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الحوار اإليجابي وصفاته

نحن والمجتمع

إرساء محجوب
الــحــوار هــو لــغــة الــعــر الـــذى يجب 
ن األشــخــاص،  أن تكون متواجدة بــني
ي  ي هي ال�ت فدائما لغة الحوار اإليجا�ب
ــلــــول لـــجـــمـــيـــع الـــمـــشـــاكـــل  تــــعــــ�ي الــــحــ
الــمــتــواجــد، وإذا اتــخــذنــا مــن الــحــوار 

ي منهاجا. اإليجا�ب
ي جـــمـــيـــع 

ــيــــقــــه �ن ــبــ ــتــــطــ و إذا قــــمــــنــــا بــ
مـــجـــاالت الـــحـــيـــاة ســيــتــم حـــل جــمــيــع 
ي تــواجــهــنــا فـــرأى واحــد  الــمــشــاكــل الــــ�ت
ــائـــــب، ولـــكـــن  ــ لـــحـــل مـــشـــكـــلـــة غــــــري صـ
ي حــل 

ي �ن ــــوار اإليـــــــجـــــــا�ب ــــحــ تـــطـــبـــيـــق الــ
ــلـــة مـــــا ســـــــوف نــــجــــد أن الـــــــرأي  ــكـ مـــشـ
ــــذي تـــم اتــــخــــاذه عــن  الـــصـــائـــب هـــو الـ

طريق الحوار وآراء األشخاص.
يجب أن يكون المحاور والمستمع 
ة مــن التفاعل، وإجــراء  ي حــالــة كــبــري

�ن
مــداخــات أثــنــاء الــحــوار، وأن يكون 
عىل دارية كاملة بما يقوله المحاور، 
ــــدم  ــــوع، وعــ ــــوضــ ــمــ ــ ي الــ

والـــــــدخـــــــول �ن
إتخاذ لغة الصمت.

يــــــجــــــب تــــــــوافــــــــر بــــــعــــــض الـــــــمـــــــهـــــــارات 
ي تــنــقــســم إىل مــهــارات  األســاســيــة الــــ�ت
ــارات لـــفـــظـــيـــة أن  ــ ــهـ ــ مـــتـــعـــددة مـــنـــهـــا مـ
يـــكـــون الــــمــــحــــاور قــــــادر عــــىل اخـــتـــيـــار 
ي اآلخرين، 

األلفاظ من أجل التأثري �ن
ــا يـــقـــولـــه حـــــ�ت ال يــمــل  ـــكــــرار مــ عـــــدم تـ
الــمــســتــمــع مـــنـــه، ويــفــقــد الــثــقــة فــيــه، 
ــتــــخــــدام لـــغـــة الــــتــــنــــويــــــــع مــــن أجـــل  اســ
ــتــــمــــع، وتـــجـــنـــب  ــــىل الــــمــــســ الـــــتـــــأثـــــري عــ

استخدام الصوت العاىل.

ي الحوار اإليجا�ب
مـــــفـــــهـــــوم الـــــــــحـــــــــوار هــــــــو عــــــــبــــــــارة عـــن 
ن أو مجموعة  ن شــخــصــني مــحــادثــة بـــني
من األشخاص لحل مشكلة معينة، 
ي قضية مــا، أو 

ن �ن أو إتــخــاذ قــرار مــعــني
مــنــاقــشــة إحـــــدى الـــمـــواضـــيـــع الــهــامــة 
ي تخص الفرد بعينه، أو المجتمع  ال�ت
بــأكــمــلــه، والبــــد مــن وجــــود مــجــمــوعــة 
مــــن األســــالــــيــــب والــــصــــفــــات الــمــهــمــة 
ي الــحــوار حــ�ت 

ي يــجــب تــوافــرهــا �ن الــــ�ت
. ي يصبح حوار إيجا�ب

: ي أهمية الحوار اإليجا�ب
ي  ــة الــــــــحــــــــوار اإليــــــــجــــــــا�ب ــ ــيـ ــ ــمـ ــ يــــــرجــــــع أهـ
ي 

