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ال تقترب كثیرا للشجرة ألنك لن ترى الغابة

ابتعد بالقدر الكافي لترى الغابة والشجرة

الثورة المصریة خالل عام

األستاذ ھیكل ھو الكاتب الوحید الذي یتبنى فكر

المنظومة أو المنظور الكلي

You cannot see the forest for the
tree

Egyptian revolution for review

System thinking allows you to see
the big picture

اإلصابات وأھم النتائج التداعیات والقانون المتظاھرون وأھم األحداث عنوان
الحدث

التاریخ

خرجت مظاھرات متزامنة في محافظات مصر المنیا
المنصورة الدقھلیة شمال سیناء األسكندریة دمیاط الفیوم

الغربیة أسوان البحیرة (حرك الماوس على الصور
لترى المحافظات في ھذا الیوم)

وتمكن الشرطة  من  30 ألفا  نشر  تم 
الشعب لمجلس  الوصول  من  المتظاھرون 

وسقوط إلیقافھم  االمن  محاولة  مع  القتحامھ 
ضحایا

شبرا حي  من  المواطنین  بآالف  المظاھرات  بدأت 
القضاء أمام دار  ومن  روكسي  أخرون من  وتحرك 

العالي باتجاه میدان التحریر، بمشاركة عدد من نواب
مناوئة ھتافات  رددوا  الذین  المستبعدین  البرلمان 

للنظام

 یوم
 الغضب

 25
ینایر
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نجحت قوات األمن في تفرقة المعتصمین في

المیدان في فجر 26 ینایر، وعملت على عدم

اعادة تجمعھم مرة أخرى حیث أكدت مصادر
تلبیة یتم  حتى  التجمھر  اعادة  عزمھم  على 

مطالبھم.

المسیلة القنابل  بألقاء  االمن  قوات  من  االف  قامت 

نحو عشرة اللیلة على  منتصف  عند  بكثافة  للدموع 

التقدیرات حسب  التحریر  بمیدان  متظاھر  آالف 
الحكومیة وفرقتھم وطاردتھم عبر الشوارع الفرعیة. یوم

الغضب
 الثاني

 26
ینایر

فى شركةجوجل  مسوق  غنیم  وائل  اختفى 
الیوم وبنھایة  غامضة  ظروف  فى  مصر 

شبكات بقطع  المصریة  الحكومة  قامت 

االنترنت عن مصر ثم بدأت بعض التعلیقات
تتسم كانت  وإن  المظاھرات  عن  الرسمیة 

موقف ورفض  واالستنكار  بالتھجم 
المتظاھرین

بدأت عدة مظاھرات في مدینتي اإلسماعیلیة وطنطا،
وقد 5,000 شخص.  طنطا حوالي  في  ھا  بلغ عدد 

اقتحم متظاھرون بوابات وزارة الخارجیة المصریة،

تابعت كما  السیارات.  في عجالت  النار  وأضرموا 
مدن عدة  في  الظھور  واالحتجاجات  المظاھرات 

دعت الكوم.  وشبین  السویس  ذلك  في  بما  أخرى 
من الخروج  بعد  الغضب  جمعة  إلى  الشعبیة  القوى 

ثم الكنائس  في  للتجمع  األقباط  ودعت  المساجد، 

الخروج في وقت واحد.

یوم

الغضب

 الثالث

 27
ینایر

وفي ناري  بطلق  إصابات  بینھم  870 جریح  و  5قتلى 

اشتباك بعد  المحافظة  مبنى  المحتجین  اقتحم  االسكندریة 
مع الشرطة استمر ساعة، وقاموا بإلقاء األوراق. غادر

سامي عنان رئیس األركان إلى مصر بعدما كان یتراس
كانت البنتاغون  في  محادثات  الجراء  عسكریا  وفدا 

مقررة حتى االربعاء.

 

إطالق أعیرة ناریة وانفجار بالقرب من مبني

الحزب الوطني بمیدان عبد المنعم ریاض أدى
اقتربت  - بالمبني  ضخم  حریق  اندالع  إلى 

- لھ  المتاخم  المصري  المتحف  من  النیران 
أمام دفاعات  شكلوا  المتظاھرین  بعض 
المتحف لمنع اقتحامھ بعد اختفاء الشرطة من

- امتدت الحرائق إلى منشآت تابعة الشوارع 
ومبني مجلس شبرا،  الوطني بمنطقة  للحزب 
- الشرقیة  بمحافظة  حكومي  وبنك  المدینة 

واعتداءات تخریب  إلى  السلمیة  المسیرات  تحولت 

وقتل خمسة متظاھرین بینھم امرأة وجرح ما یقارب
الـ 870 في مظاھرات غاضبة في محافظات مصر.

وسرقة اقتحام  1400 تم  الساعة  من  واعتبارا 
شرطة واقتحام اسلحة وإشعال نیران في 18 قسم 
7 محافظات. في  المساجین  وتھریب  10 سجون 

محافظات في  التجول  حظر  فرض  مبارك  وقرر 
والسویس "اعتبارا من القاھرة الكبرى واالسكندریة 
وحتى اشعار آخر"، كما قرر أن "تقوم الیوم الجمعة 

جمعة
الغضب

 28
ینایر
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- قسم شرطة العمرانیة بمنطقة شرق القاھرة 
المحتجزین وھروب  المطریة  قسم   - الھرم 
داخلھ. اقتحام المتظاھرین فرع إحدى شركات

عنف أحداث  السویس  محافظة  في  المحمول 
منطقة في  خاصة  لمنشآت  وتخریب 

المھندسین من أطفال الشوارع .

بتنفیذ" الشرطة  مع جھاز  بالتعاون  المسلحة  القوات 
في القاھرة الكبرى واالسكندریة قرار حظر التجول 

والسویس

جملة الوفیات في أیام الغضب المصري تصعد إلى 102
و1000 1500 مدني  الجرحى  عدد  بلغ  قتیل,فیما 
شرطي,ومن بین القتلى رئیس مباحث سجن الفیوم اللواء

خدمة تشغیل  تم  مساعدیھ.  من  وعدد  البطران  محمد 
الرسائل وقف  استمرار  مع  فقط  المحمولة  الھواتف 
ذلك خطاب تال  الجمھوریة  انحاء  جمیع  فى  واالنترنت 

للسید اسماعیل عثمان المتحدث الرسمي باسم الجیش بأن
التي النھب  عصابات  لجمیع  لیتصدي  سیقف  الجیش 
وتم التجول  بالتزام بحظر  للمتظاھرین  ورجاء  انتشرت 

رئیسا وشفیق  للرئیس  نائب  سلیمان  عمر  تعیین 
القوات المسلحة بتسییر 120 دوریة للوزراء.  وقامت 
إلى باإلضافة  القاھرة   مدینة  وشوارع  بأحیاء  تأمین 
المیدانیة بالمحافظات الدوریات المدفوعة من الجیوش 

مبني تفجیر  وتم  سیناء  في  العنف  استمر 
المصریة. رفح  في  الدولة  امن  مباحث 
اقتحام لمحاولة  یتصدي  المصري  والجیش 

مطبعة البنك المركزي المصري. ومحاوالت
بین ویعزل  الداخلیة  وزارة  ألقتحام 
انتشار الشرطة.  رجال  و  المتظاھرین 

عصابات في كافة أحیاء القاھرة تقوم بأعمال
للشرطة تام  تجاھل  مع  السلب  و  النھب 
األمور وصلت  بل  یحدث  لما  المصریة 

أطالق مع  للشرطة  التام  األختفاء  لدرجة 
اقسام بداخل  المحتجزین  لكافة  الشرطة 
رسائل عبر  دعوات  انتشار  مع  الشرطة 

الجوال للمتظاھرین للعودة لحمایة بیوتھم

بحل فیھ  وعد  لمبارك  اخطاب  التلفزیون  أذاع 
وعد مع  الحكومة  قام بحل  و  االقتصادیة  المشكالت 
للشعب فرص أكبر  توفیر  و  بتشكیل حكومة افضل 

الفرص مزید من  و ترك  الرخاء  للنمو و  المصري 
و المعارضة ردة فعل المتظاھرین  للحریات وكانت 
للتغیر الجمعیة الوطنیة  وأعلنت  رفض الخطاب  ھي 

أنھا لن ترضي بأقل من رحیل الرئیس المصري. مع
أعداد بدأت  ثم  ھادئا  الوضع  بدى  الیوم  بدایة 
وفي أنحاء مصر.  كافة  في  التزاید  في  المتظاھرین 

میدان في  المتظاھرین  أعداد  بلغت  الیوم  منتصف 
بعض ظھرت  و  50,000 متظاھر  التحریر حوالي 
الصور لجنود من الجیش یرفعون العلم المصري مع

المتظاھرین.

مبارك
یحذر من
الفوضى

 29
ینایر

على 3113 خارج  بالقبض على  المسلحة  القوات  قامت 
القوات قامت  العسكریة.  للمحكمة  وتقدیمھم  القانون 
الكھرباء ومحطات  العامة  المرافق  بتامین  المسلحة 
الجویة والقنصلیات وقامت والغاز والمیاه والمطارات 

القوات البحریة بتأمین مسرح العملیات البحري بالبحر
وقامت والغاز  البترول  ومنصات  واألحمر  المتوسط 

القوات الجویة بتأمین المجال الجوي

طریق النطرون على  وادى  سجن  في  تمرد 
اسكندریة الصحراوي حیث ھرب عدة االف
االمن.  رجال  اسلحة  على  استولوا  ان  بعد 
ویضم ھذا السجن عددا كبیرا من االسالمیین

المحتجزین فیھ منذ سنوات اضافة الى بعض
إلى الفارین  احد  ووصل  الجنائیین  السجناء 
منزلھ في غزه، و قتل ثمانیة سجناء وفر عدد

سجن ابو زعبل، وفرعدد كبیر بعد تمرد في 

التجول حظر  قرار  المتظاھرین  االف  تحدى 
رغم برحیل مبارك  التظاھر مطالبین  واستمروا في 
الى التعزیزات  من  بمزید  المصري  الجیش  دفع 
االوضاع على  للسیطرة  المصریة  المدن  مخلتف 

وقام كامل.  شبھ  انفالت  حالة  تشھد  التي  االمنیة 
األھالي بتشكیل مجموعات لحراسة ممتلكاتھم حاملین
العصي والسكاكین كما اقاموا نقاط تفتیش بعد انتشار

وسط االحیاء  من  عدد  في  والسلب  النھب  عملیات 

ینایر 30 
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تمرد السبت اثر  مساء  سجن الفیوم  من  أخر 
تمكن كما  شرطة.  ضابط  قتل خاللھ  مماثل 
السجون في  الفرار  من  السجناء  من  العدید 

الصغیرة في عدة محافظات مصریة 

الجیش قوات  اكتفت  فیما  الشرطة  لقوات  تام  غیاب 
بحراسة المنشآت الحیویة

اقتحام حاولوا  50 شخصا  نحو  الجیش  قوات  اعتقلت 

المتحف المصري في میدان التحریر لنھبھ

استخدلم الصالة واإلشارات الدینیة كأحد تقنیات المقاومة

السلمیة واكتساب تعاطف المواطنین

دعا المحتجون "لمسیرة ملیونیة" یوم الثالثاء

حسني الرئیس  2011 لمطالبة  1 فبرایر 
القطارات حركة  إیقاف  تم  بالتنحي.  مبارك 
مسیرة إلى  متظاھرون  دعا  كما  البالد.  في 
لقصر الرئاسة في مصر الجدیدة یوم الجمعة

4 فبرایر 2011.

سیناء باتجاه  الدولیة  الحدود  خط  تأمین 

الرئیسیة بشمال وجنوب سیناء  ب والمدن 
تكقیف مع  وصاعقة  میكانیكا  9 كتائب 
لقناة المالحي  المجرى  تأمین  إجراءات 

السویس بجمیع القوات

و مصر،  أنحاء  في  العارمة  المظاھرات  أستمرار 

میدان یحتلون  المتظاھرین  من  االالف  عشرات 
صالة لتنظیم  یستعدون  القاھرة،  بوسط  التحریر 
االحتجاجات.  وكان قتلى  أرواح  على  الغائب 
المتظاھرون تحدوا حظرا للتجوال الذي تم تمدیده من

بقاءھم صباحا وواصلوا  الثامنة  الثالثة ظھرا وحتى 
في المیدان للمطالبة برحیل نظام حسني مبارك.  من
من والشرطة االنتشار  قوات األمن  استأنفت  جانبھا 

طیلة اختفائھا  بعد  الرئیسیة  المدن  بعض  في  جدید 
االیام الماضیة، كما شددت وحدات الجیش اجراءات
المرافق الحیویة، انتشارھا لحمایة  التفتیش وعززت 

الجیش تعھد  والكھرباء.  المیاه  محطات  بینھا  ومن 
المصري في وقت سابق باالمتناع عن استخدام القوة

ضد المتظاھرین. 

