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الثقافة ..نشرة إخبارية علمية موجزة تتناول أهم تطورات األوضاع واألحداث في المجاالت محل اهتمام المركز                

من خالل رصد ومتابعة الحدث باإلضافة إلى التطورات . المتغيرات االقتصادية..المعلوماتية..ثقافة السالم..المجتمعية

 .المحتملة خالل الشهر التالي

 .تغطية شاملة لنشاطات المركز خالل الشهر وأهم نشاطات الشهر التالــي

 نشرة شهرية تصدر عن المرآز الدولى للدراسات المستقبلية واالستراتيجية
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ـ  تأسس عـام  )) مركز تفكير (( المركز الدولي للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية مؤسـسة بحثية مصرية مستقلة غير ربحية ـ  

 منبثقاً عن الشركة الدولية لألبحاث وتكنولوجيا المعلومات لدراسة القضايا ذات الطابع اإلستراتيجي والتى تتصل بالمتغيـرات  ٢٠٠٤

يسعى المركز إلى تحقيق رسالته من خالل تعميم وإدارة مجموعة من الـبـرامـج    .   العالمية وإنعكاساتها المحلية واإلقليمية والدولية    

. اإلرتقاء بكافة جوانب المجتمع المصريمشروعالبحثية ذات أهداف محددة تخدم 
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 ٣ص.......... “المؤتمر السنوي الثاني”



 ٢٠٠٧ فبراير ٢٦
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في ظل االشتباكات المسلحة بين حركتي حمـاس    
وفتح واتفاقات جزئية لوقف االقتتال سرعان مـا   
تتهاوى سريعاً ويعود العنف المسلح الفلـسطيني    
جاءت دعوة المللك عبد اهللا عاهـل الـسعودية         

 ٨للقاء األطراف في مكة وعقد اتفاق مكة فـي    
فبراير ، وتم خالل االتفاق التأكيد علـى حرمـة      
الدم الفلسطيني وأهميـة الوحـدة الوطنيـة ،          
وتحقيق األهداف الوطنية المـشروعة للـشعب        
الفلسطيني ، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيـد    
لحل الخالفات السياسية ، وتشكيل حكومة وحـدة    
وطنية وتطويـر وإصـالح منظمـة التحريـر           
الفلسطينية استناداً إلى تفاهمات القاهرة ودمشق   

وتـم التوقيـع    .  وتأكيد مبدأ الشراكة السياسية    
بمعرفة الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس         
ورئيس الوزراء إسماعيل هنية وخالـد مـشعل        
على محضر اجتماع تـشكيل حكومـة الوحـدة          

 ٩الوطنية يتيح لحركة حماس الحـصول علـى      
 وزارات وثـالث    ٦وزارات وحركة فتح علـى     

وزارات سيادية للمـستقلين وهـي الخارجيـة          
 . والمالية والداخلية 

 فبراير أطلع أبو مازن كونداليزا رايس   ١٨وفي  
على اتفاق مكة وجهود تشكيل حكومـة الوحـدة      
الوطنية وامتد النشاط السياسي إلى قيام الجانبين   
الفلسطيني واإلسرائيلي باطالع مـصر واألردن       

. وغيرهما من البالد العربية بنتائج المحادثـات     
وعقد اجتماع ثالثي بين محمود عباس وأولمرت      

 فبرايـر ،    ٢٠وكونداليزا رايس في القدس يوم  
والزالت الواليات المتحدة وإسـرائيل ينتقـدون        
توجهات حكومة الوحدة الوطنية بـشأن قبـول         
مبادئ اللجنة الرباعية فيما يخص نبذ االرهـاب    
واالعتراف بإسرائيل واحترام كافـة االتفاقـات        

األمر الذي جعل االجتماع الثالثي فـي  .  السابقة  
القدس صاخباً حيث اعتبر أولمرت اتفاق مكـة        
يعطي مبرراً لحماس بعدم االعتراف بإسرائيل في   
الوقت الذي ثار فيه أبو مـازن لعـدم الـتزام           

وبالرغم من ترحيـب  .  أولمرت بتعهداته السابقة  
الكثير من األطراف باتفاق مكة وتوقف االقتتـال     
الفلسطيني الداخلي الزالت الواليـات المتحـدة        
وإسرائيل تشككان في القيمة الفعلية لهذا االتفاق    
وتأثيره على مسيرة السالم ، األمر الذي يجعـل      
الكرة في ملعب الحلول الغير تقليدية لدفع مسيرة   

  !السالم 
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تناولت العديد من الصحف المصرية األنشطة التي قام بها المركز خالل شهر فبراير باإلضافة إلى النـشاط   
التحـوالت  :  المؤتمـر الـسنوي الثـاني     ”الرئيسي للمركز خالل تلك الفترة ممثال في عقـد فعاليـات         

ومن بين الصحف التي تناولت تغطية ومتابعة أنشطة المركز األهرام، األخبـار،  “  الديموقراطية في مصر 
.                                               نهضة مصر، روز اليوسف، باإلضافة إلى عدد من المواقع اإللكترونية

 

