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تجشمتم متاعب حضور هذا الحفل الكرٌم الذي تقٌمه كلٌة العلوم القانونٌة 

والسٌاسٌة واالجتماعٌة بتونس ومؤسسة كونراد أدٌناور بتونس والهٌئة المشرفة 

على نشر مجموع الدراسات التً تكرم العدٌد من الحاضرٌن ومن األصدقاء ومن 

 .الزمالء ومن الطلبة بإهدائها إٌاي بمناسبة استحقاقً للتقاعد

فشكرا لكم جمٌعا وشكرا خاصة لمن جاء من خارج الوطن وإننً لعاجز 

عن التعبٌر عما ٌخالجنً من مشاعر االعتزاز فً هذه اللحظات المؤثرة التً 

متد فترة تتجاوز األربعٌن سنة منذ الٌوم اتختزل مسارا دراسٌا وعلمٌا ومهنٌا 

الذي وطأت فٌه قدماي ساحة كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة واالقتصادٌة بتونس 

. ولم ٌزل هذا المسار متواصال إلى الٌوم. 1973ذات صباح من شهر أكتوبر 

فرغم االنقطاع النسبً عن التدرٌس بالمدرجات لم ٌنقطع أبدا ذلك الحبل المتٌن 

الذي ٌشدنً للجامعة ولم أتخل عن شرف االنتساب للعلم وطلب االستزادة منه 

سٌرا على طرٌق من غرسوا فً التوق إلى تحصٌل المعرفة وأخص بالذكر منهم 

والدي وجدي ومعلمً وأساتذتً رحم هللا من انتقل منهم إلى جوار ربه تعالى 

 .وجزاهم عما علمونا الجزاء األوفى وأطال فً عمر األحٌاء منهم

وقد حملت فتحملت خالل مساري أمانات عامة فً إدارة الجامعة أو فً 

الوزارة أو فً السفارة لكنها جمٌعا لم تحل بٌنً وبٌن مواصلة القٌام بالرسالة ولم 

تثننً عن إلقاء الدروس والمشاركة فً الملتقٌات والندوات والمؤتمرات وتأطٌر 

أبنائً الطلبة الذٌن وجدت فٌهم قرة عٌن وعدة فخر ومنهم الٌوم زمٌالت وزمالء 

أجالء من بٌنهم الثالثً الذي أشرف على إعداد وإخراج هذه المجلدات الثالثة 

 .وكذلك العدٌد من الذٌن ساهموا بالكتابة فٌه

الٌوم وفً هذا الموقف الجامعً المهٌب وبٌن إخوتً وزمالئً وأبنائً 

الطلبة وأحبتً أعبر عن اعتزازي بتلقً األمانة وأدائها بما أوتٌت من جهد 



واجتهاد، وما تكرٌمكم لً الٌوم إال اعتراف بجمٌل أساتذتنا علٌنا وعلى جمٌع من 

 ".من علمنً حرفا صرت له عبدا"تتلمذوا علٌنا وكما ٌقال 

بارك هللا فٌكم جمٌعا وأعاننا على االرتقاء بجامعتنا وتعلٌمنا إلى أعلى 

المراتب فذلك رأس مالنا وذلك قدرنا وال مستقبل لنا بدونه فً عالم أصبح فٌه 

 .نسق تطور العلوم ٌسٌر بسرعة فائقة


