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فاديا لوباني

مديرة »مؤسسة السالم ألجلكم« في مخيم برج البراجنة

إمرأة نشيطة وحاملة. هكذا تصف فاديا نفسها، والذي يعرفها 
يجد أنَّ هاتني الصفتني تنطبقان عليها متاماً. عام 1986 كان 
فيه،  تعيش  الذي  الفلسطينيني،  لالجئني  الرباجنة  برج  مخيم 
أحد  كان  الذي  والحصار  املخيامت  حرب  بويالت  ينكوي 
إىل  الذهاب  قادرين عىل  يكونوا  مل  املخيم  أبناء  أنَّ  تدعياته 
مدارسهم املوجودة خارجه. وليك ال يضيع الوقت عىل الطالب، 
أنشأت فاديا مع عدد من نساء املخيم مدرسة مؤقتة يف ساحة 
فارغة. كان عمرها حينها 17 عاماً. بعد انتهاء الحرب أرادت 
االستفادة من التجربة، فأنشأت مع أربع نساء أخريات روضة 
لألطفال، وراحت تجمع اشرتاكات رمزية مّكنتها من بناء غرفة 
للتدريس. ثم حصلت عىل مدار السنوات عىل مساعدات من 

الروضة  أطفال  يستضيف  اجتامعي  مركز  إىل  اليوم  يتحّول  املرشوع  جعلت  ودولية،  فلسطينية  جهات 
كاتبة  فيه  املايض عرض مرسحي شاركُت  العام  عليه  أقيم  نسائية، وفيه ملعب وخشبة مرسح  وأنشطة 
النظر عن  املخيم، بغض  املقيامت يف  للنساء  إنشاء مشغل  األّول  لديها حلامن:  اليوم  وممثلة ألّول مرّة. 
جنسياتهن، يجعلهن مكتفيات إقتصادياً، والثاين تشييد مرسح كامل التجهيز داخل املخيم يكون مساحة 
للتعبري والتفاعل. وبالنظر إىل ما استطاعت أن تفعله يف مشاريعها السابقة، ميكن القول إنَّ احتامل تحقيق 

أحد هذين الحلمني أو كليهام ليس ضئيالً باملرّة!

ليلى العلي

مديرة المجلس التنفيذي لـ»جمعية النجدة االجتماعية«

ال ينفصل العمل االجتامعي عن النشاط السيايس لدى ليىل، 
التي تنحدر من عائلة مناضلة والتي بدأت شخصيّتها النضالية 
تتشّكل مع صعود املّد الوطني يف لبنان بداية سبعينات القرن 
املايض. ثّم تبلورت أكرث أثناء سنواتها الجامعية التي تزامنت 
مع التضييق عىل الحضور الفلسطيني بعد االجتياح وخروج 
منظمة التحرير حيث كانت ناشطة طالبية، وأصبحت الحقاً 
رئيسة التحاد الشباب يف الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني. 
بعد ذلك، إنتقلت للعمل يف جمعية »النجدة« الناشطة داخل 
املهني  والتدريب  اإلغاثة  مجاالت  يف  الفلسطينية  املخيامت 
شاتيال  مخيم  يف  حياتها  معظم  ليىل  عاشت  النساء.  ومتكني 
الذي تتذكره منفتحاً عىل محيطه اللبناين ومستقبالً املناضلني 

من كلِّ مكان يف العامل. وهي تأسف لحال التهميش والعزلة الذي وصل إليه اليوم. يف عملها مع »النجدة«، 
ترّص عىل أن يحصل عىل املساعدات املتنّوعة، الفلسطينيون واللبنانيون والسوريون وكّل من يحتاج إليها، 
التي تطالب  العمل  أيضاً من مؤسسات حملة حّق  ليىل  التمييز بني املحتاجني غري أخالقّي.  بأنَّ  إلميانها 

بإعطاء الفلسطينيني هذا الحّق بشكل كامل يف لبنان.
قبل ساعات قليلة من وقوع املذبحة يف مخيم شاتيال عام 1982، خرجت ليىل مع أرستها بأعجوبة. وبعد 
املجزرة عادت إىل املخيم ورأت الجثث املنترشة عىل األرض والتي كان من بينها جثث لجريان لبنانيني. لكّنها 
رغم هذه التجربة الصادمة وغريها عىل مرور السنوات، قررت أن تبقى إمرأة فاعلة وأن تبقى متفائلة 

بإمكان تحقيق يشء من العدل يف هذا العامل.

