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الجامعة المغربية: اقتتال طالبي مستمر، والكارثة تتعاظم.
13 مايو، 2018

تفاقم كارثة االقتتال الطالبي

انضاف قتيل آخر إىل الئحة االقتتال الطاليب، هذه املرة بجامعة ابن زهر، يوم 19 مايو 2018. مات الطالب عبد الرحيم 

الثقافية األمازيغية. بعد  الحركة  قاتلة يف مواجهات دامية بني طلبة صحراويني وآخرون من  بدري من جراء رضبات 

الكارثة تبادل الطرفان االتهام مبسؤولية القتل، والتهديد مبواصلة العنف واالقتتال. باقي القوى الطالبية منها املساير 

لعنف هذا الطرف أو ذاك، وقلة قليلة جدا أدانت العنف من الجابني.

عنف ينبئ بالمزيد من الكوارث

إن فعل القتل ألسباب سياسية يستوجب إدانة مبدئية رصيحة ال لبس فيها، ويف اآلن ذاته يجب املطالبة بضبط مرتكب 

الجرمية ليحاكم وفق قانون الدولة نفسها، وأن تكون قاعدة التعامل مع هذا الصنف من الجرائم كام التعامل مع باقي 

الجرائم الجنائية.

يجب نسف تقليد حجب جرائم االقتتال الطاليب، ورفض التعامل معها وفق أعراف. إن إخفائها مل ينتج سوى مفاقمتها، 

وتلك األعراف هي مبثابة رخصة تبيح قمع املخالفني أو حتى قتلهم.

للنضال  مضطرد  تراجع  عىل  بارز  شاهد  هي  بل  وحسب،  شامل  سيايس  انحطاط  نتيجة  ليست  الحالية  الجرمية  إن 

الطاليب. غري أن مربرات العنف األهوج الحايل أشد تفاهة وغرابة من سابقيه. عنف يعزز كل أمراض الوسط الطاليب 

شديد التدهور، من عالماته فساد صارخ برعاية إدارة الجامعات أبطاله محسوبون عىل “النضال” صاروا سامرسة وذوي 

امتيازات: غرف بالحي الجامعي، واستفادة من املطعم الجامعي، والتسجيل بسلك املاسرت…الخ.

وفق  الفساد  وفضائح  الدموي  العنف  بصور  الرخيص  اإلعالم  واجهات  زهر  ابن  جامعة  تصدر طالب  الجرمية،  بهذه 

خطة خبيثة غايتها إقبار الصيت النضايل لكل مواقع النضال الطاليب التاريخية لجعل أزيد من 008 ألف طالب جامعي 

مذررين ونافرين من النضال طاملا اقرتن بالعنف والتواطؤ مع الفساد الجامعي.

وحدهم االغبياء ال يدركون أن العنف مجرد وسيلة النظام السيايس يحفزها تارة، ويتغاىض عنها طورا. تتدخل الدولة 

إثر كل جرمية العتقال البعض وابتزاز آخرين، وتقوي مجنديها بالوسط الطاليب، وتقصف العقول بإعالم يصور الطالب 

شبابا طائشا، ويهلل لرضورة حضور قوي للدولة القمعية بالجامعة، ليصبح األمر مطلبا طالبيا ملحا للحامية واستتباب 

“األمن”.

عاهات  وتسببوا يف  الدماء  سبقوهم يف سفك  من  مآل  عن  وليبحثوا  ذاكرتهم،  وليستفزوا  أنفسهم،  املتقاتلون  ليسأل 

مستدمية، وأجربوا آخرين ظلام وعدوانا عىل وقف مسارهم الدرايس. ليسألوا أنفسهم أين هم اليوم أوالئك املتحمسون 

جدا للعنف باألمس من اقتناعاتهم السابقة؟ دققوا إىل ما انتهوا؟ اكتشفوا حجم الخراب النضايل والرضر السيايس واالمل 

اإلنساين الذي خلفوه…

إن العنف السيايس مخدر قوي يخلف اإلقالع عنه أملا قاسيا، وال طريق للعالج سوى وقفه. ينبغي أن يكون املرء قادرا 
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العنف  رد  بشدة  ويكبح  العنف  تحمل رضبات  مبقدوره  يكون  وأن  السبب،  كان  أيا  مرتكبيه  من  عالنية  التربؤ  عىل 

بالعنف. باختصار، أن تتلقى عنفا ظاملا وترفض االنسياق ملستنقع العنف. أن يكون املرء قادرا عىل حفر خطه الواضح 

الفاضح للعنف أيا كان املسؤول عنه، ويف أي سياق كان. أن متتلك شجاعة االعتذار العلني ونقد الذات، ورفض انسياقها 

ملامرسة العنف عىل اآلخرين…

القتل السياسي بالجامعة ارث ثقيل يحتاج إلى الكنس.

مارست دولة االستبداد عنفا رشسا ضد الطالب خلف وفيات عدة كام آالف املعتقلني واملعطوبني، واستباحت أجهزتها 

البوليسية املختلفة الساحة الجامعية كامتة أنفاس الطالب، وتخرتق بجهود كثيفة كل التيارات السياسية بالجامعة، وتنوع 

أساليب الضبط وتكيفها مغرقة الجامعة يف مستنقع “استدامة التفكك”. ال تتورع الدولة عن استعامل أقذر األساليب 

فهي تحفز النعرات البائدة، وتنرش االنحطاط الثقايف، وتشيع املخدرات والدعارة، وتذيك النزعات العنيفة ألسباب تافهة.

يندرج تدخل الدولة الخفي والعلني يف صلب دورها كجهاز للحفاظ عىل دوام نظام الفساد والقهر الطبقي. لكن العنف 

الطاليب يعفيها عن التدخل املبارش، إذ يقوم بالدور نفسه، ويخدم األهداف ذاتها: القضاء عىل النضال الطاليب. إن العنف 

يخلط األمور، بالتايل ال مفر من كشفها بسلك طريق واحدة: إدانة العنف السيايس الطاليب وفضحه باعتباره عنفا رجعيا 

يف خدمة النظام.

سابقا، اندلع العنف الطاليب بسبب خالفات سياسية، ومل يصل أبدا مستوى التصفية الجسدية إال بتغلغل التيار الرجعي 

الديني واستهدافه التيارات اليسارية خصوصا الطلبة القاعديني مستعمال العنف املنظم إليجاد موطئ بالجامعة. أودى 

ذلك العنف بحياة الطالب املعطي بوميل سنة 1991، جرمية شنعاء مثلت بجتته قرب جامعة وجدة. وقد تم اعتقال 

12طالبا من الجناة، وأدينوا بـ 20 سنة سجنا نافذا، وبعدها بسنتني سقط جراء عنف هؤالء الرجعيني الطالب القاعدي 

“آيت الجيد محمد بنعيىس”، يف جامعة فاس سنة 1993

بعد ذلك، تراجع العنف الطاليب بني اليسار والطالب املنتميني للتيارات الدينية ليحل معه عنف داخيل يف صفوف الطلبة 

القاعديني يف جل املواقع الجامعية اتسم بالرشاسة وخطورة العاهات لكنه مل يخلف قتىل لحدود اللحظة.

شهدت املواقع الجامعية خصوصا يف مكناس والرشيدية مواجهات دامية بني طالب من الحركة الثقافية االمازيغية وطلبة 

النهج الدميقراطي القاعدي، سقط عىل إثرها قتيالن هام الطالبان املنتميان للنهج الدميقراطي القاعدي عبد الرحامن 

الحسناوي، يف جامعة الرشيدية، ومحمد الطاهر ساسيوي، يف جامعة مكناس سنة 2007، اتهم منتمون للحركة الثقافية 

األمازيغية بارتكاب الجرمية، وتم الحكم عليهم بعرش سنوات سجنا. تم سقط الطالب عبد الرحيم الحسناوي املنتمي 

لحزب العدالة والتنمية مقتوال بطعنات بجامعة ظهر املهراز بتاريخ25 ابريل 2014 واتهم باقرتاف الجرمية 11 طالبا 

ينتمون إىل النهج الدميقراطي القاعدي، حكم عليهم ابتدائيا مبا مجموعه 111 سنة سجنا، وخفض الحكم استئنافيا إىل 

74سنة سجنا نافذا. وبجامعة مراكش قتل عمر خالق )ازم( املنتمي للحركة الثقافية االمازيغية وأدين املتهمون استئنافيا 

)ينتمون إىل الطلبة الصحراويني( مبجموع أحكام تصل إىل 89 سنة سجنا، 5 متهمني بعرش سنوات سجنا نافذة.

إنه جرد مقتضب ملسلسل العنف الطاليب القاتل الذي شهدته الجامعة املغربية طيلة ربع قرن وهو ال يشمل حصيلة 

العنف الطاليب املتنوعة صنوفها ووقعها السلبي عىل حركة النضال الطاليب.

هل استطاعت التيارات الرجعية القضاء عىل اليسار املاركيس؟ هل أوقفت املواجهة وجود التيار الديني بالجامعات؟ هل 
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هناك وجهة نظر طالبية قيض عليها بالعنف، وهل تم تظهري الذات بحمالت العنف؟ هل انقرض ما نُعث بالشوفينية 

العرقية وهل اندثر ما ُوصف بالقومية العنرصية؟

الوقائع امللموسة تؤكد أن كل املربرات التي سيقت لتربير العنف السيايس ولتجيش الصفوف مل تنته سوى إىل الفشل. 

بل إن حال الجامعة املغربية يربز بشكل فاقع أن املنترص دامئا هو النظام وأن مرشوعه لتفكيك التعليم العمومي يتقدم 

بال عائق إال ما تولد عن سياسته هو ذاته وليس بدافع قوة صد نضالية.

ليس املراد تبسيط دوافع العنف ووضعها يف سلة واحدة وإدانتها بالجملة دون فصل بني دفاع عن النفس واإلرصار عىل 

االعتداء املكرر، الغاية إعطاء الدليل لألجيال الحالية أن ما تسوقه من مربرات للتغطية عىل ما متارسه من عنف سيايس 

ليس إال تكرارا حرفيا ألخطاء أجيال سابقة وهو لعب يف دائرة األهداف الكربى لسياسة النظام يف الجامعة املغربية.

صراع طالب صحراويين وطالب أمازيغيين: الوقائع والمبررات.

أدى العنف املتبادل بني الطرفني إىل وفاة طالبني )ازم مبراكش وبدرى بأكادير( وكل يتهم الطرف اآلخر بالقتل لكن ما 

سبب الخالف الذي يربر هدا العنف؟ أين وجهات النظر املتباينة وما القضايا املختلف حولها؟ طاملا يعربان عن مواقف 

سياسية فيجب رشح جوهر الخالفات بعيدا عن أحكام عامة وتنابز متبادل ال يقدم شيئا.

ال جواب عىل كل ذلك ويف اآلن ذاته عنف منفلت. كال الطرفني يؤكد أنه غري منخرط يف رصاع مبربرات عرقية أو لغوية 

بل ضد تيار سيايس لكن دون تدقيق ملاهية وطبيعة الخالف.

هل تريد الحركة الثقافية األمازيغية القضاء عىل أنصار جبهة البوليساريو؟ هل يريد الطلبة الصحراويون القضاء عىل 

أنصار الحركة الثقافية األمازيغية؟ طبعا الجواب سيكون بالنفي قوال وباإليجاب عمليا. إذن ما سبب العنف الخطري؟ 

يجيبون: إنه الرد عىل االستفزاز والتحرش والتطاول… لكن هل العنف املفيض للموت سينهي ذلك أم أنه انجرار إىل 

الذي  املغريب  النظام  الطالبية وسيصب حصاده يف مصلحة  الحركة  تبقي من  الطرفني وما  وابال عىل كال  رصاع سريتد 

الطالب  مطلب  عند  “نزوال  الجامعة  يف  التدخل  غطاء  من  ومتكينه  الطالب  نفور  وبتوسع  الطرفني  بتطاحن  يستمتع 

واملدرسني” مطلقا رصاصة الرحمة عىل شعار الحريات الجامعية ورفض العسكرة القمعية.

االقتتال وراء مسميات قومية أو اثنية مربر يريده النظام جدا، بل يغديه يك يظهر أنه ضامن “وحدة األمة والبلد”. إنها 

ذريعة تم استخدامها إبان حركة 20 فرباير مفادها أن املغرب منقسم إىل إثنيات متنافرة سيقاتل بعضها بعضا لوال وجود 

امللكية ضامنة الوحدة واالنسجام.

كال الطرفني مارس العنف باسم حسم خالفات سياسية، وكالهام سبق له أن أدان العنف قوال لكنه مارسه فعال، بل إنهام 

مارسا العنف الداخيل لتصفية آراء معارضة ليس باملقارعة والحجة بل بالقوة العنيفة. وال تعوزهم الحجج إذ يكفي اتهام 

الخصوم باالخرتاق والعاملة وهلم جرا من التهم الجاهزة.

