
الوحدة اليمنية ساهمت يف تحقيق السالم واألمن الدولي واالستقرار 
علي عبداهلل صالحوحسن الجوار يف الجزيرة ومنطقة الشرق األوسط

رئيس املؤتمر الشعبي العام

حرب الرئيس »هادي« ضد اإلرهاب...

دعم مؤمتري ومعارضة إصالحية

حيث  أكد في أول خطاب رسمي له عقب أدائه 
اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في 25 
فبراير الماضي أنه عازم على خوض المعركة ضد 
اإلرهاب باعتبار ذلك واجبًا دينيًا ووطنيًا )استمرار 
الحرب ضد القاعدة باعتباره واجبًا دينيًا ووطنيًا بما 

يؤدي إلى إعادة النازحين إلى مدنهم وقراهم(.
وحسب المصادر المطلعة التي أورده��ا موقع 
)26 سبتمبرنت( الخميس فقد رفض عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، بشدة أي حوار 
مع اإلرهابيين في تنظيم القاعدة، وغيرها من 

التنظيمات اإلرهابية المرتبطة به.
مؤكدًا انه ال تهاون وال تفاهم مع هذه الجماعات 
اإلرهابية والبد من مالحقتها حتى القضاء عليها 

بكل السبل الممكنة.
وشددت المصادر على أن اللغة الوحيدة التي سيتم 
بها مواجهة اإلرهاب واإلرهابيين، هي لغة القانون 
والحسم العسكري واألمني والشعبي، ألن الجماعات 
اإلرهابية، ال تعرف الحوار، ولم تعترف به في يوم 
من األيام، وهي جماعات إجرامية ارتكبت وترتكب 
أبشع وأفظع الجرائم في حق أبناء القوات المسلحة 
واألمن والمواطنين والمستأمنين من ضيوف اليمن.
وكانت أنباء صحفية أفادت أن عددًا من المشائخ 
والوجاهات التقت مؤخرًا باألخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية في إطار مساٍع وجهود وساطة 
إليقاف الحرب الدائرة بين الجيش وعناصر تنظيم 

القاعدة اإلرهابي في محافظة أبين.
وأكدت تلك األنباء أن الرئيس رفض رفضًا قاطعًا 
إيقاف الحرب ضد القاعدة أو القبول بوساطة من 

أجل إيقافها.
موقف الرئيس عبدربه منصور هادي األخير يأتي 
أيضا متسقًا مع الموقف الذي أعلنه في خطابه 
أمام األكاديمية العسكرية حيث أعلن أن المعركة 
ضد اإلره��اب لم تبدأ بعد ، وق��ال:) أقول لهؤالء 
القتلة الذين أساؤوا لديننا اإلسالمي السمِح، إن 
المعركة لم تبدأ بعد ولن تنتهي إال بعد أن تُطهر 
كل مُديرية وقرية وموقع لِيعود النازحون إلى 
مناِزلِهم آمنين مُطمئِنين أو بعد أن يجنحوا إلى 
السِّلم ويُسلموا أسلِحتهم ويتخلوا عن األفكار التي 

تتناقض مع الدين اإلسالمي الحنيف(.
وتأتي مواقف رئيس الجمهورية المصممة على 
الحرب على اإلرهاب في وقت تتواصل فيه المعارك 
بين قوات الجيش ومقاتلي اللجان الشعبية ضد 

عناصر القاعدة في محافظة 
أبين.

دعم مؤتمري للرئيس
وب��اس��ت��ث��ن��اء م��وق��ف المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه المتسق 
والمؤيد لموقف المشير عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية 

ال��راف��ض ل��ل��ح��وار مع 
القاعدة والعناصر 

اإلره�����اب�����ي�����ة 
،ن���ج���د م���واق���ف 
ب��ق��ي��ة األح�����زاب 

وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
الشريكة  السياسية 

ف��ي ح��ك��وم��ة ال��وف��اق 
ال��وط��ن��ي ت��ت��ع��ارض مع 

الجمهورية  توجهات رئيس 
وتتبنى مواقف منادية بالحوار 

مع القاعدة.
ان موقف المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه ال��راف��ض ألي 

حوار مع العناصر اإلرهابية 
من تنظيم القاعدة يتوافق 
مع توجهات القيادة السياسية 
للبلد، ويشكل دعمًا ومساندة 

