النقابة الوطنية للتعليم العالي

الرباط في  19يونيو 2017

املكتب الوطن ــي

بـ ـ ـ ـ ــالغ
ُُ
تفاعلها املستمر مع اهتمامات أوسع
املواطنة للنقابة الوطنية للتعليم العالي والذي يعبر عنها
اعتبارا لصفة
ِ
الشرائح االجتماعية  ،ال سيما تلك التي تعاني من التهميش واالحتقار أو العقاب الجماعي ،فإن املكتب الوطني
للنقابة الوطنية للتعليم العالي يتابع بانشغال كبير ما يجري من احتجاج شعبي تعرفه العديد من املدن املغربية
وبصفة خاصة مدينة الحسيمة منذ سبعة أشهر.
وقد تطرق املكتب الوطني لهذا املوضوع في اجتماعه ليوم االثنين  19يونيو  2017بالنقاش العميق والتداول
في جميع الحيثيات التي رافقت هذه الحركة االحتجاجية منذ سبعة أشهر .وبعد استحضار النقاش الدائم الذي ما
فتئ املكتب الوطني يثيره حول االختالالت االجتماعية ،واملواقف الثابتة للنقابة الوطنية للتعليم العالي َّ
املعب ِر عنها
من خالل التحذيرات التي ما انفكت توجهها للمسؤولين ،منبهة من الخطر الداهم على أمن واستقرار البالد الذي
َ
واملتجاوزة في القرن الواحد والعشرين لتدبير الشأن العام بغرض اإلبقاء
يشكله التشبث األعمى باألساليب العتيقة
على التوزيع املجحف لخيرات البالد وتكريس اقتصاد ريعي من خالل تخلي الدولة عن رعاية وتنمية وتطوير املرافق
ّ
املصر على تهميش وإذالل
العمومية االستراتيجية كالتعليم والصحة ،وتسخير دواليب الدولة لذلك ،مع العمل
وإضعاف مختلف تعبيرات املجتمع املدني ،من أحزاب ونقابات وجمعيات الخ ،فإن املكتب الوطني للنقابة الوطنية
للتعليم العالي يعلن للرأي العام الوطني :
• مساندته املبدئية لكل النضاالت االجتماعية واالحتجاجات السلمية التي يضمنها القانون والدستور
ومختلف املواثيق الدولية؛
• يعلن تضامنه مع االحتجاج الشعبي بمدينة الحسيمة من أجل مطالب مشروعة أساسها العيش الكريم
والعدالة االجتماعية واملجالية ومحاربة التهميش والتوزيع العادل لثروات الوطن على كافة املناطق
املغربية ؛
• يطالب بإطالق سراح معتقلي االحتجاج السلمي ويعتبرهم معتقلي رأي عبروا سلميا عن مطالب
مشروعة ،ويعتبر مصادرة القوات العمومية لحق املواطنات واملواطنين في التظاهر السلمي الحضاري
خرقا سافرا للدستور و للمواثيق الدولية؛
• يضم صوته ملختلف األصوات الوطنية الغيورة على أمن واستقرار البالد ،التي طالبت بإعمال العقل
والحكمة في تدبير األزمات االجتماعية ،كما يطالب بسن سياسة تنموية استعجالية في كل املناطق
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املهمشة للحد من البطالة والفقر والتهميش وفك العزلة والحد من االختالالت والفوارق الطبقية
واملجالية؛
• يعتبر أن املراهنة على عامل الزمن مقامرة بأمن واستقرار البالد غير محمودة العواقب ،كما يعتبر أن
املقاربة األمنية في هذا الصدد ليست فقط غير ذات معنى ،بل إنها حبلى بآثار عكسية؛
• يعتبر أن قوة وهيبة الدولة تكمن في التفعيل الصادق للمبادئ اإليجابية الواردة في الدستور كربط
املسؤولية باملحاسبة واستقالل القضاء وجعله في خدمة عموم الشعب واملستضعفين منه على وجه
الخصوص وفك االرتباط بين السلطة والثروة؛
• يعتبر أن السياسة الرسمية املتبعة منذ االستقالل لن تفض ي حتما إال إلى توسيع دائرة الحرمان وتنامي
شعور اإلقصاء لدى الشباب ،املؤدي للتطرف والسقوط في براثن املتربصين من تجار الدين وغيرهم؛
• يؤكد على مطالبة املسؤولين باتخاذ التدابير الالزمة من أجل القطع مع سياسة التبذير والبذخ
الرسمية واالحتكام للمبادئ األساسية والبديهية ألي نظام مجتمعي مستقر فعليا كالعدل واإلنصاف
واملساواة وتكافؤ الفرص واملواطنة الحقة الضامنة للكرامة اإلنسانية ،كما يحث على االستجابة
الفورية للمطالب االجتماعية املشروعة.

املكتب الوطن ــي

