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الدورة الرابعة للجنة التونسية ـ الكويتية املشتركة ستعقد في تونس خالل العام املقبل

اليابان تعهدت بتوفير ٣٠ مليار دوالر لدعم القارة األفريقية خالل السنوات الـ ٣ املقبلة

الديبلوماسية التونسية «ناجعة» وتؤدي دورها في دعم قضايا السالم والتعاون والتضامن 

تونس أحد مؤسسي منظمة الفرانكفونية وأول بلد عربي من شمال أفريقيا يحتضن القمة بـ «جربة»
كيف ترى العالقات الكويتية ـ 
التونسية ماضيها وحاضرها 

وآفاقها املستقبلية؟
٭ جتمــع تونــس والكويــت 
متميــزة  أخويــة  عالقــات 
ومتجــذرة ومتينة، وحترص 
القيادة السياسية في البلدين 
علــى تطويــر هــذه العالقات 
واالرتقــاء بهــا علــى جميــع 
األصعــدة ومختلــف مجاالت 
التعاون السياسية واالقتصادية 
والثقافية، كما يعمل املسؤولون 
في البلدين على جتســيد هذا 
الهــدف مــن خــالل التشــاور 
والتنســيق املســتمر وتبادل 
الزيارات واخلبرات والتجارب. 
وفي هذا اإلطار، وجب اإلشارة 
إلى اللقــاءات املثمرة والبناءة 
التي جمعت ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل االحمد ورئيسة 
احلكومة التونسية جنالء بودن، 
وكذلك التشاور الدوري املنتظم 
بني وزيري خارجية البلدين، في 
خدمة مسيرة التعاون املشترك 
وتفعيلها، كما أنه يجري اآلن 
التنسيق للدورة الرابعة للجنة 
التونسيةـ  الكويتية املشتركة 
والتي ستعقد في تونس خالل 

العام املقبل.
ـ  التونســية  فالعالقــات 
الكويتية تســير فــي االجتاه 
الصحيــح وبنســق إيجابــي، 
وهنالك إرادة مشتركة لالرتقاء 
بها وتطويرها في عدة مجاالت 
على غرار التعليم والســياحة 
والزراعة والتعاون الفني والنقل 
واالستثمار، ونحن في تونس 
منفتحــون علــى أي مبادرات 

كويتية في هذا السياق.
الديبلوماسية التونسية

في ظل التوترات والنزاعات 

شدد السفير التونسي لدى البالد الهاشمي عجيلي على أن العالقات التونسية ـ الكويتية تسير في االجتاه الصحيح وبنسق إيجابي ورغبة مشتركة للقيادة السياسية 
في البلدين الشــقيقني في تطويرها واملضي بها قدما واستشــراف آفاق جديدة لها. ولفت عجيليـ  في لقاء خاص مع «األنباء»ـ  إلى أن التنســيق الديبلوماسي التونسي 
ـ الكويتي باألمم املتحدة لعب دورا مهما في تقدمي مبادرات نوعية خلدمة القضايا العربية، كاشــفا عن أن الدورة الرابعة للجنة التونســية ـ الكويتية املشتركة ستعقد في 
تونس خالل العام القادم وجاري التنسيق بني البلدين إال أن املوعد النهائي لم يتم حتديده بعد، مشيرا إلى أن العديد من املؤسسات التونسية ترى في الكويت سوقا واعدة 
وعلى اســتعداد للتعاون مع نظرائها الكويتية من أجل تصدير زيت الزيتون إليها. وأوضح الســفير التونسي أن تنظيم تونس للدورة الـ ١٨ ملؤمتر طوكيو الدولي للتنمية 
بأفريقيا (تيكاد) والقمة الـ ١٨ للفرانكوفونية دليل على أن تونس العب إقليمي مهم يحظى باحترام شــركائه الدوليني واإلقليميني، مبينا أن تونس أحد مؤسســي منظمة 
الفرانكوفونية وأول بلد عربي من شــمال أفريقيا يحتضن القمة بجزيرة االحالم «جربة»، كاشــفا عن دور بالده احملوري في الفضاء الفرانكفوني، متوقعا أن تكون لها 

