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المرجفون والتطاول على الحرس
وانه��ى الجنود وقفته��م االحتجاجي��ة بعد تلقيه��م وعودا 
بمعالجة مشكلتهم خالل اس��بوع، ونفوا ان تكون وقفتهم 
االحتجاجية تمردا على قرارات الرئيس كما زعمت وس��ائل 

إعالم المشترك.
وفي حي��ن أكدت قي��ادة اللواء الثاني مش��اه جبل��ي وكافة 
منتسبيه امتثالهم لقرارات القائد األعلى للقوات المسلحة 

فور صدورها واستقبالها برحابة صدر. 
فقد نقل موقع )26 سبتمبرنت( عن مصدر في اللواء قوله: 
إن اللواء الثاني مش��اة جبل��ي والؤه هلل ثم الوط��ن والثورة 
والوحدة ،واليتبع أش��خاصًا أو تيارات سياس��ية أو حزبية أو 
طائفي��ة.. مؤكدًا ان قي��ادة اللواء مرابطون ف��ي مواقعهم 
بمدين��ة لودر ي��ؤدون واجبه��م المقدس في حف��ظ االمن 

واالستقرار في المنطقة.
وفي ذات السياق نفى قائد عسكري بارز في قوات »الحرس 
الجمهوري«، وقوع »أي تمرد« على قرارات الرئيس، متهمًا 
أطرافًا، ب�«محاولة التحريض« على أحمد علي عبداهلل صالح 

نجل الرئيس السابق.
ونقلت صحيفة االتحاد االماراتية ع��ن العميد الركن أحمد 
مانع، الذي يقود لواء قتاليًا تابعا ل�«الحرس الجمهوري« في 
مدينة الحديدة، قول��ه إن »قيادة وقوات الحرس الجمهوري 
ملتزم��ون بق��رارات األخ عبدرب��ه منص��ور ه��ادي رئيس 
الجمهورية«، مشيرًا إلى أن أطرافًا »تسعى إلثارة االتهامات 
الباطل��ة ضد قوات الح��رس« التي قال إنه��ا »األكثر كفاءة 

وتنظيمًا ودفاعًا« عن البالد.
مراقبون ارجعوا أهداف هذه الحملة إلى جر القائد العسكري 
احمد علي الى فخ المماحكات السياسية وهو المستنقع الذي 
غرق فيه اللواء المتمرد علي محسن منذ تمرده مطلع العام 
الماضي وانضمامه إلى س��احة احزاب المشترك واستغالل 
وظيفته العسكرية لمصالح حزبية وتسخيره معسكر قوات 
الفرقة وآلياتها الحربية بصنعاء لمليشيات مسلحة واطراف 

قبلية وجماعات متطرفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه ناطق المؤتمر الشعبي 
االستاذ عبده الجندي في مؤتمر صحفي له انه اجرى اتصااًل 
مع قائ��د الحرس الجمه��وري قائد الق��وات الخاصة العميد 
الركن/ احمد علي عبداهلل صالح عقب صدور قرارات الرئيس 

عبدربه منصورهادي يسأله عن رأيه فيها.
مؤكدًا: أن العميد احم��د علي قال له منذ مت��ى كان القادة 
العس��كريون ال يرحبون بقرارات رئيس الجمهورية ..نحن 
جنود والجندي ليس أمامه سوى تنفيذ األوامر، وليس بيدنا 
خيار ان نناقش ق��رارات رئيس الجمهوري��ة القائد األعلى 

للقوات المسلحة.
كان هذا هو رد القائد العس��كري احمد علي عبداهلل صالح 
ليدحض بذلك كل التخرصات التي تحاول يائسة االصطياد 
في الماء العكر للتغطية على المعرقلي��ن الحقيقيين لهذه 

القرارات امثال المتمرد علي محسن واوالد األحمر.
وفي ه��ذا الس��ياق ق��ال العميد جب��ران الحاش��دي الخبير 
العسكري إن قرارات الرئيس قرارات ايجابية وخطوة شجاعة 
تصب جميعها لمصلحة الوطن بحيث كشف زيف قوة الفرقة 
األولى مدرع التي كانت جميع تلك األلوية التي ضمت على 
محاور أخرى منشقة عن قيادات علي محسن وال تتبعه وهي 
أص��ال وهمية منذ 20 عامًا م��ا عدا لواء محم��د خليل ولواء 

