
يف كل عام ويف مثل هذه الأيام، يحل علينا �شهر 
ي�شتذكر  حيث  �شفر.  �شهر  ويليه  احلرام  حمرم 
وقائع  اأخ�ّص،  بوجه  وال�شيعة  عموما،  امل�شلمون 
يف  )ع(  احل�شني  الإمام  ال�شهداء  �شيد  ا�شت�شهاد 
يف  الذكرى  هذه  تلوح  اأن  وما  املقد�شة،  كربالء 
من  املوؤلفة  الآلف  تبداأ  حتى  الأيام  هذه  مثل 
اأحباب احل�شني )ع( واأتباعه ومريديه ومنا�رصيه، 
على  العامل،  اأنحاء  جميع  من  والتدفق  بالتقاطر 
اأر�ص كربالء املقد�شة، فتغ�ص ال�شوارع وال�شاحات 
الأهايل  وبيوت  واملواكب  واحل�شينيات  العامة 
باحل�شود املليونية لزوار اأبي عبد اهلل احل�شني )ع(.
اأهايل كربالء املقد�شة و�شكان جميع املدن  فيبداأ 
بتقدمي  الكرام  الزوار  بها  مير  التي  واملناطق 
الزوار،  هوؤلء  يحتاجها  التي  املختلفة  اخلدمات 
من ماأكل وم�رصب ومنام وراحة تامة، اإ�شافة اىل 
ذلك لبد اأن تقوم املواكب احل�شينية امل�شّيدة على 
امتداد الطرق بتقدمي كل اخلدمات التي يحتاجها 
الزوار ومنها ما يوؤدي اىل ترك خملفات وف�شالت 
وما �شابه، يف هذه احلالة يجب اأن ل تقت�رص مهمة 

الزوار،  خدمة  على  احل�شينية  املواكب  اأ�شحاب 
واإمنا تتعداها اىل جمع املخلفات والف�شالت التي 
يف  واإقامتهم  راحتهم  بعد  الكرام  الزوار  يرتكها 

املواكب.
ملدينة  التحتية،  البنية  على  احلفاظ  ينبغي  كما 
التي  واملدن  املناطق  وجميع  )ع(  الأحرار  اأبي 
مير بها زوار الإمام ، وهذه من م�شوؤولية اأ�شحاب 
ويقوم  الزائر  يتلطف  اأن  ميكن  وكذلك  املواكب، 
املخ�ش�شة  الأماكن  يف  ورميها  خملفاته  بجمع 
جلمع النفايات، مع اأهمية املحافظة على �شبكات 
العامة  وال�شوارع  والأر�شفة  واملياه  املجاري 
زوار  بها  مير  التي  املدن  يف  احلدائق  وجمالية 
املهمة  هذه  فتكون  ال�شالم،  )ع(  احل�شني  الإمام 
)مهمة احلفاظ على البنية التحتية( من م�شوؤولية 
اىل  بالإ�شافة  احل�شينية،  املواكب  على  القائمني 

اإمكانية م�شاركة الزوار الكرام يف هذه املهمة.
ولبد اأن ترافق اخلدمات املقدمة للزوار القادمني 
�شحية  خدمات  احل�شيني،  العزاء  مرا�شيم  لإحياء 
املحافظات  جمال�ص  تقدمها  وتنظيمية  اأمنية 

التي مير بها الزوار امل�شاة، وكذلك توفري الكوادر 
ال�شحية وم�شاركة دوائر البلدية بتقدمي خدماتها 
املفارز  وانت�شار  الأمن،  على  واحلفاظ  للزائرين، 
الزوار  يحتاجها  التي  الأدوية  تقدم  التي  الطبية 
الطارئة،  للحالت  الإ�شعاف  و�شيارات  الكرام، 
لتقدمي  املواكب  تخطط  اأن  امل�شتح�َشن  من  كذلك 
القيام  خالل  من  للزوار  والثقايف  الديني  الوعي 
تقدم  كي  الدينية،  واملحا�رصات  باملجال�ص 
واأهمية  الزائرين،  جموع  اإىل  والإر�شاد  املوعظة 
حتيي  التي  والتعاليم  الإ�شالمي  بالدين  التم�شك 
الالزمة  التوعية  وتقدم  احل�شينية،  ال�شعائر 
فكريا  بال�شباب  الهتمام  وجوب  مع  للجميع، 