ینایر 31 

الداخلیة ووزیر  العدلي  اعتقال  عن  أنباء 
الشرطة من  الشرطة  شعار  یغیر  الجدید 
في الشرطة  إلي  الوطن  خدمة  فى  والشعب 
ھواتف أرقام  تعلن  الشعب.  وجوجل  خدمة 
بدون الحاجة إرسال رسائل  تتیح للمصریین 

لإلنترنت

وغیرھا شوارع القاھرة  اآلالف الى  خرج عشرات 
النطالق المعارضة  لدعوة  استجابة  مدن مصر  من 
الرحیل، على  مبارك  الجبار  ملیونیة"  "تظاھرة 
كما متظاھر  الملیون  التحریر  في  األعداد  تجاوزت 
اإلجمالي العدد  تفدیر  وتم  الجزیرة.  قناة  اشارت 
في شخص  مالیین  ثمانیة  بحوالي  الیوم  لمتظاھرو 

مبارك بتنحي  مطالبین  أنحاء مصر  وسائر  القاھرة 
ونظامھ عن الحكم. تم إغالق كل الطرق المؤدیة الى
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استخدام اللغة الجارحة أحد وسائل مقاومة الالعنف

كل اوقفت  كما  المجاورة،  المحافظات  من  القاھرة 
المتظاھرین لمنع  والحافالت  الحدید  السكك  خدمات 
تظاھرات مؤیدة العاصمة. وخرجت  التوجھ الى  من 
للرئیس مبارك - قدرت باآلالف - في مناطق اخرى
مبنى وأمام  المھندسین  حي  والسیما  العاصمة  من 

التلفزیون  . 

 الرحیل  
 1

فبرایر

حصیلة الیوم بلغ 3 قتلى و1500 جریح ومحمد البرادعي

لالحتفاظ خدعة  الدستور  تعدیل  مبارك  طلب  إن  یقول 
التظاھر مواصلة  الى  المعارضة تدعو  والقوى  بالسلطة 

وترفض التفاوض مع السلطة حتى یغادر مبارك

"إن للمتظاھرین  یقول  المصري  الجیش 

على ساھرون  ونحن   ... وصلت  رسالتھم 
حیاتھم الى  العودة  وعلیھم  الوطن"  تأمین 
اعتقال المصرى عن  التلفزیون  أعلن  العادیة 
كما  , العریش  فى  اسلحة  بحوزتھم  اجانب 
البورصة باستمرار تعلیق عمل  قرار  صدر 
أن یعلن  الشعب  مجلس  رئیس  المصریة، 
الدستور یحتاج الى شھرین ونصف لتعدیلھ.

المحتجین یرفضون خطاب مبارك ویطالبون برحیلھ

ومحاكمتھ تال ذلك بلطجیة حاولوا تفریق المظاھرات
باطالق وبورسعید  في االسكندریة  لمبارك  المناوئة 
الجیش تدخل  وقد  المتظاھرین  على  الرصاص 
العدید قامت  كما   , الھواء  في  النار  باطالق  لصدھم 
خطاب تؤید  التى  الحاشدة  الشعبیة  المظاھرات  من 
تم كما  المصریة  المدن  من  كبیر  عدد  فى  الرئیس 
بعد مصر  انحاء  جمیع  فى  االنترنت  خدمة  عودة 

حظر سریان  فترة  تقصیر  5 ایام.  ،  دام  توقف 
التجول لیبدأ من الخامسة مساء الى السابعة صباحا. 

معركة
الجمل

  2
 فبرایر
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المواجھات   مع  واالعتصامات  المظاھرات  استمرار 
بین أنصار مبارك والمعتصمین الذین طالبو برحیل

مبارك
فبرایر 3 

الرئیس لنظام  المؤیدون  دعا  المقابل  في 
في نفس الیوم وأطلقوا مبارك إلى مظاھرات 
علیھا "جمعة اإلستقرار" أو "جمعة الوفاء".  

واحد ھدف  على  معا  تتحد  الشعب  أطیاف  كل 
الجماھیر زحف  یوم  الیوم ھو  أن  تعلن  والمعارضة 

إلسقاط مبارك. 
 جمعة
الرحیل 

4
 فبرایر

الكتابة مثل  جدیدة  بصورة  االحتجاج  وسائل   استخدام 

استخدام وكذا  الجرافیتي،  مایطلق علیھ  أو  الحوائط  على 
المظاھرات أھداف  عن  تعبر  وبوسترات  یافطات 
ومراحلھا واسمائھا بصورة محددة مع الجرأة في عرض
المطالب والتعبیرات لكسر حاجز الخوف. قامت القوات
المسلحة بمھمة تأمین ونقل وتوزیع االموال من البنك

المركزي والبنوك الفرعیة على مستوى الجمھوریة

الناقل المصري  الغاز  أنابیب  في خط  تفجیر 

إلسرائیل واألردن والواقع جنوب العریش.

حبیب السابق  الداخلیة  وزیر  بوضع  قرار  صدر 

وتم الجبریة.  االقامة  تحت  قیاداتھ  3 ما  مع  العادلي 
أمانة من  الشریف  وصفوت  مبارك  جمال  اقصاء 
عام أمین  بدراوي  حسام  وتعیین  الوطني  الحزب 
الرسائل تشغیل خدمة  باعادة  قرار  للحزب.  صدر 

القصیرة في مصر بعد توقفھا من  ینایر.26

فبرایر 5 

إعالن شباب المحتجین 10 مطالب االخوان المسلمین والقوى السیاسیة  تمسكت جماعة 

والبرادعي بمطالبھا ورحیل مبارك

أحد
الشھداء

فبرایر 6

شدد زویل على احداث تغییر جذري في منظومة اإلعالم

كان أیا  المعارضة  شخصیات  حجب  وعدم  المصري 
انتمائھا وأفكارھا عن الظھور. وكان زویل قد إلتق�بنائب
أحمد األزھر  وشیخ  سلیمان  عمر  الجمھوریة  رئیس 
في وقادة  حزبیة  وشخصیات  البرادعي  ومحمد  الطیب 
و9 أمن  و29 مدیریة  15 سجنا  تم تأمین  المعارض.  
ذخائرھم على  والتحفظ  مركزي  أمن  معسكرات 

تسویق مدیر  غنیم  وائل  عن  اإلفراج  تم 

یوم منتصف  في  األوسط  بالشرق  جوجل 
اإلثنین 7 فبرایر، والذي كانت تحتجزه قوات

األمن المصریة. وتم إعادة فتح البنوك 

أطلق العالم المصري أحمد زویل مبادرة الخروج من

6 في  القاھرة  إلى  وصولھ  بعد  مصر  في  األزمة 
الرئیس تنحي  أولھا  نقاط  خمس  وتضمنت  فبرایر، 
سلیمان عمر  لنائبھ  القیادة  وتسلیم  السلطة  عن 
المتظاھرین أطیاف  من جمیع  لجنة  مع  باإلشتراك 
مواد تعدیل  على  والعمل  مؤقتا  البالد  الدارة 
الدتسور76، 77، 88، 179 بشكل سریع مشیرا أن فبرایر 7 
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ومھماتھم مع تأمین أقسام الشرطة في المدن الجدیدة ھذااالجراء قد یتطلب حل البرلمان المصري، اجراء
جمیع عن  االفراج  ملموسة،  اقتصادیة  اصالحات 
وفي الطوارئ،  قانون  والغاء  السیاسیین  المعتقلین 
النھایة اجراء انتخابات حرة ونزیھة الختیار الرئیس

الجدید.  .  

مبارك امتالك  عن  تقریر  تنشر  الجاردیان  صحیفة 
وعائلتھ ثروة تصل إلى 70 ملیار دوالر

بتشكیل جمھوریا  قرارا  بتوقیع  مبارك  قام 
ثالث لجان األولى دستوریة لبحث التعدیالت
المطلوبة والثانیة للمتابعة والثالثة للتحقیق في
عدم قرر  كما  الماضي  األربعاء  أحداث 

التعرض لحریة الشباب في التعبیر.

عشرات حاصر  الیوم   مساء  السادسة  حوالي  في 
ومقر رئاسة المتظاھرین مجلس الشعب  اآلالف من 
التحریر میدان  من  القریبین  المصریة  الحكومة 
دخول مكتبھ الحكومة أحمد شفیق من  ومنعوا رئیس 

كما شھدت تطالب برحیل الحكومة.  ورددوا ھتافات 
تظاھرات وأسیوط  والسویس  اإلسكندریة  مدن 
برحیل المطالبین  المصریین  آالف  فیھا  شارك 

الرئیس مبارك. 

الصمود
  8

فبرایر

الوادي بمحافظة  الخارجة  في  عنیفة  مواجھات  دارت 
أحد ضباط الشرطة والمتظاھرین حیث سب  الجدید بین 
الشرطة من قاموا بالتدمیر والحرق مؤكدا أن المظاھرات

3 إلى  المظاھرات  شھداء  عدد  وارتفع  سلمیة،  كانت 
استخدام جراء  100 مصاب،  من  وأكثر  أشخاص 
لتفریق للدموع  المسیلة  والقنابل  الحیة  للذخیرة  الشرطة 

األھالي. 

توقف خطوط السكك الحدیدیة بسبب اضراب
العاملون قطع  ،فیما  2000 عامل  من  أكثر 
وأعلن رمسیس،  شارع  الصحي  بالتأمین 

مقر في  مفتوحا  اعتصاما  العام  النقل  عمال 
العاملون اضرب  كما  نصر،  بمدینة  الشركة 
واعتصم بالدقھلیة،  أجا  بمستشفي  المؤقتون 
والنیل للغزل شویبس  بشركتي  العمال  مئات 
والنسیج بالمنوفیة، كما استمر اعتصام عمال
المواني باإلسماعیلیة التمساح وعمال  شركة 
وھیئة وثان  أول  بحي  العاملین  تظاھر  بینما 

الحوافز لصرف  الصحي  والصرف  الري 
عمال وتظاھر  النبوي،  المولد  ومنحة 
وطالب األرباح،  لصرف  بالجیزة  بتروترید 
زیادة األدویة  ھیئة الرقابة علي  في  العاملین 
الھیئة مقر  أمام  تجمھروا  أن  بعد  األجور 
بأسیوط األھالي  من  مئات  وقطع  بالعجوزة، 

الطریق السریع احتجاجا علي توقف المخابز،
أسیوط بترول  بشركة  200 عامل  واعتصم 

7 في  15 موقع  إلي  العمالیة  االحتجاجات  امتدت 
أعلن التي  العمالیة  المواقع  عدد  لیرتفع  محافظات 
العمال االعتصام فیھا إلى 60 موقعا بینھا 15 موقعا

عمالیا في السویس و11 موقعا في اإلسكندریة و35
وقدرت أخرى.  و6 محافظات  القاھرة  في  موقعا 
قیادات عمالیة عدد المشاركین في االحتجاجات بعدد
وأعلن 300 ألف عامل.  إلى  250 ألف  یتراوح بین 
الغضب لثورة  مساندتھم  المحتجین  من  كبیر  جانب 
تحسین بین  المطالب  أغلب  دارت  فیما  المصریة 
والرعایة والتثبیت  الفاسدین  ومحاسبة  األجور 

عن المحتجین  والعاملون  العمال  وأعلن  الطبیة، 
تصعید احتجاجھم حتى تستجیب الحكومة لمطالبھم. 

 
 9

 فبرایر
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للمطالبة بالتثبیت. 

