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   - األوسط؟    للشرق السالم السعودي اإليراني التطبيع يؤّمن  هل

بمهاجمة                  تسمح أسلحة إعطائها على املتحده الواليات حمل سبيل في واشنطن في لها التابع اللوبي كّل اسرائيل تجيّش
          . انهارت       لقد غروسي، رافاييل النووية للطاقة الدولية اإلدارة مدير بحسب صّماء أذناً لها يديرون األمريكيون ولكن إيران،

اإليراني     النووي بامللف املتعّلقة .التفاوضات

- السعودية                 اإليرانية العالقات أّن بيروت في صحافي مؤتمر خالل اللهيان عبد أمير حسني إيران خارجية وزير نائب صّرح
البلدين        سفارتي فتح إعادة مع اإلستئناف وشك .على

-   ٤بعد  نيسان          في السعودية اإليرانية العالقات تطبيع عملية ُعلِّقت بغداد، في سرية اتّفاق.    ٢٠٢٢اجتماعات توقيع للتّو تّم
          . الذي      التطبيع تأّخرا أن الوسائل بشتّى واسرائيل املتحده الواليات تحاول املكّرمة مّكة في اإليرانيني بالحّجاج متعّلق

السالم          نحو والصني روسيا تدفع بينما املنطقة، على هيمنتهما .سيقّوض

أمريكا

تستوردها           ولكنّها الروسية، النفطية املواد من من االوروبي اإلتحاد تحرم واشنطن

تخرق                    أن دون هائلة بأحجام تستورده هي ها الروسي، النفط شراء حلفائها وعلى شعبها على تمنع واشنطن أّن حني في
       " الهندية" التلغراف صحيفة بحسب روسيا، ضّد املُفترضة عقوباتها .

يومياً    الهند ١,تشتري ٧ )  (  ) بتكريره،         )  إندستريز رياليانص و إنرجي نايارا شركتا تقوم ثّم الروسي، النفط من برميل مليون
اإلستراتيجي             احتياطها تكوين بذلك تعيد اّلتي املتّحدة للواليات شرعياً بيعه يتّم بعدها .ومن

 . يجب                 الروسي النفط من حرمانه عبر حصراً، األوروبي اإلتحاد بل روسيا، تطال األمريكية اإلقتصادية الحرب تعد لم عملياً،
ستريم           نورد أنبوبَي تخريب عمليّتَي سياق في املالحظة هذه الطاقة       ٢و  ١رؤية مصدر من األوروبي اإلتحاد حرمتا الّلتني ،

.األساسي
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سيغال     ستيفن املمثّل حول جدال

                ) دعم )   قد كان اّلذي سيغال، ستيفن الروسية األصول ذات األمريكي املمثّل أّن فيه تؤّكد تقريراً األمريكية إن إن سي بثّت
    .) أَجِبر          "    أنّه املحطّة تّدعي أوكرانيا في بوتني جرائم يدين اليوم بات الروسية، الجنسية على واستحصل القرم في روسيا

قدرها     غرامة دفع روبل   )٣٠على (           ٤٣٩ألف األوروبي  اإلتحاد في والتجأ روسيا من هرب وأنّه كاذبة، أخباراً لبثّه دوالر .

الحقيقينّي         العبريّني أحفاد هم السود ويست، كاني نظر في

ويست     ) كاني الراب مغنّي مباع،    ١٦٠أعلن قرٍص غرامي،   ٢٢مليون التواصل     ٣١جائزة وسائل على متابع مليون
في(        األمريكية الرئاسية لإلنتخابات سيترّشح أّنه املُحِدثة.       ٢٠٢٤اإلجتماعي ويست كاني مداخالت تضاعفت ذلك، بعد

وباالنسياغا                غاب، أديداس، شركات ُرعاته، دعم بسحب تسبّب مّما األحيان، من الكثير في للّسامية واملعادية .للجدل،

مّدته      لوثائقي ويست كاني في       ٣يرّوج ظهر قد كان ونصف، :  ٢٠١٨ساعات يا  )    إستقيظي الزنوج إلى العبريّني من بعنوان ،
            .) اليهود   وليس الحقيقّيني، اإلنجيل عبريّي أحفاد هم السود األمريكيون املذكور، الوثائقي بحسب السوداء أمريكا شعوب

دّجالني     من أكثر اليوم .املُفترضون

بايدن      الرئيس حول الكثيرة الّسريّة املستندات

في             بايدن، الرئيس مساكن إحدى في السرية املستندات من أولى مجموعة الثاني   ٢إكتُشفت لم   ٢٠٢٢تشرين األمر ولكّن ،
في     إال عنه الثاني   ٩ُيكشف في.             ٢٠٢٣كانون ثالثة مجموعة ثّم واشنطن، في مرآبه في ثانية مجموعة اكتُشفت ذلك بعد

منزله     في ورابعة الشخصية، .مكتبته

ثّم                 كلينتون، هيالري السابقة الخارجية وزيرة مع أوالً اكتُشف قد كان االمريكيني القادة لدى السرية املستندات تواجد
بايدن          جو الحالي الرئيس مع واآلن ترامب، دونالد السابق .الرئيس

الهائلة         أرباحها لحماية تويتر إلى الُكبرى الصيدالنية الشركات إستندت

     ) (       ) قد   )  الُكبرى الصيدالنية الشركات أّن ، إنترسبت جريدة في الصحافي فانغ، لي أظهر ، تويتر ملفّات إصدارات آخر في
أرباحها       بهامش متعّلٍق نقاٍش أي لحجب .تدّخلت

