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عادات الزواج بين الثبات والتغير رؤية لمتغيرات االجتماعية والثقافية في قطاع غزة
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الممخص

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى عادات الزواج في قطاع غزة قديماً؛ لمتعرف عمى مظاىر

الثابت والتغير في الزواج قديماً وحديثاً ،ومدى تأثير العولمة عمى الزواج ،إضافة إلى معرفة أثر

ثقافة المجتمع الفمسطيني عمى عادات الزواج في قطاع غزة ،والدور الذي تمعبو عادات وتقاليد

الزواج في قطاع غزة .وقد استخدمت الدراسة المنيج األنثروبولوجي والمنيج المقارن لمالئمة ىذه

المناىج لطبيعة ىذه الدراسة.

وتنقسم الدراسة إلى أربعة مباحث :تسبقيا مقدمة وتمييا خاتمة ،فالمبحث األول يدور حول وصف
عادات الزواج في المجتمع الفمسطيني قديماً ،والفصل الثاني يناقش العادات والتقاليد المتغيرة
والثابتة لعادات وطقوس الزواج ،والمبحث الثالث يدور حول الدور الذي تمعبو العادات والتقاليد في
حياة الشعب الفمسطيني ،وأخي اًر ناقش المبحث الرابع تأثير العولمة عمى الزواج في قطاع

غزة .كما خمصت الدراسة إلى تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات .وكان من أىم ىذه
التوصيات:

 .1نشر ثقافة الزواج اإلسالمي الذي ىو نفسو تمك الطقوس والعادات التي حافظ عمييا المجتمع
الفمسطيني منذ زمن بعيد.
 .2التغير في حد ذاتو غير مذموم بشرط أن يتفق مع قيم وعادات المجتمع ،فيذه دعوة من الباحث

لمواكبة الحداثة.

 .3أن يحصل كل شاب مقدم عمى الزواج عمى رصيد معرفي منبثق من الدين اإلسالمي والعادات
العربية من خالل برامج خاصة بذلك.

 .4تكاثف الجيود العربية واإلسالمية لمناىضة العولمة فيما يتعمق بالعرف والدين.
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 وتتضمن، تشرف عمييا و ازرة الثقافة،إعداد وثيقة شرف َتوجو لمفرق العاممة في الفمكمور الشعبي
 أو تزييف، أو تغيره، وتشويو صورتو،االلتزام بالتراث الشعبي الفمسطيني العربي دون إضافات عميو

. وروعتو،مضمونو

Marriage habits between stability and change: a vision of
social and cultural changes in Gaza Strip
Abstract
This study aims to shed a light on the marriage habits in Gaza Strip in
order to identify the aspects of the constant and the change in marriage and
the impact of globalization on marriage in addition to the impact of the
Palestinian culture society on marriage habits in Gaza Strip and the
role which played by the customs and traditions of marriage in Gaza Strip .
The study used anthropological and comparative approaches to suit the
nature of this study .
The first chapter represents a description of marriage customs in the
Palestinian society in the past. The second chapter discusses the changing
habits and traditions of the customs and rituals of marriage. The third topic
revolves around the role which played by customs and traditions in the
life of Palestinian people and finally the fourth topic discussed the impact
of globalization on marriage in Gaza Strip
The study concluded by presenting a set of results and recommendations .
The most important of these recommendations are :
.1Spread the culture of Islamic marriage, which is the same rituals and
customs that the Palestinian society has maintained for a long time
.2Change is not to blame, provided that it is consistent with the values and
customs of society. This is an invitation from the researcher to keep pace
with modernity
.3Every young man who gets married should have a knowledge balance
stemming from the Islamic religion and Arab customs through special
programs
.4Intensification of Arab and Islamic efforts to combat globalization in
terms of knowledge and religion
.5Preparation of an honor document directed to the folklore teams,
supervised by the Ministry of Culture, which includes adherence to the
Palestinian Arab folklore heritage, without any additions, distortion of its
image, or Counterfeiting its conten
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مقدمة:
عاش المجتمعع الفمسعطيني تحعت تعأثير العديعد معن المتغيعرات ،فبععد نكبعة ععام 1948م ،ومعا رافقيعا
من أحداث شيد المجتمع الفمسطيني العديد معن التغيعرات االجتماعيعة واالقتصعادية والسياسعية والثقافيعة

التي أفرزتيا ظروف الواقع الفمسطيني الجديد ،معن عمميعة التيجيعر ،والتغيعر العديموغرافي ،إضعافة إلعى
التوسع في استخدام أدوات العولمة معن وسعائل االتصعال الجغرافيعة والجماىيريعة والتكنولوجيعة الحديثعة،

التععي أسععرعت مععن عمميععة التغييععر .وفععرض سععموك وعععادات غربيععة عبععر الغععزو الثقععافي ،وتععدمير لميويععة
الوطنية.
تحععت مثععل ىععذه المععؤثرات فععي عمميععة التغيععر التععي أصععابت المجتمععع الفمسععطيني ،ف عإن المتعمععق فععي

البحث يدرك مدى تأثر التعراث الشععبي ،والععادات والتقاليعد فعي ععادات العزواج ،وبععض جوانعب الحيعاة
التقميديع ععة لوطع ععأة التغي ع عرات الناتجع ععة عع ععن تبنع ععي أسع ععاليب الحيع ععاة الحديثع ععة .فكع ععان ال بع ععد عمع ععى المجتمع ععع

الفمسععطيني أن يخمععق أسععاليب حيععاة اجتماعيععة وثقافيععة جديععدة ،أو يعيععد ثقافتععو القديمععة أو يجمععع بينيمععا
من أجعل التكيعف .بيعذا ربعط الباحعث موضعوعو بعالتغير العذي أصعاب نسعق المعوروث الثقعافي والتععرف
عميععو ،والععذي يععدخل تحععت عمععم الفولكمععور" ،وىععو عمععم ثقععافي ،يخععتص بقطععاع معععين مععن الثقافععة ،ىععي
الثقافععة التقميديععة أو الشعععبية) ،ويحععاول إلقعاء الضععوء عمييععا مععن زوايععا تاريخيععة ،وثقافيععة اجتماعيععة .وقععد
يتساءل البعض عن الفائعدة معن تعدوين تمعك الععادات والتقاليعد كواععادة كتابتيعا ،خاصعة بععد معرور أكثعر

من ستين عاماً من عممية التيجير والتشريد.

حاول الباحث من خالل ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى مدى تمسك الشعب الفمسطيني بعاداتو،

برغم التطورات التي شيدىا العالم من غزو فكري وثقافي ،وما عرف حديث ًا بالعولمة ،إن غاية

الباحث من ذلك ىو:

 اطالع الجيل الجديد من المجتمع العربي عمى عادات وقيم وتقاليد الشعب الفمسطيني.

 التصدي لمحاولة تذويب ثقافة الشعب الفمسطيني والقضاء عمى كل ما يربطو بأرضو ووطنو.
 توثيق جزء من ىذه العادات بغية الحفاظ عمييا؛ ألن العدو يحاول جاىداً تبديد قسم منيا ،ونسب
الجزء اآلخر لو عمى أنو جزء من تراثو وتاريخو.

 -مشكمة الدراسة:

قطاع غزة يضم العديد من سكان المدن والقرى الفمسطينية التي تم تيجير أىميا بعد نكبة ،1948

وىؤالء الميجرون ظموا متمسكين بعاداتيم وقيميم الفمسطينية التي رسمت لوحة التراث العربي
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الفمسطيني ،وبرغم تعاقب األحداث والتغيرات االجتماعية.