تحديث الموقع اإللكتروني للمركز على شبكة اإلنترنت وعرض إصدارات المركز وهي المرصد الشهري             
وسلسلة مفاهيم وقضايا وترجمات، باإلضافة إلى إمكانية التحميل الصوتي للمؤتمر السنوي الثاني بعنوان 

كما ُأضيف إلى الموقع موجز ألهم األخبار المطروحة على الساحة في “ التحوالت الديموقراطية في مصر”
المجاالت المختلفة، وأيضاً إمكانية تحميل اإلصدارات الخاصة بالندوات التي يقيمها المركز باإلضافة إلى مقال 

 .صبحي ناظم توفيق . بقلم د“ )١(هل هو أمر محتمل؟؟ ... تأسيس دولة كردية في العراق” 
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 ٢٠٠٧ فبراير ٢٦

ــم             ”   اتــفــاق مــكــة ت
التوصـل إلـيـه ودور            
مصر لم يتـراجـع ولـم         
يمأل مكانـه أحـد فـي            

 “.المنطقة

الوقت لم يعد يتسـع  ” 
لحـلـول مـؤقـتـة أو             
ــب           ــجــان أحــاديــة ال
ــــة      ــ ــي ــ ــــضـ ــ ــق ــ ــلـ ــ لـ

 “.الفلسطينية

 محمد دحالن حسني مبارك

 ٢٠٠٧ فبراير ٢٥

 ٢٠٠٧ فبراير ٢٦
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في الوقت الذي نجح فيه الجمهوريون في عرقلـة مـشروع     
قرار بإنتقاد خطة بوش إلرسال قوات إضافية للعراق، فقـد        

 فبرايـر فـي بـدء       ٦نجح الديمقراطيون بالكونجرس يوم      
التحقيق حول فضائح إهدار باليين الـدوالرات المخصـصة         
لبرامج إعادة إعمار العراق وسوء إدارة الواليات المتحـدة        
األمريكية ألوجه اإلنفاق في هذه البرامج وهو ما يعد بمثابـة   
تقييم ألداء وأعمال سلطة االئتالف في ظل االتهامات الموجهة  
لها باإلهدار وعدم الشفافية والكفاءة والمحاباة السياسية مما   
أسهم في تدهور األوضاع حيث تم استدعاء وأستجواب بـول     
بريمر الحاكم المدني والرئيس الـسابق لـسلطة االئتـالف           
المؤقتة وهو ما يراه بعض المحللين شبه محاكمة له بعد أن      
كان الرئيس بوش قد قلده وسام الحرية الرئاسي كمكافأة على 

 .دوره وجهوده في العراق
تمثلت أهم المالحظات والتساؤالت الـتي تناولتهـا لجنـة           
االستماع بالكونجرس حتى تاريخه حول كيفية إدارة حوالـي       

 :  مليار دوالر فيما يلي ١٢
إرساء سلطة االئتالف ألسـس اإلهـدار واالختـالس            -١

الفتقادها الشفافية والمساءلة، وعـدم الكفـاءة والمحابـاة        
 .السياسية وافتقاد بعض عناصرها للمواصفات والخبرات

 طن شحنت إلي بغـداد    ٣٦٣ مليار دوالر تزن ٤مصير   -٢
على متن طائرات حربية بعد تسليم الواليات المتحدة الـسلطة   
والسيطرة للعراقيين وكيفية الموافقة على هذا اإلجراء، وقـد   
أرجع المذكور ذلك إلي طلب وزير المالية العراقي لها لتمويل   

 .نفقات الحكومة
 مليـار   ٩عدم فرض مراقبة دقيقة على كيفية اسـتخدام    -٣

دوالر اختفت في عهد المذكور وإقراره بعدم معرفته مصيرها    
 .بعد تسليمها للوزارات العراقية

التساؤل عما إذا كانت األموال التي وزعها بريمر وسلطة     -٤
االئتالف المؤقتة قد ساهمت بشكل ما في تمكين المـسلحين        
من وضع أيديهم علي مخصصات اإلعمار، وعما إذا كان قـد    
تم التزوير في قوائم أسماء مرتبات موظفي الحكومة ومتلقي    

 . هذه األموال
تعاقدات الشركات التي أدرجت ضمن منفـذي برامـج         -٥

 . اإلعمار ومدى إلتزامها بتنفيذ تلك التعاقدات

@ðäbrÜa@ñíåÜa@‹¸ü¾a^‹—à@À@óï a‹Ôíº‡Üa@pýíznÜa\@
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واشنطن تسعى لـفـرض      ”   
سيطرتهـا عـلـى الـعـالـم               
واإلزدراء المتزايد لمبادئ  
القانون الـدولـي يسـرع            

 “.السباق نحو التسلح

إيران تسعى لتأسيس تـاريـخ   ” 
إسالمي يمتد أللف عام آـامـًال      
والقضاء علـى الصـهـيـونـيـة            
إلقامة إمبراطوريتها الوهمـيـة    
التي تمتد مـن فـارس إلـى                

 “.أسبانيا

 א/מ....א
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عقدت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للمركز في الرابع والعشرين مـن شـهر     