جمهورية   قوانني إقتراحات

    . هذا             من األول الهدف صفته كانت أياً فدرالي، موظٍّف معاش بتقليص للكونغرس تسمح قاعدة تفعيل الجمهوريون أعاد
يتعّلق                 فيما خصوصاً ترامب، دونالد السابف الرئيس حول التحقيق عن املسؤول سميث، جاك الخاص املحامي هو اإلجراء

سرية   مستندات .بحيازته

      ) سلطات         ) من يحّد أن يحاول الذي فلوريدا كاّماك كات النائبة اقتراح خصوصاً كثيرة، الجمهورية القانونية اإلقتراحات
به               تقوم أن إدارته تحاول مهمٍّ إجراء كّل على الفيتو حّق الكونغرس إعطاء عبر .الرئاسة

اإلعتقاد     حّريّة يدعم بلينكن أنطوني

بمرور   الّدينية         )٢٣٧محتفالً بالحّرية املتعّلق فيرجينيا قانون توقيع على بلينكن(     ١٧٨٦سنة أنطوني الخارجية وزير كتب ،
املعتقد      بحّرية فيه أشاد صحفياً .بياناً

ديانة                 أّي اعتناق حرية عن إال اآلن حتى تدافع لم التي الفيدرالية، الحكومة ملوقف مهم تقّدم .هذا

. ذلك                     عن الناتجة العواقب جميع مع إٰله، ألي اإلنتساب أو اإلعتقاد عدم بخيار القبول عدم أو القبول كون حول الفرق يتمحور
كنيستهم              ضّد السابقني أو الحاليني معّينة ديانة أبناء بشهادة األمريكية العدالة تقبل ال .مثالً،
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بغلطه     يعترف ال وايس دوغالس

      ) ما          ) معظم كون من بالرغم أنّه أوستراليان لصحيفة وايس دوغالس العسكرية اإلستخبارات لوكالة السابق املدير نائب أّكد
الحقيقي                  تخلط التي الروسي، التضليل عمل طريقة هي هذه أّن يبقى حقيقي، بايدن هانتر حاسوب محتوى عن يقال

                . الحاسوب  محتوى في حقيقي غير أمر عن مثاٍل إعطاء من وايس يتمّكن لم ذلك، من بالرغم حقيقي .بالغير

مع     ٢٠٢٠عام  وايس دوغالس وّقع وليس            ٥٠، الحاسوب، وجود أّن تؤّكد مفتوحة رسالة على املخابرات أوساط من شخصية
التضليل       هدفها روسية كذبة هي محتواه، .فقط

األوكرانية     الجيوش مع البنتاغون تنسيق

. زالوجنيه                فاليري الجنرال األوكراني، بنظيره األولى، للمّرة ميلي، مارك الجنرال األمريكية، األركان قادة لجنة رئيس إلتقى
الناتو               في األركان قادة قّمة عن أوكرانيا فيه تغيب وقٍت في النظر وجهات الرجالن .تبادل

املتحده         الواليات في يُحاكم كالديرون فيليبي للرئيس سابقٌ وزيٌر

بتهمة                 وذلك املتّحدة، الواليات في لونا، غارسيا جينارو املدعّو كالديرون، فيليبي امليكسيكي للرئيس العام األمن وزير ُيحاكم
مهاّمه          فترة خالل سينالوا كارتيل من الدوالرات من املاليني .قبول

عام    محاكمته "        ٢٠١٨خالل قيمته   "  بما أعاله الوزير رشى قد أنّه تشابو إل العّراب كشف ،٣"  "  . تشابو   إل كان دوالر مليون
محاكمة             دون هو بقي الذي كالديرون، فيليبي للرئيس رشوته عن أيضاً كشف .قد

ماركيز    فرانسيا اغتيال محاولة

اكتشاف   فرانسيا               ٧تّم كولومبيا رئيس نائبة تسلكها أن املتفرض من كان التي الطريق على املتفجرات من كيلوغرامات
     - كولومبيا     في الحكومة إلى تصل كولومية إفريقية شخصية أول وهي .ماركيز،

البرازيل       في النقالٍب بالتخطيط ُمتّهم توّريس أنديرسون

       . عهد            خالل للعدل وزيراً كان أن بعد الطوارئ حالة بإعالن مرسوم مشروع إيجاد تّم توّريس، أنديرسون منزل تفتيش خالل
 . ترك                 سيلفا دا لوال الرئيس انتخاب بعد برازيليا مدينة أمن عن مسؤوالً توّريس أنديرسون أصبح بولسونارو، جايير الرئيس
      . اليوم        ويخضع النقالب، بالتخطيط ُمتّهم توّريس الرسمية العاصمة مباني ليهاجموا لبولسونارو املؤيّدين املتظاهرين توّريس

.للتّحقيق

للغرب      املوالني املعارضني السياسيني تالحق فنزويال

(   : الجئة               فيغويرا دينورا املعارضة من قادة بحّق دولية توقيف مذّكرات ثالث صعب ويليام طارق الفنزويلي العام النائب أصدر
     .)    (      ) مجلس  مكتب نَّ تكوِّ الثالث النساء املتحده الواليات في الجئتني فاسكيز أوريستيال و فيرنانديز مارانييال ، إسبانيا في

البالد             في الوحيد الديموقراطي املمثّل بأّنه ويّدعي غربية، دوٍل عّدة به تعترف .نواٍّب

في          بالفعل انتُِخب قد املجلس هذا كان إذا عام      ٢٠١٥ولكن، انتهت قد واليته فإّن اعترافه.    ٢٠٢٠، عدم واقعة إّن
الشرعية     تعطيه ال الالحقة .باإلنتخابات

