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مركز النديم للعالج والحأهيل النفسي لضحايا العنف 

 

  1993جإؾـ مغيؼ الىضًم يمىظمت ؾحر خٍىمُت ال حؿتهضف الغبذ وطلَ غام 

ًان الجاوى عيؼالمٌؿعى  ًان الطحُت وؤًا ما   . للهًاء غلي ظاَغة الػىل والخػظًب بٍاقت ؤقٍاله ؤًا ما 

: ومً ؤحل َظا الهضف

ًهضم اإلاغيؼ زضماث الضغم الىكس ي، والػالج والخإَُل الىكس ي، والضغم الهاهىوى للىاححن مً الػىل ؤو الخػظًب * 

.  الىاحُت /وطلَ وقها الخخُاحاث الىاجي

يما ٌػمل مغيؼ الىضًم غلي انتراح مكغوغاث بهىاهحن ؤو حػضًالث بالهىاهحن الهاثمت بما ٌؿمؼ بغص الاغخباع * 

الىاحُاث ومػانبت مهترفى حغاثم الػىل، مؼ غمل خمالث للًؿِ غلي ناوعي الهغاع مً ؤحل حػضًل /للىاححن

. الهىاهحن بما ال ٌؿمذ  باقالث الجىاة مً الػهاب

ًان ؾىاء في ؤمايً الاخخجاػ ؤو في اإلاجاُ الػام يهخم*   الىضًم بػمل خمالث الخىغُت يض اؾخسضام الػىل ألي ؾبب 

. طلَ مً ألامايً ؤو صازل ألاؾغة ؤو بخضي ماؾؿاث الضولت، ؤو ؾحر
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بًهىم يما *  .  الػاملحن اإلاُضاهُحن غلي ؾبل صغم الىاحُحن والىاحُاث مً الػىل والخػظًباإلاغيؼ بخضٍع

ًاث التى جهترف يض اإلاخػغيحنو*  ا وهكؿُا وناهىهُا /ًهىم مغيؼ الىضًم بخىزُو الاهتها . اإلاخػغياث للػىل غًٍى

. عيؼ  ببػثاث لخهص ي الحهاثو في ألاخضار التى حؿخلؼم طلَالمًهىم يظلَ * 

ًاقت مداقظاث مهغ غلى بوكاء وخضاث الؾخهباُ ضحاًا الػىل مً *  ت في  ٌؿاغض مغيؼ الىضًم اإلاىظماث الخىمٍى

ت والىكؿُت للػىل، والاؾدكاعاث  بُت حكمل الىىع الاحخماعي، والخمُحز، وآلازاع الػًٍى اليؿاء غبر بغامج جضٍع

. الهاهىهُت ومهاعاث الاؾخماع والاعقاص للىاحُاث

 .مغيؼ الىضًم غًى في غضص مً الكبٍاث ؤلانلُمُت والضولُت التى حػمل في هكـ مجاالث غمل اإلاغيؼ* 
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كيف جحصل بنا؟ 

 بالهغب مً مدُت مترو غغابى -الهاَغة–قاعع ؾلُمان الحلبي مً قاعع عمؿِـ  (ؤ) 3: غىىان اإلاغيؼ

 02 25776792: قايـ   25764409 –   25787089: الخُكىن ألاعض ي

  01006662404 – 01006664894: الخِ الؿازً لليؿاء الىاحُاث مً الػىل

 01000552793-  01009952374: الخِ الؿازً للىاححن مً الخػظًب

 /El Nadeemالىضًم:  للخىانل غبر الكِـ بىى

 www.alnadeem.org: اإلاىنؼ الالٌترووى

ض الالٌترووى  info@elnadeem.org: البًر

 

 

 

 

http://www.alnadeem.org/
http://www.alnadeem.org/
mailto:info@elnadeem.org
mailto:info@elnadeem.org
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 جقديرشكر و

، بالكٌغ والخهضًغ بلى ًل مً ؾاَم مػىا في زغوج َظا البدث بلى الىىع، ونض  وغً هكس ياجهضم غً مغيؼ الىضًم

 مً الىنذ والجهض، زانت في َظا الىيؼ الؿُاس ي اإلاًُغب الظي غغقخه مهغها الحبِبت بػض 
ً
ضا جُلب البدث مٍؼ

. 2011زىعة ًىاًغ 

، ازىاء حىلخىا في مداقظاث مهغ اإلاسخلكت، خاملحن مػىا وزُهت مكغوع 2008بضؤث الكٌغة في مداقظت نىا ؾىت 

توفي خلهت الىهاف التي غهضث مؼ اإلاؿخكُضاث مً زضماث اإلاىظمت . ناهىن خماًت اليؿاء مً الػىل ألاؾغي   الخىمٍى

، َغخذ نًُت الؼواج اإلابٌغ يكٍل مً ؤقٍاُ الػىل يض اليؿاء والبىاث، جبضؤ به نىع "حمػُت بيذ الٍغل"

وخُنها ؤصعيىا ؤن . حضًضة للػىل في مجُز الؼوج، ؤو غاثلت الؼوج، خُىما جكاحإ الُكلت بمهام مسخلكت مخىنػت منها

. مكغوع الهاهىن الظي مػىا ًهخهغ قهِ غلى ؤقٍاُ بػُنها مً الػىل يض اليؿاء، التي جخكو مؼ الخػٍغل الػالمي

وعثِؿتها ألاؾخاطة " بيذ الٍغل"ولظا جإحي حمػُت . وغلى َظا، وغضها بدىاُو َظٍ اإلاكٍلت في مكغوع آزغ ناثم بظاجه

.  ؤخالم الهاض ي في نضاعة ناثمت الكٌغ الىاحب غلُىا

ًان ًخُلؼ بلى ؾبُل ًىُلو مىه لخضمت 2011بػثذ زىعة ًىاًغ   َاناث َاثلت في ؾالبُت الكباب اإلاهغي، الظي 

وإلاؿىا َظا في َلباث الخُىع الٌثحرة التي جلهاَا مغيؼ الىضًم، وبالكػل نام اإلاخُىغىن بمػظم الػبء في َظا . بالصٍ

البدث، مً جهمُم الاؾخبُان وجدضًض مىهج البدث والخُبُو غلى الػُىت الاؾخُالغُت، وختى الخُبُو في الهاَغة 

ىا ال ٌؿػني . جدلُلهاواإلاداقظاث ألازغي، وبصزاُ البُاهاث و  ،الاغغاب غً الكٌغ الىافي إلاخُىغُىا، ؾلىي وناصبال َو



 
 

 10 

ًاث، وؾىؾً زلُل، وؾاصة غلي ؤخمض، قٍغل زُابي وهه،ومي ؤخمض ؾالمت  ؤقذ، وؾاعة ع، وعيا غبض الكخاح بغ

م غبض الكهُض شحاجت . ومٍغ

ه بجهىص اإلاىظماث ؾحر الحٍىمُت في اإلاداقظاث خُث نضمذ لىا مؿاغض  الخىٍى
ً
جضع ؤًًا جُبُو في  َاثلت اثٍو

 .الاؾخبُان

، وألاؾخاطة ؾمُت  بإؾىان هىاُ قىػي مً حمػُت اإلاؿاغضة الهاهىهُت لحهىم ؤلاوؿانوهخىحه بالكٌغ الي ألاؾخاطة

.  بى َعلبإلخىمُت الكاملت ُ يعئ وحمػُت صقى؛ بة. اثُتقاَغ مً حمػُت الُهظت اليـ

ألؾخاطة وػماث الُىخي مً ماؾؿت بكاًغ لخىمُت اإلاجخمؼ، وألاؾخاطة ؾُضة ؾُض ُ  هخىحه بالكٌغ الهاَغةمًو

  .مً ماؾؿت بيذ الىُل

ألاؾخاطة اهخهاع الؿُض مً مغيؼ الهاَغة و ، جىمُت ألاؾغةالهاصع وحمػُت ألاؾخاطة َالت غبض  وكٌغ الجحزةمًو

تمغيؼ نًاًا اإلاغؤة مً  وألاؾخاطة هىعا مدمض ،للخىمُت وخهىم ؤلاوؿان . اإلاهٍغ

. بيذ الٍغلحمػُت  ألاؾخاطة ؤخالم الهاض ي و وكٌغ مجضصا نىاومً

اج ألاؾخاطة مًو .  قػبان ؤبى الًُل وحمػُت بيذ الؿضمضًدت ؾَى

ب.ألاؾخاطة سحغ قػبان ومىظمت يُان  ؤؾٍُىمًو .  مهغ للخىمُت والخضٍع

غ مًو ؼا ؾمحر وحمػُت مهغ للخىمُت والخٍُى  اإلاىُا ألاؾخاطة ماعي َجري وحمػُت خىاء اإلاؿخهبل، وألاؾخاطة جٍغ

. (ملىي - الباعقا)الضًمهغاَي 
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تمًو . ألؾخاطة غاًضة هىع الضًً وحمػُت اإلاغؤة والخىمُتُ  هخىحه بالكٌغ ألاؾٌىضٍع

يب اإلاؿاوعي، مخُىغت:  الكغنُتمًو . ألاؾخاطة ٍػ

. ألاؾخاطة ًاؾمحن ًىؾل غبض هللا، مخُىغت  هسو بالكٌغ  يكغ الكُشمًو

ت للخىمُت ؤلاحخماغُتمًو ـ ألاؾخاطة َضي ببغاَُم و اإلااؾؿت اإلاهٍغ .  الؿَى

، وهي بخضي  نىعٍ التي نىعة الؿالفوقٌغ زام للكىان واإلاهىع الكىجىحغافي غاصُ وؾُلي الظي نضم  لىا 

ًاهذ يمً ؤلبىم  ". ؾٌت الُحر"ظهغث في مػاعى مسخلكت و

، وغلى ؾحر ما اغخضها في بنضاعاث الىضًم، ؤوص جىحُه الكٌغ بلى ػم
ً
 ولِـ آزغا

ً
اليؿاء  في بغهامج صغم ًالحىوؤزحرا

وألاؾخاطة ،  وزانت ألاؾخاطة ؤماوي زلُل التي جدملذ غىاء الؿكغ مؼ اإلاخُىغاث بلى اإلاداقظاثالىاحُاث مً الػىل

ويخابت الىخاثج قغح قاف، ؤلازهاثُت الىكؿُت والباخثت في البرهامج هكؿه إلاجهىصَا الٌبحر  في بصزاُ البُاهاث وجدلُل 

. البدث

 ماحذة عذلي /الذكخورة
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 مقدمة

لؼواج اإلابٌغ في مهغ وغضًض مً البلضان الػغبُت، بال ؤن جىاُو الهًُت بالبدث ظاَغة اعؾم الاهدكاع الىاؾؼ ُ

ا  مً خُث غضص البدىر وجإزحَر
ً
ونض جؼاًض الاَخمام بهظٍ الهًُت غلى هدى زام مؼ نػىص .  اإلاجخمعيماػاُ مدضوصا

، واإلاىانكاث اإلاتزاًضة الحضة في وؾاثل ؤلاغالم خُى بلؿاء الحض ألاصوى لؿً 2011جُاع ؤلاؾالم الؿُاس ي بػض زىعة ًىاًغ 

الؼواج وغضم الالتزام بالهاهىن الظي ًىو غلى مىؼ ػواج ألاوالص والبىاث نبل بلىؽ الثامىت غكغ، والضغىة بلى بلؿاء 

. 2008 حػضًالث ناهىن الُكل في ؾىت مًَظٍ اإلااصة 

، جلَ الؿىت التي 
ً
كاُ زهىنا ، وخهىم اليؿاء وألَا

ً
وجؼاًضث مساوف الػاملحن في مجاُ خهىم ؤلاوؿان غمىما

وعؾم اغتراى اإلاىظماث اإلاهخمت بدهىم اليؿاء وخهىم الُكل غلى  مػاًحر حكٌُل . 2012اهتهذ بهضوع صؾخىع 

، بال ؤنها باصعث باإلاكاعيت قُما ؤَلو غلُه الحىاع اإلاجخمعي، الظي لم (ألاولى والثاهُت)الجمػُت الخإؾِؿُت للضؾخىع 

 قغنتؤي  غىه ؤي ش يء في الخُبُو الػملي، وانخهغ ألامغ غلى لجان الاؾخماع واؾخالم اإلاكغوغاث صون اجاخت حمًً

 بدهىم اإلاغؤة والُكل في زانتوبلى حاهب َظا، نضمذ مىظماث خهىم ؤلاوؿان مكغوغاث . غًاء اللجىتؤإلاىانكت 

ولؿىء الحظ، طَبذ ًل َظٍ الجهىص . الضؾخىع اإلاهغي، بما ًخىاقو مؼ الاجكاناث الضولُت التي نضنذ غليها مهغ

،  ال ًٌكل الحماًت الالػمت ؾىاء للمغؤة وال الُكلبال
ً
 هانها

ً
.  َاثل، وجلهُىا صؾخىعا
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 بدثىاولهظا بضؤها
ً
 لكترة هدُجت لخالخو ألاخضار التي جىالذ  َظا قىعا

ً
ًان مغحئا  خُى نًُت الؼواج اإلابٌغ والظي 

ومً زم اؾخػضها الهًُت غلى ؤحىضجىا، وصغمىا البدث بكُلم جىزُهي . ، واَخمامىا باإلاكاعيت قيها2011بػض زىعة ًىاًغ 

حن لهًُت الؼواج اإلابٌغ  .  والبىاثلألوالصخُى الهًُت هكؿها، ٌػٌـ وحهت هظغ اإلاهٍغ

وخضصها قغوى البدث، آملحن في الخىنل بلى بحابت حػٌـ الحهُهت بهغف الىظغ غً مىظىعها اإلاؿدىض بلى 

وويػىا ؤؾئلت للىنىف . الخ.…ؤعصها اؾخٌكاف الػالنت بحن الؼواج والكهغ، والخػلُم، وؾً ػواج الىالضًً. الحهىم 

غلى ما َى ناثم مً مػغقت مخػلهت بؿً الؼواج في الهاهىن، وما ًترجب غلى الؼواج اإلابٌغ صون الؿً الهاهىوي، 

ض مً الكهم خُى ؤؾلىب  واإلاىانل التي ًخبىاَا ؤَالي ًل مً الضلخا والهػُض؛ والحًغ والٍغل، ختى ههل بلى مٍؼ

ىن حػامل الم  . مؼ نًُت الؼواج اإلابٌغنٍغ

اإلاؿاَمت في نُاؾت مً اع الهغاع في بالصها، وهإمل ؤن هٍىن نض جمٌىا ن بحن ًضي الهاعت وممسغحاثوهًؼ َىا 

ني مً ؤحل النهىى ب لؤوياع عئٍت للمؿخهبل، وزُت غمل غلى اإلاؿخىي الَى ًاقتُ وبنهاءااليؿاء وألَا  ؤقٍاُ  

اث  . الخمُحز والػىل وؤلاججاع بالبكغ التي جخػغى لها اليؿاء اإلاهٍغ
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مىهج البحث 

 وصف العيىت

 :اإلاملاركون 

 مهغ، َبهذ مً مداقظاث مداقظت مسخلكت 15 قُما ًهغب مً مىاًَ ومىاَىت 1091 قاعى في الاؾخبُان

ت، و% 58  . في الٍغل% 42منها في مىاَو خًٍغ

ٍعل خًغ 

596 424 
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 للمكاعيحن
ً
مىحه لألوالص، ؤزغي و مىحه بلى البىاث ،اؾخماعة ، اههؿمذ جُبُهاث الاؾخبُان غلى ؤعبػت اهىاع وقها

با، ولًٌ لؿت الخىاُو ازخلكذ بحن  .ألامهاث وآلاباءواؾخماعاث جسو   قئتًل  وجًمىذ حمُػها اإلادخىي هكؿه جهٍغ

