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من الذي يدير سرًّا أجندات الغرب الجيوسياسية؟

شرح الرئيس الصيني تشي جينبينغ خالل اجتماعين للبرلمان أنّ الواليات المتحدة قد شنّت أوسع هجوم في
التاريخ ضد الصين عبر سياسة "التطويق". ذكّر الرئيس الصيني باتّهامات التطهير العرقي ضد األويغور

 مليون سائح قد رؤول بأنّ اإلسالم في الصين هو ثقافة مثل غيرها، وأن150ّوبمحي اإلسالم، في حين أنّ 
. مليون شخص1,5الصين ال تمتلك البنى التحتية الالزمة لسجن 

ذكر وزير الخارجية الصيني جين قانغ علنًا أنّ "يدًا خفيّةً" تدفع نحو استمرار وتصعيد الصراع الغربي-الشرقي
.عبر توظيف األزمة األوكرانية في سبيل خدمة أجندات جيوسياسية معيّنة

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/202303/
t20230307_11037190.html

 تندّد بأعمال "عصابة من المخدَّرين2022تتوافق بكين بذلك مع تحليل موسكو، التي ومنذ شباط 
 ."والنيونازيين

https://www.voltairenet.org/article215864.html

بعكس التفسير المعهود لهذه العبارة، لم يكن الرئيس بوتين يستقصد "القوميين الشموليين" األوكرانيين
فحسب، بل أيضًا وخصوصًا "الستراوسيين" األمريكيين. هؤالء هم وحدهم من يحدّدون أجندة الغرب

.الجيوسياسية بشكل سرّي
في هذه الظروف، يجب تفسير اإلنقالب في اسرائيل بالنظر إلى هذه األجندة الجيوسياسية، ألن

الستراوسيين هم من يقودون اإلنقالب. قبل اليوم، كانت الثورات الملونة وغيرها من اإلنقالبات عبارة عن
عمليات سرية تقودها قوىً كبرىً لكي تصل إلى نتائج الحروب دون أن تشنّها. أمّا اليوم، فيبدو أنّ تغيير

 .النظام في اسرائيل يعود حصرًا إلى أفعال مجموعة أمريكية غير رسمية
https://www.voltairenet.org/article218967.html

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/202303/t20230307_11037190.html
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الديموقراطيون أكثر امبريالية من الجمهوريين بكثير

 : بحسب إحصاء لوكالة غالوب
% من الراشدين األمريكيين أنّ دولتهم عليها أن "تلعب الدور األساسي" في الشؤون العالمية20يرى    . 

% من الجمهوريين،39% بشكل عام أنّ دولتهم عليها أن "تلعب دورًا كبيرًا" في الشؤون العالمية؛ 45يرى   
% من الديموقراطيين يميلون نحو هذا الرأي56% من المستقلّين، و42 . 

% بشكل عام أنّ دولنهم عليها أن "تلعب دورًا صغيرًا" في الشؤون العالمية27يرى    . 

% بشكل عام أن دولتهم عليها "أأّل تلعب أيّ دور" في الشؤون العالمية7يرى    .

بعض الهنود األصليين يلتفّون حول مكتب الشؤون الهندية

 شخص أن تستحصل على اعتراف فدرالي600تحاول قبيلة المويكما أولونيه )كاليفورنيا( المكوّنة من حوالي 
1927بها، بعد أن كان قد أُعلن "انطفاؤها" عام  . 

ولكن، عناوةً عن المرور بمكتب الشؤون الهندية، تقدّمت القبيلة بطلبها إلى الكونغرس، ممّا سبّب غضبًا عارمًا
.عند الهنود اآلخرين

يفتح اإلعتراف الفدرالي الباب أمام الحصول على العديد من الحقوق، خصوصًا حقّ إنشاء كازينوهات معفية
 قبيلة به. لذلك، تنشقّ تجّمعات هندية عن قبائلها لكي تحاول أن574من دفع الضرائب، وال تحظى أكثر من 
.تستحصل على هذه اإلمتيازات الثمينة

هذا هو السبب الذي يوجب على طالب اإلعتراف بأن يتقدّم إلى مكتب الشؤون الهندية بما يثبت أنّ تجّمعه
، وأنّه حافظ على تأثير سياسي أو سلطة سياسية، وأن أعضائه1900موجود بشكل مستقلّ ومستمرّ منذ عام 

.يتحدّرون من قبيلة هندية تاريخية وال يتحدّرون من سواها
.من الممكن للكونغرس أن يلتفّ حول هذه اإلجراءات باستخدام امتيازاته الدستورية

بايدن يقترح إصالح النظام اإلنتخابي

إقترح الرئيس بايدن أن تُعدّل القوانين اإلنتخباية لكل والية بشكل بؤمّن التناغم بينها. يجبر مشروع القانون
هذا )في حال دخوله حيز التنفيذ( كلّ والية على تسجيل الناخبين في يوم تقديمهم الطلب، على جعل يوم

 يوم من اإلنتخاب المبكر. هذا يعني بالضرورة تشريع اإلنتخاب العام15اإلنتخاب عطلة رسمية، وعلى فرض 
بواسطة البريد، إنشاء منظومة تمويل رسمي على حساب دافعي الضرائب فيما يتعلّق بانتخاب غرفة النّوّاب

 .في الكونغرس، وفرض حواجز جديدة على قدرة كل سلطة كل والية فيما يتعلّق برسم خريطتها اإلنتخابية

في الوقت ذاته، تدور قضية أمام المحكمة العليا الفدرالية، بين كونغرس والية كاروالينا الشمالية، واإلدارة
الفدرالية. يدّعي الفريق األول بأنّ تنظيم اإلنتخابات ليس من صالحيات اإلدارة الفدرالية، بل مشرّعي الواليات

.حصرًا

دقائق من الحوار بين بلينكن والفروف 10

 دقائق، على10تحدّث وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكن مع نظيره الروسي سيرجي الفروف لمدّة 
هامش قمّة وزرائ خارجية دول مجموعة العشرين في نيو ديلي )الهند(. بحسب الصحافة األمريكية، وبّخ

بلينكن الفروف بسبب اجتياح أوكرانيا. بحسب المتحدّثة باسم السيد الفروف، ماريا زاخاروفا، تفتتح هذه
.المسرحية بداية موسم اإلنتخابات في الواليات المتحدة
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مرشحٌ للرئاسة يطلب دوالر واحد من كلّ ناخب يريد أن يصّوت له

بدأ المرشّح النباتي للسباق على الترشيح الجمهوري فيفاك راماسفامي حملة تحصيل لألموال، طالبًا فيها من
.كلّ من يؤمن ببرنامجه المعادي لعقيدة "الووك" أن يعطيه دوالرًا واحدًا فقط

ستيف بانون يدين روبرت موردوخ

كان ستيف بانون أكثر من تلقّى التصفيقات من بين المتحدّثين في اجتماع السيباك الجمهوري في األسبوع
الماضي. تركّزت كلمة بانون على التنديد ب"خيانة" مالك فوكس مسوز األوسترالي-البريطاني روبرت موردوخ.
اتّهم بانون هذا األخير بمحاولة إفشال ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك لصالح حاكم والية فلوريدا

