
 بيان صحفي
  

  
  

  2012-02-17: بيروت
   

األميرآية عن الثورات العربية   يحاضر في   فّواز طرابلسي  
 

بيروت إلى    الجامعة األميرآية في   دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في
وذلك عند الرابعة    ي،والمؤّرخ البروفسور فواز طرابلس   يلقيها الكاتب والصحفي   محاضرة باإلنكليزية

  . الجامعة   قاعة محاضرات مبنى فاندايك في   في   2012   شباط   20   بعد ظهر اإلثنين
 

آيف حّطمت االنتفاضات الترآيبات  :  باألفكار   الثورات تطيح أيضًا : " ستكون المحاضرة بعنوان
خاللها آيف أّدت الثورات إلى إعادة    ابلسيوسيحلل البروفسور طر ".  العالم العربي   السياسية السائدة في

طوال    العالم العربي   والممارسات العامة في   سادت النتاج الفكري   آل المفاهيم األساسية التي   النظر في
  . والحوآمة والفساد وحقوق اإلنسان والليبرالية الجديدة   الدولة والمجتمع المدني   في   ربع القرن المنصرم،

 
الجامعة مادة الثورات    جريدة السفير ويعّلم في   في   يكتب دوريًا   علوم أن البروفسور طرابلسيوالم

  الديموقراطية هي "  ،2007   ، " تاريخ لبنان الحديث "  وهو مؤّلف عدة آتب مرجعية منها .  العربية
  . 2012   ، " الثورة 
 

"   ات االنتفاضات العربيةمحاضر "  سلسلة   األولى في   وهذه المحاضرة هي  
اختصاصات مختلفة عن طبيعة هذه الثورات من    يتكّلم خاللها خبراء في   يقدمها المرآز والتي   التي 

. منظور محلي  
  

  التي "  أبحاث االنتفاضات العربية "  ضمن مبادرة "  محاضرات االنتفاضات العربية "  وتندرج سلسلة
  . يديرها المعهد   والتي   ،2011   نيسان   الجامعة في   أطلقها مكتب وآيل الشؤون األآاديمية في 
 
 

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

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