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LAU تختتم برنامج رّواد الديمقراطية العرب

صدى البلد  

LAU       خالل تسليم الشهادات

اختتمت فعاليات ”برنامج رواد 
بية  لعر ا لنسخة  با ” طية  ا لديمقر ا
الممول من مبادرة الشراكة األميركية 
الشرق أوسطّية MEPI، والمنفذ من 
 (LAU) الجامعة اللبنانية األميركية
بالتعاون مع جامعة ”سيراكيوز“ 
٢٠١٥ فــي حرم  األميركّية، لسنة 
بعد شهرين  بيروت  في  لجامعة  ا
ونصف على انطالقه. حضر اإلحتفال 
القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة 
األميركية مارك ديجارن، القيم في 
الجامعة جورج نجار، سفير األردن نبيل 
مصاروة، سفير اليمن علي الديلمي، 
مدير مــبــادرة الشراكة األميركية 
الشرق أوسطية في لبنان إريك ريان، 
النائب في البرلمان التونسي سماح 
دمق، مدير البرنامج وليد توما، منسق 

البرنامج عماد سالمة وفاعليات.

رواد اإلصالح والنشاط
تحّدث سالمة عن ”برنامج رواد 
 انه ”صمم 

ً
الديمقراطية“، معتبرا

لدعم جهود اإلصالح السياسي في 
العالم العربي عبر إتاحة الفرصة لـ٢٠ 
 من رواد اإلصــالح والنشاط 

ً
مشتركا

المدني في ١٠ دول عربية إلكتساب 
المهارات األكاديمية والخبرة العملية 
والتعرف إلى احترافيين في مجال 
خبرتهم خالل الشهرين والنصف 

التي قضوها في لبنان“. 
أما توما فشدد على ”حاجة العالم 
لحالية  ا لفترة  ا لملحة في  ا العربي 
إلى إصالح سياسي وإجتماعي وإلى 

ديمقراطية حقيقية تساهم في إحالل 
األمن وتحقيق التقّدم“، مؤكًدا أنه 
”لن يكون إصالح في العالم العربي 
من دون تعزيز دور المرأة على مختلف 
د أّن ”ريادة اإلصالح في 

ّ
األصعدة“. وأك

 
ً
 ضرورّيا

ً
العالم العربي صارت واجبا

ــأّن التحدي  ب  
ً
ا  معتبر

ً
ا ر وليس خيا

الحقيقي للرواد يبدأ من لحظة إنتهاء 
البرنامج وعودتهم لدولهم“.

دعم مستمر
وبعد كلمة لإلعالمي األردني محمود 
المحارمة، تحدث نّجارتحدث باسم 
رئيس الجامعة جوزف جبرا فشكر 
الحكومة األميركّية على جهودها 
الكريمة ودعمها المستمّر لإلصالح 
 
ً
الديمقراطي في العالم العربي مثنيا
لجامعة  ا مع  لمثمر  ا ونها  تعا على 
اللبنانّية األميركّية آمًال بأّن يستمّر 
ز في السنوات 

ّ
هذا التعاون ويتعز

القادمة. 
وهّنأ الّرواد على إنجازهم البرنامج 
 أّنهم ”مدعاة فخر للجامعة 

ً
مؤكدا

اللبنانّية األميركّية باعتبارهم أصبحوا 
ا مــن شبكة خريجي الجامعة  جـــزًء
المنتشرة في كافة أرجاء العالم العربي 

والعالم.“
وإعتبر ديجارن أّن ”الترويج لقيم 
وأفكار الديمقراطّية وبناء القدرات 
الفكرية والعملّية لتحقيق اإلصالح 
السياسي واإلجــتــمــاعــي ومحاربة 
التطرف واإلرهاب في العالم العربي 
يعّد من أولويات الواليات المتحدة 

في المرحلة الحالّية“. 
وأشار الى أن ”الحكومة األميركّية 
١٣ مليون دوالر  استثمرت حوالى 
اد  ّو ر برنامج  ٢٠٠٧ فــي  منذ سنة 
بية  لعر ا بنسختيه  طّية  ا يمقر لد ا
لــذي خــّرج أكثر من  ا واإلنكليزّية 
ــدة أدوا أدوار مهّمة  ٢٠٠ رائــد ورائ
وأساسّية في بلدانهم بعد تخّرجهم 

من البرنامج“.
ــاردن ونــّجــار  ــج  قـــّدم دي

ً
وخــتــامــا

وريان وتوما وسالمة الشهادات الى 
المتخرجين بمشاركة السفراء وممثلي 

الدول.


