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 الملخص
 

متعددة هً األسباب المإدٌة لهذه الظاهرة ، والتً تبدء بتدنً المستوي           
روث الثمافً الذي ٌنظر إلً المرأة علً إنها هم االلتصادي ، وتتولف عند المو

ً بإادها حٌة ، فهو حدٌثا ببٌعها ،  ٌسعً المجتمع للتخلص منها ، وهو إن كان لدٌما
ثم غٌاب الوعً الناجم عن األمٌة ، وانتشار الفساد ، ثم غٌاب المظلة األمنٌة التً 

ٌة تشرع ، وتبارن هذا تحول دون انتهان الفتاة وإدمٌتها ، هذا فضبلً عن فتاوي دٌن
الزواج؛ولذا فمد هدفت الدراسة إلً تحدٌد الهدف من الزواج السٌاحً ، وظروفه 
للولوف علً المبررات الدافعة نحو هذا النوع من الزواج، مع تحدٌد دور اإلطار 
الشبكً البدٌل للزواج فً إطار االتجار بالبشر، وأسبابه،و تبٌن من خبلل معطٌات 

ٌة أن زواج الفتٌات بالخلٌجٌٌن كان بسبب الفمر والهروب منه ، الدراسة المٌدان
والذي اتضح من خبلل رغبة الفتٌات بالتمتع برفاهٌة العٌش مع هإالء األزواج؛ 
نظراً لحالتهم المادٌة المرتفعة وهو السبب األول، ولابل للتعمٌم على كافة الحاالت 

 الدراسة . خصوصاً أن نسبة من وافمن علٌه وصلت إلى كل حاالت
 
 ، التسلع ، االتجار، الزواج السٌاحً الماصرالكلمات المفتاحية :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كلٌة التربٌة جامعة عٌن شمس –لسم االجتماع  -مدرس علم االجتماع *
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Underage Marriage between Commodification and 

Trafficking: A Case Study of Tourism Marriage in Egypt 
 

Sohair Safwat Abd El Guid 

Abstract 

Reasons leading to this phenomenon are numerous, which start from 

the decline of economic standard and stop the cultural hereditary 

which considers woman as a matter, the society attempts to get rid of 

– if is old by burying her alive and if new by buying her. The absence 

of awareness resulting from illiteracy and the spread of corruption. 

Also, the absence of security umbrella which prevents violation of the 

girls and her humanity, as well as religious legal opinions that 

legitimate and bless this marriage. So, the study aimed at defining the 

purpose of touristic marriage and its circumstances, to be aware of the 

prompote reasons towards this type of marriage with defining the role 

of substitute network frame of marriage in the scope of trading in 

humans and its reasons. It is shown through the facts of the field study 

that girls were married to the gulf people because of poverty and 

escaping from it, which was obvious through the desire of girls to 

enjoy the welfare of living with these husbands due to their high 

material status which is the first reason and able to be circularized on 

all cases, specially the ration of those who agreed to it, reached all 

study cases. 

Key words: minor, merchandising  trading, touristic marriage. 
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  -مقدمة:
 وهذه اإلنسان، حٌاة فً الكبرى الثبلثة األحداث أهم من واحداً  ٌعدالزواج          

 خارج كلٌهما والموت المٌبلد أن المعلوم والموت ومن المٌبلد،الزواج، :هً األحداث

 سٌتزوج؟ ومتى سٌتزوج؟ بمن ٌمرر أن ٌملن اإلنسان الزواج فإن وأما إرادتنا، عن

 من لذا ٌعدالزواج.الزواج هذا شكل فً الغالب ٌرتب أنه كما سٌتزوج؟ سن أي وفً

 فً مباشر تؤثٌر لها آثار من علٌه ٌترتب لما اإلنسان حٌاة فً األحداث أهم

 أن شانه من ما كل على ٌحرص اإلنسان أن الطبٌعً ومن والمجتمع، الفردواألسرة

برى ، فالغاٌة ك أهمٌة له الزواج سن فإن اإلطار هذا نفسه ومستمبله وفً ٌحفظ
األساسٌة من الزواج هو االستمرار النفسً والروحً لهذا الرباط الممدس. اال ان 
الزواج كنظام تعرض لبعض التحوالت والتغٌرات والتً أدت إلى بروز طائفة من 
المشكبلت االجتماعٌة منها مشكلة زواج الماصرات لما لها من أثار سلبٌة علً المرأ 

 ة والمجتمع .
لما له من  دائما وأبدا سٌظل األب هو الركٌزة األولى واألهم فى بناء األسرة         

لوامة كفلها له الدٌن والمانون، فهو أول من ننشد عنده األمان وأول من نؤوى إلٌه 
  .شعورنا بالخوف فى أى من مراحل حٌاتنا عند

جاه العظٌمة المخولة إلٌهم ت لد ال ٌدرن بعض من األباء لدر تلن المهمة 
المحافظة على المٌم ، واألخبلق  تربٌة بناتهم ولدر الرسالة السامٌة التى تمكنهم من

الٌد ٌتجه أحدهم إلى  فنتٌجة لوضع إلتصادى سٌىء، وخوفا من الفمر، وضٌك ذات
والعبودٌة إلى كهل متصابى  بٌع إبنته التى لم تتعد الثامنة عشرة ربٌعا فى سوق الرق

باحثا عن الشباب الذى  نفس عمر جدها، مختاال بؤمواله فى أغلب األحٌان ٌكون فى
مسمى الزواج الغٌر معترف به  ولى فى صفمة شٌطانٌة ملعونة تتم تحت

وال شراء وبالتالى لن  شرعا،والمرفوض لانونا حٌث ال ٌمبل المانون من طفلة بٌعا
لمبنى على الملوث ا ٌمبل برأٌها فى مسؤلة التعٌها والتفهم أبعادها مثل هذا الزواج

  .جانب آخر رغبة جنسٌة حٌوانٌة من جانب ورغبة متخلفة فى الثراء السرٌع من
 لمد إزدادت ظاهرة زواج الماصرات بشكل ملفت هذه األٌام وأصبحت تمثل 

خطرا كبٌرا على المجتمع لما لها من تؤثٌر سلبى على تكوٌن أسرة صالحة ولنعترف 
الطفلة فٌه ضرر لها ولطفولتها  صدى لهاأن زواجأمام مؤساة إنسانٌة ال بد من الت أننا

علنا ؛ألن زواج الصفمة  ،وأنه ال ٌوجد هنان فرق بٌن إغتصاب طفلة سرا ،وزواجها
الزوجة الماصر  هذا له نفس األثر النفسى السىء على الطفلة المغتصبة حٌث تعانى

الغٌر  من شعور بالعار ٌتشبث بمخٌلتها ،بالدونٌة وبؤنها ألل من بنات جٌلها
 مغتصبات بإسم هذا الزواج الوحشى ، بكره شدٌد لوالدها الذى حملها عبء فمر

 فً النظر دلمنا األسرة فإنتهن أدمٌتها وتعامل معها كسلعة تباع وتشترى ، وإذا

 والمعانً السامٌة المٌم وضعف المادٌة، وطغٌان الحٌاة تعمٌدات نبلحظ فإننا مجتمعنا،

 امل ساهمت فً تعمٌد مشكلة زواج الماصرات ولدالنفوس ، وهً مجموعة عو فً
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 األوساط بعض فً تتفشى سنا ٌكبروهن برجال الصغٌرات زواج ظاهرة أخذت

 إما السرٌع، المادي والثراء الكسب، فً الرغبة هو ذلن وراء االجتماعٌة،والدوافع

 لنذ على ٌترتب لد ما مع السن، فً الطاعن الزواج من للمٌراث انتظاراً  أو مباشرة

 والمجتمع. الفرد على خطٌرة آثار من
وزواج الماصرات  وهو وإن كان موضوع لٌس بالجدٌد إال أن جدٌته تبدو  

من ظهوره بصورة جدٌدة بناء على معطٌات العصر الحاضر بمادٌته التً لونت كل 
أوجه الحٌاة ، فبل لٌمة لئلنسان فً ظل الرأسمالٌة إال بدوره فً عملٌة االنتاج 

ن ،والربح والتراكم المادي النات  عنها. ونظام السوق فً الرأسمالٌة ٌحول واالستهبل
شبكة العبللات االجتماعٌة إلى شبكة من عبللات التبادل بٌن األشٌاء ،حٌث تعكس 
المٌمة النسبٌة للسلع المختلفة ، شبكة العبللات المائمة بٌن الناس ، وٌتحول األفراد 

الطلب وفً إطار العملٌات الداخلة فً تشكٌل التشٌإ إلى سلعة وفماً لمعادلة العرض و
Reification  ًتُخلك بنى اجتماعٌة خارجٌة ٌصبح بنو البشر مجرد دمى فٌها .وف

ظل هذا المبدأ العام من الشٌئٌة والسلعٌة الذي ٌسري فً جمٌع أجزاء النظام 
ٌصبح زواج  الرأسمالً بوجهه الحدٌث والمتمثل فً العولمة والنظام العالمً الجدٌد

الماصرات هو الوضع الطبٌعً والمنطمً والنتٌجة المحتومة للنظام الذي بات فٌه 
وتنوعت معالمها من تجارة  Businessالربح السرٌع غاٌة منشودة ، وتعممت كلمة 

الفن والثمافة إلى تجارة الجنس والمخدرات ، وكبلً أصبح له زبون على خرٌطة 
ت التصاد السوق من عماله أصبح كل شًء ٌُباع العرض والطلب ، ففً حالة انفبل

وٌُشترى إال أنه وكما ٌمول "أندرٌة جوردن" "عندما ٌباع كل شًء ٌتم تموٌض 
األسس التً تجمعها كلمة اإلنسانٌة، ما ٌإدي إلى تدهور لٌمة اإلنسان وتسلٌعه.وبناء 

عن أسبابها علً ذلن تستند الدراسة إلً منه  دراسة الحالة لتتبع الظاهرة والبحث 
ومبرراتها ، والولوف علً اإلطار الشبكً لئلتجار ودوره فً هذا الزواج ، لٌتسنً 

 للدراسة طرح استراتجٌة ٌتم بها مواجهة هذه الظاهرة.

 أوال اإلطار العام للدراسة :
 . موضوع الدراسة:1

ن سلعة، بل كان التبادل بدولل أداة  فً بداٌات الحٌاه إجتماعٌا، لم تكن المٌمة 
ٌمدم مستخدما دون حرج ألنه ُلهذا كان الجنس لدٌما  تسلٌع هو العرف والتمالٌد.

فالنساء فً المجتمعات البدائٌة ،دنىألبتبادلٌته ما ٌجعل التوتر الجسدي فً حده ا
نماط و أو الداخلً حسب ،أٌضا حتى بدأ ظهور الزواج الخارجً أمشاع ورجالها 

 ( 22،ص6996)سوٌنجود، .عبللات المبائل ومفاهٌمها المرابٌة

لنجد أن التراكم السلعً لد أسفر عن  وضعنا الحالي، إليولنقفز مباشرة  

انتصار المٌمة التبادلٌة فالكسب المادي أصبح غاٌة فً حد ذاته، وأصبح لدر اإلنسان 
أن ٌساهم فً نمو النظام االلتصادي وزٌادة رأس المال كغاٌه فً حد ذاته، لمد أصبح 
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ك بالعبللات االلتصادٌة وحدها، بل بالعبللات بٌن الناس التً اكتسبت األمر ال ٌتعل
الطابع الُمتِشًء، فاإلنسان ال ٌبٌع فحسب سلعة إنما ٌبٌع أٌضا نفسه وٌشعر بؤنه 
أصبح سلعة ،وهكذا فمع المٌمة المتزاٌدة لعالم األشٌاء ٌنطلك فً تناسب عكسً 

ها وبالتالً خلك المٌمة النفعٌة ممابل انتاج السلع وتثمٌنصارحٌث  انخفاض لٌمة البشر
 ( 269، ص  244) كرٌب ،  المٌمة االنتاجٌة اساس التعامل.

و ال تمتصر ظاهرة تسلُع اإلنسان على عبللته مع نفسه فحسب بل تنتمل الى  
عبللته العائلٌة ،ففً العائلة تنعكس العبللات االجتماعٌة السائدة فً المجتمع، حٌث 

لتصادٌة والحمولٌة واألخبللٌة والدٌنٌة خاتمها على طابع العبللات تترن العبللات اال
فً العائلة ، ففً التصاد السوق تضحً العبللات العائلٌة عبللة مركنتٌلٌة )تجارٌة 
صرف( ، و تصبح مصالح العائلة هً انعكاس لمصالح السوق و للعبللات 

بٌن إنسان وآخر، هً نفسها االلتصادٌة السائدة.وكنتٌجة لذلن باتت العبللات الرابطة 
العبللات الرابطة بٌن شًء وآخر، تحكمها لٌم السوق وتجّسد صورة حركة السلع 
المادٌة، أي صارت عبارة عن عبللات آلٌة غٌر شخصٌة، وموضعاً للتبادل التجاري 
واالستغبللً، وبذلن أصبحت المجتمعات الحدٌثة مإلفة من ذرات منفصلة وجزئٌات 

بعض، لكنها تتماسن بالمصالح األنانٌة وضرورة استفادة كل ٌغترب بعضها عن 
كبدٌل عن بٌع  واالتجارباإلناث هنا ظهر مبدأ تسلٌع الجنس و طرف من اآلخر.

طالتها العضلٌة او الفكرٌة او الذهنٌة فً سوق العمل الطبٌعً. وألن هنان مستهلكٌن 
فً جمٌع  راً من جمٌع الطبمات ببل أدنى تفرلة، فإن سوق الجنس بات مزده

وحٌثما ظهر نظام التسلٌع والتعالد  ،حٌثما وجد البشرفمجتمعات البشر دون استثناء 
فثمة عبللة اٌجابٌة بٌن التسلع  االستغبلل غٌر المتكافئ ظهربثمن وسعر متفك علٌه 

 (.Inglehertl,2003,p445 واالتجار .)
لة ؛ ففً وترتبط صناعة الجنس بصورة وثٌمة بالمعدالت المحلٌة للبطا 

األولات التً تشتد فٌها الضائمة االلتصادٌة تعتبر النساء واألطفال فً أغلب الحاالت 
ً ٌمكن االستغناء عنه، ومن هنا تموم بعض العائبلت المعوزة بدفع  "فائضاً " سكانٌا
أطفالها إلً هذا النوع من الزواج ، وتعتبر أنماط الهجرة من الرٌف إلً 

ً فً انت شار صناعة الجنس؛ حٌث تغتنم كثٌر من النساء الفرصة الحضرعامبل مهما
لمغادرة األجواء التملٌدٌة المتزمتة فً المناطك الرٌفٌة واالنتمال إلً المدن حٌث 

 (Lim,1998,89الرفاهٌة كما ٌتوهمون .)
تنظر الدراسات إلً اإلتجار بالبشر عبر الزواج المسري علً أنه نوع من  

ط بسٌطرة الرجال علً النساء ، وضعف النساء وللة العبودٌة الجدٌدة التً ترتب
حٌلتهن فً سٌاق الثمافة السائدة ، وضعف التشرٌعات التً تحمً المرأة ، وأسالٌب 

 (2166، 626زاٌد، التحاٌل المختلفة التً تستخدم لتحمٌك هذا النوع من الزواج .)
زها الفساد إن االتجار بالبشر ظاهره ٌحركها الطلب وٌدفع إلٌها الفمر وٌعز 

من جهة ، وثمافة التحاٌل من جهة، وٌرجع تركٌزها فً النساء بصفة خاصة نظراً  
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للسٌاسات التمٌزٌة التً ٌحركها العامل النوعً  سواء فً العالم النامً أو المتمدم ؛إذ 
تستمر الفجوة المائمة علً أساس النوع فً الفرص االلتصادٌة المتاحة  مما ٌجعل 

ر عرضة للفمر  من الرجال ، وهذا التمٌٌز النوعً ٌإثر سلبٌاً علً النساء دائما أكث
النساء والفتٌات وهو ما ٌجعل وضع المرأة أكثر تعاسة من الرجال، فهً أكثر فمراً 

 (7، ص 2166وألل تعلٌماً . )رمزي ، 
ومن جهة أخري فاالتجار بالنساء لضٌة  ترتبط بالعنف ضد المرأة ارتباطاً  

ً وبعبللات الموى غٌر المتكافئة بٌن الرجال والنساء والتمٌٌز المائم على النوع  وثٌما
االجتماعً وٌتفاعل معهما، خاصة وأن العنف ضد المرأة، ٌتخذ أشكاال نفسٌة 

 متمثل فً مظاهر  العنفوجسدٌة ومتنوعة فً اإلضرار. وفً لضٌة االتجار ٌكون 
.)تمرٌر المائم على الجنس والتمٌٌز ،الجنسً واالستغبلل،تشمل المضاٌمة الجنسٌة 

 ( 68، ص  2116األمٌن العام لؤلمم المتحدة ، 
وترتبط ظاهرة االتجار بالبشر بنظام العولمة التً فتحت الباب لتجارة  

استغبللٌة رابحة ؛لمد ارتبط ظرف العولمة بتطور هائل فً وسائل المواصبلت 
لتدفك السلع واألفكار  واالتصال ومن ثم أدي انضغاط العالم  وفتح لنوات ومسارات

والتكنولوجٌا واألموال . ولمد كان من أثار العولمة سرعة انتمال البشر ، وإتاحة 
الفرصة لئلستفادة من التمدم التكنولوجً بتسهٌل عملٌة االتصال والتواصل لكنها 
علً الجانب اآلخرأتاحت صوراً خفٌة من السلون تكشف عن وجه أخر هو وجه 

ن جاب بعض البشر علً آخرٌن أضعف منهم ، ٌستخدم األوائل االستغبلل والمهر م
أدوات العولمة ومنجزاتها فً تحمٌك مآربهم وماكا سبهم ، وٌدفع اآلخرون الثمن من 
حٌاتهم وأعراضهم وأجسدهم ، لمد تفالمت ظاهرة االتجار بالبشر مع العولمة 

ح وتراكم النمود  ، وأصبحت تجارة رابحة ، وٌعنً ذلن أنه أصبح أداة لتحمٌك األربا
ً ما ٌرتبط بالصور االنحرافٌة اآلخري ذات الطابع العالمً كتجارة  وهو غالبا
المخدرات والسبلح ، وفً هذا السٌاق أسهمت العولمة فً ازدهار تجارة الجنس ، 
وهً تجارة تحولت فٌها المرأة واألطفال إلً سلع ، حٌث تم تسلٌع المرأة والطفل . 

صناعة رابحة ، وتحولت المرأة فٌه إلً سلعة تباع وتشتري ،  لمد تحول الجنس إلً
ومع نمو هذه الصناعة الرابحة ٌنمو سوق العرض والطلب ، وتصبح المرأة هً 
السلعة المتداولة  مع نمو هذه الصناعة ، العولمة تنمو أدواتها ، والفاعلون فٌها ، 

ها ، وفً نظام عولمة وتتحول بسرعة إلً تجارة رابحة  فً رأسمالٌة  اللواعد لل
 (2166،  632ٌفتح األبواب لهذه التجارة، ) زاٌد ، 

إن مشكلة االتجار بالبشر ٌتسبب فٌها اإلنسان بنفسه لغٌره وهً تشبه ما  
ٌسببه الحروب من آالم ؛ ومن ثم تعتبر جرٌمة ضد اإلنسانٌة تحدث للفتٌات المصر  

ً من الخطر ، فإذا كانت الكوارث الطبٌعٌة ، ومشاكل الصحة   والتغذٌة تمثل نوعا
ً من أنواع الخطر  الطبٌعً فإن االتجار بالبشر، وزواج الماصرات ٌعتبر نوعا

ٌُمدم علٌه اإلنسان بنفسه، وٌتفك األب أو الولً مع السمسار والزوج علً نمل  المصطنع
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ً ، ممابل مبالغ مالٌة،  الماصر واستمبالها فً بلد آخر ؛ من أجل استغبللها جنسٌا
هداٌا ٌعتمد أنها تعود علٌه بالثراء السرٌع ، وٌحمك بذلن مصالحه الخاصة ، و

 (3، ص 2119وٌتغلب علً مشكبلته التً ٌعانً منها مثل الفمر والبطالة.)خلٌل، 
ً من االستغبلل الجنسً  وٌعد  الزواج السٌاحً المنتشر فً المري المصرٌة  نوعا

االتجار بالبشر، وهو ظاهرة  للماصرات ، وهو ٌتضمن صورة أو أكثر من صور
ترتبط  بالفمروالرٌف  بإمتٌاز، وهو أفضل تعبٌر عن لٌم األنانٌة والفردٌة ، وأحد 
حلول الخبلص الفردي الذي استخدمها اإلنسان فً المجتمع المصري عمب التغٌرات 
التً شهدها المجتمع ، وكان لها انعكاسها علً النسك المٌمً ،فمنذ بداٌة السبعنٌات 

تً ٌومنا هذا شهد المجتمع المصري عدة أحداث اجتماعٌة مهمة ربما كان فً وح
ممدمتها االإنفتاح االلتصادي ، والخصخصة ، وبرام  التثبٌت الهٌكلً وكان من 
أبرز مبلمح التحول فً النسك الطبمً خبلل هذه الحمبة  الزمنٌة شدة اإلنمسام الطبمً 

مع نهاٌة السبعنٌات برزت متغٌرات عالمٌة إلً شرائح طبمٌة علٌا ،وآخري دنٌا، ، و
ولومٌة أدت بدورها إلً انتصار األٌدٌولوجٌة اللٌبرالٌة التً فتحت األبواب واسعة 
أمام البرجوازٌة العلٌا والتً تداخلت استثماراتها مع البرجوازٌة العالمٌة ، وتكامل 

لتصاد ٌعمل التشابن بٌنهما من من خبلل الشركات المتعددة الجنسٌات وأصبح اال
وفك لٌم السوق ،وهكذاحدث اإلنمسام الطبمً الحاد  ؛ محوره تنامً طبمة رأسمالٌة 
محدودة استؤثرت بثمار عملٌة النمو واستفحل ثملها االلتصادي واالجتماعً ،وآثرت 
مصالحها الشخصٌة علً حساب مصالح الجماهٌر ، فً ممابل تهاوي الطبمة 

لم معاناتها  فً كل مجاالت الحٌاة من إسكان الوسطً والطبمات الكادحة ، وتفا
،وخدمات ،واستهبلن، وغٌره  مما جعله ٌبحث عن الخبلص ، وفً ظل الفردٌة 
المفرطة ، وانشغال الطبمة العلٌا بمصالحها ٌصبح الخبلص فردٌا والحلول فردٌة ، 

 ( 426، ص  2161ونٌل االمتٌازات دون وجه حك. )جلبً ،
النسك المٌمً والذي تمثل فً نشر لٌم اجتماعٌة  وكان لذلن انعكاس علً  

تتبلءم مع الوالع االجتماعً الذي أنشؤته الطبمة العلٌا ) البرجوازٌة ( واجتهدت فً 
العمل علً دعمه حٌث أضعفت المٌم الداعمة للعطاء،واهتمت بتعظٌم لٌم األنانٌة 

لذي أدي إلً التكالب والفردٌة والمنفعة الخاصة بٌن شرائح اجتماعٌة مختلفة ؛األمر ا
علً تحمٌك أعلً وأسرع لدر من األرباح المالٌة ألنفسهم .وفً خضم تلن التغٌرات 
كان أسلوب الخبلص الفردي هو األسلوب المتبع لتحمٌك المصالح الشخصٌة ، وامام 
األزمات االلتصادٌة، واالجتماعٌة التً خلفتها سٌاسات العولمة زاد تغلٌب المصالح 

صبح الهم هو البحث عن لممة العٌش ،وتحمٌك المنفعة الشخصٌة ، الشخصٌة،  وأ
وذلن بالبحث عن الحلول الفردٌة بؤي طرٌمة، ومهما كانت مشروعٌة هذا الحل، 
فالمهم أن ٌحمك مصالحه وأهدافه، وكان من الحلول الفردٌة للخبلص ، الزواج 

