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فولتير
أخبار عالمية

2023 يناير 13-23رقم     

واشنطن تسعى وراء استمرار الحرب في سوريا

: "إننا نناشد الدّول أن تفحص بعناية تاريخ نظام أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس
األسد المروّع فيما يتعلّق بحقوق اإلنسان خالل األعوام اإلثني عشر األخيرة، في وقتٍ ما زال هذا النظام

."يعذّب شعبه ويرفض وصول المساعدات اإلنسانية البالغة األهمية

سوريا على وشك إعادة عالقاتها بتركيا، مّما سيسمح لها باإللتفاف حول الحصار اإلقتصادي الّذي تضربه
الواليات المتحدة حولها منذ أن بدأت محاربة سوريا بواسطة الجهاديين. تجد سوريا نفسها اليوم بدون أي

: فقط ساعتي كهرباء يوميًا، والقليل اليسير من الوقود مصدر طاقة تقريبًا .

وصل مبعوثون من وزارة الخارجية االمريكية إلى أنقرة ليعرضوا على تركيا صلحًا مع اإلرهابيين األكراد. في
 الّذي يأذن بإرسال المساعدات اإلنسانية٢٦٧٢الوقت ذاته، صوّت مجلس األمن باإلجماع على القرار 

إلرهابيي شمال غرب سوريا، الذي يسيطر عليه الجهاديون. يبقى أنّ روسيا تبنّت هذا النّص لمدّة ستّة أشهر،
.في حين أنّ الواليات المتّحدة كانت تأمل بتبنّيه لمدّة سنة

 مليون شخص )بمجملهم أجانب( هناك، ولكن هذه الرقم٤.١بحسب مرافق منظمة األمم المتحدة، يعيش 
على األرجح خرافي، تمامًا مثل األرقام الّتي كانت تقدّم خالل الحرب وتمّ تكذيبها فيما بعد. في ذلك الوقت،

، ألنها كانت الطريقة الوحيدة للغرب من أجل إيهام العالم بأن١٠ّ إلى ١كانت الفروقات األحصائية بنسبة 
.معظم السوريين معارضين للجمهورية العربية السورية



أمريكا

إنتخاب الجمهوري كيفن ماكارثي رئيسًا لمجلس النواب األمريكي

 محاولة متتالية.١٥إنتُخب النائب كيفن ماكارثي )كاليفورنيا( رئيسًا لمجلس النواب األمريكي بشقّ األنفس، بعد 
يبدو أن النائبة مارجوري تايلور غرين )جورجيا( والرئيس السابق دونالد ترامب قد لعبا دورًا مهمًّا في إقناع

.المعارضين ضمن الحزب الجمهوري

حدّد الممثّلون الجمهوريون برنامجًا مشتركًا، مشيرين إلى أنّهم سيناضلون في سبيل "إعطاء األمريكيين أجوبةً
 ألف عميل ضريبي قام الديموقراطيون بتعيينهم، حقوق٨٧فيما يتعلّق بسياسات جو بايدن المُسبّبة للتّضخّم، 

األهل في تعليم أبنائهم، خطر الحزب الشيوعي الصيني، األمن واألمان في المدن األمريكية، األزمة على
الحدود وسياسات الحدود المفتوحة المُنتهجة من بايدن، اإلنسحاب الكارثي من أفغانستان، أصول الكوفيد،

."والقمع الُممارَس من قبل أباطرة التكنولوجيا

انتُخب النائب مارك غرين )تينيسّي( رئيسًا للجنة األمن القومي، بينما سيقود النّائب جايسون سميث اللجنة
.المكرّسة للضّرائب

تمّ إنشاء لجنة جديدة وتكريسها "للمنافسة اإلستراتيجية بين الواليات المتحده والحزب الشيوعي الصيني". من
المفترض أن يترأّسها مايك غاالغر )ويسكونسن(، وأن تستجوب رئيس شركة والت ديزني التنفيذي بوب آيغر،

.باإلضافة إلى رئيس الرابطة األمريكية لكرة السلّة، أدام سيلفر

أعلن رئيس لجنة القوات المسلّحة مايك رودجرز أنّه سيحّقق في السياسات ال"ووكية" في البنتاغون
.والجيوش

فتح تحقيق برلماني بحقّ عائلة بايدن

أعطى رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي إشارة بداية تحقيق الكونغرس في نشاطات عائلة بايدن الغير
.مشروعة

سيقود النّائب جايمس كومر )كينتاكي( لجنةً أولى، بعد أن كان هو من كشف عن نشاطات هانتر بايدن. أعلن
السيد كومر أنّ التحقيقات البدائية قد كشفت عن "إطار متاجرة بالنفوذ، مخاطر على األمن القومي، وتكتّم

سياسي". سيقود النائب جيم جوردان )أوهَيو( لجنةً ثانية. هذه األخيرة ستحّقق في عمل إدارة بايدن على كتم
اإلعالم ومنع تغطية فضائحها العديدة. لتفادي اإلتّهامات بأنّ الجمهوريين يمارسون انتقامات سياسية، سيكون

