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  :لرواية التاريخ الذي ُيكتب آل يوم
  األميرآية أقامت ندوة حول متغيرات ميدان القوى والالعبين في الثورات العربية

 
لعربية، افتتحت الجامعة األميرآية في بيروت في سياق مبادرتها البحثية حول الثورات ا

. ندوة تتناول متغّيرات ميدان القوى والالعبين في الثورات العربية وتستمر يومين
وآانت الندوة من تنظيم معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية وعقدت 

  .مبنى وست هول في الجامعةفي 
  

إن مكتب وآيل الشؤون األآاديمية في : "لذي قالبداية تكلم مدير المعهد رامي خوري ا
استجابة  2011الجامعة الدآتور أحمد دالل أطلق هذه المبادرة في نيسان من العام 

لألحداث التاريخية الجارية وتماشيًا مع رسالة الجامعة التي ال تكتفي بالبحث العلمي بل 
غة لمحاولة فهم هذه وقال إن الندوة آناية عن عصف أدم. تساهم في بناء األوطان

  ".الحقبة التاريخية بشكل أفضل
  

إن االنتفاضات العربية أخذت : "وفي الجلسة االفتتاحية تكلم الدآتور أحمد دالل فقال
: وأردف". العالم العربي على حين غّرة وأظهرت جرأًة ال شك فيها إلحداث التغيير

ن الالزم للتغيير وال يخيفهم لقد ظهر العبون ُجدد على الساحة وهم مستعدون لدفع الثم"
  ".شيء

 
إن التحديات الحالية تشمل إرساء حكم القانون آمبدأ للسلطة، وآإطار : "وقال دالل

لعالقة المواطن بالدولة، وللتغلب على العشائرية، وللتغلب على تهديدات األجهزة 
مختلف  وتشمل أيضًا االدراك أن. العسكرية لألنظمة السابقة، والضائقات االقتصادية

  ".االنتفاضات العربية الُيمكن فصلها عن أبعادها الجيوستراتيجي االقليمية والدولية
  

آأآاديميين، لدينا فرصة ومسؤولية النتاج معلومات حول : " وقال الدآتور دالل أيضًا
وهذه المعلومات تشمل التوثيق الدقيق لألحداث وفهم . المنطقة تنبع من المنطقة



ُنظم   على آل المستويات، وانتاج أبحاث وتحاليل العادة صياغةالتغيرات في القوى 
  ". الحوآمة وللتعامل مع الهويات الوطنية العربية

  
لقد أطلقنا مبادرة بعيدة المدى ومتعّددة القطاعات حول : "وتابع الدآتور دالل

بّناء االنتفاضات العربية تشمل استخدام موارد الجامعة العديدة ومقدراتها للتعامل بشكل 
تحت اشراف معهد : "وأضاف". مع التغييرات التاريخية الحاصلة عبر العالم العربي

عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة، تنوي المبادرة تفعيل 
الجارية في  خبرات أساتذة الجامعة وخريجيها لتحديد وبحث أهم العناصر في التحوالت

المنطقة، لرواية التاريخ الذي ُيكتب آل يوم بأآبر قدر ممكن من المعلومات الوقائعية 
إن هذه من صميم مهمات الجامعة طوال : "وقال". والتحاليل الدقيقة والنزاهة الفكرية

  ".قرن ونصف منذ تأسيسها وحتى قبل نشوء الدول العربية ونظمها السياسية
  

حية في اليوم األول، ُعقدت ثالث جلسات عن دوافع االنتفاضة، وعن بعد الجلسة االفتتا
وفي اليوم الثاني، . االسالميين والتحالفات والحوآمة، وعن مجلس التعاون الخليجي

دارت ثالث جلسات تناولت التغيرات االقليمية والمؤسسات الدولية، والوضع الحالي 
  .وتمثيًاللالنتفاضة، ودور فلسطين فيها مصالحة واصالحًا 

  
  .وتوافرت ترجمة فورية باالنكليزية والعربية لجميع المداخالت

  
وباإلضافة إلى الدآتور دالل، شارك في الندوة البحاثة لينا أبوحبيب، وزياد أبو الريش، 

وندى الناشف، ورباب المهدي، وبسام حداد، ووليد حزبون، وتوبي جونز، ومهران 
وبهجت آوراني، وآريم المقدسي، وأحمد آامرافا، وأنيس قاسم، ورامي خوري، 

  .ي، وآارما نابلسي، وهشام سالم، وجوشوا ستاآر، ورامي زريقموصّل
  
  
 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميرآي الليبرالي  1866تأسست الجامعة األميرآية في بيروت في العام 
امعة هي جامعة بحثية تدريسية، والج. للتعليم العالي آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها

تقّدم   .طالب وطالبة 8000أعضاء وجسمًا طالبيًا من حوالي  600 تضم هيئة تعليمية من أآثر من
الجامعة حاليًا ما يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدآتوراه، والدآتوراه 

 .سريرًا 420  مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيهآما توّفر تعليمًا طبيًا وتدريبًا في . في الطب
 
 
  

 



For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 01-
353 228 

  
  

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