تصريحات سعادة السفير
بمناسبة حفل عيد الجمهورية ) 26جانفي (2017

سعادة وزٌر تكنولوجٌات االتصال وااللتصاد الرلمً السٌد أنور معروف
السادة الوزراء،
السادة ممثلً الحكومة،
السادة أعضاء البرلمان،
السادة أعضاء السلن الدبلوماسً،
السادة رجال األعمال،
السادة من المؤسسات الثمافٌة واألكادٌمٌة،
السادة أعضاء وسائل اإلعالم،
المواطنون الهنود،
أصدلاء الهند،
سعادتكم،
السادة الضٌوف المحترمٌن،

سٌداتً سادتً،

أود أن أعرب الٌوم بمناسبة عٌد الجمهورٌة لدولة الهند عن تهانً الشعب الهندي للشعب
التونسً .كما أتمدم بجزٌل الشكر للشعب التونسً و الحكومة التونسٌة على تهانٌهم
الخالصة .فً مثل هذا الٌوم سنة  ،1950تم تبنً دستور جمهورٌة الهند و ابتدأت مسٌرة
الهند نحو دٌممراطٌة الشعب .وبهذه المناسبة ،أهنئ الشعب التونسً والحكومة التونسٌة
على التحول الناجح لتونس إلى دٌممراطٌة حٌوٌة تعددٌة مع تمنٌاتنا الطٌبة الستمرارها
الناجح.
و ٌرتكز الصرح الموي للدٌممراطٌة الذي بناه آباؤنا المؤسسون على أربعة أسس وهً
العدالة والحرٌة والمساواة واإلخاء.
تعتبر الهند أمة لدٌمة جداٌ .رجع تارٌخنا و تراثنا الثمافً

إلى آالف السنٌن و رغم وجود

أكثر من مائة لغة و مائات اللهجات ،و أزٌاء ال تعد ،وأسالٌب عٌش ال حصر لها ،بمً هذا
البلد متحدا و الفضل ٌعود إلى تراثنا الثمافً.
سٌبمى تركٌز دولة الهند فً السٌاسة الخارجٌة على التعاٌش السلمً وتسخٌر التكنولوجٌا
والموارد للتنمٌة االلتصادٌة.
و لد لمنا بتنشٌط روابط الصدالة التارٌخٌة مع الشركاء التملٌدٌٌن فً العالم العربً
ب.
وافرٌمٌا .و تبمى تونس شرٌكنا الموي و صدٌمنا الموثوق ه

لمنا بإرساء عاللة مبنٌة على المٌم و المنافع المشتركة مع تونس و ٌجب أن تكون التبادالت
دٌممراطٌة فً العالم .بٌن السلطة التشرٌعٌة لبلدٌنا الذٌن ٌمثل أحدهما دٌممراطً

ة جدٌد ة

وناجحة و ثانٌهما أكبر دٌممراطٌة فً العالم.
و تمثل سنة  2016نمطة تحول فً العاللات الثنائٌة بٌن الهند وتونس حٌث لام نائب رئٌس
جمهورٌة الهند بزٌارة تارٌخٌة لتونس بعد ثالثة عمود .و تركزت نماشاتنا على شراكتنا
االلتصادٌة المتواصلة و ضم مجاالت جدٌدة للتعاون فً مجال تكنولوجٌا المعلومات
والتعلٌم وبناء المدرات.
و ٌشكل مد التطرف واإلرهاب المنتشر تهدٌدا نواجه ه نحن االثنٌن .أما التعامل الناجع مع
مثل هذه التهدٌدات ٌتطلب التعاون الوثٌك بٌن شركاء بنفس التفكٌر .
و باإلضافة الى ذلن زار العدٌد من البعثات الثمافٌة والتجارٌة تونس العام الماضً.
وان من دواعً االطمئنان أن رجال األعمال فً البلدٌن ٌبدون اهتماما وثٌما بتأسٌس
ه
شراكات تجارٌة مع بعضهم البعض.
وأغتنم هذه الفرصة ألشكر مجموعة زواري على رعاٌتهم لهذا الحدث كما نأمل أن
ٌتضاعف عدد سٌارات و عربات ماهٌندرا الهندٌة فً تونس فً المستمبل المرٌب.
و هنان مجال كبٌر للعاللات التجارٌة المتطورة بٌن بلدٌنا .أما من جهتً فأنا أعمل من أجل
تعمٌك العاللات التجارٌة وااللتصادٌة ألجل المصلحة المتبادلة لشعبٌنا .وهنان إمكانٌة

زٌادة حجم التبادل التجاري بٌن البلدٌن بشكل كبٌرٌ .عد معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً
للهند بنسبة  7بالمائة فً السنة المالٌة الحالٌة.
إنً أود أن أرى تونس و رجال األعمال التونسٌٌن ٌستفٌدون من فرصة النمو التً تمدمها
دولة الهند.
بعض المبادرات الجدٌدة مثل "اصنع فً الهند" التً توفر حوافز لتشجٌع التصنٌع واسع
النطاق لد ساهمت فً تدفك االستثمارات األجنبٌة و اٌجاد فرص العمل فً البالد .
و نموم بتدرٌب حوالً  100شخص من التونسٌٌن كضٌوفنا فً مؤسساتنا فً مجاالت
مختلفة كل عام.
إن ما ٌمٌز عاللتنا بتونس هً صلتنا التارٌخٌة و الروابط الثمافٌة والمصالح المشتركة .و
إننا نراهن بشكل كبٌر على االستمرار واألمن والرفاه االلتصادي لهذا البلد .و إنً أرى
مستمبال مزدهرا وآمنا فً حٌن تتعمك تفاعالتنا الثنائٌة  .إن ه سٌفتح عهدا جدٌدا من السالم
واالزدهار لبلدٌنا والمنطمة بأكملها.
تحٌا الهند! تحٌا تونس!
تحٌا الصدالة الهندٌة التونسٌة.
! Vive l’Inde! Vive la Tunisie
! Vive l’amitié Indo-Tunisienne