إن قول الحقيقة املؤملة ملن يعترب نفسه معارضا للدولة ومدافعا عن حقوق يعتربها منتهكة أمر واجب، اما املداهنات 

املنافقة، واملسايرة االنتهازية، وكل صنوف الخداع باستغالل االقتتال الحايل للتخندق خلف هذا الطرف أو ذاك، سيؤدي 

يف آخر املطاف إىل إلحاق رضر سيايس غري قابل للتدارك بالطرفني املتصارعني وبالجامعة العمومية، وهذه للمرة األلف 

خدمة حقرية ألهداف النظام عدو الجميع.
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اقتناص  التجييش اإلعالمي، وتفكيك جميع مظاهر املليشيات الطالبية، ووقف  عىل الجميع وقف فوري لكل أشكال 

اآلخر، وعليهم كبح املندفعني بنوايا حسنة واملزايدين لغاية غري بريئة يف صفوفهم، وأن يدركوا أن الخيار السهل هو 

مواصلة العنف العبثي.  لكنه سريتد عليهم بتداعيات وخيمة ولن يفيض إىل تحقيق أي يشء. ليواصل الطلبة الصحراويون 

بالجامعة الدفاع عن مواقفهم، وليستمر طلبة الحركة الثقافية االمازيغية بالتواجد ونرش آرائهم. فإما املقارعة السياسية 

والفكرية ونبذ قطعي للعنف، أو دوامة عبثية مكلفة ال ميكن اال ادانتها من كل مناضل حقيقي.

تصوروا فقط لو انتقل هذا العنف خارج أسوار الجامعة، لندرك حجم عمق املأساة التي ينتجها منطق العنف األعمى 

هذا. أيريد الطرفان حربا أهلية وتصفيات وترحيالت للمختلفني هوياتيا أو لغويا؟ أيريد الطرفان خلق غيتوهات ومعازل 

ثقافية؟ طبعا كل طرف سينفي ويتهم الطرف اآلخر بالعنرصية والشوفينية. عىل األقل الفاشية الحقيقية لها شجاعة 

الترصيح بأهدافها العنرصية.

القبلية سواء يف  الالمتناهي، فاألعراف  االقتتال  الطرفان، يقف ضد مسلسل  باسمه  يتقاتل  الذي  الهويايت  حتى اإلرث 

الصحراء أو كل ربوع املغرب، كانت متنع عمليات الثأر، تفاديا للدخول يف دوامة لن تنتهي إال بانقراض املجتمع القبيل.

إن الدرك الذي وصله االقتتال بني الطرفني متدين جدا، ويجب االعرتاف بذلك، فاالعرتاف بحجم املشكل نصف الحل. أما 

غض الطرف عن ذلك فال يؤدي إال إىل مصالحات ظرفية رسعان ما يستأنف االقتتال بعدها. وال ميكن لشعارات فارغة 

مثل “املوت للشوفينية قناع املخزن” “عاشت األمازيغية ضد أعداء الوطن”، أن تكون منطلقا لتصور حل جذري لهذا 

االقتتال، بل ستغديه وتدميه.

العنف الجامعي اليسار أمام المحك.

ليس عىل يسار مناضل حقا أن يصمت أمام دوامة العنف هذه، بل عليه إدانتها مطلقا، وكشف املسؤولني عنه مبا هم 

يضعون عائقا جبارا أما استعادة النضال الطاليب لحيويته وعنفوانه. ليس عىل املاركسيني الثوريني االصطفاف خلف هذا 

أو ذاك من املتقاتلني، بل عليه إدانة عنفهم ودعوتهم إىل وحدة الصف الطاليب ردا عىل تعديات النظام وتدمريه للجامعة 

العمومية.

إن غياب يسار ماركيس ثوري من هذا القبيل مكلف للغاية، وكل الجهود يجب أن تكرس لخلقه وغرسه. إنه اليسار 

املناضل دميقراطيا وكفاحيا من أجل إحياء النضال الطاليب عىل ملف مطلبي جامعي وطني دقيق، وجعله أداة حفز 

نقاش فكري وسيايس وفضاء إبداع، وفرصة انبعاث طاقات الشباب الجامعي وتفجرها لتصري الجامعة ساحة دميقراطية 

ما أحوج مجتمعا يخنقه االستبداد إليها.

ينبغي فضح املنتسبني لليسار الغارقني يف مامرسة العنف والتنظري له مبربرات خاطئة نظريا ومرضة سياسيا. إنه يسار 

أغلبه منغلق عىل نفسه يكرس كل جهده لشن الغارات عىل الخصوم السياسيني بفكر بائس ومنظورات متهافتة كلها 

ترديد لجمل مفصولة عن الواقع ليس إال.

إنه دور اليسار املاركيس املكافح والصامد الرافض لالنجرار لدوامة العنف. وعىل كاهله تقع مهمة إدانة العنف الثقيلة، 

وخلق رأي عام طاليب مناضل يرفضها ويعزلها، ويضع اللبنات الرضورية إلنهائه متاما. يسار ال يقبل العنف مهام صغر 

شأنه فام بالك بالعنف القاتل. هذا هو اليسار الذي تحتاجه الجامعة املغربية ومجتمع املستغلني واملضطهدين بأرسه. 

يسار يساهم سلوكه النضايل يف كشف أدوات النظام املحركة ملستنقع العنف، ويجربه عىل مواجهة مكشوفة مع الحركة 
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الشامل متخذة مسارا  النضال  لهذه األخرية كقوة دفع لحركة  الجبارة  القوة  املناضلة، وحينها فقط ستبعث  الطالبية 

تحرريا عميقا وشامال من نظام االستغالل واالستبداد القائم.

يسعى املاركسيون إىل وحدة الكادحني الطبقية يف وجه االضطهاد الطبقي واالستبداد السيايس، لذلك يرفضون كل تقسيم 

قومي أو/ وشوفيني لصفوف العامل والكادحني وأبنائهم يف الجامعات. لذلك فإن تصورنا لرفض العنف القائم حاليا بني 

الطالب “الصحراويني” و”األمازيغ” ليس إدانة من فراغ أو بناء عىل نزعة إنسانية محضة، بل انطالقا من تصور سيايس/ 

طبقي يدافع يف نفس الوقت عن:

الهدف، وكل ما يعيق هذا  الكادحني من أجل تحقيق هذا  السياسية واالشرتاكية وتوحيد  الحرية  النضال من أجل   -

النضال ويقسم صفوف الكادحني مرفوض من وجهة نظر ماركسية ثورية.

-  النضال من أجل حق ساكنة الصحراء يف تقرير مصريها، مع الدفاع عن منظور وحدة الكادحني، وفق منظور بناء وحدة 

البلدان املغاربية، كونها اإلطار الوحيد الكفيل لتحقيق مرشوع تحرري يحقق املطامح االقتصادية والسياسية والثقافية 

لشعوب املنطقة.

- النضال من أجل حقوق الشعب األمازيغي الثقافية والهوياتية واللغوية.

بقلم: ح أ
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اليسار الجذري و العنف السياسي )الفصائلي(: لترفع راية الحريات عاليا
27يناير 2016

 بقلم: حسن أحمد أنور

كلام بزغت بارقة أمل يف زعزعة املياه األسنة للحركة الطالبية مبا تبدله تيارات يسارية من جهود، إال وقابلتها أعامل 

متشنجة غايتها وأد املحاولة. ما أن تظهر محاولة وحدة وتعاون نضايل حثى تتصاعد أصوات منددة بخيانة املتعاونني 

وألصقت بهم تهم العاملة والتحريفية وخدمة أجندت األعداء، واألخطر تنظيم جوالت من الهجامت البالغة العنف 

تخلف ضحايا يجرون معهم طوال العمر عاهات مستدمية وأوضاع نفسية خطرية ال يسلم منها حثى املعتدون بعد أن 

يكتشفوا أن درجهم يف سلم اإلجرام كان عاليا جدا.

ما الدافع ليتحول مناضل من اجل الحرية الشاملة للكادحني إىل أداة متارس عملية اضطهاد الرأي املخالف؟ ما الحصيلة 

السيايس للعنف الدموي بالجامعة املغربية ؟ ما مواقف اليسار الجذري إزاء العنف الطاليب بالجامعة ؟

إن العنف اليساري املنظم الذي يخيم عيل املواقع الجامعية املغربية يف العقدين األخريين أحد أطرافه الثابتة تنتسب 

نفسه  يعترب  باإلجامل،  الفصيل  وهذا  املرحيل(،  القاعدي”)الربنامج  الدميقراطي  “النهج  مجموعات  من  مجموعة  إىل 

تيارا ماركسيا لينينا وامتدادا إيديولوجيا وسياسيا لتجربة منظمة “إىل األمام” الثورية، ضد ما يعتربه صنوفا للتحريفية 

واإلصالحية… خاض هذا الفصيل مواجهات مسلحة ضد خصوم يختلفون حسب اختالف األوضاع وتباين قدرتهم عىل 

الدورية “ملرتدين و  اكتشافاته  بالذات جراء  الجهنمية بدأت تأكل جنباته  العنف  أنفسهم، إىل أن دوامة  الدفاع عن 

تحريفني جدد ومنتحيل الصفة”، فمن مبقدوره اليوم حرص عدد املجموعات الحاملة لنفس االسم، والتي تنهل من ذات 

املصدر والتي تنسب لها نفس أسامء الشهداء وكل البطوالت املجيدة، لكن الغارقة يف خالفات ال يفهمها إال الراسخون 

يف علم الشلل.

إن العنف القاعدي بدأ ليتواصل، فاليوم هناك مجموعات ترتبص بأخرى، وتتحني الفرصة لالفتكاك، وأخرى تديل بياناتها 

ببند عريض يؤكد عزمها مواجهة كل التحريفيني واالنتهازيني و أعداء الذات، انه الوعد بأن كتاب العنف السيايس مازالت 

صفحاته ستلطخ بدماء األبرياء.

• أية حصيلة سياسية للعنف بالجامعة المغربية؟

العنف بالجامعة غزير ومتنوع، و أكرب صنوفه ما ميارسه النظام من عنف اقتصادي بفرض رشوط عيش البؤس عىل طالب 

ينحدر أغلبهم من أوساط شعبية دخلها بسيط، مام يجعل الطالب يف مصاف الفقراء الجدد وهم شباب مفعم بالحيوية 

وله سلم حاجيات ورغبات طويلة، مؤجلة إىل يوم غري مضمون ميتلك فيه دخال ولنا تصور حجم الضغط النفيس واملعاناة 

اليومية التي يقع تحتها الطالب. أما النزوع نحو التحرر والنظر إىل الحياة وضوابطها االجتامعية املفروضة عىل شباب 

يريد منط عيش مختلف عن ما هو سائد اجتامعيا، يجعله إما خاضعا للضغوط و”سوء الوضع االجتامعي”، أو متمردا 

يعاين من رفض مجتمع محافظ. أما اخطر أنواع العنف فهو العنف املادي للدولة بهجامتها املتواصلة ضد التحركات 

الجامعية للطالب، و إهانات البوليس الجامعي املتغلغل يف الجامعات بزيه العلني أو مخربيه املندسني أو يتم تجنيدهم 
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يف أوساط الطالب باستغالل أوضاع بؤسهم.

أما العنف السيايس بني الفصائل الطالبية فليس وليد اليوم، إال أنه عرف تغريات نوعية خطرية من حيث أنه مل يعد 

استثناء، بل ال مير موسم دون وقوع صدامات أغلبها ال يتحدث عنها أحد، وبلوغه درجات بالغة الخطورة من ناحية ما 

يرصد لتلك املواجهات من لوجستيك وما يخلفه من ضحايا، بل إننا أمام حاالت موت محقق.

تزامن صعود العنف السيايس بالجامعة مع أزمة منظمتها النقابية التنظيمية وكان من النتائج املرة لفشل املؤمتر السابع 

الحركة  القاعديني وبروز وجهات نظر تختلف حول تفسري حال  الطلبة  أزمة فصيل  عرش 1979 وما تاله من نشوب 

الطالبية، والحلول املقدمة للخروج بها من األزمة، وحول منظورات وتنظيم الفصيل القاعدي ذاته، انتهت بصدامات بني 

أطرافه سنة1984. ال توجد إال الرواية الشفوية ملا وقع وال أدب مكتوب حول األمر.

مع بروز قوة الرجعية الدينية كانت الجامعة أحد أعشاش تفريخها ومرتكزات البناء، لكن تعرتضها عقبة التواجد اليساري 

بالرغم من أزمته الربنامجية والتنظيمية وحالة الضياع التي وقع فيها جراء تحوالت بالغة الضخامة عامليا، بسقوط االتحاد 

السوفيتي وما يجري من نقاشات يف صفوف اليسار الجذري خارج الجامعة. رغم ذلك كان يحافظ عيل املبادرة النضالية 

امليدانية رغم تشوشه الحاصل. مل تجد الرجعية السلفية بدا من إزاحة عقبة اليسار، بتنظيم غارات عنيفة عىل قالعه 

الرئيسية )فاس – وجدة…( وتعنيف وتأديب الحقا يف مواقع أخرى )القنيطرة – تطوان- مراكش…(. خلفت الهجامت 

تلك، سقوط قتىل )محمد بنعييس بفاس- املعطي بوميل بوجدة( وسقوط جرحى واعتقال مناضلني )جرير نور الدين و 

سالم العوينتي(. مل تخلف الهجامت السالفة، رغم كلفتها العالية، سوى ملف صحفي يضم بعض البيانات والتغطيات 

الصحفية، وكرونولوجيا أحداث من إعداد الطلبة القاعديني التقدميني.

