
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
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بــا تصــا نقایــة ــ قــاء - طیــ ســمة – ــتري غــد ــدر رــة ــر
نســقة عــر ــي عمــا ــا نقا عــا حــال تنفیــذ مكتــ ضــو جیــ
نقاــي عمــ ــاجر ــو ــاصنا دــي حــا ــي عاــة مــر ــبكة
ــاقا هــد  جــر ســعى هــا بــ ــ تحجیــ تهمیــ ــ تــتمر
مهمــة شــرحة ــي نقا عمــ ــ یــو ــو ــة جند ــد ــیما عمــا
.یــانقا نســاء  عرــي مجتمــ ــ امئــة ـــ50 موریــا عــد تــي

ســب ــ ــو ــ عــر ــي عمایــة حــا تویــد ــعینا :بــا تصــا
،یــر یــ متــد ــ ــنا یــ ــ  مــا یاــیة. ــز نــد ــلد
عمــا ــاقا ــد .نــ ــمد ــمحا ــو ــر طــر قــو ــ ــو 
نقطــ ــ ــذ )ــعا( یتــابر طبقــي خــ ــذ مســكها ــو اــي
ــ عیــد ــمصا ــر  طعــ ــى هــد ــر ــو ــو ــر ــذ ونــا تــى
 حجیــ ــوحا مــ ــیر ســطة ــز نهــا حقیقــي، ــضمو حتــو
خاــة حهــمصا ــر ــا ،ــا ــانقا ــ ــد غــر ــاقا ــر ــعا

طبقــي. فهــ ــ عیــد ــاا ــي تــي
ــا دــة ســاؤ عــا قطــا ــ نقاــي عمــ قــامضا شــا ــا
هــو قــامضا ــذ دــة دــر عــا قطــا ــي قــاضا ــنا :بــا
تــي یــقو قاــا ــوو تحزــة،  سیســة كــ ــ ــا عمــا ــاقا حــو صــر
150 قاویــة مــا ــ ــتود قــر  ،ــقو بــ ســا نظــا اهــا
دــة ــر ــ نقاــي عمــا ســم  ــدحد مــا ــذ ــ 2005 ســنة
ــي ــ طب ســتند قــر ــذ   ،فیــو ــى  عمــا حــو ــى إ ــة اا

دــة. ــر
عقو عمــا حد ــر ــنا :بــا ــا ،ــو عقــو مــا خصــو ــا
 ــر عمــا ــاقا ــى تمــاء هــ ســمو صــر هــ یویــة، ــو
ــى بــا تصــا ــد.یةحكو ســامؤ ــا نقاــي تنظیمــي هــم كــو
نهــ صغیــر محــا ــمطا ــغیة نهــ ،هــ عمــ حــا مــا ــاعا
خبــ  كــؤ ــنا بینــة: .تكتــ ــو ــذ )تكســي( ــر ــیا ــاقو
،حســ عــر ــي یــ شــكة ــذ اتأیــد ،هــ عمــ حــا تنظیــ ــي
ــ ــد  : وحــة .عمــا ــ فئــة ــت ضاــة ــاعا ــي ،مــ ــعا ــي ــ
ــة یفی هــضما طبقیــة شــرحة ــذ ــى  مســیطر عقــد ــ ت ــ ــو
ــ ــرؤ تبــ تــي تماــي ضمــا ــوا ــي ســو وــد .هــم نظیــ
بســیطة مشــا حــا وــة طــ مســو ــ ،عمــا قاــة حــا بــ
ــر ــیا ــاقو )ــاحل ــوحل( نســایة رایــة ــاوصا عمــا
ــة د ــ ب ــ صــر معیشــیة ــا ضما هــ كــو  ــتو یــ ــیر

امئــة. 12 مــا شــرحة ــ ــي عمــ ــا تحمــ  ــى
ــا ــو ــر " :ــا ب ــر نقاــي عمــا ــا مــر خــ ــا ــي ــا
ــي مــر ضــو ــا ذوــة، وــة نزــة ــیطر تمایــة قایــد
نقایــة. عمایــة حــا فــو ــي قیــا تســنمها تمثــ عماــي قطــا
ــ ــوخ ــ ســطة ــز تاعــة عمــا ــاقا ــا ــك ــى خفــي  ضیفــة:
ــي یفــة عتبــر  ،حــز ــ اســیا جنیــد شــك كــ نســوة تماءهــا
متحزــة عمایــة ــانقا ــي وــد :قــوا .ســتغرة طبقــي حــ ــ مبتعــد
ــلا جنســی ل .عمــا ــاقا ضــاء عضــو ــل  ــ مسیســة
ــعا حتــو ــ عیــد هــا حــد ــي تــي شــا فتــ قــد هــد مــا

