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الثالاثء 27 أيلول 2016

رئيس الشبكة السورية: النقمة الشعبية ضد روسيا تضاعفت 
بعد تدخلها العسكري املباشر

أّكد فضل عبد الغين، مؤسس ورئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أن أي نظام سياسي تعددي سيستلم احلكم يف سورية، 
“سينتقم” -بكل ما أمكنه- مما فعلته روسيا يف بلده، وشدد على أن سقوط النظام السوري سيؤدي إىل تدهور العالقات 
بني السوريني والروس؛ حىت على املستوى األهلي، وستكون مصاحلهم أهدافًا لردات فعل كثري من السوريني، وهلذا استبعد 
أن خيرج الروس من سورية حىت على املدى البعيد، وشدد على أن املعارضة السورية قادرة على عمل كثري؛ للتخفيف من آاثر 

العدوان الروسي.

وحول ما إن كان الروس قد رحبوا بكسبهم لـ “النظام السوري” وخسارهتم للشعب، قال عبد الغين، رئيس الشبكة السورية 
املدى  الربح واخلسارة، وعلى  لـ )جريون(: “وفق مفهوم  الصعد،  اليت تشهدها سورية على كافة  االنتهاكات  بتوثيق  املعنية 
االسرتاتيجي، ميكن القول: إن الروس ابلتأكيد خسروا كل مودة أو حمبة كانت متبقية هلم يف قلوب السوريني، وبرأيي ليس بعد 
30 أيلول/ سبتمرب 2015، فحسب، أي بعد تدخلهم العسكري املباشر يف سورية، بل منذ بداايت االنتفاضة الشعبية يف 
طلق واألوحد إىل جانب نظام األسد، وبرروا أفعاله، واستخدموا حق النقض 

ُ
آذار/ مارس 2011، عندما أعلنوا اصطفافهم امل

)الفيتو( أربع مرات متتالية إلنقاذه، لكن هذه النقمة الشعبية قد تضاعفت، بعد أن قُِتل الشعب السوري بشكل مباشر بقواهتم، 
والشك يف أن الروس يُدركون ذلك متاًما، وهلذا فهم حريصون على أال يرحل النظام، وأال تكون هناك تسوية عادلة، بل إما 
أن يبقى النظام بشكل كامل، أو أن تكون هناك تسوية، يكون للنظام فيها احلصة األعظم، وبعد التسوية سوف يستمرون 
يف التدخل، ودعم احلصة األكرب املتبقة للنظام، من أجل احلفاظ على مصاحلهم، وما عدا ذلك، أعتقد أنه إن سقط النظام، 
بشكل كلي أو جزئي، ستتدهور االستثمارات والعالقات الثقافية والسياحية بشكل رهيب، بل ستكون أهدافًا لردات فعل 

مئات من العائالت السورية اليت قُِتل أبناؤها، وُدمِّرت منازهلا على يد القوات الروسية.

واستبعد املعارض السوري أن ينتهي التدخل الروسي املباشر، أو غري املباشر، على املدى القريب، وقال: “أرى أن التدخل 
الروسي لن تكون له هناية على املدى القريب، فالروس جاؤوا ليبقوا، حىت ما بعد املرحلة االنتقالية، وليضمنوا حصتهم يف النظام 
اجلديد، وسوف يتدخلون يف كل شيء، وسيفرضون عمالء موالني هلم، وذلك حبكم ثقلهم العسكري والسياسي، فسورية مهمة 

جًدا ابلنسبة هلم، وهي منطقة نفوذ لن يتخلوا عنها مطلًقا”.

وحول املخاطر احملتملة اليت ميكن أن يواجهها الروس يف سورية يف املراحل املقبلة، قال رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: 
“هناك بعض املخاطر بكل أتكيد، رمبا خيسر الروس بعض اجلنود وبعض اآلليات والطائرات، لكن هذه خسائر حمدودة جًدا، 
اخلسارة األعظم ستكون يف حال انكسار النظام الفئوي وتداعيه ابلكامل، أو حىت بشكل شبه كامل، وحصوله -ابلتايل- على 
حصة حمدودة من النظام التعددي املقبل، هذه خماطرة عالية، وروسيا تعمل -بكل قوهتا- على أال يتحقق ذلك، ألهنا ستخسر 
امتداًدا جيو-اسرتاتيجًيا، النظام اجلديد سيعمل ضدها يف مجيع مشروعات الطاقة، أو إن مل نقل ضدها، فلن يتعامل معها، 

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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وسيحاول جاهًدا ما أمكنه أن يُعرقل مصاحلها االقتصادية، ابختصار سينتقم النظام التعددي اجلديد -بكل ما أمكنه- مما 
فعلته روسيا يف بلده.

وعما ميكن للمعارضة السورية أن تفعله جتاه العدوان الروسي، قال: “يف احلقيقة، إبمكان املعارضة عمل العديد من األمور، 
مما هي متاحة يف يدها، على سبيل املثال، السعي احلثيث للحصول على كل ما ُيساعد يف صمود كفاح الشعب السوري 
جتاه القصف الرببري والتدمري الوحشي، السعي واالجتاه والسفر ملختلف دول العامل، واملطالبات بتقدمي اإلغاثة واملواد العينية، 
وإيصاهلا إىل املناطق األكثر تضررًا، األمر اآلخر، هناك تقصري صارخ يف الرتمجة إىل اللغة الروسية لألخبار والتقارير اليت تُوّثق، 
وتتحدث عن جرائم وانتهاكات القوات الروسية يف سورية، البد من توظيف أشخاص يعملون بشكل حثيث على الرتمجة 
إىل اللغة الروسية، مث إرساهلا عرب اإلمييالت والفاكسات إىل مراكز األحباث ووسائل اإلعالم الروسية، ونشرها عرب صفحات 

التواصل”.

وأّكد عبد الغين -أخريًا- على أن شبكته تقوم إبعداد ملف حقوقي شامل، يتضمن حصاد عام على التدخل العسكري 
الروسي، من حيث حصيلة الضحااي واملنشآت، وغري ذلك من تفاصيل، اليت دمرها النظام الروسي يف سورية منذ بدء عدوانه.
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