الرسمي لمحاضرات التمرين للسنة القضائية 2015/2014
االفتتاح ّ
قصر العدالة تونس  16جانفي 2015

كلمة السيد العميد األستاذ محمد الفاضل محفوظ
بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على اشرف المرسلين
ضيوفنــا الكـــرام،
زميالتي زمالئي،

ثبٍّ ٟاٌقبص ٚثبٍُ وبفخ أػؼبء ِغٌٍ اٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ اٌّؾبِٓ١
ثزٚ ٌٔٛوبفخ هؤٍبء اٌفوٚع اٌغ٠ٛٙخ ٠شوّفٕ ٟأْ أهؽت ثىُ عّ١ؼب فٟ
ؽفً االفززبػ اٌوٌٍّ ٟؼّبكح اٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ ٌٍّؾبِ ٓ١اٌّقظّض
ٌّؾبػواد فزُ اٌزّوٌٍَٕ ٓ٠خ اٌمؼبئ١خ ٚ، 2015-2014اٌنٍ٠ ٞزئُ ٘نٖ
إٌَخ ثج ٛٙلظو اٌؼلاٌخ ِؾبفظخ ِٕب ػٍ ٝرمبٌ١ل ِٕٙزٕب اٌؼو٠مخ ٚاٌنٞ
ٍ١شفغ ثلٚهح رى١ٕ٠ٛخ رٕطٍك فؼبٌ١برٙب غلا ثزٕظ ِٓ ُ١اٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ
ٌٍّؾبِٚ ٓ١ثبٌزؼبِ ْٚغ ِغٌٍ إٌمبثبد اٌفؤَ١خ ٚاٌزٍ ٟزىْٛ
ِقظّظخ ألفالل١بد ِٕٙخ اٌّؾبِبح.
اٌّؾبِبح ف ٟرِٕٙ ٟ٘ ٌٔٛخ ِٕبػٍخ أطٍٙب صبثذ ف ٟاألهع ٚفوػٙب
شبِـ ف ٟاٌَّبءٔٚ ،بػٍذ ِٕن ػمٛك ػل االٍزؼّبه ٚػل االٍزجلاك
ٚوبٔذ ِٓ اٌم ٜٛاٌطالئؼ١خ ف ٟاٌضٛهح،
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صٛهح اٌؾو٠خ ٚاٌىواِخ ٍٚبّ٘ذ ثمَؾ وج١و ف ٟاالٔزمبي اٌلّ٠مواؽِٓ ٟ
فالي اٌ١ٙئبد اٌّزؼبلجخ ِضً اٌ١ٙئخ اٌؼٍ١ب ٌزؾم١ك أ٘لاف اٌضٛهح ٚاٌ١ٙئخ
اٌؼٍ١ب اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ١٘ٚئخ اٌؾم١مخ ٚاٌىواِخ ٍٚبّ٘ذ ثظٛهح
ِجبشوح ف ٟاٌؾٛاه اٌٛؽٕ ٟاٌن ِٓ ٞفالٌٗ أِىٓ اٌزٛافك ػٍ ٝكٍزٛه
ٔفقو ثٗ عّ١ؼب ٚػٍ ٝآٌ١بد ئٔٙبء اٌّوؽٍخ االٔزمبٌ١خ ٚرؾل٠ل
االٍزؾمبلبد االٔزقبث١خ اٌز ٟأصّود إٌزبئظ اٌز٠ ٟؼٍّٙب اٌقبص ٚاٌؼبَ
ٚاٌز ٟرؼجّو ػٓ ئهاكح اٌشؼت ِٓ فالي طٕلٚق شفبف،أعّؼذ
إٌّظّبد اٌٛؽٕ١خ ٚاٌل١ٌٚخ اٌّالؽظخ ٌالٔزقبثبد ػٍٔ ٝيا٘زٙب
ٚشفبف١زٙب.
ضيوفنــا الكـــرام،
زميالتي زمالئي،

أزُ اٌِ َٛ١ب ىٌزُ ف ٟلٍت اٌؾلس ٚرٛاوج ْٛؽواوب ٍ١بٍ١ب ثز ٌٔٛأفؼٝ
ئٌ ٝرؾم١ك شوؽ ِٓ شوٚؽ اٌلّ٠مواؽ١خ  ٛ٘ٚاالٔزمبي اٌٌٍٍٍََّ ٟطخ
ٚاإلّ٠بْ ثؼوٚهح اٌزلاٚي ػٍٙ١ب ِٓ فالي االٔزقبثبد.
