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

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

 (بوابة األهرام)  مراسالت کلینتون ونهایة اإلسالم السیاسي

كان مضمونها معروًفا منذ فرتة ألجهزة الدولة املختلفة، وترسب مضمونها   هيالري كلينتون  رغم أن بعض هذه رسائل

الكشف   فإن  كب�،  نطاق  اإلعالم عىل  وسائل  الخطاب    الرسميإىل  �نح  الرسائل  أكرب  مصداقية    الرسميعن هذه 

ورغم أهمية هذه الرسائل ىف كشف طبيعة العالقة ، مدعومة بوثائق محفوظة ورسمية من الدوائر األمريكية املعنية

فإنها ال تعدو أن تكون مجرد   اإلسالمي،لصعود التيار السيايس    واملايل  السيايسب� إدارة أوباما واإلخوان وقطر والدعم  

 سبقتها خطوات وقد تتلوها أخرى.  السيايسخطوة أو مرحلة ىف نهاية اإلسالم 

 (الشروق) عبد الله السناويللکاتب  هیالري»:ترامب وبایدن.. ومرآة «
يوشك أن    الذي،  األمرييك  االنتخايبالسباق    يفكلينتون» أثر يعتد به    هيالري مل يكن ملا أُطلق عليها بالخطأ «ترسيبات  

  الحايلكان استدعاء إرث وزيرة الخارجية السابقة مقصودا بتوقيته، فحملة الرئيس  ،  يصل خطه األخ� بعد ساعات وأيام

مل يكن ،  العام املتواترة  الرأي«دونالد ترامب» مأزومة، واحت�الت تجديد والية ثانية له شبه مستبعدة وفق استطالعات  

مكنا إعادة فتح التحقيق مع الوزيرة ك� مل يكن م،  عمدا ومعلنا ووفق إجراءات اتبعت  يشءذلك ترسيبا، فقد جرى كل  

أدارت بها رسائلها اإللكرتونية، وما انطوت عليها من تجاوز للتقاليد    التيالسابقة، فقد خضعت للتحقيق بشأن الطريقة  

 مجلس النواب.  يفوجرى االست�ع إليها أمام لجنة مختصة  الفيدرايلوالقواعد، أمام مكتب التحقيق 

 (بوابة األخبار)  ري کلینتون کشفت خیانة اإلخوانحلمي النمنم: وثائق هیال
وثائق كاملة وكشفت    هيقال حلمي النمنم، وزير الثقافة األسبق، إن وثائق هيالري كلينتون ليست ترسيبات وإ�ا  

وأشار "النمنم"، إىل أن الوثائق أثبتت أن املعزول محمد مريس كان يكتب تقارير للسفارة األمريكية ع�  ،  خيانة اإلخوان

 . 2011مؤسسات الدولة يف  يحدث داخل االجت�عات التي يعقدها اإلخوان مع

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2508589.aspx
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21102020&id=42f310ce-b974-4534-999f-6f4dbffd3f10
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3144383/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%86%D9%85---%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%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%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86


  

 

3 | P a g e  

ي  صر م د ال ص مر  ال
 October 2020 26العدد الثامن ||

 

 

 

 

 

 

 
Contents 

 2 ....................................................................................................................................... تنویه:

 2 .....................................................األهرام)  (بوابة السیاسي اإلسالم ونهایة  کلینتون مراسالت

 2 ..................................... ترامب وبایدن.. ومرآة «هیالري»: للکاتب عبد الله السناوي (الشروق) 

 2 ......................... حلمي النمنم: وثائق هیالري کلینتون کشفت خیانة اإلخوان (بوابة األخبار)

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


 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 1 Plaza, 
Kat: 1, D:18, Yenibosna mah. 
Bahçelievler, Istanbul, Turkey 

Mobile: +90 546 662 4440  
Tel: +90 212 227 2262  
Email: info@almarsad.co.uk 
 

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

 Al Marsad 

 +905466624440 
 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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
https://almarsad.co.uk/

	تنويه:
	مراسلات كلينتون ونهاية الإسلام السياسي (بوابة الأهرام)
	ترامب وبايدن.. ومرآة «هيلاري»: للكاتب عبد الله السناوي (الشروق)
	حلمي النمنم: وثائق هيلاري كلينتون كشفت خيانة الإخوان (بوابة الأخبار)


