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على الغالف

المهندس الذي «أتعب» أميركا
املنطقة ،بــن ابتسامة ج ــواد ظريف
وعبوس قاسم سليماني.
يحفظ العاملون مع اللواء سليماني
الـكـثـيــر م ــن ال ـق ـصــص أيـ ــام امل ـقــاومــة
ال ـع ــراق ـي ــة .ه ــي ش ــواه ــد ع ـلــى نـبــوغ
عسكري وأمني َت ّ
سبب ،غير مرة ،في
إح ـبــاط ل ــدى ضـبــاط ودبـلــومــاسـيــن
أميركيني راوغهم في األمن والعسكر
وحتى السياسة .وتلك صفة يعزوها
عارفون بالرجل إلى موهبة متأصلة
فـ ـي ــه تـ ـح ــاك ــي «الـ ـ ــدهـ ـ ــاء الـ ـف ــارس ــي»
على حـ ّـد تعبير أحــدهــم .قــال دونالد
ترامب أمس« :سليماني أسقط آالف
األمـيــركـيــن بــن قـتـيــل وجــريــح على
مدى فترة طويلة» .لم ينكر «الجنرال»
هذه التهمة وال الخوف الــذي زرعته
عـبــواتــه بالجنود األمـيــركـيــن ،وقــال
ف ــي إحـ ـ ــدى امل ـن ــاس ـب ــات س ــاخـ ـرًا مــن
جــن الجنود األميركيني :إن القوات
األميركية كانت بحاجة إلمدادات من
ّ
«حفاضات البالغني».

«الفارس النبيل»

(األخبار)

«أنا قاسم سليماني»
خليل كوثراني
«أن ــا قــاســم سـلـيـمــانــي ،قــائــد فيلق
ص ــاح ــب ال ـ ــزم ـ ــان الـ ـس ــاب ــع ال ـت ــاب ــع
ملحافظة كــرمــان .ولــدت سنة 1958
ف ــي ق ــري ــة ق ـن ــات م ـلــك م ــن ضــواحــي
كــرمــان ،حــائــز ش ـهــادة الـبـكــالــوريــا،
مـتــزوج ولـ ّ
ـدي ولــدان ،صبي وبنت.
ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــورة ،ك ـ ـنـ ــت مـ ــوظ ـ ـفـ ــا ف ــي
مصلحة مياه كرمان .وبعد انتصار
الثورة اإلسالمية ،التحقت بحرس
الثورة في األول من شهر أيار سنة
 .1980م ــع انـ ــدالع ال ـح ــرب وه ـجــوم
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـ ـعـ ــراقـ ــي عـ ـل ــى م ـ ـطـ ــارات
البالد ،بقيت مدة أحرس الطائرات
فــي م ـطــار ك ــرم ــان .بـعــد شـهــريــن أو
ثالثة على انــدالع الـحــرب ،انطلقنا
إل ـ ـ ــى جـ ـبـ ـه ــات س ــوسـ ـنـ ـك ــرد ض ـمــن
ال ـقــوات األول ــى املـ َ
ـرس ـلــة مــن كــرمــان
وال ـتــي ك ــان ت ـعــدادهــا  300شخص
ت ـق ــري ـب ــا ،ب ـص ـفــة ق ــائ ــد ف ـص ـي ــل .فــي
األي ــام األول ــى اللـتـحــاقــي بالجبهة،
اعتقدت بأن العدو قادر على القيام

ّ
بـ ـ ّ
ـأي شـ ــيء ،لـكـنـنــا ت ـمــك ـنــا ف ــي ّأول
هجوم لنا من إرغامه على التقهقر
م ــن ج ــان ــب ط ــري ــق ســوس ـن ـكــرد إلــى
الحميديةّ ،
وكبدناه خسائر أيضًا.
وق ـ ـ ــد ّأدى ه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر إل ـ ـ ــى زوال
ال ـت ـص ـ ّـور ال ـخ ــاط ــئ ع ــن الـ ـع ــدو مــن
ذهني».
(الجنرال قاسم سليماني ملجلة «نداء
الثورة» عام )1990