اسهامات قيمة في تطوير عمل هذه املنظمة مستقبال، فإلى التفاصيل:

دعــم القضايــا العادلــة وفي 
الفلسطينية  القضية  مقدمتها 
واالنخراط الفاعل في مبادرات 
التضامن والتعاون اإلنساني، 
وفي هذا الصدد نســتذكر بكل 
فخــر تبنــي االمم املتحدة في 
يوليــو ٢٠٢٠ مبــادرة رئيس 
اجلمهورية حول وقف النزاعات 
املســلحة خالل فتــرة مكافحة 
ڤيروس كورونا والتركيز على 
التضامــن والدعم االنســاني، 
باإلضافة إلى اســهامات أخرى 
وفي ميادين متنوعة، وقد لعب 
التنسيق الديبلوماسي التونسي 
الكويتي بــاالمم املتحدة، دورا 
مهما في تقدمي مبادرات نوعية 

خلدمة القضايا العربية.
الديبلوماسية  كما جنحت 
التونسية بقيادة الرئيس قيس 
ســعّيد خالل فترة وجيزة في 

من قادة عدد من الدول األعضاء 
في االحتــاد األفريقي واليابان 
ورؤســاء وممثلــي منظمــات 
دوليــة، ويهــدف هــذا املؤمتر 
إلى تعزيز احلوار والشــراكة 
بــني اليابان وأعضــاء االحتاد 
االفريقي، حيث تعهد الشريك 
الياباني في هذا االجتماع املهم 
بتوفير ٣٠ مليــار دوالر لدعم 
القارة االفريقية خالل السنوات 

الثالث القادمة.
كمــا مثلــت قمــة تونــس 
فرصــة للتوقيع على أكثر من 
٣٠ اتفاقية شراكة من بينها عدد 
من املشــاريع التونسية التي 
تهم قطاعات الطاقات املتجددة 
والزراعة والتأمني، وحتلية مياه 
البحر ودعم الشركات الناشئة، 
باإلضافة إلى أنها اتاحت الفرصة 
لشرح أولويات ومقاصد التنمية 

٭ اســمح لــي فــي البداية أن 
أشــير إلى أن تونس تعد أول 
بلد عربــي في شــمال افريقيا 
يحتضن القمة الفرانكوفونية، 
وهي من املؤسسني لها مع كل 
من السنغال والنيجر وكمبوديا 
في سبعينيات القرن املاضي. 
ومثلما تابعتم، فقد احتضنت 
تونس بكل جناح واقتدار القمة 
الفرانكوفونية بجزيرة جربة 
السياحية وذلك يومي ١٩ و٢٠

نوفمبر ٢٠٢٢ مبشاركة متميزة 
ورفيعــة املســتوى لقرابة ٩٠

وفدا من بينهم ٣١ رئيس دولة 
وحكومة.

كما متيزت قمة الفرانكفونية 
الثقافيــة  بتعــدد فعالياتهــا 
واالقتصاديــة بفضائي القرية 
الفرانكفونيــة وضمن املنتدى 
االقتصادي الفرانكفوني (أكثر 
مــن ١٠٠ تظاهــرة وقرابة ٧٠٠

رجل أعمال)، وصدر في ختامها 
«إعالن جربة» الذي يفتح مجاال 
أمام املنظمة للتركيز  واســعا 
أكثر علــى البعــد االقتصادي 
والتكنولوجــي فــي عملهــا، 
باعتبارهــا منظمــة منفتحــة 
علــى كامــل القــارات، وكذلك 
االســتفادة من التطور الرقمي 
لنشــر املزيد من قيــم التنمية 
والتضامن والسالم واالنفتاح 
والتعــدد الثقافــي والتربوي، 
وتعد تونس العبا محوريا في 
الفضــاء الفرانكفوني ودورها 
فاعــل فــي تطوير عمــل هذه 

املنظمة مستقبليا.

