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علي محسن من أسرة استولت على الغالبية العظمى 
من أمالك بيت  حميد الدين، غير أن علي محسن وبحكم 
نفوذه العسكري جعل العاصمة صنعاء نصب عينيه، 
وقبل أن ينتهي عقد الثمانينيات تربع على عرش 
امبراطورية أراٍض مترامية األطراف، قلما تسأل عن 
جبل في العاصمة وغيرها وال يقال لك »إنه ملك علي 

محسن«..
لقد بسط علي محسن على آالف »اللبن« من أراضي 
الدولة بمنطقة »مذبح« بصنعاء، فأنشأ على جزء كبير 
منها »سوق مذبح«، واجبر جميع المزارعين على توريد 

بضاعتهم إليه.
وبجانب وكالته لشركة »كنديان نكسن« النفطية، 
وتجارة حديد البناء، وامتالكه ع��ددًا من المصائد 
البحرية، وعشرات الشركات االستثمارية، فإن علي 
محسن يقبض بيد من حديد على كل أنشطة التهريب 
بميناء »ذباب« بمحافظة تعز، وفي صدارة ذلك تهريب 
السالح إلى عدد من الفصائل الصومالية، وتنظيمات 
أخرى في أثيوبيا- وسبق لمنظمة العفو الدولية أن 

أشارت إلى ذلك في تقريرها للعام 2005م..
علمًا ان مكتبه األمني في ميناء المخا يتقاضى أموااًل 
طائلة ك�)عموالت( على جميع صفقات التهريب، بما فيها 
صفقات السالح التي وردت لالنفصاليين والحوثيين، 
والجماعات »الجهادية« المتشددة، والتي يتم تمويهها 
بصناديق البصل من مزارع »ذباب« ونقلها بمركبات 

إلى الداخل..
وكانت تقارير مفصلة نشرتها »نبأ نيوز« في  نوفمبر 
2010م حول أنشطة تهريب السالح في »ذب��اب« 
قادت إلى حمالت واسعة نفذها جهاز األمن القومي 
يوم 6 نوفمبر في ميناء »ذباب«، طالت قادة أمنيين 
وعسكريين يوليهم اللواء علي محسن األحمر كل 
مسئوليات إدارة وتمرير صفقات التهريب.. ومثلت 
تلك االعتقاالت ضربة قاصمة لظهر اللواء علي محسن 
ليس فقط على الصعيد المادي، بل األهم على صعيد 
ارتباطاته مع بعض األقطاب السياسية اإلقليمية 
التي اهتزت كثيرًا جدًا، إذ أن تسليح بعض الفصائل 

الصومالية كان يتم لحساب دولة خليجية.
وقد أججت تلك الحملة توترًا شديدًا بين  الرئيس 
علي عبداهلل صالح وعلي محسن وقيادة األمن القومي، 
وك��ادت تفجر األوض��اع في »ذب��اب« لوال أن الرئيس 
السابق قام يوم 13 نوفمبر 2010م بزيارة إلى منطقة 
»ذباب« واعاد ترتيب أوضاعها األمنية واحتواء الموقف.. 
وقد جاء ذلك بعد أسبوعين تقريبًا من حادثة الطرود 
الملغمة التي سلطت األضواء الدولية بقوة على اليمن، 
وهو ما يفسر مسوغات الصدام الذي أقدمت عليه 

السلطة مع علي محسن.

 رعاية المتشددين
لقد ظل علي محسن ذراع المد السلفي في اليمن، 
ومن ثم مظلة الجماعات الجهادية التي مدها بكل 
أسباب الحماية ومقومات البقاء والنماء، وجندها في 
حرب 1994م بالتنسيق مع عبدالمجيد الزنداني.. ولم 
يكن »جيش عدن- أبين« الذي يقوده »خالد عبدالنبي« 
وحده من ترعرع في كنف علي محسن- كما تقول 
وثائق ويكيليكس التي ال نعتد بها في تقاريرنا- بل 
إن جميع التنظيمات »الجهادية« حظيت برعاية علي 

محسن.
ولم يكتفِ الجنرال بذلك، بل إنه اسس صحيفة 
إخبارية يومية، وخصها بدعم مادي سخي، وأولى على 
رئاسة تحريرها أحد »المجاهدين العرب« العائدين من 

أفغانستان، وهو شخص مطلوب للسلطات السعودية 
بتهمة تفجير إحدى طائراتها.. واصبحت هذه الصحيفة 
هي فرشاة تلميع للجنرال علي محسن ودرء التهم عنه، 