ن �ن ــــني ــعـ ــ إىل الـــــوصـــــول إىل هــــــدف مـ
ــــة لـــــدى  ــمـ ــ ــهـ ــ مــــــجــــــاالت مـــخـــتـــلـــفـــة ومـ
الــــفــــرد أو الـــمـــجـــتـــمـــع. مـــثـــل مـــجـــاالت 
لـــــــــنـــــــــفـــــــــس، عــــلــــم ا  اإلدارة، عــــــــلــــــــم 

 اإلجتماع.
•كــمــا أن الـــحـــوار الــجــيــد يــعــمــل عىل 
ــكــــاســــب  ــمــ تـــحـــقـــيـــقـــق األهـــــــــــــداف والــ
الـــ�ت مــن أجــلــهــا أقــيــمــت لــغــة الــحــوار، 
ة، هــو  ــــري ــثـ ــ يـــحـــقـــق أهـــــــداف عــمــلــيــة كـ
ي تــســى دائــمــا  أســـاس الشخصية الـــ�ت

إىل األفضل.

ي آداب الحوار اإليجا�ب
البـــــــــــد مـــــــــن تـــــــــوافـــــــــر بــــــعــــــض اآلداب 
الخاصة بالمحاور وكيفية تطبيقها.
1-الــعــدل أن يــكــون الــمــحــاور متقبا 
ــريــــن بــســعــة صـــدر  لــلــنــقــد وآراء اآلخــ

ي أخذ القرارت.
وعدم التسلط �ن

2- أن يـــــكـــــون عــــــىل قــــــــدر كـــــبـــــري مـــن 
ــــاق الــطــيــبــة والــــصــــدق، وعـــدم  األخــ
الــتــنــمــر أو تــعــمــد إظـــهـــار مـــهـــاراتـــه مــن 

أجل إحباط المستمع.
3-التواضع فمن تواضع هلل رفعه.

ي خصائص الحوار اإليجا�ب
1- تـــــــحـــــــديـــــــد الــــــــــهــــــــــدف الـــــــرئـــــــيـــــــ�ي 
واألســـــــــــــــــاسي مـــــــن الــــــــحــــــــوار وكـــيـــفـــيـــة 

تطبيقه عمليا.
2- اســتــخــدام طــرق سهلة وبسيطة 
لـــــــلـــــــوصـــــــول بــــــــالــــــــحــــــــوار إىل هـــــدفـــــه 
، وعـــدم اســتــخــدام أســلــوب  الــرئــيــ�ي

غري مفهوم ومعقد.
ن عــــــىل جـــمـــيـــع  كـــــــــري 3- البــــــــد مــــــن الـــــــــرت
جــوانــب الــحــوار، وعــدم إهــمــال جزء 

عىل حساب اآلخر.
4- أن تــنــتــى لـــغـــة الــــحــــوار بــطــريــقــة 
إيـــجـــابـــيـــة، وأن يـــكـــون الــــحــــوار حــقــق 

الهدف المرجو منه.
ــــل مــا  ــكــــم كــ ــا لــ ــنــ ــــون قــــدمــ ــكـ ــ ــــك نـ ــــذلــ وبــ
ي وكـــيـــفـــيـــة  يــــخــــص الــــــحــــــوار اإليـــــــجـــــــا�ب

تطبيقة والهدف منه.

ي الــمــحــتــّل وتــمــهــيــد الــطــريــق 
الـــصـــهـــيـــو�ن

اف بــهــم والـــســـمـــاح بــاإلســتــمــرار  لــــإعــــرت
 إىل عدم 

ً
بسياساتهم التوسعية ونــظــرا

ي إبراهيم)ع(  ن الن�ب وجود أد�ن مائمة بني
وحياته المناضلة للطواغيت واألصنام 
وع الـــبـــيـــت  ن مــــــــا أهـــــــــــــــداف مـــــــــــــــرش وبـــــــــــــــني
اإلبــــراهــــيــــ�ي  مـــن األقــــــرب إىل الحقيقة 
 
ً
 لــه نظرا

ً
" عــنــوانــا ي

أن ُيختار "الــصــهــيــو�ن
وع ال  ي لــــلــــمــــرش

إىل الــــفــــحــــوى الـــحـــقـــيـــيت
وع. اإلبراهي�ي الذي ُيعارض المرش

وع  نعم للتقارب والــحــوار، ال للم�ش
الخبيث

ي و هـــو رجــــل ديــن 
وقـــــال الــســيــد الـــغـــريـــين

ي البحرين، أثناء حفل 
كبري المستوى �ن

قيم بجامع اإلمام الصادق )ع( بالدراز: 
ُ
أ

إّن “شــعــار “اإلبــراهــيــمــيــة” )“اتــفــاقــات 
أبــراهــام” التطبيعية مع كيان االحتال 
ي هذه األّيام 

