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Út a  
forradalomhoz 

• Az egyiptomi gazdaság és társadalom 
– A.D. 2012  A.H.1433 
– Infitah  
– GDP 1980- 25,5 billió  2006 84,5 billió dollár  
– emberi erőforrás növekedési indexe (várható életkor, 

tudásszint, életszínvonal) 1975 0,43 - 1999 0,635  
– Középosztály kialakulása, 40% napi 2 dollár alatt 

• Politikai helyzet 
– Waszta, bahsis, piacgazdaság és iszlám 
– Rendkivüli állapot, örökösödés, hadsereg 

• Közvetlen előzmények 
– Világgazdasági válság 
– 2010-es parlamenti választások 

– Tuniszi forradalom (Zine El Abidine Ben Ali 28 nap után 2011 
January 14-én lemondott ls Szaud-Arábiába menekült 23 év 
uralkodás után)  



2011 január 

• Magyar EU elnökség 

–Szegedi Kortárs Balett (Kairó-
Alexandria) január 13, 15  

–Orbán Viktor látogatása január 22-25 

–Medieval Nomads január 25-30 



Január 25 – kedd 
  jaum al-gadab يوم الغضب 

• Rendőrség napja – munkaszünet 

• Legfelsőbb Bíróság előtt jelentős 
számú tüntető gyűlt össze 

• Innen a Tahrir-térre vonultak  

• MeN4 konferencia résztvevőinek 
érkezése 

 



Január 26, szerda 

• Tahrír környékén folytatódnak a 
kormány ellenes tüntetések 

• MeN4 a konferencia első munkanapja 

• Tahrír környékén rendőri készültség 
erős 



Január 27, csütörtök 

• Viszonylagos nyugalom 

• Készülődés a pénteki tüntetésre 

• Konferencia munkanapját lerövidítjük 

• Este Qadura étteremben fogadás 



Január 28 péntek ǧumʿat al-ġaḍab  
• MeN résztvevőkkel kirándulás a piramisokhoz (Dahsúr, 

Szakkara, Gíza) 

• Khutba után már Gízában is látni csoportosulást 

• Lekapcsolják az internetet és leáll a mobil 

• July 26 hidat a rohamrendőrök és tüntetők vették birtokba, 
kerülő úton az Október 6. hídon beérünk Zamalekre 

• Flamenco szállodában reked a konferencia résztvevőinek 
mindegyike, a másik szálloda a belvárosban nem 
megközelíthető 

• 18-tól kijárási tilalom lép életbe 

• Éjszaka kivonják a rendőri erőket a városból és egyben 
kiengedik a börtönből a rabokat 

• Felgyújtják az NDP székházát  

 



Január 29 

• MeN konferencia Kairó Khánban lakó 
vendégei 8 óra után eljutnak a szállodába 

• A nagyobb boltokat megrohanják a 
vásárlók és az üzletek kirakatait kezdik 
bedeszkázni a fosztogatók ellen 

• Lakosság a házak védelmére saját őrséget 
szervez 

• A kormány lemond 

• Omar Szulejmán, a titkosszolgálat 
vezetője lett kinevezve alelnöknek  



Január 30 

• A MeN résztvevőinek többsége 
elutazik 

• Január 30-án a katonaság kivonult 
Kairó utcáira és ezek után 
fenntartotta a rendet 

• F16 repülők köröztek a város fölött 

• Az USA és több ország saját 
polgárainak kimenekítését készíti elő 



Január 31 

• Helyzet konszolidálódik 

• Új kormányt neveznek ki Ahmed Safik 
vezetésével 

• A katonaság bejelenti, hogy a Tahrir-téri 
tüntetőkkel szemben nem alkalmaz erőszakot 

• Katonai helikopter köröz a város fölött 

• Mobilhálózat újból működik 

• Zahi Havasz lett a régészeti miniszter 

 



Február 1 
  masīrat milyōna مسيرة مليونية 

• Tömegtüntetés 

• Mubarak TV beszéde 

–Szeptemberi elnökválasztáson nem jelöli 
magát, de hivatalban marad, hogy 
biztosítsa a békés átmenetet 

–Korlátozni kell az elnök hivatali idejét és 
tiszta választásokat ígér 

–Hazát szolgálta és itt szeretne meghalni 

 

 

 



