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وقفة في توقيت واحد ... جامعة  16
القاضي للطالب: ..  بنها ضد االرهاب

 انتم المستقبل وصناعه

وقفتت اا16نظمتتجامتت بنتت اليوتت احد   اح  تت ا
دلتيتت  تت اهتت والتت فاوحدت اقيا  تت احق متتجا

حدستتت  احدي  تتتياا/وقف افياكل  تاحدج بن اوببيياحدحاةاحدج بن ياهحضتتت ااحد كت اا16
ن ئباائ ساحدج بن ادشئ ناحد احس تاا-لش  األ حدن ي ناا/وحد كت اايائ ساحدج بن ا-

لو ياثماحنتيلاائ ساحدج بن ادمشتتتتتتتتتتتتتتت اك ااحدنل  اوحدبح ثاوق  دحتاحدج بن اوحدن بل ن
اا.حد الفافياوقفتوماهمجمعاحدكل  ت

وأك اائ سام بن اليو افياكلمت ياعليا تتاواةااك اواوااحهااحد الفاوأعضتت ئال ئ ا
حدت ايساومم عاحدن بل ناهج بن اليو اد نلي حادل ن  اكلو اافضاحدج بن اوافضابصتتتتاا

اكلو ادإلال فاوحدت اق

و  ةاحدصواوحني اكمصاي نادماودنانناقاحدفاق اوحوختالقاأل حااوش داحدي  ياعلى
علىاحداغمابناكلاحدمح ووتاحد ن ئ اوحدمتكااةادلنب اهأبناوحستتتتتتتتتتتتتتتتياحااحد  نياال ا
حدمحتت ووتاحدتىاقتت بتتجاواي  الوتت احدنيتت ةتتتتتتتتتتتتتتتااحوالتت ل تت احدمت افتت احدتىاميتت ولتت اه تتلا

هن احديج   تاحدمت حةتتتل احدتىاحب  ن  اومادتيف ذاحدمخ ااحدخستتت ساوحدذاا حداستتتن الما
 ييتو اق حاي احدمستتتتلح احدمصتتتتاي احد  ي  احدشتتتتايف اوحدنظ م ياوق حتاحدشتتتتا  احدب ستتتتل ا
حدتىالذدجاوو حدجاكلاغ دىاونف سادت و ااأاضابصتتتتتتااحد  لاةاحدشتتتتتتايف ابنادنسا

 .ح شاحااوحذن لوم
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د ااحدني ةتتتااوق لاحدي  تتتيناحنادي حاي احدمستتتلح احدب ستتتل اوحدشتتتا  احدلذ نانجح حافىا
ا.حوال ل  اوشاحذ احدشااوحدن وحنااح  احدتي  ااوحدناف ن

ووم اائ سام بن اليو احدتح  ادشتتتتتتتتتو حئي احولاحااووه  دي احدب حستتتتتتتتتلاودكلاني  اعا ا
ودكلا  اابيىاوانمااودكلاق اةاد استتتتتتتت دجافىاستتتتتتتتب لاأنا ينماحد  ناوألي ئ اه وبنا

اوحوستياحا

 ي اديؤك ادل ن  اكلو احن ادنايستتتت  عاح  اك ئي ابناوأ تتت قاحدي  تتتياحناحد   انيواستتت
ك ناحدي لابناو  اي اوحةتتتتتتتتتتتتتتت ف في امم ن اخلواق  داي احدح  م احدتيان عمو اه لاب ا

اا.حوا ي ابناق ة

وق لناحنيىاعلىاقي ع اا ب اأن اكلم ا حدتا  ةاح  ب تاحدمصتتتتتتتتتتتتتتت ين ا حدتاقي عتي ا
حدنب ااإدىابستتتتتتتتتتتتتتتتيبتتلاحك ااا تت هتت ااوحيمتت نيتت اهنظمتت التتذحاحد  ناوق متتت اوقتت ااتت اعلى

وحشاحق ياوكلم اك نجابصااعص  اعلىاحونكس ااكلم ا حدتابح ووتاكسال او عزع ا
اأبيو اوحستياحال اشاحس اوحال ه 

وأكت احديت  تتتتتتتتتتتتتتتياأنت اومتباعل يت امم نت احناننىا جماحدتحت يت تاحدتياا حمويت او جما
حم اوح  ةادينليو اةايح احدمؤحباحتاحدتىااح كادوذحاحد  ناوحنانص وامم ن افىاد

ب وي ا)وادالال فاوادلت اقاوادلفتي احد  ئف  (اواوحدواوادلتخايباوحدت ب ااننما
ا.د   اي احد  ي  اننماوأدواننمادلبي ئاوحدتنم ا

وق لاائ ساحدج بن ادل الفناحنتماحدمستتتتيبلاوةتتتي ع افتنلم حاحد اواوحستتتت عب  ام  حا
ماوعاقكماد  يكماا ايخاعزاوبج ا ل قاه ماو م  ن اوستتتتتتتت اوحاهحب ماوحنتم ئكماو فكاك

وعاحق اوشتتتتتتتتتتم صالل كمياحةتتتتتتتتتت ف حامم ن ابصتتتتتتتتتتاي نابؤبي ناع ل  ناب    نادتك ن حا
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بستتتتتتتتتتتن  نادحئم اديصتتتتتتتتتتاةالذحاحد  ناحدة دىياحنتماحدة اوق دةاحد  نافك ن حامم ن ا  حا
بصتتتااه ماوح  ةاخلواق  داي احدستتت  ستتت  اوخلوام مالالدكماحد  يىاحدمخلرادتنباا

اودكماحدىالااحوب ن

وق  احدي  تتتتتتتياخ دراحدتن  اافياكلاشتتتتتتتو  ال اعي اا  ايح  يادال احد كلىاوحدزوم ا
احدمتابل اووفافي احلي اوولنافي احل  اودكلابناق  احعزاب ايمل اف حئادل  ن

وق لناحعزاابصااكلو افأن اوحنتماعلىايي ناهأناحدة احك ااإشاحق اوحنابصااايوااووا
يواابصتتتتتتااحدميتصتتتتتتاةادحئم اعلىاق ااحدشتتتتتتااوحدن وحناستتتتتتتيوااحوال فاوايتلن ابناا

ا.مذواةاوست  ااشاحذ احوال ل  ناحدجبي ئاياواح  ابصااااح  ابصااااح  ابصا


