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بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين

السادة رؤساء املؤسسات والهيئات الوطنية،
ّ
السيد رئيس مجلس المة،
ّ
السيد رئيس املجلس الدستوري،
ّ
السيد الوزير الول،
السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
السيدات والسـ ـادة رؤس ـ ـاء البعـ ـث ـ ـات الدبلـومـاسـي ـ ـة
والقنصلية،
الحضــور الكريم.
السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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أود في مستهل كلمتي أن أشير إلى التوقيت
املناسب النعقاد هذا اللقاء .فشهر نوفمبر األغر
ً
ً
يمثل موعدا مرجعيا للدبلوماسية الجزائرية التي
كرس إعالن الفاتح من نوفمبر  4591وثيقتها
التأسيسية .تلك الدبلوماسية التي قدمت مساهمة
حاسمة خالل مرحلة التحرير الوط ـ ـني ،إلى جانب
جيش التحرير الوطني .وفي الـمرحلة التي تلت
االستقالل والتي سمحت بتشييد الدولة ومواجهة
الكثير من التحديات والصعاب.
وخالل هذه الـمسيرة التي قادتها أجيال متعاقبة
من الدبلوماسيين الـمناضلين ،تبلورت أهم ثوابت
سياستنا الخارجية ،بما في ذلك نصرة حق الشعوب
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في تقري ـر الـمصـير ،وعدم التدخـل في الشؤون
الداخلية للدول ،وتسوية النزاعات بالطرق
السلمية ،وتعزيز ترقية حقوق اإلنسان والحريات
األساسية ،إلى جانب ضرورة إقامة عالقات دولية
متوازنة وعادلة وعدم االنحياز.
تقع اليوم على عاتقكم ،أنتم رجال ونساء
الدبلوماسية مسؤولية ،كبيرة إلحياء هذا اإلرث
التاريخي النفيس ،من أجل تعزيز دور الدبلوماسية
الجزائرية في الدفاع عن الـمصالح العليا لألمة،
والحفاظ على أمنها الوطني وسيادة قرارها ،وبناء
ً
طموحا حضارًيا للشعب
الجزائر الجديدة ،التي تمثل
الجزائري.
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الس ـي ـ ـدات والس ـ ـ ـ ــادة،
شهد النظام الدولي ،في اآلونة األخيرة
اضطرابات ،غير مسبوقة نتيجة سلسلة من
العوامل والظواهر ،وبروز العديد من الفاعلين
الجدد ،مما يستدعي عملية تكييف مستمرة لـمـهـام
الدبلوماسية الجزائرية ،ومجاالت انتشارها ،وذلك في
إطار احترام الـمبادئ والقيم الثابتة لسياستنا
الخارجية.
ومن جهة أخرى ،فإن النظام الـمتعدد األطراف،
الذي يقوم جوهره على ترقية الحلول الجماعية
للتحديات الـمشتركة ،أظهر حدوده في مواجهة وباء
 Covid-19الذي سلط الضوء على نقص جاهزية
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الـمجتمع الدولي ،للعمل الجماعي والـميل الـمؤسف
لألحادية ،وعليه فتداعيات هذا الوباء سيك ـون ل ـها
األث ـر البالـ ـغ ،في صياغة مالمح العالم ما بعد
الجائحة.
وفي محيطنا الجغرافي ،فإن التحديات التي تواجهنا
تعد أكثر خطورة ،في ظل األزمات متعددة األبعاد التي
تشهدها منطقتنا ،وكذا بؤر التوتر في العديد من
دول الجوار ،على طول شريطنا الحدودي ،السيما في
الصحراء الغربية ،مع استئناف الـمواجهات
العسكرية بين جبهة البوليساريو وقوات االحتالل
الـمغربي ،واألزمة الليبية التي ال تزال تشهد تجاذبات
بفعل التدخالت األجنبية املتعددة ،وكذلك الوضع
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في منطقة الساحل الذي يستمر تحت تأثير عوامل
عديدة ،مرتبطة بصراعات متعددة األوجه ،وانتشار
التهديد اإلرهابي والجريمة الـمنظمة بجميع أنواعها.

