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يوم المرأة العالمي ...ي
فلسطينيات دخلن التاريخ ...بال أسماء
بيان نويهض الحوت*
حديثنا عن املرأة الفلسطينية في عيدها العاملي
ليس ع��ن إن�ج��ازات�ه��ا ،أو رائ��دات �ه��ا ،أو إب��داع�ه��ا،
أو ت�ف��وق�ه��ا ف��ي ش�ت��ى امل �ج ��االت ،ب��ل ع��ن ال�ن�س��اء
ّ
اللواتي طواهن النسيان؛ حديثنا عن األكثرية
العاملة املناضلة ال�ص��ام�ت��ة .ول�ي��س ه��ذا ملجرد
الرغبة ف��ي االن�ط�لاق عكس السير ـــــ كما يبدو
ـــــ ب��ل ان�س�ج��ام��ًا م��ع ال �ت��اري��خ ال�ق��ري��ب لفلسطني
تحت االنتداب ،وحاضرها تحت االحتالل (وكل
فلسطني اليوم تحت االحتالل).
امل�ش�ه��د األول :م�ش�ه��د ال �ف�لاح��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل في
ال �ح �ق��ل ك �م��ا ف ��ي ال� �ب� �ي ��ت ،وال � �ت ��ي ت �ح �م��ل ن �ت��اج
ال �ح �ق��ل ع �ل��ى رأس� �ه ��ا وت ��ذه ��ب إل� ��ى أق � ��رب امل ��دن
لبيعه ،ول��و مشيًا على األق ��دام .تلك امل��رأة كانت
عماد أسرتها الصغيرة ،وعماد قريتها ،وجاء
ي ��وم أض �ح��ت ف�ي��ه ع �م��اد ش�ع�ب�ه��ا .ف�ف��ي ال �ث��ورات
واالضطرابات ،كانت تلك الفالحة تخبئ السالح
تحت الخضار والفاكهة ،وتمشي رافعة ال��رأس
أم��ام «عسكر اإلنكليز» .واشتهرت حيفا باملرأة
«ال �ق � ّ�س��ام �ي ��ة» ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �خ �ب��ئ ال� �س�ل�اح ف��ي
تنكة ثقيلة على رأس �ه��ا ،وه��ي ت�ن��ادي على من
يشتري ال��زي��ت .وأم��ا بعد اإلض ��راب الكبير (في
 ،)1936وام�ت��داده إل��ى أكثر م��ن ستة أش�ه��ر ،فقد
اع �ت��رف امل� �ن ��دوب ال �س��ام��ي واك� �ه ��وب ف��ي إح��دى
ّ
رس��ائ�ل��ه ب��أن اإلض ��راب نجح بفضل امل ��رأة التي
ل ��م ت �ن �ق �ط��ع ع ��ن ح �م��ل ن� �ت ��اج ال �ح �ق��ل وإي �ص��ال��ه
إل��ى س�ك��ان امل ��دن ف��ي أس ��وأ ال �ظ��روف ،وم��ن دون
مقابل.
املشهد الثاني :مشهد فلسطني في السابع عشر
من حزيران  ،1930يوم أعدمت حكومة االنتداب
ث�لاث��ة أب�ط��ال مناضلني :محمد جمجوم وف��ؤاد

ح �ج��ازي وع �ط��ا ال��زي��ر .ك��ان��ت فلسطني ف��ي ذل��ك
اليوم في إضراب شامل ،وصمت غاضب ،وعزلة
عن العالم .وكان القرار أن ُيعدم الثالثة بالتتابع
مع فارق ساعة بني الشهيد والشهيد .ومع إعدام
ّ
ُ
ّ
ك��ل واح��د منهم ،ك��ان��ت ت�ق��رع ف��ي فلسطني كلها
أجراس الكنائس ،ويرتفع من أعالي املآذن نداء
«الله أك�ب��ر ...الله أك�ب��ر» .أمهات األب�ط��ال اللواتي
ُح��رم��ن وداع أوالده� � ��ن ،وق �ف��ن أم� ��ام س �ج��ن عكا
ي �ن��ادي��ن ع�ل�ي�ه��م ب��أع�ل��ى أص��وات �ه��ن ،وي��دع��ون�ه��م
إل��ى الصمود وال�ش�ج��اع��ة ،ث��م رح��ن ينشدن لهم
األهازيج الوطنية .ال يتذكر أحد أسماء األمهات.
