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 أبغض الحالؿ:
 نحو منظور مختلف لفهم الطالؽ وآثاره في مجتمعات الخليج العربية 

محمد محي

 ملخص الدراسة:
اسػتنادًا للييانػات  تقديم صورة لواقع الطالؽ في مجتمعات الخليج العربية الدراسةحاولت 

مفهـو الطالؽ فى عدة ثقافػات  عرض لوذلك من خالؿ  اإلحصائية والدراسات المتاحة. 
لواقػع الطػالؽ فػى مجتمعػات الخلػيج العربػي  راصػدة للسػياؤ التػى تػ دي استعرضػت ثم 

فػػى عػػرض ا ثػػار  لدراسػػةإلػػى ارتفػػاع معػػدالت الطػػالؽ فػػى مجتمعاتنػػا العربيػػة  واسػػتطرت ا
لى مشكلة الطالؽ وذلك من واقع األدبيات السابقة  وقد توصلت الدراسػة إلػى المترتية ع

تتسػم بالقصػور الشػديد السػابقة األدبيػات  فػيالتحليػ  المقػدـ  عدد من النتائج أىمها: أف
ويكشف التحلي  عن تياين المستويات التي تُعِم  ظاىرة  سواء من حيث الكم أو الكيف.

 ه السػليية علػى دخػ  المػرأة  ولػو أيثػاً آثػاره المػدمرة علػىآثار ومن ىذه التأثيرات الطالؽ 
مػا يخػص معػدالت الصػحية وخاصػة الحالػة فثال عػن أثناء مراح  النمو    األطفاؿ سلوؾ

خصػػوبة النسػػاء  ومػػن ا ثػػار السػػليية للطػػالؽ أنػػو يعيػػق عمليػػة اتخػػاذ القػػرار داخػػ  األسػػرة  
و الييئػة  إلسكاف و الخدمات القانونيةكاىذا فثال عن ا ثار السليية على مستويات أكير  

 .والحالة االقتصادية

 الطالؽ  االسرة   الطف   المرأة. الكلمات المفتاحية 
 

                                                           
 مواجهدة الودواهر والمالد ات امجعمة فدة ود  دوس مجتدا الع دةو  "لنددو   قدمت هذه الورقة

   .4102مةفو  6-5، المنةمة "الختفج  ال ربفة
 نووفةالم  تم امجعمةع ب تفة اآلداب جةم ة اسعةذ 
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 مقدمة
يعتير الطالؽ في كافة المجتمعات اإلنسانية أىم أشكاؿ التفكك األسري  كما أف 

  إلى آثاره تتخطى أعثاء األسرة المياشرين والمحيطين بها من أقارؤ وأصدقاء لتص
والمجتمع بعامة. ومع ذلك  فقد ركزت معظم الدراسات التي   المجتمع المحلي بخاصة

ما  اىتمت بظاىرة الطالؽ على ا ثار المياشرة لو على أعثاء األسرة التي وقع بها  ونادراً 
 المجتمعات سواء أكانت محلية أو قومية.اىتمت بدراسة آثاره على 

ة إذا سرحت حيث تخلية واإلرساؿ  يقاؿ طلقت الناقوللطالؽ لغة معاٍف عدة "منها ال
  وٌحيس فالف في السجن طلقا بغير قيد  وأطلقو فهو مطلق وطليق: سرحو  فهو شاءت
قاؿ الجوىري في الصحاح  وطلق الرج  امرأتو و   القيد مطلقا ومنو الطالؽ المعروؼرفع 

قاؿ األعمش: أجارتنا بيني  فهي طالق وطالقة أيثا لقت ىي بالفتح تطلق طالقاً تطليقا  وطُ 
فإنك طالق. قاؿ األخفش: ال يقاؿ َطُلَقت بالثم  ورج  ِمطالؽ أي كثير الطالؽ للنساء  

وناقة طالق  ونعجة طالق؛ أي مرسلة ترعى حيث شاءت   وكذلك رج  طَُلَقة مثاؿ ُىَمَزة.
ق الراعي ناقة والطالق من اإلب  التي يتركها الراعي ال يحتليها على الماء  يقاؿ: استطل

 . ٔلنفسو"
على اختالؼ مذاىيهم على معنى أما في الشريعة اإلسالمية فثمة اتفاؽ بين الفقهاء 

  وإف تفاوتت ألفاظهم  غير أف بعثهم يثيف بعض القيود الخاصة باللفظ. قاؿ الطالؽ
وعرفو  الكماؿ بن الهماـ في فتح القدير: وفي الشرع: رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص.

ية متعة الزوج بزوجتو موجيا تكررىا مرتين للحر ومرة لّ لكية: بأنو صفة ُحكمية ترفع حِ الما
وعرفو الشافعية والحنابلة: بأنو ح  قيد النكاح. وبناء على ما تقدـ فإف معناه  لذي رؽ.

. ويقع الطالؽ من الزوجة إف ٕفي الشرع ينصرؼ إلى ح  القيد المعنوي  وىو في المرأة
 مر نفسها.الزوج أ َمّلكها

وفي العلـو االجتماعية يعرؼ قاموس بينجوين لعلم االجتماع الطالؽ بأنو تفككك أو 
. ٖتحل  الزواج الصحيح قانونُا في أثناء حياة الزوجين بما يجعلهما أحررٌا للزواج ثانية
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األمر الالفت للنظر في ىذا التعريف أنو يفترض أف الشخصين المطلقين سوؼ يسعياف 
ييدو بوصفو الوضع  -الزواج–انية  أو ربما أكثر  بما يجع  من ىذا األخير للزواج مرة ث

الطييعي في الحياة اليشرية.  وال يختلف التعربف القانوني الوضعي للطالؽ كثيرًا حيث ىو 
ويقع الطالؽ باللفظ أو بالكتابة   ح  عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعية لو شرعا 

رة المفهومة. وتتوسع القوانين الوضعية في وضع شروط لوقوع وعند العجز عنهما فياإلشا
الطالؽ وإجراءاتو وفي اليلداف اإلسالمية بعامة  والعربية بخاصة  تشتق ُج  ىذه القواعد 

  فيما عدا تلك المنظمة ألصحاؤ الديانات ٗمن الشريعة اإلسالمية -ما لم يكن كلها–
 األخرى.  

قانونيًا فإف  التعريف لغويًا كاف أو شرعيًا أو علميًا أوخالصة القوؿ  أنو أيًا كاف مصدر 
االجماع فيما بينها ىو أف تعيير الطالؽ يشير إلى انفصاـ ُعرى العالقة الزوجية بما يفثي 
إلى تحل  طرفيها من االلتزامات المترتية على استمرار العالقة الزوجية على حالها. كما أف 

إلى لشكلي القانوني للطالؽ  أي أنها ال تشير ىذه التعريفات تقتصر على الجانب ا
األشكاؿ االجتماعية للطالؽ وىي تلك التي يستمر الزواج فيها قائمًا من الناحية الشرعية 
والقانونية  بيد أنو يكوف منتهيًا عمليًا من الناحية النفسية واالجتماعية  وىو ما يطلق عليو 

. وجدير بالذكر في ىذا "الؽ الوجدانيالط"علماء النفس واالجتماع تعيير أو مصطلح 
الصدد  أف الدراسات االجتماعية لم تلتفت إلى ىذا الشك  من أشكاؿ الطالؽ في 

في الكتابات  ذلكبلداننا العربية على الرغم من تواتر الروايات حوؿ شيوعو  ويتيدى 
سة ىذا بيد أف الصعوبات التي تكتنف درا األدبية  وبخاصة الرواية العربية الطويلة.

 الموضوع كثيرة وشائكة  كما أنو يحتاج إلى ابتداع أساليب منهجية غير تقليدية.   
 ةىرة الطالؽ وآثارىا في مجتمعات الخليج العربيوتهدؼ ىذه الورقة إلى دراسة ظا

خالؿ العقود الماضية. وىي إذ تفع  ذلك  ال تركز بقدر كيير على ا ثار االجتماعية 
على األفراد المتأثرين تأثيرًا مياشرًا بواقعة الطالؽ  ذلك أف ىذا    أيالمياشرة للظاىرة
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  ٘ميين الخليجيين أو من وسائ  اإلعالـيسواء من األكادقدرًا من االىتماـ الموضوع لقي 
 -إلى التركيز على آثار الطالؽ على المستوى الماكروإلى ذلك    باإلضافةب  ىي تهدؼ

 اس ا ثار المجتمعية للطالؽ. والمقياس كمي لقي مجتمعي  وىي تدعو إلى ضرورة بناء
بعدـ أىمية ا ثار االجتماعية للطالؽ على األفراد  ب  ىي تركز على تدعي الورقة الراىنة 

 جوانب أخرى لم يتم تناولها بشك  جدي وموسع في األعماؿ األكاديمية العربية. 
الجزء . يتناوؿ ىذه المقدمة بما فيها أقساـ رئيسية ستةوعليو  تنقسم ىذه الورقة إلى 

الثاني من الورقة واقع ووقع الطالؽ في مجتمعات دوؿ الخليج العربية  وبعض المالمح 
المميزة للُمَطلقين والمطلقات. أما الجزء الثالث فيحاوؿ أف يناقش تفسيرات استمرار 

وأسيابها في مجتمعات الخليج العربي تصاعد معدالت الطالؽ في ىذه الدوؿ. 
ويتناوؿ الجزء الرابع ا ثار االجتماعية االقتصادية غير المتكافئة المترتية على اصرة. المع

إلى تطوير الخامس ويسعى الجزء   مياشرة )المرأة واألطفاؿ والرج (ال والطالؽ على أطراف
 المجتمعيالخاص والعاـ أو قياس أثر الطالؽ على المستوى اطار مرجعي لدراسة و 
حلي  ألحدث ما توصلت إليو الدراسات واليحوث الغربية حوؿ استنادًا إلى عرض وت

ظاىرة الطالؽ. وتقدـ خاتمة الورقة تلخيصًا وافيا ووفيًا لما قدمتو في أجزائها الخمسة 
األوؿ وتركز ب ريًا على مجموعة المتغيرات التي ينيغي أف تنطوي عليها أي دراسة شاملة 

ورة مراجعة السياسات المتعلقة بالطالؽ حوؿ الطالؽ في منطقة الخليج وتدعو إلى ضر 
    وتقييم آثارىا استناداً إلى المعرفة العلمية. 

 واقع الطالؽ في مجتمعات الخليج العربية  -ٔ
شهدت مجتمعات الخليج العربية في العقود الخمس أو الست األخيرة تحوالت بنائية 

فيها. وقد ترتب على  عميقة أدت إلى حدوث تغيرات عميقة في منظومة القيم االجتماعية
كييرًا في معدالت الطالؽ فيها وبخاصة في العقدين األخيرين بصورة غير   ذلك ارتفاعاً 

اجتماعية درامية على األسر واألطفاؿ والمجتمع كك .  عن ذلك آثار نتج وقد .ٙمتساوقة
اجتماعيًا واقتصادياً  نأكثر من غيرى -على وجو الخصوص–وتعاني السيدات المطلقات 
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ا ثار المترتية على تفاقم ىذه الظاىرة. فقد كشفت دراسة عن الطالؽ في دولة  من
% من المطلقات ال يملكن ٛٙاإلمارات العربية المتحدة على سيي  المثاؿ عن أف 

% منهن لديهن أوالد  مما يجع  المشكلة ٔٚالدخ  الكافي لتليية حوائج الحياة  وأف 
 .ٚأكثر تعقيداً 

ىرة الطالؽ تيدو كأحد المالمح المميزة للمجتمعات اليشرية وعلى الرغم من أف ظا
في القرف الواحد والعشرين  إال أف الظاىرة  تعتير أكثر درامية في مجتمعات الخليج 

وبالنظر إلى القيمة العالية التي تثعها ىذه   العربي التي تعتز بروابطها األسرية الوثيقة
 ية بصفة عامة  على م سسة األسرةبالمجتمعات  بصفة خاصة  والمجتمعات العر 

( المعدالت الكلية ٔ. ويوضح الجدوؿ رقم )ٛباعتيارىا الوحدة األساسية للمجتمع
حاالت الزواج في  إجماليللطالؽ في مجتمعات الخليج العربية كنسية مئوية من 

. ويتثح من الجدوؿ ٕٔٔٓو ٜٜ٘ٔالمجتمعات الخليجية العربية فيما بين سنوات 
 نامي لتزايد وقائع الطالؽ في ىذه المجتمعات خالؿ الفترة المعنية.  االتجاه الت

ثمة عدد من الحقائق التي يكشف عنها الجدوؿ أدناه  أولها أف الكويت ىي اليلد  
حاالت الزواج  إجماليلم تنخفض فيو وقائع الطالؽ كنسية من  ذيالخليجي الوحيد ال

