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فولتير
أخبار عالمية

2023 يناير 6-22رقم 

غالبية الجمعية العامة لألمم المتحدة تتدحرج نحو الجانب الروسي الصيني

في غضون ثالثة أشهر، تسارع الصراع بين منظمتين في العالم منذ انهيار االتحاد السوفياتي على نفسه من 
: من ناحية عالم تحكمه القواعد الغربية، ومن ناحية أخرى عالم مستقر بموجب خالل المواجهة في أوكرانيا

.القانون الدولي
لم يقل أحد شيء عندما هاجم الناتو صربيا دون العودة الى مجلس األمن. في إطار ابعد، لم يعترض أحد 
عندما كذبت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة في مجلس األمن لتبرير اعتداءاتهم في أفغانستان وفي 
.العراق وفي ليبيا

، 2022ومع ذلك، منذ ان جاءت روسيا لمساعدة الشعب السوري واآلن الشعب االوكراني وفقا للقرار 
أصبحت األمور أكثر وضوحا. اليوم يقسم الجانبان انهما على حق، لكن األول لم يعد يسمع ما يقوله الثاني 
.وليس العكس

يعمل الغرب حاليا على استبعاد روسيا من جميع المنظمات الحكومية الدولية. لقد حققوا ذلك بالفعل في 
المجلس األوروبي واعتقدوا أنهم سينجحون أيضا في األمم المتحدة، تماما كما استبعدوا االتحاد السوفياتي 

. وللقيام بذلك يتعين عليهم أوال تعديل ميثاق األمم المتحدة، الذي بدا وكأنه لعبة1939من عصبة األمم عام 
.أطفال قبل ثالثة أشهر فقط

2202 دولة فقط بتنفيذها للقرار 35 دولة "غزو" روسيا ألوكرانيا ورحبت 143 أكتوبر، أدانت 13في  .

. ديسمبر، غيرت األغلبية موقفها30ومع ذلك، في 

 دولة ان محكمة العدل الدولية، المحكمة الداخلية لألمم المتحدة، يجب ان تعلن ان احتالل 87لقد صوتت 
 دولة يجب على العالم الذي تحكمه القواعد الغربية ان يتكيف 26األراضي الفلسطينية غير شرعي، مقابل 

. عاما من الظلم من أجلهم75مع 



أمريكا

2017التخريب األمريكي في روسيا، تم اعداده منذ عام 

،وفقا لجاك ميرفي
https://jackmurphywrites.com/169/the-cias-sabotage-campaign-inside-russia/

تم تفويض عمليات التخريب في روسيا وبيالروسيا بشكل استباقي من قبل الرئيس باراك أوباما قبل نهاية 
فترة واليته. يتم تنسيقها من قبل ضباط في مركز العمليات الخاصة لوكالة المخابرات المركزية المفوضين من 
قبل مركز البعثة األوروبية التابع لوكالة المخابرات المركزية. في الميدان، ال يتم تنفيذها من قبل مواطني 
.الواليات المتحدة
لعدة سنوات، قام عمالء وكالة المخابرات المركزية غير األمريكيين بتفخيخ مواقع مختلفة من المعسكر 
الصناعي العسكري الروسي والبيالروسي. لم يشعل فتيل هذه المفاعل إال أعقاب التدخل الروسي في 
.أوكرانيا، والذي تسبب في اضرار جسيمة

 (Twitter Files) ما تكشفه ملفات تويتر

،(Twitter Files) في العدد األخير من ملفات تويتر
https://twitter.com/mtaibbi

بعد ان تم تجميعها من قبل مدير تويتر التنفيذي ايلون ماسك، علمنا ان مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يطلب 
 مليون دوالر 3.5من تويتر فرض رقابة على المعلومات المتعلقة بقضية هانتر بايدن فحسب، بل دفع لها أيضا 

.مقابل ذلك. حضرت وكالة المخابرات المركزية االجتماعات لتحديد ما يجب مراقبته

، وقت 1954-1953هذا السلوك لوكاالت االستخبارات ضد المواطنين األمريكيين ال مثيل له منذ السنوات 
 ."مطاردة الساحرات" المكارثية
تستمر أسهم شركات أيلون ماسك في االنخفاض في أسواق البورصة العالمية، ثمن يُدفعه إياه كبار مستثمريه
.مقابل تدخله السياسي في موضوع حرية التعبير

ويدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وصوال الى البيت  (FAS) إريك شميدت يدعم اتحاد العلماء األمريكيين
األبيض

،(Politico) وفقا لبوليتيكو
https://www.politico.com/news/2022/12/22/eric-schmidt-joe-biden-administration-00074160

وهي جمعية سلمية مرموقة، من قبل إدارة  ،(FAS) تم توظيف عشرين باحثا من اتحاد العلماء األمريكيين
بايدن في مجلس المستشارين االقتصاديين في البيت األبيض، وزارة الطاقة، وزارة التعليم، وزارة الصحة 
والخدمات اإلنسانية، وزارة النقل، أمانة األمن الداخلي ولجنة التجارة الفيديرالية. ال تدفع لهم إدارة بايدن، بل 
.الملياردير إريك شميدت
 في العالم وفقا 54إريك شميدت هو صاحب الثروة رقم  Alphabet ثم Google الرئيس السابق لشركة
لبلومبيرج. وهو مدافع قوي عن االستثمار الفيديرالي في التكنولوجيا وهو عضو في اللجنة الثالثية ونادي 
.بيلدربيرغ

بشكل عام، لقاحات الحمض النووي الريبي المعززة تضعف المرضى
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Pfizer وفقًا للدكتور روبرت مالون، مخترع عمليات الحمض النووي الريبي المرسال التي تستخدمها شركتا

هم أكثر  (Covid) فإن االشخاص الذين تلقوا عدة معززات من "اللقاحات" المضادة لكوفيد ،Modernaو
.عرضة لإلصابة والموت من أولئك الذين تلقوا حقنة واحدة فقط
The Epoch Times
https://www.theepochtimes.com/health/boosted-worse-off-than-vaccinated-in-many-states-data-
show_4920614.html

. والية تتوفر عنها إحصاءات18 من أصل 17اثبتت هذه المفارقة في 

(Rand Corporation) أحدث تكهنات مؤسسة راند

: الرد  نشرت المؤسسة الفكرية التاريخية للمجمع العسكري الصناعي األمريكي، مؤسسة راند، دراسة تنبؤية
.على الهجوم الروسي المحدود على الناتو خالل الحرب في أوكرانيا

تتصور راند أن موسكو قادرة على تضرب أهدافٍ في أوروبا مثل القاعدة األميركية في رامشتاين، وليس أن 
 تقصف وزارة الخارجية في
.لندن والبنتاغون في واشنطن كما ذكر السفير الروسي لدى الناتو

رحلة البحث عن قطع جديدة من قضية هنتر بايدن

 .Me Kevin D) رفع محامي من كولورادو، متخصص في طلبات تسليم الوثائق الرسمية، م. كيفين د. إيفانس

Evans)،  وثيقة تحتفظ بها الشؤون400دعوة قضائية في مارس ضد وزارة العدل إلجبارها على الكشف عن 
المالية لهنتر بايدن وعالقاته المهنية في روسيا وأوكرانيا والصين
.المستوحى من المثال السويدي يلزم الوكاالت الفدرالية بإبراز مستنداتها ،(FOIA) قانون الحرية المعلوماتية

 Wokism) ضد الفكر البوريتاني الحديث (Ron DeSantis) رون دو سنتس

،حاكم فلوريدا رون دوسنتس
https://www.flgov.com/2023/01/03/governor-desantis-delivers-inaugural-address-sets-priorities-for-
second-term/

كرس خطابه في رأس السنة الجديدة للدفاع عن الحرية والوقوف ضد اديولوجية "اليقظة" التي انتشرت في 
.المدن والواليات في جميع أنحاء البالد

:"اننا نسعى إلى الحياة الطبيعية، وليس الجنون الفلسفي )...( لن نسمح بأن يصبح الواقع والحقائق  قال
 .Wokismوالحقيقة اختيارية )...( فلوريدا هي المكان الذي ستموت فيه ال

.السيد دوسنتس مرشح لتولي رئاسة الحزب الجمهوري

المصنعة لإلسمنت في دعوة مدنية عن نفس األفعال التي تمت  (Lafarge) تمت مقاضاة شركة الفارج
مناقشتها في المحاكم الجنائية

قدمت عائلتان من البحريّة و واحدة من مشاة البحرية األمريكية الذين لقوا حتفهم في سورية والعراق وليبيا 
بتهمة التواطؤ مع القاعدة )جبهة النصرة( و داعش. في  (LaFarge-Holcim) شكوى ضد الفارج – هولسيم

 مليون دوالر للعدالة االمريكية مقابل الجزء اإلجرامي، على 778، اعترفت الفارج بالذنب ودفعت 2022عام 
.الرغم من أن صلتها مع وكالة المخابرات المركزية معروفة. فهذه المرة يتعلق األمر بالحاق اضرار بالمدنيين
تختلف االجراءت في الواليات المتحدة عن االجراءت في البلدان االخرى، مثل فرنسا، حيث قضت محكمة 
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النقض بأن مشاركة الفارج في أعمال األجهزة السرية ال تعفيها من المالحقة القضائية بتهمة التواطؤ في 
 .أعمال ارهابية
https://www.voltairenet.org/article195719.html

، انها ستنفصل عن حليفتها المرهِقة2015أعلنت شركة هولسيم فورًا، والتي اندمجت مع الفارج في عام  .
https://www.challenges.fr/entreprise/materiaux-de-construction-le-suisse-holcim-enterre-le-
francais-lafarge_838827

2019مالحقة األوستاشي البوليفيين بسبب محاولة االنقالب عام 

2019سجن حاكم سانتا كروز وزعيم المعارضة لويس فرناندو كاماتشو لمشاركته في انقالب  . 