فيل حافظ المجتمع الفمسطيني عمى عاداتو التي ميزت شخصيتو الفمسطينية؟ ومن خالل ىذا

الدرسة بالسؤال الرئيس التالي:
السياق يمكن صياغة مشكمة ا
-

ما مدى ثبات عادات الزواج في قطاع غزة في ظل المتغيرات االجتماعية؟

وانبثق من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 .1ىل تم الحفاظ عمى عادات الزواج في قطاع غزة كما كانت في الماضي؟
 .2ما مدى تأثير العادات القديمة عمى تماسك الشعب الفمسطيني قبل التطور والحداثة؟
.3

ما التغيرات التي حدثت في عادات الزواج في قطاع غزة؟

 .4ما تأثير العولمة عمى عادات الزواج في قطاع غزة؟
-

أىداف الدراسة:

يمكن تحديد أىداف الدراسة في النقاط التالية:
 .1تسميط الضوء عمى عادات الزواج في قطاع غزة قديماً.

 .2التعرف عمى مظاىر الثابت والتغير في الزواج قديماً وحديثاً ومدى تأثير العولمة عمى الزواج.
 .3معرفة أثر ثقافة المجتمع الفمسطيني عمى عادات الزواج في قطاع غزة.
 .4التعرف عمى الدور الذي تمعبو عادات وتقاليد الزواج في قطاع غزة.
أىمية الدراسة:تكمن أىمية الدراسة في النقاط التالية:

 .1تظير الدراسة عادات الزواج قديماً وحديثاً.

 .2من المأمول أن يستفيد منيا المتخصصون في القضايا االجتماعية المتعمقة بالزواج.
 .3تبرز مظاىر االختالف والتكيف التي شيدتيا عادات الزواج في قطاع غزة.
 .4جاءت الدراسة كنوع من مناقشة أثر العولمة عمى المجتمع في قطاع غزة.
-حدود الدراسة:

الحد المكاني :أجريت ىذه الدراسة في قطاع غزة.
الحد الزماني :أجريت ىذه الدراسة في عام .2115

الحد النوعي :تناولت ىذه الدراسة عادات الزواج من حيث الثبات والتغير ومدى تأثير العولمة عمييا
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منيج الدراسة:استخدم الباحث منيجين في ىذه الدراسة ،وىما:
أوالً -المنيج األنثروبولوجي:

اسععتخدم الباحععث ىععذا المععنيج التسععاقو مععع طبيعععة الد ارسععة ،حيععث إنععو مععن أىععم خصائصععو االعتمععاد

عمععى اإلخبععاريين ،مععن أبنععاء المجتمععع المحمععي الععذين لععدييم الخب عرة والمعرفععة الدقيقععة بععالتراث الشعععبي،
إللقاء الضوء عمى مراحمو التاريخية السابقة.

ثانياً -المنيج المقارن:

استخدم الباحث ىذا المنيج كونو يوفي االستعانة بالمقارنعة الزمنيعة التعي تتعيو الوصعول إلعى التغيعر

داخل منطقة اجتماعية ثقافية محددة.
 -أدوات جمع البيانات:

استعان الباحث بمجموعة من األدوات والوسائل التي يمكن عرضيا عمى النحو التالي:

 -1المالحظة:
تعد المالحظة أداة رئيسية من أدوات جمع البيانات ،فيي تفيد في جمع البيانات التي تتصل

بسموك األفراد الفعمي في بعض المواقف الواقعية في الحياة ،بحيث يمكن مالحظتيا دون عناء كبير

حسن ،)318 ،1998 :وىي تتمخص أن يعيش القائم بالمالحظة مع األشخاص المطموبة

مالحظتيم لفترة زمنية ،فمن خالليا يقوم الباحث بمالحظة عادات وتقاليد الزواج وكيفية حدوث
المراسم والطقوس واإلجراءات التي تتم.
وسوف تكون المالحظة مقصودة ،حيث يذىب الباحث إلى مكان معين ،وفي ذىنو صورة عما

يريد أن يالحظو.

 -0مقابمة اإلخباريين:

ىدف المقابمة بالدرجة األولى ىو الحصول عمعى المعمومعات والبيانعات لجمعع أكبعر قعدر معن المعادة

االثنوجرافية التي يمكن أن تفيد البحث.
وبنععاء عمععى األىميععة السععابقة لممقابمععة ،فقععد قععام الباحععث بععإجراء مقععابالت فرديععة مععع إخبععاريين مععن

مجتمع البحث من كبار السن؛ لمحصول عمى المعمومات الدقيقة لموضوع البحث.
مصطمحات ومفاىيم البحث:-العادات االجتماعية:
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لكع عل مجتم ععع قيم ععو وعادات ععو االجتماعي ععة الت ععي تعم ععل عم ععى توجيع عو س ععموك أفع عراده ،وتش ععكل ثقافت ععو،

فالعععادات االجتماعيععة ىععي عبععارة عععن التصععرفات واألفعععال التععي يمارسععيا األف عراد والجماعععات بصععورة

متكععررة ،والتععي يفرضععيا المجتمععع عمععى أف عراده ،فععال يسععتطيعون الخععروج عنيععا ومخالفتيععا ،وينبغععي أن
تكون الععادات االجتماعيعة متطابقعة معع القعيم االجتماعيعة اإليجابيعة ،أي القعيم التعي يرغعب النعاس فييعا

ويحبونيععا .وىنععاك عععادات اجتماعيععة مقبولععة يمارسععيا األف عراد والجماعععات كعععادة التعععاون ،والضععيافة،
وعععادات الضععيافة ،وعععادة تقععديم اليععدايا فععي المناسععبات االجتماعيععة المختمفععة ،وبعضععيا غيععر مقبععول
كعادة الثأر .الجوىري :ص .)32

-التقاليد االجتماعية:

التقاليد االجتماعية ىي عبعارة ععن ممارسعات اجتماعيعة مكتسعبة ،يكتسعبيا الفعرد معن المجتمعع العذي

تربى فيو ،وىي أشكال من السموك والتصرفات الجماعية ،ليا مكانة القداسة لدى أفراد مجتمعع مععين؛
ألنيا تعتبر في نظرىم األفعال التي تحفظ ىيبتيم ،وتمنحيم العزة والمكانة في المجتمع العذي يعيشعون
فيو .المكاوي ،2112 :ص  ،)22وتتمثل التقاليد في مجاالت عدة ،منيا الشعائر ،والرموز المغعة)،

واالحتف ععاالت العام ععة المناس ععبات االجتماعي ععة) .وىن ععاك وس ععائل لتع عدعيم التقالي ععد كاألحك ععام واألمث ععال،
واألغاني ،واألساطير والحكايات.

كما تتميعز التقاليعد بععدد معن الخصعائص ،أىميعا االكتسعاب ،والتمسعك بيعا ،والصععوبة فعي التغييعر،

والشعععور بععاألمن والطمأنينععة .كمععا تمعععب التقاليععد دو اًر رئيسععياً فععي عمميععة الضععبط االجتمععاعي قبععارى:

 ،2111ص .)12

-الثبات والتغير:

يعد التغير  changsظاىرة طبيعية تخضع ليا جميع المجتمعات اإلنسانية بال استثناء .غير أن

االختالف بين ىذه المجتمعات ال يكون في نوع التغير ،بقدر ما ىو اختالف في مدى ىذا التغير

ودرجتو .غاية القول :إنو ال توجد ثقافة  cultureوال مجتمع استاتيكي عمى اإلطالق ،وال بد أن
التغير اعتراه بشكل أو بآخر ،حتى إن كان المجتمع يتصف بدرجة كبيرة من الثبات.

