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ونَ *  قُ زَ رْ ِمْ يُ هبِّ ندَ رَ يَاء عِ ا بَلْ أَحْ اتً وَ بِيلِ اهللاِ أَمْ واْ يفِ سَ تِلُ ينَ قُ نَّ الَّذِ ــبَ سَ ْ الَ حتَ ﴿وَ

مْ  فِهِ لْ نْ خَ ِم مِّ واْ هبِ قُ حَ ْ يَلْ ينَ ملَ ونَ بِالَّذِ ُ تَبْرشِ يَسْ لِهِ وَ مُ اهللاُ مِن فَضْ نيَ بِامَ آتَاهُ رِحِ فَ

ونَ *  قُ زَ رْ ِمْ يُ هبِّ ندَ رَ يَاء عِ ا بَلْ أَحْ اتً وَ بِيلِ اهللاِ أَمْ واْ يفِ سَ تِلُ ينَ قُ نَّ الَّذِ ــبَ سَ ْ الَ حتَ وَ

مْ  فِهِ لْ نْ خَ ِم مِّ واْ هبِ قُ حَ ْ يَلْ ينَ ملَ ونَ بِالَّذِ ُ تَبْرشِ يَسْ لِهِ وَ مُ اهللاُ مِن فَضْ نيَ بِامَ آتَاهُ رِحِ فَ

ونَ *  قُ زَ رْ ِمْ يُ هبِّ ندَ رَ يَاء عِ ا بَلْ أَحْ اتً وَ بِيلِ اهللاِ أَمْ واْ يفِ سَ تِلُ ينَ قُ نَّ الَّذِ ــبَ سَ ْ الَ حتَ وَ

أَنَّ اهللاَ  لٍ وَ فَضْ نَ اهللاِ وَ ةٍ مِّ مَ ونَ بِنِعْ ُ تَبْرشِ نُونَ * يَسْ زَ ْ مْ حيَ الَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ أَالَّ خَ

آل عمران: 169-171 ].[ آل عمران: 169-171 ].[ آل عمران: 171-169 ]. ﴾ نِنيَ مِ ُؤْ رَ املْ يعُ أَجْ الَ يُضِ

أَنَّ اهللاَ  لٍ وَ فَضْ نَ اهللاِ وَ ةٍ مِّ مَ ونَ بِنِعْ ُ تَبْرشِ نُونَ * يَسْ زَ ْ مْ حيَ الَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ أَالَّ خَ

نِنيَ مِ ُؤْ رَ املْ يعُ أَجْ الَ يُضِ

أَنَّ اهللاَ  لٍ وَ فَضْ نَ اهللاِ وَ ةٍ مِّ مَ ونَ بِنِعْ ُ تَبْرشِ نُونَ * يَسْ زَ ْ مْ حيَ الَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ أَالَّ خَ





“إن جذوة الحق التي تضاء بدماء الشهداء ال 
ا  ا واندفاعً تنطفئ باستشهادهم بل تزداد تألقً

“إن جذوة الحق التي تضاء بدماء الشهداء ال 
ا  ا واندفاعً تنطفئ باستشهادهم بل تزداد تألقً

“إن جذوة الحق التي تضاء بدماء الشهداء ال 

على نحو يبهر العقول واأللباب”.

[الشهيد القائد عصام براهمة]
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بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمــد هللا رب العاملــني، والصالة والســالم عىل ســيد   
املرســلني، وإمام املتقني، وقائــد املجاهدين حممد صىل اهللا عليه 
وسلم، وعىل آله وأصحابه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

الدين. أما بعد:

الشــهداء أرواح طاهرة تعيش بيننا، فرسان عرفوا احلق 
وسلكوا طريقه، عشقوا الشهادة وارتضوا أرواحهم الغالية ثمنًا 
للنــرص األغىل يف ســبيل اهللا وحترير فلســطني كل فلســطني من 
االحتــالل الصهيــوين، وتبقى دماؤهــم، أمانــة يف أعناقنا، إذ ال 

تاريخ وال عزة وال كرامة لنا بدوهنم.

شهيدنا القائد املجاهد عصام برامهة جماهد من جماهدي فلسطني األوفياء،   
فــارس من فرســان حركــة اجلهاد اإلســالمي، محــل البندقية يف تســعينات القرن 
العرشين، يف زمن االنتفاضة األوىل، وأســس جمموعات عشاق الشهادة العسكرية 
التابعــة حلركة اجلهاد اإلســالمي يف الضفــة الغربية، واســتطاع أن يطارد ويالحق 
العــدو الصهيــوين يف أكثر من بقعة من أرض فلســطني الطاهرة ويؤســس ملرحلة 
جديدة من أســاليب الرصاع مع العدو الصهيوين. ولقد كان الشــهيد القائد عصام 
ا إىل العدو  برامهة خري غارس ملعاين التضحية والفداء وتوجيه الرصاصة دائامً ودومً
ا: “يا أهلنا  الصهيوين، كيف ال؟! وهو من كتب يف وصيته قبل أكثر من عرشين عامً
يف غزة مغاويرنا، يا أبطالنا يف غزة: نناشدكم باسم الشهداء وباسم اجلرحى وباسم 
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ا، وأن ترتكوا كل خالف وأن  ا واحدً املعتقلني وباســم كل املجاهدين أن تقفوا صفً
توحدوا صفوفكم، فال أحد يستفيد مما وقع بينكم غري بني صهيون، وال مثري للفتن 
غري خمابرات هيود، فكونوا عىل قدر حتمل املسؤولية، وكونوا عىل يقني وكونوا عىل 
ثقة تامة بأنه ال نرص لنا إال بالقرآن، بأنه ال قوة لنا يف وسط اخلالفات واملنازعات”.

إن هــذا الكتــاب (عصــام برامهة، شــهيد مــع ســبق اإلرصار) هو طبعة   
جديدة وفريدة، مزيدة ومنقحة لكتاب أصدرته اجلامعة اإلســالمية اإلطار الطاليب 
حلركة اجلهاد اإلســالمي يف العام 1993م عن حياة الشــهيد القائد عصام برامهة. 
ومؤسسة مهجة القدس تنرش هذا الكتاب يف الذكر الثانية والعرشين الستشهاد 
مؤسس جمموعات عشاق الشهادة الشهيد القائد عصام برامهة وفاءً وعرفانًا جلهاده 
وتضحياتــه يف مســرية اجلهــاد واملقاومة، وحماولــة لتوضيح احلقيقة ألبناء شــعبنا 
الفلســطيني وأمتنا املجاهدة الصابرة ممن حياول ولألســف طمس الصورة املرشقة 
ملســرية ومسار الشهيد القائد عصام برامهة من خالل تبني العمليات اجلهادية التي 

قام بتنفيذها مبارشة وأوقعت خسائر مبارشة يف العدو الصهيوين.

كام ويسعدنا أن نتقدم بعظيم الشكر والعرفان لوالدة الشهيد القائد عصام   
برامهة احلاجة (أم هشــام) عىل سعة صدرها وتزويدنا بأرشيف وثائقي من الصور 
واألوراق للشــهيد القائد عصام برامهة، فجزاها اهللا كل خري وأجزل هلا املثوبة عىل 
صربها وجهادها وعطائها. وكل الشكر والتقدير لألخ املجاهد املبعد عطا فلنة (أبو 
جهاد) رفيق درب الشهيد القائد عصام برامهة يف مسرية جمموعات عشاق الشهادة 
العســكرية عىل دعمه وتشــجيعه لطباعة الكتاب وإثرائه بشهادة حية عن حمطة من 
حمطات العمل اجلهادي املقاوم ملجموعة عشاق الشهادة وتنفيذها للعملية اجلهادية 
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يف مستوطنة متتياهو  اجلاثمة عىل أرضنا بمحافظة رام اهللا.

ا بوركت لك الشــهادة يا عاشــق األرض والشــهادة، أهيا الفارس  وختامً  
عصام برامهة. لك رىض اهللا ورســوله، والرمحة لك ولكل الشهداء، وإن كان البد 
من كلامت نختم هبا صفحات جمد الشــهيد القائد عصــام برامهة نقتبس كلامت مما 
“ورد يف دفرت مذكراته: “ورد يف دفرت مذكراته: “إن التضحية هي رشف اإلنسان وهي رشف احلياة، فام دامت 

ا فيجب أن يرصف النظر عن الشــكل الفاجــع واملؤمل الذي يفرضه  التضحية رشفً
عليها الظلم والطغيان، فمهام لقي املجاهد من عناء وتعب ونصب فإن ذلك كأنه مل 
ا، فإن كرامة وتكريم اهللا له بمثابة النسامت الباردة التي  يكن عندما يلقى اهللا شــهيدً

تطفئ حرارة التعب”.
النارش
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بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني عىل نعمة اإليامن والوعي والثورة   
وا اهللاَ  دُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِنيَ رِجَ مِ ُؤْ والشهادة . قال تعاىل: ﴿مِنَ املْ

﴾ يالً بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ن قَىضَ نَحْ م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ عَ
وا اهللاَ  دُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِنيَ رِجَ مِ ُؤْ والشهادة . قال تعاىل: ﴿مِنَ املْ

﴾ يالً بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ن قَىضَ نَحْ م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ عَ
وا اهللاَ  دُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِنيَ رِجَ مِ ُؤْ والشهادة . قال تعاىل: ﴿مِنَ املْ

صدق اهللا العظيم. [األحزاب: 23].

السالم عليك يا سيد اخللق واملرسلني، السالم عليك يا   
رسول اهللا، والصالة والسالم عليك وعىل من تبعك من الشهداء 

األبرار وعىل آلك وصحبك ومن تبعهم إىل يوم الدين.

السالم عىل روحك الطاهرة يا سيدي عصام برامهة يا شهيد احلق واحلرية،   
يا شهيد ثورة احلجارة والبندقية والعبوات الناسفة التي نسفت جنود االحتالل من 

أرضنا وسامئنا وبحرنا ومن قدسنا.

حتية إجالل وإكبار لك يا معلمي ورفيقي يف طريق اجلهاد واالستشهاد يف   
يومــك املبارك. قائدي عصام! أنا دائام أفتخر بــك وبعملك البطويل الذي ينم عن 
ا.  قائــد كبري. كبري بإيامنه ووعيه وجهاده وتضحيته وحبه لفلســطني و للناس مجيعً
علمتنا الشجاعة والعطاء بكرمك وزهدك هبذه احلياة الدنيا، كنت تعطي وال تأخذ، 

ا. ا وال محدً وال تنتظر من أحد ال شكرً
لطاملا متنيت أن تلقى اهللا وأنت شهيد. أحببت لقاء ربك فأحب لقاءك مع   

النبيني والصديقني والشهداء يف عليني إن شاء اهللا.
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التحية كل التحية ألهلك الصابرين الذين وهبوك لدينك ووطنك، وهبوك   
ا . شكرا لعائلتك املعطاء، وجزاكم اهللا عنا كل  ا جسورً ا أسدً لنا، وهبونا بطالً مقدامً

ا لك عنزة( 1)  يا من احتضنت عصام يف بيوتك وسهولك وجبالك. خري، شكرً

ســيدي عصام! نحن نفتقدك اليوم؛ ألننا بحاجة ألمثالك. ماذا أُخربك؟   
ود وال نارص هلا إال اهللا. األرض تغتصب وتصادر  القــدس التي حاربت ألجلها هتُ
كل يــوم وتــزرع فيها املغتصبــات. األرس الذين كانــوا مهك الدائم مــا زالوا يف 
السجون، وهاهم خيرجون إلينا كل يوم منهم الشهيد ومنهم املريض. واخلط األمحر 
الــذي حافظــت عليه حتى حلظاتك األخرية وهو عدم قتل املســلم ألخيه املســلم 
ا. أنت احلي عند اهللا، ونحن ننتظر  وألبناء وطنه وجلدته اُنتهِك وقتلنا بعضنا بعضً

املوت.

كان لســانك رطبًا بذكر اهللا وتُذكرنا بــاهللا كل وقت وكل حني، ومن رآك   
يذكر اهللا سبحانه. عشت يف السجون تسع عرشة سنة وأنا أغبطك عىل نعمة الشهادة 

وما زلت أنتظر اللقاء معك ومع كل شهداء األمة.

ســيدي عصام! لروحــك الطاهرة منــي كل التحية واملحبــة واالحرتام،   
ولروحك التحية من حركة اجلهاد اإلسالمي عشاق الشهادة التي أحببتها وأحبتك 
التي مل تعمل مع غريها بعد أن تركت حركة فتح ومل يسبقك أحد يف هذا النوع من 

العمليات اجلهادية بانتفاضة احلجارة.

( 1) عنزة: قرية فلســطينية تقع بني مدينتي جنني التي تتبــع إداريًا هلا وتبعد عنها 16 كم إىل 
الشامل ومدينة نابلس التي تبعد عنها 25 كم إىل اجلنوب.
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عصــام! لروحك كل التحية من األخ املجاهد حممد فوزي فلنة من داخل   
.سجنه الذي ننتظر حريته، فك اهللا أرسه وأرس مجيع إخواننا األرس

ولــك كل التحية من قرية صفا( 1) التي كانت حتتضنــك يف أيام مطاردتك والتي 
ا منا وأكثر، لك  ا، لك التحية من أهيل الذين كانوا يعتربونك واحدً كنت حتبها كثريً
ا وهو حيبك ويشتاق إليك،  التحية من العبد حســني سامل فلنة الذي كنت حتبه كثريً

ا . كنت دائامً تقول يل أريد أن حترض معنا عبد إىل عنزة؛ ألهنم سيحبونه كثريً

واهللا مهام حتدثت عنك لن أعطيك حقك يا عاشق الشهادة، واهللا مل أشعر   
بطعم احلياة إال وأنا أشاركك حياتك اجلهادية التي عشتها من قبل وسأبقى أذكرها 

ما حييت.
أخوك املشتاق لك، عاشق الشهادة
ا وظلامً املبعد إىل غزة قرسً

“عطا فلنة “عطا فلنة “أبو جهاد”

( 1) صفا: قرية فلسطينية تتبع إداريًا ملحافظة رام اهللا والبرية.
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بسم اهللا الرمحن الرحيم 
كــم هو صعــب أن يكتب اإلنســان باحلرب اجلاف عن شــهيد   
كتــب قصة حبه لإلســالم والوطن بدمــه الزكي املعطــر، ودفع روحه 

الطاهرة ثمنًا هلذا احلب املقدس.

كــم هو صعب أن نكتب عن شــجاعة من تنحني الشــجاعة   
عرفانًا له ورهبة منه.

كم هو صعب أن نكتب عن حياة من أعطى احلياة معنى احلياة.  
مــا أصعب أن نكتب نحــن األحياء األموات عن الشــهداء األحياء، لكن األمانة   

والواجب تدفعنا هلذه املحاولة رغم صعوبتها.

فمن الواجب علينا أن نكتب كل يشء عن شهدائنا وننرشه بني الناس ونخبئه بني   
ضلوعنا ويف رشاييننا حتى نحفظه لألجيال القادمة حتى يعلموا أن مدرسة اإلسالم مازالت 
خترج األبطال كام كانت خترجهم يف زمن الرسول خترج األبطال كام كانت خترجهم يف زمن الرسول  وأهنا ستبقى كذلك إىل يوم الدين؛ ألن 

ا وصافيًا؛ ألن اهللا تكفل بحفظه. قال  النبع الذي هنل منه اجليل األول مازال وسيبقى حمفوظً
[احلجر: 9]. ﴾ ونَ افِظُ َ هُ حلَ ا لَ إِنَّ رَ وَ كْ نَا الذِّ لْ نُ نَزَّ إِنَّا نَحْ

ا وصافيًا؛ ألن اهللا تكفل بحفظه. قال  النبع الذي هنل منه اجليل األول مازال وسيبقى حمفوظً
ونَ افِظُ َ هُ حلَ ا لَ إِنَّ رَ وَ كْ نَا الذِّ لْ نُ نَزَّ إِنَّا نَحْ

ا وصافيًا؛ ألن اهللا تكفل بحفظه. قال  النبع الذي هنل منه اجليل األول مازال وسيبقى حمفوظً
تعاىل: ﴿

من الواجب علينا أن نعلم أطفالنا أن البطولة مل تنقطع بعد خالد بن الوليد وصالح   
الدين األيويب، بل مازالت متدفقة كشالل هادر. علينا أن نؤكد ألطفالنا وللعامل أمجع أن بعض 
أبطال اإلسالم يف هذا العرص ويف هذه األيام قد سطروا عىل أرض فلسطني صفحات من جمد، 

صفحات من البطولة والتضحية تشابه ما قام به أبطال الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني.

مة
قد

م
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فهذا الشــهيد املجاهد رائد الريفي( 1) أحد فرســان حركة اجلهاد اإلســالمي يف   
ا،  ا اهللا أكرب وهو يعرف هنايته متامً فلسطني هياجم بسيفه مجوع األعداء يف عقر دارهم صارخً
يعرف أن هنايته ســتكون رصاصة جبانة وربام زخة مــن الرصاص الغادر يمزق قلبه العامر 

باإليامن حتى اليقني. 

واألمثلة كثرية عىل البطوالت والتضحيات التي قدمها ويقدمها أبطال وفرســان   
حركة اجلهاد اإلســالمي يف فلسطني قد ال يتســع املجال هنا لذكرها أو تفصيل القول فيها. 
وجييء هذا الكتيب وثيقة حوت مآثر واحد من هؤالء الشهداء األفذاذ الذين نذروا حياهتم 
خلدمة إسالمهم، وجعلوا أرواحهم فد ألمتهم، ومدوا أجسادهم ليعرب فوقها اآلخرون. 
عرفوا غايتهم فأرصوا عليها، وغذوا الســري إليها، فكانوا شــهداء مع ســبق اإلرصار وكان 
شــهيدنا املجاهد عصام قائدهــم الذي فجر برصاصــه ركود هذا الصمــت الثقيل، وأيقظ 

لفا. بشهادته ضامئر كانت ميتة، وقلوبًا كانت غُ

ا بقدر مــا جاء استشــهاده نقطة حتول عند كثري مــن املرتددين  جــاء جهــاده متفردً   
واملتشــككني الذين صدموا بصموده، وذهلوا ببطولته، فتبدد خوفهم وتالشــت أوهامهم، 
ا للشــهادة، طالبًا للجنة. وإذا هم يرصون عىل  فإذا هم يتخرجون من مدرســة عصام عشاقً

(1 ) الشــهيد املجاهــد رائد حممد الريفي: مــن مواليد حي الدرج بمحافظــة غزة وهو أحد 
جماهدي حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني، استشهد بتاريخ 1992/03/17م بعد قيامه 
بتنفيذ عملية طعن بالســالح األبيض يف عيد املســاخر الصهيوين أثناء خروج عدد كبري من 

الصهاينة من مدرسة يف مدينة يافا املحتلة أدت إىل مقتل 4 صهاينة وإصابة العرشات.
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الشهادة إرصار من رأ بعينه مكانته ومنزلته عند اهللا، عرفوا غايتهم فام وهنوا وال استكانوا، 
بل اندفعوا بإيامن وعزم وتصميم. ليكونوا بحق شــهداء مع ســبق اإلرصار، ونقصد أولئك 
ا ومل يلتقوهــا مصادفة، بل اختاروهــا طواعية وكان  الذيــن مل تفرض عليهم الشــهادة فرضً
. شــهداء عشقوا الشهادة  بإمكاهنم أن خيتاروا شــيئًا آخر غريها كاهلرب أو االستســالم مثالً

بصدق وبحثوا عنها بحرارة حتى وجدوها فعانقوها بشوق عظيم وعارم.

من أجل ذلك فإننا نؤكد أن شهيدنا القائد عصام برامهة هو من هذا الطراز الرفيع،   
من طراز الشــهداء مع ســبق اإلرصار. وحتى ندرك هذا املعنى العظيم البد لنا أن نقرأ كل 

حرف يف هذا الكتاب وننظر ونتأمل يف كل صورة من صور شهيدنا البطل.
ا يف  ا مع سبق اإلرصار من محل السالح وقرر أن يعيش مطاردً كيف ال يكون شهيدً  

اجلبال؟!

ا مع ســبق اإلرصار من ســجل وصيته يف رشيط (كاســت)  كيف ال يكون شــهيدً  
ا فيها أنه راحل إىل اهللا، إىل اجلنة، إىل الشهادة؟ ! مؤكدً

ا مع سبق  كيف ال يكون شهيدً  
اإلصرار من كتب في مذكراته:   

رينا ما بني النرص والشــهادة نختار الشهادة عىل النرص، فالشهادة فيها  * "إذا ما خُ  
لقاء اهللا رب العاملني ملك امللوك الذي بيده ملكوت السموات واألرض".

* "يا شهادة يف سبيل اهللا تتجىل يف سامء الوطن أريد أن أضمك إىل صدري قبل أن   " *  "

يقطعوا ذراعي، أريد أن أقبلك قبل أن يفرضوا الرضائب عىل القبالت، يا شــهادة يف ســبيل 
اهللا أبحث عنك بني األزقة. يف األودية. يف ساحات املساجد".
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ا مع ســبق اإلرصار من حــارصه مئات اجلنــود املدججني  كيــف ال يكون شــهيدً  
بالســالح املدمر وطلبوا منه تســليم نفســه فلم يرتدد ومل يتلعثم يف الرد عليهم، بل كان رده 
ا حيرق صدورهم وقلوهبم املجرمة اآلثمة، وحتى بعد أن  ــا ومدويًا. كان رده رصاصً واضحً
أطلقوا الصواريخ التي دمرت املنزل مل يفكر شــهيدنا املقدام عصام بالرتاجع؛ ألنه الباحث 
ا مع  عن الشــهادة والعاشــق للشهادة؛ ألنه الشهيد مع ســبق اإلرصار. كيف ال يكون شهيدً
ملجموعته املسلحة واخلاليا العسكرية التي " ملجموعته املسلحة واخلاليا العسكرية التي " ملجموعته املسلحة واخلاليا العسكرية التي  "ســبق اإلرصار من اختار اسم "ســبق اإلرصار من اختار اسم "عشاق الشهادة

كان يرشف عليها يف إطار حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني؟ !.

ا مع سبق اإلرصار من ترك خطيبته تنتظر يوم الزفاف، وذهب  كيف ال يكون شهيدً  
يقارع األعداء ليس يف منطقة جنني وحدها، بل يف منطقة رام اهللا واخلليل؟!.

طوبى لك يا عصام. طوبى لك يا عاشق الشهادة وهنيئًا لك هبا، لك منا كل احلب   
والوفاء ونســأل اهللا أن يثبتنا عىل هذا الدرب وأن ال نخون وال نجبن وال نرتاجع حتى نلقاه 

سبحانه ونحن شهداء، عاشقني للشهادة، مرصين عليها.

ونقسم أننا سنبقى ظامئني عند الينابيع احلزينة، سوف نبقى ظامئني حتى قيامتهم   
مع الفجر الذي حضنوه رؤيا ال متوت وال يذوب هلا حنني.

جنني– جنني– جنني اجلامعة اإلسالمية 
اإلطار الطاليب حلركة اجلهاد اإلسالمي
اجلمعة املوافق 1993/04/02م



21

"الشهادة أسمى وثيقة وأنصع بصمة يف سجل التاريخ وإن دم 
الشهيد درع يقي األجيال القادمة"
[الشهيد القائد عصام برامهة]

ول
األ

ل 
فص

ال

حياته وجهاده
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الميالد والنشأة:  

ولد شــهيدنا املجاهد عصام عزيز برامهة يف قرية عنزة قضاء جنني بتاريخ   
اخلامــس من مايو/أيار 1963م، ونشــأ يف ظل أرسته املكونة من ســتة أفراد ويأيت 

ترتيبه الثاين من حيث العمر، له ثالثة إخوة وأختان. 

ترعرع الشــهيد الفارس عصام يف ظل قريته الصغرية حيث البيئة القروية   
اهلادئــة والعادات والتقاليــد األصيلة وحيث احلياة الزراعية والرعوية. ونشــأ منذ 
ا بالدين  صغــره عىل حــب القريــة واألرض والوطن، وكان منــذ صغره متمســكً
ا حيــب مجيع الناس، وعندما أكمل السادســة من العمر  وتعاليمه الســمحة، خلوقً
التحق بمدرســة القرية وبدأ املرحلة االبتدائية فيها، وكان من التالميذ املتفوقني يف 
ا، وقد عرف بالشجاعة منذ نعومة أظافره حيث متيز  دروسهم، طالبًا مهذبًا ونشيطً
باجلرأة والقوة الكبرية. وبعد أن أهنى املرحلة اإلعدادية يف قريته الصغرية انتقل إىل 
مدرسة قرية سيلة الظهر املجاورة لقريته حيث يوجد يف هذه القرية مدرسة ثانوية. 

المشوار الجهادي:  

خالل مرحلة دراســته الثانوية كان لشهيدنا املجاهد عصام دور بارز عىل   
صعيد النشاط السيايس، حيث كان ينظم اإلرضابات ويقود املظاهرات التي كانت 
ا عىل االحتالل، وبعد أن أهنى دراســته الثانوية انخرط  خترج من املدارس احتجاجً
يف صفــوف حركــة فتح حيث مل تكن قد ظهرت حركة اجلهاد اإلســالمي بشــكل 
فاعــل ومؤثر، وقام خالل هذه الفرتة بتنظيم آخرين مكونًا بذلك خلية عســكرية، 
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وقام بتدريبهم عىل الســالح، وقد اشتهر بمهارته يف التدريب ودقته يف التصويب، 
وبالرغم من اهتامماته السياسية فإن ذلك مل يمنعه من مواصلة تعليمه فالتحق بكلية 
املجتمــع العرصية يف رام اهللا وكان يدرس هندســة ديكور، ويعترب شــهيدنا املقدام 
عصــام أول شــاب يف قريته ينخــرط يف العمل العســكري. وبعد مرور ســنة عىل 
دراسته يف كلية املجتمع العرصية تم اعتقاله وذلك عام 1986م، وكانت هذه املرة 
الثالثــة التي يتم فيها اعتقاله حيث اعتقل أول مرة يف مدينة جنني أثناء اشــرتاكه يف 
مظاهرات عارمة ســنة 1982م وقد اعتقل مرة ثانية عــام 1984م، ولكنه يف املرة 
األوىل والثانية مل يمكث يف السجن فرتة طويلة، بل كان خيرج ليكمل املشوار ويتابع 
حكم عليه بالسجن الفعيل ملدة أربع _ حكم عليه بالسجن الفعيل ملدة أربع _ حكم عليه بالسجن الفعيل ملدة أربع  _نشاطه السيايس، لكنه يف هذه املرة _نشاطه السيايس، لكنه يف هذه املرة _أي الثالثة

ســنوات باإلضافة إىل سنتني مع وقف التنفيذ، وأثناء وجوده داخل السجن مل تفرت 
عزيمتــه ومل تلن قناته بل واصل نضاالته وراء القضبان مما أثار حقد وغضب إدارة 
السجن عليه حيث كان يعاقب باستمرار بحرمانه من زيارة األهل لفرتة طويلة أو 
وضعه يف زنزانة انفرادية، ولكن هذه األســاليب اخلسيســة مل تكن تنال من كربيائه 

وشموخه.

طريق الجهاد اإلسالمي:  

عندما تفجرت االنتفاضة املباركة يف الســادس من أكتوبر/ترشين األول   
ا يف عرينه وراء القضبان،  من العام 1987م كان شهيدنا املجاهد عصام ال يزال قابعً
ا يف صفوف  وكان خالل فرتة اعتقاله وحتى الشهور األخرية قبل اإلفراج عنه ملتزمً
حركــة فتح، وأثنــاء وجوده يف الســجن اتصل بشــباب حركة اجلهاد اإلســالمي 



24

وحاورهم وناقشــهم ووجد عندهم ما يتالءم مــع فطرته وعقيدته وطموحه، وبام 
أنه إنسان خملص ومتجرد فلم يرتدد يف االلتحاق بصفوف حركة اجلهاد اإلسالمي 
يف فلسطني بعد أن وجد أن أطروحات هذه احلركة ال ختتلف قيد أنملة عام جيول يف 
خاطره. واجلدير بالذكر أن شــهيدنا املقدام عصام وأثناء وجوده يف صفوف حركة 

فتح داخل السجن كان يتميز بتدينه و يؤم إخوانه يف الصالة وخيطب هبم اجلمعة.

رحلة االنتماء والعمل العسكري:  

عندما خرج شــهيدنا الفارس عصام من السجن فوجئ أهل القرية أنه قد   
ترك حركة فتح والتحق بصفوف حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني، وكان معظم 
شــباب قرية عنــزة يف تلك الفرتة يعتربون من أنصار حركة فتــح، وكانوا ينتظرون 
خروج الشــهيد القائــد عصام لِيُنظم صفوفهم، لقد خرج الشــهيد املجاهد عصام 
من الســجن يوم اخلميس الســابع عرش من مايو/أيار 1990م، وكان هذا التاريخ 
نقطة حتول يف حياة أهل القرية، ولقد حاول شباب القرية مجيعهم أن يقفوا يف وجه 
شهيدنا املجاهد عصام ويمنعوه من نرش أفكار حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني 
والعمل لصاحلها وحتت رايتها، لكن كل املحاوالت باءت بالفشــل وحتطمت عىل 
صخرة صمود الشهيد املجاهد عصام وقناعاته الراسخة باحلل اإلسالمي اجلهادي، 
وقد تعرض إىل ضغوط كثرية لثنيه عن الســري يف طريق اجلهاد، لكنه مل يكن يعبأ بام 

ا كلام ازداد الضغط. ا وعنفوانًا وعنادً يالقي، بل كان يزداد إرصارً

مل يكن شــهيدنا الفارس عصام حيب الظهور كام يفعل بعض الشباب، بل   
ا يف اجلناح  كان يامرس نشــاطه العســكري برسية تامة، ورغم أنه كان مسئوالً كبريً
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العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني (جناح عشاق الشهادة) إال أن ذلك 
مل يمنعه من املشــاركة يف املواجهات مع قوات االحتالل الصهيوين وغالبًا ما يكون 

يف مقدمة املظاهرات.