.رون دي سانتيس

الواليات المتّحدة تزوّر إرسال أسلحتها إلى أوكرانيا

بحسب رئيس مجلس الدوما الروسي فياشسالف فولودين، فبالرغم عن المظاهر الكاذبة، تقوم واشنطن
بتمويل الحرب في أوكرانيا على حساب حلفائها. بالفعل، واشنطن هي الدولة الثانية عشر في دفع الفاتورة،

% من الناتج المحلي اإلجمالي، في حين أنّ بولّندا هي األولى، مع بذلها ل0,37بحيث أنّها لم تبذل أكثر من 
% من ناتجها. إذافة إلى ذلك، الدول األوروبية هي وحدها من تتحمّل العواقب الناتجة عن التدابير2,1

 .القسرية األحادية الجانب التي اتّخذتها
لن ترسل الواليات المتحدة دبابات األبرامز التي وعدت أوكرانيا بها. بحسب مستشار األمن القومي جايكوب

سوليفان، فإنّ هذه الدبابات غير مناسبة لطبيعة أرض المعركة هناك. بحسب سوليفان أيضًا، لم تعلن الواليات
المتحدة عن إرسالها لهذه الدبابات إاّل من أجل إقناع حلفائها بالمثل. عندما قبل هؤالء بإرسال دباباتهم، أصبح

.من الممكن للواليات المتحدة أن تنكث بوعدها

طعنٌ بقانون سلطات الحرب في الكونغرس

قدّم النائب الجمهوري مات غايتز )فلوريدا( اقتراحي قانون يجبران الرئيس بايدن على سحب القوات األمريكية
. أشهر3 يوم أو 15من سوريا خالل 

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-concurrent-resolution/20
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-concurrent-resolution/21

هذا التواجد العسكري شرعي بحسب القانون األمريكي )قانون سلطات الحرب الذي أُقِرّ خالل حرب الفيتنام(،
.ولكنّها غير قانونية بحسب القانون الدولي. ستتمّ مناقشة اإلقتراحين خالل األسبوع القادم في غرفة النواب

طعنٌ بالرواية الرسمية للهجوم على مبنى الكابيتول

إكتُشف رئيس غرفة النواب الجديد كيفن ماكارثي تسجيالت فيديو جديدة تُظهر الهجوم على مبنى الكابيتول،
. نشر الصحافي تاكر كارلسون بعض المفتطفات على فوكس نيوز. تظهر هذه2021 كانون الثاني 6في 

المقتطفات أنّ بعض األشخاص الموقوفين منذ ذلك اليوم لم يهاجموا مبنى الكابيتول، بل تنقّلوا بحرّية تحت
مرافقة الشرطة. تقضي هذه الفيديوهات على رواية لجنة التحقيق في الكونغرس السابق، دون أن تصل مع

.ذلك إلى إبراء ذمّة جميع المشاركين في أحداث ذلك النهار
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طعنٌ بالرواية الوحيدة الموجودة حول تخريب أنبوبَي نورد ستريم

ردًّا على ما كشفه سيمور هيرتش، أكّدت صحيفة نيو يورك تايمز أنّ اإلستخبارات األمريكية كانت قد تمكّنت من
.تحديد هوية المجموعة المناصرة ألوكرانيا التي خرّبت أنبوبَي نورد ستريم

https://www.nytimes.com/2023/03/07/us/politics/nord-stream-pipeline-sabotage-ukraine.html

كانت صحيفة )دي تسايت( شبكتي األخبار المتلفزة األلمانيتين )أي أر دي و إس دبليو أر( قد اعتقدتا بأنّهما
تمكّنتا من تحديد القارب الذي يُفترض أنه نقل المتفجّرات. توصّل قضاء التحقيق األلماني إلى تفتيشه، ولكن

 .دوم جدوى

.نفى الرئيس األوكراني وجود أي عالقة له بهذا العمل التخريبي

األمريكيون ال يثقون بسياسة جو بايدن تجاه أوكرانيا

%19بحسب إحصاء لوكالة أسوشيايتد بريس و مركز )إن أو أر سي( لألبحاث المتعلّقة بالشؤون العامة، فإنّ 
% بأنّهم ال يثقون به إاّل37من األمريكيين يثقون بقدرة الرئيس بايدن على إدارة الملف األوكراني، بينما يقول 

%، فهم ال يثقون به على اإلطالق43قليالً. أمّا  .

الكونغرس يهدّد بمهاجمة المكسيك عسكريًا

9قدّم السيناتوران ليندسي غراهام )كاروالينا الجنوبية( وجون كينيدي )لويزيانا( اقتراح قانون هادف إلى إعالن 
كارتيالت مخدّرات مكسيكسية "تنظيمات إرهابية خارجية" وإلى فتح الباب أمام استخدام الواليات المتحدة

.للقوة العسكرية
.منذ القرن التاسع عشر، قادت الواليات المتحدة حروبًا عديدةً ضد المكسيك

معركة أفران الغاز تتواصل

تدرس لجنة سالمة مواد اإلستهالك كيفية منع أفران الغاز. لم يعد التعليل يكمن في انبعاثات الميثان التي
يُدّعى أنّها تسبّب ارتفاع حرارة مناخ النصف الشمالي من الكوكب، بل في مخاطر الغاز على المستهلكين.

 .يتعلّق األمر إذًا بمسألة صحية
أجاب الصناعيون على ذلك بنشر دراسة تظهر أنّ الجزيئيات الضارة بالصحة في المطبخ ال تنبعث من غاز

.الطبخ، بل من المأكوالت المطهية

األرجنتين تعلّق اإلتفاقيات المجحفة الناتجة عن حرب جزر مالفيناس

. تّم٢٠١٦أخطر وزير الخارجية األرجنتيني سانتياغو كافييرو نظيره البريطاني جايمس كليفرلي بتعليق اتفاقية 
 .ذلك على هامش قمة وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيو ديلي

عقب حرب جزر “الفالكالندز” )مالفيناس(، فرضت المملكة المتحدة سالمًا مجحفًا على األرجنتين. تضمّن ذلك
اتفاقًا بقي دون نشر، يمنع سالح الجو األرجنتيني من التحليق فوق جنوب البالد، ويولّي سالح الجو الملكي

البريطاني مسألة األمن الجوي في هذه المنطقة الشاسعة. بذلك، تسيطر لندن على جزء هائل من األنتاركتيك
 .ومن المحيطات

في بيان له، أّكد كافييرو أنّ “األرجنتين بحثت عن التعاون في مسائل عملية مثل الطيران، النشاط العلمي في
.”األنتاركتيك، أو المحافظة على الموارد السّمكيّة، دون أن تلقى تجاوبًا متبادل
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أوروبا

تقرير حول هجوم قاعة مانشستر

(٢٠١٧ أيار ٢٢تمّ نشر التقرير الثالث حول هجوم قاعة مانشستر ) . 
https://files.manchesterarenainquiry.org.uk/reports/2023/MAI-Final-PDF-Volume-3.pdf

 .يُظهر التقرير تقصيرات المخابرات البريطانية، التي يبدو أنّه كان بإمكانها أن تتفادى سقوط ألف جريح
كان اإلرهابي سلمان عابدي ابن عميل المخابرات البريطانية رمضان عابدي، الذي لعب دورًا مهمّأً في الربيع

