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مفاتيح الحرب األوكرانية بين يدي اسرائيل

في حين أن العالم يعيد تنظيم نفسه وفق معظيات الحرب األوكرانية، التي يوليها الغرب أهمية أساسية،
بينما يرى فيها باقي العالم حربا إقليمية، من الممكن أن يؤدي التحول الجاري في دولة اسرائيل إلى قلب

.الطاولة

إذا كانت اسرائيل، بحسب وزير الخارجية األمريكي السابق مايك بومبيو، ذات أهمية بالغة في اإلستراتيجية
العالمية األمريكية، فإن اسرائيللم تعد تحظى بدعم اليهود األمريكيين. إتخذت هذه األخيرة موقفا معاديا

لمشاريع حكومة نتنياهو الجديدة، بينما يقلق حوالي نصف اإلسرائيليين من تحول نحو اإلستبداد الديني في
البالد. ألول مرة في تاريخ البالد، كسر وزير الدفاع السابق موشيه يعلون حاجز العيب عبر مقارنته لما يحدث

.في اسرائيل بفترة نهوض النازية

.لم يعد حلفاء اسرائيل الجدد في الشرق األوسط يعلمون على أي ساق يجب أن يقفوا

من الممكن أن يؤدي اإلنقالب في السياسة الداخلية اإلسرائيلية إلى انقالب في السياسة الخارجية أيضاز
: لن ترسل أية قطعة سالح حتى اللحظة، ما زال بنيامين نتنياهو يحافظ على سياسة سلفه نافتالي بينيت

اسرائيلية إلى خلفة القوميين الشموليين األوكرانيين الذي قتلوا مليون وستمائة ألف يهودي قبيل الحرب
العالمية الثانية وخاللها. إذا أعاد نتنياهو تكوين أكثريته باإلستناد إلى أنصار الواليات المتحرة بدال عن أنصار

تطبيق الهاالخا، فمن الممكن له أن يعود إلى سياسة التحالف مع قتلة اليهود األوكرانيين، التي جسدها
سابقا والده المؤرخ بينزيون نتنياهو. من شأن هكذا تغيير أن يقنع الغربيين بأنه ال يوجد نازيون في أوكرانيا،

.وأن روسيا التي تهددهم



أمريكا

"مجلس األمن القومي األمريكي يعتبر فاغنر "منظمة إجرامية

اعتبر مجلس األمن القومي األمريكي أن فاغنر هي منظمة إجرامية دولية. إدعى المتحدث باسم المجلس أن
.فاغنر تتلقى أسلحة من كوريا الشمالية، وأنها تتنافس مع وزارة الدفاع الروسية

https://www.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/3207644/ukraine-war-us-designates-
russias-wagner-group-transnational-criminal-organisation

إدارة بايدن ضد استهالك الغاز المنزلي

تخلت إدارة بايدن عن مشروع منع استخدام الغاز للطبخ وللتدفئة. بالرغم من ذلك، تعتبر اإلدارة أن هذا المنع
 مدينة كبيرة قد منعت التدفئة بواسطة الغاز، وأن حاكمة نيو85ضروري لمحاربة "اإلحترار المناخي". يبقى أن 
، لن تكون المباني السكنية موصولة بشبكة الغاز2025يورك كايتي هوشول قد أعلنت أنه ومن العام  .

 جيفري زاينتس مديرا قادما لمكتب البيت األبيض

من المتوقع أن يترك رون كالين منصب مدير مكتب البيت األبيض بعد خطاب حالة اإلتحاد القائم، وأن يتولى
جيفري زاينتس المنصب المذكور. يشترك الرجالن في كونهما يهوديين، ويقلقان بالتالي من حكومة نتنياهو

.الجديدة )أنظر فيما بعد أدناه( . في السابق، كان زاينتس منسقا لسياسة جو بايدن ضد الكوفيد

https://www.washingtonpost.com/politics/2023/01/22/jeff-zients-biden-chief-of-staff/

مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية ينصح بفرض العقوبات على المصارف الروسية والصينية

.نشر مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية تقريرا حول كوريا

يشير المركز في التقرير أن بيونغيانغ قد استفادت من التهاء الغرب بجائحة الكوفيد وبالحرب في أوكرانيا لتعيد
إطالق وتطوير برمامج تسلحها النووي. ينصح المركز إدارو بايدن بأن تعاقب المصارف والشركات الروسية

.والصينية التي تعمل مع الجمهورية الشعبية الديموقراطية

https://features.csis.org/north-korea-extended-deterrence/

اليهود األمريكيون يقلقون من حكومة نتنياهو

: "إننا ندعم اإلسرائيليين القلقين من األعضاء المتطرفين في أعلن المجلس اليهودي الديموقراطي األمريكي
الحكومة اإلسرائيلية الحالية. إن تصريحاتهم الطائفية والسياسية تتعارض مع قيمنا المشتركة. إننا نحث اإلتالف

اإلسرائيلي الحاكم على الحفاظ على تلك القيم، بما فيها الدفاع عن الديموقراطية وعن حقوق األقليات، وعلى
الوقوف في جانب عشرات آالف اإلسرائيليين الذين يتظاهرون ضد سياسات الحكومة الجديدة التي ال تتطابق

."مع القيم المذكورة أعاله

https://jewishdems.org/press_release/jewish-dems-express-concern-about-new-israeli-government-
reinforce-shared-values/
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 شخصية إعالمية كبيرة في الواليات المتحدة54جورج سوروس يمول 

نشر مركز األبحاث اإلعالمية الجزء الثاني من دراسته المتعلقة بالنفوذ الذي يتمتع به جورج سوروس في
.أوساط اإلعالم األمريكي

 شخصية إعالمية تتصل ماليا بالملياردير سوروس، بينها مدراء تحرير وكاالت األخبار بلومبرغ54يظهر المركز أن 
.نيوز، أسوشيايتد بريس، ورويترز، باإلضافة إلى صحيفتي واشنطن بوست ونيو يورك تايمز اليوميتين

. مليار دوالر لصالح جمعيات ووسائل إعالم عديدة32أنفق جورج سوروس 

https://www.newsbusters.org/blogs/business/joseph-vazquez/2023/01/17/propaganda-acolytes-54-
soros-tied-figures-linked-major

سيوسع الكونغرس نطاق تحقيقاته حول شبكات التواصل اإلجتماعي لتشمل القنوات التلفزيونية

حجب عمالق اإلتصاالت " أي تي & تي" قناة "نيوزماكس" المحافظة من على شبكة الكابل "دايركتي في"
: "ينوي  نائب جمهوري قد كاتب " أي تي & تي" دعما لنيوزماكس. جاء في الكتاب41الخاصة به. كان 

الكونغرس أن يراقب بشكل معمق الطريقة التي تواطأ ديموقراطيو الغرفة وموظفو المكاتب الفدرالية مه
شركات خاصة في سبيل تحجيم، حظر، وتبديد الحقوق الناتجة عن التعديل األول للدستور )...( لن تتوقف

".هذه التحقيقات على شركات التواصل اإلجتماعي

قذائف يورانيوم أمريكية لمساعدة أوكرانيا

ينظر البنتاغون في إمكانية إمداد أوكرانيا بقذائف يورانيوم. هذه القذائف تغطى باليورانيوم المستنفذ الذي
.ترميه محطات الطاقة النووية، وتتمتع بقدرة اختراق أعلى ضد دروع الدبابات

عندما يتم استخدام هذا النوع من القذائف، تنبعث منها جزيئيات يورانيوم وتلوث المحيط القريب منها.
إستخدمت الواليات المتحدة هذه القذائف بشكل موسع في كوسوفو، في العراق، وحديثا في سوريا. سيجعل

.استخدامها في اوكرانيا مناطق القتال الحالية غير قابلة للسكن في المستقبل

إدارة بايدن في وجه ممارسات شركة جوجل اإلحتكارية

 واليات، قدمت وزارة العدل األمريكية شكوى ضد جوجل\ألفابيت بموجب قانون محاربة8بمساندة من 
.اإلحتكار

 مليار دوالر في الفصل الثالث من54,5تأتي هذه الشكوى في وقت حققت ألفابيت فيه عائدات إعالنية تفوق 
. مستخدم12000، ولكنها أعلنت للتو أنها فصلت 2022سنة 

