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عرين األسود: متظهر جديد لالشتباك

زياد حسيبا*

فــي  نوعيــاً  تطــوراً   ،2022 العــام  شــهد 

ــي  ــالل، ف ــع االحت ــتباك م ــوع االش ــكل ون ش

ــة  ــروح انتفاض ــتعادة ل ــت اس ــاهد مثل مش

عمليــات  فبــدأت   ،)2005-2000( األقصــى 

إطــالق النــار علــى قــوات االحتــالل، املتمركــزة 

علــى احلواجــز أو املقتحمــة، تتصاعــد بوتيــرة 

عاليــة، وبشــكل خــاص فــي جنــني ونابلــس. 

ــكيالت  ــات أو التش ــول إّن اجملموع ــن الق ميك

املســلحة التــي بــرزت فــي هــذا العــام لديهــا 

مــا مييزهــا حتــى عــن التشــكيالت التــي برزت 

ــة  ــي أي مرحل ــى أو ف ــة األقص ــي انتفاض ف

أخــرى. تتبــع هــذه الورقــة التسلســل الزمني 

الــذي ظهــرت فيــه »عريــن األســود« بشــكل 

ــل  ــة لتحلي ــى احلاج ــارة إل ــع اإلش ــاص، م خ

آخــر مفّصــل لكتيبــة جنــني، تســتعرض 

لصعودهــا،  أدت  التــي  العوامــل  الورقــة 

وحتــاول قــراءة الرمزيــة التــي اكتســبتها هــذه 

اجملموعــات، فــي »اخمليــال« الفلســطيني، كمــا 

تتطــرق الورقــة إلــى عالقــة هــذه اجملموعــات 

ــد. ــالم اجلدي باإلع

* باحث في العلوم السياسية٫ فلسطني

مسار الوالدة والبروز

انتفاضــة األقصــى، فــي  انتهــاء  منــذ 
العــام 2005، لــم تشــهد الضفــة الغربيــة 
ــالل  ــد االحت ــم ض ــلح منظ ــل مس أي عم
 ،2015 العــام  مــع  لكــن  اإلســرائيلي، 
ظهــرت مالمــح االشــتباك الفــردي دون 
تنظيــم جامــع. بــدأ املشــهد بالتغيــر 
ــام 2021،  ــي الع ــني ف ــة جن ــع والدة كتيب م
وظهــور مجموعــة عريــن األســود فــي 
ــني  ــس، اللت ــة نابل ــي مدين ــام 2022 ف الع
عملتــا علــى االنتقــال مــن الفردانيــة إلــى 
ــة  ــي مواجه ــم ف ــي املنظ ــل اجلمع العم

االحتــالل.

ــا1ً،  ــاً جماهيري ــطني انتفاض ــهدت فلس ش
تضامنــاً مــع ســكان حــي الشــيخ جــراح 
فــي القــدس، وكانــت »هبــة الكرامــة« فــي 
ــية  ــة أساس ــل 2021، محط ــان/ أبري نيس

فــي صعــود هــذه الظاهــرة. 

فــي ســياق حالــة شــعبية مشــتبكة، 
ــروب  ــاء ه ــراح، ج ــيخ ج ــة الش ــد هب بع

ــاء  ــول/ ســبتمبر 2021، واإلعــالن عــن إحي ــوع فــي 6 أيل ســتة أســرى مــن ســجن جلب
غرفــة العمليــات املشــتركة فــي مخيــم جنــني، والعائــد تأسيســها إلــى عــام 2002، 
مــا شــكل أول حتــول فــي االشــتباك مــن الفردانيــة والعشــوائية إلــى التنظيــم. أعلنــت 
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ــال  ــي ح ــتة، ف ــرى الس ــن األس ــاع ع ــتعدادها للدف ــني اس ــم جن ــي مخي ــل ف الفصائ
وصولهــم إلــى اخمليــم، ورفــض فكــرة تســليمهم أو إعــادة اعتقالهــم مــن قبــل قــوات 
االحتــالل، وهــذا مــا مت إعــالن عنــه فــي مؤمتــر صحفــي لغرفــة العمليــات1، ورغــم إعــادة 
ــذرة التنظيــم كانــت  اعتقــال األســرى فــي مناطــق مختلفــة مــن فلســطني، إال أن ب

قــد رســخت فــي اخمليــم.

شــكل اغتيــال قــوات إســرائيلية خاصــة لــكل مــن أدهــم مبروكــة ومحمــد الدخيــل 
وأشــرف املبســلط، فــي نابلــس، فــي 8 شــباط/ فبرايــر 2022، حدثــاً فارقــاً فــي املدينــة، 
ــن  ــي م ــي، الناج ــم النابلس ــم إبراهي ــدد، أبرزه ــن ج ــماء مطاردي ــر أس ــدأت تظه فب

ــال املذكــورة.  ــة االغتي عملي

تصاعــدت وتيــرة االشــتباك، فقــام الشــهيد ضيــاء حمارشــة مــن بلــدة يعبــد جنــوب 
غــرب جنــني، بتنفيــذ عمليــة فــي تــل أبيــب فــي 29 آذار/ مــارس 2022، مــا شــكل ضربــًة 
ــارس  ــة آذار/ م ــع نهاي ــالل م ــش االحت ــن جي ــرائيلية، ليعل ــة اإلس ــة األمني للمنظوم
ــة »كاســر األمــواج«، لضــرب تصاعــد املقاومــة2. تدحرجــت األحــداث  2022 عــن عملي

