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 2013سنوات بعد انقالب  7ملفات املعهد: مصر ـ 
 وحدة البحوث والدراسات

املعهد املصري للدراسات على املتابعة الدقيقة واملستمرة مللفات وقضايا الشأن املصري، وفق رؤية في إطار حرص 

علمية موضوعية، وعبر العديد من مستويات الكتابة البحثية )بحوث ودراسات، تقارير وتقديرات، أوراق سياسات،  

يميين والسياسيين واإلعالميين، وكل مقاالت وتحليالت، مختارات وترجمات(، نقدم للباحثين والخبراء واألكاد

املهتمين هذا امللف الذي يشمل األعمال التي تم نشرها عبر موقع املعهد حول مصر خالل سبع سنوات من انقالب 

 . 2020يوليو  3

 نحو الوقوف على األضرار واألخطار التي ترتبت على هذا االنقالب في إطار سياسات التدمير املنهج للدولة 
ً
سعيا

 ية بأركانها األساسية )األرض، الشعب، الحكم، السيادة(. املصر 

فعلى مستوى األرض، تم التفريط في تيران وصنافير والتنازل عنهما بما يصب في صالح الكيان الصهيوني، تم إقرار 

العديد من القوانين وتعديالت القوانين التي تتيح لألجانب تملك األراض ي والحصول على الجنسية، دون ضوابط 

وضوعية، تم تجريف شمال سيناء من معظم مواطنيه لصالح الحلفاء اإلقليميين للنظام، تم وضع عشرات  م

املاليين من األفدنة تحت سيطرة الجيش، وسطوته، إما للتجارة فيها أو االستثمار عليها لصالح مؤسساته، أو رهنها  

 وهيمنة. 
ً
 احتكارا

قص الرعاية الصحية والتعليمية، مع تضخم األسعار، وعلى مستوى الشعب، تفاقمت نسب الفقر والجوع ون 

ألف مواطن العتبارات سياسية   60وانهيار سعر العملة، وانهيار مستويات دخول األفراد، بجانب اعتقال أكثر من 

 فقط، وتشريد وتهجير مئات األالف داخل مصر وخارجها.

ح العسكر، في إطار خطط ممنهجة وعلى مستوى الحكم، تم تأميم كل املؤسسات ومختلف القطاعات لصال

لعسكرة الدولة، والسيطرة على كل أركان منظومة الحكم، والتعامل معها من منطلق أنها أدوات للحكم العسكري، 

 وأذرع لفرض السيطرة والهيمنة واالستبداد والتسلط، ونشر الخوف والرعب في نفوس املواطنين. 
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ري للقوات واألجهزة األمنية والعسكرية الصهيونية لشبه جزيرة وعلى مستوى السيادة، يبرز االنتهاك شبه الدو 

سيناء تحت مظلة التنسيق األمني والعسكري مع أجهزة النظام العسكري، كما يبرز هذا التفريط في الثروات 

الطبيعية ورهنها لصالح أطراف إقليمية ودولية، وإعادة ترسيم الحدود البحرية في البحر املتوسط لصالح قبرص  

ليونان والكيان الصهيوني، وكذلك هذا االنهيار في مكانة مصر ودورها اإلقليمي بحيث أصبحت تابعة في توجهاتها وا

ألطراف أقل منها مكانة وقدرة، وتحول النظام إلى أداة وظيفية لصالح داعميه اإلقليميين والدوليين، سواء الكيان  

 اكم في أبو ظبي.الصهيوني أو النظام الحاكم في الرياض أو النظام الح 

 :وقد جاء تقسيم هذا امللف وفق املحاور التالية

 أواًل: البحوث والدراسات:
 الرابط (: ما بعد االنقالب، إسماعيل املصري، 4اإللحاد وامللحدون في مصر ) -1

 الرابط ، صفاء سعيد، 2013الفاعلون في الحراك الطالبي بعد انقالب  -2

 الرابط ، صفاء سعيد، 2013الطالب والعنف ما بعد انقالب  -3

 الرابط مصر: الثورة واالنقالب واإلدارة باألزمات، د. هاني إسماعيل محمد،  -4

؟، د. زين الدين حماد،  -5
ً
 ناجحا

ً
 عسكريا

ً
 الرابط كيف تصنع انقالبا

 الرابط االقتصاد املصري بعد االنقالب العسكري،  -6

 الرابط ، رجب عز الدين، 2013يوليو  3تحوالت السلطة القضائية بعد انقالب  -7

 ثانيًا: التقارير والتقديرات:
 الرابط ، عبد الرحمن سعد، 2013انقالب العالقات املصرية التركية بعد  -1

 الرابط درس اإلخوان: من الثورة إلى االنقالب، د. بدر شافعي،   -2

 الرابط على اآلثار املصرية، د. حسين دقيل،  2013تداعيات انقالب  -3

 داخل ا -4
ً
 الرابط ملؤسسة العسكرية؟، محمود جمال، كيف تصنع انقالبا

 الرابط املهاجرون املصريون بعد االنقالب: الخريطة واألبعاد، عبد الحافظ الصاوي،  -5

 الرابط ، صالح بديوي، 2013عسكرة التعليم في مصر بعد انقالب  -6
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https://eipss-eg.org/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8/
https://eipss-eg.org/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-2013-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://eipss-eg.org/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%9f/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af/
https://eipss-eg.org/%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-2013/
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 الرابط ، صالح بديوي، 2013املصرية تجاه حماس بعد انقالب السياسة  -7

 الرابط التنسيق األمني بين مصر وإسرائيل بعد االنقالب، صالح بديوي،  -8

 ابط الر (، د. أشرف دوابة، 2016الحصاد االقتصادي لالنقالب العسكري ملف توثيقي )يناير  -9

 الرابط برملان العسكر: إقرار قوانين االنقالب،  -10

 الرابط يوليو، محمود جمال،  3املؤسسة العسكرية بعد انقالب  -11

 الرابط ، محمود جمال، 2013مصر: دولة العسكر بعد انقالب  -12

 الرابط الت املشهد الراهن، الذكري الثانية لالنقالب وتحو  -13

 ثالثًا: املقاالت والتحليالت:
 الرابط سنوات من التحوالت، أسماء شكر،  7املعارضة السياسية بعد االنقالب:  -1

 الرابط هكذا يتحركون: عسكر مصر بين انقالبين، محمود جمال،  -2

 الرابط ، محمد عاكف، 2013قالب مصر وضبط العمل األهلي بعد ان -3

 الرابط نقالب بين حالتين، محمد ثابت، مصر: قائد اال  -4

 رابعًا: املختارات والترجمات:
 الرابط يف يمكن أن يدمر االنقالب الروابط األسرية للمصريين، ترجمة: عادل رفيق، ك -1

 الرابط مصر: الفرص الضائعة إلصالح االقتصاد بعد االنقالب، مختارات،  -2

 الرابط هل هي نهاية حقبة؟، ترجمة: د. سماح حمدي، االنقالبات العسكرية في أفريقيا:  -3
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https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9_%d9%81%d9%8a_%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://eipss-eg.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1_%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%8a_%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9_%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8_%d9%88%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-7-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://eipss-eg.org/%d9%87%d9%83%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%86/
https://eipss-eg.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-2013/
https://eipss-eg.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a%d9%86/
https://eipss-eg.org/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d8%af%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86/
https://eipss-eg.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%8a-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d8%a8%d8%a9%d8%9f/