بعد ثالثين عامًا :هنا البوكمال
شـ ــاهـ ــده فـ ــي الـ ـب ــوكـ ـم ــال الـ ـس ــوري ــة.
املعركة فــي ذروت ـهــا ،القتال كــان من
م ـســافــة ق ــري ـب ــة ،وهـ ــو ال ي ـب ـعــد عنه
سـ ــوى أمـ ـت ــار م ـ ـعـ ــدودات .ف ــي الـخــط
األم ــام ــي عـلــى م ـشــارف املــدي ـنــة ،كــان
الـشـهــداء يـتـســاقـطــون ،وذل ــك املقاتل
ّ
في حزب الله يوزع عينًا على العدو
وأخـ ــرى عـلــى «ال ـح ــاج» غـيــر املـبــالــي
بسالمته الشخصية .كانت البوكمال
ّ
آخــر املعارك الكبرى التي خطط لها
وق ــاده ــا وح ـقــق فـيـهــا ان ـت ـصــارًا كما
اعتاد.

الخروج إلى الضوء
مـنــذ ان ـطــاق ال ـحــرب عـلــى «داع ــش»،
يعد قاسم سليماني «قائد الظل»
لم ّ
كـمــا لــقـبـتــه الـصـحــف األم ـيــرك ـيــة في
 2009بـعـيــد تـجـنــب الـ ـع ـ ّ
ـدو إيـ ــاه في
ع ـم ـل ـي ــة اغـ ـتـ ـي ــال عـ ـم ــاد م ـغ ـن ـي ــة فــي
دمـشــق .كــان الـحـضــور العلني للواء
اإلي ــران ــي ف ــي املـ ـي ــدان ،بــالـنـسـبــة إلــى
الـ ـقـ ـي ــادة فـ ــي ط ـ ـهـ ــران ،خـ ــروجـ ــا إل ــى

ماذا عن ما لم ينجزه؟
يجيب أحد أكثر
ّ
المقربين منه في اآلونة
األخيرة« :القدس!»

الـ ـض ــوء وإيـ ــذانـ ــا بـنـقـطــة تـ ـح ـ ّـول في
ملف الوجود والنفوذ خارج الحدود.
بدأت صور «الحاج قاسم» تنتشر في
كل مكان ،بني املقاتلني على مختلف
الـ ـجـ ـبـ ـه ــات ،وفـ ـ ــي غـ ـ ــرف ال ـع ـم ـل ـيــات
واالجتماعات .عشية انطالق املعارك
فــي الـعــراق ،استأنف عالقة ثانية له
مع مطار بغداد (محطته األخيرة ليل
الخميس  -الجمعة املــاضــي) ،حيث
ّ
بــات ي ـتـ ّ
ـردد بــاسـتـمــرار ب ـمــوازاة خط
إمـ ــداد لــوجـسـتــي وتـسـلـيـحــي يــرافــق
تـ ـح ـ ّـرك ــات ــه .س ــري ـع ــا ،ج ـم ــع ح ـل ـفــاءه
فــي املـقــاومــة العراقية ضـ ّـد االحـتــال
ّ
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،وراح يـ ـ ـ ــوزع بـتـنـقــاتــه
امل ـكــوك ـيــة ج ـه ــده ب ــات ـج ــاه ــن :وضــع
الخطط الحتواء التمدد «الداعشي»
وإلط ـ ــاق امل ـع ــارك املـ ـض ــادة ،وإعـ ــداد
برامج التنظيم والتدريب للفصائل
املـقــاتـلــة قـيــد اإلن ـش ــاء تـلـبـيــة لفتوى
ً
املرجعية ،أو تلك التي تحتاج تأهيال
السـتـيـ ُعــاب آالف املـتـطـ ّـوعــن الـجــدد،
إلــى أن أطلقت عملية جــرف الصخر
باكورة املعارك الواسعة.