 

أصدر المجلس األعلى للقوات المسلحة البیان رقم 1

مبارك یعلن في خطاب أنھ ال نیة لھ للترشح
وأنھ لن یغادر مصر

استمر المتظاھرون في االعتصام أمام مبنى البرلمان
قصر إلى  مسیرة  في  3.000 محامي  وسار حوالي 
عابدین وسط القاھرة، ونظم 1000 طبیب من أساتذة
إلى انتھت  أخرى  مسیرة  العیني  قصر  طب  وطلبة 
قطاع إلى  االحتجاجات  امتدت  كما  التحریر.  میدان 

السیاحة  قطاع  في  العمال  أضرب  حیث  الصناعة 
االضرابات وشملت  العمل  واالتصاالت عن  والنقل 
وبورسعید الكبرى،  المحلة  اإلسكندریة،  القاھرة، 
الدستور تعدیل  صالحیات  تفویض  یعلن  ومبارك 

لنائبھ 

 
 10

 فبرایر

11 فبرایر الجمعة  مساء  من  السادسة  في 

2011 اعلن عمر سلیمان في بیان قصیر عن
تخلي الرئیس عن منصبھ

حاصر المتظاھرون القصر الرئاسي وقصر عابدین

ومبنى البرلمان كما أحاط المتظاھرون بمبنى اإلذاعة
شخص أي  خروج  أو  دخول  ومنعوا  والتلفزیون، 

منھ. واحتلت المظاھرات جمیع المیادین الرئیسیة في

باقي في  اآلالف  انتشر  كما  واإلسكندریة  القاھرة 
بیانات الجیش  المصریة.  وأصدر  المحافظات 

إلغاء قانون مبارك من  في بیان  فیھ ما جاء  یضمن 
الطوارئ واجراء انتخابات رئاسیة نزیھة.   

جمعة

الزحف

  11

 فبرایر

المجلس یقبل  أن  إلى  المیدان  في  بالبقاء  نشطاء  تعھد 

األعلى للقوات المسلحة الذي تسلم مھام السلطة في مصر
طالب بیانین  وضعوھا،  وفي  التي  االصالح  وثیقة 

الطواريء حالة  برفع  مصر  في  االحتجاجات  منظمو 

المحاكم وحل  السیاسیین  السجناء  كل  عن  واإلفراج 
االنتقالیة العملیة  في  مدنیة  مشاركة  وطلب  العسكریة. 

تقرر تخفیض فترة حظر التجوال لتصبح من

الساعة 12 صباحًا الى الساعة 6 صباحًا

انھ فبھ  واعلن  الرابع  بیانھ  المصرى  الجیش  أصدر 

یلتزم بكافة المعاھدات التي وقعتھا مصر , كما ناشد
وكلف الشرطة  مع  التعاون  المصریین  الجیش 

الحكومة  الحالیة بتسییر األعمال حتى تشكیل أخرى

جدیدة  وتم إصدار قرار بمنع سفر أي من المسؤولین
أعلنت و  مسبق،  إذن  دون  من  السابقین  أو  الحالیین 

 تنحي

مبارك  

فبرایر

12



6/22/2014 ثورة 25 ینایر، ثورة مصر، أحداث الثورة، میدان التحریر، حسنین ھیكل، المجلس العسكري

http://www.analysthome.com/EGREvindex.htm 9/32

الى منازلھم للعودة  المواطنیین الى  الجیش بعودة  وطلب 

الحیاة الطبیعیة

البورصة المصریة عن عودتھا للعمل بعد أسبوع في

الوقت الذي بدأت تعود فیھ الحیاة لسابق عھدھا،  وبدأ

إزالة الحواجز من محیط میدان التحریر،  

 

 

 

 

 

اإلعالن المسلحة  للقوات  األعلى  المجلس  أصدر 

والشورى الشعب  مجلسي  إعالن حل  وتم  الدستورى 

وإیقاف العمل بالدستور

رئاسة مبنى  من  مبارك  صورة  ازالة 
سیتولى رئیسھ  أن  المجلس  وأعلن  الوزراء. 

تمثیلھ أمام كافة الجھات في الداخل والخارج،

إصدار في  الحق  للمجلس  أن  على  وأكد 
التي االنتقالیة  الفترة  خالل  بقوانین  مراسیم 

یتولى فیھا حكم البالد.

الشرطة العسكریة تفتح طریق المرور للسیارات في
للقوات األعلى  المجلس  وأصدر  التحریر  میدان 

سیتولى أنھ  فیھ  أعلن  والذي  الخامس  بیانھ  المسلحة 

أو حتى یتم مؤقتة لمدة ستة أشھر  حكم البالد بصفة 
رئاسة وكذا  بمجلسیھ  البرلمان  انتخابات  انھاء 

العمل تعطیل  البیان  ذات  في  معلنًا  الجمھوریة، 
وتشكیل لجنة لتعدیل بعض بالدستور وحل البرلمان 

من علیھا  االستفتاء  شروط  وتحدید  الدستور  مواد 

الفریق وزارة  تكلیف  استمرار  على  وأكد  الشعب، 
حكومة تشكیل  لحین  األعمال  بتسییر  شفیق  أحمد 

والمواثیق المعاھدات  بكافة  الدولة  والتزام  جدیدة 
الدولیة التي ھي طرف فیھا.

 
فبریایر

13

منذ 6 سنوات: أول حوار للتلیفزیزن الرسمى  زویل فى 
وعلینا وعلمیة  ومتحضرة  عالمیة  المصریة  الثورة 

بتعھد برحب  أوباما  لمصر.  جدیدة  بدایة  فى  التفكیر 
االلتزامات واحترام  مدنیة  لحكومة  السلطة  بنقل  الجیش 

الثورة لدعم  عالمیا  یوما  تطلق  الولیة  الدولیة.  العفو 

المصریة وغناء ورقص وحلوى فى 30 دولة

بیانھ للقوات المسلحة  األعلى  المجلس  أصدر 
حد وضع  إلى  المواطنین  دعا  الخامس 

المناخ سماه  ما  وتھیئة  واالعتصام  للتظاھر 
المناسب إلدارة شؤون البالد في ھذه المرحلة

إلى حین تسلیم السلطة لحكومة مدنیة منتخبة.

التحریر میدان  الجیش  مع إخالء  ذلك  تزامن 
احتجاجات استمرار  وسط  المعتصمین  من 

بتحسین تطالب  ونقابیة  واعتصامات عمالیة 
األوضاع المعیشیة والوظیفیة. 

االحتجاجات حیث بوقف  یطالب  األعلى    المجلس 
من عشرات  بضع  العسكریة  الشرطة  طوقت 

بمغادرة وطالبتھم  التحریر،  میدان  في  المعتصمین 
عشرات وبقي  االعتقال.  واجھوا  وإال  المیدان 

المعتصمین في المیدان للحفاظ على مكتسبات الثورة

المظاھرات منضموا  وكان  مطالبھم،  وتحقیق جمیع 
یوم یكون  أن  على  المیدان  مغادرة  إلى  سابًقا  دعوا 

میدان في  ملیوني  تجمع  یوم  18 فبرایر  الجمعة 
التحریر لالحتفال بالنصر واستكماًال للثورة.

 
14

 فبرایر

وقف  الى  الحاكم  العسكرى  المجلس  دعا 
االعتصامات العمالیة الجماعیة. وأكد المجلس

یطلبھا وأن للسلطة وال  یسعى  أنھ ال  األعلى 

الوضع الحالي ُفرض علیھ. وأعرب المجلس،
في بیان عن أملھ في تسلیم شؤون الدولة إلى

أن من  وحذر  منتخب.  ورئیس  مدنیة  سلطة 

ملیوناتین فى میدان التحریر  تقرر تنظیم تظاھرتین 
والتاكید على تحتفل بانتصار الثورة  سلمیتین واحدة 

المطالب التى لم تتحقق بعد. كما طلب المجلس األعلى

للقوات المسلحة من لجنة تعدیل الدستور انجاز تعدیل
الدستور فى مدة ال تتجاوز عشرة ایام وأعلن خالل

خطوات عن  تشكیلھا  بعد  اللجنة  بأعضاء  لقاء   
15
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واالعتصامات سیكون اإلضرابات  استمرار 

لھ نتائج "كارثیة" على مصر. 

بطرحھا وتبدأ  التعدیالت  عقب  القادمة  المرحلة 

حالة برفع  ووعد  شھرین.  خالل  الشعبي  لالستفتاء 
البرلمانیة لالنتخابات  البالد  لتأھیل  الطوارئ 

والرئاسیة بعد االستفتاء

فبرایر

     .

 
16

فبرایر

على   االستیالء  من  تحذر  المسلحة  القوات 

المشروعة المطالب  بحث  وتؤكد  االراضى 

لبعض الفئات وحصر أكثر من 55 ألف حالة
تعدى على األراضي الزراعیة في 20 یوم

صدر قرار من النائب العام المصري بحبس كل من

وأحمد جرانة  وزھیر  عز  وأحمد  العادلي  حبیب 

المغربي خمسة عشر یوما على ذمة التحقیق. 
 

17

 فبرایر

 

وصول الشیخ یوسف القرضاوي إلى القاھرة بعد أن 
كان ممنوعا وقیامھ بالظھور على منصة الثورة في

میدان التحریر وإلقاء خطبة الجمعة وإمامة المصلین
وتم منع وائل غنیم من اعتالء المنصة.  وقد شبھ أحد

بعد إیران  إلى  الخمیني  بعودة  المشھد  ھذا  المعلقین 
الدعایة بدایة  كان  ذلك  ویبدو أن  الشاه،  ضد  الثورة 

للتیار اإلسالمي

 
18

 فبرایر

أعلنت لجنة تعدیل الدستور عن انتھاء عملھا وتعدیل  

للرئاسة الترشیح  بشروط  المتعلقة  الدستور  مواد 
كل منھا أربع سنوات، الرئاسة على فترتین  وقصر 

الرئیس في فرض قانون كما قلصت من صالحیات   
 20
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الدستوري التعدیل  طرح  سیتم  وأنھ  الطوارئ، 
لالستفاء الشعبي خالل شھرین من تاریخھ.

فبرایر

   

 
21

فبرایر

    (األھرام) القوات المسلحة تتفق فى اللقاء مع المفكرین

فى التفریط  بعدم  وتتعھد   .. مدنیة  دولة  بناء  أھمیة  على 

دماء الشھداء 

داڤید  مبارك  تنحي  بعد  مرة  ألول  مصر  زار 

كامیرون رئیس وزراء المملكة المتحدة.   
 22

فبرایر

   
 

    23

 فبرایر

   
 

24
فبرایر

المتظاھرین   بتفریق  العسكریة  الشرطة  قیام 

رقم رسالتھ  األعلى  المجلس  وأصدر  بالقوة 
22 بعنوان اعتذار

لالحتفال میدان التحریر  في  اآلالف  اجتمع عشرات 

مبارك حسني  تنحي  على  أسبوعین  بمرور 
للقوات األعلى  المجلس  على  الضغط  ولمواصلة 

المسلحة لتحقیق اإلصالحات التي سبق وطالبوا بھا. 

جمعة
التطھیر

25
فبرایر

للجیش     التابعة  العسكریة  الشرطة  قوات  قامت 

حشود لتفریق  الكھربائیة،  العصي  باستخدام 
إن ناشطون  وقال  التحریر.  میدان  في  المعتصمین 

واطفأوا الھواء  في  النار  باطالق  بدأوا  الجنود 
االضواء وبدأوا بمھاجمة من تبقى من المحتجین بغیة

طردھم من المیدان. 

 
26

فبرایر

محافظة    أمن  لمدیر  یوتیوب  على  تسجیل  نشر  بعد 

وتوجیھات المتظاھرین  على  سباب  فیھ  البحیرة 
باستخدام العنف في التعامل مع المواطنین، قام وزیر

الداخلیة محمود وجدي باقالة مدیر األمن.
 

27

 فبرایر
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اجتمع ممثلون عن إئتالف الثورة مع قیادات المجلس  

لمناقشة مطالب الشباب من األعلى للقوات المسلحة، 
بقایا بكل  واإلطاحة  الدیمقراطي  التحول  إتمام  أجل 

والتي مطالبھ  اإلئتالف  وعرض  السابق.  النظام 
لتحقیق زمني  جدول  وضع  أساسیة  بصفة  تضمنت 

شفیق واإلفراج عن أحمد  وإسقاط حكومة  المطالب، 
المعتقلین السیاسیین من ثوار 25 ینایر وإلغاء قانون

اإلئتالف من  الحاضرون  طالب  كما  الطوارئ. 

