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 ملخص الدراسة

 حيث يبيع الشاب دينه، بالبشر اإلتجارمن أنواع  يعتبر زواج الشباب المصرى من مسنات أجنبيات نوعاً
 تقاليده مقابل حفنة من الدوالرات أو اليورو أو مقابل تأشيرة سفرو عاداتهو حياته االجتماعيةو دنياهو
تخلى فى هذا الزواج عن رجولته شرفه و المعروف بعزتهو الشاب المصرىن إبل  .إقامة فى بالد أجنبيةو

كون له رأى يلسيدة تكبره بعشرات السنوات يلبى رغباتها دون أن " خادم فراش" إلىتحول و داخل المنزل
أن تغدق مقابل نوعية األزياء التى ترتديها و كيفية فىأصدقائها وال قضاء وقتها مع فى ها وال فى تصرفات

  . الهداياو عليه السيدة األجنبية باألموال

بالرغم من أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير فى كل المدن السياحية فى مصر، إال أنه ليست هناك و
 اد الشباب الذين تزوجوا من أجنبيات صغيرات السن أو مسناتبيانات محددة يمكن التعرف منها على أعد

ال يتم تسجيلها بالشهر و ألن غالبية هذه الزيجات تتم بعقد عرفى فى مكتب أحد المحامين ذلك نظراًو
إقامة لزوجها و إال إذا رغبت الزوجة فى التقدم لسفارة بالدها للحصول على تأشيرة زيارةبالقاهرة العقارى 

ويقوم بعض المحامين بالحصول على صحة توقيع على عقد الزواج فى حاالت قليلة فقط إذا كانت . الشاب
الزوجة ستقيم فى مصر أو ستقوم بزيارة زوجها عدة مرات خالل العام، أما غير ذلك فال يتم الحصول 

  .على صحة التوقيع من المحكمة

  :الدوافع وراء زواج الشباب المصرى من األجنبيات المسنات
عن الدوافع وراء زواج الشباب المصرى باألجنبيات المسنات، فقد أظهرت الدراسة أن الرغبة فى الثراء 

االستيالء على أموال األجنبيات المسنات هو الدافع األساسى لزواج الشباب من المسنات و السريع
اع الكبير فى تكاليف لالرتف ولكن هناك دوافع أخرى مثل صعوبة الزواج من فتاة مصرية نظراً. األجنبيات

ظهر من . اإلقامة فى أوروباو سبب آخر هو رغبة الشباب فى السفرو .متطلباته فى مصرو الزواج
يرى و يعجب بشخصية السيدة األجنبيةمن الشباب يتزوج األجنبيات ألنه  نسبة قليلة جداًالدراسة أن هناك 

للرجل كما أن  تفهماًو األجنبيات أكثر تطوراً الرؤية وأن الفتياتو أن الفتيات المصريات محدودات التفكير
  .األجنبية محدودةالزواج من متطلبات 

  :الشباب المصرى المسنات األجنبيات من الدوافع وراء زواج

، فكثير من "الحياة إلىالعودة "الرغبة فى ى فهو أما عن دوافع زواج األجنبيات المسنات من الشباب المصر
السيدات فى هذا السن غير مرغوبات من  كما أن، أرامل منذ فترة زمنية طويلةالمسنات إما مطلقات أو 

الغالب تعيش وحيدة ولذلك فهى فى  يشية،بفى إنشغال بظروفهم المع ن، كما أن أوالدهنالرجال فى بالده
القدرة على و تجد فى الشباب المصرى الحيويةوعند زيارتها لمصر . دون زوج أو أوالد فتصاب بالكآبة

هناك قلة من و .فترغب فى إقامة العالقات الحميمة معهم، فيتم االتفاق على الزواج ىعادها مرة أخرإس
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أسوان يردن اإلقامة الدائمة طوال فترة الشتاء فى مصر و خاصة فى مدينتى األقصرو هؤالء المسنات
  . األسعار فى أوروبابالحياة البسيطة الغير مكلفة مقارنة و لالستمتاع بالجو الدافئ

  :األجنبيات المسناتو كيف يتم التعارف بين الشباب المصرى
فى المطاعم و أظهرت الدراسة أن التعارف بين الشباب والمسنات األجنبيات يتم عادة فى الكافيتريات

وأنه فى العادة تقوم األجنبية بدعوة الشاب بعد أن تعجب به إلى ، صاالت الديسكوو أو فى الباراتالفنادق 
 وا معهنيقيمو لرغبة األجنبيات غالبية الشباب يستجيبوا، وعالقات حميمة فى غرفتها فى الفندقإقامة 

وفى كلتا الحالتين يتم . القليل من الشباب يرفض إقامة عالقات بدون زواج، وعالقات حميمة قبل الزواج
إذا أقامت  خاصة، عقد زواج عرفى عند أحد المحامين وذلك لحماية الشاب من مطاردة رجال األمن

وعادة ال يتم توثيق العقد فى الشهر العقارى بالقاهرة أو فى السفارات . األجنبية فترة طويلة فى مصر
  .األجنبية إال إذا رغبت الزوجة فى دعوة الشاب لإلقامة معها فى بلدها

: البنود التى يتم النص عليها فى عقود الزواجو الشروط
أو  عليها فى عقد الزواج فهم يتفقوا عادة على عدم اإلنجاب سواء شفهياً االتفاقبالنسبة للشروط التى يتم 

لعدم  ثانياً، والتقاليد األوربيةو أولهما أن الشاب ال يريد أن يتربى أوالده على العادات، ذلك لسببينو كتابياً
وجود  ةبعض الشباب يصر على كتابة بند فى العقد أنه فى حالو .زرع الخالفات بسبب حضانة األوالد
على كتابة بند فى عقد الزواج  كما أن بعض األجنبيات تصر. الديانةو أوالد فإنهم يتبعون األب فى الجنسية

كما كتبت بعض الزوجات نص فى ، بأنه يمنع الشاب المصرى من الزواج بأخرى دون موافقة كتابية منها
صرى لألجنبيات المسنات أن بعضهم اب الماستغالل الشبأشكال من و. سمح للشاب بتطليقها غيابياًالعقد ال ي

  .الزوجة إعطاؤه مبلغ كبير من المال عند الطالق اشترط على

  :زواج الشباب المصرى من األجنبيات المسناتلاآلثار االقتصادية 

عن اآلثار االقتصادية لزواج الشباب المصرى من األجنبيات المسنات، فبالرغم من الظواهر التى قد 
الحصول و بالظواهر اإليجابية االقتصادية لزواج الشباب المصرى من أجنبيات مسناتيفسرها البعض 

منهم على أموال للبدء فى مشروع استثمارى أو شراء عقارات أو سيارات، إال أنه من ينظر لهذا الوضع 
ترك النظرة المستقبلية يراه ظاهرة سلبية خطيرة، حيث أنه دعوة سلبية للشباب المصرى بو بعين الحكمة

البحث عن سيدة عجوز تنفق عليه المال مقابل المعاشرة الزوجية أى إن الزوج و االجتهادو العملو التعليم
كما أن من اآلثار االقتصادية السلبية . عليه تلبية كل رغباتها مقابل المال" خادم فراش" إلىالشاب تحول 

بالتالى و مصر مقابل هذا الزواج العمل فىو هو حصول كثير من السيدات األجنبيات على حق اإلقامة
أعلى المرتبات فى المدن السياحية و يزاحمن الفتيات المصريات فى الحصول على أفضل الوظائف

 خاصة فى روسيا، لهذا فالسيدةو على أحد معدالت البطالة المرتفعة فى بالد أوروبا ليس خافياًو .المصرية
لخارج فتحصل عليها فى مصر من زواجها من شاب ا فرصة عمل بافى العقد الخامس من عمرها ليس له

  .مصرى
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  :زواج الشباب المصرى من األجنبيات المسناتاآلثار االجتماعية ل

زواج األجنبيات المسنات من الشباب المصرى له الكثير من اآلثار السلبية االجتماعية على المجتمع 
فعلى الرغم من أن بعض . التفكك األسرى إلىيؤدى و تقاليد الشبابو فهو يغير من عادات، المصرى

زواج أبناؤهم  أسوان، فإن غالبية األسر ترفضو خاصة فى مدينتى األقصرو األسر ال تعارض هذا الزواج
أسباب رفض األسر لزواج أبنائهم من األجنبيات المسنات أنهم يعتبرون و .الشباب من المسنات األجنبيات

اك سبب آخر وهو خوفهم من سفر أبنائهم للخارج وفقدان اتصالهم هنو ،غير شرعياً هذا الزواج زواجاً
  .بهم

التقاليد و ومن اآلثار السلبية االجتماعية لزواج الشباب المصرى من المسنات األجنبيات هو تغيير العادات
 الذى يحاول استمالة زوجته األجنبية من خالل تغيير قيمه فيتركها بحريتها فى السهرو بين الشباب،

كما أن الكثير من هذا الشباب يدمن المخدرات ، المالبس التى ال تليق بالمجتمع المصرىو صدقاءاألو
من الممكن أن يزيد زواج الشباب من أجنبيات من معدل العنوسة  أيضاً. الخمور ليجارى زوجته شربو

  . بين الفتيات المصريات

  :زواج الشباب المصرى من األجنبيات المسناتاآلثار الصحية ل

من اآلثار الخطيرة لزواج المسنات األجنبيات بالشباب المصرى هو اآلثار الصحية على هؤالء  أيضاً
الشباب، فالسيدات المسنات يرغبن فى إقامة العالقات الزوجية بمعدالت كبيرة، فهدفهن من هذا الزواج هو 

أيام و الحياة إلىللعودة يحرصن على التزوج من الشباب ذو البشرة الداكنة  لهذا فهنو المتعة الجنسية
الزوجية أكثر من مرة فى  ةشتكى عدد من الشباب أن زوجاتهم األجنبيات تطلب المعاشراوقد . الصبا

  . اليوم، بل وتأتى له بالمنشطات الجنسية واألدوية

 من أخطر اآلثار الصحية على المجتمع أنه فى العادة ال يقوم الشباب بعمل تحاليل طبية لهم أو لزوجاتهم
وقد أظهرت الدراسة أن الشباب ليست لديه معلومات كافية حول األمراض التى تنقل عن ، قبل الزواج

أنه عتقد يدز، فغالبية الشباب الذين تمت مقابلتهم فى المقابالت المتعمقة ياإل منهاو طريق العالقات الجنسية
أنها قد تكون  أو تنقل جنسياًلتى ا مراضأحد األفهى غير مصابة ب، طالما أن السيدة ليست مريضة ظاهرياً

  .اإليدز مصابة بمرض

  :من األجنبيات المسنات الشباب أبنائها من زواجاتجاهات األسر حول و آراء
الذى تزوج من أجنبيات مسنات أن و التى عقدت مع أرباب أسر الشباب المصرىو أظهرت المقابالت المتعمقة

الخوف على  الشباب من أجنبيات مسنات، وذلك لعدة أسباب منهاغالبية هذه األسر غاضبة من زواج أبنائها من 
كما تتخوف األسر . أهله فى مصرو ترك أسرتهو استقراره فيهاو بالدها إلىأبنائهم من السفر مع الزوجة األجنبية 

تقاليدهن عن و المعتقدات نتيجة زواج الشباب من مسنات أجنبيات تختلف عادتهنو التقاليدو التأثير على العادات من
سوى أن  سر من أن زواج أبنائهم من أجنبيات ال يعلمن عنهن شيئاًاألخوف أرباب تيكما  .تلك الموجودة  فى مصر
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فالزوجات . ملذاتها قد يتسبب فى بعض المشكالت القانونية للشبابو تنفقها على متعهاو لديهن اآلالف من الدوالرات
يرتبط باألجنبية دون وعى بها أو إدراك و عنها ال يعلم الشاب شيئاًو أمنية أواألجنبيات قد تكون لها مشكالت مادية 

 خاصة، أخيرا تخشى األسر المصرية على صحة أبنائهاو .باألخص إذا هاجر معها للخارجو للعواقب القانونية عليه
  .بإسراف الحميميةأنهم يعلمون أن الهدف األول للسيدات األجنبيات هو العالقات و

  :من األجنبيات المسنات الشباب المصرىزواج اتجاهات المسئولين الشعبيين حول و آراء
 ن الذين تمت مقابلتهم فى المدن السياحية األربعة أنهم جميعاًيمع المسئولين الشعبي متعمقةالمقابالت ال أظهرت نتائج

زواج األجنبيات من  أن الهدف من يرفضون زواج الشباب المصرى من األجنبيات المسنات لعدة أسباب منها
أعلى من بالتالى إمكانية حصولها على فرص عمل فى مصر بمرتبات و الشباب هو الحصول على اإلقامة فى مصر

ويرى  .للبطالة الشديدة التى تعانى منها بالدهم فى الوقت الحالى نظراً، نظيرتها فى بالدهم خاصة الروسيات
الشباب من جراء زواجهم من أجنبيات مسنات ال يوازى الجوانب  ن أن العائد الذى يعود علىون الشعبيولسئوالم

ون يعتبرن ون الشعبيولسئوالمو .القانونية لمثل هذه الزيجات على المجتمع المصرىو االجتماعيةو السلبية الصحية
ب مقابل بالبشر فالسيدات األجنبيات يستمتعن بإقامة عالقات حميمة مع الشبا اإلتجارمن أنواع  هذا الزواج نوعاً

يتم توثيق العقود فى المحكمة، إال أن و بالرغم من كتابة عقود زواج لهذه الزيجات على يد محامىو .المال
ن ولسئوالميخشى و .، ألنه ال تتوافر فيه شروط الزواج الشرعىمحرماً المسئولين الشعبيين يعتبرونه زواجاً

التى سوف تعانى لتجد من يتزوجها بعد و الفتيات المصرياتمن تأثير هذا النوع من الزواج على زواج ن والشعبي
يدز بين األوبئة مثل اإلو من انتشار األمراضن ون الشعبيولسئوالمكما يخشى  .ما قام الشباب بالزواج من األجنبيات
  .عالقاته الجنسية مع األجانبو الشباب المصرى من كثرة ممارساته
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1  نهجيةوالم المقدمة

استقبالهم بواسطة التهديد  أو إيواؤهم أونقلهم  أو أشخاص تجنيد" علي أنه هو بالبشر اإلتجاراألمم المتحدة عرف ت
 أواستعمال السلطة  إساءة أوالخداع  أواالحتيال  أواالختطاف  أوالقسر  أشكالغير ذلك من  أو ماستعماله أوبالقوة 
مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة علي شخص  أوتلقي مبالغ مالية  أو بإعطاء أواستغالل حالة استضعاف  إساءة

 أواالستغالل الجنسي  أشكالسائر  أواستغالل دعارة الغير  ىأدن يشمل االستغالل كحدوآخر بغرض االستغالل 
   .1 "ءنزع األعضا أواالستعباد  أوالممارسات الشبيهة بالرق  أواالسترقاق  أو االخدمة قسر أوالسخرة 

أطفال و بالبشر من بين زواج القاصرات من المصريين وغير المصريين، عمالة األطفال اإلتجارتنوع أشكال وت
فنجد أن هذه الظاهرة أخذت في . الشوارع، سرقة األعضاء، وأخيراً زواج الشباب من أجنبيات خاصة المسنات

الحكومة  تبعتاتجار بالبشر، كال المتعددة لإلالناجمة عن األشونظراً لآلثار السلبية . الصعود خالل اآلونة األخيرة
وزارة ( المصرية بعض السياسات لمواجهة هذه الظاهرة مثال علي ذلك إنشاء المجلس القومي للطفولة واألمومة 

 وتهدف .2007في األطفال في ديسمبر  اإلتجاروحدة جديدة تختص بمكافحة ومنع ) سرة والسكان حالياًلألالدولة 
باألطفال وإعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم في المجتمع، وذلك اإلتجار الوحدة إلى إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة 

بالتنسيق مع الجهات الحكومية واألهلية والدولية مع وضع جدول زمني للتنفيذ وضمان تدبير التمويل الالزم، إلى 
والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر الخاصة بمكافحة  القوانين الوطنية واالتفاقيات تنفيذجانب العمل على 

   .باألطفال، والنظر في القوانين القائمة واستحداث ما يلزم من تشريعات اإلتجارومنع 

وبخاصة فى قرى ومدن الوجه  عاني منها كثير من األسر المصريةتالتي الصعبة ظل الظروف االقتصادية  فيو
فالشباب المصرى أصبح يعانى من البطالة وقلة . بهذه األزمة االقتصادية هم الشباب القبلى نجد أن األكثر تأثراً

هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشباب المصرى على الزواج خاصة بعد االرتفاع الشديد فى و فرص العمل،
لجأ إلى المدن السياحية ولهذا نجد أن الشباب قد ترك القرى والمدن و. تكاليف الزواج خالل السنوات القليلة الماضية

ختلط افى محاولة إليجاد فرص عمل، ومع فرص العمل فى القرى السياحية والمنتجعات المنتشرة بالمدن السياحية 
أخذت ظاهرة ليست وليدة أمس في التزايد بشكل واضح  االختالطهذا ومع . الشباب المصرى بالفتيات األجنبيات

نه ال يكاد يخلو شارع من شوارع أفما يثير انتباهنا تلك األيام ". سناتزواج الشباب من أجنبيات م"وهي ظاهرة 
سيدة أجنبية معه شاب في ربيع العمر ورؤية من " ، أسواناألقصر، الغردقة، شرم الشيخ" المدن السياحية المصرية 

ط غير رسمي تتنوع تلك العالقة بين زواج، مجرد صداقة، عمل، ارتباو. سنوات 10بما ال يقل عن  تكبره سناً
  . والعديد من األشكال األخرى