ظل العنف اليساري مع الرجعية الدينية بالرغم من انخفاض حدته مخيام إىل نهاية التسعينيات. بدء من 0002 إىل 

اليوم. أضحى العنف السيايس يف غالبه تصفية حسابات تنظيمية داخل النهج الدميقراطي القاعدي. عنف بالغ الشدة 

والخطورة وال يصل إىل آذان عموم املناضلني وال يسمع عنه أحد، إال أن ما خلفه يكشف درجة إجرامه ورجعيته. عرشات 

الضحايا بعاهات مستدمية ستالحقهم طول العمر وآخرون مل يستكملوا مشوارهم الدرايس والبعض األخر رسقت منه 

شهاداته املحصل عليها، والباقون يعانون اضطرابات نفسية ستكلفهم غاليا فيام بعد.

انه نزيف خطري يحرم نضال شعبنا من طاقات نضال نشطة بددت يف معارك خارسة. فامذا قدمت املواجهات الدامية 

تلك لقضية تحرر الكادحني؟ ومادا أضافت من رصيد نضايل ملرتكبيها؟ أليس األرباح الفائضة من نصيب النظام؟ ماذا 

استفادت الحركة الطالبية من كل الجنون الدموي ذاك ؟ أمل يزيدها ضعفا و تشظيا ونفورا جامهرييا؟

الحصيلة السياسية للعنف السيايس بالجامعة جلية الوضوح لكل من ينظر بأعني مصلحة تحرر الكادحني، إنها حصيلة 

إجرامية كيفام كانت األوهام النضالية ملرتكبيه فباستمرار تعدم إمكانية نضال موحد وتعاون بني يسار متنوع، و أبعد 

إىل األبد طاقات نضال شابة ذنبها أن لها رأي سيايس مخالف وفوت إمكانية تبلور مجموعات طالبية يسارية متنوعة 

سياسيا وتنظيميا وموحدة نضالية ضد العدو الطبقي.

إن العنف السيايس داخل الجامعة مامرسة تخدم النظام، وتخرب صف العازمني عىل مواجهته إنه عنف رجعي كمامرسة، 

ورجعي بنتائجه. كل مصوغات مامرسة ذاك العنف هي حجج احتيالية، تالعبية. وكل اجتزاء مقوالت خارج سياقها لهذا 

املاركيس أو ذاك مناورة دنيئة لتدنيس املاركسيني يف مستنقع العنف اإلجرامي. راية املاركسية والثورة بريئة من جرائم 

مامرسة العنف مبربر الخالفات السياسية واإليديولوجية والتباينات التنظيمية.
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• ما مواقف اليسار من العنف السياسي بالجامعة ؟

املنربي  الطابع  طغيان  إىل  يرجع  ال  بالجامعة  العنف  من  التيارات  ومواقف  لحيثيات  يؤرخ  مكتوب  أدب  غياب  إن 

)الشفوي( للسجاالت والنقاشات بالجامعة املغربية الذي بلغ يف فرتات مستوى يدعو إىل السخرية يف تربير ذلك. بل 

لكون التيارات اليسارية تلتزم بقاعدة غريبة، فاألقوى ميارس العنف ويقدمه ألتباعه عالمة للبطولة والجذرية والصالبة 

يف الدفاع عن “الذات” واألضعف يطحن يف صمت حتى ال يتهم بالتبايك والضعف بغض النظر عن قوة حججه وسالمة 

بيانات تحمل  .أما نرش  العمومية  بالعاهات املستدمية يتحايلون يك ال يتوجهوا إيل املستشفيات  موقفه. حتى ضحايا 

املسؤولية للمعتدي فهي من صنوف العاملة للنظام وتقديم املناضلني حاميل السيوف والسالسل إيل العدو الطبقي يف 

طبق من ذهب.

ليفلتوا من تبعات ما اقرتفوه،  الغطاء ملن أجرموا  التي توفر  الذكر،  السالفة  القارئ من مدونة األخالق  قد يستغرب 

فال فضح وال كشف لهم أمام شعبنا وال متابعات من طرف عدالة الربجوازية… هنا يكمن تفسري املفارقة يف أن تظل 

الكوارث التي سببها العنف مجهولة، وأسطوانة شفوية تروي لتعبئة مجرمني جدد يجددون أخطاء من سبقوهم تحت 

مشاعر توسل البطولة ومتثل صالبة املناضلني.

الواسع  العلني  للنقاش  وأخضعوها  السيايس  العنف  جرائم  وكشف  رصد  يف  واضحا  دورا  الثوريون  املاركسيون  لعب 

لكن  نسفا مربراته،  للعنف، ونسفوا  الرجعية  الحقيقة  وأبرزوا  املناضلة.  الطالئع  باقي  إىل  ونقلوها  الجامعي  بالوسط 

األهم، مارسوا ما يدعون إليه بالرغم من الضغوط الرهيبة أحيانا لكنهم رفضوا االنجرار إىل دوامته. ال يعود ذلك إىل 

خصال أخالقية )وهي مطلوبة( بل إىل قناعة سياسية أكدتها الوقائع باستمرار: لن تكون للحركة الطالبية املناضلة قامئة 

باستمرار العنف السيايس.

ال بد من اإلقرار بالتطورات االيجابية منذ ذلك الحني، حيث أن تيارات يسارية أخرى، التقت يف مبادرة تاريخية من أجل 

العمل املوحد نضاليا، ورفض العنف السيايس والدفاع عن الحريات السياسية وهو ما أمثر لجنة املتابعة لخالصة ندوة 

32 مارس مبراكش. وراكمت عمال يساريا دميقراطيا يضمن التعبري الحر عن الرأي والنقاش املفتوح الدميقراطي، ووحدة 

املبادرات النضالية. وقد واصلت التيارات املذكورة عملها مببادرة نضال غري مسبوقة إنها الوقفة الوطنية أمام الربملان 

اليسار  الجامعية وكانت نقطة ضوء كبري وفرصة ال تعوض لكل تيارات  والتي استجاب لها طالب من مختلف املدن 

الجذري بالجامعة، لبناء حركة طالبية مناضلة وجامهريية. فرصة لتمرين تدبري االختالفات عىل أسئلة النضال الراهن 

وامتحان وجهات النظر عىل محك الواقع امللموس.

بينت جوالت العنف السيايس يف العقد األخري أن اليسار الجذري متباين املواقف واملامرسة، يف مواجهة العنف السيايس. 

فمن أقلية ال تعرب عن أي موقف إدانة للعنف، بل تواصل مامرسته ضد أعداء شخوصهم تتغري حسب الظروف. و آخرون 

مرتددون يدينون مامرسات بعينها ويتأففون عن تبني موقف علني قطعي يدين اللجوء للعنف املنظم لحسم خالفات 

رأي سياسية، والطرف الثالث قطعي يف إدانته ألي اضطهاد سيايس كان مصدره من كان.

• نماذج عنف سياسي راهنة:

اختطاف واستنطاق بجامعة وجدة.

“تعرض خمس طلبة من فصيل اليسار التقدمي يومي 2-4 أبريل 4102 لالختطاف والتعذيب واالستنطاق من طرف 

بوجدة. كام متت مالحقة  األول  بجامعة محمد  العلوم  كلية  أمام  من  والسكاكني  بالسيوف  إجرامية مدججة  عصابة 
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آخرين يف األحياء السكنية املجاورة للكلية حيث تم االعتداء الجسدي عليهم وسلبهم بطاقة الطالب ومبالغ مالية كانت 

بحوزتهم وكذا هواتفهم النقالة “أصدر املتهمون بارتكابهم للجرمية بيانا مل يتربؤوا من االتهام رصاحة، بل تكرار لكالم 

ومنتحيل  وتحريفيني  إصالحيني  الرجعيني من  كل  قتال(  )قل  مواجهة  بعزمهم  تستهدفهم وختموا  مؤامرة  معتاد عن 

الصفة. راسلت الكتابة الوطنية لحزب النهج الدميقراطي الوزير األول ذاهبة إىل أن ما يتعرض له مناضلوه الطالب من 

تدبري مجموعات إجرامية وأن ألجهزة البوليس يد يف األمر ما دامت الوقائع تجري أمام أعينها، و ميتنع قضاء الدولة 

الربجوازية متابعة املتهمني رغم التقدم بشكاوي حول املوضوع.

مل يدن ذاك العنف اإلجرامي برصاحة منسجمة إال النهج الدميقراطي القاعدي املاوي، فيام باقي تيارات ندوة 32 مارس 

انكفأت عن نفسها ألسباب تخصها لكن واقع الحال يؤكد أنها ارتكبت خطئا ميس مبدأ مامثلة األقوال باألفعال.

ما مورس من عنف بجامعة وجدة ضد طلبة اليسار التقدمي جرمية يجب إدانتها بصوت عال ال لبس فيه وعىل التيارات 

املناضلة قطع دابر اللبس وفصل رايتها عن مرتكبي الجرائم. وعىل كل املنتسبني إىل ماركس ولينني، وراية الثورة أن 

يتربؤوا من املتسرتين خلف العناوين الرباقة وأن يبينوا أن الجرائم تلك تخدم أعداء االشرتاكية والدميقراطية.

لكن األمر الغريب أن بعض التيارات وبعض املناضلني تعاملوا بانتهازية مرفوضة مع الوقائع. فالرصاع املستعر عىل ارث 

الحركة املاركسية اللينينة واتهام النهج بخيانته والسطو عليه، مام خلق هديان نفيس خطري باسم الفضح السيايس للنهج، 

دفع البعض إىل تخفيف نربته من إدانة جرمية االختطاف واالستنطاق مبربر انه سليل وجهة نظر مخالفة لكنها تنتمي إىل 

خندق النضال، يف نفس اآلن إبداء رشاسة يف نقد رسالة النهج الدميقراطي بركام هائل من الحجج الخاطئة بكل بساطة. 

جرمية جامعة وجدة ليست انفالت صادر عن معسكر النضال بل جرمية تخدم الثورة املضادة وأسلوب مدان. هل ميكن 

تربير جرائم السلب واالغتصاب والنهب الذي يقوم به يوميا ضحايا الرأساملية من أبناء طبقتنا املتساقطني؟ فلامذا قبول 

نفس املامرسات اإلجرامية الصادرة عن متساقطني من أبناء صفنا؟ عىل مخففي نربة اإلدانة والصامتني أن يعوا أنهم 

متواطئون مع مامرسات ترضب بناء الحركة الطالبية يف مقتل، وعليهم أن يسدوا أبواب التربير لتلك الفضاعات بغض 

النظر عن لون الضحية واسم الجاين.

لنعود إيل مراسلة النهج الدميقراطي للوزير األول، وهو أمر قابل لربوز وجهات النظر لكن خلطها مع إدانة العنف يخفي 

ال مبدئية فاقعة، وهذه وجهة نظر يف األمر:

الرسائل املفتوحة مامرسة نضالية معهودة يف تاريخ الحركة العاملية، سواء املوجهة إىل طبقة عاملة لبلد ما أو إىل قيادة 

حزب سيايس أو إىل مؤمتر وحتى املوجهة إىل رؤساء املقاوالت أو الحكومات… وهو أسلوب استعمله ماركس ولينني 

وتروتسيك وكل القادة العامليني. ومحليا وجهت النقابات رسائل مطلبية مفتوحة ونفس األمر بالنسبة لجمعية املعطلني 

الجهة  باختالف  النضايل  للتحريض  الثوريون  يستعملها  نضال  وسيلة  املفتوحة  الرسائل  الكفاحية.  النقابات  والفروع 

املوجهة إليها. يبقى مضمون الرسالة هو معيار الفصل بني الرسائل املفتوحة كأدوات نضال وبني رسائل زرع األوهام 

والتبايك وتوسل رحمة املضطهدين مبا لها من نتائج شل عزمية وثقة الكادحني يف قدراتهم ولنا مثال مذكرات “الكتلة 

الطبقية  املصالح  مبعيار  الدميقراطي  النهج  ارتكبه  خطاء  فأي  الدستور.  تعديل  حول  للملك  وتوسالتها  الدميقراطية” 

والرتاث النضايل للكادحني.ال خطأ.

أما مضمون الرسالة واالختالف حوله فمرده إىل وجود من يريد مواصلة التعامل مع جرائم العنف السيايس الصادرة عن 

تيارات يسارية وفق قاعدة قدمية كارثية سبق لنا تفصيلها، بالنسبة لنا ” ال ميثاق أخالقي مع املجرمني” وهنا ال بد من 

الوقوف ضد عرف درجت عليه الجامعات القاعدية املتذابحة بالجامعة، عرف يقيض بالتزام كل األطراف بعدم تقديم أي 
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شكاية إىل القضاء ضد االعتداءات حتى الدموية منها. إنه نوع من امليثاق الضمني بني “الرفاق القاعديني” يلزم باحرتام 

قواعد لعب معينة، ويرى يف الوصول إىل القضاء وشاية مبناضلني.

