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»17« يوليو وبناء الدولة المدنية الحديثة 
في ندوة فكرية لمؤتمر الحديدة

عقدت االثنين الماضي ندوة فكرية بعنوان 
)ال����17 م��ن يوليو نحو بناء ال��دول��ة المدنية 
ال��ح��دي��ث��ة( نظمها ف���رع ال��م��ؤت��م��ر بجامعة 
الحديدة بالتنسيق مع فرع المؤتمر بالمحافظة 
في مقر فرع المؤتمر بالمحافظة بحضور عدد 
من قيادة المؤتمر بالجامعة ف��روع الكليات 
وق��ي��ادات القطاع الطالبي بالكليات وقيادة 

قطاع الموظفين بجامعة الحديدة.
وتناولت ال��ن��دوة ع��دة محاور اب��رزه��ا يوم 
ال�17 من يوليو يوم مشرق في تاريخ اليمن 
- لألستاذ/ عبدالرحمن أحمد خرجين - نائب 
رئ��ي��س ف��رع المؤتمر بالمحافظة - عضو 
اللجنة الدائمة، ويوم ال�17 من يوليو وترسيخ 
الثوابت الوطنية.. فيما تناول دكتور عبده 
هديش رئيس الفرع بالجامعة، وال���17 من 
يوليو - السيادة الوطنية والوحدة اليمنية 
والديمقراطية والتنمية وال���والء الوطني - 
لإلخوة:)د. حمدي البناء، د. منصور العمراني، أ. 
عبدالله عمر االهدل، د. عبدالرحمن شريم(.

كما قدمت مداخالت من اإلخوة)منذر سعيد 
العيسائي، وجيه سيف الوجيه، محمد بحر، 

أكرم فتوان(.
وحثت اوراق الندوة والمداخالت الجميع 
على تعزيز ال���والء للمؤتمر الشعبي العام 
والحشد للمشاركة ف��ي مهرجان ي��وم 24 
أغ����س����ط����س2017م وض������رورة ال��ت��رت��ي��ب 
واالستعداد للمشاركة في ميدان السبعين 
احتفاء ب��ال��ذك��رى ال����35 لتأسيس المؤتمر 

الشعبي العام.
ه��ذا ورف���ع ال��م��ش��ارك��ون ف��ي ال��ن��دوة برقية 
للزعيم/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- ثمنت 
المواقف الوطنية المشرفة للزعيم ودوره 
في إخ��راج اليمن من أزمتها، في الوقت الذي 
ك��ان��ت ف��ي��ه ت��م��ر بمرحلة صعبة نقلها من 
االقتتال والصراعات والتآمرات إل��ى الوحدة 
والديمقراطية وال��ب��ن��اء والتنمية وترسيخ 
أسس الدولة المدنية الحديثة مثمنين وقوفه 
وص��م��وده ف��ي وج��ه ال��ع��دوان ورف��ض��ه جميع 
ات والضغوطات للتنازل عن المبادئ  اإلغ��راء
والقيم التي عززها في نفوس المؤتمريين 

الشرفاء وجميع أبناء الشعب اليمني العظيم.

الزوكا يدعو القوى السياسية لمراجعة تفكيرها واالعتراف بأخطائها

افتتح االمين العام للمؤتمر الش��عبي العام االس��تاذ عارف 
ع��وض الزوكا ن��دوة )17 يوليو تداول الس��لطة ف��ي اليمن 
وإرس��اء تقاليد الديمقراطية ( الت��ي نظمها معهد الميثاق 
للتدريب والدراسات والبحوث -االثنين- بحضور عدد كبير 
من اعض��اء اللجنة العامة واألمانة العام��ة للمؤتمر والهيئات 
الوزاري��ة والنيابي��ة والش��وروية واللجن��ة الدائم��ة وأعضاء 
الهيئ��ة العلمي��ة بمعهد الميث��اق وعدد م��ن االكاديميين 

والشباب والطالب.
وف��ي الندوة التي ُبدئت بالنش��يد الوطني القى االمين العام 
للمؤتمر كلمة اشاد فيها بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- مؤكدا انه 

