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 تقارير خاصة

 الشأن املصري فییرصد 

مراسالت هیالرى کلینتون 

 وتداعیات نشرها،.

 

 فریق الرصد

 

 

 "وعى صناع الوعي"
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  "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 املرصد بوابات
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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    "  ملف"  مصر  . املؤامرة الثالثیة علياإلخوان.-قطر  -يف األهرام إبدو: هیالري

 األهرام)

التي  ملف كامل بالتقرير والتحليل الثالثية  كلينتون    كشفت عنها إ�يالت هيالري  ينرشه األهرام إبدو عن املؤامرة 

  صفحات   2،  3  ،4  مع مقاالت لكل من الباحث السيايس  د.  أحمد  يوسف ويوسف داوود،  كشفت 1347  بالعدد رقم

إ�يالت هيالري  كلينتون الرسية النقاب عن حجم الدعم املادي  واإلعالمي  الذي  كانت تقدمه اإلدارة األمريكية وقتها  

 ودولة قطر لج�عة اإلخوان املسلم� يف هذه الفرتة الحرجة من تاريخ مرص.

البرید    ريهیالترامب:   أزمة  أن تسجن بعد     اإللکتروني کلینتون مجرمة وکان یجب 

 (الیوم السابع) 

الرئيس   واتهموه    األمرييكهاجم  تجسسوا عىل حملته  إنهم  وقال  بايدن،  الد�قراطي� وخصمه جو  ترامب  دونالد 

وقال ،  مع روسيا، ك� تب� أنهم يتجسسون عىل حملته  يتواطؤونبوجود عالقة مع روسيا، وتب� في� بعد أنهم من  

كلينتون،    هيالريأن كان يرتشح ضد    ترامب خالل فعالية انتخابية ىف كارولينا الش�لية إن الد�قراطي� استهدفوه منذ

وليس بريد وزارة    الشخيصواستخدامها بريدها    اإللكرتو�وقال إنها مجرمة وكان يجب أن تسجن بعد أزمة الربيد  

، وعاد بعد 2016وهتف الحضور عندما قال ذلك "اسجنوها"، "اسجنوها"، وهو هتاف اشتهر ىف  الرسمي،  الخارجية  

بسبب ابنه هانرت وعالقته بروسيا وأوكرانيا والص�، وكان يهتف الحضور    السيايسلفساد  اتهام ترامب لجو بايدن با

 .عندما يذكر اسمه "اسجنه"، "اسجنه"
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