فنزويال            مع التجارية التبادالت استئناف مع بالتزامن املتمّردين للسياسيني دعمهم الغربيون .يواصل

أوروبا

روسيا     على مواعظاً تلقي فرنسا

دو                  نيكوال الفرسي نظيره إتّهم نيبينزيا، فاسيلي األمن مجلس لدى الدائم روسيا ممثّل من اّتهامات الئحة على باإلجابة
      . الدفاع            موسكو تّدعي ريفيار، دو بحسب أوكرانيا في املعتقد أو الديانة حّرّية ملسألة تجييشها عبر بالتمويه موسكو ريفيار

              " دنيبرو "  في خصوصاً األرثذكسية، املسيحية الدينية الحفالت خالل املدنّيني ترحم لم أّنها حني في ، الدينية الحّريّة .عن
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) أدناه              )  راجع اإلستراتيجية البيانات مسائل في زلنسكي الرئيس مستشار تصريحات قبل ريفيار دو السيد كالم .جاء

األغنياء     وجه في الفرنسي اليسار

إئتالف               )  اليسار لقاء خالل الحاّر الناشطني تصفيق وسط وذلك الُخضر، لحزب العاّمة األمينة تونديلييه، مارين أعلنت
    . ميليارديرّيني(: "     بدون فرنسا نريد فرنسا في ميليارديرّيني نريد ال ."نوبيس

األوروبية        الفعاليات فساد في التحقيق نطاق تقّلص بلجيكا

    : تحّصل             التي األموال تُصاَدر األخير هذا لصالح اتّفاقاً بانزيري أنطونيو بيار السابق النائب مع البلجيكيون املّدعون أبرم
سواٍر                    ارتداء وجوب مع منزله في الجبرية اإلقامة تحت فقط يوضع بل يُسجن، ال ولكنّه شرعي، غير بشكٍل بانزيري عليها

.إلكتروني

واملغربية،                 القطرية الشبكة على التركيز عبر ممكٍن وقٍت بأسرع األوروبي البرملان فساد قضّية اختتام عن بلجيكا تبحث
أُخرى       امتدادات عن الكشف عدم عبر .وخصوصاً

لّلذخيرة        الناتو حاجة تسّد أن تأمل األملانية الصناعة

      . أن         بيستوريوس بوريس خليفتها على سيتوّجب اإلخفاقات من سلسلة بعد المبريخت كريستني الدفاع وزيرة إستقالت
         . لتسليح        الالزم العتاد على سريعاً تحصل بأن أملانيا تأمل الذخيرة لجهة خصوصاً األسلحة، إنتاج قدرات سريعاً ينّمي

الناتو      خزائن تكوين وإلعادة االوكرانية .القوات

أوكرانيا      في روسيا انتصار تخشى بوّلندا

في                  فقط ليس روسي، النتصاٍر الطريق تفتح سوليدار في كييف هزيمة كون من مورافييسكي ماتيوز الحكومة رئيس نبّه
         "   . ثالثة     عامليٍة لحرٍب مقّدمة أوكرانيا هزيمة تصبح أن املمكن من ماروفييسكي، بحسب بأكملها اوكرانيا في بل ."الدونباس

 . ولكن،                  عليهم الضغط هو منها الهدف وأّن املبّرر، غير التهويل باب من هي التصريحات هذه أّن الغربيون األوروبيون يعتبر
املاّدة          "  إطار خارج عسكرٍي تدّخٍل إلى السياسيني بعض يدعو بوّلندا، .    ٥في الجيش"    يدعم قد بذلك، الناتو معاهدة من

عام           بيلسودسكي املارشال نظام فعل كما األوكرانيّني الشموليّني القومّيني هذه.      ١٩٢٠البوّلندي إلى ُعدنا إذا أنّه يبقى
ذلك                في بسرعة الّسوفياتيني يد على بسرعة ُهزمتا قد األوكرانيّني الشمولّيني والقوميّني بوّلندا كانت التاريخية، السابقة

.الوقت

ملحوظ          بشكٍل العسكرية اإلنفاق زيادة عن يبحثان والناتو األوروبي اإلتحاد

من                  املرُجّوة العسكري اإلنفاق قيمة برفع املتحده، والواليات بوّلندا، املتّحدة، اململكة منها الناتو، في عضوة دول عّدة تطالب
إلى  ٢ ٪٣ ٪.

تفكيره        طريقة األوروبي اإلتحاد تشارك ال صربسكا جمهورية

   ) الرئيس      )       أوسمتها بأعلى والهرسك بوسنيا اّتحاد من جزءاً تشّكل اّلتي صربسكا جموهورية كّرمت الوطني، عيدها بمناسبة
بوتني   فالديمير .الروسي

انضمام                  أمام الباب سيُغلق عليه، صربسكا جمهورية مواظبة حالة في أّنه وأعلن الفعل بهذا فوراً األوروبي اإلتحاد نّدد
إليه   والهرسك .البوسنة

دنيبرو       في مدني مبنىً قصف حول تعتيٌم

في             دنيبروبيتروفسك مدينة في مدني مدنىً ضرب الذي الروسي الصاروخ أّن بحياة      ١٤تبنّي أودى مّما الثاني، ٤٤كانون
وأصاب   ودّمر     ٧٥شخص بالغ بشكٍل .   ٢٣٦آخرين مستشار        ذلك كشف األوكرانية الجّوية الدفاعات أسقطته قد كانت شّقة،

                  ً فوريّا فصله إلى أّدى مّما ليؤّكده، عاد بعدها ومن كالمه، عن تراجع ثّم اإلستراتيجية، البيانات مسائل في زلنسكي الرئيس
مهاّمه  .عن
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األوكراني    الداخلية وزير مقتل

