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 أهداف المركز الرئيسية:
 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1
 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2
 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3
 ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير  4

 

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

فلسطينتحليل نصف شهري للتطّورات السياسية واألمنية في   
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 سود" الخطر الداهم على الكيان الغاصب وجيشه"عرين األ

 نهاء الظاهرة المقاومةإ مهّمة وسلطة عباس تتشاركان «إسرائيل» 

  

رأة جعاجزة ومذهولة ومصدومة، أمام  وقفت قيادة االحتالل اإلسرائيلي وأجهزته األمنية واالستخباراتية
لمقام امنّفذ الهجومين الفدائيين على الحاجز العسكري  ،وبطولة الشهيد عدي التميميقدام، إوشجاعة و 

ي شمال القدس(، وعلى مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراض م شعفاط )مخيّ  على مدخل
 الفلسطينيين جنوب شرق القدس المحتلة.

 وصا  خص -تية من الضفة الغربية تلك اآل باتت التحديات والمخاطر تحيط بالكيان الغاصب ــ سيمالقد 
، )سرايا القدس المعروفةساسية فراد ومجموعات مقاومة غير تابعة لفصائل المقاومة األأمع ظهور 

 قصى(.وكتائب شهداء األ ،وكتائب عزالدين القسام

 في معادلة المقاومة، صعبا   نفسها رقما   لتفرض« عرين األسود»برزت مجموعات ، ففي زمن قياسي
صبحت أ . كما أنهااكتسبت احتراما و تأييدا جماهيريا عارما، حتى بين فصائل المقاومة وتشكالتهاقد و 

 لشارعل قلقا  أمنيا  متناميا  لكيان االحتالل، يعّززه إصرارها على بّث حالة وعي نضالي في اتشكّ 
 . ة: قتال االحتاللالفلسطيني، عبر نموذجها المترّفع عن الفصائلّية، والذي يتبّنى عقيدة وحيد

عل تأثيرها، خاليا بف« ُتنبت»أن  باتت منبجيشها وقياداتها المختلفة،  «إسرائيل» بل سب،حليس هذا ف 
 مشابهة للمجموعة في مدن ومناطق أخرى، اقتداء  بالتجربة واستنساخا  لها. 

ئل ب فصاالسلطة الفلسطينية عن أداء مهّماتها األمنية، تتحسّ  عجزوأمام هذا الواقع المعّقد، وفي ظّل 
في القطاع، خصوصا  مع تقديره  عسكري  تصعيدإلى لجوء العدو  الحتمالالمقاومة في قطاع غزة 

 في غزة. حصول الخاليا الناشئة في الضفة على دعم متزايد من الفصائل

 
 ليكم التفاصيلإ"عرين األسود"؟  مجموعةولكن من هي 

أهّم مفاعيل حالة المقاومة الممتّدة في الضفة الغربية، من جنينها  من «عرين األسود» ُتعّد مجموعة
إلى قدسها، بعدما عّزز فعُلها المقاوم مكانتها، وبّث حالة وعي نضالي في الشارع الفلسطيني، حيث 
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ان والمواطنين بما لشبّ تحظى المجموعة باحترام وتأييد كبيرين. وفي الميدان، تلتزم شريحة واسعة من ا
، سواء لجهة تحديد أماكن التظاهر والمواجهة مع «عرين األسود»يصدر من مواقف وتعليمات عن 

االلتزام باإلضراب الشامل  ،وأخيرا   ؛االحتالل، أو حتى إشعال اإلطارات إلرباك عمل الطائرات المسّيرة
فيما ُعّلقت الدراسة في بعض الجامعات الذي حوصر من ِقَبل قوات االحتالل،  ،إلسناد مخّيم شعفاط

 تجاوبا  مع "نداءات العرين". والمعاهد

  

ى إلى القضاء على قادتها وعناصرها، حتى ال تتحّول إل «إسرائيل»ومنذ بروز هذه المجموعة، سعت 
نموذج يمكن استنساخه في المدن الفلسطينية األخرى؛ فشّنت عمليات اغتيال واعتقال واقتحامات 

لكن المجموعة، وبفعل الحاضنة الشعبية، استطاعت ضّم مقاتلين جدد إلى  .عناصرها لمالحقة
 صفوفها. 

