
 وس الفوائد ... يف استشهاد القائدالدر 

 العقيدة  ( )  تسبيقالدرس الثاين والعشرون 

 جومرد حقي إمساعيل  
 

 :حبسب ما ورد يف تعريف معجم املعاين اجلامع ، فإن معىن العقيدة هو 
 . احلُْكُم الذي ال يُ ْقَبُل الشكُّ فيه لدى معتِقِده

هبا واليت ترتسخ عنده  والعقيدة هي جمموعة من األفكار اليت يؤمن املرء
 يف عمله وحضوره بني الناس . له تكون هي املوجه الرئيسفعقاًل وقلباً 

وعقيدة البعث هي معيار دال على حقيقة االنتماء البعثي من عدمه ، 
العقيدة من روح وجوهر ذلك لواقعية ومنطقية عقيدة البعث املستوحاة 

 اإلسالمية حيث الوقوف مع احلق بوجه الباطل .
وعلى هذا األساس يكون الفرق بني البعثي احلقيقي والبعثي املنتمي يف 

 تقدمي العقيدة البعثية يف جممل نشاطات حياته من عدمه .
وإذا تدبرنا حياة القائد الشهيد ، صدام حسني اجمليد ، فإن تفاصيلها 

،  وبأعلى مراتبها حاضرة وقد جّسد العقيدة البعثية يف حركاته وسكناته
يف ُحكمه وعدله ، يف احلرب والسلم ، ، جّسدها يف حضوره بني شعبه 



ثيًا عقائديًا يف السلم وهو يبين مع أبناء شعبه ويسعى لضمان فقد كان بع
ء العراق العظيم ومسوه ، وكان هم على بناععيشهم الرغيد ويعمل م

عقائديًا وهو يرعى الكفاءات العلمية ويرتقي باإلنسان العراقي إىل احلالة 
مة بني شعوب العامل ، فكان اإلنسان العراقي اجلديد الذي ُبين املتقد

 يف دولة البعث العظيم . ةالثوري ةعقائدياً منسجماً مع احلال
ويف احلرب ، كانت عقيدته البعثية حاضرة يف شجاعته وفروسيته وتقدمي 
النفس دفاعًا عن عقيدة البعث والتضحية من أجلها ، ذلك ألن مفضى 

و  األّمة ورقيها واددهارها واليت سجسدت يف عقيدة البعث هو هن
 أهداف البعث اخلالد يف الوحدة واحلرية واالشرتاكية .

إن عقيدة البعث إميانية شأهنا شأن اجملتهدين يف فهم روح وجوهر الرسالة 
اإلسالمية ، حيث ِصيغت مبادئ حزب البعث العريب االشرتاكي 

مبا ينسجم مع الواقع العريب وتطلعات اجلماهري يف وأهدافه منها وهبا و 
احلرية واخلالص من كل أشكال االستعمار ، عقيدة إميانية حقيقية بُنيت 
على اتباع احلق والتضاد على الباطل بكل أشكاله ووسائله ومواطن 
تواجده فكانت مقولة القائد الشهيد ، صدام حسني اجمليد ) حنن لسنا 

أن يكون البعثي  ان ( سجسيد للكيفية اليت جبحيادين ، حنن مع اإلمي
 تزامه بعقيدة البعث العظيم .عليها يف حال ال

أبدًا مع احلق وما  هكذا ، كانت حياة القائد بني ظهراين شعبه وأّمته ، 
مع شعبه ضد الباطل كله  كان خيشى يف احلق لومة الئم ، وباحلق وقف

الذي متثل يف حتشيد أهل الكفر والضالل وقد اجتمعوا يف غزو العراق 



العظيم واحتالله وتدمري بُناه وعمارته وقتل شعبه اجملاهد الصابر احملتسب 
 ومكتسباته .

وهكذا كان القائد الشهيد يف أسره وثباته العقائدي يف مسرحية احملاكمة 
بات العقائدي لدى القائد فني حبقيقة العلو والثواليت أذهلت الغري عار 

 الشهيد .
وقد وردتنا العديد من الروايات اليت تعر  لنا حماوالت الكيان احملتل يف 
مساومته على حياته حلساب التسليم هلم والتنحي عن العقيدة ووقف 

غيور وبعثي صميمي املقاومة العراقية البطلة ، وألنه عريب أصيل وعراقي 
يت ، فإنه رفض لك كله ، رفضها ألنه يُدرك أن حياته دون العقيدة ال

، العقيدة اليت فيها وهبا يتحقق النصر لألّمة آمن هبا وجاهد يف سبيلها 
 وبلوغ أهدافها يف الوحدة واحلرية واالشرتاكية .

وعلى منصة االستشهاد ، يقف القائد الشهيد ليودع شعبه وأّمته ولسان 
حاله يكرهم مبعىن الثبات العقائدي وحقيقة مفاداته ، وكأنه يقول ألّمته 

إهنا مركزية يف ، ، تدبروا قويل ) عاشت فلسطني حّرة عربية (  اجمليدة
 عقيدة البعث .

لقد قدم القائد الشهيد من على منصة االنطالق إىل حياة اخللد دروساً 
هي مكمالت ومتممات لدروسه اليت كان يعلم هبا شعبه وأّمته معاين 

ا ، وأىب أن السمو والثبات املبدئي وسجليات اخللق البعثي يف حياته الدني
يُغادر احلياة الدنيا إال بدروس تعترب هبا رفاقه وشعبه وأّمته بل والعامل 
بأسره يف كيف يكون حال البعثي املؤمن بعقيدته ، حيث ال ترخص 



احلياة دوهنا وعندها ، ذلك ليبقى ألق العقيدة البعثية حاضرًا بثبوت 
قائد الشهيد إىل الرجال األفذاذ والرفاق امليامني ، وهكذا يُرشدنا ال

أسباب النصر بيقني املؤمن القابض على عقيدته واملؤمن بقضاء هللا 
 وقدره وهو يف أعلى مقامات التسليم هلل الواحد األحد .

 وهللا أكرب ، وليخسأ اخلاسؤون 
 

 دليل الكّتاب
 صفحة الكاتب جومرد حقي إمساعيل

 فرسان البعث العظيم
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