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 Русија би требало да се "чисти са Блиског истока", јер тамо игра "деструктивну улогу",
сматра помоћник америчког државног секретара Дејвид Шенкер.

  "Већ 45 година то је камен-темељац америчке политике – држати Русе даље од
Блиског истока. Сада су они тамо и имају деструктивну улогу. И ми, искрено, мислимо да
би требало да се чисте оданде", рекао је Шенкер на видео-конференцији у Институту за
Блиски исток у Вашингтону, преноси Спутњик.   

  

Говорећи о "ривалитету великих сила" у региону, под којим он подразумева Сједињене
Америчке Државе, Русију и Кину, помоц́ник државног секретара приметио је да
Сједињене Америчке Државе "не приморавају ове земље да учине било какав избор, али
желе да оне знају какве би могле бити последице избора које праве".

  

Шенкер је такође поновио тезу актуелног америчког председника Доналда Трампа да је
администрација претходног председника Барака Обаме „поздравила долазак Руса у
Сирију“ да помогну лидеру земље Башару Асаду, сматрајуц́и да ц́е се због тога "Руси
заглавити у мочвари".

  

"Руси су променили ток рата, а Асадов режим и даље опстаје. Искрено говорец́и, мислим
да је то био неуспех (Обамине администрације)", навео је он.
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Према његовим речима, успех у Сирији потакнуо је Русију на акцију у Либији, где сада
"не игра продуктивну или стабилизујуц́у улогу", пише Спутњик.

  

Русија од 2015. године, на захтев званичних сиријских власти, пружа војну и другу помоц́
Сирији у борби против тероризма и обнови земље.

  

Што се тиче ситуације у Либији, где унутрашњи оружани сукоб траје од 2011. године,
Русија је више пута изјављивала да се не меша у ситуацију ни на чијој страни овог сукоба
и да не пружа војну помоц́.

  

(Спутник-Б92)
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