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حوار
رئيسص ›لسص دول الكونفدرالية السشويسشرية ،كلود هيشص ،لـ““ا““Èÿ

““تربطنا با÷زائر مصضالح كثÒة ونتقاسضم معها –ديات مشضÎكة““
@ ﬁاربة اإلرهاب ل تلغي ضضرورة احÎام حقوق اإلنسضان @التوقيع على اتفاق التبادل ا◊ر اŸعلق مهم جدا بالنسضبة لنا وŸؤوسضسضاتنا
@مهم أان يتم تسضهيل فهم اŸؤوسضسضات السضويسضرية Ÿناخ األعمال ا÷زائري @سضويسضرا تريد أان تبقى دائما سضاحة مالية نزيهة

ششدد رئيسص ›لسص دول الكونفدرالية السشويسشرية ،كلود هيشص ،على رغبة ا÷انب السشويسشري ‘ التعاون مع ا÷زائر وتوسشيع دائرة الششراكة ا’قتصشادية والسشياسشية ،والتنسشيق ‘ جميع اÛا’ت ،مششÒا
إا ¤تقاطع اŸواقف والتصشورات ب Úالبلدين ‘ العديد من اŸلفات والقضشايا ،منها اŸلفان اŸا‹ والليبي ،حيث ثّمن اŸسشؤوول السشويسشري الدور الذي تلعبه ا÷زائر ‘ هذا اÛال ،ودعا إا ¤تسشهيل عمل
’عمال ،مؤوكدا أان سشويسشرا تعمل على ضشمان ا’نخراط ‘ اŸسشاعي الدولية الرامية إاﬁ ¤اربة كافة أاششكال التهرب
اŸؤوسشسشات السشويسشرية ’سشيما الصشغÒة واŸتوسشطة لفهم واسشتيعاب أافضشل Ÿناخ ا أ
ا÷بائي والتأاكيد على أان بÒن تريد أان تبقى سشاحة مالية نزيهة ،مسشتطردا بأان سشويسشرا تو‹ أاهمية بالغة للتوقيع على اتفاق التبادل ا◊ر الذي ’يزال عالقا منذ .2009
ا÷زائر :حاوره حفيظ صشواليلي

وŒدر اإ’شسارة إا ¤أانه ” القيام بالعديد
م-ن اŸب-ادرات ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸق-اط-عات
وال -ب -ل -دي -ات واÿواصس ،ب -ه -دف ت -ع -م -ي-ق
ا◊وار ب Úاأ’دي -ان ول -ك -ن أايضس -ا م-ن-اقشس-ة
ال-قضس-اي-ا السس-ي-اسس-ي-ة وال-قضس-اي-ا اŸت-ع-ل-قة
ب- -اÛت- -م- -ع اŸد .Êك- -م -ا أاع ّ-د اÛلسس
ال- -ف- -درا‹ ،أاي ا◊ك- -وم- -ة السس- -ويسس -ري -ة،
ت -ق -ري -را خ -اصس -ا ح -ول وضس -ع -ي -ة ا÷ال -ي -ة
اŸسس -ل -م -ة ‘ سس -ويسس-را ،و” ال-كشس-ف ع-ن
ال -ت -ق -ري -ر ال -ذي ح -م -ل ع-ن-وان ””ح-وار م-ع
السسكان اŸسسلم ،””2010 Úبتاريخ ديسسمÈ
.2011

سش-ي-دي ال-رئ-يسص ،ب-اشش-ر” زي-ارة إا¤
’مكان معرفة أاهداف
ا÷زائر ،هل با إ
ه-ذه ال-زي-ارة ،وه-ل ت-أات-ي ك-ام-ت-داد
ل--زي-ارات سش-اب-ق-ة Ÿسش-ؤوولÃ Úج-لسص
ال-دول-ة السش-ويسش-ري ل-لجزائر ‘ 2004
’م----ة ا÷زائ----ري
ورئ----يسص ›لسص ا أ
للعاصشمة بÒن ‘  ،2006أام أانها تعكسص
إارادة ل-ت-وث-ي-ق ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة
أاكÌ؟

