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»الميثاق«: الدكتور جميح لـ
إنهاء المرحلة االنتقالية وإجراء االنتخابات الحل الوحيد لوقف االقتتال

كتب: عارف الشرجبي
حذر الدكتور محمد جميح من استمرار 
االقتتال الدائر في العديد من المحافظات 
اليمنية.. وق��ال الخبير االستراتيجي في 
شئون اإلره��اب والجماعات المسلحة: إن 
كل اقتتال مهما كانت طبيعته فإنه يهدد 
ال��وح��دة اليمنية ويترك آث��اره المدمرة 
على تالحم النسيج االجتماعي والوطني... 
»الميثاق« أن االقتتال  وأوضح في تصريح ل�
الدائر بين المليشيات الحوثية وعناصر 
القاعدية أضعف الجيش اليمني وجعل هذه 

المليشيات تبرر قتالها بأنها تقوم بدور 
الجيش واألم��ن.. وأرج��ع الدكتور الجميح 
هذا االنفالت واالقتتال إلى غياب الدولة 
وعدم قيامها بالدور المطلوب منها طبقا 

للدستور والقانون.. 
الفتًا إل��ى أن أح��داث رداع اختلط فيها 
الجانب القبلي والسياسي والحزبي وإن لم تكن 
طائفية اآلن فأن استمرار الصراع سيجعله 
يأخذ طابع طائفي واض��ح.. وأكد الجميح 
بأن الصراع الجاري في اليمن اآلن هو صراع 
على السلطة وليس لتحكيم الشريعة كما 

تدعي القاعدة وال لنصرة الله كما يدعي 
الحوثيين.. وقال إن المخرج الوحيد من هذه 
األزمة ووقف االقتتال هو الحل السياسي الذي 
توافق عليه الناس في مؤتمر الحوار الوطني 
من خالل آليته محددة للوصول إلى السلطة 
بعيدا عن الصراعات أيا كانت ذرائعها أو 
مسبباتها.. مشددًا على ضرورة اإلسراع في 
الحل السياسي وإنهاء الفترة االنتقالية والبدء 
في التهيئة إلجراء االنتخابات في أسرع وقت 
الن كل احتقان سياسي يعقبه انفجار امني 

وهو ما ينبئ بكارثة ال سمح الله.

باتيس مخاطبًا أبناء الجنوب: 

أبناء الشمال الصدور الحانية لكم في كل أزمة
 دعا القيادي الجنوبي في حزب اإلصالح 
الشيخ صالح باتيس أبناء المحافظات 
الجنوبية إل��ى ع��دم االن��س��ي��اق وراء 
الدعوات المطالبة باالنفصال والمحرضة 
ضد اخوانهم أبناء المحافظات الشمالية 

.
وقال باتيس في منشور على صفحته 
بالفيسبوك: من يشعل نار الفتنة اليوم 
بين الشمال والجنوب وي��زرع الحقد 
والكراهية بينهم ويسخر كل وسائل 
إعالمه ضد أبناء الشمال جميعًا وكأنهم 
أعداء للجنوب هو المجرم الحقيقي سواء 
أكان من الشمال أو الجنوب..  وأضاف: 

هذا ال يخدم المستقبل أبدًا، فلو كان هدفه استعادة 
دولة بحق لما زرع الحقد والكراهية بين شعبه والشعب 
عي.. ألن هذا من الفجور في الخصومة  المجاور كما يدَّ

