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أمريكا

إيران         في الجديد القاعدة تنظيم أمير يعيش واشنطن، بحسب

بطالبان،                   يصطدم ال لكي إمارته التنظيم يعلن ولم العدل، سيف هو الجديد القاعدة تنظيم قائد فإّن املتحدة، الواليات بحسب
عام          أفغانستاتن في الظواهري أيمن باغتيال يعترفوا لم 2022الذين . 
  ... إيران        في بسالمٍ يعيش العدل سيف فإّن املتحدة، الواليات .وبحسب

عام          شفّافة الغير األمريكية الرئاسية اإلنتخابات مسألة في 2020الجديد
.  ) خالصاتها      )         مزورة اإلنتخابات بأن ترامب دونالد اّدعاءات في بالتحقيق املكّلفة جورجيا في الكبرى املحلَّفني هيئة نشرت
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الدولية    للعالقات الصينية النظرة

         . احترامها       يجب التي السّت املطالب يحدد بمستند األمر يتعلق العاملي لألمن مبادرتها الصينية الخارجية وزارة نشرت
          . بأوكرانيا      املتعلقة تلك فيها بما السالم، مفاوضات على األمر ينطبق سلمية دولية عالقات تأمني أجل  .من

https://www.voltairenet.org/article218888.html
ودائم             1 تعاوني، عاملي، مشترك، األمن يكون أن اإلعتبار بعني تأخذ نظرٍة على  .املحافظة

حدوده        2 وضمان بلد كل سيادة بإحترام الدائم  .التعّهد
املتحدة       3 األمم ميثاق ومبادئ أهداف بإحترام  .التعّهد

بلد         4 لكل املشروعة األمنية املطالب اإلعتبار بعني باألخذ  .التعّهد
الدول           5 بني سلميّاً الخالفات لحّل الوسيلة والتشاور الحوار باعتبار املستمّر  .التعّهد

تقليدية         6 والغير التقليدي املجاالت في األمن على باملحافظة  .التعّهد
التي                  التطبيقية نقطة العشرين فإّن الصيني، التصالحي األسلوب عن نقي كمثال ُكتبت قد الستة املبادئ هذه كانت إذا

        . الدولية     املنتديات دور توسيع إلى بدعوة الورقة إختُتمت ذلك خالف على هي  .تلحقها
( " البرتقالية             "  للثورة املتحدة الواليات تنظيم عن نشأت قد املشكلة بأن الصني تعترف بأوكرانيا، يتعّلق (2004وفيما

( " املايدان"  انقالب .          2014و الناتو(     حلف يبتعد بأن روسيا اشتراط أن كذلك الصني إعتبرت املتحدة األمم مليثاق خالفاّ ،
ألمنها       أساسي مطلب هو القريب محيطها  .عن

ومخاطرها        "   األمريكية الهيمنة عن دراسة سياق في النص هذا نشر  ."يأتي
https://www.voltairenet.org/article218895.html

    . أصبحت              اليوم، منذ الصني نبرة في واضحاً تغيراً نلحظ أن يمكن الصينية، املناطيد تدمير تّم أن واشنطن منذ سياسة
الجميع      بحّق مدمٍّرة أنّها على .تصّور

https://www.voltairenet.org/article218888.html
https://www.voltairenet.org/article218895.html


أن                      له املمكن من كان زور شهادات تجد لم أكثر، مفاجئ بشكل و السابق، الرئيس اّدعاء يسند دليالً الهيئة تجد لم بالطبع،
           . معه  والتحقيق ترامب دونالد باّتهام التحقيق هذه ينتهي أن املتوّقع من إليها  .يستند

تشترط                        كما علني بشكل يجري لم األصوات فرز أّن واقع في بل ال، أم كذب قد ترامب كون في تكمن ال املسألة أن فلنذكر
.الديموقراطية

فاغنر؟       تدين أن املتحدة للواليات يمكن كيف

 .       ) الهدف     )  إرهابية مجموعات العسكرية املنظمات ُتعتَبر بأن الجنزبية كاروالينا غراهام ليندسي الجمهوري السيناتور يقترح
األمريكية                 الخاصة الجيوش أيضاً اإلدانة تشمل أن دون الروسية، الخاصة العسكرية فاغنر شركة إدانة هو ذلك من

) سابقاً   )  بالكواتر أكاديمي مثل .املتعّددة،

املتحدة               للواليات رئيساً يكون ألن الالزمة األهلية لديه بايدن جو فإّن األبيض، البيت طبيب بحسب

. بوظيفته                    للقيام أهل هو بايدن جو أّن فيه أّكد الذي السنوي، تقريره األبيض، البيت طبيب وهو أوكونر، كيفن الدكنور نشر
.      ) للحقيقة     )        تبديد اعتبره بما نّدد ترامب ودونالد أوباما باراك عهَدي خالل خدم الذي جاكسون روني الدكتور سلفه ولكن

الذهنية           الرئيس قدرات انهيار بأعينهم يشاهدوا أن للجميع يمكن جاكسون، .بحسب

املتحدة     الواليات في للمسيحية إنتعاش

      ) عبر           ) بثّها يتّم متواصلة صالة إلى كنتاكي ويلمور في مسيحيٍة لجامعٍة األسبوعي القّداس تحّول شباط، من الثامن منذ
          . املتحدة     الواليات أنحاء جميع من يافعون أشخاص الجامعة إلى يصل املشاهدات من املاليني وحصدت اإلنترنت،

        . في           الحركة بداية مكان هو هذا فإّن وبالفعل، املاضي القرن سبعينيات منذ البالد في مسيحية حركة أكبر في لإلنضمام،
 .السبعينيات

التّّلة            "     رأس على من النور نفسها تعتبر التي املتحدة، الواليات عن غريبة ليست والبشارة الجماعية الصالة ."تقاليد

املتحدة      الواليات في الغاز أفران معركة

لكي                  الثلث، بمقدار الغاز أفران عن الناتج الطاقة استهالك تقليص يتّم أن غرانهولم جينيفر األمريكية الطاقة وزيرة اقترحت
           . لطهي       الالزم الوقت سيضاعف التغيير هذا أن الطهو أدوات صانعو يؤّكد الكهربائية األفران عن الناتج نظيره مع يستوي

الغاز.                   أفران منع إطالقاً تعتزم ال أّنها بايدن إدارة أّكدت اإلقتراحات، هذه عن نتج الذي العارم لإلستياء نظراً .الطعام

أريزونا      في قدميه يثبّت سينالوا كارتيل

        ) في         ) عمل رّب أول أصبح سينالوا كارتيل أّن ، كاليفورنيا ماكارثي كيفن األمريكي، الكونغرس في النواب غرفة رئيس أعلن
) أريزونا  ) كوتشيس .مقاطعة

أفغانستان      من اإلنسحاب في نيابية تحقيقات

. أفغانستان                 من اإلنسحاب مسألة في الخاص تحقيقها النواب غرفة في الخارجية والشؤون الرقابة لجنتَي من كّل بدأت
( "  "  ) أي           ) بيهايند ليفت بعنوان أيداهو ريتش جايمس الجمهوري للسيناتور تقريٍر موضوع شّكلت أن املسألة لهذه سبق

 "  ) (     )" استراتيجي"  فشل بعنوان تكساس ماكول مايكل للنائب وآخٌر ، ملصيره متروك ".
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Risch%20Afghanistan%20Report%202022.pdf

https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2022/08/HFAC-Republican-Interim-
Report-A-22Strategic-Failure22-Assessing-the-Administrations-Afghanistan-Withdrawal.pdf