 .العربي وإسقاط الجماهيرية العربية الليبية
https://www.voltairenet.org/article196476.html

لم تقم لجنة التحقيق باستجواب رئيس الحكومة في ذلك الوقت، دايفيد كامرون، أو مدير المخابرات، سير
.أليكس ياونغر. كذلك، لم تعط ِ اللجنة إجابة على أيٍ من األسئلة المهمة التي طُرحت

المملكة المتحدة تدرس قانونًا ضد الهجرة الغير شرعية

قدّم رئيس الحكومة ريتشي سوناك مشروع قانون يهدف إلى منع أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل
غير شرعي من البقاء فيها. سيسمح هذا القانون بإعادة األشخاص الّذين يصلون بواسطة القوارب وبشكل

 .غير شرعي إلى وطنهم أو إلى بلد ثالث

: “هي ببساطة سياسةَ وحشيةٍ ال يمكن قياسها ضد تمّ توبيخ مذيع بي بي سي غاري لينيكر بعد أن صرّح
أقصى ألمستضعفين، وباستخدام تعابيرٍ ال تبتعد كثيرًا عن تلك التي كانت رائجة في ألمانيا خالل ثالثينيات القرن

 .”الماضي
أكّدت وزيرة الداخلية البريطانية سويأّل برايفرمان لسكاي نيوز “أنّنا مقتنعون بأنّ التدابير المُعلن عنها أمس

تتوافق مع موجباتنا الناتجة عن القانون الدولي، خصوصًا اإلتفاقية المتعلّقة بحقوق الالجئين واتفاقية حقوق
.”اإلنسان األوروبية

الفرنسيون ضد إصالحات ماكرون

 مليون فرنسي هذا األسبوع ضد مشروع القانون الذي يتبنّاه الرئيس ماكرون فيما٣ مليون إلى ١,٥تظاهر 
يتعلّق بتعويضات نهاية الخدمة. الرقم كبير، ولكنه ال يهزّ إرادة قصر اإليليزيه، الذي يعتزم إكمال المشروع كما

 .ولو أمرًا لم يكن

٪ من الفرنسيين هذا المشروع ووصفوا أنفسهم بأنهم “غاضبين جدًّا٨٢عارض  ”.

ألمانيا تعلن استقاللها عن الموارد النفطية الروسية

: “لم يكن توصّلت ألمانيا إلى استقاللها عن روسيا فيما يتعلّق بالغاز، بالفحم، وبالنفط. صرّح المستشار شولتز
أحد ينتظر ذلك قبل عام، ولكننا تمكّنّا وبسهولة من الصمود أمام حالة توقّف إمداد الغاز من روسيا نحو ألمانيا

.”وعدّة مناطق أوروبية

ً ألمانيا تتّهم إيران زورأ

في زيارة لها إلى العراق، اتهمت وزيرة الخارجية األلمانية أنالينا بايربوك إيران بشنّ ضربات صاروخية خارج
 .”حدودها. وأعلنت بايربوك أنّ “هذه الضربات تعرّض المدنيين واستقرار المنطقة للخطر

 : أجابها المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية ناصر كنعاني
عناوة عن إطالق اإلتهامات المعدومة األسس ضد إيران في سبيل إخفاء جرائم الحكومة األلمانية السابقة،“
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التي دعمت نظام صدّام )حسين( ومدّته باألسلحة الكيميائية لكي يستخدمها ضد العسكريين والمدنيين العزّل،
اإليرانيين والعراقيين منهم سواسية، كنّا نتوقّع من وزيرة الخارجية األلمانية أن تعتذر قبل كل شيء عن مقاربة

 .”الحكومة األلمانية السابقة والمُخجِلة تجاه الشعبين اإليراني والعراقي
منذ انتصار آية هللا الخميني، ثبتت عقيدة الجيوش اإليرانية على عدم استخدام أسلحة الدمار الشامل التي من

.”شأنها إيذاء المدنيين، مهما كانت الظروف

أوالف شولتز وجهاّ لوجه مع جو بايدن

إلتقى المستشار األلماني أوالف شولتز برئيس الواليات المتحدة جو بايدن في البيت االبيض. دام اللقاء الخالي
من الشهود ساعة. كان المستشار مصرًّا للغاية على التحدّث بشكل خاص مع الرئيس األمريكي. لم يصدر أي

 .تعليق على هذا اللقاء عقب انتهائه
من الممكن أن يكون الرجلين قد تناوال مسألة تخريب الواليات المتحدة والنروج ألنبوبي نورد ستريم آثاره

.الكارثية على اإلقتصاد األلماني

النروج تجني فوائد تخريب أنبوبَي نورد ستريم

تضاعفت واردات النروج النفطية ثالث مرات منذ أنّ تمّ تخريب أنبوبَي نورد ستريم المملوكّين من روسيا،
 .ألمانيا، فرنسا، وهولّندا

 . مليار يورو١٣١ مليار كرونه، أي حوالي ١٤٥٧، جنت النروج ٢٠٢٢عام 

.كشف سيمور هيرتش أنّ البيت األبيض كان قد استخدم النروج لتنفيذ عملية التخريب

لم يُخبر البابا يوحنّا بولس الثاني عن ثالثة كهنة متحرّشين باألطفال

( البولندية أسامي ثالثة كهنةٍ كان المونسينيور كارول ووتيال )قبل أن يصبح البابا٢٤حدّدت شبكة )تي في إن 
يوحنا بولس الثاني( قد نقلهم أو عزلهم )وصوالً إلى إرسال أحدهم إلى النمسا( خالل سبعينات القرن

 .الماضي، بعد أن أُدينوا بتهم التحرّش باألطفال
، وأُعلن٢٠٠٥، عندما أصبح البابا. توفّي عام ١٩٧٨ إلى ١٩٦٤كان السيد كارول ووتيال مطران كراكوفيا من 

٢٠١٤قدّيساُ عام  .

المجر تدعم وقف إطالق النار في أوكرانيا

 .”أعلن رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان أنّ نتيجة الحرب األهم هي “انسحاب أوروبا من النقاش
صرّح وزير الخارجية والتجارة بيتر سيّارتو أنّ جوالت العقوبات العشر التي تبنّاها اإلتحاد األوروبي في وجه

روسيا كانت دون أي جدوى. بحسب سيّارتو، الهدف األساسي يجب أن يكون وقف إراقة الدماء. ال يمكن
.الوصول إلى ذلك إال عبر وقف إطالق النار

الدول األوروبية وتحوّالت اسرائيل

في إعالن مشترك، أدان وبشدّة وزراء خارجية فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بولّندا، إسبانيا, والمملكة المتحدة
“أعمال العنف األعمى التي يقوم يقدم عليها المستوطنون اإلسرائيليون ضد الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير

منازلهم أمالكهم.” دعى الوزراء اسرائيل إلى محاكمة مرتكبي هذه األعمال، وذكّروا بأنّ المستوطنات
 ألف مستوطن٧٥٠اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية تخالف القانون الدولي. تضمّ هذه المستوطنات اليوم 

 .تقريبا
على العكس، تتحضّر المجر )التي كانت قد دعت ابن بنيامين نتنياهو لحضور منتدىً( لنقل سفارتها من تل أبيب
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إلى القدس. بذلك، ستصبح المجر خامس دولة تقوم بذلك، بعد الواليات المتحدة، غواتماال، الهُندوراس،
.وكوسوفو