ــي  ــف ف ــر يوس ــط قب ــني، ومحي ــم جن ــي مخي ــتباكات ف ــات واالش ــررت االقتحام وتك
نابلــس، والبلــدة القدميــة فــي املدينــة. ليتصــدر مشــهد االشــتباك املنظــم فــي جنــني 
ونابلــس، وتولــد مجموعــات عريــن األســود، بعــد كتيبــة جنــني، مــع حاضنــة شــعبية 

غيــر مســبوقة. 

تــدرج التصاعــد حتــى نهايــة حزيــران/ يونيــو، حــني اندلعــت اشــتباكات عنيفــة عنــد 
ــي  ــالل روع ــش االحت ــي جي ــد ف ــة العقي ــا إصاب ــت عنه ــف، نتج ــر يوس ــام قب اقتح
ــني  ــت املقتحم ــي حم ــوات الت ــر الق ــا اضط ــن؛ م ــتوطنني آخري ــة مس ــفيغ وإصاب تس
ــا  ــداث بعده ــدت األح ــكان3. تصاع ــن امل ــل م ــكل عاج ــتوطنني بش ــحب املس ــى س إل
فــي نابلــس، وصــوالً إلــى قيــام قــوات خاصــة إســرائيلية باقتحــام حــارة الياســمينة 
ــح،  ــن صب ــد الرحم ــزي وعب ــد العزي ــني محم ــال املقاوم ــة، واغتي ــدة القدمي ــي البل ف
فــي اشــتباك عنيــف لــم تشــهده البلــدة القدميــة منــذ انتفاضــة األقصــى، خاصــًة 
ــذا  ــرف ه ــف، ع ــى الكت ــة عل ــخ محمول ــة صواري ــوات املقتحم ــتخدام الق ــع اس م
ــرز علــى الســاحة  احلــدث الحقــاً بـــاشتباك الياســمينة4. بالتزامــن مــع االشــتباك، ب
ــل  ــود داخ ــن األس ــة عري ــي، ومجموع ــم النابلس ــارد إبراهي ــم املط ــطينية اس الفلس

ــس. ــي نابل ــة ف ــدة القدمي البل

عرين األسود: تمظهر جديد لالشتباك
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فــي التاســع مــن آب/ أغســطس املاضــي، تصاعــد االحتقــان فــي الشــارع الفلســطيني 
بعــد اقتحــام قــوات االحتــالل حــارة الفقــوس فــي البلــدة القدميــة، واغتيــال الشــهيد 
النابلســي ورفيقــه إســالم صبــوح والطفــل حســني طــه. وجــاء اإلعــالن الرســمي عــن 
ــهيدين  ــني الش ــي تأب ــبتمبر، ف ــول/ س ــن أيل ــي م ــي الثان ــود، ف ــن األس ــة عري مجموع
ــزي، فظهــر مقاومــون فلســطينيون مســلحون،  ــح ومحمــد العزي ــد الرحمــن صب عب
بلبــاس أســود موحــد، يعتمــرون قبعــات حتمــل اســم وشــعار العريــن، يربطــون بنادقهم 
ــن«  ــق »العري ــة. أطل ــتباك واملواجه ــم لالش ــارة جلاهزيته ــي إش ــراء، ف ــات حم بعصب
مبــدأ مركزيــاً قــام علــى أن ســالحهم موجــه نحــو االحتــالل حصــرا5ً. وأكــدوا الحقــاً 
ــم،  ــي قائ ــم سياس ــم ألي تنظي ــدم تبعيته ــرام ع ــق التلغ ــى تطبي ــم عل ــر قناته عب
ــة  ــات املقاوم ــل واجملموع ــل الفصائ ــي عم ــاً ف ــوالً مهم ــة وحت ــًة فارق ــكل عالم ــا ش م

املســلحة فــي فلســطني.

صعود عرين األسود: العوامل واألسباب

أدت عــدة أســباب إلــى بــروز هــذه التشــكيالت الفلســطينية املســلحة فــي الضفــة 
الغربيــة، أهمهــا: 

