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بين العمل األمني والتمثيل الديبلوماسيمعارضة سورية بالخارج.. ال توجد

في رده حول امكانية وجود نية لدى املسؤولني السوريني 
لفتح باب العودة لعدد من املعارضني السوريني في اخلارج، 
قال السفير بس���ام عبداملجيد ال ميكن تس���مية معارضة 
س���ورية باخلارج، موضحا ان من يسمون انفسهم كذلك 
ه���م اناس تركوا الوطن وغادروا إلم���اءات معينة وظلوا 
خارج الباد، مشيرا الى ان من يرغب في العودة فعليه ان 

يلتزم بالقوانني.

ف���ي رده حول طبيعة عمله اآلن وانتقال���ه من العمل االمني الداخلي الى العمل 
الديبلوماس���ي اخلارجي بعد ان كان وزير للداخلية وتعيينه س���فيرا لباده لدى 
الكويت، قال بسام عبداملجيد ال شك ان العمل الديبلوماسي مختلف وأهدأ من العمل 
كوزير للداخلية سواء في حجمه أو أوقاته، معربا عن اعتزازه لتمثيل باده، وان 
تكون مهمته في بلد ش���قيق وعزيز مثل الكويت هي خدمة العاقات االخوية التي 
تربط سورية والكويت، مؤكدا ان شغل أي منصب يخدم وطنه هو تكليف يستدعي 

الفخر واالعتزاز وبذل اجلهد لبلوغ ذلك.

بشرى الزين
ــام عبداملجيد باب احلديث لـ »األنباء« متحدثا عن مختلف القضايا امللحة وهو  ــفير السوري بس ــؤول، ونبرة عروبية أصيلة، فتح الس بلغة تنم عن االنضباط املس
الذي شغل منصب وزير الداخلية قبل ان ينتقل الى مهمته الديبلوماسية األولى سفيرا لدى الكويت. السفير عبداملجيد كان ينصت باهتمام الى االسئلة، لكنه لم يكن 

ــيق بني سورية والكويت دائم ومستمر ما دام البلدان الشقيقان يلتقيان  ــاور والتنس ــية احلذرة، ليؤكد ان مجال التش يطلق أجوبته قبل املرور من نفق الديبلوماس
ــعاهما الى حتقيق التضامن العربي واملصلحة العربية. واذ اكد السفير السوري حرص بالده  في مس
على العمل من اجل كل ما يخدم العالقات العربية – العربية فانه ثمن جهود الكويت ومبادرتها املثمرة 
ــقاء العرب. واشار في هذا االطار الى  ــترك وتنقية االجواء فيما بني االش لتعزيز العمل العربي املش

ــورية – السعودية، مؤكدا  انه ميكن القول ان »املياه عادت الى مجاريها« في وصفه للعالقات الس
على ان الرئيس بشار األسد يبدي استعداده دائما للقاء والتشاور مع القادة العرب، مشيرا الى 

ــتقبال. كما اشار الى ان االنفراجة  ــد القيام بها الى مصر مس الزيارة التي ابدى الرئيس االس
التي تشهدها العالقات السورية – اللبنانية ساهمت في جتاوز البلدين للمرحلة السابقة مبا 
يخدم مصلحتهما وتنفيذ االتفاقيات املوقعة بينهما، مشددا على ان استقرار اي بلد مجاور 
ــورية، آمال ان تتحقق املصاحلة الوطنية في العراق. وفيما ذكر بالدور  ــتقرار لس هو اس

ــرائيل قلل من وجود شريك  ــورية واس ــرة بني س التركي في املفاوضات غير املباش
ــامل  ــالم ش ــالم، مبينا ان بالده ال حتيد عن منطلقاتها املبدئية في س حقيقي للس

