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المقدمة
ربما تعتبر قضٌة خدم المنازل و ما ٌقومون بها من أعمال جرابم الإنسانٌة من أكثر المواضٌع
التً تشغل أذهان أفراد المجتمع و ٌتم مناقشتها ٌومٌا ً بٌن فبات مختلفة من المجتمع على اختالف
أعمارهم و تخصصاتهم ،و سعٌهم فً إٌجاد حل جذري لها.
فقضٌة خدم المنازل و التً تعتبر من قضاٌا الرأي العام ،تشغل صفحات عدد كثٌر من وسابل
التواصل اإلجتماعً ،إن لم ٌكن بشكل ٌومً فبشكل شبه ٌومً ،و نظراً ألهمٌة هذا الموضوع
عملت على اختار مقالة بقلم أ /أمل المهٌري و التً نشرت فً جرٌدة االتحاد ،من بٌن مبات
المقاالت التً تنشر فً الصحف و المجالت المختلفة بشكل ٌومً ،للتعلٌق علٌها و مناقشتها.
و ٌرجع سبب اختٌاري للمقالة المذكورة أنها تعتبر من أدق و أصدق و أوضح المقاالت التً
قرأتها ٌوما ً ما.
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مقالة في جريدة االتحاد
فً جرٌدة االتحاد المنشورة بتارٌخ ٌ 25ونٌو 2014م ،نشرت أمل المهٌري المقالة التالٌة:
(ثمة قضٌة معقدة تشغل الساحة المحلٌة ،و ربما الخلٌجٌة هذه األٌام ،فال ٌخلو مجلس من
المجالس إال و ٌناقشها ،و ٌحللها ،و ٌضع السٌنارٌوهات المحتملة لها ،بل و ربما ٌقدم مقترحات
لحلها.
الجمٌع ٌتحدث فً هذه القضٌة ،و الجمٌع أصبح خبٌراً فً هذه المسألة ،الرجال ٌناقشونها بشكل
ٌومً فً ملتقٌاتهم و جلساتهم و اجتماعاتهم حتى لو كانت اجتماعات رسمٌة ،و أصبحت
القضٌة الشغل الشاغل للنساء بطبٌعة الحال ،بل و حتى األطفال ألنها قضٌة تالمس احتٌاجاتهم
الٌومٌة.
إنها قضٌة ٌمكن أن ٌتم تصنٌفها على أنها قضٌة تشغل الرأي العام فعالً ،قضٌة مثٌرة للجدل،
إنها قضٌة الخدم ٌا سادة ،قضٌة عجز كل الخبراء و المختصٌن عن إٌجاد الحلول المناسبة لها،
فال الحٌاة من دونهم تستقٌم ،وال بوجودهم تصبح سهلة مٌسورة ألن ذلك مستحٌل .
و لست خبٌرة وال محللة سٌاسٌة فً شؤون الخدم ،غٌر أننً مستهلكة أو متضررة من هذه
القضٌة ،و كنوع من التفلسف ،فالبد من المشاركة ،فقد زادت الضغوط مؤخراً من البلدان
المصدرة للخدم ،كل ٌطالب بمزٌد من المٌزات ،رفع سقف الرواتب ،إجازات ،ترفٌه ،ساعات
عمل محددة ،مٌزات فً غالبٌتها تصب فً مصلحة الخدم ،و لست ضد ذلك ،فتلك حقوق ٌجب
مراعاتها ،غٌر أنه البد أٌضا ً من وضع معاٌٌر جودة فً مقابل تلك الممٌزاتٌ ،نبغً مثالً أن
تكون مرتبطة بالخبرة و بالسلوكٌات ،خصوصا ً أن كثٌراً من الخادمات غٌر مهٌبات ،و ٌنتمٌن
لبٌبات و جنسٌات و دٌانات مختلفة ال تتماشى مع مبادئ و قٌم و هوٌة األسرة العربٌة بشكل
عام ،و ربما ٌنبغً حصول هذه الفبة على الموافقات األمنٌة ،و النفسٌة ،و الصحٌة قبل دخول
البالد.
قد اعترف أن االعتماد الكلً على الخدم ظاهرة معقدة تقع مسؤولٌتها على الجمٌع ،و ربما كانت
المسألة فً ٌوم من األٌام عند كثٌر من ربات البٌوت تعتبر جزءاً من «البرستٌج» ،غٌر أنها
أصبحت الٌوم مسألة وجودٌة ،فمع متغٌرات الحٌاة العصرٌة أصبح تزاٌد االعتماد على الخدم
مطلبا ً أساسٌا ً و ضرورٌا ً.
