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 عامًا بعد ثورة يناير ـ ويتجدد األمل 11مصر: ملفات املعهد: 
 وحدة البحوث والدراسات 

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

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

والخ للباحثين  نقدم  وترجمات(،  مختارات  وتحليالت،  وكل مقاالت  واإلعالميين،  والسياسيين  واألكاديميين  براء 

 . املهتمين هذا امللف الذي يشمل األعمال التي تم نشرها عبر موقع املعهد حول مصر 

 نحو الوقوف على أهم التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية التي شهدتها مصر خالل هذه و 
ً
سعيا

واألخطار التي ترتبت على انقالب العسكري ليس فقط على مسار الثورة املصرية ولكن على الفترة، وبيان األضرار  

الشعب،  )األرض،  األساسية  بأركانها  للدولة  املنهج  التدمير  سياسات  إطار  في  وثرواتها،  املصرية  الدولة  مقدرات 

 الحكم، السيادة(. 

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

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

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

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

 وهيمنة. 
ً
 احتكارا

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

مليار دوالر، مع استمرار   400لدولة لتقترب من  وتفاقم ديون اوانهيار سعر العملة، وانهيار مستويات دخول األفراد،  

سياسات االقتراض واالعتماد على الدعم الخارجي للدرجة التي وصف بها املفكر األميركي "سبرنجبورج" مصر فيه 

 عهد السيس ي بالدولة "املتسولة". 

، يبرز  
ً
ئات األالف داخل ألف مواطن العتبارات سياسية فقط، وتشريد وتهجير م   120اعتقال أكثر من  وحقوقيا

، وتوسع النظام في إنشاء عشرات السجون، بل والتباهي بإنشائها، والقول أنه تم تأسيسها على نمط مصر وخارجها

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 2 of 6 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

January 25, 2022     

والصحة  للتعليم  مجمعات  من   
ً
بدال للسجون،  مجمعات  إنشاء  إلى  النظام  اهتمام  وتحول  األميركية،  السجون 

 والصناعة. 

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

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.

ال  مستوى  جزيرة  وعلى  لشبه  الصهيونية  والعسكرية  األمنية  واألجهزة  للقوات  الدوري  شبه  االنتهاك  يبرز  سيادة، 

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

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

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

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

مللف، الذي يضم أهم ما تم نشره على موقع املعهد املصري للدراسات، حول أهم في إطار هذه االعتبارات جاء هذا ا

وقد جاء  ،  2013يوليو    3، وانقالب  2011يناير    25التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية في مصر بعد ثورة  

 :تقسيم هذا امللف وفق املحاور التالية

 أواًل: البحوث والدراسات:
 الرابط، صفاء سعيد، 2013لطالبي بعد انقالب الفاعلون في الحراك ا •

 الرابط، صفاء سعيد، 2013الطالب والعنف ما بعد انقالب  •

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

؟، د. زين الدين حماد،  •
ً
 ناجحا

ً
 عسكريا

ً
 الرابطكيف تصنع انقالبا

 الرابط االقتصاد املصري بعد االنقالب العسكري،  •

 بطالرا، رجب عز الدين، 2013يوليو  3تحوالت السلطة القضائية بعد انقالب  •

 ، محمود جمال الجزء الثاني، الجزء األول اتجاهات التغيير داخل املؤسسة العسكرية املصرية  •
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 ، ياسر فتحيالجزء الثالث، الجزء الثاني، الجزء األول اإلخوان املسلمون وثورة يناير ـ  •

 الرابط تشريح الثورة املصرية: عقبات وتحديات ومسارات، محمد فتحي النادي،  •

 الرابط عشر سنوات بعد ثورة يناير: ماذا تبقى .. وأي مستقبل؟، وسام فؤاد،  •

 ، د. عصام عبد الشافي الجزء الرابع، الجزء الثالث، الجزء الثاني، الجزء األول ، سنوات بعد ثورة يناير 10 •

 الرابط، وسام فؤاد، التقارب املصري التركي: الحدود واألبعاد •

 الرابط ، طارق إبراهيم ، 0202الدولة في مواجهة املجتمع: مصر وإدارة انتخابات  •

 ، محمد فتحي الناديالجزء الثاني، الجزء األول ، طبائع املصريين ـ األصول والتطورات وعوامل التغير •

 الرابط، وسام فؤاد،  السياسيةاملشهد اإلعالمي املصري بين أزمتي القوة الناعمة والهندسة  •

 الرابط، نورة الحفيان، الرقابة البرملانية على القطاعات األمنية والعسكرية: تجارب مقارنة •

