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ــــــــــــــاشـدة بأمانـة العاصمة

ــــــرفضون الفوضى والعنف
الهادفة إلى مكافحة الفقر والحد من البطالة .
إن المشاركين في المهرجان وهم يثمنون عاليًا
مبادرة الرئيس ويرون فيها دلي ً
ال جديداً على حكمة
وتسامح وحرص رئيس الجمهورية على مصالح
الوطن العليا وتغليبها على أية مصالح أخرى،
ليدعون أحزاب اللقاء المشترك إلى االستجابة لهذه
المبادرة باعتبارها فرصة جديدة للوصول إلى توافق
حول القضايا المطروحة للحوار.
كما يدعون اللجنة الرباعية إلى سرعة استئناف
الحوار ،ومطالبتها بترتيب قضايا الحوار وتحديد
مدة زمنية محددة للوصول إلى توافقات حولها
بما يحقق المصلحة الوطنية التي جاءت من أجلها
المبادرة الرئاسية.
إن المشاركين في المسيرة يؤكدون ضرورة
الحفاظ على الديمقراطية التي جعلت التداول
السلمي للسلطة مكفو ً
ال أم��ام جميع القوى
السياسية عبر صناديق االقتراع ويرفضون أي
محاوالت لالنقالب على المؤسسات الدستورية
أو على النهج الديمقراطي وهو ما لن يسمح به
الشعب اليمني.
وطالبت المسيرة جميع ال��ق��وى السياسية
ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية
والعلماء والمثقفين وكافة شرائح المجتمع الوقوف
صفا واحدا ضد كل المحاوالت الرامية إلى إثارة
الفتنة والحفاظ على وحدة الوطن ومكتسباته
ومصالحه وسيادته .
قال تعالى:

السن القانونية ،وتأكيده على انه التمديد والتوريث
والذي حاولت بعض القوى السياسية اختالقه لتزييف
الوعي ،فض ً
ال عن تأكيده على إصالحات شاملة في
مجال الحكم المحلي وانتخاب محافظي المحافظات
ومديري المديريات انتخاباً مباشراً وإعطاء صالحيات
واسعة للمحافظين،وكذا اإلج��راءات االقتصادية
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صادر عن المسيرة الجماهيرية الحاشدة
للمؤتمــر وأحزاب التحالف الوطني ومنظمات
المجتمع المدني بأمانة العاصمة
الخميس  3فبراير 2011م

نقابة األطباء:

مبادرة الرئيس أمل شعبنا
لمواجهة كابوس الفوضويين
دعا عبد الكريم ثامر  -نقيب األطباء اليمنيين -إلى ضرورة احتكام جميع مكونات
العملية السياسية إلى الحوار والجلوس على طاولته لمناقشة كل القضايا التي
تهم الوطن بروح صافية ونقية تستند إلى الثقة المتبادلة والحرص على أن تكون مصلحة
الوطن مقدمة على كل المصالح الشخصية والحزبية.
وقال في كلمته التي ألقاها
نيابة ع��ن أط��ب��اء اليمن في
المسيرة الجماهيرية الحاشدة
التي شهدتها العاصمة صنعاء
بمشاركة م��ئ��ات اآلالف من
ال��م��واط��ن��ي��ن ال��ذي��ن خ��رج��وا
مؤيدين لألمن واالستقرار ونبذ
العنف والتخريب والفوضى
وأض���اف :ان على الجميع أن
يتعامل مع الحوار بمسؤولية
ع��ال��ي��ة وم��ن��اق��ش��ة القضايا
المطروحة على طاولة الحوار
بجدية.
واعتبر نقيب األطباء ان عدم
استجابة اللقاء المشترك لهذه
الدعوة الحضارية يعني تهربها
من جميع خيارات الديمقراطية
واإلص���رار على التمترس في
م��ع��ارك االس��ت��ن��زاف للوطن
وافتعال العداء مع اآلخر دون
مبرر يقبله كل ذي عقل رشيد.
وتابع « :أننا في نقابة األطباء
نؤمن أن الخاسر األول في هذه
المناورات سيكون هو الوطن
الذي يسعى البعض إلى االنزالق
به في مهاوي الفتنة مشيراً إلى
أن من يجنحون إلى هذا المنزلق
هم من ال يقدرون عواقب هذا
الفعل عليهم قبل غيرهم» .
وقال :إن التئام شركاء الحياة
السياسية على طاولة الحوار هو
من أجل صون الوطن وتحصينه
من ع��دوى الفوضى المدمرة
التي تجتاح المنطقة.
وأضاف« :إن شعبنا قد اختار
ا لنهج ا لد يمقر ا طي طر يقا
وحيدا لتبادل السلطة سلميا
دون اللجوء إلى أي أسلوب آخر
وأن��ه ف��ي ظ��ل الديمقراطية
والتعددية  ،من حق أي مواطن
أو ح��زب��ي أن يعبر ع��ن رأي��ه
ومواقفه وتوجهاته ومطالبه
بالطرق السلمية ،س��واء من
خ�لال المنابر اإلع�لام��ي��ة او
عبر التظاهر السلمي ،فمثل
هذه الحقوق مكفولة بموجب
الدستور والقانون شريطة أال
تتحول حرية التعبير إلى وسائل
لإلضرار بمصالح المواطنين أو
إلقالق السكنية العامة وتعكير
صفو السلم االج��ت��م��اع��ي او
للتأ ثير سلبا على مجر يا ت