وليس من صفات المؤمنين.. 
: عليكم أن 

ً
وخاطب أبناء المحافظات الجنوبية قائال

تتذكروا أنه منذ أن حدث الخالف بين الجبهة القومية 

وجبهة التحرير عام 1967م لجأ أبناء 
جبهة التحرير إلى الشمال.. وبعد 
االن��ق��الب على قحطان الشعبي فر 
أنصاره إلى الشمال.. وبعد االنقالب 
على سالمين فر أصحابه إلى الشمال.. 
وبعد االن��ق��الب على علي ناصر في 
يناير 1986م فر أكثر من 200 ألف 
وكان أكثرهم من أبناء أبين وشبوة 
إل��ى الشمال ومنهم ال��ي��وم رئيس 
الجمهورية ووزير الدفاع وكثيرون.. 
ففي ك��ل أزم��ة أو ح��رب تحدث في 
ال��ج��ن��وب ي��ك��ون أب��ن��اء ال��ش��م��ال هم 
الصدور الحانية على أخوانهم الفارين 
من الجنوب ويفتحون لهم بيوتهم ويحسنون جوارهم 
ووفادتهم.. واختتم منشوره بالقول: أرجو أن نكون 
منصفين.. ونحفظ ألهل الفضل حقهم ونكون أوفياء 
لهم وال ننكر الجميل فهذه صفات الرجال الكرام.. وأن 
نجعل خصومتنا على الظالمين فقط والمتنفذين من 
الشمال والجنوب على حد سواء.. ونضع أيدينا في أيدي 

المخلصين للوطن وما أكثرهم.

> ما الدروس والعبر من هجرة المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم؟

- الحمد لله وكفى وصالة وسالمًا على عباده الذين 
 اشكر صحيفتكم الغراء على اتاحة 

ً
اصطفى.. بداية

هذه الفرصة وهذا الشرف العظيم المتمثل في 
وق��وف صغير مثلي ام��ام عظيم االم��ة وكريمها 
وامينها وقائد مسيرتها وهاديها الى سواء الصراط 
صلوات الله وسالمه عليه وعلى آل بيته الطاهرين 

وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين..
نعم اننا نقف اليوم على رأس العام السادس بعد 
الثالثين واربعمائة وأل��ف عام مرت على هجرة 
الحبيب المصطفى صلوات الله عليه من مكة.. مكة 
ذلك الوطن الصغير الذي ولد صلوات الله وسالمه 
عليه فيه.. ترعرع في ربوعها وتاللها وشرب 

ماءها.. واستنشق هواءها..
ولعب صلوات الله عليه وسلم صغيرًا في ازقتها 
ونام في احضان لياليها الهادئة، ورغم كل ذلك 
قال له طغاتها وفجارها والمستبدون فيها قالوا 
له جميعًا اخرج منها.. وليتهم تركوه ليخرج منها 
سالمًا معافى ال.. ال.. فقد ارادوا ان يخرجوه منها 
جثة هامدة أو يحبسوه ويقيدوه بالحديد او ينفوه 
منها نفيًا.. انه رجل الهجرة األول نحييه صلوات 
الله وسالمه عليه في يوم ذكرى هجرته.. فبينما 
رد فيها هو 

ُ
نعيش اليوم مع اطفالنا في أيام ط

عن اطفاله.. وبينما نعيش اليوم مرفهين سعداء 
في الدور والفلل والقصور نتذكر ايامًا عاشها هو 
صلوات الله وسالمه عليه.. عاشها كلها لوعة 
وجوعًا وفقرًا وحرمانًا.. يقدم روحه صلى الله عليه 
 الله«.. طارده أقاربه 

ّ
وآله وسلم من أجل »ال إله إال

وأرحامه وأصهاره وانسابه.. فما سبب المطاردة؟ 
وما سبب التعذيب والتهجير؟

تجلت الشجاعة
ألنه صلوات الله وسالمه عليه كان يحمل مبدأ 
االنقاذ.. ما جاء لينهب األموال وال ليسفك الدماء وال 
ليحتل االراضي وال ليبتز وال ليفرض االتاوات.. ال.. 
ال.. وإنما كان ذنبه الوحيد انه جاء لينقذ االنسان 
وليخرجه من ظلمات الجهل الى نور المعرفة.. من 
ظلمات الشرك الى نور االيمان الخالص.. من ظلمات 
الفرقة الى نور الوحدة واالعتصام بحبل الله المتين 

وشريعته الوثقى.
من أجل ذلك انذره المشركون لساعات معدودة 
ليغادر أهله وأوالده ووطنه.. واليبقى في ساحاتها 
وبين ارجائها.. لقد دخل بيته ليطوقه المشركون 
ألنه يهدد مصالحهم التي بنيت على الظلم الذي جاء 
ليعصف به صلوات الله وسالمه عليه.. وألنه يصادر 
شهواتهم واليطاوعهم في اقرار نزواتهم واتباع 
أهوائهم.. وهكذا هم أهل الباطل قديمًا وحديثًا.. 
انهم يرون في حملة المبادئ والقيم ورواد الحق 

