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 تنحَّ طوعًا واخضع للقانون واستعد للمحاكمة
دعت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسالم توكل كرمان اللواء علي محسن الى   

التنحي عن منصبه طوعًا واالستعداد للمحاسبة والمحاكمة عن التهم الموجهة اليه.
وكتبت كرمان في صفحتها على »فيسبوك« الخميس الماضي، ان على اللواء االحمر 
الوفاء بالوعد الذي قطعه للثوار- حين انضمامه- بمغادرته السلطة وتنحّيه عن 
منصبه طوعًا وقبوله بالخضوع للقانون واستعداده للمحاسبة والمحاكمة عما 

يوجه اليه من اتهامات.
الجدير بالذكر ان اللواء علي محسن- الذي تمرد على الشرعية الدستورية- كان قد وعد 
بمغادرة السلطة وتنحيه عن منصبه بعد رحيل »صالح« لكنه اثبت تشبثه بالمنصب 
من خالل مراوغته وعدم تنفيذه قرارات رئيس الجمهورية االخ عبدربه منصور هادي 

المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش والتي اصدرها الرئيس نهاية العام الماضي.

فيروز محمد علي

إإذن لي 
بالرحيل..!!

هل لي بالرحيل بهدؤ فمازالت عيني مثقلة  
بالدموع وقلبي م��ازال موجوع وروح��ي 
فارقتني منذ زمن .... عفوآ أأذن لي فانا على عجلة 
من امري ال قدرة لي على اإلنتظار .. راهنوني عليك 

كثيرا فخسروا رهانهم معك وكسبته معي.
ت��رى سيدي اى حبا بعد ذل��ك تريد ... إن لم 
تستوعبني ارجوك اتركني بسالم انام تحت رداء 

الليل.
ترى سيدي هل اكتب لك عن مذكراتي كأمرأة 
موجوعة أم مفجوعة أم مفزوعة ... عفوا اعذرني 

فكل الطرقات تؤدي الي ألمي بك
يوما ما كنت انت المنتج وانا المخرج.. أرجوك 
سيدي ال تمتحني فما عاد القلب يحتمل طعناتك 
... إن ام اكن انا فال داعي لحضورك وتواجدك معي 
.... تظل دائما كقلب خرج من صدري احمله معي 
بكل وجعه .. بحاجة إلي ترميم فال تفقدني األمل 

منك أرجوك
ويبق����ى ف���ي القل��ب ش���ئ اليعلم����ه اال رب��� كل 
ش��ئ..رغم كل ما مرينا به من ألم وجراح ال يطاق وال 
يحتمل.. رغم فراقنا سنين وشهور وأيام ال تغتفر.. 
أثبتت لي ولك مهما حاولوا ان يفرقونا لن يفرقونا.. 

فأنت ل����ي وان����ا لك.. لكنك دائما تهزمنا..
اال تفه����م ايه���ا الشقي.. انا ام����رأة غ����ير كل 
النساء الالتي مررن بك.. وعليك.. ومنك.. لم اكن 

أخلق إال لك..!! 
يا سيدي.. انني إمرأة غير كل النساء .. تجد بداخلي 
الفصول االربعة باردة ك الشتاء ... مزهرة ك الربيع 
.... مهزومة ك الخريف .. متفجرة كبركان الصيف .. 
انا امرأة تعجن األلم بالذكريات وتخبزه على فرن 
واقع مرير بضحكة مجنونة..انا إمرأة تتسلق جبال 
الحب,, تخنق العنق عشق ,, لكنها مكسورة جدا تخط 

وجعها على الحيطان..
انا هي انا التى ارادها اهلل واوجد انا كما انا..!!فال 

تفقدني صوابي وتسرق ما تبقى مني.
يا سيدي انظر.. كم من لصوص.. البعض يسرق 
مالك والبعض يسرق مشاعرك والبعض يسرق 
كرامتك والبعض يسرق كبريائك والبعض يسرق 
ما تبقى منك  كآل يسرق بطريقته وتقنيته التي 
يتفنن بها ويجيدها..بعد ما سرقته مني من قلب 
وحب وكبرياء وكرامة ماذا تبقى لي من���ي ...!!!! أذن 

لي بالرحيل وأترك لي بسالم ما تبقى مني ..!!

