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 قاسم سليماني شهيد القدس وفلسطين

 
 ❊أنيس نقاش

عظم ث رة ف  التاريخ أ ارع المدن ا  رانية لتخ ض غمار نطلقت جماهير الشعععععععععععععى  ا  ران  ال   ععععععععععععع  امنذ أن 
فه  بالتأكيد  ،ة مع باق  الشععععععىاراتإن لم يكن بنفس الق    ،كانت  ععععععىارات الم ت   ععععععرا ي   ا ععععععرة ،الحد ث

ة القضعععععععايا وقم   ،وبما أن فلسعععععععطين كانت ةشعععععععك  قمة الظلم عل  ال عععععععىيد الدول  .كانت من أكثرها و ععععععع  ا  
 يمها ال    منا هذا.هداف الث رة وق  أ فقد اصبحت متالزمة مع  ، ات تالل المقد  اا  المية بسب  

من  ،ام  سينب  نظام الر يس صد  ندالع الحرب المفرو ة عل  إ ران من ق  اإنطلق الشاب قا م  ليمان  مع 
د قمع مئات اآلالف من أمثاله من الشععباب الث رل للدفاع عن بلدهم. لم يكن   مها  ،قريته ف  محافظة كرمان

ال  جان  المىن يات  ،ولكن الميدان وبىض التدريبات السععععععععععريىة كانت كا ية ،عسععععععععععكرية مسععععععععععبقة ةلق  عل ما  
شععععاب ا. إال أن أهم ما   عععع  مع هذا الالىالية وا يمان الخالص بىدالة قضععععيته جىلت منه قا دا ميدانيا متمي  

اء من أةرابه من كانت فكرة الشعععععهاتة الت  بدأت ةتمسعععععد أمامه ليس فق  مع فقدان أع    ،نطبع ف   عععععخ عععععيتهاو 
د  عععتشعععهاتهم وبىاقب   ،ولكن بمىايشعععة ه الء الشعععهداء ،الذ ن قاةل ا ال  جنبه ومىه وةحت قياتةه و ا عععتشعععهدوا

 .امه بشهاتات  ية ومشاهدات ملم  ةمتمسدة أم ،هم  رزق ن رب  فكانت آية: أ ياء عند  ،ر يلهم

كان  نتظر الفرصعععععة المنا عععععبة لك   ،عن "فلسعععععطين كربالء الى عععععر" ،كتاب الشعععععهيد مطهرل  أوعندما كان يقر 
 ج  فلسطين.أ تشهات من وةحقيق أمنيته لال ، نخرط بمىركة ةحرير فلسطين وتعم الشى  الفلسطين 

ق أمنيته أن يحق   كان ال بد   ،وبىد مهمات ةحملها بكفاءة للدفاع عن الحدوت ا  رانية ،الظالمةمع إنتهاء الحرب 
طن  ر ال  ت من أج  تعم  ركات التحر  ئنشعععععة كانت قد أ  ق    وه  ،ة القدس التابىة للحرس الث رل لتحاق بق   باال

  ها تعم قضية فلسطين.أر  وبالطبع كان عل  ،المحرومين المظل مينك  قاعدة ةضامن عل  و  ،ف  الىالم

                                                           
 شبكة أمان لألبحاث والدراسات. قمنس   ❊ 



 

2 
 

ف  فىالية األنتفا ععععععة الثانية ف   ة ععععععاعدا    ععععععهدنامسعععععع ولية قياتة هذة الق ة  ت   الحاج قا ععععععم من ةسععععععل  إما و 
 ف  قدرات المقاومة. وةىاظما  فلسطين 

 ،نى لتق ا بالسعععععيد القا د عل  الخاماما فكل   ،أهم الشعععععهاتات لهذة الفىالية عل  ألسعععععن قاتة هذة المقاومة وقد أةت
ب   ،ليس فق  عن ةاريخ القضعععععية وما يحي  بها من م اقس  عععععيا عععععية ،بحمم المىل مات الدقيقة يفاجأون كان ا 

 م وكأنهم أبناؤة. وعندما  اله عن أو اع األ رى باالعن ةفاصي  الىمليات الت  نمحت والت  فشلت وعن  
بأن ك  ما لدى السععععيد القا د ه  بفضعععع   ل   ،لم يكن من بد من الشععععهاتة ،هذة ا  اطة ة عن  ععععر   عععع لت مر  
 عل  متابىة ما يمرل ف  تاخ  األرض المحتلة ومن   لها. نهارا   الساهر ليال  