بايدن     عائلة حول برملاني تحقيق

الصربي                 املتحدة، لألمم العامل للجمعية السابق الرئيس حضور كومر جايمس املمثّلني غرفة في الرقابة لجنة رئيس طلب
جيريميتش   .فوك

    . كّلفت              قد الشركة كانت بايدن هانتر مع تعاطت التي الصينية الشركة لصالح يعمل املشهور الدبلوماسي هذا كان وبالفعل،
        . قد          الصيني الشيوعي الحزب كون في اللجنة تشّك العاملي الصعيد على شخصيات مع عالقات لها يخّط بأن جيريميتش

بايدن        عائلة من لإلقتراب كواجهة الشركة هذه .استخدم
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https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2022/08/HFAC-Republican-Interim-Report-A-22Strategic-Failure22-Assessing-the-Administrations-Afghanistan-Withdrawal.pdf
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أوكرانيا       في الحرب ضد واشنطن في تظاهرة

        . هاواي           عن السابقة النائبة من كّل املظاهرة قاد أوكرانيا في الحرب ضد الحجم ملحوظة مظاهرة أول واشنطن في جرت
. بول                رون أيضاً، أوهيو عن السابق والنائب كوتشينتي، دنيس أوهيو عن السابق الديموقراطي النائب غابارد، تولسي

السياسية            األطياف جميع من تنحدر التي املنظمات، من العديد املظاهرة في  .شاركت
الناتو،                حلف حّل البنتاغون، ميزانية بتقليص املتحّدثون طالب ألوكرانيا، املالي الدعم من للمزيد معارضتهم إلى إضافة

أّسانج       جوليان وتحرير املركزية، اإلستخبارات وكالة .إغالق

ووانغ    بلينكن بني لقاء

 " بأنّه              "  األُّمة واجه لرنامج بلينكن السيد وصّرح يي، وانغ الصيني بنظيره بلينكن أنطوني األمريكي الخارجية وزير إلتقى
   ."       ... وانغ،"           السيد أّما اآلن بعد يتكّرر أن ينبغي ال املتحدة الواليات فوق مراقبة ملنطاد الصني إرسال أّن واضحٍ بشكٍل قال

ميونخ                في األمن مؤتمر خالل للصحافة صّرح فقد عسكري، وليس مدني املنطاد إصراره وبعد جانبه، أفعال: "  من إّن
فهل           )...(         بأسر، العالم في املناطيد من الكثير توجد تماما العكس بل وقوية، كبيرة املتحدة الواليات بأّن تظهر ال البنتاغون

جميعاً؟     بإسقاطها املتحدة الواليات "ستقوم

للفضاء           العسكري باستخدامها يتعّلق فيما التفكير تعيد أن املتحدة الواليات على

       ) أّن     )    ميونخ، في األمن مؤتمر هامش على ، األمريكية الفضائية العمليات قائد سالتزمان تشانس برادلي الجنرال صّرح
     . مضادة           صواريخاً الصني طّورت بالفعل، الفضائي للمجال استثمارها مسألة في التفكير تعيد أن يجب املتحدة الواليات
مدار               في تحليقها أثناء الروبوتية الصناعية األقمار الختراق وقدرات للطاقة، هة موجِّ أرضية أسلحة الصناعية، لألقمار

املالحة،.               التواصل، للمراقبة، الهادفة الصناعية األقمار ضد هجمات حول ويدور يشمل للحرب الصني تفكير الكوكب
وعميٌ         صمٌّ أعدائها جعل إلى يؤدي بشكل املبكر، .واإلنذار

نتنياهو      بنيامني سياسة ضد أمريكيون برملانيون

  . األسبوع             هذه نتنياهو بنيامني ائتالف سياسة ضّد موقفاً إلسرائيل موالون برملانيون يتّخذ اآلخر، تلو  : واحد
  ) ماريالند    ) راسكني جايمي النائب ودولة: “          أعلن القضائي، اإلستقالل السلطات، فصل أجل من النضال أصبح لقد

فاسدين                وأوتوقراطيني بلوتوقراطيني وجه في الديموقراطية الحرية عن العاملي الدفاع من مهّماً جزءاً اسرائيل في القانون
الثمن        كان مهما السلطة على اإلستيالء في  .”وراغبني

  ) ماريالند     ) كاردين بني الديموقراطي السيناتور .   أعلن كان: “         إذا متانتها ستظهر اإلسرائيلية الديموقراطية أّن في أشّك ال
للجذور                   يعود أن بل بالده، عن الديموقراطية يبعد بأاّل منه أتأّمل فإنّني حقيقية، وشجاعة قوة إظهار يريد نتنياهو السيد

           . اإلسرائيلية      الديموقراطية صحة ووضع قراره عن للرجوع موجود الوقت زال ما بفضلها بالده وكبرت ازدهرت التي والقيم
القريب         املدى على الشخصية السلطة فوق الطويل املدى .”على

لألمن     ميونخ مؤتمر بايدن إدارة

الرئيس                   إلى جّداً قاصية كلمات جميعهم ووّجه لألمن، ميونخ مؤتمر في األساسيني بايدن إدارة ممثّلي من كبير عدد حضر
هاريس.        كاماال الرئيس نائبة أعلنت مداخلتها، في القوات: “           بوتني ارتكاب شهدنا لقد مبّررة، الغير الحرب هذه أيام أول منذ

 .            . ولنكن     املشتركة إنسانيتنا ضد بل املشتركة، قيمنا على هجوماً تشّكل أفعالهم إّن شنيعة وأعمال حرب لجرائم الروسية
-       واضحني التعذيب،:         القتل، أعمال أشنع بحّقهم وارتكبت املدنيني وممنهج واسع بشكل الروسية القوات هاجمت لقد

     )…(         . في  روسيا بأعمال يتعّلق فيما بالكهرباء والتعذيب الضرب، اإلعدام، بني تتوزّع جرائماً إرتكبت والترحيل اإلغتصاب،
             .     . تكون    أن إلى ترقى روسيا أفعال كون في عندنا شك أي يوجد وال القانونية القواعد نعلم إّننا األدّلة فحصنا لقد أوكرانيا،

اإلنسانية   ضد  ”.جرائماً
.      ”   “    ” خطورة   “   أكثر الحرب، تحضير أي ، السالم ضد الجرائم أّن يعتبر ولكنه ، اإلنسانية ضد الجرائم الدولي القانون يدين

في               …   بدأت أوكرانيا حرب أّن ميونخ في ستولتنبرغ ينس للناتو العام األمني إعترف الصديد، هذا يقضي’  ٢٠١٤في مّما ،
مبّررة        “  غير كانت الحرب هذه بأن هاريس السيدة اّدعاء .”على
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املخّدرات        بكارتياّلت صلة على بكونه متّهم اإلكوادوري الرئيس

      ) استفتاء     )       في ساحقة هزيمة للتّّو داي األوبوس في وعضو مصرفي أيضاً وهو الّسو غوييرمو اإلكوادوري الرئيس ٥تلّقى
سياساته.      “”.           تطبيق على القدرة يملك الّسو الرئيس يعد لم بذلك، ال جواب جميعاً الثمانية أسئلته تلّقت  .شباط

       ) من     )  تقريراً دّونت قد املخابرات أّن بوستا ال موقع كشف اللحظة تلك تشيّريز      ١٤٥في روبني بني العالقات عن صفحة
        .        ) ال   )   قبل من التقرير عن نسخٍ توزيع تّم أخرى جهة من األلبانية واملافيا جهة، من الّسو الرئيس صهر كاّريرا دانيلو وصديقه