!" هو الرئيس السابق التحاد شباب سانتا كروز ، وهي  كاماتشو ، الذي شعاره "بوليفيا تنتمي إلى المسيح
إنه خليفة األوستاشي .(HDZ) منظمة مهاجرين كرواتية مرتبطة بالحزب الديمقراطي المسيحي الكرواتي
https://www.voltairenet.org/article208409.html

الفاشيون والمعادون للسامية الذين تحالفوا مع النازيين ، لجأوا إلى أمريكا الالتينية بمساعدة األنجلو 
ساكسون. تشتهر مجموعته بغاراتها ضد االمريكيين االصليين من هنود األيمارا. لعب دورا مركزيا في أعمال 
الشغب التي أسفرت عن هروب الرئيس إيفو موراليس الذي أعيد انتخابه واستيالء الرئيسة جانين آنيز على 
السلطة. في ذلك الوقت، ذكرت الصحافة الدولية أن االنتخابات قد تم تزويرها وأن الشعب قد هزم الديكتاتور.
ومع ذلك ، فقد أظهر تسلسل األحداث أن هذا لم يكن هو الحال ، وهو ما أكدته دراسة معهد ماساتشوستس 
.للتكنولوجيا
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Bolivia_report-short.pdf

مع الوثائق الداعمة، أن المملكة المتحدة لبوريس جونسون ساعدت  ،Declassified UK من جانبها، أظهرت
المتآمرين من أجل الحصول على تراخيص الستغالل الليثيوم البوليفي
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-03-08-revealed-the-uk-supported-the-coup-in-
bolivia-to-gain-access-to-its-white-gold/

. سنوات10وقد ألقي القبض بالفعل على الرئيسة جانين آنيز وحكم عليها بالسجن لمدة 

لم الشمل بين كولومبيا و فنزويال

افتتح الرئيس الكولومبي الجديد جوستافو بترو ونظيره الفنزويلي نيكوالس مادورو الجسر الذي يربط والية 
 ، ولكن لم يتم افتتاحه أبدا 2016نورتي دي سانتاندير الكولومبية بتاشيرا في فنزويال. تم االنتهاء منه في عام 

.بسبب معارضة الرئيس إيفان دوكي لنظيره الفنزويلي آنذاك

فنزويال على وشك طي صفحة خوان غوايدو

تسعى المعارضة الفنزويلية للتخلص من حكومة الظل لخوان غوايدو. في النهاية ، تم االعتراف بها من قبل 
خمسين دولة فقط ، وكلها مرتبطة بواشنطن. وهي اآلن ملطخة بهالة من الفساد ولم تحقق أي نتائج. يقدر 

٪ فقط لدعمها في البالد6٪ من الفنزويليين يدعون إلى حلها و 57أحد استطالعات الرأي أن  .

 يناير إن بالده "مستعدة تماما" لتطبيع العالقات مع الواليات 1قال الرئيس نيكوالس مادورو في مقابلة في 
.المتحدة
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اوروبا

"المملكة المتحدة تستعد إلعالن الحرس الثوري "إرهابيا

 ,الجنرال كين ماكالوم
https://apnews.com/article/islamic-state-group-al-qaida-iran-china-london-
2c197134fb02864427f75cabb1ac5a38

حقيقة أن الحرس الثوري اإليراني يخطط لعمليات في المملكة المتحدة ، سواء ضد  MI5 ال يخفي مدير
."الوطنيين اإليرانيين أو ضد الشعب البريطاني. ويناشد إعالن هذه المنظمة "إرهابية

لدى إيران تقليد طويل في اغتيال خصومها السياسيين في الخارج، حتى قبل وقت طويل من الجمهورية 
اإلسالمية. لم تكن لندن دائما شديدة االنتقائية عند دعمها لطهران. على سبيل المثال ، أثناء اغتيال الفيلسوف 

. كان 1977الثوري علي شريعتي على يد السافاك التابع للشاه رضا فهلوي في ساوثهامبتون ، في عام 
.شاريعتي صديقا لجان بول سارتر وفرانتز فانون

إرث البابا بنديكتوس السادس عشر

توفي البابا السابق بنديكتوس السادس عشر. جانبه المظلم هو الطريقة التي حارب بها الالهوتيين التحرريين 
في أمريكا الالتينية أو قمع المثلية الجنسية عندما كان رئيسا لمجمع عقيدة اإليمان. ومع ذلك ، فقد طور هذا 
المفكر الكبير الالهوت الكاثوليكي من خالل إدانة الخطايا الحديثة المتمثلة في تكديس الثروة المفرطة ، 
وتعاطي المخدرات أو االتجار بها ، والتلوث البيئي ، والتالعب الجيني ، والتجارب على البشر ، والتسبب في 
 .الظلم االجتماعي أو الفقر ، واإلجهاض ، واالعتداء الجنسي على األطفال
قد مكن في نهاية المطاف من  Rastisbonne (2006) إن الجدل الذي افتتحه بمالحظاته التي أدلى بها في
.إقامة حوار دائم بين المسيحية واإلسالم
كان البابا قد اختار "التخلي" عن منصبه )وليس "االستقالة" أو "التنازل عن العرش"( ، ليس ألسباب صحية كما 
.يدعي كتاب سيرته الذاتية ، ولكن ألنه رفض الخضوع لالبتزاز ضده

فرضت وكالة المخابرات المركزية رقابة على اإلنترنت لحماية إيمانويل ماكرون

تشهد وثائق ملفات تويتر أن وكالة المخابرات المركزية تدخلت مع تويتر وياهو و تويتش وكالودفير ولينكدإن 
وويكيميديا لفرض رقابة على "المعلومات المضللة الروسية" المزعومة التي تشوه سمعة الرئيس إيمانويل 

2022ماكرون خالل حملة إعادة انتخابه عام  .

فرانسوا هوالند يؤكد أن اتفاقيات مينسك كانت مجرد مناورة غربية

 ، في مقابلة حصرية مع صحيفة كييف إندبندنت
https://kyivindependent.com/national/hollande-there-will-only-be-a-way-out-of-the-conflict-when-
russia-fails-on-the-ground

.(Die Zeit) الرئيس السابق فرانسوا هوالند يؤكد كلمات المستشارة السابقة أنجيال ميركل لصحيفة دي تسايت

https://www.zeit.de/2022/51/angela-merkel-russland-fluechtlingskrise-bundeskanzler

هل تعتقد أيضا أن مفاوضات مينسك كانت تهدف إلى تأخير التقدم الروسي في  و ردا على سؤال »
نعم، أنجيال ميركل على حق في هذه النقطة «، أجاب » أوكرانيا؟  ».
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.أعلن الرئيس السابق بيترو بوروشنيكو علنا بمجرد توقيع االتفاقيات أنه لن ينفذها أبدا
فقط الموقّع الرابع ، فالديمير بوتين ، آمن بحسن نية شركائه. ومع ذلك ، فإن حقيقة أنه اقترح على مجلس 

 الذي يؤيد هذه االتفاقيات يشهد على أنه لم يعد يؤمن بالغرب2202األمن التابع لألمم المتحدة وأصدر القرار 
وبدأ في التحضير للتدخل الفعلي. وهذا القرار يعطيها الحق، بوصفها ضامنة التفاقات مينسك، في التدخل 
."بحكم "مسؤوليتها عن الحماية

بلجيكا ولوكسمبورغ تفرجان عن أصول شركات غربية تعمل في روسيا

بإعادة األموال  ، Clearstream و Euroclear سمحت بلجيكا ولوكسمبورغ ، اللتان تستضيفان غرفتي التحويالت
 ماليين مستثمر. وكان من بين العمالء المتضررين 5التي تم تجميدها باسم "العقوبات" ضد روسيا إلى 

شركات غربية تعمل في روسيا مثل أمازون أو نيتفليكس. وقد سمح رفع هذه العقوبات من قبل هاتين 
الدولتين لبعض العمالء الروس باستعادة أصولهم. وهو ينطبق فقط على العمليات التي بدأت قبل اإلعالن 
."عن "العقوبات