 .إلاكاعيحن وؤزغي ا مً

ًان مً بُنهً بىاث لم ًتزوحً بػض، ومسُىباث . مً ؤوعام الاؾخبُان% 32ؤحابذ البىاث غلى : اإلاجموعاث و

ولم ًًٌ قيهم % 19وألاوالص غلى % 19مً ؤوعام الاؾخبُان، وآلاباء غلى % 31 وؤحابذ ألامهاث غلى .ومغجبُاثؤ

 . متزوححن

ألاباء الكباب ألامهاث البىاث 

351 342 191 207 
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 :الىوع الاحخماعي

%. 36، وقٍل الظًىع ( مكاعيت698% )64هار، بط قٍلً وؿبت مً ؤلافي البدث  اإلاكاعيحن/اثًاهذ ؾالبُت اإلاكاعى

  .وؿاءاُحغاء مهابالث مؼ إليبر ؤقغنت هاقُاث مً اليؿاء مما وقغ ونض ًغحؼ َظا بلى ؤن يثحر مً اإلاهابالث نامذ بها 

الظًىع   ؤلاهار

393 698 
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 : العمر

ًاهذ اليؿبت ألا60و ؾىت 15 ؾً بحنجغاوح ؾً اإلاكاعيحن   .  ؾىت30 ؾىت و20منهم ما بحن  (%34 )يبر ؾىت، و

20 - 15   15ؤنل مً   20 -30   31 - 40   41 - 50  51 - 60   60قىم  

19 204 374 194 161 111 24 
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 :حخماعيتالحالت الا

 باقي اإلاكاعيحن مابحن في زُىبت ؤو جغمل ؤو ع، وجىػ (%42) وؾحر اإلاتزوححن ،(%48) اههؿم اإلاكاعيحن بلى متزوححن 

 .  (1)وؾخجض الحالت الؼواحُت مىػغت وقها للىىع الاحخماعي في اإلالحو . َالم

 مُلو ؤعمل زُىبت متزوج ؾحر متزوج

454 512 32 38 37 
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 : الحالت الخعليميت

ليها الحانلىن غلى قهاصاث الخػلُم (%43)ًان بحن اإلاكاعيحن الحانلحن غلى صعحاث حامػُت ؤو َالب في الجامػت  ، ٍو

ت ؤو ما ٌػاصلها  و ًاهذ اليؿبت البانُت ؤما مدؿغبحن مً الخػلُم، ؤو ألا  مً%11اإلاخىؾِ، ؤي الكهاصة الثاهٍى مُحن، و

ٌخبىن هدُجت اللخدانهم بكهُى مدى ألامُت وللخػغف غلى البُاهاث اإلاجمػت باليؿبت الىىع الاحخماعي خُى . ًهغؤون ٍو

 .(2 )الحالت الخػلُمُت للمكاعيحن، اهظغ ملحو

ٌخب ابخضاجي اغضاصي مخىؾِ حامعي ماحؿخحر صيخىعاٍ  ؤمى ًهغؤ ٍو

3 11 455 322 82 30 28 114 
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 : الحالت الوظيفيت

ًاهذ وؿبت، %16، والُالب % 18 الػماُ ومثليحن، عمً اإلاكا% 25قٍل اإلاىظكىن وؿبت  ، زم %15الػاَلحن بِىما 

ً عباث مىاُػ ومثلً  لى طلَ مىظكىن ٌػملىن بمجاُ الخىمُت في %13وؿاء قًلً ونل خالتهً باغخباَع ، ٍو

ؼ   لم وػضَم مً اإلاىظكحن، وؤصحاب مكاَع
ً
مىظماث ناغضًت ؤو مىظماث جىمُت، ومهىُىن؛ مدامُىن وؤَباء ؤؾاؾا

ت نؿحرة، زم  ولالَالع غلى البُاهاث اإلاهىكت وقها للىىع الاحخماعي، اهظغ اإلالحو . مخهاغضون % 1ؤومالٍي ؤغماُ ججاٍع

(3). 

ُ  مىظل غاَل  عبت مجز َالب  غامل ناخب مكغوع  منهي  غامل في الخىمُت مخهاغض

245 128 150 25 173 153 11 44 36 
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 : سً زواج ألام

ؾئلذ ألامهاث خُى الػمغ الظي جؼوحً غىضَا، لىدضص ما بطا يً عاؾباث في جؼوٍج بىاتهً في هكـ الػمغ، ؤم ؤنؿغ 

ً % 26واجطح ان . ؤم ؤيبر ًاث جؼوحً نبل بلؿَى  ؾىت، 15جؼوحً نبل بلىؽ % 10 ؾىت، و18مً ألامهاث اإلاكاع

ت مابحن % 30و ض غلى % 44 ؾىت، والؿالبُت 21 ؾىت و18جؼوحً في اإلاغخلت الػمٍغ  .21جؼوحً في غمغ ًٍؼ

ؾىت15انل مً    ؾىت21قىم   ؾىت21 : 18 مً  ؾىت18 :16مً  

33 53 104 151 
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  أدواث البحث وجحذيذ العيىت

بو في مغيؼ الىضًم نمم   وقاعى مؼ مغيؼ الىضًم. مً مداقظاث مهغ مداقظت 16اؾخبُان يمي ويُكي، َو

ت والباخثحن الاحخماغُحن في اإلاىظماث مضعباثمخُىغاث  غكىاجي مً  بكٍل وجم ازخُاع الػُىت البدثُت. الخىمٍى

ت كُت ؤو الحًٍغ ، يما قمل اإلاىاَو مسخلل اإلاضاعؽ والجامػاث وألاؾغ في اإلاداقظاث اإلاسخلكت ؾىاء مً اإلاىاَو الٍغ

ض غلى . الكهحرة والػكىاثُت ذ ججغبت اؾخُالغُت غلى ما ًٍؼ زم .  مكاعى في الهاَغة، نبل الكغوع في الضعاؾت20واحٍغ

ت، مداقظاثَبو الاؾخبُان في  اإلاىىقُت والكُىم ويكغ الكُش ونىا واإلاىُا وؤؾىان والبدحرة و الهاَغة وألاؾٌىضٍع

اءوؾِىا اج والجحزة والهلُىبُت، وؾحَر ـ والكغنُت وؤؾٍُى وؾَى .   والؿَى
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 البحث هخائجكراءة في 

 

 

 

 

"  ؾلىب خُاٍؤالخػلُم  مل بـ لؿغى الىظُكت الخػلُم "

ض ؤن ؤؾخٌمل حػلُمى ختى " ًٍىن لي يُاوي و زبراحي و اؾخهاللي ؤٍع

" قاهلل اغُاوي الػهل ًي اغمل به

ًاث في البدث  مً حػلُهاث اإلاكاع
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 :سً السواج

منهم ؤن الػمغ اإلاىاؾب للؼواج ًجب ؤن % 56لىا اإلاكاعيحن غً عؤيهم في الؿً اإلاالثم لؼواج البيذ، ناُ ؾإغىضما 

ل .  ؾىت21ًٍىن قىم 
ّ
ت للؼواج جتراوح مً  اإلاكاعيحنمً%  36و طيغ حؼء آزغ  مث  بلى 18 ؤن ؤقًل قترة غمٍغ

 .قهِ مً اإلاكاعيحن% 8 ؾىت بال 18 مً الؼواج ؤنل قًلؾىت،  ولم ي21

15انل مً  18 : 15مً   21 : 18مً     ؾىت21ايثر مً  

14 74 395 606 
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ً 136الخظت ؤهه مً بحن بالم مً الجضًغو  ؾىت ؤو ؤنل  18 ؤم جؼوحً وغمَغ

.   ؾىت21 ؤن ؤقًل ؾً لؼواج بىاتهً ًجب ؤن ًخجاوػ منهً 43 ؤحابذ

.   ؾىت21 و18 ؤن ؤقًل ؾً ًتراوح بحن منهً 73 ازخاعثو

عن حعجُل الؼواج ختى جدؿتر البيذ، ع ؾىت، وب18 ؾىت و15  ؤم  ػواج بىاتهً في ؾً ًتراوح بحن 19وقًلذ 

دكظىنها مً الاهدغف .  ٍو

ا)ولم حػبر ؾىي ؤم واخضة   الخامؿت َى ؾًغً ؤن اقًل ؾً لؼواج ؤبىتها  (جؼوحذ في الخامؿت غكغ مً غمَغ

كاُ، وؤهه الؿً اإلاىاؾب، ؤنونالذ  . غكغ ، وال " َظا الؿً ٌػُيها قغنت بهجاب غضص ؤيبر مً ألَا
ً
لِـ مخإزغ حضا

 
ً
 حضا

ً
.  "مبٌغا

ػني َظا ؤن ؾالبُت ألامهاث   لبىاتهً، وؤن 18الالحي جؼوحً نبل ؾً  (%85)َو
ً
 مسخلكا

ً
% 14.8 ؾىت قًلً ازخُاعا

 ؾىت لؼواج بىاتهً، ؤن البيذ في َظا الؿً 18ونالذ اليؿاء الالحي قًلً ؾً قىم . قهِ قًلً الازخُاع هكؿه لهً

 وناصعة غلى جدمل اإلاؿئىلُت، يما جٍىن نض اهتهذ مً حػلُمها نبل الؼواج
ً
 وغهلُا

ً
 .جهبذ هاضجت حؿضًا

 وهالخظ ؤن ألامهاث الالحي طيغن الاهتهاء مً الخػلُم يػامل مهم في غلمُت اجساط الهغاع باليؿبت لؼواج بىاتهً، لم 

ًاهذ . حػلُمهً (اليؿبت ألايبر) منهً 16جٌمل   مً بُنهً ؤمُاث، وواخضة  طيغث ؤنها حؿخُُؼ الهغاء والٌخابت 3و

ت، وزالر خانالث غلى قهاصاث حػاصُ الخػلُم الثاهىي، وازيخحن 6بالٍاص، و  مدؿغباث مً الخػلُم نبل اإلاغخلت الثاهٍى

ًاث ؤَمُت الخػلُم لبىاتهً. لم جدضصن زلكُتهً الخػلُمُت ىضح َظا ؤنهً عؾم غضم بيمالهً حػلُمهً، بال ؤنهً مضع . ٍو
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ض21)َمُت ػواج البىاث في ؾً ؤيبر ؤن الظًً اغخهضوا يويهمىا مالخظت ؤن اإلاكاعى ًاهذ وؿبت اليؿاء ( ؾىت ؤو ًٍؼ  ،

وعبما ًغحؼ َظا بلى الػبء . قهِ% 45,9منهم، بِىما مثل الغحاُ % 61بُنهم ؤيبر مً الغحاُ، قهض مثلذ اليؿاء 

ًاث ؤيثر مً الغحاُ  ًاَل آلاباء، ؤو ألن ألامهاث غاهذ مؿئىلُاث ويؿٍى الؼواج، وؤنهً مضع الانخهاصي الىانؼ غلى 

 للىىع الاحخماعي، اهظغ اإلالحو . بػىانب الؼواج اإلابٌغ غلى البىاث
ً
. (4)ولالَالع غلى الخهيُل الٍامل لإلحاباث وقها

ىن ازخُاعاتهم بلى غضص مً ؤلاؾباب ًان ونُى البىاث بلى ؾً الىطح اإلاالثم . وؤعحؼ اإلاكاًع الؿبب ألايثر َى و

 قيها، وغبروا غً طلَ في حمل مثل؛ ختى جهبذ لضيها الخبرة الٍاقُت بالحُاة، ختى جضعى مػنى الؼواج، لخمخلَ 
ً
جٌغاعا

 وونلذ بلى الىطج الجؿضي، ونالذ ؤخضي ، اإلاغاَهتواثالهضعة غلى الازخُاع الصحُذ للؼوج، لخٍىن نض احخاػث ؾً

ًاث  ًاف الجساط الهغاع الصحُذ"اإلاكاع  . لُخىقغ لضي الكخاة خٌمت خهُهُت، وما ًلؼمها مً ونذ 
ً
بط ًدؿغع ألانؿغ ؾىا

وقٍل ". في اجساط الهغاعاث، قدُىما هٌبر هغي ؤخىاُ الىاؽ، وبالخالي هخػلم منها، وجهبذ لضًىا مػغقت ؤيبر بالحُاة

.   ؾىت قإيثر18 ؾىت ؤو بػضَا، اليؿبت ألايبر مً اإلاكاعيحن، وجلتها وؿبت مً ًغوهه 21الظًً عؤوا ؾً الىطح غىض 

ًاهىا ٌػىىن بظلَ  ًاف مً الكػىع باإلاؿئىلت، و ًان الؿبب الخالي مً خُث الخٌغاع، ؤن ًٍىن لضيها نضع  و

 ، ومػغقت يُكُت بىاء ألاؾغة،الاؾخهالُ
ً
كاُ، يما حؿخُُؼ اإلاكاعيت في اإلاؿئىلُت اإلاالُت ؤًًا ٌظا قهض .  وجغبُت ألَا َو

ى ؤن جٍىن البيذ ناصعة غلى بضاًت غمل ومؿاغضة ػوحها في هكهاث ألاؾغة،  وعص ؤخض ألاؾباب لم هًٌ هخىنػه؛ َو

. ؾغةألاخُث ًكترى ؤن اإلاجخمؼ اإلاهغي ًىظغ بلى الؼوج باغخباٍع اإلاؿئُى غً جىقحر حمُؼ هكهاث 
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ًان ٌػني مؿخىي  ًان الاهتهاء مً الخػلُم الؿبب الثالث مً خُث الخٌغاع؛ وججضع مالخظت ؤن الاهتهاء مً الخػلُم  و

 ؾىت، ؤن 18 مكاعيحن، طيغوا ؤن الؿً اإلاىاؾب للؼواج ؤنل مً 4حػلُمي مسلخل باليؿبت لبػٌ اإلاكاعيحن، بط عؤي 

.  (و اإلاخىؾِؤ)البيذ في َظا الؿً جٍىن انهذ حػلُمها ؤلاغاصي 

ظيغ  هو الهاهىن يؿبب في جدضًض ؾً ػواج البيذ غىض ؤيثر مً  ًُ ىضح .  مكاعيحن قه9ِ ؾىت ؾىي 18ولم  ٍو

 بلى ؤؾباب ؤزغي مثل . في ازخُاع ؾً الؼواج" للمكاعيحن في البدث"َظا يألت ؤَمُت الهاهىن 
ً
وجمذ ؤلاقاعة ؤًًا

. اهسكاى اخخماالث الُالم غىضما جتزوج البيذ في ؾً ؤيبر

م لظلَ في؛ ؤن البيذ ؾختزوج في 18لؼواج غً اومً هاخُت ؤزغي، وضح الظًً ازخاعوا ؤن ًهل ؾً  َغ  ؾىت جبًر

ا، ًُل ألاخىاُ، وال صاعي  ،وألهه ؾً مىاؾب  وؤالهخظاع، قالؼواج مهحَر
ً
 حضا

ً
، ولخسكُل الػبء "جدؿتر"و لِـ مبٌغا

 18يؿبب في ازخُاع ؾً الؼواج،  بحن مً ازخاعوا ؾً الؼواج اإلاىاؾب " جدؿتر"وحؿاوي جٌغاع . الانخهاصي غً ألاؾغة

 . ؾىت ؤو ؤيثر، قٍان الخٌغاع غكغة مغاث في يال اإلاجمىغخحن18ؾىت ؤو ؤنل، ومً ازخاعوٍ 

:  سً السواج باليسبت لألوالد

وجىػغذ ازخُاعاث اإلاكاعيحن بحن ؤهه . وؾإلىا اإلاكاعيحن هكـ ألاؾئلت خُى الؿً اإلاىاؾب للؼواج باليؿبت لألوالص