أ- غياب األفق السياسي وتصاعد مخططات االحتالل

ــة  ــة القضي ــدف لتصفي ــط ته ــروز خط ــح، وب ــي الواض ــق السياس ــاب األف ــكل غي ش
ــس  ــل الرئي ــن قب ــت م ــي طرح ــرن الت ــة الق ــا صفق ــي كان آخره ــطينية، الت الفلس
ــل  ــرص ح ــي ف ــي 2020، وتالش ــون الثان ــر/ كان ــي 28 يناي ــب ف ــد ترام ــي دونال األميرك
الدولتــني، واســتمرار التصعيــد اإلســرائيلي، عوامــل مركزيــة أدت إلــى تســارع احلــراك 
امليدانــي، ولــم تقتصــر هــذه العوامــل علــى الضفــة والقطــاع والقــدس، بــل امتــدت 
إلــى الداخــل، الــذي تصاعــدت فيــه حــدة التهميــش والتمييــز العنصــري والتداعيــات 
االجتماعيــة لذلــك، والتــي مــن أبرزهــا اجلرميــة والعنــف. كانــت هبــة الكرامــة مثــاالً 
علــى هــذه التحــوالت، إذ دفــع االعتــداء اإلســرائيلي علــى املســجد األقصــى ومحاولــة 
الســيطرة علــى حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس أيــار/ مايــو 2021 إلــى انــدالع الهبــة، 
ــعبية  ــاركة ش ــن مش ــت م ــا حمل ــرائيلي، مب ــالل اإلس ــة لالحت ــاءت مفاِجئ ــي ج الت
واســعة مــن قبــل الفلســطينيني فــي الداخــل، مــا دفــع االحتــالل االســرائيلي الحقــاً 
إلــى إجــراء منــاورات عســكرية؛ فــي مدينــة أم الفحــم للتــدرب علــى ســيناريو انــدالع 
انتفاضــة أو هبــة جديــدة فــي الداخــل6. ومتابعــًة لسلســلة التغيــرات احلاصلــة فــي 
ــرت  ــرائيلية، ظه ــداءات اإلس ــادة االعت ــي وزي ــق السياس ــاب األف ــبب غي ــطني بس فلس
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مجموعــات مســلحة فــي الضفــة الغربيــة كــرد فعــل، لعــل الشــرارة األولــى التــي 
ســاهمت فــي هــذا هــروب األســرى الســتة وتطــور األحــداث الحقــاً لتنتقــل مــن جنــني 

إلــى نابلــس. 

ب- ضعف العمل التنظيمي 

ــاء  ــذ انته ــاً من ــاً ملحوظ ــة تراجع ــة الغربي ــي الضف ــي ف ــل التنظيم ــهد العم ش
ــز هــذا التراجــع، ففقــد الشــارع ثقتــه  االنتفاضــة الثانيــة، وأســهم االنقســام بتعزي
ــى  ــكيالت عل ــذه التش ــور ه ــة لظه ــذه احلال ــدت ه ــر. مه ــكل كبي ــزاب بش ــي األح ف
الســاحة الفلســطينية، بعيــداً عــن األحــزاب، فلعــل أهــم مــا مييــز مجموعــة عريــن 
األســود جتاوزهــا ملفهــوم احلزبيــة واألحــزاب، بحيــث إن اجملموعــة قــد أكــدت عــدة مــرات 
ــم  ــزب أو تنظي ــة ألي ح ــر تابع ــتقلة وغي ــا مس ــرام بأنه ــى التلغ ــابها عل ــر حس عب
ــن األســود،  ــادة مجموعــة عري ــع احلــوح، أحــد ق معــني، وفــي لقــاء مــع الشــهيد ودي
عّبــر عــن هــذه القضيــة بقولــه إن أحــد أهــم أســباب التفــاف الشــارع الفلســطيني 
حــول عريــن األســود »نبــذ الفصائليــة واحلزبيــة التــي أتعبــت شــعبنا منــذ النكبــة«7، 
مــا ســاهم فــي االلتفــاف الشــعبي حــول عريــن األســود وتصاعــد الزخــم بــني أبنــاء 

ــطيني. ــعب الفلس الش

ــت  ــدي إن التوقي ــارس الصرفن ــرائيلي ف ــأن اإلس ــي الش ــص ف ــي واخملت ــول اإلعالم يق
الــذي ظهــرت فيــه كتيبــة جنــني ومجموعــة عريــن األســود ســاعد علــى احتضانهمــا 
ــش  ــاد البط ــن ازدي ــطينية م ــة الفلس ــتها القضي ــي عاش ــة الت ــا، فاحلال وتطورهم
ــن  ــا م ــرت كأنه ــا ظه ــث إنه ــات، بحي ــذه اجملموع ــروز ه ــي ب ــاهم ف ــرائيلي، س اإلس
ــل  ــف ردة الفع ــا أن ضع ــطيني، كم ــارع الفلس ــدى الش ــة ل ــة الوطني ــترد الكرام يس
عقــب مســيرة األعــالم االســتيطانية فــي العــام 2022، خاصــة مــن قبــل غــزة، وعــدم 
ــرى  ــا ي ــاهمت كم ــاحات«، س ــدة الس ــة »وح ــي معرك ــة ف ــاس الفعال ــاركة حم مش
ــة  ــني ومجموع ــة جن ــم كتيب ــعبية وزخ ــاد ش ــي ازدي ــر، ف ــكل كبي ــدي، وبش الصرفن