 الرابط، د. حسين القزاز، إعادة تعريف أسئلة التنمية والنهوض في بالد الثورات العربية •

 الرابط ، محمود جمال، الرقابة املدنية على األجهزة العسكرية: ضوابط وتجارب •

 الرابط ، نورة الحفيان، : بين النصوص القانونية واالشكاليات العملية2013حقوق اإلنسان في مصر بعد  •

 الرابط ، ويفي خيرة، السياسات التنموية والثورات العربية: الواقع والتحديات •

 الرابط ، د. إكرام عدنني،  التغيير السياس ي وأزمة الدولة الوطنية في العالم العربي •

 الرابط ، محمود جمال، املخابرات العامة املصرية: حدود الدور واستراتيجيات العمل •

 الرابط ، د. أحمد ذكر هللا، : قراءة استشرافية2025ـ  2022االقتصاد املصري   •

 رات:ثانيًا: التقارير والتقدي
 الرابطدرس اإلخوان: من الثورة إلى االنقالب، د. بدر شافعي،  •

 الرابطعلى اآلثار املصرية، د. حسين دقيل،  2013تداعيات انقالب  •

 داخل املؤسسة العسكرية؟، محمود جمال،  •
ً
 الرابط كيف تصنع انقالبا

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

 الرابط ، صالح بديوي، 2013عد انقالب عسكرة التعليم في مصر ب •

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab/
https://eipss-eg.org/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://eipss-eg.org/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d9%82%d9%89-%d9%88%d8%a3%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84%d8%9f/
https://eipss-eg.org/10-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://eipss-eg.org/10-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-2-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%a9/
https://eipss-eg.org/10-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-3-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b9/
https://eipss-eg.org/10-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-4-%d8%b1%d8%a4%d9%89-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9/
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 الرابط ، صالح بديوي، 2013تجاه حماس بعد انقالب السياسة املصرية  •

 الرابط التنسيق األمني بين مصر وإسرائيل بعد االنقالب، صالح بديوي،  •

 الرابط(، د. أشرف دوابة، 2016الحصاد االقتصادي لالنقالب العسكري ملف توثيقي )يناير  •

 الرابط سكر: إقرار قوانين االنقالب، برملان الع  •

 الرابط يوليو، محمود جمال،  3املؤسسة العسكرية بعد انقالب  •

 الرابط، محمود جمال، 2013مصر: دولة العسكر بعد انقالب  •

 الرابط الذكري الثانية لالنقالب وتحوالت املشهد الراهن،  •

 الرابطاملوقف املصري عقب الذكري التاسعة لثورة يناير،  •

 الرابط ، د. ممدوح املنير، مالمح تأسيسية لبناء مشروع سياس ي لحّل األزمة املصرية •

 الرابط ، د. ممدوح املنير، املعارضة املصرية واإلدارة األمريكية الجديدة •

 الرابط ، عباس قباري، أموال اإلخوان املسلمين بين التحفظ واالستيالء •

 الرابط ، محمود جمال، 2020ـ  2016الجيش املصري دوافع وتوجهات تسليح  •

 الرابط ، ممدوح الوالي، العالقات االقتصادية املصرية ـ الفرنسية: من املستفيد؟  •

 الرابط ، محمود جمال، السيس ي وسياسات الهيمنة على قيادات الجيش •

 الرابط، عبد الرحمن خلدون ، الجنرال واإلمام: بين السيس ي والطيب .. من يحسم املواجهة؟ •

 الرابط، شريف هاللي، تدوير املتهمين بين النيابات ـ األبعاد والتداعيات مصر: •

 الرابط ، محمود جمال، مصر: أبعاد إقالة فريد حجازي من رئاسة األركان •

""لم يعد الصمت  –تواطؤ فرنسا في جرائم الحرب بمصر   •
ً
 الرابط، ألبان دي روشبرون، خيارا

 الرابط، حسن صعب، فرنسا ومصر عملية سيرلي.. القتل املمنهج للمدنيين •

 الرابط، د. عبد التواب بركات، أزمة األسمدة الزراعية في مصر: بين إفقار الفالحين وسياسات املواجهة •

العسكر  • ديسكلوز الدور  موقع  تقرير  ضوء  على  مصر  في  الفرنس ي  واالستخباراتي  عصام  ،  ي  محمد  د. 

