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لقاءات عدة  باجراء  َمميش  متين  مامورسان  االول التحاد  النائب  قــام 
خالل  تواجده في  كازاخستان. وشارك مميش في حفل افتتاح مركز 
تحفيظ القرآن الكريم لمؤسسة االخالص الخيرية. كما وشارك في الحفل 
مستشار الشؤون الدينية في السفارة التركية في كازاخستان ابراهيم يلماز 
ومنسق وكالة التنسيق والتعاون الدولية التركية )TIKA(  في كازاخستان 
إحسان جاغالر ونائب رئيس الشؤون الدينية في كازاخسان سريك اوراز 
ورئيس مؤسسة االخالص الخيرية خيراهلل مزناو ورجال أعمال والكثير 
ألقاها  التي  المدني. وقــدم مميش خالل كلمته  المجتمع  من مؤسسات 
في الحفل مؤكدًا على  التعاون والصداقة والتضامن بين البلدين شكره 
للدولة الشقيفة كازاخستان لوقوفها الى جانب تركيا إثر محاولة االنقالب 

الدموي ليلة 15 يوليو/ تموز الماضي. 

الشؤون  مستشار  مــن  معلومات  بأخذ  الحفل  خــالل  أيضا  مميش  قــام 
الدينية في السفارة التركية في كازاخستان ابراهيم يلماز ومنسق وكالة 
إحسان  كازاخستان  في    )TIKA  ( التركية  الدولية  والتعاون  التنسيق 

جاغالر حول االنشطة التي يديرونها في كازاخستان. 

شيمكنت  مدينة  في  الــفــردوس  جنة  مؤسسة  مميش  زار  االفتتاح  وبعد 
التابعة لمقاطعة ساركاز. واستطلع على المشاريع التي تديرها المؤسسة 
من مراكز تحفيظ للقرآن الكريم ومجاالت اجتماعية. كما والتقى مميش 

برئيس تحرير جريدة روحاني كازينا اليومية نورالن منصور اوف. 

ورافق مميش خالل زياراته خبير العالقات الدولية في اتحاد مامورسان 
اوغور مفتي اوغلو. 

اتحاد مامورسان في كازاخستان 

أجرى النائب االول للرئيس العام التحاد نقابات موظفي القطاع العام 
) مامورسان( متين َمميش العديد من اللقاءات خالل زيارته لكازاخستان. 
واخذ مميش خالل مشاركته في حفل افتتاح مركز تحفيظ القرآن الكريم 
في مدينة شيمكنت الكازاخستانية من قبل مؤسسة االخــالص الخيرية 
معلومات من مستشار الشؤون الدينية في السفارة التركية في كازاخستان 
  )TIKA ( ابراهيم يلماز ومنسق وكالة التنسيق والتعاون الدولية التركية
في كازاخستان إحسان جاغالر حول االنشطة التي يديرونها في الدولة 

الشقيقة. 
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وشارك في اللقاء نائب الرئيس العام التحاد مامورسان كوناي قايا ومدير 
العالقات الدولية في االتحاد عثمان تيمورطاش والخبير في العالقات 
الدولية التحاد مامورسان حسين بهجت ورئيس المؤتمر الدولي لنصرة 

القدس وفلسطين ليث شبيالت ومنسق االئتالف معين نعيم. 

زيارة االئتالف العالمي لنصرة القدس التحاد مامورسان 

يالتشين رئيس االئتالف  العام التحاد مامورسان علي  الرئيس  استقبل 
في  له  المرافق  والوفد  العطار  القدس وفلسطين محمد  لنصرة  العالمي 
مكتبه بالمركز العام لالتحاد. الزيارة جاءت تضامنًا مع الشعب التركي 
تموز. وتطرق خالل  يوليو/  ليلة 15  الفاشلة  االنقالبية  المحاولة  إثر 
القدس  آجــل قضية  مــن  بها  الــقــيــام  الــتــي يجب  المسائل  الــزيــارة على 

وفلسطين. 

قدم رئيس االئتالف محمد العطار خالل الزيارة شكره التحاد مامورسان 
والرئيس العام علي يالتشين بسبب صمودهم بوجه المحاولة االنقالبية 
الدموية التي أظهروها ليلة 15 تموز / يوليو. وقال العطار مؤكدَا بأن 
تركيا أجتازت مرحلة عصيبة :” تركيا تغلب على هذه الفترة العصيبة 
من خالل تعزيز االخوة. فاجتياز تركيا هذه المرحلة الحرجة بنجاح قد 

أفرحت العالم االسالمي بشكل كبير.”

يالتشين: “ أشقائنا الفلسطينيين كانوا دائمُا إلى جانبنا “ 

قال الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين شاكرًا الوفد زيارتهم 
التحاد مامورسان :” نحن سعداء جدًا من رؤية أشقائنا الفلسطينيين في 
زمن ينبغي على االمة مؤازرتهم أن يقفوا إلى جانبنا.” وأضاف يالتشين 
“ أن تركيا أجتازت 15 يوليو/ تموز بكل فخر واعتزاز، وصمدنا منذ 

اللحظة االولى حتى إفشال هذه المحاولة الخائنة.” 

يالتشين: “ القدس قضيتنا المشتركة “

آكد الرئيس يالتشين على أهمية المسجد اآلقصى قائال:” القدس والمسجد 
االقصى منطلقنا. الن مؤسس االتحاد المرحوم محمد عاكف إينان كان 
شاعر الــقــدس. ومــحــدد مــســارات هــذه القضية ايــضــا. والــقــدس قضيتنا 
المشتركة. والقدس قضيتنا الكبيرة. ونحن نفعل ما بوسعنا من آجل دعم 
هذه القضية. آلننا نعلم جيدًا أهمية هذه القضية. ويجب علينا أيضًا بذل 

قصارى جهدنا لنقل هذه القضية لشبابنا.” 
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زيارة وفد االتحاد الوطني للشغل بالمغرب التحاد مامورسان

استقبل الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين نائب االمين العام 
ومسؤول  السطي  خالد   )UNTM( بالمغرب  للشغل  الوطني  لالتحاد 
التنظيمات الشبابية في نقابة التعليم المنضوية في االتحاد الوطني عادل 
الوطني  االتحاد  وفــد  وهنأ  لالتحاد.  العام  بالمركز  مكتبه  في  بوحجير 
منظمة  بها  قامت  التي  االنقالبية  المحاولة  مستنكرًا  بالمغرب  للشغل 
لنقابات  العام  االتحاد  يوليو صمود   / تموز  ليلة 15  االرهابية  غولن 

موظفي القطاع العام )مامورسان( بوجه محاولة االنقالب الدموي.

آكد خالد السطي في اللقاء الذي جرى في المركز العام التحاد مامورسان 
على وقوف المملكة المغربية حكومة وشعبًا إلى جانب تركيا إثر المحاولة 
لقد  قائاًل :«  الخائنة في 15  تموز / يوليو بدعم خارجي  االنقالبية 
أعلنا ونأكدها مرة اخرى وقوفنا بجانب حكومة وشعب تركيا. وشهدنا 
صمود ونضال اتحاد مامورسان واتحاد حق إيش الشقيقين عن كثب. 
رب ضارة نافعة. فهذه المحاولة ضارة، ولكن تركيا أدركت كيف تحول 
هذه المضرة إلى منفعة، فقد رسخت وحدتها وحيويتها. وأهنئ الرئيس 
العام التحاد مامورسان  االخ علي يالتشين وتنظيمات اتحاده الذان لعبا 
دورًا كبيرًا في حشد المواطنين بالنزول إلى الساحات والميادين والوقوف 

فشال محاوالتهم الدموية.« بوجه االنقالبيين واإ

يالتشين يشكر الشعب المغربي 

أعرب الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين عن غاية سروره 
قــام بها وفــد االتــحــاد الوطني للشغل بالمغرب. وقدم  التي  الــزيــارة  من 
 )UNTM( شكره لنائب االمين العام لالتحاد الوطني للشغل بالمغرب

خالد السطي ومسؤول التنظيمات الشبابية في نقابة التعليم المنضوية 
في االتحاد الوطني عادل بوحجير من آجل الزيارة التي قاما بها. واخذ 
التي  االنقالبية  المحاولة  انعكاسات  عن  معلومات  الوفد  من  يالتشين 
قام بها عناصر منظمة غولن االرهابية في االعالم المغربي. كما وقد 
يالتشين شكره للشعب المغربي واالتحاد الوطني للشغل بالمغرب على 
وقوفهم ودعمهم للشعب التركي واتحاد مامورسان منذ اللحظة االولى 

فترة المحاولة االنقالبية الفاشلة. 

العام التحاد مامورسان محمد أمين أسن  الرئيس  نائب  اللقاء  وحضر 
ونــائــب رئــيــس نقابة ايتيم بير ســان رمــضــان جــاقــرجــي ورئــيــس اللجنة 

الشبابية أيوب بيهان ومدير العالقات الدولية عثمان تيمورطاش. 
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15 تموز / يوليو كانت إستفتاء اآلمة

الفلسطينية بزيارة  المهنية  للمؤسسات والروابط  الدولي  التجمع  قام وفد 
تضامنية  التــحــاد مــامــورســان إثــر محاولة االنــقــالب الفاشلة ليلة 15 
تموز/ يوليو الماضي. وأشار الوفد إلى اجتياز تركيا التي هي آمل اآلمة 
مرحلة صعبة بفضل تجاربها العريقة قائاًل :”  أن ليلة 15 تموز/ يوليو 

كانت إستفتاًء بالنسبة لآلمة.”

 وتــطــرق الــوفــد الــمــكــون مــن رئــيــس الــعــام للتجمع الــدولــي للمؤسسات 
والروابط المهنية الفلسطينية عادل عبداهلل واالمين العام للتجمع ماهر 
أوروبــا  في  الفلسطينيين  المعلمين  لتجمع  العام  حسن شاويش واالمين 
يسرى عقيل إلى أحداث محاولة االنقالب الفاشلة، حيث كان للتجمع في 
تلك الليلة إجتماعا دوريًا، لكن بعد سماع دعوة رئيس الجمهورية بالنزول 
إلى الميادين إلغي االجتماع ونزل المجتمعين إلى الميادين. وآكد الوفد 
على أن أحداث ليلة 15 تموز/ يوليو أقلقت االمة برمتها، فتركيا آخر 
قالع اآلمة، ومركز نضالها. والمسلمون رفعوا أكف الضراعة إلى اهلل 
في تلك الليلة. ونحن اصطففنا مع أهالينا وأصدقائنا داعين اهلل عزوجل 
أن ينصر اآلمة. فليلة 15 تموز/ يوليو كانت إستفتاًء بالنسبة لآلمة. 
اآلمة كانت أمام خيارين في تلك الليلة، أما الدعوة بالوقوف إلى جانب 
تركيا والدعاء من آجلها، وأما السكوت أمام محاولة االحتالل الفاشلة. 
ونحن واثــقــون مــن أن دعـــوات كــل مظلومي العالم كانت مــن آجلكم. 
التأريخ سجل موقف كل واحد في تلك الليلة، حيث أصبحت تلك اللسلة 
تركيا  فبانتصار  للمناضلين وأنتحارَا لالنقالبيين واذنابهم.  رد االعتبار 

انتصرت فلسطين. 

وقدم رئيس التجمع عادل عبداهلل الذي تكلم باسم الوفد شكره لالتحاد 
التحاد  التنظيمية  القوة  جيدًا  نعلم  نحن   ”: قائال  الضيافة  حسن  على 
مــامــورســان، واتــحــيــت لنا الــفــرصــة لــرؤيــة هــذه الــقــوة  عــن قــرب خالل 
مشاركتنا في المؤتمر السنوي لتنظيمات نقابة اتحاد المعلمين ) ايتيم بير 
سان( المنضوية في اتحاد ماموسان. حيث شارك في المؤتمر المنعقد 
بمتابعة وسائل  الدولية. وقمنا  التربوية  النقابات  عدد غير محدود من 
االعالم بعد التحركات التي بدأت ليلة االنقالب الفاشل، وبعد ما رأينا 

في الساعات االولى الرئيس العام التحاد نقابات موظفي القطاع العام  
)مامورسان( علي يالتشين يدعو أعضاء اتحاده الى الصمود، شعرنا أنه 
ال داعي للقلق.  وأردنا أن نحقق زيارة مؤازة وتضامن للجمهورية التركية 
المحاولة  إفشال  رأينا  لكن  االنقالبية  المحاولة  إثــر  مامورسان  واتــحــاد 
االنقالبية  بالكامل أهم من ذلك. ونحن سعداء جدًا أن نرى تركيا قوية. 

قال الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين  شاكرًا الوفد بسبب 
قــامــوا بها :” نحن ســعــداء جـــدًا مــن إستضافة أصدقائنا  الــتــي  الــزيــارة 
الفلسطينيين الذين نشاركهم المصير نفسها. وكما تعلمون  تركيا أقوى 
محاولة  أفشلنا  وأمـــة  كشعب  بتكاتفنا  اهلل  الحمد  بكثير.  سابقتها  مــن 
انقالب 15 تموز /يوليو. وكاتحاد مامورسان كنا صامدين في الساحات 
نترك مظاهرات صون  ولم  االنقالبية.  للمحاولة  االولــى  الساعات  من 
الديمقراطية. وفي هذا الصدد أنا فخور جدًا بصمود تنظيماتنا في وجه 
فشالها منذ الساعات االولى، وتضامن أصدقائنا  المحاولة االنقالبية واإ
مثلكم إلى جانبنا أسعدنا كثيرًا. وبهذه المناسبة أود أن أشكر تنظيمات 

االتحاد مرة اخرى. 

وشارك في إستقبال وفد التجمع الدولي مدير العالقات الدولية في اتحاد 
مامورسان عثمان تيمورطاش وخبير العالقات الدولية التحاد مامورسان 
المعلمين  اتحاد  نقابة  في  النسائية  اللجنة  ونائب رئيس  بهجت  حسين 

)ايتيم بير سان( فاطمة أيدار. 
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قام وفد االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( بزيارة 
االفعال  ردود  بعد  قلجداراوغلو  كمال  الجمهوري  الشعب  حــزب  زعيم 
التقى  الــذي قدمه الحزب ضد منظمة فتح اهلل غولن االرهابية. حيث 
يالتشين  علي  مامورسان  التحاد  العام  الرئيس  برئاسة  مامورسان  وفــد 
ونوابه متين َمميش كوناي قايا ومحمد أمين أَسن بزعيم حزب الشعب 

الجمهوري كمال قلجداراوغلو في مكتبه بالمركز العام للحزب. 

االحــزاب  وقــوف جميع  أهمية  إلــى  اللقاء  فــي  يالتشين  الرئيس  وأشـــار 
السياسية صفًا واحد عندما تعلق االمر بالوطن وتالحمهم وتوحدهم ضد 

االنقالبيين. 

يالتشين: »موقف السياسيين زاد ثبات المواطنين«

أكد الرئيس يالتشين على مغزى استمرار اجتماع مجلس االمة التركي 
الدموي قائاًل:« هذا  اثناء محاولة االنقالب  الكبير بمشاركة أعضائها 
االنقالبية  المحاولة  ضــد  صمودهم  فــي  المواطنين  ثبات  زاد  الموقف 

فشالها.«  واإ

قلجداراوغلو : »يجب ان نناضل معًا«

الــوفــد مضيفَا »  بها  قــام  التي  للزيارة  قلجداراوغلو عــن ســـروره  أعــرب 
بغض النظر عن االحزاب واختالف أراء المواطنين، الديمقراطية مهمة 
بالنسبة لنا جميعًا. لذا يجب علينا أن نناضل من أجلها جميعًا. فمنذ 
اللحظة االولى التى تعلمنا انها محاولة انقالب، أعلنا وقوفنا إلى جانب 
الديمقراطية بأرسال أعضاء البرلمان عن الحزب المتواجدين في أنقرة 

إلى مجلس االمة التركي الكبير.«

وفد اتحاد مامورسان يلتقي زعيم حزب الشعب الجمهوري
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البيان المشترك التحاد مامورسان وحق إيش واالتحاد العام لنقابات عمال السودان

أعلن االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام واتحاد عمال حق إيش 
ويشجب  يستنكر  مشتركَا  بيانًا  السودان  عمال  لنقابات  العام  واالتحاد 
بثالث  تموز  يوليو/  ليلة 15  التي حدثت  الدموية  االنقالبية  المحاولة 
البيان » نستنكر وبشدة  العربية والتركية واالنكليزية. وجــاء في  لغات 
وحــدة  وحــريــة  تركيا  استقالل  واضــح  وبشكل  استهدفت  التي  المحاولة 

وتضامن شعبها، ونلعن كل من قام بهذه المحاولة.« 

 )MEMUR-SEN(  أعلن االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام
واتحاد عمال حق إيــش   )HAK-IS( واالتحاد العام لنقابات عمال 
السودان )SWTUF( بيانًا مشتركَا يستنكر ويشجب المحاولة االنقالبية 
الدموية التي حدثت ليلة 15 تموز / يوليو بثالث لغات العربية والتركية 
واالنكليزية. وأمضى البيان الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين 
والرئيس العام التحاد حق إيش محمود أرصالن والرئيس العام التحاد 

نقابات عمال السودان يوسف عبدالكريم. 

وفيما يلي نص البيان 

نحن اتحاد مامورسان ) تركيا ( واتحاد حق ايش ) تركيا( واتحاد عام 
التالي  التقينا معًا، وقررنا إصــدار االعــالن  نفابات عمال السودان قد 

بخصوص فشل محاولة االنقالب الوحشسة في تركيا. 

وبأشد عبارات التنديد ندين ونرفض محاولة االنقالب في تركيا.. فقد 
شهدنا محاولة إنقالب ال يعرف الرحمة في 15 تموز / يوليو عندما 
تدفق الشعب التركي إلى الساحان والشوارع ضد االنقالب دون تردد من 
أجل الديمقراطية والحرية، وقد قدم الشعب التركي تضحيات من أجل 
إفشال محاولة االنقالب. فقد قدمت تركيا 240 شهيدا وحوالي 20.00 
جريحًا، بينهم مدنيون ورجال شرطة وجنود في جميع أنحاء تركيا بما 

في ذلك إتحادي مامورسان ) تركيا ( وحق إيش )تركيا(. 

إنه في يوم 15 تموز / يوليو ، وبحدود الساعة  21:30 مساًء تعرضت 
قادة  من  بها محموعة  قامت  إنقالب  محاولة  في  لهجوم  وأمتنا  دولتنا 
القوات المسلحة الذين يتجاهلون الديمقراطية وسيادة القانون والحرية، إذ 
تعرضت تركيا لليلة دامية حيث قصفت الطائرات المقاتلة مجلس االمة 
الكبير ورئاسة األركان وجهاز المخابرات والمديرية العامة لقسم الشرطة 
ومراكز الشرطة والقصر الرئاسي وشبكات وسائل اإلعالم وقد تعرض 
المدنيون لنيران المدافع والطائرات المقاتلة التي تحلق فوق مجلس االمة 
والفاتح  البسفور  جسور  أغلقت  وقــد  سطنبول،  واإ وأنــقــرة  الكبير  التركي 
سلطان محمد أمام حركة المرور، والمطارات غزتها الدبابات ومع ذلك 
إذ تدفق الجمهور في الشوراع وبدأت  التركي بوعي.  تصرف الشعب 
المقاومة البطولية ضد االنقالب، وأحبطت اإلنقالب بدعم من وحدات 

القوات التركية المسلحة الموالية وقوات الشرطة.

إنه من دواعي السرور رؤية الشعب التركي وقد أظهر للعالم أجمع أنه 
لن يسمح لمثل هــذه األفعال بعد اليوم. فقد رفضت االحـــزاب الحاكمة 
واالحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان ) مجلس االمة التركي الكبير ( 

االنقرب بإعالن مشترك. 

إن األمة التركية، بأسرها تبنت الديمقراطية والحرية منذ الوهلة االولى 
لألنقالب وتدفق الجمهور الى الشوارع والساحات، جنبًا إلى جنب مع 
التنظيمات الحكومية والمدنية آخذين على أكتافهم الشهداء في الطرقات 
في  الديمقراطية  على  رقيبين  تركيا  في  الناس  أصبح  الليلة  تلك  ومنذ 

الشوراع مع توخي الحذر. 

لقد أثبت الشعب التركي للعالم بأسره أنهم يؤمنون بالديمقراطية وسيادة 
القانون ذلك بما قام به 78 مليون شخص من 81 محافظة، وبعبارة 

أخرى مرت االمة التركية بنجاح في أصعب إمتحان. 

إيــش ) تركيا  اتحاد مامورسان ) تركيا ( واتحاد عمال حق  إذ يشكر 
وقوفهم ضد  الــســودان مؤكدين  لنقابات عمال  العام  االتــحــاد  ( موقف 
االنقالبات من أجل حماية الديمقراطية والحرية في بلداننا. ونحن جميعًا 
ندرك أهمية الديمقراطية وسيادة القانون في بالدنا وفي المنطقة ونتمنى 

أال تتكرر مثل هذه االنقالبات في أي مكان في العالم. 

الــســودان ضد  لنقايات عمال  العام  االتحاد  ونثمن موقف  نقدر  ونحن 
محاولة االنقالب العسكري الفاشب ووقوفه بجانب عمال وشعب تركيا، 
حيث أثبت موقف االتحاد العام لنقابات عمال السودان أواصر الصداقة 
الحقيقية من خالل إرسال األمين العام لألتحاد إلى تركيا وتنظيم مسيرة 

نصرة ومؤازة الشعب التركي في السودان. 

اتخاذها خطوات  تجاه  السودان  حكومة  لموقف  واعتزازنا  تقديرنا  نقدم 
سريعة وجادة لتطهير مدارس وهياكل جماعة فتح اهلل غولن االرهابية. 
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القلوب في السودان نبضت من آجل تركيا

قال الرئيس العام التحاد مامورسان في كلمته خالل مشاركته بفعاليات 
اللقاء الذي عقد في العاصمة الخرطوم  آلدانة وشجب المحاولة االنقالبية 
الدموية ليلة 15 يوليو/تموز الماضي والتضامن مع الشعب التركي :« 
إن ليلة 15 تموز / يوليو التي مررنا بها لم تكن محاولة إنقالب فحسب، 
واالمبريالية  الخائنة  غولن  فعصابة  بحتة.  احتالل  محاولة  كانت  بل 
العالمية استهدفتا آمل المظلومين في العالم ورئيس جمهوريتنا أردوغان 
تركيا  يستهدفوا  لــم  الدمويين  والمحتلين  الخونة  هـــؤالء  تركيا.  وعــمــوم 
فحسب، بل استهدفوا غزة والقدس وحلب وبوسنا وقرباغ وكابول واسالم 
ثابتين.  وصمدنا  والخرطوم.  ومقديشو  والقاهرة  وطرابلس  وبغداد  آبــاد 
إرداتــنــا وقلّبنا خطط  الــدمــوي. وبدفاعنا عن  وأفشلنا محاولة االحــتــالل 

االمبريالية العالمية والقتلة رأسًا على عقبها.«

العاصمة  في   )SWTU( الــســودان لنقابات عمال  العام  االتــحــاد  نظم 
الخرطوم إجتماعًا تحت عنوان » لقاء النصرة والمؤازرة لعمال وشعب 
ــة وشــجــب مــحــاولــة إنــقــالب منظمة غولن  تــركــيــا«، وتــم فــي الــلــقــاء إدانـ
الدموية. وشارك في االجتماع الذي نظم لدعم ومناصرة تركيا الرئيس 
إيش  حق  عمال  اتحاد  ورئيس  يالتشين  علي  مامورسان  التحاد  العام 
العام محمود أرصالن والجالية التركية في السودان. حيث تم في الحفل 
الــذي شــارك فيه أكثر من 3500 شخصية عرض فلم قصير يوضح 
فيه مجريات احداث المحاولة االنقالبية الفاشلة والدعم المطلق للطبقة 
السياسية المنتخبة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

الشكر للشعب السوداني واالتحاد العام لنقابات عمال السودان 

قال الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين في كلمته التي القاها 

في الحفل :« أبلغكم تحيات رئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان وعائلة 
اتحاد مامورسان الكبيرة  وشعبنا ذات 79 مليون نسمة. نشكر الشعب 
السوداني  فالشعب  الــســودان.  عمال  لنقابات  العام  واالتــحــاد  السوداني 
وقف الى جانبنا بدعائه. واالتحاد العام لنقابات عمال السودان دعمنا 
لالتحاد  العام  االمين  االولــى.  اللحظة  منذ  وتضامن معنا في نضالنا 
الدكتور سرالختم االمين عبدالقادر جاء الى تركيا وشاركنا في مسيراتنا 
التي اطلقناها من آجل الديمقراطية. بارك اهلل بكم جميعًا. فالقلوب التي 
نبضت من آجل تركيا ليلة 15 تموز / يوليو توحدت وعززت االخوة 

مع السودان.« 

وقفنا ثابتين وأفشلنا محاولة االحتالل الدموي

أفاد الرئيس يالتشين ان المحاولة التي حدثت ليلة 15 تموز / يوليو 
لــم تــكــن إنــقــالبــًا بــل كــانــت إحــتــالال دمــويــا، مضيفًا » عــصــابــة غولن 
الخائنة واالمبريالية العالمية استهدفتا آمل المظلومين في العالم ورئيس 
جمهوريتنا أردوغــان وعموم تركيا.هؤالء الخونة والمحتلين الدمويين لم 
يستهدفوا تركيا فحسب، بل استهدفوا غزة والقدس وحلب وبوسنا وقرباغ 
وكــابــول واســـالم آبــاد وبــغــداد وطــرابــلــس والــقــاهــرة ومقديشو والــخــرطــوم. 
وصمدنا ثابتين. وأفشلنا محاولة االحتالل الدموي. وبدفاعنا عن إرداتنا 

وقلّبنا خطط االمبريالية العالمية والقتلة رأسًا على عقبها.«
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زار االمين العام التحاد العام لنقابات عمال السودان سرالختم االمين 
عبدالقادر الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين والنائب االول 
يوليو  تــمــوز/   15 انــقــالب  محاولة  عبدالقادر  واستنكر  َمميش.  متين 

الفاشلة، معربَا عن سروره بفشل المحاولة الغادرة.

أعرب االمين العام التحاد العام لنقابات عمال السودان سرالختم االمين 
عبدالقادر عن مدى قلق العالم االسالمي بسبب المحاولة التي حدثت. 
الفترة ستجتاز بالتوحد  واشــار على مــرور تركيا بفترة صعبة وأن هذه 
والتضامن. وبين أن االتحاد العام لنقابات عمال السودان ستنظم حفاَل 
فشال مخططاتهم وتدعوا االتحادات  بماسبة النصر على االنقالبيين واإ

الشقيقة وفي مقدمتهم اتحاد مامورسان للمشاركة في الحفل. 

علي  العام  القطاع  موظفي  نقابات  التحاد  العام  الرئيس  وأعــرب  كما 
يالتشين عن غاية سروره من الزيارة التي قام بها االمين العام التحاد 
ذلك.  عبدالقادر، وشكره على  االمين  السودان سرالختم  نقابات عمال 
العام  االتحاد  الــذي سينظمه  الحفل  دعــوة  استجابة  يالتشين عن  وبين 
لنقابات عمال السودان، وأفــاد عن غاية امتنانه بالمشاركة في الحفل 

الذي سينظم.

وحضر اللقاء مدير العالقات الدولية  عثمان تيمورطاش وخبير العالقات 
الدولية حسين بهجت. 

زيارة وفد االتحاد العام لنقابات عمال السودان التضامنية التحاد مامورسان 
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استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغــان رئيس اتحاد مامورسان العام علي يالتشين وممثلي المنظمات العضوة في  اللجنة االستشارية 
االوروبية التركية المشتركة )KIK(  في مكتبة بالمجمع الرئاسي. 

استمر اللقاء في المجمع الرئاسي 1 ساعة و20 دقيقة وكان مغلقًا عن االعالم. ونوقش خالله تفاصيل محاولة االنقالب الدموي الفاشلة التي 
حدثت في 15 تموز/ يوليو. 

منظمات المجتمع المدني إلى جانب االرادة الوطنية 

تكلم في اللقاء باسم ممثلي اللجنة االستشارية االوروبية التركية المشتركة )KIK( رئيس اتحاد البورصات والغرف التجارية رفعت هيسارجيكلي 
اوغلو )TOBB( حيث قال :« مثل شعبنا كافة وقفنا بوجه االنقالب منذ اللحظة االولى. ووجهنا رسالة  في حماية شعبنا وديمقراطيتنا وأعضائنا 

بشكل أقوى. ومنذ ذلك اليوم فنحن ككبرى منظمات المجتمع المدني الى جانب دولتنا ومجلسنا ) مجلس االمة التركي الكبير(.«

 وشارك في اللقاء الى جانب رئيس االتحاد العام لموظفي القطاع العام )Memur-Sen( علي يالتشين الرئيس  العام التحاد البورصات والغرف 
التجارية )TOBB(  رفعت هيسارجيكلي اوغلو، والرئيس العام التحاد المهنيين والحرفيين في تركيا )TESK(  بندوفي باالندوكان، والرئيس العام 
التحاد النقابات لعمال االتراك )Türk-Is( أرغون آطاالي، ورئيس اتحاد غرف الزراعة التركية  )TZOB( شمسي بيرقطار، والرئيس العام التحاد 

العمال )Hak-Is( محمود أرصالن، الرئيس العام التحاد نقابات أصحاب العمل في تركيا )TISK(  ياغيز أيوب اوغلو. 

وفد اللجنة االستشارية االوروبية التركية المشتركة في زيارة رئيس الجمهورية 
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اتحاد مامورسان ينقل الوجه الحقيقي 
لمحاولة االنقالب الدموي إلى 
االتحادات والنقابات العالمية. 

أرسل االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 
نشرة الكترونية  التي أعدها قسم العالقات الدولية حول احداث 
محاولة انقالب 15 تموز/ يوليو الغادر الى قرابة 400 من 
االتحادات والمنظمات العمالية العالمية. النشرة نقلت احداث 
محاولة االنقالب والمجريات التي وقعت بعد المحاولة الفاشلة 

ووضحتها للرأي العام العالمي.

يقدم االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 
العالقات  أعــد قسم  الــعــالــم، حيث  أنــحــاء  فــي جميع  أنشطة 
الدولية في االتحاد نشرة ألكترونية توضح أحــداث المحاولة 
االنقالبية الفاشلة التي قام بها منظمة غولن / الكيان الموازي 
االرهــابــيــة فــي 15 تــمــوز/ يوليو ألــى أكثر مــن 400 اتحاد 
االنقالب  محاولة  مراتب  وضحت  النشرة  عالمية.  ومنظمة 
التي  الــزمــنــي‘  التسلسل   ’ مجلة  وأضــافــت  الزمنية،  الــغــادر 
أعدها وكالة االناضول االخبارية، والصور ومقاطع الفيديو 
التي التقطت من قبل وسائل االعالم خالل المحاولة الدموية. 
كما ونقلت االخبار واللقاءات التي أطلقها اتحاد مامورسان 

في عموم تركيا بالوقوف والصمود بوجه االنقالب الفاشل. 
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الرئيس يالتشين يستقبل وفد مركز االبحاث االحصائية واالقتصادية للدول 
االسالمية في مركز االتحاد العام

استقبل الرئيس العام التحاد نقابات موظفي القطاع العام 
علي يالتشين االمين العام لمركز األبحاث اإلحصائية 
االسالمية  للدول  والتدريب  واالجتماعية  االقتصادية  و 
 )SESRIC( التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في أنقرة
موسى كوالكليكايا و مدير دائرة التدريب والتعاون الفني 

محمد فاتح سرنلي في مكتبه بالمركز العام. 

أعرب يالتشين عن سروره لزيارة الوفد أوضح عن غاية 
أهمية االتصال والتعاون بين الدول االسالمية. وقال :« 
نعتبر كل أنواع التعاون وتحسين العالقات بين الدول 
األبحاث  لمركز  دعمنا  نعلن  مامورسان  كاتحاد  قيمة. 
اإلحصائية و االقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول 
االجتماعية  الــعــالقــات  لتحسين  سعيه  فــي  االســالمــيــة 

واالقتصادية بين الدول االسالمية.« 

الــعــام لمركز االبــحــاث االحصائية  كما وأشـــار االمــيــن 
موسى كوالكليكايا الى الجهود القيمة الذي يقدمه اتحاد مامورسان من آجل تطوير التعاون بين الدول الدول االسالمية. 

وشارك في اللقاء نائب الرئيس االول التحاد مامورسان متين مميش ومدير العالقات الدولية في االتحاد عثمان تيمورطاش  ومستشار الرئيس 
بالحياة العملية تركان زنكين. 
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دعوة اتحاد مامورسان الطارئة من آجل حلب

أصدر االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام بيانا استنكاريا ضد 
الحصار الال انساني على حلب والمجازر الوحشية التي تحدث فيها، 

ودعا المنظمات الدولية الى اتخاذ خطوات طارئة في ذلك. 

فيما يلي نص البيان: 

نتابع وبقلق الهجمات المكثفة من قبل النظام السوري وداعميه منذ بداية 
مدينة حلب،  كامل على  بشكل  الحصار  وفــرض  يوليو،  تموز/  شهر 
وتعرض المواطنين في الفترة االخيرة لممارسات غير انسانية، واإلغالق 
التام لطريق اإلمداد الوحيد الواصل بينه وبين المناطق السورية األخرى. 

المدن  وبــاقــي  فــي حلب  االحــتــالل  يعيشون تحت  الــذيــن  المضطهدين 
السورية  قد تركوا وحدهم أمــام الصمت العالمي. كل يــوم يزيد عمق 
المأساة االنسانية، وبسبب الحصار الطويل تموت االنسانية في حلب. 
ويجب أن تتوقف فورًا هذه الممارسات التي فرضت ظروفًا ال إنسانية 
على أكثر من 400 ألف مدني الذين يعيشون تحت الحصار في حلب. 
كما يتوجب على المجتمع الدولي وعلى رأسهم األمم المتحدة اإلسراع 
يصال المساعدات اإلنسانية إليهم  بضمان حماية أرواح هؤالء الناس واإ
مــامــورســان نطالب االســراع  أيــة شـــروط. وكاتحاد  انقطاع ودون  دون 

باتخاذ خطوات قوية ورادعة وطارئة دون أي شروط أو قيود في ايقاف 
الجرائم االنسانية التي تحدث اآلن في حلب. يجب أن ال يكون حلب 
الجوع والعطش.  ندعوا  فيها االنسانية من  التي ماتت  الثانية  يرموك 
المجازر  أنــواع  الوقوف ضد كل  العمل معًا في  الى  االنسانية جميعا 

وانهاء سفك الدماء ورذف الدموع .
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خالص تنظيماتنا سجال تأريخًا مقاومة الشعب واإ

قال الرئيس العام التحاد مامورسان خالل مشاركته في اجتماع رؤساء 
مجالس االدارة لممثلية اتحاد مامورسان عن مدينة اسطنبول :« الشعب 
الدموية دخل  االنــقــالب  فــي منع محاولة  بمقاومته وصــمــوده وجــهــوده 
أمــام شعبنا  التأريخ، وسجل بطوالت كبيرة. وال أحد يستطيع أن يقف 
ودولتنا. سوف نخطو نحو هدف تركيا الكبيرة والقوية بخطوات كبيرة.« 

انعقد اجتماع رؤساء مجالس االدارة لممثلية اتحاد مامورسان عن مدينة 
نقابة  ورئيس  يالتشين،  علي  لالتحاد  العام  الرئيس  بمشاركة  اسطنبول 
عمال الصحة والخدمات االجتماعية متين َمميش، ووكيل الرئيس العام 
لنقابة عمال خدمات التعدين والصناعة والطاقة محمد دوغان، وممثل 
نقابات  باقي، ورؤســـاء  دورآلـــي  اسطنبول  مدينة  مامورسان عن  اتحاد 

وتنظيمات وافرع مدينة اسطنبول المنضوية في اتحاد مامورسان. 

لكافة  مــهــمــة، وقـــدم شــكــره  فــي االجــتــمــاع بتصريحات  يالتشين  وأدلــــى 
أعــضــاء التنظيمات لما قــدمــوه مــن إخــالص ومــقــاومــة. حيث قــال :« 
مررت تنظيماتنا هذه الفترة بنجاح من خالل وقوفهم الى جانب شعبنا. 

ونفذت وظفيتها بنجاح، وأظهرت بطولة مثالية.« 
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يالتشين :” لن نسمح بالمرور لقطع طريق تركيا”

قال الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين خالل كلمته بالمسيرة 
االحتجاجية ضد المحاولة االنقالبية في ميدان قزالي بالعاصمة أنقرة :« 
لن نترك الساحات والميادين حتى نقضي على آخر أنفاس االنقالبيين. 

ولن نسمح بالمرور لقطع طريق تركيا وتغيير اتجاهاتها.«

 نزل الشعب وأعضاء االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام ) مامورسان( 
الى الميادين في عموم البالد للوقوف ضد محاولة االنقالب الفاشلة. واجتمع 
االالف االشخاص حاملين االعالم التركية بأيديهم في ميدان قزالي بالعاصمة 

أنقرة. وأدان المواطنون خالل شعاراتهم المتكرة المحاولة االنقالبية الفاشلة.

وأشار الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين في كلمته الى ارادة 
في  نعيش  اليوم   »: قائاًل  االنقالب  بوجه  الصامدة  المخلصة  الشعب 
هذه الميادين والساحات سرور وفخر انتسابنا لشعب أبصق بوجه البغاة 
وأفشل محاولة انقالبهم باحتالل الوطن واالستيالء على الدولة والتجرؤ 
على الشعب عشية 15 تموز/ يوليو. العصاة الذين تمردوا على الشعب 
وبروح  الشعب  مصالحها.  لتحقيق  العالمية  الشبكات  تمتطيهم  والدولة 
تشاناكالي على أهب االستعداد. لم نسمح بالمرور للخونة الذين وجهوا 
أفواه المدافع صوب الشعب وقصفوا مبنى سيادتهم مجلس االمة التركي 
رداتــهــا  واإ والكبيرة  القوية  تركيا  فضمان  أبـــدًا.  بذلك  نسمح  ولــن  الكبير 
وأمــل االمــة في هذه الساحات. هذا الميدان هو مكان تجمع االبطال 
الذين هتفوا ’ االذان لن يصمت، والعلم لن ينكس‘ والذين حموا بالدهم 

ودولتهم وشعبهم«.
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وقفة إحتجاجية لمنظمات المجتمع المدني أمام مبنى البرلمان ضد محاولة االنقالب الفاشلة

احتج االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام وممثلي 538 منظمة 
للمجتمع المدني المحاولة التي قام بها منظمة فتح اهلل كولن االرهابية في 
مجلس االمة التركي الكبير. وشارك في االحتجاج عن اتحاد مامورسان 
الرئيس العام علي يالتشين ونوابه متين مميش وكوناي قايا ومحمد بيرق 
طوطار ولوفنت اوصلو ورؤساء النقابات المنضوية في اتحاد مامورسان 
ورئيس  المدني  المجتمع  منظمات  وممثلي  التنفيذي  المكتب  وأعضاء 

مجلس االمة التركي الكبير إسماعيل قهرمان. 

رفعت  التجارية  والغرف  البورصات  اتحاد  رئيس  المشترك  البيان  وقــرأ 

ــبــيــان االعـــالمـــي الــــذي قـــرأه  ــو. حــيــث جـــاء فـــي ال ــلـ هــيــســارجــيــكــلــي اوغـ
هيسارجيكلي اوغلو » كمنظمات رائدة في عموم تركيا نحن اليوم أكثر 
من 538 منظمة مدنية من اتحادات نقابية ومهنية ومؤسسات مدنية كلنا 
في مجلس االمة التركي الكبير. وتعرض المجلس في الجمعة الماضية 
الديمقراطية.  القضاء على  ارادوا  الذين  الحقراء  قبل  لهجوم غاشم من 
وتعرضت مبنى المجلس للقصف الول مرة في التأريخ منذ تأسيسه من 
قبل الخونة. فهذا المجلس قاوم ببسالة، واستحق لقب الغازي ) مجاهد( 

مرة اخرى.« 
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وفد مامورسان يزور جرحى الصامدين ضد االنقالب 

قام الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين بزيارة الجرحى الذين 
الــغــادرة فــي 15 تموز/  اصيبوا فــي صمودهم ضــد محاولة االنــقــالب 
بأنفسهم في  المواطنون ضحوا  يالتشين خالل زيارته :«  وقــال  يوليو. 
صمودهم ضد فوهات بنادق االنقالبيين. فبإيمانهم قضوا على االنقالب 

الغادر، وبحمايتهم إرادة الشعب أفسدوا خططهم الشريرة.« 

يالتشين ورئيس نقابة عمال  العام التحاد مامورسان علي  زار الرئيس 
الصحة والخدمات االجتماعية متين َمميش ووكيل الرئيس العام لنقابة 
عمال خدمات التعدين والصناعة والطاقة محمد دوغــان وممثل اتحاد 
مــامــورســان عــن مــديــنــة اســطــنــبــول دورآلــــي بــاقــي خـــالل تــواجــدهــهــم في 
اسطنبول ضمن مشاركتهم في البيان االعالمي لمنصة االرادة الوطنية 
تحت عنوان » كال لالنقالب، لن نتنازل عن  إرداتنا » الجرحى الذين 
نزلوا الى الساحات من آجل منع محاولة االنقالب الدموية في 15 تموز 

/ يوليو الراقدين في مشفى حسكي التعليمي. 

