
 
 
 

 
 

 

 لغرفة التجارة األمريكية" جرينفيلد"بعثة 
 العربية الوطنية تختتم جولتها في تونس

 

 ،في إشارة للتصنيع والبنية التحتية األساسية والسياحة واإلستثمار

 تونس"رئيس الوزراء وفريق القيادة يبعثون برسالة مؤداها أن 
 "الجديدة جادة في مسعاها إلعادة البناء

 

 مليار دوالر 1.24إلى  5102لتونس ستتضاعف بحلول عام الصادرات األمريكية 

 
وخالل النصف الثاني من البعثة، .  للتجارة واإلستثمار في ليبيا وتونس" جرينفيلد"إختتمت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية بعثة 

ء، ووزراء الصناعة والتجارة، واإلستثمار، التي خصصت خمسة أيام من اإلجتماعات في تونس، إلتقى أعضاء البعثة مع رئيس الوزرا
والسياحة، وحاكم محافظة صفاقس، ورئيس هيئة تنمية الصناعات 

كما .  شركة من الشركات التونسية 033التونسية، وممثلي أكثر من 
شارك أعضاء البعثة أيضًا في عدد من اللقاءات مع روبرت 

طاقة والبيئة، هورماتس، وكيل وزارة الخارجية للنمو اإلقتصادي وال
 .وغوردان غراي، سفير الواليات المتحدة لدى تونس

 
وصرح ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية 

تونس فرشت البساط األحمر لوفدنا، مما يبعث برسالة "العربية، بأن 
قوية مؤداها أن تونس الجديدة جادة في مساعيها من أجل الشراكة 

يبدو أن كل عضو من أعضاء وفدنا خرج : "وقال حمود"  .التجارية
 ."من تونس ولديه أعمال تجارية جديدة وشركاء تجاريون جدد

 
شركة أمريكية من عشر  30واستفاد الوفد رفيع المستوى الذي يمثل 



 
 
 

 
 

 

ة األمريكية العربية الوطنية أول وفد وجلبت بعثة غرفة التجار .  واليات مختلفة من خبرة السفيرين األمريكين في ليبيا وتونس على التوالي
من رجال األعمال األمريكيين إلى ليبيا عندما كان جي كريستوفر سيتفينز سفيرًا للواليات المتحدة في ليبيا، ومن المرجح أن هذا الوفد 

ى اإلنتهاء بعد ثالث سيكون آخر وفد يزور السفير غوردون غراي الثالث الذي توشك مهمته كسفير للواليات المتحدة لدى تونس عل
 .ويتمتع كال السفيرين بسمعة طيبة بين الليبيين والتونسيين على التوالي.  سنوات من العمل هناك

 
حمادي الجبالي، رئيس وزراء تونس، الذي تحدث عن الفرص  هوقد بدأت بعثة التجارة واإلستثمار في تونس لقاءاتها باجتماع مع معالي

وقال معالي رئيس الوزراء أن .  ل الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتالمتاحة في قطاعات واعدة مث
هذه الزيارة بعثت برسالة إيجابية إلى الشعب التونسي مؤداها أن الحكومة األمريكية والشركات األمريكية حريصة جدًا على العمل مع 

 (.على هذا الرابطكلمة رئيس الوزراء نرجو الضغط لإلطالع على المزيد من .  )جمهورية تونس
 

ال تتمتع تونس باحتياطيات النفط والغاز الموجودة لدى جارتيها في الشرق والغرب، أي ليبيا والجزائر على التوالي، لكن تونس تعوض 
ويفسر هذا .  ارد الطبيعية بما تتمتع به من أفضل السكان المتعلمين والمثقفين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياالعجز في المو 

التميز الدولي، إلى جانب حقيقة أن تونس نظام جمهوري دستوري منذ خمسة عقود، إلى حد كبير سر قدرة تونس على إدارة عملية 
 .الديمقراطية بصورة أفضل من جيرانها في شمال إفريقيا، أي ليبيا ومصر اإلنتقال في مرحلة ما بعدالثورة نحو

 
وتعتبر التجارة بمثابة شريان الحياة لتونس منذ زمن قرطاج، على 
.  الساحل الشمالي للبالد، ولن تتغير هذه الحقيقة في المستقبل القريب
ى فلسنوات طويلة كان إجمالي الناتج القومي بالنسبة للفرد يسجل أعل

