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مل يرد يف كتاب هللا تعاىل ذكر ملفردة ) احلرية ( ، وليس هلا ذكر يف احلديث 
 . مبفردات اشتقاقية ومعاين مرادفة تفيد احلريةالنبوي الشريف ، لكنها وردت 

 ان حرية اإلنسان كثرية ، ومنها :واآليات القرآنية يف بي
 . { َأفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحَّتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَ  } -
 . { َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَ ْلَيْكُفرْ  } -
 { . َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُسْيِطر   } -

رية ، وحترير اإلنسان من العبودية ، وكذلك ، فآيات العتق كثرية وتفيد معىن احل
وقد اشتملت السّنة النبوية الشريفة على الكثري من األحاديث يف عتق الرقاب 
، واألساليب والكيفيات اليت على املسلم واجب اتباعها يف معامالته مع الناس 

. 
 ويف احلرية ، حرية التعبري ، وحرية اإلرادة ، وحرية االختيار ، وغريها اليت تبي

أن اإلسالم هو دين حرية مطلقة ، وهو دين إىل الناس كافة ، وإن املفاضلة بي 
 الناس تقوم على درجات التقوى والعمل الصاحل وإحسان العمل .

أردنا من مدخلنا هذا ، أن نستعرض شيئًا من حياة القائد الشهيد ، صدام 
اليت كان يتمتع هبا  حسي اجمليد ، وموافقتها للكتاب والسّنة ، واحلرية املنضبطة

 شعبنا العراقي األيب قبل غزو واحتالل العراق يف عام ألفي وثالثة .
للجميع ، فإن احلرية ال تعين الفوضى ، وكان شعبنا العراقي العظيم يدرك  معلوم

هذا املعىن جيدًا ، فكان يعيش حياته ومفرداهتا حبرية تاّمة غري خارجة عن 



ت احلرية الشخصية حمفوظة يف إطار حرية اجملتمع القانون العام للدولة ، وكان
 وليست خارجة عنها .

ويف حياة القائد الشهيد ، صدام حسي اجمليد ، ويف عالقته بشعبه ، فإنه يكفينا 
أن نعرف حجم مقابالته اليومية مع املواطني ، سواء يف مكتبه أو من خالل 

البيوت وهو يطمئن على حضوره بي اجلماهري يف الشارع واملصانع واملزارع و 
أحواهلم ويستمع إىل مشاكلهم ، وهو حبد ذاته إميان منه حبرية اإلنسان العراقي 

الثالثي من متوز اجمليدة على النهوض به  –اجلديد اليت سعت ثورة السابع عشر 
وتفجري طاقاته الكامنة لريتقي إنسانيًا  إىل املراتب األوىل بي األمم ، وكان 

) جملس الشعب ( خري جتربة ودليل على عالقة الشعب بقيادته  اجمللس الوطين
 وفقاً ملعاين احلرية احلّقة .

وألن القائد الشهيد كان رمزًا وطنيًا وقوميًا وإنسانيًا ، فقد أبلى بالًء حسنًا يف 
قيادته للحزب والدولة ، يعرفه القاصي والداين ، ويعرفه العدو قبل الصديق ،  

مجاهري ومعربًا عن رغبات شعبه و  وقيادتنا السياسية احلكيمة كان قراره ملكه
أّمته ، ما رضخ يومًا إلمالءات خارجية ، كان ثائرًا حّرًا يف وجه كل أشكال 

ئر تراب األّمة العربية اخلالدة ، وقد االستعمار ورافضًا اهليمنة األجنبية على سا
ذي كان القادة ) العرب ( اشتهر بالءاته يف وجه الطغيان األمريكي يف الوقت ال

 يهرولون بال  ) نعم ( وراء سيدهم األمريكي وآمرهم الصفوي .
وألنه كان حّرًا ، فقد اجتمع العامل املأبون كله لقتاله وشعِبه احلّر الصابر ، وبعد 
أن استيأس اجملرمون من حتقيق النصر على العراق العظيم ويف ظل قيادته 

جتمع الكفر بأهله وأكثر من ثالثي دولة  احلكيمة وعلى خمتلف األصعدة ،
وشنوا هجومهم على العراق ليغزوه وحيتلوا أرضه ، وامهي بأن ذلك سيخضع 

 .العراقيي وقيادهتم السياسية اجملاهدة إىل رغباهتم الشيطانية املدمرة 



جيشهم الباغي بالرتحاب والورود ،  ستقبلواتومهوا غباًء وضّنوا بأن العراقيي سي
بالغيارى يف شعب العراق األيب يواجهوهنم مبقاومة عنيفة ومن طراز خاص فإذا 

يف تأريخ املقاومات على مستوى التأريخ الدويل دفاعًا عن تراب أرضهم 
ووحدهتم الوطنية وبلوغًا للحرية اليت عاشوا هبا وفيها وهلا يف ظل قيادة البعث 

اعية اليت كان يرفل هبا العظيم للدولة العراقية ، ودفاعًا عن العدالة االجتم
 جمتمعنا العراقي الناهض واملتقدم .

وبعد االحتالل ، فاألخبار تفيد ثبات القائد الشهيد على قيمه ومبادئه وكما 
عهدناه ، حَّت أهنم ساوموه على حياته ، فرفض وحتدى وتصدى هلم وهو يعلم 

وسًا يف معاين ي احملتل در فعل رجال املقاومة البطلة يف تلق جيدًا وبثقة مطلقة
الدفاع عن الكرامة واحلرية ، والعامل بأسره كان شاهدًا على رباطة جأشه وثباته 
يف مسرحية احملكمة ومن مث على منصة الشهادة ، وكل ذلك هو معىًن كبري يف 

 احلرية ورفض العبودية .
وهكذا ، فإن من الدروس اليت أراد القائد الشهيد أن يفهمها شعبه ومجاهري 

لتحرير اإلنسان العراقي خاصة والعريب عامة  اجمليدة ، هو أن ثورتنا كانتأّمته 
من العبودية ، وعلى مبدأ احلرية مضينا بثورتنا اجمليدة ، وباحلرية هنض شعبنا 
وتقدم ، وعلى احلرية نستشهد يف سبيل هللا دفاعًا عن حرمات وكرامة األّمة ، 

وسائل الرضوخ واخلنوع ، فكانت فكان حّرًا يف اختيار الشهادة ورافضًا لكل 
وقفته على منصة الشهادة جمدًا ُيضاف إىل أجماده ، وكأنه يقول لشعبه ومجاهريه 
، عيشوا أحرارًا واختاروا موتة األحرار ، شهادة يف سبيل هللا ، واحفظوا جمدكم 

 لتنهل منه األجيال .
 وهللا أكرب ، وليخسأ اخلاسؤون .

 


