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ــب •  ــاء نرح ــذا اللق ــتهل ه يف مس
ــة  ــرور أربع ــد م ــة.. بع ــم, وبداي بك
ــن  ـــ21 م ــورة ال ــر ث ــن عم ــوام م أع
ــذي يخطر  ــا ال ــبتمرب 2014م.. م س
ــيايس والثائر  ــال العالمة والس يف ب
ــد مفتاح ويود  ــتاذ محمد أحم األس

قوله بهذه املناسبة؟
ــعبنا حلول  ــرار ورشفاء ش ــارك ألح ــة أب - بداي
ــة  التبعي ــن  م ــرر  التح ــورة  لث ــة  الرابع ــرى  الذك
ــورة ولقيادة الدولة  ــان كما أبارك لقائد الث واالرته

حلول هذه الذكرى.
ــة  ــن كيفي ــرية ع ــر كث ــن خواط ــج يف الذه تختل
ــاس وقضاياهم وتطلعاتهم  ــي مع هموم الن التعاط
ــرب  والص ــود  الجه ــف  تكات ورضورة  ــة  أهمي ــن  وع
ــرية  والكب ــة  الصعب ــات  التحدي ــام  أم ــات  والثب
ــني العربية  ــي واألمت ــعب اليمن ــه الش ــي تواج الت

واإلسالمية.
ــم كحزب ورشيك •  ما هو تقييمك

ــرية األربعة  ــورة ملس ــيايس يف الث س
األعوام املنرصمة؟

ــام  ــات أم ــود والثب ــن الصم ــوام م ــة أع - أربع
ــتقبله  ــعبنا وثورته ومس ــىل ش ــف التآمر ع عواص
ــة تركيعه  ــاملة بحقه بغي ــام حرب اإلبادة الش وأم
ــق وتخريب وتدمري لكل  ــه وأمام حصار خان وإذالل
ــة ال تجدر  ــزة تاريخي ــاة إنها معج ــات الحي مقوم
ــعبنا العظيم وثورته املباركة وقيادته الفذة  إال بش
ــطروا أروع املالحم  ــاء الذين س ــه العظم ومجاهدي

البطولية.
ــن •  وأي ــورة  الث ــت  أخفق ــن  أي

نجحت؟ 
ــتنهاض  ــة يف اس ــورة املبارك ــت الث ــد نجح - لق
ــرام الدولية  ــة قوى اإلج ــعبية ملواجه اإلرادة الش
ــم املحليني وثبتت  ــة ومرتزقته ــم اإلقليمي وأدواته
ــان للمرشوع  ــة واالرته ــن التبعي ــوم التحرر م مفه

ــي يف املنطقة ونجحت يف إنقاذ  األمريكي الصهيون
ــتنقع الفوىض  ــرق يف مس ــن الغ ــي م ــعب اليمن الش
ــا أن تعم اليمن  ــة التي كان يراد له ــة العارم الدموي
ــح  والذب ــار  والدم ــراب  والخ ــريات  التفج ــرش  وتن
ــة وحارة وطريق ومرفق  ــحل يف كل حي وقري والس
ــقوط  ــتقرار وحالت دون س ــن واالس ــدت األم فوط
ــذر الذي  ــوي الق ــتنقع الدم ــن يف املس ــم اليم معظ
ــد األدنى من  ــت عىل الح ــه وحافظ ــا ل كان مخطط
ــرة عىل  ــرب مؤام ــلت أك ــيش وأفش ــتقرار املعي االس

معيشة الشعب اليمني. 
ــاد  ــط ومحاكمة عتاولة الفس ــت يف ضب وأخفق
واإلجرام والعمالة من كبار قادة االرتزاق والعمالة 
ــامح قيادة الثورة وحرصها عىل تجاوز  نتيجة تس
ــاملة  ــايض والتهيئة ملصالحة وطنية ش ــاء امل أخط
ــتغلها  ــة التي اس ــارات النبيل ــن االعتب ــا م وغريه
ــعبهم وأمتهم  ــدون عىل ش ــفلة والحاق ــؤالء الس ه
ــىل  ــدوان ع ــة للع ــوا مطي ــم ليكون ــروا بجرائمه فف

شعبهم وخنجرا مسموما يفتك به.
ــك •  عبداملل ــيد  الس ــاء  لق ــد  بع

ــن  اليم إىل  ــدويل  ال ــوث  باملبع
ــن  م ــه  عن ــج  نت ــا  وم ــت)  (غريف
ــاء  مين ــوص  بخص ــات  تفاهم
الحديدة ورفض طرف (الرشعية) 
ــرا عرب  ــد الثورة مؤخ ــدم قائ لها ق
ــدة  جدي ــادرة  مب ــز  متلف ــاب  خط
ــص تحييد  ــمولية فيما يخ ــرث ش أك
ــأن االقتصادي لم يعرها هادي  الش
وحكومته واملجتمع الدويل أهمية, 
ما هي الحيثيات التي بنيت عليها 

هذه املبادرة؟
ــد الثورة  ــادرة قائ ــات مب ــس وحيثي ــم أس - أه
ــني وقطع ذرائع  ــي الحرص عىل مصلحة املواطن ه
ــاره األرعن عىل  ــتمرار حص العدوان الهمجي الس

شعبنا والتخفيف من الضائقة املعيشية عليه.