البرملانيني   على  .بوستا
https://www.laposta.ec/

     ) اإلدارة     ) في فساد شبكة وهي ، إينكونترو قضية في يحققون األخيرين  .هؤالء
للحضور                 دعاه الذي البرملان أمام املثول من ركبته، على عملية من يتعافى الذي الّسو، الرئيس يتمكن  .لم
و                مورينو لنني السابق الرئيس على مينديز ساالزار ديانا العامة املّدعية إّدعت أخرى، أخبار . ٣٦في يُتّهم   آخر شخص

      .  ) الباراغواي      )  في اليوم مورينو لنني يقطن الهايدروكهربائي كودو كوكا مشروع حول فساد شبكة بتنظيم .هؤالء

جديد       من تندلع كولومبيا في األهلية الحرب

 “    )” اغتيال        )  “  أّن تويتر عبر غارسيا أنطونيو املستعار اسمه تشاموّرو إليسير الكولومبي القومي التحرير جيش قائد ٩أعلن
القانون                  مع تتعارض حرب جريمة يشّكل مسّلحني، غير فيه كانوا وقٍت في الحكومية، العسكرية القوات يد على مقاتلني

 .”الدولي
ينّص “                  كما حقوقه احترام وسيتّم حرب أسير هو أراوكا، في التحرير جيش أسره الذي برافو، دانيلو ليبي الرقيب وأضاف

            . وكرامته    لسالمته اإلحترام كامل ومع الحياة، قيد على وهو الرقيب تحرير سيتّم اإلنساني الدولي القانون .”عليها
حركة           )      في سابق مقاتل عضو بيترو غوستافو الجديد الرئيس وإدارة الكاثوليكية التحرير حركة بني املفاوضات ١٩كانت

سنة(         من الثاني تشرين في بدأت قد .    ٢٠٢٢نيسان في   املفاوضات ُعّلقت كاراكاس في الثاني   ٣٠، ٢٠٢٣كانون .

كاستيّو         بيدرو البيروفي الرئيس على اإلنقالب مسألة في الجديد

     ” القانوني          “  التعريف مع يتوافق ال املشهود بالجرم توقيفه أّن إلى كاستّيو بيدرو السابق البيروفي الرئيس محاميّو يشير
            . أقالت      قد بينافيدس باتريسيا البيروفية العامة املدعية أّن إلى أيضاً املحاميون يشير باطل توقيف بذلك وهو األخير، لهذا

وهي                 املخّدرات؛ كارتيالت مع فارغاس بينافيدس إيما أختها صالت في يحّقق كان الذي ريفيليا، بيرسابيث العام املحامي
فيها        تدّخل قد كاستّيو بيدرو الرئيس كان  .قضية

    .     ” رئيسي،      “ بشكل املظاهرات، يقود بولوارتي دينا الرئيسة أي ، املُغتِصبة وضّد السابق، للرئيس دعماّ تستمّر املظاهرات
           . يُحصى  القتلى عدد يُعد ولم بوحشّية، املظاهرات بقمع تعليمات الشرطة تلّقت األصليون  .األمريكيون

يوّد      حديث، رأي استطالع في          ٧٣بحسب والتشريعية الرئاسية اإلنتخابات إجراء يتّم أن السكان من في  ٢٠٢٣٪ وليس ،
اإلكوادوري          ٢٠٢٦ الكونغرس في املوضوع هذا عن الحديث حظر تّم ولكن ، .

أوروبا

األصولينّي       مسألة على السيطرة يُحكم فرنسيس البابا

تسمح                 كانت والتي املحّليني، لألساقفة منحها قد عشر السادس بينيديكتوس سلفه كان التي الحرية فرنسيس البابا ألغى
“       . كنيسة          تكوين منع إلى الحظر هذا يهدف األساس هذا على مبنية أبرشياٍت وبإنشاء الالتينية، باللغة القّداس بإجراء

 .”موازية
    . من              الكثير أن يبقى متطّرفة يمينية بسياسات وصلها غالباً يتّم شعيرة على السيطرة يستعيد أن الرسولي الكرسي ينوي

بالتّحديد                  الشعيرة هذه له تخضع الذي التعنّت يفهمون وال املنظور، هذا من يشتركون ال الالتينية باللغة بالقّداس .املحتفلني

بيهايند             ستاي شبكات في املشاركة في الشتباهه السابق الدنماركي الدفاع وزير مع التحقيق

الثاني   ١٤في  في             ٢٠٢٣كانون كان الذي فريدريكسن، غيورت كالوس السابق الدفاع بوزير املتعّلق التحقيق بدأ ،٢٠٢٠
لصالح               والسويديّني، النرويجيني، الفرنسيني، األملان، القادة على تتجّسس بأن الدنماركية لإلستخبارات سمح أّنه كشف قد
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رسمية        أسرار بكشف الشتباهه األمريكية، القومي األمن  .وكالة
https://www.voltairenet.org/article211691.html

     . عن             الدولتان هاتان تتوّقف لم املتحدة واململكة املتحدة الواليات تقودها التي ستاي شبكات من األخير اإلصدار ذلك كان
فضيحة            ظهرت كّلما واآلخر الواحد بني املسؤولية نقل وعن حلفائهما، على  .التجسس

النيابية                 الحصانة عنه يرفع أن الدنماركي البرملان رفض نائباً، اليوم أصبح فريدريكسن غيورت كالوس أّن بما .ولكن،

بالعتاد     األوكراني الجيش تزّود تشيكيا

     . هذه            ثمن بدفع هوّلندا ستتكفّل املسيّرات اعتراض على قادرين برّشاشني تويوتا أب بيك مائة التشيكية الجمهورية تجّهز
أوكرانيا    إلى املتّجهة .األسلحة

جيوشها    تنظيم تعيد املجر

  .     - منذ      للجيوش كاملة تنظيم إعادة بوبروفنيسكي ساالي كريستوف املجري الدفاع وزير إحالة    ١٧بدأ تّمت الثاني، كانون
            . من     أكثر العمر من يبلغون الذين الضباط جميع من طُلب كذلك، التقاعد إلى كبار ضبّاط كفاءاتهم    ٤٥عّدة ُيظِهروا أن سنة

يستقيلوا   أن  .أو
املجرية                 الجيوش تنظيم القريب املدى على يحّد ألنه أوكرانيا، في الحرب وسط مفاجئ بشكل اإلصالح هذه .يأتي

األوروبي         اإلتحاد إلى اللجوء طلبات عدد في شديد ارتفاع

سنة            في وسويسرا النروج، األوروبي، اإلتحاد إلى اللجوء طالبي عدد ليبلغ   ٢٠٢٢تضاعف حالة  ٩٦٦وحدها، ألف .

الحرب    في تنغمس النروج

في                تكتيكية نووية بصواريخ مزّودة روسية سفن انتشار من النرويجية الخارجية املخابرات لجهاز السنوي التقرير يحذّر
البلطيق   .بحر

تبعات                  من ستريم، نورد أنبوبي تخريب في فّعاٍل بشكٍل شاركت هيرش، سيمور بحسب التي، النروج، استفادت اليوم، حتى
         . أربعة        والنفط للغاز تصديرها عائدات بلغت فقط، عامني في وروسيا هوّلندا، فرنسا، أملانيا، ضد الحربي العمل هذا

في      عليه كانت ما حوالي    ٣٧من ) ٢٠٢٠أضعاف إلى (١٦٦بليون يورو   بليون .

