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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789 وهي إحدى المؤسسات األكاديمية والبحثية الرائدة في العالم التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وتسهم في إعداد الجيل 

القادم من المواطنين العالميين القادرين على القيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. 

وعملت جامعة جورجتاون في قطر )GU-Q( منذ انطالقتها عام 2005 من أجل تمكين الطالب ودعم القدرات البشرية التي تحتاجها منطقة الشرق األوسط في القرن الواحد 

وعشرين وتقديم تجربة تعليمية شاملة مبنية على أعلى المعايير األكاديمية. تقدم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية دراسات متعددة التخصصات في سياق 

عالمي، وهي نفس المناهج والبرامج التي توفرها جامعة جورجتاون كلية إدموند أ. وولش للشؤون الدولية في واشنطن. ويتم تقديم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون 

الدولية في أربع تخصصات: االقتصاد الدولي والسياسة الدولية والثقافة والسياسة والتاريخ الدولي. كما يمكن للطلبة أن يختاروا بين ثالثة برامج شهادات الستكمال مجال 

تخصصهم، وهي الدراسات العربیة واإلقلیمیة والدراسات األمریكیة واإلعالم والسیاسة.

توفر جامعة جورجتاون في قطر مجاالً متميزاً للتعليم والبحث والتفاعل مع المجتمع المحلي، إذ لديها أحدث القاعات والمرافق والفصول الدراسية، كما تضم الجامعة علماء 

مرموقين على الصعيد الدولي وأعضاء هيئة التدريس من المستوى الرفيع وإداريين متفانين، إضافة إلى أن الجامعة تحتوي على أفضل مكتبة تعنى بمجال العالقات الدولية 

في المنطقة.

كما تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مركز الدراسات الدولية واإلقليمية )CIRS(، وهو معهد بحثي رائد يرعى العديد من الدراسات األكاديمية ذات األهمية األساسية 

إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المبادرات البحثية ذات الصلة بالعالقات الدولية واالقتصاد السياسي والسياسات الداخلية لدول الخليج. لمعرفة المزيد عن الفعاليات والبرامج 

 http://qatar.sfs.georgetown.edu/ar :المتميزة التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر ولالستفادة من البحوث التي توفرها، يرجى زيارة موقعها اإللكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات األكاديمية المتعلقة 

بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين على الصعيدين  

المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

•المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1995 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية ذات الفروع الثالثية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعليم يجذب ويستقطب 

أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق 

استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات 

www.qf.org.qa المباشرة للمجتمع. للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 
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مّثلت القبيلة تقليدياً أقدم مؤسسة اجتماعية في منطقة الخليج الكبرى )دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق وإيران(، ولم 

تنل األسرة االعتراف بوصفها الوحدة المجتمعية األساسية فحسب، بل وكعامل أساسي أيضاً للتنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

المستدامة. وتتحّدد العالقات االجتماعية في هذه البالد من خالل األعراف والقيم الثقافية المستمدة من الثقافة، والتي تقوم عليها 

التفاعالت االجتماعية مع أفراد األسرة وغيرهم من أفراد المجتمع. ولعّل التطور السريع الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي 

)الكويت، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان( وما زالت تشهده منذ اكتشاف الموارد 

البترولية، أحدث تغييرات كبيرة في الهياكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية التقليدية التي تقوم عليها هذه المجتمعات الخليجية. 

السياسّية، والحروب،  اليمن والعراق وإيران—بالصراعات  الخليجي—أي في  التعاون  الخليجية خارج دول مجلس  تأثرت األسر  فيما 

واالحتالالت األجنبّية، والحروب األهلية، والثورات. ولقد تمّثل هدف هذه المبادرة البحثية في اكتساب فهم أكبر للتحديات التي تواجه 

األسر الخليجية، ودراسة انعكاس قوى التغيير الهيكلية والفكرّية في الحياة اليومية للعوائل واألسر الخليجية.

لقد أثرت عوامل التحّضر، ونقل التكنولوجيا، والتقدم التعليمي، وأنماط الهجرة، والعولمة، والوضع المتغير للمرأة، والتأثيرات 

المتعلقة بالمساواة االجتماعية، والعدالة االجتماعية، وحقوق اإلنسان على خصائص األسرة في دول مجلس  األيديولوجية الجديدة 

التعاون الخليجي. وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت اليمن والعراق وإيران أيضاً تحوالً عائلياً على الرغم من المسارات 

السياسية واالقتصادية التي تختلف عن مسارات دول مجلس التعاون الخليجي—وال سيما الصراعات السياسّية، والحروب، واالحتالالت 

األجنبّية، والحروب األهلية، والثورات. في منطقة الخليج األوسع، قيل أن التحول في التركيبة السكانية لألسرة، سواء أكان ذلك بسبب 

العولمة أو جّراء الصعوبات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، قد أدى إلى تقّلص أو تقليص أدوار األسرة، ووظائفها، وسلطتها، وبنيتها 

التقليدية. وفي مواجهة هذا التهديد المتصّور للقيم التقليدية، تبحث حكومات الخليج عن استراتيجيات للتصدي للتحديات التي تواجه 

األسرة في سياق القوى العالمية التي تؤثر على منطقة الخليج.

المال  الخليجي عرضة لدفق متزايد من األفكار والتكنولوجيا ورأس  التعاون  العولمة األسرة في دول مجلس  جعلت عملية 

والبشر، ما أّثر على وظائف، وأدوار، وسلطة، وهيكلية، األسرة وأفرادها. فقد أدت الثروة البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي 

خصوصاً إلى تقويض الوظائف التقليدية لألسرة الخليجية، من خالل توفير خدمات اجتماعية عامة سخية، ودعم مالي وافر، وحوافز 

كثيرة للسكان المواطنين. وقد جلب التصنيع السريع وتطوير البنية التحتية تدفقاً للعمال األجانب، ما زاد قلق مواطني دول مجلس 

التعاون الخليجي بشأن سالمة األسرة الخليجية، وإدراكهم مدى هشاشة أو حتى تآكل التقاليد الثقافية المحلية. 

تتأثر التنشئة االجتماعية ألطفال دول مجلس التعاون الخليجي المعاصر بالتكنولوجيا، وخاصة اإلنترنت؛ وبالتعليم—ال سيما 

الهواتف  ومع  التنشئة.  عملية  في  الوالدين  دور  تأخذ  ما  غالباً  التي  المنزل،  وبعاملة  الغربية؛  التدريس  وطرق  المستوردة  المناهج 

المحمولة والتلفزيونات الفضائية واإلنترنت، يتعرض الشباب لقنوات جديدة من المعلومات التي قد تتحدى احترامهم لسلطة الوالدين 

وسلطة الكبار، ما يغير ديناميكيات السلطة داخل األسرة. ومما ال شك فيه أن االنقسامات بين األجيال تنمو ألن األطفال الصغار، الذين 

يتعّلمون ويترعرعون في مجتمع متحول، يواجهون مشكلة مع كبار السن الذين نشؤوا في زمن سادت فيه النظم التقليدية.

أيضاً  الضروري  من  لكن  عليها،  العالمية  القوى  بها  تؤثر  التي  والطرق  الخليجية  األسر  ميزات  دراسة  فقط  المهم  من  ليس 

مراعاة أن األسر قد تلتزم بشدة بالعادات والقيم التقليدية للقبيلة والعشيرة على الرغم من قوة تلك الضغوط المتفشية في المجتمع 

السياسية،  واألزمات  االجتماعية-االقتصادية،  والصعوبات  السريع،  االجتماعي  التغيير  أزمنة  أن  قيل  الواقع،  في  المعاصر.  الخليجي 

ردة  الدول  من  العديد  تواجه  وإذ  المجتمع.  داخل  المحافظة  الفاعلة  للجهات  بالنسبة  خاصة  المقدمة،  إلى  األسرة  بمسألة  تأتي 

تجري  أن  األسرة،  داخل  والعالقات  األسرة،  بنية  تحّول  تتناول  التي  للبحوث  يتعين  العربية،  األسرة  “تحديث”  ضد  محافظة  فعل 

في منظور اإلصرار على تناقل القيم التقليدية من جيل إلى آخر. ما يهمنا أكثر من مجّرد حساب التركيبة الديمغرافّية لألسرة، هو 

المدى الذي تسود فيه الهياكل القبلية والقرابّية التقليدية، إْن كانت في الواقع تسود، وألّية أسباب، وبأي تكلفة من حيث وجودها 

في  الكاملة  البحثية  المقاالت  تظهر  رئيسية.  فاعلًة  جهاٍت  فيها  أنفسها  الخليج  دول  التي جعلت  السوق  هذه  العالمية،  السوق  في 

 “Family in the Arabian Peninsula,” a special issue of HAWWA: Journal of Women of the Middle East and the
Islamic World (2018).
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مقدمة المحررتين  .١
إليزابيث وانوشا وزهرة بابار  

على الرغم من التركيز البحثي المتزايد على منطقة الخليج في السنوات األخيرة، إال أن مؤسسة األسرة، بوصفها إحدى اللبنات 

األساسية للمجتمع الخليجي، لم تحظ سوى باهتمام محدود. ففي دول الخليج الست التي يسود فيها النظام الملكي أو األميري، 

اجتماعياً  تطوراً  يعيش  الذي  للمجتمع  األساسية  الوحدة  بوصفها  باالعتراف  تاريخياً  األسرة  حظيت  والعراق،  اليمن  في  وكذلك 

في  مفاهيمية  كجزيرة  عزلة  في  تعيش  ال  األسرة  ألن  معقدة،  مهمة  هي  سياق  أي  في  األسرة  دراسة  إن  وثقافياً.  واقتصادياً 

األوسع  واالقتصادية  السياسية  الحقائق  وفي  بها،  المحيط  المجتمع  على  تطرأ  التي  التغييرات  في  عميقاً  تتأّصل  بل  ذاتها،  حد 

نطاقاً التي تتطور باستمرار من حولها، وتتأثر بها. في شبه الجزيرة العربية، كان الضغط على األسرة قوياً بشكل خاص. إذ أدى 

وستينات  في خمسينات  بدأ  والذي  الست،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  واالقتصادي  االجتماعي  والنمو  السريع  التحديث 

التي كانت  السياسية واالقتصادية واالجتماعية  الهياكل  إلى تغييرات كبيرة في  الهيدروكربونات،  العشرين، مع نمو قطاع  القرن 

الخليجية. المجتمعات  هذه  ركيزة  تاريخياً  تشّكل 

المكثف،  التحضر  نتيجة  تغييرات  الماضية  العشر  السنوات  مدار  على  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  األسر  وشهدت 

المتعلقة  الوطنية  عبر  لألعراف  المتزايد  والتغلغل  المعولم،  والتواصل  الهجرة،  وأنماط  التعليمي،  والتقدم  التكنولوجيا،  ونقل 

شهدت  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  وخارج  اإلنسان.  وحقوق  الجنسين،  بين  والمساواة  والعدالة،  االجتماعية،  بالمساواة 

اليمن والعراق كذلك تحوالً أسرّياً على الرغم من أّن المسارات السياسية واالقتصادية مختلفة تماماً، تحديداً من حيث معاناتهم 

في  لألسرة  السكانية  التركيبة  تحّول  أن  قيل  وقد  األهلّية.  والحرب  األجنبي  واالحتالل  السياسي  الصراع  من  طويلة  فترات  من 

أو  تقلص  إلى  أدى  قد  االقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  الصعوبات  أو  العولمة  بسبب  ذلك  أكان  األوسع، سواء  الخليج  منطقة 

وبنيتها. وسلطتها،  ووظيفتها،  لألسرة،  التقليدية  األدوار  تقليص 

العربي  العالم  في  السائدة  االتجاهات  تعميم  وعلى  السكانية  البيانات  على  الحالية  األسري  التحول  دراسات  تعتمد 

األسري  التغيير  تجاه  العامة  المواقف  تحليل  على  بناًء  المجتمعية  للقيم  استكشاٌف  هو  األدب  هذا  ينقص  ما  لكّن  األوسع. 

أدوار  وتغيير  األسرة،  وتكوين  والتحضر،  والخصوبة،  كالزواج،  الملحوظة،  الظواهر  على  عادة  األسرة  دراسات  تركز  المتصور. 

في  بالتحديث.  عادة  المرتبطة  التدابير  من  وغيرها  ومستوياته(،  التعليم  وفرص  العمل،  قوة  في  المرأة  )كمشاركة  الجنسين 

في  كثيراً  تستثمر  منخفض،  خصوبة  معدل  ذات  أسرًة  بوصفها  الحديثة”  “األسرة  فهم  يشيع  الديمغرافية،  الظواهر  هذه  سياق 

على  األعمال  بعض  رّكزت  حين  وفي  داخلها.  إنصافاً  أكثر  جندرية  أدوار  وذات  الموسعة،  من  بدالً  نووية  أسرًة  أطفالها،  تعليم 

البيانات ذات الصلة  القليل من  أّنه لم ينشر سوى  العربي، إال  العالم  العائلية المعممة في  تكوين األسرة وغيرها من الخصائص 

الخليج. بمنطقة 

المال  ورأس  والتكنولوجيا  األفكار  من  متزايد  دفق  إلى  العربية  الجزيرة  شبه  في  األسر  العولمة  عملية  عّرضت  لقد 

والناس، ما أّثر على وظائف األسرة، وأدوارها، وسلطتها، وهيكلها، وأفرادها. وقد أدت الثروة البترولية في دول مجلس التعاون 

ديناميات  وسمحت  الدولة.  دور  عّززت  فيما  الخليجية،  والقبيلة  لألسرة  التقليدية  الوظائف  تقويض  إلى  خاص  بشكل  الخليجي 

الريع للدولة بإقحام نفسها بشكل متزايد في حياة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، من خالل توفير الخدمات االجتماعية 

استلزم  نفسه،  الوقت  في  المواطنين.  للسكان  المتنوعة  المالية  والحوافز  النقدية،  والمعونات  والوظائف،  السخية،  العامة 

أدى  ما  الماضية،  العديدة  العقود  المهرة على مدار  المهرة وغير  األجانب  العمال  تدفق  التحتية  البنية  السريع وتطوير  التصنيع 

التي  المذهلة  الديمغرافية  التغيرات  أقليات في دولهم. أدت  العربية  الخليج  أن يصبح سكان دول  إلى  الحاالت  العديد من  في 

بالتهديدات  التحديد  يتعلق على وجه  المواطنين ودولهم، فيما  بالضعف من جانب  إلى شعور واضح  الخليج  طرأت على سكان 