ورغم نشــاطه الســيايس واجلهادي مل ينس شــهيدنا القائــد عصام حياته   
العائلية وأموره الشخصية حيث كان لوالده غنم كثرية، وكان شهيدنا البار يساعد 
والده يف رعي الغنــم ويف األعامل الزراعية كحراثة األرض وقطف الزيتون. وبعد 
عام من خروجه من السجن خطب فتاة من قريته يف 5 مايو/أيار من العام 1991م 
وكان ذلــك التاريخ ذكر ميالده، ويف هذه األثناء التحق شــهيدنا املجاهد عصام 
بجامعة القدس املفتوحة ليدرس إدارة أعامل، وبدا خالل هذه الفرتة مثال الطالب 
اخللوق والبطل الشــجاع واالبن البار واخلطيب املخلــص الويف. وبعد مرور فرتة 
من الزمن عىل انخراطه يف العمل السيايس والعسكري بدأت املخابرات الصهيونية 

بمراقبته وتتبع أخباره عرب عمالئها.

ويف اخلامــس من يوليو/متوز 1992م دامهت قوات االحتالل الصهيوين   
منزل شــهيدنا املجاهد عصــام من أجل اعتقاله، لكنها فشــلت يف ذلــك وبعد أن 
منيت املخابرات بالفشل طلبت من أهله تسليمه هلم، لكنه رفض ذلك ومنذ ذلك 
ا عىل  ا آخر. طريق املطاردة، لقد فضل أن يعيش مطاردً التاريخ اختط لنفســه طريقً
أن يســلم نفسه لليهود فريســة سهلة. فضل أن يلتحف الســامء ويفرتش األرض، 
فضل حياة العزة واإلباء عىل حياة الذلة واهلوان واالستسالم، فضل الكهف املظلم 
املــيلء باألفاعي مع العزة والكرامة عىل القصور والفراش الوثري مع الذل واهلوان، 
لقد اختار طريقه بقناعة راســخة، وكان يعرف معاملها وهنايتها، لقد كان يعرف أن 
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الكهف ملجؤه والصخور واألشــجار أصدقاؤه، وأن الرتقــب واحلذر الدائم هو 
الســالح الفعال يف حياة املطارد، ورسعان ما اعتاد شــهيدنا القائد عصام عىل حياة 
املطاردة واملواجهة املكشوفة مع قوات االحتالل الباغية، لقد ألف هذه احلياة رغم 
قسوهتا؛ ألن هذه احلياة (حياة املطاردة) مل ختلق إال ملثل هذا البطل وألن هذا البطل 
مل خيلق إال ملثل هذه احلياة، ولقد حاول أهله جاهدين أن يقنعوه بتسليم نفسه، لكنه 
رفــض هذه الفكــرة، ومل يقترص األمر عىل أهله، بل شــارك يف هذه املحاولة الكثري 
من أهل القرية ظنًا منهم أهنم يقدمون بذلك النصيحة لشهيدنا املقدام، ومل يكونوا 
يعلمون أن حساباته ختتلف عن حساباهتم، وكان يردد باستمرار أن من اختار درب 
اجلهــاد واالستشــهاد ال هيمــه أي يشء ال مال وال بنون وال دنيــا وال أي يشء غري 
ا ضد الصهاينة، وأصبح  اجلهاد يف سبيل اهللا، ومنذ ذلك احلني أعلنها حربًا رضوسً
املســئول العســكري حلركة اجلهاد اإلســالمي يف فلســطني يف منطقة جنني، وكان 
ن املجموعات العسكرية، وقد أطلق عىل هذه  وِّ كَ يدرب املجاهدين عىل السالح ويُ
وبدأ يشن حربًا ال هوادة فيها " وبدأ يشن حربًا ال هوادة فيها " وبدأ يشن حربًا ال هوادة فيها  "املجموعات العســكرية "املجموعات العســكرية "جمموعات عشاق الشهادة

ضد األعداء من الصهاينة املحتلني.

مل يقترص دور شهيدنا القائد عصام عىل التخطيط والتوجيه، بل كان يشرتك   
يف معظم العمليات العســكرية التي حتدث يف منطقة جنني، ولقد أبدع عىل صعيد 
العبوات الناســفة حيث كان يزرعهــا عىل طريق جنني–نابلــس ويصطاد اجليبات 
ا؛ ألنه كان يتحكم بتفجري العبوة الناسفة يدويًا، وهذا األسلوب  العسكرية اصطيادً
النوعــي يف حينــه أد إىل قتــل وجرح اجلنود الصهاينة الســيام أن هــذا النوع من 
ا يف تلك الفرتة. ولقد أدرك العدو خطورة  العمليات مل يكن أحد قد عمل هبا سابقً
ا يزرع املوت يف كل مــكان ويصطاد منهم العديد ويبث  بقــاء مثل هذا البطل طليقً
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الرعــب يف قلوهبــم ولذلك قرر جهــاز املخابرات اللعني مطاردته بشــكل مكثف 
ودائــم من أجــل إلقاء القبض عليه أو عــىل األقل إبقائه يف حالــة دفاع عن النفس 
وشل قدرته عىل التفكري باملهامجة، ولكون املخابرات كانت تفشل يف كل حماوالهتا 

للقبض عليه.

شديد التدين، حذر   
له حس جهادي عميق:  

حدث أحد املجاهدين أن الشهيد القائد عصام برامهة كان شديد التدين،   
ــا يف تعامله مع أبناء  ا، له حس جهادي عميق، نظيفً يكثــر من تالوة القرآن، حــذرً
ا من ملعان ســريته واحرتامه بني  شــعبه حتى مع الذين حاولــوا التضييق عليه خوفً

الناس وتأثريه عليهم خاصة الفتية والنشء من أبناء قريته والقر املجاورة.

ذات يوم وصلت أنباء عن انتشــار عســكري ومراقبة وحواجز عسكرية   
بالقرب من مســقط رأس الشــهيد القائد عصام، فتعاون بعــض اإلخوة وبطريقة 
ا عن املكان للحفاظ عىل حياة ذلك املجاهد الكبري  رسية عىل تأمني مكان آمن بعيدً
والذي حيتاج إليه اجلميع. فتم نقله مع املساء إىل اجلبال املحيطة ومن ثم واكبه أحد 
اإلخوة إىل مكان يبعد عن قريته مسافة 6 كم تقريبًا، ويف أحد األودية الوعرة أوقف 
شهيدنا القائد عصام السيارة التي كانت تقله ونزل وطلب منهم العودة، ومهس يف 
أذن أحدهم أنه سيبيت هنا يف هذا الوادي عدة ليال، وطلب منه مرافقته ليعلم مكان 
ا أمام  اختبائه وليوصل له الطعام بعد ثالثة أيام، فســار معه ذلك الشــاب ووقفا معً
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صخرة كبرية، فطلب شــهيدنا املجاهد عصام من الشاب مساعدته إلزالتها فوافق 
الشــاب باستغراب شديد، وبعد عناء أزحيت الصخرة فإذا هي بوابة لكهف عميق 
قديم، دخل شــهيدنا القائد عصام إىل داخل الكهف وأضاء شمعة كانت بحوزته، 
فأضاءت بعض جوانب الكهف وأخرج من جيبه بعض قطع اخلبز وكمية من املاء 
وكمية قليلة من الطعام املتواضع وأنزل عن عاتقه رشاشــه املعبأ بالرصاص ومحل 
بيمينــه القرآن وطالب رفيــق دربه أن يغلق الكهف بتلك الصخــرة وأال يعود إليه 
ا، وقال: كان يقرأ القرآن ويتقرب من اهللا باإلكثار من  إال بعــد 3 أيام وأال خيرب أحدً
ا إىل قريته وبعد ثالثة أيام  الصــالة والذكر ففعل رفيق دربه مــا أمر به، وعاد حائــرً
ا ذلك الوادي بغرض التحطيــب الظاهري للتمويه ووصل مع  ركب دابتــه قاصدً
ا مــن أن يراه أحد، اقرتب  ا عن املكان وتقدم خلســة خوفً املســاء وربط الدابة بعيدً
من الصخرة التي تشــكل باب الكهف فناد بصوت منخفض "عصام.. عصام" 
واقرتب أكثر وأصغى لصوت الشهيد القائد وهو يرتل القرآن من كتاب اهللا بصوت 
ا بيده كتاب اهللا وأمامه  مجيل، فأزاح الصخرة بعناء ودخل إليه بالطعام فرآه ســاجدً
الشمعة املشتعلة عىل يمينه، هالة من السكينة والوقار وإرشاق من اخلضوع واخلشوع 

للعيل القدير.

تلك هي صورة من أيام عاشــق الشــهادة، وتلك هي صفحة شــفافة من   
عمق اإليامن.
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نفذها الشهيد 
العمليات التي 

نفذها الشهيد 
العمليات التي 

القائد عصام

ا أن حتملوا من بعدنا األمانة وأن تسريوا  "وصيتي لكم مجيعً

عىل طريق الشهادة واإليامن"
[الشهيد القائد عصام برامهة]
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عملية مستوطنة متتيياهو  

موقــع العملية: الطريق املؤدي إىل مســتوطنة متتياهو والواقعة بني قريتي   
خربثا وصفا بمحافظة رام اهللا. 

فرســان التنفيذ: أبناء اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني، أبناء عشاق الشهادة،   
الشــهيد القائد عصام برامهة واألسري املحرر املبعد عطا فلنة واألسري املرابط حممد 

فلنة.

الزمان: مساء يوم اجلمعة املوافق 1992/10/16م.  

احلصيلــة: مقتل مديــرة جملس مســتوطنة متتياهو وهي مســئولة توطني   
املهاجرين اجلدد يف الكيان الصهيوين واسمها (هيوديت أوسرتن) وجرح 9 آخرين 

بحسب اعرتاف العدو الصهيوين.

يف مساء يوم اجلمعة املوافق 1992/10/16م توجه شهيدنا القائد عصام   
برامهــة ومعه اثنان من إخوانه املجاهدين ومها (عطا فلنة، حممد فلنة) لتنفيذ عملية 
"عسكرية يف إحد املستوطنات الصهيونية يف منطقة رام اهللا اسمها "عسكرية يف إحد املستوطنات الصهيونية يف منطقة رام اهللا اسمها "متتياهو"، وتقع 

هذه املســتوطنة عىل قمة جبل يطل عــىل قريتي خربثا وصفا، ففي الســاعة الثامنة 
ا من ليلة السبت توجه املجاهدون الثالثة لتنفيذ العملية بواسطة عبوة  والنصف متامً
ناسفة متوسطة احلجم من إعداد الشهيد القائد عصام، وقد أقلت املجاهدين سيارة 
من نوع فيات، وكان السائق هو املجاهد عطا فلنة، وعندما اقرتبوا من املنطقة املقرر 

الزمان: مساء يوم اجلمعة املوافق 1992/10/16م.  

احلصيلــة: مقتل مديــرة جملس مســتوطنة متتياهو وهي مســئولة توطني   

فرســان التنفيذ: أبناء اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني، أبناء عشاق الشهادة،   

موقــع العملية: الطريق املؤدي إىل مســتوطنة متتياهو والواقعة بني قريتي   
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أن تزرع فيها العبوة، نزل الشهيد القائد عصام ومعه األخ املجاهد حممد فلنة وسارا 
بني األشجار الكثيفة املوجودة عىل جانب الطريق وبقيت السيارة تسري عىل الشارع 
طريق خربثا، – طريق خربثا، – طريق خربثا،  الرئيــيس يف املنطقة وهو الشــارع الذي يصل بني رام اهللا والقــدس 
وقد ذهب األخ املجاهد عطا فلنة إىل قرية بلعني وصىل يف مســجدها صالة العشاء 
وعاد إىل موقع العملية، ولكنه مل جيدمها قد أهنيا املهمة، ودبر حيلة لكي يبقى قريبًا 
ا بعد إكامل املهمة حيث وضع الســيارة جانبًا وفتح غطاء  منهام للخروج هبام رسيعً
ا لكــي يكون حجة له بالوقوف يف هذه املنطقة،  املوتــور وأحدث هبا عطالً مصطنعً
ويف هذه الساعة حرض ميكانيكي سيارات وقال له هل تريد مساعدة؟ وماذا حصل 
ا أنه ال يوجد عطل واملشكلة سخونة  للسيارة؟ فرد عليه األخ املجاهد عطا فلنة فورً
املاتــور، وذهب امليكانيكي عىل الفور. وظــل األخ املجاهد عطا فلنة يروح وجييء 
عىل الشارع قريبًا من املجاهدين ليقوم بمهمة املراقبة واحلراسة ومحلهام فور انتهائهام 

من زرع العبوة.

وفور نزوهلام من الســيارة قام الشــهيد القائد عصام بحمل العبوة والفتة   
(يافطــة) كبرية من الكرتون كتب عليها: (لتعلم يا رابني أن هذه العملية ما هي إال 
رضبة بسيطة ومقدمة لرضبات أقو من جمموعة عشاق الشهادة اجلهاز العسكري 
حلركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني وهذه العملية هي انتقام للشهيد حسن برامهة). 
ا للشهيد القائد عصام واستشهد أثناء  وقد كان الشــهيد املجاهد حسن برامهة رفيقً
زرعه عبوة ناســفة بالقرب من قرية عنزة، وعندما اقرتب شــهيدنا املجاهد عصام 
ورفيقه األخ املجاهد حممد فلنة من النقطة املحددة لزرع العبوة وقف األخ املجاهد 
حممــد فلنة بني األشــجار يف اجلانب اآلخر وربط احلبل حامــالً الالفتة بينام واصل 
شهيدنا املجاهد عصام تقدمه بحذر حتى وصل النقطة املحددة وهي املفرق الذي 
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يدخل إىل املستوطنة ويقع هذا املفرق عىل منحنى (زاوية) ويوجد بالقرب من هذا 
ا من الشارع، وقف شهيدنا القائد  املنحنى شجرة خروب كبرية تغطي أغصاهنا جزءً
عصام حتت الشجرة وكانت تســرته أغصاهنا الكثيفة وقام بزرع العبوة وتفخيخها 
بشكل حمكم، وكانت العبوة مغطاة بأغصان الشجرة وبعد أن انتهى من زرع العبوة 
قام شهيدنا املجاهد عصام بوضع الالفتة يف مكان بارز وبعيد نسبيًا عن مكان العبوة 
حتى ال تتلف نتيجة لالنفجار واحلرائق التي ستنجم عنه وبعد ذلك عادا أدراجهام 
إىل موقعهام يف قرية صفا بالسيارة لكي خيليا املنطقة برسعة قبل أن تنفجر العبوة يف 

إحد سيارات اجليش الصهيوين أو املستوطنني. 

وصعدا جبالً يرشف عىل موقع العبوة ويقع هذا اجلبل فوق قرية (صفا)،   
وحــال وصوهلام اجلبل كان باص صغري خيرج من املســتوطنة، وما أن وصل مكان 
العبوة حتى اختلط رصاخهم بدوي االنفجار وقطع السيارة املتطايرة يف اهلواء، وإذا 
بالنريان واحلرائق متأل املنطقة، ثم شــاهدوا بعد ذلك ســيارات اإلسعاف واجليش 
ا عن مكان احلادث  والطائرات تصل املنطقة، عند ذلك انســحب املجاهــدان بعيدً
وتوجهــا إىل قرية صفا ليقضيا ليلتهام فيها. وأثناء الليل تم فرض نظام منع التجول 
عــىل مجيع املنطقة القريبة من مكان احلادث وقد شــمل هــذا املنع قرية (صفا) التي 
يتواجــد فيها املجاهدون، وعند آذان الفجر خرج شــهيدنا القائد عصام من القرية 
ا نحو اخلليل، وقد جاب معظم جبال تلك املنطقة وأمىض النهار وهو يميش  متوجهً
، ثم واصل سريه حتى فجر اليوم الثاين وذلك من  حتى حل الظالم فاسرتاح قليالً
أجل أن خيرج من الدائرة التي فرض عليها نظام حظر التجول، وقد ذكر شهيدنا أنه 
ا ومل  أثناء الليل وقريبًا من آذان الفجر جلس يســرتيح حتت زيتونة، وكان اجلو باردً

يكن معه ماء للرشب أو للوضوء.
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  ويف هذه اللحظات القاسية وإذا بنظره يقع عىل كومة من (الشادر) الذي 
يفرش حتت شجر الزيتون أثناء مجع املحصول حيث كان ذلك الوقت موسم قطف 
الزيتون، عند ذلك هنض شهيدنا القائد عصام وتوجه إىل الشادر ليغطي جسده من 
الربد، وكم كانت مفاجأته عندما وجد حتت الشادر جالونات بالستيكية مليئة باملاء 
فحمــد اهللا عىل هــذه الكرامة وتناول املاء ورشب وتوضــأ وصىل الفجر ونام حتى 
بزغت الشــمس، وبعد ذلك واصل ســريه حتى وصل إىل بلدة دورا( 1)،  ومكث 

هناك يومني.

وأثناء وجوده يف منطقة اخلليل حدثت هناك عملية طعن جندي صهيوين،    
ولذلك قرر شهيدنا القائد عصام ترك املنطقة والعودة إىل قريته الشاخمة عنزة، وقد 
نجح يف اخلروج من منطقة اخلليل بعد أن سار ساعات طويلة يف جباهلا، وبعد ذلك 

استقل سيارة حتى وصل مدينة رام اهللا. 

وكان طوال هذه الفرتة يمتشق سالحه وحيمل أسلحة كثرية، ولذلك قام   
بــرشاء صندوق بصل من مدينة رام اهللا وفكك ســالحه وأخفــاه داخل الصندوق 
وواصل مشــواره بالســيارة حتى وصل قرية صفا، ومن اجلدير بالذكر أن شهيدنا 
القائد عصام كان حيمل عدة بطاقات هوية مزورة حتسبًا من حواجز ونقاط التفتيش 
ا ومطمئنًا برعاية اهللا ومحايته  ا واثقً املنتــرشة عىل امتداد الطرق الرئيســية. وكان دومً
ألوليائه الصاحلني، يتنقل ما بني جنني ورام اهللا واخلليل مع أخيه املجاهد عطا فلنة، 

( 1) دورا: بلدة فلسطينية تقع يف جنوب الضفة الغربية وتتبع إداريًا ملحافظة اخلليل، وتقع إىل 
الغرب من مدينة اخلليل، وعىل بعد 6 كم منها.
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وكانا حيمالن األســلحة يف ســيارهتام ويعربان الطريق بمعية اهللا وخيرتقان احلواجز 
الصهيونية يف القدس وغريها دون أي سؤال أو تفتيش. وكان الشهيد القائد عصام 
دائامً يذكر إخوانه وهم ذاهبون إىل تنفيذ العمليات بقراءة القرآن، وهذا رس النجاح 
 : هلم. واعتاد الشهيد القائد عصام أن يقول لرفيق دربه األخ املجاهد عطا فلنة دائامً
ا، أنا دائامً مستعد خلوض معركة قوية مع  "لن أستســلم ولن أعود إىل الســجن أبدً
جيش االحتالل حتى آخر رصاصة معي واُستشهد". ويف املقابل كان األخ املجاهد 
عطــا فلنة حيث الشــهيد القائد عصام ويرص عليه لكي يتــزوج من خطيبته يف قرية 
ا وقاهلا أكثر من مرة إنه يرتاح فيها  صفا برام اهللا. وكان الشهيد حيب قرية صفا كثريً
ويطمئن، وكان رد شــهيدنا عىل األخ املجاهد عطا فلنة أنه بعد العملية ســيتزوج، 

ولكنه استشهد. 

وصــل الشــهيد القائد عصــام قرية عنــزة يوم األربعــاء الســاعة الرابعة   
ا حافالً باملخاطــر، لكنه حافل  بعــد العرص يــوم 1992/10/21م. كان مشــوارً
باالنتصارات والكرامات والرعاية اإلهلية، ولقد اســتفاد الشهيد القائد عصام من 
هذه التجربة حيث الحظ تدفق الســيارات إىل منطقة احلادث بعد العملية ولذلك 
اســتنتج أنــه كان من املفــروض زرع أكثر من عبوة عىل طريق املســتوطنة من أجل 
تفجري أكرب عدد ممكن من احلافالت الصهيونية، وكان يقول إنه لو كان هناك عبوة 
أخر عىل نفس الطريق وعىل مســافة معينة من العبوة األوىل لشــكل ذلك رضبة 
ساحقة وعنيفة للعدو املجرم، ولذا كان شهيدنا القائد عصام يفكر بتنفيذ هذه اخلطة 
ا يف إعداد وزرع العبوات الناسفة، وله  ا وماهرً يف املستقبل، وللعلم فقد كان متمرسً
باع طويل يف هذا املجال وقد نجح يف تفجري أكثر من عبوة عىل طريق جنني- نابلس 
بالقرب من قريته، وتســبب انفجار تلك العبــوات بإصابة أكثر من جندي خيربي 
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بجراح، وقد اعرتف العدو ببعض هذه العمليات البطولية.

ا فإن هذه العمليــة كانت أول عملية من نوعها يف االنتفاضة  وللعلم أيضً  
األوىل، وقــد شــاءت األقــدار أن يلتقي األخ الشــهيد القائد عصــام برامهة واألخ 
املجاهــد عطــا فلنة واألخ فواز عمرو من بلدة دورا بعــد العملية بأيام، وكان األخ 
ا ويقول احلمد هللا الــذي أكرمنا هبذه العملية املميزة والتي مل  فواز عمرو ســعيد جدً
يســبقنا إليها أحد. وبعد هذه العملية بدأت حركة محاس بقيادة الشــهيد املهندس 

حييى عياش القيام بعمليات مشاهبة لعمليات حركة اجلهاد اإلسالمي.
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استشهاد 
الشهيد القائد 
عصام براهمة

"يا شهادة يف سبيل اهللا تتجىل يف سامء الوطن، أريد أن أضمك 
إىل صدري قبل أن يقطعوا ذراعي، أريد أن أقبلك قبل أن 
يفرضوا الرضائب عىل القبالت، يا شهادة يف سبيل اهللا أبحث 
عنك بني األزقة يف األودية يف اجلبال يف ساحات املساجد"
[الشهيد القائد عصام برامهة]
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معركة الشهادة:  

يوم اخلميس املوافق 1992/12/10م كان الشــهيد القائد عصام برامهة   
جيوب شوارع القرية بصورة مكشوفة، وكان قد مر يف شارع وسط القرية وزار أهله 
وأصدقاءه، وبعد آذان العرص توجه إىل منزل أحد أصدقائه بصحبة عدد من رفاقه 
حيث ذهبوا لتناول وجبة العشــاء، وبعد أذان املغرب صلوا مجاعة بإمامة الشــهيد 
القائد عصام وأثناء وجودهم يف هذا البيت حرض صديق آخر وطلب من الشــهيد 
القائد عصام مرافقته إىل مكان ما، وبالفعل ذهب معه بعد أن أخرب أصدقاءه أنه لن 
ا، وكان بيت هذا الصديق الذي رافقه الشــهيد القائد عصام يقع يف أول  يغيب كثريً
البلد من جهة الشــارع الرئييس وقريبًا من الدوار الرئييس، بل عىل الدوار مبارشة، 
إن اســتجابة الشــهيد القائد عصام للذهاب إىل هذا املنــزل تعترب مغامرة؛ ألن مثل 
ا عىل مطارد مثل شهيدنا املجاهد عصام بسبب موقعها غري  هذه املنازل تشكل خطرً

اآلمني.

وما أن دخل شهيدنا القائد عصام إىل هذا املنزل حتى كانت القوات اخلاصة   
حتيط به من كل جانب، وكانت هذه القوات قد متكنت من دخول القرية يف شاحنة 
عربيــة مليئة بالكرايس وتنك الزيت، وكان ســبب دعوة الشــهيد القائد عصام إىل 
هذا املنزل وجود شاب من نابلس يدعي أنه من جماهدي أحد الفصائل الفلسطينية 
ويريد مقابلته ألمر هام وفور تطويق املنزل من قبل القوات اخلاصة بدأت السيارات 
العسكرية تتدفق إىل القرية بأعداد كبرية ترافقها سيارات اإلسعاف وعدد كبري من 
ســيارات الضباط باإلضافة إىل طائرتني مروحيتني حطت يف الســهل القريب من 
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ا كام  القريــة، يف هذه األثناء بدأت مكربات الصوت تطالب أهل املنزل بإخالئه فورً
ا يديه لألعىل ووجهه للخلف مؤكدين  تطالب شهيدنا القائد عصام باخلروج رافعً
له بأســلوب ســاخر أنه ال جمال للمقاومة، ومــا أن أكمل أهل املنــزل اخلروج منه 
ا  ا وواضحً حتى جاء رد شهيدنا املقدام عصام عىل هذا النداء الشيطاين اللعني عنيفً

ومدويًا.

  لقــد جــاء رده رشــقات مباركة من بطــل مطارد ومظلــوم ومتمرتس يف 
أكناف بيت املقدس يقارع اليهود نيابة عن أمة اإلســالم الغارقة يف سباهتا العميق، 
وقد استطاع هذا البطل بعون اهللا قتل قائد القوات اخلاصة وذلك منذ بداية املواجهة 
واســم هذا القائد (ساســان مردخاي) وقد جرح باإلضافة إىل هذا القائد عدد من 
اجلنــود الذين بدأوا يرصخون ويبكون كالكالب التي يطاردها أســد، ولقد كانت 
ا لقد  كثافة النريان وأزيز الرصاص املدوي يشــريان إىل وجود اشتباك عنيف، وحقً
كانت معركة، بل ملحمة بطولية نادرة؛ ألن أحد طرفيها فارس من فرســان اجلهاد 
اإلســالمي عاهد اهللا أن يســري عىل هذا الدرب حتى الشــهادة، وقد استمر إطالق 
النار بني الطرفني قرابة الساعتني بعدها قام اجليش بإحراق كل ما حول املنزل حيث 
كان هناك كمية كبرية من إطارات الســيارات القديمة مما تســبب يف دخول سحب 
مــن الدخــان إىل املنزل، وكانــت رائحتها تكاد ختنق كل من تواجــدوا بالقرب من 
املنزل، لكن شــهيدنا القائد عصام الذي عاهد اهللا عىل الشهادة كان يعيش يف كنف 
اهللا ورعايتــه وكان يرد عليهــم برصاصه الذي ال خيطئ اهلــدف. وبعد ذلك قاموا 
بإحراق املنزل الــذي كان حيتوي عىل 45 تنكة زيت وبرميل من الكاز وبرميل من 
البنزين يســتخدمه صاحب املنزل لتشغيل ماتور قص اخلشب وكذلك جرتان من 

الغاز باإلضافة إىل األثاث الضخم الذي كان يمأل املنزل. 
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وبدأت ألســنة اللهــب خترج من املنزل، ومل يكن اجلريان يرون ســو نار 
ا بفعل النار.  محراء متوهجة خترج من شــبابيك املنزل التي اهنارت وأصبحت رمادً
وخالل هذه الفرتة ســكت صوت رصاص شــهيدنا القائد عصــام واعتقد الناس 
ا من شــدة النريان، لكنهم غفلوا أن  واجليش بل تيقنوا أنه قد مات، بل أصبح رمادً
﴾ [األنبياء: 69] قد محى  يمَ اهِ ىلَ إِبْرَ ا عَ مً الَ سَ ا وَ دً وينِ بَرْ ا نَارُ كُ اهللا الذي قال للنار ﴿يَ

وليه املجاهد يف سبيله من ألسنة اللهب وسحب الدخان اخلانق.

بعــد هذه العملية اإلجرامية التي ارتكبها العدو تيقنوا بل اطمأنوا أن هذه   
النريان التي أشــعلوها وأذابت اإلســمنت املســلح قد بخرت حلم وعظم شهيدنا 
القائد عصام، ولذلك وبعد فرتة من الزمن قاموا بإحضار إطفائية وأمخدوا النريان، 
ثم قاموا باقتحام املنزل بحثًا عن بقايا جثة شهيدنا القائد عصام، لكنهم فوجئوا مرة 
أخــر برصاصه يعلن هلم أنه مازال عىل قيد احلياة. عند ذلك جن جنوهنم وقاموا 
بقصــف املنزل بالصواريخ حتى مل يبق منه يشء. وعندئذ ســكت رصاص البطل. 
وكان آخر ما سمعه اجلريان من صوت سالح شهيدنا القائد عصام صوت رصاص 
مسدس ويبدو أن ذلك بسبب نفاد ذخرية الرشاش الذي كان بحوزته، وكان ذلك 
قرابة الساعة الثالثة والنصف من الفجر، وهذا يعني أن املعركة استمرت قرابة تسع 

ساعات.

بعد ذلك حرضت جرافتان من احلجم الضخم وبدأتا بجرف املنزل ومحل   
ا عن القرية، وذلك من أجل البحث حتت املنزل عن ملجأ حيث تولدت  الركام بعيدً
عندهــم قناعة أنه ال يوجد إنســان يمكن أن يظل عىل قيد احليــاة يف ظروف كالتي 
ا يف ملجأ حمصن ومن حقهم أن  مر هبا شــهيدنا القائد عصام إال أن يكون موجــودً
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يتومهوا ذلك؛ ألهنم ال يؤمنون باهللا وقدرته التي هي بال حدود.

ويقــال إن هناك ســببًا آخر جلرف املنزل وهو من أجــل إخفاء آثار ومعامل   
قال عنه إنه  هذه اجلريمة البشــعة والتي هي آثار شــاهدة عىل هزيمة اجليش الذي يُ
ا ال يلني وال  ا وقىض نحبه شــاخمً ال يقهر، هكذا عاش شــهيدنا البطل عصام شــاخمً
يســاوم، ولقد ودعه أهل القريــة وأهايل القر املجاورة وإخوانــه من أبناء احلركة 
حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني التي قىض نحبه وهو حيمل رايتها، لقد – حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني التي قىض نحبه وهو حيمل رايتها، لقد – حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني التي قىض نحبه وهو حيمل رايتها، لقد  الربانية 
ودعوه بموكب مهيب ختللته زخات الرصاص من أبناء اجلهاد اإلسالمي، وأعلنوا 
ا ســائرون عىل نفس الــدرب غري هيابني وال مرتددين وأهنم لن حيســبوا  أهنم مجيعً

حسابًا لصواريخ املجرم رابني وزبانيته األنذال.

