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●  إىل سادتي الشهداء األوائل علي عاصي وعدنان مرعي ويحيى عياش ويوسف 

السركجي ونصر جرار وقيس عدوان وقافلة من الفرسان

●  إىل الرواحل المجاهدة التي عرفت الحياة تحت ظل السيف.

●  إلــى مــن أســرجــوا دمــوعــهــم وانــبــعــثــت هــمــســاتــهـم وشــهـقاتهم تنير الدرب 

وتؤنس ليل السائرين.

●  إىل من ذكرت أسماءهم، ومن جهلتهم.

●  إىل الحائرين، العاثرين؛

قبس من دمع وُعمر ودْم

اإلهداء
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إىل من أكرموني بقراءة المادة قبل النشر، 

وأثروها باإلضافة، بما يزيد الجهد شموًل ودقة. شكر و تقدير
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ــم وفكــره  ــذي يحمــل رســالة التنظي ■ الفــرد التنظيــم: الفــرد ال

ويتحــرك بهــا بعيــًدا عــن انتظــار اإلشــارات أو األوامــر، فهــو يقــرر 

مــن يســاعده، ومــا الــذي يريــده، وكيــف يفعــل ذلــك، ومتــى، وأيــن.

■ وفــاء األحــرار: صفقــة تبــادل بيــن حركــة حمــاس والحتــال 

الصهيونــي، ُنفــذت يف 2011/10/18م، وتــم اإلفــراج بموجبهــا عــن 

ــيرة. ــيرًا  وأس 1027 أس

■ انتفاضــة األفــراد الصامتــة: مصطلــح أطلقــه الحتــال تعبيــًرا 

بعمليــات  تتميــز  والتــي  عــن مجمــوع األحــداث المتصاعــدة،  

ــر 2013م. ــور أواخ ــدأ بالظه ــراد، ب ــا أف ينفذه

■ انتفاضــة األســرى أو هبــة األســرى: أحــداث المقاومــة التــي 

عرفــات  إثــر استشــهاد األســير   2013 شــباط  أواخــر  اندلعــت 

جــرادات، ومــن قبلــه المحــرر أشــرف أبــو ذريــع، واســتمرت قرابــة 

3 أســابيع.  

■ انتفاضــة القــدس: األحــداث التــي شــهدتها فلســطين المحتلــة 

منــذ 2015/10/01م.

■ إضــراب الكرامــة: إضــراب األســرى الــذي اســتمر 28 يوًمــا عــام 

إنهــاء عــزل األســرى، وإلغــاء  2012م، وكان مــن أهــم المطالــب 

العقوبــات التــي ُفرضــت عــى األســرى بعــد أســر شــاليط يف 

2006م.

■ الكتلــة اإلســامية: إطــار طابــي، ينشــط يف الجامعــات، يمثــل 

الــذراع الطابــي لحركــة حمــاس.

■ أمــن الســلطة: األجهــزة األمنيــة بمختلــف تشــكياتها التابعــة 

للســلطة الفلســطينية برئاســة محمــود عبــاس.

تجــري  التــي  عمليــة التواصــل الدوريــة  التنســيق األمنــي:   ■

ــدف  ــي ته ــي، والت ــال الصهيون ــع الحت ــة م ــزة األمني ــن األجه بي

باألســاس إىل القيــام بــكل جهــد لزم لحفــظ أمــن المســتوطنين 

والمســتوطنات ودولــة الحتــال.

■ خليــة عســكرية: عــدد مــن األفــراد مــن اثنيــن فأكثــر  يجمعهــم 

التفــاق والتخطيــط لتنفيــذ عمــل عســكري أو عمــل مقــاِوم 

يســتهدف الحتــال.

■ االعتقــال السياســي: العتقــال لــدى أجهــزة أمــن الســلطة 

الحاكمــة بخلفيــة سياســية أو لمجــرد الختــاف يف النتمــاء 

والتعبيــر عــن المواقــف السياســية بالــرأي أو العمــل أو النخــراط 

يف العمــل المقــاوم ضــد الحتــال.

إىل أحــد مقــرات  االســتدعاءات السياســية: أمــر الحضــور   ■

أو  احتجــاز  عنــه  ينشــأ  وقــد  لاســتجواب،  األمنيــة  األجهــزة 

اعتقــال.

■ المفصــول سياســًيا: فصــل مــن الوظيفــة ألســباب سياســية، 

إذا كان لحــزب يخالــف توجهــات  أو بســبب النتمــاء الحزبــي 

ــون. ــف للقان الحــزب الحاكــم، وهــو إجــراء مخال

■ المصالحــة الفلســطينية: مســاعي حركتــي فتــح وحمــاس 

ــداث  ــد أح ــن بع ــن التنظيمي ــراع بي ــام والص ــة النقس ــاء حال إلنه

2007م يف غــزة.

■ ناشط/نشــطاء: الذين يمارســون نشــاًطا إلكترونًيا أو شــبابًيا 

منصــات اإلعــام  خــال  مــن  مختلفــة  قضايــا  يف  ميدانًيــا  أو 

ــا. ــد أو مــا اتصــل به الجدي

■ حــراك شــبابي: التجمعــات الشــبابية التــي تتحــرك يف الميــدان 

تجــاه أي قضيــة وطنيــة أو سياســية؛ للتعبيــر عــن موقــف فئــة 

الشــباب نحوهــا.

■ اعتصــام: عــدد مــن األفــراد الذيــن يجتمعــون يف مــكان وزمــان 

ــالة  ــال رس ــف أو إليص ــراء أو موق ــض إج ــن رف ــر ع ــن للتعبي معي

للجهــات المختلفــة ومحاولــة إيصــال صــوت المظلــوم للمجتمــع 

إلنهــاء معاناتهــم. 

مــا  الذيــن يتجمعــون لقضيــة  األفــراد  مــن  عــدد  مســيرة:   ■

ويتحركــون بافتاتهــم وموادهــم اإلعاميــة ســيًرا عــى األقــدام 

يف الشــوارع إليصــال موقفهــم ورأيهــم إىل أكبــر شــريحة ممكنــة 

مــن الجمهــور العــام يف الشــارع، وإىل وســائل اإلعــام، والجهــات 

المســتهدفة بالتحــرك. 

إضــراب عــن الطعــام: المتنــاع عــن تنــاول الطعــام خــال   ■

العتقــال تعبيــًرا عــن رفــض الحتجــاز أو رفــض ظــروف العتقــال، 

ســواء يف ســجون أمــن الســلطة أو ســجون الحتــال، أو خــال 

أي اعتصــام أو إضــراب. 

مصطلحات
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اإلهداء

شكر وتقدير

مصطلحات

تقديم

2007-2009 – حالة عامة يف الضفة الغربية

عام 2009 – اغتيالت واعتقالت

2009-2010 -  الدعوة إىل المواجهة

عام 2010 – عمليات سيل النار

عام 2011 – عام المصالحة

عام 2012 – عودة حماس إىل الساحة

عام 2013 – العمليات الفردية

عام 2014 – عام خطف الجنود

عام 2015 – انتفاضة القدس

الخاصة

الماحق

■ أوًل: الخايا العسكرية التي تم اعتقالها.

■ ثانًيا: عمليات المقاومة التي ُعرف منفذ/وها.

■ ثالًثا: اإلضرابات.

■ رابًعا: حمات ومشاريع شبابية.

■ خامًسا: مع الكتلة اإلسامية.

    أ - انتخابات مجالس الطلبة يف جامعات الضفة الغربية

    ب - العتصامات المفتوحة ألبناء الكتلة اإلسامية يف جامعات الضفة الغربية.
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         منــذ احتــال الضفــة الغربيــة عــام 1967م وتشــهد األراضــي 

ــر  ــا يخــدم فكــرة تحري ــا وحــراًكا مقاوًم ــة نشــاًطا متنوًع المحتل

األرض واإلنســان ضمــن مشــروع كبيــر يهــدف إىل انتــزاع الحقوق 

وإعادتهــا إىل أهلهــا، وإعــادة أصحــاب الحــق ألراضيهــم وبيوتهــم.

         وكانــت انطاقــة حركــة حمــاس عــام 1987م امتــداًدا لفكــرة 

المقاومــة كمشــروع وهــدف اســتراتيجي هدفــه األول تحريــر 

األرض مــن الحتــال والتمســك بفلســطين مــن النهــر إىل البحــر، 

والقيــام بمــا يخــدم هــذا الهــدف وفــق األطــر الفكريــة اإلســامية 

التــي اختطتهــا لنفســها منهًجــا وفكــًرا وثقافــة وممارســة.