يالتشين خالل تحدثه مع المواطنين الجرحى  لفترة من الوقت،    
استفسر االطــبــاء عــن وضــع الــجــرحــى الــصــحــي. وأوضـــح أن محاولة 
أفشلها موقف  قام بها منظمة فتح اهلل كولن االرهابية  الــذي  االنقالب 
الشعب الصامد قائاًل:« المواطنون ضحوا بأنفسهم في صمودهم ضد 

فــوهــات بــنــادق االنــقــالبــيــيــن. فبإيمانهم قــضــوا على االنــقــالب الــغــادر، 
وبحمايتهم إرادة الشعب أفسدوا خططهم الشريرة.«
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البيان االستنكاري لمنصة دستور تركيا من أمام مبنى البرلمان االول

أصدر المجلس التنفيدذي لمنصة دستور تركيا المكونة من 17 منظمة 
للمجتمع المدني والمدعومة من قبل ما يقارب أكثر من 350 منظمة 
للمجتمع المدني خالل تجمع  امام مبنى البرلمان االول بيان استنكاِر 
يلعن فيه منظمة فتح اهلل كولن االرهابية التي استهدفت االرداة المدنية 

بمحاولة انقالب فاشلة ليلة 15 يوليو 2016.

الذي  )مامورسان(  العام  القطاع  لنقابات موظفي  العام  االتحاد  أصــدر 
ومنصة  تركيا،  دســتــور  منصة  فــي  التنفيذي  المجلس  عضوية  يشغل 
االناضول، وجمعية رجال اعمال االناضول، وجمعية االنصار، وجمعية 
االبحاث  إيـــش(، وجمعية  )حــق  الــعــام  تركيا  واتــحــاد عمال  جيهانومة، 
القانونية، وهيئة االغاثة االنسانية، وجمعية نشر العلوم، وحركة الحضارة 
واالنسان، وجمعية الصناعيين ورجال االعمال المستقلين، وجمعية االئمة 
والخطباء، وجمعية الكيانات الطوعية التركية، وجمعية الصناعيين ورجال 
االعمال العامة. وجمعية خدمة التعليم الشبابية التركية، وممثلي اكثر 
من 300  منظمة للمجتمع المدني الداعمة لمنصة دستور تركيا خالل 
تجمهم امام مبنى البرلمان االول )وهو اول برلمان في تاريخ الجمهورية 
التركية( بيان شجب يلعن فيه منظمة كولن االرهابية ومحاولتهم الفاشلة 

وكل من مهد الطريق لهم وساعدهم في ذلك. 

وقرأ البيان الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين قائاًل :« كمنصة 
دستور تركيا المكونة من 17 منظمة للمجتمع المدني والمدعومة من قبل ما يقارب أكثر من 350 منظمة للمجتمع المدني نحن هنا. لماذا رجحنا 
هذا المكان؟. الن من هذه المبنى انطلقت السيادة الوطنية وقيمها ومن هذا البرلمان اصبحت السيادة بدون آي قيود وشروط للشعب ولهذا اخترنا 
هذا المكان لنثبت ذلك مرة اخرى. هذا البرلمان الذي لم شمل كل أعراق االناضول دون قول انا وانت  ليكون اكثر شمواًل وديمقراطية. هذه المبنى 
كما تعلمون على جوار جامع حاجي بيرم الذي يرمز الى القيم االخالقية النزيهة لألمة. حيث تم فتح افتتاح البرلمان الذي يعكس مدى نضال 
االمة  في ذلك الوقت بعد آداء صالة الجمعة وتحت ضل الحروب. ولهذه االسباب نحن هنا. كما تعلمون رغم خوضنا الحرب في تلك االيام فان 

العدو لم يقم بقصف البرلمان. واليوم الخونة الذين كانوا بيننا قاموا بقصف البرلمان الحالي. واليوم وبروح تلك االيام نحن هنا.« 
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ردود أفعال مشتركة ضد االنقالب 

االستشارية  واللجنة  يالتشين  مامورسان علي  العام التحاد  الرئيس  قام 
االوروبية التركية المشتركة )KIK( وممثلي منظمات المجتمع المدني 

خالل بيان صحفي مشترك برفض االنقالب بشكل قطعي. 

قدم رئيس االتحاد العام لموظفي القطاع العام علي يالتشين،    
والرئيس العام التحاد المهنيين والحرفيين في تركيا بندوفي باالندوكان، 
ورئيس اتحاد البورصات والغرف التجارية رفعت هيسارجيكلي اوغلو، 
والرئيس العام التحاد النقابات لعمال االتــراك أرغــون آطــاالي، ونائب 
الرئيس العام التحاد العمال )حق-إيش( محمد شاهين، وعضو مجلس 
أَرن خالل  أحمد حلمي  تركيا  في  العمل  نقابات أصحاب  اتحاد  ادارة 
بيانًا  تركيا  في  والحرفيين  المهنيين  التحاد  العام  مركز  في  اجتماعهم 
البيان  فــي  الــمــدنــي  المجتمع  منظمات  ممثلي  شجب  حيث  صحفيًا. 
المحاولة االنقالبية الفاشلة، وأعلنوا عن عدم ترك الساحات والميادين.

الشعب أحبط محاوالت االنقالبيين وأذهب أحالمهم سدى 

بين الرئيس العام علي يالتشين بأن ديمقراطيتنا تمر بإختبار مهم اليوم 
قائاًل :« أن دولتنا قد اجتازت مرحلة عصيبة اليوم. الذين حاولوا وضع 
تعزيز  يــوم  هــو  والــيــوم  الــذي يستحقونه.  الــرد  تقلوا  الشعب  قيود على 
الديمقراطية والوقوف إلى جانب إرادة الشعب. فالشعب أحبط محاوالت 

االنقالبيين وأذهب أحالمهم سدى«.
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البيان االستنكاري لمنصة دستور تركيا من أمام مبنى البرلمان االول

تفقده مجلس  يالتشين خالل  العام التحاد مامورسان علي  الرئيس  قال 
الذين   »: البرلمان  بحديقة  الكبير في تصريح صحفي  التركي  الشعب 

أوهموا أنفسهم بالقوة سيدفعون الثمن غاليا ». 

قام الرئيس العام التحاد نقابات موظفي القطاع العام والوفد المرافق له 
من نواب االتحاد العام ورؤوساء نقابات المنضوية في االتحاد وممثلي 
التركي  الشعب  لمجلس  القصف  اثــار  بتفقد  المدني  المجتمع  منظمات 
الــفــاشــلــة. وقـــال يالتشين فــي تصريح  الكبير خــالل مــحــاولــة االنــقــالب 
صحفي باسم الوفد » أن الوصاة وأعوانهم لن يبغلوا مرادهم آبدا ولن 

نسمح بذلك قطعا.«

وواصل يالتشين كالمه قائاًل :« عهد االنقالبيين قد أنتهى. الذين اوهموا 
أنفسهم بالقوة وتسمموا بها سيدفعون ثمن ذلك. فهذا الشعب يعرف مراد من يوجه السالح صوبه. التأريخ سيكتب في تركيا مقاومة شعبية مشرفا. 
وسيكون الذين حاولوا وضع ارادة الشعب تحت الرهن بطريقة مخزية في  مزبلة التأريخ. ستكون تركيا بعد هؤالء مشرقة، وستواصل في مسيرتها 

الديمقراقطية.«  وأضاف يالتشين بأن اتحاد مامورسان سيبقى في الساحات والميادين. 
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شكرًا تركيا 

أعلن االتحاد العام لنقابات موظفي 
الــقــطــاع الــعــام )مـــامـــورســـان( أكبر 
مــلــيــون   1 ذات  عـــمـــالـــيـــة  ــة  حــــركــ
عــضــو الـــيـــوم بــيــان اســتــنــكــار ضد 
محاولة االنقالب الفاشلة من خالل 

الصحف والجرائد المحلية. 

كما وقــدم اتحاد مامورسان  شكره 
في البيان المعلن للشعب الذي دافع 
المدنية  واالدارة  الديمقراطية  عــن 
ولــرئــيــس الــجــمــهــوريــة رجـــب طيب 
ــيــــس مــجــلــس االمــــة  أردوغـــــــــان ورئــ
قهرمان  إسماعيل  الكبير  الــتــركــي 
ورئيس الوزراء بنالي يلدريم وزعيم 
حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري كــمــال 
الحركة  حزب  وزعيم  قليجداراوغلو 
القومية دولت بهجلي وزعيم حزب 
السعادة مصطفى قماالك واالحزاب 
جانب  الـــى  وقــفــت  الــتــي  السياسية 
االعــالم ومنظمات  الدولة ووسائل 
القوات  ومنتسبي  المدني  المجتمع 
المسلحة وجهاز الشرطة ومنتسبي 
ــن  ــ ــذي ــ ــارات ال ــ ــ ــب ــ ــخــ ــ ــ ــت ــ االمـــــــــن واالســ
خـــاطـــرو بــحــيــاتــهــم فـــي صــمــودهــم 
ولكافة  الطغمة  االرهــابــيــيــن  بــوجــه 
مؤوسسات الدولة وموظفي القطاع 

العام.
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التأسيسيين  له  التابعة  والنقابات  مامورسان  اتحاد  بإداريي ومؤوسسي  السحور  مادبة  يالتشين على  مامورسان علي  العام التحاد  الرئيس  التقى 
والحاليين. وشارك في اللقاء وزير العمل والضمان االجتماعي سليمان صويلو. 

وتطرق خالل اللقاء على مجريات والصعوبات التي واجهوها عمداء االتحاد في المرحلة التأسيسة وظروف تلك االيام. كما وتم ذكر الذكريات 
المرة والحلوة التي مروا بها خالل مسيرتهم النقابية. 

يالتشين ووزيــر العمل والضمان االجتماعي سليمان صويلو في كالمهما الهجوم االرهابي    العام التحاد مأمورسان علي  حيث استنكر الرئيس 
الغاشم على مطار اتاتورك الذي استهدف االبرياء، ودعا  الى الوحدة والتمسك. 

التقاء عمداء االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان(
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رادته  سنبقى في الميادين من أجل حماية الشعب واإ

والمنظمات  المدني  المجتمع  ومنظمات  ودولــتــنــا  شعبنا  فــراســة  قــامــت 
العمالية الصامدة بإفشال محاولة االنقالب الغادر على االرادة الوطنية. 
رادتــه ومنعها ليكون  وتم إحباط هذه المحاولة التي استهدفت الشعب واإ

ضرب مثِل للنضال. 

كاتحاد مامورسان نود أن نعلم الجميع بأننا اليوم في الساحة. نرفض 
لى جانب  راتــه. نحن في الساحات، واإ وقطعًا الوصاية  على الشعب واإ
االرادة الوطنية. اتحاد مامورسان مثل موقفه في الماضي ضد انقالبات 
السابقة، أكبر مدافع لــألرادة الوطنية. ونواصل صمودنا في الساحات 

والميادين ضد الوصاية. 

واآلن يجب التخلص من أعضاء وداعمي منظمة فتح اهلل كولن الذين 
اعلنوا الحرب على وحدة وسالمة تركيا وأخٌوتها. ويجب محاكمة  الخونة 
الذين وجهوا السالح صوب الشعب رغما عنهم مستهدفين محاولة تسليم 

الدولة للوصاة. 

واليوم هو يوم حماية السيادة الوطنية وارداة شعبها وعدم ترك الساحات 
الوصاة  خــدم  ارســال  النضال حتى  يــوم مواصلة  اليوم هو  والميادين. 
الى مزبلة التأريخ الذي يليق بهم. كاتحاد مأمورسان الكبير سنبقى في 

رادته. الميادين من آجل حماية الشعب واإ
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دارته هو جريمة ضد االنسانية، وأيَا كان  ال تزال الهجمات االرهابية تمثل تهديدا كبيرا للكرامة االنسانية والسالم العالمي. االرهاب أيَا كان هدفه واإ
مصدره فهو تصرف غير انساني واستهداف واضح على البشرية كلها. فإقتران االرهاب بأي دين أو عرق أو مذهب ال ينتج سوى تسهيل أمر 
رهابكم، والتعاون المشترك من خالل القيم االنسانية المتراكمة في  المنظمات االرهابية واإلرهابيين. وفي هذا المعنى ينبغي رفض مفهوم إرهابنا واإ

مكافحة االرهاب من آجل المستقبل.

كثف االرهاب في السنوات االخيرة هجماتها الدموية بدءَا من مؤسسات المجتمع المدني وصوال الى دول ومناطق اقليمية ومنصات دولية. فهذه 
الجريمة تفرض علينا جميعَا العمل سويَة والوقوف ضدها. واليحق ألي شخص أو حكومة جعلت االنسان وكرامته  واالنسانية من أولوياته ومبادئه 

أن يتخذ موقفا حياديا في مثل هذه الحاالت. 

كما يجب أن ال يبقى العمل االرهابي الوحشي والهمجي بجميع جوانبه الذي استهدف مدينة نيس الفرنسية عند مشاركة آالمنا وشجبنا له فحسب 
بل ينبغي أن يكون نقطة تحول للعمل المشترك في مكافحته . فأحد أكبر الدوافع للمنظمات االرهابية هي مواقف وسلوك المختلفة للدول اتجاه 

المنظمات االرهابية.

وفي هذا الصدد كاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( نرى معنى قول الرئيس المؤوسس التحادنا المرحوم محمد عاكف إينان » 
غنائنا عد العالم كلها اخوة، والسماء بستان مشترك للناس جميعَا.« وجهة نظر مشترك لالنسانية. ومن خالل مفهومنا هذه ندين وبشدة االرهاب 
ومرتكبي العمليات االرهابية والمنظنات االرهابية العدوة لالنسانية ومحرضيها وداعميها. ونعد كل من يستخدم االرهاب ومنظماتها آلة لتحقيق قواه 

متواطئا وشريكا في جميع هذه الجرائم التي تستهدف االنسانية.

العمليات االرهابية ال تآلمنا من آجل تركيا فقط، فكل عمل ارهابي في أي دولة من العالم يحزننا ويألمنا ونكون شركاء المعاناة االنسانية. ألننا 
بشر، وكل شئ يستهدف االنسانية يحزننا ويقلقنا.

سالم آباد تقع في دول وأقاليم ومناطق وجغرافيات مختلفة  فالمدينة المنورة واسطنبول وبغداد وبروكسل والشام وباريس ولندن وموسكو ونيويورك واإ
من العالم. ولكن كلها تعود للبشر واالنسانية. قد تختلف لغات وأديان ومذاهب وأعراق الذين يعيشون في هذه المدن والدول. فاالنسان النقطة 
المشتركة التي تجمع كل هؤالء. وهذا هو االهم الذي يجب حمايته. ومن خالل هذه الشراكة يجب علينا العزم في القضاء على االرهاب بشكل 

كامل في عالمنا  بغض النظر عن المستهِدفين والمستهَدفين والمحرضين. الن االرض ليس كوكبَا لالرهاب.

يجب أن يظل عالمنا كوكبا لالمن والسالم والعدالة وبيتَا مشتركا لالنسانية. ولتحقيق ذلك يجب أن يكون آلم اسطنبول  كآلم باريس، وآلم نيس 
ذا اتحدنا في آآلآلمنا فإننا نعمل سوية  كآلم أنقرة، وآلم بوسنا ومينمار وفلسطين وسوريا والعراق اآلآلم مشتركة لالنسانية ومصدر قلق للدول. واإ

ذا حاربنا االرهاب سوية فإننا سنقضي على وجود االرهاب ومنظماته.  في محاربة االرهاب. واإ

فموقف تهميش ألي دين أو عرق أو طائفة أو مذهب بسبب العمليات االرهابية مصدر خطر أكثر من االرهاب نفسه.  يجب أن ال تفرقنا الهجمات 
االرهابية بل العكس يجب أن تكون أساس ألتقائنا بالبشرية وكرامة االنسان. وفي هذا الخصوص يالحظ بعد بعض الهجمات االرهابية بيانات 

ودعايات فوبيا ضد المسلمين،  وهذا ال نراه صائبَا. فإن هذا النهج والموقف يعرقالن  التعاون في مكافحة االرهاب.

تأتي منظمات المجتمع المدني في مقدمة الذين يجب عليهم تحمل المسؤولية من آجل معركة فعالة ضد االرهاب. وتحتل المنظمات العمالية 
الريادة في هذه المنظمات. وكاتحاد مامورسان ندعوا المنظمات العمالية الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولي ILO  على تحمل المسؤولية 

في ذلك. وهذه الطريقة تمهد وبشكل كبير  في تحقيق روح التضامن الذي يشكل أساس النضال ضد االرهاب.

وفي النهاية فإن العملية االرهابية التي أغرقت االنسانية جميعَا بالحزن بأستهدافها مدينة نيس الفرنيسة تقول لنا جميعًا: اليوم ليس اظهار االهداف 
بل يوم الوحدة من آجل االنسانية. اليوم ليس يوم تهميش بعضنا البعض وال لوم بعضنا البعض بل يوم االنسانية والتضامن من آجل الكرامة 
االنسانية. اليوم هو يوم بداية بناء عالم مجرد عن االرهاب يحظى بالعدالة والسالم واالمن تعيش فيه أطفالنا وشبابنا. وكمنظمات عمالية التي 

تتخذ االنسان محورا لها يجب نكون في حالة تضامن ضد أي هجوم يستهدف االنسان.

كاتحاد مامورسان ومع هذه االفكار والمشاعر و من أجل أن يسود شعار » أنا إنسان،  أنا إلى جانب االنسانية،  أنا ضد االرهاب« في جميع 
أنحاء العالم، ندعوا جميع المنظمات العمالية والدول الى العمل والنضال معَا من آجل إنقاذ البشرية من أفة االرهاب.

  علي يالتشين
رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام
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سربرينيتسا شطر قلوبنا وجراح االنسانية 
دعوة الى التضامن ضد الجريمة االنسانية “االرهاب”

دارته هو جريمة ضد االنسانية، وأيَا كان  ال تزال الهجمات االرهابية تمثل تهديدا كبيرا للكرامة االنسانية والسالم العالمي. االرهاب أيَا كان هدفه واإ
مصدره فهو تصرف غير انساني واستهداف واضح على البشرية كلها. فإقتران االرهاب بأي دين أو عرق أو مذهب ال ينتج سوى تسهيل أمر 
رهابكم، والتعاون المشترك من خالل القيم االنسانية المتراكمة في  المنظمات االرهابية واإلرهابيين. وفي هذا المعنى ينبغي رفض مفهوم إرهابنا واإ

مكافحة االرهاب من آجل المستقبل.

كثف االرهاب في السنوات االخيرة هجماتها الدموية بدءَا من مؤسسات المجتمع المدني وصوال الى دول ومناطق اقليمية ومنصات دولية. فهذه 
الجريمة تفرض علينا جميعَا العمل سويَة والوقوف ضدها. واليحق ألي شخص أو حكومة جعلت االنسان وكرامته  واالنسانية من أولوياته ومبادئه 

أن يتخذ موقفا حياديا في مثل هذه الحاالت. 

كما يجب أن ال يبقى العمل االرهابي الوحشي والهمجي بجميع جوانبه الذي استهدف مدينة نيس الفرنسية عند مشاركة آالمنا وشجبنا له فحسب 
بل ينبغي أن يكون نقطة تحول للعمل المشترك في مكافحته . فأحد أكبر الدوافع للمنظمات االرهابية هي مواقف وسلوك المختلفة للدول اتجاه 

المنظمات االرهابية.

وفي هذا الصدد كاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( نرى معنى قول الرئيس المؤوسس التحادنا المرحوم محمد عاكف إينان » 
غنائنا عد العالم كلها اخوة، والسماء بستان مشترك للناس جميعَا.« وجهة نظر مشترك لالنسانية. ومن خالل مفهومنا هذه ندين وبشدة االرهاب 
ومرتكبي العمليات االرهابية والمنظنات االرهابية العدوة لالنسانية ومحرضيها وداعميها. ونعد كل من يستخدم االرهاب ومنظماتها آلة لتحقيق قواه 

متواطئا وشريكا في جميع هذه الجرائم التي تستهدف االنسانية.

العمليات االرهابية ال تآلمنا من آجل تركيا فقط، فكل عمل ارهابي في أي دولة من العالم يحزننا ويألمنا ونكون شركاء المعاناة االنسانية. ألننا 
بشر، وكل شئ يستهدف االنسانية يحزننا ويقلقنا.

سالم آباد تقع في دول وأقاليم ومناطق وجغرافيات مختلفة  فالمدينة المنورة واسطنبول وبغداد وبروكسل والشام وباريس ولندن وموسكو ونيويورك واإ
من العالم. ولكن كلها تعود للبشر واالنسانية. قد تختلف لغات وأديان ومذاهب وأعراق الذين يعيشون في هذه المدن والدول. فاالنسان 
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استنكار  بيان  يالتشين  مــامــورســان علي  الــعــام التــحــاد  الرئيس  أصــدر 
وشجب  على مرور 21 عاما لمجزرة سربرينيتسا. 

قــال يالتشين في بيانه :« ندين ونشجب مــرارا االبــادة الجماعية التي 
وقعت قبل 21 عامَا في سربرينيتسا في الوقت التي أعلنت فرقة عسكرية 
من الجيش الهولندي تابعة لالمم المتحدة  أنها منطقة مأمنة من قبلها. 
ونطالب بمحاكة المسؤولين الذين سمحوا ومهدوا الطريق لهذه الجريمة 
النكراء. ومن هنا نعلن للعالم أجمع أن امم المتحدة تواطئت مع راتكو 

مالديتش جريمته.« 

المتحدة بقثل  آنــذاك وأمــام أنظار االمــم  الــقــوات الصربية  حيث قامت 
8372 مواطنَا بوشناقيًا فقط في سربرينياسا فضال عن المناطق االخرى، 
وانتهكوا أعراض المئات النساء والفتيات القاصرات. وتهجير أكثر من 
20 ألف الجئ من سربريتيسا قسرا في يوم واحد. قامت القوات الصربية 
وعلى مرأى ومسمع من العالم كله  بأكبر عملية تطهير عرقي مستخدما 
كل انواع جرائم الحرب في الجانب الشرقي من بوسنا ضد المواطنين 
البوشناق. وأخذت القوات الصربية في جرائمها هذه الى جانبها النفاق 
الغربي كما يحدث في كل مجزرة. وتلقىت دعما سريا وعلنيًا من 400 
جندي هولندي من قوات حفظ السالم لترتكب أكبر مجزرة حدثت في 

اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

سربرينيتسا شطر قلوبنا وجراح االنسانية 
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ارسلت منظمات للمجتمع المدني من مختلف الدول الشقيقة رسائل تعزية وتضامن وتنديد إثر الهجوم االرهابي 
على مطار اتاتورك بمدينة اسطنبول في 29 من شهر حزيران / يونيو الذي ادى بحياة 44 شخصا وجرح 

العشرات. 

اتحاد مامورسان يتلقى رسائل تعزية وتضامن من منظمات المجتمع المدني الدولية.

اكد رئيس اتحاد النقابات المستقلة في كوسوفو رحمان شاشرج واالمين 
غسان غصن   )ICATU( العرب  عمال  لنقابات  الدولي  التحاد  العام 
الكويت )KTUF( فراج عبداهلل  نقابات عمال  العام التحاد  والسكرتير 
العراده ورئيس النقابة العامة للمعلمين السوريين حسن طيفور واالئتالف 
للمؤسسات  الدولي  والتجمع  وفلسطين  القدس  لنصرة  للنقابات  العالمي 
والروابط المهنية الفلسطينية في رسائلهم الوقوف الى جانب تركيا في 

مواجهة االرهاب وشجب االرهاب  بأشد العبارات. 

االرهاب استهدف االنسانية 

النقابات المستقلة في كوسوفو رحمان شاشرج الى  أشــار رئيس اتحاد 
باستهدافه  االنسانية االساسية  القيم  بأنه جريمة ضد  الهجوم االرهابي 

الحرية والبشرية جمعاء. 

يجب أن نتوحد ضد االرهاب 

الى  العرب غسان غصن  العمال  لنقابات  الدولي  دعا االمين لالتحاد 
الوحدة ضد االرهــاب ، وأكد على ضــرورة الوحدة والتضامن معَا ضد 

االرهاب حتى القضاء عليه وتجفيف بؤرها. 

ندين الهجوم االجرامي الغاشم

قال السكرتير العام التحاد نقابات عمال الكويت )KTUF( فراج عبداهلل 
تعرضت  التي  الجبان  االجــرامــي  العمل  ونشجب  نستنكر   »: الــعــراده 
ــه تــركــيــا الشقيقه امـــس مــن قــبــل فــئــه ضــالــه التــعــرف الــديــن وال  لــه دولـ
االنسانيه.« مؤكدا على وقوف دولة الكويت الى جانب تركيا حكومة 

وشعبا في مواجهة االرهاب«. 

الفلسطينية  المهنية  والــروابــط  للمؤسسات  الدولي  التجمع  ادارة  وأكــدت 
وقوفها أيضا مع الجمهورية التركية شعبا وحكومة ومؤسسات مجتمع 

مدني ونقابات واتحادات مهنية. وقدمت تعازيها السر الضحايا. 

كاتحاد مامورسان نقدم خالص شكرنا لممثلي منظمات المجتمع المدني  
الدولية الذين وقفوا الى جانبنا برسائلهم في مواجهة االرهاب واالرهابيين، 
يدعمهم،  الذين جــردوا عن االنسانسة وكل من  الهجوم  ونلعن منفذي 
ونسأل اهلل أن يرحم الذين ارتقوا في هذا العمل الشنيع ويشفي الجرحى 

ويلهم أهلهم الصبر والسلوان. 
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اتحاد مامورسان في زيارة الوزراء وحزب العدالة والتنمية

قام الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين والوفد المرافق له بزيارة 
بـــوزداغ ووزيـــرة االســـرة والسياسة االجتماعية  الــعــدل بكر  لــوزيــر  تهنئة 

فاطمة بتول صايان قايا. 

ورافق الرئيس يالتشين في زيارته نائبه االول متين مميش ووكيل رئيس 
نقابة موظفي المحاكم هادي أردوغمش. 

كما والتقى الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين بوزير العمل 
في  ــراع  االسـ يالتشين  وطلب  صويلو.  سليمان  االجتماعي  والــضــمــان 
تسوية قضايا العقود الجماعية الثالثة التي تم اتخاذ قرار بالعمل عليها. 
وأشــار يالتشين الى ضــرورة االنتهاء من العمل واضافته لسلة الهدايا 
الفطر. وقــال صويلو  قبل عيد  العام  القطاع  تقديمها  لموظفي  المراد 
العمل  على  االخــيــر  اللمسات  وضــع  سيتم   »: يالتشين  طلبات  مقيمًا 
وتحويل هذه الطلبات الى مكاسب بالتشاور مع الوزارات المعنية باقرب 

وقت ممكن.« 

والتنمية  العدالة  لحزب  العام  المركز  يالتشين  زار  الـــوزراء  زيــارة  وبعد 
العام  والسكرتير  أطــاش  مصطفى  للحزب  العام  االمين  بنائب  والتقى 

مصطفى غول  وهنأهما تقلد منصبهما الجديد. 

ورافق الرئيس يالتشين في زيارته نائبيه محمد أمين أَسن وحاجي بيرم 
طونبول. 
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يالتشين :”اطلقنا حملة مساعدات في 18 مدينة”

شارك الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين في مأدبة اإلفطار 
التي اقامتها الجمعية الدولية للصحافة واالعــالم )UMED(. يالتشين 
قال في كلمته التي القاها في البرنامج :« الصحافة تستوجب العدالة 
وتتطلب االبتعاد عن المنفعة والتحرك بعيدًا عن التركيب الغير قانونية. 

وأشكر كل من تبنى هذه النقاط مبدًأ له.« 

أوضح يالتشين خالل استجابته أسئلة الصحفيين في المأدبة ان االتحاد 
العام لنقابات موظفي القطاع العام  قد اعتد على طوال السنوات الماضية 
باعداد مأدبة إفطار جماعي للمحتاجين في هذا الشهر الفضيل، ولكن 
هذه السنة غير منهجهه بإيصال تلك المساعدات من مأكل وملبس الى 
بيوت العوائل الفقيرة ومتضرري العمليات االرهابية والالجئين السوريين. 
المأدبة التي أعدها الجمعية الدولية للصحافة واالعالم تم تنظيمها في 
مقر المديرية العامة للبريد والتلغراف بمشاركة االعالميين والصحفيين 

الشباب. وتطرق يالتشين خالل مشاركته لمواضيع هامة. 

الشباب  واالعالميين  بالصحفيين  المأدبة  في  يالتشين  التقى 
االعالميين  اصدقائي  اهنئ  قائاًل:«  انجازاتهم  على  وهنأهم 
والصحفيين الشباب من صميم قلبي على مصداقيتهم في نقل 
وضمان نقل االخبار وايصالها بطريقة حيادية دون النظر الى 
دين ولغة ولون المجتمع وعلى مساعيهم بحماية بعض فئات 
الخاصة  االحتياجات  للحماية من ذوي  المحتاجين  المجتمع 
واالطفال والنساء. الصحافة تستوجب العدالة وتتطلب االبتعاد 
عن المنفعة والتحرك بعيدًا عن التركيب الغير قانونية. وأشكر 

كل من تبنى هذه النقاط مبدًأ له.« 

الحملة ضمت 81 مدينة 

المأدبة  أسئلة الصحفيين في  يالتشين خالل استجابته  بين   
ان االتــحــاد الــعــام لنقابات موظفي الــقــطــاع الــعــام  قــد اعتد 
على طوال السنوات الماضية باعداد مأدبة إفطار جماعي للمحتاجين 
في هذا الشهر الفضيل، ولكن هذه السنة غير منهجهه بإيصال تلك 
ومتضرري  الفقيرة  الــعــوائــل  بيوت  الــى  وملبس  مأكل  مــن  المساعدات 
العمليات االرهابية والالجئين السوريين من خالل التعاون مع تنظيمات 
اتحاد مأمورسان في كلس ودياربكر ويوكساك اوفا و81 مدينة اليصال 

هذه المساعدات  سريعًا وان هذه الحملة ستستمر. 

العام التحاد مأمورسان محمد أمين  المأدبة نائب الرئيس  وشــارك في 
العامة للصحافة والنشر واالعالم  للمديرية  العام  المدير  نائب  أسن و 
التابعة لرئاسة الوزراء اسماعيل منصور اوزدمير، كما وأعرب اوزدمير 
عن غاية سروره بلقائه الشباب المرشحين للعمل الصحفي واالعالمي 

واالفطار معًا.
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استقبل الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين وفد النقابة العامة 
السورية للمعلمين في المركز العام لالتحاد، وجرى خالل اللقاء بحث 

العالقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. 

وتم التحدث في اللقاء بين وفد اداريي النقابة العامة السورية للمعلمين 
التحاد  العام  بالمركز  يالتشين  علي  مامورسان  التحاد  العام  والرئيس 
مامورسان لفترة من الوقت، والتشاور لتطوير وتوثيق التعاون واالتصال 

والتنسيق على المستوى العالمي بين المنظمات للمجتمع المدني. 

وأعرب يالتشين عن غاية سروره بلقائه الوفد وقدم شكره لهم على زيارتهم 
التي  بينهما  المشترك  التعاون  اتفاقية  أهمية  لالتحاد. كما وشــدد على 
المؤسستين بوظيفة جسر يربط  الماضي وقيام  العام  التوقيع عليها  تم 

البلدين على المستوى الدولي والنقابي. 

وكان من ضمن الوفد الذي زار اتحاد مامورسان وزير التربية والتعليم 
السابق في الحكومة السورية المؤقتة أ.د. محي الدين بنانة واالمين العام 
للنقابة السورية العامة للمعلمين حسن طيفور وممثل النقابة في مدينة 
مرسين د. مصطفى فالحة وعضو المؤتمر العلمي الدولي عامر النمر. 

كما ورافق الرئيس يالتشين في ستقباله للوفد نائبه ورئيس نقابة عمال 
الطاقة والتعدين حاجي بيرم طوبنول وخبير العالقات الدولية في االتحاد 

حسين بهحت. 

وفد النقابة العامة السورية للمعلمين  في اتحاد مامورسان

مــامــورســان ورئيس  التــحــاد  الــعــام  للرئيس  االول  النائب  واستقبل  كما   
نقابة عمال الصحة والخدمات االجتماعية متين مميش مسؤولي رابطة 
منظمات الرعاية الطبية واالغاثة السورية الدكتور وهيبة شاكر والدكتور 
بدرالدين بحرو. وتطرق الطرفان على الصعوبات التي يواجهها االطباء 
والمسعفين في ظل القصف العشوائي في سوريا. وأوضح مميش بان 
اتحاد مامورسان وقف الى جانب المضطهدين في سوريا وكل انحاء 
العالم وسيظل ثابتا في مواقفه. في حين ابدى مميش عن استعداد نقابة 
عمال الصحة والخدمات االجتماعية في التعاون ودعم المشاريع التي 
قدمتها الرابطة في المجال الصحي. وشارك في اللقاء نائب رئيس نقابة 
ورئيسة  َيتيش  مرتضى  الدكتور  االجتماعية  والخدمات  الصحة  عمال 

اللجنة النسائية في اتحاد مامورسان حبيبة أوجال.
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يالتشين: “قدمنا طلباتنا المتعلقة بفئة C/4 لرئيس الوزراء يلدريم”

المنظمات  وممثلي  يالتشين  علي  مامورسان  التحاد  العام  الرئيس  زار 
العضوة في اللجنة االستشارية االوروبية التركية المشتركة رئيس الوزراء 
بنالي يلدريم، وقدم يالتشين خالل زيارته طلبات  اتحاد مامورسان معطيًا 

االولوية لطلب الفئة C/4  لرئيس الوزراء يلدريم. 

وممثلي  يالتشين  علي  العام  القطاع  لموظفي  العام  االتحاد  رئيس  قام 
منظمات المجتمع المدني العضوة في اللجنة االستشارية المشتركة بزيارة 
رئيس الوزراء بنالي يلدريم في مكتبه بقصر جنقايا. وشارك في الزيارة 
التي تمت في قصر جنقايا الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين 
اوغلو  هيسارجيكلي  رفعت  التجارية  والغرف  البورصات  اتحاد  ورئيس 
والرئيس العام التحاد المهنيين والحرفيين في تركيا بندوفي باالندوكان 
والرئيس العام التحاد النقابات لعمال االتــراك أرغون آطاالي والرئيس 
العام  واالمــيــن  قونجوك  إسماعيل  الــعــام  القطاع  نقابات  التــحــاد  الــعــام 
التحاد نقابات أصحاب العمل في تركيا بوالنت بيرلر وسكرتير اللجنة 

االستشارية االوروبية التركية المشتركة مصطفى بايبورتلو. 

وآكد يالتشين خالل الزيارة مقدما طلبات االتحاد العام لنقابات موظفي 
القطاع العام لرئيس الوزراء على توقعات اتخاذ الحكومة خطوات فعالة 
بشأن العقود الجماعية المتفقة عليها في االونة االخيرة خصوصا الفئة 
قــائــاًل :« يجب ضــم كــافــة عمال  الــعــام  الــمــراد ضمهم للقطاع    4/C
العقود وفي مقدمتهم الفئة C/4 للقطاع العام. بالنسة لموضوع معلمي 
العقود فإننا قد أغلقنا هذا الموضوع بتعيينهم جميعا في القطاع العام 
حتى ال يفتح هــذا الموضوع مــرة اخــرى. ونرفض الــرجــوع الــى البداية 
ثانية. فالمتقاعدون ال يمثلون في اللجنة االستشارية االوروبية التركية 
المشتركة. نمثلهم في المفاوضات الجماعية لكن ال يحق لهم االنتماء 
اجتماع  عقد  ويجب  النقابي.  باالنضمام  لهم  السماح  ينبغي  للنقابات. 
للتشاور المفصل بوضع آلية  طارئ للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

لحل المشاكل«. 
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أرسل الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين رسالة للمستشارة االلمانية أنجيال ميركل حول تصويت البرلمان االلماني على قرار » االبادة« 
المزعومة. وأكد الرئيس في رسالته على ضرورة عدم مس القرار المزعوم العالقات الثنائية المبنية على الثقة والصداقة. 

على رغم الحقائق التأريخية والدبلوماسية فإن تصويت البرلمان االتحادي االلماني على أحداث عام 1915 المزعومة بتأريخ 2  حزيران / يونيو 
2016 تجاهل للقانون العالمي. والتحرك بقضية كان يتطلب دراستها تأريخيًا لدوافع سياسية استهداف مباشر للتأريخ المشترك الرابط بين الشعبين 
والبلدين. وهذا القرار سيعكس على المواطنين االتراك الذين تجنسوا  في ألمانيا ومن هم حيز التجنيس البالغة عددهم 3.5 مليون من ناحية اندماج 
االتراك بالمجتمع االلماني، وربما سيمهد هذا القرار القضاء على االندماج. ومن ناحية اخرى سيزيد ادراك االسالموفوبيا ضد االتراك والمسلمين 
ليكثر التمييز واالقصاء. ما ينبغي القيام به في الحقيقة  واعتبارًا من اليوم، اعادة النظر للموضوع على المستوى السياسي، وبذل الجهود بالطريقة 

نفسها لتعديل القرار أو اللجوء إلى االجراءات القانونية من أجل الغاء القرار أحد أهم الخيارات أمامكم.    

رسالة الرئيس العام علي يالتشين للمستشارة االلمانية أنجيال ميركل حول التصويت على مزاعم 
1915
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زيارة تهنئة لنائب رئيس الوزراء ووزيري التربية والتنمية وحزب العدالة والتنمية

التقى وفد االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع )مامورسان( المكون من 
الرئيس العام علي يالتشين ونائب الرئيس حاجي بيرم طونبول ووكيل 
نقابة  أردوغــمــوش ورئيس  هــادي  المحاكم  لنقابة موظفي  العام  الرئيس 
عمال التطوير والبيئة واالنشاء والطرق وادارة الكوارث والحاالت الطارئة 
والطابو ومسح االراضي العام جان طوفان بنائب رئيس الوزراء فيسي 

قايناك في مكتبه برئاسة الوزراء. 

وهنأ الرئيس العام التحاد مامورسان والوفد المرافق نائب رئيس الوزراء  
فيسي قايناك تقلد منصبه الجديد. وذكر الرئيس يالتشين خالل اللقاء 
مشاكل الموظفين في القطاع العام مطالبًا قايناك ضرورة ايجاد حلول 
لهذه المشاكل. وأعرب النائب قايناك عن غاية سروره لزيارة وفد اتحاد 
كما  مامورسان،  اتحاد  لتأسيس   21 السنوية  الذكرى  مهنئًا  مامورسان 
وقدم شكره التحاد مامورسان على نضاله الثابت في وتيرة تحول تركيا 

للديمقراطية. 

وقام وفد اتحاد مامورسان أيضا المكون من الرئيس العام علي يالتشين 
العام  الرئيس  قايا وحاجي بيرم طونبول ووكيل  الرئيس كوناي  ونائبي 
لنقابة موظفي المحاكم هادي أردوغموش ورئيس نقابة عمال التطوير 
والبيئة واالنشاء والطرق وادارة الكوارث والحاالت الطارئة والطابو ومسح 
نقابة وحدة المراسلة واالتصاالت  العام جان طوفان ورئيس  االراضــي 
العام عمر بوداق ورئيس نقابة النقل العام جان جانكسان بزيارة تهنئة 
لوزير التنمية لطفي ألفان. وأعرب الوزير ألفان عن غاية سروره لزيارة 

وفد اتحاد مامورسان. 

ورافق الرئيس العام التحاد مأمورسان ورئيس نقابة اتحاد المعلمين علي 
يالتشين وكيل الرئيس العام لطفي سيلفي ونواب الرئيس العام رمضان 
جاقرجي ومدحت سيفين وشكرو قولوقصا وحسن يالتشين وعطال اولجوم 
في زيارة التهنئة  لوزير التربية الوطنية عصمت يلماز. وقدم الرئيس 

يالتشين للوزير يلماز متمنيًا له النجاح في وظيفنه الجديدة  تقريرًا عن 
مشاكل التعليم والمعلمين والحلول المقترحة لهذه المشاكل. 

