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ي الهندسة الكهرDئّية و عىل شهادة الكفاءة 
.  1979ـوان 

ون اختصاص ٕادارة و مالّية معوميّة سـنة 
عىل شهادة 

سـنة ) دكتوراه املرحO الثّالثة 
دّرس برتبة 
م الثّانوي ماّدة الهندسة الكهرDئّية 

و دّرس  
د عريض 
اذ Dحث بلكّية العلوم 
اّم ـف مواّد القانون الع

و يف إالّحتاد 
اّم التّونيس للّشغل حيث تقhّ العديد من املسؤولّيات يف النّقاDت 
كام تطّوع يف 
عىل لبنان سـنة 

 الّصادق 

و عىل خطوط و مكثوا هناك ٔاكرث من الّشهر يف اجلنوب و البقاع اللّبنانييــــــن  الهيرشي 
ّرر الفلسطينيّون ــــــٕاّال عندما ق ، و مل يعودوا لتونسالتّامس مع جيوش الكيان الّصهيوين 

من لبنان و القدوم ٕاىل تونس ة اجلائرة وقف القتال ّمث اخلروجاسـتجابة للّضغوطات اّ*وليّ 

oÃfÖ]<íÒ†£<íflè„éËßfljÖ]<íßr�×Ö]< <
 ع�ن بن حاج معر ::::    أالمني العامأالمني العامأالمني العامأالمني العام

رمضان الّسعودي :            اّ*اخيلاّ*اخيلاّ*اخيلاّ*اخيلالنّظام النّظام النّظام النّظام   بومجعة اّ*نداين :        عاّم عاّم عاّم عاّم الالالالمني مني مني مني �ئب االٔ �ئب االٔ �ئب االٔ �ئب االٔ 
شؤون ماليّة و شؤون ماليّة و شؤون ماليّة و شؤون ماليّة و 

        ٕاداريّةٕاداريّةٕاداريّةٕاداريّة
عّز اّ*ين القوطايل:        النّاطق الّرمسيالنّاطق الّرمسيالنّاطق الّرمسيالنّاطق الّرمسي  بلقامس صواحليّة :

سـناء جاب هللا :        الثّقافةالثّقافةالثّقافةالثّقافة  يوسف الّشارين:         التّكوين و التّعبئةالتّكوين و التّعبئةالتّكوين و التّعبئةالتّكوين و التّعبئة
محمّد احلبيب كّراي:        دوليّةدوليّةدوليّةدوليّة    عالقات عربية وعالقات عربية وعالقات عربية وعالقات عربية و  فاطمة الفقيه :        أالرسةأالرسةأالرسةأالرسة

عبد العزيز بوعّزي:        التّمنيةالتّمنيةالتّمنيةالتّمنية  الّرحامن ٕابراهميي عبد:        املنّظامت املهنّيةاملنّظامت املهنّيةاملنّظامت املهنّيةاملنّظامت املهنّية
باب و الّطلبة باب و الّطلبةالشـّ باب و الّطلبةالشـّ باب و الّطلبةالشـّ ٕابراهمي بوحيىي :        معل شعيب و تّطّوعيمعل شعيب و تّطّوعيمعل شعيب و تّطّوعيمعل شعيب و تّطّوعي  ٔامحد النّفّايت :        الشـّ

  حّسان قّصار :  العالقات مع أالحزاب و ا�متع املدينالعالقات مع أالحزاب و ا�متع املدينالعالقات مع أالحزاب و ا�متع املدينالعالقات مع أالحزاب و ا�متع املدين

    

ك ـــادق ھو ذلـي الصّ ــق البعثــالّرفي  
ه � ــّس أنّ ــدما يحــذي عنــق اّل ــالّرفي

يستطيع أن يقّدم للبعث شيئا يعلن ذلك 
  .فنشكره و نكّرمه و نستشيره

  صّدام حسين

  1999عيد ا.ضحى 

 و	�ة
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  ان ـــــعثممني العام حلركة البعث هو االٔ     

   1955فيفري  17،مولود يف  حاج عمر بن

  1975البااكلور¡ ر¡ضّيات سـنة متحّصل عىل 
ي الهندسة الكهرDئّية و عىل شهادة الكفاءة ـــــــأالسـتاذيّة فو عىل 

ـوان للتّدريس من دار املعلّمني العليا للتّعلمي التّقين بتونس يف ج
ون اختصاص ٕادارة و مالّية معوميّة سـنة ــــــــعىل أالسـتاذيّة يف القانو 