في                 مكتبه، أعضاء من عدٍد مع زلنسكي، الرئيس حزب في العضو موناستيرسكيي، دنيس األوكراني الداخلية وزير ُقِتل
مروحيّته   سقوط .حادث

تصفية                   األمر كون احتمال ولكّن منخفض، مستوًى على والتحليق السيء الطقس عن نتج قد الحادث يكون أن املمكن من
االرجح    هو داخلية .حسابات

األرثذوكسية        الكنيسة عن مزّوراً مستنداً يوّزع األوكراني الجيش

   "     ) االروسي     ) الجندي إلى رسالًة األوكرانية الخاصة للقوات التابع تيسبسو السايكولوجية والعمليات املعلومات مركز وزّع
       . آذار       إلى املزّور املستند هذا يعود بريانسك في مفترٍض أرثذوكسٍي ميتروبوليٍت إلى تدمير   "٢٠٢٢منسوبة إلى ويدعى ،

           ." موسكو  لبطريركّية الوفيّة األرثذوكسية الكنيسة ُمِنعت أن بعد توزيعه إعادة تّما األوكرانية .األُّمة

زلنسكي          الرئيس أنقذت بأنّها رجعيٍ بشكٍل تتظاهر املركزية االستخبارات وكالة

من                    قريب كونه عن املعلوم ويبّل، كريس الصحفي أّكد للنّشر، سكريبنر دار عن الصادر بايدن جو رئاسة عن كتابه في
قبل                زلنسكي بالرئيس التقى قد كان بورنز ويليام املركزية اإلستخبارات وكالة مدير أّن األمريكية، اإلستخبارات وكاالت

الغتياله             وأُخرى أنطونوف مطار ألخذ روسيّة خطّة عن وأعلمه بقليل الروسي العسكري .التّدّخل

أوكرانيا        في العملية قيادة يتوّلى الروسي األركان قائد

       ) في     )    أوكرانيا، في الخاصة العسكرية للعملية قائداً الروسية الجيوش أركان قائد غيراسيموف فاليري الجنرال تسمية تّمت
نائبه       أصبح اّلذي سوروفيكني، سيرجي الجنرال .مكان

 . بعد                 الحرب مواصلة على قدرتها من عليه وبناًء الطاقة من كييف حرمان إلى تهدف استراتيجيًة سوروفيكني سيرجي وضع
     . الدوائر          نظرية سوروفيكني يتبنّى بذلك، الكهرباء توليد محطّات سوروفيكني هاجم القيادة، مراكز سوروفيكني قصف أن

     . حول            بذلك ستتمحور الالحقة املرحلة األولى الخليج حرب خالل الثالث واردن جون األمريكي الجنرال اعتمدها اّلتي الخمس
واملطارات        الحديدية، الّسكك الطرق، الفيزيائية، اإلتصال وسائل .تدمير

سوليدار   تأخذ فاغنز

مدينة                 ١١في  أخذ من تمّكنوا قد رجاله أّن بريغوجني ييفغيني الخاصة العسكرية فاغنر شركة قائد أعلن الثاني، كانون
        . يومني      بعد اإلنتصار هذا املُشتركة األركان قيادة أّكدت تحتها الهائلة امللح بمناجم املعروفة .سوليدار،

سّكانه                  اختار اّلذي بأكمله، الدونباس بعدها من و باخموت، مدينة على السيطرة سبيل في أساسية عقدة هي سوليدار
اإلتحادية       روسيا إلى ينضّموا أن اإلستفتاء .بواسطة

ماكييفكا       في املقتولني الّروس الجنود حول جداٌل

أّمهات                  إتّهمت ماكييفكا، في ثكنتهم قصف جّراء مقتوٍل روسي جندي وثمانني لتسعة سامارا مدينة في املقام التشييع خالل
      . عبر          إهمالهم الّضبّاط أظهر األّمهات، بحسب الكفاءة بعدم العسكري الهرم مرموقة مكانة على ثقافياً الحاظيات األبطال

ذاته      املبنى في رجالهم جميع .جمع

ليست                أنّها تزعم اّلتي الخسائر، عدد عن بالتّكتّم الّدفاع وزارة املعارضة تتّهم ذلك، إلى بل  ٨٩إضافًة ،٤٠٠ . الرقم  قتيل
            : املدينة     وهذه سامارا، من كانوا ماكييفكا في املتمركزين الجنود من الُعظمى األغلبية اإلطالق على مرّجحٍ غير األخير

مقتل    بالفعل ُمجنّديها   ٨٩شهدت من عسكرٍي .

املثليّة      للبروباغاندا املُجرّم القانون حول غموٌض

أّن                    يتبنّي فقط، القصوى الحاالت أجل من تبنّيه تّم قد كان للقاصرين املوّجهة املثلّية للبروباغاندا املُجّرم القانون أّن حني في
            . أطاعت      اّلتي للمكتبات، مجهولة جهات قبل من املفروضسحبها بالكتب لوائحاً أُرسلت املُتوّقع من بكثير أكثر مقّيد تطبيقها
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يثبتوا.                   أن زبائنها من الطلب عبر أو بالستيكية، غالفاٍت تحت الكتب وضع عبر الضغوطات هذه قاومت املكاتب بعض األمر
بالغني  .كونهم

 " الغربية    " للعقوبات ضحيًة الروسية الطيران شركات

          " "  " املُسّماة   " الغربية اإلقتصادية الحرب بموجب الروسية، للشركات غيار قطع تقّدمان بوينغ و إيرباص شركتا تعد لم
                ." وقٍت"   في األرض، على قابعة طائرات من قطعٍ تفكيك إلى الروسية الشركات اضطّرار هو ذلك نتيجة روسيا ضّد عقوبات