كما وزار الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين ونائبه محمد 
العدالة والتنمية والتقيا بنواب االمين  العام لحزب  أمين أَسن المركز 
العام للحزب جودت يلماز ومحمد موذن اوغلو واوزنور جالك وارول 

قايا وباركا لهم  تقلد منصبهم الجديد.
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اتحاد مامورسان يقوم بزيارة تهنئة لرئيس الوزراء بنالي يلدريم

قامت ادارة 21 التحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام بزيارة تهنئة 
لرئيس الوزراء بنالي يلدريم بمناسبة تقلده منصبه الجديد. وطالب الرئيس 
كافة  بتعيين  الـــوزراء  الرئيس  الــزيــارة  فــي  يالتشين  لالتحاد علي  الــعــام 
العاملين بالعقود في القطاع العام من بينهم فئة C/4 ومساعدات القوابل 
والممرضات واالئمة وفي مقدمتهم عمال الجامعات الذين يعملون عمل 

الموظفين. 

زار وفد اتحاد مامورسان الرئيس الوزراء بنالي يلدرم في مكتبه، وشارك 
في الزيارة ادارة االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

ورؤوساء اللجان والنقابات المنضوية في االتحاد. 

أعرب يالتشين مطالبًا بتعجيل نتيجة المواضيع التي تم التطرق عليها 

في توقيع اتفاقية العقود الجماعية الثالثة عن امتنانه بماشرة ضم عمال 
تم  الذين  العمال  يعطى الخواننا   »: قــال  الــعــام. حيث  للقطاع  العقود 
تعيينهم في القطاع العام وضع خاص، وهذا العمل نراه ايجابيًا. لكن 
 4/D 4  أو الفئة/A نقول ينبغي ان يكون بدل الوضع الخاص هذا الفئة
. ولذلك يتم تحديد فئة الذين تم تعيينهم بكونهم إما يأخذون صفة عمال 
أو موظفين في القطاع العام، ونعتقد انه ليس هناك حاجة لتحديث الفئة 

 .4/E الجديدة

كما وهنأ رئيس الوزراء بنالي يلدريم مبينًا عن نقل طلبات الرئيس العام 
علي يالتشين الى مجلس الوزراء الذكرى 21 السنوية لتأسيس االتحاد 

العام لنقابات موظفي القطاع العام. 

74



نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

طونبول:”مطالبتنا بإصرار في تعيين عمال العقود مستمرة”

قال نائب الرئيس العام التحاد مامورسان ورئيس نقابة عمال خدمات 
التعدين والصناعة والطاقة حاجي بيرم طونبول الذي التقى بعمال العقود 
:« في هذا االطار يجب تعيين عمال العقود في القطاع العام ضمن 

». 4/D4  و/A فئتي

قامت مجموعة من عمال العقود بزيارة نائب رئيس اتحاد مامورسان العام 
حاجي بيرم طونبول قادمين من مدن مختلفة بمكتبه في المركز العام. 
الدائم وأوضح  المالك  بتعيينهم على  العمال  لطلبات  واستمع طونبول 
أن اتحاد مامورسان قد تحمل المسؤولية على تحقيق هذه الطلبات. قال 
طونبول :« مسألة تعيين عمال العقود على المالك الدائم من جدول 

أعمالنا. وفي هذا االطــار يجب تعيين عمال العقود 
 .»4/D4  و/A في القطاع العام ضمن فئتي

قال طونبول :« نريد ان يبلغ بلدنا ذروته عالميًا في 
الالئق  العمل  فــرص  العمل والــجــهــد وتــوفــيــر  احــتــرام 
واآلمن. ونطالب بظروف عمل الئق بكرامة االنسان. 
ونقول التأمين الوظيفي خطنا االحمر. ونطلب انهاء 
العمل الغير قانوني  والقضاء على البطالة و التوزيع 
النمو االقتصادي. ونطالب بتعجيل ضم  العادل من 
عمال العقود للمالك الدائم حتى ال تكون هناك فرصة 

وأمــنــَا الخواننا  نحقق عماًل مضمونَا  أن  ويجب  آمــن.  الغير  للتشغيل 
العمال«. 

أفاد طونبول أنه يجب تعيين موظفي عقود فئة B/4  و C/4  على 
ومساعدات  الخريجين  العمال  بتعيين  نطالب  قــائــاًل:«  الــدائــم  الــمــالك 
القوابل واالئمة والمعلمين الذين يعملون باجور دروس إضافية والمدربين 
المتمرسين. ونريد سد االحتياجات في القطاع العام من معلمين وأطباء 
االجتماعية.  العملية  الحياة  في  ومستشارين  وحرفيين  ومهنيين  وأئمة 
ــة كــافــة الــعــوائــق والسماح  ــ زال ونــطــالــب فتح الــطــريــق أمـــام المنظمات واإ

للمتعاقدين والقوات االمنية بالتشكيل النقابي.«
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التي وقعت على كثير من االنتصارات لتمهيد الطريق أمام المفاوضات 
في  أكبر  دورًا  وأخــذنــا  فيها.  رائـــدًا  نكون  حتى  بها  ونساهم  الجماعية 
مرحلة الثورة الصامتة بانهاء حظر العشرات من الحقوق واخذ الحقوق 

والحريات المغصوبة. 

وفــــي نــهــايــة االنــــجــــازات والـــنـــجـــاحـــات الــتــأريــخــيــة وصــــل عـــددنـــا  الــى 
955.989  عضوًا. ونقاباتنا زيدت عدد أعضائها وعززت صالحياتها 
العام وتنظيماتنا متواصلة في  باجتياز منافسيها بفارق كبير. ومركزنا 
توسيع وتقديم أفضل الخدمات. وتقديم الخدمات لألعضاء والموظفين 
عام  نهاية  وبحلول  بــاســتــمــرار.  االنسانية  وتــخــدم  والشعب  العموميين 
2016 نسعى لتحطيم الرقم القياسي باجتياز 1 مليون عضو، ونؤمن 

بتحقيق ذلك. 

التأريخي  االنجاز  أكبر.  لنا مسؤوليات  يحمالن  الكبير  والهدف  العدد 
نقاباتنا  بــأعــضــاء  االتــصــال  فــي  التحتية  البنية  تــوســيــع  علينا  يــفــرض 
وايجاد  وعوائقهم  مشاكلهم  ودراســة  شتى  مواضيع  في  معهم  والتباحث 

حلول مناسبة لها. 

ومع ازدياد مسؤولياتنا فإننا سندعم ونساهم جاهدين  في الحرب على 
الــذي  بالكامل والقضاء عليه. وانــطــالقــًا مــن االلــهــام  االرهـــاب وتجفيه 
االنسانية  الــمــســاعــدات  زيـــادة  الــى  سنسعى  فإننا  عقيدتنا  مــن  نستمده 

وايصالها الى كل بقعة من العالم. 

االتفاقيات  مقدمتهم  وفي  والجهد  العمل  دبلوماسية  توسيع  ومن خالل 
الثنائية التي نعقدها مع االتحادات العمالية في عالمنا المتحضر، فإننا 
سنسعى على اضعاف االتفاقيات الثنائية مع الحركات العمالية وتطبيقها 

في الحياة العملية. 

العملية  الوطنية ونكون معه في  الى جانب شعبنا في إرادتــه  وسنقف 
الديمقراطية وفي وتيرة اعداد دستور مدني يضمن الحقوق والحريات من 

كتابته والتصويت عليه حتى تنفيذه.

وسنواصل بحزم في نضالنا ضد االمبريالية  التي تريد تقسيم مجتماعتنا 
مثلما تقسم جغرافيتنا وفي مقدمتها الشرق االوسط من اجل اعادة تقسيم 

العالم من خالل نزف الدماء وزهق االرواح وذرف الدموع. 

وسنبقى صادقين في عهدنا مثل كل الذين يلتزمون بعدهم. وهذه القوة 
الــقــويــة فــي االطــار  اتــحــاد مــامــورســان  الكبيرة ال تستطيع حبس اســـرة 
النقابي فقط. فإننا سنساهم في حماية حقوق العمل وانجاح نمو العمل 
وحماية المظلومين و المضطهدين وتجفيف منابع االرهاب والتقاء تركيا 
بدستورها الجديد وبناء عالم جديد عادل وفق مبادئنا وقيمنا الحضارية. 
وبموجب مهمتنا االصيلة والعالية سوف نكون روادًا وفي المقدمة دائمًا 

وسوف ننجح. 

340.365402.165نقابة اتحاد المعلمين 
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نقابة عمال الصحة والخدمات االجتماعية
نقابة موظفي االوقاف والشؤون الدينية التركية

نقابة عمال التطوير والبيئة واالنشاء والطرق 
والطابو  الــطــارئــة  والــحــاالت  الــكــوارث  وادارة 

ومسح االراضي

نقابة موظفي المحاكم
نقابة البلديات وعمال االدارة الخاصة

نقابة عمال الزراعة والغابات
نقابة عمال خدمات التعدين والصناعة والطاقة

نقابة عمال وحدة المراسلة واالتصاالت
نقابة عمال النقل العام

نقابة عمال الثقافة والسياحة والفن
المجموع

عدد االعضاء عام 2016عدد االعضاء عام 2015اسم النقابة
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21 عامًا علي تأسيس اتحاد مامورسان

9.923 16.958 41.542 69.954 233.711 402.171 77.553 65.893 17.131 15.976 5.220

لنقايات موظفي  العام  اليوم 9 حزيران / يونيو 1995 يحيي االتحاد 
السنوية   الــذكــرى 21  الــذي بني على اســس قوية وثابتة  العام  القطاع 

على تأسيسه.

قبل 21 عامًا كٌأسرة اتحاد مامورسان باشرنا متخذين من مبدأ » هموم 
عن  البحث  فــي  متواصلين  ومازلنا  الفاضلة.  بحركتنا   « همنا  الــنــاس 
الحلول لمشاكل أعضائنا وموظفينا وشعبنا وامتنا ونأخذ بيد المظلومين 

ونخدم االنسانية، ونحافظ على موقفنا بأن نكون أماًل لهم. 

العريق  مــعــززًا نضاله  الفاضلة  بطريقه  باشر  الــذي  مــامــورســان  اتــحــاد 
بخطوات ثابتة لتأمين المستقبل، فإنه مستمر في تحطيم االرقام القياسية 

في زيادة االعضاء وتوسيع وتطوير مستواه.

النقابات في شهر  فقد وصل عدد اعضاء  وفقا لالحصائيات االخيرة 
أيار/ مايو 2016 المنضوية في اتحاد مامورسان 955.989 عضوًا 
ليتحول اتحاد مامورسان من قمة الى اخرى. فحسب احصائيات عام 
2015 كانت عــدد اعضائنا 836.505 عــضــوًا. وخــالل عــام واحــد 
زاد عــدد أعــضــاء اتــحــاد مــأمــورســان 911.484 عــضــوًا ليضاف هذا 
العدد لتأريخ نجاحات اتحاد مامورسان. وهذه العدد يبين على ان اتحاد 

مامورسان وبكونه أكبر اتحاد نقابي في تركيا نما بنسة 14.2 بالمئة 

فتأسيس ونمو هذا العمل الكبير والشامخ لم يكن سهاًل. ولم تكن كتابة 
تلقاء نفسها.  تــأت من  لم  القياسية  النجاح هــذه سهلة. واالرقـــام  قصة 
النجاحات هي ثمرة مكاسب المفاوضات الجماعية وانتصارات العقود 
جبيننا.  بعرق  ممتزج  مـــواده  مــن  مــادة  فكل  ملحمة  ولدينا  الجماعية. 
لدينا  مكثفة.  جــهــودًا  تمتلك  جــودًة  والمتعمقة  كميًا  المعززة  فتنظيماتنا 

موقف ثابت في الحرب ضد االرهاب، وقوفنا إلى جانب الشعب. 

النتيجة واالرقام الضخمة التي ظهرت هي في الوقت نفسه  آثر قيمنا 
النقابية، ومدى تمسكنا بقيمنا الحضارية والثقافية، وجهودنا الدبلوماسية 
بالعمل النقابي العالمي في محور التعاون والتضامن، ووقوفنا ضد كل 
أنواع الشر والفساد والسلبيات من دون التخلي عن مواقفنا المعارضة 
ودون تهميش وابعاد االخرين وخلق العداوة بينهم، وشراكتنا في الحلول 

المقترحة. 

االستسالم  يــرفــع علم  قبطان  دائــمــًا مهمة  مــامــورســان رفضنا  كــاتــحــاد 
ثمار شجرة  بجمع  لننشغل  استغالليين  نكن  ولــم  سفينته.  إغــراق  عند 
الديمقراطية عند احتراقها. وركزنا على حل المشاكل الجذرية واالساسية 
لتركيا. وبهذا الطريق أصبح االنسان وكرامة االنسان الحجر االساس 
في سياستنا. ومن خالل هذا الفكر ساهمنا في رفع قانون حظر الحجاب 
وانهاء الظلم، والغاء االستشارة الجماعية الغير رسمية وكتابة الملحمة 

نضالنا » الجهد والحرية »  طرفنا » الحق والعدالة »
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ــقـــرآن هــديــتــي« بــهــدف  جـــاء مـــشـــروع » لــيــكــن الـ
حــصــول كــل مــســلــم  لمصحف فــي بــالدنــا وكــل 
انحاء العالم االسالمي من خالل التبرعات بدعم 
كامل من االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع 

العام ) مامورسان(. 

استقبل الــرئــيــس الــعــام التــحــاد مــامــورســان علي 
التركي  ديانة  لوقف  العام  المدير  نائب  يالتشين 
عــبــدالــرحــمــن جيتين فــي الــمــركــز الـــعـــام. وأعــلــن 
الــرئــيــس يــالــتــشــيــن خـــالل الــلــقــاء دعــمــه المطلق 
المصحف  لتوزيع  الوقف  به  قــام  الــذي  للمشروع 
الــشــريــف لــكــل جــهــات الــبــالد والــعــالــم االســالمــي 

ضمن حملة » ليكن القرآن هديتي«. 

مشروٌع قيم

الى  مسلم  لحاجة كل  المشروع  هــذا  أهمية  يالتشين على  الرئيس  أكــد 
المشاريع  مــن  كثير  فــي  مــامــورســان شاركنا  كاتحاد  قــائــاًل:«  مصحف 
أو  بطريقة  الــوصــول  وحاولنا  والــدولــي.  المحلي  النطاق  على  الخيرية 
اخرى الى كل منطقة تحتاج المساعدة. وقد أوصلنا الطفال كازاخستان 
القرآن هديتي‹  ليكن   ‹ تعليم. ولهذا نرى مشروع  عشرة االالف كتاب 
قيمًا ومهمًا جدُا. ونحن سوف نبذل قصارة جهدنا في دعم هذا المشروع 

المبارك«. 

تم إهداء 380 ألف مصحف 

على  جيتين  عبدالرحمن  التركي  الديانة  لوقف  العام  المدير  نائب  أكد 
أن الوقف قد تلقى في االونة االخيرة على طلبات مكثفة لنسخ القرآن 
الكريم، وفي هذا السياق أطلقنا › ليكن هديتي القرآن › مخططين ايصال 
القرآن الكريم الى كل من يحتاجه. وهدية كل نسخة من القرآن الكريم 
مــع اجــور الشحن داخــل الــبــالد وخــارجــه 12 ليرة تركية أي مــا يقابل 
4.21 $. وقال  جيتين ان الوقف قد أهدى لحد اآلن 380 ألف نسخة 

مصحف، ونأمل تضاعف هذا العدد. 

من خالل حملة › ليكن القرآن هديتي‹ سيتم ايصال نسخ القرآن الكريم 
المطبوعة بالخط العثماني ومرفقة بالمعاني لتسهل قرأتها لدول البلقان 
وأسيا الوسطى وأمريكا الالتينية والقوقاز وجنوب أسيا والشرق االوسط 
على حسب الطلبات التي ستلتقى. أما داخل البالد سيتم توزيع نسخ 
المصحف الشريف المرفقة بترجمة معاني االيات باللغة التركية على 

اطالق مشروع “ ليكن القرآن هديتي “ بدعم اتحاد مامورسان

واالقسام  الشريعة  وكليات  الدينية  والــمــدارس  والخطباء  االئمة  مــدارس 
بناًء على  النواحي  والمستشفيات والسجون ومكتبات  للطالب  الداخلية 

طلباتهم واحتياجاتهم. 

وحضر اللقاء نائب الرئيس التحاد مامورسان كوناي قاي ورئيسة اللجنة 
العام لوقف  المدير  النسائية في اتحاد مامورسان حبيبة اوجــال ونائبة 

الديانة التركي زليخة صغالم .
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اطالق اتحاد مامورسان حملة مساعدات خالل شهر رمضان

قام االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام بتغيير أنشطته الرمضانية  
من الغاء تنظيم وجبة إفطار الصائمين المعتادة، واطالق حملة توزيع 
مساعدات وتبرعات من الغذاء والملبس على العوائل الفقيرة ومتضرري 

العمليات االرهابية والمهاجرين السوريين بدال عنها. 

تأسيسه  منذ  )مامورسان(  العام  القطاع  لنقابات موظفي  العام  االتحاد 
لى يومنا هذا، يمد يد العون والمساعدة على الجميع دون أن ينظر الى  واإ
اللغة والعرق واللون. أينما كان الظلم واالضطهاد كان اتحاد مامورسان 
كل  كعادته  واليوم  والمضطهدين.  للمظلومين  وملجًا  لها  هناك مصدَا 

مرة اخــذًا االوضــاع الجارية داخل البالد يطلق حملته المباركة لتوزيع 
مساعدات على المحتاجين في عموم تركيا. 

فعاليات تحضير  بإلغاء  أوال  مامورسان  اتحاد  قــام  السياق  هــذا  وفــي   
وجبة إفطار للصائمين على نطاقي المصغر والمكثف التي كان ينظمها 
كــل سنة فــي شهر رمــضــان مــن كــل ســنــة. ونــظــم حملة تستفاد منها 
أكبر عدد ممكن من المحتاجين والمضطهدين، وهي توزيع المساعدات 
والتبرعات من المأكل والمشرب والملبس على العوائل الفقيرة والمتضررة 
من العمليات االرهابية والمهاجرين السوريين من خالل تنظيمات اتحاد 

مامورسان في 81 محافظة في عموم تركيا. 

اطلق اتــحــاد مــامــورســان هــذه الحملة ولــو كانت قليلة مــن اجــل تعزيز 
أواصر األخوة وتخفيف المعاناة في الفترة الصعبة التي تمر بها البالد. 
للمتضرين من  بارسال 160 شحنة  مامورسان سابقا  اتحاد  قام  حيث 

خنادق االرهابيين في جنوب شرق البالد وتركمان بايربوجاق. 

69



نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

نستنكر قرار البرلمان االلماني 

تمرير هذا القانون من البرلمان االلماني في زمن كان يتطلب تقوية العالقات الثنائية بين البلدين خطٌأ تأريخي. وقد تم إقرار هذا المشروع سابقا 
من قبل الواليات المتحدة االمريكية وفرنسا وبتأريخهما االستعماري الذي قتل الماليين. واليوم يضاف على هذا الصف البرلمان االلماني دون أن 

ينضر الى السنوات الماضية من تأريخه النازي االستبدادي بتصويته على قانون االرمن المزعوم.

 والقرار المصوت من قبل ألمانيا الذي يعيش فيه قرابة 5 مليون تركي مفتقر من الناحية الثقافية والتأريخية والعقلية والوجدانية، وليس له قيمة حقيقية 
في التأريخ وال في المجتمع. وقرار البرلمان االتحادي االلماني الذي نسي محرقة ناميبيا المخزية ال يخدم طبيعة الصداقة واالهداف االستراتيجية 

بين البلدين. كما وأضر العالقات الودية التي كانت تحتاج الى مزيد من الثقة بين الدولتين. 

وهذا القرار سيعكس سلبًا على جميع المجاالت وال سيما المجال االقتصادي، وسيمهد طريق االساءة على الماليين االتراك المتواجدين في ألمانيا. 
وكوننا جزءًا من الحضارة التي جعلت القيم االنسانية أساسًا لها بغض النظر عن االنتماء العرقي، لم يحدث في تأريخنا ما يدعى باالبادة الجماعية. 

فمعتقداتنا وقيمنا الحضارية ال تسمح لمثل هذه الجرائم واالضطهادات.

وكاتحاد مامورسان الذي جعل من الحق والحقيقة شعارًا له، فإننا نستنكر هذا القرار ونعتبره باطاًل، ونشجب كل من سكت عن الذين قتلوا مئات 
االالف في سوريا والعراق وأنقرة ومصر وأماكن اخرى من العالم وهجروا الماليين من ديارهم واوطانهم. 
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اتحاد مامورسان  يشارك في مؤتمر 105 لمنظمة العمل الدولية

ينعقد مؤتمر العمل الدولي هذا العام والذي  ينعقد  كل عام في مدينة 
جنيف السويسرية في المدينة نفسها بين 30 مايو و10 يونيو. 

حيث شارك في المؤتمر ممثلين عن حكومات ونقابات عمال وموظفين 
وأصحاب عمل من 187 دولة. كما وشارك عن االتحاد العام لنقابات 
يالتشين ونائبه محمد أمين  العام علي  الرئيس  الموظفين )مامورسان( 

أَسن ومدير العالقات الدولية في االتحاد عثمان تيمورطاش. 

وتم التطرق في المؤتمر خالل 10 أيام على سالسل التوريد العالمية 
وتوفير فرص عمل يؤمن حياًة أمنة للناس، وكيفية تحقيق االمن والعدالة 
االجتماعية من أجل عولمة عادلة. باالضافة إلى إعالن بيان منظمة 

العمل الدولية. 

االجتماعي  والضمان  العمل  وزيــر  فيه  شــارك  الــذي  المؤتمر  وحضر 
سليمان صويلو ووفود الموظفين وأصحاب عمل ونقابات عمال. 

 والتقى وفد اتحاد مامورسان باالمين العام لمنظمة الوحدة النقابية االفريقية 
-KENYA( كينيا  عمال  لنقابات  المركزية  والمنظمة   )OATUU(

COTU( فرانسيس أتولي. وأفاد الرئيس العام علي يالتشين عن رغبته 
باستضافة إداريي منظمة الوحدة النقابية االفريقية. كما وأعرب االمين 
العام فرانسيس أتولي عن غاية سروره وامتنانه بمشاركة اتحاد مامورسان 
 )COTU-KENYA( في مؤتمر المنظمة المركزية لنقابات عمال كينيا
الذي انعقد في شهر مايو الماضي في العاصمة نيروبي. وقدم فرانسيس 
شكره التحاد مامورسان لدعوته بزيارة تركيا قائاًل :« يشرفنا أن نكون في 
تركيا، وكإداريي منظمة الوحدة النقابية االفريقية سنزور اتحاد مامورسان 

في شهر أغسطس القادم. 

ونظم ممثل االمم المتحدة الدائم في جنيف محمد فردن 
العمل  فــي مؤتمر  الــمــشــارك  التركي  للوفد  جــاقــرجــي  
الدولي حفل استقبال  في مقر اقامته. وشارك الحفل 
سليمان صويلو  االجــتــمــاعــي  والــضــمــان  العمل  وزيـــر 
والوفد التركي ومدير منظمة العمل الدولية غاي دايدر 

وممثلين عن منظمات دولية. 

ــدر في  والــتــقــى الــرئــيــس الــعــام علي يالتشين غــاي دايـ
المتعلقة  القضايا  في مختلف  االفــكــار  وتــبــادال  الحفل 

بالحياة العملية. 

يالتشين خالل مشاركته في  العام علي  وعقد الرئيس 
مؤتمر منظمة العمل الدولية اجتماعًا ثنائيًا مع أمناء ورؤوساء اتحادات 

من مختلف الدول. 
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زيارة وفد مامورسان التحاد نقابة العمال البولندي

قام وفد االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام ) مامورسان( المكون من نائب الرئيس لالتحاد ليفنت ُاوصلو ونائب رئيس نقابة اتحاد المعلمين 
)ايتيم بير سان( المنضوية في اتحاد مامورسان ُشكرو ُقوُلوِقصا ومديرالعالقات الدولية لالتحاد عثمان تيمورطاش بزيارة اداريي اتحاد نقابة العمال 

) حركة التضامن( البولندي وتبادل الخبرات معهم.

استقبل الوفد في مدينة غدانسك رئيس االتحاد العام فويتشخ كيازيك ورئيس قسم العالقات الدولية آنا بوالنسكي واالمين العام والسكرتير الدولي 
أندريه آدامجيزك. وأجروا أجتماعًا مثمرًا مع ليفنت ُاوصلو و ُشكرو ُقوُلو ِقصا واتفقوا على تعاون طويل اآلمد.

أشار النائب ُاوصلو إلى أهمية التعاون الموقعة مع دول العالم قائاًل :« كاتحاد مامورسان من خالل لقاءاتنا بالمنظمات العمالية في البلدان االخرى 
نعمل على تطوير عالقاتنا الثنائية. وهذه تتيح لنا فرصة لتبادل الخبرات. كما انها تسهم في تطوير العالقات بين البلدين. كاسرة اتحاد مامورسان 
نصل الى كل قارة من قارات العالم. ونمد يد العون الى كل المظلومين ونتضامن معهم ونسعى الى توحيد الجهود من أجل حماية حقوق العمال 

وتوزيع الواردات بشكل عادل  والوقوف بوجه التعسف والظلم أين ما كان«.
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يالتشين:”هناك حاجة الى نظام جديد يتمحور بالعدالة والقيم االنسانية”

قال الرئيس العام التحاد مامورسان ونقابة اتحاد المعلمين علي يالتشين 
هذه  تقاسم  باعتبار  المشترك  النقابات  اجتماع رؤوســاء مجالس  مقيما 
النقابات والمنظمات العمالية الحضارة والجغرافيا نفسها:« شراكة العمل 
دائمة وفعالة في غاية االهمية.  تَكون وحدة  والمكان والكالم والهدف 
ومنطقتنا  ودولنا  لمنظماتنا  قيمة  نتائج  ستنتج  الوحدة  هذه  بأن  ونؤمن 
ولالمة واالنسانية جميعًا. والعالم بحاجة إلى نظام جديد يتمحور بالعدالة 
والقيم االنسانية ومن أجل سد هذه الحاجة نحتاج بعضنا ونحتاج إلى 

وحدتنا«.

القى الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين كلمة في حفل التوقيع 
العام  الــرئــيــس  بالحفل  شـــارك  وقــد  االردنــيــة.  العقبة  بمدينة  الـــذي عقد 
التحاد المعلمين العرب جمال الحسامي والرئيس العام لنقابة المعلمين 
التربية  لنقابة عمال وزارة  العام  والرئيس  الشمسان  البحرين صفية  في 
الكويتية محمد الحودينة والرئيس العام لنقابة المعلمين اللبنانيين أحمد 

وليد جرادي والرئيس العام لنقابة المعلمين في االردن باسل فريحات.

النقابات  مجالس  اجتماع  بانعقاد  ســـروره  غــايــة  عــن  يالتشين  وأعـــرب 
المشترك في االردن، الن مؤسس نقابة اتحاد المعلمين المرحوم محمد 
االلتقاء  هدفه  كــان  نفسه  الوقت  في  القدس  وهــو شاعر  إينان  عاكف 
بالنقابات في هذه المنطقة وقد تحقق ذلك اليوم. وقدم يالتشين شكره لكل 
من ساهم  وشارك في اجتماع مجالس النقابات المشترك عمومًا ولنقابة 
المعلمين في االردن والحكومة االردنية على حسن ضيافتهم وتعاونهم 

في تسهيل مجريات االجتماع بشكل خاص.

والوقوف  الصف  توحيد  أهمية  الــى  كلمته  في  يالتشين  الرئيس  وأشــار 
صفًا واحد ضد االمبريالية، وحل مشاكل االمة االسالمية الداخلية دون 
الرجوع الى االمم المتحدة واالتحاد االوروبــي وحلف الشمال االطلسي 
نشاء صندوق مشترك للدول االسالمية تغنيهم عن الصندوق  وغيرها، واإ

النقد الدولي البنوك الربوية المتسلطة على العالم. 

وفي نهاية االجتماع تم التوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك بين نقابة 
اتحاد المعلمين المنضوية في اتحاد مأمورسان واتحاد نقابات المعلمين 

العرب.
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اتحاد مامورسان يوقع اتفاقية مع المنظمة المركزية للنقابات بكينيا

لنقابات  الــعــام  االتــحــاد  بين  المشترك  للتعاون  اتفاقية  على  التوقيع  تــم 
موظفي القطاع العام والمنظمة المركزية للنقابات في كينيا. وتضمنت 
االتفاقية مشاركة المعلومات والخبرات في الحياة العملية بالمجال النقابي 

بين االتحادين.

أجرى وفد اتحاد مامورسان برئاسة نائب رئيس اتحاد مامورسان العام 
محمد أمين أَسن زيارة رسمية الى كينيا لعقد مباحثات عدة. وتم التوقع 
في الزيارة على اتفاقية ثنائية بين اتحاد مامورسان والمنظمة المركزية 

للنقابات التي هي اكبر اتحاد نقابي مخول في كينيا.

الناحية  من  لالتحادين  االتفاقية  هــذه  أهمية  أســن عن  النائب  وأعــرب 
النقابية باالضافة الى دورها في تطور العالقات بين تركيا وكينيا قائاًل 
:« تقاسم الخبرات النقابية المتراكمة لها دور كبير في توثيق الصداقة 
بين البلدين. وبهذه الطريقة نجد قدرة االستفادة من الخبرات المتبادلة«.

اتفاقية تعزيز للعالقات الثنائية

االتفاقية تضمنت تبادل البعثات والوفود لتحصيل الخبرات حول الحياة 
االهتمام  الــى  باالضافة  الــعــادلــة.  والقضايا  النقابية  والحركة  العمالية 
بالعمل اإلعالمي وتبادل األعمال األدبية والمجالت والصحف والمواد 
المتعلقة بالحياة العمالية وأنشطة االتحادين. وتقديم الخدمات االستشارية 
بين كل من الطرفين فضال عن تدريب وتكوين خبراء االتحادين وتبادل 
برامج العمل للتدريب وتوفير الخبراء والمشاركين في هذه البرامج. مما 

تعزز هذه البنود العالقات الثنائية بين االتحادين.

كما وأجرى وفد اتحاد مامورسان لقاءات عدة ضمن زيارة كينيا. حيث 
يعيشونها.  التي  لمعاناة  واستمع  كيسومو  مدينة  بمواطني  الوفد  التقى 
في  للنقابات  المركزية  للمنظمة  الــعــام   13 المؤتمر  فــي  ــارك  وشـ كما 
كينيا )COTU(. وأخذ نائب رئيس اتحاد مامورسان العام من االمين 
العام للمنظمة المركزية للنقابات فرنسيس أتولي المعلومات االقتصادية 

االجتماعية وشروط العمل في كينيا.

كما وأعرب االمين العام أتولي عن رغبته في زيارته لتركيا، وأعلن نائب 
التي سيقوم  بالزيارة  العام عن ســروره وترحيبه  اتحاد مامورسان  رئيس 

بها أتولي.
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يالتشين: “يجب إنشاء السوق المشتركة للدول االسالمية” 

القاه  فــي كلمته  يالتشين  الــعــام التــحــاد مــامــورســان علي  الــرئــيــس  قــال 
بالمؤتمر الدولي 52 التحاد المجتمعات االسالمية :« كدول اسالمية 
للتكنولوجيا  نصل  حتى  المتوسطة  التكنولوحيا  نجتازعقبات  أن  يجب 
الــدول  هــذه  فــي  والتطوير  البحوث  لــوحــدات  وينبغي  والــفــائــقــة.  العالية 
العمل المشترك. ومن أجل زيادة الحجم االقتصادي يجب إنشاء السوق 
المشتركة للدول االسالمية والتي كانت احدى أهداف االستاذ المرحوم 
الجمركية  الــرســوم  ورفــع  الموحدة،  العملة  وتكوين  أربــكــان،  الدين  نجم 
بالكامل، وجعل تدول السلع ورؤوس االمــوال والحركة العمالية مطلقة 

بين هذه الدول«.

الــدولــي التــحــاد المجتمعات االســالمــيــة الخامس  الــمــؤتــمــر  ــارك فــي  شـ
والعشرين الذي نظمه مركز البحوث االجتماعية واالقتصادية بالتعاون 
مع االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( أكثر من 
سياسيين  وقـــادة  متفرقة  دولـــة   50 مــن  وفكرية  علمية  150 شخصية 
ومدراء واداريي منظمات المجتمع المدني. وأشار الرئيس العام التحاد 
مامورسان علي يالتشين إلى أهمية المؤتمر الدولي التحاد المجتمعات 
الواقعة من  المشاكل  تحل  االسالمية من حيث وضــع حلول مشتركة 
معًا،  وتضامنهم  المجتمعات  بين  المشترك  التعاون  وتوسيع  جذروها، 
ونشر الوعي االجتماعي والثقافي واالقتصادي على مستوى المجتمعي 

والدولي.

ــال يالتشين مـــؤكـــدًا عــلــى اتــخــاذ خــطــوات مــهــمــة فــي ايــجــاد الــحــلــول  قـ
دراســة  مرحلة   »: االسالمي  العالم  يعيشها  التي  للمشاكل  واالنتقادات 
المشاكل وكشفها وتحديدها اكتمل الى حد كبير، وقد تم ايجاد الحلول 
بشكل متواصل. البنية التحيتة جاهزة. هناك 75 دولة اسالمية وعدد 

نفوس هذه الدول أكثر من 2 مليار نسمة. والشباب أكبر شريحة في 
هذا العدد. باالضافة الى وجود اكثر من 200  مجتمع اسالمي تعيش 
خارج 57 دولة اسالمية منتشرين في دول متفرقة. المسلمون أصحاب 
ثقافة وحضارة قديمة على وجه االرض ولهم تاريخ قوي مشترك. بنوا 
حضارات عظيمة في ثالث قــارات كما ولهم آثر كبير في حضارات 
العالم. فتنظيم هذا  القارات االخــرى. وعــدد نفوسهم له ثقل في سكان 
المؤتمر وحتى تعاون المشاركين سيؤدي إلى تغيرات كثيرة في العالم«.

العالم  في  النقابية  باالنشطة  يهتم  مامورسان  اتحاد  بــأن  يالتشين  افــاد 
االسالمي وسيواصل اهتمامه بذلك. قائال :«اننا نعمل سوية على وجود 
موظفين اقوياء بالقطاع العام في العالم االسالمي أجمع. ونهدف من 
قــوي تساعد على ظهور  بناء مجتمع مدني  النقابية  المنظمات  خــالل 
حكومات رشيدة تنمي االرداة السياسية ليكون أصحاب قرار في السياسية 
العالمية. وباعتبار اننا حركة نقابية سنعمل سوية من أجل زيادة جودة 
االنتاج وتوفير فرص العمل االمن وتوزيع الواردات بشكل عادل وتحقيق 
العدالة. ال يمكن تحديد مسؤوليات النقابات والمنظمات المجتمع المدني 
في العالم االسالمي بهذه االهداف. نحن على علم بهذا وعلى ثقة منه. 
للوقوف  معًا  الحلول  العالم. ونجد  في  للمضطهدين  أيدينا سوية  ونمد 
ضد الفساد االخالقي. كما ويجب اعطاء دور فعال للحركات الشبابية 

والنسوية في العمليات البنائية«.

االقتصادية  البحوث  لمركز  شــكــره  يالتشين  الرئيس  قــدم  النهاية  وفــي 
المجتمعات  التحاد  الــدولــي  المؤتمر  تنظيمه  حسن  على  واالجتماعية 

االسالمية كما وقدم شكره الخاص لرئيس المركز رجائي قوطان.
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أي تطور خارج الدول الغربية، ولزومهما الصمت  في موضوع فرنسا نعتبرها ذا مغزى. وندعوا الحكومة الفرنسية الى نبذ العنف التي تستعمله 
ضد العمال والسعي في نظر وتحقيق مطالب العمال«. 

نتحمل المسؤولية من أجل التطبع

أفاد يالتشين بأن منطمة اتحاد مامورسان ضمانة االخوة والوحدة في البالد. وبين ان اتحاد مامورسان وبعدد أعضائه الذي قارب 1 مليون عضو 
يناضل من أجل تقوية أساس الديمقراطية. 

قال يالتشين مؤكدًا على تحمل المسؤولية من أجل التطبع :« اتحاد مامورسان جسر الديمقراطية في البالد. مامورسان منظمة خدمت تحقيق 
الديمقراطية بشكل كامل ورفع القيود عن الحقوق والحريات ورفع العوائق و الحواجز في الماضي والحاضر في البالد وفعلت ما عليها من الواجبات 

الى يومنا هذا. وسوف تستمر بنفس الجهد والعزيمة في طريق النضال«. 
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يالتشين: “ نحن قلقون من أجل اخواننا العمال في فرنسا “

يالتشين  العام علي  القطاع  نقابات موظفي  العام التحاد  الرئيس  قال 
مقيما احتجاجات اكثر من 200 ألف عامل في ساحات فرنسا وتدخل 
اتحاد  االحتجاجات بشكل عنيف :« نحن كاسرة  لفض هذه  الشرطة 

مامورسان قلقون من اجل اخواننا العمال في فرنسا«.

افتتح رئيس اتحاد مامورسان العام علي يالتشين المبنى الجديد لنقابة 
اتحاد المعلمين ) ايتيم بير سان( فرع يالوفا. وبعدها شارك في المؤتمر 
الذي نظمته ممثلية اتحاد مامورسان في مدينة يالوفا تحت عنوان » 
الوقوف ضد  النقابية في  المدني واالتــحــادات  المجتمع  دور منظمات 

العمليات العالمية«.

دعم النضال العمالي في فرنسا

التطورات  الــى  االنتباه  لفت  الــذي  بالمؤتمر  فــي خطابة  يالتشين  قــال 
االخــيــرة فــي فرنسا ووضــح ان اكثر مــن 200 ألــف عامل نــزلــوا الى 
ساحات االحتجاج والشرطة تتدخل بعنف لفض هذه االحتجاجات :« 
يعتبر النضال من اجل العمل في جميع انحاء العالم عزيزًا. ال يسأل 
والمضطهدين النها تحوي دموعًا وعــرق جبين.  المظلومين  دين  عن 

ومن اجل اعطاء آجر العمل والكد ينصحنا ديننا باعطاء االجير حقه 
قبل أن يجف عرقه. نواجه صعوبات مختلفة في أنحاء العالم. العمال 
في فرنسا اليوم الذين يعملون بعرق جبينهم يعانون من صعوبات جمة 
في  العمال  اخواننا  اجــل  مــن  قلقون  ونحن  حقوقهم.  اغتصاب  بسبب 
فرنسا. ولذا يجب على فرنسا أن يعطي حقوق العمال هناك. وما  نراه 
اليوم ان الذين كانوا يدقون الطبول في احداث كزي بارك ليسوا على 
المسافة نفسها مع االحداث الجارية في فرنسا. يجب أن يعطوا حقوق 
يبدهم وأجــبــارهــم على صــرف كل  فــي  بــدل اغتصاب حقوقهم  العمال 
هناك  المسؤلين  على  ويجب  للرأسمالية.  كاسارى  وتسليمهم  طاقاتهم  
ساحات  من  لينفضوا  العمال  متطلبات  لتلبية  سريعة   خطوات  اتخاذ 
االعتصام. كاتحاد مامورسان قلقون من وضع اخواننا العمال هناك«.

دعوة الى االتحاد الدولي للنقابات )ITUC( واالتحاد االوروبي للنقابات 
)ETUC(

قال يالتشين مبينًا توقعاته تضامن منظمات العمل العالمية الى جانب 
للنقابات واالتــحــاد  ــدولــي  ال الــعــمــال فــي فــرنــســا وفـــي مقدمتهم االتــحــاد 
االوروبــي للنقابات :« هذين االتحادين يقومان بالعمل وردة فعل ضد 
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نقابة موظفي المحاكم )بيرو مامورسان( 
نقابة عالمية

واصل أردوغمش كالمه قائاًل :« نقابة 
في  المنضوية  المحاكم  موظفي  اتحاد 
اتــحــاد مــامــورســان  منظمة فــي رئــاســة 
و58  ــيـــة   خـــدمـ وزارة  و12  الـــــــــوزراء 
المؤسسات  هــذه  ومــن ضمن  مؤسسة. 
أيضًا زوارة العدل، فموظفي وزارة العدل 
نقابتنا  أعضاء  وأكثر  نقابتنا.  يرجحون 
هم موظفي وزارة العدل. لدينا 15 ألف 
عضو يعملون في وزارة العدل. والشك 
ان سبب ترجيح موظفي وزارة العدل لنا 
هو نتيجة الجهود الناجحة التي قدمتها 
نقابتنا. ففي كل منصة ندافع عن حقوق 
العاملين في المحاكم، ونناضل من أجل 
أخذ أفضل الحقوق لهم. عندما تأسسنا 

في عام 1995 كان عدد أعضاء نقابة اتحاد موظفي المحاكم ال يتجاوز المئات، واليوم وبفضل اهلل تعالى قد أجتزنا 70 ألف ونحن نقابة مخولة 
في المفاوضات الجماعية. يعني نحن من ندافع عن حقوق 350 ألف موظف في المفاوضات الجماعية في المؤسسات الخدمية. وبخطوات عازمة 
نهدف الوصول إلى 100 ألف عضو. كنقابة اتحاد موظفي المحاكم فإننا نقابة عالمية، لدينا ممثليات وأعضاء في أكثر بلدان العالم. كما لدينا 

أعضاء في قنصليات ومالحق الدولة الموجودة في الخارج«.
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ابرام اتفاقية للتعاون المشترك بين نقابة موظفي المحاكم والجامعة الوطنية لقطاع العدل

شاركت نقابة موظفي المحاكم في االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع 
في  الــعــدل  لقطاع  الوطنية  للجامعة  الــثــانــي  الــعــام  المؤتمر  فــي  الــعــام 
الجامعة الوطنية للشغل بالمغرب وأبرمتا إتفاقية للتعاون المشترك في 

المجال النقابي. 

