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- في 28 أكتوبر 1972: تم التوقيع على )اتفاقية القاهرة( 
بين رئيسي وزراء شطري اليمن، محسن العيني، وعلي ناصر 
محمد، وكان ذلك ثمرة لجهود الوساطة العربية، والجامعة 
العربية، بعد الحرب التي شهدتها مناطق األط��راف ودارت 
معاركها في قعطبة والوازعية وغيرها، حيث توصل الجانبان 
إلى اتفاق على إنهاء الحرب وحتمية الوحدة بين شطري اليمن، 
وتعيين ممثلين شخصيين لرئيسي الشطرين لمتابعة تنفيذ 
فق عليه، على أن يعقد لقاء لرئيسي الشطرين في نوفمبر 

ُّ
ما ات

من نفس العام.
- في 28 نوفمبر1972: رئيسا شطري الوطن يوقعان )بيان 
طرابلس( الوحدوي، وذلك خالل عقد أول قمة يمنية، جمعت 
القاضي عبد الرحمن االرياني رئيس المجلس الجمهوري، وسالم 
ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة، بحضور الرئيس الليبي العقيد 
معمر القذافي.. ونص البيان على إقامة دولة يمنية واحدة 
تسمى الجمهورية اليمنية، واالتفاق على علم الدولة اليمنية 

الموحدة وعاصمتها صنعاء.
- في 21 ديسمبر1972: عقدت لجنة الممثلين الشخصيين 
لرئيسي 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. 
- في 15 ابريل 1973: عقدت لجنة الممثلين الشخصيين 
لكل من رئيسي شطري الوطن والرئيسين الجزائري والليبي 
واألمين العام لجامعة الدول العربية اجتماعها الثاني بمدينة 
عدن، والذي تم فيه بحث ما تم تنفيذه من توصيات الدورة 
األولى، ورفعت اللجنة تقريرًا إلى رئيسي الشطرين، كما قدم 
الممثل الشخصي لالمين العام للجامعة العربية، تقريرًا حول 

سير تنفيذ االتفاقات وسير عمل اللجان الفنية المشتركة. 
- 4 سبتمبر1973: التقى رئيسا شطري اليمن في الجزائر 
القاضي عبد الرحمن االرياني وسالم ربيع علي، بحضور الرئيس 
الجزائري ه��واري بومدين، وفي اللقاء تم التأكيد على سرعة 
إنجاز لجان الوحدة أعمالها، بما يتفق واتفاقية القاهرة وبيان 
طرابلس.. وتم التوقيع على عدد من االتفاقيات بين الشطرين 

في المجال االقتصادي. 
- 10 نوفمبر1973: عقد لقاء بين القاضي عبد الرحمن 
االرياني 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.
- 15 فبراير1977: عقد إبراهيم محمد الحمدي رئيس 
ع علي رئيس مجلس الرئاسة، اجتماعًا  مجلس القيادة، وسالم ربيِّ
في مدينة قعطبة وتم االتفاق على تشكيل مجلس يتكون 
من الرئيسين ومسؤولي الدفاع واالقتصاد والتجارة والتخطيط 
والخارجية، يجتمع م��رة كل ستة أشهر في صنعاء وعدن 
بالتناوب، كما تم االتفاق على التمثيل الدبلوماسي والقنصلي. 

- في 15 أغسطس 1977: ق��ام سالم ربيع علي رئيس 
مجلس الرئاسة في الشطر الجنوبي، بزيارة إلى صنعاء، التقى 
خاللها المقدم إبراهيم الحمدي رئيس مجلس القيادة، وبحثا 

خطوات المسار الوحدوي.
- في 28 مارس1979: الرئيسان علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية العربية اليمنية، وعبدالفتاح إسماعيل رئيس هيئة 
رئاسة مجلس الشعب األعلى في الشطر الجنوبي من الوطن، 
يعقدان لقاء قمة في الكويت وذلك عقب المواجهات المؤسفة.. 
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 موحدة للدولة الجديدة، وتسريع اللجان 