 مم١٥٥اإلتحاد األوروبي ومشكلة صناعة القذائف من عيار 

يحضّر المفوّض األوروبي للسوق الداخلي، الفرنسي تييري بريتون، خطّة لدعم من يصنعون قذائف من عيار
 مم. الهدف هو في آن واحد إمداد أوكرانيا وإعادة تكوين خزائن الجيوش األوروبية. بسبب مشاكل في١٥٥

.عقود المقاولة الثانوية، لن يكون من الممكن أن تُنفّذ هذه المشاريع إاّل بعد سنة

سويسرا ترفع “عقوباتها” ضد سوريا

قرّرت سويسرا، مركز الصليب األحمر الدولي، أن تلغي تدابيرها القسرية األحادية الجانب بحقّ سوريا، من أجل
.تسهيل عمل المنظمات اإلنسانية التي تساعد الناجين من الزلزال

إدانة شركة غلينكور

 مليون دوالر،٤٢٨,٥حكمت القاضي لوما سكوفيلد على شركة غلينكور المتعددة الجنسيات بغرامة تبلغ قيمتها 
:  أقسام٣ مليون دوالر، بعد إدانتها بتهم فساد في الخارج. ستقسّم الغرامة إلى ٢٧٢,٢ومصادرة جزائية بقيمة 

 لسويسرا، حيث مركز٢٩,٧ مليون دوالر للمملكة المتحدة، و١٣٦,٢ مليون دوالر للواليات المتحدة، ٢٦٢,٦
 .الشركة

 مليار٢٥٦ عائدات بقيمة ٢٠٢٢غلينكور هي الوسيطة األولى عالميًا في مجال المواد األولية، وحّققت عام 
دوالر. تعتبر غلينكور “الشركة المتعددة الجنسيات االقل مسؤولية حول العالم”، ومألت فضائحها الصحف. كان
مؤسّسها مارك ريتش قد أُعفي عنه من قبل الرئيس بيل كلينتون، في آخر ساعات من عهده. المشارك األهم

.في غلينكور هو دولة قطر

لن تعترف صربيا بكوسوفو

بعد أن التقى في بروكسل برئيس الحكومة الكوسوفاري ألبين كورتي، أصرّ الرئيس الصربي ألكساندار
: “طالما بقيت رئيسًا، لن أوّقع فوسيتش على طمأنة بال مواطنيه. صرّح فوسيتش للراديو-تلفزيون الصربي

 ”.ولن أقبل باعتراف رسمي أو غير رسمي بكوسوفو أو بانضمامها إلى منظمة األمم المتحدة

.إتّهمه عند ذلك الفريق الكوسوفاري بالتفاوض بنيّةٍ سيّئة

عملية التنظيف الكبيرة تستمر في أوكرانيا

أقال الرئيس فولوديمير زلنسكي نائب وزير التنمية البلدية فاسيلي لوجينسكين، المتّهم بتلقّي رشاوىً وبتوقيع
 .عقود شراء مواد غذائية لصالح العسكريين تتضمّن أسعارًا مرتفعة بشكل اصطناعي

، أقيل نائب قائد جهاز األمن األوكراني ألكساندر ياكوشيف من مهامّه٢٠٢٣\١٣٠بموجب المرسوم رقم  .

، أقيل قائد شعبة النشاطات اإلقتصادية في جهاز األمن األوكراني ألكساندر٢٠٢٣\١٣١بموجب المرسوم رقم 
 .بروفوروتوف من مهامّه

، أقيل قائد شعبة حماية األسرار الرسمية في جهاز األمن األوكراني من٢٠٢٣\١٣٢بموجب المرسوم رقم 
 . تمّ استبداله بأوليغ خراموف٢٠٢٣\١٣٥مهامّه. بموجب المرسوم رقم 

، أقيل بوريس بزروكيي وإدوارد فيدوروف، قائدي فرعي جهاز٢٠٢٣\١٣٤ و٢٠٢٣\١٣٣بموجب المرسومين رقم 
، تمّ استبدال الثاني٢٠٢٣\١٣٦األمن األوكراني في زابوروجيا وسومي من مهامّهما. بموجب المرسوم رقم 

.بأوليغ كراسنوشابكا
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الحكم غيابيًا على مرشّحة لرئاسة روسيا البيضاء

 عام، بعد١٥ُحكم على المرشّحة السابقة لرئاسة روسيا البيضاء سفيتالنا تسيخانوسكايا غيابيًا بالحبس لمدّة 
 .إدانتها بتهمة التآمر لإلنقالب على الحكومة

https://www.voltairenet.org/article210737.html

٪ من األصوات، قبل أن تفرّ إلى ليتوانيا وأن تندّد بمآمراتٍ ضدّها١٠كانت تسيخانوسكايا قد حصلت على  .

هجمات “فيلق المتطوعين الروس في أوكرانيا” على أرض روسيا

 آذار، قُتل مدنيّان وجُرح طفل في بريانسك. ندّدت السلطات بهجمة إلرهابيين أوكرانيين. نفت كييف األمر٢في 
بشدّة، واتّهمت الروس بمحاولة إرعاب شعبهم. عندها اتّهم وزير الخارجية الروسي المهاجمين باستخدام

 .“أسلحة من الناتو”، طارحًا بذلك مسألة دور الحلف األطلسي في هذه العملية اإلرهابية
 آذار، أعطت صحيفة فاينانشل تايمز البريطانية المنبر لناشط نيو-نازي ألماني مولود في روسيا،٣ولكن، في 

دينيس كابوستين، من فيلق المتطوّعين الروس في أوكرانيا. تبنّى كابوستين الهجوم وأكّد أنّه قاده بالتنسيق مع
كييف. مجموعة كابوستين هي ذاتها التي تبنّت اغتيال داريا دوغينا )ابنة ألكساندر دوغين(، في موسكو، خالل

٢٠٢٢شهر آب  . 

أشارت المخابرات الروسية كذلك إلى فتح تحقيق جزائي ضد فيلق المتطوعين الروس بتهمة محاولة اغتيال
، كان مالوفييف قد موّل٢٠١٤. عقب اإلنقالب في كييف عام ٢٠٢٢الميليارديري قسطنطين مالوفييف في آب 

تشكيل عسكري قوزاقي في الدونباس. ولكنّه قطع كلّ صاِلته بالشؤون األوكرانية عقب التوقيع على اتّفاقيات
.مينسك

العالقات بين الجيش الروسي ومجموعة فاغنر

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في ماريوبول العملية العسكرية الخاصة مع قادة الوحدات
المشاركة فيها. تناول النقاش األحوال في مسرح العمليات والخطط التي سيتمّ وضعها وتنفيذها في المرحلة

المقبلة. أّكد شويغو ضرورة “تأمين جميع الظروف الالزمة للسماح بنشر األعداد في مناطق العمليات
العسكرية، كما وتنظيم الدعم لهذه األعداد، خصوصًا فيما يتعلّق بعمل الوحدات الطبّيّة ووحدات الدعم

 .”المتواجدة وراء خطوط الجبهة
لم يشارك يفغيني بريغوجين في هذا اإلجتماع. في اليوم التالي، نشر بريغوجين فيديو تحدّث فيه عن

