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العربية ستسهم 
في دعم التضامن 
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العربية المجيدة.

الرئيس حافظ األسد
الجمهورية العربية السورية

أول لقاء وحدوي بين الرئيسين االرياني وسالمين
كانت تعز هى المحطة االولى التي احتضنت أول لقاء وحدوي بين رئيسي شطري اليمن 
القاضي عبدالرحمن االرياني رئيس المجلس الجمهوري في الشمال والرئيس سالم ربيع 
علي رئيس مجلس الرئاسة في الجنوب بعد اتفاقية القاهرة الموقعة من قبل رئيسي وزراء 
الشطرين االستاذ محسن العيني رئيس الوزراء في الشمال واالستاذ علي ناصر محمد رئيس 
الوزراء في الجنوب برعاية الجامعة العربية والتوقيع على بيان طرابلس الذي تم التوقيع 
عليه من قبل رئيسا شطري الوطن االرياني وسالمين برعاية الرئيس معمر القذافي ولقاء 
الجزائر..حيث وصل الرئيس سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة في الشطرالجنوبي 
من الوطن الى مدينة تعز بتاريخ ١٠نوفمبر١٩٧٣م في زيارة للشطر الشمالي على 
رأس وفد رفيع المستوى يرافقه عدد كبير من المسئولين مدنيين وعسكريين وكان 

في مقدمة مستقبليه بمدينة الراهدة فخامة 
الرئيس القاضي عبدالرحمن بن يحيى اإلرياني 
رئيس المجلس الجمهوري وعقد الرئيسان في 
مدينة تعز اجتماعين مغلقين ناقشا فيهما 
التطورات اليمنية والعربية والعالمية واتفق 
الرئيسان على أهمية إيجاد صيغ مشتركة على 
صعيد االقتصاد الوطني تمكن من اتخاذ خطوات 
عملية تخدم في األساس الشعب اليمني وترفع 

من مستواه المعيشي.
 لقاء وحدوي بين الرئيسين صالح 

وناصرسبتمبر1980م
واحتضنت مدينة تعز اللقاء الوحدوي بين الرئيسين  العقيد/ علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة في الشطر الشمالي من الوطن والرئيس علي 
ناصر محمد األمين العام للجنة المركزية للحزب االشتراكي اليمني رئيس هيئة رئاسة 
مجلس الشعب األعلى رئيس مجلس الوزراء في الشطر الجنوبي من الوطن  يومي األول 
ات  والثاني من شهر سبتمبر ١٩٨٠م  تم فيه استعراض النتائج التي تمخضت عن اللقاء
السابقة للجان الوحدوية في صنعاء وعدن وذلك لتدارس الخطوات التي تتخذ على طريق 
إعادة وحدة الوطن وما أنجزته اللجان على هذا الطريق العظيم وما تم بصدد التنسيق 
االقتصادي والتبادل التجاري وتشجيع حركة السياحة والنقل البري والبحري بين شطري 

الوطن .
ودعا الرئيسان صالح وناصر إلى بذل جهود متزايدة من أجل اإلسراع في استكمال 
المهمات والواجبات التي أنيطت بلجان الوحدة استنادًا إلى ما نصت عليه اتفاقية القاهرة 
وبيان طرابلس والبيانات المشتركة الالحقة والصادرة عن قيادتي الشطرين ومن أجل 
ضمان متابعة تنفيذ ما اتفق عليه بين قيادتي الشطرين وتعبئة وتنظيم الجهود 
المخلصة باتجاه تحقيق أنبل وأسمى أهداف الشعب اليمني  في إعادة توحيد وطنه 
ات وتذليل أية مصاعب قد تنشأ في طريق تنفيذ  ..واتفق الرئيسان على استمرار اللقاء
ماتم االتفاق عليه ..وتشجيعًا منهما للتواصل بين أبناء الشعب اليمني الواحد في شطري 
الوطن أكد الرئيسان دعمهما لكافة النشاطات الوحدوية والتعاون المتبادل بين كافة 
المؤسسات الشعبية والمهنية والمنظمات الجماهيرية وعلى ضرورة تبادل الزيارات 
للفرق الرياضية والفنية وتنفيذ اتفاقية التعاون والتنسيق في مجال الثقافة واالعالم 

بين الشطريـن .

