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المقر الجديد لمعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة 

  رمز لمستقبل ناشط وحيىي األميركية في بيروت

 
دّشٓ ِؼٙذ ػصبَ فبرص ٌٍظٍبطبث اٌؼبِت ٚاٌشإْٚ اٌذٌٍٚت فً اٌجبِؼت األٍِزوٍت فً بٍزٚث اٌٍَٛ 

ّّّخٗ س٘ب دذٌذ، اٌّؼّبرٌت اٌّؼزٚفت ٚاٌطبٌبت ِمز 9102أٌبر  92 ٖ اٌجذٌذ اٌذائُ، ٚ٘ٛ ِبًٕى ِخٍّّش ص

 اٌظببمت فً اٌجبِؼت.

ٔلذ ُثُٙ انًمش انغذٚذ ثًُحخ عخٛخ يٍ دٔنخ َبئت سئٛظ يغهظ انٕصساء انغبثك ػصبو فبسط. 
شٔد نهمشٌ ٕحبد انغبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثًٛيزش يشّثغ ًّٚضم ط 0333ٔانًجُٗ انز٘ ٚحزم يغبحخ 

 انٕاحذ ٔانؼششٍٚ.

ٔلذ ألٛى حفم انزذشٍٛ ػهٗ انًهؼت انجٛعٕ٘ فٙ انمغى األػهٗ يٍ انحشو انغبيؼٙ، ٔحعشِ أكضش 
 -----------يٍ انشخصٛبد انجبسصح انًحهٛخ ٔااللهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ ٔيُٓى   053يٍ 

ىٕٛٔب جبِؼت ال حبمى ٘ذا اٌّبٕى حأوٍذ ػخٍذ ٌٔلبل سئٛظ انغبيؼخ ثٛزش دٔسيبٌ فٙ حفم انزذشٍٛ: "

ّٛق اٌخغٍٍز ٚاألفىبر اٌجذٌذة " ٚلبي دٚرِبْ .أطٍزة اٌشِبْ ٚاٌّىبْ، بً حمبرع اٌخفىٍز اٌخمٍٍذي ٚحظ

أٌعًب3 "بغّط  إٌظز ػٓ حأٌّك اٌّؼٙذ، ٚطّٛح اٌخطط اٌّزطِٛت ٌٗ، فاْ أًٌب ِٓ ٘ذا ٌّب وبْ ِّىًٕب 

ًّّ اٌّؼٙذ ببطّٗ ٚ٘ٛ   دٌٚت اٌزئٍض ػصبَ فبرص".ِٓ دْٚ ُبؼذ رؤٌت ٚطخبء ِٓ ُط

انذٔنٛخ رأّعظ فٙ انغبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ  ُٚزكش أٌ يؼٓذ ػصبو فبسط نهغٛبعبد انؼبيخ ٔانشؤٌٔ
ٔأصجذ سٚبدرّ كجُك أديغخ  أكبدًٚٙ ُٚزظ انجحٕس األصٛهخ ٔانًفٛذح نهًُطمخ.  6332ثٛشٔد فٙ انؼبو 

هزضو ثضٚبدح ٔرشعٛخ اَزبط انًؼبسف ْٕٔ يؼٓذ يغزمم ٚطٕس ٔٚطهك أثحبصب رزؼهك ثبنغٛبعبد. ْٕٔ ي
فٙ انًُطمخ انؼشثٛخ ٔحٕنٓب، ٔيهزضو كزنك ثئلبيخ يُزذٚبد نزجبدل األفكبس فٙ يخزهف انًغبالد ثٍٛ 

انجحبصخ َٔشطبء انًغزًغ انًذَٙ ٔصُّبع انغٛبعبد. ٔانًؼٓذ ٚؼًم حبنًٛب ػهٗ ػذح ثشايظ رزُبٔل 
نًُبخٙ، ٔانغاليخ انغزائٛخ، ٔشّح انًٛبِ، ٔانشجبة، لعبٚب انًُطمخ ٔرشًم أصيخ انالعئٍٛ، ٔانزغٛش ا

 ٔانؼذانخ االعزًبػٛخ ٔانزًُٛخ، ٔانزحّعش، ٔدٔس يُظًخ األيى انًزحذح فٙ انؼبنى انؼشثٙ.
 