ح��ق��ي��ق��ي��ة إلص�����رار رئ��ي��س 
الجمهورية على مواجهة خطر 
اإلرهاب والسعي للقضاء عليه 

عبر المواجهة العسكرية.
وهذا وكان قد سبق أن أعلن المؤتمر 

الشعبي العام ضرورة استثناء القتلة 
واإلرهابيين وف��ي مقدمتهم تنظيم 
القاعدة من الحوار الوطني الشامل 
المقرر أن تشهده بالدنا خالل الفترة 

القادمة.
وفي لقاء جمع الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام مع قيادات أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي في الخامس من 
ابريل المنصرم، أكد اللقاء على أهمية إنجاح 
مؤتمر الحوار الوطني، وشدد االجتماع على 

رفض مشاركة أي من العناصر المتورطة في سفك 
الدماء خصوصًا تنظيم القاعدة ومن يقفون وراءهم 

في الحوار.
المؤتمر موقفه  وج���دد 
المساند والداعم لرئيس 
الجمهورية في الحرب على 
اإلره��اب في اجتماع 
ت��ن��ظ��ي��م��ي رأس���ه 
الدكتور عبدالكريم 
اإلري��ان��ي - النائب 
الثاني لرئيس 
ال���م���ؤت���م���ر 
ال��ش��ع��ب��ي 
العام -ضم 
األم�����ن�����اء 
المساعدين 
تمر  للمؤ
الشعبي 
ال���ع���ام 
وع����ددًا 
م�����������ن 
ق�����ي�����ادات 
يوم  المؤتمر 
ال��س��ادس من 
الجاري،  مايو 
حيث استعرض 
االج����ت����م����اع 
م���ض���ام���ي���ن 
الخطاب السياسي 
المهم الذي وجهه 
الرئيس عبدربه 
م��ن��ص��ور ه���ادي - 
رئيس الجمهورية ، 
نائب رئيس المؤتمر 
االم��ي��ن ال��ع��ام- ف��ي حفل 
تخرج دورات من األكاديمية العسكرية 

بصنعاء .
وشدد االجتماع على أهمية مواصلة الحرب على 
اإلرهاب وتنظيم القاعدة باعتباره التزامًا يتسق مع 

الحاجات الوطنية وااللتزامات الدولية.
باسندوة ضد توجهات الرئيس

في المقابل نجد مواقف بقية الشركاء في 
حكومة الوفاق الوطني يتخذ منحى آخر معارضًا 
لتوجهات رئيس الجمهورية بشأن مواجهة اإلرهاب 

وتنظيم القاعدة.
وتبدأ ه��ذه المعارضة لتوجهات األخ المشير 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من رأس 
هرم السلطة التنفيذية ممثلة برئيس حكومة 
الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة الذي قال في 
تصريحات لوكالة األنباء القطرية في 10 ابريل 
الماضي : إن الحوار الوطني يمكن أن يشمل أيضا 
تنظيم القاعدة في حال أبدى التنظيم استعداده 
للتخلي عن العنف ، مشيرا إلى أن التعامل مع 
القاعدة سيتم عبر طريقين ، طريق مواجهة العنف 
وطريق البحث عن وسائل الحوار إلقناع العناصر 
المنتمية للتنظيم بالمشاركة في بناء اليمن ال في 

تخريبه.
وفيما يثير م��وق��ف رئ��ي��س حكومة ال��وف��اق 
الوطني)المحسوب على المشترك( بشأن الحديث 
عن حوار مع تنظيم القاعدة اإلرهابي تساؤالت 
كثيرة سيما وانه يتعارض كليًا مع توجهات القيادة 
السياسية العليا للبلد ممثلة برئيس الجمهورية،إال 
أن مراقبين يرون أن موقف رئيس الحكومة محمد 
باسندوة يمثل امتدادًا لمواقف أحزاب المشترك 
وتحديدًا حزب اإلصالح )اإلخ��وان المسلمين في 
اليمن( المعارض لتوجهات رئيس الجمهورية بشأن 

مكافحة اإلرهاب من خالل محاولته الرامية إلى ضم 
تنظيم القاعدة )اإلرهابي( إلى الحوار الوطني.