وتربويا ودينيا وثقافيا.
)طرف  موكب  يف  امل�شاركني  لأحد  توجيه  بعد 
للزخم  نظرا  التايل:  بال�شوؤال  علي(،  اأبو  املخيم/ 
واجلموع  )ع(  احل�شني  اهلل  عبد  اأبي  لزوار  الكبري 
الغفرية القادمة، فهي حتتاج اىل خدمات كثرية، 
موكبكم  يقدمها  التي  اخلدمة  طبيعة  هي  فما 
تنظيمية  خطة  هنالك  وهل  للزوار،  املبارك 

للحفاظ على البنية التحتية؟ فاأجاب قائال:
بلدان بعيدة خارج  ياأتون من  زوار احل�شني )ع( 
من  منهم  البعيدة،  العراق  مدن  من  اأو  العراق، 
هو  عمرها  �شعرية  يف  قدميه،  على  �شائرا  ياأتي 
ال�شنني  مئات  فمنذ  كلها،  احل�شينية  الثورة  عمر 
ياأتي اإلينا زوار الإمام احل�شني معززين مكرمني، 
ونقدم لهم كل ما يحتاجونه، ونبقى يف خدمتهم 
خدمة  اأي  ينق�شهم  ل  اأن  ونحر�ص  نهار،  ليل 
تقدمها  التي  الطبية  والرعاية  واملنام  كالطعام 
طوال  وموجودة  متخ�ش�شة  طبية  مفارز  لهم 
للمحافظة  بالن�شبة  اأما  والليل،  النهار  �شاعات 
ملتزمني  فاإننا  التحتية،  والبنية  النظافة  على 
امل�شاركني  من  اجلميع  وبلغنا  ال�رصط،  بهذا 
على  املحافظة  ال�شباب،  وخ�شو�شا  باملوكب 
نظافة املوكب والأماكن القريبة منه، ونعمل على 
حماية �شبكة املجاري وتعبيد الأر�شفة، و�شبكات 
املاء والكهرباء، فمثلما نحر�ص على خدمة الزوار 
النظافة  على  للحفاظ  امل�شتوى  بنف�ص  نحر�ص 

والبنية التحتية.
النجف  من  كاظم(  )اأبو  احلاج  قال  ناحيته  من 
جميع  بخدمة  نت�رصف  ال�شهلة(،  )موكب  الأ�رصف 
الزوار ولي�ص فقط اأهايل هذا املوكب، فنحن نقدم 
الزائرين  من  يحتاجها  من  لكل  اخلدمات  جميع 
ثالث  والأكل  واملاء  متوفر  املنام  حتى  الكرام، 
املعروفة  النجفية  القيمة  بطبخ  ونقوم  وجبات، 
عدد  وعن  طهيها.  وطريقة  اخلا�ص  بطعمها 
نقدم  قال:  املوكب  يقدمها  التي  الطعام  وجبات 
نقدم  ونبقى  مبا�رصة،  الفجر  �شالة  بعد  الفطور 
وجبة  نقدم  الظهر  �شالة  وبعد  با�شتمرار،  ال�شاي 
والقيمة  التمن  املوكب،  وخارج  داخل  الغطاء 
النجفية مطلوبة من اجلميع، وبع�ص الزوار ياأتي 

بقدور فنمالأها له ولعائلته، اإنها بركات اأبي عبد 
اهلل احل�شني. وعن النظافة قال احلاج: مت توجيهنا 
ونحن  النقطة،  هذه  على  املواكب  م�شوؤويل  من 
جميعنا  لذلك  اأخرى،  مواكب  من  تعلمناها  اأي�شا 
واملناطق  املوكب  على  نحافظ  ال�شباب  وخا�شة 
القريبة منه وخا�شة جمع املخلفات بعد وجبات 
املجاري،  فتحات  نظافة  على  ونحر�ص  الطعام، 
زائر  يحتاجه  ما  وكل  املاء،  ا�شتهالك  وتر�شيد 
اأن يطلبه، نحن  احل�شني )ع( �شيجده حا�رصا قبل 