بولندا تتحالف مع إيطاليا ضد المشروع الفرنسي األلماني للفيدرالية األوروبية

، (La Stampa) في مقابلة مع صحيفة ال ستامبا
https://www.lastampa.it/esteri/2022/12/22/news/morawiecki_meloni_ed_io_cambieremo_leuropa_b
asta_il_potere_ai_soliti_paesi_forti-12426587/

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي أنه سوف يتحد مع حكومة جورجيا ميلوني ضد المشروع 
تم إنشاء االتحاد األوروبي بحيث  : » الفرنسي األلماني المتمثل في اتحاد أوروبي فوق وطني. بالنسبة له

يمكن للدول الفردية أن تتطور بأفضل ما في وسعها، بعضها أسرع من غيرها، ولكن مع مراعاة ظروفها 
االقتصادية دائما )...( لدينا خيار بين التضامن الحقيقي للدول المتساوية أو نموذج الدولة العظمى الواحدة التي
."سيتم فيها توزيع البطاقات في نهاية المطاف في بعض أكبر العواصم، مع استبعاد البلدان األخرى

بولندا تطلب أقمارا صناعية للمراقبة من فرنسا

 ومحطة لمعالجة الصور Pléiades Neo طلبت بولندا قمرين صناعيين من طراز
https://www.defense.gouv.fr/actualites/france-vend-deux-satellites-dobservation-a-pologne

 كيلومتر مربع يوميا. وبالتالي500000 مليون يورو. يمكن لكل آلة تصوير 575من فرنسا بقيمة إجمالية قدرها 
. سم30فإن الصور التي تم التقاطها هي بدقة 

 بولندا تسحب احتجاجها ضد القوميين األوكرانيين

 يناير/كانون الثاني، غرد رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي احتجاجا على احتفاالت السلطات1وفي 
. ووصف المراسم بأنها "غير مقبولة114األوكرانية بعيد ميالد المجرم ضد اإلنسانية ستيبان بانديرا ال ".

.ومع ذلك ، فقد حذف تلك التغريدة في اليوم التالي

 ، أب أوكرانيا من قبل القوميين الشموليّين. قام بانديرا بتنظيم 1909 يناير 1يعتبر ستيبان بانديرا ، المولود في 
.المذابح بحق ماليين األوكرانيين قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية
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المجر تدعو إلى حل البرلمان األوروبي

 ديسمبر، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان21في مؤتمره الصحفي السنوي في 
https://www.politico.eu/article/abolish-the-eu-parliament-says-hungarian-prime-minister-victor-
orban/

يرغب المجريون في حل البرلمان األوروبي بشكله الحالي )...( ومن الواضح أن ]الشركاء األوروبيين[ : » قال
: يجب تجفيف المستنقع يعرفون موقفنا السياسي ".

 مليار يورو5.8 و 2027-2021 مليار يورو لبودابست بموجب ميزانية االتحاد األوروبي 6.3ترفض بروكسل دفع 
. مليار يورو18.1بموجب خطة التعافي بعد كوفيد ، بإجمالي 

االتحاد األوروبي يفرج عن األسمدة الروسية التي استولى عليها

بعد ثمانية أشهر من الجمود ، قام االتحاد األوروبي بمراجعة تدابير الحرب االقتصادية ضد روسيا ، والمعروفة 
 8باسم "العقوبات" ، للسماح بنقل األسمدة الروسية إلى إفريقيا. حتى اآلن ، حظرت النصوص المعتمدة في 

أبريل )المعروفة باسم "الجولة الخامسة من العقوبات"( استيراد األسمدة الروسية إلى االتحاد. وينطبق هذا 
أيضا على السفن األوروبية التي تنقل األسمدة إلى وجهات غير أوروبية وعلى شركات التأمين األوروبية التي 

 ألف طن من 260تضمن هذا النقل بغض النظر عن ناقلها ووجهتها. وكانت روسيا قد أعلنت أنها ستمنح 
األسمدة المحتجزة في موانئ االتحاد األوروبي إلى دول أفريقية ستدفع تكاليف النقل، لكن العقوبات الغربية 
.منعت هذه القوارب من مغادرة الموانئ األوروبية ومنعت هذه الدول من دفع أموال للسفن الروسية

(Financial Times) فاينانشال تايمز
https://www.ft.com/content/c617b4a1-3750-47cc-b4e6-fa963b572f1b

.قد ندد بهذا الوضع الكافكاوي

بافتراض متوسط الظروف الجوية ، من المتوقع أن يتسبب الحصار الذي فرضه االتحاد األوروبي لمدة ثمانية 
٪. هذا في حد 20 في انخفاض اإلنتاج العالمي من الحبوب بنحو 2023أشهر على األسمدة الروسية في عام 

2024ذاته سوف يسبب مجاعات في عام  .

: جائزة ساخاروف قيد البحث الفساد في البرلمان األوروبي

 (Le Soir) وفقا لصحيفة لو سوار
https://www.lesoir.be/484820/article/2022-12-22/scandale-de-corruption-le-prix-sakharov-dans-le-
collimateur-des-enqueteurs

: جائزة  في بروكسل ، فتح المحققون البلجيكيون للتو طريقا جديدا في قضية الفساد في البرلمان األوروبي
.ساخاروف لحرية الفكر

، تم رفض ترشيح الصحراوية الغربية سلطانة خيا والبوليفية جانين آنيز لصالح ترشيح 2021يبدو أنه في عام 
الروسي أليكسي نافالني بعد مدفوعات سرية لنواب لجنة الشؤون الخارجية. إذا كان من الواضح أن المغرب 
.هزم سلطانة خيا، فمن غير الواضح من الذي أزاح جانين آنيز

، عندما تدخلت روسيا عسكريا لفرض قرار مجلس األمن التابع لالمم2022في خضم الحرب األهلية، في عام 
« ككل الشعب األوكراني ، منحت جائزة ساخاروف ل »2202المتحدة رقم  .
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توتر شديد جدا بين صربيا وكوسوفو

إن الحالة بين صربيا وكوسوفو تقترب من الحرب. استقال العديد من مسؤولي كوسوفو احتجاجا على قرار 
 .حكومتهم بإجبار مواطنيهم من أصل صربي على التوقف عن تسجيل سياراتهم في صربيا

أمر الرئيس ألكسندر فوتشيتش وزير دفاعه، الجنرال ميالن مويسيلوفيتش، بوضع الجيش الصربي في موضع 
جهوزية للقتال. وفي النهاية، يبدو أن الحالة قد خفت إلى حد ما وأزيلت الحواجز بين البلدين، ولكن صرب 
كوسوفو وضعوا خطة مع صرب صربيا. وفي حالة حدوث مشكلة جديدة مع بريشتينا، ستقطع جميع االتصاالت
.مع كوسوفو

أعلنت كوسوفو استقاللها، دون استفتاء، خالل انتصار حلف شمال األطلسي على صربيا. وقد اعترفت بها 
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، ولكن لم تعترف بها األمم المتحدة. في سنواتها األولى، كانت كوسوفو 
.ككل مجرد قاعدة عسكرية أمريكية

الجيش األوكراني يدمج المرتزقة الناطقين بالتركية من آسيا

: "توران". وهي تتألف من مرتزقة سابقين من آسيا قامت سلطات كييف بدمج كتيبة مسلمة جديدة في جيشها
 في دونباس تحت قيادة القيرغيزستاني ألماز كودابيك 2014الوسطى شاركوا في الحرب األهلية في عام 

أولو. ربما إلحراج التركي ، تسلط الصحافة األوكرانية الضوء على وجود أعضاء من منظمة الذئاب الرمادية 
.التركية بينهم

الرئيس زيلينسكي يعين عالمة جنس سفيرة

عين الرئيس فولوديمير زيلينسكي سفيرا في بلغاريا شخصا ليس لديه خبرة دبلوماسية أو حكومية، وهي 
تقدم نفسها  ، (Jemma) صديقته عالمة الجنس أوليسيا إيالشتشوك. هذه الشخصية ، مؤسسة الجواهري جيما
.كمتخصصة في التنويم المغناطيسي

 ألف دوالر نقدا في 650وصادرت الشرطة  .(Ivan Rynzhuk) شركة جيما هي مالك الملياردير إيفان رينزوك
.إطار تحقيق في غسيل األموال

التحالف بين "القوميين الشموليين" األوكرانيين و "الصهاينة التصحيحيين" اإلسرائيليين ال يعمل

خالل تصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة على الطلب من محكمة العدل الدولية للحكم على ما إذا كانت 
الضفة الغربية محتلة من قبل إسرائيل أم ال، اتصل رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو بالرئيس 
فولوديمير زيلينسكي لطلب المساعدة. وأكد األخير أنه سيدعمه إذا قطعت تل أبيب سياسة نفتالي بينيت 
وسلمته األسلحة في النهاية. ورد نتنياهو بأن إسرائيل ال يمكن أن تغضب من روسيا دون أن تفقد القدرة على 
قصف المواقع اإليرانية في سوريا، لكنه سيرى ما يمكن أن تفعله. في النهاية ، لم تشارك أوكرانيا في 
.التصويت

« ضد روسيا قمة للسالم أوكرانيا تعد »