ــا الطرف •  ــك لم يعره ــاذا برأي ومل
اآلخر أي اهتمام؟

-عدم اهتمام أنظمة العدوان وقادة املرتزقة بها 
يثبت إرصارهم عىل مواصلة حرب اإلبادة الشاملة 

عىل شعبنا وارتكاب املزيد من الجرائم بحقه.
ماذا عن تقييمكم لألداء يف شقه • 

السيايس؟
ــيطرته  ــات العدوان وس ــم ضخامة إمكاني - رغ
ــة  الدولي ــية  السياس ــات  والهيئ ــل  املحاف ــىل  ع
ــب مظلومية  ــل لتغيي ــعيه املتواص ــة وس واإلقليمي
ــز لقائد الثورة  ــع واملتمي ــعبنا إال أن األداء الرائ ش
ــية القاتمة  ــن من اخرتاق جدار العزلة السياس تمك
ــعبنا وثورته  ــع ش ــىل التعاطي م ــدو ع ــام الع وإرغ
ــر املبعوث الدويل  ــه كواقع ال مفر منه وتقري وقيادت
ــاح الفائق  ــدة يثبت مدى النج ــري لألمم املتح األخ

لقائد الثورة يف التعامل مع امللف السيايس.
ــل •  ــة وتكت ــزب األم ــف ح ــن يق أي

ــن  ــدوان م ــة للع ــزاب املناهض األح
ــع  لجم ــدة  املتح ــم  األم ــاعي  مس
ــة  طاول ــىل  ع ــرصاع  ال ــراف  أط

الحوار؟
ــف املجاهدين  ــد الثورة ويف ص ــون مع قائ - يقف

األبطال.
ــعودي •  الس ــف  التحال ــد  يحش

ــيطرة عىل  األمريكي اإلماراتي للس
ــاء ومدينة  ــي ومين ــاحل الغرب الس
ــتيالء  الحديدة وأنه مرص عىل االس
ــم  رغ ــكرية,  العس ــوة  بالق ــا  عليه
ــريكم  تفس ــا  م ــررة،  املتك ــه  هزائم

لذلك؟! 
ــف  ــعبنا وتكثي ــق ش ــو خن ــدوان ه ــدف الع - ه
الضغوط عليه لرتكيعه وإذالله والقبول بإمالءاته, 
ــتقبله  ــعبنا وبلدنا ومس ــا هو الدفاع عن ش وقرارن
الحر الكريم وسنميض يف معركتنا املحقة واملقدسة 

ــة  ــا كانت غطرس ــرصه ومهم ــه بن ــأذن الل ــى ي حت
ــد اصطدمت بصالبة  ــه فإنها ق ــدي وإمكانيات املعت
ــلت  ــات وبطولة املجاهدين العظماء التي أفش وثب
ــة  ــىل العاصم ــتيالء ع ــدوان يف االس ــاريع الع مش
ــدف األول للعدوان  ــي اله ــت ه ــي كان ــاء الت صنع
وستفشل محاولته الحتالل الساحل الغربي بإذن 
الله وستتغري املعادلة قريبا لتنطلق معركة تحرير 
املناطق املحتلة وسيهزم الغازي ويطرد بإذن الله.

ــه •  طرح ــا  م ــىل  ع ــم  اطلعت ــل  ه
مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن؟ 

- إطالع أويل عرب ما نرش بوسائل اإلعالم.

ــك •  يوش ــن  اليم ــىل  ع ــدوان  الع
ــل  ظ يف  ــع,  الراب ــه  عام ــي  ينه أن 
ــية مختنقة وتصعيد  أجواء سياس
ــع  ووض ــف  األعن ــو  ه ــكري  عس
ــا يراه  ــوءاً هذا م ــزداد س ــيش ي معي
ــذي يراه  ــا ال ــيط.. م ــن البس املواط
ــد  أحم ــد  محم ــارز  الب ــيايس  الس

مفتاح؟
ــيط إال أنه  - محمد مفتاح هو ذلك املواطن البس
ــهد إن املواطن البسيط  ال ينبغي أن نغيب عن املش
هو من صنع هذا الصمود األسطوري العجيب وهو 