ض غلى  تراوح %28 ؾىت بيؿبت 25 ؾىت و21،  وؤهه ًتراوح بحن (اليؿبت ألاؾلب)% 65 ؾىت بيؿبت 25ًيبغي ؤن ًٍؼ ، ٍو

واغخهض زالزت مكاعيحن . قهِ مً اإلاكاعيحن% 1ؾىت ؾىي 18، ولم ًستر ؤن ًهل الؿً غً %6 بيؿبت 21 و18ما بحن 
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 غلى جدمل الؼواج
ً
ًان ناصعا  . ؤن الىلض ًمٌىه الؼواج في اي ؾً َاإلاا 

ً
ولالَالع غلى الخهيُل الٍامل لإلحاباث وقها

 (.5)للىىع الاحخماعي، اهظغ اإلالحو 

18 :15مً  25 :18مً   25 : 21مً   25قىم    مجغص اإلاهضعة 

9 69 300 708 3 
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ىن ألاؾباب التي اغخمضوا غلُه . لؿً التي ًيبغي ؤن ًتزوج قيها الىلضُ بكٍل ؤؾاس ي في ازخُاعاتهم اوغّضص اإلاكاًع

 باليؿبتًان الؿبب ألايثر ف
ً
 بضعحت 21 ؤنها إلاً طيغوا جٌغاعا

ً
 ؾىت قما قىم، ؤن الىلض في َظٍ الؿً ؾٍُىن هاضجا

ًاهىا ٌػىىن بظلَ الىطج الجؿضي والػهلي ، جٍىن : بػباعاث مثلوغبروا غً طلَ . ًاقُت، و
ً
ؤن ًهبذ غهله هاضجا

يخهلً للبلىؽ في ؾً مبٌغ ؤيثر  لضًه الخبرة، ًكهم مػنى الؼواج، ٌػغف يُل ًخػامل مؼ ػوحخه، ألن البىاث ًىطحً ٍو

 مً الىاخُت اإلاالُت، وغبروا غً طلَ بػباعاث مثل، ؤن ؤما. مً ألاوالص
ً
 الؿبب الغثِس ي الثاوي ؤن ًٍىن الىلض مؿخػضا

الؿبب الثالث ؤن ًٍىن ناصعا غلى جدمل اإلاؿئىلُت و. ًهبذ لضًه وظُكت وصزل، ٌؿخُُؼ بغالت ؤؾغة ولضًه قهت

 نض ؤههى حػلُمُه وقترة الخضمت الؿً ًٍىن ، والؿبب الغابؼ ؤن الىلض في َظٍ (ؾىاء يغب ؤؾغة، ؤو اإلاؿئىلُت اإلاالُت)

ت . يما ؤقحر بلى ؤؾباب ؤزغي، مثل ؤن ألامغ مخػلو بخهالُضًىا اإلاجخمػُت، ؤو الىاحباث صًيُت. الػؿٌٍغ

 ؾىت غلى ألاؾباب هكؿها ولٌنهم ؤقاعوا ؤًًا بلى 25ؾىت و18واؾدىض الظًً ازخاعوا ؾً الؼواج للىلض بحن 

، وإلاىػت مً الاهدغاف ؤو ختى ًغي ؤَكاله ًىمىن ؤمام ؤو ماػاُؤؾباب مثل، ؤهه في َظٍ الؿً ماػاُ في قبابه، 
ً
 نؿحرا

ؿاغض في جغبُتهم . غُيُه، َو
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 : حول السواج اإلابكر والطالقمعلوماث اإلاملاركين

، ؾإلىاَم غً مػغقتهم الؿابهت بداالث ا الظي بىِذ غلُهألاؾـوختى وؿخُُؼ الخػغف غلى آعاء اإلاكاعيحن و 

و ٌػغقىن بهكه شخهُه غً بيذ ؤ ؤنهم ؾمػىامً اإلاكاعيحن % 69وؤحاب . ( ؾىت18نل مً ؤ)لؼواج والُالم اإلابٌغ ا

 . ؾىت في مدُِ ؤؾغتهم ؤو ححرانهم ؤو ؤهكؿهم18جؼوحذ ؤنل مً 

 

 

 

 

 ال وػم

752 331 
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 : سىت18الطالق جحت سً 

حاب ؤمنهم بىػم بِىما % 34حاب ؤ ؾىت، 18ونؼ غليها الُالم نبل ؾً جؼوحذ ووغىضما ؾإلىاَم غً مػغقتهم ببيذ 

 .بال% 66

 ال وػم

365 697 
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ىن  الخبرة يػل  ؾىت، في ههو الكػىع باإلاؿئىلُت و18ن الؿبب الغثِس ي لحضور الُالم نبل ؤوعؤي اإلاكاًع

ًاهىا ٌكحرون بلى البيذ)لضي الؼوححن بىحه غام  ا، وغبروا (ولًٌ بيؿبت ؾالبت  غجبِ َظا بكٍل مباقغ مؼ غمَغ ،  ٍو

، ؤو قهم مػنى الؼواج، ؤو الاقخهاع بلى زبرة الحُاة، ؤو قهم الػالناث  غً طلَ بػباعاث؛ مؿئىلُت جىلي ؤغماُ اإلاجُز

ا )الجيؿُت  ىن، ههو . ( مكاعى308طيَغ ا اإلاكاًع ًان الؿبب الخالي مً خُث الخٌغاع بحن ؤؾباب الُالم الظي طيَغ و

الخىاقو والخكاَم بحن الؼوححن، وغبروا غً طلَ بػباعاث، ههو الخىانل والخكاَم بُنهما، ؾُاب الخىاقو الاحخماعي 

َ الصحُذ، ؤو ؤن ؤؾغة البيذ ؤحبرتها غلى الؼواج  بُنهما، جكاوث الؿً بحن الؼوححن، ؾُاب الهضعة غلى ازخُاع الكٍغ

والؿبب الثالث مً خُث الخٌغاع، ؾىء اإلاػاملت ؾىاء مً الؼوج ؤو ؤَله؛ وطيغث َظٍ . ( مغة118جٌغعث َظٍ الػباعة )

ًاهذ .  مغة18الػباعة  .  مغة16 الؿبب الغابؼ وجٌغع الىيؼ الانخهاصيزم 

ًاهذ الجؼاُ مغاَهت، ؤن الؼوج مخدٌم، جدُى الؼوج بلى نىعة مسخلكت غً التي  وطيغث ؤؾباب ؤزغي مثل، بنها 

، وؤقحر بلى ًل مً  غغقتها غىه نبل الؼواج، لم حؿخُؼ الاهجاب، لم جًٌ ناصع ة حؿضًا غلى جدمل مكهت ؤغماُ اإلاجُز

. َظٍ ألاؾباب مغجحن
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 : سىت18 كبل سًما يترجب على حذوث الطالق 

ً و َلهً نبل ؾً  وغىضما ؾإلىا اإلاكاعيحن خُى اإلاكاًل التي نض جٍىن ونػذ بػض الُالم للبىاث الالحي غغقَى

ومً هاخُت ؤزغي، جغيؼث اإلاكٍلت الغثِؿُت ألايثر .  مكاعيحن قهِ بإنهً لم ًىاحهً ؤًت مكاًل10 ؾىت، ؤحاب 18

كاُ، اًجاص   في بحاباث باقي اإلاكاعيحن في خهىلهً غلى خهىنهً الكغغُت، غلى ؾبُل اإلاثاُ، حؿُُت هكهاث ألَا
ً
جٌغاعا

م ؤم ؤمهم  كاُ مؼ ؤبَى ًان . ( مغة137طيغ طلَ )مٍان حػِل قُه اإلاُلهت وؤَكالها، ؤو في خؿم َل ٌػِل ألَا و

، وغّبر الىظغةالؿبب الخالي مً خُث الخٌغاع في ؤلاحاباث، في 
ً
 اإلاجخمػُت؛ التي لم حكمل قهِ اإلاغؤة ولًٌ ؤَكالها ؤًًا

ؿت"بػٌ اإلاكاعيحن غً طلَ بػباعاث مثل، ؤنها ؾخٍىن  طيغث )للغحاُ، وجىاحها مكاًل في الؼواج مغة ؤزغي " قَغ

كاُ ؾٍُىن ويػهم ؾحر مؿخهغ، ؾُدغمىن مً ؤخض . ( مغة55 ًاهذ اإلاكٍلت الثالثت في جغجِب الخٌغاع، ؤن ألَا و

كاُ هكؿُا مً ويػهم ( مغة38طيغ )والضيهم ؤو ٌػِكىن بحن مجزلحن   . ( مغة16طيغ )، ؾِخإزغ ألَا
ً
 مغاث 6وطيغ ؤًًا

.  ؤنها ؾخٍىن غبًء غلى ؤؾغتها

 اإلاكٍلت الغثِؿُت َظٍ هي جٍىن ما ؤزاع صَكدىا، خُث جىنػىا ؤن م مكاعيحن، 4طيغ  نًُت اليؿب ؾىي يولم 

 ؾىت 18 اإلاكترى ؤن الؼواج ؾحر مسجل، بط ال ًمًٌ حسجُل ػواج بيذ جدذ قمً ؾىت، 18ؤمام اإلاُلهت جدذ ؾً 

كاُ  ترجب غلى َظا غضم حسجُل ألَا ، ٍو
ً
مًٌ جكؿحر طلَ بإن الؼواج اإلابٌغ ًدضر .  مً َظا الؼواجاإلاىلىصًًعؾمُا ٍو

في مجخمػاث مؿلهت ٌػغف ًل مً قيها آلازغ، ؤو بحن ؤقغاص في ؤؾغة ممخضة، ولضي َظٍ اإلاجخمػاث نىاغض غغقُت 
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 في اإلاجخمؼ اإلادُِ 
ً
ت ألاؾاؾُت، وغاصة ًٍىن مػغوقا وجهلُضًت جدبػها، ولظلَ ال ٌؿخُُؼ الؼوج بهٍاع مؿئىلُخه ألابٍى

.  جداًل غلى الهاهىن الاثونض هجض جكؿحر آزغ في ح. َظٍ الػالنت الؼوحُتبهم 

 :اإلاسايا واإلاساوئ اإلاترجبت على السواج اإلابكر

ًان قىم  َم في اإلاؼاًا ت، ؾإلىاَم خُى آعاؤنل ؾىت ؤو 18وختى هكهم ازخُاعاث اإلاكاعيحن بكإن ؾً الؼواج، ؾىاء 

. واإلاؿاوت اإلاترجبت غً الؼواج اإلابٌغ

ؤنهم ال ًجضون مؼاًا في  ( مكاعى644)ؾإلىا اإلاكاعيحن غً اإلاؼاًا التي ًجضونها في الؼواج اإلابٌغ، ناُ يثحرون ف

ًاهذ ". الؿترة"ومً هاخُت ؤزغي، طيغ اإلاىاقهىن غلى وحىص مؼاًا للؼواج اإلابٌغ، ؤن اإلاحزة الغثِؿُت هي . الؼواج اإلابٌغ و

 
ً
واجهلذ اإلاحزة . اإلاحزة الخالُت مً خُث الخٌغاع  في بحاباث اإلاكاعيحن، ؤن ًٍىن قاعم الؿً بُنها وبحن اوالصَا نؿحرا

كاُ غلى هدى  الثالثت بػامل الاهجاب، والغابػت ؤن البيذ الهؿحرة ؾخٍىن بصحت حُضة، قدؿخُُؼ الػىاًت باإلاجُز وألَا

كاُ غلى طلَ ووؤقاع اإلاكاعى. ؤقًل  بلى ؤن الؼواج اإلابٌغ ٌػلم البيذ الكػىع باإلاؿئىلُت قتربي ألَا
ً
قِكبىن ن ؤًًا

 . ؤيثر جدمال للمؿئىلُت
ً
 ؤو لخًمً مؿخهبلها بما ؤنها ؾختزوج في ًكىتها ؾً الؼواج، ختى جُمئن ؤنها لً ؛وطيغوا ؤًًا

وطيغ نلُل مً اإلاكاعيحن ؤهه بػض الثىعة، ؤنبذ الىيؼ ألامني ؤؾىؤ، وحػغيذ . ًل ألاخىاُ، ولخٍىن ايثر َاغت لؼوحها

البىاث واليؿاء بلى الخدغف الجيس ي والاؾخهاب مً نبل البلُجُت ولظلَ مً ألاقًل جهلُل البىاث لحغيتهً، وؤن 

. جهبدً في خماًت الؼوج في ؤؾغع ونذ
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وغىضما ؾإلىا غً مؿاوت الؼواج اإلابٌغ طيغ ؤؾلب اإلاكاعيحن ههو الىعي والىطج في الؿً الهؿحرة، وغبروا غً 

كاُ، لم ًٌخمل حؿضَا بػض، ؾخىاحه  طلَ بػباعاث مثل، البيذ ال جٍىن هاضحت يكاًت لخدمل غبء الؼواج وألَا

َا، ؾخهاب تمكاًل في الحمل، ؾىف جسخاع الغحل ؾحر اإلاىاؾب، لً جٍىن ناصعة غلى الخىانل مؼ ػوحها وؤبىا

ا حمُػا )بهضمت غىضما جٌدكل َبُػت الػالناث الؼوحُت  واعجبُذ زاوي اإلاؿاوت وقها للخٌغاع  . (مغة320بلـ جٌغاَع

 غلى جدمل مؿئىلُت 
ً
في احاباتهم، بالهضعة غلى جدمل اإلاؿئىلُت في ؾً مبٌغة، قهالىا ؤن البيذ جٍىن نؿحرة حضا

كاُ، وؤنها نض جىضم ،الحمل والىالصة وفي الترجِب الثالث  .  مغة313 غلى الؼواج، وؤقاعوا بلى طلَ َانضامإل وجغبُت ألَا

ىن ؤن اخخماالث الُالم جٍىن ؤيبر مؼ الؼواج اإلابٌغ  لألؾباب التي طيغث مً )إلاؿاوت الؼواج اإلابٌغ، ناُ اإلاكاًع

ً للىطح والهضعة غلى جدمل اإلاؿئىلُت في الؿً الهؿحر،  ،(نبل تهم لخػغى البىاث للُالم بؿبب اقخهاَع جٌغع )وعٍئ

، لً جٍىن ناصعة غلى مىانلت حػلُمها . (مغة 40 َظا
ً
ىن في الترجِب الغابؼ ؤن البيذ بطا جؼوحذ مبٌغا جٌغع )وطيغ اإلاكاًع

ًاهذ آلازاع الجؿضًت الؿلبُت للؼواج اإلابٌغ. ( مغة33  ثطيغ) ومؿئىلُاث الؼواج غلى البىاث ،وفي الترجِب الخامـ، 

 واجساط نغاعاتها، ؤو ؾخسًؼ . ( مغة31
ً
 بلى ؤن البيذ لً جٍىن بػض ناصعة غلى الػمل والاؾخهالُ مالُا

ً
يما ؤقاعوا ؤًًا

كاُ اُللػىل مً نبل ػوحها وغاثلخه، ؤو ؾدىجب  ، ( مغاث7 بلى 6 ًل مً َظٍ ألاؾباب مً ثوجٌغع )يثحر مً ألَا

وجغجبِ حمُػها باالؾباب التي طيغوَا غىضما ؾإلىاَم خُى ؤؾباب َالم البىاث الالحي ٌػغقىنهً وحػغيً للُالم 

.  مكاعى قهِ ؤنهم الًغون مؿاوت للؼواج اإلابٌغ15ومً هاخُت ؤزغي ناُ .  ؾىت18نبل ؾً 
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 :آلاجار الجسذيت والخىمويت والاحخماعيت للسواج اإلابكر

ت والاحخماغُت غلى البىاث  ض مً قهم آعاء اإلاكاعيحن خُى الؼواج اإلابٌغ، ؾإلىاَم غً آزاٍع الجؿضًت والخىمٍى وإلاٍؼ

