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 أحداث بمدينة كادقلي 

( ؽٙذخ ِذٌٕح وادلً ػاصّح ٚالٌح جٕٛب وشدفاْ ذذفك فٛجٍٓ ِٓ لٛاخ اٌذػُ اٌغشٌغ 2012ِغ تذاٌح ٘زا اٌؼاَ )            

( ٚصً 2012ٌٕاٌش  22( ٚصً اٌفٛض األٚي ٚفً ٌَٛ )2012ٚاٌرً ٌرالصَ ِؼٙا عًٍ اإلٔرٙاواخ إٌّٔا ٚجذخ. فثٕٙاٌح ػاَ )

رٙاواخ ِّا حذا تاٌغٍطاخ ذشحٍٍُٙ تؼذ أستؼح أٌاَ ِٓ ٚصٌُٛٙ إًٌ اٌفٛض اٌصأً. تٛصٛي اٌفٛض اٌصأً ذصاػذخ ِٛجح اإلٔ

 ِذٌٕح ٍٔاال تجٕٛب داسفٛس )ٔرٛلغ أسذفاع ِؼذي اإلٔرٙاواخ تجٕٛب داسفٛس(. ذّصٍد إٔرٙاواخ األٌاَ األستغ فً اَذً:

اإلعرخثاساخ اٌؼغىشٌح. ( ِٓ إٌغاء، ُ٘ اَْ ِحرجضاخ فً اٌّغرؾفى اٌؼغىشي تىادلًٍ ذحد حشاعح 8ذُ إغرصاب شّأٍح )

ٚلذ ِٕؼد اٌغٍطاخ اٌؼغىشٌح خشٚجُٙ أٚ اإلذصاي تٙٓ أٚ صٌاسذٙٓ تٛاعطح ألاستٙٓ إال تإرْ ٚتحضٛس فشد ِٓ اإلعرخثاساخ 

 أشٕاء اٌضٌاسج.

 ٔٙة اٌّاسج ٚعٍة ٘ٛاذفُٙ إٌماٌح ٚإٌمٛد 

 .تس اٌشػة ٚعظ األ٘اًٌ ٚاٌرحشػ تإٌغاء 

ٌّرثمً ٔٙة اٌّاسج ٚتؼض اٌّراجش اٌطشفٍح، ٚػٕذِا ٌُ ٌجذٚا سادع فٍمذ ألذِٛا فً ٌَٛ تؼذ ذشحًٍ ران اٌفٛض ِاسط اٌفٛض ا

( ػًٍ ٔٙة عٛق إٌٍُ. حٍس ذُ اإلػرذاء ػًٍ أوصش ِٓ خّغح ٚشالشْٛ ِرجش )حغة إفاداخ األ٘اًٌ 2012فثشاٌش  2اٌخٍّظ )

اٌٙٛاذف فٕٙثد ٘ٛاذفٙا ذّاِاً. ػًٍ أشش رٌه ٘ة ٚاٌرجاس( ٚٔٙثد ِٕٙا ِا٘ٛ ِٛجٛد ِٓ أِٛاي وّا تؼض اٌغٍغ، أِا ػٓ ِراجش 

أفشاد ِٓ لٛاخ اٌذفاع اٌؾؼثً اٌّحٍٍح ٌٕجذج ألاستُٙ ِٓ اٌرجاس إٌّٙٛتٍٓ، فذاسخ ِؼشوح إؽرشود فٍٙا أٌضاً اٌجٍؼ اٌحىًِٛ 

ّغح لرًٍ ِّا أعفش ػٓ لرً إِشأج تطٍك ٔاسي وّا خّغح حاالخ إصاتاخ ٚعظ اٌّٛاطٍٕٓ. ٚأٌضاً ٕ٘ان حاالخ إصاتاخ ٚخ

ٚعظ اٌمٛذٍٓ. ػًٍ اشش رٌه أػٍٕد اٌغشفح اٌرجاسٌح إغالق اٌّراجش ٌؼذَ ذٛفش األِٓ. ٚظً اٌرٛذش لائّاً حرً ٌحظح وراتح ٘زا 

