
 ر ــمص

 تقارير 

 

 
 
 
 

 October 2020 21 ||  الخامسالعدد  
 

 

                                 

 المرصد المصري 
  رسائل هیالرى کلینتون مصر فی ما یصدر بشأن|| ترصد دوریة متخصصة 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 رسائل هيالري كلينتون   في مصر  

 
 

 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

1 | P a g e  

ي  صر م د ال ص مر  ال
 October 2020 21العدد الخامس ||

 

 

 

 

 

 

 
  

 تقارير خاصة

 الشأن املصري فییرصد 

مراسالت هیالرى کلینتون 

 وتداعیات نشرها،.

 

 فریق الرصد

 

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

ومعلومـاتیة وتقـاریر رصـدیة 

  "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 
 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

2 | P a g e  

ي  صر م د ال ص مر  ال
 October 2020 21العدد الخامس ||

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 التناول اإلعالمي إلیمیالت هیالري کلینتون 
مسؤول أمریکي: إدارة أوباما کانت تحاول التوصل إلی قیادة إخوانیة موحدة للشرق 

 (الشروق)  األوسط

ووزيرة   األمريكية  االستخبارات  أجهزة  إن  حرب،  توم  للد�قراطية،  أوسطي  الرشق  األمرييك  التحالف  مدير  قال 

وأشار  ،  الخاص باألخ�ةالخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون، كانا يكذبان بشأن مص� وفحوى رسائل الربيد  

إىل أن إدارة أوباما كانت تحاول بالتعاون مع لويب اإلخوان يف الواليات املتحدة، خلق أجواء رعب يف العامل العريب،  

وتابع:  ،  وقلب أنظمة بعد أخرى، للتوصل إىل قيادة موحدة تحت غالف اإلخوان، قائًال إنها جر�ة بحق العامل العريب

الرشق األوسط نسكن يف الواليات املتحدة.. كنا نتمنى أن يدعم أوباما املطالب� بالتغي�ات أيام  «نحن كشعوب من  

الربيع العريب، ولكن وجدنا أن كل ما كانوا يفعلوه يف هذا الوقت هو سيطرة اإلخوان عىل األنظمة ليس يف مرص فقط، 

 بل يف دول عديدة». 

رسائل   خفایا  الجماعة..  داخل  اإلخوان   هیالريصدمة  اضطرابات  تکشف   کلینتون 

 (الیوم السابع) 

ي كلينتون األخ�ة، كشفت الكث�ة عن العالقات املشبوهة ب� ج�عة اإلخوان اإلرهابية واألمريكان ترسيبات هيالر 

،  العريب كان سببا رئيسيا ىف نرش وبث الفوىض والعنف يف املنطقة، واستغالل ما يسمى بالربيع    والذيونظام أوباما،  

أحد أسباب الفوىض ىف املنطقة، لدعمها    هي  يالريهوكشف تقرير بالفيديو أن  ،  لتنفيذ مخططاتهم العبثية باملنطقة

، وهو كان سبب صعود اإلخوان إىل سدة الحكم ىف تلك  2011ونظام أوباما، بعد أحداث يناير    هيلتيار اإلخوان،  

 الفرتة. 

کلینتون" عن   هیالريشفاف بشأن "تسریبات    دوليیطالب بتحقیق  حقوقيتقریر 

 (الیوم السابع)  لیبیا

كلينتون ىف    هيالريأصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان، تقريرا بعنوان (جرائم دبلوماسية  

 هيالري ، وجاء به أن مراسالت  بسيو�أعده الباحث محمود   والذيليبيا وانتهاك سيادتها ىف محكمة التاريخ)،  

الرئيس باراك أوباما   السابقة ىف إدارة  الخارجية األمريكية  رفعت عنها الرسية مؤخرا،   والتيكلينتون وزيرة 

السياسة التى   وهي، بالتعاون مع قطر،  الليبيا ىف الشأن  كشفت عن جملة من التدخالت قامت بها إدارة أوبام

شكلت انتهاكات السرتاتيجية األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ملا انطوت عليه من دعم ملجموعات من املرتزقة. 

 ك� قدمت أدلة عىل انتهاك الخارجية األمريكية التفاقيات جنيف وارتكابها جرائم ضد اإلنسانية ىف ليبيا. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16102020&id=3ff32967-4cbd-4c32-b86e-8804985d3c2c
https://www.youm7.com/story/2020/10/21/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%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%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/5030306
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 (الیوم السابع)  کس هیالري کلینتون. االستفادة من فضائح اإلخوانویکلی

الربيد   ترسيبات  عرب  الدامغة،  وبالوثائق  اإلرهابية،  اإلخوان  ج�عة  لفضح  سانحة  ذهبية  للسيدة    اإللكرتو�فرصة 

يف االنتخابات الرئاسية األمريكية   الد�قراطي الخارجية األمريكية السابقة واملرشحة عن الحزب  كلينتون وزير    هيالري

هي فرصة ذهبية لن تتكرر كث�ا لالستفادة من هذه الترسيبات يف الحرب ضد  ،  السابقة ضد الرئيس دونالد ترامب

 املزيف. وإعالمها وإرهابها اإلخوانج�عة 

 

(الیوم خیرت الشاطر" فی مدینة نصر  “لـ  کانت تذهب    کلینتون  هیالريعادل حمودة:  

 السابع) 

، وهذه  2013وحتى    2009كلينتون كانت وزيرة خارجية أمريكا من    هيالريعادل حمودة، إن    الصحفيقال الكاتب  

أضاف  ،  "العريبالربيع  “بـ  شهد العديد من الثورات سميت    الذيالسي� ىف الرشق األوسط  الفرتة كانت حرجة جًدا  

كلينتون كانت تذهب إىل خ�ت الشاطر ىف مدينة نرص، ونصحت محمد مرىس بالدعوة النتخابات   هيالريحمودة، أن  

واستكمل حمودة، حديثه عن الوثائق  ،  رئاسية مبكرة، من أجل الفوز بها مرة أخرى، ولكن مل يقبل بالنصيحة وقت ذاك

لكث� من املراسالت التي رصدتها هذه   األمريكية، قائال: "ح�س كانت تعطى التعلي�ت لإلخوان يف مرص، وذلك وفقا

 الوثائق". 
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