توصشف العÓقات الثنائية ا÷زائرية
السش-ويسش-ري-ة ب-أان-ها جيدة إا ¤حد ما،
كون جذورها تعود إا ¤حقبة ثورة
’يجابي
التحرير ‘ ا÷زائر والدور ا إ
ال-ذي ل-ع-ب-ت-ه سش-ويسش-را ‘ اŸف-اوضشات
ال-ت-ي اح-تضش-ن-ت-ه-ا م-دينة إايفيان بÚ
ا◊ك--وم--ة اŸؤوق--ت--ة ل--ل--ج--م--ه-وري-ة
ا÷زائ--ري-ة والسش-ل-ط-ات ال-ف-رنسش-ي-ة
ا’سش-ت-ع-م-اري-ة ،ك-ي-ف ت-قيمون هذه
العÓقات وهل من وسشائل للرفع أاكÌ
من مسشتواها؟

@ ه -ذا صس -ح-ي-ح ،ف-م-ج-يء ‡ث-ل-ي ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني إا ¤سسويسسرا والدور الذي
ل -ع -ب -ت -ه سس -ويسس -را ال -ذي سس -اه -م ‘ إاب -رام
اتفاقيات إايفيان ‘  ،1962سسمح بإارسساء
رابط تاريخي مت ‘ ÚعÓقتنا ،وأاك Ìمن
ذلك إاق -ام -ة ع Ó-ق -ات صس-داق-ة وعÓ-ق-ات
أاسس -ري -ة ظ -لت ق-ائ-م-ة ودائ-م-ة ،إا’ أان ه-ذه
العÓقات Áكن أان تنمو وتتطور أاك ،Ìو’
ي-جب أان ن-ك-ت-ف-ي Ãآاث-ر اŸاضس-ي وم-زاياه،
ح -يث ي -ت -ع Úأان نضس -ف -ي ع -ل -ى ع Ó-ق -ت -ن-ا
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة وŒدي-ده-ا ،وه-نالك
›ا’ت ع-دي-دة ل-ل-ت-ع-اون م-نها اŸباد’ت
السسياسسية وا’قتصسادية واÙيط والبيئة
والتكوين والثقافة.
نحصشي حوا‹  30مؤوسشسشة سشويسشرية
‡ث-ل-ة ‘ ا÷زائ-ر ،وق-د سش-اه-م إابرام
ا’ت--ف--اق ال--ث--ن--ائ--ي ح--ول ح--م-اي-ة
ا’سشتثمار وعدم ا’زدواج الضشريبي،
منها الضشريبة على الدخل والÌوة،
’ط-ار ال-ق-ان-و ÊللعÓقات
‘ –سش Úا إ
ا’قتصشادية والتجارية ب Úالبلدين،
’سشيما مع توقيع ا÷زائر وسشويسشرا ‘
ج-وان  2012ب-ج-ن-ي-ف اتفاقا ثنائيا ‘
مسش--ار انضش--م-ام ا÷زائ-ر ل-ل-م-ن-ظ-م-ة
ال-ع-اŸي-ة ل-ل-ت-ج-ارة ،ك-ي-ف ت-ق-ي-م-ون
العÓقات الثنائية وهل بلغت اŸسشتوى
اŸرجو؟ وما هي طبيعة العراقيل التي
ي-واج-ه-ه-ا اŸسش-ت-ثمرون السشويسشريون
واŸسش--ائ--ل ال-ت-ي تشش-ك-ل مصش-در ق-ل-ق
ل---ل--م--ؤوسشسش--ات ال--ع--ام--ل--ة ‘ السش--وق
ا÷زائري؟

