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حقائق تاريخية تدحض مــــــــزاعم أنها وحدة ارتجالية

أكتوبر ١٩٧٢: تم التوقيع على (اتفاقية القاهرة) بين  ٢٨ 
رئيسي وزراء شطري اليمن، محسن العيني، وعلي ناصر 
محمد، وكان ذلك ثمرة لجهود الوساطة العربية، والجامعة العربية، بعد 
الحرب المؤسسة التي شهدتها مناطق األطراف ودارت معاركها في قعطبة 
والوازعية وغيرها، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق على إنهاء الحرب وحتمية 
الوحدة بين شطري اليمن، وتعيين ممثلين شخصيين لرئيسي الشطرين 
فق عليه، على أن يعقد لقاء لرئيسي الشطرين في نوفمبر 

ُّ
لمتابعة تنفيذ ما ات

من نفس العام.

نــوفــمــبــر١٩٧٢: رئيسا شطري الــوطــن يوقعان (بيان  ٢٨ 
طرابلس) الــوحــدوي، وذلــك خــالل عقد أول قمة يمنية، 
جمعت القاضي عبد الرحمن االرياني رئيس المجلس الجمهوري في الشطر 
الشمالي، وسالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة في الشطر الجنوبي من 
الوطن، بحضور الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي.. ونص البيان على إقامة 
دولة يمنية واحدة تسمى الجمهورية اليمنية، واالتفاق على علم الدولة 

اليمنية الموحدة وعاصمتها صنعاء.

ديسمبر١٩٧٢: عقدت لجنة الممثلين الشخصيين لرئيسي  ٢١ 
شطري اليمن والرئيس الجزائري والرئيس الليبي واألمين 
العام المساعد لجامعة الدول العربية، اجتماعها في صنعاء، لوضع خطة 
عملها، وكذا االتفاق على وسائل االتصال المستمر وحددت اجتماعات أربع 

من اللجان المشتركة بصنعاء واألربع األخرى بعدن. 

ابريل ١٩٧٣: عقدت لجنة الممثلين الشخصيين لكل  ١٥ 
مــن رئــيــســي شــطــري الــوطــن والرئيسين 

الجزائري والليبي واألمين العام لجامعة 
الدول العربية اجتماعها 
الــثــانــي بمدينة عــدن، 
والــذي تم فيه بحث ما 
تم تنفيذه من توصيات 
ــى، ورفعت  ــدورة األول ال
اللجنة تقريرًا إلى رئيسي 
ــشــطــريــن، كــمــا قــدم  ال
الممثل الشخصي لالمين 
العام للجامعة العربية، 
تقريرًا حول سير تنفيذ 
االتــفــاقــات وســيــر عمل 
اللجان الفنية المشتركة. 

سبتمبر١٩٧٣:  ٤ 
الـــتـــقـــى رئــيــســا 
شــــطــــري الــــيــــمــــن فــي 
ــاضــي عبد  ــق الـــجـــزائـــر ال
الرحمن االريــانــي وسالم 
ــحــضــور  ربـــيـــع عـــلـــي، ب
الرئيس الجزائري هواري 
بومدين، وخالل اللقاء تم 
التأكيد على سرعة إنجاز 
اللجان أعمالها، بما يتفق 
واتفاقية القاهرة وبيان 

طرابلس.. وتــم التوقيع على 
عــدد من االتفاقيات بين الشطرين 

في المجال االقتصادي. 

نوفــمــبــر١٩٧٣: عقد لقاء بين  ١٠ 
القاضي عبد الرحمن االريــانــي رئيس 

المجلس الجمهوري، وسالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة، واتفق الرئيسان 
خالل اجتماعاتهما بمحافظتي تعز والحديدة، على إيجاد صيغ مشتركة، 

على صعيد االقتصاد الوطني لليمن الموحد.

فبراير١٩٧٧: عقد إبراهيم محمد الحمدي رئيس مجلس  ١٥ 
ع علي رئيس مجلس الرئاسة، اجتماعًا  القيادة، وسالم ربيِّ
في مدينة قعطبة (محافظة إب) تم فيه االتفاق على تشكيل مجلس يتكون 
من الرئيسين ومسؤولي الدفاع واالقتصاد والتجارة والتخطيط والخارجية، 
يجتمع مرة كل ستة أشهر في صنعاء وعدن بالتناوب، كما تم االتفاق على 

التمثيل الدبلوماسي والقنصلي. 

