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يبنيها    مشاريع النهضة العظيمة ال  : األميرآية   أبو الفتوح في   المصري   المرشح الرئاسي
 إال األحرار

 

 
  في   الشؤون األآاديمية، بدعوة من معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ومكتب وآيل

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا وبالتعاون مع   روت،بي   الجامعة االميرآية في 
  . الجامعة حول اإلصالح واالنتقال إلى الديموقراطية   ندوتان في عقدت )  االسكوا (
 

الندوتين تهدفان إلى فهم  وقال إن   وقد عّرف وآيل الشؤون األآاديمية الدآتور أحمد دالل بالمنتدين،
  . وإدراك نتائجها   العربي العالم   ات التاريخية الحاصلة فيالتغيير

 
المرشح    المنعم أبو الفتوح، الندوة األولى تناولت المساواة وحقوق المواطنة وتحدث فيها السيد عبد

وقّدمه وزير الثقافة  .  العام التحاد األطباء العرب مصر واألمين   النتخابات رئاسة الجمهورية في
  . الجامعة   معهد عصام فارس في   خبير السياسات العامة في   متري، السابق طارق واإلعالم

 
األوطان  .  فال قيمة له من دونها   حريته، يفقد   يفقد انسانيته حين   اإلنسان : " ومما قاله السيد أبو الفتوح
لذلك عندما  .  أوطانًا يبنون نهضة وال   العبيد ال   يبنيها إال األحرار،   العظيمة ال الكبيرة ومشاريع النهضة

   واالجتماعي   يبرز التخلف السياس   واالسالمي،   العربي على العالم   وغربًا   تسلطت النظم المستبدة شرقًا
الشعوب والنخب على  آلها انتشرت بسبب هذه النظم وبسبب صمت   األمية،   الجهل،   الفقر،.  واالقتصادي 

  ". وعلينا أن نفتخر بذلك   أآتاف الشباب، بدأت على   ثورة الشعب المصري : " لوقا ".  هذه النظم
 

  مالدينوف،   بلغاريا نيكوالي الندوة الثانية تناولت الموروثات العالمية وشارك فيها وزير خارجية
 المديرة التنفيذية لوحدة األمم المتحدة   حاليًا   وهي (  ميشيل باشليه   والرئيسة السابقة لجمهورية التشيلي 

الباآستان أسمى    المحكمة العليا في   ورئيسة جمعية المحامين في   ، ) الجندر وتمكين النساء   للمساواة في
  ال : " وقالت الرئيسة باشليه ).  األمم المتحدة   للجنة حقوق اإلنسان في الرئيسة السابقة   وهي (  جيهانغير

  يتعلموا من أخطاء الماضي   يجب أن   المواطنون .  تخلص من الطغاة لضمان عدم عودتهمال   يكفي 
 بقدر ما   بنائها،   يشارك المجتمع في   بقدر ما : " وأردفت ".  أفضل عملية بناء مستقبل   ويشارآوا آلهم في 

  ". والحياة أفضل لكل المواطنين   تكون مؤسساته أصلب عودًا
 
 
  

 



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   لجامعة األميرآية فيتأسست ا 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . ريرًاس   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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