@ ب-ال-ت-أاك-ي-د م-ب-اد’تنا التجارية ليسست ‘
اŸسس - -ت- -وى اŸأام- -ول وه- -ي ب- -ع- -ي- -دة ع- -ن
ت-ط-ل-ع-ات-ن-ا ،خ-اصس-ة أان إام-ك-انات تطويرها
متاحة وهي معتÈة ‘ نظرنا ،فا’قتصساد
السس -ويسس -ري ي -تسس -م ب -ال-ف-ع-ال-ي-ة وال-نشس-اط
وا◊ي -وي -ة ،وÁت -لك م -ؤوسسسس -ات ف-ع-ال-ة ‘
ﬂتلف القطاعات ،ومنتجاتنا ذات نوعية
رف -ي -ع-ة ،يضس-اف إال-ي-ه-ا ق-رب ال-ب-ل-دي-ن م-ن
بعضسهما البعضس.
من جانبنا ،نسسجل تقدما للجزائر وتكثيفا
ل -نسس -ي-ج-ه-ا اإ’ن-ت-اج-ي الصس-ن-اع-ي ،وت-ب-دي
الشس- -رك -ات السس -ويسس -ري -ة إارادة ورغ -ب -ة ‘
ا’سستثمار ‘ ا÷زائر ،وقد شساركت يوم
السس- - -بت (أاي أامسس) ‘ م - -راسس - -م ت - -دشسÚ
Óن-ت-اج ال-ت-اب-ع Ûم-وع-ة
اÿط ا÷دي-د ل -إ

صص :رششيد تيڤناتÚ

@ ‘ الواقع يراد من الزيارة بلوغ الهدفÚ
معا ،وكنت آامل أان أاقوم بزيارة رسسمية إا¤
ب -ل-دك-م ال-ق-ريب ج-دا م-ن سس-ويسس-را خÓ-ل
عهدة رئاسستي Ûلسس الدول ،وهو Ãثابة
›لسس ل- -لشس- -ي- -وخ ،ون -درك أان -ه ت -رب -ط -ن -ا
ب -ا÷زائ -ر مصس -ال -ح ك-ثÒة وم-ت-ع-ددة ،ك-م-ا
نتقاسسم معها مواجهة –ديات مشسÎكة،
و‘ اع-ت-ق-ادن-ا أان-ه ب-إام-ك-ان الŸÈان-ي Úأان
ي -ؤوث -روا ع -ل -ى مسس -ار دع -م ال -عÓ-ق-ات بÚ
البلدين.

رئيسص ›لسص دول الكونفدرالية السشويسشرية يتحدث إا ¤مدير وصشحفي ““ا““Èÿ

””ن -يسس -ل -ي”” ه-ن-ا ‘ ا÷زائ-ر ،وه-ذا ‘ ح-د
ذات -ه م -ؤوشس -ر وعÓ-م-ة واضس-ح-ة ع-ل-ى ه-ذه
اإ’رادة التي –دونا للمسساهمة ‘ تطوير
وت -ن -م -ي -ة اإ’ن-ت-اج ‘ ا÷زائ-ر ،صس-ح-ي-ح أان
اأ’مر ليسس سسه ‘ Óكل اأ’وقات’ ،سسيما
بالنسسبة للمؤوسسسسات الصسغÒة واŸتوسسطة
التي تواجه منافسسة حادة وشسرسسة ،ونحن
نعرف جيدا قدرات الشسركات السسويسسرية
الكبÒة .لكن كما تعلمون ،فإان نسسبة ‘ 99
اŸائة من اŸؤوسسسسات السسويسسرية هي ‘
ال -واق -ع م -ؤوسسسس -ات صس -غÒة وم -ت -وسس -ط-ة،
ب -ت -ع -داد ع-م-ال-ه-ا ’ ي-ت-ج-اوز  250عامل.
وب -ال -نسس -ب -ة ل -ه -ذه اŸؤوسسسس -ات ،ف-ان ف-ه-م
وإادراك واسس- -ت -ي -ع -اب ت -ع -ق -ي -دات اإ’ط -ار
ا’قتصسادي لبلد أاجنبي كب Òمثل ا÷زائر
يشس -ك -ل –دي-ا ك-بÒا وه-و م-ا يÎتب ع-ل-ي-ه
ﬂاطر أاك Èوأاهم .وعليه ،فإان الضسرورة
تقتضسي أان يتم تسسهيل فهمها لسس Òاإ’طار
القانو Êوالتنظيمي واإ’جراءات اإ’دارية
الخ..
أاع -ت -ق -د أان -ه سس -ي -ك -ون ه -ن -الك م -ه -م -ة
اقتصسادية سسويسسرية ‘ ا÷زائر ،وهو ما
سس-ي-م-ث-ل ف-رصس-ة سس-ان-ح-ة ل-ت-ن-م-ي-ة وت-طوير
فرصس اŸباد’ت وا’سستثمارات.

