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العاملين في كادر الخدمات المساعدة  المانع من ترقية الموجهين  لقد طلبنا رفع الحكم 
المأخوذة من المادة رقــم  في القانون الجــراء تغيرات في القانون يحق التعين في تغير 
المكان وتغير مكانة العمل والترقية في الوظائف لدى العاملين في وزارة التربية والذي نشر 
في الجريدة الرسمية بتاريخ 2016/1/13 وبعدد 29592 بمراجعة لوازرة التربية الوطنية.

وقد اضيف حكم انه قد اتم عمله في خارج اطار المساعدة لبنية الــوزارة في الكادر في 
اسفل البند رقم 3 من البند )ب( والفقرة الثالثة من المادة السادسة للقانون المتعلق بالتعين 
وذلك بتغير المكان وتغير المكانة والترقية في الوظائف لموظفي الوزارة التعليم الوطنية 

والمنشورة في الجريدة الرسمية تحت رقم 28793 وبتاريخ 2013/10/12

المعني من ناحية  الكادر  الــى  للترقية  الــذي سيتقدم بطلب  الكادر  للحد في  بالنسبة  أمــا 
كادر موجه االمن والحماية والموجه وبشرح أخر العاملين في طبقة الخدمات المساعدة 
القواعد المسلط عليها  للترقية في الوظيفة منع عمل تعين في اطار  .وبالنسبة لحرمان 
للكادر التابع للترقية في الوظيفة وبسبب مخالفة المبدئ المساواه وللمبادئ التناسب والسمو 
الموضع من خالل المبادئ االساسية في القانون الذي يحمل الرقم 657 ومخالف ايضا 
لقانون الرقم 657 حول الخدمات والفائدة العامة في الهدف القانوني. وعند التقييم بشكل 
حيادي عن الشروط الخاصة االخرى المطلوبة من اجل الكادر الموجه االمني والحماية 
والموجه الذي سيتم تعينيه بشكل ترقية في الوظيفة. ولكون قد عمل من قبل في طبقة 
خدمات المساعدة وبمفهوم اخر على الشكل أنه حكم مانع لعدم تعيين هذه الكوادر. أما 
اذا كان التقييم مع الشروط الخاصة االخرى وأثناء امكانية دخول االمتحان في ترقية جميع 
المساعدة  العامل لطبقة الخدمات  الذين بقوا خارج كادر  الكادر  العاملين في  الموظفين 
كــادر طبقة  العاملين في  للموظفين  االمتحان  لدخول  استطاعته  فهم عدم  ايضا  ويمكن 
الخدمات المساعدة ,حينئذ فقط  في هذه الحالة ال يحمل المعنى المسلط للحكم المفتوح 
بالنسبة للغموض المسبب واالختالط في تطبيق شروط التقدم المتحان الترقية في الوظيفة 
,اذا ان نفس العبارة وجدت في القانون بالنسبة لتغير المكانة والترقية في وظيفة موظفي 

المديرية العامة لمؤسسة السكن الجامعي وقروض التعليم العالي.

)YHS( يجب الغاء حكم القانون الذي يحد من ترقية وظائف العاملين في



41

في  يكون متخصص  ان  يجب  الدولة   لموظفي  بالتعينات  المتعلقة  ااالعمال  ان  الوضع,  هذا  ففي 
البنية  الحاجة في  تغطية  بهدف  الــذي سيخدم  للشخص  بالنسبة  بالخدمة  لها عالقة  التي  المواضيع 

المؤسسية ويجب ان يكون هذا التعين بفترة محددة.

بالنسبة للمدعي بما ان االدارة لم تضع الحاجة بشكل واضح وان المدة غامضة في اعمال التعين وان 
يقوم بخدمات في مكانها وباستمرارية في االدارة وكما انه كان يجب االيفاء بشك ينقل فيه الموظف 
حسب الحاجة في الخدمات والنه انشئ مخالفا لشروط الخدمة ولشروط المنفعة العامة وللهدف المنشد 

لذلك فقد لوحظ عدم توفر الشروط القانونية في موضوع الدعوة.

ومن جانب اخر, تبين انه لعدم وجود سبب واضح وقطعي ال يمكن تغير مكان العمل لمدراء الفروع 
النقابية وممثلي النواحي في المحافظات وممثلي النقابة للمحالت وللرئساء في مؤسسات الدولة وذلك 
كما مبين في العقود الجماعية 18/2 وفي نقابات موظفي الدولة 4688  فقد تبين سبب ذلك انه لم 
يمتثل للشروط في ايضاحها بشكل واضح وقطعي اثناء التعين في المديرية العامة للتعلم مدى الحياة 

فلذلك تم التعبير عنه بانه لم يكن هناك واقع يتناسب للحقوق من تلك الناحية فقد اوقفت تنفيذ االعمال 
في الدعوة.

سلطة التعين لدى عميد الجامعة اليمكن استخدامه بدون حدود او على مزاجه

ان عضوا في نقابة اغيتيم–بير–سن لموظفي التربية والتعليم يخدم بطبقة موجه في الجامعة . بموجب 
المادة b-4/13 من القانون 2547 والمتعلق بتعينه في المدرسة المهنية العليا في كلية علوم االجتماع  
قد قرر الغاء الدعوة المفتوحة. ان السلطة المعطاه لعميد الجامعة بالمادة b-4/13 في قانون التعليم 
العالي تحت الرقم 2547 في المحكمة االدارية في صمصون حيث تم تنظيم حول السلطة المحتواة 

على التوظيف المؤقت وبأوقات محدودة حين الحاجة الماسة لعناصر التعليم او الموظفين االخرين.

وبما أنه ال يمكن استخدام مادة النقل. فقد تم توقيف فاعلية العمل حول الدعوة بقناعة عدم مناسبتها 
للحقوق والقانون المذكور في موضوع عمل تأسيس الدعوة الموجه بالنسبة للتوظيف لزمن غير معلوم 
والذي سينتج عنه قطع العالقة مع الكادر بسبب عدم ايضاح المسبب الملموس وغير الملموس الذي 

اقتضى االمر بأن يخدم في تلك الوحدة.

اعطت المحكمة مجاال للشرح انه في حال القبول االستمرارية للسلطة حول تغير اماكن عمل الموظفين 
في قرار المحكمة  لعميد الجامعة فأنه سوف ينقطع االرتباط الفعلي والحقوقي مع الكادر بدون التقيد 
لشروط السلطة واالصول المبينة في قانون التوظيف العام للمتعينين في الكادر حسب االصول. وأنه 

سوف ينتج عنه عمل التعين من دون التقيد لهم وللكادر الذي سيتعين بالتقيد لشروط السلطة.

وأن الخدمات الالزمة المحدودة بمدة ولالهداف المشروحة في االعلى والمذكورة في المادة وأن هذه 
السلطة مجبرة على القبول في عدم التعليق على تغير االماكن الوظيفية بشكل دائم.
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اليجوز تغير مكان عمل ممثل النقابة

الوطنية  التعليم  وزارة  الــى  بطلب  والتعليم  التربية  لموظفي  اغيتيم–بير–سن  نقابة  باسم  تقدمنا  لقد 
الجماعية  العقود  الــدروس االضافية بموجب حكم  اجــور  دفــع  انــه يجب  فيها  بعريضة عامة شرحنا 

للمعلمين والمدير الذي يعمل بشكل فعلي وارسالها الى المديريات التربية الوطنية في المحافظات. 

ففي الرد الرسمي من الــوزارة جاءنا فيه انه ايجابية االستفادة من اجور الــدروس االضافية المتعلقة 
بوظيفة المنوابة الفعلية حسب القانون المتعلق بالمعلمين.

وبفضل تدخل النقابة فقد استطعنا ان نتخطى حرمان المعلمين من عدم اخذهم اجور المناوبة 

من خالل الرفض لطلب الموظف العامل الباحث في كادر برامج تربية الطالب والعضو في نقابة 
اتحاد الوحدة التعليمية من اجل الدراسة للشهادة العليا بموجب المادة 35 من القنون ذو الرقم 2547 
قررت المحكمة على انه في حال عدم وجود برنامج لدراسة الشهادات العليا لكي يتخرج من الجامعة 
التي يدرس فيها المدعي انه من حقه وانه مناسب للقانون ان يتابع في جامعة اخرى الكمال دراسته. 

ان المحكمة االدارية االولى في مدينة قيصري التي ربطة الدعوة المرفوعة من قبل نقابة اغيتيم –بير–
سن لموظفي التربية والتعليم امرت بوقف التنفيذ المتعلق برفض تقديم الطلب بالنسبة للتعين حسب 
المادة 35 من القانون 2547 على ان يتم اتمام الدراسة للتعليم العالي في الدكتوراه للموظف الباحث 

في كادر برنامج التربية للطالب من جامعته الى جامعة اخرى . 

ففي قرار المحكمة وحسب المادة 35 من القانون 2547, من اجل تهيئة عنصر تعليمي في كادر 
الباحثين في الجامعة قررت المحكمة بامكانية تخصيص مكان مؤقت في جامعة اخرى لحين اتمام 

الدكتواره او اختصاص باحث. 

وباالضافة الى انه تم ربطها للشروط في ان يبقى في مكان الخدمة االجباري مع الكادر الجامعي 
التعليم العالي وذلك من  لغاية نهاية الدراسة للحاصلين على الدكتوراه من خالل تعينه للدراسة في 

خالل تكوين مصدر العضاء التعليم في الكادر الوظيفي الباحث   

وبجانب ذلك ,فقد شرح بعبارات ان اعمال موضوع الدعوة بسبب انه يحمل صفات مانعة لحق التعليم 
بالنسبة للمدعي ففي حال تم التطبيق فان تالفيها صعب وستنتج عنها اضرار بشكل واضح. 

قررت المحكمة االداريــة االولى في انقرة ايقاف التنفيذ لوجود مخالفة للقانون في رفض االعتراض 
للتعين الذي لم يفصح عنه بشكل قطعي ولسبب واضح بان ينتقل احد عناصرنا العاملين كممثل في 

الكادر من وحدة عمل الى اخرى.  

وفي قرار المحكمة ان احد اعضاء النقابة الذي يعمل كخبير تعليمي في المديرية العامة للتعلم مدى 
الحياة في وزارة التعليم الوطنية تم توظيفه مؤقتا في مديرية المصدر البشري في وزارة التعليم الوطنية 
من دون التوضيح الى اي وظيفة او لفترة زمنية ما وال يوجد سبب معقول يمكن القبول فيه حقوقيا 
التعين المؤقت تم رصــده في  ,وفهم من ذلك انه اليوجد في تلك الحادثة الشــرط وال مقياس الجل 

السلطات القضائية االدارية.  
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حسب توجيه االمتحان في دروس التعليم قيادة السيارات 
في دورات سائقين الحافالت ذات المحركات. الخاصة. 

وحول عدم اعطاء وظيفة االمتحان مرة اخرى قام عضو من 
نقابة اغيتيم–بير–سن لموظفي التربية والتعليم بفتح دعوة 
مضادة. فقد الغت المحكمة. االحكام بموجب أخذ اساس 

للجزاء مع تنظيم سفلي حول السلطة الغير معنية في القانون 
وأنه مخالف للقانون الموجه لكونه اساسي. وان العمل بعدم 
اعطاء العضو في لنقابة اغيتيم–بير–سن لموظفي التربية 
والتعليم وظيفة في االمتحان التطبيقي للقيادة المنشئة يعد 
مخالف للقانون بموجب المادة 129 في الدستور والقانون الموجه المستند بالعمل. وأنه تم تقديم طلب االلغاء بموجب 

عدم اعطاءه حق الدفاع للمدعي حول موضوع مادة التوجيه.

ان المحكمة االدارية الثامنة في استنبول اعطت سلطة لمثل تأمين عدم اعطاء وظيفة مرة اخرى الشخاص استلموا 
وظائف في امتحان بدون الحاجة الجراء تحقيق او أي تدقيق من لجنة اجراء االمتحان مع المدققين والمراقبين خالل 

مراحل االمتحان.

ان المدعي هو عبارة عن مسؤول االمتحان وانهاء برنامجه مسؤولية االمتحان في مركز قيادة المركبات المجهزة من قبل 
مديرية التعلم مدى الحياة التابعة لوزارة التعليم الوطنية.

اي ان موضوع الدعوة يجب ان يقبل في وصفه جزاء اال انه لم يستند الي عمل او وثيقة او معلومة في أي تقرير 
يمكن أن يقبل حقوقيا بشكل كافي وأن في القانون لدورات السائقين للمركبات الخاصة اليوجد فيه حكم يمكن االستناد 
عليه وأنه تم أخذه اساسا في الجزاء مع العمل المنظم السفلي للسلطة في القانون وأنه تم الوصول لقناعة لعدم وجود 

تناسب للحقوق حول المدعي في التأسيس والفهم بعدم تأسيس المنشئة السباب قد تقبل او أن تكون مقبولة حقوقيا في 
االعمال االدارية.

اعطاء وظيفة االمتحان MTSK بأنه جزاء بدون قانون وبدون سند 

تم قبول المدير لطلبنا حول دفع اجور العمل االضافي للمعلمين المسؤولين 

لقد طلبنا ارسال كتاب الى المديريات التعليمية الوطنية للمحافظات حول وجوب دفع اجرة الدرس االضافي حسب حكم 
العقود الجماعية للمعلمين المسؤولين والمقدم من المدير الذي قام بعمله في الوردية بشكل فعلي بطلب الى وزارة التعليم 
الوطنية وذلك بوصفه عضوا في نقابة اغيتيم –بير –سن لموظفي التربية والتعليم وانه ال يمكن تغيير مكان عمل ممثل 

النقابة وان التعليم العالي ال يمكن تقيد حقوقه. 

ففي الرد الرسمي لطلبنا من قبل الوزارة . انه سيكون التقييم مناسب لالستفادة من اجور الدرس االضافي والمتعلق بوظائف 
العمل االضافي الذي ادى واجبه فعليا حسب القانون المتعلق بالمعلمين المسؤلين . وبفضل التدخل من قبل نقابة اغيتيم 
–بير–سن لموظفي التربية والتعليم اصبحت حياة المعلمين قد اجتازت مرحلة حرمان الحصول على اجرة العمل االضافي.
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ان رؤوساء الفروع في نقابة اغيتيم–بير–سن لموظفي التربية والتعليم ومساعدي الرؤوساء وممثلي النواحي يتابعون في 
برامج التعليمية. فقد اوضح السيد الرئيس العام علي يالجين من خالل خطابه في حفل توزيع الوثائق المنظم في أخر 
السفلية  القاعدة  تستمر وان  تشكيالتنا سوف  التعليمية في  نشاطاتنا  االولــى وأن  للمرحلة  التعليم  اتمام  التعليمية  البرامج 
لتشكيالتنا مع برامجنا التعليمية وما شابهها من ذلك سوف تقوى وأنه كلما قويت القاعدة العلمية وتشكيالتنا الفعلية. سوف 

تزداد قابلية االجراء وقابلية العمل واستخدام العقل المشترك وهذا سوف يزيد كفاءات ونشاطات الفعاليات لدينا.

الدكتور مهمت مــروة اويدين  الثقافية والسيد مساعد  البنية  باقي أوزتــورك المسؤول في تشكيالت  السيد مهمت  وقد قدم 
المسؤول عن النقابات في تركيا والعالم والسيد خضر يلديريم في تاريخ نقابة اغيتيم –بير –سن لموظفي التربية والتعليم 
والسيد حسين رحمي أقيوز المسؤول في طرق الكفاح والمكتسبات والسيد طارقان زنكين االنقابة المؤثرة في الحكومة والسيد 

مصطفى بوصتانجي المسؤول في ادارة الصحافة االجتماعية والفهم.

ان ممثلي مكان عملنا وعناصرنا تتابع البرامج التعليمية
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وتصور  االفــكــار  دنيا  عنوان  وتحت  الثانية  الجلسة  وفــي 
اجدر  الدكتور  السيد  ارصــوي  لمهمت عاكف  الحضارات 
دناه  بعنوان )مهمت عاكف مع  اوكــومــوش عــرض مقالة 
عرض  عزتي  متين  الدكتور  والسيد  والشخصية(  الفكرية 
مقالة بعنوان )البراغماتية الجمالية في شعرمهمت عاكف 
مقالة  مــالزم كراسنيكي عــرض  الدكتور  والسيد  ارصـــوي( 
بعنوان )نظرة العالم في صفحات مهمت عاكف ارصوي( 
والسيد يوسف كابالن عرض مقالة بعنوان )مهمت عاكف 

والفكر الحضاري( 

ــوان مــهــمــت عــاكــف  ــ ــن وفـــــي الــجــلــســة الـــثـــالـــثـــة وتـــحـــت عــ
ارصــوي وجغرافية البلقان  لمهمت عاكف ارصــوي السيد 
الــدكــتــوراســمــاعــيــل بــردحــي عـــرض مــقــالــة بــعــنــوان ) تأثير 
افكار مهمت عاكف ارصوي في تكوين الهوية االلبانية( 
والسيد الدكتور مولود دودي عرض مقالة بعنوان )مهمت 
المساعد  الــدكــتــور  والسيد  والبوشناقيين(  ارصـــوي  عاكف 
رضــوان جانيم عرض مقالة بعنوان )جغرافية الشعر عند 
مهمت عاكف ارصوي( والسيد الدكتور المساعد تورغاي 
الخاصة  واالفكار  الرشاد  )سبيل  بعنوان  مقالة  انارعرض 
بوطنه االم باالتجاهات المنعكسة على الصفحات ( والسيد 

يوسف توران كونايدين عرض مقالة بعنوان 

)جغرافيا البلقان في صفحات مهمت عاكف(.

وفــنــون ومفهوم  عــنــوان شعر  الرابعة وتحت  الجلسة  وفــي 
الــدكــتــور حجابي  الــجــمــال لمهمت عــاكــف ارصـــوي السيد 
كرالن كج عرض مقالة بعنوان )ما بين القديم والحديث في 
اقــاي عرض  الدكتور حسن  شعر مهمت عاكف( والسيد 
مقالة بعنوان )البلبل وحسب حاله( والسيد الدكتور زهدي 
درويشي عرض مقالة بعنوان ) قيم االعمال الشعرية التي 
لمهمت  والمثالية  والتضحيات  االلباني  بالمجتمع  تتعلق 

عاكف(

ــي الــجــلــســة الــخــامــســة وتــحــت عــنــوان الــعــلــوم والــســبــاب  وفـ
الدكتور رمضان  السيد  ارصــوي  لمهمت عاكف  والحداثة 
قبالن عرض مقالة بعنوان ) النوع المنور في الصفحات( 
والسيد الدكتور موسى كراجا عرض مقالة بعنوان )اساليب 
التدريب التربوي لمهمت عاكف ارصوي(  والسيد الدكتور 
زكريا ابراهيم عرض مقالة بعنوان )صفوف مهمت عاكف 
ارصــوي( والسيد مصطفى اوزجاليك عرض مقالة بعنوان 

)شاب او صورة لعاصم(.
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كما اوضح السيد كون دوغدو ان لهذين االسمين اعمال 
مهمت عاكف  ذكـــرى  تحي  تركيا  فــان   , تركيا  فــي  فائقة 
ارصوي في وطنه االم وان اسم عاكف احد االسمين الذي 
يليق كثيرا بنقابة اغيتيم–بير–سن لموظفي التربية والتعليم 

لتركيا.