الهجرة تضغط على الواليات المتحدة

 مليون مهاجر غير شرعي عند الحدود مع2,4، ألقى حرس الحدود األأمريكي القبض على 2022عام 
 مليون140المكسيك. يقدر عدد األمريكيين الالتينيين الذين يودون أن يسكنوا في الواليات المتحدة بحوالي 

.شخص
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معرض التسلح في الس فيغاس

 ألف اختصاصي في التسلح من العالم بأسره للتسوق في "شوت شوو"، المقام في فندق52قدم أكثر من 
 شركة تسلح منتجاتها. المجمع2500"فينيسيان ريسورت" و في "كازينو الس فيغاس", حيث عرضت 

العسكري الصناعي األمريكي هو أول المستفيدين من الحرب في أوكرانيا. زارت بعثة عسكرية من كوريا
.الشمالية المعرض، تحت مراقبة مكثفة من أجهزة مكافحة التجسس األمريكية

الدوالر يبقى أساسي في التبادالت الدولية

بحسب دراسة لمصرف "كريدي سويس" بعنوان "مستقبل النظام المالي"، ما زال الدوالر هو العملة المرجعية
%90% في فترة اإلتحاد السوفياتي(، و80% من اإلحتياطات المالية )بالمقارنة مع 60األساسية، فهو يشكل 

من التبادالت في سوق صرف العمالت. يبقى أن عدد من الدول قد بدأت باستخدام عمالتها المحلية في
.التبادالت عناوة عن الدوالر

https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/csri-
future-of-the-monetary-system.pdf

الرئيس لوال يقيل قائد أركان الجيش البرازيلي

أقال الرئيس الرازيلي لويز إغناسيو دا سيلفا قائد أركان الجيوش، الجنرال خوليو سيزار دي أرودا، الذي كان قد
 ضابط كبير الشتباهه بكونهم قد١٢تسلّم منصبه في نهاية فترة والية الرئيس جايير بولسونارو. أقال لوال أيضًا 

.تواطؤوا مع المتظاهرين الذين احتلوا مبنى البرلمان

بعكس ما كان يخشاه اليسار، ترفّع الجيش عن لعب أي دور سياسي خالل والية بولسونارو. كان الجنرال دي
.أرودا قد رفض أن يوقف المتظاهرين، معتبرًا أن تدّخل الجيش كان ليؤدي إلى نزال دموي

الرئيس لوال يندّد "باإلحتالل" الروسي ألوكرانيا

ندّد الرئيس لوال "بإحتالل" روسيا ألوكرانيا، ليصبح بذلك أول قائدٍ من مجموعة بريكس يتبنّى الرواية الغربية
، بل تجتاح أوكرانيا٢٢٠٢لألحداث، أال وهي أنّ موسكو ال تطبّق قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

بهدف ضّمها. يأتي هذا التحوّل مفاجئًا للغاية، خصوصًا أنّ سلفه جايير بولسونارو كان قد وضع مبدأ برازيٍل
.مُحايدة في الصراع األوكراني

فرنانديز ولوال يبحثان عن إنشاء عملة برازيلية-أرجنتينية مشتركة

في مقالة مشتركة نُشرت بمناسبة قمّة جماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )سيالك( في
بوينوس أيرس، دعا الرئيسان ألبيرتو فيرنانديز )األرجنتين( ولويس إيناسيو دا سيلفا )البرازيل( إلى إنشاء عملة

."مشتركة، اسمها "سور

أُنشئت جماعة سيالك على يد الرئيس الفنزويلي السابق هيوغو تشافيز لتحجيم منظمة الدول األمريكية التي
تهيمن عليها الواليات المتحده. لم يتمكن الرئيس الفنزويلي الحالي نيكوالس مادورو من التوجه إلى قمة

.بوينوس أيرس، بسبب مذكرة توقيفٍ كانت قد سطّرتها بحقّه العدالة األرجنتينية

بعد إنشاء العملة أعاله، من المفترض أن تتبناها األوروغواي والباراغواي، بحيث تصبح عملة مشتركة )وغير
.حصرية( لجنوب القارة )ميركوسور(
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: اإلقتصادان البرازيلي واالرجنتيني مختلفان جدًّا أقل ما يمكن قوله عن هذا المشروع هو أنّه طموح جدًّا .

أوروبا

: أخصّائية اإلنقالبات المملكة المتّحدة

بحسب موقع )ديكالسيفاي يو كي( البريطاني، يُظهر األرشيف البريطاني أنّ المملكة المتّحدة قد ساهمت في
. دولة مختلفة، منذ انتهاء الحرب العالميه الثانيه٢٧ إنقالب على األقل، في ٤٢

https://declassifieduk.org/britains-42-coups-since-1945/

الرئيس ماكرون يستضيف إعالميين كبار بشكلٍ سري

 محرّرين١٠(، إستضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ١بحسب الصحافية إيف رودجر العاملة في )أوروبا 
من )بي إف إم(، )فيغارو(، )إر تي إل(، )فرانس تي في(، )فرانس إنتير(، و)إيكو( ليملي عليهم الخطّ المتوجّب

.تبنّيه في تغطيتهم إلصالحات نظام المعاشات التقاعدي

مظاهرات هائلة ضدّ إصالحات نظام التقاعد الفرنسي

. كانون الثاني في مظاهرات ضدّ مشروع إصالح النظام التقاعدي١٩شارك أكثر من مليون فرنسي يوم 

بحسب مجلس توجيه النظام التقاعدي، ال حاجة طارئة لإلصالح اآلن، بيد أنّ ضرورته أكيدة ومتوجّبة في
المستقبل. بعد أن استبعدت الحكومة حَلّي التمويل الممثّلين بتشجيع الهجرة )للمدى القريب(، وتشجيع اإلنجاب

.)للمدى البعيد(، لم تعد ترى من حلّ سوى رفع سنّ التقاعد

برونو لو مار يحجب حسابات قناة )أر تي فرانس(

حجب وزير المالية الفرنسي برونو لو مار حسابات شركة قناة اإلعالم العام الروسية )الممنوعة( أر تي
.فرانس

.فسّرت إدارة المالية هذه الخطوة بأنّها ناتجة عن فهمها للحزمة التاسعة من عقوبات اإلتحاد األوروبي

 عام على معاهدة اإليليزيه٦٠

 سنة على المصالحة بين البلدين )معاهدة اإليليزيه(. شارك الرئيس٦٠إحتفلت فرنسا وألمانيا سويًا بمرور 
ماكرون والمستشار شولتز في احتفال في السوربون. مثل عادته، بدا المستشار ودودًا، لكنّه اكتفى بالتطرّق

إلى المسائل العامة. إذا كانت المؤسسات تضع اإلطار لنظامٍ تعاونيٍ قويٍ بين فرنسا وألمانيا، فإن افتراق
"الزوجين" يبدو أنه بات حتميا. بعد تخريب الحليف االمريكي الكبير النبوبي نورد ستريم، لم تعد ألمانيا تعوّل

.على شركائها الغربيين، بل تتّجه نحو الصين

فرنسا ستزيد حجم إنفاقها العسكري ليلتقي مع معايير الناتو

٤٠٠أعلن الرئيس ماكرون خالل خطاب تهنئته للجيوش عن زيادة مقدارها الثلث لإلنفاق العسكري، أي حوالي 
مليار في األعوام السبعة القادمة. يتعلّق األمر بتحديث المعدّات ممّا يسمح بزيادة اإلنفاق العسكري ليساوي

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، كما يشترط الناتو٢ .
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إذا كانت الجيوش الفرنسية مبدعة في مجال الحروب ذات وتيرة قتال منخفضة، فإنّها غير مجهّزة لوتيرة قتال
مرتفعة. بحسب لجنة الدفاع في مجلس النواب الفرنسي، لن تصمد الجيوش الفرنسية في حربٍ ذات وتيرة

.قتال مرتفعة ألكثر من يومين

إسبانيا وفرنسا توقّعان على معاهدة صداقة

وقّعت إسبانيا وفرنسا على معاهدة برشلونة التي تتطرّق إلى تعزيز العالقة الثنائية في مجاالت الهجرة،
الدفاع، الطاقة، أو الشباب. لم توقّع مدريد على معاهدة مشابهة إاّل مع لشبونة، بينما سبق لباريس أن قامت