ال تحرمه الشرائع السماوية، ولكن عندما يكون زواج شاب من و فى حد ذاته والزواج من األجنبيات ليس عيباً
 التقاليد بين الرجال المصريينو مع اختالف العاداتو بها فى المدن المصريةها االتى نر الصورةأجنبية مسنة بهذه 

المسئولين فى وزارة و األجنبيات المسنات، فإن انتشار هذا الزواج يثير القلق بين صناع القراربين السيدات و
المشكالت االجتماعية أو ، والسكان فى مصر حول األسباب الحقيقية وراء انتشار هذا النوع من الزواجو األسرة

 باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اإلتجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة  1
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  .النوع من الزواج فى مصرالقانونية التى قد تكون قد حدثت أو ستحدث للشباب المصرى من انتشار هذا 

لمحاربة ظاهرة زواج الفتيات المصريات  ن فى وزارة األسرة والسكان فى مصر ال يألون جهداًلووإذا كان المسئو
بالبشر، فعليهم دراسة أسباب انتشار زواج الشباب  اإلتجارمن  صغيرات السن من كبار السن ويعتبرون ذلك نوعاُ

  . يرات فى السنالسن من أجنبيات كب صغيرالمصرى 

بالبشر باقتراح إجراء دراسة حول زواج الشباب من أجنبيات  اإلتجاروانطالقاً من هذا السياق قامت وحدة مناهضة 
للتعرف علي أسباب إقبال ) أسوان واألقصر والغردقة وشرم الشيخ(مسنات في بعض المناطق السياحية في مصر 

انتشار هذا النوع من المترتبة علي اآلثار ، ص عليها عقود الزواجالتى تنشروط الالشباب علي مثل هذه الزيجات، 
وتحقيقاً لهذه األهداف سيتم تطبيق األسلوب الكيفي المتمثل في مقابالت متعمقة، ودراسات حالة . الزواج بين الشباب

 .نظراً لصعوبة الحصول علي معلومات باستخدام األسلوب الكمي

مقابالت المتعمقة مع شباب تزوج من سيدات أجنبيات أكبر منه بعشر عدد من ال هذه الدراسة الكيفية إجراءتناولت 
كما تم خالل هذه الدراسة عقد لقاءات مع . أم تم االنفصال سنوات على األقل سواء كان هذا الزواج مازال مستمراً

عرف على إجراءات يل عقد زواج الشباب من األجنبيات المسنات للتجعدد من المحامين المسئولين عن مكاتب تس
 –أسوان ( ةالزواج وبنوده، كما تضمنت هذه الدراسة مقابلة لعدد من المسئولين الشعبيين فى المدن السياحية األربع

  .لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول مواجهة هذه الظاهرة) الغردقة –شرم الشيخ  - األقصر

   الدراسة أهداف 1-1
وراء زواج الشباب المصرى من أجنبيات كبيرات السن األساسية الدوافع على تهدف هذه الدراسة إلى التعرف 

  :إلىتهدف هذه الدراسة  بالتفصيل و .ف على طبيعة العالقة بين الطرفينوالتعر

 مدى انتشار زواج الشباب المصرى من أجنبيات كبيرات السن لىالتعرف ع. 

 ذه الزيجات خاصة فى المدن السياحيةالتعرف على األسباب الحقيقية وراء إقبال الشباب على مثل ه. 

  األجنبياتو تفاق وشروط الزواج بين الشباب المصرىإالتعرف على بنود. 

 معرفة وجهة نظر هؤالء الشباب الذين تزوجوا فى هذه الزيجات.  

 ًتحديد المشكالت القانونية التى من الممكن أن يقع فيها هؤالء الشباب مستقبال. 

 القانونية التى قد تكون واجهت الشباب الذى تزوج من أجنبيات و االجتماعيةو تحديد المشكالت الصحية
 .كبيرات السن

 التعرف على وجهة نظر بعض األسر التى تزوج شباب منها من أجنبيات مسنات. 

  التعرف على وجهة نظر بعض المسئولين الشعبيين فى المدن السياحية حول أبعاد هذه الظاهرة وكيفية
 .مواجهتها

 الدراسة منهجية 1-2
م وجود إطار يمكن لطبيعة الدراسة والتى يصعب معها تحديد  األسر التى توجد بها هذه الحاالت وبالتالى عد  نظراً

لن يسمح بدراسة الدوافع الفعلية وطبيعة العالقة فى ) انياألستب(باإلضافة إلى أن األسلوب الكمى . منه سحب العينة
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فى هذه  حالةال ودراسات لوب المقابالت المتعمقةأس الدراسة هذه في الزناتي مكتب استخدم، مثل هذه الزيجات
. لحساسية األسئلة وخصوصيتها مع المبحوثين، وللتعرف على آرائهم واتجاهاتهم حول هذه الظاهرة الدراسة نظراً

  ).أسوان واألقصر والغردقة وشرم الشيخ ( مدن سياحية هى  4وتم تنفيذ الدراسة فى 

  ملخص لما تم تنفيذه فى الدراسة وفيما يلى

  : مقابالت متعمقة أوالً
  :مقابلة متعمقة موزعة كما يلى 50 -40تم خالل الدراسة عقد حوالى 

 7  كبر منه بعشر سنوات على األقلأ(مقابالت متعمقة مع شباب تزوج من أجنبيات أكبر منه فى العمر (
 .بمدينة شرم الشيخ

 9  منه بعشر سنوات على األقلكبر أ(من أجنبيات أكبر منه فى العمر مقابالت متعمقة مع شباب تزوج (
 .بمدينة أسوان

 8  منه بعشر سنوات على األقلكبر أ(مقابالت متعمقة مع شباب تزوج من أجنبيات أكبر منه فى العمر (
 .بمدينة الغردقة

 8  سنوات على األقلمنه بعشر كبر أ(مقابالت متعمقة مع شباب تزوج من أجنبيات أكبر منه فى العمر (
  .بمدينة األقصر

 10  المدن السياحية األربعةفى رسميين وشعبيين مقابالت متعمقة مع مسئولين. 

 6  فى المدن األربعة لمحامين المسئولين عن عقد مثل هذه الزيجاتامقابالت متعمقة مع. 

 6  األقلمقابالت مع أسر تزوج شاب منها بسيدة أجنبية أكبر منه بعشر سنوات على.  

ا دراسة الحالةثاني:  
  :حاالت لدراسة الحالة موزعة كما يلى 6تم خالل الدراسة اختيار 

 3 ًدراسة حالة مع شباب تزوج من أجنبيات كبيرات فى السن والزواج مازال مستمرا. 

 3 دراسة حالة مع شاب تزوج من أجنبيات كبيرات فى السن وتم الطالق بينهم. 

  مناطق وعينة الدراسة 2-1- 1

قد مسنات يوجد فى المدن السياحية وبناء على ذلك فأجنبيات تشير البيانات إلى أن أغلب حاالت زواج الشباب من 
  .أسوان واألقصر والغردقة وشرم الشيخ  مدنتم إجراء هذه الدراسة فى 

التى ) Snow Ball(على عينة كرة الثلج  تم االعتمادفقد ) إطار العينة(مثل هذه الحاالتلعدم توافر قائمة ب ونظراً
، ومن ثم تم التعرف يتم فيها تحديد أول حالة إما بسؤال األفراد فى األماكن المختلفة لمعرفة بعض حاالت الزواج

  .على بقية الحاالت من خالل أصحاب أو معارف الشاب أو المحامى الذى تم مقابلته أوالً

من بين الحاالت التى تمت مقابلتها والتى سمحت الظروف بإجراء  ختيارهماتم قد أما بالنسبة لدراسات الحالة ف
  ).تتعدى الثالث ساعات كاملة(زيارة لمنزله والجلوس معه لفترة طويلة 
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 عنالذين يخفون زواجهم و ن لمقابلة هؤالء الشبابوونود اإلشارة هنا إلى الصعوبات الكبيرة التى واجهت الباحث
  . من مالحقة الجهات األمنية لهم الء الشباب أيضاًهؤ لخوف، وأقرب المقربين

 الدراسة أدوات 2-2- 1

  :األدلة هذه تتضمن, الدراسة هذه في استخدامها ليتم الكيفية النقاش أدلة من مجموعة إعداد تم

 المقابالت المتعمقة مع الشباب دليل.  
 دليل المقابالت المتعمقة مع المحامين.  

  المسئولين الشعبييندليل المقابالت المتعمقة مع. 

 ردليل المقابالت المتعمقة مع أرباب األسر التى تزوج أحد أبنائها الشباب من سيدة أجنبية تكبره بعش 
 .سنوات على األقل

 دليل دراسة الحالة. 

  :المتعمقة المقابالت دليل
والمحامين والمسئولين الشعبيين الشباب  مع المتعمقة المقابالت خالل استخدامها ليتم العريضة الخطوط إعداد تم

  :وأرباب األسر لتتضمن النقاط التالية

 .أسباب زواج الشباب صغير السن من األجنبيات المسنات -1

 .أسباب زواج األجنبيات المسنات من الشباب المصرى -2

 .إجراءات الزواج وبنود العقود -3

 .أهم الشروط المتضمنة فى عقود الزواج -4

 .الجتماعية لزواج الشباب من األجنبيات المسناتاآلثار االقتصادية والصحية وا -5

 .سبل مواجهة هذه الظاهرة -6

  :الحالة دراسة دليل
 تمت التى الحاالت عن واقعية صورة ليعطى عليها تفاقاإل تم التى الحاالت دراسة كيفية فى للباحثين دليل إعداد تم

  :الحالة دراسة دليل وتضمن، مقابلتها

   .من حيث خصائص أسرته دراستها تمت التى للحالة تفصيلي وصف -1

 .الشاب وأسرته قبل الزواج تواجه التى المادية األعباء -2

 .كيفية تعرف الشاب بزوجته وإجراءات الزواج -3

 .الشاب مع زوجته والمشاكل التى واجهتهتعايش يكيف  -4

 .آثار الزواج على الشاب وأسرته -5

 .الدروس المستفادة من الزواج -6



 زواج الشباب المصرى من أجنبيات مسنات
5 

  المتعمقة ودليل دراسات الحالةمرفق بيان بدليل المقابالت 

 والتحليل البيانات جمع 2-3- 1

وتم إجراء . ممن لديهم الخبرات واإلمكانيات إلجراء مثل هذه الدراسات الكيفية المهمة تنفيذين لباحث 10 اختيار تم
 في خبرة الباحثين أكثر بين من الباحثين هؤالء اختيار وتم. الزناتي تدريب مكتب في أيام خمسة لمدةتدريب لهم 

 التدريب جدول تضمن. ومشاركوه الزناتي مكتب مع الكيفية الدراسات في العمل لهم وسبق الكيفية البيانات جمع
 داخل عملى تدريب إجراء تم كما، الدراسة فى المستخدمة الكيفى البحث طرقو البحث بأهداف الباحثين تعريف
  .) أدوار لعب( المكتب

باحثين إلجراء الدراسة، وتم تجهيز خطابات للجهات المسئولة بالمدن األربعة  8أفضل  اختيار تم التدريب نهاية في
  .لتسهيل عمل الباحثين

  الدراسة قيود
  :مثل الميدانى العمل تنفيذ أثناء المشكالت بعض ظهرت

من مالحقة  ذويهم بعالقاتهم الزوجية أو خوفاًو من معرفة أسرهم رفض الشباب إجراء المقابالت خوفاً -1
لكن و هابعد محاوالت ملحة من الباحثين تم إجراء عدد المقابالت التى تم االتفاق عليو .رجال األمن لهم

 .)بناء على طلب الشباب(دون تسجيل اللقاءات باستخدام أجهزة التسجيل 

 ،1993توثيق زواج الشباب المصرى باألجنبيات فى الشهر العقارى بالمحافظات منذ عام  ال يتم حالياً  -2
التى من المتوقع أن و نسبة قليلة من الزيجات. جميع الزيجات تتم بعقد عرفى فى مكتب أحد المحامينو

سرة إلثبات محكمة األ إلىتقيم السيدة فى مصر مع الشاب لفترات طويلة يتم تقديم العقد بواسطة المحامى 
فى السفارات فهى الزيجات التى و أما الزيجات التى توثق فى الشهر العقارى بالقاهرة. العالقة الزوجية

 .إقامة لزوجها فى بالدها وهى حاالت قليلة جداًو تحاول بها السيدة األجنبية الحصول على تأشيرة دخول

 الخلفية الخصائص 1-3
 ).الغردقة - األقصر -أسوان -شرم الشيخ(متعمقة مع شباب فى المدن األربعة مقابلة  32 عقد تم سابقاً، ذكر كما
  :كانت أهم الخصائص الخلفية عن الشباب الذين تمت مقابلتهم هىو

  سنة 30كان متوسط سن الشباب الذين تمت مقابلتهم هو  - 
 سنة 52كان متوسط سن زوجاتهم األجنبيات هو  - 

 سنة 22األجنبيات هو  زوجاتهمو كان متوسط فرق السن بين الشباب - 

ة للشباب الذين تمت مقابلتهم كانت نسبة الحاصلين منهم على شهادة جامعية هى يبالنسبة للحالة التعليم - 
حاصلين على شهادة أقل % 22كان ، و%)35(بينما كانت نسبة الحاصلين على تعليم متوسط ، %)45(

 .من المتوسط

، تليها )شباب 10أسوان (د كانت أعلى المحافظات هى بالنسبة للمحافظات التى منها هؤالء الشباب فق - 
 –السويس  – اإلسكندرية(وكان هناك شاب واحد من محافظات ) 2(، ثم القاهرة )3(ثم قنا ، )8األقصر (



 زواج الشباب المصرى من أجنبيات مسنات
6 

 ).المنيا –الفيوم  –سوهاج  - القليوبية –الغربية  - حلوان –الشرقية 

المصرى الذين تمت مقابلتهم فكانت أعلى هذه بالنسبة لجنسية األجنبيات الالتى تزوجن من الشباب  - 
ثم ، )3(األلمانيات ، )4(ثم الروسيات ) 5(تليها اإليطاليات ، )10(الجنسيات من السيدات اإلنجليزيات 

 ).تشيك -النمسا  -  سويسرا –بولندا (سيدة واحدة من الدول التالية  ،)2(لدنمارك ا) 2(بلجيكا ، )2(فرنسا 
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  2  الدوافع لزواج األجنبيات المسنات من الشباب المصرىو األسباب

  
  مقدمة

التى و بصورة ظاهرة فى المدن السياحية األربعة المنتشر حالياًو زواج األجنبيات المسنات من الشباب المصرى
له أسباب عديدة سواء عند األجنبيات كبيرات ) أسوان –األقصر  –شرم الشيخ  –الغردقة (تمت بها هذه الدراسة 

فلقد واجهت هذه الدراسة ، للطبيعة الخاصة لهذه العالقات نظراًو .لكل منهم رؤيتهو أو عند الشباب المصرى، السن
  .دوافعهاو التحدث معهم لمعرفة وجهة نظرهم فى هذه الزيجاتو صعوبات عديدة للقاء المبحوثين

أو من ، قة والتى أجريت سواء مع الشباب المصرى الذى تزوج من مسنات أجنبياتمن نتائج المقابالت المتعمو
، أو مع بعض أرباب األسر الذين تزوج ن الشعبيين فى هذه المدن األربعةالمقابالت المتعمقة التى تمت مع المسئولي

  :ىإلشباب من أفراد أسرهم من أجنبيات مسنات، فقد كانت نتائج هذه المقابالت تشير 

  الشباب المصرى من أجنبيات مسناتأسباب زواج   2-1
  :عدد الشباب المصرى أسباب زواجه من أجنبيات مسنات باألسباب التالية

  :المال
، على المال الموجود مع األجنبيات المسنات يعتبر السبب األساسى لزواج الشباب المصرى من األجنبيات االستيالء

ذا الشباب تعود أجنبيات مسنات شباب يعانى من ضيق ذات اليد، فه فغالبية الشباب المصرى الذين تزوجوا من
لتدبير إقامته  وهذا الشباب يعانى أيضاً. بناء مستقبلهتساعد فى جاء ليبحث عن فرص عمل ، أسر فقيرة إلىأصوله 

 شرم الشيخفى هذه المدن السياحية خاصة فى المواد الغذائية و لغالء أسعار اإلقامة فى المدن السياحية نظراً
لى البحث عن هذا يدفع الشباب إو عليه الشاب خالل عمله ال يلبى متطلبات معيشته لبالتالى فما يحصو، الغردقةو

  :كما ذكر شاب من حلوان تزوج من أجنبية فى شرم الشيخ. للحصول على المالائل أخرى وس

  "منهاعشان القيتها بتصرف كتير فقلت أنا أولى بالفلوس دى وحبيت أستفيد "

  :فى شرم الشيخ ةوكما ذكر شاب من السويس متزوج من أجنبية مسن

عشان القيتها معاها فلوس كتير فقولتلها مش هاكمل معاكى لو ماتجوزناش وقولتلها أنا لو إتمسكت "
  "  معاكى هنا فى شرم هاتحبس وكل ده طبعاً عشان أطلع منها بقرشين

فات ويتكفلن بكل المصرو نه فى الحصول على شقة سكنيةومسنات يساعدومن هذه الوسائل هو الزواج من أجنبيات 
كما . شهرية ألزواجهم من الشباب أثناء سفرهم خارج مصر بل أن بعض األجنبيات المسنات يرسلن أمواالً، لإلقامة