         وهــذا مــا حرصــت حركــة حمــاس عــى القيــام بــه مــن 

والعســكري  والجتماعــي  الدعــوي  العمــل  ممارســة  خــال 

ــك، فتنوعــت وســائلها وأشــكال عملهــا، ومــرت  والسياســي كذل

مختلفــة  عقبــات  اعترضتهــا  كمــا  مختلفــة،  تطويــر  بمراحــل 

وأشــكال محاربــة متعــددة؛ وصــوًل إىل حالــة األزمــة أو مــا ُعــرف 

بـــ "النقســام" بيــن حركتــي فتــح وحمــاس، والتــي يمكــن أن ُتقــرأ 

يف ســياق عــدم العتــراف باآلخــر مــن خــال رفــض دمــج حركتــي 

حمــاس وفتــح بالمنظمــة الفلســطينية أســوة ببقيــة الفصائــل، 

ــة. ــيس الحرك ــذ تأس ــك من وذل

ــل، والتســاؤل  ــاب دور الفصائ ــن غي ــث ع ــي ظــل الحدي          وف

الُملــح عنــه، والغمــز بحركــة حماس مســتندين إىل أحــداث انقاب 

الســلطة برئاســة محمــود عبــاس وحركــة فتــح والمنضوين تحت 

ــات التشــريعية  ــار الشــعب يف النتخاب ســتار المنظمــة عــى خي

عــام 2006، وفــي ظــل تغييــب حركــة حمــاس القســري يف الضفــة 

الغربيــة عــن القيــام بدورهــا التشــريعي والجتماعــي، بتجريدهــا 

مــن المؤسســات، وحظرهــا، وماحقتهــا المزدوجــة مــن قبــل 

الحتــال والســلطة، يأتــي التســاؤل عــن دور الحركــة يف الضفــة 

الغربيــة لنــرى هــل نجحــت جهــود اإلقصــاء والتغييــب؟ وهــل 

استســلمت الحركــة للواقــع الــذي حاولــت الســلطة فرضــه؟ أم أن 

للقصــة زاويــة أخــرى؟

ــا حــول دور حركــة  ــا مســتعرًضا ومجيًب          يأتــي الحديــث هن

حمــاس يف الضفــة الغربيــة خــال األعــوام الثمانيــة األخيــرة 

تحديــًدا، وليــس عــل ســبيل الحصــر، بــل كعمــل أولــّي يحتــاج 

ــه إلتمامــه، ســواء  مــن كل قــارئ وصاحــب وجــع المشــاركة في

بتذكيرنــا بحادثــة ســقط ذكرهــا، أو اعتقــال لخليــة أو مقــاِوم لــم 

ــأِت عــى ذكــره. ن

         ول يعــدو هــذا الجهــد ســوى نظــم لحبــات العــرق، وخفقــات 

القلــوب، وســهر العيــون، والجهــد المســتميت الــذي بذلــه مــن 

رســموا هــذه اللوحــة البهيــة، ومــن كان لهــم دور يف إشــعال نــار  

بــركان الضفــة بعــد أن بــدا للرائيــن منخمــًدا ل ُيرجــى فيــه خيــر.

فضــًا  ألنفســهم  ونســبوا  الصــورة  كثيــرون  اجتــزأ  أن  وبعــد 

ــة ول  ــن عبثي ــم تك ــل ل ــن تفاصي ــا كان م ــه كل م ــن في متجاوزي

عشــوائية ول عفويــة، ولكنهــا تقاديــر ربانيــة، واختيــار دقيــق 

للباذليــن بعــد ابتــاء وتمحيــص.

تــقـــــديـــــم
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أين كانت؟

حركة حماس
يف الـــضـــفـــــة الــغــربــيـــة
طوال الـسنـــوات الــمــاضية
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         ســنواٌت عجــاف انقضــت قبــل أن يقــرر الشــباب قيــادة زمــام 

المبــادرة وقيــادة التغييــر، رفًضــا لــإذلل وتعطيــل حياتهــم، 

شــهد العامــان 2007 و 2008 عــى التوالــي حمــات مكثفــة للســلطة 

شــيًبا  الضفــة،  يف  الحركــة  وأبنــاء  أنصــار  باختطــاف  تمثلــت 

ــن نشــط يف  ــا، وكل َم ــة 15-65 عاًم ــة العمري وشــباًنا، ضمــن الفئ

العاميــن 2005 و 2006، ولــم ُيفــرق يف ذلــك بيــن محــرر مــن ســجون 

الحتــال أو مريــض أو والــد شــهيد، لــم ُيفــرق بيــن رجــل وامــرأة.

للنســاء  اختطافــًا   2009-2007 األعــوام  شــِهدت  وقــد       

ــران زامــل، ولمــى  ــو الســعود، وغف ــام أب ــل: تم واســتدعاءات؛ مث

خاطــر، وســماح النــادي، وميرفــت صبــري، كمــا لــم يفــرق بيــن 

أو  جامعــي  محاضــر  أو  مــدرس  أو  جامعــي  أو  ثانــوي  طالــب 

تاجــر. أو  طبيــب  أو  مهنــدس 

         أمــا التعذيــب فــكان سياســة يتعــرض لهــا كل َمــن يتــم 

ــة  ــات الليلي ــوت والمداهم ــش البي ــن تفتي ــم ع ــه، ناهيك اختطاف

ومصــادرة المقتنيــات واألمــوال وخصوًصــا مخصصــات األســرى 

البرغوثــي  مجــد  التعذيــب  تحــت  استشــهد  وقــد  والشــهداء، 

))2008/02/22م/رام اللــه، وثمانيــة آخريــن يأتــي ذكرهــم لحًقــا، 

بخــاف مــن استشــهدوا غــدًرا قبــل 2008؛ أنيــس الســلعوس، 

وعمــار الطاهــر، ومعيــن حموضــة.

         وبيــن موقــف حركــة حمــاس وحالــة الغليــان والســتنزاف 

التــي تعــرض لهــا أبناؤهــا، كان للشــباب وقتهــا الخيــار بيــن الهــرب 

ــة  أو التســليم لمــا ســيجري عليهــم، ومــن الجديــر بالذكــر أن حال

ــرار ســليم مــن الشــباب  الذهــول وفقــدان القــدرة عــى اتخــاذ ق

ــذا  ــوع؛ وله ــيصيب المجم ــا س ــلموا لم ــم لُيس ــل دفعه يف المجم

فــإن أعــداد المعتقليــن السياســيين يف مقــرات األجهــزة األمنيــة 

ــرات تجــاوزت 1600  ــرة مــن الفت يف كل محافظــات الضفــة يف فت

ــمان  ــد الس ــال محم ــد اغتي ــذروة بع ــت ال ــجًا، وكان ــًا مس معتق

ورفــاق يف أيــار وحزيــران/2009 ثــم يف آب وتشــرين أول/2010م؛ 

ــأت  ــال نش ــة إىل اغتي ــار البطولي ــيل الن ــات س ــد عملي ــرة بع الفت

الكرمــي ومأمــون النتشــة.

ــن  ــوا ولــم ُيعرضــوا عــى محاكــم، ومنهــم َم          كثيــرون اعتقل

ُعــرض عــى محاكــم عســكرية، وُصنفــوا كأمنييــن، علًمــا أن عــدد 

حــالت الختطــاف منــذ 2007 حتــى 2015م تجــاوزت 14 ألــف حالــة، 

غالبيتهــم خاضــوا تجربــة العتقــال لــدى الحتــال ثــم األجهــزة 

األمنيــة أو العكــس ضمــن سياســة البــاب الــدوار.

2007 – 2009 - حالة عامة يف الضفة الغربية

         هــذه الفتــرة التــي صــودرت فيهــا مؤسســات حمــاس 

والمؤسســات التــي أشــرفت عليهــا، شــهدت أيًضــا توقــف العمــل 

ــدًءا  ــة؛ ب ــة اإلســامية يف جامعــات الضفــة الغربي ــي للكتل الطاب

ــة  ــرم الجامع ــد رداد يف ح ــهاد محم ــر استش ــاح إث ــة النج بجامع

تبعتهــا  ثــم   ،)2007/07/27( يف  بالثاثــاء الحمــراء  ُعــرف  فيمــا 

ــات 2008- ــك بعــد انتخاب ــل والبوليتكن ــي الخلي ــة يف جامعت الكتل

ــا  ــة اإلســامية يف جامعــة بيرزيــت عاًم 2009، مــع اســتمرار الكتل

آخــر قبــل أن تتوقــف لعامْيــن، إىل جانــب بقــاء بعــض النشــاطات 

ــل  ــي الخلي ــامية يف جامعت ــة اإلس ــات الكتل ــا طالب ــي قدمته الت

والبوليتكنــك. 