ضية. ثانياً  تيدو آثار األزمة االقتصادية % أبدًا على مدار السنوات العشرين المآٖعن 
جلية واضحة في  ٕٛٓٓ/ٕٙٓٓوالمالية العالمية التي شهدىا العالم فيما بين السنوات 

ثالثة بلداف على وجو التحديد ىي اإلمارات  واليحرين والسعودية. ومن أسف أنو لم 
حجم الثغوط التي تتوفر لدينا بيانات مكتملة عن اإلمارات والسعودية تمكن من تقدير 

سر وبالتالي تأثيراتها على وقع الطالؽ  وإف كانت حالة اليحرين مارستها األزمة على األُ 
تشير إلى وجود اتجاه تصاعدي في وقع الطالؽ قي  بدء األزمة. األمر المستغرؤ في 
الجدوؿ ىو تصاعد معدالت الطالؽ  وبشدة  فيما بعد األزمة العالمية فيما بين عامي 

الكويت(. وبلغ و في اليلداف التي توفرت عنها بيانات )اليحرين  وقطر   ٕٓٔٓو ٕٛٓٓ
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% ارتفاع في ٜنقطة مئوية بمتوسط قدره  ٕٚمجموع ىذه الزيادة في اليلداف الثالثة 
معدالت الطالؽ في اليلداف المذكورة آنفاً. كما أف ثمة ارتفاع ىائ  في معدالت الطالؽ 

  وذلك بعكس السعودية التي شهدت انخفاضاً ٕٔٔٓو ٕٛٓٓفي اإلمارات فيما بين 
 ملحوظاً بلغ ست درجات مئوية إباف نفس الفترة.  
 (ٔجدوؿ رقم )

 إجماليمعدالت الطالؽ الكلية في مجتمعات الخليج العربية كنسية مئوية من  
 حاالت الزواج

 6055 2010 >600 :600 2004 2002 2000 9==5 1990 الدولة/السنة

 **8040 --- :694 =4>5 --- --- --- >784 --- اإلمارات
 23.0 31.6 24.2 6846 =604 45;5 19.0 >604 *23.9 البحرين

 21.0 --- 27.0 24.2 --- --- --- 48=5 --- السعودية

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ُعماف
 33.6 39.4 29.0 27.4 29.7 31.1 --- >754 --- قطر

 7549 :864 7748 ;774 :4=7 7649 7947 :754 --- الكويت
* 1989   http://www.akhbar-alkhaleej.com/12741/article/6886.html   **Source: 

For 1995, UN-ESCWA, Bulletin on Population and vital Statistics in ESCWA 

Region, 12
th

 issue, New York. 2009. Bahrain, 

http://www.cio.gov.bh/cio_eng/SubDetailed.aspx?subcatid=549,  For Kuwait, 

http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic_EN.aspx?ID=12; For Qatar, 2002- 

2011 calculated by the author from 

http://www.qsa.gov.qa/eng/GeneralStatistics.htm Table 3:35.  
يثير الجدوؿ أعاله من التساؤالت أكثر مما يقدـ من إجابات. فياستثناء اإلمارات 

ربية المتحدة التي شهدت زيادة ملحوظة في معدالت الطالؽ إباف سنوات األزمة  كاف الع
  حيث ظ  على حالو يكاد يكوف ثابتاً  معدؿ ىذه الزيادة في بقية الدوؿ العربية الخليجية

  ب  وشهد من الواحد الصحيح 3.بحوالي فيها تقرييًا في الكويت  ب  أنو انخفض 
.  وظ  على حالو في اليحرين وارتفع بنسية ٕٗٓٓليو في عاـ انخفاضًا كييرًا عما كاف ع

ال تقارف بمعدؿ الزيادة في ىذا اليلد في السنوات الالحقة. وبالمقاب   نسية % وىيٕ

http://www.cio.gov.bh/cio_eng/SubDetailed.aspx?subcatid=549
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic_EN.aspx?ID=12
http://www.qsa.gov.qa/eng/GeneralStatistics.htm%20Table%203:35
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عرفت السعودية أعلى معدالت الزيادة في نفس الفترة. كيف يمكن أف نفسر ىذا 
ثمة مقولة يعرفها اليحاثة  ؟االنفجار في المعدالت في أعقاؤ األزمة في معدالت الطالؽ

في العلـو االجتماعية جيدًا م داىا أف المجتمعات تمي  إلى أف تتماسك داخليًا حيثما 
تواجو تهديدات خارجية. ى  مثلت األزمة مث  ىذا التهديد بما أدى إلى تراجع نسية 

تجاه الطالؽ؟ وإذا كاف األمر كذلك  لماذا لم يحدث ىذا في كافة اليلداف في نفس اال
ثمة حاجة لفهم طييعة العوام  الم ثرة في ىذه التفاوتات فيما بين اليلداف  ؟وبنفس الوقع

بين بنى ىذه المجتمعات ومدى تأثيرىا على معدالت العربية الخليجية  وفهم التفاوتات 
الطالؽ فيها. فاالدعاء القائ  بتماث  بنى المجتمعات الخليجية يحتاج إلى إعادة نظر في 

إلى درجة نمو الفردية  التفاوتاتتعزى مث  ىذه ىذه التفاوتات. ى  يمكن أف  مث  ضوء
 في ىذه المجتمعات؟ ىذا س اؿ أخر يثيره ىذا الجدوؿ. ومن أسف أنو ليس لدينا سوى

            إجابات انطياعية عن ىذه األسئلة.
ىي معدالت   (ٔعلى أنو يتعين علينا أف نتذكر أف الييانات التي يعرضها الجدوؿ رقم )

. نيها وغير المواطنين على حد سواءكلية تخص مجتمعات دوؿ مجلس التعاوف بمواط
 ة( إلى معدالت الطالؽ الكلية في مجتمعات الخليج العربيٕويعرض الجدوؿ رقم )

وفقاً  ٕٔٔٓو ٕٓٓٓحاالت الزواج فيما بين سنوات  إجماليكنسية مئوية من 
إلى مواطنين وغير مواطنين عن وجود أنماط للجنسية. ويكشف تصنيف مجتمع الخليج 

. ففي فئتي المواطنين وغير المواطنينمتياينة للطالؽ على مدار الفترة الزمنية المعنية بين 
قطر  تميزت معدالت الطالؽ بين المواطنين باالرتفاع عن نظيرتها السائدة بين غير 

فارؽ أوجو فيما بين عامي المواطنين على مدار السنوات الميينة بالجدوؿ  وبلغ ىذا ال
  فإف معدالت الطالؽ بين غير ٕٕٓٓ. أما في اليحرين  وباستثناء عاـ ٕٔٔٓو ٕٛٓٓ

المواطنين تفوقت على تلك السائدة بين المواطنين بصفة دائمة. وييدو األمر في حالة 
الذي انخفض فيو معدؿ الطالؽ بين  ٕٔٔٓالكويت مماث  لحالة اليحرين باستثناء عاـ 
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( ٕ)رقم جدوؿ ال% تقريياً  وذلك للسيب المذكور قرين ٓ٘المواطنين بحوالي غير 
أدناه. كما يالحظ وجود تفاوت بين اليلداف الثالث وبين المواطنين وغير المواطنين في 

(. ففي ٕٛٓٓ-ٕٙٓٓمعدالت الطالؽ إباف فترة األزمة العالمية االقتصادية والمالية )
أعثاء ك  من المجموعتين. أما في قطر فقد ارتفع اليحرين انخفض معدؿ الطالؽ بين 

بين المواطنين وانخفض بين غير المواطنين في حين بقي على حالو تقرييًا في المجموعتين 
السكانيتين في الكويت. وتثير االتجاىات المتصاعدة بشدة بين ك  من المواطنين وغير 

ير لو الجدوؿ ىو أف الطالؽ ليس المواطنين قلقًا متعاظماً. بيد أف األمر المهم الذي يش
أوضحت دراسة وقد  ثقافة العربية كما يذىب اليعض.مسألة لصيقة أو خاصية مميزة لل

أجرتها وزارة التخطيط بالمملكة العربية السعودية أف نسية الطالؽ ارتفعت في عاـ 
% من حاالت الزواج التي ٘ٙ% كما أف ٕٓـ مقارنة باألعواـ السابقة بنسية ٖٕٓٓ
باإلضافة إلى · ٜلى الطالؽإىي األخرى  قد انتهتعن طريق طرؼ وسيط )الخاطية(  تمت

 ٖٔألف عقد زواج ونحو  ٓٚأكثر من  ٕٔٓٓذلك سجلت المحاكم والمأذونين في عاـ 
في مدينة الرياض  وفي جدة يوميًا مرأة إ ٖٖسة أنو يتم طالؽ ألف وثيقة طالؽ. وأوضحت الدرا

ـ بينما انخفثت في القرى ٖٕٓٓمن حاالت الزواج عاـ  %ٓٗبلغت نسية الطالؽ حوالي 
 .ٓٔ%٘المجاورة إلى 

 معدالت الطالؽ الكلية في بعض مجتمعات الخليج العربي وفقاً للجنسية (ٕجدوؿ رقم )
 2011- 2000   
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مطلػػػق لحػػػاالت الػػػزواج بػػػين غيػػػر الكػػػويتيين إلػػػى ارتفػػػع العػػػدد ال ٕٔٔٓ*  فػػػي عػػػاـ  
حالػػة ويرجػػع ىػػذا االرتفػػاع الكييػػر فػػي حػػاالت الػػزواج  ٜ٘ٚٗحالػػة بزيػػادة قػػدرىا  ٕ٘ٔٛ

بين غير الكويتيين إلى فتح التصادؽ أماـ إحدى الجنسيات العربيػة وىػو األمػر الػذي أدى 
 :Sourceين.بالتػػالي إلػػى االنخفػػاض الكييػػر فػػي معػػدالت الطػػالؽ بػػين غيػػر الكػػويتي

IBID.  
ـ ٕٓٓٓوأشارت نتائج دراسة ميدانية أعدتها وزارة العم  والش وف االجتماعية عاـ 

وكانت نسية فردًا نسية  ٜٕٚ وبلغ حجم عينتهاعن ظاىرة الطالؽ في مجتمع اإلمارات  
من % ٖٗ فيطلب الطالؽ بىي الميادرة كانت % أف الزوجة  ٜٔالذكور فيها 
% بغلت نسية الطالؽ الذي وقع ٜٕمرتية الثانية الزوج بنسية ويليها في الالحاالت  

 ·ٔٔ%ٕٛباالتفاؽ بين الطرفين 
وفيما يتعلق بسمات المطلقات  تشير الييانات والدراسات المتاحة إلى غلية الشياؤ 
على جمهور الُمطلِقين والمطلقات. وفي ىذا المقاـ  تشير دراسة مركز الدراسات 

% كن ٙٚأف أغليية المطلقات  وتيلغ نسيتهن إلى أبوظيي   واليحوث االستراتيجية في
% من المطلقات صغيرات ٜٔعاما  كما تيين أف  ٜٖمازلن شابات وال تتجاوز أعمارىن 

% من المطلقات ال تستمر حياتهن الزوجية أكثر من ٛ٘وأوضحت الدراسة أف · السن
لمدة  سوى تكمتزوجا  % من المطلقاتٕٖ حياة بينما لم تستمر· ثماني سنوات

 ·ٕٔسنة إلى خمس سنوات حت ما بينتراو 
% تتركز في ٕٚأف أكير نسية من الُمطِلقين  ٖٕٓٓوأوضحت دراسة في قطر عاـ 

% فتتركز في الفئة ٕٚ.ٖٗسنة  أما أكير نسية من المطلقات  ٜٕ-ٕ٘الفئة العمرية 
العمرية من وقد انخفض النصيب النسيي لهذه الفئة النوعية · ٖٔسنة ٕٗ-ٕٓالعمرية من 

%  وبالمقاب  انخفض النصيب النسيي  ٖ.ٕٕإلى  ٕٓٔٓالذكور بحلوؿ عاـ 
جماؿ تشير إل.  وعلى اٗٔ%ٙ.ٕٛ( إلى ٕٗ-ٕٓللمطلقات في الشريحة المعنية )
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كانت تتراوح   ٕٓٔٓالُمطلِقين في قطر في عاـ  إجماليمن  ٘٘بيانات قطر إلى أف 
النصيب النسيي إلى ىذا مر. ويرتفع سنة من الع ٖ٘سنة و ٕٓأعمارىم بين ما دوف 
 ٓٗ% إذا ما رفعنا الحد العمري للفئة إلى أق  من ٕ.ٜٙحوالي لتوزيع الُمطِلقين إلى 

