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التحول العالمي في أسواق الطاقة

٧٠٠٠ دولة حضر ٨٠ آذار. من ١٠ إلى ٦نظمت )إس & بي غلوبال( مؤتمر )سيراويك( في هيوستون، من 
: الطاقة، المناخ، : “التعامل مع عالم متخبّط  متحدث. عنوان المؤتمر لهذه السنة كان١١٠٠مشارك، بينهم 

 .”واألمن
 .هي الشركة األم لوكالة التقييم )ستاندارد & بورس( المالي (إس $ بي غلوبال)

 .في كل عام، تنظم هذه الشركة أهم تجمع لمصنّعي المواد النفطية

تدفع حرب أوكرانيا الشركات المتعددة الجنسية إلى التخلي عن الطاقات الصخرية، ليس من أجل محاربة
ازدياد حرارة المناخ، بل لتلبية حاجات تتعلق باألمن القومي. بذلك، بدأت اإلستثمارات المتعلقة بالطاقة

 .تتضاءل. خالل األعوام الماضية، سينتج عن ذلك نقص، إال إذا توجه السوق نحو أنواع أخرى من الطاقة
: الرمادي، الذي يتم تصنيعه هيمن سوق الهايدروجين الجديد على الحوار. توجد ثالثة أنواع من الهايدروجين

بشكل أساسي بواسطة المحروقات الصخرية مثل الغاز الطبيعي دون تطبيق أنواع التكنولوجيا الهادفة إلى
تقليص إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون؛ األزرق يتم تصنيعه بواسطة المحروقات الصخرية أيضا، إنما مع تطبيق

وسائل التكنولوجيا التي تسمح بتقليص هذه اإلنبعاثات؛ واألخضر، الذي يتم تصنيعه باستخدام التحليل
 .الكهربائي الذي يقسم الماء إلى هايدروجين وأوكسيجين

 مليون طن. من٩٤ مليون طن سنويًا، في حين أن الطلب قد بلغ ٥٩حاليًا، اإلنتاج العالمي للهايدروجين هو 
٢٠٣٠ مليون سنويًا في ١٣٠ مليون و١١٥المتوقع أن يصل اإلنتاج إلى ما بين  . 

أدخل قانون محاربة التضخم الذي صوّت له الديموقراطيون تحفيزات ضريبية هادفة إلى تشجيع اختيار
 .الشركات الكهربائية لهذا المسار بأسرع وقت ممكن

.١: مشروع القانون رقم  قريبا، ستبدأ غرفة النواب في الكونغرس بدراسة أهم مشروع قانون للجمهوريين
يهدف هذا األخير إلى تقليص العوائق التي تصطدم بها نشاطات األحفورية والبترولية في الواليات المتحدة،

 سنوات إلى سنة. ال يتوقع أن يتم تبني هذا النص في مجلس٥بما يسمح بتقليص مهل ترخيص اإلستثمار من 
.”الشيوخ، حيث تصفه األكثرية الديموقراطية “بمشروع قانون الملوّثين من أجل الطاقة الوسخة

في تناقض كامل مع خطابها حول الطاقة الصخرية، سمحت وزيرة الداخلية ديب هاالند بمشروع كونوكو
 مليار دوالر في سبيل استخراج نفط هذه المنطقة.٨فيليبس الهادف إلى الحفر في أالسكا. سيتمّ استثمار 

 .بذلك، تأمل إدارة بايدن أن تستبق الجمهوريين



إذا كانت اإلستثمارات التقليدية في مجال الغاز تتقلّص في أمريكا الالتينية، أفريقيا، والشرق األوسط، فالعكس
صحيح في بحر الصين. بدأت الشركة الوطنية الصينية للنفط الواقع في البحر باستثمار حقلين غازيين في

حوض يينغاهاي. أما إندونيسيا فهي تقوم باألمر عينه في حقل تونا، الذي من المفترض أن يؤول إلى الفيتنام
بمساعدة العمالق الروسي زاروبيجنيفت. بدأ اليابان، بدون ضجة، باستثمار حوض نام كون سون، بواسطة

)إدميتسو كوسان(، وبمشاركة )هاربور إنرجي( و )إكسون موبيل(. أما العمالق الماليزي )بيتروناس(، فقد
اكتشف مع )توتال إنرجي( حقالً ماليزياُ جديدًا. تحاول الفيليبين أن تعيد تشغيل حقل كادالو، إنما دون نجاح

.بارز

األمريكتان

هدف كندا من الحرب في أوكرانيا هو إسقاط فالديمير بوتين في موسكو

بحسب وزيرة الخارجية الكندية ميالني جولي، فإن هدف الحرب في أوكرانيا ال يقتصر على دحر الجيش
.الروسي فحسب، بل الوصول إلى تغيير في السلطة في موسكو

األمريكيون مستاؤون من الرئيس بايدن

 ،بحسب إحصاء لوكالة )اسوشياتد بريس( و) إن أو أر سي(
٪ من الراشدين األمريكيين أن البالد تسير “في اإلتجاه السيئ٧١يقول    ” 

٪ غير راضين عن إدارة الرئيس بايدن لإلقتصاد األمريكي٦١    
٪ غير راضين عن طريقة إدارته ألمن الحدود٥٩    
٪ غير راضين عن طريقة إدارته لملف الهجرة٥٨    

٪ غير راضين عن طريقة إدارته للعالقات بين الواليات المتحدة والصين٥٨    
٪ غير راضين عن طريقة عمله الشامل كرئيس٥٤   . 

٪ غير راضين عن طريقة إدارته للسياسة الخارجية٥١  

تحقيق برلماني حول… تحقيق برلماني

قرر النواب الجمهوريون في الكونغرس أن يطلقوا تحقيقا برلمانيا حول التحقوق البرلماني المتعلق باحتالل
٢٠٢١ كانون الثاني ٦الكابيتول في  . 

بعد انتشار فيديوهات جديدة، منها آالف الساعات المسجّلة، يعتقد البرلمانيون الجمهوريون أن العمل السابق
 .الذي قام به الديموقراطيون كان متحيّز

إضافة إلى ذلك، خالل محاكمة ضد أشخاص متهمين بالمشاركة في أخذ الكابيتول، كشف أحد محاميّي
مجموعة )براود بويز(، األستاذ نيك سميث، عن رسائل الكترونية سرية لمكتب التحقيقات الفدرالي، كان قد تم
إفخائها في صحيفة مايكروسوفت إكسيل. تضمنت هذه الرسائل تعميمًا من العميل الخاص نيكول ميلر يأمر

 . دليل٣٣٨“بتدمير” 

.يُذكر أن إتالف األدلّة هي جريمة فيدرالية

معلومات جديدة حول نشاطات عائلة بايدن

بدأ أمانة الخزينة بإرسال أول المستندات التي طلبتها لجنة المراقبة والمسؤولية في غرفة النواب. تُظهر
 مليون دوالر من شركة )سي إي إف سي( الصينية إلى هانتر بايدن )ابن جو بايدن(،٣المستندات تحويالُ بقيمة 
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إضافة إلى عدة تحويالت من مصادر غير معروفة إلى أعضاء من عائلة بايدن، خالل األشهر التي تلت انتهاء
 .والية جو بايدن كنائب رئيس الواليات المتحدة

