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 تنویه: 
ما يتم نرشه عرب هذه الدورية، هو رصد فقط ملا جاء يف مصادر مفتوحة (صحف، دوريات، مواقع الكرتونية، حسابات  

 روابطها، لذا ال يعرب بالرضورة عن وجهة نظر "املرصد"، وال يرتب أية تبعات عىل املؤسسة.تواصل)، يتم وضع 

 

 

 (املنصة)  ما قرأته هیالري عن مصر: نفوذ مرسي املقلق.. وطمأنة اإلخوان للجیش
كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية حينها تتلقى تقارير شبه يومية تتناول يناير، كانت هيالري    25عندما اندلعت ثورة  

الكواليس. واستمر األمر عىل هذا املنوال إىل ما بعد   التحرير من أحداث، وأيًضا عّ� يجري خلف  ما يشهده ميدان 

التي والتفاه�ت  الحكم،  مقاليد  العسكري  املجلس  تويل  مع  مبارك  الراحل حسني  الرئيس  قادة   إسقاط  مع  أجراها 

هذه الرسائل،    .2013ج�عة اإلخوان املسلم�، انتهاًء بتوليهم السلطة حيث غادرت الوزيرة األمريكية منصبها يف مطلع  

التي أفرجت عنها وزارة الخارجية األمريكية ضمن آالف الرسائل الخاصة بكلينتون لتصبح متاحة لالطالع، تعكس قراءة 

اإلدارة األمريكية ملا كان يجري يف مرص، وتقدم نصائح، بعضها قيل إنه يستند إىل "تقارير استخباراتية" تحدثت يف إ�يل  

مرتاحة لصعود رئيس جهاز املخابرات الراحل عمر سلي�ن، وزعمت يف آخر أن مرص    عن أن قيادات الجيش مل تكن

 أرسلت قوات عسكرية لدعم املجلس الوطني الليبي الذي تزعم الثورة عىل القذايف.

 (بوابة األخبار) تسریبات هیالري| «مرسي» أبلغ األمریکان باقتراب نهایة حکمه
استعرض اإلعالمي أحمد موىس بعض ما جاء يف بريد هيالري كلينتون، حيث إن محمد مريس أبلغ الواليات املتحدة  

عىل   وأضاف موىس خالل تقديم خالل تقديم برنامج «عىل مسئوليتي»، املذاع،  وقوف السلفي� ضد مصالحهم يف مرص

قناة «صدى البلد»، أن بريد وزيرة الخارجية األمريكية السابقة جاء فيه، أن مريس أبلغ األمريكان أن الوضع معه يف 

 مرص غ� مستقر وحكمه لن يدوم طويال. 

أمریکا ملرسيتسریبات   مصالح  حمایة  طلب  و"مرسي"  یوجهه..  کان  املرشد   :  

 (الوطن)
كشفت رسالة إلكرتونية مفرج عنها حديثاً، ب� هيالري كلينتون ومصدر استخبارايت أمرييك، مؤرخة بتاريخ الرابع عرش  

الدبلوماسي� ، وتناول املصدر االستخبارايت املناقشات التي متت ب� املعزول محمد مريس وعدد من كبار  2018من سبتمرب  

ووفقا للرسالة األمريكية، أعرب "مريس" عن قلقه  ،  األوروبي�، خالل اجت�عاته مع قادة االتحاد األورويب يف بروكسل

املتصاعد من املشاعر املعادية للواليات املتحدة يف الداخل املرصي، ومحاوالت البعض استهداف املصالح الغربية،  

التي  وأشار كذلك إىل خشيته أن يكون تص السياسي�،  التوجهات يف مرص، جزًءا من جهود خصومه  اعد هذه 

 تستهدف إزاحته عن الحكم، بحسب زعمه. 

اهتم  نایف؟   ملاذا  ابن  عالقة  وما  کلینتون؟  برسائل  السعودي   "تویتر" 

 ) 21(عربي
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https://www.elwatannews.com/news/details/5002686
https://arabi21.com/story/1307372/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81
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تساءل املعلق يف صحيفة "واشنطن بوست" ديفيد إغناطيوس عن اهت�م مستخدمي "تويرت" يف السعودية برسائل وزيرة  

الخارجية السابقة هيالري كلينتون اإللكرتونية. وقال إن أنصار محمد بن سل�ن يتهمون إدارة باراك أوباما بالتآمر عىل 

ت العهد محمد بن سل�ن ومحاولة  الحايل اكتشف  ويل  العهد  نصيب محمد بن نايف ملكا عىل السعودية. لكن ويل 

وجاء يف مقاله الذي ترجمته  ،  وتساءل إن كان ربط مستخدمي "تويرت" الرسائل بابن نايف تحض�ا ملحاكمته،  املؤامرة

ة األمريكية السابقة  " إن ترصيحات الرئيس دونالد ترامب املستمرة حول الرسائل اإللكرتونية لوزيرة الخارجي21"عريب

وقال إن خطب ترامب يف هذا الشأن تحولت إىل حملة عىل "تويرت"  ،  هيالري كلينتون وجدت اهت�ما يف السعودية

 لدعم محمد بن سل�ن وزعم فيها إن إدارة باراك أوباما كانت تتآمر عليه. 