ياسـّية ــــمن لكيّة احلقوق و العل 1994 عىل شهادة بتونس و وم السـّ
دكتوراه املرحO الثّالثة ( ام ــــــــــاّ*راسات املعّمقة يف القانون الع

ياسـّية بتونســــــــــــمن لكّية احلقوق و العل 1996 دّرس برتبة . وم السـّ
م الثّانوي ماّدة الهندسة الكهرDئّية ـٔاسـتاذ تعلمي ©نوي ّمث ٔاسـتاذ ٔاّول للتّعلي

 1999ٕاىل سـنة  1979ة ـــــــــد القطر من سنDلعديد من معاه
ياسـّية بتونس خبّطة مساعد عر بلكّية احلقوق و العلوم السـّ

اذ Dحث بلكّية العلوم ــــــــٔاستو هو يدّرس االٓن بصفة  1997/1999
ف مواّد القانون العــــــالقانونّية و إالقتصاديّة و التّّرصف جبندوبة خمتل

  . القانون اّ*سـتوري  و خاّصة
و يف إالّحتاد  �1977/1979ضل يف اجلامعة التّونسـّية سـنوات 

اّم التّونيس للّشغل حيث تقhّ العديد من املسؤولّيات يف النّقاDت ــــــالع
كام تطّوع يف أالساسـّية و اجلهويّة بقطاعات التّعلمي الثّانوي و العايل ، 

عىل لبنان سـنة نيّة ٕاDّن العدوان الّصهيوّين وف املقاومة الفلسطي ـــــــــــصف
الّصادق و املرحوم  ٔامحد العبيديو  محمّد العّش حصبة الّرفاق  1982
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منذ مثانينيات القرن املايض عىل العمل " حركة البعث"ت حرص
 ºالّرغبة، ٕاذ قّدمت احلركة ملفّا القانوين دون ٔان مينحها النّظام الّسابق ت

دون احلصول آنذاك عن الوصل  1992جوان  3قانونّيا لوزارة اّ*اخلّية يف 
عرب الربيد بواسطة  1992القانوين، و عاودت ٕارسال نفس امللف سـنة 

و اكن مصريهام يف املّرتني الّسابقتني إالهامل و عدم عديل ٕاشهاد 
  .إالسـتجابة

 18جانفي Dٕعادة حتيني ملفّها يوم  14 و قامت احلركة بعد ثورة 
 2011في ـجان 20و قّدمته من جديد لوزارة اّ*اخلّية يوم  2011جانفي 

و حتّصلت هذه املّرة عىل وصل إاليداع القانوين ، ّمث حتّصلت عىل تأشرية 
 22مؤّرخ يف يوم الّسبت العمل القانوين مبوجب قرار من وزير اّ*اخلّية 

نرش هذا القرار Dلّرائد الّرمسي للجمهوريّة التّونسـّية  ووقع.  2011جانفي 
  .2011فيفري  12املؤّرخ يف 

فٕاّن الّشعور Dلّرضورة   -و حبسب ٔادبّيات حركة البعث - و للتّذكري 
التّارخيّية هو اÏّي ٔاوجد فكرة البعث العريب إالشرتايك ، وهو الّشعور 

اÏّي جعل فكرة البعث تنبت و تتجّذر يف القطر التّونيس ، ٕاذ نفسه 
فكر البعث بصورة عالنّية متثّلت يف الّسلسO اكنت ٔاّول مبادرة لنرش 

، اÏّي اكن عصوا 1955الّشهرية الّيت ٔاصدرها محمّد ٔابو القامس كــّرو عام 
يف حزب البعث العريب إالشرتايك ، و اكن من النّاشطني يف أالوساط 

و تضّمن العدد أالّول من هذه الّسلسO نداء ٕاىل العمل ، كتب . اجلامعّية 
   .فيه ٔابو القامس عن حزب البعث ، دسـتوره و ٔافاكره و دعوته الوحدويّة 
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  )من القانون األساسي للحزب 5الفصل (

املسامهة يف احملافظة عىل اسـتقالل البالد و ٔامهنا و نظاÖا امجلهورّي و اّ*فاع  �
 .الوطن و تدعمي مكتسـبات اّ*وÛ املدنّية احلديثةعن املصاحل العليا للّشعب و 

تعميق و جتذير الوعي Dلهويّة العربّية إالسالميّة للبالد و املسامهة يف ٕاغامء  �
 .الفكرّي و تدعمي مبادئ التّضامن و التّسامح ا�متعيتفتّحها 

ة ــــــــــّ العمل عىل احرتام حقوق إالنسان و تعميق مبادئ املواطنة و اّ*ميقراطي �
ياسـّية من ٔاجل توطيد   .ٔاراكن دوÛ القانون و املؤّسساتو التّعّدديّة السـّ