ــورية حلركة املقاومة الفلسطينية،  ــمل االطراف كافة، مؤكدا دعم س وعادل يش
مشيرا في السياق ذاته إلى ان تشبث اهل اجلوالن احملتل باالرض والهوية هو 
ــرائيلي. وعلى صعيد االنفراج النسبي الذي  ــورية والعدو االس مقاومة حقيقية بعيدا عن املواجهة بالنظر الى اتفاق الهدنة الذي وقع بني س
تشهده العالقات السورية – االميركية رد عبداملجيد على تأجيل ايفاد السفير االميركي الى دمشق في افق التزام سورية بشروط املساهمة 
في حتقيق االستقرار في الشرق االوسط، اكد فيه حرص سورية ودعوتها دائما الى احلوار ورفضها لالمالءات، مشيرا الى ان واشنطن 

هي التي اقدمت على سحب سفيرها واذا ارادت ابتعاثه فذلك امر يخصها ايضا. وفيما يلي تفاصيل احلوار:

السفير السوري في ذكرى عيد الجالء: سيأتي يوم نحتفل فيه بتحرير الجوالن

سياس�ة الحص�ار التي فرض�ت على س�ورية واجهتها ب�� »الحاجة أم االخت�راع« فلم تضره�ا بل أفادته�ا وش�جعت التصنيع المحل�ي فتجاوزت التضيي�ق بنجاح

لم يتم إلغاء اتفاقية بين ش�ركة نور الكويتية ووزارة النفط الس�ورية 
لالس�تثمار في مصفاة ألنه ال وجود التفاقية باألس�اس ب�ل مذكرة تفاهم

ترح�ب  دمش�ق 
دائمًا بلقاء األش�قاء من 
الق�ادة العرب و»المياه 
ع�ادت إل�ى مجاريها« 
الس�ورية  العالقات  في 
� الس�عودية وزي�ارة 
مرتقبة لألس�د الى مصر

50 قرضًا من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي منذ العام 1974 و28 قرضًا من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية منذ العام 1969 لتمويل المش�اريع التنموية

أي اس�تقرار لبل�د مج�اور هو اس�تقرار لس�ورية ونأم�ل مصالحة وطني�ة عراقي�ة واألوضاع في لبنان تس�ير بش�كل جيد ويخ�دم مصلح�ة اللبنانيي�ن ومصلحتنا
ــبة  ــتذكرون في هذه املناس ــالء، ماذا تس ــورية بذكرى اجل ــل س حتتف

الوطنية؟
17 من ابريل هو ذكرى التحرير واالس����تقال ويوم جاء آخر جندي 
فرنسي عن سورية بعد ثورة سورية كبرى قامت في العام 1925 ونضال 
طوي����ل دام حتى العام 1946 وبعد ذلك بدأت مرحلة بناء البلد فنهضت 
سورية باقتصادها في تاريخها احلديث مبا قدمه الرئيس الراحل حافظ 
االس����د من اجنازات يذكرها الشعب والتاريخ السوري ويواصلها بعده 
فخامة الرئيس د.بش����ار األسد الذي تولى احلكم منذ العام 2000 وعمل 
على استصدار القوانني الازمة للنهوض بكامل القطاعات التي تساهم 
في ازدهار وتقدم الباد وحرصه على منو االقتصاد الذي حقق معدالت 

متميزة حتى وصلنا الى سورية احلديثة.
ما ابرز االصالحات واالجنازات التي متت خالل هذه املرحلة؟

ال شك ان التطور والنهضة شملت قطاعات التعليم والصحة واالقتصاد 
والصناعة حيث غطت اعداد اجلامعات كل محافظات الباد وتشمل كل 
التخصصات فكل افراد الشعب السوري يتعلمون جيدا في بلدهم بعدما 
كانوا يسافرون للدراسة العليا خارج وطنهم. اما على صعيد االصاحات 
االقتصادية حيث ازدهر االقتصاد السوري فقد اجتهت سورية الى االهتمام 
بالزراعة بعد تراجع مج����ال النفط الذي كان يعتمد عليه االقتصاد في 
السابق، فاملجال الزراعي جلب العديد من املستثمرين سواء كانوا عربا 
او اجانب بفعل القوانني والتسهيات املقدمة لهم واملناخ اجليد واملناسب 