 ، الذكرى السنوية لدخول الجيش 2023 فبراير 24يستعد وزير الخارجية دميترو كوليبا إلقامة قمة للسالم في 
الروسي إلى بالده. وقال إن روسيا ال يمكنها المشاركة قبل أن يتم عرضها على محكمة دولية بسبب جرائمها. 
وهي تكثف جهودها لضمان حضور األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومناقشة مسألة استبعاد 
.روسيا من األمم المتحدة علنا
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روسيا توسع نطاق استغالل الغاز

أعلن الرئيس فالديمير بوتين بداية استثمار حقل غاز كوفيكتا )سيبيريا الشرقية(. وسوف يزود منه خط أنابيب 
. مليار متر مكعب1,800الغاز "فورس دي سيبيري" الذي يخدم الصين. قدرتها 

في اليوم التالي ، أعلنت روسنفت عن اكتشاف رواسب هيدروكربونية كبيرة خالل أعمال التنقيب الجيولوجي 
. مليون طن من النفط1.5 مليار متر مكعب من الغاز وأكثر من 9.5في جمهورية ساخا. ويشمل أكثر من 

 يشير عدم االستقرار السياسي في سوق الهيدروكربونات الغربية إلى أزمة طاقة خطيرة للغاية في المستقبل

وفقا لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ، فإن السياسة الغربية المتمثلة في "عقوبات" الطاقة تقود 
الشركات متعددة الجنسيات في القطاع إلى التوقف عن االستثمار وإعادة توزيع أرباحها في توزيعات األرباح. 

 سنوات ، مما يتسبب بأزمة عميقة في 10 إلى 5لذلك ، سيتم الشعور بنقص االستثمار من جانبهم في غضون 
.الغرب

وجهة نظر سيرجي الفروف

.أجرى وزير الخارجية سيرغي الفروف مقابلة مع وكالة تاس لألنباء
https://www.voltairenet.org/article218620.html

 .وقال إن موسكو ال تريد إعادة االتصال باالتحاد األوروبي بالنظر إلى الطريقة التي تصرف بها

بالطبع ، لن يكون هناك المزيد من" العمل كالمعتاد "مع هؤالء الممثلين. ال ننوي طرق باب مغلق أو الشروع"
في مشاريع مشتركة. الحمد لله أن االتحاد األوروبي ليس مركز الكون بالنسبة لنا. لدينا العديد من األصدقاء 
السياسيين في أجزاء أخرى من العالم. إذا وعندما تستيقظ أوروبا من الغضب الحالي المعادي لروسيا وبعد 
اليقظة، سيكون هناك سياسيون ذو توجه وطني يفهمون فوائد شراكة متساوية ومتبادلة المنفعة مع روسيا، 
.« أؤكد لكم أنه لن تكون هناك مشكلة من جانبنا

 (Newsweek) وفي المقابلة نفسها أيضا، تعليقًا على خطة البنتاغون التي ذكرتها مجلة نيوزويك
https://www.newsweek.com/2022/10/14/biden-thinks-non-nuclear-threats-will-stop-putin-his-
military-doesnt-1747343.html

: "لقد هدد بعض "المسؤولين المجهولين" في البنتاغون بالفعل بإلحاق "انقالب قطع الرأس"  قال
بالكرملين ، لكن هذا في الواقع تهديد بالقضاء الجسدي على رئيس الدولة الروسي. إذا تم تطوير هذه 
األفكار بالفعل من قبل شخص ما ، فيجب على هذا الشخص التفكير بعناية فائقة في العواقب المحتملة 
." .لمثل هذه الخطط

: "بالنسبة لطول مدة الصراع، فإن الكرة في ملعب النظام وواشنطن. يمكنهم إيقاف  وقال الفروف أيضا
مقاومة ال معنى لها في أي وقت. يدرك العدو جيدا مقترحاتنا بشأن نزع السالح ونزع النازية من األراضي التي
يسيطر عليها النظام ، والقضاء على التهديدات ألمن روسيا المنبثقة عنه ، بما في ذلك أراضينا الجديدة - 
مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتينالديمقراطيتين، خيرسون وزابوروجي. كل ما تبقى هو تنفيذها
« .بمحض إرادتها. خالف ذلك ، سيتم حل هذه المشكلة من قبل الجيش الروسي
خالفا لالعتقاد الشائع ، فإن هزيمة كتيبة آزوف لم تحل المشكلة "النازية" ، حيث ال يزال القوميون الشموليون 
يسيطرون على الروافع الرئيسية للدولة وال تزال اآلثار والمالعب والشوارع تحمل أسماء مجرمي عصابات 
.الحرب
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روسيا تنسحب من جميع التزاماتها مع مجلس أوروبا

يجب على روسيا ، التي لم تعد عضوةً في مجلس أوروبا ، أن تنسحب أيضا من المعاهدات واالتفاقيات 
الموقعة مع هذه المؤسسة. وهذا هو الحال بالفعل بالنسبة لفريق التعاون الدولي المعني بالمخدرات 

 المنشئ للّجنة األوروبية للديمقراطية من خالل القانون )ما يسمى "لجنة1990واإلدمان؛ االتفاق الجزئي لعام 
البندقية"( ؛ االتفاق المفتوح الجزئي بشأن التنبؤ بالكوارث والوقاية منها والمساعدة فيها. وسيكون هذا هو 
الحال قريبا بالنسبة لصندوق الدعم األوروبي لإلنتاج المشترك وتوزيع المصنفات السينمائية والسمعية البصرية؛
للمرصد السمعي البصري األوروبي؛ االتفاق الجزئي الموسع بشأن الرياضة من قبل مجلس أوروبا ؛ االتفاق 
.الجزئي الموسع بشأن الطرق الثقافية ومرصد تعليم التاريخ في أوروبا

الرئيس بوتين يحظر مبيعات النفط إلى االتحاد األوروبي وأستراليا

أصدر الرئيس فالديمير بوتين مرسوما
http://en.kremlin.ru/acts/news/70196

حظر تصدير النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفا لألسعار. في الوقت الحالي ، فقط االتحاد
 دوالرا للبرميل. سيكون هذا األمر ساري 60األوروبي وأستراليا يضعان سقفا لسعر النفط الروسي عند 

. ويجوز النظر في االستثناءات على أساس كل حالة على حدة2023 يونيو 30 فبراير إلى 1المفعول من  .

خواتم ترمز إلى رابطة الدول المستقلة

قدم الرئيس فالديمير بوتين خاتما ذهبيا محفورا عليه تهنئة بالعام  ، (CIS) في قمة رابطة الدول المستقلة
الجديد. في تلك المناسبة، اعترف بوجود بعض االختالفات بين المشاركين، لكن جميعهم غسلوا مالبسهم 
.القذرة كعائلة واحدة
.وضع الرئيس البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو خاتمه على إصبعه فورًا

تتارستان تندمج بالكامل في االتحاد الروسي

قرر برلمان جمهورية تتارستان تغيير لقب زعيمه ابتداءا من انتخاباته المقبلة. لن يكون بعد اآلن "رئيسا"، بل 
."ريس" كما هو الحال في الدول العربية

، ولكنها رفضت التوقيع على 1991وقد انضمت تتارستان إلى رابطة الدول المستقلة في كانون األول/ديسمبر 
 لتنظيم العالقات داخل االتحاد الروسي، وصوتت بدال من ذلك عن طريق االستفتاء1992معاهدة آذار/مارس 

 في المائة استقاللها. في النهاية ، تفاوضت تتارستان على قدر أكبر من الحكم الذاتي من المناطق 62بنسبة 
2017. لم يتم تجديدها في عام 1994األخرى التي أدت إلى معاهدة منفصلة في عام  .