 ) RT( برید کلینتون یکشف دور رجل یشتبه يف أنه "سلم عائلة القذايف للناتو"
وضع بريد وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون، الكث�ين يف مواقع محرجة وعصيبة، بإفشائه ما قدمه  

وكشفت إحدى رسائل يف بريد كلينتون الذي أمر  ،  هؤالء من خدمات، ومن ليبيا برز اسم فتحي عمر الرتيب بشكل الفت

 وهو مواطن ليبي يحمل الجنسية األمريكية، أرسل قامئة بأهداف األمرييك مؤخرا برفع الرسية عنه، أن الرتيب  سالرئي

،  2011أبريل  30الرسالة املذكورة مؤرخة يف ، 2011إىل الناتو ليتم قصفها خالل عمليات الحلف العسكرية يف ليبيا عام 

لية وقصف تلك وتكشف الوثيقة أن عم،  قامئة األهداف"، وأفيد بأن األهداف املحددة قد قصفت بالفعل“بـ  وعنونت  

 األهداف تسببت يف مقتل أحد أقارب الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف، ويرجح أنه نجله األصغر، سيف العرب. 

تروج التي  صحیحة  الغیر  اإلیمیالت  بالدلیل  یکشف  الشايف  عبد  ة  (الجزیر  عصام 

 مباشر) 

املسائية الذي شارك الدكتور عصام عبد الشايف مدير املعهد املري للدراسات السياسية اإلسرتاتيجية باألمس يف برنامج 

صحيحة التي تخرج من قبل أفراد ومنصات محسوبة اليذاع عىل قناة الجزيرة مبارش، وكذب بالدليل اإل�يالت غ�  

 تركيا بدعم تنظيم والية سيناء. عىل النظام املرصي ليك تتهم دولة قطر و 
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https://arabic.rt.com/middle_east/1163510-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88/
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 سو شیال میدیا:

 ترجم’ عبداملنعم محمود لرسالة خاصة بتعیین السیسي والرد علیها 

نص  ما ذكر أنه  ،  اإلعالمي املرصي  عبد املنعم محمود  نرش

، وجاء 2012بتعي� السييس وزير للدفاع يف  ةرسالة خاص

 فيها: 

التي أفرجت عنها الخارجية    كلينتونمن رسائل هيالري  "

عنوان تحت  تقريرين  مريس    األمريكية  محمد  تحركات 

 ٢٠١٢كرئيس الجمهورية عقب حادث رفح يف أغسطس 

املذكرة يف  للكاتب،وجاء  وفقاً  عبد  ،  السييس    أن  الفتاح 

أبدي   الحربية  املخابرات  مدير  وقتها  يشغل  كان  الذي 

يتوىل   أن  املش� طنطاوي عىل  استبدال  استعداده ملريس 

محم اللواء  نائبه  يكون  وأن  الدفاع  وزير  منصب  د  هو 

وقادته   العصار، الجيش  بأن  مريس  من  تأكيد  مقابل  يف 

سيحتفظون مبكانتهم الخاصة واملميزة يف املجتمع املرصي،  

وكبار   عنان  سامي  ونائبه  طنطاوي  مالحقة  بعدم  ووعد 

أو   فساد  بتهم  قضائيا  خالل   اإلجراءات الضباط  املتخذة 

 ثورة يناير 

وسيواصالن العمل معهم، وفق    اإلرسائيلي�ة ورسية مع نظرائه�  وأكد السييس وأنه والعصار يتمتعان بعالقات جيد

   ٢٠١٢أغسطس  ١٤املذكرة األمريكية التي جاءت بتاريخ 

أن مريس سيستخدم هذه العالقات الرسية ب�    -أضفت كلمة يعتقد ترجمة حرفية للنص  -يعتقد "  املصدر “أنقال 

 مع إرسائيل والواليات املتحدة.  يجابيةإ كقنوات للحفاظ عىل عالقات   واإلرسائيلي�السييس 

الرغم من عدم تبليغ الرئاسة قرار عزل طنطاوي وعنان له� قبل وصوله� مقر الرئاسة إال    عىلوأشارت املذكرة أنه  

