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ت ُّ  أضداف مً العسب
 الياجبت اللبىاهُت لُلى بعلبيي: ططىز في طيرتها الراجُت

اخترث أن أجىاٌو طيرة الياجبت لُلى بعلبيي ها هىا طعُا لُيىن ذلً طبلا علمُا، ئذ 
أّن طيرة ألاخيرة لم جيشس بهرا الخفطُل والعمم الري وظىكه ئلُىم، أعصاتي 

هره ألاعداد وليىنها داخلُت، والخخطاز عدد الطالب. هما أود الخأهُد أّن 
الطفحاث، ُطلب ئلّي عدم إلاشازة ئلى املطادز ال في الهىامش وال في كاةمت 

ت في نهاًت الظسد.  ُّ  ببلُىغساف
ت لُلى علي بعلبيي طىت  ُّ ظت في بيروث 2391ولدث الياجبت اللبىاه ، في داز املَس

ت أما أبىها فيان مثلفا وشاعس شجل ألطسة شُعُت محافظت ال مخدًىت. واهذ أمها أ ُّ م
شعبّي، هما وان ذا مياهت اجخماعُت واكخطادًت مسمىكت، ئذ عمل لطالح اللىاث 
الفسوظُت زم أضبح فُما بعد وهُل اطخيراد وجطدًس  مع ئمُل البظخاوي. وكد وان 

ت التي اوعىظذ  في لهره الخفاضُل املخعللت بأطستها جأزير هبير على جىجهاتها الفىسٍّ
ت على حد طىاء.  ُّ ت والصحف ًّ  هخابتها الظسد

للد واجهذ الياجبت ضعىباث جمت على ضعُد شخص ي فُما ًخعلم بمظيرة  
حعلُمها ئال واجهذ زفض أطستها لسغبتها باجمام مظيرتها الخعلُمُت بأدواث الفخت هحى 

ليي حعمل 2391إلاضساب عً الطعام. جىكفذ عً دزاطتها ألاوادًمُت طىت 
ة في البرملان اللبىاوي ئذ طعذ لخيىن مظخللت اكخطادًا فلد زأث أن هظىسجير 

لالكخطاد أهمُت وجأزير في جحسز املسأة وهُل اطخلاللها ومىحها اللىة في املجخمع. طىت 
حطلذ على مىحت فسوظُت إلجمام دزاطتها في فسوظا فظافسث ئليها ومىثذ  2390

 . 2392جدزض ألادب الفسوس ي في باَزع حتى 
جىً الطعىباث التي واجهتها بعلبيي ملخطسة على جلً العلباث الطادزة لم  

عً أطستها ئهما حعدث لخدظع مظاحتها لخطل ئلى حد امللاطعت الاجخماعُت وذلً 
دعى ئلى  لعدم ازجدائها لظفىزها وعدم ازجدائها للحجاب وكد وان ٌشاز ئليها بالبىان وٍُ

حلُلُت أنها أزادث أن حغير لىن  ملاطعتها بالعلً. وجحيي الياجبت كطت شخطُت
تها  غسفتها ذاث مسة، فسفض أهلها ذلً، وكد طسدث الياجبت هرا لخإهد أن حٍس
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لِظذ فلط مطادزة ليىن أهلها ًسفضىن أن جخسج خازج البِذ أو حظافس لىحدها 
تها مً اللُىد حتى في غسفتها الشخطُت.   ئهما حعاوي حٍس

صب طُاس ي لبىاوي أو طىزي، وكد لم جىً الياجبت بعلبيي مىخمُت ألي ح 
عىدما ادعذ أن  -وكد جبعتها في ذلً الياجبت أّواد –أخطأث الياجبت زوش غٍسب 

بعلبيي اهخمذ للحصب الظىزي الاجخماعي معخمدة على ال ش يء طىي بعض أوجه 
الدشابه بين مبادب ذلً الحصب وبين آزاء بعلبيي، ولىً ذلً الدشابه ال ٌعني 

هحصب الىطىُين  -ائها للحصب، هما أن هىان أحصابا أخسي بالضسوزة صحت اهخم
ت جلخلي مع الحصب الظىزي الاجخماعي في املبادب العامت.  -ألاحساز وهحصب الىاضٍس

وكد أعسبذ مإخسا الصحفُت زؤي زبُع أن بعلبيي لم جىً مدزجت في سجالث 
ىسجيرة في الحصب ئطالكا. ومما ًدعم عدم اهخمائها الحصبي أنها واهذ كد  عملذ هظ

ت ال حصبُت. أما كضُت املبادب التي  ًّ البرملان ألامس الري جعلها في جلً الفترة حُاد
زفعذ الياجبت زاًتها والتي كد جلخلي مع جلً التي زفعها الحصب الظىزي الاجخماعي، 
فال شً أن الياجبت واهذ مثلفت كازةت، هما أن عملها في البرملان دفعها للخعسف 

 دطخىز اللبىاوي هما على مبادب ألاحصاب اللبىاهُت والظىزٍت جمُعها.  والاطالع على ال
ت  ووشير في هرا الظُاق، أن الياجبت واهذ بىضىح علماهُت وكد هاجمذ الفئٍى

 الطاةفُت وئوشاء ألاحصاب الظُاطُت على أطع طاةفُت ضُلت. 
ئذا واهذ الياجبت كد واجهذ ضعىباث على ضعُد أطستها ومحُطها  

ي، فىم بالحس أنها عاهذ هثيرا مً علباث في وشسها ألعمالها ألادبُت الاجخماع
والظسدًت اللططُت والسواةُت: فما هي جلً الطعىباث؟ وهُف اطخطاعذ الياجبت 
مىاجهتها؟ وئذا لم جىً الياجبت بعلبيي مىخمُت لحصب طُاس ي هما جلدم، فماذا وان 

ت اهخمذ؟ على ول ه ره ألاطئلت طأجُب في جىجهها الفىسي وألي مجمىعت فىٍس
 العدد اللادم فخابعىا كساءتها.

ت  ئعداد: د. خالد ئغبازٍّ
ت ُّ  محاضس للغت العسب

 

 