إن التخلي عن لقب "الرئيس" يعيد تتارستان إلى خط متشابه مع المناطق األخرى في االتحاد الروسي التي 
توقفت عن انتخاب زعيمها مباشرة. يتم انتخابهم اآلن من قبل برلمانهم المحلي بناء على اقتراح من الرئيس 
.الفدرالي

التخريب في أحواض بناء السفن

وقع تخريب أثناء إصالح حاملة الطائرات الروسية الوحيدة ، األدميرال كوزنيتزوف. اندلع حريق بينما كانت في 
.الحوض الجاف
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البحرية الروسية بطلة العالم في مجال الغواصات النووية

-Borei إستلمت البحرية الروسية غواصة تعمل بالطاقة النووية ، جنراليسيمو سوفوروف. إنها السادسة من فئة

A ،  صاروخ باليستي استراتيجي بوالفا. ويحمل كل20دون نظيرٍ في العالم. وقد تم تجهيز هذه الغواصات مع 
 كيلوطن لكل150 إلى 100 رؤوس حربية يمكن تحميلها بشكل تقليدي أو نووي مكثف من 10 إلى 6منها من 

.منها

أفريقيا

 . مليار دوالر كان مقرّبو سعيد بوتفليقا قد اختلسوها٢٠الجزائر تسترجع 

 مليار دوالر من ٢٠كشف الرئيس عبدالمجيد تبّون، خالل خطاب نهاية العام، أنّ بالده قد استرّدت أمالكًا بقيمة 
شخصيات فاسدة تابعة لنظام سعيد بوتفليقا. نظرًا لتشكيك الناخبين بالخبر، نشر وزير العدل عبدالرشيد طابي 

 حساب مصرفي تؤكّد السلطات حجزها. تشمل الالئحة ٦٠٠٠ عقار و ٤٢٠٠ صفحة تشير إلى ١٤٠٠الئحةً من 
 سيارة، باإلضافة إلى مجوهرات، ساعات، ونقودًا سائلة. ما زالت ١١٠٠٠أيضًا طائرتين، يخوتًا، وأكثر من 

السلطات الجزائرية تتفاوض مع األجهزة العدلية التابعة لعدّة دول صديقة في سبيل استرداد االموال التي تم 
.تهريبها إلى الخارج

الجزائر تخضع للضغوطات األمريكية

صرّح الرئيس عبدالمجيد تبّون لصحيفة الفيغارو، فيما يتعلّق بشركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في 
: "التكاليف المالية الّتي تنتج عن هذا التواجد كان بإمكانها أن تُوظّف بشكلٍ أفضل لو وُجّهت نحو تنمية  مالي

٪ في ٢٠ تقلّصًا بنسبة ٢٠٢٣الساحل". تمّ إلغاء سفره إلى موسكو في الحال. تُظهر موازنة الجزائر لعام 
.المبالغ المخصّصة للقوّات المسلّحة، بفعل تعليق المساعدات األمريكية

مواجهات في السودان الجنوبي

 شخص على األقل في منطقة بيبور الكبرى، وإلى تهجير٥٧أدّت مواجهات بين قبيلَتَي نوير ومورلي إلى مقتل 
. شخص. يأتي هذا الحدث في سياق المواجهات الّتي وقعت في منتصف تشرين الثاني األخير٣٠٠٠٠

 مليون شخص من األكثر تهميشًا في السودان الجنوبي إلى مساعدات حيوية ٩.٤بحسب األمم المتّحدة، يحتاج 
٢٠٢٣طارئة في  .

آسيا

تعهّدات بنيامين ننتنياهو

 : تعهّد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو علنًا لجانب حلفائه بما يلي
  . أ من القانون الدستوري، اّلذي يمنع األحزاب الّتي تُجهر بالتعصب العرقي من التّرشّح لإلنتخابات٧سحب البند 

تعديل قانون محاربة التمييز في سبيل إمكان تمويل المناسبات واألجهزة الّتي تمارس الفصل بحسب الجنس، 
 .ومن أجل السّماح برفض تقديم الخدمات بناءً على معتقدات الخادم

إجبار السلطات المحلية على تمويل المدارس اليهودية المُلتزمة جدًّا، حتّى إذا لم تكن تحت سيطرة اإلدارة  
 .المركزية ولم تتبنّى مناهجها ورفضت تعليم المواد العلمانية كالرياضيات واإلنجليزية
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سحب سلطة توزيع البونات الغذائية من وزارة المساعدات اإلجتماعية وإعطائها لوزارة الداخلية. هذه االخيرة  
ستتبنّى للتوزيع معيار عدم دفع الضرائب، علمًا أنّ الملتزمون جدًّا يتمتّعون باإلعفاء من دفعها أيًّا كانت 
.مواردهم

 : ولكن، أصرّ رئيس الحكومة على تبيان الحدود بينه وبين حلفائه، معلنًا أنّ
 .لن يُسمح يومًا ألحد باإلستناد إلى إيمانه من أجل رفض تقديم خدمةٍ ما إلى مواطن اسرائيلي 
ستكون الكهرباء متوفّرة يوم السبت، لن يتمّ منع الشواطئ المختلطة. سنحافظ على الوضع القائم. لن  
 ."تخضع البالد للهاالخا ]أي للشريعة الدينية اليهودية[

لن يتمّ تعديل قانون العودة )يطالب حلفاء نتنياهو بأن يثبت كلّ مرشّح للعودة كون أحد والديه يهوديًا  
 .بالمعنى الضّيّق للكلمة(
تبرّأ من ابنه، يائير نتنياهو، الذي يعتبر القضاة الّذين حقّقوا مع والده أثناء فترة حكمه السابقة مجموعة من  
 .الخونة، وأنّهم يجب معاقبتهم وفق هذه الصّفة
.أخيرًا، أوصل نتنياهو أمير اوهانا، النائب الوحيد المثلي علنًا، إلى رئاسة الكنيست 

الحاخامات السّيفارديون ضدّ رئيس الكنيست

أعلن الحاخام مئير مأزوز، زعيم ذوي األصول التّونسية في إسرائيل، أنّ رئيس الكنيست أمير أوهانًا "مصابًا 
بمرضٍ ما". كذلك، ندّد الحاخام األعظم السيفاردي السّابق شلومو أمار بالنواب الّذين كانوا قد صوّتوا لصالح 
."المرشّح، واعتبر األمر "فضيحة ال سابق لها

وزارة الخارجية اإلسرائيلية ال تملك صالحياتها

تمّ اختيار الوزير السابق لإلقتصاد ثم المخابرات إلي كوهن ليترأّس وزارة الشؤون الخارجية لمدّة سنة، يتبعه 
وزير المخابرات ثمّ المالية يسرايل كاتز للعامين الاّلحقين، ويعود كوهين للوزارة في حال بقيت الحكومة حتّى 
 .ذلك الوقت

عمليًا، صالحيات الوزارة تعود لرون ديرمر، السفير السابق في واشنطن، اّلذي يترأس قسم الشؤون 
.اإلستراتيجية. هذا األخير، رسميًا، يُعنى فقط بمحاربة مبادرة مقاطعة اسرائيل

تغيير في منصب الحاخام األعظم العسكري

إحدى مشاريع التحالف الحكومي القانونية تهدف إلى التّوقّف عن وضع الحاخام األعظم العسكري تحت اوامر
قائد القوات المسلّحة، ليصبح تحت سلطة لجنة مدنية مكوّنة من الحاخامات. يهدف المشروع إلى ترقيته، 
لتصبح رتبته هي قائد فرقة، أي بما يوازي رتبة قائد القوات المسلّحة. في الوقت آنه، يهدف مشروع القانون 
.إلى إعفاء جميع الشباب الحريديّين من الخدمة العسكرية

لن تصادق حكومة نتنياهو على اتّفاقية محاربة العنف ضدّ المرأة

لن تصادق حكومة نتنياهو على اتّفاقية المجلس األوروبي المتعلّقة بمنع ومحاربة العنف ضدّ المرأة والعنف 
(، المسّماة اتفاقية اسطنبول٢٠١١المنزلي ) .

 . دولة واإلتحاد األوروبي هذه اإلتفاقية، ولكنّ تركيا لم تصادق عليها٤٥تبنّت 

 : يرفض التحالف الحكومي النقاط اآلتية
 إعطاء صفة المقيم لضحايا العنف الّتي ال تتمتّع بها 
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 وجوب قيام الدولة بالتعويض عن ضحايا العنف في الحاالت التي ال يقوم المعنِّف أو شركة الضمان بذلك 
 إمكانية فسخ كلّ زواج عنيف 
 إعطاء اللّجوء في األمور المتعلّقة بالحرب 
.وأخيرًا تحديد رقعة تطبيق اإلتفاقية، علمًا أنّ الضفة الغربية لم تُدرج على أنّها تحت السيادة اإلسرائيلية 

حزب نوام يقيم لوائحًا بالمواطنين السّيئين

بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، قام حزب نوام، اّلذي يحارب جميع من يهدّدون فكرة اليهود الملتزمين جدًّا 
عن العائلة، بوضع الئحة بالمثليّين العاملين في وسائل اإلعالم، وأخرى بالموظّفين في وزارة العدل الّذين 
خضعوا لدورات مع جمعيات تدعو إلى اندماج اإلسرائيليين العرب )جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل(، 
مؤسسة الطفولة في الناصرة، شبكة نساء اسرائيل، مركز الهجرة واإلندماج الدوليّين، اإلتحاد اإلسرائيلي من 
.أجل الحماية البيئية، حركة دعم اإلدارة السّليمة في اسرائيل، ومؤسسة كاف ال أوفيد المعنيّة بحقوق العمّال

 إسرائيل خسرت عقدها مع فايزر

 نيوز، صرّح وزير الصحة أمام المحكمة أنّه لم يتمكّن من إيجاد العقد الموقّع مع شركة فايزر، ٢٤بحسب أي 
والمتعلّق بتشارك المعلومات الصحية حول اللقاحات ضدّ فيروس الكورونا، كما أعلن أنّه ال يعلم حتّى إذا ما 
كان اإلتفاق قد وُقّع عليه. "لم نجد اإلتفاق الموقّع"، هكذا أكّدت المحامية أهافا بيرمان من مكتب النائب 
العام، بِاسم وزارة الصحة. "لقد بحثنا في كلّ مكان، بما فيه مكتب الرئيس المدير التنفيذي والخدمات 
 ."الحقوقية

 مليون اسرائيلي لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال الّتي صنّعتها فايزر مجانًا، مقابل إعالم ٦تلقّى 
.الشركة عن بياناتهم الصّحية الّتي كانت حتّى تلك اللحظة محميّة بموجب السّريّة الطّبيّة

بين غفير يمشي على ُخطى شارون عند جبل المعبد

 دقائق إلى الجزء ١٠خالفًا لألنظمة الراعية للمكان، توجّه وزير األمن القومي إيتامار بين غفير وحيدًا لمدّة 
٢٠٢٣ كانون الثاني ٣اإلسالمي من جبل المعبد/الحرم الشّريف، في  . 

