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ملحق خاص بوفاة املرحوم والقيادي النقايب الفذ بوعيل املباركي

)إلى روح فقيدنا المرحوم 
بوعلي المباركي شماتة في 

المرضى الشامتين في وفاته(.

الشامتون ملوت ال خالق لهم

هي الخساسة أعيت من يداويها

إن الطيور التي ناحت نواعقها

نوازع الرش يوميا تناديها

كأمنا املوت ال يأيت لساحتها

أو أنه املوت سقاء بناديها

يا مالك املوت يا باق بال أمد

يا واهب الروح يا من أنت تعطيها

هل يفهم القوم إن املوت عادلة

ال حزب ميلكها، ال مال يرشيها

ال شيخ يطلقها من تحت جبته

أو يلحن القول بالتدجيل يرضيها

املوت بالحق تأتينا مقدرة 

تستقبل األمر من أقدار باريها

إن الحياة رساب يف حقيقتها  

لن تبلغ الخلد إن الله يفنيها 

ويا كريم، أيا من عشت مبتسام

دنيا الوضاعة قد ودعت ما فيها 

أراحك الله من دنيا ملوثة

صار الزنيم مع األوغاد قاضيها

واترك لغريك أوضاعا مزيفة 

طاحت عىل الناس سافيها وعاليها

يف جنة الخلد مشمول برحمته

أما الحقود فال الفردوس يأتيها
* خالد العقبي 

املوت يأتينا مقدّرا
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أسرة التحرير

الوداع يا أبا وجدي 
* النفطي حولة

              ما كنت أحسب أنّك ستغادرنا بهذه الرسعة، وتونس واألمة العربية موجعة 
وتتوّجع برسطان يشبه، أو هو يفوق رسطانك. ال بل هو رسطان أخطر وأخبث متّكن 
أو كاد من نسيج جسم املجتمع العريب. هو اخطبوط اإلخوان املسلمني الذين فتحوا 
األبواب عىل مرصاعيها لإلسالم الغاصب ليزرعوا الفكر السلفي الوهايب التكفريي يف 
ستحمل  التي  القروسطية،  الفكرية  الظالمية  مرحلة  ويفتتحوا  فيفتحوا  بيت.  كل 
معها الرّايات الّسود لجامعات وتنظيامت، وجمعيات وفلول القاعدة. وما ستنتجه 
من إرهاب فكري، فتح عهد الذبح والقتل عىل أصوات التكبري والتفجري. إذن غادرتنا 
والوطن واألمة ينخرها وجع كل أنواع الرّسطانات التي أنهكت جسم األمة مثل ما 
أنهكتك. غادرتنا وفلسطني القضية التي آمنت بها منذ نعومة أظفارك تعاين كل انواع 
التصفيات والتسويات التصفوية، وكل أنواع الحصار التّطبيعي مع العدّو. غادرتنا 
أيها املناضل املثال وتونس ال تزال تحتاج إىل أمثالك من الرجال والنساء الصادقني، 
والصادقات، واملخلصني، واملخلصات، واملؤمنني واملؤمنات بوطنهم وشعبهم. غادرتنا 
أّولها  الحنظل.  من  مرارة  أشّد  أو  كالحنظل،  مّر  أحالهام  لوجعني  تتوّجع  وتونس 
وجع أمراضها املزمنة للحكام الجدد الفاسدين، والجاحدين، والعابثني بقوت الناس 
والحكيم. ذلك  الصادق  الرجل  أيها  وأمثالك  أنت  فقدناك  وثانيها وجع  وأرزاقهم. 
ألنّك من طينة أولئك الرجال الذين قال فيهم ربّنا عّز وجّل»َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه 

.» لُوا تَبِْديالاً ن يَنتَِظُر َوَما بَدَّ ن قََضٰ نَْحبَُه َوِمْنُهم مَّ َعلَيِْه فَِمْنُهم مَّ
غادرتنا والله يا بوعيل، ويا أبا وجدي ويف القلب إنّها للوعة، ويف النفس إنّها  لحرية 
وحرسة. غادرتنا أيّها املناضل النقايب والسيايس الجامع واملجّمع واملوّحد لكل الفرقاء 
عن  األول  الدفاع  بخط  امللتزمة  والصادقة،  الجاّدة  الحقيقية  الوطنية  القوى  من 
كرامة الشعب التونيس، وسيادته عىل أرضه وعىل ثرواته، وعىل استقاللية قراره ال

وطني.                             
غادرتنا أيّها املناضل الويف الصادق والصدوق، وما زالت املشاوير الوطنية الحازمة 

تحتاج اىل مثل حزمك وعزمك، وجّدك وجديتك.
غادرتنا يا أبا وجدي يف زمن يحتاجك فيه رفاقك النقابيون إىل حكمتك يف وحدة 
الصف النضايل، ويف الّذود عن االتحاد العام التونيس للشغل قلعة حصينة منيعة 
قبُل  من  السابق  يف  حاكتها  التي  واملؤامرات،  املخططات  كل  وجه  يف  صامدة 
ميليشيات الّصيّاح واملزايل. وها هي اليوم من تحيكها النهضة أي اإلخوان املسلمون. 
تارة يف العلن بقيادة أذرعتها من جامعات »روابط حامية الثورة«. وتارة أخرى يف 
الرّس باسم ائتالف الكرامة. وها هي أخالقهم اإلسالموية الدنيئة عرب وسائل التواصل 
االجتامعي تعّري وجوههم القبيحة لتزيد يف كشف ثقافة حقدهم وكراهيتهم وأنت 
تُوارى الرثى. لتؤكّد مرّة أخرى عن قّوتك حيّا وميّتا، شاهدا وغائبا، وتبنّي ضعفهم 

وتشتّت صفوفهم.
غادرتنا يا أبا وجدي، ونحن و وجدي يف أشّد الحاجة إليك. 

فقدناك يا أبا وجدي، ولعلّنا بفقدانك أيها األخ الكريم، فقدت أنا النفطي حولة، 
يُصغي  من  النقابيني  املناضلني  وبعض  قرام،  وعبدالله  بوعائشة  الطيب  والرفيقان 
إىل الرأي املخالف، ولو كان مرّا، أو موّجها إليك بصفتك قياديّا يف املركزيّة الّنقابية 
التي حسب رأينا ال تخلو من أخطاء وعيوب بريوقراطية. فامذا نقول بعيون دامعة، 
وقلوب خاشعة، ونحن نوّدعك إىل مثواك األخري؟ فام نقول إالّ كام يقول املؤمنون 
اِبِريَن )*( الَِّذيَن إَِذا أََصابَتُْهْم ُمِصيبٌَة قَالُوا إِنَّا لِلَِّه َوإِنَّا إِلَيِْه َراِجُعوَن  ِ الصَّ بالله: »َوبَشرِّ
)*(« والله يرحمك رحمة واسعة، ويُسكنك اللهم جّنة الخلد والفردوس. ونعاهد 
الحامي  نرباسا حيّا عىل درب حّشاد ومحمد عيل  لنا  أنّك ستظّل  الطاهرة  روحك 

والطاهر الحداد وعبد العزيز الثعالبي..

إشراف وتنسيق :رمزي الجباري
الصور و اإلخراج الفني :منتصر العكرمي

طارق السعيدي /رمزي الجباري /نصر الدين ساسي

لحظة خروج جثامن الفقيد  االخ بوعيل املباريك من 
مستشفى   Bichat بباريس يف إتجاه املطار، وذلك 
عىل  الفاتحة  وقراءة  وأصدقائه،   ، عائلته  بحضور 
روحه، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله 
للشغل جميل  التونيس  العام  االتحاد  نقابيي  وكافة 
الصرب والسلوان وذلك يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020.

فقد أنفاسه  في فرنسا
قراءة الفاتحة  على روحه لحظة مغادرة املستشفى كلمةحق 

رئيس الجمهورية قيس سعيد يقدم التعازي
إىل عائلة الفقيد النقابي

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد إىل بيت الفقيد بوعيل املباريك لتقديم واجب العزاء يف 
وفاة األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل النقايب بوعيل املباريك الذي وافته 

املنية يوم الجمعة املايض.
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ورقات مصرية

للثقافة قدرات على جمع ما يشتته السياسيون

التونسيون  2013 كان  العام  يف يوم شتوي ساخن منتصف ديسمرب من 
مجلس  بناية  من  األبيض  الدخان  صعود  كبري  برتقب  ينتظرون 

األخرية  اللحظة  مشاورات  تجري  حيث  سابقا  املستشارين 
غري  الحكومة  رئيس  اسم  الوطني إلعالن  الحوار  من جوالت 
العام  األمني  ظل  الصعبة  الردهات  تلك  وعند  املتحزبة.. 
يقطع  املباريك  بوعيل  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد 
بابتسامته العريضة مرارا عىل اإلعالميني »تسمرهم« املتواصل 

دائرة  خارج  بالقول  املجلس  ببهو  طويلة  انتظار  ساعات  يف 
البلد  شقف  املرة  وهذه   - »الشقف«  إن  الرسمية  الترصيحات 

بأكمله وليس املنظمة الشغيلة فحسب- يسري بثبات نحو مرساه.
وفعال بعد »مفاوضات ماراطونية« تجاوزت الزمن املحّدد أعلن الرباعي 

حسني  للشغل  التونيس  االتحاد  عام  أمني  بقيادة  للحوار،  الراعي 
توصل  ليال عن  ُعقدت  تاريخية  ندوة صحفية  العبايس، يف 

جمعة  مهدي  شخصية  اختيار  إىل  السياسيني  الفرقاء 
لتويل الحكومة التي ستخلف حكومة الرتويكا اثنني 
ما   2014 واإلعداد النتخابات  العريض  بقيادة عيل 
مستقطع«  واجتامعي  سيايس  بـ»وقت  سيسمح 

مينع انزالق االنتقال الدميقراطي نحو الخطر.
يف غمرة الفرح مبآل وآمال »عودة العقل وانتصار 
الشتوي  معطفه  ارتداء  بعد  املباريك،  الرشد« حزم 
األسود، لفيفا من وثائقه املتصلة بهذا الحوار مذكرا 
وبقي  تحقق  األهم  أن  وداعهم  قبل  الصحافيني 
املهّم يف تنفيذ بنود خارطة الطريق املطروحة ما 
اإلجهاد  رغم  تقنية  ترتيبية  جولة  متابعة  سيحتم 
الخطوة  استكامل  يتم  وعربها  الوقت،  واستنزاف 
وقتها  يطلب  وكأنه  ميل  األلف  رحلة  من  الباقية 
نقابيا  أمامه  املفتوحة  الجبهات  من  مؤقتة  هدنة 

واجتامعيا وسياسيا.
الحوار  يوميات  عن  كتبت  التي  الذاكرة  تحفظ  ال 
»املخاض  اشتداد  عند  شغل،  بوعيل  أن  الوطني 
كل  يف  املطافئ  رجل  دور  للمفاوضات«،  العسري 
والحلفاء  الخصوم  لدى  ثقة  رجل  كان  فقد  عرثاتها 
الوطني  املجلس  والتنسيق بني  الربط  برئاسته لجنة 
إن  فام  الوطني.  الحوار  يف  واملشاركني  التأسييس 
يطل شبح أي أزمة بني بعض مكونات »سيد نفسه« 
بأدوات  الدفع  إىل  يسارع  الحوار  طاولة  وأطراف 
دون  فال حركة  رقعة شطرنج  كحال العب  تطويقها 

حساب ما بعدها.
لعله أيضا كان من القلة القائلة بالحاجة إىل تأسيس 

»فقه أخالقي تفاويض بني فرقاء الساحة السياسية« أو 
البالد  تعرفها  قد  أخرى  أزمات  إلدارة  املؤسسايت  العرف  من  نوع 

-وعرفتها فعال- وعرب هذا التوجه قاد رؤية تدعو إىل اتخاذ الحوار 
»فض  كآلية  والرمزية  املعنوية  املأسسة  أشكال  من  شكال  الوطني 

االشتباكات الوطنية«.