معدل له في إفريقيا والشرق األوسط، ووضع المنتدى اإلقتصادي 
العالمي تونس في مصاف أكثر النظم اإلقتصادية تنافسٌا في إفريقيا 

وحسب إحصائيات السفارة األمريكية في تونس .  على مدار السنين
يعتبر المستثمرون تونس بلدًا جذابًا لإلستثمار بفضل األيدي العاملة 

المنخفضة نسبيًا والمدربة تدريبًا عاليًا، باإلضافة إلى قدرة ذات التكلفة 
. تونس على الوصول إلى أسواق اإلتحاد األوروبي واألسواق اإلفريقية

وباإلضافة إلى ذلك جذبت الحوافز التي قدمتها الحكومة لإلستثمار الكثير من المستثمرين األمريكيين إلى القطاعات التي تعتمد على 
 .راكز اإلتصال، واألليكترونيات، واإلقتصاد الزراعي، والطيران والفضاء، وقطع غيار السيارات، وصناعة النسيجالتصدير مثل م

http://www.nusacc.org/pressreleases/12GTIM-PR3finalAR.pdf


 
 
 

 
 

 

 
وفي إجتماع مع أعضاء وفد غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية تحدث معالي الوزير محمد األمين شخاري، وزير الصناعة والتجارة 

ونّوه باإلستثمار في .  ناجم والمنسوجات والطاقة، وكلها قطاعات تقع تحت نطاق مسؤولية وزارتهفي تونس، عن قطاعات التصنيع والم
في المائة فقط من السوق  0.01تونس، وذكر أنه بالنسبة للشركات المحلية المشاركة مع الشركات األمريكية فإن صادراتها بنسبة 

كما نّوه معالي الوزير التونسي ببالده باعتبارها .  ألي شركة تونسية األمريكية سوف يعتبر مبيعات ضخمة من حيث حجمها بالنسبة
 .ملتقى للتعاون التجاري في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في ليبيا

 
وكان موضوع القدرة على فتح الطريق إلى السوق الليبية بالتعاون مع شركاء تونسيين هو الموضوع المتكرر خالل زيارة وفد غرفة 

وقد ارتبطت ليبيا وتونس دائمًا بعالقات دبلوماسية قوية تاريخيًا، نظرًا ألن كثيرًا من األسر .  ريكية العربية الوطنية في تونسالتجارة األم
وكان ذلك واضحًا خالل الثورة الليبية، عندما نزح مئات اآلالف من الالجئين الليبيين .  من البلدين يعيشون على جانبي الحدود بينهما

 .اشوا مع األسر التونسية التي لم يلتقوا فيها من قبلإلى تونس وع
 

ويتفق الجميع على أن صفاقس تعتبر أفضل مدينة تونسية للولوج إلى 
وقد تأسس . ميل من طرابلس 053ليبيا، حيث تبعد بمسافة حوالي 

، وظل منذ ذلك الحين مركزًا تجاريُا 948ميناء صفاقس في عام 
ضل وأنجح رجال األعمال وسيدات بحريًا، ويحظى بسمعة إنجاب أف

كما تحتل صفاقس المرتبة األولى في اإلنتاج .  األعمال في البالد
الزراعي في البالد، وتعتبر كلية الهندسة بها مع كلية الهندسة في 
مصر من أفضل الكليات في العالم العربي، وبها أيضًا أفضل جامعة 

 .في شمال إفريقيا
 

اقس وغرفة التجارة التونسية ورحبت غرفة تجارة وصناعة صف
ترحيبًا حارًا بوفد غرفة التجارة األمريكية ( فرع صفاقس)األمريكية 

فباإلضافة إلى تنظيم إيجاز تنفيذي وتبادل الهدايا إستضافت غرفتا التجارة التونسيتان لقاءات مباشرة لرجال األعمال .  العربية الوطنية
 .عشاء فاخر أقامه أحد رجال األعمال التونسيين في منزله شركة محلية، تالها 033مع أكثر من ممثلي 

 



 
 
 

 
 

 