 (422، ص  2161،جلبً السٌاحً للماصر ، واالتجار بها  لتحمٌك الصالح الخاص. )
ٌؤخذ الزواج السٌاحً  صٌغة صفمة بٌن ذكر وأنثً ،  وفً عملٌة االتجار 
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ولم ٌجد الرجل غضاضة فهو المشتري وصاحب رأس المال ألي سلعة ٌمكن 
عبرهذه الصفمة التً  تتم بٌن أنثى  السوق. فكلها تترجم بؤموال هذا  تواجدها فً

عن إشباع غرٌزة جنسٌة تستند إلى باحثة عن االستمرار المادي ، ورجل ٌبحث 
مشروعٌة فٌعمد إتفالاً بٌنهما لبلستمتاع الغرٌزي المإلت شرٌطة أن ٌصبح اإلنجاب 
غٌر لابل للطرح أو النماش ، وٌصبح الحدٌث عن المهر هو الفٌصل فً المماٌضة 

فمفهوم المهر ٌخفً فً تبلفٌفه شكبلً ،  وأداة اإلتجاروالذي ٌحدد حسب جمال المرأة
، فٌستلب المرأة إنسانٌتها وٌحولها إلى سلعة لها ثمن جراء  ن أشكال المباٌعةم

خدمات ستمدمها، وبالتالً الٌغدو الزواج مٌثالا غلٌظا بٌن شخصٌن وعبللة تكاملٌة 
عمٌمة توثك خٌوطها حرٌة االختٌار والرغبة المشتركة فً التعاٌش الذي ٌثري الحٌاة 

، فتختلس منه أبعاده .إلى مجرد مماٌضة بٌن طرفٌنوٌمنحها أجمل مافٌها، بل ٌتحول 
وألن لؤلشٌاء  .التً تموم على عبللة تكاملٌة بها مودة ورحمة ومصٌر مشترن

ًًّ تحكمه أخبللٌّات الّصفمة،  ًّ ، فمد صار للزواج عمًرا افتراض والّسلع عمر افتراض
أ المرأة مرة آخري وانتهت بذلن دٌموّمة الزواج بإنتهاء مدة الرحلة  السٌاحٌة ، لتبد

بعرض السلعة ، والبحث عن زبون جدٌد وعمد جدٌد ،وهذه الظاهرة ببلشن تشكل 
انحرافاً اجتماعٌاً ٌهدد النسٌ  المجتمعً والمٌمً، وٌعبر عن استغبلل جنسً بغطاء 

 ( 4، 3ص  2117شرعً. )أبو الوفا، 

 . إشكالية الدراسة :2
 من زواجهن وخاصة مصر ًف الماصرات زواج ظاهرة أن فٌه شن ال مما 

 االجتماعٌة، الكوارث من عرب،أو ما اصطلح علٌه بالزواج السٌاحً  ٌعد أثرٌاء

 أنها إال لدٌمة أنها ظاهرة ورغم المصرٌة، األسرة تدمر أن ٌمكن التً واألخبللٌة

اكدت دراسة حدٌثة ان نسبة زواج  خطٌرة فمد بصورة األخٌرة السنوات فً انتشرت
الف  653جمالً إ% من اجمالً حاالت الزواج ب29ر بلغت الماصرات فً مص

 ((/http://www.youm7.com/story/2009/12 .حالة زواج
تطبٌمها علً عٌنة لوامهـا  تمآخري  فً حٌن أشارت دراسة مٌدانٌة 

ٌن والحوامدٌة ، وأظهرت أن ( مبحوث ٌمثلون مراكز أبو النمرس والبدرش2111)
%( من عٌنة الدراسة لالوا بؤن ظاهرة الزواج من غٌر المصرٌٌن منتشرة 6666)

فً المركز  ،حٌث جاءت لري أبو النمرس فً المركز األول ٌلٌها  المرى، فً هذه
 .خٌرا فً المركز الثالث لري مركز البدرشٌن آو،الثانً لري مركز الحوامدٌة 

 (9، ص  2161 ، ،ـالر باألطفـاالتجـا وحدة منع)
ملٌون شخص   2ر5وتمدر منظمة العمل الدولٌة أنه فً أي لحظة هنان  

شخص من الشرق  231111ٌتعرضون للسخرة نتٌجة لبلتجار بالبشر من بٌنهم 
األوسط وشمال أفرٌمٌا ، وٌختلف حجم ونوع جرائم االتجار بالبشر من بلد ألخري 

ً لمكتب األمم كما ٌختلف من بٌن المناطك ، ب ٌد أن النساء والفتٌات ٌشكلن وفما
% من جمٌع ضحاٌا االتجار بالبشر فً  75المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة 

http://www.youm7.com/story/2009/12/
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أنحاء العالم علما بؤن ثلثً الضحاٌا من الفتٌات ، أما فً الشرق األوسط وشمال 
انو من ك 2161 -2117% من ضحاٌا اإلتجار بالبشر خبلل الفترة  68أفرٌمٌا فإن 

األطفال، وهذه اإلحصائٌات تبٌن بجبلء ضرورة فهم العوامل التً تضع النساء 
 لغربً واالجتماعٌة االلتصادٌة واألطفال وال سٌما الفتٌات فً مهب الخطر .)اللجنة

 (8، ص 2163 ،آسٌا
 سنة،  68لبل  الزواج عمود توثٌك منعت التً الطفل لانون تعدٌبلت رغم و 

ٌناٌر فعلى الرغم من  25خاصة بعد ثورة  .فً زٌادة مطردة ستمرةم  الظاهرة أن إال
أن الفترة التى أعمبت الثورة، أولفت العدٌد من أوجه النشاط االلتصادى واالجتماعى 

التمرٌر فى الببلد، إآل إنها  شهدت رواجا غٌر معلن للزواج السٌاحً ، وٌشٌر  
، إلً  2163فً العالم عام السنوي لوزارة الخارجٌة األمٌركٌة حول االتجار بالبشر 

أن رجاال أثرٌاء من الخلٌ  بمن فٌهم سعودٌٌن، وكوٌتٌٌٌن، وإماراتٌٌن، ٌسافرون 
 من 68إلى مصر لشراء "زواج مإلت" أو "زواج صٌفً" مع مصرٌات لم ٌبلغن الـ

كما كشف التمرٌر أن هذا النوع من الزواج ٌساعد على إتمامه أهالً الفتٌات  العمر،
وسماسرة الزواج ، مشٌرا إلى أن الماصرات البلئً ٌتزوجن بصورة مإلتة ٌمعن 

) تمرٌر وزارة الخارجٌة األمٌركٌة حول االتجار .ضحاٌا لئلستغبلل الجنسً 
 (2163بالبشر،
 والرٌف والعشوائٌات المناطك الفمٌرة فً اهرةالظ تلن الواضح انتشار ومن 

 العربٌة الدول لائمة تتصدر مصر أن والدراسات وتشٌراألبحاث.أكثر من المدن بصفة

لعنف الجنسً ل فٌهالتً تتعرض الفتاة  هذا النوع من الزواج، و فٌها ٌنتشر التً
لتها بشكل حرمانها من طفو، ناهٌن عن  واالٌذاء البدنً ،والعبللات غٌر الشرعٌة
واستغبللهن فً أعمال منافٌة لآلداب خاصة من سبك  الفتٌاتطبٌعً وانحراف بعض 

 ،وممارسة الرذٌلة مع السائحٌن العرب ،وطلمن من خبلل االتجار بهن ،لهن الزواج
األمر الذي ٌثٌر إشكالٌة  ، وفمد الفتاة لحمولها الشرعٌة نتٌجة لعدم توثٌك الزواج

التساإل التالً :ما هً التدابٌر التً ٌنبغً االستناد إلٌها   الدراسة والتً تدور حول
لمواجهة هذه الظاهرة ،وكٌف نمنع حدوثها فً المستمبل  حماٌة للماصر، وحفظ حمها 

 كطفلة  ٌنبغً أال تمتهن كرامتها اإلنسانٌة ؟

 -. أهمية الدراسة:3
أهمٌة  تتمخض ،و إن دراسة أي موضوع تنبع من أهمٌة الموضوع نفسه - أ

الدراسة من كونها تستهدف شرٌحة مهمة تمثل نواة األسرة فً المستمبل 
الناجمة عن الظاهرة  الكثٌرة )الماصر( وماٌترتب على ذلن كثٌر من األثار

،خاصة موضوع الزواج السٌاحً ؛الذي ٌعد من التً تستحك الدراسة
ره المواضٌع الهامة التً بدأت تدب فً مجتمعنا المصري والتً لد تنعكس آثا

  السلبٌة على أخبلق المجتمع، وصحته وسلوكه ولدراته العامة .
 2162ٌعد زواج الماصرات من أهم الموضوعات التً طرحت عام ) - ب

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/210549.htm
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/210549.htm
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/210549.htm
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الفتٌات الصغٌرات البلتً  وٌمثل خطراً كبٌراً على .وأكثرها خطورة (2163،
لم ٌتعد سنهن ثامنة عشر عاما وذلن لحرمانهن  من حمولهن،خاصة الزواج 

مما ٌستدعً الولوف علً حجمها .السٌاحً، ٌعرف بؤسم الزواجالذي  
 للولفوف علً أثارها وكٌفٌة مواجهتها .

( ووصول المعدل المرجح  366تحدٌد مرتبة مصر فً مإشر العبودٌة ) - ت
وألن الظاهرة أخذت فً التضخم وبات لها مكاتب  (5.09 ),  لئلتجار لٌصل

ان البد من  الولوف علٌها سماسرة مشهورة لشراء الماصرات لفترة ما ك
بالبحث والتحلٌل إلضافة دراسات مٌدانٌة تعطً صورة موضوعٌة ووالعٌة 
عن األسباب الحمٌمٌة الكامنة وراء هذا الزواج بعٌداً عن االجتهادات 
والتصورات الذاتٌة وغٌر العلمٌة، وتمهد لدراسات أخري فً هذا المجال 

 .(3، ص   2163لمً ، خاصة بعد الثورة .) مإشر العبودٌة العا
والحلول  والتً ٌستفٌد منها  -وآخٌراً، تمدم هذه الدراسة لاعدة من البٌانات - ث

المائمٌن على حماٌة ورعاٌة األسرة المصرٌة من الجهات الرسمٌة ، أو 
 منظمات المجتمع المدنً.

 -. أهداف الدراسة :4
 تحدٌد الهدف من الزواج السٌاحً ، وظروفه. - أ
 ات الدافعة نحو هذا النوع من الزواج .الولوف علً المبرر - ب
 تحدٌد دور اإلطار الشبكً البدٌل للزواج فً إطار االتجار بالبشر، وأسبابه. - ت
استكشاف تصورات أرباب األسر والحاالت نحو مستمبل ظاهرة الزواج  - ث

 السٌاحً.

 .  تساؤالت الدراسة :5
ً ٌتم فٌها ما الغاٌة من الزواج السٌاحً ، وماهً الظروف والمبلبسات الت - أ

 هذا النوع من الزواج ؟
 ماهً األسباب التً تمف خلف تكرار زواج الماصرات من أثرٌاء عرب ؟ - ب
كٌف ٌساهم اإلطار الشبكً من الوسطاء فً تفعٌل هذه الظاهرة ،  وما هً  - ت

 األسباب التً تدفعهم للمٌام بهذا الدور ؟
 ما هو تصور أرباب األسر والحاالت لمستمبل هذه الظاهرة ؟ - ث

 . مفاهيم الدراسة :6
 Minorالقاصر  - أ

الماصر جمع لاصرون ، وهً لانوناا مان لام ٌبلاغ سان الرشاد فٌوضاع تحات 
 حماٌة وعناٌة وصً .

واصااطبلحاً : الجاهاال الماصاار هااو كاال جاهاال معااذور بجهلااه إمااا ألنااه غٌاار 
ملتفت للمسؤلة التً ٌجهل بها ، أوألنه ملتفت لكنه غٌر لاادر علاً معرفتهاا . )مختاار 
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( ، وٌشٌر معجم العلوم االجتماعٌة إلً الماصر علاً إناه الاذي لام 514، ص  5114،
 (541، ص 0444ٌبلغ الواحدة والعشرٌن من عمره فهو عدٌم األهلٌة .)بدوي ، 

وٌبدوا أن مفهوم الماصرات مصطلح معاصر ومعناه العاجزات ، وتحدٌاد العجاز 
فً تحدٌد السان كؤحاد منااط والمصور من عدمه مرجعه إلً الشرع والفمهاء واختلفوا 

التكلٌف ، ومعظم الماوانٌن الدولٌاة جارت علاً مااأتفك ماع ماذهب الحنفٌاة وهاو بلاو  
 الثامنة عشر .

http>//Islamfeqh.com/news/newsItem.aspx?newsItemId=3049) 

 -التعريف اإلجرائي لزواج القاصرات :
 الااذي زواجالاا عمااد هااو: الماصاارات  زواج مفهااوم أن المااول ٌمكاان ساابك ممااا

فاً  لاٌس لهاا رغباه ، والتاً غٌرة السان صاالماراة الحٌاث غٌرباالغ  طرفٌه أحد ٌكون
، ولم تصل إلً سن الثامنة عشر عاماً، وهاو الجنسٌه بعد رغباتها  تظهر، ولم الزواج

، ولمضاامون وروح الاازواج الحمٌمااً صااغٌرة اسااتغبلل جنسااً فاضااح، لجسااد فتاااة 
 .ٌةبعاده الموضوعبؤ المعروف والمعهود

 commodification  لتســلعا - ب
التَسلُّع مصطلح ٌشٌر إلى أن السلعة وعملٌة تَبادُل السلع هً النموذج الكاامن 
فً رإٌة اإلنسان للكون ولذاته ولعبللاته مع اآلخر والمجتمع. وإذا كانات السالعة هاً 

ل العااالم إلااى ح الااة مركااز السااوق والمحااور الااذي ٌاادور حولااه، فااإن التَساالُّع ٌعنااً تَحااوُّ
وألن الساالعة شااًء، فااإن التَساالُّع لااد ٌعنااً أٌضاااً  السااوق، أي سااٌادة منطااك األشااٌاء.

 ،التَشٌُّإ. فالتَشٌُّإ معناه أن ٌتحول اإلنسان إلاى شاًء، تتمركاز أحبلماه حاـول األشاـٌاء
وال ٌتجاااوز هااو السااطح المااادي وعااالم األشااٌاء، وتصاابح العبللااات بااٌن البشاار مثاال 

أما التَوثُّن، فإنه ٌعنً أن تصبح السالعة والشاًء مركاز الكاون العبللات بٌن األشـٌاء. 
والوثن األعظم الذي ٌعبده اإلنسان. والتَسلُّع والتَشٌُّإ والتَوثُّن تعنً، كلهاا، أن اإلنساان 
ٌُحٌِّد إنسانٌته الُمتعٌِّنة فٌسمط إما فاً عاالم األشاٌاء )والسالع( المادٌاة والاذات الطبٌعٌاة 

ته المركبااة ، أو ٌااذوب فااً مطلمااات ال إنسااانٌة مجااردة )المطلااك المادٌااة وٌفمااد إنسااانٌ
العلماانً: الطبٌعاة/المادة، والتنوٌعاات علٌاه: الدولاة ـ الساوق ـ اإلنتااج ـ االساتهبلن( 
وٌفماااد أٌضااااً إنسانٌته.والتَسااالُّع والتَشاااٌُّإ والتَاااوثُّن تعناااً نااازع المداساااة عااان اإلنساااان 

ل العاالم إلاى ماادة واحادة اساتعمالٌة بعاد والطبٌعة وإخضاعهما للواحدٌة المادٌة و تَحاوُّ
الهٌمنااة اإلمبرٌالٌااة الكاملااة علٌااه. وهااذه هااً عملٌااة الترشااٌد والتحاادٌث، حااٌن ٌُجااَرد 

 (67، ص  6996بسطاوٌس، ) اإلنسان ذاته وٌمبل المجردات البلإنسانٌة وٌذعن لها.
 وبناء علً ما سبك فإن مصطلح التسلع ٌشٌر إلً أن :

 مرجعٌاة ذاتاه، ٌاادور فاً إطاار عملاه الاذاتً ومصالحته الذاتٌااة  كال إنساان ٌصابح
"العماال األداتااً الااذاتً". باال إن اإلحساااس بكلٌااة المجتمااع ذاتهااا تختفااً وٌتفتاات 
المجتمع إلى أجزاء متفرلة وعملٌاات منفصالة متخصصاة فنٌاة، ٌصابح كال منهاا 
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 مستمبلً بذاته.

 ن أي كلٌااات مركبااة، اإلنسااان ٌاادرن الوالااع باعتباااره حمااائك جزئٌااة منفصاالة عاا
 مادٌة أو غٌر مادٌة متجاوزة "البرجماتٌة ـ الوضعٌة".

  تحٌٌد العالم ورإٌتاه باعتبااره كٌانااً مادٌااً اساتعمالٌاً الٌوجاد أي غاٌاة إنساانٌة مان
وجوده، بل إن أحبلم اإلنسان تصبح متمركزة حول السلعة مما ٌإدي إلً انتشاار 

نسان والطبٌعة إلى شًء ملماوس ٌساتخدم الحسابات الرشٌدة "المادٌة".فٌتحول اإل
 (616، ص 6979، لوكاتشوٌوظف، ٌباع وٌشترى، بحٌث ٌصبح كل شًء له ثمن. ) 

 وعليه فالتعريف اإلجرائي للتسلع يشير إلي أن :
العبللات بٌن البشر تصبح آلٌة مجردة مثال عبللاات البٌاع والشاراء، تتجااوز 

تبااادل الساالع بااالنمود، وتحاال العبللااات وصاافهم العٌااانً، وٌصاابح التبااادل بٌاانهم مثاال 
 التعالدٌة البلشخصٌة الصارمة محل العبللات التراحمٌة .

  -وهو يشير إلي : commerceاإلتجار مصطلح مشتق من التجارة  - ت

  مجموعة من النشاطات المحاددة فاً لاانون التجاارة التاً تتاٌح للثاروات أن تنتمال
 من االنتاج إلً االستهبلن فً المانون.

 باادون ادخااال أي ’ عااة النشاااطات التااً ترتكااز علااً بٌااع منتوجااات مشااترامجمو
 تحوٌل  مهم علٌها ، وبهذا المعنً تفرق عن الصناعة من وجهة نظر التصادٌة.

  عبللااات جنسااٌة ) غالباااً مااا تتحاادد بعبااارة تجااارة جساادٌة ( تسااتخدم علااً وجااه
الخصااااااوص للعبللااااااات خااااااارج الاااااازواج أو أشااااااكال غٌاااااار مشااااااروعة ماااااان 

 .( 664، ص6998كورنو، الزواج.)
واإلتجااار مصاادر ٌمصااد بااه البٌااع والشااراء ، والحصااول علااً ربااح وهااو 
التجارة ، وإذا كان محل التجارة مشروعاً كانت تجاارة مشاروعة كاإلتجاار فاً السالع 
والبضااائع ، أمااا إذا كااان محاال التجااارة غٌاار مشااروع فهااً تجااارة غٌاار مشااروعة 

ومنه  اإلتجار فاً النسااء واألطفاال    sons Trafficking Inperكاإلتجار فً البشر  
 (. 676، ص2114.)عرفه ، 

 الخطٌارة" بالبشار االتجار أشكال " بالبشر االتجار ضحاٌا حماٌة لانون ٌحدد
 أنها: على

االتجااار بالبشاار ألغااراض االسااتغبلل الجنسااً حٌااث ٌااتم الاادفع إلااى ممارسااة 
حتٌاال أو اإلكاراه، أو حٌاث الجنس ألغراض تجارٌة عن طرٌك اساتعمال الماوة أو اال

ٌكااون الشااخص الااذي ُحاارض علااى ممارسااة ذلاان دون ساان الثامنااة عشاارة. أوتجنٌااد 
شخص أو إٌاواإه أو نملاه أو تاوفٌره أو الحصاول علٌاه للعمال أو لتمادٌم خادمات، عان 
طرٌااك اسااتعمال المااوة أو االحتٌااال أو اإلكااراه، لغاارض إخضاااع الضااحٌة لخدمااة ال 

 العمال الممٌاد الاذي ٌاتم ممابال دٌان وٌعارف بعبودٌاة الادٌن. إرادٌة أو العمل سخرة أو
لٌس من الضروري أن ٌتم نمل الضاحٌة جسادٌاً مان مولاع إلاى آخار كاً ٌكاون لاد تام 
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 ( report, 2009-Traffickin inpersons(ولوع الجرٌمة وفماً لهذا التعرٌف.
و محاولاة وٌعرف اإلتجار بالُمًصار  : بؤناه اختطااف لاصار أو نملاه أو احتجاازه أ

اختطافه أو نمله أو احتجازه ألغراض غٌر مشاروعة وبوساائل غٌار مشاروعة .)عباد 
 .( 7، ص  2114الحمٌد ، 

وبعبارة آخري فإن اإلتجار فاً البشار ٌعناً التساخٌر وتاوفٌر المواصابلت ، 
وتوفٌر المكان أو أستمبال األشخاص بواسطة التهجٌر أو اساتعمال الماوة أو أي وساٌلة 

أو االحتٌااال أو أسااتغبلل الحمااوق أو اسااتغبلل الضااعف لاادي الماارأة أخااري للضااغط 
والطفاال أو ٌساالم أمااوال أو فوائااد للحصااول علااً موافمااة سااٌطرة شااخص علااً آخاار 

 (  67، ص 2114لغرض الئلستغبلل .)الشمري،
بالنسااء  االتجار على ولاصر خاص عالمً تعرٌف لدٌنا ٌوجد والوالع أنه ال

 وجاود عادم أن إلاى باالنظر فعاال، عمال أي عائمًا أمام ٌعد ما وهذا تحدٌدًا، واألطفال
 اإلنساان بحماوق لضااٌا متعلماة بعادة جزئًٌاا أو ّكلًٌاا اُلمارتبط، التعرٌاف هاذا مثال

 مبلحماةالمتاجرٌن على المدرة ٌعٌك المنظمة والجرٌمة والبغاء، والتهرٌب، والهجرة،
 هاذه مان الحاد ثام ومان بهام المناسابة العموباة وإٌمااع تحدٌادًا، بالنسااء واألطفاال،

  )٧١.ص ،٥٠٠٨ ، المرزولً .(الظاهرة
 العام الفهم ضمن ٌندرج إنما االتجار بالنساء، واألطفال ومن ثم  فإن تعرٌف

 مان لؤلشاخاص والتسالٌم واإلخفاء االستخدام والنمل" :ٌعنً وهو باألشخاص لبلتجار
 خابلل مان أو واإلجباار،أ والتحاٌال ، الماوة واساتخدام ، االختطااف أو التهدٌاد خابلل
 شاخص ٌماوم لباول أو موافماة الكتسااب فوائاد أو شارعٌة غٌار دفعات أخد أو إعطاء

 "بالعمال المٌاام على اإلجبار أو الجنسً االستغبلل بهدف آخر شخص على بالسٌطرة
 األمام برتوكاول فاً الاوارد الماانونً الانص إلى ٌستند والذي السائد هوالتعرٌف وهذا

 وخاصاة بالبشار ٌتااجرون الاذٌن األشاخاص ومعالباة ناع وحظاربم الخااص المتحادة
( ، والاذي ٥٠٠٠ (لعاام الثبلثاة "برتوكاوالت باالٌرمو "أحاد وهاو واألطفاال النسااء
 خابلل مان األشاخاص اساتمبال أو وإٌاواء ونمال تجنٌاد"بؤناه بالبشار اإلتجاار عارف 
 والتزوٌار تطاافواالخ اإلكاراه أساالٌب غٌرها من أو الموة استخدام أو التهدٌد وسائل
 أو مالٌاة دفعات استبلم أو أوإعطاء ضعف مولف أو السلطة استخدام وسوء والخداع
 اجال مان أخار علٌاه شاخص ٌساٌطر أن على الشخص موافمة على للحصول خدمات

 ( ٠٠ ص ،  2114 ، بسٌونً (استغبلله.
 للحصار لابلاة تكاون لن أنها وٌبدو  بالنساء، االتجار ومظاهر صور وتتعدد

 صاوًرا المرٌاب المساتمبل فً لنا سٌفرزان العلمً، والتمدم التطورالتمنً، ألن لةبسهو
لاد  واالنترنات االتصااالت وساائل أن نتاذكر ولعلناا ، واالساتغبلل لبلتجاار، ومظااهر

 موجاودة تكان لم بصورة واألطفال للمرأة الجنسً االستغبلل صور بعض حالًٌا أفرز
 ومعالباة وحظار بمناع الخااص المتحدة األمم لبروتوكو أن من لبل  علًما مؤلوفة وال

 صاور أبارز حادد لاد واألطفاال النسااء، وخاصاة ٌتااجرون بالبشار الاذٌن األشاخاص
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 أشاكال أٌاة أو البغااء، فاً للعمال اساتغبلل األشاخاص تشامل بؤنهاا االتجاار ومظااهر
 أو العبودٌاة، أوالخادمات، العمال علاى اإلكاراه أو الجنساً، االساتغبلل مان أخارى
 .ء األعضا إزالة أو اإلجبارٌة، الشالة األشغال للعبودٌة؛ مشابهة اتممارس

 المساتوى علاى تطبٌمهاا ونطااق الجرٌماة هاذه والاع اساتمراء خابلل ومان
 صور من هامٌن لنمطٌن ٌخضعن خاصة بصورة بؤن النساء نحدد أن فٌمكن العالمً
  :وهما الجرٌمة هذه وأنماط

 الجانس ممارساة علاى اإلجباار ٌاتم وهناا .الجنساً االساتغبلل لغارض االتجاار 
 علاى والتاؤثٌر السالطة ممارساة خابلل مان أو واإلكاراه باالموة والخاداع التجاري
 الثامناة سان أتام لاد ٌكان لام إذا األفعاال بمثل هاذه المٌام على اجبر الذي الشخص
  عشر

 الارق  ق نطا من أحٌانًا تمترب تجعلها وبصورها المنزلٌة العمالة لغرض االتجار
 (٦٩ ص ، ٥٠٠٧ ،  )عٌد .خرة،والس

وترتٌباً على ماا تمادم فاإن االتجاار بالبشار وفمااً لهاذا التعرٌاف ٌتاؤلف مان ثابلث   
 عناصر أساسٌة وذلن على النحو التالً : 

  .الفعل المتمثل فً تجنٌد األشخاص أو نملهم أو نفٌهم أو إٌوائهم واستمبالهم 

 لها أو غٌار ذلان مان أشاكال المسار أو الوسٌلة المتمثلة فً التهدٌد بالموة أو استعما
االختطاااف أو االحتٌااال أو الخااداع أو حالااة استضااعاف أو تلمااً مبااالغ مالٌااة أو 

 مزاٌا لنٌل موافمة شخص له سٌطرة على شخص آخر.