والتغير :ىو العممية التي يحدث بمقتضاىا تحول في بنية النسق ،كواذا أضيف إلى التغير كممة

ثقافي نجد معناه يتسع؛ ليشمل عمى كل تغير يحدث في الجوانب المادية والالمادية لمثقافة ،كأن

يحدث في المغة ،أو في المأكل والمشرب والممبس ،أو العمم ،أو الفن ،أو في المعتقدات والعادات ،أو
في شكل من أشكال الحياة االجتماعية .المكاوي ،2112 :ص .)212 +211ويرى "ماكيونس
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" maccionisالتغير بأنو :التحول في تنظيم المجتمع وفى أنماط الفكر والسموك عبر الزمن .أما
"ريترز"  Ritzerفيقول :إن التغير يشير إلى التباين التاريخي في العالقات بين األفراد والجماعات
والتنظيمات والثقافات والمجتمعات ،ويعرفو "فارلى"  Fareleyبأنو يشير إلى التبدل في أنماط

السموك والعالقات االجتماعية والنظم والبناء االجتماعي .منشورات جامعة القدس ،2119 :ص
 .)7والتغير عممية مستمرة تمتد عمى فترات زمنية متعاقبة يتم خالليا حدوث اختالفات أو تعديالت

معينة في العالقات اإلنسانية ،أو المؤسسات أو التنظيمات أو في األدوار االجتماعية .الطنوبى:

 ،1996ص .)25
كما يمكن النظر إلى التغير من خالل مصدر حدوثو .تغير من داخل النسق ،وتغير من خارج

النسق .فإذا كان مصدره داخمياً ،أصبو التغير ذا شكل اختياري ،بينما لو كان المصدر خارجياً،
صار التغير مخططاً أو موجياً .المكاوي ،2112 :ص .)128

-الزواج:

الععزواج ظ ععاىرة اجتماعيععة تععالزم أي مجتمععع بش ععري ،وال خععالف عم ععى وج ععوده فععي ك ععل المجتمع ععات
القديمة والحديثة ،الفقيرة والغنية ،البدائية والمتقدمة ،فعالزواج سعنة حميعدة معن سعنن الكعون التعي شعرعيا

اهلل -عز وجل -ليكون حالة من االستقرار لدى األفراد ،ولتكون المممكعة المقدسعة التعي ارتأىعا اهلل ععز
وجععل بععين البشععر لمتععألف والت عراحم فيمععا بيععنيم ،فيععي الرابطععة األولععى التععي يتكععون منيععا المجتمععع .وىععذه

السنة ليا تقاليد وأععراف تكمعن فعي كثيعر معن األمعور المرتبطعة بعالزواج مثعل طريقتعو ،وععدد الزوجعات،
والمراسم ،والطقوس المتبعة في إجرائو.
ومعنى الزواج في المغة :االزدواج واالقتران واالرتباط .والعزواج فعي اإلسعالم ىعو :عقعد رضعائي بعين

رجل وامرأة تحل لو شرعاً ،غايتو إنشعاء رابطعة لمحيعاة المشعتركة والنسعل ،يترتعب عميعو حقعوق وواجبعات

لكععال الععزوجين .الصععابوني ،1983 :ص  ،)66كمععا يعععرف الععزواج بأنععو مجموعععة مععن العععادات تحععدد
صور العالقات بين شخصين بالغين يباح االتصال الجنسي بينيما .شفيق ،1987 :ص .)113
العولمة:العولمععة جعععل الشععيء عمععى مسععتوى عععالمي ،يعنععى تعمععيم الشععيء وتوسععيع دائرتععو ،فالعولمععة :ىععي

تعاظم شيوع نمط الحياة االستيالكي الغربي ،وتعاظم آليات فرضو سياسعياً واقتصعادياً وقبعول منظومعة

مفاىيمععو وقيمععة االجتماعيععة والثقافيععة ،فيععي إذن مصععطمو يعن عي جعععل العععالم عالم عاً واحععداً ،لععذلك قععد
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تسععمى الكونيععة أو الكوكبععة ،أبععو الفضععل ،2114 :ص  ،)21كمععا إنيععا عمميععة الوصععول بالبشعرية إلععى
نمط واحد في التغيير واألكل والممبس والعادات والتقاليد.

ومععن تعريفععات العولمععة أنيععا نظععام عععالمي جديععد يقععوم عمععى العقععل اإللكترونععي ،والثععورة المعموماتيععة

القائمععة عمععى المعمومععات واإلبععداع التقنععي غيععر المحععدود ،دون اعتبععار لونظمععة والحضععارات والثقافععات
والقيم والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالم .مجيد ،211 :ص .)9

قطاع غزة:قطاع غزة ىو المنطقة الجنوبية من الساحل الفمسطيني عمى البحر ،وىو عمى شكل شريط ضيق

شمال شرق شبة جزيرة سيناء .يشكل القطاع تقريباً  %1.33من مساحة فمسطين التاريخية ،يمتد

القطاع عمى مساحة  361كم مربعاً ،يصل طولو إلى  41كم ،أما عرضة فيتراوح بين  15,5كم.

في حرب عام  ،1967احتل الجيش اإلسرائيمي القطاع ،وعمى أثر اتفاقية أوسمو دخمت السمطة

الوطنية قطاع غزة في عام  .1994وفى فبراير  2115تم االنسحاب كوازالة جميع المستوطنات

اإلسرائيمية والمستوطنين من القطاع نتيجة ضربات المقاومة الفمسطينية.

يتكون القطاع من  5محافظات تضم ثمانية مخيمات أغمب سكانو من الجئي حرب ،1984

يقدر عدد سكانو مميوناً ونصف المميون نسمة ،وبذلك يعد أكثر مناطق العالم اكتظاظاً .إحصائيات
و ازرة الداخمية الفمسطينية).

اإلطار النظري
المبحث األول -وصف عادات الزواج:

-وصف تفصيمي لعادات الزواج في المجتمع الفمسطيني قديماً:

يتمي ععز ال ععزواج بع ععادات وتقالي ععد ثابت ععة ومس ععتقرة ف ععي مجتم ععع البح ععث ،فتم ععر بع ععده م ارح ععل لك ععل من ععا

إجراءاتيا وأصوليا االجتماعية التي تنتيي بعقد الزواج رسمياً ،أىميا:

 -آليات الـــزواج:

مععا ازلععت أيععام زمععان حاض عرة فععي ذىععن اإلخبععاري الحععاج حسععين أبععو شععبيكة ،وكأنيععا حاصععمة اليععوم،

فيقول :كان الزواج المبكر ىو السمة الغالبة في القرى الفمسطينية ،فمعظعم أبنعاء القعرى كعان يتزوجعون
وىععم فععي سععن  15سععنة ،والفتي ععات يتععزوجن فععي سععن  14سععنة ،ويععتم الععزواج فععي الغالععب وفق عاً لنظععام
األفضمية في األقارب ،بمعنى أن يفضل في المحل األول الزواج معن أبنعاء العمومعة معن أجعل الحفعاظ
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عمى وحدة العائمة والحمولة ،وتعزيز قوتيا .وقد عبروا عن ىذا المبدأ في أقعواليم وأمثعاليم ،فقعالوا :فعي
ابععن العععم وبنععت العععم" ،بنععت عمععك تشععيل ىمععك" ،وقععالوا" :ابععن الخععال مخمععى وابععن العععم مععولى" ،وقععالوا:
"المي يطمع من توبو يعرى" ،وقالوا" :عميك بعالطريق ولعو دارت وبنعت الععم ولعو بعارت" .كمعا أن العديعد

م ععن األغ ععاني الش عععبية ع ععززت زواج البن ععت داخ ععل العائم ععة ،حت ععى قي ععل غريب ععة م ععا غربي ععا إال ال ععدراىم،
فععالمعروف قععديماً أن الععريس الععذي يتععزوج مععن خععارج قبيمتععو يععدفع ميع اًر أكثععر ،وفععى مقابععل الععذم والشععتم

الععذي يقععع عمععى خاطععب الغريبععة تكععال المععدائو واألىععازيج لخاطععب ابنععة العععم ،وتؤكععد ذلععك اإلخباريععة
نجيبو) إن النسوة تشدد عندما تتزوج الفتاة بابن عميا بقولين:
يا ابن العم يا شعري عمى ظيري .............إن جاك الموت ال ردة عمى عمري
يا ابن العم يا توبي عمى...........................إن جاك الموت ال ردة بيدي
يا ابن عمى يا ثوب الحرير........................لحطك بين جناحي وأطير

ويمععي الععزواج مععن أبنععاء العمومععة فععي األفضععمية الععزواج مععن الخؤولععة ومععن أقععوليم" :الخععال لعوال الشععك
والد" .ويذكر الحاج من النادر أن يتزوج شخص من خارج عائمتو أو قريتو ويقولون فيو "انو زي القرع
بمد بره".

