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فولتير
عاملية  أخبار

٢٠٢٣فبراير  ١٧ - ٢٨عدد 

العسكري   ٢٠٢٣التوازن  

طبعة         لندن ومقره االستراتيجية للدراسات الدولي املعهد .  ٢٠٢٣أصدر يحاول      إنه العسكري التوازن السنوي، تقريره من
    . حجتني       على يقوم وهو أوكرانيا في هزمت قد روسيا أن . إظهار األرواح:        في الخسائر والثانية، الدبابات خسائر األولى

املستخدمة                   الجديدة ودباباته قواته بنقل له سمحت التي القديمة السوفيتية الدبابات بني تميز ال األرقام هذه أن هي املشكلة
(             . برس  فرانس وكالة أرقام هي البشرية الخسائر أرقام فإن مماثل، نحو وعلى القتال أوكراني   ١٠٠٠٠٠في ١٨٠٠٠٠قتيل

(          ) املوساد  مع وتتناقض الواقع عن جدا بعيدة تبدو والتي روسي أوكراني   ١٥٧٠٠٠قتيل (١٨٤٨٠قتيل روسي   قتيل .

األمريكتان

الروسي      "  التضليل أسطورة الفيدرالي التحقيقات مكتب نشر "كيف

الجمهوري               السناتور إلى الفيدرالية الحكومة عسكرة حول النواب ملجلس الفرعية اللجنة استمعت األولى، جلستها في
           .) عام   ) في الشيوخ بمجلس املالية اللجنة ترأس عندما أنه وشهد أيوا جراسلي إي مكتب   ٢٠١٩تشارلز إلى أرسل ،

    . الفيدرالي            التحقيقات مكتب جاء بايدن بعائلة تتعلق مشبوهة معاملة حول وثائق على للحصول طلبا الفيدرالي التحقيقات
            ." املعلومات    "  لهذه نتيجة كان طلبه بأن لالعتقاد تسريب تنظيم تم ذلك، بعد الروسي التضليل على الطالعه الفور على

.املضللة

األطباء   ورقابة تويتر

ساوث              ) ميس نانسي الجمهورية النائبة كانت الكونغرس، في لتويتر السابقني التنفيذيني للمديرين االستماع جلسة خالل
الطيبة،(                السمعة ذوي املتخصصني من بالكوفيد املتعلقة املعلومات على رقابة فرض من تمكنوا ألنهم غاضبة كارولينا

            . الطب    كلية إلى تويتر على التنفيذيني املديرين هؤالء من أي يذهب لم وهارفارد ستانفورد جامعتي .خريجي

بايدن      عائلة في البرملاني التحقيق بدء

  )  (         ) بايدن    ) وجيمس الرئيس نجل بايدن هانتر إلى واإلصالح الرقابة لجنة رئيس بصفته كنتاكي كومر جيمس النائب كتب
       .)    (   ) املصرفية)  الوثائق من طويلة قائمة منهم طلب بايدن هانتر شركاء أحد شويرين وإريك الرئيس شقيق .
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حقا                   لهم مفيدة ستكون التي املواد اللجنة أعضاء مع يناقش أن وعرض مشاركتها لويل، آبي بايدن، هينتر محامي رفض
البرملاني   عملهم .في

أمريكية   اقتصادية أرقام

بمقدار               األمريكي الفيدرالي العجز الديمقراطية واألغلبية بايدن إدارة زادت الكونجرس، في امليزانية ملكتب ٣,وفقا تريليون ١
في   ٢٠٢٢-٢٠٢١دوالر .

التضخم   ٣,سيكون من     ٨ منخفضا العام، هذا ٪,٦ الفيدرالي         ٣ االحتياطي هدف ضعف يزال ال لكنه املاضي، العام ٪
٢البالغ  ٪.

من     البطالة معدل ٣,سيرتفع إلى  ٦ ٪,٤ إلى      ٧ يصل ثم العام هذا ٪,٤ ٩ ٪.

الصينية  "   التجسس بالونات حكاية "جديد

      . املعروف            غير من هذا، يومنا حتى الجوي مجالهما فوق الهوية مجهولة جديدة أجسام ثالثة وكندا املتحدة الواليات أسقطت
األشياء    هذه هي .ما

الجمهورية        اإلعالم وسائل وجه في للديموقراطية الوطني الصندوق

للديمقراطية            الوطني الصندوق يمولها حكومية غير منظمة وهي العاملي، املضللة املعلومات  مؤشر
https://www.voltairenet.org/article166549.html

بوضع                  ينصح ال التي املتحدة الواليات في الرئيسية اإلعالم لوسائل سوداء قائمة بتوزيع يقوم ، سوروس جورج وشبكات
  "         . املضللة  املعلومات مروجي من بأنها متهمة جمهورية إعالم وسائل القائمة وتشمل عليها ."إعالنات

الفاشية           من نوع هي أعدائك محبة فإن كورتيز، أوكاسيو للديمقراطية بالنسبة

    " واألسود           "  باألبيض صورا تضمن ، أعدائك أحب كان، والثاني األميركية القدم كرة بطولة خالل مسيحيني إعالنني عرض تم
   ." الديمقراطية      "     النائبة ورأت نكرههم الذين األشخاص يسوع أحب تعليق مع االحتجاجات في يشتبكون ألشخاص

فاشية      " دعاية ذلك في كورتيز أوكاسيو ."ألكساندريا

نتنياهو       بنيامني سياسة ضد جديد ديمقراطي سيناتور

القديم                 واملؤيد األمريكي الشيوخ مجلس في القضائية اللجنة رئيس إلينوي، والية من دوربني ديك الديمقراطي السناتور قال
الضيقة       "       – والقانونية السياسية مصالحه خطير بشكل يضع نتنياهو بنيامني اإلسرائيلي الوزراء رئيس إن إلسرائيل،

اإلسرائيلية     –        للديمقراطية األجل طويلة واالحتياجات املصالح قبل ائتالفه في املقلقني املتطرفني ."ومصالح

للرئاسة    تترشح هالي نيكي

أنها                 السابقة، الجنوبية كارولينا والية وحاكمة املتحدة األمم لدى ترامب دونالد للرئيس السابقة السفيرة هالي، نيكي أعلنت
عام     في للرئاسة ٢٠٢٤ستترشح .