م  .مً وحهت هظَغ

 مكاًل مؼ الحمل والىالصة، ؤحاب  غىضما ؾإلىاَمف
ً
منهم بىػم، بِىما % 88َل جىاحه البيذ التي جؼوحذ مبٌغا

 .بال% 12ؤحاب 

 ال اغغف ال وػم

749 101 227 
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: آلاجار الجسذيت السلبيت للسواج اإلابكر

غًاءَا الاهجابُت ؤؾلبهم بلى ؤنها مكاًل اهجابُت، مثل ؤن جٍىن ؤهىاع اإلاكاًل، ؤقاع ؤ غىضما ؾإلىا اإلاكاعيحن، ماهي 

ظا نض ًدؿبب في هٍؼل ؤو بحهاى ؤو مكاًل ؤزىاء الىالصة، بما ٌكٍل زُغ  لم جٌخمل بػض، َو
ً
ن ؤ غلى الُكل، ؤو ا

حؿمها ماػاُ ؾحر ناصع غلى جدمل يؿٍى الحمل، قخخػغى للىقاٍ ؤزىاء الىالصة، ؤو ؤنها لم جهبذ ناصعة غلى الاهجاب 

ًان الىىع الثاوي مً اإلاكاًل الاحخماغُت والىكؿُت اإلاظًىعة، غلى ؾبُل .  مغة526وطيغث َظٍ ألاؾباب . مً ألانل و

لكها، ؤن جٍىن ؾحر ناصعة غلى جغبُت َكلها، ال جٍىن مضعيت للػالناث باإلاثاُ، مكاًل غىاًت ألام الهؿحرة  هكؿها َو

 هكؿُه هدُجت للىالصة وعغاًت َكل في ؾً مبٌغة، وطيغث َظٍ اإلاكاًل 
ً
يما .  مغة72الجيؿُت، جدضر لها ؤيغاعا

. ألاهُما والؿٌغ، وجأًل الػظامو مغة، مثل ؾىء الخؿظًت، 53 مغجبُت بالىالصة جٌغعث ؤزغي طيغث مكاًل حؿضًت 

 .  مكاعى انهم ٌػغقىن بىحىص مكاًل جدضر ولٌنهم ال ٌػلمىن ماهي جدضًضا227وناُ 
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: السواج اإلابكر وأجره علي حعليم البىاث

ًان الؼواج اإلابٌغ ًىػٌـ غلى حػلُم البيذ وقغنها في الػمل والاؾخهالُ اإلاالي،     غىضما ؾإلىا اإلاكاعيحن خُى ما بطا 

ؤهه لً جٍىن له آزاع % 12مً اإلاكاعيحن بإن الؼواج اإلابٌغ له بالكػل آزاع ؾلبُت غلى حػلُم البيذ، وناُ % 80ؤحاب 

ًاهذ له آزاع ؤم ال% 5وناُ . غلى حػلُمها  .ؤهه ًازغ آخُاها، ولًٌ لِـ يهاغضة% 3وناُ . ؤنهم ال ٌػلمىن بطا ما

 اخُاها ال اغلم ال وػم

868 129 54 28 
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 لً ًٍىن لضيها الىنذ الٍافي لٍل مً اإلاجالحن، ؤو ألن ػوحها وؤَكالها ؾٍُىن ؛ مثلاوػم ؤؾبابب ؤحابىوطيغ الظًً 

. لهم صاثما َلباث واخخُاحاث، ؤو ألن ػوحها لً ًضغها، ؤو ألن البيذ لً جٍىن مهخمت بالضعاؾت

وطيغ الظًً نالىا ال ؤؾباب مثل، ؤن ألامغ مخػلو بهغاع البيذ، بطا ما ؤعاصث ايماُ حػلُمها ؾخجض الكغنت 

 .لالؾخمغاع، وناُ بػًهم لِـ بالًغوعة وال ٌػخبر َظا ناغضة، وناُ آزغون ؤن ألامغ ؾُػخمض غلى الؼوج
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 :آجار السواج اإلابكر علي فرص العمل

ؤهه ال ًازغ غلى قغنها % 23 الؼواج اإلابٌغ ؾىف ًهلل مً قغم البيذ في الػمل، وناُ ؤنمً اإلاكاعيحن  %68 ناُ 

 % 2نهم ال ٌػغقىن، وؤ% 7وناُ . ًجاص وظُكتبفي 
ً
.  نالىا ؤخُاها

 اخُاها ال اغلم ال وػم

727 245 75 17 
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 ؤنها لً جٍىن نض ايملذ حػلُمها، وناُ آزغون ألنها ؾخٍىن مكؿىلت مؼ :في َمؾبابؤ (وػم)وؤوضح الظًً نالىا 

. زغ ؤن الؼوج ؾحرقٌ، وناُ بػًهم َاإلاا الغحل ٌػمل، لِـ غلى اإلاغؤة ان حػملآلابػٌ اَُكالها، وناُ ؤػوحها و

ًاهذ  ًاهذ ؾخدهل غلُه بطا (ال)ؾباب مً نالىا ؤو  ، ؤنها ؾىف ججض وظُكت ولًٌ ؾخٍىن ؤنل في الهُمت غما 

ؤيملذ حػلُمها، وناُ بػًهم ؤن َظا ٌػخمض غلى هىع الػمل الظي جبدث غىه، وناُ آزغون ؤن الامغ ًخىنل غلى 

نها حػمل صازل مجزلها ؤوناُ مكاعى واخض . ًًا بلى جىقحر خاحاث ألاؾغةؤنها بداحت ؤ  خُثاخخُاحاث اإلاجُز اإلاالُت

 
ً
. ؤًًا

كهم مً حػلُهاث اإلاكاعيحن ؤن الخػلُم وزبرة الخػغى للػمل غىامل مهمت جازغ غلى هطج البيذ وقػىعَا  ٍو

كاُ الث الغثِؿُت التي حػض البيذ للؼواج وجغبُت ألَا . باإلاؿئىلُت، وهي اإلاَا

 جهضم لَ غَغـ، ًخىقغ بطا ماوختى هخػغف غلى ؤَمُت الخػلُم ومضي اعجباَه بهغاع ػواج البيذ، ؾإلىا اإلاكاعيحن 

منهم ؤنهم %  47، ماطا ؾخهُى له؟ ناَُالبتهي ماػالذ و، ًُلب الؼواج مً ؤزخَ ؤو ابيخَ، ؤلامٍاهُاث اإلااصًتله 

ا ؤو والضتها) الخػلُم مهم لِـ "غلُمها، وناُ ؤخض اإلاكاعيحن مً ثهي ث ختى جًًاهذ ؤلاحابت بالغقٌ (ًىالضَا ؤو ؤزَى

ألهني لم اخهل "، وناُ مكاعى آزغ "ؾغى الحهُى غلى وظُكت، بل ألهه ًدضص مً جٍىن وما َى هىع خُاجَُقهِ 

ض ألاقًل البىتي اهه مً اإلامًٌ اجمام الخُىبت ختى جىهي حػلُمها، وغىضثظ % 43واحاب ". غلى حػلُمي وغاهِذ، وؤٍع
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ض زؿاعة ؤؤها بداحت للخػلُم، ومً زم لً  ":اثونالذ ؤخضي اإلاكاعى". ًخم الؼواج  ال ؤٍع
ً
جغى اإلاضعؾت، ولٌني ؤًًا

  ."قغنت الػَغـ، ولظلَ ؾىف هغجبِ بالخُىبت ختى اهخهي مً حػلُمي

مً اإلاكاعيحن ؤن جترى الخػلُم وجتزوج، وؤقاع البػٌ بلى ؤؾباب مثل، ؤنها ؾختزوج في ًل ألاخىاُ وال % 6وازخاع 

 َظٍ ألاًام، ولظلَ ًجب ؤال 
ً
يُؼ الكغنت، نصاعي لالهخظاع، ؤو ؤن قغنت  الحهُى غلى غَغـ حُض ال جخٌغع بال هاصعا

ذ بالها"وناُ بػًهم ؤن الخػلُم لً ًىكػها بهضع ما ؾِىكػها الؼواج، وطيغ مكاعى  والص يء اإلاهم . غليها ؤن جتزوج وجٍغ

ًالٌخابت غلى اإلااء، القاثضة مىه ث ٌػني زغوحهً احػلُم البن  ":، وناُ مكاعى آزغ"َىا َى مىاقهتها، ألن حػلُم البىاث 

 
ً
ظا ال ًجلب بال اإلاكاًل، ولظلَ الخػلُم ؾسي باليؿبت لها ؤخُاها ، َو ازخُاعاث ؤزغي مثل، % 4وطيغ ". مً اإلاجُز

ضٍ الػَغـ، ولم ًهل وبةمٍانها الؼواج زم بيماُ حػلُمها وهي متز ن ألامغ متروى ؤحت، ؤو ؤن ألامغ ٌػخمض غلى ما ًٍغ

ا، ؾىي  (. 6 )وؾخجض الخهيُل لٍل مجمىغت في اإلالحو.  مكاعى14الزخُاَع

 



 
 

 43 

 

 هغقٌ ختى جيخهى مً صعاؾتها زُىبت بلي ؤن جيخهى مً صعاؾتها جتزوج وجغى الضعاؾت ؤزغي 

45 70 462 503 
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 ُ ض مً الكهم ألَمُت الخػلُم، وحهىا ؾااُ إلاً ًى و  خُى لضعاؾتهاحابىا بًغوعة بنهاء البيذ ؤههل بلى مٍؼ

 في إلغالت هكؿهامنهم ؤنها نض حؿدىض غلى الكهاصة في خُاتها بطا اخخاحذ % 25ناُ . زخُاعلهظا الاألاؾباب التي صقػتهم 

ختى جٍىن ناصعة % 20وناُ . ختى جٍىن ناصعة غلى الػمل ومؿاغضة هكؿها وؤؾغتها مالُا% 24حاب ؤخالت َالنها، و

كػغون ؤختى "غلى مؿاغضة ؤَكالها في الخػلُم، ونالذ مكاعيت  ًىن ناصعة غلى مؿاغضة ؤَكالى، قُخُلػىن بلى َو

يثحر مً الػغؾان، اُجهضم لي  ": مكاعيتثختى جٍىن ناصعة غلى الخىانل مؼ ػوحها، وناُ% 7، وناُ "بالكسغ ألوي ؤمهم

م غني بػضما غلمىا  ؤؾباب ؤزغي % 3وطيغ . ًل مً ألاؾباب الؿابهت% 13، وازخاع "وي لؿذ مخػلمتؤنونغقىا هظَغ

قهِ مً % 3خب الضعاؾت، وناُ ؤ ي لخٍىن مؿخهلت انخهاصًا، ألن طلَ مً خهي، ألًىن مكُضة للمجخمؼ، ألن؛مثل

ظا لم ًًٌ مً بحن الازخُاعاث  َاالء ؤنها ًجب بنهاء حػلُمها ختى حكػغ بخدهُو الظاث وجبني لىكؿها مجاُ منهي، َو

 بخضي ثوناُ. اإلاظًىعة في ؤلاحاباث غلى ألاؾئلت، ولًٌ ؤياقتها يثحر مً البىاث زالُ اإلاهابالث يةحاباث ؤزغي 

ض ؤ "اثاإلاكاعى بني غهل حػلُمي  ؤن اؾخٌملٍع . " ؤوظكهغلي ؤنختى ؤًىن مؿخهلت ولضي زبراث زانت ألن هللا َو

بضو ؤن َىاى اعجباٍ ؤو ،  بحن الظغف الانخهاصي ومىانلت البىاث لخػلُمها، ؾىاء مً ؤحل بغالت هكؿهاا قضًضاٍو

َمُت الخػلُم ختى حؿخُُؼ ؤن ؤاإلاػِكُت لألؾغة، ومً زم جإحي  و ؤو للمكاعيت في اإلاؿئىلُاث اإلاالُت،مؿاغضة ؤَكالها

 
ً
  ولألؾل لم ًغص جإيُض.ػوحت حُضةوجٍىن ؤما

ً
ً مجاُ منهي وجدهُو الكخاة لظاتها ا  غلى ؤَمُت الخػلُم في جٍٍى

 .بدهىلها غلى صعحت غلمُت
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ؾباب ؤزغي ؤ  َامت للػمل إلاؿاغضة ؤَكالها ًل ألاؾباب التي طيغث  للخىانل مؼ ػوحها جدهُو الظاث 

 حؿاغض  بالخػلُم

 هكؿها

41 47 144 166 245 305 313 

 

 



 
 

 46 

 :الاسباب التي جذفع للسواج اإلابكر

 الؿبب الغثِس ي الظي ًىحب ػواج البيذ غًوختى ههل غلى البىاغث الغثِؿُت للؼواج اإلابٌغ، ؾإلىا اإلاكاعيحن 

وطيغ . منهم ألن َظا ما جهخًُه الخهالُض% 26وناُ . يؿبب عثِس ي" الؿترة“مً اإلاكاعيحن % 29طيغ ففي ؾً نؿحرة، 

 غلى ؤؾغتها، لظلَ ًغؾبىن في الخسلو انخهاصًاؾبب قهغ ألاؾغة، وؤن البيذ جمثل غبئا ؤن اُمً اإلاكاعيحن % 20

ًان الؿبب. منها % 4مً اإلاكاعيحن، وطيغ % 16الهخظاع، وطيٍغ ُ صاعي قالالغابؼ، ؤن البيذ ؾختزوج في ًل ألاخىاُ،  و

ا، وؤياف بػًهم ؤؾباب% 5الضًً، بِىما ازخاع َظٍ حػالُم ن ؤ  ؤن ما ًجػل البيذ ؛ مثلاًل ألاؾباب الؿابو طيَغ

عاؾبت في الؼواج اإلابٌغ َى يػل الخػلُم والىعي صازل ؤؾغتها، وناُ بػًهم ألن قغم الؼواج ؤنبدذ هاصعة آلان 

. وبطا جىقغ لها الؼواج ؾخٍىن قغنت باليؿبت لها

ما ؾبوًل   جدؿتر الخهالُض ألاؾغة قهحرة  ؾختزوج في ًل ألاخىاُ الضًً ًهُى طلَ 

44 43 158 198 248 283 
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 .جحذيذ الاخخياراث وصىع اللرار داخل ألاسرة

 في مجخمػٌم ؤو جهالُضيم، غىضما ًخػلو ألامغ بؼواج البيذ؟ ومً وحهت الٍلمت الكانلتؾإلىا اإلاكاعيحن، إلاً جٍىن 

، وؤقاع ومتى جتزوجب له الكهل قُمً جتزوج البيذ ألاؤن % 48 ؤحابًىن له الٍلمت الكانلت؟ ثؤن مً ألاخو هظغى 

ألاؾغة باؾدبػاص البيذ، ؤو % 7، وازخاع (َم البيذيبمً ف)مً اإلاكاعيحن بلى ؤن ألامغ ًٍىن لألؾغة مجخمػت % 32

ً مثل الػم، وناُ اؾدكاعة   .ًًقاعىمً الم% 1ألر  ُ بِىما عؤي ؤن الٍلمتؤنها ألام، % 3بػٌ ؤقغاص ألاؾغة آلازٍغ

 

 ألاب البيذ ألام ألار  البيذوألاؾغة   البيذبضون ألاؾغة 

75 94 9 31 343 505 
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:  بىكؿها، وناُ واخض منهمالبيذ% 44اجساط الهغاع، ناُ الحو في له غمً  ؾإلىا غً عؤي اإلاكاعى هكؿهوغىضما 

، ومً زم حؿخُُؼ البيذ الحهُى غلى الكغنت اإلاىاؾبت لها"
ً
ػت ًإحي الهبُى ؤوال  ألخٍام الكَغ