احلوار حلم وطن.. وأمل شعب

> االخ مراد االحمدي يقول: أصبح 
الحوار الوطني جراء الوضع 

ال���راه���ن كحلم 
ي��ت��ط��ل��ع ن��ح��وه 

االغلبية العظمى 
م��ن اب��ن��اء الشعب 
اليمني ألنه المخرج 

الوحيد للخروج من 
األزم����ات المتتالية، 

وب��االت��ف��اق وال��ت��واف��ق 
وت��ق��ارب ال���رؤى يكون 

التوازن الحقيقي، ويتم 
بعد ذلك التوجه للبناء 

الصحيح.
ال��ح��وار ه��و ض��رورة 

انسانية تدل على الرقي 
لحكمة  وا لتفكير  ا ف��ي 

ف��ي ال��ن��ه��ج وب��ال��ت��ال��ي 
التهيئة  ف��رص��ة  ف���إن 

للحوار الوطني هي ذاتها 
ف��رص��ة ل��غ��رس ال��م��ب��ادئ 

واالف��ك��ار الجيدة في نفوس 
ابنائنا ألننا ونحن نرجح الحوار نكون 

بذلك نؤكد البنائنا ان هناك مبدءًا 
وطريقًا حضاريًا نقيضًا 

للتحارب  والتصارع 
وهو طريق يدل على 

المدنية ويؤكد على 
الحكمة اليمانية، وهذه 

الفترة هي فرصة سانحة 
همية  بأ ئنا  بنا ا يف  لتعر

ال��ح��وار.. ونثق أن مخرجات 
الحوار الوطني ستكون مجدية 

وتعزز الشعور االيجابي في نفوس 
ابنائنا بأن الحوار هو الطريق األمثل 
لمعالجة كافة االشكاليات والمصاعب 

التي نواجهها في حياتنا.
مصالح عظمى

> من جانبها ترى االخ��ت فردوس 
المصباحي: ان الحوار الوطني اليوم 
فرصة لكل ابناء الوطن منهم الفئات 
التي لم تكن تجد لها مكانًا، وما أجمل 
بناء وتعمير  الجميع على  ان يتفق 
لكن  ابنائه  كافة  قِبل  الوطن من 
األه��م في األم��ر ان يستشعر الكل 
اهمية التركيز على المصالح العليا 
للوطن واالبتعاد عن المصالح الضيقة 
ليكون االهتمام بوطن يضم كافة 

ابنائه، وقالت فردوس: الشيء الجميل 
في تكرار مصطلح الحوار الوطني 
الشامل خالل فترة اإلعداد له ان االبناء 
ببدهيتهم يتساءلون لماذا الحوار وما 
أهميته..؟ واصبح النشء يتناقشون 
في ض��رورة التحاور وأهميته إليجاد 
الحلول لمشاكلهم وهذا أمر ايجابي 
كبير ألن لغة الحوار هي اللغة الراقية 
فعبرها تحل المشاكل وتتفق الفئات 
المختلفة وتتوافق مع الحلول االيجابية 

التي يكون فيها الصالح والخير لكافة 
االطراف.

نتائج ايجابية
> الى ذلك تقول االخت آسية االديمي: 
ان هذه الفترة فرصة لكي نعلم ابناءنا 
مبدأ الحوار وض��رورة التعاطي معه 
واللجوء إليه لحل االشكاليات ووضع 
المعالجات في كثير من مجاالت وشئون 
الحياة، فالوطن وكافة ابنائه في هذه 
ال��ى موعد  الفترة يتطلعون بلهفة 

انعقاد المؤتمر الوطني الشامل وكل 
مايرجونه هو الخروج بنتائج ايجابية 
تدعم مسيرة البناء والنهوض لليمن 
المواطنين معيشيًا  ورف��ع مستوى 