 وذلك بقاعة رمسيس بفندق هيلتون رمسيس، وكـان عنـوان         ٢٠٠٧فبراير  

التحـوالت  ”المؤتمر هذا العـام      

 .“الديموقراطية في مصر

طرح بعـض   وفي هذا المؤتمر تم  

القضايا العامة، المتعلقة بالتحول   

الديموقراطى فى مصر للنقـاش      

إلى صياغة بعـض   بهدف التوصل 

الـديموقراطى،  "   قواعد االشتباك " 

أو   –وذلك من خالل التركيز   .  السياسى التى تضمن حدوث تحوال آمنا فى النظام 

 األول، مفاهيم التحول :  في عملية التحول وذلك فى ثالثة محاور –إعادة التفكير  

الديموقراطى، ودالالتها بالنسبة للحالة المصرية، الثـانى، تجـارب التحـول          

الديموقراطى، وتطبيقاتها بالنسبة للحالة المصرية، الثالث، ضمانات التحـول        

 .الديموقراطى فى مصر

 

وقد حضر المؤتمر لفيف من المتخصـصين       

واألكاديميين وأصحاب الخبرة فـي المجـال      

السياسي، كما حظي المؤتمر بتغطية إعالمية   

واسعة النطاق سواء في وسـائل اإلعـالم         

 .المقروءة أو المسموعة

 

وقد خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات الرئيسية كان من أهمها التأكيد على    

ضرورة اإلسراع نحو التحول الديموقراطي من خالل القيام ببعـض التعـديالت         

الدستورية في الدستور المصري بما يسمح بتعزيز العملية الديموقراطية وإرساء  

 .مبادئها وقواعدها وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في الحياة السياسية

 أحمدي نجاد بنيامين نتنياهو فالديمير بوتين

لن نـتـراجـع فـي        ”  
مواجـهـة الضـغـوط         
ــف           ــة لــوق الــدولــي
برنامجـنـا الـنـووي         
الذي أصـبـح قـطـارًا      

 “.بال فرامل

 الديموقراطيون بالكونجرس وبرامج إعادة اإلعمار
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في أول خطوة سياسية في تاريخ المجلس الوطني اإلماراتي، تلقت      

المرأة اإلماراتية دعماً كبيراً من قبل قيـادة    

 نـساء  ٨بالدها السياسية، بعد أن تم تعيين  

في أول مجلس وطني منتخب جزئياً ليرتفع     

حيث كانت هناك امرأة   ، ٩عددهن بذلك إلى  

 إمارات  ٦وعينت  ..  واحدة فازت باالنتخاب  

 سيدات ضمن حصتها في عضوية المجلس

وقد تزايد االهتمام بالعملية االنتخابية من قبل المرأة فـي دولـة          

 امرأة، تقدمت ٦٥اإلمارات، وشاركت في انتخابات المجلس الوطني  

 ١٥ منهن في العاصمة أبو ظبي، وفازت منهن امرأة واحدة، و   ١٤

الشارقة، وثالث سيدات    امرأة في إمارة ٢٩امرأة في إمارة دبي، و  

في رأس الخيمة، وسيدتان في إمارة عجمان، في حين لم تتقدم إال      

امرأة واحدة للترشح النتخابات المجلس في كل من إمارة أم القيوين  

 .وإمارة الفجيرة

تعتبر المولود األنثى في الهند عبئاً على األسرة بسبب التركيبـة االجتماعيـة          

المعقدة فمعظم العائالت تجد صعوبة في دفع مهر ابنتها عند الـزواج حـسب          

وقد انخفص معدل اإلنـاث إلـى        .  التقاليد الهندية فضالً عن مصاريف تعليمها 

 أنثى لكل ألف ذكر بينما المعدل اسوأ فـي نيودلهـي     ٩٢٣الذكور في الهند إلى   

 .  أنثى لكل ألف ذكر٨٢١حيث هناك 

ورغم أن القوانين تحظر إجراء التحاليل التي تحدد جنس المولـود فـإن قتـل       

األجنة من اإلناث اليزال شائعاً في الهند حيث يفضل الناس إنجاب الذكور بـشكل    

 . ويمارس قتل األطفال الرضع في بعض المناطق. كبير

وفي ضوء ذلك اضطرت الحكومة الهندية إلى التدخل لمعالجة األزمة في عـدد       

وعرضت أن تتولـى    .  اإلناث وذلك بدعوة العائالت إلى عدم قتل المواليد اإلناث   

الحكومة العناية وتنشئة الطفالت التي ال يرغب فيهن أهاليهم وذلك في محاولة      

لوقف واحدة من السلوكيات المنتقدة القديمة في الهنـد والخاصـة بقتـل أو           

وقررت الحكومة إنشاء برنامج خاص لتنشئة . إجهاض األجنة أو المواليد اإلناث 

الطفالت يسمى برنامج المهد لتبني األطفال من اإلناث التي ال ترغـب فيهـن           

 . عائالتهم

د أزمة انخفاض عدد الفتيات في سن الزواج وصعوبة عثور الشبان على عروسة، مشكلة أصبحت تشكل قلقاً بالغاً للزعامة السياسية في الصين إلي ح  