مل يسرتح الراحل إال وقد استوت كل خطوط خارطة الطريق 
املطروحة فكتبت تونس دستورا جديدا وانتهى »اإلعصار 
السيايس« بانتخابات نقلتها من مرحلة التأسيس إىل 
التثبيت، ومن مرحلة االستقطاب إىل توافق نتائج 
نوبل  لجنة  إعالن  فاتحة  ذلك  فكان  الصندوق 
الراعي  الرباعي  فوز  العامل  شاشات  يف  للسالم 
التي  للسالم  نوبل  بجائزة  الوطني  للحوار 

سيتسلمها شتاء العام ألفني وخمسة عرش.
استأجرها  التي  الخاصة  الطائرة  حطت  منذ 
من  وعدد  وفده  لنقل  االتحاد 

كل  يتابع  املباريك  كان  أوسلو  الرنويجية  بالعاصمة  الصحفية  الطواقم 
تفاصيل املهمة يف النزل املخصصة لإلقامة والتظاهرات املوازية للتعريف 
بتونس، التي دخلت النادي الدميقراطي، وينسق اللقاءات النقابية املوازية 

بوصفه صاحب»الهندسة اإلدارية واملالية« يف تلك الرحلة التاريخية.
أما إذا أعدت مسرية الرجل، سنوات طويلة إىل الوراء، فستجد أنها تفيد 
أنه كلام أرجعته يوميات الحياة خطوة قفز بعدها خطوتني فقد انتقل 
»الجئا دراسيا« من املكنايس نحو قفصة ثم صفاقس النخراطه يف النضال 
الثامنينات عىل أعقابه  العراقية اإليرانية اوائل  التلمذي وأعادته الحرب 
يف صفاقس منهيا تعليمه يف الكيمياء ليكملها هذه املرة »الجئا« شغليا 
عروس  بنب  الكيميائية  للمواد  مصنع  إىل  باملظيلة  الكيميايئ  املجمع  من 
ومنه نحت مسرية نقابية متدرجة من القاعدة إىل القمة بصعوده املكتب 

التنفيذي يف مناسبتني.
النقايب تزامنت مع  جمع الرجل عصارة أكرث من ثالثة عقود من العمل 
النقايب، ويذهب  خط عاشوري سائد وانتهت بتمظهرات جديدة للفعل 
مقربون منه إىل وصف فلسفته النقابية بالبسيطة فال هي لينة فتعرص 
وال هي صلبة فتكرس كام ساعدته خصاله الحوارية والهادئة وقدرته عىل 
االستامع الطويل وتوليف املتاح مع املؤجل عىل التوغل يف قضايا عاملية 
واجتامعية معقدة وآخرها الخاصة بأم األزمات يف تونس: أزمة الفسفاط.

إن انحيازه للعامل بالفكر والساعد مل يعطل انحيازه ملدرسته السياسية 
إثر  تونس  يف  القوميون  طرح  فعندما  تنظيمي،  باحتشام  وإن  األوىل، 
املتناثرة  السياسية  »أممهم  ووحدة  الدميقراطي  العمق  أسئلة  الثورة 
انتامئه  بني  بني  املسافات  لتقريب  جهده  كل  واحدة« جمع  أمة  يف 
النظام  طبيعة  فرضتها  األرض  تحت  النضايل  النشاط  من  سنوات  إثر 
بني  ثالثا  خطا  السياسية  أرضيتهم  تثبيت  يف  واالنطالق  الديكتاتوري 
الرسديتني املضادتني: اليسار واإلسالميني لكن هذه املرة خارج أسوار 

الجامعة.
العرويب  للتيار  تاريخية  لحظة  التقاط  والرفاق عىل  اإلخوة  توافق 
يف تونس وترشيح الراحل لرئاسة املؤمتر التوحيدي لحركة الشعب 
التي نجح يف تطويقها  التقدمية ورغم بعض الخالفات  الوحدوية 
عند استعادة النقاش حول روابط القومي بالقطري وتسجيل بعض 
استقاالت »لزعامات أبوية للطيف القومي يف تونس« إال أنه بقي 
من املاضني يف خيار التجميع مستعينا بالصرب النقايب لنقل الصرب 

السيايس إىل النواة األوىل الجامعة للعائلة القومية.
قلة تعلم أن الراحل فضال عن أخّوته يف االنتامء العرويب هو أخ 
سفرهام  عن  فضال  وأنهام  الرباهمي  محمد  للشهيد  الرضاعة  يف 
العراق  إىل  فلسطني  من  العربية  القضايا  لنرصة  واملبديئ  النضايل 
إىل سوريا ساهام يف دحرجة كرة اللهب الشعبي التي انطلقت من 
»معقلهام« العائيل والتنظيمي بسيدي بوزيد وما جاورها تحريضا 
سيدي  والية  مدن  عىل  الحصار  ضاق  وملا  وتنسيقا،  وتحشيدا 
بوزيد والقرصين بداية جانفي كان بوعيل يجمع لفيفا طالبيا من 
»الطلبة القوميني« بباب الجزيرة ملزيد توزيع األدوار يف املظاهرات 
واالحتجاجات اليومية وإسناد الحراك الشعبي بصرب ساعة يف طريق 

انجالء الغمة.
رحم الله الشهيد والفقيد. 

* فطني حفصيةبوعلي المباركي... سفر نقابي، ثبات العروبي
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اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر

 
ن  َعلَيِْه فَِمْنُهم مَّ اللََّه  َما َعاَهُدوا  الُْمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدقُوا  َن  »مِّ
الله  صدق   » تَبِْديلاً لُوا  بَدَّ َوَما  يَنتَِظُر  ن  مَّ َوِمْنُهم  نَْحبَُه  قََضٰ 

العظيم.
 

يُقّرر  آخُر  درٍب  ورفيق  يَْخبُو  آخُر  ونجٌم  ُل  يرتجَّ آخر  فارٌس 
الرحيل األبدي..

قيادتها  أبرز  النقابية واحدا من  الساحُة  اليوَم  برحيله  وتَْفِقُد 
والصديق  األخ   .. وِحلْماً وثباتا  ا  ومترًّساً ِحنكة  أكرثهم  ومن 

والرفيق بوعيل املباريك..
  

اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر
 

من  انَة  ِبَحشَّ  1963 جوان   12 يف  املباريك  بوعيل  فقيدنا  ُولِد 
فرََتَبَّ عىل ُحبِّ  الجديد بوالية سيدي بوزيد،  معتمدية سوق 
مبا  البََداَوِة  قيم  عىل  َوتَرعَرع  َوَنَا  البلد  ِعْشِق  وعىل  األرض 
تعنيه من رجولٍة وصدٍق وتحابٍُب وتضامن وبساطة ورصاع مع 
االبتدايئ  تعليمه  تَلَقَّى جزءاًا من  الطبيعة واملصاعب.. وهناك 
َولِيَُواِصلَُه مبدرسة الرِّميلِيَّة بنجاح، ثم التَحَق بعد ذلك باملعهد 
الثانوي باملكنايس ومنه إىل املعهد الثانوي بقفصة لكّنه انخرط 
يف النضال التَّلَْمِذي وأُطرِد ليلتِحق مبقاعد الدراسة بصفاقس.. 
وبحلول  بقفصة.  الكيمياوي  باملجمع  تقنيًّا  إطارا  منها  ويعود 

املسؤولية  يتحّمل  كان  وقد  العمل  من  أُطرد   1985 أزمة 
النقابية.. فقّرر السفر إىل العراق ملواصة الدراسة وصادف أن 
كانت الحرب العراقية اإليرانية قد اشتعلت فاضطُرَّ إىل العودة 
إىل أرض الوطن واالستقرار بنب عروس والعمل بإحدى الرشكات 

التابعة لقطاع النفط والكيمياء..
ا وتَدرَّج يف املسؤوليات  انخرط يف النضال السيايس والنقايب يَاِفعاً
الكيمياوية  »املواد  برشكة  األساسية  بالنقابة  ا  بدءاً النقابية 
والتنظيف Unilever« بنب عروس ثّم بالفرع الجامعي للنفط 
للتحاد  التنفيذي  املكتب  إىل  ومنه  الجهة  بنفس  والكيمياء 
الوطنية..  النظام  لجنة  يف  فعضٌو  عروس  بنب  للشغل  الجهوي 
واختلط  امليداين  العمل  عىل  فيها  مَتَرََّس  طويلة  مسرية  وهي 
وخاض  مستوياتها  بجميع  النقابية  بالهياكل  واْحتَّك  بالعّمل 
نضاالت بطولية معها وشارك يف مفاوضات عسرية وصعبة غالبا 
لَُه لتحّمل املسؤولية يف املكتب  ما كُلِّلَْت بالنجاح.. وهو ما أَهَّ
التنفيذي الوطني َغَداَة الثورة يف جانفي 2012 ويَْعُبَ التجربة 
لخوض  َدْرِبِه  رفاق  فيه صحبة  الثّقة  ُد  فتَُجدَّ وجدارة  باقتدار 
والعطاء  والتصميم  الَعزِْم  بنفس  عاشها  جديدة  ُعْهَدٍة  ِغَمِر 

حتّى َوافَتُْه املَِنيَّة..

اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر

لَْت هذه املسرية الناصعة إىل أن يكون بوعيل ال نقابيا  لقد أَهَّ
ودوليا  وإفريقيا  عربيا  نقابيا  أيضا  بل  فحسب،  ا  فذًّ تونسيا 
وقدرته  التوافقية  ونزعته  الحوارية  خصاله  فساعدته  ا،  الِمعاً

الهادئة عىل املساهمة بفاعلية ضمن املكتب التنفيذي الوطني 
يف مَتِْتنِي العلقات النقابية املغاربية والعربية واإلفريقية، لريبُط 
مع  وخاّصة  وموريتانيا  واملغرب  العراق  يف  بإخوتنا  لََة  الصِّ
االتحاد  متثيل  ِعْبء  تقبُّل  عن  يَتََواَن  ومل  الجزائر..  يف  األشّقاء 
املراقبة  مسؤولية  ويتحّمل  إفريقيا  يف  للشغل  التونيس  العام 
املالية يف االتحاد االفريقي للنقابات ويستعيد من خلل ذلك 
ومن خلل تحّمل األمني العام املسؤولية يف االتحاد اإلفريقي 
سون  املُؤسِّ إليه  سعى  الذي  اإلفريقي  وُعمِقه  االتحاد  مكانة 

وخاّصة الزعيم أحمد التلييل..
 

اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر
 

مل يكن بوعيل املباريك نقابيا بارزا فحسب، فقد كان أيضا رجَل 
الُعروبية  وبالرؤى  القومي  بالفكر  تشبّع  إذ  بامتياز  سياسة 
األصيلة ولكّنه كان منفتحا عىل الفكر األَُمِمي، فجعل من أيب َذّرْ 
الَغَفاِري وابن رُْشد وعبد النارص وَسيُْف الدولَة َوَعْفلَْق وَماْركِْس 
الحامي  عيل  ومحّمد  وَمانِْديلَ  ولُوُموْمبَا  وكَاْسرْتُو  وِڤيَفاَرا 
لهذا  وفيًّا  ظَلَّ  لذلك  أعىل،  ومثاال  له  ا  نِْبَاساً وحّشاد  والحّداد 
التنّوع متجّذرا يف أصوله ُمنفِتحا عىل الفكر اإلنساين األرَْحب 
حتّى َعُسَ عىل البعض تصنيفه.. وقد َجّسم هذه الِخصال يف 
للستبداد  املناهضة  السياسية  الحركة  يف  عقود  منذ  انخراطه 
املجموعات  داخل  الِسّي  السيايس  والنضال  واالستعمر 
القومية.. ومل يرتّدد سنة 2018 يف تَرؤُّس وفد االتحاد إىل سوريا 
ومثّل  اإلرهاب  عىل  بالنرص  وشعبها  وجيشها  قياداتها  لتهنئة 

اآلخ األمين العام  نور الدين الطبوبي يؤبن القيادي بوعلي المباركي

ستبقى حاضرا بيننا ويف وجداننا وبني األجيال النقابية
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َ متثيل والقَى بعدها هجوًما عنيًفا من منارصي اإلرهاب  االتحاد َخيرْ
وداعمي التسفي وُمخّريب البلدان من الدواعش ومنارصيهم..

لقد كان فقيدنا العزيز علينا جميعا وعىل امتداد مسيته النضالية 
ِتَمتَِة يف الدفاع عن االتحاد وعن العّمل ومثاال للشهامة  رمزا لالسرْ

واإلباء واإليثار ولَدَماثَة األخالق..
كان أصيال وفيّا لجذوره دون ُمغاالٍة أو تَعّصب، فلم يتَخلَّف سنة 
عن احتفاالت السابع عرش من ديسمرب إميانا منه بالثورة وبطاقتها 
التغيي ثورة آَمَن بها رغم ما شهدت من عرثاٍت كان  الجبّارة عىل 
متنعه  ومل  عليها،  التغلُّب  عىل  والقدرَة  تجاُوزها  يف  يعتقد  دوما 
انتصارا  األهّمية  غاية  بأدوار يف  االضطالع  الوطنية عن  مسؤولياته 
والتشغيل  التنمية  يف  املهّمشة  الغريب  الوسط  جهات  الستحقاقات 
والعيش الكريم. فقد حرص دوما عىل أن يكون يف مقّدمة الحاضنني 
كان  التي  تلك  سواء  االحتجاجية  ولتحرّكاتها  االجتمعية  مللّفاتها 
مرسحها جلمة أو منزل بوزيان أو املكنايس أو املزّونة أو الرقاب أو 
غيها.. ولعّل اختياره رئيسا رشفيا ألوملبيك سيدي بوزيد أبلُغ دليل 

عىل االعرتاف مبا قّدمه لجهته من عطاء سخي ومشاعر نبيلة..
اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر

إنّنا إذ نَِقُف اليوم أيّها العزيز أمام جثمنك الطّاهر لنوّدعك الوداع 
َك وأن يأيتَ عىل َمناِقِبَك  َجُز ِمنرْ أَنرْ يَِفيََك َحقَّ األخي فإّن اللّسان أَعرْ

وعىل سخاِء عطائِك التّحاِدك ولبلِدك ولشعِبك..
غاية  كنت يف  ُمَهاَدنَة..  دون  املِراس ومحاورا  مفاوضا شديد  كنت 
تبخل  فلم  والنقابيني..  النقابيات  َوانَِك..  وإخرْ أََخَواتَِك  مع  الصدق 
عليهم بنصيحة أو جهد رغم أنّك كنت ُمنهكا تصارع املرض بصرب 
مطالبهم  عن  الدفاع  يف  تَِميتًا  ُمسرْ لقضاياهم  منترصا  كنت  وَجلٍَد.. 

املرشوعة..
ًدا.. كنَت صوَت الحكمة بني رفاقك نصوحا ُمَؤلًِّفا ُموحِّ

وإعالميني  ونقابيني  وعملة  إداريني  من  معك  عِملوا  الذين  كّل 
»إّن  لك:  ويقولون  الطّاهرة  روحك  عىل  ويرتّحمون  اليوم  يبكونك 

ِذكرْراك سوف تَظَلُّ حارضة عىل مدى الّدهر«..
إسهاماتك  بأّن  يشهدون  الوطني  التنفيذي  باملكتب  رفاقك  كلُّ 

ُه.. َدَك سيرتُك فراغا يعرُسُ َسدُّ دة ستظَلُّ مرجعا وأّن فَقرْ وروحك املوحِّ
إنّنا أيّها األخ الكريم والرفيق الَصُدوق ونحن نوّدعك بحرقة، نُعزّي 
أهلك وأبناَء جهِتك يف سيدي بوزيد ونعزّي أنُفسنا نحن النقابيني 

ونعزّي كافّة الشّغالني ونعزّي كلَّ العائلة القومية املوّسعة..
وكلّنا حزن وأىس  األخي  مثواك  إىل  الحبيب  أيّها  اليوم  نُودِّعك  إنّنا 
ولوعة عىل فقدانك يف هذا الظرف الدقيق الذي متّر به بالُدنا وهي 
األفذاذ  قادتها  وإىل  الوطنيني  ونسائها  رجالها  إىل  الحاجة  أمّس  يف 

من أمثالك..
النقابية بشخصيتك  ستبقى حارضا بيننا ويف وجداننا وبني األجيال 
لرْبَة ومبسيتك النقابية الرائدة وبوفائك وإخالصك للِقيَِم واملبادئ  الصَّ

التي ُجِبلرَْت عليها يف مدرسة االتحاد العام التونيس للشغل..
لن ينىس النقابيات والنقابيون وكلُّ من َعرِفََك ابتساَمتََك املطمئنة 
وال شخصيتك املميّزة وال تفاؤلك املتجّدد وال إميانك العميق بالنرص: 

الظلم  وعىل  االستبداد  وعىل  الَحيرْف  وعىل  التهميش  عىل  النرص 
وعىل الظالمية وعىل التخلّف وعىل االستعمر..

للعهِد ملتزمني  أوفياَء  أنّنا سنظَلُّ  الرّاحُل  الحبيُب  أيُّها  عهدا علينا 
تؤكّد عليه من وجوب  إىل آخر رمق واعني مبا كنت  األمانة  بأداء 
مبنظّمة  املرتبّصني  من  واليقظة  وتعزيزها  النقابية  الوحدة  رعاية 
َت بها الشهيد محّمد الرباهمي  حّشاد.. وَسَنِفي بَوِصيَّتك التي عاَهدرْ
وابنك  زوجتك  عائلتك..  وستكون  فلسطني..  ِبَعلَِم  ى  ُمَسجَّ ِبَدفرِْنَك 
واالحرتام  والتقديِر  التبجيِل  كلَّ  لَهم  عائلتَنا  ُهمرْ  وإخوتك  وابنتك 

َ َسَنٍد لهم.. وَسَنُكون َخيرْ
الصرِب  َجميَل  لَُه  أهرْ وَرزََق  الواسَعة  برحمِته  الفقيَد  اللُه  تغّمد 

والُسلرْوان..

إنّا هلل وإنّا إليه راجعون
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املكتب التنفيذي لالتحاد يتلقى التعازي 
من النقابات الوطنية والعربية والدولية

تعزية من االتحاد العام للمعلمني الفلسطينيني
األخ نور الدين الطبويب املحرتم

االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن واالىس تلقينا نبأ وفاة املغفور له بإذن الله تعاىل

األخ بوعيل املباريك
األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل

فإننا يف االتحاد العام للمعلمني الفلسطينيني ممثال باألمني العام واعضاء األمانة العامة وأمناء رّس 
الكرام  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  نتقدم لحرضتكم ومن كّل منتسبي  التنفيذية  الفروع واللجان 
بأصدق عبارات التعازي واملواساة القلبية، راجني من العيل القدير ان يلهمكم الصرب والسلوان يف هذا 

املصاب الجلل ويشمله الله تعاىل باملغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان.
عظم الله اجركم

إنّا لله وإنا اليه راجعون
* األمني العام لالتحاد العام للمعلمني الفلسطينيني
تعزية من الهيئة الوطنية إلئتالف صمودساند ارزيقات

التونيس  العام  الوطني لالتحاد  التنفيذي  املكتب  العام املساعد وعضو  املباريك االمني  إثر وفاة االخ بوعيل 
للشغل تتقدم الهيئة الوطنية الئتالف صمود نيابة عن كّل مناضالت ومناضيل االئتالف، لعائلة  الفقيد ولجهة 
سيدي بوزيد ولالرسة النقابية والتقدمية ولكافة الشغالني، بأحّر التعازي يف هذا املصاب الجلل، راجني من الله 

ان يرزقهم جميل الصرب والسلوان.

تعزية من وحدة ـ حرية ـ اشرتاكية
بسم اللّه الرحامن الرحيم »وبرش الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا اليه راجعون أولئك 

عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم املهتدون« صدق الله العظيم
بنفوس خاشعة وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى حركة البعث املناضل النقايب القومي بوعيل املباريك 
عضو املكتب التنفيذي واألمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل الذي عرفناه نقابيا صادقا وشجاعا يف 

الدفاع عن الطبقة الشغيلة يف مختلف القطاعات.
وبهذه املناسبة األليمة تتقدم بأحّر التعازي يف هذا املصاب الجلل لعائلته ولالرسة النقابية عموما ولرفاقه يف 
املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل مبتهلة للعيل القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فراديس 

جنانه مع الصّدقني والعليني وان يلهم عائلته ورفاقه جميل الصرب والسلوان وإنّا لله وإنا اليه راجعون.

تعزية من جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
تلقت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية خرب وفاة املغفور له بوعيل املباريك االمني 
النساء  جمعية  تتقدم  وإذ  والحرسة  الحزن  بكامل  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام 
التونسيات للبحث حول التنمية بأصدق عبارات التعازي واملواساة ألرسة الفقيد وكافة عائلة وذويه 
يُعّد  له  املغفور  وفاة  أن  تعترب  فإنها  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  والنقابيني  النقابيات  ولعموم 
خسارة كربى لالتحاد العام التونيس للشغل  خاصة يف هذا الظرف االقتصادي واالجتامعي الخانق فقد 
عرف بدماثة أخالقه وبالتزامه النقايب وبتفانيه يف النضال من أجل إعالء راية االتحاد العام التونيس 

للشغل وسيظل اسمه خالدا بني صفوف النقابيات والنقابيني.
رحم الله الفقيد رحمة واسعة وألهم ذويه ورفاقه الصرب والسلوان

عن جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
الرئيسة، نجمة العوادي

تعزية من رئيس االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري
الله أكرب الله أكرب

بقلوب خاشعة ونفوس صابرة لقضاء الله
تلّقينا ببالغ األىس واللوعة نبأ وفاة املغفور له األخ بوعيل املباريك االمني العام املساعد لالتحاد 

العام التونيس للشغل
للفالحة والصيد  التونيس  االتحاد  الزار رئيس  املجيد  السيد عبد  يتقدم  األليم  الظرف  ويف هذا 
البحري ونيابة عن املجلس املركزي واملكتب التنفيذي الوطني وكافة الفالحني البحارة، بأحّر التعازي 
القدير ان  العزيز  الله  النقابية املوسعة راجني من  الفقيد والعائلة  وأسمى عبارات املواساة لعائلة 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه، وأن يرزقكم وذويكم واهله جميل الصرب والسلوان.

تعزية من جمعية الصداقة لكتبة املحاكم

يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربّك راضية مرضية فادخيل يف عبادي وادخيل جنتي )وبرّش 
الصابرين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنّا للّه وإنا اليه راجعون(.