.على هؤالء األخيرين أن يقدّموا أدلةً حاسمةً بشكل سريع

 طلب عزل وزير األمن القومي

قدّم النّائب الجمهوري بات فالّون )تكساس( مشروعًا بعزل وزير األمن القومي أليخاندرو مايوركاس لفشله
.في الحفاظ على السيطرة العملية على الحدود مع المكسيك

 تتبّعات مكتب التحقيقات الفدرالي الغير شرعية

 صفحة(. بالرغم من كون٩٠٦تمكّنت مؤسسة كاتو من الحصول على دليل قواعد مكتب التحقيقيات الفدرالي )
صفحاتٍ بأسرها غير قابلة للقراءة، يبدو أنّ المكتب يعمل منذ عقودٍ مع الناسا ووكالة اإلستخبارات المركزية

.على "تقييم" بعض المدنيّين األمريكيّين خارج أي إطار قانوني
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بحسب مؤسسة كاتو، ال يكتفي مكتب التحقيقات الفدرالي بالتّجسّسس على المدنيين األمريكيين، بل يخترق
.منظّمات من المجتمع المدني ويحاول الّتأثير على نشاطاتها

قرّر اإلتحاد األمريكي للحريات المدنية أن ينضمّ إلى الجمهوريين واللّيبرتاريّين في حملة ضدّ تجاوزات مكتب
.التحقيقات الفدرالي

هيالري كلينتون تتحوّل من جديد

عادت وزارة الخارجية األمريكية السابقة والمرشّحة الخائبة لرئاسة الواليات المتحده هيالري كلينتون إلى
."جامعة كولومبيا. هناك "ستجمع مفكّرين سياسيّين استثنائيّين من العالم بأسره لتطوير حلول سياسية مُجدِّدة

تحقيق قضائي بحقّ الرّئيس جو بايدن

بحسب سي بي إس، تمّ إيجاد "عدد صغير من المستندات الممهورة بختم السّرّيّة" أثناء تنظيف مكاتب مركز
بينّ بايدن للدبلوماسية والعمل العالمي، حيث كان جو بايدن يملك مكتبًا بعد تركه منصب نائب الرّئيس في

. تأتي هذه القضية بعد أن كان مكتب التحقيقات الفدرالية قد فتّش منزل الرّئيس السابق دونالد ترامب٢٠١٧
.الخاص، وبعد أن افتُتِحت مالحقة بحبّ هذا األخير لحيازته مستندات سرّيّة

.فتحت وزارة العدل تحقيقًا في هذه الفضيحة الجديدة المتعلّقة ببايدن

 الواليات المتّحدة ضدّ فاغنر

وجّه نائب ممثّل الواليات المتّحدة الدّائم لدى مجلس األمن التابع لمنظمة األمم المتّحدة، ريتشارد ميلز، انتقادًا
شديدًا تجاه شركة فاغنر العسكرية الخاصّة الرّوسيّة. حظي اإلنتقاد بدعمٍ آنيٍ من فرنسا وبريطانيا. ندّدت
.البلدان الثالث بعدم فعاليّة النموذج الروس لمحاربة اإلرهاب، خصوصًا في مالي، بوركينا فاسو، ونيجيريا

حظيت الدول الثالثة بدعم ممثّلة األمين العام لألمم المتّحدة في غرب افريقيا والسّاحل، البورونديّة جيوفاني
.بيها

واحدة تلو األخرى، تضع الدول اإلفريقية حدًّا لتعاونها األمني مع فرنسا والواليات المتّحدة، وتطلب المساعدة
.من روسيا

المجمّع العسكري-الصناعي االمريكي على حافّة اإلرهاق

بحسب موقع )ديفينس وان(، أعلن وزير البحرية االمريكية كارلوس ديل تورو أنّه في حال لم يتمّكن قطاع
صناعة األسلحة األمريكية من زيادة إنتاجه بشكلٍ ملحوظٍ خالل األشهر السّتّ القادمة، فإنّ التّصدّي لحاجات

.الواليات المتّحدة وأوكرانيا سويًّا سيكون غير ممكن

بلبلة في البرازيل

 مناصر للرئيس السابق جايير بولسونارو )القابع في مستشفىً في الواليات المتّحدة( مبنى٥٠٠٠هاجم 
البرلمان في برازيليا. تمكّن المناصرون أيضًا من احتالل مبنى المحكمة العليا والقصر الرئاسي. تمّ توقيف أكثر

. متظاهر١٥٠٠من 

أمر قاضٍ بتوقيف أندرسون توّريس، وزير العدل السابق خالل عهد الرئيس بولسونارو، والّذي أصبح قائد
.األمن العام في برزيليا. تورّيس مُتّهم بالتّخطيط لمحاولة اإلنقالب
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.أعربت كلٌّ من الواليات المتّحدة وروسيا عن دعمهما للنظام الدستوري

: مناصرو محاربة الفقر اصطفّوا خلف لوال دا في فترة اإلنتخابات الرئاسية، إنشطرت البرازيل إلى نصفين
.سيلفا، مناصرو النّظام في وجه كارتياّلت المخدّرات خلف جايير بولسونارو

من ناحية أخرى، عادت البرازيل إلى جماعة دول امريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )سيالك(، الّتي أسّسها
٢٠١١الرّئيس الفنزويلي هيوغو تشافيز عام  .