عبداهلل ضبعان.
وأضاف الحاش��دي: أن ه��ذه الق��رارات جاءت إلخ��راج هذه 
األلوية م��ن تبعيته��ا للفرق��ة مالي��ا وإداريا لتتب��ع محاور 
أخرى وهذه الخطوة س��وف تكش��ف ع��ن اآلالف من الجنود 
الوهميي��ن المدرجي��ن بكش��وفات ه��ذه األلوي��ة وتذهب 
مرتباتهم إلى خزنة ح��زب اإلصالح، وكذلك س��وف تعمل 
على إجبار البشمرقة المتفرغة من هذه األلوية إلى االنخراط 
بمعسكراتها.. أما عسكريًا فعمليًا سنجد أن علي محسن اآلن 
ال يس��يطر إال على لواء واحد ال غير وهو اللواء 135 مش��اة 
والذي ال يملك أية خبرة قتالية أو تسليحًا وتم تجنيد أفراده 

من الموجودين في ساحة الجامعة.. 
وعن تشكيل الحماية الرئاسية من أربعة الوية قال الحاشدي 
إن الل��واء/ 314 مدرع والذي يقع تحت قي��ادة محمد خليل 
ويس��مى اللواء الرابع ويس��يطر على اإلذاع��ة والتلفزيون 
والقيادة العامة لوزارة الدفاع وبعض المنش��آت الحكومية 

كان منفصاًل عن قيادة الفرقة المتمردة ولم ينضم إليها.
وقال إن اللواء / 1 حرس خاص من الحرس الجمهوري وهو 
المعني بحراسة دار الرئاسة ورئيس الجمهورية والمنشآت 
التابعة له. واللواء / 2 حماية م��ن الحرس الجمهوري يقوم 
بحماية المنش��آت العامة والوزارات والقصور الرئاسية في 

المحافظات ومجلس النواب والوزراء.
في حين اللواء / 3 م��درع من الحرس الجمهوري الواقع في 

النهدين وهو لواء االحتياط لرئيس الجمهورية.
وأضاف العميد الحاشدي أنه يجب أن تكون هذه األلوية تابعة 
لرئيس الجمهورية لضمان السيطرة على صنعاء ومراكزها 
ومرافقها ومؤسساتها ووزاراتها وجبالها ومداخلها ومخارجها 
وبهذا القرار يكون رئيس الجمهورية قد فصل الخالف وأغلق 
باب الجدال وقطع مساعي أي من األطراف لضمان السيطرة 

على هذه األلوية.

واعتبر الحاش��دي فصل هذه األلوية ماليا وإداريًا عن وزارة 
الدفاع وإلحاق تبعيتها المالية واإلدارية برئاسة الجمهورية 
حتى ال يكون هناك أية ثغرة لمحاولة الضغط على قياداتها 

أو السيطرة عليها.
وقال الحاشدي إن األهم من كل هذا أن أي اعتداء اآلن على 
أي من معس��كرات هذه األلوي��ة خصوص��ًا الواقعة بأرحب 
والصمع يكون الكفيل بالرد هو رئيس الجمهورية من تتبعه 
هذه األلوية، وأن حماية صنعاء وجبالها ومداخلها ومخارجها 
أصبحت مس��ؤولية هذه األلوية التي تتبع الرئيس شخصيا 
وهكذا يكون الرئيس به��ذه الخطوة قد أعل��ن انتهاء حالة 
العداء مابين المليشيات والفرقة من جهة الساعين للسيطرة 
على معس��كرات هذه األلوية التي تقبع على جبال الصمع 
وأرحب ونهم وغيرها ومابين الح��رس الجمهوري من جهة 

ثانية.
وفي اجتماع اللجنة العامة الذي عقد مساء ال�11 من الشهر 
الجاري اكدت مساندة اعضاء وكوادر وانصار المؤتمر لجهود 
رئيس الجمهورية وأبناء القوات المس��لحة واألمن ضد كل 
الجماع��ات اإلرهابي��ة والخارجين على القانون وممارس��ي 
العنف والفوضى واالعتداء على المصالح الخدمية والتنموية 
من قطع للطرقات واالعتداء على الكهرباء والنفط ومثيري 