 أن طنطاوي بدا مستقرا وكان قد علم من السييس بهذا القرار

 : التعليق التايل عبدالرحمن يوسفالصحفي املرصي  كتب ويف سياق الرد عىل ما نرشه "عبد املنعم محمود"  

الزميل والصديق الصحفي عبد املنعم محمود نرش رسالة من رسائل الربيد اإللكرتو� لهيالري كلينتون واليل  

 ، (البوست يف أول تعليق) 2012كانت بتناول مسألة اختيار السييس وزير دفاع يف 

عىل لسان مصدر حساس أن السييس أبدى استعداده ألنه يتوىل منصب وزير الدفاع   جزء من الرسالة بتتكلم

بيتمتعوا   نائبه،  يكون  أنه  اليل طلب  العصار  واللواء  أنه هو  وأشار خالل حديثه  الطلبات  مقابل جملة من 

 بعالقات ممتازة ورسية مع نظرائهم اإلرسائيلي� وأنهم حيكلموا العمل معاهم. 
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الجملة دي يف   العسكرية  بعد  االتصاالت  أن مريس حيستخدم  "بيعتقد"  أنه  بيقول  الحساس  املصدر  الفقرة،  نفس 

 الرسية كقنوات للحفاظ عىل عالقات إيجابية مع إرسائيل وأمريكا.

البوست اليل كتبه منعم حظى بانتشار واسع بسبب كلمة رئيسية فيه اترجمت غلط أو اترجمت باستسهال لكنها  

ترجم كلمة أن املصدر الحساس "بيعتقد" أن املصدر الحساس "قال" أن مريس "حيستخدم".    تفرق جدا صحفيا، منهم

 وطبعا دي كانت كفيلة تقول أن مريس كان نفسه يبقى عنده عالقات إيجابية مع إرسائيل يف الرس. 

 عتقاده،ألن ببساطة كل الكالم اليل قبل الجملة دي، بيتقدم عىل أنه معلومات بيقولها املصدر الحساس مش ا

وبالتايل اليل يقرأ الرسد اليل فوق ويوصل للجملة بتاعت أن املصدر قال أن مريس حيستخدم، فده كأنه بيقدم معلومة 

عىل لسان مريس أن حيعمل كده، مش أن ده مجرد تحليل أو اعتقاد من املصدر اليل كان بيرسد كل يشء عىل لسان  

 السييس أو ما طرحه السييس كمعلومات. 

 الجملة: 

This sensitive source believes Moris will use these discreet Military contacts as channels for 

maintaining positive relations with Israel and the United State. 

 

رسائيل  وبالتايل تعامل ناس كث� من اليل ش�ت أو علقت عىل أن مريس ميفرقش حاجة عن السييس يف التعامل مع اإل 

التفرقة لكلمة حساسة جدا يف الصحافة  نابع من عدم  التعامل ده  الواقع لهذا االعتقاد ونفسه) كل  (رغم تكذيب 

 بتفرق ب� الرأي واالعتقاد وب� املعلومة. 

أنا معرفش منعم ترجم الكلمة دي ليه بالشكل ده، لكنها يقينا ترجمة خاطئة وخطئها كب� ألنها بتأثر متاما عىل س�  

 الرسالة يف الجزئية دي.

 أمتنى أن منعم ينرش توضيح ويغ� الرتجمة بتاعت الكلمة. ألن قليل من الدقة بيفرق وبيأثر.

أما الناس اليل لسه مرصة تثبت أن مريس ال يفرق عن السييس ومبارك وبيستخدموا كل الحيل علشان يقنعوا نفسهم 

هذه الفرق املتصارعة، أو أن ده مش فارق عن ده فإحنا مخدناش    بثالث� يونيو وله يقنعوا نفسهم أنهم متسام� فوق

مواقف خطأ، فدول ربنا معاهم. ألنهم امتداد لزيطة "عزيزي ب�يز" مش أكرث، ومعندهمش رغبة يف تحليل جاد أو  

 بحث عن معلومة. 

 )1( مريس ال �كن أن يوضع يف كفة واحدة مع مبارك أو السييس وخاصة يف قضية إرسائيل. 

 

يف    )1( ملا جاء  فقط  الدورية، هو رصد  عرب هذه  يتم نرشه  مواقع ما  دوريات،  مفتوحة (صحف،  مصادر 

الكرتونية، حسابات تواصل)، يتم وضع روابطها، لذا ال يعرب بالرضورة عن وجهة نظر "املرصد"، وال يرتب 

 أية تبعات عىل املؤسسة. 
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