صدق الله العظيم.
تتقدم جمعية الصداقة لكتبة املحاكم بخالص العزاء وعظيم املواساة ألمني العام املساعد لالتحاد 

العام التونيس للشغل بوعيل املباريك.

تعزية من مركز محمد براهمي للسلم والتضامن
ينعى مركز محمد براهمي للسلم والتضامن االخ بوعيل املباريك األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل الذي وافته 
املنية بعد رصاع طويل مع املرض وبهذه املناسبة األليمة يتقدم بأحر التعازي وأصدق املواساة لعائلته ولكل النقابيني ولكل ابناء 

التيار القومي التقدمي راجني من الله العيل القدير ان يتغمده برحمته ويرزق اهله وذويه جميل الصرب والسلوان
إنّا لله وإنّا اليه راجعون

عن رئيسة مركز محمد براهمي للسلم والتضامن مباركة عواينية براهمي

تعزية من مساريون لتصحيح املسار  
القائد النقايب العاميل بوعيل املباريك... وداًعا

رحل عن عاملنا األخ بوعيل املباريك األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل إثر رصاع طويل 
مع املرض، وبعد حياة حافلة بالنضال والعطاء من أجل حقوق العامل ويف الدفاع عن العمل النقايب والعدالة 

االجتامعية والقضايا القومية العربية.
نحن مجموعة »مساريون... لتصحيح املسار« نشاطر اخوته النقابيني األحزان بوفاة القيادي البارز، ونتقدم 
منهم ويف مقّدمتهم االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب وذلك من أرسة الفقيد 

الكرمية بأحّر التعازي وأصدق مشاعر املواساة.
لروح الفقيد الرحمة والسالم وبقاء الذكرى العطرة، وألرسته والعائلة النقابية جميل الصرب وحسن السلوان.
* عن »مساريون... لتصحيح املسار«
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تعزية من نقابة االشغال العامة بالكويت

التنفيذي الوطني لالتحاد يف وفاة املغفور له بوعيل املباريك  أحّر التعازي القلبية إىل املكتب 
القيادي النقايب الفذ.

   رحمه الله بواسع رحمته وغفر له وأسكنه فسيح جنانك
إنّا لله وإنا اليه راجعون.

* االتحاد العام لعامل الكويت

تعزية من اتحاد النقابات العمّالية واملهنية املستقّلة يف العراق
ببالغ األىس والحرسة تلقينا نبأ وفاة املغفور له األخ بوعيل املباريك األمني العام املساعد للمكتب 

التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للشغل.
العميق  الحزن  نشاطركم  العراق  املستقلّة يف  والعّملية  املهنية  النقابات  اتحاد  أعضاء  ونحن 
برحيل مناضل من صفوف اتحادكم الشقيق سائلني اللّه العيل القدير أن يتغّمده بواسع رحمته 

ويلهمكم ومحبيه الصرب والسلوان.
إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

تعزية من النقابة  األساسية ألعوان وإطارات وزارة الصناعة والطاقة واملناجم
ببالغ األىس والحرسة تلقت النقابة  األساسية العوان وإطارات وزارة الصناعة والطاقة واملناجم خرب وفاة األخ واملناضل 

بوعيل املباريك األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل.
كم نعزي أنفسنا وسائر مناضيل االتحاد العام التونيس للشغل وعائلة الفقيد ورفاقه إثر هذا املصاب الجلل، راجني 

من الله العيل القدير أن يسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

* الكاتب العام
عيل الفالح

تعزية من االتحاد الجهوي
 للشغل باملنستري

االخ  له  املغفور  وفاة  نبأ  تلقينا  والحزن  األىس  ببالغ 
االدارة  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  املباريك  بوعيل 
املناسبة  وبهذه  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  واملالية 
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  اليكم  يتقدم  األليمة 
للشغل باملنستري وكافة املوظفني بأحّر التعازي راجني من 
بواسع رحمته وغفرانه  الفقيد  يتغمد  أن  املوىل عز وجّل 
جميل  وذويه  أهله  يرزق  وان  جنانه  فراديس  ويسكنه 

الصرب والسلوان.
إنّا للّه وإنا اليه راجعون.

تعزية من حزب الوطنيني الديمقراطيني املوحّد
األخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل

تلقينا ببالغ الحزن واالىس نبأ وفاة بوعيل املباريك االمني العام املساعد باالتحاد العام التونيس للشغل.

التعازي  الفقيد بأحّر  النقابيني واىل ارسة  اليكم واىل كافة  املناسبة األليمة اال ان نتوجه  وال يسعنا يف هذه 

واملواساة يف هذا املصاب الجلل.

تغّمد الله الفقيد برحمته ورزق اهله وذويه جزيل الصرب والسلوان

* حزب الوطنيني الدميقراطيني املوحد

الدولي  االتحاد  مكتب  من  تعزية 
لعمّال النقل يف العالم العربي

مكتب  أرسة  تتقّدم  واألىس  الحزن  من  مبزيد 
العريب  العامل  يف   ITF النقل  لعّمل  الدويل  االتحاد 
التونيس  العام  لالتحاد  التعزية  مشاعر  بأصدق 
للشغل بوفاة األخ املناضل والقيادي بوعيل املباريك 
الوطني  التنفيذي  للمكتب  املساعد  العام  األمني 
عّز  املوىل  سائلني  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
وجّل أن يتغّمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جنانه 

ويلهم ذويه الصرب وحسن العزاء.

تعزية من  االتحاد الوطني لعمّال ليبيا
جميع  وإىل  إليكم  يتقّدم  واألىس  الحزن  ببالغ 
املكتب  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أعضاء 
التنفيذي لالتحاد الوطني لعّمل ليبيا بخالص العزاء 
املناضل  الله  بإذن  له  املغفور  وفاة  يف  واملواساة 
العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  املباريك  بوعيل 
التونيس للشغل وألرسة الفقيد سائلني اللّه عز وجّل 
أن يتقبّله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن 
فيه  واملغاربية  التونسية  النقابية  الحركة  يعوض 

خريا.
إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

تعزية من إذاعة شمس ـ أف ـ أم
ببالغ األىس والحرسة، تلقت النقابة األساسية بإذاعة شمس أف أم وفرع النقابة الوطنية للصحافيني 

التونسيني باإلذاعة خرب وفاة املغفور له أمني عام مساعد االتحاد العام التونيس للشغل بوعيل املباريك.
وإذ تعزي الهياكل النقابية قيادة االتحاد العام التونيس للشغل والساحة النقابية يف فقدان شخصية 
الدعم  تبخل يف تقديم  نقابية مل  قيادة  االتحاد فهي تعزّي نفسها يف فقدان  نقابية رحيلها يعترب خسارة 

واملساندة إلذاعة شمس أف أم طيلة مختلف األزمات التي عاشتها والتحركات النضالية التي خاضتها.
نعزّي أنفسنا يف فقدان شخصية نقابية محرتمة كاريزماتية تؤمن بواجب التضامن النقايب وتنتمي إىل 

مدرسة »الحقوق تفتّك وال تهدى«.
رحم الله الفقيد بوعيل املباريك ورزق اهله وذويه جميل الصرب والسلوان 
إنّا لله وإنّا اليه راجعون وبقضاء الله راضون.

تعزية من حزب العمال
إثر وفاة األخ بوعيل املباريك االمني العام املساعد للمكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس 

للشغل بعد رصاع طويل مع املرض توجه حزب العمل بأحّر التعازي إىل عائلة الفقيد وإىل أهله وذويه 

هذا  يف  والسلوان  الصرب  جميل  والنقابيني  النقابيات  وكل  القومية  العائلة  كافة  وإىل  بوزيد  بسيدي 

الخطب األليم.

تعزية من االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

»وبّش الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنا إليه راجعون«
بقلوب مؤمنة بقضاء اللّه وقدره يتقّدم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وعموم 
العام  األمني  املباريك  بوعيل  األخ  املرحوم  عائلة  إىل  التعازي  بأحّر  والشغالني بجهة صفاقس  النقابيني 

املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل وكل العائلة النقابية وعموم الشالني.
تغّمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه والعائلة النقابية جميل الصرب والسلوان

إنّا لله وإنّا اليه راجعون
*يوسف العوادين 

األساسية  النقابة  من  تعزية 
لوكالة تونس افريقيا لألنباء

النقابة  تلقت  والحرسة  األىس  ببالغ 

األساسية لوكالة تونس افريقيا لألنباء خرب 

املباريك األمني  وفاة األخ واملناضل بوعيل 

التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام 

للشغل.

كم نتقّدم بأحر التعازي لالتحاد العام 

التونيس للشغل وعائلة الفقيد خاصة اثر 

هذا املصاب الجلل، راجني من اللّه العيل 

وأن  جنانه  فراديس  يسكنه  أن  القدير 

يرزق أهله جميل الصرب والسلوان.

إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

النقابة األساسية لوكالة

 تونس إفريقيا لألنباء

تعزية من االتحاد الدولي
 لعمّال البناء واألخشاب

املساعد  العام  األمني  وفاة  خرب  بالغ  بحزن  تلقينا 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الوطني  التنفيذي  للمكتب 
األخ املغفور له بوعيل املباريك، إنّنا وبالنيابة عن األمني العام 
لالتحاد الدويل لعّمل البناء واألخشاب األخ اميت بوسون، 
نتقّدم إىل عائلة املرحوم وأهايل سيدي بوزيد وإىل جميع 

النقابيني التونسيني بخالص العزاء وأصدق املواساة.
تغّمد اللّه الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه.

إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

أنظر  ص 15-11-10
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رحيل العزيز بوعلي املباركي
ألم.. وحزن.. ودموع

 في كل مناسبة كان 
يقول المنستير عندي

موكب عزاء في توزر

وفاء لروح فقيد األرسة النقابية والوطنية املناضل املرحوم بوعيل املباريك نظم صباح الثالثاء 03 نوفمرب 
2020 موكب عزاء بدار االتحاد الحهوي للشغل بتوزر حرضه عدد من أعضاء املكتب التنفيذي الجهوي 
وآيات من  الكتاب  فاتحة  ذلك  وتليت خالل  الجامعية  والفروع  األساسية  للنقابات  العامني  والكتاب 
القرآن الكريم وفتح سجل لتدوين كلامت تأبني إشادات بخصال الفقيد ومناقبه وإرصار النقابيني عىل 

مواصلة النضال وااللتفاف حول منظمتهم والوفاء لرموزها. 

الوفاء لرموز النضال نورا...