والترويج للتشدد الديني والفتن المذهبية..!
مصدر قيادي »سابق« في أمن عدن ذكر أن األجهزة 
األمنية ألقت القبض في نهاية التسعينيات )أو مطلع 
عام 2000م(، على مجموعة إرهابية )اشترك بعض 
عناصرها الحقًا بتفجير المدمرة األمريكية »كول«( 
وتم إيداع عناصرها -حينذاك- سجن األمن السياسي 
في ع��دن.. وقد حاول »ط��ارق الفضلي وشخص آخر 
االلتقاء بالمجموعة داخل السجن لكنهما مُنعا من 
ذلك، فتوسط اللواء علي محسن لهما.. وحين فرض 
عليهما األمن االلتقاء باإلرهابيين بحضور ضابط 
أم��ن، عمل علي محسن األحمر على السعي لنقل 

ء  صنعا ل��ى  إ لمتهمين  ث����م ا
االف���راج عنهم.. وبعد 
ثالثة أع���وام م��ن ذلك 
ت���ورط بعض المفرج 
عنهم ب��ح��ادث تفجير 

المدمرة كول.
ب���ل إن م��وق��ع نبأ 
نيوز نقل عن مصادر 
التأكيد أن السيارتين 
في  متين  لمستخد ا
ت��ف��ج��ي��ر ال��س��ف��ارة 
االمريكية بصنعاء 
ل��ج��ن��رال  ا تتبعان 
علي محسن، غير 
أن بعض المحققين 
تفادوا توثيق هذه 
الحقيقة خوفًا من 

بطشه..!
لذلك لم يكن 
غريبًا أن يصاهر 
محسن   ع��ل��ي 
المتشدد طارق 
وهو  لفضلي  ا
أح����د زع��م��اء 
ال����ق����اع����دة 
العائدين من 
 ، ن نستا فغا أ
ل���ذا ن��ج��د  أن 

 » لفضلي ا » و  » محسن علي  «
و«الزنداني« و«صعتر« وغيرهم يمثلون تيارًا واحدًا 

لتصدير التشدد  إلى اليمن..
ففي  األعوام الثالثة الماضية بات معروفًا للقاصي 
والداني أن علي محسن هو من نقل عناصر القاعدة من 
السعودية إلى اليمن في إطار سعي المملكة لتنظيف 
صورتها أمام الرأي العام العالمي، والترويج لنفسها 
ك�«ضحية« »إلرهاب يمني«- وكان ذلك هو الدور األكثر 
قذارة الذي لعبه علي محسن، والذي دمرّ به اقتصاد 

اليمن وسمعتها ومستقبل أجيالها!

تصدير اإلرهاب للعراق
ومن األسرار األكثر إثارة حول علي محسن ، والذي 
نميط النقاب عنه ألول مرة، هو تحوله في منتصف 
العقد األول من القرن الواحد والعشرين على صعيد 
ميادين »الجهاد اإلسالمي« إلى العب إقليمي يتجاوز 
دوره في الصومال وأثيوبيا في تسليح ع��دد من 
الجماعات المتطرفة، ليتولى تصدير االره��اب الى 

الساحة العراقية.
ففي عام 2006م بدأ وجه دبلوماسي عراقي يتردد 
على مجلس علي محسن بمنزله في صنعاء، وحينذاك 
أشيع أن هذا الدبلوماسي الذي يشغل منصب قنصل 
بسفارة بالده باليمن كان »يتودد« للواء علي محسن 
من أجل كف أذى صحيفة يومية يمولها ، اعتادت على 
مهاجمة السفير العراقي بصنعاء »طالل العبيدي« 
باتهامات ذات صبغة مذهبية متصلة بالحوثيين 

وإيران..
لكن في عام 2007م وبعد مداهمة وكر أحد القيادات 
االرهابية »مصري الجنسية« بصنعاء، وال��ذي لقي 
مصرعه خالل االشتباكات، عثرت األجهزة األمنية 
اليمنية بمنزله على عدد كبير من ج��وازات السفر 
العراقية المعدة لسفر عناصر إرهابية إلى العراق.. 
وقد قادت التحريات إلى اكتشاف تنسيق رفيع المستوى 
بين اللواء علي محسن األحمر 