(   . بايدن         الرئيس املنتخبني املسؤولني لجميع للقدرات اختبار إجراء هو األول (    ٨٠اقتراحها الزالت  يوم كل يضاعف عاما
أسبوعيا          برنامجا لها تخصص تلفزيونية قناة أن لدرجة الجسيمة، .واألخطاء

بولندا    في بايدن جو

من         الفترة في بولندا إلى بايدن الرئيس .      ٢٢إلى  ٢٠سيسافر وجمهورية  بلغاريا وحكومات دول برؤساء وسيلتقي فبراير
وأوكرانيا        ...  وسلوفاكيا ورومانيا وبولندا وليتوانيا والتفيا واملجر وإستونيا .التشيك

الدولي     البنك يغادر مالباس ديفيد

         . نامية،           بلدان عدة في نتائج لتحقيقه سروره عن وأعرب انتخابه إلعادة يسعى لن أنه مالباس ديفيد الدولي البنك مدير أعلن
األفغان      يالحظها لم أفغانستان، فيها .بما

          . غور،        آل السابق األمريكي الرئيس نائب فيهم بمن الديمقراطيون، ويتهمه املناخ في متشكك مالباس ديفيد أن املعروف من
األحفوري    الوقود منتجي .بدعم
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تُرّحل   املتحدة«    خائن  »٢٠٠نيكاراغوا الواليات إلى

سراح       أورتيغا دانيال نيكاراغوا رئيس للوطن   »٢٠٠أطلق .    خائن نيويورك«     لصحيفة ووفقا املتحدة الواليات إلى ورحلهم
              " التي   "  الجانب أحادية القسرية التدابير بعض حدة تخفيف إلى واشنطن تدفع أن يمكن هذه النية حسن بادرة فإن تايمز،

البالد    ضد واشنطن .اتخذتها
ملدة                بالسجن املتحدة، الواليات إلى السفر رفض الذي ألفاريز، روالند األسقف الكاثوليكي، األسقف على عاما ٢٦حكم .

أوروبا

ستورجون   نيكوال استقالة

في              بإعالنها ومراقبيها زمالئها ستورجيون نيكوال األسكتلندي، الوطني الحزب وزعيمة األسكتلندية األولى الوزيرة صدمت
15    . لذلك       سبب يوجد ال خليفتها اختيار بمجرد ستستقيل أنها فبراير .

. البريطاني                البرملان قبل من للرقابة خضع الذي االجتماعي النوع قانون حول الدائر بالجدل االستقالة الصحافة وربطت
آخر                   سجن إلى للرجال سجن من ينقل أن ينبغي األنثى جنس إلى ينتمي الذي املغتصب أن ستورجيون السيدة ورأت

االستقالة.                 هذه تفسر أن يمكن ال أنها إال األسكتلنديني، لبعض بالنسبة القضية هذه صدمة من الرغم على .للنساء

للبرملان    املناهضون الفرنسيون البرملانيون

أحد                بأن هاتفيا الوطني التجمع في نائبات ثالث أخطرت التقاعدية، املعاشات نظام بإصالح املتعلقة املناقشة وخالل
             . يكون     عندما الدائرة عن يتغيبون جعلهم هو الكاذبة الطعون هذه من الغرض وكان املستشفى إلى نقل قد أطفالهن

عليه           التوقيع في شاركوا الذي االستفتاء اقتراح في للنظر مطلوبا .حضورهم
            " رئيس     "  من نسخة مع مصور بالون على بفخر موضوعه وقدمه بوتشر، توماس ، املتمردة فرنسا نائب تصوير تم ذلك، بعد
        . ملدة        الوطنية الجمعية من وطرد االعتذار رفض دوسوبت أوليفييه التقاعدية، املعاشات إصالح عن املسؤول يوما 15الوزير .

متماسك        غير يصبح الحكومي التقاعد نظام إصالح مشروع

مشروع                 تعديل بورن إليزابيث حكومة تواصل البعض، بعضها شخص مليون من أكثر تضم التي املظاهرات تتبع بينما
متماسك        غير أصبح أنه لدرجة التقاعدية املعاشات  .إصالح

سن       في العمل بدأوا الذين سن           ١٦األشخاص في بدأوا الذين ألولئك املمنوحة املزايا على يحصلوا اإلعالن. ١٨و ١٧لن
قدره       التقاعدي للمعاش أدنى حد من           ١٢٠٠عن أكثر يهم أن املقرر من كان والذي شهريا، ١,يورو متقاعد،  ٢ مليون

منه   فقط ٤٠٠٠٠سيستفيد .