ّ
ليلبس جند أميركا الحفاضات
تـلــك كــانــت حــربــا لـلــدفــاع عــن الـعــراق
ولـ ـحـ ـم ــاي ــة ح ـ ـ ـ ــدود إيـ ـ ـ ـ ــران وأمـ ـنـ ـه ــا
ف ــي آن .ل ـك ــن ل ــم ت ـك ــن أولـ ـ ــى امل ـع ــارك
ال ـ ـتـ ــي خ ــاضـ ـه ــا ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـه ــدف ــن
م ـع ــا .فــامل ـســاهــم األول ف ــي تــأسـيــس
تشكيالت املقاومة العراقية ودعمها،
عمل وفق استراتيجية إيرانية تعتبر
غزو بغداد توطئة الستهداف إيران،
ّ
م ــا ي ـح ــت ــم إشـ ـع ــال حـ ــرب اس ـت ـن ــزاف
ُ
تبعثر حسابات األميركي اآلتــي إلى
ّ
أفغانستان والعراق
ومهددًا سوريا.
ك ــان لـسـلـيـمــانــي م ــا أراد ،وف ــي تلك
املــرحـلــة ،ب ــدأ ي ـتـ ّ
ـردد اس ــم قــائــد «قــوة
الـقــدس» فــي الـحــرس الـثــوري همسًا،
ويـ ــأخـ ــذ ب ــاالنـ ـتـ ـش ــار ش ـي ـئــا فـشـيـئــا.
ع ـ ـ ـ ــادت ي ــومـ ـه ــا اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة فــي
السياسة الخارجية يقال إن واضعها
هو االمام الخميني :يد تضرب العدو
ويد تفاوضه في مكان آخر في الوقت
َ ّ
ّ
ذاتــه .تعزز هذا املسار أخيرًا في ظل
ازدواج ـ ـي ـ ــة ال ـح ـض ــور اإلي ـ ــران ـ ــي فــي

بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى أعـ ــدائـ ــه فـ ــي الـ ـغ ــرب،
ه ــو ال ــرج ــل ال ـثــانــي ف ــي الـجـمـهــوريــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة .ل ـك ـن ــه لـ ـي ــس ك ــذل ــك فــي
طـهــران ،ال فــي النفوذ وال الــرتــب .مع
هــذا ،فهو أخذ منذ عقد مكان البطل
األسـطــورة .هو لإليرانيني القوميني
بطل رمز يشبه أبطال األساطير في
اإلم ـبــراطــوريــات الـفــارسـيــة الـغــابــرة.
لكنه ليس هكذا بالنسبة إلــى نفسه
أو «إخــوتــه» اإلسالميني في الحرس
الـ ـث ــوري وإيـ ـ ـ ــران وامل ـن ـط ـقــة ع ـمــومــا.
ي ـ ــرى ن ـف ـســه «ج ـن ــدي ــا ل ـل ــوالي ــة عـلــى
طريق الـقــدس» ،وفــق أدبـيــات الثورة
ً
اإليرانية ،ويــراه رفاق سالحه حامال
ل ــراي ــة هـ ــذه ال ـ ـثـ ــورة خ ـل ــف الـ ـح ــدود،
ل ـي ـح ـمــي م ـص ــال ــح الـ ـب ــاد م ــن ج ـهــة،
وي ـب ـق ــي ج ـ ـ ــذوة الـ ـ ـث ـّــورة بـنـسـخـتـهــا
األمـمـيــة مشتعلة .لقبه املــرشــد علي
خــامـنـئــي ب ــ«ال ـش ـه ـيــد ال ـح ــي» ،وراح
ّ
املتحدر من
اإليرانيون يرفعون صور
عائلة فقيرة فــي حـيــاتــه ،فــي ظاهرة
نـ ـ ــادرة ك ــان ــت ح ـك ـرًا ع ـلــى الـخـمـيـنــي
وخــام ـن ـئــي وقـ ـ ــادة الـ ـث ــورة ال ـش ـهــداء
كمطهري وبهشتي وشمران وآخرين.
لـ ـ ــدى ال ـ ـع ـ ــدو ،ه ـ ــو «رجـ ـ ـ ــل امل ـه ـم ــات
الـ ـ ـق ـ ــذرة» و«ال ـ ـس ـ ـفـ ــاح» و«امل ـ ــرع ـ ــب»،
ح ــن ي ـق ــاس األم ـ ــر ب ـع ــبء سـيــاسـتــه
ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل والـ ــواليـ ــات املـتـحــدة
وحـلـفــائـهــا م ــن مـشـيـخــات الـخـلـ ّيــج.
لكن أحد رفاق درب «الجنرال» يكثف
صـفــاتــه ب ـع ـبــارة «ال ـف ــارس الـنـبـيــل»،
ويـ ـش ــرح «أبـ ـ ـ ـ ّـوة» ال ـق ــائ ــد الـعـسـكــري
ولطفه وتواضعه مع الجميع ،حتى
األع ـ ـ ــداء الـ ـق ــادر ع ـلــى إب ــادت ـه ــم كــان
يسعى إل ــى الـتـعــامــل الــرحـيــم معهم
ب ــأق ـص ــى قـ ـ ــدر م ـم ـك ــن .دب ـل ــوم ــاس ــي
م ـ ـفـ ــاوض ،مـ ـت ــواض ــع ولـ ـب ــق وش ـهــم
وخـلــوق وقــريــب مــن الـقـلــب ،ال يقطع
ال ـج ـس ــور م ــع أح ـ ــد .نـشـيــط وم ـب ــادر
و«روحــانــي» ،بحسب الصفات التي
يـســوقـهــا ال ـ ـ ــراوي ،مـنـ ّـبـهــا إل ــى أنـهــا
ق ــد ال تـخـطــر ب ـبــال م ــن ي ــراق ــب عمله
العسكري عن بعد.