ــود8. ــن األس عري

ج( جيل فلسطيني جديد

شــكل اجليــل الفلســطيني اجلديــد عالمــة فارقــة في مســيرة املقاومــة الفلســطينية، 
ــن  ــرينيات م ــي العش ــبان ف ــني الش ــن املقاوم ــة م ــذه املرحل ــهداء ه ــم ش إذ إن معظ
العمــر. ال يذكــر هــذا اجليــل انتفاضــة األقصــى، ولــم يشــهد خــالل حياتــه إال اعتــداءات 
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إســرائيلية دون أي رد فعــل فلســطيني، يصــف الصرفنــدي هــذا اجليــل، الــذي ولــد بــني 
توقيــع اتفاقيــة أوســلو وانــدالع االنتفاضــة، بأنــه جيــل يتميــز بأنــه ال يعــرف معنــى 
ــر  ــاط بالدوائ ــى االرتب ــرف معن ــابقة، وال يع ــال الس ــا األجي ــات كم ــاء للتنظيم االنتم
ــا  ــن ارتباطاته ــراً م ــه ح ــا جعل ــة، م ــة ذات الصل ــرارات التنظيمي ــة والق التنظيمي
ومحــددات عملهــا، باإلضافــة إلــى أن هــذا اجليــل يشــعر أن الفصائــل غيــر قــادرة علــى 
حتقيــق أي شــيء لــه، مــا جعــل هــؤالء الشــباب يأخــذون زمــام املبــادرة، علــى الرغــم 
ــوة  ــدو الفج ــرى9. تب ــكلًة أخ ــر مش ــر يعتب ــذه الظواه ــل ه ــادة ملث ــاب القي ــن أن غي م
ــى  ــدة عل ــرة جدي ــكل ظاه ــة لتش ــل، مقدم ــد والفصائ ــل اجلدي ــني اجلي ــرة ب الكبي

ــى أرض الواقــع. ــرات عل ــر مــن التغي الســاحة الفلســطينية حتمــل الكثي

د- البيئة احمليطة: احلاضنة الشعبية  

ــة،  ــة األهمي ــن األســود دوراً فــي غاي ــي نشــأت بهــا مجموعــة عري ــة الت  تلعــب البيئ
ســاهمت فــي تعزيــز هــذه الظاهــرة وتوفيــر مقومــات الصعــود لهــا. امتــازت البلــدة 
القدميــة بدورهــا التاريخــي املتجــذر فــي املقاومــة، وهــي مقاومــة متوارثــة تســكن روح 
املــكان وحتييهــا متواليــة الشــهداء وحكاياتهــم. بــرزت فــي البلــدة القدميــة مجموعات 
ــاً  ــا زماني ــا وأقربه ــود، أبرزه ــن األس ــام لعري ــذا اإلله ــت ه ــابقة، أعط ــلحة س مس
مجموعــة فرســان الليــل التابعــة لكتائــب شــهداء األقصــى، وهــي جتربــة اســتمرت 
ــأذرع املقاومــة التــي نشــطت خــالل انتفاضــة األقصــى، ولــم تنتــهِ  طويــالً، مقارنــة ب
حتــى العــام 2008، متتلــك مجموعــة فرســان الليــل احترامــاً عاليــاً فــي البلــدة القدمية، 

وتشــكل حكايــات مقاوميهــا خــزّان تعبئــة رمزيــاً، شــحذ جتربــة املقاومــني اجلديــد. 

ــه  ــالل وعقوبات ــار االحت ــى حص ــودت عل ــعبية، تع ــة ش ــة، كحاضن ــدة القدمي إن البل
اجلماعيــة، كمــا عاشــت جتــارب مــن االشــتباكات العنيفــة، مــا جعلهــا حاضنــة ذات 
ذاكــرة مقاومــة وجتربــة مؤهلــة للصمــود، وهــذا مــا حفــز والدة وترعــرع عريــن األســود، 
وخلــق رافعــة لوجودهــا املســلح املقــاوم، وهــذا مــا عكســته التســمية، فالعريــن هنــا 
ــتجالب  ــى اس ــز إل ــود ترم ــم، واألس ــني بحاضنته ــة املقاوم ــكان وثق ــة امل ــز حلصان يرم

ــه.  بطــوالت املــكان وأبنائ

أمــا علــى مســتوى املقاومــني الشــباب، فقــد كان من الالفــت العالقــات التــي جتمعهم، 
والصداقــات بينهــم مــا ســاهم فــي تطــور جتاربهــم الفرديــة، وصــوالً إلــى والدة عريــن 
األســود، فالناظــر إلــى مــا قالــه الشــهيد وديــع احلــوح حــول رفيقــه الشــهيد محمــد 
العزيــزي »كانــت وصيــة الشــهيد محمــد العزيــزي »أبــو صالــح« أن نكمــل مــن بعــده 
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املشــوار، لقــد كنــا أصدقــاء طفولــة، لعبنــا وكبرنــا معــاً، فرحنــا معــاً، رأينــا عصابــات 
البلــدة القدميــة معــاً، وواجهنــا اخلــوف وواجهنــا املصاعــب معــاً، وكنــا الســند لبعضنا 
البعــض«10، وهــو مــا يعطــي حملــة عــن أهميــة قضيــة الصداقــة املوجــودة بــني أبنــاء 
البلــدة القدميــة ودورهــا فــي تعزيــز احلالــة الوطنيــة املســلحة، فالشــهيد وديــع احلــوح 
الــذي استشــهد فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2022، حتــدث عــن تنفيــذ وصيــة الشــهيد 

محمــد العزيــزي الــذي استشــهد فــي متــوز/ يوليــو 2022.