 .انسحاب ممكن لشركته العسكرية الخاصة، فاغنر، من جبهة باخموت
من الواضح أنّ التوتّرات بين الجيش الروسي ومجموعة فاغنر تتعلّق بمشاركة هذه األخيرة في اجتماعات

.قيادة األركان اإلستراتيجية

العالقات بين فولوديمير زلنسكي وقائد جيوشه

بحسب مجلّة بيلد األلمانية، كان القائد األعلى للقوات المسلّحة األوكرانية فاليري زالوجنيه يودّ أن يسحب جنوده
 أسابيع، عند سقوط كراسنا غورا. كان الرئيس زلنسكي هو من أمره بالبقاء في المدينة٣من باخموت قبل 

 .مهما كلّف ذلك من خسائر بشرية أوكرانية
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-praesident-streitet-mit-general-ueber-

die-blutigste-schlacht-des-krieges-83106290.bild.html
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منع جمعية الشفافية الدولية )ترانسبارينسي إنترناشيونال”( في روسيا

 .أعلن المدّعي العام الروسي أن نشاطات جمعية ترانسبارينسي إنترناشيونال غير مرغوبة في روسيا
بالرغم من كون مركز هذه المنظمة هو برلين، من المعلوم عند الكافّة أنّ هذه الجمعية هي أحد وجوه

.الحكومة األمريكية

روسيا تقرّ نظام فيزا مُبسّط

أقرّت روسيا نظام فيزا مبسّط مع البحرين، سلطنة عمان، العربية السعودية، الباهاماس، باربادوس، هايتي،
زامبيا، الكويت، ماليزيا، وترينيداد وتوباغو. يجري العمل على توسيع هذا النظام ليشمل أنغوال، الهند، أندونيسيا،

.الفيليبين، سوريا، والفيتنام

باإلشتراك مع دول أخرى، يمكن لنا أن ندقّ آخر مسمار في نعش الطموحات النيو-استعمارية التي يتبنّاها“
”العالم الغربي

: “لقد فتحت أعلن الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس األمن الروسي الحالي دميتري ميدفيديف
شفرة تدهور العالقات الدولية القاطعة دملة مشاكل عالمنا القديمة. خالل عقود عديدة، عُولجت هذه

الدمالت بواسطة “ضمّادات سياسية”، عناوة عن إزالة أسباب المرض. ولكن، ال يمكن لدملة أن تدوم إلى األبد.
”.لقد آن أوان أن تزيل الجراحة الدولية الورم الخبيث المتجسّد بالماضي اإلستعماري

لن تعطي المملكة المتحدة يومًا أرخبيل تشاغوس إلى موريشيوس، لن تعطي فرنسا يومًا أرخبيل مايوت“
إلى اتحاد جزر القمر، وال الجزر المبعثرة في المحيط الهندي إلى ماداغشقر. لذلك، لم تستوعب هذه الدول إاّل

حديثًا عدالة المقاومة في وجه مخلّفات الممارسات النيو-استعمارية وفي وجه فرض السلوكيات الثقافية
 ”.الشاذة والمنبعثة من الميتروبوالت السابقة الغربية

https://er.ru/activity/news/dmitrij-medvedev-my-vmeste-s-drugimi-stranami-mozhem-vbit-
poslednij-gvozd-v-kryshku-groba-neokolonialnyh-ustremlenij-zapadnogo-mira

أفريقيا

المغرب يتربع على موقع سوق مستخلصات القنب الهندي

أعلنت جمعية )بيو كانّات( التعاونية في المغرب عن افتتاح أول مصنع لمعالجة القنب واستخراج المواد الالزمة
.للصناعات الغذائية والطبية )الكانابيديول والكانابيجيرول والكانابينول وغيرها(

القنب الهندي هو إنتاج تقليدي في المغرب العربي. مستفيدا من الحظر في الغرب ، أصبح المغرب المصدر
الرئيسي ألوروبا. ومع ذلك ، فإن هذا السوق يواجه تحديا بسبب إلغاء التجريم الجاري في العديد من البلدان

.األوروبية

األئمة الماليون يعارضون مشروع الدستور

19دعت رابطة األئمة والعلماء الماليين من أجل التضامن اإلسالمي في مالي )ليماما( إلى التصويت في 
: "يجب إزالة كلمة مارس ضد مسودة دستور الحكومة االنتقالية للعقيد عاصمي غويتا. بحسب الرابطة

العلمانية بجميع أشكالها من النص األساسي واستبدالها بالدولة متعددة الطوائف. نحن نثق بالسلطات
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٪ من الماليين من خالل قبول الطلب الذي95االنتقالية، ونثق بروحها الوطنية وبذكائها في إدراك رغبة 
.« قدمناه

جمهورية أفريقيا الوسطى تندد بأعمال النهب الغربية

: قال رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، في مؤتمر قمة لألمم المتحدة في قطر
"تعرضت جمهورية أفريقيا الوسطى منذ استقاللها لنهب ممنهج سهّله انعدام االستقرار السياسي الذي تحافظ
عليه بعض الدول الغربية ]و[ الجماعات اإلرهابية المسلحة التي يقودها مرتزقة أجانب )...( وتهدف الهجمات
المتكررة ]من قبل الجماعات المسلحة[ إلى جعل البالد غير قابلة للحكم، ومنع الدولة من ممارسة حقها في

."السيادة على الموارد الطبيعية وحقها المشروع في تقرير مصيرها

كما ندد الرئيس تواديرا "بالحظر الجائر وغير المشروع على األسلحة الموجهة إلى القوات المسلحة لجمهورية
أفريقيا الوسطى وعلى الماس المستخرج في جمهورية أفريقيا الوسطى"، وكذلك "حمالت التضليل والشيطنة

."من بعض وسائل اإلعالم األجنبية لتخويف المستثمرين

واشنطن تغطّي فرانسوا بوزيزي

تم تنظيم رحيل رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيزي من قبل وزارة الخارجية األمريكية.
في مدينة أنجامينا، استقل رحلة خاصة أمّنها له رئيس تشاد اإلنتقالي، محمد إدريس ديبي إتنو، إلى غينيا بيساو

.حيث منحه الرئيس عمر سيسوكو إمبالو حق اللجوء

رحلة إيمانويل ماكرون الصعبة إلى الكونغو

 منظمة غير حكومية بيانات تقول إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون150أصدر عشرون حزبا سياسيا و 
غير مرحب به في كينشاسا. والواقع أن فرنسا التي أدانت مرارا وتكرارا الدعم العسكري الرواندي لجماعة إم

. االنفصالية، لم تتخذ قط أي إجراء ضد كيغالي23

 عاما ، تبعت الحروب بعضها البعض دون انقطاع في منطقة البحيرات العظمى )الكونغو40على مدى 
وبوروندي وأوغندا ورواندا( مما تسبب بمقتل ما ال يقل عن ستة ماليين شخص. تؤّجج القوى الغربية )فرنسا

والواليات المتحدة وإسرائيل والمملكة المتحدة( هذه الحروب عمدا لكي تتمكّن من نهب الثروة الطبيعية
.الهائلة التي تنعم بها هذه المنطقة