الذي يطمئن هؤالء املستثمرين.
ــة وكما هو  ــير هذا القطاع خاص ــال الصناعي كيف يس ــى ذكر املج عل
ــية  ــورية تعرضت حلصار وتضييق في جلب املواد االساس ــروف ان س مع

لهذا القطاع؟

مدن صناعية متطورة

هذا احلصار لم يضر س����ورية بل افادها وشجع التصنيع احمللي، ال 
نستطيع القول ان سورية استغنت عن التكنولوجيا العاملية لكن احلاجة 
أم االختراع، فجاءت مرحلة تطوير االقتصاد السوري وجتاوزت سورية 
هذا التضييق بنجاح واصبحت لديها مدن صناعية متطورة تتيح مجاال 

لرجال االعمال لاستثمار فيها بشكل جيد.
وماذا عن مجال التعاون االقتصادي بني سورية والكويت؟

اعتق����د ان هذا املجال متطور وممتاز بني البلدين، وتنظمه اتفاقيات 
ثنائية، اضافة الى وجود استثمارات فردية يساهم فيها رجال اعمال من 
كا البلدين الشقيقني كما توجد قروض قدمها الصندوق العربي لامناء 
االقتص����ادي واالجتماعي بلغ عددها 50 قرضا من����ذ العام 1974 بقيمة 
قدره����ا 2 مليار دوالر فيما بلغت ق����روض الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية منذ العام 1969 التي قدمها لسورية ايضا 28 قرضا 
بقيمة 1.1 مليار دوالر وذلك لتمويل مش����اريع نفطية وكهربائية وبنية 
حتتية للطرق. وأذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
مول العديد من القطاعات في س����ورية منه����ا صوامع الغال ومصفاة 
بترول حمص وس����بعة قروض حملطات الكهرب����اء و6 قروض للطرق، 
اضافة الى مشاريع الري ومعمل غزل ادلب ودعم املصادر واالتصاالت 
الهاتفية والسدود والصرف الصحي في دمشق، اضافة الى ان الصندوق 
ساهم في متويل مشروعات اخرى ومنها »سد تشرين« مع نهر الفرات 
في العام 1993 ومش����روع طريق الرقة دير الزور- احلس����كة اميانا من 
الصندوق بدوره العربي الراس����خ للمساهمة في املشاريع التنموية في 

مختلف البلدان العربية.
ــركة نور الكويتية  ــورية التفاقية تخص ش كان هناك حديث عن الغاء س

لالستثمار في مصفاة نفطية شمال سورية ما صحة هذا احلديث؟
هذا الكام غير صحيح وال توجد اتفاقية باالساس لكي تلغى هناك 
مذكرة تفاهم وعلى ضوئها يدرس املش����روع ولذلك ليس هناك اتفاقية 

الغيت.
وبشكل عام فقطاع االقتصاد مجال حيوي ومهم جدا لذلك نرحب دائما 
باالستثمارات من االشقاء في الكويت بشكل خاص في جميع القطاعات 
وسيلقون جميع التسهيات والقوانني التي حتمي املستثمرين، اضافة 
الى ان سورية تنعم باالمن واالستقرار ما يهيئ ظروفا مناسبة لتطوير 

املجال االستثماري فيها.
كيف يسير مجال التنسيق السوري – الكويتي حول القضايا السياسية 

التي تهم املنطقة؟
كل احملط����ات التي مرت بها العاقات ب����ني البلدين تؤكد انها دائمة 
التشاور والتنسيق ونفخر بهذه العاقات القائمة بني سورية والكويت، 
فسياس����ة الكويت متوازنة ومعتدلة تسعى دائما الى حتقيق التضامن 

