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  الملخص:

تناقش الدراسة أثر إعطاء الجنسية ألبناء القطريات على نسبة العنوسة، فموضوع الجنسية من 

عالجتها، مالموضوعات التي تتعلق بالمجاالت التي تعمل جهة المواطنة العالمية التابعة لليونسكو على 

لتحقيق المساواة ونبذ التمييز ضد المرأة، الرتباطها بقضايا حقوق االنسان والحريات وتمكين األفراد. 

ولقد خطت دولة قطر خطوات جيدة في قضية تجنيس أبناء القطريات، إال أنها الزالت تفرق بين 

لرجل( حّق تجنيس المواطن والمواطنة في قضية تجنيس األبناء، حيث تعطي للمواطن القطري )ا

أبنائه، بينما ال تحظى المرأة بذلك، مما أدى إلى ارتفاع معدالت العنوسة وسط القطريات، وهذا بدوره 

أدى إلى انخفاض نسبة الخصوبة، وبالتالي انخفاض عدد السكان القطريين. لذلك تهدف هذه الدراسة 

خالل إلقاء الضوء على قضية غير  إلى المساهمة في تحقيق قيم المساواة والعدالة االجتماعية، من

 المجنسين من أبناء القطريات، وقضية ارتفاع نسبة العنوسة في دولة قطر، وإيجاد العالقة بينهما.

وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في وصف الحالة، من خالل االحصائيات المتوفرة 

تائج االستبانة )كأداة للدراسة(، والذي تم توزيعه والمقاالت والدراسات المنشورة، ومن خالل تحليل ن

 .  استبانة 603بلغ عدده  على عينة عشوائية بسيطة تمثل المجتمع القطري

وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن مواجهة شبح العنوسة بإعطاء الجنسية بكامل حقوقها ألبناء القطريات، 

 2030ن، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية مما سيزيد التماسك االجتماعي وعدد السكان من القطري

 وتحقيق التنمية المستدامة.

وقدمت الدراسة بعض التوصيات لعالج هذه القضية، ال سيّما تبني اإلعالم ودور العبادة ومؤسسات 

المجتمع المدني لهذه القضية، وحث الباحثين االجتماعين على زيادة الدراسات واألبحاث المسحية 

حثة إنشاء اواإلحصائية والعالجية، للخروج بتوصيات أكثر عمقا وأقرب إلى التنفيذ. كما اقترحت الب

 جمعية نسائية تتناول ما يتعلق بقضايا المرأة القطرية. 
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 المقدمة:    .1

يعد العالم اليوم قرية صغيرة بسبب التقريب الذي أحدثه اختراع اإلنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة 

ووسائل التواصل االجتماعي الحديث. فما يحدث في الغرب يصل إلى الشرق في ثوان، والعكس 

صحيح، فأصبح العالم اليوم مؤثرا ومتأثرا باألحداث التي تحصل فيه، لذلك احتاج العالم إلى تعاون 

جميع من فيه لمواجهة التحديات الصعبة التي يمر بها، للوصل به إلى بر األمان والسالم. وكانت 

فقر وجوع  لعالمية، منالمواطنة العالمية التي تبنتها اليونسكو كأحد مفاتيح التعاون لمواجهة التحديات ا

والتمييز ضد المرأة، ولمواجهة مشكلة  ومرض واضطهاد لشريحة وفئة معينة لصالح فئة أخرى،

اعتالل البيئة العالمية وتراجع نسبة التعليم في أماكن الفقر والجوع والمرض، وغير ذلك من القضايا 

 التي تالمس المجتمع العالمي.

 

نسكو كما اعتمدتها منظمة اليو للمواطنة العالميةوللمواطنة العالمية تعريفات مختلفة، والمفهوم الشائع 

هو: "شعور باالنتماء إلى مجتمع أوسع يتخطى الحدود الوطنية، شعور يبرز القاسم المشترك بين 

 1ولي". لوطني والدالبشر، ويتغذى من أوجه الترابط بين المستويين المحلي والعالمي، والمستويين ا

 

إذن نستنتج من التعريف السابق أن فائدة المواطنة العالمية هو االرتقاء بالدول والمجتمعات عامة، ولها 

 العديد من الفوائد من أهمها:

 أوال: تحقيق مبادئ اإلنسانية من عدل ومساواة وحب وتعايش.

 ثانيا: تعزيز االنتماء بالمفهوم األشمل واألعمق.

 المساهمة في حل المشكالت العالمية التي يعاني منها العالم، كالجوع والفقر ونقص التعليم وغيرها.ثالثا: 

 رابعا: تحقيق التطور العالمي بشكل أوسع وأسرع لكل ما يخدم البشرية.

 خامسا: تبادل الخبرات والثقافات وتصحيح ما هو شائب.

                                                           

 .http://cutt.usاليونسكو ومنظمة مدارس من أجل شباب المستقبل، االطار العام للمواطنة العالمية،  -1 
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لقضايا العالمية التي تمس المواطن العالمي، من سادسا: فتح أبواب من الحوار البناء من خالل تناول ا

 2قضايا اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو بيئية.

سابعا: هنالك فوائد اقتصادية مادية تحققها المواطنة العالمية، ففي حين نتكلم عن المستويات االقتصادية 

انية جهدا التي تبذل المنظمات اإلنس المرتفعة للكثير من المجتمعات، فيجب علينا أاّل ننسى حجم المبالغ

بالغا في جمعها لمساعدة المنكوبين بسبب األمراض والجوع والفقر ونحو ذلك، ومن هنا فإن التعامل 

 أساسا مع المجتمع على أساس العالمية ربما يجنبنا العديد من هذه المشكالت التي ستكون مكلفة.

 

ين يسعون في طريقة تفكيرهم وسلوكهم إلى بناء عالم هم: "األشخاص الذ المواطنون العالميونبينما 

ويعتبر المواطن العالمي كجزء من مجتمع عالمي،  3يتسم بالمزيد من العدل والسالم ومقومات البقاء".

مسؤوال في دعم القيم السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية لهذا المجتمع، وتشمل هذه القيم 

بين الجنسين، رعاية البيئة، التنمية المستدامة، والحد من الفقر ومحدودية  حقوق اإلنسان، المساواة

 الدخل، والحكم الرشيد والسلم والعدالة على الصعيد العالمي.

 

 إذن نستنتج أن صفات المواطن العالمي هي:

 .االنتماء للمجتمع العالمي، بمعنى عدم االنتماء لمجتمع معين أو أرض معينة دون غيرها 

 مجتمع بشري مترابط على المستوى المحلي والعالمي. يعيش في 

 .هدفه تحقيق العدل والسالم على مستوى العالم 

 .يدعم القيم األخالقية كحقوق اإلنسان والمساواة واحترام اآلخر وغيرها 

  يشعر بالمسؤولية العالمية ليكون عنصرا مشاركا في حل مشكالت البشر، كالفقر ومشكالت

 مرأة ونحوها.البيئة والتعليم وال

                                                           

 .academicimpact.un.orgتعليم المواطن العالمي، األثر االكاديمي،  2 
 3-www.unesco.org, المواطنة العالمية 
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وبصفتي مواطنة عالمية عربية، أسعى إلى المساهمة في تطبيق قيم المواطنة من حرية ومساواة وعدالة 

اجتماعية عندما أرى حاجة في ذلك. لذلك سأسلط الضوء على قضية تمس المرأة وتتعلق بحقوقها 

 كمواطنة، وهي إعطاء الجنسية ألبناء المواطنات القطريات.

 

 قضية التجنيس قانونيا؟ أوال: ما واقع

تنص الدساتير في الدول العربية على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، وتُصدُر 

القوانين تبعا لذلك وتطبق على الجميع. إال أنه الزالت هناك دول ال تطبق ما جاء في دساتيرها، وتفرق 

فيما يتعلق بمسألة منح الجنسية. فها نحن دخلنا  بين الرجل والمرأة في إصدار بعض القوانين، خاصة

القانون يمنح الجنسية ألبناء المواطن تلقائيا، ويمنعها عن أبناء  لقرن الحادي والعشرين وال زالا

المواطنات بدون أسباب حقيقية. وهنالك من الدول من تضع قوانين لمنح الجنسية ألبناء المواطنة 

، أو تضع قوانين بها ثغرات تمنح حصول أبناء المواطنات على بشروط وقيود تعجيزية غير منطقية

، البند 9الجنسية. وهذا يخالف االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها 

(، والتي صادقت عليها معظم 2008، 2002، 1993، وفي مراجعاتها الثالث )1989الثاني في 

ح الدول األطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية والتي تقول: "تمن الدول،

  4.أطفالهما"

 

 ثانيا: إلى أين تقودنا إشكالية عدم تطبيق قانون التجنيس؟ 

هناك العديد من الدول في العالم تمنع المرأة من حق منح جنسيتها ألبنائها أسوة بالرجل، مما يشكل عدم 

الجنسية على أساس النوع االجتماعي، وتتركز هذه الدول في منطقة الشرق المساواة بينهما في قانون 

األوسط وشمال أفريقيا العربية، مما ألحق ضررا كبيرا على المواطنات وعائالتهن وعلى المجتمع 

والدولة. ويتمثل الضرر على المواطنة بالخيار بين الزواج بمن ترضى وبين العنوسة، والخيار بأن 

لشعور ا متها أو ال تنجب وتعرض أبناءها لمعاناة عدم الحصول على الجنسية، وتتحملتنجب وتشبع أمو

 لى التعليمع حصول متساوعدم  :. ويتمثل الضرر على أبناء المواطنات بما يليبالذنب والعار واالكتئاب

                                                           

، 2019مارس  21لماذا تتعقد األمور حين تطالب المرأة العربية بحق الجنسية ألبنائها؟، نور علوان،  -4 
https://www.noonpost.com/content/27058 

https://www.noonpost.com/content/27058
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ية بوخاصة التعليم الجامعي، والصحة وخاصة البعثات الط)بين أبناء المواطنين وأبناء المواطنات( 

للخارج في حال الضرورة، والعمل حيث تقل فرص حصولهم على العمل وتنتشر البطالة، وإن وجدوا 

وتعرضهم لالستغالل من قبل  ،وحقوق الوافدين ،عمل فيعاملوا معاملة الوافد أو أقل: في الراتب

إعالة  م علىأصحاب العمل والقطاع الخاص، مما يؤدي إلى عدم قدرتهم على الزواج، أو عدم قدرته

في استصدار تصاريح اإلقامة، وما يترتب عليه من أمور مالية، والسفر خارج  كذلك معاناتهمأسرهم، و

يضاف إلى ذلك مشكالت نقل اإلرث من األم إلى نية ترحيلهم خارج البلد، البالد، والرعب من إمكا

ناهيك عن  5الجنسية.، واألكثر قسوة هو وجود جيل جديد من األطفال بال هوية وال يحملون أبنائها

الضرر النفسي والشعور المستمر باإلقصاء والتهميش واأللم النفسي في بلد ولدوا وترعرعوا فيها. أما 

بالنسبة إلى الضرر الواقع على المجتمع والدولة، فإن المشكالت األسرية تنعكس مباشرة على المجتمع 

ت نوسة، وتكثر حاالت الطالق ونسبة االنحرافاوالدولة، فيهدد التماسك المجتمعي، وتنتشر البطالة والع

األخالقية والجريمة وغيرها، مما يؤثر على تنمية وتقدم الدولة وفقدانها لألمن االجتماعي، فحصول 

أبناء المواطنات على المساواة في مجال التعليم والصحة والعمل يؤدي الى المساهمة في تطوير ونهضة 

االندماج االجتماعي واالنتماء للدولة، والوفاء بالواجبات وبناء مجتمع الدولة، واألهم الشعور بالهوية و

 أكثر أمانا واستقرارا.