لقاء صالح وناصر في سبتمبر1981م
واحتضنت مدينة تعز يومي ١٤و١٥ سبتمبر١٩٨١م اللقاء الوحدوي الثاني لقيادتي 
شطري الوطن برئاسة العقيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائدالعام للقوات 
المسلحة في الشطرالشمالي من الوطن والرئيس علي ناصرمحمد االمين العام للحزب  
االشتراكي اليمني رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب األعلى رئيس مجلس الوزراء في 

الشطر الجنوبي  والذي تم فيه االتفاق على:
١. تنفيذ المادة ( ٩ ) من بيان طرابلس ١٩٧٢م وتشكيل لجنة لبحث هذه المادة 
،وتقوم هذه اللجنة بدراسة نتائج لجان الوحدة وتقدم تصورات بشأن  تنفيذ المادة (٩) 
من بيان طرابلس والمتعلقة بتشكيل التنظيم السياسي الموحد وتقدم نتائج أعمال 

اللجنة إلى الرئيسين في موعد أقصاه نهاية نوفمبر   ١٩٨١م .
٢. السعي من أجل التعجيل بخطوات عملية لتحقيق الوحدة اليمنية ، 

الحل النهائي لكل مشاكل اليمن القائمة .
٣. تشكيل لجنة من رئيسي هيئة األركان لتنفيذ البنود ٤ ، ٥ ، ٦ من 
اتفاق١٣ يونيو ١٩٨٠م وتبدأ اللجنة أعمالها ابتداًء من ٢٠ سبتمبر 

١٩٨١م .
اجتماع المجلس اليمني األعلى مايو 1982م

عقد المجلس اليمني األعلى في مدينة تعز اجتماعًا له يومي الخامس 
والسادس من مايو ١٩٨٢م برئاسة العقيد علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة في الشطرالشمالي من الوطن 
والرئيس علي ناصرمحمد االمين العام للحزب  االشتراكي اليمني رئيس 
هيئة رئاسة مجلس الشعب األعلى رئيس مجلس الوزراء في الشطر الجنوبي 

تم فيه االتفاق على عدم التدخل من قبل أي شطر في شؤون الطرف اآلخر ونبذ 
العنف في العالقة بين الشطرين وحل المشاكل سلميًا وتنفيذ اتفاق ١٣ يونيو ١٩٨٠م  
وااللتزام بكامل بنوده نصًا وروحًا ، وتنفيذ الخطوات العملية لضمان واستقرار الشطرين 
.. كما تم االتفاق على أن تجتمع سكرتارية المجلس اليمني لمتابعة مهامها المنصوص 

عليها في اتفـاق عــدن.
الدورة الـ7 لسكرتارية المجلس اليمني األعلى 

وفي االول من مارس عام ١٩٨٤م احتضنت مدينة تعز اجتماع الــدورة السابعة 
لسكرتارية المجلس اليمني األعلى برئاسة الرئيسين علي عبدالله صالح وعلي ناصر محمد 

والتي تم فيها االتفاق على عدد من الخطوات الوحدوية المهمة.
 لقاء قيادتي الشطرين برئاسة صالح والبيض

احتضنت مدينة تعز يومي ١٦ و ١٧ أبريل عام ١٩٨٨م لقاء قمة بين قيادتي شطري 
الوطن برئاسة األخوين العقيد /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات 
المسلحة  األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعلي سالم البيض االمين العام للجنة 
المركزية للحزب االشتراكــي اليمني.. تم فيه استعرض العديد من القضايا التي ترتبط 
بالنشاط الوحدوي بين الشطرين وسبل تنشيط الهيئات الوحدوية القائمة وتعزيز عمل 
لجان الوحدة والشركات والمشاريع المشتركة القائمة بين الشطرين كما أكد االجتماع على 
استكمال جهود قيادتي الشطرين في احتواء ومعالجة آثار أحداث ١٣ يناير ١٩٨٦م 
المحزنة في الشطر الجنوبي من الوطن وااللتزام الكامل والتنفيذ فيما سبق أن توصل إليه 
الشطران في العمل الوحدوي قبل أحداث يناير ١٩٨٦م في كافة المجاالت، وأهمية 
تنشيط أعمال الهيئات واللجان الوحدوية القائمة بين  الشطرين ..وتم تكليف سكرتارية 

المجلس اليمني األعلى، بإعداد البرنامج الزمني المتعلق بمشروع دستور دولة الوحدة 
إلحالته إلى مجلس الشعب في الشطرين ومن ثم االستفتاء عليه في ضوء االتفاقيات 