اٌرمشٌش ِغ ذٛاجذ ٌىً ذٍه اٌمٛاخ اٌؼغىشٌح اٌّزوٛسج ػاٌٍٗ ذّاسط اٌرجٛاي تاٌّذٌٕح، ِّا أحذز ذصادَ شأً تٍٓ لٛاخ اٌذفاع 

 لٛاخ اٌذػُ اٌغشٌغ اٌٛافذج، واْ ٔراجٗ جشٌح ِٓ لٛاخ اٌذػُ اٌغشٌغ.اٌؾؼثً اٌّحٍٍح ٚ

ِؼرشفاً ٌٍّٛاطٍٕٓ  أبوالبشر عبد القادر( ٚفً صالج اٌجّؼح ذحذز ِؼرّذ ِحٍٍح وادلًٍ/ 2012فثشاٌش  6فً ٌَٛ اٌجّؼح )

ٕ٘ان ٌجٕح ِٓ اٌؾشطح وٛٔد ( تماالخ، وّا أػٍُ اٌّٛاطٍٕٓ تؤْ 8( ِرجش ٚشّأٍح )22اٌحضٛس تؤْ ِا ٔٙة خّغح ٚػؾشْٚ )

 ٌحصش اٌخغائش ٚتؤْ اٌّغشٚلاخ ِٛجٛدج ٌذي لٛاخ اٌذػُ اٌغشٌغ ٚعرؼًّ اٌغٍطاخ ػًٍ إسجاػٙا ُِٕٙ.

اٌجذٌش تاٌزوش تؤْ اٌّذٌٕح ذشلذ فً ظالَ داِظ ٔغثح إلٔمطاع اٌىٙشتاء ألوصش ِٓ ػؾشج أٌاَ ِّا صاد اٌشػة ٚعظ اٌّٛاطٍٕٓ، 

فثشاٌش(.  2ح ِٕز حٍٓ ٚصٛي اٌفٛض اٌصأً ٚصادخ اٌٛذٍشج ترفجش األحذاز األخٍشج فً ٌَٛ اٌخٍّظ )فآشش اٌىصٍشٌٓ ِغادسج اٌّذٌٕ

( ذىذط اٌثصاخ ٚاٌٍٛاسي تاٌّغافشٌٓ، وّا سصذخ تؤحذ اٌثصاخ اٌغفشٌح اٌغٍاحٍح اٌحذٌصح )اٌرً ٌّٕغ HUDOفمذ سصذخ )

 ٍش ِمؼذ.( ِغافشاً ِٓ غ11سوٛب أوصش ِٓ ِماػذ اٌثص( تؤْ ٕ٘ان عثؼح ػؾش )

وّا ٕٖٔٛ تاْ ٘زٖ اٌمٛج اٌرً إػرذخ ػًٍ اٌّراجش فمذ وأد تّٕاطك ذاٌٛدي ٌٚمذ ِاسعد ٕ٘ان ٔٙة ٚإػرذاءاخ ػًٍ اٌّٛاطٍٕٓ 

تاٌّذٌٕح وّا ِٕاطك ِٕاجُ اٌز٘ة ػٕذ ػٛدذُٙ ٌىادلًٍ فإعرٌٛد ػًٍ ِٛاذش ِٛاطٍٕٓ، فٍٛجذ اَْ تّذٌٕح وادلًٍ عثؼح ٚػؾشْٚ 

 إٌّٙٛتح ٌرجٌْٛٛ تٙا فً اٌّذٌٕح.( ِٓ ذٍه اٌّٛاذش 21)



( تّٕظّاخ اٌّجرّغ اٌّذًٔ اٌذٌٍٚح ٚصأؼً اٌمشاس تّّاسعح اٌّضٌذ ِٓ اٌضغظ ػًٍ حىِٛح اٌغٛداْ إلٌماف HUDOذٍٙة )

ِّاسعرٙا تإٔرٙان حمٛق اٌّٛاطٍٕٓ ِغ ضشٚسج اٌرؼٌٛض اٌؼادي ٌٍضحاٌا. وّا ٕٔاؽذ صأؼً اٌمشاس تضشٚسج إسعاي ٌجٕح 

 ئك حٛي اإلٔرٙاواخ تّٕاطك اٌصشاع ٚأٚضاع إٌاصحٍٓ.ٌرمصً اٌحما
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