التطھیر جمعة  أحداث  عن  المسؤولین  كل  محاسبة 
واعتداء قوات الشرطة العسكریة على المتظاھرین.  

 
 28

 فبرایر

موعد   عن  المسلحة  للقوات  األعلى  المجلس  أعلن 
یكون في التعدیل الدستوري على أن  التصویت على 

یونیو في  برلمانیة  انتخابات  یعقبھ  ثم  19 مارس 
تعقبھا انتخابات رئاسیة. 

 
 1

مارس

واقعة  في  التحقیق  العامة  النیابة  باشرت 
ھروب 20 مسجونًا فجر الیوم، الخمیس، من

قوات تمكنت  بینما  السالم،  دار  شرطة  قسم 
األمن من القبض على 7 منھم.

الوزراء رئاسة  من  باستقالتھ  شفیق  احمد  تقدم 
إقالة قرار  التحریر  بمیدان  المعتصمون  واستقبل 

بإعالنھم الوزراء،  رئیس  شفیق،  أحمد  الفریق 
لباقى االستجابة  لحین  االعتصام  في  االستمرار 

كان 1 والذى  رقم  بیان  في  حددوھا  التى  مطالبھم 
یتضمن تشكیل حكومة تكنوقراط جدیدة، وإقالة جمیع

الوزراء والمحافظین، وحل المجالس المحلیة. 

 
 3

 مارس

أمن مقار جھاز  وحرق  اقتحام  تم  متزامن  توقیت  في 
المستندات ونھب  الجمھوریة  بمحافظات  الدولة 

المسلحة القوات  وقامت  بالجھاز  الخاصة  والوثائق 

مقار إلى  باإلضافة  بالمحافظات  الجھاز  مقار  بتامین 

المسلحة، إجراء األعلى للقوات  قرر المجلس 
المقترحة التعدیالت  على  االستفتاء  عملیة 

للدستور یوم 19 مارس 2011، على أن تبدأ

الساعة وتنتھى  صباحًا  الثامنة  الساعة 

المسلمین اإلخوان  جماعة  من  اآلالف  الیوم  احتشد 
إبراھیم القائد  مسجد  أمام  السیاسیة  القوى  وبعض 

الحزب وحل  الفساد  رؤوس  بمحاسبة  للمطالبة 

الوطنى والمحلیات الحتوائھا على 52 ألف فاسد على  
 4
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المخابرات العامة السابعة مساء.  حد قولھم.  مارس

جمعیة  بقایا  القاھرة،  جامعة  مسئولو  أزال 

مبارك جمال  یرأسھا  والتى  المستقبل،  جیل 

بخلع الموظفون  وقام  المخلوع،  الرئیس  ابن 
معھد مقر  داخل  من  للجمعیة  لوحتین 

مكان اآلن  یحتل  الذى  التربویة  الدراسات 
الجمعیة بالجامعة. 

أالف متظاھر أمام مبنى أمن من ثالثة  تظاھر أكثر 

الدولة بمدینة نصر، مطالبین بحل جھاز أمن الدولة،

ومحاولین اقتحام المبنى، إال أن قوات الجیش فرضت
سیطرتھا بالكامل على المبنى، التى حاصرتھ بأعداد

والمدرعات المسلحة،  القوات  أفراد  من  كبیرة 
والدبابات، وحالت دون وصول المتظاھرین إلیھ.  

 
 5

 مارس

المصرى  الجیش  یشكر  الفرنسى  الرئیس 
ضباط من  الجیش  للثورة.  طلب  لحمایتھ 

األمن المركزي تسلیم أنفسھم إلي الجیش . 

امام اصحاب المعاشات  600 من  أكثر من  اعتصام 
اسمنت طرة بینما طالب أكثر من 500 متظاھر بفتح

الظوغلى، بمنطقة  الكائن  الدولة  أمن  مباحث  مقر 

والمستندات وسط  القاھرة واالستیالء على الملفات 
3000 من  أكثر  وتجمع  حرقھا  قبل  المقر  داخل 

إقتحامھ لمحاولة  الداخلیة  وزارة  مبنى  أمام  متظاھر 
ونجح الجیش في منع االقتحام

 
 6

مارس

 أعرب 78% من معتصمى میدان التحریر موافقتھم على

كامل عن حكومة بشكل  االعالن  لحین  االعتصام  فض 

ذلك 22%، جاء  رفض  مقابل  شرف  عصام  المھندس 
الثورة اتحاد شباب  الذى اجراه  االستفتاء الشعبى  خالل 

والجبھة والتجمع  والوفد  أحزاب "الغد  شباب  یضم  الذى 
والشیوعى المصرى" بجانب عدد من المستقلین. 

الوزراء رئیس  شرف  عصام  الدكتور  قام 

مبنى أمام  المتظاھرین  لألقباط  بزیارة 

وأعالم الصلبان  األقباط  ورفع  ماسبیرو، 
أحد وقال  حقوقنا"،  مرددین "عایزین  مصر 

الكھنة إن رئیس الوزراء جاء لیعلن عددا من
أداء عقب  الیوم  علیھا  وافق  التى  المطالب 

عن اإلعالن  ننتظر  أننا  مضیفًا  الیمین، 
الموافقة على ھذه المطالب التى تقدمنا بھا.

المتھمین بحرق 22 شرطى من  22 ضابط و  حبس 

وتدمیر بعض اجھزة الكمبیوتر مستندات أمن الدولة 

, والتحقیق مع 50 من المتھمین بنفس التھمة .  بالغ
سوزان ضد  للنائب العام،  بكرى  من مصطفى  مقدم 

مبارك والذى یتضمن اتھامھا بالحصول على أموال
إلى باإلضافة  للقانون،  بالمخالفة  اإلسكندریة  مكتبة 

العدید من البالغات األخرى ضدھا وعالء.

مارس 7 

اإلسكندریة  مطار الغردقة یستقبل أول فوج للسیاحة الروسیة  بابا  الثالث  شنودة  البابا  أمر 

وبطریرك الكرازة المرقصیة جمیع األساقفة

محكمة الثالثاء،  الیوم،  أصدرتھ  تاریخى  قرار 

عواد، مكرم  المستشار  برئاسة  القاھرة،  جنایات 
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المصریة للكنیسة  التابعین  والقساوسة 

بالنزول إلى الشارع وبذل كل ما في وسعھم
یقطعون الذین  األقباط  شباب  على  للسیطرة 

أجل من  المسلمین  مع  ویشتبكون  الشوارع 
وفض منازلھم،  إلى  وإرجاعھم  ردعھم 

تقطع الكبارى التى كانت  التظاھرات القبطیة 

والطریق القاھرة  في  الرئیسیة  الطرق 
الدائرى. 

وعضویة المستشارین صبحى اللبان وماھر بیبرس،

المجید عبد  المستشار  العام  النائب  قرار  أیدت  حیث 
بمنع الماضى،  28 فبرایر  بتاریخ  الصادر  محمود 

أفراد وجمیع  مبارك  حسنى  محمد  السابق  الرئیس 
أو السائلة  أموالھم  جمیع  في  التصرف  من  أسرتھ 

لھم المملوكة  السندات  أو  األسھم  أو  المنقولة 

بالبورصة، أو الشركات أو التنازل أو الرھن أو أى
في ثبت  لما  استنادا  عینیة،  أو  شخصیة  حقوق 

واتھامات كافیة  دالئل  توافر  من  الجاریة  التحقیقات 
جدیة حول قیامھم باالعتداء على المال العام، والتربح

النفوذ واستغالل  للقانون،  وبالمخالفة  وجھ حق  دون 
المشروع غیر  والكسب  مشروعة  غیر  بصورة 

وتضخم الثروة.

 
 8

 مارس

والقلعة المقطم  شغب  أحداث  في  51 مصابًا  الصحة: 

والسیدة 

قاموا المحتجین  إن  عسكرى  مصدر  قال 

میدان في  الیوم  واسعة  شغب  بأعمال 

على القبض  تم  أنھ  إلى  مشیرا  التحریر، 
15فتاة.  وتم إحالة وحوالى  60 شابا  حوالى 

إلى سجن مباحث أمن الدولة  47 ضابطًا من 
طره 

برئاسة جلساتھ  أولى  یعقد  الجدید  الوزراء  مجلس 

شرف والبرادعي یعلن ترشحھ لالنتخابات الرئاسیة 

 
 10

 مارس

بإیقاف كشوف  القضاء اإلداري حكم  أصدر 
العذریة

اعتصم عدد من الشباب لالحتجاج على قیام الشرطة
كشف وإجراء  معھم  القوة  باستخدام  العسكریة 

العذریة على الفتیات 

اعتصام
كشوف

العذریة
مارس 9

كبار  6 من  بحبس  أمرت  العامة  النیابة 

ومدیر القاھرة،  أمن  مدیر  العادلي  مساعدي 
األمن قوات  ومدیر  العام،  األمن  مصلحة 

أمرا والعادلي  مبارك  جمال  أن  تفید  وثائق  ظھور 

المشیر سالم. ادي  من  انتقامًا  شرم الشیخ  بتفجیرات 
ومعھ الثورة  شھداء  علي  الصالة  طنطاوي  حسین 
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الدولة، أمن  مباحث  ومدیر جھاز  المركزى، 
الوطنى عن الحزب  نائبى  مع  التحقیق  وبدء 

بعد القیض والعمرانیة السابقین،  دائرة الھرم 

علیھم بتھمة التحریض لموقعة الجمل

وغیرھم عنان  سامي  الفریق  ابرزھم  قیاداتھ  بعض 
للقوات األعلى  المجلس  قرر  الجمة.  صالة  بعض 

وبنفس مكانھا  في  صول  كنیسة  بناء  المسلحة 

الھیئة المسلحة وبإشراف  القوات  المساحة على نفقة 
الھندسیة للقوات المسلحة اعتبارا من غد األحد. 

جمعة

الوحدة

الوطنیة 

11
مارس

اعتصامھم  فض  األقباط  من  المئات   رفض 
وفد بعد لقاء  والتلیفزیون،  مبنى اإلذاعة  أمام 

رئیس نائب  الجمل،  یحیى  الدكتور  منھم 
إعادة المسلحة  القوات  بدأت  فیما  الوزراء، 

بناء كنیسة الشھیدین في قریة صول بأطفیح،
أحداث في  ھدمھا  تسبب  التى  الكنیسة  وھى 

طائفیة ومظاھرات قبطیة غاضبة منذ نحو ٩

أیام.

بھیئة السابق  الضابط  فتحى،  معتصم  المقدم  قدم 
العامة، األموال  نیابة  إلى  بالغا  اإلداریة،  الرقابة 

ومعلومات رسمیة  وأوراق  مستندات  بحصولھ على 
مبارك، سوزان  بأن  تفید  الدولة،  في  مسؤولین  من 

تاجر من  المالیین  بمئات  وأنتیكات  تحفًا  استوردت 
رجال االعمال وفد من  بینما طالب  فرنسى.  یھودى 

عصام شرف بسرعة الفصل في قضایا الفساد حتى

التشوه صورتھم 

 
مارس
13 

تصاعد الخالف بین األحزاب والقوى السیاسیة حول  

الموقف من التعدیالت الدستوریة، واالستفتاء علیھا،
والجبھة والتجمع  الوفد  أحزاب  أكدت  حین  ففى 

رفض البرادعى،  الدكتور  ومعھا  والغد  والناصرى 
بـ«ال»، للمشاركة  أعضاءھا  ودعت  التعدیالت، 

الحزب أعلن  االستفتاء،  بإلغاء  البرداعى  وطالب 

التعدیالت، المسلمین تأیید  وجماعة اإلخوان  الوطنى 

في المشاركة  إلى  المواطنین  العوا  الدكتور  ودعا 
جدد جانبھ،  بـ«نعم».من  والتصویت  االستفتاء 

البرادعى رفضھ إجراء االستفتاء

 
مارس

14

التعدیالت   مؤیدین  بین  وال  نعم  معركة  اشتعال 

االستفتاء سیجري  التي  ومعارضیھا  الدستوریة 
علیھا یوم 19 مارس  

مارس
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 15

االحتجاجات   وقف  إلى  یدعو  الثورة»  شباب  «اتحاد 
ویرسل وفودًا إلقناع العمال   

مارس
16

الكھرباء لتوزیع  القاھرة  شمال  شركة  موظفو  واصل 
اعتصامھم أمام إدارة الشركة المختلفة بالحلمیة والشرابیة

رمضان" "مدحت  المھندس  بإقالة  للمطالبة  والوایلى 
رئیًسا تعیینھ  قرار  صدر  الذى  الجدید  الشركة  رئیس 

للشركة وعضوا منتدبا منذ أیام. 

