
اع��داد كبرية م��ن حملة �ش��هادات جامعية خمتلفة 
امتهن��وا  البكالوريو���س  دون  اخ��رى  و�ش��هادات 
اعماال تختلف عن تخ�ش�ش��هم الدرا�ش��ي او الفني، 
وحت��ى امله��ن الب�ش��يطة مل تع��د متاح��ة امامه��م 
ب�ش��بب مناف�شة العامل االجنبي االقل اجرا واالكرث 
انتاجا ح�ش��ب ما يراه ا�ش��حاب امل�شانع والور�س 
االنتاجية، فالعمال��ة البنغالية متوفرة وال حتتاج 
اىل اج��راءات روتيني��ة او موافق��ات ر�ش��مية عل��ى 

العمل يف مناطق بغداد  املختلفة.
 غري قانوين

  دخول االجانب اىل البالد مل يوجه ب�شكل �شحيح، 
ومئ��ات العم��ال االجانب يوفدون ك�ش��ياح لزيارة 
املراق��د الديني��ة املقد�ش��ة اوع��ن طري��ق ���ركات 
متعاقدة مع الوزارات التي اتاح لها جمل�س الوزراء 
�ش��الحية جلب العمال��ة مبا�رة، وم��ن ثم ترويج 
اج��ازات العم��ل، معظمهم يت���رب اىل مهن اخرى 
تختل��ف عن املهن التي وفدوا اىل البالد من اجلها 
ر�ش��ميا، وبالت��ايل يدخلون حتت طائل��ة املخالفة 
القانوني��ة، كونه��م غري م�ش��جلني يف وزارة العمل 
ومل متن��ح لهم اجازة قانونية ف�ش��ال عن مناف�ش��ة 
العمالة العراقية يف �شوق االنتاج املحلية.                                         
مهن��د كاظم )30( عاما خريج كلي��ة العلوم للعام 
2007 يعمل بائعا يف حمل )�شوبر ماركت(  قال :
" راجعت اكرث من 5 وزارات لغر�س التعيني ولكن 
مل اجنح ب�ش��بب املح�ش��وبيات والعالقات والر�ش��ى 
الت��ي منعت من و�ش��ويل للح�ش��ول عل��ى وظيفة ، 
وا�ش��تقر ب��ي احلال للعم��ل هنا يف ال�ش��وق كبائع، 

فاأنا مت��زوج ويل طفالن وال ميكن البقاء من دون 
عم��ل، لكن �ش��احب املحل هو االخر ا�ش��تغنى عن 
خدماتي بعد ان جلب عامال بنغاليا بن�شف راتبي 
الذي كنت اتقا�ش��اه وهو 500 الف دينار �ش��هريا 
مقابل 11 �ش��اعة عمل يوميا ، وا�ش��طررت للجوء 

اىل حمل اخر والعمل براتب اقل".  
خياط

 ابراهي��م فريح )37( عاما يعمل يف معمل خياطة 
)ا�شطة( خلياطة املالب�س الداخلية الرجالية بني :

" ان �ش��احب املعم��ل ا�ش��تغنى ع��ن خدمات 15 
عام��ال وحرفي��ا عراقيني بعمال بنغ��ال، وبرواتب 
ال تتعدى 150 دوالر �ش��هريا ، يف حني ان العامل 
العراق��ي لن يعم��ل باقل من 300 دوالر �ش��هريا ، 
وهذا االمر اثر فينا كثريا وا�ش��بح رب العمل يهدد 
ب�ش��كل دائ��م باأنه��اء خدماتنا لوجود بديل ا�ش��هل 