الفتن والنعرات المناطقية والمذهبية.
اذًا فإنه من غير المقبول ان تبقى قوات الفرقة األولى مدرع 
قابعة في صنعاء وكذا مليشيات اإلصالح وأوالد األحمر، في 
الوقت الذي نطالب فيه بعدم عسكرة العاصمة حماية لدماء 
المواطنين اليمنيين وقد اثبتت االسبوعين الماضيين بعد 
صدور قرارات رئيس الجمهورية بأن المتمرد واوالد األحمر 
هم من يعرقل هذه القرارات بش��تى الوسائل في محاولة 
منهم للتغطية على تمردهم من خ��الل الحملة االعالمية 

التي يروجون لها ضد قوات الحرس الجمهوري.
ويتهم اللواء المنش��ق/ علي محس��ن صالح بخيانة القسم 
العس��كري واس��تغالل الوظيف��ة العامة وتس��خير جزء من 
الجيش اليمن��ي لخدمة اغ��راض حزبية وتحقي��ق مصالح 
ش��خصية وتحويل معس��كرات الفرقة ومعداته��ا إلى وكر 
لجماعات متش��ددة وأغ��راض حزبي��ة، في انته��اك صارخ 

للدستور والقوانين وواجبات المؤسسة العسكرية.
وأدرجت االمم المتحدة الش��هر الماضي اسم اللواء محسن 
ضمن قائم��ة العار الدولي��ة )القائمة الس��وداء( الس��نوية 
للمتورطين بانتهاكات حقوق االطفال ولمن يقومون بقتل 
وتشويه واستغالل األطفال جنسيا واالعتداء على المدارس 

والمستشفيات والجامعات.

النعلم ماهو المبرر لشن وسائل اعالم و أطراف سياسية حملة تحريض 
استهدفت قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد الركن احمد علي 
عبد اهلل صالح عقب القرارات العسكرية التي اصدرها األخ عبدربه منصور 

هادي مؤخرًا رئيس الجمهورية.
وعلى مدى األيام الماضية شنت تلك االطراف والوسائل حملتها مدعية 

حدوث تمرد على تلك القرارات ونشرت اخبارا كاذبة وملفقة في محاولة 
لخلق توتر بين رئيس الجمهورية قائد الحرس الجمهوري..وامعانًا في 
كذب القائمين على هذه الحملة فقد حاولوا تصوير احتجاج محدود وقصير 
للعشرات من منتسبي الحرس الجمهوري االسبوع الماضي امام بوابة وزارة 

الدفاع، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية, وطالبوا بلقاء وزير الدفاع.

نهـــاية الجنــــــرال
 والرجل الثاني في اليمن وغيرها من اإلشاعات، التي 
استثمرها لينسج حوله خيوطًا من المكانة والرفعة 
والمهابة، ويستمد منها قوته وسطوته وصالحياته، 
ويمارس بموجبها فساده وإفساده للمجتمع واقتصاده 
الوطني، بحرية مطلقة، تجاوزت عدد ذرات التراب اليمني، 
فقد باع علي محسن السهل والوادي والجبل، وكتب بها 
بصائر للمتنفذين، دون أن يُداخلهم فيه لحظة شك، 
خالل مدة العرض والطلب، على مدار ثلث قرن، من حكم 
الزعيم علي عبداهلل صالح، وهو من شجّع على تهريب 
الديزل والسالح, من وإلى القرن األفريقي، وكان يعطي 
التصاريح لشركات صيد دولية، لجرف وتجريف البحار 
اليمنية.. ومن خالل تلك اإلشاعات استطاع المتمرد علي 
محسن اقناع كافة مراكز القرار والنفوذ في الدولة، من 
أنه هو الشخصية العسكرية الوحيدة، التي تمتلك الحكمة 
والحنكة، وفن القيادة العسكرية، والصفات والسمات التي 
تجعله يحظى بلقب أركان حرب الجيش اليمني، وبغض 
النظر عن فارق التسليح النوعي الفريد، للفرقة األولى، 
واعتمادها المالي الذي لم تستطع حكومة الوفاق، واللجنة 
العسكرية معرفة رموزه وشفراته وتحديد أرصدته إلى 
اآلن، فقد حظي المتمرد علي محسن بحساب بنكي 
مفتوح، يعطي منه عطاء من ال يخشى الفقر، استخدمه 
في شراء الذمم والوالءات القبلية واالجتماعية والسياسية 
والعسكرية واألمنية، والتي استطاع من خاللها أن يشعل 
بؤر الفتن، واألزم��ات االقتصادية والصراعات القبلية 
والسياسية، وأن يضم إليه الرؤوس المتطرفة، الطامعة في 
كسب تلك األموال، التي ينثرها علي محسن على طريق 
الموت، ليشعل بها ستة حروب أهلية ظالمة، كان محورها 
ومركزها وخارطتها القتالية، صعدة محافظة السالم، 
تمكن فيها المتمرد من حشد جميع ألوية الفرقة األولى 
مدرع، في صعدة، وأن يضم إليه الكثير من ألوية النقل 
الثقيل والخفيف، وألوية المشاة والمدفعية، وفي محور 
الموت الغادرة، تمكن، من قصقصة بل وتصفية معظم � 
إن لم نقل الكثير � من القادة الوطنيين المخلصين، الذين 
كان المتمرد علي محسن يعتقد فيهم حق الوالء, أو روائح 
االخ��الص، واإلص��رار على تحقيق المشروع النهضوي، 
الذي يحمل لواءه الزعيم علي عبداهلل صالح، وبسبب تلك 
الثقة التي تجاوزت حدود فن الممكن، الناتجة عن ذلك 
اإلخاء المكذوب، الذي جنّد له المتمرد فيما بعد جيوشًا 
مجهولة،من الكتاب والصحفيين واالعالميين، لترويجه 
وترسيخه في عقل ووجدان أبناء المجتمع اليمني،استطاع 
علي محسن تضليل وسلب الحس األمني، من جميع 
مراكزالقرار والنفوذ، وإقناعهم من أّن األسد حمامة سالم، 
)والحنش( السامة حيوان أليف،وسمّه مصٌل لمعالجة 
الشيخوخة،ومقاومة الموت الزعاف، حيث استطاع بموجبه 
حينها تجنيد)23(ألف جندي لصالح الفرقة، من عناصر 
معظمها متطرفة لمقاتلة الحوثي في صعدة، وأغراض 