بلبلة في البيرو

فتح المدّعي العام تحقيقًا في قضيّة القمع الدّموي للمظاهرات الدّاعمة للرئيس المخلوع بيدرو كاستيّو.
يستهدف تحقيقه في جرائم "اإلبادة والقتل" الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، رئيس الحكومة ألبيرتو أوتاروال،

.وزير الدفاع خورخي تشافيز، ووزير الداخلية فيكتور روخا

.مُنِع الرّئيس البوليفي السابق وحليف بيدرو كاستيّو إيفو موراليس من دخول األراضي البيروفيّة

مصالحة كولومبية-فنزويليّة

بمناسبة زيارة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لكاراكاس، تعهّد نظيره الفنزويلي نيقوالس مادورو أن يساعد
.في عمليّة إحقاق السالم والمصالحة الداخلية الكولومبيّة

فنزويال تستعيد سفارتها في واشنطن

مع اقتراب مصالحة فنزويال مع الواليات المتّحدة، صوّتت المعارضة على إقالة خوان غايدو، وانتخبت النائبة
. تعيش٢٠٢٠، والّذي انتهت واليته عام ٢٠١٥السابقة دينوراه فيغويرا رئيسةً لمجلس النواب المُنتخَب في 

.السيّدة فيغويرا في إسبانيا

فصلت حكومة مادورو كامل طاقم السّفارة في واشنطن، الّذي كان قد دعم دون أي استثناء الرئيس البديل
.خوان غايدو. إستعادت حكومة مادورو المكان، ولكنّها لم تعيد افتتاح السّفارة بعد

أوروبا

مارتن غريفيث عميالً للمخابرات البريطانية

بحسب موقع )ديكالسيفايد يو كي(، يتعامل المبعوث الخاص السابق لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن،
.البريطاني مارتن غريفيث، بشكلٍ وثيقٍ مع المخابرات السرية البريطانية

أسّس غريفيث مع جوناثان باويل، المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة طوني بلير، شركةً بإسم إنتر ميديايت.
 مليون جنيه استرليني من وزارة٤تستخدم هذه الشركة عدّة ضبّاطٍ سابقين في المخابرات البريطانية وتلقّت 

.الشؤون الخارجية

فرنسا وحلفاؤها يحاكون حربًا ضدّ روسيا

أطلقت فرنسا وحلفاؤها في الناتو تدريبات "أوريون". يتعلّق األمر بأكبر منورات عسكرية منذ زمن الحرب
الباردة. الهدف هو تعبئة جميع الشّعبات )جو، أرض، بحر، فضاء( ألجل محاكاة حرب في "أرنالند" )أي في
أوكرانيا( ضدّ "ميركيور" )أو باألحرى روسيا(. تشارك الواليات المتّحدة بواسطة حاملة الطّائرات يو إس إس
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 رجل؛ األمر كذلك بالنسبة أللمانيا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا والمملكة المتّحدة. فرنسا تجيّش٧٠٠٠جورج بوش و 
. ألف رجل١٢

.كان هذا التّدريب قيد التّحضير منذ عامين، أي قبل اندالع الحرب في أوكرانيا

 لن يتمّ تسليم الميليارديري األوكراني قسطنطين جيفاغو من فرنسا

 مليون يورو. كان جيفاغو١تُرِك الميليارديري والنائب السابق األوكراني قسطنين جيفاغو بعد دفعه كفالة بمبلغ 
، بناءً على طلبٍ من السلطات األوكرانية، الّتي٢٠٢٢ كانون االول ٢٨قد أُوقِف في كورشيفيل )فرنسا(، في 

. مليون دوالر١١٣تتّهمه باختالس 

يؤكّد السيد جيفاغو براءته من اإلتّهامات الموّجهة إليه، وأنّه كان قد طلب من العدالة في بالده أن تستمع إليه
 سنوات دون جدوى. كان جيفاغو قد تواجه مع حزب "خادم الشّعب" اّلذي يقوده الرّئيس٣ مرّة في ١٥

.فولوديمير زلنسكي

حلحلة في عمليّة المصالحة اإلسبانية-المغربية

١٢ شباط. سيحضر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ومعه ٢ و ١ستُعقد قمّة إسبانية-مغربية في الرّباط في 
وزير. يتعلّق األمر بتبديد الضباب الّذي أحاط بدخول رئيس الجمهورية العربية الصحرواية الديموقراطية

.المستشفى في إسبانيا

.تغيّرت األمور عندما تخلّت واشنطن عن الصّحراويّين ودعمت المغرب

إيطاليا تراهن على الموارد النفطية اإلفريقية

شرح الرئيس التنفيذي لمجموعة )إيني( النفطية، كلوديو ديسكالزي، لجريدة فاينانشيال تايمز، أنّ األوروبيين
يخطؤون في محاولة تعويض الموارد النفطية الروسية بنظيراتها األمريكية. بما أنّ )إيني( متموضعة بشكلٍ

