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األمريكتان

منها          يخرجوا أن روسيا في مواطنيها من تطلب املتحدة الواليات

   . الرسالة             في ورد روسيا في القاطنني مواطنيها جميع إلى إلكترونية رسالة موسكو في األمريكية السفارة على:"  أرسلت
      . لخطر            نظراً الحذر، يضاعفوا أن عليهم حاالُ يخرجوا أن روسيا إلى املسافرين أو في الساكنني األمريكيني املدنيني جميع

مبّرر   الغير ."التوقيف

األمريكية      للجيوش ينتسب أحد يعد لم

   . عام         في املنتسبني استجالب على قادرة األمريكية املسلحة القوات تعد من      ٢٠٢٢لم أكثر مالحقة تتّم لم ألف ١٥٠٠٠،
أصل     من توظيف في.           ٦٠٠٠٠عرض اإلجباري التجنيد نظام انتهى أن منذ نتيجة أسوء املاريمز.   ١٩٧٣هذه فيلق فقط

املرجّوة      اإلنتساب أرقام تحقيق من  .تمّكن
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فلسطينية     ٤٠٠ قرية يدّمرون اسرائيلي مستوطن

من    أكثر (٤٠٠شّن   (            ، الغربية الضفة في الفلسطينية حوارة قرية على عقابية حملة براتشا هار من اسرائيلي مستوطن
     . و    السيارات مئات املستزطنون أحرق منهم ُمستَوِطنني اغتيال ُمسبّبني       36بعد السّكان، مهاجمة في وتوّحشوا 400منزل،

املستوطنني              تعّديات يمنع ولم القرية حاصر الذي اإلسرائيلي الجيش أعني تحت رجل، ومقتل  .إصابة
اإلنتقام   " الشغب مثيرو اسرائيل!"  "  هتف أرض ".    و أن!".   "     املستوطنون حاول املسيح بقدوم تماماً مؤمن أنا أنشدوا ثّم

تعّدياتهم                على الشهادة من يتمّكنوا ال لكي عليهم، النار إطالق عبر الهروب، إلى اإلسرائيليني بالصحافيني  .يدفعوا
       )   (    ) األراضي  )  ضم وعن اليهودي التفوق عن يدافعان القومي األمن وزير غفير بن وإيتامار املالية وزير سموتريتش بيتزاليل

سابقاً.       للعرب أعلن قد سموتريتش كان (   الفلسطينية في: "        ) وطردكم النكبة للواجب إكماله عدم في غوريون بن أخطأ لقد
سموتريتش".      1948 أعلن التخريب، عملية انتهاء .     عقب تتولى: “       أن يجب برأيي الوجود عن حوارة قرية تمحى أن يجب

           .” بسبب      معاقبته تمت جندياً غفير بن دعم السابق، األول كانون في الخاّصني األشخاص وليس األمر، اسرائيل دولة
اليهود     من للسالم لدعاٍة  ."تهديده

الجيش   حّرر    6أوقف ولكنّه ملدة.           5مشاغبني، منزله في الجبرية بالغقامة عليه حكم فقد السادس أيام 4أّما . 
      ) اليهودي     )    اإلرهاب ضد سخنني في مظاهرة اإلسرائيليني العرب من املتكونة للمراقبة العربية العليا اللجنة .نظّمت



فإّن          ماكوفيل، جايمس الجنرال األرضي، الجيش أركان قائد بني%       ٢٣بحسب أعمارهم تتراوح الذين األمريكيني فئة من
يخشى      ٢٤و ١٧ بينما لإلنتساب، مرّشحني .  ٥٧سنة أّمأ%         املستقبلي عملهم عن ناتجة نفسية بمشاكل يصابوا %٢٠أن

للغاية     سمينني فهم املرّشحني،  .من
مدنيّني%       ٢١فقط  أهاٍل من يتحّدرون الحاليني العسكريني من .

الدولي       للبنك القادم املدير سيكون بانغا أجاي

      . الديانة            من أمريكي هو بانغا السيد القادم الدولي البنك مدير ليصبح بانغا أجاي بايدن جو األمريكي الرئيس رّشح
أتالنتيك.               جنرال اإلستثمار صندوق مدير نائب اآلن وهو ماستركارد، مدير بانغا كان السابق، في .السيخية

الجمهوري      الحزب في األولية لإلنتخابات التحضير

    ”   “   ) الترشيح  )    لنيل املتقّدمني مع ، اآلن امريكا حماية بعنوان نقاشاً املحافظة السياسية الحركة ائتالف السيباك نظّم
          .) السفيرة     ) ستواجهه حيث ترامب، دونالد الرئيس يشارك أن املتوقع من ماريالند للمؤتمرات غايلورد مركز في الجمهوري،

     .   ” ” السابق        الرئيس نائب يشارك لن راماسفامي فيفيك ووك ال لعقائد املعادي البيوتكنولوجيا وعمالق هايلي نيكي السابقة
  ( ”  “            . تحارب  مجموعة وهي التّقّدم نادي ينّظمه منافس حدٍث إلى فسيتوّجه سانتيس، دي رون فلوريدا حاكم أّما بينس مايك

) (    ) فلوريدا  بيتش بالم في الفدرالية .الضرائب

بايدن        وجايمس هانتر تجرّم مستندات تحجب األمريكية الخزينة

       ) عن   )       املسؤولة الخزينة أمني نائبة مور، إزابيال النواب غرفة في واملسؤولية املراقبة لجنة رئيس كومر جايمس إستدعى
البرملانيون           يطلبها التي املستندات إرسال في التأخر سبب تشرح لكي  .املراقبة،

شهر     منذ الخزينة بايدن       ١٥٠تحجب بهانتر تتصل مشبوهة نشاطات عن تقرير . 
” سياسية     “           طبيعة ذا وكتمان القومي، األمن على أخطار بالنفوذ، اتّجاٍر منظومة البرملانيون إكتشف كومر، جايمس بحسب

املتحدة         للواليات الحالي الرئيس ومشاركة بعلم بايدن آل .اقترفه

القومي              األمن مجال في رفيعني مسؤولني مصداقية على البراهني تطلب الكونغرس في النواب غرفة

تورنر             ومايكل جوردان جيم النواب غرفة في واإلستخبارات القوانني لجنتي رئيسا مجال     ٢٩كاتب في سابق رفيع مسؤول
               . اإلنتخابية  الحملة وسط في يعلنوا، لكي إليها استندوا التي البراهني إرسال تأخير، ودون الرئيسان، طلب القومي األمن

روسياً            “  تضليالً كان بايدن جو حاسوب عن بوست يورك نيو صحيفة مقال أّن .الرئاسية،

الصني       إلى التقنية خبراتها تصّدر املتحدة  الواليات

بقيمة            الصني إلى حساسة تكنولوجية بيوع على األمريكية التجارة وزارة من      ٢٣صادقت األخير الفصل خالل دوالر مليار
الجيش                 ٢٠٢٢عام  لدعم األمريكية التقنية الخبرات استخدام منع إلى ترمي سياسة عن بايدن إدارة إعالن من بالرغم وذلك ،

.الصيني

الرأسمالية          تدمير تريد الشعبية الصني أّن للكونغرس يشرح أمريكي خبير

القومي                 األمن مستشار نائب قّدم له، األمريكية النواب غرفة في الصيني الشيوعي بالحزب الخاصة اللجنة استماع أثناء
       . شرح          األمريكية، اإلستخبارات من مصادر إلى مستنداً دقائق ثالث من فيلماً بوتينغر ماثيو ترامب دونالد للرئيس السابق

الرأسمالية              على يقضي أن ويحاول ماركسي هو الصيني الشيوعي الحزب فإن وبرأيه، أنّه، .بوتينغر

بهوليوود     تتالعب الشعبية الصني جمهورية

في                الهوليوودية األفالم من العديد تعديل من تمّكنت الصني فإن ويليامسون، وكلينتون مارتني مورغن الرائدين بحسب
أعاله.    ٢٠٢٣ العسكريان .    ١٤٧درس الصني        تتمكن العسكريان، بحسب صينية شركات مع باإلشتراك إخراجهم تّم فيلماُ

الغربية        الجماهير أمام صورتها تحسني من فشيئاً  .شيئاً
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/69506/Martin-Williamson-

Killing_with_a_Borrowed_Knife_Hollywood_2022-03-01.pdf ?sequence=1&isAllowed=y
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اإلنتخابي      النظام على زوكربرغ مارك تأثير

   ) باألشخاص            ) تتزود لكي جورجيا ديكالب ملقاطعة دوالر مليوني دفع زوكربرغ مارك أّن الصادقة اإلنتخابات مشروع أّكد
- الكوفيد        جائحة فترة خالل انتخابات إلجراء الالزمني ١٩والعتاد . 