 

والقادة في الحكومات،  ،المجتمع المدنيمطالبات من و ،وبعد سنوات من نضال العائالت المتضررة

زئية الدولة ج والعهود والمواثيق الدولية، استجابت العديد من الدول وقامت بعمل إصالحات في قوانين

، 2010، تونس 2004، مصر 2005أو كلية. ومن الدول التي قامت بإصالحات كلية هي الجزائر 

 50033أكثر من . فعلى سبيل المثال: تم تجنيس 2019، وأخيرا اإلمارات 2007، المغرب 2010اليمن 

( من أبناء 3354منحها الجنسية لـ ) وأعلنت دولة اإلمارات عن 2015،6عام  إلىمغربي  لطف

                                                           

، 2، ص2017أكتوبر  2مواطنون متساوون وعائالت ناجحة ومجتمعات أقوى، حملة عالمية في حقوق جنسية متساوية،  -5 
www.equalnationalityrights.org/pdf :2020يونيو  25. تاريخ المشاهدة. 

، 2019مارس  21مور حين تطالب المرأة العربية بحق الجنسية ألبنائها؟، لماذا تتعقد األنور علوان،  -6 
https://www.noonpost.com/content/27058. 

http://www.equalnationalityrights.org/pdf
https://www.noonpost.com/content/27058
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وهو إصالح إيجابي يظهر تقدما في مجال حقوق  2019.7في  االماراتيات المتزوجات من أجانب

 اإلنسان عامة وحقوق المرأة والطفل خاصة.

 

كما أنه سيساهم بشكل مباشر في حل مشكلة العنوسة التي باتت واقعا يشكل خطرا على مجتمعاتنا 

 في الوطن العربي: لعنوسةول التالي يوضح نسبا تقريبية للعربية. والجدا

 

 2019 8نسب العنوسة في الوطن العربي

 األسباب النسبة % الدولة الرقم

غالء المعيشة وارتفاع المهور وتدني الرواتب، إكمال الفتاة تعليمها  85 لبنان 1

 واستقاللها المادي

 .فاع تكاليف الزواجارت 75 اإلمارات 2

 .الفقر والبطالة، والوضع األمني 70 العراق وسوريا 3

 البطالة، إكمال الفتاة لتعليمها والمشاركة في الحياة السياسية 62 تونس 4

 الفقر والبطالة وارتفاع المهور وتكاليف الزواج وإكمال الفتاة لتعليمها 51 الجزائر 5

وارتفاع تكاليف الزواج والعادات والتقاليد البطالة واآلزمة االقتصادية  42 األردن والسعودية 6

 القبلية

 الفقر والبطالة واألزمة االقتصادية واألمنية والسياسية 40 مصر والمغرب 7

اليف الزواج والتضييق على زواج المواطنات من الوافدين، أما كارتفاع ت 35 قطر والكويت وليبيا 8

 .في ليبيا فبسبب وضعها األمني واالقتصادي

الفقر والبطالة والوضع األمني، وانخراط الفتاة في الحياة العامة  30 اليمن 9

 والنشاطات السياسية

 انخفاض الجانب االقتصادي وارتفاع تكاليف الزواج 25 البحرين 10

 أقل معدل عنوسة ويرجع لوضع الدولة الفلسطينية 7 فلسطين 11

                                                           

 .https://www.albawaba.com، موقع البوابة، 2019مايو  28شخصا،  3354االمارات تمنح جنسيتها لـ  -7 
 
 .www.topsarabia.comنوفمبر،  15دول،  10قناة العربية، أكثر نسبة العنوسة في العالم العربي تتصدرها  -8 

 .http;//alghad.tv، 2019مارس  11 قناة الغد، نسبة العنوسة في العالم العربي، -    

 .www.alarab.co.uk، 2019فبراير  28موقع العرب، لبنان يتصدر نسب العنوسة في العالم العربي،  -    

https://www.albawaba.com./
http://www.topsarabia.com/
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ضييق الت األسباب الوطن العربي، ونالحظ أن منيالحظ من الجدول السابق ارتفاع نسب العنوسة في 

وما يترتب عليه من عدم حصول أبناء المواطنة على الجنسية،  على زواج المواطنات بغير المواطنين

وهذا يجعل من تبريرات ارتفاع نسبة العنوسة عدم قدرة المواطنة على نقل جنسيتها ألبنائها في حال 

 حاولت الخروج من مشكلة العنوسة.  

 

نائها الحقوقي تجاه شريحة من أبر في االلتزام ومن العجيب أن تعاني دول الخليج الغنية بالنفط من فق

ير غوالمقيمين على أرضها، حيث رمت البعض منهم تجاه العزلة والحرمان والضياع، وأصبحت الفئة 

 توارث المشكلة جيال بعد جيل.تالمجنسة 

 

، وأشارك في وهو دولة قطر أبدأ أوال من المكان الذي أعيش فيه أن ،عالميةالمواطنة مما تقتضيه الو

حل القضايا التي قد تثير قلقا اجتماعيا في المجتمع القطري، وأساهم )ولو بشكل بسيط( في رفع األذى 

أو المعاناة التي قد يتعرض لها أفراد في مجتمعي من أجل تحقيق السالم. ومن الموضوعات المثارة 

ع القطري هو موضوع إعطاء الجنسية ألبناء القطريات، للحصول على حقوقهم حاليا في المجتم

 المدنية، ومساواتهم بأبناء القطريين. 

 

ال تسمح للمواطنة بنقل جنسيتها ألطفالها على قدم المساواة مع الرجل، وال يمكنهم التقدم بطلب فقطر 

 9 للحصول على الجنسية إال في ظروف محددة وضيقة.

 

وموضوع الجنسية من المواضيع التي تتصل بالمواطنة العالمية، التصاله بقضايا حقوق اإلنسان 

والحريات وتمكين األفراد، وال بدّ من االعتراف بداية بوجود المشكلة في دولة قطر، كما هو الحال في 

                                                           
 .report/2018/country-www.hrw.org/ar/world، 2018مراقبين حقوق االنسان، القانون العالمي  -9
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جود، م مشكلة وواقع موالعديد من الدول العربية، ألسباب عديدة يأتي الحديث عنها الحقا، ولكننا اآلن أما

 فما هي اإلجراءات والمبادرات التي قامت بها قطر في هذا الخصوص؟

 

 

 

 خلفية الدراسة: .2

 

وعنصرا نشيطا في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم  ،تعد دولة قطر جزءا فاعال في القرية العالمية

، وما يترتب على التوقيع 2008والثقافة، وتتفاعل بقوة مع ما تتطلبه المواطنة العالمية منذ إنشائها في 

 ،تحقيق ما جاء به في مواد اإلعالن الثالثينلمن العمل  1948على اإلعالن العالمي لحقوق االنسان 

على  والحفاظ ،قيم الحرية والمساواة واإلنصاف، من حماية حقوق اإلنسان األساسية التي تستند إلىو

في الحقوق والحريات واحترامها، مما يدفع بالرقي والمساواة بينهما  ،كرامة الفرد رجال كان أو امرأة

 االجتماعي وبرفع مستوى الحياة داخليا وخارجيا. 

 

مثل دول  ،في مساعدة المحتاجين حول العالم اءبيض اد  يجد أن لها أي ،والناظر في جهود دولة قطر

لتي اكقيامها بدور الوساطة  ،السياسية وجنوب آسيا وغيرها، فضال عن مواقفها ووسطها، شمال أفريقيا

ن فشاء السالم، كما حدث في السودان ولبناإتتسم بالعدل وبنصرة المظلوم للتخفيف من حدّة الصراع و

 وغيرها، والسعي وراء السالم الداخلي والسالم العالمي. 

 

هي وومشكالت سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ها قضايا في ــ كغيرها من الدولــ ودولة قطر 

 في حل مشكلة إعطاء شوطا كبيراقد قطعت دولة قطر ، وتسعى لحلها واتخاذ التدابير الوقائية لها

الجنسية القطرية ألبناء المواطنات القطريات، فقامت باستصدار وثائق قطرية في ستينيات القرن 

هو و ،الماضي تمكنهم من التعليم والعالج أسوة بالمواطنين، ثم استصدار قانون اإلقامة الدائمة لهم

وبذلك م في هذا البلد المعطاء، ، من أجل الحفاظ على حريتهم وكرامته2018( لسنة 10قانون رقم )
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استصدار جوازات قطرية سنة  وجود كفيل، ثم تم  اشتراط عن كاهلهم مشكلة تجديد اإلقامة ب رفعت

وهذه اإلجراءات تخفف من اآلثار  ،لبعض أبناء القطريات ممن يحملن شهادات جامعية فقط 2018

 بطه. النفسية والمادية لهذه الفئة وتزيد من تماسك المجتمع وترا

 

، 2030إلى المضي قدما بمسيرة دولة قطر نحو التنمية المستدامة لتحقيق رؤيتها  وتسعى هذه الدراسة

سعيا في استصدار قانون  ،وطرح المزيد من الحلول ،من خالل إثارة البحث في هذه المشكلة من جديد

قطري يعطي الحق ألبناء القطريات بالحصول على الجواز القطري منذ الوالدة، والتمتع بكافة حقوق 

(: "المواطنون متساوون 34المواطنة أسوة بأبناء الرجل القطري، كما جاء في دستور الدولة، المادة )

 .10في الحقوق والواجبات العامة"

 

، والتي من أهمها ماعية في المجتمع القطريحل الكثير من المشكالت االجت هذا القانون سيعمل على

لما تحمله هذه الكلمة من وصمة اجتماعية ونفسية  ،ثقيلة الل كئيبة ومعان  ظمشكلة العنوسة، التي لها 

 للفتاة. 