ا كان  ويف الوقــت الــذي ارتقى فيه الشــهيد القائد عصــام برامهة شــهيدً  
املجاهــدان عطــا فلنة وحممد فلنة يف غياهــب الزنازين، األســري املجاهد عطا كان 
ا آنذاك يف زنازين سجن اخلليل، وكان يامرس عليه أبشع التعذيب والتحقيق  موجودً
من قبل ضباط نازيني وعمالء عصافري اخلزي والعار لكي يستغلوا قصة استشهاد 
الشــهيد القائد عصام برامهة للحصول عىل معلومات أكثــر، وبتلك الطريقة علم 

املجاهدان عطا وحممد باستشهاد الشهيد القائد عصام برامهة.
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19910824 

وذهبت وأعطيتني الوصايا، ذاكريت حتن إىل شظايا اللقاء، ذاكريت حتن إىل   
شــظايا الســري يف اجلبال، إىل بقايا الليل الطويل، ذلك الليل الذي قضيناه نميش يف 
األودية واألمطار تنهمر بغزارة والسيول تكاد متنع مواصلة سرينا لوال أن رمحة اهللا 

كانت تتغمدنا. 
إما النرص وإما الشهادة!  

إذا ما خرينا ما بني النرص واهلزيمة نختار النرص عىل اهلزيمة، وإذا ما خرينا   
ما بني النرص والشــهادة نختار الشهادة عىل النرص؛ فالشهادة فيها لقاء رب العاملني 

ملك امللوك الذي بيده ملكوت السموات واألرض.

19920715 

يف متام الســاعة الثانيــة عرشة من منتصف الليلــة املاضية اقتحمت قوات   
العدو الصهيوين قريتنا ودامهت منزلنا وقام اجلنود بتفتيش بيتنا وقالوا ألهيل إن عىل 
عصام وجهاد وأبيهم احلضور إىل اإلدارة املدنية يف جنني يوم غد 1992/07/15، 
وذهب أيب يف اليوم التايل، ومل أذهب أنا وجهاد. وبعد الظهر ذهب جهاد وأنا مل أقبل 
أن أذهب عندهم، وقالوا جلهاد: ارجع وأحرض أخاك. وتوافد الناس بالعرشات إىل 
منزلنا حماولني إقناعي بأن أســلم نفيس، ولكن دون جدو؛ ألن كل إنسان أعرف 
ا يف سبيل  ا يف اجلبال جماهدً ا أخريا بأن أعيش مطاردً من غريه بظروفه. واختذت قرارً
ا يل من أن أســلم نفيس ملخابرات العدو  اهللا أفــرتش األرض وألتحف الســامء خريً

لقمة سائغة يتناوهلا من غري عناء وال تعب.
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19920719 

ا عــىل طلقات نريان  صحوت من النوم الســاعة اخلامســة والنصف صباحً  
كثيفة يف وســط القرية، وإذا بباب الغرفة التي كنت نائامً فيها يطرق بقوة فوجدت أن 
الناس جاءوا ليوقظوين من النوم، وحاولت اهلرب نحو منطقة (الرأس) وإذا باجليش 
يطــوق القريــة من منطقة (الرأس)، ودخلت ســيارات عســكرية بنفس الوقت عن 
طريق الشارع العام، وأخذ اجليش يطلق النريان باجتاهنا من منطقة (الرأس) فهربت 
إىل املدرسة (الفوقة) ومن ثم إىل اجلبال البعيدة. سأغني للثورة أغنيتي. أغنية الغضب 
القادم من أم النور( 1) وغزة هاشم ولطفل يف حارتنا. جارة وضعت طفال حيمل يف 

كفيه. حيمل يف كفيه كوم حجارة. سأغني للربكان الغاضب، يف صربا يف شاتيال.

19920720 

ا بني جدران الليــل، وحدي ركبت أجنحة الليل التي تطري  مشــيت وحيدً  
يب يف ســامء الوطــن، حتلق فــوق األودية والتــالل، وحتط عىل قمم اجلبــال والريح 
تصافحني وأصافح أشــعة الشــمس التي ما تفتأ تغازل احلقول الطالعة عىل أحلان 

النسيم القادم من البحر. مشيت والريح تزجمر غضبًا.

( 1) أم النور: املقصود هبا عملية معسكر جلعاد اجلهادية بتاريخ 1992/02/15م، والتي 
قام بتنفيذها أربعة من جماهدي حركة اجلهاد اإلسالمي وهم: (األسري إبراهيم اغبارية وشقيقه 

واألسري حييى اغبارية ورفيق درهبم األسري حممد جبارين) = األسري حممد اغبارية 
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1992724 

يا شهادة يف سبيل اهللا تتجىل يف سامء الوطن، أريد أن أضمك إىل صدري قبل   
أن يقطعوا ذراعي، أريد أن أقبلك قبل أن يفرضوا الرضائب عىل القبالت، يا شهادة 

يف سبيل اهللا أبحث عنك بني األزقة يف األودية ويف اجلبال، يف ساحات املساجد.

 

إن التعاطف والتســابق عىل تقديــم العون من قبل إخــويت يف حركة فتح   
ا  إن دل عــىل يشء فإنام يدل عــىل أن فروع وأوراق األخوة التــي تفيأنا ظالهلا ردحً
مــن الزمن مازالــت تتمتع بخرضهتا ومازالت يانعة ترتاقص طربًا لنســامت املحبة 
الصادقــة، ونعاهدكــم يــا إخوتنا ونعاهد اهللا عــز وجل أن نقــدم كل ما نملك من 
أجل خدمة هذا الشــعب املعطاء، وأننا مل ولن نقف مكتويف األيدي حيال عمليات 
التصفية اجلبانة التي تقوم هبا املخابرات الصهيونية ضد أبناء شــعبنا املجاهد والتي 
كان آخرها قبل أيام استشهاد أخينا حممود الزرعيني ذلك الشهيد البطل الذي أبى 
إال أن يــرتك كل مظاهر ومتاع الدنيــا ويبقى مقاتالً متنقال بني أحضان الطبيعة بني 

= ومجيعهم من مدينة أم الفحم املحتلة بالداخل الفلسطيني حيث متكن املجاهدون األربعة 
من اقتحام معســكر جلعاد داخل أراضينا املحتلة عام الـ48، بالسالح األبيض، واستطاعوا 
قتل 4 جنود صهاينة وإصابة 5 آخرين واغتنموا أسلحتهم، ومازال فرساننا األبطال يقبعون 

ا. يف سجون وزنازين االحتالل منذ أكثر من 20 عامً
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ا من التالحم ورص الصفوف،  ا من الوعي والتقدم ومزيدً اجلبال والروايب. فمزيدً
ولنرتك كل اخلالفات جانبًا، ولتتشــابك أيدينا من أجل خدمة قريتنا ووطننا بغض 

النظر عن اختالف توجهاتنا الفكرية وانتامءاتنا السياسية.

19920730 

تأخذنا الطرقات إىل ساحات الشــهادة، إىل ساحة اجلهاد إىل األقىص، إىل   
أرض املعراج، إىل أوىل القبلتني، إىل ثالث احلرمني الرشيفني، إىل أرض األنبياء، إىل 

أرض البدايات كلها، إىل أرض كلم اهللا أنبياءه فيها.
إىل هــذا الوطن نحبو نبحث يف أزقته عن الشــهادة ونبحث يف كل ســهوله وجباله 

وأوديته عن لقاء اهللا.
إنه االختيار الصعب، إنه البحث عن الكرامة، إنه البحث عن احلرية.

19920918 

مــن قلب احلصار ومن بــني جدران الظلمة، ومن بــني الرطوبة والربودة   
وخــالل لدغات البعوض املؤملة والتي متارس دورها دونام ملل، من قلب الكهف 
الــذي امتزجت فيه كل هذه املظاهر أكتب لكم هذه الكلامت. أكتب إليكم يا أهيل 
وأمــي وأيب وإخويت وأصدقائي وإخويت يف اجلهاد رفاق الســالح محلة األمانة، إن 
اهللا ســبحانه وتعاىل كان قد عرض األمانة عىل الســموات واألرض واجلبال فأبني 
وقــد أمرنا اهللا أال نخــون هذه األمانة. _ وقــد أمرنا اهللا أال نخــون هذه األمانة. _ وقــد أمرنا اهللا أال نخــون هذه األمانة.  أن حيملنهــا فحملناهــا نحن _بني البرش
أمانة النــور. أمانة القرآن. وخيانة أمانة من اهللا معناها خيانة هللا وللرســول ولألمة 
اإلســالمية. وصدقــوين ما وصلنا إىل احلــال الذي نعاين منه إال بســبب ختلينا عن 
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اإلسالم. إال بتخلينا عن اجلهاد يف سبيل اهللا، وذلك بدافع حب الدنيا والتمسك هبا 
ونســيان اآلخرة. ومن أحب الدنيــا وزينتها ختىل عن اجلهاد ومن يتخلَّ عن اجلهاد 
يمــت ضعيف اإليــامن. وإن أمتنا إذا ختلت عن اجلهاد يصيبهــا الذل واهلوان وتقع 

فريسة يف براثن األمل.

ئًا  ــيْ وهُ شَ ُّ الَ تَرضُ مْ وَ كُ َ ريْ ا غَ مً وْ لْ قَ بْدِ ــتَ يَسْ ابًا أَلِيامً وَ ذَ مْ عَ بْكُ ذِّ عَ واْ يُ رُ نفِ ﴿ إِالَّ تَ
يرٌ ﴾ صدق اهللا العظيم [التوبة: 39]. دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ اهللاُ عَ وَ

ئًا  ــيْ وهُ شَ ُّ الَ تَرضُ مْ وَ كُ َ ريْ ا غَ مً وْ لْ قَ بْدِ ــتَ يَسْ ابًا أَلِيامً وَ ذَ مْ عَ بْكُ ذِّ عَ واْ يُ رُ نفِ ﴿ إِالَّ تَ
يرٌ ﴾  دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ اهللاُ عَ وَ

ئًا  ــيْ وهُ شَ ُّ الَ تَرضُ مْ وَ كُ َ ريْ ا غَ مً وْ لْ قَ بْدِ ــتَ يَسْ ابًا أَلِيامً وَ ذَ مْ عَ بْكُ ذِّ عَ واْ يُ رُ نفِ ﴿ إِالَّ تَ

فيا أهيل ويا إخويت ويا أصدقائي. من أجل إعادة االعتبار ألمتنا ومن أجل   
إقامة حكم اهللا املعطل يف األرض محلت السالح حبًا يف جنات اهللا. محلت السالح 
لكي أرسم طريق اجلهاد باجلراح، ولكي أخط لألجيال طريق النرص بالدماء. واهللا 

أكرب والعزة لإلسالم.

1992922 

يا جباالً شــاخمة تناطح الســحاب! يا جباالً تقف قالعــا ترمي بنظرها إىل   
البحــر! أال تذكرين يا جبال قريتنــا ذاك النهار الذي ذبح عــىل عتبة الليل فارتقت 
دماؤه يف األودية. ذاك النهار الذي كان فجره ينشد عىل أحلان النسيم أناشيد الوطن 

الغايل. الريح غضبت والشمس تغضب، الشمس تقاطع الليل.

19920923 

الليــل هيامجنا ونحــن نعيش يف غربة عنكــم، أعيش يف اجلبــال ومازالت   
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ذكرياتكم تنترش وتتناثر عطرا يف كل مكان أجلس فيه ويف كل جبل أتسلق صخوره 
ويف كل واد أهيــم فيه، أعيــش لوحدي. أنام لوحدي بني أذرع اجلبال واألودية، يف 
الليل تصاحبني الظلمة والوحشــة ورصاخ احليوانات املتوحشــة وبرد الليل وقوة 
اشــتياقي لكم، ويف النهار أسري وأستنشــق روائح الزعرت الذي يثري يف الذاكرة كل 

أيام املايض.

19920924 

اجلبال ختــزن يف ذاكرهتا عدد خطوات أقدامنا وختــزن يف ذاكرة األيام كل   
معاناتنــا وفراقنــا ألهلنا. وجدنا أن اجلبــال ال ختون الصداقــة وجدناها حنونًا كام 
األم عــىل أطفاهلا تقدم إلينا كل ما نحتــاج. احلامية والظل والدفء، نفرتش أرضها 
ونلتحف ســامءها. ترفق بنا وتغضب كلام دامهنا خطر األعداء. تلني حتت أقدامنا، 
ولكنها تفضح كل من حياول أن خيفي مشيته لينقض علينا حيث احلجارة تتدحرج 
حتت أقدامهم. وإن مل توقظنا احلجارة تتحرك أغصان اللوز والزيتون واهلشيم وكأهنا 
جنود اهللا اصطفت من حولنا حلاميتنا بإذن اهللا، أيادينا دائام عىل الزناد وقلوبنا ختفق 
بحب اهللا وشــفاهنا ال تغفل عن التمتمة بالقرآن بصوت غري مسموع، والتخطيط 
لــرضب أهداف العدو الصهيوين يــرسي يف عروقنا، وإذا أخذنا النوم عىل أجنحته 
نجد أنفسنا نحلق فوق كل ما ختفق به قلوبنا وتتمتم به شفاهنا وما يرسي يف دمائنا 
من ختطيط، وزناد الرشاش الذي تضغط عليه أصابعنا، هذه امللحمة اليومية ترتسم 

لتكون طبيعة حياتنا.

نسجنا الصداقة مع اجلبال الضاربة جذورها يف أعامق أرض الوطن، نميش   
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ونــزرع األمــل عىل قمم اجلبال وعــىل طول األوديــة، نرويه بدمائنا وعــرق جبيننا، 
وســنبقى معكم حتى تنالوا حقوقكم وســنجرب تلك األبواب الصدئة عىل االنفتاح 
مرة أخر ونخرج منها األبطال وسنبقى نرضب العدو حتى يعرف أننا معكم ونسري 

خلفكم.

19920929 

ذهبت أنا واألخ حسن (استشهد) إىل منزل (ح.م) وسهرنا هناك واتفقنا أن   
ا ألهــل القرية عىل اجلهاد  نذيع يوم غد بيان باســم اجلهاد اإلســالمي يتضمن حتريضً
ا لكل من يعرتض كل من يلقي احلجــارة عىل جنود االحتالل،  والتضحيــة، وحتذيــرً
وحيــاول التقليل من أمهيــة األعامل اجلهاديــة، ونمنا هناك واســتيقظنا لصالة الفجر 
وخرجنا، ويف ذلك اليوم 09/30 ذهبت إىل منزل (هـ.ر) وجاء األخ حســن وكتبت 
النقاط املهمة يف البيان وخرجت أنا و(أ.ي) و(ص.ع) وألقينا البيان وتلقى أهل القرية 
البيان باهلتافات املؤيدة للجهاد، ويف اليوم التايل 10/01 اخلميس تركت األخ حسن 
قبل الظهر وتوجهت إىل (الرشقيات) وعند الســاعة 4:45 بعد العرص اقتحمت قوة 
من جنود االحتالل القرية، وقام األهايل بمواجهتهم واستشهد األخ رامز عبد احلافظ 
عمور وذهبت بعد ســامع النبأ إىل القرية ودخلت إىل املسجد فوجدت اإلخوة ح، ج، 
س، م، ص، يبكــون بصوت مرتفع عىل الشــهيد رامز، وبعد ذلــك ذهبت إىل املغارة 
ونمت هناك. وعند الســاعة 7:30 صباحا ســمعت األخ حســن ينادي عيل من باب 
املغارة وفتح الباب وخرجت وقال يل سوف يقوم الشباب بمسرية بعد صالة اجلمعة 
فقلــت له ال أريد أن أحرضها واحتج عىل ذلك ونزلت عند رغبته ومحلت ســالحي 
وخرجــت معــه إىل القرية وبعثته هــو واألخ (ص) إىل قريــة (س) إلحضار (م.س) 
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ورجــع ومل حيــرض ما ذهب من أجله، وجلســت معه واإلخــوة ص، خ، هـ، م، حتت 
اخلروبة وكنت أكتب بيانًا للشــهيد رامز وكنا نســمع إلذاعة القدس( 1) التي كانت 
ا معي  تذيع نبأ استشهاد األخ رامز، وقلت هلم: يف اجلمعة املاضية كان األخ رامز جالسً
حتت هذه الشجرة وهاأنا هذه اجلمعة أكتب له بيان الشهادة. وبعد الصالة خرجت يف 
املسرية وقمنا بإلقاء الكلامت وإطالق النار يف اهلواء، وبعد ذلك انسحبت أنا وشابان 
من امللثمني املسلحني إىل أحد املواقع. وبعد فرتة قصرية ذهبنا إىل بيت الشهيد وألقيت 
كلمة باســم عشاق الشهادة اجلهاز العســكري حلركة اجلهاد اإلسالمي وأطلقنا النار 

وانسحبنا.

القيادة العامة يف العام 1986م – القيادة العامة يف العام 1986م – القيادة العامة يف العام 1986م  ( 1) إذاعة القدس: أسستها اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 
وتبث لغاية اآلن من دمشــق، وكان هلا دور إعالمي مقاوم يف االنتفاضة الفلســطينية األوىل 
يف العــام 1987م. وقد كان فضل رشورو (أبو فراس) املرشف العام عىل هذه اإلذاعة حتى 

وفاته يف العام 2008م.
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمــد هللا رب العاملــني، والصــالة والســالم عىل رســوله األمــني، إمام   
املجاهديــن وعىل آله وصحبه أمجعني، ومن ســار عىل دربــه وجاهد بجهاده بصرب 

وثبات إىل يوم الدين.

 الســالم عليكــم ورمحة اهللا 
وبركاتــه، هذه رســالة موجهة إليكم حتمل آخر كلاميت، أقــول لكم آخر كلاميت وأنا 
راحل إىل اهللا، وأنا ماض يف ســبيل اهللا، أريد أن أســمعكم أواخر كلاميت وأنا أعيش 

أواخر حلظات حيايت يف هذه الدنيا.

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
بسم اهللا الرمحن الرحيم

ونَ يفِ  اتِلُ قَ ةَ يُ نَّ ــمُ اجلَ ُ ُم بِأَنَّ هلَ اهلَ وَ أَمْ مْ وَ ــهُ سَ نِنيَ أَنفُ مِ ُؤْ  مِنَ املْ َ ــرتَ ﴿إِنَّ اهللاَ اشْ  
ىفَ  نْ أَوْ مَ آنِ وَ رْ الْقُ يلِ وَ اإلِنجِ اةِ وَ رَ ق�ا يفِ التَّوْ يْهِ حَ لَ ا عَ دً عْ ونَ وَ تَلُ قْ يُ ونَ وَ لُ تُ قْ يَ بِيلِ اهللاِ فَ سَ
ونَ يفِ  اتِلُ قَ ةَ يُ نَّ ــمُ اجلَ ُ ُم بِأَنَّ هلَ اهلَ وَ أَمْ مْ وَ ــهُ سَ نِنيَ أَنفُ مِ ُؤْ  مِنَ املْ َ ــرتَ ﴿إِنَّ اهللاَ اشْ  
ىفَ  نْ أَوْ مَ آنِ وَ رْ الْقُ يلِ وَ اإلِنجِ اةِ وَ رَ ق�ا يفِ التَّوْ يْهِ حَ لَ ا عَ دً عْ ونَ وَ تَلُ قْ يُ ونَ وَ لُ تُ قْ يَ بِيلِ اهللاِ فَ سَ
ونَ يفِ  اتِلُ قَ ةَ يُ نَّ ــمُ اجلَ ُ ُم بِأَنَّ هلَ اهلَ وَ أَمْ مْ وَ ــهُ سَ نِنيَ أَنفُ مِ ُؤْ  مِنَ املْ َ ــرتَ ﴿إِنَّ اهللاَ اشْ  

 ﴾ يمُ ظِ زُ الْعَ وْ وَ الْفَ لِكَ هُ ذَ م بِهِ وَ تُ ي بَايَعْ مُ الَّذِ كُ يْعِ واْ بِبَ ُ تَبْرشِ اسْ هِ مِنَ اهللاِ فَ دِ هْ بِعَ
ىفَ  نْ أَوْ مَ آنِ وَ رْ الْقُ يلِ وَ اإلِنجِ اةِ وَ رَ ق�ا يفِ التَّوْ يْهِ حَ لَ ا عَ دً عْ ونَ وَ تَلُ قْ يُ ونَ وَ لُ تُ قْ يَ بِيلِ اهللاِ فَ سَ

 ﴾ يمُ ظِ زُ الْعَ وْ وَ الْفَ لِكَ هُ ذَ م بِهِ وَ تُ ي بَايَعْ مُ الَّذِ كُ يْعِ واْ بِبَ ُ تَبْرشِ اسْ هِ مِنَ اهللاِ فَ دِ هْ بِعَ
ىفَ  نْ أَوْ مَ آنِ وَ رْ الْقُ يلِ وَ اإلِنجِ اةِ وَ رَ ق�ا يفِ التَّوْ يْهِ حَ لَ ا عَ دً عْ ونَ وَ تَلُ قْ يُ ونَ وَ لُ تُ قْ يَ بِيلِ اهللاِ فَ سَ

صدق اهللا العظيم. [التوبة: 111]

أهيــا األهل، أهيــا املجاهدون يف ســبيل اهللا يف كل مكان:أهيــا األهل، أهيــا املجاهدون يف ســبيل اهللا يف كل مكان: إن اهللا ســبحانه 
اشــرت من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم، فام مقياس هذا الرشاء؟ وما هو دفع املؤمن 
يف هذه التجارة مع اهللا ســبحانه وتعاىل؟ يشــرتي اهللا من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم 
بثمــن وهذا الثمن هو اجلنــة، وأي يشء أعظم من هذا الــرشاء ومن هذا األجر؟! 
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ورشط الرشاء أن يقاتل املؤمن يف ســبيل اهللا وليس يف ســبيل امللك أو املال، القرآن 
قتل يف سبيل اهللا فقد وعده اهللا يف كافة  الكريم يقول بأن من يقاتل البد أن يقتل أو يُ
كتبه بأن يمنحه اجلنة جزاء عىل ما قدمه من تضحية يف ســبيل اهللا، ويف سبيل إعالء 
كلمة اهللا ودحر كلمة الطاغوت والشيطان، إن اهللا يتعهد للذين باعوا أنفسهم له بأنه 

يبرشهم بالفوز العظيم، فام أمجلها من جتارة وما أربحه من بيع! .

أهيــا اإلخوة املجاهدون يف أكناف بيت املقــدس ويف كل مكان من أرض أهيــا اإلخوة املجاهدون يف أكناف بيت املقــدس ويف كل مكان من أرض 
 أدعوكم يف البداية إىل قراءة القرآن، والتمسك باإلسالم؛ ألن اإلسالم يعطيك 
الدفــع الدائم نحو النــرص؛ وألنه خيلق الثقة التامة بوعــد اهللا، وأدعوكم إىل اجلهاد 
يف ســبيل اهللا لتحرير فلســطني أوىل القبلتني وثالث احلرمني الرشيفني. ففي اجلهاد 
أهيا اإلخوة ميتنا شــهيد تشــهد له املالئكة أمام اهللا وعائدنا من قلب املعركة سعيد، 
فاهللا ســبحانه وتعاىل ينرص من ينرصه واهللا يطمئن املؤمنني املجاهدين الذين باعوا 
أرواحهــم بتجارة مع اهللا ال رجعة فيها بأهنــم هم الرابحون، وبنفس الوقت إن اهللا 
يبرش املجاهدين بأن العاقبة ستكون هلم يف النهاية، وأن اخلري سوف يسيطر وسيطرد 
الرش وأن احلق ســيزهق الباطل، ســيزهقه ال حمالة فلنقاتل يف سبيل اهللا، وال نخشَ 
األعداء وال نخشَ اليهود، وال نخشَ كل من ينارصهم وال نخشَ املوت، ال خشية 
مــن املوت يف ســبيل اهللا؛ ألن جتارتنــا مع اهللا، واهللا ال حييــف علينا فلم ولن نخرس 
جتارتنا، فلنبذل أرواحنا يف ســبيل اهللا لدحر اليهود من أرض فلسطني، فاستبرشوا 

ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

أهيــا األهل املجاهدون، أهيــا األهل الصابرون:أهيــا األهل املجاهدون، أهيــا األهل الصابرون: إن إحاطة القلوب بســياج اإليامن 
وإخــراج الوهن منها هــو أمانة يف أعناقنا، وسيســألنا اهللا عز وجــل عن ذلك يوم 
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القيامــة يوم ال ينفع مال وال بنون، وإن كراهية الدنيا الفانية وحب اآلخرة والعمل 
هلا واإلقدام عىل الشهادة من أجل حترير الوطن املحتل وإقامة سلطان اهللا املغتصب 
وإرجاع األمور إىل جادة الصواب، كل ذلك جيب أن نعلمه للناس بجراحنا ونكتبه 
لألجيــال بدمائنا، فواهللا أهيا اإلخوة ملوت يف ســبيل اهللا يف عز وكرامة خري من دنيا 
ةٌ  َ محْ رَ نَ اهللاِ وَ ةٌ مِّ ــرَ فِ َغْ مْ ملَ تُّ ــبِيلِ اهللاِ أَوْ مُ مْ يفِ سَ تُ تِلْ ئِن قُ لَ فيهــا ذل ومعصية وهوان، ﴿وَ

 ﴾ ونَ ُ ْرشَ مْ إلِىلَ اهللا حتُ تُ تِلْ مْ أَوْ قُ تُّ ئِن مُّ لَ ونَ * وَ عُ مَ ْ َّا جيَ ٌ ممِّ ريْ خَ
ةٌ  َ محْ رَ نَ اهللاِ وَ ةٌ مِّ ــرَ فِ َغْ مْ ملَ تُّ ــبِيلِ اهللاِ أَوْ مُ مْ يفِ سَ تُ تِلْ ئِن قُ لَ فيهــا ذل ومعصية وهوان، ﴿وَ

 ﴾ ونَ ُ ْرشَ مْ إلِىلَ اهللا حتُ تُ تِلْ مْ أَوْ قُ تُّ ئِن مُّ لَ ونَ * وَ عُ مَ ْ َّا جيَ ٌ ممِّ ريْ خَ
ةٌ  َ محْ رَ نَ اهللاِ وَ ةٌ مِّ ــرَ فِ َغْ مْ ملَ تُّ ــبِيلِ اهللاِ أَوْ مُ مْ يفِ سَ تُ تِلْ ئِن قُ لَ فيهــا ذل ومعصية وهوان، ﴿وَ

صدق اهللا العظيم. [آل عمران: 158-157].

فــإىل املجاهديــن يف ســبيل اهللا:فــإىل املجاهديــن يف ســبيل اهللا: الذين خيوضــون معمعان املعــارك بكل 
عظمتها وفواجعها، بكل بطوالهتا ومآسيها ليتفوقوا عىل أعدائهم بقوة النور الباهر 
الذي ييضء ضمري احليــاة، إن يف مواقع اجلهاد الكثري من مواطن العظمة والعربة، 
وأول ما يلقانا يف هذا السبيل هو أن جذوة احلق التي تضاء بدماء الشهداء ال تنطفئ 
ا عىل نحو يبهر العقول واأللباب، إن التضحية  ا واندفاعً باستشهادهم، بل تزداد تألقً
ا جيب أن يرصف  هي رشف اإلنســان وهي رشف احلياة، فام دامــت التضحية رشفً
النظر عن الشــكل الفاجع واملؤمل الذي يفرضــه عليها الظلم والطغيان، فمهام لقي 
ا، فإن  املجاهد من عناء وتعب ونصب فإن ذلك كأنه مل يكن عندما يلقى اهللا شــهيدً
كرامة وتكريم اهللا له يكون بمثابة النسامت الباردة التي تطفئ حرارة التعب، وكان 
مَّ  ، ثُ تَلُ قْ أُ يلِ اهللاِ، فَ ــبِ اتِلُ يفِ سَ قَ تُ أَينِّ أُ دِدْ هِ وَ يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ  قد قال: (وَ
كرامة وتكريم اهللا له يكون بمثابة النسامت الباردة التي تطفئ حرارة التعب، وكان 
مَّ  ، ثُ تَلُ قْ أُ يلِ اهللاِ، فَ ــبِ اتِلُ يفِ سَ قَ تُ أَينِّ أُ دِدْ هِ وَ يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ  قد قال: (وَ
كرامة وتكريم اهللا له يكون بمثابة النسامت الباردة التي تطفئ حرارة التعب، وكان 

الرســول
). [صحيح البخاري]. تَلُ قْ مَّ أُ يَا، ثُ مَّ أُحْ ، ثُ تَلُ قْ مَّ أُ يَا، ثُ أُحْ

مَّ  ، ثُ تَلُ قْ أُ يلِ اهللاِ، فَ ــبِ اتِلُ يفِ سَ قَ تُ أَينِّ أُ دِدْ هِ وَ يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ  قد قال: (وَ
 .( تَلُ قْ مَّ أُ يَا، ثُ مَّ أُحْ ، ثُ تَلُ قْ مَّ أُ يَا، ثُ أُحْ

مَّ  ، ثُ تَلُ قْ أُ يلِ اهللاِ، فَ ــبِ اتِلُ يفِ سَ قَ تُ أَينِّ أُ دِدْ هِ وَ يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ  قد قال: (وَ

وذلك ملا ير املجاهد عندما يستشــهد من روعــة وتكريم ومكانة عالية   
ودرجة رفيعة عند اهللا، فإن هذه الدماء ما هي إال مسك وعطر، وما هذه اجلراح إال 
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أوراق دخول إىل جنات النعيم بإذن اهللا، فالشهادة زهو وفخار.

والشــهادة أسمى وثيقة وأنصع بصمة يف ســجل التاريخ، وإن دم الشهيد    
درع يقي األجيال القادمة، ويعبد هلا الطريق إىل النرص.

