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 تقرير الجمعية العمومية لتحاد الدارسين المصريين بشمال أمريكا
٢٠٠٧لعام 

المكتب الثقافي والتعليمي المصري بواشنطن
٢٠٠٨ يناير ٢١ إلى ١٨من 

 يتضمن هذا التقرير وصفا كامل لجميع جلسات الجتماع وتقارير المجلس التنفيذي ومديري
٢٠٠٧المشروعات لعام 

٢٠٠٨أعد التقرير المسئول العلمي للتحاد لعام 

 تم تحرير تقارير المجلس التنفيذي ومديري المشروعات لتعكس مجريات الجلسات وتعليقات
الحاضرين
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 المؤتمرتوصيات

توصيات عامه
 اعداد تقرير مفصل او دراسة خلل العام القادم حول المشاكل الرئيسية التي تواجه البحث العلمي والتعليم•

 العالي. وينبغي ان يشمل هذا على كيفية حل هذه المشاكل في مصر وفقا للظروف القتصاديه الحاليه.
ويجب استخدام خبرة الدارسين المكتسبه من دراستهم في الوليات المتحدة وكندا.

 الحصول على النسخه المبدئيه للقانون الجديد للتعليم العالي، ودراسته في مناقشة مفتوحة مع اعضاء•
التحاد و توصيل رأي التحاد فيه الى الجهات المعنيه

) للعضاء وعائلتهمhthالتواصل مع المكتب الثقافي لتغيير السياسة مع شركة التأمين الصحي (•
 اعداد مذكرة أخرى لمد السنة الخامسة مع تحديث بيانات المذكره من الجامعات في الوليات المتحدة•

 المريكية وكندا عن متوسط  مدة الدراسه في مختلف الميادين ، وايضا محاولة الحصول على هذه
البيانات من قطاع البعثات

اعداد مذكرة لطلب تعديل المعاهدة الضريبيه لطلب المنحة الشخصيه•

توصيات خاصة
 تغيير نظام العضوية في البريد اللكتروني لجعله إلزامي لعضاء المكاتب التنفيذية للوحدات ومدراء•

المشروعات حتى يتسنى لهم إستقبال جميع الرسائل والخبار.
.١٣٠٠٠ إل ١٠٠٠٠زيادة المبلغ المحصل من الجامعات المستفيدة من مشروع حملة الكتاب من •
 تطوير الوسائط المستخدمة في المكتب العلمي من خلل تخصيص جزء ثابت من الميزانية السنوية•

للتحاد لذلك.
 توزيع تعليمات ودليل إستخدام موقع التحاد الجديد اللي على مسئولي التحاد وجميع الوحدات النشطة•

بالضافه إل اعلنها على موقع التحاد.
 التحديث السريع لقاعدة بيانات العضاء وإضافة معلومات أكثر عن العضاء وانشطتهم ورسوم•

الشتراك.
اعادة صياغة الدستور واللئحة الداخلية للتحاد وتعديلهما لتغطية جميع الثغرات.•
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اليوم الول

الجلسة الفتتاحية

كلمة رئيس التحاد
 بدأ رئيس التحاد كلمته بالترحيب بالحضور و شكر سيادة السفير على استضافته لعضاء التحاد. كما أشاد بدور

 المكاتب الثقافية في رعاية التحاد وانشطته. وقام بالتنويه عن أبرز مشروعات التحاد التي تخدم الوطن ومن أهمها
 مشروع حملة الكتاب في كل من الوليات المتحدة المريكية وكندا، وأيضا� مشروع الدراسة في أمريكا الشمالية حيث

.يقوم التحاد بمساعدة الطلبة المصريين في البحث عن فرص دراسة بالخارج

كلمة المستشار الثقافي بكندا
أ.د. نيبال الطنبولي

 بدأت الكلمة بشكر سيادة السفير على استضافته ورعايته للمؤتمر. كما أشارت إلى أهمية دور التحاد في تمثيل مصر في
 الجامعات المريكية حيث أن الطلبه المصريين هم سفراء للوطن داخل الجامعات. وأكدت أنه من الضروري العمل على

 وضع آليات لتفعيل دور التحاد داخل الجامعات من خلل المشاركة في مختلف النشطة و إظهار أوجه الحضارة
.المتعددة لمصر. كما أضافت أن دور الدارسين لبد أن يستمر بعد العودة الى الوطن

كلمة المستشار الثقافي بأمريكا 
أ.د. مها محمود

 بدأت الكلمة بشكر سيادة السفير على استضافته ورعايته للتحاد. ولخصت في كلمتها دور المكتب الثقافي حيث يتم
 العمل فيه على ثلث محاور: خدمة الطلبة والنشاط الثقافي والنشاط العلمي. فيما يتعلق بخدمه الطلبة فقد إستقبل المكتب

  دراستهم وعادوا الى مصر. واشادت بالدور الذي قام به الدكتور محمد٢٧ طالبا خلل السنه السابقة كما أنهى ٣٥١
 حمزة والستاذة أمل السباعي. كما قامت بالترحيب بالعضاء الجدد للمكتب الثقافي. وعن النشاط الثقافي أشارت إلى

 المجهودات القائمة من زيارات إلى مختلف الجامعات في شتى المناطق في الوليات المتحدة. كما أشارت إلى التعاون
 بين مختلف المؤسسات على المستوى العلمي. كما نوهت عن إعلن ترتيب جامعة القاهرة على المستوى العالمي حيث

.٤٤٥جاءت في المركز 
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نبيل فهميكلمة السفير
بدأ سيادته الكلمة بالترحيب الحضور وشكر المكاتب الثقافية على مجهوداتها في خدمة الدارسين. 

