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تفاصيل لم تنشر عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمديتفاصيل لم تنشر عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي
ــة ــان ــي ــخ ـــدم ال ـــع ــد ب ــه ــع ــت ـــرة وي ـــؤام ـــم ـــال ــدي ب ــم ــح ــل ـــرتف ل ـــع ــي ي ــم ــش ــغ ¶ ال
ــعوديني ــتبدالهم بس ــوفييت واس ــدي بالتخلص من الخرباء الس ــح الحم ــادات نص ¶ الس

اغتيال وطن :
ــرى ال أرى داعي  ــهادات اخ ــاك روايات وش هن
ــس الوقائع لكني  ــرارا لنف ــا مثلت تك ــا ألنه لنرشه
ــان الكثريين  ــا عبارة هامة وردت عىل لس أورد منه
ــتاذ  ــها األس ــارة نفس ــق العب ــل من نط ــن افض لك
ــبق  ــوم محمد عيل هيثم رئيس الوزراء األس املرح
ــات  ــة من جلس ــا يف جلس ــظ به ــوب وتلف يف الجن
ــة املرحوم  ــكلت برئاس أول لجنة لالنتخابات تش
ــم العريش وضمت يف عضويتها  القايض عبد الكري
رشيكي إعادة  تحقيق الوحدة املؤتمر واالشرتاكي 
وممثلني عن بقية األحزاب السياسية التقليدية أو 
ــكلت بعد الوحدة.. كان األستاذ املرحوم  التي تش
ــاح البصري عضو اللجنة العليا عن حزب  عبد الفت
ــا يمثله  ــع بم ــر الجمي ــارصي يذك ــح الن التصحي
ــة راح ضحيتها  ــاة وذكرى أليم 11أكتوبر من مأس
ــهيد إبراهيم الحمدي وبعض رفاقه،  الرئيس الش
أيد الكالم االستاذ هيثم قائال: فعال الجريمة تفوق 
ــتهدفوا الشهيد  كل وصف انا ال اعترب ان القتلة اس

الحمدي لكنهم اغتالوا الوطن.
ــم  ــوم حمود هاش ــاض املرح ــار امتع ــكالم أث ال
ــتهداف  ــا حدث باس ــق يقلل مم ــي فانطل الذارح
ــهيد الحمدي، الكالم استفز املرحوم األستاذ  الش
ــرتاكي الذي  ــار الله عمر عضو اللجنة عن االش ج
ــا حمود يكفي  ــكت ي ــر الذارحي بقوة وقال :اس نه
ــكل املقاييس ،  ــة ب ــدث كان انتكاس ــة ما ح مغالط
ــن)عضو  ــعيد عبدالله (محس ــد س ــل محم تدخ
ــال يا حمود  ــرتاكي أيضا قائال فع ــة عن االش اللجن
ــيقدم  ــخصيا ضد الخطوة التي كان س انا كنت ش
عليها الحمدي وسالم لكني ضد ما حدث وانتم يف 
االخوان املسلمني تتحملون جزءاً من املسؤولية.. 
ــن ال  ــده وأنت يا محس ــتاذ هيثم بح ــع االس يقاط
ــوا منكم إحباط الفكرة  ــط، الروس هم من طلب تغال
والوقوف أمامها، أنا وآخرين  غريي قرأوا ما نرشته 
ــة الكينية الناطقة  ــة (نريوبي نيوز)الصحيف مجل
ــِق اليس أي ايه  ــث قالت: (لم تلت ــة حي باإلنجليزي
ــي املخابرات  ــة والكي جي ب ــرات األمريكي املخاب
ــىل رضورة  ــت ع ــا اتفق ــىل يشء كم ــوفيتية ع الس
ــني الحمدي وسالم ربيع عيل  الخالص من الرئيس
ــياق ايراد التفاصيل السابقة إلثبات  ) اقتىض الس
ــار املتطرف واليمني  ــة هامة مفادها أن اليس حقيق
ــدي وان  ــالص من الحم ــا عىل الخ ــرف اتفق املتط
الدولتني الكبريتني وضعتا لكل جانب الدور املعول 
ــب يوجد  ــذا الجان ــة. يف ه ــذ الجريم ــه يف تنفي علي
ــا املناضل الوحدوي  ــرث دقة تحدث به تفاصيل اك
املرحوم األستاذ عمر عبدالله الجاوي وسنوردها 

