
 رفضت مصر أن تشارك فى حرب اليمن، 
 كما رفضت أن تدخل فى سوريا مع أن
 سوريا قضية أمن قومي.. ولكن مصر

 خشيت من شق الصف العربى، وتحملت
راضية

  محمد أمين
س أمناء س مجل  رئي
جريدة المصري اليوم

كانت مصر ضمن الدول التي شاركت 
في العملية العسكرية في اليمن 

بقيادة السعودية عام 2015، وعرفت باسم 
"عاصفة الحزم".

وفي 2017، قال أحمد عسيري، المتحدث ، قال أحمد عسيري، المتحدث 
السابق باسم قوات التحالف العربي، إن 
س عبدالفتاح السيسي عرض إرسال  الرئي

من 30 إلى 40 ألف جندي لليمن، لكن 
ض ألن "منهجية العمل لم  التحالف رف

تكن بوضع قوات غير يمنية في األراضي 
اليمنية".

والحقًا فسر "عسيري" حقيقة ما قاله  حقيقة ما قاله 
بخصوص مشاركة قوات برية مصرية في 
التحالف باليمن، مؤكدًا أن حديثه كان عن 
مقترح مصري سابق بتشكيل قوة عربية 
مشتركة وال عالقة له باألزمة اليمنية.

س الدفاع الوطني  س الدفاع الوطني ، وافق مجل وفي 2017، وافق مجل
س عبد الفتاح السيسي  برئاسة الرئي

على تمديد مشاركة "العناصر الالزمة من 
القوات المسلحة المصرية في مهمة 
قتالية خارج الحدود للدفاع عن األمن 
القومي المصري والعربي في منطقة 

الخليج العربي والبحر األحمر وباب 
المندب".المندب".

ولم يحدد البيان فترة العمل الجديدة 
للقوات المصرية في مضيق باب المندب.

تصريح محمد أمين، جاء خالل مقاله 
ش"، المنشور في "المصري  ض الجي "تفوي

اليوم". 

األسئلة:
كيف كان شكل المشاركة المصرية في كيف كان شكل المشاركة المصرية في 

"عاصفة الحزم"؟ 
شاركت مصر بقوات من سالح الجو 
وسالح البحر، وفق بيان رئاسة 

الجمهورية، حينها.
قالت رئاسة الجمهورية، إن المشاركة قالت رئاسة الجمهورية، إن المشاركة 
جاءت "انطالقًا من مقتضيات مصر تجاه 
الحفاظ على األمن القومي العربي 

بمنطقة الخليج والبحر األحمر، واستنادا 
إلى إتفاقية الدفاع العربى المشترك 

وميثاق جامعة الدول العربية، كان حتميا 
على مصر تحمل مسئوليتها وأن تلبي 
نداء الشعب اليمني من أجل عودة نداء الشعب اليمني من أجل عودة 

استقراره والحفاظ على هويته العربية".
*لماذا أطلقت السعودية "عاصفة الحزم"؟ 
كانت العملية تهدف إلى وقف التمدد 
هللا الحوثية،  العسكري لجماعة أنصار 

التي كانت سيطرت على العاصمة صنعاء، 
س  في سبتمبر 2014، وطردت منها الرئي

اليمني عبدربه منصور هادي.
-اعتبرت المملكة الخطوة الحوثية، 

محاولة من إيران للسيطرة على اليمن.
*أين عاصفة الحزم بعد 4 سنوات؟  سنوات؟ 
-استمرت المعارك بين الحوثيين 

والتحالف العربي بين تقدم وتقهقر من 
الحوثيين والتحالف العربي، وسط معاناة 

المدنيين.
-شابت المواجهات العسكرية شبهات شابت المواجهات العسكرية شبهات 

بارتكاب جرائم حرب، إذ تحدثت الكثير من 
التقارير الدولية عن انتهاكات من 

أطراف النزاع.
س 2018، خلصت لجنة ، خلصت لجنة  -وفي نهاية أغسط

تحقيق تابعة لألمم المتحدة إلى أن كافة 
األطراف المتحاربة ارتكبت على األغلب 

"جرائم حرب".
-تصاعدت وتيرة الصراع ليمتد إلى خارج تصاعدت وتيرة الصراع ليمتد إلى خارج 
حدود اليمن، باستهداف جماعة الحوثي، 

مواقع سعودية بصواريخ باليستية 
وطائرات مسيرة.

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/595992464522833/?type=3&theater

التصحيح 

 أذكِّر بالعام األسود حين حكم اإلخوان "
 مصر، وتعرض األقباط ألكبر تعديات فى

س إلى تفجيرها،  تاريخهم، من حرق الكنائ
 واالعتداءات على األموال واألشخاص،

."والتهجير القسرى
  كرم جبر

س الهيئة الوطنية  رئي
للصحافة

مسؤولون

س وحرقها  االعتداءات على الكنائ
س األسبق، محمد  جرى بعد عزل الرئي

س في خالل سنة  مرسي من الحكم، ولي
حكمه.