.تحاول اللجنة أن تحدّد ما إذا كان نائب الرئيس جو بايدن قد ارتشى من دولة خارجية

طعن جديد بامتيازات الرئيس المتعلقة بالحرب

 و١٩٩١إقترح رئيس األكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلغاء قانونين يعودان لسنتي 
، يسمحان لرئيس الواليات المتحدة بإعالن الحرب دونما حاجة إلى طلب اإلذن من الكونغرس. إستخدم٢٠٠٢

الرئيس أوباما هذه اإلمتيازات الجتياح سوريا، بينما استخدمها الرئيس دونالد ترامب من أجل اغتيال الجنرال
 .اإليراني قاسم سليماني في العراق

: بالرغم من اإلعالن عن نية القيام باألمر أصبح موضوع إلغاء هاذين القانونين موضوعًا مبتذالً في الكونغرس
.عدة مرات، لم يحصل ذلك إطالقًا في مجلس الشيوخ

١٩الكونغرس يريد أن يستعلم أكثر عن أصول الكوفيد-

تبنّى مجلس الشيوخ اقتراح قانون من الغرفة يهدف إلى نزع السرية عن جميع المستندات المتعلقة بأصول
؟ يدعم الديموقراطيون والجمهوريون هذا النص، الذي يجبر مديرة اإلستخبارات الوطنية أفريل١٩الكوفيد-

 يوم، جميع المستندات التي تستحصل عليها جميع وكاالت اإلستخبارات في هذا٩٠هاينز أن تقدّم، كلّ 
.الموضوع

قبل شهرين من بداية وباء الكوفيد في الصين، شاركت أفريل هاينز في تمثيل له في منتدى دافوس، بتاريخ
 في نيو يورك. كان الهدف “تخطيط ردة فعل المجتمعات المتعددة الجنسيات٢٠١٩ تشرين األول ١٨

.”والحكومات لوباءٍ ناتج عن فيروس من نوع كورونا

األوضاع عند الحدود األمريكية-المكسيكية

إستمعت لجنة أمن الوطن في غرفة النواب لقائد الدوريات الحدودية راوول أورتيز. يرأس هذا األخير وكالةً
 عنصر، أما اليوم فليس عندها إال٢١٣٧٠، كانت هذه الوكالة تستخدم ٢٠١٢ ألف رجل. عام ٢٢تحتاج إلى 

١٩٠١٦. 

أشارات وكالة الجمارك وحماية الحدود أن عدد األجانب الّذين قُبض عليهم في الشهر الفائت وهم يحاولون
 . ألف١٥٥أن يجتازوا الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني هو 

إزدادت أعداد الواصلين بشكل واضح منذ أن سمحت إدارة بايدن ألبناء كوبا، فنزويال، هايتي، ونيكاراغوا أن
.يدخلوا االراضي األمريكية إذا تقدّموا بكل بساطةٍ بطلبٍ مسبق

تناقض جلسة اإلستماع هذه ما قاله وزير األمن الوطني أليخاندرو مايوركاس. قاطع النواب الديموقراطيون
.الجلسة

”بحسب وكالة )مودي(، فإن وضع النظام المصرفي األمريكي “سلبي

عُقب انهيار مصارف سيليكون فالي، سيلفرغايت، وسيغناتشور، خفّضت وكالة التقييم المالية مودي تقييم
النظام المصرفي األمريكي من “مستقر” إلى “سلبي”. أكّدت الوكالة إلى أن مصارف )فيرست ريبابليك(،

 .)إنتراست فاينانشل(، )يو إم بي(، )زيونس بانكورب(، )وسترن أاّليانس( و)كوميريكا( في حالة حرجة
يؤكد العديد من المحلّلين أن انهيار مصرف سيليكون فالي يعود إلى سياسة استثماره التي تعتمد معايير

.عقيدة ال“ووك” بدالً من القواعد المصرفية
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الحكومة األمريكية تموّل هيئة بريطانية بهدف تجفيف سيل اإلعالنات التي تموّل اإلعالم الجمهوري

كاتب النائب الجمهوري كين باك )كولورادو( وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكن ليطلب منه أن يكفّ عن
أي تمويل رسمي، حالي أو مستقبلي، لمؤشر التضليل اإلعالمي العالمي. “هذا األخير استخدم التمويل المشار

إليه لتكوين الئحة منظمات إعالمية يجب على المصالح اإلعالنية والتجارية أن تترفع عن التعامل معها، وذلك
بهدف تقليص مشاركة هذه المنظمات في سول األفكار )…( تحصّلت هذه المنظمة على مئات آالف

الدوالرات من الصندوق القومي للديموقراطية الذي يموّله دافعو الضرائب األمريكيين، ومن مركز النشاطات
”.العالمية التابع لوزارة الخارجية األمريكية

 ألف١٠٠ ألف دوالر من الصندوق الوطني للديموقراطية و٥٤٥يصل التمويل الرسمي األمريكي إلى حوالي 
.دوالر من مركز النشاطات، بحسب فوكس نيوز ديجيتال

منظومة الحظر الصناعية” في الواليات المتحدة“

إستمعت اللجنة الفرعية لتجييش الحكومة الفدرالية في غرفة النواب إلى صحافيّين، مات تايبي ومايكل
شيلينبرغر، اللذين تحصاّل على ملفات تويتر الفاضحة وكشفاها. أكّد الصحافيان وجود “منظومة حظر صناعية”

.وضعتها الحكومة الفدرالية

هل الحرب في أوكرانيا مصلحة استراتيجية أمريكية؟

٨أرسل صحافي فوكس نيوز تاكر كارلسون سلسلة أسئلة إلى كل مترشح لإلنتخابات الرئاسية األمريكية. أجاب 
: منهم. كانت األسئلة هي اآلتية

- هل التصدي لروسيا في أوكرانيا هي مصلحة استراتيجية قومية ضرورية للواليات المتحدة؟١
 - ما هو بالتحديد هدفنا في أوكرانيا، وكيف سنعلم ما إذا حقّقناه؟٢
- ما هو الحدّ األقصى للتمويل وللعتاد الذي ستكونون مستعدّين إلرساله إلى الحكومة األوكرانية؟٣
- هل يتوجب على الواليات المتحدة أن تدعم تغييرًا للنظام في روسيا؟٤
- نظرًا لكون اقتصاد وعملة روسيا أصبحا أقوى ممّا كانا عليه قبل الحرب، هل ترون أن العقوبات األمريكية٥

كانت فعّالة؟
- هل تعتقدون أن الواليات المتحدة تخاطر بحرب نووية مع روسيا؟٦

جاءت أجوبة حاكم والية فلوريدا رون دي سانتيس ورجل األعمال المعادي لل”ووكية” فيفيك راماسفامي
: ال تمثّل الحرب في أوكرانيا مصلحة استراتيجية قومية مفاجئة. بالنسبة لهما، كما بالنسبة لدونالد ترامب