كیرى یعلن تجمید 30 ملیار دوالر من أموال
مبارك بأمریكا 

المواطنین لترغیب  یوزع "ورقة"  "القاھرة"  شباب 
ـ"نعم"  في التصویت ب

 
مارس
17

  

أمھات

الشھداء

21

مارس

من شبكة  الجیش:  مصادر   - المضادة  الثورة  احذروا 

التخریب وراء  الساقط  النظام  وفلول  االعمال  رجال 
والفوضى

منزل المرشد العام مسلحون مجھولون  اقتحم 

لجماعة اإلخوان المسلمین وبعثروا محتویاتھ.
على واالستیالء  الجدیدة  سویف  بني  بمدینة 
واألقراص والمستندات  األوراق  بعض 
تخص متعلقات  وكلھا  وفالش،  المدمجة 

األجھزة تسرق  لم  بینما  العام  المرشد 
واتھم الثمینة،.  المنقوالت  أو  الكھربائیة 
المنحل الدولة  بأمن  ضابطین  المرشد 

بالضلوع في الحادث. 

المعنویة الشؤون  مدیر  عثمان  إسماعیل  لواء 

صحفي في مؤتمر  للقوات المسلحة  بالمجلس األعلى 
یعلن أن مصر سترفع حالة الطوارئ قبل االنتخابات
وأن تأسیس تكون سبتمبر،  تقرر أن  البرلمانیة التي 
لجنة تعترض  لم  ما  باإلخطار  سیكون  الحزاب 

األحزاب خالل شھر. 

مارس 
28
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المصریة إعالنا للقوات المسلحة  المجلس األعلى  أصدر 

دستوریا للعمل بھ للفترة االنتقالیة التي ستنتھي بانتخاب
دستوریة، تعدیالت  اإلعالن  تضمن  الجمھوریة.  رئیس 

وافق علیھا الشعب باستفتاء ھذا الشھر .

مشروع بسبب  الطرفین  بین  العالقة  توترت 

العسكري للمجلس  الحكومة  بھ  تقدمت  قانون 
رفضھ حیث  الفئویة،  االعتصامات  بتجریم 
أساسیا حقا  ینتزع  إنھ  وقالوا  الثورة  شباب 
كذلك العام،  للنقاش  یعرض  لم  وإنھ  للعمال 

اإلعالن مضمون  حول  التكتم  انتقدوا 
الدستوري الذي یصدره الجیش لتنظیم الفترة

االنتقالیة المتبقیة.

دعا شباب الثورة في بیان إلى العودة إلى المظاھرات

عدم على  احتجاجا  التحریر،  میدان  في  الملیونیة 
من وثالثة  مبارك  حسني  السابق  الرئیس  محاكمة 
أبرز مساعدیھ، إضافة إلى إبقاء المسؤولین السابقین

في اإلعالم الحكومي والجامعات.   
مارس
30

اتخذ إجراءات للقوات المسلحة أنھ  المجلس األعلى  أعلن 
المسلحة القوات  من  أفراد  قیام  صحة  على  للوقوف 
بمیدان األخیر  االعتصام  خالل  اعتقلن  فتیات  بتعذیب 
وافق على المجلس  إن  مصدر عسكرى  وقال  التحریر. 

لدیوان رئیسا  منصبھ  من  زكریا عزمي،  استقالة  قبول 
زال ما  أنھ  قبل  من  أعلن  الذي  الجمھوریة،  رئاسة 

یمارسھ. 

الجیش والمجلس عن للفصل بین  بدء الدعوة 
لسان الناشط عمرو عبد الرحمن الذي قال "ال
بد من الفصل بین جیش مصر الرسمي الذى
الذي العسكري  والمجلس  الثورة  حمى 

یتضامن حالیا مع رموز النظام البائد". داعیا
بدیال مدني  رئاسي  مجلس  تشكیل  إلى 
بین إلى أن "ھناك صفقة  للعسكري. واتھامھ 

منصبھ عن  بتنحیھ  تقضي  ومبارك  المجلس 
بتنقل مستدال  للمحاكمة"،  تقدیمھ  عدم  مقابل 
مبارك "بحریة"، وتردد وجود اتصاالت بینھ
وبین مسؤولین، و"استخدامھ لشفرات خاصة

في تنحیھ  قرار  نشر  وعدم  البورصة"،  في 
"الوقائع المصریة".

في 25 ینایر  شباب ثورة  الدعوة بین  اتسعت دائرة 
مصر للمشاركة في جمعة إنقاذ الثورة المقرر لھا 1
وسط انتقاد للمجلس األعلى للقوات المسلحة، أبریل، 
تنفیذ التواطؤ في  أقرب إلى  بسبب ما عدوه "تباطؤا 

مطالب الثورة"، رغم مرور أكثر من 40 یوما على
تنحي حسني مبارك. 

 
مارس
31 

وركزت خطبة الجمعة على التأكید على أھمیة 
استكمال تحقیق مطالب الثورة، ووجھ خطیب

العسكرى المجلس  إلى  االنتقاد  الجمعة 
الثورة، مطالب  تنفیذ  فى  البطیئة  للخطوات 
اإلعالمیة في عملھا بقاء القیادات  واستمرار 

تحركت كما  الثورة.  مھاجمتھا  رغم 
الجیزة بمحافظة  أحیاء  عدة  من  مظاھرات 
إنقاذ الثورة المصریة". للمشاركة فى "جمعة 
وقد أبدى الثوار إصرارا على االستمرار في

التظاھر حتى تتحقق مطالب الثورة كاملة وإن
إلى أخرى  مرة  العودة  ذلك  اقتضى 

تظاھر عشرات اآلالف من المصریین بساحة میدان
التحریر استجابة لدعوة لجمعة إنقاذ الثورة المصریة

انفاذ في  الحاكم بالتعجیل  العسكري  المجلس  لمطالبة 
مطالب الثورة، والتخلي عن سمة البطء التي تمیزت
وصف على حد  المطالب  لھذه  الجیش  استجابة  بھا 

الجمعة صالة  المتظاھرون  أدى  وقد  الثورة.  شباب 
بمیدان التحریر وبعدھا رفعوا القتات تطالب بسرعة
وكبار مبارك  حسني  المخلوع  الرئیس  محاكمة 
وضرورة عودة السابق،  رموز الفساد  من  معاونیھ 

ثورة مطالب  والتأكید على  المنھوبة،  ثروات مصر 
25 ینایر. 

 إنقاذ
الثورة

أبریل 1
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للمرسوم واضح  تحد  في  االعتصامات 
العسكري الذي یجرم االعتصامات. 

اإلسكان   وزیر  سلیمان  ابراھیم  محمد  على  القبض 

كان الفساد حیث  بصفقات شابھا  فیما یتعلق  األسبق 
مع للجدل  المثیرة  العقود  من  عدد  عن  مسؤوال 
شركات عقاریة من بینھا شركة سودیك التي یرأس

والد زوجة عالء االبن مجدي راسخ  مجلس ادارتھا 
العلیا العامة  األموال  نیابة  وأمرت  لمبارك.  االكبر 

بحبس سلیمان 15 یوم على ذمة التحقیقات.

أبریل 6 

األسبق عاطف  الوزراء  أموال رئیس  تجمید 
في العامة  النیابة  تحقیقات  إطار  في  عبید. 

شركة بیع  عملیة  في  وقعت  التي  المخالفات 
من بأقل  للدولة  المملوكة  أسیوط  أسمنت 
بیع لقواعد  والمخالفة  الحقیقي،  السعر 
من الشركة بأقل  سھم  وتقییم سعر  الشركات 

بالمال أضر  مما  لمكوناتھا  الحقیقیة  القیمة 
العام. 

للمدون العسكریة  المحاكمة  بإیقاف  حقوقیون  طالب 
رع ابن  مدونة  صاحب  سند  نبیل  مایكل  المصري 

شمس بالقاھرة بمنطقة عین  من منزلھ  والذي اعتقل 
فیھ عالقة مدونتھ، ناقش  مقال كتبھ علي  على خلفیة 
تمت حیث  25 ینایر.  ثورة  بعد  بالجیش  الشعب 
المؤسسة "إھانة  بتھم  العسكریة  للمحاكمة  إحالتھ 

األمن وتكدیر  كاذبة،  أخبار  ونشر  العسكریة، 
العام".   

أبریل 7 

3 رؤساء بمشاركة  العسكرى  للمجلس  خطیر  مؤتمر 
وزراء سابقین: 70% من المصریین فقراء - الدین العام

الى التضخم  ارتفاع  وتوقع  جنیھ  ملیار  ألف  من  أكثر 
20% وتراجع النمو الى 3.6 %

السفارة مقر  أمام  المتظاھرین  مئات  تجمع 
السفیر بطرد  للمطالبة  بالجیزة  اإلسرائیلیة 

قیام على  احتجاجا  بالقاھرة.  اإلسرائیلى 
الجویة الغارات  عشرات  بشن  إسرائیل 
مختلفة مواقع  على  المدفعیة  قذائف  وإطالق 

أسفر مما  السابق،  الیوم  في  غزة  قطاع  من 
امرأتان بینھم  من  10 شھداء  سقوط  عن 
أكد آخرین  48 شخصا  حوالى  وإصابة 
بكامل المصرى  الشعب  وقوف  المتظاھرون 

ینالوا حتى  الفلسطینیین  اإلخوة  بجانب  قواه 
حریتھم ویعلنوا دولتھم

بمیدان الملیون مصري  ونصف  ملیون  نحو  احتشد 
مبارك حسني  محاكمة  بسرعة  للمطالبة  التحریر 

والمحافظات.  الجامعات  مسؤولي  وإقالة  وأعوانھ 
مدني رئاسي  مجلس  بإنشاء  المحتشدون  وطالب 
من یتمكن خاللھا  فترة انتقالیة  البالد  یدیر  عسكري 

المنھوبة األموال  واسترداد  الشعب  مطالب  تحقیق 
المعتقلین بقیة  عن  واإلفراج  المحلیة  المجالس  وحل 
رموز من  واإلعالم  النقابیة  المؤسسات  وتطھیر 

الفساد.

المحاكمة
والتطھیر

أبریل 8

إلى المتظاھرین  على  الھجوم  أعقاب  في  البرادعي  دعا 

حوار بین الشعب المصري والجیش ومشاركة مدنیة في

للجیش شاحنة  المتظاھرین  بعض  رشق 

مركبتان واحترقت  بالحجارة  تحترق 

الحي الرصاص  باستخدام  العسكریة  الشرطة  قامت 

في لتفریق المعتصمین  للدموع  الغاز المسیل  وقنابل 
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والجیش.  الشعب  بین  بالثقة  المساس  من  محذرا  الحكم. 
العسكري المجلس  6 أبریل،  شباب  حركة  وحملت 

أثناء التحریر  بمیدان  وقعت  التي  األحداث  مسؤولیة 
اللیل. 

الشرطة ووضعت  أخریان.  عسكریتان 
الحتواء شائكة  أسالكا  العسكریة 

على الحجارة  تناثرت  بینما  المتظاھرین، 
األرض في داللة على وقوع مواجھات. 

شخصین مقتل  عن  أسفر  مما  التحریر  میدان 
واصابة  آخرین. ونفى الجیش أن یكون أطلق ذخیرة

طلقات استخدم  إنھ  قائال  المتظاھرین،  على  حیة 
االعتصام أن فض  السلطات  فقط. ونقل عن  صوت 
جاء في إطار تطبیق حظر التجول بین الساعة الثانیة

وحتى الخامسة صباحا  

 أبریل 9 

وفي مساء الیوم قرر النائب العام ‘حالة محمد 
للتحقیق وجمال  عالء  ونجلیھ  مبارك  حسني 
بجرائم "اتصالھم  بشأن  اتھامات  في  معھم 
قتلى وسقوط  المتظاھرین  على  االعتداء 

ادت التي  25 ینایر  ثورة  خالل  وجرحى" 
وقائع تتعلق الطاحتھ.  وأن التحقیق سیشمل 
النفوذ واستغالل  المال العام  باالستیالء على 

والحصول على عموالت ومنافع من صفقات
مختلفة. 

