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المناضل األستاذ محمد عبد الواسع الطيب لـ "ٹ":

ــال يف  ــات بامل ــا التربع َجمعن
صنعاء لدعم ثوار ١٤ أكتوبر 

ــق الوحدة •  ــم "الطري  يف كتابك
ــارة خاطفة إىل ما  ــم اش "أرشت
أسهمتم به يف جمع التربعات 
ــورة 14 أكتوبر  باملال لدعم ث
ــن  ع ــا  حدثتن ــال  ه 1963م.. 

هذه الفرتة..؟! 
- تلك الفرتة كانت استثنائية يف تاريخ 
ــات اليمنية  ــي والتضحي ــال اليمن النض
ــتبداد واالستعمار، إذ  للتخلص من االس
لم يكن من ُبد لليمنيني من رص صفوفهم 
ــاه االنعتاق  ــم باتج ــد تضحياته وتوحي
ــوري  ــام الجمه ــل النظ ــة وني ــن امللكي م
ــزء كبري  ــب لج ــتعمر الغاص ــرد املس وط
ــت ثورة  ــب.. وإذا كان ــا الحبي ــن وطنن م
ــبتمرب 1962م، قد بدأت باحتجاجات  س
طالب مدرسة األيتام يف صنعاء عىل ذمة 
ــذاء عنهم، فإنها كانت  قضية إيقاف الغ
الرشارة األوىل الشتعال الحركة الوطنية 
ــتبداد  ــرر من االس ــعبي للتح ــد الش وامل
ــن، ليمتد ليهب  ــمال اليم املطبق عىل ش
ــة اليمنية يف  ــىل الخارط ــورة ع ــذه الث ه
جنوب اليمن الرازح تحت نري االحتالل، 
ــر 1963م وما  ــورة 14 أكتوب ــاً إىل ث مفضي
ــلح التي  ــارك الكفاح املس ــن مع ــا م تاله
ــل وإعالن  ــز عىل الرحي ــربت اإلنجلي أج

االستقالل يف فجر 30 نوفمرب 1967م..
ــا..؟ •  حينه ــت  كن ــن  أي  

ــت تأتي  ــن أين كان ــف وم وكي
التربعات..؟

ــة  للمدرس ــاً  رئيس ــا  حينه ــت  كن   -
املتوسطة يف صنعاء، وكنت ضمن لجان 
جمع التربعات من مدريس املدرسة، ومن 
ــن الحركة  ــوا ضم ــن كان ــني الذي املناضل
ال  ــن  ولك ــز،  وتع ــاء  صنع يف  ــة  الطالبي

تسعفني الذاكرة لتذكر جميعهم.. 
ــي  تأت ــت  كان ــن  أي ــن  وم ــف  كي ــا  أم
التربعات، فمن الجدير ذكره، أن العملية 
ــرية مغلقة  ــرب صناديق صغ ــت تتم ع كان
ــوى  ــكام، وال توجد بكل صندوق س بإح
ــول الرياالت  ــمح بدخ فتحة صغرية تس
ــة، وكان الصندوق يربط  ورقية أو معدني
ــمح للطالب  ــذي يس ــكل ال ــل بالش بحب
ــدره، ويجول عىل التجار  بحمله عىل ص
ــاحات،  الس يف  ــعبية  الش ــات  والتجمع
ــو ريال  ــا ه ــا م ــود منه ــون النق فيجمع
ــو عملة  ــا ما ه ــد، ومنه ــوري جدي جمه

رياالت فرانيص (الفضة) وقطع ذهب..
  هل تتذكرون كم املبالغ التي • 

جمعتموها.. ؟ 
- هذا هو السؤال األهم، املبالغ التي تم 

ــم كما هي وال كم حجمها  جمعها لم نعل
ــا يف لجان  ــا نعرفه جميع ــا.. كلم أو وزنه
ــا يمتلئ يتم  ــع أن الصندوق عندم الجم
ــكام أيضاً،  ــة الصغرية بإح اغالق الفتح
ــا  ــق، ووضعه ــع الصنادي ــم جم وكان يت
ــة،  ــي يف إدارة املدرس ــة مكتب داخل غرف
ــان  ــاءت لج ــى ج ــي حت ــا ه ــت كم وظل
ــوب الوطن وتم  ــن الثوار يف جن خاصة م
ــم نزلوا يف  ــم، وأتذكر إنه ــليمها إليه تس
ــم صاحبه عبد  ــدق يف صنعاء كان اس فن
ــة  ــري.. وجاؤوا إىل املدرس ــد العام الواح
ــق، وكان منهم  ــليمهم الصنادي ــم تس وت
ــن اليافعي، وقائمة من األسماء ال  محس