جند راحتنا يف خدمة الزائرين الكرام.
املقد�شة  كربالء  �شوارع  يف  التجوال  واأثناء 
�شباب  جمموعة  راأينا  الزائرين،  باأج�شاد  املكتظة 
ي�شبه امل�رصح، ولحظنا وجود جمهور  يف موكب 
اإلقاء  مع  يكرفون  وما  من�شة  مع  ال�شباب  من 
ال�شباب  معها  يتفاعل  كان  ح�شينية  ق�شائد 
وكانت  جميل،  بتناغم  اأبياتها  ويرددون  ب�شدة، 
م�شامينها رائعة تدعو اىل اخلري واجلمال واملحبة 
بعد  ال�شالم،  عليه  الأحرار  اأبي  مببادئ  واللتزام 
هذا  اأن  امل�شاركني،  ال�شباب  اأحد  من  عرفنا  قليل 

والأدبية  الفنية  بالن�شاطات  متخ�ش�ص  املوكب 
�شاعة  يزداد  ال�شباب  من  وجمهوره  والثقافية، 
بعد اأخرى، وعندما �شاألنا عن اأهداف هذا املوكب 
القائمني  ال�شباب  اأحد  اأجابنا  ال�شبابي:  احل�شيني 
توعية  لدينا  املهم  باأن  املوكب،  ن�شاطات  على 
من  احل�شني  الإمام  اأراده  ما  خ�شو�شا  ال�شباب 
ثورته، وف�شح يزيد الأموي الفا�شق واحلفاظ على 
وبع�ص  عليها،  واحلفاظ  اخلري  قيم  وتنمية  الدين 
الق�شائد طالبت امل�شوؤولني بوجوب الهتمام بفئة 
وقتل  العمل  وفر�ص  التعليم  حيث  من  ال�شباب، 
املتفوقة  ال�شبابية  الطاقة  من  وال�شتفادة  الفراغ 

والكبرية ن�شبيا يف العراق.
التكيات  من  العديد  �شاهدنا  هذه  جولتنا  يف 
اللب  ت�شلب  �شوئية  بحلة  تظهر  وهي  احل�شينية، 
الفنية  التحف  وجود  مع  بجمالها،  العني  وت�شحر 
ال�شغرية وترتيبها يف رفوف بت�شميم جميل جدا، 
الفعاليات  بع�ص  يوؤدون  اأطفال  ن�شاهد  واأحيانا 
الرائعة، كلها ت�شي بالإميان وحماولة تقدمي م�شهد 
ال�شهيد  بالطفل  يذكرنا  ما  منها  الت�شابيه،  من 

ال�شالم،  عليهما  احل�شني(  بن  اهلل  )عبد  الر�شيع 
يوجه  وهو  املجرم  حلرملة  املوؤمل  املنظر  وذلك 
املحمدية  الطفولة  ودماء  الطفل  عنق  اىل  �شهمه 
لوحات  اإنها  ال�شماء،  عنان  اىل  تت�شاعد  التي 
معربة ومتنوعة تتحد كلها لتحكي للجميع ق�شة 
البطولة احل�شينية، التي هزت عرو�ص الطغيان على 

مر التاريخ.
يتكرر  ل  م�شهد  اأمام  نقف  بالنتيجة  اأننا  كما 
وهم  الكرام  الزوار  اأن  نالحظ  لذلك  �شنة،  بعد  اإل 
للمراقد  امل�شيئة  والقبب  املنائر  اىل  يتطلعون 
ممكن  قدر  اأكرب  اىل  عيونهم  يفتحون  املقد�شة 
وكاأنهم يريدون الحتفاظ بهذا املنظر املهيب اىل 
الأبد، بع�شها يبكي وبع�شها ل ترم�ص عينه وهو 
الأحول  جميع  ويف  املقد�شة،  الأ�رصحة  يحتوي 
حمّمل  وهو  وبيته،  اأهله  اىل  الكرمي  الزائر  يعود 
لينرثها  العظيمة  ومبادئه  )ع(  احل�شني  بعطر 
وعدل  وحمبة  و�شالم  ورحمة  خري  بذور  اجلميع 
يطول اجلميع اإذا التزموا مبا جاء به احل�شني )ع( 

وما اأراده وهو معروف للقا�شي والداين.