 تضمن خطاب سيادته موضوعين أساسيين. تكلم أول عن العلقات المصرية المريكيه ثم تبع ذلك بنصائح للدارسين عن
كيفية تفعيل الدور المصري في الجامعات المريكية.

 العلقة بين مصر والوليات المتحدة المريكية هي علقة دولة إقليمية بدولة عالمية.  تعتبر مصر دولة إقليمية حيث لها
نفوذ وإهتمامات عربية إفريقية وإسلمية في المنطقة. أما الوليات المتحدة المريكية فاهتماماتها عالمية.

  مليار١٥٠في حديث للرئيس المريكي أعلن عن بعد الجراءات لتنشيط القتصاد المريكي حيث كان الهدف توفير 
 ٪ من الناتج القومي. بالنسبة للناتج القومي١دولر في الساحة القتصادية لدعم القتصاد. وتم تحديد ذلك ليشكل 

  مليار دولر. هذا التباين ل يمثل تقصير من الجانب المصري ولكن يوضح إختلف الهتمامات١١٠المصري فقد بلغ 
والهداف بين الدولتين.

 تشمل أولويات مصر عمليه السلم العربي السرائيلي ولكنها ليست أولوية للوليات المتحدة المريكية وانما تعتبر
 موضوع مطروح في الساحة الدولية. ايضا من أهم أولويات مصر التحرر القتصادي. يمثل حجم القتصاد المصري

 ". لذلك يجب أن تراعي مصر عند مخاطبه المجتمع الدولي عن تحرير القتصاد امكاناتWalmartثلث دخل شركه "
 الغير قادرين في المجتمع المصري. و أن نحافظ على قدر من التدرج لمراعاة المواطن المصري الغير قادر على

المنافسة.
 مصر والوليات المتحدة المريكية لن يتفقا على كل شيء ولكن تقوم العلقة على التعاون والتبادل المشترك على عدة

محاور.
تشمل أولويات مصر في علقتها مع الوليات المتحدة المريكية ثلث نقاط:

عملية السلم العربية السرائيلية:  أول
 من الواضح أن الموقف المريكي أميل إلى إسرائيل منه إلى فلسطين. يرجع ذلك إلى وجود مؤيدين نشطين لسرائيل في
 الساحه المريكية. وأؤكد على نشطين وليس أكثر من مؤيدين الموقف العربي. وقد نجح هؤلء المؤيدون في اقناع جانب

 كبير من السياسيين المريكين حيث يتم التأكيد على أن إسرائيل دولة ديمقراطية مثل امريكا وأن الخطر قائم من الدول
 الخرى. بالرغم من ذلك هناك موقف أمريكي رسمي لنهاء الحتلل القائم. يختلف موقفنا مع أمريكا فيما يتعلق

 بالتفاصيل مثل مشكله اللجئين و تحديد الحدود فيما يتعلق بالستيطان. و لكن  في جميع الحوال هناك مشكله أساسية
 من الجانبين الفلسطيني والسرائيلي حيث يغفل الجانبين عن حقيقة أنه يجب أن تكون الحلول ألمقترحة متفق عليها من

الجانبين. 
 أثناء زياره الرئيس المريكي الخيرة للشرق الوسط  ومنها إسرائيل أشار إلى أنه يجب على إسرائيل التوصل لحلول

 لمشكلت القدس والحدود واللجئين. بعض تصريحاته كانت سلبية من وجهه النظر العربية و قام الرئيس مبارك
بمناقشتها مع الرئيس المريكي عقب زيارته.

المشكلة العراقية:  ثانيا
 عندما دخلت القوات المريكية العراق أول مرة أيدت مصر هذا حيث كان نتيجة لقرار مجلس المن وكان هناك إحتلل
 صريح لراضي عربية. أما في المرة الثانية لم يكن الدخول تنفيذا لقرار مجلس المن ولم يكن هناك إحتلل صريح لي

 أراضي عربية فأصبح من المستحيل لمصر أن تؤيد هذا التدخل. تعمل الحكومه المصرية الن مع العراقيين على
 مختلف المستويات من أجل المحافظة على وحده العراق. ما زالت أحوال العراق بعيدة عن الستقرار الكامل ول يوجد
ضمان أنه إذا تم سحب قوات أمريكية سوف يتحسن الوضع ويستمر المن كما ل يوجد ضمان لقيام مصالحة عراقية-

عراقية  تنتهي إلى توافق عراقي.
الحرب ضد الرهاب:  ثالثا

 هناك إرتباط بين الوضع في العراق والحرب ضد الرهاب حيث ترى أمريكا أن الحرب في العراق هي جزء من
الحرب ضد الرهاب. 

 تعرضت مصر للرهاب قبل أن تتعرض له أمريكا في الثمانينات والتسعينات. وكان إرهاب مصر من مصريين. ول
 يعني هذا أن المجتمع العربي هو أساس الرهاب. في الستينات كان هناك إرهاب في جميع دول العالم. كل مجتمع يولد
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 نسبة من الجماعات التي تلجأ إلي العنف عندما تفشل في توظيف اهدافها السياسية. إن حجه الغرب في نسب الرهاب
للعرب حجه واهية. 