.بذلك مع برلين وروما

تمّ طمر الخالف بين البلدين حول مشروع أنبوب الغاز "ميدكات" لصالح مشروع أنبوب نقل الهايدروجين "إش
. ميد" الذي يصل برشلونة بمرسيليا٢

اليمين اإلسباني يتوّحد في وجه بيدرو سانشيز

تظاهرت األحزاب اليمينية سويّة ضد الحكومة اليسارية تحت شعار "الديموقراطية والدستور إلسبانيا". ندّد
اليمينيون بنيّة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلغاء جرم إثارة الفتنة من أجل اإلعفاء عن القادة الكتلونيّين

المناصرين لإلستقاالل، ومنهم الفارّ من وجه العدالة كارليس بويغديمون. إضافة إلى ذلك، يعارض اليمينيون
مشروع إصالح لطريقة معاقبة الجرائم الجنسية، بحيث أنّه يشدّد عقوبة اإلغتصاب، لكنّه يخفّف عقوبة بقيّة

.الجرائم

ألمانيا ترسل دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا

 إلى أوكرانيا، وبقيام دول أخرى تملك هذا النوع٢في النهاية، سمحت الحكومة األلمانية بإرسال دبابات ليوبارد 
من الدبابات باألمر ذاته. كانت حكومة أوالف شولتز منقسمة على نفسها، بحيث أنّ بعض الوزراء كانوا

.يخشون أن تنظر روسيا إلى هذا التسليح على أنّه دخول في الحرب ضدّها

 التي تملكها مع أو دون إذن٢من جهتها، كانت بولونيا قد قرّرت أن تخالف تعهّداتها وأن ترسل دبابات ليوبارد 
البلد المصنّع، في حال إيجادها لمن يمكنه القيام بذلك أيضًا، وهو فنلندا. من المتوقّع أن تتبع هذه الخطوة كّل

.من إسبانيا، هولّندا، والنروج. أمّا الواليات المتحده، فقد أعلنت عن إرسال دبابات أبرامز

 أشهر، ولكن سيتوجّب على٦ مليون يورو( إلى ١٣ )كلفة القطعة ٢يحتاج التدريب على استخدام دبابات ليوبارد 
.الجيش االوكراني أن يكتفي بشهرين

وبما أنّ الشهية تأتي مع تناول الطعام، طلب الرئيس األوكراني فولوديمير زلنسكي من فرنسا أن تعطيه
. مليون يورو(٧٨طائرات رافال )كلفة القطعة 

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-pledges-sweeping-personnel-changes-allies-jostle-
over-tanks-2023-01-23/?utm_source=Sailthru&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Daily-

Briefing&utm_term=012523

الدنمارك ال تعلم كيف تموّل زيادة إنفاقها العسكري

سحبت رئيسة الحكومة الدنمارك ميتّيه فريديريكسن مشروعها القاضي بالتوقف عن اعتبار رابع يوم جمعة بعد
عيد الفصح )"يوم الصالة الكبير" الذي كان الملك شارل الخامس قد كرّسه في القرن السابع عشر( عطلة

6 - فولتير ، أخبار دولية

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-pledges-sweeping-personnel-changes-allies-jostle-over-tanks-2023-01-23/?utm_source=Sailthru&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Daily-Briefing&utm_term=012523
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-pledges-sweeping-personnel-changes-allies-jostle-over-tanks-2023-01-23/?utm_source=Sailthru&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Daily-Briefing&utm_term=012523
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-pledges-sweeping-personnel-changes-allies-jostle-over-tanks-2023-01-23/?utm_source=Sailthru&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Daily-Briefing&utm_term=012523


رسمية. كانت فريديريكسن تنوي تخصيص عائدات يوم العمل اإلضافي هذا لتمويل زيادة اإلنفاق العسكري
٪ من إجمالي الناتج المحلي، كما يشترط الناتو. جميع النقابات وأحزاب المعارضة رفضت هذا٢ليساوي 

.اإلجراء، دون أي استثناء

لن تنضم السويد إلى الناتو طالما بقيت تركيا مُعاِرضة لذلك

 كانون الثاني، نظّم المحامي الليبرتاري راسموس بالودان مظاهرة أمام سفارة تركيا، حيث أحرق فيها٢١في 
.القرآن كما كان قد أعلن أنه سيفعل

كان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم قد أعلن مسبقًا أنّ منع تظاهرة، حتى إذا أُحرق فيها القرآن،
.سيكون "غير الئق أبدا"، بينما استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويدي

من الواضح أن هؤالء الذين تسبّبوا بهذا العمل المشين أمام سفارتنا ال يحقّ لهم توقّع أيّ إحسان من قبلنا"
.فيما يتعلّق بطلب انتسابهم إلى الناتو". هكذا كان جواب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في خطاب متلفز

إضافة إلى ذلك، دعت جامعة األزهر، وهي مرجع المسلمين السّنّة، إلى "مقاطعة جميع المنتجات السويدية
."والهولّندية

لن تنتسب فنلندا إلى الناتو طالما أنّ السويد لن تتمكّن من ذلك أيضا

ردًّا على تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول الرفض التركي النضمام السويد إلى الناتو، حاول
.وزير الخارجية السويدي بيكّا هافيستو أن يفصل مسألة طلب انضمام فنلندا للحلف عن مسألة طلب السويد

ولكن، بعد تدخّل من وزير الخارجية السويدي ومن األمين العام لحلف الناتو، تراجع هافيستو عن الفكرة.
. أيار القادم توزيع األوراق١٤بحسب هذا األخير، من الممكن أن تعيد اإلنتخابات الرئاسية التركية في 

المجر توسّع نطاق حربها األيديولوجية

ينظّم كولّيجيوم ماتياس كورفينوس مؤتمرًا دوليًا حول "مستقبل إنتاج الكتب". تحاول حكومة المجر بقيادة
فيكتور أوربان أن تستغلّ المناسبة لتوسيع شبكة معارفها. تظهر في الئحة المتحدّثين أسامي رود دريهر

.)أميريكان كونسيرفاتيف(، جان سيباستيان فيرجو )أتالنتيكو( ويائير نتنياهو )ابن بنيامين(

األغلبية الساحقة من شركات مجموعة الدول السبع بقيت في روسيا

أظهرت دراسة للبروفسّورين سايمون إيفينيت )من جامعة سانت غال( ونيكولو بيساني )من المعهد الدولي
٪ من الشركات الغربية تركت روسيا" أنّ فقط حوالي٩لتطوير إدارة األعمال في لوزان( بعنوان "أقل من 

٪ من شركات اإلتحاد األوروبي ومجموعة الدول السبع قد تركت روسيا منذ أن بدأت العملية العسكرية٨.٥
.الخاصة في أوكرانيا

https://ssrn.com/abstract=4322502

 اإلتحاد األوروبي محروج من تصويت البرلمان األوروبي ضد الحرس الثوري

يتردّد مجلس اإلتحاد األوروبي في اعتبار الحرس الثوري اإليراني "منظمة إرهابية" كما يطلبه منه البرلمان
: بما أنّ الحرس الثوري هو أحد جيوش الجمهورية األوروبي. لم يفكّر أي أحد في عواقب هكذا إجراء

اإلسالمية، هل يعني ذلك أن الدولة اإليرانية هي منظمة إرهابية؟
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خصوصًا بالنظر إلى أن قائد الحرس الثوري، الجنرال حسين سالمي، كان قد أعلن أمام المجلس أنّ هكذا
قرار، إذا ما اتُّخذ، فإنّ الحرس الثوري سيعتبر جيوش اإلتحاد األوروبي المتواجدة في الشرق األوسط على

أنّها "إرهابية". وبما أن جوسيب بوريل يعي حجم الخطر الذي يحدّق في وجه الجنود األعضاء في بعثات
.منظمة األمم المتحدة أو حرّاس السفارات، إعتبر )أي بوريل( أنّ األمر يحتاج إلى قرار قضائي

إتخذت طهران عقوبات بحقّ عدد من البرلمانيين والمسؤولين العسكريين األوروبيين، باإلضافة إلى اللوبيّ
الفرنسي برنارد هنري ليفي، وضدّ معاوني المجلّة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو، التي نشرت حديثًا رسومًا

