
اقــول ذلــك وأقصد به أن الــغــرور السياسي الناتج عن 
عبادة «األنا» ومرض االنانية الينحصر في نطاق االفراد بل 
يتجاوز ذلك الى الجماعات واالحزاب والتنظيمات السياسية 
والمنظمات الجماهيرية المتنافسة على السلطة تمامًا كما 
حدث لحزب التجمع اليمني لالصالح الذي ركب عاصفة 
ما سمي بموجة «الربيع العربي» لالنقضاض على السلطة 
بوسائل وأساليب غير ديمقراطية امتزج فيها ما هو سلمي 
دت لديه الكثير من امراض الكبر 

َّ
بما هو عنيف بصورة ول

واألنانية وحضور الغرور على حساب غياب الحق ما جعله 
يمارس االستجبار على حلفاء األمــس واالحتقار لحلفاء 
اليوم على قاعدة «ومــا السلطة إال لنا» والدخول معهم 
بنزاعات وصراعات وحروب تحت مظلة ما لديه من قدرة 
على المزايدة والمكايدة السياسية واالعالمية القادرة 
على قلب الحقائق واتهام اآلخرين وتجاوزت مافيهم الى 
ما ليس فيهم من األخطاء والعيوب الذميمة والقبيحة 
قت نفسها بما فيها وبما ليس فيها من  والفاسدة، وسوَّ
االيجابيات والبطوالت الخارقة للعادة.. واعــدة الشعب 
بأن لديها المفاتيح السحرية للتغيير المحقق لما لديهم 
من الطموحات واألحالم والتطلعات خالل فترات زمنية 
قياسية تقاس بالشهور واألعــوام، ملقية على خصومها 
«حكام األمس» بأنهم السبب الوحيد لما تبقى من الفقر 
ومن المرض ومن الجهل ومن الخوف ومن التخلف بكل 
أشكاله وأنــواعــه السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والعسكرية واالمنية، متوعدة بفتح السجون 
ونصب المشانق بحق من أطلقت عليهم «بقايا النظام» 
إلستعادة ما سرقوه من الثروات واألموال الكفيلة بتوفير 
ماتتطلبه الخطط والبرامج االقتصادية  من المليارات التي 
يفهم منها مقولة اسطورية «من عاش أكله بالش» وكيف 
يتحول الفقراء والمحتاجون الى أغنياء ومترفين خالل أشهر 

وأعوام.
ومضت على حكومتهم ثالثة أعوام ولم يتحقق فيها 
للشعب سوى المزيد من المعاناة في ظل ما قامت به من 
المظاهرات واالعتصامات واالتهامات والصراعات والحروب 
االرهابية التي دمرت تحت جنون الغرور و«االخونة» من 
مؤسسات الدولة ومنجزات الثورة، ناهيك عن الفوضى 
التي لحقت بما لدينا من المرجعيات والنظم الدستورية 
والقانونية المنظمة للحق والواجب ولالمن واالستقرار 
والتنمية االقتصادية واالجتماعية والعسكرية واألمنية، ال 
بل قل انها تجاوزت ذلك الى المساس بما لدينا من التقاليد 
والعادات القيمية واالخالقية على قاعدة «المتهم بريء 
حتى تثبت ادانته»، فأصبح «الثورجي» شاهرًا سيفه على 
من يسمونهم بالفلول وبقايا النظام بتوعدهم بالمعاقبة 
والمحاكمة ليل نهار دون دليل، مرسخين بين البسطاء 
انهم حفنة من الفاسدين اليحق لهم حتى مجرد حق 
الدفاع الشرعي عن النفس امام قضاة مستقلين ومعروفين 
بالنزاهة، حتى القضاة المكلفين بالنظر في جريمة حادث 
مسجد دار الرئاسة تم اختيارهم من المنتمين لالخوان، 
ألن «األخونة» شملت جميع السلطات القضائية والتنفيذية 
وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية للدولة على نحو 

لم يسبق له مثيل في تاريخ التغيير والتطور السياسي.
أما المالية التي شملتها عملية «أخونة» جماعية فقد 
ــواب وسخرت لهم البنود لحركة تجنيد  فتحت لهم االب
وتوظيف وتسويات ودرجات وسفريات وموازنات بال حدود 
وال قيود وعلى أمراضهم ورحالتهم وجمعياتهم الحزبية، 
ناهيك عن أحزابهم السياسية.. حتى المبالغ المخصصة 
لدعم المشتقات النفطية صرفت على ملذاتهم وأطماعهم 
بما في ذلك عائدات رفع الدعم التي طرأت على حكومتهم 
الفاسدة، مضافًا اليها الدعم دون مراعاة لما سوف ينتج 