ج له �ن ( الذي ُيروَّ ي
الصهيو�ن

 ال عــاقــة 
ً
ــا ــ ــــدافـ هـــو شـــعـــاٌر يــســتــبــطــن أهـ

لها بتقارب األديـــان بقدر ما هو مدفوع 
ي مصانع السياسة 

بأهداف ُمَهْنَدسة �ن
وأغراض السياسة”.

ن  وفيما أكــد عــدم رفــض “أّي تــقــارب بــني
ـــه “حينما يكون  ن أنَّ أديـــان الــســمــاء”، بـــنيَّ
التقارب من إنتاجات أغــراض السياسة 
ي  ي هـــــذا الــــعــــر، هـــــذه األغـــــــــراض الـــــ�ت

�ن
ّ والعبث  ي داخلها كّل ألوان الرش

تزدحم �ن
بمصالح الــشــعــوب، هنا يجب الحذر 
ــص عناوين  مــن أّي شــعــار حـــ�ت لــو تــقــمَّ
: "لسنا  ي

الدين”. وأضاف السيد الغريين
دعـــاة تطرف وال إرهــــاب، ولسنا ُصّناع 
ة وتسامح  عنف ودمار، نحن دعاة محبَّ
ووحدة وتآلف، نحن أبناء دين وحّراس 
 بقوله: "مطلوٌب مّنا 

ً
وطــن”، مستدركا

ــنـــاء  ونـــحـــن حـــــــّراس الــــوطــــن ونـــحـــن األمـ
س المفاصلة بكّل  عــىل الــوطــن أْن ُنــكــرِّ

مساحاتها مع صهاينة هذا العر."

الهدف ليس الحوار بل تمهيد للقتل 
واإلحتالل

ي 
ــاز الــــمــــركــــزي لــــإحــــصــــاء �ن ــهــ قـــــــال الــــجــ

ي تأريــــخ مايو 2022 إّن عدد 
، �ن ن فلسطني

ن والـــعـــرب منذ  الــشــهــداء الــفــلــســطــيــنــيــني
نكبة عـــام 1948 وحــــ�ت الــيــوم )داخـــل 
( بــلــغ نــحــو مــائــة ألــف  ن وخـــــارج فــلــســطــني
شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية 
انتفاضة األقىص 11 ألفا و358 شهيًدا، 
ة 29 سبتمرب 2000 وح�ت  خــال الــفــرت

30 أبريل 2022.
 نعلم أّنــه 

ً
بمتابعة يــومــّيــة بسيطة جــــدا

ي  بشكل يـــومي يسقط شــبــاب فلسطي�ن
وبـــــنـــــاتـــــهـــــا عــــــــىل األرض أو ُيـــــصـــــابـــــون 
ي وما مّر 

برصاصات اإلحتال الصهيو�ن
ي يــوم منذ عام   عىل الشعب الفلسطي�ن
 وتــلــيتّ أخــبــار إقــتــحــام وهــدم 

ّ
1948 إل

ــتـــــال الـــــمـــــزارع والـــبـــيـــوت  ــ الــــمــــنــــازل وإحـ
ــا من  ــ هـ ــــري ــيـــع الــمــســتــوطــنــات وغـ وتـــوسـ
ي يرتكبها الكيان العنري  إنتهاكات الــ�ت

 . ي اإلرسائيىلي بحق الشعب الفلسطي�ن
اإلنسان الذي يملك أبسط قوة تحليلية 
وع البيت اإلبــراهــيــ�ي لم  يعلم أّن مــــرش
يـــأت مــن أجـــل تــعــزيــز الــعــاقــة والــحــوار 
ن أتباع الديانات اإلبراهيمية ألّنه ُيمّهد  بني
ي 

ــيـــة لــلــكــيــان الــصــهــيــو�ن عـ إلضـــفـــاء الـــرش
العنري والذي يريد أن يحتّل البلدان 
االسامية من نهر النيل إىل الفرات كما 