يف املوضع املناسب.
تداعيات خطاب الحمدي يف الحديدة

ــة واملضطربة وفداحة  يف تلك االوضاع املختلف
ــا  ــارج وتتلقفه ــن الخ ــاك م ــي تح ــرات الت املؤام
ــرتض ان الحمدي يخفف  ــة كان املف اطراف محلي
ــطة  ــردات مبس ــن مف ــث ع ــاب ويبح ــدة الخط ح
ــتهداف، إٌال أن الرجل كان  ــوة االس ــن ق ــف م تخف

ــهام إىل أعداء  ــه الس ــا فوج ــا ووضوح ــرث صدق اك
ــتقل  ــروق لهم أن يس ــن ال ي ــني، م ــن الحقيقي اليم
اليمن ويمتلك إرادة الفعل وأن يظل القرار اليمني 
ــن حكومة  ــارشة م ــة املب ــا للهيمن ــا خاضع مرتهن
ــدث الحمدي بدمه  ــاض. يف ذلك الخطاب تح الري
ــات التآمر  ــه..  حدد فئ ــن قلب ــات م ــت الكلم انطلق
ــارات نارية  ــن وقذف التجار بعب ــني بالوط املرتبص
جاء فيها "وأحذر التجار من االستغالل والتالعب 
بأقوات الناس وأقول لهم لقد قضيتم شهر العسل 
ــع  ــه م ــمي يف لقائ ــه ردده الغش ــكالم نفس ــذا ال "ه
التجار الذي سبق الحديث عنه وحاول من خالله 
ــتعداء التجار ضد الرئيس الشهيد بدعوى أنه  اس
ــار حتى  ــيل بانتهاج خط اليس ــالم ربيع ع وعد س
ــالن خطوات هامة باتجاه  وافقه عىل التقارب وإع

تحقيق الوحدة.
ــود إىل رد فعل  ــداث نع ــل االح ــان تسلس لضم
ــه صالح عن  ــيل عبدالل ــىل ما أخربه ع ــمي ع الغش
ــلم  ــاره عن عيل بن مس ــال الحمدي واستفس اتص
ــمي بادر إىل تبديد الشكوك  املعلومة اذهلت الغش

وإبعاد اصابع االتهام عن نفسه.
التاريخ ُيعيد نفسه

ــيناريو  ــه وتكرر س ــخ أعاد نفس ــل التاري بالفع
ــتور  ــام الثوار يف عدن بنرش الدس ــا ق 1948م عندم
ــام يحيى حميد  ــق عليه ووصل خربه إىل اإلم املتف
الدين مما دفعه إىل استدعاء عبدالله الوزير الذي 
ــم الثورة وعندما  ــبهات حوله بأنه يتزع دارت الش
ــم أيمانا مغلظة  ــه اإلمام فتح املصحف واقس عاتب
ــتحالة ألن يخون الثقة  بعدم علمه بيشء وأكد اس
ــلوب  ــس الألس ــة نف ــة الحميم ــة والصداق والقراب
ــيل عبدالله صالح  ــا ابلغه ع ــمي عندم كرره الغش
ــدور خلف الجدران فكان  بان الحمدي يعرف ما ي
ــتعجل  ــلم اس ــني :عيل بن مس ــل يف اتجاه رد الفع

ــمي مبلغا كبرياً  ــادرة البالد باملقابل اخذ الغش مغ
من املال إىل الرئيس الحمدي واضطر إىل االعرتاف 
ــاومات التي يتعرض لها من السعودية قائال  باملس
بأنها ارسلت املال الذي قدمه للحمدي لتحريضه 
ــم أيمانا مغلظة بأنه ال يمكن أن  عىل اغتياله واقس
ــاف هذا يعني  ــون األمانة والعيش وامللح وأض يخ

اني سأقتل نفيس وانطلق يبكي ويذرف الدموع.
ــال ورده إىل  ــذا امل ــال :ه ــدي وق ــه الحم عانق
ــلوب الذي كان  ــكرية وهذا هو االس الخزينة العس
ــه أموال  ــا ُتقدم ل ــدي عندم ــس الحم ــه الرئي يتبع
ــخيص كما حدث مع مبلغ سبعة ماليني  ــكل ش بش
ــلطان ال  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــا إلي دوالر أهداه
ــة االمارات العربية املتحدة فأمر  نهيان رئيس دول
ــكرية وقصص كثرية  ــا إىل الخزينة العس بتوريده
ــادي مدير  ــوم عيل اله ــح عنها املرح ــة افص مماثل
ــرتة وذكر الوقائع  ــكرية يف نفس الف الخزينة العس
ــل يف ترصيحات نرشتها الصحف وهناك  بالتفصي
اسلوب آخر للرئيس الشهيد تمثل يف ايداع الهدايا 
ــي ٌتقدم له اىل املتحف الوطني ويقول هذه ملك  الت
ــن لكنها  ــي رئيس لليم ــَد يل إال ألن ــم ته ــعب ل للش