وإن كانت  ،ص  الىم أة " الني  ،ولكنه كان يق ل تا ما   ،عن الشهاتة وأهميتها  تحدث تا ما    ليمان  كان الشهيد
عند هللا". والنية ف  ال جهة السععععيا ععععية عند الشععععهيد قا ععععم  ععععليمان   من النية خال ععععة ل فالت فيق لن يك ن إال  

رت ف  ك  أل " رب التتبير" كما     ، عععععععععات المسعععععععععلمين. فهذة المىركةكانت مىق تة عل  ةحرير فلسعععععععععطين ومقد  
 من عندة. وما ن رها إال   ،ه  مىركة هللا بمند هللا و  به ،القرآن الكريم

 ،من أج  فلسععععطين ة عندة إال  لم ةكن الني   ،ريك  ف  أفغانسععععتان أو الىراق ت  عندما كان ي ععععارع الىدو األمو 
ة ةحرير عل  ني   إال  الت  ةتطل  ه يمة الداعم األول لهذا الكيان. وما كانت  ركته ف  تعم المقاومة ف  لبنان 

بنفسععععععه ف  ك  مىاركها  ا ععععععرا  نطالق بىدها نح  ةحرير فلسععععععطين. لهذا كان  اللبنانية من أج  اال األرا عععععع 
 يمدها با مكانيات وبما ةحتاجه لتحقيق الن ر. ،وتاعما   طا  خط  م   ،ربعن ق  ، ويتابىها ةقريبا  

ول ى بة  ،القضية المح رية هذة ألهمية ،ةماة فلسطيناكانت  ركته ب ،ب  بممه ت مضاعس ،بنفس الرو ية
برامج وطرق و أ داث  (ف  المسععععععععتقب )سععععععععرت هنا نسععععععععتطيع أن نق ل ونو رض المحتلة. ل  تاخ  األإل صعععععععع ل ا

يمة للىدو الذل يمل  ه  ت نما ها  عععععععكلت ن عععععععس والت  بممر   ، عععععععاطيرال صععععععع ل لهذا الدعم الت  ةالمس األ
مع إخ ةه ف  المقاومة ا  ععالمية  ،الحاج قا ععم ةمكنومع  ل   .جه ة الرصععد والحماية ف  الىالمأأفضعع  أن اع 
 ععال المسععاعدات يإ ،وعبر السعع تان وطرق أخرى  ،وبدعم مطلق من الممه رية ا  ععالمية و عع رية ،ف  لبنان

  القسععععععععععععم األكبر من  اةها ةشععععععععععععك   بحد  ن هذة الخط  إقدرات المقاومة.  ت  يمكن الق ل الىسععععععععععععكرية وةط ير 
 نت ارها القاتم.ا ة صم ت المقاومة الفلسطينية و ر   ط ر أ

ال   لينظرايقس مع الشعععععععهيد عمات مغنية  الشعععععععهيد قا عععععععم  عععععععليمان  كان ،لبنان بىد ةحرير جن ب ،ةكم من مر  
ف  ك  إجتماع يممىه مع قاتة  ي عععععر    عععععليمان   عععععتشعععععهات ف   عععععبيلها. وكانباالويمن يان نفسعععععيهما  ،فلسعععععطين
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 فلسععطين. وف  ع    المقاومة ف  ما ةحتاجه ةأمين مسععارطمئنان عل   ععا   عل  متابىة ك  التفاصععي  واالالف
ف  غرفة الىمليات الم  دة الت  ةق ت  كان  ضعععع ر الشععععهيد الحاج قا ععععم وا ععععحا   ،ةلمىارك الت  خا ععععتها غ   ا

 ن لها الدعم الماتل والمىل مات والت جيه وقياتة الىمليات.وة م   ،هذة المىارك

أرض  عععتشعععهد عل  اوإن  ،وهكذا ،والشعععهاتة ف   عععبيلها كانت أمنيته ب صعععلة الشعععهيد  عععليمان ،فلسعععطين كانت 
 ،هناك، أل ال اليات المتحدةفذل  لم يكن   ى  من م ارعة الىدو األكبر الداعم للىدو ال هي ن   ،الىراق
 لمتابىة مىركة ةحرير فلسطين. ةمهيدا  

 