الجاري، كانت  20خّطة إسرائيلية، فجر لإحباطها  عن «العرين»وضمن خطط تصفيتها، كشفت 
تحموا ين اقبعدما اّدعى أن المستوطن ،تقضي بإبادة مقاتليها أثناء المناورة التي قام بها جيش االحتالل

ا كشفو  الفتة  إلى أن مقاتليها ؛قبر يوسف في المنطقة الشرقية لدفع المقاتلين للخروج والتصّدي لهم
ارة من القوات الخاصة والمستعربين إلى محيط سيّ  40المخّطط بعد تأّكدهم من دخول أكثر من 

أن هدة بعلى المقاومين لحظة وصولهم إلى المكان، متع وااصة في المكان لينقّض المنطقة، وانتشار القنّ 
 التي أعلنت عنها لم تبدأ بعد، وأنها ستضرب العدو في كل مكان وفي كل شارع وفي« أيام الغضب»

ينة أيضا  أنها سيطرت على طائرة مسّيرة سقطت في البلدة القديمة في مد« العرين»كل زقاق. وكشفت 
 .عال   أمني   امل معها بحّس  نابلس، مشيرة إلى أنه جرى التع

 
 عضاؤها؟ أ، ومن هم «سودعرين األ»ين نشأت أ

حين، وال تنتمي تضم عشرات المقاتلين المسلّ  في مدينة نابلس، وهي «عرين األسود»نشأت مجموعات  
ان كتائب شهداء األقصى"، أو الجهاد اإلسالمي. فأعضاؤها، في أغلبيتهم، شبّ  –إلى "حماس"، أو "فتح 

 بعضهم أيضا  و ، أو "الجهاد اإلسالمي"، "حماس"لتنظيم"، أو ا –يون، بعضهم انتمى سابقا  لـ"فتح فلسطين
 أبناء ألشخاص في األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
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راسات عمل والنشاط العسكري لهذه المجموعات، في نابلس، وفي حالة واحدة )بحسب معهد د زيتركّ  
ان هناك عالقة بينها وبين شاب وصل إلى يافا لتنفيذ عملية، وك تاالسرائيلي(، كاناألمن القومي 

ّنت تب ،حا  بسالح محلّي الصنع وعبوات، وقد قبضت عليه قوات األمن قبل التنفيذ. ومنذ نشأتهامسلّ 
ة تان تلتقيان تحت قبّ منها بندقيّ  ،جديدة مجموعات "عرين األسود" مجموعة مالبس سوداء، ورموزا  

 الصخرة.

 

 «عرين األسود»ما هي أهداف 

ريق "المضي في ط -متهاوفي مقدّ  ،بعدد من األمور ،لبيانها وفقا  المجموعة، هداف هذه أ تتلخص  
جنود الجيش الذين ينشطون داخل المدن والقرى الفلسطينية، والتشويش على  االشتباك مع -الشهداء

ني باإلضافة إلى استنهاض الشعب الفلسطي ؛وسف"روتين حياة المستوطنين، وكذلك الدخول إلى "قبر ي
 لتنظيم احتجاجات شعبية واسعة.