وارخ�س ومتوفر من دون اي معاناة". 
اأ�شحاب العمل

اأحد ا�شحاب املعامل يف منطقة جميلة ال�شناعية 
ببغ��داد  اك��د: " ان �ش��وق العم��ل بحاج��ة للعمال��ة 
االجنبي��ة، فهي مالئم��ة للقطاع اخلا�س وت�ش��هل 
ظروف العمل مع ا�ش��عار رخي�شة مقارنة بالعامل 
العراق��ي ال��ذي ا�ش��بح مزاجي��ا وال ير�ش��ى بغ��ري 
وظيفة الدولة، ويطلب اجورا عالية مقابل �شاعات 
عم��ل قليل��ة، ونح��ن كاأ�ش��حاب معام��ل وور���س 
نف�ش��ل العمال��ة االجنبي��ة الأنها تتقا�ش��ى اجورا 
اقل وب�شاعات عمل مفتوحة ال تخ�شع اىل مزاجية 

العامل املحلي". 

دوائر حكومية
املوؤ�ش�ش��ات  وبع���س  احلكومي��ة  الدوائ��ر  حت��ى 
ال�ش��حية ه��ي االخرى �ش��ارت ت�ش��تعني بخدمات 
العم��ال االجانب م��ن الهنود والبنغال وجن�ش��يات 
اخرى، فاملمر�ش��ات وعمال النظافة االجانب يف 
كثري من امل�شت�ش��فيات االهلية واحلكومية يعملون 
باأج��ور يومية وبعقود، ويعتمد عليهم ب�ش��كل كبري 
يف تلك الوظائف بعد رف�س الكثريين من ال�ش��باب 
العم��ل ب�ش��فة عامل خدمة او منظ��ف، ويرى مدير 
الدائرة اخلدمية يف احد م�شت�ش��فيات بغداد )رف�س 

ذكر ا�شمه(:
" ان العام��ل العراق��ي ا�ش��بح بحاج��ة اىل اعادة 
تاأهي��ل وتعلم ثقافة احرتام العمل، يف امل�شت�ش��فى 
كان لدين��ا 20 عام��ل نظافة عراقي��ا من خريجي 
الدرا�ش��ة االبتدائي��ة، لك��ن اغلب اروقة امل�شت�ش��فى 
كان��ت غ��ري نظيف��ة، ويق�ش��ون اغل��ب االوقات يف 
التدخ��ني وق�ش��اء �ش��اعات العمل بالت�ش��كع داخل 
امل�شت�شفى، حاليا ا�شتع�شنا عنهم ب�8 عمال بنغال 
، وهم يعملون 10 �ش��اعات يوميا وبنتائج ممتازة 
انعك�ش��ت على نظافة امل�شت�ش��فى، وه��ذا االمر ادى 
اىل رغبة امل�شت�ش��فيات االخرى با�ش��تقدام العمال 

االجانب".  
اجراءات

وال�ش��وؤون  العم��ل  ل��وزارة  الر�ش��مي  املتح��دث 
االجتماعي��ة عم��ار منع��م ق��ال: " ان وزي��ر العمل 
حممد �ش��ياع ال�شوداين وجه بت�شكيل جلنة م�شرتكة 
ملتابعة املو�شوع ومعاجلته بالتعاون مع اجلهات 
الداخلي��ة واخلارجي��ة  وزارت��ي  مث��ل  املخت�ش��ة، 
لتنظي��م عملي��ة دخ��ول العمالة البنغالدي�ش��ية اىل 
الب��الد، واتفق مع �ش��فري بنغالدي���س املعتمد لدى 
العراق ابو مك�شود حممد فرهاد على حل امل�شاكل 
الت��ي تواجه عمالة بالده، واف�ش��ح عن وجود اكرث 
م��ن 30 األ��ف عامل اجنبي غري جم��از يف البالد"، 
الفتا اىل ان "هذه الن�ش��بة الكبرية من العمالة التي 
عده��ا خ��ارج االط��ار القان��وين للمعاي��ري الدولية 
وقان��ون العم��ل الناف��ذ، تل��زم الوزارة بو�ش��ع حد 
لها، خا�ش��ة ان هذه االعداد تفتقر اىل ال�ش��مانات 
واحلق��وق الت��ي ن�ش��ت عليه��ا القوان��ني املحلي��ة 
والدولي��ة"، منوه��ا ب��اأن "وزارته تع��اين من عدم 
الت��زام بع�س موؤ�ش�ش��ات الدولة والقط��اع اخلا�س 

