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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 

 

الشریف  الله  مصریة  یکشف    عبد  إعالم  فیها وسائل  التي شارکت  التضلیل  حملة 

 (الجزیرة)تسریبات هیالري وسعودیة وإماراتیة بشأن  

التواصل االجت�عي بعنوان   الرشيف تسجيال مصورا جديدا عىل حساباته عىل مواقع  الله  الناشط املرصي عبد  بث 

وتناول الرشيف يف حلقته ترسيبات الربيد اإللكرتو� لوزيرة الخارجية األمريكية السابقة ،  "شيل املاسك لو سمحت"

يها وسائل إعالم مرصية وسعودية وإماراتية بشأن محتواها، بهدف  هيالري كلنتون، وحملة التضليل التي شاركت ف 

 الهجوم عىل ثورات الربيع العريب. 

 (الشروق)مکرم محمد أحمد: مصر کانت یلع درایة بما کشفته رسائل هیالري 

الربيد   ما كشفته رسائل  إن  اإلعالم سابًقا،  لتنظيم  األعىل  املجلس  أحمد، رئيس  الصحفي مكرم محمد  الكاتب  قال 

اإللكرتو� لوزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون، والتي نرشتها خارجية بالدها منذ أيام، كانت مرص 

اف أنه كانت هناك العديد من الدالئل التي تدعم هذا التوجه، متابًعا أن الرسائل  وأض، عىل دراية به منذ فرتة طويلة

وأشار إىل أن توافق مرص والسعودية ممكن أن يشكل حائط صد  ،  املنشورة مؤخرا أضفت تأكيدات عىل هذه الدالئل

، تخفيف أثر محاوالت االخرتاققوي أمام املحاوالت التي تسعى لهدم استقرار املنطقة، مؤكًدا أن هذا الحائط أفلح يف  

وذكر أن دور اإلخوان تفاقم خالل عرص هيالري كلينتون، وهو األمر الذي تش� له الرسائل املنشورة رسميا بوضوح،  

 متابًعا: «البيت األبيض كان بوابة اإلخوان املسلم� للرشق األوسط والسيطرة عليه والسياسات املرصية يف تلك الفرتة».

 (بوابة األخبار)  تسریبات هیالري: کشفت املؤامرة األمریکیة القطریةقندیل عن 

إن ترس قنديل،  الحليم  عبد  الصحفي  الكاتب  املؤامرة  قال  كلينتون كشفت  هيالري  لنرش   األمريكيةيبات  القطرية 

�وذج خادم   الرتيك هو  النموذج  وأن  الرتيك رجب طيب  نلألمريكاالفوىض يف مرص،  الرئيس  اندفاع  أن  إىل  مش�ًا   ،

اقة وأضاف " قنديل " أمريكا لديها مصالح دامئة وليس صد،  أردوغان لتمت� العالقات مع إرسائيل دليل عىل ذلك 

دامئة، خاصة وأنها كان لديها مصالح أثناء حكم مبارك فهو كان تابع للسياسة األمريكية، حيث إن املصالح  

 فوق الصداقات.

 ینایر  25| «الجزیرة» تلقت تعلیمات بتأجیج األوضاع يف ثورة  هیالريإیمیالت  

 (بوابة األخبار) 

األمريكية  الخارجية  وصفته  بث  يف  الحكم  عن  تخليه  األسبق  الرئيس  وإعالن  يف مرص،  النظام  إسقاط  فور 

ن االستخبارات األمريكية، بتعديل جدول  باملتأخر، تلقى وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم تكليفات م
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3133504/1/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86--%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3133324/1/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%89-%C2%A0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9--%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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ومن ضمن التكليفات أن تقوم الربامج التي تبث من الدوحة بتصوير فرحة املتظاهرين لسقوط ، أع�ل قناة الجزيرة

 النظام األسبق، وىف نفس الوقت عدم تخليهم عن امليادين الرئيسية. 

الث وقت  األمریکیین  الدبلوماسیین  مهمة  هیالري»..  من  «إیمیالت  «التقرب  ورة 

 (املصري الیوم)الشعوب العربیة» 

إ�يالت هيالري كلينتون، وزير الخارجية األمريكية األسبق، التي ُرفعت الرسية عنها مؤخرا، السياسات وامل�رسات 

السفا العربية  والدبلوماسيون األ   راتالتي لعبتها  البلدان  مريكيون ومنظ�ت املجتمع املد� يف مرص وليبيا وجميع 

، أي بعد  2012سبتمرب عام    22ويف إ�يل مرسل بتاريخ  ،  2011التي شهدت أحداث ما يعرف بـ«الربيع العريب» عام  