شكوى           بذلك وُقّدمت الخارج، من اإلنتخابات تمويل تمنع جورجيا والية  .ولكن
ترامب              دونالد من مقّرٌب محافٌظ وهو ليو، ليونارد األستاذ باملحامي الصادقة اإلنتخابات مشروع .يتّصل

روسيا          مع التعامل فضائح مسلسل في الساحر على ينقلب السحر

نيو               في الفدرالي التحقيقات مكتب في التجسس ملكافحة السابق والقائد شيستاكوف سيرجي الروسي الدبلوماسي ٌيتّهم
أحد                حول تحقيق إجراء مقابل ديريباسكا أوليغ الروسي األوليغاركي من سرية دفعات بقبول ماكغونيغال، شارلز يورك،

 .منافسيه
األموال              تبييض وفي األمريكية العقوبات حول اإللتفاف محاولة في اإلشتراك بتهمة الرجلني مقاضاة  .تتّم

ترامب                  دونالد بني املفترضة العالقات حول الفدرالية التحقيقات مكتب تحقيق في مهماً دوراً لعب قد ماكغونيغال شارلز كان
       .)” التّهم ) “  هذه يواجه الذي فهو اليوم، أّما هاريكاين كروسفاير عملية .وروسيا

- الكوفيد  ١٩مصدر

القومية                   املديرة قبل من الكونغرس في أعضاء على توزيعه تّم قد سرياً تقريراً فإن جورنال، ستريت وال صحيفة بحسب
-             . الكوفيد   أصول من استخبارات وكالة كل موقف حول املستجّدات آخر التقرير يشمل هاينز أفريل تؤّكد. ١٩لإلستخبارات

           ) من  )     تسّرب إلى يعود الفايروس أّن الفدرالية، التحقيقات مكتب جانب إلى ، اآلن حتى محتارة كانت التي الطاقة وزارة
         . أربعة  إال النتيجة، هذه إلى تصل األخريات الوكاالت جميع ووهان  .مختبر

األمر               على تُجمع لم املختلفة الوكاالت أّن املقال على رّداً أشار فقد األبيض، البيت  .أّما
https://www.wsj.com/articles/covid-origin-china-lab-leak-807b7b0a

األمريكي   الكرم حدود

 (     ) رقم      ) قراراُ النواب غرفة تبنّت ، تكساس ويلسون جو الجمهوري النائب من لضحايا(     ١٣٢بمبادرة املتحدة الواليات دعم يؤكد
      )  (         . الشعب   دعم إلى هادف إجراء هو قيصر قانون سوريا مع التجارة منع أن النص هذا يعتبر والسورية التركية الزلزال

.السوري

الدولة        عن الكنائس فصل ضد يورك نيو عمدة

.    . الجسد        “       هي الدولة الدولة عن الكنيسة فصل عن تكّلموني ال أدامز إيريك الديموقراطي النباتي يورك نيو عمدة قال
      )…(         . دخلت   املدارس، من الصلوات سحبنا عندما األخير هذا سيموت الجسد، من القلب سحبتم إذا القلب هي الكنيسة
      . مقاربة   )…(         وفق أضعها سياساتي، أضع عندما ُمنتََخب لكوني إيماني عن أفترق أن يمكنني ال النارية األسلحة إليها

أنا.   هذا .”إلهية

األخالقي      “ اإلستثمار موجب ضد األمريكية النواب ”غرفة

           . املشتركني         ودائع استثمار من التقاعد صناديق منع قد القرار هذا كان بايدن إدارة من قراراً يبطل قانوناً النواب غرفة تبنّت
)    -      ( ” والحكومية   “ اإلجتماعية، البيئية، جي إس إٍي معايير وفق أي أخالقية استثمارات في  .إال

” ووك               ال لسياسات داعماً األخير هذا لكون ضئيلة، الشيوخ مجلس في القانون هذا تبنّي حظوظ .”تبقى

أوروبا

بالبريكسيت     يقبل األوروبي اإلتحاد أخيراً،

              ) دير  ) فون أورسوال األوروبية املفوضية رئيسة مع اتفاق على سوناك ريتشي الحكومة رئيس وّقع ، بريطانيا ويندسور في
      . بريطانيا.           دخول في األوروبية البضائع ستستمر القانونية آثاره تنعيم عبر البريكسيت قضية إغالق إلى اإلتفاق يرمي الين
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في                  عكسي، بشكل تًرَسل أن البريطانية للبضائع املمكن من سيصبح فصاعداُ، اآلن من ولكن الشمالية، أيرلندا جهة من
أيرلندا           بحر في جمركية بحدود تصطدم كانت اللحظة، حتى أّنه،  .حني

 . كان                  السياسية مؤّسساته إلى ذلك يمتد أن دون املشترك، األوروبي السوق في جديد من املتحدة اململكة دخلت لقد عملياُ،
  . الوحيدة                املشكلة األوروبي باإلتحاد املشترك السوق ربطت قد كان بروكسل سلطات أن حني في البريكسيت، قصد هو هذا

       . على          رهانها في األوروبية املفوضية فشلت لقد الشمالية أيرلندا على املستمرة األوروبية العدالة محكمة سلطة هي الباقية
األوروبي        اإلتحاد من خروجها ثمن تدفع بريطانيا .جعل

افريقيا       في العسكرية قواعدها تنظيم تعيد فرنسا

     . ذلك            يصطحب أن املتوقع من افريقيا في الفرنسية للجيوش انتشار إعادة عن ماكرون ايمانويل الفرنسي الرئيس أعلن
               . إلى    ثابتة قواعٍد تحويل على األمر يقتصر بل مطروح، غير العسكري اإلنسحاب احتمال أن يبقى الجنود عدد في تقليصاً

املحلية        الجيوش فرنسيون عسكريون خبراء فيها يدّرب  .أكاديميات
  . الحرب                 منذ افريقيا في كونها من بالرغم الهندي، املحيط على مطّلة لكونها دجيبوتي، قاعدة على التغيّر هذا ينطبق ال

الحكم                  كرسي على القواعد هذه تؤوي التي البالد يديرون من بقاء ضمانة الفرنسية العسكرية القواعد تمثّل الثانية، .العاملية
يوّد      أيفوب، لوكالة إحصاء إلى            ٥٥بحسب الجنود جميع وإعادة الخارجية القواعد جميع إغالق يتّم أن الفرنسيني من ٪

.ديارهم

أملانيا    في اقتصادي إنكماش

بنسبة        تقّلص مع األملاني اإلقتصاد انكماش ٠,بدأ سنة          ٤ من فصل آخر في املحلي الناتج إجمالي من رقًم.  ٢٠٢٣٪ كان
أُعطي   ) قد ٠,أوًل تصحيحه(    ٢ يتم أن قبل ، ٪ .

أوكرانيا        في الحرب ضد أملانيا في وتظاهرات عريضة

   ) حصلت           )  فاغنكنيخت، ساره لينكه دي اليسار حزب في البرملانية ومن شفارزر أليس النسوية الصحافية من بمبادرة
على      السالم أجل من .      ٧٥٠٠٠٠عريضة نفس       في تظاهرة العريضة عن نتجت علماء إلى يعودون منهم العديد إمضاء،

في     برلني، في .     ٢٥اإلتجاه التظاهرة  جمعت الشرطة، بحسب املراقبني    ١٣٠٠٠شباط بحسب ٥٠٠٠٠شخص، . 
من                  متهماً األخير هذا لكون شديد، انتقاد إلى إلساسر يورغن السيادي الصحافي يملكها التي كومباكت مجّلة تواجد أّدى

         . منها     مجموعته بإقصاء التظاهرة في النظام حفظ شرطة قامت املتطرف اليمني إلى باإلنتساب .اليسار
https://www.change.org/p/manifest-für-frieden

اإلسرائيلي     اإلئتالف سياسة تعارض أملانيا

الحكومة                مشروع إزاء قلقها عن بايروك انالينا األملانية الخارجية وزيرة عبّرت كوهن، إيلي األملاني نظيرها مستقبلًة
     ”  “     . في      الحاكم اإلئتالف جهود إزاء الشديد قلقها عن بايربوك عبّرت كذلك، القضائي النظام شّل إلى الهادف اإلسرائيلية

الصراع                يشهده الذي التصعيد وإزاء إسرائيليني، ضد قاتلة بهجومات املُدانني الفلسطينيني بحّق اإلعدام حكم فرض سبيل
الفلسطيني-  .اإلسرائيلي

غاليت                  الرسمية الديبلوماسية وزير أقوال أّن أّكد قد سايبرت ستيفني اسرائيل إلى أملانيا سفير كان أسابيع، ثالثة قبل
مغلوطة               هي أملانيا أو إيران تمّولها القضائي التعديل ضد التظاهرات بأّن اّدعى الذي أتباريان، .ديستال

الوقود         على تعمل التي السيارات منع يعارضون األملان الليبراليون

            ) اقتراح   )   على األوروبي املجلس تصويت سيعارض فيّسينغ فولكر النقل وزير أّن األملاني بي دي إف الليبراليني حزب أعلن
بعام            بدئاً الوقود على تعمل التي السيارات بيع بمنع األوروبي ٢٠٣٥البرملان .

أوكرانيا       في الحرب ضد زيوريخ في تظاهرة

   . باصطفاف             املتظاهرون نّدد األوكراني الصراع في سويسرا محاداة على الحفاظ أجل من زيوريخ في تظاهرة جرت
    )” األوروبي      ) “ اإلتحاد اتّخذها التي عقوبات املسّماة الجانب األحادية القسرية اإلجراءات وراء  .سويسرا

من    أكثر املدينة    ١٠٠٠٠تجّمع وسط في شخص .
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دفاعه         ميزانية تمويل أجل من عطلة يوم يلغي الدانمارك

       .” الدفاع       “  ميزانية إلى املُحّصلة املبالغ جميع ستُّؤّدى بيديداغ ستوري عطلة يوم إلفاء على الدانماركي البرملان  .صّدق
    - إلى          الهادف فريدريكسن ميتّي الديموقراطية اإلجتماعية الحكومة رئيسة مشروع ضد انتفضت قد كانت الكنائس جميع
   -      )” دّشنته     ) “   من هي اللوثرية اإلنجيلية الدانمارك كنيسة كانت الذي الكبير الصالة يوم أي بيديداغ ستوري عطلة يوم إلغاء

الخامس        كريستيان عهد خالل عشر، السابع القرن .في

تدريجي        بشكل البيضاء روسيا مع حدودها تغلق بولندا

           . عوائقاً      ومينسك فارصوفيا تفرض بوّلندا، من بمبادرة شباط، من العاشر منذ البيالروسي التنّقل أمام حدودها بولندا أغلقت
الحدود      عبر الشاحنات مرور على .تدريجيًة

ال            أم غربية كونها بحسب تختلف اوكرانيا في الحرب حول العامة اآلراء

أوكرانيا،                حرب في حكوماتها خلف متّحدة الغربية الشعوب كانت إذا الخارجية، للشؤون األوروبي للمجلس دراسة بحسب
متعدد                  بشكٍل الدولية العالقات تنظيم وإعادة الغربية للهيمنة حدٍّ وضع أجل من روسيا انتصار تتمنّى العالم بقية فإن

 .األقطاب
https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2023/02/United-West-divided-from-the-rest_Leonard-

