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مؤسسة بحثية منفتحة بين "الوليد بن طالل" والجامعة اليسوعية
ّ
كيوان :لتصحيح صورة عاملنا العربي وإنشاء جسور تعاون أكاديمي
يتفاعل مركز الوليد بن طالل
للدراسات في العالم العربي
والذي ُأنشئ عام 2008
ضمن إطار معهد العلوم
السياسية في جامعة القديس
يوسف مع وسط أكاديمي
عربي ودولي يحافظ على
الرصانة العلمية واالنفتاح
وقبول اآلخر .ويدعم البرنامج
الدراسات والبحوث والطالب
ال سيما منهم الشباب الغربي
والعربي الذين يرغبون في
التعمق في واقع العالم
العربي.

روزيت فاضل

إن ن �ج��اح ه ��ذا ال �ب��رن��ام��ج البحثي
ال�ع�ل�م��ي ال ��ذي ت�ت�م��اي��ز ب��ه جامعة
ال� �ق ��دي ��س ي� ��وس� ��ف ي � �ع� ��ود إل ��ى
ال �ج �ه��ود ال �ح �ث �ي �ث��ة ال �ت��ي ب��ذل�ت�ه��ا
م��دي��رة ال�م�ع�ه��د ال��دك �ت��ورة ف��ادي��ا
كيوان بالتعاون مع نائبة رئيس
"م � ��ؤس� � �س � ��ة ال � ��ول� � �ي � ��د ب� � ��ن ط� ��ال
اإلن�س��ان�ي��ة" السيدة ليلى الصلح
ح �م��ادة م��ن أج ��ل تشجيع البحث
العلمي.
ح��ددت كيوان في حديث الى
"ال �ن �ه��ار" م �ه �م��ات ال �م��رك��ز ضمن
أربعة أطر رئيسية هي" ،تسهيل
ال�ت��واص��ل وب �ن��اء واح ��ة ل�ق��اء ومنبر
ح ��وار ،إق��ام��ة منصة ح ��وار م��ا بين
المتخصصين وال�خ�ب��راء بالشؤون
العربية م��ن خ ��ال تنظيم ن��دوات
وم��ؤت �م��رات ف��ي ال�ق�ض��اي��ا العربية
وال ��دول � �ي ��ة ال� �ك� �ب ��رى ال �م �ع��اص��رة،
توسيع دائرة الفرص أمام الطاب
ال�ج��ام�ع�ي�ي��ن وال �ب��اح �ث �ي��ن للتعمق
ف� ��ي م �ع ��رف ��ة ال� �ع ��ال ��م ال� �ع ��رب ��ي م��ن
خال برنامج الدراسات العليا عن
ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي وت�ش�ج�ي��ع البحوث
األكاديمية عن القضايا الرئيسية
التي تعني العالم العربي ونشرها
على أوسع نطاق".
وب�ع��دم��ا لمست خ ��ال إعطائها
ح � �ل � �ق� ��ة دراس� � � � �ي � � � ��ة ف � � ��ي م �ع �ه��د
ال��دراس��ات السياسية ف��ي مدينة
ليل الفرنسية اهتمامًا الف�ت��ًا في

الدكتورة فاديا كيوان

ال � ��دراس � ��ات ع ��ن ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي،
ع � � � ��ادت ك� � �ي � ��وان إل � � ��ى ال� �ج ��ام� �ع ��ة
اليسوعية ل�ت�ع��رض ع�ل��ى إدارت �ه��ا
إن�ش��اء ه��ذا المركز .ق��ال��ت" :أب��دت
إدارة الجامعة رغبتها ب��دور علمي
ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة .ك �م��ا أب� ��دت أي�ض��ًا
إهتمامها الشديد بالعالم العربي
وم� �ع ��رف� �ت ��ه م � ��ن خ � � ��ال ب��اح �ث �ي��ن
عرب".
الماستر عن العالم العربي