خصماء على طول الطريق النهم يقولون ال لكل 
باطل.. ال لكل منكر.. ال لكل ظلم.. ال لكل طغيان.. 
ال لكل استبداد.لقد طوقوا بيت الحبيب المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم بسيوف مشرعة وقلوب 
ظالمة متوحشة.. وانتظروا ساعة خروجه صلى 
الله عليه وآل��ه وسلم او ساعة نومه ليقتحموا 
منزله ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في 

القبائل..
وهنا تجلت الشجاعة.. ليس تلك الشجاعة التي 
يبديها الناس من أج��ل أراضيهم ومزارعهم 
وقصورهم وأم��وال��ه��م ومصالحهم ومناصبهم 
وجاههم ووجاهتهم وسلطانهم.. بل كان الرسول 
صلى الله عليه وآل��ه وسلم يتمتع بغيرها من 
الشجاعة، انه يتحدى الشمس ان تنزل في يمينه.. 
يتحدى القمر ان ينزل في شماله، ووالله نزلت 
الشمس ونزل القمر وما تزحزح خطوة واحدة عن ان 
يعلن ال إله إال الله.. ال إله إال الله بأصالتها التي ترفض 
الطواغيت والظلمة والظالمين بأصالتها التي تجمع 
الناس على الحق وال تفرقهم.. لقد طوقوا المصطفى 
استعدادًا للقضاء عليه.. واتاه جبريل لينقل له 
مايحدث في خارج المنزل وما يدبره خصومه.. 
ولله در شجاعته الال محدودة ولله در روحه العالية 
ونفسه المطمئنة فقد قال لجبريل عليه السالم ما 
قاله لصديقه وصاحبه ابي بكر الصديق في الغار 

بعدها »ان الله معنا«..وكما قال الشاعر :
ياقاتل الظلم ثارت هاهنا وهنا 

                 فضائح أين منها زندك الواري
الشمس والبدر في كفيك لو نزلت

           ما أطفأت فيك ضوء النور والنار
أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة   

                 يذوب في ساحها مليون جبار

وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال سيف وهم 
بالسيوف وبال رمح وهم بالرماح.. خرج لينثر التراب 
على رؤوسهم وقد  ألقى الله عليهم السبات وهو 
يقول »وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم 
س��دًا فأغشيناهم فهم اليبصرون«..ومن أهم 
الدروس التي نتعلمها من هجرة المصطفى عليه 
الصالة والسالم التوكل على الله وتفويض األمر له 
وصدق اللجوء اليه واالستناد اليه وااليمان المبصر 

بأن ال ناصر والنصير وال كافي إال الله.

ثباته على مبدئه
> كيف يتم استلهام مناسبة الهجرة 
لتقدير حب التضحية من أجل انتصار قيم 

الدين على المصالح االنانية؟
- يجب على المبصرين مليًا في هذه الذكرى ان 
يستلهموا من مواقف صاحب الهجرة صلى الله عليه 
وآله وسلم ثباته على مبدئه وصموده على دعوته 

وبذل التضحيات الكبيرة في سبيل مرسله سبحانه 
وتعالى.. محبًا ألمته وعشيرته.. كرهوه ورغم ذلك 
زاد حبًا لهم.. غدروه ورغم ذلك زاد وفاًء لهم.. 
ظلموه ورغم ذلك امتنع حتى عن الدعاء عليهم 

وأعلن حين قدر عليهم عن عفوه عنهم..
أه��دروا دمه وحقن دماءهم.. أرادوا موته وأراد 
حياتهم.. ورفض كل عروضهم البراقة والمغرية 
وأعلن ان دمه وروحه فداء لما هو عليه من حب الخير 
لكل بني االنسان من عرف منهم ومن لم يعرف.. 
ولذلك كتب الله له ولدعوته الخلود والنصر والظفر 