بالسياسات  المتعلقة  المناقشات  عّبرت  وقد  األجانب.  السكان  من  الكبيرة  المجموعات  هذه  تشكلها  التي  والثقافية  االجتماعية 
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النسيج  أّن  بل ومن  للخليج،  والثقافية  االجتماعية  السالمة  األجانب سلباً على  كبيرة من  أعداد  استضافة  تؤّثر  أن  القلق من  عن 

المتماسك لألسرة قد يغدو عرضة للتآكل. سمحت الثروة المتزايدة لدى األسر باالعتماد المتزايد على عامالت المنازل الوافدات، 

المسنين. أفراد األسرة  التقليدية، وأدوار األم واألب، ومسؤوليات رعاية  أنها أعادت تشكيل حياة األسرة  ُيفترض  والتي 

تقليدية  وقيم  عادات  توجد  تزال  ال  المنطقة،  في  اليومية  الحياة  في  الكبيرة  التغيرات  من  الرغم  وعلى  ولكن، 

داخل  الممارسات  في  التغيرات  لتحليل  ذلك،  إلى  باإلضافة  المعاصر.  الخليج  مجتمع  في  والعائلة  القبيلة  تربط  قوية 

اآلن،  حتى  الحكومات  طبقتها  التي  األسرة  نحو  الموجهة  السياسات  إلى  كذلك  النظر  يجب  بالعناية،  يتسم  تحلياًل  األسرة 

مجلة: من  الخاص  العدد  مقاالت  تتناولها  المماثلة،  القضايا  من  وغيرها  هذه  وسلوكها.  األسرة  هوية  على  وتأثيراتها 

HAWWA: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World.
تغطي  أمبيريقية  أسس  على  المبنية  األصلية  التحليالت  من  مجموعة  المتخصصين  الباحثين  من  باقة  قّدمت  حيث 

القانونية  الظروف  األسرة،  تنمية  على  القبلية  التأثيرات  استمرار  المثال:  سبيل  على  منها  الموضوعات،  من  متنوعة  مجموعة 

الحرب  تأثير  األسرة،  داخل  الجنسية  الهوية  مفاهيم  تغيير  واألمومة،  واألبوة  الزواج  على  تؤثر  التي  الجديدة  واالجتماعية 

والصراع على األسرة. توّفر المساهمات اإلحدى عشر المقدمة في هذا الكتاب، مجتمعًة، نظرة ثاقبة على التحديات التي تواجه 

التغيير الهيكلية والفكرية كما تنعكس في الممارسات اليومية للعائالت واألسر الخليجية. ثّمة  األسر الخليجية حالياً، وعلى قوى 

يتكيفون  أو  فيصارعونها  الخارجية،  الضغوط  من  متنوعة  لمجموعة  واألسر  األفراد  فيها  يتعرض  تنبثق،  للمنطقة  معقدة  صورة 

لشروطهم. وفقاً  مستقبلهم  وتحديد  الخاص،  مكانهم  إيجاد  إلى  ساعين  معها، 

إليزابيث وانوشا تشغل منصب مديرة مشاريع في مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر. تنسق الجوانب 

اللوجستية والمالية لمجموعات العمل البحثية، وتدير دورة المنح المتعلقة باألبحاث السنوية لمركز الدراسات الدولية واإلقليمية، 

وتشرف على ميزانية المركز. عملت سابقاً مستشارة للمنظمات غير الحكومية في قطاع تنمية المجتمع والشباب في فيلق السالم 

األمريكي في أرمينيا. حصلت على درجة الماجستير في اإلدارة الدولية من كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية بجامعة دنفر

زهرة بابار تشغل منصب المديرة المساعدة لألبحاث في مركز الدراسات الدولية واإلقليمية. عملت سابقاً مع منظمة العمل الدولية 

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. تشمل اهتماماتها البحثية الحالية مسائل التنمية الريفية، وسياسات الهجرة والعمل في الخليج، 

والمواطنة في دول الخليج العربي، والتكامل اإلقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي. تشمل منشوراتها ومساهماتها البحثية الحديثة:

 “The ‘Humane Economy’: Migrant Labour and Islam in Qatar and the UAE,” Sociology of Islam (2017);
 “Circular Migration in the Gulf States,” in Impact of Circular Migration on Human, Political and Civil
 Rights: A Global Perspective (Springer 2016); and “Women, Work, and the Weak State: A Case Study
 of Pakistan and Sudan,” in Fragile Politics: Weak States in the Greater Middle East (Oxford University
 Press 2016); among others.
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األسرة في شبه الجزيرة العربية: إطار تحليلي   .٢
إليزابيث وانوشا  

البترولية في شبه  التحديث والعولمة الخارجية تلعب دوراً في منطقة الخليج منذ قرون. فمنذ اكتشاف الموارد  ما فتئت قوى 

الطاقة  الستهالك  الرئيسي  الشكل  بوصفه  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  النفط  وصعود  العشرين،  القرن  أوائل  العربية  الجزيرة 

السياسية  الهياكل  في  مهّمة  وتغيرات  تطورات سريعة  إلى  أدى  ما  كثيراً،  القوى  تركزت هذه  االستعمار،  بعد  ما  لفترة  العالمي 

بالمنطقة،  متزايد  بشكل  مهتمة  الدولية  القوى  أصبحت  المجتمعات.  هذه  عليها  تقوم  التي  التقليدية  واالجتماعية  واالقتصادية 

العربية  المجتمعات  هذه  في  نظرياتهم  الختبار  والعولمة  التحديث  منّظري  ودعى  متصاعدة،  خارجية  لضغوط  عرضها  مما 

عديدة  بطرق  تّتبع  الخليجية  العربية  للدول  األخرى  والخصائص  السكانية  التركيبة  أن  هو  المرء  يكتشفه  وما  النمو.  سريعة 

بالكامل  التقليدية  المنطقة لم تتخل عن خصائصها  العربية في  المجتمعات  أّن  الرغم من  الحداثة، على  إلى  المحظورة  المسالك 

والعولمة. التحديث  قوى  يقظة  مع 

بالتحّضر،  تتميز  ديمغرافّية  لتحوالت  الخارجية ستخضع  الضغوط  لهذه  المعرضة  المجتمعات  أن  التحديث  نظريات  تتنبأ 

الخارجية، وحجم  الديون  والمزيد من  الصادرات،  إجمالي  وارتفاع  للطاقة،  الفرد  استهالك  التعليم، وزيادة  اإلنفاق على  وزيادة 

في  العربية  المجتمعات  أّن  إلى  تشير  التي  األدبيات  وتتزايد  أخفض.  أمية  ومعدالت  المساكن،  في  أقل  وتشارك  أصغر،  أسرة 

نظريات  خالل  من  به  التنبؤ  يمكن  ومجتمع  التقليدية،  الحياة  وأساليب  العادات  بين  يتراوح  طيٍف  على  توجد  الخليج  منطقة 

وجدت  باألحرى،  مفترضاً.  كان  كما  الثقافات،  في  تجانساً  يستتبعان  ال  والعولمة  التحديث  أن  يعني  هذا  والعولمة.  التحديث 

“التقليدية  بين  االتجاه  رباعي  ما على طيف  وللتواجد في مكان  والداخلية،  الخارجية  الضغوط  المجتمعات طريقة إلدغام  هذه 

اآلخر.  المحور  على  التقليدية”  و“العولمة  العالمية”  “التقليدية  وبين  محور،  على  التقليدية”  و“الحداثة  الحديثة” 

ينصّب تركيز هذا العدد الخاص على الوحدة االجتماعية التي تشكل جوهر المجتمع في منطقة الخليج—األسرة، وعلى 

العدد  الغرض من هذا  فليس  األخيرة.  العقود  تزايدت خالل  التي  الخارجية  الضغوط  تفاوضها بشأن  أثناء  المعاش لألسر  الواقع 

األسر  أّن  استكشاف  النقيض من ذلك،  بل على  العربية،  الجزيرة  العربية في شبه  لألسر  االستثنائية  الطبيعة  الكشف عن  الخاص 

في هذا الجزء من العالم، كما هي حال األسر في جميع أنحاء العالم، تواجه قوى خارجية تؤثر على العالم بأسره. وتهدف هذه 

المجال  في  العربية،  الجزيرة  شبه  في  العربية  األسر  عن  الخاص  العدد  هذا  يتضّمنها  التي  الدراسة  إلى وضع  التمهيدّية  المقالة 

األسرة  دراسات  حول  المتاح  لألدب  مسحاً  تعرض  كما  األسرة.  اجتماع  وعلم  األسرة  لدراسات  االختصاصات  المتعدد  األوسع 

الخاص. العدد  لفهم مقاالت هذا  الالزم  النظري  للمنهج  العربية، وطرحاً 

األدبيات  إغناء  في  التالية  المقاالت  مع  وتسهم  األسر،  لفهم  المقدمة  األطر  من  العديد  على  المقالة  هذه  تعترض 

إلى  الخاص  العدد  هذا  يرمي  وال  الخارجية.  القوى  مع  سلبيون  متفاعلون  األسر  أن  فكرة  مع  تتعارض  والتي  باألسر،  المتعلقة 

الحياة األسرية،  القارئ أن كل مقالة ستوضح جانباً معيناً من جوانب  العربية، إذ سيجد  الجزيرة  تعريف ماهّية األسرة في شبه 

تتيح  سياقّية،  وحدٌة  المقاربة  هذه  وفق  فاألسرة  الخاص.  العدد  هذا  هموم  يفهم  أن  للمرء  يمكن  التوضيح،  هذا  خالل  ومن 

لألفراد من خاللها اختبار القوى الخارجية واستيعابها والتفاوض بشأنها. فليس الهدف هو تحديد حدود ما هي عليه األسرة وما 

الحياة  جوانب  ودراسة  العربية،  الجزيرة  شبه  في  العربية  للمجتمعات  األساسية  االجتماعية  الوحدة  مناقشة  بل  عليه،  ليست 

بيئاتها.  فاعلة في  بوصفها عوامل  لألسر  أفضل  فهماً  أن يحقق  الكتاب،  قراءة مقاالت هذا  بعد  للقارئ،  نأمل  المعاصرة.  اليومية 

المجتمع. السائد في  أو  المهيمن  األسرة  النظر عن شكل  المناطق، بغض  لتشمل جميع  الخاصية  تمتد هذه  قد 

على الرغم من أن الدول والقوى األخرى تأمل في تعزيز القيم والسلوكيات الخاصة التي تخدم أغراضها، إال أن األفراد 

والرموز،  المعاني  من  متغيرة  ديناميكية  منظومة  فالثقافة  المفاوضات.  من  مجموعة  خالل  من  وهوياتهم  أنفسهم  يصقلون 

األعضاء  العمل؛  استراتيجيات  لبناء  أدوات  رزمة  أيضاً  والثقافة  تغيرها.  أثناء  األسر  دراسة  تعني  ثقافي  كشكل  األسر  ودراسة 

في  نشطة  عناصر  بوصفها  األسر  مع  الكتاب  هذا  في  نتعامل  الثقافة.  تعريفهم  وإعادة  بنائهم  أثناء  الثقافية  الفروق  ينشئون 

وكيف  مجتمعاتها،  في  الخارجية  القوى  مع  اليومية  حياتها  في  األسر  تتفاعل  كيف  الخاص  العدد  هذا  مقاالت  وتوضح  بيئاتها. 

المعيشية. لحقائقها  استجابة  ثقافتها  تشكل  بل هي  التهديد؛  تحت  ليست  األسر  هذه  بنفسها.  ثقافتها  تعريف  تعيد 
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لطالما مّثلت القيم القبلية عنصراً أساسياً في الهيكل االجتماعي لألسر في دول مجلس التعاون الخليجي. كانت الحياة االجتماعية 

قبل اكتشاف النفط متمحورة حول القبيلة، حيث مّثلت األسرة )الممتدة( العمود الفقري للمجتمع. كان هذا الواقع متراكباً مع 

دخول  إلى  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  السريع  التحول  أدى  وقد  الريفي\الحضري\البدوي.  لالنقسام  االقتصادي  المكون 

التقليدية.  والممارسات  العادات  صمدت  فيما  المادية،  واألشياء  والمهن  الحياة  أنماط  فتغيرت  الحضري،  العالم  األسر  معظم 

أن  وأزعم  الحالية.  األسرية  الممارسات  في  القبلية  القديمة عن  الفكرة  تبّقى من هذه  ما  مقدار  فهم  إلى  الدراسة  تسعى هذه 

غير  العادات  هذه  ُتظهر  وتفاعلها.  األسرة  لبناء  التقليدية  بالقيم  احتفظت  المنطقة  في  والمتوسطة  الدنيا  الطبقات  أسر  غالبية 

الخليجي شهدت  التعاون  العامة في دول مجلس  الحياة  لكّن  النفط.  قبل  ما  اختالفاً بسيطاً فقط عن ممارسات حقبة  الملموسة 

السياسية.  والمشاركة  القانونية،  والقرارات  األدبّية،  والمنافذ  التلفزيونية،  البرامج  خالل  من  القبلية،  األنشطة  في  زيادة  مؤخراً 

ومن هنا، تهدف الدراسة أيضاً إلى قياس تأثير زيادة القبلّية العامة على ديناميات األسرة المحلية وتمثيلها. وألغراض المقارنة، 

تبدأ الدراسة بإلقاء نظرة عامة على العادات القبلية السابقة في حقبة ما قبل النفط، في حين يحّلل المتن الرئيسي من الدراسة 

ذات  الوطنية  وعبر  واإلقليمية  المحلية  الموضوعات  ويستكشف  والعام،  الخاص  المجالين  في  للقبلية  المعاصرة  التعبيرات 

ليمثل  الحالية  القبلية  األسرية  الممارسات  تجاه  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  الرسمي  الموقف  عن  الكشف  ويأتي  األهمية. 

الدراسة. في  األخير  العنصر 

المشاركين،  ومراقبة  )اإلقامة،  األنثروبولوجي  الميداني  العمل  إلى  الدراسة  هذه  ألغراض  أجري  الذي  البحث  استند 

والتاريخ الشفوي( في المنطقة، وإلى مقابالت مع أفراد أسر قبلية، وقادة، ومسؤولين حكوميين. ثّمة مصدر أولي آخر، ومنتدى 

تحليل  تم  القبلي،  الذاتي  للتمثيل  للرقابة  تعمل كوسيلة غير خاضعة  اإلنترنت،  قبلية على  نقاش  تمّثل في غرفة  القبلي،  للتعبير 

الصحف  قدمت  كما  الهرمي.  والتسلسل  السياسية  الحدود  عبر  الهويات،  عن  الجديدة  القبلية  المفاهيم  حيث  من  محتوياتها 

األسرة. القبلية وشؤون  تجاه  والرسمية  الخاصة  المواقف  توثيق  أخرى من  البحوث طبقة  وأرشيف  المحلية 

شؤون  إدارة  في  القبلية  درجة  تحديد  إلى  وتهدف  العربية،  الجزيرة  شبه  في  لألسر  القبلي  الطابع  المقالة  هذه  تتناول 

القبيلة هي  أن  وتؤكد  قبلية،  نواة  ذات  مجتمعات  بأنها  الخليجي  التعاون  دول مجلس  مجتمعات  الشارخ  العنود  تصف  األسرة. 