غير ّأن الشعب استمر ّ
يردد تلك األهازيج.
امل �ش �ه��د ال �ث ��ال ��ث :م �ش �ه��د ال� �ث ��ورة ال �ك �ب��رى ال�ت��ي
استمرت ثالث سنوات ( 1936ـــــ  ،)1939والتي ما
كان لها أن تستمر لوال امل��رأة التي كانت ينبوع
العطاء للثوار جميعًا ،فهي ترسل إليهم الطعام
ي��وم �ي��ًا ،وه� ��ي ت�ح�م�ي�ه��م م ��ن م �ف��اج��آت «ع�س�ك��ر
اإلن�ك�ل�ي��ز» ،كلما داه �م��وا امل �ك��ان .بيتها بيتهم.
أم ��ا ال�ب�ط��ول��ة «األس �ط ��وري��ة» ل�ف�ظ��ًا ،والحقيقية
تاريخيًا ،فهي جرأة املرأة النادرة يوم كان هؤالء
العسكر يداهمون القرية ،ويجمعون السكان في
الساحة ،ثم يجيئون معهم بمجموعة من الشبان
فيوقفونهم على الحائط ،وهم
مكبلني باألغالل،
ِ
ي �ص��رخ��ون ب ��األه ��ال ��ي« :أال ت �ع��رف��ون �ه��م؟» .ك��ان
ي�ن�ك��ر األه ��ال ��ي م�ع��رف�ت�ه��م ب ��أي م �ن �ه��م ،ح �ت��ى لو
كانوا ّجميعًا أو ك��ان بعضهم من أبناء القرية،
ذل��ك بأنهم فيما ل��و اع�ت��رف��وا ،لكان ج��زاء القرية
التدمير ،تدمير البيوت أم��ام أصحابها ،ولكان
عقاب السكان القتل بال رادع .وتقترب النهاية
ح�ي�ن ي �ق��دم ال �ع �س��اك��ر ع �ل��ى ق �ت��ل ه� � ّ�ؤالء ال�ش�ب��ان
األب �ط��ال ب��ال��رص��اص ،وف��ي ظ�ن�ه��م أن ��ه ال ب��د ألم
الشهيد أو زوجته ،أو ّ
أي من قريباته أن تصرخ،

ّ
غير أن ال�ت��اري��خ ال��ذي س� ّ�ج��ل ع�ش��رات ال�ح��وادث
ال�ت��ي أع ��دم فيها ال�ش�ب��ان ف��ي س��اح��ة ال �ق��ري��ة ،لم
ي �س �ج��ل ح ��ادث ��ة واح � � ��دة ص ��رخ ��ت ف �ي �ه��ا ام � ��رأة،
وه��ي ت�ش��اه��د بعينيها اب�ن�ه��ا او زوج �ه��ا ُيقتل
بالرصاص.
امل�ش�ه��د ال��راب��ع :ه��ذا ه��و امل�ش�ه��د ال�ب�ط��ول��ي ،فما
إن أع �ل��ن ق ��رار ال�ت�ق�س�ي��م ف��ي  29ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي
 ،1947ح�ت��ى ق��ام��ت ف��ي ال �ب�ل�اد ح ��رب ض��د ذل��ك،
وم� ��ا ك ��ان ��ت امل� � ��رأة ل�ت�ك�ت�ف��ي ه� ��ذه امل � ��رة ب��إط �ع��ام
امل�ن��اض�ل�ين أو ب�ح�م��اي��ة ال �خ �ط��وط ال�خ�ل�ف�ي��ة ،بل
ه �ب��ت ت �ش��ارك ف��ي اإلس� �ع ��اف ،وت �ح �م��ل ال �س�ل�اح،
ً
ولو قليال ،واستشهدت العشرات من النساء .لم

نالت المرأة الفلسطينية
بناء على
حقوقها السياسية ً
رصيدها التاريخي من النضال
تعرف أسماء الكثيرات منهن ،لكن عرفت أسماء
البعض ،وخصوصًا اللواتي كن يضمدن الجراح
أو يسعفن ال �ج��رح��ى ،ف�ه�ك��ذا اس�ت�ش�ه��دت حياة
بالبسة في دير ياسني ،وجولييت زكا في حيفا.
