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م طلٮ﮳ة وأساٮ﮴ذة ﮳حامعة ٮ﮴شرٮ﮵ن أمس وڡ﮲﮴ڡة ٮ﮴ضامنٮ﮵ة مع روسٮ﮵ا وشعٮ﮳ها ڡ﮵﮲ى موا﮳حهة ٮ﮲﮲طّ
السٮ﮵اسة األمٮ﮵ركٮ﮵ة وال﮲عرٮ﮳ٮ﮵ة، مؤكدٮ﮵ن أن سورٮ﮵ة وروسٮ﮵ا ٮ﮴وا﮳حهان عدواً مشتراكً

وستنتصران علٮ﮵ه لتح﮴ڡٮ﮵ق السالم واألمن العالمٮ﮵ٮ﮵ن.
وعٮّ﮳ر المشاركون، حسب واكلة «ساٮ﮲ا» عن وڡ﮴وف الشعب السوري إلى ﮳حاٮ﮲ب روسٮ﮵ا

وشعٮ﮳ها ضد ال﮴ڡوى ال﮲عرٮ﮳ٮ﮵ة اليت اكٮ﮲ت وما زالت ٮ﮴سعى للنٮ﮵ل من الدول والشعوب ذات
السٮ﮵ادة ومحاولة ٮ﮴﮴ڡسٮ﮵مها وٮ﮲هب ٮ﮶رواٮ﮴ها، مؤكدٮ﮵ن أن العملٮ﮵ة ال﮲حاصة اليت ٮ﮵ن﮲ڡذها
ال﮳حٮ﮵ش الرويس ڡ﮵﮲ى أوكراٮ﮲ٮ﮵ا ٮ﮴أٮ﮵﮴ى ڡ﮵﮲ى إطار المحا﮲ڡ﮲طة عىل السلم واألمن العالمٮ﮵ٮ﮵ن.

وڡ﮵﮲ى كلمة لها ﮲حالل الوڡ﮲﮴ڡة التضامنٮ﮵ة، أشارت أمٮ﮵ن ﮲ڡرع حزب الٮ﮳عث العرٮ﮵﮳ى االشتراك﮵ى
ڡ﮵﮲ى ﮳حامعة ٮ﮴شرٮ﮵ن، مٮ﮵رٮ﮲ا داللة، إلى أن هذه الوڡ﮲﮴ڡة «ٮ﮴عٮ﮳ٮ﮵ر عن وڡ﮴وف الشعب السوري
ً مع روسٮ﮵ا اليت ڡ﮴دمت الدعم لسورٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى أصعب اللح﮲طات ﮲ڡالعدو واحد، وروسٮ﮵ا حالٮ﮵ا
ٮ﮴وا﮳حه ال﮴ڡوى االستعمارٮ﮵ة اليت ٮ﮴﮴ڡف ڡ﮵﮲ى و﮳حه الشعوب ذات السٮ﮵ادة وستكون هذه

الموا﮳حهة ٮ﮳مثاٮ﮳ة ٮ﮴صحٮ﮵ح للتارٮ﮵خ وإعادة التوازن إلى العالڡ﮴ات الدولٮ﮵ة»، ال﮲ڡتة إلى أن
روسٮ﮵ا «ال ٮ﮴دا﮲ڡع عن ٮ﮲﮲ڡسها ﮲ڡ﮴ڡط وإٮ﮲ما عن ڡ﮴ٮ﮵م العدالة واإلٮ﮲ساٮ﮲ٮ﮵ة».

ٮ﮳دورها عٮ﮳رت مدٮ﮵رة العالڡ﮴ات العامة لل﮳حالٮ﮵ة الروسٮ﮵ة السورٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى سورٮ﮵ة، إٮ﮵نا ٮ﮳رٮ﮵تكوف،
ڡ﮵﮲ى كلمة لها عن شكرها للشعب السوري «لتضامنه مع الشعب وال﮳حٮ﮵ش وال﮴ڡٮ﮵ادة

ٮ﮵الٮ﮵ة الروس ڡ﮵﮲ى هذه الموا﮳حهة وڡ﮵﮲ى هذه األوڡ﮴ات حٮ﮵ث ٮ﮴وا﮳حه روسٮ﮵ا وسورٮ﮵ة ڡ﮴وى االمٮ﮳ر
االستعمارٮ﮵ة واإلرهاب وهما سٮ﮵نتصران معا وسٮ﮵ٮ﮴﮳ڡٮ﮵ان مع ٮ﮳عضهما إلى األٮ﮳د».