  :متزوج من أجنبية فى شرم الشيخو اإلسكندريةذكر شاب من محافظة 

سى مامعيش وال مليم وبعدين جاللى واحد صاحبى وقاللى حلك بعد ماقعدت سنتين فى شرم القيت نف"
الوحيد إنك تشوف واحدة معاها فلوس وتجوزها ولما وافقت القيتوا داخل عليا تانى يوم ومعاه زوجتى 
الحالية قالتللى إحنا هانتجوز بس من غير مانقيد حرية بعض يعنى جواز متعة وهى بتيجى مرة فى 



 زواج الشباب المصرى من أجنبيات مسنات
8 

احبها معايا شهرين فى الصيف فى مقابل إنها هتشتريللى قهوة وهابقى أنا صأجازتها السنوية وهاتقعد 
  ."وكل طلباتى بتجيبهاللى معاها من بره ويور 500وهتبعتللى كل شهر 

لو كان مقابل و يظل حبيس الزواج من إمرأة مسنةو شبابهو صحتهو من الشباب أن يبيع نفسه وبالطبع فليس مقبوالً
اآلالف من الدوالرات، ولكن يجب أن يتعجب اإلنسان عندما يعلم أن هناك بعض األسر والتى تشجع أبنائها على 

خاصة و ألسربعض االمقابالت المتعمقة مع المسئولين الشعبيين أظهرت الدراسة أن هذا النوع من الزواج فخالل 
ليس هذا بحسب، بل أن . فى المال ى الزواج من األجنبيات طمعاًبدأت تشجع أبنائها عل أسوانو فى مدينتى األقصر

، وتعيش هى بعض الزوجات فى مدينة األقصر يطلبن من أزواجهن الزواج من أجنبية حتى يستولى على مالها
  :كما ذكر مسئول شعبى بمدينة األقصر. وزوجها على نفقة السيدة األجنبية المسنة

ناس الزوج بيساعدوه على كده بسبب المبالغ اللي بياخدوها من الست دي، وفيه  إنمن كده  واألسوأ"
 أنالراجل لو متجوز واحدة من عندنا هنا بتساعده وتطلب منه  إنخطر من كده هاقولك عليها أ حاجة

  "أجنبيةياخد واحدة 

  :تكاليف الزواج فى مصر ارتفاع
سبب من األسباب ، بسبب ارتفاع تكاليف الزواج فى مصرفشل هؤالء الشباب من الزواج من فتاة مصرية يعتبر 

فغالبية الشباب المصرى الذى يعمل فى المدن . زواج الشباب المصرى من أجنبيات مسنات النتشاراألساسية 
 لالرتفاع الشديد منتجعات سياحية لم يستطع تدبير تكاليف زواجه من مصرية وذلك نظراًو السياحية فى فنادق

تصل  قد  تكاليف ليلة الفرح والتى إلىمفروشات، باإلضافة و شقةو ةشبكو تطلبات الزواج من مهرالمغاالة فى مو
من الجنيهات، فمن أين يأتى الشباب  اآلالفمئات  عشرات بل إلىالتقاليد المتبعة فى بعض القرى و للعادات نظراً

أما الزواج من أجنبيات مسنات ال  .ال يجد فرصة عمل فى قريته هو أساساًو حديث التخرج بكل هذه المتطلبات
  :كما ذكر ذلك شاب من مدينة أسوان .تقوم السيدة المسنة بكل المصروفاتو ، بليكلف الشاب شيئاً

الزواج عندنا مكلف شبكة وعفش وقائمة، هيجيب منين الشاب، إنما الزواج من أجنبية سهل، تكلفة "
  "وخالص توثيقجنيه بعد كده محامى و 100 - 50الزواج 

  :متزوج من أجنبية فى الغردقةو وذكر شاب من محافظة قنا 

ألف جنيه، فمن أين يأتى الشباب  150يقل عن   مبلغ ال إلىالزواج من أى فتاة عندنا بالصعيد يحتاج "
  "، فالمهر كان مائة وواحد جنيهبمثل هذا المبلغ، لهذا نلجأ للزواج من أجنبيات ال تكلفنا شئ

  : فى المدن السياحية شباب المصرىات الجنسية للغراءاإل
اإلغراءات الجنسية الموجودة بشدة فى زواج األجنبيات المسنات من الشباب المصرى هو  انتشارمن أسباب 

وكما ، الفتيات األجنبيات الراغبات فى ذلكو الفنادق السياحية فى هذه المدن ووجود الكثير من السيداتو المنتجعات
 انتشار العالقات الجنسية بين الشباب المصرىالمتعمقة فإنهم يؤكدون  المقابالتذكر الكثير ممن تمت مقابلتهم فى 

 فغالبية الشباب المصرى الذى يعمل فى هذه الفنادق. المنتجعاتو بين األجنبيات أثناء تواجدهم فى الفنادق السياحيةو
الشباب هؤالء  بعضو. ات كثيرة نتيجة عمله بهذه المدن السياحيةيتعرض لمغريو المنتجعات شباب غير متزوجو

 خوفاًو حتى ال يقع فى الحرام من جهةمع أجنبيات  الحميمةوجود مثل هذه العالقات  ةيصر على الزواج فى حال
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عام  72عمرها  ةمتزوج من أجنبية مسنو كما ذكر شاب من الشرقية .من مطاردة رجال األمن له من جهة أخرى
  :شرم الشيخفى 

وطلبت منى إنى آجى معاها غرفتها قولتلها إن الدين بتاعنا بيمنعنا إن إحنا نعمل كده قالتلى أمال نعمل "
إيه قولتلها نجوز بس بشرط إننا نقعد فى مصر على طول وتشترى شقة وتفتحلى محل بازار هنا فى 

  "شرم وافقت وإتجوزنا على طول
أغلب الظن أن ، ومنهن األجنبيات المسنات األرامل أو المطلقاتو على الزواجتى توافق وهناك من األجنبيات الال

ال يوافقن على و أثناء تواجدهن فى المدن السياحية مؤقتةمن األجنبيات يرغبن فى عالقات حميمة هناك الكثيرات 
  .الزواج 

  : لشباب تزوج من أجنبيات التجارب الناجحة السابقة
من أكثر األسباب التى تشجع الشباب المصرى على الزواج من أجنبيات مسنات هو حدوث العديد من التجارب 

التى من خاللها حصل قرنائهم وأقاربهم من الشباب على فرص للبدء فى و )من وجهة نظر الشباب(السابقة الناجحة 
 .يارة نتيجة زواجهم من أجنبيات مسناتمثل بازار أو سوبر ماركت أو شراء ستجارى أو استثمارى عمل مشروع 

  :بنها من أجنبية مسنةاكما ذكرت ربة أسرة من أسوان تزوج 

  " محاولة تقليدهم و أصحاب التجارب األخرى الناجحةو نظرتهم لزمالئهم"

  :الحصول على الجنسية األجنبية
الدول األوربية، وكلنا نقرأ عن تلك  إلىخاصة و يرغب الكثير من شباب مصر فى الهجرة خارج مصر

لهذا فبعض و التى تلقى بأنفسها فى أعماق البحر لمحاولة الوصول إلى شواطئ أوروبا،و المجموعات من الشباب
ج عن طريق الزواج من األجنبيات الخار إلىالمنتجعات السياحية يحاولوا الهجرة و الشباب الذين يعملون فى الفنادق

  .اإلقامة فى أوروباو الحصول على تأشيرة السفرو فالمهم هو توثيق العقد فى السفارات األجنبية نكان عمره ياًأ

  :اتعلى المصريات األجنبيالفتيات ضل بعض الشباب يف
اختلطوا باألجنبيات يتهمن الفتيات و الذين اعتادوا العمل لفترات طويلة فى المدن السياحيةو هناك بعض الشباب

ن على الزواج من أجنبيات والتفتح على الحياة وعدم وجود طموحات لديها، فهؤالء الشباب يقبلالمصريات بعدم 
ثم ، البناتو البنين ها هى مقابلة شاب تتزوجه وتنجبمن االرتباط بفتاة مصرية كل آمال هرباً، حتى لو كن مسنات
  :أسوانكما ذكر شاب من . طموحها عند هذا الحد انتهىو تشربو تربى األوالد وتأكل

فهى تريد أن تتعرف على ، بسيطةو شخصية الفتيات المصريات ال تجذبنى ألن لهم اهتمامات محدودة"
بالتالى هى غير مناسبة ، وليس لديها اهتمامات أخرىو ال تنتجو تشربو وتأكل تنجبو شاب لتتزوجه

  "تفكير البنات األوربياتو عقولو فأنا أريد أخالق الفتيات الشرقيات، لى
، الشباب الذين يرون أن الزواج من األجنبيات أفضل بكثير من الزواج من مصرياتبعض من هؤالء  أيضاً وهناك

بل أن بعض الزوجات األجنبيات يساهمن مع أزواجهن ، يسرو فاألجنبية تقتنع بالشاب ويتم الزواج بينهم بكل سهولة
فى  ةسن 18متزوج من سيدة إنجليزية تكبره بو كما ذكر شاب من القاهرة. فى إقامة مشروعات استثمارية لهم

  :شرم الشيخ

وبعدين , بصراحة أنا أعجبت بيها ولتفتحها عن المصريات اللى كل حاجة عندهم غيرة ومشاكل وطلبات"
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قت إنها تفتح وبعدين أنا زوجتى واف, مش مهر وشبكة, الجواز منها سهل عايز أتجوزك موافقة خلصت
  " .دتنى فى مستقبلى كويس فين المصرية اللى ممكن تساعدك كدهسمى وساعامعايا شركة سياحة ب

  شباب مصراألجنبيات المسنات من أسباب زواج   2-2
  :ظهر من نتائج هذه الدراسة أن أسباب زواج األجنبيات المسنات من الشباب المصرى فى المدن السياحية هى

  ":الزوجيةالحياة  إلىالعودة "
 نتزوج الالتىفغالبية األجنبيات المسنات ، "الحياة إلىالعودة " الزواج من الشباب المصرى بالنسبة لألجنبيات هو 
 15 إلىسنوات  5مطلقات أو أرامل منذ فترات تتراوح بين من الشباب الذين تمت مقابلتهم فى المدن السياحية 

وبالتالى فغالبيتهن لم يمارسن العالقات الزوجية ، نههؤالء المسنات غير مرغوب بهن من الرجال فى بالدو .سنة
بالتالى هناك و فى مصر يعطيهم الفرصة لمقابلة شباب قوى غير متزوج االستجمامو السفرو .منذ فترات طويلة

بالعالقات الزوجية مرة أخرى  االستمتاعو باب الناضج القوىشالبأحد هؤالء فرصة لألجنبيات المسنات فى الزواج 
كما ذكر ذلك  .هذا الزواج مهما بلغت مصاريفه ال يكلف األجنبيات أموال كثيرةو .من الحرمان ات طويلةبعد سنو

  :ةسن 13 ـشاب من أسوان متزوج من سيدة فرنسية تكبره ب

أنهم مهملين فى و مع عدم رغبة الرجال األوربيين لكبار السن، الحصول على المتعة فى ممارسة الجنس
  " بالدهم فيأتوا لتعويض هذا الشئ 

  :حنان المصريينو طيبة قلب
بالعالقات الزوجية سبب رئيسى لزواج المسنات األجنبيات من الشباب المصرى ولكنه  االستمتاعبالرغم من أن  

أن  المتعمقةالمقابالت ليس السبب الوحيد فى عالقات المسنات األجنبيات بالشباب المصرى، فكما ظهر من 
حب و المرحو الملل، ووجدن الشباب المصرى مملوء بالحيويةو الكآبةو الكثيرات منهن كن يعانى من الحزن

أن الشباب المصرى يعامل المرأة أفضل من معاملة األجنبى لها فى بالدها، المقابالت من  كما ظهر أيضاً. الفكاهة
البية الرجال فى الخارج كما قيل فى المقابالت من مدمنى مكلفة، كما أن غو سريعةو فالحياة فى أوروبا شاقة

  .يعاملون نسائهم بغلظة عكس الشباب المصرىو الخمور

  :تكلفة الحياة فى مصرو نوعية
تكلفة الحياة فى مصر بالنسبة للمصريين، فإن هذه التكلفة ال تكاد تقارن و الشديد فى أسعار االرتفاعبالرغم من 

يتزوجن من الشباب المصرى أما على  الالتىحيث أن غالبية المسنات األجنبيات و .األوربيةبنظيرتها فى الدول 
فهناك إغراءات كثيرة لهن " محالت أزياء أو سوبر ماركت" نأو لديهم أعمال خاصة به، المعاش بعد ترك أعمالهم

  .العمل الشاقة فى أوروبا التمتع بدفء الجو خاصة بعد رحلةو اإلقامة شبه المستديمة بهاو بالمعيشة فى مصر

  :الحصول على اإلقامة فى مصر
الزواج من الشباب  إلىلهذا تلجأ بعض األجنبيات ، والزواج من مصرى يسمح للسيدة األجنبية باإلقامة فى مصر

قد أظهرت الدراسة أن هناك الكثير و .بالتالى تتمكن من العمل فى مصرو المصرى للحصول على اإلقامة فى مصر
تى حصلن بهذه الطريقة على فرصة عمل فى مصر أفضل بكثير من تلك الفرص الموجودة فى األجنبيات الالمن 

أعلى بكثير و فى مصر أفضل تالبطالة فى دول أوروبا، كما أن الرواتب التى تدفع لألجنبيا انتشاربسبب  نبالده
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تى تزوجن من شباب مصرى تعمل فى وغالبية األجنبيات الال. من الرواتب التى تدفع لنظرائهن من المصريات
 أفضل من المصريات نظراً نفرصة عملهفإن بالتالى و ,المنشآت السياحية أو شركات السياحة أو البازارات

نجليزية فى شرم إكما ذكر شاب من القاهرة متزوج من  .مع األجانب نسهولة تعاملهو إلجادتهم اللغات األجنبية
  :الشيخ

المركب كانت بتحب هى تنزل البحر،  عجبتنى إتقربت منها القيتها إنسانة متفتحة لما كنت بشتغل على "
بتحب الشعب المصرى وعجبنا بعض فعرضت عليها تبقى فى مصر قالتلى إنها بالفعل معروض عليها 
تشتغل مديرة فندق كبير فشجعتها قالتلى المشكلة إن عشان أقعد الزم تتجوز مصرى بصراحة أنا 

  "فوراً وإتجوزنا ماصدقت ووافقت
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  3  إجراءات زواج الشباب المصرى من األجنبيات المسنات

  
  مقدمة

يهدف هذا الجزء من التقرير فى التعرف على كافة إجراءات زواج الشباب المصرى من األجنبيات المسنات بداية 
، بهذه العقودالتى يمكن أن تذكر الشروط الخاصة و ثم اإلجراءات المتبعة لعقد الزواج، من كيفية تعارفهم باألجنبيات

  .إشهارهو توثيق الزواج كيفيةو

  لشباب المصرى باألجنبيات المسناتتعارف ا 3-1
أظهرت المقابالت المتعمقة مع الشباب المصرى الذى تزوج من أجنبيات مسنات أنهم يتعرفون على األجنبيات 

" األجنبيات يسير كما قيل من قبل و التعارف بين الشبابو المدن السياحية،و المسنات من خالل عملهم فى الفنادق
فخالل عمل هؤالء الشباب فى المدن السياحية فإنهم يلتقون مع األجنبيات ". فلقاء –فموعد  – فابتسامة - نظرة

) إذا كان الشاب يجيدها(تدور بينهم العديد من المحادثات سواء باللغات األجنبية و المسنات،و صغيرات السن منهن
لتى اوأغلب اللقاءات  .أو باإلشارة فى أغلب األحيان) إذا كانت األجنبية على علم ببعض كلماتها(لغة العربية لأو با

نشأت عنها عالقات الزواج التى ذكرت فى المقابالت كانت تتم داخل الفنادق مثل مطاعم الفنادق أو البارات أو 
والقليل منها يتم ، )House Keeping(خدمات الغرف الديسكو أو حتى مع الشباب الذين يعملون فى وظائف 

  .خارج الفنادق فى المراكب السياحية أو فى المقاهى

الفكاهة التى يمتاز بها الشباب المصرى و على المودة لقاءات الشباب مع األجنبيات تنتج عنه عالقات تقوم أساساًو 
ترددن على مصر يتى صداقة خاصة مع األجنبيات الالخاصة عندما يتعامل مع أجنبيات، وقد تنشأ بينهما عالقات 

وكما ذكر من قبل فإن بعض هذه العالقات تؤدى إلى عالقات حميمة . عدة مرات فى السنة أو على األقل سنوياً
فى عالقات محرمة  االستمراربسبب أنه ال يرغب فى وهنا قد يطالب الشاب السيدة بالزواج ، لفترات تطول أو تكثر

غالبية األجنبيات المسنات ال يعترضن طالما أن هذا الشاب يتمتع بالصحة و .ن مطاردة رجال األمن لهم أو خوفاً
 25 ـتكبره ب مسنة إنجليزيةكما ذكر هذا الشاب من األقصر متزوج من . الجسمانية المطلوبة للعالقات الزوجية

  :ةسن

تعيش  إن وأرادتبيننا قصة حب  ونشأتتوطدت عالقاتنا و مصر إلىتعرفت على زوجتى أثناء زيارتها "
بلدها في الصيف  إلىشهور، ثم تزوجنا وسافرت  3لمدة  األقصرفي شقة في مدينة  وأقمنامعي، 

وتنوى  أصدقاءهاالخاصة بها ثم عادت منذ شهرين في رحلة مع  األمورالماضي لكي ترتب بعض 
  "اإلقامة معى فى األقصر

  :سنة 20فى الغردقة تكبره ب  يطاليةإمتزوج من و وقال شاب آخر من قنا

، عجبتهاو شافتنىو هى كانت هنا فى زيارة سياحيةو أتعرفت على زوجتى من خالل عملى بالفندق"
فى أثناء ذلك طلبت منى الزواج، و ثم طلبت منى شرب الشاى معى بعد العمل، وبدأت تتحدث معى

 مصر كل سنة مرتين إلىتحضر و هى بتسافرو بتصرف كويس،و وبصراحة كانت فرصة فشكلها جميل
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  "يوم 15تجلس معى فى كل مرة و

  اإلجراءات المتبعة لعقد الزواج 3-2
الشباب المصرى من أجنبيات يتم عادة بشكل عقد زواج عرفى لدى أحد نتائج الدراسة أظهرت أن زواج  

  :أحد المحامين بالغردقة كتابة عقد الزواج عند أحد المحامين يتم باإلجراءات التالية، كما ذكرو المحامين،

 نيوجود شاهد. 
 دفع مهر. 
 قبولو إيجاب. 
 يتم سؤال الزوجة عن وجود زوج آخر أو موانع للزواج 
 يترجم إذا رغبت األجنبية فى ذلكو العقد يكتب باللغة العربية. 
 أى نتائج من هذا الزواج من حمل مسئولية الزوج. 
 الطاعةو يجب عليها السمعو مسئولة منهأنها تصبح و تعريف الزوجة نظام الزواج فى مصر. 