لألسف اختفت بعد ذلك ونهبت من املتحف.
سيف من الذهب للبياتي 

ذكر القايض إسماعيل االكوع رئيس هيئة االثار 
آنذاك رحمه الله انه عارض عندما طلب الغشمي 
ــي أودعها  ــا الت ــدى الهداي ــر املتحف إح ــن مدي م
ــيف من  ــن س ــارة ع ــي عب ــدي وه ــس الحم الرئي
ــاه إيران محمد رضا  الذهب الخالص اهداه اليه ش
ــمي  بهلوي أثناء زيارة الحمدي لبالده لكن الغش
ــة يف ذات اللحظة  ــدد وتوعد وأمر بإيصال الهدي ه
ــد الوهاب  ــاعر العراقي عب ــمعنا الش ــل س وبالفع
ــي بكرمه واطلعنا  ــمي ويباه البياتي يمجد الغش
ــرياتون عىل الهدية التي قدمها له وهي  يف فندق ش

فعال السيف الذي تحدث عنه القايض االكوع.
موقف الغشمي واعرتافه للحمدي

ــمي تخاذال  ــف الغش ــعودية موق ــربت الس اعت
ــتكمال مرشوعه  ــال قد ُيمكن الحمدي من اس وفش
ــعودية قال  ــىل الس ــر داهم ع ــن خط ــه م ــا يمثل بم
امللحق العسكري صالح الهديان بعد ان نقل رسالة 
ــمي ان املوقف   ــديد للغش ــف والتأنيب الش التعني
ــن يصفوك  ــن  الجميع الذي ــاً متزايداً م ــس قلق عك
ــق وقالوا انه ال ُيمكن االعتماد عليك ألنك  بالصدي
قد تنهار أمام الحمدي يف أية لحظة ويجب أن تعلم 
بأن هذا الترصف جعل امللك خالد وويل عهده فهد 
ــهم وقد وجه الدعوة  ــون  ملف القضية بأنفس يتول
للرئيس الحمدي لزيارة اململكة وسيحاول اثناءه 
ــذه الخطوة  ــدم االقدام عىل مثل ه ــن التهور وع ع
ــىل الجنون قد  ــع وأرص ع ــم يرتاج ــة اذا ل الجنوني
تضطر السعودية لتصفيته وتنصيب شخص اخر 
ــح  ــذه اللحظة ال تزال انت املرش ــدال عنه حتى ه ب
ــذا التوجه  ــتمريت به ــيتغري اذا اس لكن املوقف س

املتخاذل.
خطة الغتيال الحمدي

ــه الرئيس  ــطس عام 1977م توج ــهر اغس يف ش
ــادرة ابلغ  ــعودية وقبل املغ ــارة الس ــدي لزي الحم
ــت املحدد  ــن الزيارة والوق ــان يعلنوا ع ــني ب املقرب
ــار صنعاء  ــالع طائرته من مط ــرد اق ــه بمج لعودت
ــعودية وعمالءها يف الداخل وجعل  مما اربك الس
ــعر الحمدي انه  ــذر وتش ــى الح ــعودية تتوخ الس

سيظل املفضل اذا وافق عىل امرين هما :
ــارب مع الحكم املاركيس يف  1 - الرتاجع عن التق

جنوب اليمن.
ــتبدالهم  ــوفييت واس ــكريني الس 2 - طرد العس
ــبق  ــذه الرشوط س ــعودية (4)ه ــن الس ــرباء م بخ
ــكري يف  ــفري وامللحق العس ــن الس ــتمعها م ان اس

