
           

           

١ 

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

<
öbåàÿa@Ýª@ï÷Š@

 أحمـد فخـر

Ýª@öbåàÿa@
 إبراهيم كامل

 أسامة الغزالي حرب
 إسماعيل الدفتار
د منى مكرم عبي

 
ñ‰ïÑånÜa@‹î‡¾a@

 عـادل سليمان

www.icfsthinktank.org

א א
א א
א א

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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انعقد في بغداد مؤتمراً دولياً لبحث موضوع       
سبل إحالل األمن في العراق وحضر المؤتمر   
ممثلين عن الواليات المتحدة وروسيا ، الصين 
، فرنسا ، بريطانيا ودول الجوار السعودية ،  
إيران ، األردن ، سوريا ، تركيا ، الكويـت      
ودول المنطقة مصر والبحرين ، ممثل األمم       
المتحدة منظمة المؤتمر اإلسالمي ، جامعـة      

 جهة اقليميـة    ١٦الدول العربية أي ممثلي    
ولـم  .  ودولية بجانب العراق بطبيعة الحال    

يستقبل العراقيون المؤتمر بأي درجة تفاؤل بل 
بتشاؤم لعدة أسباب أولها أن مـرور أربـع      
سنوات على الغزو األمريكي مع التفكك الرهيب 
في األمن يظلل العراق كله والسيما بغداد مكان 

وثانياً ألن المؤتمر يبحث سبل . عقد المؤتمر 
إحالل األمن بينما األطياف العراقية المتصارعة 
وصلت إلى نقطة نحن مستعدين لحوار أمـن    
بشرط قبول اآلخر لشروطنا مسبقا ، األمـر     
الذي يجعل التشاؤم يخيم على محاوالت جمع   

ثالثاُ مؤتمر دولي يمثل هذه الضخامة . الفرقاء 
 ١٦ويناقش سبل إحالل األمن وممثلي الــ    

دولة ومنظمة لم يمثل بقادة متخذي قرار أو       
حتى صناع قرار على مستوى وزراء الخارجية 
بل بسفراء في العراق وموظفين في الخارجية 
وعاملين بالمنظمات الدولية ال يملكون سوى     

ومن هنا كان التشاؤم في محله . قدرة الحوار 
فلم يصدر عن المؤتمر سوى قرار بتـشكيل    
ثالث لجان فنية واالتفاق على عقد مؤتمر ثان 
! في اسطنبول أو مصر يعلم اهللا سيتحقق أم ال 

واللجان الفنية الثالث على مستوى الخـبراء   
للتنسيق األمني والهجرة إلى وخارج العراق   
والطاقة والوقود أى إن حتى المشاركين في     
المؤتمر ليسوا هم الخبراء الذين سـيعملون    
باللجان وعلى هامش المؤتمر ظهرت بوادر       
إيجابية سرعان ما غطاها التشاؤم في إمكانية 
بدء حوار أمريكي إيراني ولكن سرعان مـا    
أحبط بقرار مجلس األمن بتشديد العقوبات على 
إيران ويظل المؤشر األخير امكانية حـوار      
أمريكي سوري لم تظهر له أية بوادر حتـى    
اآلن ، والزال التشاؤم يحيط بمؤتمر بغـداد     

  !!ونتائجه
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جـواد  .  قام المركز خالل شهر مارس بمجموعة من األنشطة البحثية والتي كان من أهمها استـضافة د      
وطرح مجموعة مـن الـرؤى       “  رؤية مستقبلية لحل القضية الفلسطينية”الحمد إللقاء محاضرة بعنوان   

. والتطلعات الخاصة بحل القضية الفلسطينية في ظل األوضاع الراهنة في األراضي الفلسطينية المحتلـة       
وقد حضر هذه المحاضرة الباحثين بالمركز الـدولي والبـاحثين المـشتركين فـي برنـامج الزمالـة                 

 .اإلستراتيجية

تحديث الموقع اإللكتروني للمركز على شبكة اإلنترنت وعرض إصدارات المركز وهي المرصد الشهري             
وسلسلة مفاهيم وقضايا وترجمات، باإلضافة إلى إمكانية التحميل الصوتي لإلصدارات المتاحة على الموقع 
اإللكتروني كما ُأضيف إلى الموقع موجز ألهم األخبار المطروحة على الساحة في المجاالت المختلفة، وأيضاً 

“ ثقافة المقاومة بالسالم”إمكانية تحميل اإلصدارات الخاصة بالندوات التي يقيمها المركز باإلضافة إلى مقال 
 .قدري حفني. بقلم د
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حرب العراق أشعلت ”  
الـطـائـفـيــة بـالشــرق          
األوسـط  وانـقـســام            
بالمنطقة بمـا يـقـوض       

 “.استقرارها

أمن مصر واستقراره خط ” 
أحمر ال أسـمـح بـتـجـاوزه            
ورؤيتي لمصر وطن قومـي     
آمـن ومـجـتـمـع مـتـطــور               