 ٖ٘أق  من سنة. وبالمقارنة  تيلغ نسية المطلقات في الفئة أق  من عشرين عاما إلى 
 .  ٘ٔ% حتى ما دوف سن األربعين سنةٛ.ٔٛرتفع إلى %  وتٖ.ٜٙعاماً حوالي 

  كانت نسية الُمطِلقين من ٕٕٓٓوال يختلف األمر كثيرًا في اليحرين. ففي عاـ 
المطلقين  وبحلوؿ  إجمالي% من ٜ.ٙٗالذكور دوف سن الخامسة والثالثين تيلغ حوالي 

ارتفعت  نسية الذكور الُمطلِقين دوف سن الخامسة والثالثين بين اليحرانيين  ٕٓٔٓعاـ 
ن  في حين كانت النسب المناظرة بين اإلناث يُمطلقِ ال إجمالي% من ٛ٘حوالي  إلى

% في العامين ا نف اإلشارة إليهما على التوالي. ٖٚ% وٖ.ٚ٘المطلقات تيلغ 
اإلناث اليحرانيات المطلقات دوف سن الرابعة والعشرين قد بلغ  إجماليونالحظ ىنا أف 

ة والثالثين قن وىن دوف سن الخامسلِ سيدة طُ  ٜٚٚ إجماليمطلقة من  ٘ٛٗعددىن 
 من بين أولئككاف  وعدد المطلقات. كما أن إجمالي% من ٓ٘بما يمث   ٕٓٔٓعاـ 

% دوف سن العشرين ٕٕبنسية أنثى  ٚٓٔ اللواتي طلقن دوف سن الرابعة والعشرين
في نفس الفئة العمرية. ُمطِلق % ٕ.ٛبنسية  ٕٚٓ إجماليذكرًا من  ٚٔمقاب  
% ِٕ٘لقين ممن ىم دوف سن الرابعة والعشرين حوالي كانت نسية الذكور الُمطرنة  وبالمقا

يعني و . ٙٔحالة في نفس الفئة العمرية ٕٓٛحالة من  ٕٚٓفقط  حيث بلغ عددىم 
أف احتماالت الطالؽ بين اإلناث تمث  ضعف احتماالت الطالؽ بين الذكور متى ذلك  

العمرية األدنى. ولسنا ما تزوجن دوف سن الرابعة والعشرين  وحوالي ثالثة األمثاؿ في الفئة 
ولكنو ليس   دة التأكيد  في ىذا المقاـ  على ا ثار الوخيمة للطالؽ بعامةإعابحاجة إلى 

تكوف أشد مث  ىذه السن الميكرة في على النساء أف أثار الطالؽ في ىناؾ من شك 
 وطأة.        
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 لماذا تواص  معدالت الطالؽ ارتفاعها في مجتمعات الخليج العربي؟  -ٕ
من المألوؼ الربط بين عمليات التحديث سواء في المجتمعات الغربية وكذا و 

 -التي شهدت في نصف القرف الماضي تحديثًا متسارع الوتيرة - المجتمعات العربية
وزيوع ظاىرة الطالؽ. فمن شأف عوام  كالتحثر والتعليم الحديث أف تعم  على تعزيز 

م التقليدية التي حافظت على تماسك األسرة الفردية  وتراجع روح الجماعة  وتفسخ القي
دوف أف يصاحب ذلك التوص  إلى نظاـ قيمي جديد. بيد أف ىناؾ من الشواىد التاريخية 
ما يشير إلى تفشي الطالؽ في المجتمعات العربية قي  انتشار التحديث بحقب زمنية 

إذ   ولة في مصرطويلة. ويقرر علماء الحملة الفرنسية أف الطالؽ كاف أمرًا بالغ السه
وال   القاضيمن يقع الطالؽ دوف تدخ   حتى يكفي أف يقوؿ الرج  لزوجتو )أنت طالق(

ُيسأؿ الزوج من قي  القاضي عن دوافع الطالؽ. ويورد أحمد الصاوي ومرفت أبو تيح 
اعتير فيها أف ظاىرة تفشي  الذي عاش في مصر أياـ محمد على مالحظة لكلوت بك
-بالتالي   وىو األمر الذي أدى صري مرتيطة بظاىرة تعدد الزوجاتالطالؽ في القطر الم

إلى ذيوع الطالؽ  كما يشير أحمد عيد الرزؽ.ٚٔإلى تفشي "ظاىرة اليغاء" -بحسب نظرتو
 . ٛٔإلى حد بعيد في مصر المملوكية

ويشيع ىذا الربط بين التحديث وتعارضو مع التقليدية من ناحية  والنمو المتسارع 
بظالؿ  كاف يحدث في مصرربما يلقي ما  . في اليداف العربية الخليجيةطالؽ لمعدالت ال

فلع  الطالؽ كاف أكثر شيوعًا في مجتمعات ما قي  النفط  .على ىذا الربط شك
عتقد األف  وربما يمكن أف يعزى ىذا الربط إلى النزعة الالتاريخية الخليجية مما يُ 

يورد لوريمر في م لفو الموسوعي عن تاريخ للدراسات التي تناولت الموضوع. وللسف ال 
في يومياتو عن الحياة في اليحرين على مدار ثالثة عقود كلمة  ٕٓوال بلجريف ٜٔالخليج

واحدة عن الزواج والطالؽ في مجتمعات الخليج. وبالنظر إلى أف عقود الزواج والطالؽ 
رضية يظ  أمرًا لم تكن مسجلة كتابة أو محفوظة  فإف التحقق التاريخي من ىذه الف
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أف االعتماد على تسجي  التاريخ الشفاىي يمكن أف يسهم كثيرًا في فهم  بيدعسيرًا  
 الكثير من األمور المستغلقة على الفهم فيما يتعلق بظاىرة الطالؽ في مجتمعات الخليج.
قصارى القوؿ  أف الحديث عن ارتفاع معدالت الطالؽ في بلداف الخليج ال ينيغي أف 

اريخيًا تلك اللحظة التي بدء فيها جمع إحصاءات بصورة منتظمة عن الظواىر يتجاوز ت
وعليو  انت مجتمعات الخليج العربية أق  تماسكًا مما نتخي  األفكربما  الديموجرافية. فل

من . و االدعاء بأف األمور لم تكن كذلك في الماضي مجرد إدعاء لم يتم التحقق منو ىييق
لنظر فيها أمر جدير باالعتيار  إذا ربما يغير من الكثير من فإف طرح ىذه القثية وا ىنا

 توجهات تفسير الظاىرة.
تقتصر على الينية  لمأف عملية التحوؿ ىذه القوؿ بييقى صحيحاً  مع ذلك  
تمس األسرة بصورة مياشرة. فاألسرة مست و   ب  أنها فقط االقتصادية واالجتماعية العامة

وؿ  وىي تشهد خالؿ ىذه المرحلة قدر كيير من عدـ الخليجية نفسها تمر بمرحلة تح
لنابعة من التوازف في الكيفية التي يتم بها التفاوض حوؿ المطالب والتطلعات والتوقعات ا

عم  آثارىا فيما وراء المعايير التقليدية التي كانت سائدة منذ جي  عملية التحديث والتي تُ 
وضعف بنى األسرة الممتدة حيث شرع  مثى. لقد عنى التحديث من بين ما عنى  تراجع

المتزوجوف الجدد في العيش في ظ  أسر نووية. وفي سياؽ ىذا التحوؿ نحو النووية 
ضعفت قيم األسرة الممتدة التي ت كد على ضرورة احتراـ الروابط الزواجية والتثحية 

 . ٕٔبالمصالح الفردية لحساؤ الجماعة
تلعيها المرأة وفتح أمامها بدائ  جديدة  كما أدي التحديث إلى تغير األدوار التي

األمر الذي أفثى إلى تميع المشاعر التقليدية تجاه الزواج بوصفو م سسة تتسم 
بالديمومة أو التأبيد وغير قابلة للتغير. فالعديد من النساء اليـو في مجتمعات الخليج 

ف لم يفقنو   حصلن على قدر مماث  من التعليم يثاىي ذلك الذى حص  عليو أزواجهن إ
كما أنهن يعملن في وظائف تتسم بالدواـ الكام . النتيجة المترتية على ذلك  أف العديد 
من النساء أصيحن يشعرف باالستقالؿ المادي واالجتماعي والنفسي. وقد أفثى ذلك  
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في تفاعلو مع ضرورات الييئة الحثرية إلى اطالؽ العناف لتغير األدوار النوعية االجتماعية 
. باإلضافة إلى ٕٕمنزؿ الزوجية أو على األق  إلى تغير توقعات النساء من أزواجهن داخ 

قدرة الرجاؿ على التكيف مع التغيرات التي طرأت على دور ك  ذلك تواكب  ذلك  لم 
ىذه التغيرات في موضع الخاسر   فأصيح أكثر تحفزًا كفرد وجماعة  والمرأة  حيث وضعت

التاريخية. ويمث  ك  ذلك تحديًا يواجو األسرة وقدرتها اجتماعية للحفاظ على مصالحو 
 على االستمرار. 

وفيما ييدو أف ثمة ارتياط بين تعاظم تعليم المرأة ومشاركتها في سوؽ العم  من 
ناحية  وتزايد معدالت الطالؽ في مجتمعات الخليج من ناحية أخرى. بيد أف تأثير ىذين 

ؽ لم يتم توثيقو بشك  جيد بالنظر إلى ندرة المتغيرين على السلوؾ الزواجي والطال
الييانات. إال أف المالحظات تمي  إلى القوؿ بوجود ارتياط بين ىذه التطورات وبين ظاىرة 
الطالؽ وأنها تلعب دور في تحوؿ نظاـ الزواج وقرار الزوجين بالطالؽ. فقد ترتب على 

ما أف استقاللهن المادي ك مشاركة المرأة في سوؽ العم  توسع في فرص الحراؾ أمامها
يجعلهن أكثر حزمًا ويزيد من توقعاتهن وما يردنو ويستحققنو من عالقة طويلة األمد  

 . ٖٕكالزواج
يواجهها ويشير النذر اليسر مما ىو متاح من بيانات وبحوث إلى بعض التغيرات التي 

  . ففي الكويتمع التحوالت التي تطرأ على أدوارىم التقليدية األفراد في محاولة التكيف
ير الييانات إلى وجود ارتياط مياشر بين تزايد معدالت الطالؽ على سيي  المثاؿ  تش

ومستوى تعليم الزوجة في حين ال يوجد مث  ىذا االرتياط بين مستوى تعليم الزوج 
والطالؽ. فحيثما يكوف الزوج حاصاًل على م ى  جامعي ترتفع احتماالت الطالؽ حاؿ  

% حاؿ أنها تلقت تعليمًا متوسطاً ٓٔ% إلى ٔة تعليمًا ابتدائيًا من كوف الزوجة متعلم
% في حالة حصوؿ الزوجة على ٖٕ% إذا ما كاف تعليمها ثانويًا وتص  إلى ٛٔثم إلى 
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شهادة أعلى من الثانوية وأق  من الجامعية  وتص  إلى ما يزيد على ضعف ذلك إذا ما  
 .ٕٗ%(ٚٗكاف كال الزوجين حاص  على تعليم جامعي )

ويرتيط ارتفاع مستوى تعليم المرأة في مجتمعات الخليج العربية بالمشاركة في قوة 
العم   وما يصاحب ذلك من كسب. وقد ترتب على ذلك نشأة تيارين اجتماعيين 
مختلفين ب  ومتناقثين أثرا بدورىما في ك  من معدالت الزواج والطالؽ. فمن ناحية  

ماديًا مما يفثي إلى تعاظم ما تتمتع بو من قوة في النساء العامالت مستقالت  تصيح
مواجهة زوجها الذي تراجع دوره ككاسب وحيد للدخ  الذي ي من معيشة األسرة. 
وبالتالي فهي تود المشاركة في عملية صناعة القرار األسري الذي يرى فيو الرج  انتقاصاً 

أ الصراع بين طرفي العالقة من  إف لم يكن تهديدًا  لسلطتو التقليدية. ومن ىنا قد ينش
الزواجية. ومن ناحية أخرى  تلعب ىذه العوام  المتغيرة دورًا كعنصر لعدـ االستقرار على 

فهم جديد سيتطور راد واألسر للدوار الجديدة للمرأة  ففمع تكيف األ .المدى القصير
للزواج ومن  لفكرة المساواة بين المرأة والرج  األمر الذي يمكن أف يترتب عليو رسوخاً 

 ثم يفثي إلى تراجع معدالت الطالؽ.   
والواقع أف ىناؾ من الييانات ما يوحي بالفع  بمزيد من التوجو نحو قدر أكير من 
االستقرار في م سسة الزواج في مجتمعات الخليج العربية. فمع تعاظم المتطليات 

