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الحدث

الحدث

على الغالف

«الجنرال»:
سنهزم أميركا في سوريا
إيلي حنا ،حسين األمين
لم تكن عالقة الحاج قاسم سليماني
ب ـســوريــا ول ـي ــدة ال ـح ــرب ،عـلــى الــرغــم
مــن أنـهــا بلغت ذروتـهــا خاللها .هذه
الـ ـع ــاق ــة ب ـ ــدأت م ـب ـك ــرة ق ـب ــل ت ـحــريــر
الجنوب في العام  2000بسنتني ،حني
ت ـ ّـم تـعـيـيـنــه كـقــائــد لــ«فـيـلــق ال ـقــدس»
عــام  .1998آن ــذاك ،كــان قــادة «الحرس
ال ـث ــوري» املـعـنـيــون بمتابعة امللفات
ال ـخــارج ـيــة ،وخ ـصــوصــا ال ـعــاقــة مع
ق ــوى امل ـقــاومــة فــي لـبـنــان وفلسطني،
يتخذون من سوريا مكانًا إلقامتهم.
منذ ذلك الوقت ،كان الحاج قاسم ينظر
إل ــى ســوريــا كـقــاعــدة «آم ـن ــة» لـتــوزيــع
امل ـه ــام وع ـقــد ال ـل ـق ــاءات ،واالس ـت ـفــادة
من مــوارد الجيش الـســوري وقــدراتــه،
وأي ـ ـضـ ــا مـ ــن وج ـ ــود ش ـخ ــص رئ ـيــس
الجمهورية بشار األســد .في ما بعد،
ك ـ ــان الـ ـغ ــزو األمـ ـي ــرك ــي لـ ـلـ ـع ــراق ع ــام
 ،2003ح ـيــث ظ ـه ــرت س ــوري ــا كـهــدف
ّ
ـال ل ـل ـغــزو األمـ ـي ــرك ــي ،وش ــك ـل ــت في
تــ ٍ
ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت قـ ــاعـ ــدة ل ــرف ــد امل ـق ــاوم ــة
العراقية بالتجهيزات والسالح لقتال
األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،وهـ ـ ــو مـ ــا كـ ـ ــان ل ـقــاســم
سليماني دور بارز فيه.
على الــرغــم مــن ِق ـ َـدم نشاط سليماني
ّ
التحول الحقيقي في
في سوريا ،إال أن
العالقة كان بعد حرب تموز  .2006في

تلك الفترة ،بدأ دوره في سوريا يكبر
ّ
ب ــاط ــراد ،م ــع ان ـط ــاق مــرحـلــة جــديــدة
من العمل برفقة صديقه وشريكه في
حزب الله الشهيد القائد عماد مغنية.
ّ
آنذاك ،وفي ظل العمل على نقل تجربة
حزب الله إلى الفصائل الفلسطينية،
ت ـح ـ ّـول ــت س ــوري ــا إلـ ــى أك ـث ــر م ــن خــط
إمداد للمقاومة ،إذ صارت حلقة وصل
حقيقية بــن قــوى املقاومة فــي لبنان
وال ـ ـعـ ــراق وف ـل ـس ـطــن ،وبـ ــإشـ ــراف من
الـحــاج قــاســم .بعد سنتني ،استشهد
مغنية ،شريك مشاريع سليماني في
ّ
ّ
لتتحول كــل أعباء امللف إلى
ســوريــا،
مسؤولية األخير وحده.
ن ـق ـط ــة الـ ـتـ ـح ــول ال ـث ــان ـي ــة فـ ــي س ـيــاق
عــاقــة سـلـيـمــانــي ب ـســوريــا كــانــت في
ال ـع ــام  .2011ت ـنـ ّـبــه ال ـح ــاج م ـب ـك ـرًا ملا
يخطط لهذا البلد .بعد فترة قصيرة
مـ ــن املـ ــراق ـ ـبـ ــة ،اتـ ـخ ــذ ق ـ ـ ـ ــرارًا ب ـت ـعــزيــز
دور امل ـس ـت ـشــاريــن اإلي ــران ـي ــن هـنــاك،
ب ـمــوجــب االت ـف ــاق ــات املــوق ـعــة م ــع بني
ط ـهــران ودم ـشــق ،قـبــل أن يـضــع خطة
ً
عمل مبدئية تقوم على« :أوال ،الحفاظ
على الرئيس األسد كشخص وموقع.
ثــانـيــا ،الـحـفــاظ على تماسك الجيش
الـســوري قــدر اإلمـكــان .ثالثًا ،الحفاظ
على العاصمة دمشق بعد بدء سقوط
املحافظات األخ ــرى .رابـعــا ،منع قطع
الوصل بني غرب سوريا وعاصمتها