باإجراءات منح االجازة وفقا لقانون العمل".
واو�ش��ح منع��م: "ان دخ��ول االجان��ب اىل الب��الد 
غري موجه ب�ش��كل �ش��حيح، فهو احيان��ا يكون من 
خ��الل ال�ش��ياحة لزي��ارة املراقد الدينية املقد�ش��ة 
او ع��ن طريق �ركات متعاقدة م��ع الوزارات التي 
ات��اح له��ا جمل�س الوزراء �ش��الحية جل��ب العمالة 
مبا���رة، ومن ث��م ترويج اجازات العم��ل"، منبها 
اىل" انه وبعد قدوم العمالة، فاإن معظمهم يت�رب 
اىل مه��ن اخرى تختلف عن امله��ن التي وفدوا اىل 
الب��الد من اجلها ر�ش��ميا، وبالت��ايل يدخلون حتت 
طائل��ة املخالف��ة القانونية، كونهم غري م�ش��جلني 

يف وزارة العم��ل ومل متن��ح له��م اج��ازة قانونية" 
كا�ش��فا" عن اج��راءات ل��دى ال��وزارة لتنظيم ذلك، 
منها التن�ش��يق مع جمل�س الوزراء لت�ش��حيح القرار 
اخلا�س بدخول العمال��ة االجنبية لتنظيم اجازات 
عمل لها وفق االجراءات القانونية، لتجنب ت�ربها 
من دون االطار ال�رعي للعمل، اىل جانب اعدادها 
تعليمات خا�ش��ة باملكاتب االهلية ليتم اعتمادها 
يف جلب العمالة، عالوة على القيام بحملة لر�ش��د 
وك�ش��ف ال���ركات غرياملج��ازة منه��ا م��ن قب��ل 
ال��وزارة،" مبين��ا ان" وزارت��ه �ش��تمنح ال���ركات 
تراخي���س متكنه��ا م��ن جل��ب العمال��ة وتكفله��ا 
ال��وزارة،  اىل  الرج��وع  دون  االج��راءات،  بجمي��ع 
وان برتخي�س هذه ال�ركات �ش��يتم الق�ش��اء على 
ن�ش��بة كبرية من امل�شاكل املتعلقة بت�رب العمالة 

االجنبية".
انفالت

الباح��ث االجتماعي مهند ح�ش��ن االن�ش��اري بني: 
" ان املجتمع العراقي جمتمع فتي معدالت النمو 
ال�ش��كاين فيه مرتفع��ة، ون�ش��بة االإعالة ال�ش��كانية 
مرتفع��ة هي االخرى، ومن املتوقع اأن ي�ش��كل ذلك 
�شغطًا كبرياً على اخلدمات االأ�شا�شية يف امل�شتقبل 
وي�شع عبئًا اإ�ش��افيا على عمليات اإ�شالح وتنمية 
وال�ش��حة  التعلي��م  ال�ش��يما  اخلدمي��ة  القطاع��ات 
والبني��ة التحتي��ة، م�ش��يفا ان الزي��ادة ال�ش��كانية 
حتد تنموي مهم يف العراق، فقد منا �ش��كان العراق 
ب�شكل مت�شارع بفعل ال�شيا�شات ال�شكانية ال�شابقة، 
وا�ش��بح �ش��كان الع��راق يف 2007 اأك��رث م��ن 10 

اأ�ش��عاف �ش��كانه يف 1927 واإذا ا�شتمرت معدالت 
اخل�ش��وبة والوفي��ات �ش��من املعطي��ات الراهن��ة، 
�شيت�ش��اعف عدد �ش��كان العراق م��رة اأخرى خالل 
23 �ش��نة القادمة، هذه الزيادة ال�ش��كانية عن�ر 
حموري يف حتديد الطلب عل��ى اخلدمات، وانفتاح 