ال ��اف��ت ف��ي ح��دي��ث ك �ي��وان هو
"ان��دف��اع�ه��ا إلن�ش��اء ب��رن��ام��ج ماستر
ع��ن ال�ع��ال��م العربي بالتعاون بين
ال �ج��ام �ع��ة ال �ي �س��وع �ي��ة وج��ام �ع��ات
ش ��ري �ك��ة" .ق ��ال ��ت" :ل �ف �ت �ن��ي دع��م
األم� �ي ��ر ال��ول �ي��د ب ��ن ط� ���ال ل �ب��رام��ج
ال �ب �ح��وث ف��ي ج��ام �ع��ات ك �ب��رى في
ال �ع��ال��م .ت��وج �ه��ت إل �ي��ه ب��واس �ط��ة
ال �س �ي��دة ل �ي �ل��ى ال �ص �ل��ح وق��دم��ت
ل ��ه ب��رن��ام �ج��ًا م �ت �ك��ام� ً�ا ت ��م ت�ب�ن�ي��ه
وتنفيذه بالكامل".
وع� �ن ��دم ��ا س��أل �ن��اه��ا ع ��ن ت �ط��ور
ال�م��رك��ز م�ن��ذ ت��أس�ي�س��ه إل��ى ال�ي��وم
أجابت" :تتسع دائرة المشاركين
ف ��ي ن �ش��اط��ات��ه وأب� ��رزه� ��ا س�ل�س�ل��ة
م� �ح ��اض ��رات ي� �ق ��وم ب �ه��ا أس ��ات ��ذة
زائرون وأكاديميون كبار دوليون
وعرب ولبنانيون".
ع� � �ل � ��ى ص � �ع � �ي � ��د آخ � � � � � ��ر ،خ ��ص
ال �م��رك��ز وف �ق ��ًا ل �ك �ي��وان "ب��رن��ام��ج
م��اس �ت��ر ل �ل �ط��اب ي �ت �ن��اول أرب �ع��ة
اخ �ت �ص��اص��ات ،ه ��يً :
أوال :ال�ع��ال��م

ال �ع��رب��ي م �ق��ارب��ة وم �ق��ارن��ة ،ث��ان�ي��ًا،
ال �س �ي��اس��ات ال �خ��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون
ال� ��دول� ��ي ،ث��ال �ث��ًا ،ال��دي �م��وق��راط �ي��ة
وح�ق��وق اإلن �س��ان ،راب�ع��ًا التواصل
السياسي ،وفيه مقاربة للصناعة
االنتخابية".
وع��ن انتساب الطاب إل��ى هذا
ال �ب��رن��ام��ج ،ل�ف�ت��ت إل ��ى أن "ل�ج�ن��ة
ع�ل�م�ي��ة ي��رأس �ه��ا رئ �ي��س ال�ج��ام�ع��ة
ت � �ش� ��رف ع� �ل ��ى ال� �ب ��رن ��ام ��ج وت� �ق ��رر
ب �ع��د درس ال �م �ل �ف��ات رص� ��د منح
ال �م �س��اع��دات ف �ض� ً�ا ع��ن وض�ع�ه��ا
ال �ب��رن��ام��ج ال �س �ن��وي ل�ل�م�ح��اض��رات
وال � �ن� ��دوات ت �ص��در ف��ي ك �ت��اب".
ق��ال��ت" :ن��وف��ر ال��دع��م لما يزيد عن
 30طالبًا جامعيًا ،ويشمل ذلك
ال �ط ��اب األوائ� ��ل ب�ي��ن اللبنانيين
المتخصصين في مجال الدراسات
ال�س�ي��اس�ي��ة ،ف �ض � ً�ا ع��ن م�ش��ارك��ة
طاب غربيين يتوقون الى االطاع
على واقع العالم العربي ،وذلك من
خ ��ال م�ح��اض��رات ثنائية يشترك
ف ��ي إل �ق��ائ �ه��ا أس� ��ات� ��ذة ك� �ب ��ار م��ن
العالمين الغربي والعربي".
وع �م��ا إذا ك��ان��ت ه��ذه ال�م�ق��ارب��ة
ت� � �ه � ��دف إل� � � ��ى ت� �ص� �ح� �ي ��ح ص� � ��ورة
عالمنا العربي ق��ال��ت" :إن��ه لهدف
أس��اس��ي أن نصحح ه��ذه ال�ص��ورة
ون�ت�م�ك��ن م��ن ب �ن��اء ج �س��ور ت�ع��اون
بين الباحثين العرب والدوليين،
وص� ً
�وال إل��ى تفعيل حضور أوس��ع
وأفعل لإلنتاج العلمي العربي على
الساحة الدولية".

