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ملتقى ال�شهداء القادة يف الذكرى ال�سنوية الأوىل
ال�ست�شهاد احلاج قا�سم �سليماين والقائد �أبو مهدي املهند�س

�أق���ام���ت ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��داق��ة
الفل�سطينية الإي��ران��ي��ة برئا�سة
الدكتور حممد البحي�صي رئي�س
اجلمعية ملتقى جماهريي �سيا�سي
مبنا�سبة حلول الذكرى ال�سنوية
االوىل ال�ست�شهاد ال��ق��ائ��د احل��اج
ق��ا���س��م �سليماين ورف��ي��ق��ه القائد
�أب��و مهدي املهند�س ،وذل��ك بتاريخ
 3كانون الثاين  2021على مدرج
جمعية خريجي املعاهد التقنية يف
دم�شق .وقد ح�ضر امللتقى الأخ جواد
تركابادي �سعادة �سفري اجلمهورية
الإ���س�لام��ي��ة الإي��ران��ي��ة بدم�شق،
والأخ عبد اهلل علي �صربي �سعادة
�سفري اجلمهورية اليمنية بدم�شق،
والرفيق �أبو �أحمد ف�ؤاد نائب الأمني
ال��ع��ام للجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطني والرفيق خالد عبد املجيد
الأمني العام جلبهة الن�ضال ال�شعبي
الفل�سطيني والرفيق حممد ح�سام
ال�سمان �أم�ي�ن ف��رع دم�شق حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي ،والأخوة
ق����ادة ومم��ث��ل��و ف�����ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة
الفل�سطينية وممثل جي�ش التحرير
الفل�سطيني ،وم�س�ؤولو اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واالجتماعية
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وال�������س���وري���ة،
وح�����ش��د ���ش��ع��ب��ي و���ش��ب��اب��ي ك��ب�ير.
اف��ت��ت��ح امل��ل��ت��ق��ى الأخ جم��م��ود
مو�سى م�س�ؤول هيئة العمل ال�شبابي
والطالبي يف اجلمعية بالرتحيب
باحل�ضور وال��وق��وف دقيقة �صمت
على �أرواح ال�شهداء الأب����رار ،مع
اال���س��ت��م��اع ل�ل�أن��ا���ش��ي��د ال��وط��ن��ي��ة
ال��ث�لاث "ال�سوري – الإي����راين –
الفل�سطيني" .ويف ال��ب��داي��ة مت
عر�ض فيلم من �إعداد هيئة الإعالم
الإل���ك�ت�روين يف اجلمعية بعنوان
"عهد ال�شهداء نكتبه بالدم" ،يروي

الفيلم ال�����س�يرة ال��ذات��ي��ة لل�شهيد
ال��ق��ائ��د ق��ا���س��م �سليماين وم�سرية
ن�ضاله منذ ان�ضمامه لقوات احلر�س
الثوري حتى ا�ست�شهاده بتاريخ 3
كانون ثاين  ،2020ثم �ألقى كلمة
�سورية الأخ ح�سام ال�سمان �أم�ين
ف��رع دم�شق حل��زب البعث العربي
اال���ش�تراك��ي ،حيث �أك���د يف كلمته
�أن املعارك واملالحم التي يخو�ضها
رج���ال امل��ق��اوم��ة ه��ي ال��ت��ي تر�سم
الن�صر ،وهي التي تفر�ض وجودها
يف احلياة وتك�سب اح�ترام الأمم،
و�أن املقاومة �شرف ملن يرفع رايتها
ويخل�ص ملبادئها وال ي�تراج��ع عن
�أهدافها ،وقال �إن امللتقى مبنا�سبة
ذك��رى ا�ست�شهاد اث��ن��ان م��ن �أع�لام
ورج����االت حم���ور امل��ق��اوم��ة ال��ذي��ن
ب��ذل��وا حياتهم دف��اع � ًا ع��ن احل��ق
واملظلومني ،ي�ؤكد �أن احل��اج قا�سم
كان حق ًا من الرجال الذين �صدقوا
