
 

 
 الوزير،سيدي 

 السادة المدراء في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون،

 السيدة النائبة،
 زمالئي األعزاء من السلك الدبلوماسي،

 أيها الحضور الكريم،
 

وأنا، من جديد، لنحيي جميعا عيدنا  إنها لفرحة عارمة وشرف كبير أن استقبلكم زوي
الوطني. كما أننا مسرورون كذلك بحضور السيدة النائبة آمال آميليا لقرفي التي تشاركنا 

ألنها انتخبت عن أقرب دائرة تمثيلية  -ولتسمحوا لي العبارة–اليوم بوصفها جارة 
 للفرنسيين في الخارج، الدائرة العاشرة.

 

يوليو علي وقع خاص ألصداء الحرب  14هذه السنة ب  أصدقائي االعزاء، لقد احتفل

عام شكل تدخل الواليات المتحدة االمريكية  100، قبل 1917. فمنذ السنة العالمية األولي

إلي جانب فرنسا منعرجا تاريخيا في تلك األحداث. وإحياء لتلك الصداقة التي ال تتزعزع 

جيش الفرنسي، وبالمناسبة احيي تم استعراض وحدات من الجيش االمريكي إلي جانب ال

 زمالئي هنا في السفارة االمريكية.
 

وطنيا نتذكر فيه ضحايا الهجوم الرهيب في نيس يوليو هذه السنة، يعتبر يوما  14كما أن 

 منذ سنة اآلن.
فالعيد هذه السنة مناسبة  خاصة إلحياء تلك الذكري وكذلك الستخالص الدروس  من 

لمستقبل بأمل وتفاءل وانطالقا من الروح التضامنية. تلك هي الماضي لمواجهة الحاضر وا
الرسالة التي وجهها منذ أيام أمام المنتخبين، رئيس الجمهورية عندما وضع امامهم 

إعطاء  من شأنهامقترحات مدعومة باصالحات مؤسساتية، إدارية، اجتماعية واقتصادية 
 اكثر استجابة لخلق فرص العمل.حتي تصبح أكثر تنافسية اقتصاديا و دفع جديد لفرنسا

إنها مبادرات وطنية تندرج في اطار المشروع الجماعي االوربي، وانتهز الفرصة ألحيي 
زمالئي االوربيين األلمان، واالسبان وممثل االتحاد االوربي، والذين يعتقدون مثل الرئيس 

هي مصدر  ماكرون بأن اوروبا ليست هي المصدر للمشاكل التي تعاني منها دولنا بل
 لحلول تلك المشاكل والصعاب.

 
سيدي الوزير، أعتقد أن العالقات الثنائية بين بلدينا فرنسا وموريتانيا، لم تتوقف منذ 

الشهور الماضية عن التطور إلي االفضل بسبب االرادة المشتركة الحاسمة في مواجهة 

الكبرى المتقاسمة. المتقاسمة ألن بلدكم جار قريب من اوروبا. كما يمكن أن  التحديات
يالحظ ذلك اي مراقب فقد تطورت وتيرة  المشاورات الثنائية بين بلدينا في االشهر الثالثة 

االخيرة. ففي ابريل توالت زيارات وزراء الشؤون الخارجية واالقتصاد الفرنسيين 

ابريل  12س الجمهورية االسالمية الموريتانية باريس في لنواكشوط. كما زار فخامة رئي
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نهاية يونيو والمشاورات بين  لباريسحيث استقبلتموه سيدي الوزير، وأخيرا زيارتكم 
 ماكو.الرئيسين ماكرون و عزيز علي هامش قمة با

 

متانة العالقات بل علي االستعداد التام لتعبئة كل الجهود فكل تلك اللقاءات هي تأكيد علي 

واالستقرار في  والطاقات لمواجهة التحدي األول من ضمن تلك التحديات : التحدي االمني
 من اوروبا.أمنطقة الساحل وكذلك 

 
المقاربة الموريتانية لتلك القضايا لقد شكلت هذه اللقاءات فرصة هامة لفرنسا الستخالص 

الدور البارز  ألبينولست محتاجا  التي تحيط بها بفعل خبرتها وتجاربها في المنطقة.