 
 ؟ «سودعرين األ»كيف تتعاطى السلطة الفلسطينية مع 

، بأنها «عرين األسود»مجموعة ف وبطوالتها الميدانية، تتميز لى عملها العسكري المشرّ إإضافة  
تقوم بحمالت في "التيك توك"، إلى جانب  نشطة جدا  في ميدان وسائل التواصل االجتماعي، حيث

 التجّندنها تطالب الشعب الفلسطيني بأهم واأل؛ توثيق االشتباكات ونشرها على شبكات التواصل مباشرة  
باإلضافة إلى إعالن إضرابات وتظاهرات ضد السلطة التي تالحق عناصر المجموعة  ؛لخدمة األقصى

 هم في السجن. وزجّ  موتحاول القبض عليه

ثناء اشتباكات أخالل فترة قصيرة، أكثر من عشرة مقاومين و  ،«سودعرين األ»مت أكثر من ذلك، قدّ و  
ة وكان القوّ  ،ل إلى مستقلباألصل تحوّ  «فتحاوي »بينهم محمود العزيزي، وهو ناشط ومن مع الجيش، 
تموز الماضي في  24وقد تم اغتيال العزيزي في  .المجموعة برفقة إبراهيم النابلسي تأسيسالدافعة إلى 
صبح مطلوبا  أى مصعب اشتية قيادة المجموعة، و اغتيال النابلسي أيضا ، فتولّ  وبعدها تمّ  ؛بيت عائلته
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بتهمة وأميركية ــــ ة يتنفيذا ألوامر ورغبات صهيون -لقت القبض عليه أأيضا  للسلطة الفلسطينية، التي 
 بأمن السلطة. واإلضرارية، باإلضافة إلى الحصول على أموال حمل السالح، وتهم ضريب

ى أجهزة األمن ناشطا  في المجموعة، أو أبناء عائالتهم، معتقلون لد 20األقل  على ن هناكأالمخزي  
، الفلسطينية، وُتبذل جهود إلقناعهم بترك المجموعة والحصول على وظائف في السلطة، أو األجهزة

 بحصانة من االعتقال اإلسرائيلي. ضماناتباإلضافة إلى 

 وقّوة شبابها« عرين األسود»وجود مجموعة لة قلق كبير من عالوة على ذلك، تعيش قيادة السلطة حا 
عرض السلطة الفلسطينية وضع أسلحتهم واالنخراط في أجهزة  عناصرها قبل أيام رفضفالمتعاظمة. 

سهم موا أنفبأن بعض رجال التنظيم سلّ  تّدعي التياألمن الفلسطينية. كما نفوا التقارير في نابلس 
 .«إن هذه إشاعات مغرضة»وقالوا ، للسلطة

  

 بحركة فتح؟« عرين األسود»ماذا عن عالقة 

عباس  محمود "عرين األسود" اتجاها  ثوريا ، شابا  ومقاتال ، يعارض خط الرئيس مجموعةل تشكّ  
وفي  السلطة الفلسطينية. داخلوالفساد  «إسرائيل»التنسيق األمني مع في مسألتي السياسي، وخصوصا  

 ل إلىمع الجيش والمستوطنين، ولكنها يمكن أن تتحوّ  االشتباكز المجموعة على المرحلة الحالية، تركّ 
 معارضة بارزة لقيادة السلطة الفلسطينية.

  

صفوف  ن للمجموعة تأييدها في صفوف "فتح"، وبصورة خاصة فيأما يثير االهتمام والمفاجأة و 
مجموعة "عرين األسود" هي  يصعب االستنتاج بشكل قطعي بأنومن هنا  .المعارضين للرئيس عباس

مات النبتة األولى لسلسلة تنظي المجموعة من الممكن أن تكون  بلتنظيم فردي سيتفكك في المستقبل. 
ل ابلس والخليمحلية لخاليا "مقاومة" مستقلة، ال تنتمي إلى أيّ  من الفصائل، وتنشط في منطقة ن

 ، باإلضافة إلى هدفها الحفاظ علىان الفلسطينيين التيتنشط مجموعات من الشبّ  حاليا   -وشرقي القدس
 اليهودي. «العرش»ما حدث خالل عيد ك -األقصى، تقوم بـ"فعل المقاومة" داخل األحياء العربية
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 ؟ «سودين األر ع» ةمع ظاهر  «سرائيلإ»وكيف تتعاطى 