Garton-Ash-Krastev.pdf

التيكتوك   ضد الغربيون

الصيني                تيكتوك تطبيق تحميل من موظفيها جميع األوروبي اإلتحاد إدارة منعت والكندية، األمريكية الحكومتني سياق في
املحمولة   هواتفهم  .على

إاّل                 رسمية، أسرار إلى للوصول التطبيق هذا الصيني الشيوعي الحزب يستخدم أن من وبروكسل أوتاوا، واشنطن، تخشى
الغربية             اإلتصال وسائل عن دفاعاً كونه يتعّدى ال الواقع في األمر كان  .إذا

في       تورونتو جامعة من تقرير في           ٢٠٢١ُيظهر بما املستخدمني، معطيات من متشابهة كمية يجمعان وفايسبوك تيكتوك أن
املستخدم        لتعّقب استخدامها يمكن التي األجهزة هويات  .ذلك

 , وسوريا          باكستان إيران، الهند، بانغالدش، أذربايجان، أرمينيا، أفغانسان، في ممنوٌع  .تيكتوك
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/123974/1/Report%23137--TikTok.pdf

الناتو     إلى انضمامها تحضر فنلندا

يبحث                  أن قبل وذلك السياسية، األحزاب مختلف بقادة ليلتقي فنلندا إلى ستولتنبرغ ينس الناتو لحلف العام األمني توجه
الحلف       إلى البالد انضمام مسألة في  .البرملان

      . كذلك         يعد لم األمر أن يبدو السويد بملف مربوط فنلندا انضمام ملف كان اآلن، .حتى

عليها          “  املحجوز الروسية األموال اإلنسان لحقوق األوروبية املحكمة تصادر أن املحتمل ”من

     ) ضد   )         املاضي حزيران في بشكوى ماريوبول في أزوفستال معمل ومالك أوكرانيا في رجل أغنى أخماتوف رينات تقّدم
    . بمبلغ    أخماتوف طالب أمالكه تدمير موضوعها لحقوق        ١٨روسيا، االوروبية املحكمة أمام وضرر كعطل دوالر مليار

 .اإلنسان
منها                     املشكو الوقائع ألن شكالً مقبولة الشكوى أن ذلك مع تعتبر األخيرة هذه ولكن املحكمة، هذه من روسيا خرجت أن سبق

األوروبي           املجلس في عضوة تزال ال روسيا كانت وقت في  .حدثت
لرينات                وتسليمها األوروبي، املجلس في العضوى الدول في عليها املحجوز الروسية األموال مصادرة إلى الشكوى تهدف

عليها.           املحجوز األموال مصادرة حق املحكمة هذه تملك ال نظرياُ، .أخماتوف
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عليها        “  املحجوز الروسية األموال األمريكية الخزينة تصادر أن املحتمل ”من

  ( ” األحادية            “ القسرية التدابير العقوبات حول املناقشات جرت حيث كييف، إلى ييلني يانيت األمريكية الخزينة أمينة توجهت
على(               للمساعدة املجّمدة الروسية األموال مصادرة إمكانية إلى إضافة الروسي، اإلقتصاد إضعاف إلى الهادفة الجانب

األوكراني     اإلقتصاد عجلة تدوير .إعادة

بيترسبورغ    سانت تهاجم أوكرانيا

 . وصلت              الداخل في بل الحدوديتني، وبلغورود بريانسك منطقتي في ليس املسيّرات، بواسطة روسيا أوكرانيا هاجمت
إلى   .      ٦٠املسيّرات الجوي        الدفاع بتعزيز بوتني الرئيس أمر تحتية بنىً وخّربت بيترسبورغ، سانت من كم .

أفريقيا

الجزائر     في سياسيني حزبني حظر

  .       ) لهما،      ) ووفقا واالشتراكية الديمقراطية أجل من اليسارية والحركة راج الشبابي العمل مجموعة الجزائرية السلطات حلت
املنظمتني  » البالد     كانت استقرار لزعزعة القوى كالهما«     تجمعان ينكرانه ما وهو ، .

املغرب       ضد موريتانيا استخدام تريدان والجزائر إيران

     . الجزائر          نظمت املنطلق، هذا ومن املغرب ضد الديمقراطية الصحراوية العربية الجمهورية تدعمان إيران وحليفتها الجزائر
        . ذلك          من عسكرية لعملية الطريق بتمهيد األمر يتعلق موريتانيا إلى اللهيان، عبد أمير حسني اإليراني، الخارجية وزير زيارة

.البلد

عنصرية   تصبح تونس

أمام                مصراعيه على الباب الكبرى الصحراء جنوب من الهجرة حول سعيد قيس التونسي الرئيس تصريحات فتحت
املقيدة    غير التقليدية .العنصرية

 .           . يهدف        املجاورة ليبيا في القذافي معمر مع فقط السلوك هذا توقف البانتو واستعبدوا العرب اختطف عام ألف مدى على
        . تمارس           ليبيا، في الناتو انتصار بعد اليوم، ولكن بشرتهم لون عن النظر بغض األفارقة جميع بني التوفيق إلى الدليل

أخرى    مرة هناك .العبودية

تشاد      بحيرة حوض في املجاعة خطر

(     ٣نزح  معرضون       )    حرام بوكو هجمات بسبب وتشاد والنيجر ونيجيريا الكاميرون تشاد بحيرة منطقة في شخص ماليني
الشديدة   املجاعة  .لخطر

أوكرانيا          إلى أصال متجهة كانت أسلحة اآلن حرام بوكو .وتمتلك

منقسمة   السودانية السلطة

           . حمدان    محمد ونائبه البرهان، الفتاح عبد االنتقالي، املجلس رئيس يجري واآلن، يتنافسان السودانية السلطة رئيسا
        .      )" الرئيس )  " بينما روسيا، إلى أقرب حميدتي أن يبدو املجاورة الدول مع منفصلة مفاوضات حميدتي باسم املعروف دوغولو

املتحدة       والواليات املسلمني اإلخوان إلى أقرب .البرهان
 .          . أبرم       بحميدتي يلتق لم لكنه البرهان، الرئيس استقباله في وكان الخرطوم كوهني إيلي اإلسرائيلي الخارجية وزير زار

ضده           السياسية الطبقة غالبية كانت بينما األول مع تطبيع اتفاق .كوهني

نيجيريا    في مبهمة انتخابات

صوت،                  ماليني سبعة من بأكثر تينوبو، أحمد بوال التقدميني، جميع مؤتمر حزب مرشح فوز النيجيرية االنتخابية اللجنة أعلنت
               . مراكز   من الواردة األرقام أن إلى مشيرة النتيجة، هذه على الفور على املعارضة أحزاب واعترضت الرئاسية االنتخابات في

االنتخابية         اللجنة جمعتها التي األرقام مع تتطابق ال .االقتراع
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املناطق              بعض في وإكراه وعنف التصويت آالت في ومشاكل النطاق واسعة تأخيرات االنتخابات .وشابت
مستوى                   إلى يرق ولم الشفافية إلى يفتقر التصويت إن األوروبي، االتحاد بعثة ذلك في بما املراقبني، من العديد وقال

.التوقعات
الصورية         " باالنتخابات وصفاه ما إلغاء إلى الرئيسيان املعارضة حزبا ."ودعا

بنسبة    فوزه الوطنية           ٣٧أعلن الوحدة إلى تينوبو أحمد بوال ودعا ، األصوات من فقط ٪ .

آسيا

   " عباس  "  الرئيس على الدولتني حل تفرض واشنطن

إلى                 اللجوء عن بالتخلي عباس محمود الرئيس بلينكن أنتوني األمريكي الخارجية وزير طالب فلسطني، إلى زيارته خالل
      . الدولتني،          بحل تؤمن واشنطن أن وكرر إسرائيل ضد اتهامات لتقديم الدولية، الجنائية املحكمة وخاصة الدولية، املؤسسات

فيه          قدما املضي الحالي الوقت في املمكن غير من .لكن
االحتالل                دولة مع واملفاوضات األمني التنسيق واستئناف األمريكية اإلدارة مع للعمل مستعد إنه عباس الرئيس وقال

           " توطني "  عن وأسفرت عاما ثالثني استمرت املفاوضات هذه أن علما ، الدولتني حل إسرائيلي   ٨٠٠لتحقيق مستوطن ألف .
استبداله             سيتم عباس، الرئيس يطيع لم إذا إنه بالقول ببرود بلينكن أنتوني .واختتم

اليهودية     الهوية وزير نائب استقالة

       " بعد  " اليهودية، الهوية وزير نائب ماعوز، آفي أفيغدور .    ٧استقال للمثليني    بكراهيته معروفا كان منصبه في أسابيع
اليهود       ألحفاد اإلسرائيلية الجنسية منح ورفضه .جنسيا

اهلل        بحزب له عالقة ال الرفاعي الشيخ اغتيال

من                  خصومه أحد على للقضاء عملية باعتباره البداية في الرفاعي شعيب أحمد السني الشيخ باغتيال التنديد تم وكالعادة،
                . الرفاعي،   يحيى الشيخ ومنافسه، عمه ابن املدبر، العقل على القبض الشرطة ألقت ما سرعان ذلك، ومع اهلل حزب قبل

قرقف   بلدية .رئيس

سالمة      رياض اختالس عن جديد كشف

حوالي      تسايتونغ، سونتاغس لصحيفة مالذا          ٥٠٠وفقا وجدت سالمة، رياض لبنان، مصرف حاكم اختلسها دوالر، مليون
سويسري  ١٢في  مصرف .