ويذكر أبو سميمان) أحياناً االختيعار فعي العزواج كعان يعتم منعذ الطفولعة ،فكانعت الفتعاه تسعمى البعن

عميا أو خاليا ،فيقول أبو الولد" :ستكون ابنتكم فالنة -إن شاء اهلل -عروسة البني فعالن" ،فيعرد والعد

البنععت قععائالً" :إن شععاء اهلل وحنععا نكسععييا ونودييععا لحععد عنععدكم" .فيععرد والععد االبععن " :كواحنععا أنثقميععا بالمععال
والذىب" ،وبيذا يعد األبوان قد خطبا البنت لمولد منذ الصغر خطبة رسمية.
وىنععاك نععوع آخععر لمخطوبععة وىععي أن تقععوم األم باختيععار الخطيبععة .وقععد تختععار فتععاةً ال يعععرف ابنيععا
عنيعا شععيئاً ،ولععم يكععن قععد ارىعا مععن قبععل ،أو ربمععا يكععون رآىعا فععي السععوق أو فععي الطريععق أو المزرعععة أو
عنععد زيععارة األوليععاء الصععالحين ،وتععتم مرحمععة الخطبععة وفععق العععادات والتقاليععد فععي القريععة ،فبعععد مععا يععتم
اختيار العروس يؤخذ برأي األب واالبن فييا ،وبععد الموافقعة يقعوم أىعل الععريس بزيعارة معع بععض أفعراد

عائمتععو إلععي بيععت العععروس" ،وتسععمى الس عوقَة" ،وبعععد التحيععة واالسععتقبال تقععدم القيععوة لمحاض عرين ،فيقععوم
كبير العائمة قائالً" :مش حنشرب القيوة إال بعد الموافقة عمى طمبنا" ،فيرد عميو والد العروس أو كبيعر

العائمة قائالً لو" :اشرب القيوة طمبك مجاب" ،فيقول كبير عائمة العريس" :واهلل إحنا جعايين نطمعب إيعد
بنتععك فالنععة إل عى ابننععا فععالن ،فععإذا رحععب والععد العععروس ش عربوا القيععوة فيععرد عميععو قععائالً :اميععر بنتععك يععا

فالن" ،فيقول" :ابنتي ميرىعا عشعرون ليعرة فمسعطيني" ،فيعرد والعد الععريس قعائالً" :واهلل قميعل عمييعا ،واهلل
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بتتوزن بالذىب ،بس حنا قرايب وحنا أىل بعض ،وشاريين" ،فيقوم واحد من الجاىعة الموجعودة قعائالً:

عمشععان خععاطر جيتنععا ،فيقععول والععد العععروس" :بععال لي عره" ،يععرد عميععو قععائالً :واهلل مععا قصععرت ،فيقععوم آخععر
ويقععول عمشععان خععاطر اهلل ورسععولو ،فيقععول لععو والععد العععروس" :بععال لي عرتين" ،فيععرد عميععو قععائالً" :واهلل مععا
قصرت" ،وتبدأ عممية التنقيص ىذه حتى يتفقوا عمى المير السعاري فعي ععرف القريعة .وغالبعاً معا يقعدر

المير بعدة دونمات من األرض .وبعد االتفاق عمى المقدم والمؤخر تق أر الفاتحة من الحاضرين.

أمععا النسععاء فتكععون فععي الغرفععة المحاي عدة لمغرفععة التععي يوجععد فييععا الرجععال ،وعنععد سععماع خب عر االتفععاق
تتعالى أصوات الزغاريد ،وتتم عممية تقبيض المير ،وأحياناً يكون معيم المأذون حاض اًر؛ ألن الععرف
قد جرى عمى أن يعقد القران في بيت والد العروس ،وذلك تالفياً لخروجيا من بيتيا قبل الزواج.

وال تسععمو العععادات بععالخموة لمع عريس بععالعروس أو التععردد عمععى منزليععا حتععى يععأتي يععوم الزفععاف الععذي

يحععدد باالتفععاق بععين أىععل العروسععين .ويحععدد أىععل العععروس يوم عاً لتحضععير جيععاز العععروس وش عراء مععا

يمزميا ،وعند رجوعيم يقعوم أىعل الععريس باسعتقباليم عنعد طعرف القريعة ليرجععوىم بالغنعاء أو معا يع َعرف
بالزفة .

 ليمة الحنة (العروس):تستمر طقوس الفرح ومراسيم الزواج عدة أيام ،وتبدأ احتفاالت العزواج بميمعة حنعة الععروس فعي بيعت

أىميا .وفي ىذه الميمة تذىب والدة الععريس ومعيعا األقعارب معن النسعاء حعامالت معيعن الحنعة والحمعوى
والميمون والسكر.
وترتعدي الععروس بدلعة أطمعس معن الحريعر ،لعو خطعوط صعفراء وأخعرى حمعراء ،وتجمعس عمعى كرسععي

فععي وسععط الععدار ،حيععث تتجمععع حوليععا النسععاء .لتبععدأ م ارسععيم وضععع الحنععاء لمعععروس بتخضععيب أرسععيا
ويععدييا وقععدمييا بالحنععاء ،بمعرفععة ام عرأة متخصصععة فععي ىععذا الشععأن ،وخععالل تمععك الميمععة تقععوم النسععاء

بإطالق الزغاريد وترديد األغنيعات الشععبية التعي ينظميعا ويمحنيعا شععراء القريعة أو المعدن الفمسعطينية،

والتي تعكس الحالة النفسية ألىميا ولمعادات والتقاليعد االجتماعيعة ،فيتوارثعو األبنعاء ععن اآلبعاء بكمماتعو
وألحانو ،والتعي تشعير إلعى فرحعة أىعل الععريس بعالعروس ،وتركعز ىعذه األغعاني عمعى صعفات العروسعين
كجمععال العععروس ووسععامة الععريس وحسععبيا ونسععبيا ،كمععا تتضععمن بعععض اإلشععارات والكممععات السععاذجة

الموجية إلى العروس ،ومن أغاني ليمة الحناء:

قدينا قدك يا ىيو  .........وردتين عمى خدك يا ىيو
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من بنات قبمة  )يا عروس  .......من بنات قبمة يا ىيو
لضم الفضمة  )يا أبوىا  ......من بنات الزين يا ىيو
وعند النقش أغنية:

يا منقيشة ال ياستي  ......................ال تجعمييا تبكي

يا عبد أبوىا واقف  ........................برطن عمييا بالتركي

برق الباروق عمى الجزاير  ...................قالوا البالد احرقوىا
برق الباروق عمى الجزاير  ................قالوا البالد أروا تممى
ليمة الحناء (العريس):

في ىذه الميمة يتخذ العريس أبيى زينتو ،ويرتدي أحسن ثيابو وأجمميا ،وبعد صالة المغرب مباشرة

يتجمع األىل واألقارب والمعارف واألقارب والجيران واألصدقاء ،ويقول الحاج أبو شبيكة) :ال أبالغ

إذا قمت :إن كل رجال القرية حاضرون في وسط من الفرح واالبتياج ،يصطفون جميعاً في صفين

متقابمين ثم يبدؤون بالسحجة "التصفيق" ،ويتقدميم المويو لرقصة الدبكة الشعبية ويتداولون الغناء.

