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• التقرب

• انسجام بني الطرفني

• اتفاق

• اماكن التجمعات الشبابية

• توافق

ب�ي�ن ارت���ف���اع ن��س��ب ال��ب��ط��ال��ة
والعنوسة في العالم العربي
ب��رزت مكاتب ال��زواج وفرضت
نفسها باعتبارها الوسيط األكثر
فعالية للعثور على زوجة.
الصورة هي عرض وطلب الشاب
يبحث ع��ن م��واص��ف��ات معينة
والفتاة كذلك وحني تتطابق هذه
املتطلبات حينها يكون الوسيط
قد جنح في مهمته.
الوسيط هو أسهل حل للبعض
فهو يتكبد كل العناء بينما املعني
يدفع ما يتوجب عليه وبالتالي
يحصل ك��ل م��ا ط���رف ع��ل��ى ما

االستعانة بوسطاء الزواج

يريده .ولكن احلل هذا محفوف
بالكثير من املخاطر وق��د يجد
الشاب نفسه وس��ط معمعة لم
تكن في احلسبان.
هجرة من اخلاطبة اإللكترونية
للوسيط

أو توريط املعني مبا ال يد له فيه
خصوصا أن اجلهات التي تقف
ً
خلفها غير معروفة متت العودة
م��ج��ددًا إل��ى ال���زواج ع��ن طريق
الوسيط.
جتارة أو نية صافية؟

على ما يبدو األمر أشبه بحلقة
ال��ب��داي��ة ك��ان��ت م���ع ال��وس��ي��ط
ومكاتب الزواج ثم متت هجرتها
من أج��ل اخلاطبة اإللكترونية
واملواقع ولكن بعد التجربة املرة
التي كانت من نصيب البعض
واخل��وف من التعرض للنصب

رغم أن بعض وسطاء ال��زواج
ميلكون سمعة طيبة ويقومون
بهذا املهمة؛ ألنها «وسيلة خير»
لكن ذلك ال ينفي واقع أنها بشكل
ع��ام حتولت إل��ى جت��ارة هدفها
الوحيد جني املال .بطبيعة احلال
هناك رسوم على الشخص دفعها

عند «ت��ق��دمي الطلب» ث��م هناك
رس��وم إضافية وف��ق «نوعية»
األشخاص؛ فالعثور على زوجة
«عادية» لرجل عادي له رسومه
املقبولة إلى حد ما ولكن العثور
على زوج���ة «إك��س��ت��را» لرجل
«إكسترا» يتطلب مبالغ أكبر؛
فكلما ك��ان املستوى التعليمي
أعلى ارتفعت التكلفة.
املثير لالهتمام هو أن وسطاء
الزواج يؤكدون أن الغالبية من
ال��ذي يلجأون إليهم يبحثون
عن زوجة ثانية أو ثالثة ولكن
الشروط هي بأغلبيتها الساحقة

أن ت��ك��ون متعلمة أو عاملة؛
فالرجل بسبب غالء املعيشة لم
يعد بإمكانه حتمل املسؤولية
وحده بل يحتاج ملن تساعده في
ذلك.
الوسطاء غير القانونني ..دعارة
وإجتار بالبشر

ال��ق��ص��ص ال��ت��ي ن��ط��ال��ع��ه��ا في
الصحف عن وسطاء الزواج ودور
مكاتب في تسهيل الدعارة ومؤخ ًرا
اإلجتار بالبشر واستغالل أوضاع
النازحات السوريات في الدول
العربية مثيرة للقلق ومخيفة.
وسطاء الزواج كثر واملكاتب التي

ينتمون إليها أع��داده��ا ضخمة
غالبيتها ال متلك رخصة للعمل .في
بعض املكاتب يتم تزويج قاصرات
وإرغام بعضهن على الدعارة.
وأك��ث��ر م��ا نشهد عليه مؤخ ًرا
هو زواج السوريات من رجال
عرب من مختلف اجلنسيات عبر
مكاتب ال��زواج ..ولكن النتيجة
ه��ي زواج بضعة أش��ه��ر وفي
حاالت قليلة ج� ًدّا يدوم الزواج
ولكن م��ا ه��و أكثر خ��ط��ورة هو
جعل الفتيات سلعة للدعارة
واملسيار والعرفي وغيره.