محافظة صفاقس، ترحيبًا حارُا بوفد غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية في مكتبه، والذي يعتبر  واليورحب معالي فتحي دربالي، 
يد في إقتصاد تونس، عن مشروع تبرورة، وشرح في كلمته، التي تناول فيها دور صفاقس الفر .  سنة 35أول وفد يزور صفاقس خالل 

ويشمل هذا المشروع، .  وهو مشروع طموح للتنمية يهدف إلى إحياء منطقة صفاقس وتحسين نوعية الحياة فيها من خالل إحياء البيئة
ئ البحر، مليون يورو عمليات إستعادة شاط 30الذي يحمل إسم المستوطنة الرومانية القديمة التي سبقت صفاقس، والذي يتكلف 

 .ويعمل على إيجاد فرص اإلستخدام المختلط، بما في ذلك برامج اإلسكان
 

ألف ليبي يأتون  533وفي صفاقس علم أعضاء الوفد أن أكثر من 
وذكر ماثيو .  إلى هذه المدينة كل عام من أجل العالج الطبي

شاركار، عضو الوفد ورئيس شركة هارموني للحلول الطبية ومقرها 
ظلت دائمًا دولة يعتمد عليها من أجل "سي، أن تونس محافظة تني

السياحة الطبية، وهذا يمثل سوقًا للمعدات واألجهزة الطبية، والسيما 
وباإلضافة إلى ذلك توجد فرص إلدخال وسائل .  في القطاع الخاص

تكنولوجية جديدة وناشئة، وهذا إما أنه غير موجود أصاًل أو نادر في 
 ."المنطقة

 
يو شاركار عضوًا مخضرمًا في بعثات التجارة واإلستثمار ويعتبر ماث

وفي رأيه جاءت . التي تنظمها غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية
فبينما تتحول تونس إلى عهد .  في الوقت المناسب"بعثة جرينفيلد 

ففي قطاع الرعاية الصحية، على سبيل .  جديد هناك فرص كثيرة
 ."ديها قاعدة قوية من المواهب لدعم إحتياجاتهاالمثال، يبدو أن تونس ل

 
وكان موضوع توفر المهارات التي تتمتع بالكفاءة والناطقة بعدة لغات في تونس من الموضوعات األخرى التي تمخضت عنها زيارة 

ء القدرات خالل عملية التحول فعلى ضوء العالقات الوطيدة التي تربط بين تونس وليبيا تكون تونس مؤهلة لمساعدة ليبيا في بنا.  الوفد
 .التدريجي في ليبيا نحو الديمقراطية

 



 
 
 

 
 

 

وتعتبر السياحة من القطاعات التي تتأثر بتوفر الكفاءات المدربة في 
السياحة، وهى النقطة التي أوضحها معالي الوزير إلياس فخفخ، وزير 

وأكد .  السياحة في تونس، ألعضاء الوفد خالل لقاء مطول في تونس
ر أن وزارته تستعين بالتقنيين الشباب الذين يمكنهم أن يسخروا الوزي

التكنولوجيا لكي تكون عاماًل مساعدًا على التنمية ولكي تخدم مبادرات 
في  33وأبلغ أعضاء الوفد أن السياحة تّدر .  السياحة في تونس

المائة من إجمالي الناتج القومي في تونس، وأن نصيبها من القوة 
 .في المائة 35بنحو  العاملة يقّدر

 
وذكر وزير السياحة أن وزارته تخطط لزيادة عدد األمريكيين الذين 
.  يزورون تونس، وذلك في إطار اإلستراتيجية العالمية الخمسية لوزارته
 03ففي الوقت الحالي ال يزيد عدد السياح األمريكيين في تونس عن 

ى الزوار من الدول ألف سائح سنويًا، وهو عدد ضئيل جدًا بالمقارنة إل
في  93ماليين سائح، وهو ما يمثل  9األوروبية، وعددهم حوالي 
وأعرب عن إعتقاده بأن إتفاقية السماء .  المائة من عدد زوار تونس

المفتوحة مع الواليات المتحدة قد يكون لها أثر كبير على هذه 
 .ز أكبر للمستثمرين األمريكيين في صناعة السياحةاألعداد، باإلضافة إلى قانون اإلستثمار المعّدل الذي يقّدم حواف

 
ونظمت المنتدى األول، .  وشارك أعضاء وفد غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية في منتديين إقتصاديين خالل زيارتهم إلى تونس