أغسطس ١٩٧٧: قام سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة  ١٥ 
في الشطر الجنوبي من الوطن، بزيارة إلى صنعاء، التقى خاللها 
المقدم إبراهيم الحمدي رئيس مجلس القيادة، وبحثا خطوات المسار 

الوحدوي.

مارس١٩٧٩: الرئيسان علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية  ٢٨ 
العربية اليمنية، وعبدالفتاح إسماعيل رئيس هيئة رئاسة 
مجلس الشعب األعلى في الشطر الجنوبي من الوطن، يعقدان لقاء قمة في 
الكويت.. اتفقا على قيام اللجنة الدستورية المشتركة والمكلفة بإعداد 
مشروع دستور دولة الوحدة، يصادق بعدها الرئيسان على المشروع ودعوة 
مجلسي الشعب في الشطرين لالنعقاد للموافقة عليه، كمشروع لدولة 
الوحدة، ومن ثم تشكيل لجنة وزارية لإلشراف على االستفتاء العام على 
مشروع الدستور، وانتخاب سلطة تشريعية 
مــوحــدة للدولة الــجــديــدة، وتسريع اللجان 

الوحدوية المشتركة لعملها.

أكتوبر ١٩٧٩م: احتضنت العاصمة  ٢ 
صنعاء لقاء بين األخ علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية، وعلي ناصر محمد رئيس 
هيئة رئاسة المجلس األعلى ورئيس الــوزراء، 
أكــدا خاللها االلتزام بتنفيذ اتفاقية القاهرة 
وبيان طرابلس والكويت، والتنسيق بين وفود 
ات العربية  الشطرين في المؤتمرات واللقاء

والدولية التي يشارك فيها الشطران. 

١٩٨٠: عــقــد  ٣     ــــو  ي ــــا م
ـــقـــاء فــــي مـــديـــنـــة عـــدن  ل
ضـــم عــبــدالــعــزيــز 
عبدالغني رئيس 
ـــــوزراء،  مــجــلــس ال
وعــلــي نــاصــر محمد 
رئيس الوزراء اتفقا على 
إقــامــة مــؤســســات مشتركة 
بــــإدارة مــوحــدة فــي القطاعات 
االقـــتـــصـــاديـــة كــالــغــاز والــمــعــادن 
والمواصالت والمصارف وخطط التنمية 

وقطاع السياحة. 

ــيــس علي  ١٣  ــرئ ـــيـــو١٩٨٠: ال ـــون ي
عبدالله صالح رئيس الجمهورية، 
وعلي ناصر محمد رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب األعلى 
رئيس الوزراء، يتفقان على عدم دعم أي نشاط معاٍد لآلخر، 
وإزالة المواقع العسكرية من مناطق األطراف، ووضع خطة للدفاع 

عن األرض اليمنية والحفاظ على سيادة الوطن اليمني.

سبتمبر١٩٨٠: فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس  ١ 
الجمهورية، وعلي ناصر محمد رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب 

األعلى رئيس مجلس الوزراء، يعقدان في مدينة تعز لقاًء، تم فيه تدارس 
مجريات أعمال اللجان الوحدوية وسبل تعزيز وتفعيل دورها.

سبتمبر١٩٨١: تم االتفاق في تعز بين الرئيسين علي  ١٥ 
عبدالله صالح، وعلي ناصر محمد، على تنفيذ المادة (٩) من 
بيان طرابلس الصادر عام ١٩٧٢م، والمتعلقة بإنشاء تنظيم سياسي موحد. 

نوفمبر ١٩٨١: عقدت في الكويت قمة يمنية هي الثانية  ٢٣ 
برئاسة علي عبدالله صالح، وعلي ناصر محمد، وبرعاية أمير 
دولة الكويت الشيخ جابر األحمد الصباح، هدفت إلى تصفية الخالفات وتنقية 

األجواء بين الشطرين، بعد ازدياد حدة المجابهة في المناطق الوسطى. 

نوفمبر ١٩٨١: قام الرئيس علي عبد الله صالح، بزيارة  ٣٠ 
تاريخية إلى الشطر الجنوبي من الوطن، استمرت ثالثة أيام، 
وعقد لقاء قمة في عدن مع الرئيس علي ناصر محمد، اتفقا على إنشاء 
مجلس رئاسي برئاسة رئيسي شطري اليمن يسمى (المجلس اليمني األعلى) 

فة  كا بعة  بمتا يختص 
اتفاقيات الوحدة وتنفيذها واإلشراف على اللجان الوحدوية.. واتفقا على 

تنقل مواطني الشطرين بالبطاقة الشخصية.

