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أزمة الالجئين السىريين تستنهض تجبوبًب واسعًب من أسرة الجبمعة األميركية في 
 بيروت

 
ّٕػً اإلؿبصخ يٍ انغبيؼخ األيٍشكٍخ كً ثٍشٔد ٔيٍ انؼًبل انظؾٍٍٍ كً يشكضْب  روٕو كشم يزـ

نظؼٕثبد نًذ ٌذ انؼٌٕ إنى أػذاد انًُبخٍخ ٔيخزهق ا ٔانظشٔفانـجً ثزؾّذي انًخبٔف األيٍُخ 
يهٌٍٕ  أكضش يٍ يزضاٌذح يٍ انالعئٍٍ انغٕسٌٍٍ كً نجُبٌ. ٔهذ رغّججذ صالس عُٕاد يٍ انوزبل َٔضٔػ

عٕسي إنى نجُبٌ ثأصيخ كجٍشح كٍّ ػهى انظؼٍذ االَغبًَ. ٔرشًم يشبكم انالعئٍٍ انلوش انًذهغ ْٔهغ 
ٓب ػجئًب ؽبدًا ػهى انخذيبد االعزًبػٍخ ٔانًغبَِذح. انؼبئالد، ٔهؼبٌب طؾٍخ يزؼهوخ ثٓب، ٔرشّكم كه

ًُهّؼ ػهى انًغبػذاد االَغبٍَخ.  ٌٔضداد انـهت ان
 

نوذ أدسكذ انغبيؼخ األيٍشكٍخ كً ثٍشٔد أٌ ػهٍٓب ٔاعت يغبػذح ْزِ انغًبػبد انًؼّشػخ ٔرهجٍخ 
خ، ثًب كٍٓب انخذيبد اؽزٍبعبرٓب األكضش إنؾبؽًب. ٔهذ اعزُلشد انغبيؼخ ٔيشكضْب انـجً عٕٓد اإلؿبص

 انـجٍخ انُوبنخ ٔانًغبػذاد نالعئٍٍ.
 

يؾًذ انظبٌؾ، َبئت سئٍظ انغبيؼخ األيٍشكٍخ كً ثٍشٔد نهشؤٌٔ انـجٍخ ٔػًٍذ كهٍخ ٌٔوٕل انذكزٕس 
ّٕسَب  انـت كٍٓب: "انالعئٌٕ انغٕسٌٌٕ كً انشًبل ٔانجوبع ْى ثؾبعخ يبعخ إنى انذػى انـجً ٔنزا ؿ

 ب يٍ روذٌى خذيبد انؼُبٌخ انـجٍخ األٔنٍخ ٔانؼبعهخ انزً ٌؾزبعَٕٓب".ثشايظ يزؼّذدح نزًّكُُ
 

ٔيُز شٓش كبٌَٕ انضبًَ كً يـهغ انؼبو انغبسي، روٕو ػٍبدح َّوبنخ ٔيؾًٕنخ ػهى ثبص، يٍ انًشكض 
انـجً كً انغبيؼخ، ثضٌبسح انجوبع ٔانشًبل يشرٍٍ كً األعجٕع. ٌٔزأنق ؿبهى انؼٍبدح انُّوبنخ يٍ 

ّشع ٔيغبػذ اداسي. ٔانؼٍبدح يضٔدح ثأعٓضح ؿجٍخ نزشخٍض ٔػالط انًشػى. ٔروظذ ؿجٍجٍٍ ٔيً
إلٌٕائٓى.  (Beyond)انؼٍبدح يخًٍبد انالعئٍٍ ٔانًذاسط انزً رذٌشْب انٍٍَٕغق ٔعًؼٍخ "ثٍَٕذ"

ٌُٔزكش أٌ "ثٍَٕذ" ًْ عًؼٍخ ؿٍش ؽكٕيٍخ يؾّهٍخ يزؼبهذح يغ ٔصاسح انظؾخ انؼبيخ انهجُبٍَخ. ٔهذ 
نجبص عًؼٍخ "أعٍبنُب" ًْٔ أٌؼًب عًؼٍخ ؿٍش ؽكٕيٍخ. أيب أكالف انؼٍبدح انُّوبنخ كوذ رجشع ّٔكشد ا

 .انزٌٍ ٌشؿجٌٕ كً ػذو انكشق ػٍ ٌْٕزٓىثٓب يؾغٌُٕ 
 

ٌٔزًكٍ ؿبهى انؼٍبدح انُّوبنخ يٍ كؾض يب ٌوبسة صالصٍٍ ؿلاًل كً كم سؽهخ ٌٕيٍخ. ٔروّذو انلؾٕص 
 242انؾبنً، كبَذ انؼٍبدح انًزُوهخ هذ أعشد  4102ٓش شجبؽ انـجٍخ ٔاألدٌٔخ يغبًَب. ٔثؾهٕل ش