لن يقبل هذا املنطق املجنون غري من يؤمن أن االعتداء باألدوات الحادة وسيلة تعامل بني املناضلني. إنه الحمق، فكل 

من يرضب شخصا آخر ألنه يحمل رأيا مغايرا يراه تحريفيا، أو حتى رجعيا، ليس مناضال، ناهيك عن استهداف حياته 

بأدوات حديدية “جرى شحذها مبربد كهربايئ”.

قد تقع تدافعات بني مناضلني غري منضبطني، وحتى درجات ضئيلة من العنف، لكنها تكون حاالت استثنائية، عبارة 

عن انفالت يتدخل األكرث تعقال من كال الطرفني لتطويق املشكل وحله بروح رفاقية. يقع هذا مثال يف مسرية عاملية 

بني مناضلني مندفعني أكرث من الالزم، غري منضبطني للجنة التنظيمية. أما أن تقوم جامعة باستنفار قواها لالنقضاض 

بعد ترصد عىل مناضلني من تيار آخر، فال عالقة لذلك بالنضال. إنه اعتداء، كأي اعتداء آخر، قد يقبل عليه مجرم ألجل 

الرسقة. وبالتايل فال مسوغ المتناع املناضلني املرضوبني بحديد “الربنامج املرحيل” عن تقديم شكايات إىل القضاء ضد 

املجرمني مقرتيف االعتداء. ونتحدى أيا كان أن يأيت بحجة تقنع عاقال بغري هذا.”هذا ما مل نتوقف عىل تكراره منذ سنوات، 

والوقائع الجديدة ال تزيده إال راهنية.

النظر بتمعن يف داللة  النهج الدميقراطي، عليهم  إن املستنكفني عن إدانة جرمية ما وقع بجامعة وجدة مبربر رسالة 

سلوكهم و أن يعوا أنهم ضحية ضغوط نابعة من منظور خاطئ يؤدي إىل انتهازية خطرية.

عنف وموت بفاس:

العنف املفيض إىل املوت بالجامعة املغربية، تربعت عىل الئحته غري املرشفة، تيارات الرجعية الدينية بجرامئها أوائل 

التسعينيات، وتواصل بسقوط طالبني ينتميان إىل النهج الدميقراطي القاعدي، جراء مواجهات ضد “الحركة األمازيغية” 

وأخريا تويف طالب ينتمي إىل “منظمة التجديد الطاليب” يف صدامات مع النهج الدميقراطي بفاس.

للنظام أن ينتيش بالحصيلة املوفقة لالحرتاب الفصائيل، يرتكها تتقاتل وعند سقوط جرحى يدعهم ينزفون حتى ميوتون، 

استباحوا  الذين  املناضلني  العام ضد  الرأي  لتحريض  اإلعالمية  آلته  يطلق  و  معتربة  عليها سنني  يوزع  الئحة  ويعتقل 

الجامعة وحولوها إىل مسلخ، وتصدر دعوات تحت الطلب بتحمل “األمن” ملسؤوليته يف الحفاظ عىل أرواح الطالب 

العزل. تلك هي الدوامة التي تتكرر، فلام توفري الحجج ملن يريد استمرار الوضع؟ ومن يخدم توفري التغطية عىل جرائم 

بشعة أخالقيا ومرضة سياسيا مبربر أنها نابعة من وجهة نظر سياسية؟. انه العمى السيايس.

فأي موقف سليم مما جري بجامعة فاس؟

بدون تردد، إدانة مطلقة للعنف وما أفىض إليه من قتل. ال ميكن تربير ما يجري بكونه دفاعا عن رجعية دينية بل دفاع 

عن حرية الطالب يف سالمتهم البدنية ودفاعا عن الحريات السياسية للجميع وغريها تفاصيل ال تربر ما جرى.

إن من يعتقد أن دفن الرأس يف الرتاب وتجنب تحمل املسؤولية النضالية يف الدفاع عن الرأي السليم يف إدانة العنف مبا 

يخدم بناء الحركة الطالبية، جامهريية ومكافحة وترك معالجة ذلك للزمن الجميل ومترير االنتقادات “الرفاقية” بدون 

ضجيج، عليهم أن ينظروا يف عيون الضحايا وهم كرث وأن تكون لهم الشجاعة األدبية يف إقناعهم بصواب رأيهم، وعليهم 
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تحمل املسؤولية السياسية يف ما آل إليه وضع اليسار املتدحرج من طليعة النضال إىل مستنقع تنظيم الجرمية.

إىل قدماء مناضيل اليسار الطاليب، منكم من نظم وساند العنف الدموي بالجامعة، وتبني له الحقا الخطأ البالغ الذي 

ارتكبه، باسم نضج مستوحى من التجربة تنظرون إىل ما يجري من أخطاء قاتلة وتتأسفوا من جيل جديد يكرر مساركم 

الخاطئ. ال تربئوا أنفسكم فانتم تتحملون مسؤولية معنوية طاملا مل تعمموا تجربتكم وتنتقدوا أخطاء مامرساتكم علنا 

ليستفيد منها املناضلون الشباب، ال تتمرتسوا خلف راحة الضمري الزائفة النابعة من اعتبار ما جرى مىض والسالم. تحملوا 

مسؤوليتكم التاريخية يف صيانة الحركة الطالبية من التدمري املتواصل باسم أمجاد املايض الزائفة. تحملوا املسؤولية يف 

إنقاذ مناضلني يساريني شباب ضحايا وجناة مدفوعني مبنظورات الرتكاب الجرائم يف حق بعضهم البعض.

• من أجل أن يظل التشهير بالعنف السياسي الفصائلي بالجامعة متواصال

نحن عىل يقني تام أن األمر لن يقف عند اختطاف واحتجاز واستنطاق ولن يتعظ بالقتل اإلجرامي. نحن مقتنعون أننا 

سنشهد صنوفا من العنف الدموي اليساري اليساري، ونحن عىل اطالع أن هناك تربص وحشد القوى وتجيش األتباع 

القتل ستضم ضحايا جدد، ومازال املوشومة  لوائح ضحايا  لإلجهاز باسم خالفات سياسية وتباينات تنظيمية. مازالت 

أجسادهم بآثار الرضب بالحديد والنار سيسقطون تباعا. ويف األول واألخري حصاد نظام االستبداد معترب، ومطمنئ أن ال 

حركة نضال بالجامعة طاملا لغة السيوف والسواطري قامئة.

التأويل، إدانة سياسية صارخة ضد الجرائم املرتكبة باسم النضال، وال يرشفنا االنتامء لنفس الخندق  موقفنا ال يقبل 

مع كل من ميارس العنف املنظم ملصادرة رأي سيايس لفرد أو جامعة بأي مربر كان. مع الدفاع بدون قيد وال رشط 

عن الحريات السياسية والثقافية والنقابية بالجامعة املغربية للجميع. اقتناعنا بتفوق املاركسية الثورية وعلو حججها 

عىل باقي املنظورات وإمياننا أن البديل االشرتايك كفيل باإلقناع وهزم كل األطروحات الرجعية، الساعية إلدامة نظام 

االستبداد، يعزز ثقتنا يف آراءنا ومواقفنا السياسية ونطالب بحريتنا يف الدفاع عنها ولغرينا نفس الحق.

من أجل تيار يساري ثوري متسلح باملاركسية ال بالسيوف والسواطر.

من أجل طالئع نضال حازمة يف رفض كل صنوف اضطهاد الرأي املخالف.

دفاعا عن راية املاركسية ناصعة من أدران الجرمية.

ضد العنف السيايس بني الفصائل ومن أجل الحريات السياسية والثقافية للجميع.
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العنف الطالبي دوامة بال قاع لندن الجريمة

الدعاية اإلعالمية  الرسمية عىل أشدها لتحضري العقول بقدوم جولة جديدة من “إصالحات” التعليم” باملغرب. إغراق 

كثيف باملعلومات، والتالعب باألرقام، وتواتر الدراسات الصادرة عن هيئات دولية ومحلية، واإلقرار الرصيح بالكارثة 

التي ألحقت بالتعليم كام ونوعا دون  الوقوف عىل من يتحمل مسؤولية خراب املدرسة العمومية؟ وأين ومن بدد 

ماليري الدراهم التي رصدت ملا سمي “عرشية التعليم”؟ وأين اختفي كل أوالئك الذين تجندوا دفاعا عن ما سمي امليثاق 

الوطني للرتبية والتكوين وبعده املخطط أالستعجايل وحاليا التدابري ذات األولوية؟

الفاشلة  السياسة  الفشل مربرا ملواصلة  نفس  التعليم، ويجعل ذلك  اإلجرامية يف  لسياسته  يقر بفشل رصيح  النظام 

بطريقة أشد عمقا ورسعة لتجهز عىل آخر حصون املدرسة العمومية برضب مجانيتها بعد أن فجر جودتها منذ عقود.

أما منظامت النضال فنقابات املستخدمني واألطر الرتبوية واإلدارية  أصبحت بال حول وال قوة خطتها النضالية ال تتعدى 

نيل  تنازالت جزئية مقابل صمتها ومساندتها لتعديات الدولة التي تروم  القضاء عيل مكاسب تاريخية. يف حني تضل 

الشبيبة املدرسية بال تنظيامت وطالب الجامعة  يف أتون أزمة  تتعمق. فالقاعدة الطالبية ال تتعبأ للنضال وغارقة يف 

سلبية  خطرية ومحبطة لغياب بديل له صدقية. واملجموعات املعزولة التي تواصل النضال تعاين من انقسامات بالغة 

الحدة ال عهد لتاريخ الحركة الطالبية بها وتخوض سلسلة اصطدامات عنيفة عىل مدار السنة  يف البدء كانت نتيجة سوء 

تدبري خالفات سياسية وتنظيمية لتنزلق إىل مجرد عنف أجوف بدون أي مسوغ فأضحت أشد إجراما وباتت عامال رئيسا 

لتنفري الطالب من االنخراط يف النضال املوحد دفاعا عن مصالحهم.

العنف السياسي الطالبي دوامة بال قاع

شهد املوسم الجامعي الحايل موجة عنف سيايس طاليب أغلبه غري معلوم إال لدى قلة من املهتمني، فاألطراف املشاركة يف 

العنف يف غالب األحيان تحرتم قاعدة غريبة متوارثة  قوامه الرضب والرضب املضاد والتهديد وحشد القوى والسيوف 

والسالسل واملربد الكهربايئ، كلها تقاليد معركة تخاض بصمت وتنتهي بإرساء ميزان قوى إيل حني.

وجه  يف  تغيريه  عىل  قدرة  دون  مرفوض  واقع  من  املشمئز  املتفرج  بنفسية  الدموية  الرصاعات  تلك  الطالب  يقابل 

العنف واإلكراه ضد األفكار  أنه “محصن” من  أقلوية تفرض سلطتها واستباحتها “لحرم جامعي” مفرتض  مجموعات 

املتنوعة. أما املجموعات اليسارية األخرى فتنهج سلوكا ال يليق مبنتسبني ملعسكر النضال، فطاملا  ليست طرفا يف رصاع 

ما فإنها تلتزم صمت الصخر وال ترى رضورة فضح الجرائم الجارية وال التنديد مبقرتيف تلك الجرائم لسبب جوهري أنها 

ذاتها لن تتواين عن مامرسة العنف ضد خصومها يف أماكن أخرى تعتربها حديقتها الخاصة. ويف أسوء الحاالت تعرب عن 

سلوك انتهازي بالصمت عن مقرتيف الجرائم مبربر  اتخاذه من األسامء الجليلة من يسار وماركسية ولينينية تربر اقرتاف 

كل الجرائم، السلوك االنتهازي جيل ويكمن يف منطق التضحية مبصلحة النضال  الطبقي عىل مذبح حسابات أنية  تعوق 

بناء حركة طالبية جامهريية ودميقراطية.

القاعدي املاوي لعنف شديد  الدميقراطي  النهج  كانت ثالث مراكز جامعية مرسحا لعنف سيايس منظم، فقد تعرض 

بعد محاكامت وجرى منعهم من مامرسة أي عمل سيايس أو نقايب بجامعة محمد بن عبد الله بفاس يف سياق بلغت 
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فيه هجمة النظام ذروتها بهذه الجامعة، وأجهزت  عىل مكاسب كانت رمز مكاسب جامعة فاس “ظهر املهراز” )تدمري 

الحي الجامعي وإفراغه  دون تقديم بديل إليواء الطالب- تدمري املطعم الجامعي – شق طريق وسط الكليات لتغري 

الهندسة التي تتيح متركز طاليب دائم- إقفال املقهى الجامعي مع التغايض عن فتح  الرفاق املاركسيني اللينينني  ملقهى 

آخر يف الساحة…(.

