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  نـتدى الزهـراء للمـرأة المغربيـةم
Forum AZZAHRAE pour la Femme Marocaine  

FAFM 

ألمم هيئة استشارية معتمدة لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي با
 المتحدة

 92/04/9024 الرباط في                

 انــــبي

ظهر المهراز فاس، والتي خلفت شهيدا والعديد من  الحرم الجامعي عرفهاعلى إثر االعتداءات الهمجية التي 

ب واقتحام الغرف هانة ونزع الحجامن بينهن طالبات تعرضن للضرب والجرح واإلوالمتضررين المصابين 

 .والسرقةي في الحي الجامع الشخصية 

التفصيلية حول وقائع  عطياتاالطالع على المو للجنة الموفدة من لدن منظمة التجديد الطالبي االستماعوبعد 

نقدم تعازينا الحارة ألسرة الشهيد عبد إذ أبريل، فإننا في منتدى الزهراء للمرأة المغربية،  94الدامي يوم الخميس 

نعلن للرأي فإننا ت والطلبة الذين تعرضوا  للضرب واإليذاء والترويع، الرحيم الحسناوي ونساند بقوة كل الطالبا

 :العام الوطني ما يلي

 األعرافالذي طال طالبات وطلبة جامعة ظهر المهراز فاس ضدا على ، استنكارنا الشديد للعنف الهمجي 

 .الستئصالهوالقيم اإلنسانية والمواثيق الدولية التي تجرم العنف وتدعو 

 إلقصاء واالستئصال الممنهج الذي تتبناه بعض التيارات المتطرفة واستعمال الترهيب والتخويف تنديدنا با

 .والتحرش والتصفية الجسدية في محاولة يائسة الستدراج الشباب المغاربة إلى تبني العنف بدل الحوار

 الممارسات المنحرفة  إلى ساحة إلراقة الدماء وانتهاك الكرامة ونشر لتحويل الحرم الجامعي رفضنا المطلق

بدل أن يكون فضاء للعلم والمعرفة والحوار الفكري الجاد في إطار احترام التنوع والتعدد والحق في 

 .االختالف

  دعوتنا الحكومة لتحمل مسؤوليتها في إعادة االعتبار للجامعة المغربية وحمايتها من العنف وكل الممارسات

 .ضمان عدم تكرار ما حدثمع ، وإنصاف الضحايا رب بقوة على يد كل المجرمينالمشينة والض

 افة اإلجراءات القانونية في حقهكتنظيم إرهابي واتخاذ ك" البرنامج المرحلي"بتصنيف  تناطالبم. 

 الحتواء التوترات ومنع  ،ستباقية الضروريةالتدابير اإلكافة  باتخاذ المؤسسات الجامعية إدارة تنادعو

 .الحياد السلبيسلوك منطق عتدين على حرم الجامعة من تنفيذ مخططاتهم اإلجرامية بدل الم

 ثقافة  في إرساء المساهمةكل الطاقات الحية والغيورة  بكل أطيافها وفعالياتها للتعبئة من أجل  ناتمناشد

عم مسار لد الحوار واحترام اآلخر داخل الجامعات وكل فضاءات المجتمع باعتبارها الضمانة الوحيدة

   .ات التطرف البغيضمن نزعو استقرار بالدنا وحمايتها من صناعة اإلرهاب

 عزيزة البقالي القاسمي. ذة: إمضاء 
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