ٌٚمل رٛطٍٕب ئٌ٘ ٝنٖ إٌزبئظ ثفؼً ؽجمخ ٍ١بٍ١خ ٔبػغخ ٚثفؼً ِغزّغ
ِلٔ ٟلٚ ٞٛاٌّزّضً فبطخ فِ ٟب أطجؼ  َّٝ٠ثبٌوثبػ ٟاٌواػٟ
ٌٍؾٛاه ،ُ٘ٚ
اٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ ٌٍّؾبِ ٓ١ثزٚ ٌٔٛاالرؾبك اٌؼبَ اٌزٌٍ َٟٔٛشغً ٚاٌواثطخ
اٌز١َٔٛخ ٌٍلفبع ػٓ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاالرؾبك اٌزٌٍ َٟٔٛظٕبػخ ٚاٌزغبهح
ٚاٌظٕبػبد اٌزمٍ١ل٠خٚ ،اٌنٔ ٓ٠ؾ ُٙ١١ػٍٚ ٝلٛف ُٙئٌ ٝعبٔت وٍّخ اٌؾك
ٚاٌ ٝعبٔت اٌشؼت اٌزٚ َٟٔٛاٌ ٝعبٔت اٌلّ٠مواؽ١خ ٚؽمٛق اإلَٔبْ.
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ٚال َ٠ؼٕ ٟف٘ ٟنا اإلؽبه ئال أْ أرٛعٗ ثبٌشىو ئٌ ٝوبفّخ اٌّإٍَّبد اٌزٟ
ٍبّ٘ذ ف ٟػٍّ١خ االٔزمبي اٌلّ٠مواؽٚ ٟاٌزٔ ٌُ ٟىٓ ثل٠ال ٌٙب ثً ِز ّّّٓ١
ٌٙب ِٚوافمٌ ٓ١ؼٍّ١خ أزمبي ٍٍّ.ٌٍٍ ٟ
ضيوفنــا الكـــرام،
زميالتي زمالئي،

٘نا اٌغٙل ٘ٚنٖ اٌّضبثوح ٚاإلّ٠بْ ثّجبكب اٌلّ٠مواؽ١خ ٚؽمٛق اإلَٔبْ
ٚثبالٍزؾمبلبد اٌضٛه٠خ عؼٍذ اٌشؼت اٌز َٟٔٛأ ٚػٍ ٝاأللً عيء وج١و
ِٕٗ ٠ؼفِ ٟظلال١خ اوجو ثزٍه إٌّظّبد ٠ٚؼزجو٘ب ػّ١وا ٌٗ ِزؾلصب
٠ىبك ٠ى ْٛهٍّ١ب ٌٗ.
وّب ال َ٠ؼٕ ٟئال أْ أرٛعٗ ثبٌشىو ئٌ ٝىِ١الرٚ ٟىِالئ ِٓ ٟأػؼبء
اٌ١ٙبوً أ ِٓ ٚفبهعٙب اٌنٍ ٓ٠بٔلٚا اٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ ٌٍّؾبِٚ ٓ١اٌنٓ٠
ٚلفٛا ٚلفخ اٌوعً اٌٛاؽل ِغ ٘١بوٍ ِٓ ُٙأعً ِؾبِبح ِٕبػٍخ رم ّلِ١خ
ِٚزطٍؼخ ٔؾ ٛرط٠ٛو اٌجالك اٌز١َٔٛخ ٚرط٠ٛو ِشٙل٘ب اٌَ١بٍ.ٟ
٘نا اٌؾوان ٘ٚنا إٌشبؽ أك ٜثظٛهح رىبك رى ْٛآٌ١خ ئٌ ٝه ّك االػزجبه
ٌٍّؾبِبح اٌز١َٔٛخ ٚهك االػزجبه ٚاؽزواَ اٌّؾبِبح اٌز١َٔٛخ رغَُّ أف١وا
ِٓ فالي اٌٍٛبَ األوجو ٌٍغّٛٙه٠خ اٌن ٞإٍٔلٖ اٌَ١ل هئ ٌ١اٌغّٛٙه٠خ
ٌؼّ١ل اٌّؾبِ ٓ١اٌز ٛ٘ٚ ّٓ١١َٔٛرز٠ٛظ ٠زغبٚى شقظٗ ثً ٘ ٛرز٠ٛظ
ٌٕؼبالد ِٛٚالف ٍبثمخ  ٛ٘ٚرز٠ٛظ ٌ١ٙئبد ِزؼبلجخ ٚرواوّبد ٛ٘ٚ
رز٠ٛظ ٌٍّؾبِبح اٌزٔ ٟو٠ل٘ب اٌز ٟوبٔذ ٚالىاٌذ ٍٚزظً ِلافؼخ ػٓ
اٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد ِٚؼٕ١خ ثبٌشأْ اٌؼبَ.
