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  جماعة أفرا وطالبات طلبة

  بيان للرأي العام
بعد المماطالت التي عرفتھا عملية صرف سندات النقل لطلبة جماعة أفرا، والتأخر الذي         

، تدخلت السلطات المحلية ممثلة في السيد قائد ھاالستفادة مننتج عنه  سفر الكثير من الطلبة دون ا
قيادة تمزموط لصرف سندات النقل، غير أن الطريقة التي صرفت بھا وحرمان الكثير من أمھات 

الخاصة بأبنائھم بدعوى عدم توفرھم على  السنداتلبات من االستفادة من وآباء الطلبة والطا
األمل من االستفادة من السندات أن يتركوا الوثائق الكاملة، نتساءل كيف يمكن لطلبة فقدوا 

وثائقھم ألبائھم وأمھاتھم، ونؤكد على أن حضور اآلباء وتوقيعھم على االستفادة من السندات 
يعتبر أمرا كافيا إال إذا كانت السلطات التي تكلفت مشكورة بصرف السندات تريد أن تتالعب ھي 

عرضوا لھا من طرف جماعتھم والتي دفعت األخرى بساكنة جماعة أفرا بعد المماطلة التي ت
الطلبة واآلباء واألمھات إلى تنفيذ وقفات طيلة األسبوع الثاني من شھر شتنبر أمام الجماعة 

ليس فقط للمطالبة بصرف سندات النقل بل للمطالبة  بعزل " إيمينيسيل"وختمھا بمسيرة في اتجاه 
خرھا نھب الميزانية المخصصة لسندات رئيس جماعة أفرا المتورط في الكثير من القضايا وآ

  .النقل
  :لذلك نطالب نحن طالبات وطلبة وأمھات وآباء جماعة أفرا بما يلي

صرف سندات النقل آلباء وأمھات الطلبة والطالبات دون تعقيد ألن الحضور الفيزيقي والتوقيع *
  .على الصرف كاف

ى ألن المسؤول األول عن سفر الطلبة تمديد فترة االستفادة من السندات إلى ما بعد عيد األضح*
  .دون االستفادة من السندات ھي الجماعة والسلطات المعنية للتأخر والمماطلة التي عرفتھا العملية

تحمل السلطات التي تكلفت بالصرف كامل مسؤوليتھا إذا لم يستفد كافة طلبة جماعة أفرا من *
  .سندات النقل

شھر شتنبر ابتداء من رئيس  مع بدايةالسندات  ثبت تورطه في عدم صرفمحاكمة كل من *
 .الخزينة العامة من جماعة أفرا والجمعية التي تكلفت بسحب الميزانية

تأكيدنا على مواصلة النضال على المستوى االقليمي من أجل االستفادة من سندات النقل كما *
  .يستفيد الصحراويون وطلبة إقليم طاطا

  .صرف السندات بعد استفادة كافة طلبة وطالبات الجماعةمطالبتنا بالتوقيع على محضر *
العزل الفوري للرئيس ومحاكمته في كل القضايا التي تقدم بھا ساكنة جماعة أفرا في الملفات *

التي ثبت تورطه والتي تتعلق بالخروقات التي تھم تسيير جماعة أفرا وقبل ذلك حيازته على 
حيث يتساءل .. ي يحددھا الميثاق الجماعي فيھامنصب الرئيس دون توفر جميع الشروط الت

  .الكثيرون عن الجھات التي تقف وراء عدم تنفيذ األحكام الصادرة بھذا الصدد
لقد ثبت بشكل جلي وملموس عدم أحقية الرئيس وأھليته لھذا المنصب وذلك واضح في غياباته 

وھذا ما  از المشاريع أو تتبعھاالكثيرة وضعفه في التسيير وغياب روح المبادرة لديه سواء في إنج
  .يؤكد كل مطالبنا

  وصامدات نودمتم للنضال صامد                                                      
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