م-ن ب Úال-قضش-اي-ا ال-ت-ي ششكلت مصشدر
قلق للجانب السشويسشري مسشأالة اتفاق
’وروبية
التبادل ا◊ر ب Úا÷معية ا أ
ل-ل-ت-ب-ادل ا◊ر وا÷زائ-ر ال-ذي يبقى
ع-ال-ق-ا منذ  ،2009م--ا ال--ذي Áك--ن أان
يضشيفه ا’تفاق ‘ حال التوقيع عليه
وما هي أاسشباب ا’نسشداد؟

@ التوقيع على اتفاق التبادل ا◊ر مهم
ج- -دا ب- -ال- -نسس- -ب- -ة لسس- -ويسس- -را وب- -ال -نسس -ب -ة
ل -ل-م-ؤوسسسس-ات السس-ويسس-ري-ة أايضس-ا ،أ’ن ذلك
سسيتيح عدم تواجد شسروط مباد’ت أاقل
أافضسلية من نظÒتها اأ’وروبية على سسبيل
اŸث-ال ،وك-ل-ي أام-ل اآ’ن أان ي-ت-م اسس-ت-ئ-ن-اف
اŸفاوضسات سسريعا أاو ‘ أاقرب وقت.
نفكر ‘ إايجاد بدائل أاو حلول عملية
فيما يتعلق بحل يدعم التعاون والشسراكة
ب Úبلدينا بشسكل آاخر ،و–ديد بصسورة أادق
›ا’ت ال -ت -ع -اون .وم -ا Ÿسس -ت-ه أايضس-ا ه-و
وجود إارادة من ا÷انب Úلدعم العÓقات
سسواء من الناحية ا’قتصسادية أاو الثقافية
ومعرفة سسويسسرا وفهم ا÷زائر وسسلطتها
وشسعبها ،أ’ن هنالك شسعبا وبلدا يدفع إا¤
العودة إاليه وزيارتهŸ ،ا يزخر به من غنى
وثروات وتنوع .وقد أادركت هذه الرسسالة
التي سسأاقدمها إا ¤اŸسسؤوول ‘ ÚبÓدي.
Áث---ل مشش---ك--ل ال--ت--ه--رب ا÷ب--ائ--ي
’موال مصشدر
والضش-ري-ب-ي وت-ه-ريب ا أ
ق-ل-ق ب-ال-غ ل-ل-عديد من البلدان ،ما هو
م-وق-ف سش-ويسش-را إازاء ه-ذه ال-قضشية،
ع---ل---م---ا أان---ه “ت دع--وة ال--ب--ن--وك
السش-ويسش-ري-ة ل-ل-ع-م-ل ع-لى رفع السشر
ال---ب---ن--ك--ي وﬁارب--ة ال--ف--ردوسش--ات

ا÷ب-ائ-ي-ة أاو اÓŸذات ا÷بائية؟ وإا¤
أاي حد تقوم الهيئات السشويسشرية من
ب-رŸان وح-ك-وم-ة ب-ا’طÓ-ع ومتابعة
قضش--اي--ا ال--ت-ه-رب ا÷ب-ائ-ي وت-ه-ريب
’م-وال ال-ت-ي ي-ق-وم بها رعايا أاجانب
ا أ
منهم جزائريون؟ وهل هنالك تعاون
‘ ه------ذا اÛال ب Úالسش------ل-----ط-----ات
ا÷زائرية ونظÒتها السشويسشرية؟