الفرنسي   والجيش هوليوود

الفرنسيون                الجنود يرتكبها التي االنتهاكات يصور سائدا روائيا فيلما بشدة لوكرنو سيباستيان الفرنسي الدفاع وزير انتقد
       )   (     . املتحدة  األمم أمام أفعالهم على يحاسب أن ليكورنو السيد وليس فرنسي وزير على يجب أفريقيا .في

    . الشهير            مارفيل استوديو من أمريكيا فيلما بل روسيا، فيلما ليس ألنه للغاية مرتاحة غير الدفاع واكاندا:    وزارة بانثر، بالك
.فوريفر

بيالروسيا        جهة من ألوكرانيا الروسي الغزو تخشى فرنسا

التالي      البيان الفرنسي الخارجية وزير الجوي: "          أصدر املجال وإغالق أوكرانيا على الروسي املسلح الهجوم سياق في
        . دون         البالد ملغادرة مدعوون بيالروسيا في الفرنسيون الرعايا رسميا بيالروسيا إلى سفر أي تشجيع يتم ال البيالروسي،

التفيا              أو بولندا أو ليتوانيا مع الحدودية العبور نقاط عبر البر، طريق عن ." تأخير

االحتياطي        الحبس في األوروبي البرملان في جديد عضو

والذي                  بانزيري أنطونيو بيير زميله به ندد الذي تارابيال، مارك البلجيكي االشتراكي األوروبي البرملان عضو على القبض تم
األوروبي             البرملان في الفساد تحقيق من كجزء وسجن عنه، البرملانية الحصانة جمعيته .رفعت
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الجنس        نفس من لألزواج بالبركات إنجلترا كنيسة تسمح

الزواج                حظر في االستمرار مع املدنية، والشراكات املثليني زواج بمباركة لكهنتها إنجلترا لكنيسة الوطنية الجمعية سمحت
.               . الجنس   من الكنيسة موقف حول املناقشات من سنوات خمس بعد التسوية إجراء األساقفة اقترح األزواج لنفس الديني

ثماني                  بعد البالد، أنحاء جميع من وعلمانيني دين ورجال أساقفة من املكون للكنيسة، العام الكنسي املجمع عليه ووافق
لندن          في اجتماع في يومني امتد الذي النقاش من .ساعات

املثليني        األزواج الشرقية الكنائس في األوائل املسيحيون .بارك

لعام       . لألمن ميونيخ مؤتمر تقرير ٢٠٢٣نشر

في            اجتماعه قبل السنوي تقريره ضيوفه جميع لألمن ميونيخ مؤتمر فبراير ١٩-١٧أرسل . 
https://d3mbhodo1l6ikf.cloudfront.net/2023/Munich%20Security%20Report%202023/

MunichSecurityReport2023_Re_vision.pdf
منتدى                 يظل أن األوروبيون يريد بينما الغربي، للمعسكر داخلي اجتماع إلى االمن مؤتمر تحويل املتحدة الواليات تريد

واشنطن            خطاب نقل من بدال نظرهم وجهة عن الجميع يعبر حيث .للتفكير

زيلينسكي     فولوديمير مزاعم تنفي رومانيا

روسي                 انتهاك أول في تسبب مما الروماني، الجوي املجال دخال روسيني صاروخني أن األوكرانية الدفاع وزارة زعمت
الناتو    لحلف الجوي .للمجال

االدعاءات        هذه الرومانية الدفاع وزارة نفت ذلك، الجمعة         : » ومع الرومانية، الجوية للقوات الجوية املراقبة نظام 10اكتشف
األرجح                    على القرم، جزيرة شبه من بالقرب الروسي، لالتحاد تابعة سفينة من األسود البحر من إطالقه تم جويا هدفا فبراير،

عبور                 دون األوكراني الجوي املجال إلى وعاد مولدوفا جمهورية ألوكرانيا، الجوي املجال في تطور الذي كروز، صاروخ
وقت      أي في لرومانيا الجوي ."املجال

https://www.mapn.ro/cpresa/17794_precizari-mapn
لألحداث          روايته على زيلينسكي فولوديمير األوكراني الرئيس حافظ النظر، .بغض

https://www.youtube.com/watch?v=XDlLPhcde6k

مولدوفا        على كهجوم لترانسنيستريا محتمال تحريرا أوكرانيا تقدم

الروسية              الخطط اعترضت استخباراته أجهزة أن زيلينسكي فولوديمير األوكراني الرئيس كشف املاضي، األسبوع في
           .     . حكومية  مبان مهاجمة تعتزم روسيا إن ساندو مايا مولدوفا رئيسة وقالت االدعاءات هذه مولدوفا وأكدت مولدوفا لتدمير

      " األوروبي    "  االتحاد إلى االنضمام من ملنعها تصرفها تحت البالد ووضع رهائن  .واحتجاز
        / أوكرانيا        فيه منحت الذي اليوم نفس في املاضي، حزيران يونيو في األوروبي االتحاد مرشح وضع مولدوفا .ومنحت
إلى                 واالنضمام أوديسا على االستيالء في رغبتها تخفي ال فإنها نوفوروسيا، إلى عمليتها روسيا وسعت أن منذ

.ترانسنسيتريا
متمردة        مولدوفية مقاطعة هي مولدوفا، لحكومة وفقا .والتي،

أوكرانيا            الى العالم أنحاء جميع في الناتو عليها استولى التي األسلحة تحويل

نقلها                    تم بل العالم، من مختلفة أجزاء في الناتو عليها استولى التي الكبيرة األسلحة شحنات تدمر املتحدة الواليات تعد لم
أوكرانيا     إلى لنقلها بولندا .إلى

حالة    هي النوع     ٣٠٠٠هذه من صيني وبنادق ١-٥٦رشاش ،  VPO-158N-06     من وأكثر الرشاشة واملدافع القصيرة،
إلى         باإلضافة لها، الذخيرة من طلقة مليون خليج         ٢٣نصف في الفرنسية البحرية عليها استولت للدبابات مضادا نظاما

  (    ) (      . العربية       اإلمارات في الظفرة قاعدة عبر بولندا رزيسزو إلى األسلحة نقل تم اليمن في الحوثيني إلى متجهة وهي عمان
.املتحدة(
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طيار           بدون طائرات بتحليق األوكراني للجيش يسمح ماسك إيلون يعد لم

بدون                  بطائرات الطيران استخدام من يتمكن ال حتى األوكراني الجيش قبل من ستارلينك استخدام بتقييد ماسك إيلون قام
بواسطته  .طيار