دمـ ـش ــق ع ـب ــر م ـن ــع سـ ـق ــوط ح ـم ــص».
بعد ذل ــك ،شــرع الـحــاج بالتعاون مع
القيادة السورية في بناء جيش رديف
(ال ـ ــدف ـ ــاع ال ــوطـ ـن ــي) وتـ ـط ــوي ــره .ك ــان
تشخيص ال ـحــاج قــاســم أن «األعـ ــداء
ذاه ـب ــون إل ــى تــدخــل أك ـبــر بـكـثـيــر في
الحرب في سوريا ،ولن نقف مكتوفي
األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي» .أظ ـ ـهـ ــر اهـ ـتـ ـم ــام ــا خ ــاص ــا
بمعارك محافظة حمص ،وخصوصًا
منطقة القصير ،ومعارك ريف دمشق
الشمالي الغربي ،وخصوصًا منطقة
القلمون .تابع معارك القلمون األولى
والـ ـث ــانـ ـي ــة ب ـن ـف ـس ــه ،وجـ ـ ـ ــال خــال ـهــا
م ـي ــدان ـي ــا« .كـ ـ ــان يـ ــرى ف ـي ـهــا ب ـعــديــن:
األول أن هذه املناطق تمنح قدرة على
تأمني شريان حياة للعاصمة دمشق
نحو لبنان وحماية األخير ،والثاني
ت ــأمـ ـيـ ـنـ ـه ــا ض ـ ـمـ ــن خ ـ ـطـ ــط ت ـح ـص ــن
العاصمة الـســوريــة» .فــي تلك الفترة،
بدأت املعارك في الساحل أيضًا ،ليبدأ
الـ ـح ــاج ب ـت ـعــزيــز «الـ ــدفـ ــاع ال ــوط ـن ــي»
بــال ـع ـتــاد والـ ـع ــدي ــد ،مــول ـيــا اهـتـمــامــا
أي ـض ــا ل ـل ـحــرب اإلع ــام ـي ــة والـنـفـسـيــة
ّ
ضد املسلحني ومشغليهم.
في العام نفسه الذي انطلق فيه العمل
ل ـتــأمــن دم ـش ــق ،خ ـصــوصــا م ــن جهة
لـبـنــان ،ب ــرز تـهــديــد ال ــوالي ــات املتحدة
ب ّ
ـ«الرد» على هجوم كيميائي مفترض
ُ
َ
وقع في ريف دمشق ،واتهم به الجيش

ال ـ ـس ـ ــوري .فـ ــي ذل ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت ،ت ــواج ــد
ال ـ ـحـ ــاج ق ــاس ــم فـ ــي دم ـ ـشـ ــق ،وأجـ ـ ــرى
ً
اتـ ـص ــاالت ع ـ ــدة ،ف ـض ــا ع ــن عـمـلـيــات
تـعــزيــز عـسـكــريــة ،وإج ـ ــراءات ميدانية
فــي عــدة بـلــدان فــي املنطقة .كما ّ
وجــه
رس ــائ ــل م ـبــاشـ ّـرة وغ ـيــر م ـبــاشــرة إلــى
مغبة الـخــوض
األمـيــركــي ت ـحــذره مــن ُ
في حــرب على سوريا« .نصح أوباما
بأن هذه تجربة العراق أمامك» ،يقول
أحد ّ
املقربني من الحاج ،مضيفًا« :كان
ال ـقــرار أن ســوريــا لــن تسقط حـتــى لو
ذه ـب ـنــا إلـ ــى خـ ـي ــارات اس ـت ـش ـهــاديــة».
ً
حـيـنـهــا ُسـ ـ ـ ِّـرب إلـ ــى اإلعـ ـ ــام ن ـق ــا عن
س ـل ـي ـمــانــي ق ــول ــه« :ب ـ ــاد الـ ـش ــام هــي
معراجنا إلى السماء وستكون مقبرة
األميركيني»!
الـ ـع ــام الـ ـت ــال ــي ،عـ ــام س ـي ـط ــرة تـنـظـيــم
«داعـ ـ ـ ـ ــش» عـ ـل ــى أج ـ ـ ـ ــزاء مـ ــن ال ـ ـعـ ــراق،
رصــدت فرق الحاج تحركات التنظيم
ّ
ً
ونـشــاط عناصره .مباشرة ،حــط ليال
ف ــي ب ـ ـغـ ــداد« :كـ ـ ــان ال ـت ـش ـخ ـيــص مـنــع
س ـقــوط ب ـغ ــداد» ،ي ـقــول م ـصــدر مـقــرب
من سليماني .بعد مدة قصيرة ،ظهر
أب ــو ب ـكــر ال ـب ـغ ــدادي ،زع ـيــم الـتـنـظـيــم،
فـ ــي خ ـط ـب ــة فـ ــي غ ـ ــرب املـ ــوصـ ــل أع ـلــن
ف ـي ـه ــا ق ـ ـيـ ــام «ال ـ ـخ ـ ــاف ـ ــة» .ت ـس ــارع ــت
ّ
فتمدد «داع ــش» فــي العراق
األح ــداث،
ث ــم سـ ــوريـ ــا .مـ ـب ــاش ــرة ،ش ـ ــرع ال ـح ــاج
فــي رســم خريطة عمل ،أقـ ّـر بموجبها

