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 (2)جزء  يناير: ةثور عقلالمعهد المصري و

 تقديرات الموقف: الثانيالجزء 

 مقدمة الملف:

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

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

، والتي كانت أقرب للعفوية والتلقائية، التي التف حولها ماليين الطامحين للحرية 2122أهميته مع ثورة يناير 

، زادت 2122فبراير  22مع البدايات األولي للمرحلة االنتقالية األولي بعد تنحي مبارك في  والكرامة اإلنسانية، ولكن

 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 2122هم العقول المفكرة لثورة الخامس والعشرين من يناير يكون أحد أ

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

، 2122وقام المعهد بإعداد وإصدار عشرات البحوث والدراسات والتقديرات والتقارير منذ تأسيسه في سبتمبر 

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

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

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

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

 والعدالة والكرامة اإلنسانية.

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

، ومع الذكرى السادسة لثورتنا المجيدة، لكل ما يتعلق بتطوراتها وتحوالتها 2122وحتى يناير  2122سبتمبر 

 وتحدياتها الداخلية والخارجية، وتفاعالتها اإلقليمية والدولية.

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 

أهم تقارير المعهد الدورية حول واالستراتيجية واالقتصادية حول الثورة المصرية، ويستعرض الجزء الثالث، 
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الثورة )التقارير اليومية، واألسبوعية والشهرية واالستراتيجية( وكذلك التقارير السياسية، بينما يتناول الجزء 

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

 عهد منذ تأسيسه وحتى اليوم.الفعاليات التي نظمها الم

 الجزء الثاني من الملف: تقديرات موقف الثورة المصرية

تم إعدادها والتي ، حول ثورة ينايرالتقديرات السياسية واالستراتيجية واالقتصادية أهم يتناول هذا الجزء 

 ، وذلك على النحو التالي:2122ويناير  2122ونشرها بين سبتمبر 

 

 :السياسية تقديراتالقسم األول: ال

 مستقبل النظام السياسي المصري: التحديات والمسارات

 المصالحة بين القوى السياسية

 آليات تحقيق االصطفاف الوطني بين القوى الثورية

 اإلخوان المسلمين والقوي الثورية وسيناريوهات المستقبل

 الحراك داخل اإلخوان ـ دالالت ومقترحات

 جداالت المصالحة في مصر: التفسيرات والسيناريوهات

 مصر: مبادرة حجي والتحوالت اإلقليمية والدولية

 مصر: المبادرات ـ الركن الثالث أو الموات

 نوفمبر 22مصري قبل ال والغضب. المشهدصراعات النفوذ 

 الغالبة.. بين الحركة االجتماعية ورأس المال السياسي

 نوفمبر: خطاب "الغالبة" وسيناريوهات الميدان 11

 والسيناريوهات الصحفيين. الدوافعاقتحام نقابة 

 خريطة المصريين في الخارج: االنتشار والتأثير

 القوى الثورية المصرية وإدارة العالقات مع تركيا

 إغالق السفارات األجنبية في مصر

http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/2/0/618
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9.%D8%A8%D9%8A%D9%86.%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89.%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2/0/195
http://www.eipss-eg.org/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2/0/196
http://www.eipss-eg.org/Muslims-Brotherhood-strong-Revolutionary-future-script/2/0/166
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/2/0/197
http://www.eipss-eg.org/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA/2/0/930
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/2/0/1027
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA/2/0/1360
http://www.eipss-eg.org/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-11-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1/2/0/1194
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/2/0/1259
http://www.eipss-eg.org/11-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86/2/0/1237
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA/2/0/706
http://www.eipss-eg.org/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1/2/0/311
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2/0/312
http://www.eipss-eg.org/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1/2/0/308
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 ديرات االستراتيجية:القسم الثاني: التق

 المجلس العسكري ـ أبعاد التفكيك والتركيب

 وزارة اإلنتاج الحربي: خصوصية الدور والمستقبل

 التمدد داخلياً التنظيمات المسلحة في سيناء وإمكانيات 

 

 القسم الثالث: التقديرات االقتصادية:

 التكلفة االقتصادية لالنقالب العسكري في مصر

 الحلول –األسباب -أزمة االقتصاد المصري : المؤشرات 

 مصادر الركود في االقتصاد المصري

 مصر تقترض: خريطة تفاقم المديونية الخارجية

 إجراءات االستيراد والمواجهة االقتصادية في مصر

 : إشكاليات دستورية واقتصادية2122/2122موازنة 

 مصر: سيناريوهات ومآالت خفض قيمة الجنيه

 مآالت تعويم الجنيه وإجراءات اإلصالح االقتصادي

 يالدوالر واحتياجات المواطن المصر

 الدوالر يقفز بالجنيه المصري إلي الهاوية

 رفع الفائدة بمصر.. بين الدولرة والتضخم والركود

 2122القطاع النقدي المصري عام 

 : القطاع المالي2122االقتصاد المصري 

 مصر: محافظ البنك المركزي وغياب الحقائق

http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1:-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8/2/0/1325
http://www.eipss-eg.org/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84/2/0/1106
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B/2/0/253
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1/2/0/378
http://www.eipss-eg.org/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84/2/0/727
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/2/0/940
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/2/0/868
http://www.eipss-eg.org/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2/0/445
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2016-2017-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2/0/797
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/2/0/920
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 :ت الثورةالقسم الرابع: تقديرا

 واقع القوى الثورية وإمكانيات التقارب وقيوده

 خريطة القوى الثورية الليبرالية واليسارية في مصر

 آليات تحقيق االصطفاف الوطني بين القوى الثورية

 إدارة الحوار بين اإلخوان والحركات الشبابية

 الحراك الثوري بعد نحو عام ونصف على فض رابعة

 نية لالنقالب وتحوالت المشهد الراهنالذكري الثا

 مصر وطرق مقاومتها فيبوادر الحرب األهلية 

 بين اآلمال والتوقعات 2122يناير  22ذكري 
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