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 ورئيسة، ةلمعهد العلوم السياسي   ةالفخري   ة، المدير دة فاديا كيوان، السي  حول أستاذتنا العزيزة كبير نلتقي بعدد  يغمرني فرٌح عارم أن 
 15ص لك منذ ص  في مقال خ  . منظ مة المرأة العربي ةل عام   مدير  ك ا مرموق اواليوم تتبو أ منصب   ،ة والحكم الرشيدة العام  وظيفمرصد ال

ا بالتحديد ، ةة ومع الكتلة الوطني  بناني  مع الجامعة الل   كانا الطالقان. طالقين ومهنة واحدةمن  نةحياتك مكو   إن  عنك ، قيل عام 
اليوم، . يس يوسف في بيروتة في جامعة القد  معهد العلوم السياسي  دارتك فترة والية طويلة إلخالل  ةومدير  ةكأستاذكانت ومهنتك 

نة من حياتك إن   أغامر وأقول مفعمة باإلنجازات في جامعة الة كاديمي  األجامعي ة و المهنة الو  تغل بِت عليهماين ذالطالقين ال المكوَّ
يس يوسف حيال ستتول ينها ة رائعة مهم  ة بهذه المر  إن ه يتعل ق ، مهنة كونه دمجر  يتخط ى  ن حدث  ع عبارةا ستكون اليوم وغد   القد 

كمواطنات في مختلف   وانخراطهن  من أجل كرامتهن   والصراع واجباتهن   و حقوقهن   في الدفاع عن اتمن النساء العربي   شعب كامل  
 .ةة والمدني  مجاالت الحياة العام  

 العام  العزيزة فاديا،  ةالسي دة والمدير 

سأتحد ث عن .  والدائم هو العلوم السياسي ةأنا ال أحاول رسم معالم شخصي تك الغني ة والمتنو عة حت ى لو كان التزامك األساسي  
بشغفك وجهوزي تك المزدوجة المت سمة  بقى معجب اأنا معجب وسأ. باسم الجامعة مي ز شخصي تك الملتزمة ألشكركثالث سمات ت
 .الواقع الميداني  باإلضافة إلى قربك من  بالمثابرة الفكري ة

يِت في التعليم والقيام بعملك بشغف ولذ ةأعتقد بالتالي، كما قلت ذات مر ة، أن ك قمت  حث ك يهذا الشغف كان لقد . بالتعليم واستمر 
يس يوسف الذي  على رؤية األمور بعظمة ُتضاهي عظمة شخصي تك، مثل هذا المعهد، معهد العلوم السياسي ة في جامعة القد 

اليوم في سوق العمل، في القطاع العام  الل بناني   متواجدينال المئات من الشباب ينهل منهما لتنشئةالألفكار و  اأردِت أن يكون مختب ر  
 .كما في المنظ مات غير الحكومي ة الوطني ة والدولي ة

كثر تقوم بها الجامعة، كون عملك إلتزام ورسالة أ التي متنو عةالمشاريع الفي الجامعة بجهوزي تك لألشخاص و  لطالما تمي ز وجودك
باهتمامك  سم هذه الجهوزي ةت  ت. شفافي ةبعفوي ة و  أسديتهماة يمكنك القيام بها نصيحة يمكنك تقديمها أو مساعد أي  . منه التزام موظ ف

 هذه المصلحة سواء كانت ةمشتركال ة ولكن كخدمة للمصلحةخاص  أو دفاع عن مصالح  فيه محسوبي ة بالسياسة ليس كعمل  
خالل  ىحت  " :إحدى المقابالت  في قلتِ . كمعظم نهار  سي ري هذا المفهوم السياسي   د من أن  أنا متأك  . ةأو كنسي   ،ةعام  أو  ة،خاص  

العشرات والعشرات ب ىهذا الشغف أد  ...  جزء من كيانك الداخلي  هي السياسة  ألن   ،"عل ق على ما قرأتأ و ، أقرأ الصحف فترة الراحة
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ة الوطني   وضاعالتحليالت حول األ صاالت وأدق  ت  الخبرات واإلرأيك من خالل ب األخذة والجامعات مات الدولي  من الدول والمنظ  
اوالعربي   ة ة وسياسي  قتصادي  ة وا  جتماعي  ليس هناك مشاكل إ ة فبالنسبة إليكالفكري   رون مواظبتكيقد  بل  ذكرون ي كل  ال. ة األكثر تعقيد 