الوحدوية بين الشطريــن.
كما تم تكليف رئيسي هيئة األركان بتحديد نقاط التمركز لقوات الشطرين على أطراف 
محافظتي مأرب وشبوة، وتخفيف القوات في هذه المواقع وتحديد حجمها، وكذلك 
تحديد النقاط المشتركة بين مواقع قوات الشطرين على ضوء الوضع الراهن ، لضمان 
، مع عدم استحداث أي مواقع جديدة 

ً
عدم االحتكاك وتجنب أي أخطاء بينها مستقبال

من قبل الشطرين في كل االتجاهات في المنطقة..
أول اجتماع للجنة التنظيم السياسي

واحتضنت مدينة تعز أول اجتماع للجنة التنظيم السياسي في ٣١ أكتوبر١٩٨٩م 
برئاسة الدكتور عبدالكريم االرياني وسالم صالح 
محمد تم فيه الوقوف أمام المهام المناطلة بها 

وفقًا التفاقية القاهرة وبيان طرابلس.
أول لقاء لمجلسي وزراء الشطرين 

واحتضنت مدينة تعز اللقاء المشترك األول 
لمجلسي وزراء الشطرين والذي عقد في القصر 
الــجــمــهــوري يــومــي األول والــثــانــي مــن مــارس 
١٩٩٠م برئاسة األستاذ عبدالعزيز عبدالغني 
رئيس مجلس الوزراء عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام في الشطرالشمالي من الوطن، 
والدكتور ياسين سعيـد نعمان رئيس مجلس 
الوزراء عضو المكتب السياسي للحزب االشتراكي اليمني في الشطرالجنوبي والذي تم فيه 
مواصلة مناقشة ما تم إنجازه من أعمال اللجان الوحدوية وعلى وجه الخصوص  المواضيع 
االقتصادية، والمالية، والنقدية والتبادل التجاري، وشؤون الصناعة والنقل، والمواصالت 
ودمج المؤسسات والمصالح والهيئات بين الشطرين ، حيث تم االتفاق على  دمج وكالتي 
األنباء اليمنية (سبأ وعدن ) -اإلذاعة والتلفزيون -البريد والهاتف واالتصاالت السلكية 
والالسلكية-الهيئة العامة للطيران المدني واإلرصاد، ومصلحة الطيران -المؤسسة العامة 
للسياحة -مصلحتي الجمارك - مصلحة الضرائب واإلدارة العامة للضرائب -المؤسسة العامة 
للموانئ والشؤون البحرية ومصلحة الموانئ -البنك المركزي  والمصرف المركزي -شركتي 

الخطوط الجوية (اليمنية - واليمدا).
كما تم االتفاق أن تحل مشكلة الرصيد الدائن المتراكم لصالح البنك اليمني والبالغ (١٢٧ 

.
ً
مليون ريال) لدى البنك األهلي بعدن، والمبالغ التي ستتراكم مستقبال

وأقر اجتماع مجلسي الوزراء تكليف فريق عمل من الجهاز المركزي للتخطيط، ووزارة 
التنمية والتخطيط بإعداد تصور حول خطة التنمية االنتقالية ، مع العمل على توحيد 
المفاهيم التخطيطية ووضع التصورات بشأن منهج الخطة الخمسية القادمة، وكذا 
تكليف وزيري المالية في الشطرين بإعداد مشروع ميزانية موحدة لدولة الوحدة لعام 

١٩٩١م ،ويستمر العمل بميزانيتي الشطرين لعام ١٩٩٠م إلى نهاية العام.
تكليف وزارتي المالية في الشطرين بتقديم مشروع التعريفة الجمركية لالجتماع 
القادم لمجلسي وزراء الشطرين.. كما أكد في االجتماع على استيعاب كل الــوزارات 
واألجهزة والمصالح والمؤسسات في دولة الوحدة لكل العاملين في الشطرين والحفاظ 

على حقوقهم المكتسبة وتحقيق االستقرار لـهم.