 “.ديموقراطي مستقل

 زلماي خليل زادة حسني مبارك

óïvïmafia@óÜbàÜa@wàbä‹i@

في إطار دورة الزمالة الثانية التي ينظمها المركـز        

 إبريـل،   ١٨ يناير ومستمرة حتي ٢٤والتي بدأت في  

ويشارك بها عدداً من الباحثين من عدة دول تتضمنها  

مصر، والعراق، وفلسطين، أفغانستان، قزاقستان عقد 

المركز مجموعة من المحاضرات العلمية للباحثيـن     

والتي ألقاها عـدد مـن الخـبراء والمتخصـصين           

/ نشأت الهاللي، دكتـور / اللواء: واألكاديميين ومنهم 

كما نظم . جواد الحمد/ إسماعيل الدفتار، الدكتور/ حميد شهاب، الدكتور/ قدري حفني، الدكتور

المركز عدة زيارات خارجية تضمنت زيارة إلى مجموعة من الجامعات المصرية وعلى رأسها 

جامعة القاهرة وجامعة األزهر الشريف، باإلضافة إلى زيارة مجموعة من مراكـز البحـوث     

 . والتفكير ومنها مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام، ومركز بحوث الشرطة

وخالل هذه الزيـارت تـم إطـالع الباحثيـن           

المشاركين في برنامج الزمالـة علـى أهـم          

اإلصدارات البحثية والعمليـة فـي الجامعـات        

ومراكز البحوث والتعرف على نظام العمل فـي     

 .هذه األماكن العلمية وكيفية االستفادة منها
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 :شهدت الفترة االخيرة عدداً من اإليجابيات التي حققها االقتصاد المصري مؤخراً ومن ذلك 
 على إحتالل مصر المركز األول على مستوى دول شمال افريقيا من حيث ٢٠٠٦عن االستثمار المالي لعام " األونكتاد"إعالن تقرير  -١

، والمركز األول أيضاً من حيث أرصدة االستثمار األجنبي المباشر العاملة فيها ٢٠٠٥حجم تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة خالل 
تحسين بنية (  نتيجة اإلجراءات والسياسات التي أتخذتها ٢٠٠٥ مليار دوالر عام ٢٩ إلي ٢٠٠٠ مليار دوالر عام ١٨والتي زادت من 

 يوم إلي ١٤٠اختصار مدة تأسيس الشركات من -تخفيض الوقت المستغرق في إصدار الشهادات الضريبية-تعديل التشريعات-االستثمار
ميكنة نماذج عقود تأسيس الشركات  -توحيد مكان وإجراءات تأسيس الشركات -تفعيل دور لجان فض المنازعات الوزارية - أيام٣

 ..).وأعمال السجل التجاري 
 :تأكيد وزير التجارة األمريكي على اآلتي -٢

أن مصر هي القائدة للمنطقة تجارياً، ورغم جنيها للمزايا المؤيدة لإلصالح واإلندماج في االقتصاد العالمي لم تستفد بشكل كامل من *   
 .التوسع فيه

تخفيـضات    -إجراء ثاني أكبر تخفيضات جمركية (اإلشادة بالسياسات واإلجراءات اآلخيرة لزيادة التنافسية وتوسيع السوق المحلي*  
 ).زيادة العائدات الضريبية ومعدالت التجارة واالستثمار -في ضرائب الدخل

 بزيـادة   ٢٠٠٦ مليار دوالر عـام       ٦,٥زيادة حجم التبادل التجاري إلي (عتبار مصر الشريك الحيوي للواليات المتحدة األمريكية*   
تعدد الفرص المتاحة أمام الشركات األمريكيـة فـي       - مليار دوالر٤,٨وصول االستثمارات األمريكية إلي -٢٠٠٥عن عام % ٢٤

 ). المجال االقتصادي
 مليون دوالر  ٤٥٠ مليار دوالر وحجم التبادل التجاري بنحو ٢,٦إعالن سفير كندا بالقاهرة عن زيادة استثمارات بالده في مصر إلي   -٣

 . مليون دوالر صادرات مصرية ١٤٠كندي منها  
إستشهاد وزير االستثمار المصري خالل غذاء العمل الذي عقد بنيويورك ببعض اإلنجازات التي تحققت خـالل العـامين الماضـيين            -٤

إنخفاض عجز الموازنة في النصف األول     - مليار دوالر ٣٦ زيادة االحتياطي من النقد االجنبي الي  -%٦,٩ إرتفاع معدل النمو الي( 
 ..).  %١٩ إنخفاض معدل البطالة إلي -%٦,٩من العام المالي الحالي إلي 
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ــــالت   ”    ــ ــدي ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الـدسـتــوريـة جــاءت         
مخيبة لآلمـال ونشـعـر     
بالقلـق إزاء الـتـعـجـل         

 “.في إقرارها

الفـهـم الـخـاظـئ هـو أصـل               ” 
الخالف بين السنـة والشـيـعـة          
وهو خـالف سـيـاسـي ولـيـس             
فـقـهـي ويسـتـهـدف تشـتـيــت                

 “ .األمة

 א/מ....א
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-جواد الحمد مدير مركز دراسات الـشرق األوسـط     . نظم المركز محاضرة أعقبها مناقشة مع د 

وذلك فى إطار برنامج زمالة الدراسـات   "  افاق التسوية السياسية للقضية الفلسطينية"األردن حول  