استعادة املفاوضات غير املباشرة مع اسرائيل؟
لدينا قناعة بان تركيا وس����يط بني سورية واسرائيل لكن هل هناك 
ش����ريك يريد السام؟ نحن نرى اآلن غياب ش����ريك حقيقي يرغب في 
الس����ام معنا، واذا توفر هذا الطرف ولديه استعداد لالتزام باحلقوق 
التي نطالب بها فحني ذاك على الرحب والس����عة جنري مفاوضات غير 

مباشرة عبر الوسيط التركي.
وماذا عن الدور الفرنسي في هذا الشأن، كيف تتعاطى دمشق معه وهل 

هناك قناعة لدى سورية بهذا الدور؟
اي دور س����واء فرنسي او اميركي وغيره يساهم في بناء سام دائم 
وشامل نرحب به، لكن كما اسلفت القول ليس هناك شريك يريد السام 
واعطي مثاال على ذلك عش����ية وصول املبعوث االميركي الى فلسطني 
في اليوم ذاته اصدرت س����لطات االحتال االسرائيلي قرارا ببناء 1600 

مستوطنة.
وبالنس����بة لنا في سورية نعتقد ان املقاومة هي االساس وندعمها، 
النه ما س����لب بالقوة ال يسترد اال بالقوة ونرى انه كلما حدث اي كام 
عن السام قابله تعنت وحتد اس����رائيلي متزايد، وسورية تؤكد دائما 
على هدف مبدئي هو حتقيق س����ام عادل وشامل ميثل جميع االطراف 

)سورية – فلسطني – لبنان(.
ــرة في ظل املوقف من امللف  هل ترون أفقا لعودة املفاوضات غير املباش
ــطيني واخلالف الداخلي خاصة ان دمشق أوقفتها بعد احلصار على  الفلس

غزة؟
االخوة في فلس����طني، ومن بعد اتفاقية اوسلو افرزت حاالت كثيرة 
ومواق����ف متباينة بني الس����لطة وحركة حماس، اي بني طرف ينش����د 
املفاوضات وآخر يتمسك باملقاومة وسورية تدعم املقاومة ومؤمنة بأنه 
ما سلب بالقوة ال يسترد إال بالقوة، أما اخلاف بني االطراف الفلسطينية 

فسورية تقف وسطا منه وترغب في مصاحلة فلسطينية.
ــاوم بالوكالة عن  ــم املقاومة فهل حماس تق ــورية تدع على اعتبار ان س

سورية؟
مقاومة احملتل ش����رعته كل القوانني الدولية، ونحن في سورية لم 
نطلب من أحد ان يقاوم من اجلنا، فالفلسطينيون قادرون على املقاومة 

لتحرير ارضهم.
واذا كان األمر كذلك فلماذا ال تقاوم سورية لتحرير اجلوالن؟

التشبت باالرض وبالهوية السورية هو مقاومة، وبالنسبة لوضع 
اجلوالن هناك اتفاقية هدنة علينا االلتزام بها.

على صعيد العالقات السورية – االميركية يقال ان االنفتاح االميركي على 
ــق في حتقيق االستقرار في الشرق  ــورية مشروط مبدى مساهمة دمش س
االوسط هل تعتقدون ان ما حتقق حتى اآلن ال يقنع واشنطن ويؤجل ايفاد 

السفير االميركي الى دمشق؟

عالقات طبيعية

ال يوجد لدي اي اطاع على ش����رط معني وواشنطن هي التي أقدمت 
على سحب سفيرها سابقا من دمشق وهذا الشأن يخص الطرف االميركي 
وليس س����ورية التي تدعو دائما الى احلوار وترفض االماءات ولديها 
وجهة نظرها حول السام ولها وزنها في املنطقة كما للواليات املتحدة 
ثقلها في العالم، وسورية تأمل ان تربطها عاقات طبيعية مع واشنطن 

دون اماءات.
ــعى االدارة االميركية الى ابعاد سورية عن احملور االيراني وقد جاء  تس
ــؤول اميركي على اعتبار ان ايران تتسبب في  ــان اكثر من مس ذلك على لس