للواليات المتحدة. أعلن حاكم والية تكساس غريغ أبوت أن “رمي األموال على أوكرانيا” كان فشالً، فيما أعلنت
.حاكمة والية داكوتا الجنوبية كريستي نويم أنّ مجابهة روسيا لم تؤّدي إأّل الزدياد الخطر الصيني

 برلماني ديموقراطي يعارضون بنيامين نتنياهو٩٠

 برلمانيٌ ديموقراطيٌ الرئيس جو بايدن.٩٠بقيادة روزا ديالورو، جان شفاكووسكي، و جيم ماكغوفرن، كاتب 
: “إننا نحثّكم على استخدام جميع األدوات الديبلوماسية المتوفّرة لمنع حكومة اسرائيل اليمينية أعلن هؤالء

المتطرفة من اإلضرار أكثر بالمؤسسات الوطنية الديموقراطية ومن القضاء على حلّ الدّولتين لشَعبين
.”الممكن
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هل يقوم كارتيل مكسيكي بتصنيع الفنتانيل؟

توّجهت مستشارة األمن القومي في البيت األبيض ليز شيروود-راندال إلى المكسيك بهدف محاربة تجارة
:” هنا نحن ال نصنّع الفنتانيل، وال نستهلكه )…( الفنتانيل. أجاب عليها الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور

”لماذا ال تشغل الواليات المتحدّة نفسها بمشكلة انحطاطها اإلجتماعي؟
، أغار الجيش المكسيكي في كولياكان، وهي عاصمة والية سينالوا، على مختبر كان، بحسب٢٠٢١في سنة 

، ألقى٢٠٢٣ مليون حبة فنتانيل أزرق كل شهر، لصالح كارتيل سينالوا. في شباط ٧٠قول الجيش، يصنع حوالي 
الجيش المكسيكي الحجز على أكثر من نصف مليون علبة فنتانيل، ضمن إطار ما وصفه بأكبر مختبر للمخدّرات

 .المصنّعة تمّ اكتشافه إلى يومنا هذا
يحاول الرئيس مانويل لوبيز أوبرادور أن يحرّر بالده من اقتصاد المخدّرات. لتطبيق ذلك بشكل فّعال، يجب أاّل
.يستفيد أي كارتيل من هذا التّحوّل. كلّ تدخّل خارجي ضد صناعة مخدّرات معيّنة ستفيد الكارتيالت المُنافِسة

الهندوراس تعترف بجمهورية الصين الشعبية

 .قطعت الهندوراس عالقاتها بتايوان واعترفت بجمهورية الصين الشعبية

١٩٣ دولة تعترف بتايوان، من أصل ١٣لم تعد أكثر من  .

الهجرة نحو الواليات المتحدة عن طريق أمريكا الالتينية

كشفت مؤسسة )دايلي كالر نيوز( عن حزمة مساعدة يوزّعها الصليب األحمر على المهاجرين في جميع أنحاء
أمريكا الالتينية. تضم الحزمة الئحة من الموارد، بما فيها الفنادق، المستوصفات، والمالجئ، حيث يمكن

للمهاجرين أن يستحصلوا على المساعدة في أمريكا الالتينية والمكسيك. تضم الخرائط خطوطًا مرسومةً
بوضوح، تشرح كيفية الوصول إلى المدن األمريكية القريبة من الحدود. تملك الجمعية أيضًا دليالً لل”مساعدات

الشخصية” على طول طريق السفر، يتضّمن نصائحًا عن كيفية النجاة من الصحراء، اإلحتماء من األمراض،
.كيفية القفز على متن القطارات بأمانٍ تام، وكيفية اإلستصحال على أدوات منع الحبل

.تموّل الحكومة األمريكية هذا البرنامج

العالقات بين نيكاراغوا والفاتيكان في الحضيض

: “يجب أن ينتخب الشعب الكارديناالت ويجب أن صرّح الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا في آخر شباط
يحصل انتخابًا من الشعب الكاثوليكي )…( لكي يكون البابا بنفسه مُنتخبًا، بأصوات الشعب مباشرة، لكي يكون

 .”هذا األخير هو من يقرّر، وليس المافيا الحاكمة هناك في الفاتيكان
: “مع كامل اإلحترام، ليس عندي خيار خالل حوار مع موقع )إنفوباي( األرجنتيني، أجاب البابا فرانسيس عليه

آخر سوى اإلعتقاد بأن هذا الحاكم يعاني من فقدانٍ لصوابه )…( كأنّه يودّ أن يعيد الديكتاتورية الشيوعية في
”. )…( إنها ديكتاتورية مثيرة للسخرية١٩٣٥ أو الهتلرية في ١٩١٧

.تبحث نيكاراغوا مسألة تعليق عالقاتها الديبلوماسية مع الفاتيكان

اإلكوادور تطرد سفير األرجنتين

( بتلقّي “المساهمات الطوعية” من شركات متعددة الجنسية،٢٠١٧-٢٠٠٧إتُّهمت حكومة رافايل كورّيا اليسارية )
منها أودبرخت البرازيلية، لتمويل حمالتها اإلنتخابية. تعرّض الكثير من الوزراء، إضافة إلى الرئيس كورّيا بنفسه،

 .إلى المالحقات الجزائية، بتهم الفساد
ُحكم على الوزيرة ماريا دي لوس أنجلس دوارتيه بثمانية أعوام في السجن، ولكنّها التجأت مع أطفالها إلى
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. تقول األرجنتين، التي استفاد الحاكم فيها أيضًا من كرم شركة٢٠٢٠سفارة األرجنتين في كويتو، في آذار 
.أودبرخت، أنّ األموال التي دُفعت لم تكن لألشخاص، بل “تبرّعات” لحزب سياسي دون نظير

دون أن يعلم أحد كيف، خرجت ماريا دي لوس أنجلس من السفارة في اإلكوادور وتقدّمت بعد يومين إلى
سفارة األرجنتين في فنزويال. أجابت الحكومة اإلكوادورية بقيادة المصرفي غويلرمو السّو على ذلك بطرد

 .سفير األرجنتين إلى اإلكوادور من كويتو

من جانبها، أشارت األرجنتين إلى عدم وجود أي قاعدة دولية تجبر السلطات الديبلوماسية األرجنتينية على حجز
.السيدة دوارتيه

أوروبا

البابا فرانسيس وعزوبية الكهنة

خالل حوار مع الموقع األرجنتيني )إنفوباي(، أعلن البابا فرانسيس أن عزوبية الكهنة، لكونها مجرد منهاج، هي
مؤقّتة، بعكس سيامتهم، التي تبقى مطلقة لكونها سرًّا. تُناقش هذه المسألة بشكل مستمرّ ضمن إطار
الكنيسة الكاثوليكية. حديثًا، أُشير إلى سيامة الرجال المتزوجين كحلٍّ ممكنٍ لمسألة استقدام الكهنة في