 تشرين 18عسكرّيا ، ونجاح المجموعة، في « عرين األسود»االحتالل في إنهاء ظاهرة في ضوء فشل 
نود ، واستمرار عملياتها ضّد الج«شافي شمرون »ول الحالي، في قتل جندي إسرائيلي قرب مستوطنة األ

 «إسرائيل»اإلسرائيلي، بيني غانتس، إلغاء تصاريح الدخول إلى  «األمن»والمستوطنين، قّرر وزير 
 شخصا  من أفراد عائالت منّفذي العمليات في محافظة نابلس. 164ـل

عرين »بالتزامن مع ذلك، تواصل سلطات االحتالل الضغط على السلطة الفلسطينية إلنهاء ظاهرة  
ا  مع بالطريقة التي جرت سابق مالحقة عناصرهاونظرا  إلى عدم قدرة األجهزة األمنية على «. األسود

مع تعهد بعدم  ،ر اعتقاله غضبا  شعبيا  ومواجهات جرى تطويقها بصعوبةمصعب اشتية الذي فجّ 
مالحقة المقاومين، لجأت السلطة إلى خطوة أخرى لتحقيق مبتغاها، من خالل عرض حصول 

تّم يى أن المقاومين على إعفاء من االحتالل، في مقابل تسليم أسلحتهم والتوّقف عن تنفيذ العمليات، عل
 اقهم باألجهزة األمنية. وقف مالحقتهم وإلح

، إن مسؤولين فلسطينيين «إسرائيل اليوم»عْرض السلطة، قالت صحيفة « العرين»ومع رفض عناصر 
مّروا في حال است «إسرائيل»حّذروا عناصر المجموعة من أنه سيتّم القضاء عليهم واغتيالهم من ِقَبل 

 دفا ...الموت... كل فلسطيني اليوم أصبح هال يهّمنا »بتنفيذ عمليات. وردا على ذلك قال المقاتلون: 
يم: وأضاف التنظ ؛«الناس ُيقتلون ببساطة بأفعال الجيش اإلسرائيلي، مثل ما حدث لشيرين أبو عاقلة

 «. إذا كان هناك شيء، فاألفضل لنا أن نموت في المعركة»

طة الفلسطينية، العبرية، أن غانتس أرسل إلى رئيس السل« 13القناة »خر، كشفت على المقلب اآل 
عّبر له فيها عن أن "عرين األسود" باتت تشّكل مصدر قلق  ،محمود عباس، رسالة شديدة اللهجة

شخصا  يجب الوصول  25، وأن "هناك «الذي يعمل على جمع المعلومات عنها ،للجانب اإلسرائيلي
لجيش ة األمر، فإن احّذرا  عباس من أنه في حال لم تنِه السلطإليهم، باالعتقال أو االغتيال"، مُ 

 اإلسرائيلي سيوّسع عملياته. 
وفيما يّتسع تأثير "عرين األسود"، فإن انفجار األوضاع في الضفة الغربية ُينذر هو اآلخر بتحّوله إلى 

ة أو انتفاضة عارمة تغّذيها التطّورات وزخم المواجهات الدائرة تحديدا  في القدس، والتي تترافق معها هبّ 
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ة وإطالق النار والزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة المحلية الصنع على المستوطنين عمليات المقاوم
 .وجنود االحتالل

  

 ؟ «عرين األسود»وهل توجد مجموعات أخرى شبيهة بمجموعة 

 نّ أ "جماعة عرين األسود" وإن كان يتركز في منطقة نابلس، إالّ  نشاطن أعالم االسرائيلي يؤكد اإل
 بالظهور في أماكن أخرى. بدأتة على اتساع التأييد للتنظيم إشارات أوليّ 

