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متهيــــــد:

عية«،  أيَّدت تركيا العمليَّات العسكرية لـ«التَّحالف العريب« يف اليمن، بهدف استعادة »الرشَّ

أردوغان،  طيِّب  رجب  يك،  الرُّتُّ الرَّئيس  أعلن  وقد  2015م؛  مارس   26 يف  انطلقت  والتي 

وليَّة،  الدُّ والقرارات  لالتِّفاقيَّات  الحويث  جامعة  انتهاك  نتيجة  جاء  التَّدخُّل  أنَّ  حينها،  يف 

الحوار  لعمليَّة  املتكرِّر  ورفضهم  الدُّويل،  األمن  مجلس  لقرارات  يحة  الرَّصَّ ومخالفتهم 

تحوَّل  ات،  املتغرِّيِّ ِمن  لجملة  ونتيجة  العسكري،  التَّدخُّل  ِمن  وقت  ُميض  وبعد  يايس.  السِّ

أن اإلنساين،  عم واإلسناد للعملية العسكرية إىل االهتامم فقط بالشَّ موقف تركيا ِمن الدَّ

والتدّرج يف االنتقاد ألخطاء العمليَّات العسكرية التي تقوم بها قوَّات »التَّحالف«.

هور القليلة األخرِّية تطوُّر  عودية، شهدت الشُّ كية السُّ وبخالف سنوات ِمن توتُّر العالقة الرُّتُّ

يك، رجب طيِّب أردوغان،  إيجابيًّا يف عالقة البلدين، عىل إثر الزِّيارة التي قام بها الرَّئيس الرُّتُّ

د بن  عودي، األمرِّي محمَّ عودية؛ والزِّيارة املرتقبة لويل العهد السُّ للمملكة العربية السُّ

شهد  االتِّجاه،  ذات  ويف  الجاري.  هر  الشَّ ِمن  يونيو   22 املوافق  األربعاء،  يوم  سلامن، 

امللفُّ اليمني تطوًُّرا جوهريًّا ِمن خالل تشكيل »مجلس القيادة الرِّئايس«، ونقل صالحيات 

عىل  ين  املتغرِّيِّ هذين  تأثرِّي  دراسة  يتطلَّب  ما  وهو  إليه،  هادي،  منصور  عبدربِّه  الرَّئيس، 

اع يف اليمن. موقف تركيا ِمن الرَّصِّ

تأييد تريك لـ العاصفة والتَّحالف:

»عاصفة  تجاه  موقفها  أنقرة  بنت 

د اإليراين،  الحزم« ِمن رؤيتها للتَّمدُّ

الهيمنة  لفرض  طهران  وسعي 

عواصم  ِمن  عدد  عىل  والنُّفوذ 

وبغداد  كدمشق  العربية،  ول  الدُّ

ذلك  أنَّ  أنقره  ترى  حيث  وصنعاء؛ 

د يشكِّل خطرًا عىل األمن اإلقليمي؛ يف الوقت الَّذي تريد أنقرة أن يكون لها دور كبرِّي  التَّمدُّ

جوارها  يف  وليَّة  الدُّ ياسات  بالسِّ معنيَّة  باعتبارها  املنطقة،  يف  اإلقليميَّة  التَّوازنات  يف 

اإلقليمي، بحكم أنَّها ستكون مستفيدة أو مترضِّرة ِمنها.
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عوديَّة ودعم مواقفها يف املنطقة، سارعت أنقرة  ونظرًا لرغبة تركيا يف التَّقارب مع السُّ

عوديَّة يف اليمن، كام  يح والواضح لعمليَّة »عاصفة الحزم«، بقيادة السُّ عم الرَّصَّ الدَّ إىل 

عوديَّة يف العام األوَّل  ياسيَّة واالقتصاديَّة واإلنسانيَّة الَّتي تبنَّتها السُّ دعمت الخطوات السِّ

ِمن الحرب.

