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السفير الروسي الفلسطيني يلقي محاضرة سياسية في الخليل

الخلیل- معا- زار السفیر الروسي لدى فلسطین حیدر أغانین جامعَة القدس المفتوحة في الخلیل، وكان في استقباله القائم بأعمال مدير

فرع الجامعة بالخلیل أ. عبد القادر الدراويش، والمساعد األكاديمي أ. ماجد أبو ريان، وأعضاء الھیئتین األكاديمیة واإلدارية، وممثلون عن

المؤسسات المحلیة في محافظة الخلیل، وطلبة الفرع.

ورحب الدراويش بالسفیر الروسي، ناقالً له تحیات رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، وأشاد باھتمام روسیا بالقضیة الفلسطینیة والقضايا

العربیة األخرى، كما أشاد بدور دولة روسیا في تمكین أبناء الشعب الفلسطیني علمیاً وفي مختلف التخصصات.

وتحدث السفیر الروسي بكلمة شكر فیھا الجامعة على حسن االستقبال، وألقى محاضرة سیاسیة بیّن فیھا الوضع الراھن والعالقات

الدولیة في التي تتمیز بالتوتر الشديد في مناطق كثیرة من العالم، وقال إن التنوع العالمي ال يمكن أن يحكمه قطب واحد، ولھذا بدأت

روسیا تأخذ دورھا الفاعل من خالل التركیز على ضرورة احترام القانون الدولي الذي يجب أن تلتزم به جمیع الدول الكبیرة والصغیرة، مؤكداً

أن تجاوز القانون الدولي تجلى في الحرب التي شنت على العراق، والتدخالت في كثیر من النزاعات الدولیة األخرى.

وأكد السفیر أن دولة روسیا تحترم إرادة الشعب الفلسطیني وقیادته، وتتبنى المواقف التي اتخذتھا منظمة التحرير الفلسطینیة، وھي

تدعو إلى ضرورة التوصل إلى حل الدولتین على أن تقام الدولة الفلسطینیة على حدود عام 1967.

وقال إن روسیا عندما شعرت بأن المفاوضات مجمدة دعت طرفي الصراع للجلوس معاً في روسیا، ولكن الطرف اإلسرائیلي ما زال يشعر

بأن الوقت غیر مناسب لعقد ھذا االجتماع، ومع ذلك ما زالت الدعوة الروسیة قائمة حتى اآلن.

كما تحدث السفیر عن األوضاع في سوريا، قائالً "إن روسیا كانت في البداية تتفھم مطالب المعارضة بضرورة إجراء إصالحات سیاسیة،

ولكن دخول أطراف أخرى إلى الساحة السورية أدى إلى وجود مجموعات مسلحة مھمتھا القتل وقطع الرؤوس، ما حدا بروسیا التخاذ

موقف صارم بضرورة حماية الدولة السورية والشعب السوري".

وبین أن التطورات اإليجابیة التي حدثت في سوريا في األيام األخیرة لم تعجب بعض القوى، وھذا ما أدى إلى عودة العملیات العسكرية،

رغم أن روسیا نجحت أكثر من مرة في جمع األطراف السورية على طاولة الحوار، وتحدث أيضاً عن موقف روسیا من الصراعات األخرى في

المنطقة العربیة، خاصة لیبیا والعراق والیمن.

ثم استمع السفیر لعدد من المداخالت واألسئلة من الجمھور: األكاديمي وشخصیات اعتبارية سیاسیة، مجیبا عن استفساراتھم بكل

وضوح وشفافیة.
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وأدار الندوة د. محمد أسعد العويوي، الذي عرّف بالسیرة الذاتیة للسفیر الروسي والمراحل السیاسیة التي مثلھا لروسیا االتحادية.