.كاريكاتورية مسيئة للقادة الدينيين اإليرانيين

دولتان أوروبيتان تتجهان نحو قطع العالقات الدبلوماسية مع روسيا

في خطوة جديدة نحو قطع العالقات معه روسيا، أكدت وزارة الخارجية اإلستونية أخبر طرد السفير الروسي،
 شباط كحد أقصى. قطع7مما دفع بنظيرتها الروسية إلى أمر السفير اإلستوني بالخروج من البالد قبل 

العالقات الدبلوماسية- بما يشمل من طرد السفراء وإغالق السفارات- شكون عادة الخطوة األخيرة قبل
.الدخول في الحرب

في حالتنا الراهنة، تأتي هذه الخطوة لتختم سياقها الذي بدأ بطرد دبلوماسيين روس من إستونيا لكي
 عامل(، وهي خطوة كانت في الواقع قد جاءت ردا على15 دبلوماسيين و 8"يتوازى" حجم السفارتين )

التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. بعد ذلك، كانت روسيا قد طردت دبلوماسيين إستونيين من قنصليتي
.سانت بيترسبرغ وبيسكوف، وذلك "ردا" على إجراءات الطرد التي طالتها

 يورو للعموم، بعد2، بدأ مصرف إستونيا المركزي بإصدار قطعة نقود تذكارية بقيمة 2022في كانون األول 
أن كانت قد صكتها في تموز وأخذت موافقة المصرف المركزي األوروبي. على ظهر هذه القطعة التي تخلد

، أعلن "القومي الشمولي" ستيبان1941 حزيران 30: بالفعل، في  ذكرى أوكرانيا المستقلة كُتب شعار نازي
.بنديرا استقالل أوكرانيا بتأييد من النازيين

 مليون يورو. تضمنت113 كانون الثاني، أعلنت تالين عن إرسال مساعدات عسكرية ألوكرانيا بقيمة 23في 
 مم،122 من عيار 30 مم"، باإلضافة إلى مدافع د-155 ذات عيار 70هذه المساعدات "جميع مدافع إف-إش 

2مع ذخائر لها، وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات من طراز كارل غوستاف م  .

 كانون الثاني، تنظر إستونيا في إمكانية توسيع "منطقتها البحرية الخالصة" عبر إنشاء "منطقة بحرية9منذ 
محاذية" حيث يمكن لقوات خفر السواحل اإلستونية أن تعترض أي سفينة. نظرا لضيق بحر البلطيق، وخالفا
.للقانون الدولي، ستتمكن تالين بذلك حجب الخول إلى والخروج من مرفأ سانت بيترسبرغ، ثاني مدن روسيا

، حاول اإلتحاد السوفياتي أن يتفق مع فنلندا على وسيلة تمكنه من حماية لنينغراد )سانت بيترسبرغ1939عام 
الحالية( انطالقا من جزر خليج فنلندا، ضد اجتياح نازي، لكن الفنلنديين لم يتفهموا قلق السوفيات. أمام الخطر
المحدق ومع عدم إيجاد حل آخر، اجتاح اإلتحاد السوفياتي جزءا من الساحل الفنلندي )"حرب الشتاء"(، مما
.أعطى الغربيين الحجة الالزمة لطرد السوفيات من عصبة األمم )و هي سلف منظمة األمم المتحدة الحالية(

.في خطوة مشابهة، أعلنت ليتوانيا أنها طردت السفير الروسي
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لم تعد صربيا راغبة في اإلنضمام إلى اإلتحاد األوروبي

أعلن الرئيس الصربي ألكساندار فوسيتش في منتدى دافوس أنه، نظرا لتوتر العالقات مع كوسوفو ورفض
.اإلتحاد األوروبي التدخل لحلها، لم تعد صربيا متحمسة كما كانت سابقا لفكرة اإلنستاب إلى اإلتحاد األوروبي

بالنسبة للرئيس زلنسكي، فالديمير بوتين ميت

في مداخلة له أمام منتدى دافوس، تطرأ الرئيس زلنسكي إلى إحتمال أن يكون نظيره الروسي فالديمير
.بوتين قد سبق أن مات

إيميسه فايك، محتالة من الدرجة األولى... ومتحدثة باسم الفيلق األجنبي في أوكرانيا

بحسب صحيفة دايلي مايل البريطانية، فإن األوسترالية صاحبة األصول المجرية إيميسه فايك تبتز الجنرال
.أندريه أوردينوفيتش )"زويس"(، وهو القائم بأعمال أوكرانيا لدى الناتو

4في السابق، فرت فايك من أوستراليا بعد أن حاولت أن تحتال على أحد البرامج التلفزيونية بمبلغ قدره أكثر 
.2022مليون دوالر. لجأت فايك إلى البرتغال، حيث اتهمت مجددا باإلحتيال، ثم تطوعت في أوكرانيا في آذار 

.أما اليوم فهي متهمة باختالس كمية من األدوية تبلغ قيمتها عدة ماليين من الدوالرات

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11597151/The-Block-conwoman-Emese-Fajk-tape-
blackmailing-Ukraine-general.html

أوكرانيا تخزن أسلحة في محطات الطاقة النووية

بحسب قائد اإلستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، تقوم أوكرانيا بتخزين أسلحة غربية ثقيلة في
.محيط محطات الطاقة النووية. في حال انفجارها، ستتسبب بحادثة نووية تُحمل القوات الروسية مسؤوليتها

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846701868.html

قائد المخابرات العسكرية األوكرانية يتهم جهاز األمن األوكراني )إس بي يو( باغتيال بطل

في حوار مع )راديو فري يوروب(، أكد الجنرال كيريلو بودانوف، وهو مدير وكالة اإلستخبارات العسكرية
، قُتل كيرييف أمام أعين الجميع2022 آذار 6األوكرانية، أن المصرفي دنيس كيرييف كان عميالً لوكالته. في 

على يد جهاز األمن األوكراني، عند عودته من بيالروسيا، حيث كان يشارك في بعثة بالده خالل مفاوضات
.السالم. كان كيرييف قد اتُهم بالتعاون مع روسيا لتجرؤه على ذكر التاريخ المشترك بين البلدين

https://www.rferl.org/a/ukraine-sbu-responsible-killing-banker-russian-intelligence/32235780.html?
utm_source=substack&utm_medium=email

تعديالت شاملة في الحكومة األوكرانية

 كانون الثاني عن21في البداية، تم تكذيب ما كشفه اإلعالمي يوري نيكولوف )صحيفة ناشي غروشي( في 
رفع وزارة الدفاع األوكرانية أسعار بعض المنتوجات الغذائية المخصصة للجنود بشكل اصطناعي. ولكن

.الفضيحة أدت إلى عملية محاربة فساد واسعة

 كانون الثاني، أعلن الرئيس زلنسكي أن السفر أصبح ممنوعا على المسؤولين الرسميين، إال في فيما23في 
.يتعلق بمسائل حكومية
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قرار زلنسكي كان يشير إلى حالة نائب المدعي العام ألكسيه سيمونينكو، الذي ذهب ليقضي عطلته في
اسبانيا، مخالفا بذلك القانون الذي يمنع كل رجل في سن الخدمة العسكرية من ترك البالد. إستقال

.سيمونينكو فورًا

14إنهالت بعد ذلك اإلستقاالت، التي بلغ عددها  .

: فالنتين رزنيتشينكو )دنيبروبتروفسك(؛ ألكساندر ستاروخ )زابوروجيا(؛ دميترو خمس حاكمين فيدراليين
جيفتسكي )سومي(؛ ياروسالف يانوشيفيتش )خيرسون(؛ وألكسي كولييبا )كييف(؛

أربعة نواب وزراء، منهم فياشسالف شابوفالوف )وزارة دفاع( وفازيلي لوزينسكي )وزارة البنى التحتية(؛

.باإلضافة إلى مسؤولين عن وكالتين حكوميتين ونائب مدير اإلدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو

كان الفساد واحد من مصائب أوكرانيا في فترة السلم، وكان موضوع تقرير لديوان المحاسبة األوروبي، في
2021 تموز 20 .