عيَّة« مبنيًّا عىل رغبة أنقرة يف منع تفكُّك اليمن،  يك املساند لـ«الرشَّ وكان املوقف الرُّتُّ

د سيادته واستقالله، وهو موقف يتَّسق  وتجزئته، وترشذمه، أو ارتهانه لقوى خارجيَّة تهدِّ

ول التي شهدت حراكًا ثوريًّا، يف إطار ما يُعرف  مع سياسة تركيا يف دعم وحدة أرايض الدُّ

عودي،  السُّ التَّدخُّل  هو  مرشوعية  األكرث  الخيار  كان  اليمنيَّة  الحالة  ويف  العريب.  بالرَّبيع 

لذلك وقفت تركيا ضدَّ التَّدخُّل اإليراين، ودعمت التَّدخُّل العسكري لدول »التَّحالف العريب«، 

عودية. بقيادة السُّ

دور تـــــريك مستقــــل 

فـــــــي اليــمــــــــــن:

يك مسانًدا  استمرَّ املوقف الرُّتُّ

عودية و«التَّحالف العريب«،  للسُّ

فرضت  ة  عدَّ ات  متغرِّيِّ أنَّ  غرِّي 

سياساتها،  مراجعة  أنقرة  عىل 

فقد انحازت »الرِّياض« لسياسات 

أن اليمني، ورفض الطَّرفان أيَّ حضور لطرف آخر، سواء  اإلمارات العربية املتَّحدة يف الشَّ

إنسانيَّة  جهود  أي  ذلك  يف  مبا  اليمني؛  امللفِّ  يف  خارجه،  ِمن  أو  »التَّحالف«  داخل  ِمن 

تقوم بها أنقرة ميدانيًّا؛ وأعاقت قوَّات أمنيَّة وعسكريَّة، مدعومة إماراتيًّا، األعامل اإلغاثية 

ة أيَّام1. كية داخل اليمن، وقامت باحتجاز أفرادها لعدَّ واإلنسانية الرُّتُّ

1. ماذا تريد تركيا من اليمن؟، الجزيرة نت، يف: م16/1/2019، متوفر عىل الرابط التايل:
https://t.ly/9aHy
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ويف ظلِّ أجواء الفوىض األمنيَّة الَّتي تشهدها البالد، جرت محاولة الغتيال املسئول املايل 

يك2، مبدينة عدن، وُوجِّهت االتِّهامات يف حينه إىل أطراف مينيَّة،  يف الهالل األحمر الرُّتُّ

ث عن انتهاك حقوق اإلنسان ِمن  مدعومة إماراتيًّا، كام تزايدت التَّقارير املختلفة التي تتحدَّ

قبل »التَّحالف« يف امللفِّ اليمني.

يك  الرُّتُّ املوقف  يف  األكرب  التَّغيرِّي 

حدث بفعل األزمة الخليجية- الخليجية، 

وانحياز تركيا إىل جانب قطر، ودعمها 

الذي  الحصار  مواجهة  يف  لها 

بفعل  أكرب  وبشكل  عليها؛  فُرض 

كيَّة-  الرُّتُّ العالقة  يف  ديد  الشَّ التَّوتُّر 

القنصليَّة  داخل  خاشقجي،  جامل  عودي،  السُّ حفي  الصَّ مقتل  خلفيَّة  عىل  عوديَّة  السُّ

انقطاع  2018م، ما تسبَّب يف  أكتوبر عام  عوديَّة، يف مدينة إسطنبول، مطلع شهر  السُّ

أن اليمني. العالقة بني الطَّرفني، وغياب التَّنسيق بينهام يف الشَّ

تجميد  أو  العريب«،  »التَّحالف  ِمن  ول  الدُّ ِمن  عدٍد  انسحاب  مع  بالتَّزامن  التَّغرِّيُّ  هذا  وجاء 

هذا  ويف  العسكريَّة.  العمليَّات  بوقف  املنادية  وليَّة  الدُّ األصوات  وارتفاع  فيه،  عضويَّتها 

عودية، وركَّزت عىل  ياق تغرِّيَّ موقف تركيا، فقد سحبت دعمها لـ«التَّحالف« بقيادة السُّ السِّ

دعم جهود الوساطة التي تقودها األمم املتَّحدة3.

مع رضورة اإلشارة إىل أنَّ انتهاج أنقرة لخطٍّ مستقلٍّ بشأن امللفِّ اليمني، مغاير لسياسة 

عودية، إذ ظلَّت أنقرة داعمة  ياسات السُّ ورة للتَّصادم مع السِّ »التَّحالف«، مل يدفعها بالرضَّ

يف امللفِّ  تدخُّل لها  »التَّحالف«، ورافضة أليِّ  ِمن قبل  اليمنيَّة، املدعومة  عيَّة«  لـ«الرشَّ

عيَّة« اليمني خارج موافقة »الرشَّ

2. مصادر تكشف لبلقيس تفاصيل محاولة اغتيال مسئول الهالل األحمر الرُّتيك بعدن، قناة بلقيس، يف: م20/10/2020، متوفر عىل الرابط 

التايل:

https://t.ly/v--w

3. املرجع السابق نفسه.
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 والتَّنسيق مع »التَّحالف«، رغم استحثاث شخصيَّات مينيَّة إلرشاك تركيا ودخولها عىل خطِّ 

الحلول لألزمة يف اليمن.

