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معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في 
 سلسلة من النشاطات من خالل بيروت يحتفل باالنتقال إلى مقره الجديد

 

هغهخ ٌمٍى يعٓذ عصبو فبسط نهغٍبعبد انعبيخ ٔانشؤٌٔ انذٔنٍخ فً اندبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد ع
يٍ انُشبطبد نزذشٍٍ يمشِ اندذٌذ عهى انًهعت انجٍضٕي فً اندبيعخ. ٔكبَذ ْزِ انُشبطبد لذ 

اثزذأد فً انغبدط يٍ أٌبس اندبسي ثًحبضشح نعجٍش عكغٕن عٍ اعزعبدح األيالن انعبيخ فً 
اندذٌذ  ثٍشٔد، يعزًذح يُطمخ انذانٍخ فً انشٔشخ كًثبل. ٔألٍى فً انٍٕو َفغّ حفم اعزمجبل فً انًجُى

أٌبس نمبء حٕاسي حٕل  8رخههزّ خٕالد اسشبدٌخ فً كم ألغبو انًمش اندذٌذ. ُٔعمذ ٌٕو انخًٍظ 
 .يزغٍشاد انُظبو ٔانفٕضى فً انعبنى انعشثً، يع انًعٓذ انذاًٍَبسكً نهعاللبد انذٔنٍخ

 
ذكزٕسح أٌبس اندبسي يع يحبضشح نه 31ٔعغزززبثع األَشطخ عُذ األٔنى  ثعذ انظٓش ٌٕو انثالثبء 

 .آعٍب انًًٍٓ حٕل انحشيبٌ انُغجً ٔانغٍبعخ فً االَزفبضبد انعشثٍخ
 

أٌبس اندبسي، عُذ انثبٍَخ عششح ظٓشًا، رمبو َذٔح حٕل انزحذٌبد انزً  31ٔفً انٍٕو انزبنً، األسثعبء 
 .ٌٕاخٓٓب انصهٍت األحًش انذٔنً. ٔرمبو انُذٔح  فً خزبو يعشض صٕس ألَشطزّ

اندبسي، عُذ انخبيغخ يغبًء، ٌمٍى يعٓذ عصبو فبسط نهغٍبعبد انعبيخ أٌبس  31ٌٕٔو اندًعخ 
ٔانشؤٌٔ انذٔنٍخ ثبنزعبٌٔ يع يعٓذ األصفشي نهًدزًع انًذًَ ٔانًٕاطٍُخ، فً اندبيعخ، ٔسشخ عًٍم 

 .ثبنعشثٍخ حٕل انًدزًع انغٕسي لجم انثٕسح
ٌُعمذ يؤرًش حٕل أصيخ  أٌبس اندبسي، ثٍٍ انزبععخ صجبحًب ٔانغبدعخ يغبًء، 31ٌٕٔو االثٍٍُ 

 .انالخئٍٍ انغٕسٌٍٍ إنى نجُبٌ
أٌبس  ثٍٍ  13ٔعٍمبو يؤرًش حٕل انحبخخ إنى ٔعبئط َمم يغزذايخ فً انعبنى انعشثً، ٌٕو األسثعبء 

 .انزبععخ ٔانغبدعخ يغبًء
أٌبس عُذ انثبٍَخ عششح ظٓشًا، فزمبو َذٔح حٕل يشاكض أثحبس انغٍبعبد فً انعبنى  11أيب ٌٕو اندًعخ 

 .انعشثً
ٌُزكش أٌ يعٓذ عصبو فبسط نهغٍبعبد انعبيخ ٔانشؤٌٔ انذٔنٍخ فً  اندبيعخ االيٍشكٍخ فً ثٍشٔد 

خ انطت فً اندبيعخ. ٔكبٌ يٕلعّ أٔاًل لشة لبعخ عصبو فبسط فً كهٍ  1001أَشأ فً أٔاخش انعبو 
ٌٔخزص انًعٓذ ثئًَبء انًعبسف ٔاألثحبس ٔانزحبنٍم ٔانفكش انُمذي إلغُبء ٔرششٍذ انحٕاساد حٕل 
انغٍبعبد انعبيخ ٔانمضبٌب انذٔنٍخ، ٔنزعضٌض اإلداسح انصبنحخ انزً رخذو انشعٕة فً نجُبٌ ٔانششق 

انعبيخ، ٔانضساعخ، ٔانزخطٍط  األٔعط. ٔرزشكض األثحبس فٍّ عهى لضبٌب رزعهك ثبنجٍئخ، ٔانصحخ
ًُُذًَ، ٔعٍبعبد انطبلخ .  ان



  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرعزًذ انُظبو انزعهًًٍ   3811انعبو    ثٍشٔد فً   رأعغذ اندبيعخ األيٍشكٍخ فً 
  ذسٌغٍخ،خبيعخ ثحثٍخ ر   ٔاندبيعخ ًْ  . كًُٕرج نفهغفزٓب انزعهًٍٍخ ٔيعبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزعهٍى انعبنً 
رمّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8500   حٕانًيٍ    طالثًٍب   أعضبء ٔخغًًب  700  ٍي شثكأ  رضى ٍْئخ رعهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٍغزش،   ٌُبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل عهى انجكبنٕسٌٕط،   يب   اندبيعخ حبنًٍب
  . عشٌشًا   110    فٍّ   ٌضى يغزشفًى   انزي   يشكضْب انطجً   فً   ٔرذسٌجًب   طجًٍب   كًب رّٕفش رعهًًٍب  . انطت   فً
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