الوحدوية المشتركة لعملها.
- 2 أكتوبر 1979م: احتضنت العاصمة صنعاء لقاء بين 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وعلي ناصر 
محمد رئيس هيئة رئاسة المجلس األعلى ورئيس الوزراء، أكدا 
خاللها االلتزام بتنفيذ اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس والكويت، 
ات العربية  والتنسيق بين وفود الشطرين في المؤتمرات واللقاء

والدولية التي يشارك فيها الشطران. 
- 3 مايو 1980: عقد لقاء في مدينة عدن ضم عبدالعزيز 
عبدالغني رئيس مجلس الوزراء، وعلي ناصر محمد رئيس الوزراء 
اتفقا على إقامة مؤسسات مشتركة بإدارة موحدة في القطاعات 
االقتصادية كالغاز والمعادن والمواصالت والمصارف وخطط 

التنمية وقطاع السياحة. 
- 13 ي��ون��ي��و1980: الرئيس علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية، وعلي ناصر محمد رئيس هيئة رئاسة مجلس 
الشعب األعلى رئيس الوزراء، يتفقان على عدم دعم أي نشاط 
معاٍد لآلخر، وإزال��ة المواقع العسكرية من مناطق األط��راف، 
ووضع خطة للدفاع عن األرض اليمنية والحفاظ على سيادة 

الوطن اليمني.
- 1 سبتمبر1980: الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
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.
- 15 سبتمبر1981: اتفق الرئيسان علي عبدالله صالح، 
وعلي ناصر محمد، على تنفيذ المادة )9( من بيان طرابلس 
الصادر عام 1972م، والمتعلقة بإنشاء تنظيم سياسي موحد. 
- 23 نوفمبر 1981: عقدت في الكويت قمة يمنية هي 
الثانية برئاسة علي عبدالله صالح، وعلي ناصر محمد، وبرعاية 
أمير دول��ة الكويت الشيخ جابر األحمد الصباح، هدفت إلى 
انهاء الخالفات وتنقية األجواء بين الشطرين، بعد ازدياد حدة 

المجابهة في المناطق الوسطى. 
- في30 نوفمبر 1981: قام الرئيس علي عبدالله صالح، 
بزيارة تاريخية إلى الشطر الجنوبي من الوطن، استمرت ثالثة 
أي��ام، وعقدت قمة في ع��دن مع الرئيس علي ناصر محمد، 
اتفقا على إنشاء مجلس رئاسي برئاسة رئيسي شطري اليمن 
يختص بمتابعة كافة اتفاقيات الوحدة وتنفيذها واإلشراف 
على اللجان الوحدوية.. واتفقا على تنقل مواطني الشطرين 

بالبطاقة الشخصية.
- 30 ديسمبر1981: اإلعالن عن انتهاء اللجنة الدستورية 
المشتركة بين الشطرين من إنجاز مشروع دستور دولة الوحدة 
الذي ضم )136( مادة، ووقع عليه رئيسا اللجنة عبدالله غانم 

وحسين الحبيشي، ومقرريها عمر الجاوي ومحمد الفسيل. 
- 23 ي��ن��اي��ر1982: االت��ف��اق ف��ي صنعاء على المشروع 
المشترك الستثمار واستغالل الموارد الطبيعية في المنطقة 

الحدودية المشتركة بين الشطرين. 
- 6 مايو1982: االتفاق في تعز بين رئيسي شطري اليمن 
الرئيسان علي عبدالله صالح وعلي ناصر محمد، على تجاوز حالة 
عدم االستقرار بين الشطرين، وتنفيذ اتفاق 13 يونيو 1980 
الخاص بتوطيد األمن واالستقرار في ربوع اليمن، والعمل على 
حل أية مشاكل قد تطرأ بالحوار والطرق السلمية، وتأكيد 

استمرارية العفو العام.
- 15 اغسطس1983: احتضنت صنعاء أعمال الدورة األولى 
للمجلس اليمني األعلى برئاسة الرئيسين علي عبدالله صالح 
وعلي ناصر محمد، وص��در عن ال��دورة بيان مشترك تضمن 
الخطوات العملية التي تم إنجازها من خالل اللجنة الوزارية 

المشتركة.
- 7 سبتمبر1983: سكرتارية المجلس اليمني األعلى 
ات المتفق  تجتمع في صنعاء، وتوقع على ع��دد من اإلج���راء