ما عاهدوا اهلل عليه ،و�أكد يف كلمته
�أن ال��دع��م وال��ت��أي��ي��د ال���ذي قدمه
ال��ق��ادة قد �ساهم بتحقيق الن�صر
ودحر الإرهاب من كثري من اجلبهات
التي تنا�ضل �ضد امل�شروع الأمريكي
يف املنطقة ،كما �أكد �أن حزب البعث
العربي اال�شرتاكي يلتزم املقاومة
وال�����ش��ه��ادة خ��ط� ًا و�سبي ًال ومنهج ًا
ف��ك��ري� ًا يف عقيدته ح��ت��ى الن�صر
و�أل���ق���ى ك��ل��م��ة اجل��م��ه��وري��ة
الإ�سالمية الإيرانية �سعادة ال�سفري
الإي����راين ج���واد ت��رك��اب��ادي ال��ذي
�شكر جمعية ال�صداقة الفل�سطينية
الإيرانية على �إقامة امللتقى ،وقال
�إن املواجهة مع الإره��اب الأمريكي
م�سرية حياة ل��دى اجلمهورية و�إن
ال�شهداء القادة هم منابر م�ضيئة يف
طريق هذه امل�سرية ،و�أكد �أن احلاج
قا�سم �شارك يف الكثري من املعارك
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واجلبهات ال�ضيقة التي ي�أ�س منها الكثريون،
ولكنه ر�سمها ���س��اح��ات ن�صر م����ؤزر على
املجاميع الإرهابية ،و�أ�شار �إىل �أن ا�ست�شهاد
احل��اج قا�سم خ�سارة لإي���ران ولفل�سطني
ولكل الأمة ولكن دماءه الطاهرة �ستكون
داف��ع� ًا وم ��ؤي��د ًا لكل املقاومني والأح���رار،
و�أن هذه العقيدة ر�سمها القائد ب�إميانه
ب ��أن الإرادة �أق��وى �سالح للن�صر ون�صرة
احل��ق ،و�أن ال�شعب الفل�سطيني قد �أوفى
ال�شهيد حقه ،وق��ال �إن ال�شعب الإي��راين
قد خرج بع�شرات املاليني عند ا�ست�شهاد
القادة ليقول ال لأمريكا و�أعوانها ،ولي�ؤكد
�أن امل�سرية م�ستمرة رغ��م �أن��ف االع��داء.
ب��ع��د ذل���ك مت ع��ر���ض ف��ي��ل��م يت�ضمن
ر�سائل من ال�شباب الفل�سطيني يف قطاع
غ��زة ل���روح ال��ق��ادة ال�����ش��ه��داء ،ت ��ؤك��د يف
م�ضمونها على القيمة الن�ضالية والرمزية
لل�شهيد قا�سم �سليماين والدور الذي لعبه
يف دع��م وتطوير املقاومة الفل�سطينية
من حيث الت�سليح والتدريب ،وامتالكها
القدرات امليدانية ملواجهة قوات االحتالل
ال�صهيوين والت�صدي لآلته الع�سكرية.
و�أك����دوا على امل�ضي يف ط��ري��ق ال�شهداء
وا�ستمرار املقاومة حتى الن�صر والتحرير.
بعد الفيلم ا�ست�ؤنفت الكلمات بكلمة
ل�سعادة ال�سفري اليمني عبد اهلل �صربي
الذي قدم التعازي با�ست�شهاد القادة ،وقال
�إن الكلمات ال ميكن �أن تفي ال�شهيدين
حقهما ،فلهما يف قلب كل م�ؤمن ومقاوم
مكانة كبرية ،وال�شهيدان ارتقيا على طريق
احلق والدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية،
ويف مواجهة امل�شروع التكفريي الإرهابي
يف امل��ن��ط��ق��ة ،ال�����ذي ح�����اول �أن يغري
م�سار االه��ت��م��ام باالبتعاد ع��ن الق�ضية
الفل�سطينية ،غ�ير �أن املقاومني �أع���ادوا
الأول��وي��ة للق�ضية الفل�سطينية .و�أ�شار
�إىل �أن اليمن يتعر�ض منذ �سنوات حلرب
�ضرو�س تقودها الأدوات الأمريكية نف�سها
التي طبعت مع العدو ال�صهيوين ،و�أكد �أن
اليمن ال ميكن �إال �أن تكون يف اخلطوط
الأوىل يف م�����ش��روع امل��ق��اوم��ة ال�شريف.