ا بالنرص والشهادة،  وها أنا يا أمي:وها أنا يا أمي: ماض إىل اجلهاد فهليل وكربي استبشارً
وهــا أنا يــا أمي ماض إىل اجلهاد فقفي وارفعي رأســك، قد كنــت خجولة يب أمام 
النســاء حينام كــن يعاتبنك؛ ألنني أنتمي إىل (حركة اجلهاد اإلســالمي)، فليفهمن 
وليفهم اجلميع بأن اجلهاد واإلســالم ليســا كلامت تقال وال شــعارات تسطر عىل 
اجلدران، بل عمالً يعمد بالدماء واجلراح، وليفهم كل من كان يمد يده ملسح شعار 
اإلســالم عن اجلدران أن اإليامن ال يمحى من القلــوب، وأدعوهم إىل ترك كل ما 
هم عليه من جهل والسري عىل طريق اهللا، عىل طريق األنبياء، طريق اإلسالم، طريق 

اجلهاد يف سبيل اهللا واالبتعاد عن عبادة األشياء واألشخاص.

 أخرج (عنزة) من السجالت الباهتة لتحتل سجل اخللود، 
وها أنا يا أمي أعيد رسم خريطة قريتنا (عنزة) من جديد التي مل تكن تسلم من عبث 
العابثني وعبث األيام، أرســمها وبامذا أرسمها؟ أرســمها بالدم واإليامن. أرسمها 
بالشــمس والنور، أرســمها عــىل أحلان الرصاص يف ســامء الوطن، أرســمها بنور 
يتكامل مع نور إخويت الذين ســبقوين من أبناء هذه القرية: أبو فريد وفايز وراجح 
ا حباته من اللؤلؤ واإليامن لكي  وعالم وخريي. وها أنا الحق هبم لكي أنصب تاجً
نضعه عىل رأس قريتنا عنزة، ولكي نبعثه إىل القدس هدية. فيا أمي ال تبكي أملًا بل 

ا، فنحن أحياء عند اهللا ونحن أحياء يف عيون املجاهدين. كربي فرحً
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ا أن حتملوا من  ا: أن حتملوا من بعدنا األمانة، وصيتي لكم مجيعً ا:وصيتي لكــم مجيعً وصيتي لكــم مجيعً
بعدنا األمانة، وأن تســريوا عىل طريق الشهادة واإليامن، أمانة اجلهاد لتحرير أرض 
اإلرساء، أرض األقىص أرض األنبياء، وأنا آسف يا أمي، آسف يا أمي وأستميحك 
ا؛ ألننــي مل أودعك، فأنا يا أمي ماض يف ســبيل اهللا وكنــت ال أطيق أن أراك  عــذرً
ا وتبكني وأنا ماض إىل الشــهادة، ونسأل اهللا أن نلتقي يف جنات النعيم  تذرفني دمعً

عىل رسر متقابلني بإذن اهللا.

ا يا والدي: فأنا الحق يا أيب بشــهداء اإلســالم ألمهد  ا يا أيب.. صربً ا يا والدي:صــربً ا يا أيب.. صربً صــربً
الطريق أمامكم إىل جنات النعيم، إىل جنات اخللد، إىل جنات اهللا، فالشــهيد يا أيب 
يَشــفع عند اهللا سبحانه وتعاىل يوم القيامة لســبعني من أقاربه، وهذه كرامة من اهللا 

ا يا أيب. يمنحها للشهيد، فصربً

ا. ا واستبشارً ا يا أخوايت: ال تبكني بل هللن وكربن فرحً ا يا أخوايت:صربً صربً
وإخويت: إليكم، إليكم يا إخويت هشام وجهاد وباسل أقول لكم: سريوا عىل طريق 
اهللا، ســريوا عىل طريق اجلهاد، جاهدوا يف ســبيل اهللا لتنالوا الفوز العظيم، لتحظوا 
بأجر كبري من اهللا، لتحظوا بمغفرة من اهللا، ولتفوزوا بجنات يوم القيامة يوم ال ينفع 
مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم. هذه هي طريقنا، هذه هي عقيدتنا وهذا 
هو دربنا درب اإلســالم طريق اهللا، درب الشــهادة يف ســبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا، 
لرفع راية اإلسالم خفاقة يف كل مكان وإنزال كل رايات الظلم والطغيان والرشك 

والكفر باهللا.

هــذه وصية، فوصيتي لكم يا شــباب األمة:هــذه وصية، فوصيتي لكم يا شــباب األمة: أن تتقوا اهللا يف أنفســكم ويف 
أهلكم، وأن ترتكوا كل مغريات الدنيا، وأن تســريوا عىل طريق اجلهاد يف سبيل اهللا 
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مْ  كُ أَبْنَآؤُ مْ وَ كُ انَ آبَاؤُ لْ إِن كَ لتحرير فلسطني عربية إســالمية من النهر إىل البحر ﴿قُ
ا  هَ ــادَ سَ نَ كَ ــوْ شَ ْ ةٌ ختَ ارَ َ جتِ ا وَ وهَ مُ تُ فْ َ رتَ الٌ اقْ وَ أَمْ مْ وَ كُ تُ ــريَ شِ عَ مْ وَ كُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ انُكُ وَ إِخْ وَ
مْ  كُ أَبْنَآؤُ مْ وَ كُ انَ آبَاؤُ لْ إِن كَ لتحرير فلسطني عربية إســالمية من النهر إىل البحر ﴿قُ
ا  هَ ــادَ سَ نَ كَ ــوْ شَ ْ ةٌ ختَ ارَ َ جتِ ا وَ وهَ مُ تُ فْ َ رتَ الٌ اقْ وَ أَمْ مْ وَ كُ تُ ــريَ شِ عَ مْ وَ كُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ انُكُ وَ إِخْ وَ
مْ  كُ أَبْنَآؤُ مْ وَ كُ انَ آبَاؤُ لْ إِن كَ لتحرير فلسطني عربية إســالمية من النهر إىل البحر ﴿قُ

 َ أْيتِ تَّى يَ واْ حَ بَّصُ َ رتَ بِيلِهِ فَ ادٍ يفِ سَ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ اهللاِ وَ م مِّ يْكُ بَّ إِلَ ا أَحَ َ هنَ وْ ضَ نُ تَرْ اكِ سَ مَ وَ
ا  هَ ــادَ سَ نَ كَ ــوْ شَ ْ ةٌ ختَ ارَ َ جتِ ا وَ وهَ مُ تُ فْ َ رتَ الٌ اقْ وَ أَمْ مْ وَ كُ تُ ــريَ شِ عَ مْ وَ كُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ انُكُ وَ إِخْ وَ
 َ أْيتِ تَّى يَ واْ حَ بَّصُ َ رتَ بِيلِهِ فَ ادٍ يفِ سَ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ اهللاِ وَ م مِّ يْكُ بَّ إِلَ ا أَحَ َ هنَ وْ ضَ نُ تَرْ اكِ سَ مَ وَ
ا  هَ ــادَ سَ نَ كَ ــوْ شَ ْ ةٌ ختَ ارَ َ جتِ ا وَ وهَ مُ تُ فْ َ رتَ الٌ اقْ وَ أَمْ مْ وَ كُ تُ ــريَ شِ عَ مْ وَ كُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ انُكُ وَ إِخْ وَ

﴾ صدق اهللا العظيم. [التوبة: 24]. قِنيَ اسِ مَ الْفَ وْ ي الْقَ ْدِ ُ الَ هيَ اهللاّ هِ وَ رِ ُ بِأَمْ اهللاّ
 َ أْيتِ تَّى يَ واْ حَ بَّصُ َ رتَ بِيلِهِ فَ ادٍ يفِ سَ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ اهللاِ وَ م مِّ يْكُ بَّ إِلَ ا أَحَ َ هنَ وْ ضَ نُ تَرْ اكِ سَ مَ وَ

 ﴾ قِنيَ اسِ مَ الْفَ وْ ي الْقَ ْدِ ُ الَ هيَ اهللاّ هِ وَ رِ ُ بِأَمْ اهللاّ
 َ أْيتِ تَّى يَ واْ حَ بَّصُ َ رتَ بِيلِهِ فَ ادٍ يفِ سَ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ اهللاِ وَ م مِّ يْكُ بَّ إِلَ ا أَحَ َ هنَ وْ ضَ نُ تَرْ اكِ سَ مَ وَ

فوصيتــي لكم يا أبناء هذا الشــعب املجاهد:فوصيتــي لكم يا أبناء هذا الشــعب املجاهد: يا أبناء شــعب فلســطني أن 
ترتكوا اخلالفات جانبًا، وأن تســريوا عىل خط واحد، وأن تســريوا عىل طريق اهللا، 
ا  ا يف وجه اليهود، فقفوا صفً ا واحدً فال تنازعوا وال تنافروا وال تتناحروا، فقفوا صفً

ا أمام أعداء اهللا. واحدً

ا أهلنا يف غزة مغاويرنا، يا أبطالنا يف غزة:ا أهلنا يف غزة مغاويرنا، يا أبطالنا يف غزة: نناشــدكم باســم الشــهداء وباسم 
ا، وأن ترتكوا كل  ا واحدً اجلرحى وباسم املعتقلني وباســم كل املجاهدين أن تقفوا صفً
خــالف وأن توحدوا صفوفكم، فال أحد يســتفيد مما وقع بينكم غري بني صهيون، وال 
مثري للفتن غري خمابرات هيود، فكونوا عىل قدر حتمل املسؤولية، وكونوا عىل يقني وكونوا 

عىل ثقة تامة بأنه ال نرص لنا إال بالقرآن، بأنه ال قوة لنا يف وسط اخلالفات واملنازعات.

واْ  رُ كُ اذْ واْ وَ تُ بُ اثْ ةً فَ مْ فِئَ يتُ قِ ا لَ واْ إِذَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ بسم اهللا الرمحن الرحيم: ﴿يَ  
بَ  هَ تَذْ واْ وَ ــلُ شَ تَفْ واْ فَ عُ نَازَ الَ تَ هُ وَ ــولَ سُ رَ واْ اهللاَ وَ يعُ أَطِ *وَ ونَ حُ لَ فْ ــمْ تُ كُ لَّ عَ ا لَّ ـريً ثـِ اهللاَ كَ
واْ  رُ كُ اذْ واْ وَ تُ بُ اثْ ةً فَ مْ فِئَ يتُ قِ ا لَ واْ إِذَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ بسم اهللا الرمحن الرحيم: ﴿يَ  
بَ  هَ تَذْ واْ وَ ــلُ شَ تَفْ واْ فَ عُ نَازَ الَ تَ هُ وَ ــولَ سُ رَ واْ اهللاَ وَ يعُ أَطِ *وَ ونَ حُ لَ فْ ــمْ تُ كُ لَّ عَ ا لَّ ـريً ثـِ اهللاَ كَ
واْ  رُ كُ اذْ واْ وَ تُ بُ اثْ ةً فَ مْ فِئَ يتُ قِ ا لَ واْ إِذَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ بسم اهللا الرمحن الرحيم: ﴿يَ  

﴾ صدق اهللا العظيم. [األنفال: 46-45] ينَ ابِرِ عَ الصَّ واْ إِنَّ اهللاَ مَ ُ ربِ اصْ مْ وَ كُ رِحيُ
بَ  هَ تَذْ واْ وَ ــلُ شَ تَفْ واْ فَ عُ نَازَ الَ تَ هُ وَ ــولَ سُ رَ واْ اهللاَ وَ يعُ أَطِ *وَ ونَ حُ لَ فْ ــمْ تُ كُ لَّ عَ ا لَّ ـريً ثـِ اهللاَ كَ

 ﴾ ينَ ابِرِ عَ الصَّ واْ إِنَّ اهللاَ مَ ُ ربِ اصْ مْ وَ كُ رِحيُ
بَ  هَ تَذْ واْ وَ ــلُ شَ تَفْ واْ فَ عُ نَازَ الَ تَ هُ وَ ــولَ سُ رَ واْ اهللاَ وَ يعُ أَطِ *وَ ونَ حُ لَ فْ ــمْ تُ كُ لَّ عَ ا لَّ ـريً ثـِ اهللاَ كَ

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
أخوكم الشهيد بإذن اهللا
عصام موسى برامهة
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الشهادة

إىل هذا الوطن نحبو نبحث يف أزقته عن الشهادة " إىل هذا الوطن نحبو نبحث يف أزقته عن الشهادة " إىل هذا الوطن نحبو نبحث يف أزقته عن الشهادة 
ونبحث يف كل سهوله وجباله وأوديته عن لقاء اهللا. 
إنه االختيار الصعب، إنه البحث عن الكرامة، إنه 
البحث عن احلرية". 
[الشهيد القائد عصام برامهة]
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كنت قد انتميت إىل صفوف حركة اجلهاد اإلسالمي يف 1989/09/01م   
قبل أن أتعرف عىل الشــهيد القائد عصام برامهة. ويف 1992/03/01م ذهبت أنا 
وشــقيقي عبد الكريم (أبو حممد) إىل قرية (عنزة) قضــاء جنني للقاء أحد أصدقاء 
أبو حممد الذي كان معه يف الســجن حيث كنت أقود الســيارة، وكان أخي حيدثني 
عن بطل من أبطال فلســطني، عن أســطورة الصرب والتحدي يف مقارعة االحتالل 
واملحققــني يف ســجون االحتالل الذين قد عرفت صربهــم وجلدهم، وعن قصة 
اعتقاله وعن األحداث التي حدثت معهم يف ســجون االحتالل الصهيوين، وعن 
البار بوالديه واملحب لبلــده، وعن الطالب اجلامعي الراعي لغنم والده حيث كان 
يبيع منها ليشرتي األدوات القتالية بثمنها، وعن الشاب املؤمن واملجاهد يف سبيل 

اهللا.

وصلنا إىل قرية عنزة الصغرية التي تقع عىل اجلانب األيمن من الشارع الواصل من 
نابلس إىل جنني. وبدأنا البحث عن الشهيد القائد عصام برامهة. قالوا لنا إنه يرعي 
الغنم وهو اآلن يف اجلبل الفالين. بدأنا ننادي عليه من اجلبل املقابل له. سمع صوتنا 

شهادة األخ األسير المحرر  
  المبعد/ عطا فلنة "أبو جهاد"

رفيق درب الشهيد   
القائد/ عصام براهمة  
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وجاء إلينا وســلمنا عليه، ويف هذه اللحظة تعرفت عىل من سيؤثر يف حيايت الكثري 
الكثري. بعد ذلك أخذنا الشهيد القائد عصام برامهة إىل بيته البسيط يف القرية ورحب 
ا برؤيتنا وحدثنا عن األحداث التي حصلت معه  بنــا كل الرتحيب حيث فرح كثريً
بعد خروجه من السجن وإعالنه حتوله حلركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني بعد أن 
كان ضمن صفــوف حركة فتح التي مل تدخر أي جهد ليبقي يف صفوفها، ثم قاموا 
بعد ذلك بعدة حماوالت إلقناعه ومارسوا اإلغراءات والضغوطات عليه للرتاجع 
عن انتامئه للجهاد اإلسالمي، فبقي ثابتًا عىل موقفه. وكان يرشد من جاء إليه لريده 
عن موقفه إىل الصواب والرشــد والطريق الصحيح إىل اإلســالم اجلهادي املقاوم، 
ثم بعد ذلك تواعدنا عىل اللقاء مرة ثانية يف وقت قريب حيث كنت أنتمي يف ذلك 
الوقت حلركة اجلهاد اإلســالمي منذ العام 1989م. وعرف الشــهيد القائد عصام 
ا، وبدأنــا التواصل احلركي  أين مــن أبنــاء احلركة، ويف اللقاء الثــاين بدأنا العمل معً

والتخطيط ألعامل جهادية.

يف اللقاء الثاين اتفقنا مع أخي الشهيد القائد عصام أن ينتقل إىل قريتنا صفا   
الواقعة غــرب رام اهللا. وبعد وصولنا طلب مني أن نذهب إىل بلدة دورا دون علم 
أحــد بذلك، فذهبنا عن طريق القدس إىل اخلليل ويف طريق بئر الســبع وإذا بأخي 
الشهيد القائد عصام ينادي عىل أحد الركاب الذي كان يف سيارة متر من أمامنا اسمه 
(فــواز عمــرو) وإذ به هو الذي كنــا أتينا إليه، فذهبنا إىل بيته يف بلــدة دورا وحتدثنا 
ا حيث كان األخ املجاهد فواز املسئول عن االتصال اخلارجي  واتفقنا عىل العمل معً

مع الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي األمني العام األول حلركة اجلهاد اإلسالمي.

  وبدأ العمل اجلدي يف هذه املرحلة وأخذنا بعض الســالح من بلدة دورا 
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إىل قرية عنزة.

ا. وعندما كنا نذهب إىل بيت أخي الشهيد القائد    وكنا نلتقي كل أسبوع معً
عصام كان والداه يستقبالننا بلطف وخوف من مستقبل جمهول البنهم عصام، وكانا 
يقوالن لنا إن الشهيد القائد عصام مشغول يف األرض ورعاية األغنام واجلامعة وال 

نريد أن يسجن مرة أخر، وهو اآلن قد خطب ونريد أن نزوجه بأقرب وقت.

 وكنا نتفهم موقفهام، ونخرج ونذهب إليه عن طريق آخر، وكان ينصحنا 
أن نصرب، وأن مــن خيتار هذا الطريق عليه أن يتحمل كل املصاعب. ونحن نعرف 
أهنام طيبان وخريان، ولكن حرصهام عىل ابنهام عصام كبري. ومن شدة خوفهام عليه 
ا من قيود والدي حتى أتفرغ للعمل  ا ألكون حرً "كان يقول يل: "كان يقول يل: "أمتنى أن أكون مطاردً

اجلهادي".

ويف 1992/07/15م اقتحمــت قــوات االحتالل قريــة عنزة العتقال    
الشــهيد القائد عصام فلم جتده يف البيت فطلبت من أهله أن يســلم نفســه، ولكنه 
رفــض، وبدأ مرحلــة جديدة من حياته هــي مرحلة املطاردة، وباع نفســه هللا تعاىل 

وزهد يف الدنيا الفانية وما فيها.

يف هذه الفرتة بدأ الشــهيد القائد عصام بجمع شــمل املجموعات التابعة   
حلركة اجلهاد اإلسالمي، وبدأ بمشاورتنا بالبحث الختيار اسم مشرتك للمجموعات 
اجلهادية يف الضفة الغربية حتى تم االتفاق عىل اسم (عشاق الشهادة) فصار القائد 
األعىل، وتوليت أنا العمل يف رام اهللا. واخلليل كان هلا قيادهتا ومثلها نابلس. وكان 
خيربين عن العمليات البطولية يف جنني عىل طريق نابلس وماذا تفعل هذه العبوات 
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الناسفة واملواد التي يصنعها بيده مع إخوانه. 

وما هي إال فرتة قصرية حتى شاع أن الشهيد القائد عصام أصبح املطلوب   
األول لالحتالل الصهيوين يف الضفة، فتغريت األحوال وتغري وضع أهله، وعادوا 
إىل طبيعتهــم الطيبــة مــن الكرم والشــهامة وحــب الضيف حيث إهنــم أصبحوا 
يعتربونني مثل ابنهم عصام أنا وكل اإلخوة الذين حيرضون إىل منزهلم، وهذا فخر 

لنا.

كان الشــهيد القائد عصام _رمحه اهللا_ املحبوب األول ألهل بلدته وكل   
مــن أراد أي يشء منــه كان يلبيه له عــىل الفور، وكل من يضيع لــه يشء يتوجه إىل 

الشهيد القائد عصام ويعيده له. وكان يعرف مفاتيح كل بيوت قريته عنزة. 

وسكان قريته عنزة مجيعهم فالحون طيبون ووطنيون حيبونه وحيبون ما هو   
عليــه. كانوا يقولون له افتح بيوتنا واعتربها بيتك! افعل هبا ما تشــاء! كل وارشب 

ونم يف هذه البيوت!.

يف يــوم من األيام كنــا نريد أن نذهب إىل رام اهللا واخلليــل. وكنا يف العادة   
قبــل أن نخرج من قرية عنزة ندخل إىل مقربة عنزة ونقرأ الفاحتة عىل روح الشــهيد 
املجاهد حســن برامهــة ورامز برامهة. وعندما خرجنا ورسنا بني أشــجار اخلروب 
ا وبذره  ا وبذره _ أخرج الشهيد القائد عصام من جيبه رصاصً ا وبذره _ أخرج الشهيد القائد عصام من جيبه رصاصً أخرج الشهيد القائد عصام من جيبه رصاصً _وكان هناك أشواك كثرية 

"عــىل األرض بــني األشــواك! تعجبت من فعلتــه وقلت له: "عــىل األرض بــني األشــواك! تعجبت من فعلتــه وقلت له: "خبئهــا يف مكان آمن 

: "عندما أعود سأجدها بانتظاري"، قلت له:  : " رد عيل مبتسامً : " رد عيل مبتسامً رد عيل مبتسامً عندما تعود تأخذها!
"كيف؟". قال: "يأيت هنا أشبال ورعاة غنم ويلموهنا وعندما أعود يعطونني إياها 
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وكل ما جيدون". 

ا  ــا جاهزً ا _ يف قريــة عنــزة جنديً ــا جاهزً ا _ يف قريــة عنــزة جنديً ــا جاهزً يف قريــة عنــزة جنديً كان الشــهيد القائــد عصــام _رمحــة اهللا  
ا عىل قتال  كامالً بلبســه وســالحه وتأهبه ألي معركة مع االحتــالل، وتعاهدنا معً
هــذا االحتالل بكل أشــكاله وعدم مس أي عريب ولــو كان عميالً حتى ال نقع يف 

الشبهات.

ا، ويل بنت اسمها سجود عمرها أشهر معدودة  يف هذا الوقت كنت متزوجً  
ا.  ا ويالعبها، وحيب قريتنا صفا ويرتاح فيها كثريً كان أخي الشهيد عصام حيبها كثريً
هــذا ما قاله يل أخي الشــهيد القائد عصام، وكذلك قال يل أخــي املجاهد فواز إن 
ا  الشــهيد القائد عصام ال يرتاح إال يف صفا. وكنت أنا أقدمه للناس بوصفه صديقً

من القدس عندما يسألونني عنه.

وكان عندنا رجل بسيط وطيب اسمه عبد حسني. كنت عندما أذهب إىل   
العمل يبقى الشهيد القائد عصام مع والدي ومع عبد حسني، وكان الشهيد املجاهد 

ا ويطلب مني أن أحرضه إىل قرية عنزة؛ ألن أهل عنزة سيحبونه. عصام حيبه كثريً
كان والدي ووالديت يعتربان الشهيد القائد عصام أعز مني ومن إخويت. وكنا نطلب 
منه أن يتزوج ويســكن يف بيتي حيث كانــت خطيبته موافقة عىل العيش معه يف أي 
مكان، ولكن الشــهيد القائد عصام مل يوافق؛ ألنه يريــد أن يتفرغ للعمل اجلهادي 

وبعدها يتزوج.

بدأ الشــهيد القائد عصام بتشــكيل جمموعة عشاق الشــهادة يف حمافظات   
خمتلفــة منها جنني ونابلــس ورام اهللا واخلليل وبدأ بتعليمهــم وتدريبهم عىل كيفية 
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صناعة العبوات الناســفة. يف هذا الوقت انضم إىل جمموعة رام اهللا األسري املجاهد 
حممد فوزي فلنة فصار بيته خمزنًا لألسلحة والعبوات الناسفة التابعة حلركة اجلهاد 

اإلسالمي.

عندما كان الشهيد القائد عصام يريد أن يتنقل معي بسياريت اخلاصة أثناء   
مطاردته حيمل هوية أحد أصدقائه وهو شبيه له بشكل كبري مع توكلنا الكامل عىل 
اهللا ودعاء أخي الشــهيد عصام بأن حيفظنا اهللا. ســبحان اهللا! ال نعرف كيف كانت 
تفتح لنا احلواجز الصهيونية الثابتة والطيارة مع وجود الســالح يف السيارة. كانت 
معنــا رعاية اهللا وحفظه، فعميت أبصارهم عنا، كنا نمر من القدس قادمني من رام 

اهللا إىل اخلليل والعودة إىل جنني، ومل يوقفنا أحد بحمد اهللا.

يف 1992/10/06م استشــهد الشــهيد املجاهــد حســن برامهة ابن عم   
الشــهيد القائــد عصام، وكان الشــهيد القائد عصام قد خرج مــن عنزة قبل يومني 
ــا إىل صفــا بصحبتي، وكنت قــد أوصلته إىل اخلليل؛ ألنــه كان جيهز لعملية  متجهً
كبرية مع جمموعة من اخلليل. ويف صباح ذلك اليوم سمعت من إذاعة القدس خرب 
استشهاد الشهيد املجاهد حسن وإذا بأحد أصدقاء الشهيد عصام من عنزة يدخل 
ا أهنــا هويته؛ ألن املنطقة  بيتنــا طالبًا هوية الشــخص التــي كان حيملها عصام متوهيً
خضعت إلجراءات عســكرية. كان يوم السبت، وكانت القدس مغلقة فقلت له: 

ا إن شاء اهللا سأذهب إىل عصام وأخربه بام حدث وأحرض لك اهلوية". "غدً

ويف اليوم التايل ذهبت إىل بلدة دورا باخلليل فوجدت الشهيد القائد عصام   
يســتمع إىل اإلذاعــة وإىل أخبار عنزة، فأخربته بام حصل، فقــال يل: توكل عىل اهللا، 
وأعطــاين اهلوية ألوصلها، وطلب مني العودة برسعة. بعدها فعالً ذهبت من بلدة 
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دورا  إىل جنني يف ساعتني، ووصلت للمكان املتفق عليه يف قرية جبع بجنني بالقرب 
من قرية عنزة، ومن هناك دخلت إىل عنزة بصعوبة، وذهبت إىل بيت العزاء ألعزي 
بصديقي وأخي الشــهيد املجاهد حسن، فاســتقبلني أهل عنزة بالرتحيب، وكانوا 
يعرفونني، وبدأوا يسألونني عن الشهيد القائد عصام، فجاءين أخو الشهيد املجاهد 
حســن وقال يل إن أيب مريض وعمتي مريضة وأمــي وباقي أهيل يبكون وحزينون 

عىل الشهيد حسن، ولن يوقفهم عن هذا إال عصام. اذهب وأحرضه لنا!.

وفعالً عدت إىل بلدة دورا، وبعد أن وصلت حدثت أخي الشــهيد القائد   
عصام بكل ما حدث يف عزاء الشــهيد املجاهد حســن وبام شــاهدت، وكتبت بيانًا 
رســميًا ينعى الشهيد املجاهد حسن، وتوعدنا باالنتقام الشديد له ولكل الشهداء. 
وذهبنــا إىل مكتب يف اخلليل وأرســلنا البيان إىل إذاعة القــدس، وعدت بعدها أنا 

والشهيد القائد عصام إىل صفا.

ويف اليــوم الثاين أرســلني الشــهيد املجاهد عصــام إىل عنــزة لالطمئنان   
وإحضــار والدته وخطيبتــه، وفعالً ذهبت وكانت هذه املــرة ترافقني أمي إىل قرية 
عنــزة، وصلنا القرية فأكرمونا وقاموا بواجب الضيافة لنا، ثم عدنا ومعنا أم عصام 
وخطيبته إىل بيتنا للقاء الشهيد القائد عصام، فجلس معهام مدة طويلة من الوقت. 
وقمنا بواجبهام. وبعد يوم عندما اطمأن الشهيد القائد عصام عىل احلالة األمنية يف 
عنزة قرر أن يعود إىل بلدته، فأخذته وأمه وخطيبته إليها، فدخلناها دون أن يالحظنا 
أحد. ودخل الشــهيد القائد عصام إىل بيت الشــهيد املجاهد حسن. وكان صوت 
البكاء الزال يف البيت حتى حلظة دخول الشــهيد القائد عصام، فسمعت أصوات 
الضحك والفرح يف البيت حيث كانوا يقولون إذا عاد الشــهيد القائد عصام فكأن 
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الشهيد املجاهد حسن عاد، وفعالً هذا ما حصل.

بعد ذلك اتفقنا مع الشــهيد القائد عصام عىل اإلرساع بالعملية التي بدأنا   
التجهيز هلا يف منطقة رام اهللا، وطلب مني أن أمحل املواد التفجريية وأنقلها إىل قريتي 
صفا. وكان أن اشــرتيت كل مــا يلزم للعملية من جرة غاز تــزن كيلوجرامني، ثم 
ذهبــت إىل عنزة وأحرضت الشــهيد القائد عصام إىل صفــا وذهبنا إىل منطقة قريبة 
من القرية، وبدأنا تصنيع العبوة وعند االنتهاء من صناعتها كنا قد اتفقنا عىل املكان 

الذي ستوضع فيه العبوة.

أخذنــا العبوة وخبأناها يف نقطة قريبة من مكان العملية، بعد ذلك ذهبت   
أنا وأخي الشهيد عصام إىل أحد اهلواتف يف قرية بيت عور التحتا، واتصل الشهيد 
هذه } هذه } هذه  القائد عصام بالشهيد الدكتور فتحي الشقاقي وأخربه أننا جاهزون {للعرس
الليلــة لتنفيذ العملية. وفعالً بعد صالة املغرب من يوم اجلمعة 1992/10/16م 
توجهنــا مــع عصام برفقة أخي األســري املجاهد حممد فوزي فلنــة إىل املكان الذي 
تتواجد فيه العبوة فحملها الشــهيد القائد عصام واألسري املجاهد حممد فلنة مشيًا 
عــىل األقدام من جبل مقابل للمكان املحدد لوضعها فيــه، وهذا اجلبل يقع ما بني 

قريتي صفا وبلعني وقريتي خربتا ونعلني بمحافظة رام اهللا ومستوطنة متتياهو.

أكملــت طريقي إىل قرية بلعني وصليت العشــاء يف مســجدها مجاعة، ثم   
عــدت إىل املجموعــة التي يفــرتض أهنا قد أمتــت وضعها يف مكاهنــا وإذ بأفرادها 
ينتظرونني يف املكان املحدد، وقالوا إهنم مل ينتهوا بعد. لقد نســينا الالفتة التي كتب 
عليها عصام تبني العملية وأهنا للجهاد اإلســالمي، ملجموعات عشــاق الشــهادة 

.ا للشهيد حسن برامهة وللشهداء واألرس وأهنا جاءت انتقامً
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وركبوا معي فنقلتهم إىل نقطة قريبة من مكان العملية. ويف الطريق إىل قرية    
خربتا، وبعد نزول الشهيد املجاهد عصام وحممد فوزي بدأت أسري عىل طريق قرية 
ا فور انتهائهم من وضع العبوة  خربتا ذهابًا وإيابًا حتى ال أبتعد عنهم وأكون جاهزً

اجلانبية يف طريق مستوطنة متتياهو.