املشهد السياسي في تونس 
يشهد العديد من االحداث 

واحملطات، ما أبرزها؟
٭ تونس كما تعلمون بلد عريق 
وشــعبه متفاعل بشــكل كبير 

تنظيــم حدثــني مهمــني، همــا 
الدورة الثامنة ملؤمتر طوكيو 
الدولي للتنمية بأفريقيا (تيكاد) 
والقمــة الـــ ١٨ للفرانكوفونية 
جزيــرة  احتضنتهــا  التــي 
جربة، وهو دليل إضافي على 
أن تونــس العــب إقليمي مهم 
يحظى باحترام جميع شركائه 

اإلقليميني والدوليني.

بعد اإلشارة إلى استضافة 
تونس لهذين احلدثني املهمني، 
هل من املمكن أن تعطونا نبذة 

عن مؤمتر طوكيو الدولي 
للتنمية وأبرز نتائجه؟

٭ كمــا تعلمــون، احتضنــت 
تونس يومي ٢٧ و٢٨ أغسطس 
٢٠٢٢ القمــة الثامنــة ملؤمتــر 
طوكيــو الدولــي للتنمية في 
أفريقيا TICAD٨ مبشاركة كبيرة 

في بالدنا وتعزيز التعاون بيننا 
ورجال األعمال الـ ٣٠٠ املشاركني 
في املؤمتر، باإلضافة إلى كبار 
اخلبراء من املنظمات والبعثات 

االقتصادية املتخصصة.
حجــم  فــإن  وللتذكيــر، 
االستثمارات اليابانية الراهنة 
في تونس يصل إلى ٨٦٤ مليون 
دوالر أغلبهــا فــي القطاعــات 
قطــاع  الصناعيــة، خاصــة 
مكونات الســيارات، كما توفر 
االستثمارات اليابانية في تونس 

نحو ١٤ ألف فرصة عمل.
القمة الفرانكفونية

القمة الفرانكوفونية مثلت وجهة 
ثانية لتحرك الديبلوماسية 

التونسية سنة ٢٠٢٢، ملاذا مت 
اختيار تونس الحتضان هذه 

القمة وما أبرز فعالياتها؟

مع الشــأن الوطنــي والدولي، 
ومنــذ ٢٥ يوليــو٢٠٢١ انطلق 
فــي تونــس مســار إصالحي 
تصحيحي للوضــع في البالد 
وذلك جتسيدا لتطلعات الشعب 
في إرســاء منــاخ دميوقراطي 
سليم، هدفه األساسي حتقيق 
التنمية املســتدامة مع ضمان 
تعزيز احلريات العامة واخلاصة 
وإصالح عمل مؤسسات الدولة 
لتكي تؤدي وظائفها بكل فعالية 
في خدمــة الشــعب. وفي هذا 
الصدد، سجلنا بنجاح اعتماد 
دستور جديد بناء على استفتاء 
شــعبي حر وشــفاف فــي ٢٥

يوليو ٢٠٢٢ تاله إقرار قانون 
انتخابي جديد، كما يجري حاليا 
اإلعداد لالنتخابات التشريعية 
فــي ١٧ ديســمبر املقبل، وذلك 
بهدف اســتكمال مســار البناء 
واملؤسســاتي  الدميقراطــي 

بالبالد.
وفــي املجــال االقتصــادي 
يجــري العمــل علــى تكريس 
تشــريعات مالئمــة إلصــالح 
الوضع االقتصادي وتشــجيع 
املبادرات الفردية وكذلك خلق 
مشــاريع هادفة خلدمة النمط 
االقتصادي االجتماعي التضامني 
وتشجيع استقطاب االستثمارات 
الداخلية واألجنبية. وفي هذا 
الصدد، الحظنا اهتماما دوليا 
ومتوسطيا وأفريقيا وخليجيا 
للتوجه نحو السوق التونسية 
التي تعتبر من األسواق الواعدة، 
بفضل موقعها اجلغرافي كبوابة 
بني أوروبا والقــارة األفريقية 
وكذلك مــا يتوافر مــن موارد 
بشرية وكفاءات عالية في جل 
القطاعــات املهمة وذات القيمة 
املضافــة (تونس بهــا حوالي 

مليون مهندس).