سي  ما بلو لد ا و
العراقي، الذي تبين أنه يتقاضى أموااًل من 

علي محسن مقابل بيع جوازات سفر عراقية نوع »أس« 
كان العراق قد باشر سحبها وتغييرها بفئة جديدة لكنها 

ظلت سارية المفعول.
وعلى خلفية هذه الحادثة قدم إلى صنعاء وفد 
عراقي برئاسة نائب وزير الداخلية ووكيل االستخبارات 
العراقية، بناًء على طلب الداخلية اليمنية، وتم اعتقال 
الدبلوماسي العراقي واثنين آخرين بجانبه واقتيادهم 
إلى بغداد على متن نفس طائرة الوفد، غير أن مطالب 
لبغداد تتعلق باللواء علي محسن ماطلت صنعاء في 
تلبيتها، وسعت الى تسويتها دبلوماسيًا لستر الفضيحة 
التي  فجرت األزمة بين البلدين، وقطعت جسور العالقة 
بينهما طوال عامين، حتى قام الرئيس علي عبداهلل 
صالح حينها بتسوية المشكلة وإغ��الق كل قنوات 
تجنيد االرهابيين وترحيلهم الى العراق، ومحاكمة 

عشرات المتهمين، وتسليم العراق ملفات سرية بشأن 
ذلك- كإثبات لحسن النوايا والتي قابلتها بغداد بالرضا، 

وتبادل السفراء في 2010م.

االنقالب الفاشل
التغيرات الداخلية والتي شهدتها المنطقة بدأت 
تهدد مستقبل علي محسن وحميد االحمر، األمر الذي 
دفعهما إلى البحث عن أدوار لحماية مصالحهما في طول 
البالد وعرضها.. لذلك كان الدخول في لعبة األحزاب 
السياسية في االنقالب على الدستور والسعي لالستيالء 
على السلطة من خارج صناديق االقتراع بمثابة ورقة 

اخيرة يلعب بها..!!
ويبدو أن الجنرال علي محسن وأوالد األحمر لم 
تسعفهم ثقافتهم في إدراك المتغيرات في إدارة 
االنقالبات العصرية التي تختلف حساباتها عن تجاربهم 
السابقة.. فانضمام علي محسن يوم 18 مارس وقواته 
لساحة التغرير بصنعاء، كان بتنسيق مع »حميد األحمر« 
وقيادة حزب اإلصالح من قبل بأسبوعين.. وقد 
صدرت حينذاك »قائمة 
س���������وداء« 
ب�����أرك�����ان 
ال��ن��ظ��ام لم 
تكن تتضمن 
اس��م المتمرد 

علي محسن..
خ��الل األزم��ة 
السياسية، قام 
بفتح  د  لمتمر ا
م��خ��ازن أسلحة 
الفرقة للجماعات 
ال����م����ت����ش����ددة 
»أتباع الزنداني« 
والقبائل الموالية 
ألوالد األحمر، وكان 
كل أمله تمكينهم 
من اإلطاحة بقوات 
الجمهوري  الحرس 
في »أرحب« و«نهم« 
واحتالل مطار صنعاء 
ال���دول���ي.. ك��م��ا ق��ام 
بتسليح أع��داد هائلة 
م��ن عناصر االص��الح 
ة  ر ب��ص��و هم  تجنيد و
غير قانونية تحت مظلة 
الفرقة إلضفاء الشرعية 
على جرائمهم.. وهناك 
اليوم ما يزيد عن )10( 
آالف شخص جندهم علي محسن للعمل االستخباري 

في مختلف محافظات الجمهورية.

جريمة النهدين
كان المتمرد علي محسن يعرف منذ البداية أن 
الرئيس علي عبداهلل صالح ليس زعيمًا سهاًل، بل هو 
أذكى وأدهى من جميع خصومه.. لذلك اتجه تفكيره 
للبحث عن مخرج من هذا المأزق ومحاولة التخلص 
منه بمحاولة اغتياله.. وألنه رجل يتمتع بعقلية تآمرية 
توخى حذرًا من ردود أفعال نجل الرئيس، أحمد علي- 
قائد الحرس الجمهوري، وأبناء عمومته »يحيى، 
وط��ارق، وعمار، فكان أن تحول تفكيره للبحث عن 
سبيل للتخلص منهم جميعًا أو أغلبهم على أقل تقدير 

في وقت واحد، وهو ما بدأ ينسج مخططه على أساسه 
مع أوالد الشيخ عبداهلل األحمر لمحاولة إبادتهم في 
المكان الوحيد الذي يجتمعون فيه وهو جامع النهدين 