�شوق 
للكلي��ات  التعلي��م  خمرج��ات  وتوظي��ف  العم��ل 
واملعاه��د يف توظيف ال�ش��باب يف اخت�شا�ش��هم ، 
ولي�س املق�ش��ود هن��ا التوظيف يف القط��اع العام 
فق��ط وامنا تن�ش��يط القط��اع اخلا�س، وفت��ح نوافذ 
جدي��دة ، وت�ري��ع قوان��ني حتد من انف��الت تدفق 
العمال��ة اخلارجي��ة غ��ري املخت�ش��ة والتي ت�ش��بب 
للعمال��ة  امل��ايل  امل��ردود  م�ش��توى  يف  انهي��ارا 

العراقية يف الداخل". 
اح�شائيات

البطال��ة اأح��د اأه��م املوؤ���رات الدال��ة عل��ى خل��ل 
ال�شيا�ش��ات التنموي��ة، وه��ي مبثاب��ة موؤ���ر على 
اإخف��اق وعدم تكامل �شيا�ش��ات التعلي��م والتدريب 
واال�ش��تثمار والتكنولوجي��ا، وكم��ا ورد يف تقري��ر 

للجنة الوطنية لل�شيا�شة ال�شكانية تبني:
" ان مع��دل البطالة العام ومعدل بطالة ال�ش��باب 
�ش��هدا اإنخفا�ش��ًا تدريجيًا خ��الل الفرتة 2004 - 
2008  فف��ي الع��ام 2007 كان21 باملئ��ة من 
االإن��اث يف تلك الفئ��ة عاطالت ع��ن العمل، مقابل    
23 باملئة من الذكور يف الفئات العمرية من 15 

– 24  عاما. 
وج��اء يف التقري��ر ال��ذي ن���ره اجله��از املركزي 

لالإح�شاء يف وزارة التخطيط، ان البطالة تتنا�شب 
عك�شيًا مع ارتفاع امل�شتوى التعليمي، حيث تتزايد 
يف فئ��ات احلا�ش��لني عل��ى تعليم، وطبق��ًا لنتائج 
امل�ش��ح االجتماعي االقت�ش��ادي لالأ���رة العراقية 
2007 �شكلت ن�شبة العاطلني عن العمل من حملة 
ال�ش��هادة االإعدادي��ة فم��ا دون57.9 باملئ��ة م��ن 

جمموع العاطلني عن العمل، 
فيم��ا بلغت ن�ش��بة العاطلني ممن يحملون �ش��هادة 
اأعلى من االإعدادية 1.29 باملئة ،وتعك�س الن�ش��بة 

العالية للعاطلني 
ع��ن العمل م��ن حملة ال�ش��هادات العلي��ا 5 باملئة 
اأزم��ة  باملئ��ة   13.9 البكالوريو���س   و�ش��هادة 
يف التعلي��م الع��ايل يف الع��راق وع��دم مالءمت��ه 

الحتياجات �شوق العمل".
الت�ش��غيل  م�ش��ح  نتائ��ج  "ان   التقري��ر:  وا�ش��اف 
االطمئن��ان  اإىل  تدع��و   2008 ل�ش��نة  والبطال��ة 
واالرتياح ح��ول موؤ�ر معدالت البطالة لدى الفئة 
العمرية 24-15 عاما حي��ث بلغت 0.30 باملئة 
ب��ني ال�ش��كان، وللذك��ور 1.30 باملئ��ة ولالإن��اث 
0.29 باملئة، حيث كانت تلك املعدالت يف �ش��نة 
1.7 باملئ��ة ل��كال اجلن�ش��ني، وح�ش��ب   - 1990
نتائج م�ش��ح الت�ش��غيل والبطالة للجه��از املركزي 
لالإح�ش��اء فان املعدل الوطني للبطالة العام لكال 

اجلن�شني هو 7.11 باملئة، اإال اأنه فوق 
اأع��اله يف ذي  وي�ش��ل  10 حمافظ��ات  ذل��ك يف 
قار21 باملئة ويف دياىل ومي�شان 20 باملئة لكل 

منهما".