(ريليش كومار) السفير التونسي الهاشمي عجيلي مع الزميل أسامة دياب      

واألوبئة التي تشهدها بعض 
مناطق العالم وتأثيراتها 

الكونية، ماذا عن دور 
الديبلوماسية التونسية 

وإسهاماتها الراهنة في جهود 
إحالل السالم والتنمية؟

٭ تستند السياسة اخلارجية 
إلــى جملــة مــن  التونســية 
املبــادئ التــي تترجم حرص 
تونــس كدولة محبة للســالم 
ومتعلقــة بالشــرعية الدولية 
علــى تقويــة أســباب التفاهم 
والتسامح والتضامن بني الدول 
والشــعوب وإضفاء مزيد من 
العدل والدميوقراطية والتوازن 

في العالقات الدولية.
وميكن حوصلة هذه املبادئ 
في نصــرة القضايــا العادلة، 
الدولية  والتمسك بالشــرعية 
وإشاعة السلم وتغليب منطق 
احلوار والتفاوض والوســائل 
الســلمية كســبيل لتســوية 
اخلالفات والنزاعات والنهوض 
بحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى 
تطوير العالقــات الدولية في 
كنف االحترام املتبادل وااللتزام 
بعــدم التدخــل في الشــؤون 

الداخلية للدول األخرى.
كما تنــادي تونس بالعمل 
في اجتاه تصحيح االختالالت 
القائمــة في توازنات العالقات 
الدولية وتكريس مبدأ التكامل 
في املصالح والشراكة املتضامنة 
وتركيــز اجلهــد الدولــي على 
معاجلة القضايا واملشكالت ذات 
التأثير على اســتتباب السلم 
واألمن واالســتقرار وحتقيق 
التنمية في العالم وفي طليعته 

املنطقة العربية.
ولقد عملــت تونس طيلة 
عضويتها غير الدائمة مبجلس 
األمن الدولي ٢٠٢٠-٢٠٢١ على 

منبر إعالمي هادف
على هامش اللقاء، قال السفير التونسي 
لدى البالد الهاشمي عجيلي: أتوجه بالشكر 
والتقدير إلى كامل أسرة جريدة «األنباء» 
الغراء على اهتمامهم بالشــأن التونسي، 
وأؤكد من خالل منبركم اإلعالمي الهادف 
أن اجلمهورية التونسية معتزة بعالقات 
األخــوة التي تربطهــا بالكويــت وجتدد 
استعدادها للعمل املشترك من أجل تطويرها 
فــي جميع املجاالت جتســيما لتوجيهات 
قائدي البلدين ومبا ينسجم مع تطلعات 
الشــعبني الشــقيقني فــي مزيــد التعاون 

والشراكة والتبادل الثقافي.

أسامة دياب

ملشاهدة الڤيديو

السفير الهاشمي عجيلي لـ «األنباء»: التنسيق السفير الهاشمي عجيلي لـ «األنباء»: التنسيق 
الكويتي ـ التونسي في األمم املتحدة ساهمالكويتي ـ التونسي في األمم املتحدة ساهم

بتقدمي مبادرات نوعية خلدمة القضايا العربيةبتقدمي مبادرات نوعية خلدمة القضايا العربية

أكد أن العالقات التونسية ـ الكويتية تسير في االجتاه الصحيح وبنسق إيجابي ورغبة مشتركة في التطويرأكد أن العالقات التونسية ـ الكويتية تسير في االجتاه الصحيح وبنسق إيجابي ورغبة مشتركة في التطوير