، انتصر فولوديمير زلنسكي في اإلنتخابات الرئاسية ضد بيترو بوروشينكو، بنائ على برنامجه2019في 
.المتمحور حول محاربة الفساد. بيد أن اسم زلنسكي نفسه كان بارزا في فضيحة وثائق باندورا

حميع اإلستقاالت الحالية تقدم على أنها مسائلفساد، ولكن بعضها كان قد أُعلن عنه قبل مقالة يوري نيكولوف،
وهي تعود على األرجح إلى الصراعات الداخلية التي أدت في األسبوع الماضي إلى استقالة مستشار زلنسكي

.اإلعالمي صاحب الشعبية الكبيرة، ألكسي أريستوفيتش

https://zn.ua/ukr/economic-security/tilovi-patsjuki-minoboroni-pid-chas-vijni-piljajut-na-
kharchakh-dlja-zsu-bilshe-nizh-za-mirnoho-zhittja.html

https://www.president.gov.ua/en/videos/yizditi-za-kordon-iz-nederzhavnoyu-metoyu-posadovcyam-
bilshe-4081

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_23/SR_fight-against-grand-corruption-in-
Ukraine_FR.pdf

https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/

روسيا تحصن أهم المباني الرسمية في موسكو

في وجه احتمال إرسال الواليات المتحدة إلى أوكرانيا أسلحة قادرة على مهاجمة شبه جزيرة القرم، قررت
 كم بين العاصمة الروسية840روسيا أن تنشر أنظمة دفاع جوي في موسكو. بالفعل، ال يوجد أكثر من 

والحدود األوكرانية. من الممكن إذا لهذه األسلحة أال تستهدف القرم فحسب، بل أن تطال موسكو. تم نشر
.أنظمة بانتسير على سطوح عدة مبان رسمية، منها الكرملين ووزارة الدفاع

https://www.letemps.ch/monde/systemes-antimissiles-apparaissent-toits-moscou

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تعلن اختصاصها في وجه روسيا

في حين أن روسيا اإلتحادية قد انسحبت من المجلس األوروبي ومن محكمته- المحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان- ، أعلنت هذه األخيرة اختصاصها للنظر والحكم في اختراقات روسية لحقوق اإلنسان )قضية سفاتوفا

.وآخرين ضد روسيا(
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.يفتح هذا القرار الباب أمام إدانات غيابية بحق روسيا بناءً على طلبات فرقاء أوكرانيين

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:

فريقياأ

المصالح األمريكية في ليبيا

بعد زيارات مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز وقائد أفريكوم الجنرال جون دي المونتاني، يبدو أن
الضغط األمريكي يهدف إلى تحقيق االستقرار في حقول النفط وتهيئة الظروف النسحاب الشركة العسكرية

.الروسية الخاصة فاغنر

اجتماع جزئي لجامعة الدول العربية في طرابلس

عقد اجتماع لوزراء خارجية جامعة الدول العربية في طرابلس. ولم تشارك سوى تونس والجزائر والسودان
وجزر القمر وعمان وقطر. وقاطعت السعودية ومصر واإلمارات العربية المتحدة هذه الخطوة غير معترفين

بحكومة طرابلس. وأعربت وزيرة خارجية حكومة طرابلس، نجالء المنقوش، عن أسفها لعدم اكتمال النصاب
.القانوني للجامعة

اعتقال زعيم إسالمي تونسي

اعتقل سيف الدين مخلوف، زعيم حزب الكرامة اإلسالمي، خالل احتجاج في مطار تونس. وهو متهم بإهانة
.ضباط الشرطة

، حل الرئيس العلماني قيس سعيد البرلمان الذي يهيمن عليه اإلسالميون.2021 يوليو 25في يوم الجمهورية، 
في الوقت نفسه، أقال حكومته. ومنذ ذلك الحين، حاول الرئيس محاربة اإلسالميين والفساد المستشري، مما

.يجبره على نوع من اإلستبداد

المساعدات غير الكافية التي يقدمها اإلخوان الليبيون لتونس

أرسلت الحكومة الليبية في طرابلس مساعدات إنسانية إلى تونس. مساهمة اإلخوان المسلمين هي الغذاء
حصرا. فهو ال يلبي على اإلطالق احتياجات تونس، التي طلبت أن تكون قادرة على إرسال العمال. استراتيجية

اإلخوان بسيطة. إنها تتوافق مع الطريقة التي أسقطوا بها الرئيس زين العابدين بن علي بمساعدة وكالة
: إطعام الناس دون حل مشاكلهم المخابرات المركزية .

البرلمان المغربي ضد البرلمان األوروبي وفرنسا

رد البرلمان المغربي بقوة على اعتماد البرلمان األوروبي قرارا بعنوان "وضع الصحفيين في المغرب، وخاصة
"حالة عمر راضي

ومزاعم بأن السلطات المغربية رشت أعضاء البرلمان األوروبي. وخالل المناقشات، ندد المشرعون المغاربة
."بدور فرنسا، "البلد الذي كان يعتقد أنه صديق وشريك آمن، لكن رائحة الغاز جعلت الناس يفقدون عقولهم

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0014_FR.html
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المغرب ينفي رغبته في استضافة قاعدة عسكرية أمريكية

نفت الحكومة المغربية التفاوض على إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية. ومع ذلك، فإن كل شيء يشير إلى أن
.االتصاالت في هذا االتجاه قد حدثت وأن المسألة كانت ستؤجل إلى حين تقييم موقف الكونغرس األمريكي

لدى الواليات المتحدة بالفعل قاعدة رئيسية في الروتا، إسبانيا، ليست بعيدة عن المغرب. لكن يجب عليهم
.يتمركزوا في المغرب قبل اندالع الحرب التي خططوا لها في منطقة الساحل

بوركينا فاسو تنهي تعاونها العسكري مع فرنسا

على غرار مالي، طلبت حكومة الكابتن إبراهيم تراوري االنتقالية في بوركينا فاسو من فرنسا سحب قواتها من
.بالدها في غضون شهر

االنفصاليون في الكاميرون

اشتبك الرعاة النيجيريون مع االنفصاليين الكاميرونيين الذين طالبوهم بدفع ضريبة ثورية. ولقي ستة أشخاص
.حتفهم وفر اآلالف. أرسلت حكومة ياوندي قوات إلى المنطقة

الغابون قلقة بشأن القاعدة العسكرية األمريكية القادمة في غينيا االستوائية

.حرمت غابون من حقها في التصويت في األمم المتحدة لعدم دفعها مستحقاتها السنوية

زار الرئيس الغابوني علي بونغو غينيا االستوائية برفقة وفد. واحتج لدى نظيره تيودورو أوبيانغ نغويما
.مباسوغو على اإلنشاء المرتقب لقاعدة عسكرية إسبانية على الحدود بين البلدين

توفي وزير الخارجية الغابوني مايكل موسى أدامو فجأة بسبب "نوبة قلبية" بعد عودته من غينيا االستوائية
.بينما كان في طريقه للمشاركة في مجلس الوزراء

إريتريا تنسحب من إثيوبيا

في أعقاب اتفاق وقف إطالق النار في نوفمبر/تشرين الثاني، انسحبت القوات اإلريترية، التي كانت تدعم
.القوات اإلثيوبية ضد متمردي تيغراي، من البالد

.كان متمردو تيغراي مدعومين من الواليات المتحدة. قبلوا وقف إطالق النار، لكنهم طالبوا بانسحاب اإلريتريين

https://www.msn.com/en-xl/news/other/eritrean-troops-seen-leaving-towns-in-ethiopias-tigray/ar-
AA16CeQx?li=BBKxOg5

محاكمة االستثمار البريطاني في النيجر

وتتهم إدارة الرئيس محمد بخاري شركة )بروسيس آند إندستريال ديفلوبمنتس( المحدودة برشوة كبار
 مليار دوالر حكم عليها بها6.6المسؤولين والمحامين للحصول على حكم تحكيم لصالحها. لذلك ترفض دفع 

 مليار دوالر من الفوائد التي استمرت منذ ذلك الحين. تم رفع القضية في لندن لمدة شهر2.5 و2017في عام 
.واحد

تعتزم إدارة بوهاري إثبات أن بناء مصنع لمعالجة الغاز يجب على نيجيريا تزويده مجانا بالغاز الطبيعي لمدة
 عاما كان مجرد شرك. قامت )بي & أي دي( برشوة المدير القانوني لوزارة الموارد البترولية لتصل قيمتها20
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 دوالر لدعم عملية االحتيال. ثم انقلبت )بي & أي دي( ضد الدولة النيجيرية المتهمة بعدم احترام100000إلى 
.التزاماتها وحصلت على التحكيم لصالحها عن طريق رشوة المحامين الذين يمثلون البالد