رمزية عرين األسود

إن األهميــة الكبــرى التــي تشــكلها مجموعــة عريــن األســود، والتــي تعتبرهــا 
إســرائيل اخلطــر األكبــر هــي الرمزيــة التــي باتــت تشــكلها اجملموعــة علــى الســاحة 
الفلســطينية، فاجملموعــة القــت انتشــاراً والتفافــاً واســعاً مــن الشــارع الفلســطيني 
بســرعة قياســية أربكــت املنظومــة األمنيــة اإلســرائيلية، بحيــث إنهــا حتولــت فــي 
ــي  ــه ف ــا آمال ــطيني عليه ــع الفلس ــي اجملتم ــة يبن ــة خاص ــى حال ــي إل ــت قياس وق
محاربــة االحتــالل اإلســرائيلي وكســر حالــة اجلمــود والضعــف التــي تعيشــها 
القضيــة الفلســطينية، وهــو مــا بــات جليــاً فــي ردة فعــل الشــارع الفلســطيني عنــد 

ــود. ــن األس ــة عري ــان جملموع ــور أي بي ظه

أرقــت هــذه احلالــة االحتــالل اإلســرائيلي، فتصاعــد هــذه الرمزيــة وقدرتهــا علــى التأثير 
ــدرات  ــالل، وهــو خطــر يفــوق ق ــى االحت ــدي عل ــر تقلي ــل خطــراً غي ــى الشــارع متث عل
اجملموعــة العســكرية، ويتركــز علــى وجــود مجموعــة قــادرة علــى التعبئــة والتحريــك 
والتأثيــر بــأدوات غيــر تقليديــة. يقــول املراســل العســكري لصحيفــة هآرتــس، آمــوس 
حاريــل إن اجلهــود اإلســرائيلية فــي محاربــة عريــن األســود تأتــي لســببني أساســيني: 
ــارة »اخليــال«  األول رمــزي واآلخــر عملــي، ويضيــف أن املنظمــة اجلديــدة جنحــت فــي إث
ــل  ــع التواص ــى مواق ــوراتها عل ــأن منش ــة وب ــة الغربي ــي الضف ــد ف ــل اجلدي للجي

ــراً فــي األوســاط الفلســطينية11. االجتماعــي تثيــر اهتمامــاً وتعاطفــاً كبي

ــى  ــا عل ــر مجموعته ــرها عب ــا وتنش ــن عملياته ــد م ــق العدي ــة بتوثي ــت اجملموع قام
ــا  ــر بياناته ــدت لنش ــا عم ــه، كم ــذي حتاكي ــل ال ــل اجلي ــيلة متث ــي وس ــرام، وه التلغ
املتصلــة مبخاطبــة اجلمهــور أو اإلعــالن عــن عملياتهــا، مــا ســاهم فــي ازديــاد شــعبية 

ــطينية. ــة الفلس ــها القضي ــي تعيش ــز الت ــد العج ــا لس ــل عليه ــة والتعوي اجملموع

ــع احلــوح أحــد قــادة مجموعــة  ــن األســود بقصــة استشــهاد ودي ــة عري تتجلــى رمزي
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ــال احلــوح فجــر فــي  ــام القــوات اخلاصــة اإلســرائيلية باغتي ــد قي ــن األســود، فعن عري
25 تشــرين األول/ نوفمبــر 2022، انتشــرت مقولــة »رجــع النبــض« للداللــة علــى عــودة 

ــت  ــة وعكس ــة عالي ــت رمزي ــة حمل ــي حال ــوح، وه ــع احل ــهيد ودي ــدى الش ــض ل النب
ــف  ــن توق ــا ع ــفى رفيدي ــن مستش ــد أن أعل ــوزه، فبع ــن ورم ــارع بالعري ــبث الش تش
ــى  ــرون عل ــط املتجمه ــك وضغ ــارع ذل ــض الش ــهاده، رف ــوح واستش ــدى احل ــض ل النب
ــه  ــة إنعاش ــات ومحاول ــة العملي ــى غرف ــه إل ــا إلعادت ــفى رفيدي ــي مستش ــاء ف األطب
مــرة أخــرى، حتــى بعــد اإلعــالن عــن استشــهاده فــي املــرة األولــى12، فــي حالــة رفــض 
للتســليم بفكــرة استشــهاد أحــد قــادة مجموعــة عريــن األســود وديــع احلــوح، وهــو 

ــن األســود. ــة مجموعــة عري ــدل علــى حجــم الثقــة والتشــبث برمزي مــا ي

عرين األسود واإلعالم اجلديد.. سالح ذو حدين

تصاعــد اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي فلســطني، وتزايــد دورهــا بشــكل 
Tik- ــرة فــي أوســاط الشــباب تطبيــق  ملفــت. مــن أهــم التطبيقــات احلاضــرة واملؤث