. بذلك يكون العقد موثقاً، ووبعد ذلك يقوم المحامى بتقديمه للمحكمة بغرض الحصول على إثبات عالقة زوجية
وغالبية الشباب الذين تم مقابلتهم فى المقابالت المتعمقة فى هذه . جنيه للمحامى 1000 - 500وتكلفة ذلك فى حدود 

  .تزوجوا بهذه الطريقة ةاألربع الدراسة فى المدن

تم توثيقه فى السفارة ، وتم توثيق عقد الزواج فى الشهر العقارى بالقاهرةالتى تمت مقابلتها قليل من الحاالت عدد و
 الزوجة فى إعطاء زوجها الشاب تأشيرة دخول تهذا اإلجراء ال يتم عادة إال إذا رغبو األجنبية التابعة لها الزوجة،

لى إلى من سبعة الما ذكره بعض الشباب حو وإجراءات توثيق الزواج فى السفارة تتكلف طبقاً. بالدهاإقامة فى و
توثيقه ورسوم و هذه األموال تصرف فى ترجمة عقد الزواجو .عشرة آالف من الجنيهات تتحملها الزوجة بالكامل

حيث أن العديد من السفارات األجنبية تعقد من  ذلك بسهولة يتم وال .تأشيرة السفارة األجنبية على عقد الزواج
وقد ، بالد الزوجة إلىتأشيرة الدخول  كذلك من إجراءات إعطاء الشاب المصرىو إجراءات توثيق عقود الزواج

  :بالغردقةمتزوج من مسنة و كما ذكر شاب من قنا .شهور ةست إلىتستغرق هذه اإلجراءات من ثالثة 

كل و جانب التوثيق بالجوازات، إلىبالظوغلى والسفارة البولندية بالقاهرة تم التوثيق بالشهر العقارى "
  "توثيق و ذلك أخذ مبالغ كبيرة ما بين ترجمة

بعد صدور قرار وزارى بأال يتم  1993ذلك منذ عام و فى القاهرة أصبح يتم حالياًمن األجانب توثيق عقود الزواج 
أن يتم التسجيل فقط و فى مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات،تسجيل أى زواج أو طالق لمصرى يتزوج بأجنبية 

  .بوزارة العدل بميدان الظوغلى

  تضمنها عقود الزواج مع األجنبياتالشروط التى ت 3-3
 التى أجريت مع الشباب المصرى المتزوج من أجنبيات هو التعرف على البنودو من أهداف المقابالت المتعمقة

وخالل الدراسة وجدنا أن هناك شروط تكتب . األجنبيات نزواج الشباب المصرى مالشروط التى تكتب فى عقود و
  :من أهم الشروط التى تتضمنها هذه العقودو أخرى شفهيةو فى العقود
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  :العصمة فى يد الزوج المصرى
من  جميع من تمت مقابلتهم من الشباب ذكروا أن العصمة فى الزواج كانت فى يد الشاب المصرى ـ وذلك حرصاً

  .قتما يشاء دون الدخول فى مشكالت قانونيةو الشباب المصرى على أن يطلق زوجته األجنبية

  :عدم اإلنجاب
المتعمقة على عدم إنجاب أطفال من  المقابالتكان هناك حرص شديد من جميع الشباب الذين تمت مقابلتهم فى 

من حدوث مشاكل بين  التقاليد األوربية، وخوفاًو من تربية األطفال على العادات زوجاتهم األجانب المسنات خوفاً
  :الزوجة على حضانة األطفال كما ذكر شاب من أسوانو الزوج

  " علشان الخلفه بتعمل مشاكل، مايحصلش خلفه ألنه ماينفعش إنتفقنا شفوى كده إ إحنا، مافيش خلفه"

  :األبناء من حق الزوج
باإلنجاب للسيدة وضعوا شرط فى عقد الزواج أن األبناء الذين يتم الشباب الذين تزوجوا من أجنبيات فى سن يسمح 
شاب من قنا كما ذكر . الجنسية حتى لو تم إنجابهم فى الخارجو إنجابهم من هذه الزيجة يتبعون الزوج فى الديانة

  :وحاصل على تأشيرة إقامة ببولندا مع زوجته البولندية، متزوج من أجنبية فى الغردقة

فى  أنجبناهميحملون اسمى حتى لو و اإلسالميدينون بدين و فراش الزوجية من حق الزوجاألوالد من "
  "بولندا 

  :الطالق فى حضور الزوجة
شرط فى عقد الزواج أال يتم تطليق الزوجة إال فى  نمن شباب مصرى وضع نتزوج الالتىبعض األجنبيات 

بالزواج من  المصرى الذين يقومون بالكثير من الشبالعلمهم بأن هناك وذلك . بياًاأال يتم الطالق غيو حضورها،
وا بعد أن يكون نلى بالدهإ اتإلى المطار عائد نيطلقوا زوجاتهم بمجرد وصولهو فى مصر نأجنبيات أثناء وجوده

 ةالغربية متزوج من سيد كما ذكر شاب من. عن زوجة أخرى ونثم يبحث همعلى المال الالزم ل نمنه واحصل قد
  :ن عاماًيتكبره بثالث

  "  وده كان شرط مكتوب غيابياً نوال يكوأن ال يتم الطالق إال فى حضورها "

  :الطالق مقابل المال
األساسى هو الحصول على المال من و الشباب المصرى الذى يتزوج من أجنبية كبيرة فى السن غرضه األول

ولهذا فبعض الشباب وضع شرط فى العقد أن يحصل على مبلغ ، األجنبيات سواء عند الزواج أو حتى عند الطالق
  :شاب من السويس متزوج من أجنبية مسنة فى شرم الشيخكما ذكر . مناسب من المال عند الطالق

  )."رفض ذكر المبلغ ( إنى لما أسيبها تدينى مبلغ من المال بناكان فى شرط على ورق "

  :عدم الزواج بأخرى إال بموافقة الزوجة
الزوجات األجنبيات على علم بعادة تعدد الزوجات فى مصر، ولهذا وضعت شرط فى عقد الزواج أال يتزوج بعض 

كما ذكر شاب من محافظة . الشاب بأى سيدة أخرى إال بعد الحصول على موافقة كتابية من الزوجة األجنبية
  : متزوج من أجنبية فى شرم الشيخو اإلسكندرية

عليها إال بإذن كتابى منها وشرط شفهى هو إن مايكونش فى أوالد  ماجوزشفى شرط كتابى هو أنى "
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   "بنا ما
  

  :اإلقامة فى مصر
أسوان وضع شرط على الزوجة أن و األقصرخاصة فى مدينتى و عض الشباب المصرى الذى تزوج من أجنبياتب

  :أسوان متزوج من أجنبية مسنةكما ذكر ذلك شاب من . التقاليد المصريةو أن تلتزم بالعاداتو تقيم معه فى مصر

  "التقاليد الشرقيةو مراعاة العادات، واإلقامة فى مصر"

، ولم تتضمن عقود زوجاتهم األجنبيات المسناتو التى تمت بين الشباب المصرى االتفاقاتو كانت هذه أهم الشروط
  .الزواج أى بنود قانونية تضمن للشباب الحصول على الجنسية األجنبية
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  الصحية لزواج الشباب المصرى من األجنبياتو االجتماعيةو االقتصاديةاآلثار 
          4   المسنات

  
  مقدمة

لهذا يهدف هذا ، وحماة الغدو ن فى جمهورية مصر العربية بالشباب المصرى ألنهم بناة المستقبلويهتم المسئول
 الصحية لزواج الشباب المصرى منو االجتماعيةو الجزء من التقرير على التعرف على اآلثار االقتصادية

  . المسنات األجنبيات

  باب المصرى من األجنبيات المسناتاآلثار االقتصادية لزواج الش 4-1
من األجنبيات بعض المكاسب المالية التى حصل عليها بعض الشباب من خالل زواجه مما الشك فيه أن هناك  

هو الحصول على  تالمصرى عند زواجه من المسنات األجنبياالهدف األول للشباب فكما ذكرنا من قبل فالمسنات، 
هؤالء الشباب حصل على بعض أظهرت المقابالت المتعمقة مع الشباب أن بالفعل و .أكبر قدر من أموال األجنبيات

أو على األقل سداد ، قامة مشروع استثمارى أو إفتتاح محل سوبر ماركت أو بازارأموال من السيدة المسنة إل
فهل من . إنسانيتهو صحتهو لكن ما هو المقابل الذى دفعه هذا الشاب مقابل للمال، الكثير من كرامتهو ،ديونه

مقابل حفنة من  لسيدة تكبره بأكثر من عشرين عاماً "خادم فراش"الرجولة أن يعيش شاب فى مقتبل العمر 
  :مسنةلقد قالها شاب من أسوان متزوج من إمرأة أجنبية و . الدوالرات أو اليورو

  " بالوقت مش هتكون راضى عن نفسك، أخذتم فلوس الدنياو هأقول لهم حتى لو ارتبطوا" 

ستطاع من او الذى جناه الشباب الذى تزوج من أجنبية مسنة االقتصاديبعض النماذج للعائد قد تكون هناك نعم ف
. أو حتى شراء شقة سكنية فيالخالل زواجه بها الحصول على أموال لفتح مشروع مثل بازار أو مقهى أو بناء 

 هذه النماذج هى التى تشجع بقية الشباب على السير على نفس الطريق، بل أن بعض الشباب الذين تمتلألسف فو
أخرى أجنبية للحصول منها على أموال  ةعجوزبين زوجته يبحث اآلن عن و أو طالق بينه انفصالحدث و مقابلتهم
فى مدينة  مقهىفتتح بها احصل منها على أموال و كما قال هذا الشاب من السويس الذى تزوج من أجنبية. إضافية

  :اآلن يبحث عن أخرىو شرم الشيخ ثم حدث طالق

  "ثانيةأديها ماشية بس لغاية ما ربنا يفتح عليا بمشروع أو جوازة و حالتى المادية مش قوى،"

ولكن هل االستفادة االقتصادية التى حصل عليها هذا الشباب من بيع نفسه ألجنبية مسنة مقابل الحصول منها على 
 تزوج من أسوان كما ذكرت ربة أسرةدينه؟؟؟ و صحتهو تساوى ما دفعه من شبابه، أموال أو البدء فى مشروع

  :من سيدة أجنبية مسنة ابنها

هى و كبير علشان هما بياخدوا أهم حاجة فى الشباب التى ال تقدر بمالالزواج بالصورة دى غلط "
  "الصحة التى ال تعوض
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فإذا كان الزواج من سيدة مسنة يأتى ، الخطير فى هذه الظاهرة السلبية هو التأثير على بقية الشباب فى المجتمع
لماذا التعليم من و الشباب صغار السنل بعض قد يتساءبل و، اإلبتكارو العملو يسر فلماذا الكدو باألموال بسهولة

عمل مشروع و على أموالهااالستيالء مقابل " خادم فراش لسيدة مسنة" إذا كان من الممكن أن يكون  األساس
ولهذا نجد أن الكثير من هذا الشباب ال يخبر أهله بزواجه من األجنبية المسنة ألنه يعتبر هذا الزواج . استثمارى

  :ذلك أحد المسئولين الشعبيين فى مدينة شرم الشيخغير مشرف، كما ذكر 

الشباب عادة مابيعرفوش أهاليهم عشان شايفين إن الموضوع ده مايشرفش وعشان كده تالقيهم "
   "فترة طويلة وبيبقى فى بعد إجتماعى وكمان مابيحبوش يعرفوا أهاليهم عنهم حاجةهاليهم مقاطعين أ

 الشباب المصرى من أجنبيات مسنات هو إعطاء إقامة لألجنبيات فى مصرلزواج  السلبية من اآلثار االقتصادية
. ضياع فرص العمل هذه من الفتيات المصرياتو بالتالى حصولها على فرص عمل فى مصر بمرتبات مرتفعةو

األماكن السياحية وشركات السياحة توظف األجنبيات بمرتبات كبيرة للعمل كمرشدات سياحة أو و فبعض الفنادق
  .تضيع فرص العمل هذه من المصرياتو كمديرات فنادق

  باب المصرى من األجنبيات المسناتاآلثار الصحية لزواج الش 4-2
الدراسة أن هناك تأثيرات صحية خطيرة على الشباب المصرى نتيجة زواجه من أجنبيات مسنات يجب  نتائجتشير 

على المسئولين فى الدولة العلم بها ووضع الخطط الضرورية لمواجهة آثارها الجانبية ليس على الشباب فحسب بل 
  :لدراسة هىمن اآلثار الصحية التى ظهرت من هذه ا. على المجتمع المصرى بكافة طوائفه

 التى تمت الدراسة بها  ةيعمل فى المدن السياحية األربعو أظهرت الدراسة أن كثير من الشباب المقيم
الغير مسنات سواء تم ذلك من خالل و مع كثير من األجنبيات المسنات الحميمةيمارس العالقات 

 الحميمةس العالقات تزوج من سيدة مسنة مار الذيوحتى الشباب . عالقات عابرة أو عالقات زوجية
األمراض التى تنقل عن طريق العالقات  بانتشارهذه النتائج الخطيرة تنذر و .مع المسنات قبل الزواج

 :كما ذكر شاب متزوج من سيدة مسنة بشرم الشيخ .الجنسية إلى الشباب
بيننا عالقات قامت و أنا إتعرفت على أجانب كتير كنت بخرج معاهم لغاية ماإتعرفت على زوجتى الحالية

دا اللى خالها تتمسك بيه وعرضت عليها الجواز عشان القيت معاها فلوس كتير جدا وقلت ، وةكثير
  "ماينفعش أسيبها

كانت بينهم عالقات حميمة لشهور و وذكر شاب آخر من األقصر أنه أقام وقت طويل مع السيدة المسنة
  من رجال الشرطة قبل الزواج، وتم الزواج فقط خوفاً

 الجواز منها طلبت اللي أنا...نتجوز وبعدين سوا نعيش نجرب قلنا بيتنا في وقعدنا بلدها من رجعت لما
 ما السياحة شرطة عشان... جواز غير ومن ليها إقامة غير من كتير نقعد ماينفعش هنا عشان

 زي دي أن وقالت والجواز باالجراءات مهتمة ماكانتش هي بس...... هنا قانوني مش وده تعترضناش
 .بحرية تعيش تعرف عشان مهم نهإ فهمت بعدين بس .شكلية إجراءات
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 ًمعظمهم لم يقوموا  من المقابالت المتعمقة مع الشباب الذى تزوج من أجنبيات مسنات أن ظهر واضحا
، تحاليل طبية تثبت خلو هذه السيدة من األمراض التى تنقل عن طريق الجنس قبل الزواجبإجراء أى 
األخطر من ذلك أن الكثير من الشباب يمارس العالقات . بإجراء اختبارات طبية لنفسهم بل ولم يق

تمارس الجنس مع عدد من  أيضاً الجنسية مع هذه السيدة لمدة طويلة قبل الزواج، وقد تكون هذه السيدة
اج قد الزوو تختار األفضل منهم للزواج به، فهدفها محدد وهو المتعة الجنسيةو الشباب فى نفس الوقت

ولهذا فهؤالء السيدات قد يقمن بنشر . تضطر إليه إذا أرادت اإلقامة فترة طويلة مع شاب خارج الفنادق
 : محامى من شرم الشيخ كما ذكر .الخبيثة بين الشبابو األمراض الجنسية

أنا معارض إلن  الشباب المصرى هيبعد عن دينه وشهامة الرجل المصرى واهللا أعلم كمان ممكن "
 ".يدخلوا بلدنا األمراض الخبيثة اللى ممكن تؤذى والدنا

 ًالمنتجعات السياحية ليس لديه معلومات و يعمل فى الفنادقو وضح من الدراسة أن الشباب المقيم أيضا
 هؤالءالغريب أن و .االيدزعن األمراض التى تنقل عن طريق العالقات الجنسية ومنها مرض كافية 

ال ، وااليدزأن مجرد أن السيدة ليست مريضة دليل على أنها خالية من األمراض مثل  ونالشباب يعتقد
 .يبدوا بصحة جيدة لعدة سنوات قبل ظهور أية عالمات مرضية عليه االيدزيعلم أن حامل مرض 

قد تنقله خالل و االيدزة لفيروس لن حاموفإن السيدة حتى لو كانت فى أفضل صحة قد تك بالتاليو
 :كما ذكر شاب من األقصر .معها الحميمةالعالقات 