ض السلطات  ض السلطات وبدأت االعتداءات بعد ف وبدأت االعتداءات بعد ف
اعتصامات أنصار جماعة اإلخوان في 

ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 
س 2013. أغسط

ش"  س ووت ش" هيومن رايت س ووت وقالت منظمة "هيومن رايت
إن حوالي 42 كنيسة وممتلكات مسيحية 
تعرضت للنهب والسلب في أنحاء البالد، 

وأن أربعة أشخاص بينهم مسلمون 
قتلوا وأصيب عشرات.

 وحمّلت المنظمة تيارات إسالمية 
متطرفة مسؤولية ما حدث.

تصريح كرم جبر جاء خالل مقاله "تهنئة تهنئة 
لشركاء الوطن"، المنشور في "أخبار 

اليوم".
األسئلة:

ما  أكبر الحوادث ضد األقباط في عهد 
اإلخوان؟ 

في أبريل 2013 قُتل 5 أقباط ومسلم واحد  أقباط ومسلم واحد 
بالرصاص في مدينة الخصوص في 
القاهرة الكبرى. بعد يومين، حوصر 
س  المشيّعون في كاتدرائية القدي
س في العباسية بالقاهرة. مرق

ما أبرز الحوادث ضد األقباط قبل تولي 
محمد مرسي الحكم؟ 

6 يناير 2010: مسلّح يقتل 6 من أبناء أبرشية  من أبناء أبرشية 
قبطية وضابط شرطة مسلماً خارج 

الخدمة في نجع حمادي في محافظة قنا.
6 نوفمبر 2010: الشرطة تقتل قبطياً، فيما  الشرطة تقتل قبطياً، فيما 

كانت تحاول وقف بناء كنيسة في 
العمرانية في محافظة الجيزة، األمر 
الذي يدفع المئات من األقباط إلى 
تنظيم مسيرة إلى مكتب المحافظ.

1 يناير 2011:  تفجير سيارة مفّخخة في   تفجير سيارة مفّخخة في 
كنيسة القديسين في اإلسكندرية يودي 

بحياة 23.
س 2011: إحراق كنيسة الشهيدين  4 مار
في أطفيح بحلوان، ومقتل 13 شخصاً من 
األقباط والمسلمين بعد أربعة أيام، أثناء 

تظاهرة احتجاج على عملية الحرق.
7 مايو 2011: مقتل 15 مصرياً، منهم 4 أقباط  أقباط 
على األقل، وإصابة أكثر من 200 آخرين، 
وإحراق كنيستين في حي إمبابة في 

القاهرة.
9 أكتوبر 2011 : مقتل 27 مدنياً، معظمهم  مدنياً، معظمهم 

من األقباط، على أيدي الجنود والبلطجية 
فيما كانوا يتظاهرون أمام اتحاد اإلذاعة 

والتلفزيون المصري "ماسبيرو".
ما أبرز الحوادث ضد األقباط بعد عزل 

محمد مرسي؟ 
فبراير 2017: مقتل 7 أقباط في مدينة  أقباط في مدينة 
ش بمحافظة شمال سيناء إثر  العري
سلسلة اعتداءات استهدفتهم في 

هذه المنطقة التي ينشط فيها تنظيم 
والية سيناء.

أدت هذه العمليات إلى فرار عشرات أدت هذه العمليات إلى فرار عشرات 
األسر المسيحية من المدينة خوفا على 

أرواحهم.
س "أحد  إبريل 2017: وقع هجومان أثناء قدا
السعف" أو "الشعانين"، وكان أولهما في 

س في طنطا. كنيسة مار جرج
بعد ساعات، وقع االنفجار الثاني بمحيط بعد ساعات، وقع االنفجار الثاني بمحيط 

الكاتدرائية المرقسية بمدينة 
اإلسكندرية، عندما حاول شرطي 

التصدي النتحاري ففجر االنتحاري نفسه.
أودى التفجير األول بحياة نحو 30 شخصًا، 
وأصيب أكثر من 70 آخرين بجروح معظم 

من رواد الكنيسة.
مايو 2017: هجوم دام على حافلة تقل  هجوم دام على حافلة تقل 
مسيحيين في المنيا، أودى بحياة 29 

شخصًا على األقل.
ديسمبر 2017: مقتل 5 في هجوم على 
كنيسة بضاحية حلوان جنوبي القاهرة.

س 2018: مقتل مدني وجرح شرطي  مقتل مدني وجرح شرطي  أغسط
عندما حاول انتحاري استهداف كنيسة 

بمنطقة مسطرد شمالي القاهرة.
نوفمبر 2018: مقتل 7 أشخاص على األقل 
وإصابة 13 في استهداف حافلة تقل 

أقباطا في المنيا.
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/596594191129327/?type=3&theater

................................................................................................................

