الجمهورية التونسية
مجلس نواب الشعب

كلمة السيد محمد الناصر ،رئيس مجلس نواب الشعب
في املؤتمرالعالمي الرابع لرؤساء البرملانات
نيويورك 29 ،أوت 2-سبتمبر2015
 السيد صابرشودري ،رئيس اإلتحاد البرملاني الدولي، السيدات والسادة الرؤساء وأعضاء الوفود ، السيدات و ّالسادة الحضور الكرام،
ّإنه ملن دواعي سعادتي واعتزازي أن ّ
أحل بينكم اليوم للمشاركة في املؤتمر العالمي لرؤساء
البرملانات في دورته ّ
الرابعة ،كما يطيب لي بهذه املناسبة أن أحيي جمعكم الكريم وأن أتقـدم بأصدق
عبارات الشكر والتقدير إلى القائمين على تنظيم هذه التظاهرة العاملية املتميزة.
السيد الرئيس،
السيدات ّ
حضرات ّ
والسادة،
ّإن مجلس نواب الشعب بتونس ،الذي مرت على نشأته بضعة أشهر ،يعمل بثبات إلنجاح املاسار
ّ
الفتي وإرساء املؤساسات الدستورية والقيام بدوره التشريعي والرقابي ،ويؤكد انخراطه
الديمقراطي
وماساندته للجهود الرامية لدعم التعاون بين البرملانات في رحاب اإلتحاد البرملاني الدولي من أجل تكريس
قيم الديمقراطية واألمن وتحقيق التنمية املاستدامة لبلوغ عالم أفضل .
الع ْ
ؤمن بالتر ُابط ُ
وفي هذا الصدد نؤكد أننا ُن ْ
والتنمية املاستدامة
ضوي بين الديمقراطية َواألمن
ِ
كثالثية متالزمة ،ذلك أن الوقت حان لتناول هذه املاسألة من منظار آخر انطالقا من اإليمان بأنها
لياست عملية آلية بل إستراتيجية متعددة األبعاد خاصة مع صيغتها الجديدة املبرمج تحقيقها في
غضون سنة .2030
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بيد أنه المناص من االعتراف أيضا بأن تحقيق أهداف التنمية املاستدامة الذي نصبو إليه جميعا،
ّ
يتصدرها اإلرهاب
ويمليه منطق التطور واالرتقاء إلى األفضل يصطدم بتفش ي عديد التهديدات التي
الذي وإن لم يوجد تعريف موحد له فإنه يقترن بنشر أحاسيس الخوف والرعب والفزع وبممارسة
أعمال العنف والتدمير وضرب االقتصاد وزحزحة األنظمة...
السيد الرئيس،
السيدات ّ
حضرات ّ
والسادة،
ّ
إنه ملن الطبيعي أن يكون التصدي ملخاطر اإلرهاب رهين اعتماد منوال تنموي نوعي ،ينطلق من
تحليل األسباب العميقة التي تغذيه على غرار االحتقان واناسداد اآلفاق أمام الشباب والتهميش
واكتاساح الجهل واليأس ،ليصل إلى املعالجة الدقيقة بتغيير املناهج التعليمة ومضاعفة العناية
بالطفولة والشباب واملرأة وتكريس املاساواة بين الجناسين وتحاسين جودة الحياة وتوفير مواطن الشغل
للعاطلين عن العمل بما يحقق التنمية املاستدامة ويكرس الاسلم االجتماعي في كنف الديمقراطية.
وفي هذا الاسياق ال يفوتنا القول بأن تونس لياست بمعزل عن هذه التهديدات اإلرهابية التي ألقت
بظاللها على بالدنا في بعض األحداث األليمة التي ّ
جدت وذهب ضحيتها لألسف الشديد عدد من زوارنا
ّ
األعزاء وضيوفنا املبجلين وهي فرصة للتوجه بعبارات التضامن مع عائالتهم  ،كما خلفت وراءها عددا
من الضحايا التوناسيين من جنود وأمنيين ومدنيين .
إن استهداف اإلرهاب لتونس مؤخرا ال يمكن اختزاله في استهداف امن التوناسيين واقتصادهم بل هو
استهداف للقيم اإلناسانية واملبادئ الكونية التي نتقاسمها جميعا هنا وضرب للماسار الديمقراطي الذي
قطعنا شوطا مهما منه بكل نجاح.
وبهذه املناسبة ّ
أنوه بما تبذله األمم املتحدة في مجاالت كثيرة وادعوها إلى إدراج مقاومة اإلرهاب
ضمن برامجها بمعالجة أسباب هذه الظاهرة بالتركيز أكثر على دفع التنمية والعدالة االجتماعية
ومحاربة أسباب الفقر والبطالة في الدول التي تعرف تهديدات إرهابية.
السيد الرئيس،
السيدات ّ
حضرات ّ
والسادة،
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لقد اعتمدت تونس مقاربة شمولية ملكافحة اإلرهاب ال تتوقف عند الحل األمني والعاسكري و
التراتيب الحمائية فحاسب بل ت ّ
حتم إيجاد حلول أنجع تكون الديمقراطية والتنمية والعدالة االجتماعية
محورها الرئيس ي بما يبعث على الطمأنينة ّ
بأن محاوالت الجماعات اإلرهابية لزعزعة االستقرار في
تونس ال ماستقبل لها ّ
ألنها جماعات منعزلة لياست لها حاضنة شعبية .
السيد الرئيس،
السيدات ّ
حضرات ّ
والسادة،
إننا إذ ّ
نثمن التعاون القائم بين اإلتحاد البرملاني الدولي ومنظمة األمم املتحدة لتحقيق التفاعل
األمثل بين البرملانات والحكومات من أجل تكريس قيم الديمقراطية وتحقيق األمن والتنمية املاستدامة،
فإننا واثقون أنهما لن يدخرا جهدا في معاضدة جهودنا وإيصال رسائل األمل والتفاؤل التي نبثها من
خالل هذا املنبر إلى كل الدول الشقيقة والصديقة وإلى كل الشركاء لياساندونا في تجاوز التحديات
املصيرية التي نواجهها خاصة وأننا حديثي العهد بظاهرة اإلرهاب م ّما يجعلنا ندعو إلى تكثيف التعاون
املشترك من خالل تمكيننا من الدعم اللوجاستي وتبادل الخبرات والتناسيق للتصدي لهذه الظاهرة
وتطويق مظاهر العنف والتطرف إضافة إلى دعم التعاون االقتصادي واملالي لفائدة ديمقراطيتنا
الناشئة.
السيد الرئيس،
السيدات ّ
حضرات ّ
والسادة،
إننا إذ ن ّ
عبر عن سعادتنا بالتواجد بينكم اليوم فإننا نأمل أن يمثل هذا املؤتمر خطوة أخرى نحو
تعزيز دور املجموعة البرملانية الدولية لتحقيق األمن واالزدهار والاسلم في العالم وإننا لن نفوت الفرصة
لدعوة املجتمع الدولي من أعلى هذا املنبر إليجاد حل عادل ودائم لقضية الشعب الفلاسطيني الشقيق
الذي طالت معاناته.
وفي الختام ّ
أجدد التحية لكم وأرجو ألشغالكم التوفيق والنجاح.
وشكرا على حسن اإلصغاء.
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