االدريسي:هو وطني جيد

قال السيد سبتيم االدريسي المساعد لرئيس المجلس االلباني 
ان اكثر االمم التي تعطي القيمة لتركيا من دول البلقان 
هي البانيا وان مثل مهمت عاكف ارصوي ذو الشخصية 

القيمة قد جمعت المجتمعين في هذا اليوم

وقال ان المجتمع االلباني يعرف مهمت عاكف ارصوي 
ولكن ليس بالكفاية فان مهمت عاكف ارصوي على الرغم 
انــه كــان يتصف  برجل علم وحافظا واديــبــا اال انــه كان 

محبا لوطنه. 

الــنــدوة ســوف تساهم فــي تطوير عالقات  قـــوّرا :ان  السيد 
االخوة لكال البلدين 

قال السيد قوّرا ان الهدف من تنظيم هذه الندوة هو من اجل 
تنوير الناس على اعمال وحياة مهمت عاكف ارصوي

 وقال قوّرا ان الصحافة والنشر في البانيا ال تعرف الكثير 
عن ارصوي لذلك تم اقرار تنظيم الندوة وقال ان هذه الندوة 

سوف تطور عالقات االخوة لكال البلدين.

لقد قام كال من السيد هدايت بايراق تار سفير تركيا في 
بالقاء  تيران  مدينة  والــي  فــورب سي  والسيد سعدي  فيران 

خطاب.  

وقد تم افتتاح معرض لمهمت عاكف ارصوي بعد خطابات 
االفتتاح.

لقد عقدت خالل الندوة التي استفرقت يومين خمس جلسات

في الفترة التي استغرقت يومين تم من خاللها عقد خمس 
جلسات عرض فيها على عدة اكاديميين وكتّاب من تركيا 
والــبــانــيــا والــبــوســنــا والــهــرســك اعــمــال وافــكــار وحــيــاة مهمت 

عاكف ارصوي ووذلك من خالل الندوة. 

لمهمت  الحياة والزمان  االولــى وتحت عنوان  الجلسة  في 
المساعد نجم  الدكتور  بالقاء عــرض  قــام  عاكف ارصــوي 
الــديــن تــوريــنــاي )مــهــمــت عــاكــف الــقــيــم الــمــشــتــركــة لتركيا 
والبلقان( والسيد مهمت كوت اوغلو عرض مقالة بعنوان 
متين  والسيد  ارصـــوي(  عاكف  لمهمت  الــفــوالذيــة  )االرادة 
اونال منغوش اوغلو عرض مقالة بعنوان )ان عاكف لوحده 
عبارة عن امة( والسيد نور الدين احمد عرض مقالة بعنوان 

) شخصية مهمت عاكف ارصوي في كوسوفو(
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لعمل  اتحادنا  هو عبارة عن موقف  فــان  المفهوم  وبهذا 
وسنكون  كنا  للنقابة  االولــى  التأسيس  مراحل  ومنذ  نقابي 
حــســاســون فــي كــل وقــت للقيم المتشكلة فــي عــالــم الــروح 

والعرفان.

لن ننسى ابدا الذي يجب ان نتذكره ولن ندع احد ان ينسينا 
فان مثل مهمت عاكف ارصــوي له قيم مهمة في مقايس 
الحياة وان سبب الذكرى في موطنه ان نكون معكم وقد جئنا 
لنذهب الشوق كمثل احد من افراد العائلة وبهذا الشعور من 
االخوة واالقارب وبنفس الثقافة واطفال الحضارة وان الكل 
وبــدون استثناء اكاديميا وفنانا ورجــال فكر وكاتب سوف 

يتحدث عن شاعرنا.

انا لن اتحدث بالتفصيل عن طرق الخروج المقترحة وعن 
وقوع االمة داخل االزمات وعن المفهوم االسالمي والفكر 
اكـــون معه  ان  السبب يجب  لــهــذا  شــعــره  والمثليات وعــن 

مباشرة في ميزات شخصيته الممتازة وحياته. 

فاليوم نحن هنا عملنا اتفاقات تعاون تعليمي نقابي مع 6 
دول من بين 14 دولة صديقة معنا . اننا من اجل ايمننا 
فــي قــوة النقابة فــي ذلــك الــيــوم قلنا اننا ســوف نحيي هذا 

التعاون. 

اريد ان اعبر لكم عن امتناني باننا اجتمعنا مع اصدقائنا 
اتفاقيات مــن جديد  ــراء  بــالدنــا مــن اجــل اجـ النقابيين فــي 
هنا الحياءها وذلك لفترة وجيزة كشهر من الزمن. واعيش 
بسعادة التوصف ايضامن خالل اجتماع نقاباتنا في دول 

اخرى من جديد.

كما اريد ان اوضح لكم من جديد عن اهمية توزيع الكتاب 
الــمــتــرجــم لــاللــبــانــيــة لمهمت عــاكــف ارصــــوي )صــفــحــات( 
للمعلمين في كوسوفو والبانيا و مقدونيا من خالل النقابات 

الشقيقة. 

كون دوغدو :نحب العاكفين كثيرا

من خالل الخطاب الذي اجراه السيد احمد كون دوغدو في 
افتتاح الندوة قال ان تركيا تحب كثيرا اسمي مهمت عاكف 
واحد منهم المؤسس والرئيس العام لنقابة اغيتيم –بير –سن 
لموظفي التربية والتعليم  السيد مهمت عاكف اينان والثاني 

كاتب نص مذكرة التفاهم لمهمت عاكف ارصوي. 

وان احـــدى اهـــم الــمــؤشــرات بـــان جــهــوده لــم تــذهــب هــبــاءا 
الكتاب )صفحات(  الذي لقي اهتمام كبيرا واالكثر طباعة 
الكتاب استحق االهتمام  التركي ان هذا  في عالم االدب 
الــى ما فيه الكفاية حــول تحدثه عن اعــوام االكتئاب في 
التاريخ وان هذا العمل يعتبر ميراث و تشكر السيد الوزير 
نقابة اغيتيم–بير–سن لموظفي التربية والتعليم  النه ترجم 

الكتاب للغة االلبانبة.

السيد يالجين :الجدارة التي مثل عاكف قد التكون نصيبا 
في اي مجتمع

ان مهمت عــاكــف ارصــــوي كـــان يهتم فــي احــيــاء شعور 
االخوة وكان يحاول ازاحة التفرقة ويعيش هذا االضطراب 
واوضح السيد علي يالجين رئيس نقابة اغيتيم –بير –سن 
يساعدنا  فنري  الدنيز  مثل  ان  والتعليم   التربية  لموظفي 
في ايجاد طريقنا ويجب ان نمد ايدينا لبعض وان نتمسك 
فلمهمت عاكف  اخــوة متحمسة وحيوية  اجــل  بيد فمن  يد 
القيادة والشخصية النموذجية فلذلك الجدارة التي  ارصوي 

مثل عاكف قد التكون نصيبا في اي مجتمع 

وقــد ذكــر السيد علي يالجين منبها انــه مثل ارصــوي في 
اصالته وشرفه وشخصيته نهتم به كاكبراتالف نقابة اغيتيم 
–بير–سن لموظفي التربية والتعليم في تركيا والذي وصل 
عدد اعضاءه الى المليون عضوا والكبر نقابة حيث وصل 

عدد اعضاءه الى 400 الف عضوا بقوله: 
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اقيمت ندوة دولية لمهمت عاكف ارصوي في وطن اجداده 
التربية والتعليم   لنقابة اغيتيم –بير –سن لموظفي  برعاية 
ووقف الصار في تيران بتاريخ 11-12 اذار عام 2016  
التعليم الوطني السيد نابي افجي  الندوة وزير  وقد حضر 
والتعليم   التربية  لموظفي  اغيتيم –بير –سن  نقابة  ورئيس 
السيد علي يالجين والرئيس الشرف لنقابة اغيتيم –بير –

سن لموظفي التربية والتعليم  والمسؤول االداري في مجلس 
االمة التركية والعضو في حزب العدالة والتنمية في انقرة 
السيد احمد كون دوغدو ومساعد رئيس المجلس االلباني 
السيد شباتيم ادريس ونواب من مجلس االمة ورئيس وقف 
لــدول  التعليم  نــقــابــات  ــوّرا وممثلي  قـ مــهــدي  السيد  الــصــار 
البلقان وممثل عن المنظمات المدنية واكاديميين وطالب 

وعديد من المدعويين. 

الوزير اوفجي: عاكف هو نموذج من اجل اجيالنا

في افتتاح الندوة تحدث وزير التعليم الوطني السيد نابي 
اوفجي عن ان مهمت عاكف ارصوي هو بالفعل من اجل 
اجيالنا من حيث ميزات التعليمية التي اكتسبها ومن حيث 
الخطوط لذاته ويعد نموذج من اجل اجيالنا وفي التعبير 

عنه في هذه االيام موديل للعب الدو.  

وقد افصح عن امتننانه انه في االستضافة في مرتع االب 
ارصوي وقد تشكر السيد اوفجي السباب الذين لهم عمل 
في هذه الندوة وقال انه من خالل الندوة استطاع ان يكون 
منتصبا على رجليه للناطق عن ارصوي حول الفكرة التي 

التموت. 

ومع ان الزمن قد مر العــوام على موت ارصــوي اال ان 
اعماله مــازالــت تعيش وتــؤثــر واوضـــح ايضا ان ارصــوي 
مؤمنا وان االفكار يدافع عنها بالقيم وانها مازالت تحافظ 
على جغرافية الحضارة وانها باب االمل لكل االنسانية وانه 

يجب الوقوف على هذا الموضوع

ندوة دولية لمهمت عاكف ارصوي في وطن اجداده
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ونحن  القصير  للفيلم  الــثــقــافــيــة  مسابقتنا  عملنا  وقـــد 
فلسفة  عن  دولــي  مؤتمر  قدمت  التي  الوحيدة  النقابة 
متنوعا وكنا  كتابا  اعضائنا 25  التعليم ووزعنا على 
اعددناها  التي  تفقدية والكتب  مع اعضائنا في رحلة 
لمهمت عاكف ارصوي كاتب النشيد الوطني التركي 
نتائج جيدة وخيرة  في موطنه االم ونتمنى ان يحقق 

على حد قوله.

وقال السيد يالجين نهدف لتوسيع في مشاركة الخبرات 
والتعليم من خالل اتفاقيات جديدة ونعطي اهتماما في 
انتاج مشاريع مشتركة من خالل التعاون مع ممثلي 

المنظمات المدنية ونقابات التعليم الدولية.

لقد انجزنا اتفاقات تعاون مع 14 دولــة حضر منهم 
اصدقاء نقابيين من 6 دول صديقة من خالل لقاءات 
الشهر.  قبل حوالي  تركيا  في  تحقق  الــذي  االعضاء 
نحن في ذلك اليوم الننا نؤمن باهمية قوة النقابة قلنا 

اننا سوف نطبق التعاون المنجز    

وقال ايضا نحن نعيش الفرحة مرة اخرى االن بعد ان 
انجزنا هذه االتفاقيات خالل فترة قصيرة تقدر بشهر 

في بلدنا ومع اصدقائنا النقابيين.

كما اريــد ان اعبر لكم مــرة اخــرى عــن اهمية توزيع 
الــذي ترجم  العمل صفحات لمهمت عاكف ارصــوي 
والبانيا  ومقدونيا  كوسوفو  في  المعلمين  الى  لاللبانية 
ارسالها  الــى  وباالضافة  النقابيين  اخوتنا  طريق  عن 

للمكتبات هناك.

وانــنــا ســوف نطبع تــقــاريــر هــذه الــنــدوة الــتــي نظمناها 
بموجب مفهوم االهمية لقيمنا التاريخية والثقافية لنقابتنا 
الــتــي لــم تكن فــي اهــدافــهــا الكسب الــمــادي فــي كتب 
ومن ثم سنرسلها الى المقدونيا والبانيا و كوسوفو بعد 

ترجمتها الى االلبانية.  

وقال السيد علي يالجين ان المشاركين ايضا شاركو 
بالخطاب وقد عبروا عن ارائهم.

نقابة  ادارة  الــحــضــور مجلس  الــمــشــاركــيــن  وقـــد شــكــر 
ايغيتيم –بير –سن لموظفي التربية والتعليم  لتنظيمهم 
نـــدوة مهمت عــاكــف ارصـــوي فــي البانيا وقــد اشـــاروا 
الى انهم ساهموا باعمال نقابية مهمة  خفزتهم على 
اكتساب خبرات وتعاون في  خالل فترة قصيرة وانهم 

كانوا وسيلة لتوطيد الصداقة في هكذا اجتماعات. 
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اجتمع المدير العام لنقابة اغيتيم–بير–سن لموظفي التربية والتعليم السيد علي يالجين مع نقابات التعليم 
الدوليين ومع ممثلين عن الهيئات المدنية واكد على ضرورة العمل المشترك وتبادل الخبرات رغم جميع 

ردات الفعل الناجمة عن حرية االنسان وعلى المستوى العالمي.

يجب فتح ساحات مشتركة وفي هذا اليوم انجزنا اتفاقات  تعاون مشترك والتعليم مع 14 دولة حضر 
منهم 6 دول صديقة.

وقال ايضا نحن نعيش الفرحة مرة اخرى االن بعد ان انجزنا هذه االتفاقيات خالل فترة قصيرة تقدر 
بشهر في بلدنا ومع اصدقائنا النقابيين.

وقد قام السيد علي يالجين مع مجلس ادارة نقابة اغيتيم–بير–سن لموظفي التربية والتعليم بالمشاورات 
مع ممثلي كل من البوسنا والهرسك ومقدونيا وقرقيزيستان و صربيا والبانيا وكوسوفو ومدراء النقابات 

في تيران.

واالكاديميين  التعليمية  الطبقة  وافـــراد  السياسيين  كل  شملت  التي  الــنــدوة  في  يالجين  السيد  عبر  وقــد 
والكتّاب وممثلي عن المجتمع المدني عن اهمية مهمت عاكف ارصوي عالميا وفي بلد االجداد واعطى 

معلومات عن ما تم تحقيقه من قبل نقابة اغيتيم–بير–سن لموظفي التربية والتعليم.

وقــال ان عدد اعضا النقابة بلغ 400 الف عضوا واصبحت االكبر في تركيا واكــد انه يعطي ذات 
االهتمام الى الخدمات النقابية وبجانب ذلك الدفاع عن الحقوق المالية والشخصية لالعضاء وبنفس 

الوقت يمارس جميع الحقوق النقابية والثقافية والفنية واالكاديمية.

االجتماع االستشاري مع مدراء النقابات التعليمية في بلدان البلقان
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بيج توفيتش :االرهاب عدو االنسانية

قام ممثل منطقة نوفي بازار والسنجق وائتالف اتحادات الصربية السيد فكرت بيج توفيتش باستخدام 
عبارات اكد فيها ان االرهاب عدو االنسانية  وانه يلعن االرهاب وانه يدين هذا الهجوم المنفور ويتمنى 

من اهلل الرحمة للذين قضوا على حياتهم والشفاء العاجل للجرحى والمواساة لالمة التركية.

السيد سبريم :ندين العمل الغير انساني

في رسالة ارسلها السيد صانجا سيبريم رئيس نقابة المعلمين الهروات قال فيها انه يشعر بااللم من الهجوم 
االرهابي حيث ذكر فيها المواساة لجميع عائالت الذين ذهبوا ضحية هذا العمل الال انساني والصحاب 
المفقودين والقاربهم ولزمالءهم في العمل. ال يمكننا اال ان نقول تمت الحادثة ومن بعد هذه الحادثة 
الباقي عندنا هو توديع الذين ذهبوا ضحية في الحادثة بشكل مشّرف وان نساعد الجرحى وان نمسح 

دموعهم وان نستعيد قوتنا للمكافحة ضد العنف واالرهاب مهما كان

السيد جاشاراج :االرهاب مشكلة العالم 

قال رئيس نقابة العلوم والثقافة التعليمية الكوسوفي  السيد رحمان جاشاراج انه جاهزا للمكافحة المشتركة 
ضد االرهاب مدينا الهجوم وان مسألة  االرهاب تهم جميع العالم وانه قدم تعازيه لتركيا

السيد عقيل :نحن بجانب تركيا 

قال الرئيس العام لنقابة المعلمين الفلسطينيين في اوروبا السيدة يسرى سعيد عقيل و المنسق للوحدات 
والمجموعة المهنية الفلسطينية في خارج البالد السيد ماهر جاويش انهما بجانب تركيا  

نحن ندين االرهاب العالمي 

وندد ايضا رئيس تركيا لنقابة المعلمين السوريين السيد مصطفى االسعد والرئيس العام لنقابة المعلمين 
الشعبية الجزائرية السيد بوجنه عبد الكريم ومساعد رئيس التنسيق التعليمي الماليزي السيد ساتينا سيد 
صالح و السكريتير الصحفي لنقابة عاملي التعليم الشعبي المغربي السيد خالد السعتة ورئيس ائتالف 
ومدير  الدين صاتوروفيتش  سلف  السيد  والهرسك  للبوسنا  االبتدائي  والتعليم  التعليمي  المستقل  النقابة 
المدرسة االعدادية صالكو عالج كوفيتش السيد فائق موهوفيتش والمسؤول في العالقات الدولية لنقابة 
معلمي بلدية جوبا المركزية في مقدونيا السيد اوزجان سليمانوويسكي  والمسؤول في العالقات الدولية 

لنقابة معلمي بلدية جوبا المركزية في مقدونيا السيد محرم شاكيروفيسكي على انه ارهاب عالمي. 

ونحن كنقابة اغيتيم–بير–سن لموظفي التربية والتعليم  نشكر جميع ممثلي المؤسسات في المؤسسات 
الغير حكومية المدنية الدولية وكل من كان بجانب االمة التركية من خالل رسائل التنديد ضد اعمال 
االرهاب واالرهابيين ونلعن كل من كان يدعم االرهاب واالشخاص الذين لم يكتسبون االنسانية من خالل 
هذا الهجوم ونتمنى مرة اخرى من اهلل الرحمة للمواطنين الذين فقدوا حياتهم والقاربهم وعائالتهم ولجميع 

االمة الصبر والمواساة وكما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى. 
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ان نقابة التعليم الدولي وممثلي المنظمات االجتماعية المدنية تندد االعتداء 
االرهابي الذي اودى بحياة 37 مواطنا والذي حدث في انقرة بتاريخ 13 اذار 

حيث قدموا مواساتهم.