خاليا  تأسيسلحديث في هذه المرحلة عن نه ال يجري اأوفي هذا السياق، تذكر مصادر فلسطينية  
تأييد معنوي من بعيد وإعراب عن  هناك في نابلس، بل «عرين األسود»وظهور مقاتلين حسب نمط 

 اء التنظيم.د" ألعضالتضامن مع فكرة "التمرّ 

حاول تقليد تالتي و سرائيلي، أّن ظهور المجموعات الفلسطينية المسلحة، إتقرير  كشفبالمقابل،  
سود" في مدينة نابلس، في مناطق مختلفة من مجموعتي" كتيبة جنين" في مدينة جنين، و"عرين األ

 ئيلية.الضفة الغربية المحتلة، كانت مسألة وقت في تقديرات الجهات األمنية اإلسرا

وقال التقرير إّن جهات عسكرية وأمنية أقّرت بظهور مجموعتين جديدتين، هما "وكر الصقور" في 
راض، ارات حاملين األسلحة خالل استعل أفرادها في سيّ مدينة طولكرم، شمال غربي الضفة، والتي تجوّ 

 والثانية في مدينة الخليل، جنوبي الضفة.

 وجهاز األمن العام "الشاباك" وحرس الحدود يبذلون جهودا  وبحسب التقرير، فإّن جيش االحتالل 
كن ل ؛حين الفلسطينيين الذين يسعون لمهاجمة الجنود والمستوطنين"مضنية "للتعامل مع ظاهرة المسلّ 

 د،حدّ ممات الفلسطينية، دون وجود هدف ل عميق ا في المدن والبلدات والمخيّ من الواضح لهم أن التوغّ 
على  إذا كان من خالل اقتحام يهدف لتنفيذ عمليات اعتقال العملياتية للجيش، إالّ لن يخدم الجهود 

 أساس معلومات استخبارية دقيقة.

حين، مضيفا  أّن سرائيلي قيادة االحتالل بمساعدة السلطة وتمكينها للعمل ضد المسلّ وأوصى التقرير اإل 
القتصاد الفلسطيني"، في إشارة إلى با "السلطة الفلسطينية تدرك أّن نشاط هذه المجموعات يمّس 

وسحب مئات تصاريح  ،العقوبات الجماعية التي يفرضها االحتالل عبر الحصار المستمر على نابلس
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ي الداخل أيضا  إلى ة إلى جنين، أمام دخول فلسطينيّ وإغالق الحواجز المؤديّ  ،العمل من أهالي المدينة
 المدينة.

 الخالصة: 

 فعلى .من اسمها نصيب والمجموعة لهانموذج فلسطيني مقاوم،  بمثابة« دعرين األسو » ُيعّد نموذج
ية أوجعت االحتالل اإلسرائيلي وضربت منظومته األمنية في غير عمل ، فقدالرغم من حداثة تشكيلها

مام أعاجزين و أوقفتهم حائرين حيث نها أضحت تشّكل كابوسا  لقادة االحتالل، إبل  ؛نّفذتها في مقتل
 .ني مقاوم يحملون إرادة قتال فوالذية ويتطلعون إلى الحرية واالنعتاق من االحتاللشباب فلسطي

  

 سرائيل، أعلنت المؤسسةإل «سودعرين األ»له مجموعات تشكّ  تالذي بات الكبير وعلى وقع التهديد
حجم »إلى  ، نظرا  «الكنيست»األمنية اإلسرائيلية استمرار تأهُّب قواتها في الضفة إلى ما بعد انتخابات 

ش في حين قال قائد األركان األسبق لجي ؛لتنفيذ فلسطينيين عملّيات مسّلحة« اإلنذارات المرتفع
ء التدهور األمني الحالي في الضفة الغربية هو األخطر منذ انتها»االحتالل، غادي آيزنكوت، إن 

 .«2005انتفاضة األقصى عام 

 