لن يستطيع ان يفيه حقه مهما كان الكالم.
وقال الزوكا: صباح ال�17 يوليو المجيد هذا اليوم التاريخي الذي لم ولن يمحى 
من ذاكرة ابناء الشعب اليمني المناضل واعترف مقدما انني لن استطيع في هذه 
الكلمات المعبرة أن أفي رجاًل بحجم الوطن أفنى حياته من اجل هذا الوطن عمل 
بكل مايملكه من قوة، خلط الليل بالنهار عمل في الظروف الصعبة والمعقدة 
خاض كل المحن وواجه كل التحديات.. اعترف اني ال استطيع ان افيه حقه وال 
نستطيع في ندوة متواضعة كهذه ان نفيه حقه ولكننا نحتاج الى آالف وآالف 
الندوات ونحتاج الى ان ندرس في الجامعات والمعاهد حياة شخص اسمه علي 
عبدالله صالح، ِلَم ال وله تجربة ثالثة عقود ونيف بدأها بتأسيس الشورى بدأها 
بالديمقراطية واختتمها بالديمقراطية،وفيما بينهما ثالث دورات انتخابية في 
البرلمان ودورتان للرئاسة ودورتان للمجالس المحلية ودورة للمحافظين.. هذه 

هي الديمقراطية الحقيقية التي ارسى مدامكها الزعيم علي عبدالله صالح..
وأضاف االمين العام :وفي خضم كل مراحل النضال المختلفة هناك انجاز 
تاريخي عظيم ال يرقى اليه أي انجاز وهو اعادة تحقيق وحدة ال�22 من مايو 
المجيد وسيسجل التاريخ بأحرف من نور للزعيم علي عبدالله صالح تحقيق 
هذا المنجز العمالق الذي دافع عنه وسندافع عنه مرة اخرى للحفاظ على 

وحدة ال�22 من مايو..
وتابع الزوكا معددًا بعض منجزات الزعيم علي عبدالله صالح : بنى جيشًا 
وطنيًا قويًا اليوم ينهل ويدافع عن حياض الوطن من مخزون صالح مخزون صالح 
الذي يعجبك وال نستطيع ان نحجب عين الشمس بالمنخل كما يقولون ال احد 
يستطيع حجب الشمس او القمر،فمنجزات صالح شاهدة للعيان وال يستطيع 

ان ينكرها إال جاحد او حاقد او مريض.
وأردف االمين العام :هذا الجيش الوطني القوي الذي تآمر عليه المتآمرون 
تارة بالهيكلة وتارة اخرى بغير الهيكلة لكنا نقول لهم لن تنالوا من هذا الجيش 
الوطني القوي ولن تنالوا من هيبته ولن تنالوا من مكانته ألنه يناضل ويدافع 

وسيظل يناضل ويدافع عن هذا الوطن ما حيي.
واعتبر الزوكا ما شهده عهد الزعيم صالح ثورة ثقافية وتعليمية، وقال: 
المنجزات التنموية المختلفة في مختلف المجاالت وقد كانت مرحلة علي عبدالله 
صالح ثورة ثقافية وتعليمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وما )15( جامعة 
ومئات المعاهد وماليين الطالب الخريجين في الداخل والخارج إال داللة قاطعة 
على ذلك التوجه الحقيقي لبناء االنسان الحقيقي الذي كان إحدى الركائز التي 

اهتم بها علي عبدالله صالح.
وأكد الزوكا ان موقف الزعيم صالح في االنحياز لشعبه ضد العدوان سيظل 
منجزا تاريخيا وقال: ال يوجد اعظم من ان يرتبط علي عبدالله صالح بشعبه 
وبوطنه ووقف شامخا في وجه العدوان الغاشم هذا الوقوف هو ليس صدفة 
وه��ذه التضحية لم تأت من ف��راغ الن علي عبدالله صالح المواطن البسيط 
والجندي في صفوف القوات المسلحة اليمنية ارتبط بوطنه منذ صغره ونشأته 
وبالتالي ظل يحمل في حنايا قلبه الوطن وظل الوطن عنصرا أساسيا لعلي 
عبدالله صالح وثابتًا من ثوابت الوطن ال يبيع او يشتري فيها ولهذا السبب فعلي 
عبدالله صالح استمر بين شعبه رحل من رحل تآمر من تآمر وبقي علي عبدالله 
صالح لماذا هذا سؤال كبير اجابته تحتاج منا جميعا الى اعادة التفكير مع انفسنا 
الى ان نفكر جيدا وان تفكر كل القوى السياسية في البلد نفكر جيدا ان من يتآمر 
على وطنه سيرحل من ينكر اآلخرين وينكر منجزات اآلخرين سيرحل من يحمل 
في نفسه الحقد والضغينة سيرحل ولن يبقى إال من ارتبط بوطنه ولن يبقى إال 
من أحب شعبه ولن يبقى إال من كان الحوار ديدنه ولن يبقى في هذا الوطن إال كل 