@ تعت Èسسويسسرا سساحة مالية هامة ،هذا
اأ’مر معلوم ،وتسساهم البنوك والتأامينات
‘ سسويسسرا بنسسبة  ‘ 10اŸائة من الناœ
اÙلي اÿام وبنسسبة  ‘ 6اŸائة من اليد
ال -ع -ام -ل -ة ،وه -ذا ك -ث Òج-دا ،وه-ذا ي-ع-ن-ي
باŸقابل أان نسسبة  ‘ 90اŸائة من الناœ
اÙلي اÿام يتم توفÒه بفضسل نشساطات
أاخ -رى وأان نسس -ب -ة  ‘ 94اŸائ -ة م -ن ال-ي-د
ال -ع -ام -ل -ة ت -نشس -ط ‘ ق -ط-اع-ات م-غ-اي-رة.
وعليه ،و’ختصسار اأ’مر ،يتم التأاكيد على
أانه ’ Áكن اختزال سسويسسرا ‘ البنوك
فحسسب و’ ‘ إانتاج الشسوكو’طة أايضسا.
Óجابة على سسؤوالكمÁ ،كن القول إان
ول إ
ت -ط -ور ال -ن -ظ -ام اŸا‹ ال -دو‹ ك -ان ك-بÒا
وسسريعا ومكثفا خÓل السسنوات اأ’خÒة،
وتشسارك سسويسسرا ‘ ذلك بصسورة فعالة،
أ’ن- -ه -ا ت -رغب ‘ أان ت -ب -ق -ى دوم -ا سس -اح -ة
اق-تصس-ادي-ة ك-بÒة وب-خ-اصس-ة سس-اح-ة م-ال-ي-ة
نزيهة ونظيفة ،فالنزاهة هي أايضسا عامل
ت -ن-افسس-ي-ة .و‘ اÛال ا÷ب-ائ-ي ،تشس-ارك
سس -ويسس -را ‘ أاشس -غ -ال م -ن -ظ -م -ة ال -ت -ع -اون
وال-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة التي صسادقت على
اŸقياسس أاو اŸعيار الدو‹ للتبادل اآ’‹
للمعلومات ‘ اÛال ا÷بائي ،تنضسم إاليه
 93دولة منها  58دولة بداية من  2017و35
منها سسويسسرا ‘ غضسون  ،2018فضس Óعن
ذلك انضس -مت سس-ويسس-را إا ¤ا’ت-ف-اق-ي-ة بÚ
م -ن -ظ-م-ة ال-ت-ع-اون وال-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة
و›لسس أاوروب- -ا ،ت- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -اŸسس- -اع -دة
اإ’داري -ة اŸت -ب -ادل -ة ‘ اÛال ا÷ب-ائ-ي.
وبعد دخول ا’تفاق حيز التنفيذ ،فإان هذا
ال -ت -ع -اون اإ’داري م -ت -وف -ر حسسب ال -ط-لب
ب- -ال- -نسس- -ب -ة ل -ل -دول اŸوق -ع -ةÃ ،ا ‘ ذلك
ا÷زائر بعدما تصسادق على ا’تفاق ،بناء
ع-ل-ى م-ق-اي-يسس م-ن-ظ-م-ة ال-ت-عاون والتنمية
ا’قتصسادية .وحاليا ،ومن ب Úحوا‹ مائة
دولة موّقعة مع سسويسسرا على اتفاقية منع
ا’زدواج الضسريبي ،فإان حوا‹ نصسف عدد
ه- -ذه ال- -ب- -ل- -دان أادرج ب- -ن- -دا ح- -ول ت -ب -ادل
اŸع -ل -وم-ات اÿاصس-ة ب-ا÷انب الضس-ري-ب-ي
وا÷بائي ،ومن اأ’همية Ãا كان التأاكيد أان
ال -ن-ظ-ام اŸا‹ ال-دو‹ ’ Áك-ن-ه أان ي-ع-م-ل
بصس-ورة ط-ب-ي-ع-ي-ة وسس-ل-ي-م-ة وشس-فافة إا’ إاذا
شساركت فيه كل السساحات اŸالية ،وبشسرط
اع - -ت - -م - -اد ن- -فسس اŸق- -اي- -يسس واŸع- -ايÒ
والشس- -روط ع- -ل -ى ا÷م -ي -ع ،وب Úا÷زائ -ر
وسس-ويسس-را ات-ف-اق م-ن-ع ا’زدواج الضس-ري-ب-ي
وهو اتفاق ””كÓسسيكي”” إاذا صسح القول.