عصابات                 من األموال لغسيل واسعا نظاما املتحدة، الواليات وبموافقة الحريري رفيق الراحل عن نيابة سالمة، رياض أنشأ
 .            . على      حويك ماريان ومساعدته سالمة رجا شقيقه مع األموال هذه بعض اختلس واشنطن بها أذنت التي الجنوبية أمريكا
    . يزال                ال ذلك، ومع العالم أنحاء جميع في العامة األموال واختالس الفساد بتهمة التحقيق قيد كان ، املاضيني العامني مدى
 . كشفت       القضائية بالحصانة بالتالي ويتمتع لبنان ملصرف بقيمة      Sonntags Zeintung حاكما خارجية شركة لديه ٢٥٠أن

البريطانية       فيرجن جزر في مقرها دوالر ،  مليون Forry Associates  ، بنك        في السويسري شقيقه حساب إلى تحويلها تم
HSBC  جنيف .في

https://www.tagesanzeiger.ch/fluchtgelder-des-libanesischen-notenbankchefs-landeten-in-der-
schweiz-687762220508

سوريا     عزلة يكسر العربي البرملان

في        اجتمع الذي العربي، البرملاني االتحاد .   ٢٥أعلن       / من  وفدا شكلت سوريا مع تضامنه العراق، بغداد، في فبراير شباط
   ) بالرئيس     )        التقوا الذين وفلسطني وعمان وليبيا ولبنان واألردن والعراق واإلمارات مصر العربية الدول مختلف من البرملانيني

األسد   بشار .السوري
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السورية   السعودية املفاوضات

  . الرياض               وشجعت سوريا فرض إعادة املقبلة، العربية الدول جامعة قمة تستضيف أن املقرر من التي السعودية، تدرس
االتحاد                   ووفد زايد بن اهلل عبد اإلماراتي الخارجية وزير زيارة بعد دمشق، إلى شكري سامح املصري الخارجية وزير زيارة

العربي   .البرملاني
وقطر               واملغرب الكويت وهي الدولة، بهذه العمل بإعادة مقتنعة غير دول ثالث هناك تزال .وال

يلي      ما السعودية املتطلبات قائمة : وتشمل
باملخدرات؛     • االتجار ملنع الحدود مراقبة

واإلسرائيلية          • األردنية الحدود من اهلل حزب وقوات اإليرانية القوات .انسحاب
اإليرانية    • االستراتيجية االستثمارات وقف

نسيانها             ويمكن واشنطن تتخيلها ، أخرى شروط أربعة الثالثة الشروط هذه إلى : ستضاف
الحرب    • أسرى سراح إطالق
للمنفيني    • آمنة عودة ضمان

السياسية        • الهيئات في الخارج في املعارضة الجئي إدراج
حرة   • انتخابات .إجراء

العراق     كردستان في جديدة انقسامات

منذ                سلطة بأزمة تمر األخيرة فإن باستمرار، تتشاجران والطالباني، البارزاني العراقيتني، الكرديتني العشيرتني أن حني في
  .                . النهاية،   وفي بينهما تقرر أن املحكمة من جانجي شيخ والهور الدين حسام جالل بافل العم ابنا طلب طالباني جالل وفاة

الكردستاني      الوطني لالتحاد مشاركني رئيسني .أعلنهما

دونباس        وقريبا أوكرانيا شعب تساعد السعودية العربية اململكة

   . ستفعل               إنها وقالت كييف حكومة طلب على بناء أوكرانيا إلى قريبا إلرسالها إنسانية مساعدات تجمع إنها السعودية وقالت
ذلك        منها طلب إذا دونباس لشعب نفسه .الشيء

اليمن       في إنرجي توتال أنشطة ضد شكوى

وعذبا                   سجنا أنهما يزعم اليمنيني من اثنني عن نيابة إنرجي توتال ضد شكوى السويسرية اإلنسان لحقوق منا جمعية قدمت
            .) تديرها       ) التي املنشأة، هذه ثلث سوى تملك ال إنها إنرجي توتال وتقول اليمن بلحاف مصنع في سري إماراتي سجن في

قبلها        من وليس املسال الطبيعي للغاز اليمنية .الشركة

أردوغان       الرئيس ضد ينقلب التركي العام الرأي

بنحو       الزلزال عن الناجمة األضرار دوالر  ٣٤تقدر مليار .
التركي     األحمر الهالل "        ٢٠٥٠وباع مقابل   "  الحكومية غير الخيرية أهباب منظمة إلى التكلفة بسعر للناجني مليون 46خيمة

تركية  ) ٢,ليرة ٤) دوالر   مليون .
    . هتف             األولى، املباراة في القدم كرة مالعب في الضحايا مساعدة في أردوغان إدارة بطء ضد املظاهرات تتضاعف

فنربخشة  مرت: "     مشجعو لقد غش، استقيل  ٢٠أكاذيب، كان!"          عاما، ، سبور أنطاليا ضد بشكتاش اجتماع خالل : ثم
الحكومة"  استقالة  !"

      .      " ستجرى     " والرئاسية البرملانية االنتخابات أن وأكد اإلغاثة تقديم في إدارته لتأخر املغفرة أردوغان طيب رجب الرئيس طلب
تضرر    ١٤في  حيث املدمرة              ١٤مايو، املناطق في االقتراع مراكز تنظيم كيفية الواضح من وليس الزلزال من شخص مليون .

وأذربيجان        أرمينيا بني الصراع في يتدخل األوروبي االتحاد

       . الروسية          التدخل قوة تبلغ ولم نفسها فرضت وأذربيجان أرمينيا بني الحدود على مراقبة بعثة األوروبي االتحاد نشر
.بقدومها
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اإليراني    للريال جديد سقوط

إلى     اإليرانية العملة .   ٦٠٠هبطت التضخم    بلغ للدوالر ريال ٥٣,ألف ٤ ٪.

إيران      في البنات مدارس على الهجمات

 .      . وتقارن           فقط البنات مدارس يستهدف هجومهم إيران في ومناطق مدارس عدة في الطالب بتسميم مجهولون أفراد قام
البنات            مدارس ضد حرام وبوكو طالبان ارتكبتها التي بتلك الهجمات هذه .الصحافة

االقتصاد        من باالنسحاب العرب العسكريني تطالبان والكويت الرياض

وخصخصة               الدولي النقد صندوق ملطالب االمتثال إلى مصر تدعو ومقاالت تغريدات وكويتيون سعوديون اقتصاديون نشر
           . الفصل      والكويت السعودية العربية اململكة ستقدم فصاعدا اآلن من أنه يبدو اقتصادها في الجيش يديرها التي القطاعات

آخر               مكان أي في أو مصر في سواء ، ملساعدتهما أساسي كشرط واالقتصاد الجيش .بني

وإيران     السعودية بني عراقية وساطة

السابق                 العراقي والرئيس كاظمي مصطفى السابق العراقي الوزراء رئيس زار السعودية، و إيران بني الوساطة من كجزء
             . التقدم   على السوداني، شياع محمد الحالي، العراقي الوزراء رئيس الرجالن أطلع عودتهما، ولدى طهران صالح برهم

املنطقة.             إلى السالم ويعود يهدأ الصراع يرى أن في املصلحة كل وللعراق .املحرز

باكستان     ضد الهندية السرية العمليات

الحكومية    غير املنظمة ( EU Disinfolab نشرت ب   تقريرا )األمريكي NED املرتبطة
الدولية     اآلسيوية األنباء وكالة ضد           )ANI( متهمة التشهير لحملة مضمون إعطاء أجل من موجودة غير بمصادر باالستشهاد

ديسمبر.           في كتبت، قد نفسها الحكومية غير املنظمة وكانت آخر  ٢٠٢٠باكستان تقريرا ،
من                   ، سريفاستافا مجموعة خالل من ، املتحدة األمم لدى معتمدة وهمية حكومية غير منظمات على بالحفاظ الهند متهمة

          . من     أكثر منذ مستمرة العمليات هذه بأن التقارير وتفيد والصني باكستان سمعة تشويه .١٥أجل د  عاما
http://www.indianchronciles.eu/ 

https://www.disinfo.eu/wp-content/uploads/2023/02/20220222-BS-report-FINAL.pdf

أفغانستان        مع طالبان حركة مشكلة حل تحاول باكستان

تفي                  أن يجب أفغانستان إن املاضي األسبوع لألمن ميونيخ مؤتمر في زرداري بوتو بيالوال الباكستاني الخارجية وزير قال
اآلن        بعد باكستان في اإلرهابيني تؤوي وأال .بوعودها

  . لنائب                وقدموا كابول أنجوم نديم العامة املخابرات ومدير آصف محمد خواجة الباكستاني الدفاع وزير زار الحني، ذلك ومنذ
جماعة                   أن على أدلة حقاني الدين سراج الداخلية ووزير يعقوب املال الدفاع ووزير برادر الغني عبد طالبان وزراء رئيس

بالده         في خلفية قاعدة لديها اإلرهابية باكستان طالبان .تحريك
الهجوم                  ذلك في بما املاضي، العقد مدى على باكستان في الهجمات معظم عن مسؤوليتها باكستان طالبان حركة أعلنت

في        بيشاور في للشرطة مسجد على /        ٣٠األخير في  كراتشي في العامة املفتشية وعلى الثاني كانون 17يناير
شباط/ .فبراير

للفيتنام   جديد فريق

فان                    فو الشيوعي الحزب يختار أن املتوقع من ، األربعة نوابه من واثنني فوك شوان نجوين الفيتنامي الرئيس استقالة بعد
               . السابق   بالرئيس أطاح الذي الفساد مكافحة مسؤول ترونج، فو نجوين على يعتمد أن املتوقع ومن محله ليحل .ثونغ

الكورية        الحرب إنهاء إلى يدعو املتحدة الواليات ممثل

(           ) الكورية     ) الحرب نهاية إلعالن األمريكي النواب مجلس في قانون مشروع كاليفورنيا شيرمان براد الديمقراطي النائب قدم
٣٤٤٦) .
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https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3446/text
عام          في العسكرية العدائية األعمال انتهاء من الرغم مستمرة       ١٩٥٣على تزال ال الحرب أن يبقى ، .

الشمالية     كوريا في املجاعة خطر

      . وسعه            في ما كل بذل تقرر الغذاء نقص ملعالجة املستوى رفيع الثاني اجتماعه الشمالي الكوري الشيوعي الحزب عقد
         . الكفاءة    عالية بآالت البلدان وتزويد الري لتعزيز خطة واعتمدت الزراعي النظام إنتاجية .لزيادة

رقم        األولوية الحبوب إنتاج زيادة الحزب سياسته  ١جعل في .