ّٖٛ رئٍض ِجٍض إِٔبء اٌجبِؼت األٍِزوٍت فً بٍزٚث فٍٍٍب خٛري بؼصبَ فبرص، اٌزؤٌٛي،  ٚلذ ٔ

إٌ ْزا انزٕق انغْٕش٘ إلحذاس رأصٛش ظالَ. ٚأظبف3 "ٚاٌّذب ٌٍبٕبْ، ِٚؼّشس اٌثمبفت، ٚببًٔ اٌ
إٚغبثٙ ٚمٕو ػهٗ انجحش ٔانزؼهٛى، فٙ انًغزًغ، ٚغؼم يٍ انًُبعت عذا نًؼٓذ ػصبو فبسط فٙ 

 ". ػصبو فبسط انغبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد أٌ ٚحًم اعى

ًًّذ انًمش، ٔانحبئضح ػهٗ جبئشة  ٔلذ حعشد احزفبل انزذشٍٛ انًؼًبسٚخ صْب حذٚذ انزٙ ص

بزٌخشوز. ٚاشخًّ ادخفبي اٌخذشٍٓ ػٍى ػزض وٍّت ِظّجٍت ٌذٌٚت اٌزئٍض ػصبَ فبرص اٌذي ِّثٍٗ فً 

االدخفبي ٔجٍٗ ِبٌىً، ٚ٘ٛ ػعٛ فً ِجٍض إِٔبء اٌجبِؼت ِٕذ أوثز ِٓ ػمذٌٓ، ِٚذٌز اطخثّبراث 

ي بزفمت ٚلذ دعز االدخفبٔبجخ، ٚفبػً خٍز ٔبشط، ٚشزٌه فً ئٔشبء ِإطظت فبرص، ٚرئٍض ٌٙب. 

 سٚجخٗ ٚأٚالدٖ.

 
ُٚغظ يٍ انًًشاد ٔلذ ششحذ صْب حذٚذ فٙ كهًزٓب انغشض يٍ رصًٛى انًمش انغذٚذ، لبئهخ إَّ "

ًُششفخ ػهٗ انحشو انغبيؼٙ يُزذٖ نزجبدل األفكبس ٔيشكضا نهزفبػم ٔانحٕاس فٙ  ٔانشٔاثط ٔانًٕالغ ان
ًٗ صالصٙ األثؼبد  لهت انغبيؼخ". ٔأظبفذ صْب حذٚذ: "إٌ رصًٛى انًؼٓذ ٚغؼم يُّ يفزشَق طشق ٔيهزم

ّٔاسْب نالنزمبء، ٔانزٕاصم، ٔانزفبػم يغ ثؼعٓى  ٔفعبًء نطهجخ انغبيؼخ ٔأعبرزرٓب ٔثبحضٛٓب ٔص
ٔلبنذ أٚعًب إٌ انًؼٓذ "ٚزطهغ إنٗ انًغزمجم ٔٚزحّذاَب عًٛؼًب نُُغُٙ . انجؼط ٔيغ انًغزًغ األٔعغ"

 .ٙ يٍ خالل رٕعٛغ انجحش ٔركجٛش حهمبد انُمبػ"إدساكُب نهؼبنى انؼشث
ِّٕ ثًُغضاد  أيب يذٚش يؼٓذ ػصبو فبسط نهغٛبعبد انؼبيخ ٔانشؤٌٔ انذٔنٛخ سايٙ خٕس٘، فمذ َ

ِب حُ ئٔجبسٖ دخى اٌٍَٛ ٘ٛ اٌبذاٌت فمط. ئْ اٌخشإِب ئساء اٌظٍذ ػصبَ فبرص انًؼٓذ يٕظحًب: "

بً ٘ٛ اٌخشاَ طّٛح ٚٚاظخ ٚبظٍط. ئٕٔب ٔزٌذ فً ٚاٌجبِؼت األٍِزوٍت فً بٍزٚث ٚاٌؼبٌُ اٌؼز