واقتصاديًا وتوفير األمن واالستقرار.
بذرة طيبة

> أما االخ علي السوسوة فتحدث 
قائاًل: الحوار الوطني ال��ذي نترقب 
موعد انعقاده ضرورة وطنية وعليه 
نراهن لحل األزم��ة وتجنيب اليمن 
االقتتال ونأمل ان تكون مخرجاته على 
قدر كبير من المسئولية تجاه الوطن 
وابنائه كما نتطلع ان يكون بذرة طيبة 
في مسار إنقاذ الوطن، والجميل في 
هذا الحوار ان هناك اطرافًا ستشارك 
فيه، وهذا أمر ايجابي وسيكون اكثر 
ايجابية وفائدة حين تكون النتائج 
على قدر التطلع واآلمال التي ينتظرها 
الشعب من مؤتمر الحوار الوطني، 
مؤكدًا ان الغالبية العظمى من أبناء 
الشعب يؤمنون ان الحوار هو الطريق 
الصحيح للخروج بالبلد ال��ى بر 
األمان ويرفضون اسلوب العنف 
والتصارع واالقتتال.. ونتمنى 
ان يرسخ مبدأ الحوار 
في وعي وأسلوب 
حياة ابنائنا لصنع 
المستقبل األفضل.

إثراء الحوار  
> ونختتم لقاءاتنا مع 
االخ��ت ري��م المضواحي 
والتي اكدت ان فترة التهيئة 
فرصة  تعد  الوطني  ر  للحوا
لتهيئة النفوس إلدراك معنى الحوار 
ولالقتناع بأهميته وه��ذه الب��د ان 
تستغلها األمهات واالب��اء للتوضيح 
وإثراء قيم الحوار في نفوس االبناء 
ولترسيخ مبدأ الحوار عمومًا كنهج 
سليم ينبغي التعامل به في امور 
وطنية مختلفة.. مشيرة ال��ى أنها 
ر  الحوا ايجابية عن  نتائج  تتوقع 
وسيكون لها مردود طيب في ترسيخ 
وع��ي وسلوك االج��ي��ال، واي نتائج 
سلبية ستنعكس سلبًا على الوطن 
ومستقبل أبناءنا وقناعتهم بالحوار 
كمبدأ وطريق صحيح نحو الحياة 

المدنية التي تتطلع إليها.

> قريبًا سينعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل ضرورة ملحة للوصول بالبالد الى بر األمان، وتجاوز األزمة  
التي انهكت البالد والشعب.. ترى ما هي اآلمال والتطلعات من الحوار الوطني ومخرجاته.. وعن أهمية 

الحوار كمبدأ واسلوب تحدث عدد من المواطنين.. وقد عبروا عن آرائهم في االستطالع التالي:

استطالع: هناء الوجيه

تقرير دولي : اليمن تتراجع عشر مراتب 
في مجال الحريات وحقوق اإلنسان

صنف تقرير دول���ي -ص��در  
األرب��ع��اء- اليمن بأنها ضمن 
ال����دول ال��ت��ي ت��واص��ل أع��م��ال قمع 
الحريات.. مسجاًل تراجعًا لها بعشر 
مراتب عن آخر احصائية سابقة لها في 
مجال احترام الحريات وحقوق اإلنسان .
ج��اء ذل��ك في التقرير ال��ص��ادر عن 
الواليات  الحرية في  مؤسسة بيت 
المتحدة األمريكية وهو التقييم السنوي 
لحالة الحرية في العالم لعام 2013م.. 
والذي تناولته عدد من وسائل االعالم ..
ويأخذ ه��ذا التقييم شكل مقياس 
عددي يقيس مدى توافر نطاق واسع 
من الحقوق السياسية والحريات المدنية 
التي يتمتع بها الناس فعاًل وليس في 
الوثائق والسياسات المعلنة فقط. 
الحرية كتوصيف  ويستخدم مؤشر 
عام لمدى توافر الحقوق والحريات 

الضرورية للحكم الجيد.
وأظهر مؤشر الحرية في العالم انه من 
بين 195 دولة صنفت 46% منها كدول 
حرة.. أما في منطقة الشرق األوسط و 

شمال إفريقيا أظهر مؤشر الحرية انه 
من بين 18 دولة صنفت 6% منها كدول 

حرة.
 و من بين بلدان الربيع العربي حققت 
كل من تونس وليبيا تقدمًا بلغ 35 
مرتبة ومصر 13 مرتبة مقارنة بعام 

2008م، أما اليمن فقط تراجعت 10 
مراتب.. وصنفت كل من تونس )3,5 
درج��ة( وليبيا )4,5 درج��ة( ومصر )5 
درج��ات( ضمن البلدان الحرة جزئيا 
واليمن )6 درجات( ضمن البلدان غير 

الحرة.