كان استحقاق الشمال
السوري منعطفًا
حقيقيًا في الحرب،
أواله الحاج قاسم
اهتمامًا كبيرًا

الى تفعيل برامج التطوير والتحديث
فــي األع ـمــال العسكرية والتسليحية
ل ـقــوى امل ـقــاومــة فــي ســوريــا وانـطــاقــا
منها .وعلى هذا املنوال ،وضع برامج
ت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ل ـ ـعـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـ ــن الـ ـق ــوى
م ـت ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـيــات ل ـل ـع ـمــل عـلـيـهــا
وتدريبها وتجيزها لقتال إسرائيل،
واإلعداد لـ«املعركة الكبرى».

كسر الحدود

(األخبار)

«عـ ــاجـ ــا» ب ــات ـج ــاه ــن :األول ت ـعــزيــز
«ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ،وال ـثــانــي تعزيز
الجيش الـســوري والـقــوى الرديفة في
سوريا والتجهيز لقتال التنظيم .في
عــام  ،2015مــع تعاظم خطر «داعــش»
واسـتـعــار امل ـعــارك حــول مدينة حلب،
بدأ سليماني مساعيه إلدخال روسيا

ّ
ع ـل ــى خـ ــط الـ ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة .ه ـك ــذا،
تـ ّ
ـوجــه إل ــى مــوس ـكــو ،بـعــد «ات ـصــاالت
أدت
روسـيــة إيــرانـيــة رفيعة املـسـتــوى ّ
إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ي ـق ـض ــي بـ ـ ـض ـ ــرورة ض ــخ
دعــم جديد لــأســد» ،و«توفير أسلحة
روسية أكثر تطورًا للجيش السوري،
وإنشاء غرف عمليات مشتركة تجمع

ه ـ ــؤالء ال ـح ـل ـفــاء م ـعــا ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
العراق».
جنوبًا ،ومع بدء الغارات اإلسرائيلية
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ذه ـ ــب الـ ـح ــاج م ـبــاشــرة
بإطالق املقاومة الشعبية في الجوالن،
وكان مسألة «ربط نزاع» أكثر من كونه
اتـجــاهــا عملياتيًا ضخمًا .بعد غــارة

القنيطرة الـشـهـيــرة الـتــي استشهدت
فيها مجموعة من حزب الله والحرس
الثوري ،أخذ سليماني قرارًا بالذهاب
نحو أبعاد أخرى للعمل في الجنوب،
عـ ـب ــر ت ــوسـ ـي ــع ال ـع ـم ـل ـي ــات فـ ــي املـ ــدن
والـبـلــدات الجنوبية (الـشـيــخ مسكني
 .)...وفــي الـسـيــاق نفسه ،سعى دائمًا