 

لف من توتطلق كلمة العنوسة في مجتمعنا القطري على الفتاة التي لم تتزوج، ومع أّن سن العنوسة يخ

سنة يعني  30الفتاة سن تجاوز  نفي قطر إالعرف السائد  فنجد أن مجتمع آلخر ومن ثقافة ألخرى،

اآلتية توضح إنخفاض فرص الزواج مع  إحصائيات عقود الزواجو ،دخولها في مرحلة العنوسةبداية 

 :ارتفاع سن الزواج

 

 

 

                                                           

 10- www.wipo.int  2004-6-8دستور دولة قطر 

http://www.wipo.int/
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 11-قطريات –عقود الزواج حسب فئة عمر الزوجة 

 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 -20 السنة

2019 235 862 483 190 97 58 

2018 258 851 521 182 110 48 

2017 306 928 467 196 99 50 

2016 312 875 461 197 108 50 

2015 334 873 449 184 73 52 

 

عقود سنة، وهناك نسبة كبيرة من  24من الجدول السابق نالحظ أن أكثر عقود الزواج تتم تحت سن 

سنة وهذا يدل على اتجاه الناس في دولة قطر في تفضيل الفتاة صغيرة  20الزواج تمت تحت سن 

سنة، وهذا ما  30بعد سن  %15أقل من  إلى السن. ونجد أن عقود الزواج تقل تدريجيا إلى أن تصل

وج مطلقا بعد ال يعني أنها لن تتز سنة. وهذا 30جعل الباحثة تحدد بشكل تقريبي بداية سن العنوسة ب 

د وق دا،بمعنى أن فرص الزواج تقل ج هذا السن، ولكن يعني أن احتماالت عدم الزواج هي األغلب، أو

 تتزوج أبدا.  ال

 

ول: والدهم ال يحمل جنسية، األوبالرجوع إلى قضية أبناء القطريات نجد أنها تنقسم إلى نوعين، 

 (، والثاني: الوالد يحمل جنسية أخرى من دول العالم. )البدون يسميهم البعضو

 

وهنا ال بّد لنا من طرح سؤال منطقي وضروري: ما األسباب التي تمنع أبناء القطرية من الحصول 

 على الجنسية؟

 

فالسلطة  ،تميز الرجل عن المرأةسنة، وتعود إلى موروثات ثقافية  60قديمة ألكثر من هذه الظاهرة -

قديما ــ ومازالت إلى حد كبيرــ للذكور، والحكم على مجريات األمور بيدهم، نتيجة للهيمنة الذكورية 

                                                           
 .www.psa.gov.qaإحصائيات الزواج والطالق، جهاز التخطيط واإلحصاء،  -11 
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المجتمع، والذي يبالغ في حق الرجل وتهميش حق المرأة ألنه يراها أدنى منه، ودورها السائدة في ثقافة 

و هنظيم حياتها واختيار زوجها بما ، وهو المسؤول األول عن تفقط يتمثل في المنزل وتربية األبناء

فكان الزواج من أبناء العمومة والقبيلة هو األساس، ثم تطور الوضع وأصبح الزواج من  مناسب،

 القبائل األخرى مقبوال إلى حد ما. 

 

صل ، وقد يأن تتزوج البنت القطرية رجال غير قطري فات التي سادت أيضا أنّه ال يجوزومن الثقا -

وتعدّ  وال زالت المرأة القطرية تعاني حاليا من هذا الموروث الثقافي، ،حد العنف لىإهذا الرفض 

  مخالفة وثائرة على الموروثات الثقافية في حالة زواجها من غير القطري.

 

تركيبة ال ى الجنسية القطرية الخوف من تعقيدومن األسباب األخرى لعدم حصول أبناء القطريات عل -

ن الموافقة على إعطائها حقوقها الوطنية في حالة زواجها من غير القطري سيفتح أل 12السكانية للدولة،

ة لهوية القطرية والتركيباالمجال للقطريات بالزواج من غير القطري، الذي قد يتسبب في اختالل 

 السكانية. 

اث التي خاصة بعد األحد ،وكذلك يُرفض تجنيس أبناء القطريات ألسباب سياسية تتعلق بأمن الدولة -

، حيث تفشت مشكلة أبناء المواطنات في 1990ومن أهمها غزو الكويت في ، مرت بها دول الخليج

 رت كتهديد ألمن الدولة. وّ الخليج، وصُ 

 

مع العلم بأن عدد إعطاء الجنسية ألبناء القطريات،  عدم هذه األسباب ساعدت على استمرار مشكلة

وهذا العدد لن يؤثر على التركيبة السكانية أو األمن القومي  13شخص، 5000ز أبناء القطريات ال يتجاو

الضوء على هذه  تسليطسعى إلى أودوري كمواطنة عالمية أن  حتى وإن تم النظر إليه من هذه الزاوية.

 ،ةالتي تعاني من عدم المساواة والعدالة االجتماعية، وتفتقد للحرية والكرامو ،الفئة في المجتمع القطري

 :ضوء القضايا التي تهتم بها المواطنة العالميةمن  طرح الموضوعلذا سيتم 

                                                           

 12-2010 -7-www. Aljazeera.net,20 البدون في دول الخليج 
 أبناء القطريات.ورة لعدد ال توجد أرقام دقيقة رسمية منش -13 
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عرض مشكلة عدم المساواة بين الجنسين المرفوض من قبل المواطنة العالمية وحقوق اإلنسان،  -1

فدولة  ،على قدم المساواة مع الرجل بنائهاالسماح لها بنقل الجنسية ألضد المرأة بعدم  يزيوالتم

ال  ياتء القطرالنسا بناءلجنسية ألبنائهم، في حين أن أبمنح ا القطريين للرجالتسمح قطر 

 يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية إال في ظروف محددة وضيقة.

الثقة  من الشعور بالدونية وفقدان ،اآلثار النفسية السيئة التي تعاني منها هذه الفئة اإلشارة إلى -2

لى حقد وحسد وكره يفتك بهم، وقد يتحول إلى االنحراف إقد يتحول و ،بالنفس والظلم واالكتئاب

 والجريمة. 

الحصول على وظيفة، وتدني  كالتالمشكالت المادية التي تواجههم من مش اإلشارة إلى -3

وهذا ضد حقوق اإلنسان وقيم  ،الراتب، ومشكلة اإلقامة، ومشكلة السفر والتعليم الجامعي

 المواطنة العالمية.

والتي من أهمها مشكلة العنوسة بين القطريات التي  ،ئج المترتبة على هذه المشكلةعرض النتا -4

م، وما تصاحبها من مشكالت نفسية نتيجة لفقدان فرصتها في 2018في  %35لى إوصلت 

نتيجة لعدم المساواة بين الرجل  ،ير القطريمن غالزواج بقطري، وعدم السماح لها بالزواج 

ي اإلنجاب فقدان فرصتها فات والتقاليد القطرية، وبالتالي ثقافية والعادوالمرأة في الموروثات ال

وممارسة حق األمومة، وفي حالة الموافقة لها على الزواج بغير القطري ستتحمل معاناة أبنائها 

 في عدم حصولهم على الجنسية القطرية وتبدأ المأساة.

من مشكلة العنوسة ومشكلة عرض مميزات إعطاء الجنسية ألبناء القطريات في التقليل  -5

الطالق، فالطالق والعنوسة وجهان لعملة واحدة، فالطالق عنوسة باختيار قسري، والعنوسة 

 حساسقد تكون ثمارها طالقا أيضا، وكالهما يسببان عدم االستقرار النفسي للمرأة واإل

 .بالحسرة واأللم

 

 

 

 2017:14-2014نسب العنوسة والطالق من سنة  لنا ومن خالل الجدول التالي، يتبين

                                                           

 .2018احصائيات المرأة والرجل  -14 
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زيادة عدد السكان من القطريين ألبناء القطريات على إعطاء الجنسية  اإلشارة إلى انعكاسات -6

تعاني دولة قطر ، حيث 2030نسبيا مما قد يساهم ذلك في التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 

الوافدين حيث بلغ عدد المقيمين مليونين والطفرة في عدد األصليين،  من قلة عدد سكانها

س أبناء تجنيل هنالك معارضةبالتركيبة السكانية في قطر، ومع ذلك  مما أخلّ  ،ونصف تقريبا

وكانت تربيتهم قطرية بما تحمله من هوية ووالء ووفاء  ،القطريات الذين عاشوا في قطر

يس المواطنة والعادات والتقاليد وللقطر، فاألم هي التي تربي األبناء وتغرس فيهم قيم الهوية و

 األب في األغلب. 

وبة لدى صلى انخفاض معدل الخإتشير البيانات اإلحصائية بالنظر إلى إنخفاض عدد السكان،  -7

، ومن سنة 20، على الرغم من التقارب النسبي لعدد حاالت الزواج بعد سن اإلناث القطريات

 :2017-2008نرى معدل الخصوبة الكلي خالل الفترة من  التاليخالل الشكل 

 

 

 

 

 

 

وبالنظر إلى مقياس معدل اإلحالل اإلجمالي الصادر من جهاز التخطيط واالحصاء، نجد أن معدل 

وهو معدل مرتفع جدا بالنسبة للمعدالت العالمية، ، 3.9نسبة  2008الخصوبة الكلي للقطريات بلغ في 
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وهذا االنخفاض  1.00، أي انخفض بنسبة 2017في عام  2.9أن وصل إلى ثم بدأ في االنخفاض إلى 

 أدى إلى انخفاض النمو الطبيعي للسكان القطريين.

 

 

 

 يمكن تلخيصها باآلتي:، هذا األمر يقودنا إلى تساؤالت حول عوامل انخفاض نسبة الخصوبة

اهمة وزيادة نسبة مسارتفاع مستوى التعليم بشكل عام، ومستوى تعليم المرأة بشكل خاص،  -

 المرأة في قوة العمل، مما أدى إلى تأخر سن الزواج.

 عزوف الشباب عن الزواج المبكر. -

ارتفاع نسبة الطالق، )خاصة في فترة العشرينيات من العمر، وهي مرحلة مهمة في معدل  -

 .%35اإلخصاب( حيث بلغ في السنوات األخيرة أكثر من 

 تقريبا. %30ارتفاع نسبة العنوسة، حيث بلغت  -

أفكار واتجاهات مستجدة لدى الشباب من كال الجنسين في تحديد النسل، واالكتفاء بطفلين أو  -

 ثالثة أو على أعلى تقدير أربعة أطفال فقط.

