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كتابب جدديیدد يیرروويي قّصة فتاةة نشأتت في لبنانن خاللل االفتررةة االذذهھھھبيّیة   
يیحاني  ثقافاتت بال حددوودد منن بيیررووتت إإلى ووااشنططنن لل مي االررَّ  

 
 Authors Publisherثقافاتت بال حددوودد هھھھوو عنوواانن االكتابب االجدديیدد االصاددرر لمي االرريیحاني عنن دداارر       

في االوواليیاتت االمتحددةة ااألميیرركيّیة... إإنهھ قّصة اامررأأةة لبنانيیة خاضتت مووااجهھة قاسيیة لمفاهھھھيیمم مسبقة كوّونهھا 
االغرربب حوولل االمررأأةة االعرربيّیة.  

  
وواالكتابب قّصة فتاةة لبنانيیة نشأتت في لبنانن خاللل االفتررةة االذذهھھھبيّیة منن مططلع خمسيینيّیاتت االقررنن االماضي 

.1975ووحتى االعامم   
  

تلكك االفتررةة االددوولة االدديیمقررااططيیة االووحيیددةة في االشررقق ااألووسطط٬، ووكانتت حرريّیة االصحافة  كانن لبنانن يُیعتبرر في
تسمح بانتقادد ررئيیسس االجمهھوورريّیة ووأأيي ررئيیسس آآخرر منن ددوونن أأنن يیتعررضض االكاتبب للمالحقة وواالسجنن. يیوومهھا 
كانن االمسيیحيیوونن وواالمسلموونن في لبنانن يیعيیشوونن مًعا بأمانن ووسالمم الفَتيینن.   

ررااتت. االقووااسمم االمشترركة بيینن االثقافاتت وواالحضا وواالكتابب أأيیًضا قّصة ااكتشافف  
 
 

االتووااصلل االحضارريي  
  

عاشتت االمؤؤلّفة في فررنسا وواالوواليیاتت االمتحددةة ااألميیرركيّیة٬، ووعملتت في أأكثرر منن أأرربعيینن بلدًداا٬، ووااكتشفتت أأنّن االقووااسمم االمشترركة بيینن 
ووااسمم ووااعتررفف بهھا ووأأعططاهھھھا قيیمتهھا وومكانتهھا٬، االحضاررااتت هھھھي أأهھھھمم ووأأعمقق منن ااالختالفاتت في ما بيینهھا. ووكلّما ااستووعبب االمررء تلكك االق

ا صفة االمووااططنن االعالمي. تجددهه يیكتسبب تددرريیجيّیً  
  

يیعالج االكتابب مسألة االتووااصلل االحضارريي بيینن االعرربب ووااألميیرركيیيینن٬، أأيینن يیلتقيیانن ووأأيینن يیفتررقانن. ووتعتقدد االمؤؤلّفة أأنن ااإلقرراارر بقددررةة 
مكاناتت االحررووبب٬، ووبتعززيیزز فُرَرصص االسالمم. ااستيیعابب االمفاررقاتت بيینن االحضاررااتت وواالثقافاتت يیسهھمم بتبدديیدد إإ  

ووتتووقفف االمذذكررااتت عندد أأهھھھميیة تعليیمم االمررأأةة منن حيیثث تحوّولهھا إإلى قوّوةة ااجتماعيّیة ضاغططة ووحجرر ااألساسس لكلّل مشررووعع يیهھددفف إإلى 
نن تجارربهھا تعززيیزز حقووقق االمررأأةة ووددووررهھھھا االفاعلل في بناء االمجتمعاتت ووتقدّدمهھا. وواالكتابب غني باالستشهھاددااتت االتي تختاررهھھھا االمؤؤلفة م

االخاصة في أأفغانستانن ووباكستانن ووااليیمنن وواالمغرربب وومالي ووماالوويي وواالكوونغوو حيیثث عملتت االكاتبة في مشارريیع تعليیمم االمررأأةة ووحيیثث 
ساهھھھمتت تلكك االمشارريیع في االتحوّوالتت ااالجتماعيیة االمررجوّوةة.  