الوقت  في  لكن  قبلية.  بأنها  العربية  الجزيرة  شبه  في  الثقافية  والعادات  األعراف  ُوصفت  وقد  تقليدية.  مؤسسة  وأقدم  أكبر 

ومتخلف،  الزمن، رجعي  عليه  عفا  الحداثة،  قبل  ما  أنها ضرٌب من ضروب  على  أيضاً  القبلية  المشاعر  أو  القبلّية  ُوصفت  نفسه، 

بل ويمضي البعض بعيداً إلى حد وصف القبيلة كنقيض إلنشاء المجتمعات المدنية و/ أو األمة ]اإلسالمية[. وبالتالي، ثّمة هدف 

آخر من هذه الدراسة هو استكشاف إمكانّية تصنيف الممارسات االجتماعية والثقافية الحالية بين أسر المنطقة على أنها قبلّية 

للتشويش الكبير حول مفهوم القبلية، تهدف الدراسة أيضاً إلى وضع إطار وتعريف للقيم القبلية، وما تتضمنه وما  أم ال. ونظراً 

الحداثة. إلى حقبة ما بعد  النفط  تاريخي، بدءاً من حقبة ما قبل  ال تتضّمنه؛ يجب تحليلها جميعاً وفقاً إلطار زمني 

الداخلية  الشؤون  تعاملها مع  القبلية في  كبيرة من  األسر حافظت على درجة  أن  الفصل هي  المركزية في هذا  الفكرة 

والثقافية  االجتماعية  الجوانب  على  البحث  يركز  تحديداً،  أكثر  وبشكل  األخرى.  والعامة  الخاصة  المؤسسات  مع  عالقاتها  وفي 

السعودية وسلطنة عمان. وفي ضوء  العربية  المملكة  في  الخليجي، وخاصة  التعاون  في دول مجلس  المعاصرة  األسرية  للحياة 

المتعّلقة  التقليدية  القبلية  القيم  كانت  إذا  ما  أوالً  إظهار  إلى  الدراسة  تهدف  الخارج،  من  القوية  والتأثيرات  السريعة  التغيرات 

العالقات  تأثير  مناقشة  ذلك  ويلي  غلبتها.  عدم  أو  غلبتها  كيفية  دراسة  ثم  ومن  ال،  أم  سائدة  وتواصلها  وتفاعلها  األسرة  ببناء 

والقيم القبلية على األسر وتفاعلها وصنع قراراتها وتواصلها. وقد ُدرست الغلبُة القبلّية على شؤون األسرة الحالية من مجموعة 

القبلية وشؤون األسرة  .٣
سيباستيان مايسل  
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زوايا ومصادر متنوعة. أزعم في أطروحتي أّن أسر شبه الجزيرة العربية تحتفظ بالقيم والعادات القبلية التقليدية في تفاعالتها 

أنها  على  الدراسة  هذه  في  المطبقة  المنهجية  وصف  ويمكن  العديدة.  والمادية  الفكرية  التحديات  من  الرغم  على  وسلوكها، 

واالستقرائية. االستنتاجية  األساليب  من  عدداً  تتضمن  ألنها  مختلط”  “بحث 

والنتيجة هي  الجديد.  للنظام  المستمر  تعرضها  تغّيرا بسبب  قد  القبلية  والقيم  القبيلة  تعريف وفهم  أن  فيه  مما ال شك 

القبلّية،  وغير  القبلية  المجموعات  الطرفين،  كال  أن  يبدو  القبلية.  القيم  تجاه  قوية  ميول  مع  ما،  بطريقة  معدلة  هجينة  نسخة 

يشيران باستمرار إلى بعضهما البعض ويحدد كل منهما هوّية اآلخر في عملية التطور. ويمكن التوصل من البيانات إلى استنتاج 

حول  الحالي  النقاش  في  زخماً  اكتسبت  بعدما  الحداثة  ضغوط  أمام  صمدت  التي  التقليدية  القبلية  القيم  شيوع  ُيظهر  حذر، 

إن  كعشيرة.  وصمود  بقاء  اآلن—ومسألة  إخماده  حياة—تم  نمط  من  جزءاً  الماضي  في  كانت  فيما  الوطنية.  والهوية  التراث 

أزمنة  عبور  على  األسر  القبلية  القيم  على  الحفاظ  ويساعد  الهوتية،  كمجموعة  للبقاء  آلية  اليوم  هو  القبلية  بالمبادئ  االلتزام 

كما  المتنافسة.  والمصالح  الهويات  ذات  للمجموعات  الهرمي  التسلسل  في  المستوى  رفيعة  مكانة  وتأمين  الصعبة،  التحديث 

الخليجية أن تحظى بفرصة قوية للحفاظ على  للعديد من األسر  المتميزة للسلوك واإلجراءات يضمن  االلتزام بهذه األنماط  إّن 

األجانب. استثنائية من  كبيرة  أعداداً  تضم  التي  الخليجي  التعاون  مكانتها، خصوصاً في دول مجلس 

بوالية  ستيت  فالي  غراند  بجامعة  أوسطية  والشرق  العربية  للدراسات  مساعد  أستاذ  منصب  يشغل  مايسل  سيباستيان 

األكاديمية:  منشوراته  تشمل  السعودية.  العربية  للثقافة   SANA لمجموعة  برامج  ومنسق  باحثاً  سابقاً  كان  ميشيغان. 

 Yezidis in Syria: Identity Building among a Double Minority (Lexington Books 2018); The Kurds: An
 Encyclopedia of Life, Culture, and Society (ABC-CLIO 2018); Speed Up Your Arabic: Strategies to Avoid
 Common Errors in Arabic (Routledge 2015).
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األسرة العمانية-الزنجبارية: بين السياسة والنسب في إمبراطورية على الحافة  .٤
رقية مصطفى أبوشرف  

الزواج  قواعد  تطور  عن  الناشئة  الجندرية  األيديولوجيات  في  بعمق  يتأصل  اجتماعي  تكوين  إنجلز،  لفريدريك  وفقاً  األسرة، 

هذا  في  أساسي  أمر  األسرة  على  واالقتصادية  السياسية  الديناميات  تأثير  فإن  التأريخّية،  المنهجّية  هذه  ضمن  األرض.  وملكية 

الدراسات  معظم  فإن  ذلك،  ومع  وسياقاً.  مقارنًة  إليها  النظر  عند  األسرة  تعقيد  في  بعمق  التفكير  على  تجبرنا  فهي  التحليل. 

الدم )زواج األقارب(  المنهجية، وتميل عوضاً عن ذلك إلى تسليط الضوء على صلة  الخليجية والعربية ال تتبع هذه  حول األسر 

الخليجية. األسرة  لفهم  منها،  األسرة جزءاً  تشكل  التي  القبيلة،  ُتستخدم  ما  فكثيراً  ذلك،  على  ثقافية مفضلة. عالوة  كممارسة 

وإيكلمان،  وإنجلز  وليامز  أعمال  متّبعًة  العمانية-الزنجبارية.  األسرة  حول  إثنولوجية  نظر  وجهة  المقالة  هذه  تقدم 

ببساطة،  تنص،  والتي  األنثروبولوجيا،  في  التقسيم  نظرية  أهمية  على  الضوء  وتسلط  الخليجية،  األسرة  معالم  المقالة  تدرس 

الهجينة لألسر  الطبيعة  ثانوّية فرعّية رافدة. كما ترّكز على  القبلية تميل إلى االنقسام أو االنفصال إلى أشكال  الكيانات  على أن 

من  النحو  هذا  على  تقّلل  ال  المقالة  هذه  أن  إلى  اإلشارة  المهم  من  المختلط.  والزواج  للهجرة  نتيجًة  العمانية-الزنجبارية، 

عليهما. يؤثر  الذي  السياسي  السياق  فهم  إلى  تدعو  بل  والقبيلة،  لألسرة  االجتماعية  األهمية 

إلى  العمانية؟  األسرة  هي  ما  أسئلة:  عدة  تطويرها  أحاول  التي  لألسرة  المعالم  واضحة  غير  الطبيعة  تثير  لذلك،  وفقاً 

صياغة  على  به  المرتبطة  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  والتحوالت  زنجبار  أرخبيل  في  العمانّي  االستيطان  ساعد  مدى  أي 

بين  تختلف  الجنسية،  الحياة  وتنظيم  األخالق  على  الحفاظ  بها  منوط  اجتماعّية  كمؤسسة  األسرة،  عمانية-سواحيلية؟ هل  هوية 

األسرية، خاصة  الشبكات  تدمير  أو  و/  بناء  أثرت في طرق  التي  والسياسية  االجتماعية  القوى  ما  العمانية-الزنجبارية؟  الثقافات 

بعد االنقالب الذي قاده األفارقة عام 19٦4 في الجزيرة؟ تحت أي ظرف عملت األسرة، كشكل رافد لهيكل “قبلي” راسخ سائد 

أّثر  مدى  أي  إلى  الهندي؟  المحيط  حافة  على  القائمة  واالقتصادية  السياسية  الشبكات  ضوء  في  نفسها  تحويل  على  ُعمان،  في 

القسرية؟ عودتهم  عند  العماني  المجتمع  في  مكانتهم  على  كسواحلية،  ألنفسهم  وتعريفهم  الخارج،  في  العمانية  األسر  شتات 

بحرية  كإمبراطورية  العماني-الزنجباري  االستثناء  بشأن  مقابلتهم  الذين جرت  لألشخاص  اإلدراكية  المعرفة  على  استناداً 

والعنف  السواء(،  على  القسري  أو  )بالتراضي  والزواج  والشتات،  الهجرة  أسفرت  كيف  أدرس  الهندي،  المحيط  حافة  على 

إلى  أفضت  وكيف  األسرة،  من  متعددة  أنواع  شرائح—عن  إلى  للتقسيم  مهمة  كمؤشرات  القسري—كلها  والتشريد  السياسي، 

إعادة تعريف القرابة بطرق مختلفة. إّن التركيز على ما يبدو آلياٍت متناقضًة للتهجين والتقسيم إلى شرائح يعكس عّدة عوامل 

على  االستحواذ  ثانياً،  العمانية؛  الحاكمة  األسرة  داخل  مستمر  خالف  مصدر  كان  والذي  السلطة،  إلى  السعي  أوالً،  تاريخية. 

الزوجات  بين  خصومة  عالقات  إلى  أدى  ملكية—ما  لذرية  وأمهات  جنسّيات  كشريكات  سريات(  باسم  عادة  )ُتعرف  محظيات 

19٦4، وبين  البري  االنقالب  بعد  ُعمان  اللجوء في  يطلبون  الذين  الُعماني-الزنجباري  بين  التوترات  ثالثاً،  والسريات؛  الشرعيات 

ُعمان. العرب في 

التجزئة.  يجّسد  فصل  األفريقي—وهو  تراثهم  إلى  مشيرين  “زنجباريين”،  اسم  هؤالء  اللجوء  طالبي  على  العرب  أطلق 

الظروف  ظل  في  نتوّصل،  وهكذا  واجتماعية.  سياسية  أسس  على  عمان  وسلطنة  زنجبار  في  بإصرار  االنقسامات  استمرت 

المفارقات، يتعّدل باستمرار في ضوء الصراعات  المتغيرة لسلطنة زنجبار، إلى فهم األسرة كمفهوم تمّزقه  التاريخية والسياسية 

أّن األسرة، كونها لم تقم على  المقالة  إمبراطوري. ترى هذه  القوة والسلطة في وضع  االجتماعية والسياسية واالقتصادية على 

صلة الدم، كانت ضرباً من ضروب مزج القرابة بالعالقات السياسية. بهذا فإن القضية العمانية-الزنجبارّية وسيلة لتفّحص األسرة 

تحليل. كفئة  ودراستها 

يسهل  التي  الحدود  على  تحليلي  أركز  أن  أحاول  فبينما  واقعية.  إثنوغرافيا  بأنها  النوعية  الدراسة  هذه  وصف  يمكن 

لُتدخل  مذكراتهم  كتبوا  الذين  وأولئك  مقابلتهم  تمت  من  روايات  تأتي  السياسية،  والعالقات  البيولوجية  القرابة  بين  اختراقها 

هذه  النظر  وجهات  بين  المذهلة  التشابه  أوجه  الحظُت  الحية.  تجاربهم  على  )ظواهرّية(  فينومينولوجية  منظورات  دائماً 
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في  ذلك  في  بما  وزنجبار،  مسقط  في  مواقع  في  واألماكن  الناس  بين  التفاعل  بشأن  المشاركين،  مراقبة  من خالل  ومالحظاتي 

المنظورات  تدعم  األرض ال  الحقائق على  لكن  العمانية.  للسلطة  التاريخي  بزنجبار—المركز  أنجوجا  الحجرية في  زنجبار  مدينة 

هذه  فإّن  المهيمنة.  التمثيالت  مواقع  في  المالحظات  وال  لألسرة،  التاريخية  العالقات  بشأن  الشخصية  اآلراء  في  المتضّمنة 

من  كل  سياق  لضبط  المقالة.  هذه  تتناولها  التي  الرئيسية  الموضوعات  أْثرت  معقدة،  تاريخية  آليات  في  المتجذرة  التباينات، 

التجانس  عن  والبعيدة  السلطنة،  في  الهجينة  للهوية  خلفية  ولتقديم  وتنوعها،  شرائح،  إلى  العمانية-الزنجبارية  األسر  تقسيم 

نفسه  الوقت  في  ومتميزتين  استثنائيتين  ُعمانيتين  وهوية  منظومًة  خلقت  التي  العوامل  بعض  أحدد  واالجتماعي،  السياسي 

الخليج. منطقة  ضمن 

تشمل  قطر.  في  جورجتاون  جامعة  في  األنثروبولوجيا  في  مشاركة  أستاذة  منصب  تشغل  أبوشرف  مصطفى  رقية 

