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تفاصيل لم تنشر عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمديتفاصيل لم تنشر عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي
الفعل إلرادة  ــدًا  ــاق ف لــهــا  تــابــعــًا  الــيــمــن  ــم  ــاك ح ــون  ــك ي أن  الــســعــوديــة  ــة  ــاي غ  ¶

االغتيال هو الحل لكن !!؟
ــفارة الربيطانية بصنعاء  تقرير بعثته الس
إىل وزارة الخارجية يف لندن يف الـ 15 من سبتمرب 
ــن الربيطانية  ــة الص ــه صحيف 1977م ونرشت
ــق  الوثائ ــض  ــن بع ــوم 1/ 7 /2000م ضم ي
ــان  املرسبة من الخارجية الربيطانية عىل لس
ــفري جاء فيه "أصبحت كل الدول والقوى  الس
ــورة الحمدي  ــرضرة من خط ــية املت السياس
التي لم يفصح عنها بعد لكنه يسعى اليها بعد 
ــالم ربيع عيل رئيس الجنوب يف  اتفاقية مع س
ــص  ــىل رضورة التخل ــه ع ــة متفق ــاء قعطب لق
ــعودية دوراً بارزاً يف  ــن الحمدي وتلعب الس م
إفشال مسعى الوحدة ، فقد وضعت العراقيل 
ــية  ــت حواجز حس ــواك وأقام ــت األش وزرع
داخل نفوس اكرب عدد ممكن من اليمنيني لكن 
شعبية الحمدي لم تتأثر ، بل ازدادت عنفوانا 
ــه حتى يف املحافظات  ــك اليمنيني ب وزاد تمس
ــا  ُيصعب املهمة ويجعله ــا  مم ــة  الجنوبي
ــت التصفية يف  ــر ، اذا حدث ــة باملخاط محفوف
ــر عبدالله  ــيايس والوزي ــدد قال الس هذا الص
ــرات الربيطانية ان  ــن املخاب ــًال ع ــج نق االصن
ــل وربط املهمة  ــكيك يف أخالقيات الرج التش
ــرشف واآلداب  ــل بال ــة تخ ــة أخالقي بجريم
ــد نقلت املعلومة  ــا كفيلة بهز الثقة ، وق وحده
بنفيس إىل االطراف اليمنية املعنية باألمر بما 
ــمي ، ويف ما يتعلق  ــك املقدم احمد الغش يف ذل
ــمي بعد االقتناع بان اغتيال الحمدي  بالغش
ــدل  ــؤرشات ت ــد إال ان كل امل ــل الوحي ــو الح ه
ــمي البديل  ــون الغش ــان يك ــدم رضا ب ــىل ع ع
ــد الحمدي  ــد الفراغ بع ــه ضعيف ولن يس ألن
ــم  ــري والفه ــكلة يف التفك ــه مش ــل لدي فالرج
ــتؤثر هذه املثالب عىل إدارة الدولة عندما  وس
ــول صالح الهديان  ــلطة بينما يق ينفرد  بالس
ــب هي  ــاء أن املثال ــعودي بصنع ــق الس امللح
ــك به  ــعودية تتمس ــت الس ــي جعل ــا الت املزاي
ــوي يف  ــل الق ــه الرج ــب كون ــه إىل جان إضاف
ــب  ــري الجان ــى تفك ــو منته ــذا ه ــش ، وه الجي
ــم يف اليمن  ــون الحاك ــذ ان يك ــعودي تحب الس
ــن نرى ان  ــداً إلرادة الفعل ، لك ــا فاق ــاً له تابع
ــعودي ضيق جدا ال ينظر إىل  أفق التفكري الس
ــتقبل وهذا أسلوب  العواقب وال ينظر إىل املس
ــذ بعني االعتبار طبيعة  انتهازي ضيق ال يأخ
العالقة املضطربة بني السعودية واليمن ألنها 
ــتقرة ، فأي رئيس ال ينال  ــة وغري مس حساس
ــعودية  ــعب إال اذا وقف يف وجه الس رضا الش
ــعية يف األرض  ــا التوس ــن طموحاته ــد م وح
ــمي  ــوف من الغش ــذا مبعث الخ ــة وه اليمني
ــدة الحكم  ــذات عندما يدرك ان بقاءه يف س بال
ــوز برضا اكرب  ــىل الف ــيتوقف ع ــول فرتة س أط
ــية أن تستغل  ــعب والخش عدد من أبناء الش
ــل املتدني  ــتوى التأهي ــارية مس القوى اليس
لديه فتدفعه إىل مواقف أكرث تطرفا وينزلق إىل 
ــن الحمدي او يتخذ  ــات أكرث خطورة م اتجاه
ــدوى االرتهان  ــف متخاذلة يرص عىل ج مواق