  الغرض من الفعل االساتغبلل : الاذي ٌشامل كحاد أدناى اساتغبلل دعاارة الغٌار أو
 الشبٌهة باالستعباد.  سائر أشكال االستغبلل الجنسً أو الممارسات

تحديددددد التعريدددف اإلجرائددددي لمفهدددوم اإلتجددددار وبنااااء علاااً ذلاااان نساااتطٌع 
 فً هذه الدراسة علً النحو التالً :  بالقاصرات

التسااخٌروتوفٌر المكااان والمواصاابلت واسااتغبلل ضااعف الماصاار واسااتغبلل 
 األساساٌة اإلنساان لحماوق انتهاًكاا ٌعد  جسدها  كسلعة لجنً اإلستثمار التجاري مما 

 العبودٌة من والتحرر والحرٌة الحٌاة فً الشامل اإلنسان حك ٌخرق جوهره، وهوفً
 ضارًرا الجنساً لبلساتغبلل بهام المتااجرة تاتم الاذٌن الضاحاٌا وتعاانً أشاكاله بجمٌاع
األوان.وهاو ممارون  لبال جنساً ممارساة نشااط واجتماعٌااً جاراء ونفساًٌا جسادًٌا

 بمحددات هً :

  عام 65:  6محدد سنها مابٌن أن الطفلة الماصر 

 وتادنى.األسارى والتفكان باإلضاطراب بهام اإلتجار ٌتم الذٌن األطفال أسرة تتسم 
 .األطفال هإالء ألسر واإللتصادى اإلجتماعى الوضع

 األشخاص من مجموعة او شخص جانب من للبٌع عرضه أو شراإه أو بٌعه ٌتم 

 المزاٌا. من شكل أى أو أجر لماء أخر شخص إلى 
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 بٌئاات وثمافاات من ٌؤتون جمٌعهم ٌكن لم ان األطفال لهإالء العظمى الغالبٌة ان 
 المعٌشٌة. أوضاعهم وتدنى والثمافى الفكرى بالتخلف تتسم فرعٌة

 الزواج السياحي: - ث
الاازواج ظاااهرة اجتماعٌااة تعكااس حاجااات األفااراد والمجتمعااات إلااى الحٌاااة، 

ٌن ٌنطلمون فً األساس وفاً معظام داء الوظائف المنوطة بؤفراد المجتمع، والذأوإلى 
الحاااالت ماان كااونهم أزواجااا أو زوجااات ٌعٌشااون حٌاااة أساارٌة ساالٌمة، تمثاال لاعاادة 

(، Paul, 1989, P,132)االرتكاز المتٌناة التاً ٌمٌماون علٌهاا فعاالٌتهم فاً المجتماع. 
والزواج فً أبسط معانٌه هو تعالد منظم بٌن الرجال والمارأة، ٌاتحمبلن تبعااً لاه مهاام 

كدة، فهو بصفة عامة عمد مشاركة باٌن الرجال والمارأة ٌبادو فاً األصال مان أجال مإ
اإلشااباع العاااطفً، أو بمعنااً آخاار هااو نظااام اجتماااعً ٌتصااف بماادر ماان االسااتمرار 
واالمتثال للمعاٌٌر االجتماعٌة، وهو الوسٌلة التً ٌعماد إلٌهاا المجتماع لتنظاٌم المساائل 

  (.43، ص6997الخولً، .)ن البالغٌنالجنسٌة وتحدٌد صور التزاوج الجنسً بٌ
ٌعتبار مادخبل لتشاكٌل األسارة التاً تعتبار أكثار  وللزواج وظائف عدٌاده فهاو

 أولهااا أنااهالاانظم االجتماعٌااة محورٌااة بالنساابة للمجتمااع، وهااو ٌمااوم بوظااائف عدٌاادة، 
ٌساعد فً تحصٌن الانفس بمضااء الغرٌازة والرغباة الحمٌمٌاة باٌن الازوجٌن، بطرٌماة 

وتتحدد الوظٌفة الثانٌة فً أن الازواج ، ترتب علٌها أي فساد فً المجتمعمشروعة ال ٌ
ٌعتبار الماادخل لتشااكٌل األساارة لبال إنجاااب األبناااء، وذلاان حتاى تنمااو عواطااف األبااوة 
واألمومااة بااالزواج.  وعلااى أساسااها تنمااو مشاااعر الااود والحنااان انتظااارا لوصااول 

رٌة، هااً المرجعٌااة التااً تااتم األبناااء، بحٌااث تصاابح هااذه الجوانااب العاطفٌااة والمشاااع
على أساسها عملٌة التنشئة االجتماعٌاة. إلاى جاناب ذلان نجاد أن للازواج وظٌفاة ثالثاة 
علااى مسااتوى األساارة، حٌااث ٌااإدى  الاازواج إلااى إنجاااب األبناااء الااذٌن ٌلعبااون دورا 
أساسٌا فً تؤكٌد لوة بنااء األسارة.   ٌضااف إلاى ذلان أن لٌاام األباوٌن بعملٌاة التنشائة 

تماعٌة لؤلبناء ٌساعد على تؤسٌس منطمة تفاعال مشاتركة، فاألبنااء ٌشاكلون عاادة االج
لٌلاة )الساحة التً ٌنماو فاً نطالهاا األباوان وٌساعون فاً الحٌااة وفاك خبارة مشاتركة. 

 (31، ص 2162،

حتى ٌصبح الزواج الئماا بالمساتوى اإلنساانً، فماد فرضات علٌاه مجموعاة و
ث المتعاة المشاروعة التاً تسالم إلاى إنتااج بشار من الشروط التً توفر له أهدافه، حٌا

فااً دوران عملٌااة اإلنتاااج بااالمجتمع.  وهااو مااا ٌعنااً أن هااذه الشااروط هااً  ٌسااعدون
التً تخلع علٌه الطابع اإلنسانً أو االجتمااعً.   فاً هاذا اإلطاار ٌعتبار سان الازواج 

ً ماان أحااد الشااروط األساسااٌة للاازواج، وٌاارتبط هااذا الساان بطبٌعااة السااٌاق االجتماااع
ناحٌة، ومن ناحٌة ثانٌة فإننا نجاد أن سان الازواج ٌتحادد عاادة بالسان الاذي ٌصال فٌاه 
الفتى أوالفتاة طرفا الزواج، إلى حالة من النض  البٌولاوجً، حتاى ٌتمكناا مان تشاكٌل 
أسرة لادرة علاى الممارساة الجنساٌة الممتعاة مان ناحٌاة، وعلاى اإلنجااب الساوي مان 

حثٌن إلاى أن الازواج ال ٌحتااج إلاى البلاو  الجسادي فماط، ناحٌة ثانٌة وٌذهب أحد الباا
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وتعتبر ماادة الاازواج هااً الشاارط الثااانً حٌااث ٌتساام وإنمااا إلااى البلااو  النفسااً كااذلن.
الزواج بالدٌمومة حفاظاً علاً العماران وسابلمة األسارة مان التفكان ، وكاذلن الكفااءة 

 (97لٌلة ، مرجع سابك ، ص كشرط هام إلتمام الزواج.)
ة التغٌاارات االجتماعٌااة وااللتصااادٌة ظهاارت أنماااط مختلفااة ماان وتحاات وطااؤ

الزواج وأشكال مستحدثة منهاا الازواج الساٌاحً أو الازواج الصاٌفً، هاو عباارة عان 
،  وٌاتم ذلان الازواج بشاكل شارعً زواج ٌتم باٌن مسان عرباً ثاري ،وطفلاة لاصار، 

وال  وهااو زواج مإلاات ، والغاارض منااه جنسااً فهااو زواج متعااة ، وهااو زواج باطاال
ٌسمً زواجاً بل نوع من الزنا وتستر فً مسمً الزواج وهو غطااء للادعارة وتفشاً 

غناااٌم األمااراض الوبائٌااة كاألٌاادز وال ٌماات إلااً مماصااد الاازواج الشاارعً بصاالة .) 

، ة إذ تصابح كالسالعة التاً تنتمال مان ٌاد إلاى ٌاد أباالمرٌضار  وهو(، 614،ص 2117،
الااذي ٌسااتمرون فٌااه وٌتعهاادهم بالتربٌااة باااألوالد حٌااث ال ٌجاادون البٌاات ٌضاار كمااا 

 (.59ص، 2114عمران ،  .)والتؤدٌب

: ذلاان النااوع ماان   وعلددي كلددن فددين تعريددف الددزواج السددياحي  إجرائيددا  هددو
الاازواج الااذي ٌااتم بااٌن األجانااب وخاصااة العاارب وإماارأة مصاارٌة ، والااذي ٌسااتند إلااى 

افماة األهال ، إال أناه ممومات الزواج األساسٌة من حٌث سبلمة العماد ، والمهار ، ومو
ال ٌستمر لفترة طوٌلة ، وبذلن ٌفمد الغاٌة األساسٌة للزواج السالٌم المتمثلاة فاً تكاوٌن 

وٌمكان الماول إن هاذا الناوع مان الازواج ال ٌعاد زواجاا صاحٌحا  أسرة آمناة ومساتمرة
ألناه ٌجاب ضامان احتارام الفتااة والحفااظ  ؛فتمااده شارط التكاافإ باٌن الازوجٌنإلوذلن 

امتها عند الزواج.. وألل وصف ٌمكن أن ٌطلاك علاً هاذا الناوع مان الازواج علً كر
ن األب الذي ٌمدم بتزوٌ  ابنته بتلن الطرٌمة ال ٌصلح أن ٌكاون أو ،هو. دعارة ممننة.

 ولٌاً لها.

 . الدراسات السابقة:7
بعااد مراجعااة التااراث العلمااً حااول موضااوع الدراسااة تاام تمسااٌم الدراسااة  إلااً 

 :المحاور األتٌة 

المحور األول : دراسات تدور حول األسباب والعوامل الدافعة لزواج  - أ
  -القاصرات:

 فمراألساارةوكااان  والرغبااة فااً الثااراء ،الخااوف ماان العنوسااة، وتباادو فااً 
 اإللتصاادٌة والتهماٌش المسااواة وانعادام فارص العمال أحاد األساباب الهاماة ،وعادم

 تاوفٌر الاى أدت المحلٌاة لاد اإللتصاادات وتحرٌار اإلجتماعى علً خلفٌة الخصخصة
 الجنساٌن باٌن التمٌٌاز كماا أكادت الدراساات علاً أن ،  الفرص إلستغبلل الماصرات

 مانالفتااة  حماٌاةباألطفاال، إضاافة إلاً  االتجاارالاى  تاإدى التاى العوامال مان ماازال
 ولاام تغٌااب التبرٌاارات الثمافٌااة لهااذا الاازواج وتباادو فااً وافتماااد الااوعً االنحرافااات
الشارعً ، وآخٌار كاان للوالاع السٌاساً ومساتجداته وطؤتاه  حٌاث ضاعف و الماانونً
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تحااات وطاااؤة الضاااغوط واالضاااطرابات  انفااااذ الماااانون وتطبٌماااه ماااع لضااااٌا اإلتجاااار
) حسان، Padam( ,(2004  , Jegr (Gina,2005), ( (Yvonne,  (2007,(2003 السٌاساٌة

 (3، ص  2118لمنعم، ( )عبدا1662( ) وحدة االتجار بالبشر 2161(،) الجزار .2117،

 المحور الثاني دراسات تناولت نسب زواج القاصرات : - ب
                  ٌماااارر صااااندوق األماااام المتحاااادة أن التماااادٌرات التمرٌبٌااااة تشااااٌر إلااااً نحااااو

ملٌااااون إمااااراة تااااتم المتاااااجرة بهااااا عباااار الحاااادود الدولٌااااة فااااً العااااام ،  111.711
إمارأة وطفال تاتم المتااجرة بهام  111.522إلً  111.211وتشٌرالتمدٌرات إلً أن نحو 

عاماً كزوجاات بموجاب طلباات البرٌاد.وعلً  63سنوٌاً، وٌتم االتجار بفتٌات فً سن 
أنااه ٌااتم االتجااار بنحااو  2116المسااتوي اإلللٌمااً تماادر دراسااة للجنااة األوربٌااة عااام 

ماان النساااء،  211 .111شااخص فااً اإلتحاااد األوربااً ، وال ٌماال عاان  111.621
ان وسط أوربا وشرلها وروسٌا ٌتم تهربٌهم سنوٌا إلاً دول المنظماة واألطفال من بلد

 األخري.
و  21ملٌاون مان النسااء باٌن  65فً الدول النامٌة حوالً وتشٌر دراسة أن 

ساانة. ثبلثااون ملٌااون ماانهن ٌعشاان فااً آسااٌا  68ساانة كاان متزوجااات لباال عماار  24
رٌمٌاا الوساطى، التشااد، فً الدول مثل البنغبلدش، بوركٌنافاسو، جمهورٌة إف الجنوبٌة

و ٌحاادث زواج األطفااال فااً المناااطك .غٌنٌااا، الموزمبٌااك، النبااال، النٌجاار و أوغناادا،
وكشافت الدراساات الحدٌثاة  المروٌة فً أغلب األحٌان و ٌمال فاً المنااطك الحضارٌة.

 كال من واحدة مإخراً أن المنطمة العربٌة بها أعلً نسب زواج األطفال؛ حٌث تتزوج
العربٌااة ، و ٌوجاااد ذلااان فااً أفمااار البلاادان وهاااً الاااٌمن ،  االمنطماااة فااً فتٌاااات ساابع

حٌاث بلاغ نصاٌب الفارد مان الادخل عاام  –والسودان ، والصومال، وجنوب الساودان 
دوالر أمٌركً . وفشلت الفتٌات فً تلن البلدان من أن تُمنع من  2111ألل من  2166

خار فاإن زواج األطفاال الزواج لبل بلوغهن سن الثامنة عشرعاماً .وعلاً الطارف اآل
وهً أكبر بلاد عرباً مان حٌاث عادد  –نادراً فً تونس ، ولبٌا والجزائر ، أما مصر 

 فهً تضم أكبر عدد من الزوجات الماصرات فً المنطمة.  –السكان 
وتشٌر األرلام فً مصر إلً تفشاً هاذه الظااهرة خاصاة ماا ٌسامً باالزواج 

مخالفااة توثٌااك دون  9356ً ضاابط السااٌاحً  حٌااث ٌشااٌر النائااب العااام المصااري إلاا
 4612الساان المانونٌااة ؛ مشااٌراً إلااً أن محافظااة الماااهرة احتلاات المرتبااة األولااً ب 

، بٌنمااا جاااءت األسااكندرٌة  834، ثاام طنطااا ب 3383حالااة ، تلٌهااا المنصااورة ب 
التمرٌار األمرٌكاً عان االتجاار فاً  حالة فمط .وفاً 65ضمن ألل المدن حٌث ضبط 

أكد أن هنان رجاال خلٌجٌاٌن أثرٌااء ٌاؤتون لمصار للازواج  2119 البشر الصادر عام
بماا ٌعارف بظااهرة الازواج المإلات وٌاتم عاادة  68من فتٌات ممن هان دون سان ال 

 ترتٌبه عن طرٌك سماسرة أو أهل الفتاة..
وتشااٌر دراسااة لاماات بهااا جمعٌااة حااواء المسااتمبل باإلشااتران مااع المجلااس 

حالاة زواج لفتٌاات مصارٌات لصار تاتم  311 أن ما ٌمارب مان 2166المومً للمرأة
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ٌومٌاااً ، وٌرتفااع العاادد فااً شااهور الصااٌف حٌااث الموساام  ماان غٌاار المصاارٌٌن تسااجل
حالة زواج. وفً دراساة أجراهاا مجلاس الساكان الادولً فاً  511السٌاحً لٌصل ل 

% مان  62وذكارت الدراساة أن  66: 61مصر وضح أن سان الازواج ٌتاراوح مان 
نوا أصحاب الكلمة العلٌا فً زواجهن. وفً دراسة أجراها مجلاس العٌنة أن أباءهن كا

،وذكاارت   66: 61السااكان الاادولً فااً مصاار وضااح أن ساان الاازواج ٌتااراوح ماان 
 % من العٌنة أن أباءهن كانوا أصحاب الكلمة العلٌا فً الزواج. 62الدراسة أن 

(Nair,s, 2003  , p.120) Osce,2000 , p,.9))6فرزانة، 2163 ، ص() (United 
Nations, Population, 2012) (htp;//www.el wasat.com/portal/News-
5557194.html),   
http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1025) 

 ج القاصرات :المحور الثالث :دراسات تتناول خصائص ضحايا زوا - ت
 62مااابٌن  تشااٌر الدراسااات ماان حٌااث الخصااائص العمرٌااة للماصاار تتااراوح

 :66% تلٌهاا الفئاة العمرٌاة مان 67وتمثل هاذه الفئاة  ،عاما هى األكثر زواجا  66و
، وماان حٌااث الخصااائص التعلٌمٌااة فمااد أشااارت % 33فااى المرتبااة الثانٌااة بنساابة  68

زوجن بؤجاناب فاى المرحلاة االبتدائٌاة بنسابة أن أغلبٌة البنات البلتاى ٌتاالدراسات إلً 
، بٌنمااااا تشااااٌر دراسااااة إلااااً الخصااااائص %67نساااابة  وشااااكلت األمٌااااات ، 83%

  ونٌعٌشا الاذٌن مان الساكان أن أسر الماصارات هام مان بنن الدولًااللتصادٌة؛ وفماً لل
، وبالنسابة للساٌاق االجتمااعً فكاان الرٌاف  والمنااطك % 81بنسابة تحت خاط الفمار

هً بإر هذا الزواج ، ومن حٌث الخصائص الشكلٌة وهاً المحاددة للمهار   العشوائٌة
فإن المإهبلت الجسمٌة هً الفٌصل فً اإلختٌار مان حٌاث؛ طاول الماماة ، والجماال، 

                 .) بثٌنااة عااوض :ً صاافات محااددة بشااكل كبٌاار لئلختٌااارولااون البشاارة، والعذرٌااة ،وهاا

 ،2117(. ،)(, Yvonne, 2007،ifer, 2006).Jenn ، ،2008 ,(، ) .2117(، ) حسن ( Olubunmi. 

المحور الرابع : دراسات تتعرض للوسطاء وعمالء المقايضة في زواج  - ث
 القاصرات.

تشٌر الدراسات إلً تعدد أنواع السماسرة المتورطٌن فً هذه الزٌجات، بل         
 ، سائك التاكسى من وتنوع وظائفهم وٌؤخذ الموضوع شكل شبكة لبلتجار ، والبداٌة

ومعظمهم لدٌه  ،الذٌن ٌكون لهم مساعدون فى الخارج الوسطاء إلى  البناٌة، حارسو
وكان للتطور التكنولوجً وجوده الفعال حٌث سهل األنترنت فً  .شهرة فى الخارج

، تصال لتسوٌك سلعتهم إلاعملٌة اإلتجار والتروٌ  لمثل هذا الزواج ،وسهل للسمسار
 ، عاما من خبلل رسائل المحمول ستة عشرال تتعدى ال وهى عبارة عن فتاة

،والسماسرة  وباستخدام اإلنترنت حٌث ٌكون لكل سمسار كوافٌر خاص لتكون الفتاة
أٌضا متنوعٌن؛ فمد ٌكون محامً ، ولد ٌكون الطبٌب والذي له مهمه عظٌمة حٌث 

 كون أحد ألارب الفتاة.العذرٌة ، والَدالَالت ،وأحٌانا ٌ ٌمو بترلٌع غشاء البكارة إلعادة
com/var/print.php?id=1205). http://www.syria )Padam,2003) )

http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1025
http://www.syria/
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Rosenberg,2003،()(Shelly , 2004)(  2004 , Jegr  (( Olubunmi , 2008 

 المحور الخامس : دراسات تتناول آثار،وتداعيات زواج القاصرات  :  - ج
األضرارالتً تنجم عن زواج الفتٌات الماصرات ، وكان  أولها  وتتناول      

 أو اإلجبارٌة، مثل الدعارة الجنسً العنف ضٌاع حمولها ، وسوء معاملة الزوج ، ثم
الجنسٌة واالستغبلل الجنسً، والعبللات غٌر الشرعٌة إضافة لئلٌذاء  العبودٌة

ون من إطفال الذٌن ٌنشؤلد لالفساد والتشر ناهٌن عن .البدنً، وحرمانها من األمومة
، وتفشً  الرزٌلة هذا الزواج المتسرع والذٌن الٌعرفون مصٌرهم، ء اَ جر

 ،واإلنحبلل األخبللً داخل المجتمع
Gina,2005))Jennifer, 2006). ،)Rosenberg2003  

lia.gov.eg/family/Lists/List16/AllItems.aspx)www.ismai 

المحور السادس : دراسات تعرضت لحلول مطروحة لظاهرة االتجار  -ـه
 بالقاصرات:

 للطفل الوعى مستوى رفع آلٌات أهمٌة استخدام وتإكد الدراسات علً        
ً  األسرة وتثمٌف واألسرة،  خبلل من بهم االتجار لخطر األطفال لتعرٌض منعا

 من ورعاٌتة، وإستخدام آلٌات الولاٌة  بدالً  الطفل تشجٌع مثل الثمافٌة الممارسات
 تطبٌك تكفل أن ٌنبغً واألهلٌة الحكومٌة المنظمات بؤن الضحاٌا،و األطفال معالبة
األساسً. وأهمٌة التؤكٌد علً التمكٌن اإللتصادي، والسٌاسً ورفع  التعلٌم إلزامٌة

وضروة  الرسمى، غٌر التعلٌم برام  خبلل لمخاطر منبا وأسرهم ، الوعً األطفال
(  (Padam,2003تحسٌن معٌشة هإالء األطفال واتخاذ تدابٌر لمكافحة هذه الجرٌمة . 