ديسمبر١٩٨١: اإلعــالن عن انتهاء اللجنة الدستورية  ٣٠ 
المشتركة بين الشطرين من إنجاز مشروع دستور دولة 
الوحدة الذي ضم (١٣٦) مادة، ووقع عليه رئيسا اللجنة عبدالله غانم 

وحسين الحبيشي، ومقرريها عمر الجاوي ومحمد الفسيل. 

يناير١٩٨٢: تم االتفاق في صنعاء على المشروع المشترك  ٢٣ 
ــمــوارد الطبيعية فــي المنطقة  الستثمار واســتــغــالل ال

الحدودية المشتركة بين الشطرين. 

مايو١٩٨٢: االتفاق في تعز بين رئيسي شطري اليمن الرئيسان  ٦ 
علي عبد الله صالح وعلي ناصر محمد، على تجاوز حالة عدم 
االستقرار بين الشطرين، وتنفيذ اتفاق ١٣ يونيو ١٩٨٠ الخاص بتوطيد 

وقع رئيسا اللجنة 
الدستورية عبدالله 

غانم وحسين 
الحبيشي على إنجاز 

مشروع دستور دولة 
الوحدة ١٩٨١م

برئاسة عبدالعزيز 
عبدالغني والعطاس 

أقرت اللجنة المشتركة 
حرية تنقل المواطنين 

عام ١٩٨٥م

وقع على اتفاق عدن 
التاريخية لقيام 

الجمهورية اليمنية 
وإقرار مشروع دستور 

الوحدة نوفمبر ١٩٨٩م

١٨عامًا.. حوار مــــــــن أجــل الوحـدة

بعد ١٨ عامًا من الحوار الشــامل بين الشــطرين الســابقين وعبر العديد من لجان شــؤون الوحدة والتي تشكلت من مختلف   
الجهات، حتى على مســتوى صياغة الدســتور، وقد توج ذلــك الجهد الحواري والنضالي الوحدوي موحــد اليمن الزعيم علي 
عبداللــه صالــح الــذي أعلن قيام الجمهورية اليمنية في يــوم الـ٢٢ من مايو ١٩٩٠م من مدينة عدن الباســلة ويرتفع علم اليمن 

الواحد خفاقًا في كل أرجاء المدن اليمنية والعالم..
وبهــذه المناســبة نقدم جملة مــن الحقائق التاريخية التي تدحض مزاعم أعداء الوحدة الذيــن يروجون ان الوحدة تحققت على 

عجل وقامت بشكل عاطفي ولم تكن مدروسة..
فــي مغالطة تاريخية فجة.. فعن أية عواطف يتحدثون هؤالء النفر اليوم وكان المتحاورون يعقدون اجتماعاتهم فور اجبارهم 
علــى ترك أســلحتهم ومغادرة متاريــس القتال بضغوط عربية ودوليــة.. هذا خالفًا عن التعصــب األيديولوجي الذي كان يجري 
تغذيتــه من المعســكرين الشــرقي والغربي لقد كان العمل الوحدوي مســارًا علميًا مدروســًا وليس فوضويــًا كما يحاول البعض 

تصويره أو االنتقاص منه..
«الميثاق» وبمناسبة العيد الوطني الرابع والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية في يوم الـ٢٢ مايو ١٩٩٠م تضع حقائق تاريخية 
في مســار النضال مــن أجل الوحدة اليمنية والذي خاضه شــعبنا بقيادة الحركة الوطنية اليمنية منــذ ثالثينيات القرن الماضي.. 
وســنتطرق هنا لمخاضات مابعد قيام ثورتي ســبتمبر واكتوبر حتى اعادة تحقيق الوحدة في الـ٢٢ من مايو عام ١٩٩٠م.. فإلى 

الحصيلة:

الزعيمان «صالح» و«فتاح» اتفقا على لجنة مشتركة 
لصياغة دستور دولة الوحدة في قمة الكويت

الرئيسان الحمدي وسالمين اتفقا في قعطبة على 
التمثيل الدبلوماسي والقنصلي عام ١٩٧٧م

اعداد: ادارة الرصد بالصحيفة