اأخلى زوجي  اأن رزقت بالعمل،  “بعد  وت�شيف 
واأ�شبح معتمدا علّي يف  البيت،  م�شوؤوليته من 
حتدثت  واإذا  كافة،  واملالية  احلياتية  الأمور 
ي�شاندين  معه عن �رصورة بحثه عن عمل كي 
عن  عاطل  لأنه  اإهانته  بحجة  ويغ�شب  يثور 
عدد  يف  الأزواج  بني  الأدوار  تقلب  العمل!”. 
ب�شبب  اأو  ما  لظرف  نظراً  ياأتي  البيوت،  من 
الزوج  ر�شا  عدم  اأو  عمل،  فر�شة  توفر  عدم 
وموؤهالته  ب�شهاداته  تليق  التي  الوظيفة  عن 
العلمية اأو اأن راتبه ل يكفي احتياجاته. وهنا 
م�شوؤولية  تتحمل  لأن  العاملة  الزوجة  ت�شطر 
البيت كاملة يف مقابل اأن يجد زوجها وظيفة 
بالأمر  العاملة  الزوجة  تر�شى  واأحيانا  ما، 
ي�شعر باملجهود  اأن  الواقع متاأملة من زوجها 
فيما  لالأ�رصة،  لتوفري حياة كرمية  تبذله  الذي 
الزوج  عمل  عدم  من  اأخريات  زوجات  تتذمر 
واملطلوب  لالأ�رصة،  الفقري  العمود  يعد  الذي 
منه اأن يكون هو املتكفل ويوفر احلياة الكرمية 
بيت  يف  انقلبت  املوازين  واأبنائه.  لزوجته 
املوظفة �شعاد را�شي )42 عاما( لت�شبح هي 
كعدمه،  زوجها  وجود  فاأ�شبح  الناهي،  الآمر 
ذات  العمل  من  زوجي  ان�رصاف  “بعد  وتقول 
فيه  اأم�شى  اأن  بعد  تركه  قرر  اأنه  اأبلغني  يوم 
وتتابع  مديره”.  مع  خلالفه  �شنوات،  ع�رص 
احل�شول  فر�شة  نف�شه  يعط  مل  ذلك  قرر  “لأنه 
مع  ال�شتقالة،  على  يقدم  اأن  قبل  بديل  على 
علمه اأنه ل ميلك �شوى �شهادة الدبلوم، وهو ما 
قد ي�شعب عليه فر�شة اقتنا�شه للوظائف التي 
ال�شباب  من  كثري  على  حتى  نادرة  اأ�شبحت 
را�شي  ت�شيف  العليا”.  ال�شهادات  اأ�شحاب 
“عدم اهتمامه باأمري وب�شوؤون اأولده الأربعة 
جعلني اأجتهد يف البحث عن عمل، ومل اأح�شل 
عليه، لكن مل اأياأ�ص وبداأت ب�رصاء وبيع الأدوات 
معارف  لدي  هلل  واحلمد  منزيل،  يف  املنزلية 
بيتي،  اإدارة  من  ذلك، ومتكنت  كرث جنحت يف 
ما  لكن  �شيء”.  باأي  اأولدي  على  اأبخل  ومل 
ال�شلبي،  زوجها  موقف  را�شي  و�شايق  اأزعج 
لإحدى  �شائق  مثل  عمل  فر�شة  اأي  “برف�شه 
اأ�شبحت  وعليه  مبيعات،  مندوب  اأو  ال�رصكات 
النف�شي  الخت�شا�شي  تطاق”.  ل  حياتنا 
الظروف  ظل  “يف  يقول   ، العبيدي  خليل  د. 
العمل،  عن  عاطاًل  الزوج  ي�شبح  قد  الطارئة 
وت�شطر الزوجة لأن تتحمل امل�شوؤولية املادية 
مبفردها، ويف حال كان الزوج ل يقدر جمهود 
زوجته هنا ن�شتطيع القول اإنه يت�شم بالأنانية 

ورمبا لديه نق�ص يف �شخ�شه، لأنه ر�شي على 
نف�شه بهذا الو�شع، ومن املوؤكد اأنه �شيفقد ركنا 

مهما من �شخ�شيته ب�شفته َرب اأ�رصة”.
وامل�شاكل  الأزمات  من  هناك  “اأي�شا  ويتابع 
الذي  الو�شع  لإنقاذ  الزوجة  تدخل  يتطلب  ما 
ظروفه  مراعاة  من  ولبد  الزوج،  له  تعر�ص 
اأن  ويجب  ودبلوما�شية،  بحنكة  وتفهمها 
ل  كي  عمل  عن  البحث  على  وحتثه  ت�شجعه، 
يف  املطالبة  هي  اأ�شبحت  فقد  احلال،  يعتاد 
يفي  ل  ورمبا  م�شى،  مما  اأكرث  احلالة  هذه 