 .Scholarshipاإلستراتيجية 

وقد ركزت المحاضرة على مجموعة من النقاط الرئيسية والتي تناولت األزمات التي تعترض عملية  

 –١٩٩١السالم وحل القضية الفلسطينية وأسباب فشل مسيرة التسوية السياسية في الفترة من عام 

كما تناولت المحاضرة الشروط الموضوعية والذاتية لتحقيق نتائج واقعية لعملية السالم، والتسوية السياسية في ظل حكومة حركة حماس وما . ٢٠٠٦

ها على تم خاللها من مبادرات للتسوية مثل تلك التي طرحتها حركة حماس، والمسئوليات التي ألقيت على عاتق الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد تشكيل

 .خلفية التوصل إلتفاق مكة للوفاق الوطني بين الفصائل الفلسطينية، وانتهت المحاضرة بطرح رؤية مستقبلية إلمكانية حل القضية الفلسطينية

 كونداليزا رايس
 علـي جمعـة
 أحمد أبوالغيط مفتي الجمهورية

من غير المتصـور أن  ” 
يتدخل أي طـرف فـي            
ــة          الشــئــون الــداخــلــي
السياسية لمصر وهـذا       

 “.التدخل غير مشروع
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تضاربت آراء علماء األزهر بمصر، بين مؤيد ومعـارض تجـاه         

تفسير جديد للقرآن الكريم ظهر باللغـة اإلنجليزيـة، ويرفـض          

. المبررات المتداولة في بعض التفاسير العربية تجاه معاملة المرأة  

ويقول التفسير الجديد الذي وضعته أميركية من أصل إيرانـي، إن       

، »الضرب«العربية، التي تترجم عادة بمعني » إضرب«ترجمة كلمة 

ووضعت الكتـاب الـدكتورة      .  »امِض بعيداً «يمكن أيضاً أن تعني    

 .، المحاضرة السابقة في اإلسالم بجامعة شيكاغو“الاله بختيار”

ومن عارض هذا التفسير أوضح إن مثل هذه المحاوالت ما هي إال       

أما مـن  . وسيلة لتبرير الشبهات التي تتهم اإلسالم بأنه ظلم المرأة 

كان مؤيداً له فقال أنه البد من مراعاة مقتضيات العصر الحـالي،       

، أن اآلية التي تأمر الرجال بـوعظ النـساء     »ضرب النساء«وأن  

الـضرب  «وهجرهن في المضاجع وضربهن، ليس المقصود منـه     

 .وال حتى بعود السواك» باليد

في دراسة عن األديان في فرنسا أجرتها مؤسسة إيفوب الشهيرة ونشرتها              

مجلة الفي تبين أن الكاثوليكية مازالت تحتل المرتبة األولي، حيث يدين بها              

من الفرنسيين، ويليها اإلسالم الذي يحتل المرتبة الثانية ولكن ال يدين به %  ٦٤

 . ماليين مسلم٥من الفرنسيين ويبلغ عددهم نحو % ٣سوي 

واكتشفت الدراسة أن مسلمي فرنسا يتركزون في ضواحي المدن الكبري مثل             

 .باريس وليون ومرسيليا

من الفرنسيين ال ينتمون ألي ديانة وأعلنوا       %  ٦,٢٧وأشارت الدراسة إلي أن     

منهم يتركزون في أقاليم ومدن      %  ٤٧كما كشفت أن    .  صراحة أنهم ملحدين  

 .وسط فرنسا حول نهر اللوار

% ٦,٠من السكان، حيث تبلغ نسبتهم        %  ١أما اليهودية، فتمثل أقل من        

بالتخديد إال أنهم يتركزون بكثافة في العاصمة الفرنسية وفي مدن نهر السين              

الواقعة غرب باريس ولكنها مدن ومناطق شديدة الثراء وكذلك في مدن جنوب          

 .غرب فرنسا حول نهر الرون

çbà†fia@kä@ËbÑmŠaì@óÜbjÜa@æà@Š‰±@ðÜì‡Üa@ÚåjÜa@‹î‹Õm@

 علي حدوث طفرة في أعداد الشباب في بنية سكان العالم حيث بلغ عدد من تتراوح أعمارهم حالياً ما بين            ٢٠٠٧أكد تقرير البنك الدولي للتنمية لعام  

 مليار يعيشون في الدول النامية وهو األمر الذي يتطلب االهتمام             ٣,١ مليار شاب منهم     ٥,١ عاماً في مختلف أنحاء العالم نحو         ٢٤  – عاماً   ١٢

 .بأوضاع الشباب باعتبارهم العنصر األساسي لرأس المال البشري

ير إلي  كما تناول التقرير مصر كأحد أهم البلدان في دراسة التنمية مشيراً إلي تأثير الزيادة السكانية علي توفير فرص العمل للشباب وأشار التقر                        

من طالب  %  ٧ارتفاع نسبة البطالة في مصر إلي جانب زيادة تعاطي المخدرات من قبل الطلبة في الجامعات حيث أوضحت اإلحصاءات أن حوالي                        