.جيدٍ جدًّا في إفريقيا، يؤكّد ديسكالزي أنّ هذه القارّة قادرة على إمداد أوروبا

وقّعت )إيني( للتّوّ على اتّفاقاتٍ مهمّة مع الجزائر )سوناطراك( ومصر )الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ الشركة
القابضة لغاز مصر(. بدأت )إيني( باستثمار حقولٍ في جمهورية الكونغو، في الموزامبيق، وفي ساحل العاج،

.وتهتمّ بمشاريعٍ أُخرى في أنغوال، وطبعًا في ليبيا

طبيبٌ ألمانيٌ مُدانٌ بجرم عدم اإليمان بقدرات الكمّامة ضدّ الكوفيد

 أشهر،٩تفيد وكالة )أسوشياتد بريسّ( األخبارية أنّ طبيبًا عاّمًا ألمانيًا قد حُكم عليه بالحبس لمدّة سنتين و 
 شهادة تسمح٤٠٠٠ سنوات، لكونه قد سلّم أكثر من ٣ ألف يورو، ومُنع من ممارسة مهنته لمدّة ٢٨بغرامة 

١٩لمرضاه بعدم لبس الكمّامة خالل فترة جائحة الكوفيد- .

يحاجج الطّبيب بكون الكمّامة ال تحمي من التّناقل، ألنّ الكوفيد ينتقل، مثل جميع الفايروسات التّنفسيّة، عبر
.الهباء الجوّي

لن تنتسب السّويد في المدى القريب إلى حلف النّاتو

أعلن رئيس الحكومة السّويدي أولف كريسترسون أنّ بالده لن تتمكّن من إيفاء وعدها لتركيا بتسليم أعضاءٍ
من منّظمة فتح هللا غولن ومن حزب العمّال الكردستاني. ال تعتبر ستوكهولم أنّ المنظّمتين المذكورتين

.إرهابيّتين. بذلك، تواصل تركيا حجب انتساب السّويد إلى حلف النّاتو
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اإلتحاد األوروبي يسلّم أمره إلى النّاتو

.وقّع اإلتحاد األوروبي والنّاتو على إعالنٍ مُشتَرَك

.يؤكّد اإلتحاد األوروبي تسليم أمره للنّاتو من أجل تأمين حمايته في وجه "التهديد" الروسي

لم يتمّ التّعليق على هذا التّعّهد في أوروبا. أمّا في الواليات المتّحدة، فقط القى احتفال اإلمبرياليّين وتنديدات
.القوميّين

مستنداتٌ كنديّةٌ تطعن بصحّة رواية حرب البوسنة

يظهر من كابالت القوّة الكنديّة التّابعة لمنظّمة األمم المتّحدة في البوسنة، والّتي رفعت الحكومة الكنديّة
، أنّ الواليات المتّحدة كانت هي من نّظمت الهجمات الّتي اتّهمت صربيا بارتكابها٢٠٢٢السّرّيّة عنها في أول 
.من أجل تبرير الحرب

كانت القبّعات الزّرقاء كذلك شاهدةً على العملية اإليرانية-التركية، تحت إدارة سعودية، للدّعم الغربي للبوسنة.
هذه النقطة مهمّة، ألنّ الخطاب الغربي يتظاهر كاذبًا أنّ إيران الثوريّة كانت دائمًا عدوّةً له. في ذلك الوقت،

.كان الحرس الثوري، ومعه عناصرٌ من حزب هللا اللبناني، يقاتلون إلى جانب النّاتو

تشكّك القبّعات الزّرقاء بأصول مجزرة سوق ماركاليه، الّتي يُتّهم الصّرب بِارتكابها، والّتي ترى القبّعات الزّرقاء
.أنّ البوسنيّين هم من ارتكبوها تحت أعالمٍ زائفة

النّاتو ال يودّ أن تهدأ األمور بين صربيا وكوسوفو

ندّدت صربيا برفض النّاتو لنشرها رجالٍ لها في كوسوفو من أجل دعم استقرار حدودها. بموجب اإلتفاقات
 جنديٍ من قوّات األمن الصّربية، ولكنّ القيام بذلك دون حماية النّاتو قد يؤدّي١٠٠٠الدولية، يُسمح لصربيا بنشر 

.إلى إعادة انطالق المواجهات في البلدين

الرئيس زلنسكي يواصل "أَكرَنة" بلده

 شخصية١١٩. بموجب هذا األخير، تمّ اتّخاذ عقوبات بحقّ ٤/٢٠٢٣وقّع الرّئيس زلنسكي على المرسوم رقم 
.ثقافية روسيّة، من مغنّين األوبرا إلى الفالسفة

 رجل دين أرثذوكسي من الجنسيّة، ضمن إطار سياستها القاضية بأَكرَنة١٣من ناحية أخرى، جرّدت أوكرانيا 
.الدّيانة

أوكرانيا تعزّز صالتها باألنغلوساكسون

.أعفت أوكرانيا حاملي الجنسية البريطانية من وجوب الحصول على الفيزا لدخول البالد

 جندي أوكراني إلى فورت سيلّ )أوكالهوما( للتّدّرب على استخدام صواريخ١٠٠من ناحية أخرى، وصل 
.الباتريوت الّتي يُفترض أن تسلّمها إيّاها الواليات المتحده

