــاد فــي تطويــر اأعمــال واســتثمارات اإلأعضــاء عبــر مكتبــه الرئيــس بمدينــة 

اســطنبول التركيــة ولــه فــروع فــي الــدول التــي يوجــد فيهــا رجــال اإلأعمــال اليمنييــن حــول العالــم.)20(

ويهــدف اإلتحــاد اإلــى اإيجــاد بيئــة اســتثمارية مناســبة لرجــال اإلأعمــال اليمنييــن، وتنميــة العالقــات 

وتشــجيع تصديــر  تركيــا،  داخــل  اإلســتثمار  تشــجيع  مــن خــالل  وتركيــا  اليمــن  بيــن  اإلقتصاديــة 

ــة اإلــى اليمــن اأو اإلــى المناطــق التــي يوجــد فيهــا رجــال اأعمــال يمنييــن فــي شــتى  المنتجــات التركي

بقــاع العالــم.

وبحســب مــا يــراه رئيــس اإلتحــاد الدكتــور نبيــل غانــم، فــاإن »تركيــا صــارت اليــوم رائدة فــي الصناعات 

المختلفــة، حيــث يمتــاز المنتــج التركــي بالجــودة والســعر المناســبين، منــا يؤهلــه للمنافســة فــي 

اإلأســواق العالميــة، لهــذا كان لزامــا علينــا اإيجــاد كيــان يجمــع اإلأخــوة اليمنييــن ويســعى لحــل 

مشــاكلهم، ووضــع رؤى لكيفيــة اإلرتقــاء باأعمالهــم وكيــف يمكــن لهــم اأيضــا اأن يفتحــوا اآفاقــا كبيــرة 

مــع زمالئهــم داخــل تركيــا وخارجهــا«. )21(

وقــد اأثمــرت العديــد مــن اللقــاءات فــي مدينــة اإســطنبول بيــن اإلتحــاد الدولــي لرجــال اإلأعمــال 

اليمنييــن »IUYB« ونــادي اإلأعمــال اليمنــي التركــي، اإلــى تشــكيل هيئــة اإداريــة موحــدة للكيانيــن.

وفــي خطــوة تــدل علــى وحــدة اليمنييــن وتوحيــد الصــف ولــم الشــمل، عقــد بمقــر اإلتحــاد الدولــي 

https://ymyd.org/aboutar-2 )( 19

https://tr.linkedin.com/company/iuyborg )( 20

https://arabi21.com/story/1409946 )( 21
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لرجــال اإلعمــال اليمنييــن فــي مدينــة اســطنبول التركيــة فــي 9 ينايــر/ كانــون الثانــي 2022 اجتمــاع 

إلأعضــاء اإلتحــاد ونــادي اإلأعمــال اليمنــي التركــي حيــث تــم طــرح موضــوع اإلندمــاج بشــفافية 

ــة لالندمــاج والنظــر  ــا الصادقــة لميــالد المكــون الجديــد والبحــث فــي اآلي ــاً النواي مطلقــة وظهــر جلي

فــي كافــة النواحــي اإلداريــة والماليــة والقانونيــة وبمــا يضمــن نجــاح اإلندمــاج والعمــل المســتقبلي.

وصدر عن األجتماع القرارات التالية:

1.  اعــالن اإلندمــاج التــام والكامــل لالتحــاد الدولــي لرجــال اإلعمــال اليمنييــن ونــادي اإلأعمــال 

اليمنــي التركــي فــي اإطــار اإداري وقانونــي ومالــي واحــد.

2.  اإلتفــاق علــى تشــكل هيئــة اإداريــة موحــدة انتقاليــة لالتحــاد لمــدة عــام ينتهــي عملهــا بنهايــة العــام 

ــة اداريــة جديــدة لالتحــاد.  الحالــي فــي 31 ديســمبر 2022 تدعــوا فــي نهايــة عملهــا إلنتخــاب هيئ

)22(

تقييم اأداء المؤسسات والمنظمات اليمنية العاملة في تركيا

حرصــاً منــا علــى اأن تكــون مؤسســاتنا الموجــودة فــي تركيــا علــى مســتوى عالي مــن الكفاءة والفاعلية، 

واأن تعمــل وفــق منظومــة ورؤيــة جديــدة تتفــق مــع الواقــع والظــروف التــي تعيــش فيــه فــي هــذه الفتــرة 

الزمنيــة، يتطلــب اإلأمــر مــن هــذه المؤسســات اأن تعمــل وفــق هيكليــة اإداريــة بعيــداً عــن العشــوائية، 

باعتبــاره العنصــر المحــوري واإلأساســي الــذي يتوقــف عليــه نجــاح وفشــل هــذه المنظمــات فــي 

تحقيــق اأهدافهــا.

وبالنظــر اإلــى التوجــه العــام الــذي تعمــل مــن خاللــه المؤسســات اليمنيــة فــي تركيــا والتحديــات التــي 

تواجههــا فــي البيئــة الجديــدة التــي تعمــل فيهــا، وفــي هــذه الظــروف اإلســتثنائية التــي تمــر بــه اليمــن، 

يتطلــب الواجــب الوطنــي والقومــي اأن تعمــل هــذه المؤسســات وفــق نظــم ورؤى مختلفــة، ووفــق 

مؤشــرات قيــاس وتقييــم مســتمر إلأدائهــا المؤسســي مــن قبــل القائميــن عليهــا حتــى تقــوم بدورهــا 

المجتمــع  لهــا داخــل  المشــابهة  والمنظمــات  المؤسســات  مــع  العالقــات  تشــبيك  فــي  الوطنــي 

التركــي لتســويق القضيــة اليمنيــة وتعريــف اإلآخريــن بالظــروف التــي يمــر بهــا الشــعب اليمنــي فــي ظــل 

اإلأزمــات التــي يمــر بهــا.

https://thenationpress.net/news-145377.html )( 22
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مالحظات وانطباعات وقف عليها الكاتب اأثناء كتابة الدراسة:

مــا دفــع الكاتــب اإلــى اإثــارة هــذا الموضــوع وطرحــه للنقــاش العلمــي والبحثــي هــي مجموعــة مــن 

اإلنطباعــات الشــخصية والمالحظــات التــي يتوجــب التنبيــه لهــا والوقــوف اأمامهــا بمســؤولية وشــفافية 

عاليــة مــن جميــع المهتميــن، ومــن تلــك المالحظــات واإلنطباعــات مــا يلــي:

معظم المؤسســات والمنظمات واإلتحادات اليمنية الموجودة في تركيا تعمل وفق النظم التقليدية 

البحتــة، وكاأنهــا تمــارس عملهــا مــن الداخــل اليمنــي دون مراعــاة للتغيــرات الزمانيــة والمكانيــة التــي 

تعيــش فيهــا، وهــذا مــا تعكســه الكثيــر مــن الُنبــذ التعريفيــة والهويــات البصريــة لهــذه المؤسســات.

