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ـاء نحن المجتمعون بمقر اإلتحاد العام لطـــلبة تونس تـــلبية لدعوة اللـــجنة الوطنية إلنصاف قدمــ

و  المفروزين أمنيا اتحـــاد أصحاب الشهادات الــمعطلين عن العملو اإلتحـــاد العام لطلبة تونس

المنخرطون في تأييد المطالب المشروعة لقدماء اتحاد الطلبة و مناضلي اتحاد المعطلين في الشغل و 

و إنهاء معاناتهم. مما إضطر  اإلنصاف ورفع مظلمة الفرز األمني  و السياسي الذي طالهم زمن بن علي

لث عشر دون أدنى تفاعل شابا من بينهم للدخول في إضراب عن الطعام يبلغ اليوم يومه الثاشابة و  28

 رسمي و جدي من قبل الحكومة. نعلن عما يلي:

تشكيل لجنة وطنية واسعة إلسناد تحركاتهم المشروعة و لف أوسع الطاقات حول مطالبهم في  -1

اإلنصاف و التشغيل و رفع مظلمة الفرز األمني و السياسي عنهم، و تبقى هذه اللجنة مفتوحة على 

 ة هذه القضية و المستعدة لتعزيزها.كل الطاقات المؤمنة بعدال

تحميلنا الحكومة لكامل المسؤولية القانونية و السياسية و األخالقية  في تواصل هذه المظلمة المسلطة  -2

و صحية خطيرة خاصة  اجتماعيةعلى مئات من شباب تونس و كل ما ينجر عنها من تداعيات 

 بالنسبة للمضربين عن الطعام.

ية الشروع  فورا في حل قضية الفرز األمني و السياسي و إنصاف قدماء مطالبتنا الجهات الرسم -3

االتحاد العام لطلبة تونس و اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بصفة نهائية و تمكينهم من 

حقوقهم كاملة في الشغل و رد اإلعتبار رفعا لهذه المظلمة التاريخية التي لم يعد ثمة أي مبرر 

 لتواصلها.

العدالة ونات الطيف السياسي الديمقراطي والمدني المناصر لقضايا الحرية وتنا كافة مكدعو -4

 الحرية و الكرامة الوطنية.التحرك دفاعا عن الحق في الشغل ولدعم هذا  االجتماعية
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 اإلمضاء

 أعضاء اللجنة الوطنية الموسعة                                        

 

 إسم عضو لجنة المساندة الصفة

 حمة الهمامي   ناطق رسمي للجبهة الشعبية

 مباركة عواينية نائبة بمجلس الشعب

 مية الجريبي  أمينة العامة للحزب الجمهوري

 قيس سعيد  أستاذ القانون الدستوري

 عبد الستار بن موسى   اإلنسانرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

 نزيهة رجيبة  ناشطة حقوقية -صحفية

 محمد الحامدي أمين عام التيار الديمقراطي

 سمير بالطيب أمين عام حزب المسار

 محمد الكيالني أمين عام الحزب اإلشتراكي

 زهير المغزاوي  أمين عام حركة الشعب -نائب

 منصف الشريقي ناطق رسمي حزب الطريق

 مريم منور رئيسة حزب تونس

 بشير الصيد حركة المرابطون

 الطيب بو عائشة  اإلئتالف الوطني الديمقراطي الثوري

 سامي الطاهري أمين عام مساعد لإلتحاد العام التونسي للشغل

 أنور بن قدور  أمين عام مساعد لإلتحاد العام التونسي للشغل

 رجاء الدهماني  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

 عصام الشابي الحزب الجمهوري

 سالم العياري  أمين عام إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

 وائل نوار أمين عام اإلتحاد العام لطلبة تونس

 طارق بن هيبة كاتب عام فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين

 منصف قدوار رئيس فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين

 محي الدين شربيب رئيس لجنة إحترام الحريات و حقوق اإلنسان بتونس

 علي بن جدو  عضو مكتب تنفيذي للجبهة الشعبية

 إياد الدهماني  نائب بمجلس الشعب

 مهدي بن غربية نائب بمجلس الشعب

 جيالني الهمامي  نائب بمجلس الشعب



 

 

 نزار عمامي  نائب بمجلس الشعب

 شفيق العيادي بمجلس الشعبنائب 

 هيكل بن بلقاسم نائب بمجلس الشعب

 طارق البراق  نائب بمجلس الشعب

 شكري لطيف الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

 لطفي بن عيسى  حزب القطب

رئيس المنتدى التونسي للحقوق اإلقتصادية و 

 اإلجتماعية
 عبد الرجمان الهذيلي

 راضي بن حسين للشغل بتونس عضو إتحاد الجهوي

 محمد بالفقي عضو إتحاد الجهوي للشغل ببن عروس

 عياشي الهمامي محامي ناشط حقوقي و سياسي

 منجي اللوز  الحزب الجمهوري

 الشاذلي الفارح  نقابي

 عمر الصفراوي  رئيس مركز تونس للعدالة اإلنتقالية

 ماهر حنين المنتدى اإلجتماعي

 منذر الشارني كاتب عام الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

 األمجد الجملي قيادي سابق بإتحاد الطلبة -نقابي

 صالح العجيمي ناشط سياسي

 أيوب عمارة ناشط سياسي شبابي

 فتحي ورفلي  الجامعة العامة للنقل إتحاد الشغل

 علي ورق الجامعة العامة لإلتصاالت  إتحاد الشغل

 عثمان قوادر سابق بإتحاد الطلبةقيادي 

 طارق التكابري ناشط جمعياتي بالمهجر

 عبد الجبار الرقيقي استاذ نقابي

 سها الميعادي صوت الشعب

 ضحى القاللي مساواة

 رفيقة الرقيق مساواة

 لطفي فريد قيادي سابق بإتحاد الطلبة -ناشط سياسي

 عز الدين زعتور  أمين عام سابق إلتحاد الطلبة

 صالح الداودي ناشط سياسي

 شرف الدين القليل  محامي ناطق رسمي بإسم حركة "مانيش مسامح"

 ماهر حمدي قدماء إتحاد المعطلين -ناشط سياسي

 عبد الناصر العويني  محامي



 

 

 آسية حاج سالم  محامية

 محمود الماي   

 محمد بن نجيب كحيلة عضو سابق بالمجلس الوطني التأسيسي

 رؤوف بن يغالن مسرحيفنان 

 عبد الجبار الرقيقي أستاذ نقابي

 بسام الطريفي  محامي

 أيوب الغدامسي محامي

 حسين الرحيلي  خبير اقتصادي

 رامي الصالحي  رئيس الشبكة االرومتوسطية

 صادق المهني  أكاديمي -ناشط حقوقي

 الهادي الشهم عضو الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية 

 جليلة بكار مسرحية فنانة

 بختة جمور مرصد اسماء الفني

 نصر الدين السهيلي فنان و مخرج سينمائي

 ريم الحمروني فنانة مسرحية 

 سمير بو عزيز قدماء االتحاد العام لطلبة تونس

 نجوى الرزقي لجنة مساجين و مناضلي االتحاد

 حميدة الدريدي الرابطة التونسية لحقوق االنسان 

 زياد دبار  اعالمي

 لسعد بن عاشور  اعالمي 

 مروان بن صالح نقابي

 لطفي الوافي صحفي

 فاتن حمدي صحفية

 صبري الزغيدي صحفي 

 محمد مزام  مكتب تنفيذي للجبهة الشعبية

 

 لإلتصال بلجنة المساندة:

 

 األمجد الجملي                     عصام الشابي                     جيالني الهمامي

98549480                        22267416                       98316496 