 

 هذا االنخفاض قدو ارتفاع نسبة العنوسة والطالق أدى إلى انخفاض عدد السكان، ومما سبق، نجد أن

والتنمية المستدامة، واالعتماد  2030يؤثر على مستوى الطموح، ومستوى تحقيق رؤية قطر الوطنية 

 أكثر على العمالة الوافدة. 

 عديساودولة عصرية متقدمة، مسيرتها ك يساهم في  المواطنة العالمية في دولة قطر قدتجسيد قيم  إن

 لعالمية،ا كالتويساهم في حل المش، عزز من مكانة قطر عالميايو ،في تحقيق قفزات تنموية بالمنطقة

 .ح فرصا أفضل لالنفتاح على العالمويتي
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   مشكلة البحث: .3

  

 على النحو اآلتي:تناول البحث سؤال رئيس وأسئلة فرعية    

 السؤال الرئيس:

 معدل العنوسة؟ انخفاضما أثر تجنيس أبناء القطريات على  -1

 األسئلة الفرعية:

 تجنيس أبناء القطريات؟ فوائدما  -1

 التي تترتب على انخفاض نسبة العنوسة في قطر؟ ما اآلثار -2

 ،مشكلة عدم تجنيس أبناء القطريات، وارتفاع نسبة العنوسة تجاهنة العالمية ما دور المواط   -3

 وتأثيرهما على المجتمع القطري؟

 

 

 أهداف الدراسة: .4

 

تور دولة ويتبناها دس، أسعى إلى ربط قيم المساواة والعدالة التي تتبناها حقوق اإلنسان ،كمواطنة عالمية

وخوفهن من الزواج بغير  ،ف على معاناة بعض القطرياتالتعرّ  فيللوصول إلى أهداف البحث  ،قطر

مواطن جراء عدم حصول أبنائهن على الجنسية القطرية، والتي تؤدي إلى زيادة نسبة العنوسة في 

يين. روتناقص عدد السكان من القط ،لمجتمع القطري بشكل غير مباشر، وانخفاض معدل الخصوبةا

 :تيوتتلخص أهداف البحث كاآل

 بناء القطريات ومعدل العنوسة في قطر.أل ف على العالقة بين إعطاء الجنسيةالتعرّ  -1

من خالل إلقاء الضوء على غير المجنسين من أبناء  ،قيم المساواة والعدالة االجتماعية وضيحت -2

 القطريات، وإلقاء الضوء على ظاهرة العنوسة وآثارها على المجتمع القطري. 

ن في هاتين الفئتي عنوترفع المعاناة  ،هذه المشكلة تساهم في حلتقديم التوصيات التي قد  -3

 المجتمع.
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 :الدراسة فرضية .5

 

 :تفترض الدراسة ما يلي

 زاد تجنيس أبناء القطريات قلت نسبة العنوسة في قطر"."كلما 

 

 

 مصطلحات الدراسة: .6

 

بحسب معجم مصطلحات حقوق اإلنسان العالمي: "الجنسية هي تلك القيمة  وتعرفالجنسية:  -1

أو الميزة التي تنشأ في حقيقة انتماء شخص إلى أّمة أو دولة، والجنسية تقرر الوضع السياسي 

 15.إلى الوالء"للفرد، وخاصة بالرجوع 

 

 

هو تعبير عام يستخدم لوصف األشخاص الذين تعدوا سن الزواج المتعارف عليه العنوسة:  -2

في كل بلد، وبعض الناس يظنون أن هذا المصطلح يطلق على اإلناث فقط من دون الرجال، 

على النساء في ه ولكن المتعارف عليه مؤخرا هو إطالق ،والصحيح أنه يطلق على الجنسين

 16ب.األغل

 

                                                           

 .93جم مصطلحات حقوق اإلنسان العالمي، ص. مع15 
  .17م ، ص  2017األردن ، الطبعة األولى ،  -تأخر زواج الفتيات ، عثمان هارون ، دار خالد اللحياني للنشر ، عمان   -16 
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وج. على المرأة التي لم تتزللداللة  وإجرائيا سيتم تخصيص مصطلح )عنوسة( في هذه الدراسة

يختلف هذا العمر من مكان آلخر، ففي حين ترى بعض المجتمعات البدوية وأهالي القرى أن و

مجتمعات المدن تتجاوز ذلك إلى  نجدكل فتاة تجاوز عمرها العشرين ولم تتزوج عانسا، 

وعلى ذلك  .إلى أن الفتاة يجب أن تتم تعليمها قبل االرتباط واإلنجاب انظرً  ،الثالثين وما بعده

وهو سن  ،وأكثر لمن يطلق عليها لفظ عانس في المجتمع القطري 30حددت الباحثة سن 

 تقريبي وليس ملزم.

 

 

 

 الدراسات السابقة: .7
 

سات التي تناولت العنوسة، وتتشارك كثيرا في المعلومات التي تتناولها عن هنالك العديد من الدرا

أسباب العنوسة وكيفية معالجتها، وآثارها النفسية واالجتماعية على الفتاة واألسرة والمجتمع. ولكن 

عند بحثي عن دراسات تتعلق بموضوع الجنسية لم أجد كثيرا، لحساسية الموضوع وعالقته بالسياسة 

ة للدول، فلذلك قليل ما يتناوله في المنطقة العربية، ويتعرض للتهميش والتجاهل في العمل الداخلي

 الحقوقي وعمل األبحاث، ونجد نقصا في البيانات واألرقام المتعلقة به. 

 وتقسم الدراسات السابقة عموما إلى قسمين، كتب تتعلق بالجنسية وأخرى بالعنوسة.

 

  دراسات سابقة عن الجنسية:

 

: يعد هذا الكتاب " الجنسية وعديمو الجنسية في منطقة الشرق األوسط 17(2016 -دراسة )البرازي -1

وشمال أفريقيا" من الكتب المهمة والحديثة الذي تناول موضوع الجنسية، وذلك الكتب التي تتناول 

 موضوع التجنيس كما أشرنا سابقا. 

 

وسط وشمال أفريقيا، حيث تخضع مسائل الجنسية ويتناول هذا الكتاب عديمي الجنسية في الشرق األ

لهيمنة المصالح السياسية أو االقتصادية، لذلك ال يمنح المستحقين الجنسية باعتبارهم خطرا على 

 الدولة، مما يؤدي إلى وضع سياسات تمييزية ضدهم بغرض تهجيرهم.

                                                           
، ترجمة: غادة حيدر، بيروت، المفكرة الجنسية وعديمو الجنسية في منطقة الشرق األوسط وشمال ألفريقيالورا فان، زهرة البرازي،  -17 

 .www.legal-agenda.com، 2016، 1القانونية للنشر، ط
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وأسباب التمييز  بحقوق الجنسية،يناقش الكتاب نشأة قوانين الجنسية، والتمييز بين الجنسين في التمتع 

وآثاره على عديمي الجنسية، والتحديات واإلصالحات التي ينبغي أن تتم في قانون الجنسية واألحوال 

 الشخصية.

 

، والذي 18وأشار الكتاب إلى أن اكثر قوانين الجنسية تقييدا وتمييزا بين الجنسين هو القانون القطري

ها بأي شكل من االشكال. وهذا التمييز يضعف من مكانة المرأة ال يسمح لألم بنقل جنسيتها ألبنائ

 ويجعلها مواطنة من الدرجة الثانية.

 

كذلك أشار الكتاب إلى بعض الدول في المنطقة، والتي ال تفرق بين الجنسين في إعطاء الجنسية، 

ون ي قانكالجزائر والمغرب وتونس واليمن مؤخرا. وخلص الباحث إلى أّن هناك بعض اإلصالحات ف

 الجنسية، إال أن المنطقة ال تزال متخلفة بشكل ملحوظ عن باقي دول العالم بهذا الشأن.

 

في موضوع  2018، ونجد أن هناك إصالحات تمت في دولة قطر في 2016لقد صدر هذا الكتاب في 

ض ، وحق التملك، وتجنيس بع19تسهيل بعض اإلجراءات ألبناء القطريات كإعطائهم اإلقامة الدائمة

من يحمل منهم شهادات جامعية، لكن ال يزال هناك تمييز واضح بين أبناء القطري وأبناء القطرية 

في منح الجنسية، ولكن األمل كبير في تخطي هذه المشكلة، ألن قطر تعيش مرحلة من التقدم والتطور 

المرأة ين الرجل وواالنفتاح على العالم، وساهمت المرأة القطرية بشكل كبير في ذلك، وهناك مساواة ب

 في معظم المجاالت، والبد لذلك أن ينعكس إيجابيا على هذه المشكلة. 

 

ورقة علمية مقدمة من عبد الحميد األنصاري في منتدى الخليج : 20(2017 -دراسة )األنصاري -2

مرأة في لل ةواالجتماعي ةالثقافي جمعيةفي ال" الخليجية المتزوجة من غير مواطن واقع المرأة" :بعنوان

الكويت. تناولت الورقة المبررات التي أدت إلى التمييز بين المواطن والمواطنة، مثل الموروثات الدينية 

 وقد أبطل الكاتب كل هذه ،لمفهوم األبوي المفروض على المجتمعكاوالقانونية واألمنية والثقافية، 

الها على أطف ئنشتألنها أول من  ،الهاسيتها إلى أطفاألسباب. ثم وضح حق المرأة الخليجية في نقل جن

 طعمهم االنتماء والوالء والتراث الثقافي.تالهوية الخليجية، و

                                                           
 .134المرجع السابق، ص  -18 

 .www.almeezan.qa، البوابة القانونية القطرية "الميزان"، 2018، 10اإلقامة الدائمة، قانون رقم  -19 

نوفمبر  ة،منتدى الخليج، أبناء المواطنات الخليجيات المتزوجات من غير مواطن، الجمعية الثقافية واالجتماعية النسائية في الكويت، حملة المساوا -20 

2017 ،http;//www.kwtwcss.org. 
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تا يفي نقل جنس حّقهاالقالئل الذين يدافعون عن حقوق المرأة ويؤكدون  منو ،األنصاري كاتب قطريو

 21.قطر فيله مقاالت عديدة في هذا الموضوع تعكس واقع الوضع الحالي و إلى أطفالها.

