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عما طینا  جموة  صد در

،عمــ ــؤ ــ ض نــ ــى  عمــ ميــة شــر ،عمــ صــد
،ــيو لــر عقــو يــع عمــ ،ــل ــقط ــخت ــ
ــى ،يــك تيــمؤ عمــ ،عمــ ــ يــمعط معطــا

.عــر صعيــد
ميــ عــة طبقــة ــط قــو ــ ــد ــو نشــر ــد
تنــ ،نيــمو ــ عظمــى غبيــة هــمجم شــك تــ ئحهــر
ــإ  عتقــد ــة مي ــة بقي يــية ــة  ــ  ،هشــ ــبأ
ظمــ ذ تغييــر ــيد تــ فــة قــو ــ ــاع عمــ

مســتقة. هــصفو

تري غد رة طی سمة ر حقی
نقایة ناطة 

”ر « و ا وا

نــا ــا ،عمــ حــا عمــا نهــ ،ــكثیر ــى خفــى 
ــقا عمــا قــو ضمــا فــا ــك ــى تبــ ــتوة صــو
ــى نــ ــوا  تــ یــ ،ــعا ــ ــ ــومط ــو ــا
ا ــا عــد ، رایــة بروــة ــا ــر ــعا ــ مــا
تــي ــر ســ میــ ثــ ــعة  ــيء جــر ُعتبــر ــذآ ــعا
ســتخد خاــة، ــكاممت ــتصر ریســي ــما یهــا تصــر
اعــا كــو ندــا  طعمــ  ،ــاخد رســتأ  ــربا ســید

.ــ  ــة عقی جســدة ــو  ــتغل ــل  قــدا
هــا عمــ؛ ــال نظیــ ــي ــتدا فرســیة ثــو تمــ عدــا
عاــة، سیاــیة ــاحر ــل ــو مســا حرــة ــى ــ
ــ عمــ تصــا ــي حرــة بــد ــوقا ــي  ــطة بــد ــر
،ــظا ــي ــتد ــد عمــ جــا ــي ــر رــة ــى تأیــد ــل
قدتها ــي عاــة، ــاحر ــل سیاــیة ــاحر ــل تیجــة ــا
»رــي« ــتود ــمیا ــر یــو نــا ــا ــد مــ .عمــ رــة
اــیة یــزر عــد كوهــا هــا ؤــذ ــ كــ ،ــعا ــ ضمــا امــي

عاــة. طبقــة مؤهــا
عاة طبقــة حقــو ــاما ــ عرــي ــتودا ــمیا قــر ــو ــا صــد
ــو ــ وــا ناــطة ــ ــد نــا ا جمیدــا،  حجیمهــا یفیــة
ســؤة عــر ــي عمــا ــا نقا عــا حــال تنفیــذ مكتــ ضــو
تجمیــد جورــة ــبا ــ ااهــا جــاء خایــة ــاعل كتبــ

:عــر ــي عمــ ــوا
یــو ضــ ــ ٢٠15 ســنة 37 ــ عرــي عمــ ــوا  ــ
 نهــا حكویــة ســامؤ عــ   ، عریــة منطقــة ــي عمــ
ــة تغطی یــا فتیــ جــا شــكی ــد ، تمایــة شــؤ عمــ
ــد عمایــة ــا نقا حــا ــر ــد ، مختفــة عمــ ــو
ــر ت هــعا ــد تفتیــ جــا ــ  عمــ حــا عــ عــا
ــى  ــبا ــذ میــ .. حهــصا هــقو مــا ــي عمــا ــ
ــصا قــو ضمــ كــي صحیــ یســ شــكا عمــ ــوا فــا ــد

. عــر مــا
:و ا عم وا عطی  جمید  تي با شا ا

قطــا حكویــة ســامؤ عــا ــى حتــا كــ ، ثیــر ــبا 

ضمــ كــي عمــ حــا خــا
ــاء ــا طبیــ لــا مــا قــو
اــا حدــد ــ عمــ ــوا ــي
منصفــة ــو نــ عمــ
، مهنیــة ســلة صحــة هیئــة
عاــة مــر قــو مــا ــذ
كثیــر شــیىء عاــي تــي عریــة
ــد دــا تحــر عنــا