 . أن الحزب الشيوعي الصيني يعتبرها أخطر تهديد ينذر بتراخي قبضته علي الحكم

 مليون عروسـة فـي       ٣٠ وحسب اإلحصاءات التي اذاعتها لجنة تخطيط السكان واألسرة الحكومية الصينية فإن الشبان في الصين سيحتاجون لحوالي 

  .  عاما غير قادر علي العثور علي فتاة يتزوجها ٤٥  و ٢٠  عاماً وسيصبح واحد من كل عشرة رجال فيما بين سن ١٥ غضون

وتأتي هذه النتيجـة     . وتقول اللجنة أن هذه الحقيقة ال تمثل فقط مستقبالً مظلماً بالنسبة للعزاب ولكن أيضاً ستؤدي إلي عدم استقرار المجتمع الصيني 

ماوتـسي  "المفزعة بعد حوالي ثالثة عقود من تطبيق الحكومة الصينية سياسة طفل واحد لكل أسرة والتي حلت محل سياسة الزعيم الصيني الراحل       

التي ركز فيها علي رفع معدل المواليد بين أفراد الشعب الصيني بغرض الدفاع عن الصين بالموجات البشرية في حالة تعرضـها لهجـوم مـن      "   تونج

 . األعداء

 وهو األمر الذي يدفع باألمهـات       ، ويفسر الخبراء أزمة العرائس في الصين بأنها جاءت نتيجة سياسة الطفل الواحد التي تطبقها الحكومة بكل صرامة  

 حيث يفضل الصينيون وخاصة فـي     ،    علي أمل أن يكون الحمل القادم لها طفالً ذكرا ، إلي إجهاض أنفسهن إذا أظهرت الفحوص واألشعة أن الجنين أنثي 

 . المناطق الريفية األطفال الذكور عن األناث

bä‹Ð@À@óïäbáÝÉÜa@

صرح نيكوال ساركوزي وزير الداخلية الفرنسية ورئيس الحزب الحاكم ومرشحه للرئاسة بإنه ال يريد في فرنـسا    

من يجرون عمليـات ختـان    "وأنه ال يريد أن يعيش في فرنسا ..  أناساً ال يلتزمون بعلمانيتها ومبادئها وتقاليدها  

األخوة الذين يجبرون أخواتهم علي اإللتزام بإرتداء زي محدد واألباء الذيـن  "وأنه ال يريد أيضاً "  ويعددون الزوجات 

وفـي  ..  يرفضون السماح لبناتهم بالخروج ويحتجزونهن في المنازل ويقيدون حريتهن ويجبرونهن علي الزواج     

" سـيجولين روايـال   "غضون ذلك دعا فرانسوا هوالند سكرتير أول الحزب اإلشتراكي الفرنسي إلي تبني ترشـيح     

مرشحة الحزب اإلشتراكي دون غيرها من المرشحين لكي تحظي بالتأييد الالزم اعتبـاراً مـن الـدورة األولـي          

 ". ديناميكية النصر من البداية"النتخابات الرئاسة ومن أجل خلق 

ðmaŠbàfia@ íÜa@Ýa@À@pa‡ï@Êm@
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bä‹Ð@óáÔ—bïÕî‹Ðc@