وتناول هذا المؤتمر والمعرض .  الصناعات الوسيطة في تونس، غرفة تجارة تونس بالتعاون مع وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي
 .التجاري وضع تونس اإلستراتيجي على ساحل البحر األبيض المتوسط كوجهة للتصنيع، والسيما الصناعات الخفيفة

 
مع وزارة اإلستثمار  وكالة النهوض باإلستثمار الخارجيوالذي نظمته " لإلستثمار منتدى تونس"بينما ركز المنتدى الثاني، تحت عنوان 

وكان من بين المتحدثين في هذه المناسبة روبرت هورماتس، وكيل .  تعاون الدولي، على أهمية اإلستثمار األجنبي المباشر في تونسوال
 .وزارة الخارجية األمريكية، وديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية

 



 
 
 

 
 

 

قتبس ديفيد حمود في كلمته  ماقال يذهب إلى الدول حيث تستطيع النساء "ه كولين باول، وزير الخارجية األسبق، عن أن رأس المال وا 
 .وقال ديفيد حمود أن تونس واحدة من هذه البلدان."  العمل، وحيث يقرأ األطفال، ويحلم رواد المشروعات الناشئة 

 
ومضى حمود يقول إن الشركات األمريكية، على عكس 

لكنه ."  لن تغرق تونس بالمال"الشركات الصينية، 
يمكننا أن نقدم لكم شيئًا أكثر قيمة على : "أضاف قائالً 

عملة "فإذا كان أحد وجهي . المعرفة: المدى الطويل
هو نقل التكنولوجيا، فإن الوجه اآلخر لهذه " اإلستثمار

وفي رأيي فإن الخبرة األمريكية .  العملة هو نقل المعرفة
ل إستثمار يا واإلنتاجية تمثل أفضباإلضافة إلى التكنولوج
 .يمكن أن يشتريه المال

 
وتحدث معالي رياض باطيب، وزير اإلستمثار والتعاون 
الدولي، عن بعض الخطوات التي تتخذها تونس من 
أجل جذب المستثمرين األجانب، بما في ذلك تعديل 

ة الصناعية زادت بنسبة عشرة أضعاف عن السنة الماضية، وأنه وذكر أن اإلنتاجي.  قوانين اإلستثمار في البالد، وتنويع إقتصاد تونس
 .في المائة في العام التالي 35يتوقع أن يزيد اإلستثمار الخاص في تونس إلى 

 
."  بوابة إفريقيا ومركزًا إقليميًا للتعليم العالي"وأن تونس تعتبر بمثابة ." إن نسيج تونس الصناعي صحي ومتطور: "وقال الوزير باطيب

 ."إن الحقيقة األساسية هى أننا نخلق مناخًا من الثقة للمستثمرين"تتمتع تونس بأكبر المزايا التنافسية ألي دولة في إفريقيا، وقال و 
 

وأن مؤشرات " بدأت تظهر عليه عالمات التحسن"وفي كلمته التي ألقاها على مأدبة الغذاء ذكر الوزير باطيب أن إقتصاد تونس 
وقال إن اإلستثمار األجنبي المباشر في .  اإلرتفاع، وهو األمر الذي يعكس ثقة المستثمرين األجانب في تونساإلستثمار آخذة في 

شركة منها تعمل  30شركة جديدة قد أنشئت،  20، وأن 0330في المائة خالل الشهور الخمسة األولى من عام  43تونس زاد بنسبة 
توضح فرص اإلستثمار في تونس، وأنه يخطط إلنشاء نقطة " خريطة"د العدة لوضع كما أشار إلى أن وزارته تع.  في مجال التصنيع

 .إتصال واحدة لكي تعمل بمثابة مركز جامع للمعلومات الخاصة باإلستثمار في تونس



 
 
 

 
 

 

 
وتتالءم التقديرات المتفائلة لوزير اإلستثمار مع دراسة جديدة 

ي تتنبأ بأن أجرتها غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية الت
تونس سوف تواجه تحديات على المدى القصير، يلي ذلك فترة 

ومن المتوقع أن يرتفع .  نمو إقتصادي جيدة على المدى الطويل
إجمالي الناتج القومي الحقيقي، والذي ظل ثابتًا في مكانه في عام 