يخضع الجزء اإلسالمي من جبل المعبد/الحرم الشريف إلى سلطة األردن، وليس إلسرائيل. هذا الجزء مفتوحًا
 .فقط للمسلمين وللمدعوّين من قبلهم، وليس لليهود والمدعويّين من قبلهم

في الدقائق الالحقة لذلك، أصدرت العربية السعودية، اإلمارات العربية المتّحدة، مصر، فرنسا، األردن، الواليات
 .المتحدة، منظمة التعاون اإلسالمي، وفلسطين بيانات مندّدة بالواقعة
كاتَب الحاخام األعظم السيفاردي إسحاق يوسف الوزير ليذكّره أنّ كبار الحاخامات كانوا قد منعوا كليًّا مخالفة 
 .أنظمة األماكن المقدّسة
 .أعلَمت حماس مسبقًا بأنّها ستتصدّى لهذا اإلستفزاز "بانفجارٍ" من العنف
من جهتها، إقترحت منظمة الجهاد اإلسالمي أن يُعطى كلّ فلسطينيٍ سالحًا أبيضًا أو ذخيرة لكي يقاوم 
.حكومة نتنياهو

، سبّبت زيارة النائب أرييل شارون للحرم الشريف اإلنتفاضة الثانية٢٠٠٠ أيلول ٢٨في  .

األمم المتّحدة تطلب من محكمتها الداخلية إعالن عدم شرعية اإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية

: "هذه هي التوجيهات األساسية للحكومة الوطنية الّتي  أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تويتر
: للشعب اليهودي الحقّ الحصري والحتمي بأن يحكم جميع أرجاء أرض اسرائيل. ستشجّع الحكومة  اقودها
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وستنمّي استعمار جميع أراضي اسرائيل- في الجليل، في النجف، في مرتفعات الجوالن، في جوديا 
 ."وساماريا

 صوت ضد ٢٦ صوت مع )حول روسيا والصين(، ٨٧لم يتأخّر الرّد. تبنّت الهيئة العامة لألمم المتّحدة بأكثرية 
 امتناع عن التصويت ٥٣)منها الواليات المتحدة، المملكة المتحدة، اوستراليا، النمسا، كندا، ألمانيا وإيطاليا(، و 

)منها فرنسا، البرازيل، الدانمارك، فنلندا، اليابان، هولّندا، السويد، سويسرا وأوكرانيا(، قرارًا يطلب من محكمة 
العدل الدولية )أي محكمة منظّمة األمم المتّحدة الداخلية( أن تفصل فيما يتعلٌق باإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي
 .الفلسطينية
أ ما هي النتائج القانونية لمخالفة اسرائيل المتواصلة لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، الحتاللها، 

، خصوصًا لإلجراءات الهادفة إلى تعديل التكوين ١٩٦٧استعمارها، وضمّها المتواصل لألراضي الفلسطينية منذ 
الديموغرافي، الطابع، والوضع القانوني لمدينة القدس المقدّسة، وتبنّي اسرائيل لقوانين واجراءات عنصرية 
متعلّقة بذلك؟

-أ أعاله فيما يتعلّق ١٨ب ما هي النتائج الّتي تسبّبها سياسات وأعمال اسرائيل المنصوص عليها في الفقرة 
بالوضع القانوني لإلحتالل وما هي النتائج القانونية الناتجة عن ذلك لجميع الدّول ومنظّمة األمم المتّحدة؟

، كانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت عدم قانونية المستعمرات اإلسرائيلية على األراضي ٢٠٠٤عام 
الفلسطينية وفي أجزاء السور الفاصلة الواقعة على األرض الفلسطينية ذاتها. جواب المحكمة على األسئلة 
 .أعاله معروف. من المتوقّع أن تحكم بعدم قانونية احتالل األراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية

: "الشعب اليهودي ليس بمحتلٍّ ألرضه التي يملكها، وال للقدس عاصمته األبدية. لن ردًّا على ذلك، صرّح نتنياهو
".يغيّر أي قرار لألمم المتحدة شيئًا من هذه الحقيقة التاريخية

: "اإلحتالل لم يعد مؤقّتًا، بل دائمًا إستخلص النائب عن حزب القوّة اليهودية زفيكا فوغيل أنّه ومن اآلن ".

وسط المالحقة من عدّة جهات بوليسية، ما زال رياض سالمة حاكمًا لمصرف لبنان

 مليون يورو بين٥ مليون دوالر و ٣٣٠سترسل العدالة األوروبية، التي تحقّق في اختالس أموال لبنانية بقيمة 
، قضاةً ورجال شرطة ليحّققوا في لبنان٢٠٢١ و٢٠٠٢ . 

 مليون يورو في المانيا، فرنسا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، ١٢٠حاليًا، سبق ليورودجوست أن حجزت على 
وسويسرا. يدور التحقيق حول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمة، وعاشقاته الكثيرات، الّلواتي يلعبنَ 
 .دور أسامٍ مستعارة له

في لبنان، حيث فُتح بحقّه تحقيق، يتمتّع رياض سالمة بالحصانة، ويرفض اإلجابة على القضاء، متّهمًا إياه 
بالتّسييس. في األسبوع الماضي، أوقف المحقّقون المعنيّون بالقضية الممثِّلة ومضيفة قناة )إم تي في( 
ستيفاني صليبا، الّتي تُعتبر "قريبة" من الحاكم. قبل ذلك بقليل كان دور عشيقة رياض سالمة السّابقة آنّا 
 .كاساكوفا، وتمّ اإلستماع إليها

يستند المحقّقون األوروبيون إلى اتّفاقية األمم المتّحدة ضد الفساد، ومن المتوقّع أن يُنفّذ التحقيق على أيدي 
 .قضاة لبنانيين يتمتّعون وحدهم بسلطات الدّعوة واإلستماع لألشخاص

، ظهر اسمه في أوراق ٢٠٢١رياض سالمة، وهو مُقرّب من آل الحريري، كان يُعتبر حاكمًا ممتازًا. ولكن، في 
باندورا مع عددٍ من الشخصيات اللبنانية األخرى )المصرفي مروان خير الدّين، رئيس مجلس الوزراء نجيب 
 .ميقاتي، نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، ورئيس مجلس الوزراء السابق حسّان دياب(

بحسب مناهضيه، بنى رياض سالمة منظومة تبييض ألموال كارتاّلت المخدّرات في أمريكا الاّلتينية. عبر ابنة 
.أخيه، عقد سالمة حلفًا مع عائلية مافيوية كبيرة في نيو يورك
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فرنسا، الواليات المتّحدة وقطر تحاولنَ فرض شخصية تابعة لهنّ لرئاسة لبنان

تحضّر فرنسا، الواليات المتّحدة، وقطر اجتماعًا حول لبنان في باريس. من الممكن أن ينتج عنه اختيار رئيس 
. سعيد الحظّ القادم قد يتمّ التصديق عليه من قبل األحزاب ٢٠٠٨الجمهورية القادم، كما كان األمر عليه في 

السياسية في قطر، ثمّ يتمّ انتخابه من قبل مجلس النواب في بيروت. قد يتعلّق األمر إّما بقائد الجيش، 
الجنرال جوزيف عون، إمّا بمرشّحٍ مفاجئ، وزير المالية السابق جهاد عزور. هذا األخير قدّم نفسه حديثًا 
 .لقطر، السعودية، الكويت، واإلمارات. سيتّجه قريبًا إلى مصر

، كانت فرنسا قد دفعت نحو انتخاب ميشال سليمان، الّذي كان يخضع لتحقيقٍ عدليٍ في باريس، ٢٠٠٨عام 
والّذي كان بذلك قابالً لإلبتزاز السياسي. في بيروت، لم يقدّمه الرّئيس السابق، بل أمير قطر، في البرلمان، 
بحضور وزير الخارجية الفرنسي. هذا األخير لم يجلس على مقاعد العامّة، بل على مقاعد الحكومة اللبنانية. 
خرق انتخاب سليمان الدستور، الّذي يفرض مهلة لم يتمّ احترامها بين ترك القائد منصبه في الجيش وانتخابه 
 .رئيسًا للجمهورية