بعــد انتهائهــم من وضعها صعدوا معي يف الســيارة وخرجنــا من املكان   
برسعــة حتى ال تنفجــر العبوة ونحن موجودون يف املنطقــة. ونحن يف الطريق بدأ 
الشــهيد القائد عصام يذكرنا باهللا، وطلب منا أن نسبح وهنلل وندعو اهللا أن تنجح 

العملية. 
عدنــا إىل البيــت وانتظرنــا االنفجار، وبعد ســامع االنفجــار الكبري بدأنا   
ا، وبدأنا  بالتكبري والتهليل واحلمد والشكر هللا عىل نجاح العملية وهنأنا بعضنا بعضً
نر سيارات اإلسعاف واجليش وطائرات اهليلكوبرت هترع إىل املكان. منعت قوات 
االحتالل التجوال يف كل قر املنطقة الغربية من رام اهللا. ذهبت أنا والشهيد املجاهد 
عصام إىل منطقة تطل عىل مكان تنفيذ العملية لنستطلع الوضع ونتابع ونر النريان 
يف املوقع واألضواء الكثيفة، ثم ذهبت أنا والشــهيد القائد عصام إىل هاتف قريب 
واتصل عصام باألخ الشــهيد مؤسس وأمني عام حركة اجلهاد اإلسالمي الدكتور 
أي } أي } أي  {فتحي الشــقاقي (أبو إبراهيم) وبرشه بنجــاح العملية وقال له لقد تم {فتحي الشــقاقي (أبو إبراهيم) وبرشه بنجــاح العملية وقال له لقد تم {العرس

العملية بنجاح واحلمد هللا، ثم أخذت عصام ملكان آمن حتى ينام فيه.

تركتــه يف البيت تلــك الليلة وذهبت إىل بيتي لكي أعيــش احلياة الطبيعية   
وكأنه مل يكن يشء. ويف صباح اليوم التايل ذهبت للمكان الذي تركت فيه الشهيد 
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القائــد عصــام فلم أجــده إذ إنه ترك املــكان يف منتصف الليلــة، وترك يل   
ا ورسالة ذكر فيها أنه ذهب إىل اخلليل. مسدسً

بعد يومني حرض الشهيد القائد عصام ومعه كيس كبري من البصل بداخله   
أســلحة كثرية .أخذنا األسلحة ونقلناها إىل بيت األخ األسري املجاهد حممد فوزي 
فلنــة لنأخذها بعد ذلك إىل قرية عنزة، بعد شــهر طلب مني الشــهيد القائد عصام 
األســلحة وأراد أن أرســلها له فوضعتها يف صناديق بصل وذهبــت إىل قرية عنزة 
بســياريت، فوجدته ينتظرين بقلق شــديد، وعندما رآين فرح وسعد كثري وطلب من 
ا وطلب مني أن أذبحه، فقلت: له اذبحه  أحد الشــباب أن يذهب ليشــرتي دجاجً

أنت! فقال يل: ال أستطيع ذبح الطيور. 
قلــت له تذبح اجلنود وال تذبح الدجاج! فضحــك، وقال يل: اذبح أنت!   
ومن ثم أرســل الدجاج إىل بيــت أخته لكي حترضه للطعام، ومن ثم أكلنا ســويًا، 
ا قط ويأكل مثلام  وقال يل أحد اإلخوة املرافقني: مل أر الشــهيد القائد عصام ســعيدً

رأيته ذلك اليوم.

ا يف جبال    دربني الشهيد القائد عصام بعد ذلك عىل السالح وأخذنا صورً
ا طلب مني أن أدرب جمموعة يف نابلس، فقلت له:  قريــة عنزة. ويف هذا اللقاء أيضً
ال أريد أن يعرفني أحد. أنت الوحيد املكشــوف للجميع، وعليك أنت أن تذهب 

إليهم وتدرهبم، فقال يل: صدقت ووافقني الرأي. 

وبعد أســبوع عدت إليه ومعي شــبان من اخلليل. كانت مشكلة كبرية يف رام   
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اهللا: اختطاف طفل، ويريدون أن حيلها هلم الشهيد القائد عصام باسم اجلهاد اإلسالمي، 
فأوعز الشهيد القائد عصام بالقضية لألخ املجاهد حممد كواملة ليحلها هلم.

اللقاء األخير مع المجاهد   
الكبير عصام في قريته عنزة:   

ا ومل أر الصور. طلبت منه  ا لنا يف األســبوع السابق معً كنا قد التقطنا صورً  
أن أراها، فبعث أحد األشبال ليحرضها، ولكن الشبل عاد دون أن حيرضها ملانع، 

فقال يل: إن شاء اهللا يف األسبوع القادمة سرتاها. ولكن قدر اهللا نافذ.

  وسجنت بعد أيام أنا و أخي األسري املجاهد حممد فوزي فلنة وحكم علينا 
باملؤبد، واستشهد أخي الشــهيد القائد عصام برامهة. ومل أر الصور وسألت عنها، 
ا، ومل أرها طول ســجني 19  ا لرؤية الصور كثريً فقيــل يل إهنا فقدت. كنت مشــتاقً

سنة، وكنت أمتنى أن أراها؛ ألهنا آخر عهدي بأخي الشهيد القائد عصام.

واملفاجأة حدثت عندما خرجت من السجن بعد 19 سنة إذ وجدهتا عند   
والدته الطيبة التي كانت حتتفظ هبا مع مجيع أشياء الشهيد عصام، فبعثت هبا يل، وأنا 

ا. ا هبا جدً أول واحد تعطيه هذه الصور بعد استشهاده، وكنت سعيدً

كانــت هذه آخر حلظايت ورؤيتي للشــهيد القائد عصام، وكان هذا الوداع   
األخري لرفيق الدرب، عاشــق الشهادة واجلهاد، عاشــق فلسطني الشهيد املجاهد 
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ا صىل اهللا عليه وسلم وكل األحبة مع األنبياء  عصام برامهة. مجعني اهللا وإياه وحممدً
والشهداء والصديقني والصاحلني يف عليني!.

بعد هذه اللقاء بأيام تم اعتقايل وأخي املجاهد حممد فوزي فلنة واستشهد   
ا  ا مرضجً ا. رحل إىل مالقاة ربه شــهيدً قائدنا عصام بعد اعتقالنا بخمســة عرش يومً

بدمه الطاهر الذي رو أرض فلسطني. 

ا عىل هذه األمة. أيام عظيمة من أيام اهللا  ا و شاهدً طاملا متنى هذا اللقاء شهيدً
ا يف رحاب اجلهاد واالستشهاد، وفعالً احرص عىل املوت توهب  التي عشــناها معً

لك احلياة!.

نعم يا شهيدنا وقائدنا عصام أحببت لقاء اهللا فأحب اهللا لقاءك. لقد فزت ونلت ما 
متنيت. هذه حكاية بطل عظيم من اجلهاد اإلســالمي يف فلسطني وقائد جمموعات 

عشاق الشهادة يف الضفة والعمل اجلهادي. 

ــا لك الفردوس األعىل يا عصام! نعاهد اهللا أن نبقى عىل العهد الذي  هنيئً  
أخذناه عىل أنفسنا أن نبقى عىل طريق ذات الشوكة، وامللتقى يف اجلنان بإذنه تعاىل.
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عصام برامهة أو (جماهد عزيز) كام كان حيب أن يســمي نفســه حركيًا: هو   
س يف جلســات العلــم واألخالق اجلهادية  رَّ دَ املجاهــد النموذج الذي يصلح أن يُ
فهو شاب نشأ يف طاعة اهللا ألبوين مثابرين ومكافحني يف احلياة وهو سليم العقيدة 
والفطــرة نقــي اإليــامن. التقيت بأخي الشــهيد عصــام ألول مره يف ســجن جنيد 
املركزي عام 1987م بعد نقيل من ســجن عســقالن ولقائي ألشهر قليلة بالشهيد 
املعلــم الفارس د. فتحي الشــقاقي وكان هذا اللقاء يف أواخر شــهر آب، وبحكم 
ا فقد كانت  ظــروف احلياة التنظيمية لألرس مل يكن بمقــدوري احلديث معه كثريً
ا ونعاين من االضطهاد الداخيل وحرمان اإلسالميني من  حياة الســجن معقدة جدً

أبسط حقوقهم يف احلياة االعتقالية. 

خطبة الجمعة:  

يف يوم 1987/12/11م كانت األيام األوىل الشتعال االنتفاضة بالضفة   
الغربية كان يومها اجلمعة وكان اخلطيب أخي الشــهيد عصام برامهة، وقف عصام 

شهادة األخ األسير  شهادة األخ األسير    
المحرر/ فواز عمرو المحرر/ فواز عمرو   

رفيق درب الشهيد رفيق درب الشهيد   
  القائد/ عصام براهمة  القائد/ عصام براهمة
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بقامته الشــاخمة وســمرته الريفية وهلجته الشــاملية اللطيفة وخطب بنــا بنربة عالية 
وهيــود ومل نكن نعلم يومها أننا يف " وهيــود ومل نكن نعلم يومها أننا يف " وهيــود ومل نكن نعلم يومها أننا يف  وصــوت جهوري وحتدث عن هناية "إرسائيل
انتفاضة، لكنه حتدث أهنا اآلن مقاومة شاملة ستستمر حتى ننترص وجيب علينا أن  
نبذل أرواحنا يف ســبيل نرصة اجلهاد، مل يكمل أخي الشــهيد عصام دقائق معدودة 
حتى اقتحم اجلنود الســاحة ومعهم اهلراوات والغاز وطلبوا بكل خشونة أن خيرج 
الشهيد عصام معهم، وكان هذا فعالً غري معتاد يف تلك السنني استفز مجيع املصلني 
واقرتبت ســاعة الغــاز واهلراوات فقمت وطلبت من أخــي عصام أن خيرج معهم 
ووعدته أن أكمل خطبته كام حيب، وفعالً ابتســم ووافق وأكملت ما أحسســت أن 
عصام حيب أن يوصله يف خطبته، وما أن أهنينا الصالة حتى كنت بجانبه يف زنازين 
جنيــد االنفرادية والرضب مــن كل مكان والتفتيش العــاري والركل، وكنا هنتف 
ا درزيًا يف وجهه  ســويًا اهللا أكرب اهللا أكرب وقد واجهت ما اســتطعت ورضبت ضابطً

وجرح، وكربَّ عصام عندما رآه خيرج والدم عىل وجهه. 

وفرض علينا العقوبات التالية: أسبوع انفرادي وحرمان من الكانتينا ثالثة   
أشهر ونقل من السجن إىل سجن بعيد عن األهل. 

وبالفعــل نقلنا إىل ســجن جنني وهو الســجن األبعد يف تلــك األيام عن   
ا. اخلليل أما عصام فقد كان بني أهله وكنت معه أشعر أنني مع أهيل أيضً

يف الزنازين حفظنا سورة األنفال سويًا وحتدثنا عن املعلم الفارس د. فتحي الشقاقي 
وعــن فكره وروعته عن أخالقه وعن مبادئ اإلســالم التي يدعــو هلا، عن املنهج 
وفلســطني ومركزيتها، عن كل القصائد اجلميلة التي سمعناها وكل األناشيد التي 

نحبها.
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يف سجن جنني اقرتب عصام أكثر من الفكرة وواصل خطبة اجلمعة التي   
ا ومعاقبته أحيانًا  ها بإتقان ومهارة وحتمل مشــقة معارضيــه يف فتح كثريً رضِّ كان حيُ
أخر وحصاره. كان معنا يف جنني األخ الرائع ماجد رشيم واألخ الشهيد صالح 
قطاوي أبو النرص والشــيخ أمحد البطران حافظ كتــاب اهللا واألخ عبد الكريم فلنة 
ا كامالً نتدارس القرآن والســنة  والشــيخ عيل فــرج من تلفيت بنابلس، عشــنا عامً
والفكر اإلســالمي بكل أبعاده وشــموله، وكان عصام رائد التصويب واإلهلام يف 

كل املراحل. 

بيان االنطالقة:  

بام أن أخي الشهيد عصام ابن قرية عنزة القريبة من قرية يعبد معقل الشهيد   
الشيخ عز الدين القسام فإنه حاول تقليد الشيخ القسام وانطالقته فقد خرج عصام 
إىل ســاحه عنزة ومعه مســدس وقرأ بيان أعده بيده الطاهرة يعلن فيه والدة تنظيم 
ا لغري فتح أن تظهر فيه  اجلهاد اإلســالمي يف عنزة هذا البلد الذي مل يكن مســموحً
وأعلن أنه سيقاوم االحتالل هو وكل من يريد االنضامم إىل هذه احلركة التي وصفها 

بأهنا حركه ربانية جماهدة أخذت عىل عاتقها حترير شعبنا من االحتالل ودنسه.

اللقاء الفعال:  

بعد اإلفراج عني من سجون االحتالل يف 1991/09/19م كان الشهيد   
املعلم الفارس د. فتحي الشقاقي قد  وصله أنني غاضب من قلة االتصال ونقص 
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اإلمكانيــات، ويــوم إفراجي وجدت رســالة بانتظــاري قبل أيام تقول: ســمعت 
صوتــك أهيا احلبيب! كل إمكانياتنا حتت ترصفكــم، مرصوف بيتي حتت طلبكم. 
وبالفعل بدأت املراسالت لتجهيز املال والسالح ووصلنا رسول من األردن إلكامل 
الالزم وسمعت عن احلبيب عصام أنه أعلن الثورة يف جنني من أشهر فتوجهت إىل 
معقل املقاومة بلدة السيلة احلارثية بجنني والتقيت باإلخوة املجاهدين والشهداء، 
ومنهم األخ هاين جرادات والشهيد املجاهد نعامن طحاينة والشهيد املجاهد صالح 
طحاينة، هناك ســألتهم عن أخي احلبيب عصام فرشحوا يل وضعه وقاموا يف اليوم 
ا حيث وصلناه بعد الظهرية وشــعرنا أن كل عنزة  الثاين بإيصايل إليه، كان لقاء رائعً
تقدم املســاعدة لعصام وبني أشــجار الزيتــون اخلرضاء الكبــرية كان اللقاء وغداء 
ا يف  ا يف " الصنع،  وطبعً ا يف " الصنع،  وطبعً الصنع،  وطبعً ا من طراز عوزي "إرسائييل العمل. كان عصام يمتلك ســالحً
تاريخ اجلهاد اإلسالمي هلذه القطعة يوجد غرام خاص وهلا قصص ومغامرات مع 

ا مع املجاهدين.  أكثر من جماهد ومطارد ولقد عمرت كثريً

سألت أخي عصام ماذا تريد؟ فقال سالح وبعض املال فأجبته أن اجلميع   
حتت ترصفك كل ما نملك، كل ما يصل إلينا هو من حقك هكذا تعلمنا يف اجلهاد 

اإلسالمي، املقاوم هو القائد وهو من يمتلك احلق يف الترصف باإلمكانيات.

عشاق الشهادة:  

كانت التعليامت واضحة من القيادة أننا انطلقنا هبذه احلركة هبدف واضح   
وهــو طرد املحتــل والتأثري عىل وجــوده وعدم اســتقراره حلني التحريــر الكامل، 



78

والبد من عمل منظم ومسلح هلذه الغاية، والتعليامت برضورة تشكيل جمموعات 
عســكريه ال تنقطع أعامهلا باعتقاهلا أو استشــهاد أحد مقاتليها، وبعد التشاور كان 
اسم هذه املجموعات (عشاق الشهادة) بام لالسم من معنى راسخ يرهبه األعداء، 
وانطلــق عصام كقائد هلذه املجموعة يرشف عــىل  تنظيمها وتدريبها، ونقوم نحن 
برتشيح األسامء وإعداد السالح واملال واالتصال بالقيادة يف سوريا، وكان ذاك من 

خالل نقطة اتصال حددت يف األردن.

انطلق أخي الشهيد عصام ليتجول بالضفة الغربية ومدهنا ويقوم باإلرشاف   
املبارش عىل اختيار العنارص اجلهادية وتدريبها عىل الســالح والتفجري، وكان يتنقل 
بــني عنزة واخلليــل وقرية صفا يف رام اهللا والتي فيها تعــرف عىل املجاهد عطا فلنة 
مــن خالل أخيــه عبد الكريم صديقنا باألرس. ومل يمــض وقت طويالً حتى بدأت 

العمليات اجلهادية ضد العدو الصهيوين. وأذكر عىل سبيل املثال:

عملية المرج:  

هي العملية األوىل التي نفذها الشهيد القائد عصام ومعه أفراد املجموعة   
األوىل بقريــة عنزة أمحد العمور، وصالح برامهة رمحــه اهللا وصالح عبيد وهي زرع 

عبوه ناسفة عىل حافة الطريق وتفجريها عن بعد بجيب عسكري صهيوين.

عملية بيت صفافا المعهد الديني:  

اقرتبت الذكر السنوية، ذكر شهداء معركة الشجاعية. كان البد أن نعيد لألذهان 
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أننا ماضون عىل درب الشــهداء، وأننا لن ننســى الشــهيد القائد مصباح الصوري 
وإخوته؛ فكان السادس من أكتوبر يعني لنا الكثري وكان القرار بتنفيذ عمليه نوعية 
موجعة يف القدس. وبعد التشــاور مع املجموعــة اجلنوبية التي أخذت عىل عاتقها 
اإلعداد للعملية وجتهيز املراقبة قمنا بتوفري الســالح واملال اخلاص وسيارات متويه 
ونقــل مرسوقة من العــدو. وكانوا ثالثة إخوة مغاوير هــم: حممد كواملة، عبد اهللا 
محد، وعبد الرمحن شعفوط. ويف ليلة السادس من أكتوبر كان شهيدنا القائد عصام 
يقوم بتجهيز ســالحه الشــخيص والقنابل التي أعدت للعملية إىل جانب السالح 
اخلاص بمجموعة إسالمبويل اجلنوبية بقيادة حممد كواملة، ويف اللحظات األخرية، 
وقبل االنطالق لنقطة الصفر وهي مفرق بيت ساحور واإلغارة عىل املعهد الديني 
وإطالق النار عليه ورمي ثالث قنابل يدوية عىل املتواجدين فيه من غالة املستوطنني 
ومصايص الدماء. عاجلنى القدر بحادث سري يف طريق اخلليل ومعنا بيان العملية 
وهو بيان معد لفعاليات 10/06 إرضاب اجلهاد اإلسالمي وانطالقته بكمية كبرية 
يف السيارة، سارع اإلخوة الذين كانوا يقدمون لنا اإلسناد واحلامية والرقابة يف إفراغ 
السيارة من املنشورات وبعض الذخائر، وتم إرسال أخ ليبلغ املجموعة بام حصل، 
ومل يستطع الوصول إليهم بنفس الوقت وتوجهوا ملكان العملية. وبعد نقاش بينهم 
اتفقوا عىل العودة لالطمئنان ومعرفة أسباب تأخرينا فوجدوا أنني باملشفى وعصام 

والوالدة إىل جانبي يطمئنان عىل صحتي رمحهم اهللا. 

عمليه خربثا (متتياهو):  

يف اليوم التايل 10/6 كان اخلرب املفجع باستشــهاد املجاهد حسن برامهة،   
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وهو ابن عم الشــهيد القائد عصام وأحد أفراد عشــاق الشهادة والذي وصلنا خرب 
استشــهاده وهو يعد مع املجاهــد صالح عبيد يف املــادة (أم العبد) لتجهيز عبوات 
ا بالنســبة لنا، مل نتوقع االستشــهاد، كنا نريــده يف امليدان  جديــدة، كان اخلرب مفجعً
ومل نحســب لألخطاء الفنية حسابًا، وكان البد من الرد برسعة الستكامل املرشوع 
واخلروج من حاله الشــعور بالفشل يف عمليه املعهد الديني، فتوجه شهيدنا القائد 
عصــام إىل جولة رسيعة وقد منعناه بقوة من التوجــه إىل قرية عنزة حلضور اجلنازة 
ورفــض ذلــك بقوه وعاد إلينا بعــد أيام حيمل قبضة بجيبه من تراب حســن الذي 
ا يف جعبتنا، وعاد بعد جولته مع املجاهد  استشهد عليه ويتعهد بأن يكون دمه بارودً
عطــا فلنــة ليتفقد منطقه رام اهللا ويتعــرف عىل جباهلا الغربية املطلــة عىل تل الربيع 
ويافا. ومن هناك اصطاد اهلدف: مستوطنة عىل تلة مجيلة من بالدنا وقريبة من خربثا 
ا من مواد متفجرة. وهناك كانت مواجهة بني  وعاد إىل قرية عنزة ألخذ ما أعده سابقً
شــبان عنزة وجنود االحتالل الذين حيارصوهنا منذ مطاردة الشهيد القائد عصام، 
ويف إحد اهلجامت استشــهد الفتــى الطيب رامز رمحه اهللا برصــاص اجلنود فزاد 
الغضب واحتد، وجاء أخي عصام إىل اخلليل مع السائق املحرتف الذي كان يقوم 
بنقله بساتر ال مثيل له، وجلسنا سويًا وطلب مني أن يعود إىل عنزة بكل األسلحة 
التي بحوزتنا ومع جمموعة عشــاق الشــهادة التي كان عدد مقاتليها يقارب األحد 
عرش مقاتالً وذلك هلدف واحد: نقوم بخطف جندي حيًا وندخله إىل عنزة ويقتله 

عصام بيديه أمام أهل الشهيد رامز وذلك كرد عىل استهداف الشهيد رامز. 

رفضنــا الفكرة وطلبنــا منه العمل عىل هدف أكثــر أمانًا له وللمجموعة،   
وكانــت فكــرة عمليــة خربثا هي البديــل فتوجه مع ســائق مــن املجاهدين ومعه 
األســلحة واملتفجــرات إىل قرية صفا، وقــام املجاهد عطا ورفاقه بتأمني الســالح 
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واملتفجــرات، ومع املســاء توجهوا إىل هدفهــم، الثالثة بســيارة املجاهد عطا فلنة 
الزرقاء اللون ورفيقهم املجاهد حممد فوزي الذي يقبع باألرس املؤبد حتى اللحظة 
وزرعوا عبوهتم الثقيلة بثقل املهمة والثأر، وبعد أقل من ساعة كام وصف يل عصام 
كان االنفجار. ومع ســاعات الصبح كان الشــهيد القائد عصــام يف اخلليل بعد أن 
مشــى عىل األقــدام أكثر من 17 كــم وأبلغني بالعملية وأعلنت قــوات االحتالل 
الصهيوين أنه قتل فيها مسئولة توطني املهاجرين اجلدد وجرح 9 آخرون، وعانقته 

مهنئًا وقمت بإبالغ القيادة بذلك. 

ويف اليــوم التــايل كانت عملية كتائب القســام باخلليل حيــث كانت أوىل   
عمليات الشهيد القائد عامد عقل، وعىل أثرها تم اعتقايل بعد أن قمت بتأمني انتقال 

الشهيد القائد عصام إىل بلدة جبع القريبة من بلدة عنزة.

عصام في نظر الشاباك الصهيوني:  

استمر التحقيق معي ستة أشهر، وحدثت عملية إبعاد جماهدين من حركتي اجلهاد 
اإلسالمي ومحاس إىل مرج الزهور أثناء ذلك، واستشهد أخي الشهيد القائد عصام 
وتم اعتقال الكثري من أبناء اجلهاد اإلسالمي بالضفة الغربية، ويف حلظة لن أنساها 
حرض املحقق إيلَّ وفك قيدي من الشــبح وأخذين إىل غرفته الدافئة حيث كنا بأيام 
الشتاء القارس يف زنازين رام اهللا وحتقيقها، وحاول إقناعي بأن املعركة انتهت وأن 
ا يف االعتقال وأن عصام قد انتهت معركته معنا وأنه  جمموعة عشاق الشــهادة مجيعً
استشــهد. مل أصــدق اخلرب فأخرج يل صحيفــة إنجليزية وشــاهدت صورة البيت 
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املهدوم وحتته اسم عصام وأنه قتل.

ا وتوقعت أهنا مكيدة، فقلب الصفحة ورأيت صوره سالح  مل أصدق أيضً   
الكارلو الذي ســلمته لعصام بنفيس واملســدس 14، هناك أحسست بصدق اخلرب 
مدير " مدير " مدير  "ودمعــت عينــاي عىل صديقي دون قــدرة عىل منعها، وكان امليجــر "ودمعــت عينــاي عىل صديقي دون قــدرة عىل منعها، وكان امليجــر "حاييم

حتقيق رام اهللا جيلس معي، فقام وقال يل إنه صديق يســتحق أن تبكي عليه فقد كان 
ا، لو كان صديقي لبكيت عليه مثلك. فسألته كم قتل عصام  ا شــجاعً رجالً وعدوً
منكم؟ فضحك وناد الضباط وقال هلم: اسمعوا ماذا يقول أبو يوسف! يقصدين، 
ســألوين: ماذا تســأل؟ قلت هلم: كم قتل عصام منكم؟ قالوا يل: لقد كانت معركة 
ا بصديقك. وبعد  قاسية غري معتادة ستسمع عنها بعد هناية التحقيق وستفتخر كثريً

أيام قاموا باستدعائي مرة أخر، وكنت قد نزلت إىل الزنازين.

ا  هناك ســمعت عن عصام وعن معركته من املعتقلني اجلدد وفرحت كثريً   
بذلك، فعاد يســألني عام ســمعت قلت له: قتل ضابط وجرح اثنني منكم. قال يل 
حاييــم: لقد كنــت بأرض املعركة. هنــاك كنت بغرفة العمليــات أتابع التفاصيل، 
وجلســنا مع الضابط املســئول عن املهمة وأبلغته أن عصــام مقاتل غري عادي وأن 
أصدقــاءه يف التحقيــق غري عاديني وهم يثقون بأنه لن يستســلم بأي مواجهة فخذ 
حذرك. فكان رد الضابط أنه قام بتصفية عدة مطلوبني من جنني من الفهد األسود 
وغريهم وأن هذه مهمة ســهلة عليه قال يل ذلك وأنا مشــفق عليه إذا إنه ال يعرف 
عصــام مثيل، فام هــي غري دقائق بعــد املواجهة األوىل حتى دخــل ليحرض لنا جثة 

عصام، فكانت جثته بحاجة إلنزال جديد لتخليصها من مرمى رصاص عصام.
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عصام العاشق اإلنسان:   

يف التحقيق كتبت لعصام هذه األهازيج:يف التحقيق كتبت لعصام هذه األهازيج:
يا جماهد يا حبيب الروح 

لفراقك قلبي جمروح 
بتمنى لو كنت معاك 

لفديتك يا جماهد بالروح
يا جماهد يوم حارصوك 

صواريخ وقنابل قصفوك
صبوا احلقد والنريان 

عليك وع بيت اجلريان
لسانك يلهج بالقرآن 

غريو ما سمعولك صوت  
غريو ما سمعولك صوت

يا جماهد يوم ودعناك 
عاهدناك ووصيناك
جوا القلب خبيناك
ما يمنعنا إال املوت 
ما يمنعنا إال املوت

يا جماهد يا حبيب الناس 
يا مشعل إلنا ونرباس 
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الشهادة أحىل كاس 
ارشب منو وروينا 
ارشب منو وروينا 

وكتبت لعشاق الشهادة هذه ااألهزوجة: 
يا عشاق الشهادة يا طليعة وريادة
يا عشاق الشهادة يا طليعة وريادة 

اصحَ يا شيخ القسام واستقبل حسن وعصام 
دمك فينا ما بنام  دمك شمعه مضويه 

من عنزة الصوت األول 
أسلوب اجلهاد حتول 

قنابل ترهب دول 
والطليعة حمميه 

عىل مفرق بيت ساحور 
اسالمبويل كان الرسول 

عبد اهللا يرش العطور وبودع الصبياين 
حممد هالشب املقدام 

تفحص خطوط األمام 
وثالثهم عبد الرمحن 

جمموعه جهاديه 
من صفا انطلقوا الشباب 

عطا وحممد ما هاب 
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عصام كتبلهم جواب 
باسم حسن العمليه 

صالح بالفعل صالح 
زي طري الفال جارح 

مهام غلطنا بيسامح 
ابن السيلة األبيه

ا رمحك اهللا يا قائدي وحبيبي وأخي عصام! يا من تربعت عىل عرش  وختامً  
العزة والكرامة تقارع بني صهيون عىل أرض فلسطني! لن ننساك وستظل يف القلب 

والذاكرة يا عاشق اجلهاد والشهادة.
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بع
سا

ل ال
فص

ال

كلمات وخواطر 
في الشهيد القائد

عصام براهمة

تأخذنا الطرقات إىل ساحات الشهادة، إىل " تأخذنا الطرقات إىل ساحات الشهادة، إىل " تأخذنا الطرقات إىل ساحات الشهادة، إىل 
ساحة اجلهاد إىل األقىص، إىل أرض املعراج، إىل 
أوىل القبلتني، إىل ثالث احلرمني الرشيفني، إىل 
أرض األنبياء، إىل أرض البدايات كلها، إىل أرض 
كلم اهللا أنبياءه فيها". 
[الشهيد القائد عصام برامهة]
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كلمة لخطيبة   
الشهيد إثر استشهاده  

بسم اهللا الرمحن الرحيم
ن  م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ وا اهللاَ عَ ــدُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ ـنيَ رِجَ نـِ مِ ُؤْ قــال تعاىل: ﴿مِنَ املْ  

﴾ [األحزاب: 23]. يالً بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ قَىضَ نَحْ
ن  م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ وا اهللاَ عَ ــدُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ ـنيَ رِجَ نـِ مِ ُؤْ قــال تعاىل: ﴿مِنَ املْ  

 ﴾ يالً بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ قَىضَ نَحْ
ن  م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ وا اهللاَ عَ ــدُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ ـنيَ رِجَ نـِ مِ ُؤْ قــال تعاىل: ﴿مِنَ املْ  

أهي حلظات أم أعامر؟ هاهو الفارس الشــجاع املقدام، هاهو القائد الرمز   
البطل. يعجز اللسان عن وصف البطل عصام. فكل الكلامت املشتقة من قواميس 

خاطرة شعرية لوالدة الشهيد خاطرة شعرية لوالدة الشهيد   

عصام يا أعز ولدا
الورد حين إىل الند

واإلنسان حياته النور والعلم واهلد
وتاجه كرم األخالق

وحسن السرية والذكر الطيبة اخلالدا
ها أنا أحتفل بذكراك يا قائدا

كم كنت أمتنى أن أكون بجانبك متمددا
لك الفخر كل الفخر واالعتزاز

وللعمالء واملتخاذلني أسوأ الرد
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اللغة ال تعدل صوت رصاصة انطلقت من فوهة البندقية التي محلتها يا عصام.