صوتي حدیث  الفضائیة  العربیة  قناة  .. أذاعت 
أعرب فیھ عن مبارك  السابق محمد حسني  للرئیس 
استعداده للتعاون مع النائب العام إلجراء أي تحقیقات
یتطلبھا األمر بشأن الحدیث عن ثروة أو ممتلكات لھ

أو ألفراد عائلتھ خارج مصر أو داخلھا.   
أبریل
10

قرر النائب العام المصري التحفظ على أراض تابعة  
بمنطقة طالل  بن  الولید  األمیر  األعمال  لرجل 

توشكى جنوبي البالد بعدما تبین أن عملیة البیع تمت
بالمخالفة للقانون.   

أبریل
11

فى بالتصویت  الخارج  فى  للمصریین  تسمح  الحكومة 
الملط وجودة  المقبلة  والرئاسیة  التشریعیة  االنتخابات 

یعلن أن الدین العام تجاوز الحدود اآلمنة

عن في مصر  رسمیة  أمنیة  أعلنت مصادر 
دخول حسني مبارك بعد ظھر أمس مستشفى
أي عن  تعلن  ولم  الدولي  الشیخ  شرم 

ایضاحات. كما قالت جریدة األھرام الحكومیة
إن جمال مبارك استقل سیارة فى طریقھ إلى
أمني بتأمین  السیارة  حظیت  وقد  القاھرة. 
تمویھ عالیة فضال عن وسائل  واسع النطاق 

قبل من  علیھ  التعرف  لعدم  المستوى 
المواطنین، حسبما أفادت الصحیفة. 

میدان إلى  مصریون  شرطة  ورجال  جنود  دخل 
منذ مستمر  اعتصام  النھاء  القاھرة  بوسط  التحریر 
بمحاكمة واالسراع  مدني  بحكم  للمطالبة  أیام  خمسة 

المسؤولین السابقین. ووصل مئات الجنود وسیارات
عسكریة إلى كل مدخل من مداخل المیدان والتي كان

قد أغلقھا المعتصمون باألسالك الشائكة. 
 

أبریل

12

السابق النظام  فلول  أتباع  من  وعناصر  بلطجیة  حاول 
خالل من  والمعتصمین  الثورة  شباب  بین  الفتنة  إثارة 

تمكنت قوات من الشرطة العسكریة بمساعدة
من المصریة  الثورة  نشطاء  من  مجموعة 

ونجلیھ مبارك  حسني  بحبس  العامة  النیابة  مرت 
ذمة على  15 یوم  مبارك  وجمال  مبارك  عالء 
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تردید ھتافات تطالب بعودة الرئیس المخلوع حیث ھتف

بضعة أشخاص بشعارات تعبر عن التعاطف معھ. وبدأ
الثورة شباب  على  األحجار  إلقاء  في  البلطجیة  ھؤالء 
العسكریة من الشرطة  قوات  إلى تدخل  أدى  الذي  األمر 
وفتحھ أمام إخالء المیدان  والمساعدة في  لحمایة الشباب 

من مجموعة  على  القبض  وألقت  السیارات،  حركة 
إخالء أثناء  الشغب  إثارة  على  تعمل  كانت  البلطجیة 

المیدان.

من أیام  أربعة  بعد  التحریر  میدان  إخالء 

المعتصمین من  مجموعة  بواسطة  إغالقھ 
كبار محاكمات  وتیرة  بتسریع  طالبوا  الذین 
المسؤولین في النظام السابق. بعد التحاور مع
مثول أن  التأكید على  من خالل  المعتصمین 

الرئیس السابق حسني مبارك وأبنائھ وسجن
واستدعاء الشریف  وصفوت  عزمي  زكریا 
استجابة النیابة یمثل  سرور أمام  أحمد فتحي 

لغالبیة مطالب المتظاھرین. .

فترة لقضاء  سجن طرة  إلى  نجلیھ  ونقل  التحقیقات. 

في ھبطت  طائرة عسكریة  على  االحتیاطي  الحبس 
مطار ألماظة بالقاھرة ثم استقالل سیارة الترحیالت
مجموعة مشددة.  واستجابت  أمنیة  حراسة  وسط 
بإخالء الثورة  شباب  لمطلب  المعتصمین  من  كبیرة 

إزالة وشرعوا في  وعدم إعاقة حركة السیر  المیدان 
األسالك الشائكة التي كانت تحیط بمیدان التحریر  

 
أبریل
13

القیادات  بإقالة  یطالبون  شمس  عین  طالب 
الجامعیة

ارتیاحھ عن  بیان  في  الثورة  شباب  ائتالف  عّبر 
لإلجراءات ضد مبارك ونجلیھ، وأعلن تعلیق دعوتھ
القادم الجمعة  التظاھر  إلى  المصري  الشعب  لجموع 

التي الخطوة  ھذه  بعد  للحكومة  الفرصة  إلتاحة 
المكاسب إلى قائمة  یضاف  اعتبروھا "مكسبا جدیدا 

التي حققتھا الثورة المصریة".   
أبریل 

14

قرر القضاء المصري نقل الرئیس المصري السابق  
الحراسة وتشدید  عسكري  لمستشفى  مبارك  حسني 
جنوب محافظ  وأكد  استجوابھ.  استكمال  لحین  علیھ 
مستشفى إلى  مبارك  نقل  أن  شوشة  اللواء  سیناء 

عسكري یرجح أن یكون مستشفى المعادي العسكري
جنوب القاھرة. وفور تحسن حالتھ سیتم ابالغ النائب

العام لنقلھ إلى السجن المقرر حبسھ فیھ احتیاطیا. 

 
أبریل

15

في   الدولي  النقد  صندوق  في  اجتماع  أثناء حضوره 

توظیف عنوان  تحت  المتحدة  بالوالیات  واشنطن 
أفریقیا وشمال  األوسط  الشرق  في  والتنمیة  الشباب 
اتھم وائل غنیم مدیر تسویق جوجل الشرق األوسط،

العالم في  كبار  ومسؤولین  عالمیة  مالیة  مؤسسات 
بأنھم كانوا شركا في جریمة دعم نظام مبارك. وقال

 
أبریل
16



6/22/2014 ثورة 25 ینایر، ثورة مصر، أحداث الثورة، میدان التحریر، حسنین ھیكل، المجلس العسكري

http://www.analysthome.com/EGREvindex.htm 21/32

بانفسھم"، مشاكلھم  المصریین یحلون  غنیم: "اتركوا 
مضیفا أن مصر تعاني من سرطان ومن أجل عالجھ
وتوفیر والمشروعات  االستثمارات  زیادة  یجب 

وظائف ودفع أجور معقولة. 

غیابیا   وغالي  حضوریا  والعادلي  نظیف  محاكمة 
92 ملیون وتحویل  المشروع،  غیر  التربح  بتھمة 
األموال من  دوالر)  (15.5 ملیون  مصري  جنیھ 

من سیارات  لوحات  شراء  صفقة  إطار  في  العامة 
شركة ألمانیة.  

أبریل

17

من المواطنین  آالف  من عشرة  أكثر  تظاھر 

الجمعة صالة  عقب  السیاسیین  والناشطین 
محافظة وسط  إبراھیم  القائد  مسجد  أمام 
علیھ أطلقوا  فیما  مصر،  شمالي  اإلسكندریة 
تعیین على  احتجاجاُ  الرفض"  "جمعة  اسم 

واستنكر المحافظ.  منصب  في  سالم  عاصم 
الدكتور الوزراء  رئیس  قیام  المتظاھرون 
الحزب رموز  أحد  بتعیین  شرف  عصام 

المحلي الحكم  قیادة  في  سابقا  الحاكم  الوطني 
في شھید  مائة  نحو  قدمت  التي  بالمحافظة 
االستجابة عدم  إلى  إضافة  25 ینایر،  ثورة 
التي الشخصیات  أحد  بتعیین  لمطالبھم 

اختاروھا لھذا المنصب.

تجدید حبس الرئیس السابق حسني قرر النائب العام 

مبارك 15 یوما على ذمة التحقیقات التي تجرى معھ
بمعرفة النیابة، على أن یبدأ تنفیذھا اعتبارا من نھایة
األطباء كبیر  أمس  محمود  وكلف  السابق.  حبسھ 
مستشفى من  مبارك  نقل  إمكانیة  ببحث  الشرعیین 

بمنتجع شرم الشیخ الذي یطل على البحر األحمر إلى
سجن بالقاھرة. لكن وزیر الداخلیة منصور العیسوي
بغرف مزودة  غیر  السجون  مستشفیات  إن  قال 

حالة مثل  في  ھم  لمن  تلزم  التي  المركزة  العنایة 
مبارك الصحیة وفق النیابة العامة.  

 
أبریل
21

السابق   الرئیس  بنقل  المصري  العام  المدعي  أمر 
إعالن سجن طرة، بعد  مستشفى  مبارك إلى  حسني 
عبد العام  النائب  وقال  صحتھ.  تحسن  عن  األطباء 

المجید محمود إن طبیبا قرر أن صحة مبارك تسمح
مع للتعامل  تجھیزه  بعد  السجن  مستشفى  إلى  بنقلھ 
باسم المتحدث  عن  صادر  بیان  وأضاف  حالتھ.   

أبریل

24
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الداخلیة وزیر  أبلغ  العام  النائب  أن  العامة  النیابة 
أمر أن مستشفى السجن، كما  مبارك إلى  بقرار نقل 

ینقل الرئیس المخلوع إلى أحد المستشفیات العسكریة
لحین نقلھ إلى مستشفى السجن بعد استكمال تجھیزه. 

حسني مبارك  أنصار  500 من  نحو  تظاھر 
محاكمة بعدم  للمطالبة  القاھرة  وسط  في 

على السجن  في  الموضوع  األسبق  الرئیس 
ذمة التحقیق. وھتف بعض المتظاھرین الذین
تجمعوا امام مبنى التلفزیون "بنحبك یا ریس"

یافطات كتب علیھا "ال في حین رفع البعض 
أرید وقالت متظاھرة: "ال  مبارك".  لمحاكمة 
نعمنا ألننا نحبھ.  الرئیس. نسامحھ  أن یحاكم 
األمور على  أركز  30 عاما.  طوال  بسالم 

األخر الجانب  وفي  بھا".  قام  التي  االیجابیة 
والشرطة، الجیش  قوات  اقامتھ  شریط  من 
بمحاكمة للمطالبة  150 شخصا  تظاھر 

حتى "الثورة  ورددوا  المخلوع  الرئیس 
قوات لكن  الشتائم  الجانبان  وتبادل  النصر". 
االمن حرصت على عدم اقتراب اي فریق من

االخر. 

شرف عصام  د.  المصري  الوزراء  رئیس  قرر 
میخائیل اللواء عماد شحاتة  قنا  نشاط محافظ  تجمید 

في تسببت  بإقالتھ  تطالب  شعبیة  احتجاجات  إثر 
بین القاھرة والمحافظة، لكن توقف حركة القطارات 

تلك الحركة عادت عقب إعالن قرار التجمید.

 
أبریل
25

   

ثورة

الغضب
الثانیة

مایو 27

1036 شخصا  أن  الصحة  وزارة  وقالت  إطالق بعد  والشرطة  الثوار  بین  المواجھات  تجدد 
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وقال األقل.  على  40 شرطیا  بینھم  اصیبوا 

المجلس األعلى للقوات المسلحة على صفحتھ
أن االجتماعي  للتواصل  فیسبوك  موقع  على 
أمن زعزعة  اال  لھا  مبرر  "ال  األحداث 

واستقرار مصر وفق خطة مدروسة ومنظمة
بغرض الثورة  شھداء  دم  استغالل  فیھا  یتم 
االمنیة والمؤسسة  بین الثوار  الوقیعة  احداث 

في مصر لتحقیق ھذه االھداف." 