اليها لتربير جهله وضعف قدراته .
ــق بتفاصيل  ــا تتعل ــة لكنه ــوع بقي للموض
ــن بصدده وقد تلقيت  أخرى ال تتصل بما نح
هذه التفاصيل من الصديق الصحفي املرصي 
ــة  ــاد الطلب ــكرتري اتح ــز س ــني عبدالعزي حس
العرب يف العاصمة الربيطانية ألتقيته يف لندن 
ــز املهندس  ــق العزي ــع الصدي ــام 1984م  م ع
ــذي كان  ــد الوريث ال ــم احم ــوم  ابراهي املرح
ــول وكان  ــا ويقيم يف ليفرب ــدرس يف بريطاني ي

ــدن متأخراً بصحبه األخ العزيز  وصويل إىل لن
ــذي كان قد  ــو لحوم ال ــنان اب ــد الوهاب س عب
ــل) ــد هوتي ــدق (كمربالن ــة يف فن ــز غرف حج
ــمي فأقرتح  ــل يف حجز غرفة أخرى باس وفش
ــة  ــيض بقي ــم ان نق ــدس ابراهي ــوم املهن املرح
ــت صدفة عظيمة  ــر االتحاد فكان الليلة يف مق
ــني وتعددت  ــتاذ حس ــت فيها عىل األس تعرف
ــس اللحظة وهو  ــك ومن نف ــاءات بعد ذل اللق
ــرشه  ــن تن ــق باليم ــل إيل كل يشء يتعل يرس
ــع  املواضي ــل  يرس  ، ــة  الربيطاني ــف  الصح
ــة مجانا بدافع الحب لليمن فله عظيم  مرتجم
الشكر واالمتنان وكم يحظى باحرتام وتقدير 
ــة املتحدة بالذات  ــني اليمنيني يف اململك املغرتب
يف مانشسرت وليفربول  وشيلفد وبرمنجهام  
ــه معي اليها وربط  وهي املدن التي اصطحبت
مع املغرتبني عالقة قوية ، إذ يقوم بمساعدتهم 
ــاكلهم كونه محاميا يعمل  ويسهم يف حل مش
ــهور إىل جانب  ــاٍم بريطاني مش يف مكتب مح
ــد  ــلفت تتأك ــا اس ــا ، مم ــا وصحفي ــه كاتب كون
ــايس يف  ــة هامة عن دور بريطانيا األس معلوم

كل يشء يتعلق باملنطقة .
ــداث واختالف  ــه األح ــارت علي ــق ما س وف
ــح أن  ــا يتض ــتمعت إليه ــي اس ــات الت الرواي
ــن الحمدي  ــىل الخالص م ــوا ع ــع اتفق الجمي
وأن الجانب اليمني كان يتلقى التعليمات من 
السفارة  السعودية بصنعاء التي مثلت حجر 
ــكري  الزاوية وان صالح الهديان امللحق العس

ــوم بنقل كل جديد  ــل همزة الوصل ، كان يق مث
ــي بلغة  ــه إىل الجانب اليمن ــاق علي ــم االتف يت
ــذر تام يف  ــدد املهام بح ــذي يح ــر، وهو ال األم
ــني او ثالثة  ــرج املوضوع عن اثن ــب ال يخ الغال
ــات  ــتقدام الفتي ــوع اس ــدث يف موض ــا ح ، كم
ــج تكليف  ــن األصن ــب م ــد طل ــيات فق الفرنس
ــدم عبدالله  ــتدراج املق ــه الس ــق ب ــخص يث ش
الحمدي شقيق الرئيس وقائد قوات العمالقة 
ليكون طرفاً يف إيجاد مرشوعية لدخول البنات 
ــة إىل محمد  ــج املهم ــند االصن ــن فأس إىل اليم
ــفارة اليمن  ــي يف س ــكرتري الثان ــامي الس الش
ــتقدام  ــس  إلقناع عبدالله الحمدي باس بباري
ــن  ــع والده ــني م ــيتني متواجدت ــني فرنس فتات
ــتوصف الصحي  ــل يف املس ــي للعم يف جيبوت
ــه عبدالله  ــذي كان يرشف علي ــة ثال ال بمنطق
ــاس  ــتوصف كان يف األس ــدي ، ألن املس الحم
املنزل الخاص بالرئيس الحمدي وأرسته وقد 
ــدم الخدمات  ــتوصفاً يق ــه ليصبح مس ــربع ب ت
ــال واملناطق املحيطة  الصحية للمواطنني يف ث
بها وقد انطلت اللعبة عىل شقيق الرئيس وتم 

