
  الزواج شراكة أم تنازل؟
  لميس عدرة

  
أساس الحياة الزوجية 
هو الشراكة والوعي 
بحقوق اآلخر كما 
واجباته، والتساوي 

القيمة اإلنسانية  في
والبد من . والفاعلية

تنازل أحد الطرفين عند الضرورة للوصول 
  .الزوجية إلى بر األمان بمركب

العربية مبدأ الزواج  وقد جعلت المجتمعات  
دأ التضحية، ال مبدأ التعاون والمشاركة مب

فهو يعتبر المرأة تابعة . الزوجين الحياتية بين
للرجل في المسيرة الحياتية، سواء كان األب 

أو الزوج، وهذا ما يجعل المرأة تتقبل  أو األخ
 جميع الصعوبات التي قد تعترضها في حياتها

وتصبح التضحية مفهوماً يخص المرأة فقط 
فمهما كان . في مجتمع ذكوريألنها ربيت 

قاسياً ومسيئاً وعنيفاً ال يبرر للمرأة  الرجل
قرارها باالنفصال، مع أن الطالق أبغض 

عند اهللا، فترمى بنظرات االتهام  الحالل
واالستنكار، وربما تلحق بناتها من بعدها، 

الكثيرون أن ابنتها قد ال تصبر على  فيعتبر
مرأة التي وال. زوجها وتتركه كما فعلت أمها

على زوجها وتضحي براحتها وعملها  تصبر
مقابل إرضائه هي التي استطاع أهلها تربيتها 

  .صالحة تربية
كما أن هناك الكثيرين في مجتمعنا العربي   

إلى المرأة  اليزالون حتى يومنا هذا ينظرون
نظرة دونية مهما تكن الشهادة الحاصلة 

فهي  عليها، ومهما يكن مركزها الوظيفي،
بنظرهم امرأة قاصرة غير قادرة على اتخاذ 

المفاهيم  وقد ساعدت بعض. قراراتها بنفسها
التي فهمها الكثيرون بشكل خاطئ على 

المفاهيم  فمثالً أحد هذه. تكريس هذه الفكرة
اعتقد . هي أن الرجال قوامون على النساء
التسلط  الكثيرون أن مفهوم القوامة هو

لي فهم يعتقدون والسيطرة على المرأة، وبالتا
مثالً أن  أن الدين أعطاهم هذا الحق، فيرون

الزواج الثاني للرجل األرمل هو حق 
 وضرورة، أما زواج المرأة األرملة من رجل

آخر فهو غير مقبول، وهي بذلك تتخلى عن 
 وعلى. القيم االجتماعية وتستغني عن أطفالها

الرغم من تطور مجتمعاتنا العربية، فقد 
مرأة حين تقوم بواجبها تعمل اعتبرت أن ال

المنزل وتساند زوجها في المصروف  خارج
وتأمين الحاجات الضرورية لألسرة 

بواجبها، وهو واجب آخر  واألطفال، تقوم
أضيف إلى مجموعة الواجبات والمهام التي 

تربية األطفال وتعليمهم  كانت تقوم بها من
  .والقيام باألعباء المنزلية

إرادتها التضحية  بكاملعندما تقرر المرأة   
واالستمرار مع زوجها برغم الصعوبات التي 

الكثير من  تواجهها، فالبد من أن هناك
األسباب التي تجبرها على اختيار بقائها 

والتقاليد ال  فالعادات. محصنة في بيت زوجها
تترك للزوجة خياراً آخر، فهي تبقى أسيرة 

أطفالها، أو ربما  الخوف من فقدان حضانة
بب عدم وجود معيل آخر أو عدم وجود بس

الشهادة الدراسية  مأوى آخر، أو ربما تكون
التي حصلت عليها ال تؤهلها للحصول على 

العيش المستقل  دخل مادي جيد يساعدها على
  .عن زوجها

لكن هل تقتصر التضحية على المرأة فقط؟   
  الرجل أن يضحي؟ وماذا لو كان على

ن يقدمون هناك الكثير من الرجال الذي
اآلخرين،   التضحيات والتنازالت من أجل

والسيما من أجل أقربائهم، عموماً تبقى 
المضحية،  الزوجة ضمن الحياة الزوجية هي

والمشكلة الكبرى هي أن ما يعده البعض 
تضحية  فكلمة. تضحية، يراه اآلخرون واجباً

ففي . هي كلمة مطاطية ولها أوجه متعددة
آباؤهم  اء أن ما فعلهمرحلة معينة يرى األبن

وأمهاتهم لهم ما هو إال واجبهم، وبالمقابل 
أنفسهم  يرى اآلباء واألمهات أنهم حرموا

الكثير من الراحة والرفاهية من أجل تعليم 
كما أنهم  .أطفالهم وتربيتهم على أحسن وجه

يثقون بأنه سيأتي اليوم الذي على أطفالهم رد 
جلهم، كثيراً أل فهم ضحوا. الجميل بالجميل

لكن من الضروري أن يعرف األبناء أن هذه 
األهل هي حب  التضحية والجهود التي قدمها

بهم، فيشعر األبناء بأهمية رد العطاء وليس 
  .والديه رد الجميل كواجب ابن تجاه

وللحصول على حياة زوجية ملؤها السعادة   
الطرفين  والتفاهم، يجب على كل طرف من

خلص من األنا التنازل وبذل الجهود للت
  .والنفسي والسعي لالندماج الفكري

كما أنه من الضروري السعي إليجاد بعض   
المساعدة والمشورة  المراكز التي تهتم بتقديم