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 ٛ٘ٚرز٠ٛظ ٌزغوثخ ِٛٚلف اٌّؾبِبح اٌز١َٔٛخ ٚاٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ ٌٍّؾبِٓ١
ِٓ فالي اٌؾٛاه اٌٛؽٕٚ ٟاٌنٌٛ ٞالٖ ٌؼوفٕب ٍٕ١به٠ ٛ٠شجٗ ِب ٠ؾظً
ف ٟثؼغ كٚي اٌغٛاه.
ضيوفنــا الكـــرام،
زميالتي زمالئي،

٘نا ؽفً َ٠زلػِٕ ٟب أْ َٔزنوو اإلػالْ اٌؼبٌٌّ ٟؾمٛق اإلَٔبْ اٌنٞ
٠وٍ ٟاٌّجبكب اٌوئ١َ١خ ٌٍَّبٚاح أِبَ اٌمبٔٚ ْٛافزواع اٌجواءح ٚونٌه
اٌؾك فِ ٟؾبوّخ ػبكٌخ ٚػٍٕ١خ أِبَ ِؾىّخ َِزمٍخ ٔٚيٙ٠خ ِٕشأح ثؾىُ
اٌمبٔ ْٛئٌ ٝعبٔت عّ١غ اٌؼّبٔبد اٌؼوٚه٠خ ٌٍ ّلفبع ػٓ أ ٞشقض
ِٕٚ ُٙف ٟاٌزّزغ ثبٌؾل األكٔ ِٓ ٝاٌؼّبٔبد ٚأْ ٠ؾبوُ ك ْٚأ ٞرأف١و
غ١و ِجوه.
ٚؽفً وٙنا َ٠زلػِٕ ٟب أْ ٔن ّوو ثبٌؼٙل اٌل ٌٟٚاٌقبص ثبٌؾمٛق اٌّلٔ١خ
ٚاٌَ١بٍ١خ ٚفبطخ اٌفظً  ِٕٗ 14اٌنٕ٠ ٞض أْ ِٓ ؽك وً ِز ُٙأْ
٠لافغ ػٓ ٔفَٗ ثٕفَٗ أ ٚثٛاٍطخ ِؾبَ ِٓ افز١بهٖ أِ ٚؾبَ ٌ٠ؼ.ٌٗ ٓ١
ٚؽفً وٙنا ِٕ٘ ٛبٍجخ أ٠ؼب ٌٍزنو١و ثّب رؾمّك ٌٍّؾبِبح اٌز١َٔٛخ ِٓ
فالي اٌزٕظ١ض ػٍٙ١ب طواؽخ ثبٌفظً  ِٓ 105اٌلٍزٛه ٚاٌن٠ ٞمو
ثظفخ ٔٙبئ١خ أْ اٌّؾبِبح شأٔٙب شأْ اٌمؼبء ٘ ٟشو٠ىخ ف ٟئلبِخ اٌؼلي
ٚئٕٔب ٔؼزمل عبىِ ٓ١ثؼل اٌزنو١و ثٙنٖ اٌّجبكب اٌَبِ١خ أْ رغَّٙ١ب ٍ١ىْٛ
ِٓ فالي ّ
ٍٓ اٌمٛأ ٓ١إٌَّغّخ ِؼٙب ٚاٌزٍ ٟزَزجطٓ ثظٛهح ٔٙبئ١خ
شواوخ اٌّؾبِبح ف ٟئلبِخ اٌؼلي ٚػلَ اػزجبه٘ب ِٕٙخ وىً اٌِّ ٓٙغ
اؽزوإِب ٌىبفخ اٌّ.ٓٙ
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ٚأٚي اِزؾبْ ٌٙنٖ اٌّجبكب ٍ١ى ِٓ ْٛفالي اٌمبٔ ْٛاألٍبٌٍٍّ ٟغٌٍ
األػٌٍٍ ٝمؼبء اٌن٠ ٞغت ئطلاهٖ ف ٟاعً ألظبٖ ٍزخ أشٙو ِٓ ربه٠ـ
االٔزقبثبد ٚلل أمؼِٕٙ ٝب أوضو ِٓ صالصخ أشٙو ٚال أفف١ىُ فش١خ اٌ١ٙئخ
اٌٛؽٕ١خ ٌٍّؾبِِ ِٓ ٓ١ؾبٌٚخ رغبٚى رٍه ا٢عبي ثأ ٞػٕٛاْ وبْ أِٓ ٚ
ِؾبٌٚخ ئلظبء اٌّؾبِ ِٓ ٓ١اٌّغبٌٌ األهثؼخ اٌّيِغ ئٔشبؤ٘ب ٚاٌّزؼٍّمخ
ثّغٌٍ اٌمؼبء اٌؼلٌِ ٚ ٟغٌٍ اٌمؼبء اإلكاهِ ٞغٌٍ اٌمؼبء اٌّبٌٟ
ِٚغٌٍ اٌغٍَخ اٌؼبِخ.