 
ووج��دت امل��راأة التي ت�ش��تند اأغل��ب ت�رفاتها اإىل 
و�ش��ايا �ش��عبية تعلمته��ا منذ طفولته��ا يف بيئتها 
االجتماعية نف�ش��ها جمربة على تف�ش��ري هذا الت�شدد 
الأف��راد العائل��ة، فاكتفت بالقول ان تناول ال�ش��مك 
يف ي��وم اخلطوب��ة كفي��ل بف�ش��خها الحق��ا. وتقول 
اأم ع��الء مفتخ��رة مب��ا متلكه من معلوم��ات تعدها 
حقائ��ق علمية ثابت��ة.“ بحكم التجرب��ة، والتجربة 
اأكرب برهان وجدت ان ق�شية ال�شمك حقيقة ال تقبل 
اخلطاأ، ولهذا ميتنع اأغلب النا�س املجربني من جلب 
ال�ش��مك اأو تناوله يف يوم خطوب��ة بناتهم الأن ذلك 
ي�ش��بب ف�ش��خ اخلطوبة الحق��ا، واذا مل يح��دث ذلك، 
ف�شي�ش��بب التناف��ر ب��ني الزوج��ني طيل��ة حياتهما، 

لتنتهي �راكتهما بالطالق”.
وتوؤك��د اال�ش��تاذة يف عل��م النف�س الدكتورة ا�ش��واق 

عبد احل�شن عبد ان:
حقيق��ي  جن��اح  ابنته��ا  زواج  ان  ت��رى  االم   “
مل�روعها اال���ري والرتبوي، لذلك جتدها حتاول 
اأن حت�ش��ن ابنته��ا عند ال��زواج ع��رب تزويدها بكل 
تل��ك املف��ردات الثقافية الت��ي ورثتها اأو �ش��معتها 
اأو كان��ت يف حيز وجمال التجربة ال�شخ�ش��ية لها، 
فعل��ى الرغ��م م��ن ان ال�ش��مك يف امل��وروث املحلي 
ه��و كناي��ة ع��ن اخل��ري وال��رزق الوف��ري اال ان��ه قد 
يعط��ي بعدا اخ��ر يف حالة ال��زواج واالقرتان فاالم 
بفطرته��ا وموروثاته��ا ت��رى يف ال�ش��مك عامل من 
عوام��ل النح�س وجند يف هذا  االمر تخريجًا علميًا، 

فالزواج والعالقات ال�شخ�شية
 االخ��رى ذات البع��د االرتباط��ي كم��ا ال�راك��ة اأو 
ال�ش��داقة تعتمد م��ن الناحية العلمي��ة على النظرة 
االوىل اأو االنطب��اع االوىل وق��د يك��ون ال�ش��مك مبا 
يحمله من رائحة غري م�شت�ش��اغة مبعثًا خللق حالة 
م��ن ع��دم الر�ش��ى اأو االرتياح لدى الط��رف االخر، 
ال��ذي ي�ش��تهي ويتمنى ويرغ��ب يف اأن تكون زوجة 

امل�شتقبل مثال  للجمال والرقة والعذوبة”.
ال تلتفتي رجاء

وتف�ش��ي ام ع��الء ب���ر اآخر م��ن خزين��ة اأ�رارها 
فتقول: “ على ال�ش��ابة اأال تلتفت نحو منزل عائلتها 
ح��ني ياأتي زوجها ال�ش��طحابها يف ي��وم الزفاف، 
فه��ذه االلتفات��ة �شت�ش��بب يف تفرقتها ع��ن زوجها 
وعودته��ا اىل من��زل اهلها، وقد وج��دت ان هذا اأمر 