الشمالية     لكوريا مساعداتها تشترط اليابان

إذا                 فقط الشمالية كوريا إلى إنسانية مساعدات سترسل اليابانية الحكومة إن كيشيدا فوميو الياباني الوزراء رئيس قال
رفاتهم             االقل على أو الثمانينات، و السبعينات في اختطفتهم الذين اليابانيني املواطنني .حّررت

أوكرانيا       في للسالم عشر اإلثني الصني مقترحات

           . فإنها         ، العدائية األعمال بوقف بكني طالبت إذا ، الواقع في روسيا إال ترضي لم أوكرانيا في الحرب لحل مقترحاتالصني
) األطلسية         )      الدعاية قبل من كعقوبات املقدمة الجانب أحادية القسرية التدابير وإنهاء الناتو بانسحاب أيضا  .تطالب

https://www.voltairenet.org/article218906.html
     . وبروكسل             وباريس ومينسك كييف لكن ألوكرانيا الروسي الغزو تدين لم بكني أن مؤكدة رفضها، عن الفور على واشنطن

  ) اهتماما)  أبدت األوروبي االتحاد .
          . الكبار       السبعة مجموعة أعضاء مع ذلك في بما اتصاالت، وأجريت لروسيا العسكري الدعم من بكني واشنطن ،G7 وحذرت

  )" "     ( " الصني   "    ضد عقوبات أنها على تحريفها يمكن والتي الجانب أحادية قسرية تدابير سن إمكانية .لتقييم

فولتير   شبكة تحليل

• "    " ميسان      تييري بقلم ، الحكومات بمسؤولية يتعلق فيما األوكراني الصراع
https://www.voltairenet.org/article218898.html

    . نراها             ، أعيننا أمام أراضيها على الروسي العسكري للتدخل األولى السنوية الذكرى في أوكرانيا األطلسي الحلف يضخم
         . الحرب            هذه تكن لم ، تدعيه ما عكس على األكاذيب وأحيانا اإلغفال مع بمهارة وتتعامل ، خداعا األكثر الدعاية إلى تلجأ
         . الكرملني             ويتوقع قائمة الحرب أسباب تزال ال ذلك، ومع إيقافها ويجب ضرورية اليوم تبدو تعد لم لو حتى ، أبدا قانونية غير

ترانسنيستريا          إلنقاذ ولكن مولدوفا، أو أوكرانيا لضم ليس ثانية، .جولة

• »  أوكرانيا     في للحرب التاسعة دينوتشي«     الذكرى مانليو بقلم ،
https://www.voltairenet.org/article218904.html

   . في         وهكذا، النازية رموز املتكاملون األوكرانيون القوميون يستعيد ، أعيننا فولوديمير   ٢٠٢٣فبراير  ١٤أمام الرئيس منح ،
إديلويس   زيلينسكي » الشرف .        لقب النازي«       الجبل فرقة إلى إديلويس يشير العاشر املنفصل الجبلي الهجوم لواء 1إلى

     ) ( " وخاركوف " دنيبر ومعابر وستالينو كييف كذا حررت .التي
محررها        " باعتباره الثالث بالرايخ تحتفل اليوم أوكرانيا تزال ."ال

مطبعي  خطأ

       . عشر             الرابعة تكساس منطقة عن انتخابه تم أوهايو ممثل بأنه بول رون الخطأ طريق عن وصفنا ، السابق إصدارنا .في

10فولتير ، أخبار دولية - 

Voltaire, actualité internationale. Éditeur : Thierry Meyssan, SASU au capital de 1000 euros, 
ACA, 23 rue Antigna, 45000 Orléans, France.
Directeur de la publication : Thierry Meyssan, thierry.meyssan@voltairenet.org

https://www.voltairenet.org/article218904.html
https://www.voltairenet.org/article218898.html
https://www.voltairenet.org/article218906.html
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3446/text


Note : Ces articles sont hors de prix. Très peu sont libres d’accès )Open Access(. De nombreuses 
bibliothèques universitaires y donnent cependant un accès gratuit. Heureusement, le site Sci-Hub 
les mets à la disposition du public. Généralement cela demande plusiers semaines après leur 
publication. Dans certains pays, ce site est interdit et n’est accessible qu’avec un VPN ou parfois en 
utilisant le logiciel Tor.

AFGHANISTAN

China and the Taliban : Past as prologue ?, Luke Encarnation, & C. Christine Fair, Journal of  
Strategic Studies 
https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2177988

Bayesian Inferences for Counterterrorism Policy : A Retrospective Case Study of  the U.S. War in 
Afghanistan, Kevin D. Dayaratna, Chandler Hubbard & Mary Catherine Legreid, Terrorism and 
Political Violence 
https://doi.org/10.1080/09546553.2022.2156044

AFRICA

Age and Political Participation in Africa’s Electoral Regimes, Elvis Bisong Tambe & Elizaveta 
Kopacheva, Representation - Journal of  Representative Democracy 

ALGERIA

Profile : Crisis and transformation in post-Bouteflika Algeria, Fred H. Lawson, Mediterranean Politics 
https://doi.org/10.1080/13629395.2023.2176615

ARMENIA

Turkey and ‘Turks’ in Postwar Armenia     : Anxieties, Meanings, and Politics After the 2020 Karabakh  
War, Hrag Papazian, Ethnopolitics 

ASIA

Potential Implications of  the Russia–Ukraine War for Northeast Asia, Paul K. Davis, Journal for Peace
and Nuclear Disarmament 

11فولتير ، أخبار دولية - 

وثائقي  ملحق
السياسية   -1 العلوم مجالت

https://doi.org/10.1080/09546553.2022.2156044
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/25751654.2023.2178205?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/17449057.2023.2176587?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/17449057.2023.2176587?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/13629395.2023.2176615
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/00344893.2023.2173281?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2177988
https://www.torproject.org/download/
https://sci-hub.se/


BALTIC STATES

Revisionist national narratives in the memoirs of  Estonian and Latvian Waffen-SS Legionnaires, 
Karl Stukli, Journal of  Baltic Studies 

BOSNIA-HERZEGOVINA

“Adding fuel to the fire”     : Unconditional early release of  perpetrators convicted by the ICTY, views   
from Bosnia and Herzegovina, Priyamvada Yarnell, Journal of  Human Rights 

BRAZIL

Ripples and their returns     : tracing the regulatory security state from the EU to Brazil, back and   
beyond, Anna Leander, with Cristiana Gonzales, Luisa Lobato & Pedro dos Santos Maia, Journal of  
European Public Policy 

BURKINA-FASO

Hybrid Security Provision in African Post-colonial Settings : The Cases of  Burkina Faso and Sierra 
Leone, Kwesi Aning & Ilana Zelmanovitz Axelrod, The International Spectator - Italian Journal of  
International Affairs 
https://doi.org/10.1080/03932729.2023.2176603

CHINA

Promoting China out of  self-interest : Chinese diaspora diplomacy in Chile, Jiangnan Zhu & Weijia 
Chen, Journal of  Ethnic and Migration Studies 
https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2184294

Territorial disputes, the role of  leaders and the impact of  Quad : a triangular explanation of  China-
India border escalations, Ghulam Ali, The Pacific Review 
https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2185662

Guerrilla Protest : Understanding Social Movements from a Civil War Framework with the Case of  
Hong Kong 2019, Frankie Ho Chun Wong, Civil Wars 
https://doi.org/10.1080/13698249.2023.2167043

The economic and institutional dynamics of  China’s growing financial influence : a “structural 
power” perspective, Efe Can Gürcan & Can Donduran, The Japanese Political Economy 
https://doi.org/10.1080/2329194X.2023.2184387

China and the Logic of  Illiberal Hegemony, Darren J. Lim & G. John Ikenberry, Security Studies
https://doi.org/10.1080/09636412.2023.2178963

China’s defence semiconductor industrial base in an age of  globalisation     : Cross-strait dynamics and  
regional security implications, Ming-Chin Monique Chu, Journal of  Strategic Studies 

The Divisive Past and the Conflicted Other : How Chinese Netizens View Russia, Yi Wang, Journal 
of  Contemporary China 
https://doi.org/10.1080/10670564.2023.2183768

12فولتير ، أخبار دولية - 

https://doi.org/10.1080/10670564.2023.2183768
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/01402390.2023.2164852?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/01402390.2023.2164852?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/09636412.2023.2178963
https://doi.org/10.1080/2329194X.2023.2184387
https://doi.org/10.1080/13698249.2023.2167043
https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2185662
https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2184294
https://doi.org/10.1080/03932729.2023.2176603
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13501763.2023.2174583?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13501763.2023.2174583?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14754835.2023.2173003?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14754835.2023.2173003?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/01629778.2023.2173262?needAccess=true&role=button


The Political Leadership of  Xi Jinping : Narratives of  Integrity Through Ordeal, Paul Nesbitt-
Larking & Alfred L. Chan, Journal of  Contemporary China 
https://doi.org/10.1080/10670564.2023.2184201

Bridge or base ? Chinese perceptions of  Central Asia under europeanisation, Pengfei Hou, Central 
Asian Survey 
https://doi.org/10.1080/02634937.2023.2178386

Redirecting the diaspora     : China’s united front work and the hyperlink networks of  diasporic   
Chinese websites in cyberspace, Kenddrick Chan & Chris Alden, Political Research Exchange 

China’s foreign policy rhetoric between orchestration and cacophony, Sabine Mokry, The Pacific 
Review 
https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2175895

Critical Nationalists : A Discourse Analysis of  Quotidian Nationalist Expression Among Chinese 
Elite Urbanites, Binglian Guo, Journal of  Contemporary China 
https://doi.org/10.1080/10670564.2023.2174800

The Chinese path to modernisation : Its universality and uniqueness, Shouying Liu & Xuefeng 
Xiong, Economic and Political Studies 
https://doi.org/10.1080/20954816.2023.2173993

