
الفینیكس المبكر
نظرة أولیة على أبرز القصص الیوم من الشرق األوسط ، اختارھا خبراء المركز األمریكي لدراسات الشام

2023فبرایر،22

سوریا
. أفاد مصدر "حكومي" مطلع(العربیة)استھدفت إسرائیل اجتماعا سریا للحرس الثوري في دمشق.1

أن الغارات اإلسرائیلیة استھدفت اجتماًعا سریًا ضم خبراء تقنیین من الحرس السوري مع مھندسین من
جیش النظام السوري ، لبحث برنامج إلنتاج طائرات مسیرة وصواریخ موجھة یدیره الحرس الثوري

للنظام اإلیراني. بحسب ما أوردتھ رویترز یوم األربعاء.

. عبرت شاحنة تبرید محملة(النھار)شحنة أسلحة جدیدة لمیلیشیات موالیة إلیران دخلت دیر الزور.2
بأسلحة تابعة للملیشیات الموالیة إلیران ترفع األعالم العراقیة من مدینة المیادین بریف دیر الزور

منوعددثقیلةبرشاشاتمزودةمصفحةسیارات3الشاحنةورافقالزور.دیرباتجاهالشرقي
العناصر ، بعد أن انطلقت من ریف البوكمال الخاضع لسیطرة القوات السوریة والملیشیات اإلیرانیة

شرقي دیر الزور.

.(المراقب السوري)تحذیرات من تفشي األمراض المنقولة في مناطق الزالزل في سوریا وتركیا.3
حذر المركز األوروبي للوقایة من األمراض ومكافحتھا من مخاطر انتشار األمراض المنقولة بالمیاه ،
مثل الكولیرا ، بین سكان المناطق التي ضربھا الزلزال في تركیا وسوریا ، في أعقاب الزلزال الذي

طریقعنالمنقولةاألمراضأنمناألمراضعلىالسیطرةمركزوحذر.فبرایر./شباط6ضرب
الطعام والمیاه الملوثة والتھابات الجھاز التنفسي واألمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحات تشكل

خطرا كبیرا على سكان المناطق المتضررة من الزلزال في تركیا وسوریا بسبب االفتقار إلى الظروف
الصحیة المناسبة.

استھدفت طائرة تركیة مسیرة قیادیا في قوات سوریا الدیمقراطیة بتھمة قیادة تفجیر اسطنبول.4
خلیل منجي قتل في االستھداف وأصیب ھفال. وقال مصدر مطلع لتلفزیون سوریا إن(تلفزیون سوریا)

أكرم المسؤول في قوات "األسایش" في مدینة القامشلي. ویعتبر خلیل من الشخصیات المؤثرة في
مناطق "قسد" والقریبة منھا ، ویشرف على تحویالت مالیة وشركة صرافة ، باإلضافة إلى عملھ في

تھریب البشر من المنطقة إلى دول أوروبا.
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https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2023/02/22/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81
https://www.annaharar.com/arabic/news/arab-world/syria/22022023083052142/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1
https://syrianobserver.com/news/81841/warnings-of-outbreaks-of-transmitted-diseases-in-earthquake-zones-in-syria-and-turkey.html
https://www.syria.tv/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84


(الشرقخبراء سوریون: الخسائر األولیة للزلزال أكبر بسبع مرات من الناتج المحلي اإلجمالي.5
أضعافبسبعةشباط6فيسوریاضربالذيللزلزالاألولیةالخسائرسوریونخبراءقدر.األوسط)
تداعیاتلبحثدمشقجامعةعقدتھاندوةوفيدوالر.ملیار44.535بنحوأو،اإلجماليالمحليالناتج

الزلزال ، قدروا أن الحكومة في دمشق لن تكون قادرة على التعامل مع الخسائر دون مساعدات
خارجیة.