ياسات اإليرانيَّة،  خصيَّات والقيادات اليمنيَّة املناوئة للسِّ يف املقابل، كانت تركيا وجهة للشَّ

لوكيَّات الخاطئة ألطراف يف »التَّحالف العريب«،  ياسات والسُّ واملترضِّرة كذلك ِمن بعض السِّ

القرسي،  واإلخفاء  واالختطاف،  االعتقال  أعامل  نتيجة  للخطر،  عرَّضة  ِمنها  الكثرِّي  بات  فقد 

والتَّعذيب، أو االغتيال. 

وفيام عدى ذلك، اكتفت أنقرة مبتابعة املشهد، ورصد الواقع، يف انتظار دور مستقبيل 

البحر األحمر، وخليج  الجيو-إسرُّتاتيجية يف  الحفاظ عىل مصالحها  ِمنها يف  هناك، رغبة 

عدن، وبحر العرب، وحامية قواعدها العسكريَّة يف القرن األفريقي.

الم؛ فقد رصَّح وزير الخارجيَّة  ويف هذه املرحلة أيًضا، أعطت أنقرة األولويَّة لدعم عمليَّة السَّ

يك، مولود تشاوش أوغلو، يف يناير 2019م، عن إعطاء األولويَّة للجهود الرَّامية إىل  الرُّتُّ

ًدا عىل أنَّ تركيا »ستساهم يف إنهاء الحرب يف اليمن«.  الم يف اليمن، مشدِّ إحالل السَّ

الم يف اليمن، مبا يف  ياق ذاته، أشادت تركيا بجميع الجهود الرَّامية إلحالل السَّ ويف السِّ

ذلك »اتِّفاق استكهومل«، الذي تمَّ يف 13 ديسمرب2018م، وكذلك »اتِّفاق الرِّياض«، يف 

رًا لألطراف اليمنيَّة،  ق مع دعوة »التَّحالف العريب« مؤخَّ 5 نوفمرب 2019م. وهو توجُّه يتسِّ

ويالت  اليمن  تجنِّب  سالم  عمليَّة  يف  للدُّخول  الرِّئايس«،  القيادة  »مجلس  تشكيل  عقب 

الحرب، وإعالنه عن هدنة ِمن طرف واحد ملنح املبعوث األممي الخاصِّ باليمن فرصة لدعم 

الم، وإقناع األطراف املختلفة لالنخراط فيها. عمليَّة السَّ

متسُّ  أخرى  قضايا  مع  للتَّعامل  كيَّة  الرُّتُّ الحكومة  اهتاممات  اتَّجهت  ذلك،  عدا  وفيام 

ليبيا وأذربيجان وسوريا. وأظهرت قدرة عىل  للتَّدخُّل، مثل  مصالحها، ووجدت فيها متاًحا 

يايس والعسكري واألمني، ما جعل األنظار  حسم بعض هذه امللفَّات، ِمن خالل أدائها السِّ

تلتفت للنَّجاحات الَّتي حقَّقتها يف هذه امللفات، وبرسعة فائقة لصالح حلفائها، وأكسبها 

مصداقيَّة لسياستها وقدراتها العسكريَّة واألمنيَّة.
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عـودي: يك- السُّ عــودة التَّقــارب الرُّتُّ

عوبة أن يكون ألنقرة دور  ميكن الجزم بصُّ

أكرب يف امللفِّ اليمني، ما مل يكن هناك 

عوديَّة،  والسُّ تركيا  بني  حقيقيٌّ  تقارٌب 

يف  يايس  السِّ املشهد  ألنَّ  وذلك 

ياسة  بالسِّ مبارش  بشكل  مرتبط  اليمن 

عوديَّة  ياسة اإلماراتيَّة، ويف ظلِّ توتُّر العالقة بني تركيا وكلٍّ ِمن السُّ رًا بالسِّ عوديَّة، ومؤخَّ السُّ

عيَّة« اليمنية  التَّوتُّر والقطيعة، ومع وقوع الحكومة »الرشَّ واإلمارات، ومرورها بحالة ِمن 

يف  يك  الرُّتُّ التَّدخُّل  كان  عوديَّة،  السُّ األرايض  عىل  ووجودها  »التَّحالف«،  ضغوطات  تحت 