وحقوق  الهجرة  على  تركز  المتحدة.  والمملكة  المتحدة  والواليات  وزنجبار  عمان  وسلطنة  السودان  أبحاثها  مجاالت 

منشوراتها: تشمل  الهندي.  المحيط  وشتات  أفريقيا  في  واإلثنّية  االجتماعية  والعدالة  والشمول  والتنوع  والجندر  اإلنسان 

 Africa and the Gulf Region: Blurred Boundaries and Shifting Ties, coedited with D. Eickelman (Gerlach
 Press 2015); Transforming Displaced Women in Sudan: Politics and the Body in a Squatter Settlement
 (University of Chicago Press 2009); Female Circumcision: Multicultural Perspectives (University of
 Pennsylvania Press 2006); Wanderings: Sudanese Migrants and Exiles in North America (Cornell
 University Press 2002); among others.
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شرح مدفوعات الزواج: المهر لدى العمانيين  .٥
جيهان سفر  

الشباب  كاهل  يثقل  حقيقياً  عبئاً  األخرى،  الزواج  مدفوعات  بين  من  لعروسته،  العريس  يدفعه  الذي  المهر  قيمة  ارتفاع  يشكل 

تبدو  أن  المفارقات،  ومن  المهر.  مقدار  تحدد  التي  والدوافع  الرئيسية  العوامل  على  الضوء  المقالة  هذه  تلقي  اليوم.  العماني 

الزواج.  مدفوعات  ارتفاع  مع  عكسياً  مترابطة  الحب”،  و“زواج  اإلناث،  تعليم  مستويات  وارتفاع  الجديدة،  المستهلك  رغبات 

فمتغيرات التحديث، مثل تعليم المرأة وزواج األباعد، ال تنقص المهر كما تنبأت نظريات التحديث، وال التنظيم المؤسسي يقلل 

والثقافي،  والسياسي  االجتماعي  بعده  في  االقتصادية،  جوانبه  عن  فضاًل  المهر،  وضع  يجب  هنا  ومن  المبلغ.  من  فعال  بشكل 

مبلغ  تحديد  كيفية  أساسية حول  أسئلة  على  المقالة  تجيب هذه  أفضل.  بشكل  وتنوعها  المؤسسة  تعقيد هذه  فهم  أردنا  ما  إذا 

الُعمانّية. األسر  بين  بشأنه  والتفاوض  المهر 

معدالت  زيادة  سياق  في  الزواج  مسألة  وُتطرح  الزواج.  تكاليف  ارتفاع  نتيجة  كبيرة  تحديات  العمانية  األسرة  تواجه 

مبلغ  وهو  المهر،  يعّد  الخصوص،  وجه  وعلى  الجديدة.  االستهالكية  والمطالب  االقتصادية،  والصعوبات  الزواج،  وتأّخر  الطالق، 

من المال ُيلزم الرجل بأن يقدمه لعروسه المستقبلية، مصدر قلق كبير ومعضلة اجتماعية تواجه الشباب واألسر والدولة. وعلى 

موثقة  وغير  مهملة  أنها  إال  والعامة،  واإلعالمية  الخاصة  المنابر  في  كثيراً  تناقش  منتشرة  ظاهرة  المهر  مشكلة  أن  من  الرغم 

توقيت  على  يؤّثر  أن  المهر  وأنماط  مستويات  لتغيير  يمكن  الزواج،  لمفاوضات  رئيسية  أداة  وبوصفه  االجتماعية.  األدبيات  في 

فيه  الحمل  يتم  أن  يجب  مجتمع  في  خاصة  للخصوبة،  بالنسبة  كبيرة  أهمية  ذات  أموراً  تعّد  والتي  وثباته،  وسرعته  الزواج، 

متناهية  األسرّية  المهر  قضية  على  التركيز  فإن  وبالتالي  بهم.  الدولة  اعتراف  نيل  أجل  من  الزواج  إطار  داخل  األطفال  وإنجاب 

األسرّية  األنماط  التي تحدث في  والتغيرات  نطاقاً،  األوسع  االجتماعية-الديمغرافية  االهتمامات  لفهم  مبتكرة  الصغر هو طريقة 

الممارسة. بهذه  تحيط  التي  االجتماعية  والعمليات  والجيل،  الجندر  ديناميات  يقّدم مؤشرات على  أنه  كما  الزواج.  وفي معنى 

الثقافية  األطر  في  بعمق  يتأصل  تعقيداً،  أكثر  فهو  االقتصادي،  الجانب  من  أبعد  هو  ما  إلى  المهر  تفسير  ويمضي 

المهر  يعّد  أخرى،  حاالت  في  والشرف.  والسمعة  والهيبة  المكانة  مفاهيم  تتضمن  التي  والقانونية  والمعيارية  واالجتماعية 

مكانته  وعلى  رجولته  على  دليل  العالي  المهر  فسداد  للعروس.  تقديره  مدى  على  تدل  والتي  العريس،  مسؤولية  على  عالمة 

االقتصادية، ومؤّشر على قدرته والتزامه بتحمل نفقات األسرة. بالنسبة إلى المرأة، يرمز المهر عادة إلى تثمين شخصيتها، ورمز 

واألنوثة. الذكورة  في  مسائل حميمة  يالمس  المهر  فإّن  باختصار،  وفخرها.  االجتماعي،  الستصوابها، وحراكها 

المتعلمون  األشخاص  يكون  أن  يجب  والتحضر،  التحديث  جّراء  المهر  نظام  انهيار  تفترض  التي  التحديث،  لنظرية  وفقاً 

عدد  وتدّني  القرين،  اختيار  في  األكبر  االستقالل  بسبب  المهر  مفهوم  عن  يتخلى  من  أول  الحديثة  األعراف  يكتسبون  الذين 

التقليدية للمهر تبدو مرنة. ومن المفارقات،  التأثيرات الحديثة في ُعمان، فإن الممارسة  الزيجات المرّتبة. لكن على الرغم من 

مدفوعات  ارتفاع  مع  عكسياً  مترابطة  الحب”،  و“زواج  اإلناث،  تعليم  مستويات  وارتفاع  الجديدة،  المستهلك  رغبات  تبدو  أن 

الزواج. وبالتالي، فإن نظرية التحديث عاجزة عن تفسير الحفاظ على نظام المهر وتثمينه االجتماعي، ما يبرز الحاجة إلى فهم 

اليوم. وتعليماً  عولمة  األكثر  الخليجية  المجتمعات  في  حياً  التقليد  هذا  تبقي  التي  والدوافع  للعوامل  أفضل 

األسئلة  بعض  عن  ويجيب  واستفحالها.  بل  التحديث،  بعد  المهر  مؤسسة  تراجع  عدم  أسباب  على  البحث  هذا  يركز 

قيمة  تحدد  التي  الرئيسية  واالقتصادية  االجتماعية  والمتغيرات  بشأنه،  والتفاوض  المهر  مقدار  تحديد  كيفية  حول  األساسية 

في  خاص  اهتمام  نقطة  التقليدية  والهياكل  التحديث  قوى  بين  العالقة  وتشّكل  العمانيين.  بين  الدائم  انتشاره  وأسباب  المهر، 

نوعية  مواد  البحث  يضّم  تقريباً.  الزواج  ترتيبات  جميع  في  ضالعة  القبلية  والعادات  الدم  قرابة  فيها  تزال  ال  بيئة  في  البحث، 

أجريْت  وقد  المعقدة.  المهر  بمؤسسة  المتعلقة  القضايا  على  الضوء  لتسليط  وإحصائية،  إثنوغرافية  أدوات  باستخدام  وكمية، 

وديناميكيتها. المهر  تقلب مؤسسة  تناول  بشأن  األدبيات  في  القائمة  الفجوة  لسد  عام،  منظمة، ومسح  مقابالت شبه 
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يف  الدكتوراه  درجة  عىل  حصلت  حيث   ،2008 العام  منذ  للعلوم،  فرنسا  كلية  يف  مشاركة  باحثة  منصب  تشغل  سفر  جيهان 

أبحاثاً يف موضوع  القديس يوسف يف بريوت، وأجرت  االقتصاد من جامعة  املاجستري يف  االقتصادية. حاصلة عىل درجة  الدميغرافيا 

مجلس دول  يف  السكانية  والسياسات  الزواج  مامرسات  الحالية  البحثية  اهتامماتها  تشمل  والكويت.  ُعامن  يف  واإلنجاب  الزواج 

الخليجي. التعاون 
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الزواج والطبقية االجتماعية في المجتمع القطري  .٦
إسالم حسن   

وتقاليدها  بتاريخها  جيل،  وراء  جياًل  المهيمنة  الثقافة  تتناقل  فهي  أفرادها.  حياة  تشكيل  في  مهّماً  دوراً  قطر  في  األسرة  تلعب 

إليهم أسرهم،  بناًء على معايير نقلتها  الزواج، يختار األفراد شركاءهم  وقيمها وعاداتها ونظامها االجتماعي. ومن خالل مؤسسة 

في  استثمارها  إعادة  خالل  من  إنتاجها  ويعيدون  فيهم،  المستثمرة  والعادات  والقيم  والتقاليد  الثقافة  على  يحافظون  فتراهم 

وتحفيز  استدامة  في  الزواج  ومؤسسات  األسرة  دور  في  الكاتب  يبحث  مختلطة،  منهجية  على  االعتماد  خالل  ومن  أطفالهم. 

القطري. المجتمع  في  االجتماعية  الطبقات  إنتاج  إعادة 

أو  السلطة  أو  المكانة  وفق  وُيرّتبون  األشخاص  ُيصّنف  حيث  المجتمعات،  معظم  في  واقعة  حقيقة  االجتماعية  الطبقية 

التقسيم  نظام  استنساخ  يتم  ثم  استثناًء.  ليس  القطري  والمجتمع  المذكورة؛  التباينات  ثالثة من  أو  اثنين  تفاعل  أو وفق  الثروة، 

األسرة  مؤسستي  المثال  سبيل  على  منها  االجتماعية؛  والمؤسسات  اآلليات  مختلف  خالل  من  الالحقة  األجيال  في  الطبقي 

والزواج  األسرة  مؤسستي  كانت  أخرى،  عوامل  بين  ومن  والتقاليد.  والثقافة،  الحكومية،  والسياسات  التعليم،  وأنظمة  والزواج، 

مساهماً مؤثراً في استنساخ الطبقية االجتماعية في المجتمع القطري. وال تزال المؤسسة األسرية تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة 

على  ينص  الذي  القطري،  الدستور  في  هذا  يّتضح  والتقاليد.  والثقافة  واالقتصاد  السياسة  في  محورّياً  دوراً  وتلعب  للقطريين، 

يفخر  وأعضائها.  وممتلكاتها  القبيلة  أراضي  رعاية  عن  مسؤول  حاكم  شيخ  قبيلة  لكل  كان  تاريخياً،  المجتمع.  أساس  األسرة  أن 

فرصاً  أكانت  سواء  تغلقها،  وأن  الفرص  أبواب  تفتح  أن  )العالقات(  للواسطة  يمكن  حيث  وبأصولهم،  بعائالتهم  الخليجيون 

تجارية، أو فرص عمل، أو حتى فرص زواج.

المالي، بدور مهّم في تشكيل حياة أعضائها.  الدم والتمويل  اجتماعية تشّرعها صالت  وتضطلع األسرة في قطر، كوحدة 

إنتاج  بإعادة  المتصلة  األدبيات  في  الفجوة  المقالة  هذه  تعالج  وثقافتهم.  وقيمهم  بأصولهم  القطريين  اعتزاز  في  هذا  يّتضح 

التدّرج  إنتاج  إعادة  وتحفيز  استدامة  في  والزواج  األسرة  دور مؤسستي  وتبحث في  القطري،  المجتمع  في  االجتماعية  الطبقية 

االجتماعي في المجتمع القطري. تبدأ المقالة بتعريف الزواج واألسرة، ثم تضع أساساً للنقاش بإلقاء الضوء على أنماط الزواج 

المقالة في  الزواج. وأخيراً، تبحث  الزواج، وخيارات اإلناث القطريات فيما يتعلق بشركاء  والطالق. ثم تنتقل لمناقشة مؤسسة 

االجتماعية. الطبقية  ولوحة  األسرة  قيم  إنتاج  إعادة 

الكمية  البيانات  الكمية والنوعية، واعتمدت تصميماً متزامناً يحلل  البحث  المقالة منهجية مختلطة تجمع أساليب  اّتبعت 

النظام  إنتاج  وتعيد  تدعم  التي  للديناميكيات  أوسع  فهماً  مجتمعتين  الطريقتين  كلتا  نتائج  ووّفرت  واحد.  وقت  في  والنوعية 

القطري. المجتمع  في  والطبقية  االجتماعي 

والثقافة  التقاليد  تناولت  كتب  في  ومّحصت  الثانوية.  المصادر  تحليل  خالل  من  النوعية  المنهجية  الدراسة  استخدمت 

والعادات واألسرة والمرأة والزواج في دول الخليج العربية. وعند تحليل هذه المصادر، قرئت بيانات التحليل بعناية للحصول 

وإعادة  االجتماعية  بالطبقات  المتعلقة  الموضوعات  ُحّددت  ثم  مختلفة.  مواضيع  في  وترميزها  بالمعلومات،  عام  حس  على 

األسرة  تحفز مؤسسات  كيف  دراسة  أجل  وتفسيرها من  استكشافها  المصادر، حيث جرى  قطر في هذه  في  االجتماعي  اإلنتاج 

والتقاليد،  الثقافة  أخرى،  أمور  بين  من  الموضوعات،  هذه  تشمل  قطر.  في  االجتماعية  الطبقات  إنتاج  إعادة  على  والزواج 

من  مجموعات  ثالث  تحليل  خالل  من  الكمية  المنهجية  اسُتخدمت  الزواج.  في  والمساواة  القطري،  للمجتمع  القبلية  والطبيعة 

البيانات  تحليل  واختير  السكانية.  والبنية  والهوية،  والطالق،  الزواج  أنماط  االجتماعية:  الطبقية  تتناول  التي  الثانوية  البيانات 

القطري. المجتمع  تمثل  البيانات  كبيرة من  إلى مجموعة  الوصول  أجل  الثانوية من 

أزواجهن،  اختيار  في  أقل  تأثيراً  القطرّيات  تمتلك  أوالً،  مهمتين.  مالحظتين  الزواج  بخيارات  المتعلقة  النتائج  تعطي 

مجال  وهذا  القطريين؛  بين  الطالق  معدالت  ارتفاع  يفسر  قد  ألنه  األهمية  بالغ  أمر  هذا  وأقاربهّن.  أسرهّن  مع  بالمقارنة 

