ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺳﻞ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺸﻴﺮﺍ ﻭﻧﺬﻳﺮﺍ


 

الترى املسجل العام اىللكية اثناء 7اىدية وظيفته ومىكتبه ،وذلك اىالعتداء عليه واصابته
موظفںى واىسف ملا أصاب
أستاذاى وزميلنا أ .هشام 
نتأمل اليوم محيعا ،طلبة واساتذة و 
   
ريںى ىڡ ساقه اليرسى من قبل طالب منخرط برى اى Mحم استامكل الباكلوريوس.
بعيارںى اى 




املاىص ربيع ُ ،2015ضبط ذلك الطالب ىڡ 7

الهىائية اىلفصل 
االمتحااىت 
خالل
حاهل غش وصدر ىڡ حقه عقوبة رىسوبه ىڡ امتحان املادة وعند اجراء دور iاىن ىڡ


ُ
ً


مساواى رىمالئه  
الذںى مل يوفقوا  ىڡ النجاح اىملادة ،وعندما طلب منه 
تقدمى طلب
نفس املادة ،اعتقد lاىماكنية اعادته االمتحان اكي طالب أخر رسب ىڡ املادة وسوف يعامل



7
الترى وأطلق النار عليه أثناء أدائه معهل ىڡ
القانوىى اىللكية ال lبداء الرأي ،ترصف بطريقة غرى
لملستشار
مسئوهل و غرى أخالقية اىالعتداء عىل املسجل العام لللكية أ.هشام 

مكتبه اىللكية.

واملوظفںى وزمالئه اىلقمس  ،
الذںى أ كدوا عىل رصورة ان ال مى ر هذا
نؤكد أن ايقاف الدراسة ليوم االربعاء 7 2015/10/21مى بعد التشاور مع أعضاء هيئة التدريس
ُ
ُ

معنواى لزميلهم
احلادث مرور الكرام وان تتخذ اكفة االlجراءات القانونية والرادعة ىڡ حق املعتدي ،وأرصوا عىل ان توقف الدراسة ليوم واحد احتجاجا عىل احلادثة ودمعا

املصاب.
ً


ُ
ً 


موظفںى وأعضاء هيئة التدريس ،وال
الوظيىڡ اىللكية من
لتقصرى من الناحية االمنية ،واى هىا ال توفر االمن واالمان سؤا للطالب أو الاكدر
كثرىا ودامىا ما ت 7هىم اللكية اى 


ُ


اجامىع بعمداء اللكيات املناظرة مىدينة هون  
ُ حى ىڡ عليمك اىن هذا املوضوع طرح ىڡ i
وحىى أخر 7
أكرى من لقاء 7
واجامىع داخل اللكية منذ الفصل الدراىس خريف 7 2011
بتارحى




7
7
 2015/10/ 5ممن اكنت هلم سابقة خرىة ىڡ استجالب عنارص أمنية اىبعة lالحدى الكتائب االمنية املسلحة كحل الستتباب االمن داخل مؤسساهىم التعليمية ،وقد أ كدوا
ً
 i
ُ  7
أنه 
7
مرتباهىم
علهىم ولو اكنت
دامىا وابدا تبعية و والء هذه العنارص االمنية اكنت
مبارسة المر الكتيبة و تؤمىر اىمره ،وليس lالدارة اللكية أو مكتب العمادة أي سلطة 

ً
7
7 7

الىى 7حىدث داخل حرم اللكية  
7
بںى الطلبة7 ،اىخذ ححما أ كرى ،وال 7يمى التحقيق مع الطلبة
ومستحقاهىم تدفع من مرىانية اللكية ،وامم يستفاد من حىربهىم أن املشالك البسيطة 


و7
احىاد االجراءات القانونية ويتعرض الطالب 
االحيان  
وكثرى من
يتبںى انه سوء تفامه أو وشاية اكذبة من احد
للرصب من قبل هذه العنارص ىڡ اىحة اللكية وأمام زمالئه ،

ً i
االمنية امللكفة اىحلماية وتعرض الطالب lلالهانة 
السىع الدؤب من
والرصب املرىح  ،و بداء
مبارسة وقيد مكبال ملقر الكتيبة
اقرانه ،وكذلك حدث وان أعتقل الطالب


 
7
قبضهىم ،وهلذا خلصنا اىن االستعانة بكوادر امنية غرى رمسية غرى ذات جدوي ،وامك وصهڡا ىڡ عبارة أحد معداء اللكيات
أرسته وإدارة اللكية lالخراجه من
اكملستجرى من الرمضاء اىلنار(.
)




ّ
االمن داخل اللكية ىه معلية تضامنية من احلميع واىحلميع ،تبداء اى 7
اللواحى واالبتعاد عن التحريض i
وااىرة الشغب و 
الحرىام واتباع
هلذا رىى أن معلية
الفوىص ،و7اى  7ىى


اى  7

واملوظفںى عىل حد سواء ،ليظهر الغراىء والدخالء من خارج اللكية واالبالغ معن حىمل السالح او من يقوم حىراكت
اللرىام اىللواحى وارتداء بطاقات التعريف للطلبة
مشبوهة.
ً
ً

7
7
وىڡ احلياة بصفة عامة ،فلطاملا اكنت احلمكة سدا منيعا يقينا
الىى تواهحهم أثناء الدراسة 
امك ندعو طالبنا االعزاء اىل الرى يث والتعقل عند مواهحة املشالك والصعواىت 


7
ويىڡ   i

رىص هللا عنه ،قال  :قال
أىى 
هررىة 
غرىاى رسور ترصفات قد نفعلها ىڡ حلظة غضب ونظل هلا أرسى ىڡ املستقبل ولنتذكر قول احلبيب صىل هللا عليه وسمل)) :عن 

7

إخوااى ،املسمل أخو املسمل ،ال يظمله،
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  :ال حىاسدوا ،وال تناجشوا ،وال تباغضوا ،وال تدارىوا ،وال يبع بعضمك عىل بيع بعض ،وكونوا عباد هللا
ويشرى إىل صدره ثالث مرات  -حىسب امرئ من i
الرس أن حىقر أخاه املسمل  ،لك املسمل عىل املسمل حرام  :دمه وماهل
وال  حىذهل ،وال يكذبه ،وال حىقره ،التقوى هاهنا  -
وعرضه رواه مسمل (( رواه مسمل.
ً
ً
ً
القدرى أن مىن اىلشفاء العاجل لزميلنا ورىجعه ساملا حصيحا معافا لعائلته وارسته.
نسأل هللا تعاىل ان حىفظنا من لك سؤ وان ييرس لنا امر رشد ونسأل هللا 
إدارة اللكية