ورة اصطداًما مع هذه األطراف. اليمن سيعني بالرضَّ

وبالرَّغم مامَّ سبق، ظلَّت حكومة تركيا تدين وبشكل مستمرٍّ الهجامت الَّتي تقوم بها جامعة 

عودية، باعتبارها أعامل خارجة عىل  الحويث عىل املنشآت النَّفطية واملصالح الحيوية السُّ

ديدة  دد، عن إدانتها الشَّ كية، يف هذا الصَّ ت وزارة الخارجية الرُّتُّ القانون الدُّويل. وقد عربَّ

مام،  الدَّ مدينة  ِمن  بالقرب  عودية،  السُّ املصالح  عىل  الحوثيُّون  شنَّها  الَّتي  للهجامت 

األرايض  استهدفت  التي  الهجامت  تلك  إزاء  بالغ«  »قلق  عن  ت  وعربَّ 2021م،  مارس  يف 

قيقة، حكومة وشعبًا«4. عوديَّة الشَّ المة للمملكة العربيَّة السُّ عودية، متمنيَّة »السَّ السُّ

كيَّة لحلحلة االنسداد الكامن يف العالقة بينها وبني طريف  استمرَّت جهود الحكومة الرُّتَّ

تقف  عدَّة5  ملفَّات  وتجاوز  دة،  متعدِّ دبلوماسيَّة  قنوات  فتح  عرب  العريب«،  »التَّحالف 

القطيعة  نتيجة  سلبًا  تأثَّرت  )والَّتي  واالقتصاديَّة  ياسيَّة  السِّ العالقات  استئناف  أمام  عائًقا 

ة، وعرب لقاءات معلنة وغرِّي معلنة، بني مسئويل  ياسية(. وامتدَّ نهج التَّقارب لشهور عدَّ السِّ

هذه البلدان؛ وعرب تبادل الرَّسائل اإليجابيَّة ِمن أجل إصالح ما فسد ِمن العالقات.

4. تركيا تدعو إىل وقف فوري للهجامت عىل السعودية الشقيقة، يس. إن. إن. عريب، يف:2021/3/0م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://rb.gy/vfs6sz

ث العسكري باسم جامعة الحويث، يحيى رسيع، عرب حسابه يف تويرُّت، عن إسقاط طائرة  جاء بيان اإلدانة، بعد يومني ِمن إعالن املتحدِّ

نع يف األجواء اليمنيَّة! سيَّة« تركيَّة الصُّ »تجسُّ

عودي جامل خاشقجي، ِمن أنقرة إىل الرِّياض، كإشارة واضحة عىل إسدال  حفي السُّ لطات القضائيَّة ملّف قضيَّة مقتل الصَّ 5. يأيت نقل السُّ

تار عىل قضيَّة كانت يف غاية األهميَّة والخطورة بالنِّسبة للرِّياض، ودلياًل عىل التَّوجُّه نحو إنهاء الخالفات بني الجانبني. السِّ
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عوديَّة  السُّ 2020م، خصوًصا بعد توقيع  الثُّنائيَّة نهاية عام  العالقات  لقد طرأ تحسن يف 

فاعية، بقيمة )200( مليون دوالر، يف إطار  ناعات الدِّ كية للصِّ عقًدا مع رشكة »فيستل« الرُّتُّ

ة ِمن طراز »كاريال«، بحسب ما كشفت عنه مصادر إعالميَّة  التَّصنيع املشرُّتك لطائرات مسرِّيَّ

تركيَّة6.

والتي  )2022م(،  املايض  أبريل   28 يف  عودية،  السُّ إىل  يك  الرُّتُّ الرَّئيس  زيارة  وجاءت 

عوديَّة منذ نحو خمس سنوات، تعبرِّيًا عن رغبة البلدين بطي صفحة  تعترب األوىل إىل السُّ

نتها أنقرة لتحسني عالقاتها مع دول املنطقة،  املايض، وضمن جهود إقليميَّة كبرِّية دشَّ
مبا يف ذلك جمهورية مرَّص العربيَّة ودولة إرسائيل.7

عوديَّة لن يكون كام قبلها، بل هي تفتتح عهًدا  يك للسُّ ال شكَّ أنَّ ما بعد زيارة الرَّئيس الرُّتُّ

جديًدا ِمن العالقات بني أنقرة والرِّياض، 

يتشكَّل مع حاجة كلٍّ ِمن البلدين لآلخر، 

القصوى  لالستفادة  الجانبني  وتطلُّع 

يايس  والسِّ االقتصادي  التَّعاون  ِمن 

تشكيل  إلعادة  بينهام،  والعسكري 

يف  للمنطقة  ياسية  السِّ الجغرافيا 

ظلِّ املخاطر والتَّهديدات املشرُّتكة.