ô—Ôÿa@‡v¾a@ßíy@óïÝï÷a‹fia@‹÷bÑ¨a@

æàŁÜ@„ïäíïà@‹¸üà@

استمراراً للممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلـة وأيضـا            

توسعها اإلستيطاني بالقدس منذ أن كان أولمرت رئيسا لبلديتها، فقد قـررت        

الحكومة اإلسرائيلية اإلستمرار في أعمال الحفر قرب المسجد األقصى بالقـدس      

وقد وصفت .   الشريف رغم المظاهرات الشعبية واالحتجاجية في العالم اإلسالمي   

جامعة الدول العربية الحفريات اإلسرائيلية بالهجوم اإلجرامي على موقع مقدس   

ويندد الفلسطينيون بأعمال الـحـفـر      .وطالبت األمم المتحدة بالتدخل لوقفها 

اإلسرائيلية التي يقولون إنها تضر بأسس المسجد األقصى، بينما تقول إسرائيل         

أنها أعمال ترميم تهدف إلنشاء ممر جديد للمشاة ضروري لسالمة زوار الموقع 

وترتب على ذلك أن شـهـدت     .   ووعدت بأال تصيب مبنى الحرم القدسي بأذى  

مناطق مختلفة من العالم اإلسالمي مظاهرات حاشدة اتهم خاللها المحتـجـون    

ومما الشك فيه أن هذه األعمال إنمـا  .   إسرائيل بالتخطيط لهدم المسجد األقصى   

 .تجسد المخطط اإلسرائيلي لبناء أكبر حي استطياني في القدس الشرقية

@ßbàí—Üa@À@Ëbšìÿa@paŠím@

في اطار ما تشهده الصومال من تطورات في الوقت الراهن وصلـت     

طالئع قوات حفظ السالم اإلفريقية التي ستنتشر في الصومال إلـى      

 جـنـدي   ١٥٠٠وتعهدت أوغندا بتوفير . مدينة بيداوا جنوبي البالد 

ضمن هذه القوة بينما ستشارك دول أفريقية أخرى منها مـاالوي      

 مجلس األمن قـد    وكان.   ونيجيريا وغانا وبوروندي بقوات أخرى 

وافق باإلجماع على نشر قوات تابعة لالتحاد األفريقي في الصومـال   

وستتولى قوات االتحاد األفريقي مهمة تحقـيـق   . ولمدة ستة أشهر 

األمن في الصومال والقيام بالعمل العسكري عند الضرورة وتدريـب   

وطالب مجلس األمن من األمين العام لـألمـم     .   القوات الصومالية 

المتحدة بحث إمكانية نشر قوات حفظ سالم تابعة لألمم المتحدة بعد     

انتهاء مهمة القوات األفريقية وإعالم مجلس األمن ما يقترحه بهذا         

 . الشأن خالل شهرين من اآلن

 شخصاً من ٢٧٠ في ميونيخ بمشاركة ٤٣عقدت فعاليات مؤتمر األمن الـ   

 وقـد بحـث المؤتمـر تقاسـم          ٢٠٠٧ دولة في التاسع من فبراير   ٤٠

المسؤوليات بين الحلف األطلسي واألطـراف األخـرى السـيما االتحـاد          

األوروبي واألمم المتحدة في حل النزاعات الدولية، باإلضافة إلـى ملفـات     

ومن جانبها . متنوعة مثل تأمين الطاقة والتحديات البيئية واالنتشار النووي

اتخذت السلطات األلمانية إجراءات أمنية مشددة، تخوفاً من أي أحداث قـد     

كما ناقش المؤتمر مجموعة من التقارير األمنية . تفسد أعمال هذا المؤتمر 

التي أشارت إلى تزايد خطر الجماعات اإلرهابية في ألمانيا علـى وجـه          

وطرحت ألمانيا في هذه القمة مبادرة جديدة حول الملف النـووي  .  التحديد

اإليراني إلجراء اتصاالت مع إيران غير أن بريطانيا وفرنسا شريكتي المانيا    

في الترويكا األوروبية التي تفاوضت مع ايران، تتخذان موقفا أكثر تـشددا     

 .من إيران، فهما تريدان أن تبادر ايران أوال إلى وقف تخصيب اليورانيوم

óïÙî‹àÿa@pbÐþ©a—@óïì‹Üa@

 أعربت بولندا وجمهورية   ، في تصعيد جديد للمواجهة األمريكية الروسية 

التشيك عن استعدادهما للتعاون مع واشنطن حول خطة نـشر نظـام          

دفاعي صاروخي أمريكي في الجمهوريتين الشيوعيتين السابقتين علـى    

 بهدف التصدي ألي اعتداء صاروخي محتمل من     الحدود الغربية لروسيا 

 وذلك في الوقت الذي هددت فيه موسـكو    . جانب إيران وكوريا الشمالية 

باستهداف حليفتيها السابقتين في حالة استجابتيهما للمطالب األمريكية    

بنشر درع صاروخية على أراضيهما وهو ما تعتبره روسـيا تهديـدا          

 وتأتي هذه التطورات المتالحقة في الوقت الـذي    . مباشرا ألمنها القومي 

يؤكد فيه المسئولون األمريكيون أن الصواريخ االعتراضـية المرتقـب        

نشرها في بولندا تهدف إلى التصدي ألي إطالق صاروخي من الـشرق        

 مـشددين علـى أن        ، ، ولكنها ال تستهدف روسيا على اإلطالق  األوسط

روسيا ـ التي تمتلك ترسانة نووية ال يستهان بها ـ قادرة على هزيمة   

  . هذا النظام البسيط المحدود بكل سهولة

وعقـدت   اإلفريقي    - دولة، بهدف تفعيل التعاون الفرنسي    ٣٤  بمشاركة زعماء٢٠٠٧ في الخامس عشر فبراير ٢٤افريقيا الـ -افتتحت قمة فرنسا  

 ودارفور، واألوضاع في كوت     ، وبحثت القمة العديد من القضايا الساخنة المطروحة علي الساحة اإلفريقية كالصومال" افريقيا واالستقرار"تحت عنوان  

 وقد بحثت القمة اإلفريقية في اجتماعاتها إمكانية إرسال    .  وقضية الصحراء ،  والنزاع اإلريتري ـ اإلثيوبي ، ، وموضوع تشاد وعالقتها بالسودان  ديفوار

وبيـة  اآلالف من قوات حفظ السالم اإلضافية إلي الصومال وتحتاج القوة التي يعتبر وجودها ضروريا لمنع حدوث فراغ خطير بعد انسحاب القوات اإلثي     

 ورحبت القمة بعرض مصر استـضافة   .  آالف جندي ٨ ، وهو نحو  لتصل القوة إلى حجمها المطلوب ،  آالف جندي إضافي ٤ من الصومال خالل أسابيع إلي 

ـ   ووافق الزعماء علـي إجـازة      .  وأعرب الزعماء األفارقة عن تقديرهم لمستوي التعاون الحالي بين الطرفين ،٢٠٠٩  عام ٢٥ قمة إفريقيا ـ فرنسا ال

 وطالبوا منظمة التجارة العالمية وشركاء إفريقيا في التنمية باإللتزام بتحقيق تنمية    ، إعالن أديس أبابا بشأن مفاوضات واتفاقات المشاركة االقتصادية 