الطيران    حوادث فيه .تتضاعف

ماريوبول    مجازر حول تحقيق

  . شهادات             بحسب ماريوبول اخذ خالل الواقعة املجازر في ألوكرانيا، الدولية اإلجتماعية املحكمة روسية، جمعية حّققت
مقصود             بشكٍل مدنيّني ضحايا سبّبت أزوف كتيبة فقط جمعها، تّم اّلتي واملستندات .الشهود

الخدمة       في نوويّة غوّاصة ُمسيّراٍت تُدخل روسيا

أوسكار    )    فصيلة من بيلغورود غّواصة روسيا (.  ٢سّلحت املؤسسة(     ) بحسب بوسييدون اسمها نوويّة، طوربيديٍّة بمسيّراٍت
 . البوسييدون    "            النظري الصعيد على محدود غير مدًى بذلك يمتلك نووي، دفع ذات سالٌح هو البوسييدون األمريكية، البحرية

نيو                   ) معاهدة نطاق في مشمولًة تكون أن دون آنه، الوقت في وتكتيكياً استراتيجياً نووياً سالحاً يكون أن على قادٌر إذاً
".ستارت(

الروسي   الجيش تحوّل

. القادمة                 الثالثة االعوام خالل ستطرأ الروسية الجيوش في عميقٍة تحواّلٍت أّن شويغو سيرجي الجنرال الدفاع وزير أّكد
إلى     الرجال عدد ١,سيزداد تطوير           ٥ إلى إضافًة والخاص، العسكري وبالعتاد باألسلحة التزويدات مع بالتزامن مليون،

املاُلئمة          الحرب بوسائل وتزويدهم الجنود نشر سبيل في التحتية .البُنى

من                الجيش في التجنيد عمر ُيرفع أن كارتابولوف أندري الدوما في الدفاع لجنة رئيس سنة ٣٠إلى  ٢٧إقترح .

      . من            اكثر بوتني فالديمير طرد ُسكارى مجموع من أكثر السوفياتية الفترة من املوروث الروسي الجيش يكن ألف ٥٠٠لم
سوريا          في القتال على ودّربها قّواته تكوين اعاد ثّم .عنصر،

نوريبمرغ         مثل أوالند وفرانسوا ميركل انجيال محاكمة تريد روسيا

املستشارة                ملقاضاة نورمبرغ ملحكمة مشابهة دولية عسكرية محكمة عقد يتّم أن فولودين فيشسالف الدوما رئيس طلب
  "    . ُتستخدم         أن يجب فولودين، الرئيس بحسب أوالند فرانسوا السابق الفرنسي والرئيس ميركل أنجيال السابقة األملانية

  . القادة                تآمر دولية عسكرية محكمة أمام إثبات كوسائل السابَقني وفرنسا أملانيا وقائَدي كييف نظام ممثّل من كلٌّ اعترافات
جرائمهم             على ُيعاَقبوا أن ويستحّقون ُمتوقَّعة، عواقب ذات عاملية حرب شرارة إلطالق ."املذكورون

            ) السالم       )  أجل من مينسك اّتفاقات على توّقع أو تناقش لم أنّها األملانية تسايت دي صحيفة مع حواٍر في ميركل أنجيال أّكدت
     . ميركل             كالم أوالند فرانسوا أّكد الحالية للحرب للتّحضير الاّلزم الوقت األوكراني الجيش إعطاء أجل من بل اوكرانيا، في

 ) األوكرانية    )  إندبندنت كييف صحيفة مع حواٍر .خالل

       "   "   " هذه   "   مفهوم تحّدد لم املتّحدة األمم ولكّن ، اإلنسانية ضد الجرائم من أسوء السالم ضد الجرائم الدولي القانون يعتبر
واضح   بشكٍل .الجرائم

من            ألكثر الحرب أمد إطالة إلى مينسك اتفاقات تطبيق عدم من      ٨أّدى أكثر خاللها ُقِتل .  ٢٠سنوات تجتاج   لم شخص ألف
رقم              األمن مجلس قرار تطبيق هدفها خاّصة عسكرية عملية شنّت بل أوكرانيا، مينسك    ٢٢٠٢روسيا اّتفاقات يكّرس اّلذي ، .
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ويالن؟     بول العميل هو من

     ) حكمت        )   التي روسيا، سجون من وأيرلندي بريطاني كندي، الجنسيات املتعدد مواطنها تحرير عن املتحده الواليات تبحث
               . وكالة       يتبع يكن لم أنه أي الخفية، البنتاغون شبكة من جزءاً كان ويالن أن يبدو التجسس بتهمة حبس سنة عشر بستة عليه

       . سراحه  إطالق تنوي روسيا أن يبدو ال املركزية .االستخبارات

أفريقيا

ليبيا         في فاغنر وجود بشأن قلقة املركزية املخابرات وكالة

          . الحميد        عبد طرابلس، حكومة وزراء رئيس مع التوالي على والتقى ليبيا بيرنز وليام املركزية املخابرات وكالة مدير زار
برقة          في الليبي الوطني الجيش قائد حفتر، خليفة واملشير .الدبيبة،

دور                 الخصوص، وجه وعلى البالد، في روسيا مكانة مناقشة املركزية املخابرات وكالة أرادت ليبيا، مستقبل جانب الى
فاغنر    الخاصة العسكرية .الشركة

