بوكنان:
�إ�ستقدام اخلادمة يف
حالة ال�ضرورة الق�صوي

مما ي�ضعف اللغة وي�ؤثر يف ثقافة الن�شء
و�أ�شار املو�س��وي �إىل �أن ا�ستم��رار بقاء الطفل
م��ع اخلادمة لف�ترة طويل��ة قد يح��دث عزلة
بني الآب��اء والأمهات ،وبذل��ك ينف�صل الطفل
ع��ن الأ�سرة وين�سلخ البيت العربي عن �أ�صوله،
مطالب��ا بالت�صدي لهذا اخلط���أ اجل�سيم لأنه
�إذا تركنا لهذه امل�أ�ساة �أن تتف�شى يف جمتمعاتنا
الإ�سالمية والعربي��ة ،ف�إننا بذلك نربي �أجياال
يغ�ترب ل�سانها وتفتقد معامل دينها وتت�شبع يف
�أح�ضان مربيات �أجنبيات بالغريب من الطباع
والتقاليد والبعد عن الدين.
مراقبة اخلادمة
 وم��ن جانبه��ا �ش��ددت الباحث��ة النف�سي��ةواالجتماعية �سارةاملطريي على �أهمية مراقبة
اخلادم��ة يف �سلوكياته��ا و�أ�سل��وب تربيته��ا
للأبن��اء ،و�أال نرتكه��م معها ف�ترة طويلة حتى
ال يت�أث��روا به��ا ت�أث�يرا كامال،والب��د �أن يك��ون
ا�ستقدام اخلادمة لل�ضرورة.
وتف�ضل املطريي �أن ترعى الأم �أ�سرتها بنف�سها
مهم��ا كانت الظ��روف ،و�أن تك��ون م�س�ؤوليتها
يف املن��زل مقدم��ة على عملها مهم��ا كان ،لأن
الأعتماد على اخلادم��ة لي�س مظهرا ح�ضاريا
ويلغ��ي دور امل��ر�أة التقلي��دي بل ي�ض��ر برتبية
الن���شء ،كما يعك�س ف�ش��ل الأم يف �أداء دورها،
وق��د يعر�ض الأبناء لل�ضياع واالنحراف تربويا
ودينيا و�أخالقيا بت�أثرهم �سلبا باخلادمة.

ق�سيمة املو�سوي :كثري
من الأمهات يهربن من
م�س�ؤولية �أبنائهن

ال�ساري :وجود
اخلادمة مهم ..ولكن
تربية الأبناء بيد االم
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الأعمال ويجب على كل ا�س��رة �أخذ احلذر من
ه�ؤالء اخلادمات كي نحد من اجلرمية.
اخلادمة يف البيت ..م�أ�ساة
 م��ن جانب��ه اعرت�ض الأ�ست�ش��اري النف�س��يواالجتماعي د.ح�س��ن املو�س��وي عل��ى اعتماد
الكث�ير م��ن الأ�س��ر عل��ى اخلادمة رغ��م �أنها
لي�س��ت يف حاج��ة �إىل خادم��ة ،و�أن هن��اك
البع���ض ي�س��تخدم اخلادمة نوعا م��ن التقليد
�أو الغ�يرة �أو الوجاه��ة االجتماعي��ة ،وق��ال �إن
اعتماد الأ�س��ر على اخلادمة خلق جيال جديدا
ن�ش�أ وتربى على يد اخلادمة ،بعيدا عن والديه
برغم وجودهما مع��ه يف املنزل،ووجود الطفل
ب�ين اح�ض��ان اخلادم��ة م�أ�س��اة بالنهاية بعد
�أن �أ�صب��ح هذا اجلي��ل فاقد الهوي��ة واالنتماء
ملجتمعه.
و�أ�ض��اف املو�س��وي � :أن مث��ل ه��ذا اجلي��ل ال
ميك��ن الأعتماد علي��ه على الإط�لاق ،حمذرا
م��ن ا�ستم��رار الأعتماد عل��ى اخلادمة خا�صة
يف تربي��ة الطفل لأنه��ا مع ارتباطه��ا به تنقل
�إلي��ه ثقاف��ة معين��ة وتربي��ة خمتلف��ة ،فه��ذه
اخلادم��ة بالطب��ع تنتم��ي �إىل ق��وم ال يعرفون
التقاليدالعربي��ة  ،كم��ا �أنها جته��ل الكثري عن
عاداتن��ا العربي��ة والإ�سالمي��ة والت��ي يرتب��ى
الطفل فيها على �أخالق القر�آن ،هذا بالإ�ضافة
�إىل �أن ه���ؤالء اخلادم��ات غالبا ال يجدن لغتنا
العربي��ة ويتعاملن مع الأطفال بلغتهن الأ�صلية

املو�سوي :تربية الأطفال
بني �أح�ضان اخلادمات ي�سلخ
البيت العربي عن �أ�صوله

املحميد :اعتمادنا
على اخلادمات يعر�ض
ابنائنا لل�ضياع