 وينتصب سؤال عمالق أمام كل درة نضال هل منع القاعديني املاويني يخدم النضال ضد سياسة الدولة ومواجهة  ما 

نجحت يف تنفيذه من تعديات؟ ومن أين تستمد وجهة نظر سياسية معينة الحق يف أن تفرض قرارات املنع من الدراسة 

يف  حق طالب مناضلني  بجريرة االختالف يف الرأي؟

كام أضحت جامعة ابن زهر ساحة مواجهات دامية بني مجوعتني تنتسبان إيل النهج الدميقراطي القاعدي، تتبادالن عىل 

مدار املوسم حروبا تنتهي كل جولة بسقوط جرحى بعاهات بالغة واعتقاالت ومذكرات بحت قضائية لورود أسامئهم 

يف التحقيقات. القايص والداين عىل علم أن رشوط التعليم يف جامعة ابن زهر وصلت إىل درجة تدهور ال يصدقها عقل، 

فأعىل نسب االكتظاظ وضعف نسبة التأطري وغالء خطري يف سومة الكراء والنقل املدريس وتراجع نسب الحاصلني عىل 

املنح  والهذر الدرايس الفعيل حصيلة النظام املتبع حاليا واملشهود له باإلفالس وظروف إجراء التقويم حيث الفوىض 

والعبثية وأخريا التنقيط الكاريث حصيلة قلة املستخدمني واستحالة تصحيح موضوعي آلالف أوراق االمتحان، لكل ذلك  

أمل يخرس النضال الطاليب عرشات املناضلني الذين عوض التنافس الرفاقي حول بناء حركة طالبية جبارة يهدرون طاقاتهم 

وجهودهم يف حروب أضحت أكرث من أي وقت سابق رجعية وعبثية وصبيانية؟ هل القابعون يف السجون جراء تهم 

حيازة األسلحة وتكوين عصابات إجرامية والرضب والطعن يف مناضلني يخالفوهم الرأي ميثلون مكسبا للنضال؟ وهل 

ميثلون تيجانا يف رؤوس فصائلهم يف معركة تحرر شعبنا؟

أما من صدق نضايل وشجاعة رفاقية ليرصخ قدماء املناضلني املنتسبني لنفس التوجهات املوغلة يف جنون العنف ليتربؤوا 

مام يقرتف من كوارث باسم النضال؟ أما من دروس استخلصت طيلة ما ينيف عن عقد- عىل األقل- من عنف دموي 

متم سياسة نظام يدعي املشاركني يف مامرسته أنهم يف خندق املواجهة ضده؟

جامعة محمد األول “بوجدة”  في لج مواجهات ال تتوقف.

 قبل ثالث أشهر اندلع عنف بني إحدى تنويعات النهج الدميقراطي القاعدي )الربنامج املرحيل( ضد الطلبة القاعديني 

)وجهة نظر الكراس( نتج عنه أجواء رعب وعنف شديد وسقوط جرحي منهم من برتت أعضائه. بعدها وقع عنف 

متبادل بني نفس املجموعة املنتسبة للنهج الدميقراطي القاعدي وطلبة الحركة الثقافية األمازيغية، ورسعان ما اشتعلت 

من جديد مواجهة عنف بني الطلبة القاعديني الكراس واملجموعة املنتسبة إىل الربنامج املرحيل  أنفة الذكر، والزالت 

صوالتها متواصلة وال أحد يعلم أي رقم قيايس  ستحققه يف اإلجرام الدموي.

الوجه اآلخر للواقع يكمن يف معانات طلبة جامعة محمد األول بعد إغالق أبواب املطعم الجامعي املسبوق بتدهور 

خدماته والرتاجع الشامل يف رشوط التحصيل العلمي الذي يوحد كل جامعات البلد.

طبعا هناك عدد ال حرص له من العنف الطاليب الشديد االنتشار والتنوع، يف كل الجامعات، ألسباب قومية وجهوية 

ومناطقية وصعود نعرات قبلية حتى، دون الحديث عن العنف الفردي لدوافع  شخصية شبيهة مبا تعج به األحياء 

الشعبية من عراك الفتوة والذي ميثل حصيلة انحدار اجتامعي وبؤس ثقايف وتفكك أنسجة التضامن وانتشار سلوكيات  
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بالغة العنف والعدوانية واملحفزة من اإلعالم املسيطر وانعدام تقاليد تضامن طبقي، ويف الحالة الجامعية انحصار ثقافة 

وتقاليد النضال املوروثة عن عقود سابقة مام فسح املجال لكل املامرسات السلبية يف الشارع  ليكون لها صدى بالجامعة.

نحن عىل أبواب نهاية املوسم وهي فرصة تستغل القتناص “التحريفيني” و”التصفويني” و”الصبيان اليساريني” واملحاكامت 

لتطهري الذات. كل من توارى ليجنب جسده طعنات ال ترحم مضطر للخروج إىل مراكز االمتحان لتفادي أن يشطب عليه 

وتلك فرصة املرتبصني. ومن انسل وفوت الفرصة فرتصد حركاته واقتناصه لحظة مغادرته لقضاء العطلة فسيحرم من 

بعض أطرافه وإرساله عىل كريس متحرك. إننا نحذر من خطورة املنحدر الذي بلغه العنف الطاليب، إننا ندق بقوة عىل 

صدور كل املنتمني إىل اليسار ليرصخوا ضد ما يجري.

اليسار الطالبي على محك: النضال الطالبي الموحد أو العنف الطالبي؟

رافض  يوحدها موقف  املاويني-  القاعديني  باستثناء  أعاله-  التي رسدناها  العنف  أمثلة  أن كل  البالغة  الداللة  له  مام 

للمبادرة النضالية التي أطلقت ديناميتها النضالية مبادرة 32 مارس، والتي عقدت أسابيع ثقافية مشرتكة وعقدت ندوات 

وحلقات نقاش حول قضايا النضال يف جو دميقراطي تعددي، وخاضت معركتني وطنيتني أمام الربملان موسمي 4102- 

5102. أما باقي األطراف فقد نددت باملؤامرات العلنية والرسية التي مثلها النضال الوحدوي ذاك وأطلقت سيل من 

التهجامت واملزايدات الال نضالية ضد امللتفني حول املبادرة وحاول بعضهم املزايدة مبعارك جانبية أمثرت كوارث حقيقية، 

وبعضها كام حصل يف وجدة فقد اختطف واستنطق وعذب مناضلون بتهمة املشاركة يف معركة نضالية تحريفية ضد 

النظام الرجعي.

ال تتقدم تلك التيارات اليسارية بأدىن مبادرة سياسية مقنعة من شأنها بسط رأيها حول ما يجري التحضري له ضد التعليم 

العمومي وخططها ملواجهة كل ذلك. الكل يتمسك بتكرار كالم مفصول عن الواقع حدود فعاليته تجنيد أنصار أدائهم 

يف الرضب والطعن أهم من تشغيل عقولهم. واضح أنهم مدركون أن أي خروج عن الكالم املأثور ملجابهة أسئلة الواقع 

سينتهي إىل متزق جديد وفتح صفحة لحروب جديدة. إذن فلندفن رؤوسنا يف الرتاب يا رفاق ولنعفي رؤوسنا من أوجاع 

واقع النضال.

هناك مجموعات طالبية متنوعة تنحدر من تجربة الطلبة القاعديني ومنها من ساهم يف إطالق مبادرة 32 مارس لكن 

باستثناء إدانة بعضها للعنف املامرس بفاس ضد النهج الدميقراطي القاعدي املاوي فقد جنحت إىل الصمت املطبق عن 

االستنطاق والرتهيب والتعذيب ضد املشاركني يف وقفة 23 مارس 2014 بالرباط،  وتحججت مبربرات ال مبدئية ضد قتل 

الطالب املنتمي للتجديد الطاليب “بفاس”، ومل تنبس ببنت شفة حول صوالت العنف “بوجدة” و”بأكادير”. فهل رفض 

العنف السيايس الطاليب كام نصت عليه أرضية 32 مارس متثل قناعة راسخة؟ وهل االقتناع حقيقي بأن إدانة العنف 

السيايس الطاليب والتشهري به رشطا أساسيا الستعادة األمل بدور يساري يف بناء حركة طالب جبارة؟

نعلم جيدا أنه بذلت جهود مضادة مبربرات متهافتة لتقليص قاعدة امللتفني حول النضال الوحدوي الذي جسدته 22 

مارس بالرباط ومطلعني عىل التضحيات الجبارة التي خصصت لداك املسعى. لكن حقائق النضال امللموسة أعند من كل 

املناورات الصغرية، ومتطلبات النضال ومسؤوليته تنتصب أمام الجميع: ما موقفكم يا سادة من جرائم تنتسب إىل صف 

املاركسية، وتنتسب إىل نفس التجربة الطالبية، وتحصد ضحايا ومتثل عقبة كبرية ألي نضال طاليب؟ هنا ال دبلوماسية ال 

مناورة للهروب من إبداء املوقف ومامرسته حتى النهاية وغري ذلك انتهازية مرضة بالنضال وبكل املنتمني إىل صفه حتى 
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الغارقون يف أتون العنف  منهم.

إن إدانة العنف السيايس اليساري ليس مسألة أخالقية وحسب، بل رضورة نضالية كذلك مام يستتبع تالزم رفض العنف 

ببسط وجهة النظر عن البديل النضايل كجواب وحيد عن هجوم النظام واملامرسات املرضة التي تربز مللء املساحة التي 

تركها تراجع الحركة الطالبية وتقاليدها النضالية ومنها العنف بشتى أنواعه يف الوسط الطاليب.

علينا إدانة العنف الدموي والتشهري به عاليا، وبخاصة ذاك الذي تطلقه مجموعات يسارية يك يصدقنا الغري عند التنديد 

بالعنف الصادر عن النظام. علينا صياغة إدانتنا بشكل رصيح وصادق ال انتقاء فيها وال تخضع لحسابات ضيقة. علينا 

يف اآلن نفسه تقديم برامج نضال ومقرتحات ملواجهة سياسة الدولة الجارية وما يتم تهييئه للموسم القادم. علينا فتح 

نقاش وتقييم مكاسب وحصيلة وثغرات املبادرة التاريخية املرشفة 32 مارس.

علينا قبل هذا وذاك التحيل ببعد نظر نضايل وصدق رفاقي يخضع كل يشء لهدف بناء حركة نضال جامهريية وكفاحية 

تشكل لبنة يف تعديل ميزان القوى الطبقي الكفيل بالقضاء عىل أصل الرشور:  نظام القهر واالستبداد الرأساميل والباقي 

كله تفاصيل للنقاش يحسمه االحتكام إىل أعرق تقاليد الدميقراطية العاملية.

منصف أحنصال
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مقابلة مع طالب ثوري سابق)ضمن كتاب منشورات المناضل-ة:

 التعليم ليس سلعة، تفكيك التعليم العمومي، تحليل وبدائل ومقاومة طالبية (

ما طبيعة تدخل الماركسيين الثوريين في الوسط الطالبي قبل بروز الطلبة الثوريين ؟

مل يكن بروز التيار املاركيس الثوري باملغرب نتيجة تطور جناح داخل منظمة سياسية ثورية قامئة، وال انفصل تيار ثوري 

من حزب عاميل جامهريي، بل كان وليد تأثر مناضلني أفراد مبنظورات األممية الرابعة للثورة العاملية وتحاليلها للظاهرة 

اليسار  عليه  يطلق  ما  باملنطقة.  الثورة  وإخفاقات  إلمكانات  مناضليها  تحليل  وكذا  تلتها،  التي  وللثورات  الستالينية 

باملغرب كان قسمه األكرب واملرتبط بجامهريية واسعة نسبيا عبارة عن أحزاب يسارية برجوازية ليربالية تتحكم بأجهزة 

الشبيبة  الثوري فكان مضمرا تنظيميا ومعزول جامهرييا وتأثريه محصور يف  اليسار  املنظامت العاملية والشعبية، أما 

الجامعية والثانوية. أما الوضعية السياسة فموصومة مبلكية مطلقة ماسكة بالحكم يف أدق تفاصيله باستبدادية عتيقة، 

مع جهاز حكومي للتنفيذ واسم برملان للتصديق، أما مناوشات املعارضة الربجوازية الليربالية وبعض املحاوالت االنقالبية 

وتلك التحرشات التي تصدر عن صحافة ومنظامت خارجية فكانت توابل حارة إلضفاء نكهة عىل طعم الحكم املستبد.

ركز املاركسيون الثوريون عىل مهمة التوضيح النظري، وكنس األضاليل الستالينية وكرس طوق الحصار املرضوب عىل 

دروس وتراث املاركسية الثورية، ونرش األدب السيايس لألممية الرابعة، باختصار الدفاع عن املاركسية أداة لتحليل الواقع 

والثورة كمنهج للتغيري يف وجه التطويع الليربايل للامركسية. وقام املاركسيون الثوريون مبجهود استثنايئ متواصل لتوزيع 

األدب املاركيس الثوري بإعادة رقنه ونسخه ووضعه رهن إشارة املناضلني، وهو أمر كان متعذرا من قبل. هذا ما أكسب 

مناضلني طالبيني أفراد من فصائل طالبية مختلفة للربنامج املاركيس الثوري، الكسب التنظيمي مل يتم بناء عىل إجابات 

سياسية/تنظيمية ألزمة الحركة الطالبية، بل نتيجة قوة التحدي الربنامجي للامركسية الثورية أمام ضيق أفق املراجعة 

الستالينية للامركسية، وإخضاع الثورة ملصلحة رشائح بريوقراطية واستنفاد تجربة اليسار الجديد إلمكاناتها بفعل مآزق 

برنامجية وتفكك تنظيمي ودور القمع املليك الرهيب وعزلته عن قاعدة انغراس جامهريي. ونقد ملنظور اإلسرتاتيجية 

الجامعية )االستقالل الطاليب( التي دافع عنها القسم األكرب للطلبة القاعديني.