.......

س أمناء جريدة  س مجل -5 محمد أمين  (رئي
المصري اليوم)

التصريح:  
محمد أمين: رفضت مصر أن تشارك فى 
حرب اليمن، كما رفضت أن تدخل فى 

سوريا مع أن سوريا قضية أمن قومي.. 
ولكن مصر خشيت من شق الصف 

العربى، وتحملت راضية.
التصحيح:

كانت مصر ضمن الدول التي شاركت 

س وحرقها  االعتداءات على الكنائ
س األسبق، محمد  جرى بعد عزل الرئي

س في خالل سنة  مرسي من الحكم، ولي
حكمه.

ض السلطات  وبدأت االعتداءات بعد ف
اعتصامات أنصار جماعة اإلخوان في 

ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 
س 2013. أغسط

ش"  س ووت وقالت منظمة "هيومن رايت
إن حوالي 42 كنيسة وممتلكات مسيحية 
تعرضت للنهب والسلب في أنحاء البالد، 

وأن أربعة أشخاص بينهم مسلمون 
قتلوا وأصيب عشرات.

 وحمّلت المنظمة تيارات إسالمية 
متطرفة مسؤولية ما حدث.

تصريح كرم جبر جاء خالل مقاله "تهنئة 
لشركاء الوطن"، المنشور في "أخبار 

اليوم".
األسئلة:

ما  أكبر الحوادث ضد األقباط في عهد 

س وحرقها  االعتداءات على الكنائ
س األسبق، محمد  جرى بعد عزل الرئي

س في خالل سنة  مرسي من الحكم، ولي
حكمه.

ض السلطات  وبدأت االعتداءات بعد ف
اعتصامات أنصار جماعة اإلخوان في 

ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 
س 2013. أغسط

ش"  س ووت وقالت منظمة "هيومن رايت
إن حوالي 42 كنيسة وممتلكات مسيحية 
تعرضت للنهب والسلب في أنحاء البالد، 

وأن أربعة أشخاص بينهم مسلمون 
قتلوا وأصيب عشرات.

 وحمّلت المنظمة تيارات إسالمية 
متطرفة مسؤولية ما حدث.

تصريح كرم جبر جاء خالل مقاله "تهنئة 
لشركاء الوطن"، المنشور في "أخبار 

اليوم".
األسئلة:

ما  أكبر الحوادث ضد األقباط في عهد 
اإلخوان؟ 

في أبريل 2013 قُتل 5 أقباط ومسلم واحد 
بالرصاص في مدينة الخصوص في 
 بعد يومين، حوصر 

س وحرقها  االعتداءات على الكنائ
س األسبق، محمد  جرى بعد عزل الرئي

س في خالل سنة  مرسي من الحكم، ولي
حكمه.

ض السلطات  وبدأت االعتداءات بعد ف
اعتصامات أنصار جماعة اإلخوان في 

ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 
س 2013. أغسط

ش"  س ووت وقالت منظمة "هيومن رايت
إن حوالي 42 كنيسة وممتلكات مسيحية 
تعرضت للنهب والسلب في أنحاء البالد، 

وأن أربعة أشخاص بينهم مسلمون 
قتلوا وأصيب عشرات.

 وحمّلت المنظمة تيارات إسالمية 
متطرفة مسؤولية ما حدث.

تصريح كرم جبر جاء خالل مقاله "تهنئة 
لشركاء الوطن"، المنشور في "أخبار 

اليوم".
األسئلة:

ما  أكبر الحوادث ضد األقباط في عهد 
اإلخوان؟ 

 قُتل 5 أقباط ومسلم واحد 

التصحيح 

س العالم) في عهد "  سبق لمصر أن تقدمت بهذا الملف (تنظيم كأ

س مبارك،  وزير الرياضة الدكتور علي الدين هالل، في عهد الرئي

ض الرشاوي ألعضاء الفيفا فى عهد بالتر  وطلب من مصر بع

س الفاسد للفيفا تدفع تحت الترابيزة ألعضاء الفيفا، ولكن  الرئي

 كرامة مصر وكرامة الدكتور علي الدين هالل رفضت االشتراك في

 ذلك العمل القذر لذلك فازت مصر بشرف عدم االشتراك فى عمل

."قذر

 نبيل لوقا
س الشورى  عضو مجل

األسبق

مسؤولون

حسب لجنة تقصي الحقائق التي 
س الشعب المصري في  شكّلها مجل

2004، عقب عدم حصول ملف مصر لتنظيم 
س العالم 2010 على أي أصوات، فإنه  كأ
تم صرف 86 ألف دوالر لصالح جاك وارنر، 
س االتحاد الدولي لكرة القدم  نائب رئي

(الفيفا)، آنذاك، دون مستندات.
و"وارنر" هو ذاته الرجل الذي سّلم نفسه  هو ذاته الرجل الذي سّلم نفسه 

لسلطات بالده في 2015، بعد إصدار 
السلطات القضائية في الواليات المتحدة 

مذكرة اعتقال بحقه بتهم من بينها 
ش وغسيل األموال. الفساد والغ

وحسب االتحاد الدولي لكرة القدم، فإن وحسب االتحاد الدولي لكرة القدم، فإن 
مصر خسرت األصوات ألن الطرق 

والخدمات واإلدارة المصرية ال تصلح 
لتنظيم مثل هذا الحدث، فيما حصلت 

جنوب إفريقيا على 14 صوتًا والمغرب على 
10 أصوات.