ّ
وأضحت كل منهما رمزًا.
امل�ش�ه��د ال �خ��ام��س :م�ش�ه��د ال �ل �ج��وء وامل�خ�ي�م��ات،
ّ
ولنبدأ باالعتراف بأن سنوات النكبة األولى ،أي
سنوات التيه ،لم تكتب بعد على حقيقتها ،ربما
ّ
ألن حياة الالجئني املأساوية كانت هي الطاغية.
ّ
وربما ألن املؤرخني واملحللني لم يسألوا بدورهم

كثيرًا أسئلة م��ن ن��وع« :ك�ي��ف صمد الشعب في
املخيمات؟ كيف؟» .الجواب الصادق ال يكمن في
عطاءات وكالة الغوث املحدودة جدًا ،وال يكمن في
تسابق الحكام العرب على إصدار التصريحات
املدوية املؤيدة لفلسطني وشعبها ،بل يكمن في
عمل األم اليومي الصامت واملتواصل .يكمن في
تربيتها صغارها على اإليمان والحق والصبر.
يكمن ف��ي تشجعيها ابنتها على ُخ��وض غمار
الحياة كالرجل .في تلك السنوات ،فتحت حدود
الدول الخليجية أمام الفتاة الفلسطينية لتعمل
ُ
في سلك التعليم ،أكثر مما كانت تفتح للشاب
ال��ذي ك��ان��ت الحكومات العربية على نحو عام
تخشى من التنظيمات السرية من ورائه .وهكذا
كانت هي ـــــ املرأة ـــــ مصدر الدعم املالي األساسي
لألسرة.
امل �ش �ه��د ال� �س ��ادس :ف��ي ه ��ذا امل �ش �ه��د ال�س�ي��اس��ي،
ّ
نكتشف أن امل ��رأة الفلسطينية ق��د ت�ك��ون امل��رأة
الوحيدة في العالم التي نالت حقوقها السياسية
م��ن دون أي��ة مطالبة ،أو ت�ظ��اه��رة ،أو ش�ع��ار من
ّ
نوع« :افتحوا لنا أبواب البرملان!» .ذلك أن املرأة
ً
أص �ب �ح��ت ف� �ع�ل�ا ع� �ض� �وًا ف ��ي امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
الفلسطيني األول (أيار  ،)1964تمامًا كما أصبح
ال��رج��ل ع�ض�وًا ف��ي ذل��ك املجلس التمثيلي األول
ف ��ي ح �ي��اة ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي .وه �ك ��ذا ن��ال��ت
امل ��رأة حقوقها السياسية ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى رصيدها
التاريخي م��ن النضال الصامت امل�ت��واص��ل ،في
الوطن ،وفي املنفى ،وفي املخيمات .ومهم أيضًا
ّ
أن نضيف إن دخول املرأة الحياة السياسية من
أوسع أبوابها ،وبيسر وبساطة ،لم يلق اعتراضًا
واح �دًا م��ن الجهة امل�ق��اب�ل��ة ،أي ال��رج��ال .وبعدما
مرت األعوام وأصبحت املرأة سفيرة لوطنها في
أكثر من بلد ،وعضوًا في اللجان التنفيذية ،لم

بشرى بلحاج حميدة :يريدون إبعادنا عن المعترك السياسي!
ناجي الخشناوي*
ّ
شكلت التجربة التونسية ف��ي مجال االنتصار
ّ
ل �ح �ق��وق ال �ن �س��اء ح��ال��ة م �ت �ف ��ردة ب�ي�ن ال �ح��رك��ات
النسائية العربية .فقد كان ملوطن الطاهر الحداد
موقع الريادة في سن تشريعات تقدمية ّ
كرست
باكرًا املساواة بني الرجال والنساء ،بدءًا بقانون
ً
إل �غ��اء ال ��رق ف��ي  ،1842وص ��وال إل��ى أول تشريع
أرس � ��ى ق �ي��م ال �ع �ل �م��ان �ي��ة وح� �ق ��وق اإلن � �س� ��ان ،ف��ي
 ،1857من خالل «املساواة الكاملة بني األجناس
وامل �ل��ل» .وم� ّ�ه��د ال�ف�ك��ر اإلص�ل�اح��ي ،ال ��ذي تأسس
آنذاك ،على أيدي خير الدين باشا وأحمد بن أبي
الضياف ،لظهور كتاب الطاهر الحداد املرجعي
«امرأتنا في الشريعة واملجتمع»( ،)1930الذي ُع ّد
منعطفًا حاسمًا في مسيرة التحديث التونسية.
