دعوة عامة

بيروت2016-1-13 :

"خمس سنوات على الثورات العربيةُ :عسر التحول الديمقراطي ومآالته"  -مؤتمر
علمي سينعقد في الجامعة األميركية في بيروت
ينظم معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت لقاء لعدد كبير
من األساتذة الجامعيين والباحثين العرب واألجانب في مؤتمر علمي بعنوان "خمس سنوات على الثورات
العربية :عُسر التحول الديمقراطي ومآالته" والذي ينعقد في الجامعة األميركية في بيروت أيام الخميس
والجمعة والسبت في  ،22 ،21و 23كانون الثاني/يناير .2016
ويتضمن برنامج المؤتمر محاضرات عامة وطاوالت مستديرة تقدم خاللها مختصرات ألوراق بحثية ينوف
عددها على الخمس والسبعين .ويأتي معظم أصحاب األوراق من مختلف البلدان العربية السيما تلك التي
شهدت ثورات .ويضاف اليهم اساتذة جامعيون وباحثون أوروبيون وأميركيون مختصون بالعالم العربي.
وسوف يتدارس المؤتمرون ما تحقق في السنوات الخمس الماضية وما تعذر تحقيقه واسباب ذلك .كما
سيقومون بقراءات جديدة تتوخى الدقة العلمية لدوافع الثورات ومحركاتها ومسالكها وأزماتها وخيباتها،
ويقدمون اإلفتراضات الممكنة حول مآالتها.
وتدور مسائل البحث في المؤتمر حول أربعة قضايا رئيسية تتفرع منها أغلب الموضوعات وهي :بنية
الدول وتأثيرها على التحول الديموقراطي ،الديموقراطية وعفوية الثورات ،وصعوبات الوصول الى
الديمقوراطية ،المشكالت البنيوية للمجتمعات العربية وانقساماتها الراهنة ،اشكاليات العالقة بين الداخل
الوطني والمدى اإلقليمي والخارج الدولي في العالم العربي المعاصر .وستكون جلسات عرض األوراق
ومناقشتها مفتوحة لجميع المهتمين والراغبين حسب ما أكدته الجهتان الداعيتان :معهد عصام فارس
للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت ،والمركز العربي لألبحاث ودراسات
السياسات في الدوحة.
وكان الدكتور طارق متري قد أعلن بإسم المنظمين أن األسئلة القلقة والجريئة لن تغيب عن مؤتمر كهذا ،بل
سيجري التفكر في أمرها من دون الغلو في الحماسة أو اإلفراط في الخيبة بعيداً عن المواقف األيديوليوجية
وعلى مسافة كافية من المشاعر الحادة والمتضاربة .فالثورات محاطة بالمحاذير وحبلى بالفرص
المتعارضة ،وعالقات القوى في المجتمعات التي قامت فيها متب ّدلة وال تستقر على حال .وال بد من التبصر
في مختلف اإلحتماالت من دون اعتناق افكار مسبقة أو نظرية محددة لفهم التحول الديموقراطي في
الثورات.

يعقد المؤتمر باللغة العربية ،مع توفر الترجمة إلى اإلنجليزية.
لمزيد من المعلومات :الرجاء االتصال بمايكل هاير ،مدير التوعية والمنشورات )01-350000 (x4147
mh205@aub.edu.lb
***
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.

لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في الجامعة األميركية في بيروت:
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