  . ملموسة في القارة اإلفريقية



@óïÝï÷a‹fia@‹Ñ¨a@ßbáÈÿ@‹’bjà@si@

א

‹—à@À@ðÙÝý@Úä‹m@óÙj’@ßìc@

א

٦ 

óïmbàíÝÉà@Šbj‚c@

óïuíÜíåÙnÜa@ßíÝzÝÜ@óï¾bÉÜa@óÕib¾a@

في مصر وبذلك تُعتبر سـادس دولـة      " نيباد" تم إطالق المشروع التجريبي للمدارس اإللكترونية في إطار إتفاقية الشراكة الجديدة للتنمية اإلفريقية  •

إفريقية وأول دولة عربية تقوم بإطالق هذا المشروع في منطقة شمال إفريقيا بالتعاون بين الحكومة ومفوضـية إفريقيـا اإللكترونيـة بمـشاركة          

 ".أوراكل"و" اتش بي"شركتي

بعد تطويرها وتحـديثها مـن خـالل       " أعرفونت"بدأت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في تشغيل الشبكة العربية للمعلومات الصناعية   •

 .إستخدام أحدث التقنيات في مجال تطوير قطاع المعلومات بالمنظمة
الذي يمثل العالم الثالثي األبعاد على الـشبكة  )  Second Life" (الحياة الثانية"لها على موقع " وهمية"قررت الحكومة السويدية افتتاح أول سفارة   •

 .العنكبوتية لكل من يريد أن يعيش حياة افتراضية موازية لتلك الحقيقية

تخيل عالماً تسمح فيه التكنولوجيا بتقديم التعليم بطريقة    «تنعقد تحت شعار  

تلك )  Imagine Cup (»كأس التَخيل« المسابقة العالمية »أفضل للجميع

التي تُتيح الفرصة أمام شباب العالم للمشاركة بأفكارهم الجديدة في تقديم             

الحلول التكنولوجية واإلبداعية لمواجهة المشاكل التي تواجه دولهم في            

 هذا العام في مدينة »مايكروسوفت«المجاالت المختلفة، والتي تُنظمها شركة 

 أقسام  ٣، كما ستشتمل على ٢٠٠٧ الكورية الجنوبية في أغسطس  »سيول«

ان .)الفنون الرقمية (، و )تحدي المهارات ( و )الحلول التقنية ( :رئيسية وهى 

هذه المسابقة كشفت في األعوام األخيرة عـــن مدى التطور الذي يحقّقه      

قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في مصر حيث تقدم للمسابقة العام           

 طالباً مصرياً، واعتُبر ذلك أكبر مشاركة من دول الشرق            ٣٩٤الماضي  

األوسط في التصفيات النهائية، مما يؤكد التواجد القوي والفعال للعقول             

 .العربية والمصرية الشابة في المحافل الدولية

 في أعمال حفر بـالقرب مـن المـسجد       ٢٠٠٧ فبراير ٦بدأت إسرائيل في   

إثارة الغضب اإلسالمي في جميع أنحاء العـالم وكانـت      األقصى مما أدى إلى 

والمؤسـسات    العديد مـن الجهـات    

اإلسالمية قد حذرت من تـأثير تلـك      

األعمال الحفرية على المسجد األقصى    

بصورة مباشرة، مما جعل إسـرائيل      

 تقوم بإطالق بث حي عبر اإلنترنـت       

ألعمال الحفر هذه، محاولـة منهـا       

الغضب اإلسالمي تجاه تلك الحفريات التي تزعم إسرائيل أنها ال تُهـدد    لتهدئة

المسجد األقصى، وذلك من خالل تركيب كاميرات لنقل صـورة حيـة عبـر       

وذلك في أثناء ساعات العمل وهي مـن السادسـة          اإلنترنت ألعمال الحفر 

في األيـام مـن األحـد إلـى           والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً 