أتذكرهم باالسم.
ــا •  م ــص  قص ــة  ثم ــل  وه  

ــك  تل يف  ــت  حدث ــا  تتذكرونه
ــىل واحدية  ــد ع ــرتة.. تؤك الف

الثورتني سبتمرب واكتوبر. ؟
-  هناك قصص كثرية، فثمة مناضلون 
ــهدوا يف  ــن جنوب ورشق الوطن استش م
معارك مطاردة فلول امللكيني، ومناضلون 
من الشمال استشهدوا يف معارك الكفاح 
املسلح لطرد املستعمر.. والقصص كثرية 
ــتجدونها  ــة الثورة س ــي تؤكد واحدي الت
ــخصية واملراجع التي  يف واملذكرات الش
ــم رسد  ــس امله ــرتة.. ولي ــك الف ــت تل وثق
ــو  ــم ه ــري أن األه ــص، غ ــل القص تفاصي
اإلشارة إىل أن تلك الفرتة كانت مشهودة 
ــع الكبري إىل  ــعبي والتطل ــم الش بالتالح
ــتقالل، الكل مندفع.. الشمال  فجر االس
ــتعمر،  ــو الجنوب لطرد املس ــع نح مندف
ــول امللكيني  ــرد فل ــع لط ــوب مندف والجن

والدفاع عن الجمهورية..
ــة •  الحرك إىل  ــودة  بالع   

ــاهدا  التي كنت ش الطالبية، 
ــت  ــك كن ــا.. كون ــا به ملتحم
ــة  ــاً ثم مديراً يف املدرس مدرس
ــي عالقة  ــطة.. فما ه املتوس
بواحدية  ــة  الطالبي ــة  الحرك

الثورتني..؟
ــل ومحورية،  ــرية ب ــاك عالقة كب -  هن
ــد  التمهي ــالب يف  الط ــرص دور  ــم يقت فل
ــورة باحتجاجاتهم التي بدأت  لقيام الث
ــة األيتام يف  ــة املتوسطة ومدرس باملدرس
ــة تعز  ــدت إىل محافظ ــل امت ــاء، ب صنع
ــة األحمدية األوىل يف اليمن  حيث مدرس
ــل تجاوزت  ــم الطالبي ب ــن حيث الزخ م
ــارع  ذلك إىل مدارس عدن التي عززت ش
ــدن  ع يف  ــة  الجماهريي ــات  االحتجاج
ــتعمار الربيطاني،  املحتلة من قبل االس

ــدن قبل  ــات ع ــت احتجاج ــث حدث حي
ثورة 26 سبتمرب بيوم أو يومني، بل كانت 
ــد بهمجية  ــات تتصل بالتندي احتجاج
ــع ومالحقة زمالئهم  ــكر اإلمام يف قم عس
ــاً  ــز واحتجاج ــاء وتع ــالب يف صنع الط
ــاء.. بل إن  ــىل النظام اإلمامي يف صنع ع
ــاً  ــت دوراً محوري ــة لعب ــة الطالبي الحرك
ــاع  للدف ــعبية  الش ــة  املقاوم ــناد  إس يف 
ــداد جبهات  ــبتمربية وام عن الثورة الس
ــد  ــز -بع ــد االنجلي ــلح ض ــاح املس الكف
ــر- وذلك  ـــ 14 من أكتوب ــار ثورة ال انفج
ــباب الفتي املسلح بالعلم واليقظة  بالش

والوطنية..
ــة •  الحرك أن  ــد  تقص ــل  ه   

ــن  ــزءاً م ــارت ج ــة ص الطالبي
ــبتمرب  س ــني  الثورت ــش  جي
ــم  ت ــف  وكي ــر..؟  واكتوب