 

 دراسات سابقة عن العنوسة:

 

"، وقد وصفتها ظاهرة العنوسة والعواقب النفسية واالجتماعية"بعنوان : 22(2016 -دراسة )غيات -3

 تلك ارقرواست أمن تهدد ألنها خطيرة وبأنها ،مخيفة بصورة نسبتها ارتفاع بسببالباحثة بأنها ظاهرة، 

 ينمالي يهدد شبح بأنها ووصفتها واألمني، واالقتصادي االجتماعي الجانب على سواء ،المجتمعات

 ةحد اختلفتو .الجزائر في سنويا المريـر بالعالم فتاة ألف 12 دخول يتم حيث ي،العرب العالم في الفتيات

 عاداتهو السكانية وتركيبته واالجتماعية االقتصادية لظروفه تبعًا آلخر مجتمع من وخطورتها الظاهرة

 طالة،والب كالفقر االقتصادي التدهور منها التي للعنوسة المسببة العوامل الدراسة تناولت .يدهوتقال

 ةالفتا على الصحية وآثارها  الزواج. وتكاليف المهور وغالء ماديا، الفتاة كاستقالل واالجتماعي

 تيات،والف لفتيانل اإليمانية والتربية اإلسالمية الشريعة إلى الرجوع أهمها حلوال وقدمت والمجتمع،

 ماديا. اجالزو تكاليف تحمل في الشباب ومساعدة منها، للتقليل وطنية سياسة بوضع الحكومة واهتمام

 

تناولت  "،"العنوسة: معاناة اإلنسان تهدد البناء االجتماعي : بعنوان:23(2017 -قاطرجيدراسة ) -4

أحالت و وأعطت العديد من حاالت العنوسة في المجتمع اللبناني كمثال. ،أسباب العنوسةالباحثة فيه 

المؤامرة الغربية التي تريد تحديد أحفاد المسلمين )تحديد  اظاهرة العنوسة إلى عدة أسباب، من أهم

 النسل( من خالل سن قوانين تحدد سنًا محددًا للزواج، فضالً عن تحريم تعدد الزوجات.

                                                           
 الحقوق والشريعة حاليا. دكتور عبد الحميد األنصاري، العميد السابق لكلية الحقوق والشريعة بجامعة قطر، واستاذ بكلية -21 

، 2016، الجزائر، ديسمبر 27حياة غياث، ظاهرة العنوسة وتداعياتها النفسية واالجتماعية، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد الدكتورة  -22 

https://revues.univ-ouargla.dz. 

 book.com-www.noorعي، لبنان، نهى قاطرجي، العنوسة: المعاناة اإلنسانية تهدد البناء االجتما -23 
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رت بما طالبت به السيدة لمى الفقيه، نائبة مدير قسم الشرق األوسط في هيومن تأث قاطرجيأعتقد أن 

. 24"ر اعتماد القانون الذي يحظر زواج القاصرينؤخّ تُ إن لبنان " :وتقول السيدة الفقيه رايتس ووتش.

حماية األطفال من أهوال الزواج على عاًما سيعمل كثيًرا  18إن تحديد الحد األدنى لسن الزواج بـ 

 لمبكر". ا

 

 15 تتزوج الفتيات في سن مبكرة وفيهاغير عادل، خاصة في القرى،  قاطرجيهذا الطلب من منظور 

 ،. كما أن المطالبة بتجريم تعدد الزوجات قانونا كما هو الحال في الديانات المسيحية والدرزيةسنة 16أو 

يساعد و يتعارض مع الشريعة اإلسالمية ،إسالميةهي دول وتونس وتركيا وتركمانستان وكما قامت به 

 .، اعتبرت هذين المطلبين مؤامرة غربية ضد المسلمينلذلك، على زيادة نسبة العنوسة

 

: بعنوان: )التحليل المكاني لظاهرة العنوسة وآثارها وطرق معالجتها 25(2018 -دراسة )الخاقاني – 5

أصبحت كارثة تهدد مجتمعات العالم  (، يرى فيها أن العنوسة2018في مدينة سوق الشيوخ لعام 

باختالف ثقافاتها وتوجهاتها، والعربية خاصة، بسبب تزايدها المستمر نتيجة للتحوالت االقتصادية 

وتناول في بحثه أسباب العنوسة والتي أرجعها من خالل نتائج   واالجتماعية والموروثات الثقافية فيها.

مها مواصلة المرأة لتعليمها والحصول على الشهادات الجامعية تحليل االستبانة إلى أسباب اجتماعية وأه

ثم العمل، مّما أدى إلى تأخر سن الزواج، ثم شعورها باالستقالل المادي أدى إلى البحث عّمن يناسب 

ويحقق طموحاتها. وأسباب اقتصادية تتمثل بانتشار الفقر والبطالة، مع ارتفاع تكاليف الزواج، مّما أدى 

شباب وزيادة نسبة العانسات. وأسباب سياسية كان لها دور كبير في ارتفاع نسبة العنوسة، إلى هجرة ال

منها الحروب التي راح ضحيتها ماليين الشباب، وأيضا عدم التفات الحكومة المركزية لقضية العنوسة. 

ا الشعور هوذكر الباحث أن العنوسة لها تأثير صحي ونفسي وأخالقي على الفتاة واألسرة والمجتمع، من

بالنقص والدخول في حالة من الحزن واالكتئاب للفتاة وألسرتها، وأيضا التسرع في الزواج، 

                                                           
 .www.hrw.org، 2017ديسمبر 4هيومن رايتس وتش، يجب على لبنان تمرير قانون يحظر زواج األطفال،  -24 

، 2018، التحليل المكاني لظاهرة العنوسة وآثارها وطرق معالجتها في مدينة سوق الشيوخ لعام أ. م. د. حاكم ناصر حسين الخاقاني -25 

، دار المنظومة، 253-216، ص 2019، جامعة البصرة، 4، عدد 44مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية، مجلد 

http://search.mandumah.com. 

http://www.hrw.org/
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واالنحراف األخالقي والوقوع في الرذيلة. وقدم الباحث العديد من الحلول والمعالجات من أهمها اهتمام 

 هذه القضية، والعمل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمتنفذين من أصحاب العشائر إلى خطورة

 على حلها سريعا، وتوفير فرص العمل والسكن للشباب، والحث على الزواج المبكر، وتعدد الزوجات.

 

: بحث حول تأخر زواج الفتيات بين الموروث الثقافي والواقع: 26(2018 -)البهنساويدراسة  -6

ت لفتيارؤية المعرفة أداة المقابلة  استخدمت الدراسةدراسة على عينة من الملتحقات بالدراسات العليا. 

ضية لى أن قإوضغوط المجتمع عليهم. وأشارت الباحثة  للزواج وحجم الصعوبات التي تواجهها الفتاة

بل هي ظاهرة إقليمية يجب معالجتها، لما لها من آثار نفسية ، العنوسة غير مقتصرة على بلد بعينه

قد و ،لى حصول انحرافات أخالقيةإط واكتئاب قد تمتد حباإمن  ،وصحية على الفتاة واألسرة والمجتمع

انتشارها. وأشارت الباحثة أن لبنان بها أعلى نسبة عنوسة تصل  فيديثة حتساعد وسائل التكنولوجيا ال

 4مليون من العوانس من عدد النساء اإلجمالي، بينما هناك  11، بينما تواجه مصر عدد %83إلى 

السعودية في المرتبات األولى لعدد العوانس من الفتيات، بينما تحتوي  مليون عانس في الجزائر، وتأتي

، وتأتي فلسطين في المرتبة األخيرة لشبه %30، واليمن وليبيا %35قطر واالمارات والبحرين على 

يمان البطران" تأخر سن إحصائيات من كتاب انعدام ظاهرة العنوسة فيها، واستمدت الباحثة هذه اإل

 .2014شباب" سنة الزواج لدى ال

 

لى أسباب ترتبط بالسياق االجتماعي الذي تسوده إوالتي ترجع  ،وبينت الدراسة أسباب العنوسة

 رتفاع تكاليف المهور والزواج. اوأسباب اقتصادية ترجع للفقر و ،األعراف والعادات

 

العمل،  مجتمع وفيومن خالل نتائج تحليل المقابلة، وجدت أن توسيع دائرة العالقات االجتماعية في ال

يجعل الفتاة التي تأخرت عن الزواج أكثر تكيفا مع  ،واالنشغال بالسيمنارات والمناقشات والمنتديات

 ف.واقعها، وأن استقاللها الذاتي والمادي يساعدها أيضا على التكيّ 

                                                           
ر زواج الفتيات بين الموروث الثقافي والواقع: دراسة على عينة من الملتحقات بالدراسات تأخالدكتورة ليلى كامل عبدهللا البهنساوي،  -26 

، دار المنظومة، 78-11، ص 2018، جامعة القاهرة، أكتوبر 7، العدد78، مجلة كلية اآلداب، مجلد العليا

http://search.mandumah.com 
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ي ف التشجيع على حضور هذه الفئة لدورات تثقيفية وإرشادية :أهمها من وقدمت جملة من التوصيات

يساعد في إحداث توافق نفسي واجتماعي لهن. كذلك نشر الوعي  ،علم االجتماع وعلم النفس وعلم الدين

للتخلي عن العادات والتقاليد المتعلقة بالمهور وتكاليف الزواج. كما أوصت الدراسة  ،واإلرشاد لألسر

دراج جزء من أموال إوعمل صندوق للزواج و ،بمساعدة الشباب ماديا للتمكن من الزواج واالستقرار

لق بالرجال من أهمها عمل أبحاث تتعوالتي بلية قلى التوصيات االستشرافية المستإالزكاة فيه. باإلضافة 

 العوانس.