كان استحقاق الشمال السوري (حلب
 / 2016 – 2015الشرق  )2017منعطفًا
حقيقيًا في الحرب ،أواله الحاج قاسم
اه ـت ـم ــام ــا ك ـب ـي ـرًا .يـ ـق ــول أح ـ ــد الـ ـق ــادة
امليدانيني الذين شاركوا تحت قيادته
في املعركة إن الحاج «تواجد شخصيًا
فــي امل ـيــدان وعــايــن الـســواتــر بنفسه»،
ك ـمــا ك ــان ي ـق ــوم «ب ـع ـش ــرات ال ــرح ــات،
بـعـضـهــا ي ــوم ــي ،ب ــن ب ـغ ــداد ودم ـشــق
وبيروت وطهران» لتنسيق العمليات.
ّ
شــك ـلــت م ـعــركــة ح ـلــب بــال ـن ـس ـبــة إلـيــه
«املـ ـع ــرك ــة ال ـح ــاس ـم ــة» .كـ ــان الــرئ ـيــس
األس ـ ــد ،ب ـعــد ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى املـنـطـقــة
حلب
ال ــوس ـط ــى ،ق ــد ارت ـ ــأى أن ت ـك ــون ّ
ه ــي الــوج ـهــة املـقـبـلــة ،وه ــو م ــا تـبــنــاه
الحاج أيضًا .لم يتأخر سليماني عن
امل ـه ـمــة :س ــرع ــان م ــا ب ــدأ بــالـتـخـطـيــط،
َ
ل ـ ُـي ـع ــل ــن الحـ ـق ــا عـ ــن غ ــرف ــة «ع ـم ـل ـيــات
الحلفاء» وينطلق التحشيد العسكري
واإلع ــام ــي .أراد ال ـحــاج مـعــركــة حلب

«بـ ــاكـ ــورة ال ـت ـع ــاون ب ــن قـ ــوى مـحــور
املـقــاومــة وروس ـي ــا» ،بحسب مــا يقول
ق ــائ ــد م ـي ــدان ــي كـ ــان بــرف ـق ـتــه حـيـنـهــا.
أش ـ ـ ـ ــرف س ـل ـي ـم ــان ــي ش ـخ ـص ـي ــا ع ـلــى
ّ
ال ـت ـجـه ـيــزات ،وأجـ ــرى ل ـق ــاءات م ــع كــل
ال ـف ـص ــائ ــل املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات.
وفـ ــي الـ ـع ــام  ،2016بـ ــدأ ال ـح ــدي ــث عن
سالمته الشخصية ،وإمكانية ّ
تعرضه
الغ ـت ـيــال .يــومـهــا ،ق ــال لــه الـقــائــد علي
خامنئي « :شاهدتك على التلفاز».
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــارك الـ ـ ـش ـ ــرق الـ ـ ـس ـ ــوري،
خصوصًا عمليات البادية السورية،
ف ـ ـقـ ــد ك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـح ـ ــاج ق ـ ــاس ـ ــم حـ ــاض ـ ـرًا
ش ـخ ـص ـي ــا أي ـ ـض ـ ــا .تـ ـه ـ ّـي ــب ال ـج ـم ـي ــع
الـ ــدخـ ــول ف ــي ت ـل ــك املـ ـ ـع ـ ــارك :ص ـح ــراء
قــاح ـلــة وم ـس ــاح ــات م ـف ـتــوحــة مـمـتــدة
على العراق ،وال أفق للعمليات فيها.
ً
ّ
أصر على خوض غمار البادية مقاتال.
أعلن بــدء عمليات «والفجر» الكبرى،
وكـ ــان ي ـق ــوده ــا م ـيــدان ـيــا .يـ ــروي أحــد
القادة أن سليماني أرسل مبعوثًا إلى
ّ
مقر واحد من «الكوادر» في حزب الله،
طالبًا مالقاته على وجه السرعة .كان
ذلك في يوم من أيام شهر رمضان من
الـعــام  .2017تـحـ ّـرك امل ـســؤول سريعًا،
وحـ ــن وصـ ــل سـ ــأل ال ـ ـحـ ــاج :ألـ ــم تـكــن
تنتظر املسألة إلــى مــا بعد اإلفـطــار؟،
ّ
فرد سليماني« :يجب أن نهزم أميركا».
ّ
كان الحوار املتقدم قبيل توجه الرتل
األول مــن قــوى املقاومة نحو الحدود
مع العراق ،واإلعالن عن التقاء القوات
ال ـس ــوري ــة وال ـعــراق ـيــة والـحـلـيـفــة عند
الحدود .قبيل ذلك ،وصل الحاج قاسم
إلــى خط الجبهة في البادية ،وأجــرى
اجتماعًا مــع الـقــادة امليدانيني هناك،
وأعلمهم أن «األميركي يريد الدخول
إل ــى ال ـبــوك ـمــال إذا ل ــم نــدخــل خ ــال 5
أي ـ ـ ــام»! ب ـعــد االج ـت ـم ــاع ،خ ــرج ووق ــف
عـلــى ال ـســاتــر ،وط ـلــب مــن العسكريني
فتحه أمامه ،ليتقدم بنفسه بسيارته
وس ـيــارات مرافقيه ،حتى قطع  35كم
في ساعة ووصــل إلــى البوكمال ،قبل
أن يصل األميركيون.