Február 2 

• Délelőtt a helyzet nyugodt 

• Tahrír teret megtámadják Mubarak 
hívei 

• Teve-csata  موقعة الجمل  

• Éjszakába menően folyik a küzdelem  

• A hadsereg választja szét a feleket 



Február 3, csütörtök 

• A hadsereg konszolidálja a helyzetet 
és megvédi a Tahrír-téren lévő 
tüntetőket 



Február 4 péntek 
gumʿat ar-raḥīl جمعة الرحيل  

• Khutba után hatalmas tüntetés, 
követelik Mubarak távozását 



Február 6, vasárnap 
Mártírok vasárnapja أحد الشهداء  

• Keresztény koptok imája a Tahrír –
téren, a muszlimok védik őket 



Február 7, hétfő 
• Kerülő úton bejutunk a KTH-ba 

• Enyhül a feszültség 

• Kölcsönös vádaskodás: Tahrír-téri 
tüntetőket a Nyugat és gazdag egyiptomi 
középosztály fizeti; a Mubarak párti 
tüntetőket az NDP. 

• 15% béremelést jelent be a kormány a 
nyugdíjasok és köztisztviselők részére 

• Szervezik a következő napi hatalmas 
tüntetést 

 



Február 8, kedd 

Egyiptom szeretetének napja  يوم حب مصر  
• Újból milliós tünetetést szerveztek a Tahrír térre 

• Az alelnök Szolejmán TV beszéde:  

– Két bizottság alakul a politika és az alkotmány 
átalakítására 

– Az egyik bizottság a békés átmenet jogi és alkotmányos 
feltételeit dolgozza ki. A másik a folyamatot ellenőrzi. 

– Szolejmán büntetlenséget ígért a tüntetőknek és a 
február 2. erőszak felelőseinek megbüntetését. 

– Szélesebb sajtó szabadságot és szabad választásokat 
ígért. 

– Szolejmán kijelentette, hogy Egyiptom még nem érett a 
demokráciára, és a tüntetőket tárgyalásokra szólította 
fel, hogy elkerülhető legyen a katonai puccs. 



Február 9, szerda 

• Nyugalom van 

• Tahrir téren kint vannak az emberek 

• Katonai hatalomátvételről terjednek 
hírek 



Február 10 

• KTH-ba bejutunk, de dél körül értesítést kapunk, 
hogy délutánra nagyobb tüntetés várható 

• Kora délután már látszik, hogy nő a tömeg a 
nagyobb belvárosi utcákon 

• Éjszaka Mubarak TV beszédet mond: 
– Megbünteti az erőszakért felelősöket és világos 

képe van a válság megoldására. 
– Marad a szeptemberi választásokig, de átadja 

a hatalmat az alelnöknek az alkotmány szerint. 
– Hat alkotmányos kiegészítést javasol, 

amelynek értelmében a szükségállapotot 
megszüntetik, amint a biztonsági helyzet ezt 
megengedi. 

– Mubarak az országban marad és biztosítja 
szeptemberig a békés átmenetet az új hatalom 
létrejöttéig. 



Február 11, péntek 
 

• Mubarak TV beszéde és maradása 
hatására újabb tömegtüntetés a 
khutba után 

• Tahrír-tér, Rádió TV székház, elnöki 
palota 

• A feszültség növekszik 



Mubarak lemondása  

• Omar Suleiman alelnök helyi idő szerint 18:00-kor az 
elnöki palotából jelentette be, hogy az elnöki poszt 
megüresedett, az ország vezetését pedig elnöki 
tanács veszi át:  

• „Az irgalmas és könyörületes Isten nevében jelentem 
be a polgároknak, hogy az elmúlt nehéz napok alatt 
Hoszni Mubarak elnök úgy határozott, lemond az 
ország köztársasági elnöki posztjáról, és felkérte a 
legfőbb katonai tanácsot, hogy tagjai vigyék 
ideiglenesen az ország ügyeit. Isten legyen 
mindnyájunkkal.” 



Kilátások 
 

• Gazdaság –turizmus újjáélesztése, új 
befektetések 

• Társadalom – középosztály és a szegénység 
(40%) 

• Politika – a hatalom ellenőrzése, katonák és 
muszlim mozgalmak:  
iszlám alapú szociális piacgazdaság 
demokratikus politikai berendezkedéssel 