جورجيا ترفض الدّخول في الحرب األوكرانية

، أو بالتّخلّي٢٠٠٨ال تنوي جورجيا أن تعيد ألوكرانيا صواريخ )بوك( الّتي كانت هذه األخيرة قد أرسلتها لها في 
.عن صواريخ )جافلين( االمريكية المضادّة للدّروع. تفضّل جورجيا عدم اإلنخراط في هذا الصّراع
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 مليون ساكن(، منذ "ثورة٥من ناحية أخرى، وصل عدد الجورجيين الهرربين من البالد إلى المليون )من أصل 
٢٠٠٣الورود" عام  .

ارمينيا تبتعد عن روسيا

إنتقد رئيس الحكومة األرميني نيقول باشنيان عدم قيام القبّعات الزّرقاء الروسية بمنع اذربايجان من السيطرة
على الطريق الّذي يصل أرمينيا بجمهورية أرتساخ )كرباخ العليا(. لذلك، أعلن باشنيان أنّ المناورات القادمة

.لمنّظمة معاهدة األمن الجماعي لن تتمّ في بالده

.يُذكر أنّ نيقول باشنيان هو أحد رجال جورج سوروس

موسكو تخشى أن تستخدم واشنطن النازيين األوكرانيين في أماكنٍ أخرى من العالم

أعلن سكرتير مجلس األمن الروسي نيقوالي باتروشيف أنّ موسكو تخشى قيام واشنطن بإعادة تدوير
.الشخصيات النيونازية األوكرانية إلى بالدٍ أخرى، كما كانوا قد فعلوا مع النازيين بعد الحرب العالمية الثانية

العسكريون الغربيون قلقون من األسلحة الروسية

عبّرت صحيفة )فرانكفورتر رونسشاود( األلمانية عن قلقها إزّاء الصواريخ الفرط صوتية الروسية، حتى مع عدم
تحديد قدراتها بعد. بحسب الصحيفة اليومية، روسيا هي الدولة الوحيدة التي تتقن استخدامها. تملك روسيا

صواريخًا فرط صوتية يمكن إطالقها من الطّائرات )كينجال(، من األرض )أفانغارد(، واآلن من السّفن
 مرّات سرعة الصوت، مع اإلختفاظ٨ كلم بسرعة تبلغ ٥٠٠)زيركون(. يمكن إطالق هذه الصواريخ أعلى من 

بإمكانية التوجيه. بذلك، ال يمكن اعتراض هذه الصواريخ، ويؤدّي ذلك إلى الهلع في قيادات األركان التابعة
.للناتو

.أعلن الجيش الصيني عن امتالكه لهذا النوع من الصواريخ

حزب روسيا المتّحدة يستعين بالذكاء اإلصطناعي للتأكد من دعم المناصرين

بحسب صحيفة )فيدوموستي(، يستعمل حزب روسيا المتحدة )الحزب الروسي األهم( برنامجًا يمكّنه من
تحليل منشورات مناصريه على وسائل التواصل وشطب أسامي من يعارضون العملية العسكرية في أوكرانيا

.من جداوله

. الرئاسية٢٠٢٤الهدف هو تأمين جدول معطيات بثالثين مليون مناصرٍ وفيٍ وصوالً إلى انتخابات عام 

رومان أبراموفيتش أمّن على ثروته قبل فرض العقوبات

بحسب صحيفة )الغارديان(، وهب المليارديري الروسي رومان أبراموفيتش ثروته إلى أوالده السبعة، بعد أن
.أشار القادة األطلسيون إلى إمكانية فرض عقوبات على األوليغارشيين الروس، لكن قبل فرضها

.لن تكون إذًا العقوبات التي فرضتها كندا للتّوعلى إحدى شركاته ذات جدوى

إعفاء أول مجموعة سجناء بموجب جرائمٍ عادية بعد خدمتهم مع فاغنر

بحسب يفغيني بريغوجين، مؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية، تحصّلت أول مجموعة سجناء
 أشهر في صفوف الشركة. ولكن، بحسب صحيفة كومّرسانت، ال٦عاديّين على حرّيّتها بعد خدمتهم لمدّة 
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يمكن أن تُلغى عقوباتهم إاّل بتوقيع رئيس روسيا اإلتحادية، وهو ما أكّده المتحدّث باسم الكرملين دميتري
.بيسكوف، دون أن يحدّد ما إذا كان الرئيس بوتين قد فعل ذلك أم ال

إنقطاع مفاوضات السالم الروسية-اليابانية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية اندريه رودينكو أنّ السياسة المعادية لروسيا التي تبنّتها اليابان حديثا تُبعد
.من المنظور إمكانية اتفاقية سالمٍ بين البلدين

.منذ الحرب العالمية الثانية و إلى اآلن، لم يتمّ ختم الصراع بين البلدين بشكلٍ رسمي

أفريقيا

الحرب ضد روسيا ترجح انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس

 مليار20 )مقابل 2023 مليار دوالر في عام 50تتيح عقود التوريد من الجزائر إلى أوروبا تصور تدفقات بقيمة 
(2020دوالر في عام  .