ي روايته الخبيثة. 
هو مشهور �ن

وع يّدعي الذين  ة ذاع صيت مرش منذ فرت
تبّنوه أّنــه جاء من أجل تعزيز العاقات 
ــيـــة وتــعــزيــز  ــهـ ــانــــات اإللـ ــبــــاع الــــديــ ن أتــ بـــــــني
ــلـــ�ي بــيــنــهــم وأصــبــحــت  الـــتـــعـــايـــش الـــسـ
اإلمــــارات المتحدة العربية مركز تنفيذ 
ي 

ر اللبنا�ن
ّ
ي آسيا. يعتقد المفك

وع �ن المرش
وع اإلبراهي�ي  والمختص بشأن الــمــرش
الــدكــتــور عــبــاس مـــزهـــر: ُتــطــلــق تسمية 
االتفاقيات اإلبراهيمية عىل مجموعة 
ن  ي ُعــِقــدت بــني مــن اتفاقيات الــســام الـــ�ت
إرسائــيــل ودول عربية برعاية الــواليــات 
المتحدة.وقد اسُتخدم االسم ألّول مرة 
ن إرسائيل واإلمــارات  ك بني ي بيان مشرت

�ن
العربية المتحدة والــواليــات المتحدة، 

ي 13 أغسطس 2020”.
“�ن

تعزيز العالقات مع األديان
ن أتباع األديـــان اإللهية  تعزيز العاقة بــني
ــّنـــاء عــــىل أســــــاس الــتــعــايــش  ــبـ والـــعـــمـــل الـ
السل�ي بينهم أمر يهّم كّل أتباع الديانات 
الـــــثـــــاث وهي اإلســــــــــام والــمــســيــحــيــة 
واليهودية وأغلبية العلماء يــدعــون إىل 
ي 

ذلك األمر المهم الذي يضمن السام �ن
ية. عىل سبيل المثال  مجتمعاتنا البرش
ي الجمهورية اإلسامية اإليرانية ُتقام 

�ن
 مؤتمر الحوار 

ً
ن عاما منذ أكرث من ثاثني

ن األديــان برعاية العتبة الرضوية )ع(  بني
ي 

ي �ن وهي من أجل التبادل العل�ي والبح�ث
 هذا 

ً
مختلف المجاالت الدينية وطبعا

.  أبداً
ً
األمر ليس مرفوضا

ــتـــور أســعــد  ــــال الـــدكـ ي الـــســـيـــاق ذاتــــــه قـ
�ن

ي 
ي وهــــو كـــاتـــب ومـــؤلـــف لــبــنــا�ن

ســـحـــمـــرا�ن
ي حــوار له مع قناة الميادين الفضائية 

�ن
: إذا  ــيـــــ�ي ــ ــــراهـ عــــن مــــوضــــوع الـــبـــيـــت اإلبـ
كــان المقصود اللقاء مع اآلخـــر، فهناك 
، وهـــــنـــــاك آيــــتــــان  ــــري ــايـ ــ ــعـ ــ ي اإلســــــــــام مـ

�ن

مــعــيــاريــتــان يــجــب أن يستند إليهما أّي 
لــقــاء هما اآليــتــان الثامنة والتاسعة من 
ن  ن اآليـــتـــني ي هـــاتـــني

ــــورة الــُمــمــتــحــنــة. و�ن سـ
قول هللا تعاىل "ال ينهاكم هللا عن الذين 
ي الـــديـــن ولــــم يخرجوكم 

لـــم يــقــاتــلــوكــم �ن
وهــم وتقسطوا إليهم  ّ مــن الــديــن أن تــرب
"، واآليــــــة  ن ــُمــــقــــســــطــــني إّن هللا يـــحـــب الــ
ي 

"إّنــمــا ينهاكم هللا عــن الــذيــن قاتلوكم �ن
الــديــن وأخــرجــوكــم مــن ديــاركــم وظــاهــروا 
هم 

ّ
وهم ومــن يتول

ّ
عىل إخراجكم أن تول

فأولئك هم الظالمون".