 الرابط، لعروس ي
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 البنية التشريعية لصناد •
ً
 الرابط ، عباس قباري، يق األموال: تحيا مصر نموذجا

 الرابط ، د. عدنان أبو عامر، قراءة إسرائيلية للربيع العربي في ذكراه الحادية عشر •

 ثالثًا: املقاالت والتحليالت:
 الرابط ت، أسماء شكر، سنوات من التحوال   7املعارضة السياسية بعد االنقالب:  •

 الرابط هكذا يتحركون: عسكر مصر بين انقالبين، محمود جمال،  •

 الرابط، محمد عاكف، 2013مصر وضبط العمل األهلي بعد انقالب  •

 الرابطمصر: قائد االنقالب بين حالتين، محمد ثابت،  •

 الرابط يناير: كنت هناك … ولكن!، د. جمال حشمت،  25في ذكري   •

 الرابط سنوات من االنقالب العسكري؟، أسماء شكر، 7أين وعود السيس ي بعد  •

 الرابط عشر سنوات على ثورة يناير: أحالم تراوح مكانها!، أسماء شكر،  •

 الرابط ، محمود جمال، عينات عشوائية: الصورة الذهنية للجيش املصري  •

 الرابط ، براءة الحمدو، مصر وتركيا: بين التصريحات املتبادلة وآفاق العالقات  •

 الرابط ، أسماء شكر، : عندما ينقلب السحر على الساحر٢االختيار •

 الدرس البليغ  •
ً
 الرابط، د. عبد الرزاق مقري ، لكل اإلسالميين: العدالة والتنمية املغربي نموذجا

 ابطالر ، علي شيخون ، قراءة قانونية في قرار إلغاء قانون الطوارئ  •

 الرابط ، د. عبد التواب بركات، 2013مصر: سياسات إفقار مزارعي القمح بعد  •

 الرابط ، عباس قباري، اإلشكاليات العشر للصندوق السيادي املصري  •

 الرابط، عمر سمير خلف، عسكرة اإلدارة املحلية: بين الضرورات السلطوية وبناء محليات قوية •

 رابعًا: املختارات والترجمات:
 الرابطكيف يمكن أن يدمر االنقالب الروابط األسرية للمصريين، ترجمة: عادل رفيق،  •

 الرابطمصر: الفرص الضائعة إلصالح االقتصاد بعد االنقالب، مختارات،  •

 الرابطاالنقالبات العسكرية في أفريقيا: هل هي نهاية حقبة؟، ترجمة: د. سماح حمدي،  •

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac%d8%a7%d9%8b/
https://eipss-eg.org/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%b4%d8%b1/
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%81%d9%8a-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%8a-25-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%83%d9%86%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d9%88%d9%84%d9%83%d9%86/
https://eipss-eg.org/%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a8%d8%b9%d8%af-7%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%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%d8%9f/
https://eipss-eg.org/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%ad-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7/
https://eipss-eg.org/%d8%b9%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/
https://eipss-eg.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%a2-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ad%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d8%b1/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%ba-%d9%84%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac%d8%a7%d9%8b/
https://eipss-eg.org/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6/
https://eipss-eg.org/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6/
https://eipss-eg.org/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6/
https://eipss-eg.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%ad-%d8%a8%d8%b9%d8%af-2013/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/
https://eipss-eg.org/%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%8a%d8%a9/
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/
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 الرابط هاآرتس: كيف قتلت الثورة املضادة في مصر ثورة يناير، ترجمة عادل رفيق،  •

 الرابط ، ترجمة عادل رفيق، سنوات من الربيع العربي  10أمريكا وحقوق اإلنسان في الشرق األوسط  •

 الرابط ترجمة عادل رفيق،  ،ُحّمى بناء السجون في مصر السيس ي •

 الرابط ترجمة عادل رفيق،  ،كارين يونغ: مصر وإسرائيل وتوقعات النمو في ظل تباين االستراتيجيات •

 الرابط، ترجمة عادل رفيق، تقرير للبرملان اإليطالي يوص ي بإحالة مصر للجنائية الدولية •

ة ـ حقيقة مصر السيس ي •
َ
تْسِول

ُ
 الرابط ، ترجمة عادل رفيق، سبرينجبورج: الدولة امل

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://eipss-eg.org/%d9%87%d8%a7%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%82%d8%aa%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1/
https://eipss-eg.org/%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d9%88%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-10-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
https://eipss-eg.org/%d8%ad%d9%8f%d9%85%d9%91%d9%89-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a/
https://eipss-eg.org/%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%ba-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://eipss-eg.org/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%b5%d9%8a-%d8%a8%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://eipss-eg.org/%d8%b3%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%aa%d8%b3%d9%92%d9%88%d9%90%d9%84%d9%8e%d8%a9-%d9%80-%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a/