«هيبة» المحور ...وقطبه
أن تكون قائدًا لــ«قــوة الـقــدس» التي
تـ ـبـ ـل ــورت بـ ـع ــد حـ ـ ــرب ال ـخ ـل ـي ــج مــن
ّ
رحــم الـحــرس الـثــوري لتنظم نشاط
«ال ـحــرس» الـخــارجــي أي ــام «الـسـلــم»،
فهذا يعني أنك مسؤول عن العمليات
ّ
الخارجية في كل مكان خلف حدود
ّ
وبالحد األدنــى في اإلقليم أو
إيــران،
ّ
«غرب آسيا» كما يسميها اإليرانيون.
وهنا ،منطقة تزدحم باألعداء الذين
يـ ـج ــب الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــم :الـ ــواليـ ــات
املتحدة ومعها الـقــوات البريطانية

والغربية عمومًا ،حلفاؤهم العرب،
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــون ال ـ ـكـ ــرد،
وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة.
فــي الــوقــت عـيـنــه ،تــزدحــم بالحلفاء
واألصدقاء :سوريا ،فصائل املقاومة
في العراق ولبنان وفلسطني واليمن.
ك ــان ــت م ـه ـمــة «س ـ ـ ـ ــردار س ـل ـي ـمــانــي»
(القائد بالفارسية) أو «الحجي أبو
دعـ ــاء» كـمــا يـشـيــر إل ـيــه ال ـعــراق ـيــون،
نـ ـق ــل ال ـت ـك ـت ـي ـك ــات الـ ـقـ ـت ــالـ ـي ــة ال ـت ــي
اس ـت ـخ ـل ـص ـهــا الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري مــن
حـ ّـرب الـسـنــوات الثماني مــع الـعــراق
ودشـ ـ ـ ـ ــن عـ ـل ــى أسـ ــاس ـ ـهـ ــا ص ـنــاع ـتــه
العسكرية .وهي تقوم على مالحظة
التفوق التسليحي للعدو ومواجهته
بـقـتــال غـيــر تـقـلـيــدي أو ال مـتـنــاظــر،
ع ـمــاده األسـ ــاس :ال ـصــواريــخ مقابل
التفوق الجوي.
ب ــات ــت ع ـل ــى ع ــات ــق س ـل ـي ـمــانــي ،مـنــذ
استالمه منصبه أواخر التسعينات،
م ـه ـم ــة ن ـق ــل الـ ـخـ ـب ــرات وال ـت ـس ـل ـي ــح،
وإن ـشــاء بنية تحتية قتالية صلبة
ّ
وسيتردد
لدى الحلفاء .سنوات قليلة
ـة» .محور،
مصطلح «مـحــور املـ ّقــاومـ ّ
ك ــان سـلـيـمــانــي ي ـشــكــل ال ـب ــن ــاء ومــن
ثـ ــم املـ ــركـ ــز لـ ـ ــه ،حـ ـت ــى بـ ـ ــات أح ـي ــان ــا
يـطـلــق عـلـيــه الـبـعــض «م ـحــور قاسم
سليماني» .حرب تموز كانت محطة
أساسية الختمار التجربة .بأمر من
ّ
املرشد خامنئي ،صار يستقل بجزء
من دور سليماني في اتخاذ القرارات
في شأن امللفات اإلقليمية (ال سيما
م ـن ـهــا املــرت ـب ـطــة ب ـح ــرك ــات امل ـقــاومــة
ضد إسرائيل) حـ ُ
ـزب الله في لبنان،
ُ
وتـحــديـدًا أمينه الـعــام السيد حسن
ُ
نصر الـلــه ،وقــائــده العسكري آنــذاك