ــرصي انور  ــس امل ــه الرئي ــا الي ــا نقله ــاء كم صنع
ــتقبل  ــة وقلق عىل مس ــكل نصيح ــادات يف ش الس
ــهيد يف وقت الحق  ــد ذكرها الرئيس الش اليمن وق
ــتاذ محمد عودة الذي زار  للصحفي املرصي االس
ــاركة  اليمن مع عدد من الصحفيني املرصيني للمش
ــورة الـ26  ــرش لث ــس ع ــد الخام ــاالت العي يف احتف
ــاً بالتحول الذي جعل  ــبتمرب وكان هذا ايذان من س
ــني يف صنعاء وقيل انه  ــدي يتفق مع النارصي الحم
انتظم كعضو يف الحزب بعد ان تكالبت عليه القوى 
ــكيل الجبهة الوطنية  ــرى عند تش التقدمية األخ
ــوة الحمدي  ــىل دع ــوا ع ــد وافق ــة وق الديمقراطي
ــاركة  ــاء يف صنعاء ثم االنتقال اىل عدن  للمش للبق

بالذكرى الرابعة عرشة لثورة 14 اكتوبر يف عدن.
ــه  ــه يف مكتب ــا زرت ــودة عندم ــتاذ ع ــال االس ق
ــم ألن  ــورة إىل غ ــة والث ــت الفرح ــرة: تحول بالقاه
ــن يف صنعاء  ــعة تمت ونح ــة االغتيال البش جريم
ــعب اليمني عىل ما  تابعنا تفاصيلها ورد فعل الش
ــداث والذهاب  ــررت اىل مجاراة األح جرى واضط
ــك وكان  ــاه قبل ذل ــذي التقين ــمي ال ملقابلة الغش
ــة حرض إيل  ــدوث الجريم ــي. بعد ح ــل الثان الرج
ــه املعنوي قال  ــر التوجي ــاطر مدي الرائد عيل الش
ــه طلباً  ــم أمانع رست خلف ــارك ل ــس يف انتظ الرئي

للسالمة.
ــداث التي اعقبت  ــددت الروايات حول االح تع
ــتغل عدم  ــعودية فقد اس ــودة الحمدي من الس ع
ــتقباله  ــك او ويل العهد عىل االقل يف اس ــود املل وج
ــتهانة بالدولة  ــرب ذلك اهانة له واحتقارا واس واعت
ــمع  ــى بعد ان س ــن حيث ات ــاد م ــا فع ــي يمثله الت
ــه  ويف اليوم التايل تلقى  ــتقبلني ل الرشطني من املس
ــد بدأها  ــعودي خال ــن امللك الس ــة هاتفية م مكامل
ــه تخلف عن الحضور  ــذار او التأكيد عىل ان باالعت
ــتقباله  ــال بينه وبني اس ــارض مريض ح نتيجة ع
ــاس  ــني كأس ــس الرشط ــامعه نف ــىل مس ــاد ع وأع
ــع معدالت  ــادة التعاون ورف ــة وزي ــر العالق لتطوي
ــك إن  االمر بات  ــعودي لليمن وقال املل الدعم الس
ــتظفر بدعم سخي جدا لم  محسوما وإن اليمن س

تعهده من قبل.
ــه كان موجوداً  ــذه التفاصيل قال ان ــن روى ه م
ــس الحمدي ابقى  ــن يف املكتب وان الرئي مع اخري
ــا دون أي  ــل منصت ــة ظ ــون مفتوح ــماعة التلف س
تعليق سوى بعض كلمات  املجاملة للتأكيد عىل انه 
قبل االعتذار ثم اعتذر من العاهل السعودي قائال 
ــة وفد صومايل يحمل  ــي يا صاحب الجالل : اعذرن
ــالة خاصة من الرئيس بري البد ان ألتقيه فقد  رس
ــكلتك  طال انتظاره. اجاب وهو يضحك " هذه مش
يا ابراهيم هؤالء الناس ما يأكلوش عيش" وانقطع 
ــيد عبدالرحمن خلعت  ــث بعدها دخل الس الحدي
بري وزير خارجية الصومال عانق الرئيس وسلم 
ــات البلدين والرغبة يف  ــالة ثم تحدث عن عالق رس
تطويرها بالذات يف ظل اضطراب االوضاع وحالة 

التكالب الدولية عىل املنطقة.
ــج قمة الدول  ــىل رضورة االهتمام بنتائ ــد ع وأك
ــرن االفريقي يف  ــر والق ــر االحم ــىل البح املطلة ع
ــأن  مدينة تعز وأضاف: الرئيس بري قلق جدا بش
ــم وبني  ــر بينك ــن التوت ــدث ع ــي تتح ــر الت التقاري

ــدي يكمل  ــس الحم ــه الرئي ــم يجعل ــعودية ل الس
ــاورة اكمال  ــة املج ــال اىل الغرف ــده وانتق ــك بي امس