تسليحها..؟
ــزءاً من  ــة ج ــة الطالبي ــت الحرك -  كان
ــدء، بل محور  ــعبية، يف الب ــة الش املقاوم
ــت  ــك قام ــد ذل ــعبية، وبع ــة الش املقاوم
ــليح الطالب جميعا،  قيادة املقاومة بتس
ــلح  ــم عىل جبهات القتال املس وتوزيعه
ــد االنجليز، وعىل جبهات الدفاع عن  ض
ــوري.. فمثالً أتذكر أنه تم  النظام الجمه
ــة  يف صنعاء توزيع الطالب عىل الحراس
ــات وكانت هذه الخطوة  الليلية والدوري
ــكل  ــة بش ــث تمت الحراس ــة حي ناجح
مكثف وتم التصدي للمحاوالت املتفرقة 
ــام الجمهوري والحفاظ  لإلطاحة بالنظ
عىل الثورة وتم التفتيش يف جميع أنحاء 
العاصمة وضبط أسلحة وغريها ورفعها 
لقيادة املقاومة.. وبعدها توزعت املقاومة 
عىل جميع أنحاء العاصمة وخرجت إىل 
ــاكل كثرية يف  مناطق كثرية وتعرضت ملش
ــات خاصة  ــة والدوري ــات الليلي الحراس
ــت أذكر  ــبعني يوما وال زل ــار الس يف حص
ــتها بمرافقة األخ  تلك املتاعب التي عش
ــياغي وكثرياً  ــفري يحيى محمد الس الس
ــهدوا  ــن ضحوا واستش ــن اإلخوة الذي م
ــن أجل نجاح  ــوا الغايل والنفيس م وبذل
ــعبية حتى أنهم كانوا قد ال  املقاومة الش
ــدة الربد قليال من الحطب  يجدون من ش
ــم  أيديه أن  ــى  حت ــهم  أنفس ــة  لتدفئ
ــتطيعون  ــت تتجمد من الربد فال يس كان
ــدم  ق ــا  أيض ــوب  الجن ويف  ــا..  تحريكه
الطالب إىل جانب قيادات ورموز الحركة 
ــاح  الكف يف  ــرية  كب ــات  تضحي ــة  الوطني
ــلح من أجل التحرر من االستعمار  املس
حتى فجر االستقالل 30 نوفمرب 1967م 

ــن  م ــي  بريطان ــدي  جن ــر  آخ ــل  ورحي
ــذي كان اليمنيون ينتظرون  الوطن.. وال
فيه إعالن الوحدة اليمنية.. لكن لألسف 
كما يقولون: "تأتي الرياح بما ال تشتهي 

السفُن".. 
ــى غاب •  ــذي حدث حت ــا ال  م

إعالن الوحدة اليمنية يف هذه 
ــف تبلورت  ــبة..؟ وكي املناس
يف  األوىل  ــدة  الوح ــة  اتفاقي
طرابلس وهي االتفاقية التي 
ــواً يف اللجنة  ــم فيها عض كنت

القانونية..؟
ــرصاع  ــوب ال ــو نش ــدث ه ــذي ح -  ال
ــة وجبهة  ــة القومي ــني الجبه ــديد ب الش
التحرير يف الجنوب، ويف الشمال حدوث 
ــالل.  حركة 5 نوفمرب التي أطاحت بالس
هذه األحداث شغلت الجانبني الرسميني 
ــديد، لكن الوحدة ظلت هماً  لألسف الش
للساسة، وحلماً للشعب اليمني شماالً 
ــاعي قائمة باتجاه  وجنوباً.. وظلت املس
تحقيق الوحدة.. وتوجت تلك املساعي 
ــة  باالتفاقي ــطرين  الش ــي  قيادت ــني  ب
ــية األوىل لدولة الوحدة اليمنية  األساس
التي بدأت املداوالت عليها منذ 1972م يف 
قمة ليبيا، وكنت يومها عضواً يف اللجنة 
القانونية بحكم عميل يف املكتب القانوني 
ــراً ملكتب  ــوري ثم مدي ــرص الجمه يف الق
ــة  ــر أن االتفاقي ــدة.. وأتذك ــؤون الوح ش
ــس لقيام وحدة  ــت املبادئ واألس تضمن
ــة العربية  ــني كل من الجمهوري ــة ب يمني
ــة اليمن الديمقراطية  اليمنية وجمهوري
الشعبية.. وشملت هذه املبادئ 15 مادة 
ــم واألحكام  ــام الحك ــكل ونظ حددت ش
ــة.. وما انبثق عن هذه االتفاقية  الختامي
ــطرين  ــرتكة من الش ــن لجان فنية مش م
ــدد أعضائها نحو (152)  تولت  وصل ع