         وقــد شــهد النصــف األول مــن هــذا العــام عــدة أحــداث هامــة 

منهــا؛ قمــع أجهــزة الســلطة للمســيرات التــي خرجــت من مســجد 

إثــر حــرب الفرقــان، كمــا قمعــت  الحســين تضامًنــا مــع غــزة 

مســيرة نســائية لحركــة حمــاس يف محافظــة الخليــل األوىل 

مــن نوعهــا ضــد العتقــال السياســي يف )2009/01/24( بعــد حــرب 

الفرقــان بيوميــن، واعتــدت عــى الفتيــات والنســاء بالهــراوات 

والغــاز واعتقــال الذيــن خرجــوا نصــرة لغــزة، وذلــك خــال شــهر 

كانــون الثانــي، كمــا اعتقلــت يف ســياق تكميــم األفــواه وقمــع 

ــك يف )2009/07/11م(. ــي وذل ــاري عراب ــب س ــات الكات الحري

عام 2009 - اغتياالت واعتقاالت
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الحــاج  محمــد  مــن  كل  استشــهد  التعذيــب  وتحــت      

)2009/02/07م(/جنيــن، وهيثــم عمــرو ))2009/06/16م/دورا-الخليل، 

يف  لاحتــال  المطلوبــون  المقاوميــن  مــن  عــدد  واستشــهد 

اســتهداف مباشــر مــن األجهــزة األمنيــة؛ منهــم: محمــد الســمان 

ومحمــد ياســين وصاحــب البيــت الــذي آواهمــا عبــد الناصر الباشــا 

والــذي ُبتــرت يــد زوجتــه يف )2009/5/31م(، ومحمــد عطيــة وإيــاد 

ابتلــي يف )2009/06/04(، وفــي النصــف الثانــي مــن العــام استشــهد 

يف ســجون الســلطة وتحــت التعذيــب أيًضــا كل مــن: كمــال أبــو 

طعيمــة )2009/08/05م(/الخليــل، وفــادي حمادنــة )2009/08/10م(/

ــس، نابل

التــي  الفتــرة  شــهدت  وقــد           

ورفاقــه  الســمان  فيهــا  استشــهد 

1600 مــن كــوادر حمــاس يف  اعتقــال 

أحــكام  وإصــدار  الغربيــة،  الضفــة 

تتــراوح بيــن 3 ســنوات إىل 20 ســنة 

أبنــاء  مــن   40 عــن  يقــل  ل  مــا  عــى 

الحركــة لرتباطهــم بأعمــال المقاومة؛ 

الحكيــم  وعبــد  ذيــاب،  عــاء  منهــم: 

وســميح  حســونة،  وعــاء  قــدح، 

وعبــد  العكــر،  اللــه  وعبــد  عليــوي، 

العــاروري،  ووجــدي  شــريم،  الفتــاح 

العشــرات. وغيرهــم 

         يف المقابــل قــام الحتــال يف الفتــرة بيــن شــهر شــباط 

إىل أيــار  باعتقــال 4 خايــا عســكرية مــن قلقيليــة ونابلــس ورام 

اللــه والخليــل، اثنتيــن منهــا لحركــة حمــاس واثنتيــن للجبهــة 

إىل جانــب اعتقــال أكثــر مــن 6 بتهــم عســكرية أو  الشــعبية، 

القيــام بأعمــال مقاومــة مــن إعــداد عبــوات أو مشــاركة يف رشــق 

ــاء  الحجــارة والزجاجــات الحارقــة وغيرهــا؛ ثاثــة منهــم مــن أبن

ــعبية. ــن الش ــر م ــامي، وآخ ــاد اإلس ــن الجه ــاس، و2 م حم

         وقــد تمكــن الحتــال يف )2009/05/28م( مــن اغتيــال 

المطــارد القســامي عبــد المجيــد دوديــن يف دورا جنوبــي الخليــل 

بعــد تعــاون وثيــق مــن قبــل أجهــزة الســلطة، وقــد ورد الحديــث 

عــن دورهــا يف خطــاب لدايتــون األمريكــي آنــذاك، وقــد ســبق 

استشــهاده أيًضــا اعتقــال خليــة قســامية مــن دورا نشــطت 

بتنفيــذ عــدة عمليــات إطــاق نــار فيمــا ُعــرف بمجموعــة عبــد 

المجيــد دوديــن.

         هــذه الفتــرة ذاتهــا شــهدت عمــًا مقاِوًمــا وإن كان متفرًقــا 

ولــم يحــَظ بتســليط الضــوء عليــه كرشــق دوريــات الحتــال 

بالحجــارة  المســتوطنين  ســيارات  اســتهداف  أو  بالحجــارة 

ــاء  ــادث، أو إلق ــوع ح ــبب بوق ــارها فتتس ــن مس ــا ع ــا يحرفه مم

للمســتوطنين  وحافــات  ســيارات  عــى  حارقــة  زجاجــات 

إطــاق  ودوريــات لاحتــال، أو عمليــات 

بيــن  والطريــق  قلقيليــة  فكانــت  النــار؛ 

اللــه  رام  وغربــي  ونابلــس  طولكــرم 

والقــدس واألغــوار مســارح لعــدة أحــداث، 

ول يفوتنــي المســيرات ضــد جــدار الفصــل 

العنصــري ومــا نتــج عنهامــن مواجهــات، 

ــا  ــل مســتوطن خنًق ــة قت ــب حادث إىل جان

يف )2009/05/12( والتــي نفذهــا أحمــد أبــو 

حناينــة، ومحمــد عــودة، ومحمــد الخالــدي، 

وهــم نشــطاء يف الجهــاد اإلســامي.

         وقــد اعتــرف الحتــال بحوالــي 70 

إطــاق نــار؛ واســتطعت رصــد 7  عمليــة 

عمليــات إطــاق نــار ، ُقتــل فيهــا ثاثــة صهاينــة وأصيــب آخــرون، 

وتوزعــت هــذه العمليــات عــى الشــهور كانــون ثانــي )عمليتيــن( 

وآذار وحزيــران وآب وأيلــول وكانــون أول.

إحــراق محطــة وقــود مــن قبــل           كمــا حدثــت محاولــة 

الشــهيد إبراهيــم الشــماوي ابــن الكتلــة اإلســامية والطالــب 

يف جامعــة القــدس، وذلــك يف 2009/01/08 بالتزامــن مــع الحــرب 

عــى غــزة، وفــي شــهر آب حــاول الشــهيد عبيــدة القدســي الدويــك 

)حمــاس( تنفيــذ عمليــة طعــن عــى أحــد الحواجــز يف الخليــل يف 

)2009/08/26(، والذي استشــهد يف المستشــفى يف )2009/09/13(.
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وانســداد األفــق  ومــع اشــتداد الظلــم  الليــل  حلكــة  يف        

كــوادر  مــن  تفــرق الكثيــر  والميدانــي  السياســي والجتماعــي 

حركــة حمــاس بيــن مســافر ومقيــم وســجين يف أحــد ســجون 

ومطــارد. وشــهيد  الســلطة  أو  الحتــال 

          تصاعــد يف هــذه الفتــرة أهميــة العمــل مــن خــال الشــبكة 

تحليــل الواقــع ومحاولــة صناعــة  عــى  والتركيــز  العنكبوتيــة 

تغييــر فيــه، وقــد ظهــر ألول مــرة تقريًبــا يف أواخــر 2009 و2010 

وعــدم  برفضــه  السياســي  العتقــال  مواجهــة  عــن  الحديــث 

تســليم النفــس وعــدم الســتجابة لاســتدعاء وكان ُينظــر لهــذه 

ــر مســتحيل. ــال وأم ــا ضــرب مــن الخي ــكار عــى أنه األف

           الخــوف ورد الفعــل ممــا عايشــه الشــباب مــن تجــارب؛ كان 

يحــول بينهــم وبيــن خطــو خطــوة جديــدة جريئــة، وخصوًصــا مــع 

ســقوط غطــاء العشــائر والعائــات التــي لــم تدفــع عــن أبنائهــا مــا 

ــمي  ــة القواس ــا عائل ــر منه ــتثنائية أذك ــالت اس ــم إل ح ــق به لح

يف الخليــل.

إلكترونًيــا         وبقيــت هــذه األفــكار والمقــالت المنشــورة 

ــواب المحظــورة،  ــرع األب ــا تخــدر، وتق ــه، توقــظ م تعمــل كالمنبِّ

ــع  ــة، ورف ــن، وتشــجيع المواجه ــذ الجب ــر، ونب وتحــث عــى التغيي

قيمــة التضحيــة مقابــل مــا هــو أغــى، وخصوًصــا يف ظــل واقــع 

لــم يتوقــف مــع العتقــال مــن ِقبــل الحتــال، ولــم تكــف األجهــزة 

مقصلــة  عــى  ُتذبــح  كقرابيــن  حمــاس  أبنــاء  اســتخدام  مــن 

التنســيق األمنــي.

