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ض : أمل البحر األبیولي  "تونسالملتقى الدّ بمناسبة انعقاد  لي طیبُ ی
ة سمؤسّ " للقائمین علىالمتنان وا كرالشّ عبارات  بأخلص ھأن أتوجّ ط" المتوسّ 
لھذه والداعمة اعیة الرّ  خصیاتالشّ  لكلّ وین" الدّ  "منتدى خیرو "كراكسي
ضدة عامُ وتونس الُمساندة الّدولیّة لو حشد الدعمإلى  نّبیلة الھادفةالالمبادرة 

 .الدیمقراطير انتقالھا مسا

ع المتطلّ  شعبھا إرادةن مابعة النّ  ةة التونسیجربتّ النجاح  أنّ  وال شكّ 
سھم یُ أن  مكن إالّ االجتماعیة، ال یُ دالة العیة والكرامة وللعیش في كنف الحرّ 

 البحر األبیض المتوسط.في فضاء ستقرار األمن و االأسباب زیز تع في

ومتقّدمة ة ھامّ خطوات  2011تونس منذ ثورتھا في جانفي  أنجزتلقد 
ي بشكل تشاركجدید  ستورلدُ یمقراطي بعد اعتمادھا االنتقال الدّ  على درب

قائم قي افُ تو نھج تكریسو فةاشفّ ة ورئاسیة حرّ و ظیم انتخابات تشریعیةتنو
 .یاسیة للبالدالحوكمة السّ دعائم  إرساءساعدھا على على الحوار 

انعكاس إیجابّي على التّعبئة الوطنیّة في ُمواجھة مخاطر  لذلك وقد كان
التي تفاقمت في الّسنوات األخیرة في كّل المنطقة  اإلرھاب وتھدیداتھ

ما أثبت للعالم ُصمود التّونسیّین وتشبّثھم بمكاسب دولتھم المدنیّة ، وخارجھا
كبیر من الُمجتمع الّدولي  كان محّل تقدیر األمر الذيوبخیارھم الّدیمقراطي، 

 .2015الستحقاق جائزة نوبل للّسالم لسنة  وأھّل تونس

الخطوات الھاّمة ال تُغنینا عن مزید العمل والمثابرة  ھذه غیر أنّ 
 التي یة الّشاملة والمتوازنةعید التّنمحّدیات الكبیرة الماثلة على صُمواجھة التّ ل



الّرقّي لتّقّدم وتحقیق اوالّسبیل الذي ال غنى عنھ ل صّمام األمان لالستقرار ھي
 . 

 مسار نجاحإبفلیس لنا من خیار  لتثبیت دعائم دیمقراطیّتنا النّاشئة إّال 
على  عمیقة ةإصالحات ھیكلیّ  تنفیذب الذي یتطلّ لبالدنا دي   االقتصا نتقالاال

ا مال سیّ  ركائنا في الخارجشُ من  الُمستوى الوطني، كما یحتاج دعًما ُمجزیًا
اإلقالع االقتصادي المنشود برفع حتّى نتوّصل إلى تحقیق  اـــــفي أوروبّ 

 طالةالبالتقلیل من نسب وخصوصا في المناطق الداخلیة  مستوى التّنمیة
 ستقبل أفضل.باب في مُ للشّ األمل  إعادةو

أن أثّمن عالیًا وقوف إیطالیا الّصدیقة  الّسیاقوال یفوتني في ھذا      
ك متینة وكشریورة تاریخیة متجذّ إلى جانبنا كبلد جار تجمعنا بھ عالقات 

خالل زیارة الّدولة التي أّدیتھا متمیّز ومتضامن مع تونس، وھُو ما لمستھ 
مع صدیقي فخامة الّرئیس ءاتي لقاوعند  2017فیفري  09و 08یومي لروما 

 سرجیو ماتاریال وكبار المسؤولین اإلیطالیّین.

 سھمتُ أن أرجو فإنّي بادرتكم الكریمة، وتقدیري لمُ كري د لكم شُ جدّ إذ أو
سیس ُشركائنا حفي تتوصیات والنتائج التي ستنبثق عن ھذا الملتقى الدولي ال

 الدیمقراطي ھامسارإلسناد الّدعم لتونس من  بأھمیّة تقدیم مزید وأصدقائنا
 .ومساعدتھا على كسب مختلف التحدیات التي تواجھھا

 