انسان وطني غيور على وطنه يضحي بماله وولده من اجل وطنه وهذا هو علي 
عبدالله صالح عرضت عليه المليارات حينها وهو في السلطة عرض عليه بيع 
الجزر، عرض عليه بيع االرض عرض عليه بيع السيادة ولكنه أبى وقال الوطن 
ابقى من كل مليارات الدنيا، واليوم وهو خارج السلطة تعرض عليه المليارات 
وتدمر منازله ومنازل اقربائه ومنازل قيادات حزبه ومواطنيه ويحتجز ابناؤه 

فلذات كبده ويقول الوطن ابقى من مليارات الدنيا ومن اوالدي..
وتابع الزوكا :ال تستطيعون ان تشوشوا على شعب واٍع وناضج يعرف من 
هو علي عبدالله صالح ومنهم اوالد علي عبدالله صالح الذين رباهم ال يبيعون 
وال يشترون في وطنهم وفي مقدمتهم العميد احمد علي عبدالله صالح فهل 
سيصدقكم الشعب وهل ستضحكون على الشعب بان تحاولوا تشويش هذا 
التاريخ العمالق وهذه المواقف والمنجزات الكبيرة وهذه التضحيات والكبيرة.. 

ال وألف ال، يعرف شعبنا من هو علي عبدالله صالح جيدا.
وقال االمين العام :ادعوكم الى مراجعة هذا التاريخ لن نستطيع ان نبني يمنا 
مزدهرا آمنا موحدًا مستقرا إال ان نعترف بأخطائنا ان نعترف باآلخر ونعترف 
بحقائق التاريخ وحقائق ومنجزات من سبقونا ونعترف بان هذا الوطن ال يمكن 
ان يبنى إال بكل ابنائه وال يمكن لنا ان ننكر اآلخرين او ننكر على بعضنا البعض 
وان نظل حاملين للحقد والضغينة البد علينا ان نحمل مشاعل االعتراف ببعضنا 
البعض علينا ان نحمل الود والحب ولغة الحوار الحقيقي التي انتهجها علي 
عبدالله صالح منذ ان اعتلى كرسي السلطة وانتهج الحوار الوطني بتشكيل 
اللجنة الوطنية للحوار حينها التي انتجت شيئًا اسمه الميثاق الوطني فعلينا 
اعادة النظر في تاريخنا ونعرف ماذا تحقق وماذا يصح لنا وال نقول هذا انجزه 
فالن هذا ال يصلح هذا عمله فالن هذا ما يصلح بالعكس يجب علينا ان نأخذ كل 
شيء من اجل وطننا فالميثاق الوطني صاغه كل ابناء الشعب اليمني وهو الوثيقة 

الوطنية الوحيدة التي لم ترتبط بالخارج وستظل في تراب هذا الوطن.
وتابع الزوكا :على اثر الميثاق الوطني تم انشاء المؤتمر الشعبي العام هذا 
التنظيم الرائد ال��ذي ال يكذب اهله وال��ذي سيظل عنوانا للتضحية عنوانا 
للوسطية واالعتدال عنوانا للحوار عنوانا للبناء عنوانا للصمود عنوانا للتحدي 