المتصفــح إلأهــداف واأنشــطة العديــد مــن مؤسســاتنا ومنظماتنــا الموجــودة فــي تركيــا يجــد اأنهــا بعيــده 

كل البعــد عــن الواقــع التركــي، وليــس هنــاك اأي اإشــارة مــن قريــب، اأو بعيــد لضــرورة التنســيق اأو 

التعــاون اأو اإلســتفادة مــن البلــد الــذي توجــد بــه هــذه المؤسســة، مــع اأّن عمــل هــذه المؤسســات 

يعتمــد علــى التنســيق والتشــبيك مــع المؤسســات والمنظمــات المشــابهة لهــا.

هنــاك غيــاب تــام عنــد الكثيــر مــن المؤسســات والمنظمــات اليمنيــة عــن الــدور الوطنــي الــذي يجــب 

اأن تقــوم بــه هــذه المؤسســات فــي دعــم العالقــات وتوطيــد الشــراكات مــع الجانــب التركــي، وخاصــة 

فــي ظــل الظــروف اإلســتثنائية التــي تمــر بــه البــالد.

العالــم اليــوم يتحــدث عــن دور القــوى الناعمــة والدبلوماســية الشــعبية فــي بنــاء العالقــات بيــن الــدول، 

وبعــض مؤسســاتنا يغيــب تمامــاً هــذا المفهــوم عنهــا حتــى اللحظــة.

معظــم نشــاط مؤسســاتنا داخــل تركيــا متقوقــع حــول الشــاأن الداخلــي والعمــل الخــاص، وهــذا مــا 

نشــاهده فــي رســائلها واأنشــطتها المعلنــة.

إلحــظ الكاتــب اأّن معظــم اأصحــاب هــذه المؤسســات والعامليــن فيهــا هــم مــن النخــب اليمنيــة فــي 

جميــع المجــاإلت السياســية والفكريــة واإلقتصاديــة والتعليميــة، اإإلّ اأّن هنــاك عــدم اســتثمار لــكل 

ذلــك فــي بنــاء العالقــات مــع اإلأطــراف المحيطــة بــه داخــل المجتمــع التركــي.

لوحــظ اأن هنــاك عــدم انفتــاح وعــدم اســتفادة مــن الجانــب التركــي فــي نقــل التجــارب والخبرات ســواًء 

داريــة، وهــي تجــارب غنيــة وجديــرة باإلهتمــام واإلســتفادة  فــي الجوانــب البحثيــة اأو التعليميــة اأو اإلإ

منها.
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ــه بيــن مؤسســاتنا  ــاك مؤشــر اأداء وهــدف واحــد يتــم األتفــاق علي ــا اقتــرح اأن يكــون هن ومــن هن

العاملــة فــي تركيــا بالتنســيق مــع مؤسســة الجاليــة اليمنيــة حتــى نســتطيع اإعــادة توجيــه اأداء 

المؤسســات اليمنيــة بمــا يخــدم اأهدافهــا وقضيتهــا الكبيــرة.

وانطالقــاً مــن ضــرورة  اأن يقــوم اأي عمــل بحثــي دقيــق علــى دراســات ميدانيــة لمعرفــة اآراء الجمهــور، 

قــام الكاتــب بعمــل اســتبيان محــدد ومركــز  حــول هــدف/ دور المؤسســات اليمنيــة فــي تركيــا فــي دعم 

العالقــات اليمنيــة التركيــة، حيــث تــم توزيــع اإلســتبيان علــى بعــض المهتميــن والنخــب اليمنيــة، 

واأصحــاب المؤسســات والعامليــن فيهــا لتاأتــي نتائــج اإلســتبيان علــى النحــو التالــي:

كيف تقيم اأداء المؤسسات اليمنية الموجودة في تركيا في دعم العالقات اليمنية التركية؟

اإلى حد ماإلنعمالفقرةم

تنظم المؤسسات اليمنية في تركيا فعاليات مشتركة 1

مع الجانب التركي

%ك%ك%ك

57.24166.17147.10

تقوم المؤسسات اليمنية في تركيا بعمل اأنشطة 2

تعريفية بين وقت واأخر للتعريف باليمن تاأريخاً 

وثقافًة.

710.23135.01157.61

تقوم »المؤسسات البحثية« اليمنية باإقامة 3

المحاضرات والندوات المشتركة مع الجانب 

التركي

57.24176.56136.59

تسعى »اإلتحادات اليمنية« في تركيا اإلى اإقامة 4

شراكات مع الجهات المماثلة لها في تركيا.

811.5983.08199.64

تحرص »الجمعيات والوقفيات« اليمنية في تركيا 5

اإلى تسويق القضية اليمنية لدى الجانب التركي

68.7883.082110.65

تقوم »مراكز اإلأبحاث والدراسات« اإلستراتيجية 6

بعمل دراسات مشتركة مع باحثين اأتراك حول 

القضايا المشتركة

11.44207.72147.10

تقوم »اتحادات رجال اإلأعمال« اليمنيين بتنظيم 7

ورش عمل مع الجانب التركي حول اإقامة مشاريع 

مشتركة

22.89207.72136.59
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عالمية« اليمنية في اإمداد 8 تساهم »المؤسسات اإلإ

عالم التركية باإلأخبار اليمنية. وسائل اإلإ

34.34218.10115.58

عالميين« اليمنيين في تسويق قضية 9 يساهم »اإلإ

عالميين اإلأتراك. اليمن اإعالمياً لدى اإلإ

34.34259.7473.55

تساهم »المؤسسات التعليمية« اليمنية في نشر 10

اللغة العربية للشباب التركي مجاناً

22.892911.1942.03

تقوم »الجالية اليمنية« على دمج الشباب اليمني 11

بالبيئة التركية من خالل الجهات المعنية.

34.34176.56157.61

تدفع »الجالية اليمنية« منتسبي الجالية اإلى تعلم 12

اللغة التركية

811.59135.01147.10

تنظم »مؤسسة الجالية اليمنية« حمالت التطوع 13

وقت الحاجة لخدمة الشعب التركي.

45.79166.17157.61

يهتم »رجال اإلأعمال اليمنيين« بتقديم الدعم 14

الرمزي للجانب التركي متى ما اقتضى اإلأمر ذلك

45.79197.33126.09

يتم اشراك الهيئات والمؤسسات التركية اأثناء 15

اإلحتفاإلت باإلأعياد الوطنية.

811.59176.56105.15

%197100%259100%69100المجموع

يالحــظ تنــوع اإجابــات المبحوثيــن علــى فقــرات الســؤال الســابق حيــث جــاءت اإجاباتهــم علــى 

النحــو التالــي:

فــي الفقــرة اإلأولــى مــن الســؤال تشــير نســبة كبيــرة مــن المبحوثيــن وبعــدد تكــرارات 16 مفــردة يــرون 

ــة مــع الجانــب التركــي، مقابــل  ــه ليســت هنــاك اأي فعاليــات مشــتركة تقيمهــا المؤسســات اليمني اأن

14 مفــردة يــرون اأنــه توجــد اإلــى حــد مــا، فــي حيــن يــرى 5 اأفــراد فقــط بــاأّن هنــاك فّعاليــات مشــتركة.

وفــي ذلــك اإشــارة اإلــى اأّن الجمهــور أل يالحــظ اأي فعاليــات مشــتركة بيــن الجانبيــن والتــي مــن 

شــاأنها اإقامــة وتوطيــد العالقــات.