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أصبحت المسألة صناعة تعتمد علٌها اقتصادٌات بعض الدول ،و حسب بعض الدراسات ففً
اإلمارات وحدها ٌنفق السكان أكثر من ثالثة ملٌارات درهم سنوٌاً ،و تشكل العمالة المنزلٌة 5
فً المابة من سكان الدولة ،و ذلك حسب إحصابٌات قدٌمة ،فبالتأكٌد العدد زاد اآلن ،خصوصا
أن بعض األسر لدٌها عمالة أكثر من عدد أفرادها .
بعض العمالة قد تحتاج إلى الدعم العاطفً ،و النفسً ،و المادي ،و الحق فً الترفٌه و التروٌح
تفادٌا ً لتراكم الضغوط النفسٌة التً قد تنعكس علٌهم ،و تولد لدٌهم الرغبة فً االنتقام ،ما ٌتسبب
فً وقوع الكثٌر من المشكالت التً تصل إلى حد الجرابم !)..
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مدى تأييدي للمقالة السابقة
ربما تعتبر المقالة السابقة بقلم أمل المهٌري من أصدق المقاالت و أبسطها و فً حٌن ذاتها أدقها
التً تقرأتها ٌوما ً ما ،فموضوع عمال المنازل أو ما ٌسمى (الخدم) تعتبر من المواضٌع التً ال
ٌخلو من مناقشتها سواء مجالس النساء أو الرجال و األطفال أٌضا ً .و اآلراء تتفاوت ما بٌن
التأٌٌد و الرفض ،و هذا التأٌٌد و الرفض ٌعتمد على الخبرات الشخصٌة و تعاملهم مع الخدم فً
منازلهم.
هناك بعض العابالت تدعً أن وجود خادمة من ضرورات الحٌاة الٌومٌة والبد أن تكون لدٌنا
خادمة للقٌام بشؤون المنزل من الغسل و الطبخ و التنظٌم و الترتٌب و غٌرها ،على الرغم من
أن هذه العابلة ربما ال تتجاوز عدد أفرادها عن شخصٌن أو ثالثة أشخاص ،أو أنها تعٌش فً
شقة صغٌرة بغرفة واحدة و صالة ،إال أنها ال تتنازل عن وجود الخادمة !!
هناك من ٌرى وجود الخادمة شًء مهم للقٌام ببعض األعمال المنزلة ،كالتنظٌم ،و الغسل ،و
بعض الترتٌبات إال أنها لٌست من األساسٌات ،و لٌست من الضروري وجود خادمة تسكن معها
فً المنزل ذاتها بشكل ٌومً ،فالبالتً تلجأ إلى استخدام الخادمات بالساعات ،حٌث تلجأ إلى
إحضار خادمة من إحدى الشركات المختصة للقٌام ببعض األعمال خالل ساعات محددة من
الٌوم.
و هناك فبة ثالثة من العابالت و التً ترفض دور الخدم فً المنزل نهابٌاً ،سواء كان هذا
الرفض من قبل الزوج أو الزوجة أو األبناء ،حٌث تخصص الزوجة و غالبا ً ما تكون ربة منزل
تمام وقتها لالهتمام بالبٌت و شؤونها من الترتٌب و التنظٌم ،و الطبخ ،و الغسٌل و غٌرها ،وال
تقبل بوجود خادمة فً المنزل مهما بلغها التعب.
من وجهة نظري و الذي ال ٌختلف كثٌراً عما كتبته أمل المهٌري فً المقالة السابقة فإننً أؤٌد
الفبة الثانٌة ،و التً تعتمد على الخادمة بشكل جزبً ،فالمرأة سواء كانت ربة بٌت أو عاملة
ً
خاصة و إن كانت أم لألطفال أٌضاً،
ٌستصعب علٌها القٌام بجمٌع شؤون المنزل بشكل ٌومً،
فإن خصصت جمٌع وقتها لألطفال من ٌقوم بأعمال المنزل ،و إن خصصت تمام وقتها ألعمال
المنزل فمن تربً األطفال و ٌعلمهم و تقوم بشؤونهم التربوٌة و التعلٌمٌة؟؟ !
