
 	��د دا��ل ا
	��ذ آ���

� 	�ری� �) ا'�&�ن وح"�ق ال�ی�"�ا!� ال �ی�ت �� ال���ع ل��ن ر�


	��ة ����� �� ��آ�  *	(�ة ��)' ا&%$	ن ��#ق ل را�	ت ��	ن ��آ� ��ار ت���� ا����از و�
 وال� ا56 ال��0�� ال.0#ب ص ی1 ال0	ل��� ال��0�� ال/�#��� ل�.-,�� ا&%$	ن، ��#ق ل را�	ت ��	ن

 .ال=) و�> آ�	ل ا:��	ذ ا&%$	ن ��#ق �8 ال,�7

 ل)	 ت�	ح أن وال0	ل� ال��0> ال0	ل� 6> ا&%$	ن ��#ق �8 ل�� ا06�8 وا���از و6-� آA�� ل.�ف إ%<
���G  ال0	ل���8 ال�)	�F�8 أ��ز �8 وت(�  0	��F إ%$	%�� ل.-,�� ر��ي ل��Dی� ال��ص��� 6> ال

 وأ���	، و����	 �� L 6> �/��	 ا&%$	%�� �K	ی	 �8 ال 6	ع 6> ��	ت< �)�8 آ�س ال=) و�>،الHي آ�	ل
	�AM� >%	� ت#%O 6> ال)	س ق��# �8 ی ا56 و�	زال 6 ا56 ا&%$	ن، ��#ق �0	ل��� و�A	د(< إی

 �ی�$5 ر��	 ال0	ل�، �	رات *��5 و6> ال��#�Q �#ض و6> ال��0�� وال�)��M وا:ردن و�#ری�
�	ت و� ال#���Dال ��A08 ل��� LHال/�#��� ال.-,�� ه �S	�&وا 	�� >���� %K	�ت �8 راآ�� 

<6 T�A� ع	ن ��#ق �8 ال 6	وال.0#ب ا&%$. 

 ال0�T هHا 6> ���L �)#ات وأ�WK وX.% <6 �Y�� ،��(S الHي ال=) و�> ���V� Wی7 ل�O ذلU أن
 تXصT شA	�< أول و�)�S H#ل�<، �)H آ�	ل 6> ُ
ِ�َ�� ال)K	ل H�ِرات إن ال)T�A، وا&%$	%> ال)K	ل>

�	ر�� وآHا ال ی���اS> ال��D ل ی<� ال 6	ع 6> خ	F^	، ال�> ال)K	ل�� ال�=	رب ��A ال ی���اS�� ال
�a ت ��` ال/�#�> ال�=	ل 6> ال/���> ���< ت�A#ر ��` ال$	���، و���^	 ا&%$	ن ��#ق �8� 

 .ا&%$	ن ��#ق �K	ی	 تA)> 6> ا% 6	�< ال�	��� ال.-,�� ت=	ر�<

 �D6ة ت�0ی� 6>  و�D6ی	 ����	 �	ر�� ال�> ال/�#��� ال.-,�	ت أه� �8 ه# ال=) و�> آ�	ل ان
�ٍFر	0�ُ ����� ��Sا���
�� دی �MAي ��تX� م	
��>، أو ���> % TF	%8 و� T*أ �ٍ�Sا��� دی

 ص)5 6> �	ل�.	رآ� وال�0	( ی� ال$�	��� �.	ر�^� اخ�dف ��W ال�#اS)�8 آT �/1 ُت�� ت0 دی�
 ل� ول� ا:ولW الK/�� ا���Aه	 ال�> ال��أة ��#ق �8 ص�A	 � ا06	 وو�f. و�$��^�A� �	�Fه�
��M�$ا. ال�Hا ه � >�	� .ال��0�� ال.0#ب �/�#ق خ	ص �.TD اه�

 أ*% 8� T	��F ش-,�� وال/�#���، ال$�	��� ال)K	ل�� ��	ت)	 6> الGD�� ت�0�)	 وأ�G#ل� � وة ا%<
�� �.�ی8 �8 أآ�G و�دة 6> وش	رك ل�=��5، ال/�#ق آ�D6 Tة ل/�#ق و�0^ ًا و��آ�ًا �)