حسب كبار قدماء ابناء املنظمة يف جهة املنستري مل متر عىل الجهة موجة 
العزيز  الراحل  نعي  بلغ  عندما  املايض  االسبوع  عرفتها  التي  لتلك  حزن 
الفقيد بوعيل املباريك األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل 
املايض.. حيث عمت حالة  السبت  العضال  املنية بعد املرض  الذي وافته 
من الكآبة وأجواء من الحزن سواء يف مقر االتحاد الجهوي أو يف االتحادات 
التي  بالخصوص  منها  االقتصادية  املؤسسات  أغلب  صلب  وايضا  املحلية 
وقلقها  لوجعها  مرهف  وسمعه  لنبضها  ينبض  املباريك  بوعيل  قلب  كان 
وصعوباتها خاصة يف جهة املنستري الذي تبلغ درجة تعلقه بها كل مبلغ اىل 
درجة الحميمية حيث كانت وجهته املفضلة التي من أجلها تجاوز وتحدى 
أوجاعه وآالمه يف عديد املناسبات ليلبي رغبته الصادقة لحضور كل مناسبة 

يدعى اليها أو يرشف عليها أو يرأسها.
فعاليات  وكل  وهياكل  عامل  من  الجميع  تلقاها  فقد  الحرقة  عن  أما 
الدموع  أما  األمنية..  كذلك  الجهوية  االدارية  واملصالح  املدين  املجتمع 
الصادقة واملريرة فتلك التي ترقرقت يف مآقي الكثريين ومنهم عديد العامل 
الجهوي  االتحاد  عام  كاتب  يوسف  سعيد  منهم  واالطارات  والعامالت 
الينا  وحديثه  محاورته  عند  دموعه  يغلب  ومل  حزنه  غالب  الذي  للشغل 

النقايب  الحقل  تتجاوز  بالراحل  عالقته  ان  أكد  حيث  الفقيد  فرق  عشية 
امتداد عقود منذ ان كان يف  اىل ما هو حميمي وعاطفي وإنساين وعىل 
املركزي حيث حافظ  للموقع  إتقانه  اىل حني  بن عروس  الجهوي  االتحاد 
مام  براءة  الناضجة صدقا  والضحكة  والهدوء  والطبيعة  الطيبة  ذات  عىل 
جعله قامة من قامات االتحاد وصوت للعقل والحكمة والثبات عىل املبدأ 
العامل  واستحقاقات  حقوق  يف  تفريظ  وال  املناكفات  يف  افراط  ال  حيث 
مام جعل منه قامة مديدة من قامات االتحاد يعالج ويفاوض ويقنع يف 
ال  بشكل  واملرؤوس  الرئيس  بني  وفاق  بلسم  ليكون  الحارقة  املفاوضات 
يجوع معه الذئب وال يشتيك الراعي.. ناهيك انه ويف كثري من املناسبات 
يتدخل ملساعدة األعراف أرباب العمل يف سبيل دميومة املؤسسة والحفاظ 
عىل مواطن الشغل وهو ما يؤكد فضيلة االشارة التي يكتنزها  عند تعاطيه 

مع كل امللفات النقابية منها واالجتامعي بشكل عام.
* البطحاء... »واملرجى«

ليرسد  سعيد  األخ  عاد  دموعه  خاللها  كفكف  لدقائق  الحوار  قطع  بعد 
مناقب الفقيد التي تتجاوز الشأن النقايب وتالمس الحس القومي العرويب 
الخالص والذي تجىل يف ابهى صورة خالل زيارة وفد االتحاد الذي ترأسه 
املرحوم اىل العاصمة السورية دمشق يف ظل 

الحصار والعدوان والتقى خالله القائد القومي بشار األسد ليهتف بعد ذلك 
مع االحرار هناك.

دمشق..  ساحات  أكرب  من  هي  واملرجى  لينا«  واملرجى  املرجى...  »زينو 
هناك تدفقت مشاعر الرجل لتشكل رافدا من روافد القومية التي نهرها 
املجرمني  وتهافت  الظامل  العدوان  سيول  تدفق  بعد  والجفاف  التصحر  يف 
والطغاة يومها علق احد اإلخوة بأنها لحظة توأمة وعّز بني ساحة »املرجى« 

وبطحاء محمد عيل...

* الفقيد مع سعيد يوسف 

 * الفقيد يكرم أطباء القطاع العام 

*حمدة الزبادي

مثانينات  منذ  وزمييل  ورفيقي  أخي  روح  )إىل 

القرن املايض: املرحوم بوعيل املباريك(

* مهدي الدايل

قبس النضال نورا 

بأرضنا سطع

رباه ها قد هوى

 يف ظالم الدياجري

قد كان يف الساحات

 نرباس الهدى

من رأس بنزرت إىل عرق 

الدواوير

ما أبشع الدنيا حني 

تبديك عورتها

سقط القناع فجل

 الخلق أشباه النواعري

رثاء
سقط القناع
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*وصول الجثامن إىل ساحة محمد عيل ساحة النضال والرشف

*رئيس الحكومة هشام املشييش حرضإىل املقربة 

*تحية أعوان األمن لرجل أفنى حياته يف خدمةتونس والقضايا العربية

منترص العكرمي*نساء بالدي يرفعن كل التحديات ويتواجدن يف كل املحطات*نساء االتحاد يبكني بحرقة كبرية وفاة املناصل الكبري بوعيل املباريك
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مكتبه ومنزله كما قلبه،أبوابهما مفتوحة وابتسامته كانت املفتاح  في موكب »الفرق« 
بسيدي بوزيد: 

األخ نور الدين الطبوبي األمين العام 
حني أقول أخي بوعيل أقول الطيبة والرجولة والصدق يف القول واإلخالص يف 

العمل التلقائية قدرته عىل التوحيد وملّ الشمل يعرف خصوصيات الجهات 
لذلك كان احد ابرز مفاويض االتحاد يف الجهات التي تشهد احتقانات او 

يف امللفات الشائكة فقد كان يحظى باحرتام جّل مكّونات الطيف السيايس 
وحتى املواطنني.

برحيل بوعيل فقد االتحاد عنرصا له وزنه وثقله وأحد ركائز العمل النقايب 
والوطني ورغم مرارة الفراق فإن رحيله سيدفعنا إىل امليّض ُقدما من أجل 

ترسيخ املبادئ التي تربينا من اجلها جميعا والتي 
مات ابوعيل وهو ويفّ لها. 

األخ محمد على البوغديري عضو المكتب 
التنفيذي الوطني لالتحاد

املناضل الوطني الدميقراطي والقومي هو ظاهرة 
حقيقية نقايب وإنسان من أعىل طراز.

وجدي المباركي ابن األخ بوعلي
هو ابن الجهة وابن تونس الويف حريص عىل دعم 

ضعاف الحال واملهمشني كان مكتبه ومنزله مفتوحني 
دوما للجميع مل يبخل يوما باملساعدة والنصح نتمنى 

ان نكمل عىل خطاه وأن نواصل يف النهج الذي سار 
فيه اىل نهاية حياته ونتمنى ان يلهمنا الله الصرب عىل 

فقدانه ورحيله.
صوالت وجوالت ومواقف صلبة يف الدفاع عن تونس 

وعاملها وعن االنسانية جمعاء.
العقبي بن خليفة الشقيق األكبر للراحل 

بوعلي 
كان منذ صغره محبا للوطن وهي من وصايا والدنا 

الراحل كان إنسانا طيب املعرش متزنا منذ صغريه يحب األهل والوطن 
بصدق ليس له أعداء ألنه متواضع متسامح يحب البالد غيور عىل الضعفاء 

والفقراء وطني صادق.
مروة ابنة أخت األخ بوعلي

مل يثنه املرض عن النضال كان سندا لكافة أبناء وبنات الجهة مل يدخر جهدا 
يف مساعدة املهمشني وضعاف الحال والدفاع عن حقوقهم.

األخ لزهر القمودي الكاتب العام االتحاد الجهوي للشغل 
بسيدي بوزيد

جمعنا يف حياته ويف مامته قدم للجهة ولتونس وللوطن العريب وافرقيا نصري 
العامل واملهمشني واملستضعفني كان له الفضل يف حلحلة عديد امللفات 
املعطلة بالجهة: الفسفاط معمل االسمنت السوق الكربى. كان من أول 
الداعمني لثورة 17 ديسمرب لألسف لن يكون موجودا معنا هذا العام يف 
ذكرى الثورة ولكننا سنبقى اوفياء له وسنستحرضه ونستلهم منه دوما. 

المستوري القمودي عضو الجامعة العامة للتعليم األساسي
هو ركيزة من ركائز املنظمة النقابية هو صوت الحكمة والتوازن داخل 

املنظمة النقابية حرسة كربى هو اخ هو شخصية وطنية تستحق كل االحرتام 
والتقدير.

 
جمال الهاني كاتب عام الجامعة العامة للقيمين

فقدنا صوتا جامعا ونقابيا صادقا ورجل دولة بامتياز.

األخ فوزي الشيباني نقابي سابق
تعرفت لألخ بوعيل املباريك خالل أزمة سنة 1985 حني متت نقلتي تعسفيا 
إىل جهة املظيلة وقد تعرفت عليه وإستقبلني واحتضنني يف تلك السنوات 

الصعبة والتي خربت فيها معدنه وخصاله كمناضل صلب ونقايب غيور.
محمد قادري عضو الفرع الجامعي للتعليم األساسي بسيدي 

بوزيد
عايشته لسنوات وكان رجَل وفاق. نقايب صادق عملنا 

معا يف عديد املحطات وكان دوما نصري الضعفاء 
والشغالني.

الكاتب العام للنقابة موظفي التعليم العالي 
وعضو المجلس البلدي بسيدي بوزيد
رجل محرتم وجامع رحيله خسارة كربى للساحة 

النقابية والوطنية ولجهة سيدي بوزيد.

منصف الضيافي أستاذ تعليم ثانوي عضو 
مجلس بلدي

من الصعب تعويض شخصية بخصال الراحل فقد 
كان رجل حوار ينصت إىل كل مشاغل أبناء الجهة.

 
الكاتب العام للفرع الجامعي للبلديات 

املرحوم كان من أشد الداعمني لقطاعنا كان جامعا 
وسنبقى فخورين مبا قدمها للقطاعات وللجهة.

الكاتب العام لالتحاد المحلي بالرقاب 
فقدنا قامة نقابية فقدنا مناضال صادقا رشسا كان صوتا حرا.

كاتب عام سابق لالتحاد المحلي بالرقاب 
هو قامة نقابية ووطنية رجل وفاق موته خسارة للجهة والساحة النقابية.

حنون صادق كريم وطيب خدم جهته وبالده بصدق هو شهيد العمل 
النقايب والوطني.

  عضو االتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد
فقيد الحركة الوطنية والنقابية مثلام كان جامعا للنقابيني يف حياته فإن 
رحيله جمع كّل من عرفه عن قرب وخرب خصاله يؤمن بالعمق العريب 

واملغاريب ويلتحم مع كل املدافعني عن 
الحق والحرية والكرامة.

نقابي سابق وعضو هيئة مهرجان 17 ديسمبر بسيدي بوزيد 
هو عالمة نقابية سفري الجهية ونصري قضايا التحرر والعدالة مدافعا رشسا 

عن العامل والفقراء يف الجهة ويف كامل جهات البالد.
رجل حوار دافع بال هوادة عن حق جهة سيدي بوزيد ودعمها بحلحلة 

املشاريع املعطلة فقد كان مثاال للطيبة والحوار والتوافق.
األخ لزهر الغربي عضو االتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد

وفاته خسارة للحركة النقابية التونسية والجهة هو رمز ووجه بارز سنفتقده 
ولنا الصرب عىل رحيله.

عز الدين الدالي رئيس بلدية االسودة
رجل شجاع غيور عىل جهة سيدي بوزيد والوطن ككل مواقفه معروفة عىل 

الصعيدين الوطني والعريب.
 

عبد القادر ناجي رئيس بلدية سيدي بوزيد
مناضل وطني قدم للوطن ولجهته الكثري كان من أرشس املدافعني عن 

التنمية العادلة والشاملة ومن أبرز وجوه التوافق سنحرص عىل تسمية 
معلم من الجهة تخليدا السمه وملا قدمه للجهة. 

ناشط في المجتمع المدني
شخصية جامعة منعت عنا الذراع الطويلة لالستبداد طيلة سنوات كان 

داعام رشسا للجهة شخصية عروبية أصيلة لها كل الشيم والخصال الجامعة. 

العربي الزريبي من قدماء النقابيين
أعرفه منذ سنوات شخصية متميزة كان قبلة الجميع يف الجهة وطني صلب 

وأصيل دعم كل أبناء الجهة.
 