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ً
خاصة فً زمننا هذا الذي
فبالتالً أرى أن الخادمة لها دور غٌر قابل لالنكار فً حٌاتنا و
أصبحت المرأة تعمل خارج المنزل جنبا ً إلى الجنب مع الرجل ،و ربما تقوم بأدوار أصعب و
أكثر من الرجل ،و فعالً للمرأة دور أكبر و أصعب من الرجل فً المجتمع.

المرأة  ...موظفة أم ربة منزل
أحٌانا ً أفكر و أكرر مع نفسً فٌما ٌتعلق بالمرأة العاملة خارج المنزل و أقول( :المرأة ...
موظفة أم ربة بٌت؟)
فالمرأة العاملة خارج المنزل حٌن رجوعها إلى البٌت البد أن تهتم فً األبناء و تراجع معهم
الواجبات المدرسٌة ،و تستمع إلى متطلباتهم ،و ربما تحل لهم بعض المشكالت التً ٌواجهونها
و تقدم لهم الحلول ،فبالتالً المرأة تكون أم ،و زوجة ،و مستشارة ،و طبٌبة اسعافات أولٌة ،و
....الخ إلى جانب كونها موظفة  ...كٌف وال تحتاج إلى من تساعدها فً أمور المنزل؟؟
من وجهة نظري وفٌما ٌتعلق بالمرأة العاملة ،أؤٌد لجوبها إلى الخادمة فً ساعات محددة من
الٌوم (ساعات وجودها بالمنزل من أجل اإلشراف علٌها) للقٌام بشؤون المنزل ،و هً تخصص
ساعات وجودها بالمنزل لإلعتناء باألطفال و القٌام بأمورهم المدرسٌة و التربٌة و قضاء بعض
الوقت معهم و اإلستماع إلٌهم.

توعية الخدم و العائالت
أكبر خطأ ممكن أن ترتكبها األم أن تترك تربٌة أبنابها للخادمة ،و خاصة فً دول الخلٌج التً
تستخدم العابالت جمٌع عمالبهم من الخدم و غٌرهم من الدول التً تبتعد تمام البعد عن عاداتها،
و تقالٌدها ،و ثقافتها ،و حضارتها ،و لغتها ،مثل :أثٌوبٌا ،و أندونسٌا ،و فلبٌن ،و هند ،و
باكستان ،و غٌرها و التً من الممكن أن تؤدي بدورها إلى ارتكباهن بعض الجرابم و أعمال
العنف فً حق األبناء أو غٌرهم التً كثٌراً ما نسمع و نقرأ عنها بشكل ٌومً ،و نقاضٌها .إال
أن بعض الدول التً غالبا ً تستخدم خادمات و عامالت من جنسٌة الدولة ذاتها ،مثل :تركٌا ،و
مصر ،و إٌران ،و الدول األوروبٌة ،قل ما نسمع ارتكاب الخادمة لهذه األعمال و الجرابم
الالإنسانٌة ،لدرجة أنها تعتبر من آخر الجرابم المرتكبة و التً تتحدث عنها وسابل اإلعالم إلى
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جانب الجرابم األخرى التً ترتكب فً دولهم بشكل ٌومً ،و ذلك على خالف الوضع فً دول
الخلٌج ،حٌث تعتبر الجرابم المرتكبة من قبل الخدم من أكثر الجرابم المنتشرة ،و أكثرها جدالً و
ً
مناقشة فً المحافل المختلفة.
نستنج من المقارنة السابقة بٌن دول الخلٌج و الدول األخرى ،أن لو كانت الخادمة من جنسٌة
ذات الدولة التً تنتمً إلٌها ربما ال ترتكب الجرابم الالإنسانٌة التً كثٌراً ما نسمع عنها بشكل
ٌومً ،سواء من خالل وسابل اإلعالم و مواقع التواصل اإلجتماعً ،أو عن طرٌق األصدقاء و
األقارب.
إال أن إستخدام خادمات من حامالت جنسٌة دول الخلٌج أمر مستحٌل بالنظر إلى الرفاهٌة التً
تعٌشها أفرادها و مواطنٌها ،و لذا تلجأ العابالت إلى العمال و الخادمات األجانب و غالبا ً من
الدول الفقٌرة و التً تعمل أفرادها بأقل المعاشات !