فبعد ع��ام�ين م��ن ص ��دوره ،تأسست أول جمعية
نسائية عربية ،وهي «جمعية السيدات املسلمات
ال �خ �ي ��ري ��ة» ،ال �ت ��ي ّأدت دورًا ب� � ��ارزًا ف ��ي ت��أط�ي��ر
ّ
النساء وتجنيدهن ضمن الحركة الوطنية ضد
االستعمار الفرنسي .واعترافًا بتلك اإلسهامات
ّ
ال�ن�س��ائ�ي��ة ف��ي ال �ن �ض��ال ال��وط �ن��ي ،س ��ن ال��رئ�ي��س
ال�ح�ب�ي��ب ب��ورق �ي �ب��ة ،غ� ��داة اس �ت �ق�لال ت��ون��س ،في
 ،1956مجلة (ق��ان��ون) األح��وال الشخصية ،التي
ك� ّ�رس��ت حقوق النساء ف��ي امل �س��اواة الشاملة مع
الرجال ،وال تزال إلى اليوم التشريع الوحيد في
العالم اإلسالمي الذي يحظر تعدد الزوجات.
لكن وص��ول اإلس�لام�ي�ين إل��ى الحكم ف��ي تونس،
ب �ع��د «ث� � ��ورة ال� �ك ��رام ��ة» ،أف � ��رز ت� �ي ��ارات م �ت �ش��ددة
تسعى إل��ى إح��داث ّ
ردة عن مكتسبات العصرنة
في البالد ،األم��ر ال��ذي يضع الحركات النسائية
أمام تحديات وتهديدات من نوع جديد .وهو ما
ُت ِّ
حدثنا عنه املناضلة الحقوقية بشرى بلحاج
حميدة ،التي ترأس «الجمعية التونسية للنساء
الديموقراطيات» ،وهي جمعية عريقة ّ
تأسست
ف ��ي  ،1989وق ��ام ��ت ب � ��دور م �ش �ه��ود ف ��ي م�ق��ارع��ة
االستبداد خالل عهد الطاغية املخلوع بن علي.
وت�ت�ص��دى ال �ي��وم مل��ن ي��ري��دون «اس �ت �غ�لال فضاء

ال�ح��ري��ة ال ��ذي حققته ال �ث��ورة ،ل�ج� ّ�ر ت��ون��س نحو
أشكال جديدة من االستبداد».
تضع بشرى بلحاج حميدة في أولوية نضاالتها
حاليًا مطلب «دسترة حقوق النساء» ،أي إدراج
املكتسبات ال�ت��ي نالتها التونسيات على مدى
عقود م��ن النضال ف��ي الدستور الجديد للثورة
التونسية ،حتى ال تكون محل تشكيك أو تالعب
م��ن قبل ال�ح�ك��وم��ات املتعاقبة .وت �ق��ول« :دس�ت��رة
حقوق النساء مطلب قديم طالبنا به منذ أواخر
السبعينيات ،مع بروز الحركة النسوية ،باعتبار
الدستور املرجع األساس في التشريع واملمارسة
السياسية واإلداري��ة واملجتمعية .وكنا قد أثرنا
املوضوع في «جمعية النساء الديموقراطيات»،
أث �ن��اء م �ح��اول��ة «ت�ن�ق�ي��ح ال ��دس �ت ��ور» ،ف��ي .2002
اعترضنا آن��ذاك على تعديل ال��دس�ت��ور للسماح
ترشيح ب��ن علي للرئاسة ،وطالبنا في
ب��إع��ادة
ّ
الوقت نفسه بأنه في حالة إجراء تنقيح للدستور
أن ي�ك��ون التعديل إيجابيًا ،وأن يتضمن بنودًا
تكرس مكتسبات العصرنة ،وتنص صراحة على
املساواة بني الرجال والنساء» .وتضيف« :اليوم،
ب �ع��د ال � �ث� ��ورة ،ن �ح��ن ن �ع �ي��ش م��رح �ل��ة ال�ت��أس�ي��س
للجمهورية التونسية الثانية ،من الطبيعي أن
ن�ط��ال��ب ب� ��إدراج ح�ق��وق ال�ن�س��اء ض�م��ن ال��دس�ت��ور
ّ
ال� ��ذي ي �ع� ّ�ده امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي ،ألن تضمني
حقوق النساء في الدستور هو الوسيلة األكثر
ج��ذري��ة إلح � ��داث ق�ط�ي�ع��ة م��ع م�ن�ظ��وم��ة التمييز
والقمع والتهميش واملظالم ضد النساء ،وتضع
ح� � �دًا ل �ل �م �خ��اوف م ��ن أي ردة أو ال� �ت ��راج ��ع ع��ن
املكتساب النسائية أو التشكيك فيها .»...