.وتعتزم الجزائر اآلن االنضمام إلى مجموعة البريكس

مصر تخفض قيمة عملتها

بناء على طلب صندوق النقد الدولي، خفضت مصر قيمة عملتها. يتم تداول الجنيه اآلن بنصف القيمة التي كان
، بلغت الفائدة2022 ٪. في عام 37.9عليها في مارس. في عام واحد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 

. مليار دوالر42على ديون مصر وحدها 

ويطالب صندوق النقد الدولي "بتحول نهائي إلى نظام سعر صرف عائم" و"سياسة نقدية تهدف إلى خفض
."التضخم تدريجيا

مصر تخصخص محيط قناة السويس

في مواجهة مشاكل اقتصادية خطيرة للغاية، قررت الحكومة نقل بعض أصول قناة السويس إلى صندوق
إدارة من أجل خصخصتها. في حين ان هناك حاجة إلى تحديث المرافق حول القناة، فإن إمكانية خصخصة

الشركات والمحطات والموانئ والترسانات واألراضي حول القناة تثير مخاوف جدية من أن مصر قد تفقد
.سيادتها على موردها االقتصادي الرئيسي

.المشتري الرئيسي المحتمل هي شركة موانئ أبو ظبي اإلماراتية

.شرعت الحكومة المصرية في سياسة إنشاء صناديق مالية ال تغطيها ميزانية الدولة

يقرب اإلخوان المسلمين وحزب التحرير من بعضهما البعض MI6 جهاز االستخبارات البريطاني

في حين أن جماعة اإلخوان المسلمين في حالة من الفوضى العارمة، يحاول جهاز االستخبارات البريطاني
MI6 تقريبها من حزب التحرير.

 دولة وتدعي استعادة الخالفة70حزب التحرير هو انشقاق عن جماعة اإلخوان. وهي موجودة في 
االسالمية العالمية التي أطيح بمبدئها مع اإلمبراطورية العثمانية من قبل مصطفى كمال أتاتورك. في آسيا
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، كان هو الذي نظم قضية "الرسوم2007في عام  .MI6 الوسطى، يتم التحكم فيه مباشرة بواسطة
.الكاريكاتورية للنبي محمد" والمظاهرات الدولية التي نتجت عنها

فرنسا تحاول تهدئة بوركينا فاسو

زارت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الخارجية كريسوال زاخاروبولو العاصمة اواغادوغو بعد تلقيها رسالة من
.سلطات بوركينا فاسو تطلب فيها إقالة السفير الفرنسي لوك هاالد

.حاولت زاكاروبولو إزالة األلغام من العالقات بين البلدين

يحكم بوركينا فاسو اآلن الحكومة االنتقالية للنقيب إبراهيم تراوري، وهو ثوري يدعي أنه وريث توماس
، ربما بناء على تعليمات من الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران1987شانكارا، اغتاله بليز كومباوري في عام  .

المصالحة بين مالي وساحل العاج

 عاما بتهمة20 جنديا إيفواريا حكم عليهم بالسجن لمدة 46أصدر الرئيس المالي عاصمي غويتا عفوا عن 
"مهاجمة الحكومة والتآمر ضدها وتقويض األمن الخارجي للدولة". وعادوا إلى بالدهم حيث استقبلهم الرئيس

.الحسن واتارا

.ودعا الرئيس اإليفواري نظيره المالي إلى أبيدجان

السودان يغزو أراضي إثيوبية

.مستفيدا من حرب تيغراي، غزت السودان مثلث الفشقة، الذي كان حتى اآلن تحت الحكم اإلثيوبي

اشتباكات عرقية في جنوب السودان

باإلضافة إلى ذلك، هاجم الجيش األبيض للنبي ماكواتش توت )شعب النوير( مخيما لالجئين لشعب الشلك،
.مما أسفر عن مقتل مائة شخص وسرقة الماشية

تشاد تحبط مؤامرة

أعلنت الحكومة التشادية أنها أحبطت محاولة انقالب. قاد المؤامرة برادين بيردي تاركيو، رئيس المنظمة
. ضابطا ووجهت إليهم تهم11التشادية لحقوق اإلنسان. وألقي القبض على 

الغربيون يضعون رواندا في مكانها

 مارس23طلبت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي فجأة من رواندا التوقف عن دعم متمردي حركة 
.)توتسيي شمال كيفو( في الكونغو

محاكمة الرئيس السابق عبد العزيز ومعاونيه بتهمة اإلثراء غير المشروع

 متهما، من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،11 يناير/كانون الثاني 25وسيمثل أمام المحكمة في 
ورئيسا الوزراء السابقان محمد سالم ولد البشير ويحيى ولد هادمين، ووزير النفط السابق طالب ولد عبدي

فال، والمدير العام السابق لسنيم محمد عبد هللا ولد عودة، والرئيس السابق لهيئة المنطقة الحرة في نواذيبو
محمد ولد داف. وهم متهمون ب "الفساد وغسل األموال واإلثراء غير المشروع وتبديد الممتلكات العامة ومنح