راتبها بتغطية �رصوريات البيت”.
الأولد،  على  ال�شلبية  الآثار  العبيدي  ويو�شح 
وتولد  له،  اأولده  احرتام  الأب  فقدان  منها 
الآخرين  على  والعتماد  التكالية  مفهوم 
لديهم، خا�شة لدى الذكور، فمن املفرت�ص اأن 
والدهم هو القدوة واملثل الأعلى، وموقف الأب 
من املوؤكد اأنه �شيعزز بداخلهم ال�شلوك ال�شلبي 

و�شعيهم  تعليمهم  ملوا�شلة  حما�شتهم  فتقل 
لالرتقاء اإىل الأف�شل.

،حاله  �شنه  رائد”52”   اأبو  ال�شيد  وي�شف 
الطبيعي  “من  قائال:  عمل،  بدون  جال�ص  وهو 
وظيفي  ا�شتقرار  يف  يحيا  اأن  املرء  يتمنى  اأن 
ل  مبا  الرياح  تاأتي  اأحيانا  اأنه  اإل  وعائلي، 
ت�شتهي ال�شفن؛ فبعد اأن خ�رصت عملي انتابني 
اأحت�رص على حايل،  بالنق�ص، وكثريا ما  �شعور 
خا�شة اإذا ما راأيت اأ�شدقائي يتاأهبون للتوجه 
اجللو�ص  �شوى  اأعمالهم �شباحا، وما علي  اإىل 

اأمام �شا�شة التلفاز اأترقب الربامج”.
النف�شية  حالتي  “تدهورت  رائد  اأبو  وي�شيف 
يل  معاتبتهم  وكرثة  اأولدي،  متطلبات  لكرثة 
لتق�شريي يف اأمور عدة”، متابعا “اأما زوجتي 
فقد  معي،  ال�شجاع  موقفها  لها  اأن�شى  فلن 
التخفيف  حاولت  وكم  حمنتي،  يف  �شاندتني 
قطع  من  متلك  ما  كل  باعت  انها  حتى  عني، 

ال�رصورية،  احتياجاتنا  على  لتنفقها  ذهبية 
لأعو�شها  بوظيفة  اأحظى  اأن  اهلل  من  واأمتنى 
مفيد  د.  يقول  واأكرث”. من جانبه،  فقدته  عما 
التي  العوامل  “:من  اجتماع  “علم  �رصحان 
املادية  الأمور  الأ�رصي  ال�شتقرار  يف  ت�شهم 
تلبية  على  وقدرتها  الأ�رصة  ودخل  لالأ�رصة 
احتياجاتها والأ�شل اأن املكلف بالإنفاق على 
ودخلها  الزوجة  عمل  واأن  الزوج،  هو  الأ�رصة 
املادي هو حق لها وهي لي�شت جمربة على اأن 
ت�شهم يف الإنفاق منه على الأ�رصة، واإن مت ذلك 
متطلبات  تزايد  ومع  منها،  وبر�شا  فربغبتها 
الن�شاء  من  العامالت  ن�شبة  وزيادة  احلياة 
اأ�شبحت كثري منهن ي�شهمن طواعية يف نفقات 
املنزل، بل اإن البع�ص منهن ي�شهمن بقدر اأكرب 

من الزوج”.
يفقد  الأحيان،  بع�ص  “يف  �رصحان  وي�شيف 
الزوج وظيفته ل�شبب اأو لآخر مبعنى اأن قدرته 

تتوقف،  الأ�رصة  نفقات  يف  امل�شاهمة  على 
وذلك يعود لأ�شباب متعددة اإما ما يتعلق منها 
اأو الظروف املادية للموؤ�ش�شة  باأ�شحاب العمل 
عمل  فر�شة  عن  البحث  يف  الزوج  رغبة  اأو 
امل�شاهمة  على  القدرة  عدم  يعني  ما  اأخرى، 
احلالة،  هذه  ويف  الأ�رصة،  نفقات  حتمل  اأو 
اأو  العبء  هذا  الأغلب  يف  تتحمل  الزوجة  فاإن 
يف  وخ�شو�شا  ال�شتدانة  اإىل  الأ�رصة  ت�شطر 
حالة عدم عمل الزوجة، مما يرتب على الأ�رصة 
التزامات قد ي�شعب عليها الإيفاء بها ب�شهولة 