الس ـيـ ــدات والس ـ ـ ـ ــادة،
إن قراءتنا للسياق الدولي الذي تتفاعل معه
دبلوماسيتنا ،لن يكتمل دون التعرض للتهديدات
التي تثقل كاهل الجزائر ،بشكل مباشر ،وتهدف إلى
إضعافها من الداخل ،مستعـم ـلـ ـة ف ـي ذلك مـ ـا
يع ـ ـرف بـ "حرب الج ـيل الراب ـ ـع" التي تتـ ـم مـمـارس ـتـ ـها
ضد بالدنا ،في إط ـ ـار مخطط أوسع يستهدف
إفريقيا والشرق األوسط.
7

وفي هذا السياق وما ين ـج ـ ـر عن ـ ـه من تداعيات،
أنتم مدعوون ،أكثر من أي وقت مـ ـض ـى ،للتحلي
بنفس روح االل ـتزام والتضحية ،التي م ـ ـيزت أسالفكم
للحفاظ على الـمصالح العليا للجـ ــزائــر ،والـ ّـرد بحزم على
املناورات العدائ ـيـة التي تستهدف أمن ـنا الوطني.
،

السيدات والسادة،
أما على الصعيد العاملي ،فيبقى من الضروري
اتخاذ إجراءات استباقية ،من أجل ترسيخ دور
الجزائر كفاعل مؤثر ،يساهم بجدية في مواجهة
التحديات الدولية ،وذلك من خالل طرح األفكار
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والـمبادرات ،التي من شأنها تعزيز العمل متعدد
األطراف.
وفي إطار ما سبق ،ينبغي إعطاء األولوية لعضوية
الجزائر الـمقبلة ،في مجلس األمن لألمم الـمتحدة،
خالل الفترة  ،0209- 0201للـمساهمة في الجهود
الرامية للحفاظ على السلم واألمن الدوليين.
كما يجب أن نع ـمل بالت ـعـاون مع الدول التي
تشاركنا وجهات النظر ،والـمواقف على تعزيز دور
األمـم املتح ـدة ،لحملها على االض ـطـ ـالع باملسؤوليات
الـمنوط ـ ـة بها ،ال سيـ ـما تج ـاه الشعبين الفلسطيني
والصحراوي.
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وعلى الـمستوى القاري ،من الضروري مواصلة
الجهود لتقوية أواصر األخوة والصداقة مع الدول
اإلفريقية ،التي تمثل العمق االستراتيجي والجغرافي
والحضاري لبالدنا.
وفي هذا السياق ،فإن تقوية االتحاد اإلفريقي
لحمايته من الـمحاوالت الخبيثة التي تستهدف وحدة
صفه ودوره الـمركزي ،سوف تبقى من بين أولويات
عملنا الدبلوماس ي.
وبنفس العزيمة ،ينبغي علينا مواصلة الجهود
لتعزيز العمل العربي الـمشترك ،من خالل تهيئة
الظروف الالزمة إلنجاح القمة العربية الـمقبلة ،التي
ستنعقد بإذن هللا بالجزائر .ويجب أن تشكل هذه
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القمة ،فرصة ثمينة ،لتجديد االلتزام الجماعي بدعم
القضية الفلسطينية ،من خالل إعادة تأكيد تقيد
جميع الدول األعضاء ،بمبادرة السالم العربية .كما
يتوجب علينا كذلك ،اغتنام هذه الفرصة لدراسة
ملف إصالح جامعة الدول العـ ـربي ـة ،به ـ ـدف تحس ـ ـين
أدائ ـها ،في سياق رؤية جديدة للعمل العربي
الـمشترك.
كما أن الدبلوماسية الجزائرية مدعوة لتكثيف
جهودها ،في سبيل تحقيق األمن واالستقرار ،على
الصعيد اإلقليمي ،ال سيما من خالل الـمشاركة في
حل األزمة الليبية ،وتعزيز االستقرار في منطقة
الساحل.
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أما فيما يتعلق بالشراكات ،فيجب أن نعمل
بطريقة عقالنية ومتوازنة ،لتطوير العالقات
السياسية واالقتصادية والتجارية مع شركائنا
الرئيسيين في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وفي
آسيا.
ً
ومن اآلن فصاعدا ،يجب أن يعمل الجميع
لتحقيق مقاربة تحافظ على النسيج الصناعي
الجزائري ،وتحمي الـمنتوج الوطني ،وتوفر منافذ
لـمصدرينا بالخارج .لذلك ،من الضروري العمل على
ً
إقامة عالقات أكثر توازنا ،مع كل شركائنا ،خاصة مع