عضو النقابة األساسية للتعليم األساسي بسيدي بوزيد الغربية
نقف اليوم لوداع راحل عزيز علينا وكذلك الستحضار خصاله، كان قدوتنا 

إذ كان نصري املفقرين واملهمشني بكل جهات الوطن وكان كام عهدناه 
منترصا دوما لقضايا الوطن واالمة وتونس.

كان رمزا لألخّوة واملحبة. مبتسم دامئا متفائل وكم نحن يف حاجة إىل مثل 
هذه الخصال التي تجمع وتبني الثقة والتفاؤل.

ناشط في المجتمع المدني
كان سندا للجهة يف كافة املجاالت ومنها الريايض فقد كان من أبرز 

الداعمني للجمعية الرياضية باعتباره رئيسا رشفيا لها وكان يدعم كل الفرق 
والرياضيني ويساعدهم ماديا ومعنويا.

نائب رئيس أولمبيك سيدي بوزيد
يعترب الراحل األب الروحي لجمعية أوملبيك سيدي بوزيد فقد قدم لها 

األخ األمين العام: 
رغم مرارة 

الفراق فإن رحيل 
بوعلي سيدفعنا 
إىل املضيّ قدما 
من أجل ترسيخ 

املباديء التي تربينا 
من أجلها جميعا 

ومات وهو ويف لها. 

املباريك نظمت عائلته موكبْي فْرق. األول مبنزله والثاين بسيدي بوزيد مدينته ومسقط رأسه.  إثر وفاة األخ بوعيل 
وقد شهدت املدينة توافد جموع غفرية جاءت عرفانا وتقديرا للرجل الذي كان محّل احرتام وتقدير الجميع وقد كانت لنا 

مناسبة لنرش شهادات أبناء الجهة يف حق الرجل.
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الرعب املشتهى ...«
جمود البالغة و  تمرّد االستعارة؟؟؟

تعزية من النقابة الوطنية 
للصحفيني التونسيني  

للصحفيني  الوطنية  النقابة  تلقت 
 30 الجمعة  اليوم  صباح  التونسيني 
أكتوبر2020، بكثري من األىس والحرسة 
بوعيل  والنقايب  املناضل  رحيل  خرب 
لالتحاد  املساعد  العام  األمني  املباريك 

العام التونيس للشغل.
يتقدم  األليم   الظرف  هذا  ويف 
الوطنية  للنقابة  التنفيذي  املكتب 
التونيس  العام  االتحاد  إىل  للصحفيني 
كافة  وإىل  الراحل  وعائلة  للشغل 
التعازي  عبارات  بأصدق  النقابيني 
يتقبل   أن  الله  من  راجني  واملواساة. 
يرزق   وان  رحمته،  بواسع  الفقيد  
أهله وذويه والعائلة الوطنية والنقابية 

جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية من الجامعة العامة للمياه
إن كل أعضاء الجامعة العامة للمياه ينعون بكل أىس و حرسة و فاة الرفيق املرحوم بوعيل املباريك 
و بإسم الجامعة و نيابة عن كل التشكيالت النقابية لقطاع املياه و كافة أعوان الرشكة نتقدم بأحر 

التعازي إىل عائلة الفقيد الصغرية و إىل كافة نقابيي اإلتحاد العام التونيس للشغل عائلته الكبرية.
                يا فقيد اإلتحاد العام التونيس للشغل:

إن ملوتك رنني بالذاكرة يصدح عند تذكر إسمك نستشعرك بحواسنا و نكاد نبرصك يف كل األماكن، 
رحم الله ضحكتك فهي ال تنىس و مالمح ال تغيب عن البال و حديث نشتاق لسامعه يف كل حني.

اللهم يف يومك هذا ارحم ميتا مازال بداخلنا حي، اللهم هب للمتويف سعة يف قربه ال يرى لها نهاية 
و هب لظلمته نورا و لذنوبه غفرانا و برد قربه و اجعل الجنة له دار راحة و مستقر.

إن لله و إن إليه راجعون.
* الكاتب العام: حسني الشارين

تعزية من االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت
ببالغ األىس والحرسة بلغنا نبأ وفاة األخ واملناضل بوعيل املباريك األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل.

ل  م املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت وكافة املوظفني وكافة النقابيني والعاماّ وبهذا املصاب الجلل يتقداّ
د فقيد املنظمة الشغيلة بواسع رحمته  بالفكر والساعد بأسمى عبارات التعزية واملواساة راجني من العيل القدير أن يتغماّ

وأن يرزقك أهله جميل الصرب والسلوان.
إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

تعزية من الجامعة العامة للكهرباء والغاز
للكهرباء  العامة  الجامعة  تلقت  والحزن  األىس  ببالغ 
املساعد  العام  األمني  املباريك  األخ بوعيل  والغاز خرب وفاة 
 30 الجمعة  يوم  وذلك  للشغل   التونيس  العام  باالتحاد 

أكتوبر 2020.
م  نتقداّ فإناّنا  الجلل،  املصاب  بهذا  أنفسنا  نعزي  وإذ 
النقابيني  ولكافة  الفقيد  لعائلة  املواساة  عبارات  بأصدق 

ده برحمته الواسعة. راجني من اللاّه أن يتغماّ
الكاتب العام: عبد القادر الجاليص

تعزية من الجامعة العامة ملوظفي وزارة الرتبية
أسد من أسود االتحاد يرتجل

املكتب  أعضاء  تلقى  اللاّه  بقضاء  مؤمنة  خاشعة  بقلوب 
األخ  وفاة  خرب  الرتبية  ملوظفي  العامة  للجامعة  التنفيذي 
والصديق املناضل الوطني بوعيل املباريك األمني العام املساعد 

لالتحاد العام التونيس للشغل.
م بأصدق  وإذ نعزاّي أنفسنا بهذا املصاب الجلل فإناّنا نتقداّ
أعضاء  وإىل  النقابيني  ولكافة  الفقيد  لعائلة  املواساة  عبارات 

املكتب التنفيذي.
ده برحمته الواسعة. راجني من اللاّه أن يتغماّ

تعزية من الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق اإلنسان

التونسية  للرابطة  بوزيد  سيدي  فرع  ينعى 
للدفاع عن حقوق اإلنسان املناضل النقايب بوعيل 

املباريك الذي انتقل اىل جوار رباّه.
نصريا  الرابطة  لفرع  صديقا  الفقيد  كان 
عن  كام  جهته  عن  مدافعا  االجتامعية  للحركة 

وطنه.
عائلتك  ورزق  بوعيل  يس  الله  رحمك 

ومنظمتك جميل الصرب.

تعزية من االتحاد الدولي للشبكات 
ببالغ الحزن واألىس والحرسة تلقى االتحاد الدويل للشبكات الخرب الصادم بوفاة املغفور له 

املناضل والقائد النقايب الكبري بوعيل املباريك بعد رصاع طويل وشجاع مع املرض.
واثر ذلك تتقدم قيادة االتحاد الدويل للشبكات بأحر التعازي وأصدقها وتعرب لكم ولعائلة 

الفقيد واصدقائه ورفاقه عن عميق مواساتها لكم وتعاطفها معكم هذا املصاب الجلل.
ا ومن أشداّ النقابيني وأصدقهم وأشجعهم  لقد كان الرفيق بوعيل املباريك قائدا نقابيا فذاّ
وقضاياهم  العامل  عن  ودافع  االتحاد  استقاللية  أجل  من  وناضل  الديكتاتورية  صارع  حيث 
ومصالحهم بصالبة سواء يف تونس أو يف املحافل الدولية حيث كانت للفقيد عالقات صداقات 
واسعة وشغل عديد املناصب الدولية آخرها يف 2019 حني انتخب يف أبوجا العاصمة النيجريية 

مراقبا ماليا لالتحاد الدويل للنقابات بإفريقيا.

تعزية من االتحاد الجهوي للشغل بمنوبة
يقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم املكتب التنفيذي 
بأحر  منوبة  بجهة  والشغالني  مبنوبة  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
العام  األمني  املباريك  بوعيل  األخ  املرحوم  عائلة  اىل  التعازي 
النقابية  العائلة  وكل  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد 

وعموم الشغالني.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق اهله وذويه والعائلة 

النقابية جميل الصرب والسلوان
إنا لله وأنا إليه راجعون 

* الكاتب العام مصطفى املديني

* الكاتب العام بشري السحباين

الكثري وبرحيله خرسنا داعام ومساندا ومشجعا بقيمة الراحل بوعيل املباريك.

محمد بن محمود رئيس مكتب حركة الشعب بالصخيرة
جئنا من جهة الصخرية لوداع مناضل عزيز علينا جميعا ويف كلمة بوعيل هو 

أبو الفقراء وأبو االبتسامة.

علي المحمدي عضو اتحاد المحلي بالسبالة وجلمة ونقابي 
بقطاع التعليم الثانوي 

رجل قيادي مناضل طيب خدوم قدم لتونس وللجهة كل الدعم واملساندة 
وقد قدم ما ال ميكن أن يقدمه غريه.

عماد الفالحي أستاذ تعليم ثانوي
شهم كريم هو رجل دولة نصري املظلومني وسند العامل هو رجل وفاق 

شخصية محبوبة من الجميع رحيله خسارة لالتحاد وللجهة ولتونس.
حسين بن علي الغربي

مناضل رجل حوار جامع له أسبقية ورجولة وأناقة ولباقة يف كلمة هو رجل 
دولة.

عبد المجيد العبادي كاتب عام نقابة قوات األمن الداخلي بسيدي 
بوزيد

رجل طيب أخالقه عالية يعمل من أجل املصلحة العامة له وازع وطني رجل 
متابع ملشاكل الجهة بوصلته خدمة الجهة والبالد رجل جدي وخدوم.
محسن عبادي مقرر اللجنة الجهوية للنظام الداخلي 

رجل فاضل يجمع النقابيني له حس وطني عايل يجمع بني النقابيني والفرقاء 
السياسيني وكل االطياف بالجهة وهو محل احرتام وتقدير من الجميع دون 

استثناء.
علي الزفزاف نقابي من جهة الصخيرة 

رجل تسبقه ابتسامته رجل يستقبلك بكل بشاشة وأريحية يتدخل ويساعد 
كافة النقابيني والنقابيني من كل الجهات والقطاعات.

عبد الستار الخليفي رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بصفاقس
نحرض لوداع بوعيل املباريك هو رمز الجهة والبالد ورمز األمة العربية ككل 

وسنخلد ذكراه يف هذه الجهة من خالل املباديء والقيم التي ربانا عليها 
ونحن فخورون بأننا تعلمنا منه الكثري.

األخ محمد سعد أمين عام مساعد سابق بالمكتب التنفيذي 
الوطني لالتحاد  

بوعيل املباريك النقايب الشهم الصادق الذي ترىب يف رحاب منظمة حشاد 
منذ نعومة أظفاره منذ أن دخل تحمل املسؤولية النقابية من النقابة 

األساسية إىل املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد كان مناضال صلبا له أرضية 
مبادئ قومية ووطنية مل يحد عنها يوما ودافع عنها إىل آخر رمق يف حياته. 

سالم العيساوي الرئيس المدير العام لشركة التنمية 
االقتصادية بسيدي بوزيد

بوعيل املباريك ابن الجهة الباّر هو أبو »الزوايل« كان محبوبا من الجميع 
ورحيله خسارة يصعب تعويضها للجهة وألبنائها وللجمعية واملؤسسات 

الجهوية مكتبه ومنزله مفتوحان دوما لكل أبناء الجهة وكان قبلة الجميع 
ومثالهم. 

