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يران في  لبايانإ  ن رييال اليرييير اليي  يىيا نلية الاظميص الميراايص في   ي ا  الخبر محزن حقًا لحلفاء سوريا وا 
الجييزء ميين ال يياله مايينر ا واشيياطنال ط نمشييو وط طىييرانر و ييا  يي  الييوزير   يييوري ًليايييون يًييان ي يي  يوميييًا 

ًّاه الميزنزن لييس نلية الطريقيص (ص نروشىهإ اإلايولال ميه اليرييير باإلايخابيا  جنول أنمال المايف ين والح
طررر فواجىييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوا شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وبًه  !اللبااايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييص طب ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا  وا 

 

ًليايييون مفّو ييص الي بييير نيين يوجيير  نار  بييارا  أوبامييا  ليية أاظمييص يييزاوض بييين النيمو راطيييص و ييمان الجيييشال 
ييياال لرسييييقرار والحيييةول نون سييييطر  الميشيييننين اإلسيييومي ين نلييية السيييلطصر ول يييل أحييينًا ط ياسييية اييينيو أميًر

يين اليي ين مييا اافًييوا يريي ون خاييومر  شييًاوا الييرايس الماييري ومراراييير الميمانيييص سيياوا  ميين حلفاايير الميييًر
اليييراف ين شييي ارا  النيمو راطييييص وحقيييوو اإلاسيييان والحييين الناييية مييين الحييييا  الًريميييصر ايييحي  أاييير شيييًا أي يييًا 

فيي  ماييرال لًاىييا ًاايي  خليييص اييرير  و ييان  اقن َمار ييار ط يقييار ن  ييينخو  زحييزا ااز واإليييراايين خلفيير
يين اليي ين نف ييوا مويييين ًمييير  ميين اليينوطرا  ووظفييوا ورنييوا ونّربييوا وحمييوا ياظيمييا  و ياييا   بييينخو  الميييًر

 ."وشخايييييا  يقييييون اليييييوه مييييور  الشييييارع بيامييييا يريييييا وجييييوو زاإلخييييوان المسييييلمينز وجمانييييا  زالمييييو  لمريًييييا

 

ط يبيىج أااار سوريا وطىران ف  لباان بآخر أخبار ييواس ومايرال و بلىميا وب ين ما السيونان والييمن يجا أ
والرننر فالبقيص يأي  واإلايفا ا  ي يني الشي وا ًالوبايص سيواء أخفقي  أو اجحي ال والر يان نلية خاقىيا في  

سيأل الميىلليين فرحيًا بأخبيار المىن ًما ًان يحال ف  ال قون الما يص غيير م يمون نااميًار سييقوه غينًا مين ي
زين ال ابنين بن نل  وحسا  مبار  نن النيمو راطيص وفرص ال مل وحقوو اإلاسان ف   يران وسيوريا أي يًار 
وزسوسص  ايقال السلطصز ف  لباان الي  اّوو بىا الرايس بشار السن  ن ُيسأل ناىا في  سيوريار أميا نول الخلييج 

الييي  ُيقييال بييأن لىييا ماييلحص فيي  حايير موجييص اليريييير بالجاييال الفريقيي  ميين ال يياله ال ربيي  ليياو ياييل ال ربيي  
 ليىا فقن ط يًون ف  ناار  الخشيص من وباء النيمو راطييص ورييال اليريييرال حيية ليو ًااي  اإلايوحا  مطلوبيص 

يبييص م ا ينا  ومواميييو  بليييص يحيينن يو  زيي  النوار بييين السيير الحاًمييص ماىيا  يي  أي ييًار فيلي  أاظمييص ييميييز بيًر
وشييي وبىاال أميييا الايييوليون الم ار يييون في ييياملىه يلقااييييًا ًهر يييابيين ويييييمًن مييياىه يبانيييًا وط ير يييون  لييية ريبيييص 
يران حليفص لسوريا يليقيان نلة أرض واحن  ف  لباانر و ين  م ار صر ط يخشة يل  الاظمص وا  ًا  ط  يرانال وا 



يلييص ليييوء  ليية ننييه نمليييص زاإلايقييال السييلس للسييلطصز فيييرال  ن لييه يًيين ياظيمىيياال يًييون اليينوليان سييارنيا فيي  ل
  . غو يييييييييييييييييييييييييًا للبييييييييييييييييييييييييياا المشيييييييييييييييييييييييييّرع نلييييييييييييييييييييييييية نوااييييييييييييييييييييييييي  أفريقييييييييييييييييييييييييييص مزنجيييييييييييييييييييييييييص

 

لًن من حسن حيظ سي ن الحرييري أاير ليه ي ين رايسيًا للحًوميص وسيط القيراءا  السيوريص واإليرااييص ال ميياء  اينًا 
وط زالسوسيصز لًيااوا ايّوروو رميزا للينيًيايوريا  البااين  وسيّيروا يظيا را  فلي .لما يلول ف  الجوار الب يين والقرييا

 ييين رااسيييير وحًوميييير ًأاييير الحييياًه بيييأمرو ف يييًور يحيييّرر الرجيييل مييين أمقيييال الحًيييه المسييييحيلر بيييا   يييانرا نلييية 
ماارحص شي ا اايفا يص اإلسييقول بميا جيرا ماي  أن سيبو  ي ا الشي ا غييرو  لية فيرض اليرييير نلية حًامير 

ييان أن ي ييني جيرااييرر ط يمًيين أن يايايير الحريييص فيي  لباييان ويبقيية رياحىييا 3112ربييي   فيي  ال فأ  ييل ال ييرا ًو
 .محاور  فيرر سمير  اير ًان نلة حو

 جرين  الاىار اللبااايص 