 ػهجخ دٔاء. 331كؾظًب ؿجًٍب ٔأػـذ 
ٔهذ ُطذو األؿجبء ثبنلوش انًغزششي انزي طبدكِٕ كً صٌبسارٓى. ٔهبنذ خٍشاد انؾّجبل ًْٔ ؿبنجخ 

بدح ْشثًب يٍ ؿت كً انغُخ انضبٍَخ يذأيخ كً انًشكض انـجً: "أرزّكش رهك انـلهخ انزً أرذ انى انؼٍ
انجشد. كبَذ رشرغق يٍ انجشد انوبسص. أَب أٌؼًب كُذ أسرغق يٍ انجشد نكًُُ كُذ أسرذي صالس 

 ؿجوبد يٍ انًالثظ. انًشع انؾوٍوً ْٕ انلوش ٔانٕػغ انزي ٌؼٍشٌٕ كٍّ".
 

انذكزٕس ؿغبٌ ؽًبدِ، سئٍظ دائشح ؿت انؼبئهخ كً انًشكض انـجً ٔيذٌش ثشَبيظ انؼٍبدح انُّوبنخ، 
اكن يغ خٍشاد انؾّجبل ٌٔوٕل: "اخزشَب انًذاسط ألَٓب انؾم انـجٍؼً ٔاألكضش كؼبنٍخ نزغًٍغ ٌٕ

األؿلبل كً يكبٌ ٔاؽذ نلؾظٓى". ٌٔؼٍق: "ْزِ انـشٌوخ عًؾذ نُب ثأٌ َٕكشػُبٌخ شذٌذح انلؼبنٍخ 
ثأهم عٓذ يًكٍ نهزٌٍ كبَٕا أكضش ػشػخ الَزشبس انًشع، خبطخ يغ ػؼق َظبو انظشف 

ًّؼبد انالعئٍٍ".انظؾً كً   انكضٍش يٍ رغ
 

ٔهبنذ انذكزٕسح يُى ػضًبٌ، أعزبرح ؿت انؼبئهخ كً انًشكض انـجً ٔانًذٌشح انًشبسكخ نجشَبيظ 
انؼٍبدح انُوبنخ إنى عبَت انذكزٕس ؽًبدِ: "كضٍشًا يب َغذ انوًم ٔانغشة ٔيشبكم األعُبٌ ٔرأخش انًُٕ 

 ٔانزٓبثبد عٓبص انزُلظ انُؼهٕي انؾبدح".
د انذكزٕسح ػضًبٌ  أٌ انغاليخ كً يخًٍبد انالعئٍٍ ؿٍش انًُزظًخ ًْ يضبس كجٍش نهوهن، ٔاػزجش

كًب أٌ انـوظ انغًء ٔطؼٕثبد انزُوم رؼٍن ٔطٕنُب إنى انالعئٍٍ. نكُٓب أٔػؾذ أٌ ْزِ 
انًؼٕهبد ال رًُغ انًششٔع يٍ انزوّذو. ٔأسدكذ: "إَُب َذسط ؽبنًٍب رُلٍز ثشايظ رهوٍؼ ؽٌٍٕخ نٓؤالء 

 ؿلبل، ثًغبػذح ٔصاسح انظؾخ انهجُبٍَخ".األ
 

ٌٔؾزبط ثؼغ انالعئٍٍ إنى أكضش يٍ انؼُبٌخ انظؾٍخ األعبعٍخ، ٔنٓزا ػوذ انًشكض انـجً كً 
انغبيؼخ األيٍشكٍخ كً ثٍشٔد يغ يغزشلى انًظهٕو كً ؿشاثهظ ٔيغزشلى انًٍّبط كً انجوبع ارلبهًب 

 ؾزبعٌٕ إنى االعزشلبء.إلَشبء يشاكض نهؼُبٌخ انؼبعهخ نالعئٍٍ انزٌٍ ٌ
 

ٔثًغبػذح انًزجّشػٍٍ، أَشأ انًشكض انـجً "طُذٔم انُبصؽٍٍ انًشػى انغٕسٌٍٍ انًؾزبعٍٍ" انزي 
ٌّٕكش دػًًب نهًغزًؼبد انزً رأٔي انالعئٍٍ ٔنألكشاد انزٌٍ ٌؾزبعٌٕ نهؼالط كً انًشكض انـجً أٔ 