(2008 ( Olubunmi ،(Shelly , 2004 ،Mouelhy, 2012 -Jennifer, 2006).( El  

 -الدراسة الحالية علي خريطة الدراسات السابقة: -و
ً فً ترتبط عم       لٌة االتجار بالنساء ،واألطفال والتً عرفت تصاعداً سرٌعا

السنوات األخٌرة بمٌمة اإلنسان ، ومستوي المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه ، وعلً الرغم 
من استفادة الدراسة الحالٌة من الدراسات السالفة الذكر  فً تشخٌص أسباب الظاهرة 

بك دراسة نوع محدد من هذا وتداعٌاتها علً الماصر ،إال أنها تضٌف إلً ماس
الزواج، وهو الزواج السٌاحً حٌث زواج األثرٌاء العرب من فتٌات األسر الفمٌرة 
فً لرى ونجوع مصر، وهو نوع من الدراسات التً نحتاج إلً تتبعها خاصة بعد 
التطورات السٌاسٌة واالجتماعٌة التً ٌمر بها المجتمع المصري ، ورغم الخصائص 

المحكم لهذه الظاهرة ،إال إنها تستحك الدراسة نظراً ألنها تعبٌر عن  السرٌة والتنظٌم
االستغبلل الجنسً للنساء ، والفتٌات من ناحٌة ؛ وهً تعبٌر صرٌح عن األزمة 
المٌمٌة التً ٌعانً منها المجتمع المصري علً خلفٌة األزمة األلتصادٌة 

خري ، وألن  مشكلة زواج واإلضطرابات السٌاسٌة التً ٌمر بها المجتمع من ناحٌة آ
الماصر مركبة ٌختلط فٌها البعد االجتماعً بما هو التصادي، وثمافً ولانونً، فإن 
اٌجاد حلول آنٌة لها ال ٌمكن أن ٌتحمك بمجرد اللجوء إلى الحل التشرٌعً، وإنما ال 

http://www.ismailia.gov.eg/family/Lists/List16/AllItems.aspx)
http://www.ismailia.gov.eg/family/Lists/List16/AllItems.aspx)
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بد من اعتماد مماربة شمولٌة، وهنا ال بد من المٌام بدراسة اجتماعٌة تستهدف فهم 
الظاهرة، وأسباب تفالمها فً ولت تراجعت فٌها معدالت الزواج عموما،  هذه

 . لطرح استراتجٌة تساهم فً التملٌل من هذه الظاهرة نسبٌاً؛ وارتفعت نسبة الوعً

 -ثانيا  : نحو إطار نظري موجه للدراسة :
   لمفهوم التشيؤفي تفسير ظاهرة زواج القاصرات من أثرياء عرب اإلجرائية القوة

 الزواج السياحي () 
وإن كانات مظااهره  ، لاٌس بمفهاوم لادٌم reification تشاٌإ "الإن مفهاوم "

تبدو مبلحظة للعٌان، إنه منتٌ  من منتجات الرأسمالٌة ذات المنه  السلعوي، فبعاد أن 
تبااوأت الرأساامالٌة ساادّة النظااام االلتصااادي المهااٌمن تمكاان هااذا المفهااوم ماان التبلااور 

لع، ولد تطّور وتحّول من خطوة إلى أخرى فٌماا بعاد، بفعال والتحمك على أرض الوا
سٌاسااٌة ، لاماات علااى االسااتغبلل  ،عواماال كثٌاارة ماان بٌنهااا: التصااادٌة تكنولوجٌااة

لااد ٌعتماد بالدرجاة األولاى علااى خلخلاة البناى االجتماعٌااة  ، والتشاٌإ بالدرجاة األولاى
، وهاو ة ثام المجتماعلهذه المجتمعات، وإعادة صاٌاغتها انطبللاا مان الفارد إلاى األسار

مسارٌتم فٌه استبدال العبللات باٌن االشاخاص ، بالعبللاات باٌن االشاٌاء، وهاذا  ٌؤخذ 
مااركس فاً  تناولاهو لاد ٌجري بفضل تحوٌل منتوج العمل و لوة العمل الى بضاائع،

كتاباه" رأس المااال" ، مسااتخدماً مصااطلح "صاانمٌة الساالع" مسااتفٌداً فااً تحلٌبلتااه ماان 
ي فً المارن التاساع عشار كمرجعٌاة لتوضاٌح هاذه الظااهرة. كماا االلتصاد البرجواز

تكلم عنه المفكر الهنغاري "جورج لوكاش" إال أنّه أخرج المفهوم مان ساٌاله الفلسافً 
وداللته االلتصاادٌة إلاى النطااق االجتمااعً )اإلنثروبولاوجً(، للحكام علاى  ،الفكري

تهبلكً للفرد، وٌإسس لنزعاتاه طبٌعة العبللات اإلنسانٌة التً تنبثك عن النزوع االس
. ماا ٌهمناا هاو أنّاه أحاد لكناالستهبلكٌة. وتكلم عنه مفكرون ومنّظرون وكتّاب كثر، 

اإلفاارازات التااً أنتجتهااا الرأساامالٌة، بعملٌااة الااربح والخضااوع، المااائم علااى تجرٌااد 
اإلنساااان مااان معنااااه وإساااماط مفااااهٌم الساااوق والنزعاااة االساااتهبلكٌة علاااى المفااااهٌم 

 (honneth, 1997 ,p.,176) ٌة.اإلنسان

ٌربط لوكاش التشٌإ بالوالع االلتصادي الرأسمالً دون النظر إلٌه من ناحٌاة 
فلسفٌة بحتاة ، وٌركاز علاً ممولاة الماركساٌة) تؤلٌاه السالعة( وفاً ضاوء ذلان ٌحلال 
لوكاااتش نظرٌااة التشااًء فٌااري انهااا مرتبطااة بمنطااك التبااادل الساالعً بااٌن الناااس أن 

ائمة بٌن األفراد تضٌع فً عبللاة كمٌاة بحتاة باألشاٌاء، ولاذلن ٌازول عبللة العمل الم
الفرق بٌن االنسان ، وعمله وٌتم التعامل مع االنسان من خبلل السالعة ،وتصابح هاذه 
الطرٌمة هً لاموس الحٌاة الٌومٌة ، وهكذا تتحول وتتغٌر العبللات االنساانٌة المائماة 

انٌة الصارفة إلاً لاٌم سالعٌة تاتحكم بشاروط بٌن الناس فً أشٌاء  فتتحول الماٌم االنسا
العمل، وهكذا تتحول العبللات البشرٌة إلً أشٌاء بسبب السالعة ،أو تؤلٌاه السالعة كماا 
ٌمااول ماااركس ،وٌركااز لوكاااتش فااً تحلٌلااه لمضااٌة التشااٌإ علااً البعااد اإلنسااانً ، 
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ا والعبللااة المائمااة بااٌن الشااًء واالنسااان،  وٌتولااف عنااد صاانمٌة الساالعة بإعتبارهاا
المشكلة النوعٌة لعصرنا الحاضر ، فالسالعة مان حٌاث هاً نتااج للعمال االنساانً إال 
إنها مستملة عن االنسان وغٌار خاضاعة لتصارفه والسالعة هاً نتٌجاة لعبللاة إنساانٌة 
بٌن العامل وصاحب العمل، ولكنها فً الوالع حٌن تظهار فاً الساوق تكاون مرتبطاة 

خابلل النماود، ولكان فاً العصاور البدائٌاة  بشًء أخر هاو النماد، أو تحادد لٌمتهاا مان
األولً من تطور المجتمعات كانت تحل محل النماد المباادالت التجارٌاة، فاالفرق باٌن 

 (67ص  6996)بسطاوٌس ، المجتمعات المدٌمة والمجتمعات المعاصرة هو فارق كٌفً.
لمااد أرتبطاات أهمٌااة الساالعة فااً المجتمااع الماادٌم الااذي ٌعتمااد علااً المماٌضااة 

ة االستعمال بمعنً أن هدف االنتاج ذاته كان هاو لٌماة االساتعمال للسالعة ولاٌس بمٌم
لٌمة المبادلة ؛ألن االنسان لم ٌكن ٌتجاوز الكمٌة الضرورٌة لئلستهبلن ، ولاذلن فاؤن 
أهمٌة السلعة كانت مرتبطة باإلنساان الاذي ٌساتهلكها ، ولكان لٌماة االساتعمال تنتهاً 

أن نشٌر إلً المنعطف الكٌفً الذي أحدثته ساٌادة  لتصبح وسائل مماٌضة ،وهنا ٌمكن
السلعة التاً ارتبطات بنشاوء بنٌاة تجارٌاة فاً المجتماع فنصال إلاً المنعطاف الكماً 
حٌااث تاارتبط حركااة الساالعة بحركااة النمااد أٌضااا، وأصاابح وجااود الساالعة غٌاار ماارتبط 

ورتاه باإلنسان الاذي ٌساتخدمها ، وإنماا بالمٌماة النمدٌاة التاً تحارن رأس الماال فاً د
نحااو الزٌااادة ،أوالنمصااان حسااب تطااورات السااوق، والبنٌااة التجارٌااة، وهنااا  ٌنفصاال 
مفهوم السوق من الناحٌة الكمٌاة والكٌفٌاة عان السالعة و لٌمتهاا االساتعمالٌة، وٌارتبط 

 (66، 6969بؤشٌاء أخري بعٌدة عن االنسان . )سوٌنجود، 
اإلنسان ٌتكون  ولذلن حٌن تسود السلعة وٌصبح اإلنتاج منفصبل عن حاجات

لادٌنا نظاام انتااجً عاام ٌعتمادعلً الرأسامال التجااري الاذي ٌجناً فاائض الاربح ماان 
عملٌااة المبادلااة أو الشااراء أو البٌااع ، وهااذا النظااام ٌجمااد العبللااات المائمااة بااٌن البشاار 
وٌجعلها تظهر فً صورة أشٌاء  وهذا هو التشٌإ . وهكذا بدل أن ٌتحكم اإلنسان فاً 

ة به تتغٌر هذه األشٌاء وتتحكم فً حٌاة البشار،  وبادل مان أن ٌحااول األشٌاء المحٌط
االنسان تعدٌل الطبٌعة من حوله للتفك مع حاجاتاه ، أصابح اإلنساان ٌحااول أن ٌاوائم 
نفسه مع األشٌاء المحٌطة به، ومن ثم أصبحت األشٌاء هً التً تصبغ حٌااة االنساان 

ا هاً التاً تحكام حٌااة البشار، ولٌس العكس، وهكذا أصبحت حركاة السالعة ورواجها
ولٌس العكاس ، والتشاٌإ بهاذا المعناً ٌجعال العمال االنساانً ٌبادو فاً صاورة شاًء 
جامد مستمل عن االنسان ، مماا ٌعناً اساتبلب االنساان وفمادان حرٌتاه حٌاث ٌخضاع 

 (76،  2111لموة خارجة عن إرادته . )دمحم ،
لمناات  إلااى الساالعة وانتمااال األهمٌااة ماان اإلنسااان ا ،فااً ظاال ساالطة التشااٌإو

المنتجاة، كمااانون عاام سااائد محتكار، ٌخضااع الكااائن إلاى غٌبوبااة اساتبلبٌة علااى كافااة 
والحٌاتٌاة، متماهٌااً ماع كٌنوناة الشاًء موازٌااً لاه، ،والوجودٌاة  ،الفكرٌاة،المستوٌات 

فٌفمااد الماادرة علااى إدران ذاتااه، وتتمحااور أهدافااه باال تنحصاار ضاامن نطاااق ضااٌّك ال 
دي البسااٌط، وتتبلشااى نزعتااه اإلنسااانٌة اتجاهاااً وبنٌااةً ووعٌاااً ٌتجاااوز السااطح المااا
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وسلوكاً، فٌحدد لٌمته بصورة آلٌة بممدار ما ٌملن من األشٌاء التً تمٌازه عان غٌاره، 
وبالتالً تضمحل سلطته كإنساان وتبارز سالطة الشاًء لتعٌاد صاناعته وتشاكٌله وفاك 

خلااك المجتمااع  لماادمااة. تنمااٌط مااإدل ، وبالشااكل الااذي ترٌااده الجهااة الصااانعة الحاك
الرأسمالً والشاركات المتعاددة الجنساٌة الُمهٌمناة نموذجااً ُموحاداً إلنساان الٌاوم الاذي 
تحّول إلى مشاروع، أّماا حٌاتاه فهاً رأس مالاه، ومهمتاه تنحصار فاً اساتثمار رأس 

وعلً ذلان )التحّول إلاى شاًء(.« التشٌإ»المال هذا لدر اإلمكان، وبذلن ٌبدأ مرحلة 
اء التً ٌصنعها اإلنساان تادخل هاً نفساها فاً تشاكٌله. هكاذا تغادو لٌماة األشٌتصبح 

اإلنسان فً لابلٌته للبٌع، بعدما تحّول كّل شًء للبٌع، لٌس فماط السالع والخادمات بال 
 (45، ص 2117آالن،،) .واألجساد األفكار، والفن، واالبتسام، والمناعة
 عبللاات مان جعلٌ الذي التشٌإ دور عن ماركوز  وفً ذات السٌاق ٌتحدث

 وجود أبعاد تضاءلت الغرض هذا فمتى تجسد والسلع، األشٌاء لمعٌار خاضعة الناس
 مماا األفاراد، باٌن العبللاات العاماة تحدٌاد فاً الارئٌس المولاع التشٌإ لٌحل اإلنسان،

 (267، ص  2115)زكرٌا ،  ومجتمعه. وذاته اإلنسان بٌن الهوة اتساع من ٌزٌد
إنساانٌته".  مان جارد عاالم ، هاو مشاٌئا، عالماا إنهابرمااس "  ٌماول كماا أو

 (627، ص6995هابرماس ،)
وبناء علي كلدن  نسدتطيع صدياإة إطدارا  تفسديريا  لظداهرة زواج القاصدرات 

 من أثرياء عرب  يدور حول عدد من القضايا:

لٌسات  -من حٌث هً أحد عناصار هاذا النظاام المجتمعاً الهائال -إن المرأة  - أ
ٌمتهااا عباار لاادرتها علااى اإلشااباع، فهااً إذن تسااعى أكثاار ماان ساالعة تتحاادد ل

جاهدة لبلنخراط فاً معمعاة هاذا الصاراع للحصاول علاى حصاتها مان اللاذة 
 أوال، وللحفاظ على وجودها ككٌان ذي لٌمة فً هذا النظام ثانٌاً.

بناء على المماٌٌس التً ٌاتم مان خبللهاا تنماٌط المارأة مسابما، فإنهاا محكوماة  - ب
ق الااذي ٌحكاام علٌهااا بتماادٌم نفسااها كساالعة، ومحاولااة باالنصااٌاع لمااانون السااو

تثمٌن هاذه السالعة بكافاة الوساائل التاً تاوفر لهاا لٌماة تبادلٌاة ممبولاة، وذلان 
عباار اسااتنزاف إنسااانٌتها التااً ٌااتم هاادرها لباال دخولهااا إلااى هااذا السااوق، ثاام 
"إعادة تصنٌعها" فً لوالب جدٌدة لابلاة لبلساتهبلن، وتلمٌعهاا بكافاة عوامال 

 هار لجذب أنظار المستهلكٌن. وهكذا ٌترجم التشٌإ نفسه إلى تسلع.اإلب

األداتاً توظٌفاه علاى النحاو  إن الجنس وأداتاه )جساد المارأة( اساتطاع العمال - ت
بحساب الرإٌاة  –فاالمرأة  الاذي ٌحفاظ للنظاام الرأسامالً تماساكه وتواصاله؛

نساً( مجرد شًء، تُختزل لٌمتها فً لضاء الوطر )أواإلشباع الج –األداتٌة 
باه هاذا اإلشاباع؛  إن العمل األداتً ال ٌهتم هنا بشكل العبللة الاذي تام.وحسب

بااه  فااالمرأة مجاارد جسااد لجلااب المتعااة، وال فاارق بااٌن مااا إذا كااان المسااتمتِع
وفً هذا اإلطار ٌاتم زواج الماصار باالثري العرباً ؛  زوجاً، أو عابر سبٌل،
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ممابال  خارى مان المارأة،إذ ٌموم الزوج بشراء المتعة الجنساٌة والخادمات األ
إعالتهااا فااوق مسااتوى سااد الرمااك عااادة، ولكاان دون الوصااول إلااى مسااتوى 

تعتمد على جاذبٌتهاا  –فً هذه الحالة  –إن لٌمة المرأة .العٌش الرخاء ورغد
وٌشارن فً تحدٌدها وتروٌجها وسطاء وهكذا تشكلت عناصار االتجارحٌاث 

 السلعة والوسٌط والسوق.
ضاامن صااورة أو أكثاار ماان صااور الااركن المااادي فااً إن الاازواج السااٌاحً ٌت - ث

جرٌمة اإلتجار بالبشر خاصة النمل واإلستبدال ؛ فالزوجاة الماصار ٌاتم نملهاا 
ماان بلاادإلً آخاار ، وٌااتم اسااتمبالها فااً بلااد آخاار ، كمااا ٌااتم هااذا الاازواج عااادة 
بإحدي الوساائل التاً تماوم علاً االحتٌاال أو الخاداع مان جاناب السمساار أو 

بحٌاة أفضل ، أو لاد ٌاتم بإسااة اساتعمال السالطة األبوٌاة علاً  الزوج والوعد
البنت وإجبارها علً الزواج ، أو استغبلل ضعف المجنً علٌها ، وهاً هناا 
الماصر وفً الغالب ما ٌتم تمدٌم أو لبول مبالغ مالٌة أو مزاٌا للحصول علاً 
رضا الشخص صاحب السالطة علاً البنات الماراد اساتغبللها ؛ وهاو هناا لاد 

 ٌكون األب أو متولً تربٌة البنت الماصر .
وألن التحاٌل فً المجتمع المصري صاارله ثمافاة ، وصاار تعاامبلً برجماتٌاا  - ج

صرفاً فؤن زواج الماصر من ثري عربً  ٌعد مجاالً أوسع للتحاٌل حٌث ٌاتم 
الزواج فً مناخ تتحماك فٌاه مصاالح فردٌاة شخصاٌة ، وتبادأ سلسالة التحاٌال 

اٌل علً المانون  من خبلل لجوء األهل إلً عملٌة التسانٌن ، ابتداًءا من  التح
ودفع الرشااوي للمساإول حتاً ٌحصالوا علاً مساتند رسامً ٌسامح للماصار 
بإتمام الصفمة  ، ثم التحاٌل علاً حاك المارأة فاً المهار والاذي لاد ٌُحادد فاً 
شكل مادي بؤسم أحد ذكور العائلة ، وآخٌر التحاٌل علً الشرع  بللجوء إلاً 

ؤذون الغرٌب ،أو غٌر المختص فً المرٌاة أو الحاً ، أو ٌعماد للفتااة بعماد الم
   عرفً.

 -ثالثا  : اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية:
 -نوع الدراسة :

تنتمااً هااذه الدراسااة إلااً الدراسااات الوصاافٌة التحلٌلٌااة إذ سااعت إلااً رصااد، 
هااوم التشااٌإ ؛ وتحلٌاال ظاااهرة زواج الماصاارات ماان أثرٌاااء عاارب باالسااتناد إلااً مف

لتحدٌد انعكاس هذه الظاهرة علً الماصار ، واألسارة و المجتماع والمحاولاة للوصاول 
 إلً استراتجٌة لمواجهة هذه الظاهرة.

 منهج الدراسة : .1
حٌااث ٌمااوم الماانه  الوصاافً تجااري الدراسااة وفمااا لماانه  البحااث الوصاافً 

تاً توجاد باٌن بوصف ما هو كائن وتفساٌره وهاو ٌهاتم بتحدٌاد الظاروف والعبللاات ال
الولااائع ، كمااا ٌهااتم أٌضاااً بتجدٌااد الممارسااات السااائدة ، والتعاارف علااى المعتماادات 
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 2115واالتجاهات عند األفراد والجماعات وطرائمها فً النمو والتطور.) جلباً : ، 
،  وغنً عن البٌان أن هذا المنه  ٌساتجٌب لطبٌعاة المضاٌة المطروحاة(، 685، ص 

علاً المانه  التحلٌلاً الوصافً ذي الطاابع الكٌفاً حٌاث سوف تعتمد هاذه الدراساة  و
ٌتضاامن أساالوب التحلٌاال الكٌفااً ماااٌعرف  بمسااتوي تحلٌاال الوحاادات الصااغري ، أو 
التحلٌل محدود النطاق ، وذلن من خبلل تحلٌل البٌاناات التاً تام الحصاول علٌهاا مان 

احً من حٌث المماببلت الفردٌة المتعممة ، ومحاولة التعرف علً ظاهرة الزواج السٌ
مبلبساااتها وظروفهااا ، وتحدٌااد األسااباب التااً تكماان خلااف هااذه الظاااهرة ، والتعاارض 
لنسب هذه الظاهرة فً المجتمع المصري ، بل والتنباإ بتطاور الظااهرة فاً المساتمبل 
وذلن من خبلل االستناد إلً منه  دراسة الحالة ، هذا إلً جانب تحلٌل العوامال التاً 

و  هذه الظااهرة فاً المجتماع االمصاري،، والولاوف علاى ربما تكون مسئولة عن بز
 ضٌة فً إطار من التفسٌر والتحلٌل.أبرز مظاهر هذه الم

 أدوات جمع البيانات :  .2
 -تمثلت أدوات جمع البٌانات التً استخدمت فً هذه الدراسة فً أدا تٌن هما :

بٌانااات علااً اعتبااار أن أداة المبلحظااة وسااٌلة فعالااة فااً جمااع ال أداة المالحظددة: - أ
للمساعدة فً رصد الظاهرة ، واألسباب التً تمف خلفها حٌث الحالاة العاماة للفتااة 
، والااادالالت الشاااكلٌة لهاااا كاااؤدة جاااذب ، واألسااارة وشاااكل المنااازل والتغٌااارات أو 

 التجدٌدات الطارئة علٌه بعد هذه الزٌجة .

لوامهاا  فمد لامت الباحثة بدراسة متعممة لعادد مان الحااالت  -دليل دراسة حالة:  - ب
ن حالاااة (  ولاااد راعااات الدراساااة أن ٌكاااون العااادد األكبااار للحااااالت مااان و) عشااار

الماصرات ألنهم هم أصحاب المضٌة لذلن تعاملت الدراسة ماع عشارة حااالت مان 
الماصرات ، وألن األباء أو المائمٌن علً تربٌة الفتاه) الولً ( لهم الٌد الطولً فاً 

مانهم سابعة حااالت خمساة مانهم األبااء أو إتمام هذه الصفمة فكان نصاٌب الدراساة 
األمهات، واثنٌن كان األخ األكبر هاو مان ٌماوم بادور الاولً  ، ولام تغفال الدراساة 
دور الوسطاء والتً بهم ٌتم إتمام الصفمة؛ ولد تم التعامل مع ثبلث حاالت ماا باٌن 

ة وخاطبة .وذلان مان خابلل دلٌال ممابلاة مفتاوح ٌتاٌح للحالا -وسائك تاكسً  -محامِ 
 الحدٌث بحرٌة فً اإلدالء برأٌه.