 التعامل مع هذه القضية هو تعامل مع مجرمين وليس إتجاه ديني. يجب علينا أن نتجه إتجاه أمني ثم إجتماعي إقتصادي
للحصول على مؤيدين في مناطق مختلفة في العالم لدعم عدم إتصال السلم بالرهاب. 

 في أحداث سابقة طلبت مصر تسليم بعض الرهابيين من بعض الدول الوربية وتم رفض الطلب اعتراضا على وجود
 عقوبة العدام في القانون المصري. تم تعديل الطلب ليتم إحتجاز الرهابيين وقوبل بالرفض أيضا. عقب أحدث الحادي

عشر من سبتمبر إتهمت نفس الجماعة بالتحريض. نرى من هذا أن الحرب ضد الرهاب ل تخلو من السياسة.
 " بالسلم. عندما يذكر هذاfascismوعلى صعيد أخر تم تسجيل تحفظ مصر الرسمي على قرن إستخدام تعبير "

التعبير ل يقوم أحد بالبحث عن أصل الكلمه ولكن يتم ربط السلم بالرهاب مباشرة.
الصلح السياسي

 بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إرتبط الرهاب بعدم وجود ديمقراطية وبدأ ذكر الشرق الوسط القديم وتم الشارة
 إلى بعض الدول من بينهم مصر. أدى ذلك إلى إختلف في وجهات النظر بين مصر والوليات المتحدة. كان الخلف
 راجع إلى عدم وضوح سبب إهتمام أمريكا بهذا الموضوع. قضيه الصلح السياسي مرتبطة بالصلح في المجتمع

 نفسه وتشجيعه وتأهيله وليست مرتبطة باي إرهاب. تنظر الوليات المتحدة لهذا الموضوع كرد على الرهاب، ولن تهتم
 بالسياسة في مجتمعنا إذا لم يوجد إرهاب. وفي حديث للرئيس بوش عن هذه القضية أشار إلى أنه يأمل أن تقود مصر بما

لها من تاريخ سياسي دول المنطقة. 
  عاما تم وضع هذه القوانين بدون٥٠هذه القضية مرتبطة إرتباط وثيق بالتطور في قوانين حقوق النسان. منذ أكثر من 

 أي إزدواجية في المعايير. بناء على هذا لم تتدخل أي دولة في شأن دوله أخرى. ولكن مع النفتاح وعصر العولمة الذي
نعيشه ألن بدأ تأثر الحوار الدولي بهذه العوامل وأصبح من العسير تجاهل أي قرارات دولية.

 تزامنت هذه القضايا المختلفة مما يجعل البعض يظن ان الخلفات بين أمريكا والمجتمع العربي تعوق التعاون الدولي.
 الخلف موجود في طرق المعالجه ولكن الهدف في النهاية واحد. ويجب التأكيد على أن الرصيد السياسي بين مصر
 والوليات المتحده المريكية ايجابي منذ زمن. وكما بدأنا بالتباين القتصادي نؤكد أن حجم التعامل القتصادي بين

 ٨٠٠مصر والوليات المتحدة يزداد كل عام. فقد إزداد حجم الصادرات بين الدولتين في السبع سنوات الماضيه من 
  مليار. كما يشمل التعاون٦٫٥ مليارات الى ٤ مليارات. كما إرتفع  حجم التبادل التجاري من أقل من ١٠مليون إلى 

 المصري المريكي جميع المجالت حيث يتم تبادل البعثات التدريبية مثل القضاه والمعلمين والقوات المسلحة من
الجهتين.

 كما تلجأ أمريكا إلى مصر فيما يتعلق بشئون المنطقة. ومثال على ذلك عندما طلب من مصر مساعدة القوات المريكيه
في انسحابها من الصومال. 

 ول يمكن أن  نتجاهل دور أمريكا في عمليه التحول القتصادي المصري الذي كان نتيجة قرار تحويل القتصاد من
 إقتصاد مركزي إلى إقتصاد حر مع الحتفاظ بالعنصر الجتماعي. لم نكن لننجح لول الدعم الفني والقتصادي

 المريكي. الن لسنا في حاجة كليه للدعم القتصادي ولكن على مدار الخمس وعشرين سنه الماضيه كانت المساهمات
 المريكية مهمه للسياسة المصرية، ليس في تحديد السياسة انما في العمل على تنفيذها. ونؤكد على أن القرار المصري

السياسي والقتصادي ل يتدخل فيه أحد.
 ونظرا لموقع مصر السياسي والحضاري فالشرق الوسط وتأثيرها في القرار في المنطقه أكثر من أي دوله أخرى فإن
 الوليات المتحدة المريكية تهتم بوجود علقات إيجابية مع مصر لحمايه مصالحها في المنطقه سياسيا أو إقتصاديا. كما
 تحتاج مصر هذه العلقات لتحقيق إقتصاد سليم. هذه المنفعه المتبادله تدعم وتوطد العلقات المصرية ألمريكيه بالرغم

من الخلفات القائمه.

وفي نهاية كلمته أكد سيادته على ضروره تفعيل دور الطلبة المصريين كممثلين لمصر في الجامعات المريكية.
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حوار مع السفير
 بدأ الحوار بتعليقات من الطلبه بخصوص التواجد المصري داخل الجامعات حيث أبرز العضاء أوجه النشطة التي

يشارك فيها الطلبة المصريين من جماعات علمية وثقافية وإجتماعية. 
فيما يلي تفاصيل الحوار الذي شمل اسئله تتعلق بالدارسين واسئله متعلقه بالسياسة الخارجية.

