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حقائق تاريخية تدحض مــــــــزاعم أنها وحدة ارتجالية

األمن واالستقرار في ربوع اليمن، والعمل على حل أية مشاكل قد تطرأ 
بالحوار والطرق السلمية، وتأكيد استمرارية العفو العام.

اغسطس١٩٨٣: احتضنت صنعاء أعمال الــدورة األولى  ١٥ 
للمجلس اليمني األعلى برئاسة الرئيسين علي عبد الله صالح 
وعلي ناصر محمد، وصدر عن الدورة التي استمرت خمسة أيام، بيان مشترك 
تضمن الخطوات العملية التي تم إنجازها من خالل اللجنة الوزارية المشتركة.

سبتمبر١٩٨٣: سكرتارية المجلس اليمني األعلى تعقد اجتماعها  ٧ 
ات المتفق  الخامس في صنعاء، تم فيه التوقيع على عدد من اإلجراء
بشأنها في اجتماعات الدورة األولى للمجلس اليمني األعلى، ومنها حرية 

انتقال المواطنين بين الشطرين. 

فبراير ١٩٨٤: عقدت بمدينة عدن الدورة السادسة لسكرتارية  ٥ 
ــدورة أعــدت سكرتارية  المجلس اليمني األعلى، وخــالل هذه ال
المجلس التقرير النهائي عن نشاط لجان الوحدة لرفعه الى االجتماع المقبل 

للمجلس اليمني األعلى. 

فــبــرايــر١٩٨٤: المجلس اليمني األعلى برئاسة رئيسي  ١٥ 
الشطرين علي عبد الله صالح وعلي ناصر محمد، في ختام 
دورته الثانية التي عقدت بمدينة عدن، يصادق على عدد من التوصيات 

التي قدمتها السكرتارية، وكلفها بمتابعة تنفيذ ما جاء في تقريرها. 

مارس١٩٨٤: انعقدت في مدينة تعز الدورة السابعة لسكرتارية  ١ 
المجلس اليمني األعلى.. حيث وقفت الدورة أمام الخطوات العملية 
الكفيلة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات الدورة الثانية للمجلس 

بعدن. 

يوليو١٩٨٤: عقدت الدورة الثامنة لسكرتارية المجلس  ١٦ 
اليمني األعلى في العاصمة صنعاء برئاسة رئيسي وزراء 
الشطرين.. حيث أصدرت بالغًا صحفيًا، تضمن مستوى تنفيذ قرارات الدورة 
الثانية للمجلس اليمني األعلى، والدورة األولى للجنة الوزارية واللجنة الوزارية 

الخاصة، ومشروع الالئحة الخاصة بتنظيم أعمال السكرتارية. 

يناير ١٩٨٥: التقى الرئيسان علي عبد الله صالح وعلي ناصر  ١٩ 
ات الوحدوية  محمد في عدن، وذلك في إطار تواصل اللقاء
ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الثالثة للمجلس اليمني األعلى، وقد حقق هذا 
اللقاء الذي استكمل في مدينة تعز، نتائج إيجابية أسهمت في ترسيخ دعائم 

األمن واالستقرار على مستوى الوطن اليمني. 

مارس ١٩٨٥: عقد الرئيسان علي عبد الله صالح، وعلي ناصر  ٥ 
محمد، اجتماع عمل في صنعاء، بحثا فيه العديد من المواضيع 
المتعلقة بالتنسيق والتشاور بين قيادتي الشطرين في إطار العمل الوحدوي 

المشترك. 

ديسمبر ١٩٨٥: اللجنة الوزارية المشتركة لشطري الوطن  ١٠ 
في ختام اجتماعها الثالث في العاصمة صنعاء برئاسة رئيسي 
الوزراء عبد العزيز عبد الغني وحيدر أبو بكر العطاس، تقر حرية تنقل 
المواطنين بين الشطرين، والموافقة على الالئحة الموحدة بشأن شروط 

خدمة الموظفين العاملين بالمشروعات المشتركة.