ــان املعتدي وهو  ــور لطغي ــذا التحدي الجس رس ه
العنرص األساس إلفشال مؤامرات العدو الذي أراد 
تركيعه وإذالله وهو الجدير بأن ينرصه الله بعظيم 

صربه وجسيم تضحياته.
ــة •  الحكوم أداء  ــون  تقيم ــف  كي

ــيايس لوقف التدهور  واملجلس الس
املعييش للمواطن ؟

ــم  ــة وه ــون يف الحكوم ــاء وصادق ــاك رشف - هن
ــب  صع ــع  وض ــام  أم ــتطاعتهم  باس ــا  م ــون  يعمل
ــا املهملون وأصحاب األطماع  ومعقد وهنالك أيض
الشخصية واألنانية الذين يرون يف الوظيفة العامة 
مصدرا لتحقيق مطامعهم ومآربهم يتحركون عىل 

هذا األساس مما أضعف األداء الحكومي وأربكه.
ــة •  الحكوم ــتظل  س ــى  مت إىل 

مشجباً تعلق عليه كل اإلخفاقات؟
ــتمر بوضعها  ــة اإلنقاذ ال ينبغي أن تس - حكوم
ــة  ــكيل الحكوم ــادة تش ــة إع ــب رسع ــم ويج القائ

واستبدالها بحكومة كفاءات.
ــتقات •  املش ــعار  أس ــاع  ارتف

ــاز الطهي تفاقم  ــة وأزمة غ النفطي
معاناة املواطنني، من املسؤول عن 

هذا الوضع بنظركمّ؟!
ــدو ومرتزقته هم الذين يعبثون  - باختصار, الع
ــاة  فاملعان ــي،  اليمن ــعب  للش ــية  املعيش ــاة  بالحي
ــة  ــق املحتل ــا يف املناط ــن .. أخوانن ــا املواط يتكبده
ــو املتورط يف  ــت أن العدو ه ــا مما يثب ــون أيض يعان
ــم املعاناة، فاملوانئ واملنافذ بأيديهم والبنوك  تعمي
ــع دخول  ــم وهم من من ــوال بأيديه ــم واألم بأيديه
ــرصوا  ــدة وح ــاء الحدي ــن مين ــلع م ــط والس النف
ــا الغاز  ــمارستهم، أم ــرب عمالئهم وس ــترياد ع االس
ــن االحتياج  ــوق أقل م ــل الس ــي تدخ ــة الت فالكمي
ــارت تعمل  ــيارات ص ــة وأن آالف الس ــري خاص بكث

بالغاز.
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٤٤  أعوام من الصمود أمامأعوام من الصمود أمام حرب حرب اإلبادة والحصار الخانق.. معجزة ال تجدر إال بشعبنا العظيم اإلبادة والحصار الخانق.. معجزة ال تجدر إال بشعبنا العظيم

ــه الفذة إنها  ــة وقيادت ــه املبارك ــم وثورت ــعبنا العظي ــدر إال بش ــة ال تج ــزة تاريخي معج
ــذه الكلمات القليلة  ــطروا أروع املالحم البطولية, به ــه العظماء الذين س ومجاهدي
ــاح والصرب  ــوام من الكف ــرية أربعة أع ــم تجربة مس ــا الكري ــص ضيفن ــى لخ ــرة يف املعن الغزي
ــعب اليمني حلوها ومرها مدافعاً ومنترصاً لحريته وقضاياه  والتضحية عاش تفاصيلها الش

املصريية.

ــجاعة يف الطرح  ــية املعروف عنها الجرأة والش ــخصية السياس ــا يف هذا الحوار الش ضيفن
ــتاذ محمد أحمد مفتاح – رئيس حزب األمة- وعضو اللجنة الثورية-, الذي استعرضنا  األس
معه الصمود والثبات يف الجبهات وعرجنا عىل األداء يف املرافق الحكومية ودهاليز السياسة 
ــة وإدارية  ــية واقتصادي ــة, أكرث من قضية سياس ــيط وأولويات املرحل ــن البس ــوم املواط وهم

تناولها ضيفنا ناقداً وشارحاً وأيضاً ناصحاً ومقرتحاً للحلول فماذا قال... نتابع:

أجرى الحوار/ جامل أحمد الظاهري

ثورة 21 سبمرت نجحت يف 
استنهاض اإلرادة الشعبية 

وثبتت مفهوم التحرر من التبعية

مبادرة قائد الثورة انطلقت 
من  الحرص على مصلحة 

املواطنني وقطع ذرائع الحصار 

تقرير املبعوث الدويل األخري 
أثبت مدى نجاح قائد الثورة يف 

التعامل مع امللف السياسي

يجب سرعة إعادة تشكيل 
الحكومة واستبدالها بحكومة 

كفاءات
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