ومن المتوقع .  0335في المائة بحلول عام  4.8، إلى 0333
ادرات السلع األمريكية، التي بلغت حالي أيضًا أن يزيد حجم ص

مليون دوالر في العام الماضي، بنسبة الضعف، أي إلى  533
وذكرت وكالة النهوض .  0335مليار دوالر في عام  1.24

باإلستثمار الخارجي في تونس منذ فترة قريبة أن اإلستثمار 
في المائة في الشهور األولى من  05الخارجي المباشر زاد بنسبة 

 .، وذلك حسب تقديرات وزارة السياحة0330في المائة في عام  03، وأن من المتوقع أن يزيد عدد زوار تونس بنسبة 0330ام ع
 

وكان تركيز تونس على السياحة واضحًا للسيد ديفيد ميورهيد، عضو الوفد ومدير مشروع مورجانتي، وهى شركة إنشاءات مقرها 
عثة التجارة واإلستثمار الناجحة جدًا كّونت شركة مورجانتي فريقًا في تونس لبحث الظروف أنه بفضل ب"وذكر .  محافظة كونيتيكت

التجارية كنقطة بداية لبناء جسر مع شمال إفريقيا التي أصبحت تطلق وزارة السياحة التونسية عليها إسم جنوبي البحر األبيض 
 ."ه كرأس جسر لكل من ليبيا والجزائرالمتوسط، حيث تخطط الشركة لفتح مكتب جديد في تونس لكي تستخدم

 
ويعتبر مثل هذا اإللتزام من جانب القطاع الخاص األمريكي محل ترحيب من جانب الحكومة األمريكية التي تدعم إنتقال تونس نحو 

إلى دعم قوي للبرامج مليون دوالر، باإلضافة  333وتدعم إدارة أوباما التعاون اإلقتصادي مع تونس، بدءًا بتعهدها بضخ .  الديمقراطية
 :التالية

 
  لدعم إستثمار القطاع الخاص في منطقة ( أوبك)مليار دوالر من مؤسسة اإلستثمار الخاص لما وراء البحار  0تخصيص

 .الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك تونس



 
 
 

 
 

 

 القطاع الخاص، والسيما بالنسبة  إنشاء صندوق لتمويل مشروعات األعمال التجارية التونسية لتقديم المساعدات لدعم نمو
 .للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم

  تقديم ضمانات إئتمانية لتمكين تونس من اإلقتراض من أسواق رأس المال الدولية بأسعار فائدة منخفضة، مما يؤدي إلى
 .تخفيض كلفة تمويل جدول أعمال برنامج اإلصالح في تونس

 
ومن أكثر الخدمات التي ستكون .  مريكية إلى جذب األعمال التجارية في البضائع والخدماتوتهدف الحوافز التي تقدمها الحكومة األ

 .الشركات األمريكية في حاجة إليها المشورة القانونية
 

وأكدت كاثي بيلي، عضو الوفد والمدير المشارك في 
مؤسسة بيلي للمحاماة في واشنطن العاصمة، على 

إن بيئة : "وتقول.  تونس أهمية القيام بزيارة ميدانية إلى
األعمال التجارية في تونس ماتزال غير معروفة جيدًا 

أفضل طريقة على "وأن " بالنسبة لمعظم األمريكيين
.  اإلطالق لكي يتعلم المرء عن بلد ما هو الذهاب إليها

وقد منحتني بعثة غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية 
ومن ثّم كانت هذه التجربة تجربة .  ليين، وتكوين فهم أفضل للبيئة القانونية لألعمال التجارية في تونسالفرصة لإللتقاء بالمحامين المح

 ."قيمة جدًا بالنسبة لي
 

خالل زيارتي أصبح من : "وقال. واتفق ويليام لوت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تريبيل لإلنشاءات ومقرها لويزيانا، مع هذا الرأي
بة لي أن تونس لديها طبقة كبيرة جدا من السكان المتعلمين، وموقعها الجغرافي يجعل منها جسرًا ممتازًا لزيادة التجارة مع الواضح بالنس