.ــو عمــ ــر ــي ســاها
1987 ســنة 15٠ ــ منحــ ثــو یــا ــج ــر شــرخــ ــا ــي

:و ــا وــا ــر فیــو ــى عمــا ــتحو خــا
ــر ، عریــة عاــة طبقــة ــد ســا ــوتاد نظــا یاــة مــ
خطــ  رــد ــ ــعا ــا نظــا یــ نهــا یــ حجــ قــر ــذ
ــى جــا بیــر غاطــة ــذ .. ــا ــ قــو  خجــ نــ نــ

ــعا ســا یمــة
فــر هــقو عــر مــا ســ  رــد حقیقــة :ــو ــا
تصنیــ اــر ــي ــد مــا مقــر ــ ثــر مــ اــا یهــ
ــر ویــر ــد مایــة هــقو ــ هــار .. یرــا عســكر
عاــة طبقــة طبقــي معــا فــو ــى اــة .. مهنیــة ســلة صحــة

.یــا ــعبنا عمــو عــا ــوتا نظــا عریــة
لضــاء قــاضا ــد ــى نــ ــذ ــتود ــتنا خــ ــا ــ
اویــة ــتوة ــو نــا عــ :ــو ــر مایــة، ــانقا عیــتا

: نهــا تــا ــاطا ــي نقاــي تنظیــ ــ ــى ــد
كفــ ( ــى  ــد تــي ــتود ــ  ) ٢٢ ( ــا م ــ  ) ــ اث ( ــر فق ــــ
نظــ یهــا، ضمــا  مهنیــة، حــا ــانقا ــیأ ــ دــة

.ــوقا ــ
٢٠15 ســنة 37  عمــ ــوا ــ )  ( فقــر ) ً ــــ 4٢ ( مــا صــ ــــ

. یها تمــاء ــانقا ــیأ رــة ــى
ــ تضمــ ــذ عرــي عمــ ــوا ــ ) ً ( فقــر )14٦( مــا ــــ
. ــوقا ــكا ــ منتخبیــ عمــا مثــي حــا ــانقا شــكی
8 ــ عریــة فایــة ــصد ــوا ، 1978 ســنة )194( ــ ــوا ــــ

. نقایــة حقــو ــاحر شــأ 1977 عــا
تبــا ــز مفعــو اــذ بــ ــذ 2017 ســنة ) 87 ( ــ ــوا ــــ
1948 ســنة ) 87 ( فایــة ــى عــر صاــة ــأ ، 2019 / 6 / 1 ــ
ــي  حــ طــى . ــي نقا ــ تنظی ــ ــة ما ــة نقای ــة حر ــة فای ،

.. . عــا قطــا یهــا مــا تــا ــاطا ــي نقاــي تنظیــ
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ر سعد   قاء
غد دجر ا ی /

تري

ــ ــ عــر ــي ــلعا نســاء عاــي
یــو ــو ــد ــ صوــا غاــة عــ
ــا  مســؤیاها ــة د ــا ی  ــة نصف مــ
ــذا مــر .عمــ ــ یــمعط نیــمو
ــى بااــة ضافــا، أــاا عــا عاــي
مــ ــنا ،ــو ــة طوــة عمــ اــا
عوــة قــ  منــز ــ ــنتظر ــر
.ــ مصن  ــر د ــي  عمــ ــ شــقة

كبیــر صغیــر خیاــة ــمصا ــلعا
طبیعة. حیــا ماــة ــى قــد ــد تهمیــ ــتغلل ــ ثــا
صنــ ــي ــلعا ــد ــ قصیــر قــاء ــذ ــتري غــد ــدجر ا
یــثل نــة ســعد  ــي ،غــد ــ صاحیــة نطقــة ــي خیاــة