اضطرابات باملنطقة، فما تعليقكم؟
ال يوجد مجال لذلك، الن س����ورية تدرك اين هي مصلحتها ومع من 
تتحالف فعاقات س����ورية مع الدول تسير وفق ثوابت وطنية ال حتيد 
عنها ومنذ سنني طويلة ايران دولة صديقة تقف الى جانب سورية في 

قضاياها املركزية.
ــوري وااليراني حول  لكن يقول البعض ان هناك تباينا في املوقفني الس

امللفني العراقي واللبناني؟
ايران لها مصاحلها مع دول معينة وس����ورية كذلك وكاهما يعمان 
على حتقيق هذه املصالح، يعني انه اذا وقعت سورية وتركيا اتفاقيات 
فهذا يخدم مصلحة البلدين والش����عبني وكذلك اذا قامت ايران بانش����اء 
اتفاقيات مع س����ورية ولبنان بناء على مصلحتها فكل االطراف تعمل 

بطريقة لبلوغ هذا الهدف.
والوضع اآلن في لبنان هل تعتقدون انه يخدم مصلحة ايران؟

الوضع في لبنان يخ����دم مصلحة اللبنانيني ومصلحتنا ايضا وأي 
وضع قائم يخدم اللبنانيني سورية تدعمه وتقف الى جانبه.

كما شهدت العالقات السورية – اللبنانية انفراجة واسعة هل ميكن القول 
انها تعافت بالكامل؟

زيارة الحريري ممتازة

كما تعلم����ون فالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اللبناني س����عد 
احلريري الى دمش����ق كانت ناجحة وممتازة على اثرها جتاوز اجلميع 
مرحلة س����ابقة وهذا يخدم مصلحة البلدين، واملرحلة الاحقة ستشهد 
تبادل زيارات وزارية لتحديد اطر العمل وتنفيذ اتفاقية ثنائية موقعة 

سابقا.
حظي ممثلو عدة كتل سياسية لبنانية بلقاءات في دمشق ما مدى تأثيرها 

على مجرى العالقات الثنائية؟
أي لقاء مع القوى اللبنانية مهم للبلدين وموقف سورية واضح فكل 
من له مشروع ال يرتبط باخلارج سورية ال تغلق الباب في وجهه وكل 
املواقف االخيرة تصب في مصلحة سورية ولبنان، ولدينا اميان بان اي 
اس����تقرار في اي بلد مجاور لسورية هو استقرار لسورية، واذا فتحنا 
باب املقارنة فاالوضاع في لبنان اآلن تس����ير بشكل جيد، وفي العراق 
هناك وضع غير مستقر ونأمل ان يتحسن وتتحقق املصاحلة الوطنية 
وسورية وقفت دائما ضد تقسيم العراق وبالتالي اي حكومة عراقية لديها 
رغبة للتعاون فان س����ورية مستعدة لذلك الننا نؤمن بان اي استقرار 

لاوضاع في بلد مجاور لنا سينعكس ذلك ايجابا على بادنا.
ــورية  ــارع تعرفه العالقات بني س غير بعيد عن العراق هناك تطور متس
وتركيا كيف تنظرون الى مستقبل هذه العالقات واهميتها بالنسبة للقضايا 

االستراتيجية في املنطقة؟
إط����ار هذه العاقات اصبح واضحا للجمي����ع، فهذه العاقات مبنية 
على الفائدة املرج����وة واملصلحة املتبادلة للش����عبني والبلدين وخير 
مثال على ذلك ما بلغته عاقات التعاون التجاري واالستثماري وكذلك 
الغاء التأشيرة بني البلدين، اضافة الى موقف تركيا من قضية اجلوالن 
وبالتالي فهذه العاقات ايجابية ونرحب بها ونش����جع تطورها ونعمل 

على استمرارها.
ــى الدور الذي تقوم به تركيا في  ــل تنعكس ايجابية هذه العالقات عل وه