تركیا
الدفاعوزیرأكد.صباح)(دیليالزلزالبعدوطنھمإلىعادواسوريألف20التركي:الدفاعوزیر.6

عادواسوريمواطنألف20أنوأعلن،واردغیرأمرسوریامنالالجئینتدفقأنأكارخلوصي
. "اتجاه في اتجاه واحدإلى سوریا في "

الرئیستعھد.(رووداو)الزلزالضربھاالتيالدولفيجدیدمنزلألف200بناءسیتمأردوغان:.7
منكوبةمقاطعة11فيدائممنزلألف200منیقربماببناءالثالثاءیومأردوغانطیبرجبالتركي

بالزلزال في البالد في غضون عام ، مضیفا أن حكومتھ حشدت جمیع الموارد لتلبیة االحتیاجات العاجلة
للضحایا.

بعد،البدایةفي.صباح)(دیليالزلزاللضحایامأوىأسرة906علىتحتويالتيالسفینةستوفر.8
الطاقةوزارةقبلمنالمنطقةمیناءإلىسریرا1056ًوكابینة400بھاسفینةإحضارتم،الزالزل

والموارد الطبیعیة لغرض استضافة الناجین من الزلزال. رست السفینة في میناء إسكندرونة یوم االثنین
، قبل الزلزالین المتمركزین في منطقتي دفني وسامانداغ في ھاتاي اللتین ھزتا المنطقة المدمرة مرة

أخرى.

.(دیلي صباح)الزلزال یھیمن على جدول أعمال االنتخابات لحزب العدالة والتنمیة بزعامة أردوغان.9
الحكومةتسعى،الحدیثالبالدتاریخفياألسوأوھو،فبرایر6زلزالمنتعانيتركیاكانتبینما
البالدأعمالجدولعلىھیمنتالتي،مایو14انتخاباتالبناء.وإعادةالتعافيجھودلتسریعجاھدة

لفترة طویلة ، كادت أن تُنسى وسط المأساة التي أطلق علیھا الرئیس رجب طیب أردوغان "كارثة
القرن" ، الذي یترشح مرة أخرى لمنصب الرئاسة.

إیران
. أدانت ألمانیا إیران بسبب(أخبار باس)النظام اإلیراني یحكم على مواطن ألماني مزدوج باإلعدام.10

حكم اإلعدام الذي أصدرتھ محكمة الثورة في طھران على جمشید شارحد ، وھو مواطن إیراني ألماني
متھم بقیادة جماعة توندار المحظورة من قبل إیران كمنظمة "إرھابیة". أعلنت ألمانیا عن موظفین اثنین

2

https://aawsat.com/home/article/4172406/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81
https://www.dailysabah.com/politics/number-of-syrians-returning-after-quake-surpasses-20000-akar/news
https://www.rudaw.net/english/middleeast/turkey/210220233
https://www.dailysabah.com/turkiye/906-bed-capacity-ship-for-turkiye-quake-victims-docks-in-iskenderun/news
https://www.dailysabah.com/politics/elections/earthquake-dominates-ak-partys-election-agenda
https://www.basnews.com/en/babat/796558#.Y_U3hw5M1eQ.twitter


وأمرھم بمغادرة البالد احتجاجا على حكم إیران باإلعدامشخص غیر مرغوب فیھفي السفارة اإلیرانیة
حكمإیراني نمساويعلى مواطن ألماني ، بحسب بیان صادر عن وزارة الخارجیة یوم األربعاء. اخر

التجسس.بتھمةسنوات7.5بالسجنالجنسیةمزدوجعلى

شخصیة معارضة إیرانیة تقول إن على بریطانیا إغالق سفارة إیران بدالً من نصح إیران الدولیة.11
اإلیراني ، إنھ كان على الحكومةیقول مسیح علي نجاد ، المعارض.(إیران الدولیة)بنقل مقرھا

البریطانیة إغالق السفارة اإلیرانیة بدالً من نصح إیران الدولیة باالنتقال إلى الوالیات المتحدة رداً على
إنسالمياإلیرانيالثوريللحرساألعلىالقائدقال،فبرایر22فياإلیراني.النظامتھدیدات

التھدیدات الموجھة ضد صحفیي إیران الدولیین أجبرت القناة على وقف بثھا في المملكة المتحدة
، امتد مجال التسلل ونصفالثورة اإلسالمیة"أظھر مدى قوة مملكةواالنتقال إلى الوالیات المتحدة.