حث عن إمرأة عاملة االقتصادية للحياة الحديثة  يمي  عدد متزايد من الرجاؿ إلى الي
يمكنها المساىمة في تحم  أعياء تكلفة الحياة األسرية من خالؿ مساىمتها بدخلها في 

عن وقائع الطالؽ نفقات األسرة للزواج منها. مرة أخرى  تشير الييانات الرسمية المتاحة 
% بين األزواج ٙٗإلى أنو بينما وقعت حاالت طالؽ بين  ٕٚٓٓفي الكويت في عاـ 

. ٕ٘% في حالة ما إذا كانت الزوجة ال تعم ٗ٘ين  فإف ىذه النسية ترتفع إلى العامل
وتظهر اليحوث في السعودية أف أغليية الرجاؿ يفثلوف االقتراف بإمرأة عاملة  وبخاصة 

 .  ٕٙإذا ما كانت  تعم  في وظيفة رسمية ثابتة
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 ا ثارالطالؽ كمشكلة اجتماعية في مجتمعات الخليج العربية:  -ٖ
نطوي القوؿ بأف ظاىرة ما تمث  "مشكلة" علي بعدين على األق : األوؿ ىو حكم ي

قيمي سليي عليها  والثاني ىو أف ىذه المشكلة تقتثي حاُل أو حلوؿ. وفيما يتعلق 
باألوؿ يمكن التساؤؿ عمن ىي األطراؼ التي تعتير ىذه الظاىرة مشكلة بالنسية لها أو 

يها باعتيارىا مشكلة. أما فيما يتعلق باليعد الثاني  فإنو الوحدات االجتماعية التي تنظر إل
يتطلب التساؤؿ عن األسس التي ستينى عليها ىذه الحلوؿ. ومن المستقر عليو في ىذا 
المقاـ األف أف السياسات االجتماعية والعامة يجب أف تستهدي بمعرفة علمية دقيقة عن 

وبالنسية ألوؿ ىذين اليعدين    ثية الطالؽطييعة الظاىرة التي يتم التعام  معها. وفيما بق
فثمة عدد من المستويات أو الوحدات التحليلية التي يمث  الطالؽ مشكلة بالنسية لها  
فهناؾ أواًل الزوجين اللذين خيرا الواقعة وأطفالهما  وىناؾ ثانيُا عائلتا الطرفين المطلقين  

ومن إليهم  أي مجتمعهما المحلي  وثالثًا مجتمعهما ا ني المياشر من أصدقاء ومعارؼ 
وأخيرًا  ىناؾ المستوى المجتمعي العاـ أو ما يمكن أف نطلق عليو مستوى التحلي  

 االجتماعي الموسع.       
ونعرج أواًل  وفي عجالة على ا ثار االجتماعية للطالؽ على أطرافو األولية. وعلى 

ة ومياشرة إال أف ىناؾ فقر واضح في الرغم من أف الييانات المتعلقة بالطالؽ بيانات جلي
الييانات المتعلقة با ثار المترتية عليو على كافة المستويات أو الوحدات التحليلية المشار 

  في أو النامية إليها أعاله. وقد ركزت دراسات الطالؽ  سواء في المجتمعات المتقدمة
شهدت خيرة الطالؽ  على ا ثار المياشرة للطالؽ على أعثاء األسرة التي  أغليها

وبخاصة على المرأة واألطفاؿ  وبدرجة أق  على األزواج. وفي ىذا الصدد  نشير إلى أف 
ثمة اجماع بين الدراسات على ا ثار السليية للطالؽ في المجتمعات اإلنسانية على 

 .خاصة بصفة األطفاؿ
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دمرة للصراعات وفي مجتمعات الخليج العربية  تشير األدبيات المتاحة إلى ا ثار الم
بين الوالدين والطالؽ على النمو النفسي والوجداني للطفاؿ. األمر الذي يفثي إلى 

 اإلنحراؼالعديد من المشكالت السلوكية واالكتئاؤ وتدني ا داء الدراسي  واالدماف و 
والسلوؾ اإلجرامي. ففي الكويت وطيقًا لتقرير لوزارة التخطيط  نشرتو جريدة كويت 

% من أطفاؿ المطلقين من مشكالت نفسية ويظهروف سلوكُا عدوانيا. ٓٙني تايمز  يعا
% ٜٓوقد أظهرت دراسة اجراىا عيداهلل الفوزاف على عينات من المجتمع السعودي أف 

من حاالت إيذاء األطفاؿ ناتجة عن سوء معاملة األـ واألؤ المنفصلين  حيث تأتي في 
. ودرس ٕٚمتيوعة بالتحرش الجنسي  ثم اإلىماؿالمرتية األولى من وسائ  إيذاء األطفاؿ  

صالح الساني تأثير التفكك األسري والييئة العدائية داخ  الييت التي تصاحب الطالؽ 
في المعتاد على األطفاؿ والشياؤ وانتهي في بحثو إلى أف عدـ االستقرار األسري إباف 

توتر والمشكالت األخرى مرحلة الطالؽ بما في ذلك اكتئاؤ الوالدين  وفقداف األم  وال
نحراؼ األحداث والتشرد وإدماف تعاطي ىذه األسر أكثر عرضة إلقد جعلت أطفاؿ 

. وفي قطر كشفت دراسة قاـ بها خيراء المجلس األعلى ٕٛالكحوليات والمخدرات
أف أطفاؿ األسر التي تفككت نتيجة للطالؽ يعانوف اكثر من غيرىم من عن للسرة 

وأف لديهم درجة أكير من النزوع إلى   الوجداني  والرفاه االفتقار إلى التعاطف
 .   ٜٕاإلنحراؼ

وربما تعاني المرأة المطلقة في مجتمعات الخليج العربية أكثر من غيرىا من الطالؽ. 
ففي ىذه المجتمعات تمنح القوانين سلطات شيو مطلقة للذكور من أعثاء األسرة على 

عرضة للعديد من مظاىر التمييز ضدىن في اإلناث. ونتيجة لذلك تصيح المطلقات 
األمور األسرية  كما يجدف أنفسهن أكثر تثررًا بسيب قوانين األحواؿ الشخصية الحاكمة 
لك  من الزواج والطالؽ السائدة في بلداف الخليج والتي تفتقر إلى عدـ وجود آليات 

ا تعاني المطلقة من تتحقق من تنفيذ القوانين المعنية بحقوؽ المرأة الشرعية. كمتحقق و 
فتالحقها التهم   نظرة المجتمع إليها  حيث يلقي عليها اللـو في فش  العالقة الزوجية
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والهمز واللمز والنظرات المملوءة بالشك والريية  وتعتيرىا نسية كييرة من الرجاؿ فريسة  
يخشين على أزواجهن منها  بما يفثي إلى عزلها  اتيو اللب  وتحاصرىا النساء 

من التغير في االتجاىات حياؿ المطلقات في  اً ومع ذلك  ييدو أف ىناؾ قدر ·ماعياً اجت
المجتمع الخليجي. فوفقٌا لمأذوف منطقة الخرج بالمملكة العربية السعودية الشيخ نايف 
بن ناصر القحطاني  تزايد إقياؿ الشياؤ على الزواج بالمطلقات في الفترة األخيرة  حيث 

%  وىو يرجع السيب في ذلك إلى أف بعض ٖٓية تص  الى أشار إلى أف ىذه النس
من المشكالت  كثيراً الشياؤ ينظر إلى المطلقة على أنها أكثر خيرة في الحياة مما يمنع  

 . ٖٓاألسرية  بيد أنو ي كد أيثاٌ أف األى  والعادات تقف حائال دوف الزواج بمطلقة
لصورة. ففي العديد من الحاالت عن االمعاناة االقتصادية للمرأة المطلقة غيب وال ت

يرفض األزواج السابقين سداد مستحقات النفقة  ونفقة األطفاؿ بما يثع المرأة المطلقة 
في موقف عسير. وإذا ما كاف لدراسات الحالة من داللة فلنأخذ حالة أنوار وىي إمرأة 

ي أف سنوات(: "يرفض ُمطلق ٗسنة  ولديها طفلة ) ٕ٘سعودية مطلقة تيلغ من العمر 
أف يدفع نفقة إبنتو. واألف أنا أعم  يوميًا كنادلة في مركز للنساء  –يعطيني حقوقي كأـ 

 ٕٓٓ٘بالرياض من الساعة التاسعة صياحًا وحتى الخامسة مساءًا لقاء راتب شهري ييلغ 
لاير سعودي. وأنا أعيش مع والدتي وقد تقدمت إلى إحدى المنظمات النسوية غير 

دينة الرياض فساعدوني في العثور على ىذه الوظيفة...ومع ذلك  فأنا الهادفة للربح في م
وال . ٖٔآم  في الحصوؿ على تدريب جيد في مجاؿ أخر وأف أعم  في وظيفة أفث "

يقتصر ىذا األمر على النساء الخليجيات  ب  يشيع أيثًا في أوساط الوافدين. وتمث  
ي كانت قي  زواجها تعم  في وىي إمرأة من إحدى بالد المغرؤ العرب وردةحالة 

اإلمارات  وتزوجت من مصرى أساء معاملتها فطلقت منو بعد أف أنجيت طفلين منو  
وتزوج ىو مرتين بعدىا  ثم توفى إلى رحمة بارئو. وبحكم كوف الولدين كانا ُقصرًا حاؿ 
وفاة والدىما فقد انتقلت الوصاية الشرعية إلى العم المقيم في مصر. وعليو أصيح 
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راثهما تحت سيطرتو  وحاؿ بينهما وبينو إلى أف ييلغا سن الرشد )ما زاال دوف سن مي
( ولما كاف العم عثوًا بارزًا في جماعة اإلخواف المسلمين فقد وضعت  الرشد حتى اليـو

الِقي   سياسية أموالو تحت الحراسة مما عقد قثية ميراث الولدين  وأدخلهما في متاىات
    .     ٕٖلهما بها
س ثمة شك في أف وقع الطالؽ أكثر عنفًا على المرأة منو على الرج   ولكنو ال لي

بحكم كونو  -ييقى بمنأى عن آثاره السليية. بيد أف الدراسات االجتماعية قد أغفلت
دراسة آثار الطالؽ على الرج . فما من شك أف الرج   -الطرؼ األقوى في العالقة

فالرج  بعد الطالؽ غاليًا ما يجد نفسو وحيداً   ثار.الُمطِلق يشعر ىو األخر بمث  ىذه ا 
نتيجة طييعة العالقات االجتماعية التي يينيها حولو  فهو يشعر بالخيية لفقداف دوره كأؤ 
وزوج  وُيصدـ نتيجة شعورة بالمس ولية النهيار العائلة  إضافة إلى عدـ السماح لو قانوناً 

سن متأخرة للبناء مما يفقده الكثير من بحثانة األوالد في معظم األوقات إال في 
تناولت ىذا االموضوع على  ةوللسف  ليس لدينا دراسة عربية واحد· احساس األبوة

الرغم من أف الطالؽ عالقة اجتماعية  وأي عالقة اجتماعية البد لها من طرفين على 
 األق .
تمامُا آثاره  كما أغفلت دراسات الطالؽ االىتماـ بالرج  الُمطِلق أغفلت أيثاً و 

 المجتمعية العامة على مستوى الوحدات االجتماعية األخرى وبخاصة على االنفاؽ
. إف منظور متكام  لدراسة الطالؽ وآثاره البد لو أف يأخذ بعين ة للدولةالعام والموازنة

االعتيار تعددية مستويات التأثير المختلفة. ونسعى فيما تيقى لنا من حيز في ىذه الورقة 
ي في اليلداف ر نادًا إلى ما توصلت إلية دراسات وبحوث الطالؽ والتفكك األسواست

إلى تطوير اطار مقترح لدراسة ا ثار االجتماعية للطالؽ من مث  ىذا المنظور. المتقدمة 
االقتصادية للطالؽ وىو يميز ما بين ما يمكن -ويركز ىذا لمنظور على األبعاد االجتماعية

خاصة وا ثار العامة للطالؽ. ونكتفي ىنا بطرح أبعاد المنظور دوف أف نطلق عليو ا ثار ال
الدخوؿ في منهجيات تقدير التكلفة االجتماعية االقتصادية للطالؽ في مجتمعات 
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-الخليج إذ يقتثي ذلك توفر بيانات أكثر تفصياًل على مستويي التحلي  االجتماعي
 االقتصادي المصغر والمكير.