US-China Relations and Nuclear Weapons in Northeast Asia, Gregory Kulacki, Journal for Peace and 
Nuclear Disarmament 

Coordinating and doxing data : Hong Kong protesters’ and government supporters’ data strategies 
in the age of  datafication, Yao-Tai Li & Katherine Whitworth, Social Movement Studies 
https://doi.org/10.1080/14742837.2023.2178404

China’s Minimalist Global Military Posture : Great Power Lite ?, Andrew Scobell, Asian Security 
https://doi.org/10.1080/14799855.2023.2178084

The limits of  strategic partnerships : Implications for China’s role in the Russia-Ukraine war, Nien-
Chung Chang-Liao, Contemporary Security Policy 
https://doi.org/10.1080/13523260.2023.2174702

DENMARK

New )types of( parties and government : the Danish general election 2022, Karina Kosiara-
Pedersen, West European Politics 
https://doi.org/10.1080/01402382.2023.2174742

EGYPT

On the Sino-Egyptian Geo-Relations in the Perspective of  the Belt and Road - Based on Event Data
Analysis, Mo Bi, Zhenke Zhang, Guoen Wei & Binglin Liu, Cogent Social Sciences 

EUROPEAN UNION

European Defence Policy : Prospects and Challenges, Keith Hartley, Defence and Peace Economics 
https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2185425

13فولتير ، أخبار دولية - 

https://doi.org/10.1080/10670564.2023.2184201
https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2185425
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/23311886.2022.2160535?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/23311886.2022.2160535?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/01402382.2023.2174742
https://doi.org/10.1080/13523260.2023.2174702
https://doi.org/10.1080/14799855.2023.2178084
https://doi.org/10.1080/14742837.2023.2178404
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/25751654.2023.2182155?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/20954816.2023.2173993
https://doi.org/10.1080/10670564.2023.2174800
https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2175895
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/2474736X.2023.2179409?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/2474736X.2023.2179409?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/02634937.2023.2178386


EU Eastern Partnership, Ontological Security and EU- Ukraine/Russian warfare, Christian 
Kaunert & Joana de Deus Pereira, Journal of  Contemporary European Studies 

The Spectrum of  Strategic Autonomy in EU Defence Supply Chains, Mitja Kleczka, Laurens 
Vandercruysse, Caroline Buts & Cind Du Bois, Defence and Peace Economics 
https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2180588

Leadership in European crisis politics     : France, Germany, and the difficult quest for regional   
stabilization and integration, Lucas Schramm & Ulrich Krotz, Journal of  European Public Policy 

FortressEurope integrating through division     : an actantial narrative analysis,   Gian-Louis Hernandez,
Jolanta A. Drzewiecka & Sara Greco, Journal of  Contemporary European Studies 

European Foreign Policy Towards Hybrid Actors in the Middle East and North Africa : An 
Exploration of  Diplomatic Practices, Sharon Lecocq, Geopolitics 
https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2174432

Beyond the regulatory state ? The European Defence Fund and national military capacities, 
Catherine Hoeffler, Journal of  European Public Policy 
https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2174581

The security state in Europe : regulatory or positive ?, Philipp Genschel & Markus Jachtenfuchs, 
Journal of  European Public Policy 
https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2174580

Weaponising Europe ? Rule-makers and rule-takers in the EU regulatory security state, Kaija 
Schilde, Journal of  European Public Policy 
https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2174582

FINLAND

Examining the geopolitical threat theory by comparing New Zealand’s and Finland’s soft power use,
Judit Trunkos & Robert H. Cox, Journal of  Political Power 
https://doi.org/10.1080/2158379X.2023.2185370

External democracy promotion in times of  internal rule-of-law crisis : the EU and its 
neighbourhood, Olga Burlyuk, Assem Dandashly & Gergana Noutcheva, Journal of  European Public 
Policy 
https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2181381

FRANCE

Riding the Eurosceptic tiger vs taming it by technocracy     : the UK and France as two ideal types of    
how to manage hard Euroscepticism, Andrew Glencross, Journal of  European Integration 

The private and political heritage of  the Algerian War among French youth, Paul Max Morin, 
Modern & Contemporary France 
https://doi.org/10.1080/09639489.2022.2158792

14فولتير ، أخبار دولية - 

https://doi.org/10.1080/09639489.2022.2158792
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/07036337.2023.2183197?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/07036337.2023.2183197?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2181381
https://doi.org/10.1080/2158379X.2023.2185370
https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2174582
https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2174580
https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2174581
https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2174432
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14782804.2023.2171968?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13501763.2023.2169742?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13501763.2023.2169742?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2180588
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14782804.2023.2183182?needAccess=true&role=button


GERMANY

Solidarity or self-reliance ? German mainstream party ideology and the European integration of  
core state powers, Christian Freudlsperger & Martin Weinrich, Journal of  European Public Policy 
https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2174584

Geopolitics of  Technological Futures : Warfare Technologies and Future Battlefields in German 
Security Debates, Linda Ruppert, Geopolitics 
https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2174431

Defending democracy against the ‘Corona dictatorship’ ? Far-right PEGIDA during the COVID-19 
pandemic, Sabine Volk & Manès Weisskircher, Social Movement Studies 
https://doi.org/10.1080/14742837.2023.2171385

INDIA

Territorial disputes, the role of  leaders and the impact of  Quad : a triangular explanation of  China-
India border escalations, Ghulam Ali, The Pacific Review 
https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2185662

Researching political parties at the grassroots in India, Andrew Wyatt, Commonwealth & Comparative 
Politics 

The local roots of  communist support in Kerala, Balu Sunilraj, Commonwealth & Comparative Politics
https://doi.org/10.1080/14662043.2023.2177038

Bangladesh in India’s maritime strategy towards the Bay of  Bengal : Towards a comprehensive 
Indo-Pacific outlook, Sayantan Haldar, Maritime Affairs : Journal of  the National Maritime Foundation of
India 
https://doi.org/10.1080/09733159.2023.2176545

The Soft Homogenisation of  Democracy in India : Studying the Role and Long-Term Impact of  
Right-Wing Demagoguery During the Covid-19 Pandemic, Siddharth Dubey, Javnost - The Public - 
Journal of  the European Institute for Communication and Culture 
https://doi.org/10.1080/13183222.2022.2162292

IRAN

Towards a non-Western model of  security assistance : How Iran assist militaries, Abdolrasool 
Divsallar & Hamidreza Azizi, Mediterranean Politics 
https://doi.org/10.1080/13629395.2023.2183661

#MahsaAmini     : Iranian Twitter Activism in Times of  Computational Propaganda  , Hossein 
Kermani, Social Movement Studies 

On Shaky Ground : Iran between Israel and Pan-Arabism, 1930s–1970s, Firoozeh Kashani-Sabet, 
Middle Eastern Studies 
https://doi.org/10.1080/00263206.2023.2165490

15فولتير ، أخبار دولية - 

https://doi.org/10.1080/00263206.2023.2165490
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14742837.2023.2180354?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/13629395.2023.2183661
https://doi.org/10.1080/13183222.2022.2162292
https://doi.org/10.1080/09733159.2023.2176545
https://doi.org/10.1080/14662043.2023.2177038
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14662043.2023.2180848?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2185662
https://doi.org/10.1080/14742837.2023.2171385
https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2174431
https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2174584


IRAQ

Navigating the COVID-19 Pandemic in Consociational Systems : The Cases of  Lebanon and Iraq, 
Rosita Di Peri & Irene Costantini, The International Spectator - Italian Journal of  International Affairs 
https://doi.org/10.1080/03932729.2023.2173913

ISRAEL

Legal competence in Shari’a courts in Israel, Oren Asman & Ido Zelkovitz, Israel Affairs 
https://doi.org/10.1080/13537121.2023.2182091

From Partition to Peace ? A Retrospective on Religion and Reconciliation in Palestine/Israel, 
Michael J. Schumacher, Peace Review - A Journal of  Social Justice 
https://doi.org/10.1080/10402659.2023.2178842

ITALY

Political equality in unequal territories : the impact of  territorial inequalities on voter turnout in 
Italy’s regional elections, Linda Basile, Regional & Federal Studies 
https://doi.org/10.1080/13597566.2023.2179040

The Italian Party System before the crash     : parties and the challenge of  renewal in the 1980s,   Lucia 
Bonfreschi & Pepijn Corduwener, Journal of  Modern Italian Studies 

Voting, fast and slow     : ballot order and likeability effects in the five-star movement’s 2012 online   
primary election, Francesco Marolla, Angelica Maineri, Jacopo Tagliabue & Giovanni Cassani, 
Contemporary Italian Politics 

Neofascist “Thugs,” Pandemic Protests, Populisms : Giorgia Meloni’s Cerchiobottismo and the Rise 
of  Fratelli D’Italia During the Pandemic, Pamela Pietrucci, Javnost - The Public - Journal of  the 
European Institute for Communication and Culture 
https://doi.org/10.1080/13183222.2023.2168444

LEBANON

Navigating the COVID-19 Pandemic in Consociational Systems : The Cases of  Lebanon and Iraq, 
Rosita Di Peri & Irene Costantini, The International Spectator - Italian Journal of  International Affairs 
https://doi.org/10.1080/03932729.2023.2173913

LIBERIA

Hybrid security governance in Liberia in the aftermath of  UN intervention, Mariam Bjarnesen, 
Conflict, Security & Development 

MALI

Legislative Elections Amid Civil Wars : Micro-Case Studies from Mali, Alex Thurston, Civil Wars 
https://doi.org/10.1080/13698249.2023.2177053

16فولتير ، أخبار دولية - 

https://doi.org/10.1080/13698249.2023.2177053
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14678802.2023.2178100?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/03932729.2023.2173913
https://doi.org/10.1080/13183222.2023.2168444
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/23248823.2023.2175124?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/23248823.2023.2175124?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/1354571X.2022.2124671?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/13597566.2023.2179040
https://doi.org/10.1080/10402659.2023.2178842
https://doi.org/10.1080/13537121.2023.2182091
https://doi.org/10.1080/03932729.2023.2173913