تشــير نتائــج الجــدول الســابق فيمــا يخــص الفقــرة الثانيــة اإلــى اأّن 15 مفــردة مــن العينــة يــرون اأّن 

المؤسســات اليمنيــة فــي تركيــا تقــوم بعمــل اأنشــطة تعريفيــة اإلــى حــد مــا مــن وقــت إلآخــر للتعريــف 

باليمــن، بينمــا تــرى 13 مفــردة عــدم وجــود لهــذه اإلأنشــطة، و7 مفــردات فقــط تــرى اأّن هنــاك اأنشــطة 

ــة. تعريفي
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وتظهــر هــذه النتيجــة عــدم رضــاء الجمهــور المبحوثيــن عــن النشــاط التعريفــي الــذي تقــوم بــه 

المؤسســات اليمنيــة، واأنــه دون المســتوى المطلــوب الــذي يؤمــل الجميــع عليــه.

فــي الفقــرة الثالثــة مــن الســؤال حــول قيــام المؤسســات اليمنيــة بعمــل محاضــرات ونــدوات مشــتركة 

مــع الجانــب التركــي تــرى 17 مفــردة عــدم وجــود لهــذه اإلأنشــطة البحثيــة بيــن الطرفيــن، بينمــا تــرى 13 

مفــردة وجــود هــذه اإلأنشــطة اإلــى حــد مــا، وعــدد 5 مفــردات تــرى وجود هذه النــدوات والمحاضرات.

وتشــير هــذه النتيجــة اأيضــًا اإلــى اأن الجمهــور يــرى اأّن هــذه المؤسســات ألتــزال غائبــة عــن دورهــا 

فــي ضــرورة قيامهــا بمثــل هــذه الفعاليــات التــي مــن شــاأنها تقويــة العالقــات وكســر الحواجــز 

وايصــال رســائلها لالآخــر.

تشــير نتائــج الجــدول الســابق فــي فقرتــه الرابعــة اإلــى اأّن 19 مفــردة مــن المبحوثيــن يرون اأّن اإلتحادات 

اليمنيــة فــي تركيــا تعمــل علــى اإقامــة شــراكات مــع الجهــات التركيــة المماثلــة لهــا اإلــى حــد مــا، فــي 

ــرون اأنهــا تقــوم بهــذا  ــاك عــدد مماثــل ي حيــن يــرى عــدد 8 مفــردات اأنهــا إل تقــوم بهــذا الــدور، وهن

الــدور.

اليمنييــن بفروعــه  الطــالب  اتحــاد  اليمنيــة وخاصــًة  اأّن األتحــادات  اإلــى  اإشــارة  وفــي ذلــك 

المختلفــة يقومــون بهــذا الــدور اإلــى حــد مــا، وهــي خطــوة جيــدة يجــب تشــجيعها، ودعــم 

الشــباب اليمنــي اإلــى ضــرورة القيــام بمثــل هــذه العالقــات مــع نظرائهــم وتســويق عاداتهــم 

وثقافتهــم اليمنيــة األأصيلــة.

تشــير بيانــات الجــدول الســابق اإلــى اأّن 21 مفــردة مــن المبحوثيــن يــرون اأّن الجمعيــات والوقفيــات 

اليمنيــة المتواجــدة فــي تركيــا تحــرص علــى تســويق القضيــة اليمنيــة لــدى الجانــب التركــي ) اإلــى حــد 

مــا(، وهــذه نتيجــة مرضيــة تبيــن مــدى حــرص هــذه الجمعيــات اإلــى القيــام بدورهــا الوطنــي وفــي 

عالميــة اإلــى الجانــب التركــي لتوضيــح حقيقــة مــا يجــري  تحمــل مســؤوليتها فــي اإيصــال الرســالة اإلإ

فــي اليمــن مــن اأحــداث وقضايــا ومعانــاة يتحملهــا الشــعب اليمنــي، وهــي نتيجــة يجــب اإلهتمــام بها 

اأكثــر واإلســتمرار بهــذا الــدور وبشــكل مهــدف مــن قبــل الجمعيــات، فالجميــع يعــول عليهــا الــدور 

الكبيــر كونهــا اإلأكثــر انتشــاراً ، وحضــوراً مجتمعيــاً.

تشــير نتائــج الجــدول الســابق فــي فقرتــه السادســة اإلــى 20 مفــردة مــن المبحوثيــن إل يــرون اأّن المراكــز 

البحثيــة اليمنيــة المتواجــدة فــي تركيــا تقــوم بدورهــا فــي عمــل دراســات مشــتركة مــع باحثيــن اأتــراك 

حــول القضايــا المشــتركة، فــي حيــن تــرى 14 مفــردة بــاأّن هنــاك )اإلــى حــد مــا( اأعمــال مشــتركة بيــن 

عالميــة المتخصصــة  المراكــز البحثيــة والجانــب التركــي. ويظهــر ذلــك مــن وجــود بعــض المراكــز اإلإ

فــي هــذا الجانــب.
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مؤشــر هــذه الفقــرة يلقــي بالمســؤولية الكبيــرة علــى مراكــز األأبحــاث والدراســات األســتراتيجية 

ــادرة علــى ذلــك ومــن ُصلــب دورهــا  ــة، وهــي ق ــل هــذه األأنشــطة البحثي اإلــى ضــرورة تبنــي مث

وعملهــا فــي الوقــت الــذي نشــيد بالجهــد الــذي تقــوم بــه هــذه المراكــز والمحــاوألت الناجحــة 

التــي قامــت بــه فــي الفتــرات الماضيــة. فالعمــل البحثــي واللقــاء بالنخــب األأكاديميــة مــن شــاأنه 

لعــب دور كبيــر ومثمــر فــي توطيــد العالقــات اليمنيــة التركيــة، فمخاطبــة النخــب الثقافيــة 

والفكريــة ينعكــس بــكل تاأكيــد علــى واقــع الجمهــور والشــعب التركــي.

تشــير الفقــرة الســابعة مــن الجــدول اإلــى اأّن 20 مفــردة مــن المبحوثيــن إل يــرون اأي دور إلتحــادات 

رجــال اإلأعمــال اليمنييــن فــي تنظيــم ورش عمــل مــع الجانــب التركــي، وفــي اإقامــة مشــاريع مشــتركة، 

مقابــل 13 مفــردة يــرون اأّن هنــاك نشــاطاً )اإلــى حــد مــا(.