 ؟المقارنة عن الطالؽذا تخيرنا األدبيات ابم -ٗ
 ا ثار الخاصة للطالؽ  ٘.ٔ

 تأثيرات الطالؽ على دخ  األسرة والدخ  الفردي. ٘.ٔ.ٔ
تتيدى التأثيرات الخاصة للطالؽ أوؿ ما تتيدى في تأثيرىا المياشر على الدخ  
الفردي. وتشير الدراسات الميكرة في الواليات المتحدة األمريكية إلى تدىور مستوى 

أة بعد الطالؽ بدرجة كييرة. وتقدر ىذه الدراسات ىذا التدىور بما يتراوح بين معيشة المر 
ومن ناحية أخرى  وجدت الدراسات أف الرجاؿ ال يواجهوف مث   .ٖٖ%ٓٚ% وٕٚ

ىذه ا ثار السليية على الدخ   ب  أنهم في الحقيقة قد يشهدوف تحسنًا في مستويات 
ىور دخ   النساء المطلقات دت دي إلى ت للسياؤ التي امعيشتهم. وفي معرض تحليلهم

بيات بصورة غير متساوقة بالمقارنة مع الرجاؿ  ومن خالؿ تحليلهما للييانات واألد
إلى االستنتاج التالي "ترجع معاناة النساء فيما بعد  المتاحة  يتوص  ىولدف وسموؾ

طًا شكليا طة ارتيايالطالؽ إلى عدد من العوام  المتداخلة التي عادة ما تكوف مرت
ومصطنعًا مع واقعة الطالؽ. وعلى وجو التحديد  تقسيم العم  خالؿ فترة الزواج  واألجر 
األدنى للمرأة خالؿ وبعد تحل  الزواج واالفتقار إلى أساليب مالئمة للتحوؿ لمرحلة ما 

رات في بعد الطالؽ  بما يعني أنو ما لم تعكس ميادرات السياسات االجتماعية التغي
المساواة بين الرجاؿ والنساء في المس ولية عن األبناء )داخ  المهنية للمرأة و األدوار 

وخارج اطار الزواج( فإف المستقي  االقتصادي للنساء اللواتي سيق لهن الزواج تيقى غير 
. وفي حالة مجتمعات دوؿ الخليج العربي  ربما يحد من ىذه ا ثار أف المرأة ٖٗميشرة

كانت شابة  تعود في أغلب األحواؿ إلى منزؿ أىلها. بيد أف المطلقة  وبخاصة إذا ما  
 مث  ىذا المسلك يعتمد على المرحلة التي تمر بها المرأة المطلقة في دورة حياتها.
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ويتوص  بوماف إلى نتائج مماثلة في معرض مقارنتو للقوة الشرائية للنساء المطلقات  
لندا  حيث وجد أف القوة في ىو  ٜٜٜٔ -ٜٜٓٔقي  وبعد الطالؽ فيما بين عامي 

% مقارنة بما قي  الطالؽ في حين تتزايد ٖٕالشرائية للنساء المطلقات تتدىور بمقدار 
كما وجد أيثًا أف القوة الشرائية للمتزوجين قد  %.ٚتلك الخاصة بالرجاؿ بمقدار 

           . ٖ٘%ٖتزايدت خالؿ الفترة نفسها بمقدار 
وتقديراتها تستند إلى أساليب معامالت االرتياط وعلينا أف نتذكر أف ىذه اليحوث 
معها كعالقات سييية تتعلق  أو أف يتم التعام  سْ اإلحصائية  ومن ثم فإنها اليمكن أف ت سِ 

دت ىذه الدراسات لهذا السيب على وجو قِ بالعالقة بين الطالؽ ودخ  المرأة. وقد انتُ 
ذا النقد باستخداـ أساليب التحديد. ومع ذلك  فقد سعى االقتصاديوف إلى تجاوز ى

 Instrumentalمنهجية متنوعة من بينها استخداـ أسلوؤ المتغيرات ا داتية 

Variables. وجدت الدراسات أف احتماالت الطالؽ تتزايد إذا ما كاف   وفي ىذا الصدد
ذا ما كانت المرأة تنتمي إلى أسرة إ تو تتزايدالطف  المولود أواًل أنثى  كما أف احتماال

عيشية ذات دخ  شديد التدني أو بالغ الثراء. وتشير الشواىد اإلميريقية إلى أف بعض م
والمخصصات الحكومية   بعض الموارد كنفقة األطفاؿالنفاذ إلى النساء يتمكن من خالؿ 

وزيادة فرص العم  بعد الطالؽ من الحصوؿ على دخ  كاؼ  في حين أف بعثهن   للرفاه
ينجحن في ذلك. وتجد دراسة أننت وميتشلز أف انهيار  وبخاصة النساء الفقيرات ال

 ٓٓٓ٘الزواج األوؿ يزيد من احتماالت عيش النساء في أسر يق  دخلها السنوي عن 
مقارنة بالنساء اللواتي ما زلن يعشن في ظ   %ٓ٘% إلى جوالي ٘دوالر سنويًا من 
تحلي  السييية إلى ومن ىنا تتوص  الدراسات التي اعتمدت أساليب ال .ٖٙزواجهن األوؿ

أنو في حين أنو ليس للطالؽ تأثير على متوسط الدخ  إال أنو يزيد من الفقر وعدـ 
 المساواة بين الرجاؿ والنساء. 

و تصوريًا حوؿ الكيفية التي سيتيدجابتا نموذجًا سموؾ وماننيج و وقد صاغت دراسة 
قة مرة أخرى  وإذا ما طلَ ا الدخ  الفردي للمرأة واألسرة إذا ما تزوجت المرأة المُ عليها
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قت النساء المتزوجات. وقد أخذوا في ذلك بعين االعتيار مشكلة أف نفس العوام  طُلِ 
التي ت ثر في احتماالت الطالؽ ىي ذاتها التي ت ثر في مستويات الدخوؿ. وقد وجد 
 ثالثتهم أف الزواج ثانية للمطلقات سوؼ ي دي إلى تأثير إحصائي معنوي وإيجابي على ك 
من دخ  األسرة واالحتياجات المتوقعة لنسية الدخ . وقد قدروا أف دخ  المرأة المطلقة 

دوالرًا إذا ما عاودت الزواج  وأف  8ٖٖٙ٘ٛدوالر سنويًا إلى  8ٛٗٓٚٔسيرتفع من 
 دوالر 8ٜٕٗٙٔدوالرًا سنويًا إلى  8ٜٚٙٔ٘دخ  المرأة المتزوجة سوؼ ينخفض من 

سية الدخ  سوؼ تتزايد من وف أف االحتياجات المتوقعة لن. كما قدر الياحثإذا ما طُِلقت
قت لِ إذا ما طُ  ٙ.ٔإلى  ٜ.ٖإذا ما عاودت النساء الزواج وتتناقص من  ٘.ٖإلى  ٙ.ٔ

. وتشير ىذه االستنتاجات إلى ىشاشة وضع النساء االقتصادي ٖٚالنساء المتزوجات
 خارج نطاؽ الزواج أو إذا ما انهار زواجهن نتيجة للطالؽ. 

 تأثيرات الطالؽ على األطفاؿ وعدـ استقرار الينى األسرية على المدى الطوي    .٘.ٔ.ٕ
. ينيع األثر التالي المهم للطالؽ من تأثيره في بنية األسرة وأثر ذلك على األطفاؿ

ي ثر في األطفاؿ  )أي بسيب الطالؽ( رات الطالؽ والميالد خارج نطاؽ األسرة بسييوفتأثي
سليي على مستويات الدخوؿ  باإلضافة إلى العديد من القنوات من خالؿ تأثيره ال

يساعد األطفاؿ على تعلم تقدير قيمة االختالفات  الجنسينفوجود زوجين من  .األخرى
السلوكية النوعية االجتماعية. وينطوي ىذا على القوؿ بأف غياؤ األؤ  وبخاصة في 

ي ثر في الطف  وطييعة المنتج المراح  الميكرة من العمر  وبخاصة بالنسية للصيية  
شري الذي يخرج إلى المجتمع. فالوالدين مصدر مهم من مصادر رأس الماؿ يال

االجتماعي. وتوضح األدبيات السياسية واالقتصادية أىمية رأس الماؿ االجتماعي وتأثيره 
للدوار  غياؤ أحد الوالدين بوصفو نموذجًا  ومن ىنا فإف .في المخرجات االقتصادية

سليية على نمو الطف  وسلوكو. باإلضافة إلى ذلك  يساعد ال وتكن أف يكوف لو تأثيرايم
التعرض للتفاعالت بين الوالدين في بيئة من العالقات السوية  األطفاؿ على تنمية 
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ر ف وأساليب ح  الصراعات. وقد يفتقمث  اإلتصاؿ والتعاو   مهارات التفاع  الييني
لكي يلعيوا صة إلى المهارات التي يحتاجونها أدوار منقو  األطفاؿ الذين يتعرضوف لنماذج

أدوارىم بصورة سليمة اجتماعيًا كيالغين  ومن ثم قد يصيحوا أق  نجاحًا في أدائهم 
الدراسي  وفي عملهم  وفي عالقاتهم الشخصية المستقيلية. ولعلو من الممكن تحديد 

 تأثيرات الطالؽ على األطفاؿ في أربعة مجاالت أساسية: 
 احتماالت الفقر نتيجة تراجع دخ  األسرة 
 االنجاز التعليمي 
  المشكالت السلوكية ونمو الطف 
 على القرارات المستقيلية كوالدين وأعثاء في المجتمع. التأثيرات 
 احتماالت الفقر الناتجة عن تفكك األسرة ٘.ٔ.ٕ.ٔ 

دوف أو ينشأوف تعني تأثيرات تدىور الدخ  الناجمة عن الطالؽ أف األطفاؿ الذين يول
مة دالئ  متنامية تشير إلى حد قد يكونوف أكثر عرضة للفقر. وثفي أسر ذات عائ  وا

وجود اقتراف بين تحل  الزواج ومخاطر فقر األطفاؿ. ففي الواليات المتحدة  وجد أف 
األسر التي تترأسها نساء لديها أطفاؿ تزيد احتماالت أف تكوف أكثر فقرًا بخمس مرات 

وأف متوسط دخلها   على التوالي(% ٛ.ٗٗ %مقارنة ؤٚ.ٛباألسر الزواجية )بالمقارنة 
دوالر سنويًا بأسعار  8ٙٓٓٗٗمقارنة ؤ  8ٗٓٓ٘ٔيمث  حوالي ثلث نظيراتها الزواجية )

ٜٜٔٛ)ٖٛ . 
عاني أطفالها ة التي يعم  فيها الزوجين والتي يوفي ىولندا  كانت نسية األسر الزواجي

إلى بينما ترتفع ىذه االحتماالت   %ٛ.ٔب الفقر تيلغ من احتماالت السقوط في ج
ئ  الواحد وتلك التي ال يعم  فيها أي من الوالدين ا% بين األسر ذات العٙ٘% وٖٕ

ألف قاصر يعيش في فقر نسيي  ٕٖٚأف حوالي  ٕٓٔٓعلى التوالي. وقد ُقدر في عاـ 
 .ٜٖينتموف إلى أسر مفككة 8ٓٓٓٓٓٔفي ىولندا من بينهم جوالي 
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 التأثيرات على االنجاز التعليمي 2.1.5ٕ.
اظم من الدراسات التي ت كد على العالقة بين المخرجات التعليمية وبنية ثمة تراث متع

غير طييعية –األسرة. )األسرة الزواجية  األسرة ذات العائ  الواحد  واألسر المختلطة 
ا األطفاؿ. وتشير نتائج ىذه نشأ فيهالوالدين  كأسر الزواج الثاني  وحاالت التيني( التي ي

الدراسات إلى أف األبناء الذين ينشأوف في أسر مفككة أق  احتمااًل من أف يواصلوا 
نثر وبولوؾ في دراستيهما أف احتماؿ يج. ويقدر ماكلنهاف  و ٓٗتعليمهم الثانوي والجامعي

لسود % بالنسية للييض وآٚ% وٕٗالتسرؤ الدراسي من المدرسة الثانوية يتزايد إلى 
. وفي السويد يتوص  يوىانسوف وجاىلر إلى أف ٔٗعلى التوالي حاؿ تفكك األسرة

األطفاؿ الذين يأتوف من أسر مفككة يتخلفوف دراسيًا عن أقرانهم من األسر الزواجية بعاـ 
. وعادة ما ال تأخذ الدراسات المشار إليها أعاله بعين االعتيار العوام  ٕٗدراسي كام 

ومن ثم يجب النظر   سرة والمخرجات التعليمية للبناءتوازي في بنية األالتي قد ت ثر بال
 إليها بوصفها تعير عن عالقات اقتراف عوضاً عن كونها عالقات سييية بين المتغيرين. 