الغرب      عند الذخيرة في نقصحاد

الدفاعية                 الناتو صناعات قدرة تفوق ذخائٍر كمية اليوم تستخدم أوكرانيا فإّن ستولتنبرغ، ينس للناتو العام األمني بحسب
أضعاف   وبعّدة  .بأكملها

       ) عيرا ) من قذائف بتصنيع بدأت أنّها يوكروبورونبروم مم ١٢٠أعلنت . 
خطّة                   عن وأعلن الروسي، للجيش مشكلة أيضاً كان بالذخائر التّزّود أّن إلى بوتني الرئيس أشار األّمة، أمام خطابه في

سريع    بشكل اإلنتاج .لزيادة

الدونباس       في هزيمته عن يتحّدث زلنسكي الرئيس

          ) األوكرانية    )   الخسائر استمّرت حال وفي بأنّه زلنسكي الرئيس صّرح اإليطالية، سيرا دياّل كورييري صحيفة مع حوار في
باخموت           عن التخّلي يتّم أن الضروري من يصبح فقد تصاعدها،  .في

ستسترجع                 أوكرانيا أّن على التأكيد كان اآلن وحتّى الذي اإلعتيادي، لخطابه تماماً معاكس بشكل الكالم هذا يأتي
.الدونباس

https://www.corriere.it/esteri/23_febbraio_19/zelensky-intervista-italia-meloni-ucraina-48025496-
b080-11ed-bbef-91b6ba0d81d3.shtml

لألمن      ميونخ مؤتمر في صينية مداخلة

الصيني                    املوقف ُيظِهر مستنداً سينشر أنّه عن يي وانغ الصيني الخارجية وزير كشف لألمن، ميونخ مؤتمر أمام له كلمة في
للسالم      مبادرة ويقترح أوكرانيا حرب  .من

“ في                   نبذلها أن بإمكاننا التي الجهود نوع في أوروبا، في األصدقاء خصوصاً بروّية، يفّكروا أن الجميع على أقترح أنا
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               ) قريباً    )  الحرب تنتهي أن أو املفاوضات تنجح أن يبدو ما على تريد ال األطراف بعض أّن خصوصاً الحرب هذه إيقاف سبيل
   ) بأوروبا)…(       ) الالحقة االضرار أو األوكرانيني موت أو لحياة تكترث وال ”.

- األرميني     األزربايجاني الصراع في احتياطي إجراء

لتؤّمن           “      املمكنة اإلجراءات كّل أزرباياجان تتّخذ أن بوجوب نهائي، حكم وبانتظار مؤقت بشكل الدولية العدل محكمة قضت
وباإلتّجاهني           التشني، ممّر طول على والبضائع، املركبات، األشخاص، سير عوائق  .”وبدون

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/2023-02/180-20230222-PRE-01-00-FR.pdf

بريغوجني    يفغيني عن أخبار

اإلنترنت                 عبر األبحاث وكالة صاحب هو بأّنه األولى للمرة بريغوجني يفغيني الخاصة العسكرية فاغنر شركة صاحب اعترف
          . التواصل   شبكات على املضّللة األخبار ببّث الوكالة هذه الغربيون يتّهم بيترسبورغ سانت  .في

        ” وطعن       “ باخموت، في اإلنتصار منعت كالمه، بحسب التي، البيروقراطية الذعٍ بشكٍل بريغوجني انتقد أخرى، مسألة في
اتّهامهم                إلى وصوالً شويغو، سيرجي الدفاع ووزير غيراسيموف فاليري الجيوش أركان قائد من كّل بتقاعس مباشرةً

بالخيانة“ ”.

سوركوف   فالديمير فشاءات

كان                  عندما مينسك اتفاقات تنفيذ أن ينوي يكن لم أنه الكرملني، في السابق الظل مستشار سوركوف، فالديسالف أعلن
             . السابقة  األملانية املستشارة عن الصادرة املماثلة اإلعترافات اإلعتراف هذا يلغي روسيا، لخصوم بالنسبة عنها مسؤول

             . أّن       على دليل هذا فإّن بدّقة، قاله ما قرؤوا ملن بالنسبة العكس، على أوالند فرانسوا السابق الفرنسي والرئيس ميركل أنجيال
الغربية           املزدوجة اللعبة يفهم لكي طويل وقت إلى يحتاج لم  .الكرملني

عام               ومنذ أنّه األوكرانية، السرية املخابرات كشفتها والتي سوركوف، عن الصادرة اإللكترونية الرسائل كان ٢٠١٥تظهر ،
الناتو           وجه في الحالي روسيا جواب يحّضر بوتني بالرئيس الخاص  .املستشار

الرئيس                  على لإلنقالب الغرب تنظيم هو الحرب اندالع سبّب الذي العنصر أّن يبقى سوركوف، لرسائل قراءتنا كانت أياً
املتحدة             الواليات ِباسم علناً نوالند فيكتوريا تبنّته انقالٌب وهو يانوكوفيتش، فيكتور ديموقراطياً، .املَنتخب

التّسّلح           لنزع ستارت نيو معاهدة في مشاركتها حول التفكير تعيد  روسيا

. منها                   تنسحب لم ولكنّها النووي، التّّسلح لنزع ستارت نيو معاهدة في مشاركتها عّلقت روسيا أّن إلى بوتني الرئيس أشار
       . ولكن            بيكني، تضّم أن توّد واشنطن كانت املعاهدة تحديث حول املفاوضات يتعّلق فيما مشاركتها تعّلق روسيا أن يعني هذا

           . والناتو  لندن، باريس، من كلٌّ املعاهدة في تشترك أن موسكو توّد رفضت  .الصني
السريان                قيد تزال ال التي النووي التّسّلح من للحّد الوحيدة القانونية األداة هي ستارت نيو .معاهدة

أفريقيا

ليبيا    في ممكن حل

حكومة                تكون ثالثة وتشكيل وبرقة طرابلس املتنافستني الحكومتني حل عيسى، صالح عقيلة النواب، مجلس رئيس اقترح
من     وتتألف وطنية، و     15وحدة مجموعة كل تمثل مستقلة  15شخصية شخصية .

ثالث                 في تكوينها اقتراح لكن الوطنية، االنتخابات لتنظيم أساسي شرط هو وطنية وحدة حكومة لتشكيل االقتراح هذا
عليه    إجماع ال .مجموعات

الغنوشي        راشد إلى االتهام لتوجيه مستعدة التونسية العدالة

الشريعة                 أنصار لقادة الجتماع فيديو تسجيل على حصل اإلرهاب ملكافحة التونسي العام املدعي مكتب أن تقارير أفادت
           . حيث      القاضي استدعاء حضور من الغنوشي السيد يتمكن لم صحية، وألسباب النهضة حركة زعيم الغنوشي، راشد مع

   . ثان      استدعاء وصدر العتقاله مستعدة الوطني الحرس وحدة .كانت
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         . الغنوشي       راشد يمارس املسلمني، اإلخوان جماعة في عضوا بصفته القاعدة لتنظيم التونسي الفرع هي الشريعة أنصار
التونسيني     الجهاديني جميع على .السلطة