يف  التَّوتُّرات  سبَّبت  التي  القضايا  ِمن  بعدد  متعلِّقة  كثرِّية  رواسب  وجود  من  وبالرغم 

ياسية قادرة عىل إزالة تلك الرَّواسب وبدء  العالقات بني الجانبني، إالَّ أنَّ إرادة األطراف السِّ

حقبة جديدة ِمن العالقات. 

ات »برِّيقدار« يف حرب اليمن، الحرة، يف: 9/3/2021م، متوفر عىل الرابط  حان لـ«الحرة« حقيقة مشاركة مسرِّيَّ 6. مصدران تركيان يوضِّ

التايل:

https://rb.gy/gycnji

ن زيارة أردوغان إىل السعودية مرحلة جديدة يف العالقات بني أنقرة والرياض؟، فرانس24، يف: 29/4/2022م، متوفر عىل  7. هل تدشِّ

الرباط التايل:

https://t.ly/gZaS
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إىل  زيارته  أنَّ  إىل  تويرُّت،  يف  حسابه  عىل  له  تغريدة  يف  يك،  الرُّتُّ الرَّئيس  أشار  وقد 

قيقة«. وقال: »نحن  ديقة والشَّ عوديَّة »تفتح األبواب أمام عهد جديد مع اململكة الصَّ السُّ

كدولتني شقيقتني تربطهام عالقات تاريخيَّة وثقافيَّة وإنسانيَّة، نبذل جهوًدا حثيثة ِمن أجل 

ياسيَّة والعسكريَّة واالقتصاديَّة، وبدء حقبة جديدة بيننا«،  تعزيز جميع أنواع العالقات السِّ

مؤكًِّدا أنَّه عىل ثقة برفع العالقات بني البلدين إىل »مستوى أفضل مامَّ كانت عليه يف 

املايض«8.

العهد  ويل  زيارة  توفِّر  أن  املتوقَّع  وِمن 

املقرَّر  سلامن،  بن  د  محمَّ األمرِّي  السعودي، 

الجاري،  يونيو   22 املوافق  األربعاء،  حدوثها 

كية، يف  عودية- الرُّتُّ دفعة قوية للعالقات السُّ

ظلِّ الحاجة املتبادلة ملردوداتها؛ فويل العهد 

تداعيات  كبرِّي  بشكل  يتجاوز  أن  يريد  عودي  السُّ

يك »أردوغان«  ملف »خاشقجي«، والرَّئيس الرُّتُّ

ظلِّ  يف  االقتصادي  عم  للدَّ ة  ماسَّ حاجَّة  يف 

الظُّروف التي مترُّ بها تركيا، واالستحقاقات التي 

تنتظرها.

عودية، يأيت نتيجة استحقاقات  يايس ألنقرة للتَّقارب مع السُّ وعىل األرجح أن التَّوجُّه السِّ

تصفرِّي  اإلمكان  قدر  يتطلَّب  ما  وهو  عام2023م،  جريانها  املزمع  الدِّميقراطيَّة  االنتخابات 

لتقديم  املقابل  يف  ويدفعها  والدُّويل.  واإلقليمي  املحيلِّ  املستوى  عىل  املشاكل 

تنازالت مختلفة لتطمني دول »التَّحالف«، مبا يف ذلك تعليق أو تحجيم أو تجميد أنشطة 

كية. عوديَّة واإلمارات، واملقيمني عىل األرايض الرُّتُّ املعارضني للنِّظام يف كلٍّ ِمن السُّ

إىل  بايدن«  »جو  ووصول  األمريكيَّة،  االنتخابات  يف  الدِّميقراطي  الحزب  صعود  أنَّ  كام 

ة الحكم يف البيت األبيض، وتوجُّهه الستئناف املفاوضات النَّووية اإليرانية، التي تثرِّي  سدَّ

8. أردوغان يختتم زيارته للسعودية بتعهد مبرحلة جديدة من العالقات، عريب21، يف: 29/4/2022م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://t.ly/V-jF
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وأنقرة  الرِّياض  ِمن  بكلٍّ  دفع  عودية9،  والسُّ تركيا  متها  مقدِّ ويف  اإلقليمية،  القوى  قلق 

ل  التَّنسيق بينهام فيام يتصِّ الخالفات والتَّقارب أكرث، استشعاًرا ِمنهام ألهميَّة  إىل تجاوز 

بامللفَّات املشرُّتكة أكرث ِمن أيِّ وقت مىض، خاصة مع شعورهام بأنَّه »ال ميكن االعتامد 

التَّدخُّالت  تجاه  أو حامية املنطقة  الم،  األمن والسَّ ]الواليات املتَّحدة[ يف موضوع  عليها 

واألطامع اإليرانيَّة مستقباًل«10.