تصريح نبيل لوقا بباوي جاء خالل مقاله تصريح نبيل لوقا بباوي جاء خالل مقاله 
"سؤال لمسؤول" المنشور في "الوفد".

األسئلة:  
س العالم  كم تكلف ملف مصر لتنظيم كأ

في  2004؟ 
 43 مليون و149 ألف و416 جنيها للترويج 

(الدوالر: 6.2 جنيه).
(32 مليون من جهات حكومية و11 مليوناً  مليوناً 

من جهات خاصة).
منها:   

21 مليونًا و701 ألف 52 جنيهًا للترويج 
المحلي داخل مصر.

555 ألف جنيه فقط للترويج الخارجي.
حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 

في 2004.
إالم توصل تقرير لجنة تقصي الحقائق؟ 
-شابت عملية التنظيم مخالفات مالية 

منها:  
86 ألف دوالر لمسؤول في الفيفا.

3.2 ماليين جنيه تحت بند المطبوعات  ماليين جنيه تحت بند المطبوعات 
والدعاية داخل المحافظات.

 ثالثة أضعاف األموال المخصصة للترويج 
للملف المصري تم صرفها داخل مصر 

س خارجها. ولي
-محاكمة المسؤولين عن الخروقات محاكمة المسؤولين عن الخروقات 

المالية التى اتبعتها اللجان المكلفة 
بالترويج للملف المصري 

-قام أحد أعضاء لجنة الملف بـ 16 مأمورية 
سفر لم يقدم عنها أي تقرير التحاد 

الكرة.
-المسؤولين عهدوا إلى شركة فرنسية المسؤولين عهدوا إلى شركة فرنسية 
إلعداد الملف، وأحد المكاتب االستشارية 

التى كلفت بدراسة تطوير وتحديث 
المالعب لمعرفة مدى التزامها ببنود 

العقد.
-إنشاء وزارة خاصة بالرياضة بدًال من دمج إنشاء وزارة خاصة بالرياضة بدًال من دمج 
الرياضة مع الشباب، وكذلك تنفيذ كل 
مشروعات البنية التحتية الرياضية التي 
كان مقررًا تنفيذها فيما لو فازت مصر 

بالتنظيم.
-تعديل قانون الهيئات الرياضية ودعم تعديل قانون الهيئات الرياضية ودعم 
الكوادر المصرية التي تشغل مواقع 

دولية.
من حّمل التقرير مسؤولية "صفر 

المونديال"؟ 
-الدكتور علي الدين هالل، وزير الشباب الدكتور علي الدين هالل، وزير الشباب 
والرياضة السابق، بصفته الدستورية 

كوزير مسؤول عن قرار التقدم بالترشيح 
الستضافة المونديال.

س لجنة إعداد  س لجنة إعداد محمد السياجي، رئي -محمد السياجي، رئي
الملف وفريق عمله من رؤساء وأعضاء 

اللجان التي عملت في الملف 
كمسؤولين عن الجوانب الفنية واإلدارية.
س  س اللواء يوسف الدهشوري حرب، الرئي -اللواء يوسف الدهشوري حرب، الرئي
س  السابق التحاد كرة القدم وأعضاء مجل

إدارة االتحاد السابق، لسوء تقدير 
الموقف التنافسي من جانبهم رغم 
وجود مؤشرات غير مطمئنة كان 
يستشعرها كل مراقب لألحداث.

ما مصير تقرير لجنة تقصي الحقائق ما مصير تقرير لجنة تقصي الحقائق 
والجهاز المركزي للمحاسبات؟ 

-أحيل التقرير إلى النيابة العامة بعد 
عرضه على مجموعة من المستشارين 

القانونيين.
-أكد المستشارون صحة التقرير، ما أكد المستشارون صحة التقرير، ما 
استدعى تحويل الملف إلى النيابة 
العامة للتحقيق وتحديد المسؤولية,
-في نهاية األمر، حفظت النيابة 

التحقيقات.
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/610879266367486/?type=3&theater

التصحيح 

 بقول للبرادعي دورك انتهى. أنت كنت "
 مستأجر ألداء مهمة وأديت المهمة

 بنجاح وخدت المقابل جايزة نوبل (..) واحد
 أصدر قرار، وبموجب هذا القرار تم تدمير

."(دولة (العراق   نشأت الديهي
مقدم برنامج بالورقة والقلم

س صحيحًا أن محمد البرادعي،  لي
المدير العام السابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، كان سببًا في تدمير 