  تعقيبا على عدم تفاعل الطلبه مع المجتمع المريكي فان هذا راجع إلى الطريقة التي نشأنا عليها في مصر حيثس:
 تعودنا على عدم إتخاذ القرار حتى في التحادات الطلبية في الجامعات المصرية. نحن ندرك أن وجودنا هنا ليس

 للحصول على الدرجة العلمية فقط ولكن لبناء شخصية قوية. ولكن لنتمكن من ممارسة هذه النشطة يتطلب فترة للتعود
على التقاليد الجديدة

  نعم إن النظام في مصر يعتمد على المركزية إجتماعية أو سياسية ولكن نحن نشجع الحوار والمناقشة. يجب على كلج:
 الدارسين الستفادة من تواجدهم في بيئه مختلفة وأن تمارسوا هذه النشطة والحوارات حتى تستطيعوا تطبيقها بعض

العودة إلى الوطن.

 بخصوص المعونة القتصادية المريكية لمصر، ماذا يجبرنا على الستمرار في قبولها وعلقة ذلك بإسرائيل؟س:
  هذا السؤال مطروح داخل مصر في الوسط السياسي وإتخاذ أي قرار بشأنه يجب أن يكون مصري خالص ليس لهج:

 علقة بإسرائيل أو غيرها. المعونة القتصادية على وشك النتهاء و توقفها نهائيا يعتمد على التوافق المصري المريكي
  حيث طلب نتنياهو من الوليات١٩٩٨ليس نتيجة لي تصرف أو تيارات خارجية. يرجع أصل هذا الموضوع إلى سنة 

 ١٠المتحدة المريكية وقف المعونة إلى إسرائيل وتحويلها من إقتصادية إلى عسكرية على أن يتم التحويل في خلل 
 سنوات. وبما أن معونة مصر مرتبطة بمعونة إسرائيل فقد تم تخفيض المعونة لمصر. تم إتخاذ هذا القرار بدون أي

 مشاكل أو ضغوط. وأؤكد أن إنتهاء المنحة ليس معناه سوء العلقات بين مصر وأمريكا ولكن تقف المساعدات عندما
تقل أهميتها لدى الطرفين وليس كرد فعل لي أحداث.

  سؤالي عن ما يدعى التطرف الديني في مصر، بخصوص المشكلة التي حدثت منذ إسبوع، كانت مجرد خلفس:
 بسيط في الرأي بين إثنين من المواطنين في أحد المحلت، تم تصعيد الموضوع بدون داعي. هل من الممكن أن يؤدي

هذا إلى تدخل خارجي؟
  ل أحب وصفه بالتطرف الديني، هناك توتر عام يصعد أي خلف بسيط بين مسلم و مسيحي و خاصة مع إنتشار هذهج:

 الدعاءت على النترنت. يحضرني هنا ما حدث خلل الصيف الماضي عندما تحدث إلي مساعد وزير الخارجية
 المريكي بشأن قضية مماثله، حيث سأل عن حادث تعذيب أحد القباط بدون سبب و ادعى أنه لديه دليل. كان ردي أنه

 إذا كان يعذب أحد في مصر فأنا مهتم به أكثر من اهتمامك و طلبت منه اعطائي الدليل حتى استطيع تقديمه للسلطات
 المصرية، ولكن لم يقدم لي أي إثبات. بدأت التحقيق في الموضوع و كانت الجهات المنيه المصريه متعاونة جدا معي و

 أكدت  أنها ادعاءات ليس لها أساس من الصحة. في نفس الوقت لم يستطع هو إثبات إدعاءه أو إبراز أي دليل عليه.
 القصة كانت خلفات عائليه بين زوجين، و حتى يتم حل الموضوع دعت السلطات بعض الجانب للحديث مع الزوجة.

 لم يحدث أي تعذيب. إتضح الموضوع بعد ذلك للجهات المريكية، ولكن أبرزوا اهتمامهم العام بقضايا القباط في
مصر. 

 ل يجب أن توجه أي إتهامات بدون تأكيد، حتى ل نغفل عن القضايا الجادة. جميع الجهات عليها ضغوط و تحاول أداء
 واجبها, ولكن ل يوجد تطرف ديني بين المسلمين والقباط في مصر انما هناك ميل لتصعيد المور نتيجة توترات

مختلفة في المجتمع غير مرتبطة بالجانب الديني.

  بالنسبة لقضية دارفور، كانت متواجدة منذ سنوات ولكن لم يتم اثارتها إل مؤخرا، هل لهذا علقة بوجود البترولس:
في السودان؟ و لماذا يثار غطاء حقوق النسان دائما عندما يكون هناك مصلحة لدولة ما؟

  نحن نعيش الن في عصر العولمه، كل المعلومات تنتقل بصورة سريعة، جميع الدول تحاول حل معادلة وضع حدج:
 فاصل بين التدخل في شئون الغير و عدم التدخل، التدخل بحجة حقوق النسان أو عدم التدخل. هناك ازدواجيه فى
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 المعايير حيث تستخدم دوافع حقوق النسان لتحقيق أهداف أخرى. ل شك أن هناك إستخدام للعنف في دارفور بدون
مبرر و هو وضع غير مقبول. نحن نحاول معالجة الوضع لحل المشاكل في السودان للوصول إلى توافق سوداني-

 سوداني. ولكن يستغل البعض هذا الوضع لتحقيق نفوذ في المنطقة للوصول إلى أهداف أخرى. يجب التفاعل مع
 المجتمع الدولي دون السماح للمجتمع الدولي أو بعض توجهاته لستغلل ظرف لتحقيق غرض قد ل يبدو سليما للبعض.