بشرط        أوكرانيا، غزت بأنها يقال أن روسيا ... تقبل

روجر                  للحرب املناهض والناشط واملغني فلويد بينك ل املشارك املؤسس ندد األمن، مجلس ملخاطبة الروسي الوفد من بدعوة
أثاروه          الذين أولئك ومسؤولية ألوكرانيا الروسي الغزو من بكل .ووترز

به       الخاصة الصناعية األقمار أنظمة ينسق الناتو

أصل   ١٧أنشأ  وكندا     )       ٣٠من وإيطاليا وإسبانيا واليونان وأملانيا واملجر وبلغاريا بلجيكا الناتو في للدفاع وزيرا
   ) استخبارات          شبكة والسويد املتحدة واململكة وفرنسا وتركيا ورومانيا والبرتغال وبولندا والنرويج وهولندا ولوكسمبورغ

الصناعية    األقمار عبر .مشتركة
باستكشاف  " املوقعون سواتل:             وسيقوم من البيانات تبادل وإمكانية الوطنية؛ الرصد سواتل من البيانات تبادل إمكانية

       . القدرات         حدود في ونشرها واستغاللها البيانات معالجة الوطنية الرصد سواتل من البيانات تبادل وإمكانية الوطنية؛ الرصد
      ." عام       من اعتبارا تشغيله سيتم التجارية الشركات من البيانات شراء وتمويل ٢٠٢٥الوطنية؛ .

للراغبني    تحالفا يصبح الناتو

للحلف                األساسي النظام تعديل اتفاقية على للتوقيع بروكسل في األطلسي شمال حلف منظمة دفاع وزراء .اجتمع
املادة            خارج حرب خوض على قادرا الناتو سيكون فصاعدا، اآلن يعد         ٥من ولم للهجوم، أعضائه أحد يتعرض أن دون أي ،

   ."     "       . النار   خط في االنتقائية القائمة في للراغبني ائتالفا املنظمة جعل هو ذلك من والهدف باألغلبية ولكن روسيا:  باإلجماع،
.والصني

        . انتهاك            في الناتو تصرف الوقت ذلك في لكن ليبيا على الهجوم منذ بالفعل الحال هو هذا كان العملية، املمارسة في
الخاصة  .ألنظمته

وسوريا         تركيا في الزالزل عن يبعد الناتو تنسيق مركز

  .      ) ناحية         ) من تركيا إلى املساعدات إيصال سوى الناتو األطلسي األوروبي التنسيق مركز من وأذربيجان أيسلندا تطلب لم
) األوروبية      )         للجماعة اإلنساني املكتب قبل من األوروبية باملفوضية امللحقة املدنية للحماية األوروبية اآللية نسقت أخرى،

سوريا          إلى ليس ولكن تركيا، إلى دولة عشرين حوالي .مساعدات

والقوقازيني          اآلسيويني الجهاديني بتجنيد البنتاغون يقوم الروسية، الخارجية لإلستخبارات وفقا

في     صدر بيان "   ١٣في      "  / أعضاء  بتجنيد البنتاغون الروسي االتحاد في الخارجية االستخبارات جهاز اتهم شباط، فبراير
املستقلة     "         الدول رابطة وبلدان روسيا في إرهابية هجمات الرتكاب والقاعدة بداعش املرتبطة الجهادية ."الجماعات

" "       ٦٠وسيخضع  في  "     األمريكية العسكرية التنف قاعدة في سريع لتدريب الوسطى وآسيا القوقاز شمال من جهاديا
."سوريا

اإلمارات     بعملة اآلن يدخرون الروس

هو     الروسية املدخرات و    ٤٥توزيع بالروبل، ٪٢٥  ) و     )  ، واليورو الدوالر االحتياطية العمالت في و     ٢٥٪ اليوان في في  ٥٪ ٪
اإلماراتي  .الدرهم

املسلمني     اإلخوان مقاضاة تواصل تونس

قد                   كان الذي علي، بن العابدين زين املخلوع الرئيس من املقّربني أحد الطايف، كامل البناء عمالق التونس الشرطة أوقفت
   “   . البالد   أمن على بالتآمر ُمتّهم الطايف اإلسالميني من  .”تقّرب

بانقالب       معنيّاً السابق في الطايف ” .  ١٩٨٧كان أن       “  ُيعتقد صحية ألسباب بورغيبا حبيب السابق بالرئيس أطاح الذي
في            سقط أن إلى التاريخ ذلك منذ ظّل حكومة قاد في.      ١٩٩٢الطايف أُوِقف أن للطايف على    ٢٠١٢سبق بناء ُحّرر ولكنّه ،
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املسلمني   اإلخوان  .تدخل
(   ) القائد         )    التركي َخيّام ، النهضة حزب كوادر من جيالسي عبدالحميد التونسية الشرطة أوقفت ذاته، التحقيق سياق في
 )      (   ) - ونورالدين    ، اإلسالمي التونسي النهضة حزب قادة من بحيري نورالدين ، الديموقراطي اإلجتماعي التّكتّل لحزب السابق

خاص     راديو أهم مدير إم: “   بوطار، إف موزاييك ”.

الروسي      نظيره مع يتعاون الجزائري الجيش

    .           ) ألغت )  قد الجزائر كانت ِبشار منطقة في الروسي نظيره مع تدريبات الجزائري الجيش باشر ، بارت ألجيري بحسب
الثاني    تشرين وشباط            ٢٠٢٣تدريبات الثاني كانون في السرية التدريبات بهذه واستبدلتها سابقاً، عنها ٢٠٢٣املُعلن . 