ورأى رٮٔٮ﮵س ال﮳حامعة، ٮ﮳سام حسن، أن هذه الوڡ﮲﮴ڡة ه﮵ى رسالة و﮲ڡاء إلى من وڡ﮴ف إلى
﮳حاٮ﮲ب سورٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى موا﮳حهة اإلرهاب حٮ﮵ث ٮ﮵عٮ﮳ر الشعب السوري عن دعمه للسالم واألمن

سورٮ﮵ة
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الدولٮ﮵ٮ﮵ن وسورٮ﮵ة وروسٮ﮵ا ٮ﮴عمالن لتح﮴ڡٮ﮵ق السالم العالم﮵ى.
كما ل﮲ڡت ٮ﮲اٮٔب رٮٔٮ﮵س ال﮳حامعة لشؤون الٮ﮳حث العلم﮵ى، محمد ٮ﮲اصر، إلى أن ما ٮ﮴﮴ڡوم ٮ﮳ه
روسٮ﮵ا هو لحماٮ﮵ة شعٮ﮳ها ومصالحها وهو ﮲حطوة ستعٮ﮵د التوازن إلى العالم ووڡ﮲﮴ڡة الٮ﮵وم

ٮ﮴عٮ﮳ٮ﮵ر عن مساٮ﮲دة الحق والعدالة ومن أ﮳حل السالم ڡ﮵﮲ى أر﮳حاء العالم.
ٮ﮳دوره، أوضح األمٮ﮵ن العام المساعد للشؤون العلمٮ﮵ة، مصط﮲ڡى ﮲ڡوال، أن الشعٮ﮳ٮ﮵ن

السوري والرويس ٮ﮵وا﮳حهان ٮ﮲﮲ڡس الم﮲حططات اليت ٮ﮴ستهدف وحدة الدول وكما وڡ﮲﮴ڡت
روسٮ﮵ا إلى ﮳حاٮ﮲ب سورٮ﮵ة ٮ﮳موا﮳حهة اإلرهاب ها ه﮵ى سورٮ﮵ة ٮ﮴﮴ڡف إلى ﮳حاٮ﮲ب روسٮ﮵ا ڡ﮵﮲ى

موا﮳حهة ال﮴ڡوى اليت ٮ﮴ستهدف أمنها ومصالحها.
وڡ﮴ال األستاذ ڡ﮵﮲ى كلٮ﮵ة الترٮ﮳ٮ﮵ة الرٮ﮵اضٮ﮵ة، لؤي سالمة، إن روسٮ﮵ا ڡ﮵﮲ى عملٮ﮵تها ال﮲حاصة ڡ﮵﮲ى
أوكراٮ﮲ٮ﮵ا ٮ﮴دا﮲ڡع عن ح﮴ڡوڡ﮴ها الشرعٮ﮵ة لحماٮ﮵ة أراضٮ﮵ها ومصالحها ضد الم﮲حططات

االستعمارٮ﮵ة ألمٮ﮵راك وأعواٮ﮲ها، والشعب السوري الٮ﮵وم ٮ﮵عٮ﮳ر ٮ﮳شكل ع﮲ڡوي عن وڡ﮴و﮲ڡه إلى
﮳حاٮ﮲ب حلٮ﮲﮵ڡه الرويس ڡ﮵﮲ى موا﮳حهة عدو مشترك.

الطالب شعٮ﮵ب محمد وآٮ﮵ة الٮ﮵اسٮ﮵ن وعٮ﮳د اللـه ٮ﮵اسر وٮ﮳شار دٮ﮵وب ل﮲ڡتوا إلى أن الوڡ﮲﮴ڡات
التضامنٮ﮵ة اليت شهدٮ﮴ها مع﮲طم المحا﮲ڡ﮲طات السورٮ﮵ة ٮ﮳﮴حسٮ﮵د واضح لعمق العالڡ﮴ة اليت
ٮ﮴رٮ﮳ط هذٮ﮵ن الشعٮ﮳ٮ﮵ن ڡ﮵﮲ى ﮳حمٮ﮵ع الم﮳حاالت، مؤكدٮ﮵ن أن الٮ﮳لدٮ﮵ن ٮ﮵وا﮳حهان عدواً مشتراكً

سٮ﮵نتصران علٮ﮵ه لتح﮴ڡٮ﮵ق السالم واألمن العالمٮ﮵ٮ﮵ن.
وأل﮴ڡت الط﮲ڡلة إٮ﮵مان عيل المكرّمة من الرٮٔٮ﮵س الرويس كلمة ٮ﮳الل﮲عتٮ﮵ن الروسٮ﮵ة والعرٮ﮳ٮ﮵ة
عٮ﮳رت ﮲ڡٮ﮵ها عن «رسالة المحٮ﮳ة والسالم اليت ال ٮ﮲﮵حسر من ٮ﮵حملها وروسٮ﮵ا وسورٮ﮵ة

ٮ﮴حمالن هذه الرسالة إلى العالم»، م﮴ڡدمة ٮ﮳اسم أط﮲ڡال سورٮ﮵ة الشكر للشعب الرويس
لوڡ﮴و﮲ڡه إلى ﮳حاٮ﮲ب الشعب السوري ڡ﮵﮲ى موا﮳حهة اإلرهاب.

وٮ﮲وهت الط﮲ڡلة إٮ﮵مان ٮ﮳الصداڡ﮴ة والمحٮ﮳ة اليت «ٮ﮳﮴حمع الشعٮ﮳ٮ﮵ن السوري والرويس ألٮ﮲هما
ٮ﮵حٮ﮳ان السالم للعالم أ﮳حمع»، ال﮲ڡتة إلى أن الرٮٔٮ﮵س الرويس ڡ﮴دم لها حمامة السالم هدٮ﮵ة

ألط﮲ڡال سورٮ﮵ة.