الشهيد عماد مغنية.
في غــزة ولبنان ،والحقًا في سوريا
والعراق واليمن ،أخذ ينظر الحلفاء
إلــى الــرجــل كسند لحركاتهم ،حيث
ّ
بصماته خلف كــل إنجاز وانتصار.
لـ ــم ي ـق ـت ـصــر دوره ع ـل ــى ال ـع ـس ـكــري
ف ـح ـس ــب ،إذ ك ـ ــان ش ــدي ــد االه ـت ـم ــام
بــاإلعــام والسياسة لــرفــد الحركات
الحليفة بـ«قوة ناعمة» ،ال بالسالح
ّ
ف ـ ـح ـ ـسـ ــب .ول ـ ـ ـعـ ـ ــل أهـ ـ ـ ــم مـ ـ ــا سـ ــاعـ ــده
ف ــي ت ـنــويــع خ ـب ــرات ــه ،ب ــل واخ ـت ـي ــاره
للمنصب ،دوره في محافظة كرمان
كقائد للحرس الثوري ،وهي منطقة
قريبة مــن ال ـحــدود األفـغــانـيــة ،حيث
عمل على مكافحة تهريب املخدرات.
تلك املـســؤولـيــة سمحت لــه بتجربة
العمل األمـنــي واإلس ـهــام فــي حماية
ال ـح ــدود ،ليحقق خــالـهــا نـجــاحــات
الفتة ّ
ضد عصابات تهريب األفيون.
َ َ
ّ
ت ـ ـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ّـرس س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــانـ ــي ،م ـ ـ ــع ت ـ ـمـ ــدد
م ـحــور امل ـقــاومــة ،الــاعــب السياسي
والـعـسـكــري األول فــي املـنـطـقــة ،إلــى
جــانــب أذرع أخ ــرى لـطـهــران تجتمع
فــي املـجـلــس األع ـلــى لــأمــن الـقــومــي،
وت ـخــوض نـقــاشــا حـ ـ ّ
ـادًا تـتـنــوع فيه
اآلراء ،وق ــد ال تـكــون الـكـلـمــة الفصل
فـيــه لسليماني ،كـمــا يـظــن البعض.
يـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــض ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادي فـ ـ ـ ــي م ـ ـحـ ــور
املقاومة ،على اطالع على آلية صنع
الـقــرار بــن أطــراف املـحــور ،فــي شرح
ح ـج ــم خـ ـس ــارة س ـل ـي ـمــانــي .ســري ـعــا
يـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدرك« :الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس مـ ــؤس ـ ـسـ ــة»،
وإذا مــا أردنـ ــا تـشـخـيــص الـخـســارة
األكـ ـب ــر بــاغ ـت ـيــال «الـ ـجـ ـن ــرال» ،فـهــي
ض ــرب «ه ـي ـبــة امل ـح ــور» ال ـتــي أسـهــم
ف ــي صـنـعـهــا طـ ــوال ال ـس ـن ــوات ،أم ــام
َالـعــدو وأمــام الحليف ،بالكثير مما
أن ـجــز .م ــاذا عـمــا لــم يـنـجــزه؟ يجيب
أح ــد أك ـث ــر امل ـق ـ ّـرب ــن م ـنــه ف ــي اآلون ــة
األخيرة لـ «األخبار»« :القدس .كانت
برنامجه العملي وحلمه وهاجسًا
ش ـخ ـص ـيــا ي ـل ـهــج ب ــه ف ــي ال ـج ـل ـســات
الخاصة!».