 . الجامعات في مصر يتعاطون مواد مخدرة

óîïÝ−fibi@çe‹ÕÝÜ@‡î‡u@Ñm@ßíy@ß‡u@

في تاريخ مصر  سيدة وذلك ألول مرة ٣١  تعيين٢٠٠٧-٣-١٤أعلن رئيس مجلس القضاء األعلى المصري مقبل شاكر أنه تقرر األربعاء 
  .تعتلي المرأة المصرية منصب قاضيات ورؤساء محاكم

وقضايا الدولة ) بالتحقيق في المخالفات التي تقع في الجهاز االداري للدولة تختص( من هيئتي النيابة اإلدارية ٣١وقد تم اختيار القاضيات الـ  
 ٢١٣٤وأوضح شاكر أنه تم اختيار القاضيات الجدد من بين   ).المحامين الذين يتولون الدفاع أمام القضاء عن إدارات الدولة والحكومة تضم(

  .الشفهية والتحريرية التي أجريت مرشحة تقدمن لالختبارات

دخول سلك القضاء مقارنة بقريناتها في العديد من   ولكنها تأخرت في١٩٥٦وكانت المرأة المصرية حصلت على حقوقها السياسية في العام 
وكانت خطوة أولى   .والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان حيث تعمل المرأة في القضاء منذ سنوات عديدة الدول العربية مثل السودان وتونس

المحامية تهاني الجبالي عضوة في المحكمة الدستورية العليا المصرية في عام  على طريق انضمام المرأة لسلك القضاء تحققت عندما تم تعيين
جدوالً زمنياً الدماج المرأة في النيابة العامة  وتطالب الناشطات المصريات المدافعات عن حقوق المرأة بأن تصدر الدولة قراراً يتضمن .٢٠٠٣

  .وفي كل الهيئات القضائية



אמ א
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óÕå¾a@À@Þàb“ÜaŠbà‡Üa@ózÝcì@ðiìŠìÿa@†b¥ýa@

ò‡î‡§a@óïåïÝÑÜa@ò‡yíÜa@óàíÙy@

ðiŠììÿa@†b¥ýaì@‹—à@µi@Šaí§a@óbï@†bánÈa@

منح المجلس التشريعي الفلسطيني باألغلبية الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 

 ٨٧وقد جرى التصويت برفع األيدي بمشاركة    . التي قدمها اسماعيل هنية 

نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني حضروا الجلسة في غزة ورام اهللا       

 نواب عليها من بينهم النائبـان    ٣عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، واعترض  

 .الحاضران من الجبهة الشعبية التي قاطعت المشاركة في الحكومة

وبعد منح الثقة للحكومة الجديدة شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس،    