، ليس خطأ فرنسا، أنّكم لم تتمكّنوا أبدا1994: "منذ عام  بمجرد وصوله إلى كينشاسا، أعلن الرئيس ماكرون
من استعادة السيادة العسكرية أو األمنية أو اإلدارية على بالدكم. إنها حقيقة واقعة. يجب أال تبحثوا عن

."المذنبين في الخارج

خفض التصعيد بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا

أعلنت أنغوال، التي عينها االتحاد األفريقي لقيادة جهود خفض التصعيد بين جمهورية الكونغو الديمقراطية
. مارس/آذار7 مارس على وقف األعمال العدائية عند ظهر 23ورواندا، أنها اتفقت مع حركة 

روسيا تقدم األسمدة إلى مالوي

منذ بداية التدابير القسرية أحادية الجانب )التي قدمتها الدعاية األطلسية على أنها "عقوبات"( ضد روسيا ، قامت
 طن )في معظم األحيان مجّانًا( إلى إفريقيا. تبرعت موسكو للتو بعشرين ألف طن260،000روسيا بتصدير 

.لمالوي
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جنوب أفريقيا تقلص حجم سفارتها في تل أبيب

أصدر برلمان جنوب أفريقيا قرارا يطلب من الحكومة أن تقلّص تمثيلها في إسرائيل نظرًا لتحوّالتها السياسية.
.بذلك تكون جنوب افريقيا أول دولة تستخلص استنتاجات من خطة ائتالف بنيامين نتنياهو إلصالح المؤسسات
لفترة طويلة، كانت إسرائيل الحليف الوحيد لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. تم التفاوض على هذا

.التحالف من قبل إسحاق رابين وشمعون بيريز
https://www.voltairenet.org/article181394.html

آسيا

الجيش اإلسرائيلي يطرح رئيس الكنيست السابق أرضًا

منع الجيش اإلسرائيلي تظاهرة يهودية من دخول قرية حوارة للتعبير عن تضامنها مع السكان الفلسطينيين
 مستوطن يهودي القرية. تعرّض رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ للدّفع من قبل الجنود400بعد أن دمر 

.الذين أسقطو أرضًا

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة يوقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

 لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة52دعت مجموعة من الدول الغربية، بقيادة أستراليا، في الدورة 
2020 أغسطس 4إلى إجراء تحقيق محايد دون تدخل سياسي في انفجار مرفأ بيروت في  .

وكان مختلف القضاة الذين أجروا تحقيقات حتى اآلن يتراشقون اإلنهامات الطائفية فيما بالمسؤولية عن هذه
الكارثة. بذلك تشاجروا فيما بينهم كما حدث أثناء التحقيق في اغتيال رفيق الحريري. في كلتا الحالتين ، أغفلوا

الخيوط األكثر وضوحا. تسبب انفجار الميناء في سحابة على شكل فطر ال يمكن أن تنبعث بأي حال من
األحوال من األسمدة. هذه مالحظة بسيطة شرحها جميع الحرفيين ورجال اإلطفاء دون جدوى. لذلك ال

يمكن للبيان األسترالي إال أن يزيد من اإلرباك ألنه يحدد أن التحقيق يجب أال يأخذ في االعتبار أي أدلّة ذات
.طبيعة سياسية

نقد حماس الذاتي

إنتقدت حركة حماس نفسها بشكل عميق. واعترفت بأن جماعة اإلخوان المسلمين حولتها عن هدفها المتمثل
بتحرير الشعب الفلسطيني. ها هي تركيا، التي تحمي اإلخوان، تحافظ على عالقات جيدة مع إسرائيل، في

حين أن سوريا، التي تقاتل اإلخوان، ال تزال في حالة حرب مع تل أبيب. وقد قررت العديد من الدول العربية
إعادة فتح سفاراتها في دمشق، ولهذا السبب زارت حماس أيضا الرئيس السوري بشار األسد. وعارض رئيسا

المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، ثم إسماعيل هنية، إعادة التوجيه. حل محلهم اآلن يحيى السنوار
، عن الحاجة إلى إعادة العالقات مع سوريا2017الذي كان قد أعلن، منذ عام  .

رئيس قادة هئية األركان المشتركة األمريكية يزور سوريا بشكل غير قانوني

أدانت سورية بشدة الزيارة غير القانونية التي قام بها رئيس قادة هيئة األركان المشتركة األمريكية، الجنرال
.مارك ميلي، إلى أراضيها الخاضعة لسيادتها

 رجل. يشرف هؤالء على المرتزقة900احتلت الواليات المتحدة الربع الشمالي الشرقي من البالد حيث نشرت 
: نصف إلى األكراد الذين أعلنوا دولة مستقلة ، روجافا. ينهب الطرفان حقول النفط سويا، ويقتسمان اإليرادات

المرتزقة، والنصف اآلخر إلى وكالة المخابرات المركزية. هذه األخيرة كّونت صندوقًا سريًا تمول به العمليات
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في جميع أنحاء العالم دون أن تخضع لمساءلة الكونغرس. وتبلغ القيمة اإلجمالية للنفط الذي سرقته الواليات
 . مليارات دوالر107المتحدة من سوريا اآلن 

تركيا أيضًا ردّت على هذا الدعم القوي لإلرهابيين األكراد. واستدعت وزارة الخارجية السفير األمريكي في
.أنقرة، جيف فليك، لطلب تفسير

إسرائيل تقصف إمدادات ضحايا الزلزال السوريين

قصفت إسرائيل مطار حلب، وأوقفت عمليات إغاثة الالجئين. يبقى إمداد المواد اإلغاثية مستمرا عن طريق
.البر

السعودية تتقرّب من سوريا

وفقا لموقع )إنتليجنس أونالين(، يجري التفاوض على زيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق. ومن شأن
ذلك أن يمثل نهاية عزلة سوريا في العالم العربي وإعادة إدماجها الوشيكة في جامعة الدول العربية. ومع

ذلك، من وجهة نظر سورية، لن تكون الجامعة ذات فائدة تذكر بحيث أنها ال تستطيع معارضة سياسة احتواء
.التي تنتهجها الواليات المتحدة

. مايو14ومع ذلك، من غير المتوقع أن تتمّ عملية التطبيع التركي-السوري قبل االنتخابات الرئاسية التركية في 

حظر الكحول في العراق

 يحظر استيراد وإنتاج2016في مظهر من مظاهر أسلمة البالد، قررت الحكومة العراقية تنفيذ قانون صدر عام 
.وبيع الكحول تحت طائلة غرامة باهظة

وفقا لبعض الفقهاء، فإن هذا القانون غير دستوري ألنه ينتهك الحريات الفردية. ووفقا آلخرين، فإن حرية
شرب الكحول هي التي تنتهك الدستور،ألن هذا األخير يحظر أي قانون يتعارض مع اإلسالم. إال أن القرآن ال

.يحرم الخمر
.وقد أشارت منطقة الحكم الذاتي في كردستان العراق مسبقًا إلى أنها لن تطبق هذا القانون

البحرية الملكية البريطانية تصادر أسلحة كانت متجهة إلى اليمن

اعترضت البحرية الملكية قاربا صغيرا كان متجها من إيران إلى اليمن. كتن القارب يحمل صواريخًا موجهة
. كورنيت ودهلوية من صنع إيراني للحوثيين. وتمّت مصادرة العتاد133م9مضادة للدبابات من طراز 