استقدام الفتيات تحت ذلك الغطاء الزائف .
التباين حول خطة الخالص

ــتفادة من كون  كانت بريطانيا قد رأت االس
ــدرع  ــواء األول م ــن الل ــون م ــة التلفزي حراس
ــمي والقيام بمهمة  ــن بالوالء للغش الذي ُيدي
ــدي إىل محطة  ــود الحم ــاء صع ــال أثن االغتي
ــذي اعتاد عىل  ــون إلعالن الخطاب ال التلفزي
ــورة وإلقاء  ــد الث ــال بعي ــة االحتف ــه ليل إلقائ
التهمة عىل القوى الحاقدة املعادية للثورة إال 
ــق الثاني  ــة قوبلت بالرفض ألن الش ان الخط
ــورة الرئيس غري  ــويه ص ــل الخاص بتش املكم
موجود نظراً لعدم وصول الفتاتني الفرنسيتني 
ــايض عن  ــم التغ ــويه ، فت ــيلة للتش ــم وس كأه
ــة ومكتملة  ــة دقيق ــث عن خط ــة والبح الخط
ــغال  ــة من أي هفوة ورغم االنش األركان خالي
باحتفاالت العيد الخامس عرش لثورة سبتمرب 
ــل والبحث عن خطط  ــاالت التواص ، إال ان ح
بديلة ظلت قائمة خاصة ان الخطاب الوطني 
ــائل  للرئيس الحمدي تضمن العديد من الرس
ــل والخارج أزعجت الجميع وأكدت  إىل الداخ

أهمية الخالص منه.

املكاملة القاتلة
ــا مع  ــن صحته ــد م ــم أتأك ــة ل ــاك رواي هن
ــخص ومفادها  ــن أكرث من ش ــمعتها م أني س
ــت)الربق  وايرلس ــد  ان ــل  (الكيب ــة  رشك ان 
ــت  كان ــية  الجنس ــة  بريطاني ــلكي  والالس
ــغ بها  ــة  وتبل ــات الهام ــىل املكامل ــت ع تتنص
ــياق من الـ  ــة يف ذات الس ــفارة الربيطاني الس
ــة  ــىل مكامل ــت ع ــم التنص ــبتمرب 1977 ت 28 س
ــالم ربيع  ــني الحمدي وس هاتفية بني الرئيس
ــرق إىل الخطوات  ــا التط ــرى خالله ــيل ج ع
العملية التي سيتم اإلقدام عليها عند وصول 
ــدن وطمأن الحمدي  ــس الحمدي إىل ع الرئي
ــالم  ــع أن العلم املوحد والس ــالم ربي ــاه س أخ
الوطني باتا جاهزين وطلب أن يظل كل يشء 
ــأ العالم  ــب أن يتفاج ــان قائًال يج ــي الكتم ط
ــالء والخونة  ــف العم ــنقدم عليه لآلس بما س
ــمال والجنوب ويف الجنوب  موجودين يف الش
ــارب والوحدة  ــون التق ــوا يرفض ــذات كان بال

بلبوس ثورية وتقدمية .
ــراف املعنية عىل فحوى  ــب اطالع األط عق
املكاملة زادت وترية اللقاءات والبحث بجدية 
ــس  ــن الرئي ــالص م ــة للخ ــح خط ــن أنج ع
ــددت املقرتحات إىل ان توصل  الحمدي ..وتع
ــرضورة التعجيل  ــة تامة ب ــع إىل قناع الجمي
ــتمرار يف  ــف الهديان باالس ــع تكلي ــل م بالفع
ــائخ  ــتدراج املش ــع األموال الكفيلة باس توزي
ــاح أي ردود فعل  ــم وكبح جم لضمان صمته