الشبان مئات  على  للدموع  المسیل  للغاز  الشرطة 

اشتباكات بعد  بالحجارة  رشقوھا  الذین  المحتجین 
واندلعت 1000 شخص.  من  أكثر  فیھا  أصیب 
في حي الثالثاء  لیل  متأخرة  ساعة  في  االشتباكات 

عائالت تجمعت  حیث  القاھرة  وسط  من  قریب 
أشخاص قتلوا في ثورة 25 ینایر للمشاركة في حفل
وشكوا قتلى آخرین  أقارب  للضحایا. ووصل  تكریم 
من أن أسماء قتالھم لم تذكر في الحفل مما تسبب في

وسط في  التحریر  میدان  الى  انتقلت  اشتباكات 
العاصمة ووزارة الداخلیة  

أحداث
مسرح

البالون

28
 یونیو

تجددت   29 یونیو  التالي  الیوم  صباح  وفي 
االشتباكات في المیدان بین قوات األمن والمتظاھرین
المعتصمین من  إخالء المیدان  القوات  عندما حاولت 
آالف عشرة  من  أكثر  إلى  عددھم  وصل  الذین 

قرارًا الداخلیة  وزیر  یصدر  أن  قبل  معتصم، 
تطالب المیدان، فیما ظھرت دعوات  باإلنسحاب من 

باستقالة العیسوي على خلفیة االشتباكات.

 
29

یونیو

أصدرت محكمة جنایات القاھرة حكما غیابیا على وزیر

بالسجن رشید  محمد  رشید  السابق  والصناعة  التجارة 
كما العام.  المال  إھدار  بتھمة  إدانتھ  بعد  سنوات  خمس 
نحو مصري(  جنیھ  ملیوني  رشید  المحكمة  غرمت 
مبلغا یدفع  بأن  وأمرت  أمریكي)  دوالر  335.8 ألف 

مماثال إلى خزانة الدولة على سبیل التعویض. 

أحمد المحكمة  برأت  أخرى  قضیة  وفي 

ومحمد السابق،  اإلسكان  وزیر  المغربي 
الیوم أخبار  مؤسسة  رئیس  فضلي  عھدي 
متولي وحید  األعمال  ورجلي  السابق، 
اإلماراتي الجنسیة، ولطفي منصور من تھمة

تابعة أرض  من  133 فدان  على  االستیالء 
660 ملیون وإھدار  الیوم،  اخبار  لمؤسسة 

جنیھ.

حكم ببراءة كل من وزیر اإلعالم السابق أنس الفقي

ووزیر المالیة السابق یوسف بطرس غالي من تھمة
إھدار المال العام. وحوكم ھؤالء بتھم استغالل أموال
بعد صدر  الذي  الوطني  للحزب  الدعایة  في  الدولة 

الثورة المصري حكم بحلھ.  یوایو 5 

بقتل الثوار   الضباط المتھمین  قرار اإلفراج عن  بعد 
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الوزراء باإلفراج عن  وقرارات أخرى  في السویس 
انطلقت وفساد،  عامة  أموال  قضایا  في  المتھمین 
واإلسكندریة القاھرة  في  أخرى  مرة  المظاھرات 

والسویس. 

یولیو 7 

أنطلقت جمعة الثورة أوال، أعلن فیھا الثوار مطالبتھم  
مطالب اإلنتقالیة بتلبیة  العسكري والحكومة  المجلس 

النظام رموز  ومحاكمة  بعد،  تتحقق  لم  الي  الثورة 
مبارك، وتغییر السابق  رأسھم الرئیس  السابق على 
المحاكمات ووقف  مدني  بآخر  الداخلیة  وزیر 

العسكریة للمحتجین الذین اعتقلوا أثناء الثورة.

جمعة
التطھیر

والقصاص
یولیو 8

الرسمي المتحدث  عادل  محمد  قال  متصل  سیاق  في 
المجلس من  صدرت  تعلیمات  إن  6 أبریل  لحركة 
العسكري للتلفزیون المصري بتجاھل اعتصامات میدان

محافظات من  عدد  في  المختلفة  المیادین  وفي  التحریر 
وأسوان واإلسكندریة وأسیوط  بینھا السویس  مصر من 
استضافة إلى  إضافة  واإلسماعیلیة،  وبورسعید 
الشخصیات التي تدعوا إلى فض االعتصام والرحیل عن

وصف العسكري  المجلس  أن  وأضاف  المیدان. 
لقیادات تعلیماتھ  في  التحریر  میدان  في  المعتصمین 

"ماسبیروا" "بالعیال"،  

العام االتحاد  بحل  المتظاھرون  طالب  كما 
وتعیین األجور،  ورفع  لنقابات عمال مصر 
الداخلیة وإخضاع  مدني  داخلیة  وزیر 

بقایا من  وتطھیر اإلعالم  القضاء،  إلشراف 
المدني بالعصیان  مھددا  السابق،  النظام 
االستجابة عدم  حال  في  العام  واإلضراب 
مداخلة وفى  بالمیدان.  المعتصمین  لمطالب 

إحدى على  نفسھ  الیوم  مساء  تلیفزیونیة 
السویس متظاھروا  ھدد  الفضائیة  القنوات 
خاللھا أنھم فى حال عدم اإلستجابة لمطالبھم

كخطوة الطعام  عن  سیضربون  فإنھم 
علیھ ماھو  على  الحال  إستمر  أولى،وإذا 
مدنى عصیان  بعمل  الموقف  فسیصعدون 
ومدیر المحافظ  بطرد  خاللھ  من  سیقومون 

قناة ھیئة  بإحتالل  سیقومون  األمن،وبعدھا 
السویس. 

اعتصامھم بدء  التحریر عن  میدان  في  الثوار  أعلن 
والمجس الحكومة  على  للضغط  تصعیدي  كإجراء 
العسكري. جاء ذلك في أعقاب إعالن رئیس الوزراء

الشرطة ضباط  جمیع  إقالة  قرار  شرف  عصام 
المتورطین في قتل المتظاھرین ووصفھم المعتصون
معتصمو وقام  مطالبھم.  تلبي  ال  مسرحیة  بأنھ 
میدان جنوب  في  التحریر  مجمع  بإغالق  التحریر 

وھدد الحكومیة.  المكاتب  مئات  ویضم  التحریر 
مھلة بإعطاء  التحریر  منصة  علي  من  المعتصمین 
الثورة، مطالب  لتنفیذ  24 ساعة  العسكرى  للمجلس 

الیوم المترو  خط  قطع  سیتم  تنفیذھا  عدم  وفى حال 
ھذا حول  بالتحریر  المتظاھرون  وانقسم  التالي، 

القرار ومدى جدیة تنفیذه. 

التصعید
یولیو

10

في ذكرى ثورة یولیو ظھرت دعوات على اإلنترنت  
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بمھاجمة القوات المسلحة واالعتداء على المعسكرات
الدفاع وزارة  إلى  مسیرة  وخرجت  الجیش  وتأھب 

من عدد  وسطھم  في  واندس  العباسیة  أھالي  قابلھا 
البلطجیة حیث سقط عددا من المصابین وشھید مسیرة

وزارة

الدفاع

یولیو
23

التحریر   في میدان  الشھداء اعتصامھم  واصل أھالي 

الشرطة وحاولت  ألبنائھم  بالقصاص  للمطالبة 
العسكیة فض اعتصامھم حیث حدثت مواجھات بینھم
وتم القبض على عدد من المعتصمین واستغل الشباب
تضامنا للتظاھر واالعتصام  المواجھات ونادوا  ھذه 

مع أسر الشھداء 

اعتصام
أھالي

الشھداء

1

أغسطس

األوقاف   فى  مظاھرات   - تتسع  االعتصامات  دائرة 
والصحة والنقل العام والتعلیم والغزل والنسیج ونقابة

المھندسین واالستعالمات 
 

6
 سبتمبر

السفارة على  االعتداء  المتظاھرین  من  عدد  حاول 
الداخلیة ووزارة  الجیزة  أمن  ومدیریة  السعودیة 

واقتحامھا واستمرت المواجھات طوال اللیل

أعضاء االألتراس في مسیرة لمیدان التحریر
یوم 9 سبتمبر

في اإلسرائیلیة  السفارة  مبنى  أمام  آالف  تظاھر 

على مصریین  جنود  مقتل  على  احتجاجا  الجیزة، 
2011 أغسطس  في  المصریة  اإلسرائیلیة  الحدود 
وقاموا بھدم السور االسمنتي، وصعد مجموعة منھم

العلم وانزلوا  السفارة  تشغلھا  التي  الطوابق  إلى 
ما بالقاء  وقاموا  السفارة  إلى  دخلوا  ثم  اإلسرائیلي 
بدأت قلیل  النوافذ. بعد  من  مستندات  فیھا من  وجدوا 
تفریق التدخل وحاولت  المصریة في  الشرطة  قوات 

جمعة

تصحیح
المسار

سبتمبر
9
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المتظاھرین بالقاء قنابل قنابل الغاز والرصاص في
الھواء، واستمرت االشتباكات حتى فجر 10 

االشتراكیون للبیان:  الموقعة  السیاسیة  المجموعات  من 
– المصریة  الشعبیة  الدیمقراطیة  حركة   – الثوریون 
للحریة ینایر  ثوار  حركة   – األحرار  الثوار  حركة 
شباب حركة   – األحرار  الثوار  حركة   – والمقاومة 

صوت شباب  حركة   – كفایة  حركة   – العربیة  الثورة 
ال الصھیونیة – حركة  ضد  – حركة مصریین  المیدان 
للمحاكمات العسكریة – حزب العامل اإلسالمي – حزب

المركز  – الدیمقراطي  العمال  – حزب  العرب  التوحید 
لمناھضة المصریة  اللجنة   – الشعبیة  للجان  القومي 
فلسطین اإلسالمیة لنصرة  العربیة  – الجبھة  االستعمار 
– بدایة  حركة   – الثورة  عن  للدفاع  الشعبیة  اللجان   –

حركة مش وسیة – حركة ثوار األحرار. 

وتیارا 21 حركة  أعلنت  نفسھ  الیوم  وفي 
السفارة اقتحام  عن  مسؤولیتھا  سیاسیا 
المصري الشعب  «أن  مؤكدة  اإلسرائیلیة، 
والحركات السیاسیة قرروا استرداد جزء من

المواطن باقتحام السفارة ھیبة الدولة وكرامة 
اإلسرائیلیة وطرد السفیر والبعثة الدبلوماسیة
واإلعالن عن أن زمن الھزیمة واالنكسار قد

ولى»، وذلك وفقا للبیان.  و تعھدت بمواصلة
بما الحقوق  كامل  استرداد  حتى  «النضال» 
معلنة «20 أغسطس»،  شھداء  حق  فیھا 
وإطالق المتظاھرین  على  االعتداء  رفضھا 

االتھامات وتلفیق  علیھم،  الحي  الرصاص 
مدني قاض  أمام  بالتحقیق  وطالبت  الباطلة، 

ولیس أمام قاض عسكري. 

المجلس من  المشكلة  الحقائق  تقصى  لجنة  أعلنت 
حول تقریرھا  اإلنسان  لحقوق  المصري  القومي 
اقتحام ومحاولة  اإلسرائیلیة،  السفارة  اقتحام  أحداث 
أھم من  وكان  الداخلیة.  ووزارة  الجیزة  أمن  مدیریة 

الثورة شباب  أن  التقریر  إلیھا  خلص  التي  النتائج 
تلك بأحداث  عالقة  لھم  لیس  األلتراس  وجماعات 
اللیلة، مشیرًا إلى أن أشخاص مأجورین من بینھم من

قام بسرقة سیارة المطافئ كى یقتحم بھا مدیریة أمن
الجیزة. وكان من بین المعلومات التي حواھا التقریر
السفارة أحداث  فى  المصابین  بتقیید  قام  األمن  أن 
بأسرة المستشفیات ، خاصة داخل مستشفى الشرطة

بالعجوزة. 

 
سبتمبر

14

   

ال

للطوارئ

16

سبتمبر
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منددة  بالمیدان  الھتافات  حدة  ارتفعت  كما 
محاكمة في  بالھزلي  وصفو  الذي  باالسلوب 
استقالل بضرورة  مطالبین  ونظامھ  مبارك 

من العدید  ظھر  كما  وتطھیره.  القضاء 
الالفتات في المیدان التي تؤكد مطالب الثورة
من بینھا نشكر المجلس العسكري علي قانون

االنتخابات الجدید توقیع فلول الحزب الوطني
واستقالل بتھطیر  تنادي  لالفتات  باإلضافة 
القضاء، وأخري كتب علیھا التحریر یرفض
بتفعیل والطوارئ ویطالب  قانون االنتخابات 

قانون الغدر. ومن بین الالفتات أیضا مطبوع
علیھا خریطة مصر علي ھیئة تورتة مقسمة
العسكري المجلس  إلي  جزء  3 أقسام:  إلي 

االحزاب بین  مناصفة  االخران  والجزءان 
واإلخوان وتعكس الرئاسة للمجلس والبرلمان

لإلخوان والوفد. 