سنقف ضد
العابثين بأمن
الوطن
نؤيد المبادرة
وعلى األحزاب
وعقالء اليمن
وقف العابثين
والحاقدين
النظام العام واستتبابه».
وقال ثامر« :ومع أنه ال يوجد ما
يمنع دون ممارسة حق التعبير
في أي وقت كان ،فإن ما نخشاه
هو أن يندفع البعض دون وعي
ال��ى محاكاة م��وج��ة األع��م��ال
الفوضوية التي ظهرت بعض
مشاهدها في أعمال السلب
والنهب والتخريب والتدمير
والتي امتدت الى االعتداء على
الممتلكات العامة والخاصة
وترويع المواطنين بل وحتى
استباحة ح��رم��ات منازلهم
مما أوص��ل األم���ور ال��ى حالة
من االنفالت األمني وتعطيل
مصالح الناس وإصابة الحياة
العامة بالشلل!! وهذا ما دعانا

كمنظمات مجتمع مدني الى
إقامة هذه الفعالية الجماهيرية.
وح��ذر نقيب األطباء من أية
مجازفة أو مغامرة متهورة ،فأي
اهتزاز لعوامل األمن واالستقرار
ستكون له انعكاسات مدمرة
على الوحدة الوطنية والنهج
الديمقراطي وح��ري��ة ال��رأي
والتعبير التي يتمتع بها شعبنا
وتهدد السلم االجتماعي الذي
ننعم به اليوم.
وأك���د أن ع��ق�لاء اليمن لن
يسمحوا بترك الوطن ساحة
لعبث العابثين وكيد الكائدين
وأح��ق��اد الحاقدين وانتهازية
ا ال نتها ز يين ا و يقبلو ا بأ ن
يكون فريسة سائغة لفوضى
المتربصين بحاضره ومستقبله.
وقال أمام الحشود الجماهيرية
الكبيرة :إن الهدف من هذه
الفعاليات هو لفت األنظار إلى
خطورة انجرار البعض في بالدنا
إلى محاكاة ما جرى سواء في
تونس أو مصر ومحاولة إسقاطه
على بالدنا دون إدراك أو وعي
لخطورة ذلك.
مؤكداً أن اليمن ليست تونس
و ال مصر فا لشعب ا ليمني
ظ��ر و ف��ه مختلفة و معظمه
مسلح ،وأي اندفاع أو مغامرة
لدفعه الى أتون الفوضى تحت
أي شعار كان ،يعني االنزالق
بهذا البلد إلى مهاوي كارثة
ال يعلم إال اهلل أي��ن ستنتهي
ويالتها ومآسيها التي لن ينجو
منها أحد.
وثمن نقيب األطباء اليمنيين
تثمينًا عاليًا المبادرة الوطنية
والتاريخية والشجاعة التي
أع��ل��ن عنها فخامة الرئيس
علي عبداهلل صالح  -رئيس
الجمهورية أم���ام االجتماع
المشترك لمجلسي ال��ن��واب
والشورى.
معلنًا تأييد أط��ب��اء اليمن
المطلق لها ألنها جسدت بحق
وص���دق أن ح��ال ال��وط��ن هو
الشغل الشاغل لنا ..وأك��د أن
المبادرة تشكل نافذة الضوء
ال��ذي يبدد المخاوف ويزيل
كابوس التوجسات من نفوس
كل اليمنيين.