 

باإلضافة إلى الدراسات السابقة، فقد كان هنالك عدد من البرامج التلفزيونية التي تناولت قضايا  -7

 منها:العنوسة والتجنيس، 

  العنوسة في مجتمع الخليج" حيث  :بعنوان 2004برنامج تلفزيوني على قناة الجزيرة عام"

استضافت ثالث شخصيات من البحرين والكويت وقطر، للحديث عن األسباب التي أدت إلى 

ربطت منح الجنسية  حيث ظاهرة العنوسة وكيفية حلها. إحدى الشخصيات د. منيرة فخرو،

 27العنوسة.بانخفاض معدل ألبناء المواطنات 

 

  بعنوان" التجنيس قد يحل مشكلة العنوسة في 2010برنامج تلفزيوني على قناة الحرة عام ،

 28وأنه سبب في انخفاضها. ،ربط التجنيس بالعنوسةفيه دبي"، تم 

 

 

 عودية"ارتفاع نسبة العنوسة في الس: "برنامج تلفزيوني في القناة السعودية اإلخبارية بعنوان ،

حيث حثت على عمل دورات وبرامج  ،لقاء مع المستشارة األسرية الدكتورة مها قطانوكان 

 ،وأهمية تزويج الفتيات من خارج قبيلتهم ،توعوية للشباب وألولياء األمور بأهمية الزواج

                                                           
 .era.comwww.aljaze، 2004قناة الجزيرة، العنوسة في الخليج،  -27 
 2010مارس  24قناة الحرة، التجنيس قد يحل مشكلة العنوسة،  -28 
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أربعة ماليين  2015في وقدّم البرنامج معلومات حول أعداد العوانس في السعودية، حيث بلغ 

 29مليون ونصف فتاة. 2010ما كان في فتاة، بين

 

 تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة والبرامج التي تّم ذكرها من عدّة جوانب، فهذا البحث:

 على دولة قطر. يقتصر -1

 المتزوجة من غير قطري. المرأة القطرية أبناءآلثار النفسية والمادية على ا يلفت النظر إلى -2

 . مزايا إعطاء الجنسية ألبناء المرأة القطرية وأثرها في الحد من العنوسة ستعرضي -3

تحقيق وومساهمتهم في التنمية المستدامة شرح أثر حل هاتين المسألتين على زيادة عدد المواطنين ي -4

 .2030رؤية قطر 

 .في قطر عن معدل العنوسة حديثةإحصائيات  يقدّم -5

ضية ير القطريين حول قآراء القطريين وغ الستطالع علىل انةاالستب هذه الدراسة ميدانية تستخدم -6

تمع المجفي معدل العنوسة  انخفاض على ذلك ؤثريوكيف س ،المرأة القطرية إعطاء الجنسية ألبناء

 .القطري ككل

 

نوسة معا، الجنسية والععالج قضيتي ت األنهوبالتالي، ستكون هذه الدراسة استكماال للدراسات السابقة، 

وتختلف عنها في الحدود المكانية، حيث تختص هذه الدراسة بدولة قطر، وقضيتي إعطاء الجنسية 

كيف يؤثر كل و قضيتين،العالقة بين ال ةرح الباحثشستوألبناء القطريات وأثرها على نسبة العنوسة، 

، ستدامةمال التنمية ، وتحققعدل السكانعالقة على متأثير هذه ال الدراسة وضحت. كما سمنهما على اآلخر

تساعد على حل قد خرج بنتائج وتوصيات ت. ثم س2030ية قطر لعام رؤتحقيق مما سيساهم بدوره في 

 هذه القضايا.

 

                                                           
 .http;//www.ekhbariyatv.sa، 2015يوليو  31القناة السعودية اإلخبارية، ارتفاع نسبة العنوسة في السعودية،  -29 
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 منهجية البحث: .8

ل النظر من خال ،لوصف القضية كما هي في الواقع ،ستقوم الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

ومن خالل الدراسات والمقاالت  ،حصاء في قطريوفرها جهاز التخطيط واإلحصائيات التي في اإل

 ارة،يع االستبانة على العينة المخت، ومن خالل توزالمنشورة في الصحف المحلية والمكتبة الوطنية

 .ستخالص النتائجوتصنيفها وتحليلها ال حصائيات والمعلوماتاإلجمع  وتحليل نتائجه، ثم

 

  عينة الدراسة:

 

ة في عملية متساوي اختيار العينة العشوائية البسيطة، وفيها تخضع جميع عناصر المجتمع لفرص  تم 

وستشمل عينة  30االختيار، وهي من أسهل الطرق تطبيقا في العينات االحتمالية وأكثرها قابلية للفهم.

 الدراسة:

 .قطريات متزوجات بغير مواطنين -

 .أكثرف 15أبناء قطريات غير مجنسين من سن  -

 .أكثرفسنة  20من سن من الرجال قطريين وغير قطريين  -

 .أكثرف 15متزوجات من سن  قطريات متزوجات وغير -

 .مجموعة من المسؤولين عن موضوع البحث -

  .أعضاء في المواطنة العالمية  -

 

 

 

 

                                                           

 .168-167، ص 1(، ط2007والطباعة، منذر الضامن، "أساسيات البحث العلمي"، )ُعمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع  -30 
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 أداة جمع المعلومات:

 

فراد العينة أوتتميز بأنها سهلة وسريعة للوصول إلى  ،لجمع المعلوماتمهّمة تعتبر االستبانة أداة بحثية 

في وقت قصير، كما أن تكاليفها منخفضة، وتتميز تتحقق أينما كانوا وبأعداد كبيرة، واإلجابة عليها 

 31بسهولة تحليل نتائجها اإلحصائية.

موافق(،  )موافق، محايد، غير 32(likart)األسئلة المقفلة بثالثية مقياس ليكرت  انةتضمن االستبتس

حتى ال  جيبدقائق من الم 5عليها أكثر من بحيث ال تستغرق اإلجابة  ،وستكون األسئلة بسيطة وسهلة

 يشعر بالملل.

 

ئلة وتمثل هذه األس ،أسئلة وعبارات تتضمن اإلجابات االفتراضية ألسئلة البحث االستبانة تحوي

 :تيوأهدافها كاآل تهاوالعبارات مشكلة الدراسة وأسئل

 .عدم منح الجنسية ألبناء القطرياتأسباب  -1

 .إيجابيات وسلبيات منح الجنسية ألبناء القطريات -2

 .أسباب العنوسة لدى البنات -3

  .طرق عالج العنوسة لدى البنات -4

 في المجتمع.فوائد تقليل العنوسة  -5

 

 

 

 

                                                           

 .172، ص 2( ط2004عبود عبدهللا العسكري، "منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية"، )دمشق: دار النمير،  -31 
 www.arabacademics.org ،9، 2017أكتوبر  23فاضل باقر مطشر الالمي، "مقياس ليكارت"، رابطة األكاديميين العرب،  -32 

 .2020مايو 

http://www.arabacademics.org/
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 مصادر جمع المعلومات:

 

بيانات جمع الولتنفيذ الجانب النظري ستُ  ،يحتوي هذا البحث على جانبين، جانب نظري وجانب عملي

 :ّما يليالنظرية م

 لكل من: رسميةالمواقع ال -1 

 وزارة التخطيط والتنمية لجمع االحصائيات المتعلقة بعناصر البحث. -

 وزارة العدل لجمع القوانين التي تخص المواطنة والجنسية. -

 ية العالمية وحقوق اإلنسان.دستور دولة قطر لجمع المعلومات التي ترتبط بالقيم اإلنسان -

 منظمة حقوق اإلنسان القطرية لمعرفة عدد الحاالت التي تقدمت بالشكوى. -

 واألبحاث. الدراساتالكتب و -2

 .والصحف المحلية التواصل االجتماعي أي معلومات موثوقة يتم نشرها في مواقع -3

 

 : فسوف يتّم ما يلي لتنفيذ الجانب العمليو

 ،على اتجاهات الناس ورأيهم في قضية إعطاء الجنسية ألبناء القطريات عمل استبانة للتعرف -

 والعالقة بينها وبين معدالت العنوسة.

في تصميم أسئلة  ،للتحليل الكمي والنوعي للبيانات (Survey Monkey) استخدام برنامج -

 جواالت.يميل، وباستخدام برنامج الواتساب في الاالستبانة وتوزيعها عبر اإل
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 الجانب العملي: .9

 

 :االستبانةتحليل نتائج 

 

وبلغت  (،%91كانت نسبة اإلناث منهم ) ( فردا،603على عينة عشوائية بلغت ) االستبانةتم تطبيق 

(، وكان جميعهم من المتعلمين الحاصلين على شهادات علمية، كما بلغت %81نسبة القطريين منهم )

(، ونسبة األرامل %4(، ونسبة المطلقين )%24المتزوجين )، ونسبة غير (%70نسبة المتزوجين )

 ( سنة.60-21( منهم ما بين )%95(. وتراوحت أعمار )2%)

 

 الجزء األول: أسباب عدم منح الجنسية ألبناء القطريات

 

 فإن أهم سبب لعدم منح الجنسية ألبناء القطريات هو عدم وجود قانون يسمح لهم بذلك االستبانةبحسب 

بة بنس ، يليه وجود موروثات ثقافية ترى أن منح الجنسية إنما هو من جانب األب ال األم(%44بنسبة )

 ، يليه المحافظة على األمن(%30بنسبة ) ، ثم الخشية من إحداث خلل في التركيبة السكانية(36%)

  (.%28بنسبة )

 

 تحققة، وهذا هو أساس القوانينإّن المشّرع قبل أن يصدر أي قانون إنما هو ينظر إلى الحاجة والفائدة الم

واألنظمة، إذ توجد لتحقيق المنفعة والخدمة، لذا فإن النظر في هذا األمر منوط بالدرجة األولى بتحقيق 

المصلحة، فإذا ما ارتأى المجتمع مصلحةً في ذلك فال ضير من إعادة النظر لوضع قانون يكفل حل 

احية أخرى فعلينا االعتراف بوجود موروثات مجموعة من المشكالت لدى فئة من المجتمع. ومن ن

ثقافية مغلوطة، فأغلب الدول المتقدمة تمنح الجنسية ألي شخص يقيم فترة محددة من الزمن على 

أرضها، فكيف إن كان ال يعرف وطنا غير هذا الوطن الذي ولد فيه، وال يعلم انتماًء غير انتمائه 

طريين في اللهجة والسلوك والتصرفات والعادات وفي كل نّك ال تفّرقه عن غيره من القإلموطنه، حتى 

خصوصا أّنه ينتمي ألم  قطرية قد أرضعته الوالء واالنتماء لوطن  ال  ؟شيء، فلماذا التزّمت بهذا الشأن
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يعرف غيره! أضف إلى ذلك أّن منح الجنسية من جهة األب أمر ال يمّت لإلسالم بصلة، إنما هي قوانين 

 ة العامة، وهي قابلة للنقاش والتعديل بما يحقق مصالح المجتمع.بشرية تراعي المصلح

 

( من عينة الدراسة فقط، في حين رأى األغلبية %30أما إحداث خلل في التركيبة السكانية فكان رأي )

أّن ذلك ال يحدث خلال، والواقع أن الخلل في التركيبة السكانية ال يمكن ربطه بقضية التجنيس، فإن كان 

في دول  إنما هو متواجد هنالك خلل فيجب أن تبدو معالمه بتجنيس وبدون تجنيس، فهذا الخليط السكاني

 الستبانةاالخليج من القدم، بل ربما يكون مصدر قّوة وترابط في نسيج المجتمع. لذا فالراجح وبحسب 

أيضا أنه ال يوجد خلل سكاني متوقع بعد تجنيس هذه الشريحة. وما ينطبق على الخلل السكاني ينطبق 

حال تم تجنيس هؤالء األشخاص، فإن كانوا  على مستوى األمن، بل إن األمن سيكون أكثر استقرارا في

فإنه من باب أولى أن يزيد التزامهم ويصبحون مثاال يحتذى في األمن  ،ملتزمين أمنيا وهم بلى جنسية

 واألمان بعد منحهم الجنسية.