ً
وجمثل الازخُاع ". وقها

، ولم %23 بيؿبت ألاب في الترجِب الثالث حاء بزخُاعو. في ؤن ألاؾغة مجخمػت ًٍىن لها اجساط الهغاع% 25الثاوي 

جساط الهغاع، بِىما بقهِ ان ألام ًبىغي لها % 2وطيغ . مً اإلاكاعيحن% 5جساط الهغاع ؾىي بٌؿدبػض البيذ غً غملُت 

 .ألرُ  الهغاعمً اإلاكاعيحن بن% 1طيغ 

 البيذ هكؿها ألاب ألام ألار ألاؾغة مجخمػت ألاؾغة مؼ اؾدبػاص الكخاة

38 185 5 16 177 327 
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وحػاعيذ الاخهاءاث الؿابهت مؼ بحاباث اإلاكاعيحن غىضما ؾإلىاَم غً عؤيهم بسهىم ظغف مدضص، غلى 

ًؾبُل اإلاثاُ غىضما ًخهضم غَغـ للبيذ  ا بػكٍغ وفي .  ة صعاؾتهاقتر، ؤو غىضما ًخهضم لها غَغـ ؤزىاء في اما عًٌبَر

 مً الهُى بهه قإنها وهي جخسظ الهغاع بىكؿها
ً
مًٌ ؤن . َظٍ الحاالث ًٍىن غليهم اجساط نغاع في يىء الىانؼ، بضال ٍو

ٌػني َظا ؤن الىاؽ غىضما ًىحه لهم ؾااُ خُى الصخو الظي ًخسظ الهغاع اإلاخػلو بؼواج البىاث، ؾُهىلىن البيذ 

 مً الىاؽ ؾىف ًضغىن 
ً
  .الهغاعالجساط َظا لبيذ اهكؿها، ولًٌ غملُا، نلُل حضا
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  :صفاث العريس التي يعخمذ عليها كرار السواج

، ؾإلىا اإلاكاعيحن غً الهكاث ألايثر ؤَمُت التي ًغؾبىن بهغف الىظغ غً ؾً الؼواجولكهم نغاع الؼواج، ؾىاء 

ا في الػَغـ  .جىقَغ

ٌؿمذ لها  مدترم  ما ؾبو ًل ؤزغي 

الضعاؾتب  

ٌؿمذ لها  مً الػاثلت

 بالػمل

مً غاثلت  ؾني

مت  يٍغ

 مخضًً مخػلم ومثهل

58 65 53 84 85 103 195 275 386 461 
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 % 26ناُ  
ً
ىن آزغون، ،مً اإلاكاعيحن الػَغـ ًجب ؤن ًٍىن مخضًىا ؾُػلمه يُل ٌػامل ألهه الضًً " وناُ مكاًع

 وواؾؼ ؤلاصعاى، وناُ مكاعى % 22وؤيض ". ػوحخه مػاملت خؿىت
ً
اإلاخػلم ؾىف ًخسظ "بهه البض ان ًٍىن مخػلما

مت، واإلاكاعيحن ؤنمً % 15وازخاع ". مخػلمت ػوحت له، وألامي ؾىف ًخسظ له ػوحه ؤمُت ؤن % 11 ًٍىن مً ؤؾغة يٍغ

ؤن ٌؿمذ لها باؾخٌماُ % 5قهِ ؤن ًٍىن مً الػاثلت هكؿها، و% 5وطيغ .  ٌؿمذ لها بالػمل% 6ًٍىن ؾىُا، و

بالػمل، ؤيثر مً اإلاكاعيحن الظًً طيغوا للبيذ الؿماح ؤَمُت ومً الٍُغل ؤن ججض اإلاكاعيحن الظًً طيغوا . حػلُمها

الخػلُم، ونض ًبرع َظا بنهم اقتريىا ؤن البيذ نض ايملذ حػلُمها بالكػل، ؤو يما ؤقغها ؾابها، ؤنبذ بالؿماح لها 

ًل الهكاث % 4وطيغ . ؤَم مً الؿىىاث الؿابهتالخإيُض غلى غمل البيذ ومؿاَمتها في الكئىن اإلاالُت لألؾغة 

% 3وطيغ . نكت ؤن ًٍىن مً الػاثلت هكؿها (مً نالىا ًل الهكاث الؿابهت) مكاعى مً َاالء 17واؾدثني  .الؿابهت

مً اإلاكاعيحن ؤهه ًجب ؤن ًٍىن مدترم، عؾم ؤن جلَ الهكت لم جًٌ مضعحت في الازخُاعاث اإلاخػضصة إلحاباث الؿااُ، 

 . وؤن ًٍىن َىاى جىاقو احخماعي ( مغة19)ؤن جٍىن َىاى مكاغغ خب بُنهما  ازخُاعاث ؤزغي مثل،% 3وازخاع 

 
ً
، وؾإلىاَم ( ؾىت20ؤيبر خىالي )اقتريىا مؼ اإلاكاعيحن جهضم غَغـ ؾني إلبىتهم ؤو ازتهم، ولٌىه ؤيبر منها يثحرا

 ؾحرقًىن ألن َظا الؼواج  (% 86)حاب ؤؾلبهم ؤو. غً عؤيهم في َظا الػَغـ
ً
 الخكاَم بحن ال ًدهوؤنهم غمىما

 ؾىىاث، وناُ بػٌ 5الؼوححن، ؤو ؤن الػَغـ لً ٌؿخُؼ قهمها، وناُ بػًهم ؤن قغم الؿً اإلاىاؾب ال ًخجاوػ 

ض غً  % 7ؤنهم ًهبلىن صون قغوٍ، و% 5وناُ .  ؾىىاث10آزغ ؤن الحض ألانص ى لكغم الؿً ال ًجب ؤن ًٍؼ

ًاهذ جلَ الكغوٍ مخػلهت باإلااُ، قىقها لبػًهم ًيبغي ؤن ًٍىن الػَغـ  ؾُهبلىن بطا جىقغث قغوٍ مدضصة، و
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 في البىَ
ً
 مالُا

ً
يما اعجبُذ الكغوٍ . ؾىُا في َظٍ الحالت، وؤن اإلااُ ٌػىى قغم الؿً، ؤو بكٍغ ؤن ًًؼ لها مبلؿا

، و خؿً الؿلىى، ؤو ؤن ًٍىن بُنهما 
ً
ًان الػَغـ مخضًىا بهكاث ؤزغي للػَغـ  قهاُ بػًهم انهم ؾُىاقهىن بطا 

 25وفي الىانؼ، لم ًظيغ ؤن الهغاع ًسو البيذ ولها ازخُاع مً ؾختزوحه، بال . مكاغغ خب، ؤو جٍىن غهلُاتهما مخهاعبت

 . مً اإلاكاعيحن% 2مكاعى ًمثلىن 

ؤزغي اإلاىاقهت صون قغوٍ اإلاىاقهت مؼ قغوٍ عقٌ 

932 74 54 25 
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 سً السواج في اللاهون اإلاصرر  حول مذى معرفت

 ؤقاص ؟ ؾإلىاَم َل ًىحض خض ؤصوى لؼواج البىاث في الهاهىن اإلاهغي  بالهاهىن وللىنُى بلى مضي مػغقت اإلاكاعيحن

ؤي ؾً % 19، ولم ًظيغ (  ؾىت18 ) الؿً الصحُذ%67.5 منهم ، وطيغبالهاهىن ؤنهم ٌػلمىن  (% 73)مػظمهم 

  %6,6طيغ  ؾىت، و18ؾً ؤنل مً % 6,6 وطيغ. مدضصة، ولٌنهم ؤقاصوا بػلمهم ؤن طلَ مىهىم غلُه في الهاهىن 

. ؤنهم ال ٌػغقىن % 16ال ًىحض خض ؤصوى لؿً الؼواج، وناُ % 11 ؾىت، وناُ 18ؾً ؤيبر مً 

ال ؤغغف ال وػم 

792 121 174 
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سً السواج باليسبت لألوالد 

 ؤحابوػم، بِىما منهم ب% 36 ؤحابوغىضما ؾإلىا اإلاكاعيحن غً مػغقتهم بىحىص خض ؤصوى لؿً ػواج ألاوالص، 

، مً بحن الظًً ؤقاصوا ( ؾىت18)الخػغف غلى الؿً الصحُذ % 33,4واؾخُاع   . ؤنهم ال ٌػغقىن % 27ال، وناُ % 37

ٌظا ًخطح ؤن اإلاكاعيحن ٌػلمىن ما ًخػلو بالبىاث ؤيثر م. صوى لؼواج ألاوالصؤوحىص خض ببمػغقتهم  ألاوالص، ب ما ًخػلوَو

ًاهذ َىاى مباصعاث غضًضة لغقؼ الؼواج اإلابٌغ للبىاث ونض ًكؿغ طلَ بإن  نًُت  جمذ مىانكتها في وؾاثل ؤلاغالم، و

ووكحر  . ؾىت18 ؤنل مًهه لم جًٌ َىاى خاحت للخػامل مؼ نًُت ػواج ألاوالص في ؾً ألالىعي قُما ًخػلو بها، ؤو عبما 

مً الظًً ٌػغقىن ؤن الهاهىن ًىو غلى خض ؤصوى لؿً ػواج البىاث، نالىا ؤن البيذ ًجب  ( مكاعى48% )7.6 ؤن بلى

 . ؾىت18ؤن جتزوج نبل ؾً 

ال ؤغلم ال وػم 

389 390 293 
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اإلاعرفت بلاهون الطفل 

ض مً الخػغف غلى  ًاهىا ؾمػىا غً ناهىن الُكل ؤم ال، قهاُ مؼإلاٍؼ % 53عقت اإلاكاعيحن، ؾإلىاَم خُى ما بطا 

 .ؤنهم نض ؾمػىا به مً نبل% 47ؤنهم لم ٌؿمػىا، بِىما ناُ 

ال وػم 

506 570 
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 مكاعى، ؤنهم ال ٌػلمىن ما ًىو غلُه 70، ؤو % 14مً اإلاكاعيحن الظًً ٌػغقىن الهاهىن، ناُ  %47 مً بحنف

الهاهىن غلى خو الُكل في الصحت والخػلُم جإيُض غً ههىم الهاهىن، طيغوا بػًا والظًً ٌػغقىن . َظا الهاهىن 

كاُ وؤَكاُ الكىاعع ةملا مغة، وؤهه ًىظم نًُت ع86 مغة، وؤهه ًدميهم مً الػىل 159  مغة، وؤهه ناهىن ال 59 ألَا

مغة، وؤهه 24 مغة، وؤهه ًىظم ؾً الؼواج 26بهه مخػلو بدل نًاًا الحًاهت يما حاء مغة، 45ًخم جُبُهه في مهغ 

ًان نلُل مً اإلاكاعيحن غلى غلم بإن ؾً الؼواج حؼء مً .  مغة15ناهىن حُض صون ؤي بقاعة لص يء مً مدخىاٍ   و

 نًاًا خهىم الُكل قُما ًخػلو بؼ. ناهىن الُكل
ً
كاُ وؤَكاُ الكىاعع، ؤو ةملابط جدىاُو وؾاثل ؤلاغالم غمىما  ألَا

 
ً
 .نًاًا الحًاهت، ولٌنها ال جدىاُو مؿإلت ؾً الؼواج بال هاصعا
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 :جوجيم السواج 

 ػواج البيذ جىزُو يغوعي ، ؾإلىا اإلاكاعيحن َل مً اُ"جدذ الؿً الهاهىوي"للخػغف غلى يُكُت ػواج الهانغاث 

ختى حؿخُُؼ :  وػم، وؤعحػىا اَمُت َظا لألؾباب الخالُت% 93، نالذ ؤؾلبُتهم (بىاؾُت اإلاإطون )بهىعة عؾمُت 

هت الىخُضة للؼواج الكغعي ، بِىما ناُ لًغوعي مً اإلاكاعيحن لِـ مً ا% 6وناُ . البيذ جإمحن خهىنها، وألنها الٍُغ

 لًغويوطيغ الظًً نالىا لِـ مً ا. منهم بنهم ال ٌػغقىن % 1
ً
بضاثل ؤزغي، مثل وحىص  جىزُو ػواج البىاث عؾمُا

 ألايثرًان )الؼواج اإلاضوي 
ً
، وغىض مٌخب اإلادامي، والؼواج الػغفي، وباإلقهاع، وفي اإلاسجض، وؤن ؾً الُكل ( جٌغاعا

 لبني
ً
. جه الجؿضًتًمًٌ جهضًٍغ وقها

جضع بىا طيغ ؤن   مكاعى مً بحن الظًً نالىا وػم البض ؤن ًٍىن الؼواج ؤمام مإطون، نالىا ؤن اقًل ؾً 79ٍو

ا ؾىت، ومً بحن الظًً نالىا ؤهه لِـ 18لؼواج البىاث َى   18 مكاعيحن ؤن البيذ ًجب ؤن جتزوج نبل 8، عؤي يغوٍع

 في ؤَمُت جىزُو .  ؾىت18 مكاعى ؤن ًٍىن ػواحها قىم 58ؾىت، بِىما عؤي 
ً
ونض ٌػني َظا ؤن الؿالبُت حػخهض قػلُا

 
ً
 عؾمُا

ً
، ؾىاء لخدهل البيذ غلى خهىنها، ؤو ألن َظا ما ًهىله الضًً، ختى ولى لم ًًٌ الؼواج مىزها

ً
الؼواج عؾمُا

ًاهذ البيذ ؤنل مً     ؾىت، جظل َىاى ؤَمُت للجىء بلى اإلاإطون بػض طلَ إلجمام18في البضاًت، في بػٌ الحاالث، بطا 

ا غلى ؤن ًخم حسجُل الؼواج قُما بػض ومً هاخُت  . الؼواج، ؤو نض ٌػخمضوا غلى ؤقٍاُ الؼواج الؿابو طيَغ

ًان ؾالبُت مً نالىا ال مً َالب الجامػت الظًً ازخاعوا الؼواج اإلاضوي يكٍل بضًل للؼواج  .ؤزغي،
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ال ؤغلم ال وػم 

1004 68 10 
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 :جخطي البىاث سً السواج

ت خالُا هي ههو قغم  مؼ بضاًت اإلاغخلت الاؾخُالغُت مً صعاؾدىا، ؤقاع بػٌ اإلاكاعيحن بلى ؤن الهًُت الحٍُى

زغ ؾً الؼواج بؿبب الظغف الانخهاصي ولِـ الؼواج اإلابٌغ، وبىاء غلى َظا ؤيكىا ؾاالحن  في نهاًت ؤالؼواج، و ث

ىن  في بقاعة بلى اإلاغؤة التي لم جتزوج ختى ؾً " الػاوـ"البدث بؿغى الخػغف غلى الحالت التي اَلو غليها اإلاكاًع

 .مخإزغة

اليؿبت )منهم % 32غىضما  ؾإلىا اإلاكاعيحن غً الؿً التي ٌػخبرون قيها البىاث نض جسُحن ؾً الؼواج، احاب 

غىضما % 18الًىحض ؾً ًخسُحن قُه ؾً الؼواج، وؤحاب % 18 ؾىت، وؤحاب و30 ؾىت و 26، في الكترة بحن (ألايبر

 ؾىت، 25 ؾىت و16في الكترة ما بحن % 11 ؾىت، وناُ 35َظا الؿً بػض ججاوػًَ % 15 ؾىت، وخضص  30ًخجاوػن 

حػلُهاث ؤزغي مثل بن ألامغ ًخػلو بما حػخهضٍ هي، ؤن َظا اإلاىيىع % 2 ؾىت، وطيغ 40غىضما ًخجاوػن % 4وناُ 

 .ٌػبر غً ههو الىعي والخػلُم
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مكِل خاحت 