      كانت الحاجة ماســة لتضميد الجراح، وشــق طرق جديدة إىل 

العليــاء، اســتنفاًذا للوســع والطاقــة، وإبــراًء للذمــة مــن تقاعــس، 

وســلبية، وانطــواء نحــو الــذات، ووفــاًء لفكــرة آن أوان اختبــار 

فهمهــا وحضورهــا يف حيــاة الفــرد المســلم؛ فكــرة الجهــاد، جهــاد 

النفــس، وجهــاد الظلــم، وجهــاد المحتــل؛ الثاثيــة التــي لخصتهــا 

حركــة حمــاس عنــد تأسيســها وجعلــت اســتراتيجيتها مقاومــة 

الحتــال والتــي ل تســتقيم أو ُتحــدث أثــًرا دون اســتقامة الفــرد، 

ــرة  ــة الكثي ــارك الفرعي ــم المع ــدف رغ ــو اله ــة نح ــز البوصل وتركي

الُمشــرعة عــى هامــش الطريــق نحــو القــدس.

2009-2010- الدعوة إىل املواجهة

          شــهد هــذا العــام أحداًثــا مفصليــة وجــرى الحديــث عــن 

ــد  ــتاذ خال ــبق األس ــد س ــق؛ كان ق ــوح يف األف ــة تل ــة ثالث انتفاض

مشــعل بالدعــوة إليهــا عــدة مــرات، وذلــك مــع تنامــي الفعــل 

المقــاِوم وإن كان عــى شــكل أحــداث متفرقــة، مــن زجاجــات 

ورام  ورشــق للحجــارة وخاصــة يف القــدس المحتلــة،  حارقــة 

ــل  ــدار الفص ــد ج ــبوعية ض ــيرات األس ــات المس ــر مواجه ــه إث الل

العنصــري.

اعتــرف الحتــال بحصــول 16 عمليــة إطــاق نــار، رصــدت منهــا؛ 

ــام، 3  ــن الع ــي م ــف الثان ــا يف النص ــار؛ 4 منه ــاق ن ــات إط 5 عملي

عمليــات يف منطقــة رام اللــه، وعمليتيــن فارقتيــن يف الخليــل، 

توزعــت عــى الشــهور: أيــار  وحزيــران وآب وأيلــول وتشــرين أول.

          أربــع مــن عمليــات إطــاق النــار كانــت لحركــة حمــاس، وقــد 

تفــرق منفذوهــا بيــن شــهداء وأســرى يف ســجون الحتــال أو 

يف ســجون الســلطة، وهــم: الشــهيدان نشــأت الكرمــي ومأمــون 

النتشــة اللــذان استشــهدا يف )2010/10/08( بعــد مطــاردة لـ38 يوًما 

بعــد قتلهــم 4 مســتوطنين صهاينــة، فيمــا أطلــق عليــه عمليــات 

ســيل النــار )2010/08/31(؛ بينمــا اعتقلــت الســلطة إســام حامــد 

ــرام اللــه ضمــن عمليــات ســيل  وعاطــف الصالحــي مــن ســلواد ب

النــار أيًضــا )2010/09/01(، فيمــا اعتقــل كل مــن محمــد قاســم 

حروب،بهــاء حــروب، علــي حروب،رائــد حروب،محمــد إســماعيل 

حســين حروب،مــن قريــة ديــر ســامت، وتراوحــت أحكامهــم بيــن 

20 عاًمــا إىل مؤبــد، والذيــن اتهمــوا بالوقــوف خلــف عمليــة إطــاق 

النــار قــرب مخيــم الفــوار جنوبــي الخليــل المحتلــة والتــي أســفرت 

عام 2010 – عمليات سيل النار
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عــن مقتــل شــرطي وإصابــة 3 آخريــن، وذلــك يف )2010/06/14(.

          واستشــهد محمــد القواريــق مــن نابلــس وهــو أحــد أبنــاء 

حركــة حمــاس مــع ابــن خالــه يف )2010/03/21( أثنــاء محاولتــه 

ــت  ــا اغتال ــتوطنات، كم ــدى المس ــرب إح ــن ق ــة طع ــذ عملي تنفي

الخليــل  جنوبــي  دورا  بمدينــة  عــوا  بيــت  يف  قــوات الحتــال 

إســماعيل الســويطي بعــد  المحتلــة المطــارد القســامي علــي 

مطاردتــه لثمانيــة أعــوام انتهــت باشــتباك مســلح وقصــف لبيتــه 

وذلــك يف )2010/04/26م(، وســبق اغتيالــه اعتقــال خليــة قســامية 

ــار، وهــم: ســامي ومحمــد  ــات إطــاق الن نفــذت عــدًدا مــن عملي

ــك، وأحمــد الطــردة. ــدري دوي ــو عرقــوب، وق أب

          مــن جهــة أخــرى فقــد مارســت أجهــزة 

السياســي  العتقــال  سياســة  الســلطة 

وماحقــة المقاوميــن ومحاكمتهــم، ففــي 

عــن  الكشــف  عــن  أعلنــت  )2010/04/26م( 

مخــزن لألســلحة لحركــة حمــاس يف مدينــة 

نابلــس المحتلــة، كمــا بلــغ عــدد المعتقليــن 

إثــر عمليــات ســيل النــار يف أيلــول/2010 ألــف 

معتقــل تعــرض كثيــر منهــم للتعذيــب، كمــا 

قبــل  مــن  منهــم لاعتقــال  عــدد  تعــرض 

مــن  عنــه  اإلفــراج  بعــد  الحتــال  قــوات 

أحكامهــم  وتراوحــت  الســلطة،  ســجون 

بيــن عاميــن إىل ثمانيــة أعــوام، إىل جانــب 

اســتمرار ماحقــة كــوادر الحركــة والنشــطاء الطابييــن وكانت ل 

تــزال الكتلــة اإلســامية يف الجامعــات بيــن الحظــر والمقاطعــة.

          شــهد هــذا العــام ثــاث محطــات مهمــة؛ أمــا األوىل 

حمــات شــبابية لرفــض الســتدعاءات األمنيــة للســلطة كالتــي 

يريــدون  الضفــة  وشــباب  المســلم  الشــباب  رابطــة  نظمتهــا 

إســقاط الســتدعاءات وإن رافقهــا يف بدايــة الكثيــر مــن اإلحجــام 

والخــوف والتــردد وعــدم التجــاوب.

          أمــا الثانيــة فهــي التحــول إىل مرحلــة )الفــرد التنظيــم( أي 

الفــرد الــذي يحمــل رســالة التنظيــم وفكــره ويتحــرك بهــا بعيــًدا 

عــن انتظــار اإلشــارات أو األوامــر، فهــو يقــرر مــن يســاعده، ومــا 

الــذي يريــده، وكيــف يفعــل ذلــك، ومتــى، وأيــن، وهــذا مــا فعلتــه 

خليتــي دورا وديــر ســامت؛ ثــم خليتــا نشــأت ومأمــون، وإســام 

وعاطــف.

          أمــا الثالثــة فيتحمــل الفــرد مســؤولية إنهــاء مشــكلته 

بإضــراب المعتقليــن السياســيين يف ســجن  بنفســه؛ ابتــدأت 

أريحــا احتجاًجــا عــى احتجازهــم منــذ عــام 2008 رغــم صــدور 

ــخ )2010/11/24م( شــارك  ــدأ بتاري ــد ب ــراج عنهــم، وق ــرارات باإلف ق

ــد  ــمي، وأحم ــام القواس ــد، ووس ــد عبي ــار، ومج ــل البيط ــه: وائ في

العويــوي، ومهنــد نيــروخ، ومحمــد ســوقية، والــذي انتهــى يف 

)2011/01/08م( باإلفــراج عنهــم بعــد تحــرك 

ــة، وقــد  عائاتهــم وتدهــور حالتهــم الصحي

اعتقلتهــم قــوات الحتــال بعــد 7 ســاعات 

مــن اإلفــراج عنهــم، تخلــل العتقــال اغتيــال 

الشــهيد عمــر القواســمي، وهــو خــال وائــل 

ــة القتحــام  البيطــار المســتهدف مــن عملي

والغتيــال.

          يف المشــهد الواســع؛ تمثل المحطات 

إجــراًء عملًيــا  الثاثــة يف الضفــة الغربيــة 

ســبق الثــورات يف الــدول العربية؛ يف إشــارة 

إىل تناغــم الشــعوب وتطلعهــا للتخلــص مــن 

الســتبداد والســتعمار مًعــا، وهــو وإن كان 

ــل بارقــة األمــل لتحقيــق إنجــازات  محصــوًرا جغرافًيــا ولكنــه مثَّ

أوســع، فــإن كانــت الثــورات هــي مــا وصلــت إليــه الشــعوب يف 

الــدول المحيطــة بعــد حالــة طويلــة من الختنــاق؛ فــإن إرهاصات 

النتفاضــة يف فلســطين بــدأت مــن هــذه النقــاط المتفرقــة، ومــن 

أعمــال ونشــاطات ســاهم قمعهــا بتعزيــز ثقافــة المواجهــة حتــى 

ــمه،  ــاد رس ــهد ُيع ــر، يف مش ــي لتنفج ــدر الكاف ــن بالق ــم تك وإن ل

وتعــاد تهيئتــه بمــا يحقــق شــؤوًنا أعظــم ولــو بعــد حيــن.