ٔكبٌَٕ انضبًَ  4103انضبًَ انًغزشلٍبد انششٌكخ نّ، كٍُبنٌٕ ؽغٕيبد كجٍشح. ٔثٍٍ كبٌَٕ 
 يشٌغ يٍ ْزا انظُذٔم. 3311، أكبد أكضش يٍ 4102

 
ٔهبل ػًبد طبدم، يذٌش انشؤٌٔ انـجٍخ انخبسعٍخ كً انًشكض انـجً كً انغبيؼخ األيٍشكٍخ كً 

ثٍشٔد: "إَُب َخـؾ نضٌبدح صٌبساد انؼٍبدح انُّوبنخ نالعئٍٍ ٔالعزوجبل يشػى أكضش كً يشاكض انؼُبٌخ 
خ نالعئٍٍ ٔنكٍ ْزا عٍزـّهت انًضٌذ يٍ األيٕال. ٌٔشأط ػًبد طبدم يشاكض انؼُبٌخ انؼبعهخ انؼبعه

نالعئٍٍ ٌٔذٌش طُذٔم انُبصؽٍٍ انًشػى انغٕسٌٍٍ انًؾزبعٍٍ. ٔهذ َبل ْزا انظُذٔم يُز 
أنق دٔالس يٍ انزجشػبد ٌٔزٕهغ طبدم أٌ ٌضداد ْزا انشهى  نٍغًؼ  351يهٌٍٕ ٔ 4103ؽضٌشاٌ 
 ـجً ثزٕعٍغ يغبػذرّ نالعئٍٍ انغٕسٌٍٍ انًؾزبعٍٍ".نهًشكض ان

 
ٔال روزظش يغبػذح انغبيؼخ األيٍشكٍخ كً ثٍشٔد نالعئٍٍ ػهى انًغبػذح انـجٍخ. كًُز رششٌٍ األٔل 

، ٌؼًم يشكض االنزضاو انًذًَ ٔخذيخ انًغزًغ كً انغبيؼخ ػهى ػذد يٍ انجشايظ رؾذ اعى 4104
َبيظ األٔل "ٌذًا ثٍذ" انزي أؿهوزّ يغًٕػخ يٍ انـالة، رى "يششٔع اإلؿبصخ انغٕسٌخ". ٔكً انجش

ُّٔصػذ كً أيبكٍ يخزهلخ يٍ  عًغ ؽشايبد ٔعالل ؿؼبو ٔأدٔاد رذكئخ ٔيالثظ يٍ ُأعشح انغبيؼخ ٔ



 ثٍشٔد. 
ٔيُز رنك انٕهذ هبو انًشكض ثزٕعٍغ ػًهٍبرّ ثبنزؼبٌٔ يغ ػذد يٍ انُٕادي ٔانغًؼٍبد انـالثٍخ 

كهؾ يٍ انًٕاد ؿٍش انـزائٍخ  3111يٍُش يجغٕؽ، يذٌش انًشكض: "نذٌُب اٌَ  انُشـخ. ٔهبل انذكزٕس
 عبْضح نهزٕصٌغ، ٔؿٍشْب ػهى انـشٌن إنٍُب".

 
ثبنًُٕ. ٔرًُٕ كزنك  ٔهذ أخزد انزجشػبد إنى يشكض االنزضاو انًذًَ ٔخذيخ انًغزًغ كً انغبيؼخ

 انًشبسٌغ انزً رششف ػهٍٓب ٔؽذح يشبسٌغ انزًٍُخ انًغزًؼٍخ كً انًشكض.
ٔرشكّّض ْزِ انٕؽذح اْزًبيٓب ػهى رؾغٍٍ أيكُخ انًؼٍشخ نهغٕسٌٍٍ، يغ اؽزشاو انوٕاٍٍَ انهجُُبٍَخ انزً 

ًّغ ألنق يٍ ُرؾّظش اَشبء عكٍ دائى نالعئٍٍ. ٔكً انؼبو انًبػً ثذأد انٕؽذح ثئػبدح رأٍْم  رغ
انالعئٍٍ ػهى أؿشاف يذٌُخ طٍذا ثؼذ أٌ كبَٕا ٌؼٍشٌٕ كً ؽبنخ يزشدٌخ يٍ انّوزاسح. ٔهبل سثٍغ 

شجهً، يذٌش انٕؽذح: "ؽٍٍ ٔطهُب نى َغذ ؽلشح يغبسي ٔال يٍبِ عبسٌخ ٔالشًء أثذًا. ػبنغُب انؼذٌذ 
ثؼذ أٌ َغؾذ انٕؽذح كً يششٔع يٍ انًشبكم ّٔٔكشَب ثٍئخ ؽٍبح كشًٌخ. نكُُب أسدَب أٌ َلؼم أكضش" ٔ

رأٍْم َظبو انظشف انظؾً ْزا، ؽظم يشكض االنزضاو انًذًَ ٔخذيخ انًغزًغ كً انغبيؼخ ػهى 
يُؾخ ثوًٍخ يئخ أنق دٔالس أيٍشكً يٍ عًؼٍخ كً ثشٌـبٍَب. ٔاٌَ ٌُّلز انًشكض ػذح يشبسٌغ يشبثٓخ 

 ػجش نجُبٌ.
 

