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أما ور ّبة بيت!
صورها ّ
بريطانيا تسحب إعالنا اعتبرته مهينا للمرأة أل ّنه ّ
الخبر:
اضطرت الحكومة البرٌطانٌة إلى سحب إعالن إرشادي عن فٌروس كورونا المستجد ،بعد شكاوى من كثٌرٌن ممن
اعتبروه "مهٌنا للمرأة".
وٌحث اإلعالن السكان على البقاء فً المنزل ،وٌظهر  4أسر من بٌنها  3لدٌها نساء ٌعتنٌن باألطفال وٌقمن باألعمال
المنزلٌة ،بٌنما تبدو فً األخٌرة امرأة مستلقٌة على ذراع رجل على أرٌكة.
وأثار اإلعالن ضجة فً برٌطانٌا ،حٌث رأى كثٌرون أنه ٌقصر أعمال المنزل واالعتناء باألطفال على النساء.
التعليق:
كثرت التعلٌقات المستهجنة لإلعالن؛ فقالت مدٌرة خدمة الصحة الوطنٌة فً برٌطانٌا كٌت جارمان متهكمة" :ما الذي
تفعله المرأة فعلٌا أكثر من رعاٌة األطفال والمنزل؟" ،حسبما أفادت شبكة "سكاي نٌوز" البرٌطانٌة .بٌنما وصفت عالمة
البٌانات براغٌا أغاروال الصورة بؤنها "غٌر متجانسة" ،وأضافت أنها "تعزز وجهة النظر القائلة إن وظٌفة المرأة هً
التعلٌم المنزلً والتنظٌف ورعاٌة األطفال" .وقال نواب حزب العمال إن األمر "سخٌف" ،واتهموا الوزراء بوجود "مشكلة
فً النظر إلى النساء" .ودفع ذلك كله الحكومة إلى اتخاذ رد فعل سرٌع ،حٌث قال المتحدث باسم رئٌس الوزراء بورٌس
جون سون إنه تم سحب اإلعالن ،مإكدا أنه "ال ٌعكس وجهة نظر الحكومة بشؤن المرأة".
فعال غرٌب أمر من ثارت ثائرته من أجل تسوٌق إعالن ٌظهر المرأة أمّا وربّة بٌت وهو كل ٌوم ٌشاهد تسوٌق
صورتها كسلعة تباع وتشترى ولم ٌحرك ساكنا!
ال تخلو النسبة العظمى من اإلعالنات فً برٌطانٌا وغٌرها من استغالل جسد المرأة ورغم ذلك لم ٌوضع الموضوع
على الطاولة بشكل جدّي ولم ٌقع استهجانه من النخبة التً قامت ولم تقعد من أجل محاربة تسوٌق صورة المرأة كونها
تعتنً بؤطفالها وتنظف بٌتها.
ذكرت صحٌفة دٌلً تلجراف البرٌطانٌة فً وقت سابق أن نتائج البحث الذي أجراه موقع مامزنت البرٌطانً وشمل
ألف أم عاملة حول تقسٌم األعمال المنزلٌة فى بٌوتهن ،أن المرأة تقضً فً المتوسط  01ساعات فً األعمال المنزلٌة،
بٌنما ٌقضى الرجال  5ساعات فقط أو أقل ،كما ٌضطلع  %5فقط من الرجال بمسئولٌة تنظٌف المنزل مرة فً األسبوع،
مقارنة بـ %70من النساء .كما أشار االستطالع إلى أن المرأة هً التً تتولى فً المقام األول مسئولٌة حٌاة أطفالها ،مثل
رعاٌتهم صحٌا وشراء مالبسهم وترتٌب حقائبهم المدرسٌة وغٌرها من مسئولٌات .ورغم ذلك ورد فً التقرٌر أنّ ثلثا
النساء الالتً شملهن االستطالع ال ٌرغبن فً مشاركة أزواجهن فً المزٌد من األعمال المنزلٌة ،إما ألنهن مرتاحات بهذا
الوضع أو العتقادهن بؤن الرجال ال ٌمكنهم تنفٌذ تلك المهام "بالمستوى المطلوب" .انتهى التقرٌر
إذن حسب ما ورد فً البحث المذكور غالبٌة النساء فً برٌطانٌا نفسها ٌقمن باألعمال المنزلٌة وٌهتممن بؤطفالهنّ
حتى لو كنّ عامالت وطبٌبات ومهندسات وغٌر ذلك ألنّ األمر طبٌعً وٌتوافق مع الفطرة ،بل مثلما جاء فً التقرٌر أٌضا
أنّ غالبٌة أولئك النساء راضٌات باألمر وال ٌرغبن فً مشاركة أزواجهن فً المزٌد من األعمال التً ٌقمن بها.
بناء علٌه وعلى الواقع الملموس فإنّ االدعاء القائل بؤنّ انشغال المرأة بشإون بٌتها وأطفالها هو انتقاص من قٌمتها هو
مخالف للسائد والطبٌعة والمؤلوف ،وإنّ المتتبع لألمر ٌجد تسوٌق ذلك االدعاء قد تزامن مع دعاوي إخراج المرأة للعمل
إبّان الثورة الصناعٌة إلٌجاد الٌد العاملة الرخٌصة واعتبار مهمّة األ ّم وربّة البٌت غٌر مربحة اقتصادٌا.
إنّ المرأة فً اإلسالم لتفخر كونها أمّا تربً األجٌال وهً تقوم بؤعمال المنزل محتسبة األجر وال ترى فً ذلك أي
انتقاص بل ترى نفسها راعٌة ومسإولة عن رعٌّتها أمام ربّها ،لذلك هً تنظر بازدراء لمثل تلك الدعاوي الخبٌثة وتعً
جٌّدا منشؤها ومآربها.
فٌا لٌت المرأة الغربٌة أٌضا تعً على ما ٌحاك لها.
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