وأكدت السلطات أن الكاميرات ستواصل العمل حتى أثنـاء توقـف     .  الخميس

 ويمكن مشاهدة هذا البث عبر الموقع اإللكتروني لهيئة اآلثار .  عمليات الحفر 

/www.antiquities.org.il)اإلسرائيلية من خالل هـذا الموقـع         

تدرس بعض دول أوروبا إجراء تعديالت قانونية تُجرم استخدام            

المعلومات المزيفة لتسجيل حسابات البريد وإنشاء المواقع            

على "  اإلرهابية"اإللكترونية، وذلك كخطوة تهدف لمكافحة األنشطة        

هذا المشروع الذي بدأت خطواته من برلين وأمستردام،         .  اإلنترنت

حيث بدأ العمل على صياغة التعديالت القانونية الجديدة، التي تعتبر          

أي استخدام لمعلومات غير صحيحة بشكل مقصود للتسجيل على           

شبكة االنترنت تصرفاً غير قانوني، كما دعت ألمانيا وهولندا،             

شركات الهاتف العاملة على أراضيها، إلى اإلحتفاظ بسجالت            

المستخدمين لديها بغية تسهيل وصول األجهزة األمنية إلى تلك            

وقد قرر اإلتحاد األوروبي منح الدول األعضاء حتى عام       .  المعلومات

 كحد أقصى إلنشاء قاعدة معلومات يتم فيها إدراج األسماء            ٢٠٠٩

والعناوين الحقيقية لمستخدمي اإلنترنت، باإلضافة إلى حسابات البريد 

اإللكتروني عبر المواقع المخصصة لهذا، وإن أشار بعض خبراء           

اإلنترنت إلى أن هذه المعلومات، حتى لو تم تأمينها، لن تُقدم دليالً             

 .قاطعاً على هوية مرسل الرسائل اإللكترونية

óÑî¾a@pbàíÝÉ¾a@ãa‡ƒna@âî‹¤ì@biìŠìc@

تم إنشاء أول شبكة ترنك السلكي رقمي في مصر، وذلك بالتعاون بيـن    

الشركة المصرية لإلتصاالت وشركة الـشرق األوسـط لإلتـصاالت           

األولى فـي مـصر،    " التترا"حيث قامت بتركيب شبكة " ميرك"الالسلكية  

. العالمية في مصر" موتوروال"وكيل شركة " سيستل"بالتعاون مع شركة  

هذه الشبكة التي تطرح خدماتها لإلستخدام التُجاري بجانب إستخدامها    

في الخدمات األمنية، حيث يتم اإلتصال بمجرد الضغط على زر اإلتصال      

بالجهاز الخاص بها، باإلضافة إلى أنها توفر اإلتصال لخدمات الطوارئ   

دون اإلعتماد على شبكة التليفونات، حيث يمكنها إرسـال وإسـتقبال      

 .البيانات والرسائل القصيرة وإرسال وإستقبال الملفات
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 ألف جندي إضافي إلي العـراق والجـدل        ٢١واكب قرار الرئيس بوش بإرسال  