وتستمر الحكاية
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ــيين  ــن سياس ــال لمعتقلي ــال الحت ــا باعتق ــام قوًي ــدأ الع         ب

ــل البيطــار،  ــم؛ وهــم: وائ ــراج عنه ــة اإلف ــدى الســلطة ليل ــوا ل كان

مجــد عبيــد، أحمــد العويــوي، وســام القواســمي، مهنــد نيــروخ، 

محمــد ســوقية، وحديــث عــن ثــورة يف تونــس تتبعهــا ثــورة يف 

مصــر، أحــداث وثيقــة الرتبــاط تســاهم يف رســم مشــهد كلــي ل 

ــات المختلفــة. ــه إل بخــوض المواجه تتضــح تفاصيل

        وشــهد هــذا العــام تحــرًكا يف المشــهد الفلســطيني عــى 

ــدة: ــدة أصع ع

أولهــا: الحــراكات السياســية التــي ابتــدأت بتجمــع نســاء ضــد 

إىل الشــارع يف  النقســام، والــذي أعلــن عنــه يف شــباط ونــزل 

)2011/03/13( يف الخليــل، شــارك فيــه عــدد مــن النســاء مــن عــدة 

فصائــل بحضــور نســاء الحركــة اإلســامية، وُرفــع فيــه لفتــات 

ضــد العتقــال السياســي، والفصــل الوظيفــي، ورفــض التشــييك 

األمنــي، ثــم تبعــه اعتصــام آخــر للنســاء بحضــور نســاء الحركــة 

حيــث  الخليــل،  يف  أيًضــا   )2011/03/15( يف  وذلــك  اإلســامية، 

وعناويــن  بافتــات  اإلســامية  الحركــة  نســاء  فيــه  شــاركت 

حملــت أبــرز القضايــا ومنهــا: وقــف التنســيق األمنــي، وإغــاق 

إىل  ملــف العتقــال السياســي، وإعــادة المفصوليــن سياســًيا 

وظائفهــم ورفــض التشــييك األمنــي. 

        تطــور هــذا الحــراك لتشــهد الخليــل أول حضــور ميدانــي 

لحركــة حمــاس بعــد غيــاب وذلــك يف يــوم األســير )2011/04/17( 

حيــث شــهد حضورهــم رفــع صــور األســرى المؤبــدات، الذيــن تــم 

اإلفــراج عــن كثيــر منهــم بعــد 6 شــهور يف صفقــة وفــاء األحــرار 

)شــاليط(.

        يف األروقــة الداخليــة بيــن الفصائــل كانــت تجــري اللقــاءات 

المصالحــة  بإعــان  قطــر  يف   )2011/05/04( يف  توجــت  والتــي 

الفلســطينية بيــن حمــاس وفتــح والــذي تزامــن أيًضــا مــع خــروج 

للشــارع يف الضفــة الغربيــة وخاصــة يف الخليــل إســناًدا للخطوة.

        هــذا اإلعــان تبعــه أول اعتصــام ضــد العتقــال السياســي 

ســواء  المختلفــة  الفعاليــات  تتابعــت  ثــم  )10/أيــار/2011(،  يف 

شــهدتا  واللتيــن  القــدس  احتــال  أو  النكبــة  يــوم  لفعاليــة 

استشــهاد عــدد مــن الشــباب العربــي عــى الحــدود الفلســطينية، 

وكان لحركــة حمــاس يف الخليــل نشــاًطا ميدانًيــا واضًحــا يف 

هاتيــن المناســبتين حيــث تــم تنظيــم عــدة فعاليــات ميدانيــة، 

بيــن دعــوة لمســيرة أو معــرض، وقــد اســتمرت العتصامــات 

إىل أســبوعية  ثــم تحولــت  السياســية فبــدأت كل أســبوعين 

ــا يعبــر  وانتظمــت يف محافظــة الخليــل حتــى صــارت شــيًئا ثابًت

فيــه ذوو المعتقليــن السياســيين عــن رفضهــم لهــذه الممارســات 

ــن  ــراك م ــذا الح ــق ه ــا كان يراف ــم م ــم، رغ ــق أبنائه ــم وبح بحقه

تهديــد للمشــاركين فيــه مــن قبــل األجهــزة األمنيــة.

        كمــا تخلــل هــذا التحــرك حمــات شــبابية عــى رأســها )مــش 

رايــح( والتــي انطلقــت يف صيــف 2011 وتعبــر عــن رفــض النصيــاع 

لســتدعاءات األجهــزة األمنية.

        ثانيهــا: تنــوع أعمــال المقاومــة ضــد الحتــال خــال العــام، 

وُســجل فيــه: عمليــة تفجيــر حافلــة يف القــدس المحتلــة يف 

)2011/03/23(؛ أســفرت عــن مقتــل مســتوطنة وإصابــة 20 آخريــن 

نفذتهــا خليــة حســين القواســمي )حمــاس(، وعمليــة  والتــي 

دهــس يف تــل أبيــب يف )2011/05/15( أيــار نفذهــا إســام عيســى 

مــن كفــر قاســم )حمــاس(؛ والتــي أســفرت عــن مقتــل مســتوطن 

وإصابــة 17 آخريــن، تعــرض مركبــات المســتوطنين ودوريــات 

الحتــال إللقــاء الحجــارة قــرب حلحــول شــمالي الخليــل عــدة 

مــرات ممــا أســفر عــن مقتــل مســتوطنين، وإصابــة آخريــن والتــي 

نفذهــا األســرى علــي وحســن وعلــي البــو مــن حلحــول )حمــاس(، 

إيتمــار  مســتوطنة  يف  مســتوطنين  لخمســة  قتــل  وعمليــة 

ــم عــواد. ــي نفذهــا أمجــد وحكي بنابلــس يف )2011/03/11( والت

        وقــد تــم اعتقــال خليــة عســكرية لحركــة حمــاس مــن 

13 شــخًصا مــن محافظــة الخليــل والقــدس، وذلــك قبيــل تنفيــذ 

عام 2011- عام املصالحة
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         يختلــف هــذا العــام عمــا ســبقه يف شــكله وتفاعاتــه 

الكثيــرة داخــل المجتمــع الفلســطيني وخارجــه؛ إذ جمــع بيــن 

السياســة والمقاومــة، وحضــر فيــه األســرى بقــوة، تحركــت فيــه 

الضفــة وغــزة، وظهــرت حمــاس يف الميــدان بقــوة، وارتفــع فيــه 

ــًكا  ــي وتحري ــال السياس ــد العتق ــن ض ــة الجامعيي ــوت الطلب ص

للســاكن يف العمــل الطابــي.

إضــراب خضــر عدنــان ثــم           كانــت أبــرز القضايــا العامــة 

ــف أســير  ــر مــن أل ــه أكث ــذي شــارك في ــة ال تبعــه إضــراب الكرام

ذكــرى  تحــرًكا أكبــر يف  شــهد  كمــا  وعشــرين يوًمــا،  لثمانيــة 

النكبــة واحتــال القــدس، وكذلــك رفــض التطبيــع وزيــارة موفــاز، 

والحتجاجــات عــى غــاء المعيشــة والمطالبــة بإقالــة فيــاض 

التــي توقفــت عندمــا بــدأت أعمــال عنــف يف الشــارع وطالبــت 

بإســقاط عبــاس، وكذلــك الحتجاجــات ضــد العتقــال السياســي 

والتــي نشــطت فيهــا حركــة حمــاس ونشــطاء اليســار تحــت 

عنــوان فلســطينيون مــن أجــل الكرامــة، وبــدء حــراك المفصوليــن 

بحقهــم  ومطالبــة  سياســًيا ضــد سياســة التشــييك األمنــي 

بالعــودة لوظائفهــم، وهــو حــراك بــدأ يف الخليــل.

         ثاثــة أحــداث مهمــة وهــي إضــراب الكرامــة تحــت عنــوان 

الســجيل  وحــرب   ،)2012/05/14-2012/04/17 كراًمــا  )ســنحيا 

التــي ابتــدأت باغتيــال قائــد القســام يف غــزة محمــد الجعبــري 

ــل  ــة يف ت ــة صهيوني ــر حافل ــة تفجي ــت بعملي )2012/11/14( وانته

أبيــب يف )2012/11/21( ليكــون القســام عنــوان الحــرب وتكــون 

كعضــو  فلســطين  دولــة  وإعــان  الشــارع،  عنــوان  حمــاس 

كان لهــذه األحــداث صــدى يف الشــارع   ،)2012/11/29( مراقــب 

تلقفــه النشــطاء وأبنــاء الضفــة بمزيــد مــن التصعيــد بالحجــارة 

يف  المختلفــة  الشــعبية  والمســيرات  الحارقــة،  والزجاجــات 

المناطــق. مختلــف 

         وكان لفــوز مرســي بانتخابــات مصــر الرئاســية انعكاســاته 

التــي شــكلت ظهيــًرا لغــزة يف الحــرب وفيمــا تبــع الحــرب، وفــي 

تحســين أوضــاع كثيــرة.