والتعليم   التربية  لموظفي  اغيتيم–بير–سن  لنقابة  العام  الرئيس  السيد  واعــرب 
الــمــدراء في االتحاد حيث اوصــى بان  عن ســروره للتعامل الحّساس لعالقة 

نكون موحدين ضد االرهاب 

وهذه بعض الرسائل من اتحادات التعليم الدولي حول االعتداء االرهابي:

بايراموفيتش:نحن بجانب اخوتنا

كشعب  نحن  المستقلة  والــهــرســك  البوسنة  نقابات  ائــتــالف  رئيس  السيد  قــال 
البوسنا والهرسك نعرف جيدا كيف يكون احساس االلم الذي يعيشه االنسان 
المعصوم من هكذا اعتداءات عالمية  ونذّكر ايضا اننا نعرف كيف ان االلم 
الشقيقة  ندين االعــتــداء على تركيا  انقرة ال يمكن وصفه واننا  الــذي عاشته 
ونتمنى من اهلل الرحمة للقتلة والشفاء العاجل للجرحى ونقول نحن كاتالف 

النقابات اننا بجانب الذين فقدوا احبتهم.

السيد صاليك :ان في هذا الهجوم تم استهداف كل االنسانية

في رسالة برقية من الرئيس العام التالف الوطني للعاملين الموريتانيين السيد 
محمد احمد صاليك, انــه يشعر بااللم من الهجوم االرهــابــي وانــه يدين هذا 

الهجوم الخائن وانه تم استهداف جميع االنسانية وانه عمل غير انساني.

السيد عريفي :تم استهداف القيم االساسية

قال رئيس وحدة االتحادات المستقلة لكوسوفو السيد عريفي انه اجرام لعمل 
ضــد االنسانية مــن خــالل الــهــجــوم الـــذي حــدث فــي انــقــرة. وان هــذا الهجوم 
استهدف الديمقراطية والحريات ونحن ككوسوفو ندين هذا الهجوم ونبلغ باننا 

بجانب تركيا الشقيقة. 

السيد كاب تللي :نحن الذين سنربح ليس االرهاب

انه  تللي  السيد كاب  البانيا  المستقلة في  التعليمية  االتحاد  قال رئيس وحــدة 
يلعن جميع انواع االرهاب وانه بجانب تركيا في كفاحها ضد االرهاب, ونبه 
السيد كاب تللي ان حياة االنسان مقدسة واننا متأكدين بالفوز ضد من يساعد 

االرهاب واالرهابيين من خالل ان نكون اقوياء في الكفاح ضد االرهاب 

تنديد لالرهاب من اتحادات التعليم الدولية
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مجلس دوائر الدعوات االدارية لمجلس الشورى,  تم نشرالحكم في الجريدة الرسمية تحت الرقم 
29090 وبتاريخ 2014/08/16 حول تغير اماكن العمل لموظفي الحكومة في القانون المتعلق 
بالمادة االولى والتي هي في المادة 11 والفقرة 3 بان الموظف ال يمكن تعينه من جديد الى 
المكان الذي انفصل عنه اال من خالل تبين استثناءات في القانون الخاص للدائرة حول تعينه 
الى مناطق او الى ساحات الخدمات االخرى, حيث اقامت نقابة اغيتيم –بير –سن لموظفي 
التربية والتعليم  بدعوة مضادة من اجل الغاء الحكم  وقد تم ايقاف الحكم لعدم وجود تناسب 
للحقوق من حيث وجوب الخدمة والفائدة العامة في نتيجة الحكم حول منع الموظف مدى العمر     

وفي قرار توقيف الحكم صدرت تلك العبارات:

المادة التي ذكرت بالتغير في موضوع الدعوة , يمكن تعين الموظف على شكل تغير مكان 
العمل  اتمام مــدة  بــدون  المكان  التعين وذلــك بتغير  انتظار موعد  بــدون  العمل بموجب خدمة 
االجبارية في ساحات الخدمة او في مناطق خدمة الموظف الذي ال يوجد مانع في بقاءه في 

ذلك المكان من خالل بحث قد جرى بحقه مسالة حقوقية او ادارية 

بنفس  الناقصة  خدمته  اتمام  يجب  الخدمة  باقتضاء  عمله  مكان  تغير  تم  الــذي  الموظف  ان 
المنطقة ولكن بخدمة اخرى 

يمكن ان يعين الموظف لمناطق خدمية اخرى في حال لم يكن الحاجة له في المنطقة التي 
يخدم فيها  

في هذه الحالة الموظف الذي تعين بهذا الشكل يجب ان يتم عمله في وقت اخر من المنطقة 
التي انفصل عنها , وبالنسبة للموظفين الذين تم تعيينهم بسبب الحاجة لهم في اماكن اخرى 
تم تنظيم القانون على ان الموظف اليمكن تعينه من جديد في ساحات الخدمة اال باستثناءات 

تبينها القوانين الخاصة في المؤسسة الحكومية.

الى مكان عمله  تاريخ الحق  الموظف من جديد في  التغير, عندما كان باالمكان تعين  قبل 
السابق في اطار المادة 11 من القانون انه قد تم اغالق طريق التعين بالنسبة لمكان العمل 

القديم خالل المدة في خدمته  

لمدة معقولة ومحددة  السابق  المكان  تعينه في  الخدمة ولعدم  القبول القتضاء  حتى ولو كان 
التنظيم وفي حال عدم  الدعوة في  الخدمة ولكون  الــذي تغير مكان عمله بمقتضى  للموظف 
االستطاعة للتعين مرة اخرى مدى حياته الوظيفية فهي مخالفة لمبدئ المقياس وستخلق نتائج 

تتعدى اقتضاء الخدمة.

لهذا السبب فان هذه الدعوة ال يوجد فيها تناسب للقانون بالنسبة الحتياجات الخدمة او للفائدة 
العامة حيث ان الدعوة في موضعها ال يوجد مستند قانوني وانها ستصدر عنها ممنوعات مدى 

الحيات عند الموظف.

المحكمة: يمكن للموظف العودة الى مكان عمله القديم الذي تم 
تغيره بموجب الخدمات 

المكتسبات القانونية
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شــاركــت الــســيــدة حبيبة اوجـــال رئــيــس لجنة 
النساء في نقابة اغيتيم –بير –سن لموظفي 
التربية والتعليم في االجتماع المنظم من قبل 

االمم المتحدة في نيويورك.

المجريات  فــي  الرئيس  الموضوع  أنــه  قالت 
هي المرأة واالقتصاد والتوظيف والتعليم.

وأن توظيف المرأة قد بحث موضوع اضهاد 
المرأة والنساء المقدامات والمساواة بين المرأة 
والــرجــل فــي المجتمع وأن الــقــاعــدة فــي فقر 
وأن  السريع  واالستهالك  العولمة  هو  المرأة 

المرأة واالطفال هم االكثر تضررا في ذلك. فمن اجل التخلص من ذلك قالت 
انه  يجب النظر من جديد حول الفهم الحكومي االجتماعي للوظيفة االصلية 

التي تقع على عاتق الدولة.

في  الالجئين  لمشكلة  وأسماعنا  أبصارنا  نفض  ان  يجب  انــه  اوجــال  وقالت 
بأنسانية اكثر من حيث  التعامل  انه يجب ان يكون  الــدول االوربية ونبهت 
فتح االبواب امام الالجئين وأن العالم تركوا تركيا الوحيدة في العالم بأستضافة 
الملتجئين. وكأن هذه المشكلة هي مشكلة تركية وقد اعربت عن اسفها حول 
عدم اظهار نفسها اال مجرد انها تندد وتوصي من قبل االمم المتحدة حول 

موضوع السالم وأضاعة الحلول.

واالقتصاد مع  والتعليم  والالجئين  االرهـــاب  احــداث  تقييم  تم  اجتماعها  وفــي 
االعمال  ونساء  بلوجير  نانسي  السيدة  نيويورك  لمدينة  التجارة  غرفة  رئيسة 

تركيا.

القت السيدة جبيبة اوجال في اجتماع للجنة مركز المرأة 
خطابا في نيويورك
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كتب تحت عنوان موم اشيغيندا صون محني 
ــانـــالر  ــــوال دوشـ وفــــي يــوريــغــيــمــدا رســيــمــالر ويـ

واوشويان حياتالر.

ومن االعمال التي دخلت درجة التفوق على 
بعنوان  اخــر  كــتــاب  نشرنا  فقد  تركيا  مستوى 
توزيعها  تــم  الــكــتــب  ــذه  وهـ كالبيغين رويــاســي 
المعلمين  من  االف  عشرات  على  باالفضلية 
الذين تم تعينهم من جديد في كل انحاء الوطن.    

عنوان  تحت  مسابقة  نظمنا  اننا  بقوله  وتــابــع 
اونوتاماديغيم اوغراتمانيم في عام 2015 من 
اجل التعرف على المعلمين الذين يؤثرون على 
للذين يدرسون  التعليم  توجيه شبابنا في مهنة 

في فروع لتهيئة المعلمين في الجامعات  

نابي  السيد  التربية  وزيــر  سلم  الخطاب  وبعد 
أوجي الجائزة للفائز االولى دريا اودامش وذلك 
بفوزها بالعمل )هايرلي بايرام الر( في مسابقة 

الذكرى ل )ادنوتاما ونعيم اوغريتمانيم( 

وقد سلم الرئيس العام لنقابة اغيتيم–بير–سن 
في  الــثــانــيــة  لــلــفــائــزة  والتعليم  الــتــربــيــة  لموظفي 

اليندا  ديفير  بعملها.  جوشكون(  )رقــيــة  تركيا 
الثالث  للفائز  الجائزة  وسلم  اولصايدم ظ  بان 
على تركيا الرئيس العام ل )ESAM( السيد 
رجــائــي كــوتــان. )كــوظــانــن يـــارم بــراكــتــيــن كال 
باغيم بان(. وقد تسلمت الجائزة المسماه جنة 
انقرة  فــي  الجامعة  هيئة  فــي  كــوزوجــو عضو 
للشباب فــي نــقــابــة الــمــوظــفــيــن الــســيــدة )ســـودة 
كسكين( اما العمل المسمى ماوي دوشالر تبه 
الرئيس  قبل  مــن  امــانــات  أمينة  استلمته  ســي 
الــعــام الــســابــق لــنــقــابــة الــمــوظــفــيــن الــســيــد فاتح 
اوغــورلــو. اما العمل المسمى يانك حسن فقد 
من  الــهــان  سما  كــول  السيدة  جائزته  استلمت 
الكتاب االتــراك حجابي كرالنكج  اتحاد  رئيس 
أما العمل المسمى سمايا اوظانان ال الر تم 
تسليم الجائزة الخاصة لهيئة التحكيم المستحقة 
من قبل الرئيس العام السابق لنقابة الموظفين 
سوعادا  ســودة  السيدة  للمتسابقة  اكسو  احمد 

كور السين.

وفي نهاية الحفل قام السيد الرئيس العام علي 
يالجين بأهداء السيد الوزير نابي اوجي الطبعة 

الخاصة العمال مهمت عاكف اينان.
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تم حفل لتقديم جوائز مسابقة الذكرى لبرنامج الحفل
 و)اونوتاماديغيم اورتمانيم( لمهمت عاكف اينان  

لقد تم في انقرة حفل لتقديم جوائزمسابقة الذكرى لبرنامج 
اينان  عاكف  لمهمت  اورتمانيم(  و)اونوتاماديغيم  الحفل 
اغيتيم–بير– لنقابة  المؤسس  العام  الرئيس  الحياء ذكرى 

سن لموظفي التربية والتعليم حضره وزير التربية الوطنية 
السيد نابي اوجي. 

لقد تنصب السيد عاكف اينان لقيادة تأسيس نقابة اغيتيم–
بير–سن لموظفي التربية والتعليم بتاريخ 14 شباط 1992 
والممزوجة  المفكرالترويجي  االنــســان  صــفــات  حمل  وقــد 
الحكومي  الــمــوظــف  و  المحلي  المفكر  المسلم  بــصــفــات 
والــمــعــلــم بــاالضــافــة الـــى انـــه كـــان شــاعــرا وكــاتــبــا ومعلما 
واتحاديا ومفكرا وناشرا وخطيبا وفنانا ومروّجا حيث جاء 
ذلك في خطاب لرئيس نقابة اغيتيم –بير –سن لموظفي 

التربية والتعليم السيد علي يالجين.  

انــه شغل منصب   وقــد تحدث السيد يالجين في خطابه 
رئيس عام لكال المؤسستين منذ انشائه نقابة الموظفين في 

9 حزيران عام 1995 حتى وفاته. 

ان مهمت عاكف ايــنــان ناهيك عــن انــه كــان خــادم فكر 
اغيتيم –بير  نقابة  فــان  المؤسس  القائد  كــان  و  الحضارة 
تركيا  في  نقابة  اكبر  يعد  والتعليم  التربية  لموظفي  –ســن 
باالضافة الى نقابة الموظفين فهو من اكبر النقابات في 

تركيا. 

لقد كان مهمت عاكف اينان من اكبر المدافعين عن الجهد 
والعمل وعن حقوق االنسان وعن الديمقراطية في تركيا من 

خالل هذان العمالن العمالقان.

في  المظلومين  االكبرعند  الملجأ  يعد  كــان  ذلــك  وبجانب 
العالم. 

وتابع بقوله انــه بــدل من ان أكــون وزيــر للتربية الوطنية 
فاني افضل ان اكــون رئيس لالتحاد حسب قــول مهمت 
عاكف اينان الذي فتح طريقا ملئت باالعمال للذين ساروا 
على هذا الدرب الى ان وصل عدد اعضاء نقابة اغيتيم 
الف  ل400  الــيــوم  والتعليم  التربية  لموظفي  –بــيــر–ســن 
عضوا وانضمام نحو المليون عضوا في جسم عائلة نقابة 

الموظفين. 

لقد جمعنا قصصا للمعلمين الذين هم وسيلة ّللمعان النجم 
البشري

التعليم  مــهــنــة  فـــي  الـــذكـــرى  الــتــشــجــيــع بتسجيل  اجـــل  مـــن 
والتقائها بكل النقاط الحساسة لفنون التعليم عند المعلمين 
الشباب فان نقابة اغيتيم–بير–سن لموظفي التربية والتعليم 
وبتوضيح من السيد علي يالجين انه تم تنظيم مسابقات 
لذكرى مهمت عاكف اينان في عام 2008,2007,2006 
2009 في 81 محافظة وقد تم نشراالعمال االولــى في 
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كورتولموش, اما الفائز الثاني في الفيلم )حياة بو( فكانت 
للسيدة اليف يوكسال التي استلمت جائزتها من رئيس نقابة 
اغيتيم–بير–سن لموظفي التربية والتعليم السيد علي يالجين 
,امــا في المرتبة الثالثة فقد فــاز السيد مــرت اونــار والسيد 
جائزتهما  استلما  الـــذان  )بــرشــمــبــا(  بفليم  كــونــدوز  سجكين 
التربية  لنقابة اغيتيم–بير–سن لموظفي  من رئيس الشرف 
والتعليم والعضو في مجلس االمة من حزب العدالة والتنمية 
في انقرة السيد احمد كون دوغدو,اما الجائزة الخاصة للجنة 
التحكيم فقد فازت بها عيشة نور طوبال بفليم عنوانه)ترطلين 
المخرج درويـــش ظائم  مــن  استلمت جائزتها  والــتــي  يــولــو( 
,والفليم )ليسان( فاز به المتسابق نور اهلل اوز دامير بجائزة  
الذكر الذي استلم جائزته من المنسق الرئيسي لمنطقة اسيا 
والمحيط الهادي في التعليم الدولي الماليزي السيد شاشي 
باال سينغ, والفيلم )طوبراك( فاز به المتسابق مهمت طوب 
 Hak-İŞ الــعــام ل الــذي استلم جائزته مــن الرئيس  بــاش 

السيد محمود ارصالن.

وفي نهاية الحفل قدم المساعد لرئيس الوزراء السيد نعمان 
كورتولموش الى كل من رئيس لجنة التحكيم السيد درويش 
علوي  وللسيد  فيصل صويصال  السيد  ولــالعــضــاء  ظــائــم 
االجــا قبطان وللسيد انــور كــول شــان وللسيد عمر سامي 

سويملي لكل واحد منهم جوائز من ميدليات ترضية.  

 اقيم حفل توزيع جوائز لمسابقة الفيلم القصير الذي يحمل 
التربية  لموظفي  اغيتيم–بي–سن  لنقابة  )التنظيم(  عنوان 
والتعليم  بحضور مساعد رئيس الوزراء نعمان كورتولموش 
و رئيس الشرف لالتحاد وعضو انقرة في مجلس االمة من 
حزب العدالة والتنمية السيد احمد كون دوغدو والرئيس العام 
ل Hak-İŞ السيد محمود ارصالن وممثلين عن النقابات 
التعليمية الدولية ومدراء عن فروع لنقابة اغيتيم–بير–سن 
لموظفي التربية والتعليم وممثلي عن النواحي في المحافظة 

و مساهمة عدد كبير من المدعوين.  

وبعد القاء الكلمة تم توزيع الجوائز على المتفوقين ,وكان 
االول في المسابقة التي انضم اليها اكثر من مئة متسابق, 
كونالي  موطلو  المتسابق  للرابح   والميدلية  الجائزة  وســّلــم 
في الفيلم بعنوان )اون( مساعد رئيس الوزراء السيد نعمان 

تم توزيع جوائز لمسابقات الفيلم القصير على 
المتفوقين بدرجات عليا



24

 ve Sen-Bir-Egitim لقد اوضح السيد علي يالجين الرئيس العام لنقابة اغيتيم –بير– سن لموظفي التربية والتعليم
Memur-Sen نتائج ابحاث متعلقة بالمالبس في مؤتمر صحفي تم تنظيمه متحدثا عن الموضوع المتعلق باالبحاث 
,فقال ان هذه االبحاث تم اجراءها بالمقابلة وجها لوجه في 31 محافظة مع 3.012  معلما 1563 ولي امر الطالب 

1480 طالب من الصف الثامن وما فوق ,حيث كان مجموع عددهم 6.055 شخص. 

62,4% نسبة المعلمين الذين يريدون الحرية في ارتداء مالبس حرة 

كما اوضح السيد يالجين ان االبحاث جرت من اجل معرفة االراء حول القانون المتعلق بموضوع ارتداء المالبس من قبل 
المدراء والمعلمين والطالب وقد ركز على ان نسبة 62.4 من المعلمين في تركيا طلبوا الحرية في ارتداء المالبس الحرة 
وان تطبيق ارتداء المالبس الحرة قد لقى قبول بشكل اكبر من قبل الشباب و امور الطلبة المثقفين ومن قبل المعلمين 
الشباب ايضا . فمن المعلمين الذين اعمارهم تحت ال 25 عام كانت نتأئج القبول لديهم في ارتداء المالبس الحرة %66.3 
والمعلمين الذين تترواح اعمارهم بين 26-44 كانت 64.6%. واذا ما اخذنا بعين االعتبار نسبة الذين اليوجد لديهم رأي 
في هذا الموضوع فان نسبة المعلمين تصل اى 57.3 واوليا االمور تصل الى 54.1 ,وفي حال تم الغاء حرية ارتداء 

المالبس المفروضة والمطبقة على المعلمين قال انهم لن يستخدمونها بشكل يسيئ للمعلمين. 