عنوانا للمدنية الحديثة.
وأشار االمين العام الى اقتراب موعد االحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام: هذا التنظيم هذا التنظيم الذي سنحتفل بعد 
شهر ونيف بالذكرى الخامسة والثالثين بتأسيس المؤتمر الشعبي العام فمن 
كان مع الوسطية واالعتدال ومن كان ضد العدوان فعليه ان يلبي االحتفال 
بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في ميدان السبعين 
ميدان النضال فمن كان مع الوسطية واالعتدال ومن كان مع النظام والقانون 
ومن كان ضد االرهاب ومن كان مع الدولة المدنية الحديثة عليه التوجه الى 

ميدان السبعين لتلبية نداء المؤتمر الشعبي العام.
وقال الزوكا :المؤتمر الشعبي العام الذي اسسه القائد المؤسس الرمز علي 

عبدالله صالح هذا التنظيم سيظل متمسكا بكل نهج ومبادئ وقيم التي 
اسسها وأرساها وارسى دعائمها الزعيم علي عبدالله صالح وسنظل نناضل 
من اجل تحقيق كل ما يصبو اليه ابناء شعبنا اليمني المناضل ولن نخذل شعبنا.. 
المؤتمرالشعبي العام سيظل صمام امان بزعامة ابن اليمن البار الزعيم علي 

عبدالله صالح..
واختتم االمين العام كلمته بتحية الزعيم صالح وقال:تحية وتقدير لك ايها 
الزعيم القائد لك منا جميعا ومن كل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بل 
ومن كل الوطنيين الشرفاء في هذا الوطن فلك التحية وستظل رمزا شامخا ابيا 

رمزا للوفاء وعنوانا للصمود والتحدي.
وكان رئيس معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث القى كلمة قال 
فيها : نرحب بكم في هذه الندوة المقامة بمعهد الميثاق بمناسبة يوم السابع 
عشر من يوليو فااليام ال تكتسب قيمة تذكر مالم تقترن بأحداث عظيمة وقد 
ظل هذا اليوم 17 يوليو متوغال في اعماق نفوسنا وذاكرتنا فاليمن في السابع 
عشر من يوليو 1978م حسمت قرارها وتحررت من خوفها بإيالء مسئولية 
قيادة البالد لألخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام الذي مثلت الرئاسة بالنسبة له اشبه بذهاب المحارب الى 
ساحة حرب ضارية ال يعلم ان كان سينجو منها ام ال، فمثلت هذه العملية حدثا 
بارزا في تلك الحقبة التي كان من ابرز معالمها اغتيال ثالثة رؤساء جمهورية 
في اقل من عام واحد ولم يكن ذلك الحال كله بل ان القوى الوطنية كانت في 
حالة من الشتات والتيهان واالرتباك وال احد يدري بأي عصا سحرية سيوقف 
النزيف السياسي وبأي عصا سحرية توقف سماع دوي المدافع والرصاص عند 

الحدود الشطرية سابقا.
وأضاف العيدروس : الشك انكم تدركون ان التحدي كان كبيرا وان القبول 
بالسلطة كان مغامرة والجو ملبدًا باألحداث وكان يضع اليمن على راحة الكف 

ليرتقب الجميع سقوطها لوال ان ذلك الضابط المتفاني في خدمة الواجب الوطني 
المقدم علي عبدالله صالح استجمع شجاعته وحكمته وقرر قبول عرض رئاسة 
الجمهورية وبصورة ديمقراطية من قبل مجلس الشعب التأسيسي من اجل 

انقاذ الوطن وحماية الثورة التي كانت تمثل اعظم المنجزات التاريخية.
وتابع رئيس معهد الميثاق :لقد اكتسبت هذه المناسبة 17 يوليو عظمتها 
ها كل عام ألنها لم تكن مجرد ذكرى تولي الرئاسة بل ذكرى  واستحقت منا احياء
انقاذ الثورة والوطن من االنتكاسة وفتح آفاق عهد جديد قائم على الكثير 
من المعاني االخالقية التي ارست دعائم االمن والسالم وعززت فرص التنمية 
وكسر طوق العزلة التاريخية اضافة الى انه كان العهد الجديد والجاد الذي فتح 
الطريق الستعادة الوحدة اليمنية ومن ثم الديمقراطية بمختلف ممارستها.