ضيوفنــا الكـــرام،
زميالتي زمالئي،

٘نٖ أهػ١خ عل٠لح ِٚشٙل ٍ١بٍ ٟعل٠ل ٔوع ِٓ ٛفالٌٗ أ٠ؼب أْ رزؾمك
ػّبٔبد اٌ ّلفبع ٚؽك اٌّز ُٙف ٟاالٌزغبء ئٌِ ٝؾبَ ف ٟوبفخ ِواؽً
اٌجؾش ٚاٌززجغ ٚاٌّؾبوّخ ٚمٌه ؽجك ِب ٔض ػٍ ٗ١اٌلٍزٛه ٚاٌن ٞال
رّٕؼٗ ِغٍخ اإلعواءاد اٌغيائ١خ اٌؾبٌ١خ ٌىٓ اػزمبك ٞأٗ ِٓ اٌظٛاة
أْ ٠مغ اإلٍواع ٘ٚنا ؽٍت ِٛعّٗ ئٌ ٝاٌؾىِٛخ اٌمبكِخ ِٚغٌٍ ٔٛاة
اٌشؼت ف ٟئطلاه اٌمبٔ ْٛاٌن٠ ٞفوع ٚعٛة ؽؼٛه اٌّؾبٌِ ٟلٜ
اٌجبؽش االثزلائ ٟثبػزجبهٖ ػّبٔخ ِٓ ػّبٔبد ؽمٛق اإلَٔبْ ٚػّبٔخ
ٌٍّشزجٗ فٚ ٗ١ػّبٔخ رغّٕت اٌزؼن٠ت ٍٛاء وبْ ِبك٠ب أِ ٚؼٕ٠ٛب اٌنٞ
ّ٠ىٓ أْ ٠زؼوّع ٌٗ.
ٌٍّٚؾبِبح اٌز١َٔٛخ اٍزؾمبلبد أفو ٜػوٚهح أٔٙب ػبٔذ اٌ٠ٛالد فٟ
ٍٕٛاد وبٔذ رَٓ اٌمٛأ ٓ١ثؼوثٙب ِّب أك ٜئٌ ٝئػؼبفٙب ِبك٠ب فٟ
ِؾبٌٚخ إلفّبك طٛرٙب ئال أْ رٍه اٌّؾبٚالد ٌٚئٓ ثبءد ثبٌفشً فأٙب
أصود ػٍ ٝاٌٛػغ اٌّبكٌٍّ ٞؾبِبح اٌز١َٔٛخ اٌز ٌُ ٟرزطٛه ف ٟأكائٙب
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ٚثم١ذ ِؾبِبح رمٍ١ل٠خ ف ٟأغٍجٙب ثَجت رٍه اٌؼوالٚ ً١ثَجت هغجخ
ٚاػؾخ رغؼٍٙب روىػ رؾذ طؼٛثبد الزظبك٠خ.
ٚاػزمبكٔب أٔٗ ثفؼً صٛهح اٌؾو٠خ ٚاٌىواِخ ٚثفؼً طجو اٌّؾبِبح
اٌز١َٔٛخ وً ٘نٖ إٌَٛاد ثؼل اٌضٛهح ٚػلَ أَ١بلٙب ف ٟاٌّطٍج١خ اٌؼّ١مخ
ِواػبح ِٕٙب ٌالٔزمبي اٌلّ٠مواؽ ٟفأٗ لل آْ األٚاْ ف ٟظً ٘نا اٌّشٙل
اٌَ١بٍ ٟاٌغل٠ل اٌنٔ ٞؾَجٗ ػبِٕب ٌٍؾمٛق ٚاٌؾو٠بد ٚػبِٕب ٌؾمٛق
اٌ ّلفبع ٚوواِخ اٌّؾبِٚ ٓ١اٌّؾبِبح ٌزؾم١ك لفيح ٔٛػ١خ فٚ ٟػؼ١خ
اٌّؾبِبح اٌز١َٔٛخ .