فوستوك         “  تدريبات في شاركت التي الوحيدة اإلفريقية الدولة هي ( ٢٠٢٢أيلول” ) ٢٠٢٢الجزائر والوحيدة   ، سيبيريا في
    ) األول         )   تشرين في ، الجزائر مدينة في لها مرفأ في تُرسي بأن الروسية للبحرية تسمح ٢٠٢٢التي .

https://www.algeriepart.com/exclusif-des-militaires-russes-ont-realise-des-exercices-dans-la-plus-
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السودان؟        يفاوضفي الفروف سيرجي كان ماذا على

الثاني             تشرين في روسيا، مع املُنتظر اإلتفاق شروط السودانية اإلنتقالية الحكومة اإلتفاق،.  ٢٠٢٠أوضحت بموجب
      . أربع           تستقبل بأن القاعدة لهذه سُيسمح األحمر البحر على تطّل صغيرة بحرية عسكرية قاعدة على روسيا ستستحصل

و  .           ٣٠٠سفن سفراء      كان عندما اإلتفاق هذا الفروف سيرجي الروسي الخارجية وزير ناقش أقصى كحّد دائم بشكل جندي
مدنية                 حكومة تشكيل يتّم عندما املُنتََخب النواب مجلس من عليه يَُصّدق أن ويبقى السودان، في األوروبي .اإلتحاد

تشيزوما      مارثا ضّد التّعّقبات يسقط املالوي

    . قد              كانت األخيرة هذه تشيزوما مارثا الفساد مكافحة ملكتب العامة املديرة بحّق الجزائية املالحقات عن املالوي دولة تخّلت
    . تشيزوما       لصالح واشنطن تدّخلت التشهير بتهمة عليها تشّكيا رفيَعني مسؤوَلني .الحقت

آسيا

نتنياهو    بنيامني ائتالف سياسة

في      اإلسرائيلي األمن مجلس الضفة           ١٢صّدق في جديدة مستمعرات تسع بإقامة السماح الفوري التشريع على شباط
)  (    . سموتريتش          بيتساليل الدفاع وزيرا كان أخرى مستعمرات بإقامة السماح إلى هادفة إجراءات باشرت كما الغربية،

    ) بإقامة  )   طالبا قد غفير بني إيتامار القومي جديدة  ٧٧واألمن مستعمرة .
القدس،                  في الحدود شرطة تواجد تعزيز إلى خصوصا الهادفة األمنية اإلجراءات من سلسلة املجلس اّتخذ ذلك، إلى إضافة

ودعمه        اإلرهاب على التحريض ضد البوليسية العمليات .وتكثيف
الجماعية                للعقوبات اإللتجاء وعدم فرضحصارات عدم لجهة األمنية املنظومة رأي نتنياهو بنيامني الحكومة رئيس  .تبنّى

        . متّصل        شخص كل الجنسية سحب املشروع هذا يقترح للتصديق الكنيست إلى قانون مشروع الحكومي اإلئتالف سيقّدم
          . منها     عائلته فتُحرم الجنسية، يحمل األشخاص هؤالء أحد كان وإذا اإلرهابيني ونفي كما إرهابية، .بعمليات

نتنياهو     بنيامني إلتالف اإلسرائيلية املعارضة

. اآلن                 قبل املشاركني من يكونوا لم الذين اإلسرائيليون، العرب إليها وانضّم أسابيع، ستة منذ اسرائيل تعّم املظاهرات
بل               دستور، له ليس بلد في السلطات توازن القضائي اإلصالح مشروع سينهي املتظاهرين، أساسي  ١٢بحسب قانون . 

وساطته           ١٢في  ليعرض التلفاز بواسطة طارئ بشكل هيرتزوغ إسحاق الرئيس تدّخل شباط، .
إلى   ٨٠تظاهر  في       ١٠٠ألف الكنيست أمام اسرائيلي مواطن مظاهرة      ٢٠٢٣شباط  ١٣ألف أكبر سادس هذه أّن ويُعتقد ،

البالد   تاريخ  .في
بإراقة                     إال ممكنة تضحي ال إزالته فإّن ديكتاتوري، إلى ما نظاٌم يتحول عندما أّنه، على هولداي رون أبيب تل عمدة شّدد

 .الدماء
       . من            العليا املحكمة منع إلى يرمي األول قانون مشروَعي تتبنّى القوانني لجنة كانت الكنيست، داخل في الوقت، هذا خالل
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  .          . سيمشا      ترأّس القضاة تختار التي اللجنة تكوين تعديل إلى يرمي الثاني للبالد األساسية القوانني على التعديالت حجب
الضوضاء           فيها عّمت التي الجلسة هذه الدينية الصهيونية حزب من .روثمان

نتنياهو        بنيامني ائتالف سياسة تستنكر العربية الدول جامعة

في         القاهرة في العربية الدول لهذه اجتماع األردني         ١٢ٌنظّم امللك السيسي، عبدالفتاح املصري الرئيس فيه وحضر شباط،
الرفيعني              واملسؤولني الخارجية وزراء من العديد إلى باإلضافة عباس، محمود الفلسطيني والرئيس الثاني،  .عبداهلل

وتوسيع              املنازل هدم سياستّي خصوصا الغربية، والضفة القدس في اإلسرائيلية األحادية اإلجراءات املتكّلمون استنكر
             . اليهود  يعظّمها التي املدينة، في املقّدسة لألماكن اإلسرائيليني املسؤولني زيارات املتكّلمون استنكر كذلك املستعمرات رقعة

عند.                قدسيًة األماكن أكثر ثالث األقصى، للمسجد كحارسة األردن لدور دعمهم عن املتكّلمون عبّر أخيراً، واملسلمون
.املسلمني

في    اسرائيل الخارج    ٣٣تدّخلت في رئاسي استحقاق

   )    (   )  (  ) ( ) املوظف )  أّسسها التي سولوشنز ميديا إمباكت أدفانسد شركة فإن ، ماركر ذا و هاريتز ، فرانس راديو بحسب
  (      ” العديدة“ األلقاب صاحب هانان تال اإلسرائيلي الجيش في ”  السابق  “ ” “ ” أو: “ ، غامبل دجويس ، مايكل ، خورخي