ما سمات الوضع السياسي بالبلد والجامعة قبيل ظهور الطلبة الثوريين؟

املصالح  بالبلد واملتمحور حول ملكية مستبدة حاكمة تصون  السيايس  الوضع  عرضنا أعاله بشكل مخترص ملحددات 

التاريخية للرأسامل التابع: توزيع املكاسب وحل الرصاعات وسط املالكني وضامن مصالح الرأسامل االمربيايل، والتصدي 

الحازم لكل ما يهدد هذا التناغم يف »فن السيطرة« سواء نابع من أعداء طبقيني أو من أفراد/ قسم من املالكني. الفرتة 

هاديء  انتقال  تحديات، ضامن  من  أمامها  سينتصب  ملا  للملكية  استباقي  بادراك  طبعت  بصددها  الحديت  الجاري 

الثاين  التحدي  الحكم.  ضد  املرتاكم  والحقد  االحتقان  تنفيس  من  يتطلبه  وما  البنه  مريض  ملك  من  للحكم  وسلسل 

اقتصادي متثل يف ضمور امليزانية العامة وارشافها عيل االفالس، وكان العالج الجاهز بيع مؤسسات القطاع العام للرأسامل 

الخاص ونهج سياسة تقشفية حادة بتقليص امليزانيات املوجهة للقطاعات االجتامعية. ملواجهة التحديني لجأت امللكية 

استسالمها  امللك، وقبلت بكل خنوع  أمنلة سلطات  قيد  تنازالت متس  ادماجها بدون  الليربالية وثم  املعارضة  ألحزاب 
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املخزي تحت أبخرة »مصلحة وطنية مزعومة« و ادعاءات املهمة الرسولية يف انقاد البلد. يف نفس السياق اجتاحت العامل 

موجة نضال شعبي من أجل الدميقراطية وسقوط أنظمة ديكتاتورية عديدة مل تعد لالمربيالية بها حاجة بعد االنهيار 

املدوي لألنظمة الستالينية. أما املنظامت النقابية فقد كانت الدعامة الجامهريية املساندة الستسالم املعارضة الليربالية 

ووفرت الغطاء لتمرير هجوم رشس بدون مقاومة فعلية: بيع مؤسسات عامة وترسيح العامل- املصادقة عىل امليثاق 

املليك للرتبية والتكوين- رضب مجانية الصحة – مترير مدونة الشغل….

أما اليسار الجذري فقد انتهت دورته، وتشكل عىل أرضية تيارات غالبيتها انتهت إىل موقع معارضة ليربالية جديدة 

تعوزها القوة التنظيمية واالنغراس الشعبي الذي كان لدى من استسلم للملكية من أحزاب معارضة ليربالية، وقليله 

استقر يف وسطية انطلقت من قناعات ثورية عند النشأة. أما تداعيات ذلك عيل الجامعة، فأرصت امللكية عىل توجيه 

رضبة قاصمة للمدرسة العمومية. فالتقرير الصادر عن البنك الدويل عن أوضاع التعليم سنة5991 كان األداة الرئيسية 

إلطالق حملة إعالم ضخمة غايتها التحريض عىل تكاليف ضخمة مزعومة تستنزف امليزانية العامة مقابل أفاق مهنية 

الليربالية املعارضة وامللكية وبديهي أن يكون من امليدان  للتعليم العمومي مجاال ملناوشات  مغلقة،كانت املنظورات 

للمدرسة  املدمرة  الدويل  البنك  سياسة  لتمرير  والعميل  السيايس  الغطاء  ووفرت  تاما  استسالما  فيه  استسلمت  الذي 

اكتضاض  املنحة-  الحاصلني عيل  أعداد  )تقليص  العمومية  للجامعة  الناسفة  الجامعية  اإلصالحات  فجاءت  العمومية. 

فضيع – انعدام املطاعم الجامعية والخدمات املتدنية يف املوجود منها- مكتبات هزيلة كام وكيفا- سكن جامعي قليل 

جدا يف مدن ومنعدم يف أخرى وخاضع لتحكم أمني- مختربات وحجرات الدروس التطبيقية والخرجات امليدانية بئيسة 

– صعوبات جمة يف النقل الجامعي…(، كل ذلك مع رقابة بوليسية دامئة وقمع رشس لصبوات النضال وزج املناضلني 

يف سجون النظام، لقد كانت املذكرة الثالثية )موقعة من طرف وزير الداخلية والعدل والتعليم العايل( إحدى اآلليات 

القمعية »للتهدئة« القرسية للمقاومة بالوسط الطاليب.

أما نضاليا فمنذ املعركة الوطنية الجامعة سنة9891 التي قادها الطلبة القاعديون، منذ ذلك الوقت ظلت النضاالت 

يف الجامعة ذات ملفات محصورة يف الكلية الواحدة وعىل مطالب جزئية. وعىل صعيد التيارات السياسية فقد تغريت 

الوضعية القامئة عشية نهاية الثامنينيات فقد هجرت تيارات املعارضة الليربالية العمل املنظم بالساحة الجامعية )الطلبة 

االتحاديون- التقدم واالشرتاكية- ضعف طلبة الطليعة –و طالب منظمة العمل الدميقراطي الشعبي( مع انقسام تواصل 

منذ ذلك الوقت للطلبة القاعديني. وكان االنقالب األبرز صعود جامهريي للسلفية الدينية الحائزة عىل دعم تنظيامتها 

السياسية، والتي تزامن صعودها الجامهريي مع تقهقر الفت للفصيل األكرث جامهريية، الطلبة القاعديني، والغارق يف 

أتون أزمة برنامجية انتهت إىل تفجره تنظيميا. مل تكن هيمنة السلفية الدينية حرصا نتيجة استفادتها من مدها الصاعد 

مجتمعيا واقليميا وال نتيجة دعم للتنظيامت األم وال كان حصيلة رصاع فكري وسيايس، بل كدلك بحمالت عنف رشسة 

ضد اليسار الجذري بإصدار أحكام عالنية )فتاوي( ضد مناضلني وتنظيم هجامت عىل مواقع جامعية، ومنع اليسار من 

النضال النقايب مبربر كونهم »املعرب الرشعي« عن مصالح الطالب من خالل هياكل معزولة سميت تعاضديات، ومنع 

األنشطة الثقافية والندوات والفكرية وحلقات النقاش مبربر عدم توصلها بطلب لتمنح مبوجبه ترخيصا. فانضاف قمع 

السلفية الدينية ألنشطة اليسار الجذري، الثقافية والنقابية، إىل قمع النظام للنضاالت املعتاد.

ما ردود فعل التيارات السياسية الطالبية على اإلعالن عن تأسيس الطلبة الثوريين؟

إن عمل املاركسيني الثوريني يف بعض األنوية النقابية ومساهامتهم يف حركة الشبيبة املتعلمة املعطلة واملشاركة يف بعض 
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النضاالت العاملية والشعبية إضافة إىل إصدار بعض من النصوص السياسية، واملناشري النضالية مع مواصلة مهمة التوضيح 

الربنامجي، مام خلق وسط متعاطف وكسب مناضلني من مشارب تنظيمية مختلفة، ونفس األمر حصل بالوسط الطاليب، 

فتفاقم األزمة داخل مختلف وجهات املنتسبة إىل التيار القاعدي وتفاقم خالفاتها إىل حد الصدامات العنيفة، وبداية 

تأثري ماركيس ثوري ببعض الكليات قوبل ذلك بنوع من »الضيق« من خصم دينامي من منطلق ماركيس وميارس ضغوطا 

برنامجيا وتحديا ميدانيا. خيضت نقاشات برنامجية/ فكرية وسياسية وحول أزمة الحركة الطالبية، طبيعتها والبدائل، 

والسلفية الدينية واملوقف منها وتقييم تجربة اليسار املاركيس اللينيني جوانب املرشقة وحدود التجربة، طبيعة النظام 

و أحزاب املعارضة الليربالية، وما املصالح الطبقية التي تعرب عنها؟ ونقاش حول اسرتاتيجية التغيري الثوري باملغرب بناء 

عيل دروس الحركة العاملية عامليا وتجربة املجموعات الثورية محليا، وسجال حول مفهوم البريوقراطية والرد املاركيس 

لرد  املناضلة ودفعها  الطالئع  نقاش عميق حرك  دينامية  كان ذلك  الغوار….  واملاوية وتجارب  الستالينية  ؟والظاهرة 

التحدي الربنامجي الذي ميثله املاركسيون الثوريون، هذا املناخ االيجايب نضاليا مل يكدره غري بعض املامرسات العنيفة ضد 

مناضلني أفراد أو استعامل عنف لوقف بعض املبادرات النقابية أو بعض األنشطة الثقافية الخاصة باملاركسيني الثوريني.

ماذا أضاف الطلبة الثوريون للنضال في الوسط الطالبي ولقضية النضال الطبقي عامة؟

يحاول  الذي  التحدي  هو  ذاك  الثورية«.  القيادة  أزمة  يف  تتلخص  اإلنسانية  منها  تعاين  التي  التاريخية  األزمة  »إن 

املاركسيون الثوريون املساهمة يف حله بتدخلهم يف جميع املنظامت الجامهريية والنضاالت العاملية، من خالل الدفاع 

عن بناء منظامت عاملية وشعبية يف خدمة مصالح قاعدتها بالدفاع عن الدميقراطية يف اتخاذ القرار ومراقبة التنفيذ 

والتثقيف  التكوين  وتشجيع  القياديني،  لكل  الشفاف  الدوري  واالنتخاب  السيايس  التعدد  وحق  الكشوفات  وتقديم 

والرتياق ضد  أزليني،  للمناورة من طرف بريوقراطيني  إىل مجرد تجمع برشي  القاعدة  تتحول  املعلومة ليك ال  وتبادل 

الرتابة البريوقراطية وخمول املنظمة يف تغليب أسلوب الكفاح الطبقي النشط عوض املفاوضات الباردة وانتظار تنازالت 

العدو، تعزز القادة البريوقراطيني عىل حساب القاعدة وتظهرهم كأصحاب فضل كاذب. تم تجميع العنارص األكرث تقدما 

يف حزب عامل اشرتايك. املهمة بالغة الصعوبة فاملنظامت النقابية خربتها بريوقراطية بالغة الفساد، والحركة الطالبية 

عرضة لرضبات قمعية متتالية ومنهكة بخالفات ال تنتهي. شكلت جمعية املعطلني االستثناء الذي خصب الحقل النضايل 

الستالينية يضغط بثقله عىل املدافعني عن املرشوع االشرتايك وتعزز جيش من قدماء  التجارب  انهيار  باملغرب. وكان 

الثوريني الذين تحولوا إىل أنصار الرأساملية، وعدائيني بشكل بالغ لكل ما يذكرهم بسنوات الجمر والثورة. يف ظل هذه 

الرشوط ال يقدر بثمن ما أضافه املاركسيون الثوريون. الدفاع عن البديل االشرتايك يف سياق ردة مفتوحة مام أنقذ جيل 

ليس مقترصا عىل  األمر  نيوليربالية متعجرفة.  إيديولوجية  الثوري وقاوم ضغوط  باألمل  املتسلح  املناضل  الشباب  من 

الطلبة الثوريني بل شمل كذلك تيارات تأثرت إيجابا بطريقتها الخاصة. دافع الطلبة الثوريون عىل أوسع دميقراطية يف 

اتخاذ القرارات حول املسائل النضالية ودافعوا عن آلية الجمع العام يف اتخاد القرارات يف األمور الهامة وعىل انتخاب 

اللجان وتقدميها لكشوف الحساب و حارصوا أساليب املناورة والتالعب يف حسم القرارات وحاولوا إحياء بعض تقاليد 

النضال يف تاريخ الحركة الطالبية، من خالل لجان األقسام وإحياء تقاليد السبورات النقابية والتعبئة باملناشري وتكريس 

تقليد نقل النضال خارج أسوار الجامعة، باملشاركة يف نضاالت عاملية وشعبية جارية ونقل االحتجاج الطاليب إىل الشارع 

واستقبال املنظامت املناضلة بالجامعة وعرض معاركها وقضاياها عىل الطالب…
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تعج الساحة الجامعية بمظاهر العنف السياسي ما مواقف وممارسات الطلبة الثوريين 
أنذاك بهذا الصدد؟

للامركسيني الثوريني حساسية مفرطة ايجابية ضد كل مظاهر البريوقراطية واللجوء للعنف املادي لحل خالفات فكرية/

سياسية، فالجرائم التي طالت رفاق ليون تروتسيك عامليا، من طرف تنويعات يسارية مختلفة، وحمالت التشهري الباطلة 

الستالينية، كل هذا سلحنا مبناعة تحول دون أن نصاب  الجهنمية للدعاية  أنتجنها اآللة  التي  الجرائم  املسوغة لتلك 

بجرثومة املبادرة ملامرسة العنف لحل خالفات مع خصوم سياسيني. شهدت الجامعة املغربية صنوفا من العنف املنظم 

بلغ أوجه ما مارسته السلفية الدينية من عنف دموي ضد اليسار املاركيس نتج عنه تصفية جسدية ملناضلني يساريني. 