كانت سشويسشرا بلد اللجوء للعديد من
ا÷زائ--ري ÚخÓ--ل ال--ث--ورة وخÓ-ل
’ره-اب ،ك-يف تتصشور هذه
سش-ن-وات ا إ
اŸسش-أال-ة ،خ-اصش-ة م-نذ توقيع البلدين
ال-عام  2006ع-ل-ى ات-فاقية حول تنقل
’شش-خ-اصص ال-ت-ي ت-تصش-ل ع-ل-ى وج-ه
ا أ
’دماج والÎحيل
اÿصشوصص بإاعادة ا إ
وﬁارب--ة ال--ه--ج-رة غ Òالشش-رع-ي-ة،
كيف تقيمون ذلك؟

@ لقد كانت سسويسسرا ‘ تاريخها ومازالت
اأ’رضس ال- -ت- -ي ت- -رحب ب- -اŸواط -ن Úح -ول
ال -ع -ا ⁄وت-أاوي-ه-م ،ف-م-ن ›م-وع  8مÓيÚ
نسس- - -م- - -ةÁ ،ث- - -ل اأ’ج- - -انب  1.9مليون،
وأاغلبيتهم يعيشسون منذ أاك Ìمن  10سسنوات
أاو أان - -ه - -م ول- -دوا ‘ سس- -ويسس- -را .وم- -ن بÚ
ا’ت-ف-اق-ي-ات اŸوّق-ع-ة ب Úال-ب-ل-دين هنالك
ات-ف-اق ح-ول ت-ن-ق-ل اأ’شس-خ-اصس ،ك-م-ا ق-منا
أايضس -ا ب -إارسس -اء ح -وار ح-ول ال-ه-ج-رة ال-ذي
يسسمح لنا Ãعا÷ة دوريا وبصسورة منتظمة
تنفيذ ا’تفاق وهو يعرف تطورا إايجابيا،
وتظل اإ’شسكالية حسساسسة بالنسسبة للبلدين،
وي-ب-ق-ى ال-ب-ل-دان م-ع-ن-ي Úب-ه-ذه اإ’شسكالية.
وعليه ،من اŸهم التفك Òمعا ‘ –ديات
الهجرة ‘ إافريقيا وانطÓقا من إافريقيا.
’ره-اب ت-ع-رف
أاصش--ب--حت ظ--اه--رة ا إ
اتسش--اع-ا و“سص ال-ع-دي-د م-ن ال-دول،
ك---ي---ف ت--ن--ظ--ر سش--ويسش--را إا ¤ه--ذه
ال--ظ-اه-رة ،وه-ل ه-ن-الك ت-ع-اون بÚ
’رهاب
ال-ب-ل-دي-ن ‘ ›ال م-ك-افحة ا إ
وتبادل اŸعلومات؟