، زوجةو صاحبةمن  أكثروكثير منهم ليه تحاليل قبل الزواج،  أوفحص  قليل من الشباب اللى بيعمل"
  "ماحدش هنا بيهتم بالحاجات دى

  :متسائالًوقال شاب آخر من األقصر 

 هيبان كان مش عيانة هي لو يعني... محتاجينها مش..  ماعملناش ال ليه هو فيه حاجة خطيرة؟؟"
  "عليها؟

  الغرض األساسى للسيدات المسنات من هذا الزواج هو العودة إلقامة عالقات زوجية مع شباب قوى
، العالقات الزوجية أكثر من مرة يومياً قد ذكر بعض الشباب أن زوجته المسنة تطلب كثيراًو البنية،

فالسيدة المسنة تأتى إلى مصر فى . أكثر من خمس مرات فى اليوم الواحد إلىوصلت مع سيدة مسنة 
. التعب و مما يصيب الشباب باإلرهاق، يوم تريد خاللها تعويض كل حرمانها 30- 15أجازة قصيرة 

أشياء أخرى حتى و الكريماتو بل أن بعض األجنبيات المسنات تحضر معها المنشطات الجنسية
 .تمتاعها بالعالقات الزوجيةتعطيها لزوجها لزيادة اس

  باب المصرى من األجنبيات المسناتاآلثار االجتماعية لزواج الش 4-3
على المجتمع المصرى بصفة و زواج الشباب من األجنبيات المسنات له العديد من اآلثار االجتماعية على الشباب

  :ومن هذه اآلثار االجتماعية. عامة

 :التفكك األسرى
هو أهم اآلثار االجتماعية لزواج الشباب المصرى من األجنبيات  أسرهمو األسرى بين الشبابيعتبر التفكك 
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األقصر إعتادوا على زواج أبنائهم من و خاصة فى مدينتى أسوانو فبالرغم من أن بعض األسرالمسنات، 
 فهناك قطيعة بين األسر يبالتالو فقد أظهرت الدراسة أن غالبية أسر الشباب ال توافق على هذه الزيجات األجنبيات،

إال أن غالبية ، يعم على جميع أفراد األسرة االقتصاديبالرغم من أن عائد الزواج و .شبابها الذى تزوج من أجنبيةو
 :بنه متزوج من أجنبيةاكما ذكر رب أسرة من أسوان . أرباب األسر يعتبر أن هذا الزواج حرام شرعاً

هو الذى حضر لظروف مرضى ، ال مرة ولم أذهب إليهو يحضرهاهو حاسس أنى غير راضى، لهذا لم "
  "بمفرده ثم سافر

متزوج من و ولهذا نجد الكثير من الشباب اليخبر أهله بزواجه من أجنبية، وهذا ما أكده شاب مقيم بشرم الشيخ
  :لن يخبر أهله بهذا الزواج ألنه يحس بالعار منهو أنه لم، أجنبية مسنه

  "تتقال، ده موضوع يومين وهيعدوا ومالوش الزمة إن أنا أعمل مشاكل مع أهلىيعنى هى دى حاجة "

 :بين الفتيات المصريات وسةنالعزيادة معدالت 
تشير العديد من الدراسات التى أجريت فى مصر خالل الفترة السابقة إلى زيادة معدالت العنوسة بين الفتيات 

هتم الشباب إحيث ، يزيد من هذه المشكلة المصرى من أجنبياتواج الشباب وز، تأخر سن الزواجو المصريات
 نخاصة المقيم فى المدن السياحية بالسعى وراء األجنبيات صغيرات السن أو المسنات للزواج منهو المصرى

 .الزواج من المصريات، مما سيزيد من مشكالت العنوسة بين الفتيات همتركو

 :التقاليد للشباب المصرىو تغيير العادات
 التقاليد المصريةو االجتماعية لزواج الشباب المصرى من األجنبيات المسنات هو تغيير العادات من أخطر اآلثار

دينه و تقاليده بلو العربية األصيلة بين الشباب، فالشباب المصرى فى سعيه وراء أموال األجنبيات ينسى أخالقهو
ج المقابالت المتعمقة أن الشباب يلتقى مع األجنبيات فى فقد أظهرت نتائ. تعطيه بعض األموال ةليتزوج من أجنبي
المخدرات، كما يقوم الكثير من الشباب بممارسة الرذيلة مع األجنبيات و يتناول معهم الخمور بلو صاالت الديسكو
الزواج بعد و .عاداته ليثير إعجاب األجنبيات فيقبلن الزواج منهو بعض الشباب يغير من أخالقهو .قبل إتمام الزواج

عاداته ليستمر و فيكون أمامه إما أن يغير طبيعته هو، تقاليد زوجته األجنبيةو ال يستطيع غالبية الشباب تغيير عادات
ولهذا تجد هذا . خسارة الزيجةو الطالقو إما المشاكلو يستفيد من أموال هذه السيدة المسنة،و زواج المصلحة

بأصدقائها سواء فى مصر أو فى  االلتقاءيترك لزوجته كامل الحرية فى و التقاليدو الشباب ينسى أو يتناسى العادات
 مع العادات ىزوجته تتماش كما أنه ال يهتم هل مالبس، بلدهاما تفعله زوجته أثناء تواجدها فى  التهمه، وبالدها

  :ومتزوج من سيدة مسنة فى شرم الشيخ اإلسكندريةكما ذكر  شاب من . التقاليد المصرية أم الو

س طول ماهى معايا فى شرم  أنا بكون معاها فى كل حته وبعدين هى لو عايزه حد تانى كانت ب"
الواحد الزم يكون متفتح وبعدين حتى لو خرجت مع أصحابها إيه المانع وبعدين ، إتجوزت منى ليه

  ."اللبس حرية شخصية

  "وكما ذكر مأمور شهر عقارى بمحافظة أسوان

ده يعتبر نوع و ثقافات مختلفة عنا،و تقاليدو أجنبية دخلت بعادات امرأة 210سنوات حوالى  3خالل "
  "الدينية و المصريةو للهوية العربية االختراقمن 
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 :للوطن االنتماءضعف  
لو كان و الكثير من الشباب صغير السن الذى حرص على الزواج من أجنبية مسنة يريد الهجرة خارج مصر حتى

لبلده  انتماؤهوهذا الشباب عندما يهاجر خارج بلده فإنه قد يفقد . صحته إلمتاع سيدة مسنةو هذا مقابل ضياع شبابه
كما ذكر مأمور شهر  .هذا من أخطر اآلثار االجتماعية السلبية لزواج الشباب من األجنبياتو من أجل المال أيضاً

  :عقارى بمدينة أسوان

امكانياته و بتستغل قدرته الشبابيةو بتديله فلوسال ذهب بل بالعكس هى و األجنبية ما بتطلبش شقة"
خدمة بلدها، ممكن تاخده تشغله فى أعمال يرفضها المجتمع األوربى و تطوعها لخدمتهاو الجسمانية

 "زبال اللى هيه العمالة الرديئة –هناك المطاعم 

 :الحرص على الثراء السريع بدون عمل
تحسين الدخل، فإذا و من أجل الحصول على فرص أفضل فى العملاإلبتكار و التعبو الشباب هو زمن بذل الجهد

، إصرارهو الثراء السريع بالزواج من سيدة أجنبية مسنة، فإنه بذلك يفقد روح الشباب إلىلجأ و أهمل الشباب العمل
أصبح األخطر فى هذا األمر هو أنه قد و .حتى ينسى ما فعله أو يتناسىالمخدرات و للخمور عبداً يصبح غالباًو

 .يحاول تقليدهو الذى يعانى من الفقر، فيتخذ منه قدوةو مثل للشباب فى مثل سنهو قدوة
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والمسئولين الشعبيين فى المدن السياحية حول زواج اتجاهات أسر الشباب و آراء
  5  من أجنبيات مسنات الشباب المصرى

  
  مقدمة

يمتد أثرها التأثيرات السلبية أو اإليجابية لزواج الشباب المصرى من األجنبيات المسنات ال تقع على الشباب فقط بل 
كان هذا هو السبب فى إجراء مقابالت متعمقة مع بعض أسر الشباب الذين تزوجوا من و .المجتمع و األسر إلى

اتجاهاتهم و للتعرف على آرائهم ةالمدن السياحية األربعوكذلك مع بعض المسئولين الشعبيين فى ، أجنبيات مسنات
التعرف على آرائهم و من األجنبيات المسنات بوجه خاص،و من األجنبيات بوجه عامالشباب المصرى حول زواج 
لعدم تواجد  ونود أن نشير هنا إلى صعوبة عقد مثل هذه المقابالت نظراً. إيجابيات هذه الزيجاتو حول سلبيات

المقابالت المتعمقة مع كذلك ألن ، وشرم الشيخو محل إقامة الشباب خاصة الشباب المتزوج فى الغردقة األسر فى
لهذا فقد تم مقابلة و .أسر هؤالء الشباب ليس لديها علم بزواج أبنائهم من أجنبيات مسنات غالبيةالشباب أظهرت أن 

   .األقصرو عشر أسر فقط فى محافظتى أسوان

  زواج أبنائهم من أجنبيات مسناتاتجاهات أسر الشباب حول و آراء 5-1
الذى تزوج من أجنبيات مسنات أن و التى عقدت مع أرباب أسر الشباب المصرىو أظهرت المقابالت المتعمقة

  :لعدة أسباب منها، وذلك غالبية هذه األسر غاضبة من زواج أبنائها من الشباب من أجنبيات مسنات

 :الخارج مع األجنبية إلىنتيجة سفرهم  الخوف من فقد األبناء
هو الخوف على أبنائهم  من األسباب الرئيسية لعدم تقبل األسر المصرية لزواج أبنائها من السيدات األجنبيات عموماً

وهناك العديد من القصص  .أهله فى مصرو ترك أسرتهو استقراره فيهاو بالدها إلىمن السفر مع الزوجة األجنبية 
كما أن هناك بعض األبناء الذين ، ذويهمو انقطعت صلتهم بأهلهمو دول أوروبا إلىحول األبناء الذين هاجروا 

  .قامت الزوجات باالستيالء على األطفال من اآلباءو أنجبوا أطفاالًو تزوجواو الخارج إلىهاجروا 

 :التقاليد الشرقية ألبنائهمو تغيير العادات
المعتقدات نتيجة زواج الشباب من مسنات أجنبيات تختلف و التقاليدو التأثير على العادات منتخشى األسر المصرية 

 إلىتخطيطه للسفر و الشبابحاجة لنه نتيجة أيعلم أرباب األسر و .تقاليدهن عن تلك الموجودة  فى مصرو عادتهن
  . معامالته لمجاراة زوجته األجنبية لتستمر فى اإلنفاق عليهو غير أخالق الشابتت الخارج

 :التأثير على تمسك الشباب بتعاليم دينهم اإلسالمى أو المسيحى
الزواج من و ال حتى يهودى،و ال إسالمىو بخاصة من الروسيات ليس لهن دين ال مسيحىو كثير من األجنبيات

قد يرافق ذلك شرب و ستمتاع الجنسىيدة تتزوج الشاب لالعلى ذلك فالس وعالوة، هؤالء السيدات حرام شرعاً
للمزيد  طلباًو وراء غرائزهم أبنائهمهناك تخوف كبير من األسر من أن ينقاد و .المخدرات لزيادة المتعةو الخمور

  .من المال من السيدات األجانب فيتركون تعاليم دينهم تماماً
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 :التسبب فى مشكالت قانونية ألبنائهم
 سوى أن لديهن اآلالف من الدوالرات ال يعلمن عنهن شيئاًسر من أن زواج أبنائهم من أجنبيات األتخوف أرباب ي
فالزوجات األجنبيات قد تكون لها . ملذاتها قد يتسبب فى بعض المشكالت القانونية للشبابو تنفقها على متعهاو

 باألجنبية دون وعى بها أو إدراك للعواقب القانونية عليهيرتبط و عنها شيئاًال يعلم الشاب و أمنية أومشكالت مادية 
 .باألخص إذا هاجر معها للخارجو

 :الخوف على صحة أبنائهم
يعلم الجميع أن السيدة األجنبية المسنة غرضها األساسى من الزواج هو المعاشرة الزوجية بعد سنوات من الحرمان 

ار الجانبية لإلسراف فى العالقات الحميمة مع األجنبيات، أو أن فى بالدها، لهذا تخشى األسر على أبنائها من اآلث
 . األوبئةو األمراض الجنسية اتنقل له

  :من أجنبية مسنة ابنهاكما ذكر رب أسرة من األقصر تزوج 

وممكن تغيره وتقل دينه وتخليه مايعرفش ..... ممكن تقطعه من اهله وتاخده برة ومانشوفوش تاني"
تعمله مصيبة في الفلوس وال تشتكيه وتتهمه بالسرقة وتضيع مستقبله لو واخدة وممكن .......ربنا

  "وده غير االمراض اللي ممكن تتنقله لو هو مش محرص....... عليه ورق

للغالء الفاحش فى تكاليف  بعض األسر تلتمس ألبنائها من الشباب األعذار لزواجه من أجنبيات مسنات نظراًولكن 
بنها من االتى تزوج و هذه السيدةكما ذكرت  .التقاليد المتبعة فى القرى فى الصعيدو داتالزواج خاصة مع العا
  :سافر معها لإلقامة بإيطالياو إيطالية كبيرة فى السن

أنا ، و)مه إتجوز قد أمهمن ه(لو الشاب معاه مقدرة أكيد هيتجوز من بنت بلدى ولكن على رأى المثل "
  "يتجوز واحدة مسنةو ال أوافق على أن الشاب يدفن نفسه عموماً

التى ال تعترض على زواج أبنائها من أجنبيات بشرط أن تقيم األجنبية معهم ووسطهم فى و هناك قلة من األسر
كما ذكر رب أسرة  .األجنبية قبل الحصول على الموافقة من رب األسرةو أن يتم التعارف بين األسرةو المستقبل،

يخطط مع األجنبية لإلقامة و يحضر فى زيارات دائمة ألسرتهو سافر معها الشابو بنه من أجنبيةاوافق على زواج 
  :كما ذكر رب أسرة من أسوان. فى مصر

سط و هل هى مناسبة للعيشو قلت له البد أن تحضر إلينا للتعرف عليهاو ى فى الزواجننعم استشار"
  "العيشة تكون هنا فى المستقبل أخواتك، ألن أساس

من أجنبيات و التى بسببها ترفض األسر زواج أبنائها الشباب من أجنبيات بوجه عامو وبالرغم من كل هذه السلبيات
كثير من األسر ترضخ و .اًمسنات على وجه الخصوص، إال إن حاالت زواج الشباب من األجنبيات المسنات مستمر

إلى  أدتو اسر نتيجة زواج أبنائهاألادت على عبالتأكيد هناك بعض اإليجابيات التى و .بالزواجلألمر الواقع وتقبل 
  .قبول األسر الستمرار الزواج
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  من أجنبيات مسناتاتجاهات المسئولين الشعبيين حول زواج الشباب المصرى و آراء 5-2
 هم جميعاًمع المسئولين الشعبين الذين تمت مقابلتهم فى المدن السياحية األربعة أن متعمقةالمقابالت ال أظهرت نتائج

  :يرفضون زواج الشباب المصرى من األجنبيات المسنات لعدة أسباب منها

 ن أن الهدف من زواج األجنبيات من الشباب هو الحصول على اإلقامة فى مصروين الشعبويرى المسئول - 
، ياتخاصة الروس نفى بالده نى فرص عمل فى مصر بمرتبات نظيرتهعل نالى إمكانية حصولهبالتو

 .فى الوقت الحالى نة الشديدة التى تعانى منها بالدهللبطال نظراً
حتى عام  ازديادالذين تمت مقابلتهم أن عدد الزيجات كان فى ن يون الشعبوالمسئولمن وجهة نظر  - 

ئولة شعبية سكما ذكرت م. لكن عدد هذه الزيجات قل بعد ذلك بعد األزمة االقتصادية العالميةو ،2009
 :بالغردقةيدز مدير البرنامج الوطنى لمكافحة اإلو
ثانيا اللى بتيجى فيهم ، وبسبب الضربة االقتصادية إلنهم ما بيجوش 2009بدأت الظاهرة تقل من عام "

  "بتبقى ماسكة على كيسها

ولين الشعبيين أن العائد الذى يعود على الشباب من جراء زواجهم من أجنبيات مسنات ال يرى المسئ - 
كما  .القانونية لمثل هذه الزيجات على المجتمع المصرىو االجتماعيةو يوازى الجوانب السلبية الصحية

 :ذكر أحد المحامين المشهورين بالغردقة
والزواج من األجنبيات جواز ، تكوين أسرةو استقرارهذا الزواج ال يتم بشكل طبيعى ألن أساس الزواج "

 "المصلحة بدأت المشاكل انتهتإذا ، ومصلحة

بالبشر فالسيدات األجنبيات يستمتعن بإقامة  اإلتجارمن أنواع  هذا الزواج نوعاًن يون الشعبوالمسئوليعتبر  - 
 .عالقات حميمة مع الشباب مقابل المال

يتم توثيق العقود فى المحكمة، إال أن و الزيجات على يد محامىبالرغم من كتابة عقود زواج لهذه  - 
كما قال مسئول  .، ألنه ال تتوافر فيه شروط الزواج الشرعىمحرماً المسئولين الشعبيين يعتبرونه زواجاً

 :بالشهر العقارى بالغردقة
يخالف النظام  متشدد فى المعارضة، ألن الزواج بأجنبية ليس لها دين وال ملةو معارض لهذا الزواج"

 "اآلدابو العام

التى سوف و من تأثير هذا النوع من الزواج على زواج الفتيات المصرياتن يون الشعبوالمسئوليخشى  - 
 .تعانى لتجد من يتزوجها بعد ما قام الشباب بالزواج من األجنبيات