االنتخابات      بعد تتعزز ال التونسية  املعارضة

عشر                الثانية الذكرى في بالتظاهر للمعارضة سمح التشريعية، االنتخابات في التصويت عن املسبوق غير االمتناع بعد
               . نهاية    ال ما إلى نفسها شعاراتها تكرار في واستمرت جديدة، مقترحات أي تقدم لم لكنها علي بن الرئيس .لسقوط

آسيا

املثلية     رهاب يظهر سموتريتش بتسليل

. رعاته                   على للمثليني املعادية مواقفه تداعيات من قلقا سموتريتش بتسلئيل املالية وزير يكن لم املأل، على نشر تسجيل في
   " :  . أهتم: "               أنني تعتقد هل قال يهتم ال إنه جنسيا؟ باملثليني يهتم أنه تعتقد هل تقليدي، يهودي أو سفاردي أعمال رجل يقول

 ] ضدهم؟ ] سموتريتش .”بأنك

شاس        وزير استقالة إلى تدعو اإلسرائيلية العليا املحكمة

بأغلبية      اإلسرائيلية العليا املحكمة أصل    ١٠قررت من للغاية          ١١أصوات معقول غير كان وزيرا درعي أرييه تعيني أن صوت .

.             " ادعاء    " صفقة من كجزء املراقبة تحت ووضع ضريبية مخالفات بارتكاب املاضي العام ، شاس مؤسسي أحد درعي، وأدين
يستقيل    لن إنه .وقال

صالحياتها            معظم من العليا املحكمة يحرم قضائي إلصالح نتنياهو بنيامني حكومة .تخطط

وسوريا      حماس بني املصالحة تعارض قطر

    . يزال              ال ذلك، ومع العربية املصالحة حول كبرى تصريحات عن حماس لوفد األسد بشار السوري الرئيس استقبال أسفر
            . غزة      في اإلنساني مكتبها ذلك، على ردا قطر، أغلقت ذلك، إلى باإلضافة مفتوح غير دمشق في حماس .مكتب

ضواحي                في الفلسطينية، اليرموك بلدة اإلسرائيلية، املوساد بعناصر محاطة حماس، هاجمت سوريا، ضد الحرب بداية في
فلسطني       لتحرير الشعبية الجبهة قادة الغتيال .دمشق،
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الفلسطينية          السلطة على اإلسرائيلي الرد تدين املتحدة لألمم العامة الجمعية

وافقت     املتحدة، األمم اتخذتها              ٩٠في التي للعقوبات الفوري اإللغاء إلى إسرائيل يدعو العامة الجمعية في قرار على دولة
في       التصويت، بعد الفلسطينية السلطة إعالن         ٢٠٢٢ديسمبر  ٣٠ضد إلى الدولية العدل محكمة يدعو آخر قرار على ،

قانوني    غير اإلسرائيلي .االحتالل

الثاني          القرار لصالح صوتت األول، القرار ضد صوتت التي .أملانيا،

التصويت                  في فلسطني لصالح األول، التصويت عن امتنعت أن بعد األوروبي، االتحاد دول من دولة عشر خمسة وصوتت
.الثاني

  . أحاديث               وفي أوسلو التفاقات وفقا لها إسرائيل تعيدها التي الضرائب حجب مع املحك على الفلسطينية السلطة تبقى
تحتضر       بأنها االتفاقات هذه الدبلوماسيون يصف .خاصة،

الحياة         قيد على تزال ال منغيستو أبيرا اإلسرائيلية الرهينة

مدته      فيديو شريط حماس .      ٤٣أصدرت ال      بأنها عقيدتها خالفت بذلك، وبقيامها منغيستو أبيرا اإلسرائيلية للرهينة ثانية
نظير       دون رهينة حياة على دليال .تنشر

عام              في غزة حدود عبر مرض، من يعاني إثيوبي، يهودي هو منغيستو .     ٢٠١٤أبيرا وجه   على التأكد يمكن ال حماس وأسرته
بعد   الفيديو      ٨اليقني، صحة من الغياب، من سنوات .

عن     باإلفراج حماس .        ٦٠وتطالب إلطالق     يذكر شيئا املتعاقبة اإلسرائيلية الحكومات تفعل لم سراحه إطالق مقابل سجني
أسود    ألنه ربما .سراحه،

اإلسرائيلية     انتيليكسا شركة تدين اليونان

مبلغ                بريداتور برنامج أنشأت التي انتيليكسا اإلسرائيلية التجسس برامج شركة اليونانية البيانات حماية هيئة ٥٠غرمت
                 . في  جار تحقيق مع التعاون بعدم متهمة ديليان تال يدعى سابق إسرائيلي مخابرات ضابط يملكها التي والشركة يورو ألف

اليونان     في التجسس برامج .استخدام

الغربية      الضفة لضم يستعد دانون داني

الضفة                   ثلث األردن، غور لضم قانون مشروع على يعمل أنه دانون داني املتحدة األمم لدى السابق اإلسرائيلي السفير أعلن
.الغربية

لبنان     أمن يهدد املخدرات تهريب

اإلرهاب              "   من أخطر املخدرات تهريب أن عسكري ملستشفى زيارته خالل عون جوزيف العماد للجيش العام القائد ."قال

املخدرات         لتهريب مركزا البالد أصبحت اللبنانية، البنوك انهيار .منذ

قريبا      اهلل حزب لدى مقاتل ٢٠٠٠٠٠سيكون

جند              قد الحزب أن اهلل نصر حسن السيد اهلل لحزب العام األمني عنصر       ٩٠٠٠وقال ألف تسعني إلى ليضافوا جديد، مقاتل
ألف        املائة جنوده الى و املهدي كشافة .في