 اؾمها غىىؾت

10-15 

ؾىت 

 30-26 ؾىت 16-25

ؾىت 

31-35 

 ؾىت

36-40 

 ؾىت

41- 60 

 ؾىت

ؤزغي 

188 2 118 334 183 150 46 19 
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 :أسباب الخوف مً عذم السواج حتى سً مخأخر

غىضما ؾإلىا اإلاكاعيحن غً الؿبب الظي ًجػل الىاؽ ًسكىن بهاء بىاتهم بال ػواج ختى ًخهضم بهً الػمغ، احاب 

، وجٌغع 
ً
زغ منهم ؤن طلَ ًغحؼ بلى آلابػٌ اُوعؤي .  مغة291 ٌ ؤلاحابت َظثالجؼء ألايبر منهم ختى ال جهحر غاوؿا

، واوػٌـ َظا مً زالُ غباعاث مثل، ألن الىاؽ ؾخدىاُو ؾحرتها بن لم ( مغة211زاوي ايبر جٌغاع )الًؿِ الاحخماعي 

 "جتزوج، ؤو عبما ًهُى الىاؽ ؤن بها 
ً
ا بلى ؤن، ؤو ًهُى الىاؽ ؤن قِئا خضر لها وجىص "غُبا  جسكُه، ؤو ؾُاصي جإزَغ

ًاهذ مجمىغت ؤلاحاباث في الترجِب الثالث مً خُث الخٌغاع . مىؼ ػواج ؤزىاتها ألانؿغ ، بؿبب الخىف ( مغة166)و

وجمثل الؿبب في الخهالُض في اإلاجمىغت الغابػت مً . مً الحُاة وخُضة،  ألن والضَا ؾُكاعنان الحُاة وحػِل بمكغصَا

 للخٌغاع 
ً
ىن ألن ًل البىاث ؾِىتهحن بلى الؼواج، ؤو ألن الضًً ًإمغ بظلَ، ؤو ( مغة138)الاحاباث وقها ، بط ناُ اإلاكاًع

ىن بؿبب  ( مغة 128 )وحػلهذ مجمىغت ؤلاحاباث الخالُت . ألن جهالُضها ٌَظا صاثما بإؾباب اهجابُت، خُث ناُ مكاًع

ض الؼواج نبل ونىلها ؾً الخىنل غً الاهجاب وفي مجمىغت ؤلاحاباث . الخىف ؤال حؿخُُؼ الحمل، ؤو ؤنها جٍغ

ىن اؾباب مغجبُت بهكاث الػَغـ، ونالىا في طلَ غباعاث مثل، ًلما يبرث ( مغة127جٌغعث )الخامؿت  ، طيغ اإلاكاًع

البيذ في الؿً ًلما نلذ نُمت مً ًخهضم للؼواج منها، ًلما يبرث الكخاة نلذ قغنتها في الحهُى غلى غَغـ حُض، 

 مً نبل ؤو غىضٍ ؤَكاُ، ؤو ألن الغحاُ ًدبىن البىاث الهؿحراث، وناُ مكاعى 
ً
ًان متزوحا  

ً
ؤو لً ججض بال شخها

وجلى طلَ ". ؤَم ش يء ؤن جخسُى ونمت ؤن ًىنها غاوـ. لً جبالي خُنها بٍىهه ؾبو له الؼواج ؤو لضًه ؤَكاُ ؤو مُلو"

ىن، ؤن الؿبب َى زىقهم مً ؾلىيها، ؤو ( مغة116جٌغعث )" بالؿترة"مجمىغت الاحاباث اإلاخػلهت  ، قهاُ اإلاكاًع
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 مكاعى ؤهه ال ًيبغي الخىف مً جهضم البيذ في الػمغ صون ػواج ألن 52وناُ . اهدغاقها، ؤو ؤن الغحاُ ؾُُاعصونها

 انخهاصًت . ألامغ متروى للىهِب، ؤو ؤن َظا الخىف بؿبب ههو الىعي ؤو الخػلُم في اإلاجخمؼ
ً
 مغة؛ 38وطيغث ؤؾبابا

 غلى مهاٍعل ؤؾغتها، ؤو ألن الىيؼ الانخهاصي في مهغ س يء للؿاًت
ً
ىن ؤن البيذ ؾخٍىن غبئا .  قهاُ اإلاكاًع
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الخالصت 

الؼواج مً نبل  مسخلل ؾً حؿُحر ناهىن جىظُم  نوكإ الضاقؼ إلحغاء َظا البدث مً اإلاىانكاث التي جضوع بكإ

 . حماغاث ؤلاؾالم الؿُاس ي

غ ؾً الؼواج ؤقاعث هخاثج   بلي اججاَاث ؤزغي وفي بججاٍ َظا البدثوغلى الغؾم مً اإلاؼاغم التى ؾُهذ لخدٍغ

 غىانب حؿضًت ًٌمًٌ ؤن ًيخج غًخُث عؤي الٌثحر مً اإلاكاعيحن ؤن الؼواج اإلابٌغ . مؿاًغ بلي خض ًثحر الضَكت

 غً . ، ؾىاء هدُجت لألغماُ اإلاجزلُت والحمل والىالصة ؤو الػالنت الجيؿُت في ؾً مبٌغة وزُمتوهكؿُت
ً
َظا قًال

مًٌ ؤن ًازغ ؤًًا غلى الخُىع . الحو في الخػلُم والحهىم الكغغُت للؼواج، ؤو بػض الُالماهتهاى خهىم ؤلاوؿان ى ٍو

ؤن جخمخؼ بالهضع َني والم َاإلاجخمؼ، وؤن ًٍىن لها مجاُمؼ ا الٍافي قاغلالصخص ي؛ مثل اهسكاى نضعة البيذ غلى الذ

 ؾىت، وؤال ًهل 21ؾالبُت اإلاكاعيحن ًكًلىن بالكػل ججاوػ ؾً الؼواج ؤن وعؾم ؤن الىخاثج جظهغ . جخمخؼ باالؾخهاللُت

مؼ ما ًىو غلُه الهاهىن - مؼ زلكُاتهم الاحخماغُت اإلاسخلكت - ؾىت، بما ٌػني جماش ي آعاء ؤؾلبُت اإلاكاعيحن 18غً 

.   وبػًهم لً ٌؿمؼ غىه مً ألاؾاؽالحالي، بال ؤنهم لِؿىا حمُػا غلى غلم بىهىم َظا الهاهىن 

وقىم َظا، جىضح الىخاثج ؤن الػىامل الغثِؿُت اإلاازغة  غلى ازخُاع الؿً اإلاكًل للؼواج حؿدىض غلى الىطج ؤوال، 

، والىنُى بلى مغخلت الاهتهاء مً الخػلُم عابػا
ً
، والخهالُض زالثا

ً
وحكابهذ الػىامل هكؿها باليؿبت . اإلاؿئىلُت زاهُا

ًان َىاى جإيُض ؤيبر باليؿبت لألوالص غلى الاؾخهغاع اإلاالي ؤو مضي الاؾخػضاص للؼواج، . للىىغحن الاحخماغُحن عؾم َظا 
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ً
 مؼ ألاؾباب التي طيغث غىضما وحه . باغخباع ؤن الىلض ؾٍُىن غلُه بغالت ألاؾغة مالُا

ً
وجىاقهذ َظٍ الػىامل ؤًًا

 خُى مػغقتهم ببىاث حػغيً للُالم جدذ ؾً 
ً
وحػني َظٍ الػىامل اإلاغجبُت في .  ؾىت، وإلااطا18للمكاعيحن ؾاالا

 18بحاباث اإلاكاعيحن مؼ ؾً 
ً
م لً جٍىن البيذ هاضحت  بالهضع الٍافي، حؿضًا  ؾىت وما قىم، ؤن مً وحهت هظَغ

وبالكػل ًخىاقو َظا مؼ الضعاؾاث ؾابهت خُى .  ؾىت18وغهلُا، ولً جٍىن مؿئىلت ولضيها الخبرة الٍاقُت نبل ؾً 

 مً ؤنل ايضث ؤن  اإلاغاَهحن سجلىا وؿبؤ، التي  الؿٍُىلىحُتؾً الىطج وجدمل اإلاؿئىلُت في بػٌ البدىر

اث جدمل اإلاؿئىلُت   الػهلىوؤظهغث صعاؾاث ؤزغي غً الىمى . 1و في نضعتهم غلي اجساط الهغاعالغاقضًً في مؿخٍى

 ؾىت، وجدضر حؿحراث مهمت في مىاَو مً اإلاش مػغوقت بمىاَو جٍامل الػىاَل 20ًىانل الىطج ختى بػض ؾً 

. 2وؤلاصعاى

 غً َظا، اجطح مً البدث 
ً
ىن ألَمُت حػلُم البىاثوقًال ، ختى وبن لم ًخىانل ختى الجامػت، ؤو بصعاى اإلاكاًع

متى عؾبذ في في الحهُى غلي قغنت غمل ؾاغضتها لموؤ بيخماُ صوعَا يإم وػوحت ؤو بهضفًان بؿغى  جُىعَا اإلانهي، 

                                                           
1 Dartmouth College. (2006). Brain changes significantly after age 18, says dartmouth 
research. Retrieved from http://www.dartmouth.edu/~news/releases/2006/02/06.html 
 
2 Johnson , S. B., Blum , R. W., & Geidd , J. N. (2010). Adolescent maturity and the brain: The 
promise and pitfalls of neuroscience research in adolescent health policy. US National 
Library of Medicine, National Institute of Health, 43(3), 216-221. 
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 بىاتهً ؾخٌماُوجغي يثحر مً ألامهاث الالحي لم ًخػلمً ؤو لم ًنهحن حػلُمهً، يغوعة ب. بغالت هكؿها ؤو ؤؾغتها

. لخػلُمهً ختى ًهبدً ؤيثر اؾخهاللُت

 هجض ؤن باإلياقت بلى طلَ، 
ً
الضواقؼ وعاء الؼواج اإلابٌغ، مسخلكت غً الاقتراى الكاجؼ خُى اعجباَها ؤؾاؾا

 جدذ  . يؤؾاؽبكٍل نها هاججت غً الخهالُض ؤواجطح بالكػل . بالىيؼ الانخهاصي والكهغ
ً
وجضزل الخهالُض َىا غمىما

واجطح َظا في ؤؾئلت مسخلكت غبر َظا البدث، غىضما ؾإلىا خُى اإلاؼاًا ألاؾاؾُت للؼواج اإلابٌغ، ". الؿترة"مهُلح 

وغىضما ؾإلىا إلااطا جتزوج البىاث في ؾً مبٌغة، ناُ ؾالبُت اإلاكاعيحن مً ؤحل ". الؿترة"ناُ ؾالبُت اإلاكاعيحن 

م " الؿترة"  غً ؤؾباب ازخُاَع
ً
ا لموطيغوَا يؿبب للؼواج، ؾىاء في ؾً مبٌغة ؤو بىحه غام، غىضما وحه بليهم ؾاالا

وحػني الٍلمت ؤن جٍىن اإلاغؤة في خماًت عحل ًهىم بةغالتها، ؤو مىػها مً . خضصٍو يؿً مكًل للؼواج، يما طيغها ؾابها

جمل َظا اإلاكهىم ؤو اإلاهُلح مػاوي وجكؿحراث يثحرة، قةطا وحه بلَُ ؾااُ .خماًتها مً ؤلؿىت الىاؽالاهدغاف ؤو   ٍو

 بإقٍاع غً الػاع 
ً
ما الظي ًدباصع بلى طَىَ غىضما حؿمؼ َظٍ الٍلمت، ؾخدباصع يثحر مً اإلاػاوي، بال ؤنها جغجبِ حمُػا

ومً اإلاخىنؼ ؤن ججلب البيذ الػاع غلى ألاؾغة، خُث ًغجبِ قغف ًل عحاُ ألاؾغة بؿلىيها، . والحماًت والكغف

ًان ؤب ؤو ؤر، يقُيبـ كها .  جهبذ في خماًت ػوحهابلى ؤن ؤن جٍىن البيذ مىظ مىلضَا في خماًت عحل؛ ؾىاء  خم حػٍغ ٍو

كها ، ؤو ؤم، يبيذويػها صازل ألاؾغةفي ؾُام   مً حػٍغ
ً
ض مً . يصخو مؿخهل ؤو  ػوحت، بضال ىاى خاحت بلى مٍؼ َو

قٍاُ مخىىغت مً الػىل ألالخدلُل والخكٌَُ والخكىُض خُى َظٍ اإلاكاَُم الغاسخت احخماغُا، خُث ؤنها حكٍل هىاة 

. ليؿاءيض ا
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وؾىف ٌؿاغض ًل طلَ ناوعي الؿُاؾاث؛ اإلاىظماث ؾحر الحٍىمُت اإلاػىُت باليؿاء وخهىم الُكل  وصحت 

وؾىف . الكباب في مماعؾت الًؿٍى يض الضغىاث بلى حؿُحر ؤو بلؿاء الهىاهحن اإلاىظمت لؿً الؼواج الغؾمي

اث اإلاسلخكت للمػىُحن بهظا الكإن،   غلى الخضزل في اإلاؿخٍى
ً
وهىص ي الباخثحن بخٌثُل التريحز غلى ٌؿاغضَم ؤًًا

بهىعة ؤيثر قاغلُت، ماطا حػني في ؾُاناث مسخلكت ويُل جازغ غلى الؿلىى " الؿترة"اؾخٌكاف مهُلحاث مثل 

.  اإلاجخمعي

ػواج وبلى حاهب َظا، جدخاج الهىاهحن الحالُت، وزانت ناهىن الُكل، بلى حػضًل ختى ًمًٌ مدايمت اإلاخىعَحن في 

في حػضًالث ناهىن الُكل لؿىت خُث ال ًغجب غلى َظا الكػل الجىاجي ؤي غهاب غلى ألاؾغة وال الؼوج . الهانغاث

 وغلي ناوعي الهغاع ومىظماث اإلاجخمؼ اإلاضوى والهاثمحن غلي الػملُت الخػلُمُت الاهدباٍ لؿُاب الىعي الهاهىوى 2008

الباث الجامػاث وال ًمًٌ الحضًث غً ججاوػ الهاهىن صون ..لِـ قهِ لضي مدضوصي الخػلُم بل ؤًًا لُالب َو

يبغي غلى حمُؼ اإلاػىُحن باألمغ بلؼام اهكؿهم بالتريحز غلى نًُت الؼواج اإلابٌغ ، .بظُ الجهض الٍافي للخىغُت به   ٍو

ض مً الجهض للخإيُض غلى ؤَمُت الخػلُم يإصاة  هت لػالحها، وػٍاصة وعي اإلاجخمؼ بػىانبه، وبظُ مٍؼ والخػغف غلى ٍَغ

إلاىؼ غضًض مً ؤقٍاُ الػىل يض اإلاغؤة والػمل غلى الؿُاؾاث اإلاسخلكت التي جمىؼ الؼواج اإلابٌغ  ختى ًخمًٌ اإلاجخمؼ 

ًاقت ؤقٍاُ الػىل يض اإلاهغي مً الخهضم  . اليؿاءزُىة ججاٍ بلؿاء الؼواج اإلابٌغ و
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  1 ملحم 

البياهاث الذيموحرافيت مصىفت وفلا للىوع الاحخماعي 

% وساء % رحال   الحالت الخعليميت 

 40,2 48,3حػلُم حامعي 

 28,68 33,6حػلُم مخىؾِ 

 13,45 6,2ؤمُت 

 2,6 2,6اإلاػغقت نغاءة ويخابت 

 3,13 0,7حػلُم الابخضاجي 

 9 5,48حػلُم اغضاصي 

 1,33 1,28صعاؾاث غلُا 
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 2ملحم 