حٌث استعانت الباحثاة باإلخباارٌٌن، وهاو ساائك تاكساً مان الساكان  :اإلخباريون - ت

بالخدماة  اتالممٌمٌن فً مكان الدراسة ،فضبل عان االساتعانة بإحادي النسااء المائما
المنزلٌة  ، وكان لهم دور ملحوظ فً توصٌل الباحثة باألسر التاً ٌاتم  فً األعمال

هذا الزواج ، ومساعدة الباحثة علً توطٌد العبللة بٌنها وبٌن الحااالت، ومانح  فٌها
الثمة لهام ، وهاو ماساهل إجاراء الدراساة خاصاة أن الباحثاة لٌسات مان أهال مكاان 

 الدراسة ، وهو مجتمع رٌفً ٌخشً دائما من الغرباء.
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ضاافة تكون الدلٌل من أربعة  محاور أساسٌة باإلدليل دراسة الحالة وأقسامه :  - ث
إلااى المحااور المتعلااك بالبٌانااات األساسااٌة وٌشااتمل علااً ساامات وصااف الحاااالت، 

طرٌمااة  -عاادد ماارات الاازواج  -العماار  –ومبلمحهااا العامااة حٌااث الحالااة التعلٌمٌااة
والحالة االلتصاادٌة لؤلسارة ، وتبادو فاً ملكٌاة  -توثٌك الزواج واجراءات التوثٌك 

ٌعمل ، و ٌتعلاك البناد األول بالهادف ومن ٌعمل أو ال –األرض أو أي عماروغٌره 
لٌماة المهار وشاروطه  -من الزواج ، وظروفه وٌشتمل علً )طرٌمة عرض الفتاة 

عاادة المطلمااة(، وٌاارتبط البنااد الثااانً) بؤسااباب الاازواج ومبرراتااه -ماادة الاازواج  -
 -مواصافات الفتااة الُمعرضاة لهاذا الازواج -وتضمن مولف الفتاة مان هاذا الازواج 

لنفسها ومدي رضاها عن هذا الزواج (، وكان البند الثالث عان) تحدٌاد  نظرة الفتاة
األساباب التاى تادفع بسماسارة الازواج الساٌاحى -تحدٌاد دور الاولً  -دور الوسطاء

لهذه المهناة( .وآخٌار كاان البناد الراباع الاذي تنااول مولاف  الحااالت مان الظااهرة 
رأي -لنااوع ماان الاازواج  وتطورهااا فااً المسااتمبل  )رأي الحالااة فااً مواجهااة هااذا ا

 أرباب األسر من الظاهرة وتطورها(

لمد مر الدلٌل فاً صاٌاغته بعادد مان المراحال والتاً مراحل صياإة الدليل :  -ث 
من أهمها مرحلة الصٌاغة المبدئٌة فً ضوء أهداف الدراساة ، ثام مرحلاة التحكاٌم ، 

اغات غٌاار ثاام التعاادٌل بعااد التحكااٌم بإضااافة بنااود ، وحااذف أخاارى وتفسااٌر الصااٌ
 الفعلً.الواضحة وتجرٌب الدلٌل للتؤكد من صبلحٌته ثم التطبٌك 

 مجاالت الدراسة :  .3
: اتخااذت الدراسااة محافظااة الجٌاازة كمجااال مكااانً للدراسااة المجددال المكدداني  - أ

،ولد انطلمت الدراساة مان جناوب الجٌازة وبالتحدٌاد مان لرٌاة المناوات التاً 
كااام مااان  41علاااى بعاااد   ، مركاااز أباااو النمااارسلتمثااال ثالاااث لرٌاااة تابعاااة 

مٌااات  ٌحااادها مااان الشااامال لرٌاااةنسااامة و  4524وتعااادادها  .المااااهرة مدٌناااة
ومان  ،أم خناان ومان الجناوب لرٌاة مٌات شاماس ومان الشارق لرٌاة لاادوس

،  الحوامدٌااةومدٌنة أبااو النماارس وتمااع بجوارهااا مدٌنااة ،ممااار ٌااةالغاارب لر

المجاـلس  وجاء إختٌار هذا المكان بناء علاً دراساة امبٌرٌمٌاة ساابمة لاام بهاا
باإلشتران مع  جمعٌة حواء المستمبل  أكدت فٌهاا  واألمومةالمومـً للطفولة 

أن منطمة أبو النمرس من المناطك التً ٌزٌد بهاا  الازواج الساٌاحً .خاصاة 
بابعض المراكاز  والتً وصلت نسابتهنتشار الفمرإلرى المحافظة تتسم ب  وأن
ارتفاع نسبة األطفال داخل األسرة خاصة  ، ناهٌن عنالبطالة  .و%21 إلً 

الفمار ، ولاد زادت نسابة للة فارص العمال وعدم إلتحالهن بالتعلٌم و ، فتٌاتال
، مماا % بسبب البطالة31بنسبة حوالً  بعد الثورة محافظة الجٌزة  لري فً

الفرصاة لمٌاام نظاام مان التجاارة غٌار المشاروعة  جعلها بٌئاة خصابة إلتاحاة
د عادد مان وجاو منها اإلجبار على الزواج مان خابلل اإلغاراءات المادٌاة، و

التشااجٌع علٌااه بالضااغط و  و ،أو العرفااً،سماساارة الاازواج سااواء المسااري 
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إغراء الوالدٌن، وإنتشار حااالت زواج الماصارات فاً بعاض لارى محافظاة 
 منطمة الدراسة.منها المنوات،  الجٌزة

: اتخذت الدراسة الحالة كوحادة تحلٌال ولاد اتخاذت الدراساة  المجال البشري - ب
، والااولً المااائم علٌهااا وكااذلن الوسااطاء كمحااور حالااة تضاام  الماصاار  51

للمجال البشاري ، ولاد روعاً فاً إختٌاار الحااالت المارور بتجرباة الازواج 
من ثري عربً ، وكذلن كان  السن بالنسابة للماصار محاور اهتماام مان لبال 
الدراسااة ، ولاام تغفاال الدراسااة الحالااة التعلٌمااة ، وال مسااتوي الاادخل ، ونساابة 

ل من األباء أو الولً، ولد التصرت الدراسة على الطبماة من ٌعمل أو ال ٌعم
الدنٌا والتً تم تحدٌدها وفماً لمحن الدخل والملكٌاة ، ولاد انطلاك هاذا التحدٌاد 
مان كونهاا الطبماات األكثار تاؤثراً بالسٌاساات االجتماعٌاة وااللتصاادٌة ساواء 

ة حٌاث على مستوى بنٌة المجتمع الداخلً أو السٌاسات التً فرضاتها العولما
تعانً تلن الطبمات بما ٌسمى بحالة المهر الفائض )ساواء بسابب لهار النظاام 
السٌاسً أو لهر الظروف االلتصادٌة أو المعٌشاٌة ، أو لهار الفمار باإلضاافة 
إلى تخلف الوعً االجتماعً والسٌاسً، وهو ما ٌدفع هذه الفئات إلى هامش 

وتجعلهااا تعااٌش حالااة ماان نصااف المواطنااة حٌااث تُفاارض علٌهااا  المجتمااع،
االلتزامات دون منحها فرصة للتمتع بالحموق ، ومن الطبٌعً فً هذه الحالة 
أن تتصاارف هااذه النوعٌااة بطرٌمااة الخاابلص الفااردي  فااً  محاولااة لتااؤمٌن 

 بمائها .

 -:لانمسم المجال الزمنً للدراسة المٌدانٌة إلً ثبلث مراح: المجال الزمني - ت

 . المرحلة االستطبلعٌة 

 . مرحلة إعداد وتصمٌم دلٌل دراسة الحالة 

 .مرحلة جمع البٌانات وتحلٌلها 
وحتاً أخار شاهر  5103ولد استغرلت هذه المراحل فً الفترة ماا باٌن أول ٌنااٌر  

 . 5103مارس عام 

تم عمل ممابلة متعممة مع الحاالت ، وتم  اختٌاار عادد إجراءات اختيار الحاالت :  .4
حالة، وهً الحاالت التً وافمت علً إجراء الممابلاة  51ن الحاالت لوامها م

، وتاام اختٌارهااا بطرٌمااة عمدٌااة وكاناات موزعااة  كاااألتً : عشاارة حاااالت 
للفتٌااات ، وساابع حاااالت لؤلباااء ،والمااائمٌن علااً الفتاااة  ، وثاابلث  حاااالت 

 للوسطاء ،المسهلٌن لعملٌات الزواج .

 العامة : سمات وصف الحاالت ومالمحها  .5

احتلت الفئة العمرٌة من االثانٌة عشر عاماً إلً السادسة عشار عامااً الترتٌاب  - أ
األول فً نسب الزواج السٌاحً فً منطمة الدراسة بممدار سبعة حااالت مان 
مجموع الماصارات ، ثام تلٌهاا الفئاة العمرٌاة مان السادساة عشار إلاً الثامناة 
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ابٌة العبللة بٌن صغر السان عشر بوالع ثبلث حاالت؛ وهو ما ٌدلل علً اٌج
للماصر واإللبال علاً الازواج منها،أماا بالنسابة لبمٌاة الحااالت فاؤن الشارٌحة 
العمرٌة من خمسٌن عاماً إلً خمس وساتٌن عاماا ٌادخل فٌهاا سات حااالت ، 
وكاااان األرباااع الحااااالت األخٌااارة تااادور ماااا باااٌن الشااارٌحة العمرٌاااة خماااس 

 عاماً. وعشرٌن عاما ، وتنتهً عند خمسة وأربعٌن

ماان حٌااث الخصااائص التعلٌمٌااة للفتاااة الماصاار فمااد اتضااح أن ساابع حاااالت  - ب
متسااربات ماان التعلااٌم األساسااً  ، وثاابلث حاااالت أمٌات،بٌنمااا كاناات األمٌااة 
نصااٌب خمااس حاااالت ماان األباااء ، باألضااافة إلااً الخاطبااة ،وكااان التعلااٌم 

لً وساائك المتوسط والتعلٌم اإلعدادي من نصٌب ااإلخاوة الماائمٌن بادور الاو
التاكسااً ، وكاناات حالااة واحاادة منهااا تنتمااً للتعلااٌم العااالً، والتااً ٌمثلهااا 
المحامً؛ وٌماوم آحٌانااً بادور الوساٌط أو السمساار، وأتفمات أساباب التسارب 
،واألمٌة علً أن الفمر هو العامل المشترن فً التخلً عن التعلاٌم مماا شاكل 

تساارب ماان التعلااٌم لااد فرصااة  لبلتجااار بالماصاار، زد علااً هااذا أن نساابة ال
عان ماا لبلهاا نظاراً للضاغوط االلتصاادٌة ، وهاذا ماا تعبار  5100زادت بعد 

، حٌاث تشاٌر إلاً الجهاز المركازي للتعبئاة العاماة  عنه النسب الصادرة عن
% 1.3إلااى ارتفاااع نساابة التساارب ماان التعلااٌم فااً المرحلااة اإلبتدائٌااة بنساابة 

% للعاااامٌن 1.5، ممابااال  5100/ 5101ـ  5101/ 5114للعاااامٌن الدراساااٌٌن 
وهااو مااا ٌإكااد أن هااإالء الفمااراء كمااا .5101/ 5114ـاا 5114/ 5114الدراسااٌٌن 

 ٌعانون من الفمر المادي ٌعانون أٌضاً فمر المدرات والحرمان البشري .

رصدت الدراسة أن البطالة كانت من نصٌب اآلباء حٌث جمٌعهم ممن ٌعمل  - ت
لاً األخاوة الماائمٌن بادور الاولً ، فً أعمال ٌومٌة غٌار مساتمرة باإلضاافة إ

ولم ٌختلف عنهم أٌضا الوسطاء المشاركٌن فً إتماام هاذه الصافمة، والفتٌاات 
المصر المتسربات من التعلٌم، واألمٌات مما جعل الجمٌاع ٌتفاك علاً تحمٌاك 
هااذه الزٌجااة للحصااول علااً دخاال ساارٌع ،السااٌماأنها صاافمة مربحااة لكاال 

لتغٌٌااارات المتفاعلاااة ماااع العولماااة األطاااراف ، وهاااو ماااا ٌشاااٌر إلاااً لاااوة ا
وتااااداعٌاتها، والتااااً أسااااهمت فااااً ظهااااور فجااااوات متزاٌاااادة ماااان الفاااارص 
االلتصادٌة واالجتماعٌة، وتراجع فاً لادرة االلتصااد علاً اساتٌعاب الطلاب 
علااً العماال نتٌجااة النسااحاب الدولااة ماان مجااال االسااتثمار، وتراجعهااا عاان 

البطالاة بشاكل عاام، وإرتفاعهاا االلتزام بالتشغٌل؛ مما أدي إلً إرتفاع معدل 
بٌن اإلناث أكثار وبالتحدٌاد باٌن إنااث الرٌاف ،حٌاث بلغات نسابة الماتعطبلت 

% للذكور مما ترتاب علٌاه انعادام  4.4% ممابل 4.04، 5114طبماً لبٌانات 
لااد كشاافت إدارة ( ، و4ص  5101فاارص مسااتمرة للاادخل .) عبااد الجااواد ،

دولٌة فى جنٌف أن االضاطربات التاً معاٌٌر العمل الدولٌة بـمنظمة العمل ال
ٌناااٌر أدت إلااى زٌااادة معاادالت  52لحماات باألنشااطة االلتصااادٌة عمااب ثااورة 
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%خابلل نفاس الفتارة  4.4%ممابال  05البطالة فً مصر إلى ماا ٌمارب مان 

  من العام الماضً.
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=820044&eid=816/3marH2012                                     

 -رابعا  تحليل البيانات لإلجابة علي تساؤالت الدراسة:

 -الزواج السياحي :الهدف منه، وظروفه في مجتمع الدراسة: .1

الهادف مان هاذا الازواج هاو الثاراء  استمراء حااالت الدراساة ٌكشاف عان أن - أ
تحسيني هسيى ا معوؼن ين هيي المادي، وأنه فرصة لتحمٌك طموحات مادٌة، و

وٌحصاال األب ماان هااذه الزٌجااات علااً  خيي ا موهيي ما معىييه  ييعرؼى، معؼز ييه 

عدة مزاٌا أهمها : المهر وهو مبلغ مالً ٌدفعه الازوج ٌتاراوح ماا باٌن ثبلثاة  
تاة فتحصل علً الهداٌا الذهبٌاة )الشابكة( التاً أو خمسة  آالف جنٌه ، أما الف

ٌتراوح ثمنها بٌن ألل من عشرة آالف جنٌهً إلً ستٌن آلف جنٌه، فضابلً عان 
المبلبس والهداٌا األخري التً تصل فً بعض األحٌان إلً الساٌارة،وٌتولف 

 وه هحىيي، معمسييو،ًنن   سييي معاىيي،  ميين  و،عىيي،حجاام األمااوال المدفوعااة علااً 

كما أن البحث عن الثراء ي أهن شزط وهي أى تك ى معاى،  ػذرمء. ،إلض،رن إع

هو نفس الهدف بالنسبة للسمسار ؛ حٌث الرغبة فى توفٌر دخال سارٌع ٌاوفر 
 حٌاة كرٌمة مإمنة له وألسرته .

ولد أشاار )اإلخبااري(  أن  عمولاة سمساار الازواج تصال إلاى أربعاٌن ألاف    
ف جنٌاه، وٌصابح أكبار الفاائزٌن فاى جنٌه، وٌمنح العاروس مان خمساة إلاى عشار آال

الصاافمة ، ثاام المحااامى الااذى ٌكتااب عمااد الاازواج العرفااى لماادة محااددة ،ربمااا تكااون 
لساعات ،أو لٌوم واحد فمط لٌضفى شٌئا مان الشارعٌة، هاو الطارف اآلخار المساتفٌد، 

 .% من مبلغ العروس الشهود على العمد، وأخد ألفٌن جنٌه أجرته52وتكون نسبته 
سانة واناا  04)لما جابولً سٌرة الجواز كاان عنادي   من الفتيات تشير حالة

طالعاة مان سانة رابعااة مااكنتش غاوٌاة عاابلم وأناا طاول عمااري نفاس أشاتغل واجٌااب 
صحبتً من البلد  علً راجال  بٌجاوز البناات مان رجالاه عارب  لرش ،ودلتنً واحدة

وازة كوٌساة وروحتله ،  والراجل جه ولاال ألبوٌاا عنادن عٌلاه مطلاوب اٌاداها فاً جا
وهً هتتكسً وتتصٌغ وتمعاد فاً شامة فاً مصار ، وٌمكان كماان تساافر ماع جوزهاا 

 وٌمكن تبعتلن تح  وتجٌب ألخواتها عمد عمل فً السعودٌة(
وتااروي حالااة آخااري )أبوٌااا هااو اللااً راح للسمسااار وعاارض علٌااه ٌجااً 
ه ٌشااوفنً أنااا واخااواتً ، واتفااك معاااه السمسااار انااه ٌجااً ٌنمااً واحاادة مننااا ،  وجاا

سنة وبعد ٌومٌن جه  03واختارنً انا ولال البت دي )فاٌرة ولونه( وكنت ٌومها بنت 
، وجااابولً نهارٌهااا 0111جنٌااه والسمسااار خااد  4111وجاااب العاارٌس ولاابض ابوٌااا 

دهبتٌن وهدوم واكل وخدونً علً مصر، وادٌنً رجعت وهما صرفوا الفلاوس علاً 
 األكل والشرب( 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=820044&eid=816/3marH2012
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ده فااً رجالااة بماات تمااوم باٌجااار مرتاااتهم بٌنمااا ٌشااٌر )أحااد السماساارة ( "
المال ٌجً وٌعرض مراته المإاخاذة علاً السمساار  باألسبوع والشهر ممابل مبلغ من

لبلٌجاار لمااا بٌكاون مزنااوق فاً فلااوس والادنٌا والفااة معااه  وبٌنشاار  باٌن الجٌااران أن 
 مراته راحت عند حد من لراٌبها وٌكفى على الخبر ماجور(

ابمة ٌكشف إن االستبلب الرأسمالً ٌحرم اإلنساان مان وتؤمل االستجابات الس
من بنٌته الوجودٌة كإنسان و هً المدرة على اتخاذ المرارات ،فهاو  ٌمانح  عنصر هام

اإلنسان شكلٌاً حرٌة لراراته الفكرٌاة و المادٌاة ، دون أن ٌتاٌح لاه الفرصاة لٌادرن أن 
صاابح أداة فااً خدمااة اختٌاراتااه هااذه زائفااة ٌُااوحى بهااا إلٌااه ماان فااوق ماان خارجااه لٌ

مصاالحة معٌنااة ال تتعلااك بااه و بإنسااانٌته ، .وهكااذا تسااتطٌع هااذه الحضااارة المادٌااة أن 
تمنااع اإلنسااان المسااتلب أن رفاهٌتااه مربوطااة باإلشااباعات المادٌااة وهااً فااً الحمٌمااة 
اشباعات زائفة وكؤنها تجعله ٌرى الرفاهٌة فاً الشاماء، إن هاذه العملٌاة تجعلناا نادرن 

مبلزمة للمجتمع المعاصار ، فادوماً هناان حاجاات ملّبااة لكنهاا حاجاات زٌف الحرٌة ال
مخلولة من خارج اإلنسان مفروضة علٌه ، و هذه العملٌة تدور بدون تولف فً شكل 
ٌختفً  فٌه المجال الفردي الخااص باالمرء ، وٌتوحاد الفارد و المجتماع كمجماوع فاً 

 (  43،   2005 سلسلسلة من المتنالضات .) زكرٌا،

الرغبااااة فااااى الثااااراء ، ٌاااادفع بعااااض األهااااالى إلااااى التمااااادى فااااى بٌااااع  إن - ب
فتٌاتهم،وتكرار عملٌة الازواج بصاورة متكاررة  بغاض النظار عان االنتظاار 
إلنتهاء العدة أو اإلنفصال من الزوج لبل بلوغها سان العشارٌن مان عمرهاا، 
وهو السن التً ٌمل فٌه فرص الفتاة وٌمل اإللبال علٌها مان العارب ، وتشاٌر 

الدراسة إلً  نسبة الفتٌات ممن ألدمن علً تكارار تجرباة  الازواج الساٌاحً   
خمس مرات دون انتظار العدة كانت أربع حاالت ، بٌنما بلغت نسبة الفتٌاات 
مماان تاازوجن أكثاار ماان ثاابلث ماارات إلااً حااالتٌن ، ووصاالت حالااة واحاادة 

رن لعشرة زٌجات لم ٌفصلها سوي ٌومٌن، بٌنماا كانات ثابلث حااالت لاد مار
بتجربااة الاازواج ماارتٌن فمااط ماان إجمااالً الحاااالت المدروسااة،كما أن ماادة 

 الزواج ممرون بالمبلغ ، فكلما زادت المدة زاد المبلغ المدفوع .

مرات،أول جوازة  كانت واناا عنادي  01تمول إحدي الحاالت) انا اتجوزت  
لال  شهور  اتجوزت اكتر من مارة ،وفضالت علاً كاده  لغاٌاة ماا2سنة ، وخبلل  04

ساانة،  51لمااا بتكباار الباات وٌبمااً عناادها  »ساانة كمااا تمااول  04الطلااب لمااا وصاالت 

فرصااتها بتماال ، ألن الراجاال العربااً عاااوز ٌتبسااط مااع واحاادة صااغٌرة وتكااون مااش 
 فاهمة حاجة لسه .