المبين..
رغم كل األوجاع

>ما االستفادة مما قاله النبي صلى الله عليه 
وآلــه وسلم عند خروجه من مكة في حب 
بلده؟ وكيف يترجم اليمانيون ذلك الحب 

تجاه بلدهم؟
- قالها صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستعرض 
الذاكرة ويقلب صفحات ذكريات حياته بمكة.. 
وطنه الذي اخرجوه منه متخفيًا مطرودًا لتنهمر 
عيناه وتسكب الدموع حزنًا على فراق ذلك الوطن 
الذي احبه صلوات الله وسالمه عليه رغم كل األوجاع 

واآلالم واآلهات التي تجرعها من أهلها.
ورغ��م كل ذلك احتفظ بذلك الحب الكبير لذلك 
الوطن ارضًا وانسانًا..لقد وقف في حمراء األسد 
يخاطب مكة الوطن.. فبينه وبينها كالم رقيق 
مًا حانية وارضًا طاهرة ووطنًا 

ُ
مشوق يقول لها.. أ

.. »والذي نفسي بيده انك من أحب بالد الله 
ً
جميال

على قلبي ولوال ان أهلك أخرجوني منك ما خرجت« ثم 
تدمع عيناه ويبكي صلوات الله وسالمه عليه..وهنا 
اخاطب اولئك الذين يدعون انتماءهم لالسالم ولهذا 
الوطن، بينما هم بخيرات هذا الوطن وباسم االسالم 
دين السلم والسالم يقتلون النفس فيه.. ويحرقون 
الحرث والنسل فيه.. ويخربون البيوت ويمدون 
أياديهم الى دول أجنبية ويتحولون إلى معاول هدم 
بأيادي اعداء الله والدين والوطن.. اخاطب هؤالء 
 : أليس هذا هو نبي اسالمكم ودينكم 

ً
متسائال

ومبعوث خالقكم ورازقكم.. فأين أنتم من أخالقه؟
أين أنتم من نهجه المبصر؟

أين أنتم من رحمته وحبه لوطنه واخالصه ألمته 
وامتثاله لتوجيهات ربه؟

مانعيشه اليوم
> ما الذي يتوجب على العلماء القيام به في 

مثل هذه المناسبة؟
- على علماء االمة ومرشديها وموجهيها ان يؤدوا 
أمانة التبليغ لرسالة المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم وان ينهجوا السبيل ال��ذي رسمه صلوات 
الله وسالمه عليه بيده الشريفة.. سبيل الله 

المستقيمة التي الفرقة فيها وال قتل وال خراب وال 
دمار فيها وال ارهاب وانما هي سبيل الله الواضحة 
المستقيمة ودروبه الكريمة، وان يوضحوا لألمة ان 
السبل األخرى والسير فيها واالعجاب بها الشك 
انها ستقتادنا الى ظلمات الفرقة والخالف والشقاق 
والنفاق وسوء االخالق، والعياذ بالله.. وهو ما نعيشه 
اليوم في ظل غياب العلماء والدعاة والمرشدين عن 

القيام بواجباتهم.
وكذلك هو الحال بالنسبة لالعالم وأدواته القنوات 
الفضائية واالذاع��ات والصحف والمجالت.. انهم 
متهمون بالتسبب فيما آل��ت اليه أح��وال االمة 
االس��الم��ي��ة.. فقد أقصت تلك األدوات العلماء 
الربانيين واستبدلوهم بعلماء الفتن والدعاة على 
أبواب جهنم.. فال مكان للعلماء الربانيين على تلك 
المنابر االعالمية.. وال حول والقوة إال بالله العلي 

العظيم..
الدروس الحية للهجرة

> ما أبرز أعماله عند وصوله إلى المدينة 
صلى الله عليه وآلــه وسلم وكيف نعكس 

ذلك على واقعنا؟
� لقد كان أبرز ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم حين 
دخل مدينة يثرب عاصمة االسالم األولى هو الدعوة 
الى االخاء والمؤاخاة في الله وهداية الناس الى كل 
درب ما من شأنه ان يمتن العالقة بين المسلم وأخيه 
 صلوات 