أخرى، أعود فأقول:
وبعدمضي )22( ساعة من جريمة جمعة 18/مارس 
المشؤومة، وتحديدًا يوم السبت بتاريخ 19/م��ارس 

2011م وفي أول ظهور لعلي محسن، في أول جلسة 
لمجلس ال��دف��اع الوطني،  ظهر وه��و يرتدي بذلته 
العسكرية, المطرزة بالنياشين العسكرية والشعارات 
القتالية، ظهر وهو كسيف الوجه خجالن، ربما كان ذلك 
بسبب تلك الجريمة,التي هزت أركان المجتمع اليمني، 
والتي التبعد سوى أمتار عن مكتبه، وربما يكون غير ذلك، 
فالرجل كان يدري بمايجري في تلك البقعة الملعونة, 
المهم هكذا ظهر، وفي الجلسة الثانية ظهر علي محسن 
وهو ببذلته المدنية العصرية،المشهورة بربطة العنق وهو 
في غاية من الوجوم واالستحياء، ربما كان ذلك بسبب 
ظهوره بالبذلة المدنية، خصوصًا وأّن مجلس الدفاع 
يعتبر أعلى غرفة عمليات قتالية في الجيش اليمني، 
وربما كان ذلك االستحياء سببه الطارئ،أّن المتمرد يفكر 
في تلك اللحظة أن يتجرد من شرف الجندية وعقيدة 
المحارب، ليتسنى له تقديم استقالته من الجيش،ويُعلن 
انضمامه لحليفه السياسي, المرابط في شارع الجامعة، 
لكنّه كان يخاف من أّن اإلقدام على ذلك األمر، قد يدفع 
الباحثين والمهتمين، إلى التنقيب عن تاريخه السياسي، 
وبذلك قديسحب عليه فضائح سياسية هو في غنى 
عنها، وبالتالي فضّل التريّث وعدم المغامرة، حتى وجد 
من يشير عليه، بأن يحتفظ بمنصبه العسكري ويعلن 
تمرده على الشرعية، ليتسنى له فيما بعد أن يتقمّص 
شخصية اللواء الليبي/ عبدالفتاح يونس، وهوماحصل 
بالفعل، وبالمقابل فإّن ظهورالمتمرد علي محسن بالبذلة 
المدنية،في الجلسة الثانية من جلسات مجلس الدفاع 

الوطني،كانت بروفة أولية لممارسة التمرد العسكري..