المصرى من كثرة  يدز بين الشباباألوبئة مثل اإلو من انتشار األمراضن يون الشعبوالمسئولكما يخشى  - 
الترصد بوزارة الصحة بمدينة و بل أن مديرة وحدة الوبائيات. جنسية مع األجانبعالقاته الو ممارساته

 :الغردقة ذكرت
استخدم الشاب الواقى الذكرى، ولو من غير  إذادوالر  100الممارسة الجنسية مع األجنبيات بفلوس "

 " دوالر   150 ـواقى ب
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حيث يقوم بعض الشباب ، من أن هذا الزواج يشوه الصورة الحضارية لمصريعتقد بعض المسئولين  - 
الزواج من عدة أجنبيات فى وقت واحد للحصول على أكبر قدر ممكن من و بالنصب على األجنبيات

 :كما ذكر مسئول شعبى بالغردقة. المال
 تسافرو أسبوعدة أكثر من شاب يتزوج أكثر من واحدة أجنبية فى نفس الوقت، حيث يقضى مع كل واح"
 "ممكن يكون متزوج من أكثر من واحدة واليعرفنو يتزوج غيرها،و

هو  كثير من المسئولين الشعبيين الذين تمت مقابلتهم أكدوا أن الشباب الذى يقبل الزواج من المسنات غالباً - 
من األجنبيات  هالمخدرات بعد زواجو يعتقدون أن هذا الشباب يدمن الخمورو الشباب الغير متعلم،

 :أسوانكما ذكر مسئول شعبى ب. يرى نفسه دفين مع زوجة فى سن جدتهو المسنات ألنه شاب
أغلب الناس دى بتدمن و اللى بيجبروا على كده غير المتعلمين، إنما المتعلمين بياخدوا اللى فى سنهم،"

  "متبقى شئ أساسى عندهو المخدراتو الخمور



 زواج الشباب المصرى من أجنبيات مسنات
25 

  6  دراسات الحاالت
 

  مقدمة
 علي الحصول أجل من الدراسة هذه في عليها االعتماد تم التي الكيفية الدراسة أدوات من جزء الحالة دراسات تعد

فى ، األسرية لبعض الشباب الذين تزوجوا من مسنات أجنبياتو عن الظروف االجتماعية أكثر عمقاً معلومات
  .بعد زواجه من المسنات األجنبياتو التأثيرات االجتماعية عليه قبلو محاولة لمعرفة دوافع هذا الشباب

وقد تم وضع دليل للباحثين حول كيفية إجراء دراسات الحاالت يتضمن ضرورة معايشة الباحث للشاب فترة زمنية 
كما يفضل إجراء دراسة ، دراسة حالته بصورة متعمقةو ساعات لمحاولة التعرف على طبيعة الشاب 3ال تقل عن 

  ).مرفق دليل إجراء دراسة الحالة. (للتعرف على ظروفه المعيشية) إن أمكن ذلك( الحالة للشاب فى محل إقامته

ثالث حاالت أخرى تم ، و، ثالث حاالت مازال الزواج مستمراًدراسة حالة فى هذه الدراسة 6وقد تم إجراء عدد 
راسات الحالة مع العلم أن األسماء المستخدمة فى عرض د، فى هذا الفصل سيتم عرض كل حالةو فيها الطالق،

سيتم إجراء تحليل عام لكل الحاالت فى نهاية عرض و .على سرية البحث ذلك حفاظاًو ليست األسماء الحقيقية
   .الحاالت

  زواج مستمر:  1الحالة رقم 
  المعاش بعد زواج

 اآلن هىو بنتو ولد لديهاو سنوات أربع منذ أرملة وهى سنة، 59 العمر من تبلغ بلجيكا من أجنبية سيدة" رينإ"
 على ارين تحصلإحالتها للتقاعد  بعد، وبلجيكا فى به تعمل كانت الذى البنك من عنها االستغناء تم حيث التعمل
 سنة، 35 العمر من يبلغ  صرىم شاب( الناصر عبد على" إرين " تعرفت سنوات 7 من.  البنك من شهرى معاش
 كان عندما أسوان بمدينة باخرة على) األقصر من متوسطة أسرة إلى هأصول ترجعو صنايع دبلوم على حاصل

 حلو الناصر عبد فتدخل منهارةو عصبية كانتو الباخرة على نيالمصري العمال بينو بينها تفاهم سوء موقف هناك
عبد  تجاه االستلطافو بالراحة "رينإ"ت أحس ان بعدو بينهما صداقة وحدثت ليهدئها مشروب إلى دعاهاو المشكلة
 العرفى الزواج تم وبالفعل. تجاهه الفياضة مشاعرها خالل من ذلك على وشجعته الزواج عليه عرضتالناصر 

 الغردقة إلى بها الناصر عبد ذهبو أسوان بمحافظة الناصر عبد صديق محامى يد على الناصر عبدو "ارين"بين
تحضر و .البلجيكية السفارةو الغردقة بمحكمة الجواز توثيق تم سنة بحوالى العرفى الجواز بعدو هناك استقرواو
 الذى البنك من معاشها على للحصولبلجيكا  إلى لكنها تحرص على السفر و مصر على فترات متقاربة إلى " ارين"

  .به تعمل كانت

 هى مصر فى استقرارهاو سناً منها صغرأ مصرى شاب من الزواج إلى"  ارين"لجوء أسباب من أن الواضح من
 حقيقى بإنسان ارتباط الناصر بعبد ارتباطها فى ورأت، سنها لكبر نظراً بها االرتباط فى بلدها رجال رغبة عدم

 طبيعية حياة فى رغبتهاإلى  باإلضافة، بسيطة مصرى شاب من للزواج المالية المتطلبات أن كما. حنونو طيب
  .أوروبا فى القاسية العمل رحلة بعد االستمتاعو بالراحة حياتها حلم هذا فكان مصر وطبيعة جو فى صحيةو
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 الوقت هناك كان أنه تقول فهى ذلك من بالرغمو سريع، بشكل حدث الناصر عبد من زواجها أن" رينإ" وتعترف
 فى مصر فى وجودها أثناء وتقيم سنوات، 7 منذ بينهما مستمر الزواج مازال واآلن ،ذلك لتقرير لهاو له الكافى

 للحصول بلجيكا إلى تسافر أن البد ولكنها، أسوان فى هنا تستقر أن تتمنى هىو الناصر عبد عائلة ببيت ملحقة شقة
 هنا، مشاعرها بكل مرتبطة كنهالو ببلدها مادياً مرتبطة أنها تقول فهى به، تعمل كانت الذى البنك من المعاش على
 ولكنها أكثر، معهم لنتقارب الفرنسية يتكلمون حولها من جميع أن أو العربية تتكلم أن وتود هنا بغربة تحس ال فهى
 عبد"  زوجها من تنجب أن تتمنى كانت" أرين"  أن حتى. بعد فيما األمور كل سيسهل الوقت عامل أن تعتقد

   .يريده شىء كل على يحصل ال اإلنسان أن ترى  لكنهاو "الناصر

ا ترغبه من يعطيها مو عليهايحن ، حصلت على ما تريد شاب فى مقتبل العمر" رينإ"الواضح أن والسؤال هنا من 
على " عبد الناصر"لكن هل حصل و حتى أسرتها،، بتعد عنها فيه كل الرجال فى بالدهامعاشرة زوجية فى وقت إ

  مايتمناه؟؟؟

ه يعيش مع سيدة تكبره لها، ولكنو شقة ألسرتهتمكن من بناء و "رينإ"ل عبد الناصر على بعض المال من حص نعم،
  ، فهل يجد منها ما يرغب كل شاب من زوجته؟؟عاماًن عشريو ةبأكثر من خمس

نجد عبد الناصر يتمنى الزواج من فتاة مصرية " ارين"من " عبد الناصر"بعد مرور سبع سنوات على زواج و واآلن
عبد الناصر مفيدة له أم "فهل كانت تجربة ، التقاليد المصرية األصيلةو تربيهم على العاداتو لتنجب له الذرية

  ال؟؟؟؟؟؟

  زواج مستمر:  2رقم الحالة 
  ألمانيا فى بازار صاحب إلى فاشل شاب من

 مكونة أسرته الرزق، عن بحثاً أسوان إلى عائلته نزحت، سنة 26 العمر من يبلغ األقصر من مصرى شاب "خليل"
 األسرة فقر بسبب اإلعدادية الشهادة على حصوله بعد تعليمه خليل يكمل لم. الثانى هو بناءمن األ اثنينو األم من
 فى بائع مثل أسوان فى السياحة مجاالت بعض فى عمل كما المعمار، مثل عديدة التامج فى وعمل، والده وفاة بعد

 خليل قرر ثم. به يعمل عمل أى فى ناجحاً خليل يكن لم ذلك كل من وبالرغم أجرة، سيارة سائق أو، البازارات
 يستطيع ال خليل وكان، الغردقة بمدينة الكافيتريات إحدى فى عمل وبالفعل، الغردقة مدينة فى للعمل االنتقال

 دخلعمل ثابت يحصل من خالله على  هكما أنه ليس لدي، من المال يملك شيئاً لم هألن مصريةأى فتاة ب االرتباط
  . ثابت

 بعض معهاو سنة 50 العمر من تبلغ ألمانية سيدة حضرت الكافيتريا، فى خليل عمل أثناءو يوم من األيامفى 
 ألولو معها تحدث أن الكافيتريا فى معها خليل لقاء وتصادف الكآبه،و الحزن يبدو على السيدة وكانت أصدقائها،

 خليل مع الراحةو بالسعادة حساسهاإ. قلبها من تضحك بدأتو الراحةو بالسعادة السيدة أحست بعيد زمن منذ مرة
منها فى  رغبةو حب عالقة إلى تحولت ما سرعان عاطفية، عالقة بينهما بدأتو عديدة مرات لقاءه تطلب جعلها

 .األمنرجال  مع مشكالت لحدوث منعاً بينهما الزواج يتم أنإقامة عالقات حميمة معه، ولكن خليل اشترط عليها 
 السفارة فى الزواج بتوثيق الزوجة قامت عرفياً زواجهما وبعد. بالغردقة محامى يد على عرفياً زواجهما تم وبالفعل
  . العقارى الشهر فىو األلمانية
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 ولكن خليل، تصيب التى الفشل لحاالت استمرار فيه ترى وكانت، البداية فى الزواج لهذا رافضة كانت خليل أسرة
  . ضرورة التمسك بالدين له األم نصيحة فكانت، الزواج من خليل يمنع لم الرفض هذا

 ألمانيا، فى معها يكون أن خليل ختاراف أللمانيا معها الذهاب وأ مصر فى اإلقامة فى لخليل الحرية الزوجة تركت
 السيدة هذه من هزواج فرصة نأ يرىخليل  كان. بها اإلقامةو ألمانيا لزيارة لخليل دعوة الزوجة أرسلت وبالفعل
 أن يرى كانكما ، الفقيرة أسرته لمساعدة هدخل وزيادة مشروع لعمل فرصة هل تتيح سوف السن فى الكبيرة األجنبية

 خاصة نفسه إثباتو للنجاح الفرصة له جاءت فقد فاشالً تراه أسرته كانت أن فبعد األمل آفاق له يفتح قد الزواج هذا
  .أصدقائهو أهله أمام

 لبدء ساعدته كما، المصروفات كافة تتحمل ةالزوج كانت البداية وفى، ألمانيا فى اإلقامة علىبالفعل  خليل حصل
 هذا إنجاح من تمكن حتى االجتهادو العمل فى خليل بدأو ألمانيا، فى بازار محل عن عبارة عمل  مشروع

 فى خليل بدأ الربح فى المحل بدأ وعندما. المشروع هذا من األموال جنى فى خليل بدأو أراد ما له وكان، المشروع
 شقة خليل اشترى. أسوان فى أسرته إلى المساعدات إرسال فى بدأ كما المنزلية المصروفات فى زوجته مشاركة

  .ألسرته أخرى شقة شترىا كما أسوان، فى ألسرته زيارتهم عند بها إلقامةل لزوجتهو له تمليك

 ثروته وزادت بألمانيا بزار محل صاحب اآلن أصبح، فاشالً اًشاب كان أن فبعد ناجحة زواجه قصة أن يرى خليل
 زواجه أن يرون خليل أصدقاء. العمل قيمة عرف كما األلمان، مع وتعامله بإقامته الحياة فى خبرته زادت أنه كما
 من العديد له تيسر والتى األلمانية الجنسية على حاصلو هامة شخصية اآلن فهو، كثيرة بفوائد عليه عاد قد هذا

  .الثروات أصحاب من أصبح أنه كما الحكومية، الجهات مع تعامله فى األمور

يرونه اآلن أصبح من رواد النوادى الليلية كلما " خليل"ولكن هل بالفعل حصل خليل على ما يريد، المقربون من 
فهل هذه تصرفات ، ينفق على الراقصات المال الكثير فى النوادى الليليةو يشرب الخمور بكثرةو مصر، إلىجاء 

ليس  أدرك أن المال‘ ن البازار الذى فتحه فى ألمانيا أم أنه بعد أن أتت إليه األموال م، مرتاح نفسياًو شاب سعيد
المقربون من خليل يقولون أنه لن يأتى إليه بما يريد، ف عاماً 24 ـوأن حياته مع زوجه تكبره بوحده مفتاح السعادة،

فهل  .الزواج هذا تعارض لن األلمانية زوجته أن ويقول، لتنجب له األوالد مصرية من للزواج  يخطط اآلنبدأ 
 ، أم ستطرده من ألمانياةمصرية شاب ةبالفعل ستتركه زوجته األلمانية صاحبة الفضل عليه يهنأ بالسعادة مع زوج

  .هذا هو السؤال الذى ستجاوب عنه األيام. شقى من أجلهو تستولى على البازار الذى فتحهو

  زواج مستمر:  3رقم الحالة 
  زواج لإلقامة فى مصر

 ىهالأ من بنتينو وولدين أبو أم من مكونة متوسطة سرةأ من سنة 27 العمر من يبلغ مصرى شاب" محمد"
 إلى الذهاب فقرر بالصعيد عمل يجد لم لكنهو 1998 عام تجارة بكالوريوس على" محمد" حصل. المنيا محافظة
 فنادق من بفندق سريعا العمل عل الحصول فى ذلك ساعده االنجليزية يجيد كان أنه وبما. الرزق عن بحثاً الغردقة
 هذا مثل فى لعملة بالندم بالشعور يصيبه كان مما، الحنيف اإلسالمي الدين بتعاليم متمسكاً محمد كانو الغردقة
 غرف فى األجنبيات النزيالت بعض مع يفعلونه كانوا ماو زمالئه انحراف من يشاهده كان ما كثرة بسبب الفندق
  . الفندق
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 مقاومة على هتقوي التى هى العاطفية ةالعالق تلك وكانت أحبها، المنيا من فتاة هناك كانت بالفندق محمد عمل أثناء
 إلى، ذلك من منعته االقتصادية ظروفه لكنو الفتاة تلك من الزواج فى يرغب محمد وكان.  الغردقة فى اإلغراءات

  .الكآبةو بالحزن أصابه مما الفتاة تلك تزوجت أن

 التشيك من أرملة( هىو "كريستينا" تدعى كانتو الفندق فى النزيالت إحدى بين مشكلة هناك كانت أن يوم وحدث
، بالفندق العاملين أحد بينو )للسياحة مصر جاءتو تأمين شركة فى موظفة تعمل كانت سنة، 40 العمر من تبلغ

 بين حديث دارو الشاى لتناول محمد دعاها المشكلة انتهاء بعدو .السيدة لهذه المشكلة بحل قامو "محمد" فتدخل
 اللقاءات بينهما وتعددت االسالمى، دينه تعاليم من أنها لها أوضحو يربيها التى اللحية عن سألتهو محمدو اكريستين

 محمد مع يناتكريس تحدثت اللقاءات هذه إحدى فى. لالحترام تدعو تصرفاتهاو أخالقها وكانت الفندق فى إحترام بكل
 هذه محمد انتهز. اإلقامة على حصولها يتطلب هذا أنو مصر فى للعمل لها سياحية شركة من عرض هناك أن

  .حميدة أخالق من عن عرفته ماو لمحمد الشديد الحترامها نظرا فوافقت الزواج عليها عرضو الفرصة

 لهذا تماما رافضة محمد أسرة وكانت، المحكمة من توقيع صحة على الحصول وتم، محامى يد على الزواج تم
 وكانت.  قرب عن عليها تعرفواو منيالا فى أسرته إلى بها محمد ذهب حتى الشهر، على تزيد مدة قاطعوهو الزواج

 بينهم بها يقبلون أهله جعل مما، القرآن قراءةو الصلوات إقامة فى بدأتو الحجاب أرتدتو بل أسلمت قد كريستينا
  . مصرية اى بينو بينها فرق اى يوجد الو مصرية أنها أحسوا همنأل

 المفروشاتو الشقة على وحدها بالصرف هى تقوم أن البداية من يرد لم ألنه صعبة اقتصادية ظروفاً محمد واجه
 فى عملو الجواز بعد االقتصادية محمد ظروف تحسنتو .اإلمكان بقدر مناصفة المصاريف يتحملون كانوا لكنهمو

 فى الكبيرة السياحية الشركات إحدى فى سياحية كمرشدة كريستينا عمل إلى باإلضافة، أفضل بأجر أخرى قرية
 الئقة بصورة يظهر حتىو المنزل فى نقص بأى يشعرها ال حتى هدخل زيادة على يعمل أن جاهداً حاولو مصر
  .بالخارج الطعام تناولو الخروج يعشقون األجانب ألن نظراً كمصرى أمامها