@ إان-ن-ي أاسس-ت-غ-ل ه-ذه ال-ف-رصس-ة ل-ك-ي أادي-ن
بشس-دة اأ’ع-م-ال اإ’ره-اب-ي-ة ،ف-م-نذ سسنوات
انخرطت سسويسسرا ‘ حرب صسعبة لكنها
ضسرورية ‘ إاطار منظمة اأ’· اŸتحدة،
وم- -ن- -ظ- -م- -ة اأ’م- -ن وال- -ت -ع -اون ‘ أاوروب -ا
واÛلسس اأ’وروب- - -ي ،فضس Ó- - -ع - -ن ك - -ون
سس- -ويسس- -را عضس- -وا ‘ اŸن- -ت -دى ال -ع -اŸي
Ùاربة اإ’رهاب ،كما أاود التأاكيد على أان
ﬁاربة اإ’رهاب ’ Áكن أان –ل كل شسيء
وأان حقوق اإ’نسسان يجب أان –Îم ‘ هذا
اŸقام و’ يجب أان تنتهك.
ال-تصش-ويت ب-ن-ع-م بصشورة واسشعة على
اسشتفتاء منع اŸآاذن ‘ سشويسشرا اعتÈ
ك--رسش--ال--ة واضش--ح-ة ل-ت-وج-ه م-ن-اوئ
’سشÓ--م-ي-ة ،و’ي-زال
ل--ل--ج--ال--ي--ات ا إ
ال-ن-ق-اشص ق-ائما ،هل حاولت السشلطات
السش--ويسش--ري--ة إادراك خ-ل-ف-ي-ات ه-ذا
التصشويت وإابعاد أاي ششكل من أاششكال
ا’ل-ت-ب-اسص وال-غ-م-وضص إازاء ا÷اليات
’سشÓمية؟
ا إ

@ ب -ط -ب -ي -ع -ة ا◊ال و‘ أاع -ق -اب ال -ق-ب-ول
ب -اŸب -ادرة الشس -ع -ب -ي -ة ””ضس -د ب -ن-اء اŸآاذن””
بتاريخ  29نوفم ،2009 Èقامت ا◊كومة
السسويسسرية بتوسسيع دائرة ا◊وار’ ،سسيما
من خÓل تشسكيل ›موعات عمل من قبل
مسسلم Úو‡ثل Úعن السسلطات العمومية،

إا ¤أاي م---دى تسش---ع---ى سش--ويسش--را إا¤
اŸسشاهمة ‘ اŸسشاعي وا÷هود الرامية
ع-ل-ى اŸسش-ت-وى ال-دو‹ إا ¤إايجاد حل
سش-ي-اسش-ي ل-ل-نزاع ‘ الصشحراء الغربية
’سشرائيلي الفلسشطيني؟ وما
والنزاع ا إ
هو موقف سشويسشرا من الوضشع السشائد
‘ ليبيا وما‹ وسشوريا والعراق؟