اوضح المعلمون ان النسبة 54.7% من المعلمين ترى ان فرض ارتداء المالبس سوف تقّيد الحرية 

كما ذكر السيد يالجين ان نسبة 54.7 من المعلمين و35.6% من اولياء االمور و 47% من الطالب يجدون من تطبيق 
فرض المالبس انه مقّيد للحرية ,وبسؤاله عن )هل هذا انتهاك للحقوق( وجد ان نسب االجوبة كانت متشابه.  

وذكر السيد يالجين ايضا ان 30.6% من المعلمين سوف يجلب االعتماد على النفس وان 22.9% سوف يجعل الطالب 
ذو تركيز على دروسه وان 20.9% سيجعلهم متحّفزين و ان 11.4% سوف يرفع درجة النجاح في درسه , باالضافة 
الى ان 34.8 من المعلمين ذكروا ان تطبيق فرض المالبس في القانون القائم ال يحقق امكانية اللباس المناسب للظروف 

الموسمية واالحوال الجوية. 

وقد اوضح السيد يالجين ان 26.1% من المعلمين و17.6% من الطالب و16% من اولياء االمور يجدون في الغاء 
التطبيق في المالبس المفروضة على المعلمين التأثير االيجابي في نجاح الطالب وتابع في قوله ان 23.5 من الطالب 
اذا ما لبس الطالب المالبس الحرة فان التواصل مع المعلم سوف يزداد بشكل اكب. وان نتائج تلك االبحاث هي ليست 
فقط من قبل اعضائنا وانما لقت القبول ايضا من المجتمع وانهم يريدون وينتظرون من المسؤولين التقدم باسرع الخطوات 

في موضوع تغير قانون المالبس الذي تحول الى مطلب مجتمعي.    

المعلمون يريدون الحرية في المالبس ,والطالب واولياء 
االمور يدعمونهم
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إعالن نتائج بحث “ترهيب المعلمين والتجارب التي يملكونها”

أغيتيم-بير-سن  نقابة  رئيس  نائب  سلفي  لطيف  السيد  أوضــح 
والوثيقة  القوية  العالقات  أن منظومة  والتعليم   التربية  لموظفي 
أكثر  إلــى واحــد من  للتحول  أكبر  تتيح فرصة  العمل  في حياة 
أشكال العنف انتشارًا وهو ما يعرف بـ “mobbing”، وقال: “من 
الصعوبة بمكان معارضة العنف وخفضه إلى أدنى المستويات، 
اإلنسانية.  على  بــالء  تعتبربمثابة  ما  مشكلة  سئمنا  أننا  لمجرد 
والوضع أصعب في المجتمعات التي طبقت الترهيب في ماضيها 
السياسي على أنه نوع من أنواع العنف االجتماعي والسياسي، 
القريب  الماضي  الدولة في تركيا حتى  كمجتمعنا. وقيام أجهزة 
بتحويل الترهيب إلى ما يشبه البرنامج الرسمي عبر اللجوء إلى 
تقييد الحريات العقائدية والفكرية، أدى إلى انتشار هذه المشكلة 

على الصعيدين االجتماعي والسياسي”.  

وقام لطيف سيلفي بعقد مؤتمر صحفي لإلعالن عن نتائج البحث 
الموظفين  نقابة  فــي  االستراتيجية  األبــحــاث  مــركــز  أجـــراه  الـــذي 
Memur-Sen، تحت عنوان “ترهيب المعلمين والتجارب التي 

يملكونها”. 

والخطوط العريضة للبحث الذي تم إجراؤه بضيغة االستبيان عبر 
عقد لقاءات مباشرة مع 2039 معلمًا ومعلمة يمارسون التدريس 
في مدراس التعليم األساسي والتعليم المتوسط في 12 والية، هي 

كما يلي:  

أنهم تعرضوا  المشاركين في االستبيان  المعلمين  أعرب نصف 
للترهيب طيلة حياتهم المهنية.

المشاركين في االستبيان  المعلمين  أعرب حوالي نصف أعــداد 
الترهيب في  إلى  أنهم تعرضوا بشكل من األشكال   )%45,7(
فترة ما خالل حياتهم المهنية. وتعني هذه النتيجة انتشار الترهيب 
المعلمين  أوســـاط  فــي  النفسي،  بالتعذيب  أيــضــًا  يــوصــف  الـــذي 
المتوسط. وعند  والتعليم  األساسي  التعليم  مــدارس  في  العاملين 
تقييم نتائج البحث وفقًا لمقياس كّم التعرض للترهيب )مرة واحدة 
في األسبوع على األقل(، ومقياس مدة الترهيب )6 أشهر على 
سنرى  للترهيب،  األساسيين  المحددين  يعتبران  اللذين  األقـــل(، 
نتائج  وتظهر  كــبــيــرة.  بنسبة  الترهيب  مــن  تــأثــروا  المعلمين  أن 
البحث أن ترهيب المعلمين والتجارب التي يملكونها تختلف وفقًا 
للمتغيرات المتعلقة بالوالية ونوع المدرسة ومستوى التعليم ومدة 
الحؤول  إلى  الرامية  السياسات  تنويع  يتوجب  وبالتالي،  العمل. 
بعين  المذكورة  المتغيرات  بأخذ  للترهيب  المعلمين  تعرض  دون 

االعتبار.  

مــدد عمل  بين  عــالقــة عكسية  وجـــود  البحث  نتائج  تظهر  كما 
ــًا لــذلــك، فـــإن عالمة  المعلمين وتــجــارب الــتــرهــيــب لــديــهــم. ووفــق

تــجــاوزت مــدة عملهم  الذين  المعلمين  لــدى  بالترهيب  اإلحــســاس 
21 عامًا فأكثر، تعتبر منخفضة إذا ما قارناها مع من بلغت 
مدة عملهم 20 عامًا فأقل )126,03(، بينما العالمة المتعلقة 
بتجارب الترهيب لديهم تعتبر أعلى )102,28(. كما أن عالمة 
مــدة عملهم 5  بلغت  الذين  المعلمين  لــدى  بالترهيب  اإلحــســاس 
أعوام فأقل، تعتبر أعلى إذا ما قارناها مع من بلغت مدة عملهم 
بتجارب  المتعلقة  العالمة  بينما   ،)164,18( فأكثر  أعـــوام   6
الترهيب لديهم تعتبر أقل )88,95(. أي أن العالقة بين العمر 
ومدة العمل من جهة ومستوى اإلحساس بالترهيب والتجارب من 
جهة أخرى، تكتسب أهمية كبيرة على صعيد مكافحة الترهيب.  

وأعرب واحد من أربع معلمين ممن تعرضوا للترهيب أن الترهيب 
من  واحـــد  اعـــرب  بينما  المهنية،  حياته  على  سلبي  بشكل  أثــر 
خمس معلمين أنه شعر بالضغط النفسي لدى تعرضه للترهيب. 
يتهدد  الـــذي  الــخــطــر  الــنــتــائــج بمثابة مــؤشــر عــلــى  وتعتبر هـــذه 
المؤسسة التعليمية التي ال يمكن التخلي عنها لضمان ديمومة 
العمل تنخفض  إلــى  الذهاب  الرغبة في  المجتمع وتــطــوره. ألن 
لدى المعلمين نتيجة تعرضهم للترهيب، وتزداد لديهم الرغبة في 
ضافة إلى  ترك العمل، وتنخفض نسبة النجاح في الــدروس. واإ
ذلك يصبح االنخفاض في جودة التعليم أمرًا ال مفر منه نتيجة 
دخولهم إلى قاعة التدريس وهم يعانون من الضغوطات النفسية.   

والنتائج التي تم التوصل إليها حول األعماال التي يجب القيام 
بها لمكافحة الترهيب، ملفتة للنظر.  ففي الوقت الذي تنخفض 
فيه كثيرًا نسبة الذين يستخدمون آليات الشكوى الرسمية، تزداد 
الذذين يحاولون تقبل الترهيب أو االنسحاب أو التخلص  نسبة 
من الترهيب بوسائل غير رسمية )59% تقريبًا(. ويظهر البحث 
عدم اتخاذ المعلمين بشكل عام أية مبادرة للحد من الترهيب الذي 
يتعرضون له، ظنًا منهم بأن هذه المبادرات لن تكون مجدية ولن 
بــوجــود أشخاص  تغير مــن األمــر شيئًا. كما أن علم الشخص 
آخرين معرضين لنفس الشيء أيضًا، يزيد من نسبة تقبله وتحمله 

لهذا الوضع. 
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قال السيد لطيف سلفي نائب رئيس نقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي التربية والتعليم  
أن مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الشباب في إرساء السلم العالمي. وقدم السيد 
سلفي عرضًا في الجلسة الخاصة التي عقدت تحت شعار “دور الشباب في إرساء 
التي نظمها فرع الشباب في  للشباب”  العالمي  العالمي” في إطار “القمة  السلم 
نقابة الموظفين Memur-Sen والمدنيون المتحدون، قال فيها: “تقع مسؤوليات 
كبيرة على عاتق شبابنا في إرساء السلم العالمي. ألن شبابنا يشعرون بالقضايا 
شعورًا بالغًا. فالكل يتحدث عن العدالة والسالم، إال أن األلم والمأساة والظلم يعم 
كافة بقاع األرض. وهذا يعني وجود مشكلة ما. ولذلك، يتوجب على شبابنا أن 
يتحركوا سوية، وأن يكافحوا من أجل نشر العدالة والسالم عبر المشاريع الدولية. 

ونحن مقتنعون وواثقون بالشباب”.  

كما ألقى كل من السيد عاكف تشاغاتاي كيليتش وزير الشباب والرياضة والسيد 
نقابة  فــي  الشباب  فــرع  رئيس  بايهان  أيــوب  والسيد  التنمية  وزيــر  يلماز  جــودت 

الموظفين Memur-Sen، كلمات في هذه الفعالية. 

سيلفي: تقع مسؤوليات كبيرة على عاتق الشباب في إرساء السلم العالمي
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زيارة مخيم الالجئين في ماردين

حملة المساعدات المقدمة للمتضررين من اإلرهاب والالجئين السوريين  

طلقت كل من نقابة الموظفين Memur-Sen واتحاد نقابات
والحريات  اإلنسان  وحقوق  اإلنسانية  اإلغاثة  وهيئة   Hak-İş
iHH ومنظمة الهالل األحمر التركي حملة مساعدات إغاثية 
للمتضررين من اإلرهاب والالجئين السوريين. وتم إطالق الحملة 
بتبرع كل من نقابة الموظفين Memur-Sen واتحاد نقابات 

Hak-İş بمبلغ نقدي قدره 100 ألف ليرة تركية.   

السيد علي  قال  الصحفي  المؤتمر  في  ألقاها  التي  الكلمة  وفي 
والتعليم   التربية  لموظفي  أغيتيم-بير-سن  نقابة  رئيس  يالتشين 
هذه  حملتنا  عبر  “سنمد   :Memur-Sen الموظفين  ونقابة 
المتضررين من اإلرهــاب  العون والمساعدة ألشقائنا األكــراد  يد 

ولالجئين السوريين على حد سواء”. 

تلقيها  التي  المسؤولية  إلــى  إضــافــة  أنــه  يالتشين  السيد  وأوضـــح 
على عاتقنا كوننا حركة أفاضل العصر، فإننا نحرص على أن 
نكون حركة رحمة لإلنسانية جمعاء، وصوتًا للضمير المجتمعي، 

ــرى الــســيــد عــلــي يــالــتــشــيــن رئـــيـــس نــقــابــة أغــيــتــيــم-بــيــر-ســن  ــ أجـ
 Memur-Sen الموظفين  ونقابة  والتعليم   التربية  لموظفي 
زيارة لمخيمات الالجئين السوريين والعراقيين الواقعة في منطقة 

ميديات التابعة لوالية ماردين.  

ونظم السيد يالتشين مؤتمرًا صحفيًا في المخيم قال فيها: “يشهد 
نــمــاذج األخـــوة والتضامن والتكافل. ففي  أهــم  أحــد  المخيم  هــذا 
تلو اآلخـــر، قامت تركيا  القناع  الــغــرب  فيه  الــذي يغير  الــوقــت 
فيه  الذي شارك  الوقت  المظلومين والمقهورين. وفي  باحتضان 

الغرب بالظلم، لم تتخلى تركيا عن أشقائها”.  

وشدد السيد يالتشين على ضرورة الحفاظ على األمانة، وأضاف: 
طاقاتنا “أشقاؤنا أمانة في أعناقنا.  ومسؤولية الحفاظ على هذه األمانة  تفوق  جــهــودًا  نبذل  أن  وعلينا  جميعًا.  عاتقنا  على  تقع 

لتضميد جراح هؤالء األخــوة. وكما فعلنا في السابق، سنواصل 
أنفسنا  نعتبر  ألننا  المسؤولية.  تحمل  أيضًا  فصاعدًا  اآلن  من 

حركة عمل وحركة رحمة على حد سواء”.   

توزيع األدوات القرطاسية على الطالب 

كوجاتابه  مدرسة  بــزيــارة  له  المرافق  والــوفــد  يالتشين  السيد  وقــام 
االبتدائية في ميديات والتي يدرس فيها الطالب السوريون، والتقى 

مع المدرسين، ووزع األدوات القرطاسية على الطالب.  

أجمع  العالم  نعتبر  وبذلك  لشعبنا،  الوجدانية  للمشاعر  وممثاًل 
لكافة  الــعــون  يــد  مــد  ولمفاهيم  الرحيمة،  المواقف  التــخــاذ  مكانًا 
المتضررين، وأضاف: “لم ننظر إلى لغة المظلوم وال إلى دينه 
أو عرقه أو مذهبه أو هويته أو انتمائه. وقفنا بالقرب بمن ألمت 
به مصيبة، و إلــى جانب من وقــع في محنة. ونحن على ثقة 
بأن هذه الحملة اإلغاثية ستلقى اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من شعبنا”.   
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زيارة األيتام في موريتانيا 

التقى السيد علي يالتشين رئيس نقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي 
التربية والتعليم  ونقابة الموظفين Memur-Sen مع األيتام 

في مؤسسة الخير في موريتانيا.  

مؤسسة  تعتبر  الــتــي  الخير  مؤسسة  فــي  اللقاء  هــذا  تنظيم  وتــم 
اإلنسان والحريات  اإلنسانية وحقوق  مساهمة في هيئة اإلغاثة 
المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم  iHH، وعضوًا في 
المتحدة )ECOSOC(، ومنظمات المجتمع المدني اإلسالمية 
)iDBS(، ألقى خالله السيد علي يالتشين كلمة أشار فيها إلى 
اآلالم والمآسي الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحروب والحوادث 
التي يشهدها العالم، وقال: “اآلالم الكبرى هي تلك التي يعاني 
منها األيتام. ومن واجبنا اإلنساني أن نقف إلى جانب األيتام وأن 
ال نتخلى عنهم. فإذا لم نقف إلى جانبهم ، فإنهم سيقعون فريسة 
المسؤولية،  بتحمل هذه  نقم  لم  ذا  واإ النية.  يد شبكات سيئة  في 
فإن أبناءنا سيقعون في شرك المبشرين باألديان األخرى. وعلينا 
أن ال ننسى أن األيتام ال يصبحون أيتامًا عند فقدانهم ألبائهم 

وأمهاتهم، بل يصبحون أيتامًا عندما نقوم بالتخلي عنهم”.  

وأشار السيد يالتشين إلى أنهم الحظوا هنا مدى أهمية منظمات 
اإلنسانية  اإلغاثة  كهيئة  األيتام  تحتضن  التي  المدني  المجتمع 
وحقوق اإلنسان والحريات iHH، وأضاف قائاًل: “عندما يضحك 
فإننا نحاول  ذلــك  بــأســره. وانطالقًا من  العالم  األيــتــام سيضحك 
وبقدر استطاعتنا الوقوف إلى جانب المظلومين واأليتام في شتى 
أنحاء العالم. ولكن هذا غير كاٍف، بل علينا أن نقوم بأعمال من 
نقابة أغيتيم- العالم بأسره. ونحن في  شأنها أن تستنفر جهود 

“لكل  مشروع  بتنفيذ  نقوم   ، والتعليم  التربية  لموظفي  بير-سن 
صف أخ يتيم” في تركيا، بالتعاون مع هيئة اإلغاثة اإلنسانية 
الوطنية ورئاسة  التربية  والحريات iHH ووزارة  اإلنسان  وحقوق 
الشؤون الدينية. ونحاول اإلسهام في تنشئة األطفال حتى يتعلموا 
في نعومة أظفارهم، الوعي وحب المساعدة واالهتمام بمصائب 

اآلخرين”.  

الخير  مؤسسة  لمسؤولي  الشكر  بجزيل  يالتشين  السيد  وتــوجــه 
التي تمتلك شهادة مقاييس الجودة الدولية، وتتولى أداء وظائف 
الدولية  والعالقات  األرشــيــف  منظومة  عبر  موريتانيا  في  هامة 
التي تملكها، جراء حرصهم على احتضان األيتام والوقوف إلى 

جانبهم. 



19

الدولية،  الفلسطينية  المهنية  المنظمات  نائب رئيس منتدى  أبو جامح  السيد أحمد  أجــرى 
والسيد معين نعيم ممثل المنتدى لدى تركيا زيارة للسيد علي يالتشين رئيس نقابة أغيتيم-

  .Memur-Sen بير-سن لموظفي التربية والتعليم  ونقابة الموظفين

وأشار السيد أبو جامح إلى الضرورة إلى إنشاء منظمات مجتمع مدني كالمنظمات المهنية 
“أعلم  وقــال:  مهنيًا،  الشتات،  في  المقيمين  الفلسطينيين  تنظيم  لضمان  الدولية  الفلسينية 
أن نقابة الموظفين Memur-Sen من أكبر منظمات المجتمع المدني في تركيا، وأتابع 
المنظمة. ألننا  هذه  مثل  تجارب وخبرات  االستفادة من  إلى  أعمالها عن كثب. ونطمح 
ننوي افتتاح ممثليات لنا في الدول التي يكثر فيها الفلسطينيون. ولذلك، سنقوم بعقد مؤتمر 
لألعمال المهنية في لبنان.  وسنشعر ببالغ السرور فيما لو شاركتمونا الحضور في أعمال 

هذا المؤتمر وقمتم بتبادل خبراتكم معنا”.  

ومــن جانبه، أعــرب السيد علي يالتشين عن ســروره بهذه الــزيــارة، وقــال: “يجب مواجهة 
المشاكل والصعاب في كافة أنحاء العالم عبر الجوء إلى تنظيم الصفوف. ويتوجب مناقشة 
المشاكل عبر نقلها إلى أرضية منظمة، والتحرك سويًا للتوصل إلى الحلول. ألن المشاكل 
المتعلقة بحركات العمل ليست محصورة ببلد ما أو منطقة ما، بل هي تعنينا جميعًا. ولذلك، 
فإننا مهتمون بمنتدى المنظمات المهنية الفلسطينية الدولية. ونقابتنا التي تأسست في عام 
1992، واتحادنا الذي تأسس في عام 1995، تعتبران من أكبر حركات العمل في تركيا. 
ومنذ انطالقتنا ولغاية اليوم قمنا ومازلنا بحل الكثير من امشاكل التي يعاني منها الموظفون 
العامون. ونستمد قوتنا من أعضائنا ومن هيكليتنا المنظمة. سنشارك في مؤتمر األعمال 

المهنية من أجل تبادل الخبرات معكم”.    