نور أيوب
 ممكن نـشــوف أبــو مـهــدي املهندسخارج الحشد (الشعبي)؟
شهيد.
 ممكن ...إن شاء اللهُ
ذلك مقطع من حوار تلفزيوني أجري
مع الحاج جمال جعفر محمد علي آل
إبراهيم ،عقب االنتخابات التشريعية
ال ـع ــراق ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي أي ـ ـ ـ ّـار /مــا ّيــو
 .2018إجــابــة سريعة ومكثفة جلت
ق ـنــاعــة ال ــرج ــل ال ـس ـت ـي ـنــي ،الــراس ـخــة
ـرة ال ـج ـنــوب ـيــة،
ك ــرس ــوخ ن ـخ ــل ال ـب ـص ـ ّ
مـسـقــط رأسـ ــه ،مـنــذ تـخــلــى املـهـنــدس
الـ ـش ــاب ،خ ـ ّـري ــج جــام ـعــة بـ ـغ ــداد ،عــن
اس ـم ــه امل ــدن ــي ،لـيـحـمــل لـقـبــا اخ ـت ــاره
بنفسه« :أبو مهدي».
ّ ً
مـ ـتـ ـن ــق ــا بـ ـ ــن تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــات اإلس ـ ـ ــام
السياسي ،ودول الـصــراع فــي منطقة
الشرق األوسط ،راكم املهندس تجربة
غ ـن ـيــة :أم ـن ـيــة وع ـس ـكــريــة وسـيــاسـيــة،
ُليعرف الحقًا  -وتحديدًا بعد االحتالل
األمـيــركــي لـلـعــراق فــي نـيـســان /أبريل
 ،2003بـ«رجل إيــران في الـعــراق» ،ما
دفــع واشنطن إلــى إدراجــه على الئحة
الـ ّعـقــوبــات الـخــاصــة بـهــا لـعــام .2009
عــلــق املـهـنــدس على تلك الـخـطــوة بأن
ّ
«األمـيــركـيــن تـحـ ّـسـســوا مــنــي بسبب
خـلـفـ ّـيـتــي ال ـج ـهــاديــة وحـ ـض ــوري في
أكثر من ساحة ،خصوصًا في أحداث
ال ـن ـجــف ( )2004وم ــا ت ــاه ــا .كــذلــك،
تـحـ ّـسـســوا م ــن دوري امل ـتــواضــع في
إنشاء االئتالف الوطني العراقي ،األول
والثاني».
استطاع املهندس ،بوصفه وح ـدًا من
أبرز وجوه محور املقاومة ،بناء شبكة
ّ
املتشعبة من طهران إلى
من العالقات
غزة ،مرورًا ببغداد ودمشق وبيروت.
استثمر صداقاته القديمة في مشروع
بناء املقاومة العراقية ،منذ تسعينيات

ال ـق ــرن امل ــاض ــي ض ـ ّـد ال ـن ـظــام الـســابــق
ً
بــرئــاســة ص ــدام ح ـســن ،وصـ ــوال إلــى
مـطـلــع األل ـف ـيــة الـثــانـيــة ض ـ ّـد االح ـتــال
األمـ ـي ــرك ــي ،ق ـبــل أن ُيـ ـت ـ ّـوج مـسـيــرتــه
ب ــال ـح ــرب ضـ ـ ّـد تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» في
ّ
حــزيــران /يونيو  ،2014والـتــي تسنم
خــالـهــا مـنـصــب نــائــب رئ ـيــس «هيئة
الحشد الشعبي».
مسيرته «الجهادية» الحافلة ّ
كرسته
رقمًا صعبًا في حسابات «قوة القدس»
فــي الـحــرس ال ـثــوري اإلي ــران ــي .يصفه
البعض بـ«العضد العراقي» لقائد القوة
اللواء الشهيد قاسم سليماني ،حتى
اقترن اسمهما ورسمهما ،خصوصًا
ف ــي األعـ ـ ــوام الـخـمـســة األخـ ـي ــرة ،على
س ــوات ــر املــواج ـهــة ض ــد «داعـ ـ ــش» ،من