حقيقي بحكم التجربة.”
وت�ش��يف االأم وعل��ى حمياه��ا ظل ابت�ش��امة: “ لقد 
اأو�ش��تني اأمي بذلك يف ي��وم زفايف، وها اأنا اأعي�س 
يف �ش��عادة واطمئنان مع زوجي، ومل تقلب �ش��فينة 

حياتن��ا الزوجية اعتى عوا�ش��ف احلياة وا�ش��دها، 
وه��ذه الو�ش��ية معم��ول به��ا، ومتار���س تطبيقه��ا 
اأغل��ب العائ��الت التي له��ا من و�ش��ايا الرتاث حظ 

ون�شيب.”
وت�شري اأم عالء اىل املو�شوع من جانب اآخر فتوؤكد:
“ انها و�شايا ب�شيطة و�شهلة التطبيق، وقد وجدت 
نتائجه��ا ملمو�ش��ة، وحتى لو كانت غري �ش��حيحة 
ف��ان االلت��زام به��ا ال يكل��ف جه��دا وال م��اال، فما 

املانع من االلتزام بها؟”
وت�ش��يف مو�شحة اأكرث: “ ل�شت الوحيدة التي التزم 
به��ذه الو�ش��ايا واجتن��ب حماذيره��ا، فالكثري من 
اأقارب��ي وحت��ى م��ن �ش��ديقاتي يلتزمن به��ا، وقد 
توارثناه��ا عن عائالتنا التي توارثتها بدورها عن 
اال�ش��الف البعيدي��ن، وهي غري م���رة حتى  لو مل 

تكن نافعة”.

ال�شعور اال�شتنباطي
ويقول الباحث االجتماعي ويل اخلفاجي:” ق�ش��ية 
االلتف��ات عند ال�ش��فر م��ن االمور غ��ري املحبذة يف 
الثقاف��ة ال�رقي��ة عمومًا والعراقي��ة بوجه خا�س، 
اذ اأن عملي��ة االلتفات لها مدلوالتها الرمزية، فهي 
اما اأن تعني حالة من حاالت االلت�ش��اق والتم�شك، 
بالديار اأو باملا�ش��ي، اأو قد تعني حالة من حاالت 
ال�شعور اال�ش��تنباطي الذي يتوج�س حدوث املكروه 
بعي��داً عم��ا الف��ه الفرد م��ن حال��ة �ش��ابقة يعرفها 
ويعرف تفا�شيلها اىل حالة ي�شودها عدم الو�شوح 
يف الروؤي��ة اأو الغب�س، وبالتايل فان بع�س االمهات 
تو�ش��ي ابنته��ا عن��د الذه��اب مع زوجه��ا اىل بيت 
الزوجي��ة بع��دم االلتفات مل�ش��امني عدة وا�ش��باب 
كثرية، منها انها �ش��وف تر�ش��ل بر�ش��الة ي�ش��تلمها 
ال��زوج بال�ش��عور اأو لال�ش��عور، فاأما اأن ه��ذه املراأة 

ق��د تركت كل �ش��يء الأجله و�ش��وف تك��ون مكتفية 
ب��ه دون الع��امل اأو انه��ا مازالت متعلقة مبا�ش��يها 
واهلها، وبالتايل ال يكون هذا الزوج هو امل�ش��تقبل 
واحلا���ر، وامنا خي��ار من اخلي��ارات، رمبا يكون 
مطروح يف اي حالة عدم ان�ش��جام اأو خ�ش��ام فيما 