ً
المسلم.. وقد أخذ بيد أبي بكر الصديق قائال

 وخليلي 
ً
الله وسالمه عليه :»ليتخذ كل منكم خليال

أبوبكر..« ودعا المسلمين الى ان يجسدوا ما أنزله 
الله اليه من وحي خالد الى يوم الدين »إنما المؤمنون 
إخوة«..»محمد رسول الله والذين معه أشداء على 

الكفار رحماء بينهم«..
ثم أخذ صلوات الله وسالمه عليه يقطع كل سبيل 
قد يؤدي الى الكره والحقد والبغضاء والشحناء بين 
أبناء الدين الواحد، واالمة المسلمة الواحدة.. فحرم 
الغيبة والنميمة والحقد والكبر والسفه والشتم 
واالختصام والفجور في الخصومة وشهادة الزور 
وقول الزور والتعالي واإلعراض عن الغير واحتقاره 

وامتهانه وظلمه.. الخ...
> كلمة أخيرة

- أتمنى ان نتذكر قول النبي األك��رم صلوات الله 
وسالمه عليه ان »الهجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية«..وان نحرص دائمًا على ان نكون مهاجرين لكل 
مانهى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، 
وان نهجر كل باطل ومنكر وحرام ونفاق وشقاق، وان 
نترفع عن سيئ األخالق.. حتى تظل دروس الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم حية 
ونابضة الفؤاد في قلب أمتنا المسلمة الى يوم نلقى 
الله. اللهم اجعلنا ممن يقولون فيعلمون ويعلمون 
فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون..

عناصر إرهابية 
تستهدف منزل رئيس 

المؤتمر برداع
أقدمت عناصر تنظيم القاعدة 
"االرهابي" على تفجير منزل رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية 

رداع محافظة البيضاء.
وأوض���ح مصدر محلي ب���رداع ان 
عناصر تنظيم القاعدة استهدفت 
االسبوع الماضي منزل رئيس فرع 
التربية  المؤتمر وم��دي��ر مكتب 
حسين  علي  لله  ا عبد لتعليم  ا و
ادري���س، بسيارة مفخخة.. هذا 
والقى هذا العمل اإلجرامي الجبان 
استنكارًا شعبيًا ورسميًا واسعًا، 
محملين الجهات المعنية برعاية 
وح��م��اي��ة ال��م��واط��ن��ي��ن مسئولية 
مالحقة المجرمين والقبض عليهم 
وتقديمهم إل��ى ال��ع��دال��ة لينالوا 

جزاءهم الرادع.

فضال عن تقديم الدعم السخى والمتواصل لليمن في مختلف المراحل والظروف، 
واستضافت على مدى سنوات طويلة ماليين العمال اليمنيين كما يوجد فيها 

حاليا أكثر من مليوني عامل يمني.
مؤكدا ان العالقات اليمنية السعودية على المستوى الرسمي والشعبي هي 
عالقات وطيدة ومتينة مستندة في ذلك الى السياق التاريخي والجغرافي و 
أواصر األخوة والدم والقربى والجيرة والدين والعادات والتقاليد المشتركة ولن 

تستطيع أن تؤثر عليها أي قوى سياسية أو حركات دينية أو غيرها .
وأضاف ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اثبت حرصا 
أخويا كبيرا تجاه اليمن , ويمد يد العون والمساعدة لتجنيب اليمن ارضا وانسانا 
مآالت التشضي واالقتتال وانجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للوصول 
باليمن الى بر االمان سواء من خالل الجهود الدبلوماسية للمملكة في المحيط 
اإلقليمي او الدولي، او تقديم الدعم المالي والعيني لمنع انهيار الوضع االقتصادي 

في البلد .
داعيا جميع القوى في اليمن للتفاعل الجاد والبناء مع تلك الجهود االخوية 

المخلصة .
مؤكدا ان انقاذ اليمن من االنزالق نحو الهاوية هو مسؤولية ابنائها قبل ان يكون 

مسؤولية األشقاء واألصدقاء .
وبشأن ما يقال عن تهديدات لحدود المملكة مع اليمن .. قال الشيخ الشايف ان 
المملكة العربية السعودية دولة كبيرة وقوية وقادرة على حماية حدوها , وان ما 
يقال عن تهديدات للمملكة هي مجرد أضغاث أحالم , وان الشعب اليمني بقبائله 