هذا هو تحدي التعامل السياسي. يجب تطوير أدوات التعامل السياسي.

  تعقيبا على هذا، الوضع في السودان يؤثر على المن القومي المصري، هل  تواجد مصر في حل المشكلة كما يجبس:
أن يكون؟

 . عرضنا هذا حتى١٠٠٠ جندي و ضابط في دارفور، لم توظف المم المتحدة منهم إل ٣٠٠٠ مصر عرضت توفير ج:
 ينتهي الوضع، لن تواجد أطراف أخرى قد يعمل على إساءة الموقف و ليس حله. مصر تحاول إقناع الطرفين بأن إنهاء

 الخلف فيه مصلحة السودان سياسيا واقتصاديا. يجب أن تنشط كافة الدول النامية بشكل أفضل لبراز موقفها لنه لو
ترك الموضوع للدول المتقدمة فقط، ستحكم مصالحها الوضع النهائي.

 مقارنة الدخل القومي المصري مع أمريكا، هل معنى هذا أن موقفنا أضعف؟ لماذا ل يوجد تعامل غير مباشر عندس: 
من خلل قنوات تليفزيونية لدعم الموقف العربي ونشر ثقافته؟ ما هو الموقف المصري من موقف أمريكا و إيران؟

  عند الكلم على الختلف بين الدخل المصري والمريكي المقصود توضيح تباين الهداف و ليس التقليل من حجمج:
 مصر بالنسبة لمريكا. فأنا دائما صريح في تعاملي مع الجهات المريكية والعلقة قائمة على إحترام الرأي. في أحد

 اللقاءت و بدون الدخول في تفاصيل كان ردي على الجهات المريكية بالرفض القاطع،  مما أدهش بعض
 الحاضرين.إختلف القتصاد معناه إختلف الولويات، فعلينا هنا مراعاة هذا الختلف. ومثال على ذلك عندما طلبت

 أمريكا من مصر تأييد موقفها ضد أوروبا في موضوع إستخدام الهندسة الوراثية، كان ردنا صريح بعدم التدخل بين
الجهتين. 

 بالنسبة للتأثير الغير مباشر فكما ذكرت سابقا أن تواجدكم داخل الجامعات يعد من أهم صور التأثير. وجود قنوات عامه
يحتاج إلى خطوات تجهيز طويلة حتى نستطيع المنافسة.

 بالنسبة لموضوع إيران، يجب أن نراعي أن إيران تنتمي إلى نفس المنطقة. حصل الصدام واختلف الراء مع إختلف
 سياسات إيران. يعتبر دور إيران في الشرق الوسط حتى الن ظاهر في الجوانب السلبية أكثر من اليجابية، فلم تشترك

 في حل أي مشاكل في المنطقة. مع هذا فهي دولة مهمة، و نطلب منهم الحوار لحل المشاكل خاصة النتشار النووي.
ولن يتم الحل أيضا إل إذا خضعت إسرائيل كذلك لقرارات المجتمع الدولي. يجب حل هذه المشكلة بدبلوماسية.

 ما يراه المجتمع المصري أو العربي أنه ل يوجد رد فعل لما نثيره من قضايا و متطلبات، لم تمنع توجيهات الرئيسس: 
 المريكي حدوث الغارات الخيرة أو تهديدات إسرائيل ليرن.  ما هو مدى تأثير القرار المصري أو العربي في أحوال

المنطقة؟ هل يعتبر حضور وفد من الكونجرس إحتفالت أعياد الميلد بمصر؟
 واخيرا بالنسبة للتفاعل المصري المريكي فما نلحظه أن الوعي السياسي ضعيف في المجتمع المريكي والكندي. ما

نستطيعه هو إبراز التعامل و ليس مناقشات سياسية.
  بالنسبة لتأثير القرار المصري فيعتبر تأثيره ملموس إقليميا و دوليا. ومثال على ذلك لجوء الدول المتقدمة لمصر فيج:

 منظومة التجارة الدولية لمعرفة موقف دول المنطقة، فتعمل مصر كجسر بين الدول المتقدمة والشرق الوسط. إذا دور
 مصر النشط في نشر اراءها والدفاع في الساحة الدولية بالنسبة للمنطقة يفرض نفوذ أكثر مما نتوقع. مقارنة بالدول
 النامية، فموقف مصر قوي جدا إقليميا. دور مصر يختلف حسب مدى القضايا المثارة، حيث يبرز في شمال أفريقيا

والشرق الوسط. 
 حضور وفد أمريكي للحتفالت أمر طبيعي جدا، يجب علينا الثقة أنه ل يوجد أي تدخل. نحن نرحب باي ضيف أجنبي

لحضور العياد المسيحية والسلمية سواء. 
 بالنسبة لدور الطلبة في الساحة السياسية، إن لم تشارك أنت غيرك سوف يشارك. ل نطلب منكم الدخول في حوارات

سياسية، وانما تكلم عن مصر بما يرضيك كمصري.
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 تعليقا على الختلف بين المسلمين والقباط، من الملحظ أنه يتطور مع عدم وجود قضية مشتركه مهمة تجعلس: 
جميع فئات الشعب يغفل عن الصغائر. 

