مؤتمر مقبل  -للنشر

بيروت2016-1-11 :

المؤتمر الدولي السادس في الجامعة األميركية في بيروت تحت عنوان "أجزاء من
اإلمبراطورية بعد القرن األميركي"
تحت عنوان "أجزاء من اإلمبراطورية بعد القرن األميركي" ،يعقد مركز األمير الوليد بن طالل بن عبد
العزيز آل سعود للدراسات واألبحاث األميركية في "الجامعة األميركية في بيروت" مؤتمره السنوي
السادس بين  13إلى  16من كانون الثاني الجاري في "الجامعة األميركية في بيروت" .سيسلّط هذا
المؤتمر الضوء على قضيّة اإلستعمار وتأثير حركات اإلستعمار التي شهدها التاريخ على واقع اليوم من
خالل مقاربة نقاشات أكاديمية معاصرة ،منها ما يتعلّق بحركة مقاطعة إسرائيل وسحب اإلستثمارات وفرض
العقوبات ،ونقاط إلتقاء العرب باألفارقة ،وآثار "الحرب على االرهاب" على المنطقة ،وتأثير وجود أميركا
كـ"قوة عالمية عظمى" على التعليم والثقافة في الشرق االوسط ،دون أن ننسى الدور الكبير الذي لعبته
التكنولوجيا في "العولمة" وتفاعل الثقافات خصوصا ً في القرن الواحد والعشرين.
سيفتتح الموتمر يوم األربعاء في  13كانون الثاني في فدق "كراون بالزا -حمرا" حيث يلقي عميد "كلية
اآلداب والعلوم" باتريك مغريفي كلمة ترحيبية ثم تلقي مديرة المركز ليزا حجّ ار مق ّدمة المؤتمر .يلي ذلك
الكلمة الرئيسية التي ستلقيها الباحثة االجتماعية آن ستولر حول تأثير حركة اإلستعمار التي شهدها العالم
تاريخيا ً على العالم المعاصر .وفي اليومين التاليين ،ستعقد الجلسات في قاعة "ويست هول" في الجامعة
األميركية في بيروت .في  14كانون الثاني ستعرض مريم غاني وشيترا غانيش عمالً مسرحيا ً بعنوان "أثر
غوانتانامو ،دليل المفقودين" كجزء من فعاليات المؤتمر.
تم تدشين مركز الدراسات واألبحاث األمريكية في عام  2003بمنحة كبيرة من األمير الوليد بن طالل بن
عبد العزيز آل سعود  ،وهو مركز أكاديمي مستقل يسعى إلى تعزيز الحوار بين شعب الواليات المتحدة
األمريكية والشعب العربي من خالل نشر التوعية والبحوث.
لمزيد من المعلومات ،بما في ذلك اجراءت التسجيل و برنامج المؤتمر الكامل  ،الرجاء زيارة موقع المركز
http://www.aub.edu.lb/fas/casar/Conferences/FragmentsofEmpireااللكتروني.2016/Pages/home.aspx
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***
تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .وهي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية تتكون من
أكثر من  700عضو وجسما ً طالبيا ً يضم حوالي  8,500طالب وطالبة .تقدّم الجامعة حاليا ً أكثر من 120
برنامج للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما تو ّفر تعليما ً طبيا ً
وتدريبا ً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفىً فيه  420سريراً.
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