شعبية يف نطاق القبائل .
ــزم  أج ال  ــة  املعلوم ــذه  ه ــلفت  أس ــا  كم
ــياقها أيدته األحداث  ــا إّال أن س بمصداقيته
ــد  يؤك ــا  م ــو  وه ــال  االغتي ــت  أعقب ــي  الت
ــبة %70  هذا االفرتاض  ــا ولو بنس مصداقيته
دفعني إىل االسرتشاد بها يف إيضاح الحقيقة 
ــي  الت ــات  واملالبس ــروف  الظ ــتقصاء  واس
ــار اهتمام   ــا مث ــة وجعلته ــت بالقضي أحاط
ــاد  ــكا واالتح ــة يف أمري ــربى ممثل ــدول الك ال
ــرب  ــن الح ــم يف زم ــى العال ــوفيتي قطب الس
ــرف عىل  ــرص كل ط ــا وح ــاردة وبريطاني الب
ــا هي عليه  ــوذه يف املنطقة كم ــاء مواقع نف بق
ــات  ــالل يف التوازن ــماح ألي اخت ــدم الس وع

ومناطق النفوذ .

الحمدي يف الحديدة ينعي نفسه إىل الشعب
بعض وجهات النظر القارصة فرست خطاب 
الرئيس الحمدي يف محافظة الحديدة عىل انه 
رد غري مبارش عىل رسالة األستاذ احمد قاسم 
ــم تصب كبد  ــريات قارصة ل ــش وهي تفس دهم
ــن رأى ان الحمدي  ــاب م ــا أص ــة بينم الحقيق
ــكان وطبائع وصفات  ــفة امل ــتأنس إىل فلس اس
ــىل املحبة والصدق ، فكانت  الناس املجبولة ع
ــه وأعقبها  ــتهل بها خطاب ــارات التي اس العب
ــارج والداخل تتحدث  ــائل للخ بتوجيه الرس
ــالك  ــد من تحت األس ــادي التي تمت ــن األي ع
الشائكة لتتسلم ثمن العمالة والخيانة ، وقال 
سيتم قطعها وحذر الدول من استمرار التآمر 
ــاض تطلعات أبنائه يف البناء  عىل اليمن إلجه
ــتعادة  ــتقالل واس ــة واالس ــة والكرام والحري
ــم  ــة وخت ــيادة الوطني ــة الس ــه وحماي وحدت

خطابه برتديد بيت الشعر املعروف : 
ــلماً ــني أقتل مس ــايل ح ــت أب ولس

عىل أي جنب كان يف الله مرصعي
ــىل ان الرجل  ــة ع ــع املحللون والساس اجم
ــل  ــعب باملقاب ــه إىل الش ــي نفس ــا كان ينع إنم
ــم والخالص بعدها  ــارعت خطوات الحس تس
ــيناريوهني..  ــىل  س ــم االتفاق ع ــمعت أنه ت س
ــة االغتيال  ــل خط باعتماد بديل يف حالة فش
ــني  ــال الرئيس ــذ باغتي ــم التنفي ــاء يت يف صنع
ــالم ربيع عيل معاً يف عدن لحظة  الحمدي وس
ــم  ليت ــأت  ــروف تهي الظ ان  إال   ، ــتقبال  االس

التنفيذ يف صنعاء باستغالل فكرة ان الغشمي 
ــيتوجه لزيارة العراق وكان الحمدي يعتزم  س
ــو يف العراق كما حدث  ــدار قرار بتغيريه وه إص
ــد تم تغيريه  ــوارب فق ــع اللواء مجاهد ابو ش م
ــني فأوكل  ــمي وهو يف الص ــتبداله بالغش واس
ــمي منصب نائب القائد العام  إىل األخري الغش
ــل  ــد قوب ــة األركان وق ــة هيئ ــه إىل رئاس إضاف
ــتياء وعدم رضا من كافة األوساط  القرار باس

العسكرية واملدنية يف اليمن والخارج  أيضاً .
اللحظات الحاسمة :

قبل اإلعالن عن زيارة الرئيس الحمدي إىل 
الشطر الجنوبي من الوطن كان كل يشء شبه 
ــكرية  ــل دبابات واليات عس ــد من خالل نق مع
ــف فرق خاصة  ــة وتكلي إىل املواضع الحساس
ضمت ضباطا من داخل املعسكرات الخاضعة 
ــارش  مب إرشاف  ــت  تح ــتهدفني  املس ــادة  لقي
ــح يف صباح 11  ــه صال ــدم عيل عبدالل ــن املق م
ــر تم إلقاء القبض عىل القادة األقرب إىل  أكتوب