ومؤشــرات هــذا الجــدول يظهــر بشــكل كبيــر قلــق المبحوثيــن مــن خفــوت صــوت ودور رجــال 

األأعمــال فــي اإقامــة اأي نشــاط اأو مشــاريع مشــتركة، وهــو دور يجــب اأن يتــم وُيفًعــل كــون هــذه 

الشــريحة اأكثــر فاعليــة ومقــدرة فــي توصيــل رســائل قويــة وفاعلــة ومؤثــرة فــي الجانــب التركــي، 

اإنســانًا. وفــي دعــم التســويق لليمــن اأرضــًا و

الفقــرة الثامنــة مــن خيــارات الســؤال الســابق يشــير اإلــى اأّن 21 مفــردة مــن مجمــوع عينــة المبحوثيــن 

عالميــة اليمنيــة )إل( تقــوم بــاأي نشــاط اإعالمــي تجــاه الجانــب التركــي ســواًء  يــرون اأّن المؤسســات اإلإ

ــة،  ــار التركي اإمدادهــم بالمعلومــات، اأو فــي نشــر اإلأخب ــراك و ــة لــدى اإلأت ــة اليمني فــي تســويق القضي

وهــذا مــن وجهــة نظــري خلــل كبيــر وتقصيــر مــن قبــل قنواتنــا الفضائيــة الموجــودة فــي تركيــا، فكيــف 

نطالبهــم بتغطيــة اأحــداث اليمــن، دون اأي دعــم اأو مســاعدة مــن قبلنــا فــي دعمهــم بالمعلومــات 

عالمــي الــذي تقــوم بــه هــذه القنــوات. كمــا اأنــه إل يعقــل اأن  والبيانــات، وهــو مــن صلــب العمــل اإلإ

تكــون البــالد التــي تســتضيف هــذه القنــوات إل يتــم اإلهتمــام باأخبارهــا واأحداثهــا لــدى المشــاهد 

اليمنــي والعربــي، واأن يتــم التعامــل معهــا علــى اأســاس اأنهــا محطــة انطــالق للبــث فقــط.

عالميــة الكثيــر خاصــة فــي ظــل هــذه الظــروف التــي  مــا ينتظــره الجمهــور اليمنــي مــن قنواتنــا األإ

تمــر بهــا البــالد والتــي يتطلــب مــن الجميــع العمــل علــى تســويق قضايانــا وهمومنــا واأزماتنــا لــدى 

األأخريــن بشــكل مهنــي ومقنــع.

عالمييــن  تشــير الفقــرة التاســعة مــن الجــدول الســابق اإلــى اأّن 25 مفــردة مــن المبحوثيــن يــرون اأّن اإلإ

عالمــي فــي تســويق قضيــة اليمــن اإعالميــاً  اليمنييــن المتواجديــن فــي تركيــا )إل( يقومــون بدورهــم اإلإ

عالمييــن، فــي عدم  عالمييــن اإلأتــراك. وهــذا قصــور واضــح ومعيــب فــي حــق اإلإ لــدى نظرائهــم مــن اإلإ

تحمــل المســؤولية فــي نشــر الوعــي وتقديــم المعلومــة للجمهــور التركــي الــذي تغيــب عنــه كثيــر مــن 

تفاصيــل اإلأزمــة اليمنيــة.
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عالميــون اليمنيــون فــي تركيــا، والذيــن يظهــرون فــي القنــوات الفضائيــة ويكتبــون فــي الصحــف  اإلإ

والمواقــع اإللكترونيــة، يتحملــون المســؤولية الوطنيــة والقوميــة فــي اإيصــال ونشــر المعلومــات وتوعيــة 

الجمهــور التركــي ونخبــه السياســية والثقافيــة، حتــى يكونــوا علــى اإدراك بحقيقــة مــا يجــري علــى 

الســاحة اليمنيــة.

عالميــون هــم المؤثــر األأول والمباشــر فــي حيــاة األأفراد والمجتمعات وفــي نقلهم للمعلومات  فاألإ

وقيامهــم بتحليــل األأحــداث وتشــكيلهم لوعي الجمهــور وتوجهاتهم، وتقديــم المعرفة لهم.

بيانــات الجــدول الســابق وفــي الفقــرة العاشــرة منــه يــرى المبحوثيــن وبنســبة عاليــة جــداً اأّن 29 مفــردة 

مــن مجمــوع المبحوثيــن )إل( يــرون اأي دور يذكــر للمؤسســات التعليميــة اليمنيــة الموجــودة فــي تركيــا 

فــي نشــر اللغــة العربيــة للشــباب التركــي بشــكل مجانــي، وهــذه النســبة العاليــة تشــير اإلــى عــدم وجــود 

رؤيــة محــددة وواضحــة لــدى هــذه المؤسســات فــي اأهميــة وضــرورة اســتخدام المفاتيــح اإلأساســية 

للدخــول اإلــى عمــق المجتمــع التركــي، خاصــًة واأّن هنــاك اهتمامــاً كبيــراً مــن الجانــب التركــي لتعلــم 

اللغــة العربيــة، وهــي فرصــة كان يجــب اإلســتفادة منهــا، والدخــول مــن خاللهــا لربــط العالقــات 

وتوثيقهــا مــع المجتمــع التركــي، فهنــاك مؤسســات ومراكــز تعليميــة مجهــزة ومؤهلــة لهــذا اإلأمــر.

يجــب اأن تخصــص المؤسســات اليمنيــة جــزءا مــن اهتمامهــا لهــذا الجانــب، واأن تستشــعر هــذا 

الــدور الــذي يجــب اأن تقــوم بــه بمســؤولية وحنكــة خدمــة للغــة العربيــة مــن جهــة، وكســر الحواجــز 

اللغويــة بيــن اليمنييــن واإلأتــراك مــن جهــة اأخــرى، تمهيــدا لربــط العالقــات وتوطيدهــا بيــن الجانبيــن، 

وهــي مســاهمة يجــب القيــام والتخطيــط والبــدء بهــا فــوراً.

تشــير بيانــات الفقــرة الحاديــة عشــر مــن الجــدول الســابق اإلــى اأّن 17 مفــردة مــن المبحوثيــن )إل( 

يــرون اأّن الجاليــة اليمنيــة تقــوم بدمــج الشــباب اليمنــي فــي البيئــة التركيــة، فــي حيــن تــرى 15 مفــردة 

اأّن الجاليــة )اإلــى حــد مــا( تقــوم بهــذا الــدور ولهــا مســاهمات فــي ذلــك.

شــارة اإلــى اأّن األندمــاج فــي اأوســاط اأي مجتمــع مــن شــاأنه تبــادل المعرفــة  وهنــا يجــب األإ

والخبــرات واألأفــكار والتجــارب الناجحــة. وهــي فــي نفــس الوقــت تهــدف اإلــى تعزيــز المشــاركة 

ــن الدولتيــن. ــة بي ــة واألقتصادي ــة األجتماعي ــى التنمي ــة اإل ــة التــي تقــود فــي النهاي المجتمعي

تشــير بيانــات الجــدول الســابق فــي الفقــرة الثانيــة عشــر اإلــى اأّن 14 مفــردة مــن المبحوثيــن يــرون اأّن 

الجاليــة اليمنيــة تقــوم )اإلــى حــد مــا( بدفــع منتســبي الجاليــة اإلــى تعلــم اللغــة التركيــة، فــي الوقــت 

الــذي تــرى 13 مفــردة اأنهــا )إل( تقــوم بهــذا الــدور.
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ــا يجــب اأْن نشــد علــى اأيــدي العامليــن فــي مؤسســة الجاليــة اإلــى ضــرورة األهتمــام بهــذا  وهن

األأمــر مــن خــالل دفــع ودعــم األأســر اليمنيــة اإلــى تعلــم اللغــة التركية. فاللغــة هي اأســاس التواصل 

وفهــم الثقافــات، وتعلــم اللغــة اأمــر ضــروري مــن اأجــل فهــم العــادات والتقاليــد وفــي نفــس الوقــت 

التكيــف مــع اأفــراد المجتمــع. فــال يمكــن اأن تفهــم شــعبًا وتتعايــش معــه مــا لــم تكــن قــادرًا علــى 

فهــم لغتــه.