وكل شرائحه لن يسمح بأية إساءة للمملكة ولن يتنكر للجميل أبدا .
مشددا على ضرورة اللجوء الى الحوار لحل كافة القضايا على الساحة الوطنية 
واالبتعاد عن لغة القوة والعنف والسالح واراقة الدماء ألنها تجلب المزيد من 
المآسي وتعمل على تعميق الجروح وتفاقم األزمات التي أصبحت فوق طاقة اليمن 

وأبنائه التواقين إلى األمن واالستقرار .
داعيا جميع القوى السياسية واالجتماعية للعمل على وأد الفتنة وإيقاف 
الحروب العبثية التي ترفع اسم الدين في وجه اآلخر وتزهق أرواحًا وتسفك 

دماء اليمنيين .
مبينا ان الشعب اليمني مسلم منذ ما قبل الف وأربعمائة عام ويعيش في حب 
وتسامح وانسجام وتعايش .. وان اليمنيين ليسوا بحاجة إلسالم على أهواء او 
رغبات هذا الطرف او ذاك أو السقوط في مهاوي الفتنة الطائفية التي لن تعود 
على اليمن اال بالخسران الكبير والويل والثبور الن مثل هذه الحروب تجعل 
المنتصر مهزومًا.. وتدخل البالد في متاهات من القالقل والعنف غير المنتهي .

واكد الشيخ الشايف ان كل طلقة رصاص تطلق في اليمن تحت شعارات طائفية 
او مذهبية او حتى اطماع سياسية , فهي تطلق على ما تبقى من رمزية للدولة 

والهوية اليمنية والنسيج االجتماعي.
داعيا الرئيس عبدربه منصور هادي إلى سرعة إجراء االنتخابات البرلمانية 

والتهيئة لذلك .
وقال : علينا ان نستفيد من الدروس في الصومال والعراق وسوريا وليبيا 
فالسالح ال يفتح الطريق اال الى الهالك و علينا جميعا ان نتحلى بالشجاعة ونحتكم 

لصندوق االنتخابات , بدال من االستمرار بالمقامرة بالوطن .

أكد الشيخ محمد بن ناجي الشايف- عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام على اهمية الدور المحوري والمهم للمملكة العربية 

السعودية في دعم اليمن للخروج من أزمته الطاحنة .

وق��ال الشيخ الشايف في تصريح أدل��ى به لصحيفة السياسة 
الكويتية ان المملكة كانت ومازالت صاحبة اليد البيضاء في اليمن 
واسهمت في إنقاذه من مهاوي عدة وكان أبرزها رعاية الصلح بين 
اليمنيين عام 1965م وصوال الى المبادرة الخليجية عام 2011م،.

الشيخ الشايف : أية طلقة رصاص مذهبية 
ستقضي على رمزية الدولة والنسيج االجتماعي

نائب رئيس مؤتمر إب ينجو من محاولة اغتيال
تعرض الشيخ عقيل حزام فاضل نائب رئيس فرع المؤتمر 

الشعبي العام بمحافظة اب لمحاولة اغتيال عصر امس االحد..
وعلمت »الميثاق« من مصادر مطلعة ان عناصر مسلحة اطلقت 
 من الرصاص على مقيل الشيخ عقيل فاضل وكيل محافظة 

ً
وابال

اب وعضو لجنة الوساطة والكائن بمدينة جوار الجامعة حيث وقد 
استهدفت الرصاص مكان مقيله..

الجدير بالذكر ان مواقع تتبع حزب االصالح كانت قد نشرت 
االسبوع الماضي اسم الشيخ عقيل فاضل ضمن ماسموها بالقائمة 
السوداء والتي ضمت قيادات المؤتمر في اب في تحريض على 
تصفيتهم بدعوى تعاونهم مع اللجان الشعبية النصار الله . وجاء 
اطالق التهمة بعد رفض فرع المؤتمر الوقوف مع االصالح في 

مواجهة الحوثيين.


