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 الشعبية اإلسالمية ندوة عن الحرآات االحتجاجية :  غد وبعده   يومي    األميرآية   في  

 ومحاضرة لطارق رمضان
 

ندوة عامة حول  بيروت باالشتراك مع مؤسسة هاينرخ بول إلى   دعت الجامعة األميرآية في
نيسان من    1   غد الجمعة   يومي   وذلك   سالمية،اإل اإلنطباعات الغربية عن الحرآات االحتجاجية الشعبية

حتى    صباحًا نيسان من العاشرة   2   إلى الثالثة والنصف بعد الظهر والسبت   صباحًا التاسعة والنصف
  . مبنى آولدج هول   في   1   قاعة المحاضرات ب   الرابعة والنصف بعد الظهر في

ومحاضرة رئيسية للباحاث   من مؤسسة هاينرخ بول   رحيبًاتستشمل نشاطات اليوم األول من الندوة 
وجلسة أولى حول  "  أو احترام القيم الحضارية   الرأي حرية : " بعنوان   ابراهيم موسى من جامعة ديوك،

  فيها إيالن هاليفي يتكلم   أغضبت المسلمين حول العالم   الكاريكاتورية الدانيمارآية التي الرسومات
  يتكلم فيها األساتذة عبدالوهاب األفندي   ثانية وبعد ظهر اليوم نفسه تعقد جلسة .  سيزاريوجوسلين  
قاعة    في   وبين الثامنة والعاشرة مساء الجمعة،  . ابراهيم وطارق رمضان ومحمد   حنفي   وساري 

 دور   أي :  اإلدراك "  تصادمات : "  طارق رمضان محاضرة بعنوان   يلقي   محاضرات عصام فارس،
يوم السبت    وستتناول جلستا  .  حلقة نقاش    المحاضرة   وتلي ".  عصر الثورات العربية؟   لإلسالم في

ويشارك فيهما جمال أبوبكر وبريتا رودولف ومحمد آبير عيسى    العالم اإلسالمي   حرآات اإلحتجاج في
يوم السبت    مغلقة وتختتم الندوة بحلقة .  يانيوأرنيت مار   وناصر ودتادي   صادقي   ولعربي وخالد أحمد

  الجدير بالذآر أن الدآتور طارق رمضان هو أستاذ العلوم االسالمية في  . عند الرابعة إال الربع مساًء
القرن الواحد    في   تجديدًا    المفكرين مجلة تايم أحد أآثر    جامعة أوآسفورد وقد اعتربته   آلية الالهوت في 

ولقد ساهم الدآتور   . مصر   مؤسس حرآة األخوان المسلمين في   البّنا، وهو حفيد الشيخ حسن .  والعشرين
الغرب والنهضة    قضايا المسلمين في النقاش الدائر حول   رمضان عبر آتاباته ومحاضراته في

 .   العالم االسالمي   االسالمية في
العدالة االجتماعية والحوار بين  العالم حول قضايا   في   وشعبيًا   أآاديميًا المحاضرة   ينشط في   وهو 

.  بروآسل   مجموعة مفكرين في   ويرأس الدآتور رمضان الشبكة االسالمية األوروبية وهي  . الحضارات
  . وله آتب بالفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية والعربية 
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  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   ة فيتأسست الجامعة األميرآي 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    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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Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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