داللة  ذات  عالقات  توجد  ال  ناحية،  من  المتزوجات.  وغير  المتزوجات  استجابات  بين  اختالف  هناك  ثانياً،  الدراسة.  من  لمزيد 
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الزواج من رجال من طبقة  االجتماعية ألسرهّن ومواقفهّن تجاه  للطبقة  المتزوجات  القطريات غير  اإلناث  إدراك  بين  إحصائية 

اجتماعية أدنى أو يكسب ماالً أقل، وزواج إخوانهن من إناث ينتمين إلى طبقة اجتماعية أدنى أو يكسبن ماالً أكثر. من ناحية 

البنات واألبناء  المتزوجات للطبقة االجتماعية ألسرهن ومواقفهن من  أخرى، هناك عالقة ملحوظة بين تصور اإلناث القطريات 

تتأثر  قد  الزواج،  بعد  تفسيران:  لهذا  يكون  قد  أكثر.  ماالً  يكسبون  أو  أدنى  اجتماعية  طبقة  من  شركاء  من  يتزوجون  الذين 

بالتفاوت  تأثراً  أقل  الشابات  اإلناث  تكون  قد  أو  الراسخة؛  االجتماعية  بالمعتقدات  االجتماعي  التقسيم  تجاه  القطريات  مواقف 

االجتماعي القائم. ومع ذلك، ال تلغي هذه االختالفات الدور الحاسم لمؤسستي األسرة والزواج في إدامة نظام التقسيم الطبقي 

القطري. المجتمع  في  االجتماعي 

الدكتوراه،  ببرنامج  التحاقه  قبل  درم.  جامعة  الدولية،  والشؤون  الحكومة  مدرسة  في  دكتوراه  طالب  حسن  إسالم 

على  أبحاثه  تركز  قطر.  في  جورجتاون  بجامعة  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  في  أبحاث  كمحلل  عمل 

منشوراته: أحدث  تشمل  أفريقيا.  وشمال  آسيا  لغرب  الدولية  والعالقات  المقارنة  والسياسة  الخليجية  الدراسات 

 “The Ruling Family Hegemony: Inclusion and Exclusion in Qatari Society,” in Sites of Pluralism:
 Community Politics in the Middle East (2019); “The Ruling Family Security: Inclusion and Exclusion
 in Qatari Society” in HAWWA: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World (2018); “The
 State of Middle Eastern Youth,” a special issue of The Muslim World; “GCC’s 2014 Crisis: Causes,
 Issues and Solutions” (Al Jazeera Research Center 2015); and “Jordan on the Brink,” in International
Journal of Culture and History (2016).
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على الرغم من أن الزواج عبر الوطني لفت انتباه الرأي العام وبدأ يكتسب زخماً في الدراسات الغربية، إال أنه ال يزال ظاهرة 

التركيبات  ووصف  استكشاف  هو  الدراسة  هذه  من  الهدف  كان  لذلك،  قطر.  ذلك  في  بما  العربية،  المنطقة  في  مدروسة  غير 

األسرة،  فعل  ورد  المجتمعي،  التصور  توثيق  خالل  من  القطريين،  لدى  الوطني  عبر  للزواج  )الظواهرية(  الفينومينولوجية 

البحث،  في  فينومينولوجية  نوعية  طريقة  اسُتخدمت  الدراسة،  هدف  لتحقيق  الزواج.  هذا  وراء  تقف  التي  المحفزة  والعوامل 

القطريين  بين  الوطني  عبر  الزواج  أن  إلى  النتائج  وأشارت  البيانات.  لجمع  الرئيسي  المصدر  بوصفها  متعمقة  مقابالت  مع 

ارتفاع. في 

عبر  الزواج  ومقاومة  السلبية  التصورات  لكن  السنين،  مر  على  الوطني  عبر  للزواج  تقباًل  أكثر  القطري  المجتمع  أصبح 

أكثر  األسر  بعض  األسر.  بين  متماثلة  ليست  والموافقة  القبول  بشأن  التعبيرات  فإّن  ذلك،  على  عالوة  قائمة.  زالت  ما  الوطني 

انفتاحاً ودعماً للزواج عبر الوطني، في حين يعّبر البعض اآلخر عن الرفض واالستياء الذي قد يحل أو ال يحل نفسه مع الوقت. 

األخرى،  الجنسيات  على  واالنفتاح  الخلفية،  في  التشابه  وأوجه  والمهر،  الزواج  تكاليف  أن  الدراسة  هذه  نتائج  أظهرت  كما 

واالنجذاب إلى خصائص الفرد، تعّد أسباباً سائدة لدى من جرت مقابلتهم ممن اختاروا الزواج من خارج جنسيتهم. ثمة حاجة 

منهجية مختلطة. باستخدام  الظاهرة  التحقيق في هذه  لمزيد من  البحث  مزيد من  إلى 

البترولية، شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي  على مدى العقود الخمسة الماضية أو نحو ذلك، منذ اكتشاف الموارد 

وإذا  ارتفاع.  في  المنطقة  في  الوطني  عبر  والزواج  الزواج.  أنماط  ذلك  في  بما  الحياة،  جوانب  جميع  طاولت  كبيرة  تحوالت 

كالعولمة  عوامل،  عدة  تفاعل  حصيلة  اعتباره  يمكن  الوطني  عبر  للزواج  المتزايد  التواتر  فإن  هيكلي،  منظور  من  إليه  نظرنا 

التعليم،  السفر، وتوسيع  التكنولوجيا، وسهولة  الدولية، والتنمية االجتماعية-االقتصادية، وانتشار  المتزايدة، والتحديث، والهجرة 

المصاحب. االجتماعي  والتحول 

لقد ميز علماء االجتماع، لفترة طويلة، بين نوعين من اختيار القرين: زواج داخلي أو زواج أقارب )إندوغامي(، يتزوج 

فيه األفراد داخل الجماعة ذاتها—مثل الزواج داخل مجموعة عرقية أو إثنية أو دينية أو وطنية؛ وزواج خارجي أو زواج أباعد 

زواج  أنه  على  أيضاً  الخارجي  الزواج  إلى  ُيشار  االجتماعية.  مجموعاتهم  حدود  خارج  األفراد  فيه  يتزوج  الذي  )إكزوغامي(، 

فيما  االجتماعي،  لالندماج  الرئيسية  اآلليات  أحد  الزواج  ُعدَّ هذا  ما  وغالباً  عبر وطني،  زواج  أو  األعراق،  بين  زواج  أو  مختلط، 

الناس  معظم  يفضل  داخلياً، حيث  الزواج  يكون  ما  عادة  قطر،  في  الجماعي.  االنغالق  أشكال  من  شكاًل  الداخلي  الزواج  يعكس 

الزواج  أشكال  من  كشكل  الوطني  عبر  الزواج  فإن  ذلك،  ومع  الخاصة.  مجموعتهم  داخل  المرتبة  والزيجات  األقارب  زيجات 

األخيرة. العقود  متكرر خالل  بشكل  تزايد  المختلط  الخارجي 

الزواج بين جنسيات مختلفة وعلى تجاربهم المعيشية،  في اآلونة األخيرة، بدأت األبحاث األكاديمية تسلط الضوء على 

يوضح  ما  الالزمة،  بالدراسة  يحظى  ال  الوطني  عبر  الزواج  مازال  قطر،  ذلك  في  بما  العربية،  المنطقة  في  الغرب.  في  وخاصة 

تنبع  الوطني في قطر ال  الزواج عبر  أهمية دراسة ظاهرة  إن  المستجّدة.  الظاهرة  لدراسة هذه  البحوث  إلى مزيد من  الحاجة 

من  كل  لدى  كبير  قلق  تشكل مصدر  وآثارها  العملية  أن هذه  من حقيقة  أيضاً  بل  الموضوع،  هذا  البحوث حول  قلة  من  فقط 

في  التركيز  تكون محور  أن  يجب  التي  واالجتماعية،  الثقافية  واآلثار  البالد،  ديمغرافية  ذلك  في  بما  القطري،  والمجتمع  الدولة 

األسرة. سياسات 

الوطني  عبر  الزواج  على  المترتبة  اآلثار  على  السياسات  صانعي  إطالع  في  البحث  هذا  نتائج  تساعد  أن  يمكن  بالتالي، 

المكتسبة  المعرفة  إّن  الوطني.  عبر  الزواج  تجاه  السياسات  تحسين  يساعد في  والمجتمع ككل، وقد  واألسر  األفراد  على صعيد 

من هذه الدراسة ستولد أيضاً نقاشاً أكاديمياً في قطر، وعلى األرجح في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى. على هذا النحو، 

الزواج العابر للحدود في قطر  .٧
سناء الحراحشة وفراس خالد المير  
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المستوى  وعلى  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  داخل  المختلط  الزواج  حول  أخرى  بحثية  لمشاريع  حافزاً  تكون  أن  لها  يمكن 

وجرى  القطريين.  المواطنين  بين  الوطني  عبر  الزواج  ظاهرة  ووصف  استكشاف  هو  المقالة  لهذه  الرئيسي  الهدف  اإلقليمي. 

البلدان األخرى؛ نظرة المجتمع للزواج عبر  الزيجات بين القطريين مقارنة بمواطني  انتشار هذه  ذلك عبر تحليل وتوثيق مدى 

الوطني؛ ردود فعل األسرة على هذا النوع من الزواج؛ والعوامل التي يراعيها الزوجان عندما يقرر الشريك القطري الزواج من 

قطري. غير 

أحدهما مواطن قطري  يختلفان في جنسيتهما،  قرينين  بين  زواج  بأنه  الوطني  عبر  الزواج  نعّرف  الدراسة،  لغرض هذه 

واآلخر ليس كذلك. وإذا نظرنا من زاوية هيكلية، يمكن أن تعزى الزيادة في معدالت الزواج عبر الوطني في قطر إلى تفاعل 

عدة عوامل، ما قد يقود إلى مزيد من فرص العثور على قرين من الخارج، لكن هذا ال يفسر كل شيء. فبغض النظر عن ذلك، 

فإن إلقاء نظرة خاطفة بسيطة على المستوى الهيكلي يظل قاصراً غير مكتمل، وفقط من خالل التحقيق في هذه الظاهرة على 

أفضل. فهم  أن نحصل على  يمكننا  الفردي  المستوى 

في  ستيت  واين  جامعة  في  سابقاً  درست  لألسرة.  الدولي  الدوحة  معهد  في  الباحثين  كبيرة  منصب  تشغل  الحراحشة  سناء 

الواليات المتحدة. تركز اهتماماتها البحثية على مجاالت تكوين األسرة والدراسات النسائية، والديمغرافيا، والتفاوت االجتماعي، 

منشوراتها: تشمل  األردنية.  البدوية  واألسر  األمريكية  العربية  األسر  حول  كذلك  دراسات  أجرت  والتنشئة.  واألمومة  واألبوة 

 Sons, Daughters and Arab-American Family Dynamics: Does a Child’s Gender Matter? (PhD dissertation 

 2011); “Marrying Out: Trends and Patterns of Mixed Marriage amongst Qataris” in International
 Journal of Social Science Studies (2015); and “Iraqi Immigrants,” in Gale Encyclopedia of Multicultural
 America (2014).

تقاطع  استكشاف  البحثية  اهتماماته  تشمل  لألسرة.  الدولي  الدوحة  معهد  في  باحث  مساعد  منصب  يشغل  المير  خالد  فراس 

القانون والدين وديناميات النوع االجتماعي في قطر. تشمل منشوراته ذات الصلة بحث مشترك مع سناء الحراحشة تحت عنوان 

 “Marrying Out: Trends and Patterns of Mixed Marriage amongst Qataris” in International Journal of
Social Science Studies (2015).
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بثت شبكة تلفزيون خليجية شعبية في 9 فبراير 2014 تقريراً خاصاً عن التحرش الجنسي بأطفال المدارس في المملكة العربية 

قد  سنوات  سبع  العمر  من  البالغ  ابنهما  أن  اكتشفا  حين  الرعب  عن  أحمد  اسمه  طفل  والدا  تحّدث  الحلقة،  خالل  السعودية. 

أولياء  نقل  عندما  مناسبات.  عدة  في  السن  كبار  تالميذ  خمسة  قبل  من  المدرسة  مبنى  في  وتكراراً  مراراً  لالغتصاب  تعرض 

المدرسة، حثتهم السلطات على حل “المشكلة” ودياً. فكان  الجناة وضد إدارة  اتهامات ضد  الوالدان األمر إلى الشرطة لتوجيه 

قرارهما بالظهور في برنامج تلفزيوني، إلى حد ما، المالذ األخير لمتابعة التهم الجنائية وإذكاء الوعي بمسألة التحرش الجنسي 

المدارس. في 

كشفت دراسة حديثة أجريت على الطالب الذكور في المدارس االبتدائية والثانوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

45 بالمئة منهم على أيدي قريب أو في  52 بالمئة من الطلبة الذكور تعرضوا لبعض أشكال التحرش الجنسي أو االغتصاب،  أن 

بالمئة   24 نحو  أن  الرياض  في  الوطني  للحوار  العزيز  عبد  الملك  مركز  أجراه  مشاركاً   992 شمل  مسح  ووجد  المدرسة.  مبنى 

من األطفال من كال الجنسين يتعرضون للتحرش الجنسي، مع متوسط ست حاالت من حاالت التحرش الجنسي يتم اإلبالغ عنها 

من  حيث  فــــيـــض،  مــــن  غـــيــــض  الحاالت  هذه  مثل  تشكل  عادة،  يوم.  كل  السعودية  العربية  المملكة  أنحاء  جميع  في 

تحاشياً  تحرش جنسي  كحاالت  تعّرف  ال  أنها  أو  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  الحاالت  غالبية  عن  اإلبالغ  يتم  أال  المرّجح 

الوطأة. ثقيلة  االجتماعية  للوصمة 

واالعتداء  التحرش  عن  معلومات  بمصادر  األمر  يتعلق  حين  األدبيات،  ندرة  من  كثيراً  عانيت  المقالة،  هذه  كتابة  في 

يمكن  المنطقة.  في  الشائعة  الجنسية  واالعتداءات  التحرش  إحصاءات  فقط  تقتبس  المتاحة  المقاالت  غالبية  حيث  الجنسيين، 

للمرء أن يجادل بأن مثل هذا النقص في التنظير المتاح قد يعزى إلى عدم اإلبالغ، وهي ظاهرة ليست حكراً على دول مجلس 

فعل  رد  “العار”  دور  يبني  وأفريقيا حيث  الالتينية  أمريكا  مجتمعات  في  مماثلة  سلوكيات  نرى  أن  يمكن  إذ  الخليجي،  التعاون 

الضحية تجاه االعتداء الجنسي وحساسيتها حيال اإلبالغ عنها. لكّنني أزعم أّن ما يجعل وصمة العار االجتماعية الثقيلة المرتبطة 

بالسلوك الجنسي المشروع أو غير المشروع داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إشكاليًة إلى حد كبير، هو حقيقة أنها 

أفعال وسلوكيات ضحاياها. الجنسية، بل وفوق ذلك مازالت تحّدد ردود  الجرائم  ما تزال تصوغ تعريف 

أبعاد  أيضاً عن  الخليجي قد أسفرت  التعاون  السريعة في دول مجلس  التغيير والعولمة  أن وتيرة  أن نالحظ  المهم  من 

الحياة  في جوانب  الحال  وكما هو  البلوغ.  إلى  الطفولة  مرحلة  من  األفراد  انتقال  تسريع  إلى  أدت  االجتماعي،  للتغيير  جديدة 

والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي  السياق  خالل  من  كبير  بشكل  يتشكل  الجنسي  والنشاط  للجنس  الشباب  فهم  فإن  األخرى، 

االقتصادي  التحديث  طليعة  في  نفسها  تعّد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  العديد  أن  من  الرغم  وعلى  فيه.  يعيشون  الذي 

والتقني واإلداري، إال أن اإلصالحات التي تستهدف المجال الخاص تميل إلى أن تظل مشحونة بشكل كبير، وأكثر إثارة للجدل. 