MIDLE EAST

Understanding Arab social TV viewers’ perceptions of  virtual reality acceptance, Mohammed 
Habes, Mokhtar Elareshi, Amjad Safori, Amer Khaled Ahmad, Waleed Al-Rahmi & Javier 
Cifuentes-Faura, Cogent Social Sciences 

MALAWI

Hastings Kamuzu Banda of  Malawi : Post-Presidency Experiences, 1994–1997, Paul Chiudza 
Banda, Journal of  Southern African Studies 
https://doi.org/10.1080/03057070.2023.2176044

NEPAL

The Trajectory Between Territorial Disputes, Nationalism, and Geopolitics : A Case Study of  the 
Kalapani Border Dispute Between India and Nepal, Saroj Kumar Aryal & Manish Jung Pulami, 
Geopolitics 
https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2182680

NETHERLANDS

Cyber-attacks and the right of  self-defense     : a case study of  the Netherlands  , Ferry Oorsprong, Paul 
Ducheine & Peter Pijpers, Policy Design and Practice 

NEW ZEALAND

Examining the geopolitical threat theory by comparing New Zealand’s and Finland’s soft power use,
Judit Trunkos & Robert H. Cox, Journal of  Political Power 
https://doi.org/10.1080/2158379X.2023.2185370

New Zealand’s alliance obligations in a China-Australia war, Robert Ayson, Australian Journal of  
International Affairs 

NIGERIA

China–Nigeria relations in crude oil production and local initiatives for petroleum refining, 
Nathaniel Umukoro, Journal of  Contemporary African Studies 
https://doi.org/10.1080/02589001.2023.2177626

Biafra is made in heaven’ : exploring the religious framing of  the neo-Biafra secessionist movement 
in Nigeria, George C. Nche, Politikon - South African Journal of  Political Studies 
https://doi.org/10.1080/02589346.2023.2171833

PAKISTAN

Assessing the security of  Pakistan’s nuclear weapon programme, Tahir Mahmood Azad & Karl 
Dewey, Defense & Security Analysis 

China’s Security Strategy in Pakistan : Lessons for Washington, Yelena Biberman, Jared Schwartz &
Farhan Zahid, Asian Security 
https://doi.org/10.1080/14799855.2023.2176224

17فولتير ، أخبار دولية - 

https://doi.org/10.1080/14799855.2023.2176224
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14751798.2023.2178069?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/02589346.2023.2171833
https://doi.org/10.1080/02589001.2023.2177626
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/10357718.2023.2177253?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/2158379X.2023.2185370
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/25741292.2023.2179955?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2182680
https://doi.org/10.1080/03057070.2023.2176044
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/23311886.2023.2180145?needAccess=true&role=button


PALESTINE

From Partition to Peace ? A Retrospective on Religion and Reconciliation in Palestine/Israel, 
Michael J. Schumacher, Peace Review - A Journal of  Social Justice 
https://doi.org/10.1080/10402659.2023.2178842

POLAND

Religious statistics in Poland. Legal status, problems, challenges, Sławomir Romański-Cebula, 
Journal of  Contemporary Central and Eastern Europe 
https://doi.org/10.1080/25739638.2023.2182501

RUSSIA

The making of  rivals and strange bedfellows : Patterns of  Turkish and Russian security assistance in 
the Syrian and Libyan civil wars, Abdullah Al-Jabassini & Emadeddin Badi, Mediterranean Politics 
https://doi.org/10.1080/13629395.2023.2183663

Moscow and the Egyptian-Israeli Camp David Accords, Anoop Kumar Gupta, Israel Affairs 
https://doi.org/10.1080/13537121.2023.2182087

The use of  the OSCE Moscow mechanism and international humanitarian law in the Russian 
aggression against Ukraine, Agnieszka Szpak & Julia Kolodziejska, Journal of  Contemporary European 
Studies 
https://doi.org/10.1080/14782804.2023.2177841

“Conservative” voting in Russia : the religiosity and the political choice of  orthodox believers, Yulia 
Karpich, East European Politics 
https://doi.org/10.1080/21599165.2023.2176304

Countering Kaliningrad’s Threat to NATO, William DiRubbio, The RUSI Journal 
https://doi.org/10.1080/03071847.2023.2176917

The Bear in the Labyrinth : First Impressions of  Russia’s Performance in Ukraine, Guillem Colom-
Piella, The RUSI Journal 
https://doi.org/10.1080/03071847.2023.2177193

Russia’s Nuclear Deployment, Posture and Alert Status in NEA in the Context of  the Ukraine 
Situation, Anastasia Barannikova, Journal for Peace and Nuclear Disarmament 

Building voting coalitions in electoral authoritarian regimes : a case study of  the 2020 constitutional 
reform in Russia, Paul Chaisty & Stephen Whitefield, Post-Soviet Affairs 
https://doi.org/10.1080/1060586X.2023.2172945

SRI LANKA

“Life After Death” Remembering the “Tamil Tigers” in North-East Sri Lanka, Georg Frerks, Civil 
Wars 

Can Small Island States Escape China’s Influence ? The Cases of  Sri Lanka and Fiji, Dalbir 
Ahlawat & Mark Shawn Cogan, Geopolitics 
https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2174852

18فولتير ، أخبار دولية - 

https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2174852
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13698249.2023.2167041?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/1060586X.2023.2172945
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/25751654.2023.2178204?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/25751654.2023.2178204?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/03071847.2023.2177193
https://doi.org/10.1080/03071847.2023.2176917
https://doi.org/10.1080/21599165.2023.2176304
https://doi.org/10.1080/14782804.2023.2177841
https://doi.org/10.1080/13537121.2023.2182087
https://doi.org/10.1080/13629395.2023.2183663
https://doi.org/10.1080/25739638.2023.2182501
https://doi.org/10.1080/10402659.2023.2178842


TUNISIA

The intensifying effects of  polarised populisms     : opposed Islamist and Bourguibist discourses in post-  
revolutionary Tunisia, Helen L. Murphey, The Journal of  North African Studies 

TÜRKIYE

Turkey’s security role in the Gulf  region     : exploring the case of  a newcomer  , Ali Bakir, Turkish Studies
Only game in town ? the persistence of  competitive authoritarian regimes in modern Turkey, Onur 
Bakiner, Turkish Studies 
https://doi.org/10.1080/14683849.2023.2184261

The making of  rivals and strange bedfellows : Patterns of  Turkish and Russian security assistance in 
the Syrian and Libyan civil wars, Abdullah Al-Jabassini & Emadeddin Badi, Mediterranean Politics 
https://doi.org/10.1080/13629395.2023.2183663

Turkey’s asylum policies over the last century : continuity, change and contradictions, Kemal Kirişci 
& Ayselin Yıldız, Turkish Studies 
https://doi.org/10.1080/14683849.2023.2178306

Facing new security threats in an era of  global transformations : Turkey’s challenges of  energy 
security, climate change and sustainability, Şuhnaz Yılmaz, Turkish Studies 
https://doi.org/10.1080/14683849.2023.2179918

The historical roots of  right-wing populism in Turkey : a spatial examination of  the DP, ANAP, and 
AKP governments, Kursat Cinar, Southeast European and Black Sea Studies 
https://doi.org/10.1080/14683857.2023.2176195

UKRAINE

Development for whom ? The case of  USAID in Ukraine’s Donbas, Oleksandr Svitych, Review of  
International Political Economy 
https://doi.org/10.1080/09692290.2023.2170444

The Geopolitical Chess Game     : Ukraine’s Interactions with the EU and Russia at the Onset of  the   
War in Donbas, Alina Nychyk, Problems of  Post-Communism 

Causes of  the Crisis in Ukraine, Michael Dunford, International Critical Thought 

UNITED ARAB EMIRATES

Security assistance to surrogates – how the UAE secures its regional objectives, Andreas Krieg, 
Mediterranean Politics 

UNITED KINGDOM

Riding the Eurosceptic tiger vs taming it by technocracy     : the UK and France as two ideal types of    
how to manage hard Euroscepticism, Andrew Glencross, Journal of  European Integration 

The UK’s new free trade agreements in the Asia-Pacific     : how closely is it adopting US trade   
regulation     ?  , Christopher M. Dent, The Pacific Review 

19فولتير ، أخبار دولية - 

https://doi.org/10.1080/14683849.2023.2184261
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/09512748.2023.2181862?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/09512748.2023.2181862?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/07036337.2023.2183197?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/07036337.2023.2183197?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13629395.2023.2183659?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/21598282.2022.2163417?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/10758216.2023.2177174?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/10758216.2023.2177174?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/09692290.2023.2170444
https://doi.org/10.1080/14683857.2023.2176195
https://doi.org/10.1080/14683849.2023.2179918
https://doi.org/10.1080/14683849.2023.2178306
https://doi.org/10.1080/13629395.2023.2183663
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14683849.2023.2182686?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13629387.2023.2183388?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13629387.2023.2183388?needAccess=true&role=button


UNITED STATES

Presidential Partisanship and Legislative Cooperation in the U.S. Senate, 1993–2021, Lukas K. 
Alexander & Nicholas F. Jacobs, Congress & the Presidency 
https://doi.org/10.1080/07343469.2023.2167136

Nothing to See Here : Republican Congressional Members’ Twitter Reactions to Donald Trump, C.
Danielle Vinson & Jacob M. Lollis, Congress & the Presidency 
https://doi.org/10.1080/07343469.2023.2174613

Twenty years on : Intelligence and Security Committee and investigating torture in the ’war on 
terror’, Peter Gill, Intelligence and National Security 
https://doi.org/10.1080/02684527.2023.2178606

Counterinsurgency as fad : America’s rushed engagement with irregular warfare, Thomas A. Marks 
& David H. Ucko, Journal of  Strategic Studies 
https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2179616

The Trump era and counter migrant smuggling : a new geopolitical order on the US–Mexico 
borders ?, Nikolas Kouloglou, Canadian Journal of  Latin American and Caribbean Studies 
https://doi.org/10.1080/08263663.2023.2174305