العمل عىل تنفيذ االتفاقية..
ــدي •  ــهيد الحم ــد الش  يف عه

ــهد تحوالت تنموية  الذي ش
ــزل متفردة حتى اليوم..  لم ت
ــني  ــن املناضل ــري م ــر الكث يذك
ــي  ــرى ه ــة الق ــرة تنمي أن فك
ــل الطيب..  ــع املناض من صن
ــم كبري من  ــد حظيت بدع وق
ــه  رحم ــدي  الحم ــهيد  الش
ــا قصة  ــرت لن ــل ذك ــه.. ه الل

هذه الفكرة..؟ 
ــه  بصمت ــدي  الحم ــهيد  للش كان    -
ــوالت  ــة التح ــىل صناع ــجيع ع يف التش
ــر  ــذا األم ه ــرباً  ــد معت البل ــة يف  التنموي

ــادس  ــوراً جوهريا ألهداف ثورة الس مح
ــة.. وتالياً  ــبتمرب املبارك والعرشين من س
ــل  ــاً يف تفاع ــا جميع ــد جعلن ــك فق لذل
ــوض  النه ــات  مقتضي ــع  م ــي  إيجاب
ــر  ــف، وأتذك ــرض والري ــة يف الح بالتنمي
ــي طرحتها  ــرى الت ــة الق ــرة تنمي أن فك
ــة إب كانت يف  ــدأ من محافظ ــا مبت يومه
ــات األهلية  ــام للتعاوني ــدأ الع ــار املب إط
ــهيد  التي كانت أهم انجازات حقبة الش
ــم الحمدي – رحمه الله-  الرئيس إبراهي
ــي فتحت الباب لكل فرد يف املجتمع  والت
ليكون له رشف االسهام يف بناء الوطن.. 

ــرة تنمية •  ــاذا تقوم فك  عىل م
القرى..؟

ــت قائمة-  ــرى كان ــة الق ــرة تنمي -  فك
ــياً من  ــوم جزءاً رئيس ــم تزل حتى الي ول
ــاس  ــرشوع يريد النجاح-  عىل أس أي م
ــاريع التي  ــة عطاء املش ــق ديموم تحقي
تنفذ يف قرية من قرى اليمن، وبمساهمة 
ــد هذا املرشوع  ــن.. رشيطة تعه كل مواط
ــع،  ــتمرة والتوس ــة املس أو ذاك بالصيان
ــا  حمايته ــىل  ع واإلرشاف  ــث  والتحدي
ــق آلية تحدد  ــن أي رضر أو إهمال، وف م
العنارص املسؤولة عن املرشوع مسؤولية 
ــاون  ــا للتع ــة العلي ــام الهيئ ــارشة أم مب
ــالمة سري  األهيل، وأمام املواطنني عن س
ــا  ــاظ عليه والحف ــاريع  املش ــل يف  العم
ــام  ــق ع ــا ح ــتمرة باعتباره ــة مس بصف
لجميع املواطنني..  ولتحقيق هذا الهدف 
ــن ثالثة  ــاب لجنة م ــم انتخ ــايس ت األس
أشخاص يف كل قرية عىل أن يكون عضو 
ــة إن  ــاً للجن ــة رئيس ــة العمومي الجمعي
ــد يف القرية وإن لم يكن األكرث حيازة  وج
ــا للجنة عىل أن تتم  عىل األصوات رئيس
االنتخابات تحت ارشافه يف القرى التي 
يمثلها ويعترب املسؤول األول أمام الهيئة 
بحيث يوافيها بصفة دورية بتقارير عن 
سري العمل يف املشاريع التي تنفذ والتي 
ــرى وحل الصعوبات التي  تحتاجها الق
تواجهها اللجان، لتتوىل الهيئة اإلدارية 
ــاريع ومعرفة تكاليفها، ومقدار  تلك املش
ــول  الحل ــع  ووض ــني  املواطن ــاهمة  مس

املناسبة لتنفيذها..
ــن •  م ــاً  مقرب ــاً  صديق ــت  كن  

ــم الحمدي -  ــهيد ابراهي الش
ــه الله.. فماذا تتذكرون  رحم
من مواقفه املتصلة بالتنمية 