 محسن يهدم المعبدعلى نفسه            
نزل المتمرد علي محسن إلى ساحة المعتصمين، فساء 
صباح المنذرين،ألنه نزل ليس ليعلن انضمامه إليهم، 
وإنما نزل في الظاهر، ليعلن حمايته للمعتصمين، وفي 
باطن األمرلالحتماء بهم،وكيفما كانت دوافع ذلك النزول 
وأسبابه وأس��راره، فقدكان ن��زواًل زلزل عقول ماليين 
اليمنيين ممن كانوا يعتقدون أّن المتمرد أخ غير شقيق 
للزعيم علي عبداهلل صالح، تلك الصدمة، دفعت بهم, إلى 
البحث عن حقيقة ذلك اإلخاء المزعوم،الذي روّج له كثيرًا 

المتمرد، فوجدوا أّن ذلك اإلخاء كان مجرد إشاعة كاذبة، 
واّن المتمرد التربطه أية صلة قرابة )بلقب األحمر(، فهو 
ابن الحاج محسن )دادة( الذي كان يعمل مربيًا أو عكفيًا، في 
منزل أحد أمراء الدولة المتوكلية سابقًا, ذلك األميرالذي 
كانت تربطه عالقة بالشيخ يحيى األحمر،وبموجب معرفة 
الشيخ/ استطاع الحاج محسن)دادة(أن يعمل في بالط ذلك 

األمير، بمثابة الحارس..
يا اهلل من هذه الحقائق الصادمة،التي تأتي بها األقدار 
على الناس، دون رغبة فيها، ن��زل المتمرد، قاصدًا 
الوصول إلى القمة، فخانته قدماه فسقط سقوطًا مدويًا، 
وخسربسبب ذلك أحد عشرلواًء من الفرقة، مسكين علي 
محسن، لقد أراد أن يطعن خصمه في الظهر،فطعن نفسه 
في الخاصرة، وأراد أن يهدم المعبدعلى غيره، فهدمه على 
نفسه، ومع ذلك لم يعترف بالهزيمة، بل ذهب ليمارس 
مهاراته القديمة، فأعلن عن نفسه، من أنه حامي الثورة 
الوهمية، التي ال وجود لها إالفي عقلية حليفه المحتشد 
في الساحة، وتارة يقول: قائد الثورة، ومرة أخرى: قائد 
جيش الثورة الحر، لكنّ تلك المسميات لم يصدقها 
أحد ولم تنطِل على أحد،ألّن الناس � المعادي والحليف � 
مصدومة من إشاعة ثالثة وثالثين سنة، كما أّن الشارع 
في تلك اللحظة الحاسمة،كان يهتف بالدولة المدنية، 
ومن غيرالمعقول أن يرضى بحاكم عسكري، وهو الشيء 
الذي كان يجهله ولم يتوقعه المتمرد،  فذهب إلى تشكيل 
مجلس عسكري، واعلن عن نفسه، رئيسًا له، ولكن جاءته 
األخبارمن ليبيا تترى،من أّن اللواء عبدالفتاح يونس قتله 
رفاقه غيلة، فعاد المتمرد ليعلن عن شريكه في التمرد/ 
عليوة رئيسًا وعلي محسن نائبًا له،هكذا رضخ المتمرد، 
ليكون نائبًا بمثابة الرجل الثاني, تلك المكانة،التي كان 
فيها من ذي قبل، واليأخذالمرء في الدنيا إالما كتب اهلل له.
لقد كانت المبادرة الخليجية، بمثابة سيف التهديد، 
بالنسبة للمتمرد، فكم حاول عرقلتها وإلغاءها، وبّث 
حولها الكثير من اإلشاعات واألعمال المعرقلة ولكنه 
فشل ولم يجد سوى اإلصالح يقف معه رغم أنه منعه من 
حضورالتوقيع على المبادرة, في القصرالجمهوري، بدعوى 
أنه مفخخ وملغم و.. الخ، وعندما حضرالزعيم علي عبداهلل 
صالح، وكباررجاالت الدولة،والوفود العربية والدولية،إلى 