."مزايا غير مستحقة وعرقلة العدالة

.اختبأ الرئيس السابق عبد العزيز وراء الحصانة الرئاسية حتى ال يبرر أصل ثروته
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آسيا

رد إسرائيلي على تصويت األمم المتحدة المؤيد للفلسطينيين

ردا على تصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة على إحالة الوضع في فلسطين إلى محكمة العدل الدولية،
.ألغت إسرائيل تصريح سفر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية وجرد المسؤولين الفلسطينيين من
جميع امتيازاتهم. وسيتم التبرع بجزء من هذه األموال للعائالت اإلسرائيلية التي هي ضحية اإلرهاب

.الفلسطيني

.وحظر وزير األمن القومي إيتمار بن غفير استخدام العلم الفلسطيني في األماكن العامة

لم يكن موت جندي حفظ السالم األيرلندي في لبنان عمال سياسيا

أجرت استخبارات الجيش تحقيقاتها في وفاة جندي حفظ السالم األيرلندي الشاب التابع لليونيفيل وإصابة ثالثة
من رفاقه. لقد عملوا بالتعاون مع األمم المتحدة وأيرلندا وحزب هللا. ووفقا لهم، تاهت مركبة اليونيفيل

ودخلت عن طريق الخطأ منطقة العقبية حيث لم يسمح لها بالدخول. وصل إلى ملعب حيث كان الشباب
يشاهدون كأس العالم لكرة القدم. منعها الحشد الغاضب عند رؤية العربة المدرعة الخفيفة تظهر في

جوارهم. كان الركاب خائفين. تم تبادل إطالق النار، بما سبب بمقتل الجندي األيرلندي. وانقلبت السيارة التي
.دهست لبنانيين مما أدى إلى إصابة الركاب الثالثة اآلخرين

.وسلم حزب هللا إلى القضاء محمد عياد الذي استخدم رشاشا إلطالق النار على المدرعة

.ويصر جميع المتكلمين على أن هذا الحادث يعزى إلى الخوف من كال الجانبين وليس له أهمية سياسية

العدالة العراقية تحاكم دونالد ترامب

أعلن رئيس المجلس األعلى للقضاء، فائق زيدان، أنه أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس األمريكي األسبق
.دونالد ترامب بتهمة اغتيال الجنرال قاسم سليماني وزعيم "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس

، قال قائد البحرية في الحرس الثوري اإليراني علي رضا تنكسيري أن التخلي عن االنتقام2022في أبريل 
."لمقتل سليماني، مقابل رفع العقوبات، كان "وهما

منتدى النقب يواصل اتفاقيات إبراهيم

 ممثال من إسرائيل ومصر والمغرب واإلمارات العربية المتحدة150وجمع منتدى النقب الذي استمر يومين 
والواليات المتحدة والبحرين لمناقشة أمنهم المشترك بعد اتفاقيات إبراهيم. وهذا هو أهم اجتماع عربي

1991إسرائيلي منذ مؤتمر مدريد عام  .

في المؤتمر، أعلنت اإلمارات العربية المتحدة أنها ستدرج تدريس "الحل النهائي" النازي في منهج التاريخ
، معرضا حول هذا الموضوع في دبي2021المدرسي. لقد استضافوا بالفعل، في عام 

سجن ابنة الرئيس السابق رفسنجاني

5اعتقلت ابنة الرئيس السابق رفسنجاني، فائزة هاشمي، خالل االحتجاجات. وحكم عليها بالسجن لمدة 
2012سنوات بتهمة "الدعاية ضد النظام". وكانت قد سجنت بالفعل في عام  .
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أحكام اإلعدام تتوالى في إيران

تجمع محتجون خارج سجن رجائي شهر )كرج( للتنديد باإلعدام الوشيك لمحمد غبادلو ومحمد بروغاني، اللذين
حكم عليهما باإلعدام بتهمة "اإلفساد في األرض". ادعى الرجالن أن اعترافاتهما كانت كاذبة وتم انتزاعها تحت

.التعذيب. ومع ذلك تم إعدامهم

كما حكم القضاء اإليراني على صالح ميرهاشمي وماجد كاظمي وسعيد يعقوبي باإلعدام بتهمة "الحرب على
.هللا". وهم متهمون بلعب دور في مقتل ثالثة من أفراد قوات األمن

. متظاهرين آخرين بجرائم يعاقب عليها باإلعدام109واتهم 

.باإلضافة إلى ذلك، عين آية هللا خامنئي الجنرال أحمد رضا رادان رئيسا للشرطة الوطنية

إيران تدين الرسوم الكاريكاتورية آلية هللا خامنئي

أغلقت الحكومة اإليرانية معهدا فرنسيا في طهران بعد أن نشرت مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة رسوما
.كاريكاتورية لقائد الثورة آية هللا علي خامنئي

كما أدان حزب هللا اللبناني المنشور باعتباره إهانة لماليين المؤمنين الذين يعتبرون آية هللا الخامنئي مرشدا
.روحيا