وأعرب النائب االول للرئيس العام لنقابة موظفي المحاكم محمد هادي 
أردوغمش عن غاية سروره من وجوده في المملكة المغربية، قائاًل :« 
العالقة بين تركيا والمغرب التي هي احدى الدول المستقرة في أفريقيا 
وبين شعبيها تربطها أواصر تأريخية قوية. وبعد استقالل المغرب عام 
1956 تضاعفت وتقوت العالقات بين البلدين. هناك الكثير من أوجه 
التشابه بين البلدين االسالمية والصديقة. فالمغرب تربط اوروبا بافريقيا، 
وكذلك تركيا تربط اوروبــا بالشرق االوســط وأسيا كالجسر. كما هناك 
اوجه تشابه بين الشعبين في العادات والتقاليد وأنماط الحياة، باألضافة 
مسلمين  البلدين  كال  فكون  المناخ.  وفي  لبلدينا  الجغرافي  الموقع  إلى 
والمغرب.  تركيا  تقارب  اسباب  هي  والتقاليد  الــعــادات  نفس  وتقاسمهم 
بين  الــعــالقــات  تنمية  عاتقنا  عــلــى  يــقــع  الــمــدنــي   المجتمع  كمنظمات 
المدني  للمجتمع  المنظمات  هــذه  وظيفة  في  شك  وال  والمغرب.  تركيا 
من ربط االواصر بين الشعوب والبلدان، بل أصبحت هذه المؤسسات 
صوت الشعوب والمتحدث بإسمها. فنحن كاسرة االتحاد العام لنقابات 

موظفي القطاع العام ) مامورسان ( ونقابة اتحاد موظفي المحاكم )بيرو 
العالقات االخوية  تنمية  بمهمة  القيام  في  دائمُا  مامورسان( مستعدون 

بين البلدين الشقيقين«. 

اتحاد مامورسان أكبر حركة نقابية 

أوضــح أردوغــمــش فــي كلمته أن اتــحــاد مــامــورســان وبأعضائه البالغة 
التركية.  الجمهورية  في  مدنية  ومؤسسة  نقابية  حركة  أكبر  مليون   1
العمل النقابي في تركيا نوعان، االول؛ العمل النقابي لموظفي القطاع 
العام  القطاع  لموظفي  النقابي  العمل  العمالية.  النقابة  الثاني؛  العام، 
المتمثلة باتحاد مامورسان موزعة على 11 نقابة خدمية. والنقابات 11 
المنضوية في اتحاد مامورسان جميعها منظمة. وكل نقابة من نقاباتنا 
المفاوضات  وسلطة  واالنشطة  الحجم  حيث  من  االول  المركز  تحتل 
في مجالها على مستوى تركيا. ونقابة اتحاد موظفي المحاكم هي أكبر 
نقابة تضم موظفي المحاكم في الجمهورية التركية. وعدد أعضاء نقابة 
اتحاد موظفي المحاكم تجاوز 70 ألف عضو. ومجموع أعضاء اتحاد 
مــامــورســان اكثر مــن  عــدد جميع االتــحــادات االخـــرى. االتــحــاد العام 
لنقابات موظفي القطاع العام ) مامورسان( والنقابات التابعة له مخولة 

في تمثيل جميع الموظفين العموميين في المفاوضات الجماعية.
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االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع واالتحاد العام لنقابات عمال السودان يوقعان اتفاقية 
للتعاون المشترك.

أجــرى نائب رئيس الــعــام التــحــاد مــامــورســان محمد أمين أَســن ورئيس 
نقابة اتحاد البلديات وعمال االدراة الخاصة في اتحاد مامورسان َمرسل 
طورباي والوفد المرافق لهما لقاءات مختلفة ضمن زيارة الى جمهورية 
السوادن. وتم التوقيع على إتفاقية للتعاون المشترك بين االتحاد العام 
لنقابات موظفي القطاع العام واالتحاد العام لنقابات عمال السودان في 

المجال النقابي. 

شارك وفد اتحاد مامورسان في المؤتمر السادس عشر العام الذي نظمه 
االتحاد العام لنقابات عمال السودان في العاصمة خرطوم. وقال نائب 
الرئيس العام التحاد مامورسان محمد أمين أَسن الذي القى كلمة  في 
المؤتمر :« أن هذه االتفاقيات تقوي رابطة العالقات على مستوى الدولي 
والمنظمات المجتمع المدني، وأنها تحقق مكاسب ذات االبعاد السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية باالضافة الى تقارب الشعبين الشقيقين«.

الرابطة االخوية تجمعنا

قال أسن معربًا عن عدم شعوره بالغربة لكونه بين أهله :« نحن في 
لنا.  ستقبالكم  واإ وكرمكم  ضيافتكم  حسن  على  نشكركم  إخواننا.  بيوت 
وأعلم انكم ستشعرون بما نشعر به عندم قدومكم إلى تركيا. ونحمد اهلل 
الذي جعلنا إخوة. وأنقل إليكم تحية أعضاء اتحاد مامورسان المكون من 
1 مليون عضو والشعب التركي الذين يناضلون بوجه االمبريالية. جئنا 

إلى السودان ونحمل إليكم تحية اخواننا المهاجرين السوريين 3 مليون 
وشهداء مافي مرمرة«. 

يجب أن نتكاتف ضد االمبريالية

أوضــح أسن أن العالم تمر بأزمة كبيرة. والــدول االمبريالية قد حولت 
الكثير من البلدان الى أنهر من الدماء لتزيد ثرواتها. فهذه الدول الطامحة 
تدمر الــدول االخــرى وتستعمرها حتى تكون االكبر واالقــوى واالغنى. 
أما نحن نسعى ان نكون أمة وفق قيمنا. ولكن هذا ال يدل على أننا 
تكاتفنا ضد  ذا  واإ العالمي.  أمام االضطهاد واالستعمار  نقف متفرجين 
االستعمار العالمي فإننا سنغلبه. وايقاف نزيف دماء المسلمين في البالد 
االسالمية متوقف على تكاتفنا. اليوم النقابات الدولية والمنظمات الدولية 
البر.  الطائفة على  بالحيتان  تهتم  بقدر ما  أيلين  الطفل  بآمر  تهتم  لم 
ويهتمون بأسعار النفط والذهب وال يبالون بأمر النساء واالطفال والناس 
القنابل كالمطر،  ال نحن وال  الذين تمطر عليهم  المعصومين  العزل 
أطفالنا يستحقون هذا الظلم.  تعالوا نمد يدنا الى بعضنا ونقف جنبًا إلى 

جنب لنبني عالمًا جديدًا عاداًل. 

كما والتقى وفد مامورسان برئيس جمهورية السودان المشير عمر البشير 
والسفير التركي في خرطوم، وبعدها زار دورات تحفيظ القرآن في نواحي 

العاصمة.
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زيارة اتحاد مأمورسان لوزيري الطاقة والتنمية

أجرى وفد االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( زيارتين 
يالتشين لوزير الطاقة  العام علي  الرئيس  متفرقتين االولــى كانت برئاسة 
العام  الرئيس  نائبي  ترأسها  والثانية  آلبيراق،  بـــراءات  والمصادرالطبيعية 
التنمية  لوزير  بيرم طونبول  أَســن وحاجي  أمين  التحاد مأمورسان محمد 

جودت يلماز.

الزيارات هذه جاءت ضمن التشاورات المكثفة التي اعدها االتحاد العام 
لنقابات موظفي القطاع العام في تحقيق المفاوضات الجماعية في فترته 
الثالثة. حيث قدم رئيس نقابة عمال خدمات التعدين والصناعة والطاقة 
المفاوضات  مــواد ضمن  على شكل  نقابته  طلبات  بيرم طونبول  حاجي 
الجماعية مطالبا وزير الطاقة والمصادر الطبيعية االطالع عليها وابداء 

ارائه فيه. وهنأ يالتشن الوزير جهوده المبذولة وتمنى له التوفيق في حياته العملية. ولقاء الوفد الثاني المكون من نائبي الرئيس العام التحاد مأمور 
سان محمد أمين أَسن وحاجي بيرم طونبول ونائب رئيس العام لنقابة عمال النقل العام مراد اولجون والرئيس العام لنقابة عمال وحدة المراسلة 
واالتصاالت عمر بوداق ونائب رئيس نقابة موظفي المحاكم نهاد طونج مع وزير التنمية جودت يلماز تركز على المواد التي تم االتفاق عليها في 

المفاوضات الجماعية بشكل مبدئي. كما وطلب الوفد من وزير التنمية دعمه لالتحاد في تحقيق باقي مطالبه.
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على الجميع تحمل المسؤلية من آجل حياة خاٍل عن اإلعاقات.

أسبوع ذوي االعاقة، هذه ليست احتفالية وانما نشر للتوعية. وعرض مشاكل واحتياجات المواطنين من ذوي االعاقة ال يحد بيوم أو اسبوع، بل 
يجب المطالبة بها دائمًا حتى يكون من جدول االعمال اليومية. وهذا االسبوع مهم جدا من ناحية ذكر المعاقين والبحث عن حلول لمشاكلهم 

وايصال اصواتهم للجميع.

يوجد في بالدنا حوالي 9.5 مليون مواطن معاق، وهؤالء وبانتظارهم البحث عن حلول لقضايا كثيرة يشكلون جزءًا من الحياة االجتماعية. والبحث 
عن الحلول لهذه المشاكل مهمة بقدر أخذ التدابير والقضاء على االعاقة. وفي هذا الصدد تقع المسؤلية  الكبيرة على عاتق الدولة والمنظمات 

للمجتمع المدني.

فنمو وتطور البلدان يقاس بالقيم التي تقدمها لمواطنيها. الدولة إذا حضنت جميع مواطنيها ورفعت جودة حياتهم ولبت احتياجاتهم فهي دولة 
اجتماعية. ويجب على الدولة اعطاء االولوية للمواطنين من ذوي االعاقة بالطريقة االيجابية وتحسين ظروفهم المعاشية ومساعدتهم في إسهاماتهم 

االنتاجية.

وينبغي تشريع قوانين تحمي إخواننا المعاقين والتتركهم لشفقة أهل الخير. كاتحاد مامورسان سنعمل جاهدين مثل أي وقت مضى لزيادة االنجازات 
والسعي في ايجاد الحلول عن مشاكل المعاقين وسنستمر في نضالنا حتى  ايجاد الحلول لجميع القضايا.

ونتمنى ان يكون اسبوع ذوي االعاقة سببًا في عرض مشاكل اخواننا المعاقين وايجاد حلول لها. ونتمنى حياًة صحيًة سليمًة وغدًا أفضل لجميع 
المعاقين.
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ٌاسرة “ رحلة ماردين أنقرة على الدراجة الهوائية” في اتحاد مامورسان

زارت اسرة المدرس السوري ملهم السعيد قادمة من مدينة ماردين إلى 
لنقابات  الــعــام  االتــحــاد  الهوائية رئيس  الــدراجــات  أنــقــرة على  العاصمة 

الموظفين علي يالتشين في المركز العام. 

هاجرت اسرة المدرس ملهم السعيد قبل 3 سنوات بسبب الحروب الداخلية 
سوريا متوجهًة إلى تركيا لتستقر في ناحية ميديات التابعة لوالية مادرين. 
وبعدها عزمت هذه العائلة نقل معانات الالجئين الى العاصمة التركية 
رحلتهم 52  مستغرقة  الهوائية  الدراجات  على  الخاصة  بطريقتها  أنقرة 
يومًا. وزار ملهم السعيد مع زوجته وطفليه رئيس االتحاد العام لنقابات 
موظفي القطاع العام علي يالتشين في المركز العام التحاد مامورسان، 

وتحدثا عن المشاكل التي يواجهها المدرسين السورين في تركيا.

وقدم ملهم السعيد الذي اعرب عن فخره برفع العلم التركي خالل رحلته 
شكره للرئيس علي يالتشين على مساعدته للسوريين ووقوفه إلى جانبهم. 
اراء  لجمع  الــذي خصصه  للدفتر  رأيــه  كتابة  الرئيس  مــن  كما وطلب 
الشخصيات الذي يزورهم وتقديم هذا الدفتر في نهاية الرحلة كهدية شكر 

لرئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان.

وهنأ الرئيس يالتشين ملهم السعيد على عزمه ومساعيه وجهوده المبذولة 
قائاًل:« التضامن في زمن انتشار الوحشية والقسوة واالرهاب، وضماد 
جروح الناس في المحنة العصيبة مبادئنا«. وأوضح ان مد يد العون الى 

المظلومين والمظطهدين يبن مدى تحمل المسؤلية تجاه االمة.
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وفد اتحاد مامورسان يشارك باحتفاالت -23 أبريل- العيد الوطني ألتراك كوسوفو

شارك نائبي الرئيس العام التحاد مامورسان محمد بيرق طوطار وحاجي بيرم طونبول باحتفاالت الملتقى الطالبي بمناسبة العيد الوطني التراك 
كوسوفو والذي نظمتها الجمعية التطوعية في مدينة ماموشا بكوسوفو.

بدء الحفل في مدينة ماموشا بمشاركة كل من نائبي الرئيس العام التحاد مأمور سان محمد بيرق طوطار وحاجي بيرم طونبول ونائب رئيس نقابة 
اتحاد موظفي االوقاف والشؤون الدينية محمد علي ُامورجة ورئيس بلدية ماموشا عارف بوتوج ونائبه الياس بيرقطار ونائب رئيس منظمة االغاثة 
االنسانية عثمان ألطاي وممثلي االتحاد العالمي للمنظمات الطالبية وجمعية الطالب الدولية والشؤون الدينية التركية في ماموشا وممثلي االتراك 

في مجلس كوسوفو  وجمع غفير من طالب االجانب المدعوين.

وأعرب رئيس نقابة اتحاد موظفي االوقاف والشؤون الدينية ونائب الرئيس العام التحاد مامورسان محمد بيرق طوطار عن متابعته لفعاليات الجمعية 
التطوعية ودعم اتحاد مأمورسان لها. كما آكد على تواصل الدعم لكوسوفو الذي هو جزء ال يتجزأ من العالم االسالمي.

بيرق طوطار: »نحن ضد التمييز العرقي والديني«

أفاد طوطار بأن اتحاد مامورسان النقابي يدافع عن حقوق موظفي القطاع العام من الناحية الخدمية واالكاديمية والثقافية، إضافة إلى مد يد 
المساعدة الى شعوب بلدان الفقيرة والفارة من الحروب والكوارث الطبيعية، وانطالقًا من مبدأ » الجوع والدمموع ليس لها لون« نحارب كل ما يدل 

على التمييز العرقي والديني. وأضاف طوطار قائاًل: » هذه االنشطة والفعاليات تنوع عملنا النقابي وتمييزنا عن االتحادات االخرى«.

طونبول: »اتحاد مأمورسان متواصل في الدعم«

قال  طونبول الذي أشار إلى أهمية وجود االتراك في ماموشا وكوسوفو :«  نحن نريد أن يسود السالم واالستقرار والرفاهية واالمن والتضامن 
واالخوية في هذه المنطقة وجميع دول البلقان. وتغير مكونات المجتمع اكبر قوة للبالد، ومنذ مئات السنين نعيش معُا كإخوة وسنعيش هكذا إلى 

االبد، وكاتحاد مامورسان سنواصل دعمنا بكل ما يستلزم لتحقيق ذلك«.
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يالتشين: “مشكلة تركيا الدستور وليست الحكومة” 

يالتشين  العام  علي  القطاع  لنقابات موظفي  العام  قال رئيس االتحاد 
النقابي  تحت عــنــوان » حــضــارة رائــدة،  البرنامج  خــالل مشاركته فــي 
نقابة قوية، تركيا كبيرة«  بمدينة زونجولداك : »  تركيا مشكلتها ليست 
الحكومة بل الدستور نفسها. ويتعين على تركيا المرور عاجال  بالدستور 

الجديد، النها ال تستطيع أن تأخذ طريقًا بالدستور الحالي«. 

الرئيس يالتشين خاطب التنظيمات في برنامج »حضارة رائدة ونقابة قوية 
وتركيا كبيرة«.وشارك بالبرنامج الذي ُنِظم في قاعة النقابة العامة لعمال 
التعدين وكيل رئيس نقابة عمال الصحة والخدمات االجتماعية سميح 

دورموش وممثل اتحاد مامورسان عن مدينة زونجولداك قاموران أشقر 
لمدينة زونجولداك وعدد  مامورسان  التنفيذي التحاد  المكتب  وأعضاء 

كبير من المدعوين. 

وواصل يالتشين كالمه قائال: » قد ينظر اآلن الى المشكلة الموجودة 
على أنها الحكومة، لكنها ليست كما في الظاهر بل هي في المنطلق 
آي الدستور. ويجب االسراع في دخول تركيا بدستور جديد، ألن تركيا 
ال تستطيع أن تأخذ طريقًا بالدستور الحالي. وهذا الدستور لم يعد يالئم 
تركيا بعدما ما قطعت مسافة في العملية الديمقراطية. كما تعلمون أن 
هذا الدستور تم إعداده في انقالب عام 1982 وصبغ بالديمقراطية ولفق 
بالشعب. وقد تم تغيير صبغ هذا الدستور 21 مرة لكن ال فائدة من مواد 

التجميل مالم يتغير الروح«.
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الرئيس يالتشين اشار الى ان الدستور الجديد يجب ان ينتج قيم العدالة 
والمساواة. كما اكد على ان يهدف الدستور الجديد الى بناء دولة عادلة. 
واضاف بان الذي تكلمنا عنه هو جواب تقييمي لسؤال فرضي بكيف 
يكون الدستور الجديد؟. ونحن كمنصة دستور تركيا  في حال ان طلب 
سنقدم  فاننا  الكتابة  فترة  في  الجديد  بالدستور  متعلق  عــرض  أي  منا 
مؤتمرات  ونعقد  تقارير   سنجهز  اننا  أي  ظــاهــرة.  مشخصة  عروضا 
عمل وندوات وجلسات حوار ونقاش من اجل تحويل هذه التعزيزات الى 
متون مشخصة تنتج عنها االحكام. واننا سنكون في الميدان من اجل 
تحفيز نشر الشعارات في عموم تركيا. ونحن مؤمنون هذه المرة بأننا 
سننجح في كتابة الدستور الجديد، وباننا بالدستور الجديد سنفتح طريق 
تركيا الجديدة، وبالدستور الجديد سنتخلص من الدستور االنقالبي. الن 
الشعب مل من الدستور الحالي ويريد ان يكتب الدستور الجديد بنفسه 
لنعمل سوية من  نقول  السبب  وبمشاركة كافة شرائح مجتمعه. ولهذا 
الجديد  الدستور  الشعب سنكتب  اننا ومع  اجل دستور جديد. ونؤمن 
ونحقق الهدف الذي نرجوه وهو بناء تركيا الكبيرة القوية حتى نعيش 
يريد  الشعب   »: ايضا  يالتشين  وقــال  متحابين.  اخــوة  ورفاهية  بامان 
دستورا يشعره من جديد ان السيادة القانونية والسياسية له. ولهذا السبب 
نزل الى الميدان، وسيبقى في الميدان لحين وضع الدستور الجديد في 

التطبيق.

إعالن المتطلبات من على ميدان االفتاء

الجمهور:«  مخاطبًا  مامورسان  اتحاد  متطلبات  يالتشين  الرئيس  رتب 
تعالوا نعلوا أصواتنا سويًة بإعالن طلباتنا؛ نطالب بإعطاء حقوق العمل 
والعمال قبل أن يجف عرقهم، نطالب بتوفير فرص العمل واحترام الجهد 
نطالب  العمالي،  المجال  في  القمم  الــى  ببلدنا  الــى  والــوصــول  والعمل 
آمن  بعمل  نطالب  االنــســان،  بكرامة  يليق  بما  العمل  شــروط  بتحسين 
والقضاء على العمل الغير آمن، نطالب بالقضاء على البطالة واعطاء 
اسهم للعاطلين عن العمل من النمو االقتصادي، نطالب بانهاء عقود 
عمال المقاولين والقضاء على التشغيل الغبر آمن، نطالب بضم عمال 
  4/B عقود المقاولين للقطاع العام، نطالب بضم كافة عمال عقود الفئة
و C/4  للقطاع العام، نطالب بضم عمال خريجي الجامعات للقطاع 
العام، نطالب بتعيين مساعدات القوابل والممرضات ومساعدي االئمة 
والخطباء ومعلمي االجرة في القطاع العام. نطالب بفتح باب التعيين 
لسد االحتياجات الالزمة في المؤسسات الحكومية. نطالب برفع القيود 
التي تحد من فتح نقابات للمتقاعدين ومنتسبي القوات االمنية، نطالب 
بالسماح للموظفين في االنخراط في السياسة وحق االضراب المدني، 
المتقاعدين ودفــع  إلــى رواتـــب  نطالب بإضافة االكــرامــيــات والــعــالوات 
تعويضات االقدمية الخواننا العمال، نطالب بزيادة مستحقات المؤشرات 
لموظفي  الموجه  العنف  بإنهاء  نطالب  الموظفين،  لــرواتــب  االضافية 
العقوبات،  بأشد  الجنسيين  المغتصبين  بمعاقبة  نطالب  العام،  القطاع 
الى  العام  القطاع  في  الذين عينوا  للعمال  العمل  مدة  باضافة  نطالب 
خدمتهم الوظيفية، نطالب بإيفاء الوعود الموعودة. نحن موظفي وعمال 
الموطنين.  كل  بحقوق  نطالب  الدولة  هــذه  ومعاقي  ونساء  ومتقاعدي 
ونهدف الى تحقيق المواضيع التي سنطرحها في المفاوضات الجماعية  
وتحويلها الى مكاسب للشعب. كاتحاد مامورسان سنواصل في تحقيق 

المكاسب وانتاجها ».

الدعم الكامل ألذربيجان الشقيقة

أفاد يالتشين  عن دعم الكامل لحملة جمعية تنمية المجتمع المدني في 
أذربيجان التي تحمل شعار » قف ضد االحتالل«. مضيفا :« أن كل 
العالم على علم من انتهاكات االرمن واحتالله االراضي االذرية،  من 
أجل انهاء االحتالل االرميني أدعو هذا الجمع المبارك إلى نقر الرابط 
www.isgaledurde.com والتصويت عليه اليصال طلبنا إلى الرأي 

العام العالمي«.



نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

المتحمس :« اليوم ومن هذا المكان نتحدى االمبريالية واالمبرياليين. وليعلم االرهاب وأسياده هذا جيدًا؛ لن تستطيعوا ان تغلبوا الرابطة االخوية 
التي قويت عصرًا بعد عصر ونساًل بعد نسل، وسُتغلبون وُتمحون. الرأسماليون والمحرضون والذين حاولوا رسم خط مواز داخل الدولة سنحاسبكم 

وتدفعون ثمن ذلك. أيها المستعمرون والمحتلون واالنقالبيون ويا مصاصي الدماء ستذهبون إلى مزبلة التأريخ«.

جانبنا، موظفين وعمال  إلى  وقويتم عزيمتنا وجاهدتم  معنا  برفع اصواتكم  ساندتمونا  يا من  والسادة  السيدات   »: قائاًل  يالتشين كالمه  واصــل 
ومتقاعدين ورجال امن وشباب ونساء ومهنيين وفالحين وعاطلين عن العمل وفنانين ورياضيين وصحفيين، أشكركم على حضوركم في ميدان 
اإلفتاء والهتاف بـ ’موظف قوي وتركيا كبيرة ودنيا عادلة ‘ في 1 مايو وُارحب بكم جميعًا ». والهتافات الجماهرية كانت تزيد الحماسية في الميدان 
مع تواصل الرئيس يالتشين في كالمه :« معًا جميعًا؛ ال نترك العالم للمستعمرين والظلمة الذين يريدون ابتالع كل شيء بالتسلط على العالم«.

نتوجه  بــ 1 مليون محمد عاكف من القمة نحو أفاق جديدة

العام.  القطاع  الفاضلة، وقلعة تحمي موظفي  العصر  العام )مامورسان( حركة  القطاع  لنقابات موظفي  العام  يالتشين :« االتحاد  الريس  قال 
مامورسان قمة في المجال النقابي. مامورسان مع الشعب، ومهموم بحماية إرادة الشعب. وهذا النضال العريق يتوجه من القمم بـ 1 مليون محمد 

عاكف – كاتب نشيد االستقالل-  نحو افاق جديدة«.

اخجِل يا غرب، اخجِل يا امم المتحدة، اخجل يا اتحاد االوربي

قال يالتشين الذي شجب االمم المتحدة واالتحاد االوربي في كالمه :« ال نستطيع أن نتأمل الحياء من الرأسماليين واالمبرياليين، فالتأمل باصالح 
بارونات االستعمار وتجار االسلحة ليس اال أضاعة للوقت. لن نستطيع أن نبقى متفرجين بموت طفل في كل 5 ثواني وموت 18 مليون انسان 
سنويًا بسبب الفقر سوء التغذية. يجب القضاء على ضمير االمبريالية التي مبدئها » الثروة لي، والخسة لك«. فثروة اغنى ثالثة رجال في العالم 
اكثر من مجموع ثروة 48 دولة فقيرة. فهناك جهة تربح دائمًا، وهناك من يتضورون جوعًا. أي عدالة هذه بربكم؟ هل تتأملون ذلك، ثروة أغنى 
رجل في العالم أكثر من ثروة 7 مليار شخص في العالم، إذا قسنا ذلك بالنسبة المئوية يكون 1% مقابل %99.  كما تعلمون الذين يفتخرون 
بسيارات حارقة وقود كثيرة والذين يتحسرون شرب الماء بقدح نظيف يعيشون على الكوكب نفسه. الذين رسموا هذه اللوحة معروفون. االمم المتحدة 
والبنك الدولي والصندوق النقد الدولي وأمثال هؤالء كثيرون. فهؤالء اضحوكة الرأسماليين ووسطاء المحتالين. ويتفرجون على االستعمار ويبرزون 
أنفسهم كالمالئكة. واالمم المتحدة تجرد االحصائيات وتعد الموتى. والبنك الدولي والصندوق النقد الدولي ال يحسبان عدد الجياع بل يحسبان 
خطورة الجياع. ويرسمون خرائط المستعمرات الجديدة. ويكثرون العصابات والسراق في العالم. اخجِل يا غرب، اخجِل يا امم المتحدة، اخجل يا 

اتحاد االوربي«.

لن نترك الميدان حتى نكتب الدستور الجديد

51



نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

اختار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام ) مامورسان ( ميدان 
اإلفتاء في مدينة قهرمان مراش منطلقُا لالحتفال بيوم العمل والتضامن 
العالمي. واتخذ من شعار » من أجل موظف قوي وتركيا كبيرة ودنيا 

عادلة أبطال العمل في قهرمان مراش« دعوة لجمع الجماهير.

عرض في االحتفال الذي شارك فيه عشرات االالف نشيد فرقة المهتار 
العثمانية. وقد انحمس الجمع بنشيد المهتار. كما تم قراءة بيان اتحاد 
مامورسان باللغة التركية والكردية والعربية واالنكليزية. وكان الهدف من 
ذلك ايصال »مفهوم اخوة المهاجرين واالنصار وحقوق العمل والتضامن 
من أجل الوحدة ورفع الظلم عن االمة« للعالم . وقرأ العربية والكردية 
تقَيفا  سارية  االذريــة  المواطنة  قــرأت  فيما  السوريين  المهاجرين  االخــوة 

البيان باللغة التركية.

وقد تميزت هذه االحتفالية بكتابة الطلبات والحقوق على أربطة عنق 
والهتاف بها. والطلبات هذه كانت » الحق« ، » العدالة« ، » العمل »، 
» االخوة«، » السالم«، » حقوق العمل«، » الحرية«، » التضامن«، 
»المساواة«، » الوحدة«، »العمل المحترم«، » الرحمة«، واختير اللون 
القطاع  موظفو  وقــدم  التركي،  بالعلم  اســوة  لألربطة  واالبيض  االحمر 
العام عرضا رائعا بهذه االربطة. والهاشتاج الذي انشأ من قبل اتحاد 
مامورسان في صفحة التواصل االجتماعي تويتر باسم » أبطال العمل« 

احتل المكانة االولى في المتابعة.

الهتافات هزت ساحة االحتفال

كما  قايا،  ُكوناي  مامورسان  العام التحاد  الرئيس   نائب  الحفل  افتتح 
القى ممثل اتحاد مامورسان عن مدينة قهرمان مراش عزيز أيدن كلمة 

الترحيب. وهتافات المحتفلين » الموظفون على الحق وسنفوز«، » أمل 
المظلومين خوف للظالمين«، » 1 مايو حق لكل عامل«، » االنصاف 
في حقوق العمال واالخـــالص بــه«، » صفًا واحـــدًا ضد الــظــالم«، » 
االسد سفاح وبوتين ظالم«، » كال لالرهاب، نعم لالخوة« هزت ساحة 

االحتفال.

االصوات المتعالية من قهرمان مراش »فلتسقط االمبريالية »

بعد قـــراءة بــيــان 1 مــايــو ُدعـــي الرئيس الــعــام التــحــاد مــامــورســان علي 
الــذي خاطب الجمع  يالتشين  يالتشين اللقاء كلمته. قال الرئيس علي 
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اختار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام ) مامورسان ( ميدان 
اإلفتاء في مدينة قهرمان مراش منطلقُا لالحتفال بيوم العمل والتضامن 
العالمي. واتخذ من شعار » من أجل موظف قوي وتركيا كبيرة ودنيا 

عادلة أبطال العمل في قهرمان مراش« دعوة لجمع الجماهير.

عرض في االحتفال الذي شارك فيه عشرات االالف نشيد فرقة المهتار 
العثمانية. وقد انحمس الجمع بنشيد المهتار. كما تم قراءة بيان اتحاد 
مامورسان باللغة التركية والكردية والعربية واالنكليزية. وكان الهدف من 
ذلك ايصال »مفهوم اخوة المهاجرين واالنصار وحقوق العمل والتضامن 
من أجل الوحدة ورفع الظلم عن االمة« للعالم . وقرأ العربية والكردية 
تقَيفا  سارية  االذريــة  المواطنة  قــرأت  فيما  السوريين  المهاجرين  االخــوة 

البيان باللغة التركية.

وقد تميزت هذه االحتفالية بكتابة الطلبات والحقوق على أربطة عنق 
والهتاف بها. والطلبات هذه كانت » الحق« ، » العدالة« ، » العمل »، 
» االخوة«، » السالم«، » حقوق العمل«، » الحرية«، » التضامن«، 
»المساواة«، » الوحدة«، »العمل المحترم«، » الرحمة«، واختير اللون 

أبطال العمل اجتمعوا في مدينة قهرمان مراش

القطاع  موظفو  وقــدم  التركي،  بالعلم  اســوة  لألربطة  واالبيض  االحمر 
العام عرضا رائعا بهذه االربطة. والهاشتاج الذي انشأ من قبل اتحاد 
مامورسان في صفحة التواصل االجتماعي تويتر باسم » أبطال العمل« 

احتل المكانة االولى في المتابعة.

الهتافات هزت ساحة االحتفال

كما  قايا،  ُكوناي  مامورسان  العام التحاد  الرئيس   نائب  الحفل  افتتح 
القى ممثل اتحاد مامورسان عن مدينة قهرمان مراش عزيز أيدن كلمة 
الترحيب. وهتافات المحتفلين » الموظفون على الحق وسنفوز«، » أمل 
المظلومين خوف للظالمين«، » 1 مايو حق لكل عامل«، » االنصاف 
في حقوق العمال واالخـــالص بــه«، » صفًا واحـــدًا ضد الــظــالم«، » 
االسد سفاح وبوتين ظالم«، » كال لالرهاب، نعم لالخوة« هزت ساحة 

االحتفال.

االصوات المتعالية من قهرمان مراش »فلتسقط االمبريالية »

بعد قراءة بيان 1 مايو ُدعي الرئيس العام التحاد مامورسان علي 
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اتحاد مامورسان يصدر بيان 1 آيار/ مايو بأربع لغات

ضمن االحتفال بيوم العمل والتضامن العالمي أجتمع عشرات االالف 
من أعضاء اتحاد مامورسان في قهرمان مراش. وتم قراءة بيان اتحاد 
مامورسان بأربع لغات التركية والكردية والعربية واالنكليزية، ونص البيان 
والتمسك  والتضامن  العمل  حقوق  منها  ووعــود  وأهـــداف  طلبات  على 

بالوحدة االخوية كالمهاجرين واالنصار.

احتفل االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( وبمشاركة 
عشرات االالف من أعضائه في ميدان االفتاء  في مدينة قهرمان مراش 
بيوم العمل والتضامن العالمي. وكانت هتافات الجموع » موظف قوي 
وتركيا كبيرة ودنيا عادلة ».  حيث قرأ في الحفل البيان الصادر عن 
اتــحــاد مــامــورســان بــأربــع لغات لتكون االولـــى مــن نوعها على مستوى 
االتحادات في عموم تركيا. وتم قراءة البيان باللغة العربية والكردية من 
قبل اخواننا المهاجرين السوريين في حين قرأت المواطنة االذرية سارية 

تقَيفا البيان باللغة التركية.

بيان 1 آيار / مايو يوم العمل والتضامن العالمي

قــوة من  مــن  نملك  مــا  بكل  االنــســان؛ سنعمل  مــحــورهــا  نقابية  كحركة 
بناء عالٍم عــادل يحمي كرامة االنسان ويقضي على االستعمار  أجل 

االمبريالي والظلم الرأسمالي ويحكم فيها االخوة.

كحركة نقابية مركزها العمل المحترم؛ سنبقى ثابتين في نضالنا من أجل 
ُاجــوٍر ومرتباٍت  عــطــاء  العمال قبل أن يجف عرقهم، واإ إعطاء حقوق 
توفُر عيش حياة كريمة لكل العمال، وتحسين شروط العمل وفق كرامة 

االنسان وعزه.

كحركة عمالية ضامنة تشغياًل آمنًا ؛ لن نتراجع من موقفنا حتى تنفيذ 
هتاف » وظيفة دائمة » بتعيين كافة عمال العقود وفي مقدمتهم عمال 
على  والقضاء  الموظفين،  يعملون عمل  الذين   4C ،  4B الجامعات

التشغيل الغير آمن.

في  سنواصل  العمل؛  فــي  باالستغالل  تسامح  ال  قائلة  نقابية  كحركة 
  4A  االلحاح بتعديل قانون يسمح بتوظيف كافة عمال العقود في كادر
أو D 4 ، ويقضي على االستعباد الحديث، وينهي تنظيم العمل بالعقود 

في مؤسسات الدولة دون تمييز بين مؤسسة واخرى.

كحركة نقابية هدفها الضمير السياسي؛ سنرفع صوت الضمير االنساني 
المصير  فــي  ومشاركتهم  الــســوريــيــن   لضيوفنا  االفــضــل  تقديم  ضمن 
كاألنصار، ونكثف ونضعف أنشطتنا في السعي لرفع الظلم عن كل 
والمذهب  والــعــرق  الــديــن  عــن  النظر  بغض  والمضطهدين  المظلومين 

والجنس والنسب وااليدولوجية والفلسفة.

الطريق  سنسلك  الحضارية؛  قيمها  مــن  تتغذى  فاضلة  نقابية  كحركة 
مع جميع إخواننا في بناء وحدة االمة وانهاء الخالفات بتنظيم البرامج 
في كنف  والعيش  االسالمي  العالم  وتوثيق وحــدة  الحوارية  والمنصات 

حضارتنا بسالم ورخاء وتحقيق التنمية.

المدني وأخذ  العصيان  نتهرب من  لن  الحرية؛  نقابية محورها  كحركة 
زمام المبادرة من أجل حرية اللبس والمظهر للموظفين وحق انخراطهم 
والحريات  النقابي  التنظيم  عــن  القيود  ورفــع  واالضــــراب،  السياسة  فــي 

الشخصية. 

كحركة نقابية أكاديمية  تؤمن بدولة ديمقراطية وسياسة مدنية؛ سنتحمل 
المسؤليات حتى إعداد دستور جديد ينقذ المواطن من القيود االنقالبية 
التي تحد من حريته وعيشه في دولة مدنية ديمقراطية. ونعمل مع شعبنا 

وأعضاءنا سوية في تحقيق هدف تركيا الكبيرة.

كوننا صوت موظفي القطاع العام والشعب واالنسانية، نعدكم من على 
منصة ميدان إفتاء قهرمان مراش من أجل »موظف قوي وتركيا كبيرة 

ودنيا عادلة »

نهنئ  1آيار /  مايو يوم العمل والتضامن، وليكن اهلل في عون موظفي 
القطاع العام والشعب واالنسانية.
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

زيارة مولود جاوش اوغلو  التحاد مامورسان

يالتشن  العام علي  الرئيس  اوغلو  جــاوش  الخارجية  مولود  زار وزيــر 
في مركز االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام. وحضر الزيارة 
أعضاء المكتب التنفيذي التحاد مأمورسان ورؤساء النقابات المنطوية 

في اتحاد مامورسان. 

الوزير  إجــراء  وبعد  مامورسان.  العام التحاد  المركز  في  تمت  الــزيــارة 
جاوش اوغلو والرئيس يالتشين اجتماعا ثنائيًا تم عقد جلسة استشارية 
مع الوزير بمشاركة نواب الرئيس العام التحاد مامورسان محمد بيرق 
نقابة  رئيس  ووكيل  أَســن  أمين  ومحمد  بيرم طونبول  وحاجي  طوطار 

اتحاد موظفي المحاكم محمد هادي أردوغمش. 

وأبلغ الرئيس يالتشين الوزيَر أن اتحاد مامورسان لم يتقيد في المجال 
الــنــقــابــي فــقــط، بــل أصــبــح صـــوت االمــــة وأمــــل الــمــظــلــومــيــن، ويتحمل 
المسؤوليات ويسعى الى تحقيق العدالة االنسانية والوصول بالعالم إلى 

السالم والرخاء.

على  الدولية  الفعاليات  في  سّباق  مامورسان  اتحاد  أن  يالتشين  وأكــد 
مستوى االتــحــادات والــنــقــابــات. حيث أبــرم اتــحــاد مــامــورســان اتفاقيات 
للتعاون المشترك مع االتحادات والنقابات في كثير من الدول العالم، 
مما توثق هذه االتفاقيات العالقات على المستوى الدولي. وقدم الرئيس 

يالتشين معلومات للوزير جاوش اوغلو عن فعاليات مامورسان خارج 
البالد. 

وأعرب الوزير جاوش اوغلو عن غاية سروره بما حققه اتحاد مامورسان 
واالجتماعية  المالية  الموظفين  حقوق  عــن  الــدفــاع  مثل  انــجــازات  مــن 
الساحة  اتحاد مامورسان في  لفعاليات  والشخصية. كما أعلن متابعته 
االمــة االسالمية واالنسانية عن كثب وقدم  الدولة ومساعيه من أجل 

شكره التحاد مامورسان على ذلك. 
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

التقاء النقابات في قصر جنقايا الرئاسي

التقى رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو اليوم بممثلي نقابات العمال والقطاع العام خالل مأدبة الغداء في قصر جنقايا الرئاسي.

وطالب رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مــــــامورســـــان( علي يالتشين الذي شارك في االجتماع رئيس الوزراء تعيين عمال العقود 
في المؤسسات الحكومية مثل عمال فئة B/4 و C/4 و مساعدات القوابل والممرضات واالئمة وعمال الجامعات الذين يعملون عمل الموظفين 

على المالك الدائم. 