�	ل لHلU إF	�6. وال�^=� ال��0�� ال�)��M 6> ا&%$	نD6 ن	آ 	رآ	.� 	6> ر(�$� O��X8 ال0 ی  ت� 
�	ت(� 6> � ی ة �)#ات �S  �6 WK#یK% ،T	ل> ت	ریj ول��*T. وال0	ل��� ال��0�� ال/�#��� ال

�	ت � ی  ر(	�� ال�#%$��8 �ت/	د �k�K� .#^6 #K� O#ی�^	 أو ا&%$	ن ��#ق �8 ال 6	ع �)
8� T*أ �(S8 �#ا���Kت ا���ام ول=)� ال	ن و��#ق ال/�ی	ا&%$ ،O%#�� #وه 	Kأی #K� <6 

O�=��� ال�)��Hي ال(� ا:ورو ال�k�$� إدارة ل�=�k� O�O و�K# ال�H0ی7 ل�)	ه�K ال ول�� ل�
– ��M�#�� �� ا06�8 ل � .ا&%$	ن ��#ق �8 ال

 



 ال)T�A، خ��^	 ود�	ث� ��#ا0F^	، ال�ا(�0 ال0���d ال.-,�� هLH �	ص�%	 أ%)	 ی��k%	 �	رم 6-�
����L و�T - ال�D> ا�%,�اف و�% - Wال T� ا*�^	، �8 ی)	TF ال�> ال)A��� ا:ه اف أ*T �8 ال0

 ���ة ی�	�5 �8 لTD ی�8D �. وال0	ل�> ال��0> ال,0� یW�� 8 ا&%$	ن ل/�#ق دا��� أه� ا%<
 6> و��ا�T وأ*�	ل ��7 اخ�,	ر ��W ال)K	ل> وت	ری-< � رت< �����o� Wام ی�f أن إ� ال=) و�>

 وال 6	ع ال0	��، ال^�#م �8 وا���0	د وال�ا�� ا&*	زة �W(0 ی�0ف ل� ��� �)	TF إ%$	ن، ��	ة
 .��))	 �#*#دL ی��D)	 ال=) و�> آ�	ل... ا&%$	ن ��#ق �8

 �	ل� رة 
)�� وال�#F#�	ت، ال��	دی8 ��0 دة أ� ا، ��= دة و%K	ل��، إ%$	%�� ت=��� ال=) و�>، آ�	ل
W�� 5��	ر�� ��8 وا�  إ%$	%> آ	(8 6> ال=� ا&%$	ن ل/�#ق ال$	��� ال��� �8 ال 6	ع 6> وال��D ال

 أ
)� ال��= دة، ال)K	ل�� وال-�Aات ل��A	درات *���� ص#رًا ل�0	ل� صّ رت ذات�� ���ة و��ی	ت<،
 ت/��1 �8 وت�D))	 وال ی)	��D>، ال�	�K/� T#ره	 وال0	ل��� وال��#�M�� ال��0�� ال/�#��� ال/�آ�
 أن وال�Dا��، وال-�A وال/�ی� ال�/�ر أ*T �8 وال)K	ل  ال��0>، وال�0� ت#%O، ل�	ریj د���� ��	��0
jری	ل> ال�	K(ع 6> ال	ت �8 ال 6	و�8 ال/�ی ��Sا�����، �6ص� ال=) و�> آ�	ل �)' ال ی�� 
 .ال�#�> دورL و6> ال�^)��، خ�	رات< و6> ال-	ص�، ��	ت< صW��  �0 الGD��، آ���<

8  ��)#�	 آ	ن ��` وال L، *)	زة �K#ر �8 ال�-�#ع ال�(��A�� O 6> ال=) و�>، آ�	ل �)5� 
 ال�#%$> ال)	م ی  ووص�� ،2000 �	م ���L *#از �8 و��م ،1994 �	م �)H ت#%d� OدL دخ#ل

Wب، إل�V���A 6> دخ#ل< �8 6�)5 ال�A� 2010، �A*وأ W�� ء	K� >���ة 6> ل�)	Mال �
 �	ل�< ر
 ا&%$	ن ��#ق �8 ال� ا06�8 �#ل ل�	ء 6> ل��.	رآ� ��=^	 آ	ن أّ%< �8 و�	ل�
� ال/�*�، ال,/��

�� ل< و*^�^	 د�#ة ب(� .ا&%$	ن ل/�#ق ال���V�� ال

 ال�#%$�� ال$�M	ت �8 ��0 دة وه=�	ت ل�^ ی ات ه 6	 ا:خ��ة ال$)#ات خdل ال=) و�> آ�	ل آ	ن
6> ��	. ال$	��� Uت ذلd� .ال�(	�> ال/�ب ���^	 ی$��M ال�> ا&�dم و�	(T 6> �#��0 ت.^�� �

�5 ت0�M	ت ال0	م، وال�أي ال ول�� ل�^�Y	ت آ�d� Tٍ ال=) و�> ا:��	ذ %�T و� �=� ل�0 ال� ال�#%$> ال
���	��> ال/#ض ��X�  “fن �	����ار ذّآ� آ�	. ال ی���اS�� وا&ص�d	ت ا�*�=(� ی�� ل� ال

>�d
�> ال/#ض 6> ال$���� ا���=	*	ت ��H(� 5 “�0  إ=(� الHي 2008 �)� ال�دیf 6> ���,� ال
1A� ت	*	ي ا��= ��ل �#زی  dخ �A� .2010 ا:ول آ	%#ن/دی$

 ر(�O �),7 وراءL ت	رآ	 ال#8S، أرض إلW ال0#دة تHآ�ة ال=) و�> �)', ��> �8 %	م ��#ط �0 
�DA.ا:ورو��� ال ��M�#�� 6> ال)K	ل ذآ�ی	ت �8 والH(� 2006، ��GD ش�V< الHي ا&%$	ن ل/�#ق ال
 �	�	، 11 و�	(��< ال=) و�> �WK ال��%$�� »آ	ل>« � ی)� 6>. 1971 �	م إل�^	 �	�6 ال�> $%�6	

�G	�� ال� ی)� ت�U آ	%� و� � o=�� ��)	0ال�> ال �0 هAم �8 ت#�
�� خM#ة ال�#م %.^ « . ال/�	ة ه 
��#A$� OD0ت �A
 أ��8 �) �	 ال=) و�> �	ل هHDا ،»ال ی���اS> ال�V��� 6> ال�#%$> ال.70 ر
 .ال#8S أرض إلW �#دت<

 ل�/��1 ال�0�	 ال^�TA� �Y �8 ا%�-7 ال����k، ال/D#�� 6> �)	ص7 أی� ال=) و�> رx6 �#دت<، و�) 
 لd%�-	�	ت ال�$���� ال�0�	 ال^��Y ر(�O ال ی���اS> وا�%��	ل ال$�	�> وا&صdح الG#رة أه اف
�� ا:*�	ل ل�Hآ�L ت	ری-��، �6ص� �)' لDّ)< ال�#%$>، ال�X��$> ال#S)> ال�=�O إ%�-	�	ت ل�)
 الdAد داخT �8 ��ا�A�8 �.^	دة ت#%O 6> دی���اS�� ا%�-	�	ت أّول أ%=' �8 ه# أّ%< ��W ال�	د��



�8D �8 ی8D ل� أّ%< ا���Aت ا:*)A�� ال,/x0� f أّن ��W. وخ	ر*^	� 6> ا�%�-	�	ت ت)=' أن ال
O%#ي ال=) و�>، *^#د ل#� تHوص��< ال x0� f/,ـ ال� «Léclaireur de la Tunisie »  	�� 
>�� �8 ال,/�' ال�$	ر ��W وو0F^� ال�#%$��8 درب إ%	رة 6> دورW�� L إ�	ل� �8 ال�#ص�f ی/
 و*�� و�� 6> ا:�	ن �ّ� إلW ا�%�-	�	ت ل$��)� ال)	*/� ��	دت< ��A. %�ی^� ا%�-	�	ت إ%=	ح خdل
	�A$%. 

	Y�(ا هH^ل T�/ی ال�Dال� 

	Y�(وه �ی�Dم ی��ی8 �8 ه# :%< %�$<، ل���Dوی� ��	ل �	� .ال=) و�> آ