قطر النفوذ ".

. في(إیران الدولیة)حصریاً: رسالة سریة تكشف مأزق إیران في السیطرة على أسعار الغذاء.12
شمخانيعليالقوميلألمناألعلىالمجلسأمینأطلع،شباط/فبرایر5فيالمؤرخةالسریةالرسالة

الرئیس إبراھیم رئیسي على لقاء مع مستوردي األغذیة ومسؤولین آخرین في وزارة الزراعة. وفقًا
للرسالة ، ستواجھ البالد أیًضا نقًصا في الذرة أو الذرة في غضون شھر أو شھرین ألن البرازیل - التي

حلت محلھا العدید من البلدان باعتبارھا المصدر الرئیسي - قد نفد إنتاجھا ولن تزود أوكرانیا إیران
بمنتجاتھا. حاجة الذرة.

تمكنت الشبكة من.(سي إن إن)إیران تستخدم السجون السریة إلجبار المحتجین على االعتراف.13
فيوتقع،إیرانفيمعلنةغیرسریةوسجونرسميغیرتعذیبمركز40منأكثرعلىالعثور

مرافق تسیطر علیھا الحكومة مثل قبو المساجد.

إیران تقول إن مفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في طھران یحلون غموض التخصیب النووي.14
"مسؤولون من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة. وقال رئیس منظمة الطاقة الذریة اإلیرانیة(العربیة)

موجودون في طھران وبدأوا مفاوضات وزیارات وفحوصات ... یجري حل الغموض الذي أوجده
مفتش."

العراق
(العربيعاًما40منذمرةألولحدودیةأمنیةاتفاقیةیوقعانالسعودیةالعربیةوالمملكةالعراق.15

األحد إن مذكرة التفاھم األمنیة وقعھا وزیر الداخلیةوقالت وزارة الداخلیة العراقیة في بیان یوم.الجدید)
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https://english.alarabiya.net/News/world/2023/02/22/Germany-summons-Iran-s-charge-d-affaires-over-death-penalty-handed-to-German-national
https://twitter.com/alarabiya/status/1628191653633880066?s=48&t=-sUdny9L_1ixpYTcjDqiNg
https://twitter.com/iranintl_en/status/1628175352051671040?s=48&t=-sUdny9L_1ixpYTcjDqiNg
https://twitter.com/iranintl_en/status/1628175352051671040?s=48&t=-sUdny9L_1ixpYTcjDqiNg
https://twitter.com/IranIntl_En/status/1628332563344261120?s=20
https://www.iranintl.com/en/202302218174
https://www.iranintl.com/en/202302226133
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2023/02/22/Iran-says-ambiguities-over-nuclear-enrichment-are-being-resolved-by-IAEA-inspectors
https://www.newarab.com/news/iraq-saudi-arabia-sign-historic-border-security-agreement


السعودي األمیر عبد العزیز بن سعود ونظیره العراقي عبد األمیر الشمري في الریاض. واتھمت
الریاض فصائل مدعومة من إیران بشن ھجمات على السعودیة انطالقا من األراضي العراقیة.

میلیشیا كتائب حزب هللا العراقیة تنأى بنفسھا عن المحادثات اإلیرانیة السعودیة في العراق وتدعو.16
المدعوم من إیران أبو علي العسكري .... وصرح الزعیم المتشدد(مالك)لشن ھجمات في السعودیة

وطالبوا كذلكالصراع داخل السعودیةتحریكأن أفضل طریقة إلحالل السالم في المنطقة ھي عبر
المسؤولین الشیعة في العراق بإنھاء دعمھم لرئیس البرلمان محمد الحلبوسي ، قائلین إن سقوط

الحلبوسي من السلطة وشیك.