بيانــات الفقــرة الثالثــة عشــر فــي الجــدول الســابق تشــير اإلــى اأّن 16 مفــردة مــن المبحوثيــن )إل( يــرون 

اأّن الجاليــة تقــوم بتنظيــم حمــالت تطــوع متــى مــا اقتضــت الحاجــة لذلــك لخدمــة الشــعب التركــي، 

فــي حيــن تــرى 15 مفــردة اأّن الجاليــة )اإلــى حــد مــا( تســاهم بهــذا الــدور، وخاصــة اأوقــات اإلأزمــات 

والشــدائد. وهــذه النســب قريبــة مــن بعــض فــي رؤيــة المبحوثيــن لــدور الجاليــة.

شــارة اإليــه ونحــن نشــد علــى اأيــدي الجاليــة لمثــل هــذه األأنشــطة اإلــى اأّن وقــوف  مــا يجــب األإ

الجاليــة وتنظيمهــا لبعــض الحمــالت التطوعيــة الرمزيــة يلعــب دورًا كبيــرًا فــي زيــادة اأواصــر 

المحبــة والمــودة مــع الشــعب التركــي، اإضافــًة اإلــى شــعور الطــرف األأخــر بحجــم الــوألء الــذي 

توليــه الجاليــة للشــعب التركــي، وهــذا بــدوره ينعكــس علــى طبيعــة التســهيالت التــي يمكــن اأْن 

تقــدم ألأبنــاء الجاليــة.

بيانــات الجــدول الســابق فــي الفقــرة اأربعــة عشــر تــرى 19 مفــردة مــن المبحوثيــن اأن اتحــادات رجــال 

اإلأعمــال اليمنييــن الموجوديــن فــي تركيــا)إل( تقــوم بتقديــم اأي دعــم رمــزي للجانــب التركــي متــى مــا 

اقتضــى اإلأمــر ذلــك. فــي حيــن تــرى 12 مفــردة مــن المبحوثيــن اأّن هنــاك دعــم )اإلــى حدمــا( يقــوم بــه 

رجــال اإلأعمــال.

وهــذه المؤشــرات والــدإلإلت تدعــو اإلــى ضــرورة اإلهتمــام بهــذا الجانــب مــن قبــل رجــال اإلأعمــال 

اليمنييــن، لمــا مــن شــاأنه تعزيــز اأواصــر التعــاون المشــترك بيــن رجــال اإلأعمــال والمجتمــع التركــي.

تشــير بيانــات الجــدول الســابق فــي الفقــرة الخامســة عشــرا تــرى 17 مفــردة مــن المبحوثيــن باأنــه )إل( 

يتــم اشــراك الهيئــات والمؤسســات التركيــة اأثنــاء اإلحتفــاإلت باإلأعيــاد الوطنيــة، واأّن 17 مفــردة مــن 

المبحوثيــن يــرون اأنــه )اإلــى حــد مــا( يتــم اشــراك الهيئــات والمؤسســات التركيــة فــي اأعيادنــا الوطنيــة.

وهنــا يجــب اأْن نشــير اإلــى اأّن مشــاركة األأخريــن فــي اأعيادنــا واعيادهــم الوطنيــة، ودعوتهــم اإلــى 

هــداء- فمشــاركة األأخريــن  المشــاركة فــي األحتفــاألت واألأعيــاد ســواًء كان ذلــك بالتهنئــة اأو األإ

ــى  ــن للمشــاركة فيهــا تعمــل وتؤكــد عل ــرة، فالمناســبات ودعــوة األأخري ــة كبي ــه واأهمي ــه دألل ل

هويــة المجتمــع، وتوثــق العالقــات بيــن الداعــي والمدعــو.
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يجــب مشــاركة اإلآخريــن ودعوتهــم فــي التفاعــل مــع المناســبات واإلأعيــاد حتــى يســتطيعوا معرفــة 

عاداتنــا وتقاليدنــا ويندمجــون فــي ثقافتنــا وحياتنــا اإلجتماعيــة.

ما هو المطلوب من المؤسسات اليمنية عمله لتطوير العالقات بين البلدين؟

إل اأوافقاأوافق بشدةاأوافقالفقرةم

عالمية اليمنية بالشاأن التركي، 1 اهتمام القنوات اإلإ

وتغطية اأحداثه

%ك%ك%ك

217.1973.41728.0

تقديم برامج وثائقية عن اليمن باللغة التركية 2

عالم التركية. لوسائل اإلإ

165.47188.6514.00

توفير مصادر للمعلومات واإلأخبار باللغة التركية 3

عالمية  في مواقع المراكز البحثية والمؤسسات اإلإ

اليمنية

206.84157.21--0%

عمل معرض تعريفي متنقل عن اليمن يعرض في 4

بعض المؤسسات والهيئات والجامعات التركية

217.19146.73--0%

اإقامة منتدى ثقافي دوري مشترك بين 5

المؤسسات البحثية اليمنية والتركية

144.792110.09--0%

اإقامة معرض للمنتجات اليمنية يدعى اإليه 6

الجانب التركي 

217.19136.2514.00

تشكيل مجلس للشباب التركي واليمني لتعزيز 7

التعاون بينهم.

196.50157.2114.00

تنظيم مؤتمر سنوي للمنظمات والجمعيات 8

اليمنية والتركية.

206.84157.21--0%

تنظيم دورات مجانية لتعليم اللغة العربية 9

للشباب التركي

227.53136.25--0%

248.21104.8014.00مشاركة اإلأعياد التركية بفقرات فنية يمنية مميزة10

عقد الندوات العلمية المشتركة مع الجامعات 11

والمعاهد التركية.

186.24178.17--0%

تنظيم مهرجان لالأكالت اليمنية الشعبية داخل 12

الجامعات والمدارس التركية وتوزع اإلأكالت 

مجاناً

217.1994.32520.0
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تكريم المبدعين من الشباب التركي وتقديم 13

الهدايا لهم

196.50104.80624.0

زيارة البرلمانيين اليمنيين المتواجدين في تركيا 14

لزمالئهم في الجانب التركي لشرح ابعاد اإلأزمة 

اليمنية

175.82178.1714.00

اإقامة اأنشطة رياضية وفنية مع اإلتحادات 15

الشبابية التركية

196.50146.7328.00

%25100%208100%292100المجموع

تــم ســؤال المبحوثيــن عمــا هــو المطلــوب مــن المؤسســات اليمنيــة عملــه لتطويــر العالقــات بيــن 

اإجاباتهــم علــى النحــو التالي: اليمــن وتركيــا فكانــت ردودهــم و

)توافــق 21( مفــردة مــن المبحوثيــن علــى ضــرورة اهتمــام القنــوات الفضائيــة اليمنيــة الموجــودة 	 

فــي تركيــا بالشــاأن التركــي، وتغطيــة اأحداثــه.

عالمية بتقديم برامج وثائقية 	  )توافق بشــدة 18( مفردة من المبحوثين على قيام المؤسســات اإلإ

عــالم التركيــة، )توافــق 16( مفــردة علــى هــذا المقتــرح. بينمــا  عــن اليمــن باللغــة التركيــة لوســائل اإلإ

)7 مفــردات إل توافــق( علــى هــذا المقتــرح.