وقال العيدروس : ان قدرة الزعيم علي عبدالله صالح على احداث التحوالت 
التاريخية المرحلية لم تكن مستمدة من قدرات مؤسسية وموارد اقتصادية 
ونفوذ من نوع ما ،بقدر ما كانت مستلهمة من وحي التجارب النضالية ومن بعد 
نظرته لألحداث والتطورات واالهم من ايمانه المطلق بقدرات الجماهير على 
تولي دفة البالد وقهر التحديات والتغلب على الظروف المجتمعية وبلورة 
اصطفاف وحدوي خلف قائد المسيرة ومن هنا صعدت الجماهير للمرة االولى 
في تاريخها الى مسرح االحداث السياسية وترجمت ارادتها الوطنية لتخوض 
الرهان الى جانب الزعيم علي عبدالله صالح سواء فيما شكلته من تمثيل في 
مجلس الشعب التأسيسي او فيما انضوت تحت مظلته من مبادرات وطنية 
ابتداًء من لجنة الحوار الوطني التي ضمت مختلف االطياف السياسية للمجتمع 
اليمني والتي اضطلعت بدور وطني تمثل في تأسيس المؤتمر الشعبي العام 
الذي برز في 24 اغسطس 1982م ككيان جماهيري وطني يعمل على دفع 

عجلة االمن واالستقرار والتنمية.
وعقب الجلسة االفتتاحية بدأت جلسات الندوة التي قدمت فيها عدد من 
اوراق العمل خصصت للحديث عن دالالت انتخاب الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيسا للجمهورية في 17 يوليو 1978م وما تحقق للبالد في عهده من 

منجزات.

في ندوة 17 يوليو التي نظمها معهد الميثاق:

موقف الزعيم صالح ضد العدوان ليس صدفة بل ألنه ارتبط بوطنه وشعبه 

ل ذكرى إنقاذ الثورة والوطن من االنتكاسة
ّ
العيدروس: ال�17 من يوليو يمث

على طريق االحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس 
المؤتم��ر الش��عبي العام وبمناس��بة ي��وم الوفاء 
اللجن��ة  نظم��ت  يولي��و..   17 والديمقراطي��ة 
التحضيري��ة لناش��طي المؤتم��ر بمواق��ع التواصل 
االجتماعي بذمار-االثنين- ندوة سياس��ية برعاية 
قي��ادة ف��رع المؤتم��ر وأح��زاب التحال��ف الوطن��ي 
بمحافظة ذمار والجامعة تحت شعار " معًا لتعزيز 
صمود ش��عبنا في وجه العدوان " بحضور االس��تاذ 
حس��ن محم��د عبدال��رزاق رئي��س الف��رع والنائب 
نجيب الورقي واألستاذ محمد السنباني رئيس فرع 
الجامعة واألس��تاذ حس��ين الصوف��ي رئيس احزاب 

التحالف وبحضور عدد من الدكاترة.

ذمار - عبدالباري عبدالرزاق

وفي الندوة التي حضرها جمع غفير من الجماهير، قدمت ثالث 
اوراق عمل، حيث قدم االستاذ حسن عبدالرزاق رئيس الفرع محور " 
17 يوليو يوم الوفاء والديمقراطية " وما يمثله هذا اليوم من أهمية 
بالغة في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر.. مستعرضًا المراحل النضالية 
واإلنجازات التي حققها الزعيم علي عبدالله صالح مذ انتخابه من قبل 

مجلس الشعب التأسيسي لحكم البالد في يوم 17 يوليو 1978م.
وقال: إن الزعيم علي عبدالله صالح هو الرئيس اليمني الوحيد الذي 
استطاع بإخالصه وتفانيه وحنكته القيادية والسياسية ان يترجم أغلى 
وأسمى اهداف الثورة اليمنية »26 سبتمبر و14 أكتوبر« المجيدة 
وإرادة وطموح وأم��ال شعبه التي تضمنها الميثاق الوطني بإعادة 

تحقيق الوحدة.
وأش���ار ال��ى ان عهد ال��زع��ي��م وال��م��ؤت��م��ر ات��س��م بترسيخ قواعد 
الديمقراطية والبناء والتنمية والتسامح والحرية والتعددية الحزبية 