و�ألقى كلمة فل�سطني الرفيق �أبو �أحمد
ف�ؤاد نائب الأمني العام للجبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطني ،متوجه ًا بالتحية لأرواح
ال�شهداء وجلمعية ال�صداقة الفل�سطينية
الإيرانية التي حتيي الذكرى ال�سنوية
الأوىل ال�ست�شهاد القائد قا�سم �سليماين،
حيث ك��ان له ال�شرف بالتعرف عن قرب
على احلاج قا�سم الذي نعتز به وب�شهادته،
و�أ�شار �إىل �أن احل��اج قا�سم مل يكن يفرق
بني مقاوم و�آخر ،بل قدم الدعم والتدريب
والت�أييد لكل ف�صائل املقاومة ،وكان دائما
عون ًا لها يف تطوير عتادها ،وك��ان دوم � ًا
ي�شدد يف جمال�سه على مت�سك الفل�سطينيني
باملقاومة ،وعليهم ير�ضخوا للم�ساومة
والتفاو�ض مع االحتالل و�أن تكون املقاومة
على ر�أ�س اولوياتهم ،كما �أكد الرفيق �أبو
�أحمد يف كلمته �أن احلاج قا�سم كان همه

�أن يعتمد الفل�سطينيون على �أنف�سهم
يف الت�سليح وال��ع��ت��اد ،ع�بر تدريبهم
وتقدمي امل�شورة امل�ستمرة لهم على كل
اجلبهات ،وق��ال �إن احل��اج قا�سم كان
ي�ؤكد �أن م�س�ؤولية حترير فل�سطني
مل تكن م�س�ؤولية الفل�سطينيني فقط
بل م�س�ؤولية كل امل�ؤمنني واملقاومني
يف الأم����ة ،وك���ان م��ؤم��ن� ًا ب����أن الكيان
ال�صهيوين �سيزول عاج ًال �أم �آج�ل ًا.
بعد ذلك و�ضمن فعاليات امللتقى
�ألقت ال�شاعرة هيالنا عطاهلل ق�صيدة
���ش��ع��ري��ة ح��ي��ت ف��ي��ه��ا روح ال�����ش��ه��داء
ال��ق��ادة ،و�أك���دت فيها على االلتحام
والوحدة بني �أ�ضالع حمور املقاومة،
تال ذلك عر�ض فيلم ي�ستعر�ض ر�سم ًا
ل�شخ�صيتي احل���اج ق��ا���س��م وال��ق��ائ��د
�أب���و م��ه��دي امل��ه��ن��د���س ،ح��ي��ث ظهرت
مهارة الر�سام الفل�سطيني �شادي �أبو
القنبز يف غ���زة وه���و ي��ر���س��م وجهي
ال�شهيدين بطريقة فنية ب��ارع��ة.
وك��ان��ت �آخ���ر ال��ك��ل��م��ات للدكتور
حممد البحي�صي رئي�س اجلمعية،
حيث �أ�شاد الدكتور ي بكلمات الإخوة
الذين حتدثوا خ�لال امللتقى ،و�شكر
احل�����ض��ور على م�شاركتهم يف �أع��م��ال
امللتقى ،وقال �إن هذه الذكرى ال�سنوية
ظاهرها احل��زن وباطنها الأم��ل ،و�إن
ال�شهيد �سليماين وال�شهيد �أب��و مهدي
املهند�س �أجنزا م�شروعهما ال�شخ�صي
وهو اخلال�ص الكبري يف الو�صول �إىل
ر�ضى اهلل تعاىل ،و�أن ي�سفك دمهما
يف �سبيله تعاىل ،و�إن م�شروعهما على
م�ستوى الأم��ه هو اخلال�ص من الظلم
واالحتالل .و�أكد الدكتور البحي�صي
�أن الأم��ة التي تنجب �أم��ث��ال القادة
ال�شهداء ال ميكن �أن تهزم �أو تنك�سر �أمام
�أباطرة الع�صر ،وقال �إن نور ال�شهداء
هو الذي ي�ضيئ دروب العزة والكرامة
واال�ستقالل ،و�أ���ش��ار �إىل �أن ال�شهيد
قا�سم كان من ع�شاق ال�شهادة وهو الذي
ق��ال عنه �سماحة الإم���ام اخلامنئي
"حفظه اهلل" ب�أنه ال�شهيد احلي ،كما
�أن امل�سري على درب ال�شهداء القادة
هو مفتاح للن�صر ،وهو التحدي الأكرب
للم�شروع ال�صهيو �أمريكي يف العامل ..