«الحاج» في العراق :قائد بال أوامر
محمد بدير

(أ ف ب)

ك ـ ــان ذل ـ ــك ذات مـ ـس ــاء بـ ـ ـ ــارد ،مـطـلــع
شهر آذار عــام  .2015في اليوم األول
م ــن عـمـلـيــات «ل ـب ـيــك ي ــا رسـ ــول ال ـلــه»
امل ـخ ـط ــط ل ـه ــا أن تـ ـح ــرر ن ـح ــو أل ـفــي
كـلــم مــربــع شــرقــي نـهــر دج ـلــة مــا بني
سامراء وبيجي باتجاه نهر العظيم.
ص ـع ــد الـ ـح ــاج ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي فــي
آل ـي ــة ع ـس ـكــريــة م ـص ـرًا ع ـلــى ال ـتــوجــه
إل ــى ال ـخ ـطــوط األمــام ـيــة عـلــى مـحــور
س ــد الـعـظـيــم ،حـيــث واج ـه ــت ال ـقــوات
عقدة دفاعية للعدو راوحــت عندها.
كـعــادتــه ،أعـطــى تــوجـيـهــاتــه مجبولة
بشحنة عالية من املعنويات سرعان
م ـ ــا وج ـ ـ ـ ــدت ت ــرجـ ـمـ ـتـ ـه ــا ب ــان ــدف ــاع ــة
م ـت ـج ــددة ل ـل ـق ــوات دف ـع ــت ب ـه ــا نـحــو
عمق منطقة العدو .في طريق العودة،
ّ
محملة
سلكت سيارة الدفع الرباعي،
بـ ـقـ ـي ـ َ
ـادي ــن مـ ــن ال ـح ـش ــد وم ـس ـت ـشــار
لبناني من حزب الله ،طريقًا عسكرية
شقتها آليات سالح الهندسة التابع
للحشد ل ـت ـجــاوز ال ـع ـبــوات املنتشرة
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ب ـك ـث ــاف ــة .ع ـل ــى أط ـ ــراف
الطريق ،كانت مجموعة من املقاتلني
تـ ــأخـ ــذ اس ـ ـتـ ــراحـ ــة م ـ ـح ـ ــارب ،بـيـنـهــم
شــاب عشريني يــرتــدي كـنــزة خفيفة
ويبدو عليه التأثر ببرودة الجو .ما
إن اجـتــازت السيارة جــوار املجموعة
حتى طلب الحاج قاسم من املستشار
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارة ال ـتــوقــف

فـ ـ ــورا .وسـ ــط ت ـفــاجــؤ ال ـج ـم ـيــع ،فتح
بــاب السيارة ونــزل سريعا متوجها
نـ ـح ــو م ـج ـم ــوع ــة املـ ـق ــاتـ ـل ــن .ارتـ ـب ــك
مرافقو الحاج ،وسارعوا إلى اللحاق
بــه خشية عليه مــن الـعـبــوات .اقترب
ال ـج ـن ــرال مـبـتـسـمــا م ــن ذاك امل ـقــاتــل،
م ـ ّـد ي ــده إل ــى جـيــب الـسـتــرة الـتــي كــان
يرتديها ،أخرج منها بعض األوراق،
ثـ ــم خ ـل ـع ـه ــا ووضـ ـعـ ـه ــا عـ ـل ــى كـتـفــي
املـقــاتــل املــذهــول ،تـنــاول رأس ــه بيديه
وطبع قبلة على جبينه ثم قفل عائدا
إلـ ــى الـ ـسـ ـي ــارة .ف ـي ـمــا كـ ــان امل ــراف ـق ــون
يلملم بعضهم البعض اآلخ ــر ،تقدم
أحـ ــدهـ ــم نـ ـح ــو ال ـ ـشـ ــاب وس ـ ــأل ـ ــه :هــل
ت ـعــرف م ــن ه ــو ه ــذا ال ـش ـخــص؟ نـفـ ٌـي
بــريء عكسته سريعا مالمح الشاب،
قبل أن يأتيه الجواب من السائل :هذا
الحجي قاسم ،هنيئا لك سترتهَ .
كاب َر
امل ــراف ـق ــون ع ـلــى ال ــدم ــع الـ ــذي اج ـتــاح
عيونهم ،حــاولــوا قــول شــيء مــا ،لكن
ال ـح ــاج رم ـق ـهــم ب ــواح ــدة م ــن نـظــراتــه
الحاسمة أفهمهم بها بــأن املوضوع
انتهى وال يرغب بالحديث عنه.
تـسـعــة أش ـهــر قـبــل َذل ــك .ال ـش ــوارع في
مدينة بـلــد ،منتصف حــزيــران ،2014
كانت مشبعة برائحة الخوف .السواد
األعـ ـظ ــم م ــن أه ــال ــي امل ــدي ـن ــة الــواق ـعــة
جـنــوب ســامــراء مـشـغــولــون بتحميل
أم ـت ـع ـت ـهــم ع ـل ــى س ـي ــارات ـه ــم تـمـهـيـدًا
للرحيل .داعــش أحــاطــت باملدينة من
مـعـظــم اإلتـ ـج ــاه ــات ،ل ـكــن ث ـمــة مـنـفـذًا