اجلغرافيا التونسية «حاضنة وملهمة» للعديد من احلضارات االنسانية

تونس الثالثة عامليًا في إنتاج زيت الزيتون واألولى باملنتوج البيولوجي له

حول ســر الربط بني تونــس وقرطاج، وأبرز 
إسهامات احلضارات القدمية في تونس قال السفير 
الهاشــمي عجيلي ان اجلغرافيا التونسية شكلت 
منذ أالف الســنني «حاضنــة وملهمة» للعديد من 

احلضارات االنسانية اخلالدة.
واضاف: هناك بعض اإلشارات املوجزة حول 

تونس واسهاماتها قدميا منها:
٭ نبدأ بالتسمية، حيث يشير املؤرخون إلى أن أصل 
تسمية «تونس» يعود إلى اآللهة االمازيغية «تانيت» 
التي تعبد بها القرطاجيون باعتبارها رمز لألمومة 
واخلصوبة، وآخرون أرجعوها إلى اسم «ترشيش» 
وكذلك «انيس» والتي تعني املخيم ومكان التوقف، 
فيما رجح العالمة التونســي ابن خلدون أن كلمة 
تونس اشتق من محاسن سكانها املعروفني بطيبة 
املعشر وكرم الضيافة وحسن الوفادة، كما أخذت 
القارة االفريقة تسميتها من تونس التي أطلق عليها 
الرومان اسم «أفريكا» وسماها املسلمون «افريقية».
٭ يعد «هرمايون القطــار» الواقع بوالية قفصة 
جنوب شرق تونس العاصمة أول معبد في التاريخ 
البشــري يعود الى ٤٠ ألف سنة ويتمثل في بناء 

بسيط، تعبد فيه آلهة املياه.
٭ تعتبر احلضارة القبصية التي عرفتها تونس منذ 

أكثر من ٨ آالف سنة، من أولى احلضارات التي متيزت 
بصناعة أدوات حجرية بواسطة صفيحات صوانية 
وصنع األواني من قشر بيض النعام واألكواخ، كما 

يعد القبصيون أول من دجن احليوانات للرعي.
٭ دامت الفترة القرطاجية في تونس من سنة ٨١٤

قبل امليالد إلى سنة ١٤٦ قبل امليالد، ومتيزت بأنها 
حضارة بحرية جتارية أشرفت على بقاع عديدة في 
حوض املتوسط وغرب افريقيا وشمال األطلسي.

كما تعتبر قرطاج أول جمهورية في تاريخ البشرية، 
حيث كانت لها مؤسسات (مجلس الشيوخ ٣٠٠ عضو 
ـ مجلس احلكماء ١٠٤ أعضاءـ  مجلس الشــعبـ  
جمعيات سياسية وانتخابية) ودستور حتدث عنه 
بكثير من اإلعجاب كبار الفالســفة في العالم على 

غرار افالطون وارسطو.
٭ تعني كلمة قرطاج «املدينة اجلديدة» توجد قرابة 
١٠٠ مدينة وموقع في العالم حتمل اسم قرطاج في 
افريقيا وأوروبا وأسيا والقارة األمريكية (٣٠ موقعا 
في الواليات املتحدة االميركية لوحدها)، كما نود 
اإلشارة وتبعا لعديد الروايات اإلغريقية واالبحاث 
واالكتشافات األميركية والبريطانية والبرازيلية إلى 
أن القرطاجيني هم أول من اكتشف القارة االميركية 
ويستدلون على ذلك بالقطع االثرية والعمالت املعدنية 

التي وجدت في تلك الربوع.
٭ يعتبر حنبعل من أشــهر قادة وحكام قرطاج 
وصاحب املقولة الشهيرة «إما ان جند الطريق أو أن 
نصنعه بأيدينا»، وقد ذاع صيته بعد هزمية روما 
في عقر دارهــا في معركة «كاناي» بإيطاليا في ٢