ٚال َ٠ؼٕ ٟف٘ ٟنا اإلؽبه ئال أْ أرٛعٗ ثبٌشىو ٌٍَ١ل ٚى٠و اٌؼلي
ٚؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌؼلاٌخ االٔزمبٌ١خ اٌن ٞوبْ ِزغبٚثب ِغ أغٍت اٌّطبٌت
ِغ ِواػبح اٌطج١ؼخ االٔزمبٌ١خ ٚاٌّإلزخ ٌٍؾىِٛخ اٌزٕ٠ ٟزّ ٟئٌٙ١ب ٚاٌنٞ
اٍزغبة ِشىٛها ٌلػُ اٌّؾبِ ٓ١فِ ٟطٍج.ُٙ
ضيوفنــا الكـــرام،
زميالتي زمالئي،

٠ٚغله اٌزأو١ل ِوح أفو ٜػٍ ٝأْ االهرمبء ثأكاء اٌّؾبِ ٓ١اٌزٓ١ّ١َٔٛ
ِورجؾ أٍبٍب ثزلػ ُ١اٍزمالٌ١خ ٘١بوٍٚ ُٙثزلػ ُ١اٌّٛاهك اٌز ٟرؼٛك ثبٌٕفغ
اٌّجبشو ػٍ ٝاٌّؾبِ ٓ١اٌز ٓ١ّ١َٔٛأٚال ٚػٍ١٘ ٝبوً ِٕٙخ اٌّؾبِبح.
ئم ال ٠قف ٝأْ ِٛاهك اٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ ٌٍّؾبِ ٓ١لل أؾَود ف ٟإٌَٛاد
اٌفبهؽخ ثفؼً رٛؽ١ل اٌّلفً ِٓ فالي رغوثخ اٌّؼٙل األػٌٍٍّ ٝؾبِبح
ٚلل اٍزغبثذ ٚىاهح اٌؼلي ِشىٛهح ِوّح أفوٌ ٜطٍت اٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ
ٌٍّؾبٌَِ ٓ١ؼٙ١ب ِٓ أعً ئؽلاس طٕلٚق اٌ ّلفٛػبد اٌّبٌ١خ ٌؾوفبء
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اٌّؾبِٚ ٓ١اٌنٔ ٞوع ٛأْ ٠ظله ف ٟألوة ٚلذ ِّىٓ ِٓ أعً ِي٠ل
ئؽىبَ رٕظِّ ُ١بهٍخ ِٕٙخ اٌّؾبِبح ثمٛاػل كل١مخ ٚرٛف١و ِٛاهك أفوٜ
ٌزؼطٍغ اٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ ٌٍّؾبِ ٓ١ثلٚه٘ب وبِال ف ٟاٌزى ٓ٠ٛاٌَّزّو
ٚف ٟوبفخ أٔؾبء اٌغّٛٙه٠خ ٌىبفخ اٌّؾبِٚ ٓ١ف ٟئؽالق اٌّشبه٠غ
االعزّبػ١خ ٌفبئلرٚ ُٙفَِ ٟبػلح اٌلٌٚخ فِ ٟب ٠زؼٍك ثبإلػبٔخ اٌؼلٌ١خ
ٚاٌزَبف١و ثّٕبٍجخ فوع ؽظض االٍزّواه ٌٍّؾبِ ٓ١إٌبئجٚ ٓ١عٛثب
أِبَ اٌجبؽش االثزلائ.ٟ
ٚه ّك االػزجبه اٌّبكٌٍّ ٞؾبِبح اٌزّ١َٔٛخ ّ ّ٠و ؽزّب ػجو ر١ٍٛغ ِغبي
ػٍّٙب ٚرقظ١ض ٔٛػ١خ ِؼّٕ١خ ِٓ اٌمؼب٠ب ٚإٌياػبد ٌفبئلح اٌّؾبِٓ١
اٌشجبْ.