بدار رئاسة الجمهورية!
تفيد المعلومات أن المتمرد »محسن« بعث بطلب 
عناصر قيادية في تنظيم القاعدة، مستعينًا في ذلك 
ب�«طارق الفضلي«.. وأوك��ل لهم التفكير بمخطط 
لتفجير الجامع، وهو ما أسفر عن فتح قناة مع تنظيم 
القاعدة في العراق للحصول على مواد متفجرة من 
نوع خاص استخدمها األمريكيون في قتل األشخاص 
المتحصنين داخ��ل المباني دون إلحاق ضرر كبير 

بالمبنى..
ما زالت القيمة المادية لتلك المواد المتفجرة مجهولة، 
إاّل أن المعلومات تفيد أن »حميد األحمر« كان هو 
الممول للعملية في جميع مراحلها، بما فيها شرائح 
اتصاالت »سبأ فون« غير مرخصة من قبل السلطات 
األمنية، قام بتسليمها للجنرال »محسن« الذي بدوره 
وزعها على جميع العناصر ذات العالقة لتمكينهم من 

التواصل دون رقابة أمنية.
ورغم أن العملية تم تنفيذها يوم 3 يونيو 2011م، 
إاّل أن واحد بالعشرة من كمية المتفجرات فقط هو 
الذي انفجر داخل الجامع، وأصاب الرئيس  علي عبداهلل 
صالح وكبار معاونيه وع��ددًا كبيرًا من أفراد أسرته 
بحروق، واستشهد عدد آخر.. ولم يكن العميد أحمد 
علي وال العميد يحيى محمد وشقيقه عمار محمد بين 
المتواجدين في الجامع، األمر الذي حال دون انهيار 

الدولة وفشل المخطط االنقالبي.
لكن الجنرال العجوز ظل يتربص بكرسي الرئاسة، 
وب��دأ اإلع��داد مجددًا لمخطط انقالبي جديد خالل 
تواجد الرئيس في إحدى مستشفيات المملكة العربية 
السعودية للعالج.. وكان مخططه هو تنفيذ انقالب 
عسكري بقوات الفرقة األولى مدرع، من خالل التظاهر 
بتنفيذ استعراض عسكري بمناسبة أعياد الثورة في 
شارع الستين الذي يقود إلى دار الرئاسة، ثم مفاجأة 
الجميع بالتقدم نحو دار الرئاسة والسيطرة عليها، 
واإلعالن من هناك بانتهاء النظام وتشكيل مجلس 
عسكري برئاسته.. وبدأ »محسن« بالترويج في وسائل 
اإلعالم الستعراض عسكري ستقوم به الفرقة يوم 
عيد الثورة 26 سبتمبر، وباشر عمليًا تجهيز دروعه 
وتسليحها بالعتاد الالزم، وتجهيز األفراد وتحضير كل 

ما هو مطلوب لخوض مواجهة عسكرية متوقعة.
ويبدو أن مخابرات الرئيس السابق علي عبداهلل صالح 
كانت أقوى من تكتيكاته، فكشفت المخطط في وقت 
مبكر وأبلغت به الرئيس، فما كان منه إاّل أنه فاجأ 
الجميع بعودته إلى اليمن قبيل بضعة أيام فقط من 
موعد تنفيذ االنقالب، ليقلب بذلك الطاولة على رأس 
علي محسن وحزب اإلصالح.. لتسقط آخر أحالم الجنرال 
العجوز وال يتبقى أمامه غير الرهان على فصائل تنظيم 
القاعدة بتفجير العنف وإشعال حرب فتاكة يعيد من 
خاللها تقديم نفسه كمنقذ للبالد والعباد.. وهو حلم 
ما زال يراود مخيلته ويرى فيه خيارًا وحيدًا للنجاة من 
القصاص العادل الذي ينتظره اليمنيون بفارغ الصبر..
وختامًا.. البد من االشارة إلى أن احالم شباب اليمن 
لقيت مصرعها في اللحظة التي أعلن فيها الجنرال علي 
محسن تعهده بحمايتهم.. فثورات األحرار ال يحميها 

القتلة والجنراالت المرتزقة..

