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ثقافاتت بال "صددرر للكاتبة وواالشاعررةة مي االرريیحاني في االوواليیاتت االمتحددةة ااألميیرركيّیة كتابهھا االجدديیدد 
	حددوودد" عنن دداارر   [AuthorHouse]. إإنهھ قّصة اامررأأةة لبنانيیة خاضتت مووااجهھة قاسيیة لمفاهھھھيیمم



مسبقة كوّونهھا االغرربب عنن االمررأأةة االعرربيّیة. االفتاةة نشأتت في لبنانن خاللل االفتررةة االذذهھھھبيّیة منن مططلع 
. كانن لبنانن يُیعتبرر في تلكك االفتررةة االددوولة االدديیمووقررااططيیة 1975خمسيیناتت االقررنن االماضي االى االعامم 
حرريّیة االصحافة تسمح بانتقادد ررئيیسس االجمهھوورريّیة ووأأيي ررئيیسس  االووحيیددةة في االشررقق ااألووسطط٬، ووكانتت

يیوومهھا كانن االمسيیحيیوونن وواالمسلموونن في   	.آآخرر منن ددوونن أأنن يیتعررضض االكاتبب للمالحقة وواالسجنن
.لبنانن يیعيیشوونن مًعا بأمانن ووسالمم الفَتيینن  

	  
عاشتت االمؤؤلّفة في   	.االكتابب أأيیًضا قّصة ااكتشافف االقووااسمم االمشترركة بيینن االثقافاتت وواالحضاررااتت

سا وواالوواليیاتت االمتحددةة٬، ووعملتت في أأكثرر منن أأرربعيینن بلدًداا٬، ووااختبررتت أأنّن االقووااسمم االمشترركة فررن
بيینن االحضاررااتت أأهھھھمم ووأأعمقق منن ااالختالفاتت في ما بيینهھا. ووكلّما ااستووعبب االمررء تلكك االقووااسمم 
ً صفة االمووااططنن االعالمي. يیعالج االكتابب  ووااعتررفف بهھا ووأأعططاهھھھا قيیمتهھا وومكانتهھا٬، ااكتسبب تددرريیجا

تووااصلل االحضارريي بيینن االعرربب ووااألميیرركيیيینن٬، أأيینن يیلتقيیانن ووأأيینن يیفتررقانن. ووتعتقدد االمؤؤلّفة مسألة اال
أأنن ااإلقرراارر بقددررةة ااستيیعابب االمفاررقاتت بيینن االحضاررااتت وواالثقافاتت يیساهھھھمم في تبدديیدد إإمكاناتت 

.االحررووبب٬، ووتعززيیزز فررصص االسالمم  

	  
ضاغططة ووحجرر أأساسس تتووقفف االمذذكررااتت عندد أأهھھھميیة تعليیمم االمررأأةة منن حيیثث تحوّولهھا قوّوةة ااجتماعيّیة 

االكتابب   	.لكلّل مشررووعع يیهھددفف إإلى تعززيیزز حقووقهھا ووددووررهھھھا االفاعلل في بناء االمجتمعاتت ووتقدّدمهھا
غني باالستشهھاددااتت االتي تختاررهھھھا االمؤؤلفة منن تجارربهھا االخاصة في أأفغانستانن ووباكستانن ووااليیمنن 

اهھھھمتت تلكك وواالمغرربب وومالي ووماالوويي وواالكوونغوو حيیثث عملتت االكاتبة في مشارريیع تعليیمم االمررأأةة ووس
.االمشارريیع في االتحوّوالتت ااالجتماعيیة االمررجوّوةة  

	  
ا  االكتابب٬، في هھھھذذاا االمعنى٬، هھھھوو مذذكررااتت خاصة منن خاللل تجارربب ووخبررااتت تحملل ططابًعا ددووليّیً

.ووبناء عالقاتت إإيیجابيّیة بّناءةة بيینن االددوولل وواالشعووبب 	  

	  

	  

	  

	  

 