ة التي من المستحسن سياسي  الية و نسان  اإلة و جتماعي  إلعقلك وقلبك هي األسباب ا شغل، ولكن ما يونحل ها نعالجهافحسب يجب أن 
ة، بناني  ما الدولة الل  ، وال سي  ة الدولة، وأولوي  كرامة المرأةوهي تتمث ل بة، مسائل التنمية البشري   إن  . بالروح والجسد والنفس اإللتزام بها

د كلمة  والكفاح من أجلها ةحقيقي   اأسباب   كل ها ُتعَتَبر عطى للشباب،تُ ي يجب أن تال ةوالمكان  .ال جدوى منهاليس مجر 

بك  القرب من ألخيرة التي تمي ز شخصي تك هيوأخير ا، فإن  السمة ا ب معرفةهم بالتأكيد بو طال  يتمت عون بالذكاء و  النسبة إليك طال 
ي ة غريقفي األكاديمي ة اإللك األعلى للمعل م المرب ي هو الفيلسوف ايبدو أن  مث. بطريقة جي دةكمعل مين  كل  يومرافقتهم ومن الجي د م

ل ألن  التعليم بالنسبة إليك هو السعي ال ا كتسابالذي كان يعل م وهو يمشي ويتجو  يد أن أتطر ق ال أر . المعرفة وبناء الحقيقة مع 
ا بحضورك الطي ب كنِت لوطني ة عندما كنت في الكتلة األن ك  على المستوى السياسي   من أرض الواقعإلى قربك  تجاه معروفة جدًّ

ألن  السياسة  حسودين اأشخاص  أوجد في حياتك بحيث أن  هذا الحضور لم يجلب لك أصدقاء فحسب بل لسوء الحظ  لجميعا
ال  كان سيكون هناك نقص في ممارسة السياسة الل بناني ة متالزمانوالغيرة   .في بالدنا، وا 

مؤمنة بإن  الثقافة نفسه في الختام، كان بإمكاني التحد ث باستفاضة عن اهتمامك بالثقافة، كونك إنسانة مثق فة، ولكن ك في الوقت 
ثني عليك لقبولك في نهاية لكن ني سأُ . م الروحي ة واإلنساني ة والمدني ة البسيطة هي بو ابة لخالص بلدنا وشعبنايَ القائمة على بعض القِ 

فتجاه . ة العام ة والحكم الرشيدوظيفاقتراح الجامعة إلنشاء مرصد للإقتراحي و  بن يلمعهد العلوم السياسي ة أن تتكمديرة  فترة عملك
ا بالنسبة إلى الحياة خدمدم اهتمام األجيال الجديدة بالع ة العام ة، وبالنظر إلى المشاكل الرئيسي ة التي يواجهها هذا القطاع الهام  جدًّ

. سياسات العام ةالتفكير والبحث فيما يتعل ق باإلدارة العام ة وتنمية ال التي تهدف إلى خدمةان من الملح  إنشاء هذه الالوطني ة، ك
هة تنشئةبرامج من خالل  ةالعام  الخدمة  قطاعع األجيال الشاب ة على دخول يتمث ل أحد أهداف المركز في تشجي يتم  توفيرها و  موج 

ب ج يس يوسفبشكل  أساسي  إلى طال  بالكثير من الحماس وااللتزام لكي  للعمل نفسك أستطيع أن أقول إن ك بذلتِ . امعة القد 
سات الجامعة سة قوي ة من مؤس   .يبصر هذا المرصد النور ويصبح مؤس 

ا  اآلنمن  اه لكما نتمن  . ستمرار من دون نهاية في االسترسال في التحد ث عن شخصكي السي دة فاديا، يمكننا اإلتعزيز  وصاعد 
اد من أن  أنا متأك  . ةمة المرأة العربي  لمنظ   ةعام   ةكمدير  تكومهم   في التزاماتك هو النجاح  ينك تعتمدذلك ألن   ك ستقومين بمهم تك جي د 

ي الغن   مسارك كما تعتمدين على، بناني  الل   المجلس الوطني   إطار ة فيبناني  شط لصالح المرأة الل  ا، ودورك النةعلى خبرتك السياسي  
 .ة باسم لبنانة المرأة العربي  قضي  ين من أجل لتزمك تأن   ةبيروت وخاص   يس يوسف فيجامعة القد  في 

 