عوديَّة فقط، حيث سبقه  السُّ يك مل يقترَّص عىل  الرُّتُّ التَّقارب  بأنَّ  اإلشارة  الحاجة إىل  مع 

تقارب مع اإلمارات، بل سبقه أيًضا حراك دبلومايسٌّ خليجي مع دولة قطر، إنهاًء للقطيعة 

عوديَّة واإلمارات، وبدرجة أقل مرَّص، ما يؤكِّد بأن َّهناك دوافع مشرُّتكة  بينها وبني كلٍّ ِمن السُّ

حارضة لدى كلِّ األطراف، ومبا يخدم مصالح الجميع.

عودي عىل امللفِّ اليمني: يك السُّ أثر التَّقارب الرُّتُّ

عودي بالنِّسبة للقضيَّة اليمنيَّة ِمن قدرة كلٍّ ِمن البلدين  يك السُّ تأيت أهميَّة التَّقارب الرُّتُّ

واالقتصادي  يايس  السِّ نفوذه  خالل  ِمن  املنطقة،  يف  العام  املشهد  عىل  التَّأثرِّي  يف 

فاعيَّة  ناعات الدِّ عوديَّة االستفادة ِمن الصِّ والعسكري. كام ميكن لهذا التَّقارب أن مينح السُّ

الرِّياض،  لصالح  العسكرية  املعادلة  وتغيرِّي  الحويث،  جامعة  ضدَّ  لها،  نرَّص  إلحراز  كيَّة  الرُّتُّ

كيَّة حقَّقت نجاًحا كبرِّيًا، وكفاءة عالية يف كلٍّ ِمن سوريا  فاعيَّة الرُّتُّ ناعات الدِّ خصوًصا وأنَّ الصِّ

وليبيا وأذربيجان. 

9. محمود علوش، يف آفاق التقارب الرُّتيك السعودي، العريب الجديد، يف: 1/5/2022م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://t.ly/pEt9

10.  إبراهيم الهدبان، ما دالالت التقارب بني تركيا ودول عربية؟ موقع عريب21، يف: 9/9/2021م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://t.ly/w2G5
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ول  وهذا بدوره سيعزِّز استقرار اليمن، وِمن ثمَّ منطقة الخليج، وسينعكس إيجابيًّا عىل الدُّ

األطراف.

وقد مثَّل تعيني سفرِّي جديٍد للجمهوريَّة 

اليمنيَّة لدى أنقرة11، برًضا سعودي، بعد 

عىل  ضغوطًا  متارس  الرِّياض  كانت  أن 

سفرِّي  تعيني  بعدم  »هادي«  الرَّئيس 

املنصب  ظلَّ  حتَّى  تركيا،  لدى  لليمن 

عىل  ًا  مؤرشِّ 2018م،  عام  منذ  شاغرًا، 

عالقتها  تركيا  باستعادة  الرِّياض  قبول 

الطَّبيعيَّة بالحكومة اليمنيَّة، 

التَّعيني  هذا  يسهم  أن  املتوقَّع  وِمن 

يك يف اليمن سياسيًّا ودبلوماسيًّا، والعمل وفق تنسيق  ور الرُّتُّ يف تعزيز الحضور والدَّ

إىل  الم  السَّ بعمليَّة  ويدفع  اليمنيَّة،  القضيَّة  يخدم  ومبا  وليَّة،  الدُّ املحافل  يف  مشرُّتك 

األمام.

أصدر الرَّئيس اليمني، عبدربِّه منصور هادي، يف 7 أبريل 2022م، قراًرا بإعفاء نائبه الفريق 

الرُّكن، عيل محسن صالح األحمر، ِمن منصبه، وتشكيل »مجلس القيادة الرِّئايس«، برئاسة 

الدُّكتور رشاد العليمي، وعضويَّة سبعة آخرين، كلُّ واحد ِمنهم بوصفه نائبًا لرئيس املجلس، 

وتفويض كافَّة صالحياته وصالحيَّات نائبه الدُّستورية إىل املجلس.