منذ هذه الحالة، توفي الرئيس التنفيذي لشركة )بي& أي دي( وتم شراء ديون شركته من قبل ليسمور كابيتال
.و في أر كابيتال اللتين تطالبان بالجائزة

المذابح في جمهورية الكونغو الديمقراطية

 ضحية، من بينهم ستة أطفال، من مقبرة جماعية في قرية نيامامبا42واستخرجت قوات األمم المتحدة 
)إيتوري(، بينما عثرت على جثث سبعة رجال آخرين في قرية أخرى هي مبوغي. ويعتقد أن هذه المذابح

.األخيرة تعزى إلى مجموعة من جماعة الهيما العرقية

وفاة أكثر من معارض للرئيس كاغامي

توفي الصحفي جون ويليامز نتوالي، محرر صحيفة ذي كرونيكلز، في حادث سيارة غريب. كان نتوالي ينتقد
.بشكل خاص حكومة بول كاغامي

.يشتهر الرئيس كاغامي بالقضاء على خصومه من خالل اختالق اغتياالتهم

المناورات البحرية بين الصين وروسيا وجنوب أفريقيا

ستشارك جنوب إفريقيا في المناورات البحرية الصينية الروسية في فبراير. سترسل روسيا فرقاطتها األدميرال
.غورشكوف ، مسلحة بصواريخ الزركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت

استقبلت بريتوريا وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف. تدعي جنوب إفريقيا أنها محايدة في الصراع
."األوكراني. إنها تجري مناورات عسكرية مع بلد، ليس حليفا، بل "صديقا

وسافر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إلى بريتوريا للقاء نظيره ناليدي باندور. لم يخرج شيء من
هذه المحادثات، لكن جنوب إفريقيا تتولى رئاسة بريكس في وقت تبتعد فيه البرازيل عن روسيا والصين ويريد

شركاء جدد )الجزائر وإيران واألرجنتين وتركيا والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة(
.االنضمام إلى المنظمة

https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-government-south-africa-
e9ae753c82502dbcf0cffd48be97de02

آسيا

بنيامين نتنياهو ينحني للمحكمة العليا ويعد إصالحه

عزل بنيامين نتنياهو نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير الصحة والداخلية، أرييه درعي، من منصبه بناء على
.توصية من المحكمة العليا بعد قضايا فساد مختلفة

بعد ذلك، ذهب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه ورئيس الكنيست أمير أوحانا إلى غرفة في
.حزب "شاس"، حزب أرييه درعي، للتنديد ب “الغطرسة" و"الشعور بالتفوق" في المحكمة العليا
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النائب العام اإلسرائيلي ضد استمرار عمل رئيس الوزراء

يتشاور المدعي العام اإلسرائيلي، غالي باهاراف-ميارا، حول ما إذا كان االتفاق القضائي الذي وقعه رئيس
.الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو قبل ثالث سنوات يسمح له بالقيام بواجباته أم ال

وينص االتفاق، الذي سمح لنتنياهو بالبقاء رئيسا للوزراء في ذلك الوقت على الرغم من الدعاوى القضائية
المرفوعة ضده، إنه لن يكون قادرا على إجراء تعيينات قضائية أو المشاركة في قضايا تشريعية يمكن أن تؤثر

على محاكماته الجارية. ولكن في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو محاكمة بتهمة االحتيال والرشوة وخيانة
األمانة في المحكمة المركزية في القدس، تضغط حكومته من خالل تشريع شامل للمراجعة القضائية يتضمن

.قوانين يمكن أن تؤثر على وضعه القانوني

إصالح قانون اإلعالم اإلسرائيلي

يخطط وزير االتصاالت شلومو كارهي إلصالح تنظيمي العالم السمعي البصري. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي
سن تشريع يحظر نشر المواد المكتوبة أو السمعية أو البصرية التي تنتهك الخصوصية. ومع ذلك، فإن جميع
الوثائق تقريبا التي تكشف عن شؤون الدولة تتضمن مقاطع تتعلق بالحياة الخاصة لمؤلفيها. في الماضي،

حاول بنيامين نتنياهو إسكات الصحافة من خالل تغيير قانون التشهير. لم ينجح. وفقا للمهنيين، استولى الخوف
.اليوم على الصحفيين اإلسرائيليين الذين ينخرطون بشكل متزايد في الرقابة الذاتية

احتجاج في إسرائيل ضد خطط رئيس الوزراء اإلصالحية

.خطة نتنياهو إلصالح العدالة هي في أربع مراحل، تم تقديم أولها للجمهور

( التشريع بشأن بند تجاوز من شأنه أن يسمح للكنيست بتمرير تشريع ألغته المحكمة العليا مرة1ويشمل ذلك )
( تعزيز سلطة االئتالف الحكومي في لجنة3( إلغاء معيار معقولية القرارات القضائية؛ )2ثانية بأغلبية بسيطة. )

( إضعاف وضع المستشارين القانونيين داخل اإلدارات4التعيينات القضائية. و ) .

ومن شأن المرحلة الثانية أن تجعل القانون األساسي لكرامة اإلنسان وحرياته مجرد نص ال قيمة له أكثر من
.أي قانون آخر. لذلك يمكن استبداله بسهولة

.وستحد المرحلة الثالثة من الحق في االستئناف أمام المحكمة العليا

وستقسم المرحلة الرابعة السلطات الحالية للمدعي العام. ومن الدرجة الثانية، وهي "رئيس المدعين
.العامين"، السلطة الوحيدة القادرة على تقديم السياسيين إلى العدالة

 يناير/كانون21 ألف شخص، بمن فيهم وزيرا الدفاع السابقان بيني غانتس وموشيه يعالون، في 130تظاهر 
الثاني في القدس وبئر السبع وحيفا وتل أبيب احتجاجا على المرحلة األولى من خطة الحكومة إلصالح

.القضاء

: "لقد دفع الشعب اليهودي ثمنا وقارن الجنرال يعالون بين حكومة نتنياهو الحالية والنظام النازي، وقال
باهظا لحقيقة أنه في االنتخابات الديمقراطية في ألمانيا، وصلت حكومة إلى السلطة قضت على الديمقراطية،

."وأول شيء ألغته هو المبدأ الديمقراطي األساسي الستقالل القضاء

البنتاغون يدعم الجيش اإلسرائيلي، ولكن ليس خطة قصف إيران
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حقيقة أن الواليات المتحدة تغرق بفرح في ترسانتها في إسرائيل لتسليح أوكرانيا يتم تفسيرها في تل أبيب
: أوكرانيا أوال، إسرائيل الحقا. ال تملك حكومة نتنياهو ورقة أمريكية لمهاجمة إيران. وفقا ألولويات واشنطن

.مثل هذه المبادرة ستكون خطيرة للغاية في حالة مخزونات األسلحة األمريكية

زار المستشار األمني للرئيس بايدن، جيك سوليفان، إسرائيل وفلسطين. والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
والرئيس محمود عباس. في إسرائيل، تناولت المحادثات هجوما محتمال من قبل إيران وخطط الحكومة

.لفلسطين

 جندي إسرائيلي مناورات عسكرية مهمة1100 عسكري أمريكي مع 6400 يناير، أطلق 21ومع ذلك، في 
(، في البحر األبيض المتوسط23للغاية، )جونيبر أوك  .

