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 :أوالً: معطيات أولية حول اللقاء

 2021أيّار/ مايو  24االثنين  الزمان

 فندق إيبال ـ دمشق المكان

 عصًرا 5:00 الواحدةلغاية  4:00 من الساعة مدة اللقاء

 

 المشاركون

 أعضاء الرابطة في سوريا 1

 عدد من أعضاء الرابطة في لبنان 2

 عدد من أعضاء الرابطة في العراق 3

 اإلسالمية االيرانيةعدد من أعضاء الرابطة في الجمهورية  4

 

 ثانياً: مجريات اللقاء:

 ريّة دمشيقلعاصيمة الّسيوفيي ا الّرابطة الدّوليّة للخبراء والمحلّلين الّسياسييّين عقدتهالّلقاء الثّالث الذي على هامش 

أعضياء ور ، وبمشيارةة وحضي"صورة االنتخابات الّرئاسيّة الّسوريّة والخطاب اإلعالميّي المقياو " :تحت عنوان

" ان: بعنو ندوة نّظمت عدد من أعضائها من لبنان والجمهوريّة االسالميّة االيرانيّة والعراقو ،الرابطة في سوريا

 ارباك وترنّح أميرةّي، وتقدّ  ايرانّي متصاعد".. فيينّا:محادثات 

 ثانياً: وقائع الجلسة:

باييدن  تصيريحات اليرئيس ايميرةيي  يوانسيجا   عيد إليى  لفيتاليذي  رئيس الّرابطة د. محسن صالح الندوة أدار

اتيجي الكبيير العقيل االسيترمين الجمهوريية اإلسيالمية تمتلكيه  ، وأن مياوفريقه قبل االنتخابات مي  السيلوك الحيالي

 ا تيوفرمي بكيلانتصارات محور المقاومة وثباته وصموده وقدرته عليى الموا هية ، والعالمي، وإنجازاتها الضخمة

عليى  جبرت  سلتالي جعل الواليات المتحدة تفشل بمشاريعها، وباستوايدوات  ةالعقلية واالستراتيجيلديه من القواعد 

فيمييا  تييرنّح أميرةييّي،الربيياك ومييا هييي إلييى مى يير علييى حجيي  االمحادثييات فيينّييا إن  . وقييا :مرا عيية سياسيياتها

 .متصاعدالتقدّ  الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في حالة من ال

  هيقاف سيدهادي مداخلة عضو الهيئة اإلدارية للرابطة د. 

حيا  الموعي  أو ،"، ولن يتمكن نتنيياهو مين تشيكيل حكوميةلفو  "اسرائيأنا نعيش عصر أقا  االما  الخامنئي بد

هنياك انفجيارات،  ت، وقبلها ةانيتالى رئيس دولة إسرائيل اللقيطة، والوع  العسكري وايمني ما بعد االنتصارا

رعيي  الييذي أا الصيياروا الييذي سييقر بييالقرب ميين مفيياعالت ديمونييا النووييية خصوًصيي ،وةييان هنيياك حييرب ةبيييرة

والتصييدا اال تميياعي والنسيييت المجتمعييي.  ،ووعيي  الفسيياد المييالي ،الصييهاينة، والوعيي  االقتصييادي والكورونييا

اينة وهييذه ربمييا تكييون والشييع  الفلسييطيني الييذي يعيييش داخييل ايراعييي المحتليية بييدا يوا ييه المسييتو نين والصييه

ويعيشيون  ،الكارثة والطامة الكبرى على الحكومة اإلسرائيلية التي ةانت تخدا الشباب بيننه  أصيبحوا إسيرائيليين

 ةالموا ن اإلسرائيلي، واستهداف تل ابي  يعني ان ايرةان بدأت تتزلز .
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ا ترييد ميرةيا ربميأن أبمعنيى  ؛في الفيي عندما بدأت المفاوعيات النوويية حيذر سيماحة السييد خيامنئي مين الوقيوا 

نفيو  بتعليق يو ميا أ ،ودع  إيران لمحيور المقاومية، مثاًل من هذه المفاوعات، ةالصواري  الباليستية  ملفات أخرى

النسيان موعيوا حقيوق اباييدن  يو الى البيت االبيض أعياف  مجيئهإيران االستراتيجي في المنطقة، واليو  بعد 

 وقضايا أخرى.

 ،حيور المقاوميةوهيذا اليدع  لم ،اصياروخيً وا ميرةيا نوويًيأمنا ةل الملفات بما يرعيي لو سلّ  :خامنئي قا السيد إن 

مها سيماحة التيي رسي تحققيت فعلييا هيذه المقاربية"، وقيد عنيا اوال ولين يكفّي فيننه وعد  توسي  إييران االسيتراتيجي 

 .عناميرةا أترعى  ن، لاالما 

لي  و ،ليهياع واالتنصيل مين التعهيدات التيي وقعيببيدأ ايميرةيي واالوروبيي المفاوعيات النوويية  أثنياء بعد التوقيي 

ا مين عطونا  ييئً ل  ي هذا،والى يومنا ـ وبعد تمزيق االتفاق وفرض عقوبات الحد ايقصى  لغاية اليو . يعطونا  يئا

 وحتيى ،ق النيوويالتفياإليى ن يعيود أيرييد  نيهنقا  في حمالته االنتخابيية بقد اموالنا وحقنا، و اء بايدن الذي ةان 

ى الصيواري  والهدف ةيان إيقياا إييران فيي هيذا الفي  للوصيو  الي ،من حقوقنا المشروعة اميرةا أيً ل  تر   أن اآل

 الصواري  التي يمتلكها حزب هللا. أي ،وما تتخوف منه إسرائيل ،الباليستية

العقوبييات و، ن ترفعهييا اميرةياأمكين يعقوبييات الخضيراء التييي العقوبييات اليى ثييالا اقسيا : ال تقسيي بيدأوا فيي فيينييا 

نياك معارعية ه ال ترفعها، والعقوبات الحمراء التيي ال يمكين يميرةيا رفعهيا.أن ترفعها وأن مكن يالصفراء التي 

عييحت وبالتييالي أ  ييديدة ميين ةييال الحييزبين الجمهييوري والييديمقرا ي برفيي  العقوبييات عيين الجمهورييية اإلسييالمية.