@ سسؤوالكم متشسعب وواسسع ،وعليه فإانني
سسأاجيب عليه بصسورة عامة .سسويسسرا بلد
صسغ ،Òويرتكز على عدد من اŸبادئ من
ب -ي -ن-ه-ا دع-م ال-ق-ان-ون ال-دو‹ ال-ذي ي-نشس-ئ
ال-ق-واع-د اŸم-اث-ل-ة ل-ل-ج-م-ي-ع سس-واء أاك-ان-وا
ك -ب-ارا أام صس-غ-ارا .وب-ن-اء ع-ل-ى ذلك ،ن-ل-ت-زم
كثÒا بالعمل على أان تسساهم منظمة اأ’·
اŸت - -ح - -دة ‘ –ق - -ي - -ق السس - -ل- -م واأ’م- -ن
ال-ع-اŸي .Úوم-ب-دئ-ي-ا ،ن-ع-ت Èأان ال-ن-زاعات
سس -واء أاك -انت ق -دÁة أاو ح -دي -ث -ة ي -جب أان
تسس- -وى ب -ال -ت -ف -اوضس وا◊وار .وسس -ويسس -را
ك -دول -ة ﬁاي -دة ،ت -ظ -ل م -ن أاك Ìال-ب-ل-دان
تشس- -ب- -ث- -ا ونضس -ا’ م -ن أاج -ل السس -ل -م ،وه -ي
–تضسن بذلك العديد من جو’ت ا◊وار،
كما أان بلدي معني بدرجة كبÒة بالوقاية
من النزاعات ويقÎح مسساعيه ا◊ميدة ‘
ال - -ك - -ث Òم - -ن اÙاف - -ل ال - -دول - -ي- -ة .أام- -ا
بخصسوصس النزاع اإ’سسرائيلي الفلسسطيني،
فإانه أاتيحت ‹ الفرصسة مؤوخرا للتباحث
م -ع رئ-يسس السس-ل-ط-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة السس-ي-د
ﬁمود عباسس الذي قام بزيارة رسسمية إا¤
سسويسسرا.
أاشس Òبخصسوصس ملف الصسحراء الغربية
أانه تشسكلت ‘ بÓدي عدة جمعيات لدعم
الشس- -عب الصس- -ح- -راوي .ول -ل -ت -دق -ي -ق أاك،Ì
أاع-ل-م-ك-م أان-ه ‘ م-ن-ط-ق-ت-ي ه-ن-الك جمعية
تسساند اŸسسار وجمع للمال لفائدة الشسعب
الصسحراوي.
أام -ا ب -خصس-وصس ا◊وار ال-ل-ي-ب-ي ،ف-إان-ن-ي
ق -لت ل-ل-مسس-ؤوول Úا÷زائ-ري ،Úم-ن ب-ي-ن-ه-م
الوزير اأ’ول ،إانني أارى الكث Òمن نقاط
ا’شسÎاك ب Úا÷زائ -ر وسس -ويسس -را ،ح-يث
أاننا نحبذ الوسساطة ،أ’ن ثقافة بÓدي هي
ا◊ي-اد ال-ف-ع-ال واإ’ي-ج-اب-ي وتقد Ëالدعم
إ’يجاد حلول سسلمية ‘ الدول التي تعاÊ
من مشساكل .وقد وجدت نفسس هذه اإ’رادة
‘ ا÷زائ- - -ر ،أ’ن ا÷زائ- - -ر ت- - -ل- - -عب دورا
إاي- -ج- -اب- -ي -ا وف -ع -ا’ ل -ل -وسس -اط -ة ‘ ال -دول
اÛاورة مثل ليبيا وما‹ .وللتأاكيد على
أاقوا‹ ،فإان أاحد زمÓئي ‘ الغرفة التي
أاترأاسسها يقوم بلقاءات دورية مع مسسؤوولÚ
ج -زائ -ري ،Úت -أاك -ي -دا ل -ل -دور ال -ذي ت-ل-ع-ب-ه
ا÷زائ-ر ‘ ال-وسس-اط-ة ب-اŸن-ط-ق-ة ،وأاحيي
ه -ن -ا ال -دور ال-ذي ت-ل-ع-ب-ه ا÷زائ-ر إ’ي-ج-اد
حلول وأاجوبة للمشساكل التي تواجه عددا
من دول اŸنطقة اÛاورة للجزائر.
و’تزال سسويسسرا تواصسل العمل على توفÒ
ال-ظ-روف اŸن-اسس-ب-ة إ’ي-جاد حل للدولت،Ú
م-ن خÓ-ل ح-ل ت-ف-اوضس-ي م-ط-اب-ق للقانون
الدو‹’ ،سسيما حق الشسعب الفلسسطيني ‘
ت- -ق -ري -ر مصسÒه ،ك -م -ا ن -ل -ت -ق -ي أايضس -ا م -ع
ا÷زائر ‘ مواقفها إازاء ما‹ وليبيا ،حيث
تبذل ا÷زائر جهودا معتÈة ونحن نحيي
هذه ا÷هود إا ¤جانب ا÷هود التي تبذلها
دول أاخ -رى ،ومسس -ت -ع-دون ل-ت-ق-د Ëال-دع-م
والعون أ’ن هذه التحديات هي ‘ الواقع
–ديات مشسÎكة بيننا.
ح .صص