يوثّر عدم تمكّن البرلمان اللبناني من انتخاب رئيس للجمهورية على قدرة استثمار الموارد النفطية القابعة في 
المياه اإلقليمية، بالرغم من إمضاء اإلتفاق اللبناني-اإلسرائيلي. كذلك، يمنع ذلك عمليات التنقيب. كلّ المنطقة 
تضطرب، ألنّ استخراج الموارد المذكورة يستلزم أنابيب، وهذه األخيرة ال يمكن بناؤها قبل تموضع كلّ العبٍ 
 .في مكانه

تبقى حظوظ المشروع الفرنسي-األمريكي-القطري بعيدة، حتّى لو قبل جبران باسيل صهر الرّئيس السابق 
ميشال عون أن يتمّ انتخاب المرشّح جهاد عزور. األمر يعود لكون األمين العام لحزب هللا، السيد حسن نصر 

 كانون الثاني، ليتمّ التصديق عليه في الخارج، وليس العكس. أمام تجربة ٣هللا، قد دعا إلى حلٍّ لبنانيٍ في 
.ميشال سليمان، يدعم األمين العام تجربة ميشال عون

 مليون دوالر في سبيل ربط سوريا بالكابتاغون٨٥٨

، وقّع الرئيس جو بايدن على مرسوم إصدار قانونٍ يهدف إسميًا إلى محاربة "ترويج ٢٠٢٢ كانون األول ٢٣في 
 ."األسد ومتاجرته للمخدّرات

رسميًا، يتعلّق األمر بإيقاف تجارة الكابتاغون بين لبنان والسعودية. عمليًا، يتعلّق األمر بإيجاد حجّة جديدة 
 .الستكمال مضايقة الواليات المتحده للجمهورية العربية السورية

منذ عامين، بينما كانت األمم المتحدة تتمتّع بمساندة سوريا ضدّ المتاجرين، قام عدد كبير من المقاالت 
 .الصحافية بربط تجارة الكابتاغون اللبناني بالرئيس السوري بشار األسد
تمّ إدخال هذا المخدّر المصنّع إلى الشرق األوسط على يد الناتو، من أجل إعطاء الجهاديّين إحساسٍ بأنّهم ال 
 .يُقهرون. يتكّون الكابتاغون من جزيء أمفيتامين مربوط بجزيء تيوفيلين عبر جسرٍ من اإليثيل
بعد أن خسرت الواليات المتّحدة الحرب الّتي قادتها باستخدام الجهاديين، بدأت حربًا اقتصاديةً على الجمهورية 
العربية السورية، هذه المرّة بحجّة أنّ هذه األخيرة تمارس التّعذيب بشكلٍ واسع )قانون قيصر(. أصبحت 
البالد محاصرة بشكل أصبح معه من المستحيل استيراد أيّ شيء، حتّى من قبل المنظمات الغير حكومية 
واألمم المتّحدة. منذ انقطاع اإلمدادات القادمة من موسكو، لم يعد الوقود متوفّر، لم تعد الكهرباء متوفّرة 
ألكثر من ساعتين يوميًا، وبدأ السوريّون يعانون من الجوع. لم يعد من الممكن إذًا أن يتمّ تأمين مكوّنات 
 .الكابتاغون. ال نرى في هذه الظروف كيف يمكن "للنّظام" أن يصنّعه
يهدف القانون الجديد إلى خلق حملة إعالمية دولية لربط الرّئيس األسد بالكابتاغون، دون أيّ أساسٍ منطقي، 
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وإلى تسويق فكرة أنّ الجمهورية العربية السورية ليست أكثر من دولة مخدّرات. إضافة إلى ذلك، من المتوقّع 
. مليون دوالر٨٥٨أن تصدر الواليات المتحده تقريرات في هذا الشأن. تمّ تزويد حملة التّضليل هذه بميزانية 

التطبيع الوشيك بين تركيا وسوريا

إلتقى وزيرا الدفاع التركي والسوري خلوصي عكر وعلي محمود عباس ببعضهما في موسكو، بحضور 
نظيرهما الروسي سيرجي شويغو. تعلّقت المحادثات "بالطرق الّتي يمكن أن تُحلّ بواسطتها األزمة السورية 
ومسألة المُهَجَّرين"، و"بالجهود المشتركة في سبيل محاربة المجموعات المتطرّفة". هذه أول قمّة وزارية 

 . سنة١١تركية-سورية منذ 

منذ شهر أيلول، إلتقى قائدا المخابرات السّرية للبلدين علي مملوك وحاكان فيدان عدّة مرات في دمشق. كان 
الرّجالن يحضران سويًّا قمّة موسكو. في تشرين الثاني، إعتبر الرّئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ انعقاد 
 .قمّة بينه وبين نظيره السوري بشار األسد ممكنًا

أعلمت تركيا منظّمات المعارضة السّورية الاّلجئة عندها بأنّها ستنسحب قريبًا من األراضي السورية الّتي تحتلّها،
وطلبت من المجموعات المعارضة للمصالحة هذه بأن تذهب إلى مكانٍ آخر. من المتوقّع أن تتمّ عملية 
 .مشتركة بين روسيا، سوريا، وتركيا ضدّ إرهابيّي حزب العّمال الكردستاني، وأخيرًا قمّة بين رئيسي البلدين

عبر سلطنة عُمان، عرضت الواليات المتّحدة على سوريا رفعًا جزءيًا للعقوبات إذا قطعت مفاوضاتها مع تركيا. 
.دمشق رفضت

بشار األسد يستقبل عبد هللا بن زايد آل نهيان

بالرّغم من الحظر األمريكي، توجّه وزير الخارجية اإلماراتي عبد هللا بن زايد آل نهيان إلى دمشق، ليلتقي 
 .بالرّئيس بشار األسد
 .تقدّم اإلمارات دعمًا مهمًّا جدًّا لسوريا
تأتي هذه القمّة في ظلّ "تأجيل" زيارة الرّئيس اإليراني الّتي كان من المفترض أن تجري في األسبوع 
.الماضي

قطر تدرس التّوقّف عن تصدير الغاز إلى اإلتحاد األوروبي

تدرس قطر إمكانية قطع إمدادات الغاز إلى اإلتحاد األوروبي كخطوة للرّدّ على العمليّة البلجيكية ضدّ الفساد. 
.الطّلب اآلسيوي يكفي لكي تغيّر قطر من زبائنها

قطر تدخل الصراع اليمني

بينما تفاوض السعودية بشكلٍ سرّي ومباشر مع الحوثيّين في سلطنة عُمان وبغياب الحكومة اليمنية، نظّمت 
 ." كانون الثاني مؤتمرًا بإسم "نحو سالمٍ دائمٍ والديموقراطية في اليمن٩قطر في واشنطن وبتاريخ 

ستدير المؤتمر مؤسّسة توكّل كرمان والديموقراطية من أجل العالم العربي اآلن )داون(. سيشارك اإلخوان 
المسلمون بشكلٍ واسع. في الوقت آنه، تؤّكد وسائل إعالم قطر الدّولية، على رأسها الجزيرة، أنّ األمور 
.متأزّمة جدًّا بين السعودية واإلمارات

تركيا تعيد إقامة عالقاتها بإسرائيل

 سنوات. إستقبل الرّئيس رجب طيب ٤اعادت تركيا وإسرائيل إقامة عالقاتهما الدبلوماسية المنقطعة منذ 
إردوغان السفيرة إيريت ليليان وطلب منها أن تنقل تهاني بالده لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بمناسبة 
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.انتخابه
، كانت أنقرة قد قطعت عالقاتها بتل أبيب، الّتي كانت تقصف اإلخوان المسلمين في غزّة، أي ٢٠١٨عام 

حماس. اليوم، تعيد تركيا قراءتها لإلرث العثماني، ولم تعد ترى نفسها قائدةً لإلخوان المسلمين، فتخلّت بذلك 
عن طموحاتها األساسية في العالم العربي. أصبحت تركيا ترى نفسها مدافعةً عن الشعوب الناطقة باللّغة 
.التّركية

إيران تتكيّف مع وصول الصّين إلى العالم العربي

كان التّقرّب الصيني-العربي في الرّياض قد وقع صداهُ مثل الرّعد في طهران. نعم، الصين حليفة إليران منذ 
آالف السنين، و هي تدعم إيران اليوم فيما يتعلّق بالنووي، لكنّها ليست عمياء. في مسألة الصراع بين طهران 

 جزر في الخليج، إتّخذت الصين موقفًا لصالح العرب. باإلضافة إلى ذلك، قرّرت الصّين أن ٣وأبو ظبي على 
.توسّع طرق الحرير إلى كامل العالم الغربي بشكلٍ مستقلٍّ عن الفُرس

الهند تبدأ تخلّيها عن الدوالر

بدأت الهند بتنظيم تجارتها الدولية لتستند إلى الروبي بدل الدوالر. أسّس مصرف نيو دلهي المركزي قسمًا 
.خاصًّا لتجميد السيولة الالزمة من أجل هذه التّعاماُلت