% وؿاء % عحاُ الىظُكت 

 23 29,3مىظل 

 7,29 33,4غامل 

 19,4 9,86َالب 

 3,98 5,47ٌػمل في مجاُ الخىمُت 

 2,48 5,75 (اَباء، مدامىن )منهي 

 21 0عبت مجُز 

 1,6 4,1ناخب ججاعة نؿحرة /ناخب مكغوع

 19,9 8,21غاَل 
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3ملحم   

% وؿاء % عحاُ الحالت الؼواحُت 

 44,3 38.8ؤغؼب 

 42,7 57متزوج 

 2,6 3,6زُىبت 

 5,2 0,5ؤعمل 

 4,9 0,7مُلو 
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 4ملحم 

جصييف الىخائج وفلا للىوع الاحخماعي 

% اليؿاء % الغحاُ ؾً الؼواج اإلاىاؾب للبىاث 

 1 1,7 15انل مً 

15-18 8 6 

18-21 45,4 30,6 

 61 45,9 قُما قىم 21
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 5ملحم 

% وؿاء % عحاُ ؾً الؼواج اإلاىاؾب لألوالص 

15-18 1,5 0,4 

18-21 7 5,7 

21-25 33,9 23,7 

 69 58 قما قىم 25
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 6ملحم 

آلاباء ألاوالص ألامهاث البىاث نغاع ػواج البيذ ؤزىاء قترة الخػلُم 

 8,7 5,8 8,5 3جترى الخػلُم ختى جتزوج 

 36 50,2 42,5 44,6جخم زُىبت 

ًاهذ البيذ ماػالذ لم جىه حػلُمها   50,5 40 45 47,8الغقٌ اطا 

 4,5 4 2,5 4,6ؤزغي 
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 حيت عً السواج اإلابكرالشهاداث الهمارج مً 
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أسيوط : اإلاحافظت - 1

 28: الؿً

 15: الؿً غىض الؼواج

 (عاقػت نًُت الُالم)متزوحت : الحالت ؤلاحخماغُت

 2: غضص ألابىاء

ال حػمل وحػِل مؼ والضَا : الحالت الانخهاصًت

ؤمُت : الحالت الخػلُمُت

ؾحر مخػلم : ألبُالحالت الخػلُمُت 

ًان مخػلم.. خهىللَ بًه ا  ًان غىضي .. نلت الػالم وخكت.. ؤها ماحػلمدل وال ؤبٍى ت..  ؾىت15إلاا بججىػث  ض قٍى .. ؤٍػ

ٌػني غملىا قغح في الكاعع وقُش .. بججىػث في ألاُو غغفي ..ماييل اإلاإطون ًىكؼ ًٌخب الٌخاب غكان لؿه نؿحرة

ل الىاؽ في البلض غغقذ بوي مخجىػٍ بي ٌػني مً .. الجامؼ حه غهض الػهض قكىي يضٍ ًو ًان نٍغ وؤنل يمان حىػي 

. بػض مايملذ الؿً يخبىا الٌخاب غىض اإلاإطون .. الػُلت

.. ٌيىذ خمىث مً الكغح..  زالوٌوإلاا بجهضم غكان ًخجىػوي يىذ قغخان.. بهغاخت ؤها وحىػي يىا بىدب بػٌ

.  ويمان خخجىػ بللي بدبهٌ والهُوٌ بهى وقغخاهه بالكؿخان والُغحٌغُل
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ًان غاصيٌؤُو ؾً ًغبنيٌبػض يضٍ بضؤث اإلاكاًل وبهى ًل خاج..  مً الجىاػ  .. وؤمه مايىدل َُهاوي..  ٌكخمني ٍو

ًان بُدبؿً .ٌػني ٍَى َخبه وؤمه َخبه وؤزخه خبخحن جالجه هُػني مً ؤَليييمان  م ًؼوعووي ..  ٍو مل غاًَؼ

م . ومابُُلػىِل غكان ؤػوَع

ماغغقل صٍ غكان يىذ لؿه .. والضيخىع ناُ بنها ممًٌ جبهى مػانت.. البيذ ألاوالهُت بجىلضث غىضَا مُه في اإلاش

بػض . ؤها ؤزضث خهىت اُ  غكان صمي وصم حىػي مل مُابػحن لبػٌ.. وال صا ههِب.. نؿحرة غلى الحمل والىالصٍ

.. ولحض صلىنتي آهي مل نض يضٍ في الخػلُم.. غملىلها عهحن مؿىاَِس ي ويهغبا غلى اإلاش.. يضٍ عوخذ بالبذ ؤؾٍُى

ًاء     .وؤصًني مخابػه مػها غىض صيخىع الخساَب وغُيها غالج للظ

ا حىػي ماؾإلل غً الػُاُ .. ؤها عاقػت نًُت َالم بـ لؿه في اإلادٌمت ومً ؾاغت ماؾبذ البِذ ونػضث غىض ؤبٍى

ػمللهم ػغغ.. ؾاغاث ًغوح غىض اإلاضعؾت غكان ٌكىقهم.. وال له ؤي صغىة بيهم ؤنلهم مل .. الػُاُ بخساف مىه َو

م م بججىػ وزلل وبىاحي ماٌػغقىف غىه خاحت.. غاعقُىه وبُػخبروا حضَم ؤبَى . ويمان ؤبَى

يىذ نؿحرة مل غاعقت خاحت لًٌ بػض ؾىت بضؤث اإلاكاًل .. نبل الجىاػ يىذ قغخاهه غكان خخجىػ بللي بدبه

لبذ الُالم.. ماَهدل الػِكت والبهضلت وؤلاَاهت.. والًغب واإلاػاملت الىخكت مىه ومً ؤَله ا َو ٍَى .. عوخذ غىض ؤبٍى

. غكان يضٍ عقػذ نًُت َالم وآهي لؿه في اإلادٌمت.. مػاهض ومل عاض ي ًُلو

يؿاويٌومل غاًٍؼ مىه خاج.. ؤها غُالي غىضي بالضهُا ؿبني ؤعبي الػُاُ في َضوء..  ؾحر بهه ٌؿبني في خالي ٍو . ًُلهني َو
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 أسيوط -2

 27: الؿً

 17: الؿً غىض الجىاػ

مُلهت : لحالت ؤلاحخماغُتا

صبلىم ججاعة : لت الخػلُمُتاالح

الًىحض : غضصألابىاء

عبت بِذ : الػمل

ؤمُحن : الحالت الخػلُمُت لألب وألام

ُ .. وبلضها ًلها غلى يضٍ..  ؾىت17ؤها ماٌػخبرف بججىػث نؿحرة إلوي بججىػث  .. بػض الضبلىم البيذ جخجىػ غلى َى

بىا مً بػُض و مغاث غمي.. وبػضًً ٍَى نٍغ بهغاخت ؤها مايىدل .. بجسُبىا ؾىت لحض ما ؤزضث الضبلىم.. حه غً ٍَغ

ًاهىا بُهىلىا غُب ؤنػض مؼ .. ٌػني ًضوب ؤؾلم وؤمص ي.. ختى ؤًام الخُىبت مايىدل بهػض مػاٍ.. ؤغغقه ا  ؤمي وؤبٍى

ال .. ماغغقدل غىه ؤي خاحه.. وغلى ؤًامُىا ماييل قُه جلُكىهاث.. غكان يضٍ ماغغقخىف وال ٍَى غغقني.. زُُبي

 ؤمه بػض ؤعبػحن ًىم مً الجىاػ  ..بػض الجىاػ ماييل غىضي ؾحر مكٍلت واخضٍ بوي مابسلكل.. بُدب بًه وال بٌٍُغ بًه

صزلذ .. ًان قُه صيخىع ناُ ممًٌ ؤغمل غملُت وبػضَا ًمًٌ ؤزلل.. مغعث غِكتي.. وبػض ماغغقذ بوي مابسلكل

وماًىكػل ؤغِل مػاٍ .. ماييل ًىكؼ ؤعحؼ جاوي إلهه يضٍ يضٍ خُخجىػ .. ماؾإلل غني .. اإلاؿدككى ونػضث قهغ

ا.. قكهت ا ؾيخحن وبػض يضٍ َلهني.. وؤمه غهخه ماؾإلل غني بغصٍ.. عوخذ بِذ ؤبٍى . قًلذ في بِذ ؤبٍى
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ؤها لى يىذ ؤزضث في ..  بـ ؤها مل َاممني مً يالم الىاؽ والٌالم بٌُتر.. الىاؽ مابدؿٌدل ومابدؿبل خض في خاله

ُ .. بالي مايىدل َىكؼ ًام قهغ.. ؤمي ماجذ بػض َالقي غلى َى ا خهلها بػض  وؤها صلىنتي بللي قاًلت مؿالُت .. وؤبٍى

..  وؤها بللي بغاغيهم.. بخىا ؤنلىا ؾبػت.. البِذ ومؿالُت بزىاحي

يغكان يضٍ ؤها .. بن الىاخض الػم ٌػغف بللي خُخجىػٍ.. ؤها بحػلمذ مً خٍاًت حىاػي صي
ّ
 ؤزتي جهػض مؼ زُُبها بسل

ػغقىا بػٌ  .وجٍلمه في الخلُكىن غكان ًخكاَمىا َو
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  أسيوط- 3

.  ؾىت47: الؿً

. مُلهت: الحالت الاحخماغُت

. مػهض جكهُل: الحالت الخػلُمُت

ؤنل .. وصا َبػا غكان الػاصاث والخهالُض غىضها..  ؾىت12ؤها اججىػث إلاا جمُذ .. ًاًتي ػي بىاث يخحر غىضها في البلضح

ت ا.. بخىا في غُلخىا إلاا البىاث جىنل لؿً الضوعة الكهٍغ حضي يبحر الػُلت ًل ؾىت .. ًبهىا خُخجىىىا غكان ًجىػَو

جىػَم كىف محن مً الهبُان ًىكؼ للجىاػ ٍو مً خظي بن ؤها يىذ .. يضٍ ٌكىف محن مً البىاث يبر والػم ًخجىػ َو

ًاهىا والص بزىاجه وماقِل خض قيهم ًجىػله . البيذ الىخُضة بللي جىكؼ لجىػي بللي بججىػجه صا غكان ًل البىاث 

ًان غىضٍ ؾبػت وجالجحن ؾىت ًل بللي يىذ ؤغغقه غً الجىاػ .. مايىدل قاَمت ؤي خاحت.. وؤها غىضي بجىاقغ..  ؾاغتها 

وصا مازلىِل ؤغمل .. ؤها يىذ يػُكت حضا.. وماغغقل ؤي خاحت جاهُت.. صومهٌبن الؿذ بخُبش لجىػَا وحؿؿل 

ـ ًان صاًما ًهىللي يضٍ.. الىاحباث الؼوحُت ًَى نلت الكهم صا زالوي ؤخـ بالىكىع مً اإلاخُلباث الؼوحُت .. ؤو ٍَى 

ها . صي وؤيَغ

ا  .. مً ؤُو الكدُمت والًغب لحض الُالم..لى حػغقىا اإلاكاًل بللي قىقتها في خُاحي مل خخهضنَى
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ً ؾىت ًان ؤيبر مني بسمؿت وغكٍغ هت ؾبُت.. ٌػني مثال ٍَى  ًان بُؿحر بٍُغ والؿحرة صي .. والؿحرة بخىنل للكَ.. قُبػا 

ًغبني ؿبني ٍو . زلخه يهملني َو

ًان مىظل غلى نض خاله زالو ذ ؤيمل حػلُمي في مػهض .. ومػاًا جلذ غُاُ في الخػلُم.. صا ؾحر بهه  قايٍُغ

ًاول عاض ي ٌكخؿل ؤي قؿل جاوي ٌؿاغض غلى مهاٍعل الحُاة وصا  ..الخكهُل غكان ؤخؿً صزل الػُلت إلهه ما

هىللي الػم حؿخدملي غكان .. َبػا ػوص الؿحرة والكَ والًغب والؿب ا ًغحػني جاوي ٍو ويىذ ًل ماعوح بِذ ؤبٍى

. الػُاُ

ً ؾىت وؤنؿغ الػُاُ غىضٍ .. اؾخدملذ إلاا حىػث الػُاُ بَلهذ بػض يضٍ يىذ ؾاغتها مخجىػة لُا ؤعبػت وغكٍغ

ً . واخض وغكٍغ

بـ لى .. صا ؾحر بهضلت الحمل والؼالُ والًؿِ الػالي.. ًان غلى َُى غىضي هٍؼل.. ؤما اإلاكاًل الصحُت قملهاف غضص

ًاول خهل الُالم واإلاكاًل صي ًلها ت ًمًٌ ما ـ قٍى بةزخهاع لى لخهذ خُاحي ًبهى نبل . .ًان بُػاملني ًَى

ه هكس ي لضعحت بوي يىذ بخمنى اإلاىث ًل ًىم.. الجىاػ غُلت مل قاَمت خاحت ًاَع .  وبػض الجىاػ يىذ 

 ؤَلها ومخسغحل وال جُلؼ مً  بِذبخىا غىضها في البلض الؿذ بللي جُلو الػم جهػض في.. بػض الُالم بهى بالوي يخحر

ًان الػم ؤزغج غكان قؿلي.. ًل ًلمت ؤو خغيت مدؿىبت غليها.. البِذ ا الٌبحر .. ؤها  وصا ؾبب مكاًل يخحر مؼ ؤزٍى
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ت بضؤوا ًخػىصوا .. وصا ػوص الخىام .. بـ ؤها نممذ آزض ؾًٌ لىخضي وؤيمل في الكؿل.. وزىاناث ًاما بـ بػض قٍى

.. غلى الىيؼ صٍ

ا مني ساقىا غليهم.. يمان الؿخاث بهذ حؿحر غلى بحىاَػ ختى بزىاحي البىاث بُساقىا غلى احىاػتهم مني ػي ماًىن .. ٍو

جهم.. زُاقت عحالت . صا زالوي ؤبػض غً ًل الىاؽ ختى ؤنغب الىاؽ لُه غكان ؤعجاح واٍع

ؤنلهم غاٌكحن في .. ؤها صلىنتي مايهمىِل ؤي خاحت في الضهُا ؾحر والصي وماقِل خاحت مًُهاوي ؾحر بػضَم غني

 .    في اإلاىاؾباث الهاَغة بػض ماججىػوا ومابكىقهمل ؾحر 
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 سوهاج- 4

ت..ولضيها مً البىحن والبىاث ؤعبػت.. ؾىت36 جبلـ مً الػمغ مدمضؤم  ؤم .. البىاث في الٍلُاث وألاوالص في اإلاغخلت الثاهٍى

ا يخـ ًان غمَغ  مدمضجهُى ؤم .  ؾىت26ن ؤعملت مىظ 

ما ؤنضنل بن خض مً الؿلكُحن ًٍىن ناُ يضٍ ..مل مػهُى ًٍىن في هاؽ غاًؼة ججىػ البيذ نؿحرة في ػماها صٍ

ؤها اججىػث . الىاؽ ًلها صلىنذ قاًكت الخػلُم خاحت مهمت زالو والبىاث اَم مً الىالص يمان. ؤيُض صي اقاغاث..