وقدم السيد يالتشين للوفد خالل االجتماع الذي شارك فيه أيضًا كل من السيد لطيف سلفي 
تشاكيرجي  والسيد رمضان  والتعليم   التربية  لموظفي  أغيتيم-بير-سن  نقابة  رئيس  نائب 
الرئيس  إنــان  عاكف  محمد  السيد  ألفها  التي  الكتب  من  مجموعة  النقابة،  رئيس  معاون 
Memur-Sen المؤسس لنقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي التربية والتعليم  ونقابة الموظفين

زيارة ممثلي المنظمات المهنية الفلسطينية الدولية لنقابتنا
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شارك السيد علي يالتشين رئيس نقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي 
التربية والتعليم ونقابة الموظفين Memur-Sen، في اجتماع 
الموريتانية  للشغيلة  الوطنية  للكونفيدرالية  العادية  الثانية  الــدورة 

  .)CNTM(

أنهم  فيها  يالتشين كلمة في هذا االجتماع أوضــح  السيد  وألقى 
عبارة عن منظمة تبحث عن حلول لمشاكل العمل بشكل خاص، 
آمالهم،  على  األضـــواء  وتسلط  عــام،  بشكل  اإلنسانية  ومشاكل 
وتقدم الدعم آلفاقهم، مضيفًا: “ولذلك، قمنا بزيادة الحقوق المالية 
التي  الجماعية  العقود  في  العامون،  الموظفون  بها  يتمتع  التي 
وأكسبناهم  االجتماعية،  بتحسين حقوقهم  وقمنا  مؤخرًا.  وقعناها 
وزيادتها،  الديمقراطية  لحقوقنا  الحماية  وبتأمين  جديدة.  حقوقًا 
انــطــالقــًا مــن الــمــفــهــوم الـــذي يــقــول بـــأن الــعــامــل هــو إنــســان في 
المقام األول. وألغينا المحظورات التي تعارض النظام التحرري 
التي  الكيانات  بتأمين تصفية  من تشريعاتنا ومن حياتنا. وقمنا 
تتضمن عناصر التدخل في السياسة المدنية والمجتمع المدني”. 

وأشار السيد يالتشين إلى وجود أوجه تشابه بين نقابة الموظفين 
الموريتانية  للشغيلة  الوطنية  والكونفيدرالية   Memur-Sen
قــائــاًل:  وتــابــع  الــحــضــاريــة،  بــالــشــراكــة  يمكن وصفها   )CNTM(
في  تمثلوننا  وأنــكــم  تــركــيــا،  فــي  نمثلكم  بــأنــنــا  نــقــول  أن  “يمكننا 
بيننا في  فيما  المفاهيم  فــإن وحـــدة  أشــمــل،  مــوريــتــانــيــا. وبــعــبــارة 
اإلنــســان  كإعطاء  مباشر  بشكل  بــاإلنــســان  المتعلقة  المواضيع 
والتمييز،  التفرقة  ومعارضة  المفاوضات،  إلى  واالستناد  قيمته، 
ودعم المرأة، واالهتمام بحياة اإلنسان، تظهر مدى أهمية إقامة 
التعاون فيما بيننا، وتزيد آمالنا في الوصول إلى كم كبير من 
النتائج البليغة. سيتزعزع نظام االستغالل حينما نتكاتف، ويتبدد 
الوهم اإلمبريالي حينما نحضن بعضنا البعض، وسيحتل العالم 
الساحة  في  يسحقها  التي  المكانة  أفريقيا،  وخاصة  اإلســالمــي، 

العالمية حينما نتضامن ونتعاون”.  

الموظفين  نقابة  االجتماع درع  هــذا  يالتشين خــالل  السيد  وقــدم 
للشغيلة  الوطنية  الكونفيدرالية  رئيس  للسيد   Memur-Sen
الموريتانية )CNTM( الذي تقدم بدوره بشكره للسيد يالتشين على 

مشاركته في هذا االجتماع. 

الزيارات واتفاقيات التعاون  

الــبــرامــج فــي إطــار  وشـــارك السيد علي يالتشين فــي العديد مــن 
زيارته لموريتانيا.  والتقى مع ممثلي النقابات السودانية والمغربية 
الموريتاني. كما  العمل  السيد وزير  والموريتانية والعمانية، ومع 
عقد لقاءات ثنائية مع السيد محمد ولد ماهم رئيس حزب االتحاد 
من أجل الجمهورية، والسيد جميل منصور رئيس حزب التواصل، 
هنانا رئيس حزب HATEM في موريتانيا،  والسيد صالح ولد 

ياهم وجهات النظر.   وتبادل واإ

اتفاقية  التوقيع على  تــم  الثنائية  الــلــقــاءات  مــن  االنــتــهــاء  وعــقــب 
 Memur-Sen التعاون والخطة التنفيذية بين نقابة الموظفين
والكونفيدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية )CNTM(، لمدة خمس 
سنوات. كما تم التوافق مع ممثلي االتحادات والنقابات السودانية 
والعمانية والمغربية والجزائرية الذين شاركوا في االجتماع، حول 
جـــراء  واإ تــعــاون  اتــفــاقــيــات  التوقيع على 
ــارات مــتــبــادلــة لــلــوفــود. وشـــــارك في  ــ ــ زي
المباحثات التي جرت في موريتانيا كل 
مــن الــســيــد رمــضــان تــشــاكــيــرجــي نائب 
رئــيــس رئــيــس نــقــابــة أغــيــتــيــم-بــيــر-ســن 
لموظفي التربية والتعليم ، والسيد أمين 
شانوار الرئيس المتقاعد لنقابة الموظفين 
ــان  ــاركـ تـ ــيـــد  والـــسـ  ،Memur-Sen
أغيتيم- نقابة  رئــيــس  مستشار  زنغين 

بير-سن لموظفي التربية والتعليم.  

مشاركة السيد يالتشين في اجتماع الدورة الثانية العادية للكونفيدرالية الوطنية 
 )CNTM( للشغيلة الموريتانية
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عقدنا اتفاقيات في مجال التعاون والتدريب مع 5 نقابات تربوية 
من ثالث بلدان

وقع السيد علي يالتشين رئيس النقابة والسيد رمضان تشاكيرجي 
نائب الرئيس اتفاقيات تدريب وتعاون مع النقابات التربوية في 

الستغال وموريتانيا والمغرب.  

الــســيــد رمــضــان تشاكيرجي  يالتشين ونــائــبــه  الــســيــد عــلــي  وعــقــد 
اجتماعات ووقعا اتفاقيات تدريب وتعاون مع السيد محمد رباني 
 ،)SiPES( األمين العام لنقابة المعلمين المستقلين في موريتانيا
والسيد محمد بن أسنيب أمين عام نقابة المعلمين األحــرار في 
موريتانيا، والسيد خالد إيساتا عضو مجلس إدارة نقابة العاملين 
في قطاع التربية الوطنية في المغرب )FNFE(، والدكتور أمادو 
دياونا أمين عام النقابة الديمقراطية للعاملين في قطاع التربية في 
نديايا  أباباجار  سيدي  الدكتور  واألستاذ   ،)SUDES( السنغال
أمين عام النقابة المستقلة للعاملين في قطاع التعليم العالي في 
اتفاقيات  بأهمية  يالتشين  السيد علي  ونــوه   .)SAES( السنغال
لموظفي  أغيتيم-بير-سن  نقابة  وقعتها  التي  والتعاون  التدريب 
والسنغال  موريتانيا  فــي  التربوية  النقابات  مــع  والتعليم   التربية 
والــمــغــرب، أشـــار إلــى أن نقابته - وبــاعــتــبــارهــا أكــبــر منظمات 
المجتمع المدني في تركيا والمفوضة العامة في مجال الخدمات 
التربوية - تولي أهمية للتضامن النقابي الدولي، وتابع قائاًل:  

“وقعنا اتفاقيات تعاون وتدريب مع النقابات التربوية في أفريقيا، 
تمهيدًا إلقامة العالقات مع النقابات في الدول األفريقية.  وقلنا 
في مؤتمرنا بأننا سنطلق العنان ألعمالنا، سواء في الداخل أو 
في الخارج. وكانت البداية مع مجلس الرؤساء الذي شكلناه في 
البلقان، واالتفاقيات التي وقعناها مع نقابات تلك الدول. واليوم 
نحن متواجدون هنا من أجل إقامة التعاون مع الدول األفريقية، 
المستويات. إن ما يقرب  أرفــع  إلــى  ورفــع سوية عالقاتنا معها 
الناس من بعضهم البعض هو التضامن والتواصل فيما بينهم، 

في  نعمل سوية  أن  ويمكننا  بعيدة.  المسافات  كانت  ولــو  حتى 
إطار النضال النقابي انطالقًا من القاسم المشترك بيننا، أال وهو 
اإلنسانية، حتى ولو كانت لغاتنا وألواننا مختلفة. ونحن ننظر إلى 
العالقات النقابية على أنها تعاون طويل األمد. وفي هذا اإلطار، 
سنوقع معكم اتفاقيات تعاون وتدريب تمهيدًا للقيام بأعمال جيدة 

في المستقبل”.  

وأوضح السيد علي يالتشين أن نقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي 
التربية والتعليم  لم تنظر إلى العمل النقابي على أنها عبارة عن 
مساٍع تبذل من أجل طبقة أو زمرة معينة من الناس، وأن محمد 
عاكف إنان نقل العمل النقابي إلى آفاق ليس لها نظير، وأكسبه 
تشويقًا ليس له مثيل، حينما قال في أبياته الشعرية أن “ننادي 
باألخوة في كافة أنحاء العالم / لتصبح السماوات أرضًا مشتركة 
لإلنسان”. وتابع السيد علي يالتشين قائاًل: “سنبذل كل ما بوسعنا 
مــن أجــل الــوصــول إلــى حــركــات العمل فــي العالم. ألن النظام 
نضااًل  كلها  العمل  ما خاضت حركات  إذا  سيتغير  اإلمبريالي 
مشتركًا في مواجهته. وسنواصل كفاحنا حتى يتمكن العمال من 
تعتبر  ولذلك  يستحقونها.  التي  مجهودهم  قيمة  على  الحصول 
هذه اللقاءات الثنائية مهمة للغاية. كما أننا نعمل من أجل توقيع 

اتفاقيات تعاون مشابهة مع نقابات الدول األخرى”.   

تاركان  السيد  أيــضــًا  فيها  شــارك  التي  الثنائية  الــلــقــاءات  وعقب 
التربية  لموظفي  أغيتيم-بير-سن  نقابة  رئيس  مستشار  زنغين 
تشاكيرجي  رمضان  ونائبه  يالتشين  علي  السيد  وقــع   ، والتعليم 
اتفاقيات التعاون والتدريب من أجل تحقيق التضامن النقابي بين 
نقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي التربية والتعليم  وخمس نقابات 
يجاد الحلول المشتركة للمشاكل القطاعية،  تربوية من 3 دول، واإ

وزيادة المكاسب االقتصادية واالجتماعية.



16

السيد علي يالتشين متحدثًا في ملتقى تركيا للجنة النسائية:   

لقد قضيتن على النظرة الحوالء إلى المرأة

لموظفي  أغيتيم-بير-سن  نقابة  يالتشين رئيس  السيد علي  قال 
اللجان  الموظفين Memur-Sen، أن  التربية والتعليم ونقابة 
لم  والتعليم  التربية  لموظفي  أغيتيم-بير-سن  نقابة  في  النسائية 
تعوض النقص الذي كان موجودًا في التنظيم النسائي فحسب، 

بل قضت أيضًا على النظرة الحوالء إلى المرأة.      

وعقد ملتقى تركيا للجنة النسائية في مدينة أنطاليا. وفي إطار 
الملتقى عقدت جلسة حوارية شاركت فيها كل من السيدة ساتينا 
والسيدة  الماليزية،  التربوية  المنظمة  رئيس  نائب  صالح  سياد 
يسرى سعيد عقل رئيسة اتحاد المعلمين الفلسطينيين في أوربا، 
والسيدة فاطمة بانلي عضو البرلمان التركي عن مدينة إسطنبول، 

والدكتورة أمل طوبجو، والناشطة زينب ألكيش.    

وشاركت في االجتماع أيضًا السيدة حبيبة أوتشال رئيسة اللجنة 
والتعليم  التربية  لموظفي  أغيتيم-بير-سن  نقابة  فــي  النسائية 
وأعضاء مجلس اإلدارة وممثلو الواليات، حيث ألقى السيد علي 
يالتشين كلمة افتتاحية أوضح فيها أن النساء بشكل خاص قمن 
مكتسبات  إلــى  والمشاكل  والعقبات  قــوة،  إلــى  المعاناة  بتحويل 
الــفــرض عبر عزيمتهن  وقــاومــن  الضغوطات  وتــجــاوزن  فكرية، 
القوية، وحولن المحظورات إلى حرية، والتهميش إلى العودة إلى 
األصل، وتابع قائاًل: “لقد أتممتن تنظيمكن النسائي في 18 والية 
تركية والمناطق التابعة لها في وقت قصير. وأظهرتن رؤيتكن 
للجميع عبر إقامة التعاون مع المنظمات النسائية في تركيا وفي 
الخارج، ومشاركتكن ألهدافكن ومشاريعكن معها. وساهمتن في 
زيادة عدد األعضاء النساء في نقابتنا، وقطعتن أشواطًا متقدمة 

على النقابات األخرى فيما يخص موضوع التنظيم. وجعلتمونا 
نلحظ تميزكن بما تمتلكنه من غنى فكري وشخصية مساهمة.  

صالح: إذا ما علمتم امرأة ما، ستكونون قد علمتم الدولة بأكملها 

في  النسائية  اللجنة  رئيسة  أوتشال  حبيبة  السيدة  انتهاء  وعقب 
نقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي التربية والتعليم من إلقاء كلمتها 
السيدة ساتينا  الحوارية. وأوضحت  بالجلسة  البدء  تم  الترحيبية، 
سياد صالح نائب رئيس المنظمة التربوية الماليزية، أنهن توصلن 
إلى حل الكثير من المشاكل في نتيجة النضال الــذي خضنه، 
وأضافت قائلة: “وجدنا الحلول للكثير من المشاكل، ولكن مازلنا 
نثق  النساء  ونحن  كانت صغيرة.  ولــو  المشاكل،  بعض  نواجه 
الـــدؤوب  العمل  عبر  العقبات  مــن  الكثير  تــجــاوز  على  بقدرتنا 
والمشترك ومشاطرة أفكارنا ووجهات نظرنا. فإذا ما علمتم امرأة 
ما، ستكونون قد علمتم الدولة بأكملها. ولذلك، يتوجب علينا أن 

نولي اهتمامًا أكبر بالتعليم”.  

وتــحــدثــت الــســيــدة يــســرى ســعــيــد عــقــل رئــيــســة اتـــحـــاد المعلمين 
الفلسطينيين في أوربا عن المشاكل التي يعاني منها الفلسطينيون، 
التي  الــهــويــة  مشاكل  إلــى  أمــل طوبجو  الــدكــتــورة  تطرقت  بينما 
بانلي  فاطمة  السيدة  من  كل  تحدثت  كما  النساء.  منها  تعاني 
عضو الببرلمان عن مدينة إسطنبول والناشطة زينب ألكيش في 
المشاركين  أسئلة  على  بالرد  انتهت  التي  الحوارية  الجلسة  هذه 

والمشاركات. 
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التقينا مع مدراء النقابات التربوية في 15 دولة

لموظفي  أغيتيم-بير-سن  لنقابة  العامة  اإلدارة  مجلس  عقد 
النقابات  للتعارف والتشاور مع مدراء  اجتماعًا  والتعليم  التربية 

التربوية في 15 دولة.   

قــام كل من  وتــم عقد هــذا االجتماع في مدينة أنطاليا، حيث 
لموظفي  أغيتيم-بير-سن  نقابة  رئــيــس  يالتشين  علي  السيد 
والسيد   ،Memur-Sen الموظفين  ونقابة  والتعليم   التربية 
لطيف سلفي نائب رئيس نقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي التربية 
والتعليم ، والسادة رمضان تشاكيرجي ومدحت سافين وشكري 

لقاءات  بعقد  أولتشوم،  وأتيلال  يايال  يالتشين  وحسن  كولوكيسا 
ومشاورات مع السادة رؤساء ومسؤولي نقابة التربية في كوسوفو، 
واتحاد النقابات في كوسوفو، ونقابة المعلمين التابعة لبلدية جوبا 
ألبانيا، ونقابة  المركزية في مقدونيا، ونقابة التربية والعلوم في 
البوسنة  في  والثقافة  والعلوم  والتربية  والعالي  المتوسط  التعليم 
والهرسك، والنقابة المستقلة للتعليم االبتدائي والتربية في اتحاد 
البوسنة والهرسك، والنقابة المستقلة للعاملين في قطاع التربية 
في منطقة السنجق الصربية، ونقابة التعليم في مدينة بلجيفلجا 
ونقابة  األســـود،  الجبل  فــي شمال  السنجق  منطقة  فــي  الواقعة 
المعلمين في كرواتيا، والكونفيدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية 
 ،)SiPES( ونقابة المعلمين األحرار في موريتانيا ،)CNTM(
التربية  قطاع  في  العاملين  ونقابة  السوريين،  المعلمين  ونقابة 
الوطنية في المغرب )FNFE(، ونقابة التربية السودانية، ونقابة 
المعلمين الفلسطينيين في أوربا، والمجموعات والوحدات المهنية 
الفلسطينية في الخارج، ونقابة التربية الجزائرية، والنقابة الوطنية 
لعمال التربية في الجزائر، والتدريب الدولي الماليزي في منطقة 
آسيا والباسيفيك، والمنظمة التربوية الماليزية، وتجمع المعلمين 
ومــجــلــس الــمــعــلــمــيــن الــمــثــالــيــيــن لـــدى الــجــمــاعــة اإلســالمــيــة في 
بنغالديش، الذين قدموا إلى تركيا من أجل المشاركة في ملتقة 
تركيا العاشر وفعاليات الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيس النقابة.   

وعقب العرض التعريفي بنقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي التربية 
عن  عرضًا  خاللها  قدموا  كلمات  المشاركون  ألقى   ، والتعليم 

نقاياتهم واألعمال التي يقومون بها.     

يالتشين أن االجتماع شكل مناسبة هامة  وأوضــح السيد علي 
في  لكل من حضر وشــارك  الجزيل  بالشكر  وتوجه  للتعارف، 

هذا االجتماع. 
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وال نعتبر أنفسنا أجانب، بل مواطنين أتــراك. ونتمنى أن يتبوأ 
التربويون في مقدونيا مكانة أفضل بعد إقامة التعاون معكم”.  

السيد رحمن جاشاراج رئيس نقابة التربويين في كوسوفو: “نشعر 
بالفخر واالعتزاز لتواجدنا هنا. ونرغب بالمشاركة في الفعاليات 
نقابتي. وأدعوكم  باسم  أحييكم جميعًا  التي ستنظمونها الحقًا. 