.أمازونيا، بحيث أنّ المؤتمر اإلبيسكوبالي األلماني بحث في إمكانية حصولها
تاريخيًا، لم تكن الوظيفة الكهنوتية موجودة عند المسيحيين األوّلين، أو باألحرى كانت وظيفة مؤقّتة، مثل األئمة

.المسلمين. كان األمر يتعلّق برجالٍ يؤّمون الصالة بعد اختيارهم للمناسبة من مجموعتهم
لم تصبح عزوبية الكهنة منهجًا إال مع الكنيسة الرومانية )ولكن ليس في الكنيسة الشرقية التي تقبل برجالٍ

.متزوجين ككهنة( في القرن الرابع، وذلك لتفادي أن تصبح هذه الوظيفة قابلة للتوريث

الحرب العالمية الثالثة بدأت

: توجد في أوكرانيا مصالح امبريالية، ليس خالل حوار له مع الراديو-تلفزيون السويسري، صرّح البابا فرانسيس
فقط لإلمبراطورية الروسية، بل إلمبراطوريات أخرى. من شيم أي امبراطورية أن تضع القوميات في مرتبة

، وهذه الحرب١٩٤٥-١٩٣٩، ١٩١٨-١٩١٤:  ثانوية )…( في أقل بقليل من مائة عام، حصلت ثالث حروب عالمية
.الحالية، وهي حرب عالمية. بدأت الحرب ببعض المناكشات، وال أحد يمكن أن ينكر كونها حربًا عالمية

https://www.rsi.ch/news/mondo/Papa-Francesco-si-racconta-alla-RSI-16079938.html

أالن بيرسيه يعيد تأكيد حياد سويسرا

: “أشعر بحماسٍ شديدٍ للحرب خالل حوار مع )إن زي زي أم سونتاغ(، صرّح الرئيس السويسري أالن بيرسيه
في بعض األوساط، وأقلق بشدّة هذا الموضوع، ألنه حماس مبني على نظرة قصيرة المدى )…( ال يجب أن

تُستخدم الجيوش السويسرية في الحروب )…( القول ببساطة، اليوم، أن المسألة مختلفة، أنّ على سويسرا
 ".أن تغيّر كل شيء دون األخذ بأي أساس قانوني، هذا غير ممكن

https://magazin.nzz.ch/nzz-am-sonntag/schweiz/ich-spuere-heute-in-gewissen-kreisen-einen-
kriegsrausch-ld.1730007

 منظومة دفاع أرض-جو من نوع رايبيير )وهي منظومات مضادة للطيران٦٠تبحث سويسرا عن التخلّص من 
طوّرتها شركة بريتيش إيركرافت(. بعد أن ذكّرت بيرن بموقفها المحايد، لن يتم إرسال هذا العتاد إلى أوكرانيا،

 .بل سيصار إلى إتالفه
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https://magazin.nzz.ch/nzz-am-sonntag/meinungen/ukraine-krieg-die-schweiz-bleibt-sich-treu-im-
abseitsstehen-ld.1730020

تظاهرة من أجل الحياد في بلغاريا

 آذار، في تظاهرة عنوانها “بلغاريا-منطقة سالم”. طالب١٢شارك آالف البلغاريين في صوفيا، بتاريخ 
.المتظاهرون بالحياد التّامّ حيال الحرب في أوكرانيا

تشقّق في التحالف األمريكي-األوكراني

بحسب )بوليتيكو(، فإن البنتاغون قلق من أاّل يبقى لدى أوكرانيا أسلحة كافية لشنّ هجوم مضاد في الربيع،  
 .مع إسرافها في باخموت. التشّققات في التحالف األمريكي-األوكراني تتعمّق

ترفض إدارة بايدن إرسال البراهين التي تملكها عن جرائم حرب مفترضة اقترفها الجيش الروسي إلى  
المحكمة الجنائية الدولية. رسميًا، يتعلّق األمر بكون واشنطن ال تعترف بهذه المحكمة، ولكن الجميع يتساءل

ً  .عمّا إذا كانت هذه األخيرة تملك هكذا أدلّةٍ أصال

لن يمكن للواليات المتحدة أن تموّل أوكرانيا بهذا الشمل لوقت طويل. األكثرية الجمهورية الجديدة تعارض  
 .ذلك

يعبّر عدّة خبراء من إدارة بايدن عن قلقهم حيال ادّعاء الرئيس فولوديمير زلنسكي حول استعادة شبه  
.جزيرة القرم قبل بداية مفاوضات السالم

https://www.politico.com/news/2023/03/12/biden-united-states-ukraine-relationship-cracks-
00086654

روساتوم موّردٌ للقنابل الذرية الصينية

تصدّر روساتوم األورانيوم المخصّب بشدّة لمفاعالت التوليد السريعة في الصين. يشير البنتاغون بقلق أنّ هذا
.النوع من المفاعل يُستخدم لتصنيع البلوتونيوم الذي ينحصر استعماله بالغايات العسكرية

حادثة خطيرة بين روسيا والواليات المتحدة فوق البحر األسود

، أن تعترضا في المجال الجوي الدولي٢٠٢٣ آذار ١٤، بتاريخ ٢٧حاولت مقاتلتان روسيّتان من طراز سوخوي 
 . ريبر٩من البحر األحمر مسيّرةً أمريكيةً من طراز إم قيو 

أسقطت المقاتلتان الوقود على المُسيّرة التي فقدت قيادة القوات األمريكية في أوروبا السيطرة عليها. بحسب
 .الطرف األمريكي، إصطمت إحدى المقاتلتين بمروحة المسيّرة، وهو ما ينكره الطرف الروسي

أعطت القيادة األمريكية في ألمانيا األمر إلى العناصر األمريكيين في رومانيا بتدمير المسيّرة خالل طيرانها،
 .وهو ما تمّ فعله

حاليًا، يبحث كلٌّ من الجيشين األمريكي والروسي بنشاطٍ عن المسيّرة. بالنسبة لموسكو، الهدف ليس الحصول
 .عليها لتشريحها )لدى موسكو رسومات أفضل(، بل اإلستيالء على المعطيات التي سجّلتها

إستدعت وزارة الخارجية األمريكية السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، لكي تندّد “بتصرّفٍ غير
 .محترف”، في حين أنّ السفيرة األمريكية في موسكو قدّمت احتجاجًا إلى وزارة الخارجية الروسية

بحسب الطرف الروسي، كانت المسيّرة األمريكية تحلّق على الحدود الروسية بهدف جمع المعلومات عن
أهداف في روسيا وتحويلها إلى الجيش األوكراني. خالل األسابيع السابقة، شنّت مجموعة أوكرانية متمتّعة

.بمعلومات ممتازة عمليات تخريبٍ خطرةٍ في روسيا
 .”بحسب الطرف األمريكي، لم تكن المسيّرة تؤدّي أكثر من “مهمّة روتينية
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في النهاية، تحدّث وزير الخارجية الروسي سيرجي شويغو هاتفيًا مع نظيره األمريكي لويد أوستن. ذكّر شويغو
بأنّ المسيّرة األمريكية خرقت منطقة الطيران المنظّم، والتي أُنشأت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لكي

