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  مةقدّ مُ 

ة وصوً إلى التھديدات والمخاطر التي كوناتھا ا�ساسيّ ة ومُ ة شكل ا�سرة الخليجيّ داخلة البحثيّ حلل ھذه المُ تُ 
أو التنبؤ بنتائجھا على المدى المنظور  واجھتھال مُ يات ھائلة لم يعد الوضع الحالي يتحمّ ھا في  ضوء تحدّ تمسّ 

ق على النفوذ صراع والتساببؤرة للالخليج  ة صارت فيھا منطقةة ودوليّ رات إقليميّ فضEً عن تغيّ . .أو البعيد
ة؟ نيتھا الحاليّ ؤثرة في بُ ة وما العوامل المُ ما ھو شكل ا�سرة الخليجيّ . ةة واقتصاديّ سياسيّ ختلف القوى البين مُ 
رات نسان الخليجي في ضوء تطوّ ة التي يعيشھا اRة واRعEميّ ة والسياسيّ يات اقتصاديّ حجم التحدّ وما 

في ضوء التوافق  -وھو ا�خطر -نقEب العسكري في مصر، وأيضاً سوريا ومأزق اR ا�وضاع في
ف على واقع ا�سرة داخلة تتيح التعرّ ھذه المُ  .ستقبل منطقة الخليج العربيا�مريكي اRيراني في رسم مُ 

  .كةتحرّ ر وأوضاع مُ تغيّ د ھواجسھا في عالم مُ ة وترصّ الخليجيّ 

  

  :ةشكل ا2سرة الخليجيّ 

ة أثرت بشكل كبير على ھمّ ة مُ ة وسياسيّ ة واقتصاديّ رات تاريخيّ ة في ضوء تطوّ تشكلت صورة ا�سرة الخليجيّ 
ؤثر ا�ول على مكن إجمالھا على أنھا كانت المُ رات يُ ھذه التطوّ . نية ا�سرة، وساھمت في تحديد اھتماماتھابُ 

  : رات ھيھذه التطوّ . تشكيل ا�سرة

ات دول رة على اقتصاديّ دمّ ومن آثارھا المُ  م2009 –م 2008ة ا�زمة اقتصاديّ الخروج ا^من من  -1
  .الخليج العربي
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ة الثانية التي ارتفعت بسبب ارتفاع وثبات أسعار النفط  ى بالطفرة النفطيّ سمّ ارتفاع مداخيل النفط أو ما يُ  -2
  .ةفي السوق العالميّ 

  .جة حاسمةة واستمرارھا دون نتياندع الثورة السوريّ  -3

  .اRيراني -اتفاق ا�مريكي  -4

  .ة في عواصم المركز العربي خصوصاً في مصرالثورات العربيّ  -5

ة وحركات احتجاج داخلي مدعومة من الخارج كما في ات داخليّ ة لھزّ ض بعض الدول الخليجيّ تعرّ  -6
  .البحرين

  .سلحالحوثية المُ ي الحركة انھيار شبه الكامل للدولة في اليمن وبروز تحدّ  -7

  .ة ھائلة أفرزت عالماً مفتوحاً ة واتصاليّ ض الشامل والواسع لثورة معلوماتيّ التعرّ  -8

وكان لھا أثرھا الظاھر في تشكيل . ت الثEثاالسنو تسارعة جاءت في غضون فترة لم تتعدّ رات المُ ھذه التطوّ 
  :ة في الصورة التاليةسرة الخليجيّ مكن رسم ا�يُ  لكن في اRجمال . ةة، مع عوامل أخرى أساسيّ ا�سرة الخليجيّ 

 -18تبلغ نسبة السكان ما بين . (طتوسّ أبناء في المُ ) 4-3(من زوج وزوجة وة الشابة ن ا�سرة الخليجيّ تتكوّ  -1
  ).جتمع الخليجيمن مجموع السكان في المُ % 60سنة ما  35

ودخل الزوجة إيراد أساسي في . الدخلطة توسّ ة مُ الزوج والزوجة يعمEن غالباً في وظائف حكوميّ  -2
  .ة ا�سرةميزانيّ 

لقى لكن يُ ) ثيوبيا محدودة التعليمأ/ أندونيسيا/ الھند/ يبينعادة ما تكون من الفل(ة تملك ا�سرة خادمة أجنبيّ  -3
  .ة يدخل من ضمنھا تربية ا�بناءات أساسيّ ھمّ عليھا مُ 

  . طتوسّ في المُ  اً على الوجبات الثEثھذه ا�سرة تلتقي يوميّ  -4

  .ة ا�بناءجدّ / ة واحدة في ا�سبوع في حضرة جدّ ا�سرة الصغيرة جزء من العائلة الكبيرة التي تلتقي مرّ  -5

ناسبات أو العائلة ا�كبر التي عادة ما تلتقي في مواسم المُ / العائلة الكبيرة جزء من منظومة القبيلة الكبيرة -6
  .الزواج والتعازي ناسباتة في ا�عياد ومُ اجتماعيّ 

  .ةستمرّ جتمع الخليجي ما زالت مُ عادة  التزاوج الداخلي بين شباب وشابات العائلة الواحدة في المُ  -7

  .يترابط أعضاء ا�سرة الواحدة في مجموعات في نطاق الواتساب -8

  .الحدود ة خارجمتدّ نترنت خصوصاً تلك القبائل المُ بعض القبائل بإنشاء مواقع في ا� فيما تقوم -9

  