لزيارة كوسوفو لتعزيز التعاون القائم بيننا”.  

وعقب االنتهاء من إلقاء الكلمات، تم التوقيع على اتفاقية تعاون 
مع ممثلي النقابات التربوية في 14 دولة.  

وشارك في هذه الفعالية كل من السيد يمير يميري نائب رئيس 
مسؤول  أوروكــي  جيهونا  والسيد  كوسوفو،  في  التربويين  نقابة 
العالقات الدولية في النقابة، والسيد هاكسي أريفي رئيس اتحاد 
مسؤول  سليمانوفسكي  أوزجـــان  والسيد  كوسوفو،  في  النقابات 
العالقات الدولية في نقابة المعلمين التابعة لبلدية جوبا المركزية 
في مقدونيا، والسيد أريان بيراج نائب رئيس نقابة التربية والعلوم 
في ألبانيا، والسيد ديفاد هازديتش رئيس نقابة التعليم المتوسط 
البوسنة والهرسك، والسيد  والثقافة في  والتربية والعلوم  والعالي 
االبتدائي  للتعليم  المستقلة  النقابة  رئيس  نائب  سيفرو  ساودين 

هودزيتش  زومــا  والسيدة  والهرسك،  البوسنة  اتحاد  في  والتربية 
للعاملين في قطاع  المستقلة  النقابة  النسائية في  اللجنة  رئيسة 
هاربيتش  سيفاال  والسيد  الصربية،  السنجق  منطقة  في  التربية 
نائب رئيس نقابة التعليم في مدينة بلجيفلجا الواقعة في منطقة 
رئيسة  الغيدا  نبية  والسيدة  األســـود،  الجبل  شمال  في  السنجق 
الموريتانية  للشغيلة  الوطنية  الكونفيدرالية  في  النسائية  اللجنة 
المعلمين  نقابة  رئيس  محمد  سيدي  سنيبا  والسيد   ،)CNTM(
األحرار في موريتانيا، والسيد مازن رشيد مستشار نقابة المعلمين 
منطقة  الــمــســؤول  الــحــمــادة  محمد  والسيد  تركيا،  فــي  السوريين 
ماردين، والسيد خالد إيساتا السكرتير اإلعالمي لنقابة العاملين 
في قطاع التربية الوطنية في المغرب )FNFE(، والسيدة حليمة 
الشيخ عبد الرحمن دافاال رئيسة اللجنة النسائية في نقابة التربية 
السودانية، والسيد ماهر شاويش منسق المجموعات والوحدات 
إدريــســي  مصطفى  والــســيــد  الـــخـــارج،  فــي  الفلسطينية  المهنية 
يحياوي  والسيد خويضر  الجزائرية،  التربية  نقابة  في  المسؤول 
سكرتير التنظيم في النقابة الوطنية لعمال التربية في الجزائر، 

والسيد عاشور ليمانة المسؤول في هذه النقابة.      
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أغيتيم- لنقابة  العاشر  تركيا  ملتقى  فــي  لــوجــودي  توصف  ال 
بير-سن لموظفي التربية والتعليم  والذكرى السنوية لتأسيسها. 
ونقابتنا هي أكبر نقابة للمعلمين في السودان. وقد بذلنا جهودًا 
كبيرة للحصول على حقوق أعضائنا. ونقوم بحماية حقوق كافة 

العاملين لدينا”.  

للتعليم  المستقلة  الــنــقــابــة  الــســيــد ســلــوديــن ســاتــوروفــيــتــش رئــيــس 
“سيقّدر شعب  والهرسك:  البوسنة  اتحاد  في  والتربية  االبتدائي 
البوسنة والهرسك على الــدوام ما فعلته تركيا من أجلهم.  ولن 
ينسى أبــدًا المساعدات التي أرسلتها تركيا إليهم.  ونعلم جيدًا 
كم أنتم شعب مضياف. ويشير هذا االجتماع إلى تبوأ الشعب 
مستوى  على  والــريــادة  القيادة  مركز  التركية  والنقابات  التركي 
العالم. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. وأتوجه إليكم بالتهنئة 
على هذا البرنامج الذي نظمتموه. فنجاحاتكم ستنير لنا طريقنا.  

تركيا قوية، نقابة قوية، ونقابة Memur-Sen قوية”.   

السيد فكرت باجتوفيتش رئيس وفد النقابة المستقلة للعاملين في 
قطاع التربية في منطقة السنجق الصربية: “أنقل إليكم التحيات 
من صربيا ومن منطقة السنجق. وبــإذن اهلل ومشيئته سيصل 

عدد أعضاء نقابتنا إلى مليون لغاية اجتماعنا القادم”.  

بلجيفلجا  التعليم في مدينة  نقابة  فائق موهوفيتش رئيس  السيد 
الواقعة في منطقة السنجق في شمال الجبل األســود: “لقد كنا 
شهودًا على النجاحات التي حققتموها خالل مدة استضافتكم لنا.  
وأن على ثقة بأنكم ستحققون المزيد من النجاحات واإلنجازات 
من اآلن فصاعدًا أيضًا. وأشعر بالسعادة لوجودي معكم. كما 
أحمل إليكم التحيات من الجبل األسود. أهنئكم بالذكرى الرابعة 
التوفيق والنجاح.  لكم دوام  نقابتكم، وأتمنى  لتأسيس  والعشرين 

وأدعوكم لزيارة بلدي. وليدم تعاوننا إلى األبد”.  

الجزائر:  فــي  التربية  عــمــال  نقابة  رئــيــس  شــابــخ  فــرحــات  السيد 
“هناك 25 نقابة تابعة التحادنا، ونقابتنا إحداها. وهي عبارة عن 

منظمة تأسست في عام 1960. ويضم اتحادنا حوالي مليوني 
عضو. ونقابتنا هي النقابة المفوضة الوحيدة في الجزائر. ونحن 
لموظفي  أغيتيم-بير-سن  نقابة  مــع  أفــضــل  تــعــاونــًا  لنقيم  هنا 

التربية والتعليم  . ونرغب في توقيع اتفاقية تعاون معها”.  

التربية  لعمال  الوطنية  النقابة  الكريم رئيس  السيد بوجناح عبد 
لموظفي  أغيتيم-بير-سن  لنقابة  بالتهنئة  “نتقدم  الجزائر:  في 
التربية والتعليم بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين على تأسيسها.  
ونتمنى أن يجلب هذا االجتماع الخير على الصعيد العالمي. 
نريد بناء مجتمع تكون فيها حقوق اإلنسان والحقوق االجتماعية 
للعاملين  االجتماعي  الضمان  كافة حقوق  حماية  ونريد  قوية. 
النظام  فــي  والــتــطــورات  المستجدات  بمتابعة  نــقــوم  كما  لــديــنــا. 

التعليمي، ونقلها إلى أعضائنا”.   

في  السوريين  المعلمين  نقابة  رئــيــس  األســعــد  مصطفى  السيد 
تركيا: “حالت الحرب دون تحقيق رغبة رئيس نقابتنا في سورية 
بالمجيء إلى هنا. ولدت نقابتنا في تركيا. حيث يوجد اآلالف 
من الطالب السوريين في تركيا. ننتظر دعمكم. أتقدم بالشكر 
الجزيل لتركيا ولنقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي التربية والتعليم”.  

السيد محمدو رباني رئيس نقابة المعلمين المستقلين في موريتانيا 
)SiPES(: “تعتبر نقابة التعليم أول نقابة لدينا. أشكركم على 
تنظيم هذه الفعالية. إننا على ثقة بأن األناس العازمين أمثالكم 
قادرون على القيام بالكثير من األعمال. فعدد األعضاء لديكم 
التي  الــنــشــاطــات  كثب  عــن  نتابع  بــدورنــا  ونــحــن  للغاية.  كبير 
تنظمونها. ونرغب في إقامة التعاون والعمل المشترك معكم”. 

السيد مهرم شاكجيروفسكي مسؤول العالقات الدولية في نقابة 
المعلمين التابعة لبلدية جوبا المركزية في مقدونيا: “أتقدم بجزيل 
الشكر للسيد علي يالتشين رئيس أكبر نقابة في تركيا وللسادة 
نواب الرئيس األكــارم على دعوتهم لنا لحضور هذه الفعالية. 
ونعرب عن سرورنا وسعادتنا للمشاركة في مثل هذه الفعالية. 
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وبعد انتهاء السيد علي يالتشين من كلمته، ألقى ممثلو النقابات 
التربوية في الدول األجنبية كلمات وجهوا فيها التحية والتقدير 

للملتقى.  

وأعرب السيد شاشي باال كبير منسقي التدريب الدولي الماليزي 
في منطقة آسيا والباسيفيك عن امتنانه لوجوده في تركيا نيابة 
يعتبر  الــذي  الدولي  التدريب  “إن  الدولي، وقــال:  التدريب  عن 
صوت العاملين في حقل التدريب والتعليم في كافة أنحاء العالم، 
مدافع قوي عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحقوق النقابية، 
يقف  كما  الحقل.  هــذا  فــي  العاملين  حقوق  بحماية  يقوم  وهــو 
أتوجه  الــحــروب.  المتضررين من  إلــى جانب  الــدولــي  التدريب 
والتعليم    التربية  لموظفي  أغيتيم-بير-سن  نقابة  الشكر  بجزيل 
لألعمال التي تجريها، ولتركيا ونقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي 
واألطــفــال  للنساء  تقدمها  التي  للمساعدات  والتعليم    التربية 

القادمين من سورية بشكل خاص.     

وتقدمت السيدة سياد صالح نائب رئيس المنظمة التربوية الدولية 
الماليزية بالتهنئة لنقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي التربية والتعليم 
جراء المكتسبات التي حققتها، وتنظيمها لهذه الفعالية الكبيرة، 
وتابعت قائاًل: “لقد تحول التعليم إلى حالة ديناميكية جدًا. حيث 
التكنولوجيا.  مع  بالتوازي  دائــم  بشكل  الدراسية  المناهج  تتغير 
شامل  تعليم  أجــل ضمان  مــن  نعمل سوية  أن  علينا  ويتوجب 
للجميع.  وكما قلتم خالل زيارتكم لماليزيا، يتوجب علينا زيادة 

التعاون فيما بيننا”.  

السيدة يسرى سعيد عقل رئيسة اتحاد المعلمين الفلسطينيين في 
الفلسطينيون إلى الجئين وتوزعوا  المعلمون  أوربــا: “لقد تحول 
على شتى أنحاء العالم منذ االحتالل الصهيوني لفلسطين في 
القائمة  للهيئات  شبيهة  هيئة  تركيا  فــي  سننشئ   .1948 عــام 
التي  العراقيل  كل  رغــم  نتكاتف  أن  وعلينا  ولبنان.  في سورية 
تواجهنا.  فالتعليم هو سالحنا في مواجهة االحتالالت. وتنظيم 
نحو  قدمًا  السير  في  يساعدنا  والنشاطات  الفعاليات  هــذه  مثل 

تحقيق أهدافنا المنشودة”.  

نقابة  فــي  القانونية  الــشــؤون  رئيسة  كيموفيتش  ســانــدرا  الــســيــدة 
المعلمين في كرواتيا: “تأسست نقابة اتحاد المعلمين في كرواتيا 
في السنة الفائتة.  وهي تضم 28 ألف عضوًا.  وهي تعتبر من 
أكبر النقابات، وتضم العاملين في المرحلة الثانوية والمتوسطة. 
كما أنها عضو في نقابة التربويين في االتحاد األوربي. وبهذه 
النقابة،  لرئيس  الشكر  بجزيل  خــاص  بــوجــه  أتــوجــه  المناسبة 
ولبلدكم وشعبكم.  ونقابتكم لن تقف عاجزة عن تحقيق أي شيء 

طالما يقودها هكذا رئيس”.  

السيدة نوروس كابتيللي رئيسة نقابة التربية والعلوم في ألبانيا: 
أتوجه نيابة عن نقابتنا بالتهنئة لنقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي 
لوجودنا  والسرور  السعادة  ببالغ  نشعر  فنحن  والتعليم.  التربية 
ياه نفس القيم. ونقابتنا  معكم.  ألننا في زيارة صديق قديم نملك واإ
هي أكبر نقابة تربوية في ألبانيا. تأسست في عام 1991، وهي 
التربية.  وزارة  مع  جماعية  عــقــودًا  وقعت  التي  الوحيدة  النقابة 
أتوجه بجزيل الشكر للسيد علي يالتشين. ألن الفضل يعود إليه 
في اجتماعنا سوية هنا. إنه ليوم بليغ بالنسبة إليكم. وسيبقى 
كذلك من اآلن فصاعدًا أيضًا. ألننا سنوقع اتفاقية تعاون مع 

نقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي التربية والتعليم “.    

السيد عازم عبيد اهلل رئيس تجمع المعلمين ومجلس المعلمين 
المثاليين لدى الجماعة اإلسالمية في بنغالديش: “أتوجه نيابة 
إليكم.   الشكر  بجزيل  بنغالديش  فــي  اإلسالمية  الجماعة  عــن 
تمتلك كل من تركيا وبنغالديش روابط تاريخية. والسبب الرئيسي 
لآلالم التي تعاني منها األمة هو عدم تمكنها من تحقيق نتاجات 
على صعيد العلوم واألخــالق. وعلى الرغم من التعذيب الذي 
غامرة  بسعادة  وأشــعــر  نشاطاتنا.   نــواصــل  فإننا  لــه،  نتعرض 

لوجودي بينكم ها هنا”. 

لموظفي  الوطنية  الجامعة  رئــيــس  الحلوطي  اإللـــه  عبد  السيد 
تعلمت دروســًا كبيرة من  “لقد  المغرب:  التعليم )FNFE( في 
السيد علي يالتشين. ألنه تطرق إلى مواضيع في غاية األهمية.  
إلى  تقف  فتركيا  شقيقان.  شعبان  والمغربي  التركي  والشعبان 
جانب المظلومين، وتمسح دموعهم.  لقد تأسست نقابتنا في عام 
ن شاء  1993. وقدمت خدمات كبيرة في غضون هذه المدة. واإ
اهلل سنواصل تقديم نفس الخدمات في المراحل القادمة أيضًا”.  

السيد عثمان محمد أحمد عبد الصادق نائب رئيس نقابة التعليم 
فــي الــســودان: “إذا مــا وجــد المعلم وجــد الحياة أيــضــًا. أحمل 
إليكم تحيات نقابة المعلمين والعلوم في السودان. وأشعر بسعادة 
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ألن آمالنا وأهدافنا تتعلق بإقامة عالم تكون ِصالته أوثق مع 
ذهنية  نخلق  أن  وعلينا  الرحمة.  مــع  أعمق  وتفاعله  الــعــدالــة، 
مشتركة تقّيم كل ما تشهده فلسطين وأراكان وتركستان الشرقية 
ومصر وسورية، من منظور إنساني. وعلينا أن نؤسس سوية 
حركة الضمير العالمي الذي ال يتخلى عمن يتعرضون للظلم 
واالستغالل. ويجب أن ال نكتفي بمد يد العون للمظلومين، بل 
أمــام خــوض كفاح مشترك ضد  علينا أيضًا أن نمهد الطريق 

الظالمين والمستغلين واإلمبرياليين والرأسماليين”. 

نهدف إلى توسيع شبكة تبادل الخبرات عبر االتفاقيات الجديدة 
التي نعقدها  

نقابة  بها  تؤمن  التي  الــمــبــادئ  أن  على  يالتشين  السيد  وشــدد 
أغيتيم-بير-سن لموظفي التربية والتعليم   تحض على قيادة 
العمل النقابي عبر األعــمــال أيــضــًا، وعــدم االكــتــفــاء بــاألقــوال 
فــقــط، وأضـــاف: “نـــدرك أن هــذا الــعــبء ال يمكن تحمله على 
انفراد.  ولذلك اعتبرنا التعاون النقابي الذي نقيمه مع النقابات 
الخارجية جزءًا ال يتجزأ من مهمتنا. كما أننا مجبرون على أن 
نضفي نفسًا جديدًا على مستوى العالم للكفاح النقابي والبحث 
عن حقوق العمل وضمان حرية اإلنسان. ونواصل العمل مع 
توقيع  أجــل  مــن  العالم  دول  مــن  العديد  فــي  التربوية  النقابات 
االتفاقيات الخاصة بالتدريب والتعاون، والبحث عن فرص لتبادل 
اتفاقيات  الخبرات. وفي غضون األشهر الثالثة األخيرة وقعنا 
تدريب وتعاون مع خمسة نقابات، اثنتان منها موريتانية، واثنتان 
تبادل  شبكة  توسيع  إلــى  ونهدف  فلسطينية.  وواحـــدة  سنغالية، 

التدريب والخبرات عبر االتفاقيات الجديدة التي نوقعها”. 

حققت  قوية  نقابة  تعتبر  نقابته  أن  على  يالتشين  السيد  وأكــد 
مكاسب قّيمة للكفاح من أجل العمل في تركيا، ومكاسب كبيرة 
لألعضاء والبلد واإلنسان واإلنسانية، وحولت التنظيم إلى قوة، 
والقوة إلى مكاسب، وتابع قائاًل: “نواصل الكد والعمل من أجل 

نهاء  واإ الحريات،  نطاق  وتوسيع  الديمقراطي،  التحول  تحقيق 
هي  وهــذه  بلدنا.  في  االجتماعية،  العدالة  نــشــاء  واإ الوصايات، 
إلى  نقابتنا  الكامنة خلف وصــول عــدد األعــضــاء في  الحقيقة 
قرابة الـ 400 ألف عضو، والسير قدمًا للوصول إلى 500 ألف 
عضو. فنحن نقابة حققت النمو األكبر، وسجلت العدد األكبر 
من األعضاء في تركيا، وتنافس نفسها وتحطم األرقام القياسية 
الواحدة تلو األخرى. ونواصل ترك بصماتنا على العمل النقابي 

والحركة النقابية عبر مقترحاتنا وانتقاداتنا ومكاسبنا”. 

