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الف�شل الثامن

الف�شل  هذا  بنهاية  يتوقع 

على  قادرًا  الطالب  يكون 

اأن:

ثورة  مقدمات  يحدد   

25 يناير 2011م.

ثورة  اأ�شباب  يتعرف   

وثورة  2011م  يناير   25

30 يونيو 2013م.

حكم  مالمح  يتعرف   

ثورة  بعد  مر�شي  حممد 

25 يناير.

الق�شايا املت�شمنة

 الوالء.

 االنتماء.

 املواطنة.

واأ�شدر  البقاء  على  مبارك  واأ�شر  االأحداث  ت�شارعت 

العطف عليه، ت�شاعدت مطالب  ا�شتدرار  به  بياًنا حاول 

لتزاحم  ونتيجة  نظامه،  باإ�شقاط  باملطالبة  ال�شعب 

فـي  �شليمان  عمر  نائبه  اأعلن  ال�شعب  واإ�شرار  االأحداث 

م�شاء 11 فرباير 2011م تنحى مبارك عن احلكم، وذلك 

بعد 18 يوًما من الثورة.

ثورتا 25 يناير 2011م 

و30 يونيو 2013م

اأ- ثورة 25 يناير 2011م:

- مقدماتها:

خالل عام 2004م بداأت املعار�شة ال�شيا�شية فـي م�شر تاأخذ 

ت�شتقطب  وجتمعات  حركات  جمموعة  فـي  متثل  تنظيمي  �شكل 

�شيطرة احلزب  اآنذاك ومن  القائم  للتخل�ص من احلكم  ال�شباب 

الوطني على احلكم، وقد تعددت االأ�شباب التي اأدت اإىل انفجار 

الثورة منها:

نوفمرب  فـي  اأجريت  التي  ال�شعب  جمل�ص  انتخابات  تزوير   

2010م بالكامل ل�شالح احلزب الوطني.

 �شوء االأو�شاع االقت�شادية.

 ا�شتمرار العمل بقانون الطوارئ وجتديده.

- اأحداثها:

اإىل ميدان التحرير بالقاهرة و�شائر امليادين  خروج الثوار 

فـي عوا�شم حمافظات م�شر ظهر 25 يناير 2011م وهتف الثوار 

مطالبني باحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية .

معلومة اإثرائية

االحتفال  يوم  هو  يناير   25 يوم  يعد 

به  يحتفل  الذي  ال�شرطة  بعيد 

البولي�ص  لوقفة رجال  �شنويًا تقديرًا 

مدينة  فـي  االإجنليز  �شد  امل�شري 

يناير   25 اجلمعة  يوم  االإ�شماعيلية 

1952م وجعله الرئي�ص مبارك اجازة 

2010م. يناير  من  اعتبارًا  ر�شمية 



املجل�ص  واأعلن  اإ�شقاط نظام حكم مبارك؛  اأهمها  الثورة ومن  اأهداف  باأنه حقق  ال�شعب  �شعر 

االأعلى للقوات امل�شلحة برئا�شة امل�شري حممد ح�شني طنطاوي اأنه يحمى الثورة واأنه معها ال�شتكمال 

االأهداف، وبادر بحل جمل�شي ال�شعب وال�شورى فـي يوم 13 فرباير 2011م. 

لت�شيري  انتقالية  “حكومات  عنوان  حتت  جاءت  وكلها  ال�شريعة  الوزارية  التغيريات  وتوالت 

االأعمال” والتي تدل على اأن البالد كانت متر بحالة من عدم اال�شتقرار. 

ثم جرت انتخابات جمل�شي ال�شعب وال�شورى وفاز حزب احلرية والعدالة باأغلبية ملحوظة 

وبداأ املجل�شان فـي ممار�شة ن�شاطهما اعتباًرا من االأ�شبوع االأخري من يناير2012م ، وراأ�ص كل من 

املجل�شني اأع�شاء من حزب احلرية والعدالة.