يكية واملؤسسات أيام فقط من تفج� القنصلية األمريكية يف بنغازي، ويف وقت كانت تتعرض فيه السفارة األمر  10

الخارجية، تدعى آن ماري   بالسياسة  أمريكية دولية مختصة  أرسلت محامية  وليبيا ألع�ل عنف،  الغربية يف مرص 

تقول املحامية األمريكية لهيالري: «لقد كنت يف بايل  ،  سلوتر، بريدا لهيالري التي كانت وزيرة لخارجية أمريكا آنذاك

عورك الشخيص بفقدان األرواح واملوظف� املتفان� لديك، وأن البعض ينتقدك  كث�ا طوال األسبوع املايض، أعرف ش

 . لتعريض حياتهم للخطر

 (املصري الیوم) وثائق کلینتون تکشف دعم قطر لتنظیمات إرهابیة يف لیبیا

الخاصة   الربيد  رسائل  إحدى  الج�عات كشفت  لجوء  عن  السابقة،  األمريكية  الخارجية  وزيرة  كلينتون،  بهيالري 

اإلرهابية يف ليبيا والتابعة لتنظيم القاعدة إىل الحصول عىل السالح من قطر، وذلك بعد موافقة الواليات املتحدة عىل  

املوافقة جعلت املسلح� يبحثون عن  وكشفت الرسالة عن هذه ، تسليح هذه الج�عات إلسقاط نظام معمر القذايف

امليليشيات   دعم  فضلت  والتي  الشأن  هذا  يف  بقطر  واستعانوا  واشنطن،  بجانب  واملال  لألسلحة  إضافية  مصادر 

وكشفت الرسالة عن أن تنظيم «أنصار الرشيعة» التابع للقاعدة بعد ساعات من هجومه  ،  والج�عات املسلحة يف ليبيا 

يف بنغازي وقتل السف� كريستوفر ستيفنز، توجه إىل مجمع وكالة املخابرات املركزية وقتل عىل القنصلية األمريكية  

 اثن� من رجال االستخبارات األمريكي� يف ليبيا. 

 (الوطن)  "برید هیالري": واشنطن أحبطت "الثورة الخضراء" يف إیران

كلينتون، أن واشنطن كانت    هيالريكشفت رسالة جديدة مفرج عنها من بريد وزيرة الخارجية األمريكية السابقة،  

  هيالري، حيث كانت  2009نجاد، عام    أحمديالسابق، محمد    اإليرا�تعلم بتزوير االنتخابات التي فاز بها الرئيس  

إيران، واندلعت إثرها احتجاجات شعبية    يففاز بها "نجاد"    التية،  وزيرة للخارجية األمريكية إبان الفرتة الرئاسية الثاني

عهد باراك أوباما، ووزيرة خارجيته، كانوا   يفُعرفت باسم "الثورة الخرضاء"، إال أن اإلدارة األمريكية آنذاك،  

 .ياالنتخابات، م� حس� موسو  يفيفضلون "نجاد" عىل منافسه  

ی املتآمرون  "املصریین":  إعالم  تفضح  أمین  کلینتون  وتسریبات  تساقطون 

 (بوابة األهرام)   مؤامرة الربیع العربي

كلينتون وزيرة خارجية   اإلعالم بحزب املرصي�، هجوًما شديًدا عىل هيالري  لجنة  أم�  شن محمد مجدي، 

إلرهاب لتدم� وخراب منطقة الرشق األوسط والذي اتضح جليًا  الواليات املتحدة السابقة بسبب دعمها ل
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كلينتون، والتي فضحت املؤامرة األمريكية والتمويل القطري إلشعال الفوىض يف من خالل قضية ترسيبات هيالري  

تي كان  الربيع العريب"، والتي كشفت حجم التمويالت ال“بـ  العامل العريب وبلدان الرشق األوسط عرب بوابة ما ُعرف  

 النظام القطري يقدمها للج�عات اإلرهابية إلشاعة الفوىض والتخريب مستخدًما منابره اإلعالمية. 

 األخبار)  ة(بواب: «إدانة تاریخیة للجماعة اإلرهابیة» هیالريمختار نوح عن تسریبات 

  هيالري عىل ترسيبات    اإلخواناملنشق عن ج�عة    والقياديلحقوق اإلنسان،    القوميعلق مختار نوح، عضو املجلس  

إىل أن قامت الخديعة الكربى   2011كلينتون، مش�ًا إىل أنه منذ األيام األوىل واللقاءات كلها مسجلة يف اإلعالم منذ  

 بركوب ما أسموه الثورة، والكل كان يعرف الدور األمرييك، مش�اً إىل أنها إدانة تاريخية للج�عة اإلرهابية.