برازافيل       مؤسسة من أوكرانيا في السالم وساطة

 . وعلى                كييف إلى واألخرى موسكو إلى واحدة بعثتني، سال، ماكي السنغالي الرئيس من املقربة برازافيل، مؤسسة نظمت
دينيس            )     والكونغولي سال، ماكي السنغالي أفريقية دول رؤساء ستة من مصالحة بعثة أعدت األفريقي، االتحاد قمة هامش

والقمري              رامافوسا، سيريل أفريقي والجنوب السيسي، الفتاح عبد واملصري موسيفيني، يوري واألوغندي نغيسو، ساسو
) عثماني  .غزالي

           . دورا       شيراك، جاك السابق الرئيس من املقرب هذا، األعمال رجل لعب أوليفييه إيف جان الفرنسي برازافيل مؤسسة يرأس
      . معها     سياسية عالقات لديه يعد لم لفرنسا عديدة لسنوات سريا .دبلوماسيا

ميشيل      شارل اتهامات على ترد مالي

األوروبي،               املجلس رئيس ميشيل، شارل تصريحات بعد األوروبي االتحاد سفير مالي في االنتقالية الحكومة استدعت
فرانس   الشركاء: "               وقال. 5بشأن مع كبير حد إلى القطيعة قررت االنقالبات، من خرجت التي مالي، في االنتقالية السلطات

في                 املساحات من واملزيد املزيد اإلرهابيني احتالل مع تنهار، دولة هي والنتيجة األوروبيني، الشركاء مع وخاصة التقليديني،
."املنطقة

اإلرهاب    ضد فاسو بوركينا

في            الجهاديون قتل حيث فاسو بوركينا في التطور في الحرب وفي   51فبراير  17تستمر آخرين 19فبراير  20جنديا . 
بالفعل         جند الذي تراوري، إبراهيم االنتقالي، الرئيس توظيف      90000قرر الوطن، عن للدفاع املياه   4000متطوع وكالء من

         . ونصف     عام عن يقل ال ما تدريبهم يستغرق سوف اإلرهاب مكافحة في للمشاركة .والغابات

إسرائيل     سفير يطرد األفريقي االتحاد

منظمة       -            مقر من اإلسرائيلية، الخارجية بوزارة أفريقيا إدارة مدير نائب لي، بار شارون السفير أفريقيا جنوب وفد طرد
الدورة      افتتاح حفل خالل األفريقي .االتحاد

            . أديس      في للسفير منح قد كان اإلسرائيلي املراقب صفة اعتماد أن غير السامية بمعاداة أفريقيا جنوب إسرائيل واتهمت
             . إلسرائيل    -  املراقب صفة بعد األفريقي لالتحاد العامة الجمعية تثبت لم شيء، كل وقبل لي بار لشارون وليس .أبابا

آسيا

الجديدة        سياساته على يحتجون نتنياهو لبنيامني سابقون حلفاء

الكنيست                 خارج األساسية املظاهرة بمناسبة مريدور، دان نتنياهو، عهد في الوزراء رئيس ونائب السابق العدل وزير تحدث
. 20في  وقال  للهجوم: "              فبراير تتعرض لكنها إسرائيل، في الديمقراطية عن الدفاع إلى سنحتاج أننا يظن كان من  !".

    . إذاعة              مع مقابلة في االحتجاجات منسقي أحد اآلن هو باردو، تامير نتنياهو، بنيامني اختاره الذي للموساد، السابق املدير
    .              " اتهم" ذلك، إلى باإلضافة منه الفرار من شخصيا يتمكن حتى فقط القضاء بإصالح الوزراء رئيس اتهم العامة، كان

بناء      » في بالرغبة الحاكم االئتالف البقاء      عناصر يمكنها ال ورهيبة عنصرية دولة ."
يمينية              مظاهرة في أيضا، نتنياهو بنيامني اختاره الذي كوهني، يورام السابق الشاباك مدير املقترح: "  وقال اإلصالح

. محدودة        –    –      غير سلطة لها سيكون الوزراء رئيس برئاسة التنفيذية السلطة ألن إسرائيل، في الحكومي الهيكل سيغير
           . عن       النظر بغض الوضع، هذا بمثل مواطن كل يهتم أن يجب ديمقراطي ملجتمع الالزمة والتوازنات الضوابط تختفي وسوف

                . إلى  يؤدي أن يمكن األمة، مكونات جميع مع حوار وبدون بوحشية الراهنة، حالته في اإلصالح إن السياسي انتمائه
".كارثة
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اإلسرائيلية      الحكومة التزامات حول فايزر وثائق

اإلسرائيلية                  الصحة وزارة وقعته الذي العقد على تعديل وجود إلى بالصدفة األدوية شركة محامي أشار فايزر، قضية خالل
    .         . أخيرا     تم ما وهو إليه الوثيقة هذه بتسليم مدني طرف طالب ثم بالسرية التام اإللتزام على .يجبرها

تجربة                 كفئران اإلسرائيليني السكان استخدم املختبر أن تثبت الدراسة، قيد تزال ال التي الوثيقة، هذه أن .يبدو

نابلس   تهاجم  إسرائيل

    ) لتنفيذ    )  النهار خالل الغربية الضفة نابلس اإلسرائيلية القوات .  3دخلت في      تسببوا إسرائيلي جندي مقتل بعد اعتقاالت
ذلك      102 في بما خطيرة، و     6إصابة الحياة، يهدد تشخيص وفيات 10مع .

      . مراقبة           كاميرا من لقطات الفلسطينيون ونشر بالحجار قواتها يرمي حشدا تظهر مدرعة مركبة من لقطات إسرائيل نشرت
اثنني       شابني تقتل إسرائيل تظهر زمنيا .مختومة

األراضي                 في جديدة قانونية غير إسرائيلية مستوطنات عن واإلعالن السلطة االئتالفية نتنياهو بنيامني حكومة تولت أن منذ
االشتباكات   تضاعفت .الفلسطينية،

إيران     لقصف مستعد نتنياهو بنيامني

إيران          حول سؤال على ردا نتنياهو بنيامني الوزراء رئيس من: "         وقال موثوق بشكل املارقة الدول منع الذي الوحيد الشيء
         . ليس          لكنه االقتصادية، العقوبات وبني هذا بني الجمع يمكن مصداقية ذي عسكري عمل أو تهديد هو نووية أسلحة تطوير

  ."              . طال  كلما مصداقية ذي عسكري بعمل القيام هو األحيان، من كثير في والكافي الضروري، الشرط كافيا شرطا
      . كاف       من أكثر لوقٍت انتظرنا لقد صعوبة أكثر اإلجراء هذا أداء أصبح ."انتظارك،

الدولتني     ’  حل إلنقاذ نتنياهو إلدانة مستعدة  ’واشنطن

.       . فورا          بوقفها وطالبت اإلسرائيلية املستوطنات وأدانت األمن مجلس إلى فلسطني بشأن قرار مشروع املتحدة الواليات قدمت
 . تبذل                  وفلسطني إسرائيل مع دبلوماسي حل على تتفاوض التي املتحدة، الواليات قبل من املشروع هذا سحب تم ذلك، ومع

الدولتني              "  حل عن التخلي عدم على أبيب تل إلجبار وسعها في ما كل األمريكية الخارجية ."وزارة

دمشق    في لبنانيون برملانيون

       . إقامة            في يرغب النواب مجلس أن وقال األسد بشار السوري الرئيس للقاء دمشق إلى اللبناني البرملان من وفد توجه
السوري      الشعب جمعية مع مستمرة .عالقات