عب اليمني بحصول انفراجة  وقد القى القرار ترحيبًا إقليميًّا ودوليًّا، ما بعث األمل لدى الشَّ

وأنَّ  خصوًصا  املجاالت،  كافَّة  يف  صعبًا  وضًعا  يعاين  والذي  اليمني،  الوضع  يف  قريبة 

يايس  السِّ اع  والرَّصِّ القطيعة  ِمن  حالة  تعيش  كانت  سياسية  مكوِّنات  بني  جمع  املجلس 

واملواجهات العسكرية أحيانًا.

د صالح طريق، سفرًِّيا للجمهوريَّة اليمنيَّة يف تركيا. 11. أصدر الرَّئيس هادي يف يناير 2022م، قراًرا جمهوريًّا، بتعيني اللِّواء محمَّ

تشكيل مجلس القيادة الرِّئايس يف اليمن:
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كية، يف بيان لها، يف 8 أبريل، بتشكيل املجلس، معربة عن  وقد رحَّبت وزارة الخارجية الرُّتُّ

» أملها أن ميهِّد ذلك إىل حلٍّ سيايس للبالد«، كام أكَّدت »أنَّ تركيا ستفعل كلَّ ما بوسعها 

للوصول إىل حلٍّ يحافظ عىل وحدة أرايض اليمن، ورشعيَّته الدُّستورية«. وأضاف البيان »أنَّ 

ابق، وأنَّها  عب اليمني، كام كانت تفعل يف السَّ تركيا ستواصل جهودها ِمن أجل سالمة الشَّ

ستواصل دعم الجهود لحلِّ النِّزاع يف البالد ِمن خالل الحوار«12.

اع يف اليمن: دات حاكمة ملستقبل املوقف الرُّتيك تجاه الرِّصِّ محدِّ

ة  دات الخاصَّ يك ِمن امللفِّ اليمني يف الفرُّتة الحالية عدد ِمن املحدِّ يتحكَّم يف املوقف الرُّتُّ

دات: برُّتكيا، وتلك ذات البعد اإلقليمي، أو املتَّصلة باليمن تحديًدا. وِمن أبرز هذه املحدِّ

كية القادمة ونتائجها: 1- االنتخابات الرُّتُّ

القادمة،  الرِّئاسية  االنتخابات  ضغط  تحت  واقعة  أردوغان،  طيِّب  رجب  الرَّئيس،  فحكومة 

والتَّنمية«  العدالة  لـ«حزب  كبرِّيا  يًّا  تحدِّ مُتثل  وهي  2023م،  العام  خالل  إقامتها  واملزمع 

ِمن  واسعة  قطاعات  وغضب  والبطالة،  التَّضخُّم  معدَّالت  ارتفاع  ملفَّات  ظلِّ  يف  الحاكم، 

وريِّني يف تركيا، والذي يصل تعدادهم إىل ما يقرب ِمن  جئني السُّ يك ِمن الالَّ عب الرُّتُّ الشَّ

ِمن دول عربية  األفغان، والجئني  جئني  الالَّ إضافة إىل  ألف نسمة،  ثالثة ماليني وسبعامئة 

ا طمًعا يف استثامرات  ول الخليجية، إمَّ يك تحت الحاجة للدُّ غط يضع النِّظام الرُّتُّ أخرى. هذا الضَّ

يات التي تواجهه،  يك والتَّخفيف ِمن التَّحدِّ وإسناد مايل يساهم يف تعايف االقتصاد الرُّتُّ

ول. أو لتحييد أيِّ تأثرِّيات سلبية أمنية أو سياسية ميكن أن تأيت ِمن هذه الدُّ

2- الحاجات املتبادلة لتسوية امللفَّات اإلقليمية:

يف  ألنقرة  ظبي  وأبو  الرِّياض  ِمن  كلٍّ  احتياج  ضوء  يف  أيًضا  اليمن  يف  تركيا  دور  د  يتحدَّ

التَّعاطي مع القضايا اإلقليمية امللتهبة، والتَّعاون ملواجهة املخاطر املشرُّتكة؛ ونفس 

األمر بالنِّسبة لرُّتكيا. وهو ما سينعكس سلبًا أو إيجابًا عىل تعزيز التَّقارب بني أنقرة والرِّياض 

وأبو ظبي.

