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 صحفً بٌان

 ؟!الفساد ٌكافح نأ له ّنىأ.. ذلك كل ٌرتكب من

 م03/03/9302 األربعاء ٌوم له كلمةفً  المشاط محمد مهدي األعلى السٌاسً المجلس رئٌس أعلن

 الساعة حدٌث لدٌها لتصبح عالماإل وسائل تناقلتها الماضٌة القلٌلة األٌام مدى وعلى الفساد، على حربا  

 فً الشعار الذي رفعه؟ وهل سٌنجح؟ جاد المشاط فعال   فهل ،اغلالش شغلها وجعلتها

 دخولهم حٌن باإلسالم تحكم دولة سٌقٌمون بأنهم تباعاأل لٌوهموا ةصعد من بالمسٌرة واؤجا من نإ

 كاهل عن االقتصادي العبء من التخفٌف شعار ورفعوا ة"،الحدٌث المدنٌة "الدولة هاا باستبدلو ثم صنعاء،

 إلمالءات استجابة لاير فالآ 4 إلى البترول دبة سعر برفع متاق التً باسندوه حكومة عةجر جراء اسنال

 البنك ببرامج سٌستعٌنون وقرٌبا   ،لاير 030333 - 0333 بٌن ماإلى  هم لٌوصلوها ،الدولً النقد صندوق

 وفسادها جرائمها فً معها واشتركوا بٌدها ٌدهم ووضعوا المتحدة األمم مع واأوتواط0 الدولٌٌن النقد وصندوق

 التً بالعهود ونكثوا فحسب، هم لٌعٌشوا ،لسنٌن هامن وحرموهم الناس قواتأ خذواأو العالم، حول تنثره الذي

 اتصاالت ولهم ،نهار لٌل الناس على نوٌتجسسو حبرها، مداد ٌجف نأ قبل صنعاء إلى عمران من هاقطعو

 وأكثر ذلك كل فعل من هل !!ٌزعمون كما "اإلرهاب" لمحاربة ٌهإ0آي0سً األمرٌكٌة المركزٌة المخابراتب

 الخصوم من التخلص هو الفساد على الحرب شعار رفع من الخفً غرضهم إنّ  !الفساد؟ محاربة على قادر

ُعب   البالد فً الفساد استشراء معالذٌن  قبلهم، كان نم   فعل كما تباعهمأ وحماٌة السٌاسٌٌن،  واٌقدم نأ مهٌعل ص 

 الناس ٌعرفها التً السمان القطط فقدم الفساد، على حربك فً صادقا   كنت نإ !مشاط ٌا0 واحدا   حقٌقٌا   فاسدا  

 بسطأ بها ٌتقدم نأ ٌستطٌع فساد تهم بسطأ فً الحاكم علً ًوأب الحوثً علً محمدمن مثل  جرامواإل بالظلم

0 واألموال الدماء عن اهٌكن - برؤونالمُ  وهم الضحٌة هو سٌكون جاءك نإ ألنه ٌأتٌك، أن دون من - ٌمنً

 0سواء الفساد فً وهم نتمأف شًءفً  عنكم ٌقلون ال األخرى الضفة على شٌاعهأو هادي نإو

 علً وأبو الحوثً علً ومحمد حامد حمدأو الحوثً الملك وعبد مشاط ٌا نتأ إنك: الملٌان بالفم نقول نناإ

 َلُهمْ  قٌِلَ  َوإَِذا﴿0 الفساد على تماألتم ألنكم تشعرون ال ولكن المفسدون منتأ نكمإ: لدٌكم مشرف آخر لىإ الحاكم

َما اَقالُو اأْلَْرِض  فًِ ُتْفِسُدوا اَل  ُهمْ  أَاَل  * ُمْصلُِحونَ  َنْحنُ  إِنَّ ِكن اْلُمْفِسُدونَ  ُهمُ  إِنَّ ْشُعُرونَ  الَّ  َولََٰ  الصالح نإ ﴾ٌَ

 حزب ٌعمل التً الخالقة دولة نإ0 مباإلسال تحكم دولة إقامة فهو الحوثٌون، أٌها علٌه نتقدرو ال شًء

 فمهما0 ٌدها إلٌهم تمد ولن المستعمرٌن الكفار دابر وتقطع باإلسالم ستحكم التً وحدها هً قامتهاإل التحرٌر

 القوي فٌها ٌتساوى وتحتضنها، تقبلها نأل اإلسالمٌة مةاأل وتهٌئ رجالها تعد فهً هاعلى إقامت الزمان طال

 حٌن المسلمٌن خلٌفة وهوعلٌه السالم  طالب بًأ بن علً فعل كما الحق، مامأ واألبٌض واألسود والضعٌف

 0للٌهودي بالدرع فٌها وُحِكم   ،رعالد قضٌة فً ٌهودي مع شرٌح القاضً أمام للقضاء جلس

 المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر

 فً والٌة الٌمن


