
 2016\05\30مكناس                              الوقفة االحتجاجية لمناصرة الضحية شيماء                

للرأي العام بيان  

بمقصف الحي الجامعي  الكادحةالمغربية  العتداء الهمجي الذي تعرضت له شيماء الفتاة القاصرعلى إثر ا

الذي اكتملت فيه كل و 2016ماي  17 الثالثاء بكلية العلوم جامعة المولى إسماعيل بمكناس ظهر يوم

نفذته عناصر إجرامية تنسب نفسها  أركان الجريمة من البشاعة و القصد الجنائي و التنفيذ العملي و المادي

ذه المجموعة اإلرهابية على ارتكاب جريمة اسمه البرنامج المرحلي. حيث أقدمت ه” طالبي“لفصيل 

جانب ممارسة كل أشكال التعذيب الجسدي  ربيعا" إلى 16تتجاوز  فتاة قاصر لمحلق شعر وحاجبي “

 أمام صمت مريب لمكونات الحرم الجامعي. والمعنوي عليها

الصارخ لحقوق اإلنسان، الذي  هذا االنتهاك نحن الجمعيات المشاركة في الوقفة االحتجاجيةوإذ نسجل 

في حق المواطنين ” األحكام“، ويصدرون ”قُضاة“وراءه من ينصبون أنفسهم بدون وجه حق  يقف

 والمواطنات داخل الجامعة، فإننا:

 نعلن

فتاة قاصر والذي وقع  ضد الهمجي "الداعشي"العنف فعال الجرمية الخطيرة و استنكارنا لألإدانتنا و - 

  .داخل حرم جامعي الذي من المفروض أن يكون نبراسا للقيم و للسمو األخالقي و المعرفي

، واالنخراط الكلي في جميع األشكال النضالية إلنصاف تضامننا المطلق والالمشروط مع الضحية -   

 .للمرأة المغربية او الذي نعتبره إنصاف الضحية

تحت طائلة أي ذريعة،  ...وعنف األفعال الجرمية من اختطاف و تعذيبرفضنا المطلق لكل تلك  -  

 مطالبين بضمان عدم اإلفالت من العقاب و جبر ضرر الضحية المادي و المعنوي.

في حال تمادي هذا العمل  ،ليه األوضاع في الجامعة المغربيةتحذيرنا الجهات المسؤولة لما ستؤول إ -

 .الوحشي

  ونطالب

لكشف همجية هذه العصابة ، يمة النكراء و هذا العمل الوحشيبلجنة تقصي الحقائق في هذه الجر -  

 .وندفع بعدم اختصاص المحكمة االبتدائية المسلحة "البرنامج المرحلي"

نطالب بأن تأخذ العدالة مجراها في حق المتورطين وأن يتم الضرب بقوة على أيدي مثل هذه  - 

اإلجرامية التي تشكل خطرا حقيقيا على سالمة المواطنات والمواطنين داخل الحرم الجامعي العصابات 

 وخارجه أيضا.

العمل على توفير الحماية الالزمة للحرم الجامعي لكي ال تنال منه أيدي العابثين المسؤولين نطالب  - 

 والمتالعبين بأمن واستقرار المملكة.

بمراجعة القانون الجنائي بما يضمن تَشديد العقوبات على مرتكبي هذه األفعال الشنيعة التي نطالب  - 

والمستخدمين وأسرهم، وتحول دون أن تظل األساتذة وتخلق حالة من الرعب في نفوس الطلبة والطالبات 

 الجامعة فضاء للعلم والمعرفة والسلوك الراقي واالحترام المتبادل.

بية والحقوقية إلى طالندعو كل المنظمات الو ،الجامعياألمن والسلم داخل الحرم بتوفير نطالب  -  

 .الوقوف وقفة حازمة أمام هذا العنف الموجه ضد المجتمع المغربي ككل

لعنف في فضاء من ا المرأةرص الصفوف لحماية التعبئة و إلىالمواطنات كما نهيب بكافة المواطنين و  

 .صون كرامتها وحقها الدستوري في الحماية والسلمو بشكل عامخارج الجامعة الجامعة بشكل خاص و

  

 

 

 

 

 



 الموقعون على البيان

   األسرةجمعية البتول لرعاية الفتاة و

 شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية 

 منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان 

  الجمعية المغربية إلصالح منظومة العدالة 

  تافياللت األطلس شبكة نساءمكتب 

 األسرةحماية الحقوق الدستورية للمرأة واالئتالف المواطن ل

  نسيج التعاون من أجل التنمية  

     الحكامةللتنمية وشبكة القرويين 

 جمعية الشقائق

 جمعية وصال لرعاية شؤون األسرة

 جمعية تحت العشرين

 البيئةية بيتنا حياتنا لحماية األسرة وجمع

 الطفلاألسرة و لتنميةجمعية لينا 

 دعم المبادراتجمعية األمل لحماية األسرة و

 جمعية الوعي الثقافي 

 جمعية الرشاد للتربية والثقافة

 جمعية النعيم لألعمال االجتماعية

 الثقافةجمعية المسار للتربية و

 جمعية عيون األطلس لالرتقاء باألسرة

 الطفلالنور لرعاية األسرة و المرأة و جمعية

 

 


