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كيوان مكّرمة يف »الي�سوعية« لنتخابها 

مديرة عامة ملنّظمة املراأة العربية
أقام رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت االب البروفسور سليم دكاش 
اليسوعي ومجلس اجلامعة حفل عشاء تكرمييا للمديرة الفخرية ملعهد العلوم 
فاديا  البروفسورة  الرشيد  واحلكم  العامة  الوظيفة  مرصد  مديرة  السياسية 
كيوان، في فندق »لو غابريال« - االشرفية، ملناسبة انتخابها مديرة عامة ملنظمة 

املرأة العربية.
بعد كلمة ترحيبية من مسؤولة االعالم والعالقات العامة في اجلامعة سينتيا 
غبريال، توجه دكاش الى احملتفى بها: »أنا ال أحاول رسم معالم شخصيتك الغنية 

واملتنوعة حتى لو كان التزامك األساسي والدائم هو العلوم السياسية«.
وأض��اف: »ك��ان بإمكاني التحدث باستفاضة عن اهتمامك بالثقافة...لكنني 
سأثني عليك لقبولك في نهاية فترة عملك كمديرة ملعهد العلوم السياسية أن 
تتبني اقتراحي واقتراح اجلامعة إلنشاء مرصد للوظيفة العامة واحلكم الرشيد. 
فاجتاه ع��دم اهتمام األج��ي��ال اجل��دي��دة باخلدمة العامة، وبالنظر إل��ى املشاكل 
الرئيسية التي يواجهها هذا القطاع الهام جدا بالنسبة إلى احلياة الوطنية، 
كان من امللح إنشاء هذه اخلدمة التي تهدف إلى التفكير والبحث في ما يتعلق 
باإلدارة العامة وتنمية السياسات العامة. يتمثل أحد أهداف املركز في تشجيع 
األجيال الشابة على دخول قطاع اخلدمة العامة من خالل برامج تنشئة موجهة 

ويتم توفيرها بشكل أساسي إلى طالب جامعة القديس يوسف«.
ب��دوره��ا، تسّلمت ك��ي��وان درع اجلامعة، وق��ال��ت: »صحيح أن مجال قضايا 
املرأة هو مجال حساس، ال سيما وان هناك صورا منطية عن املرأة العربية وعن 
املجتمعات العربية عموما، وصحيح أن علينا أن نحارب على جبهتني: جبهة 
داخلية لتعزيز أوض��اع امل��رأة وتقوية دوره��ا وحضورها من جهة. وم��ن جهة 

كيوان تتسّلم الدرع من البروفسور دكاش

أخرى، جبهة خارجية دولية، حيث يتوجب علينا أن نفكك الصور النمطية وأن 
نعيد انتاج صور عن العالم العربي وعن املرأة العربية...ولن تكتمل فرحتنا اال 
بعدما تنتسب ال��دول العربية التي لم تنتسب بعد ال��ى ه��ذه املؤسسة العربية 

املتخصصة في شؤون املرأة«.
وتابعت: »في مواجهة هذه التحديات، انا أستمد قوتي من لبنان نفسه، حيث 
خبرت منذ نشأتي العيش املشترك والتنوع ومناخ احلريات، وثقافة االندماج 
وروح التسويات. نعم أستمد من لبنان القدرة على الصمود ومواجهة التحديات. 
انه امللهم وهو البلد الصغير العصي على الزوال إذ نراه ينحني مرات ثم يعود 

مرفوع الرأس كأمنا هو مالذ القديسني واالنبياء ومهد العجائب«.