٢٦ عامًا مضت على إعادة وحدة الوطن اليمني أرضًا وإنسانًا وقيام الجمهورية اليمنية التي رفع علمها الزعيم علي عبدالله صالح يوم ٢٢مايو١٩٩٠م في مدينة عدن الباسلة .
نحتفل اليوم بعيد أعيادنا الوطنية في ظل ظروف اســتثنائية غيرمســبوقة يعيشها شــعبنا اليمني العظيم جراء العدوان الهمجي والبربري السافر والحصار الجوي والبري والبحري الجائر منذ شهر مارس 
العام الماضي ٢٠١٥م والمستمر حتى اليوم من قبل السعودية وشركائها في تحالف العدوان من إمارات الخليج العربي وعدد من أنظمة الشر العربي والعالمي (١٧دولة). باالضافة الى الحرب العبثية التي تدور 
 يحتذى به في االمن واالمان قبل اندالع مؤامرة الربيع العبري مطلع العام ٢٠١١م وكان 

ً
رحاها في عدد من المناطق ومنها مدينة تعز التي كانت عاصمة ثقافية ومدينة للسالم والوئام وعنوانًا للمدنية ومثال

لها أدوار وطنية وتاريخية مهمة في مســيرة إعادة وحدة الوطن اليمني أرضًا وإنســانًا فقد احتضنت العديد من اللقاءات الوحدوية بين قيادتي شــطري الوطن ســابقا ابتداء من لقاء الرئيســين القاضي عبدالرحمن 
االرياني وسالم ربيع علي في نوفمبر١٩٧٣م مرورا بلقاءات الرئيسين علي عبدالله صالح وعلي ناصر محمد ٨٠-٨١-١٩٨٢م وانتهاء بلقاء الرئيس صالح والبيض واجتماعات مجلسي وزراء الشطرين ولجنة التنظيم 

السياسي ٨٨-١٩٩٠م .
فيما يلي أبرزالمحطات الوحدوية التي شهدتها مدينة تعز :

 إعداد/ محمد عبده سفيان

عقــد فيها أول لقــاء بين 
رئيسي الشطرين اإلرياني 
وســالمين  عــام ١٩٧٣م 
وعــدة لقاءات بيــن صالح 

وناصر والبيض

اجتمــاع  أول  احتضنــت 
والــدورة األخيــرة  للجنة 
التنظيم السياســي  وأول 
اجتماع مشترك لمجلسي 

الوزراء في الشطرين

اجتماعات الدورة األخيرة للجنة التنظيم السياسي
عقدت لجنة التنظيم السياسي اجتماعات 
دورتها األخيرة بمدينة تعز في الفترة من ٣ 
إلــى ٥ مايو ١٩٩٠م برئاسة األخ/ سالم صالح 
والدكتور عبدالكريم االرياني وبحضور جميع 

أعضاء اللجنة وهم:
الدكتور محمد حيدره مسدوس

الدكتور أحمد محمد األصبحي
الدكتور سيف صائل

االستاذ يحيى حسين العرشي
الدكتور صالح محسن الحاج 

االستاذ علي لطف الثور
االستاذ شعفل عمر علي
االستاذ راشد محمد ثابت
الشيخ أحمد علي المطري

االستاذ قاسم عبدالرب
االستاذ محمد شاهر حسن
الدكتورحسين علي حسن

االستاذ صالح شائف
وناقشت اللجنة القضايا المدرجة في جدول 
ــروح أخوية وديمقراطية نابعة من  أعمالها ب
الحرص على تجسيد الوحدة الوطنية وتوفير 

المناخات للعمل المشترك من اجل صيانة الوحدة 
ونهوض وتقدم شعبنا اليمني.. وبعد مداوالت 

مستفيضة أقرت اللجنة ما يلي:
 : إقرار مشروع االتجاهات األساسية لقانون 

ً
أوال

األحزاب والتنظيمات السياسية .
ثــانــيــًا : إقــــرار اتــفــاق وثــيــقــة الــعــمــل الحزبي 

والسياسي في المؤسسات العسكرية واألمنية .
ثالثًا : إقرار مشروع اتفاق العمل المشترك بين 
المؤتمر الشعبي العام والحزب االشتراكي اليمني .
رابــعــًا : وعــنــد مناقشة مــوضــوع المنظمات 
الجماهيرية التي ليس لها نظير فقد تم االتفاق 

على ما يلي:
على قيادة اتحاد الشباب تقديم تصور في موعد 
أقصاه منتصف يونيو القادم مشفوعًا بمشروع 
البرنامج والــنــظــام الــداخــلــي األســاســي وتغيير 
التسمية وبآلية العمل اإلجرائي والتحضيري إلقامة 
اتحاد الشباب على صعيد الوطن كله وتقديم 
التصور إلى القيادة السياسية لتعطي توجيهاتها 

الالزمة.
توصي اللجنة الجهات المختصة فــي صنعاء 
بالتعجيل في إصدار قانون التعاونيات الزراعية 

وتشكيالته حتى يتمكن اتــحــاد الفالحين في 
الجنوب من استكمال خطوات االندماج معه .