  
ع تعليیمم االمررأأةة٬، ووتمّم اااللتززاامم بمثلل هھھھذذهه يیأتي هھھھذذاا االكتابب في االووقتت االذذيي بددأأتت فيیهھ ددوولل أأفرريیقيیة كنيیجيیرريیا ووسووااهھھھا بتعززيیزز مشارريی

االمشارريیع في كلّل منن أأفغانستانن٬، باكستانن ووااليیمنن في االسنووااتت ااألخيیررةة. وواالكتابب٬، بهھذذاا االمعنى٬، هھھھوو مذذكررااتت خاصة منن خاللل تجارربب 
ا ووبناء عالقاتت إإيیجابيّیة بّناءةة بيینن االدُدوَولل وواالشعووبب. ووخبررااتت تحملل ططابًعا ددووليّیً  

  
جوواائزز عالميیة  



  
٬، ووهھھھي جائززةة ُتمَنح سنوويیا لمنن 2012االشاعررةة االلبنانيیة االمقيیمة في االوواليیاتت االمتحددةة٬، ُمنحتت جائززةة جووليیيیتت هھھھووليیسترر لسنة  يیذذكرر إإنن

يیعملوونن على تقرريیبب االتفاهھھھمم بيینن االقيیمم االدديینيیة في قططاعاتت االترربيیة وواالعلوومم ووااإلعالمم وواالفنوونن وواالبيیئة وواالعدداالة ااالجتماعيیة.   
ززةة سعيیدد عقلل االثامنة عشررةة بعدد االمئة على مجمووعة كلماتت ملكاتت صددررتت لهھا في االوواليیاتت بجائ 2002ووكانتت قدد فاززتت عامم 

المم لددىى مرركزز  2008االمتحددةة٬، إإضافة إإلى فووززهھھھا عامم  بب جائززةة جبرراانن االعاَلميیة٬، االتي يیمنحهھا بررنامُج جبرراانن خليیلل جبرراانن للِقيَیمم وواالسَّ
االددررااساتت االتررااثيیة في جامعة ميیرريیلندد ااألميیرركيیة.  

  
انن االجائززةة٬، كما أأَصددررهه آآنذذااكك مدديیرر االمرركزز االبررووفسوورر سهھيیلل بشررووئي٬، االررئيیسس/ االمؤؤسِّسس الالّتحادد االعاَلمي للددررااساتت ووفي بيی

االجبرراانيیة٬، أأنّن مي االرريیحاني٬، بيینن أأبررزز االخبررااء االددووليیيینن في ترربيیة االنساء ووتعليیمهھنن٬، هھھھي رراائددةةٌ ررؤؤيیوويیٌة حّققتت حتى االيیوومم إإْنجاززااتٍت 
رر. وومي االرريیحاني هھھھي نائبة أأوُولى لررئيیسس أأكادديیميیا ااإلنماء  كبررىى ال في تعليیمم االنساء ووحْسبب٬، بلل في منابع َتحرريیررهھھِھنّن إإلى االنموّو وواالتططووُّ

االترربوويي وومدديیررةة بررنامج االتعليیمم االشموولي وومدديیررةة مرركزز حقووقق االجنسس االبشرريي في هھھھذذهه ااألكادديیميیا.   
ددهھھھا في االعالمم االعرربي٬، ووَتمَّتت تررجمُتهھا االى لغاتت عددةة٬، ووهھھھي االى هھھھذذهه ااإلْنجاززااتت االددووليیة االباهھھھررةة٬، مي االرريیحاني شاعررةةٌ ذذااعتت قصائ

نفَّذَذتت مشارريیع ناجحة في االمحافظظة على االثقافة وواالحضاررةة في لبنانن٬، مووططنهھا ااألصلي االذذيي وُولِدَدتت فيیهھ وونشأتَت٬، حتى اانتقلتت في مططلع 
سًة سابقًة لفررعع أأميیرركا االشماليیة في جمعيیة االسبعيیناتت االى االوواليیاتت االمتحددةة لتعملل على تووططيیدد االعالقاتت بيینن االشررقق وواالغرربب٬، ررئيی

ً في االعملل على نشرر أأعمالل أأميینن  ً أأَساسيیا متخرريیجي االجامعة ااألميیرركيیة في بيیررووتت٬، وواالررئيیسة االحاليیة لجمعيیة منن أأجلل لُبنانن٬، وورركنا
االرريیحاني ووجبرراانن خليیلل جبرراانن.   

 
وولِجهھوودِدهھھھا في االمحافظظة على إإررثث االرريیحاني ووجبرراانن٬، قرّررر بررنامج  ووتقدديیررااً إلنجاززااِتهھا االرريیادديیة في ترربيیة ووتعليیمم االنساء عبرر االعاَلمم٬،

المم لددىى مرركزز االددررااساتت االتررااثيیة في جامعة ميیرريیلندد ااألميیرركيیة مْنَحهھا جائززةة جبرراانن االعاَلميیة  .2008جبرراانن خليیلل جبرراانن للِقيَیمم وواالسَّ  

	  


