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جنوب السودان ينفصل رسميًا عن الشمال

ض سلطاته لسليمان مبارك ُيفِوّ

مئات اآلالف يحتفلون بـ »جمعة النصر« في مصر

القذافي يدعو إلى »تطهير البالد«
ووزير داخليته ينضم للمحتجين

سقوط مبارك

ثورة 17 فبراير الليبية

انطالق حركة »20 فبراير« في المغرب

بغالبية  الجنوبيين صوتوا  أن  السودان  الخاص بجنوب  االستفتاء  أعلنت مفوضية   [
98.83 في المئة لصالح االنفصال بحسب النتائج النهائية الرسمية.

] بعد دقائق من خطاب الرئيس المصري حسني مبارك والتي أكد فيها عدم نيته التنحي 
عن السلطة لكنه فّوض صالحياته لنائبه عمر سليمان، وصف محللون سياسيون الخطاب 

بأنه استفز الشعب المصري بدالً من تهدئتهم.

مرور  توافق  التي  النصر«  »جمعة  احتفاالت  في  المصريين  من  اآلالف  مئات  شارك   [
أسبوع على تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

] أعلن الزعيم الليبي معمر القذافي في كلمة استغرقت أكثر من ساعة، أنه أعطى أوامره إلى 
الجيش للقضاء على التمرد الذي يواجهه في الداخل، داعياً أنصاره »بالماليين إلى تطهير ليبيا 
شبراً شبراً«، ومؤكداً أنه لن يتنحى وسيقاتل حتى »آخر قطرة دم« لديه. وفي وقت الحق أعلن 

وزير الداخلية الليبي عبدالفتاح يونس العبيدي تأييده »لثورة 17 فبراير«.

] شهد مساء هذا اليوم سقوط الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بعد أن تدفق ماليين 
الشوارع  امتألت   . المصرية عقب تنحي مبارك  المدن  الشوارع في مختلف  المصريين على 
والميادين بجماهير الشعب فرحاً بسقوطه. وردد مئات اآلالف ممن تجمعوا في ميدان التحرير 

بوسط القاهرة حيث بؤرة االحتجاج الرئيسية »الشعب خالص أسقط النظام...«.
وأعلن نائب رئيس الجمهورية، اللواء عمر سليمان في بيان مقتضب أذاعه التلفزيون أنه »في 
هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البالد، قرر الرئيس، محمد حسني مبارك تخليه عن منصب 

رئيس الجمهورية وكلف المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البالد«.

]  انطلقت الثورة الليبية في 17 فبراير/ شباط 2011 م على شكل 
انتفاضة شعبية شملت بعض المدن الليبية في المنطقة الشرقية فكبرت 
االحتجاجات بعد سقوط أكثر من 400 ما بين قتيل وجريح برصاص 
قوات االمن ومناصري النظام. وقاد هذه الثورة الشبان الليبيون الذين 
طالبوا بإصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وكانت الثورة في 
البداية عبارة عن مظاهرات واحتجاجات سلمية، لكن مع تطور األحداث 

تحولت إلى ثورة مسلحة أطاحت في نهاية المطاف بنظام القذافي.

بالمغرب  مظاهرات  في   2011 شباط  فبراير/   20 في  انطلقت    [
للمطالبة بدستور جديد يمثل اإلرادة الحقيقية للشعب، وحل الحكومة 
والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع إلرادة الشعب. وبدأت 
بنشطاء من خالل موقع التواصل االجتماعي »الفيسبوك«. وقد انضمت 
لها قوى سياسية وحقوقية. كما طالبت الحركة بقضاء مستقل ونزيه، 
ومحاكمة من وصفتهم بالمتورطين في قضايا الفساد واستغالل النفوذ، 

واالعتراف باللغة األمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
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