         واســتكماًل لصفقــة وفــاء األحــرار التــي تواصلــت أفراحها يف 

فلســطين عامــة؛ نشــطت الكتلــة اإلســامية وعــادت لســتئناف 

ــل  ــوح داخ ــام مفت ــدأ أول اعتص ــة؛ لتب ــاة الطابي ــا يف الحي دوره

عام 2012 – عودة حماس إىل الساحة

شــهر  يف  المحتلــة  القــدس  مدينــة  يف  استشــهادية  عمليــة 

تفجيــر  عــن عمليــة  عــن مســؤوليتها  ُكشــف  رمضــان، حيــث 

الحافلــة يف آذار، وباســتثناء عمليــة إيتمــار فــإن بقيــة العمليــات 

ُســجلت لحركــة حمــاس وكوادرهــا.

        ثالًثــا: بــدء عــودة الكتلــة اإلســامية للعمــل الطابــي يف 

إحيــاء الذكــرى األوىل  أروقــة جامعــات الضفــة الغربيــة مثــل 

لستشــهاد نشــأت الكرمــي يف جامعــة البوليتكنــك بالخليــل، 

والــذي جــاء قبــل اإلعــان عــن إتمــام صفقــة وفــاء األحــرار.

رابًعــا: صفقــة وفــاء األحــرار )2011/10/18( وتحريــر أكثــر مــن ألــف 

أســير وأســيرة ثلثهــم مــن المحكوميــن بالمؤبــد، ليكــون إتمــام 

الضفــة  يف  حمــاس  لحضــور  جعلــت  التــي  الرافعــة  الصفقــة 

الغربيــة تحديــًدا معانــي أخــرى يتجــذر فيهــا الوفــاء، والثبــات، 

ومواصلــة العمــل.

        وياحــظ يف هــذا العــام حضــور الخليــل كمــا يف 2010، وإن 

حــراك  فــإن  2010؛  رصاصــات المقاومــة لهــا يف صيــف  كانــت 

الكتلــة  وطالبــات  السياســيين  المعتقليــن  وأهالــي  النســاء 

اإلســامية كان بدايــة فيهــا، كمــا يمكــن ماحظــة اســتمرارية 

العمــل المقــاِوم يف مســيرة طويلــة ل تتوقــف، وإن كان التحــرك 

بطيًئــا مــن عــام إىل عــام ولكنــه متــدرج؛ فعــى مســتوى الشــباب 

مــن صيــف 2010 مــن حملــة رفــض الســتدعاءات إىل حملــة مــش 

رايــح ومــا تبعهــا فــإن الجوهــر هــو البنــاء عــى الخطــوات ل 

ردمهــا ول تجاوزهــا، إذ يصعــب تجــاوز الُجــدر دون هدمهــا؛ وهــي 

الركــود، والنكفــاء عــى الــذات، والستســام للترهيــب.
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جامعــة بيرزيــت يف شــباط 2012، احتجاًجــا عــى ماحقــة األجهــزة 

ــم  ــة، ث ــم الجامعي ــل حياته ــم وتعطي ــا واعتقاله ــة لطلبته األمني

جامعــات  يف  يف النتخابــات الطابيــة  قــرار المشــاركة  ُأعلــن 

بيرزيــت والقــدس والخليــل والبوليتكنــك، وحققــت نتائــج جيــدة 

مقارنــة بغيــاب تــراوح مــن عاميــن يف بيرزيــت إىل 3 يف كل مــن 

تعرضــت  وقــد  و4 يف جامعــة القــدس،  والبوليتكنــك  الخليــل 

ثــاث طالبــات مــن جامعتــي البوليتكنــك والخليــل لاعتقــال يف 

ســجون الحتــال لمــدد تراوحــت مــن 3 أســابيع إىل 6 شــهور، 

ــات البوليتكنــك. ــة انتخاب ليل

        وجــاء اإلضــراب عــن الطعــام للمعتقليــن عــى خلفيــة 

ــة  ــة جامع ــة نشــأت الكرمــي مــن طلب عملي

أريحــا  ســجن  يف  أخــرى  وكــوادر  الخليــل 

حــرم  يف  المفتــوح  زمائهــم  واعتصــام 

ــب  ــًا ذات المطال ــران حام الجامعــة يف حزي

التــي حملهــا إضــراب طلبــة بيرزيــت، وقــد 

ســاندت عائــات الطلبــة العتصامــات، كمــا 

ــة عــن الطعــام وعــن  ــات فردي ُنقــذت إضراب

الــكام وعــن الــدواء أيًضــا، تركــزت الحــالت 

محافظــة الخليــل، ُيذكــر أن اإلضــراب  يف 

بيــن  تزامــن  عــن الطعــام الــذي  الجماعــي 

ــا  ــه وم ــم ورام الل ــت لح ــل وبي ــجن الخلي س

مــن  كان األول  عائلــي  حــراك  مــن  رافقــه 

نوعــه مــن حيــث امتــداد الحــدث وخــروج 

العائــات مــن الخليــل إىل بيــت لحــم ورام اللــه لاحتجــاج، وتنفيذ 

اعتصــام مفتــوح أمــام البيــت، وفــي مرحلــة متأخــرة كان التهديــد 

بالعتصــام المفتــوح يف الشــارع أمــام ســجن بيــت لحــم، والــذي 

ــرام تســوية مــع  ــدأ واســتمر لثنــي عشــرة ســاعة حتــى تــم إب ب

المخابــرات بحضــور وجهــاء الخليــل، تقضــي بإنهــاء العتصــام 

مقابــل اإلفــراج عــن الشــباب تباًعــا خــال األيــام الاحقــة، األمــر 

الــذي تــم فعــًا قبــل أن يعتقــل الحتــال ثمانيــة مــن بينهــم؛ 

وُيذكــر منهــم: محمــد أبــو حديــد، عثمــان القواســمي، معتصــم 

النتشــة، محمــد األطــرش، أنــس أبــو مرخيــة، طــه شــالدة، رأفــت 

شــالدة، عــاء حــرب، ضــرار عمــرو، نضــال النتشــة.

ــة  ــب حرك ــة اإلســامية إىل جان ــر مشــاركة الكتل ــا تذك         كم

إضــراب  ثــم يف  إضــراب خضــر عدنــان،  حمــاس يف فعاليــات 

حــرب  خــال  غــزة  مــع  التضامــن  فعاليــات  وفــي  الكرامــة، 

الســجيل، ثــم يف فعاليــات انطاقــة حمــاس التــي كانــت تحييهــا 

الحركــة ألول مــرة منــذ عــام 2007.

ــدع األســرى يف  ــا أب ــاء األحــرار م ــة وف ــا ُيحســب لصفق         كم

ــات تجســد بطــولت المقاومــة،  ــور مــن كتــب ورواي إخراجــه للن

وصمــوًدا،  ونضــاًل،  عاطفــة،  فيهــا،  كثيــرة  لجوانــب  وتعــرض 

كمــا تعــرض لــدروس وتوجيهــات، وتلخــص يف بعضهــا بعــض 

نضــالت الحركــة األســيرة، ولهــذه الشــهادات مكتوبــة أو مرئيــة 

أثرهــا يف توريــث العمــل المقــاِوم، واإلفــادة 

عليــه،  والبنــاء  الِعبــر  لســتخاص  منــه؛ 

يف عمليــة وصــل لمراحــل طريــق التحــرر 

ببعضهــا البعــض.

        هــذا وقــد ُســجل خــال العــام عــدة 

طعــن  عمليــة  منهــا؛  مقاومــة  عمليــات 

يف  المحتلــة  القــدس  يف  بفــأس  يهــودي 

ــز عويســات  ــد العزي )2012/02/04( نفذهــا عب

تجــاه  نــار  إطــاق  وعمليــة  )حمــاس(، 

بــرام  دوريــة احتــال يف مخيــم األمعــري 

خليــة  نفذتهــا   )2012/01/20( اللــه المحتلــة 

حمــدي رمانــة )حمــاس(، وعمليــة تفجيــر 

ــي الخليــل )نيســان  ــوة ناســفة عــى الشــارع اللتفافــي جنوب عب

2012( نفذتهــا خليــة يطــا، إىل جانــب مجموعــة عمليــات منظمــة 

تســتهدف ســيارات مســتوطنين ودوريــات لاحتــال بالحجــارة 

.)2012 )نيســان  وإطــاق النــار 

        وقــد شــهدت حــرب الســجيل خــال تشــرين ثانــي تصاعــًدا 

الغربيــة  الضفــة  يف  المختلفــة  بأشــكاله  المقــاوم  العمــل  يف 

والقــدس، ومنــه عمليــة تفجيــر حافلــة يف تــل أبيــب )2012/11/21( 

مفارجــة  ومحمــد  موســى  أحمــد  األســيران  نفذهــا  والتــي 

والشــهيد محمــد عاصــي )حمــاس(.
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        أمــا توزيــع العمليــات التــي ُنفــذت بحســب الفصائــل فُســجل لحمــاس 4 عمليــات، ولفتــح 1 عمليــة واحــدة، إىل جانــب اعتقــال 

قــوات الحتــال لخمــس خايــا عســكرية يف شــهري نيســان وأيــار؛ منهــا ثــاث لحركــة حمــاس، وواحــدة للجبهــة الشــعبية، وواحــدة 

لحركــة فتــح.