بتصرف عن نبأ نيوز

المتمرد علي محسن صالح- الكثير من اليمنيين اليعرفون عنه الكثير رغم أنه صانع األحداث األشد إثارة في حياتهم.. 
غير أن من عرفه ال يمكن أن ينسى أنه »النقيب« الذي جعل كل حلم حياته عام 1974م »أن يصبح مرافقًا لدى الشيخ 

عبداهلل بن حسين األحمر«، فأصبح عام 2011م مرافقًا »عند عيــال الشيخ عبداهلل«، ولكن برتبة »لــواء«..!!
فمن هو علي محسن ؟ ومن صنع نفوذه؟ ولماذا شكته وزارة الداخلية للرئيس؟ وما دوره في بناء إمبراطورية اإلرهاب في 

اليمن؟
وما عالقته بتفجير المدمرة »كول« والسفارة األمريكية بصنعاء وتفجير جامع دار الرئاسة؟ وما قصته »المثيرة« مع العراق ؟

وما السر وراء انضمامه لساحة التغرير واالنقالب على الرئيس علي عبداهلل صالح؟
وهل حقًا أسس صحيفة يرأس تحريرها عائد من »الجهاد األفغاني« متهم بتفجير طائرة سعودية..؟!

فضائح من 
)كشكول( المتمرد !!

> أكد أحرار الفرقة األولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية استمرار اعتصامهم 
واحتجاجاتهم التصعيدية حتى تحقيق مطالبهم، التي لن يتراجعوا عنها، والمتمثلة بإقالة 
قائد الفرقة المتمرد علي محسن ومحاكمته وأذنابه من الخونة والفاسدين الذين ساندوه 
في أعمال النهب والسلب لحقوق الجنود من منتسبي المنطقة والفرقة وجرائم القتل وسفك 

الدماء الذين كانوا وراءها.
وأعلنوا في بيان لهم أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم ومطالبهم في محاكمة المتمرد 
محسن.. وقالوا: إن نزوله الى ساحة الجامعة لن يطهره من آثامه وجرائمه وانتهاكاته الكثيرة 

والكبيرة بحق ضباط وصف وجنود الفرقة والمنطقة واأللوية التابعة لها..
وأضافوا بأن لباس الفساد والظلم وقتل شباب الساحات واستخدامهم دروعًا بشرية فضاًل 
عن نهب وسلب أراضي وممتلكات العامة دالئل واضحة ال تحتاج إلى مهادنة أو تهاون عن 
اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة ضده وضد كل من سانده وتعاون معه في االعتداء 
والقتل والظلم واالستبداد ومنهم المدعو حميد القشيبي الذي لمع نجمه سريعًا تحت كنف 
ورعاية المتمرد علي محسن الذي أخّل بمسؤولياته وقسمه العسكري وخدع وخان ثقة الوطن 
والمواطن فلم يقدم له اال مزيدًا من الحقد وإثارة النزعات الطائفية والمناطقية والكراهية 

والتفرقة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

  وطالب المئات من أحرار الفرقة والمنطقة الشمالية الغربية في مناشدة لهم رفعوها 
للمشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة طالبوا 
بضرورة إقالة ومحاكمة المنشق علي محسن وحميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع وكل 
من سانده وانشق معه تحقيقًا للعدالة وانتصارًا للحقوق والمظالم التي خرج من أجلها المئات.

مؤكدين أنه آن األوان اليوم ليخرج القتلة والمجرمون من مخابئهم والعمل من أجل تطهير 
الجيش والمؤسسة الوطنية الكبرى من مثل هؤالء الخونة والمرتزقة الذين سعوا إلى خلق 
التفرقة في هذه المؤسسة وضربها في األعماق إلضعافها وقتل الروح المعنوية الوطنية 

لدى منتسبيها والتي كانت أنموذجًا وطنيًا ووحدويًا يحتذى به.
كما شددوا في مناشدتهم بأنهم سيكونون يدًا واحدة وجسدًا واحدًا وصفًا واحدًا وامتثال 
القيم الوطنية واالخالق الدينية والقيام بمهامهم وواجباتهم على أكمل وجه في حماية 
الوطن والذود عنه وتطهيره من كل خائن وعميل وطامع وفاسد أراد الذلة والمهانة للوطن 

وأبنائه.
مبدين استعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل تطهير البالد ومؤسساته 
من أمثال محسن والقشيبي وأذنابهما ودسائسهما التي حاكاها ضد الوطن ووحدته وأمنه 

واستقراره.

أحرار الفرقة : لن نرتاجع عن محاكمة املتمرد علي محسن وأعوانه