 فبراير بتقديم مشروع الموازنة األمريكية للعام المالي ٥المثار حوله وقيامه يوم 

 مليـار دوالر    ٦٢٤,٦ تريليون دوالر خصص منها  ٢,٩ والذي قدر بـ ٢٠٠٨

، وسعيه لطلب إعتماد إضافي  ٢٠٠٧عن عام %  ١١,٣لوزارة الدفاع أي بزيادة  

 مليار كمخصصات إضافية لدعم العمليـات       ٩٣,٤( مليار دوالر منها ٢٣٩بـ  

 مليار كمخصصات طارئة للحرب   ١٤١,٧و  - ٢٠٠٧العسكرية في الخارج عام  

وإن تعهد الرئيس األمريكي بإعادة التوازن للميزانية   )  ٢٠٠٨على اإلرهاب عام  

خالل خمس سنوات من خالل تخفيض مخصصات الرعاية الصحية وغيرها مـن   

 .أوجـه اإلنفاق غير العسكـري 

@ãbÉÜ@óïÙî‹àÿa@óïäaï¾a@Ëì‹“à٢٠٠٨ 

ði‹ÉÜa@l‹Í¾a@ßì†@µi@ñ†b—nÔýa@xbà‡äfia@

@óîìíä@ó«@öb“äfi@ðÝï÷a‹fia@ëb¤ýa

في الوقت الذي أبرز نائب وزيـر التجـارة األمريكـي األسـبق            

مركز المغـرب  "ستيوارت ايزنستات أمام الندوة األولى التي نظمها   

وهو منظمة مستقلة بواشنطن أن قضية الصحراء الكـبرى  "  العربي

المغاربية هي العائق األكبر أمام اإلندماج المغاربي ، فقد أكد علـى    

عدم قدرة سوق دول شمال افريقيـا علـى اسـتقطاب وجـذب            

االستثمارات لتحقيق هذا اإلندماج االقتصادي اإلقليمي بما يحقـق        

 مليون مستهلك وتدر المزيد مـن       ٧٥قيام سوق إقليمية لحوالي  

الفوائد واألرباح الضخمة وبالتالي تبرز قدرة هذه المنطقة علـى        

جذب االستثمارات ، كما دعا المذكور للشراكة متعددة األطـراف        

على أن يتم االستفادة من اتفاقات الشراكة مع االتحـاد األوروبـي     

 .واتفاقـات التبادل الحر بين المغرب والواليات المتحدة 

×a‹ÉÜa@À@óåÜa@Ö bå¾@óïÑåÜa@pbïäbÙàfia@

ذكر مدير تنمية االحتياطيات والحقول بوزارة النفط العراقية في لقاء صحفي له      

أن الدراسات التي أجريت في مختلف أنحاء العراق زادت من تقديرات احتياطيات    

الغاز الطبيعي في محافطتي نينوي واألنبار وهي من المحافظات ذات األغلبية من    

السكان السنيين التي تمتد إلي شمال وشرق بغداد وأيضاً تلك الموجـودة فـي        

غرب العراق  بإجمالي  تقديرات ال تقل عـن تريليون قدم مكعـب، ويتوقــع        

ي / الف ب  ١٠٠إلي  "  عكـاس"المذكور أن تصل اإلمكانات االستخراجية لحقـل  

مـن البترول المكافئ األمـر الذي يضـع هذا الحقـل ضـمن الحقـول ذات            

األولوية في خطة تنمية العـراق بعد إقرار قانون النفط العراقي الـذي تـشير          

مسودته إلي إجازة تفاوض السلطات اإلقليمية مع الشركات األجنبية علـى عقود 

" مجلس اتحاد النفـط والغــاز "البترول والغاز ووفقاً لإلجراءات التي سيحددها  

 . المنتظـر تشكيلـه 

اثر اكتشاف أحدى البؤر الهامة للجراد الصحراوي أصدرت منظمة الزراعـة    

 تحذيـراً من الهجمات الشرســة لهـذا النـوع       FAOواألغذية الدولية   

والجـيل الثاني منه والذي بدأ تجمعاته منذ يناير الماضي وعلى األخص في      

اريتريا والمناطق الحدودية للسودان ، ونبهت المنظمة مراكز المكافحة فـي    

دول شمال افريقيا والسنغال وتلك اآلخرى المعرضة لهذه الهجمات بما فـي     

ذلك الواقعة على ساحل البحر األحمر وخليج عدن لإلستعداد للمكافحة تفادياً    

للتعرض لألضرار الكبيرة التي حاقـت بزراعــة المحاصـيل والفاكهـة           

 وتأثيرات ذلك علـى    ٢٠٠٤واألشجـار وغيرهـا من اإلنتاج النباتي عـام   

 .اإلنتـاج والثروة الحيوانيـة

ذكرت وكالة األنباء الفرنسية أن يوري بن نون رئيـس مجلـس        

إدارة شركة الكهرباء اإلسرائيلية أعلن ان إسرائيل تدرس إمكانيـة   

بناء محطة نووية مدنية إلنتاج الكهرباء ، وأشارت إلي ما ذكرته      

صحيفة هاأرتس من موقعها على االنترنت  أنه علم بـذلك مـن          

جدعون فرانك مدير وكالة الطاقة النووية المخولة بتنفيذ مثل هذا     

المشروع نقال عن المذكور وأنها يتحتم عليهـا الحـصول علـى       

الضوء األخضر من الحكومة ، ويأتي ذلك في إطار سعي الوكالـة      

لبناء مثل هذه المحطة التي خصصت لها قطعة أرض في صـحراء     

 . مليـار دوالر ١,٥النقب وتقدر التكلفة بحوالي 

 والبولي بروبيليـن    تم وضع حجر األساس لمشروع إنتاج البروبلين    

 فداناً وبطاقة تصميمية ٧٠بمنطقة الجميل في بورسعيد وعلى مساحة  

% ٦٥ الف طن في المرحلة األولـى يـصدر     ٣٥ ألف طن منها ٤٠٠

 مليار جنيه بالتعاون بين قطاع البترول والقطاع   ٣,٦منها وبتكاليف   

الخاص المصري وشركات االستثمار العربية ، وقد أسند تنفيذه لشركة 

O DHE  األلمانية ، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة األولى للخطة 

 مليــار   ٦المصرية للبتروكيماويات التي تقدر استثماراتها بحوالي    

دوالر والتي تستهدف تعظيـم القيمـة المـضافة لـثروات مـصر             

 .األحفوريـة من البترول والغـاز 

@‹—à@À@pbîìbáïØìjÜa@ËbÔ@ @ñìa‹z—Üa@†a‹§a@pbávè@æà@‹î‰znÜa@



‹î‹znÜa@ôÝÈ@Ó‹“¾a@

 محمد نبيل الشافعي
<
‹î‹znÜa@ò‹c@

 حسين علي حسين

 أحمــد سميـر

 شـيريهان نشأت

أسماء محمد فريد

ðÑz—Üa@xa‹‚fia@

 حسـين علي حسـين

ة  التجهيزات الفني

 وحدة تكنولوجيا المعلومات 

بالمركـز الدولي للدراســات  

ة لية واإلستراتيجي  المستقب

يتناول اإلصدار بالعرض والتحليل مفهوم الجريمة بشكل عام والتركـيز علـى      

 .انتشار الجريمة المنظمة في العالم في ظل عصر العولمة

óáÅå¾a@óáî‹§a@

دراسة لمجموعة األزمات الدولية حول تطورات األوضاع في الصومال وخاصـة     

بعد انسحاب القوات األثيوبية من األراضي الصومالية والقضاء علـى المحاكـم         

 .اإلسالمية، وتداعيات ذلك على الحياة السياسية هناك

ßbàí—Üa@ZkÉ–ÿa@käb§a@ŠbÅnäa@À@

@‹é“Üa@paŠa‡–g@
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 ٢٠٠٤  لسنة ١٢٥٠٠: رقم اإليداع 
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óÉua‹¾a@¶g@ÒåÉÜa@æà@óïàþfia@óÈbá§a@

‡já ä‡jÈ@ðÝÈ@

دراسة تبحث في شئون الحركات اإلسالمية مع التطبيق علـى جماعـة اإلخـوان          

المسلمين في مصر مع التركيز على التطورات التى ارتبطت بعملية المراجعة التـى     

 .قامت بها الجماعة اإلسالمية لفكرها

   

 مجموعة األزمات الدولية/ تأليف