لن نرثيك. لن نودعك. فأنت معنا وال زلت يف قلوبنا، وســتبقى معنا إىل   
األبد. كيف ال وأنت املعلم الذي احتذينا بدربه.

أخانا املجاهد، هل رحلت أم سافرت من عندنا؟ ال واهللا، فأنت احلي بني   
إخوانك. أنت املعلم بني تالميذك. فآه ثم آه ما أعظم الشهادة وما أعىل قيمتها عند 

اهللا رب العرش العظيم!.

متنيت شــهادة فنلتها، كام كنت تقول ملن حولك ومن معك: هي شــهادة.   
هي شــهادة. هي شهادة. إهنا فلسفة املوت الفلســطيني. إهنا درب أمثالك، أولئك 
الذيــن اعتلوا صهوة جواد اجلهاد ليخوضوا معمعان معركة الرشف والبطولة عىل 

أرض فلسطني احلبيبة.
ا عظيامً فوق أسطر  ا للقائها! فالقيتها رشفً متنيتها فنلتها. وكم كنت مشــتاقً  

التاريخ رسمته.

  فلقد سجلت يا عصام أسمى صور البطولة وأروع آيات الشجاعة. النت 
اجلدران وما لنت. انحنت السقوف وما انحنيت. مالت النصائب وما ملت. 

ا للرصاص والبارود والنار. والصواريخ. ألول  ا ومتحديً ســقطت شــاخمً  
مرة يف التاريخ يقصف إنسان وحيد بالصواريخ. اهللا أكرب! اهللا أكرب! كم أنت عظيم 
يــا عصام! أهيا الشــهيد البطل! أرادوا أن يقتلوك فــكان القتل فيهم قبل أن يظفروا 
بك. أرادوا حصارك فحارصهتم أنت. أال يســتحون من عسكريتهم؟ أال خيجلون 
ا؟ لكنك مل تكن  من أنفســهم وهم يســتخدمون الطائرات ليقتلوا هبا رجالً واحــدً
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وحــدك يا عصام! كان معك اهللا. وما رميــت إذ رميت، ولكن اهللا رمى. وأنت أهيا 
البطــل يف نظر من قتلوك كتيبة بأكملها. كأهنم قرأوا ســورة األنفال ووعوها. فإذا 
مٌ الَّ  وْ مْ قَ ُ واْ بِأَهنَّ رُ فَ ينَ كَ ــنَ الَّذِ ا مِّ فً واْ أَلْ لِبُ ةٌ يَغْ ئَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ أنــت بامئة أو بألف ﴿وَ
البطــل يف نظر من قتلوك كتيبة بأكملها. كأهنم قرأوا ســورة األنفال ووعوها. فإذا 
مٌ الَّ  وْ مْ قَ ُ واْ بِأَهنَّ رُ فَ ينَ كَ ــنَ الَّذِ ا مِّ فً واْ أَلْ لِبُ ةٌ يَغْ ئَ م مِّ نكُ ن مِّ إِن يَكُ أنــت بامئة أو بألف ﴿وَ
البطــل يف نظر من قتلوك كتيبة بأكملها. كأهنم قرأوا ســورة األنفال ووعوها. فإذا 

﴾ [األنفال: 65]. ونَ هُ قَ ﴾ [األنفال: 65].يَفْ ونَ هُ قَ [األنفال: 65].يَفْ

فجــاءوك مــن كل صــوب. جــاءوك بدباباهتــم. وطائراهتــم وقاذفاهتم   
وصوارخيهــم وكل آالهتم احلربية. جاءوك بقضهم وقضيضهم ليقضوا عليك وما 
دروا أهنــم يســعون إىل حيث كتب عليهم القتــل. ومــا دروا أن اهللا مع املجاهدين 

الصادقني ينرصهم ويثبت أقدامهم. لن ترحل يا عصام. ولن تغيب.

أخي وحبيبي عصــام! يا من حلقت بركب العظامء مــن املجاهدين أمثال   
محزة وخالد وعيل واحلسني والقسام وحسن البنا وسيد قطب وخالد اإلسالمبويل 
وســليامن خاطر! أبرق إىل كل من ســبقوك التحيات اخلالدة. أبرق إىل طيور اجلنة 
أن اجلهــاد مســتمر. وأن املجاهدين باقون. باقون. فاألمهات أقســمن اليمني عىل 
أن ينجبن جماهدين وشــهداء أمثالك لتبقى صيحة املجاهد الفدائي مدوية يف سامء 
الوطن. يف ســامء الكون. لن ننســاك ونقســم أننا ســنبقى عاشقني للشــهادة حتى 

نلقاك.
والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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كلمة تأبينية لخطيبة   
الشهيد القائد عصام براهمة  

بمناسبة مرور أربعين يوًما على استشهاده  

بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، سيد املرسلني   
وإمام املجاهدين وقائد الغر امليامني، وعىل آله وصحبه أمجعني، ومن سار عىل درهبم 
ا  وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِنيَ رِجَ مِ ُؤْ ــنَ املْ وجاهد بجهادهم وتبعهم بإحســان إىل يوم الدين ﴿مِ

﴾ يالً بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ن قَىضَ نَحْ م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ وا اهللاَ عَ دُ اهَ عَ
ا  وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِنيَ رِجَ مِ ُؤْ ــنَ املْ وجاهد بجهادهم وتبعهم بإحســان إىل يوم الدين ﴿مِ

﴾ يالً بْدِ وا تَ لُ ا بَدَّ مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ن قَىضَ نَحْ م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ وا اهللاَ عَ دُ اهَ عَ
ا  وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِنيَ رِجَ مِ ُؤْ ــنَ املْ وجاهد بجهادهم وتبعهم بإحســان إىل يوم الدين ﴿مِ

[األحزاب: 23].

أهيا احلضور الكرام! أبدأ كلاميت هذه آملة من اهللا عز وجل أن يوحد كلمتنا،   
وجيمع صفوفنا عىل هذه األرض املباركة.

إخويت يف اهللا! هاأنا أقف أمامكم اليوم حائرة ماذا أقول. لقد عجزت مجيع   
أقالم العامل عن الكتابة بيدي، ورفضت مجيع عبارات الدنيا أن تقف معي لوصف 
. أي يف ليلة اجلمعة احلادي عرش من شهر كانون أول،  ما حدث يوم اخلميس مساءً
ولكنــي وقفت متحدية رفض العبارات وعجز األقالم. وقفت ألحكي قصة بطل 
ا. ألحكي ملحة وجيزة عن قصة جماهد أحب كل الناس،  ا ومىض شهيدً عاش جماهدً
وكل الناس أحبوه، ألحكي لكم عن أسطورة رجل عظيم. إنه عصام. فإليه أقول:

بيني وبني فراشة يف احلي منديل قديم
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طرزت فيه الشمس واألمم الفقرية والنهار
بيني وبينك فاحتات البدء أغنية ونار

عشق تعمد بالرحيل عىل تضاريس النهار

إخــوة اجلهاد! إخــويت يف اهللا! إنني أقــف أمامكم يف هــذا املوقف العزيز   
ا، وهو ذكر األربعني الستشــهاد قائدنا ورمزنــا عصام. فإليك  عىل قلوبنــا مجيعً
ا من جمد  أهيــا املجاهد، إليــك يا عصام، يا من ســجلت لنا بدمائك الزكية ســطورً
وصفحــات من عز. ســتبقى خالدة فينا مــا دمنا، وما دامــت األرض ترشب دماء 
ا  ا وزيتونًا. وتتجرع من دماء األعداء فتنبت شــوكً ا وقمحً شــهداء احلق فتنبت زهرً
يدمي خطاهم. إليك يا من سجلت لنا أروع صور البطولة وأسمى آيات النضال. 

يا من رسمت لنا معنى حقيقيًا للجهاد. فإليك أهيا الشهيد.

  إليك يا شــهيد القدس نتوجه بالسالم. فالسالم عليك، وعليك السالم، 
فألســنتنا أعجز من أن تبث ما يف قلوبنا من حب وفخار لعاشــق الشــهادة، وحقد 
ا يا عصام، فنحن ال نملك هنا  وغضب عىل أعداء احلق واحلرية. ونستميحك عذرً
سو الكلامت. ونحن نشعر بالعجز عند احلديث عنك فكل الكلامت املشتقة من 
قواميــس اللغة ال تكفي للكتابة عنك، وكل مقاطــع اللغة ال تعطيك حقك، وإننا 
فعــالً عاجزون عن الكالم أمام مــن ضحى بروحه من أجل إعالء كلمة اهللا ودحر 

كلمة الطاغوت. فإىل جنات اخللد يا عصام. إىل الفردوس األعىل أهيا العمالق. 

فقد حلقت بركب العظامء املجاهدين الذين ســبقوك إىل الشــهادة، فأبرق   
إىل من ســبقونا بكل التحيات اخلالــدة وأعلمهم أن الثورة عــىل الطغيان والباطل 
مســتمرة ولــن تنتهي حتى يزهق الباطــل أو يموت. وأن اجلهاد بــاق. عىل ما بقي 
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احلق. وبرشهم بأن رصاص احلق لن خيمد وأن شعلة اجلهاد لن تنطفئ حتى يسود 
احلق ويبيد الباطل. فنم قرير العني. فأنت األيب يف زمن الذل واهلوان. 

وأنت الفدائي يف زمن انعدم فيه العطاء، وغاض الوفاء. أنت الذي فتحت   
أعيننا عىل أن هناك حياة قوامها اخللود والبقاء. هتون يف سبيلها الصعاب ويستهان 
ألجلها باجلــراح واآلالم، ويضحى باجلســد والروح يف جنبهــا. وهي أحق باحلر 

الرشيف من هذه الدنيا الفانية. 

فطوبى ملن طلب الشــهادة يف مقارعة اليهود فناهلا. وطوبى لك يا عصام، 
طوبى ملن سار عىل دربك وترشف بلقائك. وهنيئا ألرض ضمت جسدك الطاهر.

 فلقد علمتنا يا عصام أنه ال يمكن أن يعود حقنا الضائع وأرضنا املغتصبة 
بغري التزام بدين اهلد ومتســك بإســالم العزة وأنه ال يشء يعيد األمل إىل القلوب 
مثــل أصوات البنادق حتصد رموز الرش والطغيان ومثل رصخات اهللا أكرب جتلجل 
فــوق رأس الكفر والباطل من أفواه املجاهدين مثلك خترج، معلنة أنه ال حاكم إال 

اهللا وأنه ال مكان لغري راية اإلسالم فوق قباب األقىص الرشيف. فمرحى لك. 

مرحــى لك وأنت ختط لنا مــن دمك وثيقة رشف نقرأهــا فتنتعش قلوبنا 
وتعيد لنا األمل باحلياة. بالنرص القادم بإذن اهللا.

أهيا املجاهد الشهيد! لن نرثيك. لن نودعك. فأنت معنا. ومل تزل يف قلوبنا.   
فكلامتك التي أوجدهتا يف الذاكرة هي النداء الذي يوقظنا كل صباح. وكل إرشاقة 
شمس. فخطواتك االستشهادية تصديق لكلامتك؛ ألن كل كلمة نطقتها وحفظناها 
ا بل جملدات. فأنت إن غبت عن عيوننا فحضورك يمأل قلوبنا.  منك توازي سطورً
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فأنت احلي بني إخوانك واملعلم بني تالميذك.
أما أنا فمنذ أن اقرتن اسمي باسمك، منذ أن التقيت بك عىل هذا الطريق فقد طاب 
يل أن أقــرن مصــريي بمصريك. أقوهلا بكل ثقة وعن طيــب خاطر إين ارتضيت أن 

ا فلسطينيًا ال ينتهي يف ساحة ال تنتهي، يف ليلة ال تنتهي.  يكون عريس عرسً

هذا هو العرس الفلسطيني املمزوج بالدماء واملزين بأصوات الرصاص. 
وهذا هو قدرنا أن تضحي األم بولدها. وأن تفقد األخت أخاها. وأن تقدم الزوجة 
زوجها هدية حلور اجلنان. نزف الشــهيد تلو الشــهيد. ونبقى _ زوجها هدية حلور اجلنان. نزف الشــهيد تلو الشــهيد. ونبقى _ زوجها هدية حلور اجلنان. نزف الشــهيد تلو الشــهيد. ونبقى  _بطيــب خاطــر

صامدين. واثقني بنرص اهللا. ينرص اهللا من يشاء.

[العنكبوت: 69] ﴾ نِنيَ سِ ُحْ َعَ املْ إِنَّ اهللاَ ملَ نَا وَ لَ بُ مْ سُ نَّهُ يَ دِ نَهْ ا لَ وا فِينَ دُ اهَ ينَ جَ الَّذِ ﴿وَ  

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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ليتني عرفتك أكثر،  ليتني عرفتك أكثر،    
لكنني اآلن أحبك أكثر لكنني اآلن أحبك أكثر   

ليتني عرفتك أكثر،   
لكنني اآلن أحبك أكثر  

ليتني عرفتك أكثر،  ليتني عرفتك أكثر،    
لكنني اآلن أحبك أكثر  

ليتني عرفتك أكثر،   

ا كعــاديت أبحث عنه. رأيته،  قيل يل شــاب يريد أن يــراك. اندفعت خارجً  
إنه شــاب تبدو عىل مالحمه عالمات رجولة ال ختفى عىل أحد. تصافحنا، جلســنا. 
ا إليه. متلكني إحســاس بقربه منــي. رأيت يف عينيه  وجدتنــي أجيــل النظر تكــرارً

ا من نوع ما، قلت: إنه هو بالتأكيد، ألسنا عىل ميعاد؟ بادرين بتعريف نفسه. إرصارً

بدأت اللحظات متر وتغمرين بشعور عميق بالثقة واإلعجاب به. البد أن    
بدأنا حديثنا عن وضعه، عمله وفرتة سجنه. جتربته _ بدأنا حديثنا عن وضعه، عمله وفرتة سجنه. جتربته _ بدأنا حديثنا عن وضعه، عمله وفرتة سجنه. جتربته  أعرف عنه أكثر _قلت لنفيس
ــا إليه وإعجابًا به. قلت: كيف تر األمور؟ أجاب: البد  يف املعتقل. ازددت محاسً

من اإلخالص، البد من العمل اجلاد. األمور جيب أن تتجه إىل وجهة أكثر جدية.

ا. ربام غري الذي اعتدنا  ا كبريً كان ذلك كافيًا؛ ألن أعرف أن يف ذهنه مرشوعً  
ا، ثم سلم عيلَّ ومىض. وقبلها اتفقنا عىل أن نلتقي ونلتقي،  التفكري فيه. حتاورنا كثريً

ولكننا كنا يف كل مرة نختلف يف امليعاد.

مضت األيام التي طاملا متلكني الشــوق فيها إليه. قيل يل: إنه مطارد اآلن.   
إنه يســلم عليك. بدأت أحتســس أخباره من قريب وبعيد. إنــه غري اعتيادي. يتقد 
ــا وشــجاعة. يملؤه الصدق حتى ال يكاد ير عىل حمياه غري إمارات الصدق  محاسً
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األكيد والتصميم الثابت. أخذ الشباب يندفعون نحو مرشوعه. لقد أصبح يعيش 
ــا خفيًا ترتدد يف ثناياه أحرف  معهم أيامهم ولياليهم حلامً وحقيقة. تســمع هنا مهسً
ا من مآثره. بدأت أخاف عليه. أود لو احتضنه يف  اســمه األربعة وتسمع هناك مآثرً

قلبي، أسدل عليه املقل.

ســمعت مرة ما يسمى بصوت (أبناء صهيون) يتحدث يف نرشة مسمومة   
وأراجيفه الكاذبة عن مطلوب من منطقة جنني منسوب له املشاركة يف أعامل خطرية. 
ازددت قربًا منه. متلكني إحســاس غريب بالقلق عليه أكثر فأكثر. إهنم يمكرون له 

ا. محاك اهللا. محاك اهللا. أمرً

ا. شــاهدهتم يف احلاجز  مــرت أيام قليلة. يف صبــاح أحد أيام ترشين باكرً  
املنصوب عىل مداخل جنني يلتفون حول أحدهم. تنبعث منهم رائحة الغدر. عىل 
ا يف ســوءة وجوههم.  وجوههم أمارات الســوء واإلرهــاق واخلوف. دققت جيدً
ا قد حصل. وبدأ هذا الشعور يستحكم يف نفيس. حاولت  ا. البد أن أمرً رددت مهسً
أن أفرس عىل أســاس هذا الشعور عالمات وجوههم الغادرة. وتأكدت _هكذا ال 
أن خطبًا قد أمل هبم. ظل اإلحساس معي حتى وصلنا جنني. _ أن خطبًا قد أمل هبم. ظل اإلحساس معي حتى وصلنا جنني. _ أن خطبًا قد أمل هبم. ظل اإلحساس معي حتى وصلنا جنني.  أعرف بالضبط ملاذا
ا. متلكتني  ا حصل يف عنزة هذه الليلة، دق قلبي رسيعً قال الناس: يقولون إن اشتباكً
رغبة يف الطريان إىل مكان آخر أستفرس ما الذي حصل. بعدها بقليل اندفع نحوي 
شاب ممن قد أحبوا عصام أكثر مني ربام ليقول يل: استشهد عصام. بادرته عىل الفور 

والعربة ختنقني: كم جنديًا قتل؟ وما هو الثمن الذي دفعوه لقاء روحه؟.

ا من شــجاعته إىل هذا احلد، قلت: أكثر. بدأت  رد مســتغربًا: تبدو متأكدً  



97

أســمع رائعتــه وملحمته الفذة. حاولــت الوصول إىل مكان ملحمته. مل أســتطع. 
وصلتهــا يف اليوم التــايل. كان للجو نمط خاص مل أعهده مــن قبل. حدثني الناس 
هنــاك عن جنود البغي الذين مألوا الــوادي واجلبل من حوله. حدثوين عن صوته 
ا عليه طوال ســاعات  ا وســالمً وصورتــه أثنــاء احلصار. عــن النار التي كانت بردً
حصــاره. قاتلهم حتى ظنوه لغرورهم قتل. اقتحموا عليه حصنه فقتلهم. ارتعدوا 
خائفــني. رموه بالنار مــرة أخر. للمرة األلف. ماذا يفعلــون؟! بعثروا حصنه يف 
اهلواء بقاذفات حقدهم وجبنهــم. حتى صعدت روحه هتزمهم وتطاردهم صباح 
مســاء. هذه املرة تأكدوا أهنــم قتلوه وهم وامهون، ومل يعرفــوا أهنم إنام اقتصوا من 
جسده وحسب. وروحه مازالت يف املكان. وقفت وقتها عىل أطالل عرينه وحصنه 
الذي سووه باألرض. سالت دموعي غزيرة رسيعة. هتفت نفيس: عصام! شاهت 
وجوه من باعوك يف مدريد، يف ردهات واشــنطن. شــاهت وجوه من خانوك، من 
خذلوك، عصام واملجد صنوان. عصام والفخر أنت. هتفت. عصام! عصام! ليتني 

عرفتك أكثر! ليتني التصقت بك أكثر! لكنني اآلن أحبك، أحبك أكثر.
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قصيدة في الزمن الصعب ( 1 )  
 

إليك يا موالي أكتب للذي
مأل الوجود بنوره وبعطره
للنار يف يمناه للشفق الذي

عشق التواضع يف رؤاه املستحيلة
يا عصام الكون يصبح كالركام تناثرت

فيه احلروف وال أر وسط الظالم سو ضياك
موالي دعني للقلم أما يداك
أما يداك فللرصاصة والعلم

ويداك حتفر يف التحدي خندقي
سأمرتس الدنيا وراءك أحتمي

بجدارك الوردي كالفوالذ يا عصام
يا عصام.. يا أهيا الورد اجلميل عىل الطريق

يا عصام.. يا أهيا احلر األيب ويا صديقي

( 1 ) القصيدة للكاتب حممد الفيتوري من السودان، ونرشت يف صحيفة االستقالل الصادرة 
يف غزة، العدد 167 بتاريخ 2000/08/17م .
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ا سوف حيمينا غدا يا سالحً
وحييل شوق األرض يف دمنا ند

أنت الكرامة واهلدايا واإلباء
أنت العبري وأنت الكربياء

أنت الضياء، أنت احرتاق العاشقني
أنت البهاء، فنم قرير العني يا أزهى عصام!
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عصام براهمة شهيد فلسطين ( 1 ) عصام براهمة شهيد فلسطين    

199211  

 تذكرك اجلبال يا عصام،
ا ا ساطعً  تذكرك الوديان سيفً

 ينريها يف وحشة الظالم .
 تذكرك املغارة القفراء،

 والصخرة التي ختذهتا بابًا هلا 
 يقيك ذؤبان اخلالء واألنام .

 تذكرك املراتع اخلرضاء 
 إذ تقود يف سفوحها سواغب األغنام .

 يذكرك الزيتون يا عصام .
 غاباته تذوب من حنينها إليك.

 دموعها أسرية لوجدها بالفارس اهلامم ،
 بمن حنت عليه بالظالل واألنسام.

 تذكرك القلوب يف ربوع عنزة 

( 1) القصيــدة للكاتــب محاد صبح من فلســطني، ونرشت يف موقع دنيا الوطن عىل شــبكة 
االنرتنت بتاريخ 2014/12/10م .
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 فتذكر الشهيد واملقدام .
 يذكرك اجلهاد والرسايا،

 وعصبة القسام .
 تذكرك الضفة وغزة،

 تذكرك فلسطني، وأمة اإلسالم .
هيهات ينسى فارس در 

 مهمة احلسام،
صلتًا عىل عداتنا اللئام، ا مُ  فكان موتً

  فشاركونا ذكره يف هذه األيام،
 والنار يف قلوهبم متوج بالرضام .

 نم يا حبيبنا عصام!
 ذكراك يقظى بيننا كالنجم يف الظالم .





103

من
الثا

ل 
فص

ال

مقاالت 
صحفية مختارة
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الحقيقة.. يا عصام!
 –

مســاء اجلمعة " مســاء اجلمعة " مســاء اجلمعة  أنقــل لكم بالنص احلريف، ما ذكره التلفزيون "اإلرسائييل  
11 كانون األول (ديسمرب) 1992، عن املعركة الكبرية التي دارت، أو بدأت فجر 
ذلك اليوم، اجلمعة، وانتهت يف منتصف هناره عىل مدار سبع ساعات، بني الشاب 
ا) من سكان قرية عنزة قضاء جنني،  الفلسطيني عصام عزيز موسى برامهة (24 عامً
من خمتلف " من خمتلف " من خمتلف  "يف الضفة الغربية املحتلة، من جهة، وعدة وحدات عسكرية "يف الضفة الغربية املحتلة، من جهة، وعدة وحدات عسكرية "إرسائيلية

التخصصات واملستويات،من جهة ثانية.

خاصة تابعة حلرس " خاصة تابعة حلرس " خاصة تابعة حلرس  قال التلفزيــون "اإلرسائييل": "إن وحدة "إرسائيلية  
احلدود، قدمت إىل قرية عنزة إثر معلومات عن وجود برامهة يف أحد منازل القرية، 
قامت فور وصول تلك املعلومات، بإغالق منطقة " قامت فور وصول تلك املعلومات، بإغالق منطقة " قامت فور وصول تلك املعلومات، بإغالق منطقة  وكانت القــوات "اإلرسائيلية
ا عىل القرية، وحارصت  جنــني، ونصب احلواجز عىل الطرقات، ثم فرضــت طوقً

املنزل.

  وحني حاولت الوحدة اخلاصة اقتحام املنزل، أطلق برامهة النار يف اجتاهها، 
مما دفع بأفراد هذه الوحدة إىل استدعاء قوات أخر من اجليش وحرس احلدود.

وبموجــب قــرار اختــذه القــادة العســكريون امليدانيــون، قصفــوا املنزل   
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بالصواريخ املضادة للدبابات وبالقنابل، وهو ما أد إىل اشتعال النريان فيه، وهدم 
معظم أجزائه. وبعد ذلك، قام بعض ضباط وجنود هذه القوات، بمحاولة اقتحام 
املنزل ومتشيطه، فأطلق الشاب النار يف اجتاههم، مما نتج عنه مقتل الضابط ساسون 
مردوخ وإصابة جنديني، ثم قامت جمموعة أخر بتخليص اجلرحيني، واشــتبكت 
ا مما أد إىل إصابة جنديني آخرين بجراح، وعىل إثر ذلك  مع الشــاب املسلح جمددً
ا فتهدم كله وقتل  قامت قوات اجليش بوضع املتفجرات حول املنزل، ثم نسفته نسفً

الشاب املسلح".

هذا الوصف البارد للمعركة الكبرية احلامية، " هذا الوصف البارد للمعركة الكبرية احلامية، " هذا الوصف البارد للمعركة الكبرية احلامية،  وأتبع اجليــش "اإلرسائييل  
اهيود براك، " اهيود براك، " اهيود براك،  بوصف أشــد برودة، عن وصــول رئيس أركان اجليش "اإلرسائيــيل
لالطالع، وألشــياء أخــر ليس من " لالطالع، وألشــياء أخــر ليس من " لالطالع، وألشــياء أخــر ليس من  "وضبــاط كبــار آخرين إىل "وضبــاط كبــار آخرين إىل "مــكان احلادث

ا. املعقول أن يذكرها التلفزيون طبعً

أكد بنرشتيه املســائيتني نقل اجلرحى " أكد بنرشتيه املســائيتني نقل اجلرحى " أكد بنرشتيه املســائيتني نقل اجلرحى  ومع أن هذا التلفزيون "اإلرسائييل  
األربعة من أفراد اجليش وحرس احلدود إىل املستشــفى لتلقي العالج، وأن جراح 
أحدهم خطرية، وجراح ثان متوسطة، وأن ذوي الضابط املقتول قد أبلغوا بمقتله، 
ا عام  ا واحدً وبرفع رتبته العســكرية فور ذلك احلادث، فــإن التلفزيون مل يذكر حرفً

جر للجسد الفلسطيني املنسوف.

للمسرية السياسية " للمسرية السياسية " للمسرية السياسية  إىل ذلك كله وألنني من أشــد املتحمسني و"املنظرين  
ا، مثلام امللخوم يف مقاربة هذا "احلادث" ولو  التفاوضية السلمية، فإنني أجد حرجً
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بحتة." بحتة." بحتة. "أنني أقاربه، أو أقرتب منه وفق صياغة تلفزيونية "أنني أقاربه، أو أقرتب منه وفق صياغة تلفزيونية "إرسائيلية

وملــاذا حتصل هذه املقاربة؟ ال أدري، ولكنني أعتقد أن عنزة يثري اســمها   
بني املعيز واألغنام سخرية،  فام قيمة عنزة أو نعجة أو بقرة بني الناس؟ وأن عصام 
برامهة هو هو، ولدته أمه ليموت يف االنتفاضة، موتًا عىل هذا اجلانب أو ذاك اجلانب 
سيان، فقد جتاوزت احلال أيام عز اإلحصاء لكل شهيد وجريح، قبل أريع سنوات 

. مثالً

  وإما أن يشــتط يب اهلاجس، فأقول إن معركة عصام األوحد املستفرد، يف 
املنزل الواحد، أمام ما مل يكشــف عن عدده من قوات "إرسائيلية"، ومن صواريخ 
ا، حتتاج للتدريس املنهجي يف الكليات  وقنابل ومتفجرات، هي معركة منهجية جدً
العســكرية لتخريــج دفعات الضباط الكبــار يف العامل العريب ويف عــامل الدنيا وعامل 
اآلخــرة، فال بد أن أســتغفر اهللا وأن أعود لرشــدي، يف رشــد املفاوضــات الثنائية 
واملتعددة. فمن اخلري يل أن أغوص يف إشكالية البحث حول هذا السؤال: ما األكثر 
، والثانية ثانيًا أم العكس؟ وملاذا قلنا "جوالت"  ، والثانية ثانيًا أم العكس؟ وملاذا قلنا " أوالً ، والثانية ثانيًا أم العكس؟ وملاذا قلنا " أوالً أوالً فائدة لنا، أن تتقدم "املتعددة
، جولة،  ، جولة، " فتلك من جال جيول جوالً ، جولة، " فتلك من جال جيول جوالً فتلك من جال جيول جوالً "أوىل وثانيــة وثالثة، وثامنة، ومل نقل "أوىل وثانيــة وثالثة، وثامنة، ومل نقل "صوالت

حني تعرب اللغة " حني تعرب اللغة " حني تعرب اللغة  ومن " ومن " ومن "الصالونات وهــذه من صال يصول، أم خفتا من "الصالة
يف مفرداهتا وتعابريها، عن املضمون بانعكاساته وهلوساته؟.