بشأنها، ومنها حرية انتقال المواطنين بين الشطرين. 
- 15 فبراير1984: المجلس اليمني األعلى برئاسة رئيسي 
الشطرين علي عبدالله صالح وعلي ناصر محمد، يصادق في 
ختام دورت��ه الثانية التي عقدت بمدينة عدن على عدد من 
التوصيات التي قدمتها السكرتارية، وكلفها بمتابعة تنفيذ ما 

جاء في تقريرها. 
- 19 يناير 1985: التقى الرئيسان علي عبدالله صالح وعلي 
ات الوحدوية  ناصر 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. 
- 5 مارس 1985: عقد الرئيسان علي عبدالله صالح، وعلي 

ناصر محمد، اجتماعًا في صنعاء، 
بحثا فيه ال��ع��دي��د م��ن المواضيع 
المتعلقة بالتنسيق والتشاور بين 
قيادتي الشطرين في إطار العمل 

الوحدوي المشترك. 
- 10 ديسمبر 1985: اللجنة 
ال����وزاري����ة ال��م��ش��ت��رك��ة ل��ش��ط��ري 
الوطن في ختام اجتماعها الثالث 
ف���ي ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ب��رئ��اس��ة 
رئيسي ال����وزراء عبد العزيز عبد 
الغني وح��ي��در أب��و بكر العطاس، 
تقر حرية تنقل المواطنين بين 
الشطرين، والموافقة على الالئحة 

الموحدة بشأن شروط خدمة الموظفين العاملين بالمشروعات 
المشتركة.

- 24 ديسمبر 1985: انعقدت بالعاصمة صنعاء اجتماعات 
المجلس اليمني األعلى في دورت��ه الرابعة برئاسة رئيسي 
الشطرين علي عبدالله صالح وعلي ناصر محمد، حيث صدر عن 
هذا اللقاء بالغ صحفي، ركز على المواضيع المتعلقة بالخطوات 

الوحدوية وصواًل إلى دولة الوحدة اليمنية المنشودة. 
- 2 يوليو 1986: عقد في العاصمة الليبية طرابلس، لقاء 
ثالثي بين 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. 
- 21 يوليو1987: بدعوة من الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، قام 
الرئيس علي سالم البيض األمين العام للجنة المركزية للحزب 
االش��ت��راك��ي اليمني، ب��زي��ارة إل��ى صنعاء هدفت إل��ى االنتقال 
بمباحثات الوحدة اليمنية وبالعمل الوحدوي، إلى الخطوات 
اإلجرائية المقربة ليوم إعالن قيام دولة الوحدة وفقًا لبرنامج 

محدد. 

- 17 ابريل 1988: التقى الرئيسان علي عبدالله صالح ، وعلي 
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 اح��ت��واء ومعالجة آث��ار أح��داث 
13 يناير 1986م المؤسفة في الشطر الجنوبي من الوطن، 
وااللتزام الكامل بما سبق أن توصل إليه الشطران في العمل 

الوحدوي قبل تلك األحداث. 
- 4 مايو 1988: التقى في صنعاء الرئيسان علي عبد الله 
وكل إلى 

ُ
صالح، وعلي سالم البيض، لمتابعة خطوات تنفيذ ما أ

لجان الوحدة من مشاريع مشتركة. 
- 29 نوفمبر1989: الرئيس علي عبد الله صالح األمين 
العام للمؤتمر الشعبي العام يصل إلى مدينة عدن للمشاركة في 