بني الزوجني، اي العودة  اىل بيت االهل”.
و�شايا عربية وعاملية

وال تقت���ر هذه الو�ش��ايا على املجتم��ع العراقي، 
عل��ى  املن�ش��ورة  التقاري��ر  م��ن  العدي��د  فبح�ش��ب 
�شفحات املواقع االلكرتونية، تتعدد هذه الو�شايا 
وت�ش��بح تقالي��د متع��ارف عليها، ويج��ب االلتزام 
بها ولو ب�ش��كل �ش��يق وحمدود، فمع بداية مرا�شيم 
الزف��اف يف البحري��ن، يو�ش��ع وع��اًء م��ن الفخ��ار 
و�ش��ط باحة املنزل ويجل���س العرو�ش��ان متقابلني 
وي�ش��عان قدميهم��ا يف الوع��اء بحي��ث يتالم���س 
اإبهام كل واح��د باإبهام االآخر، بينما يقوم العري�س 
برمي قطع نقدية يف الوعاء، يف �شبيل التمتع بحظ 
�ش��عيد بال��زواج، ويف مدين��ة �ش��فاق�س التون�ش��ية 
تقف��ز العرو���س فوق ال�ش��مك مرات ع��دة طلبًا للحظ 
ال�ش��عيد فيم��ا تق��وم  العرو���س يف مدين��ة بن��زرت 
بجر �ش��مكة مربوطة برجلها ب�ش��عة اأمتار ثم تقفز 
فوقها �ش��بع مرات قبل اأن تكون اأول من ياأكل منها 
الإبعاد احل�شد وال�ر، وتك�ر العرو�س املغربية ليلة 
دخلتها بي�ش��ة مطلي��ة باحلناء على ج��دار منزلها 
اجلديد، ويف لبنان هناك تل�شق العرو�س قطعة من 
العجني على باب منزلها اجلديد كنوع من التفاوؤل، 
ويف اليم��ن م��ا اأن ت�ش��ل العرو�ش��ة حتى يب��داأ اهل 
العري�س با�ش��تقبال اهل العرو�شة وقبيلتها باأطالق 
االع��رية النارية، ويت��م ذبح خروف حت��ت قدميها 
ويده��ن باب املن��زل ب�ش��من بلدي ويك���ر البي�س 

امام العرو�شة جللب  الربكة للعرو�شني.
املنظومة القيمية

وت�شيف عبد احل�ش��ن:” كل جمتمع من املجتمعات 
االن�ش��انية له طيف وا�ش��ع م��ن املعتق��دات واالآراء 
واالف��كار، الت��ي ق��د ال تلتق��ي م��ع منط��وق الفه��م 
العلمي لالأ�ش��ياء، ولكن هذه الع��ادات والتقاليد لها 
حيز من االحرتام، واملقبولية لدى طيف وا�ش��ع من 
ابن��اء املجتم��ع، وان عملية مراعاته��ا واحرتامها، 
من �ش��انه اأن يوؤدي وظائف اجتماعية مهمة ت�شهم 
يف دميوم��ة البن��اء االجتماع��ي، واحلف��اظ عل��ى 
املنظوم��ة القيمية، التي بدوره��ا حتافظ على بقاء 
الن�شق االجتماعي يف حالة ايجابية، ولكن احلر�س 
على هذه التقاليد وهذه العادات يعطي داللة اعمق 
عل��ى احلر�س املبالغ فيه لدميومة احلياة الزوجية 
واملوؤ�ش�ش��ة اال�رية، وحماول��ة حمايتها لي�س فقط 

من املخاطر بل حتى من جمرد االحتماالت بوجود 
املخاط��ر، وان هك��ذا منظوم��ة حتت��اط مل��ا ميكن 
اأن ي�ش��كل عن�ر �ش��لبي اأو �ش��وء للحي��اة الزوجية، 
هو ب��ذات الوقت يعط��ي القوة والق��درة واالمكانية 
واحلر���س من اجل احلفاظ على االهداف والغايات 

التي اوجدت من اجلها املوؤ�ش�شة ال�رية”.
و�شايا اأخرى 

ي�ش��م خمزون ام ع��الء الكثري من الو�ش��ايا، لكنها 
ت��رى ان بع�ش��ها هو االأب��رز وامله��م لتحقيق حياة 