يف امل�شتقبل”.
ويف بع�ص الأحيان، تطول فرتة انقطاع الزوج 
اأو توقفه عن العمل )بغ�ص النظر عن ال�شبب(، 
داخل  م�شكالت  يولد  قد  ما  �رصحان،  وفق 
على  املالية  الأعباء  زيادة  باعتبار  الأ�رصة 
الزوج، وخ�شو�شا اإذا �شعرت الزوجة باأنه غري 
قبول  يف  يرتدد  اأنه  اأو  عمل  عن  بالبحث  جاد 
وتزيد  وظائف،  اأو  اأعمال  من  موجود  هو  ما 
الزوجة يف  اأهل  امل�شكلة يف حالة تدخل  حدة 
زوج  باأن  الزوجة  اأهل  ي�شعر  حيث  املو�شوع؛ 
املالية  الإدارة  على  قادر  غري  اأ�شبح  ابنتهم 

لالأ�رصة.
وكما يتحدث الزوج بدر عبد اهلل عن حاله وهو 
ت�شبب  حلادث  تعر�شه  نتيجة  عمل  بال  جال�ص 
ما  لفرتة.  العمل  على  القدرة  وبعدم  بعاهة  له 
يعي�ص على ح�شاب زوجته،  باأن  ير�شى  جعله 
يحيا  اأن  املرء  يتمنى  اأن  الطبيعي  »من  قائال 
اأحيانا  اأنه  اإل  وعائلي،  وظيفي  ا�شتقرار  يف 
ال�شفن، فبعدما  الرياح مبا ل ت�شتهي  تاأتي  قد 
خ�رصت عملي انتابني �شعور بالنق�ص، وكثرياً 
راأيت  ما  اإذا  خ�شو�شا  حايل،  على  اأحت�رص  ما 
يف  وظائفهم.  اإىل  للتوجه  يتاأهبون  اأ�شدقائي 
�شا�شة  اأمام  اجللو�ص  �شوى  اأفعل  ل  اأنني  حني 
اأن الفراغ قد ك�رصه وتدهورت  التلفاز«. ويذكر 
نف�شيته لكرثة متطلبات الأولد، مع معاتبتهم 
له لتق�شريه يف ا�شطحابهم للتنزه. ويوؤكد اأنه 
فقد  معه،  ال�شجاع  موقفها  لزوجته  ين�شى  لن 
عنه  التخفيف  وحاولت  حمنته،  يف  �شاندته 
اأنها باعت كل ما متلك من ذهب لتنفقه  حتى 
اأن  اإىل  وي�شري  ال�رصورية.  الحتياجات  على 
الأطباء قد اأكدوا له اقرتاب نهاية العالج واأنه 
الفرح  �شدة  من  وهو  جمددا.  العمل  باإمكانه 
وتفاوؤله، قدم اأوراقه اإىل جهات عمل عدة، وقد 
فوجئ بات�شال من اإحدى ال�رصكات تطلب منه 
رزق  وهكذا  �شخ�شية،  مقابلة  لإجراء  احل�شور 
بوظيفة جيدة ل تقل عن عمله ال�شابق فا�شتعاد 
معها حياة التفاوؤل، وعو�ص زوجته ما فقدته 

واأكرث. 
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حظيت ال�شيدة ر�شا 
مزهر”32”�شنه، بفر�شة عمل 
بعد بحث طويل، حتى تنع�ش 

حياتها التي بداأت تنه�شها 
الديون، بعد اأن طرد زوجها 

من عمله لن�شوب خالف بينه 
وبني زميله يف العمل، جل�ش 
جراءه قرابة �شنة بغري عمل 
حتى �شاق احلال بالأ�شرة. 

تقول مزهر “لدينا ثالثة اأبناء، 
والتزاماتنا كثرية، ا�شطررنا 

اأن ن�شتدين مبلغا متوا�شعا اإىل 
حني ح�شول زوجي على عمل”، 
متابعة “امل�شكلة اأنه يبحث يوما 

ويتح�شر اأياما، وعندما يجد 
عمال ل يتنا�شب مع موؤهالته اأو 
اأن الراتب غري من�شف، يرف�ش 

الوظيفة غري مقدر لظروفه 
احلالية، التي تتطلب القبول 

باأي عمل حتى ينت�شلنا من هذه 
الأزمة”.
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