يوم األخذة (الدخمة):

عمى دلعونا ،عمى دلعونا  .......ىوا الشمالي غير المونا

بعد أن يستحم العريس في بيت صديق أو قريب لو ،يرتدي ثياب العرس الجديدة ،ويركب حصاناً

أو يمشى ومن خمفو األقارب ،والمعازيم .وىم يغنون أغاني زفة العريس نذكر منيا:
يا عريس عميك اسم اهلل  ....جبنا لك غزال محنى
حنن يا قرع حنن ....شوف الحموة بتجنن

يا محمى ظرب الشباري ....في العدا والدم جاري
يا ويل المي يعادينا ....يطمع لبره يالقينا

يا ويل المي نحاربو ....بالسيف نقطع شاربو
وعند وصوليم بيعت والعد الععروس يقعوم بعدوره بالترحيعب بيعم وتقعديم القيعوة ،وتكعون الععروس جيعزت
مسبقاً ،وارتدت ثوب الزفاف وتزينت بالذىب ،وتبدأ النسوة بالغناء.

عمين لفيتن يا بنات  ...عمى أبو العروس لفينا يا ليال

 قبمة :يقصد بيا جية الجنوب

 لضم الفضمة :عبارة عن ليرات من الذىب مصفوفة يتوج بيا رأس العروس
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إشو فرشيمكن يا بنات  ...حرير ما ريدوا يا بنات
ويكفينا صيتو يا ليال

عمين لفيتن يا بنات  ...عمى أبو العروس لفينا يا ليال
إشو غداكن يا بنات  ...خروف ما نريده يا بنات
ويكفينا صيتو يا ليال

وأغنيعة:
بنت حارتنا يا عروس  .................قد إخوتنا بنحبك

مطرق العريش يا عروس  ......عمى البنود قروش نقطب
مطرق الصفصاف يا فاطمة  ...عمى البنود نصاص نقطب
من بنات المرج يا عروس  ......ال تطيقي اليرج يا عزيزة

مطرق الصفصاف يا فاطمة  .....عمى البنود نصاص نقطب
ومن ثم يعتذرن بوجودىن في دار والد العروس بقولين:

يا أبو العروس حن عمينا  ...........من الوقفة تعبت رجمينا

ومن ثم أغنيعة:

قومي اطمعي ،قومي اطمعي لحالك  ...إحنا حطينا حقوق أبوكي وخالك
قومي اطمعي ،قومي اطمعي ال ييمك  ...إحنا حطينا حقوق ابوكي وعمك
قومي اطمعي ،قومي اطمعي يا زينو  ...ما ضل من فيدك وال مميمو

يخمف عمى أبو العروس  ..........................يخمف عميو خمفين
طمبنا النسب منو  ........................أعطانا بناتو التنتين
يخمف عمى أبو العروس ............يخمف عميو باألول
طمبنا النسب منو  ......أعطانا غزال مصور
وعند خروج العروس يغنين:

***

صارت لينا ،صارت لينا العروسة  .....صار السعد يدرج عمى ألناموسو
صارت لينا ،صارت لينا ِلبنيو  ...........صار السعد يدرج عمى العمية
ص ععارت لينععا ص ععارت لينععا المزيونع ععة
111

عادات الزواج بين...

***
بعد ذلك تخرج العروس والنساء المتواجدات في الدار وسط الزغاريد ،وتحمل الععروس عمعى ظيعر
الفععرس ،ويمشععي والععدىا بجانععب الفععرس ،وخاليععا عمععى الجانععب اآلخععر ،وتععزف إلععى بيععت زوجيععا .وعنععد
الوصول يغنين:

ابشر يا عريس  .........جبنا حمامتك

جبنا حمامتين  ..........وبقيت حمامة
مبروك يا عريس  ...عروستك مميحة
محوطة باهلل  .......مرشوشة بالريحة

ومععن العععادات والتقاليععد عنععد وصععول العععروس ودخوليععا من ععزل عريس ععيا تعطععى عجينععة وريععاحين
خضراء؛ لتمصقيا عمى حائط غرفتيا من الجانب األيمن لمباب ،ويمنع نزعيا وتستمر مراقبتيا لمعرفعة
مدى بقائيا ،فإن طالت قالوا أن الزواج دائم وناجو ،وعندىا تتعالى األىازيج وىن يغنين:
دوسي عمى الفرشة بالحنة  ...............ريتك مبروكة عمى أىمنا
دوسي عمى الفرشة بالقبقاب  .........ريتك مبروكة عمى األحباب
دوسي عمى الفرشة دوسي دوسي  ...ريتك مبروكة يا ىمعروسة

ومن ثم أغنيعة:

يا خي يا العريس يا صندوقنا العالي  ...دارك مدينة نتسوق بال مالي
يا خي يا العريس صندوق برزاتو  ...سبع سالطين ما قاموا ساساتو

يا خي يا العريس فرضو من الميمة  ...الطرش من ىيبتك تسرح من غير رعية
يا خي يا كوم االرياالتي  ...يمي قموب العدا منك مالناتي

وأغنيعة:

يا خي يا كوم الذىب األصفر  ...يمي قموب العدا منك تتحسر
إحنا بنات العرب ما نمبس البالي ......ما نمبس إال حريري عمى اصديرنا إياللي
إحنا بنات العرب ما نمبس الخمقة  ......ما نمبس إال حرير من طيو الورقة

إحنا بنات العرب من مصر طمينا  ......يا البيرجان شعرنا ،يا الورد خدينا
وتظل النساء يرددن مثل ىذه األغاني حتى منتصف الميل ،وعندما يدخل العريس الغرفة بصحبة

العروس ،يتجمع الرجال من األقارب) عمى الباب وىم ييممون تعجيالً لمدخمة.
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الصباحيــة:

فععي الصععباح البععاكر يكععون كععل مععن الرجععال والنسععاء مععن أقععارب العععروس حاض ع اًر فععي منععزل والععدىا،

ويتحركع عون ص ععوب من ععزل وال ععد العع عريس مينئ ععين ،وتحم ععل النس ععاء عم ععى رؤوس ععين صع عواني بي ععا طح ععين
ومغروس بيا عود الريحان والميمون ،وشوال سكر.

أما الرجال فيكون بصعحبتيم خعروف حعي ،وعنعد وصعوليم منعزل والعد الععريس تعدخل النسعاء المنعزل

وىععن يغنععين ويععرددن المياىععاه ،وبعععد أخععذ اإلذن مععن الععريس أو والععده ،يععدخل الرجععال ويقومععون بتنقععيط
نقوط ابنتيم) العروس .وجرت العادة أن أىل العريس يذبحون الخروف ويقومون بطييو ويقعدم كغعذاء

ألىل العروس ولمحاضرين .كمعا يجعب عمعى والعد الععريس أن يعذبو ذبعائو إلطععام األقعارب واألصعدقاء
الحاضرين ،ىكذا كانت عادات الزواج قبل عصر العولمة.
-المبحث الثاني:

العادات والتقاليد المتغيرة والثابتة لعادات وطقوس الزواج:
حديثاً خعالل السعنوات العشعرة األخيعرة تغيعرت الععادات التعي بيناىعا فعي المحعور األول بشعكل سعريع،