لم تكتف الحركة النسائية التونسية باألشكال
امل �ط �ل �ب �ي��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ف ��ي م �س �ع��اه��ا ل �ـ«دس �ت ��رة
حقوق النساء» ،بل قامت أخيرًا بإنشاء «مجلس
تأسيسي م��واز» .وتقول بشرى بلحاج حميدة،
ُ
ال�ت��ي أس �ن��دت إل�ي�ه��ا رئ��اس��ة ه��ذا امل�ج�ل��س« :ه��ذه
ح ��رك ��ة رم ��زي ��ة ق ��وي ��ة ت �ن��م ع ��ن ه ��ام ��ش ال �ح��ري��ة
ال ��واس ��ع ال� ��ذي ن�ع�ي�ش��ه ال� �ي ��وم ،وال � ��ذي يمنحنا
ال �ف��رص��ة ل �ل �ت��درب ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف أش �ك ��ال ال�ع�م��ل

ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ،وال �س �ع��ي إل� ��ى اب �ت �ك��ار أش �ك��ال
جديدة للنضال والتعبير عن مطالبنا» .أما عن
تبليغ املجلس
أه ��داف امل �ب ��ادرة ،ف�ت�ق��ول« :ن��ري��د
ّ
التأسيسي الفعلي برسالة مفادها أننا كنساء
ن�م�ث��ل ق ��وة اق �ت��راح ي�ج��ب أخ��ذه��ا ف��ي ال�ح�س�ب��ان.
وانطالقًا من تجاربنا النضالية كجمعية نسائية
ي�م�ت��د ع �م��ره��ا ألك �ث��ر م��ن رب ��ع ق� ��رن ،ن �ط��رح على
املجلس حزمة متكاملة من املطالب التي تعكس
انشغاالت النساء وطموحاتهن ،وذلك باالستناد
إلى املبادئ والقيم التي قامت عليها الثورة ،أي
ّ
شجب الظلم وال�ف��وارق االجتماعية وك��ل أشكال
ال�ق�ه��ر وال�ت�م�ي�ي��ز ،وامل�ط��ال�ب��ة بمرجعية مشتركة
على أساس املساواة واملواطنة والكرامة .من هذا
امل �ن �ظ��ور ،ن�ط��ال��ب ب��ال�ح�ق��وق األس��اس �ي��ة للنساء،
على اخ�ت�لاف انتماءاتهن السياسية والطبقية

يشوه مكتسبات النساء
اإلعالم ّ
في تونس خوفًا من انتقال
«عدوى التحرر» إلى الخليجيات
وال �ج �ه��وي��ة .وي�ش�م��ل ذل ��ك ال�ح�ق��وق االج�ت�م��اع�ي��ة
والسياسية واالق�ت�ص��ادي��ة والثقافية والبيئية
والصحية .كما نحمل أيضًا مقترحات ملموسة،
تندرج ضمن أطر تكريس دولة القانون وحماية
الحريات العامة .وتتعلق هذه املقترحات بوضع
ّ
آليات تضمن القضاء على كل أشكال التمييز بني
الجنسني ،ومحاربة مختلف أنواع العنف املسلط
على النساء .ونحن نطالب بأن يتضمن دستور
ت��ون��س ال� �ث ��ورة ال �ت��زام��ًا ص��ري �ح��ًا ب�ت�ف�ع�ي��ل ه��ذه
اآلليات لضمان حقوق النساء ،وجعلها حقوقًا
دستورية .»...