أخذ بعين االعتيار التاثيرات غير من الدراسات أف ت ولتجاوز ىذا العوار  حاوؿ العديد
ت ثر في المخرجات التعليمية للطفاؿ. وتتسم النتائج التي المالحظة لينية األسرة التي قد 

توصلت إليها الدراسات في ىذا الصدد بعدـ االتساؽ أو غياؤ االجماع فيما بينها  
  وايفنهاوس ٗٗ  وكيس ولين وماكلنهافٖٗحيث يجد ك  من إيمريش وفرانشيسكوني

حصائية على المخرجات   في بحوثهم أف ليناء األسرة تأثيرات ذات معنوية إ٘ٗورايلي
التعليمية للبناء. وعلى العكس من ذلك  ال يعثر بيوركلوند وساندسترـو على اثر إحصائي 

 . ٙٗمعنوي لينية األسرة على المخرجات التعليمية للبناء
و بلد يتميز بنظاـ سخي لإلعانات النرويج  وىبلد كفي وربما يكوف من المنطقي 

فككت نتيجة الطالؽ  العثور على أثر محدود للتفكك التي ت ية المقدمة للسرألسر ا
في دراستهم يتوصلوف ستي  ورشتوف وكرافداؿ بيد أف األسري على المخرجات التعليمية  
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إلى أف خيرة تحل  األسرة بسيب الطالؽ ترتيط بمستويات أدنى من األداء واالنجاز 
مع عمر الطف  عند الطالؽ.  التعليمي عند األبناء وأف ىذه األثار يتراجع تأثيرىا وييهت

% في ٖٔ% وٙومع ذلك فهم يتوصلوف إلى أف خيرة الطالؽ ت ثر بنسية تتراوح ما بين 
احتماؿ تحقيق األبناء لعملية انتقاؿ ناجح من مرحلة الدراسة المتوسطة إلى المرحلة 

. ٚٗىالثانوية. وقد تم العثور على أثار مماثلة في بلداف كالواليات المتحدة وبلداف أخر 
وبالنظر إلى أىمية التعليم في تحديد مستوى الدخ  المستقيلي ومخرجات سوؽ العم  
فإف ا ثار السليية للطالؽ على االنجاز التعليمي تمث  مكونُا مهما من التكلفة المجتمعية 

 للطالؽ.   
 التأثيرات على سلوؾ ونمو الطف  ٘.ٔ.ٕ.ٖ

الطف  ونموه العقلي عاماًل جوىريًا في يعتير فهم تأثيرات الينية األسرية على سلوؾ 
فهم وتقدير التكلفة والمنفعة المقترنة باألشكاؿ المختلفة للسرة. وقد وجد أف األطفاؿ 
  الذين ينتموف إلى أسر مفككة )مطلقة( أكثر عرضة للمعاناة من صعوبات تعليمية

. وبالمث  ٛٗومستويات أعلى من االضطرابات الوجدانية والنفسية والمشكالت السلوكية
ثمة ارتياط بين األسرة الواحدية الوالدين وبين السلوؾ الجانح لدى األطفاؿ 

والسلوؾ الجنسي للبناء    وتعاطي المخدرات والكحوؿ والتدخينٜٗواألحداث
  والعمر ٔ٘الثانوية  تسرؤ الدراسي من المدرسة  والٓ٘والتقدير المتدني للذات المراىقين

. تكشف دراسة ٖ٘  والنشاط الجنسي الميكرٕ٘األسرة قي  الزواج منزؿترؾ األصغر عند 
أجراىا ك  من أليسوف وفرستنيرج عن أف تحل  الزواج يمارس تأثيرات عميقة وطويلة 

 األمد على سلوكيات األطفاؿ وتوترىم النفسي. 
كوركورف تأثيرات بناء األسرة على المخرجات السلوكية والمعرفية سوف و وقد درس كارل

 Behavioral Problems Indexواستخدما في ذلك دلي  المشكالت السلوكية 
س سلوؾ الطف . ويشتم  ىذا الدلي  الذي طوره زي  وبيترسوف اقيكم شر موضوعي ل

اعتياراً يها األطفاؿ ؿ والمشكالت السلوكية التي قد ييداطفمقياسًا لتكيف األ ٕٛعلى 
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من سن الرابعة فأكير على مدار ثالثة أشهر. وقد وجد الياحثاف أف األطفاؿ الذين يأتوف 
نقطة على المقياس مقاب   ٚٔ.ٔ٘من أسر زواجية قد سجلوا خالؿ فترة الدراسة 

 . وبالمث   وجد الياحثافٗ٘ئ  واحدابالنسية ألولئك الذين يأتوف من أسر ذات ع ٕٗ.ٙٙ
 ٖٚ.ٜ٘طفاؿ الذين كاف لديهم والدين طواؿ فترة الدراسة قد حققوا درجات تيلغ أف األ

 ٓ٘.ٚٗو  ٛ٘.ٕٗفي اختيارات الحساؤ والقراءة على التوالي مقارنة ؤ  ٛٚ.ٗٙو
 ية للطفاؿ الذين أتوا من أسر ذات عائ  أوحد.سبالنوعلى الترتيب في المتوسط 

 ٛ-ٚر لتالميذ السنوات الدراسية وتكشف دراسة بلـو وزمالؤه حوؿ السلوؾ الخط
أف السلوكيات الخطرة في مث  ىذه المراح  والتي تتمث  في  (المراىقين) ٕٔ-ٜو

يومًا الماضية  وتعاطي الكحوليات خالؿ  ٖٓتدخين سيجارة واحدة على األق  خالؿ اؿ 
ستخداـ ااإلنتي عشر شهرًا السابقة على إجراء الدراسة والتفكير في أو محاولة اإلنتحار و 

ة وممارسة الجنس عن وجود فروؽ معنوية إحصائيًا على كافة السالح في المواقف العنيف
األبعاد المذكورة بين المراىقين الذين ينتموف إلى أسر ذات عائ  واحد وتلك ذات 

إلى مشكالت سلوكية  ي. وتشير الدراسة بوضوح إلى أف الطالؽ يمكن أف ي د٘٘الوالدين
 لسلوؾ الخطر بين المراىقين. ويزيد من احتماالت ا

وقد أشارت األدبيات المتراكمة الرائدة التي انجزىا ىكماف وتلك التي تستلهم تراث 
إلى أىمية المهارات غير  ٚ٘  وإدواردزٙ٘االقتصاد الماركسي كدراستي باولز وجينتيس

المعرفية وتأثيرىا في مخرجات سوؽ العم . فقد أوضحت ىذه الدراسات في سياؽ 
المستوى المنخفض في القدرات التي المتغيرات المتعلقة بيات المتحدة أف نفس الوال

تفسر االختيارات الدراسية واألجور والتشغي  التي تفسر السلوؾ المنحرؼ ىي ذاتها 
    وخيرة العم  واالختيار المهني.            

العوام  إلى أف الطالؽ قد يكوف لو تأثيرات سليية ويشير االرتياط القوي بين ىذه 
ومن ثم يجع  األفراد أكثر عرضة لك  من   على القدرات والمهارات غير المعرفية 
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السلوؾ الخطر والمخرجات المتدنية لسوؽ العم . وقد تم أيثًا تفحص التأثير المحتم  
م  بواسطة عدد من للسلوؾ إباف مرحلة الطفولة على المخرجات الفردية في سوؽ الع

ميلر وىيث تأثيرات المشكالت السلوكية لي و . وفي ىذا المقاـ درس ك  من ٛ٘الدراسات
  اً وا عددعرفا أف ك  من الذكور واإلناث الذين و للطف  على التشغي  واألجور. وقد وجد

السلوؾ المعوج خالؿ فترة طفولتهم تق  احتماالت تشغيلهم بنسية  خيرات من اكيير 
ة الذين لم يمروا بمث  ىذه الخيرات السلوكي ى التوالي مقارنة باألخرين% علٔ% وٖ

أف السلوؾ اإلشكالي خالؿ مرحلة الطفولة ال أثر لو المنحرفة. ومن ناحية أخرى  وجدوا 
 . ٜ٘%ٗقل  من دخوؿ اإلناث بنسية على مداخي  الذكور بينما يُ 

ة األطفاؿ ىو المي  إلى الجانب األخر الذي يمكن أف يتأثر بخيرة الطالؽ في حيا
السلوؾ اإلجرامي. وقد توصلت دراسة قاـ بها فاف درراكت إلى أف أبناء الطالؽ أكثر 
عرضة الرتكاؤ أفعاؿ إجرامية بثالث مرات من أقرانهم الذين يأتوف من أسر متماسكة. 

% ٔقانونًا ييلغ  رـْ جَ فقد كاف متوسط احتماؿ أف يقـو طف  من أسرة متماسكة بعم  مُ 
. وترجع أسياؤ احتماؿ ارتفاع ٓٙ% بين أبناء الزوجين المطلقينٖي حين يرتفع إلى ف

م  ق  من إشراؼ اليالغين عليهالقياـ بأعماؿ إجرامية بين أطفاؿ الطالؽ إلى القدر األ
إلى  سرة األحادية الرئيس بما يدفع بهاوانخفاض دخ  األوتدىور الثيات النفسي لديهم  

حيث تتزايد مخاطر األنشطة اإلجرامية. ومن ىنا فإف وقائع الطالؽ سكنى األحياء الفقيرة 
الذي يدفع بمعدالت  تزيد من احتماؿ انخراط األطفاؿ في سلوكيات إجرامية األمر

وقد توص  تحلي  أجرىا مجلس الشياؤ في بريطانيا الجريمة في بلد ما إلى االرتفاع. 
 . ٔٙكة% منهم أتوا من أسر مفكٓٚحدث إلى أف  ٓٓٓٗلعدد 

مليوف  8ٜٖٙٗٔبحوالي  ٕٔٔٓجملة تكلفة الجريمة  في ىولندا عاـ وقد قدرت 
 8ٖٙٓٔ% منها  أي حوالي ٖ.ٗيورو  وتقدر تكلفة جرائم أبناء الطالؽ فيها بحوالي 

تكلفة الجرائم  تبلغ وفي بريطانيا ووفقًا لتقديرات م سسة العالقات  .ٕٙمليوف يورو



 اجمللة العربية لعلم االجتماع ٕٚٔٓيوليو ( ٕٓعدد )
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ28ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  مليوف جنيو استرليني تقريياً  ٔ.ٛحوالي  ٖٕٔٓعاـ في الناتجة عن التفكك األسري 
  . ٖٙوىي تكلفة يتم استنزافها من ميزانية العدالة الجنائية

 تأثيرات الطالؽ على عملية صناعة القرار الخاص بيناء أسرة ٘.ٔ.ٕ.ٗ
يُعم  الطالؽ أثره من خالؿ تأثيره في االختيارات المستقيلية للطفاؿ الذين مروا 

بلداف من اليلداف األعثاء في من والديهما. وتشير دراسة أجريت في تسع  بتجربة طالؽ
االتحاد األوروبي إلى أف السلوؾ الديموجرافي للطفاؿ الذين مروا بتجربة الطالؽ الوالدية 

ر الخاص بأولئك الذين لم يعرفوا ىذه الخيرة. وتشي ينكيمي  إلى االختالؼ عن ذ
لوف بقدر أكير إلى الدخوؿ في ترتييات معيشية شيو راسة إلى أف أبناء الطالؽ يميالد

زواجية أكثر من العيش في ظ  نظاـ الزواج التقليدي. كما أنهم أكثر عرضة ألف يصيحوا 
أباء وأمهات في مراح  عمرية أبكر من أقرانهم الذين نشأوا في أسر متماسكة. كما أف 

  وأف ترتيياتهم المعيشية شيو أدنىزواجية العالقة الاحتماؿ ميالد طفلهم األوؿ في ظ  
من العالقات الزواجية التقليدية. وتأخذ دراسة  تص  إلى منتهاىاالزواجية أكثر عرضة ألف 

تحاوؿ حيث  أجراىا ماكلنهاف وجارفينك  وواتسوف ىذه القثية خطوة أبعد إلى األماـ
الواليات  اإلجابة على س اؿ م داه ما إذا كاف صعود ظاىرة "األسر األمومية فقط" في

"الطيقة الدنيا"  اصطُِلح على تسميتو ؤالمتحدة قد ساىم في ارتفاع نسية ما 
Underclass :ويستند تعريفهم للطيقة الدنيا إلى ثالثة أبعاد أساسية . 

