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  ملخص دراسة حول األثار االجتماعیة والقانونیة لزواج
  الشباب المصري بأجنبیات مسنات

   شرم الشیخ– الغردقة - األقصر–في أسوان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد
  
  

  الزناتي ومشاركوه 
  
  
  
  



 2

  
  

 الـشاب  يبيع حيث بالبشر، اإلتجار أنواع من نوعاً أجنبيات مسنات من المصرى شبابال زواج يعتبر
 تأشيرة مقابل أو اليورو أو الدوالرات من حفنة مقابل وتقاليده وعاداته االجتماعية وحياته ودنياه دينه
 جالـزوا  هذا فى تخلى وشرفه بعزته والمعروف المصرى الشاب إن بل. أجنبية بالد فى وإقامة سفر
 دون رغباتها يلبى السنوات بعشرات تكبره لسيدة" فراش خادم "إلى وتحول المنزل داخل رجولته عن
 التـى  األزياء ونوعية كيفية فى وال أصدقائها مع وقتها قضاء فى وال تصرفاتها فى رأى له يكون أن

  . والهدايا باألموال األجنبية السيدة عليه تغدق أن مقابل ترتديها

 ليـست  أنـه  إال مصر، فى السياحية المدن كل فى كبير بشكل منتشرة الظاهرة هذه أن من وبالرغم
 السن صغيرات أجنبيات من تزوجوا الذين الشباب أعداد على منها التعرف يمكن محددة بيانات هناك

 يـتم  وال المحـامين  أحـد  مكتب فى عرفى بعقد تتم الزيجات هذه غالبية ألن نظراً وذلك مسنات أو
 تأشيرة  على للحصول بالدها لسفارة التقدم فى الزوجة رغبت إذا إال بالقاهرة العقارى لشهربا تسجيلها
 فى  الزواج عقد على توقيع صحة على بالحصول المحامين بعض ويقوم. الشاب لزوجها وإقامة زيارة
 ،العـام  خالل مرات عدة زوجها بزيارة ستقوم أو مصر فى ستقيم الزوجة كانت إذا فقط قليلة حاالت

  .المحكمة من التوقيع صحة على الحصول يتم فال ذلك غير أما

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

 مـن  الـشباب  لـزواج  األساسى افعالد هو المسنات األجنبيات أموال على واالستيالء السريع الثراء
 لالرتفـاع  نظـراً  مصرية فتاة من الزواج صعوبة مثل أخرى دوافع هناك ولكن. األجنبيات المسنات

 فى واإلقامة السفر فى الشباب رغبة هو آخر وسبب. مصر فى ومتطلباته الزواج تكاليف فى الكبير
 بشخصية يعجب ألنه األجنبيات يتزوج بالشبا من جداً قليلة نسبة هناك أن الدراسة من ظهر. أوروبا
 أكثـر  األجنبيات الفتيات وأن والرؤية التفكير محدودات المصريات الفتيات أن ويرى األجنبية السيدة
  .محدودة األجنبية من الزواج متطلبات أن كما للرجل وتفهماً تطوراً

  :المصرى الشباب من األجنبيات المسنات زواج وراء الدوافع

 ،"الحيـاة  إلـى  العودة "فى الرغبة فهو المصرى الشباب من المسنات األجنبيات زواج دوافع عن أما
 غيـر  السن هذا فى السيدات أن كما طويلة، زمنية فترة منذ أرامل أو مطلقات إما المسنات من فكثير

 فـى  فهى ولذلك المعبيشية، بظروفهم إنشغال فى أوالدهن أن كما بالدهن، فى الرجال من مرغوبات
 الـشباب  فـى  تجـد  لمـصر  زيارتها وعند. بالكآبة فتصاب أوالد أو زوج دون وحيدة تعيش لبالغا

 فيـتم  معهم، الحميمة العالقات إقامة فى فترغب أخرى مرة إسعادها على والقدرة الحيوية المصرى
 يـردن  وأسـوان  األقـصر  مدينتى فى وخاصة المسنات هؤالء من قلة وهناك. الزواج على االتفاق
 مكلفـة  الغيـر  البـسيطة  والحياة الدافئ بالجو لالستمتاع مصر فى الشتاء فترة طوال لدائمةا اإلقامة
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  . أوروبا فى باألسعار مقارنة

  :المسنات األجنبياتو المصرى الشباب بين التعارف يتم كيف
 فى والمطاعم الكافيتريات فى عادة يتم األجنبيات والمسنات الشباب بين التعارف أن الدراسة أظهرت

 به تعجب أن بعد الشاب بدعوة األجنبية تقوم العادة فى وأنه الديسكو، وصاالت البارات فى أو لفنادقا
 ويقيمـوا  األجنبيات لرغبة يستجيبوا الشباب وغالبية الفندق، فى غرفتها فى حميمة عالقات إقامة إلى