س األمن  العراق، إذ أبلغ البرادعي مجل
قبل أسبوعين من غزو العراق، بأنه لم 
س  يجد أي أدلة تدعم مزاعم إدارة الرئي

ش بأن  األمريكي األسبق، جورج بو
س العراقي صدام حسين قد أحيا  س العراقي صدام حسين قد أحيا الرئي الرئي
برامجه ألسلحة الدمار الشامل. وطلب 
مزيدًا من الوقت الستكمال تحقيقاته.
ض  س أيضًا أن بع ض وأبلغ البرادعي المجل س أيضًا أن بع وأبلغ البرادعي المجل
المعلومات التي قدمتها الواليات 

المتحدة وبريطانيا لدعم مزاعمهما بأن 
"صدام" أحيا برامج األسلحة النووية التي 

فككها مفتشو األمم المتحدة في 
التسعينات استندت إلى وثائق زائفة.
ولم تكن تلك هي المرة األولى التي ولم تكن تلك هي المرة األولى التي 
ينفي فيها البرادعبي امتالك العراق 

ألسلحة نووية، إذ سبقها شهادة أخرى 
س األمن بعد  قالها في إحاطة أمام مجل
ش، أفادت أن "عمليات  60 يومًا من التفتي
ش التي قامت بها الوكالة ركزت  التفتي
على قضية المحاوالت العراقية الستيراد 
أنابيب ألمنيوم عالية المقاومة، وعما إذا أنابيب ألمنيوم عالية المقاومة، وعما إذا 

كان يمكن استخدام األنابيب هذه 
ألغراض نووية، إال أنه تبين أن األنابيب 

المذكورة التي فشل العراق في 
الحصول عليها لم تكن لتصلح لالستخدام 

في األغراض النووية".
وبعدما عجزت الواليات المتحدة وبريطانيا وبعدما عجزت الواليات المتحدة وبريطانيا 
س لتأييد الغزو، تجاهلت  عن دفع المجل
الدولتان المخاوف التي أثارها البرادعي، 
س، كبير مفتشي االسلحة  وهانز بليك
التابعين لالمم المتحدة ونفذتا الغزو 

لإلطاحة بحكومة صدام حسين.
تصريح نشأت الديهي جاء خالل تقديمه تصريح نشأت الديهي جاء خالل تقديمه 
برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على 

.ten قناة
األسئلة:

من هو محمد البرادعي؟ 
س الحقوق،  س الحقوق، ، در من مواليد عام 1942، در

وتخرج من جامعة القاهرة، قبل أن يتابع 
دراساته العليا، وينال شهادة الدكتوراه 
بالقانون من كلية الحقوق في جامعة 

نيويورك بالواليات المتحدة.
1965: بدأ مسيرته المهنية في السلك  بدأ مسيرته المهنية في السلك 

الدبلوماسي المصري، إذ عمل 
دبلوماسيًا في بعثتي األمم المتحدة في 

نيويورك وجنيف.
1974: أصبح مساعدًا خاصًا لوزير الخارجية 

المصري.
1980: التحق بمنظمة األمم المتحدة،  التحق بمنظمة األمم المتحدة، 
وأصبح مسؤوًال عن برنامج القانون 
الدولي في معهد التدريب والبحوث.
1984: بدأ عمله في الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
1997: أصبح مديرًا عاما للوكالة، وفاز  أصبح مديرًا عاما للوكالة، وفاز 

بالمنصب لثالث فترات متتالية، واستمر 
عمله لـ12 سنة.

2005: فاز بجائزة نوبل للسالم.
ديسمبر 2009: أنهي فترته الثالثة كمدير  أنهي فترته الثالثة كمدير 
عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد 
أيام من إعالنه نيته خوض غمار السباق 
الرئاسي في مصر في عام 2011، شرط 
توفر ضمانات بإجراء انتخابات نزيهة.

فبراير 2010: عاد إلى مصر بعد 27 عامًا من 
العمل خارج البالد.

يناير 2011: كان أحد أهم الشخصيات  كان أحد أهم الشخصيات 
المشاركة في ثورة 25 يناير.

س حزب الدستور وأصبح رئيسه. 2012: أس
س  يوليو 2013: تولى منصب نائب رئي

الجمهورية للعالقات الخارجية.
س 2013: استقال من منصبه كنائب  استقال من منصبه كنائب  أغسط

س عدلي منصور، بسبب قرار  للرئي
ض اعتصامي  الحكومة المصرية ف

النهضة ورابعة العدوية، الذي خّلف 
مئات الضحايا.

لماذا فاز محمد البرادعي بجائزة نوبل 
للسالم عام 2005؟ 

فازت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فازت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعة لالمم المتحدة ومديرها العام 
محمد البرادعي، بجائزة نوبل للسالم، 
تقديرًا لجهودهما في الحد من انتشار 

األسلحة الذرية.
حسب لجنة نوبل النرويجية.