فهنا و من أجل العٌش بعٌداً عن الجرابم المعروفة البد من إجراء جلسات و دورات و مؤتمرات
توعوٌة سواء للعابالت أو العمال المستخدمة و القادمة من الدول األجنبٌة ،و ذلك كما ٌلً:
أوالًال :جلسات توعوية للعائالت:
هناك بعض العابالت ال تعلم المعنى الصحٌح للخادمة أو العاملة ،فتعتقد أن وجود الخادمة فً
منزلها ٌعنً أنها مسؤولٌة عن جمٌع أعمال المنزل و من واجبها القٌام بها دون أي إعتراض ،و
ال ٌحق لها أن تطالب وقتا ً للراحة أو الترفٌه ،ال ٌحق لها أن تخطا ،و ربما ال ٌحق لها
التواصل مع عابلتها فً دولتها إال مرة واحدة بالشهر أو أكثر !!
و هذه الفبة من العابالت تنسى أن هذه الخادمة هً قبل أي شًء بشر  ..و أنها إنسانة ذو
مشاعر و كرامة ،أنها تشعر بالتعب ،و تمرض ،و تحس باإلهانة و  ....الخ.
البد من إجراء دورات و جلسات توعوٌة لهذه الفبة من العابالت و إرشادهم و تعلٌمهم أصول
التعامل مع الخادمة ،و توعٌتهم بأن الخادمة التً أتت إلٌها منزلهم تاركا ً أبنابها و والدٌها و
عابلتها من أجل لقمة عٌش تحتاج إلى الراحة النفسٌة أكثر من غٌرها لكً تعمل فً منزلها من
طٌب خاطر ،و أن تبلغ عابلتها أنها بخٌر و تعمل عملها بكل راحة دون تعب ،فإن عاشت تحت
ضغوطات نفسٌة و جمسٌة أكثر من طاقتها من الممكن أن تتحول هذا الضغط إلى أفعال
الإنسانٌة و جرابم من قبٌل الجرابم التً نسمع و نقرأ عنها بشكل ٌومً ،و التً ربما تكون
ً
نتٌجة للضغط الزابد علٌها ،سواء ضغوطات
أفعال ال إرادٌة و ال تقصدها ،و إنما ارتكبتها
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نفسٌة أو جسمٌة ،و نقاضٌها على فعلها اإلجرامً و نجهل أننا نحن من تسببنا فً إرتكابها لهذه
الجرابم ،سوا ًء انتقاما ً منا أو غٌرها.

انيا ًال :جلسات توعوية للعمال:
كما بٌنا سابقاً ،أغلب العمال و الخدم فً دول الخلٌج ٌأتون من دول فقٌرة و بعٌدة تمام البعد عن
عادات و تقالٌد و ثقافة دول الخلٌج ،فبال شك ٌستصعب علٌهم التأقلم مع رفاهٌة دول الخلٌج ،و
ً
خاصة و إن لم ٌكن لدٌهم
عادات و تقالٌدهم ،و ثقافتهم و تعلم لغتهم بشكل سرٌع و بغضون أٌام،
خبرة عمل فً دول الخلٌج.
لذا من الضروري جداً إجراء دورات تدرٌبٌة و توعوٌة للخدم و العمال القادمون من الدول
المعنٌة قبل بدبهم بالعمل ،و ذلك للتعرف على عادات و تقالٌد و ثقافة دول الخلٌج ،تهٌبة أنفسهم
للعمل فٌها ،و السعً للتأقلم مع األجواء المعٌشٌة فً دول الخلٌج ،و أن تكون هذه الدورات
إجبارٌة للذٌن ٌدخلون ألول مرة إلى دول الخلٌج ،و إختٌارٌة لمن لهم خبرة العمل فً الدول
المذكورة.
فمن الضروري توعٌة الخدم و العمال بأن لهم حقوق محمٌة من قبل القانون ،و إن قامت العابلة
التً تعمل لدٌها بأي عمل غٌر إنسانً فً حقها تستطٌع اللجوء إلى الشركة التً استقدمتها أو
إلى مراكز الشرطة بدالً من االنتقام.
فعن طرٌق توعٌة كل من العابالت و الخدم نكون قد تخطٌنا أهم خطوة للحد من الجرابم التً
ترتكب من قبل خدم و عمال المنازل.