ونتنياهو      اهلل نصر السيد بني جدل

إذاعي            خطاب في اهلل نصر حسن السيد اهلل لحزب العام األمني [ قال إسرائيل: "      ] الصهيوني الكيان تاريخ في مرة ألول
       ] بينيت،      ]   نفتالي البيد، يائير السابقني، الوزراء رؤساء ، اإلسرائيلي الدفاع جيش أركان رئيس نسمع املؤسف، إنشائه منذ

  . عن              يتحدثون األهلية الحرب اقتراب عن يتحدثون السابقني، والجنراالت السابقني الدفاع وزراء باراك، إيهود أوملرت، إيهود
نتنياهو              بنيامني حكومة تطرحها التي الجديدة للتحديات حل يوجد ال وأنه الدماء إراقة ."إمكانية

نتنياهو      بنيامني اإلسرائيلي الوزراء رئيس اهلل: "   ورد لنصر .     أقول ألننا:       يحدث، لن هذا األشقاء بني حرب على تعولوا ال
حقا  ."إخوة

دمشق    في إسرائيلي قصف

     . اإلسرائيلية           السلطات تعلن لم وكالعادة، دمشق في األمنية األجهزة مباني من العديد اإلسرائيلية الحربية الطائرات دمرت
           . للغاية      مستبعد أمر وهو بإيران، املتعلقة املصالح يستهدف كان لهم، ووفقا بررته لكنها العدوان، عن مسؤوليتها .مباشرة
       . التفجيرات             هذه أن دائما أبيب تل وتؤكد تشاء وقتما سوريا ضرب في الحق لنفسها إسرائيل أعطت عاما، ثالثني مدى على

           . الدولي      املجتمع بها يرضى ذلك ومع منها، التحقق يمكن ال تفسيرات إيران أو اللبناني اهلل حزب .تستهدف
        .) القائد         ) فيه يعيش كان الذي املبنى نفس وهو دمشق السكنية سوسة كفر منطقة في مبنى الرئيسي الهدف وكان

في          إسرائيل اغتالته عندما مغنية، عماد اهلل، لحزب / 12العسكري فبراير  اإلجراء.    2008شباط كان األرجح، على
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    . الجو              سالح يقتل لم السابقة الدقاذق في هناك اجتماعا يعقدون كانوا الذين املقاومة قادة اغتيال إلى يهدف اإلسرائيلي
حصرا       املدنيني قتل بل منهم، أيا .اإلسرائيلي

عمان    في األسد بشار

طارق              بن هيثم العماني السلطان استقبله حيث عمان سلطنة األسد بشار السوري الرئيس  .زار
السرية                املفاوضات من العديد وتستضيف الدبلوماسية الوساطة من طويل بتقليد عمان تتمتع الفارغة، املظاهر عن .بعيدا

وسوريا      تركيا في الزلزال حول سؤال

مع                    يتطابق ال مباشرة الزلزال قبل سوريا وشمال تركيا في شوهد الذي األزرق الوميض فإن الزالزل، لعلم دمشق ملعهد وفقا
سابقة   مشاهدات .أي

به               التسبب تم بل طبيعيا، يكن لم الزلزال هذا بأن القائلة الفرضية املالحظة هذه .تعزز
التي                  األمريكية والتجارب الكبيرة الزالزل ملنع صغيرة زالزل خلق إلى هدفت التي السوفيتية التجارب بعد أنه نتذكر دعونا
ألغراض          "       البيئي التغيير تقنيات استخدام حظر اتفاقية السالح، نزع معاهدة على التوقيع تم العواصف، إحداث إلى تهدف

   .   " عام      في البلدين بني ، أخرى عدائية أغراض أي أو من.         1976عسكرية عليها والتصديق عليها التوقيع تم الحني ذلك ومنذ
.                48قبل  مشروع   قبل من بامير مشروع في الروس العلماء على االستيالء تم السوفيتي، االتحاد حل تم عندما أخرى دولة

) التردد  )      عالي النشط الشفق أبحاث برنامج األمريكي .هارب

الزلزال       من التركية الفضاء وكالة مواقف آخر

بتطويره                املتحدة الواليات تقوم سالحا يلدريم، حسني سردار التركية، الفضاء وكالة رئيس وصف قديم، مؤتمر : في
" بطول            التيتانيوم سبائك من عواميد إرسال يمكنها عسكرية صناعية أقمار في       10هناك هدف أي إلى الفضاء من أمتار

بعمق.       األرض السبائك هذه تخترق بقوة      5العالم زلزاال يخلق مما درجات 8-7كيلومترات،  ".
     . يلدريم          حسني سردار صّرح عندها، الزلزال سياق في الظهور إلى خطابه من املقتطف هذا : عاد

"     . الذي              األسلحة نظام شرحت استراتيجي معهد في طويلة فترة منذ ألقيتها محاضرة من مقتطف هو القصير الفيديو هذا
      . خطوط             تشغيل مثل وظيفة له ليس األرض مدار في واستخدامها نشرها عند الخريطة من صغيرة بلدة يمحو أن يمكن

  .               . أريد     ال معروف صدع خط على وقع تكتوني زلزال وهو مرعش، بكارثة له عالقة ال لذلك، التكتونية الزالزل خلق أو الصدع
       . نيزك   بتأثير مقارنته يمكن السالح هذا تأثير فهمي يساء ."أن

الحرب                إعالن تركيا على لكان آخر، شيء أي أعلن قد كان لو إنه القول عن .وغني

سوريا       مع مرتقب تطبيع عن تتحدث السعودية

غير                 النرويجي سوريا، إلى الخاص األممي واملبعوث فرحان، بن فيصل األمير السعودي، الخارجية وزير بني االجتماع بعد
واضحا          ودمشق الرياض بني العالقات تطبيع نحو الطريق يبدو  .بيدرسون،

واجب                    هي الزلزال ضحايا مساعدة وأن سوريا عزل في االستمرار من جدوى ال أنه األمنية ميونيخ قمة في األمير وقال
العرب    جميع عاتق .على

العراق؟    كردستان إلغاء نحو

غالبية               بأن يشهد الذي والتحليل لالستفتاء األكاديمي املركز أجراه للرأي استطالعا اليومية الصباح صحيفة نشرت
العشيرتني                 بني املستمرة لألزمة الوحيد الحل بغداد في املركزية السلطة إلى والعودة العراق كردستان حل يعتبرون العراقيني

)  (  ) للصني  )  املوالي وطالباني إلسرائيل املوالي البارزاني .الكرديتني،
لعام                 بايدن جو السناتور وخطة الدستور فشل إلى يشير أنه حيث من قنبلة املنشور هذا ثالثة    2007كان إلى البالد لتقسيم

منفصلة  .كيانات
شياع               محمد العراقي، الوطني الوزراء ورئيس بارزاني، نيجيرفان العراق، كردستان إقليم حكومة رئيس بني االجتماع

شيء         عن يسفر لم األمنية ميونيخ قمة في .السوداني،
          ) محافظتها    )  سكان بأن والتذكير االستطالع بها أجري التي الطريقة بانتقاد بارزاني عشيرة العراق كردستان حكومة ردت

استفتاء        طريق عن االستقالل لصالح صوتوا أنقرة.        2017سبتمبر  25قد بغداد، تهديدات بسبب األمر هذا يحدث لم
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.وطهران
 / شباط       فبراير في حكما العليا االتحادية املحكمة لعام         2022أصدرت كردستان إلقليم الطبيعية املوارد قانون أن على ينص