، أن احيي لي بالمناسبة فأسمحوا .5مجموعة دول الساحل نجم صعود  في لموريتانيا

واعرب له عن التشجيع  السيد نجيم الحاج محمد 5األمين الدائم لمجموعة دول الساحل

 لمهمته الصعبة والشاقة. ينوالدعم الفرنسي

 
وبالذات مع  كما أنتهز كذلك الفرضة ألعلن عن تضامننا مع كل دول مجموعة الساحل

ضحايا االرهاب المدنيين والعسكريين. واحيي ايضا القوات الفرنسية واالفريقية والدولية 
 المتواجدة في الميدان.

 

في  5لقمة هذه الدول  -كضيف شرف  -لقد كان حضور الرئيس ماكرون سيدي الوزير، 

إلنشاء قوة عسكرية مشتركة وإنشاء مدرسة تكوين  فرصة 2017يوليو  02باماكو 

عسكرية للدفاع في الساحل في نواكشوط. وإنكم لتعلمون مدي مساندة فرنسا لكل هذه 
هذا السبيل. فعلي جهودنا المبادرات وكما هو معلوم ايضا الجهود الموريتانية في 

 المشتركة أن تتواصل وأن تظل مساهمتكم جوهرية في هذين المشروعين.
 

إن توصيات باماكو اعترفت بنجاعة النهج الموريتاني في المحاربة النشطة لإلتجار 
المخدرات، باعتباره الممول الرئيسي لإلرهاب. فكان رأيكم مسموعا وكانت فرنسا تلتقي ب

 الصدد.معكم في هذا 
 

فقد أكدت في نفس الوقت ، من أهمية كما أن قمة باماكو، مع ما أعطته للجوانب االمنية
وتطوير منه من محاربة التطرف : كالوقاية  األخرى الجوانبضرورة التقدم في  علي

مساواة وشتي انواع الوظائف، حتي يتم التقليل من الال التعليم، الحكم الرشيد، خلق
دي الشباب خاصة الذي هو عرضة اكثر من غيره في االستجابة لدعوات االحتقان ل

إلنشاء التحالف من أجل الساحل الذي  الكبرىالجهاديين والمجرمين. إنها المناسبة 
 .دوليينالشركاء العديد من الاقترحه الرئيس ماكرون بالتعاون مع 

 

ن الحوار بين موريتانيا وفرنسا ال يقتصر علي إسادتي، فكما تعلمون مسبقا فسيداتي 
العديد من تشمل  –من الجانب الموريتاني وبطلب –، بل إن شراكتنا البعد االمني فحسب



للتعاون  نحن ممتنون للثقة التي تمنحون ، سيدي الوزيرالسياسات العامة. في هذا الصدد

الفرنسية للتنمية في المساهمة لنمو بلدكم. تلك المساهمة الفرنسي، السفارة والوكالة 

التي عادة ما تمس الحاجات األساسية للسكان. فتعاوننا يساهم في قطاعات تعتبر 
في مجال الصحة، في التعليم العالي وفي وموريتانيا مرجعا فيها، كالطاقات المتجددة، 

 المدارس العليا للمهندسين. شعب التحضير لدخول
 

والتبادالت مع المجتمع المدني والشراكات غير  ي نفس الوقت تتعدد المشاوراتف
الحكومية بدعم متواصل من مصلحة التعاون الثقافي، الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم 

عي التعايش السلمي االجتما. كل ذلك يصب في دعم الالمركزيةالتعاون في مجال 
 واالقتصادي للبلد، وترسيخ مفهوم دولة القانون والحقوق االساسية.

 
ين لوالفاع مع ذكر هذا التعاون الكثيث والمتنوع أقف ألحيي زمالئي هنا في السفارة

في جودة العالقات بين كل من موقعه  الذين ساهموا االقتصاديين الفرنسيين في موريتانيا،
 .في هذا الصيف وظائفهمالء الذين يغادرون بلدينا. وأخص بالذكر كل الزم

واعترافي  إن مغادرة الكثيرين من بيننا لوظائفهم هذه السنة تجرني إلي أن اقدم شكري
شخصكم  وفي مقدمتهم الشركاء الموريتانيين والفرنسيين لهذه السفارة.لكل  بالجميل

وكذلك العديد من موظفي وزارتكم  المنتدبة،الوزيرة السيدة و الموقر سيدي الوزير،
  ي شخصيا.دونه من تعاون مع السفارة ومعالمحترمين وما كنتم جميعكم تب

لح اوال يسعني أن انسي بالشكر جميع من ساهم في تقوية عالقاتنا الثنائية :المص

موريتانية، المنتخبون ال-الوزارية وإداراتهم، الجمعيات والهيئات الموريتانية ، والفرنسية
المحليون، االعالميين، الفنانين المتعاونين مع المعهد الفرنسي، األدباء من النساء 