فلتعش وحدتنا وتضامننا وكفاحنا  

ينصب  األســاســي  “كفاحنا  قــائــاًل:  كلمته  يالتشين  السيد  وتــابــع 
على أن يواصل الجميع العيش حياة حرة وأخوية وتليق بكرامة 
اإلنــســان. وال نطالب بهذا األمــر من أجــل بلدنا فقط، بل من 
أجل الناس في جميع أنحاء العالم، ونكافح من أجل تحقيق هذا 
العولمة،  الكريمة في أجــواء سادتها  الحياة  الهدف. ألن طلب 
وزادت فيها فرص االتصال، ال يعتبر إال طلبًا للراحة الفردية. 
ولذلك، يملك الناس في جميع أنحاء العالم، الحق في أن يعيشوا 
حياة يتساوى فيها توزيع الموارد، ويتم فيها النظر إلى المستقبل 
وبمختصر  النقابية،  والحريات  الحقوق  واستخدام  وأمــان،  بثقة 
الــكــالم الــحــق فــي أن يعيشوا حــيــاة تليق بــالــكــرامــة اإلنــســانــيــة. 
وانــطــالقــًا مــن هـــذه الــمــشــاعــر واألفـــكـــار أتــوجــه بــجــزيــل الشكر 
لكافة األعضاء الذين ساهموا في تعزيز قوة نقابتنا، ولزمالئنا 
النقابيين من كافة أنحاء العالم، ومن كافة األعــراق واأللــوان، 
الذين شرفونا بتلبيتهم دعوتنا في المشاركة في االحتفال بالذكرى 
الرابعة والعشرين لتأسيس نقابتنا، وفي ملتقى تركيا العاشر، كما 
أتوجه بالشكر لكافة العاملين والمعنيين في فروع نقابتنا لعملهم 
الدؤوب، وأعرب لهم عن شعوري بالفخر واالعتزاز ألننا نسير 
والحرية.  والخبز  والعمل  الكد  أجــل  من  الكفاح  درب  في  معًا 

فلتعش وحدتنا وتضامننا وكفاحنا”.  
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قال السيد علي يالتشين رئيس نقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي 
أنهم   ،Memur-Sen الــمــوظــفــيــن ونــقــابــة  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
الجميع حياة حــرة وأخــويــة وتليق  يحيا  أن  أجــل  مــن  يكافحون 
بكرامة اإلنسان، وأضاف: “ال نطالب بهذا األمر من أجل بلدنا، 
العالم، ونكافح من أجل  أنحاء  الناس في جميع  بل من أجــل 

تحقيق هذا الهدف”.    

وقال السيد علي يالتشين رئيس نقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي 
التربية والتعليم   ونقابة الموظفين Memur-Sen في الكلمة 
التي ألقاها في الجلسة االفتتاحية ألعمال ملتقى تركيا العاشر 
الذي نظم في أنطاليا بمشاركة مدراء الشعب وممثلي المناطق 
تربوية  لنقابات  النسائية و 36 مديرًا  الممثلين واللجان  ونــواب 
إلــيــنــا. فــهــو يــصــادف  ـــة: “هـــذا يـــوم بليغ بالنسبة  مــن 15 دولـ
ــوالدة حركة  لـ الفضي  اليوبيل  الــرابــعــة والــعــشــريــن، أي  الــذكــرى 
الصالحين األفاضل. ففي مثل هذا اليوم منذ أربع وعشرين عامًا 
قلوبهم  في  كبيرون  ولكنهم  العدد،  في  قليلون  أشخاص  أطلق 
وشجاعتهم، مسيرتهم هذه، وبــدؤوا السير في الطريق. وأتوجه 
بالتحية إلى قادة نقابة أغيتيم-بير-سن لموظفي التربية والتعليم   
الذين ساهموا في نموها، وسيرها بخطى ثابتة وحازمة من القمة 
نحو أفق جديدة، ورواد الحركة النقابية األفاضل، والذين وهبوا 
واالســتــغــالل.  للظلم  اإلنــســانــيــة  مــقــاومــة  فــي  للمساهمة  أنفسهم 
وأوضح السيد يالتشين أن األبيات التي يقول فيها الشاعر محمد 
عاكف مؤلف نشيد االستقالل الوطني، “أو ليس اإليمان واحدًا 

في قلب جبهتنا / أو ليست األفراح واآلالم والغايات والضمائر 
واحدة / أو ليس القلب الذي يخفق دون كل وال ملل، واحدًا / 
كن متيقنًا أن هذه الجبهة لن تتزعزع ولو انهار الكون بأسره”، 
التربية  لموظفي  أغيتيم-بير-سن  نقابة  وموقف  حالة  تلخص 
والتعليم   الذي أسسه شاعر القدس محمد عاكف، وتابع قائاًل: 
“إذا ما كان الموضوع متعلقًا باإلنسان، فيجب علينا السير في 
ذا ما كان الموضوع متعلقًا بالضمائر، فيجب  نفس االتجاه، واإ
ذا مــا كــان الــهــدف إقــامــة نظام  علينا اتــخــاذ نفس الــمــوقــف، واإ
عالمي يقع اإلنــســان في مــركــزه، فيجب علينا أن نتخندق في 
ذا ما كنا نكافح من أجل الحؤول دون استغالل  نفس الجبهة. واإ
بكامل  الطريق  نفس  في  السير  علينا  فيتوجب  والعمل،  الجهد 
أن  أو ملل. علينا  بــأي كلل  أن نصاب  قوتنا وعنفواننا ودون 
ننظر إلى الكفاح من أجل الحصول على أجرة تليق بالكرامة 
اإلنسانية، وكأنه كفاح في قلب صخور لّونها الكلس بالبياض. 
ذا ما قيدنا القوة المنظمة للجهد والعمل ضمن النطاق الوطني،  واإ
فلن نتمكن من التصدي لالستغالل العالمي. فنحن نعيش في 
السيطرة،  وحــب  الــربــح،  فــي  الجامحة  الرغبة  فيه  تشكل  عالم 
ويتم  الــدولــي.  الصعيد  على  تهديدًا  التدميرية،  المنافسة  ووهــم 
وأن  األفضل،  يكونوا  أن  إلى  ويهدفون  يطمحون  الذين  إجبار 
يكونوا بشرًا، وأن يبقوا بشرًا، على االكتفاء بمشاهدة هذا الظلم 
واالســتــغــالل، دون أن يحركوا ســاكــنــًا. ونــحــن بــدورنــا، ال نريد 
العيش في عالم يتم فيه تشكيل موازين القوى من قبل من يرون 
أن فقدان أرواح الناس أمر أقل قيمة من فقدان النقود لقيمتها. 

علي يالتشين متحدثًا في ملتقى تركيا الذي نظمته نقابة اتحاد التربويين:

علينا أن نؤسس حركة الضمير العالمي سوية
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في  رائــدة  ألنها هي مؤسسات  جــدًا.  مهمة  النقابات وخدماتها 
حل مشاكل الحياة العملية  والقضاء على  هضم الحقوق التي 
اليوم  للعاملين وفي إعطاء مستحقاتهم. حيث وصل  تعرضت 
عدم مساواة  توزيع الدخل في العالم  ذروته. لقد حول أصحاب 
إلى  وبشكل مضغوط   شيئ  كــل  والممتلكات  األمـــوال  رؤوس 
وأصبحت  السفاهة  بحدود  االعتراف  دون  ممتلكات شخصية  
الكوادر العاملة مهمشة  و في وضع ثانوي بنسِب عالية. مع 
األسف تم ترك العاملين بجهودهم محرومين من القيمة االضافية 

لإلنتاج وذلك بسبب عدم وجود التقسيم العادل للحقوق. ولهذا 
العالم يعيشون تحت حد  السبب هناك قسمًا هامًا  من سكان 
ــْر يموتون من  الفقر وحتى أنهم ُتِركوا  جوعى. واألدهــى واأَلَم
البطالة  أما  الجوع.  الجوع. والقسم اآلخــر يعيشون تحت عتبة 
الغنية في  الـــدول  فــي  العالم حتى  فــي  المشاكل  أهــم  فهي مــن 
العالم. القسم الضيئل من سكان العالم  يأخذ حصته الخاصة 

ويعيشون حياة معقولة”. 

يجب علينا أن ننجح معًا

النقابي   العمل  عــن  معلومات  أعــطــى  الـــذي  ســلــوي  السيد  قــال 
الحكومي  النقابي  العمل  يلي: “يوجد 11 فرع خدماتي في  ما 
الموظفين  نقابات  إتحاد  النقابي   اتحادنا  في  هناك  بلدنا.  في 
)اتحاد مأمور َسن( أكثر من 900 ألف عضو وأكثر من 400 
ألف عضو في نقابة موظفي التربية والتعليم )أغيتيم بير سن( 
اتحادنا  يملك  والتربوية.  التعليمية  الخدمات  فــرع  في  المنظمة 
)مأمور سن( صالحية كافة الفروع الخدماتية وعلى رأسها الفرع 
التعليمي والتربوي. والعمل في بيئة تعمل بالوسائل الديمقراطية 
تحديد  يتم  تمثيٌل ومسؤولية.  جــدًا  وكذلك هو  هــاٌم  نجاٌح  هو 
يتم  حيث  ديمقراطية.  بطرق  نقاباتنا  في  والصالحيات  التمثيل 
تعيين االداريين في المؤسسات والمناطق والمحافظات وفي كل 
أنحاء البالد  عن طريق االنتخاب  وبأغلبية األصوات. ويتم في 
كل عامين مرة، القيام بالمفاوضات الجماعية والمهام والتمثيل 
الصالحية.  ذات  النقابات  طريق  عــن  العاملة   الــكــوادر  باسم 
يقوم اتحادنا )اتحاد مأمور َســن( الــذي يضمن أكبر أهم نقابة 
من حيث  عدد األعضاء  وعلى رأسها نقابة  موظفي التربية 
والتعليم  ومع نقاباته األخرى، يقوم بمهامه كناطق وممثل رسمي 
للعاملين في القطاع العام. نحن نرى وبنسبة عالية كشريك في 
القضايا. نحن  هــذه  المقترحات لحل  تقديم  القضايا  وفــي  حل 

بكتف،  كتفًا  ووقفنا  البعض  بعضنا  مــع  تحرنا  إذا  بأننا  نعتقد 
نستطيع أن نتجاوز كافة الصعوبات والمشاكل. نحن  بحاجة 
إلى رص صفوفنا ضد بؤرالقذارة  والظالم ، الذين خربوا الدول 
إلى  وتجاربنا  معلوماتنا  نقل  إلــى  ونحتاج  أجــل مصالحهم  من 
بعضنا البعض ونتحد من أجل إنتاج مشاريع مشتركة، وأتمنى 

بأننا سننجح في ذلك”. 

سلوي، في اجتماع الجمعية العمومية  هنأ  السيد عباس حبيب 
اهلل إلعادة انتخابه كرئيس وبارك  إداريه ، وتمنى لهم التوفيق 
والنجاح. حيث أضاف إلى اتفاقياتنا ا في التعاون الدولي اتفاقًا 

جديدًا. 

قام السيد لطيف سلوي بالكثير من الزيارات ضمن إطار برنامج 
السودان ووقع على اتفاقية التعاون . ولفت  السيد سلوي الذي 
السودان  في  العاملين  نقابات  العام إلتحاد  الرئيس  بمقابلة  قام 
التضامن  الكريم ، لفت األنظار إلى أهمية  السيد يوسف عبد 
النقابي ونوه إلى أننا تحتاج إلى المزيد من التضامن ضد قوى 

االمبريالية”. 

أما يوسف عبد الكريم أفاد بأن تركيا تعتبر دولة مهمة، ويجب 
أن نستفيد من خبراتنا بشكل متبادل. وشكر قائال: “نحن نشكركم 

على حضوركم إلى هذا المكان وعلى دعمكم.”

وتقابل مع  الــســودان  فــي  العالي  التعليم  نقابة  إلــى  بــزيــارة  فقام 
المسؤولين فيها. وبعد ذلك تجول في مركز االختبارات السوداني 
عن  محمد  مختار  محمد  المدير  مــن  معلومات  على  وحصل 

مركز االختبارات. 

وشارك السيد سلوي برفقة الهيئات من المغرب، وتشاد، ومصر، 
ولبنان وفلسطين افتتاح مركز صحة المعلمين الذي تم انشاؤه 

من قبل النقابة السودانية  العامة لعمال التربية. 

والتعليم  التربية  موظفي  لنقابة  الــعــام  الرئيس  مستشار  وبرفقة 
)أغيتيم-بير-سن( السيد طاركان زنغين والخبير في العالقات 
السيد  مع  سلوي  السيد  اجتمع  رزق  أبــو  علي  السيد  الخارجية 
في  المعلمين  لنقابة  الــعــام  الرئيس  وكيل  صالح  جبريل  محمد 
النقابية.  باألعمال  المتعلقة  المعلومات  الطرفان  وتبادل  تشاد، 
مجال  فــي  التعاون  اتفاقية  على  التوقيع  اللقاء  هــذا  عقب  وتــم 

التربية. 
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السيد علي يالتشين يلتقي نظيره األذربيجاني 

بإمكاننا أن نتغلب على المشاكل العالمية إذا وقفنا مع بعضنا كتفًا إلى كتف 

التقى األمين العام لنقابة موظفي التربية والتعليم في تركيا 
السيد علي يالتشين ومساعده السيد رمضان تشاكرجي 
لنقابة  الــعــام  األمــيــن  مهبالييف،  ستار  السيد  نظيره  مــع 
التربويين األحرار في أذربيجان حيث قاموا بتوقيع اتفاقية 

تعاون بين النقابتين. 

وفي معرض حديثه، قال السيد علي يالتشين “إنه من 
اليوم مع  اإلتفاقية  بنوقيع هذه  نقوم  أن  بمكان  األهمية 

أفاد السيد لطيف سلوي وكيل الرئيس العام لنقابة موظفي التربية والتعليم )أغيتيم بير َسْن( أن 
مشاكل العاملين ومقترحات الحلول هي  مشتركة بنسبة كبيرة، وقال “ نحن نعتقد أننا نستطيع 
التغلب على مشاكلنا  إذا ما عملنا مع بعضنا البعض ووقفنا كتفًا إلى كتف. نحن نحتاج إلى 
رص صفوفنا ضد بؤرالقذارة  والظالم ، الذين خربوا الــدول من أجل مصالحهم ونحتاج إلى 
نقل معلوماتنا وتجاربنا إلى بعضنا البعض ونتحد من أجل إنتاج مشاريع مشتركة، وأتمنى بأننا 

سننجح في ذلك”. 

السيد لطيف سلوي  شارك في افتتاح المركز الصحي للنقابة السودانية  العامة لعمال التربية 
وألقى كلمة في الجمعية العمومية المعتادة الرابعة.  أشار السيد سلوي على أن النقابات وحياة 
العمل النقابي واصحاب األعمال والعاملين هم ممثلوا الجهود الساعية وعرق الجبين. “ نضال 

نقابة كبيرة مثل نقابة التربويين األحــرار في أذربيجان، 
ونــحــن ســـعـــداء ألنــنــا نــعــمــل مـــع دولــــة هـــي بــمــثــابــة أخ 
للجمهورية التركية، حيث أننا حتى يومنا هذا قمنا بتوقيع 
العديد من إتفاقات التعاون مع عدد من الدول ومن هنا 
ســوف نستمر في عملنا حتى أكمل وجــه بمشيئة اهلل، 
حيث أن تقوية عالقاتنا مع بعضنا البعض تجعلنا أقوى 
وأقــرب، بإمكاانا أن نبقى سويًا ونتحرك سويًا لمواصلة 

كفاحنا النقابي.” 

كما قام السيد علي يالتشين بالتأكيد على دعمه لإللتماس 
الذي تم نشره على اإلنترنت والذي تم الدعوة فيه الدعوة 
لوقف الهجوم الذي تتعرض له أذربيجان، وواصل حديثه 
“في بالدنا يعلم الجميع عن ماهية هذا الهجوم، ونتمنى 
من الجميع أن يواصل جهوده في جمع التوقيعات حتى 

يتوقف هذا الهجوم. 

من جهته، عبر السيد ستار مهبالييف عن سعادته في 
الزيارة التي قام بها السيد علي يالتشين لنقابته، مؤكدًا أن 
مثل هذه الزيارات تقوم بتقوية العالقات مع الجمهورية 
التركية وأن هذه اإلتفاقية ستحمل الخير لكال الدولتين، 

حيث أننا نسعى إلى تقوية هذه العالقات. 

قام السيد علي يالتشين والوفد المرافق له بزيارة المقبرة 
التركية في أذربيجان بعد اإلنتهاء من زيارته للنقابة.
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زالة كافة  العوائق الموجودة أمام الموظفين، واإ
العقبات الموجودة أمام المنظمات ومنح حق 
األمـــن.  ــوات  وقــ للمتقاعدين  الــنــقــابــة  تــأســيــس 
وانهاء اللباس الموحد الذي يرتديه الموظفون. 
ومنح موظفي الدولة الحقوق السياسية، وحق 
ــــراب، وعــكــس كــافــة األجــــور االضــافــيــة  االضـ
والحوافز على رواتب المتقاعدين، ونريد عدم 
الــتــي يستفيد منها  ــتــقــادم  ال تــعــويــضــات  مــس 
الموظفين  جميع  ينتفع  وأن  العمال.  إخواننا 
مـــن الــمــؤشــر االضـــافـــي وزيــــــادة الــمــؤشــرات 
والعنف  الشدة  من  الحد  ونطالب  االضافية. 
الــمــوجــه ضـــد الــنــســاء والــمــوظــفــيــن، وتطبيق 
باالستثمار  المتهمين  عــلــى  الــعــقــوبــات  أشـــد 
الجنسي. ونطالب من دولتنا أن تحسب كافة 
العام.  القطاع  العمل ضمن الخدمة في  أيام 
في موضوع  بوعودها  دولتنا  توفي  أن  ونريد 
حصة التهالك وتناقص القيمة. نحن نطالب 
من  البلد  هــذا  فــي  المواطنين  جميع  بحقوق 
موظفين وعمال ومتقاعدين ونساء والعاملين 
بــأدنــى أجــــرة، والــمــعــاقــيــن. ونــطــلــب التسريع 
فــي تقويم الــمــواضــيــع الــتــي صــدر فيها قــرار 
موضوع  في  المفاوضات  أثناء  عليها  العمل 
العقود الجماعية وتحويل هذه المواضيع إلى 
مكاسب. سنستمر نحن كنقابة الموظفين في 

الكسب وانتاج المكاسب دائمًا. 

دعم كامل ألذربيجان

ــار الــســيــد يالتشين فــي حــديــثــه إلـــى دعــم  وأشــ
الحملة التي قامت بها جمعية المساعدة على 
تطوير المجتمع المدني في آذربيجان، وتحمل 
هذه الحملة االسم “أهتف بتوقيف االحتالل” 
وأنــه يقف إلى جانب آذربيجان بدعم كامل. 
دخــول  إلــى  المواطنين  يالتشين  السيد  ودعـــا 
في  واالشــتــراك   isgaledurde.com موقع 

حملة التوقيع. 
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هذا  سيفسد  أنــه  ثرواتهم،  من  يزيدون  العالميين  السارقين 
الــنــعــم والــتــكــالــيــف بشكل عـــادل؛  الــظــالــم، ويــقــســم  التقسيم 
“سنستمر في هذا الطريق مع أمتنا من أجل االنسانية. نحن 
سنبحث عن الحل في قيمنا. إن شركاؤنا في الحل هي هذه 
األمــة، وخريطتنا في طريق الحل هي حضارتنا العريقة. 
مركز الحل هو االنسان، وعنوان الحل هو االســالم. إن 
أشياء:  ثالثة  والرأسمالي  االمبريالي  النظام  يغذي  الــذي 
الربا، واالسراف والحرب الظالمة. إن الذي يعترض على 
هذه األشياء الثالثة بشكل حقيقي هو االسالم فقط. لهذا 
السبب نجد األنظمة الغربية تحاول دوما أن تمنع نهوض 
القضاء على  الــغــرب  فيحاول  وتــطــوره.  االســالمــي  العالم 
طاقة الجغرافيا االسالمية بالحروب. أنظروا إلى جمهورية 
الشرقية،  تركستان  باتاني،  أراكــان،  إلى  الوسطى،  أفريقيا 
أفغانستان، وفي الطرف اآلخر فلسطين، وسوريا والعراق 
وبنغالديش، ومن طرف آخر نجد مصر، والقريم، وليبيا، 
وتشتشنيا، التي تعاني من الحروب، والضغوط، والمجازر 
واالنقالبات العسكرية والنفي والسجون والجوع واالرهاب. 