عن ذلك من أزمات خدمية تتحول الى أزمات سياسية.
وكما دفعهم الغرور الــى محاربة الشعب خــالل فترة 
األزمة وما تخللها من اطالق العنان لمليشياتهم المسلحة 
في محاربة القوات المسلحة واألمن فنهبوا المعسكرات 
وقتلوا القادة العسكريين وعشرات ومئات الضباط والجنود 
في العديد من المحافظات والمعسكرات بما في ذلك 
األسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وفتحوا الوزارات 

والمؤسسات وخربوا ما فيها ونهبوا معداتها وسياراتها 
وممتلكاتها وارصدتها البنكية على نطاق واسع وباعوا 
كل ما استولوا عليه من االثــاث والمكاتب وآالت الطبع 

والكمبيوترات.. الخ.
إال ان تعاملهم مع المؤتمر الشعبي العام ومع قيادة 
الدولة وحكومة المؤتمر السابقة -دون ردع- شجعهم على 
استخدام نفس االساليب القمعية مع من كانوا حلفاؤهم، 
فيما اطلقوا عليه بــثــورة الربيع العربي بــدءًا مــن قتل 
المتظاهرين الحراكيين في عدن وانتهوا بقتال الحوثيين 
او من يطلقون عليهم الروافض واقصد بهم انصار الله 
هم في مؤتمر  هم في الثورة وحلفاء الذين كانوا شركاء
الحوار الوطني، ولم يكتفوا من حرمانهم من المشاركة في 
حكومة الوفاق الوطني واستخدام حق «الفيتو» عليهم 
بل وتجاوزوا ذلك الى محاربتهم في عمران، مستخدمين 
القوات العسكرية الموالية لهم من الذين اطلقوا على 
أنفسهم حماة الثورة بقيادة اللواء الركن علي محسن 
صالح االحمر الذي لم يستمع لتوجيهات المشير عبدربه 
منصور هادي لقيادة وزارة الدفاع التي قضت بعدم اقحام 
الجيش في هذه الصراعات والحروب المذهبية والطائفية 
بين انصار الله وبين االخوان المسلمين، حيث استمر هذا 
الثالوث يمارس سلسلة من الضغوط الهادفة إدخال القوات 
المسلحة في حرب طائفية ومذهبية يتضرر منها الجميع 

واليستفيد منها أحد قط..
فكانت حرب القوات الموالية لهم في عمران من الحروب 
المرتجلة وغير المتكافئة مع انصار الله الذين مكنتهم 
حــروب صعدة العبثية من اكتساب خبرات اليستهان 
بها في حروب العصابات مع القوات النظامية عبر ستة 
حروب انتهت باعادة االعتبار واالعتذار النصار الله الذين 

يفرضون سيطرتهم على محافظة صعدة..
اقول ذلك واقصد به ان تردد رئيس الجمهورية وعدم 
تلبيته في البداية لطلباتهم الذاتية كان ناتج عن خبرته 
ومعرفته بما سوف ينتج عنها من نتائج كارثية تضاف 
الى سلبيات الحروب الستة في صعدة التي قادها اللواء علي 
محسن الى الهزيمة وما تالها من تحييد لاللوية العسكرية 
المرابطة في محافظة صعدة.. ناهيك عن ادراكــه لما 
تتكبده تلك المعسكرات من خسائر، مكنت انصار الله من 
امتالك ترسانة عسكرية من كافة أنواع االسلحة القتالية 

الفتاكة اليستهان بها.
إال ان غرور االخوان المسلمين وبعض االلوية الموالية 
لهم أبوا إال ممارسة سلسلة من الضغوطات على رئيس 
الجمهورية الــقــائــد األعــلــى لــلــقــوات المسلحة، جعلته 
يوافق على ارسال بعض الكتائب الى عمران، اضافة الى 
تكليف بعض القوات الجوية في توجيه ضربات محدودة 
لفك الحصار الــذي ضربه انصار الله على معسكر اللواء 
«٣١٠مـــدرع» المرابط في عمران والــذي اصبح معظم 
مقاتليه مــن مليشيات االخـــوان المسلمين وحلفائهم 