US-China Relations and Nuclear Weapons in Northeast Asia, Gregory Kulacki, Journal for Peace and 
Nuclear Disarmament 

COMMUNICATION

An Agenda for Studying Credibility Perceptions of  Visual Misinformation, Yilang Peng, Yingdan 
Lu & Cuihua Shen, Political Communication 
https://doi.org/10.1080/10584609.2023.2175398

Aligning populist worldviews of  citizens to media preferences     : peculiarities of  an illiberal political   
context, Mojca Pajnik, Nejc Berzelak & Ajda Šulc, East European Politics 

How Rally-Round-the-Flag Effects Shape Trust in the News Media     : Evidence from Panel Waves   
before and during the COVID-19 Pandemic Crisis, Erik Knudsen, Åsta Dyrnes Nordø & Magnus 
Hoem Iversen, Political Communication 

Fairy Tales in War and Conflict : The Role of  Early Narratives in Mass Psychology of  Political 
Violence, Sophia Moskalenko, Peace Review - A Journal of  Social Justice 
https://doi.org/10.1080/10402659.2023.2181662

Exploring emotional discourses : The case of  COVID-19 protests in the US media, Jill Yordy, Anna 
Durnová & Christopher M. Weible, Administrative Theory & Praxis 
https://doi.org/10.1080/10841806.2023.2176074

‘Entangled in War Stories’ – Affect and Representations of  War Narratives in Fanvids, Aleksandra 
Jaworowicz-Zimny, Journal of  War & Culture Studies 
https://doi.org/10.1080/17526272.2023.2176405

20فولتير ، أخبار دولية - 

https://doi.org/10.1080/17526272.2023.2176405
https://doi.org/10.1080/10841806.2023.2176074
https://doi.org/10.1080/10402659.2023.2181662
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/10584609.2023.2168322?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/10584609.2023.2168322?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/21599165.2023.2180734?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/21599165.2023.2180734?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/10584609.2023.2175398
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/25751654.2023.2182155?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/08263663.2023.2174305
https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2179616
https://doi.org/10.1080/02684527.2023.2178606
https://doi.org/10.1080/07343469.2023.2174613
https://doi.org/10.1080/07343469.2023.2167136


Positioning a Personal Political Brand on YouTube with Points of  Different Visual Storytelling, 
Vagia Mochla, George Tsourvakas & Maro Vlachopoulou, Journal of  Political Marketing 
https://doi.org/10.1080/15377857.2023.2165214

DEMOCRACY

Can’t buy me love : billionaire entrepreneurs’ legitimation strategies in transnational climate 
governance, Marielle Papin & Philippe Beauregard, Environmental Politics 
https://doi.org/10.1080/09644016.2023.2180909

Alternative science, alternative experts, alternative politics. The roots of  pseudoscientific beliefs in 
Western Europe, Fabio Bordignon, Journal of  Contemporary European Studies 
https://doi.org/10.1080/14782804.2023.2177838

ECONOMY

Market making for the planet     : the Paris Agreement Article 6 decisions and transnational carbon   
markets, Stephen Minas, Transnational Legal Theory 

INTELLIGENCE

There Is No Such Thing as Open Source Intelligence, Joseph M. Hatfield, International Journal of  
Intelligence and CounterIntelligence 
https://doi.org/10.1080/08850607.2023.2172367

Advancing intelligence analysis : using natural language processing on East Pakistani intelligence 
documents, Ryan Shaffer & Benjamin Shearn, Intelligence and National Security 
https://doi.org/10.1080/02684527.2023.2170744

Critical Intelligence Studies     : A new framework for analysis  , Samantha Newbery & Christian 
Kaunert, Intelligence and National Security 

The Zerkani Network and the 2015 Paris and 2016 Brussels Attacks : An Illustration of  Counter-
Terrorism Dysfunction in Europe, Christine Andreeva, Studies in Conflict & Terrorism 
https://doi.org/10.1080/1057610X.2023.2178078

MILITARY AFFAIRS

Conceptualizing Civil War Complexity, Johan Brosché, Desirée Nilsson & Ralph Sundberg, Security 
Studies 

Strategic studies and cyber warfare, Samuel Zilincik & Isabelle Duyvesteyn, Journal of Strategic Studies 
https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2174106

Grand strategy or grant strategy ? Philanthropic foundations, strategic studies and the American 
academy, Jeffrey H. Michaels & Matthew C. Ford, Journal of  Strategic Studies 
https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2174107

‘Hybrid warfare’ as an academic fashion, Chiara Libiseller, Journal of  Strategic Studies 

The Impact of  Diasporas on the Tactics of  Rebel Groups     : The Case of  the IRA and Noraid  , Ronit
Berger Hobson & Ioana Emy Matesan, Studies in Conflict & Terrorism 

21فولتير ، أخبار دولية - 

https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/1057610X.2023.2178079?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/01402390.2023.2177987?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2174107
https://doi.org/10.1080/01402390.2023.2174106
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/09636412.2023.2178964?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/1057610X.2023.2178078
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/02684527.2023.2178163?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/02684527.2023.2170744
https://doi.org/10.1080/08850607.2023.2172367
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/20414005.2023.2174690?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/20414005.2023.2174690?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/14782804.2023.2177838
https://doi.org/10.1080/09644016.2023.2180909
https://doi.org/10.1080/15377857.2023.2165214


The Need for a Commander, Henrik Syse, Journal of  Military Ethics 

Notes from the Underground : Profiles and Mobilization Dynamics of  Pro-Russia Western Fighters 
in the Donbas—Insights from Italy, Francesco Marone, Terrorism and Political Violence 
https://doi.org/10.1080/09546553.2023.2171868

How Peacekeepers Fight : Assessing Combat Effectiveness in United Nations Peace Operations, 
Paul D. Williams, Security Studies 
https://doi.org/10.1080/09636412.2023.2178965

Proportionality in cyberwar and just war theory, Fredrik D. Hjorthen & James Pattison, Ethics & 
Global Politics 

Just Coups : A Reconsideration of  Domestic Military Action, E. Stefan Kehlenbach, Journal of  
Military Ethics 
https://doi.org/10.1080/15027570.2023.2176983

NATIONAL SECURITY

The impact of  security issues on government evaluation     : evidence from the Arab World  , Alon P. 
Kraitzman & Jessica Genauer, Democratization 

POLITICS

Do Voting Advice Applications Affect Party Preferences     ? Evidence from Field Experiments in Five   
European Countries, Micha Germann, Fernando Mendez & Kostas Gemenis, Political Communication
An empirical perspective on improving trust in a polarized age, Diana C. Mutz, Critical Review of  
International Social and Political Philosophy 
https://doi.org/10.1080/13698230.2023.2183598

Segmenting Voters by Motivation to Use Social Media and Their Lifestyle for Political Engagement,
Vagia Mochla, Georgios Tsourvakas & Iakovos Stoubos, Journal of  Political Marketing 
https://doi.org/10.1080/15377857.2023.2168831

Populism and crisis : Evidence from the periphery of  Europe, Şenol Arslantaş & Düzgün Arslantaş, 
Mediterranean Politics 
https://doi.org/10.1080/13629395.2023.2180604

Hostile terrain : on the spatial and affective conditions for revolution, Gastón Gordillo, Territory, 
Politics, Governance 
https://doi.org/10.1080/21622671.2023.2172450

Learning from precedent     : how the British Brexit experience shapes nationalist rhetoric outside the   
UK, Marco Martini & Stefanie Walter, Journal of  European Public Policy 

Did the pandemic spread populism ? comparative study on the transformations of  citizen 
movements in Chile and Hong Kong, Juan Enrique Serrano-Moreno & Susana Alejandra Osorio 
Solano, Social Movement Studies 
https://doi.org/10.1080/14742837.2023.2178405

22فولتير ، أخبار دولية - 

https://doi.org/10.1080/13698230.2023.2183598
https://doi.org/10.1080/14742837.2023.2178405
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13501763.2023.2176530?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13501763.2023.2176530?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/21622671.2023.2172450
https://doi.org/10.1080/13629395.2023.2180604
https://doi.org/10.1080/15377857.2023.2168831
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/10584609.2023.2181896?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/10584609.2023.2181896?needAccess=true&role=button
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13510347.2023.2177639?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/15027570.2023.2176983
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/16544951.2023.2179244?needAccess=true&role=button
https://doi.org/10.1080/09636412.2023.2178965
https://doi.org/10.1080/09546553.2023.2171868
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/15027570.2023.2180184?needAccess=true&role=button


We don’t need no education ? Education policies of  Western European populist radical right parties,
Anne Espeland Berg, Jens Jungblut & Anders Ravik Jupskås, West European Politics 
https://doi.org/10.1080/01402382.2023.2177010

TERRORISM

Insurgent and terrorist groups’ participation in politics reduces violence, Michelle Black & Rula 
Jabbour, Dynamics of  Asymmetric Conflict 
https://doi.org/10.1080/17467586.2023.2182445

The uninvited guest : understanding Islamic State’s alliances and rivalries in the Afghanistan-
Pakistan region, Amira Jadoon, Nakissa Jahanbani & Emma Fruchtman, Asian Security 
https://doi.org/10.1080/14799855.2023.2173581

Why do some terrorist campaigns escalate to civil wars but others do not ?, Ibrahim Kocaman, Isa 
Haskologl & Mustafa Kirisci, Dynamics of  Asymmetric Conflict 
https://doi.org/10.1080/17467586.2023.2182446

Successful for whom ? : an examination of  the general deterrent impact of  the targeted killing of  
terrorist leaders on global terrorist fatalities, Daren Fisher & Michael H. Becker, Behavioral Sciences of  
Terrorism and Political Aggression 
https://doi.org/10.1080/19434472.2023.2172444

23فولتير ، أخبار دولية - 

https://doi.org/10.1080/19434472.2023.2172444
https://doi.org/10.1080/17467586.2023.2182446
https://doi.org/10.1080/14799855.2023.2173581
https://doi.org/10.1080/17467586.2023.2182445
https://doi.org/10.1080/01402382.2023.2177010