*نرص الدين سايس
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طارق السعيدي-تصوير منترص العكرمي
 قاد الفقيد بوعيل املباريك األمني العام املساعد لالتحاد وفد االتحاد 
العام التونيس للشغل يف زيارة تاريخية إىل سوريا بهدف مساندة 
سوريا يف مواجهة اإلرهاب وتعبريا عن تضامن العامل التونسيني 
بحضوره  املربيك  األخ  كان  وقد  محنته.  يف  السوري  الشعب  مع 
املميز وشخصيته الفريدة خري سفري للدبلوماسية الشعبية وأفضل 
الزيارة  تلك  يف  التونيس  الشعب  وعموم  والعامل  لالتحاد  ممثل 
التاريخية. وقد رأينا يف جريدة الشعب ان نعيد نرش ملخص عن 
الفرتة وذلك  تلك  الصادرة يف  املقاالت  إىل  باالستناد  الزيارة  تلك 
ليقيننا بان سوريا، مثلها مثل كل حبة  من تراب الوطن العريب، 
محببة إىل قلب الفقيد، والعتقادنا ان تلك الزيارة مثلت للفقيد 
مصدر فخر واعتزاز. وقد جسد  الفقيد العزيز األخ بوعيل املباريك 
والقومية  الوطنية  القضايا  لكل  املساند  االتحاد  دور  خاللها  من 
أوطانها  عىل  الشعوب  وسيادة  و  اإلرهاب  دحض  مقدمتها  ويف 

ومدخراتها. 
الفقيد التقى األسد 

وشهدت الزيارة لقاء تاريخيا جمع فقيد الحركة النقابية والوطنية 
األخ بوعيل املباريك بالرئيس بشار األسد الذي شدد عىل ان  سوريا 
فشل  ان  معتربا  املنطقة  كامل  يستهدف  مخطط  مقاومة  بصدد 
سيناريو  من  املنطقة  بلدان  من  العديد  أنقذ  سوريا  يف  املخطط 
مشابه ملا يحدث لسوريا. وذكر األسد خالل لقاءه وفد االتحاد العام 
العام املساعد،   املباريك األمني  التونيس للشغل برئاسة األخ بوعيل 
يوم االثنني 31 أوت 2017  ان مخطط الدول املعادية لسوريا كان 
اللقاء  هذا  وقد حرض  مؤسساتها.  وكافة  الدولة  اىل رضب  يهدف 
التاريخي وفد من االتحاد العام لعامل سوريا يرتأسه الرفيق جامل 
قادري رئيس االتحاد العام لنقابات العامل يف سوريا. وأكد الرئيس 
لسوريا   االتحاد  وفد  يؤديها  التي  الزيارة  أهمية  عن  األسد  بشار 
املساندة  وتوجهاته  العريب  الشارع  نبض  تعكس  أنها  إىل  مشريا 
لسوريا. وبني ان الشعوب العربية تلك وعيا عميقا باألحداث  وقال  
أن الدول العربية تعيش رصاع هوية وانتامء وبني ان الشعوب متتلك 
وعيا عميقا باألحداث. واعترب األسد ان الزيارة متثل دافعا اضافيا 
والعمل  التعاون  مزيد  اجل  من  الشعبية  والقطاعات  لالتحادات 
العليا للشعوب يف  عىل تحريك الوضع العريب مبا يحقق املصلحة 
أكد فقيد تونس وفقيد  التاريخية  القضايا. ويف مداخلته  مختلف 
ورئيس  املساعد  العام  األمني  املباريك  بوعيل  األخ  النقابية  الحركة 
الوفد النقايب، عىل أهمية الدور لذي يلعبه الجيش العريب السوري 
التكفريية املجرمة دفاعا عن سوريا  التنظيامت اإلرهابية  يف دحر 
وشعبها. وقال األخ املباريك ان سوريا تدفع مثن مواقفها املساندة 
لالستسالم  والرافضة  الصمود  لخط  واملنارصة  املنطقة  لقضايا 

والتبعية املمالة من طرف الدوائر االمربيالية. وأشار األخ املباريك إىل 
موقف االتحاد العام التونيس للشغل الرافض لقطع العالقات بني  
تونس وسوريا مؤكدا عىل رضورة إقناع الجهات الرسمية التونسية 
مبراجعة هذا القرار من اجل خدمة  املصالح العليا للبلدين. كام 
أكد األخ املباريك عىل ان الزيارة تأيت من منطلق قناعة االتحاد العام 
التونيس للشغل بالوقوف مع القضايا العادلة ولذلك اتخذ املؤمتر 

قرار القيام بهذه الزيارة.
تضامن مع العمال 

وقام وفد االتحاد بزيارة اىل الرشكة العامة لصناعة الكابل بدمش يف 
اطار التضامن مع العامل. وشدد فقيد الوطن األخ بوعيل املباريك 
رئيس وفد االتحاد، ان االتحاد العام التونيس للشغل متضامن مع 
العامل والنقابني يف سوريا مشريا إىل تحية كل النقابيني يف االتحاد 
العام التونيس للشغل وعىل رأسهم األخ نور الدين الطبويب األمني 
والعامل يف سوريا.   للنقابيني  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام 
بقرار من هياكل  تأيت  التي  الزيارة   املباريك عن  الفقيد   وتحدث 
لنقابات  العام  االتحاد  يف  اإلخوة  مع  وتنسيق  وبدعوة  االتحاد 
عامل سوريا. وأشار األخ إىل  أهمية الزيارة خاصة اثر لقاء الرئيس 
الوفد  مع  وتحدث  الحقائق  من  الكثري  وضح  الذي  األسد  بشار 
التونيس بكل أريحية واضعا أمامهم حقيقة الوضع يف رسيا وأسباب 
القطاع  يف  العامل  دور  ومنها  الصمود  وعوامل  االمربيايل  الهجوم 

اإلنتاج يف  لتواصل  التونيس  الوفد  ارتياح  املباريك  األخ  العام. وبني 
املصانع السورية مبا يؤمن تواصل الحركية االقتصادية  رغم القصف 
والحرب. وبني ان تواصل اإلنتاج يدل عىل تشبث الشعب السوري 
بالدفاع عن مكاسبهم وعن دولتهم. وقدم األخ املباريك التحية من 
رئيس  األخ  تحدث  املصنع.  عامل  خالل  من  سوريا  عامل  لكافة 
الوفد عن املعنويات املرتفعة التي ملسها الوفد التونيس لدى عال 
املصنع معتربا ان العزمية التي يتحىل بها العال جعلتهم يكون خري 

مساند للجيش وللقيادة السورية يف معركته ضد اإلرهاب.
لقاء نقابي وتكريم 

2017  بني وفد  01 أوت  الثالثاء  انتظم يوم   الذي  اللقاء  وخالل 
األخ  أكد  سوريا،  عامل  لنقابات  العام  االتحاد  من  ووفد  االتحاد 
بوعيل املباريك رئيس وفد االتحاد عىل أهمية عىل موقف االتحاد 
وبني  القومية.  العربية  القضايا  من  الثابت  للشغل  التونيس  العام 
املباريك ان قرار الزيارة جاء بقرار من املؤمتر الوطني لالتحاد . وقال 
النقابيني يف  النقايب يحمل تحيات كافة عامل و  الوفد  املباريك ان 
االتحاد العام التونيس للشغل وعىل رأسهم األخ نور الدين الطبويب 
األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل. وبني املباريك ان الزيارة 
تهدف إىل اإلطالع عىل الواقع السوري والوقوف عىل واقع العامل 
املساندة والتضامن  التونيس وللتعبري عن  الحقيقة للشعب  ونقل 
مع العامل والشعب السوري الصامد خلف قيادته وجيشه البطل. 

في زيارة تاريخية لنصرة الشعب السوري ضد اإلرهاب:

الفقيد بوعلي  املباركي ترأس الوفد النقابي  
 وإ لتقى بشار األسد ومّثل االتحاد والبالد أفضل تمثيل
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ودعت تونس واالتحاد العام التونيس للشغل اليوم، األمني 
املباريك  بوعيل  املناضل  والنقايب  لالتحاد،  املساعد  العام 
الذي وافاه األجل مساء أمس الجمعة يف أحد مشايف باريس 

إثر مرض عضال.
القضايا   وعرف عن املناضل املرحوم مواقفه املرشفة من 
العربية، وحبه الشديد لسورية وقائدها وإميانه بقضيتها... 
املحافل  كافة  يف  الرجولية  مبواقفه  ذلك  جسد  حيث 

واملؤمترات النقابية الدولية.
تونسياً  عاملياً  نقابياً  وفداً  ترأس  قد  املباريك  الفقيد  وكان 
زاروا  شخصاً   29 ضم  للشغل  التونيس  االتحاد  كوادر  من 
متوز   31 بتاريخ  العامل  لنقابات  العام  واالتحاد  سورية 
2017 للتضامن مع شعب و عامل سورية يف وجه الحصار 
و العدوان حيث كان لهم رشف اللقاء مع السيد الرئيس 

بشار األسد .
لنقابات  العام  االتحاد  رئيس  قادري  جامل  الرفيق  وكان 
العامل يف سورية قد أبرق اليوم إىل األخ نور الدين الطبويب 
األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل معزياً وهذا نص 

الربقية:
األخ نور الدين الطبويب

 األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
تلقينا ببالغ الحزن واألىس نبأ وفاة املرحوم األخ والصديق 

العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  املباريك  بوعيل  النقايب 
التونيس للشغل ... إننا إذ نشارككم حجم الخسارة و مرارة 
عن  عرفناه  حيث   .. الكبرية  النقابية  القامة  لهذه  الفقد 
الطبقة  قضايا  حمل  ومناضالً جسوراً   .. غيوراً  نقابياً  قرب 
يف  ونافح  ووجدانه  قلبه  يف  الشقيقة  تونس  يف  العاملة 
سبيلها مع رفاقه وإخوانه كام يليق بالنقابيني الشجعان...