االسالميين.
كانت اللجنة الرئاسية قد مارست ضغوطات مكثفة على 
انصار الله لتوقيع اتفاق الهدنة كمقدمة النهاء المعركة 
بين االصــالح وبين انصار الله تنتهي بنقل القشيبي من 
عمران واستبدال معسكره المتورط في حروب عبثية 
مع ابناء المنطقة بمعسكر جديد، ينقل  من صعدة او من 
الضالع او من أيٍّ محافظة او مدينة اخرى حًال للمشكلة، غير 
ان الثالوث االخواني االصالحي العسكري افشل ذلك االتفاق 
المعمد من اللواء الركن محمد ناصر احمد وزير الدفاع، فهو 
يصر على بقاء القشيبي وتعزيزه بقوات اخرى من الفرقة 
االولى وبضربات جوية على أمل تحقيق االنتصار الذي يمحو 
آثار مالحق بهم من هزيمة في قبيلة حاشد التي وقعت 

اتفاق عدم اعتداء مع انصار الله..
ــوع مــن االستكبار واالصـــرار  ــى ن لقد تحول الــغــرور ال
على مواصلة القتال في معركة خــاســرة، ظهروا فيها 
وكأنهم يسوقون اللواء القشيبي الى مثواه االخير، فكان 
العناد والمكابرة قد تحول الى هزيمة عسكرية وترت 
العالقة الطيبة بين انصار الله وبين فخامة االخ رئيس 
الجمهورية ووزيــر دفاعه. وحولهم الى هدف لحمالت 

دعائية غير مبررة، فتتالت عليهم من كل حدب وصوب 
وكأنهم من كانوا وراء االصرار على هذه الحرب الملعونة.. 
مايدعو الى االسف ان هذا الثالوث الذي رفض كل االتفاقات 
وكل الجهود التي قامت بها اللجان الرئاسية قد تحول الى 
احد االطراف المروجة لهذه الهجمة االعالمية الشرسة على 
رئيس الجمهورية ووزير دفاعه، تضاف الى حمالت من 
اطراف سياسية وحزبية اخرى ال لشيء إال ألنها تأخذ على 
رئيس الجمهورية مجاملته لقيادة التجمع اليمني لالصالح 
بحكم ما ظهر منها من الغرور والكبر بحكم استمرارها 
للدس والوقيعة بين رئيس الجمهورية وبين بقية القوى 
السياسية وفي مقدمتها الحزب الذي ينتمي اليه ويعتبر 
المسؤول الثاني في قيادته، رغم ما كشف عنه الواقع من 
هشاشة ما لديهم من قدرات قتالية افقدتهم القاعدة 
الجماهيرية، بل قل ان اطماعهم وافراطهم في «أخونة» 
الوظيفة العامة افقدتهم من كانوا حلفاءهم في الثورة، ومن 
هنا يصبح الدفاع عن فخامة االخ رئيس الجمهورية واجبًا 
 
ً
على جميع القوى السياسية، حتى اليجد نفسه مضطراِ
الى االستكانة لما لديهم من المطالب التي ليس لها نهاية.

السيما وان حــزب التجمع اليمني لالصالح يمتلك آلة 
دعائية قــادرة على قلب الحقائق تمكنهم من استعادة 
عالقاتهم المفقودة مع الدول الخليجية «المملكة واالمارات 
والكويت والبحرين»، باالضافة الى ما لديهم من عالقة قوية 
مع الــدول الدائمة العضوية المؤيدة لفخامة االخ رئيس 
الجمهورية حتى اليضطر الى اقحام القوات المسلحة واالمن 

في حرب الناقة للشعب فيها والجمل.
ان واجـــب الــعــقــالء فــي جميع االحــــزاب والتنظيمات 
السياسية ان اليدخلوا في هذه الحرب السياسية واالعالمية 
والعسكرية المذهبية والطائفية العبثية التي تكسب 
االخوان المسلمين ماهم بحاجة اليه من الدعم االقليمي 
والدعم الدولي في حربهم مع انصار الله، التي حاولوا 
تحويلها من حــرب بين االخــوان المسلمين وخصومهم 
ــران وبين المملكة  الحوثيين الــى حــرب اقليمية بين اي

العربية السعودية وكأنها امتدادًا لتلك الحروب السنية 
الشيعية.