كلمة حق ُيراد بها باطل
وع  ي أّن مـــرش

يعتقد الــدكــتــور ســحــمــرا�ن
البيت اإلبــراهــيــ�ي عــبــارة عــن كلمة حّق 
ُيـــــراد بــهــا بـــاطـــل. الــدكــتــور عــبــاس مزهر 
وســـتـــوجـــيـــا  ــــو مـــؤســـس نــظــريــة األنـــرت وهـ
السياسية و مفّوض الشؤون السياسية 
ي جــنــيــف أّن 

ــــم الـــــــدوىلي �ن ــارادايـ ــ لــمــركــز بـ
وع اإلبـــراهـــيـــ�ي لـــم يــــأت بــهــدف  الــــمــــرش
ــبـــاع الــديــانــات  ن أتـ تــعــزيــز الـــعـــاقـــات بـــــني
اإلبراهيمية بل جاء بهدف دمج اإلسام 

ي دين واحد. 
والمسيحية واليهودية �ن

ي الصحيفة )الــوفــاق( 
 قــد ُنـــرش �ن

ً
ســابــقــا

ي وراء  ــامـــل عــــن األهـــــــــداف الــــــــ�ت تـــقـــريـــر كـ
وع الــبــيــت اإلبـــراهـــيـــ�ي وقــــد تّمت  مـــــرش
ي ُتظهر  ــــ�ت ــارة إىل بــعــض الــوثــائــق الـ ــ اإلشــ
ي من 

ــا�ت وع البيت اإلبــراهــيــ�ي يــ أّن مــــرش
أجــل تأسيس ديــن جديد وهــذا ما فعله 
ــيــــون خـــــــال عــــقــــود مـــاضـــيـــة مــن  الــــغــــربــ
تــأســيــس مــذاهــب وأديـــــان منها الــديــانــة 
ها من  البابية والبهائية والقاديانية وغري
ي جــاءت من أجل  األديــان والمكاتب الــ�ت
ن والحفاظ عليها  خدمة مصالح الغربيني

ي مختلف البلدان.
�ن

إبــراهــيــم)ع( حـــارب الطواغيت ولم 
يخدمهم

ــاروا  ــ ــ ــتـ ــ ــ وع  إخـ ــــرش ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ن لـ ــــني ــّنـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ إّن الـ
وع حيث   لهذا المرش

ً
" عنوانا "اإلبراهي�ي

يــــريــــدون أن يــظــهــروا أّنـــهـــم مــتــمــّســكــون 
ــيــــم)ع( ولـــكـــن كــّل  ي إبــــراهــ بــمــبــادئ الــــنــــ�ب
إنــســان يــعــرف مــن خــال نــظــرة بسيطة 
يــفــة أّنــــه عليه الــســام   عـــىل حــيــاتــه الــرش
 األصنام والطواغيت 

ً
كان يحارب دائما

ولم ُيعلن ح�ت يوم واحد عن دعمه ولو 
ي زمانه بل إّنه 

بالتلويــــح ألّي طاغوت �ن
ي النار بدل أن يركع أمام 

فّضل أّن ُيحرق �ن
الطاغية نمرود.

يعتقد عىلي ابوالخرب وهو باحث سياسي 
وع الــبــيــت اإلبــراهــيــ�ي  مـــري إّن مـــــرش
هـــو خــديــعــة ولــعــبــة ســيــاســيــة لــيــس لها 
ي وال داعي ألن تكون اإلمارات  أصل دي�ن

 له.
ً
مركزا

وأشـــــــــــار الـــــدكـــــتـــــور عــــــــىلي أبــــــوالــــــخــــــري إىل 
وع  ي وراء كــوالــيــس مــــرش األهـــــــداف الــــــ�ت
البيت اإلبراهي�ي وقال: كون أّن المركز 
ي 

ي تلىن ي سيكون هو الُمقّدمة الـــ�ت
الثقا�ن

ي نرش دين جديد 
المراكز الثاثة، وتبدأ �ن

وهوية جديدة والعمل عىل جعل العرب 
ن ينسون القضية المركزية،  والمسلمني
، وقضية  ن وهي قضية القدس وفلسطني
دين. أّن إبراهيم عليه السام جاء  ّ المرش
ليحارب األصنام والُطغاة والطواغيت 
ي وقــــــت واحـــــــد عـــنـــدمـــا يــــكــــون هــنــاك 

�ن
ي القدس 

ي لماذا ال يكون �ن
حــوار حقييت

ي 
ي بيت لحم �ن

رة؟ لماذا ال يكون �ن المحرَّ
ي األنبياء  فت بدعوة أ�ب َّ ي ترش األماكن ال�ت

ت بــه؟ والــتــوارة تقول إّن إبراهيم 
ّ
وتجل

 لجمهور من األمــم، ولكن 
ً
جعله هللا أبــا

الــجــمــهــور مـــن األمــــم منهم الــظــالــمــون، 
ومنهم القاسطون، ومنهم الُمقسطون.

