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   AUB ال في" الالجئين ألزمة تستجيب الجامعات" بعنوان مؤتمر
 
 

 (AUB) أقام معھد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت
، المؤتمر الرابع لتحالف (LSE) السياسيةبالتعاون مع معھد الشؤون العالمية في كلية لندن لالقتصاد والعلوم 

 بعنوان "الجامعات تستجيب ألزمة الالجئين". (ALUM) الجامعات الرائدة لشؤون الھجرة
 

وھدف ھذا المؤتمر إلى تقديم وتداول الدور الحاسم الذي يمكن للجامعات أن تلعبه في أزمة الالجئين الحالية 
من خالل تقديم أفكار واقعية ومقترحات سياسات عامة لمواجھة  في لبنان، وكيف يمكن تحسين حالة الالجئين

  .التحديات المتعددة التي يواجھھا الالجئون في مأزقھم الحالي
  

ونشير إلى أن تحالف الجامعات الرائدة لشؤون الھجرة، الذي انضمت إليه الجامعة األميركية في بيروت 
ائدة في أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا، يھدف مؤخراً، ھو تعاون فريد من نوعه بين الجامعات الر

إلى المساعدة في سد الفجوة بين البحث والسياسة في إدارة أزمة النازحين والالجئين الحالية. وتحدد شبكة 
تحالف الجامعات الرائدة لشؤون الھجرة الوحدات الرئيسية والباحثين الذين ھم على استعداد للمساھمة 

 .عبر الحدود الوطنية والتخصصية نحو حلول سياسية قائمة على األدلةبخبراتھم، للعمل 
  

حضر جلسة افتتاح المؤتمر الرابع لتحالف الجامعات الرائدة لشؤون الھجرة كل من وكيل الشؤون األكاديمية 
في الجامعة األميركية في بيروت الدكتور محمد حراجلي، ومدير األبحاث في معھد عصام فارس للسياسات 

امة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت الدكتور ناصر ياسين، ومدير معھد الشؤون العالمية الع
في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية الدكتور إريك بيرغلوف، وممثلة مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

 .ن والمھتمينالالجئين ميراي جيرار، والنائب زياد القادري، وغيرھم من األكاديميي
  

وكانت كلمة ترحيب للدكتور ياسين الذي قال "دورنا الطبيعي كجامعات ھو طمأنة المجتمعات، طمأنة 
مجتمعاتنا، والوقوف في الواقع مع أولئك األكثر ضعفا. وأعتقد أننا عندما نقف مع الالجئين، ال يقتصر األمر 

األمر على إجراء األبحاث لإلثبات أو للتقييم. في على إجراء األبحاث للتأثير على الحوار فقط؛ وال يقتصر 



الواقع، جوھر الموضوع، ھو الوقوف مع أولئك الذين في أشد الحاجة إلى ذلك، كما ينبغي أن تفعل 
الجامعات، سواء مع الالجئين أو المجتمعات المضيفة الفقيرة. وھذا ھو في الواقع أحد مقررات ھذا المؤتمر، 

الذي يقوم به تحالف الجامعات الرائدة لشؤون الھجرة، والعمل الذي نقوم به ھنا في والحوار الكامل والعمل 
 ".الجامعة األميركية في بيروت

  
 "ومن ثم كلمة الدكتور بيرغلوف الذي تحدث عن "الجامعات بال حدود" وقال " "الجامعات بال حدود

(Universities without Borders)   المجتمع، ولكن أيضاً، حول ھدم ھذه ھي حول فتح الجامعات لبقية
الجدران بين الجامعات، عبر التخصصات ... من تجربتنا، قضية الالجئين ھي قضية يمكن لھا أيضا كسر 
الحواجز عبر فئات من الموظفين وبين أعضاء ھيئة التدريس والطالب. نحن نريد أن نستخدم قوة الھجرة 

، ھو (AUB4Refugees) "لجامعة األميركية في بيروت الالجئينلالنخراط واإللھام، ومما رأيته ھنا مع " ا
  ".مثال جميل على تلك القوة

  
أما الدكتور حراجلي فتحدث بدوره قائالً "نريد أن نستمر في الوفاء بمھمة الجامعة األميركية في بيروت وأن 

ا، نحن قادرون على تقديم نقدم لھذه المجتمعات فرصا للتعليم العالي. من خالل برامج المنح الدراسية لدين
التعليم في الجامعة األميركية في بيروت لألفضل واأللمع. ومن أولويات الجامعة األميركية في بيروت توسيع 
ھذه البرامج وفتح األبواب للمزيد من الطلبة لالنضمام. نريد أن نتأكد من أن أي عضو في مجتمع الالجئين، 

دخول الجامعة األميركية في بيروت. تأثير خريجينا اإليجابي له  بغض النظر عن وضعھم المالي، قادر على
  ".أصداء لسنوات داخل مجتمعاتھم؛ وبالتالي فإننا نؤمن أن التعليم ھو أفضل استثمار لتحسين البشرية

  
وختمت جلسة االفتتاح بكلمة جيرار التي تحدثت عن ثالثة مجاالت رئيسية للتحالفات االستراتيجية والرؤى 

كة بين عالم العمل اإلنساني والجامعات، وھي أن الجامعات ھي صوت في النقاش العالمي، وأن المشتر
الجامعات ھي بوتقة انصھار لالبتكار، وأن الجامعات ھي محرر اجتماعي. وقالت جيرار عن دور الجامعات 

ي النھوض بالسياسات في جميع أنحاء العالم وتحديدا في لبنان "لقد لعبت جامعات لبنان دائما دورا حاسما ف
وتطوير التعاليم فيما يتعلق بالقانون، على سبيل المثال. لذلك، ھذه مساھمات حاسمة جدا في االستجابة 

  ".لألزمات في العالم، وھذا الدور لن ينتھي، بل سيكتسب المزيد من الضخامة ونحن نمضي قدما
  

امعة األميركية في بيروت، على اآلثار وركز المؤتمر خالل جلساته التي امتدت على يومين في حرم الج
المترتبة على السياق السياسي الجاري بما يتعلق بالھجرة والنزوح الحاليين للكثير من الناس، وكيف أن 
التصور العام الحالي قد تطور على مر السنين، باإلضافة إلى مختلف التحديات الصحية التي تواجه الالجئين، 

الرعاية الصحية األساسية. ومن النقاط األساسية التي تم مناقشتھا، التعليم، بما في ذلك التغذية وتوفير 
والتحديات التي يواجھھا الالجئون في الحصول على التعليم االبتدائي والثانوي والعالي، والدور الذي يمكن 

  .أن يؤديه القطاع الخاص في خلق فرص العمل ألولئك المشردين
  

بيروت" الذي يتمحور حول كيفية دفع مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين وشھد المؤتمر صياغة "إعالن 
 واالستجابة المتعددة األطراف الحتياجات المشردين قسرا والمجتمعات المضيفة لھم.
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  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا
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