  تدني نسية مشاركة األـ في قوة العم  في األسر األمومية؛ 
  ؛األسر األموميةاستمرار تدني نسية المشاركة في قوة العم  عير أجياؿ ىذه 
   .العزلة الثقافية الشييهة بالعيش في الجيتوىات 

% من ىذه النوعية من األسر ٖٓويكشف ماكلنهاف وجارفينك  وواتسوف عن أف 
تعتمد في معيشتها على األمد الطوي  على إعانات الثماف االجتماعي. فثاًل عن ذلك  

لوكهم المستقيلي المتعلق بتكوين فإنهم يتوصلوف إلى أف أبناء ىذه األسر يتأثروف في س
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. كما بنمط سلوؾ األسرة األمومية أسرىم والعيش على اإلعانات الحكومية العابر للجياؿ
أف الينات المولودات في مث  ىذه األسر أكثر مياًل للزواج و/أو اإلنجاؤ ميكرًا )سواء 

تياطًا إيجابيا مع أكاف ذلك داخ  أو خارج نطاؽ الزواج( وأف ىذين العاملين يرتيطاف ار 
احتماؿ أف يصيحن أمهات من ذوات األسر األمومية فقط. كما أف بنات ىذه األسر 
األمومية أكثر عرضة بكثير ألف يعشن على إعانات الثماف االجتماعي وأف يقطن في 

مومية % من المناطق الفقيرة تشك  ىذه األسر األٕٓاألحياء الفقيرة. كما وجدوا أنو في 
% بين األمريكيين ٘ٚاألسر المقيمة بها وترتفع ىذه النسية إلى  ليإجما% من ٙ٘

لى نتيجة فحواىا أنو بالنسية للسر األمومية إوينتهي ماكلنهاف وزمالؤه  .السود
ىناؾ طيقة دنيا تتشك  يمكن أف  فللمريكيات السوداوات ثمة خطر حقيقي ماث  ىو أ

نتيجة لطييعة بنائها  -بر للجياؿب  والفقر العا –تقع في دائرة مفرغة من الفقر 
 . ٗٙاألسري

ويفثي ما تقدـ إلى أف الطالؽ بتأثيره على السلوؾ المستقيلي من خالؿ اتخاذ قرار 
 دي بالمجتمعات واج والوالدية المنفردة يمكن أف يالمعيشة المشتركة خارج نطاؽ الز 

رة يمكن لها أف تمث  التي تقع في ىذه الدائرة المفرغة إلى سيادة بنى أسرية غير مستق
قد  تكوف مجتمعات الخليج العربي  الرغم من أفاألج . وعلى مجتمعيًا طوي   تحدياً 

أمر ال يمكن أف يعاد انتاجو بأي حاؿ  حيث أنومحصنة من مث  ىذا المسار األمريكي  
من األحواؿ في ظ  ظروؼ اجتماعية اقتصادية مغايرة تماماُ  إال أف بعض جوانب الدرس 

م  والمي  عير يكي جديرة باالعتيار وبخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في قوة العاألمر 
ي نسب المشاركة فيها  وىي أحد مالمح سوؽ العم  األساسية في دوؿ الجيلي لتدن

 .       وذلك باإلضافة إلى النزوع إلى العيش على اإلعانات الحكوميةالخليج العربية
 ( والتقدير الذاتي للرفاهالحالة االجتماعية )الزواجية ٘.ٔ.ٖ

تمث  تأثيرات الطالؽ على التقدير الذاتي للفرد لمستوى رفاىو جانيًا مهما في فهم 
اجح للمجتمعات. ويقصد بالرفاه الذاتي ىنا اإلشارة إلى التقرير الذاتي لمعايير ء الناألدا
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سلييًا لتحل  السعادة والرضا عن الحياة. وىناؾ الكثير من الدراسات التي وجدت تأثيرًا 
الزواج على الصحة العقلية والرفاه. ففي دراسة استندت إلى بيانات المسح العالمي للقيم 

في المتوسط المتزوجين كانوا أعلى أف ن كالميجن ع  بلدا  يكشف ٗٗواشتملت على 
% في تقديرىم للرفاه الذاتي من المطلقين. كما وجد تياينات داخ  اليلد ٕٔبمقدار 

% على مقياس ٛٔفي استراليا بفارؽ  اأعالى تمتزوجين والمطلقين بلغالواحد بين ال
. ٘ٙاألوؿ% لصالح المجموعة ٚ  وأدناه في ليتوانيا بفارؽ ٓٓٔ-ٓما بين يتراوح 

وبصفة عامة  يستنتج الياحث أف واقعة الطالؽ يمكن لها أف ت ثر سليًا وبصفة دائمة في 
أف ت خذ بعين نها تمث  تكلفة ىامة يجب ردي  وأالثقدير الذاتي للسعادة والرفاه الف
 االعتيار عند تقدير تكاليف الطالؽ. 

 الحالة االجتماعية )الزواجية( والصحة ٘.ٔ.ٗ
وتأثيرىا على صحة األفراد. وقد  ثمة جانب أخر لو أىميتو يتعلق بالحالة الزواجية

وحالتو الصحية.  اس عالقة االقتراف بين كوف المرء متزوجاً حاولت العديد من الدراسات قي
وفي ىذا الصدد تتوص  دراسة شوينيورف حوؿ الواليات المتحدة إلى أنو وبالنسية إلى 

وىي  الحالة الصحية المتدنية  وقلة  م شرات الصحة التي اشتملت عليها الدراسة
النشاط  واإلكتئاؤ النفسي الحاد والتدخين آالـ الجزء السفلي من الظهر والصداع 

في وقت الفراغ  تتوص  الدراسة إلى أف اليالغين المتزوجين أفث  صحياً وانعداـ النشاط 
م ىذه النتيجة األخرى للحالة الزواجية. فثاًل عن ذلك  تتسالتصنيفية من الفئات 
  ٗٙ-٘ٗ  ٗٗ-ٛٔسة )ير الفئات العمرية الثالث التي ميزت بينها الدرابالصدؽ ع

في الجماعات السكانية الفرعية بغض النظر عن الفروؽ بين ذلك و  سنة فأكثر( ٘ٙ
. ٙٙ)النوع  والعرؽ والتعليم والدخ  وغيرىا(ألخرى خصائصها االجتماعية االقتصادية ا

كما وجدت دراسات أخرى أف األمهات المطلقات يعانين بدرجة أكير من غيرىن من 
 .ٚٙاإلكتئاؤ ومستويات أدنى من ا داء النفسي مقارنة بغيرىن من األمهات المتزوجات
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بالنظر وي سس عم  فيرتيج لعالقات سييية بين انخفاض وزف المولود وطالؽ الوالدين. و 
أف انخفاض الوزف عند الميالد يقترف بالحالة الصحية في المراح  الالحقة في الحياة  

 .ٛٙفإف ذلك قد يعوؽ من نجاح الطف  الحقاً 
ية والصحة في وفي دراسة زائعة الصيت يتفحص يونج العالقة بين الحالة الزواج

لحالة الصحية للرجاؿ ىو أف بالنسية لىولندا. والنمط العاـ الذي تتمخض عنو الدراسة 
المخاطر الصحية يتيعهم في ذلك أولئك الذين  احتماالت الرجاؿ المطلقين عرضة ألعلى

لم يسيق لهم الزواج  وأف  احتماالت المخاطر بالنسية للرام  أقرؤ ما تكوف لتلك 
تزوجين. أما بالنسية للنساء  فإف المطلقات ىن األكثر عرضة للمخاطر الخاصة بالم

في حين أف األرام  ومن لم يسيق لهن الزواج فإف احتماالت تعرضهن   الصحية
لمشكالت صحية أقرؤ كثيرًا الحتماالت تعرض المتزوجات لها. وتجد الدراسة أف ىناؾ 

إلى الحالة الزواجية حتى بعد  فروؽ في معدالت استخداـ الخدمات الصحية باالستناد
ضيط ضيط المتغيرات الخرى كالعمر والنوع والتعليم ودرجة التحثر والدين واإلقليم 

على سيي  المثاؿ  تزيد   وبلد الميالد وأسلوؤ الحياة والحالة الصحية. فالمطلقين
% مقارنة بالمتزوجين. كما تكشف ٖ٘احتماالت حجزىم بالمستشفيات بجوالي 

يزيد على ذلك الخاص  على اإلنتحار اتطلقَ طلقين والمُ ن أف احتماؿ إقداـ المُ الدراسة ع
بالمتزوجين بثالثة أمثاؿ. كما أف معدالت الغياؤ عن العم  بسيب اعتالؿ الحالة الصحية 

% بين المطلقين من الرجاؿ والنساء عنها بين المتزوجين. وعليو فإف ٕتزيد بمقدار 
ة الصحية للفراد المطلقين يجب أف تدخ  ىي األخرى التكاليف المترتية على الحال
 . ٜٙحسابات تكلفة الطالؽ القومية

 األثار العامة للطالؽ            . ٘.ٕ
 ر على الخصوبةاثا  ٘.ٕ.ٔ

ىو تأثير الطالؽ على   الذي نلقي بالثوء عليومن ا ثار العامة للطالؽ األثر األوؿ 
النمو السكاني وزيادة النصيب النسيي لكيار خصوبة المرأة. وينطوي تحلي  معدالت 
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السكاف على الكشف عن الكيفية التي تتأثر بها قرارات الشياؤ  إجماليالسن من 
وىي أمور يجب أف ت خذ بالحسياف في عملية تقدير التكلفة   المتعلقة بالخصوبة بالطالؽ

ستثى من ذلك الدوؿ المجتمعية للطالؽ. فالعالم يدخ  اليـو مرحلة الِهـر السكاني وال ت
العربية الخليجية أو ىي على مشارؼ ذلك  وىو ما من شأنو أف ي دي إلى مزيد من 
االنخفاض في الخصوبة نتيجة لتحل  الزواج والتغير في سلوؾ األطفاؿ الذين نشأوا في 

  المثاؿ سوؼ تعاني ك  من الصين وكوريا أسر مفككة نحو تكوين أسر. فعلى سيي
. وسيترتب ٓٚف من نقصاف في قوة العم  المنتجة بسيب الِهـر السكانيالياباالجنوبية و 

م رأس الماؿ  وتقلص في قوة العم   وذلك على ذلك نقص في معدالت اإلدخار وتراك
على الرغم مما قد يحدث من زيادة في تكوين رأس الماؿ اليشري  وقد ي دي الِهـر 

ر كوف لك  ىذه العوام  مجتمعة أثالسكاني إلى تياط  نمو اإلنتاجية الكلية. وسوؼ ي
ما أنها باالشتراؾ مع زيادة توقعات العمر ستعني مزيد كعلى امكانيات النمو االقتصادي   

من األعياء على نظم المعاشات والصحة العامة. وثمة حاجة إلى دراسات وتقديرات أكثر 
لكي يمكن دقة للكيفية التي ي ثر بها الطالؽ في الخصوبة في دوؿ الخليج العربي 

 للفرد والمجتمع.     بالنسية التوص  إلى تقدير دقيق لتكلفة الطالؽ 
 األثر على نظم اإلعانة االجتماعية  ٘.ٕ.ٕ

أف  -كما أشرنا من قي   -وجدت الدراسات التي استخدمت المتغيرات ا داتية 
قهن إما من خالؿ التحا  خلية المترتية طالقهناالنساء يمكن لهن تعويض خسائرىن الد

بسوؽ العم  أو االعتماد على برامج اإلعانات الحكومية. وغاليًا ما تمث  األمهات غير 
كما . و المتزوجات نسية ىامة من الجمهور المتلقي إلعانات الرفاه والثماف االجتماعي

جماعة يصعب التخلص من  وأطفالهم الصغار يالحظ كنوؼ تمث  ى الء األمهات
 . ٔٚاناتاعتمادىا في معاشها على اإلع
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  سيكوف من المثير التوص  إلى تقدير للتكلفة التي يتحملها دافع في ىذا المقاـو 
 وبشك  أكثر تحديدًا ذلك الذي يذىبالثرائب نتيجة إلعانات الثماف االجتماعي  

إلى المطلقات والمطلقين. وفي دوؿ الخليج العربي التي ال يسدد فيها المواطنين 
 ي التي تتحم  ىذا العبء. لدولة ىضرائب  فإف خزانة ا

 اإلسكاف والخدمات القانونية ٘.ٕ.ٖ
قدرت م سسة العالقات تكلفة االحتياجات اإلسكانية المترتية على التفكك األسري 

مليوف جنيو استرليني. وقد  ٛٔ.٘بحوالي  ٕٗٔٓبعامة  والطالؽ بخاصة في عاـ 
حيث كانت تيلغ  %ٛ.ٓٗبحوالي  ٜٕٓٓارتفعت ىذه التكلفة عما كانت عليو عاـ 

وفي ىولندا قدرت إدارة اإلحصاءات الهولندية أف  .ٕٚمليوف جنيو استرليني ٛٙ.ٖآنذاؾ 
مليار يورو. وكاف  ٕكانت تيلغ حوالي   ٜٕٓٓتكلفة ميزة اإلسكاف الحكومي عاـ 

أولياء أمور أسر ذات عائ  واحد.  قي ىذا العاـ % من المستفيدين من ىذا الميلغ ٕٔ
% من المطلقين  وعليو ٕ٘اإلحصاء أف من بين ى الء كاف ما نسيتو ما قدرت إدارة ك