: نــحــن  تــــابــــع الــــدكــــتــــور عــــــىلي ابـــــوالـــــخـــــري
، أعتقد أّن السبب 

ً
 حقيقيا

ً
نريد حــــوارا

ي تأسيس البيت اإلبراهي�ي 
ي �ن

الحقييت
ي ما هو  ي أبو ظ�ب

امي �ن ، أو الرب أو اإلبراهامي
إال مقّدمة حقيقية ثقافية لزيادة أُسس 
التطبيع، وحرب ناعمة جديدة، وليس 
ض  فيها ِصـــدام حــضــارات. وكــان المفرت
 
ً
لو كانت اإلمــارات تريد أن تقيم مجلسا

 
ً
 إســامــيــا

ً
 إســامــيــا

ً
لــلــحــوار يــكــون حـــــوارا

أواًل لــرفــض الــعــنــف، ورفـــض اإلرهــــاب، 
ودعم القضية الفلسطينية. ثم نتحاور 
، ونتحاور مــع أنفسنا أواًل. ثّم  مــع الــغــري
ــر أّن الــســائــح اإلرسائـــيـــىلي 

ّ
علينا أن نــتــذك

ي إىل اإلمــارات ال يهّمه دين وال 
الذي يــأ�ت

ي تــــــواردت إلــيــنــا من  ه، واألخـــبـــار الـــــ�ت غـــــري
ن يرقون  ن اإلرسائيليني ي أّن السائحني د�ب
ي يــقــيــمــون  ء مــــن الـــفـــنـــادق الــــــــ�ت ي

كــــل سش
فــيــهــا، يــرقــون الــمــنــاشــف والــمــنــاديــل، 
ء لـــدرجـــة أّن رئــيــس  ي

ويــــرقــــون كـــل سش
ي طلب منهم أن 

وزراء الكيان الصهيو�ن
. يكونوا قدوة حسنة للشعب اإلرسائيىلي

" " وال "اإلبراهيمي ي
"الصهيو�ن

وع  لــلــكــيــان   إىل خــــدمــــة الــــــــمــــــــرش
ً
نـــــظـــــرا

ع البيت »الصهيوني« ال »اإلبراهيمي« و غّيروا اإلسم!.. مرش

ي اليمن لخطبة 
ن يتقّدم الشاب �ن حني

أي فــتــاة حـــ�ت وإن كــانــت مــن أقــاربــه، 
فإنه بعد الخطوبة ال يستطيع رؤية 
ــــل مـــعـــهـــا بــــأي  ــــواصـ ــتـ ــ خـــطـــيـــبـــتـــه أو الـ
ي 

طـــريـــقـــة، بــحــكــم أن ذلــــك مــمــنــوع �ن
. العرف القبىلي

تتمسك الكثري من القرى والمديريات 
اليمنية بـــعـــادات وتــقــالــيــد قــديــمــة ال 
تــزال راسخة. فعندما يتقدم الشاب 
لــخــطــبــة أي فــــتــــاة حــــــ�ت وإن كــانــت 
ــالـــه، فـــإنـــه بعد  ابـــنـــة عـــمـــه، أو ابـــنـــة خـ
الخطوبة ال يستطيع رؤية خطيبته أو 
التواصل معها بأي طريقة، بحكم أن 
ي العرف القبىلي وخارج 

ذلك ممنوع �ن
عن المألوف.