عالن نتائجها بأسرع وقت، كما اعرب عن إمتنانه بمباشرة  كما وطالب يالتشين بتقييم المفاوضات الجماعية التي وقع عليها للمراحل الثالثة واإ
تقييم وضع عمال عقود المقاولين في القطاع العام، قائال :« بالنسبة لموضوع تعيين عمال عقود المقاولين في القطاع العام، فإن اخواننا العمال 
يحصلون على تعيين في المالك الدائم ويصبحون موظفين بوضع خاص. ونصوب هذا. لكن نعارض تخصيصهم بالوضع الخاص ونراه غير 
ما على  كافيًا بالقدر المطلوب. يجب تحديد فئة عمال عقود المقاولين الذين سيتم تعيينهم على المالك الدائم، إما يتم تعيينهم على فئة A/4، واإ
ما موظف على المالك الدائم. وال يمكن إستحداث فئة جديدة لهم مثل E/4 وضمهم فيها  فئة D/4، يعني يجب تحديد لقبهم الوظيفي إما عامل واإ

بشكل مختلط.

أفاد يالتشين أننا نواصل نضالنا من أجل االحتفال بيوم العمل والتضامن العالمي 1 مايو بشكل موحد متكامل واالصغاء إلى متطلبات ومشاكل 
بالغها بالهتافات من خالل الميادين. وأضاف قائال:« نحن ضد تخصيص 1 مايو باالماكن المحددة واعطاء القدسية  يجاد حلول لها واإ العمل واإ
لالماكن. ويجب إحياء 1 مايو بمزاج إحتفالي ال بخلق الفوضى وجلب الخراب«. كما أكد يالتشين على ان 1 مايو يجب أن يكون يوم إعالء 

صوت العمل والعمال والتضامن  حيث يبرز فيه مظاهر الروابط االخوية.

وقدم رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو شكره التحاد مـــــــــامورســـــــان. كما ورافق الرئيس يالتشين في زيارته نائبيه ُكوناي قايا ومحمد أمين أَسن.
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

طونبول:”الشعب التركي و المصري صديقان الى االبد”

عمال  اتحاد  نقابة  ورئيس  مامورسان  التحاد  العام  الرئيس  نائب  قــال 
التعدين والطاقة )أنرجي بير سان ( حاجي بيرم طونبول خالل مشاركته 
في المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية 
والمعدنية والكهربائية المنطوية في االتحاد العام لنقابات عمال مصر 
)ETUF( في العاصمة المصرية القاهرة :« الشعب التركي والمصري 

صديقان منذ االزل وسيبقيان هكذا الى االبد«. 

وكــان فــي وفــد مــامــورســان رئيس نقابة اتــحــاد البلديات وعــمــال االدراة 
عمال  نقابة  في  للتنظيمات  العام  والسكرتير  طورباي  ُمرسل  الخاصة 
الحديد رجب أقَيل. وقد استضاف المؤتمر 14 اتحادًا من الدول العربية. 

وأشار حاجي بيرم طونبول إلى أهمية المؤتمر من حيث التعرف على 
االتحادات االخرى وتبادل الخبرات معهم والتعاون معهم في المستقبل، 
وأضـــاف قــائــال:« هــذا المؤتمر يساهم فــي إيــجــاد الحلول عــن مشاكل 
الحياة العملية، وتقارب أعضاء ورؤساء االتحادات وأشتراكهم في تبادل 

الخبرات«. 

نفس  يتقاسمان  والتركي  المصري  الشعب   »: كلمته  في  قــال طونبول 
من  فرقتنا  المصطنعة  والحدود  لغتهم.  اختلفت  ن  واإ والتأريخ  الحضارة 
الشعب  قــلــوب  الن  قلوبنا،  تــفــرق  ان  تستطع  لــم  لكن  الجغرافية  حيث 
االبد.  إلى  االزل وستبقى موحدة  منذ  كانت موحدة  والتركي  المصري 
ن كنا دولتين لكننا امة واحــدة. واتنمنى ان تكون اتفاقيتنا هذه  نحن واإ
مع اتحاد النقابات لعمال مصر ممهدة للتعاون والتضامن مع النقابات 

االخرى في الشرق االوسط«. 

القطاع  لنقابات موظفي  العام  االتحاد  قائال:«  واصــل طونبول كالمه 
التركية، وعــدد  الجمهورية  فــي  نقابي  اتــحــاد  أكــبــر  الــعــام )مــامــورســان( 
المنتمين اليه قارب 1 مليون عضو، وانه اتحاد مخول في مفاوضات 

وايــجــاد  العاملين  حــقــوق  حماية  فــي  مكفل  هــو  كما  الجماعية.  العقود 
حلول عن مشاكلهم. كما يسعى لمساعدة العمال والموظفين في مختلف 
المجاالت. والوقوف بوجه الظالمين أين ما كانوا في العالم. واالخذ بيد 
المظلومين. ووقوفه الى جانب اخواننا في فلسطين وأراكان والصومال 
والسودان والتركستان الشرقية وسوريا أكبر دليل على ذلك. واننا سنبذل 

ما في وسعنا من أجل رفع الظلم عن االمة االسالمية وتوحيدها«. 

كما أعطى طونبول معلومات عن نقابة اتحاد عمال التعدين والطاقة 
والطاقة  التعدين  مجال  في  الخدمات  عمال  تضم  النقابة  ان  موضحا 
أجل  من  تناضل  حيث  المجال،  هــذا  في  نقابة  أكبر  وانها  والصناعة 
في  أيضا  مخولة  والنقابة  االنــســان.  كرامة  تالئم  مهنية  حياة  مواصلة 
المفاوضات الجماعية كما تضم 18 ألف عضوًا من موظفي  الطاقة 

والصناعة والتعدين في القطاع العام. 

وفي الختام قدم طونبول شكره لرئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات 
الهندسية والمعدنية والكهربائية  خالد منير الفقي على حسن ضايفتهم، 
وتم التوقيع على إتفاقية للتعاون المشترك بين نقابة اتحاد عمال خدمات 
التعدين والصناعة والطاقة المنطوية في اتحاد مامورسان والنقابة العامة 

للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية المصرية.
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

أمين أَسن: “ النساء يجب أن يأخذن دورا أكبر في المجال النقابي” 

قال النائب العام التحاد مامورسان محمد أمين أَسن في كلمته  بالجلسة التشاروية التي نظمتها اللجنة النسائية في االتحاد العام لنقابات موظفي 
القطاع العام :« قديما كان هناك أفكارا تمنع النساء المحجبات العمل في القطاع العام وانضمامهن إلى العمل النقابي. واالن قد ُازيلت هذه االفكار. 

النساء بدأن يعملن في القطاع العام والمجال النقابي، ولدينا نقابيات أيضا. وهذا يجعلنا في غاية السرور«. 

تم عقد الجلسة في قاعة محمد عاكف إينان في المركز العام التحاد مامورسان في العاصمة أنقرة. وشارك في الجلسة التشاورية نائب الرئيس العام 
التحاد مامورسان محمد أمين أَسن ورئيسة اللجنة النسائية في اتحاد مامورسان حبيبة أوجال وممثل اتحاد مامورسان عن مدينة أنقرة مصطفى قر 

ونقابيات في لجان النقابات المنطوية في اتحاد مامورسان.

وقدمت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد 
مـــامـــورســـان حــبــيــبــة أوجـــــال فـــي كلمتها 
ـــى جــانــب  ـــى كـــل مـــن وقـــف إل شــكــرهــا إل
الــالتــي منعن عــن حقوقهن في  الــنــســاء 
االيام الصعبة قائلة: »هذه الجلسة مهمة 
من ناحية وضع المشاكل على الطاولة 
والبحث عن حلول لها. ويجب علينا بذل 
قصارى جهدنا في تقوية االتحاد العام«.

وأضـــــاف مــصــطــفــى قـــر قــولــه :« أنــتــن 
سبيل  فــي  على جهودكن  جــهــدا  تضفن 
بوسعكن.  مــا  وتدعمنها  الــقــضــيــة،  هـــذه 

وبجهودكن أصبحنا أكثر قوة«.
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

اتحاد مامورسان يبرم إتفاقيًة للتعاون المشترك في أذربيجان الشقيقة

الرئيس  برئاسة  مأمورسان  اتحاد  أبرم وفد 
العام لالتحاد علي يالتشين اتفاقية للتعاون 
ــاد الــعــام  ــحـ والــتــضــامــن الــمــشــتــرك مـــع االتـ
لنقابات أذربيجان )AHIK( ونقابة معلمي 

 .  )ATIAHI( أذربيجان المستقلة

زار وفــد اتــحــاد مــأمــورســان - المكون من 
الرئيس العام علي يالتشين ونائب الرئيس 
العام لنقابة اتحاد المعلمين )ايتيم بير سان( 
الدولية  ومديرالعالقات  جاقرجي  رمــضــان 
تيمورطاش-   مامورسان عثمان  اتحاد  في 
العام ستار  أذربيجان  نقابات  اتحاد  رئيس 
الــتــنــفــيــذي  الــمــكــتــب  ــاء  واعـــضـ محبعلييف 

لالتحاد.

حيث تم التوقيع في الزيارة على اتفاقية ثنائية بين اتحاد مامورسان واتحاد نقابات أذربيجان وبين نقابة اتحاد المعلمين )ايتيم بير سان( ونقابة 
معلمي أذربيجان المستقلة المنضويتين في االتحادين. كما اتفق ايضا على زيادة االنشطة الثقافية والتعليمية والدورات النقابية على مستوى االتحاد 

وتكثيف الزيارات وتبادل الخبرات في المجال النقابي بين البلدين الشقيقين. 

وفي نهاية الزيارة زار وفد اتحاد مامورسان برئاسة علي يالتشين مقبرة الشهداء االتراك واالذريين في العاصمة االذرية باكو، وجدد يالتشين دعمه 
بالوقوف الى جانب الشعب االذري الشقيق في قضية قرة باغ حتى تحريره من دنس االحتالل.
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

بيرق طوطار :” الشباب أكبر قوة يمتلكها المجتمع” 

نظمت لجنة شباب مامورسان ضمن فعاليات »اسبوع المولد الشريف« 
الذي يقوم االتراك االحتفال بمولد النبي محمد )صلى اهلل عليه وسلم( 
مسرحية باسم » مصعب بن عمير »، حيث ينظمون في هذا االسبوع 
المسرحيات والمحاضرات والندوات والوالئم لتقوية الرابطة االخوية بين 
المسلمين في عموم تركيا. وٌاقيمت المسرحية في قاعة مؤتمرات زوارة 

التربية الوطنية. 

حيث شارك في البرنامج نائبي الرئيس العام التحاد مامورسان محمد 
المراسلة  اتــحــاد وحــدة  نقابة  بيرق طــوطــار ومحمد أمين أســن ورئــيــس 
واالتصاالت عمر بوداق ورئيسة اللجنة النسائية في اتحاد مامورسان 
حبيبة أوجال وممثل اتحاد مامورسان عن مدينة أنقرة مصطفى قر ونائب 
رئيس نقابة اتحاد المعلمين ) ايتيم بير سان ( عطيال ٌاولجوم ورئيس 
أيــوب بيهان وعــدد كبير من الطلبة االعضاء  لجنة شباب مامورسان 
في لجنة شباب مامورسان والمنظمات المدنية االخرى، كما شارك جمع 
مدينة  والعليا من مختلف جامعات  االولية  الــدراســات  غفير من طلبة 

أنقرة.

والقى نائب الرئيس العام التحاد مامورسان محمد بيرق طوطار كلمة في 
مسرحية » مصعب بن عمير » التي نظمتها اللجنة الشبابية في االتحاد 
في  تطرق  حيث   .) مامورسان   ( العام  القطاع  موظفي  لنقابات  العام 
كلمته إلى أهمية الشريحة الشبابية في المجتمع قائال :« الشباب أكبر 
الطريق  وفتح  للشباب  الفرص  اتحاحة  المجتمع. في حال  يمتلكها  قوة 
أمامهم سينشأ منهم شخصيات رائدة مثل مصعب بن عمير. ومصعب 
بن عمير اسم للعدالة والعلم والتصوف. واتمنى أن تكون هذه المسرحية 

وسيلة في التعرف على مصعب بن عمير بشكل جيد«.

 وبعد كلمة بيرق طــوطــار ُدعــي رئيس لجنة شباب مــامــورســان أيــوب 
بيهان اللقاء كلمته. أفاد بيهان في كلمته قائال :« أن الهدف من تنظيم 
قــدوَة  مسرحية » مصعب بن عمير« هو جعل هــذا الصحابي الجليل 
ومثال لشباب اليوم في عزمهم وطلبهم للعلم. وكذلك الهدف من تنظيم 
الفعاليات في اسبوع المولد الشريف هو فهم وادراك دعوة النبي محمد 
)صلى اهلل عليه وسلم( والتمسك بها واالتباع له وانشاء أجيال تليق بأمته 

صلى اهلل عليه وسلم«.
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اليه  أنقالبية وبالتطرق  بأفكار  مــارس 12 سبتمر و28 فبراير أعــدت 
يجب أزالة  كل آثار التشريعات االنقالبية. واستخراج   التشريعات التي 
شرعت في زمن المنهاضين للديمقراطية. والتشريعات الجديدة يجب ان 
أن  بد  وال  الديمقراطية.  بمبادئ  وتتمسك  االنسان  كرامة  على  تتمركز 
تتخلص تركيا من ادارتــه بدستور انقالبي واحكام وتشريعات وضعت 

بأفكار انقالبية مكراء .

األمن العملي

في وتيرة الدستور الجديد وفي الوقت الذي يناضل فيه تأمين مستقبل 
تركيا ال نرى مناقشة االمن العملي صائبا في هذا الوقت، وفي حال ان 

طلب منا نعلنها مرة اخرى لن نسكت ابدا. 

تنظيم الزي 

تظيم الزي الموحد المطبق الذي يشمل موظفي االدارة المدنية يقاوم في 
الحقوق االساسية  الى رعاية  القانون االنقالبي، ندعو  أثر  البقاء وهو 
والحريات واحترام الحقوق النقابية. وأخذ مثل هذه القوانين بعين االعتبار 
والتحرك في ضل المحكمة االوروبية لحقوق االنسان وقرارات المحكمة 
الــدســتــوريــة، بـــدل صـــرف الــجــهــود عــلــى تــشــريــعــات تنظم الـــزي المدني 

للموظفين نسعى لتحويل هذه الجهود الى خدمة الشعب.

التعليم المشترك

التعليمي  النظام  أختيارات  الذي يحد من  المشترك  التعليم  انهاء  يجب 
المعروض للمواطن والتي تسد طريق الديمقراطية في حق التعليم؛ المادة 
1739 من القانون التعليم التي تنص على “ االساس في المدارس هو 
التعليم المشترك اي البنين والبنات “ من خالل تغيير هذه العبارة الى 
“مــدارس للبنات ومــدارس للبنين ومــدارس مشتركة” يقدم هذه الخيارات 

للطلبة.

)YÖK( قانون مؤسسة التعليم العالي

أحد الوعود الذي وعد به ضمن برامج الحكومة موضوع االصالحات 
االولــويــة  ذات  توقعاتنا  بــه.  الــوفــاء  ويجب  العالي  التعليم  مؤسسة  فــي 
وطلبنا هو : بدل استبعاد المؤسسة شركاءها بعقلية حكم االعلى منصبا 
البيروقراطية والعمل على هذه المسودة  يكون العمل مشتركا وديمقراطيا 
وشفافا واالصالحات ليس في  المسودة فحسب انما يجب ان تتحقق 
ومتابعة  وتنسيق  تخطيط  مؤسسة  الــى  تحولت  المؤسسة  الميدان.  في 
ومراقبة. من أجل جعل الجامعات ان تنشأ أفراد يحملون الحرية الفكرية، 
وتنتج بحوث علمية، وتكون فيها الحرية االكاديمية وجعل توفير فرص 
تشريع  في  ملموسة  خطوات  يتخذ  ان  يجب  للمؤسسة  كأساس  العمل 

قانون يجعل مبدأ مؤسسة التعليم العالي الشراكة والحرية.  

مديرية االئتمان واالسكان الطالبي

بعد اجراء التغييرات  في الهيكل التنظيمي لمديرية االئتمان واالسكان 
الطالبي  التابعة لمؤسسة التعليم العالي يتم  تغيير وظائف كثير من 
الموظفين بعد تعييينهم بوظائف غير الذي عينوا بها. هذه الحالة كما 

تكون عائقا امام التجربة وتطور الخبرات الوظيفية، فإنها تمحو ايضا 
امكانيىة الخطط المستقبلية للموظف. قبل كل شي يجب انهاء التغيرات 
في الهيكل التنظيمي بجعل الموظف يعمل في عمله بأمان ورفاهية لرفع 

جودة الخدمات واالستمرار بها. 

وتيرة اإلصالحات

االهــداف التي تأخذ مكانة في برنامج الحكومة على المدى  القصير 
والمتوسط مع اعتبار هذه االهداف مهمة من ناحية انتقال الدولة الى 
ملموسة  خــطــوات  أتــخــاذ  وننتظر  قــويــة.  وجعلها  وتطورها  الديمقراطية 
والسباق مع الزمن في تطبيق هذه االهداف قبل كل شي، ونعلن دعمنا 
في توسيع الحقوق المالية واالجتماعية  للعمال والخطوات التي تحمي 
حقوقهم المتنوعة. ونرى أهمية التذكير بان كل االصالحات التي تكون 

بعيدا عن الشراكة واستبعاد ممثلي المجتمع المدني محكومة بالفشل. 

صندوق معلمي االبتدائية للمساعدات الصحية واالجتماعية

الــفــرض على  يــتــرك  الــقــانــون ان  باستناده على  الــصــنــدوق  يجب على 
اعضائه وموظفي التربية استمرار االنتماء االجباري الغريب. وبدل ان 
يساعد على ازالــة المشقة والتمسك بااللتزامات يفرض على االعضاء 
االستمرار بعضويتهم. ونحن كاتحاد النقابات بإسم موظفي التربية نؤكد  
مرة اخرى على الوقوف ضد كل المحاوالت الال قانونية من رفع االنتماء 

االجباري للصندوق وحمل العبء عن الموظفين.

مشروع اليتيم

نحن كاتحاد مامورسان فخورون بشراكة مشروع “ لكل فئة اخ يتيم “ 
ومداومتها المليئة بالنجاحات. امداد اليد للمظلوم والمضطهد والمحزون 
والدعم لهم بموجب مفهوم انسانيتنا وحضارتنا وعقيدتنا. وبحسب هذا 
الفهم فإن دعمنا مع التزايد سيستمر لهذا المشروع وما شابهه ورغبتنا 

في المساهمة.  

النشاطات الدولية

من  التربوية  النقابات  مع  المشترك  والتعاون  التربوية  االتفاقيات  ابــرام 
مختلف دول العالم، وبذل الجهود بالتواصل على تكوين الممرات في 
نــراهــا اساسية فــي تكوين شبكة  الــخــبــرات. فجهودنا هــذه  تــبــادل  مجال 

التعاون المشترك في المحور الدولي كمركزللحق واتحاد للقوة.

مساعدة الالجئين

الناس الذين هربوا من ظلم نظام االسد وتنظيم داعش في سوريا، فإننا 
نحاول بموجب انسانيتنا واسالميتنا كدولة وشعب القيام ما هو واجب 
علينا. باستقبال الذين لجؤوا الى بلدنا وعرض اخوة األنصار لهم هو 
من  المظلومين  تجاه  الحكومة  قدمته  ما  اقــدر  االنسانية.  تستوجبه  ما 
االخذ بيدهم ومساعدتهم بما يليق بها. ونحن كاتحاد مامورسان النقابية 
وقفنا بجانب اخواننا المظلومين والمضظهدين ونواصل الوقوف معهم 
اقتصاد  قبل  المحتل من  العالم  ان  بالرغم  االمكان.  بقدر  ومساعدتهم 
االمبريالية العالمية يرى ان هذه المشكلة عبئا ماليا وليس مشكلة انسانية.
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التربوية  نستورد هذه البرامج من الخارج، بدل االستيراد هذه يجب ان 
والبرامج  والثقافية  الحضارية  لقيمنا  البرامج وطنية ومالئمة  هذه  تكون 
كتب  فــي  تطبق  وان  الــشــروط  لهذه  تكون مالئمة  ان  يجب  تعد  التي 

المناهج الدراسية. 

أساسيات الدورس االضافية

يجب تغيير التشريعات التي تم تغييرها وطبق اعتبار من سنة 2006 
والى يومنا هذا، هذه التغييرات التي جلبت معها الكثير من المظالم كعدم 
تكافؤ االجور في اساسيات الدروس االضافية. ونحن كنقابة أحضرنا 
وقت  بــأســرع  تتغير  ان  يجب  الــتــي  التشريعات  على  وانبهنا  مــســودة  
المعلمين  تعرض  يأخذوا  ان  المسؤولين  نطالب  الـــوزارة.  الى  وقدمناها 
للظلم اآلجري بسبب تغيير تخصصاتهم ونوعية المدارس بعين االعتبار 
ووضــع حلول لهذه المظالم بــأســرع وقــت. يجب أزديـــاد أجــرة الــدروس 

االضافية التي ما زالت 10 ليرات تركية.

تخصيص ميزانيات للمدارس

المعلم  تجعل  التي  التربية  ادراريــــي  طريق  تعيق  مشكلة  اهــم  المزانية 
واالدراي و ولي امر الطالب وجها لوجه، واكثر من يتضرر من هذه 
هو ادارة المدارس. هذا احد العروض الذي قدمه إتحادنا لمجلس شورى 
وزارة التربية الوطنية الذي وافق عليه مجلس الشورى العام للوزارة وأخذ 
مكانا في برامج الحكومة 64، نطالب باسراع تطبيق هذا القرار دون 
تضييع الوقت وتخصيص الميزانيات للمدارس حسب محتوى الطالبي 

أي العدد والغاء نظام الجبايات في المدارس.

تأمين الصحة والسالمة المهنية في المؤسسات التربوية

حسب المادة 4857 من قانون العمل التركي الحالي فإن إداريي المدارس 
مسؤولون عن الضمان االجتماعي للعاملين في المدرسة واالن اضيف 
لهذه التشريعات التأمين الصحي والسالمة المهنية وهذه زاد المسؤولية 
على االداريين. فحسب وزارة التربية الوطنية االداريين مسؤولون امام 
مؤسسة الضمان االجتماعي كأرباب العمل من حيث التأمين الصحي 
أو السالمة المهنية من الجهة القانونية والمالية والجنائية. نطالب بإعفاء 
االداريين من هذه المسؤولية وتكليف مديريات النواحي والمدن من خالل 

تغيير هذه التشريعات. 

تعويضات إضافية

للتربويين  يصعب  الــذي  المناطق  في  العاملين  ظــروف  تحسين  يجب 
العمل بــه والــذيــن ال يــريــدون العمل فــي هــذه المناطق و الــذيــن يكون 

خدمتهم في هذه المناطق إجبارية ودفع تعويضات إضافية لهم. 

النقص في عدد المعلمين

أهم االصالحات التي ستجعل نظام التعليم دائمة  هي عدم ترك درس 
الدراسية  الصفوف  في  المتعينين  المعلمين  وجعل  الــمــدارس  في  فــارغ 
فقط. ولهذا السبب البد من تعيين المعلمين باستخدام كل الفرص لسد 

االحتياجات. 

اعداد المعلمين واالستعداد للمهنة

فاننا   ، للتعيين  المرشحين  المعلمين  بحق  القانونية  الــتــعــديــالت  بعد 
بموضوع   المتعلقة  بتوقعاتنا  الدقيق  بالشكل  الــوزارة  اهتمام  من  واثقون 
استعداد معليمينا للمهنة ونقطة اعدادهم. يجب ان ال نغض النظر عن 
االوصاف التي يحملها مرشدو المعلمين المرشحين في اختيارهم مثل 
خريجي الماجستير والدكتوراه والتجربة المهنية ومدة الخدمة والعالقات 
االنسانية والتخويل في شؤون بطاقات نتائج االمتحانات. ويجب دعم 

المعلمين المرشحين في كل المجاالت وترتيب برامج ارشادية لهم.

مضطهدوا 28 فبراير

لم  يعوض المضطهدين الذين اضطهدوا ابان فترة انقالب 28 فبراير 
الذين ضلوا وجها لوجه في تلك الفترة مع االجراءات القانونية، وال يمكن 
الذين اضطهدوا في فيئة واحــدة ولم يرفع عنهم هذا االضطهاد  جمع 
بمعناه الكامل. ومــن هــذه عــدم اضافة عــالوة مرتبات فترة العزل عن 
للخدمة، والذين فصلوا بغير قرار  المعزولة  الفترة  العمل وعدم اضافة 
اللجنة التأديبية لم يرجع لهم الحقوق المالية وحقوق الضمان االجتماعي 

وكثير مثل هذه المشاكل ينتظر وضع الحلول لها.

خطوات التقدم في المهنة

التعديالت القانونية التي جرت عام 2004 في خطوات التقدم في المهنة 
لم تعط النتيجة المطلوبة. خاصة عدم تطبيق قرار االلغاء  الذي يصدره 
ودعــاوى  المهني.  التقدم  خطوات  تطبيق  شككت  الدستورية  المحكمة 
حاصلي الماجستير مع االطروحة التي تبلغ العشرات االف تكسب من 
خالل المحاكم المحلية  وبعدها ترد  المحكمة العليا هذه الدعاوى على 
المشتكين أي المعلمين. تضرر مئات االف من العلمين بسبب ردود 
المحكمة العليا ومازالت هذه الحالة مستمرة. يجب وضع الحلول لهذه 

المشكلة. 

تعليم الذين تضرروا من العمليات االرهابية

يجب تصليح االماكن التي تضررت من العمليات االرهابية في بعض 
الــمــدارس  الــى  الطلبة  واعــــادة  الــمــدارس،  مقدمتهم  وفــي  تركيا  مناطق 
النفسي  الدعم  يجب  كما  لوظائفهم.  المباشرة  في  المعلمين  ومساعدة 
االرهـــاب  بسبب  والتعليم  للتربية  اجــبــاريــة  عطلة  اعــطــوا  الــذيــن  للطلبة 
وتعويض دراستهم. ويجب دعم الطلبة الذين حرموا من امتحان الدخول 

من االبتدائية الى المتوسطة وللتعليم العالي دعما تربويا اضافيا. 

التشريعات والدستور الجديد

نرى وتيرة الدستور الجديد نقطة تحول وفرصة مهمة في رفع العوائق 
العالقة أمام التنظيمات النقابية وجعل مكانة واسعة في الدستور للحريات 
والحقوق النقابية. ونؤكد مرة اخرى على ان تكون االحكام التي تنظم 
الحياة العملية وفق قواعد القانون الدولي ومعاييرمنظمة العمل الدولي 

)ILO( وان تضم الحقوق النقابية العالمية. 

النظام القانوني والتشريعات الذي شرع  بعد انقالبات 27 مايو و 12 
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

يالتشين يطالب بإعطاء االولوية للجهود الشبابية والنسوية

اتحاد  نقابة  ادراة  مجلس  لرؤساء  اجتماع 32  أنطاليا  مدينة  في  عقد 
المعلمين) ايتيم بيرسان( المنضوية في اتحاد مامورسان. الرئيس العام 
التطورات  اخــر  مقّيما  االجتماع   افتتاح  في  تكلم  الــذي  يالتشين  علي 
مقدمتهم  وفــي  منها  المواضيع  مــن  كثير  نبه على  والــعــالــم،  تركيا  فــي 
مساعدة الالجئيين  والمناهج الدراسية والدستور الجديد وبقايا تشريعات 
االنقالب العسكري والظلم الناتج عن الــدروس االضافية  والفجوة في 
عدد المعلمين وتحسين شروط العمل لعاملي التربية في المناطق التي 
الصحية  للمساعدات  االبتدائية  معلمي  بها و صندوق  العمل  يصعب 

واالجتماعية ومشروع اليتيم  واالنشطة الدولية.

بيان الخاتمة لالجتماع

وعــرض  المشاكل  وتبيين  االســتــشــارة  بعد  لالجتماع  تحضيرالبيان  تــم 
االفكار والتوصيات لوضع الحلول. وبيان الخاتمة الجتماع 32 لرؤساء 
مجلس ادراة نقابة اتحاد المعلمين ) ايتيم بيرسان( على الشكل التالي:

قرارات الشورى

ــايـــة االهـــمـــيـــة فـــي مــجــلــس شـــورى             اتـــخـــذ قـــــــرارات فـــي غـ
مــادة كيفية تحضير  الغاء تدريس  التاسع عشر منها؛  الوطنية  التربية 
المشروبات الكحولية والمشكلة، ووضع مادة الثقافة الدينية ومعلومات 
االبتدائية،  المرحلة  مــن  والثالثة  والثانية  االولـــى  للصفوف  االخــالقــيــة 

اعطاء فرصة للطلبة الذين يريدون ان يشاركو في االمتحانات الخارجية 
وتمديد السنة الممنوحة للذين يريدون ان يلتحقوا بمراكز التحفيظ للقران 
عطاء امكانية لمشاركة المعلمين في دورات القيم  الكريم الى سنتين، واإ
وجودة الدراسة، واعطاء   3600 درجة كمؤشرات اضافية للمعلمين، 
واعطاء المعلمين حصة ارهاقية  لكل 4 سنوات، وجعل تدريس مادة 
اللغة التركية العثمانية الزاميا في ثانويات االناضول لألئمة والخطباء 
واختياريا في الثانويات االخــرى، وتدريس مادة الدليل ساعة للصفوف 
الخامسة والسادسة والسابعة من المرحلة المتوسطة. يجب تطبيق قرارات 

مجلس الشورى على الفور.

المناهج الدراسية

التربية ال تهم الدولة فحسب بل االمة بأكملها، في هذا المعنى البحث 
عــن حــلــول لمشاكل نــظــام التربية االســاســيــة وبـــذل الــجــهــود فــي مجال 
البحث، واتخاذ خطوات فعالة لألخذ بالنتائج. النه في حال حل المشاكل 
االساسية، فنفهم من هذه الحالة التي هي بمثابة التضميد ال يذهب بنا 
الــى الهدف االســاس. ننتظر  او التوصيات في هــذه الحالة ال تأخذنا 
لتطوير  ــوزارة  الـ فــي  المسؤولة  المعنية   الجهات  مــن  خــطــوات ملموسة 
المناهج في اجابة توقعات المجمتع وتربية اطفالنا بقيم وطنية ومعنوية 
وعالمية كما يطلب في هذا العصر والمسؤولية االجتماعية وجعل هذه 
المناهج مؤثر في تكوين شخصية مستقلة. وفي هذا الخصوص نعلن 
اننا نساهم في هذه المسألة دون أن يطلب منا. في حال تطوير البرامج 
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

يالتشين يلتقي مسؤولي نقابات المعلمين لخمسة عشرة دولة

عقدت الهيئة العامة لنقابة اتحاد المعلمين )ايتيم بيرسان( العضوة في 
االتحاد العام لموظفي القطاع العام )مامورسان( جلسة تعارفية واستشارية 

مع مسؤولي نقابات المعلمين لخمسة عشرة دولة. 

في االجتماع الذي عقد في مدينة أنطاليا  برئاسة الرئيس العام التحاد 
بيرسان(  علي  )ايتيم  المعلمين  اتحاد  لنقابة  العام  والرئيس  مامورسان 
يالتشين ومشاركة وكيل الرئيس العام لنقابة اتحاد المعلمين لطيف سيلفي 
ومــعــاونــي الرئيس الــعــام  رمــضــان جــاقــرجــي  ومــدحــت سيفين وٌشــكــري  
قولوقيصا وحسن يالتشين يايال وعًطيال ُاولجوم بمناسة فعاليات الذكرى 
42 لنقابة اتحاد المعلمين التأسيسية ضمن برنامج ملتقى تركيا الكبير، 
واستضافة مسؤولي نقابة معلمي كوسوفو واالتحاد العام لنقابات كوسوفو 
ونقابة معلمي بلدية مركز زوبا المقدوني ونقابة المعلمين والعلوم االلبانية 
ونقابة تعليم المتوسطة واالعدادية والتربية والعلوم والثقافة في البوسنة 
المستقلة  االبــتــدائــي  التعليم  ونقابة  والهرسك  البوسنة  واتــحــاد  والهرسك 
ونقابة عمال التربية والتعليم المستقلة في السنجق وصربيا ونقابة معلمي 
قرة باغ ومنطقة السنجق الشمالية ومدينة بلييفيا واتحاد معلمي كرواتيا 
والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية  والنقابة المستقلة ألساتذة التعليم 
المغربية  الوطنية  التربية  عمال  نقابة  و  سوريا  معلمي  واتحاد  الثانوي 
ونقابة التربية السودانية  واتحاد المعلمين الفلسطينيين في اوروبا واتحاد 
التربية  ونقابة  الخارج  في  الفلسطينية  المهنية  والمجموعات  الجمعيات 
الجزائرية واالتحاد الوطني لمعلمي الجزائر ومنظمة معلمي الجماعات 
االسالمية في بنغالدش ومنظمة التربية الماليزية والتعليم الدولي – أسيا 

الجلسة  وفي  المثاليين.  المعلمين  الماليزي ومجلس  الهادئ-  والمحيط 
تشاور الرئيس العام علي يالتشين مع رؤساء ومسؤولي النقابات.

وبعد العرض التعريفي أليتيم بير سان أعطى المشاركون ايضا معلومات 
عن نقاباتهم وفعالياتهم.

الــرئــيــس الــعــام عــلــي يالتشين، اوضـــح عــن أهــمــيــة هـــذا االجــتــمــاع من 
ناحية التعرف على البعض، وقدم شكره للجميع من اجل تلبية الدعوة 

والحضور في االجتماع.

وقال يالتشين انه سيعقد برتوكوال مع إداريي النقابات القادمة من خمسة 
عشرة دولة.
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

اتحاد مامورسان يبرم إتفاقيًة للتعاون المشترك في أذربيجان الشقيقة

أعــضــاء اللجنة الشبابية فــي اتــحــاد مــامــورســان ينصبون مــدرجــا لجمع  
إمضاءات الموطنين تضامنٌا مع أخوتهم االذريين. حيث جاءت الحملة 
تحت شــعــار » أحـــِم أخـــاك بــإمــضــاءك« وبــالــتــعــاون مــع جمعية تنمية 
المجتمع المدني في أذربيجان. إضافة إلى الحملة االعالمية المشتركة 

عبر االنترنت التي تحمل شعار » قف ضد االحتالل«.

العام  االتحاد  ممثلية  أقامت   ، الشريف  النبوي  المولد  فعاليات  ضمن 
لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( عن مدينة أنقرة حفال بمناسبة 
سيد  ميالد  على  عامًا   1445 « عنوان  تحت  الشريف  المولد  اسبوع 
الخلق  صلى اهلل عليه وسلم » وذلك في قاعة مؤتمرات زوراة التربية 
الوطنية. ومن خالل تنظيم الحفل قام شباب لجنة مامورسان وبالتعاون 
لجمع  مــدرج  بنصب  أذربيجان  في  المدني  المجتمع  تنمية  جمعية  مع 

االمــضــاءات نــصــرة الخــوانــهــم االذريــيــن. وبـــارك الرئيس الــعــام التحاد 
مامورسان جهد الشباب المبذول وقدم شكره لهم. 

لهذه  الدعم  يالتشين مطالبا  مامورسان علي  العام التحاد  الرئيس  قال 
الحملة استنادا الى قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبــا ذات الرقم 
2085 :« اإلمضاء على طلب انهاء االحتالل االرميني في االراضي 

االذريية  ومنع وقوع كوارث إنسانية في المنطقة وظيفتنا جميعا ». 

واحتالله  االرمــن  انتهاكات  العالم على علم من  أن كل  يالتشين  أفــاد 
االراضــي االذريـــة، قائال :« من أجــل انهاء االحتالل االرميني أدعو 
 kamuoyunu  www.isgaledurde.com الــرابــط  نقر  إلــى  الكل 

والتصويت عليه اليصال طلبنا إلى الرأي العام العالمي.«.
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

مامورسان(   ( العام  القطاع  لنقابات موظفي  العام  االتحاد  وفد  أجــرى 
المكون من  نائب رئيس العام التحاد مامورسان محمد أمين أَسن ونائب 
رئيس نقابة اتحاد المعلمين ) ايتيم بير سان( رمضان جاقرجي ومدير 
العالقات الدولية في اتحاد مامورسان عثمان تيمورطاش زيارة تعاونية 

إلى اتحاد عمال تونس. 

وتم في الزيارة التوقيع على إتفاقيتين للتعاون المشترك، 
االولى على مستوى االتحاد بين اتحاد مامورسان واتحاد 
نقابة  بين  النقابي  المستوى  على  والثانية  تونس،  عمال 
اتحاد المعلمين ) ايتيم بير ســان( في اتحاد مامورسان 

والنقابة العامة للتعليم في اتحاد عمال تونس. 

ــارة وفــد اتــحــاد مــامــورســان  إلــى الجمهورية التونسية  زيـ
جاءت  بناًء على  دعوة من اتحاد عمال تونس، وأستقبل 
وفد مامورسان الرئيس العام التحاد عمال تونس إسماعيل 
السحباني واالمين العام المساعد صابر المناعي و أمين 
النقابة العامة للتعليم في اتحاد عمال تونس قامون مهدي. 

وفي اجتماع لالتحادين أعطى رئيس الوفد محمد أمين 
أَسن معلومات عن أنشطة االتحاد العام لنقابات موظفي 
القطاع العام ) مامورسان (، مضيفا :« أن أنشطة اتحاد 
مامورسان لم تعد تحدها أي حدود«. كما أخذ معلومات 

زيارة مأمور سان التعاونية إلى اتحاد عمال تونس

أيضا عن اتحاد عمال تونس. 

وبين رئيس اتحاد عمال تونس العام إسماعيل السحباني متابعته أنشطة 
اتحاد مامورسان عن كثب. كما أعرب أهمية التعاون بين اتحاد مأمور 

سان واتحاد عمال تونس على الصعيد الدولي. 
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

يالتشين: “ يحتاج العالم إلى وحدة المسلمين “

قال رئيس اتحاد العام لقابات موظفي القطاع العام ) مامورسان( علي 
يالتشين في كلمته التي ألقاه في حفل » 1445 عاما على مولد سيد 
الخلق » ضمن فعاليات اسبوع المولد النبوي الشريف :« يحتاج العالم 
إلى وحدة المسلمين، ولذا يجب على المسلمين أن يبذلوا قصارى جهدهم 
من اجل االتحاد. واالتحاد هذا ال يكون نجاًة للعالم االسالمي فحسب 

بل للعالم أجمع«.

وشارك في الحفل الذي نظمته ممثلية اتحاد مامورسان عن مدينة أنقرة 
في قاعة مؤتمرات وزارة التربية الوطنية تحت عنوان » 1445 عاما 
على مولد سيد الخلق » الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين 
ومدير التربية الوطنية العام في أنقرة أُرول بوزقورط ورئيس نقابة عمال 
وحدة المراسلة واالتصاالت عمر بوداق ورئيس ممثلية اتحاد مامورسان 
عن مدينة أنقرة مصطفى قر وجمع غفير من أعضاء اتحاد مامورسان 

والمدعويين.

افتتح يالتشين الحفل بكلمته قائال:« بعث النبي محمد صلى اهلل عليه 
عليه  يصلي  الــذي  النبي  هــذا  للعاملين.  ورحــمــة  لألنبياء  خاتما  وسلم 
المالئكة في السماء والعباد في االرض قدوتنا في االخالق والتواضع 
أمة  تعالى ان جعلنا من  للظلم والطغاة. ونحمد اهلل  وعــدم االستسالم 

النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم«.

وواصل الرئيس كالمه:« النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم عمل جاهدا 
من أجل نشر الدعوة واالخــالق الحميدة. ويجب على المسلمين اليوم 
ان يتبنوا هذه الدعوة واالخالق الحميدة ويجعلوها من اولويات حياتهم 
اليومية، وبعدها ينشروها للعالم أجمع حتى تكون هي الحاكمة. والقوى 
الغاشمة لم تكتف بقتل الناس العزل وتخريب المدن ونشر الظلم في العالم 

فحسب، بل قامت بفساد االجواء والمياه والغابات والبحار والصحارى 
والجبال والسهول واالنهار كمال قال اهلل عزوجل في كتابه الجليل’ َظَهَر 
اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس‘. يجب علينا ان ندعوا 
العالم الى دين االنسانية والفكر النبوي المبارك حتى نقضي على هوالء 

المفسدين، وهذا يتطلب  تحمل المسؤلية في شتى المجاالت«.