وص ��ول إس�لام�ي��ي «ال�ن�ه�ض��ة» إل��ى ال�ح�ك��م يضع
ال �ح��رك��ات ال �ن �س��وي��ة ال �ت��ون �س �ي��ة أم � ��ام ت�ح��دي��ات

ّ
ج��دي��دة ،ت�ق��ول ب�ل�ح��اج ح�م�ي��دة .لكنها تستدرك
ق��ائ�ل��ة« :اإلسل��ام �ي��ون ل�ي�س��وا وح��ده��م ال �ي��وم في
ال�ح�ك��م ،ب��ل م�ع�ه��م أح� ��زاب أخ ��رى غ�ي��ر إس�لام�ي��ة.
ّ
ونحن نرى أن األه��م ليس من هو في الحكم ،بل
طبيعة نظام الحكم .لقد تخلصنا من استبداد
النظام السابق .ولدينا اليوم هامش واس��ع من
ّ
ال�ح��ري��ة للنشاط وال �ت��واص��ل م��ع ال�ن�س��اء ف��ي ك��ل
ّ
امل�ن��اط��ق التونسية .لكن ه��ذا ال يعني أن املهمة
س�ت�ك��ون أس �ه��ل ،ف�ك��ون�ن��ا اآلن أم ��ام ح�ك��وم��ة لها
شرعية انتخابية حقيقية يتطلب منا قدرًا أكبر
م��ن املهنية والحرفية م��ن أج��ل تجذير مطالبنا
ف��ي امل�ج�ت�م��ع ل�ق�ط��ع ال �ط��ري��ق أم ��ام أي م �ح��اوالت
لضرب املكتسبات التي تحققت في بالدنا منذ
ّ
االس� �ت� �ق�ل�ال ،وخ ��اص ��ة أن ال� �ت� �ي ��ارات اإلس�لام �ي��ة
ت�س�ع��ى م �ن��ذ ق �ي��ام ال� �ث ��ورة إل ��ى ت �ش��وي��ه ال�ح��رك��ة
ال�ن�س��وي��ة وال�ط�ع��ن ف��ي ت��اري�خ�ه��ا ال�ن�ض��ال��ي ،من
خ �ل�ال خ �ط��اب ش �ع �ب��وي ي� �ح ��اول ت�ع�ب�ئ��ة ال �ن��اس
البسطاء ضد النخب ،تمهيدًا لضرب مكتسبات
العصرنة التونسية».
أما عما تشهده تونس من ّ
ردة اجتماعية وعدائية
ظاهرة تجاه الحركات املطلبية النسائية ،فتقول
ّ
ب�ل�ح��اج ح�م�ي��دة« :ه ��ذه ال�ع��دائ�ي��ة ن�ش��أت ف��ي ظ��ل
ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق ،إذ وظ��ف الديكتاتور موضوع
العصرنة وحقوق النساء لتبييض صورته أمام
ال �غ��رب ،وت�ب��ري��ر خ�ي��ارات��ه األم�ن�ي��ة االس�ت�ب��دادي��ة.
وف� ��ي غ �ي ��اب ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وح ��ري ��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر،
شكلت قضية النساء وكرة القدم متنفسات ،كان
الشعب التونسي ّ
يعبر من خاللهما عن سخطه
ّ
على النظام الحاكم .وال يجب أن ننسى أن زوجة
الديكتاتور املخلوع كانت تحاول الظهور بصورة
امل��رأة العصرية املدافعة عن حقوق النساء وعن
مجلة (ق��ان��ون) األح��وال الشخصية امل��وروث عن
عهد بورقيبة .وهذا أدى إلى التباس صورة املرأة
العصرية ،وارتباطها في أذهان الناس البسطاء
ب�ص��ورة ليلى ب��ن علي ال�ت��ي ك��ان��ت رم �زًا للفساد
والبذاءة والوقاحة» .وتضيف« :يجب أال ننسى
ّ
املمولة
أيضًا ما تقوم به بعض وسائل اإلع�لام