خادمة أم  .......؟
بٌنا سابقا ً أن أغلب الجرابم التً ترتكبها الخادمات فً حق أفراد األسرة التً تعمل لدٌها ،تكون
نتٌجة لسوء معاملة هذه العابلة لها ،و إهانتها ،و ظلمها ،إال أن هذه الفبة من العابالت ال تعلم
المعنى الحقٌقً و الحرفً لكلمة الخادمة ،و ترى أن هذه المسمى إهانة أو مسبة ،فإن قلنا
لشخص ما "خدامة" أو "بشكارة" ،ولكن هل فكرنا ٌوما ً ما بمعنى كلمة خادمة أو خدامة؟؟
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الخادمة أو الخدامة تأتً من الخدمة ،أي الشخص الذي ٌعمل على خدمتً ،فبالتالً ٌجب علً و
من الواجب أن أشكرها و أحترمها على خدمتها لً؛ ألن لوال خدمتها لما تمكنت من إنجاز
بعض األعمال التً تقوم بها فً المنزل .فإن توصلنا إلى المعنى الدقٌق و الصحٌح للخادمة فإننا
نستطٌع أن تكون لدٌنا خادمة و تعمل على خدمتنا دون إهانتها و الحد من كرامتها ،ألننا ندرك
بأن الدور الذي تقوم بها ،و العمل التً تعمل بها ال نستطٌع أن ننجزها بأنفسنا ،أي نحن
عاجزٌن عن القٌام بتلك األعمال التً تقوم بها الخادمة ،فبالتالً ٌجب علٌنا أن نشكرها على
خدمتها لها ،و على قٌامها بما ال نستٌطع إنجازها بأنفسنا ،فإن كنا نستطٌع القٌام بها لما لجبنا
إلٌها !
وال ننسى أن جمٌعنا خدم و نعمل خادمات فً أماكن مختلفة ،فالمُدرسة تخدم مجتمع الطالب ،و
الموظفة تخدم القطاع التً تعمل بها ،و الطبٌبة أو الممرضة تخدم المرضى ،و المحامٌة تخدم
من ٌحتاج إلى فصل قضٌة ما و الوصول إلى حقها ،و  .....الخ.
فإن اتبعنا هذا المبدأ فإننا نستطٌع معاملة الخادمة التً تعمل على خدمتنا بشكل جٌد و مالطفتها،
و بالتالً هً تعمل أٌضا ً على خدمة أفراد العابلة بشكل جٌد و عن طٌب خاطر دون التفكٌر
باالنتقام.
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الخاتمة
فً ختام نقاشنا عن قضٌة الرأي العام (خدم المنازل) نبٌن أهم النتابج التً توصلنا إلٌها من
خالل النقاش السابق ،و بعض التوصٌات التً من شأنها التحسٌن من ظاهرة استخدام خدم
المنازل.
أوالًال :النتائج:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

هناك بعض العابالت تدعً أن وجود خادمة من ضرورات الحٌاة الٌومٌة والبد أن تكن
لدٌها خادمة للقٌام بشؤون المنزل.
هناك من ٌرى وجود الخادمة شًء مهم للقٌام ببعض األعمال المنزلة ،إال أنها لٌست
من األساسٌات.
فبة أخرى من العابالت ترفض دور الخدم فً المنزل نهابٌا ً.
نؤٌد لجوء المرأة العاملة إلى الخادمة بساعات محددة من الٌوم (مع إشرافها) للقٌام
بشؤون المنزل فً حٌن تفرغها لإلعتناء بأبنابها.
أكبر خطأ ممكن أن ترتكبها األم أن تترك تربٌة أبنابها للخادمة.
الدول التً غالبا ً تستخدم خادمات و عامالت من جنسٌة الدولة ذاتها قل ما نسمع
ارتكاب الخادمة لألعمال و الجرابم الالإنسانٌة.
البد من إجراء جلسات و دورات و مؤتمرات توعوٌة سواء للعابالت أو العمال
المستخدمة و القادمة من الدول األجنبٌة.
هناك بعض العابالت تجهل المعنى الصحٌح للخادمة أو العاملة.
جم يعنا خدم و نعمل خادمات فً أماكن مختلفة.

انيا ًال :التوصيات:
.1
.2
.3
.4

إجراء دورات و جلسات توعوٌة لفبة من العابالت و إرشادهم و تعلٌمهم أصول التعامل
مع الخادمة.
إجراءات دورات توعوٌة إجبارٌة للخادمات القادمات من الدول األجنبٌة و ألول مرة.
معاملة الخادمة معاملة حسنة و عدم تحمٌلهم أكثر من طاقتهم.
تعلٌم أبنابها أن الخادمة هً إنسانة تعمل على خدمتنا فبالتالً ٌجب علٌنا إحترامها.
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