اٌظٕٛاث اٌمبدِت أْ ٌٕعُ ِؼٙذ ػصبَ فبرص ٌٍظٍبطبث اٌؼبِت ٚاٌشإْٚ اٌذٌٍٚت ئٌى ِصبف األطّبء 

اٌؼبٌٍّت ِٓ ِثً ِإطظبث رٚوفٍز ٚحِٛبظْٛ ٚوبرٍٔجً ٚفٌٛبزاٌج ِٚبن آرثز، ٌٍٚ٘ٛج، اٌخً 

 ظبحٍت ٌخذظٍٓ دٍبة اٌبشز".حزبط بٍٓ اإلدظبْ االفزادي ٚاإلِىبٔبث اٌّإط

ّٖٛ خٛري أٌعًب ببٌذٚر اٌزائذ ٌزئٍض اٌجبِؼت األٍِزوٍت فً بٍزٚث اٌظببك جْٛ ٚاحزبٛري ٚٚوًٍ  ٔٚ

اٌشإْٚ األوبدٌٍّت اٌظببك بٍخز ٍ٘ث لبئاًل أْ ِذاٚالحّٙب األٌٍٚت ِغ ػبئٍت فبرص  لبً ػمذ لٌٛبج 

 رِؤٌب٘ب ٌٍّزوش.

جزيء وّب ٌجب، فبٌجبِؼت األٍِزوٍت فً بٍزٚث ِب أفىج ِٕذ   ٚلبي راًِ خٛري أٌعًب3 "ئْ ِبٕبٔب

ػبًِب ُحذخً ئٌى اٌّجخّغ اٌؼزبً طزلًب جذٌذة ٌٍؼًّ حصذَ ٚحٕبلط سِبٔٙب. ٚ٘ذٖ األفىبر اٌجذٌذة  021

ببحج اٌٍَٛ ِؼخّذة ِٚذٍّت فً اٌّجخّغ اٌؼزبً ٚدخى أٔٙب حمٍّذ فً أدٍبْ وثٍزة، ال ألٔٙب  ِخخٍفت أٚ 

اٌبٍئت  اٌّذٍطت، بً ألٔٙب حجّظذ فً اٌخطبٍك لًٍَّب ٚأفىبرًا ِذفٛرة فً لٍٛبٕب ٚػمٌٕٛب، ِثً دخٍٍت ػٍى 

حٛفٍز اٌفزص ٚاٌخؼٍٍُ ٚاٌخؼذدٌت ٚاالبذاع ٚاٌخظبِخ". ٚخخ3ُ " ٚوّب أْ ِمزٔب اٌجذٌذ ٌعغ حؼزٌفًب 

آفبق خذِت جذٌذًا ٌٍخصٍُّ اٌّؼّبري فً دزَ جبِؼً حزاثً، فإٔب ٔظؼى فً أٔشطخٕب أْ ّٔٛطغ 

 اٌجبِؼبث ٌّجخّؼبحٙب اٌؼزٌعت".

 
  



  انهٛجشانٙ   األيٛشكٙ   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًٛٙ   6611انؼبو    ثٛشٔد فٙ   رأعغذ انغبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ
  عبيؼخ ثحضٛخ رذسٚغٛخ،   ٔانغبيؼخ ْٙ  . كًُٕرط نفهغفزٓب انزؼهًٛٛخ ٔيؼبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزؼهٛى انؼبنٙ 
رمّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8500   حٕانٙيٍ    طالثًٛب   أػعبء ٔعغًًب  600  ٍي شضكأ  رؼهًٛٛخ يٍرعى ْٛئخ  

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبعٛغزش،   ُٚبْض يبئخ ثشَبيظ نهحصٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚط،   يب   انغبيؼخ حبنًٛب
ًٗ   انز٘   شكضْب انطجٙي   فٙ   ٔرذسٚجًب   طجًٛب   كًب رّٕفش رؼهًًٛب  . انطت   فٙ   . عشٚشًا   024    فّٛ   ٚعى يغزشف
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
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