الحديث منفردين عىل مدى ساعتني.
ــر الصومايل يف  ــع الوزي ــا دار م ــض م ــت بع عرف
وقت الحق بالتحديد مساء 27اغسطس من نفس 
ــاعر الكبري يحيى عىل  ــتاذ الش العام كنت مع االس
ــري املرحوم  ــاعر اليمن الكب ــزل ش ــاري يف من البش
ــي واذا بالرئيس الحمدي يحرض  عبدالله الربدون
ــتاذ البشاري دفعه إىل  بشكل مباغت  وجود االس
ــض ما يحمل بداخله من هموم يف  اإلفصاح عن بع
محاولة إلقناع البشاري بان االخطار التي تحيط 
ــارى  ــا ورد يف قصيدة البش ــن اكرب بكثري مم بالوط
ــدت بجامعة صنعاء  ــا يف اخر ندوة عق ــي القاه الت
ــو االحرار  ــهاد اب ــرى استش ــاء ذك ــبة إحي بمناس
ــال الرئيس  ــم يلتق به ق ــد محمود الزبريي ل محم
الحمدي أنا اقدر مشاعرك واملخاوف التي تبديها 
ــا يحدث  ــدث ، م ــا يح ــري مم ــل بكث ــدك أق يف قصائ
ــل ان الرئيس  ــرؤوس ، تخي ــيب له ال ــع تش يف الواق
الصومايل استفزته التقارير التي يسمعها أوفد ايل 
ــاق امريكي رويس  ــا خاصا يحذرني من اتف مبعوث
سعودي بريطاني الغتيايل اصبح جاهزاً ، قاطعه 

االستاذ الربدوني وهو يضحك :
ــم    ــك بجمعه ــوا الي ــن يصل ــه ل والل

ــا  دفين ــرتاب  ال يف  ــد  أوس ــى  حت
قال الشهيد الحمدي انا مستغرب ملاذا تتهاوى 
ــواع الحقد والكراهية فتنزلق  النفوس وتتلوث بأن
ــة  ــة والتبعي ــة والعمال ــهولة اىل دروب الخيان بس
ــؤالِء بالذل  ــف يقبل ه ــداء الوطن كي ــة ألع املطلق

والهوان. 
ــا يود االفصاح عنه أطلق  كأن الربدوني عرف م
ضحكته الساخرة وقال الفندم احمد سخي وأنت 
ــكني  ــاب الحمدي أحمد مس ــا فندم...أج ــل ي بخي
ــل ايام حرض اىل عندي ومعه مبلغ كبري من املال  قب
ــتقطابه  ــعودية حاولت اس ــعودي قال ان الس الس

وتجنيده الغتيايل.
ــاء وانتقل اىل   ــك اللق ــا اوردت عن ذل ــي بم اكتف
ــىل ان املؤامرة  ــة للتدليل ع ــرث اهمي ــواهد االك الش
ــا جعل  ــق دويل وهو م ــعودية بأف ــة س ــت رغب مثل
ــس املجلس  ــن االرياني رئي ــد الرحم ــايض عب الق
ــالة  ــث برس ــمال يبع ــبق يف الش ــوري االس الجمه
ــارك فيها كل  ــالم ربيع عيل يب للرئيس املرحوم س
ــني الرئيس  ــم بينه وب ــارب وتفاه ــدث من تق ــا ح م
ــىل الوقوف اىل جانب الحمدي  الحمدي ويحثه ع
ــني ملن  ــل كل اليمني ــاره ام ــه باعتب ــاظ علي والحف
ــدي أقول  ــي والحم ــة بني االريان ــرف العالق ال يع
ــوري قبل  ــا للمجلس الجمه ــي رئيس كان االريان
الحمدي واألخري هو الذي أقصاه من الحكم وحل 
ــه يف 13 يونيو 1974م من هذه املعلومة تتحدد  محل
ــي يقلق عىل  ــي جعلت اإلريان ــة الحمدي الت مكان
ــتقبله باعتباره حامال لراية التغيري واالرتقاء  مس
ــن ويف هذا دليل واضح عىل  بالحياة العامة يف اليم
ــتأثر بحب كل اليمنيني بما يف ذلك  أن الحمدي اس

من كانوا عىل عداء معه.
ويف الحلقة القادمة نواصل بقية 
التفاصيل إن شاء الله 

أحمد يحيى الديلمي

(الحلقة الرابعة)(الحلقة الرابعة)
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