  .لحل الخالفات الزوجية بين الزوجين
   

  : في مرآة المرأة
                                                .نظرة المرأة إلى نفسها

  هنادي زحلوط
  
ما .. أريده رجال مثلهم! والدي وإخوتي رجال  

فـ  أزال أذكر كيف كان أخي يضربني كفّا
بفخر رمت جوابها هذا ردا !"! بالحائط" يلزقني"

موافقتها  على سؤال صديقتها لها عن سبب عدم
وتابعت عملها الذي ، على من يتقدمون لخطبتها

وإخوتها  يعيش من ورائه والدها العجوز
 !العاطلون عن العمل

فعلى الرغم من التحسن الملحوظ الذي يطرأ   
قضية المرأة إال أن نظرة المرأة  كل يوم على

 إلى نفسها ال تزال بحد ذاتها عائقا أمام تقدمها
التي ال تزال تحتفظ ، مساهمة بذلك مع القوانين

 بين طيات موادها على تمييز ضد المرأة
، مارس ضدهاوتشجيع بالصمت على العنف الم

 التي تكرس دونية المرأة تجاه، ومع األعراف
وبالتواطؤ بين القانون واألعراف ، الرجل
 والذي يتجلى في أبشع صوره في، والتقاليد

سيئتي الصيت ) ١٩٢والمادة ( ٥٤٨المادة 
ذريعة  والمتعلقتين بمنح العذر المحّل للقتل تحت

 !"الشرف"ما يسمى بـ 
وتقديرها ، رأة لذاتهاوبالتأكيد فإن نظرة الم  

هي بالمقابل  ,وإيمانها بقدراتها، إلمكانياتها
فكيف لها أن ترى ، نتيجة لوضعها في المجتمع

القانون عدم  أنها مساوية للرجل حين يقر
مساواتها من خالل عدم المعاقبة على ذبحها 

القاتل رجال؟ وكيف  فقط لكونها امرأة ولكون
، ي المجتمعلها أن تؤمن بذلك إن كان كل من ف

كثيرات يؤطّرنها ضمن كونها  بما في ذلك نساء
 بكل ما يعني ذلك من دونيتها؟" امرأة"

ذ كثيرا ما تحزن األم حين تعلم أن الجنين   
ومازال ينظر  ,الذي تحمله هو أنثى وليس ذكرا

لذلك في العديد من البيئات االجتماعية على أنه 
عة العائلة تحت مقولة شائ هم كبير ستتحمله

 !"هم البنات للممات"تقول 
وعلى الرغم من أن األطفال يولدون متشابهين   

أن  إال، في احتياجاتهم الجسدية والنفسية
االهتمام يكون غالبا أكثر بتلبية احتياجات الطفل 

متصاعدا حتى  ويستمر ذلك، مقارنة بالطفلة
إذ يكتنف الخجل نظرة الفتاة للتغيرات ، البلوغ

تأثير ثقافة  تحت، سدهاالتي تطرأ على ج
، المجتمع التي تكرس ذلك تحت مسميات عدة

الفخر األبوين  فيما يغمر، ...،الحرام، العيب
 !بكون ولدهما قد بلغ وسيصبح رجال

وفي حين أن أكثر من نصف طالب الجامعة   
شهادة  هم من الفتيات فإن معظم الفتيات يرين أن
ها إذ إن، الفتاة ورقة رابحة من أجل الزواج

يبحث عنه  أي مردودا اقتصاديا، تؤمن لها عمال
الشاب أكثر فأكثر هذه األيام مع ارتفاع األسعار 

 .المعيشية وتردي األوضاع
إن كان لدى الفتاة مستقبال مهنيا ، وبالمقابل  

االجتماعية  فإن سيال من العوائق، تسعى لتحقيقه
فال النساء حولها ، والمهنية سيقف في طريقها

وقليالت من يصلن  ,وال الرجال، اسيساعدنه
إلى ما رغبن وتؤهلهن إمكانياتهن بالوصول 

كل شيء ثقة بهذه  ألن ذلك يتطلب قبل، إليه
 !اإلمكانيات ينكرها المجتمع عليها كل لحظة

أما مؤسسة الزواج فإن الرجل من يديرها غالبا 
محدود في  ودعم ال، بتفويض من المرأة ذاتها
فهو الذي ، ا القانونذلك من قبل المجتمع كم
االجتماعية أو حتى  يسمح بالعمل أو العالقات

 !الخروج من المنزل
وعند ممارسة العنف من قبل الزوج فإن   

 المرأة بسكوتها عن هذا العنف واعتبارها
فكم من ، الموضوع طبيعيا تكون هي من يكرسه

 وإن قلن ألمهاتهن، الزوجات يضربن ويسكتن
 !هو الرجل: قلن لهن

بينما تنظر المرأة كل يوم إلى مرآتها لترى و  
نظرة تلقيها  ال بد أيضا من، ماذا حّل بجمالها

وكيف ، كل يوم على إمكانياتها لترى ماهيتها
  .بهذه اإلمكانيات يمكنها أن تغدو حياتها أفضل

 
نساء "عضوة فريق عمل ، هنادي زحلوط

 نظرة المرأة إلى: في مرآة المرأة"( سورية
)..نفسها
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