٘إالء اٌشجبْ اٌن٠ ٓ٠زّمل ْٚؽ٠ٛ١خ ٔٚشبؽ ٚؽت ٌٍّٕٙخ رظ١ج ُٙف ٟثؼغ
األؽ١بْ ؽبٌخ ِٓ اإلؽجبؽ ٔز١غخ اٌٛػغ اٌّبكٌٚ ٞىٕٚ ُٙاٌؾّل هلل
ِزفبئٍِٚ ْٛإِّٕ ْٛ
ثأْ األهػ١خ اٌٍَّ١خ ٌٍّشٙل اٌَ١بٍٚ ٟاٌمبٟٔٔٛ
ٚاٌؾمٛل ٟلل ر١ٙأد ٠ ٌُٚجك ئال ئلبِخ اٌجٕبء ِٓٚ،عٍّخ اإلطالؽبد
اٌٛاعت اٌم١بَ ثٙب ف ٟألوة ٚلذ ِّىٓ رزّضً ف ٟئطلاه لبٔ ْٛأٍبٍ ّٟ
عل٠ل ِٕظُ ٌّٕٙخ اٌّؾبِبح ِىوٍّب ٌال٠غبث١بد اٌز ٟعبءد ثبٌّوٍَٛ
اٌؾبٌِ ٟزلاهوب ألفطبئٗ ِٚموّا الفزظبطبد ؽم١مّ١خ ٌٍّؾبِ ٓ١اٌزّٓ١ّ١َٔٛ
٠ورت ػٍ ٝػلَ اؽزواِٙب عياء ِٓ،مٌه ئلواه فطّخ اٌّؾبِ ٟاٌَّزشبه
اٌٛعٛثٌٍ ٟشووبد اٌزغبهّ٠خ ٚف ٟأزظبه مٌه ال ىٌٕب ٔأًِ ف ٟئطلاه
اٌمواه اٌّشزون اٌّفؼًّ ٌألِو إٌّظُ ٌٕ١بثخ اٌّؾبٌِ ٓ١مؼب٠ب اٌلٌٚخ
ٚاٌّإٍَّبد اٌؼّ١ِٛخ  ٚال ٠قف ٝػٍ ٝاٌغّ١غ أْ وً ٘نٖ اٌّطبٌت ٌٚئٓ
وبٔذ رظتّ عّ١ؼٙب فِ ٟظٍؾخ اٌّزمبػ ٟفأّٙب رزطٍّت ِٕب رأ٘١ال
ٚرىٕ٠ٛب َِزّوّا ٌّٚب ال ٚعٛث١ب ف ٟإٌَٛاد اٌمبكِخ .
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ٚاػزمبكٔب ّ
أْ ِب ٔم َٛثٗ ا ْ٢ف ٟئؽبه اٌوٍىٍخ ٚاٌزّى ٓ٠ٛال ٠ول ٝئٌِ ٝب
ٔظج ٛئٌ ٗ١هغُ اٌقطٛاد اإل٠غبث١خ ٚاٌن ٞرغَّٗ ػٍّ١خ ئلجبي ِٕمطغ
إٌّظ١و ػٍ٘ ٝنٖ اٌله ٛ٘ٚ ًٚاألِو اٌن٠ ٞلي ػٍ ٝرطٍّغ اٌّؾبِٟ
اٌشبة ئٌَِ ٝز ٜٛأفؼً ٚاٌّطٍٛة أ٠ؼب ِٓ اٌ ّيِ١الد ٚاٌ ّيِالء ِٓٚ
٘١بوً إٌّٙخ ٚشٛ١فٙب ئ٠الء اٌَّأٌخ اٌؼٍّ١خ اٌّىبٔخ اٌالىِخ ٚئ٠الء
إٌّبثو اٌز ٟرٛفو٘ب ِقزٍف إٌّشبؽبد اال٘زّبَ اٌىبف ٟثاصواء اٌياك
اٌّؼوفٌٍّ ٟؾبِٚ ٟرؾم١ك إٌّبػخ اٌؼوٚه٠خ ٌىً ِؾبَ ثؼلَ االوزفبء
ثّب ٔزٍمبٖ ػٍِ ٝلاهط اٌىٍ١بد ٚاٌّؼب٘ل .
ٚلل ػًّ ِغٌٍ اٌ١ٙئخ فالي عٍَبد اٌؼًّ اٌّزؼلكح ِغ اٌَبكح هئٌ١
اٌؾىِٛخ اٌّإلذ ٚٚى٠و اٌؼلي ٚٚى٠و اٌّبٌ١خ ٚغ١وُ٘ ِٓ ِّضٍ ٟاٌٍَؾ
اٌؼّ١ِٛخ ػٍ ٝاٌزأو١ل ػٍِ ٝطبٌت إٌّٙخ ف ٟإٌمبؽ اٌّزؼٍمخ ثٛػؼ١خ
اٌّؾبِ ٓ١اٌشجبْ ِٓ مٌه اٌزوف١غ فِٕ ٟؾز ٟاٌزَق١و ف ٟاٌمؼب٠ب اٌغٕبئ١خ
ٚاإلػلاك ٌٍؾ١بح اٌّ١ٕٙخ ِ ٛ٘ٚب رُ ثشىً ِؾزوَ ثّٛعت أٚاِو طبكق
ػٍٙ١ب ِغٌٍ اٌٛىهاء ثزبه٠ـ  19كَّ٠جو  ،2014وّب ؽبٌجذ اٌ١ٙئخ
ثبػزجبه اٌّؾبِ ٓ١اٌّوٍّ ٓ١ؽل٠ضب ثمَُ االٍزئٕبف ٚاٌن٠ ٓ٠فززؾْٛ
ِىبرج ُٙػّٓ طٕف اٌجبػض ٓ١اٌشجبْ ٍٚؾت اإلؽبه اٌزشغ١ؼٟ
ٌالٍزضّبه ػٍ.ُٙ١
وّب ا٘زُ ِغٌٍ اٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ ثٛػؼ١خ اٌّؼٙل ٌٍّؾبِبح ِٓ فالي كػُ
اٌّطبٌت اٌّزؼٍمخ ثزط٠ٛوٖ ٚاٌَؼٌ ٟزؾم١ك رظٛه اٌّؾبِٚ ،ٌٗ ٓ١كػُ
ٚػؼ١خ اٌلاهٍ ٓ١ثٗ.