العديد من  بذلت  واقتصادية غير عادية،  اجتماعية  تنمية  التي شهدت  األخرى مثل سنغافورة وهونج كونج،  المدن  وعلى غرار 

حكومات دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً واعية لالعتراف بوضع األسرة داخل المجتمع، والحفاظ عليه، من خالل الرجوع 

باستمرار إلى الدور المحوري الذي تلعبه األسرة في تحديد أعراف الجنس. لقد بنت هذه التدابير بفعالية تعاريف أكثر وضوحاً 

للذكورة واألنوثة، وبالتالي عززت، في سياق هذه العملية، أهمية العالقات العادية المتعارف عليها مع الجنس اآلخر، من خالل 

الهدف. لهذا  تماماً  المعادي  في موضع  الجنسّية  المثلّية  وضع 

والجنسية  االجتماعية  األعراف  حول  نطرحها  التي  األسئلة  أنواع  دراسة  إلى  المقالة  هذه  تسعى  الغاية،  هذه  ولتحقيق 

التثقيف الجنسي الرسمي الذي تقدمه الدولة. وبصورة  السائدة في المجتمعات الخليجية، واألسر بشكل خاص، في ضوء غياب 

اآلباء  باسم  الجنس  على  التركيز  زيادة  إلى  “الحديثة”  الوطنية  الدولة  تشكيل  بها  أدى  التي  الكيفية  في  تبحث  فإنها  أعم، 

الحالة الجنسية: صياغة األعراف الجنسّية وتنظيمها في الخليج  .٨
هيا النعيمي  
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من  المجتمع  هيكلة  إن  معينة.  بيئة  في  “المقبولة”  الجنسية  والسلوكيات  الهويات  تحديد  محاولة  في  والمشرعين،  والمدارس 

وأكثر  مركزية  أصبحت  الحديث  العصر  في  الجنسي  النشاط  بشأن  المخاوف  أن  تعني  والحميمة  الجنسية  األعراف  هذه  خالل 

طرح  خالل  من  ذاته  “العفة”  مفهوم  تدرس  الدراسة  هذه  في  تظهر  التي  األسئلة  االجتماعية.  الحياة  مجاالت  جميع  في  حّدة 

حاالت  في  يحدث  ماذا  المجتمع؟  داخل  الجنسّي  النّص  على  للسيطرة  استخدامها  يتم  كيف  يعّرفها؟  الذي  من  التالي:  السؤال 

الخليج  في  الجنساني  الفصل  لمساحات  كيف  قصد؟  غير  عن  لألذى  “التوقع”  ذلك  يتعّرض  عندما  القربى  سفاح  أو  االغتصاب 

الجنسية  التربية  من  نوع  إلى  ذلك  يترجم  أن  يمكن  وإناثاً، وكيف  ذكوراً  الشباب،  فئة  لدى  الجنسي  الجذب  تشجع  أو  تبّدد  أن 

الجنساني؟ الفصل  لمساحات  كنتيجة  الضرورية، 

إلى  استناداً  أوالً،  الضوء  أسّلط  ُنّظمت جميعاً حول ثالث عمليات مترابطة.  تركيز،  نقاط  المقالة على ثالث  تحتوي هذه 

وأمثلة  القبلية،  الممارسات  االجتماعية، من خالل دراسة  لألعراف  الجنسي وفقًا  النشاط  تنظيم  كيفية  الموجودة، على  األدبيات 

مدى  في  الثاني  القسم  ويبحث  الوقت.  مرور  مع  االجتماعية  بالتغيرات  العرفية  الممارسات  تأثر  وكيفية  الجنسية،  المثلية  على 

تأثير األسرة النووية الخليجية والمجتمع على تكوين الهويات الجنسية من خالل تعريفها للجندر، واألوضاع الطبيعية، والشاذة. 

ضوء  في  التدابير  هذه  نجاح  في  مشّككة  اإلغراء،  من  الشباب  لحماية  كوسيلة  الجنساني  الفصل  المساحات  فكرة  أتفّحص 

“الجرائم الجنسية المتصاعدة” في منطقة الخليج على النحو الذي صورته وسائل اإلعالم. أخيراً، يستكشف القسم الثالث الدور 

المستخدمة  والتشريعية  االجتماعية  األدوات  عن  موجزة  لمحة  خالل  من  الجنسي،  النشاط  تنظيم  في  المؤسسات  تلعبه  الذي 

الدولة. في نطاق 

هيا النعيمي طالبة دكتوراه في مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية، مركز الدراسات الجندرية. حاصلة على درجة الماجستير 

في القانون الدولي من جامعة السوربون في باريس، وبكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية من جامعة جورجتاون في قطر. 

قطر.  في  جورجتاون  بجامعة  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  في  أبحاث  كمحللة  عملت  الدكتوراه،  ببرنامج  التحاقها  قبل 

البحرين في  الخليجية  القوميات  وبناء  العسكرية،  والخدمة  الذكورة،  من  متعددة  جوانب  على  حالياً  البحثية  اهتماماتها  تركز 

المتحدة. العربية  واإلمارات  وقطر 
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الناس  يشّكلها  والحروب  الحروب،  يعيشون  الناس  إّن  الناس—بل  حياة  في  فحسب  تؤّثر  ال  الحروب  أن  الورقة  هذه  في  أزعم 

ساحات  في  يجري  حدثاً  بوصفها  بالحرب  نفكر  أن  المناسب  من  بل  الناس،  حياة  على  فقط  تؤثر  ال  الحرب  يعيشونها.  الذين 

القتال وغرف النوم، داخل قيادات األركان والمطابخ، بالطائرات المقاتلة وعلب الحساء. باستخدام هذا التفسير للحرب كتجربة 

تبدأ  لها.  سة  والمؤسِّ العراقية،  الحر)و(ب  جّراء  المتأسسة  العائالت  العراقية—أي  الحرب  ُأسر  إلى  المقالة  هذه  تنظر  يومية، 

الورقة بسرد خمس صور تحكي بعض القصص، الجزئّية بالضرورة، عن تعقيد حياة األسر في الحروب. باالعتماد على تلك الصور 

سنوات  مدار  على  العراقية  لألسر  والصحية  والتغذوية  الديمغرافية  الديناميات  التالي  القسم  يستكشف  المجّمعة،  والبيانات 

للعراق. القريب  المستقبل  لأُلسر في  الحرب، وتنظر قدماً  المقالة بوضع سياقاٍت أُلسر  العراق. وتختتم  الحرب والصراع في 

اإلعالم  في وسائل  العراق جيداً  الطويلة في  بالحر)و(ب  المتعلقة  األحداث  توثيق  تم  والعالمي،  الدولتي  المستوى  على 

هذه  من  العديد  تحّدد  األمنية.  والدراسات  الدولية،  العالقات  وأدبّيات  السياسية،  العلوم  كتب  من  العديد  وفي  العالم،  عبر 

حسين،  صدام  عهد  بداية  أو  البريطاني،  االستعمار  نهاية  العراق:  في  الحالي  الصراع  بدء  موعد  عن  مختلفاً  تاريخاً  المناقشات 

 11 أو  األولى،  الخليج  بحرب  األحيان  من  كثير  في  ُوصف  الذي   1991 العام  نزاع  خالل  أو  العراقية،  اإليرانية  الحرب  أثناء  أو 

سبتمبر 2001، أو العام 2003 مع غزو الواليات المتحدة، أو عند إنشاء ما يسمى بالدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(. 

لفترة  العراقية منخرطة في اضطرابات عنيفة  الدولة  أن  الواضح  الحالي، فمن  الصراع  التي يحددها  االنطالق  مهما كانت نقطة 

أو  والدولة  المعارك،  في  ينتصر  الذي  الجيش  سواء  حد  على  إعالم  ووسائل  أكاديميون  الحظ  االضطرابات،  تلك  خالل  طويلة. 

وغيرها  المجاورة،  الدول  على  الصراع  وآثار  العراق،  تحكم  التي  األحزاب(  )أو  والحزب  استراتيجية،  ميزة  تمتلك  التي  الدول 

الكلية. االستراتيجية  المالحظات  من 

تأثير  ترصد  والتي  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة  والتحليالت  اإلنسانية،  القصص  كانت هناك بعض  القصص،  إلى جانب هذه 

نفسها،  الحروب  أعراض  عن  قصص  أنها  على  ضمنّياً،  أو  صراحًة  القصص،  هذه  رت  ُأطِّ ما  غالباً  العراقي.  الشعب  على  الحروب 

وكأّن معاناة الناس هي أثر جانبي لتلك الحروب، وليست مكوناً جوهرياً في الحروب الفعلية. في هذه اإلطارات، توجد مشاغل 

ال  أنها  على  إليها  ينظر  التي  البشرية  التأثيرات  من  للفصل  قابل  فضاء  يوجد  ثم  ومن  ودولي،  قومي  أمن  من  األساسية  الحرب 

األمنية. الساحة  خارج  أنها  على  غالباً—ُتعامل  أمنيوّية 

أنها  على  أسرة  كل  معاملة  ومن خالل  العراق.  لألسر خالل حروب  مماثل  تحليل  في  االنخراط  إلى  المقالة  تسعى هذه 

بافتراض أن ال  تبدأ  بالنزاع.  تأثرها  للنظر في طرق  العراقية  إعالمية عن األسر  المقالة أخباراً  ليست فريدة وال شاملة، تستخدم 

تجربة شاملة لـ“األسرة العراقية” في أي مرحلة أو فترة من نزاعات العراق، لكن ثّمة ما يمكن معرفته عن األسر العراقية وعن 

الحروب، من خالل المعاينة اللصيقة للتجارب الخاصة لبعض األسر. ومع ذلك، فإّن هذه “المعاينة اللصيقة” ال تنبثق من مقابالت 

مع كل أسرة، أو معلومات خاصة أو سّرية، بل إّن كافة المعلومات الواردة في هذه المقالة موجودة في المجال العام.

قد توّجه انتقادات لألسر التي اخترت التركيز عليها، بوصفها غير تمثيلية—وهو نقد، بحكم تعريفه، صحيح—إذ ال توجد 

أسرة تمثيلية بالكامل. قد يقول البعض إن العديد من هذه األسر ليست أسراً بحد ذاتها. األسر ال تتكّون من خالل عدد أفرادها 

التي يبدونها. القرابة  الذين يؤلفونها، بل من خالل روابط  لنوع األشخاص  التقليدية  للتوقعات  امتثالهم  وال من خالل 

الحروب  بأن  وجزئياً  الحرب،  تحليل  في  تأسيسية  وحدات  األسر  بأن  جزئياً  أحاجج  الحرب”،  “ُأسر  عبارة  استخدام  عند 

والعسكرة  للقومية  المستمرة  الروابط  إلى  بالنظر  حرب”،  “أسر  بأخرى  أو  بطريقة  هي  األسر  جميع  ما،  بمعنى  األسر.  تؤسس 

الحروب  صنع  في  سالح  األسرة  بنية  وأن  األسرة  بنية  في  تؤثر  الحرب  أن  أقترح  اليومية.  الحياة  إنتاج  في  والصراع  والحرب 

الحربية. بها ألغراضهم  المتحاربين يستخدمونها ويتالعبون  أن  أعني  اأُلسرية “ُمسّلحة”،  الهياكل  إن  أقول  والصراعات. وعندما 

أسر الحرب وحروب العراق  .٩
لورا جيوبيرغ  
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اليونان بعد  إلى سوريا ثم  فّر  الموصل  الحرب: محمد قاي سليمان، حالق عراقي من  ُأسر  أفعل ذلك في “سرد” قصص 

بغداد، فقدا والديهما وأخواتهما  السّنة من جنوب غرب  الجنابي، عراقّيان من أهل  يد داعش؛ محمد وأحمد  مقتل عائلته على 

فاروق مصطفى رسول،  أسرة  الثرّية سابقاً؛  البغدادية  المندائية  أسرة عزيز  أمريكيين؛  أيدي عساكر  قتل على  البنات في جرائم 

التي تحولت من  أسرة زينب صلبي،  منها؛  المزعوم  الربح  إلى  العراق  القتال في حروب  انتقل من  الذي  الكردي  األعمال  رجل 

وتفاصيلها  أسرة  كل  حكاية  أسرد  المتحدة.  الواليات  في  ناجحة  حياة  عيش  إلى  الداخلية  حسين  صدام  دائرة  من  جزءاً  كونها 

لألسر. الحربّية  الديناميات  وبعض  للحروب،  األسرية  الديناميات  بعض  استكشاف  بغية 

لورا جيوبيرغ تشغل منصب أستاذة مشاركة للعلوم السياسية بجامعة فلوريدا. ُنشرت أعمالها في العديد من مجالت العلوم السياسية 

منشوراتها: تشمل   .International Studies Association لرئيس جمعية  كنائبة  حالياً  وتعمل  المحّكمة،  الدولية  والعالقات 

