
 

 

  



 

 

لثالثاالجزء  – المعهد المصري: عقُل ثورة يناير 1   16 يناير 1027  

 

 (3المعهد المصري وعقل ثورة يناير: جزء )

 لتقاريرا: لثالثاالجزء 

 مقدمة الملف:

بينتها الفكرية، ومؤسساتها مثلها مثل أي عمل بشري ونشاط تغييري، تحتاج الثورات الشعبية أن تكون لها 

البحثية التي تقوم على الرصد والتحليل والتفسير، لما تشهده هذه الثورات من تحوالت وتطورات، وهو ما زادت 

، والتي كانت أقرب للعفوية والتلقائية، التي التف حولها ماليين الطامحين للحرية 1122أهميته مع ثورة يناير 

، زادت 1122فبراير  22البدايات األولي للمرحلة االنتقالية األولي بعد تنحي مبارك في والكرامة اإلنسانية، ولكن مع 

 أهمية البنية الفكرية للثورة وأهمية وجود من يقوم عليها وينهض بها.

 

ومنذ اليوم النطالقه، وضع "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"، بين أهدافه الرئيسة أن 

، يرصد، ُيحلل، يفسر، يتنبأ، بكل ما 1122لعقول المفكرة لثورة الخامس والعشرين من يناير يكون أحد أهم ا

 تشهده الثورة من تحوالت داخلية، وما يرتبط بها من تحوالت إقليمية ودولية.

 

، 1122وقام المعهد بإعداد وإصدار عشرات البحوث والدراسات والتقديرات والتقارير منذ تأسيسه في سبتمبر 

نظم العديد من الفعاليات العلمية )ندوات، محاضرات، حلقات نقاشية، ورش عمل، دورات تدريبية( التي بل و

نظمها المعهد، ونشر جانبًا منها عبر موقعه االلكتروني، وعبر حساباته الرسمية على شبكات التواصل 

لكل القوى والتيارات السياسية االجتماعي، في إطار دوره في بناء وإعادة تشكيل الوعي السياسي واالستراتيجي 

واالجتماعية والفكرية المؤمنة بقيم الثورة ومنطلقاتها والمدافعة عن مكتسباتها، سعياً نحو بناء دولة الحرية 

 والعدالة والكرامة اإلنسانية.

 

 وفي هذا الملف نعرض لكم توثيقًا ألهم إصدارات "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية" منذ

، ومع الذكرى السادسة لثورتنا المجيدة، لكل ما يتعلق بتطوراتها وتحوالتها 1122وحتى يناير  1122سبتمبر 

 وتحدياتها الداخلية والخارجية، وتفاعالتها اإلقليمية والدولية.
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ويأتي هذا الملف على أربعة أجزاء أساسية، يتناول الجزء األول: أهم الدراسات السياسية واالستراتيجية 

واالقتصادية التي أصدرها المعهد حول الثورة، بينما يتناول الجزء الثاني أهم التقديرات السياسية 

واالستراتيجية واالقتصادية حول الثورة المصرية، ويستعرض الجزء الثالث، أهم تقارير المعهد الدورية حول 

التقارير السياسية، بينما يتناول الجزء  الثورة )التقارير اليومية، واألسبوعية والشهرية واالستراتيجية( وكذلك

الرابع واألخير الملفات البحثية التي أعدها المعهد المصري حول الثورة، وأهم مقاالت الرأي، وكذلك أهم 

 الفعاليات التي نظمها المعهد منذ تأسيسه وحتى اليوم.

 

 التقاريرمن الملف:  الجزء الثالث

حول ثورة يناير، والتي تم إعدادها درها المعهد المصري للدراسات التي أص التقاريريتناول هذا الجزء أهم 

 ، وذلك على النحو التالي:1122ويناير  1122ونشرها بين سبتمبر 

 

 التقارير السياسيةالقسم األول: 

 أبريل: من المنتصر؟ 12مظاهرات 

 بين األمن والجوع: لماذا ال يثور الغالبة؟

 مظاهرات األرض: مشاهد واستنتاجات

 أبريل: تحرير األرض وتطهير الوطن 12

 األرض المصرية وتداعياتها اإلقليميةمظاهرات 

 الشرطة المصرية وتلفيق التهم: منهجية وتاريخ

 ومؤتمر الشباب بين السياسة واإللهاء السيسي

 1123عسكرة التعليم في مصر بعد انقالب 
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 1123سة بعد يوليو الكنيسة المصرية والسيا

 مصر بين مركب رشيد ووعود السيسي

 سًا لوزراء االنقالب؟هل بات العصار رئي

 فاتورة الفساد في مصر العسكر وتضخم

 الجيش يحُكم البرلماندولة العسكر: 

 سيناء: بين االستثمارات االقتصادية والترتيبات اإلقليمية

 مصر: صراعات األجنحة ـ التداعيات والدالالت

 
 :رير الدوريةاالتقالقسم الثاني: 

 النشرة اليومية

 المشهد السياسي المصري

 االقتصادي المصريالمشهد 

 تطورات المشهد المجتمعي

 المشهد العسكري المصري

 تطورات المشهد السيناوى

 تطورات المشهد االفريقي

 تطورات المشهد اإلقليمي

 تطورات المشهد التركي

 الخطاب اإلعالمي السعودي

 الخطاب اإلعالمي الصهيوني
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http://www.eipss-eg.org/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/2/0/853
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/2/0/605
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