12.  أحمد عدنان، تركيا ترحب بتشكيل مجلس »القيادة الرئايس« يف اليمن، وكالة أنباء تركيا، يف: 8/4/2022م، متوفر عىل الرابط التايل:

https://tr.agency/news-152634
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3- مسارات مجلس القيادة الرِّئايس:

ِمن املتوقَّع أن يسهم مجلس القيادة الرِّئايس، املشكَّل مؤخَّرًا، يف قيادة دفَّة األمور 

إجراء  أو  العسكري،  الحسم  فرص  تعزيز  لصالح  سيطرته  تحت  الواقعة  املحافظات  يف 

أن يفتح  أيضاً  مباحثات سياسيَّة كجزء ِمن عمليَّة سالم شاملة ومستدامة؛ وِمن املتوقَّع 

ياسية  السِّ املجاالت  يف  سواء  عودي،  السُّ يك  الرُّتُّ للتَّعاون  أوسع  آفاقًا  املجلس  نجاح 

واالقتصادية، أو حتَّى العسكرية. والعكس صحيح، فإنَّ فشل املجلس أو تعرثُّ مساره سيجعل 

األوضاع تراوح مكانها، أو متيض يف مسار تعقيد املشهد أكرث.

- أبعاده وسياقاته املختلفة واملتباينة، والتي  دات -دون شكٍّ د ِمن هذه املحدِّ ولكلِّ محدِّ

يك تجاه اليمن. تؤثِّر يف مجموعها يف تشكيل املوقف الرُّتُّ

السيناريوهات:

يك تتمثَّل يف: يناريوهات املحتملة للموقف الرُّتُّ دات فإنَّ أبرز السِّ يف ضوء تلك املحدِّ

عم العسكري: - الدَّ

عودية إىل مستويات  يناريو سيكون حارًضا يف حال انتقال العالقات بني تركيا والسُّ هذا السِّ

التَّعاطي مع  الرِّئايس إىل  الرِّياض ومجلس القيادة  التَّعاون والتَّنسيق، واتِّجاه  أعىل ِمن 

جامعة الحويث ِمن خالل العمل العسكري؛ ففي مثل هذه الظُّروف سيكون هناك مساحة 

كبرِّية ملشاركة أنقرة يف العمليَّات العسكرية، وإن بشكل غرِّي مبارش، ِمن خالل تزويد الجيش 

عودي بسالح نوعي، مثل الطَّرِّيان املسرِّيَّ وغرِّيه، وبالرَّغم ِمن احتاملية تحقُّق  اليمني والسُّ

يناريو غرِّي أنَّ فرصه ال تزال ضعيفة ما مل يحصل متغرِّيِّ وازن. هذا السِّ

- دعم عمليَّة مصالحة شاملة:

وكان  العسكرية،  العمليَّات  إيقاف  الرِّياض  قرَّرت  حال  يف  وارًدا  يناريو  السِّ هذا  ويكون 

الحرب  إلنهاء  مفاوضات  يف  الدُّخول  هو  الرِّئايس  القيادة  مجلس  تشكيل  ِمن  دافعها 

اخل  مع الحوثيِّني. وهنا ِمن املتوقَّع أن تقوم تركيا بجهود دبلوماسيَّة عىل مستوى الدَّ

اليمني واملستوى اإلقليمي.
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بأقلِّ  اليمن  ِمن  الخروج  يف  العريب«  »التَّحالف  رغبة  مدى  عىل  يتوقَّف  سيناريو  وهو 

الخسائر املمكنة، وإغالق ملفِّ الحرب بشكل نهايئ.

كيز عىل العمل اإلنساين واإلغايث: - الرُّتَّ

يك باملجال االقتصادي يف املساحات املمكنة، مع تعزيز  الرُّتُّ وذلك ِمن خالل االهتامم 

التَّقارب مع دول »التَّحالف العريب« لدفع أيِّ مواجهات عىل مستوى العمل امليداين؛ 

دون أي جهد خارج هذا اإلطار. وهو ما دفعت له كلُّ معطيات املرحلة املاضية، وال تزال 

يناريو سيكون يف ظلِّ استمرار االتِّجاهات الحالية،  تركيا تسرِّي فيه بهدوء وتوازن. وهذا السِّ

ن نسبي فيها. أو حدوث تحسُّ

- مراقبة املشهد اليمني عن بُعد:

العالقات  يف  النِّسبي  ن  التَّحسُّ انتكاسة  حال  يف  يناريو  السِّ هذا  يحدث  أن  املتوقَّع  ِمن 

عودية. ويف هذا اإلطار ِمن املتوقَّع أن تهتمَّ أنقرة بالقضايا اإلقليميَّة األخرى  كية السُّ الرُّتُّ

يك بدرجة أساسيَّة، واالكتفاء بالرَّصد واملراقبة عن  أن الرُّتُّ األكرث إلحاًحا لها، واملرتبطة بالشَّ

بعد، إىل حني حدوث تحوُّالت متنح تركيا القدرة عىل الحضور والتَّأثرِّي بشكل أكرب.
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