ديسمبر ١٩٨٥: انعقدت بالعاصمة صنعاء اجتماعات  ٢٤ 
المجلس اليمني األعلى في دورته الرابعة برئاسة رئيسي 
الشطرين علي عبد الله صالح وعلي ناصر محمد، حيث صدر عن هذا اللقاء 
بالغ صحفي، ركز على المواضيع المتعلقة بالخطوات الوحدوية وصوًال إلى 

دولة الوحدة اليمنية المنشودة. 

يوليو ١٩٨٦: عقد في العاصمة الليبية طرابلس، لقاء ثالثي بين  ٢ 
الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وحيدر أبو بكر 
العطاس رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب األعلى في الشطر الجنوبي من 
الوطن، والعقيد معمر القذافي، تم خالله بحث المراحل التي قطعها شطرا 

الوطن في مجال التنسيق الوحدوي. 

يوليو١٩٨٧: بدعوة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح  ٢١ 
رئيس الجمهورية األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، قام 
الرئيس علي سالم البيض األمين العام للجنة المركزية للحزب االشتراكي 
اليمني، بزيارة إلى صنعاء هدفت إلى االنتقال بمباحثات الوحدة اليمنية 
وبالعمل الوحدوي، إلى الخطوات اإلجرائية المقربة ليوم إعالن قيام دولة 

الوحدة وفقًا لبرنامج محدد. 

ابريل ١٩٨٨: التقى الرئيسان علي عبدالله صالح ، وعلي  ١٧ 
سالم البيض، في مدينة تعز.. واستعرض اللقاء مواصلة 
العمل الوحدوي وسبل تنشيط الهيئات الوحدوية القائمة وتعزيز عمل لجان 
الوحدة، كما تم االتفاق على إحياء االستثمار المشترك للثروات الطبيعية 
في المنطقة المشتركة بين محافظتي مأرب وشبوة، وتكليف سكرتارية 
المجلس اليمني بإعداد البرنامج الزمني المتعلق بمشروع دولة الوحدة، وأكدا 
على استكمال جهود قيادتي الشطرين في احتواء ومعالجة آثار أحداث ١٣ 
يناير ١٩٨٦ المؤسفة في الشطر الجنوبي من الوطن، وااللتزام الكامل بما 

سبق أن توصل إليه الشطران في العمل الوحدوي قبل تلك األحداث. 

مايو ١٩٨٨: التقى في صنعاء الرئيسان علي عبد الله صالح، وعلي  ٤ 
وكل إلى لجان الوحدة من 

ُ
سالم البيض، لمتابعة خطوات تنفيذ ما أ

مشاريع مشتركة. 

نوفمبر١٩٨٩: الرئيس علي عبد  ٢٩ 
الله صالح األمين العام للمؤتمر الشعبي العام يصل إلى 
مدينة عدن للمشاركة في احتفاالت شعبنا اليمني بالعيد الثاني والعشرين 

لالستقالل. 

نوفمبر١٩٨٩: التوقيع على اتفاق عدن التاريخي إلعادة  ٣٠ 
تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية بالمصادقة 
وإقرار مشروع دستور دولة الوحدة، وإحالة المشروع إلى مجلسي الشورى 
والشعب في الشطرين، للموافقة عليه خالل مدة زمنية أقصاها ستة اشهر، 
وتفويض رئيسي السلطتين التشريعيتين بتنظيم عمليتي االستفتاء على 
مشروع الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة طبقا 
للدستور، وقع االتفاق كل من الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والرئيس علي سالم البيض األمين العام 

للحزب االشتراكي اليمني.

ديسمبر١٩٨٩: صدر بصنعاء البالغ الصحفي عن لقاء  ٢٤ 
اتها  قيادتي الوطن، الذي تضمن االتفاق على انتظام لقاء
وتكليف الوزراء في الشطرين بعقد اجتماعات مشتركة ومتابعة مجلسي 
الشعب والشورى للتصديق على مشروع دستور دولــة الوحدة وإجــراء 
االستفتاء العام عليه.. وتكليف مجلسي الوزراء بتقديم تصور بشأن دمج 
الوزارات والمصالح والمؤسسات واألجهزة المختلفة في الشطرين، وإعداد 
مشروع قانون االنتخابات ونظام إجــراء االستفتاء الشعبي على مشروع 
دستور دولة الوحدة، وأعلنت القيادة السياسية بشطري الوطن العفو 

العام الشامل. 