المعارضة التركية تتوحد

 مايو الرئاسية. بعد العديد من التقلبات14رفض رؤساء بلديات إسطنبول وأنقرة الترشح للرئاسة في انتخابات 
والمنعطفات، اختارت أحزاب المعارضة الرئيسية الستة في تركيا مرشحا مشتركا هو رئيس حزب الشعب

 .الجمهوري، الديمقراطي االجتماعي العلماني كمال كليجدار أوغلو
بذلك تنقسم تركيا إلى قسمين. السيد كليجدار أوغلو ليس سنيا، بل علوي أناضولي، وهي طائفة تركية قريبة

.من العلويين السوريين

االتحاد األوروبي يتهيّا إلعالن الحرس الثوري اإليراني منظمة إرهابية

وفقا لوزير الخارجية الليتواني غابرييليوس الندسبيرجيس، الذي نقلت كالمه أكسيوس، يستعد االتحاد األوروبي
دعمه لروسيا في حربها على أوكرانيا « بسبب » منظمة إرهابية لتصنيف الحرس الثوري اإليراني على أنه »  ».
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية توقع اتفاقا مع إيران

التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي في طهران.
.واتفق الرجالن على اتفاق بشأن شروط مراقبة الوكالة إليران

التحقيق في تسميم فتيات إيرانيات

بعد أن وصف المرشد آية هللا علي خامنئي تسميم تلميذات المدارس بأنه "جريمة كبيرة ال تغتفر"، اعتقلت
 طالبة في مدارس البنات5000الشرطة خمسة أشخاص. ووفقا ألحد أعضاء البرلمان، تم تسميم أكثر من 

.في جميع أنحاء البالد، دون أن تنتج عن ذلك وفيات

حريق في مخيم لالجئين في بنغالديش

12,000 خيمة وأصبح 2,000إجتاح حريق مخيما لالجئين الروهينغا في بنغالديش. وقد تم تدمير أكثر من 
.شخص بال مأوى

سجن كيم سوخا

 عاما27بعد محاكمة دامت ثالث سنوات، حكم على زعيم المعارضة الكمبودية كيم سوخا بالسجن لمدة 
، بأنه تلقى أمواال من الصندوق الوطني2017بتهمة "الخيانة". وكان كيم سوخا قد اعترف، في عام 

.لتنظيم ثورة ملونة (NED) للديمقراطية
 سنة، حصل خاللها على عشرات شهادات الدكتوراه في العلوم24تستمرّ والية رئيس الحكومة هون سين منذ 

.السياسية والقانون واالقتصاد والتعليم
تعمل كمبوديا على تطوير سياستها اإلستقاللية. وزار نائب رئيس الوزراء براك سوخون اليابان، بينما زار رئيس

.الوزراء هون سين الصين
أصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه أن "أفضل طريقة لضمان استقالل دولة صغيرة مثل كمبوديا هي منع

."قوة أجنبية من التدخل في شؤونها الداخلية أو دعم طرف ضد اآلخر

كوريا الجنوبية تصدّر األسلحة

 مليار17.3 إلى مستوى قياسي بلغ 2022٪ في عام 140ارتفعت صادرات األسلحة الكورية الجنوبية بنسبة 
.دوالر. ال تعطي سيول أسلحة ألوكرانيا ، لكنها تمأل العجز الغربي في األسلحة ، خاصة في الذخيرة

كوريا الشمالية تحذر من اعتراض صواريخها

قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم األعلى، أن أي اعتراض للصواريخ خالل مراحل اختبارها فوق المحيط
."الهادئ "سينظر إليه بوضوح على أنه إعالن حرب ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

سؤال حول الخالفة في كوريا الشمالية

زعمت المخابرات الكورية الجنوبية أن ابنة الزعيم األعلى ، كيم جو إي ، هي ابنته الثاني. األول صبيا وجنس
.الثالث غير معروف. إذا كان األول بصحة جيدة ، فسيكون األمر متروكا له لخالفة كيم جونغ أون
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عمدة هيروشيما يدعم فكرة التزام عالمي بعدم اللجوء إلى القنبلة الذرية أوال

دعا عمدة هيروشيما السابق، تاداتوشي أكيبا، أعضاء مجموعة السبع إلى الوفاء بالتعهد الذي قطعوه في
مايو الماضي بإعالن أنهم لن يكونوا أبدا أول من يستخدم األسلحة النووية. ومن شأن هذا المثال أن يمهد

.الطريق لروسيا وأن يسمح بوضع إعالن عالمي بهذا المعنى

 الحيوانات البرية تعود إلى فوكوشيما

عاد ما ال يقل عن ثلث الحياة البرية إلى منطقة فوكوشيما المشعّة ، بعد اثني عشر عاما من الحادث النووي.
وفقا للعلماء الذين قاموا بتشريح العديد من العينات ، ال يوجد أي دليل على أن هذه الحيوانات البرية تتعرض

.لإلشعاع، حتى لو كانت المنطقة ال تزال كذلك

اليابان تتفاوض على تعويض "نساء المتعة" والعمّال بالسّخرة الكوريّين

 مليون دوالر من اإلعانات والقروض800 ، قدم اتفاق بين اليابان وكوريا الجنوبية حوالي 1965في عام 
المدعومة لكوريا الجنوبية بعد سنوات من المفاوضات حول المبلغ المستحق لبنات المتعة المجبورات وعمّال

السخرة. أخذت الحكومة في سيول األموال اليابانية لكنها لم تدفعها. بدال من ذلك ، استخدمت األموال كرأس
.مال لبناء االقتصاد الكوري الجنوبي

 ، عرض شينزو آبي تعويضًا على "نساء المتعة" الكوريات اللواتي خدمن في بيوت2015في اتفاقٍ عام 
الدعارة العسكرية اليابانية. وافقت معظم النساء الناجيات على الصفقة ، لكن إدارة مون جمدت الصندوق

.بسبب معارضة مجموعة صغيرة من الضحايا
، تطورت هذه النزاعات التي توسّع نطاقها من نزاع تاريخي إلى صراع أكثر فوضىً في2018في عام 

المجاالت القانونية واالقتصادية واألمنية. أمرت المحاكم الكورية الجنوبية شركتين يابانيتين، هما ميتسوبيشي
للصناعات الثقيلة ونيبون ستيل، بتعويض الكوريين الذين أجبروا على العمل لديهما خالل الحرب العالمية

.الثانية. وعندما لم تمتثل الشركات لهذا األمر، صادرت المحاكم أموالها في كوريا كتعويض
تحاول واشنطن التوفيق بين كوريا الجنوبية واليابان في أسرع وقت ممكن لشن حربها ضد الصين. لكن

.الضحايا الكوريين الجنوبيين ال يطلبون تعويضا ماليا ، بل اعتذار رسمي من اليابان ، وهو ما ترفضه طوكيو كلّيًا

كيف تسيطر الحكومة اليابانية على وسائل اإلعالم السمعية والبصرية

 صفحة كتبت خالل فترة رئيس78نشر هيرويوكي كونيشي من الحزب الديمقراطي الدستوري وثيقة من 
الوزراء شينزو آبي. ويشهد على كيفية ضغطه إلعادة تفسير قانون البث من أجل السيطرة على الصحفيين.
كان آبي ليقرر الحكم على حياد وسائل اإلعالم، ليس على أساس إنتاجها بالكامل، ولكن فقط على أساس