الترويج لمعلومات اصالحية كاذبة تصور انصار الله 
بانهم اصبحوا قوة عسكرية جبارة تهدد الدول الخليجية 
المجاورة وتهدد العاصمة والدولة اليمنية، في محاولة 
لصرف انظار المجتمع الدولي عما يمثله االخوان المسلمين 
وحلفاؤهم من خطورة ارهابية تربط سالح الحوثي بنزع 
االسلحة الثقيلة والمتوسطة التي نهبوها من معسكرات 
الدولة وما لديهم من المعسكرات التي تمثل نصف القوات 
المسلحة اذا اضيف إليها المجندون الجدد الذين ارهقوا 

الموازنة.
اعود فأقول : ان التجمع اليمني لالصالح اصبح مطالبًا من 
الجميع بإعادة النظر في غروره ومايمارسه من سياسة 
اقصائية الــى ابــتــالع مؤسسات وسلطات الــدولــة وفي 
مقدمتها تلك السلطات القضائية والتنفيذية والعسكرية 
واالمنية على وجه الخصوص، الن الغرور واالستهانة 
باآلخرين وبما لديهم من الحقوق الوطنية والمبالغة في 
حجم ما لديهم من قــوة سياسية ارهابية التتفق مع 
الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية 

والتداول السلمي للسلطة.
وقبل ان اصــل الــى نهاية هــذا المقال اليفوتني ان 
اتــحــدث عــن الـــدور الفاعل للمؤتمر الشعبي العام 
ــذي يحتاج الــى التفعيل وتوفير الــقــدر المعقول  ال
من االمكانات التي تمكنه من القيام بدوره في دعم 
الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي النائب األول االمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام في هذه الظروف االستثنائية الصعبة التي تهدد 
الدولة باالنهيار وتهدد الوطن بالتمزق على نحو يتضرر 
منه الجميع واليستفيد منه سوى األعداء الذين بذلوا 
قصارى مالديهم من الجهود للحيلولة دون التفرغ لبناء 
الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة النظام 
وسيادة القانون، طبقًا لمرجعيات دستورية وقانونية 
مستمدة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، السيما 
وقد اصبحت االخفاقات المركبة لحكومة الحوار الوطني 
سببًا رئيسيًا لتراجع المواقف المساندة للهيئة الناخبة 
التي أوصلت فخامته إلى رئاسة الجمهورية في غياب 
الوسائل االعالمية الحكومية المروجة لما يقوم به رئيس 
الجمهورية.. وقد اصبحت تابعة لالخوان.. وال اقول- من 
باب المزايدة او المكايدة - فما يقوم به التجمع اليمني 
لالصالح من «اخونة» للوسائل االعالمية الرسمية مسألة 
واضحة وضــوح الشمس في رابعة النهار، ناهيك عن 
سيطرتهم على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية 
واالمنية والقضائية بصورة حالت دون بناء اليمن الحضاري 
ات  الجديد والحقت بمبدأ التغيير سلسلة من االســاء
والتشوهات التي جعلت العامة يقولون بأن الماضي كان 
أفضل من الحاضر، ألن هؤالء يقيسون االوضــاع بحسب 
ما يعانونه من الحالة المعيشية والخدمية رغم ماتوفر 
لفخامة االخ رئيس الجمهورية من الدعم والمساندة 
الدولية المادية والمعنوية التي عجزت الحكومة عن 
استيعابها وتحقيق قدر مقبول ومعقول من المنجزات 
المادية والمعنوية، إال أن ضعف الحكومة وفساد بعض 
وزرائها الناتج عن ضعف وافالس رئيسها الذي اصبح من 
العقليات التقليدية العاجزة عن استيعاب الجديد، قد 
حال دون قدرتها على تحقيق أي قدر معقول ومقبول 
من النجاحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
ا تسببت به االخونة  والعسكرية واألمنية، ناهيك عمَّ
للوظيفة العامة من صراعات وحروب مذهبية وطائفية 
وارهابية جعلت المبعدين من أعمالهم في ظل عجز 
قياداتهم الحزبية عن حمايتهم بقدسية الدستور 
وسيادة القانون يجدون في انصار الله مالذًا آمنًا للجوء اليه 
ولو من باب التشفي بما لحق باالصالح من الهزائم القتالية، 
ومعنى ذلك ان االصالح لم يحقق من غروره وكبريائه 
واقصائه لآلخرين سوى الشعور بالذل والضعف.. ولكن 
بعد فوات األوان، ألن القاء المسئولية على عفاش وبقايا 

نظامه أصبحت اسطوانة مشروخة.