توافد أكثر من 400 ألف شخص إلى میدان التحریر
في جمعة استرداد الثورة، وحددوا مطالبھم في وضع
منتخبة ، قیادة مدنیة  السلطة إلي  زمني لتسلیم  جدول 

المشروعة المطالب  وتحقیق  الطوارئ  حالة  وإنھاء 
للعاملین بالدولة وتطھیر جھازي اإلعالم والقضاء .

جمعة
استرداد
الثورة

سبتمبر
30

   

شكرا
عودوا
لثكناتكم

7
 أكتوبر

قتل أكثر من 28 شاب معظمھم من األقباط وإصابة أكثر
أنھ الجیش  إنكار  مع  ماسبیرو  مواجھات  300 في  من 

المتسبب في ھذه األحداث

على  لإلحتجاج  مسیرة  في  المسیحي  الشباب  خرج 
بین مواجھات  حدثت  حیث  أسوان  في  كنیسة  ھدم 
من المتظاھرین أدت الشرطة العسكریة وعدد  قوات 
أكثر من 300 إلى قتل 28 من المتظاھرین وإصابة 

شخص منھم عددا من أفراد الجیش

مواجھات
ماسبیرو

اكتوبر 9

النتخابات مجلس الشعب   تزاید أصوات المعارضین 
والمطالة بتأجیلھا من شباب الثثورة

 
نوفمبر
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8

السیاسیة الحیاة  إفساد  قانون  یصدر  العسكري  المجلس 

في مصر كبدیل لقانون الغدر الصادر في مارس 2011،
والقاضي بتجریم أي عمل من شأنھ إفساد الحكم أو الحیاة
التھاون أو  البالد  بمصلحة  اإلضرار  بطریق  السیاسیة 

فیھا.

اإلسكندریة، مدن  في  مظاھرات   خروج 

السویس والمحلة وخمس مدن مصریة أخرى
التحریر.  استقالة وزیر مشاركة لمتظاھري 
أبو غازي  وشائعات المصري عماد  الثقافة 
شرف عصام  الوزراء  رئیس  تقدم  عن 

باالستقالة.  

 الجیش یحاول إخالء المیدان بالقوة من المعتصمین،

مرة من  ألكثر  الرجوع  یعاودون  المعتصمون  لكن 
للمیدان.  تجدد التوافد  في  الحشود  واستمرار 
في المركزي  األمن  وقوات  الجیش  بین  االشتباكات 
القاء وبدء  الیوم،  مساء  حتى  الثوار  لفض  محاولة 

على المطاطي  والرصاص  للدموع  المسیلة  القنابل 
المتظاھرین.

المطلب
الوحید /

تسلیم
السلطة

نوفمبر

18

33 شخص من  أكثر  وفاة  عن  تعلن  الصحة   وزارة 
19 في  االشتباكات  بدء  منذ  1700 شخص  واصابة 

نوفمبر

وتحمیلھ العسكري  المجلس  برحیل  المطالبة 
مسؤلیة األحداث والقتلى 

الشرطة وقوات  المحتجین  بین  المواجھات  استمرار 
واإلصرار الداخلیة  وزارة  اقتحام  بمحاولة  وقیامھم 

على ذلك حیث سقط العدید من المصابین وقد شارك
شباب جانب  إلى  المظاھرات  في  األلتراس  شباب 

الثورة 

اشتباكات
محمد

محمود 

نوفمبر19

المطالبة بحكومة إنقاذ وطني  

اإلنقاذ
الوطني

نوفمبر
22

   

الفرصة
األخیرة

نوفمبر
25

وإعالن  للبرادعي  طنطاوي  المشیر  مقابلة 
الوزارة رئاسة  لقبول  استعداده  البرادعي 

والتنازل عن الترشیح لرئاسة الجمھوریة

من غضبھم  عن  بالمیدان  المتظاھرین  بعض  عبر 
وطالبوا االنتخابات  إلجراء  الترتیب  في  االستمرار 
األخرون وأعلن  للشھداء  احتراما  تأجیلھا  بضرورة  الشرعیة نوفمبر
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االستمرار في المیدان لحمایة الثورة الثوریة 27

الشعب   مجلس  انتخابات  من  األولى  المرحلة  بدء 
بمقاطعة والمطالبة  التحریر  اعتصامات  وسط 

االنتخابات
بدء

االنتخابات

نوفمبر

28

   
حق

الشھداء /
رد

االعتبار

دیسمبر
2

   

حراسة

الثورة/
تسلیم

السلطة

دیسمبر
9

المجلس األبنیة ومقر  وفاة 17 وحرق عدد من  أدت إلى 
ومجلس الشعب وحاول المحتجین اقتحام مجلس الشعب

تسلیم موعد  عن  طنطاوي  المشیر  إعالن 
2012 السلطة للمدنیین لیكون قبل 30 یونیو 

من فیھ  ویطلب  للشعب  وجھھ  خطاب  في 
منھ یستطیع  سیاسي  كیان  تكوین  الشباب 

ممارسة العمل السیاسي

احتجاجا على تعیین الدكتور كمال الجنزوري رئیسا
أمام االعتصام  الشباب  من  عشرات  قام  للوزراء 

شارع مجلس الوزراء ومنع رئیس الوزراء للدخول
وسط أسبوع  من  أكثر  الوضع  واستمر  لمكتبھ 
قوات وحاولت  الدولة  ھیبة  لضیاع  مختلفة  انتقادات 

الجیش فض االعتصام حیث حدثت مواجھات 

أعتصام
مجلس

الوزراء

دیسمبر

16.

المجلس العسكري وتركیز حمالت تنامي دعوات رحیل 
القوات وجنود  الشرطة  رجل  تجاوزات  على  الشباب 

مصورة  حملة  كفایة  وحركة  6 أبریل  شباب  قاد 
ھاجمت التي  العسكریة  الشرطة  قوات  لمھاجمة 
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المسلحة باإلعتداءات على المتظاھرین والمحتجین خالل
األحداث وخصوصا مایخص الفتیات لتحریك المشاعر

كل مع  الوزراء  مجلس  أحداث  في  المتظاھرین 
العدید في  إجراء عروض  وتم  األخرى  االعتداءات 

من المدن المصریة وإن قاومھا عدد من الشعب  

إطالق
حملة

كاذبون

دیسمبر
20

النوویة  الضبعة  محطة  لموقع  األھالي  قتحام 
6 من وإصابة  بالدینامیت  الموقع  وتدمیر 

أفراد القوات المسلحة و7 من األمن

إعالن النتائج النھائیة النتخابات مجلس الشعب وفوز
معظم وخروج  المجلس  ثلثي  من  بأكثر  اإلسالمیین 

التیارات اللبرالیة والشبابیة دون مقاعد
إعالن
نتائج

االنتخابات

ینایر
13 

من  المیدان"  في  "الشرعیة  دعوات  ظھور 
بعض أعضاء مجلس الشعب

احتجاجات وسط  الشعب  لمجلس  جلسة  أول  انعقاد 
ومھاجمة المجلس  لحل  ودعوات  الثورة  شباب 

بین والمقارنة  للثورة  خائنین  باعتبارھم  األخوان 
مجلس شرعیة  مواجھة  في  التحریر  میدان  شرعیة 

الشعب

انعقاد

مجلس
الشعب

ینایر 23

المسیرات في  للمشاركة  وإئتالف  58 حركة  دعوة 
وتوزیع الخرائط والتعلیمات عبر الفیس بوك في محاولة

إلعادة سیناریو تظاھرات 25 ینایر 2011

محاولة شباب 6 أبریل إعادة استنساخ الثورة
نفس باستخدام  العسكري  المجلس  إلسقاط 
مبارك والمراھنة على أزاحت  التي  الوسائل 

مشاركة الشعب

ذكرى في  واالعتصام  التظاھر  المتظاھرون  قرر 
على والتأكید  أخرى  مرة  المطالب  ورفع  الثورة 
السلطة وتسلیم  العسكري  المجلس  رحیل  ضرورة 

تظاھرات شملت  التي  االحتجاجات  واستمرت  فورا 
وتنظیم الشھداء  وصالة  النیل  قصر  كوبري  فوق 
المدن المصریة لمھاجمة المجلس مسیرات في جمیع 

العسكري

الموجة
الثانیة
للثورة 

ینایر 25

ضعیف   وسط إقبال  مجلس الشورى  انتخابات  بدأت 
النعقاد جلسة  أول  تكون  أن  وتحدد  للمصریین 
اختیار مداوالت  یتم  حیث  23 فبرایر  یوم  المجلس 

الجمعیة التأسیسیة لكتابة الدستور 

بدء

انتخابات
مجلس

الشورى

ینایر 29
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300 في أكثر من  من 74 شاب وإصابة  أكثر  استشھاد 
أحداث بورسعید واستخدام الحدث في تنامي شعور العداء

للمجلس العسكري واستغاللھ

بالتقصیر الشرطة  باتھام  األصوات  تعالت 
إقالة مدیر والتواطؤ في حادث بورسعید وتم 

األمن ومحافظ بورسعید وتحویلھم للتحقیق

االھلي النادي  فریقي  بین  القدم  كرة  مباراة  تحولت 
ریاضیة بعد بورسعید إلى مأساة  والمصري باستاد 

بعد الملعب  أرض  إلى  المصري  مشجعي  نزول 
على لالعتداء  دخالء  معھم  واندس  المباراة  انتھاء 
اسفر االستاد حیث  مدرجات  في  االلتراس  مشجعي 
الحادث عن قتل أكثر من 74 شاب وإصابة أكثر من
المسلحة القوات  وقامت  العام  الراي  أثار  300 مما 
بورسعید وتخصیص طائرة نقل الشباب من  بتأمین 

عسكریة لنقل جثامین الضحایا

مذبحة
األلتراس

فبرایر 4

  12 للمرة  سیناء  شبھ جزیرة  في  الغاز  تفجیر خط 
والمناطق واألردن  الغاز إلسرائیل  إمدادات  وتوقف 

السكنیة والصناعیة في سیناء
تفجیر خط

الغاز

للمرة 12

فبرایر 5

اإلضراب  دعوات  مع  یتعاطف  ال  الشعب 
ویفض العدید منھم إضرابھم مع التزام الجمیع

بالعمل ساعات إضافیة حسب ما أعلن

التظاھر إلى  الحركات  بعض  مع  الشباب  دعا 
لدولة لجمیع مرافق  العصیان المدني  واالعتصام مع 
ویستمر 11 فبرایر  مبارك  تنحي  ذكرى  في  لیبدأ 
ترك على  العسكري  المجلس  إلجبار  أیام  لثالثة 

السلطة فورا وتنفیذ باقي مطالب الثورة

یوم
الرحیل

فبرایر
10

أعلن الجلس األعلى للقوات المسلحة عن تكلیف لجنة  
المحكمة برئاسة رئیس  رئاسة الجمھوریة  انتخابات 
انتخابات إجراءات  في  بإلبدء  العلیا  الدستوریة 

الرئاسة

اإلعالن

عن
انتخابات
الرئاسة

فبرایر

12
2012
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مقال ھیكل یحدث ھزة في ضمیر ووجدان االمة ویجبر
لھ استدرج  وما  ماحدث  لتأمل  التوقف  على  الجمیع 
ألول أنھ  وأشار  المسلحة.  والقوات  والشباب،  الشعب، 
مرة في التاریخ باتت الدولة المصریة مھددة وربما یكون

ھذا الحدیث البدایة الحقیقیة لتصحیح المسار

مع لبیب حدیث  األخبار یاسر  تحریر  رئیس  أجري 
الكاتب حسنین ھیكل نشرتھ الجریدة على مدار 3 ایام
المشھد بتحلیل  فیھ  یقوم  15 فبرایر  یوم  حتى 
یمثل حیث  العام  مدار  على  مصر  السیاسي  في 
لیصف األحداث  في  شارك  من  لكل  إدانة  الحدیث 

سلوكھم وكأنھم أشتركوا في إقامة "حفلة زار في حقل
ألغام" وھو وصف عبقرى لكاتب عبقري  

مقاالت
ھیكل
بجریدة
األخبار

فبرایر
13

2012