وير طوالرجال، المدرسين وموظفي الثانوية الفرنسية ت. مونو الذين يساهمون في ت
ايضا التعليم في البلد وبالمناسبة احيي النتائج المشرفة للباكولوريا هذه السنة. كما اتذكر 

: ديناميكية التحالف الفرنسي والمنظمات المساهمة في حضور وحيوية الفرانكفونية
استقبال المساهم -كالتحالف الفرنسي الموريتاني، جمعية الكتاب الفرانكفونيين ونواطشوط

. كذلك دور الفاعلين االقتصاديين في موريتانياوالفرانكفونيين في تنشيط الجالية الفرنسية 
ن والفرنسيين وتنسيقهم الدؤوب مع المصلحة االقتصادية للسفارة مع الشكر الموريتانيي

الخاص للمستشارين للتجارة الخارجية لفرنسا. أريد في الختام ان احيي الخبراء التقنيين 
 ..في شتي القطاعات الدوليين وما حققوه من انجاز معتبر

 
كما أنني اريد ان اتذكر روح الشخصية البارزة الحاضرة دائما معنا والمعروفة بتواضعها، 

النائب المرحوم محمد عبد هللا ولد أغالي الذي كان يرأس فريق الصداقة البرلماني 
يحتفظ له وفيا وبلدي سيظل  الفرنسي. فليعلم نجله الحاضر معنا الليلة أن-الموريتاني

 تقدير والصداقة الحقيقية التي كان يكنها له.باالمتنان لكافة اشكال ال

 
من اتصاالت  هسيدي الوزير، خالل السنوات الثالث التي امضيت في موريتانيا وما اجريت

المجموعات السكانية تؤكد لي أطياف وزيارات ميدانية مع العديد من الشخصيات ومختلف 
الذي  تماعيالنمو االقتصادي واالج مستوي لديها مؤهالت عديدة لبلوغ بان موريتانيا



لحاجيات السكان االساسية والملحة. لقد تم إنجاز الكثير من  من االستجابة يمكنها

 المكاسب بإشراف السلطات الموريتانية، وهذه حقيقة نعترف بها.

ونمو اقتصادي  إن فرنسا مستعدة لمواصلة شراكتها للوصول إلي التنمية المنشودة العادلة
 مشترك وللجميع.

موقع موريتانيا علي مفترق طرق الثقافات االفريقية، الصحراوية والساحلية إن 
 وجذباقتصادي  يمي يعد عامل رخاءلوالمغاربية يعتبر عامال إيجابيا. فاالندماج االق

لالستثمارات الخاصة، الوطنية والخارجية. أحيي بصفة خاصة الشراكة بين القطاع العام 
الفرص إلثبات  إلعطائهمرين االجانب محتاجون والخاص. فالقطاع الخاص والمستثم

 جدارة مشاريعهم.
لكنه يبقي بدون الشك عامل التنوع البشري في اطار امة واحدة هو ابرز مظاهر الثراء 

االمن واالستقرار علي المدي هو صمام امان  االجتماعي فالتماسكوالقوة في موريتانيا. 
 نية.طبلدان كما هو الحال في اوروبا ايضا يتعين تعزيز الوحدة الوالطويل. ففي كل ال

وفي هذا االطار فإن فرنسا تساند جهود موريتانيا وإرادتها المعلنة في تسوية ظاهرة 
العبودية بشكل نهائي. وحتي تعبر جميع مكونات المجتمع عن طموحها وآمالها 

في اطار االمة  الوطنيةلوحدة المشروعة ال بد من تشجيعها لتعمل كلها علي ترسيخ ا
 الواحدة.

 
ال يسعني ان انهي حديثي قبل ان اشكر جميع المؤسسات الشريكة الوفية في إقامة هذا 

الحفل المخلد للعيد الوطني في ظروف جيدة ومقبولة. والشكر ايضا لكل من ساهموا منذ 

الممثلية الدبلوماسية، : فريق مصلحة التعاون والعمل الثقافي،  األمسيةاسابيع لتنظيم هذه 
 .في االقامة علي رأسهم افريدريك وكل المتطوعينالمعهد الفرنسي، كل العاملين 

 
 ص الشكرلخا أنا و زويأقدم لكم 

 عاشت فرنسا
 بين فرنسا وموريتانيا.عاشت الصداقة 

 