انًشكض يغ دٔائش يخزهلخ كً انغبيؼخ نزظًٍى يهغأ  ٔهذ رؼبَٔذ ٔؽذح يشبسٌغ انزًٍُخ انًغزًؼٍخ كً
ًًَذ ؿـبء كشم يٍ يشكض  ًًّ "ؿـبء" َُٔظت ًَٕرط نّ هشة ٔعذ ْٕل كً انغبيؼخ. ٔهذ َط ع
االنزضاو انًذًَ ٔخذيخ انًغزًغ، ٔيٍ كهٍخ انُٓذعخ ٔانؼًبسح، ٔدائشح رظًٍى انًغبؽبد انخؼشاء 

ظت يشكض االنزضاو انًذًَ ٔخذيخ انًغزًغ أٔل يهغأ كً كهٍخ انؼهٕو انضساػٍخ ٔانـزائٍخ. ٔهذ ََ
"ؿـبء" كً أٌهٕل انًبػً كً عُٕة نجُبٌ. ٔهبل سثٍغ شجهً إٌ ٔصٌش انشؤٌٔ االعزًبػٍخ كً 
ؽكٕيخ رظشٌق األػًبل ٔائم أثٕ كبػٕس هبو يؤخشًا ثضٌبسح ًَٕدط "ؿـبء" ٔهبل إَّ ٌشٌذ أٌ 

 ئٍٍ انغٕسٌٍٍ.رؼزًذِ انؾكٕيخ انهجُبٍَخ كوبػخ طق دساعً نالع
 

ٔعزّٕهغ انٕصاسح ارلبهًب ٌزٍؼ نٓب اعزخذاو "ؿـبء" كـشكخ طق دساعً كً رغًؼبد انالعئٍٍ ؿٍش 
 انُظبيٍخ. ٔهبل شجهً أٌ االرلبم عٍّٕهغ سعًًٍب خالل أٌبو.

 ًٌٔكٍ ثُبء "ؿـبء" يٍ دٌٔ اعًُذ ْٕٔ ٌزًبشى يغ انزؾذٌذاد انهجُبٍَخ نهغكٍ انذائى.
صالصٍٍ ثشَبيظ ػًم عٍلٍذ يُٓب انالعئٌٕ نجُبء يذاسط ٔيُشبءاد َظبكخ  ٔهذ أؿهن شجهً ٔكشٌوّ

ًّؼٓى نوبء ثذل يبدي  .طؾٍخ ٔيغبكٍ كً يُبؿن رغ
 
ًُغذي ٔظشٔف انؾٍبح   ٔهبل انذكزٕس يٍُش يجغٕؽ: "ٌغت أٌ ُرؾلظ كشايخ انالعئٍٍ ػجش انؼًم ان

رزلبػم يغ األؽذاس يٍ ؽٕنٓب".  انًالئًخ. ال ًٌكُُب أٌ َُلظم ػٍ انٕاهغ ٔػهى أعشح انغبيؼخ أٌ
ٔأػبف: "ؽٍٍ ػشف انٕصٌش أثٕ كبػٕس ثأيش "ؿـبء" ٔكم انًجبدساد انزً روٕو ثٓب ٔؽذاد يخزهلخ 

يٍ انغبيؼخ األيٍشكٍخ كً ثٍشٔد نًغبػذح انالعئٍٍ انغٕسٌٍٍ هبل أٌ ػهى انغبيؼخ أٌ ركٌٕ ديبؽ 
ٍٍ". َٔرؼوذ ٔؽذح يشبسٌغ انزًٍُخ انًغزًؼٍخ انؾكٕيخ انهجُبٍَخ كً رؼبيهٓب يغ أصيخ انالعئٍٍ انغٕسٌ

 يشرٍٍ كم أعجٕع اعزًبػًب يغ انغًؼٍبد ؿٍش انؾكٕيٍخ انؼبيهخ كً إؿبصخ انالعئٍٍ انغٕسٌٍٍ.
 