من جهة أخرى ،شددت كيوان
على "دور ال�م�س��ؤول��ة ع��ن تنظيم
ال �ن �ش��اط��ات وال � �ن� ��دوات وم�ت��اب�ع��ة
إص ��دارات المركز ال��دك�ت��ورة هالة
ع �ي �ت��ان��ي "ف� ��ي م �ت��اب �ع��ة س �ي��ر ه��ذا
البرنامج" .وقالت" :نطرح مواضيع
ع� ��دي� ��دة م �ن �ه��ا م� ��وض� ��وع ال �ه �ج��رة
وات �ج��اه��ات �ه��ا ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي،
ص��ورة ال�ع��رب عند ال�غ��رب وص��ورة
ال� �غ ��رب ع �ن��د ال � �ع� ��رب ،االق �ت �ص��اد
ال �ع��رب��ي واالق� �ت� �ص ��ادات ال�ع��رب�ي��ة،
المرأة وسواها".
وع �م ��ا إذا ك ��ان ��ت ال �م �ح��اض��رات
ق��ارب��ت الربيع العربي أج��اب��ت" :لم

ن�ط��رح ال�م��وض��وع كما يتم تناوله
في اإلع��ام أي كمجرد "كليشيه"
إعامي بل قاربناه من خال قضايا
عدة ،منها دسترة حقوق اإلنسان،
االق� �ت� �ص ��اد وال �ت �ن �م �ي��ة ،م�ف��اع�ي��ل
ال� �ه� �ج ��رة ،ال� �ت� �ع ��اون االق �ت �ص ��ادي
العربي" .قالت" :علينا أن نتناول
الموضوع من زاوي��ة هادئة بعيدة
ك ��ل ال �ب �ع��د م ��ن ال� �ص ��راع ��ات ع�ل��ى
السلطة .فالمنصة ال�ت��ي يوفرها
ال�م��رك��ز ه��ي م�ن�ص��ة علمية عربية
ال �ه��وي��ة وم�ن�ف�ت�ح��ة ع�ل��ى ال �ع��ال��م".
وع �م��ا إذا ك ��ان للسياسيين دور
ف��ي ه��ذه ال �ن��دوات وال�م�ح��اض��رات،

أك � ��دت ك� �ي ��وان "أن� �ن ��ا ال ن�ت�ع��ام��ل
م� �ب ��اش ��رة م ��ع ال �س �ي��اس �ي �ي��ن ألن �ن��ا
ن ��ري ��د أن ن �ح��اف��ظ ع �ل��ى ك ��ل م��ن
ه��دوء ال�م��وق��ع والوظيفة العلمية
للمركز".
خ � �ت� ��ام� ��ًا ،أك � � � ��دت ك� � �ي � ��وان أن
"ال�ب��رن��ام��ج ي�ق��وم ع�ل��ى ال��دع��م وه��و
يلبي حاجات راهنة عربية ودولية،
وي�ف�ت��ح أم ��ام ال�ج��ام�ع��ة اليسوعية
ً
مجاال آخر لتنمية عاقات التعاون
العربية والدولية لديها".
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