 كلتـا  وفى. زواج بدون عالقات إقامة يرفض الشباب من والقليل الزواج، قبل حميمة عالقات معهن
 األمـن،  رجـال  مطـاردة  من الشاب لحماية وذلك المحامين أحد عند عرفى زواج عقد يتم الحالتين
 بالقاهرة العقارى الشهر فى العقد توثيق يتم ال وعادة. مصر فى طويلة فترة األجنبية أقامت إذا خاصة

  .بلدها فى معها مةلإلقا الشاب دعوة فى الزوجة رغبت إذا إال األجنبية السفارات فى أو

  : الزواج عقود فى عليها النص يتم التى والبنود الشروط

 شفهياً سواء اإلنجاب عدم على عادة يتفقوا فهم الزواج عقد فى عليها االتفاق يتم التى للشروط بالنسبة
 ربيـة، األو والتقاليـد  العادات على أوالده يتربى أن يريد ال الشاب أن أولهما لسببين، وذلك كتابياً أو

 أنـه  العقد فى بند كتابة على يصر الشباب وبعض. األوالد حضانة بسبب الخالفات زرع لعدم وثانياً
 علـى  تـصر  األجنبيات بعض أن كما. والديانة الجنسية فى األب يتبعون فإنهم أوالد وجود حالة فى

 كما منها، كتابية موافقة دون بأخرى الزواج من المصرى الشاب يمنع بأنه الزواج عقد فى بند كتابة
 الـشباب  استغالل أشكال ومن. غيابياً بتطليقها للشاب يسمح ال العقد فى نص الزوجات بعض كتبت

 عنـد  المـال  مـن  كبير مبلغ إعطاؤه الزوجة على اشترط بعضهم أن المسنات لألجنبيات المصرى
  .الطالق

  :المسنات األجنبيات من المصرى الشباب زواجل االقتصادية اآلثار

 قد التى الظواهر من فبالرغم المسنات، األجنبيات من المصرى الشباب لزواج االقتصادية اآلثار عن
 مـسنات  أجنبيـات  مـن  المـصرى  الـشباب  لزواج االقتصادية اإليجابية بالظواهر البعض يفسرها

 مـن  أنه إال سيارات، أو عقارات شراء أو استثمارى مشروع فى للبدء أموال على منهم والحصول
 سـلبية  دعوة أنه حيث خطيرة، سلبية ظاهرة يراه المستقبلية والنظرة الحكمة بعين الوضع لهذا ينظر

 مقابـل  المـال  عليه تنفق عجوز سيدة عن والبحث واالجتهاد والعمل التعليم بترك المصرى للشباب
. المال مقابل رغباتها كل تلبية عليه" فراش خادم "إلى تحول الشاب الزوج إن أى الزوجية المعاشرة

 والعمل  اإلقامة حق على األجنبيات السيدات من كثير حصول هو السلبية االقتصادية اآلثار من أن كما
 الوظائف أفضل على الحصول فى المصريات الفتيات يزاحمن وبالتالى الزواج هذا مقابل مصر فى

 فـى  المرتفعة الةالبط معدالت أحد على خافياً وليس. المصرية السياحية المدن فى المرتبات وأعلى
 عمـل  فرصـة  لها ليس عمرها من الخامس العقد فى فالسيدة لهذا روسيا، فى وخاصة أوروبا بالد

  .مصرى شاب من زواجها من مصر فى عليها فتحصل بالخارج
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  :المسنات األجنبيات من المصرى الشباب زواجل االجتماعية اآلثار

 المجتمع على االجتماعية السلبية اآلثار من ثيرالك له المصرى الشباب من المسنات األجنبيات زواج
 بعض أن من الرغم فعلى. األسرى التفكك إلى ويؤدى الشباب وتقاليد عادات من يغير فهو المصرى،

 زواج ترفض األسر غالبية فإن وأسوان، األقصر مدينتى فى وخاصة الزواج هذا تعارض ال األسر
 المـسنات  األجنبيات من أبنائهم لزواج األسر رفض بابوأس. األجنبيات المسنات من الشباب أبناؤهم

 للخارج أبنائهم سفر من خوفهم وهو آخر سبب وهناك شرعياً، غير زواجاً الزواج هذا يعتبرون أنهم
  .بهم اتصالهم وفقدان

 العـادات  تغييـر  هو األجنبيات المسنات من المصرى الشباب لزواج االجتماعية السلبية اآلثار ومن
 فى بحريتها فيتركها قيمه تغيير خالل من األجنبية زوجته استمالة يحاول والذى الشباب، بين والتقاليد
 يـدمن  الـشباب  هذا من الكثير أن كما المصرى، بالمجتمع تليق ال التى والمالبس واألصدقاء السهر

 نم أجنبيات من الشباب زواج يزيد أن الممكن من أيضاً. زوجته ليجارى الخمور وشرب المخدرات
  . المصريات الفتيات بين العنوسة معدل