2007      . يناير         في ذلك، إلى باإلضافة قانونية غير وعقوده النفطية صادراته وأن دستوري جميع   2023غير أن قضت ،
        . على          الحصول العراق كردستان بإمكان يعد لم بذلك، قانونية غير هي اإلقليمية امليزانية إلى املركزية امليزانية من التحويالت

.املوارد

التشفورد       دوغالس سرقها التي املجوهرات تستعيد كمبوديا

. 77أُعيدت  تضمنت               األصلي بلدها إلى التشفورد دوغالس التحف وتاجر الشهير التحف جامع مجموعة من كمبودية جوهرة
التيجان  "                ذلك في بما وأنجكوريان، أنجوري قبل ما فترة من األخرى الثمينة املعدنية والعمالت الذهب مثل أشياء املجموعة

والتمائم     واألقراط واألحزمة واألساور ."والقالئد
أغسطس       في توفي الذي التشفورد، .      2020دوغالس من     التحف استرجاع على الفاوض جرى الكمبودية اآلثار بنهب متهم ،

سني         هون الوزراء رئيس نجل ماني، هون النائب .ِقبل

الشمالية     كوريا في املجاعة خطر

تلوح                    التي الغذاء أزمة حل كيفية لتحديد شهرين غضون في ثانيا عاما اجتماعا الكوري العمال حزب يعقد أن املتوقع من
األفق  .في

     .    " أدارت      "  التي الغربية، الدول لعبت املاضي القرن تسعينيات في الشاقة املسيرة خالل رهيبة مجاعة الشمالية كوريا شهدت
        . البالد        شمال في الغذاء في نقص حاليا ويوجد الكارثة هذه في استراتيجيا دورا العاملية، الحبوب .سوق

املباشرة     اليابانية الصينية املحادثات استئناف

عام          في توقفت التي الدفاعية، محادثاتهما واليابان الصني .   2019استأنفت من    /  كّل تّدعي دياويو سينكاكو جزر حول ،
مسكونة         والغير الصغيرة الجزر هذه ملكية وتايوان الصني،  .اليابان،

      " اليابان     "  فوق ستطير كانت صينية، ربما ، تجسس بالونات ثالثة مسألة مناقشة تمت .كما

الهوائية    املحركات تتقن الصني

     ) من         ) الصينيون العسكريون الباحثون تمكن ، هونان الدفاع لتكنولوجيا الوطنية تشانغشا جامعة عن صادر لتقرير وفقا
     "   . بنسبة        الطاقة استخدام في كفاءة لها سيكون الصلب بالوقود يعمل هوائي ملحرك أولي نموذج التحرك  79تشغيل أثناء ٪

            ." الصوت     سرعة سرعتها تفوق التي للصواريخ التشغيلي املدى توسع أن املتوقع ومن الصوت سرعة أضعاف ستة بسرعة
فتكها    مضاعفة خالل .من
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فولتير   شبكة تحليالت

• "    " ميسان      تييري بقلم ، الحرب نهاية تعني ال أوكرانيا هزيمة
https://www.voltairenet.org/article218882.html

تمثل                أن يمكن وزابوريزهزهيا، خيرسون في ولوهانسك، دونيتسك في زيلينسكي الرئيس هزيمة بأن خاطئ اعتقاد هناك
             . رقم  األمن مجلس قرار تطبيق في موسكو واجهتها التي املقاومة مواجهة في القتال ال     2202نهاية إنه بوتني الرئيس قال ،

          . عام        منذ البنتاغون إليه يسعى ما بالضبط هو هذا ترانسنيستريا إلى واالنضمام أوديسا تحرير عليه يتعني .2019يزال
            . تجريد       يعتزم ألنه ولكن املولدوفيني، ثم األوكرانيني، عن الدفاع يريد ألنه ليس مولدوفا في ثانية لجولة بالفعل يستعد وهو

.حلفائه
• ) فقط )  بالفرنسية ".       فيديو ل: "    مونتانا وإريك جانفييه كلود عرض بوتني فالديمير الرئيس خطاب  ADP-TV  ، جان  مع

ميسان    وتييري فيرنوشيه ميشيل
https://vk.com/wall430568862_59603

https://vk.com/wall430568862_59603
https://www.voltairenet.org/article218882.html


AFGHANISTAN

La guerra nascosta. L’Afghanistan nel racconto dei militari italiani, Massimo De Angelis & Giampaolo 
Cadalanu, Laterza )18,05 €(

BRAZIL

Foundations, US Foreign Policy and Anti-Racism in Brazil. Pushing Racial Democracy, Elizabeth Cancelli, 
Gustavo Mesquita & Wanderson Chaves )120 £(

CHINA

China’s New Imperialism. Nature, Causes, and Rationalization, Yu-Ping Chang, Routledge )36 99 £(

China  : El retorno del Imperio del Centro, Jiang Shigong )12,99 €(

CONGO

Cobalt Red  : How the Blood of  the Congo Powers Our Lives, Siddharth Kara, St Martin Press )$26,99(

EUROPEAN UNION

European Lobbying. An Occupational Field between Professionalism and Activism, Christian Lahusen, 
Routledge )120 £(

L’Europa in guerra, Fabio Mini, PaperFIRST )15,20€(

Europa sovrana. La rivincita dei nazionalismi, Angela Mauro, Feltrinelli )16,15 €(

FRANCE

Le clan des seigneurs  : Immersion dans la caste d’État, Paul Antoine Martin, Max Milo )12,99 €(

GERMANY

Der Osten  : eine westdeutsche Erfindung  : Wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet, Dirk 
Oschmann, Ullstein )19, 99 €(

Führung und Verantwortung  : Angela Merkels Außenpolitik und Deutschlands künftige Rolle in der Welt, Christoph
Heusgen, Siedler Verlag )24 €(
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GREECE

Public Discourses and Attitudes in Greece during the Crisis. Framing the Role of  the European Union, Germany and 
National Governments, Edited by Dimitris Katsikas, Routledge )36,99 £(

INDIA

Politics, Ethics and Emotions in ‘New India’, Ajay Gudavarthy, Routledge )120 £(

India’s Southeast Asia Policy during the Cold War. Identity, Inclination and Pragmatism 1947-1989, Tridib 
Chakraborti & Mohor Chakraborty, Routledge )34,99 £(

Historicizing Myths in Contemporary India. Cinematic Representations and Nationalist Agendas in Hindi Cinema, 
Edited by Swapna Gopinath & Rutuja Deshmukh, Routledge )34,99 £(

IRAQ

Confronting Saddam Hussein  : George W. Bush and the Invasion of  Iraq, Melvyn P. Leffler, Oxford University
Press )$27,95(

ITALY

Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società, Gherardo Colombo, Garzanti
)15,20 €(

Guerra alla guerra. Guida alle idee e alle pratiche del pacifismo italiano, Matteo Pucciarelli, Laterza )17,10 €(

Fratelli di Giorgia. Il partito della destra nazional-conservatrice, Salvatore Vassallo & inaldo Vignati, Il 
Mulino )17,10 €(

L’inquilino  : Da Monti a Meloni  : indagine sulla crisi del sistema politico, Lucia Annunziata, Feltrinelli )25,75 
€(

JAPAN

Japan’s Threat Perception during the Cold War. A Psychological Account, Eitan Oren, Routledge )120 £(

MYANMAR

Reflections on Myanmar. Identity, Heritage, Aspirations, Reshmi Banerjee, Routledge )34,99 £(

POLAND

The Politicization of  Social Divisions in Post-War Poland, Piotr Borowiec, Palgrave Macmillan )93 €(