        واســتمرت ممارســات أجهــزة الســلطة بالماحقــة والســتدعاء والعتقــال، وقــد تخلــل ذلــك الكشــف عــن مخبــأ ســري أعدتــه 

ــلطة  ــزة الس ــه أجه ــس، واعتبرت ــف بنابل ــة عوري ــك يف قري ــرى )2012/09/23(، وذل ــادل أس ــود وتب ــف جن ــة خط ــام لعملي ــب القس كتائ

إنجــاًزا أمنًيــا جــاء تحــت التعذيــب مدعيــن أنــه موجــه ضــد الســلطة رغــم أن كل مؤشــرات نشــاط حمــاس عــى األرض ل تســتهدف 

ــال. إل الحت

        الحــراك الــذي شــهدته الضفــة الغربيــة والقــدس خــال عــام 2012 بــدًءا باألحــداث التــي شــهدها المســجد األقصــى يف شــباط مــن 

هــذا العــام، ثــم إضــراب خضــر عدنــان ومــا رافقــه مــن تســخين هــادئ، ومــا رافــق إضــراب الكرامــة مــن فعاليــات شــعبية؛ هيــأ األجــواء 

لنطــاق عمــل مقــاِوم يختــار مــا يناســبه وفًقــا لظــروف أفــراده، ولذلــك رغــم عــدم اللتفــات والتدقيــق بمجريــات العــام إل أن الظاهــر 

ــا؛ وفــي باطنــه كان ســيًرا حثيًثــا نحــو مقاومــة الحتــال يف كل الظــروف وبــكل الوســائل، وهــذا مــا  كان حــراًكا سياســًيا واجتماعًي

تنامــى بشــكل أكثــر وضوًحــا يف عــام 2013.

        وهنــا تكــون حركــة حمــاس بذراعهــا الطابــي، وأســراها، ونشــطائها المقاوميــن، ونســائها قــد بــدؤوا مرحلــة جديــدة، حيــث انتهــى 

فيمــا ســبق مرحلــة البــدء والمبــادرة، وحــان النتقــال إىل مرحلــة تثبيــت اإلنجــاز بالســتمرار والبنــاء.

         يســتكمل هــذا العــام مــا كان يف العاميــن الســابقين 

عــى ذات المســتويات؛ المقاومــة، التحــرك المجتمعــي، الحركــة 

الطابيــة، وقــد شــكل الحتفــال بانطاقــة حركــة حمــاس دفعــة 

قويــة لســتمرارية العمــل يف الميــدان.

         وكمــا كان لألســرى حضورهــم يف الشــارع الفلســطيني 

عــام 2012؛ فــإن استشــهاد األســرى يف 2013 كان ســبًبا لســتمرار 

جــرادات  عرفــات  استشــهاد  فعقــب  وتنظيمهــا،  المواجهــات 

تحــت  شــعبية  هبــة  اندلعــت   )2013/02/23( التعذيــب  تحــت 

باستشــهاد  فعالياتهــا  تنتــِه  لــم  )انتفاضــة األســرى(،  عنــوان 

كل مــن محمــد عصفــور مــن عابــود يف )2013/03/06( ومحمــود 

الطيطــي مــن مخيــم الفــوار يف )2013/03/13( واللذيــن شــكا 

مامــح جيــل جديــد متحــرر مــن أشــكال التنظيــم ومنخــرط 

فيمــا  يف المواجهــات اليوميــة ومختلــف الفعاليــات الوطنيــة 

بـــ "الحمســاوي الجديــد"، وقــد استشــهد خــال العــام  ُســمي 

المحرريــن أشــرف أبــو ذريــع )2013/01/21(، وميســرة أبــو حمديــة 

.)2013/11/05( الترابــي  وحســن   ،)2013/04/02(

         أمــا عــى الصعيــد اإلقليمــي وانعكاســاته عــى الواقــع 

وأحــداث  رابعــة يف مصــر  فقــد شــكل اعتصــام  الفلســطيني؛ 

الفــض يف آب نقطــة تحــول كبيــرة يف المنطقــة ُينظــر إليهــا بحــذر 

وترقــب لمــا للتغيــرات مــن إســقاطات عــى الواقــع الفلســطيني 

ــة، وقــد نتــج عــن ذلــك  ســواء يف غــزة أو عمــوم األراضــي المحتل

روح تمــرد وقمــع بحيــث ظنــت حركــة فتــح ممثلــة بأجهــزة 

الســلطة األمنيــة وبعــض ناطقيهــا وأبنــاء شــبيبتها أن بإمكانهــم 

إســقاط ســلوك القمــع كمــا يف مصــر عــى كــوادر حمــاس يف 

ــة. ــة الغربي الضف
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ــع  ــزة الســلطة عــى قم ــت أجه ــد الشــارع عمل          فعــى صعي

مســيرة لحركــة حمــاس يف الخليــل تضامًنــا مــع مصــر عقــب 

أحــداث النقــاب يف شــهر آب )2013/08/23(، كمــا قمعــت فعاليــة 

ــات )2013/08/28(. ــد المفاوض ــه ض ــار يف رام الل ــرى لليس أخ

ــول إىل  ــن أيل ــرة م ــال الفت ــوادث خ ــدة ح ــجلت ع ــا ُس          كم

كانــون أول قامــت فيهــا حركــة الشــبيبة الــذراع الطابــي لحركــة 

عــى اعتصــام للكتلــة  منهــا: العتــداء  بعــدة اعتــداءات؛  فتــح 

بيرزيــت،  جامعــة  يف  السياســي  العتقــال  ضــد  اإلســامية 

ــداء عــى لوحــات  ــم العت ــداء عــى معــرض لألســرى، كمــا ت واعت

يف  السياســي  العتقــال  ضــد  اإلســامية  للكتلــة  واعتصــام 

تعليــق  جانــب  إىل  البوليتكنــك،  جامعــة 

الــدوام مرتيــن احتجاًجــا عــى حملــة الكتــب 

التــي نفذتهــا الكتلــة رغــم إجبــار الشــبيبة 

ــا عــى تنفيذهــا خــارج أســوار الجامعــة،  له

كذلــك قامــت الشــبيبة بتعليــق النشــاطات 

بســبب  الخليــل  جامعــة  يف  ألســبوع 

الميدانيــة،  اإلســامية  الكتلــة  مســابقة 

ورفضــت  الشــهداء  لوحــات  ومزقــت 

اســتخدام كلمــة )حمــاس( داخــل أســوار 

الجامعــة، حالــة مــن الحظــر والماحقــة التــي 

فرضهــا. تحــاول  زالــت  ول  أرادت 

         وقــد نفــذت الكتلــة اإلســامية يف 

هــذا العــام أربعــة اعتصامــات مفتوحــة؛ اثنيــن منهــا يف جامعــة 

القــدس،  جامعــة  مــن  كل  يف  وواحــدًا  فلســطين،  بوليتكنــك 

وجامعــة بيرزيــت، وقــد تخلــل اعتصــام بوليتكنــك فلســطين 

عيــد األضحــى.

         كما ُســجلت مشــاركة الكتلة اإلســامية يف جامعة النجاح 

بالنتخابــات الطابيــة ألول مــرة منــذ ســبع ســنوات، وقــد أعلنــت 

عــى  وحصلــت  أيــام  بثاثــة  موعــد النتخابــات  قبــل  قرارهــا 

نتيجــة عاليــة مقارنــة بســنوات الغيــاب. 