 سؤال عن قضية القمح في مصر، هل يوجد إكتفاء ذاتي أم للسياسة دخل في تحديد إستيراد القمح، و هل لذلك علقة
بالمعونة؟

 دائما هناك قضية قومية، ولكن أغلبها قضايا حرب و سلم. هناك قدر من التوتر الذي يحتاج منا العمل الجاد. ج:
 ليس هناك أي ضغط أمريكي لستيراد القمح، كنا سابقا من أعلى الدول المستوردة للقمح من أمريكا وبالفعل قل حجم

 الستيراد. انها عملية توازن، نزرع أم نستورد. بعض الراء تؤيد الستيراد حيث يكلف أقل من الزراعة، قد يثير هذا
 بعض التحفظات متعلقة بالمن القومي والكتفاء الذاتي. البعض يؤيد زراعة سلع أخرى تدر دخل أكبر. يجب دراسة

المؤشرات الدولية ليكون القرار في صالح مصر على المدى البعيد.

 كيف نستطيع توظيف خبرتنا هنا بعض العودة للوطن،علما بأن النظام المصري قد يصيب بعض العائدين بالحباط؟س: 
كيف ننفق كل هذه المبالغ للتعليم و لنعمل جديا على الستفادة من هذه الخبرات؟

بعض المثلة تؤكد أن العائدين يحاولون، و يحدث تصادم مع الجيال القديمة
تطبيق أي خبرة جديدة في أي ساحة سوف يقابلها مشاكل. ج: 

 ". ل نستطيعCalTechأحمد زويل تخرج من مدارس مصرية و جامعة مصرية، عندما أراد تطوير ابحاثه إتجه إلى "
  أو غيرها، حيث كل الجامعات جزء من المنظومةCalTechتوفير المكانيات أو المنظومة العلمية المتواجدة في 

 القتصادية. نحن نرسل الطلبة للستفادة من هذه الخبرة. تحقيق التطوير لن يأتي بشكل مفاجئ ولكن يحتاج عمل
 تدريجي ليس من شخص واحد. يجب أن يتعاون الباحثون. لن تجد نفس المنظومة في مصر، بعض التشريعات والتقاليد
 يجب تغييرها، يوجد شد و جذب بين الجيال حتى في أمريكا. أنت عنصر التغير، لقد منحت الفرصة و يجب أن تكافح

من أجل تفعيلها.
 اطلب منكم أيضا إعداد تقرير عن تجربتكم هنا وما تشتمل عليه من ايجابيات وسلبيات. مصر لن تتغير بقرار، و لكن

عندما ينشط كل فرد في مجاله.

التأمين الصحي للمبعوثين ل يغطي السنان والعيون ول الحمل أو التطعيمات.س: 
 بعض الدول المتقدمة تدفع تكاليف دراسة المبعوث فقط، و عليه أن يعمل أيضا لتغطية بعض التكاليف، ومثال علىج: 

 ذلك الدنمارك. كل دولة لها تقاليدها، و في مصر نراعي أنه يجب أن ترافق السرة المبعوث. كمبدأ عام، المنظومة
 المصرية للمبعوثين أفضل من كثير من الدول. كرأي شخصي وليس كسفير، أنا غير مقتنع بالصرف على أسرة

 المبعوث. ولكن تطبيقا لقرار الحكومة يجب أن نعمل على حل مشكلتك. نظام التأمين الصحي هذا عام مطبق على جميع
الموظفين ليس المبعوث خاصة. المشكلة يتم بحثها الن. 

  دولر شهريا للتأمين الصحي١٠٠تعقيبا على هذا الموضوع أشار د/ محمد حمزة أن المكتب الثقافي قد خصص مبلغ 
  لطفلين. لك ألحق أن تختار أي شركة٦٧٥ للمتزوج ويعول طفل واحد و ٥٥٠ للمتزوج و ٤٠٠للمبعوث العزب و 

تأمين تغطي احتياجاتك على أل تزيد المصاريف عن المذكورة سابقا وسوف يقوم المكتب بتحملها.

 ، تؤثر هذه التفاقية مباشرة على طلب المنح١٩٨٠التفاقية الضريبية بين مصر و أمريكا لم تتغير منذ عام س: 
  دولر فقط سنويا. كيف يتم متابعة هذه التفاقيات، و كيف نطالب بتطويرها٣٠٠٠الشخصية حيث تعطي إعفاء لمبلغ 

لتلئم الظروف الحالية؟
  تحل المشكلة بالتصال بالمكتب الثقافي و تقديم طلباتكم. أنا شخصيا لم أكن أعلم عن هذا الجزء من التفاقية إل منج:

ابني عندما بدأ دراسته هنا. إذا كانت تواجهكم مشكلة عليكم التصال بنا لنعمل على حلها.

 سوف تدخل الغذية المحولة وراثيا مصر مثل الذرة والقطن، ما هو تعليقكم على هذا؟٢٠١٠في س: 
 تعليقا على النقاش بين الطلبة والجاليات الخرى، فنحن  كمصريين ليس عندنا ثقافة الختلف. 