)توافــق 20( مفــردة مــن المبحوثيــن علــى توفيــر مصــادر للمعلومــات واإلأخبــار باللغــة التركيــة فــي 	 

عالميــة. بينمــا )15 مفــردة توافــق بشــدة( علــى هــذا  مواقــع المراكــز البحثيــة والمؤسســات اإلإ

المقتــرح. 

)21 مفــردة يوافقــون( علــى عمــل معــرض تعريفــي متنقــل عــن اليمــن يتــم عرضــه فــي بعــض 	 

الــراأي. المؤسســات التركيــة، )توافــق بشــدة 14 مفــردة( علــى هــذا 

)21 مفــردة يوافقــون بشــدة( علــى اإقامــة منتــدى ثقافــي دوري مشــترك بيــن المؤسســات البحثيــة 	 

اليمنيــة والتركيــة، )توافــق 14 مفــردة( علــى هــذا المقتــرح.

)توافــق 21 مفــردة( مــن المبحوثيــن علــى اإقامــة معــرض للمنتجــات اليمنيــة يدعــى اإليــه الجانــب 	 

التركــي، )13 مفــردة توافــق بشــدة( علــى هــذا الــراأي. بينمــا فــرد واحــد فقــط إل يوافــق.

)19 مفــردة يوافقــون( علــى تشــكيل مجلــس للشــباب التركــي واليمنــي لتعزيــز التعــاون فيمــا بينهــم. 	 

بينمــا )15 مفــردة يوافقــون بشــدة( علــى هــذا المقتــرح.
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ــة والتركيــة، )15 	  )20 مفــردة توافــق( علــى تنظيــم مؤتمــر ســنوي للمنظمــات والجمعيــات اليمني

مفــردة توافــق بشــدة( علــى هــذا المقتــرح.

)22 مفــردة توافــق( علــى تنظيــم دورات مجانيــة لتعليــم اللغــة العربيــة للشــباب التركــي، )13 	 

مفــردة توافــق بشــدة( علــى هــذا الــراأي.

)24 مفــردة توافــق( علــى ضــرورة مشــاركة الجانــب اليمنــي لالأعيــاد والمناســبات التركيــة مــن 	 

خــالل فقــرات فنيــة يمنيــة مميــزة، )10 مفــردات توافــق بشــدة( علــى هــذا المقتــرح، بينمــا 

شــخص واحــد فقــط إل يوافــق.

)18 مفــردة يوافقــون( علــى عقــد النــدوات العلميــة المشــتركة مــع الجامعــات والمعاهــد التركيــة، 	 

)17 مفــرده يوافقــون بشــدة( علــى هــذا المقتــرح.

)21 مفــردة توافــق( علــى تنظيــم مهرجــان لــالأكالت اليمنية الشــعبية داخل الجامعات والمدارس 	 

التركيــة، بحيــث تــوزع اإلأكالت مجانــاً، بينمــا )9 مفــردات توافــق بشــدة( علــى هــذا المقتــرح، 

)5 مفــردات إل توافــق( عليــه.

)19 مفــرده توافــق( علــى تكريــم المبدعيــن مــن الشــباب التركــي، وتقديــم الهدايــا لهــم، )10 	 

مفــردات توافــق بشــدة( علــى هــذا المقتــرح. بينمــا )6 مفــردات إل توافــق عليــه(.

)17 مفــردة توافــق( علــى زيــارة البرلمانييــن اليمنييــن المتواجديــن فــي تركيــا للمؤسســات الرســمية 	 

والبرلمانيــة التركيــة لشــرح اأبعــاد اإلأزمــة اليمنيــة، )17 مفــردة توافــق بشــدة( علــى هــذا المقتــرح، 

بينمــا شــخص واحــد فقــط إل يحبــب ذلــك.

)19 مفــردة يوافقــون( علــى اإقامــة اأنشــطة رياضيــة وفنيــة مــع الجانــب التركــي، )14 مفــردة توافــق 	 

بشــدة( علــى هــذا المقتــرح، وشــخصين فقــط يعارضــون هــذا الــراأي.

ويتضح من النتائج السابقة ما يلي:

حــرص المبحوثيــن علــى اأن يكــون للقنــوات الفضائيــة اليمنيــة الموجــودة فــي تركيــا دوراً كبيــراً . 1

عــالم ودوره المحــوري فــي خلــق  وبــارزاً فــي دعــم العالقــات اليمنيــة التركيــة. اإيمانــاً منهــا بقــوة اإلإ

خريطــة جديــة مــن العالقــات بيــن الشــعوب.
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عالمية اليمنية دوراً في تقديم . 2 موافقة المبحوثين وبشدة عل اأن يكون للمؤسسات والقنوات اإلإ

البرامــج الوثائقيــة عــن اليمــن باللغــة التركيــة. كــون هــذه البرامــج هــي القــادرة علــى نقــل اإلأحــداث 

اليوميــة والمشــاهدات، وفــي نقــل التــراث والعــادات والتقاليــد إلأي شــعب مــن الشــعوب. فقنواتنــا 

عالميــة المتواجــدة فــي تركيــا قــادرة علــى اأداء هــذا الــدور خدمــًة للوطــن  الفضائيــة ومؤسســاتنا اإلإ

وعالقاتــه البينيــة مــع الحكومــة التركيــة.

حــرص المبحوثيــن وحثهــم علــى اأْن يكــون هنــاك مصــادر للمعلومــات واإلأخبــار باللغــة التركيــة فــي . 3

المواقــع اإللكترونيــة لمراكــز اإلأبحــاث والدراســات. اإيمانــاً منهــم باأهميــة المعلومــات فــي اإيصــال 

الحقيقــة وفــي تبصيــر اإلأخريــن بحقيقــة مــا يجــري علــى اإلأرض اليمنيــة. وهــو دور وطنــي يجــب 

اأن تقــوم بــه هــذه المراكــز. 

ظهــور هــذه النســبة الكبيــرة مــن المبحوثيــن الذيــن يــرون اأن يكــون هنــاك معــرض تعريفــي متنقــل . 4

عــن اليمــن يتــم مــن خاللــه عــرض المنتجــات اليمنيــة علــى الجمهــور التركــي.  لهــو دليــل واضــح 

علــى مــدى حــرص المبحوثيــن فــي التعريــف بوطنهــم وثقافتهــم علــى الخريــن، وهــي اأســاليب 

عــادًة مــا يتــم اســتثمارها مــن خــالل هــذه الوســائل مــن اأجــل دعــم العالقــات وفتــح اأفــاق جديــدة 

مــن التعــاون والتنســيق بيــن البلــدان.

موافقة جمهور المبحوثين وبشــدة على ضرورة اإقامة منتديات دورية مشــتركة بين المؤسســات . 5

يصــال  البحثيــة اليمنيــة والتركيــة. كــون هــذه المنتديــات تعتبــر مــن الطــرق المثيــرة والمبتكــرة إلإ

الرســائل اإلتصاليــة بيــن الــدول، والشــعوب، ونخبهــا الثقافيــة، والفكريــة.