واختارت اللجنة الوكالة والبرادعي من واختارت اللجنة الوكالة والبرادعي من 
بين عدد قياسي من المرشحين بلغ 199 

مرشحًا.
امتدحت اللجنة البرادعي ووصفته بانه 
"مدافع ال يهاب" عن اإلجراءات التي تعزز 

جهود الحد من انتشار األسلحة.
قالت لجنة نوبل: "في الوقت الذي وصلت في الوقت الذي وصلت 
فيه جهود نزع السالح فيما يبدو إلى 
مأزق وفي وقت ثارت فيه مخاوف من 

انتشار األسلحة النووية إلى دول 
وجماعات إرهابية، وفي وقت تلعب فيه 
القوى النووية مجددًا دورا آخذًا في 
النمو يكتسب العمل الذي تقوم به 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية أهمية ال الوكالة الدولية للطاقة الذرية أهمية ال 
تحصى".

س اللجنة آنذاك "إن منح الجائزة  قال رئي
للبرادعي والوكالة ال ينطوي على أي 

انتقاد مستتر لواشنطن التي اختلفت مع 
البرادعي بشأن العراق"، وأضاف: "هذه 

ليست ركلة في الساق ألي دولة".
كيف تعاملت الواليات المتحدة األمريكية كيف تعاملت الواليات المتحدة األمريكية 

مع البرادعي بعد تقريره؟ 
هاجمت الواليات المتحدة األمريكية 

محمد البرادعي مرارًا.
ش، إنه  ش بو س األمريكي، جور قال الرئي
س بحاجة آلراء اآلخرين أو موافقتهم  لي

لشن الحرب ضد العراق.
حاولت الواليات المتحدة األمريكية أكثر حاولت الواليات المتحدة األمريكية أكثر 
من مرة إقصاء البرادعي من منصبه 

بالوكالة، لكنها لم تفلح.
اتهم جون بولتون وكيل وزيرة الخارجية 
األمريكية آنذاك، البرادعي بالتساهل 

تجاه إيران وطموحاتها النووية.
قاد "بولتون" حملة غير ناجحة لمنع  حملة غير ناجحة لمنع 

البرادعي من شغل منصب المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية لفترة 

ثالثة في 2005.
س عن خالفات  س عن خالفات كشفت وثائق ويكيليك كشفت وثائق ويكيليك
عميقة بين أمريكا والبرادعى، عام 2009، 
بسبب آرائه في قضايا الشرق األوسط 
وإيران وسوريا، خالل توليه المنصب.

أشارت الوثيقة، التي تحمل تاريخ 13 يناير  يناير 
2009 في 4 صفحات، إلى استمرار حدة 
التوتر بين الطرفين بعد فشل جهود 
اإلدارة األمريكية لإلطاحة بالبرادعي.

قالت الوثيقة إن البرادعي كان مشغوالً قالت الوثيقة إن البرادعي كان مشغوالً 
بقضية الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني، 
ومقتنعاً بضرورة التغيير الديمقراطي 

في الشرق األوسط.
كيف ثبت صحة حديث البرادعي عن عدم 

امتالك العراق أسلحة دمار شامل؟ 
 أثبتت لجنة تحقيق بريطانية تم  أثبتت لجنة تحقيق بريطانية تم 

تشكيلها للتحقيق في الدور البريطاني 
في غزو العراق، أن التدخل العسكري 
البريطاني كان خطأ أدى إلى عواقب 
خطيرة لم يتم تجاوزها حتى اليوم.
استندت لجنة التحقيق إلى تقرير استندت لجنة التحقيق إلى تقرير 

البرادعي، الذي أكد فيه عدم وجود 
أسلحة دمار شامل في العراق.

قالت  اللجنة أن الحكومة البريطانية 
استخفت بعواقب التدخل عسكريًا في 
العراق، على الرغم من تلقيها تحذيرات 

واضحة بهذا الشأن.
س الوزراء البريطاني،  س الوزراء البريطاني، ، أعرب رئي في 2016، أعرب رئي
توني بلير، الذي كان شريكًا في غزو 

العراق، أن ندمه بشأن القرار.
قال "بلير": "اتضح الحقًا أن التقييمات اتضح الحقًا أن التقييمات 

االستخباراتية التي تم تقديمها عندما 
كنا نتوجه للحرب، كانت مغلوطة. 