RUSSIA

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

Jenseits von Putin  : Russlands toxische Gesellschaft, Gesine Dornblüth, Verlag Herder )20 €(

SOUTH KOREA

Two-Track Democracy in South Korea. The Interplay Between Institutional Politics and Contentious Politics, 
Seongyi Yun, Routledge )$120(
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SPAIN

La realidad geopolítica de España. Hacia el estatus de actor estratégico, Josep Baqués Quesada & José Enrique 
Fojón Lagoa, Uned )10 €(

Soldados  : La condición militar en España, Juan Carlos Domingo Guerra, Almuzara )21,85 €(

Vox, el retorno de los ultras que nunca se fueron, Xavier Rius Sant, Ediciones Akal )17,10 €(

De votantes a hooligans  : La polarización política en España, Mariano Torca, Los libros de la catarata )17,57
€(

Las cloacas del 11M : 49, Ignacio López Brú, Última Línea )23,95 €(

TÜRKIYE

Military Innovation in Türkiye. An Overview of  the Post-Cold War Era, Edited By Barış Ateş, Routledge )120
£(

UKRAINE

Digital Blood on Their Hands. The Ukraine Cyberwar Attacks, Andrew Jenkinson, Routledge )26, 99 £(

Come l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina, Benjamin Abelow, Fazi )9,50 €(

Scemi di guerra. La tragedia dell’Ucraina, la farsa dell’Italia. Un paese pacifista preso in ostaggio dai nopax, Marco
Travaglio, PaperFIRST )16,15 €(

La guerra dell’Est  : l’attacco di Putin all’Ucraina europea, Stefano Poma, Gianluca Aime, Mirko 
Campochiari, Alex Onica, Arianne Ghersi, Gianluca Notari, Danilo Morisco, Marco Cencio & 
Marco Mensi, L’Universale editore )7,99 €(

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 €(

UNITED STATES

New Directions in the American Presidency, Edited By Lori Cox Han, Routledge )34,99 £(

Justice After Stonewall. LGBT Life Between Challenge and Change, Edited by Paul Behrens & Sean Becker, 
Routledge )120 £(

US Environmental Policy in Action, Sara R. Rinfret & Michelle C. Pautz, Palgrave Macmillan )105 €(

Trust the Plan  : The Rise of  QAnon and the Conspiracy That Unhinged America, Will Sommer, Harper 
)$28,99(

Soldier Secretary  : Warnings from the Battlefield & the Pentagon about America’s Most Dangerous Enemies, 
Christopher C. Miller, Center Street )$21,99(

People vs. Donald Trump  : An Inside Account, Mark Pomerantz, Simon & Schuster )$26,99(

Overrun  : How Joe Biden Unleashed the Greatest Border Crisis in U.S. History, Todd Bensman, Bombardier 
Books )$18,90(
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Woke Army  : The Red-Green Alliance That Is Destroying America’s Freedom, Asra Q. Nomani, Bombardier 
Boks )$16(

Grand Delusion  : The Rise and Fall of  American Ambition in the Middle East, Steven Simon. Penguin Press, 
$32

The Shadow Docket  : How the Supreme Court Uses Stealth Rulings to Amass Power and Undermine the Republic, 
Stephen Vladeck. Basic )$30(

UNESCO

UNESCO, Cultural Heritage and Conflict in Yemen, Syria and Iraq, Joanne Dingwall McCafferty, Springer 
)147 €(

COMMUNICATION

Zwischen Gut und Böse  : Wie ich mich endlich der Kreml-Propaganda entgegenstellte, Marina Owsjannikowa, 
Langen-Müller )20 €(

Message Control  : Was Sie schon immer über Politik und Medien wissen wollten, Gerald Fleischmann, Edition 
A )26 €(

Die Wokeness-Illusion  : Wenn Political Correctness die Freiheit gefährdet, Alexander Marguier, Verlag Herder 
)16 €(

Leadership. Teorie, tecniche, buone pratiche e falsi miti, Gianluca Giansante, Carocci )14,25 €(

Infocrazia  : Le nostre vite manipolate dalla rete, Byung-chul Han, Einaudi )11,87 €(

ECOLOGY

Non dobbiamo salvare il mondo  : Dall’auto elettrica al bio, tutti i falsi miti della religione green, Francesco Vecchi, 
Piemme )17,57 €(

ECONOMY

The Brandt Commission and the Multinationals. Planetary Perspectives, Bo Stråth, Routledge )120 £(

It’s OK to Be Angry About Capitalism, Senator Bernie Sanders, Crown )$30(

Le regole del caos  : Riflessioni sul disordine economico mondiale, Giorgio Arfaras, Paesi edizioni )13,30 €(

The Chile Project  : The Story of  the Chicago Boys and the Downfall of  Neoliberalism, Sebastian Edwards, 
Princetown University press )$32(

ENERGY

Brexit and Energy Law. Implications and Opportunities, Edited by Ana Stanič & Silke Goldberg, Routledge 
)125 £(

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

Covid 19, ce que révèlent les chiffres officiels  : Mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, la vérité émerge, Pierre Chaillot, 
L’artilleur )22 €(

INTERNATIONAL RELATIONS

Diaspora Organizations in International Affairs, Edited by Dennis Dijkzeul & Margit Fauser, Routledge 
)36,99 £(

Regional Approaches to the Responsibility to Protect. Lessons from Europe and West Africa, Jochem Rietveld, 
Routledge )120 £(

Advocacy Networks and the Responsibility to Protect. The Politics of  Norm Circulation, Sarka Kolmasova, 
Routledge )120 £(

Deep State. L’ombra del quarto Reich, Germana Leoni, Manlio Dinucci )Prefazione(, Nexus Edizioni 
)23,75 €(

La diplomazia del terrore. 1967-1989, Valentine Lomellini, Laterza )20,90 €(

MILITARY AFFAIRS

The Military Balance 2023, The International Institute for Strategic Studies )IISS( 625 £

Conduire la guerre, Benoist Bihan & Jean Lopez, Perrin )14,99 €(

La guerra in casa  : Come e perché la corsa al riarmo riguarda tutti noi, Roberto Arditti, Rai Libri )17,58 €(

POLITICAL IDEAS

Can War Be Justified ?. A Debate, Andrew Fiala & Jennifer Kling, Routledge )26,99 £(

Evidence Contestation. Dealing with Dissent in Knowledge Societies, Karin Zachmann, Mariacarla Gadebusch
Bondio, Saana Jukola & Olga Sparschuh, Routledge )120 £(

Conservatism and Grace. The Conservative Case for Religion by Establishment, Sebastian Morello, Routledge 
)120 £(

The Nature and Practice of  Trust, Marc A. Cohen, Routledge )120 £(

The Crisis of  Democratic Capitalism, Martin Wolf, Penguin )$25,15(

Die Psychologie des Totalitarismus, Mattias Desmet, Europa Verlage )24 €(

Il fantasma della nazione. Per una critica del sovranismo, Alessandro Campi, Marsilio )14,25 €(

POLITICS

Populist Parties and Democratic Resilience. A Cross-National Analysis of  Populist Parties’ Impact on Democratic 
Pluralism in Europe, Edited by Ben Crum & Alvaro Oleart, Routledge )34,99 £(

Political Parties Abroad. A New Arena for Party Politics, Edited by Tudi Kernalegenn & Emilie van Haute, 
Routledge )36,99 £(

Sinistra  ! Un manifesto, Aldo Schiavone, Einaudi )11,40 €(
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