 

 الجزء الثاني: إيجابيات منح الجنسية ألبناء القطريات

 

 تجنيب هذه الفئة منح الجنسية أهم إيجابيات ( من أفراد العينة على أنّ %81فقد وافق ) االستبانةبحسب 

هذه الفئة للمشاركة في التنمية المستدامة ورؤية استثمار ( %80وبنسبة )المعاناة المادية والنفسية، يليه 

 (.%77بنسبة ) ، يليه المساهمة في التقليل من نسبة العنوسة2030قطر 

 

يالحظ مما سبق أنه ال خالف على الفوائد المتوقعة بعد تجنيس أبناء القطريات، فسوف نرفع عبئا كبيرا 

من المعاناة النفسية التي تقع على كاهلهم من جهة، وهذا يترتب عليه منافع جّمة، فتحسين المستوى 

مر فيما لراقية. وكذلك األالنفسي لكافة فئات المجتمع إنما هو هدف نبيل ال تنظر إليه سوى المجتمعات ا

يتعلق بالمعاناة المادية، فليس هنالك أي تبعات سلبية تترتب على رفع المستوى المادي لهذه الشريحة، 

فنحن نقف على أرض صلبة كما عبر عنها سمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبالتالي 
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الشريحة، ال سيّما ونحن نعاني أساسا من نقص  فإنها تخول للمعنيين رفع مستوى األمن المادي لهذه

 في عدد المواطنين القطريين.

 

ومما ال شّك فيه أنه سيترتب على ذلك زيادة عدد المواطنين الذي يعملون جاهدين لتحقيق التنمية 

المستدامة بما تراه القيادة الرشيدة لدولة قطر، وهذا يفسر توجه عينة الدراسة إلى القول بأن استثمار 

 م. 2030هذه الفئة سيكون له دور فاعل للمشاركة في تحقيق رؤية قطر 

 

 ات في قطرفتيالثالث: أسباب العنوسة لدى الالجزء 

 

تهرب الشباب من تحمل المسؤولية، وكان ذلك بنسبة  إلى أن أهم أسباب العنوسة االستبانة تأشار

العديد من األهالي عن ( ارتفاع تكاليف الزواج وامتناع %71( من عينة الدراسة، يليه وبنسبة )74%)

يليه إساءة وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل االجتماعي بنسبة تزويج بناتهم لرجال من خارج القبيلة، 

( تشويه %44(، يليه وبنسبة )%55ب نحو الزواج من أجنبيات بنسبة )(، يليه توجه الشبا60%)

( قلة %36( اتجاه الفتاة إلكمال تعليمها، يليه وبنسبة ))%42اإلعالم لصورة الزواج، يليه وبنسبة )

 ( عمل المرأة.%30عدد الشباب الذكور، ثم في المرتبة األخيرة وبنسبة ))

 

يعدّ مؤشرا سلبيا، ال يصّب في مصلحة أي مجال من مجاالت إن ارتفاع نسبة العنوسة في أي مجتمع 

كاليف ارتفاع تالتهرب من المسؤولية والتنمية، ويرى أغلب أفراد العينة أن السبب الرئيس لذلك هو 

والسببان ال يبتعدان عن بعضيهما كثيرا، فإنما التهرب من تحمل المسؤولية يعتمد في جانب  الزواج،

كبير منه على عدم الرغبة في تحمل تبعات الزواج المادية، حيث أصبحت مرهقة بالفعل، خصوصا 

لخدم ا مع انتشار الثقافة المغلوطة بجعل الكماليات أساسيات، كالبيت الكبير والسيارات الكثيرة ووجود

 والسواقين ومتابعة الماركات العالمية والسفر ونحو ذلك مما انتشر في مجتمعنا.
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واألمر المستغرب أن ارتفاع تكاليف الزواج لم يكن مؤشرا إيجابيا إذا ما قارناه بارتفاع نسب الطالق  

رتفاع ( من حاالت الزواج بحسب أرقام وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، فا%36التي تتجاوز )

تكاليف الزواج عبء يضاف إلى أعباء تبعات الطالق، فيستنزف القدرة المالية للعديد من الشباب 

المقبلين على الزواج، وحتى لو أرادوا الزواج مرة ثانية فإنهم يحتاجون وقتا طويال لالستعداد المادي 

رقة خسائر رة الثانية ما بين مطلما ترتّب سابقا وما سيترتّب عليهم الحقا، فيمسي المقبل على الزواج للم

الزواج السابق وسندان مستحقات الزواج القادم، لذا فإن إعادة النظر في خفض تكاليف الزواج أمر مهم 

على كافة األصعدة والجوانب. وهذا يفسر التوجه نحو الزواج من غير القطريات، حيث ال يترتّب على 

 من قطرّية.ذلك تكاليف مرتفعة كما هو الحال عندما يتزوج 

 

أما امتناع العديد من األهالي عن تزويج بناتهم لرجال من خارج القبيلة فهو إشكالية تحتاج الكثير من 

( من أفراد العينة سببا رئيسا الرتفاع نسبة العنوسة، وهذه %71البحث والدراسة، فهي مشكلة يراها )

مع  عبر وسائل اإلعالم بما يتناسب ،ةالمسألة تحتاج إلى توعية ثقافية وتشجيع مباشر من خالل الدول

طبيعة مجتمعنا، فهي ليست من الدين من جهة، فالرسول عليه الصالة والسالم أمرنا بتغريب النكاح، 

وهي ليست من مظاهر الترابط المجتمعي من جهة أخرى، ولنا في أمير البالد المفدى الشيخ تميم أطال 

مير من أكثر من قبيلة من قبائل الشعب القطري، ليرسخ هذا هللا عمره مثاال يحتذى، فقد تزّوج سمو األ

 المبدأ الذي يزيد من قوة الترابط بين طوائف المجتمع القطري. 

 

لى إكذلك تشويه صورة الزواج واألسرة في وسائل االعالم والتواصل االجتماعي والتكنولوجيا أدى 

عالم لشرعية التي وضعها اإللى العالقات غير اإواالتجاه  ،عزوف بعض الشباب عن الزواج

ودعا اليها بشكل مباشر وغير مباشر، كذلك الزواج  ،والتكنولوجيا )بوسائله المختلفة( في حّلة جميلة

من أجنبيات تم التعرف عليهن من خالل وسائل التواصل االجتماعي أو إقامة عالقات غير شرعية، 

م عالم بوسائله المختلفة بما يخدتوجيه اإللى ارتفاع نسبة العنوسة. فيجب العمل على إكل ذلك أدى 

 المجتمع ويحافظ على األسرة ويحترم الدين. 
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 الجزء الرابع: طرق عالج العنوسة:

 

 أيد أغلب عينة الدراسة الحلول اآلتية بحسب الترتيب: 

 (.%89وكان ذلك بنسبة ) أوال: دعم الشباب ماديا عند الزواج،

 (.%83وكان بنسبة ) ثانيا: وضع قوانين تحدّ من غالء المهور، 

 (.%72، وكان بنسبة ))ثالثا: إعطاء الجنسية ألبناء القطريات

 ( فقط. %13في حين لم يلق  )تعدد الزوجات كحل( موافقة من أغلب أفراد العينة، فكان بنسبة )رابعا: 

رافق هذا  ياّل لزواج أمر مفيد بال شك، على أن تحسين المستوى االقتصادي للشباب المقبلين على اإ

التحسين ارتفاع آخر في تكاليف الزواج، لذا فإن وضع قوانين تضبط تكاليف الزواج أمر ضروري 

ألنه يرتبط بسلوكيات شخصية وثقافات  ،ولكنه يبقى صعبا من حيث التطبيق ،من حيث الحاجة

ناء القطريات كحل لمواجهة العنوسة، حيث كان وهنا ال بدّ أن نقف عن إعطاء الجنسية ألبمجتمعية. 

دون  ،من الزواج بغير مواطن 30يفتح الباب أمام من تعدّت سن ، وهذا من العينة %72ذلك رأي 

الخوف على مستقبل أبنائها من حرمانهم من الجنسية، وحصولهم على كافة حقوق المواطنة أسوة بأبناء 

 القطريين.

 

 من نسبة العنوسة الجزء الخامس: أهمية التقليل

 

( من عينة الدراسة على أّن تقليل العنوسة يساهم في إنشاء مجتمع صحي متماسك، ألن %81وافق )

سر وينتج عنها عدم استقرار األ ،ارتفاع نسب العنوسة ظاهرة غير صحية وتخالف الفطرة اإلنسانية

 بالحسرة واأللم. لى اإلحساسإلوجود فرد من أفرادها يعاني من عدم استقرار نفسي يقوده 
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من عينة الدراسة إلى أن تقليل العنوسة يساهم بشكل ملحوظ في زيادة عدد السكان، ( %78)أشار كذلك 

وهذا يعمل على زيادة عدد  ،أطفال في المتوسط أو ثالثة فكل عانس لو تزوجت ستصبح أما ألربع

 ة.التقدم والنهضى عاتقهم ويساهم في رفع عدد أبناء البلد الذين يقع عل ،السكان بشكل تدريجي

 

 

 

 النتائج والتوصيات: .10

 

بعد جمع البيانات النظرية والعملية وتحليلها وإيجاد العالقات بينها، لتحديد أثر تجنيس أبناء القطريات 

للمساهمة  ،خرجت الباحثة بمجموعة من النتائج والتوصيات العملية القابلة للتنفيذعلى نسبة العنوسة، 

 في تقديم حلول للتحديات االجتماعية والتنموية التي تواجه المجتمع القطري. 

 

 النتائج:

 

 من أسباب عدم إعطاء الجنسية ألبناء القطريات عدم وجود قانون واضح ومباشر في الدولة -1

 في هذا الخصوص.

 والطالق. العنوسةمنها ارتفاع نسبة ، انخفاض نسبة الخصوبة عند القطريات يرجع لعدّة أسباب -2

 .زيادة عدد السكان بشكل تدريجيإلى عالج مشكلة الجنسية ألبناء القطريات يؤدي  -3

الخلل في التركيبة السكانية بسبب ارتفاع عدد العمالة الوافدة فقط، وإعطاء الجنسية ألبناء  -4

 القطريات ليس له دور في ذلك.