باتجاه بغداد كان ال يزال متاحًا .عبره
ٌ
قوات مبعثرة من بقايا فصائل
سلكت
املقاومة إبــان فترة اإلحـتــال طريقها
ن ـحــو امل ــدي ـن ــة .امل ـه ـم ــة :ف ـتــح ال ـطــريــق
إلـ ــى م ــدي ـن ــة سـ ــامـ ــراء وفـ ــك ال ـح ـصــار
ع ـن ـهــا وم ـن ــع س ـق ــوط م ـق ــام اإلم ــام ــن
العسكريني .ســوء التنظيم ،حالة من
اإلربـ ـ ـ ــاك وال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـح ـســاس ـيــات
املتبادلة بني الفصائل طبعت األجواء.
أيــام قليلة ويأتي الحاج قاسم برفقة
الحاج أبو مهدي املهندس .يدعو إلى
اج ـت ـم ــاع ع ــاج ــل ،ي ـح ـضــره م ـســؤولــو
الـ ـق ــوات م ـتــذمــريــن م ــن ال ـت ـع ـثــر وقـلــة
اإلمـكــانــات .نصف ساعة كانت كافية
لـ ــ«الـ ـحـ ـج ــي الـ ـكـ ـبـ ـي ــر» لـ ـح ــل مـشـكـلــة
التنظيم من خالل توزيع القوات على
م ـحــاور ت ـقــدم م ـحــددة وإس ـن ــاد مهام
ّ
م ـحــددة لـكــل مـنـهــا .ردا عـلــى شـكــوى
اإلم ـك ــان ــات ،ق ــال بـشـكــل ح ـ ــازم :إن لم
تقاتلوا اليوم بهذه اإلمكانات القليلة
التي تشكون منها ،فإنكم ستقاتلون
غــدا فــي منطقة خلفية بإمكانات أقل
وب ــروح معنوية أس ــوأ ،ولــن تتمكنوا
مـ ــن ت ـح ـق ـيــق اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات امل ـط ـل ــوب ــة.
جـ ـ ــال بـ ـنـ ـظ ــرات ــه الـ ــواث ـ ـقـ ــة فـ ــي أوجـ ــه
الحاضرين مردفًا بعربية ثقيلة :أنتم
ال ـي ــوم ،بــإمـكــانــاتـكــم املـتــواضـعــة ،لكن
بــروحـيـتـكــم الـجـهــاديــة ومعنوياتكم
املرتفعة وتلبيتكم املتوثبة سرعان
مــا ستكتشفون أن الـنـصــر حليفكم.
بـعـضـكــم سـيـنـتـصــر بــال ـش ـهــادة ،وإن