والعواقب كانت تحمل طابعًا أكثر عدائية 
ودموية وأطول مدة مما كنا نتصوره 

وقت اتخاذ القرار بالتدخل".
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/612626916192721/?type=3&theater

التصحيح 

 أردوغان هو أول واحد وقع وأول"
س هي عاصمة  واحد اعترف أن القد
 إلسرائيل (..) أول من اعترف بهذا

."الكيان في 1948 كانت تركيا
أحمد موسى

مقدم برنامج علي مسئوليتي

إعالميون

س التركي، رجب طيب  لم يعترف الرئي
س عاصمة إلسرائيل. أردوغان، بالقد
وكانت تركيا من بين الدول المنددة وكانت تركيا من بين الدول المنددة 
بالقرار األمريكي في 2017، باالعتراف 

س عاصمة إلسرائيل، ودعا أردوغان  بالقد
س  القوى العالمية إلى االعتراف بالقد
عاصمة لفلسطين، ووصف في كلمته 

أمام قمة منظمة التعاون اإلسالمي في 
اسطنبول قرار واشنطن بأنه "مكافأة 

إلسرائيل على أعمالها اإلرهابية"، مضيفًا ، مضيفًا 
س خط أحمر للمسلمين. أن القد

وعقب نقل السفارة، قال أردوغان إن 
الواليات المتحدة خسرت دورها كوسيط 
في منطقة الشرق األوسط، واختارت أن 

تكون جزءًا من المشكلة ال الحل.
كما أن تركيا لم تكن أول دولة تعترف كما أن تركيا لم تكن أول دولة تعترف 
بإسرائيل، إذ سبقها 50 دولة في الفترة 
من مايو 1948، عقب نكبة فلسطين، حتى 
س 1949 اليوم الذي اعترفت فيه  28 مار

تركيا بإسرائيل.  
وتعد الواليات المتحدة األمريكية هي وتعد الواليات المتحدة األمريكية هي 
األولى في االعتراف بإسرائيل تبعها 

االتحاد السوفيتي.  
تصريح أحمد موسى جاء خالل تقديمه 
برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على 

"صدى البلد".
األسئلة:

ما أبرز التوترات التي شهدتها العالقات ما أبرز التوترات التي شهدتها العالقات 
بين تركيا وإسرائيل؟ 

-في 2010، هاجمت قوات إسرائيلية 
سفينة "مافي مرمرة" التركية، التي 
كانت تحمل مساعدات إنسانية بغرض 

كسر الحصار المفروض على غزة.
-أدى الهجوم إلى مقتل 10 ناشطين  ناشطين 

أتراك كانوا على متن السفينة.
-استدعت تركيا سفيرها من تل أبيب، استدعت تركيا سفيرها من تل أبيب، 

وطالبت إسرائيل باالعتذار بعدها خفضت 
أنقرة عالقاتها مع إسرائيل إلى 

المستوى األدنى، وخفضت التمثيل 
الدبلوماسي إلى مستوى القائم 
باألعمال، وعلقت جميع االتفاقات 

العسكرية.
-اشترطت تركيا دفع إسرائيل تعويضات اشترطت تركيا دفع إسرائيل تعويضات 
ألهالي النشطاء، مع تقديم اعتذار 

رسمي وتخفيف الحصار المفروض على 
قطاع غزة، من أجل الموافقة على عودة 

تطبيع العالقات.
-رغم اتفاق البلدين في 2013 على عودة  على عودة 
العالقات، بعد اعتذار نتنياهو ألردوغان 
عن الحادث وعرض تقديم تعويضات ألسر 
الضحايا، إال أن الخالف ظل مستمرًا حتى 

انتهى في 2016 بعودة السفير.
-دفعت إسرائيل ألهالي الضحايا 20 مليون  مليون 
دوالر، واعتذر نتنياهو، وظل الحصار على 

غزة قائمًا، لكن أنقرة تمكنت من 
استئناف توزيع المساعدات اإلنسانية 

على الفلسطينيين عبر الموانئ 
اإلسرائيلية بموجب االتفاق.
-في 2018، بعد مقتل عشرات ، بعد مقتل عشرات 

الفلسطينيين على خلفية تظاهراتهم 
احتجاجًا على افتتاح السفارة األمريكية 
س، تصاعد الخالف اإلسرائيلي  في القد

التركي.
- طردت تركيا السفير اإلسرائيلي  طردت تركيا السفير اإلسرائيلي 
والقنصل العام اإلسرائيلي في 

اسطنبول واستدعت سفيريها من تل 
أبيب وواشنطن.

- ردت إسرائيل باستدعاء القائم باألعمال 
التركي لديها وطردت إسرائيل القنصل 

س. العام التركي في القد
ش االحتالل اإلسرائيلي تركيا  ش االحتالل اإلسرائيلي تركيا أدرج جي -أدرج جي
إلى قائمة التهديدات في تقييماته 

السنوية للعام الجاري.
يتبادل أردوغان ونتنياهو التالسن:

س الوزراء اإلسرائيلي  -أردوغان يصف رئي
نتيناهو "باإلرهابي" وإسرائيل بـ"دولة 
اإلرهاب" التي ترتكب "إبادة جماعية".