واألمن واالستقرار والمرونة واالتزان وتغليب الحوار على منطق القوة، 
كما لعب الزعيم ادوارًا اقليمية ودولية بارزة على مختلف االصعدة 

والقضايا.
داعيا الجميع الى الحشد والمشاركة الفاعلة في الفعالية الكبرى 
لالحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في ميدان 
السبعين بالعاصمة صنعاء يوم 24 اغسطس 2017م، مؤكدًا أن 
المؤتمر سيظل وفيًا لشعبه ووطنه مدافعًا عن سيادته واستقالله 
بكل شموخ وصمود في وج��ه ال��ع��دوان السعودي وك��ل المؤامرات 

والمشاريع الصغيرة.
وتناول المحور الثاني للندوة " صمود شعبنا في وجه العدوان وأهمية 
تعزيز وحدة الصف للتصدي لتحالف العدوان " قدمها االستاذ حسين 
الصوفي رئيس احزاب التحالف الوطني بالمحافظة، مستعرضًا العديد 
من الحقائق التاريخية والمواقف واألحداث والتي تؤكد على ان استقرار 
وأمن اليمن مرهون بتوحيد الصف ولم الشمل وتغليب لغة التسامح 

والتصالح واإلخاء وتوحيد الجهود والطاقات والشراكة الحقيقية لخدمة 
الوطن ومواجهة العدوان ونبذ الكراهية والمناطقية والمذهبية 

والحقد واإلرهاب بكافة أشكاله وانواعه.
فيما تناول األكاديمي والقيادي بفرع الجامعة الدكتور عبدالله صالح، 
في محوره " لماذا المؤتمر " االهمية الوطنية والسياسية والتاريخية 
للمؤتمر الشعبي العام، الذي ولد من رحم هذا الوطن كمطلب شعبي 
وضرورة حتمية فرضها الواقع المزري الذي كانت تعاني منه اليمن 
حينها من فوضى وشتات واقتتال وضياع، ومع وصول المؤتمر بقيادة 
الرئيس علي عبدالله صالح لقيادة البالد استطاع اخراج البلد الى بر 

االمان بكل حكمة واقتدار.
هذا وقد تقدم ناشطو مواقع التواصل االجتماعي بوثيقة عهد 
ووفاء ممهورة بالدم للزعيم، قدمها عنهم عضو اللجنة التحضيرية 
بالل العرومة، مجددين العهد والوفاء للوطن والزعيم والمؤتمر على 
التمسك بالثوابت الوطنية ومبادىء وأهداف الثورة والميثاق الوطني.

في ندوة سياسية بذمار بذكرى »17« يوليو

الزعيم ترجم أهداف الثورة اليمنية الخالدة

المشاركون في الندوة يهنئون الزعيم صالح
رفع المشاركون في الندوة التي نظمها 
معهد الميثاق صباح االثنين الماضي تحت 
عنوان: »17 يوليو.. التداول السلمي للسلطة 
في اليمن وإرس���اء تقاليد الديمقراطية« 
برقية تهنئة للزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- مؤكدين أن ال�17 من يوليو 
عام 1978م يعد نقطة تحول مهم في 

المسيرة الوطنية، ومفترق زمنين وبداية 
عهد ج��دي��د، ت��م فيها ول���وج أول رئيس 
للجمهورية إلى قصر الرئاسة عبر االنتخابات 
منهيًا بذلك االحتكام إلى لغة الدبابة والمدفع 
واالنقالبات العسكرية مؤسسًا بذلك نهج 
االحتكام إلى صناديق االقتراع، حيث انطلق 
الزعيم القائد علي عبدالله صالح برؤية 
ديمقراطية ثاقبة وتسامح رحب حريصًا 

في العمل على جمع كل الفرقاء على صيغة 
وطنية جامعة هي الميثاق الوطني وتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام كمظلة ومحددات 
للعمل الوطني والسياسي لتوحيد الفكر 
وتحصين الشعب م��ن االف��ك��ار الدخيلة، 
منطلقًا ص��وب تحقيق ال��وح��دة الوطنية 
بالطرق السلمية، تحقيق متوالية منهجية 

لالنجازات في شتى مجاالت الحياة.