 تربى أن يريد ال ألنه منها اإلنجاب محمد يرفض  بينهما الحياة استقرارو الحب منو ذلك كل من وبالرغم
 التقاليدو العاداتو الطباع على أبنائه يربى أن يريد فهو  األوروبية، العاداتو عالطبا على أبناءه "كريستينا"

 من سيتزوج ما سبب ىأل بينهما االنفصال حالة فى ولكن معها هكذا مرتاح هأن محمد يقولو .األصيلة المصرية
  .التحملو الكبير القلبو العقل ناحية من عنها هتعوض إنسانة وجد إذا مصرية

  الزواج انتهى بالطالق: 4الحالة رقم 
  فشل الزواج فطرد من إيطاليا

 يعانون كانوا رمنتأ من فقيرة أسرة إلىأصوله  عترج، سنة 29 العمر من يبلغ سوانأب ولد مصرى شاب "مرسى"
 كيما بشركة موظف كان الذى الوالد معاش من الصرف على األسرة العتماد نظراً  المعيشى المستوى انخفاض من

 الشهادة على هحصول بعد هتعليم يكمل لم" مرسى. "فقط صغيرة أختو األمو االبن من األسرة تتكون. بأسوان
 معاش مع يساعد دخل إليجاد سياحية مجاالت عدة فى، حيث كان يعمل فى أوقات الدراسة بصعوبة اإلعدادية

يكفى مصاريفه اليومية،  ال محدوداً كان هكل هدخل نأل بمصرية الزواج أو االرتباط فى يفكر ال مرسى كان. األب
كما أن محمد كانت له وجهة نظر بأن . تعليمها لتكمل هختكما أنه مطالب بالمساهمة فى مصاريف أسرته ليساعد أ

  . محدودة الحياة فى خبرتهاو متطلعة غير لمصريةالمرأة ا
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 رحلة فى هوجود ثناءأ التعرف فى هساعد مما وااليطالية االنجليزية اللغة السياحة فى هعمل خالل من مرسى اكتسب
 عالقة نشأتو بنوك من بنك فى تعمل كانت )سنة 47( العمر من تبلغ كانت ايطالية سيدة على هأصدقائ حدأ مع

 مدينة إلىمعها  يذهب ان هعلي عرضت بعدهاو .سوانمدينة أ فى جولةعلى القيام ب معها فقإتو بينهما صداقة
وخاف على نفسه من مالحقة رجال ، ناكحميمة ه عالقة ابينهم امتقو حب إلى العالقة ههذ تطورتو ،الغردقة
  .الغردقة فى محامى يد على تزوجا عرفياًو الزواج منها فطلباألمن 

سفره حيث أنه  ترفضأمه  وكانت. لها ليسافر مرسى إلى دعوة أرسلت ثم ايطاليا إلى هىالزواج سافرت  بعد
الحصول على فرصته فى و لبناء مستقبلهلكن مرسى صمم على السفر و بعد وفاة الوالد، لألسرةالعائل الوحيد 

طلب مرسى من و .قامة فى مصر بعد الحصول على الجنسية اإليطاليةإلالحياة، ووعد األم بأن يأتى بزوجته ل
اإلقامة و السفارة اإليطالية للحصول على التأشيرةو مصر لتوثيق الزواج فى الشهر العقارى إلىزوجته الحضور 

اإلنجاب تكون جنسية األوالد إيطاليين، فوافق على ذلك على  ةعليه أنه فى حال اشترطتولكنها ، فى إيطاليا
  .مضض

 كانت الزوجة ملك شقة فى يقيمون وقتها كانواو االيطالية الجنسية على مرسى حصل سنتين بحوالى الزواج وبعد
ه ساعدت، والمعيشة مصاريف من% 25 بحوالى فقط مرسى يشارك كانو بسدادها هى تقوم األقساط بعض عليها

بعد و لكنو يجنى ثمار عمله فى إيطاليا" مرسى"بدأ و .اتصاالت محل عن عبارة وكان مشروع إقامة فى زوجته 
التقاليد الشرقية عن تلك و العادات اختالفزوجته اإليطالية بسبب و "مرسى" نفترة قصيرة من الزواج بدأ الشجار بي

النزعة العنصرية ألهل زوجته ضده كشخص شرقى رافضين وجوده  إلىباإلضافة . المتعارف عليها فى إيطاليا
  .كما يتهمونه باستغالل هذه السيدة المسنة، ينظرون اليه نظرات العداءو بينهم فى إيطاليا

 "مرسى"عداء أسرتها له حدث الطالق بين و زوجته األجنبية شخصيةو مرسى شخصية بين تفاقاإل معد وبسبب
بل أن السيدة اإليطالية أبلغت عنه ، الذى أقامه فى إيطاليا االتصاالتمحل و على أمواله استولتالتى ، وزوجتهو

بلده  إلى" مرسى"اد عو .سنوات 3طرده من إيطاليا بعد فترة زواج لم تدم أكثر من  واستطاعت السلطات اإليطالية
مرة أخرى بعد أن فقد كل شئ، ومع ذلك فإنه ينتظر الزواج من أجنبية أخرى حتى يستطيع العيش ألنه لألسف 

   .اعتاد على العيش على أموال السيدات المسنات

 من زوجته" مرسى"د المعرفة يقولون أن السبب الحقيقى فى طالق شأالذين يعرفونه و "مرسى"بعض المقربين من 
 أكثر مغازلة إحداهن، ومن زوجته غضبها عليه هو أنه عندما سافر إلى إيطاليا تعرف على سيدات أصغر سناًو

  .طردته من إيطاليا بعد رحلة فشل كبيرو فقالت ذلك لزوجته فطلقته، عالقة معها وأقام

مع ذلك فإنه ينتظر الزواج مرة أخرى من سيدة أجنبية ، والخمورو أدمن المخدراتو ايةاآلن نحيف للغ" مرسى "و
  .عسى أن يجنى منها بعض المال

  الزواج انتهى بالطالق: 5الحالة رقم 
 ""ةالزوج أو األسرة"

 منذ والده توفى أخوات، سبعو أم من مكونة أسرة هلدي سنة 26 اآلن العمر من يبلغ سوهاج من مصرى شاب" خالد"
 أحد فى اشتغل بعدها سنتين لمدة الجيش دخل ثم تجارة دبلوم على حاصل" خالد. "األسرة مسئولية هو ويتحمل فترة
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 بالفندق المطاعم أحد كابتن قليلة سنوات خالل أصبح بالفعلو أحالمه، يحققو هوجود يثبت حتى بالغردقة الفنادق
  . معهم يعمل أن يتمنونو العاملين جميع يحترمهو

 فى تعمل سنة 39 العمر من تبلغ ألمانية سيدة هىو "صوفيا" على تعرف الفندق مطاعم أحد فى"  خالد" عمل خالل
 تكن ولم للحميمة امتدت عالقة بينهم قامتو  سياحية زيارة فى مصر إلى"  صوفيا"  جاءت. سياحى بفندق ألمانيا
 إلى" صوفيا" سفر بعد.  االنجليزية باللغة األخر مع يتعامل كان منهم كل أن حيث اللغة بسبب مشكلة ىأ بينهم
 شىء كل بتجهيز تقوم أن بعد ألمانيا فى إليها السفر منه طلبتو بحبها صارحتهو بخالد اإلتصال دائمة كانت ألمانيا
 المحامين أحد قامو السفارة فى الزواج تمو أشهر 6 بعد مصر إلى صوفيا فعادت رفض ولكنه العمل، حتىو هناك

 مع العامة العالقات فى" صوفيا"  عملت الزواج وبعد. مصر فى اإلقامة على الحصول من لتتمكن الزواج بتوثيق
 أنها كما، المصروفات بكل وتكفلت بالغردقة السياحى المركز فى شقة أجرتو بمصرإحدى المجموعات الدولية 

  . لخالد سيارة شترتا

العاطفة و كان يشعر بأن شعور الحب" خالد"فقط، إال إن  عاماً 13بين زوجته كان و وبالرغم من أن فارق السن بينه
فكانت تطلب منه ‘ المتبادلة غير موجود، كما أن زوجته كانت ترغب فى ممارسة الجنس بشكل متغالى فيه 

لتلبية  الستخدامها الجنسية المنشطاتو األدويةكانت تشترى له و المعاشرة الزوجية أكثر من مرة فى اليوم الواحد
وخاصة أنه مازال فى مرحلة ، كان خالد يرفض ذلك لعلمه باآلثار الجانبية لمثل هذه األدويةو متطلباتها الجنسية،

لكنه كان يضطر إلى استخدامها فى بعض األحيان نتيجة عدم التوافق العاطفى ، ولديه القوة الجسمانيةو الشباب
أدى و .لرغباتها االستجابةعليه و مقابل لذلك ه، فهى تدفعلزوجت لالستمتاعيعتبر نفسه مجرد أداة  نأنه كا، وبينهم

  ؟؟؟"أيه ده كل آخر" نفسه يسألكان ، واإلفراط فى شرب السجائر واإلدمان إلىهذا الشعور 

فكيف بولدها الشاب يلقى بنفسه ، عليهاإنها كانت تعتبر هذا الزواج عار ، قاطعتهو الزواج هذا خالد أسرة رفضت
المشكالت الصحية التى  إلىباإلضافة  لخالد، شديدة نفسية مشاكل فى هذا تسببو .مقابل المال كمتعة لسيدة أجنبية

  .أصبح يعانى منها من اإلفراط فى العالقات الزوجية

هل هذه الحياة ممكن أن تستمر، زواج خالى من  يتسائل، نصف العام فى هذه الحالة السيئةو وعاش خالد عام
، األجنبية زوجته أم أسرتهكان أمامه أن يختار بين ، واألحبابو قطيعة من األهلو ةحالة صحية متدهور، والعاطفة

 . شبابهو ليه صحتهإتعود و نفسه إلى يعودو أسرته بذلك ليصالح، زوجته بتطليق وقام االنفصال، خالد قرر اًأخيرو
 تحسنتف باجتهادعمل فيه و ماركت سوبر شترىاوشترتها له زوجته االتى  السيارة ببيع" خالد" قام  الطالق بعدو

المحافظة على و لها الطباع الشرقية الجميلةو أصبح اآلن يبحث عن زوجة مصرية من نفس سنهو المادية ظروفه
  .أطفالهاو زوجهاو دينها

  الزواج انتهى بالطالق: 6الحالة رقم 
  "الزوجة خطفت األبناء"

متوسطة الحال من مدينة إسنا بمحافظة قنا، كان والده  أسرة إلى هأصول ترجع سنة 29 العمر من يبلغ شاب "عالء"
 تولى، بعدها سنة 15 العمر من يبلغفى هذا الوقت " عالء " كانو األب توفى، سناإب الكهرباء بإدارة موظفاًيعمل 

األسر ال يسمح بتقسيمها على و التى تملكها العائلة الكبيرةو عمه رعاية األسرة من خالل ريع األرض الزراعية
  .ولهذا كانت اإلمكانيات المادية المتاحة لألسرة بسيطة. كعادة الكثير من أهل الصعيد فى مصر
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بسبب عمل ، وهناك أقام, عن فرصة عمل  األقصر للبحث  إلى ذهب بعدهاو صنايع دبلوم على "عالء" حصل
، فأخيه األكبر متزوج من فتاة يابانية ة بالسياحة فقد كان زواج الفتيات األجنبيات منتشر فى أسرتهرجميع أفراد األس

فى األقصر تعرف على فتاة يابانية وكانت فى سن " عالء"وخالل إقامة . متزوج من فتاة نمساويةاآلخر أخيه و
وباركت األسرة هذا الزواج حيث أنها معتادة على ذلك . نتهت بالزواج اقامت بينهما عالقة حب و قريبة من سنه

من  تبلغ حالياً" شيماء"أثمر هذا الزواج عن فتاة و .اليابانية دخلت فى دين اإلسالم قبل الزواجألن الفتاة ، ومن جهة
 "الخرتيتة" شباب من كواحد يعمل الوقت هذا فى" عالء" كانال يحمد عقباه، فقد ا لكن حدث مو .سنوات 4العمر 

 جماعات أو أفراد السياح على للتعرف منهم الشاب يسعىو أكثر أو أجنبية لغة ونيتحدث الشباب من مجموعة همو
 يالزم هوو  احتياجاتهم كافة قضاءو الشراء فى يساعدهم كذلكو الزياراتو السياحية الجوالت لهم ينظمو فقهمايرو

 مصر مغادرة بعد هيراسلو إقامته فى مصر ليتكسب من وراءه بعض المال من السمسرة،  فترة طوال هكظل السائح
على " عالء"وخالل هذا العمل تعرف  . النشاط نفس معهم يعيدو مصر إلى أتوا إذا السائح هذا بأصدقاء يرحبو

 خفيف الدم، فأعجبت بهو شاب مصرى قوى البنيان" عالء"، رأت فى عاماً 54نجليزية مسنة تبلغ من العمر إسيدة 
  . لدى أحد المحامين فى األقصر  ثم تزوجا عرفياً، قامت بينهما عالقات حميمةو

 ه اليابانيةزوجت على حرصاً الزواج هذا علىت جميع أفراد أسرته اعترض نجليزيةاإل السيدة من هزواج وبعد
لم يستجب لطلب الطالق، فما كان " عالء "ولكن . االنفصال طلبتو تهزوج بينو هبين الخالفات دبت بالفعل، ووأبنته

  .لم تعد حتى اآلنو اليابان دون موافقته إلى" شيماء" أبنتهمن زوجته إال أن قامت بالسفر مع 

مع  الزوجيةبالمعاشرة  االستمتاعمع زوجته العجوز اإلنجليزية التى تقوم بالصرف عليه مقابل " عالء"واآلن يعيش 
لم يراهم منذ أكثر من عام، فهل عاد الزواج  وأبنته الجميلة ةزوجته اليابانيو ،ن عاماًيشاب يصغرها بأكثر من عشر

  بالخير؟؟؟؟؟" عالء"من األجنبيات على 

  الدروس المستفادة من دراسات الحاالت
  :من دراسات الحاالت يمكن الخروج بالدروس المستفادة التالية

  على مستوى  م من األسر األشد فقراًهغالبية الشباب الذين تزوجوا من سيدات أجنبيات مسنات
 .يعانون من قلة الدخل ومن عدم وجود فرص العمل التى تعينهم على ضرورات الحياة، مصر

، ليس لها رغبة إال فى المتعة جدته فى مثل سن امرأةفالفقر هو السبب األول لزواج الشاب من 
 ".من همه أجوز قد أمه"الجنسية مع الشاب كما يقول المثل 

 المدن السياحية الجانب المضئ فقط لزواج الشباب من المسنات ن فى يرى الشباب المقيمو
األجنبيات فى صورة المكاسب المالية التى حصل عليها قرنائهم من الشباب الذين تزوجوا 

عن الجوانب السلبية الكثيرة فى حياة هؤالء الشباب من  ال يعلمون شيئاً، وباألجنبيات المسنات
 .مرافقين لمسنات مقابل المال إلى ايتحولوو االجتماعية حياتهمو شبابهمو أنهم باعوا صحتهم

 خاصة الشباب الذين يقيمون فى المدن ، الزواج من أجنبية حلم يراود الكثير من الشباب المصرى
 يستمتعون بحياتهم و فهم يرون األجانب يتعاملون بروح مرحة. يتعاملون مع األجانبو السياحية

ال يعلم و الشباب أن هذه هى طبيعتهم فى كل األوقاتيظن ، والمرحو فى الضحك أوقاتهمو
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عند و ن عند العمللكنهم صارموو االستجمامو هؤالء الشباب أن األجانب مرحون وقت الراحة
وهذا هو . وأن العادات الشرقية غير مقبولة فى المجتمعات الغربية، الماديةو المعامالت المنزلية

الزواج بشخصية أخرى غير التى عرفها أثناء قضاءها  بعد يفاجئواالسبب فى أن غالبية الشباب 
 .يبدأ الشجارو األجازة فى مصر فتنشأ المشكالت

  سبع أو عشر سنوات ليس دليالً إلىاستمرار الزواج من األجنبية المسنة فى بعض الحاالت 
احترام و بنجاح العالقة الزوجية أكثر منها دليل على عشرة المصريين مع الضيوف قاطعاً

الدليل على أنها ليست نجاح العالقة الزوجية و .بير، حتى لو كانت الكبيرة المسنة هى زوجتهالك
يفكرون اآلن بعد كل هذه السنوات مع األجنبية و أن الكثير من هؤالء الشباب يدمنون الكحوليات

 .يعيش معها حياته الطبيعيةو فى الزواج من مصرية لتنجب له األوالد

  تزجوا من أجنبيات مسنات للحصول على تأشيرة لإلقامة فى البالد كثير من الشباب الذين
األجنبية واجهوا صعوبات عديدة بداية من متطلبات السفارة األجنبية للسماح له بالسفر، ثم 

ثم تحمل النظرة العنصرية ، لهوى الزوجة وإمكانياتها األجنبية العمل فى الخارج طبقاًو الخروج
كثير من الشباب بعد و .بين من دول الخارج ضد أهل الشرقبعض المتعصو من أهل الزوجة

 كانت نتيجة هذه التجربة الفشلو .أخالقياًو السفر للخارج وجد أنه فى بيئة غير مناسبة له دينياً
 "من خرج من داره قل مقداره"العودة بعد ذلك، طبقا للمثل و

 وهذا الشباب يخرج صبح ماضياًالكفاح عنده أو بعض الشباب اعتاد الزواج من أجنبيات، فالحياة ،
ال و المتعةو عن المال وهكذا يضيع عمره بحثاً، محاولة أخرى لزيجة أخرى إلىمن تجربة فشل 