ش ــاء الـلــه نـكــون نـحــن مـنـهــم ،البعض
اآلخ ـ ــر سـيـنـتـصــر ب ـفــك ال ـح ـص ــار عن
سامراء.
فـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــداة ان ـط ـل ـق ــت الـ ـ ـق ـ ــوات نـحــو
مغامرتها ،عديدها باملئات ،وعتادها
أسـلـحــة خـفـيـفــة ف ــي ال ـغــالــب ،وبـعــض
األسلحة املتوسطة ،مشفوعة ببعض
الـهــامــرات ودبــابـتــن مــن نــوع أبــرامــز.
ق ــري ـب ــا مـ ــن م ـن ـط ـقــة اإلس ـ ـحـ ــاقـ ــي ،فــي
منتصف الطريق إلى سامراء ،تعرقل
ً
الـتـقــدم الـبـطــيء أص ــا ،ثــم مــا لـبــث أن
جمد إثــر التعرض لرمايات من جهة
الـ ـع ــدو .ع ـق ــد الـ ـح ــاج ق ــاس ــم اج ـت ـمــاع
عمليات ميداني ،وتحدث مع الجمع
باطمئنان استغربه الحاضرون الذين
كانوا مأخوذين بالرعب الداعشي .قال
لهم :هــذه هــي النقطة التي سينكسر
فـيـهــا داعـ ــش؛ إذا ثـبـتــم وحــررتـمــوهــا
س ـ ـت ـ ـكـ ــون الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة إلـ ــى
س ــام ــراء .لــم ُيـطــل ال ـكــام« :سـنــواصــل
ال ـت ـق ــدم» ،خ ـتــم ث ــم ص ـعــد ف ــي س ـيــارة
دفع رباعي طالبًا من السائق التحرك
قــدمــا .ليست األوامـ ــر الـعـسـكــريــة ،وال
اإلنـضـبــاط التنظيمي كــانــا مــا حركا
القوات خلفه على تردد .وحده الخجل
مــن شـجــاعـتــه ،والـشـعــور بــالــذنــب من
احـتـمــال تـعــرضــه مل ـك ــروه ،دف ـعــا نحو
خمس عـشــرة آلـيــة للحاق بــه متقدمًا
غ ـي ــر آب ـ ــه ب ــرم ــاي ــات أصـ ـ ــاب بـعـضـهــا
سـيــارتــه .فــي غـضــون دقــائــق ،تـجــاوز
ال ــرت ــل امل ـت ـقــدم مـنـطـقــة ال ـت ـمــاس ،ف ــإذا

بــالـقــوات املتبقية تنتابها الحماسة
وتندفع خلف موكب الحاج وتلتحق
به .مع الوصول إلى سامراء كان الرتل
ممتدًا كيلومترات على الطريق؛ ينظر
الحاج قاسم إليه وسط سعادة غامرة
اعـتــرت الجميع بــاإلنـتـصــار املتحقق
ويعلق ممازحًا :ما شاء الله ،كنا في
البداية نتوسل الـقــوات ،واآلن بفضل
الله القوات كلها وراءنا.
فــي اجتماعات التخطيط للعمليات،
إختار أن يكون دائما آخــر املتكلمني.
ي ـع ـطــي الـ ـك ــام بـ ــالـ ــدور لـلـحــاضــريــن
مـ ـسـ ـتـ ـمـ ـع ــا إلـ ـ ـ ــى وج ـ ـ ـهـ ـ ــات نـ ـظ ــره ــم.
يستمزجها ،ثــم يــدلــي بــرأيــه حاسمًا
النقاش من دون الحاجة إلى ممارسة
سطوة القيادة في إصــدار األمــر .كان
يكفي أن يحمل القلم بيده الجريحة
وي ـ ــرس ـ ــم ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـخـ ــري ـ ـطـ ــة م ـن ـط ـقــة
العمليات املفترضة ومـحــاور التقدم
ّ
األولـ ـ ـي ـ ــة إل ـي ـه ــا كـ ــي ي ـس ــل ــم ال ـج ـم ـيــع
ً
باملهمة طــواعـيــة ،ن ــزوال عند عشقهم
لـلـحــاج ،ال عـنــد إمــرتــه لـهــم .غــالـبــا ما
كــانــت ال ــدوائ ــر الـتــي يـحــددهــا ملنطقة
العمليات شاسعة املساحة ،بما يفوق
توقعات الحاضرين .درجت في أعقاب
ذلــك دعابة وســط بعض املستشارين
اإليرانيني تدعو إلى أن تكون مقاييس
خرائط التخطيط املقدمة إلــى الحاج
دون «الــواحــد على عـشــرة آالف» ،كي
تصغر مساحة الدائرة التي يرسمها
ملنطقة العمليات.