العربي وهذا ش����يء حترص عليه س����ورية دائما فالكويت وقفت دائما 
الى جانب احلق السوري، بدءا بقضية حترير اجلوالن، واريد ان اشير 
هنا مثلما نحتفل اليوم بعيد االستقال سيعني يوم لاحتفال بتحرير 
اجل����والن احملتل وفي هذا االطار لم تبخ����ل الكويت بدعمها الكبير، كما 
وقفت س����ورية على الدوام قلبا وقالبا مع احلق الكويتي ابان االحتال 

العراقي الغاشم وناصرت االشقاء في الكويت.
على ذكر املواقف الكويتية كانت هناك قمة اقتصادية عقدت في الكويت 
ــوار بني عدة اطراف  ــة لعبت دورا في حتريك احل ــت ملصاحلة عربي وأسس
ــعودية، كيف تصفون االجواء اآلن بني دمشق  عربية ومنها السورية – الس

والرياض؟

الكويت والمعالجات العربية

الكويت دائما تس����عى الى املصلحة العربية وصاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بذل جهودا حميدة ومساٍع مشكورة متخض عنها 
لقاء خادم احلرمني الشريفني وفخامة الرئيس د.بشار االسد تلتها قمة 
رباعية بعد ذلك وميكن القول ان املياه عادت الى مجاريها بني البلدين، 
فسورية س����عت دائما الى اي لقاء وتضامن عربي من منطلق حرصها 
على كل ما يخدم العاقات العربية – العربية والعمل العربي املش����ترك 

والعمل ملصلحة الوطن العربي.
ــوري – مصري خاصة ان الرئيس د.بشار االسد ابدى  وماذا عن لقاء س
ــارة مصر هل هي حاصلة،  ــرت« لزي ــتعداده خالل القمة العربية في »س اس

ومتى تتوقعون ذلك؟
لي����س ذلك بجديد على فخامة الرئيس د.بش����ار االس����د، فهو يبدي 
استعداده دائما للقاء اش����قائه من القادة العرب كما ذكر فخامته خال 

القمة العربية األخيرة، ويبقى موضوع حتديد موعد للزيارة.
هل ميكن ان نرى مستقبال انتعاشة للمحور الثالثي السوري – السعودي 

– املصري؟
سورية ال حتبذ كثيرا سياسة احملاور – فكل لقاء عربي يخدم مصلحة 
االمة العربية، وهذا مسعى سورية فهو ليس مقتصرا على اململكة العربية 

السعودية فهي حريصة على لقاء جميع االشقاء العرب.

السفير بسام عبداملجيد

)أحمد باكير(السفير السوري بسام عبداملجيد متحدثا الى الزميلة بشرى الزين بحضور الوزير املفوض موسى املسلم

الالجئون العراقيون.. 
عبء اقتصادي ومادي

وحول كيفية تعامل س���ورية مع العدد الهائل من الاجئني العراقيني قال عبد املجيد: 
س���ورية بلد مفتوح جلميع االخوة العرب الذين يدخلونها دون تأش���يرة وبحكم القرب 
من العراق جلأ الى س���ورية نحو مليون ونصف املليون عراقي بعد االحداث التي مر بها 
العراق، مش���يرا الى ان ذلك ش���كل عبئا اقتصاديا وماديا على سورية سواء في مجاالت 
العقار او املواد االساسية الغذائية والتعليم والصحة، اضافة الى محافظتها على االمن ما 

استدعى جهودا مضاعفة للعمل على توفير كل ما سبق.
واضاف ال شك ان االخوة العراقيني يأملون العودة الى بلدهم لكن بعد استقرار العراق 

ونحن ايضا نتمنى ذلك.
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مسيرة اإلصالحات 
الراحل  بدأها  والتحديث 
ويس�ير  األس�د  حاف�ظ 
بش�ار  الرئي�س  عليه�ا 
لنهضة  فأسس�ت  األسد 
ش�امل��ة ف�ي س�ورية