وأضاف يالتشين موضحًا الظلم الذي يمر بها العالم من قبل االمبرياليين 
الى  يدفعنا  الـــذي  الشيطاني  بــرمــودا  مثلث  مــن  نتخلص  أن  يجب   »:
الوقوع بأفة الربا والتبذير في االستهالك والحروب الباطلة. كما تعلمون 
هذه  العناصر الثالثة الخبيثة منهي عنها في شرعنا  الحنيف. وهذه 
العناصر تخدم القوى االستعمارية.  عندما نسأل لماذا ال تنمو الدول 
االسالمية؟ أو لماذا كل هذه الحروب على المسلمين فقظ؟ االجابة عن 
الخبيثة  العناصر  قبول هذه  اما  البساطة.  في غاية  االسئلة  مثل هذه 
واالستسالم لقوى االستعمار واما هذه اللوحة التي فيها العالم االسالمي 
اليوم. والنتيجة كما ترون نعيشها اليوم تسليط المنظمات االرهابية على 
الشعوب المسلمة في العراق وسوريا وفلسطين وليبيا والشيشان وبنغالدش 
وتركستان وأفغانستان  وتلفيق هذه االعمال االجرامية باإلسالم الحنيف 

وتشويه صورته«.

وقال ممثل اتحاد مامورسان عن مدينة أنقرة مصطفى قر » ال يمكن 
اهلل عليه وسلم(  النبي صلى  السعادة )عصر  االســالم بعصر  حصر 
فقط. االسالم نظام متكامل له قابلية لسد إحتياجات المادية والمعنوية 
قيام  إلــى  والــدولــة  الــفــرد  االحتياجات  كافة  بــل  واالجتماعية  والقانونية 
الساعة. االنسانية يائسة وحزينة اليوم النها ال تطبق وصفة النبي محمد 
)صلى اهلل عليه وسلم(. السعادة تكمن في االسالم وباتباع النبي صلى 

اهلل عليه وسلم«.
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حضر الرئيس العام التحاد نقابات موظفي القطاع العام علي 
المشاكل وايجاد  الزراعي« ضمن عرض  المؤتمر  يالتشين » 
الحلول في المجال الزراعي الذي نظمته نقابة عمال الزراعة 

والغابات المنضوية في اتحاد مامورسان.

نقوي  أن  يجب   « قــائــال:  بكلمته  المؤتمر  يالتشين   وأفــتــتــح   
الوطني  االنتاج  ونزيد  الدولي،  الزراعي  القطاع  في  منافستنا 
الزراعي االجمالي الى 150 مليار دوالر، والصادرات الزراعية 
الى 40 مليار دوالر حتى نكون االول بالعالم في الصادرات 
الزراعية. ومن الضروري ان يكون الغذاء الحالل من اولويات 

الدولة ووزارة الزراعة والغابات الثروة الحيوانية«.

وشـــارك فــي المؤتمر نــائــب وزيـــر الــزراعــيــة والــغــابــات والــثــروة 
الحيوانية  محمد دانيش ورئيس نقابة موظفي االوقاف والشؤون 
الدينية التركية ونائب الرئيس العام التحاد مامورسان محمد بيرق طوطار ونائب الرئيس العام التحاد مامورسان محمد أمين أَسن ووالرئيس العام 
لمنظمة جيمدس المصدرة لشهادات الغذاء الحالل حسين كامل بيوك ٌاوزر والمنسق العام للمؤتمر االستاذ الدكتور سيد محمد شان وجمع غفير 

من الضيوف.

آكد يالتشين على ضــرورة تحقيق أهــداف عامي 2023 و 2071 
الزراعي قائال :« أن المنافسة الدولية في المجال الزراعي تزداد كل 
يوم. ويجب علينا  التمركز حول أهدافنا والعمل الجاد لتحقيق مرادنا 
حتى نكون رائدا للقارة االوروبية ومنظمة التعاون االسالمي. وعدد 
سكان تركيا اليوم 78 مليون لذا يجب علينا ان نزيد النتاج االجمالي 
للبلد الى 2 تريليون دوالر والصادرات الى 500 مليار دوالر حتى 
الــف دوالر. فنجاحنا في هذا  الــى 25  التركي  المواطن  نزيد دخــل 
العمل يدل على مدى ارتباطنا بمسيرتنا. وكما تعلمون فاننا ال نقف 
عند هذه االهداف فحسب، بل نهدف الى جعل تركيا دولة عظمى 
مثل الدول الخمس لها حق الفيتو في القرارات الدولية ويرجع اليها 

في حل القضايا العالمية«.

وأشار يالتشين الى ضرورة التخلص من استيراد المواد الزراعية االولية 
وتأمينها محليا. مضيفا :« شعب تركيا 99 بالمئة مسلم وما زلنا نستورد بذور منتجاتنا الزراعية من اسرائيل«. كما طرح في المؤتمر افتقار االمة 

االسالمية عامة وتركيا خاصة  الى الغذاء الحالل في شتى مجاالت الحياة، وتحديد هذه االحتياجات ودراستها وايجاد  حلول إسالمية لها.

يالتشين: “ الغذاء الحالل” يجب أن يكون من أولويات الدولة.
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اتحاد مامورسان يحدد مدينة قهرمان مراش  النطالق فعاليات يوم العمل والتضامن العالمي

االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام ) مامورسان( قدم عرضا 
لمحافظة إسطنبول يطالب فيه السماح لهم هذه السنة باالحتفال بيوم 
العمل والتضامن في ميدان التقسيم.  لكن المحافظة لم تسمح لهم رافضة 
العرض الذي قدمه مامورسان. واعتبر اتحاد مامورسان قرار الرفض 
الديموقراطية  بانه ليس بصائب ومخالف لمبادئ  غير مقبول موصفا 

التي قطعت فيها الجمهورية التركية شوطا كبيرا في االونة االخيرة.

والتضامن  العمل  بيوم  باالحتفال  طلبه  مامورسان وضح سبب  اتحاد 
في ميدان التقسيم  قائال :« نحن كاتحاد مامورسان أكبر اتحاد نقابي 
في تركيا، أردنا أن نبين للجميع أن ميدان التقسيم ليس اال ميدانا من 
ميادين الشعب وليس له أي قدسية كما يظن البعض ولم يخصص لفئة 
التكافل  التكثف في  التقسيم هو  بميدان  ٌاخــرى. وطلب االحتفال  دون 
االجتماعي والــوقــوف يــدا واحــد ضــد االرهـــاب واالحــتــفــال بيوم العمل 
العامة وبدون  للمتلكات  والتضامن بشكل سلمي دون تخريب واهــدار 
تجاوز على الحقوق المواطنين. وكان الهدف من هذا الدعوة إلى أنهاء 
االرهابية،  المنظمات  سالح  ونــزع  واالستعمار  والرأسمالية  االمبريالية 

لى الوقوف جنبا إلى جنب من أجل  تركيا قوية«.  واإ

بعد قرار المحافظة بعدم السماح باالحتفال في ميدان التقسيم، وتوجيهها 
الطالبين إلى مايدين ُاخرى. حدد االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع 
العام ) مامورسان( مدينة قهرمان مــراش – كونها الشرارة االولــى في 

والحضارة  للفكر  ومركزا  واالمبريالية  االستعمار  االستقالل ضد  حرب 
-  لالحتفال بيوم العمل والتضامن. 

وستكون هتافات اتحاد مامورسان في مديان قهرمان مراش بيوم العمل 
والتضامن هذه السنة  » موظف مجتهد » و » معا نحو تركيا كبيرة 
» و » العدالة العالمية » و » كال الهــدار الجهود ». باالضافة الى 
شجب ولعن المنظمات االرهابية المطعونة كالسكين في خاصرة االمة 
االسالمية. واستنكار العدوان الروسي واالرميني واالسرائيلي وسياساتهم 
الــعــدوانــيــة. والــدعــوة الــى توحيد االمــة مــن أجــل المظلومين ومــن أجل 

االنسانية. 

أما طلبات االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام ) مامورسان ( 
النقابية تتمركز في الضمانات التشغيلية واحترام الجهود وزيادة االجور 
وتوفير فرص العمل تقضي على البطالة بالكامل. وضم عمال العقود 
عداد دستور جديد حسب  في المؤسسات الحكومية الى القطاع العام. واإ

مايريده الشعب والغاء العمل بدستور 2891 االنقالبي. 

والتضامن  العمل  بيوم  المشاركة  الى  التركي  الشعب  مامورسان  ودعــا 
مضيفا :« ندعوا شعبنا الى المشاركة في الحفل لنبرز للعالم بأننا صف 
واحد نؤمن باهداف تركيا الكبيرة وبعالم عادل وبمجتمع تحترم الجهود 

وتدعوا الى المشاركة والتضامن والمحبة«. 
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

إن شعبنا يعرف تماما كيف يرد الهجمات الموجهة ضد أمنه ووجوده من 
خالل التمسك بوحدته الداخلية. واليوم يعمل ما يتطلب منه وسينجح. 
ورغم عن المنظمات اإلرهابية ومخططيهم وداعميهم من االمبرياليين 
ستستمر االخوة على هذه االراضي، وهذه الوحدة ستكشف أقنعة العمالء 

وتفشل مخططاتهم القذرة. 

الذين يستهدفون تركيا واالمــة جيدًا.  ونعرف سيناريو وصــور وممثلي 
ونعرف الذين يحاولون نشر الفوضى والخوف في المجتمع بعد الهجمات 
بشكل مكثف،  المسؤليات  نتحمل  يجعلنا  الحضاري  اإلرهابية. وعمقنا 

ويلهمنا القوة في القضاء على االرهاب.

 كوننا اسرة اتحاد مامورسان نقول؛ تعالوا نحافظ على وحدتنا وقوتنا، 
ونمحي االرهــاب ومــن يدعمهم ومــن يستعين بهم، ونبني سوية تركيا 
الممثلين  التي أنشأناها بوحدتنا. ونفشي   القوية.  ونحافظ على قوتنا 
آمال  الملفقة. ونحظم  المفترية والكاذبة  يمثلون في سيناريوهات  الذين 
ستقرارنا بمحاولة عملياتهم  الذين يستهدفون رفاهيتنا واإ القوى الخارجية 
العميقة والمظلمة. وال نسمح لهذه المنظمات تتداعى علينا كما تتداعى 
لعب  ونفشل  عليهم.  بــأســا  مخططاتهم  ونــحــول  قصعتها  على  االكــلــة 
االمبريالية وحساباتها في تقسيم المنطقة. ومستقبل طريق نضالنا هو » 
تركيا الكبيرة » ونتاج تركيا الكبيرة مستقبل مشرق لنا. واالرهــاب ليس 
له أي مستقبل وان كان نقطة سوداء في نفق مظلم. والذين يستهدوفون 
ذلك  ثمن  سيدفعون  وخنادقهم  بحفرياتهم  شعبنا  واخـــوة  ووحـــدة  رفاهية 

بدفنهم في الخنادق والحفر، ولم يبقى لهم أي آثر. 

نستنكر ونلعن الهجمات 
االرهابية التي استهدفت 

المدن التركية وفي مقدمتهم 
دياربكر وماردين ووان 

وشرناق من قبل المنظمة 
اإلرهابية. وندعوا اهلل ان 

يرحم شهداء قواتنا االمنية 
ويشفي الجرحى ويلهم ذويهم 

الصبر والسلوان.
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يالتشين  يجري زيارة تعزية الى ممثلية منظمة العمل الدولي بأنقرة 

أجرى رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام ) مامورسان( علي يالتشين زيارة تعزية الى مدير مكتب منظمة العمل الدولي في أنقرة 
نعمان اوزجان بوفاة والده. وقدم الرئيس يالتشين تعازيه لمدير ممثلية منظمة العمل الدولي )ILO( ودعا اهلل عزوجل ان يتغمد والده برحمته الواسعة. 

كما رافق الرئيس في زيارته عثمان تيمور طاش مدير العالقات الدولية في اتحاد مامورسان. 
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القطاع  لنقابات موظفي  الــعــام  االتــحــاد  استنكر  فــي تصريح صحفي  
العام ) مامورسان( الهجمات االرهابية بجميع افرعها في إحدى وثمانين 

محافظة في وقت واحد.

جاء في االستنكار » نستنكر ونشجب الهجوم االرهابي الذي حدث في 
عشية 13 أذار / مارس في مركز العاصمة أنقرة/ قزالي. ونلعن الجناة. 
وندعوا اهلل ان يرحم الذين ارتقوا في الهجوم الغاشم ، ويشفي الجرحى، 
العمل قد جــردوا من  ويلهم ذويهم وشعبنا الصبر والثبات. وجناة هذا 
انسانيتهم وضمائرهم. الجناة بفعلهم هذا قد قضوا على االنسان وكرامته 
تركيا  ووحــدة  تركيا  هو  اللئيم  الهجوم  وهــدف  برمتها.  االنسانية  وعلى 
ورفاهها وأمنها. والعمل الوحشي قام به الذين يحلمون ان يهدفوا االرادة 
الوطنية وتمزيق الوحدة الوطنية. وهذا هجوم على ارادتنا المتحدة في 
العيش معا وتالحمنا الثقافية وبيئتنا االخوية التي انشأناها سوية. وهوالء 
الديمقراطي  نظامنا  على  القضاء  يحاولون  وأجندتها.  االعــداء  عمالء 
التي ارتقت. ال يريدون استباب االمــن وجعل  المدنية  وعلى السياسية 

القانون فوق كل شيء والحفاظ على الحريات«.

الهدف هو مستقبل تركيا

جاء في تكملة االستنكار » الهدف من الهجوم االرهابي الذي أباح كل 
القيم االنسانية؛ تضعيف الدولة والحكومة و انهاء  األنشطة السياسية 
لالحزاب، والتضيق على المجال السياسي المدني. وهذه العملية االرهابيه 
ما هي اال احــدى نسخ المخططات التي تريد غلق تركيا على نفسها 
بسبب نموها االجتماعي واالقتصادي رغم االزمات المالية التي تجري 
في العالم، وتضعيف تركيا التي حملت على عاتقها هم االمة وتركيعها 

اتحاد مامورسان يلعن االرهاب في 
81 مدينة تركية 

امام االمبريالية. وهذا هجوم على مستقبل تركيا في الوقت نفسه. ونحن 
في  المسؤلية  تحمل  على  سنواصل  الكبيرة؛  مامورسان  اتحاد  كــاســرة  
الحفاظ على كرامة االنسان ووحدة تركيا، والوقوف الى جانب الشعب 
البيئة االخوية والثقافية في العيش معا، والعمل على  رادتها، وتقوية  واإ
توسيع وتفعيل العمل السياسي المدني، وجعل القانون فوق الكل، والرقي 
في االنظمة السياسية وفق االسس الديمقراطية، والمساهمة في طريق 

مستقبل تركيا المشرق، وتأمين الرفاهية والراحة والسالم للشعب«.

المنظمات اإلرهابية تلفظ أنفاسها األخيرة

 لن نسمح لالرهاب والمنظمات االرهابية والمحرضين ان يقطعوا طريق 
تغيير  على  ويجبروها  تركيا  يعرقلوا  ان  لهم  نــأذن  ولــن  الكبيرة،  تركيا 
هي  ما  االخيرة  االرهابية  والهجمات  هدفها.  نحو  توجهها  في  مسارها 
أنفاسها االخيرة. وفي هذا  المنظمات وتلفظ  نهاية هذه  دليل على  اال 
االطار مؤمنون كل االيمان بتالحم شعبنا ووقوفه ضد الذين يحاولون 
ان يجعلوا االرهاب جزءا من حياتهم اليومية والظفر عليهم ومنظماتهم 
والقضاء عليهم بالكامل. والشعب وبالتعاون مع الدولة يواصل كفاحه – 
مع حفاظه توازن الحرية واالمن- ضد االرهاب. وهذا الكفاح يجب ان 
يتم بتعاون الشعب مع االحزاب السياسية ومؤسسات الدولة ومنظمات 

رادة قوية متحدة. المجتمع الدولي بفكر مشترك واإ

نطالقا من إيماننا ندعوا اهلل عزوجل مرة اخرى أن يرحم المواطنين  واإ
الذين استشهدوا في هجوم قزالي / أنقرة وأن يشفى الجرحى ويلهم ذويهم 

وشعبنا الصبر والثبات.  
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شارك الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين في برنامج ذكرى 
.)BSPSH( 25 التأسيسي التحاد النقابات السمتقلة في ألبانيا

أجرى الرئيس العام علي يالتشين في زيارة ألبانيا لقاءات عدة قبيل ألقائه 
كلمة في البرنامج التأسيسي. واصطحبه في زيارته رئيس نقابة البلديات 
وعمال االدارة الخاصة مرسل طورباي ورئيس اتحاد عمال تركيا العام 
)حــق – إيــش( محمود أرصــالن. وقــال يالتشين في كالمه الــذي القاه 
في البرنامج التأسيسي المنتظم في العاصمة تيران مخاطبا المشاركين 
والوفود الدولية:« اتحاد النقابات المستقلة في ألبانيا نموذج للمنظمات 

النقابية في كيفية تغيير مصير الدولة«. 

الــذي  التفصيلي التــحــادكــم  الــفــيــلــم  تــابــعــنــا  كـــالمـــه:«  يالتشين  ـــل  وواصـ
عرضتموه. وأنتم من غيرتم مصير بلدكم نحو االفضل. واثبتم للعالم مدى 

أهمية الوجود النقابي ودوره في استقالل البالد. نبارك لكم جهودكم«.

)مامورسان(  العام  القطاع  لنقابات  العام  االتحاد  ان  يالتشين  وأوضــح 
أكبر منظمة للمجتمع المدني في تركيا حيث قارب عدد أعضائها 1 
مليون عضو. وأشار الى أهمية دول البلقان بالنسبة لتركيا وقال :« كما 
التأريخ نفسه، وكــان ال يفصلنا أي حد، وشاعر  تعلمون نحن نتقاسم 
نضمنا  فترة  وقبل  ألبانيا،  مــن  كــان  أرصـــوي  عاكف  محمد  االستقالل 

يالتشين: “اتحاد النقابات المستقلة غير مصير ألبانيا”

مؤتمرا في مسقط رأسه«. 

وقدم يالتشين شكره ألعضاء اتحاد النقابات المستقلة في ألبانيا ورئيسه 
الــتــي أرســلــوهــا. وألتقى يالتشين فــي الحفل  الــعــام جــزيــم كــالشــا للدعوة 
بممثلي االتحادات المختلفة. وقد رافق الرئيس يالتشين في زيارته مدير 

العالقات الخارجية عثمان تيمورطاش. 
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حازت الرسائل » يداه نور« عيناه نور« جدي يفوح منه رائحة الجنة« 
الدرجات الثالث االولى. ربيعة أدفية حازت المرتبة االولى وقدم جائزتها 
قبالن  كبرى  وفــازت  كيليج.  والرياضة عاكف جاغطاي  الشباب  وزيــر 
مــامــورســان علي  التــحــاد  الــعــام  الــرئــيــس  وقـــدم جائزتها  الثانية  بالمرتبة 
الثالثة وقــدم هديتها  المرتبة  تــورك حــازت على  يالتشين. وبشرى اوزان 

رئيس بلدية ماماك مسعود اقغول. 

 وجائزة أقرب رسالة لمفهوم المسابقة حازت عليها زينب قرة، وقدم هديتها 
معاون مستشار وزير التربية الوطنية محترم قورط. 
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بيهان: شباب مامورسان أكبر تجمع في تركيا

تم إعالن نتائج مسابقة » رمز المقاومة االستقالل، ومحلمته جناق قلعة 
» التي نظمها التنظيم الشبابي في اللجنة الشبابية التابعة لالتحاد العام 
لنقابات موظفي القطاع العام في الحفل الذي شارك فيه وزير الشباب 
والرياضة والرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين ومعاون وزير 

التربية الوطنية اورخان أردم. 

لنقابات موظفي  العام  االتحاد  في  الشبابية  اللجنة  الحفل رئيس  افتتح 
القطاع العام )مامورسان( أيوب بيهان. وقال:« في ذكرى االولى بعد 
المئة من االنتصار في معركة جناق قلعة، أقدم إمتناني وشكري الى 
اجدادنا الذين ارتقوا قبل مائة عام وادعوا اهلل ان يتغمدهم بواسع رحمته. 
إفشال مخططات  اجــدادهــا في  بــروح  التي تحوطت  تنظيماتنا  وأبـــارك 
االعداء. واللجنة الشبابية في االتحاد العام أكبر تجمع في تركيا وذلك 

ضمان لتركيا الكبيرة ».

نحن عائلة كبيرة

 بعد أن ذكر بيهان ان اللجنة الشبابية وفي فترة وجيزة اصبحت اكبر 
الحركات الشبابية في عموم تركيا. أضاف قائال:« أقدم شكري لكبار 
اسرة اتحاد مامورسان الذين دعمونا في التأسيس والتنظيم. ونقول نحن 
اسرة كبيرة واحدة . ومامورسان هو العنوان المشترك لشبابنا الذين يحبون 
بلدهم ويعززون إرادته ويحملون همم إنشاء حضارتهم بشكل اكبر واقوى 
ويبنون خيال العيش في رفاه وأكثر ديمقراطية ». وقال مضيفا :« طلب 
الرفقة في نضال مامورسان الشبابية  يشترط نية  هابيل وعفة امنا مريم، 
لنقل  الكهف  لموسى، وهمة كهمة أصحاب  هــارون  ومعاونة كمعاونة 
الدعوى الي االجيال القادمة. وعزما كعزم طارق بن زياد وصالح الدين 

ومحمد الفاتح في الفتوحات«.

العلم ثم العمل

قال بيهان :« التعلم والبحث والتسأل أساس مسيرتنا وقوامها. ونريد شبابا 
يتعلم قيمة الزمن واالشياء والمكان والمادة والمعنى. ونريد شبابا يهدف 
المخلوقات وااليمان بخالقه وامزاج  الذي هو اكرم  تعلم االنسان نفسه 
حب خالقه في قلبه. وقبل كل شي يجب ان نتعلم ونــدرك ما تعلمناه 
بقيادة  جــديــدا  تاريخا  وسنكتب  الكمال.  طريق  ونكمل  بعلمنا،  ونعمل 
شبابنا التي تعيش بما تؤمن. هذا التاريخ سيكون مجردا من االستغالل 
والدم والظلم. وسيكون مبناه الحق والقانون واالنسانية وكرامة االنسان.  
وينهي ظلم اسرائيل في فلسطين والمجازر في أراكان وتركستان الشرقية 

وبايربوجاك وسوريا. ويدفن الحفر والخنادق«.

معنويات جناق قلعة ستفشل كل المخططات 

اشار بيهان الى  ظفر جناق قلعة الذي بذل بها االجداد الغالي والنفيس، 

والى تواصل طاقة هذا الظفر وأحاسيسه. وأكد على ان إحساس ظفر 
وقــال:«  الخارجية.  المخططات  إفشال  الهامنا في  قلعة مصدر  جناق 
فإننا وبمعنويات  بالرغم من مرور تركيا بمخططات ودهاليز مظلمة، 
هذه  سنفشل  المتينة  وقوتها  القوية  تركيا  ــإرداة  ــ وب قلعة  جــنــاق  معركة 
المخططات المظلمة. وال داعي للقلق. يجب أن نتعرف على هذه القوة 
في الخارج وعمالئها في الداخل. والهجمات هذه أي كانت مصدره فإننا 

سنردها متوحدين ومتحدين«.

المسابقة.  الــى كل المشاركين في  قــدم بيهان شكره  وفــي نهاية كالمه 
وأضاف قائال:« أبارك إخواني الذين تدرجوا في المسابقة. واشكر اللجنة 
الذين  والعوائل  المعلمين   وأشكر  تامة.  بشفافية  المسابقة  قيمت  التي 
ربــوا شبابنا. واشــكــر رؤوســـاء اللجنة الشبابية  واتــحــاد مــامــورســان في 

المحافظات لجهودهم المبذولة ». 
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ورجــال االعمال المستقلين و نقابة حق إيــش واالتــحــاد العام لموظفي 
القطاع العام )مامورسان(. 

عالوة مرتبات الموظفين بلغت ذروتها في عهد أربكان

قال يالتشين »عندما كان المرحوم أربكان رئيسا للوزراء أخذ متقاعدي 
العمال وباغ قور والتأمين الزراعي واالرامل وأيتامهم عالواتهم في تاريخ 
يقدر جهد كل  كــان  أربــكــان  استاذنا  التركية«. وأضــاف »  الجمهورية 
عامل ومجتهد، وقد رسم االبتسامة في وجوه الموظفين والعمال عندما 
جعل لهم عالوة على مرتباتهم رغم التضخم المالي الذي كان يمر به 

البلد أنذاك«.

اتحاد مامورسان صامد ضد وصايات التعسف

في نهاية الكلمة اوضح يالتشين ان المرحوم أربكان كان ضد النقابات 
المواطنين،  ومصالح  قيم  مــع  وتتعاكس  بالوصايا  تنطق  كانت  التي 
وكان الى جانب اتحاد مامورسان النقابية  في ارشــاده لهم حيث كان 
مامورسان انذاك حديث التأسيس وكان يواجه  صعوبات كثيرة.  وقال 
يالتشين« اقولها وبصراحة ان كنا في ذلك الوقت بعدد اليوم الذي نحن 
فيه - وهو أكثر من 559 ألف عضو- لكسرنا امواج العصابات التي 
كانت تموج في ذلك الوقت ولكنا قلبنا حساباتهم عقبا على رأس. البذور 
اليوم  نقاباتنا  اهلل  الحمد  جميزا،  الــيــوم  اصبحت  الــبــارحــة  زرعــت  التي 
كلها مخولة وكلها تقوم من على طاوالت التفاوض وهي كاسبة قضايا 

المفاوضات الجماعية«. 

تام في مسألة تشكيل االساس المدني المؤسسي ) البنية 
االســالمــيــة  الــثــمــانــي  ــدول  ــ ال لمجموعة  الــمــدنــيــة(  التحتية 
النامية D8  والتعاون في اي وقت والطليعة والشراكة. 
وأشار يالتشين الى تنبيهات االستاذ المرحوم في وقته » 
تركيا«  هو  الهدف  ان  اعلموا  سوريا  المشكلة  كانت  اذا 
ان هذا التنبيه ما تعيشه المنطقة وتشهده اليوم كما هو 

معلوم. 

االرهابية  وعملياتها  المجاميع  اعــداد  المنطقة  في  اليوم 
في تزايد، واذا أخذنا هذه المنظمات االرهابية وداعميهم 
وحــفــرهــم خــنــادق وحـــفـــرات فــي مــراكــز الــمــديــنــة فــي عين 
التحذيرات  الثمن بعدم استماع  اننا ندفع  االعتبار؛ نفهم 
الــذي حــذرنــا منها والــوصــايــا  الــذي اوصــانــا بها االستاذ 

المرحوم سنة 1992. 

يجب ان ننفذ تنبيهات االستاذ أربكان

 يالتشين في قوله »لم يتأخر الوقت بعد البد من تنفيذ التبيهات الذي 
نبهنا اياها المرحوم« واضاف قائال: » االستاذ في خطابه التاريخي؛ 
يقدم وصفة االخوة االسالمية والحقوق االخوية ضد فتنة التمييز والتفرقة 
العنصرية الدراك المجتمع، ووضعها على طاولة ادرايي الدولة كوسيلة 
حــل. هــذه الــوصــفــة مــا زالـــت ســاريــة الــمــفــعــول. والــعــالج الــوحــيــد جعل 
حقوق االخوة في المقدمة وبناء االخوة االسالمية. واالمة– كونها أهل 
التوحيد- بغض النظر عن اختالف المذهب واالنتماء والعرق واللون 
يجب ان تتسابق في الخيرات واالصالحات. ونحن كطالب المرحوم، 

البد ان نفعل شيئا من أجل تغيير هذه اللوحة المؤلمة«.

أربكان قدوة لنا

المرحوم أربكان اكد في قوله »ان الصاروخ الموجه الى القمر اذا انحرف 
مليما واحدا عن مساره سيصيب كوكبا اخر، وكذلك االنحراف الصغير 
في الفكر والعقيدة سيؤدي الى الفساد والتراجع والتلوث والكوارث الذي 
سيكون من المحال اصالحها، وليس بعد الخروج عن خط الحق اال 
خط الباطل« وفي خطابه للشباب كان يقول المرحوم » أقسم باهلل اننا 

لن نكون عبيدا«. 

إنشاء أجيال ستنقذ البشرية من االستغالل

أفاد يالتشن ان اللجنة الشبابية التحاد مامورسان هو سقف الجانب النقابي 
للجمعية الشبابية الوطنية وجمعية االناضول الشبابية. والمحفزات التي 
للوصول  الشباب  تقوم بتشجيع  الشبابية في مامورسان  اللجنة  تدعمها 
الى  القمم ليس في احدى وثمانين محافظة تركية فحسب انما باشر 
فــي كثير  الــف عــام  بوضع الحجر االســـاس لمسيرة عمرها اكثر مــن 
من الدول. هذا الهدف الذي وضعه االستاذ المرحوم، والمحفزات التي 
بها أسسنا  لنا،  كــأســاس  المرحوم  الــذي خطها  الــرؤيــة  انتجها، واتــخــاذ 
من  البــد  الشخصية  وهـــذه  دائـــم.  بتوسع  اللجنة  وهـــذه  الشبابية  اللجنة 
اتخاذها قدوة للموظفين والعمال والصناعيين وقد صارت قدوة في تعليم 
الصناعيين  أفكاره جمعية  نتائج  الفكر. واهــم  المختلفة وابــا في  المهن 
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الرجل الذائد أربكان، في ذكرى السنة الخامسة لوفاته

شارك في المؤتمر التذكاري الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين 
وكبار العلماء والمفكرين ورجال السياسة من العالم االسالمي. وممثلي 

منظمات المجتمع المدني والسياسيين.

احياء  برنامج  في  يالتشين  مامورسان علي  العام التحاد  الرئيس  القى 
الوطني  الفكر  وقائد   45 حكومة  وزراء  رئيس  لوفاة  الخامسة  الذكرى 
المرحوم االستاذ الدكتور نجم الدين أربكان كلمة. يالتشين أضاف في 
كلمته:« االستاذ كان ينظر الى الحياة بحلول محورية، وأصبح مدرسة  
ونظرية في السياسة الصحيحة وجعل السياسة في خدمة االسالم. حيث 
التوحيد- بغض النظر عــن اختالف  جعل حــث االمــة – كونها أهــل 
المذهب واالنتماء والعرق واللون على السباق في الخيرات واالصالحات 

والتضامن من جدول أعماله اليومية«. 

البد من إفهام نظرية النظام العادل لألجيال الجديدة:

وفي كلمته قدم الرئيس العام التحاد مامورسان شكره لمنظمي المؤتمر 
في قوله : »باسمي واســم عائلة اتحاد مامورسان الــذي يتوجه الى 1 
مليون عضو اقدم شكري لمنظمي هذا المؤتمر«. مضيفا »الرجل العالم 
بمواقفه  اشتهر  الــذي  الدعوة  الدولة وصاحب  الكبير ورجــل  والسياسي 
الشجاعة بفتح طريق جديد في الخدمة والنجاحات والمشاريع المستقبلية 
من أجل هذه االمة وتأثرها بهذه الشاريع وفي الوقوف ضد االمبريالية 
تجار االسلحة والمنظمات االرهابية  العالمية ومجموعات  االستعمارية 
و أسياد الربا التي لها جذور قذرة في الخارج ومعاونين يتغطون بغطاء 
مدني  وقد حاولوا قبل ذلك القضاء على دعوة هذا الرجل في 28 فبراير 

الذي مضى عليه 19 سنة. 

 وبين في قوله » من أجل ايقاف حروب الخليج المنظمة من قبل النظام 
االمبريالي االستعماري العالمي والذي هو سبب في سيل دماء المسلمين 
وبكاء االمهات، قام المرحوم ببناء محك دبلوماسي بين عواصم الدول 
االسالمية بغداد وطهران وعمان والرياض والقاهرة، والوقوف في وجه 
»القوة  المطرقة« التي شكلتها  االمبريالية في تسعينيات القرن الماضي 
اذهبي من هنا. واقتراح االستاذ  لها بصوت عال  في منطقتنا والقول 
المرحوم في حينه ان الوقوف بوجه هذه القوى االمبريالية والتخلص من 
استعمارهم هو تكوين سوق مشتركة لهذه الدول وتداول عملة مشتركة 

وانشاء نظام دفاعي مشترك  ما كان يرجوه الكل. 

D8 البد أن نتمسك  بمجموعة الدول الثماني االسالمية النامية

انشاء  الــمــرحــوم هــي  بها االســتــاذ  قــام  يالتشين ان أول حملة  أضـــاف 
تكون  كــادت  الــوحــدة  هــذه  النامية.  الثماني االسالمية  الــدول  مجموعة 
أساس االتحاد االسالمي واالمم المتحدة، الن الهدف كان ضم 60 دولة  
انــذاك لعضوية هــذه المجموعة. من اجــل تماسك  وبعدها 160 دولــة 
رونة هذا الفكر وجني ثماره نحتاج الى جهد كبير. في هذا االطار أكد 
يالتشين  على اسراع العمل لمؤسسة مجموعة D8 ، وازدياد المحتوى 

واالعضاء وتوسيع االهداف.

D8 مستعدون لتكوين االساس المدني لمجموعة

العام على استعداد  العام لموظفي القطاع  اوضح يالتشين أن االتحاد 
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  اجــتــمــع اتــحــاد مــامــورســان والــلــجــنــة االســتــشــاريــة 
 )KIK( ــاد االوربـــــي الــمــشــتــركــة بــيــن تــركــيــا واالتـــحـ
االتحاد  فــي  العضوة  المدني  المجتمع  ومنظمات 
االوربــــــــي وبـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــســـة الـــمـــشـــاركـــة لــلــلــجــنــة 
الوضع  على  وتــشــاورا  فانفازيل،  آنــي  االستشارية 
الحالي في الحياة العملية. ممثلي منظمات المجتمع 
المدني وبعد ما اتيح لهم الفرصة بالكالم أفادوا ان 

تركيا قدمت عرضا ناجحا عن الحياة العملية.   

 في االجتماع الــذي ضم حقوقيي ومسؤولي قسم 
العالقات الخارجية من منظمات المجتمع المدني، 
تــطــرقــوا عــلــى الــمــســتــحــدثــات فــي الــحــيــاة العملية، 
يجب  الــذي  المنصوصة  والــمــواد  المفتقرات  وعلى 
االجتماع  في  وشــارك  العمل.  قوانين  في  تعديلها 
ممثلوا اتحاد مامورسان المستشار القانوني حسين 
رحمي أكيوز ومدير العالقات الخارجية في اتحاد 

مامورسان عثمان تيمورطاش. 

وفـــي نــهــايــة االجــتــمــاع قــدمــت الــرئــيــســة الــمــشــاركــة 
فانفازيل  آنــي  التركية  االوربــيــة  االستشارية  لللجنة 
شكرها لممثلي منظمات المجمتع المدني واعربت 
المتعلقة  والتقارير  للمعلومات  ســرورهــا  غاية  عــن 

بالحياة العملية التي قدمتها تركيا.

اتحاد مامورسان واللجنة 
االستشارية المشتركة العضوة 
في االتحاد االوربي ومنظمات 
المجتمع المدني تعقد جلسة 

استشارية 
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

يالتشين: “االتحاد العام لعمال تركيا )حق إيش( وسيلتنا النقابية”

نقابات موظفي  العام التحاد  الرئيس  القى 
التأسيسي  المؤتمر  العام كلمة في  القطاع 
 – )خدمت  والخدمية  العمالية  للنقابة   38
إيـــش( العضوة فــي إتــحــاد حــق إيــش ثاني 
أكبر اتحاد عمالي في تركيا. وقال يالتشين 
مفهومه  يكن  لــم  الـــذي  النقابي  العمل   »:
وتخريب  التجارية  المحال  زجــاجــات  كسر 
المواطنين وخلع احجار االرصفة  سيارات 
العنف  مفهومه  الــذي  النقابي  العمل  غلب 
ن اتحاد حق إيش  والتخريب والفوضى. واإ

العمالي هو وسيلتنا«.

ُاقيم برنامج الحفل التأسيسي للنقابة العمالية 
التابعة التحاد  والخدمية )خدمت – إيش( 
بمشاركة  إيـــش(  )حــق  تركيا  لعمال  الــعــام 

مكثفة في أنقرة. رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام علي 
يالتشين القى كلمة في الحفل التأسيسي حيث قال« عقد أول اجتماع 
لنقابة اتحاد المعلمين التي هي بذرة االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع 
العام )مامورسان( في 42 يناير1992  في مقر اتحاد حق إيش. أما 
النقابة العمالية و الخدمية )خدمت – إيش( التي أسست في 24 يناير 
1979 فهي احدى المؤسسات المشجعة في حياتنا والمنظمات الداعمة. 
واول مكتب لنقابة اتحاد المعلمين التي اسست في 41 فبراير 1992 
فتح في المقر القديم للنقابة العمالية الخدمية )خدمت – إيش(. وعائلة 
االتحاد العام لعمال تركيا )حق إيش( وسيلتنا النقابية. ولن ننسى جهود 
ومشاركات النائب والرئيس الفخري العام التحاد حق إيش - في الوقت 
نفسه هــو احــد طــالب مــؤوســس االتــحــاد الــعــام لموظفي القطاع العام 

)مامورسان( المرحوم محمد عاكف  إينان- حسين تانريفردي«.

صمدنا بوجه النقابات التخريبية

يالتشين الذي افاد قبل قليل بان » العمل النقابي الذي لم يكن مفهومه 
المواطنين و خلع  تخريب سيارات  التجارية و  المحال  كسر زجاجات 
والتخريب  العنف  مفهومه  الــذي  النقابي  العمل  االرصفة غلب  احجار 
والفوضى« وأضاف أيضا » الذين يدافعون عن حقوقهم دون ان يغصبوا 
حقوق االخرين ويتجاوزوا حدودهم ويعتدوا على الممتلكات العامة  حببوا 
لجرأة  انشائه  في  احتاج  الــذي  النقابي  وعملنا  للجميع.  النقابي  العمل 
يهيء طريق  العام(  القطاع  موظفي  لنقابات  العام  )االتــحــاد  وشجاعة 

التقدم لبلدنا في القطاع العام«.

اجازة صالة الجمعة جعلت الحسنات تتضاعف

ذكر يالتشين ان جعل يوم الجمعة من ضمن ايام الدوام الرسمي  خطأ 
فادح. فالنقابة العمالية والخدمية ) خدمت-إيش( قبل 30 سنة كانت 

في  والمسؤولين  العمل  ألربـــاب  بتقديمها عرضا  الــحــلــول   عــن  تبحث 
المفاوضات الجماعية  بان يعطوا اجــازة للعمال وقت صالة الجمعة. 
القضية  هذه  العام  القطاع  موظفي  لنقابات  العام  االتحاد  أخذ  وبعدها 
تم  الــى ان  الجماعية  المفاوضات  اولــويــات  على عاتقها ووضعها في 
اصدار قرار مجلس الوزراء  في جعل ظهر يوم الجمعة عطلة لمدة 3 
ساعات ألداء صالة الجمعة. ففي هذه الحالة ازيل العائق الذي كان 
الجمعة. حيث  أداء فريضة  العام  والعمال من  القطاع  يمنع موظفي 
كانت العطلة الظهرية ساعة واحدة ولم يتمكنوا من أداء فريضة الجمعة. 
فهذه القضية تبناها في البداية اتحاد حق إيش مما جعل حسنات عائلة 

حق إيش تتضاعف. 

 وشارك في االحتفالية جمع غفير من المسؤولين واالداريين واالكاديميين 
الــعــام لنقابات عمال تركيا )حــق – إيــش(  الــعــام التــحــاد  منهم الرئيس 
التنفيذي  الفخري التحاد مامورسان والرئيس  محمود أرصالن والرئيس 
للبرلمان التركي أحمد غوندوغدو والرئيس الفخري للنقابة العمالية الخدمية 
)خــدمــت – إيــش( ونــائــب محافظة مانيسا عــن حــزب العدالة والتنمية 
السابق حسين تانريفردي ونائب أنقرة عن حزب العدالة والتنمية امراهلل 
إيشلر واالستاذ الدكتور فيدات بلجين و أيدين أونال وجوليدة صاري ار 
اوغلو والمحامي علي اوز قايا و عائشة كشير ورئيس بلدية قزلجه حمام 
محي الدين غوناي وعضو مركز القرارات في حزب االتحاد الكبير علي 
قول باشي واعضاء ورؤساء  النقابات التابعة التحاد العام لعمال تركيا 
)حق – إيش( ووكيل رئيس اتحاد حق – إيش العام حسين اوز ونواب 
واالمين  كسكين  ومحمد  يلديز  جــالل  دميرو  اوز  خليل  العام  الرئيس 
العام علي رضا يلديز، وأعضاء هيئة الرقابة واالنضباط العام ونواب 
الرئيس  ونــواب  والمناطق  المحافظات  اتحاد  ورؤســاء  العامين  االمناء 
العام ورؤساء اللجان النسائية والشبابية والثقافية وممثلي المجتمع المدني 

والصحفيين. 
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

منذ قبل 24 عاما، وفي تاريخ 26 فبراير 1992 وفي  قصبة خوجالى التابعة 
 600 بقتل  االرمنية  العصابات  قامت  ألذربــيــجــان،  الجبلية  بــاغ  قــرة  لمنطقة 
المئات ورهــنــوا 1275 منهم  أبــنــاء جلدتنا بشكل جماعي، وجــرحــوا  فــرد مــن 

واضطهدوهم وعذبوهم بكل انواع التعذيب. 