ضيوفنــا الكـــرام،
زميالتي زمالئي،
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ئْ االفززبػ اٌوٌٍّّ ٟؾبػواد فزُ اٌزّوِٕ ٛ٘ ٓ٠بٍجخ أ٠ؼب ٌٍزنو١و
ثبٌلٚه اٌن ٞرؼطٍغ ثٗ اٌ١ٙبوً ف ٟرأؽ١و اٌّؾبِ ٓ١اٌشجبْ ِٕٚبٍجخ
أ٠ؼب إلػبكح رظ ّٛه ِؾبػواد فزُ اٌزّّوٚ ٓ٠اٌن ٞشوػٕب ف ،ٗ١ثؼل
ِطبٌجخ اٌ ّيِ١الد ٚاٌيِالء اٌّؾبػو ٓ٠ثبٌزؼٍ١ك ػٍ ٝاٌمواهاد اٌزؼم١ج١خ
ٚثاٌمبء ِؾبػوار ُٙاهرغبال ٚثقٍك رمٍ١ل عل٠ل ِزّضً ف ٟافز١به أؽَٓ
ِوافؼخ ثبإلػبفخ ئٌ ٝأؽَٓ ِؾبػوح .
وّب أْ عٙبى إٌّبػخ ٌٍّؾبِبح ّ ّ٠و ؽزّب ػجو ئهٍبء ػاللبد ٚؽ١لح ِغ
اٌؼّبكاد ٚإٌمبثبد اٌؼوث١خ ٚاإلفو٠م١خ ٚاألٚهث١خ ٚاألِو٠ى١خ ٚاالرؾبكاد
اإللٍ١ّ١خ ٚاٌل١ٌٚخ ٚعّؼ١بد اٌّؾبِ ٓ١اٌشجبْ رؾم١مب ٌٍزٛاطً ٚاٌزفبػً
ثِ ٓ١قزٍف اٌؾَبٍ١بد ٚاألع١بي.
ٚؽؼٛه ٘نا اٌّأل اٌىو ُ٠ثّٓ فِّ ِٓ ٗ١ضٍ ٟإٌمبثبد ف ٟاٌؼبٌُ،
ٚأطؾبة اٌَؼبكح ِٓ أطللبئٕب كٌ ً١ػٍٔ ٝغبػ رغوثزٕب ف٘ ٟنا اٌّ١لاْ
ٚؽؼٛهُ٘ ٚاٌزمبؤٔب ِؼِٕ ُٙبٍجخ أ٠ؼب ٌزجبكي ٚعٙبد إٌظو ف ٟوبفخ
اٌمؼب٠ب اٌز ٟرشغً اٌؼبٌُ ثّب ف ٟمٌه لؼب٠ب أٚ٢خ األف١وح اٌّزؼٍّمخ
ثبإله٘بة ٚاٌؾوّ٠بد ٚونٌه ثبٌمؼ١خ األَ لؼ١خ اٌشؼت اٌفٍَط. ٟٕ١
ٚئٔ ٟأٍزغً ٘نا إٌّجو ٌٍزٛعّٗ ألطللبئٕب ف ٟأٚهٚثب فبطخ ِٓ أعً
ئهٍبء ؽٛاه ؽم١مٔٚ ٟبعي ٠ؼّٓ ؽمٛق اٌشؼت اٌفٍَط ٟٕ١ؽجك ِب
ألورٗ اٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ ٚاٌمواهاد األِّ١خ ٚاٌَ١بكح اٌفٍَط١ٕ١خ.