ويف اخل��ت��ام ،مت��ت دع��وة احل�ضور
�إىل معر�ض لل�صور الفوتوغرافية
حول القادة ال�شهداء وم�سرية ن�ضالهم
ومقاومتهم و�شهادتهم ،حيث قام �سعادة
ال�سفري الإي����راين ج���واد ت��رك��اب��ادي
بافتتاح املعر�ض ال��ذي �ضم جمموعة
ك��ب�يرة م��ن ال�����ص��ور لل�شهيدين توثق
مواقفهما الن�ضالية يف ميادين عدة.
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ول�����د ال�����ش��ه��ي��د ق���ا����س���م ���س��ل��ي��م��اين يف
�11آذار 1958يف قرية "قناة ملك" من توابع
مقاطعة رابر مبحافظة كرمان يف �إيران ،حائز
�شهادة بكالوريا ،متزوج وله ولدان ،ولد وبنت.
وه��و رج��ل مكافح منذ بداية حياته ،حيث
عمل يف �شبابه موظف ًا يف م�صلحة مياه كرمان.
ويف الأول م��ن �شهر �أي���ار �سنة  1980وبعد
انت�صار الثورة الإ�سالمية يف �إيران ان�ضم �إىل
احلر�س الثوري ،وذكر �أن تدريبه كان �ضئيال،
لكنه تقدم ب�سرعة ،ويف البداية بقي فرتة
يحر�س الطائرات املوجودة يف مطار كرمان .
يف �أوائل عام  ،1980عني �سليماين قائد
فيلق  41امل�سمى بث�أر اهلل يف حمافظة كرمان،
ثم ُرق��ي لي�صبح واح��دً ا من بني ع�شرة قادة
�إيرانيني مهمني يف الفرق الإيرانية الع�سكرية
امل��ن��ت�����ش��رة ع��ل��ى احل�����دود ،وك����ان متمركزا
يف اجلبهة اجل��ن��وب��ي��ة .وارت��ق��ى م��ن خالل
الرتب ب�سبب دوره يف العمليات الع�سكرية.
خالل عقد الت�سعينيات من القرن املا�ضي،
ك��ان ق��ائ��د ًا للحر�س ال��ث��وري الإ���س�لام��ي يف
مقاطعة كرمان ،وهي منطقة القريبة ن�سبي ًا
من �أفغان�ستان ،و�ساعدته جتربته الع�سكرية
على اكت�ساب �سمعة جيدة كمقاتل ناجح
�ضد تهريب امل��خ��درات ،التي يتم ت�صديرها
من �أفغان�ستان �إىل تركيا و�إىل �أوروب���ا ،ويف
 1998مت تعيينه ق��ائ��د ًا ل��ق��وة القد�س يف
احلر�س الثوري خلفا لأحمد وحيدي وهي

وح��دة ق��وات خا�صة للحر�س الثوري الإي��راين
وم�����س��ؤول��ة �أ���س��ا���س� ًا ع��ن العمليات الع�سكرية
والعمليات ال�سرية خ��ارج احل��دود الإقليمية.
يف  24ك����ان����ون ال����ث����اين  2011رق��ي��ت
ال��رت��ب��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ل��ق��ا���س��م ���س��ل��ي��م��اين من
ع��ق��ي��د �إىل ل�����واء ب��وا���س��ط��ة ق���ائ���د ال���ث���ورة
الإي���ران���ي���ة ���س��م��اح��ة الإم�����ام ع��ل��ي خامنئي.