االتح ـاد األوروبي.
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وفي عالقاتها الثنائية مع شركائنا األوروبيين ،لن
تتسامح الجزائر مع أي تدخل في شؤونها الداخلية
وستظل دوما على استعداد ،إلقامة عالقات مبنية
على االحترام الـمتبادل ،وااللتزام الكامل ،بمبدأ
الـمساواة السيادية بين الدول.
على صعيد آخر ،وفيما يخص عالقاتنا مع كل من
روسيا والواليات الـمتحدة والصين ،يجب أن يعـمل
جهازنا الدبلوماس ي على تعزيزها أكثـر ،خاصة على
املستوى االقتصادي ،كما يتوجب على سفرائنا
العمل على تعزيز عالقاتنا ،مع الدول األخرى في أمريكا
الالتينية ومنطقة البحـر الكاريـبي وجـزر املحيـط
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الهادي ،إلعادة التواصل على جميع ال ـمستويات
وتوسيع عالقات التعاون ،مع هذه الدول.
الس ـيـ ــدات والس ـ ـ ـ ــادة،
أود أن أركز على موضوعين أساسيين ،لـما لهما
من األهمية االستراتيجية البالغة ،ويتعلق األمر بكل
من جاليتنا الوطنية بالخارج والدبلوماسية
االقتصادية.
بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج ،فيقع على
عاتقكم ابتكار األساليب والـمناهج لضمان ترجمة
فعلية وعملية ،لألهمية الخاصة التي أوليها شخصياً
لهذا الـموضوع .فالـمطلوب منكم ،ليس فقط
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االهتمام باالنشغاالت ،واالستجابة الحتياجات
جاليتنا ،وإنما أيضا ،تعزيز روابطها مع الوطن،
وإشراك أفرادها ،في مسار التنمية االقتصادية
واالجتماعية لبلدنا ،وكذا في الجهود الرامية لتعزيز
مكانة ونفوذ الجزائر ،على الساحة الدولية.
فجاليتنا الـمتواجدة في جميع أنحاء العالم ،لها
من الكفاءات والـمهارات ،ما يمكـنـها من تقديم
إض ـافـ ـة نوعي ـ ـة ،لجـه ـ ـود التن ـم ـي ـ ـة فـي ب ـالدنـ ـا ،وهي
مدفوعة برغبة قوية وإرادة كبيرة ،في سبيل ذلك ،وال
تطلب إال إشراكها في هذا الجهد الجماعي ،ع ـ ـبر ريادة
األعم ـال الـمبتكـ ـرة ،وتب ـ ـادل الخ ـ ـبرات والتدريب.
لذلك ،فإنه من الضرورة بمكان وضع األطر واآلليات
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الـمناسبة لإلشراف على هذه العملية ،وتمكين أفراد
جاليتنا ،الذين يتمتعون بإمكانيات هائلة من تقديم
مساهماتهم.
وعليكم التواصل مع الجالية ،من خالل وضع
أرقام هاتفية مجانية ،وفتح قنوات اتصال مستمرة
مباشرة ،أو إلكترونية.
أم ـا بالنسبة للدبلوماسي ـة االقتصادي ـة ،فإن
دبلوماسيينا مدعوون اليوم ،للتموقع في طليعة
الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز جاذبية الجزائر
تجاه الشركات األجنبية ،ودعم الـمؤسسات الوطنية
لولوج األسواق العالـمية ،وذلك عبر استطالع
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ودراسة أنماط السوق واالستهالك وتحديد الفرص
الـمتاحة ،للمنتجات الوطنية الجزائرية.
ً
ختاما أؤكد بأن العمل الدبلوماس ي ،يجب أن
يشكل امتدادا ورافدا ملساعي وجهود الدولة في جميع
الـمجاالت ،وبالتالي ،فإنه يقع على عاتقكم االسترشاد
باستمرار ،باألجندة الوطنية في إطار جهودكم
وعملكم اليومي ،فالـمصلحة العليا للوطن وسمعته
ومكانته وكرامة مواطنينا بالخارج تبقى دائما وأبدا
فوق كل اعتبار.

أتمنى لكم التوفيق والسداد في مهامكم.
ّ ُ ُ
ُ
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركـات ــه.
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