وال يسععتطيع أحععد أن ينكععر أن أدوات العولمععة مععن ثععورة المعمومععات وتكنولوجيععا االتصععال فععي العقععود
األخيعرة ،قععد أسعيمت فععي إحععداث تغييعرات جوىريععة فععي المجتمععع والثقافععة ،وىععذا مععا أشععار اليععو مارشععال
ماكالمان) ،بأن ثورة االتصال حولت العالم إلى قريعة معولمعة ،تقعوم فييعا وسعائل االتصعال بعدور كبيعر
في نقل األفكار والخبرات والثقافة من منطقة إلعى أخعرى ،وتسعاىم كعذلك فعي تغييعر أسعاليب الحيعاة فعي
المجتمععع .شععئون عربيععة :ع  .)2113 ،115باإلضععافة إلععى اتسععاع الحركععة التعميميععة ،وارتفععاع نسععبة

اإلنععاث الم عواتي يععتمقن تعميم عاً مدرسععياً وجامعي عاً ،وخععروج الم عرأة إلععى العمععل األمععر الععذي أثععر عمععى دور

الم عرأة نتيجععة العولمععة ،وزيععادة فععي معععدل االسععتيالك ،إضععافة إلععى عامععل اليج عرة الععذي لحععق بععالمجتمع
الفمسعطيني ،ىعذه العوامعل أدت إلعى تغيعر الشعكل الععائمي واالقتصعادي ،فنجعد نظعام العزواج فعي مجتمعع
البحث لم يعد يمعر بعالخطوات التقميديعة الثابتعة ،بعل طعرأت عميعو مجموععة تغيعرات .بحيعث لعم يععد أمعر
تنظيم الزواج يخص العائمة ،فحينيا كانت العائمة تشكل التعبير ععن أفرادىعا ،كعان أمعر العزواج بيعدىا،

أصععبو الععزواج فععي الغالععب ق عرار الشخصععين ،فصععار لالبععن األثععر األكبععر فععي اختيععار ش عريكة حياتععو،
بالغالععب بالتشععاور مععع أبيععو وأمععو ،وصععار لمبنععت حععظ أكبععر فععي قبععول أو رفععض مععن يتقععدم لخطبتيععا،
وصارت األوضاع االجتماعية تسمو بالتعارف بين الجنسين .وثمة أمر آخر غاية فعي األىميعة ،وىعو

أن أكثر اآلباء واألميات نالوا قسطاً من التعميم ،فساروا أكثر إدراكاً لمسؤوليات الزواج وحقوق األبنعاء
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والبنات ،بمعنى أنيعم معا ععادوا ينفعردون باتخعاذ القع اررات نيابعة ععن االبعن أو البنعت ،بعل صعاروا بمثابعة
مستشارين ليم ،كوان كان دور البنت في اتخاذ القرار ال يزال أقل استقاللية من دور االبن.

عالوة عمى أن كانت معظم الزيجات تتم داخل نطاق العائمة الواحدة زواج داخمي) ،كمعا كعان معن

النععادر أن يتععزوج شععخص مععن خععارج عائمتععو ،وكثي ع اًر مععا كانععت الفتععاة تسععمى إلععى ابععن عميععا أو خاليععا،
وىى ال تزال طفمة صغيرة.

أمععا اليععوم ،ف عإن ىععذه القيععود قععد اختفععت فععي الوقععت الحاضععر ،وذلععك نتيجععة االسععتقالل االقتصععادي

لوبناء عن عائمتعو ،ومعا ترتعب عميعو معن حريعة اتخعاذ بععض القع اررات المتعمقعة بحياتعو ،أصعبو لعو حعق
اختيععار ش عريكة حياتععو ،فععي حععين أري الفتععاة لععم يكععن خالصعاً ،فقععد تكععون الفتععاة فععي وضععع يجبرىععا عمعى
قبول الزواج بأي شخص يتقدم ليا.

كما أنو لم يكن بإمكان الزوجين أن يرى كل منيما اآلخر إال في ليمة الزفاف ،أصبو اليوم بإمكان

الرجل أن يرى الفتاة قبل خطوبتيا بعد أخذ موعد مع أىل الفتاة في منزليا.

أما عن المواصفات الزوجية التعي كانعت مطمََبعو فعي المجتمعع الفمسعطيني ،كانعت مواصعفات الزوجعة

ىععي الصععحة البدنيععة؛ لتكععون قععادرة عمععى إنجععاب األطفععال ،والقيععام بأعمععال الخدمععة المنزليععة ،كععالعجن،

والخبز ،والطيي ،وتربية الماشية ،والطيور ،ومساعدة زوجيا في عممو ،كذلك تفضل لجاه أسعرتيا ،أو
لقربيعا مععن عائمعة الععريس ،إضععافة إلعى شععرف البنععت ،أمعا الجمععال فيعأتي بعععد ذلععك معن المرتبععة .أصععبو

اليععوم يفضععمون مواصععفات التعمععيم ،وأن يكععون ليععا عمععل فععي المقععام األول ،ثععم الجمععال والشععرف ،وجععاه
أسرتيا.
ومععن مظععاىر ت عأثير التغيععر عمععى طععابع األف عراح فععي القطععاع ،غععدا بعععض العععائالت بسععبب الواقععع

الجديععد ،أن تقععوم الزوجععة بتجييععز بيععت الزوجيععة بمععا تحتاجععو بمتابعععة مباش عرة ،وتقععوم العععروس بتجييععز
نفسيا وشراء كل ما تحتاجو لمحياة الجديدة.
ليمة الحناء:

مع أن المراسم الشعبية لميمة الحناء ما زالت مستمرة ،إال أن االتجاه العام الذي ساد أحعدث تغيعرات
أساسععية فععي تمععك الم ارسععم ،تتمثععل فععي اختفععاء ت عزيين العععروس بالحنععاء نتيجععة ظيععور صععالونات تجميععل

النسععاء ،وتعوافر مستحضعرات التجميععل الغربيععة ،كمععا أن ليمععة حنععة العععروس أصععبحت تععتم فععي صععاالت
األف عراح ب عدالً مععن وسععط الععدار .كمععا أن األغععاني التقميديععة التععي كععان ليععا دالالت اجتماعيععة أصععبحت

جزءاً من الماضي ،وبدأت أغاني ذات موسيقى صاخبة وكممات نايعة ىابطة.
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ومن خالل المعايشعة لمجتمعع البحعث الحظنعا أيضعاً تغيعر فعي ليمعة حنعة الععريس ،حيعث يعتم التعاقعد

مع فرقة غناء إلحياء السيرة مصعحوبة بعآالت موسعيقية ،تغنعى لمعدة ثعالث سعاعات أغعاني لمطعربين

منيم وائل كفوري ،وشعبان عبد الرحيم ...ويتخمل الحفل فقرة فمكمورية تؤدييا فرقة الدبكة الشععبية معن
عر
شباب في مقتبل العمر ،ىذه أيضاً دخل عمييا التغير عمى مسعتوى الموسعيقى واألداء ،حيعث إن كثي اً
من رقصات "اليوبى" دخمت فييا ،وأصبحت وكأنيا جزٌء من الفمكمور الفمسطيني.
وقد يتج أر المغني ويغني بعض األغاني األجنبية والعبرية ،مما استفاض تسعاؤل بععض المحعافظين

فكتب حمزة ىندي) فعي مقالتعو :ىعل ىعو الجيعل أم قمعة العوعي العوطني لعدييم ،أم تقميعد أعمعي ،وأنيعى

مقالتععو بنصععيحة قععائالً :اعممعوا أن احععتالل األرض أىععون آالف المعرات مععن االحععتالل الفكععري والعقمععي،

داعياً إلى الحفاظ عمى ما ورثناه من عادات وتقاليد.

َحمام العريس وتزيين العروس:
تبععين مععن خععالل الواقععع المعععاش أن ىنععاك ثباتعاً فععي حمععام الع عريس ،حيععث يععتم اسععتدعاء الم عزين إلععى

حمععام الععريس ،كمععا أن ىنععاك ثباتعاً فععي ميعععاد الحمععام ،فيبععدأ فععي العععادة بعععد صععالة العصععر باسععتحمام

الع عريس فععي بيععت صععديق أو قريععب لععو ،ويتجمععع الرجععال فععي وسععط الععدار منتظ عرين إنيععاء الع عريس مععن
الغسل ،فيقابموه بالتيميل ،وبعض أقواليم :طمع الزين من الحمام ،اهلل واسم اهلل عميو.