جنٌاة وكال  0111وتحدد )حالةآخري(  لٌمة المبلغ المدفوع لتمول )األسبوع 

 ما ٌزٌد أسبوع ٌزٌد ألف (
الثامنة عشرة تمول ) اتجوزت من ثبلث رجالة فً ألال مان  فً لة وتشٌر حا

 سانة ونصااف، كانات أول ماارة واناا عناادي ستاشار ساانة وجاه السمسااار ألبوٌاا  ومعاااه
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خلٌجً وأدي ألبوٌا عشرة تبلف جنٌه وعمل عمد عند المحاامً واناا مااعرفتش  رجل
ي اتعاماال مااع اخااد حاجااة منااه بعااد كااده لكاان فااً الماارتٌن التااانٌن كناات اتعلماات ازا

اللً أنا عاوزاها من هاداٌا ووفلاوس وآخار واحاد كاان سانه  اجوازي وازاي اخد منهم
 (.سنة وخلٌته اشترالً عربٌة 42ٌجً 

أن تٌاه العولماة لاد  -وتؤمل االستجابات السابمة ٌصل بنا إلاً نتٌجاة مإداهاا :
نااه أدخاال المجتمااع المصااري فااً دوامااة ماان التغٌٌاار الساارٌع أشاابه باإلعصااار ناات  ع

أزمات وكوارث اجتماعٌة والتصادٌة، ونفسٌة كان من أهمهاا انهٌاار منظوماة األماان 
االجتماعً والحماٌة االجتماعٌة، وهنا ال ٌمكن الحدٌث عن مجتمع األمان دون األخذ 
فً االعتبار أن أنماط األمان ومفرداتاه ال تتولاد أو تنماو مان فارا  بال تنماو وتتطاور 

ا ثوابتهاا ومتغٌراتهاا وطموحاتهاا وتفضاٌبلتها ، ولبال ذلان فً بٌئة اجتماعٌة لائمة لها
وبعااده البنٌااة المجتمعٌااة ولٌمهااا وثمافتهااا ودرجااة التطااور التنمااوي وهنااا نلحااظ تفساا  
النظااام العااائلً وضااعف العبللااات والااروابط االجتماعٌااة ممااا أدي إلااً ضااعف دور 

جتماعٌاة نتٌجاة إلهادار العائلة فً تؤمٌن الحماٌاة والرعاٌاة ألطفالهاا واخاتبلل الماٌم اال
المباديءاألساسٌة لحموق اإلنسان حٌث ٌنتشر الجنس التجاري  علً خلفٌاة  اساتدراج 
المرأة والطفل كسلعة وتحول مفهوم النظام السٌاحً فً المجتمع إلً نظاام ٌماوم علاً 
تشوٌه االنسان وتشٌإه / مما ٌجعله سلعة معرضة للبٌع والشراء وهو ما ٌخاالف الماٌم 

نٌة.و ٌإدي إلً تفشاً الرزٌلاة  والفسااد األخبللاً فاً المجتماع. وهاو ماا ٌإكاد االنسا
 سلعنة المرأة وتحوٌل الجنس إلً سلعة لابلة للعرض والطلب  

وتتفااك النتٌجااة السااابمة مااع )دراسااة كرٌااب( حٌااث ال لٌمااة لئلنسااان فااً ظاال 
لمااادي النااات  الرأساامالٌة إال باادوره فااً عملٌااة االنتاااج واالسااتهبلن والااربح والتااراكم ا

عنها. ونظام السوق فً الرأسامالٌة ٌحاول شابكة العبللاات االجتماعٌاة إلاى شابكة مان 
عبللااات التبااادل بااٌن األشااٌاء حٌااث تعكااس المٌمااة النساابٌة للساالع المختلفااة ، شاابكة 
العبللات المائمة بٌن الناس ، وٌتحول األفراد إلى سلعة وفماً لمعادلة العارض والطلاب 

تُخلااك بنااى اجتماعٌااة  Reificationت الداخلااة فااً تشااكٌل التشااٌإ وفااً إطااار العملٌااا
 (504، ص  533خارجٌة ٌصبح بنو البشر مجرد دمى فٌها .)كرٌب ، العدد 

كشافت  الزواج ٌتم فاً ظاروف لسارٌة اساتغبللٌة تتسام باالعنف؛  فماد أن هذا - ت
تازوجن لبال  جماٌعهنأن الفتٌاات  خصائص الضاحاٌا إلاً رصد الدراسة من

 51:41فاً العمار مان  عاماً ،وكان ثبلث مان أزواجهان منة عشر الثابلو  
 سااانة 65: 51متزوجاااات مااان أزواج عمااارهن باااٌن  أرباااع حااااالتو،سااانة 

. ساانة 71:  65ماان الفتٌااات متزوجااات ماان رجااال مااابٌن  ،وثاابلث حاااالت
ولكااً ٌزٌااد المساار، واالسااتغبلل فااؤن ماادة الاازواج تراوحاات  أساابوعٌن ،أو 

موضاحة صاور متضااعفة تنتهً هذه الزٌجاة،  شهرٌن ،أو سنة بحد ألصى ل
من االستغبلل، فالزواج ٌاتم فاً سان صاغٌرة لرجال طااعن فاً السان ولمادة 

ولنا أن نتخٌاال االسااتغبلل الجنسااً حٌااث الفجااوة بااٌن عماار الماصاار لصااٌرة.
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وعماار الاازوج وهااً الفجااوة التااً تلخصااها )أحاادي األمهااات بمولهااا ( )كااان 
عااوز ٌعاشارها ، وٌضاربها  لحاد ماا  بٌربطها فً السارٌر كال ماكاان بٌبماً

 جتتها أزرلت كلها ، وٌبمً مبسوط وهو بٌعمل فٌها كده( 

مموٌاات  وبٌؤخاد الزفات زى الزفااف (كاان لٌلاة( عان وتقدول حالدة أخدري

 بعاد باس. ماالً وأناا لنفساى فهمنً ، للت ما زى عبلج بحسبه عارفة ومكنتش
كنتش  فاهمة وال عارفاة  اوضع مش حلو ابدا  وم)........( منً  طلب ٌوم كام

بس هو ظبطنً فاً السارٌر، ومااكنتش أعارف أن ده حارام إال لماا حكٌات ألماً 
 وهً فهمتنً ولرفت منه بس كملت عشان ماحدش ٌمول إنً خاٌبة(

هاذا الناوع مان الازواج   ٌعبار  وتحلٌل اإلستجابتٌن السابمتٌن ٌكشاف عان أن 
السٌاحً حٌث تسمط العدٌاد مان الزواج عنف مركب ٌمع علً الماصر من جراء  عن 

سنة( بٌن براثن عنف جنسً فً الممام األول، ثام  ?8الزوجات الماصرات )دون سن 
فنجاد أن الفتااة زوجً ٌغذٌه ضغط المحٌط األسري الذي ٌلزمهن بمباول األمار الوالاع 

ثام ٌعمباه عناف ، ومان السمساار وهاذا أول أناواع العناف ، تجبر أو تخدع مان األهال 
لتهاا اإلنساانٌة مااع رجال ٌكبرهاا فاً السان كثٌااراً ثام عناف جنساً عنااد نفساً فاً عبل

إجبارها على الممارسة الجنسٌة بطرق مختلفة مع شاخص ال تربطهماا عبللاة حمٌمٌاة 
وعنااف معنااوي ٌمااع علااى الضااحٌة ماان حٌااث  ،وربمااا اسااتخدام الضاارب لتنفٌااذ ذلاان

الجسادي فهاو كثٌار أماا العناف ،وجودها فً بلد غرٌاب ال تساتطٌع أن تفعال شاٌئاً فٌاه 
جااداً فااً هااذه الحاااالت فهنااان ضاارب وركاال وشااد شااعر إلااى آخااره ماان االعتااداءات 

 اإلٌاذاء فاً ٌتمثال مخٌفًاا ثمنًاا الجرٌماة هاذه ضاحاٌا النسااء تادفع . حٌاثالٌومٌاة 
 ضرًرا الجنسً لبلستغبلل بهم المتاجرة تتم الذٌن الضحاٌا والنفسً وتعانً الجسدي
 النسااء تضاٌع  ماا وغالبًاا ، األوان لبال جنساً رسة نشاطمما جراء ونفسًٌا جسدًٌا،
 الحمٌد، )عبد.واألخبللً والروحً االجتماعً النمو من هامة فرًصا االتجار ضحاٌا
 .(٦٧٧ ص ، ٥٠٠٧

العشاارة حاااالت ماان ماان بااٌن ٌإصاال هااذا الاازواج للفساااد وثمافااة التحاٌاال ،ف - ث
،  ت مانهن  التسانٌنالفتٌات المصر، ألررن أن األباء لد استخدم لثماانً حااال

جمٌاع مان  تذكار شاهادات ماٌبلد حمٌمٌاة. ومانهن  حالتان فمط بٌنما  استخدم
ن التساانٌن كااان ٌااتم فااً الوحاادة أالتساانٌن فااً إجااراءات الاازواج  ناسااتخدم
بٌنماا . من خبلل دفع رشااوي للتحاٌال علاً السان الماانونً  للازواج الصحٌة

عرفٌاً.بال وال ٌماف التحاٌال  من تعامل مع الشهادة الحمٌمة فكان عماد الازواج
عند مرحلة التسنٌن ، ولكن ٌصل إلً عذرٌة الفتاة التً تجادد أكثار مان مارة 

 للحصول علً نفس المهر عدة مرات .

)العرب بٌحبوا العٌلة الفاٌرة اللً لسه بكر ،اللاً جسامها   تشير حالة ) الخاطبة(
ترلٌع ألنه بٌدفع فاً بنات  ملفوف وحلو وعشان كده الواحدة أهلها بٌعملوا لها عملٌات
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 البنوت فلوس حلوة غٌر اللً اتجوزت لبل كده(
وتؤمل ماسبك ٌإكد أن الازواج الساٌاحً إنماا ٌارتبط بالفسااد وثمافاة التحاٌال التاً 
انتشرت فً المجتمع المصري وتغلغلت فً العمل الحكومً والاذي أصابح ٌنظار إلٌاه 

شان لاائم علاً الماٌم الفردٌاة، التاً علً أنه وسٌلة لتحمٌك المصالح الخاصة وهاو بابل 
أدي التغلغل فٌها إلً تفكن النسٌ  االجتماعً وضٌاع الحموق و هٌبة المانون) زاٌاد ، 

 تماوٌض .( ومن ثم ؛ فالطرٌمة التً ٌتم بها هذا الازواج تاإدي إلاى0=، ص  @900
 المإسساات ومصادالٌة بنااءات علٌهاا تعتماد التاً مان األساس وغٌرهاا المشروعٌة،

 إلٌها الموكل الدولة فً والمانونٌة واالجتماعٌة ،وااللتصادٌة، واإلدارٌة، ورٌة،الدست

 فاً بماا الحكاومً، الجهااز فاً تسللها عن فضبلً  .عام بشكل المجتمع حماٌة مهمة
فٌهاا.  الماانون بإنفااذ والمكلفاٌن ساستها إفساد على حٌث عملت المحلٌة اإلدارات ذلن

 (:?ص  ٥٠٠٦  )جلبً

ل الدراسة أن  سبع حاالت  لد ولع لهن طابلق مباشار بطارق اتضح من خبل - ج
شتى ، من بٌنها الطبلق فً البٌت أو عبار البرٌاد أو الفااكس ، أو المحكماة ، 
أو سفر أحد ألاربها إلى بلد الزوج السائح للحصول علاى وثٌماة الطابلق فٌماا 
ترن ثبلث حاالت  دون طبلق عبار سافر األزواج دون عاودة ودونماا تمكان 

وجات من االتصال بهم فً بلدانهم نتٌجة إعطائهم إٌااهن معلوماات كاذباة الز
ووهمٌة ، وهو ما ٌفسر عادم مبااالة هاإالء بالفتٌاات واساتخدامهن ألغاراض 

وفااً كلتااا الحااالتٌن فااإن الطاابلق شاار ال بااد منااه حٌااث  المتعااة الجنسااٌة فمااط .

أن تجٌااز الشاارٌعة تطلٌااك ماان تغٌااب عنهااا زوجهااا فااً فتاارة محااددة ، وغٌاار 
الطاابلق المباشاار ٌكااون الاال وطااؤة ماان عدمااه ، وذلاان ال ٌعنااً انعاادام اآلثااار 
النفسٌة واالجتماعٌة التً تمع على الزوجة المطلمة والتً لد تادفعها لبلنهٌاار 
، إال أن عدم حدوث الطبلق ٌترن الفتاة أسٌرة ألحابلم الٌمظاة بعاودة زوجهاا 

بلن الغائااب حجااة غٌابااه ، إلٌهااا مدفوعااة أحٌاناااً بمااا تااردده عائلتهااا ماان اماات
وخوفهااا علااى فماادان االحتاارام نتٌجااة غٌاااب الااوفرة المادٌااة التااً كاناات لااد 
أكسبتها المكانة المرضٌة فً عائلتها ، وكذلن الخاوف مان المساتمبل بماا فاً 
ذلن أن الخوف من تكرار الحرماان مان الازواج ومتعاة الحٌااة الساعٌدة .لكان 

مارور شاهر واحاد مان الازواج فاً  المثٌر فً األمر هو حادوث الطابلق بعاد
معظم الحاالت، وفٌما ندر بعد مرور عام كامل على ذلان الازواج ، وهاو ماا 
ٌإكده غٌاب العلم بمماصد الزواج ونواٌااه المبٌتاه تجااه الفتااة ، فهاذه المادة ال 
تعبر عن حالة معٌنة من الزواج غٌار ذلان المارتبط باالجنس كمحادد أساساً 

   لبنٌانه المتهاوي .
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 لوقوف علي المبررات  واألسباب :ا .2
تبٌن من خبلل معطٌات الدراساة المٌدانٌاة أن زواج الفتٌاات باالخلٌجٌٌن كاان 
بسبب رغبة الفتٌات بالتمتع برفاهٌة العٌش ماع هاإالء األزواج نظاراً لحاالتهم المادٌاة 
المرتفعة وهو السبب األول، ولابل للتعمٌم على كافة الحاالت خصوصااً أن نسابة مان 

فمن علٌه وصلت إلى كل حاالت الدراساة ، فٌماا كاان السابب الثاانً مزدوجااً حٌاث وا
ضم لناعة الفتٌات بعدم مخالفة هذا الزواج لتعالٌم الشرٌعة اإلسابلمٌة ، وجهال أولٌااء 
أمااورهن بمماصااد الاازوج ونواٌاااه المبٌتااه ،وعاادد الفتٌااات البلواتااً وافماان علااى هااذا 

إلً  مشكلة خطٌارة متمثلاة فاً الفهام الخااطئ السبب كانت ست حاالت وهو ما ٌشٌر 
للشاارٌعة اإلساابلمٌة والجهاال بمفهااوم الاازواج وغاٌاتااه فااالزواج أماان واسااتمرار ولااٌس 

 إشباع للغرائز الجنسٌة فمط بل تكوٌن أسرة لوامها حسن المعاشرة . 
وٌشٌر السبب الثالث على تعرض الفتٌات للضغط االجتمااعً ورغباتهن فاً 

المفروضة ، لكن هذا السبب متماثبلً بارغبتهن فاً الهجارة خاارج  الخروج من الدائرة
الوطن مع أزواجهن ٌضعنا أمام مشكلة اجتماعٌة نفسٌة معمدة تتمثال بحاب االغتاراب 
. والبحث عن الرفاهٌة فً بلاد هاذا الازوج ،أماا السابب الراباع الاذي كاان وراء زواج 

ائبلتهن ومان والاع المعطٌاات الفتٌات بالخلٌجٌٌن فتمثل بضاعف الحالاة االلتصاادٌة لعا
تتضح أهمٌة هذا السابب الاذي تكارر بصاور عادة ، كرغباة أولٌااء األماور بالحصاول 
علاى مهار عاالً ورغباة الفتٌاات بالحصاول علاى ماال وفٌار ، وعادم إمكانٌاة الشاباب 
المصري على الزواج بهن نتٌجة لضعف التصاادٌاتهم وهاو ماا اعتبرتاه الفتٌاات سابباً 

زواج الصٌفً نتٌجة لعدم وجود مانع ، والذي لد ٌتمثل بوجاود الازواج هاماً للمبول بال
المصري المٌسور الحاال ، وهاو ماا تؤكاد بتصارٌح الفتٌاات بوجاود سابب آخار متمثال 

وٌشٌر السبب الخامس والسادس  إلاى حرماان الفتااة  بملة فرص الزواج فً مجتمعنا .
الادها الاذي ٌمارر ماا ٌناسابه ، من حمها المشروع فً اختٌار الزوج فهً، إما تابعاة لو

أو ضحٌة لتضلٌل بعض أفراد عائلتها الذي ٌدعً معرفتاه باالزواج الماادم مان الخلاٌ  
أماا  وٌرسم صورة سحرٌة له فً ذهن الفتاة فتمبل الزواج طمعاً فاً تحمٌاك أحبلمهاا .
صاف السببان السابع والثامن فٌبرزان تنالضاً معٌناً فاً العبللاات العائلٌاة فاؤكثر مان ن

عدد الحاالت  من الفتٌات تزوجن هروباُ من المشكبلت العائلٌاة فاً عاائبلتهن األولاى 
فٌما لبلت الحاالت المتبمٌة بالزواج الصٌفً لرغباة آباائهن فاً الحصاول علاى فارص 
عماال فااً بلااد الاازوج ألي ماان أفااراد العائلااة .وأمااا األسااباب الثبلثااة األخٌاارة فتشااٌر 

لفتٌات فاـؤربعة حااالت لاد ألاررن الازواج ماع العلام بمجملها إلى مستوي الوعً لدى ا
بااؤن هااذا الاازواج لاان ٌخلااف أطفاااالً وبالتااالً فااإن ذلاان ٌعنااً علمهاان ومااوافمتهن علااى 

الاازواج الطبٌعااً ، فٌمااا كااان عاازوف الشااباب عاان  ممارسااة المتعااة الجنسااٌة ولااٌس
ماوال الزواج بالفتٌات المدروسات بالبحاث نتٌجاة لازواجهن الساابك. أو للطماع فاً األ

 المجلوبة من هذا الزواج سبباً آخر.
ٌشااٌرتحلٌل هااذه المعطٌااات المتااوفرة عباار الحاااالت ،إلااى أن والااع اتساااع هااذه  
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 الظاهرة ٌرتبط عضوٌاً بعدة عوامل منها :

أن  الفمر والعوزكان السبب األول الدافع لهاذا الازواج كماا تمار كال الحااالت  - أ
 الناس، تجعل التً العوامل أهم بٌن من المتساوٌة الفرص انعدامأن  والشن

 الفمار باٌن والتاداخبلت .لبلتجاار عرضاة واألطفاال، النسااء ساٌما وال
 مثال عادة بعوامال حادتها تازداد معمادة تاداخبلت هاً إنّماا بالبشر واالتجار
 إلاى األرٌااف مان والهجارة األرٌااف، فاً والفمار البطالاة، معدالت ارتفاع
 النظاامً غٌار االلتصااد وتوّساع ة،الفمٌار المنااطك واتساع والعكس، المدن

 .األطفال وعمالة
جااوزي راجاال علااً أده عاٌشااٌن الٌااوم ) تقددول أحدددي  الحدداالت مددن األمهددات

بٌومااه وماادخلناش العٌااال ماادارس مااش هنماادر علااً العاابلم عاااوز فلااوس ٌامااا واحنااا 
ت بالعافٌة بنجٌبلهم العٌش بالعافٌة وجانا واحد من ناحٌتنا عارف البلاد وداٌاس بٌات بٌا

فاً الناحٌااة، وشااٌف البنااات فااٌرة  وعاارض علٌاه عاارٌس ساعودي للباات وهاو شاااف 
البت حلوة وصغٌرة ولاله العرٌس مش عاوز منن حاجة هو هٌدفع مهار كبٌار وماش 

وٌفاتح ألبوهاا  000>جنٌاه وٌجٌاب دهاب  8000حٌكلفن مصارٌف واتفك اناه هٌادفع 
بعاض فاً مكتاب محاامً  حتة دكان وٌعمله بماله وأبوها وافك عاالطول، وراحاوا ماع

وكتبوا ورلة وبصم علٌها واتفك ٌاخد ربع الفلوس والبت رجعت بعاد جمعاة والراجال 
(المصاٌبة حاجاة غٌار انهاا بمات )مرة()إمرأءة اللً اتجوزها سابها ورماها وماخدناش

ان بعد شهر جه نفس الراجل السمسار ولال لجوزي انه هٌعوضه الجوازة اللاً فاتات 
جنٌاة وعملاوا  8000وكانت عندها ٌجً ستاشر سنة وادٌلاه عرباون وخد البت التانٌة 

نفس الحكاٌة واشتروا دهب للبت وشوٌة هدوم وراحت للراجل العربً واهاً رجعات 
ذي اختها واحنا ال عارفٌن متجوزة وال مطلمة والسمسار نكر كبلمه ولحاس كال اللاً 

 لاله(
فً مصر تشٌر إلاً أن  ومما ال شن فٌه أن البٌانات المتعلمة بؤوضاع الفمراء

هنان زٌادة فً نسب الفمراء فً الرٌاف تحدٌاداً ، وفاً الوجاه المبلاً أكثار مان الوجاه 

أن نسبة الفمر فاً الرٌاف  >900،=@@8البحري فطبماً لتمرٌري التنمٌة البشرٌة لعام 

% ، كماا ٌشاٌر التمرٌاران إلاً أن نسابة الفمار  <9 . ; % وصلت إلاً ::ر:كانت 

% من األسر األشد فمراً فً هذه المناطك ، وأكاد  0@حٌث ٌعٌش  فً الرٌف ارتفعت

الاذي باٌن أن الفمار ماازال ٌتركاز بشاكل  ?900علً ذلن تمرٌر التنمٌة البشرٌة لعاام 

% مان إجماالً الساكان فاً مصار  >9كبٌر فً صعٌد مصر فبٌنما ٌمثال هاذا األللاٌم 

% مان الماري  >@لاً أن % بئلضاافة إ==فإن نصٌبه من السكان األشد فماراً تمرٌبااً 
األشااد فمااراً تمااع فااً صااعٌد مصاار.وأن هااإالءالفمراء كمااا ٌعااانون ماان الفماار المااادي 
ٌعاااانون أٌضااااًفمر المااادرات، والحرماااان البشاااري.مما ٌااادل علاااً أن التغٌٌااارات التاااً 
تعرض لها المجتمع وتفاعلهاا ماع تاداعٌات العولماة أدت إلاً ظهاور فجاوات متزاٌادة 
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وااللتصااادٌة تجساادت فااً تهمااٌش التصااادي واجتماااعً ، فااً الفاارص االجتماعٌااة، 

 ( :، ص  <900وكان تؤثٌرها ألوي وأعمك علً المرأة من الرجل.)حجازي ،
ثمافااااة »الاااادخل فمااااط باااال ٌاااارتبط ب للااااة»ال ٌاااارتبط  هااااذا الاااازواج ب - ب

 أٌضاً،فاألسر منخفضة الادخل فاى البداٌاة تمناع الفتااة مان الاذهاب إلاى.الفمر
ى دفع المصروفات حتى ٌكون الزواج السٌاحً مان المدرسة لعدم لدرتها عل

لحالااة األساارة المادٌااة الضااٌمة وغٌاار المااادرة علااى الوفاااء  االجانااب منفااذاً 
بمتطلبات أطفالها، ثام تماوم بتهٌئاة الفتااة لئلساتفادة منهاا  فماد كسارت ظااهرة 
زواج الماصاارات  الماعاادة الفلكلورٌااة الموروثااة التااً تااري البناات جاازء ماان 

ر "ٌااا مخلفااة البنااات ٌااا مخلفااة الهاام للبنااات" وحولاات البناات إلداة تكرٌااث الفماا
ثمٌنااة ٌمكاان اسااتغبللها عباار الثااروة الااواردة مااع أثرٌاااء العاارب الااذٌن ٌااؤتون 
لشااراء بنااات الفمااراء المحتاااجٌن ، فاااتحٌن أبااواب عمااود العماال بااالخلٌ  أمااام 

 أخوتهن.