السقوط  زمن  يف  األمة  بقضايا  آمن  أصيالً  عروبياً  عرفناه 
واختالل املعايري ..وقاتل يف سبيلها بالكلمة الحرة الجريئة 
دماثة  فيه  عهدنا  املحافل..  كافة  يف  السديد  وباملوقف   ..
الخلق وطيب املعرش ... وأصالة املنبت واإلنتامء .. صديقاً 

صادقاً مل يخىش يف كلمة الحق لومة الئم .
العام  االتحاد  باسمي وباسم كوادر ونقابيي  إليكم  أتقدم 
ومن  السورية،  العربية  الجمهورية  يف  العامل  لنقابات 
خاللكم إىل كوادر وقيادات االتحاد العام التونيس للشغل 
وأصدق  العزاء  بأحر   .. ومحبيه  وآله  الفقيد  أرسة  وإىل   ..
مشاعر املواساة، ضارعني إىل الله أن يتغمد الفقيد بواسع 
الصرب  جميل  ورفاقه  أهله  يلهم  وأن  ورضوانه  رحمته 

والسلوان.
                        إنّا لله وإنّا إليه راجعون

             رئيس االتحاد العام لنقابات العامل
                   يف الجمهورية العربية السورية

                                  جامل قادري

االتحاد العام لعمال سوريا يربق 
اىل االتحاد العام التونسي للشغل معزيا 

بوفاة القائد النقابي التونسي بوعلي املباركي
الوفد وقف عىل أوضاع مغايرة ملا  وبني أن 
ينقله البعض من وسائل اإلعالم التي ال تريد 
عن  الوفد  رئيس   وتحدث  لسوريا.  الخري 
أبعاد الزيارة مشريا إىل أنها تتجاوز الجوانب 
من  واضحا  سياسيا  موقفا  لتمثل  النقابية 
االتحاد  موقف  ان  وبني  سوريا  يف  األحداث 
وتاريخية  و  ثابتة  للشغل  التونيس  العام 
والقومية.  العربية  القضايا  لكل  مساندة 
وذكر األخ املباريك مبوقف االتحاد منذ إعالن 
مشريا  املقاطعة  موقف  تونس  يف  الحكومة 
انقطاع  رغم  النقابية  العالقات  تواصل  اىل 
األمني  األخ  وشكر  الدبلوماسية.  العالقات 
العام  االتحاد  يف  اإلخوة  املساعد،  العام 
الضيافة  حسن  عىل  سوريا  عامل  لنقابات 
وتسهيل الزيارة التي سارت يف ظروف طيبة. 
وبني األخ املباريك ان الوفد قد ترشف بلقاء 
الرئيس بشار األسد مشريا إىل ان اللقاء كان 
النهايئ  االنتصار  املباريك  األخ  ورجا  ايجابيا. 
العريب  وللجيش  السورية  للقيادة  والنجاح 
مواجهة  يف  والنقابيني  وللعامل  السوري 
ودعا  عربية.  جهات  من  املمول  اإلرهاب 
سوريا  إىل  االتحاد  وفد  رئيس  املباريك  األخ 
اإلخوة يف االتحاد العام لنقابات عامل سوريا 
إىل زيارة تونس وتكثيف التعاون والتنسيق 
يف  والقضايا  العامل  قضايا  خدمة  اجل  من 
جاء  بيان  اصدار  اللقاء  اثر  كامتم  املنطقة. 
فيه وان الزيارة تعكس نبض الشارع العريب 
اضافيا  دافعا  كونها  عن  فضال  وتوجهاته 
والعمل  التعاون  مزيد  اجل  من  لالتحادين 

عىل تحريك الوضع العريب مبا يخدم املصلحة 
األسد  الرئيس  اكد  كام  للشعوب.  العليا 
إجرام  مواجهة  عىل  الرسي  الشعب  إرصار 
التنظيامت اإلرهابية وداعميها. وذكر البيان 
العام  االتحاد  وفد  رئيس  املباريك  األخ  ان 
التونيس للشغل أكد خالل اللقاء عىل رسالة 
الدعم والتضامن التي يحملها الوفد لشعب 
وجيشهم  قيادتهم  خلق  سوريا  وعامل 
دفاعا  التكفرييني  قطعان  يهزم  الذي  البطل 
املباريك موقف  ابرز  عن سوريا وشعبها كام 
االتحاد الرافض لقطع العالقات الدبلوماسية 
االتحادين  ان  البيان  وذكر  البلدين.  بني 
اتفقا عىل مواصلة التنسيق يف كافة املحافل  
وقد  والوفود.  الزيارات  وتبادل  واملؤمترات 
التي  والعقوبات  الحصار  االتحادان  أدان 
تفرضها الدول الكربى والغرب املتصهني ضد 
ألجندات  خدمة  وذلك  سيادة  ذات  دولة 
االتحادان  وعرب  لإلرهاب.  داعمة  غربية 
العامل  نضاالت  ودعم  قيادة  مواصلة  عن 
حقوقهم  عن  دفاعا  الشقيقني  البلدين  يف 
وعن تصديهم لإلرهاب ومواجهتهم لألفكار 
تقف  التي  والقوى  والتكفريية  اإلرهابية 
وراءها.  وكان الرفيق جامل القادري رئيس 
االتحاد العام لنقابات عامل سوريا، قد قدم 
لالتحاد  تكرميا  االتحاد  درع  املباريك،  لألخ 
الداعمة  التونيس للشغل عىل مواقفه  العام 
لقضايا العامل يف سوريا وملساندته الشعب 
هذه  مواجهة  يف  وقيادته  وجيشه  السوري 

الحرب الجائرة.

اتحاد املعلمني العرب ينعى األخ بوعلي
» إن إىل ربك الرجعى »

األخوة األعزاء يف االتحاد العام 
التونيس للشغل..ويف الجامعة 
العامة للتعليم األسايس/تونس

بيالغ األىس،تلقينا نبأ وفاة املغفور له بإذن الله...
األخ بو عيل املباريك/ األمني 
العام املساعد لالتحاد العام 

التونيس للشغل...
وبهذا املصاب الجلل ،فإنني 

واألخوة األمناءالعامني املساعدين،نتقدم منكم جميعا 

ومن أرسة الفقيد العزيز وذويه 
بأنبل العزاء وأجل املواساة ..
سائلني الحق تعاىل أن يتقبله 

بعفوه ومغفرته وواسع رحمته
يف عليني مع الشهداء والصالحني .....

عظم الله أجركم ،وأحسن عزاءكم ، وألهمكم جميل الصرب 
والسلوان ...

إنا لله وإنا إليه راجعون 
هشام مكحل /األمني العام 
التحاد املعلمني العرب 
دمشق يف2020-11-30
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منذ اإلعالن عن وفاته والعديد من الصفحات تظهر 
الشامتة والسّب واالفرتاء حتى من أناس ال نشك يف 
رجاحة عقولهم وحسن خلقهم. منهم من يتحدث 
يف  العالج  عن  يتحدث  من  ومنهم  الرثوات  عن 
الخارج ومنهم من يتحدث عن زفاف ابنه قبل سنة 
وكل يديل بدلوه ولكن كلها تقريبا تصب يف خانة 

االتهام والشامتة.
وألنه مبدأ متأصل لدّي ان ال أدع قول الحق النه 

واجب رشعي وسلوك اخالقي، 
عن  كثريا  تبتعد  ال  املباريك  بوعيل  عىل  الهجمة 
ان  قيل  فقد  الغنويش،  لها  تعرض  التي  الهجمة 
الغنويش كان يعيش قمة الرفاهية يف لندن ويسكن 

قرصا وكان وكان، ومبا اين اعرفه واعرف مستوى الحياة 
التي كان يعيشها مع ابنه وبقية عائلته يف قرية يف أحواز لندن يف بيت متواضع اشرتاه ابنه االكرب 
بقرض بنيك، فإنني مل اتأخر يف الدفاع عنه والذود عن حرمته، واليوم اقف املوقف نفسه بالنسبة 

إىل بوعيل املباريك.
كان بوعيل يسكن يف بيت وفرته له الحكومة حتى تستطيع حاميته من التهديدات الجدية التي 
تستهدفه، وكانت الخطة االمنية تقتيض وضع أكرث ما ميكن من الشخصيات املستوجب حاميتها 
مهاّمها  وتنفذ  الحامية  اعباء  من  تقلل  الجغرافية حتى  املساحة  من  ما ميكن  اقل  يف 
بحرفية أعىل، إذا الرجل مل يكن ميلك بيتا أصال وخرج من هذه الدنيا دون ان يتمكن 
من امتالك بيت يف أي مكان من تراب تونس او خارجها، ليس له غري بيت والده الذي 
االودية  بني  الحياة  اسباب  كل  اىل  يفتقر  بوزيد  ارياف سيدي  من  ريف  فيه يف  ولد 

واملرتفعات.
بوعيل اصيب باملرض الخبيث منذ زمن طويل وتعاىف منه ولكنه رجع اليه مرة اخرى 
وكان بني الفينة واالخرى يجري بعض الفحوصات يف الخارج وللتاريخ اقول ان تكاليف 
أجنبية، وليست  االتحاد وال اي جهة  التونسية وال  الدولة  عالجه ليست من ميزانية 
بالضخامة التي يحيك عنها بعض الوالغني يف عرض الرجل حيا وميتا. الحقيقة ان اي 
تونيس وتونسية اذا وجد سبيال للعالج حتى يف القمر ملا تأخر عن ذلك، املعالج يبحث 

عن األمل يف الحياة وال يهمه اين وكيف. 
فلكية،  ارقام  اىل  البعض  اوصلها  التي  املصاريف  ابنه وعن  زفاف  الحديث عن  تكرر 
الزواج كان يف الريف، »يف الخالء املخيل«، يعني باملجان يف الطبيعة، ثانيا فإن الزواج 
الهاممة  التونسية  للبالد  الغريب  الوسط  يعرف عروش  ال  اجواء عروشية، وملن  تم يف 
والفراشيش وماجر وجالص، فإن العادة القدمية تقتيض جلب االكل إىل محّل الزفاف أو 
محّل امليت، ثم تطورت يف حالة الزفاف إىل جلب مستلزمات األكل باعتبار أن الزواج 
يخطّط له مسبقا ويعرف موعده وبقي الحال كام هو يف حالة املوت ألن املوت يأيت 

بغتة.
الرشيف  الرئيس  أيضا  وهو  بوزيد،  سيدي  يف  واحد  رقم  الشخصية  يكون  بوعيل  رمبا 
ألوملبيك سيدي بوزيد وكلمته مسموعة لدى الجميع ويفيِ والية مثانني باملائة من سكانها 
يعتمدون عىل الفالحة ويسكنون األرياف ستجد من الطبيعي جدا ان يجلب الناس 
الخرفان والكسكيس، واين اجزم ان بوعيل مل يرصف قرشا واحدا عىل ذلك الزواج وامنا 
العادات والتقاليد تكفلت بذلك، ما زال هناك بقية من التآخي واملروءة والكرم عند 

الناس.
كان بوعيل رجال فقريا ولكنه كان رجال رشيفا رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح 

جناته. وما عدا الله كل من ولغ يف عرضه.

بوعلي المباركي المفترى عليه )رحمه اهلل(

كان رجال فقريا وشريفا

*حضور كبري إىل ساحة محمد من النقابيني والتونسيني إللقاء النظرة األخرية عىل جثامن بوعيل املباريك 

* لحظة وصول الجثامن إىل مطار قرطاج وتالوة الفاتحة عىل روحه الزكية

لعسد حراث
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في الزحام الثقافي...

قوافلهم تمضي وكالبنا تنبح...أو يف الحاجة إىل أوالد أحمد

نقابات عاملية
تنعى الفقيد

النقابي بوعلي 
املباركي

*نقابات بوتسوانا تعزي االتحاد يف مناضله الكبري بوعيل املباريك *النقابات الغينية تؤكد تضامنها 

*نقابات كينيا تتضامن مع االتحاد يف وفاة إبنه بوعيل املباريك *نقابات أندوسرتيا تعزي األخ نور الدين الطبويب يف وفاة رفيقه بوعيل املباريك

*نقابات نيجرييا تتقدم بتعازيها إىل املكتب التنفيذي

*برقية تعزية صادرة عن نقابات السرياليوين

*النقابات الفرنسية تعزي وفاة بوعيل املباريك

UITA تعزيةوصلت من نقابات*
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وداعا يا حبيب النقابيني

املرحوم يتوسط كل من األخوة عيل بن رمضان و مسعود ناجي يف يوم العلم بنب عروس يف 9 سبتمرب 2007

األخ بوعيل املباريك يكرم إبن الشهيد محمد الرباهمي *األخ بوعيل املباريك كان إىل جانب العامل أينام كانوا ومهام كانت مشاغلهم

*يف أيام الجمر كان يدافع عن شهداء 26 جانفي 1987 ضمن سلسلة ندوات نظمها االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس

*يف املؤمتر السادس لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس وصعوده ليكون يف صلب املعمعة أي يف املكتب التنفيذي

*صورة تغني عن كل تعليق مع أعوان وعامل وإطارات االتحاد العام التونيس للشغل يف يوم تكرميه وهو أهل لذلك

*عمل متواصل ودؤوب وإنشغال مبطالب الشغيلة