 .تخضع لها جميع اآلالت المُجنّحة
.أخذ لويد أوستن علمًا بذلك وتعّهد بحفاظ طيرانه على احترام القانون الدولي

الحكومة الجورجية تتخلّى عن قانونها المُرتقب حول الجمعيات الممّولة من الخارج

عقب تظاهرات عديدة، أعلن رئيس الحكومة الجورجية إيراكلي غاريباشفيلي عن سحب مشروع القانون
 .الهادف إلى إجبار الجمعيات التي تتلقّى أمواالُ من الخارج على إعالم الجمهور

يدين إيراكلي غاريباشفيلي بكلّ مسيرته السياسية لرئيس الحكومة السابق، الفرنسي بيدزينا إفانيشفيلي،
وكثيرًا ما يظهر على أنّه ممثاّلً لهذا األخير. تنقسم الحياة السياسية في جورجيا حول الموالين للواليات المتحدة
بقيادة ميخائيل ساكاشفيلي )وهو اليوم مسجون(، والمعارضين للواليات المتحدة حول إيراكلي غاريباشفيلي.

 .تجلس الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي في موقع الحكم، وهي سفيرة فرنسا السابقة إلى جورجيا
، أطاحت ثورة ملوّنة )“ثورة الورود”( قادتها جمعيات يموّلها الصندوق الوطني للديموقراطية بالرئيس٢٠٠٣عام 

.إدوارد شيفاردنادزيه

أفريقيا

كم عدد مواطني جنوب الصحراء المستعدين للهجرة من ليبيا؟

( إن24قال النائب توماسو فوتي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب اإلخوان اإليطاليين، لموقع )تي جي كوم 
680المخابرات اإليطالية تقدّر عدد المهاجرين المحتجزين حاليا في ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا ب

.ألف
قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إنه يعتقد أن الرقم يتوافق مع المهاجرين في ليبيا، لكن معظمهم

.من العمال المهاجرين إليها، وقلة قليلة منهم فقط تسعى إلى العبور إلى إيطاليا

قبل غزو الناتو لليبيا ، كانت البالد موطنا لمليون عامل مهاجر ، قادمين بشكل رئيسي من جنوب الصحراء
الكبرى. اليوم، أصبح وجودهم خطير للغاية بالنسبة لهم، ألن حلف شمال األطلسي سمح لجماعة السنوسي

.باستعباد السود من جديد

الحكم على صحفيين فرنسيين بتهمة ابتزاز ملك المغرب

حكمت المحكمة الجنائية في باريس على صحفيين فرنسيين، هما إريك لوران وكاثرين غراسييه، بالسجن
 يورو بتهمة االبتزاز ضد ملك المغرب، محمد السادس. حاول10000لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 

: سرقة المغرب(، الذي تم  مليون يورو مقابل عدم نشر كتابهما )الملك الناهب2المحكومان أن يحصال على 
.نشره أخيرا بواسطة دار )إيرول(

 سبتمبر، بحيث أنه اقتبس عمل تييري ميسان ، دون11إريك لوران هو أيضا مؤلف كتاب ناجح عن هجمات 
.تسميته ، ودون تبنّي رسالته السياسية

إعادة تنشيط صراع خاتومو

نفت الصومالية )منطقة إدارية في إثيوبيا( إرسال جنود لمحاربة صوماليالند )دولة غير معترف بها من قبل
األمم المتحدة(. اندلع القتال في صوماليالند بعد أن أعلنت بلدة الس أنود االنفصال وأرادت االنضمام إلى
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 .الصومال )دولة معترف بها من قبل األمم المتحدة(
الصراع ينشط من جديد حول عشيرة دهولباهانتي ، التي تتمركز على حدود صوماليالند وبونتالند والصومال.

. متنازع عليها، وأدى ذلك إلى إنشاء دولة خاتومو المتمتعة بالحكم الذاتي، الملحقة بالصومال2017اتفاقية 

أفريكوم في غانا

 دولة في غانا وساحل29 عسكري من 1300تقوم القيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا )افريكوم( بتدريب 
.العاج لمحاربة الجهاديين

تأجيل االستفتاء على الدستور في مالي

19أعلنت الحكومة االنتقالية في مالي أنها ستؤجل قليال االستفتاء الدستوري الذي كان مقررا إجراؤه في 
.مارس. ومع ذلك ، طمأنت الحكومة السكان برغبتها في إعادة تفعيل العمليات الديمقراطية

وكانت المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا قد رفعت عقوباتها المفروضة على مالي بشرط أن يلتزم
.المجلس العسكري بإعادة العمل بالديمقراطية

سجن "راس باث" في مالي

: "]رئيس الوزراء السابق[ سوميلو بوباي قال يوسف باثيلي، المعروف باسم "رأس باث"، في تجمع حاشد
«. وألقي القبض عليه ! ! قتل مايغا ]...[ قُتل ، هذه هي الكلمة التي يجب ]استخدامها[. لقد قتل ]في السجن[

.بتهمة "تقويض سمعة الدولة" وتمّ توقيفه

بنين تندد بتحيز إذاعة فرنسا الدولية

في مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس بنين باتريس تالون والرئيس النيجري محمد بازوم، سخر الرجالن من
الطريقة التي تعاملت بها إذاعة فرنسا الدولية مع جهودها لمكافحة اإلرهاب دون اللجوء إلى الجيش

.الفرنسي
سمعنا جميعا هذا الصباح على موجات األثير الخاصة بكم أن حديقة دبليو الوطنية تتعرض لهجوم منتظم. ال"
أعرف ما إذا كانت كلمة "منتظم" تعني نفس الشيء مثل "متقطع" أو باألحرى "نادر" ، ولكن مما نراه ، فهو
نادر إلى حد ما اآلن. إنه ألمر مخز أن ما يثير اهتمامكم وتمجيدكم هي أشياء سيئة للغاية أو أشياء موجودة

«، قال الرئيس تالون فقط في خيالكم. الصحافة ملزمة بتقدير األشياء كما هي واستخدام الكلمات الصحيحة .

