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 الصفار ضياء اجملاهد الرفيق إىل أسئلة

 من قبل شبكة فرسان البعث العظيم

 : وهي ، الصفار ضياء اجملاهد الرفيق إىل بأسئلة تتقدم العظيم البعث فرسان شبكة
 الوطنية اجلبهة تأسيس من عاما   عشر ثنااو  ، االحتالل من عاما   عشر أربعة بعد

 انتقايل وبرملان اخلارج يف انتقالية عراقية حكومة تشكيل يف رؤى   هناك هل . العراقية
 العراق وقيادة ةر إدا يف الالزمة الرتتيبات ووضع الدولية العالقات توثيق على تعمل

 صوت يصل ألن مناسبة تروهنا اليت األسس هي ما . ؟ هللا شاء إن التحرير بعد
 اجلبهة ومشاريع خطط األبية مجاهرينا وتبين العراق الشارع يف نقطة أبعد إىل اجلبهة

 . ؟ وعربيا   دوليا   هلا مكاتب فتح اجلبهة نية يف هل . ؟ املستقبلية
 

 رالصفا ضياء الدكتور الرفيق إجابة
 مشروع هي العراقية الوطنية اجلبهة أن إىل القول أود ، األول سؤالكم على لإلجابة

 جهادية فصائل وممثلي وطنية وقوى ألحزاب جامعا   ووعاء   إطارا   يشكل كبري  وطين
 على اتفقت مستقلة وطنية وشخصيات واجتماعية ثقافية وهيئات وجتمعات مقاومة

 أرضا   وحدته نةوصيا العراق لتحرير ال  يسب واجلهاد املقاومة خبيار لتزامواال التمسك
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 سندا   تشكل اجلبهة بأن نؤكد كما  ، واالحتالل الغزو خملفات كل  وإلغاء وشعبا  
 وتتبىن والتحرير للجهاد العليا القيادة مقدمتها ويف  العراقية الوطنية للمقاومة ظهريا  

 . واالستقالل للتحرير السياسي وبرناجمها خطاهبا
 العمل بأمهية الوعي مستوى تطور خالل من نوعيا   تطورا   اجلبهة شهدت لقد

 ومتيزت لالحتالل الرافضة والشخصيات واملنظمات واهليئات األحزاب بني اجلبهوي
 تطور إىل أدى كما  ، جيابيا  إ األداء مستوى على أنعكس مما يزةاملتم الوطنية مبواقفها

 . العامل دول يف عديدة ساحات يف واالنتشار التشكيل مستوى على آخر نوعي
 نتقاليةا عراقية حكومة تشكيل يف رؤيتنا لحو  للسؤال الرئيسي للمحور أعود

 هكذا يف التفكري أو الرؤية هذه توجد ال أقول وهنا العراق خارج نتقايلا وبرملان
 للعراق ننتمي ومناضلني كثوار  فنحن التغيري، على شعبنا بقدرة نؤمن ألننا وسائل

 التفكري من النمط هذا فلسفتنا يف يوجد ال عريقة وطنية وحركات وألحزاب أوال  
 املباشر ميداهنا ومن الشعب رحم من تنطلق أن جيب التحرر حركة بأن ونؤمن

 ، امليدان يف الواعية حركتها خالل من وجودها تفرض أن على قادرة الثورية واحلركة
 مبا وتثويرها شعبنا مجاهري يف القوة عوامل كتشافا  على قادرين ثورية كطليعة  وحنن

 الرامية للمحاوالت والتصدي والتغيري الثورة عملية يف شعبنا مجاهري قدرة يعزز مباو 
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 للجبهة أن إىل أشري وهنا ، الكبري الوطن متدادا على األّمة وأقطار العراق تقزميل
 سواء   العالقات أفضل حيقق ومبا وتنشيطه تفعيله سيتم اخلارجية للعالقات مكتب

 توثيق مهمة ستتوىل واملنظمات واهليئات األحزاب مع أو املماثلة التشكيالت مع
 هللا بأذن املبني والنصر التحرير ملرحلة متهيدا   األخرى الدولية األطراف مع العالقات