دعــوة المبحوثيــن ورغبتهــم فــي اإقامــة معــرض للمنتجــات اليمنيــة يدعــى اإليــه الجانــب التركــي. . 6

حتــى نســتطيع مــن خاللــه التعريــف باليمــن، وفــي نفــس الوقــت اللقــاء بالمهتميــن فــي هــذه 

الجوانــب وتشــبيك العالقــات بيــن اإلأطــراف المختلفــة، كمــا ســيتمكن زورا هــذه المعــرض مــن 

يجابــي مــع القائميــن علــى هــذه  الجانــب التركــي مــن اكتشــاف اليمــن وطبيعتــه، والتفاعــل اإلإ

المعــارض.

موافقــة جمهــور المبحوثيــن وبشــدة علــى تشــكيل مجلــس للشــباب التركــي واليمنــي. لمــا مــن . 7

شــاأنه مســاعدة الشــباب اليمنــي وتدريبهــم علــى كيفيــة تســخير طاقاتهــم وتوظيفهــا لخدمــة 

وطنهــم ومجتمعهــم، واإلســتفادة مــن تجــارب الشــباب التركــي. وفــي نفــس الوقــت ايصالهــم 

اإنســاناً. رســائل اإيجابيــة عــن اليمــن تاأريخــاً و
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حــرص جمهــور المبحوثيــن علــى تنظيــم المؤتمــرات، ومشــاركة اإلأعياد والمناســبات مع الجانب . 8

التركــي، مــن شــاأنه، التنســيق مــع الجانــب التركــي علــى حمايــة الثقافــة والميــراث المشــترك، 

وتعزيــز العالقــات بيــن البلديــن، وفــي نفــس الوقــت التســويق لحضــارة اليمــن وتاأريخــه.

تنظيــم . 9 وفــي  المشــتركة،  العلميــة  النــدوات  وعقــد  اإقامــة  فــي  ورغبتهــم  المبحوثيــن  َتَوجــه 

اإقامــة اإلأنشــطة الرياضيــة مــع الجانــب التركــي. ياأتــي ذلــك حرصــاً منهــم علــى  المهرجانــات، و

اإعطــاء صــورة  ضــرورة اإلندمــاج مــع هــذا الشــعب وكســر الحواجــز وتدعيــم العالقــات البينيــة، و

مشــرفة عــن اليمــن. ففــي هــذه النــدوات يتــم الحــوار مــع النظــراء اإلأخريــن، وتتبــادل وجهــات 

النظــر بشــاأن القضايــا السياســية، واإلقتصاديــة، والعلميــة واإلأمنيــة، ويعتبــر المشــاركون فــي مثــل 

هــذه الفعاليــات دبلوماســيين شــعبيين يتحدثــون باســم بلدانهــم.

مطالبــة المبحوثيــن مــن خــالل ردودهــم علــى ضــرورة تفعيــل دور الوجهــاء والسياســيين واأعضــاء . 10

البرلمــان اليمنــي المتواجديــن فــي تركيــا، فــي ترتيــب برامــج زيــارات لنظرائهــم فــي الجانــب 

التركــي، مــن اأجــل تطويــر العالقــات البينيــة، والتاأثيــر علــى الرؤيــة السياســية للقضيــة اليمنيــة.

عنــد ســؤال المبحوثيــن عــن فــرص مشــاركة وقيــام المؤسســات اليمنيــة الموجــودة فــي تركيــا فــي اإقامــة 

هــذه العالقــات مــع الجانــب التركــي. فكانــت اإجابتهــم علــى النحــو التالــي:

%48.6 يرون اأّن الفرصة كبيرة.	 

%40 يرون اأن الفرصة كبيرة جدًا.	 
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%11.4 يرون اأّن الفرصة قليلة.	 

وتظهــر هــذه النتيجــة مــدى تفــاؤل المبحوثيــن وقناعاتهــم بــاأّن مؤسســاتنا الموجــودة فــي تركيــا قــادرة 

علــى القيــام بهــذا الــدور بــكل اقتــدار. خاصــًة واأّن مــن يقــوم علــى هــذه المؤسســات هــم مــن النخــب 

اليمنيــة القــادرة علــى اإقامــة مثــل هــذه العالقــات والتشــبيكات مــع الجانــب التركــي. وهــذا مــا تؤكــده 

النتيجــة الســابقة اإذ إل وجــود لمــن يــرى اأّن الفرصــة قليلــة اأو عــدم موجــودة.

ــة هــذه  قام ــي يمكــن اســتخدامها ألإ ــر األأدوات الت ــى اأكث ــن خــالل اإجابتهــم عل ــن م المبحوثي

ــرون اأّن: ــب التركــي ي ــع الجان ــة م العالق

مراكــز اإلأبحــاث والدراســات تحتــل المرتبــة اإلأولــى بنســبة %62.9 فــي قدرتهــا علــى تفعيــل هــذه 	 

العالقــات بيــن البلديــن.

ياأتــي فــي المرتبــة الثانيــة مؤسســة الجاليــة اليمنيــة، بنســبة %51.4، ونفــس النســبة يــرون بــاأن كل 	 

اإلأدوات الســابقة مجتمعــة يمكــن اأن تقــوم بهــذا الــدور.

%48.6 يرون اأن اإلتحادات اإلأكاديمية والشبابية يمكن ان تقوم بهذا الدور.	 

هنــاك مــن يــرى اأن كل مــن القنــوات الفضائيــة، والجمعيــات والوقفيــات وبنســبة متســاوية 40% 	 

يســتطيعون القيــام بهــذا الــدور بيــن البلديــن.
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تاأتي الشــخصيات والوجاهات اليمنية بنســبة %34.3، المؤسســات والشــركات التجارية بنســبة 	 

.22.9%

ومما سبق يتضح ما يلي:

رؤيــة المبحوثيــن للــدور الكبيــر الــذي يمكــن اأن تقــوم بــه مراكــز الدراســات واإلأبحــاث فــي تدعيــم 	 

العالقــات بيــن البلديــن. وهــي مســؤولية كبيــرة تُلقــى علــى عاتــق هــذه المراكــز رغــم قلــة عددهــا. 

ــراء واإلأكاديمييــن والباحثيــن والسياســيين اليمنييــن اإلــى رســم  اإإلّ اأنهــا تســتطيع دعــوة كل الخب

قامــة هــذه العالقــات وتدعيمهــا. خاصــة فــي ظــل غيــاب الــدور الرســمي للعمــل  خطــة عمــل إلإ

الدبلوماســي.

مؤسســة الجاليــة اليمنيــة يقــع عليهــا اأيضــاً نفــس الــدور كونهــا تمثــل المظلــة التــي يجتمــع تحتهــا 	 

رســمي  بشــكل  انتخابهــا  يتــم  مؤسســة  وهــي  المختلفــة،  السياســية  باأطيافهــم  اليمنييــن  كل 

وشــفاف، وتــدار بشــكل تنظيمــي واحترافــي، وقــادرة علــى تنفيــذ مثــل هــذه المهــام بحكــم 

خبرتهــا وعالقتهــا التــي اســتطاعت اأن تقيمهــا خــالل المرحلــة الماضيــة.