 Gender, War, and Conflict (Polity 2014); Gendering Global Conflict: Towards a Feminist Theory of War
 (Columbia University Press 2013); Mothers, Monsters, Whores: Women’s Violence in Global Politics
 (coauthored with C. Gentry, Zed Books 2007); Gender, Justice, and the Wars in Iraq (Lexington Books
 2006); and “Queer International Relations,” a forum in International Studies Review.
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انقالبات  فيها  ُتتبع  التي  الطقوسي  األداء  من  كأشكاٍل  حروب(  ثورات،  )مظاهرات،  السياسية  األنشطة  فهم  يمكن  كان  إذا 

لهذه  يمكن  شروط  أي  فتحت  جديد،  هيكل  تحديد  أو  الهيكل  الستعادة  متنافسة  بجهود  عادًة  المؤقتة  االجتماعية  الهيمنة 

األنشطة أن توفر إمكاناٍت إلجراء تغييرات في ديناميات األسرة وأدوار الجنسين؟ شهدت اليمن اضطرابات سياسية واجتماعية 

كبيراً،  تأّثراً  بذلك  اليمنية  األسر  2015. وتأثرت  العام  الوحشية في  الحرب  إلى   2011 العربي  الربيع  ثورة  بدءاً من  غير عادية، 

التعليم،  وتعطيل  الطائفي،  والصراع  والبطالة،  والعنف،  والفقر،  األسري،  واالنفصال  النزوح،  منها  تحصى،  وال  تعد  ال  بطرق 

النفسية. واألمراض 

ديناميات  تغيير  إلى  أدى  ما  الحرب،  وخالل  العربي  الربيع  خالل  العام  النشاط  من  عالياً  مستوى  والنساء  الرجال  أظهر 

تعديل  ذلك  بما في  االجتماعي،  “الخلل”  ُتواجه مظاهر  ما  غالباً  األبوية.  الجندري في دولة شديدة  االجتماعي  والنسيج  األسرة 

والهيمنة  “التقليدي”،  األسري  والهيكل  “النظام”،  استعادة  في  يرغبون  الذين  أولئك  قبل  من  وتعّنتاً  تحدياً  الجندرية،  األدوار 

األبوية. تحلل هذه الدراسة األبعاد الجندرية لـ“الّربيع اليمنّي” والحرب التي تلته، مع تركيز خاص على العالقة بين الديناميات 

بالهياكل  الحرب  تتأثر  الدينية.  والجماعات  الدين  دور  االعتبار  في  األخذ  مع  السياسي،  االجتماعي  والمشهد  لألسرة  الجندرية 

يخوضون  فيها  أنفسهم  الناس  يجد  بالدم،  تضحية  أيضاً طقوس  الحرب هي  أيضاً صحيح.  والعكس  واألنوثة،  للذكورة  االجتماعية 

اعتيادية. غير  أنشطة  عادية، ويمارسون  غمار ظروف غير 

تأثر منهجي بمنهجية “األثنوغرافيا متعددة المواقع” لدى جورج ماركوس، والتي تبطل مركزية موضوع البحث جغرافياً 

—في هذه الحالة ألن أشكال االتصال اإللكتروني تسمح لي باالتصال باألشخاص المقيمين في منطقة الصراع من دون الذهاب 

جسدياً إلى هناك. أقر بأّنه قد يتم التنازل عن بعض العمق و“الوصف الكثيف” دون المالحظة والمشاركة على أرض الواقع. بيد 

األثنوغرافيا  بمقدور  وأن  الجديدة،  التكنولوجيات  بواسطة  توطينه  ُألغي  قد  األصيل  البشري  التفاعل  بأن  تقّر  “النتنوغرافيا”  أّن 

مقابلة  على  األثنوغرافيا  علماء  إلصرار  األليمة  العواقب  من  “الميدانية”.  األثنوغرافيا  كما  “حقيقية”  تكون  أن  اإلنترنت  عبر 

الحرب. منطقة  األشخاص في  دراسة  الباحثين سيتجنبون  العديد من  أن  المصادر وجاهياً 

اخترت أربع عشرة مقابلة من مقابالت أجريتها، بدءاً من أغسطس 2015 إلى يونيو 201٦، مع يمنيين )ستة رجال وثماني 

واعتمدت  أكاديمية.  أو  عامة  وظيفة  شغلوا  أو  االجتماعي،  العمل  في  أو  الجندري،  و/أو  السياسي  النشاط  في  شاركوا  إناث( 

ليبلغ  العربي،  الربيع  2012 خالل  العام  اإللكتروني في  البريد  بارزات عبر  يمنّيات  أيضاً على ثالث مقابالت إضافية أجريتها مع 

جامعي؛  تعليم  على  حاصلون  قابلتهم  الذين  جميع  مرة.  من  أكثر  منهم  بعضاً  وقابلت  مقابلة.  عشرة  سبع  اإلجمالي  المجموع 

وبالتالي متميزون نسبياً داخل المجتمع اليمني. طلب مني العديد منهم عدم تحديد هويتهم من خالل انتماءاتهم الطائفية، ألن 

الذين يروجون للحرب استغلوا هذه االختالفات بالفعل بشكل كاٍف. شملت أسئلة المقابلة ما يلي: ما هي تجاربك خالل الربيع 

الحرب؟  زمن  في  وعائلتك  أنت  أمورك  تدّبر  في  دوراً  الدين  يلعب  كيف  عائلتك؟  على  تأثيره  هو  ما  اليمنية؟  والحرب  اليمني 

النساء؟ أدوار  تغييرات دائمة في  الجندريين سّن أي  الناشطين  بإمكان  هل كان 

ثّمة نقاط مضيئة تستحق اإلبراز في هذه الصورة القاتمة. عّبر الذين قابلتهم عن أملهم في التصديق على دستور جديد 

الحوار  الموصى به في مؤتمر  النحو  الحكومة، على  للنساء في جميع فروع  بالمئة  المطاف، وأن يتضّمن حصة ثالثين  في نهاية 

التعبئة اآلن،  إنهّن يعرفن كيفية  التغيير االجتماعي والسياسي؛  النساء عن فخرهّن وثقتهّن بقدراتهن على سّن  الوطني. تحدثت 

آخرين،  مشاركين  مع  “تشكيالت”  وتكوين  جماعي”  “جهد  بذل  فبعد  كبير.  تقدم  بحدوث  الحرب  ظروف  تسمح  لم  لو  حتى 

تلقينه  الذي  الدعم  ترك  اليمني،  الربيع  خالل  الوقت.  يحين  حين  إليها  التحّول  يمكنهّن  والرجال  النساء  من  شبكة  لديهّن  بات 

المدونات  ووجدت  تفويضهّن.  عن  اليمنيات  النساء  من  العديد  تصورات  على  المجتمع—لبرهة—أثراً  ومن  اإلصالح  حزب  من 

“الحرب أعادتنا إلى الوراء”: اأُلسر اليمنية وإعادة تنظيم األبوية الجدلية  .١٠
صوفيا بانديا  
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التغيير  الوزير، مساحات جديدة وجماهير دولية متقبلة لنشاطهن. ومع ذلك، فإّن  اليمنيات، مثل ناشطة حقوق اإلنسان أطياف 

الهياكل  من  واٍق  درع  امتالك  اليمنية  الجندرية  الحركة  من  يتطّلب  المطاف،  نهاية  في  اليمني  االستقرار  يفيد  الذي  الدائم 

مختلف،  بشكل  الجندرية  ألدوارهم  تصور  لوضع  الدينيين،  الزعماء  وخاصة  الرجال،  من  المزيد  إلى  ماسة  بحاجة  إّنها  الداعمة. 

المجتمع. وفي  األسرة  ديناميكيات  في  لتقرير مصيرها  للمرأة  أكبر  توفر مساحة  وبطرق 

يجادل الباحث أمان الله دي ساندي بأن طيفاً من عروض الذكورة مسموح به وموجود في النصوص اإلسالمية. وليكون 

المطاف  نهاية  التأثير في  أجل  العام من  التعليم  ونظام  الديني  الخطاب  التغيير في كل من  أن يحدث هذا  فعاالً، يجب  التغيير 

على المؤسسات الدينية والقانونية والحكومية من خالل التكييف االجتماعي للشباب اليمني. وأزعم في هذه المقالة أّنه يجب 

النشطاء  المقالة رحالت  تتتبع هذه  بالجنسانية والجندر.  المسؤولية فيما يتعلق  الخليج تقديم تعليمات تتصف بروح  على دول 

المجلس  في  بمشاركتهم  مروراً  اليمن،  في  العربي  الربيع  خالل  المصير  تقرير  نحو  الهائلة  خطواتهم  من  الجندر،  مجال  في 

أنشطتهم  واجهت  الحكومة.  مستويات  جميع  على  للنساء  بالمئة  ثالثين  تمثيل  بحّصة  مطالبتهم  إلى  الديمقراطي،  الوطني 

فهمه كطقوس،  يتم  الذي  السياسي،  النزاع  إن  الحرب.  واندالع  الدينيون،  المحافظون  التي شنها  الهجمات  منها  تحديات عديدة 

التنظيم”  “إعادة  فإّن  االجتماعي،  للتحول  دعم  يتوّفر  لم  وما  “اضطراب”؛  أو  اجتماعي  انعكاس  أو  انتقالية،  حالة  عن  ُيسفر 

األعقاب.  في  ستحدث 

متخصصة  بيتش.  لونج  في  كاليفورنيا  والية  بجامعة  الدينية  الدراسات  في  مشاركة  أستاذة  منصب  تشغل  بانديا  صوفيا 

الديني  التغيير  الحالية  البحثية  اهتماماتها  تشمل  عموماً.  اإلسالم  داخل  المعاصرة  وبالحركات  واإلسالم،  المرأة  في 

منشوراتها: وتشمل  المتضاربة.  الدينية  الخطابات  مع  التعامل  وطرق  النساء  من  المختلفة  األجيال  بين  اليمن  في 

 Muslim Women and Islamic Resurgence: Religion, Education, and Identity Politics in Bahrain (IB Tauris 

 2012); and The Gülen Hizmet Movement and its Transnational Activities: Case Studies on Charitable
 Activism, Vol. II (Brown Walker Press 2012).
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تتشكل األسر من خالل مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك السياق االجتماعي والسياسي واالقتصادي الذي توجد وتعمل 

فيه. ويأتي اإلطار القانوني الذي تضعه الدول لتنظيم األسرة ليؤّثر بالقدر نفسه على الهياكل والتحوالت األسرية. في المجمل، 

إصالح  ركز  وأبنائهم.  اآلباء  بين  العالقة  هو  والثاني  الزوجين،  بين  العالقة  هو  األول  رئيسيين:  مجالين  األسرة  قانون  يغطي 

الزوجين، حيث كان يهدف إلى تغيير  العالقة بين  المجال األول—أي  البلدان اإلسالمية، ولفترة طويلة، على  قوانين األسرة في 

لكن  والقرابة.  األسرة  كبير على هياكل  تأثير  لها  كان  اإلصالحات  أن هذه  فيه  والطالق. مما ال شك  الزواج  التي تحكم  القواعد 

حتى وقت قريب، ظل قانون الطفل—أي القواعد التي تتناول العالقة بين الوالدين والطفل مثل الحضانة والوالية—خارج نطاق 

اإلصالحات التشريعية إلى حد كبير. في الوقت نفسه، أثرت تلك التحوالت في الهياكل األسرية )سواء أكانت ناجمة عن التغيير 

االحتياجات  هذه  وفي ضوء  وأبنائهم.  اآلباء  بين  العالقة  على  نفسه  بالقدر  االقتصادي(  أو  السياسي  أو  القانوني  أو  االجتماعي 

التنظيمية الجديدة، وبتأثير اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، باشرت العديد من السلطات القضائية اإلسالمية في السنوات 

الطفل. قانون  إصالح  عمليَة  األخيرة 

الدولي  والقانون  الحديثة  القانونية  األنظمة  في  نوعها  من  فريدًة  ليست  بالطفل  الخاصة  الحقوق  فكرة  أن  المعلوم  من 

أو  عرفية  أكانت  سواء  المعيارية،  القواعد  معظم  إّن  بل  العشرين.  القرن  من  الثاني  النصف  في  صيغت  كما  اإلنسان  لحقوق 

التفويض،  إلى  األطفال  افتقار  بسبب  تدابير خاصة.  مميزًة يجب حمايتها من خالل  احتياجاٍت  لألطفال  أن  بحقيقة  أقّرت  دينية، 

وما يترتب على ذلك من ضعف، كان من المهم منح مصالحهم حماية خاصة. لم يكن الخطاب القانوني اإلسالمي القديم استثناًء 

في هذا الصدد. ومع ذلك، حتى قبل عقود قليلة، لم يتخذ معيار “مصالح الطفل الفضلى” مكانة بارزة كمفهوم أو مبدأ قانوني 

التقنية  المصطلحات  باألطفال. وبالتالي، فإن  المتعلقة  المسائل  العامة والخاصة في جميع  الفاعلة  بالجهات  أضيق يرتبط عموماً 

الوقت  في  المحلي  المستوى  على  التشريعية  القوانين  من  العديد  في  نجدها  التي  المحضون”  “مصلحة  أو  الطفل”  “مصلحة 

الطفل  مصالح  مركزية  حول  الدولي  القانوني  الخطاب  من  كبيرة  بدرجة  اسُتلهمت  الخليج،  منطقة  في  ذلك  في  بما  الحاضر، 

القانونية. المذاهب  من  متنوعة  على مجموعة  االعتماد  من  الرغم  على  الفضلى، 

الطفل  قانون  مجال  في  الدولة  لتدخل  األخير  االتجاه  فإن  المعاصرة،  اإلسالمية  القضائية  السلطات  معظم  غرار  وعلى 

كبيراً  تشريعياً  اهتماماً  الطفل  حقوق  اكتسبت  حيث  الخليجي،  التعاون  بمجلس  الست  الدول  في  نفسه  بالقدر  تمييزه  يمكن 

التعاون  مجلس  دول  معظم  قبل  من  الطفل  حقوق  اتفاقية  على  بالتصديق  أوالً  العملية  هذه  بدأت  الماضيين.  العقدين  خالل 

الطفل  بشأن حقوق  كثيراً،  نوقش  قانون،  إصدار  من خالل  مؤخراً  عليها  التأكيد  تم  وقد  الماضي،  القرن  تسعينات  في  الخليجي 

في اإلمارات العربية المتحدة في يناير 2014. وطبقت البحرين قانون حقوق الطفل في وقت مبكر من العام 2012. إن اتفاقية 

واالجتماعية  والمدنية  السياسية  الحقوق  وتشمالن  النطاق،  واسعتا  الجديدة  واإلماراتية  البحرينية  والقوانين  الطفل  حقوق 

الفردية  الحقوق  لمفهوم  تقباًل  أقل  أخرى،  ناحية  من  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  األسرة  قانون  كان  فيما  واالقتصادية. 