 لنضع قول يجب أن يعاقب منفذي المجزرة جانبا، بعد مرور مدة من الزمن 
الجمهورية،  رئاسة  ومــن ضمنها  أرمينيا  مؤسسات  لكل  المذبحة  خبر  وصــل 
ذلك من  فعلنا  اننا  بكل وقاحة  الشنيع ويقولون  العمل  بهذا  يتفاخرون  وقاموا 

أجل االنتقام.

على الرغم من مرور ربع قرن على المجزرة ما زالت المجزرة تحتفظ بحداثة 
آالمها، وما زالت قرة باغ تحت االحتالل االرميني. 
وعــلــى الــرغــم مــن اعــتــبــار هــذه الــمــجــزرة حديثة من 
العميقة  والمجموعات  أرمينيا  فإن  التاريخية  الناحية 
ــتــي تــبــنــي ســيــاســاتــهــا مـــن خــاللــهــم، يــحــاولــون ان  ال
يــظــهــروا انــفــســهــم أبـــريـــاء فـــي الــطــبــقــة الــعــلــيــا كــزيــت 
الــزيــتــون، ويــبــرزوا انفسهم أقــويــاء بــالــرغــم مــن انهم 
االذريين  اتهام  على  ويتجرؤون  بــوضــوح،  مجرمين 

بتهم ملفقة باطلة. 

الحضارة،  التي تشكل  العالية  القيم  فقدت  االنسانية 
وفي الوقت نفسه القيم  االخالقية ، بل وانها فقدت 
الجانب الضميري لها. الكتل التي سيطر عليها هؤالء 
يدفعونها  شعوبهم  على  السيطرة  ويــحــاولــون  القتلة 

ندين مجزرة خوجالى، ال تنسى خوجالى، وال تغفلها !

ــراد الــتــي يصبحون   ــ ــدم بــال رحــمــة، واالفـ الـــى الــمــوت وســفــك الـ
يبلغ اعــدادهــم الماليين هم  الــذي  الــقــذريــن  لــهــؤالء  مضظهدين 

النساء والشيوخ واالطفال.

الذين جنوا هذه المجازر االمس في المسخيت والقرم والحماة 
والحلبجة و سربرنيتشا وخوجالي، اليوم يديمون هذه الجناية بكل 
وحشية وبال رحمة في غزة وبايربوجاك وبشكل عام في العراق 
وسوريا، يقتلون االطفال والنساء والشيوخ االبرياء دون ان يهتز 

لهم جفن.

ان مــا يــحــدث الــيــوم مــن االضــطــهــاد والــظــلــم عـــار على 
االنسانية في تاريخ العالم وسيبقى هذا عبرة في االذهان، 
ومــجــزرة خــوجــالــي الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم ومـــا شابهها من 

المجازر دخلت كوصمة عار في التاريخ.

الجناة  وتسليم  احتلتها،  التي  االراضـــي  مــن  االنسحاب  ارمينيا  وعلى 
ارتكبوها  التي  الجرائم  الدولية على  القضائية  الهيئات  امام  لمحاكمتهم 

ومعقابتهم بما يستحقونه.

ونحن كاتحاد مامورسان نلعن مرتكبي مجزرة خوجالي والذين يرتكبون 
المجازر في الشرق االوســط. ونتضامن مع كل المظلومين في انحاء 
العالم وفي مقدمتهم الشهداء الذين سقطوا في خوجالي التابعة لقرة باغ 
ونقول لهم ان مآسيكم مآسينا؛ ومن اجل ان ال تعاد مثل هذه المجزرة 
التي ما زالت تحافظ على حداثة آالمها ندعوا كل صاحب ضمير ان 

يعلو صوته على هؤالء القتلة. 
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شباب اتحاد مامورسان تنظم مسابقة تكريمية بكتابة الرسائل

تم استقبال طلبات التسجيل في المسابقة التي تنظمها اللجنة الشبابية في االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام ) مامورسان ( في كتابة 
 toshiba i5 وللفائز الثاني توشيبا نوت بوك إي  macbook الرسائل لطالب الثانوية. وسيقدم هدية للفائز االول الة الحاسوب من نوع ماك بوك

. notebook toshiba i3 وللفائز الثالث توشيبا نوت بوك إي  notebook

نظمت الللجنة الشبابية احدى لجان االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( مسابقة بكتابة الرسائل لطالب الثاتوية. وتكون كتابة 
الرسائل متمركزة على النشيد الوطني وجناق قلعة )ملحمة كالي بولي(. وهذه المسابقة ضمن فعاليات الذكرى السنوي للنشيد الوطني التركي الذي 
كتبه المرحوم محمد عاكف أرصوي. وسيقدم هدية للفائز االول الة الحاسوب من نوع ماك بوكkoobcam  وللفائز الثاني توشيبا نوت بوك إي 
notebook toshiba i5  وللفائز الثالث توشيبا نوت بوك إي notebook toshiba i3 . وتقدم هدية للرسالة االقرب فكرا للمسابقة جهاز أي 

باد صغير الحجم.

نريد ان نذكر الشباب بتاريخنا العريق

قال رئيس اللجنة الشبابية في االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام ) مامورسان( أيوب بيهان الذي تكلم عن هدف المسابقة :« االستقالل في 
أعماقنا ونحن نريد ان نذكر شبابنا صفحات تاريخنا العريق المليئة بالشجاعات الخالصة. وكما تعلمون الجيل الذي يعرف ماضيه جيدا يستطيع 
ان يتهيأ لتخطيط المستقبل بنفسه. والمجتمع الذي يريد ان يسبق الحضارة الحديثة ينجح في ذلك ان كان يحمل روح االستقالل. وشاعر االستقالل 
محمد عاكف أرصوي يصف الذين يحملون روح االستقالل بالذين ال يصفقون للظالم بل يبغضونه، وال يسبون سلفهم وروحهم قد عجن باالستقالل. 
ونحن نسعى ان يكون هذه االجيال قادة في المستفبل في بلدنا والعالم اجمع.  وهذه المسابقة احدى السبل لتذكير تاريخنا الذي نجريها كل سنة. 

وهذه السنة جعلنا رمز مسابقتنا الذي هو رمز المقاومة ’ ملحمة جناق قلعة‘».
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المعاقين في اتحاد  العام للجنة  ألفآن اوغورلو الرئيس  الكبير اجتماعا.  المعاقين في اتحاد مامورسان ضمن برنامج ملتقى تركيا  عقدت لجنة 
مامورسان القى كلمة االفتتاح لألجتماع، أكد على ان المعاقين في بلدنا ال تؤثر اعاقتهم فيهم بل العوائق التي توضع في طريقهم تعيقهم وتجعلهم 

يواجهون صعوبات اكثر.

 قال اوغورلو:« سئمنا من عدم قيام مسؤولي الدولة بواجباتهم بما فيه الكفاية، وقد ٌاستٌبعدنا ومنعنا من حقوقنا. واالن وفي هذا اليوم المهم يجب 
ان نزيل هذه العوائق واحدة تلو االخرى. والموضوع االساس الذي يجب ان نفكر به هل االعاقة مانع؟ ام الموانع التي فرضت علينا؟ ».

االعاقة موجودة في كل المجاالت

اوغــورلــو اوضــح باننا نناضل ضــد كثير 
ــقـــات فــــي مــــجــــال الــصــحــة  ــايـ ــمـــضـ مــــن الـ
واالتــصــال والــنــقــل، قــال :«  بــالــرغــم من 
العام  الــقــطــاع  فــي  للمعاقين  ايــجــاد عمل 
واستمرارهم في الحياة اال ان هناك الكثير 
مــن الــمــضــايــقــات.  وبسبب عــدم مالئمة 
ــهــنــدســيــة لــلــمــســاجــد نــواجــه  ــتــصــامــيــم ال ال
مضايقات في اداء العبادات.  وأهم هذه 
سمعيا.  المعاقين  يــواجــهــهــا  الــمــضــايــقــات 
القوانين  يتم فيه تعديل  الــذي  الــوقــت  فــي 
المعاقين االخــر اال  من اجــل مجموعات 
انه لم يتم اي تعديل او تشريع جديد من 
من  هــذا  ونطلب  سمعيا.  المعاقين  اجــل 

المسؤولين المخولين مرة اخرى«. 

اوغورلو:”العوائق التي توضع في طريق المعاقين تعيقهم” 
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

اللجنة النسائية التحاد مامورسان تعقد ندوة تشاورية

باهتمام  مامورسان  النسائية إلتحاد  اللجنة  الكبير  تركيا  ملتقى  ًاستقبل 
اليها  تطرقت  التي  المواضيع  وأهــم  المشاركات.  النساء  قبل  كبير من 
اللجنة في الملتقى مكانة المرأة في الحياة  العملية  والعنف والهجوم على 
المرأة، وفي الختام تم طرح الحلول والتوصيات وخطة العمل المتعلقة 

بالموضوع. 

حبيبة أوجال رئيسة اللجنة النسائية التحاد مامورسان التي ألقت كلمة 
فــي ظــل حــضــارتــنــا، ونحمي حقوقنا  قــالــت » نسير  الجلسة،  إلفــتــتــاح 

ومستقبلنا«. 

لن نتنازل من موقفنا أبدًا

َأوجــال التي أبــدت بأن النساء كما في كل المجاالت يجب ان يتبنين 
وظائف فعالة في الجانب النقابي، أضافت » نحن كعائلة مامورسان، 
الحضارية،  قيمنا  في  واحتياجاتنا  نبحث عن حلول مشاكلنا  ان  يجب 
وجذورنا ومراجعنا االعتقادية. سنتعب في بحثنا، ونواجه الصعوبات. 
تحمل  من  يهربن  ولــم  النقابي  االدراك  في  مكانة  يأخذن  الآلتي  نحن 
االمانة التي سنكون اهال لها عندما يحين وقتها، ويشعرن بلذة تسليم 
هذه  مواقفنا  نتنازل عن  ولــن  العطاء.  في  ويستمررن  االمــانــة ألهلها، 

أبدًا«.
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

بيرق طوطار: “الهجمات التي تمر بها االمة والبلد ومؤسسة الشؤون الدينية واحدة !”

قال نائب الرئيس العام التحاد مامورسان محمد بيرق طوطار :« الهجمة 
التي تعرضت لها رئاسة الشؤون الدينية في االونة االخيرة ليست اال يد 

من ايادي المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها دولتنا وامتنا«.

بين محمد بيرق طوطار نائب الرئيس العام التحاد مامورسان والرئيس 
تمر  تركيا  ان  التركية،  الدينية  والشؤون  االوقــاف  لنقابة موظفي  العام 
في فترة عصيبة وقال  :« نحن كدولة وكمواطني هذه الدولة يجب ان 
نكون حذرين في النظر الى اللوحة الكبيرة واللعبة المفتعلة. فاالجندات 
التي تقف وراء هذه المخططات ومحاوالتها في خلق هذه االفعال ال 
تريد ان ترى تركيا قوية. اريــد ان أخاطب االشخاص الذين يظهرون 
انفسهم أكاديميين أحيانا وأحيانا محبي الشجر وأحيانا محبي الحيوانات 
وأحيانا محبي الحرية ولم نر منهم محبي الوطن أبدا؛ بأننا على علم 

بمخططاتكم وسنفشلها«. 

الدينية هي المخرج  واستمر بيرق طوطار في كالمه قائال:« الشؤون 
الوحيد لتخلص االمة من هذه المحنة، فانهيار هذه المؤسسة يعني دفع 
اليأس. كما  تــرون نزحف نحو امة مفتقرة  العالم الى  المظلومين في 
رفاهيتها،  فقدت  امة  الزحف سيجعلنا  هذا  بخطوة.  العقيدة خطوة  الى 
وسماعها االذان والقرآن. اوسمتنا االستقاللية نفقدها واحدة تلو االخرى. 
وماضينا قد أرانا هذه الحالة التي نحن فيها. ومن أجل غد مشرق لتركيا 

يجب ان ننجح بجمع الشمل في كل المجاالت. وان ال نسمح للذين 
 . الدينية  الشؤون  مؤسسة  على  بالتطاول  وحقدا  سما  السنتهم  تقطر 
الذين يظهرون انفسهم مثقفين في المجتمع حاولوا ان يحقنوا منتوجهم 
التقني بافكارهم ويبثوها في المجتمع اال ان فعلتهم هذه لم تقبل في 
المجتمع. وهذه المنتجات التقنية لم تقف عند هذا الحد. وهؤالء أنفسهم 
يكتبون بالعنوان الرئيسي لمجلة شارلي  إيبدو » فرنسا تبكي ألطفالها« 
انفسهم  ويعتبرون  الــمــجــازر«  بلد   « تركيا  ان  يقولوا  ان  يستطيعون 
قريبين من فرنسا ويستطيعون ايضا ان يقولوا ان الطفل ايلين »لو كبر 
له كاريكاتورا. هــؤالء  يحاولون  بالنساء« ويرسمون  ألصبح متحرشا 
ان يشوهوا سمعة االسالم والمسلمين. فالذين هاجموا الشؤون الدينية 

وتهجموا على الطفل ايلين مصدرهم واحد«. 

في الختام قال بيرق طوطار :« هذه الهجمات والمخططات ستفشل 
اذا وقفنا ضدها كاخوة متحدين ومتالحمين. ونحن نهدف ان نكون 
دولة متقدمة ومتطورة في كل المجاالت« وأضاف »وكوننا نعمل في 
القيم  ويسرقون  ويرهبون  يفجرون  الذين  نضع  الدينية  الشؤون  مجال 
المادية والمعنوية والوطنية لبالدنا كلهم في كفة واحدة ونلعنهم جميعًا. 
هذه  تمزيق  تريد  التي  والمحاوالت  المخططات  من  علم  على  ونحن 
االمة والدولة وايمان بقدرتنا على القضاء على هذه المحاوالت بوحدتنا 

االخوية المتالحمة.
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

لجنة المتقاعدين في اتحاد مامورسان تعقد مؤتمرًا استشاريا

في  العام  القطاع  موظفي  لنقابات  العام  االتحاد  في  المتقاعدين  لجنة 
ملتقى تركيا الكبير تضع مشاكل المتقاعدين على الطاولة وتتدارسها. 
الى  تطرق  سيفر  أمين شان  مامورسان  متقاعدي  للجنة  العام  الرئيس 

المشاكل التي يواجهها متقاعدو القطاع العام.

شان سيفر في قوله التقاعد فترة ال يمكن الهرب منها، أضاف » إن 
عدد المتقاعدين الذين ما زالوا يعملون بلغ 5.5 مليون. إذا وفرت الدولة 
للمتقاعدين االجرة التي يستطيعون بها إدامة حياتهم، ستكون هذه اهم 
خطوة للقضاء على البطالة. والتقاعد فترة ال يمكن الهرب منها. وهذه 

الفترة قد تكون اجود مما عليه االن.

شان سيفر بّين توقعات المتقاعدين

 شان سيفر الذي بين طلبات المتقاعدين في اللقاء، أكد على اعطاء 
تعزيزات مالية لكل المتقاعدين وعلى المتقاعدين الذين ال تعمل زوجاتهم 
اعطائهم مبالغ اضافية و للمتقاعدين الذين لهم ابناء في الحياة الدراسية 
او لم يبلغوا سن الرشد إعطائهم مساعدات عائلية وتكلم على تشريع 

قانون يسمح للمتقاعدين بالحق في تأسيس نقابات لهم. 

وختم شــان سيفر كالمه على هــذا الشكل: » الــى الــذي له عمر بعد 
التقاعد وما بعده الشيخوخة فترة ال هرب منها؛  اال ان هذه الفترة قد 
تكون صحية وجيدة ومن المحتمل ان يقلل عبء المسنين االقتصادي 

واالجتماعي من على نظام الضمان االجتماعي. نبه شان سيفر على أن 
تطوير االستراتيجات المتعلقة بازدياد جودة الحياة في هذه الفترة ودخول 
الشيخوخة بشكل صحي، طريقة مهمة في زيادة الصحة االجتماعية«.
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نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

اتحاد المعلمين. هذه الدعوة اسسها االستاذ المرحوم نجم الدين اربكان 
تحقيق  النقابة وسيلة في  إينان. وجعال  المرحوم محمد عاكف  واخونا 
دعوتهم. فرحم اهلل كال القائدين. لم يكن همهم كم عضوا سنكسب وكم 
شخصا سيصوت لنا بل كان همهم االكبر النضال من آجل هذه االمة. 
العوائق االساسية وبقي العمل من اجل االنشاء والتطوير.  نحن ازلنا 
ويجب علينا ان نكسب شبابنا وندعمهم في المجال المدني والسياسي. 

ويجب على اتحاد مامورسان ان يكثر من دعمه للشباب.

أرصالن: »نجاح االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 
لعمال  العام  بير سان(هو نجاح االتحاد  )ايتيم  المعلمين  اتحاد  ونقابة 

تركيا )حق إيش(«

قال رئيس االتحاد العام لعمال تركيا )حق إيش( العام محمود أرصالن 
في كلمته :«  كنت اتمنى ان يــرى المرحوم محمد عاكف إينان هذا 
المنظر الرائع. الدعوة التي بدأت في مبنى االتحاد العام لعمال تركيا 
)مامورسان(  العام  القطاع  لنقابات موظفي  العام  لالتحاد  إيــش(  )حق 
ونقابة اتحاد المعلمين )ايتيم بير سان( تنتقل الى الساحة الدولية. كنت 
اتمنى ان يرى المرحوم عاكف هذا التحول الكبير. وهذا النجاح اعتبره 

نجاحنا جميعا. 

زعيم :«مساهمة نقابة المعلمين )ايتيم بير سان( في هذا المجال مهم جدا«

رئيس لجنة المسابقة درويــش زعيم في كلمته قــال:« انــا مسرور جدا 
لوجودي هنا. ومساهمة نقابة اتحاد المعلمين )ايتيم بير سان( في هذه 
جدًا.  كثيرا  كان  المسابقة  في  والتسجيل  كبيرة.  أهمية  تحمل  المسابقة 

واشكر كل المشاركين والمساهمين في هذه المسابقة ».

 أعطي الفائزون بمسابقة االفالم القصيرة جوائزهم

بعد االنتهاء من القاء الكلمة في الحفل وزعت الهدايا على الفائزين 
بالمسابقة. والفائز االول في المسابقة الذي شارك فيها اكثر من 100 
متاسبق هو موطلو كورانلي  بفيلمه » اون« سلم هديته نائب رئيس 
الوزراء نعمان كورتولمش. والفائزة أليف يوكسل حازت المرتبة الثانية 
بفلمها » حياة بو« و قدم هديتها رئيس اتحاد مامورسان ونقابة اتحاد 
ار  اون  مــرت  حــازهــا  الثالثة  والمرتبة  يالتشين.  علي  الــعــام  المعلمين 
وسيجكن غوندوز بلفلمهما » برشمبة » وقدم هديتهما الرئيس الفخري 
التحاد مامورسان ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أنقرة أحمد 
نور  عائشة  بها  التحكيم حظت  للجنة  الخاصة  والــفــائــزة  غــونــدوغــدو. 
طوبال وقدم هديتها عضو رئيس لجنة التحكيم دوريش زعيم. والفيلم » 
لسان« الــذي اعــده نور اهلل اوز دمير اختير االنسب من حيث الفكر 
وقدمت هديته منسقة منطقة التعليم –اسيا، محيط الهادئ - الماليزي 
شاشي باال سينغ. و فيلم »طوبراق« اختير الثاني فكريا أيضا وقد اعده  
محمد طوب باش وسلم هديته رئيس اتحاد عمال تركيا العام )حق إيش( 

محمود أرصالن.

وفي نهاية الحفل قدم نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولمش هدايا كل 
اللجنة درويــش زعيم واالعــضــاء فيصل صوصيال وعلوي  من رئيس 

الجاقباطان وانور كولشان وعمر سامي سيفويملي. 



نشرة أخبار االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( 

توزيع هدايا الفائزين في مسابقة “ أساس التنظيم” لالفالم القصيرة

أقامت نقابة اتحاد المعلمين )ايتيم بير سان ( العضوة في االتحاد العام 
لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( حفال تكريميا لتوزيع الهدايا 
القصيرة. حيث  لألفالم  التنطيم«  أســاس   « مسابقة  في  الفائزين  على 
شارك في الحفل نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولمش والرئيس الفخري 
التــحــاد مــامــورســان ونــائــب حــزب العدالة والتنمية عــن مدينة أنــقــرة في 
مجلس االمة الكبير أحمد عوندوغدو والرئيس العام التحاد عمال تركيا 
العام ) حق – إيش ( محمود أرصالن وممثلي النقابات التعليمية الدولية 
ومسؤولي نقابة اتحاد المعلمين ) ايتيم بير سان ( وممثلي النواحي وعدد 

كبير من المدعوين. 

كورتولمش: أقدم شكري الى كل من اجتهد في المسابقة 

التابعة لالتحاد  ضمن فعاليات نقابة اتحاد المعلمين )ايتيم بير سان( 
العام لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( في الذكرى 24 التأسيسة 
التي اقيمت مؤخرا في مدينة أنطاليا. افتتح الحفل الرئيس العام لنقابة 
اتحاد المعلين )ايتيم بير سان( واالتحاد العام لنقابات موظفي القطاع 
العام )مامورسان( علي يالتشين بالقاء كلمته، واعقبه نائب رئيس الوزراء 
نعمان كورتولمش حيث قال :« نقابة اتحاد المعلمين )ايتيم بير سان( 
بقيادة المرحوم محمد عاكف إينان قد تأسست تحت ظروف صعبة ولكن 
اقــدم شكري لكل من اجتهد وادعــو  اليوم اصبحت اهــم نقابات تركيا. 

بالرحمة للذين ارتقوا«.

 هدف مؤسسي نقابة اتحاد المعلمين )ايتيم بير سان( تغيير العالم

أفاد كورتولمش ان الوقائع واالطاريح السياسية المطبقة في هذه االراضي 
منذ 150 عام لم تتغير. واليوم هناك من يقول:  إن العالم هكذا رسم 
ونحن جزء منه ونستمر بالحياة فيه على هذا الشكل، وهناك من يقول: 
فيه ويجب ان نغيره. ونقابة  الــذي نعيش  بالعالم  الحياة ال تستمر  إن 
اتحاد المعلمين ) ايتيم بير سان (هي المؤسسة التي اسست من قبل 
هؤالء الذين قرروا ان يغيروا العالم. يعني ايتيم بير سان مجتمع يؤمن 

بامكانيىة تغيير هذا العالم المرسوم. 

وأضاف كورتولمش ان تركيا يجب ان تتقوى من الناحية االجتماعية. 
والعائق الكبير في االلتحام االجتماعي هو افتقار الشعب والدولة لدستور 
مدني ديمقراطي. في حال اختيار الشعب الدستور الجديد فانه سيتالحم 
بالكامل مع الدولة. وعندما نقول تغيير الدستور فاننا ال نناقش القوانين 
وتعديل المتون بل تغيير روح الدستور. والبد من وضع آلية في الدستور 

الجديد تجعل السيادة بيد الشعب دون قيود. 

يالتشين :«عملنا ال ينحصر بالعمل النقابي االجري فقط« 

)مامورسان(  العام  القطاع  موظفي  لنقابات  العام  االتحاد  رئيس  قال   
ونقابة اتحاد المعلمين ) ايتيم بير سان( العام علي يالتشين مؤكدا اننا 
المادة فقط واننا قطعنا  النقابي االجــري من اجــل  العمل  ال نعمل في 
طريقا شاسعا في المجال االجتماعي والثقافي الخدمي :« نحن ال نرتكز 
على العمل النقابي االجري فحسب. واننا سمينا النقابة  بنقابة الخدمة 
واالجتماعي  الثقافي  المجال  فــي  ساهمت  هــذه  وانشطتنا  االكاديمية. 
للدولة. وشاركنا في كثير من المشاريع الخدمية المختلفة. وهذه المسابقة 
» االفالم القصيرة« هي الثانية من نوعها. واصدقاؤنا الفنانين يحفزوننا 
اكثر من  المسابقة. حيث شــارك في مسابقتنا هــذه  في مشاركتهم في 
100 فيلم قصير. ومشاركة  موظفي تنظيمات االتحاد العام لنقابات 
موظفي القطاع العام هذا الموسم حفزنا اكثر من المسابقة الماضية. 
واشكر الجميع الذين شاركوا في المسابقة. ونسعى لتوسيع هذه المسابقة 

وجعلها مسابقة دولية في المستقبل«. 

غوندوغدو:« يجب علينا ان نكسب وندعم شبابنا«

قال النائب عن حزب العدالة والتنمية والمدير التفيذي في مجلس االمة 
الكبير أحمد غوندوغدو ان ظهور منظمات المجتمع الدولي في تركيا 
النظام الوطني.  الدين أربكان مع حزب  بــدأت في عهد المرحوم نجم 
نقابة  إينان  وبعدها استمر هذا الظهور بإنشاء المرحوم محمد عاكف 
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زيارة مستشار السفير االيراني جبرائيل زاده التحاد مامورسان 

استقبل الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين مستشار السفير االيراني محمد جبرائيل زاده في مكتبه بالمركز العام لالتحاد.

الرئيس يالتشين الذي اعطى زاده معلومات عن فعاليات اتحاد مأمور سان، أوضح » نحن كاتحاد نقابي مخولون في 11 جناح نقابي خدمي. 
وكاتحاد مامورسان لدينا تنظيمات في 81 محافظة، وأكبر مجتمع مدني في تركيا باحتوائنا على ما يقارب 1 مليون عضو. وبغض النظر عن 

اللغة والدين والقومية نمد يد العون الى المظلومين في العالم. لم نعمل كنقابة مادية فحسب واننا نعمل كنقابة قيمية ايضا«. 

أما زاده فقد قدم شكره التحاد مامورسان على أنشطته التي حققها.  وحضر  في اللقاء نائب الرئيس العام لالتحاد محمد أمين أسن ورئيس لجنة 
متقاعدي مامورسان أمين شان سيفر ومدير العالقات الخارجية في االتحاد عثمان تيمورطاش.
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لجنة المتقاعدين في اتحاد مامورسان تعقد مؤتمرًا استشاريا

موظفي  لنقابات  الــعــام  االتــحــاد  لــجــان  احـــدى  النسائية  اللجنة  عــقــدت 
الوطنية  الجمعية  اجتماع   « باسم  اجتماعا  )مامورسان(  العام  القطاع 
التحضيرية« من اجل اكمال خطة عمل قمة المرأة المسلمة الدولية. وتم 
اختيار رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد مامورسان حبيبة اوجال رئيسة 

للجمعية.

عقد االجتماع الثاني للجمعية الوطنية التحضيرية لالستعداد لقمة المرأة 
المسلمة الدولية والتي ستستضيفها اللجنة النسائية التحاد العام لنقابات 
موظفي القطاع العام )مامورسان( في مدينة اسطنبول. وفي االجتماع 
الذي تطرق فيه » ان المرأة المسلمة كالقطن في رقتها وكالحديد في 
شدتها وصالبتها« تم انتخاب رئيسة اللجنة النسائية في االتحاد العام 
لنقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( حبيبة اوجال رئيسة للجمعية 
الوطنية التحضيرية. وتم ايضا اتخاذ قرار بانشاء منبر للنساء المسلمات 
الرائدات لمشاركة أفكارهن وتجاربهن من خالل االجتماع من على هذا 
المنبر. والهدف من انشاء هذا المنبر هو اعطاء مكانة للمرأة المسلمة 
عن طريق مشاركتهن في القمة واالستفادة من فعاليات القمة ومن ثم 

اعطاءها مكانة في االصالحات التي تجري في العالم االسالمي. 

عناوين القمة كانت على الشكل االتي:

المرأة وريادة االعمال  •

المرأة وصناعة السالم  •

الشابات المسلمات  •

القوة التي تكون المستقبل  •

القائدات الشابات  •

تقوية النساء بالتعلم  •

دور النساء في بناء السالم   •

النسائية  اللجنة  رئيسىة  االجتماع  في  شاركت 
في االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام 
)مــامــورســان ( حبيبة اوجـــال، ونــائــبــات رئيس 
اتــحــاد مــامــورســان هجرت  فــي  النسوي  الجناح 
ونائبة  دمير،  اوزالم  و  جيتافيز  وبتول  ناملي 
المعلمين  اتحاد  لنقابة  النسائية  اللجنة  رئيسة 
الــدورة  آيــدار، ونائبة  )ايتيم بير ســان( فاطمة 
23 في الحكومة التركية خالدة إنجا قرا، ورئيس 
مــركــز اســيــا الــتــركــي لــلــدراســات االســتــراتــيــجــيــة 
)TASAM( سليمان شان صوي، وممثلة عن 
مديرية وضع المرأة في وزارة االسرة والسياسات 
االجتماعية آي نور آكجا داغ، ومدير فرع اسطنبول في وزارة التربية 
الوطنية مراد آدالي. ومن منصة المحاميات فيغن شاشتم، وممثلة عن 
منظة إمكاندر نور آي جنان بزير غان، وممثلة مركز بيلغا النسائية 
للدراسات )BILKA( سوى نور ديلبر اوغلو، ورئيسات اللجنة النسائية 
في نقابة اتحاد المعلمين فرع اسطنبول حورية دونماز و هوليا مرسي و 
سيفغي يوجال وفاطمة آي دار، والرئيس العام لجمعية النساء المنتجات 
شيماء كوك كليج، ورئيس جمعية الفنيين والحرفيين محمود جليكوس، 
اوغلو  كريم  آيــال  التعاونية  والثقافية  التعليمية  الحضر  جمعية  وممثلة 
وشهادات اكرم، وممثلة جمعية الحسكي النسائية  )HAKVA( هوليا 
اوتــار  ربيعة   )KADEM( والديمقراطية المرأة  جمعية   وممثلة  كــوك، 
وممثلة  الــهــان،  ربيعة  المحامية  المحاميات  جمعية  وممثلة   جــانــدان، 
العائلية والنسوية  النسل زينب شان صايمالر، ومنسقة شؤون  جمعية 
في الجمعية الشبابية التركية ربيعة قزاق، ومن منصة العاصمة النسوية 
هدايات شفقت طوكصال، ومن جمعية النساء التركيات الثقافية جانكوزال 
كونان زولفيقار، وممثلة منصة االتصال بين شباب تركيا عائشة نور 
قوج، ومقدمة البرنامج آجا وهب اوغلو ومصممة البرنامج حبيبة آفجو، 
 )MASAT( ومستشاري رئيس مركز اسيا التركي للدراسات االستراتيجية

توماي مرجان كورقان بوزتبة.
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اتحاد مامورسان يلتقي باالتحادات النقابية في الجزائر

اجرى الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين والوفد المرافق له 
ضمن رحلة الجزائر عدة زيارات. يالتشين الذي شارك في فعاليات ذكرى 
60 التأسيسة لالتحاد العام لنقابات عمال الجزائر ) UGTA ( وفي 
 ) OATUU( اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة الوحدة النقابية االفريقيىة

تكلم فيه عن أعمال اتحاد مامورسان. 

يالتشين الذي تكلم في اجتماع اللجنة النتفيدية لمنظمة الوحدة النقابية 
االفريفية ) OATUU(، في توضيحه بان مامورسان الذي جاوز عدد 
اعــضــاءه 955 الــف اصــبــح اكــبــر اتــحــاد نقابات فــي تركيا، وقـــال ان 
بمستوى  تخويل  لديها  النقابات  وهــذه  نقابيا خدميا  لالتحاد 11 جناحا 

االتحاد العام.

نطرح التعاون وتبادل الخبرات

يالتشين الذي تكلم في إجتماع اللجنة النتفيدية لمنظمة الوحدة النقابية 
الــذي جــاوز  االفريقية ) OATUU(، فــي توضيحه بــان مــأمــور ســان 
عدد اعضاءه 955 الف اصبح اكبر اتحاد نقابات في تركيا، وقال ان 
لديها تخويل بمستوى  النقابات  نقابيا خدمية وهــذه  لإلتحاد 11 جناحا 

االتحاد العام.

قال يالتشين في البرنامج الذي شارك فيه اكثر من 50 اتحاد عضو 
من افريقيا ومثل هذا ما يقارب 90 رئيس عام وأمين عام باالضافة الى 
ممثلي منظمات النقابات الدولية :«  نريد أن نكون أكثر فعالية على 
الدولي. ونحن سعداء جدا لوجودنا في هذا االجتماع. ونود   المستوى 
التعاون مع منظمة الوحدة النقابية االفريقية ) OATUU(  وأن نتبادل 
الخبرات معهم. ونؤكد باننا سنكون سعداء من استضافة منظمة الوحدة 

النقابية االفريقية ) OATUU( في تركيا«. 

يالتشين يزور السفير ومنسق وكالة التنسيق والتعاون التركية في الجزائر

بعد االنتهاء من لقاءات المؤتمر قام الرئيس يالتشين بزيارة محمد بروي 
سفير تركيا في الجزائر و اورخان آيدين منسق وكالة التنسيق والتعاون 

التركي واخذ معلومات عن الجزائر. وأهدى السفير بروي هدية للرئيس 
العام يالتشين كتابا بعنوان » آثار الدولة العثمانية في الجزائر«. 

وفي الزيارة التي تطرقت على فعاليات وكالة التنسيق  والتعاون التركي 
)TIKA( قدم السيد يالتشين شكره للوكالة وقدر لهم جهودهم المخلصة. 

زيارة بعثة اتحاد مامورسان المركز العام لالتحاد العام لنقابات عمال الجزائر

وهو  اتحاد  ألكبر  التأسيسية   60 ذكــرى  فعاليات   في  شاركت  البعثة 
االتحاد العام لنقابات عمال الجزائر )UGTA(. بعثة مامورسان التي 
التقت بالنقابات القادمة من دول متعددة، قامت أيضا بزيارة المركز العام 
لالتحاد العام لنقابات عمال الجزائر )UGTA(. وقد شارك في الزيارات 
هــذه نــائــب الرئيس الــعــام التــحــاد مــامــورســان محمد أمــيــن أَســـن ومدير 

العالقات الخارجية في اتحاد مامورسان عثمان تيمورطاش. 
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زيارة وفد التجمع الدولي لنصرة القدس وفلسطين التحاد العام لنقابات 
موظفي القطاع العام )مامورسان(

العام علي  القطاع  لنقابات موظفي  العام  العام التحاد  الرئيس  استقبل 
العطار   محمد  وفلسطين  القدس  لنصرة  الدولي  التجمع  رئيس  يالتشين 
وممثليين ضمن الوفد عن فلسطين والجزائر والمغرب واالردن والعراق 
ومورتانيا في المركز العام لالتحاد. في اللقاء تم التطرق حول خارطة 
الطريق واالعمال التي يتعين القيام به من أجل حرية القدس والمسجد 

االقصى.

القدس قضيتنا المشتركة 

والمسجد  الــقــدس   »: قــال  زيــارتــه،  للوفد  الـــذي شكر  يالتشين  الــرئــيــس 
االقصى منطلقنا. الن مؤسس اتحاد مامورسان المرحوم محمد عاكف 
إينان كان شاعر القدس. ومحدد اتجاهات هذه القضية ايضا. والقدس 
قــدس حر نجري دراســـات وانشطة داخل  المشتركة. من اجــل  قضيتنا 

وخارج البالد. ونكون مسرورين جدا بدعم اتحاد القوة الذي انشأتموه.

نحن بجانب الشعب الفلسطيني

الحفريات  منع  بشأن  الضروري  للتحرك  ان هناك حاجة  يالتيشن  أفــاد 
تحت المسجد االقصى، وأضاف » يجب ان نتخذ االجــراءات الالزمة 
من اجل النضال وايصال هذه القضية الى مسامع العالم. ونقف سوية 
الشعب  جــانــب  الــى  نقف  مــامــورســان  كاتحاد  ونــحــن  الصهيونية.  ضــد 
الفلسطيني المظلوم. واننا جاهزون لتحمل المسؤوليات في انشاء دولة 
فلسطين. وننقل قضية الشعب الفلسطيني الحق للرأي العام العالمي وفي 
مقدمتهم أسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا. ونواصل النضال الى ان يحصل 

المسجد االقصى والقدس على حريتهما«. 

نتوحد من أجل القدس الحر 

محمد العطار الذي قال اننا نحتاج الى مساندة اتحاد مامور سان من 
أجل » القدس الحر«، أكد على انهم راغبين في االستفادة من الخبرة 

يالتشين : “ القدس قضيتنا المشتركة” 

العميقة التحاد مامورسان، وقال :« تركيا دولتنا االولى. وقفتها هذه في 
ان  يجب  مامورسان شريكنا.  واتحاد  السعادة.  غاية  في  يجعلنا  العالم 

نعمل سوية ونتحد في القوة ». 

وحضر في اللقاء نائب الرئيس العام التحاد مامورسان محمد أمين أسن 
ورئيس لجنة متقاعدي اتحاد مامورسان أمين شان سيفر ومديرالعالقات 
الدولي  التجمع  تيمورطاش ونائب رئيس  االتحاد عثمان  الخارجية في 
نزار نجم ونائب االمين العام للتجمع محمد أحمد سالك ومديرالعالقات 
الخارجية للتجمع معين نعيم وعضوي االمانة العامة نور أدينة الهادي 

وصالح محمود.
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الشاحنة 146 من مساعدات االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام في الطريق

بلغ حجم المساعدات الذي اطلقه االتحاد العام لموظفي القطاع العام 
لمساعدة المتضررين من العمليات االرهابية  وتركمان بايربوجاق 146 

شاحنة. 

الحملة الذي اطلقها هالل االحمر التركي وبالتعاون مع  االتحاد العام 
العام )حق  تركيا  واتــحــاد عمال   ) )مــامــورســان  العام  القطاع  لموظفي 
إيش( وهيئة االغاثة االنسانية متواصلة. الهدف المتوقع من الحملة التي 
اطلقها االتحاد العام لموظفي القطاع العام كان جمع 100 شاحنة من 
المساعدات لكن اعضاه كان اكرم من ذلك فقد بلغ العدد 146 شاحنة 
في فترة قصيرة. الرئيس العام التحاد مامورسان علي يالتشين افاد سروره  
بحتقق الحملة في الفترة الوجيزة وقال :« اقدم شكري لتنظيمات االتحاد، 

فقد اثبتم مرة اخرى كاتحاد مامورسان بانكم حركة خيرية وتعاونية«.

نحن حركة خيرية

العام  الــقــطــاع  موظفي  لنقابات  الــعــام  االتــحــاد  ان  مبينا  يالتشين  قــال 
)مامورسان( بغض النظر عن اللغة والدين واللون والقومية يمد يد العون 
للمظلومين اينما وجــدوا :« بسبب االرهــاب اضطر اخواننا في السور 
ونصيبين وجزيرة الى ترك منازلهم. واخواننا في وضع ضيق وشديد. 
ونحن كعائلة مامورسان لم نستطع ان نبقى صامتين امام هذه المحنة. 
ونحاول االستماع اليهم ومساعدتهم في كل ما يحتاجونه ودفع المظالم 

عنهم ومشاركتهم مأساتهم والوقوف ضد كل ظالم اينما وجد«. 

سنصمد من أجل سوريا حرة 

آكــد يالتشين على تــراكــم ظلم الـــروس مــع ظلم نظام االســد بمحاصرة 
بايربوجاق وقال:« هناك هجوم بري وجوي وبحري ايضا على بايربوجاق. 
امام  الــروس يستهدفون اخواننا. والسكوت  السفاح بشار االسد وبرفقة 
هذه المظالم يشير على انعدام الضمير  والشعور بالمسؤلية. منذ خمس 
سنوات ونحن في ساحات ردود االفعال. و لن نستسلم الى أن يحتضن 
اخواننا حريتهم، وسنصيح بطلباتنا باعلى اصواتنا وسنصمد من اجل 

سوريا حرة«.

لـ 146  المساعدات  الــى اهمية وصــول عــدد شاحنات  يالتشين  اشــار 
شاحنة وقال :« كان هدفنا ان نجمع من كل مدينة على االقل شاحنة 
واحــدة ومــن كل مدينة كبيرة اكثر من شاحنة. أي كــان الهدف 100 
شاحنة. وبعد اضافة المساعدات االخيرة وصل العدد الى 146 شاحنة. 
والهدف الذي وصلنا اليه مفرح للغاية. ومن المعلوم كما تعرفون اينما 
وجــد الظلم واالضــطــهــاد وااللـــم تــجــدون اتــحــاد مــامــورســان الــى جانب 

المظلومين والمضطهدين ». 