  :المسنات األجنبيات من المصرى الشباب زواجل الصحية اآلثار

 هؤالء على الصحية اآلثار هو المصرى بالشباب األجنبيات المسنات لزواج الخطيرة اآلثار من أيضاً
 هـذا  مـن  فهـدفهن  كبيرة، بمعدالت الزوجية العالقات إقامة فى يرغبن المسنات فالسيدات الشباب،
 إلى للعودة الداكنة البشرة ذو الشباب من التزوج على يحرصن فهن ولهذا الجنسية المتعة هو الزواج
 أكثر الزوجية المعاشرة تطلب األجنبيات زوجاتهم أن الشباب من عدد اشتكى وقد. الصبا وأيام الحياة

  . واألدوية الجنسية بالمنشطات له وتأتى بل اليوم، فى مرة من

 أو لهـم  طبيـة  تحاليـل  بعمل الشباب يقوم ال العادة فى أنه المجتمع على الصحية اآلثار أخطر نم
 األمـراض  حول كافية معلومات لديه ليست الشباب أن الدراسة أظهرت وقد الزواج، قبل لزوجاتهم

 المقابالت فى مقابلتهم تمت الذين الشباب فغالبية اإليدز، ومنها الجنسية العالقات طريق عن تنقل التى
 تنقل التى األمراض بأحد مصابة غير فهى ظاهرياً، مريضة ليست السيدة أن طالما أنه يعتقد المتعمقة

  .اإليدز بمرض مصابة تكون قد أنها أو جنسياً

  :المسنات األجنبيات من الشباب من أبنائها زواج حول األسر واتجاهات آراء
 أن  مسنات  أجنبيات  من تزوج الذىو المصرى الشباب أسر ابأرب مع عقدت التىو المتعمقة المقابالت أظهرت
 الخـوف  منها أسباب لعدة وذلك مسنات، أجنبيات من الشباب من أبنائها زواج من غاضبة األسر هذه غالبية
 كمـا . مـصر  فى أهلهو أسرته تركو فيها استقرارهو بالدها إلى األجنبية الزوجة مع السفر من أبنائهم على

 تختلـف  أجنبيات مسنات من الشباب زواج نتيجة المعتقداتو التقاليدو العادات على التأثير من األسر تتخوف
 أجنبيات من أبنائهم زواج أن من سراأل أرباب خوفيت كما .مصر فى  الموجودة تلك عن تقاليدهنو عادتهن
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 بعـض  فى يتسبب قد ملذاتهاو متعها على تنفقهاو الدوالرات من اآلالف لديهن أن سوى شيئاً عنهن يعلمن ال
 شـيئاً  الشاب يعلم الو أمنية أو مادية مشكالت لها تكون قد األجنبيات فالزوجات. للشباب القانونية المشكالت

 .للخـارج  معهـا  هاجر إذا باألخصو عليه القانونية للعواقب إدراك أو بها وعى دون باألجنبية يرتبطو عنها
 األجنبيات للسيدات األول الهدف أن يعلمون وأنهم خاصة أبنائها، صحة على المصرية األسر تخشى وأخيرا

  .بإسراف الحميمية العالقات هو

  :المسنات األجنبيات من المصرى الشباب زواج حول الشعبيين المسئولين واتجاهات آراء
 أنهم األربعة السياحية المدن فى مقابلتهم تمت الذين نيالشعبي المسئولين مع المتعمقة المقابالت نتائج أظهرت
 زواج مـن  الهـدف  أن منهـا  أسباب لعدة المسنات األجنبيات من المصرى الشباب زواج يرفضون جميعاً

 فـى  عمل فرص على حصولها إمكانية بالتالىو مصر فى اإلقامة على الحصول هو الشباب من األجنبيات
 بالدهم منها تعانى لتىا الشديدة للبطالة نظراً ،الروسيات خاصة بالدهم فى نظيرتها من أعلى بمرتبات مصر

 مـن  زواجهـم  جـراء  من الشباب على يعود الذى العائد أن نوالشعبي نالمسئولو ويرى .الحالى الوقت فى
 المجتمع على الزيجات هذه لمثل القانونيةو االجتماعيةو الصحية السلبية الجوانب يوازى ال مسنات أجنبيات

 األجنبيـات  فالـسيدات  بالبشر اإلتجار أنواع من نوعاً الزواج هذا ونيعتبر نوالشعبي نوالمسئولو .المصرى
 يد على الزيجات لهذه زواج عقود كتابة من بالرغمو .المال مقابل الشباب مع حميمة عالقات بإقامة يستمتعن
 فيه تتوافر ال ألنه ،محرماً زواجاً يعتبرونه الشعبيين المسئولين أن إال المحكمة، فى العقود توثيق يتمو محامى

 الفتيـات  زواج علـى  الزواج من النوع هذا تأثير من نوالشعبي نالمسئولو يخشىو .الشرعى الزواج طشرو
 يخـشى  كمـا  .األجنبيـات  من بالزواج الشباب قام ما بعد يتزوجها من لتجد تعانى سوف التىو المصريات

 ممارسـاته  كثـرة  من المصرى الشباب بين يدزاإل مثل األوبئةو األمراض انتشار من نوالشعبي نالمسئولو
  .األجانب مع الجنسية عالقاتهو
 