على نبذ العنف بكل أشكاله، وسعيه للتوصل لحل للصراع يستند للشرعية    

الدولية عبر المفاوضات، والتزام جيش االحتالل اإلسرائيلي بوقف العنـف     

واإلعتداءات واإلغتياالت وغيرها من الممارسات ضد الشعب الفلـسطيني،    

 من جانب. مؤكداً أن القدس سوف تكون عنوان كل حل عادل

ها أعلنت إسرائيل رفضها التعامل مع الحكومة الجديدة طالمـا أن بهـا          

وزراء ينتمون إلى حركة حماس باإلضافة إلـى أن برنامجهـا ال يلبـي          

ça‹îgì@bîŠí@µi@âèbÑm@ò‹Ø‰à@

  ،  وقعت سوريا وإيران مذكرة تفاهم بينهما في مجال التعاون العـسكري      

تتضمن تطوير وتوطيد التعاون في المجال الدفاعي والعسكري والـسعي      

إليجاد منظومة دفاع إقليمي واستمرار التشاور بهدف خدمة المـصالح        

 والتأكيد على تعميق العالقات والعمل علي تطويرها وتعزيزهـا    المشتركة

وتتضمن المذكرة تطوير وتوطيد التعاون في المجال    . بما يخدم الجيشين 

الدفاعي والعسكري والسعي إليجاد منظومة دفـاع إقليمـي واسـتمرار       

 . التشاور بهدف خدمة المصالح المشتركة

ويأتي توقيع هذه المذكرة للتأكيد على التحالف اإلستراتيجي والسياسـي      

بين سوريا وإيران، في ظل األوضاع الراهنة في المنطقة وما تتعرض له     

إيران من عقوبات دولية بسبب استمرارها في برنامجها النووي من خالل  

اإلستمرار في عمليات تخصيب اليورانيوم رغم المعارضة الدولية لذلـك      

 .بقيادة الواليات المتحدة األمريكية

 خـالل     تم اعتماد خطة عمل سياسة الجوار بين االتحاد األوروبي ومـصر   

 الـذي عقـد فـي        اجتماع مجلس المشاركة المصري ـ األوروبي الثالث 

وخالل هذا االجتماع تم مراجعة التعاون بين مـصر واالتحـاد         .  بروكسل

  ،   والعام الحالي    ٢٠٠٦   األوروبي الذي شهد تحركا إيجابيا مكثفا خالل عام 

 شهرا   ١٨  حيث انتهت مرحلة التفاوض على خطة عمل سياسة الجوار بعد 

 كما تم إطالق مفاوضات موائمة التفاق المشاركة بحيث يتم  ، من المناقشات

توسيع حصص صادرات مصر إلى االتحاد األوروبي في الـسلع الزراعيـة      

 باإلضافة إلى     .  بعد انضمام بلغاريا ورومانيا إلى االتحاد مطلع العام الحالي 

بحث سبل دعم التعاون الثنائي بين مصر واالتحـاد األوروبـي وتفعيـل           

العالقات في إطار الحوار المتوسطي الذي يجريه االتحاد مع دول جنـوب         

  . البحر المتوسط

pbïÝÔÿa@×íÕ¨@bØbénäa@‹rØÿa@ßbàí—Üa@

جاء الصومال على رأس الدول األكثر انتهاكاً لحقوق األقليـات واألكثـر      

كما جاء كل من الـسودان وأفغانـستان      .  خطرا عليها متجاوزاً العراق 

" منظمة حقوق األقليات"وبورما بعد الصومال والعراق حسب مسح أجرته 

 . التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها

وجاء السودان في المرتبة الثالثة بعد الصومال والعراق بسبب العنـف        

فقد قد تم تشريد أكثر من مليوني شخص منـذ  . المنتشر في إقليم دارفور 

كما قتل أكثـر    .   حسب تقديرات األمم المتحدة٢٠٠٣اندالع الصراع عام  

 ألف شخص منذ اندالع العنف بين المليشيات الموالية للحكومة ٢٠٠من  

 .والجماعات المتمردة في اإلقليم" الجنجويد"السودانية والمعروفة باسم 

في اطار الجهود األوروبية لنزع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق األوسط عقد مجلس الشيوخ البلجيكي مؤتمرا حول موضوع أسلحة الـدمار      

الشامل، وتم التأكيد خالله على ضرورة إحالل السالم الشامل والعادل في منطقة الشرق األوسط من أجل ضمان   

أمن المنطقة، ألن السالم واألمن يتوازيان على أساس أن السالم يجب أن يكون عادال لكافة أطراف الصراع فـي    

 .الشرق األوسط والتي ال تزال تعاني من غياب الثقة المتبادلة

وحذر المؤتمر من غياب مفاوضات سالم في المنطقة، ألن هذا يعطي لبعض األطراف ذريعة اللجوء إلى امتالك     

أسلحة دمار شامل، السيما في ظل غموض مسألة امتالك إسرائيل للسالح النووي األمر الذي يلقي بظالل قاتمة  

ودعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى العمل من أجل معالجة اإلحساس المتزايـد فـي     .  على أمن وسالم المنطقة 

الشرق األوسط والعالم اإلسالمي بتطبيق المعايير المزدوجة عليهم بصفة عامة، كما هو الحال عند الحديث عن   

 .إخالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل



@óà‡‚^•bØ@çíÐa†íÐ@\Âìÿa@×‹“Üa@À@
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óïmbàíÝÉà@Šbj‚c@

@óïnääfia@pa‹ibƒ¾a@

 مشروعات لترقيم المقتنيات التراثية، األول هو مـشروع التوثيـق    ٤فتحي صالح مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي عن تنفيذ . كشف د  •

 اإللكتروني ألرشيف الخرائط التاريخية بدار الكتب المصرية، الثاني للتوثيق اإللكتروني لمجموعة فريدة من المخطوطات العربية المدونـة علـى         

برديات، الثالث يشمل توثيق إسهامات الحضارة العربية واإلسالمية في العلوم الطبية من خالل المخطوطات العربية واإلسالمية، الرابـع يـشمل          

 .التوثيق اإللكتروني لخمسين ألف كتاب تراثي من مقتنيات الدار
 بثه التجريبي على شبكة اإلنترنت مبشراً بدخول حقبة جديـدة فـي    com.elearn-arabic.wwwُأطلق موقع التعليم اإللكتروني باللغة العربية   •

 .تقنيات التعليم اإللكتروني باللغة العربية
 مليون شـخص  ٤٨ مقارنة بنحو ٢٠٠٦ مليار شخص، وذلك خالل عام ١,١ بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت بصورة منتظمة على مستوى العالم نحو  •

 .٢٠١٠ مليون مستخدم آخر إلى مجتمع اإلنترنت بحلول ٥٠٠ ومن المتوقع إنضمام ١٩٩٦في عام 

وهى الخدمة التي مثلت ثورة جديدة إلستخدامات المحمـول فـي الـشرق          

على تنفيذها بما يناسب طبيعـة المجتمـع        "  فودافون"األوسط، حيث أقدمت  

المصري ولوائحه المصرفية على الرغم من فشل التجارب الشبيهة في العديد   

مـصر  "  فودافون"من البلدان،  وقد أتى ذلك إستكماالً للخطوات التي قامت بها  

إن هـذه الخدمـة     .  في إطار دعم مشروعات الحكومة اإللكترونية في مصر  

إلى أداه لـدفع وتـسديد    " فودافون"تستهدف تحويل المحمول بالنسبة لعمالء  

المعامالت المالية بسهولة دون الحاجة إلى فتح حساب مـصرفي، وذلـك          

 EBC، وشركة بنوك مصر للتقدم اإللكترونـي       HSBCبالتعاون مع بنك  

 .١٢٣مشغلة شبكة 

 