مليوف  ٓٓٔقدرت تكلفة اإلسكاف الحكومي المترتية على الطالؽ في ذلك العاـ بحوالي 
وترجع ىذه التكلفة بصفة أساسية إلى أنو من الطييعي أف يترتب على  .ٖٚيورو تقريياً 

 منزؿ واحد.  الطالؽ الحاجة إلى منزلين مستقلين عوضاً عن
ينطيق ىذا على حالة الخليج  حيث تعود المطلقة  وبخاصة إذا ما كانت  وقد ال

شابة  إلى منزؿ أىلها كما أشرنا آنفاً. بيد أف ىذا يعتمد أيثًا على عمر المرأة عند 
تمر بها. فالنساء اللواتي يطلقن على كير ال يعدف إلى  التيالطالؽ  ومرحلة دورة الحياة 

اإلشارة  تجدرومع ذلك  أبناء بالغين من الذكور.  نليهم وخاصة إذا ما كاف لديهمنازؿ أىا
ن الوافدين  وىم وإف كانوا ال يحصلأف ىناؾ نسية من المطلقين في بلداف الخليج من 

على امتيازات إسكانية خاصة إال وفقًا لطييعة عقودىم  إال أف وقائع الطالؽ بينهم تعني 
السكن خاصة إذا ما كاف لدى الزوجة إقامة عم  مستقلة عن  أيثًا طليًا مزدوجًا على

تجدر اإلشارة ىنا أف عددًا من دوؿ الخليج كانت قد أصدرت تشريعات أو و إقامة الزوج. 
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ت تعطي امتيازات للمطلقين في الحصوؿ على قطع أراضي سكنية وغيرىا من اقرار 
والقرارات  إال أنها فيما  االمتيازات. ومع حسن مقاصد الشارع من ىذا ىذه التشريعات

ك  ىذه األبعاد ييدو قد شجعت على ارتفاع معدؿ الطالؽ في ىذه الدوؿ الخليجية.  
المتعلقة بالسكن واإلسكاف يجب أف ت خذ بعين االعتيار في مجتمعات الخليج العربية 

  عند تقدير التكلفة االجتماعية االقتصادية الفعلية للطالؽ عليها.
المساعدات القانونية للمطلقين التي قد تتحملها ة إلى ذلك  تكلفة وىناؾ أيثًا إضاف

قاضي توف الي  محاـ مثاًل في الحاالت التي يكالدولة في حالة عجز أيًا منهما عن توك
مآلها  وذلك باإلضافة إلى تكاليف المحاكمات ذاتها. وقد قدرت تكاليف الخدمات 

ألف جنيو  ٓٓ٘ي سترليني إضافة إلى حوالألف جنيو ا ٜٓٓالقانونية في انجلترا بحوالي 
يورو  ٖٓٓ٘. وفي ىولندا  ُقدر أف الحكومة تنفق حوالي ٗٚاسترليني كتكاليف للمحاكم

يورو إذا  ٓٓٓ٘للمعاونة القانونية في حاالت طالؽ الزوجين الذين ليس لدىم أطفاؿ  و
الخدمات  تكلفة ىذه إجماليدر أف قُ  كما. ٜٕٓٓما كاف ىناؾ أطفاؿ وذلك في عاـ 

مليوف يورو وذلك  ٕٔٔفي ذلك العاـ قد كلفت دافعي الثرائب الهولنديين حوالي 
 .   ٗٚالسنة المعنيةنفس حالة طالؽ في ىولندا في  8ٕٖٓٓٓاستنادًا إلى وجود 

 ا ثار الييئية للطالؽ ٘.ٕ.ٗ
ريت نادرًا ما اىتمت دراسات الطالؽ باألثار الييئية المترتية عليو. وتقدر دراسة أج

على إثنتي عشرة بلد أوربي أنو بالنظر إلى الحجم األصغر ألسر المطلقين  فإف ذلك 
يتطلب عددًا أكير من المنازؿ المستقلة  وىي تقدر أنو لو أف ىذه األسر قد حافظت 
على متوسط حجم أسر المتزوجين في ىذه اليلداف لكاف مجموع اأٍلسر المعيشية ىذه 

والشك أف داللة . ٙٚمليوف أسرة ٗ.ٚعليو األف بحوالي أق  عما ىو مجتمعة اليلداف 
ونمو المساحات السكنية على  رقم أمر واضح بالنسية الستخدامات األراضيىذا ال

وأف ىذه الدوؿ تتسم بسيادة    أي التحثرحساؤ الغابات واألراضي الزراعية خاصة
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الطييعية أعلى في ما تكشف الدراسة عن أف معدالت استهالؾ الموارد كاألسر النووية.  
أسر المطلقين منها في األسر الزواجية المتماسكة. فعلى سيي  المثاؿ  يعني الطالؽ 

وكذا  للفرد امتالؾ سيارتين بداًل من واحدة  األمر الذي يترتب عليو زيادة استهالؾ الطاقة
 ألمر بالنسية الستهالؾ الكهرباء حيث تنفق أسر المطلقين في الواليات المتحدة أكثر

%. وتظهر الدراسة أيثًا انخفاضًا في ٙ٘-ٙٗعلى الطاقة الكهربائية بما يتراوح ما بين 
 .  ٚٚمعدالت استهالؾ الموارد الطييعية بين المطلقين الذين عاودوا الزواج ثانية

 خاتمة. ٙ
حاولت ىذه الورقة تقديم صورة لواقع الطالؽ في مجتمعات الخليج العربية استناداً 

ائية والدراسات المتاحة. ويكشف التحلي  المقدـ فيها عن أنو على الرغم للييانات اإلحص
من ما تتميز بو الظاىرة من تفش في مجتمعات العربية الخليجية  فإف األدبيات المتاحة 
حولها تتسم بالقصور الشديد سواء من حيث الكم أو الكيف. فقد اقتصرت ىذه 

وتعاملت بها باعتيارىا ظاىرة تتعلق األدبيات على دراسة بعض من جوانب الظاىرة  
باألفراد واألسر ولم ترف بيصرىا إلى النظر في األبعاد المجتمعية لها فيما وراء األسر التي 
عرفت الطالؽ. كما تفتقر الدراسات الوطنية حوؿ الموضوع إلى ما يمكن أف يمث  تراكمًا 

روؼ االجتماعية االقتصادية معرفيا حولها. باإلضافة إلى ذلك  وعلى الرغم من تشابو الظ
في بلداف الخليج العربية وفي انتشار الطالؽ  فليس لدينا دراسة علمية واحدة تتينى 
منهجية موحدة لدراستو  واستخالص دالالتو وتقديم قيس معرفي تستهدي بو عمليو صنع 
السياسات في ىذه اليلداف. وقد أفثى ذلك بيعض ىذه الدوؿ إلى تيني سياسات  

من نُي  مقاصدىا إال أف النتائج غير المقصودة لها ربما كانت أكثر ضرراً. كما أنو  بالرغم
ليس ىناؾ دراسة واحدة حاولت تقييم أثر السياسات المتعلقة بالطالؽ في الحد منو 

  وتحجيم آثاره  أو العم  على زيادة معدالتو.
ياين المستويات التي ويكشف التحلي  الذي طورناه للدبيات األوربية واألمريكية عن ت

  ظاىرة الطالؽ آثارىا عليها. فللطالؽ آثاره السليية على دخ  المرأة  ولو أيثاً تُعمِ 
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آثاره المدمرة على األطفاؿ حيث تتعاظم احتماالت وقوعهم أسرى للفقر المادي 
واليشري  وعلى تكوين رأس الماؿ اليشري  ومستقي  األبناء التعليمي والمهني  ومن ثم 

مستويات دخولهم المستقيلية. كما أف أطفاؿ المطلقين أكثر عرضة من األطفاؿ على 
الذين يعيشوف في أسر متماسكة لإلنحراؼ وارتكاؤ أفعاؿ أجرامية  وىم أق  كفاءة في 

      آدائهم المدرسي وتتزايد في أوساطهم احتماالت الفش  والتسرؤ الدراسي.
ة والنفسية والعقلية وتشير الدراسات إلى كما أف للطالؽ آثاره على الصحة الفيزيقي

تحم  المجتمع ألعياء مادية جسيمة نتيجة اعتالؿ صحة المطلقين أكثر من غيرىم مما 
يترتب عليها كثرة الغياؤ عن العم  وانخفاض االنتاجية وادخالهم للمستشفيات للعالج 

مدى شعوره بالرضا عن بوقع أعلى. وي ثر ك  ما تقدـ في نوغية الحياة التي يحياىا الفرد و 
 حياتو وسعادتو.   

باإلضافة إلى ذلك  ثمة آثار اجتماعية واقتصادية مياشرة للطالؽ على المستوى 
المجتمعي منها ما يتعلق بإعادة انتاج قوة العم  أو ما يعرؼ في الديموجرافيا بالخصوبة  

االجتماعي وتكشف الدراسات عن قدر أكير من اعتماد المطلقات على برامج الثماف 
كما أف لو    واإلعانات الحكومية األمر الذي يمث  ِحماًل مثافًا على ميزانيات الدوؿ

اإلسكاف والييئة.  ويحتاج ك  ذلك إلى تطوير منهجيات وأدوات  يتأثيراتو على قطاع
 للقياس تمكن من التوص  إلى تقدير دقيق للتكلفة المجتمعية للطالؽ.

لمرجعي الذي تدعو إليو ىذه الورقة عند دراسة ظاىرة ويلخص الجدوؿ التالي االطار ا
 الطالؽ على النحو التالي:
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 ة التكلفةفئ
 

 آثار الطالؽ يف األدبيات
 

 مالحظات

 التأثري على دخل ادلرأة التأثري على دخل ادلرأة
 أساليب تعويض نقص الدخل

 

 سلاطر السقوط يف براثن الفقر

احتماالت الفقر نتيجة تراجع 
 ل األسرةدخ

 االجناز التعليمي
 ادلشكالت السلوكية ومنو الطفل

التاثريات على القرارات ادلستقبلية  
 كوالدين وأعضاء يف اجملتمع4

 

 اآلداء واإلجناز التعليمي

 التسرب الدراسي
 الرسوب

 الوجبات ادلدرسية اجملانية
نوعية تكوين راس ادلاؿ البشري 

 وكمو

 

 تكلفة اجلردية
 الشرطة
 السجوف

 ور اإلصالح واإليواء لألطفاؿد

 

 ادلشكالت السلوكية
 تعاطي ادلخدرات

 التدخني بني ادلراىقني
 تواتر اللجؤ إىل العنف

 

التأثري على تكوين األسرة والرفاه 
 بني اجليلي

 أشكاؿ زواج األبناء
 جناح األبناء يف تكوين أسر مستقرة

 

بالسعادة من  التقرير الذايت للشعور التأثري على السعادة والرفاه
 عدمو

 

 التأثريات الصحية

 الصحة اجلسدية
 البقاء على قيد احلياة )طوؿ العمر(

 الصحة العقلية والنفسية
 رعاية األطفاؿ
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 اخلدمات والرعاية االجتماعية

 اخلصوبة
 التأثري يف معدالت اخلصوبة الكلية
إعادة إنتاج قوة العمل ورأس ادلاؿ 

 البشري

 

 برامج اإلعانة والضماف
 االجتماعي

اعتماد ادلطلقني على مثل ىذه 
 الربامج

 

 اإلسكاف
اإلسكاف العاـ وختصيص األراضي 

 للمطلقني
 إسكاف الطوارئ

 

 تكلفة احملاكمات احملاكم اخلدمات القانونية
 االستشارات القانونية واحملاماة

 

 التأثريات البيئية

 تقديرات أعداد ادلنازؿ
 استهالؾ الكهرباء والطاقة

 ؾ ادلياهاستهال
 استهلك ادلوارد الطبيعية األخرى

 

 
شاملة  ويتطلب رسم سياسات فاعلة حوؿ الطالؽ أوؿ ما يتطلب توفير قواعد بيانات

ًا لليحث العلمي حوؿ مالمشمولة في الجدوؿ أعاله. كما يتطلب األمر دع لك  األبعاد
ات القائمة في الموضوع بما يمكن من رسم سياسات تستهدي بالمعرفة  ومراجعة للسياس

ضوء ما تتوص  إليو المسوح الموسعة المستندة إلى عينات قومية ممثلة للجمهور الذي 
يشك  الظاىرة. كما يتعين المزج بين األساليب المنهجية الكمية والكيفية في دراسة 

باختصار  ال يتوقف أثر الطالؽ عند صاحيا المشكلة  ب  يتعداىما لمن حولهم . الطالؽ
 إلى مستقي  الوطن.       بشك  مياشر وغير مياشربناء ويمتد أثرهوبخاصة األ
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