 ،M16اإلســبانية لعنونــة مقالهــا »اهلل، تيــك تــوك و EL Pais مــا دفــع صحيفــة ،Tok
اجليــل اجلديــد مــن املقاتلــني الفلســطينيني«، ربطــت خاللــه بــني حضــور التيــك تــوك 
ومقاومــة الشــبان الفلســطينيني الذيــن نشــأوا حتــت االحتــالل اإلســرائيلي دون أي أفــق 
للســالم13. هــذا االســتخدام املتزايــد لتطبيــق TikTok ســاهم بانتشــار واســع لعريــن 
ــة  ــي غاي ــق ف ــدي إن التطبي ــول الصرفن ــا، يق ــعبي حوله ــم الش ــادة الزخ ــود، وزي األس
اخلطــورة، بحيــث إذا مت اســتغالله بشــكل صحيــح فهــو قــادر علــى إيصــال الرســائل 
ــرى،  ــي األخ ــل االجتماع ــائل التواص ــن وس ــرات م ــاف امل ــرع بأضع ــع وأس ــكل واس بش
ولكــن إذا مت اســتغالله بالشــكل اخلاطــئ فســوف يــؤدي إلــى الوصــول إلــى املقاتلــني 
ــرائيلي  ــس اإلس ــات التجس ــث إن تقني ــل، حي ــا حص ــو م ــالل، وه ــل االحت ــن قب م
ــدث  ــد حت ــني، وق ــس وجن ــي نابل ــني ف ــت للمقاتل ــي وجه ــات الت ــي الضرب ــاهمت ف س
اجليــش اإلســرائيلي عــن األهميــة املتصاعــدة لوحــدة الســايبر 8200 ودورهــا الهــام فــي 

ــد أماكــن املقاتلــني الفلســطينيني ومتابعتهــم14. حتدي

تقــوم مجموعــة عريــن األســود، أيضــاً، باعتمــاد تطبيــق التلغــرام كمنصــة رســمية 
ــق،  ــر التطبي ــا عب ــا لبياناته ــي إصداره ــويق ف ــلوب التش ــة أس ــد اجملموع ــا، وتعتم له
ــان  ــدور بي ــد ص ــا مبوع ــبقاً إم ــطيني مس ــارع الفلس ــالغ الش ــد إب ــا تتعم ــث إنه بحي
ــا  ــل، م ــد قلي ــة بع ــن اجملموع ــيصدر ع ــاً س ــاك بيان ــأن هن ــددة، أو ب ــاعة مح ــا بس له
يحــدث أكبــر قــدر مــن احلشــد واالنتظــار ملعرفــة مــا ســيصدر عــن اجملموعــة مــن بيــان. 
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القــت بيانــات عريــن األســود صــدى واســتجابة واســعة لــدى اجلمهــور الفلســطيني 
بنطــاق يتجــاوز مدينــة نابلــس ليصــل بقيــة مــدن ومخيمــات وقــرى الضفــة الغربيــة، 
وفــي بعــض األحيــان قطــاع غــزة، فعلــى ســبيل املثــال وعقــب احلصــار الــذي فرضــه 
االحتــالل اإلســرائيلي علــى مخيــم شــعفاط بعــد العمليــة العســكرية التــي نفذهــا 
ــي/  ــرين الثان ــي 11 تش ــعفاط ف ــم ش ــكان مخي ــن س ــي، أعل ــدي التميم ــهيد ع الش
أوكتوبــر 2022 عــن عصيانهــم املدنــي فــي وجــه االحتــالل اإلســرائيلي رفضاً لإلجــراءات 
التعســفية املتمثلــة فــي محاصــرة مخيــم شــعفاط، وهــو مــا أحلقــه عريــن األســود 
الحقــاً ببيــان دعــا فيــه إلــى اإلضــراب ملســاندة مخيــم شــعفاط، مــا القــى اســتجابًة 
واســعة فــي املــدن الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، بحيــث أضربــت العديــد مــن 

املــدن اســتجابًة لنــداء العريــن.

ــة،  ــذ البداي ــة والدعــم الشــعبي من ــة احلاضن ــن األســود أهمي أدركــت مجموعــة عري
ــي  ــني ف ــن«، وأن املقاوم ــاة العري ــم »حم ــة أنه ــاس بصيغ ــب الن ــدت أن تخاط فتعم
عريــن األســود يعتمــدون علــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي »حمايــة ظهورهــم«، 
ومطالبــة النــاس فــي تنفيذ بعــض املهمــات كخطــوات داعمــة للمجموعة ونشــاطها 
ــعال  ــة أو إش ــاعات معين ــي س ــر ف ــاس التكبي ــن الن ــا م ــس كطلبه ــة نابل ــي مدين ف
اإلطــارات فــي مناطــق معينــة وتوقيــت معــني، وهــو مــا ســاهم مــن إعطــاء املزيــد مــن 
الــدور للشــارع الفلســطيني وتصاعــد الزخــم حــول اجملموعــة وحــول البيانــات التــي 

تصــدر عنهــا.

إن الشــعبية العاليــة التــي حققتهــا مجموعــة عريــن األســود والرمزية التي شــكلتها 
ــة،إذ إن  ــي للمجموع ــاح اإلعالم ــع النج ــي م ــكل أساس ــت بش ــارع تقاطع ــي الش ف
الرمزيــة والشــعبية التــي حصلــت عليهــا مجموعــة عريــن األســود ســاهمت بشــكل 
أساســي بالنجــاح اإلعالمــي الكبيــر الــذي حققتــه اجملموعــة، باإلضافــة إلــى العوامــل 
ــن األســود  ــات مجموعــة عري ــات يتفاعــل مــع بيان األخــرى، فالشــارع الفلســطيني ب

بشــكل كبيــر، ســواًء علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وعلــى أرض امليــدان أيضــاً.