ْزا ٔهذ رؼبَٔذ ػذح كهٍبد ٔدٔائش يغ يشكض االنزضاو انًذًَ ٔخذيخ انًغزًغ ٔ ػًهذ ػهى َٕاٍػ 
ٍبد ٔانذٔائش،ثبالػبكخ إنى انًشكض انـجً، يؼٓذ يخزهلخ يٍ يشبسٌؼّ نإلؿبصخ. ٔرشًم ْزِ انكه

ػظبو كبسط نهغٍبعبد انؼبيخ ٔانؼالهبد انذٔنٍخ، ٔٔؽذح انزٕاطم ٔانًًبسعخ كً كهٍخ انؼهٕو 



انظؾٍخ، ٔٔؽذح انجٍئخ ٔانزًٍُخ انًغزذايخ كً كهٍخ انؼهٕو انضساػٍخ ٔانـزائٍخ، ٔانًشكض انضساػً 
ـزٌخ انظؾٍخ ٔاأليٍ انـزائً، أيب كهٍخ انُٓذعخ ٔانؼًبسح كزذػى نهجؾش ٔانزؼهٍى. ْٔزا انًشكض ٌذػى انز

االعزذايخ ٔانجُى انزؾزٍخ ٔانزخـٍؾ، ٔرّٕكش كهٍخ اَداة ٔانلٌُٕ انذػى انُلغً، كًٍب ٌوّذو انكضٍش يٍ 
 انُٕادي ٔانغًؼٍبد انـالثٍخ األَشـخ انزـٕػٍخ انالصيخ.

 
غبيؼخ األيٍشكٍخ كً ثٍشٔد كبَذ عبْضح نهزذخم. ٔخزى انجشكغٕس يجغٕؽ: "األصيبد رّٕنذ صخًًب ٔان

ٔهبل شجهً: "ٌغت أٌ َغزجن انؾذس دائًًب ال أٌ َكزلً ثبنزلبػم يؼّ ثؼذ ؽظٕنّ، إرا أسدَب أٌ َشّكم 
 هبػذح يؼشكخ  نهؾكٕيخ ٔنالعئٍٍ ٔنهًغزًغ انهجُبًَ".

نشعبء صٌبسح طلؾخ نهزجّشع ألَشـخ انغبيؼخ األيٍشكٍخ كً ثٍشٔد إلؿبصخ انالعئٍٍ انغٕسٌٍٍ، ا
 ػـبء انغبيؼخ األيٍشكٍخ كً ثٍشٔد ػهى انؼُٕاٌ انزبنً:

 
https://secure.www.alumniconnections.com/olc/pub/AVB/onlinegiving/
showGivingForm.jsp?form_id=770  
 
 

 طُذٔم إؿبصخ انالعئٍٍ انغٕسٌٍٍ يٍ انالئؾخ انًغوـخ ػهى اعزًبسح انؼـبء.ٔاخزٍبس 
 
  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًًٍ   0611انؼبو    ثٍشٔد كً   رأعغذ انغبيؼخ األيٍشكٍخ كً  
  عبيؼخ ثؾضٍخ رذسٌغٍخ،   ٔانغبيؼخ ًْ  . ْب ٔيًبسعبرٓبكًُٕرط نلهغلزٓب انزؼهًٍٍخ ٔيؼبٌٍش   نهزؼهٍى انؼبنً 
روّذو      . ؿبنت ٔؿبنجخ   8500   ؽٕانًيٍ    ؿالثًٍب   أػؼبء ٔعغًًب  600  ٍي شضكأ  رؼى ٍْئخ رؼهًٍٍخ يٍ 

ٕساِ ٔانذكز   ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبعٍغزش،   ٌُبْض يبئخ ثشَبيظ نهؾظٕل ػهى انجكبنٕسٌٕط،   يب   انغبيؼخ ؽبنًٍب
  . عشٌشًا   241    كٍّ   ٌؼى يغزشلًى   انزي   يشكضْب انـجً   كً   ٔرذسٌجًب   ؿجًٍب   كًب رّٕكش رؼهًًٍب  . انـت   كً
 
 

 في الصىر: 

 
انذكزٕس ؿغبٌ ؽًبدِ  ٔؿبنجخ انغُخ انضبٍَخ كً ؿت انؼبئهخ خٍشاد انؾّجبل ٌؼبنغبٌ ؿلاًل كً يخٍّى 

 انؼًشٌخ كً انجوبع
 

 يوذاد ٌزلؾض انًؼـٍبد انؾٌٍٕخ نـلم كً يخٍى انؼًشٌخ كً انجوبؽ انًًشع عؼذ

 
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 

 
 

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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