إال أن تفاقم أزمة الطلبة القاعديني وبروز وجهات نظر مختلفة فتح الباب عىل عنف متبادل بني مختلف وجهات النظر 

تلك، ليطال تيارات أخرى وحتى األنشطة الطالبية األكادميية والفنية املستقلة مل تسلم. نال الطلبة الثوريون حقهم من 

ذاك العنف، لكنهم يف املقابل طرحوه للنقاش العام وفندوا مصوغاته الفكرية وكشفوا طبيعته الرجعية، والتجئوا لكل 

السبل املمكنة لتطويق ما يطالهم من اعتداءات وميزوا ما بني السلوكات الفردية املندفعة والعنف الجامعي املنظم. 

مل يبادر الطالب الثوريون قط إىل مامرسة العنف ضد أي كان ومل يترسعوا للرد عىل أي اعتداء إال بعد استجامع كل 

املعطيات وإجراء االتصاالت مع املتسببني يف ذلك والنقاش الجامهريي لألمر وتقديم جميع املعلومات وبسط موقفهم 

مام جري. رفع الطلبة الثوريون راية التشهري بالعنف السيايس برصف النظر عن من كان ضحيته، وبينوا حقيقته املضادة 

للنضال وفندوا مسوغاته. موقف الطلبة الثوريني من العنف سيايس قائم عىل قناعة راسخة يف أن ال قامئة لحركة طالبية 

جامهريية ومكافحة يف ظل تفيش العنف السيايس لحسم خالفات فكرية /سياسية. وقد بدل مجهود جبار لخلق رأي 

عام طاليب رافض للعنف وقاوموا ضغوط جبارة لالنجرار يف دوامته الجهنمية. وال شك أن الوقائع امللموسة لراهن الحركة 

الطالبية يؤكد بشكل دامغ صواب هذا املوقف. هل نجحوا يف ذلك: نعم. واألمر يستدعي مواصلة الجهد.

البلد.  بالنظر لخصوصيات  لبناء حركة نسائية ديمقراطية  الوسط األمثل  الجامعة تمثل 
هذا  في  اليسار  لقوي  الحاصل  التأخر  تفسر  وكيف  أنذاك؟  الثوريين  الطلبة  حصيلة  ما 

المضمار؟

ال تكشف الرأساملية التابعة طابعها املتأخر عىل الصعيد االقتصادي والسيايس فحسب، فالتأخر الثقايف أحد ضامنات 

الرتويض األيديولوجي للجامهري. فانتشار األمية املدرسية بأرقام صاعدة، والحرص عىل أن تستمر ثقافة الجهل والتخلف 

يف أشد تالوينها رجعية )دينية– قبلية– عرقية – لغوية– جنسية…(، وبالرغم من أن تغلغل الرأساملية التابعة يف البلد 

قد ألحق قسم من جامهري النساء بجيش العامل املأجورين، وأخرجهن من عمل منزيل غري معرتف به اجتامعيا، وبالرغم 

السائدة حافظت عىل ركام هائل من املسبقات الرجعية  الثقافة  مام ميثله ذلك من خطوة تقدمية موضوعيا إال أن 

الهذيان املريض. من املفروض أن تكون الجامعة واحة تخف فيها بشاعة أوجه اضطهاد املرأة  ضد املرأة تبلغ درجة 

واملنظورات الرجعية الجاهلة ضدها، بحكم ضمها لجيل شاب أقل تعلقا بقيود املايض واألشد ميال للتمرد ضد ما هو 

عتيق، إضافة إىل كونها مجال يحتضن النخب املتعلمة بالبلد. وبالتايل فالجامعة هي املكان الطبيعي لبداية بناء حركة 

نضال متمحورة حول حقوق النساء. لكن واقع الحال مل يكن يتوافق وتلك البداهة. فام مرد ذلك؟ مل يويل اليسار اهتامما 

داال بقضايا الطالبات، مل يخلف أي أدب خاص ماعدا تخليدا روتينيا لذكري 8 مارس تتكرر فيه تلك املقتطفات العامة 

من أدب املاركسية. صعود السلفية الدينية بالجامعة مستندة عىل قاعدة طالبية غالبيتها طالبات أضفى عىل األمر طابعا 

غريبا، حركة رجعية عدوة رشسة لحقوق النساء تحوز عىل قاعدة واسعة من الطالبات، وتيارات يسارية ال قاعدة نسائية 
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حقيقية لها؟ هذا هو الوضع الذي كانت عليه الحركة الطالبية يف ما يتعلق بوضع النساء داخلها.

انطلق عمل املاركسيني الثوريني من واقع بالغ السوء، فقد كانت حمالت السلفية الدينية التشهريية ضد اليسار بالغة 

الرشاسة تستهدف ترويع الطالبات من »جامعة الزنادقة امللحدين الداعني اىل ترشيك النساء…« وغريها من االدعاءات 

املغرضة. وكانت بعض مظاهر السلوكات يف صفوف الحركة الطالبية منفرة وهو ما تطلب خوض رصاع ضدها وإزالتها. 

فقد تقدمنا مبقرتح منع التدخني داخل حلقيات النقاش أو خالل الندوات وعروض النقاش وهو ما تفاعل معه باقي 

العمل مبواقع جامعية متنوعة. دافعنا عىل متثيلية  التيارات وعمل الجميع عيل تكريسه وميثل االن سلوكا جاري به 

للطالبات املناضالت يف كل اللجان املنتخبة.كام كانت السلوكات الذكورية واملامرسات التميزية التي تصدر عن مناضلني 

محط نقد وتصحيح دائم. وكان التسليح الفكري ملناضلينا يتضمن بشكل دائم منظورات األممية الرابعة حول نصوص 

برنامجية حول تحرر النساء ناهيك عن االستفادة من تجارب فروع أممية راكمت تجارب أغنى يف هذا املضامر. هذا 

املجهود الجبار أمثر تطورا بطيئا لكنه فعيل، ومتاره برزت يف السنوات الالحقة حيث توسعت قاعدة املناضالت الثوريات، 

وبرزت قياديات بشكل مل يكن متاحا يف السابق. وتم خلق لجان طالب تعنى بقضايا النساء وبقضايا أخرى ملموسة. 

نسائية حقيقية  نضال  قاعدة  الثورية  الحركة  يكسب  النساء  اتجاه  جادا وصبورا  عمال  أن  تؤكد  املستخلصة  الدروس 

وثوريات مقدامات. ما تم انجازه خطوة يف طريق معركة وعرة وجب كسبها.

أزمتها  من  انتشالها  عن  عجزه  ما سبب  يسار جذري،  هيمنة  تحت  تاريخها  من  عقود  طيلة  الطالبية  الحركة  كانت 

املستدمية؟ أليست هناك مخاوف من تكرار األمر نفسه مع الطلبة الثوريني؟

أجل، كان اليسار الثوري من أنشط التيارات الطالبية يف شخص طلبة الحركة املاركسية اللينينية )الطلبة الجبهويون( 

ومن بعدهم الطلبة القاعديون. جابه هؤالء لحظة بروزهم تحديا خطريا، فقد أعادت منظمة »إيل األمام« النظر يف 

عالقتها بامتدادها الطاليب، وقررت منحه استقالال عن بنيتها التنظيمية مبربرات عملية )رسية املنظمة السياسية وعالنية 

التدخل الطاليب( لكن جوهر التحول مرده إىل إعادة نظر يف إسرتاتيجية التغيري التي تبنتها املنظمة مع قيادتها الجديدة. 

أما املعضلة الثانية التي واجهت الطلبة القاعديني خالل املؤمتر 71 لالتحاد الوطني لطلبة املغرب فكانت ابتزاز الفصائل 

الطلبة  يكن  مل  املؤمترين.  أغلبية  عىل  حيازتها  عدم  من  تيقنها  لحظة  املؤمتر  من  االنسحاب  وقرارها  لهم،  اإلصالحية 

القاعديون مهيئني بتاتا ملثل هذا الوضع ال سياسيا وال تنظيميا.

ذلك  منذ  والجرحى كافية  الشهداء  ولوائح  المعتقلين  وكواكب  النضالية  النوايا  تكن  لم 
الحين أن تجيب عن مهمتين رئيسيتين: األولى أي سبيل لبناء المنظمة الطالبية الوطنية 

والمعبرة عن صوت الطالب في وجه النظام؟ أين نبدأ بناء منظمة الثورة المغربية؟

انتهت التجربة القاعدية اليوم إىل انكفاء فكري وعميل خطري، أفق أغلب تالوينه ال تتعدي تدبري مناوشات نقابية جزئية 

أو استنزاف يف صدامات عنف دورية. أما كربى األسئلة التي تواجه املاركسيني اليوم بوجه أزمة الحركة الطالبية فأضحت 

مغيبة. وسؤال ما العمل لبناء أداة الثورة املغربية فبدوره توارى لصالح نسخة مغربية السرتاتيجية جامعية ال عالقة 

لها باملاركسية، بل تدهور األمر إىل وضع جامعات اسرتاتيجيتها الثورية ملتصقة بأنفها تنتيش بأعامل يف غاية البساطة 

وتجمعها رواية موحدة ألمجاد املايض، وتنسب لنفسها أسامء شهداء وقيادة معارك تاريخية وتصبغ املجموعات القاعدية 

األخرى بالتحريفية وخيانة الشهداء والعاملة للنظام، ورسعان ما يكتشفون مجموعة أخرى تكيل لها نفس التهم.

أي تيار طاليب مل يبني إسرتاتيجيته النضالية عىل منظور إجاميل للتغيري االجتامعي ويف القلب منه طبقة املأجورين ال 
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يعدو أن يكون مجرد تيار كفاح نقايب جزيئ ترتبص به شتى صنوف االنحطاط اإليديولوجي والسيايس وانتهاءا بالتفكك 

التنظيمي. والضامنة يف وجه االنحطاط تكمن يف االرتباط مبرشوع بناء حزب الثورة املغربية.

كيف تنظر إىل النضال الطاليب اليوم؟ وما الرسالة التي تريد بعثها إىل اليسار املاركيس بالجامعة؟

اشتعلت يف  التي  الشاملة  الرأساملية  األزمة  رئيسيني:  بعاملني  السيايس مطبوع  الوضع  كان  املاضية  القليلة  السنوات 

بأساليب نضايل  الشارع  الكادحني  فاكتسح جامهري  التي اجتاحت منطقتنا،  الثورية  الصريورة  مراكز االمربيالية، وثانيا 

كفاحية ومبطالب ثورية ومبطمح اسرتداد كرامتها وانتزاع حقوقها االقتصادية وإسقاط الديكتاتوريات املستبدة. كانت 

نقطة ضعفها غياب حزب عاميل يحظى بانغراس شعبي، لتفويت الفرصة عىل مناورات األحزاب الرجعية وقوى الثورة 

املضادة خارجيا وداخليا. يف نفس السياق انطلق حراك 02 فرباير الشعبي باملغرب، وانخرط يف النضال قاعدة شعبية 

واسعة بشكل ال سابق له، وشهدت مدن عاملية )طنجة-الدار البيضاء…( مسريات ضمت اآلالف من الشباب والعامل 

املغربية موعدها مع  الطالبية  الحركة  الضواحي وكل املستائني من نظام االستغالل واالستبداد. لقد أخلفت  وساكني 

الدينامية النضالية الجارية وتخلفت عن ركبها. صحيح أنه مازالت هنالك أنوية مناضلة يف مواقع جامعية عدة، وبها 

تيارات ماركسية متنوعة تقاوم، ومناضلون ثوريون شباب وشابات، ال يقلون نوعية وصالبة عن سابقيهم. هناك فرص 

لبناء حركة نضال طالبية كفاحية وجامهريية، ميكن رصد بعض عنارصها؛ استعداد امللكية إطالق جولة جديدة للهجوم 

عىل ما تبقي من املدرسة العمومية، وتراخي قبضة السلفية الدينية عىل الجامعة وتراجع ملحوظ لقواها. التحوالت 

الفكرية/السياسية الجارية يف صفوف اليسار بفضل دروس نهوض نضايل شعبي وما يطرحه من مهام عىل عاتق اليسار، 

تم التفاعل/الخالف /الرصاع يف صفوفه عىل أرضية فهمه وأجوبته للتحوالت النضالية الجارية.

لليسار الطاليب إمكانية وفرصة تاريخية عليه أن ال يضيعها من أجل التقدم يف بناء تجربة نضال، كنقطة ارتكاز لبناء 

حركة طالبية جامهريية، ويجب تشجيع املبادرات الساعية لبناء جسور الحوار والتعاون والتضامن النضايل بني مختلف 

الجامعات وتيارات اليسار الطاليب. البد من التقدم نحو خطوات نضال موحدة، فالنضال كتف بكتف يضع الخالفات يف 

وضعها الطبيعي دون املبالغات املعتادة، والوهم أن تجاوزها رهن بإضعاف اآلخر لصالح تطوري الخاص. تشرتط الوحدة 

أن تكون الحركة متطورة، وتطور األخرية رهني بالعمل مع رفاق اختلف معهم. وال بد أن يتحىل اليسار الطاليب بالشجاعة 

الثورية الستخالص دروس عقود من الرصاع الذي أنهك الحركة الطالبية، وضيع فرص سانحة للخروج من دوامة األزمة. 