وّب أػٍٓ ّ
أْ رؼبٕٔٚب ِغ إٌّمبثبد ٠زغَُ ِٓ فالي ئرفبل١بد اٌزٛأِخ
اٌّيِغ ئثواِٙب ِغ ٔمبثخ ٘ٚواْ ٔٚمبثخ اٍزواىثٛهؽ ٔٚمبثخ ثوشٍٔٛخ
ثبإلػبفخ ئٌ ٝاالرفبل١بد اٌَبثمخ اٌّفؼٍّخ ئٌ َٛ٠ ٝإٌبً ٘نا ِغ ػّبكح
ثبهِٚ ٌ٠غٌٍ إٌمبثبد اٌفؤَ١خ ٚغ١و٘ب ِٓ إٌمبثبد.
ضيوفنــا الكـــرام،
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زميالتي زمالئي،

ٌٚئٓ وبْ ٘نا اٌؾفً ِىوِّب ِزٛعب ٌٕشبؽ اٌّؾبِ ٓ١اٌّزّؤ ٓ١فإّٔب
افزؤب أ٠ؼب أْ ٠ىِ ْٛز ّٛعب ٌَّ١وح ش١ق ِٓ ٓ١شٛ١ؿ اٌّؾبِبح ّ٘ٚب
األٍزبماْ ِؾّل ػجل اٌَالَ ثَجبً ِٚظطف ٝاٌَّب ،ٞٚاٌن ٓ٠أفٕ١ب
ػّوّ٘ب ف ٟفلِخ اٌّؾبِبح اٌز١َٔٛخ ٚاٌّؾبِ ٓ١اٌشجبْ ّ٘ٚب ِضبي
ُ٠ؾزن ٜثٗ ِٓ لجً األع١بي اٌّزؼبلجخ ِٓ أعً رأؽ١و اٌّؾبِٚ ٓ١إٌِٓ ًٙ
رمبٌ١ل اٌّؾبِبح اٌؼو٠مخ.
ضيوفنــا الكـــرام،
زميالتي زمالئي،

ئٕٔب ِبػِ ْٛؼب ف٘ ٟنٖ اٌَّ١وح إٌؼبٌ١خ ِٓ أعً هك االػزجبه ٌّٕٙخ
اٌّؾبِبح ٚاالػزواف ثظٛهح ٚاػؾخ ثٛظ١فزٙب اٌلٍزٛه٠خ ٚشواوزٙب فٟ
ئلبِخ اٌؼلي ٚاٌؼلي ٚئْ وبْ أٍبٍب ٌٍؼّواْ فاْ ئلبِزٗ رّ ّو ػجو اؽزواَ
اٌؾو٠بد ٚاٌؾمٛق األٍبٍ١خ ٚاٌ ّلفبع ػٓ ِجبكب اٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ.
ٚاٌّؾبِبح اٌز١َٔٛخ وّب ػٙلرّ٘ٛب فِ ٟقزٍف األىِبد ٚاٌّؾبوّبد اٌزٟ
ػوفٙب اٌٍٛ١فٚ ْٛ١اٌجوٍجىز١فٚ ْٛ١اٌمٚ ْٛ١ِٛاإلٍالِٚ ْٛ١إٌمبثْٛ١
ٚاٌَ١بهٍ ْٛ٠زٛاطً ثوٚػ صٛه٠خ ٚهٚػ ِٕبػٍخ ٚرملِ١خ اٌ ّلفبع ػٓ
وً مٌه ف ٟوٕف ِشٙل كّ٠مواؽ٘ ٟبكب ٠ ٍٍّٟٚزَّغ ٌىبفخ اٌؾَبٍ١بد.
ف١ٕٙئب ٌٍّؾبِبح ثشجّبٔٙب ١ٕ٘ٚئب ٌٍشؼت اٌز َٟٔٛثضٛهرٗ١ٕ٘ٚ ،ئب ٌٍشؼت
اٌز َٟٔٛثطجمزٗ اٌَ١بٍ١خ ١ٕ٘ٚئب أف١وا ٌٗ ثٙنا اٌّغزّغ اٌّلٔ ٟاٌمٞٛ
اٌن ٞرزطٍغ ئٌِ ٗ١قزٍف اٌشؼٛة ٚاٌؾىِٛبد ٚاٌ١ٙئبد اٌل١ٌٚخ ف ٟاٌؼبٌُ.
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عاشت تونس أبد الدهر حرّ ة مستقلة
عاشــــــــت الجمهوريــــــــــــــة
عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة ومتضامنــة
والسالم عليكن ورحمة هللا وبركاته
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