ثععم يبععدؤون بالسععير صعوب منععزل والععد الععريس مشععياً عمععى األقععدام وىععم ينشععدون ويغنععون .أمععا التغيععر

فأصععاب تعزيين العععروس ،فيععتم تزيينيععا فععي إحععدى صععالونات التجميععل وعمععى نفقععة الععريس ،ويععؤمن ليععا
العريس سيارة تنقميا ىي وبعض قريباتيا إلى الصالون وتعيدىا منو إلى بيتيا.

األخذة:

عند األخذة يتوجو العريس بموكب مصحوباً بعائمتو وأقاربو إلى منزل والد الععروس ،وبععد الترحيعب

بيم يدخل العريس ووالدىا أو أخوىا األكبر عند العروس ،وينزليا من مكان الصمدة ،ثم يستقال سعيارة
أععدت بععالتزيين مسعبقاً ،ويتبعيمععا األىعل وأقععارب العروسععين إلعى إحععدى صعاالت األفعراح .والمالحععظ أن
عادة لصق العجين عمى الحائط عند دخول العروس بيتيا قد تالشت.
الدعوة لمفرح:

عمععى خععالف مععا كععان سععائداً لععدعوة حضععور الزفععاف بطريقععة شععفيية ،ثععم أصععبحت تقععدم الععدعوات

لممععدعوين ببطاقععات مكتوبععة ،تععدعوىم لحضععور حفععل الزفععاف فععي إحععدى الصععاالت الخاصععة بععاألفراح،
فالصععاالت كمععا نعمععم أصععبحت منتشعرة عالميعاً أي معولمعة) ،أو قععد يقععام الحفععل فععي أحععد الفنععادق التععي
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تصععل اسععتئجارىا إلععى حعوالي  2111شععيكل  651دوالر) .ويسععتمر ىععذا االحتفععال بصععمدة العروسععين
سععاعتين مععن الععزمن بوجععود النسععاء فععي مكععان صععمدة العروسععين ،والرجععال فععي مكععان آخععر ،ثععم يععنفض
الحفل ويعود العروسان والناس إلى منازليم.
تقديم وليمو الغذاء:

بدأ واضحاً ت ارجعع فعي تقعديم العوالئم فعي األععراس ،فكثيعر معن الععائالت لعم تععد تقعيم والئعم لمضعيوف

وتكتفععي بععدعوتيم لحضععور حفععل الععزواج فععي الصععاالت ،مععع أن دعععوة الضععيوف؛ لتنععاول طعععام الغععذاء
بمناسععبة األععراس ىععو سععمة أساسععية مععن سععمات األفعراح فععي قطععاع غعزة ،ومظيععر مععن مظععاىر إشععيار
الزواج ،وحتى الععائالت التعي ظمعت متمسعكة بيعذه الععادات وتقعديم العوالئم فعي األععراس ،فقعد أصعبحت
تقيميا عمى نطاق ضيق جداً ،إذ تقتصر الدعوة عمى عدد قميل من أقارب العروسين والجيران فقط.

الصباحية:

بععدأ التغيععر فععي عععادة الصععباحية ،فععالمالحظ ليععذه العععادة تغيععر فععي طريقععة التينئععة لمعروسععين ،حيععث

كانت تحمل النساء عمى رؤوسين صواني بيا طحين ومغروس بيا عود الريحان والميمون ،وكيمو من
الحمو المغمف .فيذه العادة تالشت كما تالشى اصطحاب الرجال لخروف إلعى بيعت العزوجين ،واكتفعوا

أىل العروس بالتنقيط.
-المبحث الثالث:

العادات في حياة الشعب الفمسطيني:
الدور الذي تمعبو العادات والتقاليد في حياتنا:ال يخفععى عمععى أحععد الععدور الفعععال الععذي تقععوم بععو العععادات والتقاليععد ،فالعععادات تفععرض رغباتيععا عمععى

رغبععات المجتمععع ،وتععؤثر تععأثي اًر بالغ عاً فيععو ،فيععي إمععا أن تعمععل عمععى الرقععي بععالمجتمع ،أو تعمععل عمععى

انحطاطو والسقوط بو إلى أسفل ،إذا بيدىا أن تعمن عن موتو ،أو تعمن عن حياتو ،فالععادات والتقاليعد
فععي أي مجتمععع تحمععل الععوجيين اإليجععابي والسععمبي ،والعععادات الجيععدة وجودىععا ضععروري فععي المجتمععع.

لكن ىناك بعض العادات والتقاليد غيعر السعميمة والمخالفعة لقواععد الشعرع والعدين ،كمعا أن ىنعاك بععض
العادات والسموكيات السيئة ،اكتسبتيا الثقافة نتيجة الغزو الثقافي والتقميد األعمى لمحضعارة الغربيعة أو
نتيجة العولمة ،مما أدى إلى تشويو عاداتنا وتقاليدنا وزج بالعادات الغربيعة إلعى ثقافتنعا معا يترتعب عمعى

ذلك من نتائج وخيمة تخشى عواقبيا.

أثر العادات والتقاليد في التماسك االجتماعي:111
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بمععا أن بحثنععا الحععالي عععن عععادات الععزواج كعنصععر ثقععافي فإنععو سععيكون موضععع تحميمنععا ،إذ لعبععت

عادات وتقاليد العزواج دو اًر ىامعاً فعي التضعامن والتماسعك االجتمعاعي .فإقامعة الفعرح فعي بيعت الععريس
وبيت العروس يدخل الفرح عمى أىعل العروسعين ،ويعيشعون أجعواء الفرحعة والبيجعة أثنعاء حفعل العزواج،

أص ععبحت تم ععك األخيع عرة حزين ععة وبائس ععة بع ععد أن ىجرى ععا أىمي ععا تح ععت رغب ععة الجي ععل الجدي ععد م ععن األبن ععاء
ورغبتيم في إقامة حفل الزواج في الصالت.

كما أن األغاني النابعة من الحياة االجتماعية المتمثمة في السامر والدحية والدبكات الشعبية تمعس
الوجدان اإلنساني أكثر من األغاني التي تم نقميا من بالد أخرى.

إضافة إلى سكن العروسين في بيعت األىعل يعبعر ععن تعرابط أفعراد العائمعة واحعدىم بعاآلخر ،كمعا أن

اسععتقاللية الععزوج الععذي يبمععغ الثامنععة عشععرة مععن العمععر أو أقععل ال يسععتطيع أن يععدير أسعرة بشععكل نععاجو،
وغالباً ما تبدأ األزمة فعي األسعرة بعين عالقعة العزوج بالزوجعة ،أو معع أسعرىما ،وسعوء السعيطرة قعد يعؤدى
لح ععاالت ط ععالق وتعقي ععدات نفس ععية أو اخ ععتالالت اجتماعي ععة ،وت ععزداد ى ععذه المخ ععاطر إذا كان ععت الزوج ععة
صععغيرة السععن عععاجزة عععن إدارة شععؤون األس عرة فععي كافععة الن عواحي االجتماعيععة واالقتصععادية ،وتتحععول

العالقة بين ىذه األسر إلى قطيعة.

دور فععي التضععامن االجتمععاعي والتماسععك االجتمععاعي الجاى عة
ومععن العععادات النبيمععة التععي كععان ليععا ٌ
فكانت تضم وجياء وشيوخ القرية ،وكان العريس ابنيم جميعاً الكل مشارك لو في طمب يد الععروس

أما الجاىة العصرية فتقتصر عمى والد من يريد الخطبة كواخوانو وال يدعون أقاربيم إال وقت الزفاف.