نحن أحفاد السلطان الفاتح وأحفاد صالح الدين يجب أن 
ننزع هذا الظلم ونرميه من هذا العالم. وأفاد السيد يالتشين 
بإن الالعب الرئيسي في نظام العولمة الغربي هو حلف 
إلــى موقفه  النيتو ونقد هــذا الحلف بهذا الشكل: “أنــظــروا 
اتجاه سوريا. بدال من محاربة األسد، يتحجج بداعش ويفتح 
الطريق أمام تنظيم البي يي دي الكردي االرهابي. لم ينقذ 
حياة شخص واحــد في سوريا، إنني أتساءل مــاذا تفعلون 
في سوريا؟” تركيا التي فتحت أبوابها لثالثة ماليين الجيء 
ســوري، ومن جهة ثانية نجد العالم الغربي يبذل قصاري 
جهده من أجل عدم استقبال أي الجئ سوري. نحن كأحفاد 

السلطان محمد الفاتح وأحفاد صالح الدين األيوبي يجب 
أن ال نطرد الظلم من حوض حضارتنا فحسب بل يجب 
أن نطرد هذا الظلم وهذه الوحشية من جميع أنحاء العالم. 
لــذلــك يــجــب أن نــركــع وال نــخــذل، يــجــب أن نــقــف قائمين 
كحرف األلف.يجب أن نمزق سناريوهات الظالمين الدموية 

ونرميها في الزبالة.” 

ارتفعت المطالب في ميدان االفتاء

وسرد السيد يالتشين مطالب نقابة الموظفين )مأمور-سن( 
وعرق  للكدح  قيمة  منح  يتم  ان  نريد  “نحن  الشكل:  بهذا 
الجبين، وزيادة خبزنا، ونريد من بلدنا أن يصعد إلى القمة 
المحترم.  والجهد  المحترم  العمل  موضوع  في  العالم  في 
نحن نطالب بظروف عمل تليق بشرف االنسان. إن خطنا 
األحمر هو ضمان العمل. نطالب بانهاء العمل بال ضمان 
حصة  اعــطــاء  ونــريــد  البطالة،  على  والقضاء  اجتماعي، 
الباطنية،  العمالة  عقود  فلتنتهي  االقــتــصــادي.  النمو  مــن 
وعدم الوقوع في خطأ التشغيل بدون تأمين اجتماعي. نحن 
التأمين  ضمن  إخواننا  يجعلوا  أن  المسؤولين  مــن  نطلب 
االجتماعي وفي كادر ثابت. ونرجوا نقل العمال المتعاقدين 
الــثــابــت. ونريد  الــكــادر  إلــى  مــن التصنيف 4/ب و 4/ج 
قــبــول الــعــمــال المتخرجين مــن الــجــامــعــات ضــمــن الــكــادر 
والممرضات  القانونيات  القابالت  درج  ونطلب  الرسمي. 
يعملون  والــذيــن  الــوكــالء  واألئــمــة  بالوكالة،  يعملن  اللواتي 
بأجرة درس إضافي، والمعلمين ضمن هذا الكادر. ونطالب 
المعلمين  من  العام  القطاع  في  الموجود  الشواغر  بملء 
واألطباء والممرضات واألئمة والمرشدين في العمل والمهنة  
كافة  إزالـــة  ونطلب  االجتماعية.  الخدمات  فــي  والعاملين 
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الديمقراطي “البي يي دي” ولن  ال وجــود لحزب االتــحــاد 
يكون، سوف نقوم بتنظيف هذه األراضي بسواعد األبطال 
ونمحوا هذه المنظمات. نحن كنا هنا دائمًا، وسوف نكون 
قــائــاًل: “ســوف نقوم باطفاء  يالتشين  دائــمــًا.” واستمر  هنا 
التي  الفتن  البالد، هذه  الكبيرة في هذه  الثالثة  الفتن  نار 
التفت حول جغرافية حضارتنا بلبالبها السام والتفت بأرجل 
هذه األمــة. يجب ان نقضي على فتنة الطائفية المذهبية 
بدون أن نقع في التعصب المذهبي. ويجب أن  ننهي فتنة 
التعصب القومي بدون أن نتخلى عن وطنيتنا. ويجب أن 
نقضي على فتنة االرهاب بدون أن نقع في خطأ التهميش. 
الوحدة مع بعض، ونجعل مليار  يجب أن نشعل مشعلة 

700 ألف مسلم عالما اسالميا واحدًا”. 

وأكد السيد يالتشين في كلمته، نحن كرواد بعث هذه األمة 
ورواد مقاومة ظلم االنسانية، يجب أن ننهض ونبدأ بحركة 
حياء هذه األمــة وننجح في ذلــك. وأضــاف قائاًل:  بعث واإ
اليد  الماء والخبز. نحن  ينتظرون  الصومال  األطفال في 
الممتدة لليتامى السوريين. نحن القوة التي ستنقذ المظلومين 

في فلسطين من احتالل الصهاينة الغاشمين. 

دعنا نكون يدا واحدة ونوحد قوانا وقلوبنا. نحن إذا حملنا 
تلك الروح التي كانت في انتصار حصار كوت العمارة، 
وتنغلق  السفاح،  بشار  ظلم  من  إخواننا  ننقذ  ســوف  فإننا 
سماء سوريا على طائرات الموت التي يرسلها بوتين. ولن 
فــي مصر على  االنــقــالب  قــائــد  السيسي  ذلــك  بعد  يتجرأ 
قتل األســمــاءات مــرة أخـــرى، وينتهي احــتــالل األرمـــن في 
الــذي يدعي أنــه مهد الديمقراطية،  الــغــرب  قــــراداغ. وهــذا 
عميت أبصاره اتجاه المظلومين السوريين وأغلق آذانه أمام 
صيحات فلسطين، وتنتهي صفة عدم االحساس باالرهاب 

الذي اليضربه. إذا نجحنا في ذلك سيتغير كل شيء. 

العار عليك يا غــرب، العار عليك يا أمــم المتحدة وعار 
عليك أيها االتحاد األوروبي، 

وأفاد السيد يالتشين بأنه يموت في كل ثانية طفل في هذا 
العالم، هذا العيب يكفي للغرب وهو يتفرج على موت 18 
مليون إنسان بسبب سوء التغذية، وقال في خطابه: “يجب 
أن نقضي على مفهوم “الثروة لي والسفالة لك” الذي يتفوه 
به عديمو الضمير. تبلغ ثروة ثالثة من أغنى أغنياء العالم 
ما يعادل الناتج المحلي ألفقر 48 دولة في العالم. يكسب 
المقابل نجد  الثروات بشكل مستمر وفي الطرف  البعض 
الذين التصقت معدتهم في جوفهم وهم يتضورون جوعًا. 
ما هذه العدالة؟ إن ثروة 1% من أغنى الناس في العالم 
هــي أكــثــر مــن ثـــروة 99% مــن الباقي فــي الــعــالــم. يعني 
أكثر من مدخرات 7 مليار إنسان. الذي يستهلكون البنزين 
ذلك  ويعتبرون  الماء  يستهلكون  كأنهم  الفاخرة  بسياراتهم 
مفخرة لهم. ويعيش هؤالء في نفس هذا العالم الذي يعيش 
فيه الفقراء الذين يتحسرون إلى كوب واحد من ماء الشرب 
المتحدة، والبنك  اللوحة واضحة. األمم  النظيف. إن هذه 
الــدولــي، وصــنــدوق النقد الــدولــي وغــيــرهــا. األمـــم المتحدة 
الدولي  البنك  تعد االحصائيات فقط. وتحصي األمــوات. 
وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي اليــحــســب مــخــاطــر الجائعين بل 
يحسب المخاطر لدى المجوعين. يتم رسم خريطة جديدة 
لالستعمار. عصابة السارقين الوقحين، تحتشد في مناطق 
بهتافه:  فعله  رد  عــن  وعبر  العالم،  مــن  مختلفة  جغرافية 
“الخزي والعار عليك يا غرب، العار عليك يا أمم المتحدة، 

وعار عليك يا االتحاد األوروبي”. 

إن مركز الحل هو االنسان وعنوانه االسالم. 

وأكد السيد يالتشين في كلمته بأنه في سفر ضد األمبرياليين 
الــذيــن حــولــوا هــذه األرض إلــى كــوكــب مستعمر، وجعلوا 
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احتفلنا في ساحة االفتاء في مدينة مرعش بيوم 1 أيار يوم 
التضامن العمالي تحت شعار “العمال األبطال في مرعش 
من أجل موظف قوي، وتركيا العظمى وعالم عــادل” وتم 
الــذي اشترك فيه آالف األشخاص،  خــالل هــذا االحتفال 
الرقص والغناء فابتهج وتحمس العمال وهم ينشدون أناشيد 
المهتران العثماني. وتم خالل االحتفال قراءة بيان مشترك 
البيان على مواضيع هامة منها األخوة  بأربع لغات ركز 
بين األنصار والمهاجرين، العمل، والتضامن والوحدة، وتم 
المهاجرون  فقرأ  العمالية.  المطالب  بعض  عــن  التحدث 
السوريون البيان باللغتين العربية والكردية، وقرأت المواطنة 

من آذربيجان السيدة سارية تاغييفا البيان التركي.

وســــار أعــضــاء نــقــابــة الــمــوظــفــيــن )مـــأمـــور-ســـن( بمسيرة 
ــــروض مــرئــيــة فــكــانــوا يــلــبــســون وشـــاحـــات بــلــون أحــمــر  وعـ
ــحـــق” “الـــعـــدالـــة”،  ــبـــارات؛ “الـ ــعـ وأبـــيـــض مــكــتــوب عــلــيــهــا الـ
“الكدح”، “األخوة”، “الطمأنينة”، “عرق الجبين”، “الحرية”، 
وكانوا  “الشفقة”.  محترم”،  “عمل  “الــوحــدة”،  “التضامن”، 
يهتفون خالل المسيرة بهتافات “نحن موظفون على حق 
وسننتصر”، “هـــذا هــو الــمــيــدان هــذا يــوم 1 أيـــار”، “أمــل 
المظلومين ورعب الظالمين”، “الحق، والكدح، والتضحية 
بالذات، العرق مقدس”، “فلنتكاتف ضد الظالمين”، “القاتل 
بشار األسد، يا بوتين الظالم”، “ ال لالرهاب، نعم لألخوة”. 

وفي كلمة االفتتاح صعد إلى المنصة رئيس نقابة موظفي 
التربية والتعليم )أغيتيم -بير-سن( ورئيس نقابة الموظفين 

)مأمور-سن( السيد علي يالتشين فبدأ خطابه قائاًل؛ “نحن 
فلتعلم  االمبريالية واالمبرياليين.  نتحدى  المنصة  من هذه 
المنظمات االرهابية وأسيادها بأنكم لن تتغلبوا على األخوة 
القادمة عبر العصور من جيل إلى جيل، سوف تنهزمون 
وتــفــنــون. ســـوف نــحــاســب الــرأســمــالــيــيــن والــمــقــلــديــن والــذيــن 
يرسمون حدود الدول، سوف تدفعون ثمن ذلك باهظًا. أيها 
واالنقالبيون  والمحتلون  الدماء،  ومصاصو  المستعمرون، 
ــتـــاريـــخ. أيــهــا  ــــى مــزبــلــة الـ ســــوف تــذهــبــون ويـــتـــم رمــيــكــم إل
المواطنون الذي أضافوا قوة إلى صوتنا وخطابنا، والذين 
يعيشون بكدحهم، أيها الموظفون، والعمال، والمتقاعدون، 
النساء،  األنــاضــول،  وشباب  األمــنــي،  للجهاز  المنتسبون 
وفقراؤها  وعمالها  بلدي  ومــزارعــو  فالحو  يــا  والمحترفون، 
في  بكم  أهــال  والصحفيون  والرياضيون  البلد  هــذا  وفنانو 
هذا الميدان؛ ساحة االفتاء وأنتم تهتفون بشعار “موظف 
قوي، وتركيا العظمى وعالم عادل” في 1 أيار وعيد القوى 
العاملة. إننا لن ندع هذه الدنيا لكيف المحتكرين، والظالمين 

والوحوش والسالطين الجائرة والمستعمرين. 

يجب أن يكون العالم االسالمي واحدَا

وأضاف قائاًل: “ال مكان لداعش في حضارتنا، ولن يكون، 
ال وجــود لبوقو حــرام في مداركنا ولــن يكون. اليمكن أن 
يكون تنظيم البي كي كي –منظمة حزب العمال الكردي- 
)PKK( في جغرافيا األخوة وال في خميرة وحدة األناضول، 

ولن يكون. 

التقى أبطال اليد العاملة في مرعش



إنه بفضل التقدم العلمي والتقني الذي بدأ منذ القرن التاسع عشر أصبحت الدنيا صغيرة. فكلما زادت فرص االتصال قصرت 
المسافات بشكل سريع. قبل عدة عصور إذا تأخرت أي معلومة وعدم توصيلها إلى مكانها في الوقت المناسب تخرب األنظمة 
وتتهدم الــدول بسبب ذلــك.  ولكن اآلن نجد المعلومة تصل إلى كل مكان في العالم خالل لحظات. لقد سهل نشر المعلومة 

وتوصيلها إلى أي مكان. لقد أصبح كل إنسان يعرف كل شيء. وتحولت الدنيا إلى قرية صغيرة. 

العلم والتقنية عندما تخرج من مكان صدورها وتبدأ بالتجول في أنحاء العالم تصطحب معها الثقافة وااليديولوجية والفكر والمفاهيم 
واالصطالحات. المجتمعات التي تعالج هذه المعلومة تحصل على ثروة مادية وتطور تقني لتصل إلى مستوى الرفاهية، فهي 
عندما تركز على النهضة المادية تخفق وتغفل التطور االجتماعي والقيم االنسانية واألخالقية. إن بريق النهضة المادية تجذب 
المجتمعات األخرى أيضًا، فهي عندما تمتلك ذلك تنقل إلى بنيتها عالم بقيم فاسدة، وبنية اجتماعية تبحث عن الشبع في ملذات 

دنيوية، وتصبح عديمة االحساس أمام الدماء السائلة والدموع السيالة، وتفقد ضميرها تماما. 

لقد وصلت المنافسة في القرن العشرين والحادي والعشرين إلى مرحلة نشهد فيها عدم االكتراث بالفقراء، وال يرى الناس أي مشكلة 
في عدم المساواة في الدخل، وأصبحنا نعيش في عالم يموت فيه األطفال من الجوع. منتجات الماركات تنتشر بسرعة في كل 

مكان، وعالم ضعفت فيه القيم األخالقية مثل الضمير، واألخالق واالنصاف والرحمة والنزاهة. 

مهما كانت معتقداتنا فإنه يجب ان نفعل شيئا لنحمي أنفسنا من أضرار هذه المرحلة والنفقد خواصنا وظواهرنا االنسانية األساسية.

الدماء  النزاهة االنسانية، وترتفع من الخصائص االنسانية األساسية، وتنقطع فيه  الممكن خلق عالم جديد ترتقي فيه  إنه من 
والدموع، ويحكمه السالم والعدالة، ويمسك بيد الفقير وتهيمن عليه المحبة والوئام. تقوم تركيا في هذا االطــار بالبحث واتخاذ 
الموقف المناسب لذلك. فتصيح بأعلى صوتها أمام األمم المتحدة وتنادي بشعارها وتهتف بأن “العالم أكبر من خمسة”. وتعبر 
في صيحتها هذه عن عدم كفاية مساهمة دول االتحاد األوروبي في العدالة العالمية، وأنها تتحرك بمعايير مزدوجة وتدعوها إلى 
تحمل مسؤوليات أكثر من ذلك. ولتفهم هذا الوضع يكفي أن نعرض ونقارن بين وجهات نظر تركيا وبين وجهات نظر االتحاد 

األوروبي في موضوع الالجئين السوريين. 

نقابة موظفي التربية والتعليم )أغيتيم-بير-سن( التي تعتبر من أكبر منظمة نقابية عمالية في تركيا تتصدر بمواقفها وجهودها 
التي تبذلها بشكل مكثف من أجل عالم جديد وأكثر عدالة، وتخرج النقابة إلى الطريق وتحتضن بتنظيمها النقابي كل انسان لم يفقد 
ميزاته االنسانية مهما كانت قوميته ولونه وعرقه ومهما كانت معتقداته وترفع راية العصيان ضد هذه العولمة والنظام االستعماري 
الذي يسعى للسيطرة على هذا العالم. نقابة موظفي التربية والتعليم )أغيتيم-بير-سن( كممثل لحركة األبرار في عصرنا تبدأ بحركة 

جديدة تسمى بحركة الضمائر الحية وذلك باالشتراك مع كثير من الشركاء االجتماعيين من كل قارة في العالم. 

عالمنا اليوم الذي تسيطر عليه الدماء والدموع لن يتحمل ببنيته الغير عادلة هذا العبء أكثر من ذلك. نقابة موظفي التربية والتعليم 
)أغيتيم-بير-سن( تعتبر من أكبر النقابات في تركيا بفضل عدد أعضائها الذي يبلغ 400 ألف عضو. فهي تقترح التعاون مع 
منظمات العمل األخرى في العالم في مواضيع التربية والتعليم المتميز، والحرية الفكرية، والنزاهة االنسانية والتقسيم العادل واحترام 
العمل. وتبذل النقابة جهودا هامة للسعي من أجل تحويل هذا التعاون ليكون على مستوى المؤسسات. وفي هذا االطار، تقوم 
نقابة موظفي التربية والتعليم )أغيتيم-بير-سن( بالتواصل مع منظمات العمل في كل من آسيا وأفريقيا والشرق األقصى والشرق 

األوسط وفي دول البلقان وتسير معها على سطح األرض وتتسلح بالخواص االنسانية التي يجب الحفاظ عليها وعدم فقدانها. 

نقابة موظفي التربية والتعليم )أغيتيم-بير-سن( التي تعتبر الممثل المتميز للعمل وعنوان مكتسبات العاملين، تحاول بأعمالها 
وأفقها وبرؤيتها الواسعة أن تصبح نقابة عالمية.  

العالم،  في  والعدل  السالم  ونشر  والمظلومين،  والمضطهدين  والمساكين،  الفقراء  جميع  حقوق  ورعاية  االهتمام  يتم  أن  وأتمنى 
ويسطير عليها الخير ويزداد احترام العمال وعدم استغاللهم، وتنتشر المساواة والحرية في جميع أنحاء العالم. 

علي يالتشين
نقابة موظفي التربية والتعليم

الرئيس العام 

يمكن أن يكون هناك عالما جديدا وعادال
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