راهول غاندي يصطفّ خلف واشنطن

صرّح راهول غاندي أنّ الصّين قد تبنّت موقفًا من الهند يتطابق مع موقف روسيا من أوكرانيا. إتّهم الرئيس 
السابق لحزب المؤتمر الوطني الهندي حكومة ناريندرا مودي بعدم فهمها لطموحات الصين. بحسب غاندي، 
.تستعدّ الصين لتغيير جغرافية الهند في كلٍّ من الداخ وأروناشال )في براديش(

  مسجونًا٧٠٠٠الميانمار يحرّر 

 عام على اإلستقالل، نظّم الجيش الميانماري استعراضًا لقوّته في نابييداو. أُعلِن عن تحرير٧٥بمناسبة مرور 
 سجين دون أن يُعلم ما إذا كانوا سجناء بموجب جرائم سياسية أو عادية. تمّ اإلعالن عن انتخابات عامّة،٧٠١٢

دون تحديد ما إذا كان سيتمّ اإلبقاء على النظام اإلنتخابي الحالي )وهو حاليًا دورة واحدة(. وصفت الواليات 
المتحدة اإلنتخابات احتياطيًا بأنّها "مسرحية". تمّ توزيع ميدالياتٍ على عدد من الشخصيات، منها الكاهن البوذي 
 .ويراثو، اّلذي كان من نادى بقتل الغير بوذيين

، كانت الجامعة الوطنية من أجل الديموقراطية قد فازت في اإلنتخابات، ولكنّ هذه األخيرة أُلغيت ٢٠٢٠عام 
 ٣٠في الحال وتمّ توقيف قائدة الحزب، المستشارة الخاصة آونغ سان سوو كيي. في محاكمة سرّيّة، في 

كانون األول، حُكِم عليها بثالثة وثالثين سنة حبس. ما زالت إلى اليوم مسجونة، لكن من الممكن أن يتمّ 
.وضعها قيد اإلقامة الجبرية

كوريا الشمالية تتحصّن

 صواريخ متوسّطة المدى على عتبة العام الجديد. إرتفعت الصواريخ لتصل إلى علو٣ّأطلقت كوريا الشمالية 
 . كلم في المياه الدولية٣٧٠ كلم فوق األرض، ثمّ سقطت على بعد ١٠٠

، أطلقت كوريا الجنوبية ثالثة أضعاف عدد الصواريخ الّتي أُطلِقت من قبلها في السنة السابقة. ٢٠٢٢عام 
إستفادت كوريا الشمالية من التّوتّرات في أوكرانيا لكي تحسّن بشكلٍ كبيرٍ ترسانتها، وذلك فيما يتعلّق باألسلحة
النووية التكتيكية، صواريخٍ باليستية جديدة عابرة للقارّات، رؤوس حربية مُسيّرة أسرع من الصوت، غوّاصات 
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 كانون األول عن تبنّيه استراتيجية ٢٧ذات دفع نووي، وأقمار استطالع. كشف القائد األعلى كيم يونغ أون في 
أمنية جديدة، ولكنّها لم تُنشر حتّى اللّحظة. في األول من كانون الثاني، دعا كيم يونغ أون إلى "زيادة 
.متضاعفة في حجم الترسانة النووية"، من أجل التّصدّي لتزايد التهديد الغربي

الصين تعدّل سياستها في وجه الكوفيد

، من الدرجة أ١٩، أنّها ستخفّض أهمية خطورة الكوفيد-٢٠٢٢ كانون األول ٢٦أعلنت وكالة الصحة الصينية، في 
إلى الدرجة ب. بذلك، سيتوقّف حجر القادمون إلى البالد، سيتوقّف عزل المصابين، وسيتوقّف عزل المناطق 
 .ذات نسبة المخاطر األعلى

.ترى اإلدارة المركزية الصينية أنّ توجيهاتها الوطنية تحتاج ألسبوعين لكي تُطبّق على المستوى المحلّي

مناورات صينية-روسية مشتركة

". من الجانب الصيني، ٢٠٢٢أجرت البحريّتان الصينية والروسية تدريبًا متشركًا في بحر الصين، "جوينت سي 
شاركت المدمّرتان باوتو وجينان، الفرقاطتان بينجو ويانتشينغ، سفينة اإلمداد غاويوهو، باإلضافة إلى غواصة، 
طائرات مراقبة ذات أجنحة ثابتة، ومروحيّات من على متن السفن. من الجانب الروسي، شاركت الطّرادة 
القاذفة للصواريخ فارياغ، الفرقاطة ماريشال شابوشنيكوف، الحرّاقتان ألدار تسيدينجابوف وسوفيرشينّي، 
.باإلضافة إلى طائرات ومروحيّات

تايوان تطيل مدّة الخدمة العسكرية

. تعتزم ٢٠٢٣ أشهر حاليًا إلى سنة في آخر عام ٨ستطيل تايوان مدّة الخدمة العسكرية اإلجبارية من 
.المقاطعة الصينية المتمرّدة التحضير لمجابهة عملية عسكرية من طرف بكين

أربعة وزراء في حكومة كيشيدا يستقيلون

 كانون األول، ليصبح بذلك رابع وزير يترك حكومة فوميو ٢٦قدّم وزير إعادة اإلعمار كينيا أكيبا استقالته في 
 ٢٥: وزير إعادة إحياء اإلقتصاد دايشيرو ياماغيوا في  كيشيدا خالل شهرين. قبله، كان قد استقال كلٌّ من

 تشرين الثاني، وزير الداخلية واإلتصاالت مينورو تيرادا ١١تشرين األول، وزير العدل ياسوهيرو هاناشي في 
. كانون األول. إعترف األربعة إمّا باختالس المال العام، إمّا بكون كنيسة مون قد رشتهم١٧في 

اليابان يعزّز دفاعاته في وجه الصين

ألغى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي تنقّله القادم إلى بكين بعد أن نشرت طوكيو إستراتيجيتها 
 ."األمنية الوطنية، الّتي وصفت الصّين على أنّها "أكبر تحدّي إستراتيجي

، كانت الحكومة اليابانية قد حاولت أن تعدّل الدستور بهدف توسيع دور القوّات المسلّحة على ٢٠٠٥عام 
الصعيد الدولي، لكنّ المشروع لم ينجح. بعد عدّة محاوالت وبالرّغم من معارضة جميع حقوقيّي البالد، أعادت

، وباتت تعتبر أنّ "عمليات الدفاع المُشتركة" مشروعة٢٠١٤ من الدستور في ٩الحكومة تفسير المادة  . 

في هذا اإلطار، قرّرت حكومة كيشيدا أن تتزوّد بإمكانيات "هجوم مرتدّ"، في وجه الصين. كذلك، تمّ للتّوّ 
تحصين دفاعات جزر نانسييه، ومنها يوناغوني، حيث تمّ إنشاء وحدة صواريخ أرض-جو. تقع هذه القاعدة 

 . كلم من منطقة تايوان الصينية المتمرّدة١١٠على بُعد 

 موقع ذات أهمية استراتيجية بهدف مراقبتها ومراقبة محيطها. تم٦٠٠ّأخيرًا، وضعت حكومة كيشيدا الئحة تضمّ 
. موقع٥٨الكشف عن أول 
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ألعاب طوكيو األولمبية كان يعتريها الفساد

تمّت إدانة رئيس لجنة األلعاب األوليمبية والبارا-أوليمبية في طوكيو، هارويوكي تاكاهاشي، بتهمة الفساد. تمّ 
 أشهر من التوقيف اإلحترازي. يُعتقد أن٤ّ ألف يورو( بعد ٥٦٣ مليون يِن )أي ٨٠إخالء سبيله مقابل كفالة بقيمة 

 مليون يورو( من شركة البناء واألعمال العمومية ١.٣٩ مليون يِن )١٩٨تاكاهاشي كان قد قبض مبلغًا بقيمة 
.آوكي

أوقيانيا

أوسترياليا تحاول إصالح عالقاتها بالصين

أعلن وزير التجارة دون فاريل أنّ كانبيرا قد تسحب شكواها ضدّ الصين أمام منظمة التجارة الدولية في حال 
 .رفعت بكين ما تصفه أوستراليا "بالعقوبات" تجاه البضائع األوسترالية

 .ال تمارس الصين "العقوبات اإلقتصادية"، بل أقامت حقوقًا جمركيةً على الشعير، النبيذ، اللحوم، والروبيان

: إلتقى رئيس الحكومة األوسترالي أنطوني ألبانيزي  بدأت مالمح تحسّن العالقات األوسترالية-الصينية تتجلّى
بالرئيس تشي جينبينغ خالل قمّة مجموعة العشرين في بالي، في شهر تشرين األول. توّجهت وزيرة الخارجية
.األوسترالية بيني وونغ إلى الصين والتقت بنظيرها الصيني وانغ يي، في شهر كانون األول

منظمات دولية

أعضاء مجلس األمن الجُدد

 : أعضاء مجلس األمن غير الدّائمين أصبحوا
  : ألبانيا، البرازيل، اإلمارات، غابون، وغانا لمدّة عامٍ إضافي . 

  : اإلكوادور، اليابان، مالطا، الموزامبيق، وسويسرا لمدّة عامين .
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