 .بكفاحو يستطيع الحياة بشرف
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  7  التوصياتو الخالصة
  

 دنياهو حيث يبيع الشاب دينه، بالبشر اإلتجارمن أنواع  يعتبر زواج الشباب المصرى من مسنات أجنبيات نوعاً
إقامة فى بالد و تقاليده مقابل حفنة من الدوالرات أو اليورو أو مقابل تأشيرة سفرو عاداتهو حياته االجتماعيةو

بالرغم من أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير فى كل المدن السياحية فى مصر، إال أنه ليست هناك و .أجنبية
ذلك و لذين تزوجوا من أجنبيات صغيرات السن أو مسناتبيانات محددة يمكن التعرف منها على أعداد الشباب ا

ال يتم تسجيلها بالشهر العقارى إال إذا و نظرا ألن غالبية هذه الزيجات تتم بعقد عرفى فى مكتب أحد المحامين
ويقوم بعض المحامين . إقامة لزوجها الشابو رغبت الزوجة فى التقدم لسفارة بالدها للحصول على تأشيرة زيارة

ول على صحة توقيع على عقد الزواج فى حاالت قليلة فقط إذا كانت الزوجة ستقيم فى مصر أو ستقوم بالحص
  .بزيارة زوجها عدة مرات خالل العام، أما غير ذلك فال يتم الحصول على صحة التوقيع من المحكمة

 رغبة فى الثراء السريععن الدوافع وراء زواج الشباب المصرى باألجنبيات المسنات، فقد أظهرت الدراسة أن ال
ولكن هناك . االستيالء على أموال األجنبيات المسنات هو الدافع األساسى لزواج الشباب من المسنات األجنبياتو

 .متطلباته فى مصرو لالرتفاع الكبير فى تكاليف الزواج دوافع أخرى مثل صعوبة الزواج من فتاة مصرية نظراً
من الشباب  ظهر من الدراسة أن هناك نسبة قليلة جداً. اإلقامة فى أوروباو سبب آخر هو رغبة الشباب فى السفرو

الرؤية وأن و يرى أن الفتيات المصريات محدودات التفكيرو يتزوج األجنبيات ألنه يعجب بشخصية السيدة األجنبية
  .للرجل كما أن متطلبات األجنبية محدودة تفهماًو الفتيات األجنبيات أكثر تطوراً

  :الشباب المصرى المسنات األجنبيات من وراء زواجالدوافع 
، فكثير من المسنات "الحياة إلىالعودة "أما عن دوافع زواج األجنبيات المسنات من الشباب المصرى فهو الرغبة فى 

كما أن السيدات فى هذا السن غير مرغوبات بهن من الرجال فـى  ، إما مطلقات أو أرامل منذ فترة زمنية طويلة
دون زوج أو أوالد  اتوحيد نعيشي فى الغالب نلذلك فهو ،بظروفهم المعيشية انشغالفى  نكما أن أوالده ،نبالده

 فيرغبن ىالقدرة على إسعادها مرة أخرو فى الشباب المصرى الحيوية يجدنلمصر  نوعند زيارته. بالكآبة فيصبن
خاصة فـى مـدينتى   و قلة من هؤالء المسناتهناك و .فيتم االتفاق على الزواج ،فى إقامة العالقات الحميمة معهم

الحياة البسيطة الغيـر  و أسوان يردن اإلقامة الدائمة طوال فترة الشتاء فى مصر لالستمتاع بالجو الدافئو األقصر
  . مكلفة مقارنة مع األسعار فى أوروبا

  :األجنبيات المسناتو كيف يتم التعارف بين الشباب المصرى
 المطاعم أو فى البـارات و بين الشباب والمسنات األجنبيات يتم عادة فى الكافيترياتأظهرت الدراسة أن التعارف 

إقامة عالقات حميمة فى غرفتها  إلىوأنه فى العادة تقوم األجنبية بدعوة الشاب بعد أن تعجب به ، صاالت الديسكوو
القليل من الشـباب  ، وقبل الزواجيقيم معهم عالقات حميمة و لرغبة األجنبيات واغالبية الشباب يستجب، وفى الفندق

وفى كلتا الحالتين يتم عقد زواج عرفى عند أحد المحامين وذلك لحماية الشاب . يرفض إقامة عالقات بدون زواج
وعادة ال يتم توثيق العقد فـى الشـهر   . خاصة إذا أقامت األجنبية فترة طويلة فى مصر، من مطاردة رجال األمن

  .ارات األجنبية إال إذا رغبت الزوجة فى دعوة الشاب لإلقامة معها فى بلدهاالعقارى بالقاهرة أو فى السف
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  : البنود التى يتم النص عليها فى عقود الزواجو الشروط
 أو كتابيـاً  بالنسبة للشروط التى يتم اإلتفاق عليها فى عقد الزواج فهم يتفقوا عادة على عدم اإلنجاب سواء شـفهياً 

لعدم زرع الخالفات  ثانياً، والتقاليد األوربيةو اب ال يريد أن يتربى أوالده على العاداتأولهما أن الش، ذلك لسببينو
وجود أوالد فإنهم يتبعون األب فى  ةبعض الشباب يصر على كتابة بند فى العقد أنه فى حالو .بسبب حضانة األوالد

الزواج بأنه يمنع الشاب المصرى مـن  كما أن بعض األجنبيات أصرت على كتابة بند فى عقد . الديانةو الجنسية
. كما كتبت بعض الزوجات نص فى العقد ال يسمح للشاب بتطليقها غيابياً، الزواج بأخرى دون موافقة كتابية منها

شترط علي الزوجة إعطاؤه مبلغ كبير من المال عند االشباب المصرى لألجنبيات المسنات أن بعضهم  استغاللمن 
  .الطالق

  :زواج الشباب المصرى من األجنبيات المسناتدية من اآلثار االقتصا
عن اآلثار االقتصادية لزواج الشباب المصرى من األجنبيات المسنات، فبالرغم من الظواهر التى قد يفسرها البعض 

الحصول منهم على أموال للبدء فى و بالظواهر اإليجابية االقتصادية لزواج الشباب المصرى من أجنبيات مسنات
النظرة المستقبلية يراه و استثمارى أو شراء عقارات أو سيارات، إال أنه من ينظر لهذا الوضع بعين الحكمةمشروع 

البحث عـن سـيدة   و االجتهادو العملو ظاهرة سلبية خطيرة، حيث أنه دعوة سلبية للشباب المصرى بترك التعليم
عليه تلبية كل " خادم فراش" إلىالشاب تحول  عجوز شمطاء تنفق عليه المال مقابل المعاشرة الزوجية أى إن الزوج

 كما أن من اآلثار االقتصادية السلبية هو حصول كثير من السيدات األجنبيات على حق اإلقامة. رغباتها مقابل المال
أعلى و بالتالى يزاحمن الفتيات المصريات فى الحصول على أفضل الوظائفو العمل فى مصر مقابل هذا الزواجو

خاصة فى و على أحد معدالت البطالة المرتفعة فى بالد أوروبا ليس خافياًو .المدن السياحية المصرية المرتبات فى
ا فرصة عمل بالخارج فتحصل عليها فى مصـر مـن   هروسيا، لهذا فالسيدة فى العقد الخامس من عمرها ليس ل

  .زواجها من شاب مصرى

  :المسناتزواج الشباب المصرى من األجنبيات اآلثار االجتماعية ل
فهو ، زواج األجنبيات المسنات من الشباب المصرى له الكثير من اآلثار السلبية االجتماعية على المجتمع المصرى

 فعلى الرغم من أن بعض األسر ال تعارض هذا الزواج. التفكك األسرى إلىيؤدى و تقاليد الشبابو يغير من عادات
 .ألسر يرفضن زواج أبناؤهم الشباب من المسـنات األجنبيـات  أسوان، فإن غالبية او خاصة فى مدينتى األقصرو
 ،غير شـرعياً  األسباب وراء رفض األسر لزواج أبنائهم من األجنبيات المسنات أنهم يعتبرون هذا الزواج زواجاًو
  .بهم اتصالهمهناك سبب آخر وهو خوفهم من سفر أبنائهم للخارج وفقدان و

التقاليـد بـين   و الشباب المصرى من المسنات األجنبيات هو تغيير العادات ومن اآلثار السلبية االجتماعية لزواج
 األصـدقاء و الذى يحاول استمالة زوجته األجنبية من خالل تغيير قيمه فيتركها بحريتهـا فـى السـهر   و الشباب،

الخمـور ليجـارى   و كما أن الكثير من هذا الشباب يدمن المخـدرات ، المالبس التى ال تليق بالمجتمع المصرىو
  . من الممكن أن يزيد زواج الشباب من أجنبيات من معدل العنوسة بين الفتيات المصريات أيضاً. زوجته

  :زواج الشباب المصرى من األجنبيات المسناتاآلثار الصحية ل
اب، من اآلثار الخطيرة لزواج المسنات األجنبيات بالشباب المصرى هو اآلثار الصحية على هـؤالء الشـب  أيضا 
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 فالسيدات المسنات يرغبن فى إقامة العالقات الزوجية بمعدالت كبيرة، فهدفهن من هذا الزواج هو المتعة الجنسية
شتكى عدد من اقد و أيام الصبا،و الحياة إلىيحرصن على التزوج من الشباب ذو البشرة الداكنة للعودة  نلهذا فهو

 جية أكثر من مرة فى اليوم، بل وتأتى له بالمنشطات الجنسـية الزو ةالشباب أن زوجاتهم األجنبيات تطلب المعاشر
من أخطر اآلثار الصحية على المجتمع أنه فى العادة ال يقوم الشباب بعمل تحاليل طبية لهم أو لزوجاتهم . األدويةو

معلومات كافية حول األمراض التى تنقل عـن طريـق    ظهرت الدراسة أن الشباب ليست لديهقد أ، وقبل الزواج
، فغالبية الشباب الذين تمت مقابلتهم فى المقابالت المتعمقة يظن أنه طالما أن السيدة االيدزمنها و العالقات الجنسية

  .أو ايدز فهى غير مصابة بأمراض تنقل جنسياً، ليست مريضة ظاهرياً

  :من األجنبيات المسنات الشباب نأبنائها م زواجاتجاهات األسر حول و آراء
أظهرت المقابالت المتعمقة والتى عقدت مع أرباب أسر الشباب المصرى والذى تزوج من أجنبيات مسنات أن 

الخوف على  غالبية هذه األسر غاضبة من زواج أبنائها من الشباب من أجنبيات مسنات، وذلك لعدة أسباب منها
كما تتخوف األسر . بالدها واستقراره فيها وترك أسرته وأهله فى مصر إلىأبنائهم من السفر مع الزوجة األجنبية 

التأثير على العادات والتقاليد والمعتقدات نتيجة زواج الشباب من مسنات أجنبيات تختلف عادتهن وتقاليدهن عن  من
سوى أن  من أن زواج أبنائهم من أجنبيات ال يعلمن عنهن شيئاً األسرخوف أرباب تتكما . تلك الموجودة  فى مصر

فالزوجات . لديهن اآلالف من الدوالرات وتنفقها على متعها وملذاتها قد يتسبب فى بعض المشكالت القانونية للشباب
ون وعى بها أو إدراك عنها ويرتبط باألجنبية د وال يعلم الشاب شيئاً أمنية أواألجنبيات قد تكون لها مشكالت مادية 

 خاصة، تخشى األسر المصرية على صحة أبنائها أخيراًو .للعواقب القانونية عليه وباألخص إذا هاجر معها للخارج
  .أنهم يعلمون أن الهدف األول للسيدات األجنبيات هو العالقات الزوجية بإسرافو

  :من األجنبيات المسنات الشباب المصرىزواج اتجاهات المسئولين الشعبيين حول و آراء
ن الذين تمت مقابلتهم فى المدن السياحية األربعة أنهم جميعا يمع المسئولين الشعبي متعمقةأظهرت نتائج المقابالت ال

أن الهدف من زواج األجنبيات من  يرفضون زواج الشباب المصرى من األجنبيات المسنات لعدة أسباب منها
أعلى على فرص عمل فى مصر بمرتبات  نمصر وبالتالى إمكانية حصوله الشباب هو الحصول على اإلقامة فى

ويرى  .للبطالة الشديدة التى تعانى منها بالدهم فى الوقت الحالى خاصة الروسيات، نظراً ننظيرتها فى بالدهمن 
لجوانب ن الشعبيين أن العائد الذى يعود على الشباب من جراء زواجهم من أجنبيات مسنات ال يوازى اوالمسئول

ون يعتبرن المسئولون الشعبيوو .السلبية الصحية واالجتماعية والقانونية لمثل هذه الزيجات على المجتمع المصرى
بالبشر فالسيدات األجنبيات يستمتعن بإقامة عالقات حميمة مع الشباب مقابل  االتجارمن أنواع  هذا الزواج نوعاً

يجات على يد محامى ويتم توثيق العقود فى المحكمة، إال أن بالرغم من كتابة عقود زواج لهذه الزو .المال
ن ويخشى المسئولو .، ألنه ال تتوافر فيه شروط الزواج الشرعىمحرماً المسئولين الشعبيين يعتبرونه زواجاً

ن من تأثير هذا النوع من الزواج على زواج الفتيات المصريات والتى سوف تعانى لتجد من يتزوجها بعد والشعبي
كما يخشى المسئولين الشعبيين من انتشار األمراض واألوبئة مثل االيدز بين  .قام الشباب بالزواج من األجنبياتما 

  .الشباب المصرى من كثرة ممارساته وعالقاته الجنسية مع األجانب
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  :التوصيات

المسنات، يمكن أن بعد استعراض نتائج هذه الدراسة الكيفية حول زواج الشباب المصرى من األجنبيات   
  :نستخلص بعض التوصيات منها

 تصميم وتنفيذ حمالت توعية للشباب المصرى حول ظاهرة زواج الشباب من األجنبيات المسنات 
 :وذلك من خالل . اآلثار السلبية لهاو

  .عملهمو تجمعاتهم المباشر مع الشباب فى أماكن لالتصالعقد ندوات   -أ 
االجتماع واالقتصاد لشرح خطورة و فيها علماء الدينالمحاضرات يشارك و عقد الندوات  - ب 

 .آثارها السلبيةو هذه الظاهرة
فزيونية وحوارات مع بعض النماذج من الشباب الذين عانوا من بعض يإجراء مقابالت تل  -ج 

 .  المشكالت نتيجة زواجهم من أجنبيات مسنات

 يمات ملزمة للمحامين بعدم عقد إصدار تعل، وضرورة التشدد فى إجراءات زواج الشباب من األجنبيات
أسوة بما هو متبع (الشباب المصرى و مثل هذه الزيجات دون إثبات إجراء الفحص الطبى لألجنبيات

 .الطبية فى عقد الزواج الفحوصات، مع إثبات نتائج هذه )اآلن فى الزواج بين المصريين

 اء الفحوصات الطبية للتأكد من ضرورة التشدد فى إعطاء تصاريح إقامة للزوجات األجنبيات قبل إجر
الجنائى و كذلك ضرورة إجراء فحوصات أمنية تشمل التاريخ السياسىو .األوبئةو خلوها من األمراض

 .لألجنبية قبل الموافقة على إعطائها تصريح إقامة فى مصر لتأمين المجتمع المصرى

 بيانات عقود الزواج العرفى التى  تسجيلو إنشاء مكاتب تابعة لوزارة العدل بالمدن السياحية تقوم برصد
 التأكد من وجود ما يثبت إجراء الفحوص الطبية لكل من السيدة األجنبيةو تتم فى مكاتب المحامين

 .الشاب المصرى قبل إتمام الزواجو

  النصب على أموال السيدات األجنبيات بغير يحترف الشباب المصرى الذى معاقبة و متابعةضرورة
على و التى تظهر هذه السلبيات فى وسائل اإلعالمو شبابهاو للحمالت المسيئة لمصرمنعا ، وجه حق

 .العالمية شبكة اإلنترنت

 المنتجعات السياحية عن األمراض التى و خاصة العاملين فى الفنادقو توعية الشباب فى المدن السياحية
عالقات الجنسية مع عن خطورة ممارسة ال، وااليدزمنها و تنقل عن طريق الممارسات الجنسية

المنتجعات السياحية وعالج من يثبت و مع إجراء الكشف الدورى على العاملين بالفنادق، األجنبيات
 .إصابته منهم بأمراض وبائية

  النصيحة للشباب و تقديم الدعمو االستفساراتساعة لتلقى  24وضع خط ساخن يعمل على مدار
 .المصرى الذى يواجه مثل هذه المشاكل
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 اعتبارهاو تهتم جميع الجهات المصرية بظاهرة زواج الشباب المصرى من األجنبيات عموما يجب أن 
سلبية ليست فقط على باب المصرى من أجنبيات له آثار تهديدا لألمن القومى المصرى، ألن زواج الش

 .مجموعة محدودة من الشباب بل على المجتمع المصرى كله

  ووضع خطط ، أسباب االرتفاع الشديد فى تكاليف زواج الشباب المصرى حول دراسةإجراء ضرورة
 لتوعية األسر المصرية حول أهمية تيسير زواج الشباب المصرى وعدم المغاالة فى طلبات الزواج

 .لمساعدة الشباب المصرى على الزواج من الفتيات المصريات، تكاليف األفراحو

  االجتماعية النتشار زواج الشباب المصرى من و الصحيةمتعددة حول اآلثار ضرورة إجراء دراسات
أن تشمل هذه الدراسات المواقع السياحية األخرى ، وأجنبيات مسنات بوجه خاصو أجنبيات بوجه عام

 .شمال سيناءو فى مصر مثل الوادى الجديد
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