بخصوص وضع البحث العلمي في مصر  يجب توفير حد أدنى لنستطيع التأثير. 
و أخيرا ما هو مستقبل العلقات المصرية المريكية في ظل الحكومة الجديدة؟
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( W W W . E S A N A . O R G  )

  الخلف بين أمريكا و أوروبا في هذا الموضوع كان بخصوص إيضاح المواصفات والمكونات على غلف كلج:
منتج. 

مشكلتنا الساسية اننا ل نوضح أسباب اختلفنا في الرأي.
  توفير حد أدنى للمكانيات لن يتغير إل بتغيير المنظومة العلمية المصرية والمشاركة من الباحثين. هناك فعل تعاون

الن بين الحكومة والجهات الخاصة.
 ما بعد جورج بوش، العلقة المصرية مع أي دولة يحكمها أكثر الوضع الداخلي والقليمي. حسب تطور الوضاع

 الداخلية والقليمية سوف يتحدد نجاحنا مع أي دولة. يأتي بعد ذلك التوجه السياسي في الدول الخرى. بالنسبة للدارة
 الجديدة ففيها تيارات مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. دعونا نقلق على ذلك عندما تنتهي يختار الشعب

المريكي.
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لقاء مع الكاتب روبرت دريفوس :  الجلسة الثانيه

“Devil’s Gameمحاضرة عن كتاب ”
  وقال ان كل هذه التهامات زائفة وسخيفه. وقد٩/١١بدأ الضيف كلمته بتعليق على اتهام المسلمين بأنهم ارهابيون بعد 

 بين أنه في هذه الفترة السابقة لمدة سبع سنوات لم يتعرض أمريكي واحد للضرب من أي مسلم غاضب.  ليس ذلك
  قد استخدم من قبل بعض السياسيين لتوليد نوع من الخوف. بعض اولئك11 / 9فحسب ؛ ولكن الثر النفسي ل

 السياسيين اعتقد حقا انه تم القضاء على الرهاب في الوليات المتحدة لنهم يحاربونه في افغانستان. وجود غضب ل
يعني تواجد إرهاب. يدعي البعض ان الرهاب ازداد منذ ذهبنا إلى العراق ، ولكن ليس هناك اي دليل على ذلك.

أما عن كتابه فإنه يتناول الحرب البارده من الربعينات.
 بدأ الحديث بذكر كيفية تعثر الوليات المتحدة في الشرق الوسط بعد النسحاب البريطاني الذي لم يستطع تحمل تكلفة
 تواجده في الشرق الوسط. ولم يكن هناك خبراء في الخمسينات لوضع خطة العلقات المريكية فى الشرق الوسط.

 وكان عليهم البحث عن حلفاء هناك ، و اختارت أمريكا السياسيين السلميين. تأسس هذا الختيار على معاداتهم
 للشيوعيه والقومية. فقد عارضوا نمو النزعه القوميه في الشرق الوسط ، وفي بقية انحاء العالم. وكان هذا ما جذب

الوليات المتحدة.
 ثم تحدث عن الحرب في العراق ، ووصفها بانها عمل اجرامي ضد دولة لم تبدأ أي هجوم على أمريكا. لقد كانت العراق

  سنوات من الحرب ضد ايران. الن أصبحت البلد مدمرة عسكريا واقتصاديا. ومن ناحية اخرى ، فإن10مهدمة لمدة 
 صورة الوليات المتحدة قد دمرت كذلك. امريكا ساعدت الكثير من القيادات السلمية على مر السنين ، وخاصة ضد

 التحاد السوفيتي. المحور الساسي هو تحديد ما حدث للقوميات العربية. بعد إنتهاء القوميه لم يكن هناك شيء ليحل
محلها إل السلم. السلم ساعد انور السادات لنشاء قاعدته السياسية. قتلته القوة التي خلقها.

 وثمة نقطة أخرى هي الحديث عن سيد رمضان. يعتبر من قادة جماعة الخوان المسلمين، ورائدا منذ بداية الخمسينات.
  لبعضCTIذكر انه تم تصويره في البيت البيض اثناء حكم الرئيس ايزنهاور. ونحن نعلم الن انه قد تم تجنيده من قبل 

الوقت.
 ثم تحدث عن التجاهات الجتماعية في الوليات المتحدة، وتحرير الثقافة الجتماعية. تزامن هذا أيضا مع تطورات

 مشابهة في الشرق الوسط. يظهر هذا  في الدب من هذه الفترة. كان هناك أيضا صحوة دينية نتيجة لهذه الثقافات، لكنها
لم تتحول إلى السياسية في ذلك الوقت. لم يحدث هذا في الشرق الوسط حتى بدأ الخوان.

هناك الكثير من الدله التاريخية على كيفية تعامل الوليات المتحدة مع كل هذا.
 ومن الواضح انه طالما ان الوليات المتحدة بصدد تبني تلك الراء في الشرق الوسط سيكون من العسير للقوميين

التحدث بحرية. لن تكون نفس القومية القديمة، ولكن مع فلسفة جديدة لجذب الشباب و من يهمه المر .
 ومن أهم المثله كيفية معالجة الوليات المتحدة للمشكلة الفلسطينية؛ و كيف ساء الموقف نتيجة لذلك. فقد جعلت من

 الصعب على عرفات تسليم الدارة مما ادى الى الفوز لحركة حماس في وقت لحق. كان من عواقب ذلك تدمير القيادة
السياسية الفلسطينية؛ المر المماثل لما يحدث في العراق.