األوروبي        االتحاد إلى الروسي الغاز عودة تتوقع قطر

  " : في                الروسي، الغاز ظبي أبو في للطاقة منتدى في للطاقة، قطر ورئيس القطري الطاقة وزير الكعبي، شريدة سعد قال
  " .    "   "       " اآلن    يقولون األوروبيون اإلمداد مصادر في بكثير أكبر تنوعا اآلن لديها أن من الرغم على أوروبا إلى سيعود رأيي،

الوقت         بمرور إصالحها يتم األمور لكن مستحيل، األمر ".أن
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كوب       مؤتمر يترأس اإلماراتي النفط ٢٨مدير

كوب      املناخ، متابعة مؤتمر ظبي         )   ٢٨وسيرأس أبو بترول شركة أدنوك العمالقة النفط شركة مدير الجابر، أحمد سلطان ،
.الوطنية(

لعام          باريس اتفاقيات صياغة تتم لم الشائع، لالعتقاد قبل         ٢٠١٥خالفا من ولكن فابيوس، لوران الفرنسي الرئيس قبل من
        . روك          بالك لصندوق أول مديرا أصبح ذلك، بعد أوباما باراك للرئيس مستشارا آنذاك كان الذي ديز، بريان األمريكي

األبيض.          البيت في الوطني االقتصادي املجلس رئيس اآلن وهو .لالستثمار

املتحدة        الواليات سواحل قبالة البحرية قواتها تنشر إيران

  . لقائدها،              وفقا األطلسي للمحيط وثالثة الهادئ، للمحيط وثانية الهندي، للمحيط أولى قيادة اآلن اإليرانية البحرية لدى
إيراني   شهرام ،األدميرال

للقواعد                 انتهاك في تحركاتها تقييد تنوي كانت التي وأستراليا، فرنسا معارضة من الرغم على اإليرانية البحرية انتصرت
                . استقرار    زعزعة سبب هو األوسط الشرق في أجنبية جيوش وجود أن ترى أنها من الرغم على نفسها هي سنتها التي

بنما              قناة وستعبر املتحدة الواليات شواطئ من اآلن تقترب اإليرانية البحرية أن إال .املنطقة،

زاده      فخري محسن الغتيال جديدة رواية

الحالي                  األمني شمخاني، علي األدميرال من املقرب أكبري، رضا علي الدفاع، وزارة في سابقا كبيرا مسؤوال إيران أعدمت
       . الرقم   كان الذي أكبري، السيد انتقل القومي األمن ال       ٢ملجلس سنوات في الدفاع وزارة املتحدة   ٢٠٠٠في اململكة إلى ،

    .    .            . و    عليه القبض تم فخا كان لقد الغرب مع املفاوضات قبل تقييم إلجراء إيران إلى دعي قد وكان الجنسية على حصل حيث
النووي            البرنامج رئيس زاده، فخري محسن اغتيال في البريطانية املخابرات بمساعدة .اتهامه

تنفيذه                   تم أنه تايمز نيويورك صحيفة زعمت حني في إسرائيل، على االغتيال عملية في اللوم إيران ألقت السابق، في
الصناعية         األقمار عبر به التحكم يتم روبوتي جهاز .باستخدام

روسية       مقاتلة طائرات على تحصل اإليرانية الجيوش

 " من              "  معني عدد على ستحصل اإليرانية القوات إن الخارجية، والسياسة القومي األمن لجنة عضو حيدري، شهريار قال
- "   " سو    "  طراز من إي فالنكر طراز من املقاتلة .      ٣٥الطائرات في"    متجهة الروسية الطائرات هذه كانت مارس نهاية بحلول

مصر   إلى .األصل

- "   " سو       "  طراز من إي فالنكر طراز من املهام متعددة الروسية املقاتلة .٣٥الطائرات الناتو"       في نظيراتها على بكثير متفوقة
والصينية،               والتايوانية والسويسرية واليابانية والكندية األمريكية الشركات قبل من مكوناتها من خمسني حوالي إنتاج يتم

     " إليران     " املعادية أو لروسيا املعادية العقوبات عن ليتساءل املرء يترك .مما

الفيتنامي    للرئيس القسرية االستقالة

بعد              االستقالة على فوك شوان نجوين الرئيس الفيتنامي الشيوعي للحزب املركزية اللجنة فساد  ٥٣٩أجبرت قضية .

وإيران     الجنوبية كوريا بني التوترات

      . الخطر            بأنها إيران وصف عابر، وبشكل األسلحة لبيع املتحدة العربية اإلمارات يول سوك يون الجنوبي الكوري الرئيس زار
اإلمارات   على .األكبر

   . سيول              استدعت ثم البلدين بني للعالقات محتملة مراجعة من وحذرته الجنوبي الكوري السفير الفور على طهران واستدعت
األمور      تهدئة أمل على اإليراني .السفير

نظر                    وجهة تبث الفارسية باللغة تلفزيونية قناة لديها سيول أن إال الجنوبية، كوريا في إيرانيني وجود عدم من الرغم وعلى
      . سيول   تجمد ذلك، إلى باإلضافة إيران في " ٧غربية غربية       " عقوبات بموجب بنوكها في إيراني دوالر مليارات .
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مستمر          االقتصادي النمو لكن االنخفاض، في آخذ الصني سكان عدد

    ) منذ        )     مرة ألول وتايوان وماكاو كونغ هونغ باستثناء الصني سكان عدد انخفض لإلحصاء، الوطني للمكتب .٦١وفقا عاما 
هناك   ب      ١٤١١٧٥٠سيكون أقل أي فقط، املاضي   ٨٥٠٠٠٠صينيا العام من .