راناا وكال جاوازة ) أحناا تابلت بناات وأبوٌاا بٌتكساب مان و تقول إحددي الحداالت
بٌطلعله منها الشًء الفبلنً ( بٌنما تمول حالاة آخاري )الراجال الساعودي أدي ألخوٌاا 

 ألف  وماخدتش حاجة منهم وخدهم واشترى توكتن لنفسه( :
واستمراء الحاالت السابمة ٌإكاد علاً أناه إذا كاان البشار لاد تحولاوا فاً ظال 

الاثمن الزهٌاد فمان الطبٌعاً أن ٌبااع المادٌة إلى أشٌاء وسلع ٌبٌعاون لاوة عملهام لمااء 
الجسد نفساه ، ومان الطبٌعاً والمنطماً كاذلن أن تبااع لاوة العمال بؤزهاد األساعار أو 
بدون سعر خاصة فً ظل عملٌاة اإلفماار الرهٌباة التاً تتعارض لهاا الغالبٌاة العظماً 

تصابح مان خابلل هاذا التوّجاه التحكماً للبعاد االلتصاادي علاى المجتماع من البشار. و
وتحمٌااك الااربح فااً مجتمااع ال ٌتمتااع فٌااه  ،، مجاارد أداة لئلنتاااج االلتصاااديأة الماار

،  وهكاذا تختازل المارأة إلاى بُعاد واحاد اإلنسان بمٌمة ذاتٌّة، بل بمدرته اإلنتاجٌّاة فماط 
هو الجنس ، وٌصبح الجسد هو المصدر الوحٌد للهوٌة، وهً هوٌة ذات بعاد واحاد ال 

بح الجانس بالنسابة للمارأة هاو أداة الثاراء، واإلنتااج أبعاد له وال تنوع فٌاه ، وهناا ٌصا
فً عملٌة تحولات فٌهاا العبللاة الجنساٌة لعبللاة باٌن زباون ،ومساتهلن ٌساتطٌع تثماٌن 

 لٌمة السلعة وفما لمٌمتها المادٌة .
)العرباى لبال ماا ٌخاش البٌات بٌكاون شااف  تالحداالوهو ماتعبر عنه أحدي 

بالطرٌمااة دى كاناات )حلااوة(  اتجااوزتالبناات وعااارف تفاصااٌل شااكلها ، وكاال بناات 

 (.وجسمها حلو وجمالها سبب )خٌبتها
ً  الذي الولت فً - ت  بالبشار، االتجاار لجرٌماة ضحاٌا فٌه النساء تكون ما غالبا

 ً ، وهناان نسابة تفاوق  الجرٌماة هاذه ٌرتكاب مان هام الرجاال ٌكاون ماا فغالباا
ذٌب نصف الحاالت أكدت أنه أكرهت علً الزواج .بال كاان الضارب، والتعا

 من حظها حٌنما لابلت هذا الموضوع بالرفض .
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أنااا مااالٌش ذنااب فااى جااوازي  أكثاار ماان نوبااة أبوٌااا ) وتشددير إحدددي الحدداالت

سنة. كاان رجال 89وأخوٌا هما اللى وافموا وهما اللى جوزوا أول جوازة كنت عندي 
من العرب من النااس اللاً بتحاب تتجاوز فاً الصاٌف.جابهولً واحاد صااحب أخوٌاا  

ت عٌلة لسة فً بالمدرسة. وكان نفسً  أن أكمل المدرساة. لكان كلهام رفضاوا وأنا كن
ولالوا ان  فٌه رجل سعودي جاهز ومستعد ٌادفع فلاوس كوٌساة . وخٌروناً باٌن اناً 
اتجااوز الراجاال ده أماااا أمشااً مااان البٌاات .. ولبلااات غصااب عناااً بعااد ماضاااربونً 

 وكتفونً ومنعوا عنً األكل تبلت اٌام(.
ة الذكورٌة حٌث  تغلٌظ العمااب النفساً واالجتمااعً لمان وهنا تبدو  السٌطر

ٌرفض هذه السٌطرة وهنا وٌكاد ٌكاون مان المتعاذر فهام طبٌعاة طبٌعاة هاذه الزٌجاات  
 Powerدون ربطهااا باابعض المفاااهٌم المتصاالة بمفهااوم  العنااف كمفهااوم بناااء المااوة )

Structure( والشرعٌة )Legitimacy ًمن أشاكال ( فهو من المنظور االجتماعً شكبل 
االستخدام غٌر الشرعً للموة ٌصدر عن واحد أو أكثر من أعضااء األسارة ضاد آخار 

 ,Weber )ٌمصد لهره وإخضاعه بصورة ال تتفك مع حرٌته وإرادتاه  الشخصاٌة . )

N. :, 1964, P.350 

أن النظاار إلااً الماارأة وعملٌااة -واسااتجابة الحالااة تإكااد نتٌجااة مهمااة وهااً :
ؤساارتها و التعاماال معهااا هااو امتااداد لئلحتكااار الااذكوري ، فمااا االتجااار فااً عبللتهااا ب

زالت الثمافة  الذكورٌة مهٌمنة، وتعلاً مان شاؤن الاذكر وترفاع مان لٌمتاه، وتحاط فاً 
الممابل من لٌمة األنثً ،وهً تصورات لها خلفٌتها التً تستند إلً التمٌٌز الماائم علاً 

نثاااً، وتكوٌنهاااا ولااادراتها الناااوع ،وشاااٌوع أفكاااار ولاااٌم وموروثاااات ثمافٌاااة حاااول األ
وأدوارها ؛ مما ٌإكد إن هذه الموالف السلبٌة من المرأة هاً إفاراز طبٌعاً، ومنطماً 
لعصااور طوٌلااة ماان هٌمنااة ثمافااة ذكورٌااة خالصااة صاااغها الرجاال ووضااع أساسااها 

 ودعائمها .
( والتاً تباٌن إن هاذه المعطٌاات سورٌنسان) وتتفك النتٌجة السابمة مع دراسة

ها دوائر التفاعل االجتماعً لاطباة وخطاباات الحٌااة الٌومٌاة باٌن معظام الثمافٌة تكرس
الشرائح الطبمٌة، وفً وسائل اإلعبلم ، ومإسسات التنشائة االجتماعٌاة ، ٌضااف إلاً 
هذه المعولات البنائٌة بعاد أخار مفااداه أن العولماة ، وماا أتات باه مان ثمافاة ذات سامة 

علااً ذاتهااا لتااوفٌر لممااة العااٌش والحٌاااة فردٌااة أنانٌااة حملاات الماارأة عاابء اإلعتماااد 
والدخل المستمر ال سٌما وأنه فً أولات التحول االلتصادي ٌنات  أزماات أول ماتطاال 
الفئااات الضااعٌفة والمهمشااة فااً المجتمااع، وهكااذا فااإن هااذه المعولااات مجتمعااة بنائٌااة 

عامل وخارجٌة تتفاعل معا وتفضً إلً مزٌد من تكرٌس الظلم الوالع علً المرأة والت
 ٌمكانمعها علً إنها سلعة لابلة للعرض والطلب ، مما ٌمهد لجرائم االتجار بها، بل 

 ٌزٌاد مماا عازلتهن، وإلاى والفتٌاات النساء استغبلل إلى ٌإدي أن المرأة ضد للعنف

 (8،ص  9089 سورٌنسن) .بالبشر االتجار لخطر تعرضهن
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 اإلطار الشبكي البديل للزواج في إطار اإلتجار بالبشر: .3
ووفمااااً لئلخباااارٌٌن  ٌلعاااب الوساااطاء دوراً كبٌاااراً فاااى إتماااام صااافمة الااازواج 

وسائل متعددة ، حٌث ٌؤتى الوسطاء فاى ممدماة الماائمٌن بتعرٌاف  السٌاحً  من خبلل
األزواج ثام أحاد األلاارب، والصادٌمات، ثام الخاطباة، واألب واألم. ٌباٌن  الفتٌات على

ل باالتوازي ماع المإسساة المانونٌاة الرسامٌة هذا النوع مان  الازواج تشابٌكاً بادٌبلً ٌعما
عادة أطاراف لهاذا اإلطاار الشابكً ،  وٌتحاٌل علٌها بؤساالٌب ثمافٌاة ولانونٌاة،و ٌوجاد

ثام ٌبادأ الطارف .تبدأ بالسمسار الذى ٌلعب الدور الرئٌسى فى تجمٌاع اإلطاار الشابكً،
لخاطباة والتاً أحٌاناً،وا الثانى فى الظهور وهو المحامى الاذى لاد ٌماوم بدورالسمساار

تؤخذ دور محوري فً هذا الزواج بالنظر إلً مهمتها فً إعداد الفتااة وعرضاها علاً 
السمسااار، وفااى هااذا الاازواج الرساامى الااذى ٌااتم فٌااه اإلخاابلل بشاارط ساان الفتاااة نجااد 

الاذى ٌعارف أن سان الفتااة غٌار لاانونى للازواج، وٌماوم بالعماد ماع اساتخدام  الماؤذون
العمد صفة الشرعٌة، كماا ٌظهار طبٌاب الوحادة الصاحٌة تسبغ على  بعض الحٌل التى

تسانٌن للفتااة الصاغٌرة بماا ٌجعلهاا مناسابة للازواج. وتعاد  الذى ٌموم باستخراج شاهادة
 بشكل كبٌر من تلن العمود. جمٌع األطراف السالفة مستفٌدة

) سائك التاكسً ( بنزول رجل عرباى – كما يشير أحد الحاالت-والمصة تبدأ
الماهرة لٌمضى فترة إجازته، بٌنما ٌنتظره العدٌد من ساائمى التاكساى،  ثرى إلى مطار

وبمجرد ركوبه ٌبدأ السائك فى عرض خدماته على السائح، ومن بٌنها توفٌر عاروس 
 جمٌلة وصغٌرة تسلٌه خبلل فترة إلامته فى مصر(

() الحكاٌة بتبدأ من أن واحد ٌجاً ٌادور علاً شامة  سمساربٌنما ٌشٌر آخر )
بلم بفهاام طلبااه وبحكاام انااً ماان البلااد وعااارف الناااس بماادر أدلااه علااً طلبااه وماان الكاا

ومعاٌااا واحاادة ماان البلااد عشااان الناااس ماتشااكش فٌنااا ، وبعاادٌن البنااات كتٌٌاار ومااالٌن 

جنٌة غٌر الادهب ماش أحسان  000:الغٌطان ٌعنً لما واحدة تتجوز وتاخد فً اٌدها 

 جنٌه( 0:البرد وال الحر تاخد  من المرمطة فً الغٌطان واخر الٌوم بعد ما ٌلفحها

السماساارة بٌوهمااوا الواحاادة وأهلهااا إنهااا هتعااٌش فااى ) تقددول آحدددي الحدداالت

السمساار بٌلاف فاى البلاد وعاارف كال  و .حتاة الطماع ساراٌا، والصاراحة إحناا عنادنا
البناات ماان الحتااة بتاعااة  بٌاات فٌااه مااٌن، أصااله مااش غرٌااب عاان البلااد، وبٌمساان أهاال

 الظروف والعٌشة الصعبة(
:) العرسااان نوعااان األول مبسااوط وده  وفددي كيفيددة العددرض يقددول المحددامي

بٌتكبر ٌنزل البلد فاحنا بنطف ٌجً ثبلت بنات أو أربعة  ونلبسهم كوٌس  وفً واحادة 
بتٌجً معانا ع تفهم البنات تتكلم ازاي وندخل واحدة واحدة علٌه وٌتفرج علً جسامها 

ً اٌااده وبعاادٌن نكماال العمااد فااً البلااد وشااعرها واللااً بتعجبااه بٌاادي عربااون ألبوهااا فاا
ونودٌلااه البناات تااانً ، وممكاان ٌبعاات مناادوب ونصااور فااٌلم فاادٌو للباات بعااد مانجٌااب 
كااوافٌر ونزولهااا ، ولمااا ٌشااوف التصاااوٌر ٌشاااور واحنااا ننفااذ ،لكاان لااو عاارٌس معاااه 



(5102 يونية - ابريل) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 الجٌدسهٌر صفوت عبد   

    45 

فلوس باس عاادي ٌعناً ماش متارٌش زي األول بٌجاً البلاد وبنفرجاه علاً اكتار مان 
 ختارها بنعمدله علٌها(واحده واللً بٌ

سانة ، وجاات واحادة  >=ٌجاى  )العارٌس كاان عناده وتقدول إحددي الحداالت
ست زولتنً ولبستنً هً وأماً وحااطولً رٌحاةوخلونً علاً سانجة عشارة ، وجاه 
العرٌس  ولالنا إنه متجاوز فاى بلاده وعناده عٌاال، وبٌٌجاى مصار ٌخلاص أعماال كال 

وأربع غواٌش دهاب وحلاك  جنٌه 000>لمدة كام شهر فى الصٌف، ، المهر كان سنة
وعلبة حلوٌات كبٌارة، وكلناا كناا مبساوطٌن و لاال ألبوٌاا الجاواز حٌاتم بسارعة ومان 

جنٌااه، وكنااا  00>عشااان هااو مااش فاضااى، وساااب ألبوٌااا غٌاار المهاار  غٌاار دوشااة
مؤذون، وبعدٌن لالوا لنا إن السعودٌٌن بٌوثماوا فاى الشاهر  عارفٌن إن الجواز على إٌد

كتابة العمد، وأبوٌا بصم وخبلص، والسمسار طلب من أبوٌاا  كام ٌوم من العمارى بعد
 (.جنٌه00>8ألف جنٌه وكان عاوز 
ساانة وحٌاتنااا صااعبة وأبوٌااا راجاال ارزلااً  89كااان عناادي ) وتشددير آخددري

بٌشااتفل فااً أرض الناااس كاال ٌااوم فااً حتااه الجٌااران لااالوا ألمااً جااوزي بنتاان لواحااد 
م فً دما  امً بعاد ماشاافت واحادة مان جٌراناا عربً ترتاحوا وتستفٌدوا  وكبر الكبل

متصااٌغة واهلهااا حااالهم اتباادل لاماات راٌحااة للسمسااار  وعرضااتنً علٌااه وهااو عماال 
جنٌااه وخااادنً للواحااد كااان عاااوز ٌتجااوز  0>الواجااب وودانااً الكااوافٌر ودفااع علٌااه 

وادي ألمااً عربااون  وجااابلً دهااب وبعاادٌن ادي ألمااً فلااوس كتٌاار لالاات تشااٌلها 
 بٌان وجاب الراجل عربٌة بٌضا كبٌرة وخدنً لمصر(ألخواتً الص

  وتؤمل االستجابات السالفة  ٌجعلنا نمرر أنه فاً ظال هاذا المبادأ العاام مان الشاٌئٌة
والسلعٌة الذي ٌسري فً جمٌع أجزاء النظام الرأسمالً بوجهه الحدٌث والمتمثال 

الطبٌعاً  فً العولمة والنظاام العاالمً الجدٌاد ٌصابح اإلتجاار بالبشار هاو الوضاع
والمنطمً والنتٌجة المحتومة للنظام الذي بات فٌاه الاربح السارٌع غاٌاة منشاودة ، 

وتنوعات معالمهاا مان تجاارة الفان والثمافاة إلاى تجاارة  Businessوتعممت كلماة 
الجنس والمخدرات ، وكبلً أصبح له زبون على خرٌطة العارض والطلاب ، ففاً 

كل شًء ٌُباع وٌُشترى إال أنه وكماا  حالة انفبلت التصاد السوق من عماله أصبح
ٌمول "أندرٌة جوردن" "عندما ٌبااع كال شاًء ٌاتم تماوٌض األساس التاً تجمعهاا 

 (8ص 9088اإلنسان وتسلٌعه ).مناع ،كلمة اإلنسانٌة ما ٌإدي إلى تدهور لٌمة 
  كما تإكد االستجابات السابمة علً نتٌجة جدٌرة بالمبلحظة وهً  أن المارأة رغام

ة فاااً جرٌماااة االتجاااار بالبشااار إال إنهاااا الوجاااه األخااار لئلساااتغبلل إنهاااا الضاااحٌ
والمساااعدة فااً هااذه الجرٌمااة، والتااً تعااددت فٌهااا أدوار الماارأة ماان أم للفتاااة ، 
للخاطبة وجمٌعهن تساعٌن بشاكل أو باآخر فاً إتماام هاذه الصافمة، وهاو ماا ٌمثال 

 االتجاار عان العاالمً التمرٌارعنف المرأة ضد المرأة . وٌتفك ذلن مع ما ألاره  
 الخارجٌاة وزارة فاً بالبشار االتجار لمكافحة التنسٌمٌة الوطنٌة اللجنة،  بالبشر
 -حٌث ألرت هذه التمارٌر أن : مصر فً

  ّاالتجاار مجاال فاً واإلداناات المانونٌاة المبلحماة حااالت مان المائة فً 30 إن 
 االتجاار فاً النسااء ضالوع ٌكاون حٌث مذنبات، نساء نصٌب من هKً بالبشر
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 توضاح وبالفعال، ت،بالفتٌاا االتجاار فاً الخصاوص وجاه علاى منتشاراً  بالبشار
 كضاحاٌا ضابطن اللاواتً الفتٌاات نسابة باٌن إٌجاابً التاران" وجاودَ  البٌاناات
 األمام مكتاب (بالبشر االتجار بجرٌمة أُِدنّ  اللواتً النساء ونسبة بالبشر لبلتجار
 (99 ص ،>@0>،   المتحدة

 كاان( 9080-@900 (عاامً فاً مصار فاً مادانٌنال :> ال األشخاص بٌن من 
 وزارة فاً بالبشار االتجاار لمكافحاة التنساٌمٌة الوطنٌاة اللجناة (نساء سبع هنان

 (مصر فً الخارجٌة

  -موقف  الحاالت من الظاهرة وتطورها في المستقبل : .4
أجمعت ما ٌمرب من نصف الحاالت علً تكرار التجرباة وأن الظاروف الصاعبة  - أ

ً التً تدفعهم إلً ذلن ، كما ان تجرٌب الراحاة والحٌااة المادٌاة التً ٌعٌشونها ه
ٌصعب بعدها العودة لنفس الحٌاة الصعبة  ، بل انهم ٌنصاحون البناات فاً المرٌاة 
بهاذه التجرباة، بال ٌمااومون أحٌانااً مان ٌسااعً إلاً تاوعٌتهم  فهاً علاً حاد لااول 

أب وال أخ  أحدي )الحاالت ()بتعمال مساتمبل للبنات خصوصاا ان ماعادش حاد ال
سانة ألن العارب داٌماا عااوزٌن  90بٌفكر فً حاد ، وان ساولها بٌماف لماا بتكمال
 العٌلة الصغٌرة اللً بتصبً الراجل العجوز (

) بان الواحادة بعاد ماجربات اللمماة الطرٌاة والهدماة النظٌفاة   وتشي رحالة ثانية
ً وبصارف ماتمدرش ترجع تانً لحٌاة بٌات أبوهاا وبعادٌن فاً نااس متعلماة فاً رلبتا

 علٌهم هناكل طوب لو معملناش كده (
من ٌجاى شاهرٌن البٌات اللاى وراناا جلهام عارٌس كبٌار )   بينما تشير حالة ثالثة

واحد سمسار وعاٌز ٌجوز زى حكاٌة بنتاى، روحات لحاد بٌات النااس  فى السن جاٌبه
وحكٌاات لهاام اللااى حصاال مااع بنتااى كلااه وطلعاات لهاام العمااد والورلااة  دول ونصااحتهم

حدش عبرناى بٌفتكروناى متغاظاة وماش عااٌزة لهام الخٌار،  طبلق والنبى مابتاعت ال
 (.عٌالى وال أكون هاخده لواحدة من

( والتاً تباٌن أناه ,Helen 2000وتحلٌل ماا سابك ٌإكاد ماا أشاارت إلٌاه دراساة  )
الٌمكن فهم التحوالت التً طرأت علً وضع العائلة المعاصرة بمعزل عن التغٌارات 

المجتمعاات تحات وطاؤة العولماة  والتاً أدت إلاً تغٌٌار أنمااط  الجذرٌة التاً أصاابت
تشااكل العائلااة أو تفككهااا ، كمااا أدت إلااً تباادل طبٌعااة التولعااات التااً تسااود العبللااات 
الشخصٌة بٌن األفراد داخل العائلة فمان أهام سامات مجتمعناا المعاصار هاً تضاارب 

حمٌاك المصالحة الشخصاٌة المصالح بٌن العائلة والمصلحة الذاتٌة ، والحب ، وحرٌة ت
.(Wilkinso, 2000,p 345) 

ولاد  عبار عاادد  ضائٌل  عاان عادم رضاائها بالحااال فاى تلاان الزٌجاات، وأشااارت  - ب

وذلن بسبب سوء المعاملة والهجر وزٌادة  ،«عٌشة والسبلم»)بعضهن( إلى أنها 
كاملاة( ،فاى حاٌن أشاار أربااب  األعبااء وعادم الحصاول علاى الحماوق الشارعٌة

وعادم رسامٌة الازواج  م استمرارٌة الزٌجات وذلن لهروب الزوج،األسر إلى عد
 وصغر سان الزوجاة وعادم لادرتها علاى تحمال الازواج واإلصارار علاى لٌامهاا
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بؤعماال غٌار أخبللٌااة مان لبال الاازوج وساوء معاملاة الاازوج. وللتغلاب علاى تلاان 
عى الغالبٌة من أرباب األسر أنهم لجؤوا إلى استخدام الحك الشار المشكبلت أكدت

فااى الطاابلق كحاال للتغلااب علااى المشااكبلت ونساابة للٌلااة ماانهم طلبااوا ماان البناات 
العٌنة أكدت للة الحٌلة وعدم فعال أى  الصبر، فى حٌن أن نسبة تمترب من خمس

باالساااتهجان وتعلااان أنهاااا تتعااارض .شاااًء ونسااابة للٌلاااة جاااداً تلجاااؤ إلاااى الماااانون
علاى ذلان ال تحظاى  األسارة التاى تمادم االجتمااعً، حٌاث أكادت النتاائ  علاى أن

الادام الشاباب مان أهال المرٌاة  بااالحترام االجتمااعً، ولاد ٌصال األمار إلاى عادم
كل تلان الحااالت لاد تنات  عان  وفى.على الزواج من فتاة سبك لها الزواج بعربً

باابل حمااوق،  هااذه الزٌجااات مشااكبلت عاادة ، فٌهااا: أطفااال باابل نسااب وبالتااالى
 ات ٌوجاه لهان المجتماع االساتهجانوالصاغٌرات البلتاى جاربن مثال هاذه الزٌجا

ممااا ٌإكااد أن هااذا الاازواج انتهااان حمااوق اإلنسااان وهااً حمااوق .والنظاارة الدونٌااة
الحٌااااة ، المؤكااال ، المساااكن ، العمااال ، الااازواج ، مماااا تاااإدي إلاااى إنهٌاااار البنٌاااة 

 االجتماعٌة وانخفاض المعدالت الصحٌة والنفسٌة للمجتمع.

 لي النتائج التالية  : وتحليل اإلستجابات السابقة يحيلنا إ

  وهومااا ثمةةع قة ةةع ايةابيةةع بةةيد هةة و ال ةةاهرة وبةةيد  نةةامي ال موحةةات الما يةةع

ٌربط بٌن تحمٌك الطموح المادي وبٌن تسلٌع المارأة التاً تصابح مفاتنهاا أداة 
 المكانااة تحدٌااد معاااٌٌر للباات لااد الرأساامالٌة للكسااب والمعٌشااة ، فالمجتمعااات

 مإشااراته ماان الفاارد ٌملاان ومااا المااادي، ناابالجا علااى ٌتركٌزهااا واالعتبااار
 التااً هااً المااادة ألنّ  المااادي النجاااح تحمٌااك إلااى األفااراد طموحااات فتحولاات
 ٌملكون. ال عمن وتحسره ٌملكون لمن النجاح تحمك

  ًأن الضاااغوط االجتماعٌاااة الضااااغطة علاااً سااالون األفاااراد لاااد تااادفعهم إلااا
تماعٌااة التااً إرتكاااب الساالون المنحاارف كاانمط ماان أنماااط األمااراض االج

تصٌب البناء االجتماعً  خاصة حٌنما ال تتاوافرفً البنٌاة المجتمعٌاةالفرص 
المتساوٌةالعادلة ، والوسائل المشروعة  لتحمٌك أهدافهم .وتجادر اإلشاارةإلً 
أن الدراسات والبحوث التً عنٌات بهاذا الموضاوع وخاصاة دراساة المركاز 

أن زواج الماصاارات هااو  المااومً للبحااوث االجتماعٌااة والجنائٌااة أكاادت علااً
 صورة من صور االتجار بالبشر بما ٌعد تهدٌداً لحموق االنسان. 
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 خامسا  الخاتمة
 أهم ماتوصل إلٌه البحث من نتائ  : -0

أن ظاااهرة الااازواج السااٌاحً  هاااً أحاادي أفااارازات التحااوالت االلتصاااادٌة  - أ
ل داخلٌاة واالجتماعٌة التً هزت البنٌة المجتمعٌاة علاً خلفٌاة تضاافر عواما

متمثلااة فااً التحااوالت االلتصااادٌة ابتااداء ماان الساابعنٌات ووصااوال للتغٌاارات 
الهٌكلٌة والخصخصة فً الثمانٌنات ، وعوامال خارجٌاة تمثلات فاً تاؤثٌرات 
العولمااة، وماتضاامنته سٌاسااات  تسااٌطر علٌهااا شااركات متعااددة الجنسااٌات و 

عولماة االنتااج ،  تحكمها نظم واحدة من التجارة واالستهبلن ، واالتجاه نحو
وتعمااٌم الساالع ، كمااا أصاابح المجتمااع ٌتساام بتغٌاارات كبٌاارة ،وساارٌعة كااان 
أبرزها ظهور أنساق جدٌدة من المٌم تتسم بالمٌال نحاو الفردٌاة واالساتهبلكٌة 
، ومٌل األنساق الكبري إلً التفكن ومن ثم مالت الثمافاات إلاً التفكان حٌاث 

من الظواهر تجسد بعض منها فاً تعدد الثمافات وتصارعها ترتب علٌه عدد 
البطالااة والفماار،  ومااا صاااحبهما ماان تهمااٌش التصااادي واجتماااعً كاناات 

 تمرٌر إلى األطفال زواج ٌإديتؤثٌراتها علً المرأة ألوي وأعمك ،ومن ثم 
 . المعتلة والصحة ،الفمر دائرة

ٌعد زواج الماصرات شكبلً من أشكال االتجاار بالبشار؛ حٌاث تتوافراألركاان  - ب
ادٌة لهذه الجرٌمة ؛ فؤكثر العوامال الكامناة خلاف االتجاار بالبشار وتارتبط الم

بااه هااً الفماار والتهمااٌش واالسااتبعاد ، فاألساار األكثاار فمااراً وهامشااٌة هااً 
 –األساارة األكثااار عرضااة لبلتجاااار ، واألفااراد األكثااار ضااعفاً فاااً األسااارة 

غبلل بهان هم األثر عرضة للتؤثر فً هذا النوع من االسات –األطفال والنساء 
باعتبااارهن ساالعة لهااا ثماان علااً لاادر ماتملاان ماان مظاااهر جساادٌة جذابااة ، 
واستغبلل لحاجة الفتاة األمٌة الفمٌرة أو ولٌهاا ، أو إشاباع رغباة أحادهما فاً 
تغٌٌر نمط المعٌشاة ، فٌاتم بالتحاٌال والتادلٌس زواج طفلاة لام ٌكتمال نضاجها 

عاد ذلان ٌتركهاا العملً والجسمً مان شاخص ٌكبرهاا بؤضاعاف عمرهاا ، وب
محطمة األمال والنفسٌة معرضة لكافة  مظااهر االساتغبلل  وساوء المعاملاة 
واالنحااراف ، األماار الااذي أدي إلااً ساالعنة الماارأة وجعلهااا تخضااع للعاارض 

 والطلب .