والقرب من الناس..؟
ــدي املتصلة بالتنمية  -  قصص الحم
ــطاء ال تنتهي وال  واملجتمع وهموم البس
يتسع هذا املقام لرسدها.... لكن ما يجب 
ــم القصص التي  ــارة إليه، هو أن أه اإلش
لم أنسها حدثت تقريبا يف العام 1976م 
ــا ذات يوم بالرئيس ابراهيم  حيث التقين
ــه  عبدالل ــتاذ  األس ــزل  من يف  ــدي  الحم
حمران - رحمهما الله جميعاً.. فسألني 
ــاع  ــن أوض ــا ع ــدي يومه ــس الحم الرئي
الناس والتنمية يف محافظة إب وتحديدا 
ــادرة  والن ــِعر  الشِّ ــة  مديري يف  ــاع  األوض
ــن املديريات،  ــت وغريها م ــَدة ودم والسَّ
ــطى،  ــارة املنطقة الوس ــه زي ــت من فطلب
ــىل وجه  ــه الزيارة ع ــدا عزم ــق مؤك فواف
الرسعة، ووجهني بأن أسبقه إىل املنطقة 
ــطى، وفعال دون أي تسويف وصل  الوس
ــدم لهيئة التعاون  ــوم الثاني إلينا وق الي
ــي ريال، وعمل  ــذه املديريات مليون يف ه
مستشفى وادي بناء الذي ال يزال قائما 
ــرشوع مياه العود وغريها  حتى اليوم، وم
من املشاريع التنموية التي تحققت بعد 

تلك الزيارة..

االستقالل 
تتويج 
لتضحيات 
ثورتي سبتمرب 
وأكتوبر 
ومعارك الدفاع 
عن الجمهورية 
وطرد 
املستعمرين

طرحت فكرة 
تنمية القرى 
يف إطار 
التعاونيات 
األهلية فكتب 
لها النجاح 
بدعم الشهيد 
ابراهيم 
الحمدي 

ــة املتوسطة يف ميدان رشارة  وبعد خروجه من سجن الرادع بصنعاء، ساهم بفاعلية يف تكوين املقاومة الشعبية التي كانت معظمها من الطالب والشباب، انتخب  ــا للمدرس رئيس
ــته البكالوريوس يف الجزائر انتخب  ــع التربعات باملال يف صنعاء لثورة 14 أكتوبر 1967م يف جنوب الوطن ضد االنجليز.. وخالل دراس ــن محركي لجان جم ــداً م وكان واح
رئيسا لرابطة الطلبة اليمنيني يف الجزائر.. بعدها عني يف املكتب القانوني يف القرص الجمهوري ثم مديرا، ثم وكيال ملكتب شؤون الوحدة، وكانت هذه املحطات التي عربها كّون تجربة سياسية 

واجتماعية وإدارية ومعرفية واسعة.. 
ــة التحوالت التنموية، فهو  ــار تحقيق الوحدة اليمنية، وإحداث نهض ــية والقانونية والتنموية يف مس ــع الطيب، أحد أهم القيادات السياس ــل الوطني الكبري محمد عبد الواس ــه املناض إن
ــهيد الرئيس ابراهيم الحمدي- رحمه الله. كما انتخب رئيسا لتعاونيات قضاء  ــهدتها اليمن يف عهد الش ــاريع التعاونيات األهلية التي ش صاحب "فكرة لجان تنمية القرى" كأهم وأنجح مش

النادرة وعضواً يف االتحاد العام للتعاون، ثم عمل يف رئاسة الوزراء ثم مساعدا ومديراً ملكتب اإلعمار يف ذمار عقب زلزال 1982م، ثم مستشارا قانونيا يف ديوان وزارة الشؤون القانونية..
ــة األيتام يف أواخر  ــادرة محافظة إب ثم التحق بمدرس ــل تعليمه األوىل يف قضاء الن ــذي ولد يف عام 1947م، وبدأ مراح ــتاذ الطيب –ال ــار الحركة الوطنية، تطرق األس ــر  ملس ــث عاب يف حدي
ــتقالل وغياب إعالن الوحدة يوم 30 نوفمرب 1967م، وما تىل ذلك من مساٍع للوحدة  ــبتمرب واكتوبر، وقضية إعالن االس ــينيات- إىل أهم القضايا املحورية املتصلة بواحدية الثورتني س الخمس

وصوالً إىل االتفاقية األوىل للوحدة اليمنية يف طرابلس ليبيا، قضايا النهضة التنموية يف عهد الرئيس الحمدي رحمه الله.. إىل التفاصيل:

حاوره / محمد محمد إبراهيم
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