اإلصالح يعارض ويساند اإلرهاب
موقف ح��زب اإلص��الح أكبر أح��زاب المشترك 
الشريكة في حكومة الوفاق الوطني يهدف إلى 
دع��وة القاعدة للحوار وق��د عبرت عنه قيادات 

إصالحية عدة.
حيث أعلن القيادي وعضو الهيئة العليا لحزب 
اإلصالح حمود الذارحي بأن الحوار مع القاعدة هو 
الحل، والقوة العسكرية لن تزيد القاعدة إال اتساعًا 
وان الحل األمثل هو الحوار، الحوار الذي ال حدود له 
وان يكون لعلماء األمة دور في ذلك فالفكر ال يزيله 

إال الفكر ».
وأض��اف ال��ذارح��ي في سياق حديثه لصحيفة 
)الجمهور(: »القوة العسكرية ما بتوصل شي إلى 
نتيجة، وإحنا نعرف عبر تاريخ اإلسالم أن الحل 
األمني حق )الحَجاج وبني أمية( زاد الخوارج اشتعااًل 
وعندما جاء عمر بن عبدالعزيز ولطف الجو ودعاهم 

للحوار تقلصت المسافة«.
من ناحيته قال عبدالمجيد الزنداني المتهم 
دوليًا بتمويل اإلرهاب والقيادي البارز في حزب 
اإلصالح في حوار صحفي نشر في 21 إبريل: إن 
الحوار هو المدخل الوحيد لحل مشكلة الجماعات 
المسلحة، وأضاف : أول شيء الحوار الذي رُفع شعارًا 
للدولة اليوم، وأن نتحاور مع الجميع، كي نرى مم 
يشتكون، إذا كنت تشتكي من شيء يعالج كما هو 
في المحافظات الجنوبية، نعالجها، إذا كان لديك 
شبهة ولديك فلسفة عوجاء، نناقش وتبحث معك..

ويضيف الزنداني في حوار نشرته صحيفة )أخبار 
اليوم( : علينا بالحوار أواًل، وإزالة الشبهات ونزع 
اإلشكاالت وعالج الشكاوى.. وهذا ما يجب أن يتم 

أواًل..
من جانبه الشيخ صادق األحمر وهو القيادي البارز 
في التجمع اليمني لإلصالح قال في حوار نشرته 
مؤخرًا صحيفة الخليج اإلماراتية في معرض رده 
على سؤال حول مدى قبوله بالحوار مع عناصر 
تنظيم القاعدة؟ : إذا كانوا يمنيين فأهاًل وسهاًل 
بهم ونقبل الحوار معهم، لكن إذا كانوا غير يمنيين 
فليس لنا أي دخل بهم، نقبل بالحوار الوطني مع 
يمني سواء كان منتميًا للقاعدة أو للحراك الجنوبي 
أو للحوثيين، وإال لماذا دعونا إلى مؤتمر لحوار 

وطني؟

مواقف باسندوة تجاه 
الحرب على اإلرهاب امتداد 

لمواقف حزب اإلصالح

الزنداني وصادق األحمر 
يطالبان ضم القاعدة 

للحوار الوطني

كشفت مصادر رسمية عن رفض المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس  
الجمهورية أي حوار مع اإلرهابيين من تنظيم القاعدة، وتمسكه باالستمرار في 

خوض معركة المواجهة ضد اإلرهاب.
تأكيد الرئيس عبدربه منصور هادي على ضرورة استمرار المعركة ضد اإلرهاب موقف لم 
يكن مفاجئًا فهو يأتي امتداد لمواقف سابقة أعلنها منذ أول يوم لتسلمه الرئاسة عقب 

انتخابه رئيسًا للجمهورية في االنتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير الماضي.