 اثبتت الوليات المتحدة انها عدم كفاءة أمام العالم. وهي فرصة للجميع ليصمد، ولمحاولة تصحيح المور بانفسهم ليس
 انتظارا للوليات المتحدة. يجب على الشعوب تولى زمام مصيرها، ومحاولة احتواء الوليات المتحدة. استراتيجية

 الحتواء سوف تظهر للوليات المتحدة انها ليست قوة عظمى. هناك قوى أخرى ترتفع مكانتها في حين ان الوليات
 عاما.50المتحدة تواجه تراجع منذ قرابة 

 ثمة قلق كبير ان الساسه الميركيين قد ل تكون لديهم القدرة على التعامل مع هذا الموقف من تراجع القوه دون حرب،
مع العلم ان السلطة المعتدله هي الحل الوحيد.

كريم حجاج؛ المستشار العلمي
 دار الحوار حول الصورة العامة للسلم في واشنطن العاصمة. وسائل العلم تشكل ملمح التصور العام. انها مسألة
 معقدة جدا. الرأي العام المريكي يغلب عليه إقتران السلم بالفاشية . وهو مصطلح غريب جدا في الواقع. فهو يجمع
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 بين الدين مع الشارة الى ايديولوجيه معينه. وكان لهذا اثر سلبي للغاية على التصور العام في الوليات المتحدة. وهو
يميل الى رؤية مقصورة للسلم تتجاهل التنوع الهائل، كما تميل الى تبسيط الهيكل الجتماعي فى الشرق الوسط.
 المفهوم الخاطئ للسلم في الوليات المتحدة قد ازداد ، ويمكن رؤيته في أوجه عديدة من استخدام القوالب النمطيه

).2007 ٪ من الميركيين في 46السلبيه، وفي النظره السلبيه للسلم (
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قواعد:   الجتماع و النتخاباتالجلسه الثالثة

لجنة النتخابات
حاتم سليم•
تامر علي•
سامي الطواب•

لجنة مراجعة تقرير المسئول الجتماعي
تامر محمود•
زياد علي•
أحمد صبري أبوزيد•

لجنة مراجعة تقرير المسئول المالي
اسامة القزاز•
ابراهيم حمدي يونس•
محمد عبدا سرحان•

قواعد النتخابات
 يقوم العضو الراغب في الترشيح بكتابة كل مرشح بالضافة إلى اسم اللجنة المرشح لها على ورقة يتم•

تسليمها إلي أحد أعضاء لجنة النتخابات.
تقوم لجنة النتخابات بإعلن أسماء المرشحين بشرط استيفائهم الشروط التالية :•

oأن يكون مرشحا من قبل عضوين على القل من بينهم ذات العضو الراغب فى 
الترشيح.

o.أن يتبقى له مدة عام على القل قبل الحصول على الدرجة العلمية
o . أن يتم الحصول على موافقة المرشح على هذا الترشيح
oأن تقوم لجنة النتخابات بتخيير العضو المرشح لكثر من لجنة في اللجنة التي يرغب 

فيها .
 يقوم كل عضو في الجمعية العمومية (باستثناء لجنة النتخابات) بانتخاب عضو واحد لكل لجنة من•

المرشحين لهذه اللجنة ويتم هذا النتخاب عن طريق إقتراع سري يتم تسليمه للجنه النتخابات .
 تقوم لجنة النتخابات بفرز الصوات القانونية والتي لها حق النتخاب وعليه يتم انتخاب أعضاء اللجان•

حسب أغلبية الصوات المفروزة.
 تعد لجنة النتخابات التقرير النهائي للعملية النتخابية والذي يحتوي على النتائج النهائية ثم يقوم رئيس•

لجنة النتخابات بالعلن عن هذه النتائج .
 في حالة عدم توفر أي مرشح في أي منصب تجري النتخابات على باقي المناصب ثم تعاد ثانية لهذه•

المناصب من بين المرشحين الذين لم يفوزوا في النتخابات الولى .
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اليوم الثاني 

جلسة النتخابات

لجنة النتخاب
حاتم سليم•
تامر علي•
سامي الطواب•

المرشحين والصوات
رئيس التحاد•

o) أصوات)٨ صوتا)، محمد سرحان (٢٣محمد وهبة 
نائب الرئيس•

o) صوتا)٢١ أصوات)، هشام المنجي (١٠محمد زكريا 
مسئول الوحدات•

o) أصوات)٦ صوتا)، أسامة القزاز (٢٥شامل علم الدين 
المسئول العلمي•

o) صوتا)٣١عادل العطوي 
المسئول العلمي•

o) صوتا)٣١تغريد سمك 
المسئول المالي•

o) صوتا)٣١ابراهيم حمدي يونس 
المسئول الجتماعي•

o) صوتا)١٣ صوتا)، باهر سمير (١٨عمرو محروس 

المجلس التنفيذي لتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية
البريد اللكترونيالمنصبالسم

president@esana.orgرئيس التحادمحمد وهبة
vicepresident@esana.orgنائب الرئيسهشام المنجي

units@esana.orgمسئول الوحداتشامل علم الدين
science@esana.orgالمسئول العلميعادل العطوي
media@esana.orgالمسئول العلميتغريد سمك

treasurer@esana.orgالمسئول الماليابراهيم حمدي يونس
social@esana.orgالمسئول الجتماعيعمرو محروس

لجنة البت
حمدي محمد•
أسامة علي•
هشام عرابي•
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زياد عبدالرازق•
تامر عوض•
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