كمععا بععدأت تععدخل بشععكل تععدريجي مكععان العععادات القديمععة فععي الععزواج فععي المجتمععع نتيجععة التطععور

العممععي والتكنولععوجي الععذي دخععل قطععاع غعزة مععن بابععو الواسععع ،بحيععث بععدأ المجتمععع المتزمععت يتقبععل ولععو
بشععكل بسععيط عمميععة االخععتالط بععين الجنسععين ،مععا يععدعونا إلععى القمععق خوف عاً مععن أن مثععل ىععذا السععموك
الغربععي انتقععل إلععى مجتمعنععا ،وقمقنععا األكبععر الخععوف بععأن يععدخل ضععمن المنظومععة الثقافيععة ويصععبو عععادة

وتقميععداً ،ومععن مظععاىر العولمععة االقتصععادية الزيععادة فععي معععدل االسععتيالك ،فبععدأت أفراحنععا تنظععر لمشععكل

ولععيس لممضععمون ،حيععث مظععاىر اإلسعراف فععي ليمععة الحنععاء لمعروسععين فييععا بععذخ كواسعراف وتقميععد أعمععى
والغيعرة االجتماعيععة غيععر المبععررة ،كمععا ترجععع ىععذه المظععاىر إلععى رغبععة أصععحابيا فععي التفععاخر والمباىععاة

والظيععور كطبقععة ثريععة ،اعتقععاداً أن ىععذا يضععفي عمععى العائمععة مزيععداً مععن الوجاىععة االجتماعيععة والمكانععة
المرموقة ،مما يجعل األسر تفكر في إقامة أفراحيا بشعكل جديعد ومبتكعر لعم يسعبقيا إليعو أحعد معن بعاب
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المنافسععة عمععى الظيععور بمظيععر أفضععل مععن اآلخعرين .ووسععط ىععذه األجعواء المممععوءة بالمبالغععات تظيععر
األحقاد ،وتتولد الضغوط وتنشأ العداوات بين األشخاص وبعضيم البعض.
كمععا أنععو ىنععاك عععادة فععي غايععة األىميععة ،وىععى عععادة تقععديم ال عوالئم إن كععان فععي يععوم الغععذاء الرسععمي

الععذي كععان معم عوالً بععو أو يععوم الصععباحية وذبععو الحععالل فععي يوميععا ،إن مثععل ىععذه الممارسععات لمعععادات

القديمععة تعبععر بتص عريو ضععمني عععن التماسععك والتضععامن االجتمععاعي لعالقععات النسععب والمصععاىرة ،بععل

ليا أثر عظيم في تماسك المجتمع.
-المبحث الرابع:

-تأثير العولمة عمى الزواج في قطاع غزة:

تأثر المجتمع الفمسطيني في قطاع غزة بوسائل اإلعالم العالمية التي سيطرت عمييا أمريكعا ،وىعى

زعيمة العولمة في العالم ،من خالل الغزو الثقافي والفكري.

إضععافة إلععى السععفر والعمععل فععي خععارج قطععاع غعزة لمعديععد مععن الشععباب ،تركععت بعععض التغيعرات والتععي

انعكست بشكل واضو في عادات الزواج في قطاع غزة ،حيث بععض المعمنعين ععن العزواج اسعتخدموا
وسائل إلكترونية في اإلعالن ،مثل:

 .1الدعوة لمفرح عبر الفيس بوك.
 .2تصوير الفرح عبر القرص المضغوط.

 .3الع ععزواج عبع ععر اإلنترنع ععت ،وتمثع ععل ذلع ععك فع ععي بنع ععاء عالقع ععات عاطفيع ععة عبع ععر شع ععبكة التواصع ععل
االجتماعي.
-محاربة الشعب الفمسطيني لتأثير العولمة عمى الزواج في قطاع غزة:

لجأ العديد من الشباب في قطاع غزة لمواجيو تأثير العولمة عمى عادات الزواج من خالل:
 .1الزواج اإلسالمي كواشياره في المساجد.

 .2إحياء الحفمة السيرة) باألغاني التراثية المتمثمة في اليرغول والدبكة الشعبية.
 .3محاربة االختالط في مراسيم األفراح.
 .4منع المدعوين من التصوير في الصاالت وخاصة عند النساء.

 .5كثي ع اًر مععا بععدأ يظيععر ارتععداء والععدة الع عريس ووالععدة العععروس لمععزي الشعععبي المتمثععل فععي الثععوب
المطرز بأيدي نساء فمسطينيات.
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 .6تزيين ليمة السيرة باألعالم الفمسطينية ،كما أنيم يرتدون الكوفيعة إمعا بعصعبة عمعى الع أرس أو
يجعمونيا تستدل عمى األكتاف.

 .7التغير يسير باتجاه العودة إلى زفة العريس عمى ظير الحصان.
-انعكاس العولمة عمى الزواج في قطاع غزة:

من أبرز أخطار العولمة عمى الزواج في قطاع غزة ما يمى:

 .1ارتفاع تكاليف الزواج.
 .2عزوف الشباب عن الزواج.

 .3ارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات.
 .4التأخر من حيث سن الزواج.
 .5االختالط بين الجنسين.

 .6التغير يسير باتجاه االستغناء عن إعداد وجبة طعام العرس.
 .7مجاراة الموضة والمالبس الغربية.

النتائج والتوصيات:

من خالل ىذه الدراسة توصل الباحث إلى النتائج التالية:

.1عادات الزواج في قطاع غزة حصل عمييا بعض التغيرات.
.2ىناك طقوس في عادات بقيت ثابتة كونيا نابعة من المعتقدات الدينية.
 .3العولمة أثرت بشكل أو بآخر عمى الزواج في قطاع غزة ،وذلك من حيث:
 التعارف الذي يسبق الزواج.

 االختالط في بعض الطقوس.
 ارتفاع كمفة الزواج.

 تقمي ععد بع ععض الطق ععوس الغربي ععة ف ععي ال ععزواج ،مث ععل :موك ععب العع عريس الزف ععة والص ععمدة
وصالة األفراح).

.4الشعب الفمسطيني لو سمة خاصة في عادات الزواج كوان واكب ذلك بعض التغيرات.

.5عع ععادات الع ععزواج بع ععرغم التغي ع عرات التع ععي حع ععدثت عمييع ععا إال أنيع ععا مصع ععدر مع ععن مصع ععادر التكافع ععل
االجتماعي والتآخي والمحبة في قطاع غزة والمجتمع الفمسطيني.
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يوصى الباحث باآلتي:
.1نشر ثقافة الزواج اإلسالمي الذي ىو نفسو تمك الطقوس والعادات التي حعافظ عمييعا المجتمعع
الفمسطيني منذ زمن بعيد.

.2التغيععر فععي حععد ذاتععو غيععر مععذموم بشععرط أن يتفععق مععع قععيم وعععادات المجتمععع فيععذه دعععوة مععن
الباحث لمواكبة الحداثة.

 .3أن يحصعل كعل شعاب مقعدم عمععى العزواج عمعى رصعيد معرفعي منبثععق معن العدين اإلسعالمي والعععادات
العربية من خالل برامج خاصة بذلك.
 .4تكاتف الجيود العربية واإلسالمية لمناىضة العولمة فيما يتعمق بالعرف والدين.

 .5إعععداد وثيقععة شععرف َتوجععو لمفععرق العاممععة فععي الفمكمععور الشعععبي ،تشععرف عمييععا و ازرة الثقافععة ،تتضععمن
االلتعزام بععالتراث الشعععبي الفمسععطيني العربععي ،دون إضععافات عميععو ،وتشععويو صععورتو ،أو تغيعره ،أو
تزييف مضمونة ،وروعتو.
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