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 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
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 twitter.com/Almarsad_uk 
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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.

 

 (العربي الجدید)  رسائل هیالري ومعرکة تشویه الثورات العربیة
انطالق   نقطة  كلينتون،  السابقة هيالري  الخارجية  وزيرة  مراسالت  عن  الكشف،  ترامب  األم�يك،  الرئيس  إعالن  مثّل 

حمالت إعالمية مكثفة، خضعت للتوظيف أم�كيا بحكم التنافس يف االنتخابات الرئاسية ب� مرشح الحزب الد�قراطي، 

تروجها  بايدن، وترامب. وعر  رؤية  التي متثلها، ولتعزيز  السلطات  رؤية  إعالمية، إلثبات صحة  دوائر  بيا، وظفت من 

لتفس� مشاهد سياسية عدة، وبدا أن خيوط ترامب ودعايته تلتقي مع محور عريب يستخدم اإلعالم يف التجييش ملصالحه  

 عرب تعميم منظور املؤامرة. 

  ملیون قتیل وجریح   50ملیار دوالر.. و  1000بـ    العربي| خسائر الخریف  هیالريأمجاد  

 (بوابة األخبار) 
" هو الذى يحقق طموحها بتدم� منطقة الرشق  الد�قراطيوصار سالحها ""،  هيالري نجحت أمريكا، أو باألدق خطة "

تتمزق من امليلشيات اإلرهابية،    التيمازالت تأن وطأة الثورة، وليبيا    التياألوسط واحدة تلو األخرى، بدءاً من تونس  

، ك� يلتهم البحر ضحاياه دون شبع، وسوريا  أبناءه تأكل    التيواليمن السعيد الذى صار تعيساً من غبار املعارك الرضوس  

تش�  التي الرشق األوسط، ورغم األرقام املرعبة  يفأصابت دوالً  التيرغم الخسائر املدوية والنكبات ، باتت محتلة التي

والبنوك   االقتصاد  وانهيار مليون قتيل وجريح ومرشد،  50حجم الخراب الذى طال أوطاننا العربية بسقوط أكرث من  اىل 

املُغتصبات عن   أعداد  وارتفاعالديون الخارجية والداخلية، وتضاعف أعداد العاطل� عن العمل،    وارتفاعوالبورصات،  

مليار دوالر، من املستحيل تدراكها قبل عرشات السنوات،    1000قدار  مب  التحتيةايدى العنارص اإلرهابية، وتدم� البنية  

"  يالد�قراطمرشوع حزبها "  استمرار، ىف حال  هيالريأحالم    أمام هذه األرقام ستكون ضعيفة وهزيلة وضئيلة جداً    أناإل  

 بوجه جديد يدعى بايدن. 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3146170/1/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%89--%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D9%801000-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1..-%D9%8850-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD


  

 

3 | P a g e  

ي  صر م د ال ص مر  ال
 October 2020 28العدد العاشر ||

 

 

 

 

 

 

 
Contents 

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

 2 ........................................ رسائل هیالري ومعرکة تشویه الثورات العربیة (العربي الجدید) 

ملیون قتیل وجریح (بوابة   50ملیار دوالر.. و 1000أمجاد هیالري| خسائر الخریف العربي بـ 

 2 .................................................................................................................................. 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:
	رسائل هيلاري ومعركة تشويه الثورات العربية (العربي الجديد)
	أمجاد هيلاري| خسائر الخريف العربي بـ 1000 مليار دولار.. و50 مليون قتيل وجريح (بوابة الأخبار)