القصرالجمهوري، وخرجوا بسالم آمنين،افتضح علي 
محسن أومن يؤمها وأصبح يسير في طريق مجهول، 
يُحركه حليفه بالريمونت وبحسب رغباته المعادية، حاول 
المتمرد عرقلة المبادرة الخليجية، من خالل تفجير حرب 
الحصبة، وجامع النهدين، ولكن إرادة اهلل تأبى إال أن يكون 
الزعيم علي عبداهلل صالح، هو� الشهيد الحي كما أطلق 
على نفسه � الذي يوقع على المبادرة الخليجية وآليتها في 
الرياض، والتي أخرجت محسن ومن سار في ركابه, من 
قائمة المحاصصة والمقاسمة العسكرية والسياسية، ربما 
استطاع المتمرد إثبات تواجده، عبر ستة أعضاء في اللجنة 
العسكرية،التي استطاع من خاللها تحقيق مكاسب مؤقتة، 
لكن التساوي شيئًا أمام الخسائر التي خسرها، فقد خسر 
سمعته ومكانته، وقوته ونفوذه، ومعظم ثروته، التي 
جمعها على مدار ثلث قرن، وذهب أكثر الناس وأقربهم 
من حوله، بعد أن أصبح بدون انياب وعاجز عن قضاء 

حوائجهم.. 

المتمرد مع الرئيس هادي
حاول المتمرد ممارسة مهاراته القديمة مع المشير 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، فقدنشرأكاذيبه 
وإشاعاته،التي تقول بأنه اليستطيع حكم اليمن، أحد 
بدونه، ولكن الرئيس عبدربه منصور هادي تجاوزها 
بسهولة، وبعد صدورالقرارات الجمهورية التي أصدرها 
الرئيس بتشكيل قوة عسكرية مختلطة من الحرس 
والفرقة للحماية الرئاسية،وتنزيل ثمانية ألوية من الحرس 
والفرقة، اصدر علي محسن وعلى الفوربيان التأييد، الذي 
أذيع بعد إعالن القرارات الجمهورية، بزمن بسيط جدًا، 
محاواًل بذلك تخصيب الشكوك لدى أنصارالزعيم علي 
عبداهلل صالح والمؤتمر أواًل وتشكيك أبناء القوات المسلحة 
واألمن ثانياًً،والتشكيك في الرئيس عبدربه منصور هادي 
ثالثًا، بينما في  تقديري ان رئيس الجمهورية في غنى تام 
عن ذلك التأييد المصطنع، وهذا من ناحية، ومن  ناحية 
فإّن أبناء القوات المسلحة واألمن، وأبناء الشعب اليمني 
كافة، والمؤتمر منهم ،كانوا يعلمون علم اليقين وحق 
اليقين وعين اليقين، ان الخمسة األلوية التي من الفرقة، 
كانت تدين بالوالء والطاعة للشرعية الدستورية، من بداية 
األزمة، ماعد اللواء )135( مشاة، وبذلك فهي خارج سيطرة 
المتمرد ،وبالتالي فإّن ذلك البيان الذي أطلقه علي محسن، 
كان بمثابة التشفي واالنتقام،من قادة تلك األلوية األبطال 
وأفرادها المخلصين،خصوصًا إذا علمنا أّن آخرمكالمة 
تليفونية، بين المتمرد والعميد عبداهلل ضبعان وما ذكر 
فيها من الغاط، ومع ذلك فقد أثار البيان المتعجرف، لدى 
قادة الفرقة، حالة من االستياء، والخبر اليقين عند قائد 
لواء الخوخة البطل، وربما يكون لدى قائد لواء عبس، ومن 
يدري، ربما يكون لدى أفراد لواء الشرعية الذين رفضوا 
أوامر المتمرد، من بداية األزمة، وأفراده يطالبون اآلن 
بإحالة المتمرد إلى القضاء،قبل إحالته إلى المعاش، ليخرج 

من عقلية وأروقة القيادة العسكرية وإلى األبد..

منذ أن كان المتمرد علي محسن طالبًا فخريًا في الكلية الحربية عام 1974م وهو يمارس فن اإلشاعات والدعايات 
العسكرية، حتى أصبح  يجيدها بإتقان واحتراف بديع، فعلى مدار ثالثة وثالثين عامًا، استطاع أن ينشر إشاعاته الكاذبة 
التي تحكي عن تلك القرابة األسرية, بينه وبين الزعيم علي عبداهلل صالح، والتي عمل المتمرد على ترسيخها في 
أوساط المجتمع اليمني، من أنه أخ غير شقيق للرئيس السابق علي عبداهلل صالح، بل وسعى إلى ترسيخ إشاعات أخرى، 

منها أنه أركان حرب الجيش اليمني، وأركان حرب اليمن،

محمد الهمداني