یاهــا. مهــا ــر نــا ــر تــي اــا
؟ مهنة ذ ى  ی تري: غد

ثــ جاعــة ــ ــأ ــ نــ ــة، د ــتي هیــ ندــا :
ــ ا ــذ  صعــ معیشــي ــو ســب ــ  ــتط ــ  ــي كن ــي، ر
عاــي دــي شــوة ــي مــا عمــ ــد  صوــا عاــة، یــعا
اــة ــ ــ مهنــة ــذ ــع قــر ،غــا ــو ــد ــز ــر ــ
ــا شــوة، ــو ــي ــد فجــا ســب ــد قــد ــ عــد ــري،
ــري. عیــ قمــة ویــر ــ ــ اتــي ــك عمــ ــى طرــي

خیاة؟ عم ي عم ى تقتي ی تري: غد
،خــا مشــغها منطقــة ــي ــاخیا ــد ــ مــ نــ  عــد :
شــغ ــى ــتق ضــا عدــا مشــع ــذ ــي عمــ تــر طــر

.معمــ ــذ ــي عمــ ــى  ــ ص ــ  عــد ــر، غیــر
ــلعا قضیهــا تــي اســا نــا عمــ ــر ــي ــا ــتري: غــد

إــا؟ تمتــ هــكاإ ــ ــمكا ــ
یــ  ،عمــا  تفكیــر ــتطی  آــة اــي ــعر ــر قیقــة ــي :
وهــا، تــي ــاصعو ثــر ــ عمــ اــا ثــر رــة، ــ ــد
ثــ منــا ــى نــدونــا ضــا منزیــة مــا جــاإ بــاطا نــا اــة
ویــا اــا 8 قضــي نــا ... )فــا اــة تنظیــ غســی طبــ(
تــي ــو عایــة ینــاما ــو موــة، مشــة ــاصا ــ

ــ ــمطا ــتنا  ــي شــهر هاــة كفینــا  غاــة یــد تقااــا
مــا ،معمــ ــ قضیهــا تــي طوــة عمــ اــا بذهــا تــي جهــو
شــك عمــ نــا حقنــا، مجحفــة عمــ یاــة ــى عتــر  نــا حــ 
یــا عطــ  ــى ااــة جمعــة، ــو ــي  دنــا ــترة  وــي
ــا مــا عاــة، ــا ــي محــد اســا نصــ یهــا ــد كــو
تــى نــا ــتغناء ــكاإ ــ ینــا، تفضــ ــا عمــ ــا شــعرا

.ــ ــاء
كــمت ــ تمایــة ــاضما حقــوا ــتع یمــا ــتري: غــد

معقوــة؟ حقــو
ســ هــ هــعا ــرة تــ مــا ،قــو أــة تمتعــ  ــلعا  :
ــي طــر ــاعر هــ ،ــانقا ــي  تماــي ضمــا ــي ســجل
ظــر خفــ ــد ســتو ــا  ــ عم ــا یهــا شــعر حظــة ــة 
ــي بقــاء نــا ــ ــذ وــا، جاحــة واــي حجــر ــر ثــ عینــة،
فا ــذ  یهــا، حصــ تــي مــو میــة ــى محاظــة ــ ،هــنا
ــة اــتر مكنــ مــا .ظــر ــخت ــي ــا جنــي مــا هــو نهــا
نــد ضــاعو  حقوهــا امطابــة ــد ــة تجــر  ــاء ــا تــى اــة

!ــفا شــك ســرحها
مستقب؟ عاط نیا ي ا تري: غد

مــ ــى حصــو ــي ــ ــا ا ،عمــ ــذ ــي ــتمر   منــى :
منــى نــي مــا مــة طــ هــعا  شــغیة عمــ ــا یــ حتــر
تخصصــي، عمــ جاعــي عیمــي مــا دــة قاــد ــى ــور
ایانــا نــا وــر بطاــة اــة ــي ــا مــا ــ بحــ اــة صــو حــ
.نیــمو  جــا هــا قــو  جــ تــي دــة ســؤیة ــي اــیة،