يناير١٩٩٠: عقدت لجنة التنظيم السياسي الموحد اجتماعها  ٨ 
الثاني في مدينة عدن، وأصدرت بالغًا صحفيًا، تضمن اقرار 
البديل الثاني من البدائل األربعة التي سبق وأن طرحت للنقاش للتنظيم 
السياسي المقترح في دولة الوحدة، وهو احتفاظ الحزب االشتراكي اليمني 
والمؤتمر الشعبي العام باستقالليتهما، وحق القوى الوطنية والسياسية 

بممارسة النشاط السياسي، وهو ما كفله دستور دولة الوحدة.

يناير١٩٩٠: مجلسا الوزراء في شطري الوطن عقدا في  ٢٠ 
صنعاء أول اجتماع بكامل أعضائهما، برئاسة عبدالعزيز 
عبدالغني والدكتور ياسين سعيد نعمان، واتخذ االجتماع عــددًا من 
القرارات االقتصادية والمالية، وفي مجال التعليم العام والتعليم التخصصي 
والتشريعات القضائية والشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي، 
وناقشت الجلسات التصورات بشأن دمج الـــوزارات واألجهزة والمصالح 
والمؤسسات، ووضع االجتماع تصورات بشأن تكوين حكومة دولة الوحدة. 

فبراير ١٩٩٠: عقد رئيسا الشطرين علي عبدالله صالح  ١٨ 
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعلي سالم البيض 
األمين العام للجنة المركزية للحزب االشتراكي اليمني، في مكيراس بمديرية 
لودر محافظة أبين، لقاء تم فيه بحث الخطوات الوحدوية الجارية على 

الساحة اليمنية.

ــوزراء في  ١  مـــارس١٩٩٠: عقد بتعز لقاء مشترك بين رئيسي ال
الشطرين عبدالعزيز عبدالغني والدكتور ياسين سعيد نعمان، 
جرى خالله االتفاق على دمج المؤسسات واألجهزة األمنية ووكالتي األنباء 
واإلذاعة والتلفزيون والمواصالت والطيران والسياحة والجمارك والضرائب 
والمصرفين المركزيين-البنك المركزي والبنك األهلي، وإعــداد مشروع 

الموازنة العامة الموحدة للدولة للعام ١٩٩١م.

مارس ١٩٩٠: عقدت قيادة الوطن وعلى مدى ثالثة أيام، سلسلة  ٨ 
ات وحدوية في كل من تعز وعــدن، برئاسة األخوين علي  لقاء
عبدالله صالح، وعلي سالم البيض، جرى خاللها بحث العديد من القضايا 
المرتبطة بالجهود الهادفة إلى االنتقال بالعمل الوحدوي إلى مجاالت أكثر 

تقدما. 

مارس١٩٩٠: عقد مجلسا الوزراء في الشطرين اجتماعهما  ٢٠ 
الثاني في مدينة عدن، صدر عن االجتماع الذي استمر 
ثالثة أيام، عدد من القرارات، منها إقرار ٤٥ مشروعًا بقانون وخمسة من 
مشروعات اللوائح والهياكل التنظيمية الخاصة بدمج الوزارات واألجهزة 

والمؤسسات والهيئات والمصالح في دولة الوحدة. 