مايك بومبيو يندد ببنيامين نتنياهو

: القتال من أجل أمريكا التي أحبها"، كتب وزير الخارجية األمريكي في كتابه الجديد "ال تعطي شبرا واحدا
السابق مايك بومبيو أن العالقات بين واشنطن والقدس )العاصمة اإلسرائيلية المعترف بها من قبل الواليات
المتحدة( ذات أهمية قصوى، ولكنها أكثر هشاشة من عالقات لندن مع تل أبيب )العاصمة المعترف بها من

.قبل المملكة المتحدة(

كما ذكرت تقارير أن بنيامين نتنياهو سرب عمدا وعدا غير موجود بدفع معاهدة دفاع رسمية بين الواليات
.المتحدة وإسرائيل ألسباب سياسية

جمع التبرعات في الواليات المتحدة للمتطرفين اإلسرائيليين

تنظم منظمة إسرائيلية متطرفة، شلوم أسيريش، حمالت كبيرة لجمع التبرعات في الواليات المتحدة. تم
إنشاؤه من قبل السيد شاناميل دورفمان، أحد المساعدين الرئيسيين لوزير األمن القومي إيتمار بن غفير.
رسميا يتم استخدام هذه األموال لدعم اإلسرائيليين المسجونين بتهمة القتل العنصري وقاتل رئيس وزراء

.حزب العمل إسحاق رابين

https://apnews.com/article/israel-government-only-on-ap-yitzhak-rabin-crime-
c4841ab75e6c5679081b4ca48ac446a6

’األردن قلق من الموقف اإلسرائيلي تجاه ’المقدسات الشريفة

منعت الشرطة اإلسرائيلية السفير األردني لدى إسرائيل من دخول المسجد األقصى. من الناحية القانونية،
.يتحمل األردن مسؤولية "األضرحة الشريفة" )أي الجزء اإلسالمي من الحرم القدسي(

 يناير. وأكد للملك عبد هللا23قام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة سريعة إلى األردن في 
."الثاني أن بالده لن تشكك في وضع "األضرحة النبيلة

ومع ذلك، قال وزير األمن القومي اإلسرائيلي إيتمار بن غفير بعد االجتماع إنه مع كل االحترام الواجب للملك
.عبد هللا، ليس لديه نية لتغيير سياسته وسيواصل زياراته إلى جبل الهيكل / األضرحة النبيلة

مؤتمرات قمة حول مصر واألردن
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عقدت قمة ثالثية في القاهرة مع الرئيسين المصري والفلسطيني والعاهل األردني. تبعه على الفور آخر في
أبو ظبي، مرة أخرى مع الرئيس المصري وملك األردن، ولكن أيضا مع رؤساء دول اإلمارات العربية المتحدة

.والبحرين وقطر وعمان

ويبدو أن هذه القمم تدور حول مخاوف مصر واألردن من خطط الحكومة اإلسرائيلية. ويتكهن المراقبون
بتفسير أسباب غياب السعودية والكويت عن االجتماع الثاني. وفيما يتعلق باحتياجات مصر من السيولة، يبدو

.أن الدولتين الخليجيتين تطالبان اآلن بمقايضة أي مساعدات اقتصادية
https://www.raialyoum.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%ba

%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d9%86-
%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%86%d8%b8%d9%8a

%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a/

فرنسا تعد قمة لمرشحها في لبنان

من أجل فتح الطريق أمام الوضع السياسي اللبناني وانتخاب مرشح للرئاسة مقبول لديها، تخطط فرنسا
لتنظيم قمة في باريس مع األحزاب اللبنانية الرئيسية ودول ثالثة. وتحرص باريس على إشراك السعودية

.وتحاول إشراك حليفتها المصرية للتأثير على موقفها

 تشرين األول/أكتوبر، وال يمكن لحكومته سوى31لم يكن رئيس في لبنان منذ نهاية والية ميشال عون في 
.تسريع الشؤون الجارية

مساعدات إيران لسوريا

زار وزير الخارجية اإليراني أمير عبد اللهيان دمشق للتحضير لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي. وبهذه المناسبة، تم
.تجديد االتفاقيات االقتصادية بين البلدين

روسيا تحاول حل المشكلة الكردية في سوريا

تقوم روسيا بالتجنيد بين القبائل العربية في شمال سوريا لتحقيق االستقرار في المنطقة في مواجهة الواليات
المتحدة. وفي الوقت نفسه، نظم مركز المصالحة الروسي اجتماعا مع السلطات الكردية في كوباني/عين

.عرب، بهدف ضمان حمايتهم بمجرد توقيع االتفاق مع تركيا

تنافس خطير بين أكراد العراق

تحول التنافس بين عشائر بارزاني )الحزب الديمقراطي الكردستاني الموالي إلسرائيل( وطالباني )االتحاد
الوطني الكردستاني، الموالي للصين( إلى استنكار متبادل. المرارة المتراكمة منذ التدخل األمريكي على وشك

.االنفجار. ويحذر جميع المراقبين من مواجهة مسلحة

رئيس الوزراء العراقي ينحرف إلى الجانب األمريكي

فاجأ رئيس الوزراء العراقي محمد شيا السوداني أنصاره باتخاذ موقف مفاجئ لوجود القوات األمريكية في
."البالد ووصف الخليج بأنه "عربي" ولم يعد "فارسيا

تعتمد الواليات المتحدة على حكومتها لممارسة ضغط قوي للغاية على البنوك العراقية، وخاصة الشيعية،
لوقف جميع تحويالت الدوالر إلى إيران وسوريا ولبنان. ونتيجة لذلك، بدأت حركة تظهر بين األحزاب الشيعية
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ضد رئيس الوزراء محمد شيا السوداني. هذا األخير، الذي أقال للتو محافظ بنك العراق، سيزور واشنطن
.قريبا

السعودية تتوقع لفتات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على تويتر إن "التطبيع الحقيقي ]مع إسرائيل[ واالستقرار
."الحقيقي لن يأتيا إال بمنح الفلسطينيين األمل والكرامة، األمر الذي يتطلب منحهم دولة

كوكبة األقمار الصناعية اإليرانية

."بدأت إيران إطالق كوكبة األقمار الصناعية "الجنرال سليماني

ناريندرا مودي يلحق بماضيه

أعلنت الهند أنها تحظر بث الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( عبر اإلنترنت
. لقد تجاهل مذابح2002حول موقف ناريندرا مودي، حاكم والية غوجارات آنذاك، خالل أعمال الشغب عام 

.المسلمين

https://www.reuters.com/world/india/india-blocks-bbc-documentary-pm-modi-airing-india-2023-
01-22/

الفلبين تريد التوافق مع الصين

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور على شاشة التلفزيون إنه يستعد إلجراء مفاوضات مع الصين،
.على مستوى وزراء الخارجية، لتسوية النزاع اإلقليمي

الترويج الصعب لكوريا الجنوبية

 مليار دوالر ،30زار الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اإلمارات العربية المتحدة حيث وقع عقودا بقيمة 
.ثم حضر منتدى دافوس للترويج لبالده

."واتسمت زيارته إلى الشرق األوسط بجدل ال داعي له حول دور إيران "التهديدي

الصين في القطب الجنوبي

تعتزم الصين أن تصبح قوة قطبية رائدة. إذا كانت موجودة بشكل طبيعي في القطب الشمالي لفترة طويلة،
.فهي تشارك اآلن في القطب الجنوبي حيث لديها بالفعل أربع محطات علمية

ويخشى البنتاغون من إمكانية استخدام هذه المنشآت ألغراض عسكرية، بما في ذلك زيادة قوة الجيش
.الصيني لتدمير األقمار الصناعية

رئيس مجلس النواب األمريكي في تايوان

.وأعلن رئيس مجلس النواب األمريكي كيفن ماك كارثي أنه سيزور تايوان في وقت الحق من هذا العام

.تسببت زيارة سلفه، نانسي بيلوسي، في توترات قوية بين واشنطن وبكين لم تتبدد
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أوقيانيا

جاسيندا أرديرن تتخلى عن السعي وراء استمرار حكمها

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أنها لن تترشح إلعادة انتخابها وبالتالي ستكمل فترة واليتها
. فبراير. وعين حزب العمال وزير التعليم والشرطة والخدمات العامة كريس هيبكنز خلفا له7في 

، ألقت جاسيندا أرديرن خطابا أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ضد المعلومات2022 سبتمبر 23في 
المضللة على الشبكات االجتماعية. ورأت أن حرية التعبير يمكن التالعب بها كسالح حرب ودعت إلى تنظيمها.