زوجية �شعيدة، وتختتم ام عالء حديثها قائلة:
“ م��ن الو�ش��ايا االخ��رى واملهمة ج��دا، ان تبقى 
العرو���س جال�ش��ة يف مكانها حلظة دخ��ول زوجها 
بوجه��ه  وقوفه��ا  الن  الزف��اف،  ليل��ة  يف  عليه��ا 
�ش��يجلب احلظ ال�شيء للزوجني م�ش��تقبال، و�شيعكر 

م�شار عي�شهما امل�شرتك،  وقد يوؤدي اإىل الطالق.”
وتعتق��د عب��د احل�ش��ن ان:” ع��دم قي��ام الزوجة يف 
وج��ه زوجه��ا، فاأنه��ا قد تك��ون حالة م��ن حاالت 
التعبري الرمزي، الذي يتمحور حول احلياء واخلجل 
واخلوف من التجربة، وبالتايل فان الزوج يفرت�س 
اأن يق��راأ هذه الر�ش��الة ويب��ادر اىل زوجته لكي ميد 
لها يد العون وامل�شاعدة واحلنية واحلب، وي�شعرها 
انه هو ال�ش��ند وهو حام��ي احلمى، اما قيامها فانه 
ق��د يعني بح�ش��ب املنظ��ور الثق��ايف الق��وة واجللد 

وعدم التهيب من هذا املوقف”.
وت�ش��يف ام ع��الء: “ وكذل��ك عليها جتن��ب املرور 
ف��وق حبات الرز التي يلقيها بع�س احلاقدين اثناء 
دخ��ول العرو���س ملن��زل الزوجية، فبع�س احل�ش��اد 
وكاره��ي الزوج او الزوج��ة يعمدون اىل نرث حبات 
الرز اثناء الزفة م�ش��تغلني حالة فو�شى الفرح، واذا 
وطاأت الزوج��ة تلك احلبات فان ال�ش��وؤوم والنح�س 

�شي�شاحب حياتها الزوجية.”
ويوؤك��د اخلفاج��ي عل��ى ان:” م�ش��األة ن���ر حب��ات 
ال��رز ينطل��ق م��ن حال��ة اجتماعي��ة وعرفي��ة ذات 
تاأ�ش��يل دين��ي اأن ع��دم �ش��يانة النع��م واهانته��ا 
جملبة لل�رور، وبع�س امل�ش��اوئ يف احلياة الدنيا 
واالخ��رة،  ولذل��ك تعم��د اال���ر ب�ش��ورة عامة اىل 
اح��رتام النعم��ة وبال��ذات اخلب��ز وال��رز، خوفًا من 
غ�ش��ب اهلل �ش��بحانه وتعاىل، من جراء اال�ش��تهانة 
اأو  عدم احرتام النعمة”. ولعل التعريج على و�شايا 
االمهات يف تراثنا العربي واال�شالمي يعطي داللة 
عميق��ة ع��ن مدى االهتم��ام به��ذا البناء االن�ش��اين 
واالجتماع��ي وحماولة احاطته بكل و�ش��ائل االمن 
واالمان وال�شالمة وابعاد كل ما من �شاأنه اأن ي�شكل 
عن���ر �ش��اغط اأو خمرب، حلالة ال�ش��كينة واملودة 

والرحمة.

وصايا ما قبل الزواج..
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قبل ان تخلد اإىل النوم، 
اأ�صدرت ام عالء و�صايا 
م�صددة لبنتها ال�صغرى 

ب�صاأن ما يجب �صراوؤه 
غدا من ال�صوق، ا�صتعدادا 

لعمل وجبة غداء للوفد 
املرافق لل�صاب الذي تقدم 
لطلب يد ابنتها اآمنة ذات 
االثنني وع�صرين ربيعا، 

و�صددت االأم اأكرث من مرة 
على ابنتها ب�صرورة عدم 

�صراء ال�صمك، بل وعلى 
عدم املرور بجانب املحال 

التي تبيعه زيادة يف 
احليطة واحلذر.
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