في ّأيامه األخيرة ،كان
حنين الرجل كبيرًا إلى
رفاق سالحه الشهداء

حزام بغداد إلى تلعفر (شمال غربي
ً
البالد) ،وصوال إلى القائم  -البوكمال
(عـنــد ال ـح ــدود الـعــراقـيــة  -ال ـســوريــة).
الــرحــات املشتركة لــم تعرف حــدودًا؛
ّ
م ــرة ي ـط ــان م ــن ال ـعــاص ـمــة ال ـســوريــة
دم ـشــق حـيــث ي ـ ــزوران م ـقــام الـسـيــدة
زي ـن ــب ،وأخـ ـ ــرى ف ــي ج ـ ــرود الـقـلـمــون
عند الحدود السورية  -اللبنانية ّإبان
مـ ـع ــارك املـ ـق ــاوم ــة ض ـ ـ ّـد امل ـج ـمــوعــات
اإلره ــابـ ـي ــة ،وث ــال ـث ــة ع ـنــد الـ ـح ــدود مع
فـلـسـطــن املـحـتـلــة خ ــال االط ـ ــاع من
قـيــادة املـقــاومــة على تفاصيل عملية

الـ ّ
ـرد على اغتيال الشهيد جهاد عماد
مغنية ورفاقه.
ّ
طوال أعوام الدم والنار ضد «داعش»،
بــدا الـحــاج ال ــذي غ ــزاه الشيب بحيوية
الـ ـشـ ـب ــاب .تـ ـ ــراه ف ــي مـ ـق ـ ّـره مـجـتـمـعــا
ّ
ليتوجه من دون سابق إنذار
بضيوفه،
َ
عرف الحقًا أنه
إلى ّ خطوط التماس ،وت ِ
حــط على الساتر األمــامــي فــي إحــدى
مهمة
الجبهات لإلشراف على إنجاز
ٍ
مستعجلة .كان يصل ليله بنهاره ،ما
انعكس دائمًا إرهاقًا على وجهه.
ال ـثــابــت األب ـ ــرز ف ــي مـسـيــرة املـهـنــدس
ع ـ ـ ــداؤه امل ـط ـل ــق ّل ــواش ـن ـط ــن ،وإي ـم ــان ــه
بــامل ـقــاومــة املـســلـحــة ل ـطــردهــا .يصف
ال ـح ـ ٌّضــور األج ـن ـبــي ف ــي الـ ـع ــراق بــأنــه
«خــط أحمر قاتم بلون الــدم» ،مؤكدًا -
باللهجة املحكية املصحوبة بضحكته
املقاومة «ال تتعب...
املعهودة  -أن الروح
ِ
أمـيــركــا هــي ّ الـلــي تـتـعــب» .ه ــذا الثبات
ّ
شــكــل مـحــط إش ــادة فــي ردود الفعل
التي أعقبت نبأ اغتياله ،وعلى رأسها
مــوقــف املــرشــد اإلي ــران ــي ،السيد علي
خامنئي ،الــذي وصفه في بيانه أمس
بــ«مـجــاهــد اإلس ــام الـكـبـيــر» ،وأيـضــا
بـيــان األم ــن ال ـعــام لـحــزب ال ـلــه ،السيد
ح ـســن ن ـصــر ال ـل ــه ،الـ ــذي عـ ـ ّـده «قــائ ـدًا
كبيرًا» ،علمًا أن املهندس كــان ضيفًا
َ
القائدين ،خصوصًا نصر
دائمًا على
ال ـلــه ال ــذي كــانــت زي ــارات ــه إل ـيــه دوري ــة،
وآخرها في أيلول /سبتمبر املاضي.
فــي ّأيــامــه األخ ـيــرة ،كــان حنني الرجل
ك ـب ـي ـرًا إلـ ــى رف ـ ــاق س ــاح ــه ال ـش ـه ــداء،
وحــديـثــه دائ ـمــا عــن ال ـش ـهــادة .تـحـ ّـدث
 ك ـم ــا ُي ـن ـق ــل ع ـ ّـم ــن ال ـت ـق ــاه أخـ ـيـ ـرًا -ً
ـن» ،آمـ ــا أن ي ـكــون من
ع ــن «ال ـســاب ـقـ ّ
«الالحقني» .تحققت للمهندس أمنيته،
برفقة مــن كــان يصفه بــأنــه «قــائــده».
سقطا معًا في الطريق إلى بغداد ،فيما
كانت الوجهة حتمًا :القدس.
(أ ف ب)