ـــريـــل١٩٩٠: التوقيع فــي صنعاء على اتــفــاق إعــالن  ٢٢  اب
الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة االنتقالية لدولة الوحدة، 
التي حددت في المادة الثالثة من االتفاق بسنتين وستة أشهر ابتداء من 
تاريخ نفاذ هذا االتفاق، الذي نصت المادة األولى منه (على أن تقوم بتاريخ الـ 
٢٧ من شوال ١٤١٠هـ الموافق ٢٢ مايو ١٩٩٠م بين دولتي الجمهورية 
العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن 
اليمني) وحدة اندماجية كاملة، تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في 
شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية 
سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة).. باإلضافة إلى تكوين مجلس 
الرئاسة وتحديد مهامه، وقد تم التوقيع على االتفاق في ختام لقاء صنعاء 
الذي دام أربعة أيام، ويعد أول اجتماع شهدته العاصمة التاريخية لكامل 
قيادتي الوطن.. وقع االتفاق كل من رئيسي الشطرين األخ علي عبدالله صالح 
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، واألخ علي سالم البيض األمين العام للجنة 

المركزية للحزب االشتراكي اليمني.

مايو ١٩٩٠: رئيسا الشطرين األخوين علي عبدالله صالح ، وعلي  ١ 
سالم البيض ، يبحثان في عدن، عددا من القضايا المرتبطة بالعمل 
الوحدوي والخطوات اإلجرائية، وبقية الترتيبات المتعلقة بإعالن قيام 

الجمهورية اليمنية وفقا لالتفاقيات الوحدوية. 

مايو١٩٩٠: رئيسا وزراء شطري الوطن يعقدان لقاء بينهما في  ١ 
عاصمة دولة الوحدة صنعاء، الستكمال المهام العاجلة للفترة 

االنتقالية. 

مايو١٩٩٠: في جلستين تاريخيتين عقدتا في كل من  ٢١ 
ــواب الشعب فــي شطري الوطن  صنعاء وعـــدن، صــوت ن
(مجلس الشورى  مجلس الشعب األعلى) وباإلجماع على اتفاقية إعالن 
الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة االنتقالية ومشروع دستور دولة الوحدة. 

مايو ١٩٩٠: أعضاء المجلس االستشاري وهيئة رئاسة  ٢١ 
مجلس الشعب األعلى في اجتماع مشترك لهم في عدن، 
ينتخبون مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية مكونًا من خمسة أعضاء، هم: علي 
عبدالله صالح، علي سالم البيـض، عبد الكريم العرشي، سالم صالح محمد، 
عبدالعزيز عبدالغني.. وفي اليوم التالي وفي أول اجتماع لمجلس الرئاسة 
في عدن، جرى انتخاب علي عبدالله صالح رئيسًاً لمجلس رئاسة الجمهورية 

اليمنية وعلي سالم البيض نائبًاً لرئيس المجلس. 

مايو١٩٩٠: شهدت مدينة عدن ظهر يوم الثالثاء  ٢٢ 
الموافق الـ ٢٧ من شوال ١٤١٠هـ ميالد الدولة اليمنية 
الواحدة الموحدة وإعالن قيام الجمهورية اليمنية.. وفي لحظة تاريخية 
مهيبة قام الرئيس علي عبدالله صالح، برفع علم اليمن الواحد فوق 
سارية المجد، عاليًا خفاقًا، فيما كانت الجماهير اليمنية في الداخل 
والخارج تبارك هذا اإلنجاز الوحدوي العظيم لشعبنا اليمني وألمتنا 

العربية جمعاء.

١٨عامًا.. حوار مــــــــن أجــل الوحـدة

عقد مجلسا وزراء 
الشطرين ألول مرة في 
العاصمة صنعاء واتخذا 
قرارات اقتصادية 
ودمج الوزارات يناير 
١٩٩٠م

التوقيع على اتفاق 
إعالن الجمهورية 
اليمنية وتنظيم 
الفترة االنتقالية ابريل 
١٩٩٠م

ت  في ٢١ مايو صوَّ
نواب الشعب في 
صنعاء وعدن باإلجماع 
على اتفاق إعالن 
الجمهورية اليمنية

عبدالعزيز عبدالغني وعلي ناصر اتفقا على تشكيل 
مؤسسات مشتركة للقطاعات االقتصادية ١٩٨٠م

اتفق الرئيسان «صالح» و«ناصر» على إنشاء 
المجلس اليمني األعلى نوفمبر ١٩٨١م