العربية  واإلمارات  وقطر  البحرين  المقالة،  هذه  في  المدروسة  الثالثة  البلدان  ففي  الدولية.  لالتفاقيات  وفقاً  بالطفل  الخاصة 

مجلس  دول  حكومات  تبدأ  ولم  اإلسالمي.  الفقه  على  وقائماً  تفنين  دون  طويل—من  األسرة—ولزمن  قانون  ظل  المتحدة، 

والعشرين.  الحادي  القرن  من  األول  العقد  أوائل  في  إال  شامل  أسرة  لقانون  وتشريعات  بإصالحات  الثالث  الخليجي  التعاون 

الطفل  وأدخلت مفهوم “مصالح  الطفل،  رعاية  بينها مسائل  للمسلمين، من  الشخصية  لألحوال  اإلصالحات جوانب  تناولت هذه 

الحضانة. قرارات  يحكم  الذي  الرئيسي  المبدأ  اعتباره  على  الفضلى” 

قانون األسرة ومصالح الطفل الفضلى  .١١
لينا-ماريا مولر  
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وقطر  البحرين  في  األسرة  قانون  أنظمة  في  الفضلى  الطفل  مصالح  معيار  وتطوير  إدراج  مدى  المقالة  هذه  تتناول 

إلى  التحديد،  وجه  على  ودرست  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  في  لألسر  فهمنا  على  ذلك  وآثار  المتحدة،  العربية  واإلمارات 

الطفل عموماً، ورعاية  قانون  التي تحكم محلياً  القواعد  الفضلى في صياغة  الطفل  استخدام مفهوم مصالح  تّم  أي درجة ومدى 

الطفل خصوصاً. ونظراً ألن معيار مصالح الطفل الفضلى يظل مفهوماً قانونياً غامضاً وغير محدد إلى حد كبير في قوانين األسرة 

الثالثة، فإن هذا التحليل ال يقتصر في تركيزه على المنهجيات القانونية إلصالح قانون الطفل. فاألهم من ذلك، أن هذه المقالة 

لهذه  العامة  تتمثل األهداف  الفضلى.  الطفل  لمعيار مصالح  المحاكم  الطفل، وتفسير  قانون  القانونية في  الممارسة  أيضاً  تتناول 

المقالة في مناقشة كيف أّن إدخال معيار مصالح الطفل الفضلى عمل على إصالح قانون األسرة خالل تقنينه في البحرين وقطر 

والهياكل  المجتمعية  القيم  تغيير  على  الفضلى  الطفل  مصالح  مفهوم  تفسير  انعكاسات  واستكشاف  المتحدة؛  العربية  واإلمارات 

المنطقة. في  واألبوة  األمومة  تجاه  الحالية  والمواقف  األسرية 

حصولها  بعد  نيويورك.  في  كولومبيا  وجامعة  هامبورغ  جامعة  في  والقانون  األوسط  الشرق  دراسات  أتّمت  مولر  لينا-ماريا 

وثقافة  تاريخ  قسم  في  اإلسالمية  الدراسات  في  زائرة  مساعدة  كأستاذة  مولر  عملت   ،2014 العام  في  الدكتوراه  درجة  على 

للقانون  بالنك  ماكس  معهد  في  األبحاث  زمالء  كبيرة  منصب  على  تحصل  أن  قبل  هامبورغ  جامعة  في  األوسط  الشرق 

مولر  تعمل   2019 العام  منذ   .2019 العام  حّتى   2014 العام  من  هامبورغ  في  الدولي  الخاص  والقانون  المقارن  الخاص 

ألبحاثها  الرئيسية  المجاالت  اليبزيغ.  جامعة  في  الشرقية  الدراسات  قسم  في  األوسط  الشرق  قوانين  في  زائرة  كأستاذة 

المقارن. والقانون  الدولي  الخاص  القانون  العربي،  الخليج  دول  في  األسرة  قانون  سيما  وال  األوسط  الشرق  قوانين  هي: 
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مّثلت األسرة منذ عصور ما قبل اإلسالم مكوناً ال يتجزأ من المجتمع في العالم العربي. وفي دول مجلس التعاون الخليجي في 

حول  تقليدياً  المجتمعات  تنّظمت  المتحدة،  العربية  واإلمارات  والكويت  والبحرين  وعمان  وقطر  السعودية  العربية  المملكة 

األسرة  مثلت  قبيلة،  كل  وداخل  الهوية.  وإنشاء  الناس  األراضي وحماية  على  لإلشراف  أكبر وحدة  القبيلة  تشكل  القرابة، حيث 

يقود هذه  غير رسمي.  على مستوى  والوحدة  للحماية  المجتمعية  القيم  تعزيز  في  أهمية، حيث ساعدت  األكثر  التالية  الوحدة 

المكونين.  وأعضائها  األوسع  للقبيلة  المجازي  وبالمعنى  ألسرهم  الحرفي  بالمعنى  اآلباء،  بدور  اضطلعوا  رجال،  واألسر  القبائل 

العربية  المجتمعات  في  الموجود  االجتماعي  التنظيم  لنموذج  دائمة  سمة  كانت  الذكور  من  المتوقعة  والقبلية  العائلية  القيادة 

الخليج. في 

الشروع  من  المنطقة  دول  تمكنت  الماضي،  القرن  خمسينات  في  النفط  اكتشاف  بعد  الثروات  ازدياد  سرعة  ومع 

العمل،  سوق  إلى  المرأة  ووصول  واإلناث،  الذكور  تعليم  في  التوسع  إلى  السريع  التطور  هذا  أدى  طموحة.  تنمية  برامج  في 

العمل  التزامات  تزايد  ومع  بسرعة.  يتغير  بات  و“حام”،  كـ“معيل”  األب  مع  لألسرة،  التقليدي  النموذج  أن  أيضاً  ذلك  ويعني 

العاطفية  االحتياجات  تلبية  يحاولون  فيما  “المعيل”  بدور  للوفاء  اليوم  يكافحون  الخليج  آباء  بات  التعليمي،  اإلنجاز  وانخفاض 

واالجتماعية لزوجاتهم وأطفالهم. وفي حالة اإلمارات العربية المتحدة، أدت الظروف المتغيرة لسوق العمل إلى نشوء ظاهرة 

جديدة لوصف اآلباء الذين يحتاجون إلى السفر إلى مدينة مختلفة للعمل خالل األسبوع، والعودة إلى أسرهم في عطلة نهاية 

األسبوع. جزئياً كنتيجة، تشير إحدى الدراسات إلى أن اثنين بالمئة فقط من هؤالء اآلباء في اإلمارات قادرون على قضاء وقت 

أسر  لينمو في  الخليج  الشباب في  ُيترك عدد متزايد من  اليومية،  األسرية  الحياة  الغالب عن  أطفالهم. ومع غياب األب في  مع 

الالزم. العاطفي والعقلي والسلوكي  الدعم  مجزأة، قد ال تكون قادرة على توفير 

تواجه  التي  إلحاحاً  القضايا  أكثر  من  واحدة  المقالة  هذه  تستكشف  واالقتصادية،  االجتماعية  التغيرات  هذه  ضوء  في 

األسرة الخليجية اليوم: مشاركة األب. باستخدام بيانات من دراسة تجريبية لآلباء في اإلمارات العربية المتحدة، تستكشف هذه 

على  كبروا(  عندما  أوالدهم  أوردها  كما  )أي  رجعي  بأثر  األب  مشاركة  وتأثير  ودور  الخليج،  في  األب  مشاركة  طبيعة  المقالة 

الوضع االجتماعي-االقتصادي والجندر والجنسية، في محاولة اللتقاط أي اختالفات  المقالة  تقدير أطفالهم لذاتهم. كما تتفحص 

الخليجيين  العرب  اآلباء  بين  أو  ولإلناث،  للذكور  األب  مشاركة  بين  أو  والمنخفض،  العالي  االجتماعي-االقتصادي  الوضع  بين 

المتحدة. العربية  اإلمارات  في  المقيمين  اآلخرين  العرب  واآلباء 

تحلل الدراسة تجارب واحد وستين شخصاً من عرب الخليج وغير الخليج في اإلمارات العربية المتحدة، باستخدام أداة 

الديمغرافية.  األسئلة  من  متنوعة  مجموعة  جانب  إلى  الذات،  لتقدير  روزنبرغ  ومقياس  لألبوة  ديك  مقياس  بين  تجمع  مسح 

وأجريت المقابالت أيضاً مع عينة من المشاركين الكتساب فهم أعمق لبعض القضايا التي ظهرت من االستبيان المتعلق بالوضع 

عامة  نظرة  تليها  األب،  ومشاركة  اآلباء  تناولت  التي  األدبيات  بتفّحص  المقالة  تبدأ  والجنسية.  والجندر  االجتماعي-االقتصادي 

ومحّدداتها  ونتائجها  التجريبية  الدراسة  المقالة  تناقش  ذلك،  وبعد  الخليج.  في  واألسر  اآلباء  وتصور  التاريخي  التطور  على 

الخليج. منطقة  في  األسر  على  األب  مشاركة  وتأثير  لدور  األوسع  اآلثار  بتقييم  وتختتم  المستقبلية،  للبحوث  وأهميتها 

تاريخياً، تميل دراسات األسرة والعالقات األسرية  نسبياً.  تعد دراسة اآلباء—وبشكل خاص مشاركة األب—مجاالً جديداً 

إلى التركيز على دور األم وأطفالها، أو على مشاركة الوالدين عامة، نمطياً مع أمهات يتحدثن عن مستوى تفاعل األب. ونتيجة 

الدراسات  مع  بالمقارنة  الغربية  وغير  الغربية  السياقات  من  في كل  اآلباء  تتناول موضوع  التي  الدراسات  في  نقص  ثّمة  لذلك، 

مع  يقضيه  الذي  الوقت  مقدار  بوصفها  األب  مشاركة  تعريف  تضييق  إلى  أيضاً  المتوفرة  البحوث  وتميل  األمهات.  عن  المجراة 

األب،  مشاركة  على  االجتماعي-االقتصادي  الوضع  تأثير  رئيسية:  مجاالت  ثالثة  في  األب  مشاركة  حول  البحوث  نراجع  طفله. 

الطفل. الذات لدى  الطفل على مشاركة األب، وتأثير مشاركة األب على تقدير  وتأثير جندر 

دور اآلباء العرب وتأثيرهم  .١٢
ناتاشا ريدج، سوهيون جيون، سهى شامي، بريان جاْيَون تشونغ  
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إن الدعم القوي لألب في دور الـمعيل الجّيد ال يعكس فقط التوقعات الثقافية من الرجال، ولكن أيضاً األنظمة القانونية 

األبحاث  معظم  في  القانوني  الشرط  هذا  يذكر  ما  نادراً  وعائلته.  زوجته  الرجل  إعالة  وجوب  على  تنص  والتي  المنطقة،  في 

معيلين جيدين،  كونهم  على  متمركزين  اآلباء  بقاء  لضمان  العربي  العالم  في  األب  دور  تشكيل  في  يستمر  لكّنه  المنطقة،  حول 

يتبع ذلك مباشرة دورهم كقدوة أخالقية. إال أّن الميل الثقافي إلى توقع أن يكون اآلباء معيلين أساسيين قد يمّثل مشكلة مع 

الحالّية. واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  متغّيرات 

ناتاشا ريدج تشغل منصب المديرة التنفيذّية لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العاّمة. وقبل هذا، كانت المديرة 

باإلنابة لقسم البحوث في كلية دبي لإلدارة الحكومية. عضوة مجلس إدارة منتدى المؤسسات العربية وعضوة مؤسسة ورئيسة سابقة 

للجمعية الخليجية للتعليم المقارن. يركز بحثها األخير على العمل الخيري والتعليم وكذلك طبيعة وتأثير مشاركة اآلباء في العالم العربي:

 Education and the Reverse Gender Divide in the Gulf States: Embracing the Global, Ignoring the Local
 (Teachers College Press 2014).

العاّمة. دّرست قبل  تشغل منصب مديرة األبحاث في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة  سوهيون جيون 

باإلضافة  ومنغوليا.  الجنوبية  كوريا  في  مؤسسات  في  البحث  وطرق  واإلحصاء  النفس  وعلم  التعليم  في  مختلفة  دورات  ذلك 

إلى خبرتها في التدريس الجامعي، عملت كزميلة باحثة في قسم التعليم الطبي في جامعة كوريا، وشغلت منصب رئيسة قسم 

النفسي، الدوافع األكاديمية للطلبة ورفاههم  البحثية على  الدولية. تنصّب اهتماماتها  اللغة اإلنجليزية في جامعة منغوليا  تعليم 

الطلبة. نتائج  على  وتأثيرهم  والمعلمين  اآلباء  تحفيز  وأساليب 

سهى شامي تشغل منصب باحثة مشاركة في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العاّمة. قبل انضمامها إلى 

المؤسسة، عملت كمساعد مدّرس للعلوم االقتصادية في الجامعة األمريكية في الشارقة، حيث وّظفت خلفيتها العلمية في االقتصاد 

في تدريس طلبة المرحلة الجامعية األولى. باإلضافة إلى ذلك، عملت متدربة في أبحاث السوق في شركة نيلسن.  تشمل منشوراتها:

 “The Effects of Wasta on Wages in Times of Conflict”; and “The Status of Arab Migrant Teachers in
 the UAE and Qatar.”

برايان جاْيَون تشونغ يشغل منصب منسق مشاريع البحوث في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة. 

وخاصة  والمؤسسية،  االجتماعية  بالتنمية  المتعلقة  العامة  السياسات  وتقييم  تحليل  والبحثية  األكاديمية  اهتماماته  تشمل 

البيانات  على  تعتمد  أبحاثاً  أجرى  حيث  نيويورك،  مدينة  في  القانونية  المساعدة  جمعية  في  سابقاً  عمل  األوسط.  الشرق  في 

لمشاريع حقوق المشردين ومختلف الدعاوى المدنية. ساعد أيضاً في مبادرات البحث وبناء القدرات في معهد دراسات حقوق

نيويورك. وجامعة  كولومبيا،  بجامعة  اإلنسان 







© 2020 مركز الدراسات الدولية واإلقليمية
جامعة جورجتاون في قطـر

مؤسسة قطر

صندوق بريد 23٦89
الدوحة، دولة قطر

http://cirs.georgetown.edu
cirsresearch@georgetown.edu

هاتف 8400 4457 974+ 

فاكس 8401 4457 974+