ومايىدل لؿه بإغغف ؤغمل  .. َبػها قضًض مل غلي بـ ختى مؼ بىاتهاخماحي.. ؾىت وحػبذ َبػا في ألاُو 13وغمغي 

إًلىا .. ؤي خاحت في قؿل البِذ وال في الؿُِ دكىا البرؾُم ٍو سبزوا ٍو ًاهذ البىاث وػوحاث الىالص الػم ًُبسىا ٍو

ًان نػب. ٌػنى قؿل بٍغ البِذ وحٍى البِذ. البهاًم ٌػنى بًه  ..ًه حىاػبؤمي ما نالخلِل ٌػنى  ..ويمان الجىاػ هكؿه 

 ..مل قاَمت ولؿه غُلت .. عؾم يضٍ ؤُو الجىاػ يىذ حػباهت وزاًكتو..بـ غمتى إلادذ مً بػُض ..غالنت عاحل وؾذ

بػاي ممًٌ ؤغمل يضٍ في بىاحى؟ صٍ ؤها ؤوناث بإنُى لىكس ي بػاي ؤَلي واقهىوى غلي َُى إلاا نلذ مل غاًؼة ؤعوح 

ًان مكغوى ٌؿإلىوى لُه مل غاًؼة جخػلمي .. ؾىحن9صٍ ؤها يىذ بيذ  ..اإلاضعؾت  ..محن مًاًهَ في اإلاضعؾت ..ٌػنى 

لت بخٍىن لؿه قاَمت  ..مل زالم انػضي في البِذ يُػىا غلي بوى ؤحػلم ػي ازىاحى ..خاحاث ػي يضٍ ُّ هي الػ

كىف بًه ؾبب غضم عؾبتها في الخػلُم ا ..مهلحتها؟ صي مدخاحت خض ًكهمها َو هضعوا ًدلَى  ..ًمًٌ مكٍلت نؿحرة ٍو

 ؤها بىاحى في الٍلُاث وحالهم غغؾان ..وؤها غلي خالي ٌػنى باقي بزىاحى احػلمىا غالي والغحالت منهم اللي غمل ماحؿخحر 

ؿحن ووالص هاؽ وعقًذ   ..مكِل حىاػ نبل ما جازض الكهاصة وجسلو الٍلُت بخاغتها ..حىػَم وال ختى ؤزُب لهمؤًَى
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يتر إلاا حىػي ماث وؾابلي ألاعبؼ غُاُ ؤن البهضلت اللي ببالظاث  ..مل غحزاَم ًخدغمىا مً الخػلُم ػي ما اجدغمذ ؤها

ًان الهؿحر لؿه بحريؼ غكذ ؤًام نػبت ألن والضي .. ؤغلم وؤوحه وؤنغف غليهم يمان ..بهي ألاب وألام ؤمكغوى . و

ًان مخىفي في الىنذ صٍ . وؤها مً ؾحر قهاصاث وفي عنبتى الػُاُ ..وغلّي ؤقىف قؿالهت ؤنضع ؤغِل والصي منها ..يمان 

نهم لؿه ػي ما َمه ومل بُُىعوا مؼ الؼمً..وغلي قٌغة الهػاًضة مظلىمحن  صٍ اللي لؿه بُجىػ البيذ نؿحرة  ..قايٍغ

اف باألؾاؽ  لًٌ ًل الىاؽ اللي خىالُىا في البىضع وغُلخىا ًلهم بُضزلىا ..بهي وؿبت نلُلت نىي في بلضها وفي ألاٍع

. البىاث الجامػت وما خضف ًهضع ًغحؼ الؼمً لىعا
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سوهاج - 5

ؤُو  .. ؾىت بـ عبىا ما عػنهىف بالىلض18حىػي الجضًض مخجىػ مً  ..بـ صي حىاػحى الخالخت ..ؤها غغوؾت حضًضة

بـ ما ؤغغقل  ..ؤزضوا عؤَي وواقهذ ..يخبىا يخابي غلي ابً غمي .. ؾىت14يىذ بيذ  ..اجدؿبذ غلي باألوهُت ..حىاػة 

واقهذ غلكان  ..يىذ نؿحرة وابً غمي بِكخؿل في الؿػىصًت وبُجُب َضاًا ..خاحت وال مىاقهتى صي جخدؿب مىاقهت

كسحنى ويضٍ َُى  ..قًلذ غلي طمخه جلذ ؾىحن وهو وما ججىػهاف ..ًجُب لي قىِ وقؿاجحن مػاٍ مً بٍغ ٍو

ًان لؿه في الؿػىصًت ضاًا17ونلذ لؿً  ..الىنذ صٍ  ت بن الجىاػ مل لػب َو مل هي  وبن شخهِخه .. وقهمذ قٍى

ا النهاعصة ا ًُلهنى وواقو ..اللي ممًٌ ازخاَع ًاهذ وغمغي . َلبذ مً ؤبٍى ويىذ زلهذ  .. ؾىت18الجىاػة الخاهُت 

 ..اقخؿلذ بكهاصحى مؼ حمػُاث ؤَلُت ..وخهل مكاًل بػض يضٍ ونلذ للُالم.. زلكذ مىه ؤعبؼ والص وبيذ.. الضبلىم

ٍَى ؤيبر منى بػكغ ؾىحن بـ عاحل نالح  ..وبػض يظا ؾىت اجهضم لي حىػي صٍ ..الكؿل غلي بغامج ٌػنى مل صاًم

هي مخػلمت ومىظكت وصاًما .. ػوحخه ألاولي في هكـ البِذ الضوع اللي جدذ.. ال ٌػٌغ الهكى ؾحر الؿحرة.. وماصب

ث قهتى حُ وقؿلي مؼ الىاؽ ؾاغضوى يمان قإنبمؤها احخماغُت مً ألا.. ؽ مل ؤص يضةاقػالنتها بالً ..مكؿىلت

ب يمان دها َبػا.. هي اإلاكًلت ألَله وإلاػاعقه وللؿٍغ با مكِل بِىا  ..بإخـ مً ؾحر ما جٍلمنى ..وصٍ مل مٍغ ألن جهٍغ

 .غالنت
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م.. يىا ؾذ غُاُ في البِذ ًان غامل في اإلاجلـ اإلادلي.. اها ؤيبَر ا  إلاا .. صٍؤ ٌػني الحاُ غلى ..وؤمي ؾذ بِذ.. ؤبٍى

يىذ خاؾه يضٍ بوي يبرث وبوي خلىة ومغؾىبت .. يىذ قغخاهت زالو.. ونلذ ؤعبػخاقغ ؾىت بضؤوا الػغؾان ًخهضمىا

بىا.. وػي مابُهىلىا ؾىقي ماش ي ًان واخض مغجاح ماصًا ونٍغ .. والضي واقو غلُه.. ٌػني وػغقه.. مً يمً الػغؾان صي 

ؾاغتها واقهذ غكان ٍَى .. والضي ؾإلني بهتي مىاقهت نىلذ آٍ مىاقهت..  ؾىت وفي جالخت بغضاصي14يىذ ؾاغتها 

بىا وغكان يمان قٍله خلى والىاؽ قٌغث قُه . نٍغ

إلاا بػخله خاحاجه .. يىا لؿه مسُىبحن وؾاقغ غلى لُبُا.. وبػخله خاحاجه.. بػض ؾيخحن مً الخُىبت نىلذ مل غاًؼاٍ

ا مؿٌني يغبني ا ٌػني.. ؾاغتها يىذ جايهه مل خاؾت بداحت وبػمل بللي ٍَى ًهىللي غلُه.. ؤبٍى بػضَا بؿىت .. ؤبٍى

ت وبػض يضٍ ؾاقغها غلى لُبُا ًان قاٍع غلُه .. بججىػها ونػضها في مهغ قٍى ا  ًان قايُلي ؾىت وآزض الضبلىم وؤبٍى

ًان مىاقو ٍى  ا وؤها مايىدل غاعقت ؤغمل بًه. .بوي ؤيمل َو يىذ مدخاعة .. بـ بػض الجىاػ عقٌ وبجساهو مؼ ؤبٍى

ا وحىػي ػاملني وخل زالو بـ يىذ ؾاغتها خامل.. وجايهه بحن ؤبٍى يمان .. إلاا ؾاقغث مػاٍ لُبُا بضؤ ًًغبني يخحر َو

 .. وبػض يضٍ إلاا هؼلىا مهغ غكان ؤولض وصاوي بِذ ؤَله. .ؤو ؤبػخلهم حىاباث مىػني بوي ؤجٍلم مؼ ؤَلي في الخلُكىن 

خبؿىوي في بِذ ؤَله بـ .. ًان ؾاغتها غضث ؾىت غلى حىاػها.. ومىػني ؤعوح غىض ؤَلي ؤو ختى َمه ًُجىا ٌكىقىوي

ا لبذ الُالم.. ؤها غغقذ ؤَغب منهم وؤعوح غىض بِذ ؤبٍى .. ولضث البيذ في بِذ ؤَلي.. وبػض مكاًل يخحر بَلهذ.. َو

هذ.. يىذ عاقًت الجىاػ.. بػض الُالم يتر الٌالم وصا ًهُى وصا ٌػُض وبللي َمػان قُه.. يىذ لؿه نؿحرة .. بـ َػ

ًان مخجىػ بـ مغاجه مابخسلكل..  ؾىحن6بججىػث بػض  ؤها .. بػض ماججىػجه بَدبه نؿحرة مغاجه ماجذ.. بججىػث عاحل 

ا..  غُا3ُزلكذ مىه   ..وبىتي مً حىػي ألاوالوي ناغضة في بِذ ؤبٍى
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ًان ؤيبر منى بإيتر مً غكغ ؾىحن دب اإلاكاًل ..ؤها اججىػث نؿحرة وحىػي   ..وصاًما مىٌض غلي ..ًان عاحل مخػب ٍو

اف– يىذ ؾايىت في بِذ غُلخه  ًاهىا صاًما في نكه وقاًكُحن ان  ..قٌىذ ؤنُى ألمه وال ؤزىاجه- َبُػت ألاٍع بـ 

ًغب ًاول بِؿِب قلىؽ جٌكي التزاماث البِذ  ..زلكذ مىه بيخحن وبغيه اؾخمغ اإلاغاع ..الغاحل مً خهه ًؼغو ٍو ما

كاُ . واهخهى ألامغ بالُالم ..وؤَله ٌكىقىا صٍ غاصي بغيه ..وال ختى لبن ألَا

حنببػض ؾيخحن  . . ٌػنى بهي في البِذ زمـ غُاُ ..وزلكذ مىه ولض ..ججىػث واخض مخجىػ وغىضٍ ولضًً نؿحًر

ؤها ؾذ بِذ وما غىضٌل صزل زام بُه ٌػنى  ..اإلاهاٍعل يخحر وؤها يىذ بإجٌؿل ؤَلب مىه مهاٍعل بىاحى يمان

ث مل ابى البنؤزغ بـ يمان مهاٍعل الخػلُم والضعوؽ يخحر غلُه وؤٍَى مل بِذ. ًل خاحت مػخمضٍ غلي ػوجى قيها

حالى غَغـ للبيذ ..  مؿخضلحن غلي غىىاههفوم ..وقكلىا في جُبُو الىكهت ألهه مل مىظل خٍىمى ..بُضقؼ هكهت

ؤها مل غاًؼة ؤحىػَا نبل ما جسلو .. والػَغـ مؿخعجل ..غىضَا ؾخاقغ ؾىت ..هي مل نؿحرة نىي  ..الهؿحرة

م وال  ..الغؤي ألغمامها ..الخػلُم بـ اإلاكٍلت بن الؿخاث غىضها ما لهاف عؤي ٌػنى ال بُهغقىا غلي البىاث بضُ ؤبَى

م ؤها . خإقتٍر غلُه جٌمل ولى حػلُم مخىؾِ.. زضوا الهغاعيبـ في مؿإلت الجىاػ َمه اللي  ..بِؿاغضوها هىنل ألبَى

نالىا خىٌخب وهازض غلُه ونىالث ؤماهت .. غاعقت بن الؿً الهاهىوى جمىخاقغ ؾىت بـ َمه مالهىمل صغىة بالٌالم صٍ

.   وإلاا جىنل الؿً الهاهىوى وسجل الجىاػ
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ًان مػاٍ ولض مً حىاٍػ ,  ؾىه وحىػووى17و ؾيىىوي واها غىضي ,  ؾىه 14اجسُبذ    .. نضًمهاُالكغم بِىا يثحر و َى 

با ..37 واها 55َى صلىنتي غىضو  ىلي واها غغوؾه..  نالىلي الىلض مل َُهػض مػاًي..  ؾىه قغم 18 جهٍغ ..  بـ بػاجَى

ًاهىا بُهلخىؤَل ؤ ..نػض مػاًا .. بخضي ًمص ي مؼ بلُجُه و ٌػمل مكاًل في الكاععبها زلكذ بيذ و َى ؤ.. اغليٌ مه 

.  مُه هاعاَلها َضصووي ًسُكىا البيذ و ًغمىا غليؤ اججىػ واخضٍ غغفي و .. ابخضي ًبو غلي البيذ واها زكذ غلي بىتي

ها خهلي يضٍ غكان ؤ ..ػاي و مالِل خضبخميها ؤًه و مػاًه بيذ و مل غاعقه بغمل ؤها يىذ نؿحٍر و مل غاعقه ؤ. 

بـ .. حىػ ؤ مىاقو اوي بللي ماييل والضي َى الىخُض . .ًه حىاػبغغف ٌػني ؤججىػث ماًىهدل بها إلاا ؤ .. حىػث نؿحٍرب

هؤلبـ الكؿخان ألابٌُ و ؤها يىذ قغخاهه غكان هجىػ و ؤ صٍ مجىػ و غىضٍ .. ؾاغتها نالي بالف. .غِل في الاؾٌىضٍع

 . ن صٍ َُدهلبَمه ومل غاعقه اها مٍىهدل فؤ ..ا مل غاًٍؼ بىتي جازض بستي و مل هجىػَا بضعي ؤن  ..غُل
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ا ماث وؤها غمغي ؾبؼ ؾىحن ..ي مدمىصؾمىا مى ؤؾبذ اإلاضعؾت غكان ؤنغف غلي  ..ؤها ولض غلي جالث بىاث ..ؤبٍى

ُ ..زىاحىبو ت اقخؿلذ غلي الذ..اقخؿلذ في وعقت ألاو مً ؾحر عزهت وال ؤي  (مٌُغوباؽ نؿحر)هاًت و وإلاا يبرث قٍى

ا ..وعبىا عػننى بغػنهم ..خاحت ـ وما زلدل ؤي خض ًهُى انها ؤنل مً ؾحَر صي .. حىػث ؤزتى الٌبحرة وحهؼتها ًَى

ا هي يمان بـ اجسُبذ الؿىت صي..اججىػث بػض ما زضث الضبلىم  وزُُبها  ..الخاهُت لؿه في زاهُت ججاعة وبإحهَؼ

غلي نض مهضعحى لى بةمٍاوى ؤصزلهم  ..الػم ًلهم ًأزضوا الضبلىم ..نها جأزض الضبلىم بؤها مهغ  ..مؿخعجل غلي الجىاػ

ويخحر مً .. نها جابػت لهؿم اإلاىتٍزبعؾم  (ؾازغا)ٌػنى َبؼ الٍغل  .. اخىا ؾايىحن في غؼبت..الجامػت ما يىدل اجإزغث

واإلاإطون ًسلي الىعم غىضٍ  ..البىاث بدخجىػ نبل الؿً الهاهىوى بـ بدخجىػ غىض اإلاإطون وهازض يماهاث غلي الػَغـ

ىزهه ًاجبها . .لحض ما البيذ جىنل لخمىخاقغ ؾىت ٍو  وبطا خهل مكٍله ممًٌ الؼوج ًخدبـ بىنىالث ألاماهت اللي 

واقهت وخىػمل قغح يبحر مٌػنى البيذ  .. بـ نهاص عبىا ًل الخُىاث مغاغيها. .يًماهت الؾخٌماُ جىزُو الجىاػ

ل خاحت  ؤها غمغي صلىنتى حؿػخاقغ ؾىت بـ وهللا بامص ي ..هي بـ مكٍلت جىزُو الجىاػ ..لإلقهاع والىعم والكهىص ًو

وؤها وازض غهض غلي هكس ي ما ججىػف  ..زاًل لبيذ حعجبنى وؤخبها وؾاغتها ًبهى خإججىػَا ..خاَِ وش ي في ألاعى

. زىاحى ويمان ؤوصي ؤمى حػمل ُغمٍغ بنبل ما اؾتر 
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