
 موسكو...الى أين
 

وداعيآ جي خارال تدخلرافضآ ال العربية، الشعوب جانب إلى تقف روسيا نبأ العربية القمة إلى بوتينرسالة 

ة الدول ايجابيا عند معظم قاد صدآ آذانا صاغية أوأي لم تلقىوليبيا  واليمن سوريا في وحل سياسي تسويةالى 

  .العربية المجتمعة

 

سعودية خارجية وزير الفيصل سعود األميرمن  والسريعأتى الرد الصريح ف  أنت ونتك عندما: »بالقول ، ال

 السككككورية المأسككككاة من سككككيا  أسككككا جزءا   تمثل روسككككيا أنمؤكدا ، «الحل من جزءا   تكون أن يمكن ال المشكككككلة

 الوقت يف السككلمي للحل يدعو الذي الروسككي الموقف، ومسككتبربا الفتاكة باألسككلحةبتزويدها النظام السككوري 

 .باألسلحة الفتاكة للشرعية الفاقد للنظام دعمه يواصل الذي

 

 سكرياع الموازين قلبت التي الحزم لعاصفة السعودية العربية المملكة وقيادة اطالق مع متزامنا أتى الرد هذا

 قليمياا التحالف  دعم على والحصول المشاركة بتوسيع نجاحها ومع الشرعية، لصالح اليمن في األرض على

 صرح تيال وتركيا والباكستان وفرنسا وبريطانيا المتحدة كالواليات كبرى دول من وخاصة  ودوليا وعربيا

 قوة لبتشكككي العرب القادة اتفاق جاء،  األوسككط الشككرق على بالهيمنة إليران تسككمح لن بأنها اردوغان رئيسككها

 توريةالدسكككككك وشككككككرعيتها أمنها يتهدد التي العربية البلدان لحماية الدولي القانون وفق تعمل مشككككككتركة عربية

 لكافة هاوتجاوز اإليرانية الهيمنة لمنع المنطقة في االسككككتراتيجية السككككعودية السككككياسككككة خطوات لكافة تتويجا

 .الحمراء الخطوط

 

سةف سيا سة والمصالح وإدارته بوتين لدى البير عقالنية  الروسية ال سيا  لني المنطقة ة فاإليراني المرتبطة بال

 ثيراك ابتعادها بو الخليج، دولل بالنسككككبة وخاصككككة المنطقة لدول مهمةالو كبرىال دولةال دور لعب من مكنهات

السككوري  بالشككعب تفتك التي باألسككلحة هإمدادعبر سككوريا في شككرعيته فقد نظاما   دعمهاب الدولية القوانين عن

في  والمثال الواضح كان القول والفعل ينب واضحال روسيال تناقضال جسدت ،بحجة السعي الى حل سياسي

 لىع وتؤكد السككككيادة، ذات للدول الداخلية الشككككؤون في التدخل تعارض روسككككيا» بأن  بوغدانوف  تصككككريح

 . «المحادثات طاولة إلى والجلوس األطراف جميع قبل من القوة استخدام وقف ضرورة

 

راتيجية عالقاتها االسككتوفعليها اعادة حسككاباتها  تسككعى للعب  دو كبير في مسككتقبل المنطقة  روسككيا كانت إذاف

 دورو العربية لألمة  سكككعودية بقيادة تتميزمرحلة  ومالمحتحوالت  تشكككهد  منطقة في  وسكككياسكككاتها الخارجية

 ومالي المؤهلة وهي ومباشكرة وقوة  بثقة العربي القومي األمن وصكون المصكيرية قرارتها حماية في محوري

 .للقيام بذلك المحترم العالمي وبمركزها والرشيدة الحكيمة بقيادتها

 

 المكتب االعالمي للحزب الجمهوري السوري 