ال يــوجــد تــفــســري مـــحـــدد  لــهــذا المنع 

ي  ، أحــد مواط�ن كما يقول فهد الـــراعي
مــديــريــة خـــــوالن الــطــيــال بمحافظة 
صنعاء، والذي يؤكد أن هذه ظاهرة 
ــتــــاد عــلــيــهــا الــمــجــتــمــع مـــنـــذ مــئــات  اعــ
 
ً
ــا ــعــ ــبــــح واقــ ، وأن ذلــــــك أصــ ن ــنـــــني ــ ــــسـ الـ

طبيعياً.
ي مــجــتــمــعــات 

: "�ن ويـــــقـــــول الــــــــــــــراعي
ي الــشــبــاب 

مــحــافــظــة مــثــلــنــا ال يـــلـــتـــيت
ها،  ي األماكن العامة أو غري

بالفتيات �ن
ي حاالت 

وال يتحدثون مع النساء إال �ن
استثنائية، ولهذا فإن العاقة بينهما 
أشبه بالتنافر، وإذا ما رأى الناس رجاًل 
ي 

ــاربـــه �ن يـــحـــّدث امـــــرأة لــيــســت مـــن أقـ
أي مــكــان، قــد يدفعهم إىل منعه من 
ذلـــك، وربــمــا يتطور األمـــر إىل شجار 

واقتتال".

ومتعددة للتواصل، لكن مجتمعنا ال 
ــادات وتقاليد  ي فلك عــ

يـــزال يــســري �ن
 
ً
ي عفا عليها الزمن"، مطالبا اآلباء، وال�ت

الشباب بالتحّرر من هذه القيود، ألن 
 ،

ً
الحديث إىل "الخطيبة" ليس عيبا

يــعــة اإلســامــيــة  ي الــرش
وغــــري مــحــّرم �ن
بحسب قوله.

ــــة نــظــر  ــهـ ــ ــانـــــت هـــــــذه هي وجـ ــ وإذا كـ
الخياط، فإن معمر القي�ي له وجهة 
نظر أخرى، ويقول: "بالفعل صدق 
ي بعد الـــزواج، 

مــن قــال إن الحب يـــأ�ت
ن القلوب من ليلة  ف بــني

ّ
وإن هللا يؤل

الدخلة".
ي لم أتحدث  ويضيف: "صحيح أنــ�ن
ــلـــة،  ــنــــة كـــامـ ــيـــلـــة ســ ي طـ ــبــــ�ت ــيــ ــــع خــــطــ مــ
ي زوجــــــة مــخــلــصــة،  لـــكـــن هللا مـــنـــحـــ�ن
وصــــــادقــــــة، وقــــــد حــــــدث بــيــنــنــا حــب 
 إىل مــا ال 

ً
، سيظل مستمرا

ً
كــبــري جـــدا

 
ً
ــه يـــعـــرف شــبــابــا  إىل أنــ

ً
ــا ــتـ نـــهـــايـــة"، الفـ

من محافظات يمنية أخــرى ليست 
ي الخطيب 

ي أن يلتيت
لديهم عوائق �ن

مــــع خــطــيــبــتــه، لـــكـــن االنـــفـــصـــال كـــان 

تقاليد يمنية أثناء الخطوبة.. 
الشاب ال يتحدث مع خطيبته!

 يـــري كــذلــك عىل 
ً
هـــذا الــمــنــع أيــضــا

ن يتقدمون لخطبة أي  الشباب حــني
ة الخطوبة  فتاة، وح�ت لو طالت فرت
لـــخـــمـــس ســــــنــــــوات، فـــــــإن الـــــرجـــــل ال 
ي بخطيبته أو يحّدثها إال "ليلة 

يلتيت
الدخلة"، أي ليلة الزفاف.

ي كثري من قصص الشباب الذين 
و�ن

يتقدمون لخطبة أي فتاة، فإن األم 
ي اختيار الخطيبة 

تؤدي الدور البارز �ن
لولدها، وفق التقاليد اليمنية، فىي 
ي تتأكد مــن جمالها، وأخــاقــهــا،  الــــ�ت
وإذا ما كانت تصلح أن تكون زوجة 
لــولــدهــا أم ال، ولـــهـــذا تــجــد الــشــبــاب 
ي مــســألــة االخــتــيــار هــذه 

يــعــتــمــدون �ن
عىل أمهاتهم.