.ــقو
 بــ ــ غــ ــنا :بــا ــا عــر ــي نقایــة حرــة ویــد شــا
عما ــانقا ــا حــاا حــ ــعینا عمایــة، ــانقا توــد ــي عریــة عمــ
ــوو عمایــة حرــة تویــد تــ ــي دیــة، حــا عــ ــ عــر ــي
ــو ســب فشــا ــاء محــا ــذ ــل كــ .عــر ــي مایــا حــا 13

خاــة. حهــصا ســطة ــز ــد

با تصا ناطة  طی سمة ر قاء
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ــة بــمو نعــ تــي مایــة مــو ــو مثــة عریــة حكوــة ــر
میــا وــر ــد حجــة نجــ دویــة محاظتــي ــمو ــذ شــ حصــو
ــا ری ــ ب ــ  ــا می ــ  قطــ تحججــة محصــو ــذ زــة ــاء م ــ  ــة ای

. شــایة ــي فلــة ــا ــى  بیــر أیــر ــ  ا ،ــر 
 بیــر ضــر فلیــة ــعو   ــا ــد ــمفا جاــر قــر ــا 
ــذ شــ حصــو ــة ــو  ــد صــد ــى ــى عیــ ــعو ــ
دــة زیــة سیاــة ــي تخبــ  , ســنی ئــا نــذ تــ ــى عــو
ــو ا ، یــ ــ ــا ــى یــفل عــر ــ ــذ ــو عریــة
تحتیــة بنیــة طوــر ــى عمــ  زیــة ــامنتو ــتیر حــو دــة
میــا ــ ــر كمیــا حتفــ تــي ــاخز ســد نــاء ــ زیــة منظوــة
خایــة  بــ ــ حــز ــد ــذ حــا ــ ثــ ــي ــتخدها غــر
عــر میــا ــ كایــة كمیــا ــل ــى ــبا جــو  ــ عریــة
،غــا ــى حبــ ــر متشــائة ــدا ســمى مــا دیــة یــقو ســ
نــ ــد ــى ــ  ــى  ــ  ،تصــا ــذ یســو ء عییــ ــذ

. ــا حیو ــقي شــر  كفــي عــر ــة و ــا می  زــة
ــر عــد ــ هــصاا شــایة ــي شــ حصــو زــو لــو ــطا
 مــا بیــر, ــر ــ هــ حــ مــا ضهــتعو هــقو ــة ــ نعهــ
ــا كبــا  لــي نــد ــوعم ــو  ــذ یــفل ــ كثیــر نــا
جــر ــتعو   ــ  كــوم هــ  هشــم ــ  ــو ــتعو
  ــتعو هشــم  بــوطا هــ یــ ــي، ــ ــمت ــ ــك
یاــة دــة تبــ ــا بــوطا مــا ،یــفل  یــمل ــتعو كــو
 ــ ــر  زــة ســؤو كــو  ــة، عمی خطــ ــ ــة ی ــة ای

.مجــا ــذ ــي تصــا

جعفر ا

ا بد / د قرر

ــ ثاــي شــر/مبرو 20 ــو طــر ــي قــد كــر ــعا أ طوــة بــد
عامــي كــر عــر " ــذ تنظیمهــا خیجیــة دــة ــذ تباــى ، عــا ــذ
نــاء ــل أــي ــ ــا عمــا  ــ عــر ــا تناــى  اــیة "
عمــا هــؤء حــ ــذ  جــ ــ قــد ، نــا كرــة ــمل شــیید

. ایــة ــاد ــا
ــد ،ــرمها عمــا یــ یــاو ــ ــل عــد ــاها طــر هــ قــد
ــ  ــد ســأة یــر قاــیة،ما عمــ ــر ــ تخفیــ كفــي ــا م ــا قی

.تكــر شــك ویدــا ــي ــو
،ــعا أ بــ ملهــا ســا قــو ــاما یــ كثــ ــذ ــو ــي
عاهــا ــ ــتو ــ طــر ــأ ،عمــا ضــاعو ــ إــى فیفــا دــو
طــر یــا ــو مآــي ــذ ســة ــ قــة ــر ــي ،عمــا ــؤء ــ لإســاي
ــد .ــو ــ ــد ــى ــا تجاــا نظیمهــ عــد ــا مــا یــتر
/ســط 14 تجــا ــي  وــا ــ ذ ــا عم عــ ــا تق ــة قطر ــة حكو
كشــ .هــیر ــ یــفا ذــر ــ كنهــا ،"عــا ــ یــو هــخر" 
ســب ــوا ــذ ــرمها عمــا ــد ــ ــب  أهــا طــر ــ ــو تقاــر
تهــا ــ ــتكو مــا عــر ــ تقاــر ــذ شــف شــم،ما ــار
حــر ــا ــي شــدد فــا ؤــر غرــة. ســج إــى عمــ یــو
ــا عم ــ لی ــیما  ،ــخا ــ  ــد مز ــا ی ــى  ــ خی حــاء ــ می ــي

.ــر ــة ا یــخ ــى إ ــو ذب ــ ذ ــ رمها