عىل اليسار الثوري أن ال ينىس ولو لحظة أن الثورة تتطلب ميزان قوى إجاميل ال متثل الجامعة النقطة الرئيسية منه بل 

الطبقة التي تنتج الخريات والرثوات: طبقة الشغيلة. وعليه أيضا، وهو يبني الحركة الطالبية أن يعي أن مهمته األساسية 

هي تربية محرضني ثوريني، وإعداد دعاويي املستقبل ومنظمني متمرسني، ذاك ما تنتظره الطبقة العاملة من اليسار 

الثوري. التسلح بدروس كفاح طبقتنا ودراسة املاركسية لحيازة العدة الرضورية لخلق أداة الثورة املغربية.
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إدانة مطلقة للعنف باسم االختالف السياسي والفكري

أعلنت وزارة الداخلية ووزارة التعليم العايل عن منح الصالحية لقوى القمع يف التدخل داخل الجامعات دون التامس 

إذن عمداء الكليات. واألكيد أن الدولة اليوم قد وظفت حملتها االعالمية وكل االمكانات املتاحة ملحارصة الجامعات 

والتدخل ضد النضاالت الطالبية مبربر العنف. يف الوقت الذي تشجع فيه العنف بكل أنواعه سواء بتدخل قوى القمع 

بشكل مبارش أو بإذكاء الرصاعات بني الفصائل بتدخل أجهزتها الرسية.

مقاومة  من  تبقى  ما  عىل  لالنقضاض  للنظام  الفرصة  يعطي  الفصائيل  السيايس  العنف  أن  هو  الكبري  املشكل  لكن 

طالبية. مؤخرا، جرى اختطاف واستنطاق مناضلني طالب بوجدة والتنكيل بهم وتهديدهم بالحرمان من متابعة الدراسة، 

وشهدت جامعة فاس أحداث عنف، والحصيلة ضحايا معطوبني، وقتيل، ومعتقلون. لكن العنف مل يقف عند هذا الحد، 

إذ حولت مجموعة طالبية الحي الجامعي مبراكش إىل “ثكنة عسكرية” متنع بالسالح األبيض كل تقدمي من ولوجه، فام 

بالك بعمل نضايل! فبعد املالحقة البوليسية للطالب يف تظاهرات فاتح ماي مبراكش ستعمل الدولة عىل تسخري بلطجيتها 

للتهجم عىل حلقية طالبية ألوطم بالحي الجامعي أسفر عن جرح مجموعة مناضلني بجروح مختلفة، وجرى كل هذا 

أمام أنظار البوليس الذي يحارص بشكل مرعب أرجاء الحي الجامعي لحامية هذه العصابة ومالحقة املناضلني.

الجامعي اعتداء عىل  الدولة ما يكمل حملتها. إذ شهد الحي  بأكادير لتجد  العنف  الجاري، فجرا، تفجر  يوم07 ماي 

طالب منتسب للربنامج املرحيل من قبل منتسبني لنفس الفصيل بسبب اختالفات يف الرأي والرصاع عن من ميلك الحق 

يف العمل باسم هذا الفصيل. رصاع ترجع حيثياته إىل يوم 11 نونرب 2013، حيث أقدمت املجموعة التي ينتمي إليها 

الضحية إىل ارتكاب نفس الجرم يف حق مناضلني آخرين مبحل سكناهام ليال متخفية وراء أقنعة. وصبت البنزين عىل 

جسد أحدهام يف محاولة لحرقه، وتم توجيه طعنات عدة لجسد اآلخر بعد محاولته الفاشلة للهرب. مام أدى اىل نقلهام 

اليوم يتكرر بشكل  الرزاقي” عىل خلفية تلك االحداث. وها هو املشهد  الغني  للمستشفى يف حني ثم اعتقال “عبد 

معكوس. مصاب بجروح بليغة يف املستشفى يف الرعاية املركزة وآخرون رهن االعتقال.

العنف منبوذ بشكل قاطع كوسيلة لتدبري االختالف السيايس بني املناضلني والفصائل الطالبية. فرغم كل املربرات تصب 

هذه املامرسة يف مصلحة النظام لشل الحركة الطالبية. ماذا استفادت كل األطراف املتقاتلة طيلة سنوات طويلة من 

العنف األعمى يف الجامعات املغربية؟ إنها مامرسة رجعية تخدم عدونا الطبقي ألنه الوحيد الذي له املصلحة يف تشتت 

الصف الطاليب ونفور الطالب من النضال.

السياسية  الحريات  عىل  التضييق  من  للمزيد  مربرا  وتتخذه  الدولة  تزكيه  بالجامعة  للعنف  خطري  تصاعد  إزاء  إننا 

وتم محارصة  النضالية  الطالب  معركة  استمرار  ملنع  أكادير،  زهر  ابن  الحقوق-جامعة  بكلية  القمع  تدخل  والنقابية. 

الكليات من جديد وذلك تنفيذا لقرار منح القوى القمعية صالحية تدنيس الحرم الجامعي دون إذن العامدة)باستعامل 

يافطة استتباب األمن و األمان بالجامعة (. ومع أحداث العنف هذه سيشتد الخناق أكرث ضد أي تحرك نضايل.

نقف اليوم ونتساءل مع كل منشغل مبستقبل شعبنا ومستقبل النضال الطاليب. هل املسألة مجرد أخطاء لشباب يساري 

بدأ للتو غامر العمل السيايس ؟ هل هو العمى السيايس لبعض تيارات اليسار الجذري؟ مهام كانت الجواب يبقى النضال 

الطاليب هو الخارس ، بل يزيد هذا من إقبار ما تبقى من تقاليد أوطم العريقة ورصيدها النضايل املرشق. ويعطي الفرصة 

فوق طبق من ذهب للنظام لإلجهاز عىل ما تبقى من مكاسب.
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يقتيض الواجب النضايل امام عزم الدولة استكامل تدمريها للجامعة العمومية عرب ما تحرضه من مخططات للموسم 

املقبل ، رشح خطورة ذلك عىل الطالب وعىل مستقبلهم، وحشدهم للنضال، وتوحيد الصف الطاليب من أجل تقوية 

النضال الطاليب وإعطاءه بعدا وطنيا دشنته لجنة املتابعة يوم 23 مارس 2014 بالرباط.

عوض دلك ما أن ينهض الطالب للنضال حتى يتفجر العنف الفصائيل ليقربه. لدا فالعنف الفصائيل مضاد للنضال و 

مامرسة رجعية إجرامية إدانتها بال لبس واجب كل من اختار صف الكفاح من أجل تحرر شعبنا.

لتتحمل اليسار بتياراته ومناضليه مسؤوليته التاريخية يف ما وصل اليه واقع النضال الطاليب. فاليوم قبل أي وقت مىض 

يجب اقتالع مامرسات العنف بالوسط الطاليب بفضح مامرسيه وإدانتهم بال تردد.

سالحنا برامجنا وأفكارنا واملاركسية مرشدنا وهي بريئة من كل هكذا مامرسات

أسافو- طالب ثوري

08ماي 2014
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يا شباب الجامعة المغربية: لننتفض ضد العنف، كل اإلدانة والشجب لممارسي العنف 
الهمجي الرجعي، ال لتحويل الجامعة إلى ساحة حرب واقتتال.

تجدد العنف الفصائيل، مرة أخرى، يف جامعة ابن زهر-أكادير. عنف بطله، كام العادة، مجموعات متصارعة مام يسمى 

برنامجا مرحليا. بعد أن شهد أحد أحياء املدينة املحاذية للكلية، مؤخرا، اقتناص واحدة من هذه املجموعات لطالب 

اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  للمستشفى، شهدت  إثره  نقل عىل  قاتال  املقاهي، ورضبه رضبا  بأحد  ينتمي ألخرى 

يوم 28مارس 2017، مواجهة بني املجموعتني املتحاربتني، استعملت فيها األسلحة البيضاء، والرتاشق بالحجارة، وأصيب 

طالب، عىل األقل، تم اقتناصه، وجره بطريقة بشعة ملسافة طويلة… 

لحقت أرضار هذا العنف، “الثوري” كام يحلو ألصحابه تسميته، جامهري الطالب والطالبات التي كانت حارضة بالكلية 

بفعل الرتاشق بالحجارة، عالوة عىل جو الرعب والهلع الذي ساد الكلية.

هذه املرة، مل يتقبل الطلبة والطالبات األمر، بل عربوا عن سخطهم ورفضهم تحويل جامعتهم لحلبة حرب مفتوحة بني 

مجموعات “مجانني” ال يكادون يخرجون من غزوة حتى يدخلوا أخرى. صاحت جامهري الطالب مستنكرة ومدينة ملا 

جرى معربين عىل أن الكلية مكان للتحصيل العلمي وليس الستعراض األسلحة… إنه رد فعل أويل، تلقايئ، وهو بحاجة 

للدعم وألن يتنظم يف حركة مناهضة للعنف بالجامعة ونابذة ملستعمليه والداعني إليه.

بقيت إدارة الكلية متفرجة، وهي التي تسارع للتدخل كلام انتفض الطالب ضد رشوط الدراسة الكارثية يف الكلية، وهي 

ال تفعل شيئا إليقاف هؤالء املجانني الذين حولوا جامعتنا لساحة اقتتال وإرهاب، واستعراض خرباتهم اإلجرامية بحرية 

كاملة. إنهم ميلؤون جامعتنا بالجواسيس يحصون أنفاسنا، ويرتصدون أنشطتنا النضالية، لكنهم يتغاضون عن اإلجرام 

الذي تشهده الجامعة بكل أنواعه، وبخاصة هذا العنف الهمجي املسمى ثوريا الذي يفقد النضال الطاليب املصداقية 

التي ال غنى عنها لبناء قوة طالبية تصد التعديات عىل حقوقنا ومكاسبنا يف تعليم جامعي عمومي مجاين وجيد.

إن هذا الوضع التي بلغته املقاومة الطالبية اليوم يحتم عىل كل غيور عىل اإلرث النضايل للحركة الطالبية املغربية، وكل 

مدافع عن الجامعة املغربية مكانا للمعرفة والعلم وفضاء للحريات الدميقراطية والنقابية، مهام جسام، أولها اليوم هو 

التحريفية واملرتدين الجدد وتارة أخرى باسم  التصدي لدوامة العنف الفصائيل املقيتة، املتجددة تارة باسم محاربة 

حامية الذات من املرتبصني بها يف الرس والعلن.

لن يتقدم أي فعل نضايل مهام كان مستواه بدون نبد العنف الفصائيل وشن حمالت التشهري الواسعة به ومحارصة 

الخالفات  لحل  شكال  للعنف  الرافضة  الطالبية  الفصائل  بني  مشرتك  عمل  أوسع  هذا  ويتطلب  وفعال،  قوال  مامرسيه 

واملدافعة عن حق الجميع يف مامرسة قناعاته والدفاع عن أفكاره بكل حرية ودميقراطية يف الجامعة.

إن العنف الفصائيل نزيف يعمق جراح الحركة الطالبية، ويشوه النضال، ويساعد دولة االستبداد عىل مترير مخططاتها 

الطبقية بسهولة، ويقف هذا العنف عقبة أمام أي إمكانية لتسيس الشباب الجامعي وإقبالهم عىل النضال.

إن بناء مقاومة طالبية قادرة عىل الدفاع عن الجامعة املغربية، يشرتط التصدي والتشهري بكل أشكال العنف ومامرسيه.

إن املنتسبني لإلرث القاعدي ماضيا أو حارضا، الرافضني لكل أشكال العنف، مطالبني بتربئة ذممهم من كل هذا اإلجرام 

الذي يقع باسم القاعديني، هذا االسم الذي تلوثه بعنفها جامعات هؤالء املجانني.
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كام أن سعي الفصائل الطالبية التي أعلنت انخراطها يف النضال الطاليب وعزمها عىل بعثه من جديد وتقويته لن يتأىت إال 

بالرفض الرصيح لكل أشكال العنف الفصائيل، والعزم عىل اتخاذ مبادرات ملموسة للتصدي لهذا الرسطان الذي ينخر 

جسد الحركة الطالبية.

نادى فصيل الطلبة الثوريون أنصار تيار املناضل-ة دوما وبال كلل، بإدانة العنف داخل الجامعة، وفضح كل مامرسيه 

بدون  الجميع  الذي يضمن حق  الدميقراطي  والنقاش  للعلم واملعرفة  الجامعية  الساحة  بأن  منا  إميانا  بهم،  والتشهري 

استثناء يف التعبري والدفاع عن مواقفهم.

كفى عنفا، لنجعل جامعتنا منارة للعلم والنضال.

بقلم، تاليتامس)طالبة ثورية أنصار تيار املناضل-ة(