الحمدي من هم مصدر الخشية والقادة هم  :
ــوات  ــد ق ــدي قائ ــه الحم ــدم عبدالل 1 – املق

العمالقة (شقيق الرئيس )
ــد اللواء  ــرة - قائ ــىل قناف زه ــدم ع 2 – املق

السابع مدرع . 
ــميس - قائد حرس  ــدم عبدالله الش 3 – املق

الرئيس الحمدي . 
ــات  ــول الرواي ــذات تق ــة بال ــذه النقط يف ه
ــل اغتيال  ــة تمت قب ــادة الثالث ــه الق أن تصفي
ــم اخذ جثماني زهرة  الرئيس الحمدي وأنه ت
ــمي يف ضالع بينما  ــميس إىل منزل الغش والش
تم االحتفاظ بجثة عبدالله الحمدي يف بدروم 
ــري الجنوبي  ــط الدائ ــمي يف الخ منزل الغش

أمام السفارة السعودية حاليا .
ــام  أق ــد  ق ــمي  الغش كان  ــت  الوق ذات  يف 
ــؤويل الدولة  ــار مس ــتدعى اليها كب ــة اس وليم
ــتاذ عبدالعزيز  ــتقبال األس بحجة وداعه واس
ــو من الخارج  ــذي كان عائداً  للت عبدالغني ال
ــدي اعتذر عن الحضور  ــس الحم ، إال ان الرئي
وبالتايل كلف الغشمي كّال من عبدالله االصنج 
ــندوة  واحمد عبده سعيد  ــالم باس ومحمد س
ــدي بإقناع  ــىل الحم ــاب دالل ع ــم أصح كونه
ــور، وبالفعل أقنعوه برضورة  الحمدي للحض
الحضور لوداع الغشمي كونه سيغادر يف اليوم 
ــول الرواية يف جوهرها ان  التايل إىل بغداد وتق
الحمدي اقتنع باملربرات لكي يطمنئ الغشمي 
ــكوك التي سبق أن ذكرها للرئيس  وتتبدد الش
يف لقاء سابق وهي ان الحمدي سيتخلص منه 
ــن حرضوا اليه  ــداد ، وبعد أن أبلغ م ــو يف بغ وه
ــيلحق بهم اتصل بصديق  ــبقوا وهو س بان يس
عزيز كان قد أشار عليه ونصحه بعدم الذهاب 
ــمي فذكر له  ــزل الغش ــداء يف من ــة الغ إىل مأدب
ــماء التي حرضت إليه وقال "أنت عارف  األس
ــمي  ــا غداً متجه اىل عدن وقد يتوجس الغش ان
ــفر إىل  ــوري  ويتوقف عن الس ــدم حض ــن ع م
ــكوك املهم أنت  ــداد لتبديد أي مخاوف وش بغ
ــي عبدالله  وعيل قناف  ابقي عىل اتصال بأخ
ومجاهد القهايل ابلغهم إني يف منزل الغشمي 
ــوة كما وعد  ــدي لتلبية الدع ــرك الحم " وتح
ــد ضباط  ــرض عليه أح ــه وع ــن حرضوا إلي م
ــتغرب  ــرس املناوب بمرافقته فرفض ، اس الح
ذلك الشخص الذي كان آخر شخص اتصل به 
الحمدي وظل يتصل باألشخاص الذين كلفه 
ــدي بأن يتواصل معهم لم يظفر بأحد يف  الحم
ــازل ، قال لم اترك  ــع الوظيفية وال يف املن املواق
ــم فيه دون أن أتصل  ــكان توقعت وجوده أي م

به ولكن بال جدوى  .
ويف الحلقة القادمة بقية التفاصيل ..

أحمد يحيى الديلمي

(الحلقة الخامسة)(الحلقة الخامسة)

السفارة السعودية 
كانت حجر الزاوية 

يف املؤامرة 
والهديَّان همزة 

الوصل 

استقدمت فتاتان 
فرنسيتان من 

جيبوتي للعمل يف 
مستوصف كجزء 

من املؤامرة
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