أغسطس ٢١٦ قبل امليالد.
٭ يعتبر القائد «ماغون» أب الزراعة في العالم بفضل 
موسوعته العلمية التي استفادت منها االمبراطورية 
الرومانية بعد تدمير قرطاج وبلغت ٢٨ مجلدا حول 
أســاليب وتقنيات الزراعة والري ويوجد غير هذا 
العالم كثيرون في مجاالت الفلسفة واالقتصاد والدين 
واحلضارة واســتفادت من علومهم واكتشافاتهم 
االنسانية جمعاء. إن اسهامات تونس متعددة ومتنوعة 
في مختلــف األزمنة والفترات، حيث كانت بالدنا 
شاهدة على تألق حضارات االمازيغية والقرطاجية 
والعربية اإلسالمية واملتوسطية اإلفريقية، ومنها 
تخرج علماء وفالسفة وقادة ورجال دولة ومفكرون 
أفذاذ، رسخوا صورة تونس كشاهد حي على عمق 
التنويري واإلصالحي لبالدنا على  الفكر  وأصالة 
مر االزمنة والعصور. كما جندد االستعداد للحديث 
بصفة مفصلة أكثر حول إسهامات تونس التاريخية 

في مختلف املراحل األخرى.

حتدث السفير الهاشمي عجيلي عن أبرز ما تشتهر 
بــه تونس وهو إنتاج زيت الزيتون، معددا مميزات 
هذا القطاع وابرز خصوصياته، فقال: عالقة تونس 
بالزيتون عالقة حضاريــة متجذرة تعود إلى آالف 
السنني، حيث ارتبط تاريخنا بهذه الشجرة املباركة التي 
ترمز لألصالة والعطاء، وحتتل بالدنا املرتبة الثالثة عامليا 
في إنتاج زيت الزيتون بأكثر من ١٠٠ مليون شجرة، 
أي ما يزيد على ٨٪ من اإلنتاج العاملي، كما تتصدر 
املرتبة األولى عامليا في مساحات الزيتون البيولوجي.
وتتجلى األهمية االقتصادية للقطاع في مساهمته 
بنسبة ٤٤٪من جملة الصادرات الفالحية، حيث بلغ 
معدل الصادرات السنوية من الزيت خالل السنوات 
األخيرة ٣٥٠ ألف طن، كما يتم تصدير حوالي ٧٠٪ 
من اإلنتاج الوطني. وتوقع السفير أن يتطور االنتاج 
في املستقبل بعد أعلن رئيس اجلمهورية عن برنامج 
لغرس ٢ مليون شجرة زيتون إضافية. ويطلق على 
الزيتون التونسي «الذهب األخضر» وزيت الزيتون 

«الذهب األصفر» كما تترأس تونس منذ سنة ٢٠١٥
املجلس الدولي للزيت. وباإلضافة إلى متور«الدقلة»، 
يعد زيت الزيتون أحد واجهات تونس الزراعية حول 
العالم، وحسب املجلس الدولي لزيت الزيتون فإن زيت 
الزيتون التونسي يعد من أفضل الزيوت في العالم على 
مستوى اجلودة واملذاق. واضاف: كما أثبتت دراسة 
يابانية أن زيت الزيتون التونسي يحتوي على نسبة 
تركيز عالية ملادة «البوليفينول» (وهي جزيئات تنتجها 
النباتات وحتتوي على مضاد قوي لألكسدة) والواقية 
من األمراض السرطانية وأمراض القلب والشرايني، 
تزيد عشرة أضعاف عن نسبتها في الزيوت األخرى، 
وهــو ما بّوأ تونس للحصول على أكبر نصيب من 
اجلوائز العاملية بشــأن جودة الزيت. وختم بقوله: 
يطيب لي املناسبة أن أؤكد استعداد وجاهزية عديد 
املؤسسات التونسية للتعاون مع نظرائها الكويتية 
من أجل تصدير زيت الزيتون التونسي الى الكويت 

التي متثل سوقا واعدة في هذا املجال.