املنظومة األمنية اإلسرائيلية في مواجهة عرين األسود

ــة  ــن مجموع ــف ع ــة تختل ــني بطريق ــة جن ــع كتيب ــرائيلي م ــالل اإلس ــل االحت تعام
عريــن األســود علــى الرغــم مــن التشــابه الكبيــر بــني التجربتــني، بحيــث إن اختــالف 
الســياق بــني املدينتــني كان لــه دور بــارز فــي اإلجــراءات املتبعــة ضدهــم وفــي تشــديد 
اإلجــراءات ضــد مدينــة نابلــس بشــكل أكبــر، يقــول اخملتــص فــي الشــأن اإلســرائيلي 
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عصمــت منصــور حــول هــذا الشــأن بــأن أســباب االختــالف فــي التعامــل تتمحــور حول 
غيــاب وجــود املســتوطنات واملســتوطنني فــي مدينــة جنــني، وهــو علــى النقيــض متامــاً 
ــات  ــتوطنات واجملموع ــئ باملس ــي متتل ــتوطنات والت ــرة باملس ــس احملاص ــة نابل ــن مدين م
االســتيطانية املتطرفــة النشــطة جــداً، باإلضافــة إلــى أن املقاومــة فــي مخيــم جنــني 
تتخــذ طابعــاً دفاعيــاً يتميــز بصــد االقتحامــات، عكــس مــا يحــدث فــي مدينــة نابلــس 
مــع مجموعــة عريــن األســود، ألن اجملموعــة كانــت تأخــذ زمــام املبــادرة وتقــوم مبهاجمة 

اجليــش اإلســرائيلي واملســتوطنني فضــالً عــن صــد االقتحامــات15.

يأتــي اختــالف الســياق فــي عــدة أمــور فــي التعامــل بــني نابلــس وجنــني، ففــي حــني 
يقــوم االحتــالل اإلســرائيلي بالعــدوان علــى مخيــم جنــني وتنفيــذ عمليــات االغتيــال 
أو االعتقــاالت، اتبــع االحتــالل اإلســرائيلي سياســات فــي التعامــل مــع مجموعــة عرين 
ــالل  ــال نفــذ االحت ــى ســبيل املث ــاالت عــن بعــد، فعل األســود، أوالهــا سياســة االغتي
اإلســرائيلي عمليــة اغتيــال للشــهيد تامــر الكيالنــي مــن خــالل وضــع عبــوة متفجــرة 
فــي دراجــة ناريــة مت زرعهــا فــي حــارة الياســمينة، لتــؤدي إلــى استشــهاد الكيالنــي، 
أحــد قــادة مجموعــة عريــن األســود فــي عمليــة لــم تشــهدها الضفــة الغربيــة منــذ 
انتفاضــة األقصــى، كمــا اعتمــد االحتــالل العــدوان العســكري علــى البلــدة القدميــة 
فــي نابلــس، التــي اتبعهــا بفــرض اإلغــالق علــى مدينــة نابلــس، فبعــد قيــام اجملموعــة 
ــن  ــرام ع ــى التلغ ــا عل ــر مجموعته ــالن عب ــر 2022 باإلع ــرين األول/ نوفمب ــي 11 تش ف
تنفيذهــا خلمــس عمليــات إطــالق نــار جتــاه احلواجــز اإلســرائيلية، أســفرت عــن مقتــل 
ــالل  ــام االحت ــرائيلي، ق ــالل اإلس ــات االحت ــب تصريح ــد بحس ــرائيلي واح ــدي إس جن

بإغــالق مدينــة نابلــس لعــدة أســابيع وحصارهــا مــن كافــة اجلهــات.

هــدف االحتــالل مــن خــالل إغــالق نابلــس حملاولــة إضعــاف احلاضنــة الشــعبية حــول 
مجموعــة عريــن األســود، وقلــب النــاس علــى اجملموعــة، وهــو مــا جتلــى فيمــا نشــره 
ــر 2022  ــرين األول/ أكتوب ــخ 12 تش ــوك بتاري ــس ب ــى الفي ــه عل ــر صفحت ــق عب املنس
»هكــذا بــدت مخــارج مدينــة نابلــس صبــاح اليــوم. َمــن بالفعــل تعطلــت حياتهــم؟ 
ــن اضطــروا  ــى العمــل. - طــالب اجلامعــات الذي ــن أرادوا الذهــاب إل - آالف العمــال الذي
للدراســة عبــر برنامــج زووم ألنهــم لــم يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى اجلامعــة. - ومئــات 
التجــار الذيــن لــم تصــل بضائعهــم. حيــاة الكثيريــن مــن النــاس تعطلــت. ال تبحثــوا 
ــي  ــاب اجلماع ــية العق ــى سياس ــة عل ــة واضح ــارج!«16 كدالل ــي اخل ــني ف ــن املذنب ع
التــي يتبعهــا االحتــالل اإلســرائيلي ضــد املدنيــني العــزل إلضعــاف اجلبهــة الداخليــة 