احتفاالت شعبنا بالعيد الثاني والعشرين لالستقالل. 
- 30 نوفمبر1989: التوقيع على اتفاق عدن التاريخي 
إلع���ادة تحقيق وح��دة ال��وط��ن وق��ي��ام 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 م��وح��دة 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.
- 24 ديسمبر1989: صدر بصنعاء البالغ الصحفي عن لقاء 
اتها وتكليف  قيادتي الوطن، الذي تضمن االتفاق على انتظام لقاء
الوزراء في الشطرين بعقد اجتماعات مشتركة ومتابعة مجلسي 
الشعب والشورى للتصديق على مشروع دستور دولة الوحدة 
وإجراء االستفتاء العام عليه.. وتكليف مجلسي الوزراء بتقديم 
تصور بشأن دمج ال��وزارات والمصالح والمؤسسات واألجهزة 
المختلفة في الشطرين، وإعداد مشروع قانون االنتخابات ونظام 
إج��راء االستفتاء الشعبي على مشروع دستور دول��ة الوحدة، 
وأعلنت القيادة السياسية بشطري الوطن العفو العام الشامل. 
- 8 يناير1990: عقدت لجنة التنظيم السياسي الموحد 
اجتماعها الثاني في مدينة ع��دن، وأص���درت 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.
- 20 يناير1990: مجلسا الوزراء في شطري الوطن عقدا 
في صنعاء أول اجتماع بكامل األع��ض��اء، برئاسة عبدالعزيز 
عبدالغني والدكتور ياسين سعيد نعمان، واتخذ االجتماع عددًا 
من القرارات االقتصادية والمالية، وفي مجال التعليم العام 
والتعليم التخصصي والتشريعات القضائية والشؤون الخارجية 
والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي، وناقشت الجلسات التصورات 
بشأن دمج الوزارات واألجهزة والمصالح والمؤسسات، ووضع 

االجتماع تصورات بشأن تكوين حكومة دولة الوحدة. 
- 18 فبراير 1990: عقد رئيسا الشطرين علي عبدالله 
صالح األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعلي سالم البيض 
األمين العام للجنة المركزية للحزب االشتراكي اليمني، في 
مكيراس بمديرية ل��ودر- محافظة أبين، لقاء تم فيه بحث 

الخطوات الوحدوية الجارية على الساحة اليمنية.
- 1 مارس1990: عقد بتعز لقاء مشترك بين رئيسي الوزراء 
في الشطرين عبدالعزيز عبدالغني والدكتور ياسين سعيد 
نعمان، جرى خالله االتفاق على دمج المؤسسات واألجهزة 
األمنية ووكالتي األن��ب��اء واإلذاع���ة والتلفزيون والمواصالت 
وال��ط��ي��ران وال��س��ي��اح��ة وال��ج��م��ارك وال��ض��رائ��ب والمصرفين 
المركزيين-البنك المركزي والبنك األهلي، وإع��داد مشروع 

الموازنة العامة الموحدة للدولة للعام 1991م.
- 8 مارس 1990: عقدت قيادة شطري الوطن وعلى مدى 
ات وحدوية في كل من تعز وعدن،  ثالثة أي��ام، سلسلة لقاء
برئاسة األخوين علي عبدالله صالح، وعلي سالم البيض، جرى 
خاللها بحث العديد من القضايا المرتبطة بالجهود الهادفة إلى 

االنتقال بالعمل الوحدوي إلى مجاالت أكثر تقدما. 
- 20 م��ارس1990: عقد مجلسا ال��وزراء في الشطرين 
اجتماعًا في مدينة ع��دن، استمر ثالثة أي��ام، وص��در عنه 
عدد من القرارات، منها إقرار 45 مشروعًا بقانون وخمسة 
من مشروعات اللوائح والهياكل التنظيمية الخاصة بدمج 
ال��وزارات واألجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح في 

دولة الوحدة. 
- 22 اب��ري��ل1990: التوقيع في صنعاء على اتفاق إعالن 
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 ال� 27 من شوال 1410ه� الموافق 22 مايو 
1990م 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 ال��ذي 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.
- 1 م��اي��و 1990: رئيسا الشطرين 
علي عبدالله صالح ، وعلي سالم البيض 
، يبحثان ف��ي ع���دن، ع���ددا م��ن القضايا 
المرتبطة بالعمل الوحدوي والخطوات 
اإلج��رائ��ي��ة، وبقية الترتيبات المتعلقة 
بإعالن قيام الجمهورية اليمنية وفقا 

لالتفاقيات الوحدوية. 
- 1 مايو1990: رئيسا وزراء شطري 
ال��وط��ن يعقدان ل��ق��اء ف��ي عاصمة دول��ة 
الوحدة صنعاء، الستكمال المهام العاجلة 