 ، شككت مالي في مزاعم إذاعة فرنسا الدولية عن المذابح التي يزعم أنها نسبت إلى2022في مارس 
 ، أوقفت بوركينا فاسو بث إذاعة فرنسا الدولية بعد أن2022الحكومة االنتقالية ومجموعة فاغنر. في ديسمبر 

."أعطت قناة وزارة الخارجية الفرنسية الكلمة ل "زعيم إرهابي

أوغندا تفشل في التغلب على التحيزات التمييزية ضد المثليين

يناقش البرلمان األوغندي، الذي تهيمن عليه الكنائس اإلنجيلية، العقوبات المفروضة على الرجال الذين
يمارسون الجنس مع الرجال. وفي الوقت نفسه، تشهد البالد زيادة كبيرة في العنف ضد الرجال الذين يُتّهمون

.بكونهم مثليين جنسيا

واشنطن لم تنته من االضطرابات في إثيوبيا

لن تطبّع الواليات المتحدة عالقاتها بالكامل مع إثيوبيا حتى تحل مشكلة تيغراي بشكل نهائي، حسبما أعلن
.وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن في بداية رحلته إلى البالد
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تم تنظيم حرب تيغراي من قبل الستراوسي جيفري فيلتمان. رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد حاز على جائزة
2019نوبل للسالم لعام  .

https://www.voltairenet.org/article214713.html

 مارس23مجلس األمن يتهم رواندا بدعم حركة 

زارت بعثة من مجلس األمن الدولي الكونغو برئاسة الممثل الدائم لفرنسا نيكوال دو ريفيير. وفي مؤتمره
23: "لم تعد هناك حاجة إلثبات أن رواندا تدعم حركة  الصحفي األخير في غوما، قال السفير دي ريفيير

مارس. ومن الثابت أيضا بوضوح أن الجيش الرواندي يقوم بعمليات توغل منتظمة في كيفو الشمالية. هذا ،
. هذه23أيضا ، غير مقبول )...( هناك ضغط وتدابير قسرية يتم اتخاذها من بين أمور أخرى ضد قادة م

."استراتيجية ستستمر وتنمو ونحن ملتزمون بها

آسيا

رحلة بنيامين نتنياهو الصعبة إلى روما

في زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى روما، أعلن طيارو شركة "إل عال" أنهم سيضربون.
. المخطط لها777 وليس لطائرة بوينج 737في النهاية ، وجدت الشركة طاقما ، ولكن فقط لطائرة بوينج 

عند وصوله إلى إيطاليا ، كان في استقبال رئيس الوزراء رئيس الجالية اليهودية ، نويمي دي سيغني. لكن في
.الكنيس ، انتقد هذا األخير سياسة األول الجديدة بشدّة

رحلة بتسلئيل سموتريتش الصعبة إلى واشنطن

إذا كانت واشنطن قد تخلّت عن فكرة إلغاء زيارة وزير المالية اإلسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فإن الزيارة
تعد بأن تكون صعبة له. لم يحضر أي مسؤول أميركي رفيع حفل االستقبال الذي أقيم على شرفه في فندق

 منظمة يهودية أمريكية مكرسة للسعي لتحقيق12جراند حياة. أمام المبنى، ستنظم شبكة إسرائيل التقدمية )
وهي مجموعة ،UnXeptable الديمقراطية في إسرائيل( مظاهرة "ال لسموتريتش، ال للكراهية"، باإلضافة إلى

.IfNotNow أكثر تطرفا، أو الصوت اليهودي من أجل السالم و

وبعيدا عن إدانة العملية العقابية التي قام بها مستوطنو هار براخا ضد بلدة حوارة الفلسطينية، أعرب بتسلئيل
.سموتريتش عن أسفه ألن أفرادا اضطروا إلى "إبادة" هذه القرية بدالً من الدولة

إيتمار بن غفير يحاول إقالة قائد شرطة تل أبيب

أبلغ المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية كوبي شباطاي المدعي العام غالي باهاراف ميارا أن وزير األمن
القومي إيتمار بن غفير أجبره على إقالة قائد شرطة تل أبيب عامي إيشيد ، بعد أن وجده متساهال للغاية

.خالل احتجاجات المعارضة

: "أعرف أن المفتش العام للشرطة يتعرض لعدة أنواع من الضغط )...( 12وقال إيتمار بن غفير في القناة 
اليسار الراديكالي يضغط عليه. آمل أال يستسلم. هناك سياسة للحكومة اإلسرائيلية، والمفتش العام للشرطة

."يجب أن ينفذ سياسة الوزير

: "أنا ال أثق بك، ال في اعتباراتك، وال في قراراتك وقال أيضا للنائب العام الذي استدعاه ".

ووفقا للقانون األساسي الحالي، يجوز للمدعي العام أن يتدخل أمام المحكمة العليا إلقالة الوزير، ولكن هذه
.السلطة ستُسحب قريبا
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مظاهرة هائلة ضد ائتالف بنيامين نتنياهو

.تظاهر مئات اآلالف من اإلسرائيليين في البالد ضد االنقالب الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو االئتالفية
وقال يائير البيد، زعيم المعارضة، للحشد إن إسرائيل "تواجه أكبر أزمة في تاريخها... موجة من اإلرهاب

تضربنا، واقتصادنا ينهار، والمال يهرب من البالد. وقعت إيران للتو اتفاقا جديدا مع المملكة العربية السعودية
."أمس. لكن الشيء الوحيد الذي تهتم به هذه الحكومة هو سحق الديمقراطية اإلسرائيلية

: "تواجه إسرائيل خطرا لم تواجهه منذ حرب االستقالل عام وقال موشيه كرادي، قائد الشرطة السابق
... بن غفير، وهو مجرم مدان، يمضي قدما في االستيالء العدائي على جهاز الشرطة ويسعى لتحويلها1948

."إلى ميليشيا خاصة لخدمة أغراضه السياسية

وتحدث كوبي شبتاي، المفتش العام للشرطة، أيضا، في وقت كان الحشد يهتف اسم قائد الشرطة المقال
.عامي إيشيد

المعارضة اإلسرائيلية تعلن االنسحاب من البرلمان

وقع قادة المعارضة اإلسرائيلية يائير البيد وبيني غانتس وميراف ميخائيلي وأفيغدور ليبرمان بيانا مشتركا أعلنوا
.فيه أنهم سيقاطعوا تصويت الكنيست إذا تم تقديم مشروع قانون اإلطاحة بالمؤسسات في القراءة الثالثة

. قانون أساسي يستعد ائتالف بنيامين نتنياهو إللغائه12إسرائيل ال تملك دستور، بل نظامًا منظمًا من خالل 

تبنت لجنة الكنيست الخاصة لتعديل القانون األساسي للحكومة، برئاسة أوفير كاتس، عضو حزب رئيس
الوزراء، تعديال يحظر على المستشار القضائي للحكومة إعالن رئيس الوزراء غير الئق للحكم. وينص التعديل

.على أنه ال يمكن إعالن رئيس الوزراء غير الئق للمنصب، إال على أساس العجز البدني أو العقلي

في المرة األخيرة التي كان فيها رئيسا للوزراء، وقع بنيامين نتنياهو اتفاقا مع السلطة القضائية من أجل
.الحفاظ على منصبه، ولم يعد يحترمه اليوم. لذلك يمكن للمحكمة العليا أن تعلن أنه غير الئق

: "نشهد هجوما غير مسبوق من قبل القنوات اإلعالمية التي يتم حشدها قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
ضد الحكومة، ويتم تعبئتها بالكامل لصالح معارضي اإلصالح. بث المباشر وتحليل المتحيز واستطالعات رأي

."متحيزة وأخبار مزيفة على مدار الساعة

بنيامين نتنياهو سيكمل الطريق

.رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة اقتراح الرئيس إسحاق هيرتزوغ للوساطة مع المعارضة

