املر أ�ة العاملة

لجنة المرأة تشارك في «ورشة» البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
ش��ارك��ت ال�س�ي��دة /ياسمني علي محمد عضوة
جلنة امل ��رأة ب��االحت��اد ال�ع��ام لعمال الكويت في
ورشة العمل التي نظمها برنامج األمم املتحدة
االمن��ائ��ي ب��دول��ة ال�ك��وي��ت ح ��ول « :امل �س��اواة بني
اجلنسني ومعايير العمل الدولية» وذلك بالتعاون
مع املكتب االقليمي للدول العربية في منظمة

العمل الدولية ممثال مبكتبها في الكويت خالل
الفترة من  2011/4/21 - 20بالكويت.
وق��د ش ��ارك فيها ع��دد كبير م��ن ش��رك��اء العمل
ال� �ث�ل�اث (ح� �ك ��وم ��ات  -ع��م��ال  -ارب� � ��اب ع �م��ل)
وم�ن�ظ�م��ات املجتمع امل��دن��ي وم�ن�ظ�م��ات حقوق
االنسان والهيئات املعنية بشؤون املرأة.

وقد ناقشت الورشة عد ًدا من املواضيع التي تهم
املرأة والتي منها االتفاقيات االساسية للمساواة
ب�ين اجل�ن�س�ين وأم�ث�ل��ة ع��ن ال �ت �ج��ارب الناجحة
وامل �ن �ج��زات م��ن امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة ،اض��اف��ة ال��ى
التعريف مبعايير العمل الدولية ومعايير العمل
حول العمالة املنزلية.

معاناة ربة األسرة العاملة
إن من أبرز األضرار التي تلحق الزوجة واألم العاملة والتي ميكن استنتاجها
فيما يلي:
 -1عدم تنازل الرجل عن أي حق منحه إياه الشرع أو العادة أو التقليد ،لذلك
فه ��و يرف ��ض أن يقوم بأي عمل قد ال يتناس ��ب معه ،لهذا جتد املرأة نفس ��ها
«تعي ��ش عبء خيارها العم ��ل املزدوج لوحدها وال حتصل على دعم الرجل أو
عل ��ى دعم املجتمع» .وهذا الرفض للتعاون قد يكون إراد ًيا يفعله الرجل عن
رغب ��ة وتصميم ،وقد يكون ال إراد ًيا وذل ��ك عندما يتعلق األمر باملهمات التي
حددتها طبيعتها اجلس ��دية كاحلمل
ه ��ي أص ًال من اختص ��اص الزوجة كما ّ
فح ّج ��ة الرجل
واإلرض ��اع واالهتم ��ام باألطف ��ال .أما ع ��دم التع ��اون اإلرادي ُ
فضل
في ��ه ه ��و قول الله س ��بحانه وتعالى« :الرجال ق ّوامون على النس ��اء مبا ّ
الل ��ه بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أموالهم» (النس ��اء  .)34مع أن هذا
التفضي ��ل ال ��ذي جاءت ب ��ه اآلية إمنا هو ن ��اجت عن قيام الرج ��ال بالذب عن
أيضا مبا
النساء «كما يقوم احلكام واألمراء بالذب عن الرعية ،وهم يقومون ً
يحتجن إليه من النفقة والكس ��وة واملس ��كن» ..إال أن بع ��ض األزواج يجهلون
مفه ��وم القوام ��ة ويربطونه ��ا فق ��ط بالرجولي ��ة ،فال ينظ ��ر هذا ال ��زوج إلى
تقصي ��ره في القيام بواجبات ��ه الزوجية ،إمنا ينظر فق ��ط إلى حقوقه والتي
من أبرزها السمع والطاعة.
 -2خس ��ارة املرأة لراحتها واستقرارها داخل البيت مع زوجها وأوالدها ،حيث
يس ��ود ج ّو مش ��حون بالتوتر واللوم نتيجة تقصيرها ف ��ي واجباتها العائلية،
ه ��ذا التقصير الذي ال ُيخفف منه االس ��تعانة باخلادم ��ات واملر ّبيات اللواتي
مهم ��ة تربية األوالد
ي ��زدن من إحساس ��ها بتأنيب الضمي ��ر كونها تترك لهن ّ
واالهتمام بهن .وقد ع ّبرت إحدى النس ��اء عن أن مش ��اعر اإلحساس بالذنب
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ناجم عن ضيق في دورها األس ��ري
قوي ��ة جت ��اه أطفالها وأنه هذا اإلحس ��اس ٌ
وال ��ذي ُيخش ��ى من نتائج ��ه التربوية الس ��لبية الت ��ي ميكن أن يتع� � ّرض لها
�اء على تأثيرات اإلعالم والتربية العلمانية املغربنة التي ال متلك
األبن ��اء بن � ً
أن تضبطها .ولهذا تخش ��ى هذه األم وأمثالها من أن تخس ��ر أبناءها وتذهب
تضح ّيته ��ا أدراج الري ��اح ،ف�ل�ا جتد في ش ��يخوختها ابن� � ًا با ًرا أو ابن ��ة ُمح ّبة،
ألن من األس ��باب املوجبة لب ّر األم واإلحسان إليها احلمل والفصال والتربية
واإلشراف.
إن م ��ا ورد ذك ��ره ه ��و لبعض األض ��رار التي تط ��ال الزوج ��ة واألم العاملة ،أما
أهمها:
احلدي ��ث ع ��ن آث ��ار ه ��ذا العمل عل ��ى املجتمع فه ��ي متع � ّ�ددة ،ولع ��لّ َّ
استيالء كثير من النساء على وظائف كان من املمكن أن يستفيد منها رجال
مسؤولون عن عائالت ،أو شباب يحتاجون إلى بناء أسر وتكوين عائالت.
إن قضي ��ة عمل املرأة حتتاج إلى وعي للمش ��كلة القائم ��ة ،إذ أن هذه القضية
تتمسك
تواجه تباين ًا ً
كبيرا في الرأي حتى في صفوف النساء أنفسهن ،ففيما ّ
منفسا يهربن منه من مصاعب احلياة،
كثيرات من النساء بعملهن ويعتبرنه
ً
تكدست مشاكلي فسوف أخرج في اليوم التالي،
حيث تقول إحداهن« :مهما ّ
أحس بقيمتي ومبوقعي العام» ،تقوم كثيرات منهن
أذهب ألرى الناس ،حيث ّ
بالدعاء على أول امرأة تركت منزلها وفتحت الباب خلروج املرأة إلى العمل.
�اء عل ��ى ما تق � ّ�دم فقد ع َّبر أحد املرش ��دين االجتماعيني ع ��ن حيرته في
وبن � ً
ه ��ذا املج ��ال ،إذ ملس أنه على رغ ��م كَون عمل املرأة وقعودها ف ��ي البيت يعتبر
آل ��ة لتفريغ املش ��اكل النفس ��ية ،إال أنه ل ��م يجد أن عملها املهن ��ي الذي يزيد
م ��ن أعبائه ��ا ق ��د يوفّ ر لها ح�ل� ًا لهذه املعضل ��ة .فلهذا من الض ��روري للمرأة
واملجتم ��ع أن ُيعم ��ل على إيجاد احللول املفيدة ملش ��كلة عمل املرأة ،ومن هذه

