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 مبادرة من الجامعت األميركيت في بيروث للتأّهب للسالزل 

ّْة نهضالصل، ْٔٙ يثادسج  91أطهقد انجايؼح األيٛشكٛح فٙ تٛشٔخ فٙ  آراس انجاس٘ يثادسج انرأ

 ذخرّض تانذساساخ االجرًاػٛح ٔانؼهًٛح نهكٕاسز ػًٕيًا ٔنهضالصل تشكم خاص. ٔسركٌٕ ْزِ

 انًثادسج جضءًا يٍ كهٛح  اٜداب ٔانؼهٕو فٙ انجايؼح.

ٔٚقٕد ثالثح أكادًٌٕٚٛ يٍ األيٛشكٛح ْزا انًششٔع، ْٔى األسرارج انًساػذج فٙ انرشتٛح ْذٖ تٛرّّٛ 

ٔاألسرار انًساػذ فٙ انجٕٛنٕجٛا ػطا انٛاط، ٔاألسرار انًساػذ فٙ انؼهٕو انسٛاسٛح ٔاالداسج انؼايح 

 ذٕياط ْاط.

ّْة نهضالصل ذُٕ٘ جًغ يؼهٕياخ ػٍ ٔػٙ انًجرًغ ٔقاند ا نثشٔفسٕسج تٛرّّٛ أٌ يثادسج انرأ

ٔجٕٓصٚرّ نهضالصل ٔنهرؼافٙ يٍ أضشاسْا. ٔسٛرُأل انٛاط ْٔاط انجٕٓصٚح نهضالصل ٔاالسرجاتح 

نٓا يٍ ػذج َٕاحٙ ذشًم قٕاٍَٛ انثُاء، ٔانسٛاساخ، ٔانفٕانق انجٕٛنٕجٛح، ٔانرأثٛش انُفسٙ نهضالصل، 

 انرشتٛح، ٔغٛشْا.ٔ

ّٕػٍٛ  ٔسرقٕو انًثادسج ترُفٛز يشاسٚغ نشفغ انٕػٙ تانضالصل فٙ انًذاسط ٔنرشكٛم فشٚق يٍ انًرط

سٛساػذٌٔ فٙ االسرجاتح نهكٕاسز، ٔفٙ اجشاء دساساخ تحثٛح حٕل انجٕٛنٕجٛا انهثُاَٛح، ٔفٙ 

يٍ انًشاسٚغ. طٛاغح اقرشاحاخ سٛاساخ ٔذخطٛط ػهٗ يسرٕٖ انذٔنح، تاالضافح انٗ انؼذٚذ 

 ٔسٛسؼٗ انفشٚق نهرؼأٌ يغ انًذاسط ٔانجايؼاخ ٔانقطاػٍٛ انخاص ٔانؼاو ٔانٕكاالخ انذٔنٛح.

ٔسٕٛاجّ انًششٔع انُظشج انقذسٚح إنٗ انضنضال ٔانكٕاسز انطثٛؼٛح ػهٗ أَٓا أيٕس ال ًٚكٍ ذفادٚٓا. 

ٚجة أٌ َشفض انسكٍ فٙ ٔقاند انثشٔفسٕسج تٛرّّٛ: "يثهًا َشفض قٛادج سٛاسج ال ذخضغ نهظٛاَح، 

يثاَٙ غٛش يّٓٛأج نهضالصل". فًٛا شّذد انثشٔفسٕس ػطا انٛاط ػهٗ أًْٛح دساسح جٕٛنٕجٛا انًُطقح 

"ٚجة أٌ َرؼّهى يٍ انذسٔط انساتقح ٔأٌ انرٙ َؼٛش فٛٓا نرّٕقغ ٔذخفٛف أخطاسْا انضنضانٛح، يشدفًا: 

 َُشٗء يجرًؼًا أكثش يشَٔح".

ٔقذ أثُٗ ػًٛذ كهٛح اٜداب ٔانؼهٕو انذكرٕس تاذشٚك ياكغشٚفٙ ػهٗ يثادسج األساذزج انثالثح قائاًل إَٓا 

ذؼانج خطشًا قّم أٌ ُٚال يا ٚسرحقّ يٍ اْرًاو. ٔقال إٌ نهًثادسج ػُاطش تحثّٛح ٔاجرًاػٛح ٔذؼهًٛٛح. 

نهًؼشفح ٔانًؼهٕياخ حٕل  ٔخرى أٌ ْزِ انًثادسج سرجؼم يٍ انجايؼح األيٛشكٛح فٙ تٛشٔخ يشكضًا

 انضالصل ٔانجٕٓصٚح نٓا.



 

  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
خبهعة بحثٍة    ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 

طبلب    8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن   جدزٌسٍة،
  ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   جقّدم الدبهعة حبلًٍب     . ًطبلبة

ٌضن    الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   ًالدكحٌزاه فً   ًالدكحٌزاه، 
  . سسٌسًا   024    فٍو   هسحشفًى
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