.ومنذ ذلك الحين، تظهر استطالعات الرأي أن حزبه يخسر االنتخابات العامة

تحليل شبكة فولتير

الحرب في أوكرانيا إلبقاء االتحاد األوروبي تحت الوصاية" بقلم تييري ميسان"

https://www.voltairenet.org/article218708.html

من الصعب االعتراف بذلك، لكن األنجلو ساكسون ال يخفون األمر. وإلعادة صياغة اقتباس شهير من أول أمين
عام للحلف، كان حلف شمال األطلسي مصمما "إلبقاء روسيا خارجا، واألميركيين في الداخل، واالتحاد

."األوروبي تحت الوصاية

« عديمة الفائدة ضد موسكو والقتال المميت العبثي في العقوبات ال يوجد تفسير آخر محتمل الستمرار »
.أوكرانيا

أوروبا كلها ساحة معركة" بقلم مانليو دينوتشي"

https://www.voltairenet.org/article218697.html

.تضم القارة األوروبية بأكملها اآلن مخزونات من األسلحة المصممة لمواجهة عالمية، لحرب عالمية
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DEUTSCH

 Ausnahmezustand  : Geopolitische Einsichten und Analysen unter Berücksichtigung des Ukraine-Konflikts, Wolfgang
Bittner, Print & Online 19,90 € (288 s.)

 Die Krake von Davos  : Angriff  des WEF auf  die Demokratie, Miryam Muhm, Europa Verlag 22 € (288 s.)

 Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat, Michael Thumann,  C.H.Beck 25 € 
(288 s.)

 Feinde Fremde Freunde  : Polen und die Deutschen, Rolf  Nikel, Langen-Müller 24 € (312 s.)

 Die große Energiekrise  : ... und wie wir sie bewältigen können, Fritz Vahrenholt, Langen-Müller 22€ (140 s.)

ENGLISH

 The Big Con  : How the Consulting Industry Weakens Our Business, Infantilizes Our Governments, and Warps 

Our Economies, Mariana Mazzucato & Rosie Collington, Penguin $28 (352 p.).

 The Undertow  : Scenes from a Slow Civil War, Jeff  Sharlet. Norton, $28.95 (302 p.)

 Crash Landing  : The Inside Story of  How the World’s Biggest Companies Survived an Economy on the Brink, Liz 
Hoffman, Crown, $30 (304 p.)

Crack-Up Capitalism  : Market Radicals and the Dream of  a World Without Democracy, Quinn Slobodian, 
Metropolitan, $29.99 (352 p.)

Impossible Takes Longer  : 75 Years After Its Creation, Has Israel Fulfilled Its Founders’ Dreams ?, Daniel Gordis,
Ecco, $32.99 (368 p.)

Playing God  : American Catholic Bishops and the Far Right, Mary Jo McConahay, Melville House, $27.99 
(336 p.) `

The New Crusades  : Islamophobia and the Global War on Muslims, Khaled Beydoun. Univ. of  Califor nia, 
$26.95 (378 p.)

The Point of  No Return  : American Democracy at the Crossroads, Thomas Byrne Edsall, Princeton 
University Press $32 (448 p.)
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Bottoms Up and the Devil Laughs. A Journey Through the Deep State, Kerry Howley, Penguin $28 (256 p.)

Warren Buffett  : Investor and Entrepreneur, Todd A. Finkle, Columbia Business School Publishing $27.95 
(296 p.)

Traffic  : Genius, Rivalry, and Delusion in the Billion-Dollar Race to Go Viral, Ben Smith. Penguin Press, $28 
(352 p.)

Cold Peace  : Avoiding the New Cold War, Michael Doyle. Liveright, $30 (288 p.)

On Nixon’s Madness  : An Emotional History, Zachary Jonathan Jacobson, Johns Hopkins Univ., $29.95 
(448 p.)

Pegasus  : The Story of  the World’s Most Dangerous Spyware, Laurent Richard & Sandrine Rigaud, 
Macmillan (336 p.)

Sanctions  : A Wrecking Ball in a Global Economy, Sara Flounders for the Sanctions Kill campaign, World 
View Forum

Never Give an Inch  : Fighting for the America I Love, Mike Pompeo, $20.99 Broadside Books (464 p.)

Stealing Your Vote  : The Inside Story of  the 2020 Election and What It Means for 2024, Christina Bobb, 
Skyhorse $26.99 (288 p.)

ESPAÑOL

Toda una vida, Miguel Ángel Revilla, Espasa 18,90 € (344 p.)

Democracia de trincheras  : Por qué votamos a quienes votamos, Lluís Orriols, Ediciones Península 17,95 € 
(216 p.)

La guerra de Ucrania II  : De la conquista de Lugansk a la contraofensiva ucraniana, Guillem Colom Piella & 
Beatriz Cózar Murillo, Los libros de la Catarata 16,15 € (208 p.)

Los dueños del planeta, Cristina Martín Jiménez, Ediciones Martínez Roca 18,90 € (256 p.)

Eta, ni olvido ni perdón, Jesús Longueira, SND editores 21,75 € (340 p.)

De votantes a hooligans  : La polarización política en España, Mariano Torcal, Los libros de la Catarata 
17,57 € (256 p.)

Terror global, Lucas Martin Serrano, Kindle 22,36 € (236 p.)

Salvemos la democracia  : Para entender la política hoy, Marcelo López Cambronero, Ediciones Encuentro 
15,67 € (115 p.)

Revista Naves en Llamas Nº 20  : Crónicas y análisis desde el fin de Occidente, Raúl González Zorrilla, 4,26 € 
(145 p.)

FRANÇAIS

682 jours, Roselyne Bachelot, Plon 20,90 € (288 p.)

Ces guerres qui nous attendent, volume 2, La red team, Des Equateurs 22 € (204 p.)
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Les ambitions inavouées  : Ce que préparent les grandes puissances, Thomas Gomart, Taillandier 22,50 € (336 
p.)

L’Emprise, Macron pris au piège d’une nouvelle guerre froide économique, Marc Endeweld, Points 22,50 € (504 
p.)

Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, Christian Saint-Étienne, Alpha 10,50 € (419 p.)

Le Frérisme et ses réseaux, Florence Bergeaud-Blackler, Odile Jacob ed 24,90 € (416 p.)

Une brûlante inquiétude, Bruno Colmant, La Renaissance du livre 18 € (178 p.)

Crimes sans châtiment  : Aux sources du poutinisme, Dina Khapaeva, Editions de l’Aube 24 € (245 p.)

Le mirage sahélien, Rémi Carayol, La Découverte 22 € (380 p.)

Macky Sall face à l’histoire  : Passage sous scanner d’un pouvoir africain, Cheikh Yérim Seck, L’Harmattan 25
€ (262 p.)

Les grands fauves, Christophe Labarde, Plon 22 € (496 p.)

Démocraties d’en haut, démocraties d’en bas  : Dans le labyrinthe du politique, Olivier Mongin, Seuil 25 € (480 
p.)

On a les Politiques qu’on mérite, Chloé Morin, Fayard 19 € (336 p.)

ITALIANO

C’era un volta la politica. Parla l’ultimo democristiano, Pier Ferdinando Casini, Piemme 17,95 € (255 p.)

La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa, David Sassoli, Feltrinelli 18,05 € (336 p.)

Ucraina  : La vera storia, Nicolai Lilin, Piemme 17 € (107 p.)

La strage di Bologna. Bellini, i Nar, i mandanti e un perdono tradito, Paolo Morando, Feltrinelli 19 € (336 p.)

Il gioco sporco. L’uso dei migranti come arma impropria, Valerio Nicolosi, Rizzoli 18,05 € (288 p.)

I nuovi barbari. In Occidente è vietato pensare (e parlare) ?, Giulio Meotti, Lindau 13,30 € (128 p.)

La fine del cristianesimo  : La morte di Dio al tempo del mercato globale e di Papa Francesco, Diego Fusaro, 
Piemme 18,90 € (453 p.)

Una storia italiana, Gianni Barbacetto, Kindle 18,05 € (291 p.)

L’inquilino  : Da Monti a Meloni  : indagine sulla crisi del sistema politico, Lucia Annunziata,  Feltrinelli 23,75
€ (575 p.)

La rivolta ideale 1993-1995. Nascita e tramonto del Movimento Sociale Italiano. Le radici, l’identità e l’opposizione
al sistema (Vol. 1), Pietro Cappellari & Italo Linzalone, Passaggio al Bosco 19 € (420 p.)
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ACADEMIC STUDIES

AFGHANISTAN

American and Canadian Counterinsurgency Strategies in Afghanistan, Federmán Rodríguez, Palgrave 
Macmillan 97 € (238 p.)

AFRICA

Democracy and Political Governance in South Africa. The African Peer Review Mechanism, Isioma Ile, Omololu 
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