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موسكو-سانا

عقدت في موسكو قمة سوریة روسیة بین السیدین الرئیسین بشار األسد وفالدیمیر بوتین جرى خاللھا التباحث في ملفات التعاون الثنائي القائم بین البلدین

واإلجراءات المتخذة لتوسیعھ وتطویره تحقیقاً للمصالح المشتركة.

القمة التي استھلت باجتماع ثنائي مطول بین الرئیسین انضم إلیھ الحقاً وزیر الخارجیة الدكتور فیصل المقداد ووزیر الدفاع الروسي سیرغي شویغو بحثت

التعاون المشترك بین جیشي البلدین في عملیة مكافحة اإلرھاب واستكمال تحریر األراضي التي ما زالت تخضع لسیطرة التنظیمات اإلرھابیة.

كما تم التباحث بشأن الخطوات المتخذة على المسار السیاسي حیث أكد الجانبان أھمیة استكمال العمل في ھذا المسار من أجل التوصل إلى توافقات بین

السوریین ودون أي تدخل خارجي وتطرقت المباحثات أیضاً إلى مجاالت التعاون االقتصادي بین البلدین.

وناقش الرئیسان األسد وبوتین آخر مستجدات األوضاع على الساحتین اإلقلیمیة والدولیة.

وفي مستھل القمة الثنائیة قال الرئیس األسد: “أنا سعید أن نلتقي الیوم في موسكو وقد مضى على العملیة المشتركة لمكافحة اإلرھاب اآلن نحو ست سنوات

حقق خاللھا الجیشان العربي السوري والروسي إنجازات كبیرة لیس فقط من خالل تحریر األراضي أو من خالل إعادة الالجئین إلى مدنھم وقراھم وإنما

أیضاً من خالل حمایة مواطنین أبریاء كثر في ھذا العالم ألن اإلرھاب ال یعرف حدوداً سیاسیة وال یقف عند الحدود السیاسیة”.

ً باإلضافة إلى النتائج المھمة في تحریر األراضي وتراجع اإلرھابیین وأضاف الرئیس األسد: “طبعا

كان إطالق العملیة السیاسیة سواء في سوتشي أو في أستانا أو في جنیف مؤخراً.. وقد مضى على ھذه

العملیة اآلن نحو سنتین تقریباً ولكن كما تعلمون ھناك عوائق ألن ھناك دوالً تدعم اإلرھابیین ولیس

لھا مصلحة في أن تستمر ھذه العملیة باالتجاه الذي یحقق االستقرار في سوریة.. وقامت بعض الدول

بفرض حصار على الشعب السوري.. حصار نصفھ بأنھ غیر إنساني.. غیر أخالقي وغیر قانوني..

مع ذلك نحن مصممون في سوریة كحكومة وكمؤسسات دولة على السیر بالتوازي في عملیة تحریر األراضي وفي عملیة الحوار السیاسي”.

وقال الرئیس األسد: “والزیارة الیوم ھي فرصة مھمة للنقاش في ھاتین النقطتین باإلضافة إلى العالقات الثنائیة التي سیتابعھا فریقنا من المختصین في

الحكومتین بالتوازي مع اجتماعنا ھذا”. 
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وأضاف الرئیس األسد: “أرید أن أستغل ھذا اللقاء لكي أوجھ الشكر للدولة الروسیة وللشعب الروسي على المساعدات اإلنسانیة التي قدمت للشعب

السوري.. سواء فیما یتعلق بجائحة كورونا مؤخراً أو فیما یتعلق بتأمین كل المستلزمات األساسیة التي یتطلبھا المواطن السوري في حیاتھ الیومیة.. وأرید

أن أتوجھ بالشكر لكم وللمؤسسة السیاسیة الروسیة وخاصة وزارة الخارجیة للجھود التي قاموا بھا في المحافل الدولیة للدفاع عن القانون الدولي والذي

ینص في بدایتھ على سیادة الدول وحق الشعوب في تقریر مستقبلھا ومصیرھا والتي تمكنت بفاعلیة وبقوة من منع استثمار عملیة مكافحة اإلرھاب في

العالم ألھداف سیاسیة تخدم أجندات بعض الدول”.

من جانبھ قال الرئیس بوتین: سعید جداً أن أرحب بكم في موسكو مجدداً وأھنئكم بالنتیجة الجیدة جداً لالنتخابات الرئاسیة.. إن ھذه النتائج تدل على أن

الناس یثقون بكم بالرغم من جمیع صعوبات ومآسي السنوات السابقة وھم یربطون بكم عملیة إعادة اإلعمار وعودة الحیاة الطبیعیة.

وأضاف بوتین: أعلم أنكم تعملون الكثیر من أجل ذلك بما في ذلك إجراء حوار مع المعارضة وآمل باستمرار ھذه العملیة الفتاً إلى أن تضافر جمیع القوى

في سوریة یتیح للبالد النھوض مجدداً والشروع بتطور مندفع والتقدم نحو األمام.

وتابع بوتین: لقد تم صنع الكثیر جداً من أجل ذلك وتحرر بجھودنا المشتركة معظم األراضي السوریة بعد تكبید اإلرھابیین خسائر كبیرة جداً وباتت

الحكومة السوریة تسیطر على 90 بالمئة من األراضي.

وأكد بوتین أن القضیة الرئیسیة تنحصر في أن قوات مسلحة أجنبیة توجد على األراضي السوریة دون موافقة األمم المتحدة ودون إذن منكم وھذا یتناقض

بوضوح مع القانون الدولي وال یسمح لكم ببذل أقصى الجھود للسیر على طریق إعادة إعمار البالد بالوتائر التي كانت ممكنة في حال سیطرة الحكومة

ً إرھاب الشرعیة على جمیع األراضي وقال: لألسف ال تزال ھناك بؤر لإلرھابیین الذین ال یقتصرون على السیطرة على منطقة ما بل یواصلون أیضا

السكان المدنیین.

وأوضح بوتین أنھ رغم ذلك یعود الالجئون إلى المناطق المحررة بصورة نشطة.. ورأیت عندما كنت في ضیافتكم بدعوة منكم كیف یقوم الناس بفعالیة

بإعادة إعمار منازلھم ویعملون بنشاط كي یعودوا إلى الحیاة الطبیعیة بالمعنى الكامل لھذه الكلمة.. وإن جھودنا المشتركة تعود بنتیجة أیضاً.

ً عن تطور العالقات االقتصادیة وأضاف بوتین إنني ال أتكلم اآلن عن مجرد المساعدة اإلنسانیة من قبل روسیا إلى الشعب السوري بل أتكلم أیضا

والتجاریة حیث ازداد حجم التبادل التجاري خالل النصف األول من السنة ثالث مرات ونصف المرة… ونحن نعمل معاً على حل القضیة الرئیسیة التي

ً وأقصد بذلك مكافحة جائحة كورونا حیث وصلت إلى سوریة اإلرسالیات األولى من لقاحي (سبوتنیك في) و(سبوتنیك تواجھھا البشریة بأسرھا حالیا

الیت)… وآمل في أن تتم بالجھود المشتركة مساعدة الشعب السوري للنھوض عبر المساعدة في إحیاء االقتصاد والوضع االجتماعي ومجال الصحة

بالدرجة األولى.

تصریح الرئیسین األسد وبوتین في بدایة القمة الثنائیة في موسكوتصریح الرئیسین األسد وبوتین في بدایة القمة الثنائیة في موسكو
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