كوفيد                وباء خالل املواليد أجلوا قد السكان أن إلى اإلشارة خالل من االنخفاض هذا السلطات .تفسر

بنسبة      اإلجمالي املحلي اإلنتاج عام   ٣نما في فاق.         ٢٠٢٢٪ الذي النمو عن البعد كل بعيد عام   ١٠هذا منذ ٪٢٠٠٠ .

شينجيانغ      من الصادرات حظر تحاول واشنطن

  . األمر                يتعلق لأليغور القسري العمل منع قانون يعادل ما بتمرير الحليفة الدول من العديد إقناع املتحدة الواليات تحاول
ل                 القسري العمل باستغالل واشنطن تتهمها والتي الصينية، شينجيانغ منطقة في املصنعة السلع واردات جميع 2بحظر

مواطنيها   من .مليون

     . القانون            عن تماما يختلف لكنه األوروبي البرملان في حاليا مناقشته تجري قانون مشروع األوروبي االتحاد صاغ وقد
على                   اإلثبات عبء ويترك العمل معسكرات من قادما شينجيانغ في إنتاجه يتم ما كل بداهة يعتبر األخير ألن األمريكي

ذلك                 خالف الوطنية الحكومات تثبت لم ما طبيعيا، شينجيانغ إنتاج بروكسل تعتبر بينما للمستوردين، الجيدة الرعاية .عكس

جونتار،                وغيوم فوغل ميالني الخضر حزب عن الفرنسي الشيوخ مجلس أعضاء مثل األوروبي، البرملان أعضاء يحاول
بلدانهم     في األمريكية النسخة .اعتماد

واشنطن      مع عالقاتها صياغة تعيد بكني

بالده                    عودة إلى دعا ثم زيورخ في يلني جانيت األمريكي االتحادي البنك برئيسة هيه ليو الصيني الوزراء رئيس نائب والتقى
على                  نفسها تصّور التي املتحدة، الواليات مع اقتصادي انفراج تحقيق إلى يسعى أنه وبدا الحرة املشاريع إلى تدريجيا

كذلك           كونها عدم من بالرغم الحّرة، التجارة عن املدافعني أول .أّنها

الكوفيد               جائحة في بالتسبب املتحدة الواليات اتهام بكني تواصل السياسية، الناحية من ذلك، روسيا   ١٩ومع حرب وإشعال
أوكرانيا  .ضد

القادم        السبع الدول مجموعة الجتماع يستعد كيشيدا فوميو

املظلة              .     على يعول وهو السبع الدول مجموعة في األعضاء الدول في بجولة كيشيدا فوميو الياباني الوزراء رئيس قام
قابل                غير والهادئ الهندي املحيطني ومنطقة أوروبا أمن أن ماكرون إيمانويل الفرنسي الرئيس وأخبر األمريكية النووية

الوزراء.                 رئيس مع واتفق سوناك ريشي البريطاني الوزراء رئيس مع للقوات املتبادل الوصول بشأن اتفاقا ووقع للتجزئة
الدفاعية       العالقات تحسني على ميلوني جورجيا .اإليطالي

الصني     ضد االستدعاء تهزم اليابان

هوبكنز       جونز جامعة في خطابه إلقاء ،خالل

اليابان            "      تظل أن للغاية الضروري من أنه على كيشيدا فوميو الياباني الوزراء رئيس شدد املتحدة، للواليات زيارته وخالل
الصني         مع عالقاتنا إدارة في متحدين وأوروبا املتحدة ."والواليات

فولتير   شبكة تحليل

" عام        في بالفعل العاملي النظام تغير ميسان",   ٢٠٢٢لقد تييري بقلم
https://www.voltairenet.org/article218641.html

.            .     : قادمني    يراهم من آخر يكونون ما عادة الثمن يدفعون الذين أولئك مفاجئة لكنها نادرة، التغييرات التاريخ من ثابت إنه
             . في       عقب على رأسا الدولية العالقات انقلبت الغرب، في الثابتة الصورة عكس على األوان فوات بعد إال يدركونهم ال إنهم

.  ٢٠٢٢عام  تركيز              مع وروسيا الصني لصالح وغالبا وفرنسا، املتحدة واململكة املتحدة الواليات حساب على أساسي بشكل ،
البطاقات         توزيع إعادة الغربيون يرى ال أوكرانيا، على .أعينهم
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"    " ميسان   تييري بقلم ، تنهار اإلمبريالية العدالة
https://www.voltairenet.org/article218673.html

على                    املتحدة الواليات هيمنة بقدر ، العالم بقية على الغربية الهيمنة تمر ، الحرب أوقات في وكذلك السلم أوقات في
              . العالم      نظام تأكيد إلى بل العدل، إقامة إلى تسعى ال الدولية املحاكم فإن وهكذا، القانون أدوات خالل من ، حلفائها

             . سياسات    احترام على العالم بقية إجبار على أيضا األوروبي والقانون األمريكي القانون يعمل فيه يطعن من ومعاقبة
    . يتالشى  بدأ النظام هذا وبروكسل .واشنطن

«    « دينوتشي      مانليو بقلم ، أسانج جوليان عنها كشف التي الجرائم
https://www.voltairenet.org/article218655.html

جوليان                  سراح إلطالق بايدن جو بقيادة املتحدة الواليات مع التفاوض على قادرة ألبانيز أنتوني بقيادة أستراليا أن يبدو
.أسانج

التصحيحات

عددنا      • من األولى الطبعات عام          ٢٣في إلى محمد للنبي الكاريكاتورية الرسوم قضية بتأريخ قمنا عام.   ٢٠١٧، في وقعت
٢٠٠٥.

دولية    - 11 أخبار ، فولتير

https://www.voltairenet.org/article218655.html
https://www.voltairenet.org/article218673.html