  .           )” الشركة “  تقّدم اإلنترنت على الوهمية الحسابات آالف عشرات اختالق مجال في تتخّصص دجايمي كورال أيضاً
    ) جعلها          )   ثم اإلنترنت، على الزبون إرادة بحسب خاطئة أو حقيقية اّتهامات ونشر مناوئيهم حسابات اختراق إمكانية لزبائنها

       . في  تدّخلت قد الشركة أن يبدو التواصالت ونجح    ٣٣تجتاح رئاسية، .  ٢٧حملة الشركة    تتمتّع تدعمهم كانت مرّشح
في    معها .  ٣٠بمتعاونني  )  (   )  (  ) انكشاف    )  أّدى اإلسبانية بايس إل و األملانية شبيغل دير الفرنسية، موند لو منها كبرى، جريدة

     ) مهاّمه           )     من فصله إلى الفرتسية في تي إم إف بي قناة داخل من الشركة لصالح يعمل كان الذي مباركي رشيد .أمر

نتنياهو           بنيامني ائتالف خطابات من ترّوعه عن يعرب العاملي اليهودي الكونغرس

    .      ) الزلزال    )   األخير هذا وصف إيلياهو شمويل للحاخام مقالًة األسبوعية الديني لليمني التابعة كاتان أوالم صحيفة نشرت
للعرب      إلهياً عقاباً أنّه على في: “               اإلقليمي بنا ترمي وأن أرضنا تجتاح أن حاولت التي حولنا، األمم جميع على يحكم اهلل

الحاخام”.    واصل و يذكر: “                    البحر أن دون البحر في يغرقون هم و املصريني يرى أن له ُقّدر لو الذي أّن من شّك في لسنا
علموا                    ألنهم لذلك، هّللوا اسرائيل بني لكن الغرق، من ينقذهم أن ليحاول كان بل تجاههم، بالشفقة ليشعر كان النهاية بداية
      . أنهم             فهموا ألنّهم اسرائيل بنو هّلل اآلخر بعضهم استعباد في يستمّروا وأن بعضهم يقتلوا أن يريدون كانوا الغارقني بأّن

ولكي                   العالم شّريري كّل ذلك يرى لكي النيل، في اسرائيل شعب أطفال أغرقوا اّلذين املصريني تعاقب إلهية عدالة أمام
 .”يخافوا

غفير               بني إيتامار القومي األمن وزير من املقّرب الحاخام هذا خطاب العاملي اليهودي الكونغرس .إستنكر

السوريني        الزلزال ضحايا تجاه األمريكية بالتصرفات تنّدد الصني

يسّهل                  وبأن السوري الشعب بحّق الجانب األحادية القسرية تدابيره حاالً الغرب يرفع بأن أمنّيتها عن دول عّدة أعربت
)   ” “  (       . شرعية     الغير العقوبات طبيعة متجنّباً املتحدة األمم ملنظمة العام األمني أعلن الزلزال ضحايا إلى املساعدات : إرسال

الشعب“                    من الالجئني مساعدة تعرقل أن كانت، مهما عقوبات، ألية ينبغي ال أّنه الوضوح كامل بشكٍل الجميع قول أوان آن
هذه    الساعة في  .”السوري

  ” مساعداته           “   وأّن األساسي اإلنساني املتبّرع املتّحدة الواليات بكون نفسه األمريكي الخارجية وزير هنّأ له، تغريدة في
  .” بلينكن“      ووّضح النظام إلى ليس الشعب، إلى إلى: “          ستذهب املساعدات بدخول فوراُ يسمح بأن األسد نظام من نطالب

استثناء               دون سوريا، في املحتاجني األشخاص إلى ليصلوا اإلنسانيون العاملون يترك وبأن املنكوبة املناطق  .”جميع
يلي           بما ذلك على تشونيينغ هوا الخارجية وزارية باسم املتحّدث لقد: “       وعّلق الصعوبات؟ في أنفسهم يجدون ملاذا إذاً

الخيرية؟           أعمالكم على أنفسكم تهنّؤوا أن تريدون واآلن وسرقتموهم، عاقبتموهم، ”قصفتموهم،
العون                  تقّدم التي اإلنسانية املنظمات جميع معاقبة فوراً تتّم الجهاديون، يحتّلها التي الصغيرة باملنطقة األمر يتعّلق ال عندما
            . وليس    فقط وعوائلهم، الجهاديني إنقاذ أجل من سوريا بدخول املتحدة الواليات تطالب املصرفية حساباتها وُتغلق للسوريني،

.أكثر
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البريطانية          للمخابرات عميالً كان املتحدة لألمم العام األمني مساعد نائب

األسد       بشار السوري الرئيس غريفيث مارتن  .إلتقى
       ) البريطانية  )   للمخابرات عميالً كان غريفيث فإّن البريطاني، كي يو ديكالسيفايد موقع  .بحسب

  . الرئيس                  أعلن السوريني الزلزال لضحايا العون إرسال يتم لكي تركيا مع الحدود عند عبور نقاط فتح يتّم بأن غريفيث طلب
للتجديد            قابلة أشهر لثالثة والراعي السالم باب مبعَري فتح عن فوراً .األسد

نفطه       بواسطة سوريا يساعد أن يحاول العراق

العراق   اإلقليمية                ٦٠أعطى املياه في املخطاف منطقة من بنفسه بنقله قيامها وجوب مع لسوريا، املحروقات من طن ألف
 .العراقية

     . في      الحرب بداية منذ لسوريا مساعدات طائرة السعودية العربية قبل        ٢٠١١أرسلت دمشق في سعودية طائرة أي تحّط لم ،
.هذه

في             الزلزال سبّبت من هي املتحدة الواليات سوسواسا، ايفانوفيتشي ديانا الرومانية السيناتورة بحسب
وسوريا  تركيا

في            الروماني البرملان تخاطب وهي سوسواسا ايفانوفيتشي ديانا الرومانية السيناتورة أّن  ٨لحظت شباط  : 
  مالحظة                ) التركية والنفط الغاز أنابيب في الّضخّ ُعلِّق للهزّات، الزالزل قراءة أجهزة تنبّه من واحدة دقيقة هي:   قبل هذه

) منها        التّأّكد من نتمّكن لم التي الوحيدة  .املعلومة
  سحبت     ٢٤قبل  الزلزال، من أنقرة     ١٠ساعة من سفراءها غربية دول . 