االثنين:  14 / 7 / 2014م  العدد:  (١٧١٩)موقف
174 / رمضان / 1435هـ

الشــك أن الغرور مرض سياســي قاتل إذا حضر الباطل وغــاب الحق تضيع    
فضيلــة التواضع الناتجــة عن احترام اآلخــر وقد يؤدي إلــى اخضاع العقول 
للعواطف وتصبح الســلطة غاية لذاتها، تندرج في نطاق الشهوات والملذات التي 
القيــم لها والمبادئ والمثل اخالقية ووطنية تقــدم الواجب على الحق والموضوعي 
علــى الذاتــي والعام علــى الخاص، وتقديــم الوســائل القمعية القاتلة والمســتبدة 
غير المشــروعة والســهلة والخالية من الكلفة حتى ولو كانت على حســاب البؤســاء 
والمظلومين وعلى حساب الوسائل السلمية البناءة والمثمرة والمشروعة والصعبة 
مهمــا كان الوصــول اليهــا مكلفًاِ إال انــه ودائمًا اليحتمــل ردود الفعــل الفوضوية 

الصاخبة والغاضبة والرافضة للحق والعدل والنظام وسيادة القانون.

«اإلخوان».. حضور الغرور القاتل وغياب فضيلة الحق

أحمد مهدي سالم

الفوضى.. 
أموت 
فيها!!

توحدنا رؤى الفوضى،
وأحالم الّصرعات المحظوظة،

ومزاجية خصام اطفال الروضة..
أن يهدأ االضطراب،

ويراقصنا دمع السحاب،
وتغرد البالبل..

في الفيافي الرحاب.
ذي معطيات مرفوضة..

 ã ã ã
يروقنا رهاب الزعيق،

وشدُو دندنات النعيق،
وازعاج تزاحم الطريق..

اندفع، وفمي منه..
تتقاطر قطع البوظة..

 ã ã ã
 الخصوم،

ُ
مبهٌج.. إذالل

وتسفيه إلماعات الحلوم،
والشعور بزهو

لحظة تدوم، وليتها تدوم،
وأنت تجرعهم الحموضة..

 ã ã ã
ممتٌع.. إشعال الحرائق،

ولطيف.. إشغال الخالئق،
وتيسير ارتكاب البوائق..
في األزقة، أو في الحدائق..

مجاراة لفنون الموضة...
 ã ã ã
مير.. تجذبني،

َ
شهوانية الّتأ

وأطياف التمكين.. تفرضني،
ومرونة السياف.. تتبعني..

بدون فتاوى منقوضة..
كل.. يدافع عن حوضه،

ويقتص من األعداء..
بالضغائن المحفوظة..

من تحضٍر مزعوم..
وال يعبأ.. بأية ملحوظة..
.. بالعقول المقبوضة، إليَّ

واألجساد المركوضة..
جاءت إلينا تتدحرج
كبيضة مسلوقة..

 ã ã ã
نعومة أصابع تربت على

ظهره، وصوت هامس باسم:
ال ينسى الشيخ، فروضه..

وال يسمح ألي كان.
بأن ينفخ.. في بوقه!!

ينتفض من السرير هائجًا بمرح،
وصائحًا بفرح:

أحبها، وأموت فيها.. الفوضى..
 ã ã ã

إيماءة
ما راجت الفتاوى في العالم العربي واالسالمي 
بمثل هذا السفور، والوفور والفجور.. مثلما راجت 
على أيادي فقهاء من السنة والشيعة.. في هذه 
الحقبة الربيعية المصبوغة بدماء نقية بريئة.. 
منها دماء ولدي العشريني «رمزي» أنقى أقرانه 
خلقًا وأشجع فتيان القبيلة، ومثله آالف.. أضاع 
حياتهم ومستقبلهم، شيوخ الفتنة والتكفير.. 
الذين يخفون أوالدهم من المواجهات، ويضحون 

بفتيان اآلخرين.. قاتلهم الله!!
آخر الكالم

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه
فكل رداء يرتديه جميل

وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها
فليس الى حسن الثناء سبيل

«السموأل بن عاديا»