بـ ـيـ ـج ــي ،تـ ـش ــري ــن أول  .2015ع ـنــد
مشارف نهاية العمليات التي أفضت
إلى تحرير املدينة ومحطيها األوسع،
يكون الحاج قاسم في خلوة استراحة
ق ـص ـيــرة ف ــي أح ــد م ـق ــرات الـعـمـلـيــات.
يتسلل مقاتل إلــى مـكــان استراحته،
يـ ـق ــف بـ ــال ـ ـبـ ــاب ،وي ـ ــوم ـ ــئ إل ـ ـيـ ــه ع ـلــى
خجل بوجود ثلة من رفاقه يرغبون
بالتقاط الصور معه .يبتسم الحاج:
«در خدمتيم» (بخدمتكم) وينهض
م ــن فـ ــوره ،يــرتــب ثـيــابــه وي ـخ ــرج إلــى
امل ـج ـمــوعــة ال ـتــي تـنـتـظــر ف ــي ال ـخــارج
ع ـل ــى أم ـ ــل .ي ـتــوس ـط ـهــم وتـ ـب ــدأ حـفـلــة
التصوير التي ،كما في كل مرة يجري
ضبط الـحــاج فيها بحضور كاميرا،
ال تنتهي .الجنرال الــذي يمأل صيته
امل ـش ــرق واملـ ـغ ــرب ،ك ــان ب ــن املـقــاتـلــن
ك ــأح ــده ــم ،ي ـت ــودد إل ـي ـهــم ،يـمــازحـهــم،
يقبلهم ،يــأنــس بـهــم ،ويفيض بطاقة
استثنائية إلشباع رغباتهم التواقة
إل ـ ــى الـ ـتـ ـق ــرب مـ ـن ــه ،ت ـق ـب ـي ـلــه وض ـم ــه،
ال ـت ـص ــور م ـع ــه ،أو اغ ـت ـن ــام شـ ــيء من
ً
أثره ،عادة ما يكون شاال على كتفه ،أو
خاتمًا في إصبعه .لم يكن شيئًا غير
مــألــوف أن تـجــده يــركــب دراج ــة نارية
وراء أحــدهــم متفقدا وضعية القوات
أثناء العمليات ،أو في سيارة بيك آب،
التي كان يفضلها على سيارات الدفع
الرباعي الفخمة ويـهــرب مــن طوابير
م ــواكـ ـبـ ـه ــا الـ ـت ــي ت ـ ـحـ ــرص ،ألغـ ـ ــراض
حمائية ،على اإللتصاق بحركته.

الـ ـب ــوكـ ـم ــال ،ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي .2017
ي ـت ـن ـف ــس الـ ـ ـح ـ ــاج قـ ــاسـ ــم ب ـص ـع ــوب ــة.
الـنــزلــة الـصــدريــة الـتــي أمل ــت بــه ت ــزداد
ُ
س ـ ـ ـ ــوءًا ،وتـ ـخـ ـم ــد ه ـم ـت ــه امل ـس ـتــدي ـمــة
ع ـلــى ال ـح ـضــور ف ــي املـ ـي ــدان .يلتحف
ع ـب ــاءة عــرب ـيــة وي ـح ــزم رأسـ ــه بلفحة
عربية أيـضــا ،ويجلس وعلى محياه
اإلعـيــاء فــي احــدى غــرف مـقــره ،مصرًا
ع ـلــى مــواك ـبــة س ـيــر عـمـلـيــات تـحــريــر
امل ــديـ ـن ــة .ي ــرف ــض ن ـص ـي ـحــة ال ـج ـم ـيــع
ب ــال ــذه ــاب ل ـل ـعــاج والـ ــراحـ ــة .م ــا هي
إال أي ــام وتنتهي الـعـمـلـيــات بتحرير
املــدي ـنــة .يــدعــو إل ــى اج ـت ـمــاع مــوســع.
ربـمــا ك ــان أح ــد اإلجـتـمــاعــات ال ـنــادرة
ال ـتــي ضـمــت مـعـظــم م ـكــونــات ال ـقــوات
املقاتلة في محور املقاومة :عراقيون،
سـ ـ ــوريـ ـ ــون ،لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون ،إيـ ــران ـ ـيـ ــون،

أفغان وباكستانيون .بارك في كلمته
للجميع اإلنتصار على داعش وأثنى
على التضحيات معلنًا إنجاز املهمة
ال ـتــي «بــدأت ـمــوهــا قـبــل ث ــاث سـنــوات
ون ـص ــف» .ي ـن ـصــرف ال ـج ـم ـيــع ،وي ـبــدأ
ال ـح ــاج ب ــإع ــداد نـفـســه ل ـلــرح ـيــل .قبل
أن ي ـغــادر امل ـن ــزل ،يـخــط ب ـيــده رســالــة
لصاحب الدار التي كان اتخذها مقرا
إلقامته ،يبلغه فيها أنــه أهــداه صالة
رك ـع ـت ــن ودعـ ـ ــا ل ــه ب ـح ـســن ال ـعــاق ـبــة،
وي ـط ـلــب ف ـي ـهــا م ـنــه م ـســام ـح ـتــه على
اضطراره إلى استخدام املنزل ويطلب
منه أن يتواصل معه على رقم الهاتف
املــدون أسفل الرسالة للحصول على
التعويض الــذي يرتأيه إلب ــراء ذمته.
ت ــوق ـي ــع الـ ــرسـ ــالـ ــة :إب ـن ـك ــم وأخـ ــوكـ ــم،
سليماني.
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