  (        ٥قبل  تعليل        )  أي دون تركيا، إلى السفر من تحذيرات رومانيا منها غربية دول عّدة أصدرت الزلزال، من أيام . 
من         أكثر وسوريا تركيا في الزلزال عن ( ١٥٠نتجت أهّمها     )  األولى وليس الثانية كانت ارتدادية، هزة . 

  . حالياً                 توجد الكيلومترات مئات طوله يبلغ صدعٍ خّط طول على امتّد بل مركز، للزلزال يكن لم العادة، عكس  على
اسطنبول          منها األمكنة، من العديد في ارتدادية هزّات حصول  .إمكانية

  تقوم     أخرى، جهة بقيمة         ١٥من املتحدة الواليات من موادٍّ بشراء تركية ١٨,شركة شركات      ٥ إلى تصّدرها ثّم دوالر، مليون
األمريكية       الجانب األحادية القسرية للتدابير خاضعة  .روسية

https://www.wsj.com/articles/russias-ukraine-war-effort-fueled-by-turkish-exports-11675447477 
  يطلب                  جاء قد كان الذي نيلسون، براين املالي واإلستعالم اإلرهاب شؤون في الخارجية وزير مساعد نائب تركيا طردت

الناتو            إلى السويد النضمام وحجبها روسيا، نحو العسكرية للمعّدات تركيا تصدير  .إنهاء
https://www.reuters.com/world/us-warned-turkey-exports-seen-boost-russias-war-effort-official-

says-2023-02-04/ 
  - زيالندية               نيو مستندات تُظهره كما بالتّسونامي، للتّسبّب وسيلة بنجاحٍ املتّحدة الواليات اختبرت الثانية، العاملية الحرب خالل

الّسّرية   عنها  .ُرفعت
https://www.nzherald.co.nz/nz/tsunami-bomb-nzs-devastating-war-secret/

AEHW23IAWH3JRLUTZR4PRAPS64/ 
  “    . اتفاقية             على الدولتان وّقعت بيئية حروباً تخوضا أاّل السوفياتي واإلتحاد املتحدة الواليات قّررت الفيتنام، حرب انتهاء عند

   ” عام             في أخرى عدائية أهداف أية أو عسكرية ألهداف البيئي التغيير تقنيات استعمال منع هذه.  ١٩٧٦حول بحسب
 ) تٌمنع )     ، عليها فرنسا توّقع لم التي - اإلتفاقية الطبيعية: “     -     بالعمليات العمدي التالعب بفعل تحويل إلى الهادفة التقنيات كّل

      ” الزالزل     إحداث واضحٍ بشكٍل يشمل مّما ، األرض هيكلية أو تكوين،  .دينمّية،
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-

1&chapter=26&clang=_fr 
  في                 نجحوا قد كانوا الذين پامير، برنامج في املنخرطني العاملني املتحدة الواليات قطفت السوفياتي، اإلتحاد انحالل عند

زالزل   .إحداث
  في   تنظيم                ٢٠١٠كنّا إلى الهادفة البنتاغون تدريبات بداية مع تزامن الذي هايتي زلزال بمناسبة استفهام نقاط وضعنا قد

منكوبة      مناطٍق في الخاصة اإلغاثات  .ونشر
https://www.voltairenet.org/article163692.html
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في                   بالزلزال تسبّبت من هي املتحدة الواليات بأّن األمور هذه فّسرت هذه وقرأت ذلك، من أبعد الرومانية السيناتورة ذهبت
وسوريا   .تركيا

الرومانية             السيناتورة اّتهامات من تتحّقق أن الركية السرية املخابرات من إردوغان الرئيس .طلب

التركية     الزلزال ضحايا تساعد اسرائيل

أنقرة             في اردوغان طيب رجب التركي الرئيس كوهن إيلي االسرائيلي الخارجية وزير  .زار
التركية            الزلزال لضحايا املساعدة قّدمت التي الدول أول من واحدة اسرائيل .كانت

األرض      تحت جوية قاعدة تفتتح إيران

األرض             تحت الجوية قاعدتها ايران افتتحت واألربعني، الرابع اإلسالمية الثورة انتصار عيد فيديو.  ٤٤نسر:   بمناسبة في
       . القاعدة           هذه فإن الفيديو، على املعّلق بحسب مقاتلة طائرات فيها تتنّقل حيث الحجم هائلة أنفاق تظهر للعلن، منشور

للتحصينات         املضادة األمريكية القنابل من خصوصاً القصف، من .محمّية

بيكني    في رئيسي ابراهيم

          . الرئيس       شارك جينبينغ، تشي الصيني الرئيس مع جنب إلى جنباً بيكني إلى رئيسي ابراهيم اإليراني الرئيس توّجه
على     التوقيع في وبالسياحة      ٢٠اإليراني بالتجارة خصوصاً متعّلٍق تعاون اتفاق .