بقلم/
عبده محمد الجندي

ثالث سنوات لم 
يتحقق فيها للشعب 

سوى المزيد من 
المعاناة والصراعات 

جنون «األخونة» دمر 
مؤسسات الدولة 
ومنجزات الثورة

الغرور دفع االخوان 
لمحاربة الشعب وقتل 

القادة العسكريين ونهب 
أسلحة المعسكرات

التصدي للحملة التي 
يشنها االخوان ضد 

الرئيس ووزير الدفاع 
واجب على الجميع

وكيل المالية يعرقل صرف مستحقات الطالب الدارسين في الخارج
كشفت مصادر مطلعة في وزارة المالية، 
استمرار تعمد وكيل الوزارة لقطاع التنظيم 
وحسابات الحكومة جمال المالكي عرقلة توقيع 
التعزيز المالي الخاص بمستحقات الطالب 
المبتعثين على نفقة وزارة التعليم العالي 

للربع الثالث ٢٠١٤م.
وأوضـــح المصدر أن المالكي أوعــز لوزير 
المالية الجديد محمد زمــام بضرورة اتخاذ 
هــذا الــقــرار بحجة تنفيد توجيهات رئيس 
الجمهورية الصادرة األربعاء، بتنزيل الطالب 
لـــخـــارج، على  المتعثرين المبتعثين فــي ا

الرغم من أن وزارة التعليم العالي سبق وأن أرسلت كشوفات الصرف للطالب 
المستحقين للربع الثالث ٢٠١٤م، إلى ملحقيات وسفارات بالدنا في الخارج 

مطلع األسبوع الجاري.
وأوضــح المصدر أن هدا اإلجــراء الــذي اتخذه وكيل المالية مخالف للقانون، 
وليس من مهام واختصاصات وزارة المالية، كونها من مهام وزارة التعليم 

العالي، التي تقع على عاتقها مسئولية متابعة 
ات القانونية  الطالب المبتعثين واتخاذ اإلجراء
بحقهم، وكشف المصدر أن هذه الخطوة 
تأتي في إطــار تأزيم العالقة بين وزارتــي 
المالية والتعليم العالي، والــدفــع إلحــداث 
احتجاجات طالبية ضد الحكومة من قبل 
الطالب المبتعثين في الخارج، جــراء تأخر 
موعد االستحقاق الــواجــب تسليمه مطلع 

الشهر الجاري.
من جهة أخرى، أكد مصدر موثوق في وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة سبق 
وأن خاطبت وزارة المالية بطلب التعزيز للربع الثالث منتصف يونيو الماضي، 
وأوضح بأنها تقوم بمتابعة أوضاع الطالب المبتعثين أوًال بأول، وتنزيل الطالب 
المنقطعين والمتعثرين، واستغرب إقدام وكيل وزارة المالية على اتخاذ مثل 
نا الطالب المبتعثين في  هذا اإلجراء الخطير، الذي من شأنه مضاعفة معاناة أبناء

الخارج، وإحداث المزيد من المشكالت أمام حكومة الوفاق الوطني.

رضية المتوكل تصف حديث الحوثيين عن «االنتصار» بالوحشية
انتقدت الناشطة الحقوقية، رضية المتوكل، من سمتهم بـ"األصوات الحوثية المدنية" لحديثها "عن الحرب والقتل 

واالنتصار بهذه الخفة والصفاقة والوحشية".
ويأتي انتقاد رضية، وهي نجلة القيادي في حزب اتحاد القوى الشعبية، الدكتور محمد عبد 

الملك المتوكل، بعد الهجمات التي شنها مسلحو الحوثي، واستهدفت مقار حكومية، 
مدنية وعسكرية في محافظة عمران.

وقالت في منشور كتبته على صفحتها بفيس بوك: "إن كانت (األصوات الحوثية) 
التي تعتبر نفسها مدنية تتحدث عن الحرب والقتل واالنتصار بهذه الخفة والصفاقة 

والوحشية ايضًا، فكيف هو حال من يمارس القتل في الميدان؟".
 وأضافت" يتحدثون عن المعدات والمعسكرات والمباني وكأنه ال يوجد بشر ، 
رائحة الجثث ال تزكم أنوفهم ألنهم أدمنوا رائحتها". ووصفت، رضية المتوكل، 
جماعة الحوثي، بأنهم " فاشلون في السياسية "، سائلة إياهم من " أفرغ بداخلكم 
كل هذه الدموية وكيف تجرئون على الحديث عنها باسم الوطن؟ عن أي وطن 
تتحدثون؟ عن الوطن الذي تتالعبون بمصيره أنتم وكل قوى الفساد الجاثمة على 

قلبه؟".
وأضافت" ينتصر عليكم اإلصالح بوساخة السياسة هنا فتنتصرون عليه بوساخة 

الدم هناك.