يتســاءلون: كيف؟ وملاذا مل خيرج عصام من " يتســاءلون: كيف؟ وملاذا مل خيرج عصام من " يتســاءلون: كيف؟ وملاذا مل خيرج عصام من  وال شــك أن "اإلرسائيليون وال شــك أن "   "

ا يديــه؟ وملاذا مل ترعبه الصواريخ والقنابــل؟ وكيف متكنت قبضته من  املنــزل رافعً
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الثبات والرسوخ الواثق عىل زناد بندقيته الوحيدة يف مواجهة جيش بحاله؟ وكيف 
مــن أحد؟ وهل قتل " مــن أحد؟ وهل قتل " مــن أحد؟ وهل قتل  عىل طريقته اخلاصــة، دون " عىل طريقته اخلاصــة، دون " عىل طريقته اخلاصــة، دون "رعاية "جــال جــوالت أربع

ا وأين جثامنه؟ أســئلة أو تســاؤالت مثل هذه ال عالقة يل هبا، فهي مثل النرشة  حقً
بحتة." بحتة." بحتة. "اإلرسائيلية" البحتة أسئلة وتساؤالت "إرسائيلية

أنفســهم ســوف يكثرت بتخليد اسم " أنفســهم ســوف يكثرت بتخليد اسم " أنفســهم ســوف يكثرت بتخليد اسم  ا غري "اإلرسائيليني   وال أظن أحدً
عصام أكثر مما " عصام أكثر مما " عصام أكثر مما  "عصام، ومعركة عصام؛ ألهنم ببســاطة حيتاجون إىل دراســة "عصام، ومعركة عصام؛ ألهنم ببســاطة حيتاجون إىل دراســة "حالة

نحتاج إليها بكثري..

وأنا، احلق أقول، رجل سالم، باملناسبة وقبلها وبعدها. وأن رجل السالم   
بالذات ال خيشى قول احلق ومع أن احلقيقة ساخرة دائامً إال أنه يتشبث هبا ولو عىل 

قطع عنقه.. يا عصام.
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ملحمة الصمود للشهيد عصام 
في مواجهة أفضل وحدات القتل

 ""

ا خالل الســنوات األخرية،  ا خالل الســنوات األخرية، " ترضرت كثريً ا خالل الســنوات األخرية، " ترضرت كثريً ترضرت كثريً األســاطري األمنية لـ"إرسائيل  
األجهــزة األمنية فقدت صورهتا االســتثنائية األســطورية، التــي كانت حمط فخر 

عىل مد األجيال. " عىل مد األجيال. " عىل مد األجيال.  لـ"اإلرسائيليني

ها الرضر (الشاباك، فضيحة الباص  ها الرضر (الشاباك، فضيحة الباص " مسّ ها الرضر (الشاباك، فضيحة الباص " مسّ مسّ كل األجهزة األمنية "اإلرسائيلية كل األجهزة األمنية "   "

300)، (الوحدة اخلاصة بحراسة الشخصيات، مقتل اسحق رابني)، (كتيبة رئاسة 
األركان صهاليم ب)، (سالح اجلو، كارثة حتطم طائرات اهلليكوبرت)، (الكوماندوز 
البحري، فشل اإلنزال يف جنوب لبنان ومقتل كل اجلنود)، (املوساد وقضية مشعل)، 

كل واحد من هذه األجهزة حتطمت أسطورته عىل أرض الواقع. 

الوحدة اخلاصة ملحاربة اإلرهاب التابعة حلرس احلدود والتي تعرف باسم   
(ي. م. م) هذه الوحدة حافظت عىل اسمها الالمع غري القابل لالستئناف والسبب 
يف ذلك أن هذه الوحدة بقيت اسامً ومل توضع فوق مرشحة االختبار ومل توضع حتت 

مرمى القذائف يف ميدان املعارك. 
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قبــل أيام من انتهــاء خدمة املفتش العام للرشطة اجلنرال أســاف حيفتس   
أحدث يف بعض أقواله ضجة كبرية، إنه الشــخص الذي أســس (ي. م. م) حيث 
قــال إن هذه الوحــدة متتلك من اخلصائص ما مل متلكه أية وحدة أخر يف األجهزة 
ا عىل قيــادة اجليش ومجيع  ا صارخً األمنيــة "اإلرسائيلية". هذا األمــر يعني هجومً
األجهزة األمنية، وأبد اجلنرال حيفتس تساؤله عن سبب عدم استخدام الوحدة 
اخلاصة (ي. م. م) بدالً من الكتيبة اخلاصة (بر) التابعة لرئاسة األركان يف العمليات 

اخلاصة. 

التناحر بني وحدات اجليش والوحدة اخلاصة (ي. م. م) والتي تتبع مبارشة   
والتي كان " والتي كان " والتي كان  "معروفة أصالً يف معظم العمليات "معروفة أصالً يف معظم العمليات "اإلرهابية معروفة أصالً يف معظم العمليات " معروفة أصالً يف معظم العمليات "  "إىل قيادة رشطة "إىل قيادة رشطة "إرسائيل

يتطلب األمر ختليص رهائن، كانت صاحبة األفضلية لد القيادة، استخدام وحدة 
رئاسة األركان بينام كانت الوحدة اخلاصة (ي. م. م) تقف جانبًا حمبطة، ويف كل مرة 
وبعد كل عملية كانت قيادة (ي. م. م) تدعي بأنه لو أسند األمر هلا لكانت النتائج 

أفضل. 

تقــول صحيفة معاريف إنــه يف إحد املرات أعطيت وحــدة (ي. م. م)   
فرصة إلثبات جدارهتا، كان ذلك عندما أمرت هذه الوحدة بمالحقة وقتل الشاب 
عصــام برامهة. الــذي كان ينتمي ملنظمة اجلهاد اإلســالمي، املعلومــات كانت أن 
برامهة موجود يف أحد البيــوت يف قرية عنزة. برامهة كان متهامً بقتل "إرسائيليني"، 
مجلة من التفاصيل املخجلة عامّ جر يوم العارش من ديســمرب عام 1992 مل تنرش 
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ا ال يوجد خالف حوله، وهو املعركة العصيبة بني املخرب  ا واحــدً بعــد. أال أن أمرً
املنفــرد، عصام برامهة وبني مجيع أفراد الوحدة اخلاصة التي ال مثيل هلا، والتي قتل 
ل إىل احلدث األكثر  ل إىل احلدث األكثر " وأصيب أربعة آخرون. هذا األمر حتوّ ل إىل احلدث األكثر " وأصيب أربعة آخرون. هذا األمر حتوّ وأصيب أربعة آخرون. هذا األمر حتوّ فيها "ساســون مردوخ

مأساوية يف تاريخ ال (ي. م. م). 

يف اليــوم املذكور ويف ســاعات ما بعد الظهر اســتدعيت الوحدة من قبل   
الشاباك وطلب منها اقتحام منزل يف قرية عنزة كان عصام برامهة خمتبئًا فيه، الوحدة 
والذي يــرأس اليوم أحد ألوية " والذي يــرأس اليوم أحد ألوية " والذي يــرأس اليوم أحد ألوية  كان يقودهــا يف ذلك الوقت املقدم "ديفيد تســور

"الرشطة "الرشطة "اإلرسائيلية". 

لب منه إيصال رجال الوحدة إىل البيت  أحد عمــالء املخابرات العرب طُ  
الذي خيتفي فيه برامهة. 

إىل املكان حرض امليجر جنرال "داين ياتوم" الذي كان يشغل منصب قائد   
ا الربيغادير جنرال "موشيه  املنطقة الوســطى وحاليًا رئيس املوساد، كام حرض أيضً
يف الضفة الغربية، والذي يشغل " يف الضفة الغربية، والذي يشغل " يف الضفة الغربية، والذي يشغل  "الذي كان قائد قوات اجليش "الذي كان قائد قوات اجليش "اإلرسائييل الذي كان قائد قوات اجليش " الذي كان قائد قوات اجليش "  يعلون
قائد " قائد " قائد  ــا رئيس االســتخبارات العســكرية، وحرض أيضــا املقدم "أمل أســعد ــا رئيس االســتخبارات العســكرية، وحرض أيضــا املقدم "حاليً "حاليً

ا للمحادثات  جنني العســكري والذي هو اآلن برتبة بريغادير ويعمل أيضا منســقً
إىل املنزل الذي خيتبئ " إىل املنزل الذي خيتبئ " إىل املنزل الذي خيتبئ  "مع اجلانب الفلســطيني، يف ســاعات املســاء دخل "مع اجلانب الفلســطيني، يف ســاعات املســاء دخل "العميل

فيه برامهة، طفلة صغرية كانت يف ســاحة املنزل شــاهدت اجلنود حيارصون املنزل 
"فرصخت بالعربية اجليش! اجليش! وعندها تشكك عصام برامهة بعميل "فرصخت بالعربية اجليش! اجليش! وعندها تشكك عصام برامهة بعميل "الشاباك" 
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الذي كان بالداخل، وعندها سمع اجلنود إطالق نار داخل املنزل، الضباط واجلنود 
ا ما داخل املنزل، وتقرر إدخال جمموعة من  املحارصون للمنزل شعروا أن هناك أمرً
وختليص العميل وحني االقتحام أطلقت النريان " وختليص العميل وحني االقتحام أطلقت النريان " وختليص العميل وحني االقتحام أطلقت النريان  "اجلنــود إىل املنزل لقتل "اجلنــود إىل املنزل لقتل "املخرب

أصيب " أصيب " أصيب  ويدعى " ويدعى " ويدعى "روفني ايزائييل من داخل املنزل، أحد اجلنود يف وحدة "ي. م. م
ا يف املستشــفى وخرج مشــلوالً  برصاصة يف عينه، حيث صارع املوت ملدة 62 يومً
يف اجلزء األيمن من جســمه، الضابط املختص يف جمال املتفجرات والتابع للوحدة 
بســحبه إىل اخلارج حيث أطلقوا عليه اســم البطل، " بســحبه إىل اخلارج حيث أطلقوا عليه اســم البطل، " بســحبه إىل اخلارج حيث أطلقوا عليه اســم البطل،  "دخل البيت وخلص "دخل البيت وخلص "روفني

ليموت بعد ذلك بســاعة يف االقتحام الثاين للبيت، خيّم الليل عىل املكان، ســكان 
وبقــي يف البيت فقط عصام " وبقــي يف البيت فقط عصام " وبقــي يف البيت فقط عصام  البيــت خرجوا منه، وكذلك خرج عميل "الشــاباك

برامهة. 

قائد الشاباك وقائد الوحدة املقدم تسور أمروا اجلنود بإطالق نريان كثيفة   
باجتــاه البيت املحارص، وفعالً تــم إطالق 15 قذيفة مضــادة للدبابات عىل البيت 

حيث اشتعلت فيه النريان وملدة ساعتني. 

ويف هذه اللحظة اختذ القرار الذي حدد مصري العملية كلها.   
القائدان ياتوم، ويعلون، سأال السؤال التايل: كم من الوقت مرّ عىل البيت   
الــذي كان يف ذلك " الــذي كان يف ذلك " الــذي كان يف ذلك  وهو مشــتعل؟ وهــذا الوصف ينقله اآلن "أندريه فايتســمن

الوقت طبيب الوحدة اخلاصة. 

أمــر داين ياتــوم املقدم تســور بإحضــار اطفائية وإمخــاد النــار يف املنزل.   
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مل يكــن حيبذ الفكرة، ولكنه مل يعارضها، رغم أن جنود الوحدة مل يرغبوا "  مل يكــن حيبذ الفكرة، ولكنه مل يعارضها، رغم أن جنود الوحدة مل يرغبوا "  مل يكــن حيبذ الفكرة، ولكنه مل يعارضها، رغم أن جنود الوحدة مل يرغبوا  "تــسور
بذلك، ومل يعتربوا األمر صائبًا. 

ضابطــا اجليش الكبريان ياتــوم ويعلون طلبا أن يتم دخــول املنزل املهدم   
املقدم يتسور فكان رأيه االنتظار " املقدم يتسور فكان رأيه االنتظار " املقدم يتسور فكان رأيه االنتظار  "أما قائد الوحدة "أما قائد الوحدة "ي. م. م أما قائد الوحدة " أما قائد الوحدة "  "إلخراج جثة "إلخراج جثة "املخرب

حتى حيرق البيت كليًا، وبعد ذلك هيدم بواســطة اجلرافات وبداخله املخرب، كل 
ذلك لكي ال يتعرض اجلنود للخطر، وبام أن ياتوم هو الرتبة العسكرية األعىل، فإن 

رأيه هو الذي رشع بتنفيذه، حيث أحرضت إطفائية وأمخدت النريان. 

الدكتور فايتســمن يصف مــا حدث ويقول: "وقفت واملقدم تســور عىل   
مرتفــع وفجأة رأينا امليجر جنرال ياتوم جيمع بعــض جنود الوحدة ويتجه إىل أحد 
األبواب اجلانبية للمنزل، ركضنا نحوهم وســألنا ياتــوم ماذا جر، عندها أصدر 
عندها قلت لياتوم إن هذا " عندها قلت لياتوم إن هذا " عندها قلت لياتوم إن هذا  ا إىل اجلنود: "أدخلوا إىل املنزل وأخرجوا اجلثة ا إىل اجلنود: "ياتوم أمرً "ياتوم أمرً

لقد كنا مقتنعني أن املخرب قد قتل، ولكن اخلطر من " لقد كنا مقتنعني أن املخرب قد قتل، ولكن اخلطر من " لقد كنا مقتنعني أن املخرب قد قتل، ولكن اخلطر من  "خطر، ليس بسبب "خطر، ليس بسبب "املخرب

أنابيب الغاز أو من الكهرباء، أو ربام بعض القذائف التي مل تنفجر ويمكن أن تنفجر 
ا املقدم تسور".  بأي حلظة، وقد عارض الدخول أيضً

: "خســارة عىل  امليجــر جنــرال ياتوم صفق بيديــه وتوجه إىل اجلنود قائالً  " : امليجــر جنــرال ياتوم صفق بيديــه وتوجه إىل اجلنود قائالً  "

الوقــت ادخلوا وأحرضوا جثة املخرب"، اجلنود ركضــوا جتاه البيت، دون األخذ 
ا، جنود الوحدة،  باحلسبان أن هناك معركة. لقد كان األمر غباء مل يعرفوه إال متأخرً
خبــري املتفجرات مردوخ، ومســئول الكلــب (تربويس) وخلفهــم ياتوم ويعلون 
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دخلوا إىل املنزل حيث كانت تنتظرهم املفاجأة املرة. 

الضابط خبري املتفجرات ساسون مردوخ اجليد دخل خطوة قبل داين ياتوم   
هذا ما قاله أحد الضباط يف وحدة (ي. م. م) أما مســئول الكلب فقد ترك الكلب 
ا بداخله، وفجأة انطلقت من املطبخ زخة من  يتجول داخل املنزل دون أن جيد شــيئً

الرصاص، حيث أصيب كل من مردوخ، ومسئول الكلب، وجندي آخر. 

ا يف املكان قال: "يف هذا احلادث  أحد كبار ضباط اجليش والذي كان موجودً ا يف املكان قال: "  أحد كبار ضباط اجليش والذي كان موجودً  "

يمكن أن تكون دون رئيس للموساد، ودون رئيس لالستخبارات " يمكن أن تكون دون رئيس للموساد، ودون رئيس لالستخبارات " يمكن أن تكون دون رئيس للموساد، ودون رئيس لالستخبارات  "كانت "كانت "إرسائيل

العسكرية، لقد اعتقدوا أن املخرب قد قتل، ولكنه يطلق النار واالثنان كان يمكن 
أن ينتهي أمرمها بسهولة، لقد استطاع االثنان أن هيربا، بينام استطاع البعض ختليص 
مســئول الكلب اجلريح بينام بقي خبــري املتفجرات الضابط مــردوخ داخل البيت 
ا، وظل يطلق النريان بني احلني واآلخر  ا، واملخرب مل ينتبه عىل أن لديه جرحيً جرحيً

باجتاه اجلنود، املنطقة كانت مظلمة ومل يتمكن اجلنود من معرفة مكان املخرب. 

ــا ومل تســتطع الوحــدة اخلاصــة ذات املميزات،  بينــام ظــل مردوخ جرحيً  
بمكافحــة اإلرهاب (ي. م. م) إنقاذه كام إهنا مل حتاول، ولقد ســاد جو مأســاوي، 
"يقول أحد الضباط: "يقول أحد الضباط: "ملدة 45 دقيقة كانوا يتحدثون مع الضابط اجلريح داخل املنزل 

بواسطة جهاز الالســلكي وطوال الفرتة كان يطالب بإنقاذه، ومل يفقد وعيه، وكل 
املحاوالت فيام بعد إلنقاذه ذهبت أدراج الرياح". 
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لقد كان الوضع شديد اخلطورة، وكلام حاولوا االقرتاب من الباب اجلانبي   
كانوا يواجهــون بزخة من الرصاص. يقول الدكتور فايتســمن: "فيام بعد أعطيت 
األوامر ملجموعة لالشــتباك مع املخرب من جهة البوابة الرئيسية، وذلك إلشغال 
املخرب عامّ يدور يف الباب اجلانبي وليتمكنوا من إنقاذ اجلريح، ومن أجل اخلروج 
مــن هذا الوضع املأســاوي، اخلطري أمر قائد وحــدة (ي. م. م) بإدخال الكلب إىل 
املنزل وإشغال املخرب وحتديد مكان وجوده، املسئول عن الكلب عارض الفكرة 
: "إن الكلب ممكن أن خيتلط عليه األمر وبدالً من مهامجة املخرب يقوم بمهامجة  : "قائالً "قائالً

الضابط مردوخ، ولكن املقدم تسور جتاهل أمر مسئول الكلب وأمر بإدخال الكلب 
إىل املنزل حيث صدقت توقعات مســئول الكلب، الكلب هياجم الضابط مردوخ، 
ومــردوخ يرصخ عرب الالســلكي بأن الكلب ينهشــه، عندها التفــت املخرب إىل 
وجــود اجلريح الضابــط واقرتب منه وكانت آخر كلــامت الضابط اجلريح مردوخ 

"إنه يقتلني". 

لقد كان كل ما حدث هو أكثر من الالزم، عندها قاد موشيه يعلون وحدة   
ا أحد اجلنود جــراء إطالق النار من  (ي. م. م) وهامجــوا املنــزل حيث أصيب أيضً
قبــل عصام برامهــة، الوحدة املهامجة أخرجت جثة ضابطهــا القتيل وخرجت بعد 
أن قتلت املخرب ويف هذه املرة أمرت اجلرافات هبدم املنزل كليًا فوق جثة الشــاب 
عصام برامهة واستمر األمر حتى ساعات الصباح األوىل، حيث أجرت قيادة اجليش 
ا حــول ما حدث، كيف يمكن أن يبقى أحد اجلرحى ملدة 45  ا حــول ما حدث، كيف يمكن أن يبقى أحد اجلرحى ملدة 45 " حتقيقً ا حــول ما حدث، كيف يمكن أن يبقى أحد اجلرحى ملدة 45 " حتقيقً حتقيقً "اإلرسائيــيل
دقيقــة دون أن يتم إنقاذه، رجــال الوحدة اخلاصة ملكافحة اإلرهاب التابعة حلرس 



115

احلدود (ي. م. م) أجابوا ببســاطة "مل نســتطع". أحد ضباط اجليش "اإلرسائييل" 
يتحــدث عن األجواء داخل هــذه الوحدة بعد العملية فيقــول: "كثري من أفرادها 
بعضهم توجه إىل قائد " بعضهم توجه إىل قائد " بعضهم توجه إىل قائد  "انفصلوا عنها وتوجهوا للعمل داخل وحدات "انفصلوا عنها وتوجهوا للعمل داخل وحدات "املستعربني

الوحدة املقدم تسور وطلبوا منه أن خيجل عىل نفسه ويغلق هذه البسطة". 

ا. مل يستطيعوا اقتحام املنزل  يقول الدكتور فايتســمن: لقد كان األمر مريعً  
لقد خافوا الدخول، إن هذا األمر يعترب من أكرب الفضائح التي حصلت يف صفوف 
الوحــدات القتالية يف اجليش اإلرسائييل، ويضيف الدكتــور: إن ما حصل يف قرية 
عنزة كان أحد األســباب الرئيســية لرتكي الوحدة وكذلك تــرك العديد من أفراد 

الوحدة بعد الفشل الذي حصل والذي ترك لد اجلميع حالة من اليأس.





117

سع
التا

ل 
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الشهداء واألسرى 
رفقاء درب الشهيد 
عصام براهمة

لوائح شرف 
لمجموعة من 
عشاق الشهادة
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* ولد الشــهيد املجاهــد صالح موســى طحاينــة يف 1968/09/28م   
يف بلدة الســيلة احلارثية يف منطقة جنني وفيها نشــأ وترعرع بــني أرسته املكونة من 
الوالدين وأربعة أشقاء وأربع شقيقات. وله شقيق استشهادي (سليامن)، وابن عم 

استشهادي (عبد الكريم).

الئحة شرف (1):
الشهيد المجاهد / 
صالح موسى طحاينة
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* سارع الشــهيد املجاهد صالح منذ طفولته إىل مقاومة االحتالل فوجد   
أمامه عرشات آالف الدونامت التي اغتصبها االحتالل، ورأ أنه جيب أن حيرمهم 

منها فقام بإحراقها حتى ال يستغلوا خرياهتا؛ ألهنم ليس هلم أي حق فيها.

ا  * ظهر خالل األيام األوىل لالنتفاضة 1987م من أكثر أبناء البلدة محاسً  
ا من أعالم  وجاهزية لالشــتباك، فرتجم ذلك عىل أرض الواقع حتى غدا علامً هامً
ا يف احلركة  ا بارزً ا من أبناء اجلهاد اإلســالمي وناشطً العمل اجلهادي، وصار واحدً

األمر الذي أد العتقاله مرات عديدة.

* اجتــه نحو العمل العســكري فاعتقــل بتهمة حيازة أســلحة، لكنه بعد   
خروجه من السجن تفرغ للعمل العسكري فقط، فقام باالشرتاك مع الشهيد القائد 
عصام برامهة بتشكيل خاليا (عشاق الشهادة)، هذه اخلاليا التي  هلا احلضور املميز 
يف منطقــة جنني، وكانت عملياهتم متثل شــهادة ناصعة عىل صدقهم وإخالصهم، 
ا من الشــهداء واجلرحى عىل رأســهم الشهيد القائد  ولقد قدمت هذه اخلاليا عددً

عصام برامهة.

* اعتقل صالح قبل استشــهاد عصام بشــهرين داخل اخلط األخرض بعد   
اشتباك مع قوة خاصة أصيب خالهلا برصاصة يف صدره دخل عىل إثرها املستشفى، 
وتم التحقيق معه وهو عىل رسير املرض النتزاع اعرتافات منه، وكشفت التحقيقات 
بعد ذلك أن الشــهيد شارك يف عملية قتل فيها ضابط كبري من حرس احلدود، وأنه 
حــاول وخطط الختطاف جندي وإجراء تبادل لــألرس، لكن حماوالته مل يكتب 
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ا حيث تنقل بني أقبية  هلا النجاح. وصدر احلكم عليه بالســجن ثالثــة وثالثني عامً
الســجون الظاملــة إىل أن متكــن من حترير نفســه يف عملية هــروب جريئة أحيطت 
بالرعايــة اإلهلية. وأصبح املطلوب رقم (1) لقــوات االحتالل الصهيوين وأجهزة 

أمن السلطة بالضفة الغربية التي كانت تطارده وحتاول اعتقاله.

* بتاريخ الثالث من يوليو (متوز) 1997م ويف إحد الغرف بشقة سكنية   
ا به وقد لفظ أنفاسه األخرية. كانت  يف مدينة رام اهللا عثر عىل الشهيد صالح مغدورً
عالمــات التعذيب بادية عىل جســده، كرس يف العنق، آثار طعن بالســكني، ســيخ 
مغــروزة يف قلبــه، عالمات عنف عىل اجلســد الطاهر، مادة كياموية مســكوبة عىل 
الرأس واجلســم. بدت اجلريمة بشــعة كبشــاعة منفذهيا، لقد جتسد احلقد يف أبشع 

صوره. وسقط الشهيد صالح وارتفعت روحه إىل بارئها تشكو إليه ظلم الظاملني.
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* ولد الشــهيد املجاهــد أنور حممود محــران (أبو صهيــب) يف 21 يوليو   
(متوز) 1972م يف بلدة عرابة قضاء جنني. نشــأ يف أرسة حمافظة بســيطة مكونة من 

ثالث أخوات وأخ واحد، والشهيد املجاهد أنور هو األخ األكرب. 

الئحة شرف (2):
الشهيد المجاهد / 
أنور محمود حمران
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* التحق شــهيدنا املجاهــد أنور بمدارس بلــدة عرابــة وعندما اندلعت   
االنتفاضة األوىل كان عمره ال يتجاوز اخلامســة عرشة، وصــار من الرعيل األول 
الذين قامت بدايات حركة اجلهاد اإلسالمي يف منطقة جنني عىل أيدهيم مع الشهيد 
املجاهد إياد حردان والشــهيد املجاهد سفيان عارضة وغريمها. وعندما أتم دراسة 
الثانوية توجه إىل األردن ليلتحق بكلية الصيدلة، ومل يتم دراسته هناك؛ ألن النظام 
األردين أبعده قبــل تقديم االمتحانات األخرية للحصول عىل شــهادة التخصص 
(مســاعد صيديل) حيث شــكل حلقة وصل حلركة اجلهاد اإلسالمي بني الداخل 
واخلارج. وصار مســئوالً عن إرسال التوجيهات من وإىل جمموعة عشاق الشهادة 

بقيادة الشهيد القائد عصام برامهة.

* تزوج شــهيدنا املجاهد أبو صهيب يف األردن من ابنة عم له، ورزقه اهللا   
ثالثة أبناء هم: صابرين وصهيب ومهام.

* يف طريق العودة إىل أرض الوطن اعتقلت ســلطات االحتالل الشــهيد   
املجاهد أنور عىل اجلرس وحكم عليه بالســجن ملدة ثالث سنوات ونصف. وقىض 

يف سجون االحتالل ما يقارب مخس سنوات موزعة عىل عدة فرتات اعتقال.

* تعرض شهيدنا املجاهد أنور لعدة عمليات اعتقال لد أجهزة السلطة   
الفلسطينية لفرتة أكثر من عامني متنقالً بني سجون جنني وأرحيا ونابلس حيث غدا 
مطلوبًا ألجهزة األمن بعد عملية حمني هيودا يف السادس من نوفمرب (ترشين الثاين) 
1998م يف القدس التي استشهد هبا الشهيدان املجاهدان سليامن طحاينة ويوسف 
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الزغري وأصبح اسمه يرتدد عىل قائمة املطلوبني. وقبل استشهاده بشهرين أفرجت 
الســلطة عن الشــهيد ليعود إىل االلتحاق بجامعة القدس املفتوحة يف نابلس، وقام 

بافتتاح مكتبه الصغري أمام مبنى اجلامعة لبيع القرطاسية وتصوير الوثائق.

* يف صباح يوم 11 ديسمرب (كانون األول) 2000م وعند الساعة الواحدة   
والنصف تقريبًا وأثناء خروجه من حرم جامعة القدس املفتوحة بنابلس اهنمر وابل 
مــن الرصاص مصدره نقطة قوات االحتالل التي ترابط فوق جبل جرزيم املقابل 
للجامعة عىل الشــهيد. اثنتان وعرشون طلقة، تســع عرشة منها اخرتقت جســده 
ا زينت  لرتتفع روحه الطاهرة عىل الفور خلالقها معلنة استشهاده. تسعة عرش وسامً

جسده وكأن العدو تسىل أثناء إطالق النار عىل اجلسد امليت!.



124

* يف األول من أبريل (نيســان) 1974م، ولد شــهيدنا املجاهد إياد حممد   
حردان يف أرسة مؤمنة جماهدة ليأيت ترتيبه االبن السادس يف األرسة املكونة من تسعة 

أفراد.

الئحة شرف (3):
الشهيد المجاهد /
 إياد محمد حردان
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* تعلم الشــهيد املجاهد إياد يف مدارس بلدة عرابة وأهنى تعليمه الثانوي   
فيها حيث أدرك الطريق هللا واملسجد واجلهاد يف سن مبكرة.

* مع اندالع انتفاضة احلجارة صار شــهيدنا الفارس إياد من أوائل الذين   
تصدوا لالحتالل يف بلدة عرابة وشــارك يف مجيع املواجهات التي دارت بني شباب 

البلدة والصهاينة.

* انضم الشــهيد يف السادســة عرشة من عمره إىل صفــوف حركة اجلهاد   
اإلســالمي، وأصبح فيام بعد من املؤسسني ملجموعات عشاق الشهادة مع الشهيد 
املجاهد عصام برامهة والشــهيد املجاهد صالــح طحاينة. اعتقلته قوات االحتالل 
عدة مــرات تعرض خالهلــا للتعذيب بتهم خمتلفــة منها االنتــامء إىل حركة اجلهاد 

اإلسالمي.

* عندما بدأت انتفاضة األقىص تم إيقافه يف ســجون السلطة الفلسطينية   
ا. وأثنــاء اعتقاله يف  بالضفــة الغربية، لكنه هــرب وأعيد إلقاء القبــض عليه الحقً
سجون أجهزة السلطة الفلسطينية حرص شهيدنا املجاهد إياد عىل مواصلة تعليمه 
األكاديمــي فانخرط يف جامعــة القدس املفتوحة غري أنه صار من أبرز املهندســني 
ا تفجري الســيارات داخل األرايض املحتلة عام  للعمليات االستشــهادية خصوصً
1948م. ووفــق رفاقه فإنه أرشف عىل تفجري ســيارة مفخخة يف بلدة اخلضرية يف 

الداخل املحتل قتل فيها مخسة صهاينة وأصيب عدد آخر.
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* يف ســبتمرب (أيلول) عام 1998م تعرض شــهيدنا املجاهد إياد وبعض   
"أصدقائه لالعتقال بحجة عالقتهم بحادث انفجار ســيارة مفخخة يف سوق "أصدقائه لالعتقال بحجة عالقتهم بحادث انفجار ســيارة مفخخة يف سوق "حمنيه 

ا إىل استشهاد الشهيدين  ا إىل استشهاد الشهيدين " يف القدس املحتلة أصيب هبا 23 صهيونيًا، وأدت أيضً ا إىل استشهاد الشهيدين " يف القدس املحتلة أصيب هبا 23 صهيونيًا، وأدت أيضً يف القدس املحتلة أصيب هبا 23 صهيونيًا، وأدت أيضً هيودا
املجاهدين أســامة أبو اهليجــاء وعالء صباح من رسايا القدس اجلناح العســكري 
حلركة اجلهاد اإلســالمي، ومل يثبت عىل الشهيد أي من التهم املنسوبة إليه، وأمىض 

يف سجن جنيد التابع للسلطة الفلسطينية أكثر من سنتني كمعتقل سيايس.