. 
 من يصل أن ميكن اليت املناسبة باألسس يتعلق والذي ، الثاين سؤالكم بصدد أما

 لتجارب دراستنا خالل ومن أنه إىل نشري نقطة أبعد إىل اجلبهة صوت خالهلا
 خارج أكثر) أو الثنائية التحالفات كل  أن جند العامل يف التحرر وحركات الشعوب

 تقاطع بسبب الفشل إىل أدت مؤقت ئتالفا أو حتالفات ضمن ( اجلبهات إطار
 قامت عندما ووعيا   نضوجا   أكثر كانت  جتارب هناك أن إال ، املصاحل مث ومن الرؤى

 عطائها يف أستمرت وشخصيات وهيئات ومنظمات أحزابا   ضمت حتررية جبهات
 هي العراقية الوطنية اجلبهة عمل دعم أن نعتقد وعليه ، بلداهنا حترير بعد ملا وقوهتا
 املقاومة فصائل على أن كما  ، نتمائها يف صادق لبلده خملص عراقي لك  يةمسؤول

 مواجهة يف اهتماسياس وتنسيق جهودمها توحيد العراق يف الوطنية والقوى اجملاهدة
 ومبستوى األمريكي االحتالل خملفات ومعاجلة وعمالئه الصفوي الفارسي االحتالل



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 4 

 ندعو املناسبة وهبذه ، العزيز قطرنا يواجه الذي العدواين التحدي ستوىم إىل يرتقي
 للتحرير طريقا   باملقاومة املؤمنني كل  العراقية الوطنية اجلبهة يف إخوانكم وباسم

 وصوال   جهودها وتوحيد لوائها حتت واالنضواء صفوفها يف االخنراط إىل واالستقالل
 . والتحرير النصر حتقيق يف أهدافها حتقيق إىل
 حلقوق تبنيها هو مجاهرييا   قاعدهتا وتوسيع اجلبهة عمل لتصعيد األسس أهم من أن

 العراقيني مجيع ميثل عراقي وطين مشروع وقيادة تبين مع ، العراق وشعب العراق
 والبناء واألمن واالستقرار الوطين واالستقالل الوحدة يف طموحاهتم عن ويعرب

 ، املشروع هلذا كممثل  باجلبهة الدويل االعرتاف انتزاع على والعمل ، والتقدم
 الوطين املشروع املتحالفة وهيئاهتا بأحزاهبا العراقية الوطنية اجلبهة تبنت ولذلك
 وموضوعية صائبة رؤية ميثل كونه  االشرتاكي ريبالع البعث حزب طرحه الذي العراقي

 العربية األّمة خالله ومن العراق هبا مير مرحلة وأخطر أدق تكون تكاد مرحلة يف
 واجلذري والنهائي والكامل الشامل للحل طريق خارطة حدد قد أنه كما  ، بأكملها

 تعرض كبري  يتأرخي حلزب مسؤوال   شجاعا   موقفا   ميثل أنه عن ناهيك ، العراق لقضية
 . واإلقصاء واالجتثاث التصفية عمليات أشرس إىل يزل ومل
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 ، وعربيا   دوليا   هلا مكاتب فتح اجلبهة نية يف كان  أذا فيما حول لسؤالكم جابيتا أما
 عام خالل بالكامل اجلبهة عمل تطوير على هللا بأذن ومصممون جادون بأننا فأقول

 تبقى ال وأن له واملرسوم املطلوب داهام اجلبهة عمل مديات تأخذ وأن اآلن من
 بإصرار ولكن ، موضوعي هو وما ذايت هو ما منها اليت املعوقات لبعض أسرية اجلبهة

 الذي واملنهج الربنامج ووفق ومنتسبيها ضمنها املتحالفة األطراف كافة  ومهة
 دول من عدد يف املكاتب من عدد فتح على العزم عقدنا فقد اجلبهة به تتمسك

 . هللا شاء إن املعتمدة األولويات وحسب املالع
 . النبيلة الوطنية وجلهودكم لكم وتقديري شكري أكرر اخلتام يف
 القريب النصر طريق على والسداد والتقدم والنجاح باملوفقية لكم متنياتنا أطيب مع

 . الكرمي وشعبه العظيم العراق هللا نصر ، هللا بأذن الناجز
 