فُتح من جديد ملف محطات المحمول وتأثيراتهـا الـضارة بـسبب          

اإلشعاعات الكهرومغناطيسية التي تقوم ببثها، وعلى الرغم من إنقسام 

الخبراء بين مؤيد ومعارض لهذا، فقد جاء في الندوة التي عقدت فـي   

تقييم تـأثير اإلنبعاثـات    "جامعة القاهرة تحت عنوان  -كلية الهندسة 

أن السويد التي تُعتبر من أكـثر الـدول    "  الناجمة عن شبكة المحمول 

تقدماً في صناعة أجهزة المحمول وتصديراً لـه، أعلنـت مؤخـراً           

إمتناعها عن إستخدام المحمول حتى تنتهي األبحاث الجارية بـشأنه،    

وقد وضعت الندوة العديد من التوصيات لتجنب األخطـار المحتملـة       

وذلك بمراعاة المواصفات القياسية العالمية فـي إنـشاء محطـات        

وشبكات المحمـول ومراقبتـه وقيـاس نـسبة كثافـة الطاقـة               

الكهرومغناطيسية الصادرة منها، بحيث تكون في حدود نسبة األمان      

وهو . المقررة دولياً، مما يجنبنا من وجود أى ضرر منها على الصحة

الرئيس التنفيذي للجهاز القومي بالمطالبة بالتوسع في  ما شجع ذلك   

إنشاء تلك المحطات لتحسين الخدمة بعد أن زادت إعتراضات بعـض     

المواطنين على تركيب أبراج جديدة للمحمول يؤثر بدوره على كفاءة    

خدمة شركتى المحمول القائمتين بسبب الصعوبات التي تواجهها فـي   

 . توسعة خدماتها بالمناطق المختلفة

___@ßíáa@Ša‹šc@ßíy@ß‡§a@bä†íÕî@æîc@¶g@

 وهو التطبيق الذي يتيح إجراء مكالمات الموبايـل مـن     " الفيمتوسيل

خالل التليفون الثابت وهو ما يوفر األعباء على المـشتركين وعلـى      

 . مقدمي الخدمات

 وهو الجهاز الذي يمكن من خالله إستقبال رسـائل       "السيتب يوكس" 