ا، وبعد نشــاطه يف االنتفاضة كقيادي بارز حاولت أجهزة األمن  * الحقً  
الصهيونية اغتيال شــهيدنا املقاوم إياد بكل السبل، وقد نجحت بذلك يف اخلامس 
من أبريل (نيســان) 2001م عرب تفخيخ اهلاتف العمومي ملبنى املقاطعة حيث كان 

يعتقل يف سجون السلطة.



127

* ولد شهيدنا املجاهد نعامن طاهر طحاينة يف قرية سيلة احلارثية يف الرابع   
عــرش من مارس (آذار) 1971م، ونشــأ عىل مائدة القرآن يف مســاجد البلدة ومتيز 
ا  بذكاء خاص يف دراسته؛ فقد أهنى الثانوية العامة يف الفرع العلمي بتقدير جيد جدً

الئحة شرف (4):
الشهيد المجاهد / 
نعمان طاهر طحاينة
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ا لالحتالل وقتها. مع أنه كان مطاردً

ا  * تــزوج من شــقيقة األســري القائد ثابت املــردواي املحكــوم 21 مؤبدً  
ملشــاركته يف معركة جنني أبريل(نيســان) 2002، ورزق منها طفلني مها احلســني 

وفاطمة الزهراء.

* عرف عن الشــهيد املجاهد نعامن اخللق احلســن وقوة احلجة وســالمة   
املنطق وصالبة الشخصية والشكيمة العالية. 

ا  * درس يف جامعة النجاح الوطنية بقسم الصحافة واإلعالم وصار أمريً  
للجامعة اإلسالمية اإلطار الطاليب حلركة اجلهاد اإلسالمي وقتئذ، ولكن تلبيته لنداء 
الواجــب اجلهــادي املقدس أوجب عليه ترك جامعة النجاح والدراســة يف جامعة 
القدس املفتوحة، ولكن القدر مل يسعفه بمواصلة حتصيله اجلامعي؛ فقد وصف بأنه 
مكتبة متيش عىل األرض فخالل فرتة مطاردته الطويلة والتي جتاوزت اخلمسة عرش 
ا كان يتنقل حامالً حقيبة مالبس صغرية وحقيبة كتب كبرية ملواصلة القراءة يف  عامً

كل الظروف.

* كان أول لقاء مجع الشهيد القائد عصام برامهة خارج السجن هو الذي   
مجعه مع الشهيد املجاهد نعامن طحاينة يف املسجد اإلسالمبويل الكبري يف بلدة السيلة 
ر الشهيد نعامن للشهيد عصام الكثري من مستلزمات اجلهاد  فَّ احلارثية بجنني. وقد وَ
كجهاز " كجهاز " كجهاز  "والقتال، وقد واكب الشهيد القائد نعامن طحاينة تأسيس "والقتال، وقد واكب الشهيد القائد نعامن طحاينة تأسيس "عشاق الشهادة
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عسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي حتى حلظة اعتقاله يف العام 1992م.

* شــهد له العدو الصهيوين برباعتــه وذكائه من خالل ما فعله من عملية   
تبــادل معقدة التخطيط، حيث متكن من هتريب الشــهيد صالح طحاينة من حكم 

ا  من املقرر أن يقضيها يف السجن. ظامل ثالثني عامً

*  للشهيد جوالت وصوالت مع حماوالت االعتقال واالغتيال حتى وصل األمر 
إىل كمني نصبته الوحدات الصهيونية اخلاصة املتخفية بالزي املدين يف الثالث عرش 
من يوليــو (متوز) 2004م فباغتته عقب مغادرته املشــفى يف حي الزهراء يف جنني 
"حيث  يتلقى العالج. وقال شهود العيان: "حيث  يتلقى العالج. وقال شهود العيان: "إن الوحدات اخلاصة حارصت الشهيد 

نعامن وأطلقت النار عليه مبارشة ومن مجيع االجتاهات مما أد الستشهاده وإصابة 
واعتقال مرافقيه".
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* يف الثاين عرش من يونيو (حزيران) 1973م ولد الشهيد املجاهد حسن   
صالــح برامهــة يف أرسة قروية طيبة يف بيت بســيط يســكنه األب واألم وشــهيدنا 
حســن وشــقيق له ومخس شــقيقات، وقد برزت عليه منذ الصغر ميزات الرجولة 

الئحة شرف (5):
الشهيد المجاهد / 
حسن صالح براهمة
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وقوة الشــخصية وحب الناس، واجته منذ نعومة أظافره إىل أداء الصالة والعبادات 
والصوم وحرص عليها فال يمنعه عنها أي قول أو عمل.

* تلقــى تعليمه للمرحلة االبتدائية، ثم أهنــى اإلعدادية والتحق بالثانوية   
ا يف الشهادة يف سبيل اهللا فناهلا. حتى اجتازها، واكتفى هبذا القدر من العلم طمعً

* حينــام اندلعت رشارة انتفاضة احلجارة املباركة كان الشــهيد حســن يف   
اخلامســة عــرشة من عمره وبــدا ذا ميول صداميــة مع قوات االحتــالل فوجد يف 
االنتفاضــة ضالته ولغة للتعبري عن خمزونة املكبــوت يف رفض املحتلني الصهاينة، 
ا افتتاح املواجهة  فهو أول من علق علم فلســطني يف الشارع الرئييس يف القرية معلنً
يف قريته، وأخذ يصحب أصدقاءه وزمالءه وشــبان قريته إىل الشارع الرئييس الذي 
يربــط مدينة جنني بمدينة نابلس ليقف معهم عىل التلة املقابلة للشــارع الذي يبعد 
عن قريته ما يقارب كيلومرتين ملهامجة الســيارات العسكرية وسيارات املستوطنني 
باحلجــارة والزجاجات الفارغــة باإلضافة إىل صد الدوريــات التي حتاول دخول 

القرية.

الذراع الطاليب حلركة " الذراع الطاليب حلركة " الذراع الطاليب حلركة  * يف تلك األثناء كان الشــهيد ينتمي إىل "الشــبيبة * يف تلك األثناء كان الشــهيد ينتمي إىل "   "

فتح، لكنه تأثر فيام بعد بابن عمه الشــهيد القائد عصام وأعلن انتامءه حلركة اجلهاد 
اإلسالمي.

* التحق الشــهيد املجاهد حسن بمجموعة عشاق الشهادة حيث اجته إىل   
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تصنيع العبوات الناســفة لقتل اجلنود واملســتوطنني، ومتثلت املحاولة األوىل له يف 
وضع العبوة الناســفة قرب الشــارع الرئييس لتنفجر مع مرور دورية عسكرية من 
املنطقة، فأغلق املكان وهرعت قــوات كبرية من اجليش إىل املنطقة وفرضت حظر 
التجول عىل القرية ودامهت البيوت يف حماولة فاشلة للبحث عن املجاهدين، وبعد 
أيام قالئل تم تصنيع عبوة أكرب  زرعت بالقرب من الشارع الرئييس وعندما مرت 
ســيارة جيب عســكرية حتمل ثالثة جنود تم تفجريها ما أد إىل تدمريها بالكامل 

وقتل وجرح من فيها.

* استشهد الشهيد املجاهد حسن برامهة يف يوم السادس من شهر أكتوبر   
(ترشيــن أول) من العــام 1992م أثناء تصنيعــه لعبوات ناســفة يف أحد األماكن 
ا يف بطنــه وأدخل غرفة  املهجــورة يف بلــدة عنــزة حيث أصيب بجــراح بالغة جــدً

العمليات إال أن روحه الطاهرة فاضت إىل بارئها.
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* ولد شهيدنا املجاهد يوسف حممد أبو الرب يف يوم الواحد والثالثني من   
ديسمرب (كانون األول) 1962م يف بلدة قباطية قضاء جنني. 

الئحة شرف (6):
الشهيد المجاهد / 

يوسف محمد أبو الرب 
(الشيخ حمزة)
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* هنــل العلم يف مدارس البلدة حتى وصل إىل الصف الثامن األســايس،   
لكن ضيق احلال منعه من إمتام دراســته ليعمل وينفق عىل أرسته املكونة من مخســة 

أشقاء وشقيقتني.

* تزوج شهيدنا الشيخ محزة من فتاة صابرة وأنجب منها ستة أبناء ليزرع   
يف قلوهبم حب اهللا والتضحية من أجل الوطن.

* ترعرع املجاهد يف املسجد القديم وسط بلده قباطية. دخل اإليامن قلبه   
فأحــب القرآن وجوده، ذلك جعله يلقب الحقا بـ"الشــيخ محزة" الســيام لعذوبة 
صوته واملواظبة عىل تقديم دروس الوعظ واإلرشــاد لصغار البلدة، لكن فيام بعد 
ا من حرص اإلســالم احلنيــف عىل قوة  أخــذ يــدرب الفتية عــىل املصارعة انطالقً

املؤمن.

* ساهم مع الشهيدين القائدين عصام برامهة وصالح طحاينة يف تأسيس   
ا من  مهنديس العبوات الناسفة  جمموعات عشاق الشهادة العسكرية وأصبح واحدً

إذ تم ضبط جمموعة من العبوات يف بيته عام 1991م.

* اعتقل الشيخ املجاهد محزة أربع مرات وقىض خلف القضبان الصهيونية   
ما جمموعه مخس ســنوات، لكن بعد اكتشــاف االحتــالل لتخطيطه لعدة عمليات 
استشهادية داخل دولة الكيان وتأسيس اجلناح العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي 

يف جنني أصبح عىل رأس قائمة املطلوبني لالحتالل.
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* بعد عملية أم الفحم االستشــهادية ويف الثامن والعرشين من ســبتمرب   
(أيلول) 2002م أقدمت سلطات االحتالل الصهيوين عىل هدم بيت الشهيد الشيخ  
أبو الرب املكون من طابقني عىل حمتوياته وترشيد أرسته  ما حدا به الستئجار بيت 

عىل مدخل بلدة قباطية.

* ليلة الســادس والعرشين من ديســمرب (كانون األول) 2002م واملطر   
ينهمر غزيرا والربد قارس واألجواء عاصفة  حارصت قوة عسكرية صهيونية بيت 
الشيخ محزة  وبدأت مكربات الصوت تعلو منادية عليه باخلروج من البيت وتسليم 
نفســه، لكنه أبى واستمر يف االشتباك لســاعات متواصلة إىل أن أخذت الطائرات 
تقصف البيت بالقذائف ما أد إىل اشــتعال النريان يف جزء منه يف وقت كانت فيه 

اجلرافة تقوم بعمليات هدم له إىل أن أخرجوا الشهيد من حتت األنقاض.
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* ولد الشــهيد املجاهد صالــح أمني محامدة يف بلــدة قباطية قضاء جنني   
يف الرابع والعرشين من مارس (آذار) 1961م وســط أرسة بســيطة مستورة احلال 
كباقي األرس الفلسطينية حيث نشأ  وترعرع يف مسجد صالح الدين الواقع يف احلي 

الئحة شرف (7):
الشهيد المجاهد / 

صالح أمين حمامدة (قطاوي)
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الرشقي من البلدة، والزم املسجد واستمع كثريا للدروس الدينية.

* تقول زوجة الشــهيد صالح إنه كان شــجاعا، وعرف بأنه ذاك الشــاب   
الواعي، صاحب االبتســامة الرقيقة فهو حمبوب من اجلميــع مؤكدة أنه كان يمتاز 

بالرتابط العائيل و حيب اجلميع.

رأ الشــهيد صالــح وهو ابــن الرابعة عــرشة مد الظلم الــذي يلحق   
بالشــعب وســوء احلال جراء االحتالل وتشــديده عىل املزارعــني ولقمة العيش، 
فالتحق بصفوف اجلهاد واملقاومة واشرتك مع إخوانه املجاهدين يف عدة مواجهات 
ضد اجلنود مما أد إىل سجنه يف اخلامس من مايو (آيار) 1978م ألول مرة و حكم 

عليه بالسجن سنة واحدة.

* تزوج بعد خروجه من الســجن يف يوليو (متوز) 1979م، لكنه مل يرتك   
اجلهــاد وواصل عمله اجلهادي ومل تثنه عائلته وزوجته وصغرياه نرص وفاطمة عن 

مواصلة عمله مما أد إىل اعتقاله أكثر من مرة يف سجون االحتالل الصهيوين.

* بعد خروجه من الســجن عاد الشــهيد صالح ليجدد نشــاطه اجلهادي   
بشكل ملحوظ مثل تصنيع العبوات، وانضم إىل صفوف جمموعات عشاق الشهادة 
بقيادة الشــهيد القائد عصام برامهة، وشــارك يف العديد من العمليات اجلهادية من 

إطالق نار وزرع عبوات ناسفة عىل الطرق االلتفافية لقوات االحتالل.

* يوم اجلمعة الســابع عرش من مارس (آذار) 1995م ودع الشــهيد صالح زوجته 
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وأوالده الصغــار، وخــرج من البيــت دون أن يفصح عام بخاطــره، واعرت أهل 
الشهيد القلق ملدة ثالثة أيام، فلم يرجع األب ألرسته حتى تلقى أهل الشهيد خرب 
استشــهاده مع الشهيد املجاهد حافظ أبو معال، وتبني  أن الشهيدين كانا قد خططا 
للقيام بعملية استشــهادية، وجهزا نفســيهام بعبوات وأحزمة ناســفة، ويف الطريق 
الواقعة بني الزبابدة ومســلية يف وادي ســويد تم العثور عىل جثتي الشــهيدين وقد 

استشهدا بطريقة غامضة أثناء توجههام لعملية التفجري.
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* الشهيد حافظ حسني حممد من مواليد بلدة قباطية يف الثاين والعرشين من مارس 
(آذار)1971م، نشأ يف أرسة مكونة من سبعة أشقاء ترتيبه الثالث بينهم.

الئحة شرف (8):
الشهيد المجاهد /

 حافظ حسين سباعنة 
(أبو معال)
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* درس شــهيدنا يف مدرســة قباطية للبنــني، وأتم دراســته حتى الصف   
التاسع، وخرج من املدرسة ليعمل مع والده و يعيل األرسة، فعمل يف أقسى املهن 

ا يف لقمة عيش مغمسة بعرق اجلبني. وأشدها صعوبة طمعً

* نشــأ الشهيد حافظ يف أرسة بسيطة، وعرف الصالة منذ نعومة أظافره،   
ونشأ وتربى يف كنف مسجد شهداء احلق الواقع يف السباعنة، وأحب سامع اخلطب 
والدروس الدينية باســتمرار، وأحب مجع أرشطة الكاســيت اإلسالمية والوطنية 
التي ما زالت حتتفظ هبا عائلته، وأحب النشاط  واحلركة، والرياضة بجميع أنواعها 

وأتقن لعبة كرة القدم، ومن بني هواياته ركوب الدراجة اهلوائية.

* يعرف عن الشــهيد حافظ أنه منذ طفولته يكابد ويالت االحتالل مثل   
باقي أبناء قريته، ويذكر أنه يف إحد املرات وهو عائد من املدرسة مع رفاقه دامهتهم 
جمموعة من جنود االحتالل واعتدت عليهم بالرضب، فشعر باإلهانة األمر الذي 

جعل احلقد يمأل قلبه عىل بني صهيون.

* انضم إىل صفوف جمموعات عشاق الشهادة بقيادة الشهيد القائد عصام   
وبرامهة وأســندت إليه مهمة إعداد األحزمة والعبوات الناسفة مع الشهيد صالح 
محامدة، وكام شــارك معه يف عدة عمليات عسكرية ضد دوريات جليش االحتالل 

كانت متر من بلدة قباطية.

* عىل خلفية عمله املقاوم ونشاطه العسكري يف صفوف عشاق الشهادة   
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أصبــح مطلوبًا لقوات العدو، وداهم اجلنود بيته عدة مرات العتقاله إال أنه أبى أن 
يستسلم أو أن هيادن وأرص عىل أن يسلك درب احلرية أو االستشهاد.

* استشــهد الشــهيد املجاهد حافظ يوم اجلمعة الســابع عرش من مارس   
(آذار) 1995م أثناء حماولته القيام بعملية استشهادية ومعه الشهيد املجاهد صالح 
قطــاوي، ويف الطريق الواقعة بني الزبابدة ومســلية يف وادي ســويد تم العثور عىل 

جثتي الشهيدين وقد استشهدا بطريقة غامضة أثناء توجههام لعملية التفجري.
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* األسري املحرر املجاهد املبعد عطا حممود فلنة من قرية صفا تلك القرية   
الفلســطينية الواقعة غــرب رام اهللا، والتي يمكنك يف ســاعات الليــل الصيفي أو 
ســاعات الصباح الباكر أن تشــاهد بأم العني الساحل الفلســطيني يف ذلك الوطن 

املحتل منذ عام 1948 .

الئحة شرف (9):
األسير المحرر المبعد / 

عطا محمود فلنة 
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* ولد األسري املحرر املبعد عطا فلنة بتاريخ الثاين من أكتوبر (ترشين أول)   
من العام 1966م ألرسة مكونة من والديه األكارم وسبعة من اإلخوة ترتيبه الثالث 

بينهم. 

* درس األسري املحرر عطا (أبو جهاد) املرحلة االبتدائية يف مدرسة صفا   
االبتدائيــة، ومن ثــم التحق يف مجعية الرب بأبناء الشــهداء بمخيم عقبة جرب يف أرحيا 
وحصــل عىل دبلوم صناعة نجارة، وعمــل يف حرفة النجارة حتى حلظة اعتقاله يف 

العام 1992م.

* تزوج األســري املحرر عطا فلنة من رفيقــة حياته وأنجب منها اثنني من   
لد بعد اعتقال والده بشهور. األبناء مها (سجود) و(جهاد) الذي وُ

* ينتمي األســري املحرر أبو جهــاد إىل عائلة جماهدة تعــرف واجبها نحو   
اعتقلته قوات االحتالل _ اعتقلته قوات االحتالل _ اعتقلته قوات االحتالل  دينها ووطنهــا، فوالده احلاج أبو عبد الكريم _رمحه اهللا
الصهيوين يف العام 1982 وتعرض لعملية عملية حتقيق قاسية استمرت لعدة شهور 
مل تنجح فيها املخابرات اإلرسائيلية من انتزاع اعرتاف منه عن عمله املقاوم، وكام أن 

ثالثة من إخوته اعتقلوا يف سجون االحتالل عىل خلفية عملهم املقاوم.

* انتمــى األســري املحرر املبعد أبــو جهاد إىل حركة اجلهاد اإلســالمي يف   
العــام 1989، ورغــم انتامئه التنظيمــي املعروف إال أنه مل يتوان عــن تقديم العون 
ا  واملســاعدة لــكل من يطلبهــا دون أن يعرف حتى مــا هو تنظيمــه. وانضم الحقً
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إىل صفوف جمموعات عشــاق الشــهادة بقيادة الشــهيد القائد عصام واستطاع هو 
والشهيد القائد عصام برامهة واألسري املجاهد حممد فلنة تنفيذ عملية تفجري لباص 
صهيوين من مســتوطنة متتياهو أسفرت عن مقتل مستوطنة صهيونية وإصابة أكثر 
مــن 10 بجروح. وعىل أثر هذه العملية اعتقلته قوات االحتالل الصهيوين بتاريخ 
ا مد احلياة. وقامت بإغالق منزل  1992/11/27م وحكمت عليه حكامً جائرً

العائلة حتى هذه اللحظة.

*  تعرض األخ املجاهد أبو جهاد لعملية حتقيق قاسية يف سجون االحتالل   
فــور اعتقاله، وأمىض يف العزل مدة عام يف ســجن الرملــة، وأصيب بعدة أمراض 

نتيجة التعذيب وسياسة اإلمهال الطبي يف سجون االعتقال.

*  أفرجت قوات االحتالل الصهيوين عن األخ األسري املجاهد أبو جهاد   
ا وظلامً  يف صفقة التبادل مع اجلندي شــاليط بتاريخ 2011/10/18 وأبعدته قرسً

عن أهله وبلدته إىل قطاع غزة.
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* ولد األسري املجاهد حممد فوزي فلنة من قرية صفا الواقعة غرب مدينة   
رام اهللا، بتاريخ العرشين من ســبتمرب (أيلول) من العام 1963م ألرسة مكونة من 

والديه الكريمني وتسعة من اإلخوة ترتيبه الثالث بينهم.

الئحة شرف (10):
األسير المجاهد / 
محمد فوزي فلنة
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* درس األســري املجاهــد حممد فلنة املرحلــة االبتدائية يف مدرســة صفا   
االبتدائية، ومل يكمل تعليمه واختار أن يعمل إىل جانب والده إلعالة أرسته الكبرية 

وعمل يف مهن صعبة وشاقة.

* رغم مسؤولياته وتكريســه حياته ألرسته مل ينس األسري املجاهد حممد   
فلنة واجبه الوطني واجلهادي فشارك يف املسريات واملواجهات يف االنتفاضة األوىل 
ا، وبعد حترره تعرف  فاعتقله االحتالل عام 1989م وحكم بالسجن ملدة 14 شهرً
عىل الشــهيد القائد عصام برامهة الذي ارتبــط به بعالقة وطيدة أدت لتعزيز قناعته 

برضورة مواصلة مسرية اجلهاد واملقاومة.

* بعد حترر األسري املجاهد حممد فلنة واصل عمله اجلهادي املقاوم فانضم   
هو وابن عمته األسري املحرر املبعد عطا فلنة إىل صفوف جمموعات عشاق الشهادة 
بقيــادة الشــهيد القائد عصام برامهة واســتطاع هو والشــهيد القائــد عصام برامهة 
واألسري املحرر عطا فلنة تنفيذ عملية تفجري لباص صهيوين من مستوطنة متتياهو 
أسفرت عن مقتل مستوطنة صهيونية وإصابة أكثر من 10 بجروح. وعىل أثر هذه 
العمليــة اعتقلته قوات االحتالل الصهيوين بتاريــخ 1992/11/29م وحكمت 
ا يف ســجون  ا صابرً ا مــد احلياة ومــا زال حتى اللحظــة مرابطً عليــه حكــامً جائرً

ا الفرج والتحرر القريب. االحتالل الصهيوين، منتظرً

*  تعرض األخ األسري حممد فلنة لعملية حتقيق قاسية يف سجون االحتالل   
فور اعتقاله، وأمىض يف العزل مدة عام يف سجن الرملة. وبعد احلكم عليه بالسجن 
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املؤبد استمر االحتالل يف عقابه واالنتقام منه وحصاره ومل يسمح ألهله بزيارته إال 
عىل فرتات متباعدة.

* صمد األســري املجاهد حممد فلنة أمــام حمن االعتقال وحمطات العذاب   
ا،  ا بعدما حرمت من زيارته ألكثر من 15عامً فقد توفيت شقيقته يرس عن 39 عامً
ا من رؤيته ملدة 5 ســنوات قبل  وكذلــك والده تــويف يف العام 2010م وكان حمرومً

وفاته قضاها حزينًا وباكيًا.

* رفضت قوات االحتالل الصهيوين اإلفراج عن األســري املجاهد حممد   
فوزي يف صفقة اجلندي الصهيوين شــاليط يف العام 2011م فيام أفرجت عن رفيق 

ا إىل قطاع غزة.  دربه األسري املجاهد املحرر عطا فلنة وأبعدته قرسً
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بسم اهللا الرمحن الرحيم
ا  مَ رُ وَ نتَظِ ن يَ م مَّ نْهُ مِ بَهُ وَ ن قَىضَ نَحْ م مَّ نْهُ مِ يْهِ فَ لَ وا اهللاَ عَ دُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ نِنيَ رِجَ مِ ُؤْ ﴿مِنَ املْ

﴾ [األحزاب: 23]. يالً بْدِ وا تَ لُ بَدَّ
ليسوا مثلك. ولن يكونوا مثلك إال إذا دخلوا مدرستك. وتتلمذوا عىل يديك. فمرحى 
لك. مرحى لك وأنت ترد عىل النار بالنار. وشتان بني نارك ونارهم. نارهم حاقدة جمرمة عمياء 
ال متيز وال ختتار. ونارك مسرتشــدة بوعيك وفكرك ويقينك. ختتار هدفها بدقة وأمانة وصدق. 

شتان بني احلقد والواجب. بني البطش والثأر. بني اإلجرام والقصاص العادل.
ا يف قلوب املجرمني. يف قلوب  مرحى لك يا عصام وأنت تزف إىل احلور العني خملفً  

ا. ا وقهرً من قتلوك أو خانوك أو باعوك حرسة وغيظً
وطوبــى لك وأنت جتلس أمــام عرش الرمحن هيش لك يفــرح بك خياطبك دون   
 ترمجان. وتتمنى عليه فال جتد أعز وال أكرم من أن تعود إىل الدنيا لتجاهد مرة ومرة وأخر

ملا تر من فضل الشهادة واجلهاد. فطوبى لك وحسن مآب.
وبعد، يا عصام. هل انتهى احلديث عنك أم تراه قد بدأ اآلن؟ ليس سهالً أن حيدد   
املتحــدث عنك بدايات حديثه أو هناياته. حيار حني يطالع ســجل جمدك. أمن ســجنك يبدأ 
ا، ســجن العســكر، وســجن الفكر؟ أم من حلظة انفراج قيدك  وأنت تواجه فيه ســجنني معً
ا؟ أم من يوم جاءوك بكل  ا وجهادً وأنت تغذ السري إىل أهلك وبلدتك لتحيلها أمنًا وصالحً
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صلفهم ووضعوا حتت يدك كل نفوذهم لتقودهم إىل الضالل فرفضت، وأبيت إال أن تنفرد 
بالعــزة وأن تســتعيل باإليامن؟ أم من يــوم جتمعوا عليك بعد أن مجعوا لك احلشــود احلاقدة 
ا أهيا القائد الشهيد!  كي يوقفوا مدك ويشوشــوا جهادك فتحديتهم كلهم بمسدســك؟ عفوً
ا ثابتًا ومجوعهم تويل مذعورة يومها راعك أن يكونوا عىل هذا  حتديتهم بإيامنك وبقيت شاخمً
املثال من اهللع واخلوف وأفزعك أن يكون إخوتك وعشريتك أهل بلدتك هبذه الصورة من 
اجلبن والرعب فجهدت يف بث روح العزة فيهم، وصنعت منهم رجاالً حق لك أن تتيه هبم 

ا. ا وسؤددً فخرً
مل تكن البداية حني ســجلت وصيتك معلنًا عزمك عىل امليض إىل اهللا. كلها يمكن   
أن تشــكل بدايــة لصعودك، لكنها مجيعها تظل حائرة مــن عنفوانك وصمودك. صمود من 
كتب لنفســه اخللود، ورفض أن يتالشى أو ينتهي. رفض النهاية حني حارصوه فظل وجهه 
. ورفضها حني صاح به أصحابه: اقتل هذا الغريــب فهو رس هذا احلصار! إنه  مضــاءً باســامً
يومها ارتعشت أصابعك عىل الزناد ومل تضغط. صحت اجلاسوس يا عصام. ال تدعه يفلت. يومها ارتعشت أصابعك عىل الزناد ومل تضغط. صحت اجلاسوس يا عصام. ال تدعه يفلت. يومها ارتعشت أصابعك عىل الزناد ومل تضغط. صحت 
هبم: اهللا هو املنتقم ال دليل لدي فأقتله. إن رصايص ال يوجه إال إىل قلب الصهاينة املجرمني. 
ا، ولكن من يدري فقد ال  ا حقً مل تسرتح نفسك ملنظر الدم حتى من مشبوه قد يكون جاسوسً
يكون. تقواك متنعك من القتل، وورعك يردعك عن البطش، لكن تقواك وورعك حيمالنك 
وبشــدة عىل سفك الدم الصهيوين بكل سعادة ورسور؛ ألنه الدم القذر الفاسد الذي ينبغي 
ختليــص البرشية منه. قل ملن حيمل الســالح يا عصام كيف تكون أمانــة محله. قل ملن يوجه 
الرصاص إىل إخوانه؛ ألهنم خالفوه يف الرأي أو انتقدوا مسلكه. قل هلم ملن يوجه الرصاص، 

ومن هو الذي يستحق القتل.
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الشهيد القائد عصام براهمة 
في مراحل زمنية مختلفة
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شهادة الوفاة للشهيد القائد عصام براهمة

صورة هوية للشهيد القائد عصام براهمة



156

دة
طار

لم
م ا

 أيا
مة

اه
م بر

صا
د ع

قائ
د ال

هي
لش

ا



157

الشهيد القائد عصام براهمة أيام المطاردة



158

دة
طار

لم
م ا

 أيا
مة

اه
م بر

صا
د ع

قائ
د ال

هي
لش

ا



159

الشهيد القائد عصام براهمة أيام المطاردة
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الشهيد القائد عصام براهمة أيام المطاردة
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الشهيد القائد عصام براهمة مع
 رفيق الدرب األسير المبعد عطا فلنة

الشهيد القائد عصام براهمة في
 بيت األسير المحرر فواز عمرو من الخليل



164

س
فار

ا ال
نه

ع اب
ودا

في 
مة 

اه
م بر

صا
د ع

قائ
د ال

هي
لش

ة ا
الد

و



165

 تغطية صحفية الستشهاد
 الشهيد القائد عصام براهمة
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 تغطية صحفية الستشهاد
 الشهيد القائد عصام براهمة
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نص تعزية عائلة الشهيد القائد عصام براهمة

تغطية صحفية الستشهاد الشهيد القائد عصام براهمة
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تغطية صحفية الستشهاد الشهيد القائد عصام براهمة

أحد الصحف العبرية تتحدث عن عملية متتياهو التي نفذها 
الشهيد القائد عصام براهمة ومعه اثنين من المجاهدين
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الشهيد القائد عصام براهمة يتصدر الغالف الرئيسي 
ألحد المجالت الفلسطينية في الداخل الفلسطيني
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تغطية صحفية الستشهاد 
الشهيد القائد عصام براهمة
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الشهيد األول من مجموعة عشاق 
الشهادة الشهيد: حسن براهمة
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