حقيقة   اللواء  »135«  مشاة
وخالل األيام القليلة الماضية، قام المتمرد بإجراء عملية قيصرية وبدون تخدير لهذا اللواء 
البطل وأدخل فيه عناصر متمردة على الوالء الوطني والقانون العسكري- مجاميع مسلحة 
من مليشيات األخوان المسلمين المعتصمين في الساحات ومن طلبة جامعة اإليمان التي 
يديرها عبدالمجيد الزنداني- ثم قام باستئجار الكثير من المطبلين والمزمرين والُكتَّاب 
والصحفيين واإلعالميين المحسوبين عليه من الذين يُغررون ويُغامرون بأرواح الناس 
مقابل األجر اليومي )حق القات يافندم( حتى أنهم كانوا يكتبون ويتحدثون بكالٍم مبالغ 
ٍ فيه عن األدوار التي ستقوم بها القوة المتحركة من مقر الفرقة في معركة أبين مع 
القاعدة، وذلك قبل أن تخرج القوة من ثكناتها إلى منطقة الحشد، وقبل أن تحدد المهمة 
المسندة إليها بصفة رسمية، وقبل أن يُحدد الزمان والمكان الذي سوف تتجه إليه تلك 
القوة، وهو مايعطي إشارات واضحة ودالالت التقبل الشك أّن هناك لعبة ساخرة وتصرفات 
سافرة، طالها المتمرد/ علي محسن على قيادة وزارة الدفاع واللجنة العسكرية، وقد انكشف 
الكثير من أجزاء اللعبة فور وصول هذه القوة لقاعدة محور العند التابع للمنطقة العسكرية 
الجنوبية، حيث تفيد المعلومات الواردة من هناك أّن قيادة المنطقة والمحور تفاجأت بعدم 
صالحية القوة لخوض معترك جبهات القتال لمواجهة اإلرهاب، سواًء الجاهزية البدنية أو 
التسليح، حيث لم تصرف لألفراد أية قطعة سالح من الجهة المصدرة، وأّن ما يزيد عن٪80 
من هذه القوة الوهمية، أحداث أسنان )نيدو( مايعني صراحةً  أنها غير نظامية )مستجدين( 
والتعرف المن قريب والمن بعيد حتى مبادئ القتال المتالحم أو القتال بالدروع الذي هو 
أبسط فقرة في البرنامج التدريبي للفرقة المتمردة، وليس فيها سوى القادة والضباط 
المنخرطين في صفوف القوة لغرض القيادة، والذين هم أيضًا مازالوا في طور التأهيل، 

مما دفع قيادة المنطقة وهي في حالة غضب شديد إلى اتخاذ قرار باإلبقاء على القوة المندرجة في إطار 
مايسمى باللواء )135( مشاة في منطقة العند والتوجيه ببدء تنفيذ برنامج تدريبي لهم والدفع بسرعة 
خاطفة بتحريك اللواء)201( ميكا المتمركز في قاعدة العند لخوض المواجهات في محيط مديرية   زنجبار�  
 أبين،   وإسناده   بوحدتين   نوعيتين   متخصصتين   في   التدخل   السريع   تابعتين   لقوات   األمن   المركزي   عدن -  وحدة  

 المعلومات   ووحدة   مكافحة   اإلرهاب . 

قواعد   التعزيزات   القتالية
كان يُفترض أن تكون القوة المتحركة إلى أبين على مستوى عاٍل  من الجاهزية القتالية، لمباشرة تنفيذ 
المهمة المسندة إليها لخوض غمار المواجهات الطاحنة مع عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي في أبين، واللجنة 
العسكرية تعرف ذلك تمامًا بأن التعزيزات القتالية يجب أن تكون دائمًا مساوية للعدو في القوة ومضادة له 
في االتجاه، وتتفوق عليه في التكتيك، وهو مايعني بالضرورة أن تكون قوات متخصصة في مكافحة اإلرهاب 
المندرجة فنيًا وقتاليًا ضمن قوات األمن المركزي والحرس الجمهوري، هذا إذا كان هناك رغبة في الدفع 

بوحدات عسكرية إضافية لمنطقة المواجهات لتعزيز العمليات القتالية التي تخوضها وحدات 
الجيش بشقيه العسكرية واألمني، تحضيرًا لمعركة الحسم مع العناصر اإلرهابية المتحصنة 
في عدد من مديريات محافظة أبين، أمّا أن تكون  قوات مشاة، وأفرادها ال يعرفون حتى 

مبادئ القتال باأليدي لتعزز قوات مشاة فتلك مسألةٌ   فيها   نظر . 
ثم إن خطة اللجنة العسكرية لم تكن تقف عند مسألة نقل وحدات عسكرية خارج صنعاء 
لغرض تحركها إلى أبين، وإنما كان الغرض لتحريكها باتجاه المنطقة الشمالية الغربية 
إلعادة نشرها في محافظات تعاني حالة من الفراغ واالنفالت األمني، وهي عمليًا تقع خارج 
سيطرة الدولة، أما تحريك قوات مشاة التعرف من الجندية إال اسمها والمن العسكرية إال 
رسمها إلى محافظة أبين وفي هذا الظرف بالذات فذاك أمرٌ اليقبل به المنطق العسكري 

إطالقًا بل وغير وارد في المفهوم العسكري على اإلطالق..    