ومكالمات الموبايل على جهاز التليفزيون خالل مـشاهدة البرامـج        

التليفزيونية، حيث تظهر رسالة على جهاز التليفزيون بوجود إتصال    

 .    ويمكن إستقبال المكالمة من خالل التليفزيون أو رفضها

انه المصطلح الجديد بالنسبة لمسامع الكثيرين على الرغم من تواجده منـذ       

فترة طويلة، وهو ما يعني إستقطاب المعلومات الخاصة ببلد ما أو مكان معين 

أو تجنيد عامليـن    ) الشات(عن طريق اإلنترنت إما من خالل غُرف الدردشة  

لحساب الطرف الذي يريد الحصول على هذه المعلومات، فعلى سبيل المثـال     

إستطاع األمريكان قراءة الشخصية العراقية من خالل اإلنترنت، وجهاز األمن     

الذي يكشف عن نفسه ألول مرة من خالل موقـع علـى     " الشاباك" اإلسرائيلي

 .  اإلنترنت يطلب من خالله عمالء له

ðša‹nÐfia@ÊÔaíÜa@

وهو عملية محاكاة لمشاهد من واقع حقيقي أو وهمي يتيح لمن يـستخدمه       

تنفيذ المهمات وأداء األعمال ضمن مشاهد المحاكاة ومؤثراتها فـي الزمـن      

 virtual Realityفي هذا اإلطار دخلت تقنيات الواقع اإلفتراضي  .   الحقيقي

إلى مجال طبي جديد، حيث صارت تُستخدم في التأهيل الجـسدي والنفـسي        

للمرضى، بمعنى أنها باتت جزءاً من أنظمة العالج الطبيعي، كما ُأعلن عـن        

، (The Virtual Family Dinner)تقنية العشاء العائلي اإلفتراضي      

“ رويـترز ”، الذي تُقيم فيه وكالة (Second life)ومشروع الحياة الثانية  

مكتبها اإلخباري لتنضم بذلك إلى أسماء كبيرة سارعت إلى دخول ما يعتبـر       

 .أحدث العوالم اإلفتراضية على اإلنترنت وأكثرها شعبية

وهى الخدمة التي مثلت ثورة جديدة إلستخدامات المحمـول فـي الـشرق           

على تنفيذها بما يناسـب طبيعـة المجتمـع      " فودافون"األوسط، حيث أقدمت  

المصري ولوائحه المصرفية على الرغم من فشل التجارب الشبيهة في العديد    

مـصر  "  فودافون"من البلدان،  وقد أتى ذلك إستكماالً للخطوات التي قامت بها   

إن هـذه الخدمـة     .  في إطار دعم مشروعات الحكومة اإللكترونية في مصر   

إلى أداة لدفع وتـسديد     "  فودافون"  تستهدف تحويل المحمول بالنسبة لعمالء  

المعامالت المالية بسهولة دون الحاجة إلى فتح حـساب مـصرفي، وذلـك       

 EBC، وشركة بنوك مصر للتقدم اإللكترونـي        HSBCبالتعاون مع بنك  

 .١٢٣مشغلة شبكة 

فُتح من جديد ملف محطات المحمول وتأثيراتهـا الـضارة بـسبب           

اإلشعاعات الكهرومغناطيسية التي تقوم ببثها، وعلى الرغم من إنقسام 

الخبراء بين مؤيد ومعارض لهذا، فقد جاء في الندوة التي عقدت فـي    

تقييم تـأثير اإلنبعاثـات     "جامعة القاهرة تحت عنوان  -كلية الهندسة 

أن السويد التي تُعتبر من أكـثر الـدول     "  الناجمة عن شبكة المحمول 

تقدماً في صناعة أجهزة المحمول وتصديراً له، أعلنت مؤخراً إمتناعها 

عن إستخدام المحمول حتى تنتهي األبحاث الجارية بشأنه، وقد وضعت   

الندوة العديد من التوصيات لتجنب األخطار المحتملة وذلك بمراعـاة     

المواصفات القياسية العالمية في إنشاء محطات وشبكات المحمـول        

ومراقبته وقياس نسبة كثافة الطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة منها،   

بحيث تكون في حدود نسبة األمان المقررة دولياً، مما يجنبنـا مـن       

الـرئيس التنفيـذي    وهو ما شجع . وجود أى ضرر منها على الصحة 

للجهاز القومي لتنظيم اإلتصاالت بالمطالبة بالتوسع في إنشاء تلـك        

المحطات لتحسين الخدمة بعد أن زادت إعتراضات بعض المواطنيـن      

على تركيب أبراج جديدة للمحمول يؤثر بدوره على كفـاءة خدمـة         

شركتى المحمول القائمتين بسبب الصعوبات التي تواجهها في توسعة     

 . خدماتها بالمناطق المختلفة
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اعتبر وزير الري والموارد المائية في مصر التقرير الذي أصدره الصندوق العالمـي        

 فـي   ٢- فـي آسـيا   ٥( عن أن مياه عدة أنهار٢٠٠٧ مارس ٢٠لحماية الطبيعة في  

بما فيها نهر النيل في أفريقيـا تواجـه      )   في أوروبا١ - في استراليا ١ –األمريكتين  

خطر الجفاف والنقص الشديد في مياهها العذبة بأنه يميل إلى التشاؤم حيـث يـرى         

فقط من مياهه كما %  ٥سيادته إن إجمالي المياه التي تستغلها دول حوض النهر تمثل  

أكد على صعوبة تعرضه للجفاف وهو السبب األول الذي استند إليه التقرير المشار إليه  

باإلضافة إلي األسباب االخرى كالتغيرات المناخية وقطع األشجار والغابات والـسدود،     

وكان المؤتمر الدولي للمياه الذي عقد بشرم الشيخ قد أكد على أهمية األمن المائـي        

القومي العربي الذي يستوجب أن يكون على رأس األولويات في المرحلة القادمة، وهو   

 .ما يستلزم تكثيف الجهود البحثية لمعالجة إرتفاع األمالح وتلـوث اآلبار

 بيـن ليبيـا     نفت الواليات المتحدة األمريكية رسمياً ما تناولته المصادر الليبية عن اتفاقية للتعاون في مجاالت االستخدامات السلمية للطاقة النووية  

دراسة الطلبة الليبيين في  -تطوير الكيمياء اإلشعاعية لمركز بحوث الطاقة الليبية -إنشاء محطة نووية للكهرباء وتحلية المياه(والواليات المتحدة تشمل

يأتي ذلك في الوقت  ..).  إنشاء مركز إقليمي للطب النووي والتعاون النووي في مجاالت المياه والزراعة والصناعة  -هذا المجال بالجامعات األمريكية 

قرب االتفاق مع االخيرة على االستخدام السلمي للطاقة النووية مؤكداً على تعميم هذا النوع من التعاون ”الذي أكد فيه السفير األمريكي في الجزائر على 

وبالنسبة إلعتزام المغرب  .  “عدم وجود تحفظات على تطوير الجزائر لالستخدام السلمي لهذه الطاقة”وأيضاً السفير الفرنسي عن “ مع الدول العربية 

 لهـذا   بناء محطة لتوليد الطاقة وتحلية المياه على المحيط األطلسي فقد زار  خالل الشهر الحالي وفد من الخبراء الروس لالتفاق على إعداد دراسة   

فرنسا، أسبانيا، والواليات ( المشروع بإستخدام مفاعل كذلك المستخدم في بعض دول شرق أوروبا، وإن كانت االتصاالت المغربية قد شملت دوالً غربية

 .التي تضطلع بناء محطة للتجارب النووية السلمية شمال الرباط للبحوث الطبية والفيزيائية والتقلبات المناخية ومجاالت الري والزراعـة) المتحدة 