ع��ام � 2012شارك �سليماين يف احل��رب �ضد
الإرهاب يف �سورية التي ت�شكل نقطة �أ�سا�سية يف
حمور املمانعة يف مواجهة نفوذ القوى الغربية
يف امل��ن��ط��ق��ة ،ك��م��ا ���س��اع��د �سليماين يف ق��ي��ادة
ق��وات "احلكومة العراقية واحل�شد ال�شعبي
امل�شرتكة" يف امل��ق��اوم��ة �ضد تنظيم داع�����ش.
كان �سليماين ن�شط ًا يف العديد من ال�صراعات
يف بقية �أن��ح��اء ال�شرق الأو���س��ط ،وخ�صو�ص ًا
يف ال���ع���راق وال�����ش��ام .اك��ت�����س��ب �سليماين لقب
"�أقوى م�����س��ؤول �أمني" يف ال�شرق الأو���س��ط.
يف ع��ام��ي  2014و 2015ك���ان �سليماين
يحظى ب�شعبية كبرية ب�ين الإي��ران��ي�ين ،حيث
اع��ت�بره م ��ؤي��دوه "بطل ن��ك��ران ال���ذات يف قتال
�أع���داء �إيران" .وك��ان ي ُو�صف �سليماين ب�أنه
"املنفذ الوحيد الأق��وى يف ال�شرق الأو�سط"
واال�سرتاتيجي الع�سكري الرئي�سي والتكتيكي
يف حم��اول��ة �إي����ران ملكافحة ال��ن��ف��وذ الغربي.
وك��ذل��ك ك��ان يعترب "�أقوى م�����س ��ؤول �أم��ن��ي يف
ال�شرق الأو�سط" .ووفقا لبع�ض امل�صادر ،ف�إن
�سليماين هو الزعيم واملعماري الرئي�سي للجناح
الع�سكري حل��زب اهلل اللبناين منذ تعيينه

ق��ائ��دا لفيلق ال��ق��د���س .وق���د ق���اد �سليماين
جم��م��وع��ة م��ن امل��ح��ق��ق�ين الإي���ران���ي�ي�ن ال��ذي��ن
يبحثون عن ا�ست�شهاد عماد مغنية عام .2008
لعب ال�شهيد �سليماين دور ًا هام ًا يف مواجهة
الإره����اب على الأر�����ض ال�����س��وري��ة �إىل جانب
اجلي�ش ال��ع��رب��ي ال�����س��وري .ذل��ك لأن �سورية
ت�شكل نقطة �أ�سا�سية يف حم��ور املمانعة يف
م��واج��ه��ة ن��ف��وذ ال��ق��وى الغربية يف املنطقة.
وك��ان له ت�أثري حا�سم على م�سرح العمليات.
�أ���ص��ي��ب �سليماين ب��ج��روح طفيفة �أث��ن��اء
القتال يف �سورية ،وتكهنت التقارير يف البداية
ب��أن��ه �أ�صيب ب��ج��روح خ��ط�يرة .لكن نقل عنه
ق��ول��ه" :اال�ست�شهاد ه��و م��ا اب��ح��ث ع��ن��ه يف
اجل��ب��ال وال���ودي���ان ،لكنه مل يمُ ��ن��ح يل بعد".
يف  3كانون الثاين  2020ا�ست�شهد قا�سم
�سليماين يف غ���ارة ج��وي��ة �أم��ري��ك��ي��ة بطائرة
بدون طيار بالقرب من مطار بغداد ،التي �أمر
بها الرئي�س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب على
�أ�سا�س �أن �سليماين ي�شكل تهديد ًا و�شيك ًا على
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية .وق��د ا�ست�شهد
م��ع��ه ن��ائ��ب رئ��ي�����س «ه��ي��ئ��ة احل�����ش��د ال�شعبي»
العراقي �أبو مهدي املهند�س الذي كان برفقته.
�أُقيمت جنازة ال�شهيد قا�سم �سليماين يف
بع�ض مدن العراق وعدد ًا من مدن �إيران و�سط
ح�ضور ح�شود غفرية من النا�س .ويف  7كانون
الثاين  2020بعد �ساعات من دفنه� ،أطلق احلر�س
ال��ث��وري الإي���راين �صواريخ على قاعدة "عني
الأ�سد" الأمريكية يف العراق رد ًا على اغتياله.