الرت�شح لرئا�شة اجلمهورية:

مت فتح باب الرت�شح ل�شغل من�شب رئي�ص اجلمهورية ، وتقدم اإليه عدد كبري من تيارات �شيا�شية 

االأ�شوات  اأعلى  على  ح�شال  اثنني  بني  باالإعادة  االنتخابات  من  االأوىل  اجلولة  انتهت  خمتلفة، 

انتخابات االإعادة وانتهت بفوز حممد مر�شي بن�شبة  وهما، حممد مر�شي واأحمد �شفيق، وجرت 

51% من اإجمايل االأ�شوات.

حممد مر�شي فـي احلكم:

بعد تويل حممد مر�شي رئا�شة احلكم، اتبع العديد من ال�شيا�شات خالل فرتة حكمه تتلخ�ص 

فيما يلي:  

ال�شابقة  احلكومات  به  متار�ص  كانت  الذى  االأ�شلوب  بنف�ص  لل�شلطة  احلاكم  احلزب  ممار�شة   

�شلطاتها اأال وهو حماية امل�شالح التي تعرب عنها مبختلف الو�شائل القانونية واال�شتثنائية.

 انفراد الرئي�ص حممد مر�شي باحلكم، واأ�شدر اإعالًنا د�شتورًيا )21 نوفمرب2012م( يعزز به من 

�شالحيات الرئي�ص.

 �شرع فـي و�شع عنا�شر حزب احلرية والعدالة فـي معظم هيئات واإدارات الدولة مبا فيها قيادات 

احلكم املحلي فـي القرى واملدن واالأحياء.

 �شوء اإدارة �شوؤون البالد ب�شفة عامة واالقت�شاد ب�شفة خا�شة . 

 ارتفاع ديون م�شر اخلارجية وزيادة معدل الت�شخم وارتفاع االأ�شعار .



ب- ثورة 30 يونيو 2013م:

مل مي�ص وقت طويل على توىل حممد مر�شى حكم م�شر حتى بداأ ال�شعب يدرك اأنه مل يقدم 

اأية حلول للم�شكالت الرئي�شة، ومل يتحقق اأي مطلب من مطالب الثورة ، ومن ثم جتمعت نذر الثورة 

مرة اأخرى �شد حكم حممد مر�شي من اأجل ا�شتعادة اأهداف ثورة 25 يناير 2011م وو�شعها فـي 

الطريق ال�شحيح.

- مقدماتها:

واإجراء  مر�شى،  الرئي�ص حممد  من  الثقة  ل�شحب  2013م  اأبريل   26 فـي  الدعوات  ت�شاعدت 

انتخابات رئا�شية مبكرة على اأن تنتهى املهلة فـي 30 يونيو، اإال اأنه مل ي�شتجب لهذا املطلب واأعلن 

اأنه الرئي�ص ال�شرعي.

اأ�شدر الفريق عبد الفتاح ال�شي�شي  وزير الدفاع اآنذاك بياًنا يوم 23 يونيو 2013م اأعلن فيه: 

اأن القوات امل�شلحة جتنبت خالل الفرتة ال�شابقة الدخول فـي املعرتك ال�شيا�شي؛ اإال اأن م�شوؤولياتها 

ال�شراع،  من  مظلم  نفق  فـي  م�شر  انزالق  ملنع  التدخل  حتتم  ال�شعب  جتاه  واالأخالقية  الوطنية 

وم�شاحلة  وتوافق  تفاهم  �شيغة  اإيجاد  اإىل  ودعا  الدولة،  موؤ�ش�شات  وانهيار  الطائفية،  والفتنة 

حقيقية حلماية م�شر  و�شعبها خالل اأ�شبوع )اأي ينتهى فـي30يونيو2013م(.