اســتراتيجية تفعيــل اأداء المؤسســات والمنظمــات اليمنيــة للقيــام بدورهــا فــي تعزيــز 

العالقــات اليمنيــة التركيــة

مــا يميــز مؤسســة عــن اأخــرى هــو مــا تمتلكــه مــن رؤيــة اســتراتيجية واأهــداف قابلــة للتنفيــذ، 	 

ونشــاطات مجتمعيــة فاعلــة. ومــن هنــا فــاإّن اســتراتيجية تفعيــل اأداء المؤسســات اليمنيــة فــي تركيــا 

كــي تقــوم بواجبهــا يجــب اأن تقــوم علــى الجوانــب التاليــة:

تطويــر المهــام واإلأدوار واإلأهــداف التــي تجســدها المؤسســة فــي خطتهــا ولوائحهــا الداخليــة، 	 

حتــى تواكــب اإلأحــداث التــي تمــر بهــا المؤسســة، وتكــون نقطــة تميــز لهــا.

التفعيــل الدائــم للرؤيــة البصريــة للمؤسســات، ومحاولــة اإجــراء تغيــرات دوريــة فــي رؤيــة ورســالة 	 

المؤسســة بحســب الواقــع والزمــان والمــكان الــذي تعيشــه المؤسســة، ومتــى مــا اقتضــى اإلأمــر 

ذلــك.

القــدرة علــى اســتيعاب اإلأحــداث الجاريــة فــي الداخــل اليمنــي، والمتغيــرات التــي تؤثــر علــى 	 

مســتقبل البــالد وعالقتــه مــع الــدول اإلأخــرى، والعمــل علــى تطويــر العالقــات القائمــة، وترجمــة 

ذلــك علــى شــكل اأهــداف تعمــل المؤسســة علــى تنفيذهــا وفــق الواقــع الــذي تعيــش فيــه.
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قامــة 	  العمــل علــى اإيجــاد بدائــل متنوعــة لالأنشــطة الحاليــة، وخلــق فــرص اأكثــر، وطــرق اأســهل إلإ

عالقــات مــع المؤسســات والمنظمــات التركيــة.

تحســين جودة عمل مؤسســاتنا العاملة، ومســايرة التطورات الموجودة، واإلســتفادة من تجارب 	 

ــة مــن  ــر البرامــج واإلآليــات، والبحــث عــن فــرص ممكن اإلآخريــن، والعمــل المتواصــل فــي تطوي

اأجــل خدمــة الوطــن مــن خاللهــا.  

القيــام بعمليــة تقييــم مســتمر لهــذه المؤسســات مــن اأجــل تفعيــل اأدائهــا مــن ناحيــة، والتاأكــد مــن 	 

مــدى قيامهــا بتحقيــق اأهدافهــا المنشــودة، ومــن ثــم تطويــر اأســاليبها وفــق الظــروف المحيطــة 

المتواجــدة فيــه.

التنســيق والتعــاون بيــن جميــع المؤسســات اليمنيــة الموجــودة فــي تركيــا، ووضــع اأهــداف وطنيــة 	 

مشــتركة يعمــل الجميــع علــى تحقيقهــا كل بحســب نشــاطه واختصاصــه.

التعــرف اأكثــر علــى خصائــص الشــخصية التركيــة والبيئــة المحيطــة بــه، وفهــم ثقافــة هــذا الشــعب 	 

فــي جميــع  تعــاون وشــراكة  اإقامــة عالقــة  التعامــل معــه، و وعاداتــه وتقاليــده، حتــى نســتطيع 

المجــاإلت.

ضــرورة اأن ترتبــط المؤسســات اليمنيــة العاملــة فــي تركيــا مــع محيطهــا التركــي، والتفاعــل مــع 	 

متغيــرات هــذا المحيــط وتعقيداتــه.

العمــل علــى تحديــد مجموعــة مــن البرامــج المشــتركة مــع الجانــب التركي، والعمــل على تنفيذها 	 

وفــق خطــة كل مؤسســة، مــا مــن شــاأنه تقويــة العالقــات بيــن البلدين.
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التوصيات واألستنتاجات

مما سبق يمكننا استخالص النتائج التالية:

المؤسسات اليمنية في تركيا إليزال نشاطها وعالقاتها محدودة مع الجانب التركي.	 

عالميــة الموجــودة فــي تركيــا إل تقــوم بــاأي نشــاط اإعالمــي بينــي، ولــم تســتثمر وجودهــا 	  القنــوات اإلإ

فــي تســويق القضيــة اليمنيــة بالشــكل المطلوب.

النســبة العظمــى مــن المبحوثيــن يوافقــون وبشــدة علــى جميــع المطالــب الــواردة فــي اإلســتبانة 	 

مــن اأجــل تطويــر العالقــات مــع الجانــب التركــي.

وجــود فرصــة كبيــرة جــداً اأمــام المؤسســات اليمنيــة للقيــام بدورهــا فــي توطيــد العالقــات بيــن 	 

اليمــن وتركيــا.

مراكــز اإلأبحــاث والدراســات اأتــت فــي المرتبــة اإلأولــى تليهــا مؤسســة الجاليــة اليمنيــة، وهمــا اأكثــر 	 

اإلأدوات التــي يمكــن اســتخدامها مــن اأجــل تفعيــل العالقــات بيــن البلديــن.

وبناًء على ذلك فاإّن الدراسة توصي بما يلي:

اإعــادة . 1 لــكل مؤسســة، و البصريــة  الرؤيــة  التعديــالت والتغيــرات علــى  اإدخــال بعــض  ضــرورة 

صياغــة اإلأهــداف بمــا يتفــق مــع التوجــه المقتــرح لتطويــر العالقــات بيــن اليمــن وتركيــا.

توحيــد وتوجيــه جهــود المؤسســات اليمنيــة المتواجــدة فــي تركيــا اإلــى بنــاء وتطويــر العالقــات مــع . 2

الجانــب التركــي كٌل فــي مجالــه.

إلبــد اأن يكــون هنــاك تقييــم موضوعــي بيــن فتــرة واأخــرى لــكل برامــج المؤسســات التــي مــن شــاأنها . 3

اإيجــاد عالقــات مشــتركة مــع الجانــب التركي.

ــة، . 4 ــة اليمني ــة مؤسســة الجالي ــا برعاي ــة فــي تركي صناعــة اأهــداف مشــتركة بيــن المؤسســات اليمني

حتــى يعمــل الجميــع علــى تحقيقهــا.

تفعيل دور اإلتحادات الشبابية ومراكز الدراسات اليمنية بالقيام باأدوارها الفكرية والثقافية.. 5

بدورهــا . 6 للقيــام  الوطنيــة  مســؤوليتها  تركيــا  فــي  الموجــودة  اليمنيــة  الفضائيــة  القنــوات  تحمــل 

اإيصــال صــوت اليمــن  عالمــي والمعلوماتــي، وفتــح عالقــات شــراكة مــع الجانــب التركــي، و اإلإ

التركــي. وقضيتــه للمشــاهد 

ــا مــن خــالل حمــالت اإعالميــة مســتمرة تقــوم بهــا . 7 ــة الجمهــور اليمنــي المتواجــد فــي تركي توعي

ــاأن يكــون كل فــرد ممثــالً وســفيراً لوطنــه مــن خــالل ســلوكه وتعاملــه مــع اإلأخريــن. ــة ب الجالي
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