ميرا صيداوي

ممثلة وصانعة أفالم وكاتبة

وجدت  الحّر.  للتعبري  وسائل  عن  الوقت  طول  مريا  تبحث 
ثّم  املرسح،  لتدرس  اللبنانية  الجامعة  عندما دخلت  إحداها 
والسينام  املرسح  وبني  إضافية.  وسيلة  األفالم  صناعة  كانت 
التي بدأت العالقة معها عرب القصص القصرية  الكتابة  كانت 
اليوم،  الكثرية واملتشابكة  أّن من بني مشاريعها  ووصلت إىل 
مع  أّسست  الجامعة،  من  التخّرج  بعد  األوىل.  الرواية  إنجاز 
فرقة  لبنانيون  وبعضهم  فلسطينيون  معظمهم  مرسحيني 
الرباجنة.  برج  لها مخيم  مقرّاً  اتخذت  التي  املخيم«  »مرسح 
ثّم دّربت مجموعة من أطفال »مؤسسة كنفاين« عىل املرسح، 
التدريب مرسحية عن غسان كنفاين. أهّم  وأنتجت يف نهاية 
األعامل املرسحيّة التي عملت عليها، كانت مرسحيّة »أيّوبة« 

التي تروي سري نساء فلسطينيّات من املخيم، ومرسحيّة »كل الحق عيّل« التي عرضت مؤخراً وتتحدث 
عن معنى إنجاب طفل يف املخيّم، وما يرتافق مع ذلك من صعوبات ومواقف طريفة. يف السينام أنجزت 
فيلم »مخيم عىل دواليب أربعة« الذي يسائل املوت الفلسطيني بطريقة ساخرة. وهي اليوم يف املراحل 
النهائية من إنجاز فيلمها الثاين »الجدار« الذي يرصد حياة شباب من مخيّم شاتيال حاولوا إحضار فرقة 
»بينك فلويد« إىل املخيّم. تتعرّف مريا عىل وطنها املفقود ماّدياً وتخلقه من خالل تحققها الفردّي ومترّدها 
البعيد عن الشعارات وعن االنغامس يف دور الضحيّة والقريب من النضال اليومّي العادّي، ومن هنا عىل 

األرجح يأيت متيّز تجربتها.

غادة قاسم

مدربة في مجال التربية الشعبية وتعليم الكبار

تنشط غادة يف العمل املجتمعي منذ 33 عاماً. بدأت نشاطها 
مع مجلس كنائس الرشق األوسط يف مدينة صيدا، وهي ابنة 
مخيم عني الحلوة املوجود يف املدينة. عملت يف مجال الصحة 
املجتمعية 13 عاماً، قبل أن تبدأ عام 1999 العمل يف املرشوع 
تربوية  برامج  ومصّممة  مربيّة  الشعبية  للرتبية  املسكوين 
مجاالت  يف  املعارف  تنمية  عىل  تقوم  الربامج  هذه  للكبار. 
وتهدف  والكتابة،  القراءة  تعليم  مع  االندماج  عرب  متنّوعة 
إىل تنمية املهارات الحياتية التي متكن املشاركات واملشاركني 
يقّدم املرشوع  للعمل. كذلك  أفضل  الحصول عىل فرص  من 
واللبنانية  الفلسطينية  املؤسسات  لكوادر  تدريبات  املسكوين 
ناشطة  أيضاً  الشعبية. غادة  الرتبية  عىل حّد سواء، يف مجال 

حقوقية تساهم يف النضال من أجل تحصيل الفلسطينيني يف لبنان حقوقهم املدنية، وهي ناشطة كذلك يف 
العمل النسايئ وتطمح إىل أن يصري للفلسطينيات تجّمع غري حزيب تنضّم إليه النساء غري العامالت. لدى 
غادة ثالث بنات أنهني جميعاً التعليم الجامعي، وبهذا ميكن إضافة إنجاب ثالث نساء فلسطينيات فاعالت 

جديدات إىل إنجازاتها!.

* كاتب

فلسطينيّات فاعالت في كّل مجال

ربيع مصطفى*

معاناة املجتمع الفلسطيني يف لبنان كبرية لكن ما يخّفف منها إىل حّد كبري، أّن نساء هذا املجتمع فاعالت جّداً وهنَّ ينشطن يف مجاالت متنّوعة ويبادرن ويحلمن. هنا 

نبذات عن أربع منهّن.