.حالة واحدة، مّما يسمح بمعاملة أي خطأ بسيط كأنّه سياسة تحريرية

وأكد وزير األمن االقتصادي، ساناي تاكايتشي، للبرلمان أن هذه الوثيقة قد تم تزويرها، قبل أن يتراجع أمام
.البرلمانيين ويعترف بالكذب

. آذار/مارس23وطالبت المعارضة باستقالته. وستجرى االنتخابات المحلية في 

تايوان تخيف نفسها بنفسها

حذر وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنغ من أن الجزيرة يجب أن تكون في حالة تأهب قصوى هذا العام
.الحتمال مواجهة "دخول مفاجئ" لجيش التحرير الشعبي إلى مناطق قريبة من أراضيها

ومع ذلك ، قالت وزيرة الجيش األمريكية كريستين ورموث والجنرال تشارلز فلين ، القائد العام لسالح البرّ
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األمريكي في المحيط الهادئ ، متحدثين إلى معهد أمريكان إنتربرايز ، أنّ الصين ال تملك القدرات الالزمة
 .لتنظيم عبور مضيق تايوان وإنزال قواتها

.الجنرال تشارلز فلين هو شقيق مستشار األمن القومي السابق مايكل فلين

تدرك بدأت تفهم نتائج انتقال شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصالت

لم يعد البرلمان التايواني يتحدّث عن الخطر الصيني بقدر حديثه عن مسألة بناء المصنع العمالق لشركة
تايوان لتصنيع أشباه الموصالت في الواليات المتحدة. هل تعرضت الشركة لضغوط أم تعلّق األمر بفساد

إدارتها؟ مهما كانت اإلجابة ، فإن هذا النقل يجعل تايوان عديمة الفائدة على المدى المتوسط بمنظور حاميها
.األمريكي، الذي سيصبح مستقال في مجال الرقائق اإللكترونية

لن تدافع ألمانيا عن تايوان

قالت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ، ماري أغنيس ستراك-زيمرمان، خالل زيارتها لتايبيه أن ألمانيا لن تزود
.تايوان باألسلحة، ألن وضع الجزيرة يختلف عن وضع أوكرانيا

.ألمانيا هي مصدّر األسلحة األوروبي الرئيسي إلى كييف

زيادة ميزانية جيش التحرير الشعبي الصيني

5 ، بناءً على نمو اقتصادي متوقع بنسبة 2023 في المائة في عام 7.2ستزيد الصين اإلنفاق الدفاعي بنسبة 
في المائة. تمتلك بكين ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم، بعد ميزانية الواليات المتحدة، وال تبلغ ميزانية

.الصين العسكرية أكثر من ثلث هذا األخيرة

الصين تشدد لهجتها ضد الواليات المتحدة

: "نفذت الدول الغربية، بقيادة الواليات المتحدة، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خالل جلسة البرلمان
إغالقا شامال وتطويقا وقمعا من كلّ اإلتّجاهات ضدنا، مما يشكل تحديات ذات خطورة غير مسبوقة لنموّ

."بالدنا

: "إذا استمرت الواليات المتحدة في وقال وزير الخارجية الصيني والسفير السابق لدى واشنطن تشين قانغ
السير في الطريق الخطأ ولم تضع المكابح على ذلك، فال يمكن ألي ضمانات أن تمنع انحراف ]العالقات[ عن

 .« مسارها... من سيتحمل العواقب الكارثية عندها؟

: "أعتقد أن العالقات الصينية األمريكية يجب أن تبنى على المصالح المشتركة وأضاف ردا على الصحفيين
والمسؤوليات المشتركة والصداقة بين الشعبين وليس السياسة الداخلية األمريكية وهذا النوع من المكارثية

."الجديدة الهستيرية

: "تقول الواليات المتحدة أنها تسعى إلى" قمع "الصين لكنها ال تبحث عن الصراع )...( ومع ذلك ، في وأيضًا
الواقع ، فإن ما "منافستهم" المزعومة تعني احتواء الصين وقمعها من جميع النواحي وحبس البلدين في لعبة

." محصلتها صفر

 العسكرية األمريكية2023الصين تشارك في مناورات كوبرا جولد 

 من30 للجيش األمريكي و 2023يشارك جيش التحرير الشعبي الصيني رمزيا في مناورات كوبرا جولد 
.حلفائه. لم يتم اإلعالن عن األخبار على موقع البنتاغون أو موقع إندوباكوم

http://eng.chinamil.com.cn/WORLD_209198/WorldMilitaryNews/16204809.html
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أوقيانيا

أستراليا تحصل على غواصات تعمل بالطاقة النووية

من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء األسترالي أنتوني ألبانيز الواليات المتحدة في غضون أسبوعين. من
المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن أن بالده ستسلم أوستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية كجزء من

.تحالف أوكوس
ويقلب هذا القرار سياسة الواليات المتحدة في مجال عدم انتشار األسلحة النووية. لم تعطيواشنطن مثل هذه

.الغواصات إال لحليفتها المميزة، المملكة المتحدة. كما أنه يقلب موقف أستراليا المناهض لألسلحة النووية
ردت إندونيسيا على ذلك باقتراح إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في المحيط الهادئ على األمم

 .المتحدة
.تعتبر دول المنطقة أن أستراليا لم تعد لديها سياسة سيادية وأصبحت مجرّد قوة تابعة للبنتاغون

المنظمات الحكومية الدولية

أرملة جون ماكين ترأس برنامج األغذية العالمي

عين األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أرملة السناتور األمريكي جون ماكين، سيندي ماكين،
لرئاسة برنامج األغذية العالمي، أكبر منظمة إنسانية في العالم. وكانت مؤخرا سفيرة الواليات المتحدة لدى

.برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

تحليل شبكة فولتير

انقالب الستراوسيين في إسرائيل"، بقلم تييري ميسان"
https://www.voltairenet.org/article218967.html

وبينما توقع المراقبون حربا تشنها إسرائيل ضد أحد جيرانها، فإن الدولة اليهودية ال تتعرض للهجوم من أي
مكان. لديه خصوم ، لكن ليس عدوا سوى نفسه. ومن السهل اإلطاحة بتنظيمها السياسي، الذي ال يحدده أي
دستور. الستراوسيون، الذين هم في السلطة في وزارة الخارجية والبيت األبيض، يقودون اآلن تغيير نظامه.

تتبع المظاهرات بعضها البعض في جميع أنحاء البالد لمنع هذا البلد من أن يصبح ، على حد تعبير مدير
: "دولة عنصرية وعنيفة ال يمكنها البقاء". ولكن ربما فات األوان بالفعل الموساد السابق .

" : محو التاريخ" ، بقلم مانليو دينوتشي الحروب
https://www.voltairenet.org/article218953.html

يتجاهل التواصل األطلسي حول الحرب في أوكرانيا تاريخ الناتو ، والحروب غير القانونية في يوغوسالفيا
.وأفغانستان والعراق وليبيا وسوريا ، وأكثر من ذلك توسع الحلف إلى الشرق
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