 ارج القبيلة يؤدي لزيادة نسبة العنوسة.امتناع العديد من األهالي عن تزويج بناتهم لرجال من خ -5

تقليل العنوسة يساهم في إنشاء مجتمع صحي متماسك، ألن ارتفاع نسب العنوسة ظاهرة غير   -6

لوجود فرد من أفرادها  ،سروينتج عنها عدم استقرار األ ،صحية وتخالف الفطرة اإلنسانية

 ة واأللم.لى اإلحساس بالحسرإيقوده ، وهذا يعاني من عدم استقرار نفسي
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لى التماسك االجتماعي واالستقرار، واستثمار ذلك في إإعطاء الجنسية ألبناء القطريات يؤدي  -7

 تنمية الدولة وتقدمها.

 

 التوصيات:

 

تبقى المسافة ما بين النظرية والتطبيق مرتبطة بمدى االستفادة واالستجابة لمثل هذه الدراسات، لذا ففي 

 نهاية الدراسة نوصي بما يلي:

ع المعاناة رف، لأوال: النظر بجدية حول إمكانية استصدار قانون يمنح أبناء القطريات الجنسية القطرية

ا يجب باتت العنوسة تحديحيث ، شبح العنوسة المرتفعة، ولمواجهة ن هذه الفئة من الناس في المجتمعع

كبيرا  يشكل تحديا يضاالذي أ عدد السكان "المواطنين"التصدي له، وللمساهمة في حل مشكلة انخفاض 

 .في حال الربط مع طموحات دولة قطر

ثانيا: نشر الوعي في المجتمع في مسألة المهور وتكاليف الزواج في ظل قوله عليه الصالة والسالم: 

د اقا" عن طريق مؤسسات الدولة التعليمية واإلعالمية ودور العبادة والمؤسسات ، "خيركّن أيسركّن ص 

 المدنية.

العمل على نشر التوعية المجتمعية في مسألة الزواج من خارج القبيلة، من خالل وسائل اإلعالم ثالثا: 

المتنوعة وخطباء المساجد ومناهج الدراسة، في ضوء قول الرسول عليه الصالة والسالم: "غّربوا 

 النكاح".

ماسكه على المجتمع وت حماية األسرة من السقوط، والحفاظ نحوعالم بوسائله المختلفة رابعا: توجيه اإل

 واتباع الدين.

 تهتم بأمور المرأة من جميع الجوانب الحياتية. ،خامسا: إنشاء جمعية نسائية قطرية أسوة بدول الخليج

ضرورة إيجاد جهة منظمة تمثل المواطنين العالمين في قطر بالتنسيق مع اليونسكو، بحيث سادسا: 

جهة معنية بنشاطات المواطنة العالمية، بحيث يتسنى لهذه  و أيأنسان القطرية تتبناها منظمة حقوق اإل

وعرض القضايا التي تمس المواطنة  ،الجهة بعد تنظيمها واتضاح معالمها القيام بالمهام وطرح األفكار

 العالمية، بما يخدم المجتمع القطري وبالتالي المجتمع العالمي.
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، 2030تحقيق توازن بين عدد السكان "المواطنين" وطموح دولة قطر في رؤيتها الوطنية ال بدّ من  

تحقيق التنمية المستدامة وتأمين  مصاف الدول المتقدمة القادرة علىقطر إلى بدولة  المضي قدماوهي 

 .استمرار العيش الكريم لشعبها جيال بعد جيل

 

 أعضاء المواطنة العالمية باآلتي:اتوقع بعد إنجاز هذا البحث ونشره، قيام و كما

 من أجل ،تجميع األصوات المؤيدة لتجنيس أبناء القطريات وإرسالها إلى الجهات المسؤولة -1

دفعها إلى إعادة دراسة موضوع تجنيس أبناء القطريات بما يتوافق مع قيم حقوق اإلنسان 

 ودستور دولة قطر.

الضوء على هاتين  لتسليطرسال خطابات إلى أجهزة اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي إ -2

 الظاهرتين وتأثيرهما على المجتمع القطري.

إلعادة إبراز هاتين الظاهرتين وآثارهما  ،عمل ندوات في النوادي االجتماعية والثقافية القطرية -3

 على المجتمع وتماسكه.

، ولة عن دور العبادة لتناول الموضوع من وجهة نظر دينيةرسال خطابات إلى الجهة المسؤإ -4

بير ، ولها تأثير كالدينلدور العبادة دور كبير في نشر القيم اإلنسانية التي هي جزء من لما 

 . على المجتمع القطري بصفته مجتمع متدين

يّة والعالجحث الباحثين االجتماعيين على زيادة الدراسات واألبحاث المسحيّة واإلحصائية  -5

 للخروج بتوصيات أكثر عمقا، وأقرب إلى التنفيذ من النواحي العملية. ،حول هذه الظاهرة

 

 

 

 الخاتمة:

 

إن استصدار قانون قطري جديد، يعطي الحق ألبناء القطريات بالحصول على الجواز القطري منذ 

سيعمل على حل الكثير من والوالدة، والتمتع بكافة حقوق المواطنة، أسوة بأبناء الرجل القطري، 
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، 2030مشكالت التنمية االجتماعية واالقتصادية المتعلقة بعدد السكان وبالتنمية المستدامة ورؤية قطر 

 والتي من أهمها مشكلة العنوسة.

 

لقد ارتفعت نسبة العنوسة لدى المجتمع القطري، فكل شاب قطري يتزوج من غير قطرية يضيف فتاة 

ة، وكل شاب يعزف عن الزواج يضيف إلى الخانة فتاة أخرى، وكل شاب قطرية إلى خانة العنوس

يموت بسبب الحوادث المرورية يضيف ثالثة؛ لذلك نجد من القطريات من تزوجت بغير قطري بسبب 

النقص في عدد المتقدمين من القطريين، ولكنها بذلك تضع نفسها أمام خيار قاس  هو عدم حصول أبنائها 

وفا من خ ،ة، لذا فهنالك عزوف لدى العديد من القطريات عن الزاج بغير القطريعلى الجنسية القطري

عدم حصول أبنائها على الجنسية، حيث ستبدأ مأساة جديدة تعاني منها األم واألبناء، فتضطر إلى 

، وهذا امّ الوقوع في شرك العنوسة، وال تقوم بدورها الذي خلقها هللا من أجله وهو أن تكون زوجة وأُ 

 رمان تصاحبه عواقب وآثار نفسية مدمرة.الح

 

القانون وسيلة مساعدة لمواجهة مشكالت أخرى، فالعنوسة ومشكلة قلة عدد  إصدار هذاكما سيكون 

 القضاء على العنوسة يزيد من عدد السكان. والسكان القطريين مترابطتان، 

 

ل لذلك فإنه ال عجب أن تهتّم الدو ،ال يخفى على أحد أهمية الطاقة البشرية، ودورها في تحقيق التنمية

العظمى كالواليات المتحدة مثال بزيادة القوى البشرية لديها بالعديد من الطرق، ألنها تعلم جيدا أن هذه 

القوى البشرية إنما هي طاقات متفجرة من العطاء إذا ما تّم استثمارها جيدا. وفي هذا السياق أظّن أّن 

ة جدا لتقبّل هذه الفكرة، فنحن والحمد هلل نعيش في رغد من العيش، ولدينا اإلمكانيات المادية لدينا مناسب

 أرضية صلبة تخولنا التفكير الجاد بزيادة عدد المواطنين، بعيدا عن مخاوف البطالة أو الفقر أو غيره.

 

ومن هذا المنطلق يمكننا القول: إن التنمية االقتصادية الصحيحة تعتمد على التنمية االجتماعية 

البشرية، والتي تحافظ بدورها على تكوين أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم األخالقية و

والدينية والمثل العليا، من أجل بناء مجتمع آمن ومستقر ومبني على العدل والمساواة وسيادة القانون، 



37 
 

. والحق يقال، فإنه 2030وقادر على حمل األمانة والمضي قُدُما نحو التنمية المستدامة ورؤية قطر 

من الصعب على دولة قطر أن تطور اقتصادها وتنمي مجتمعها دون رأسمالها البشري، والذي يجب 

 وازنا في الحد األدنى بين القطريين والمقيمين.تأن يكون م

على  تفي مشارق األرض ومغاربها، وتحمللنصرة المظلومين بيضاء ال لقد مدّت دولة قطر يدها

اهمة في تحقيق السالم العالمي والنهضة العالمية، لذا فإنه لن يعجزها حل هذه المشكلة عاتقها المس

مقارنة بالمشكالت العالمية التي تساعد في حلها، خاصة أن عدد أبناء القطريين ليس  ،الداخلية البسيطة

دد قلة عوأيضا ، هم الجنسية القطرية سيساهم في إزالة عقبات كبيرة كالعنوسةءإعطاأّن كبيرا، و

في التركيبة السكانية، خصوصا أّن األم هي المسؤولة عن تربية أبنائها، وهي التي  السكان، ولن يخلّ 

تغذيهم بالوالء واالنتماء منذ نعومة أظفارهم، وتزرع فيهم الهوية القطرية والقيم والعادات والتقاليد التي 

 ال تستطيع غير القطرية زراعتها.

 

ة إلى أبنائها القطريين لحمل راية التنمية االقتصادية، والتي تتسع وتكبر بحاج 2030إّن رؤية قطر 

للقطريين خاصة وللمقيمين عامة،  والحياة الفضلى األفضلفرص اليوما بعد آخر، من أجل توفير 

 يكونوا جزءا من حاملي يتوارثونها جيال بعد جيل. وحصول هذه الشريحة على الجنسيات يدفعهم ألن

 تحقيق الرؤية القطرية بإذن هللا تعالى.ل على عاتقهم، االقتصادية واالجتماعية مانة التنميةأ
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 الملحق

 

 :عنوان االستبيان

 ..........................ما تأثير إعطاء الجنسية ألبناء القطريات على نسبة العنوسة 

 

 مقدمة:

 مميزات والمساوئ التي تصاحباستطالع رأي الناس من جميع الفئات على اليهدف هذا االستبيان إلى 

نسبة العنوسة في المجتمع إعطاء الجنسية القطرية ألبناء القطريات، وتأثير ذلك على 

 هذا البحث لغرض البحث العلمي.خصص  ................................................القطري.

 ان بياناتكم ستبقى سرية.نشكر لكم جهودكم في اإلجابة عن عبارات هذا االستبيان، مع العلم 

 

  هند الحمادي الباحث/

 الحضارة اإلسالمية أكاديمية

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 UTMجامعة التكنولوجيا الماليزية 
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 مطلق            أرمل         ج         غير متزوج:    متزواالجتماعيةالحالة 
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 :على العبارات التالية بوضع عالمة     يرجى التكرم بتحديد درجة موافقتك
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 محايد
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