ردود الفعل اإلسرائيلية على االتفاق السعودي اإليراني

قال زعيم المعارضة اإلسرائيلية يائير البيد إن االتفاق السعودي اإليراني يمثل "فشال كبيرا وخطيرا للسياسة
: "هذا التطور يشكل انهيار الجدار الواقي اإلقليمي الذي الخارجية للحكومة". وقال على صفحته على تويتر

."بدأنا بناءه ضد إيران

ووصف رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق نفتالي بينيت االتفاق بأنه "فشل مدوي ناتج عن اإلهمال
."الدبلوماسي والضعف العام والصراع الداخلي في إسرائيل

ألقى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو اللوم على أسالفه، على حكومتهم وعلى حكومة الرئيس األمريكي
جو بايدن فيما يتعلّق بترك إيران والمملكة العربية السعودية للتفاوضا خالل أكثر من عام وتتوصاّل أخيرا إلى

.اتفاق بمساعدة الصين. ووفقا له ، فقد أعطت الحكومتان االنطباع بأن إسرائيل والواليات المتحدة ضعيفتين
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بالنسبة للسيد حسن نصر هللا، سوريا تعود دون أن تضيع عقيدتها

في خطاب متلفز، أوضح األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا أنه عندما تنضم سوريا إلى جامعة
الدول العربية قريبا، كما يُجمع كلّ المعلقين، فإنها لن تتغير. "سوريا هي قلب محور المقاومة. خالل السنة

الثانية من الحرب العالمية ضدها، عُرض عليها التخلي عن مكانتها التاريخية في الصراع مع العدو، لكن القيادة
".السورية رفضت. تم تقديم هذا االقتراح لها عدة مرات بمزايا مغرية لكنه رُفض دائما

األردن نتوسط من أجل سوريا

.طلبت األردن من الواليات المتحدة مساعدة سوريا في مكافحة تهريب المخدرات بدال من االستمرار في عزلها

في األشهر األخيرة، شنت واشنطن حملة إعالمية تدعي بأن سوريا أصبحت دولة مخدرات وأن الرئيس بشار
األسد يوجه هذا التهريب. على العكس من ذلك، يدعي األردن أن ذها األخير هو الوحيد القادر على محاربة

.هذه التجارة

إلى أي مدىً سيذهب التعاون السعودي اإليراني؟

يستحضر الكاتب الشهير عبد الباري عطوان في صحيفة رأي اليوم اإللكترونية إمكانية التعاون العسكري
.والنووي السعودي اإليراني

السعودية تتساءل عن كيفية إعادة دمج سوريا

كشف األمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، عن وجود جهود عربية إلقامة حوار سيجري "حتما"
: "يجب أن نجد طريقة للتغلب على التحديات التي يفرضها مع دمشق، بالتنسيق "مع المجتمع الدولي". وتابع

."هذا الوضع الراهن فيما يتعلق بالالجئين والوضع اإلنساني داخل سوريا

 مليار دوالر37السعودية تشتري طائرات مدنية أمريكية بقيمة 

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إنشاء شركة طيران وطنية ثانية. وتأمل الرياض في التنافس مع
 مليار دوالر37اإلمارات. سيتم تجهيز الشركات السعودية بناقالت مسافات بعيدة أمريكية. تم توقيع عقد بقيمة 

.مع شركة بوينغ

التقارب اإليراني البحريني

استقبل رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم وفدا إيرانيا من مجلس الشورى برئاسة مجتبى رزاخوا.
.وجرى خالل اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية

.هذه هي النتيجة األولى لالتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران

إستطالعات الرأي تُظهر رجب طيب أردوغان خاسرًا في االنتخابات الرئاسية

14أظهر استطالع للرأي أجرته مؤسسة أكسوي لألبحاث حول االنتخابات الرئاسية التركية، المقرر إجراؤها في 
% من األصوات، وحصول الرئيس 55.6أيار/مايو، حصول مرشح تحالف المعارضة كمال كليجدار أوغلو على 

% فقط 44.4الحالي رجب طيب أردوغان على  .

٪ ألردوغان42.9٪، لقليجدار أوغلو و 57.1من جانبها، وصلت وكالة )بيار( لألبحاث إلى نتيجة  .
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االتحاد األوروبي يغلق خطة تجارية مع إيران

أعلن االتحاد األوروبي عن حل نظام أداة دعم التبادالت التجارية )إنستيكس( الذي يهدف إلى التحايل على
 دول )إسبانيا وألمانيا وبلجيكا10العقوبات األمريكية للقيام بأعمال تجارية مع إيران. وهذا النظام الذي أنشأته 

.والدانمرك والسويد وفرنسا وفنلندا والنرويج وهولندا( لم يتمّ العمل به يومًا

 ألف سجين22علي خامنئي يعفو عن 

 شخص اعتقلوا وسجنوا خالل22,000أصدر المرشد األعلى للثورة، آية هللا علي خامنئي، عفوا عن 
.االحتجاجات ضد فرض الحجاب

وزارة الخارجية األمريكية تنفي توقيع اتفاق لتبادل السجناء مع إيران

نفى نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية، ادعاء وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد
اللهيان بأنه تم التوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين. وفي اليوم نفسه، قال نظيره اإليراني، ناصر

كنعاني، أن الممثل األمريكي وقع على االتفاق، الذي لم يجري تنفيذه في الوقت الحالي. وكانت طهران قد
.أعدت إلطالق سراح ثالثة جواسيس أمريكيين، سياميك نمازي وعماد شرقي ومراد طهبازي

ردة الفعل اإليرانية على االتفاق مع السعودية

وصف الجنرال يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد األعلى اإليراني للشؤون العسكرية، االتفاق اإليراني
السعودي بأنه "زلزال سياسي للواليات المتحدة... يمثل هذا االتفاق السياسي بداية نهاية الهيمنة األمريكية في

."المنطقة )...( ومع االتفاق بين طهران والرياض، بدأت مرحلة ما بعد الواليات المتحدة في منطقة الخليج

.وتحدث الجنرال عن انضمام مرتقب للمملكة العربية السعودية إلى منظمة شنغهاي للتعاون

الحكومة الباكستانية مستعدة لتصفية عمران خان

فتح مسلحون وأفراد من الشرطة النار على مقر إقامة رئيس الوزراء السابق عمران خان في حديقة زمان
.في الهور

عمران خان هو تلميذ الفيلسوف اإليراني علي شريعتي، صديق جان بول سارتر وفرانز فانون. بالنسبة
: لبرنامجه السياسي ، استلهم عمران خان من المبادئ التي أنشأ عليها الرسول محمد دولة المدينة المنوّرة

العدالة والمساواة والرحمة ورفاهية جميع المواطنين ، بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو العرقية أو
: الحصول على التعليم ومكافحة االجتماعية. وركّز عمران خان على مجالين من المجاالت ذات األولوية

.الفساد
أطاح به البرلمان لصالح شهباز شريف ، المدعوم من الغرب بالرغم من العديد من المالحقات الجزائية بتهم