للفترة االنتقالية. 
- 21 مايو1990: في جلستين تاريخيتين عقدتا في كل من 
صنعاء وعدن، صوت نواب الشعب في شطري الوطن )مجلس 
الشورى - مجلس الشعب األعلى( وباإلجماع على اتفاقية إعالن 
الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة االنتقالية ومشروع دستور 

دولة الوحدة. 
- 21 مايو 1990: أع��ض��اء المجلس االس��ت��ش��اري وهيئة 
رئاسة مجلس الشعب األعلى في اجتماع مشترك لهم في عدن، 
ينتخبون مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية مكونًا من خمسة 
أعضاء، هم: علي عبدالله صالح، علي سالم البي�ض، 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. 
- 22 مايو1990: شهدت مدينة عدن ظهر يوم الثالثاء 
الموافق ال� 27 من شوال 1410ه� 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.

الوحدة اليمنية.. قضية المؤتمر األولى
بدأ الزعيم علي عبدالله صالح بالتواصل مع قيادة الشطر الجنوبي فور توليه السلطة في يوليو 1978م وعقد أول اجتماع رسمي بين الطرفين بعد ستة أشهر من حكمه وكان ذلك في قمة الكويت التي جمعته بالرئيس  

عبدالفتاح اسماعيل في مارس 1979م برعاية كريمة من أمير دولة الكويت جابر األحمد الصباح وتم االتفاق على تسريع عمل اللجان الوحدوية المشتركة.
وعلى الرغم من كل األحداث التي وقعت خالل الفترة التي تلت هذه القمة وصواًل الى المجزرة البش��عة التي وقعت في عدن عام 1986م إال أن الزعيم صالح ظل يدفع بالجهود نحو اس��تمرار التنس��يق والتواصل واالس��هام في حل 

االشكاالت التي اعترضت وعرقلت جدول االعمال للجان المشتركة، ويتحين الفرصة المناسبة لتحقيق حلم اليمنيين وإنهاء عقود طويلة من التشطير حتى تحقق له ذلك.
وكان لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في العام 1982م الدور الفاعل في الدفع بالجهود لمواصلة مسيرة النضال الوحدوي وتجاوز كل المعوقات بمرونة عالية.

مرت مسيرة الوحدة اليمنية بسبع محطات رئيسية هذه المحطات تؤكد ان العمل الوحدوي أخذ مسارًا علميًا مدروسًا ومخططًا ولم يكن عماًل عفويًا أو فوضويًا كما يحاول البعض تصويره أو االنتقاص من قيمته وهذه الحقائق 
أكدها موحد اليمن الزعيم علي عبدالله صالح.. حيث عددها في سبع محطات وهي محطة القاهرة ومحطة الكويت ومحطة طرابلس ومحطة الجزائر ومحطة صنعاء ومحطة تعز ومحطة عدن.

وأك��د ان ه��ذه المحط��ات الس��ت جرى خاللها التحضير من قبل قيادة الش��طرين ليوم ال�22 م��ن مايو 1990م، ولم تأت الوحدة بعاطف��ة وال بالقوة، وانما جاءت بفضل الروح الوحدوية لش��عبنا وعلى إثر ذلك ش��هد العالم مولد 
الجمهورية اليمنية خلفًا للشطرين لتخلفهما الجمهورية اليمنية بعد أن تم ايداع وثائق الوحدة في األمم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر االسالمي.. كما تم االستفتاء الشعبي على دستور دولة الوحدة..

اليوم نضع حقائق تاريخية في مس��يرة النضال الوطني من أجل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية والذي خاضه ش��عبنا بقيادة الحركة الوطنية اليمنية منذ ثالثينيات القرن الماضي.. وس��نتطرق هنا لمخاضات مابعد انتصار الثورة 
جه الزعيم علي عبدالله صالح بتحقيق الوحدة في ال�22 من مايو عام 1990م.. بإعالن قيام الجمهورية اليمنية في عدن.. فإلى الحصيلة: اليمنية 26 سبتمبر و14اكتوبر ونقف أمام تفاصيل مهمة من النضال الذي توَّ

الزعيم أعطى 
قضية الوحدة 
األولوية فور 
يه السلطة

ّ
تول

 إعداد: ادارة الرصد بالصحيفة

ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام:

»تعزيز للجبهة الداخلية.. والتصدي للعدوان حتى النصر«