اإلرهاب.. أنفاق  إلی  الدبلوماسیة  وتزعمها وثائق    3من  "هیالري"  تآمر  تکشف 

 (الیوم السابع)  الفوضی العربیة

هذا ما    هيالري كلينتون، وزير الخارجية األمريكية السابقة، دبلوماسية بدرجة عرابة إلنتاج الفوىض ىف بالد العرب، 

ُرفع عنها الرسية مؤخًرا، وكشفت مبا ال يدع مجاالً للشك عن مواقف متقلبة    والتيأثبتته رسائلها اإللكرتونية املرسبة،  

لإلدارة األمريكية إبان عهد الرئيس السابق باراك أوباما بشأن دعم حلفائه يف املنطقة وخطط مشبوهة تدعم الفوىض  

 وحركات اإلسالمي السيايس. 

  کلینتون تکشف خیانة اإلخوان.. وتفضح تحالفها مع إدارة أوباما   هیالريت  تسریبا

 (الیوم السابع) 

اإللكرت الربيد  ترسيبات  اإلخوان  فضحت  ج�عة  كلينتون،  هيالري  السابقة  األمريكية  الخارجية  بوزيرة  الخاص  و� 

عهد أوباما، لنرش الفوىض يف املنطقة، ومنها مرص، من أجل وصول الج�عة   يفاإلرهابية وتحالفها مع اإلدارة األمريكية  

لزعزعة االستقرار واملواقف العنيفة   للحكم، ك� كشفت الدور الخبيث للج�عة اإلرهابية واإلدارة األمريكية آنذاك

التي شهدت خروج الشعب    30إلدارة أوباما من   امليادين إلسقاط الج�عة اإلرهابية   املرصييونيو  باملالي� يف كل 

 وعزلها من الحكم. 

کلینتون  هیالري  تسریبات  یلع  التشویش  اإلخوان  قادة  محاوالت  تکشف    وثیقة 

 (الوطن)

كشف موقع العريب الحديث، عن وثيقة مرسبة من ج�عة اإلخوان املسلم�، حول ترسيبات هيالري كلينتون، وجاء  

فيها، مخاطبة شورى اإلخوان مريدي الج�عة يف محافظات مرص، بنفي تلك الترسيبات عىل كل مواقع التواصل  

 ها، ك� أمرت مريديها بعدم التعامل مع الواليات املتحدة، لح� انتهاء االنتخابات. االجت�عي والتشكيك في
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3133494/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88---%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86---%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://www.youm7.com/story/2020/10/15/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-3-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A/5020192
https://www.youm7.com/story/2020/10/15/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9/5020799
https://www.elwatannews.com/news/details/5003675
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 (الوطن) بکري یهاجم هیالري کلینتون: "مبطلتش ومش هتبطل تآمر علینا"

، كان انطالقا  2011يناير    25ملخاطر التي شهدتها مرص بعد ثورة  قال اإلعالمي مصطفى بكري، إن حديث السييس، عن ا

وتابع بكري، أنه  ،  يناير، ولديه حقائق وملفات هامة  25من أنه كان يتوىل منصب مدير املخابرات الحربية قبل ثورة  

ب، الجيل  يناير الجميع أدرك أن هناك مؤامرة عىل العرب ومرص، والهدف تفتيت املنطقة بكل أنواع الحرو   28منذ  

 الرابع والخامس، والهدف إسقاط الدولة وقطع صلة املايض بالحارض. 

 (الوطن) "برید هیالري": واشنطن أحبطت "الثورة الخضراء" يف إیران 

كلينتون، أن واشنطن كانت    هيالريكشفت رسالة جديدة مفرج عنها من بريد وزيرة الخارجية األمريكية السابقة،  

  هيالري، حيث كانت  2009نجاد، عام    أحمديالسابق، محمد    اإليرا�تعلم بتزوير االنتخابات التي فاز بها الرئيس  

إيران، واندلعت إثرها احتجاجات شعبية    يففاز بها "نجاد"    التي،  وزيرة للخارجية األمريكية إبان الفرتة الرئاسية الثانية 

عهد باراك أوباما، ووزيرة خارجيته، كانوا يفضلون    يف ُعرفت باسم "الثورة الخرضاء"، إال أن اإلدارة األمريكية آنذاك،  

 ) 1( .موسوياالنتخابات، م� حس�  يف"نجاد" عىل منافسه 

  

 

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

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

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/5003588
https://www.elwatannews.com/news/details/5003587
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