أعلن البنك المركزي المغربي تحرير سوق النقـد األجنبـي        

 الجاري، والتخلي عن إلتزام الجهاز المصرفي    ٣إعتباراً من  

وشركات الصرافة بتحديد أسعار بيع وشراء هـذه العمـالت      

تقليـل  (والشيكات السياحية، ومن بين ما سيترتب على ذلك   

التنـافس بيـن      –سيطرة البنك المركزي على سعر الصرف  

البنوك المغربية على إستقطاب العمالت األجنبيـة والزيـادة     

استقطاب تحويالت العمالة    -المتوقعة في حجم تعامالتها به  

المغربية في الخارج لذويهم وبالتالي تنمية النشاط المصرفي    

استفادة حائزي ومدخري العمالت األجنبيـة     -بالنفد األجنبي 

 ..).والشيكـات السياحية بأسعار أفضل

 مليون يورو إضافية لمواجهة تزايد أعداد النازحين الذين قدرهم مكتب األمـم المتحـدة    ٦٠ نحو ٢٠٠٧ مارس ١٤خصصت المفوضية األوروبية في   

ـ     ٢ بحوالي ٢٠٠٦لتنسيق الشئون اإلنسانية في تقريره عن الربع األخير لعام    دعـم  (   مليون نازح في تشاد وغرب السودان كما ستوجه أيـضاً لـ

 .. ).توفير أمصال ولقاحات وعالج سوء التغذية بين األطفال -توفير المياه الصالحة للشرب -وحماية المدنيين
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تجميد مشروعها  -طبقا لما ذكرته صحيفة ريفرنس التركية  –قررت تركيا 

جيهان متعدد األغراض لنقل /المشترك مع إسرائيل لمد خط أنابيب سمسون  

الغاز الروسي إلسرائيل وربط البحرين األسود واألحمر، وقد يعتبر ذلك رداً    

على اتفاق موسكو األخير مع اليونان على نقل البترول الروسي إلى أوروبا   

" إسكندر بوليس"البلغاري على البحر األسود إلى ميناء “  بورغاز"من ميناء  

جيهـان  /اليوناني على بحر إيجة، وهو ما سيقلل من أهمية خط سمسون     

المشترك مع إسرائيل، ومن بين ما قد ترتبط به أبعاد الموقف التركي تجاه     

روسيا واليونان منافسة األخيرة له على عبور البترول الروسي ألوروبـا      

 .عبر األراضي اليونانية بدالً من األراضي التركية

مع قيام الواليات المتحدة بالتمهيد لرفع العقوبات المالية عن كوريا الشمالية 
فقد تضمن قرار مجلس األمن بتشديد العقوبات على إيران والتأثير علـى    

 ١٦ شخصية و٢٨تجميد أرصدة (استخدامها النظام المالي الدولي من خالل
منـع دخـول الحكومـات      -شركة ومنظمة ذات صلة بالبرنامج النووي 

أو تقديم أي مساعدات أو والمؤسسات المالية في إلتزامات جديدة مع إيران 

عدم  السماح بدخول من تم - قروض بما في ذلك الميسرة للحكومة اإليرانية
تجميد أرصدتهم أو المرور بموانيها وعبور أراضيها، وإبالغ لجنة المجلس 

فرض حظر علـى صـادرات       -المنوطة بهذه العقوبات إذا ما مروا بها   
 ..).وواردات إيران من األسلحة والمعدات العسكرية 
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 محمد نبيل الشافعي
<
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 حسين علي حسين

 أحمــد سميـر

 شـيريهان نشأت

أسماء محمد فريد
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 حسـين علي حسـين

ة  التجهيزات الفني

 وحدة تكنولوجيا المعلومات 

بالمركـز الدولي للدراســات  

ة لية واإلستراتيجي  المستقب

يتناول هذا العدد مفهوم اإلرهاب اإللكتروني، والمفاهيم المرتبطة به، ومن هذه      

، كما يتناول بصورة موجزة من الذي يزاول     "حرب المعلومات"المفاهيم مفهوم  

النشاط، وماهى آليات اإلرهاب اإللكترونى، ولماذا تميل الجماعات اإلرهابية إلى  

 استخدام هذا األسلوب فى أنشطتها سواء فى اإلعداد أو التنفيذ لمزاولة النشاط ؟

ðäìÙÜfia@lbèŠfia@

عملية الجدل الداخلي والتنافس الواضح بين النخبة خالل فترة  تركز الدراسة على   

رئاسة نجاد التي مازالت في بدايتها تدل على القدرة المتواصلة للسياسة في إيران 

على التراجع وكبح جماح سياسات تبدو خطرة على بقاء النظام وعلـى إحـداث      

  .تغيير داخل إيران
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 القاهرة الجديدة —التجمع الخامس  — شارع الشويفات ١٤٣
  التجمع الخامس٧٨. : ب.ص

 ٦١٧٥٥٥٣: فاآس   — ٦١٧٥٥٥٠: تليفون 
E-Mail : info@icfsthinktank.org 

Web Site : www.icfsthinktank.org 

 ٢٠٠٤  لسنة ١٢٥٠٠: رقم اإليداع 
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تتناول الدراسة بالبحث والتحليل المتغيرات التي تؤثر على الوضع السياسي الداخلي   

في العراق في ظل استمرار اإلحتالل األمريكي للعراق مع طرح رؤيـة مـستقبلية          

 .إلمكانية تقديم الحلول الالزمة لوضع حل نهائي لألوضاع الراهنة في العراق
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