
 

 
 سفارة الوالیات المتحدة األمریكیة

 الجزائر

 

 بیان صحفي
للنشر الفوري   

 

2017أوت  3  
AlgiersPress@state.gov لإلتصال:    

 
 

في فقدان رضا مالك الجزائر یة تعزيمریكاأل الخارجیةوزارة   
 

للشعب  یناألمریكیو الشعب ھیذر نویرت تعازي الحكومة األمریكیة باسم وزارة الخارجیة  ةالمتحدثوجھت 
األمریكیة السید وفاة رئیس الوزراء الجزائري السابق / السفیر السابق لدى الوالیات المتحدة  إثرالجزائري 

رضا مالك:  
 

كان رئیس  ببالغ الحزن واألسى تلقینا  نبأ وفاة رئیس الوزراء الجزائري السابق السید رضا مالك. وقد"
الوزراء السابق شریكا طویل األمد للوالیات المتحدة األمریكیة وكما یتذكر العدید منكم لعب دورا أساسیا في 

. في شھر ماي 1981رھینة في السفارة األمریكیة في إیران سنة  52المفاوضات التي أدت إلى اإلفراج عن 
زلھ  لتناول غداء، استغرق أربع ساعات، حیث تحدثمن ھذا العام، دعا السید مالك سفیرتنا في الجزائر لمن  

نا وعن   انھ في الشراكة بین لجزائر وعن إیم ات المتحدة األمریكیة وا یة بین الوالی ائ ة العالقات الثن مطوالً عن قو
ثقتھ بأن ھذه الشراكة ستتعززفي السنوات المقبلة. نحن نتفق مع ذلك. ونقدم خالص تعازینا إلى عائلة رئیس 

."وأحبائھ والشعب الجزائري الوزراء  
 

ھنا: ھیذر نویرتاألمریكیة باسم وزارة الخارجیة شاھد الفیدیو لكلمة المتحدثة   
https://youtu.be/prHRIUwaEi8  

. إن 1981جانفي  19ات الجزائر في یتفاقإلتوقیع  36 الـ الذكرىنة بسھذه ال إحتفلت سفارة الوالیات المتحدة في الجزائرو قد 
لتي لعب فیھا السفیر رضا مالك دورا او  —اممتنة بصدق للجزائر من أجل الجھود التي بذلتھتظل  الوالیات المتحدة األمریكیة

من الدبلوماسیین األمیركیین الذین كانوا محتجزین كرھائن  52و التي أدت في نھایة المطاف إلى إطالق سراح  —بثمنال یقدر
 في إیران.

 
أزمة الرھائن. توسطت الجزائر لحل في  السفارة األمریكة بطھران مما تسبب  متظاھرون اقتحم 1979نوفمبر  4بتاریخ 

السید وارن كرستوفر، نائب كاتب الدولة، رحالت مكوكیة بین  ى، حیث أجر1981إلى  1980األزمة خالل الفترة الممتدة من 
الجزائر و واشنطن،  و التي أدت في النھایة إلى التوصل إلى اتفاق یتم بموجبھ االفراج عن الرھائن في مقابل رفع العقوبات و  

العاصمة، كان یحل بفیال مونتفیلد كمقر رئیسي  كان السید كریستوفر یقوم بزیارة الجزائرحین التجمید عن األصول اإلیرانیة. 
من قبل نائب كاتب الدولة كریستوفر و وزیر الخارجیة محمد صدیق  1981جانفي  19دى توقیع اتفاق الجزائر بتاریخ أ و لھ.

اتب الدولة . قبل مغادرتھ الجزائر، وقع نائب ك1981جانفي  20بن یحیى إلى االفراج عن الرھائن و وصولھم إلى الجزائر یوم 
:السید كریستوفر المذكرة التالیة وسلمھا لوزیر الخارجیة السید بن یحیى  

 
 "سیدي الوزیر، "

أود أن أعرب لرئیسكم، لكم ولزمالئكم، وللشعب الجزائري عن عمیق امتنان واحترام شعب الوالیات المتحدة لتوصلنا إلي 
رجل وامرأة وأسرھم و اخراجھم من ھوة الخوف. أظھرت أنت  لحظة اإلرتیاح العمیقة بعد إغاثة ھؤالء االثنان وخمسون

 وحكومتك التزاما ملھما للقیم اإلنسانیة، وقدمت للعالم مثاال فریدا عن نوعھ من فن الدبلوماسیة"
 
و نظرا للدور الذي لعبتھ في تاریخ الدبلوماسیة األمریكیة قرر وزیر الخارجیة- جون كیري- في دیسمبر 2016 باضافتھا إلى 
سجل الممتلكات الثقافیة ذات األھمیة الكبري لدى وزارة الشؤون الخارجیة األمریكیة. ویتضمن ھذا السجل 33 منشأة حكومیة 

 أمریكیة وھو قائمة شرفیة للمباني الدبلوماسیة الھامة في الخارج و البارزة في التراث العالمي لبالدنا.
 

لتوقیع اتفاقیات الجزائرو   36الـ لجزائر جوان بوالشیك. و إلحیاء الذكرى حالیا تستخدم كمقر إقامة السفیرة األمریكیة با
حفل استقبال في  ،تستضیف  سعادة السفیرة بوالشیك  ،ولإلعراب عن امتنان الحكومة األمریكیة والشعب األمریكي للجزائر

كریستوفر: "بشكل عام، ال أحد  سخر شرف الدبلوماسیین الجزائریین الذین شاركوا في المفاوضات. و كما ذكر نائب الوزیر 



ھذا الكم من الطاقة والمھارة وااللتزام، أو شرف مثلما فعل أعضاء الفریق الجزائري. إنھا حقیقة بسیطة و ھي أن تسویة أزمة 
الرھائن لم تكن ممكنة دون الجزائر.  
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