اسرائیل وفلسطین
تعد أسابیع المحادثات.(أكسیوس)محادثات إسرائیلیة فلسطینیة سریة لتھدئة التوترات المتصاعدة.17

السریة ، التي لم یتم اإلبالغ عنھا من قبل ، من بین أولى األدلة على المشاركة المباشرة رفیعة المستوى
بین السلطة الفلسطینیة والحكومة اإلسرائیلیة الیمینیة الجدیدة.

. وقال(دیلي صباح)تعرقل السالممفزع ”مجلس األمن الدولي یقول أن المستوطنات اإلسرائیلیة".18
مجلس األمن في بیان أیده جمیع األعضاء الخمسة عشر ولكن لیس لھ القوة الملزمة لقرار تم النظر فیھ
األسبوع الماضي: "یكرر مجلس األمن أن استمرار األنشطة االستیطانیة اإلسرائیلیة یھدد بشكل خطیر

جدوى حل الدولتین". وسارع بالرد على اإلعالن ، حیث قال مكتب رئیس الوزراء نتنیاھو إنھ ینكر
الحقوق "التاریخیة" للشعب الیھودي.

اإلسرائیلیة12القناةذكرت.الدولیة)(إیرانإیرانمععسكریةلمواجھةاستعدادإلىتشیرإسرائیل.19
یوم الثالثاء أن نتنیاھو التقى خمس مرات في األسابیع األخیرة بوزیر الدفاع یوآف غاالنت ، ورئیس
األركان ھیرزي ھالیفي ، ورئیس الموساد دیفید بارنیا ، ورئیس المخابرات العسكریة أھارون حالیفا

وشخصیات عسكریة أخرى لفحص استعداد إسرائیل لھجوم محتمل على إیران. أھداف نوویة.
. وقال)(العربیةاستشھاد تسعة فلسطینیین في غارة اسرائیلیة على مدینة نابلس بالضفة الغربیة.20

مسؤولون طبیون فلسطینیون ان اثنین من قادة الجھاد االسالمي قتال في الغارة االسرائیلیة. ومن بین
منیبلغوصبيعاًما72العمرمنیبلغرجلبینھممن،األقلعلىمدنیینثالثةاآلخرینالسبعةالقتلى
أصیبوا.فلسطینیا70نحوإنالطبیونالمسؤولونوقالعاًما.14العمر

. وسبق أن(دیلي صباح)نتنیاھو یدعو إلى إجراء محادثات مع تزاید معارضة اإلصالح القضائي.21
سخر رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو من معارضي المقترحات ، مما سیزید من قوة السیاسیین في تعیین
القضاة ویحد من سلطة المحكمة العلیا إللغاء قرارات الحكومة ، حیث یشعر الیساریون بالمرارة الذین

یرفضون قبول نتیجة االنتخابات األخیرة.
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https://twitter.com/hamdiamalik/status/1385294223726063616?s=48&t=t3jouEBV0P_TSKhsnCW8lA
https://twitter.com/hamdiamalik/status/1385294223726063616?s=48&t=t3jouEBV0P_TSKhsnCW8lA
https://twitter.com/tammuz_intel/status/1627008887042805761?s=48&t=t3jouEBV0P_TSKhsnCW8lA
https://www.axios.com/2023/02/20/israelis-palestinians-secret-talks-west-bank
https://www.dailysabah.com/world/mid-east/dismayed-un-security-council-says-israeli-settlements-impede-peace
https://www.iranintl.com/en/202302229941
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2023/02/22/Two-Palestinians-killed-in-Israeli-raid-on-West-Bank-city-of-Nablus-
https://www.dailysabah.com/world/mid-east/netanyahu-calls-for-talks-as-opposition-to-judicial-reform-grows