فيما يخص منظمة لجان الدفاع الشعبي فقد 
رأت اللجنة استمرارها مع األخذ بعين االعتبار 
التغييرات الالزمة في مهامها ووثائقها في ظل 
الجمهورية اليمنية ، وحرصًا على امتداد نشاطها 
على الساحة اليمنية فــإن اللجنة تــرى تحديد 
األشكال المماثلة لها في شمال الوطن مثل لجان 

الدفاع المدني ولجان الحارات في المدن وحرس 
الليل في األحياء وإعــداد نظام شامل لها ولجان 
الدفاع الشعبي في جنوب الوطن بحيث تصبح 
هيئة واحــدة وتحدد تبعيتها من قبل الجهات 

العليا في الدولة .
وفيما يتعلق بوحدة الحركة النسائية اليمنية 
توصي اللجنة بحث الجهات المعنية في صنعاء 
بسرعة إنشاء االتحاد النسائي المقابل حتى يتمكن 

اتحاد نساء اليمن من الحوار واالندماج في فترة 
أقصاها شهران من التاريخ أعاله .

يكلف األخوان د/ احمد محمد االصبحي وشعفل 
عمر علي بمتابعة ما ورد في (١، ٢، ٣، ٤، ٥) في 
(رابعًا) من هذه التوصيات باالشتراك مع رؤساء 

المنظمات الجماهيرية المعنية.
خــامــســًا : كــمــا نــاقــشــت مــشــروع االتــجــاهــات 
األساسية لقانون االنتخابات ورأت أن يحال إلى 
مجلس الرئاسة ومجلس النواب في الجمهورية 

اليمنية .
سادسًا :  ترى اللجنة رفع البديلين التاليين إلى 

القيادة السياسية اليمنية :-
١) تشكيل لجنة مــن أعــضــاء لجنة التنظيم 
السياسي إلجــراء الحوار مع القوى والشخصيات 

الوطنية .
٢) تشكيل لجنة موسعة للحوار تشارك فيها 
القوى والشخصيات الوطنية برعاية المؤتمر 

والحزب .
وبها تكون لجنة التنظيم السياسي قد أنجزت 
المهام الموكلة إليها وفقًا لالتفاقيات الوحدوية 

بين قيادة الوطن اليمني.

يعزي بوفاة نائب رئيس الدائرة التربوية باألمانة العامة
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 

عزاء ومواساة إلى
األخ/ فارس عبدالحميد حاميم الرفاعي.. وإخوانه

وكافة آل الرفاعي بمديرية ذي السفال محافظة إب 
 بوفاة والدهم األستاذ عبدالحميد حاميم الرفاعي- نائب رئيس الدائرة 

التربوية باألمانة العامة للمؤتمر بعد حياة حافلة بالعطاء التنظيمي.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله .

 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 
ً
سائال

جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

..ويعزي بوفاة اإلعالمي هاشم الشيخ
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى األخ/ محمد سعيد عبداللطيف الشيخ.. واخوانه.. وكافة آل الشيخ 
في مديرية المسراخ بتعز، وذلك في وفاة االعالمي والناشط السياسي هاشم 
الشيخ،  الذي اختطفه الموت أثناء تلقيه العالج احدى مستشفيات العاصمة 

المصرية القاهرة:
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 

قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.
 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

ً
سائال

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل ـا إِ

َّ
ن ِه َوإِ

ّ
ا ِلل

َّ
ن  إِ

..ويعزي الزميل محمد عبده سفيان بوفاة والده

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى األخ/ محمد عبده سفيان المليكي . واخوانه.. وكافة 

آل المليكي بمحافظة تعز  وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله والدهم
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 

وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا 
المصاب الجلل.

 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ً
سائال

ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل ـا إِ

َّ
ن ِه َوإِ

ّ
ا ِلل

َّ
ن  إِ

األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي..

خالص العزاء والمواساة للزميل/ محمد عبده سفيان المليكي 
في وفاة المغفور له بإذن الله 

 والـــده
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمكم 

وذويكم الصبر والسلوان... انا لله وانا اليه راجعون
المعزون:

أسرة تحرير «الميثاق» - المركز االعالمي - المؤتمر نت
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