 .نبذ ّلك ٔاشاكل العنف و التّطّرف و إالقصاء و الّهتميش و ّلك ٔاشاكل التّعّصب �
يايس من خالل ترسـيخ الّسلوك اّ*ميقراطي و احلضاري يف  � التّعامل املدين و السـّ

 .ا�متع الّتونيس
املاكسب الوطنّية من ٕاجنازات و ترشيعات قانونّية مكجOّ أالحوال  دمع لكّ  �

الّشخصّية و جمOّ حقوق الّطفل و تطويرها Dٕالّجتاه اÏّي يتالءم و التّحّوالت 
 .و الثوابت الوطنّية  إالجìعّية و املطالب الّشعبّية و ال ميّس Dملكتسـبات

�  Ûلنّظام امجلهورّي و اّ*وD دل ـــــــــــــاملدنّية احلديثة دواة احلريّة و العالتّمّسك
 .و الكرامة و دوÛ القانون و املؤّسسات و الفصل بني الّسلطات

ة ـو هويّة الّشعب و انìئه العريب إالساليم و رسالاّ*فاع عن الثّوابت الوطنّية  �
 .أالّمة اخلا*ة

بابيّ العمل عىل تعزيز اسـتقاللّية و تفعيل دور ٔاداء املن � ة ــــــــــــّظامت النّقابّية الشـّ
ة ــــــــــو الّطّالبّية و النّسائّية و ّلك امجلعّيات املدنّية الثّقافيّة و الّر¡ضّية و البيئيّ 

  .ٔانشطة ا�متع و تفعيل املشاركة الّشعبّية يف احلياة العاّمة و تطوير
تراث تونس و أالّمة العربّية ٕارساء اقتصاد وطّين ذي مضمون اشرتاّيك يعمتد عىل  �

ادل ــــــــمتوازن النّمّو و ñنتشار ملا يضمن التمنية املسـتدمية و يكفل التّوزيع الع
 .للّرثوة و القضاء عىل البطاÛ و الفقر

ال ــــــــــــــــالعمل عىل حتقيق طموحات شعبنا العريب يف بناء جم �
اقتصادي عريب موّحد و مقاومة التبعيّة و خماطر العوملة و ختّطي 

دة ــــــمصاعب التّمنية القطريّة و ٕارساء سوق مغاربّية فعربّية موحّ 
 .تلغى فيه ّلك احلواجز عىل تنقّل الّسلع و رٔاس املال و أالفراد

العمل عىل اسرتجاع رٔاس مال الوطن العريب Dخلارج و توظيفه  �
و است�ره مضن الفضاء العريب و عودة العقول املهاجرة للمسامهة 

 .يف بناء رصح وطننا العريب املوّحد
نرش ثقافة قوميّة ٔاصيO متفتّحة تعّزز ثقة املواطن التّونيس بنفسه  �

ه ـبّية و إالسالميّة و ٕاميانو انìئه ٕاىل تونس و اعزتازه هبويّته العر 
 .و العلمي و الفّين بقدرته عىل إالنتاج و إالبداع الفكري 

ى ــــــو اجباريّته و جمانيّته و تعميق مسعتدعمي دميقراطّية التّعلمي  �
ط ــدة و دون التّفريحتديثه دون هتميش اللّغات الّسانالتّعريب و 

ع ـــــــأالخرى و اّ*ف نفتاح عىل العلوم و املعارفيف مقتضيات االٕ 
وى ـــــــDّجتاه العمل عىل توحيد برامج التّمنية و التّعلمي عىل املست

دّو ـو تطهريها من الّشوائب و ّلك مظاهر التّطبيع مع العالقويم 
 .املركزي ٔالّمتنا الكيان الّصهيوين البغيض

ل ـماّ*فاع عىل قضا¡ و حقوق أالّمة العربّية و إالسالميّة و الع �
ة ـعىل حترير فلسطني و العراق و أالحواز و ّلك أالرايض العربيّ 

و إالسالميّة احملتOّ و مساندة ٔاّي نضال وطّين من ٔاجل التّحّرر 
 . و مقاومة ّلك ٔاشاكل إالسـتعامر و خماطر العوملة

تأييد املساعي و النّشاطات و املبادرات املؤّدية ٕاىل حفظ أالمن  �
ة ــــــإالساليم و إالقلميي و اّ*ويل و سالمالقطري و القويم و 

ن ــــبي البيئة و العدل إالجìعي و املساواة بني املرٔاة و الّرجل و
 .أالفراد و اجلهات و الّشعوب
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