.الفساد

الهند وزواج المثليين

 أبريل. ورثت جميع المستعمرات البريطانية18ستنظر المحكمة العليا في الهند في قضية زواج المثليين في 
السابقة التجريم الفيكتوري للمثلية الجنسية للذكور. واحدة تلو اآلخرى ، تعيد هذه المستعمرات طرح مسألة
هذا التجريم ، ثم المساواة أمام القانون بغض النظر عن التوجه الجنسي. في النظام األنجلوسكسوني ، ال

.يمكن القيام بذلك إال من خالل زواج المثليين
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كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى على األقل من غواصة إلى بحر اليابان. تُظهر
 .عمليات اإلطالق هذه أن بيونغ يانغ قادرة على ضرب أي هدف في اليابان

وتأتي هذه التدريبات في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والواليات المتحدة أوسع مناورات عسكرية منذ
."خمس سنوات، المسمّتة "درع الحرية

يون سوك يول في طوكيو

سافر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى طوكيو للقاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. وهذه
:  عاما. وقبل مغادرته، أجرى الرئيس مقابلة قائال12هي الزيارة األولى على هذا المستوى بين البلدين منذ 

"هناك حاجة متزايدة لكوريا واليابان للتعاون في هذا الوقت من األزمات المتعددة، مع تصاعد التهديدات
النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وتعطيل سالسل التوريد العالمية ... ال يمكننا أن نضيع الوقت بترك

."العالقات المتوترة بين كوريا واليابان دون مراقبة

: "لقد حان الوقت لشعبي البلدين للمضي قدما "بدال من مواجهة وبالعودة إلى االستعمار الياباني، تابع
الماضي". ووفقا له، أعربت اليابان عن "ندمها العميق واعتذارها الصادق عن حكمها االستعماري السابق من

 ."خالل موقف حكوماتها السابقة

% من الكوريين الجنوبيين غير راضين عن خطة 59ووفقا الستطالع أجرته مؤسسة غالوب في كوريا، فإن 
% من اليابانيين يجدونها 57حكومتهم لتسوية الصراع، بينما وفقا الستطالع أجرته وكالة أنباء كيودو، فإن 

.ممتازة

انتعاش االقتصاد الصيني

. كان اإلنتاج الصناعي في19بدأ االقتصاد الصيني يتعافى بعد إغالق العديد من المدن أثناء تفشّي الكوفيد-
٪5٪ عن العام السابق. وتأمل الحكومة في الوصول إلى 2.4الفترة الممتدّة من يناير إلى فبراير أعلى بنسبة 

٪( ، لكن قطاع البناء العقاري بطيء في التعافي9.2هذا العام. االنتعاش واضح جدا في قطاع المطاعم )+ .

يتعافى االقتصاد تدريجيا هذا العام، ولكن تجدر : » قال فو لينغهوي، المتحدث باسم المكتب الوطني لإلحصاء
اإلشارة إلى أن الوباء قد أضر بالميزانيات العمومية للشركات واألفراد على مدى عدة سنوات، وما زالوا بحاجة

".إلى الوقت إلصالح أمورهم

أوقيانيا

أستراليا ستتجهّز بغواصات تعمل على الطاقة النووية

التقى رئيس الوزراء األسترالي أنتوني ألبانيز بنظيره البريطاني ريشي سوناك و بالرئيس األمريكي جو بايدن
في قاعدة سان دييغو العسكرية )كاليفورنيا(. اتفقوا ، كجزء من تحالف اوكوس ، على أن أستراليا ستستلم

.غواصات تعمل على الطاقة النووية )ولكن ليس أسلحة نووية( وستشتري منها خمس على األقل

: "خطتنا ترفع القدرة الصناعية للدول الثالث إلنتاج وصيانة غواصات نووية قابلة وكتبوا في بيانهم الختامي
للتشغيل المتبادل لعقود قادمة ، وتوسع وجودنا الفردي والجماعي للغواصات في المحيطين الهندي والهادئ ،

وتساهم في األمن واالستقرار العالميين. نحن نؤمن بعالم يحمي الحرية ويحترم حقوق اإلنسان وسيادة
".القانون واستقالل الدول ذات السيادة والنظام الدولي القائم على القواعد
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، حتى مع2027من المتوقع أن تكون قوة التناوب الغواصة الغربية جاهزة للعمل في وقت مبكر من عام 
.تأخّر تسليم بعض الغواصات إلى تاريخ الحق

بالنسبة للصين ، اوكوس هو أداة نموذجية لعقلية الحرب الباردة. وهو يشكل خطرا جديا باالنتشار النووي
.وينتهك هدف وغرض معاهدة منع انتشار األسلحة النووية

بول كيتنغ يندد بمنطق اوكوس

( بشدة باتفاقية اوكوس ، متهما خليفته العمالي ،96-1991ندد رئيس الوزراء العمالي السابق بول كيتنغ )
أنتوني ألبانيز ، باالعتماد على "وزيرين متهورين للغاية ، بيني وونغ ]الشؤون الخارجية[ وريتشارد مارلز

]الدفاع[". ووفقا له ، "الصين ال تهدد أستراليا والصينيون لم يبدو منهم أو قالوا أنهم سيهددوا أستراليا. تهديد
أستراليا يعني غزوها. لم تكن تايوان مصلحة حيوية ألستراليا – ولم يختلف األمر اليوم". وانتقد كيتنغ

أيديولوجية الهيمنة األمريكية وتحدى "رئيس الوزراء أن يقترح صراحة أو يترك السؤال مفتوحا بأن أستراليا
."يمكن أن تخوض حربا مع تايوان - بناء على طلب من الواليات المتحدة أو أي شخص آخر

تحليالت شبكة فولتير

: "الشرق األوسط يحرر نفسه من الغرب"، بقلم تييري ميسان (1والدة العالم المتعدد األقطاب ) •
https://www.voltairenet.org/article219004.html

إن المصالحة بين المملكة العربية السعودية، زعيمة العالم اإلسالمي السني، وإيران، زعيمة العالم اإلسالمي
الشيعي، تجعل أخيرا من الممكن بدء حقبة من السالم في الشرق األوسط. أصبح ذلك ممكنا بفضل روسيا ،
حليفة األخوين المتخاصمين. جرى التفاوض أوال في العراق وعمان قبل أن تبرمه الصين، حليفة إيران األلفية،

التي تصرّفت مع ذلك بمزاهة تامّة. أنهى هذا االتفاق قرنًا من النفوذ الغربي المفروض بهدف التهجّم على
شعوب المنطفة، والذي أدّى إلى حروب مدمّرة ووحشية. تدخل هذه المصالحة في سياق األفعال التي تدفع

.نحو إعادة قيام تعدّدية األقطاب

• " «، بقلم مانليو دينوتشي االتحاد األوروبي يفرغ الترسانات... لملء الترسانات
https://www.voltairenet.org/article219010.html

يسارع االتحاد األوروبي إلى خطة الدعم األمريكية ألوكرانيا. وهي تطور إنتاج أسلحتها لهذا الغرض فقط. في
.الواقع ، تشارك في الحرب ضد االتحاد الروسي. ومع ذلك، لم تناقش أبدا هذا الهدف
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