، إنــهــا هي  وتــقــول أم عـــىلي الــحــمــاطي
ي اختارت "خطيبة" لولدها، وإن  ال�ت
ة الــخــطــوبــة اســتــمــرت ألكــــرث من  فــــرت
ن ولــدهــا محمد 

ّ
، ولـــم يتمك ن ســنــتــني

من الحديث مع خطيبته طيلة هذه 
ة إىل أن ذلـــــك عـــرف  ة، مــــشــــري الـــــفـــــرت
اجتماعي اعتاد عليه الجميع، وهو 

ة، وال يمكن  قديم منذ سنوات كثري
ألحــد أن يخالفه، الفتة إىل أن ابنها 
خــطــب ابـــنـــة خـــالـــه، وأنـــــه كــــان يــراهــا 
ة الخطوبة، وتحّدثه  وتــــراه قبل فـــرت
 
ً
ويحّدثها، غــري أن هــذا انقطع تماما

بعد الخطوبة.
ي حــــــــــــــــاالت عــــــــــديــــــــــدة تـــنـــشـــب 

و�ن
، بسبب  ن ن الـــــزوجـــــني الـــخـــافـــات بـــــني
ي األفـــكـــار والــطــبــائــع، أو 

الــتــبــايــنــات �ن
ــــط حـــب مسبقة،  لــعــدم وجــــود روابـ
وهو ما يؤكده إبراهيم الخياط الذي 
انـــفـــصـــل عــــن زوجــــتــــه بـــعـــد مـــــــرور 3 

سنوات من زواجهما.
ويقول الخياط إن الحياة مع زوجته 
تحّولت إىل جحيم، فهو لم يفهمها 
 إىل أن 

ً
وهي كــذلــك لــم تفهمه، الفــتــا

ة  ي فرت
عدم التحدث مع الخطيبة  �ن

الخطوبة عادة غري جيدة، وأنها ترتّد 
 عىل المجتمع.

ً
سلبا

ي 
ويواصل حديثه قائاًل: "نحن اآلن �ن

ي عالم 
ين، و�ن القرن الــواحــد والعرش

ة  منفتح ومتعدد، وهناك وسائل كثري

ة االتـــــصـــــاالت  ، بـــســـبـــب كــــــــرث
ً
رسيــــــعــــــا

ة الـــخـــطـــوبـــة،  والـــــلـــــقـــــاءات أثــــنــــاء فـــــــرت
رة لبعض  ة غـــري الـــمـــرب وبــســبــب الـــغـــري
ن يــاحــظــن عــىل فــارس  الــفــتــيــات حــــني
ي ال  ــــ�ت أحــامــهــن بــعــض الــتــرفــات الـ

تعجبهن.
ــــاج أن الــخــطــوبــة  ــــحـ ة الـ ــــري ــنـ ــ وتــــــــرى مـ
الــتــقــلــيــديــة أفـــضـــل بــكــثــري لــديــهــا مما 
تــســمــيــه بــالــخــطــوبــة الـــحـــديـــثـــة، ألنـــه 
ي كــنــف الحب 

بــعــد الــــــزواج تعيش �ن
، لكنها تعربّ عن امتعاضها  ي

الحقييت
ي هذه 

لــلــواقــع الـــذي تعيشه الــفــتــاة �ن
الــمــنــاطــق بــالــيــمــن، فـــىي ال تستطيع 
أن تعشق الرجل، وال أن تعيش معه 
ة حب قبل الــزواج، وبالتاىلي فإنها  فرت
ل والــدهــا  ن تنتظر مــن يــطــرق بــاب مــــرن
، فــإذا وافــق األب عىل 

ً
ليأتيها عريسا

ذلك لم يكن أمامها سوى الموافقة.
وتــقــول إن الــكــثــري مــن الفتيات ليس 
ــــار، وأنــــــــه ال خــيــار  ــيـ ــ ــتـ ــ ــهـــن حـــــق االخـ لـ
ي 

ــأ�ت ــ ــــ�ت يـ ــــوى االنـــتـــظـــار حـ أمـــامـــهـــن سـ
فارس األحام.

أّن المرشوع 
اإلبراهيمي لم 

يأت بهدف تعزيز 
العالقات بني أتباع 

الديانات اإلبراهيمية 
بل جاء بهدف دمج 

اإلسالم والمسيحية 
واليهودية في دين 

واحد  وخدمة الكيان 
الصهيوني وإضفاء 

الرشعية له