منئي، وقيد فيينا في وع  مبه ، ونحن لسنا مستعجلين للر وا الى  اولة المفاوعات ةما قا  السييد خيامحادثات 

، عاًميا 20  ومي  روسييا ، اعاًمي 25   تجاوزنا الكثير من هذه العقوبات الصارمة من خال  اتفاقييات مي  الصيين

ال لغة إ ال يفهمون للتعامل م  هىالء الذين يران ومحور المقاومة اليد العليا، فنن إلوم  هذه التطورات في المنطقة

 القوة.

  مصيب النعيميمداخلة عضو الرابطة األستاذ 

ت على ن عملولكن إيرا ،فقد ةان هناك مفاعل لألدوية قبل  لك ،التقنية النووية ةانت مو ودة في إيرانإن 

ن إيرا ه بيني قتدى با لعال  نمو  ً قدّمت إلى اأنها ا هو حقً الجمهورية اإلسالمية ه تنجزأما و تطويرها وتوسيعها. 

  هدنا ما بية، وقدالغرب الذي يتغنى بالديمقرا ية والشع اك و ،فعالها واعمالهاأةالمها وفي مصداقية صاحبة ال

   بل بعلمائها. ،نيران منتصرة ليس بمفاعلهاف حدا في اميرةا عندما تغير الرئيس.

 عضو الرابطة د. عالء اصفري مداخلة

ديموقرا يتنا عليى قيوة المحيور المقياو  بنننيا دو  سييادية نسيتطي  ان نىسيس ليإيجابًا ينعكس نجاح االنتخابات إن 

لييى ابييواب عا عيين التييدخالت واإلمييالءات الغربييية.. خاصيية ان دوليية إيييران الصييديقة ا بعيييدً ا ةبيييرً الو نييية نجاًحيي

  ..القرار الو ني اإليرانييتما ى م   ايضً أ حضاري وبنسلوبانتخابات رئاسية  ديدة.. 

لها مقوميات .. م  تشبيك اقتصادي وصمود سياسي ةالديموقرا ي النتخابات السورية وااليرانيةاعتقد بنن نجاح أ

 . دية لدحر محور العدوان واالرتقاء ببالدنا نحو التقد  واالزدهار
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 مرندي محمد عضو الرابطة د. مداخلة

ي السياسية ن فياآل لغاييةسيتمر من باييدن مين أرغ  وعلى ال ،ترام  انتصار لناالرئيس ايميرةي دونالد رحيل إن 

ر بشيكل في موعيوا  اولية المفاوعيات تغييو من عهد ترام . اقل تنثيرً أعهد بايدن في ما يحدا  غير أن هانفس

 عيرف؟، ال أو الأملموس الموق  والمكان الذي تلتقي عليه الجمهوريية اإلسيالمية اإليرانيية. هيل نصيل اليى اتفياق 

صييين ا ميي  التحيياو  تقليييل التييوترات خصوًصيي أن أميرةيياو ،هنيياك تغيييرات فييي المنطقييةلكيين ايةيييد أن  جييواب.ال

ينتي سيومين  ،اواًميوأةثر ق ،إيران ومحور المقاومة إيجابيةإلى المرحلة المقبلة بالنسبة والمىةد أيًضا أن  وروسيا.

 قاومة.ا لمحور الما ودعمً سيكون أةثر قربً  انية المقبلةفي االنتخابات الرئاسية اإلير لى سدة الرئاسةإ

ك وهنيا ،انوويًي اك سيالحً ميتالاال ترييد  انهيأإيران أثبتت ، ووصل البرنامت النووي اإليراني الى مرحلة متقدمةلقد 

 ةمياو ،صينيعهو مي  االعداء يعرفون ان إيران هي التي ال تريد اميتالك السيالح النيووي وت ادلة واقعية ملموسة،

ضيل مين أف اآلنكانيت وصيلت الييه، والوقيت ه لو تصينيعأ امتالك سالح نيوويإيران رادت لو أقا  السيد خامنئي 

غييرت لصيالح ا، والظيروف الييو  تبيدً أهيا ب لين تقبيل ا بعًي وإييرانفي محادثات فيينيا، هناك  رو   ديدة  السابق.

 .إيران

 د. جميل عليمداخلة عضو الرابطة 

ومبادئيه  النيووي عيمن  يرو ه االتفياق اليىتخوض إيران الشقيقة معرةتها فيي إليزا  الوالييات المتحيدة بيالعودة 

ر  إعيافي  وعد  القبو  بني  ،ايساسية الذي يحفظ إليران حقها المشروا وحفاظها على سيادتها وإرادة  عبها

 .يتعلق بدورها اإلقليمي وبرنامجها التسليحي الو ني

 

 

 الدولية للخبراء والمحللين السياسيين الرابطة

 أمانة السر