-نتنياهو يعتبر أردوغان "كاذبًا ومعادي كاذبًا ومعادي 
ش التركي بـ"ذبح  للسامية"، ويتهم الجي
النساء واألطفال في القرى الكردية".
ما موقف تركيا من "صفقة القرن"؟ 
-وصفتها بمحاولة لسرقة األراضي وصفتها بمحاولة لسرقة األراضي 
الفلسطينية والقضاء على احتماالت 
إقامة دولة فلسطينية إلى جانب 

إسرائيل.
س التركي إن الخطة "لن تخدم  -قال الرئي

السالم ولن تجلب الحل".
-اعتبر أردوغان أن الخطة تأتي "لتجاهل لتجاهل 
حقوق الفلسطينيين وإضفاء شرعية 

على االحتالل اإلسرائيلي".
كيف تختلف أفعال أردوغان عن أقواله 

بشأن التعامل مع إسرائيل؟ 
يهاجم أردوغان إسرائيل علنًا في كل يهاجم أردوغان إسرائيل علنًا في كل 
مرة، لكن سياسات بالده تنطوي على 

عالقة كبيرة مع إسرائيل.
-في 2019، نشرت وزارة الخارجية ، نشرت وزارة الخارجية 

اإلسرائيلية بيانات نقالً عن دائرة اإلحصاء 
المركزية اإلسرائيلية، جاء فيها أن "تركيا 
تستورد من إسرائيل بما يُعادل مليار و
400 مليون دوالر، وتصدر لها ما يُعادل 2 

مليار و 856 مليون دوالر".
-في 2017، وهو العام الذي شهد خطابات ، وهو العام الذي شهد خطابات 

شديدة اللهجو من أردوغغان ضد 
س األمريكي  إسرائيل، بعد قرار الرئي
س عاصمة إلسرائيل،  االعتراف بالقد

ارتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 
رقم غير مسبوق، وبلغ 5.83 مليار دوالر.
-استقبل أردوغان السفير اإلسرائيلي استقبل أردوغان السفير اإلسرائيلي 
في قصره الرئاسي، عام 2016، وعزفت 

فرقة عسكرية النشيد الوطني 
اإلسرائيلي "هاتيكفا".

 -تركيا من أوائل الدول التي أرسلت 
طائرات ومعدات أخرى لمساعدة إسرائيل 

في إخماد أكثر من 1,000 حريق هناك.
-زار أردوغان إسرائيل في العام 2005، 2005، 
س وزراء  واستقبله أرائيل شارون، رئي

إسرائيل آنذاك.
-قال شارون خالل استقباله أردوغان 

س عاصمة إلسرائيل"،  "أهال بك في القد
ولم يعترض أردوغان حينها.

-حسب جريدة زمان التركية المعارضة.
-في االتفاق الذي وقعته تركيا مع في االتفاق الذي وقعته تركيا مع 

إسرائيل عام 2016 لعودة العالقات، جاء 
في وثيقة التطبيع أنه تم التوقيع بين 
س"، في حين أن عاصمة  أنقرة و"القد

إسرائيل كانت تل أبيب.
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/613206072801472/?type=3&theater

التصحيح 

عدد التصريحات  ٥٠

٢٨٨٦

٥

٣حمدي رزق
٢أحمد موسى
هللا ٢هشام عبد

٣
مسؤولون حكوميون

٣محمد ناصر

األكثر تكرارًا

:الفيديوهات

ترصيح محمد نارص حول  ديون مرص الخارجية

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/1364349380439556/

ترصيحات غ دقيقة عن ثورة يناير

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/741310606391639/

ترصيحات يوسف الحسيني عد أألعداد املتظاهرين يف 20 سبتمرب

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/123682015614566/https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/123682015614566/

ترصيح محمد عبد الحكم عن عدد الالجئ

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/740375026485134/

ترصيح جل سلطان عن دور السييس يف صفقة القرن

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/607364680083747/

:علشان محدش يضحك عليك

صفقة القرن
https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.39668694https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.39668694

1120054/614616945993718/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDpmhgQ7g9tMe_nb9w-EH

MuvltWBPP8AqXsaVYyzAjB_tuUTFw9Rz-kA5H-OvCvRXnXbk4QOl-zugvvRJe_qtJhqkE

HDNJ_hSQG-4ZuRb-SNbPwUVq4CPDkF76J-vNEZwAXFFhubjPPHQpP9rjZehhn4BVM

dHbmYoUwUD-6okKpHAKTq86Ox8rNhEkJa4eAvNuchmC0ks0a5x-ZOHJ5SC-aJioRn9k

kE27-Hvs56Hk9S2RVKLyRhMvyxEjeGXjyfYVGX318dAQWbcDGlH0JZm_z4JCllSGQ

54jY5pZfsG2kiT97tQCO1dhGHCYBLgQkoV4r2U3-Qe4ER90nv9wqa04&__tn__=-R

 تقرير شهر
يناير ٢٠٢٠