فريقيا وأن تصبح بمثابة بوابة لتكوين وفتح أسواق جديدة بعدما تجولت في مدينة تونس العاصمة يستطيع : "وأضاف قائالً ."  أوروبا وا 
وسررت جدًا  بإقامتي في تونس، وأخطط لمتابعة مناقشاتي والفرص المتاحة أمام .  ثيرًا من مشروعات البناءالمرء أن يرى بنفسه ك

 ."شركتي في تونس
 



 
 
 

 
 

 

 ودعمًا للصادرات واإلستثمارات األمريكية، وبالشراكة مع غرفة التجارة التونسية األمريكية واإلتحاد التونسي للتجارة والصناعة والحرف
رفة التجارة األمريكية العربية الوطنية والمؤسسات المشاركة معها في توفير فرص التواصل مع قيادات الحكومة ورجال اليدوية ساعدت غ

 .األعمال في كال البلدين
 

ونحن ممتنون كذلك للدعم الذي .  سهلت فرص التعرف على صناع القرار األساسيين في ليبيا وتونس"وذكر ديفيد ميورهيد أن البعثة 
لسفارات األمريكية وغرف التجارة المحلية من أجل المساعدة في اإلتصال بمجتمع رجال األعمال والوزرات وكثير منها يوجد بها كرسته ا

 ."قيادات جديدة في هذه المرحلة اإلنتقالية في كل من ليبيا وتونس
 

: ا محافظة ميريالند، عن هذا الرأي بقولهبينما عبر نادر رمضان، عضو الوفد ومستشار شؤون السوق لشركة يونايتد تريدينج ومقره
جزيل الشكر لفريق غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية الذي يتسم بالكفاءة والمهنية على توفير جسر ال مثيل له لتنمية األعمال "

 ."التجارية من أجل توفير الفرص التجارية وجعلها في متناول اليد وقابلة للتحقيق
 

في ليبيا إنتهز أعضاء الوفود الفرصة  وكما كان الحال
وزاروا المسرح .  السانحة لتكوين فهم أفضل لتاريخ تونس

، 009الروماني في مدينة الجم الذي بنى في حوالي عام 
واستخدم في سباقات العربات التي تجرها الخيول والمباريات 

ألف  05ويتسع المسرح لحوالي .  بين المحاربين الرومان
المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد مسرح  مشاهد، ويحتل

 .مشاهداً  45فالفيان في روما الذي يتسع لحوالي 
 

وزار أعضاء الوفود أيضْا قرطاج التي شيدت كمستعمرة 
وأصبحت هذه المدينة .  فينيقية في األلف األول قبل الميالد

التاريخية في أوج مجدها قوة كبري في البحر األبيض 
ًا لروما القديمة، وبصفة خاصة تحت المتوسط تمثل تهديد

وبعد الحرب البيونية .  قيادة هانيبال الذي مازالت حملته على روما عبر جبال األلب من أعظم مظاهر اإلعجاز العسكري في التاريخ
 .قبل الميالد 342الثالثة دمر الرومان المدينة في عام 



 
 
 

 
 

 

 
وكيل وزارة الخارجية األمريكية، والسفير غوردون غراي، إلى المقبرة  وباإلضافة إلى ذلك إصطحب أعضاء الوفود روبرت هورماتس،

األمريكية في شمال إفريقيا والنصب التذكاري هناك، حيث وضع أكليل من الزهور على الرجال والنساء الذين ضحوا بحياتهم من أجل 
.  وات المسلحة من الرجال والنساء في هذه المقبرةآالف فرد من أفراد الق 0وقد ُدفن حوالي .  الوطن خالل الحرب العالمية الثانية
 .أمريكي ُفقدوا في مسرح العمليات من الذين لم ُيعثر عليهم 0304لتخليد ذكرى " حائط المفقودين"ويشتمل النصب التذكاري أيضْا على 

 
الرئيس باراك أوباما، رئيس الواليات وكما قال .  وعلى ضوء هذه الخلفية التاريخية يتخذ عمق شراكة أمريكا الطويلة بعدًا إضافياً 

إن الواليات المتحدة تؤكد إلتزامها من جديد نحو الشعب التونسي وهو يتحرك نحو المستقبل الديمقراطي الذي يوفر الكرامة "المتحدة، 
 ."والعدالة وحرية التعبير وفرصة إقتصادية أعظم للجميع