اأن�شار حممد مر�شي من جماعة االإخوان ومنا�شريهم حالة من االعت�شام مبيدان رابعة  بداأ 

2013م  يونيو   28 يوم  من  ابتداء  القاهرة  جامعة  اأمام  النه�شة  وميدان  ن�شر  مبدينة  العدوية 

حت�شًبا النتهاء املهلة املحددة بيوم 30 يونيو الإجراء انتخابات رئا�شية مبكرة؛ مما اأدى اإىل تعطل 

حياة النا�ص فـي تلك املنطقتني ب�شكل وا�شح.

- اأحداثها:

لكن  مر�شي؛  حممد  من  الثقة  ب�شحب  للتوقيع  الدعوات  ت�شاعدت  2013م  يونيو   29 يوم  فـي 

الرئي�ص حممد مر�شى رف�ص املوافقة على اإجراء انتخابات مبكرة، ورف�شت املعار�شة دعوته للحوار 

وخرج ال�شعب بالفعل اإىل امليادين وال�شوارع يوم 30 يونيو2013م فـي ثورة جديدة.

م�شر  �شعب  خلروج  فيه  اأ�شارت  بياًنا  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  اأ�شدرت  يوليو  اأول  فـي 

العظيم فـي املظاهرات واأمهلت اجلميع 48 �شاعة لتلبية مطالب ال�شعب.

فـي اليوم الثالث من يوليو 2013م مت عزل الرئي�ص حممد مر�شى وت�شليم ال�شلطة فـي اليوم 

التايل 4 يوليو لرئي�ص املحكمة الد�شتورية العليا )امل�شت�شار عديل من�شور( حتى اإجراء انتخابات 



رئا�شية مبكرة؛ وتعديل د�شتور 2012م، والعمل على تنفيذ خارطة الطريق واأولها تعطيل العمل 

بد�شتور 2012م، ورف�ص اأن�شار جماعة االإخوان ف�ص االعت�شام فـي 14 اأغ�شط�ص 2013م 

انتخابات  جرت  عليه  وبناء  عليه  اال�شتفتاء  بعد  م   2014 يناير  فـي  جديد  د�شتور  �شدر 

ال�شي�شي، بعد  الفتاح  امل�شري عبد  اثنني فقط، وهما  اأيام بني مر�شحني  الرئا�شة على مدى ثالثة 

تقدمي ا�شتقالته من وزارة الدفاع وال�شيد حمدين �شباحي، اأُعلن بعدها فوز الرئي�ص عبد الفتاح 

ال�شي�شي بالرئا�شة.

وبهذا بداأت �شفحة جديدة فـي تاريخ م�شر احلديث بعد ثورتني متتاليتني :25 يناير 2011م، 

و30 يونيو 2013م وو�شع م�شر على الطريق ال�شحيح لتطبيق الدميقراطية وتغليب م�شالح ال�شعب 

وحتقيق التقدم والنماء والرفاهية.
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اأ�شئلة الف�شل الثامن

)1( ما النتائج التي ترتبت على:

و�شول حممد مر�شي اإىل احلكم.

)2( مب تف�شر:

اأ- انفجار ثورة 25 يناير 2011م.

ب- خروج جموع ال�شعب اإىل امليادين مرة ثانية فـي 30 يونيو 2013م.

ج- ف�شل �شيا�شة حممد مر�شي فـي احلكم فـي حتقيق مطالب الثورة.

)3( اأيد باالأدلة التاريخية �شحة هذه العبارة: )االقت�شاد يحرك ال�شيا�شة ولي�شت 

ال�شيا�شة هي التي حترك االقت�شاد(.

)4( »بداأت املعار�شة ال�شيا�شية فـي م�شر منذ عام 2004م تاأخذ �شكاًل تنظيميًا«.

على �شوء العبارة ال�شابقة و�شح ما يلي:

- قارن بني ثورتي 25 يناير 2011م و 30 يونيو 2013م من حيث االأ�شباب.

- مقدمات ثورة 25 يناير 2011م.

- نتائج ثورة 30 يونيو 2013م.