ــن األســود.  الداعمــة لعري
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ادعــى االحتــالل أن هدفــه محاصــرة العمــل املســلح جملموعــة عريــن األســود، فبحســب 
مــا ادعــى أحــد القــادة األمنيــني لالحتــالل اإلســرائيلي بأنــه منــذ حصــار مدينــة نابلــس 
لــم يخــرج هجمــات مســلحة، مشــدداً علــى أن اإلغالق ســيبقى حســب احلاجــة17. كما 
هــدف االحتــالل مــن خــالل احلصــار الحتــواء مجموعــة عريــن األســود ومنــع انتشــارها 
ــث إن اخلــوف مــن انتقــال مجموعــة  ــة، بحي ــى مناطــق أخــرى مــن الضفــة الغربي إل
عريــن األســود إلــى املــدن األخــرى خــارج مدينــة نابلــس أو انتقــال منــوذج اجملموعــة إلــى 
املــدن األخــرى شــكل هاجســاً أمنيــاً كبيــراً لــدى االحتــالل اإلســرائيلي، يقــول عصمــت 
ــأن القلــق اإلســرائيلي مــن تعميــم النمــوذج جــاء مــع  منصــور حــول هــذا الشــأن ب
ــي  ــة ف ــاح اجملموع ــث إن جن ــي، بحي ــل االجتماع ــائل التواص ــة لوس ــتخدام اجملموع اس
تنفيــذ عمليــات أخــرى ناجحــة ســيؤدي إلــى رفــع أســهمها ورصيدهــا فــي الشــارع 

الفلســطيني، مــا ســيمهد ألن تقــوم املناطــق األخــرى بتقليدهــا18.

خامتة

ــاد العمــل املســلح وباألخــص فــي  ــى أرض الواقــع مــع ازدي تشــهد الضفــة حتــوالً عل
شــمال الضفــة الغربيــة، بحيــث يتركــز العمــل املســلح فــي مدينتــي نابلــس وجنــني 
بقيــادة مجموعــة عريــن األســود وكتيبــة اجلنــني التــي تتخــذ مــن مخيــم جنــني مقــراً 
لهــا. تكمــن نقطــة التحــول فــي كــون العمــل املســلح انتقــل مــن العمليــات الفرديــة 
إلــى اخلاليــا املنظمــة التــي تقاتــل اجليــش اإلســرائيلي وتقــوم بتنفيــذ عمليــات إطــالق 

نــار علــى احلواجــز اإلســرائيلية وعلــى جتمعــات اجليــش واملســتوطنني.

أخــذت مجموعــة عريــن األســود فــي نابلــس زخمــاً كبيــراً فــي الشــارع الفلســطيني 
وانتشــاراً ســريعاً فــي زمــن قياســي، وهــو مــا أربــك االحتــالل اإلســرائيلي، وأربــك كافــة 
احلســابات األمنيــة فــي الضفــة الغربيــة. ال يــزال املســتقبل مجهــوالً أمــام مجموعــة 
عريــن األســود خاصــًة مــع غيــاب برنامــج واضــح للمجموعــة وغيــاب بنيــة تنظيميــة 
داخليــة واضحــة للمجموعــة، وهــو مــا شــكل نقطــة قــوة ونقطــة ضعــف فــي نفــس 
الوقــت للمجموعــة، باإلضافــة إلــى غيــاب أي قيــادة سياســية قــادرة علــى اســتغالل 
ــي  ــق سياس ــاب أي أف ــي وغي ــتثمار سياس ــد أي اس ــع وحص ــى أرض الواق ــدث عل احل

للقضيــة الفلســطينية.

ــرى  ــام، ي ــذه األي ــة ه ــة الغربي ــي الضف ــائدة ف ــة الس ــة الوطني ــدارس للحال ــن ال ولك
أن كافــة احللــول املطروحــة، والســالم االقتصــادي، ومحاولــة إعطــاء التســهيالت لــن 
ــاء  ــطينية وإنه ــة الفلس ــي للقضي ــي نهائ ــل سياس ــود ح ــة دون وج ــأي نتيج ــي ب تأت
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االحتــالل اإلســرائيلي، فالــدارس للجيــل الفلســطيني اجلديــد يــدرك أن كافــة احللــول 
ــى أرض  ــة عل ــأي نتيج ــي ب ــن تأت ــرائيلي ل ــالل اإلس ــي لالحت ــل نهائ ــي بح ــي ال تأت الت
الواقــع، خاصــًة أن التصعيــد اإلســرائيلي أخــذ بالتصعيــد، ومــع فــوز معســكر اليمــني 
فــي االنتخابــات اإلســرائيلية عــام 2022 بقيــادة بنيامــني نتنياهــو ومشــاركته ألســماء 
ــي  ــع ف ــدو الوض ــر، يب ــن غفي ــار ب ــرف كإيتم ــي التط ــع ف ــخ واس ــة تاري ــرى صاحب أخ
الضفــة الغربيــة ذاهــب إلــى مزيــد مــن التصعيــد، وهــو مــا ســيترتب عليــه العديــد 
مــن النتائــج التــي ســتؤدي بدورهــا إلــى تغّيــرات فــي احلالــة التــي تعيشــها القضيــة 

ــطينية. الفلس
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