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 الشأن املصري فییرصد 
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 فریق الرصد

 

 

 "وعى صناع الوعي"
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  "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب
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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 

 

املعهد املصري    -رسائل کلینتون: خطط اإلخوان ملواجهة ذرائع املجلس العسکري  

 )راساتاملعهد املصري للد( للدراسات

خططاً طارئة قام بإعدادها اإلخوان للتعامل مع أي سعي من جانب املجلس األعىل للقوات املسلحة الستخدام أحداث 

 العنف كذريعة لتأخ� نقل السلطة

 )املعهد املصري للدراسات(  2012رسائل کلینتون: مرسي وهجوم رفح أغسطس 

مريس بفرض السيطرة  وتعهد حينها    2012أغسطس    5كان مسلحون قد هاجموا نقطة تفتيش جنوب معرب رفح يف  

 الكاملة عىل سيناء ومالحقة الذين اقرتفوا هذا الجرم

 

مبارك   تنحي  إعالن  قبل  األخیرة  الساعات  کلینتون:  املصري    -رسائل  املعهد 

 )املعهد املصري للدراسات( للدراسات

الساعات الوثيقة عىل تفاصيل أحداث  الجمهورية    تركز  اللواء عمر سلي�ن، نائب رئيس  التي سبقت إعالن  األخ�ة 

 آنذاك، عن تنحي حسني مبارك عن السلطة
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 (الوطن)   تسریبات هیالري: کلینتون ومرسي اتفقا یلع هیکلة سریة لجهاز الشرطة 

يد اإللكرتو� لوزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون، تتواىل، حاملة معها مفاجآت  ال تزال ترسيبات الرب

السابق محمد   الرئيس  اجت�ع مع  املنطقة، وكان آخرها تفاصيل  عدة كشفت عن تدخلها يف شؤون عدد من دول 

كلينتون، اجتمعت مع محمد  ، عن أن هيالري  2016أغسطس    31وكشفت ترسيبات جديدة يعود تاريخها إىل  ،  مريس

مريس، عقب وصوله إىل الحكم، وعرضت عليه إرسال فريق من الرشطة وخرباء أمن أمريكي� إىل مرص بشكل رسي،  

عربية" نيوز  ملا نرشه موقع "سكاي  كلينتون، هو  ،  وفقا  قدمته  الذي  العرض  الهدف من  أن  الترسيبات،  وأوضحت 

 "إعادة هيكلة جهاز الرشطة املرصي". 

 . سر تعاون هیالري وقطر واإلخوان ضد الدولةمصر. ري کلینتون وتحالف تخریب  هیال

 (الیوم السابع) 

لدول    والتخريبي  العبثينتون وزيرة الخارجية األمريكية السابقة، الدور  كشفت ترسيبات الربيد اإللكرتو� لهيالري كلي 

"، حيث فضحت الرسائل الكث� من الشخصيات ىف مرص  العريب عربية بالرشق األوسط تحت مسمى ما عرف بـ"الربيع  

التحول   مثن  املرصية،  السيايس وكشفت  للدولة  تدبر  كانت  التي  الخارجية  املؤامرات  وكشفت  هدفهم ،  كان  والتي 

وكشف التقرير أمور عديدة عن التعاون األمرييك يف حكم أوباما وقطر واإلخوان ،  الرئييس هو تحالف تخريب مرص

يونيو وتوقفت الدوالرات الحرام وتستعيد مرص    30من أجل التأث� عىل الدولة املرصية، حتى انتفض املرصيون ىف  

 كلينتون مثل� فشل وسيفشل كل من يقرتب برش من مرص" هيالري هويتها وتبدأ مرحلة تصحيح املسار، وفشلت
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