الهند تستثمر في الهيدروجين

. مليار دوالر لجعل الهند مركزا لصناعات الهيدروجين في المنطقة2.3قررت حكومة ناريندرا مودي استثمار 

المجتمع الدولي" لن يساعد باكستان"

 كانون9عقد المؤتمر الدولي حول باكستان والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في جنيف في 
 مليارات دوالر، أي نصف احتياجات8الثاني/يناير. أراد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جمع 

4.2باكستان بعد الفيضانات التي عانت منها. وبصرف النظر عن البنك اإلسالمي للتنمية، الذي تعهد بتقديم 
.مليار دوالر على مدى ثالث سنوات، لم يتبرع المشاركون اآلخرون إال عن بضع مئات من الماليين

الجيش الباكستاني والمملكة العربية السعودية

قام قائد الجيش الجديد، الجنرال عاصم منير، بزيارات مكثفة إلى المملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى
 مليارات دوالر من البنك اإلسالمي(،8 مليار دوالر إضافية من المساعدات المالية لبالده )بما في ذلك 11تأمين 

. جندي إلى المملكة العربية السعودية1000وعد بإرسال 

ورفض وزير الدفاع خورام دستغير خان شرح مهمتهم أمام البرلمان الذي هدد بمحاكمته بتهمة "ازدراء
المحكمة". ويريد النواب الباكستانيون تأكيدات بأن جنودهم لن يقاتلوا في اليمن. يبدو أن الباكستانيين سيدربون

.السعوديين من أجل حربهم في اليمن

خطة كوريا الجنوبية إلعادة التوحيد

سيقترح وزير إعادة التوحيد الكوري الجنوبي كوون يونغ سي خطة تطوير لكوريا الشمالية مقابل التخلي عن
.األسلحة النووية في منتدى دافوس
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اإلمارات تحشد العالم اإلسالمي لدعم الصين

وفد كبير من المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يزور الصين وشينجيانغ. وهو مخول بالتحقيق في
االتهامات التي وجهتها الواليات المتحدة وأعادت تأكيدها مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان،

ميشيل باشيليه، قبل دقائق من نهاية واليتها. التقى الوفد بالعديد من الشخصيات اإلسالمية ولم يعثر بعد على
أي أثر لحملة القمع ضد األيغور. من ناحية أخرى، تم تثقيفه حول دور الجهاديين وهجماتهم والرد المدروس

.من قبل الحكومة الصينية

.المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة هو منظمة أسستها دولة اإلمارات العربية المتحدة

"تشين قانغ يزيح "المحارب الذئب

وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين قانغ، هو السفير السابق في واشنطن. كانت إحدى خطواته األولى هي
التخلص من المتحدث تشاو ليجيان وإعادة تعيينه نائبا لمدير إدارة الحدود والشؤون البحرية. وبحسب ما ورد

.نشرت زوجته رسائل على اإلنترنت تنتقد سياسة اللجنة المركزية لمكافحة كوفيد

11يشتهر تشاو ليجيان بتصريحاته الهجومية حول العنصرية في الواليات المتحدة أو حتى حول هجمات 
.سبتمبر

."لدرجة أنه يلقب ب "الذئب المحارب

الصين تريد السيطرة على سوق المحلالت الكهربائية

تستثمر الصين في تصنيع المحلالت الكهربائية، أي اآلالت القادرة على استخراج الهيدروجين من الماء، وهي
 مرة في السنوات90٪ من اإلنتاج العالمي. ولكن من المتوقع أن يتضاعف هذا التصنيع 40تقوم بتصنيع 

القادمة. تأمل بكين في أن تصبح المورد الرئيسي في العالم واالستيالء على هذا السوق كما فعلت بالفعل
.بسوق األلواح الشمسية

تايوان تصلح صواريخها في جمهورية الصين الشعبية

،South China Morning Post وفقا لصحيفة

.أرسلت مقاطعة تايوان المتمردة بعض صواريخها ليتم تصليحها في جمهورية الصين الشعبية

أنه تم شراء األجزاء المعيبة في سويسرا من (NCSIST) أكد معهد شونغ سان الوطني للعلوم والتكنولوجيا
. وأنه لم تتم إضافة أي معدات تجسس2021اليكا في عام 

من ناحية أخرى، جاء األمين العام السابق لحلف الناتو، الدنماركي أندرس فوغ راسموسن، إلى تايبي للدفاع
.عن وحدة الديمقراطيات في مواجهة األنظمة االستبدادية

إعادة تسليح اليابان ال تزال قيد النقاش

إن اإلعالن عن الحصول على أسلحة هجوم مضاد ضد الصين وكوريا الشمالية يترك السكان منقسمين. نصف
.مع، واآلخر ضد. من ناحية أخرى، هناك إجماع على عدم زيادة الضرائب لتمويل عمليات الشراءهذه

.أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري، كينتا إيزومي، معارضته إعادة التسلح
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باإلضافة إلى ذلك، ستنشئ قوات مشاة البحرية األمريكية وحدة رد سريع في أوكيناوا للدفاع عن الجزر
.اليابانية بموجب اتفاقية الدفاع الثنائية بين الواليات المتحدة واليابان
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