دائرة   التوجيه   المعنوي
لنفترض أّن المتمرد/ علي محسن استطاع أن يُضلل المشير/عبدربه منصور هادي- 
رئيس الجمهورية- واستطاع أن يُغرر باللجنة العسكرية، واستطاع كذلك أن يخدع العالم 
كله بسبب سمعة اللواء )135( التي مألت اآلفاق، لنفرض ذلك جداًل ولكن أين دور دائرة 
التوجيه المعنوي التي شاركت وساهمت وساعدت في إعداد وتجهيز هذه القوة، حيث اليجوز 
مطلقًا تحريك أية قوة تخرج من ثكناتها إلى منطقة الحشد، ثم تتحرك إلى ساحة المعركة، 
إال بعد فحص وتدقيق من الدائرة وترفع بذلك تقريرًا شاماًل كاماًل للجنة العسكرية والقائد 
األعلى، وتحت مسؤوليتها وتوقيعها، وإذا كان هذا معلومًا بالضرورة فكيف تتحرك تلك القوة 
من منطقة الحشد، على خط سير صنعاء- أبين وهي على ذلك الوصف والصفة ؟ فهل الدائرة كانت مخدوعة 

أيضًا أم أّن هناك أمرًا اليفهمه األذكياء والخبراء والبلداء على حدٍ سواء؟!
ولمزيد من التأكيد وحتى تكون الصورة أمام القارئ واضحة والمعلومة كاملة، فإّن دائرة التوجيه 
المعنوي رافقت القوة إلى منطقة الحشد، بقاعدة العند، وعند استقبال القوة كان قائد المنطقة الجنوبية 
يشتاط غضبًا ويصيح بصوت عاٍل )إّن القوة غير مؤهلة قتاليًا(، فلماذا لم تعلن دائرة التوجيه المعنوي، 
في ذلك الموقف، عن كفاءتها اإلداري��ة ومسؤوليتها عن جاهزية هذه القوة الوهمية.. لماذا تمسكت 
 دائرة التوجيه المعنوي بالصمت أمام قائد المنطقة.. وهل أرواح الناس أصبحت رخيصة لهذا الحد؟!
أسئلة تهرول بكل قوتها في أروقة وزارة الدفاع، وتدق  وبقوة   أبواب   دائرة   القضاء   العسكرية   لمساءلة   دائرة  

 التوجيه   المعنوي   لإلجابة   عليها؟

أهداف   إرسال   هذه   القوة   الوهمية
بعدأن تمخض - كما يُقال - الجبل من تلك القوة الوهمية  فولد فأرًا، أصبح الهدف واضحًا من وراء هذا 

التصرف غير المسؤول، والذي يستهدف إفشال خطة قيادة وزارة الدفاع في المقام األول وضرب النجاح 
الذي حققته المنطقة الجنوبية مؤخرًا في مديريتي لودر وزنجبار من جهة، وإرباك   جهود   القيادة   السياسية  

 والعسكرية   الرامية   إلنهاء   تواجد   القاعدة   في   محافظة   أبين   من   جهة   أخرى ..  
كما يهدف � أيضًا � إلى االلتفاف الواضح، على توجيهات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي 
وعرقلة خطة اللجنة العسكرية، في محاولة بائسة إلجهاض النجاحات التي حققتها القوات المسلحة واألمن 
مؤخرًا على صعيد المواجهات الدامية، مع تلك العناصر اإلرهابية، وبالتالي إطالة أمد الحرب مع عناصر القاعدة، 
وتأجيل النصر على عناصر اإلرهاب، وبما يخدم أجندة المتمرد/علي محسن، لتجيير أي انتصار عسكري أو 
تقدم ميداني قد يُحقق على أرض المعركة لمصلحته، وذلك لالحتفاظ بموقعه وإعاقة صدور قرار يقضي 