منح وفاء شجاع 
الدين الماجستير 

بامتياز
ء  وف��ا لباحثة  ا بامتياز عبداهلل شجاع الدين على > حصلت  الماجستير  مهدي صالح هجرس رئيسًا لجنة الحكم المكونة من أ. د./ مناقشة رسالتها وبحضور المعاقين ذهنيًا«، حيث تم الحياة اليومية لدى األطفال للتدخل المبكر لتنمية مهارات الموسومة ب�»بناء برنامج من جامعة إب على رسالتها درج��ة 

ومشرفًا على الرسالة.
 وعضوية كل من:

محمد أ.د/ محمد ابراهيم العبيدي  ع��ل��ي  سعيد  د/  . أ منح الباحثة درجة الماجستير النهدي.. هذا وقد أقرت اللجنة و
بامتياز.

توكل  لـ علي محسن :

وفاة فتاة متأثرة بأنفلونزا 
الخنازير في صنعاء 

سُجلت في أمانة العاصمة خمس إصابات جديدة بمرض أنفلونزا الخنازير، منها حالة توفيت متأثرة بهذا 
المرض االسبوع الماضي.

وقال مصدر طبي بمستشفى الجمهوري بصنعاء في تصريح نقله عنه موقع »نيوز يمن« إن المستشفى 
استقبل خمس حاالت مصابة بإنفلونزا الخنازير االسبوع الماضي، أحدها فتاة نُقلت إلى مستشفى الثورة 
تُلقب بمداعس توفيت االسبوع الماضي، فيما أحد أشقائها يخضع للعالج بالمستشفى الجمهوري. وأشار 
المصدر إلى أن الحاالت المصابة يخضعون لعناية كبيرة ، كما انه خُصص لهم غرف خاصة في الطابق 

السادس للمستشفى.
إلى ذلك كشفت مصادر طبية عن إصابة ست حاالت بمرض »انفلونزا الخنازير« في محافظة إب؛ منها حالتان 
قد توفيتا متأثرتين بهذا المرض، فيما بقية المرضى بحالة حرجة ويخضعون للعالج بإحدى المستشفيات 

الخاصة في مدينة تعز نظرًا لعدم توافر التجهيزات الكاملة في مستشفيات إب.

الدكتوراه بامتياز آلمال عبداهلل جسار 
منحت كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة القاهرة الباحثة آمال عبداهلل علي 
جسار، درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز يوم 
الخميس الموافق 10 يناير 2013م وذلك 
عن رسالتها الموسومة ب�»الثقافة السياسية 
للشباب اليمني- دراسة حالة لطالب جامعة 

صنعاء«..
وق��د اش���ادت لجنة الحكم والمناقشة 
بالرسالة وبجهد الباحثة وثمنت أداءه��ا 

العلمي.
كانت اللجنة لمناقشة الرسالة برئاسة 

االس��ت��اذ ال��دك��ت��ور/ كمال المنوفي العميد 
االسبق بكلية التجارة جامعة القاهرة المشرف 
على الرسالة وعضوية كل من السادة االستاذ 
الدكتور/ يوسف عبيدان واألستاذ الدكتورة/ 

ماجدة صالح.
حضر المناقشة األستاذ محسن العيني والقائم 
باألعمال بسفارتنا بالقاهرة االستاذ عامر 
عبدالوهاب والمستشار الثقافي االستاذ الدكتور/ 
قائد الشرجبي، وعدد من العاملين بالسفارة 
وأسرة وأقارب الباحثة وجمع غفير من الباحثين 

والطالب اليمنيين الدارسين في مصر..