ثمة عبللة وطٌدة بٌن عملٌة زواج الماصرات مان غٌار المصارٌن . وعملٌاة  - ت
ن ناحٌااة آخااري؛أن زواج االتجااار بالبشاارمن ناحٌااة  ، وحمااوق اإلنسااان ماا

الماصرات ٌعد زواجاً لسرٌاً وفماً لماا تمادم فاً الدراساة ؛  ومان ثام فإناه ٌعاد 
أحد صور االتجاار بالبشار ،  –من ثم –من الممارسات الشبٌهة بالرق . فهو 

فهو نوع من أبرز أنواع العنف التً تمارس ضد األنثً  وٌحادث مان خابلل 
إلتماام هاذه الزٌجاة ، حٌاث ٌساعً  أسالٌب خداع  وتبلعب وضغوط وتزوٌر

الشخص الوسٌط جاهداً بؤسالٌب وحٌل جذابة من أجل استمالة أسرة الضاحٌة 
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للترغٌب فً الزواج من الشخص غٌر المصري ، كما أن هاذا الازواج غالبااً 
ما ٌتم بشكل غٌر رسامً تادخل فٌاه األساالٌب الملتوٌاة والتزوٌار ومماا ٌزٌاد 

بدو مكتمل األركاان وشاروط الصاحة األمار من خطورة هذا الزواج هو أنه ٌ
الااذي ٌصااعب معااه التعاماال مااع الظاااهرة بجاابلء وزواج الماصاارات هااً فااً 
مضمونها  بصفة عامة تعد انتهاكاً صارخاً لحموق اإلنسان حٌث إن االتجاار 
بالبشاار ٌتاارن أثااراً ماادمراً علااً الضااحاٌا الااذٌن ٌتعرضااون  لضاارر نفسااً 

حماوق المارأة فاً االختٌاار ، وحمهاا وجسدي ، وبصفة خاصة تعاد تضاحٌة ب
فً التعبٌر عن رأٌها ، وحمها فً الطفولة والتمتع بهاا ، وحمهاا مان األموماة 

 التً تحرم منها  للحرمان من غالبٌة.
إن عملٌااة االتجااار بالماصاارات فااً الدراسااة تاارتبط اٌجابٌاااً بتاادنً مسااتوي  - ث

شااٌوع الثمافااة المعٌشااة ، وانتشااار البطالااة ، كمااا أن االتجااار بهاان ٌاارتبط ب
االستهبلكٌة ، فالزواج ٌتحول إلً عملٌة تجارٌة ربحٌة ٌشارن فٌهاا أطاراف 
مختلفااااة ماااان أفااااراد األساااارة ) األب ، واألم ، واألخااااوة الااااذكور (، وحتااااً 
الوسطاء، والمحامٌن، وطبٌب الصحة ، وتغلف هاذه العملٌاة بماررات تتعلاك 

، أو مجرد إثباات ساطوة بالحفاظ علً شرف الفتاة ، أو حماٌتها من العنوسة 
األبااء ، لكنهاا تكمان فاً طٌاتهاا علاً أسابابها الرئٌساة والتاً ال تعناً ساوي 

 االستغبلل من جهة ، واالستفادة المادٌة الفردٌة من جهة آخري.
 فاً الفتٌاات بمااء عادم فاً الرئٌساٌة األساباب مان زواج الماصار ٌعاد - ج

 ذات ئفوظاا علاى الحصاول فاً فرصاهن علاى ٌمضاً باذلن المدرساة،وهو
 جٌال مان المنخفض البٌت والتعلٌم خارج المرار صنع أفضل ووظائف راتب
 األسار فاً الفتٌاات مان ترجٌحاا الفمٌارة أكثار األسار مان فالفتٌاات .جٌال إلاى

 ٌكملان البلتاً الفتٌاات كماا أن زوجاات أطفاال، ٌصابحن أن فاً ثاراء األكثر
 الثاانوي للمساتوى تعلاٌمهن فرصاة لمواصالة لادٌهن االبتدائٌاة المدرساة

 وتؤجٌال بالمدرساة البمااء فاً دعام الفتٌاات شاؤن ومان .األعلاى والمساتوٌات
 ذلان أن حٌاث وألوالدهان، لهان فرص أكبار إلى ٌترجم أن واإلنجاب الزواج
 دخل. جدٌدة ،وتحمٌك مهارات بتطوٌر لهن ٌسمح

أن النظر إلً المرأة فً إطار عملٌة االتجار علً أنها سلعة ٌرتبط باالمٌراث  - ح
خً للنظرة الدونٌة للمرأة و التعامل معها هو امتداد لئلحتكار الاذكوري التارٌ

، فما زالت الثمافة  الذكورٌة مهٌمنة وتعلً من شؤن الذكر وترفاع مان لٌمتاه 
وتحط فً الممابل من لٌمة األنثً وهً تصورات لها خلفٌتها التً تساتند إلاً 

ثمافٌاة حاول األنثاً  التمٌٌز المائم علً النوع وشاٌوع أفكاار ولاٌم وموروثاات
وتكوٌنها ولدراتها وأدوارها  مما ٌإكد إن هاذه الموالاف السالبٌة مان المارأة، 
هً إفراز طبٌعً ومنطمً لعصور طوٌلة من هٌمناة ثمافاة ذكورٌاة خالصاها 
صاغها الرجل ووضع أساسها ودعائمهاا إن هاذه المعطٌاات الثمافٌاة تكرساها 

الحٌاة الٌومٌة بٌن معظام الشارائح دوائر التفاعل االجتماعً لاطبة وخطابات 
الطبمٌة، وفً وسائل اإلعبلم ، ومإسسات التنشائة االجتماعٌاة ، ٌضااف إلاً 
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هذه المعولات البنائٌة بعد أخر مفاداه ؛أن العولمة وما أتت باه مان ثمافاة ذات 
سمة فردٌة أنانٌة حملت المرأة عبء اإلعتماد علً ذاتها لتاوفٌر لمماة العاٌش 

المساتمر ال ساٌما ،وأناه فاً أولاات التحاول االلتصاادي ٌنات   والحٌاة والادخل
أزمات أول ماتطال الفئات الضعٌفة والمهمشة فً المجتمع، وهكاذا فاإن هاذه 
المعولات مجتمعة بنائٌة وخارجٌة تتفاعل معا وتفضً إلً مزٌد من تكارٌس 
الظلاام الوالااع علااً الماارأة والتعاماال معهااا علااً إنهااا ساالعة لابلااة للعاارض 

 ب ومما ٌمهد لجرائم االتجار بها.والطل
ثماااة عبللاااة ارتباطٌاااة موجباااة باااٌن ضاااعف السااالطة الحكومٌاااة واالتجاااار  - خ

بالماصاارات، حٌااث  الحكومااات  غٌاار لااادرة علااً حماٌااة النساااء واألطفااال ، 
كمااا أن الرشاااوي والفساااد ماان شاااؤنهما أن ٌاادفعا العاااملٌن بالحكومااة علاااً 

لسلطة الحكومٌة ، وٌجعلناا نإكاد التساهل مع التجار مما ٌإدي إلً إضعاف ا
أن ولف الفساد ٌساهم فً تملٌل فرص االتجارباالمرأة ،فحاٌن تضاعف فعالٌاة 
الضبط فً المجتمع الكبٌر تبادأ ثمافاة سافلٌة باالظهور وكبادٌل ثماافً ٌتضامن 
معاٌٌر خاطئة تشجع على مخالفة المانون. والطفل الاذي ٌعاٌش ظروفااً كهاذه 

الذاتٌااة التااً تثباات ألدامااه فااوق أرضااٌة رصااٌنة ال ٌجااد لنفسااه ماان المماومااة 
 ولذلن ٌظل ٌتؤرجح بٌن السوٌة واالنحراف.

أن تٌااه العولمااة لااد أدخاال المجتمااع المصااري فااً دوامااة ماان التغٌٌاار الساارٌع  - د
أشبه باإلعصار نت  عنه أزمات وكوارث اجتماعٌة والتصاادٌة ونفساٌة كاان 

ٌاة االجتماعٌاة وهناا ال مان أهمهاا انهٌاار منظوماة األماان االجتمااعً والحما
ٌمكن الحدٌث عن مجتمع األماان  دون األخاذ فاً االعتباار أن أنمااط األماان 
ومفرداتااه ال تتولااد أو تنمااو ماان فاارا  باال تنمااو وتتطااور فااً بٌئااة اجتماعٌااة 
لائمااة لهااا ثوابتهااا ومتغٌراتهااا وطموحاتهااا وتفضااٌبلتها ، ولباال ذلاان وبعااده 

درجة التطور التنموي  ، وهنا نلحظ تفسا  البنٌة المجتمعٌة ولٌمها وثمافتها و
النظام العائلً وضعف العبللات والاروابط االجتماعٌاة مماا أدي إلاً ضاعف 
دور العائلة فً تاؤمٌن الحماٌاة والرعاٌاة ألطفالهاا واخاتبلل الماٌم االجتماعٌاة 
نتٌجة إلهدار المباديءاألساسٌة لحموق اإلنسان حٌث ٌنتشر الجانس التجااري 

تدراج المارأة والطفال كسالعة وتحاول مفهاوم النظاام الساٌاحً علً خلفٌة  اسا
فً المجتمع إلً نظام ٌماوم علاً تشاوٌه االنساان وتشاٌإه / مماا ٌجعلاه سالعة 
معرضااة للبٌااع والشااراء وهااو مااا ٌخااالف المااٌم االنسااانٌة.و ٌااإدي إلااً تفشااً 
الرزٌلاااة  والفسااااد األخبللاااً فاااً المجتماااع. مماااا ٌإكاااد أن  ولاااف الظااااهرة 

 لف الطلب علً  البغاء.مرهون بو
؛   اهرة زواج القاصرات مد أثرياء قرب  عة  م عةع ف ةت رة ار مةد الشةرقيع - ذ

قة ةةع  أثب ةةت ال رارةةع أنةةع مةةا مع ةةخ حةةا ت الةةزواج مةةد قةةرب ن ةةود بصةة  
زنةةةا واضةةةحع المعةةةالخ  ح ةةةا با رةةة حةاد ا ة مةةةاقي، حيةةةث أ ةةة ت الن ةةةا   

 راخ ا ة مةةاقي، و ةة  األرةةرة ال ةةا  قةة خ ق ةةا  لةةج    ح ةةا بةةا ح ق ةةا أد
ا  اخ الشباب مد أهح القريةع ق ةا الةزواج مةد م ةاة رةبث  يصح األمر إلا ق خ
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الحا ت مد الةزواج  ة    يم ة  األمةر أليةاخ،  مةا  لحا الزواج بعربي، وما   ج
المر ب ةةع بالعةة ة وال ةةةث وفةمةةع، حيةةث    يةة خ ا ق ةةرات بةةالقيو  الشةةرقيع
برةةي ع، و ةة       ةةث مةةد زوج  ات فةةةح مةة ةيم ةد ل ف ةةاة أد   ةةزوج لعةة ة مةر 

 ةح   ةج  رابث هةرهةا، حةيد يقة خ األب ق ةا زواةحةا مةد قربةا ة ية ،، ومةا
الحةةا ت  ةة   نةة   قةةد هةة و الزيةةةات مشةة ةت قةة ة ، ميحةةا  أ فةةاح بةةة نرةةب 

بةةة حقةةوث، والصةةايرات الة ةةا ةةةربد مثةةح هةة و الزيةةةات يوةةةع لحةةد  وبال ةالا
مماا ٌإكاد أن هاذا الازواج انتهاان حماوق .ال ونيةع والن ةرة المة مة  ا رة حةاد

اإلنسان وهً حموق الحٌاة ، المؤكل ، المسكن ، العمل ، الزواج ، مما تإدي 
 إلى إنهٌار البنٌة االجتماعٌة وانخفاض المعدالت الصحٌة والنفسٌة للمجتمع.

 . توصيات الدراسة :2
 ثام ٌتطلاب ومان طة،ومتراب معمدة الماصرات  زواج وراء تكمن التً الموى إن
 االلتصادٌة، الجبهات االجتماعٌة، كافة من جماعٌة جهوداً  الممارسة تلن على المضاء

تناول هذه الظاهرة من لبل رجال الادٌن  أن ٌكون وٌنبغً .والسٌاسٌة الدٌنٌة المضائٌة،
  ً ً  مكوناا واإلساتناد إلاً عادد مان التادابٌر الهاماة فاً هاذا .الجهاود هاذه مثال فاً رئٌساٌا

 -جال وهً :الم
 االتجاار بمشكلة عموًما الناس وعً إلذكاء جهود بذل ٌنبغً : التوعٌة تدابٌر 

 الوساائل مان وغٌرهاا العاماة اإلعبلمٌاة الحمابلت خابلل وذلن مان ، بالنساء
 حماوق بمعااٌٌر العاماة الحمابلت أن تعنى فٌنبغً الضحاٌا، إلى بالنسبة ،وأما

 وباؤنهم ولعاوا جرٌماة، التجاارا باؤن الضاحاٌا وتوعٌاة األساساٌة، اإلنساان
 .ن الماانو مان ٌلتمسان الحماٌاة أن ٌساتطٌعن وباؤنهن الجرٌماة، هاذه ضاحٌة
تعاد الحمابلت أن وٌنبغاً  مضاامٌنها، الضاحاٌا ٌفهام بطارق اإلعبلمٌاة ُُ
 المساتهدف للجمهاور مبلئماة .تكاون مناسابة بلغاات إعبلمٌاة ماواد باساتخدام
 . به الصلة ووثٌمة

 تضامن تشارٌعٌة إجاراءات تتخاذ أن الادول علاى نٌتعاٌ : تشارٌعٌة تادابٌر 
 اعتمااد ٌساتلزم أمار وهو االتجار ضحاٌا والمعالبة وإنصاف التجرٌم إمكانٌة
 األفعاال وتجارٌم لتجارٌم االتجاار وغٌرهاا تشارٌعٌة تدابٌر من ٌلزم ما الدول

باالتحمٌك  فعابلً  الادول تماوم أن وضامان .باه المرتبطاة والتصرفات له المكونة
 ومماضااة باه المرتبطاة والتصارفات لاه المكوناة األفعاال فٌاه بماا اراالتج فً

 أن الدول على ٌنبغً كما .بحمهم األحكام وتنفٌذ ان معالبتهم وضم به المائمٌن
 جارائم باه المرتبطاة والتصارفات المكونة له، واألفعال االتجار لٌصبح تعمل

 لٌمومعاهاادات تساا الااوطنً المااانون بممتضااى مرتكبٌهااا تساالٌم تساتوجب
 واألشخاص األفراد على ومتناسبة فعالة عموبات تطبٌك وضمان المجرمٌن،
 التصارفات أو المكوناة األفعاال أو باالتجاار إداناتهم الاذٌن تثبات االعتباارٌٌن
 المانونٌاة حماولهم كافاة بهام األشخاص المتاجر منح إلى إضافةً  به، المرتبطة
 .والمناسبة الفعلٌة

 أن ٌنبغاً التاً األساساٌة المضااٌا مان وعاةمجم هنالان أن وتإكاد الدراساة 
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 :أهمها ومن االتجار جرائم وتجرٌم بمكافحة ٌتعلك أي تشرٌع ٌتضمنها

 التاً لبلعتباارات :االتجار جرائم فً الضحٌة بموافمة االعتداد عدم إبراز .6
 . أعبله اإلشارةإلٌها تم أن سبك

 فاً حاٌاالضا فٌهاا ٌكاون معٌناة حااالت فاً العموباة تشادٌد على التركٌز   .2
 نسااء ) بحماولهم والمطالباة أنفساهم عن الدفاع لدرةعلى وعدم عجز حالة
 جرٌماة مان والمنتفاع المساتفٌد عمااب علاى أًٌضاا التركٌاز.( أطفاال أو

 .بها شرًٌكا ٌكن لم ولو حتى االتجار بوالعة عالًما كان متى االتجار
 لضااٌا عاةبمتاب معنٌاة هٌئاة أو خااص جهاز بإنشاء التفكٌر ٌتم أن ٌنبغً   .3

 والتاً ،اتجااه مان أكثار فاً والمتشاعبة والنتاائ  األبعااد المتعاددة ر االتجا
 واجتماعٌاة والتصادٌة وأمنٌة لانونٌة طبٌعة ذات خاصة لمعالجات تحتاج
 المائماة الماوانٌن بمتابعاة المكلفة التملٌدٌة الهٌئات من أي لدرة ٌتجاوز مما

  وتنفٌذها
 باعتباار االتجاار، جارائم لمواجهاة لادولًا التعااون وأهمٌة ،المضٌة إبراز .4

 الوطنٌاة الحادود تتعادى التاً العالمٌاة الجارائم مان هاً الجرٌماة هاذه أن
 المإلتاة الحماٌاة تاوفٌر علاى ًُ  صاراحة الماانون ٌانص أن ٌنبغاً.للادول
 ما وهذا ، ومتهمٌن كمجرمٌن معهم التعامل عدم لضمان  االتجار لضحاٌا
 السالطات إلازام ٌاتم أن ٌنبغاً لاذلن ، ناألحٌاا مان كثٌار وفً عادًة ٌحدث
 تنفٌاذ لهام تاوفر بحٌاث االتجاار لضاحاٌا المناسابة الحماٌاة بتاوفٌر المعنٌاة
 ٌشامل، بما ، للضحاٌا واالجتماعً والنفسانً الجسدي التعافً تتٌح تدابٌر
 الحكومٌاة غٌار المنظماات ماع التعااون .ذلان، تمتضاً التاً الحااالت فاً

  الصلة ذات المنظمات وسائر
 مان ٌتطلاب أمار وهاذا :بالبشار االتجاار ساوق إنهااء خابلل مان عملٌاة تدابٌر 

 التجاار، وجاناب العارض، جاناب :  ثبلثاة جواناب مع أن تتعاطى الحكومات
 .الطلب وجانب

 وبناء علي كلن توصي الدراسة بما يلي :
األسارة  لاوانٌن و الجنساٌن باٌن التمٌٌاز األسارة فٌماا ٌخاص ، لاوانٌن إصبلح - أ

األطفاال،  وحضاانة واألباوة، Kواإلعالاة والطابلق الزوج، عبللات تنظم التً
 علاى المضااء ٌكاون أن ٌلازم .المارأة الجنسٌن وتمكاٌن بٌن المساواة و تعزٌز
 باٌن المسااواة لتعزٌاز الرامٌاة الجهاود ٌتجازأمن ال جازءا األطفاال زواج

 وعًال تطور أن فً للٌلة فرصة  لدٌها فالزوجةالطفلة .المجتمع  فً الجنسٌن
 األحٌان، معظم وفً .بها بالمطالبة لها ٌسمح وضع لٌست فً وهً بحمولها،
 إلاى الذي ٌضٌف األمر وهو ، زوجها من بكثٌر أصغر الزوجة الطفلة تكون
 .وزوجها الزوجة بٌن المتكافئ غٌر الموة مٌزان

 الزم للازواج الماانونً السان وتطبٌك تحدٌد للزواج؛ إن المانونً السن تطبٌك - ب
 مان للتؤكاد الموالٌاد جٌاد لتساجٌل نظام إلامة وٌنبغً ، الفتٌات لحماٌة
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 األسار تساتغل ، حتاً ال تثبات أعماارهن جٌادة مساتندات لهان الفتٌاات أن
 الماصارات للفتٌاات للساماح مسااحة للمنااورة المضااة تعطاً التاً الثغارات
 .أوصٌائهم طلب على بناء بالزواج

 بإتخاذ الجرٌمة لهذه مبررات عن ثتبح التً المتخلفة الثمافات تغٌٌر من البد - ت
 الحارب إعابلن الثمافٌاة، األدوات مختلاف علاى ٌحاتم وهذا لها، غطاءً  الشرع
 هذا النوع من الازواج  حول الموالف الزواج بنشر الوعً و تغٌٌر هذا على
 الجماهٌرٌةلتحمٌك ذلن  اإلعبلم وسائل مستهدفة واستخدام حمبلت خبلل من

 ووجاود الماصارات زواج تباٌح التً للفتاوى تصديال الدٌنٌة المإسسات على - ث
 حماوق وضاع حاول الموالف الصغٌرات بل وتغٌٌر استغبلل تجرم تشرٌعات
 ٌادعمون كاانوا إذا أنفساهم هام ماوالفهم تغٌٌار فاً ذلان بماا والنسااء، الفتٌاات
 األطفال. زواج

ً  األسرة لوانٌن وتنفٌذ تعزٌز، عملٌة تسٌر أن العام ٌلزم الوعً زٌادة - ج  إلى جنبا
 والتؤكاد األطفاال زواج مخااطر حاول المجتمعاات وعً رفع مع عملٌة جنب
 فً ممٌدة تحركاتهن ألن؛ نظراً  بالمدرسة لبللتحاق للفتٌات توفٌر الفرصة من

 ٌمثال البناات مادارس مان الكاافً العادد عادم تاوافر فإن الرٌفٌة ، المجتمعات
 عان جدا بعٌدة مدارس إلى بناتها إرسال ترٌد التً ال األسر أمام كبٌرا رادعا
 الفتارة أماد مان تطٌال أن اإللزاماً التعلاٌم لزٌادةسانوات ٌمكان كماا .البٌات
  .للزواج إتاحتها وعدم المدرسة فً الفتاة تتواجدفٌها التً الزمنٌة

 مان فعاال بادور للمٌام اإلنسان وحموق النسائٌة المدنٌة دور المإسسات تفعٌل - ح
 تاؤهٌلهن ٕواعاادة الضاحاٌا لحماٌاة ٌةالضارور التادابٌر تاوفٌر.الاوعً خابلل

 ومنظماات التضاامن باٌن الجهاود المعلوماات ، وتضاافر وتبادل ومساعدتهن
 الماصارات ، بالفتٌاات بٌاناات لاعادة وجاود المادنً، ماع ضارورة المجتماع
 .الجرائم من النوع هذا لمواجهة األمنٌة الخطط وتوفٌر
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