بإقالته، وهو ما تمهد له وسائل إعالم «اإلخوان »  المفلسين .  
وبذلك اليُستبعد وجود نوايا مبيتة لدى المتمرد للزج بهذه القوة التي تضم في صفوفها عناصر راديكالية 
متطرفة، بهدف تقديم تسهيالت )بالسالح( أودعم لوجيستي لتنظيم القاعدة الذي يلفظ أنفاسه األخيرة، 
خصوصًا وغالبية عناصر تلك القوة هم من المتشددين لحزب االصالح وطالب جامعة   اإليمان   التي   توجه   إليها  

 إتهامات   بتفريخها   لإلرهابيين   ورعايتهم . 
وخالصة القول: إن الدفع بهذه العناصر )المؤدلجة( إلى المنطقة الجنوبية وتمركزها في موقع 
عسكري حساس بحجم قاعدة العند، قد يكون محاولة لتكرار سيناريو محافظة صعدة، التي قاد 
المتمرد فيها جوالت الحروب الستة، وشهدت تسليم معسكرات بكامل عتادها لعناصر تخربيبة، 
ونقل فيها المقاتلون روايات عن عملية قنص من الخلف.. ولذلك أرى إعادة النظر في تمركز هذه 
القوة في قاعدة العند وإخراجها فورًا إلى منطقة أخرى، وتعيين قائد جديد لها يُدين بالوالء لوزارة 
الدفاع، وليس للمتمرد/ علي محسن، خصوصًا وأّن الكالم عن علي محسن وارتباطه بملف القاعدة، 
ربما لم يكن خافيًا، ومحكمة الجنايات الدولية تزخر بالكثير من المعلومات التي ال يعرفها المثقف 
البسيط والمواطن العادي في بالدنا، فهو الذي عمل على احتواء أعضاء القاعدة في إطار الفرقة 
األولى مدرع، إلى الدرجة التي أصبح أبرز أعضائها )عسكر زعيل( مدير مكتب المتمرد/ علي محسن 
والناطق العسكري للفرقة، وقد توّج المتمرد تلك العالقة بالمصاهرة السياسية مع أحد قادة جيش 
عدن أبين االسالمي.. وقد ال يخفى على القاصي والداني، مسألة استخدام أعضاء القاعدة في تصفية 
كوادر الحزب االشتراكي إبّان الفترة االنتقالية، ومشاركتهم ضمن تكتيك قتالي للفرقة األولى مدرع 
في حرب صيف 1994م.. وبذلك فالمتمرد/ علي محسن- اليوم- هو من يمتلك تحريك ورقة القاعدة 
في اليمن، واليُستبعد من أّن الحرب ضد القاعدة لها تُجّار حروب مثلما كانت الحرب في صعدة، 
وسيوجد هناك من يشعلها لتحقيق مصالح شخصية، ويعمل على تحويلها إلى   دجاجة   تبيض   ذهباً  
 وفضة،   تضامناً   مع   اللواء (  135 )  مشاة   واللجان   الشعبية   التي   معظم   عناصرها   من   عناصر   المشترك  ..  

 وقادم   األيام   كفيل   بإخبارنا ..   

   أحمد   عمر   األهدل

اللواء )135( مشاة كان يطلق عليه اللواء التاسع ميكا قبل الوحدة، وبعد الوحدة أطلق عليه اللواء التاسع عشر مدعم )مستقل(.. وتحت المصطلح األول والثاني، سطر أبطال هذا اللواء بطوالت خارقة، صفق لها التاريخ  
وتعجب منها الدهر، في معارك دامية كتبها المؤرخون على جبين التاريخ   بأحرف   من   نور ... 

وفي بداية الحرب الثانية في صعدة، تم ضمه إلى الفرقة األولى بتوجيهات رئاسية، وأطلق عليه هذا المصطلح )135( مشاة.. وبعد الضم مارس المتمرد/علي محسن، على هذا اللواء البطل أقصى العقوبات العسكرية- اإلدارية 
والميدانية والمادية والمعنوية- فشرّد قاداته، وشتت ضباطه، وقهر   أفراده   ومزقهم   كل   ممزق،   وغيّر   شكله،   ونزع   روحه   المتدفقة   بالشجاعة   والبطولة   والفداء،   وجعله   شكالً   بال   محتوى،   وجسداً   بالروح . 
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