النازيني           فيهم بما اإليراني، للنظام املعارضني جميع تتبنّى املركزية اإلستخبارات وكالة

مجاهدين                 ومنظمة فهلوي رضا الشاه، ابن يترأّسه املنفى، في اإليرانيني من ائتالفاً للتو املركزية اإلستخبارات وكالة كّونت
 .الشعب

إيران               في السلطات إسقاط أجل من مظاهرة في سابتي، بارفيز قديماً، السافاك قائد نائب  .شارك
مصّدق              محمد أسقط الذي الحكومة رئيس يد وعلى األملاني الغستابو صورة على السافاك اهلل:     أُنشأ فضل النازي الجنرال

الشرطة.                لهذه الّسّري املتحف زيارة إلى الغربيون الصحافيون ُدعي فهلوي، رضا محمد الشاه سقوط عند زاهدي
الفورمالني           في الضحايا من العديد من قطع ُتحفظ كانت حيث .السياسية،

فيليبّينينّي      حرّاسحدوٍد نظر تغشي الصني

   . سالح            الصينيون استخدم سبراتلي جزر مياه في الصيني الشعبي التحرير بجيش الفيليبينيني الحدود حرس اصطدم
ذلك             بعد طويلة ملّدة العمى من بسببه عانوا اّلذين الفيليبينيني، نظر إلغشاء  .اليزر

الهاي            ) في التحكيم محكمة من غيابي حكم إلى األمريكية الخارجية وزارة شكل(      ٢٠١٦أشارت بأي أحّقية عدم على لتؤّكد
أعاله     الجزر تملك بأن .الصني

https://www.voltairenet.org/article192838.html 
املسألة        في للنظر مختّصة ليست املحكمة هذه .ولكن

أون؟      جونغ كيم سيخلف الذي من

      -       ” بعد “      املراهقة سّن تبلغ لم التي أي جو كيم ابنته أون جون كيم الشعبية الديموقراطية كوريا لجمهورية األعلى القائد قّدم
              . عابر      بالستي وصاروخ عسكرية معّدات بها تحيط والدها، مع القائد ابنة كورًي طابعً يظهر له رسميٍ ظهوٍر من أكثر في

الخلفية   في  .للقارات
       . ثقافة            إلى يشيرون فهم آخرون، معلِّقون أّمأ للبالد املستقبلية القائدة ستصبح من هي أّنها املعلِّقني من العديد بذلك يرى

حتى                     أحد اسمه يعلم ال الذي الّسري، أون جونغ كيم ابن ترجيح نحو بذلك ليميلوا بقّوة، الرجولة تمّجد التي الشمالية .كورية

الصينية   “   التجسسية املناطيد مواجهة في ”اليابان

حول                 تساؤالت وسط الجوي، البالد مجال فوق الطائرة األجسام ضد األسلحة استعمال شروط تخفّف أن اليابان تعتزم
  )  (  ” أجسام         “  وعلى اليابان باعتبار الصينية التجسسية املناطيد تسّلل على تجيب أن بواسطتها لطوكيو يمكن التي الطريقة

لها    طيّار ال .أخرى
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الغربية،                  الهستيريا هذه كل على الرد حق تملك الصني فإن الصينية، الخارجية وزارة باسم املتحدث وينبينغ، وانغ بحسب
وتشينجيانغ                  التيبت وفي األقل، على مرات لعشر الجوي الصني مجال خرقت أن سبق قد املتحدة الواليات أن خصوصاً

.أيضاً

. املتحدة            لألمم التابعة والثقافية اإلجتماعية، اإلقتصادية، الحقوق لجنة في للصني استماع جلسة
في                نظرها وجهة عرضت صينية بعثة إلى املتحدة لألمم التابعة والثقافية اإلجتماعية، اإلقتصادية، الحقوق لجنة استمعت

         . الخبراء      أسئلة إلى دبلوماسي وأربعون تشو تشني السفير أجاب الصني في اإلنسان حقوق تعزيز .مجال

تشني      السفير أعلن األولية، مداخلته نظيف: “             في اإلنسان حقوق حماية مجال في سجّله بأن يتظاهر أن ألحد يمكن ال
           . وحماية       تعزيز مجال في وتحّديات مشاكل عدة اآلن حتى الصني تواجه دائما موجودة تبقى التحسني امكانية ألن بالكامل،

    ” ”  ”   “    ” مجاالت    من عدد في عراقيل و أبداً متوازن غير تطور يشمل بما ، والثقافية اإلجتماعية، اإلقتصادية، الحقوق
البيئة         وحماية السكن، الطبية، العنايات التوظيف، التعليم، خصوصاً .اإلصالح،

فولتير   شبكة تحليالت

ميسان        تييري بقلم وضوحاً، أكثر تصبح أوكرانيا هزيمة
https://www.voltairenet.org/article218851.html

مكشوف   سر .         إنه الدفاع:        ويبني عجلة دون قدما يمضي األخير هذا الروسي الجيش أمام عسكريا تخسر كييف حكومة
   .         . املثال         سبيل على اآلخرين يخفي يرحم ال الذي الواقع هذا لكن االستفتاء طريق عن موسكو إلى انضمت التي املناطق عن

    . األطلسي                  الحلف فقط ليس لجيشها غيار بقطع وتزودها روسيا تدعم ، الناتو في عضوا تزال ال التي ، تركيا أن حقيقة ،
يتصدع    ولكنه ، ..يخسر

السابقة     األسبوعية بالنشرة متعلق تصحيح

إلى                  تعازيها أرسلت فنزويال أّن إلى أشرنا قد كنّا األسبوعية، نشرتنا من والعشرين السابع اإلصدار نشرات بعض في
      .     . متنها       على طائرة كاراكاس أرسلت قبلنا من غلط هذا إغاثات إرسال من تتمكن أن دون و    ١٥سوريا، املساعدات من طن

٢٥         . الكارثة   بعد الثالث اليوم في دمشق، في الطائرة حطّت إغاثة عامل .
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