وقدم يالتشين شكره لكل من ساهم في الحملة وفي مقدمتهم تنظيمات 
االتــحــاد الــعــام لــنــقــابــات مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام )مـــامـــورســـان( ومحبي 

المساعدات الخيرية  ورجال االعمال والمؤسسات المشاركة. 
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تتدارس هذه  لــذا يجب علينا  العالم تختلف عن بعضها،  المطبقة في 
ويسدد  السياسية  وخبراتنا  ثقافتنا  يالئم  نظاما  ونًكون  بالدقة،  االنظمة 
احتياجات البلد والشعب. وهذا العمل سيعيد هيكلية ادارة الدولة من ادارة 
المحلة الى اعلى مؤسسة. وهذا التغيير كان من اولويات تركيا. منذ 40 
سنة وانا اعمل في السياسة واهم شي عرفته في هذا السلك الشعب يريد 
سيادة االنتخاب ومحاسبة المسؤولين ان طلب. وانا مؤمن باننا سنواصل 
الحصان يصهل    « مثل جميل  لنا  وتــذكــرون  هــذه.  بفراستنا  نجاحاتنا 
النظام  حسب وضــع صاحبه«. وال شك االشخاص هم من سيديرون 
ويتحملون المسؤليات. الشخص ربما ينجح في ادارته بنظام وسط ان 
كان متفوقا، ولكن النظام الناجح يساعد االشخاص الذين وضعهم وسط 
الحالي مع االســف نظام  والنظام  بالتدني.  لهم  ولــم يسمح  االدارة  في 
يسبب االزمات والتموج وعدم االستقرار السياسي في البالد. ونحن كفرد 

ومجتمع ندفع ثمن هذا النظام«.

تركيا تدفع ثمن االزمات السياسية باالزمات االقتصادية واالجتماعية

التي مرت  ازمـــات 1994 و2001  أردوغـــان  الجمهورية  ذكــر رئيس 
بها الدولة بسبب عدم وجود االستقرار السياسي في حين كانت الدول 
االقتصادية  االزمــة  وفــي 2008  االقــتــصــادي.  باالستقرار  تنعم  العالم 
لم  تركيا  ولكن  اقتصاديا  االقـــوى  الـــدول  ومــن ضمنها  العالم  اجتاحت 
تتأثر بهذه االزمة العالمية النها كانت مستقرة سياسيا. أترون؟ لماذا لم 
تتأثر تركيا باالزمة االقتصادية العالمية؟ النها كانت مستقرة و مستتبة 
أمنيا وحكمومتها كانت من حزب واحد، أما اذا كانت الحكومة من عدة 
احزاب لكنا اكثر تضررا من االزمة االقتصادية العالمية. وتعرض تركيا 
لالزمات السياسية تدفعها لالزمات االقتصادية واالجتماعية. فتركيا منذ 
2002 والى يومنا هذا تعيش ارفه مراحلها قياسا بتسعة وسبعين سنة 
واهم  تالحظون.  كما  المجاالت  من  كثير  في  تطورت  وانها  الماضية 
عامل كما ترون في هذا التطور والتقدم هو االستقرار السياسي وتواصل 
اننا تحركنا  الــكــادر ايضا. ولــو  استتباب االمــن. وال ننسى هنا جهود 
التشريعات  كنا، ولكن رهمنا  ما  لبقينا على  الحالية  التشريعات  حسب 
الموجودة حسب اهداف البلد ولم نتقيد بقيود التي قيدتها التشريعات وقد 

نجحنا في ذلك«. 

نهدم الدنيا فوق رؤوس الذين يحاولون بناء دولة داخل الدولة

قال رئيس الجمهورية :« نحن امة واحدة وشعب واحد. 
نحن ماذا نقول؟ نقول أوال: شعب واحد، ال يهمنا مهما 
كان عرقه ونسبه، الحمد هلل عدد سكان بلدنا قد بلغ 79 
مليون نسمة. ثانيا: علم واحد، لون علمنا مصبوغ بدماء 
البالد.  يترفف في سماء  لعلم اخر  شهداءنا ولن نسمح 
ثالثا: ماذا نقول في الثالثة؟ وطن واحد. لن نسمح للقوات 
االخرى باجراء أي عمليات ومداخالت غير شرعية في 
ارضنا الذي يبلغ مساحتها الكلية 780 الف كيلومترمربع. 
وفي الرابعة ماذا نقول؟ دولة واحدة: لن نسمح بانشاء أي 
دولة داخل دولتنا تحت أي مسمى كانت، اال ترون اننا 
ضيقنا االرض على المنظمة الموازية التي كانت تتغطى 
بغطاء الجماعات اثناء محاولتهم بناء دولة موازية، فكما 

ضيقنا االرض على هؤالء نهدم الدنيا فوق رؤوس الذين يحاولون ببناء 
الــذاتــي ومــا شابهها.  ونحن  دولــة داخــل دولتنا تحت مسميات الحكم 
على هذا االساس شعب واحد، وعلم واحد، ووطن واحد، ودولة واحدة. 
كل من يقوم بتشتيت هذه االساسيات االربعة فاعلموا انه معلول النية 

ويجب ازالته«.

قال وزير العدل بكر بــوزداغ في القاء كلتمه :« الدستور الحالي عقد 
إنقالبي«، وأضاف قائال:« الشعب محتاج الى دستور يعده بنفسه او 
عن طريق ممثليه في جو مدني ديمقراطي. فدستور 1982 قد كتب 
من قبل المجلس االستشاري. و على الرغم من اختيار أعضاء المجلس 
االستشاري من المجلس االمن الوطني، فإن المجلس االمن الوطني قام 
بتغيير المواد 177 و125 و 16 و12 من الدستور مرة اخرى. فهؤالء 
انــذاك، وقاموا بالتغيير  لم يثقوا باللجنة الدستورية المعتمدة في عملها 

بانفسهم، ولهذا اقول » هذا الدستور عقد انقالبي«.

رئيس الجمهورية أردوغان نبه على جعل الهدف المشترك من الدستور 
الجديد كرامة االنسان، تركيا قوية وكبيرة. وقال:« أنا مؤمن باستجابة 
المالئين لهذا الهدف. وال نشك بهذا ابدا«. وقدم شكره لمنصة دستور 
وختم  لها.  الداعمة  والجمعيات  المدني  المجتمع  منظمات  ولكل  تركيا 
كالمه :« بسبب حبكم وصداقتكم وفاءكم لعهدكم اشكركم واحدا واحدا، 

وكان اهلل في عونكم، الى اللقاء«.
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أي صعوبة في هذا الشأن.  ليس هناك احد يعارض » القانون فوق 
التشريعية  السلطات  بين  كبير  تعارض  هناك  تعملون  كما  الجميع«. 
والقضائية والتنفيذية في الدستور الحالي. ويجب ان يكون من أولوياته 

الدستور الجديد ازالة التعارض وبناء التوافق بين السلطات الثالث.

النظام الرئاسي ليست مشكلة طيب أردوغان الشخصية

رئيس الجمهورية أردوعان بعد تطرقه الى السلطة التشريعة بانها تشكل 
البرلماني في تركيا لم يعد  النظام  الجديد، أوضــح ان  الدستور  محور 
صالحا الدارة تركيا الكبيرة. وأكد رئيس الجمهورية أردوغان على الحاجة 
في  وتطبيقه  الجديد  الدستور  مع  به  دراســـات  واجـــراء  الرئاسي  للنظام 
الحياة.  وأضاف قائال :« اود ان انبه الى شيء مهم وهو »طلب النظام 
الرئاسي«. السادة الحضور والذين يتابعونني من على شاشات التلفاز 
االن، النظام الرئاسي طلبه الرؤساء الذين سبقوني وانا كنت اقول به 
منذ ان كنت رئيسا لبلدية اسطنبول ورئيسا للوزراء، واالن أطالبه كرئيس 
للجمهورية. وطلبي هذا ليس هدفي الشخصي بل هو هدف جعل تركيا 
دولة قوية. وتلفيق طلب النظام الرئاسي لشخصيتي، دليل عدم التطلع 
على النظام الرئاسي وظلم للشعب الذي انتخبني. كما تعلمون المسألة 
ليست شخصية بل هي مسألة مستقبل البلد كله. ال نريد احكاما مسبقة 

قبل التعرف بالنظام الرئاسي ودراسته والتطلع عليه«. 

النظام الرئاسي يناقش في الجامعات

رئيس الجمهورية أردوغان نبه على ان نقاش النظام الرئاسي ليس حديث 
عهد في تركيا، النظام الرئاسي منذ تأسيس الجمهورية التركية -التي 

عمرها 93 عاما-  يناقش ويدارس في فترات الحكومات كلها .

والموضوع هذا تطرق اليها حتى في فترة حكومات االنقالبيين. وقال :« 
المرحوم توركت اوزال، وسليمان دميرآل، وأربكان، وتوركيش )رحمهم اهلل 
جميعا( كانوا ينظرون الى النظام الرئاسي بايجابية ويطالبون بتطبيقه. 
النظام الرئاسي بالجملة كانهم  تتلمذوا على يد هؤالء يرفضون  والذين 
ليسوا رجال المسيرة نفسها. وهذا يكسبنا االفضلية في هذا المجال. اذا 
ماذا يجب علينا فعله؟ اوال: المساعدة في اطالع الشعب على الدستور 
الجديد والنظام الرئاسي. ثانيا: تعريف الدستور الجديد والنظام الرئاسي 
في الصحف والمجالت والتلفاز. ومنظمات المجتمع المدني قد اتخذت 

ونــدوات  مؤتمرات  بتنظيم  المجال  هــذا  في  مهمة  خطوة 
وحوارات نقاش في كليات القانون واالقتصاد والعالقات 
الدولية في عدة جامعات واتمنى ان تتسع هذه الفعاليات 

في كل الجامعات والمؤسسات الثقافية وغيرها.

وأضاف رئيس الجمهورية أردوغان :« ان انتخاب رئيس 
الجمهورية بتاريخ 10 اغسطس 2014  من قبل الشعب 

خطوة مهمة في التنقل الى النظام الرئاسي«.

رئيس الجمهورية المتخب ال يكون متفرجا

قال رئيس الجمهورية :« ال يمكن التفكر برئيس للجمهورية 
الــذي اتى الى الحكم بانتخابات رسمية ان يكون عبارة 

المنتخب  الرئيس  تعلمون  كما  الصالحيات.  منزوع  رمــزي  رئيس  عن 
من قبل البرلمان كان يبعد عن الساحة السياسية ويلزم بالحيادية. لكن 
هذا بعيد عن الحقيقة كل البعد. فنحن عشنا هذه التجربة بين 2003- 
2007. فانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب وضع بعض هذه 
السياسة«.  عــن  االبتعاد  المنتخب  للرئيس  يمكن  ال  إذ  جانبا.  القيود 
وأضاف قائال:« جلوس الرئيس المنتخب من قبل الشعب بصفة متفرج 
يشير الى نكران الجميل للشعب والتجهل بالسياسة. وال يمكن الرجوع 
الشعب.  ارادة  وتهميش  البرلمان  قبل  مــن  الرئيس  انتخاب  نظام  الــى 

والشعب ال يسمح بهذا االمر ابدا«.

إدارة الدولة برئيس للجمهورية ورئيس للوزراء قوة خارقة

قـــال رئــيــس الــجــمــهــوريــة أردوغـــــان :« الــشــعــب اتــخــذ خــطــوة مهمة في 
الى  بالتحول  الخطوة  هذه  نكمل  ان  وعلينا  للجمهورية،  رئيسا  انتخابه 
النظام الرئاسي. الن النظام الحالي غير طبيعي. وادارة الدولة برئيس 
الشعب قوة خارقة. الن  قبل  المنتخبين من  للوزارء  للجمهورية ورئيس 
كالنا تخرجنا من مدرسة سياسية واحدة كما تعلمون. في االيام القادمة 
قد يكون رئيس الجمهورية من حزب ورئيس الــوزراء من حزب اخر. 
عهد  نذكر  كلنا  السلطتين.  بين  تنازع  هناك  سيكون  الحالة  هــذه  ففي 
المرحوم توركوت اوزال ودمير آل. االن تذكرون كيف كانا يتنازعان في 
اتخاذ القرارات انذاك؟ الم نعتبر من ماضينا؟ البد ان تعتبر من تأريخنا 

السياسي ونجد حلوال عن مشاكلنا قبل وقوعها. 

القرار النهائي يتخذه الشعب ال البرلمان

اتمام   بين رئيس الجمهورية  أن أول عمل يجب االستعجال به هو 
الرئاسي. واعداد  النظام  التحول الى  التي خطها الشعب. أي  الخطوة 
الدستور وفق هذه المفاهيم مهم جدا. والدستور الجديد اذا لم يحل التنازع 
التنفيذية، فانه سيولد معاقا. ورأيــي الشخصي هو ترك  داخــل السطلة 
اتخاذ القرار االخير للشعب. والبرلمان ايضا البد ان يتخذ قــرارا بهذا 
الشأن، لكنه يعرض قراره للشعب لكي يوافق عليه ويكون القرار النهائي 

للشعب. 

رئيس الجمهورية أردوغـــان اشــار الــى ضــرورة تعريف النظام الرئاسي 
وكيفية تطبيفه، وقال :« هذا نظام واسع النقاش، الن االنظمة الرئاسية 
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الوزراء ومن معي نطالب بتغيير الدستور الحالي واالن نطالب التغيير 
بشدة«.

الدستور الجديد يعرض ويناقش في كل المنصات التي تمثل الشعب

افاد رئيس الجمهورية أردوغان بان حقيقة طلب الدستور الجديد يقع على 
عاتق المعارضة اكثر من كونه يقع على عاتقنا، لكن نراه في عكس هذا 
الموقف. وكما هو معلوم بعد انتخابات 2011 اتخذنا خطوات مهمة 
البرلمان أي ما يقارب  الغالبية في  الموضوع.  ونحن نشكل  في هــذا 
06% اال اننا قسمنا ممثلي اللجنة الدستورية الذي شكلناها بالتساوي 
بين االحزاب. وهدفنا من هذا هو مشاركة اكبر كتلة برلمانية في اعداد 
صياغة الدستور لكي يمثل شرائح المجتمع باكمله. والذين شاركوا في 
اللجنة من االحزاب االخرى كان هدفهم اعاقة اعداد صياغة الدستور 
الجديد ولهذا كما تعلمون لم تنجح هذه اللجنة في اعداد الدستور الجديد. 
هل هذه الحالة اوقفت طلب شعبنا الدستور الجديد؟ بالتأكيد ال. وجرى 
وعندما  الجمهورية   رئــاســة  نتخابات  واإ نوفمبر  و1  يونيو  انتخابات7 
الجموع.  كــانــت تجيش  الجديد  الــدســتــور  الــســاحــات عــن  فــي  نتكلم  كنا 
لماذا؟ الن الدستور الحالي او الدساتير الحالية اصبحت ضيقة لهذه 
االجسام أي ال تلبي طلبات الشعب. وكما ترون هذا الجمع الذي يمثل 
الشعب يناقش الدستور الجديد ويتدارسه ويجعله من يومياته. وأكد رئيس 
الجمهورية على مشاركة جميع االحــزاب السياسية في اعــداد الدستور 
الجديد. وقال :« أخاطب منظمات المجتمع المدني الذين لم يشاركوا 
في هذه المنصة بالمشاركة في اعداد الدستور الجديد، الن المشاركة 
كلما ازدات توسعت االراء واالفكار ونتطرق الى طلبات جميع شرائح 
المجتمع، ففي هذه الحالة نكون قد حققنا توقعات شعبنا واعددنا دستورا 

قويا يوفر متطلبات شعبنا«. 

الدستور عقد جماعي؛ اما الدستور الحالي فهو متن مفروض علينا

 أشار رئيس الجمهورية أردوغان الى المثل » الحقيقة تتراءى جلية من 
اليوم  وانتم  وقــال:«  العقول«  وتخالف  االراء  ومناقشة  االفكار  تصادم 
تطبقون هذا، ال نريد دستورا الكل يعرض فيه الرأي نفسه بل نريد دستورا 
يجمع فيه االراء واالفكار كلها.  والدستور يجب ان يكون عقدا جماعيا. 
اما دستورنا الحالي فرض علينا من قبل االنقالبيين. ومنذ 1960 نعيش 

بدستور اعده االنقالبيون وفرضوه علينا، وقد قضينا حياتنا به. تعالوا 
معا نعد دستورا جديدا مثل ما يطلبه الشعب منا ال كما اعده االنقالبيون 
ونهديه لالجيال القادمة. الدستور الجديد بلغته وطريقته وثقافته وتأريخه 
يجب ان يفوح برائحة الشعب. وعندما يرى الشعب الدستورالجديد يجب 

ان يرى نفسه وتأريخة فيه.

طريقة 2011 لم تعط أي نتجية كما هو معلوم

رأيتم.  كما  نتيجة  أي  تعط  لم  الدستور  في اصالحات  طريقة 2011 
اللجنة الدستورية التي شكلت من قبل االحزاب االربعة بتعيين 3 خبراء 
من كل حزب اتفقت على اصالح 74 مادة من الدستور ويأتي زعيم 
البرلمان.  مــن  الــمــواد  هــذه  نمرر  تعالوا  االقــل  ويــقــول على  المعارضة 
المناقشة معهم وطلبت ان يمرروه بسرعة،  الى  وحينها ارسلت رفاقي 
وقلنا إن هذه االحزاب االربعة متفقة على هذه المواد، فتحججوا بحجج 
اخرى وهي يجب ان يصادق رؤساء االحزاب على االتفاق عليها ايضا. 
االيمان والمصداقية شئ اخر!. وبعد مرور مدة بدأت اللجنة بعملها من 
جديد، ولكنها اختلفت في تعديل المادة 60، وارسلت رفاقي مرة اخرى 
لمناقشتهم، اذا قبلوا الماد 60 فحسن وان لم يقبلوا الغوا تعديل هذه المادة 
واستمروا في عملكم. لكن اللجنة ما زالت تعاني من المشكلة نفسها أي 
أن  كل مادة يجب ان تحصل على مصادقة زعماء االحزاب. والمادة 
60 موجودة كما هي حتى يومنا. وعمل تعديل المواد الستين االولى 
أبرز لنا من هو صدوق في تعاونه ومن هو ليس كذلك ومن يتفق في 

المساء ويلغي االتفاق في الصباح. 

الــذي خــول منظمات  قــال رئيس الجمهورية :« يجب ان يبدأ الشعب 
الشعب.  جميع شرائح  يضم  لكي  الدستور  كتابة  في  المدني  المجتمع 

ومتن الدستور يجب ان يكون شامال ال تمييزيا«.

يجب أن ننجح في وضع دستور تركي النموذج

اقــول بين حين واخــر ليكن  قــال رئيس الجمهورية أردوغـــان :« كنت 
النجاح  علينا  أقــول  واالن  أتــذكــرون!  النموذج،  تركي  الرئاسي  النظام 
في اعداد دستور تركي النموذج ايضا«. وسأل أردوغان الجمهور: ألم 
ينشأ في هذا الشعب شخص يستطيع أن يعد الدستور أو يحمل صفات 
للمجتع  منظمة  اعضاء  احد  ايجابة  وبعد  الدستور؟  كتابة  في  القابلية 
بــ »الشعب مستعد«. واصــل أردوغـــان كالمه وقــال:« الشعب  المدني 
مستعد، ولكن النخبة من السياسين وغيرهم لم يستعدوا بعد، وهذه هي 
المشكلة نفسها كما تعلمون. والدليل على استعداد الشعب تجيشه في 
ساحات االعتصام وطلبه بتغير الدستور الحالي. ومبدأنا كما تعلمون 
» امنح العيش للفرد كي تعيش الدولة« والدستور الٌمَعد حسب مبادئنا 

القديمة في إدارة الدولة يكون تركي النموذج«. 

وأكد رئيس الجمهورية أردوغان على موضوع توزيع صالحيات السلطات 
التنفيذية  السلطة  قــال:« ال شك ان توزيع صالحيات  التنفيذية، حيث 
البرلمان  تعلمون  كما  الجديد. واالصــل  الدستور  أولــويــات  سيكون من 
هو مجلس مجاهد، وسلطة تشريعية في الوقت نفسه. ويجب ان نهيء 
للبرلمان الطريق في تمركزه على السلطة التشريعة. وال اعتقد ان نواجه 
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كلمة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان في برنامج منصة دستور تركيا

القى رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغــان كلمة في برنامج » 
الــذي نظمته منصة دستور تركيا كلمة،  معا من أجــل دستور جديد« 
متطلباته ومــن ضمنها  يدافع عن  الشعب  ان  الــى  وتطرق في كالمه 
’الدستور الجديد‘ من خالل اختيار ممثلين له في منظمات المجتمع 
المدني. واشكر الشعب من اجل جهوده. وكل من يؤمن بالديمقراطية 
الشعب  عــن  يتخلى  مــن  كــل  ن  واإ الشعب.  متطلبات  يحترم  ان  يجب 

ويسعى في قطع الطريق دونه يقعد ملوما محسورا.

خاطب رئيس الجمهورية أردوغــان في مؤتمر » معا من اجل دستور 
جديد« الذي نظمته منصة دستور تركيا في قاعة غرفة تجارة أنقرة ستة 
 »: أردوغـــان  الجمهورية  رئيس  وقــال  المدني.  للمجتمع  منظمة  عشر 
المنظمات الستة عشر المجتمعة تحت مظلة منصة دستور تركيا جمعية 
رجال اعمال االناضول، وجمعية االنصار، وجمعية جيهانومة، واتحاد 
عمال تركيا العام )حق إيش(، وجمعية االبحاث القانونية، وهيئة االغاثة 
االنــســانــيــة، وجمعية نشر الــعــلــوم، وحــركــة حــضــارة االنــســان، وجمعية 
والخطباء،  االئــمــة  وجمعية  المستقلين،  االعــمــال  ــال  ورجـ الصناعيين 
وجمعية الكيانات الطوعية التركية، وجمعية الصناعيين ورجال االعمال 
واعــضــاء  إداريــيــن  الــتــركــيــة،  الشبابية  التعليم  خــدمــة  وجمعية  الــعــامــة. 

وطوعيين اعلمكم انكم تستحقون كل االحترام والتقدير والشكر.

رئيس الجمهورية أردوغان بين ان برنامح » معا من اجل دستور جديد« 
منصة دستور تركيا مدعوم من قبل اكثر من 300 منظمة للمجتمع 

المدني، وقال:« انا واثق ان هذا العدد سيتضاعف في الفترة القصيرة، 
وهذه دعوة توحيد الشعب«

عندما يهدر الشعب، ال سدود والجبال تستطيع ان يوقفه

بين رئيس الجمهورية أردوغــان أن هذه ليست مشكلة  أية مؤسسة أو 
أي شخص، بل هي مشكلة الشعب بذاته. واشار الى منظمات المجتمع 
المدني التي أخذت على عاتقها احياء متطلبات الشعب التي لم تكن 
مصادفة وأضاف في كالمه ان الشعب يدافع عن متطلباته ومن ضمنها 
»الدستور الجديد« من خالل اختيار ممثلين له في منظمات المجتمع 
المدني. واشكر الشعب من اجل جهوده. وكل من يؤمن بالديمقراطية 
يجب ان يحترم متطلبات الشعب. وكل من يدير ظهره للشعب ويسعى 
في قطع الطريق دونه يقعد ملوما محسورا. اال ترون محمد عاكف كيف 
يوضح قوة الشعب في النشيد الوطني بقوله :« أنا مثل سيل هادر دفع 
السدود إلى نهايات الزوال دوما أفيض، فأمأل االرجاء، أقتحم الجبال«.

بصفتي رئيسا للجمهورية أقف الى جانب كل مسألة وطنية ومحلية

نبه رئيس الجمهورية أردوغان الى مسألة الدستور الجديد وانها اصبحت 
من أهم متطلبات الشعب. وهذا االجتماع  وصل مرحلة ال يمكن ان 
والشعب  مماطلتها.  أو  تهميشها  أو  تأجيلها   أو  عنها  النظر  يغض 
متطلع باالمر من خالل منظمات المجتمع المدني. وهذه االجتماعات 
هذه  وتدعم  الشعب  التي تضم كل شرائح  والــنــدوات  العمل  ومؤتمرات 
ومن  رشــيــدة.  الجديد  الدستور  وتيرة  ستجعل  توقعاتها  وتؤمن  الشرائح 
االن اقدم شكري الى كل من جهد في اعمال الدستور الجديد. الن هذه 
المسألة وطنية ومحلية. وبصفتي رئيس الجمهورية أقف الى جانب كل 
ماهو وطني ومحلي. الدساتير الموجودة في يومنا هذا كلها مستوردة. 
أي ليست محلية وتوجهنا الى منتوجات مستوردة. والمنطق المستورد قد 

غلبنا ويجب علينا ان نعود الى ما هو وطني ومحلي. 

الدستور الحالي الذي يحمل روح االنقالبية أثر متن ال يثق بالشعب

بالدستور  قال رئيس الجمهورية أردوغــان :« كما تعلمون كلما طالبنا 
الجديد هناك من يتضايق من هذا الطلب اشد الضيق.  وهذا يشير الى 
ان الذين يتضايقون من هذا الطلب ممتنون من الدستور الحالي. حيث 
ان الدستور الحالي رغم مــروره بعدة تعديالت قبل اعــوام مــازال يحمل 
وقدمنا  بالشعب.  تثق  ال  الــذي  بمتونه  انــقــالب 1960 و1980  روح 
الــذي يستحيل تطبيقه يستحيل اصالحه«.  لهم مثال جميال » الشيء 
وتعديالت-  ال  بترقيعات  وان مر  متن –  والدستورالحالي عبارة عن 
يمكن اصالحه. والنظام االداري والسياسي الذي اسسه الدستور الحالي 
يخدم الحزب الذي يحكم البلد منذ 31 سنة وادارييه. ونحن نريد دستورا 
لرئاسة  ترشيحي  بــدايــة  منذ   »: وأضـــاف  الحكومة«.  ال  الشعب  يخدم 
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ان يتمركز على تضمين حقوق االنسان، وان ال يجعل الحظر والحد 
كوسيلة في حماية الدولة. الدستور الجديد يجب ان يكون مصدره ثقافتنا 
فوق  القانون  يجعل  وطنية  محلية  هوية  يحمل  أي  وبيئتنا  وحضارتنا 
كل شيء وان ال يشتت قوة السلطة التنفيذية. الدستور يجب ان يضم 
الشعب تحت اسم مواطن الجمهورية التركية وان يكفل حق كل مواطن. 
وعلينا ان نهتف باعلى اصواتنا ان خاتم السيادة بيد الشعب، وباستثناء 
البرلمان ان ال يسمح الحد ان يتكلم عن السيادة باسم الشعب. ونظام 
القضاء يجب ان يكون حياديا ومستقال وواحدا. والسلطة التنفيذية يجب 
ان تكون سريعة في اتخاذ القرارات وان تنتخب من قبل الشعب مباشرة 
وان تراقب من قبل السلطة التشريعة. والدستور الجديد يجب ان يحل 
يسهل  وان  مشتركة،  وبافكار  والمدنية  الديمقراطية  بالطريقة  المشاكل 
للمواطنين العيش وفق معتقداتهم في دولة ديمقراطية يسود فيها القانون.

بالدستور الجديد سنفتح طريق تركيا الجديدة

الدستور  ان  الــى  اشــار  يالتشين  مامورسان علي  العام التحاد  الرئيس 
العدالة والمساواة. كما آكد على ان يهدف  ينتج قيم  الجديد يجب ان 
الدستور الجديد الى بناء دولــة عادلة. واضــاف بان الــذي تكلمنا عنه 
هو جواب تقييمي لسؤال فرضي بكيف يكون الدستور الجديد؟. ونحن 
كمنصة دستور تركيا  في حال ان طلب منا أي عرض متعلق بالدستور 
الجديد في فترة الكتابة فاننا سنقدم عروضا مشخصة ظاهرة. أي اننا 
سنجهز تقارير  ونعقد مؤتمرات عمل ونــدوات وجلسات حــوار ونقاش 
من اجل تحويل هذه التعزيزات الى متون مشخصة تنتج عنها االحكام. 
وانــنــا سنكون فــي الــمــيــدان مــن اجــل تحفيز نشر الــشــعــارات فــي عموم 
تركيا. ونحن مؤمنون هذه المرة بأننا سننجح في كتابة الدستور الجديد، 
وباننا بالدستور الجديد سنفتح طريق تركيا الجديدة، وبالدستور الجديد 
سنتخلص من الدستور االنقالبي. الن الشعب مل من الدستور الحالي 
ويريد ان يكتب الدستور الجديد بنفسه وبمشاركة كافة شرائح مجتمعه. 

ولهذا السبب نقول لنعمل سوية من اجل دستور جديد. ونؤمن اننا ومع 
بناء  الــذي نرجوه وهو  الهدف  الجديد ونحقق  الدستور  الشعب سنكتب 

تركيا الكبيرة القوية حتى نعيش بامان ورفاهية اخوة متحابين.

معا من أجل دستور جديد

واحــدة  كنفس  معا  نعيش  سنة   1000 منذ  باننا  كــالمــه  يالتشين  ختم 
الــدولــة«. وكــان شعار  ومدركين مبدأ » امنح العيش للفرد كي تعيش 
منصة دستور تركيا » معا من اجل دستور جديد«. واقدم شكري لمعالي 
رئيس الجمهورية والضيوف الكرام. وادعو اهلل عزوجل ان يعيننا على 

كتابة الدستور الجديد ويسهل لنا امرنا.
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وقد بّيناه، وال عرض اال وقدمناه، ولكن كل هذه المحاوالت لم تغير في 
الدستور قيد انملة. 

قال يالتشين :« االحزاب السياسية لم تستطع ان تغير شئيا في المصالحة 
الدستورية، لكن الشعب وان لم يكن كافيا في تصويته بنعم لالصالحات 
الدستورية عام 2010 حققها. واليوم كمنصة دستور تركيا، من اجل 
تغيير الدستور الحالي نقول قول الشعب الذي يهتف به منذ 30 عاما 
’ كفى‘. وفي 1992 تم عقد مؤتمر دستوري وكان اتحاد عمال تركيا 
العام )حق ايش( انذاك من اكثر الذين كانوا يحاولون تغيير الدستور 
اعتراضاتهم  يظهرون  اعضائها  مع  تركيا  دستور  ومنصة  االنقالبي. 
وغليانهم، ويعرضون عروضهم من اجل تغيير الدستور بطرق شتى. 
ومن هنا نقول من اجل المصالحة والتخلص من القيود المفروضة علينا 
يجب ان نعمل سوية. عندما نتكلم عن دستور جديد يجب ان نتحرك 
معا وان نجتاز الخطوط الحمراء ونتفاهم مع االنعكاسات االيدولوجية 

ونبدل كلمة »ال يمكن«  »بقد يكون« ولنتقارب ونتوافق اكثر. 

من الصعب إنشاء دولة مدنية بدستور يهمش الشعب

واصــل يالتشين كالمه  وقــال:« انقالبيي عام 1960 أعــادوا صياغة 
الدستور في سنة واحــدة، و انقالبيي عام 1980 اعادوها في سنتين، 
الدستور  يحمي مصالحهم.   لكي  ديمقراطية  بصيغ  الدستور  وصبغوا 
امــا نحن فمنذ 30 سنة لم  فــي مــدة اقصاها سنتين،  االنــقــالبــي كتب 
نستطع كتابة دستور جديد. وأولئك سرقوا ارادتنا في يوم واحد. سرقوا 
انسانيتنا وحقوقنا وكرامتنا وجهودنا وعملنا. وقاموا بمحاولة انشاء دولة 
مدنية بدستور يهمش الشعب كما أنه يظهر كال من نتانياهو واالسد 
والسيسي بأنهم ناشطي حقوق االنسان!. ومن المستبعد ان احدا يفكر 
بانشاء تركيا قوية  بالدستور الحالي. لماذا نريد دستورا جديدا؟ واالجابة 
بقدر السؤال مهمة. ونحن اجتمعنا وشكلنا منصة دستور تركيا من اجل 

تحقيق هذا الهدف. 

الدستور الجديد سيكتبه الشعب

يالتشين على ان الشعب من خالل منصة دستور تركيا هو من  آكد 
سيكتب الدستور الجديد. والدولة التي تتلقى أوامرها من الشعب على علم 

باالهداف من وضع العوائق وحفر الخنادق البطاء سرعة 
بيان  في  يتراجع  لن  والشعب  الدستور.  تغيير  في  العمل 
ويثبت  الخنادق وحافريها،  ويدفن  العوائق  إرادتــه وسيزيل 
أن سيادة الحكم له. ونحن كمنصة دستور تركيا بدل ان 
نهتف بان الشعب يريد دستورا جديدا، ركزنا على العمل 
بان الدستور الجديد سيكتبه الشعب. ودعوتنا »معا نحو 
دستور جديد« تحقيقا لهذا الهدف. نحن مؤسسات مدنية 
ال تجامل مصممي الوصاية ومهندسي االنقالبات،  وندين 
جنراالت انقالب 28 فبراير ومحرضي احداث غزي بارك 
8-6 اكتوبر ومعاوني محاولة انقالب 25-17 ديسمبر. 
وهذا ما حقق لمنصة دستور تركيا ايجاد اكثر من 300 

منظمة للمجتمع المدني كشريك في فترة قصيرة. 

الشعب نزل اليوم الى الميدان

قال يالتشين :« الشعب يريد دستورا يشعره من جديد أن السيادة القانونية 
والسياسية له. ولهذا السبب نزل الى الميدان، وسيبقى في الميدان لحين 
وضــع الــدســتــور الــجــديــد فــي التطبيق. ويــجــب ان نتخلص مــن ترتيب 
المسؤولين  يجعل  الــذي  االساسية  الدولة  مناصب  في  الحالي  السلطة 
مناصبهم  الــى  باستنادهم  الــقــرارات  مــن  الكثير  اتــخــاذ  فــي  متعارضين 
المتعادلة الممنوحة لهم. وعلى السلطات هذه ان تجعل كرامة االنسان 
القضاء  في  القانوني  والتدقيق  والتشريع  السياسي  التدقيق  في  كاساس 
في  ونقاشاتنا  افــكــارنــا  طــرح  نتجنب  ال  اننا  الحالة  هــذه  وفــي  والتنفيذ. 
وتيرة  والتنفيذي ضمن  التشريعي  للنظامين  جديد  اتخاذ شكل  موضوع 
والنظام  البرلماني   النظام  من وضــع  نخاف  وان ال  الجديد.  الدستور 
الرئاسي النصفي والنظام الرئاسي المطلق على الطاولة ومناقشته لنرى 
أيا من هذه االنظمة مناسبا. وال ننسى ان البرلمان منذ نشأته والى يومنا 
هذا خاض 114 انتخابا. ومنع انتخاب الرئيس الحادي عشر من قبل 
الشعب وبضغظ من المحكمة الدستورية في تشريعهم المادة 367 الغريبة 
في أذهاننا. وتتذكروا الذين رفضوا قانون انتخاب رئيس الجمهورية  من 
والنتيجة  الجمهورية.  القانون خطر على  هــذا  بــان  وقــالــوا  الشعب  قبل 
رئيس الجمهورية الثاني عشر انتخب من قبل الشعب مباشرة ولم يحدث 
الحكم وفق  الجديد يجب مناقشة نظام  الدستور  أي مشكلة. وفي فترة 
االطار التأريخي. والذين يقولون وا وياله عند سماعهم بالنظام الرئاسي 
يجب ان يراعوا المستوى الثقافي الذي وصل اليها الشعب. ويجب ان ال 
ينسوا ان الشعب لن يسمح برجوع الوصاية عليه، ولن يسمح باالنقالب 
على ارادته، وال يسمح للشخص الذي انتخبه واتى به للسطلة التنفيذية 

ان يتفرد بالسلطة ويستبد به.

الدستور  الجديد يجب ان يحل كل المشاكل العالقة

قال يالتشين :« الدستور الجديد يتطلب دعما شكليا وماديا من حيث 
يكسب  حتى  للتصويت  الشعب  على  وعــرضــه  الكتابة  عــــداد  واإ الــفــتــرة 
مشروعية عالية. وفي حال االتفاق على كتابة الدستور الجديد يشترط 
ان يكتب وفق مبدأ كرامة االنسان والحقوق االساسية والحريات ووفق 
دولة تحاسب نفسها وفرد ومجتمع يحاسب الدولة. الدستور الجديد البد 
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بيان منصة دستور تركيا “ الدستور الجديد”
علي  )مــامــورســان(  الــعــام  القطاع  موظفي  لنقابات  الــعــام  الرئيس  قــال 
ببيان دستور جديد  الساحات مطالبا  الــى  قد خــرج  الشعب  يالتشين:« 
يجعل له السيادة في المجال القانوني والسياسي من جديد، وسيبقى في 

الساحات لحين اعالن البيان الجديد«.

 نظمت منصة دستور تركيا مؤتمرا بعنوان » معا من أجل دستور جديد 
قاعة  في  ــان  أردوغـ السيد رجــب طيب  الجمهورية  وبمشاركة رئيس   «
الـــوزراء والناطق  نائب رئيس  المؤتمر  أنــقــرة. وشــارك في  غرفة تجارة 
بـــوزداغ، ووزيــر  بكر  العدل  نعمان كورتلومش، ووزيــر  الحكومة  باسم 
والتمدن  البيئة  ووزيـــرة  صويلو،  سليمان  االجتماعي  والضمان  العمل 
الحضاري فاطمة غولدمات صاري، ووزير الداخلية افكان آال، ووزير 
التربية الوطنية نابي أوفجو، والرئيس الفخري التحاد مامورسان والمدير 
التنفيذي في مجلس االمة الكبير أحمد غوندوغدو، والنواب، واالتحاد 
الذي يشغل عضوية  العام )مامورسان(  القطاع  لنقابات موظفي  العام 
المجلس التنفيذي في منصة دستور تركيا، ومنصة االناضول، وجمعية 
رجال اعمال االناضول، وجمعية االنصار، وجمعية جيهانومة، واتحاد 
عمال تركيا العام )حق إيش(، وجمعية االبحاث القانونية، وهيئة االغاثة 
وجمعية  واالنــســان،  الحضارة  وحركة  العلوم،  نشر  وجمعية  االنسانية، 
والخطباء،  االئــمــة  وجمعية  المستقلين،  االعــمــال  ــال  ورجـ الصناعيين 
وجمعية الكيانات الطوعية التركية، وجمعية الصناعيين ورجال االعمال 
العامة. وجمعية خدمة التعليم الشبابية التركية، وممثلي اكثر من 300  
الرئيس  والقى  تركيا.  لمنصة دستور  الداعمة  المدني  للمجتمع  منظمة 

علي يالتشين كلمة باسم منصة دستور تركيا. 

آكد يالتشين على ان الهدف من بناء منصة دستور تركيا هو الترشيح 

وكتابة  فترة تحضير  فــي  الشعب  مــن  المقدمة  الجديدة  االفــكــار  ودعــم 
الشيوخ  و  والنساء  للشباب  الممثلين  نحن   »: وقــال  الجديد.  الدستور 
والثقافة  المال  المعاصر ورآس  الفكر  تركيا  وممثلي  في  والمتقاعدين 
والفن والمؤسسات الرياضية نؤمن بإنشاء دستور جديد الذي هو هدف 
الدولة في الوقت نفسه. وانطالقا من هذا االيمان شكلنا منصة دستور 
التشارك و  المبني على  الجديد  الدستور  إنشاء هذا  تركيا هادفين دقة 

االفكار المدنية ».

الدستور يجب ان يكون بيانًا للشعِب ال تقريرًا للدولة

ذكـــر يالتشين بـــأن منصة دســتــور تــركــيــا تــضــم الــمــئــات مــن منظمات 
المجتمع المدني. ونريد ان نكون من الرواد في وتيرة الدستور الجديد. 
والدستور الجديد يجب ان ال يكون تقريرا للدولة  بل بيانا للشعب. وكل 
فرد يؤمن  في هذه الدولة بأن له الحق في  كتابة الدستور بعقل مدني 
ان  نريد  ولماذا  جديدا؟  دستورا  نريد  لماذا  ديمقراطي.  وحبر  وقلم حر 
يكون الدور االكبر في الوتيرة هذه هو للشعب؟ الن دستور عام 1982 
االنقالبي هو وثيقة الدولة العميقة الملفقة للشعب. فروح دستور العام 
1982 اسير للدولة العميقة والوصاية. والشعب ليس له أي دور في 
هذا الدستور. والدستور الحالي ليس للشعب او ممثلي الشعب وانما هو 
للطغمة وأعوانهم. واالستمرار على هذا الدستور اكثر من 30 سنة مخل 
منصة  في  العضوية  المؤسسات  كاحدى  ونحن  الديمقراطية.  بقوانين 
دستور تركيا، قمنا في الفترة الماضية بالكثير من البحوث حول الدستور 
الجديد. وكما تذكرون قد ُشكلت لجنة المصالحة الدستورية في البرلمان. 
ن كل االحزاب السياسية قد وعدت ناخبيها بتقديم دستور جديد كهدية  واإ

للشعب. وفي النهاية لم يبق كالم اال واسمعناه، وال نقد اال 
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