خــال هــذه األحــداث أي بعــد أحــداث مصــر؛  أطلقــت حركــة 

حمــاس يف أيلــول حملــة بعنــوان )مــن حقي أن أصلــي يف األقصى( 

والتــي شــارك يف اإلعــان عنهــا كل مــن: فــرج رمانــة وجمــال 

ــو كويــك، وقــد تزامنــت مــع ارتفــاع وتيــرة  الطويــل وحســين أب

ــد نفــذت  ــال، وق ــل الحت اقتحامــات المســجد األقصــى مــن قب

هــذه الحملــة عــدة فعاليــات إلكترونيــة وميدانيــة، وشــاركت يف 

ــة  ــا فعالي ــي كان أبرزه ــة والت ــباب النتفاض ــاف ش ــات ائت فعالي

ــة يف  ــة نوعي ــت نقل ــي كان ــة الغضــب يف )2013/09/27( والت جمع

ــل  ــى، وتخل ــدس واألقص ــل الق ــطيني ألج ــارع الفلس ــراك الش ح

الفتــرة التــي ُأعلــن فيهــا عــن الحملــة تصريحــات لقيــادات مــن 

ــول/2013(  ــو مــرزوق يف )أيل ــد مشــعل وموســى أب الحركــة كخال

يف  المســلمين  بحــق  للتمســك  تدعــو 

ــداءات. ــدي لاعت ــى، والتص ــجد األقص المس

     عــى صعيــد العمــل المقــاِوم؛ ُســجل 

ُعــرف  عمليــات   8 العــام  هــذا  خــال 

ســام  طعــن:  عمليــات   3 منفذوهــا، 

الزغــل مــن طولكــرم )2013/04/30(، عــودة 

الخليــل  مــن  )حمــاس(  الحــروب  وبشــير 

جنيــن  مــن  غــوادرة  حســين   ،)2013/10/11(

عمليــة  كل  يف  ُقتــل  وقــد   ،)2013/11/13(

طعــن جنــدي صهيونــي، وُنفــذت عمليتــي 

مــن  )حمــاس(  جوابــرة  محمــد  دهــس: 

جنيــن )2013/10/05(، ويونــس ردايــدة مــن 

العبيديــة ببيــت لحــم )2013/10/17(، و3 عمليــات إطــاق نــار  نفــذ 

اثنتيــن منهــا أشــرف عيســى )حمــاس( مــن نابلــس )2013/06/12( 

بــال عواد)حمــاس(  و)2013/06/25(، فيمــا شــاركه يف الثالثــة 

)2013/07/15(، ولكــوادر حركــة حمــاس 5 عمليــات منهــا: طعــن 

ودهــس و3 عمليــات إطــاق نــار، وقــد اعتقلــت قــوات الحتــال 

خليتيــن عســكريتين، األوىل يترأســها حمــدي حســنين رمانــة مــن 

البيــرة وذلــك يف آب مــن العــام نفســه، أمــا الثانيــة فهــي اعتقــال 

محمــد وســعيد دغلــس بعــد اإلفــراج عنهمــا مــن وقائــي الســلطة 

بتهمــة التخطيــط لخطــف جنــود.
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        كمــا استشــهد محمــد عاصــي أحــد منفــذي عمليــة تفجيــر الحافلــة يف تــل أبيــب خــال حــرب حجــارة الســجيل العــام المنصــرم 

بعــد 11 شــهًرا مــن المطــاردة يف كهــف قــرب بيــت لقيــا يف )2013/10/22( والــذي نظمتــه كتائــب القســام، كمــا استشــهد 3 شــبان يف يطــا 

جنوبــي الخليــل يف كميــن لقــوات الحتــال متهميــن لهــم تشــكيل خليــة عســكرية.

        كمــا شــهد هــذا العــام عمليــة خطــف لجنــدي وقتلــه يف قلقيليــة عــى يــد عبــد الســام ونضــال عمــر يف )2013/09/21(، كمــا شــهد 

ــرة يف  ــاص البي ــي، وقن ــجد اإلبراهيم ــرب المس ــدي ق ــا جن ــل فيه ــي ُقت ــه األوىل يف )2013/09/22( والت ــل برصاصت ــاص الخلي ــور قن ظه

)2013/10/06( والتــي أصيــب فيهــا صهيونيــة، وُختــم العــام بانفجــار  عبــوة يف حافلــة صهيونيــة يف بيــت يــام يف )2013/12/22(، وبهــذا 

مــن 12 عمليــة يف الضفــة الغربيــة ُســجل 5 لحركــة حمــاس، و3 للجبهــة الشــعبية، واحــدة لفتــح، فيمــا لــم ُيكشــف لغــز قنــاص الخليــل.

ــح "انتفاضــة األفــراد  ــدأ يظهــر مصطل ــًدا؛ ب         يف هــذا الوقــت الــذي ارتفعــت فيــه العمليــات يف شــهري أيلــول وتشــرين أول تحدي

الصامتــة" والــذي أطلقــه جيــش الحتــال تعبيــًرا عــن مجمــوع األحــداث المتصاعــدة والتــي تزيــد مــن صعوبــة تعقــب المنفذيــن، ورافــق 

ذلــك تعامــل الحتــال معهــا بهــدوء ودون إثــارة إعاميــة حتــى ل يلفــت النتبــاه إليهــا وخوًفــا مــن التعجيــل بانتفاضــة شــعبية ثالثــة، 

وقــد اعتــرف الحتــال بتنفيــذ الشــبان الفلســطينيين 37 محاولــة خطــف، كمــا كشــف عــن نفــق للمقاومــة شــرقي مدينــة خانيونــس 

يبلــغ طولــه 2.5 كــم وذلــك يف )2013/11/13(.

         ابتــدأ هــذا العــام بحصــاد وفيــر  لعــام 2013، ليكــون ضــرب 

المســتوطنين يف قصــرة بنابلــس )2014/01/08( أول غيــث العــام، 

بعــد أن عربــدوا عــى األهالــي، وفيمــا كان شــهري شــباط وآذار 

ــت يف العــام الســابق يف  ــي كان ــة األســرى الت ــة بهب األهــدأ مقارن

ذات الفتــرة مــن العــام، إل أن الحــدث األبــرز يف مطلــع العــام كان 

يف )2014/01/25( حيــن أطلــق عناصــر محســوبين عــى الســلطة 

لــدى  السياســي  المعتقــل  لعائلــة  اعتصــام  تجــاه  الرصــاص 

مخابــرات الطالــب الجامعــي توفيــق أبــو عرقــوب، والتــي أيًضــا 

ــام  ــاء العتص ــة إلنه ــر أمني ــن عناص ــة م ــدات هاتفي ــت تهدي تلق

المفتــوح الــذي نظمتــه يف ميــدان "البيســت إيســترن".

ــة  ــن مرحل ــان لتعل ــف نيس ــدء يف منتص ــة الب ــت رصاص         كان

جديــدة عــى كافــة المســتويات، وجامعــة يف أذانهــا عــدة قضايــا 

ــرى  ــي: األس ــوام؛ وه ــذ أع ــطيني من ــارع الفلس ــغل الش ــت ش بات

جانــب  إىل  والقــدس،  والمســجد األقصــى  والعتقــال اإلداري، 

بصمــة،  فيهــا  كان للعمــل الطابــي  مجتمعيــة  قضايــا أخــرى 

ولصــوت الشــباب الرافــض لسياســات مختلفــة مــن خــال حــرب 

ــد. ــام الجدي اإلع

        ثاثــة أحــداث شــهدها شــهر نيســان وكان لــكل منهــا 

رمزيتهــا وتوابعهــا؛ منــع خــروج رحلــة طالبــات الكتلــة اإلســامية 

شــركة  بتهديــد   )2014/04/12( الخليــل  يف  البوليتكنــك  يف 

الحافــات، ثــم عمليــة قتــل الضابــط عــى حاجــز  ترقوميــا يف 

)2014/04/14( والتــي نفذهــا المحــرر يف صفقــة وفــاء األحــرار زيــاد 

عــواد )حمــاس( وابنــه الطالــب يف جامعــة القــدس عــز الديــن، 

وبــدء إضــراب األســرى اإلدارييــن يف )2014/04/23( والــذي ترافــق 

مــع عــدة فعاليــات ميدانيــة اســتمرت أكثــر مــن شــهرين وتركــزت 

يف محافظــة الخليــل، بــدأت باعتصامــات ونــدوات برعايــة مركــز 

أســرى فلســطين للدراســات وبدعــوة مــن حركــة حمــاس يف عــدة 

محافظــات؛ وصــوًل إىل مســيرات إىل مناطــق التمــاس وخاصــة 

ــة. ــح( شــعار مرحل ــل، وكان )مــي ومل يف محافظــة الخلي

        خــال هــذه الفتــرة شــاركت الكتلــة اإلســامية يف انتخابــات 

مجالــس الطلبــة يف عــدة جامعــات وأظهــرت تقدًمــا ملموًســا 
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عــن العــام الســابق يف كل مــن بيرزيــت، والبوليتكنــك، والخليــل، 

مــع تأجيــل انتخابــات جامعــة النجــاح، كمــا نفــذت 7 اعتصامــات 

مفتوحــة؛ خمــس منهــا يف جامعــة بيرزيــت بواقــع 66 يوًمــا، 

واعتصاميــن يف جامعــة القــدس بواقــع 38 يوًمــا، أتــت رفًضــا 

أجــواء  يف  باعتصاميــن  العــام  واختتــم  السياســي،  لاعتقــال 

ــت. ــدس وبيرزي ــن الق ــوي يف كل م ــض ج منخف

        فيمــا تعــرض عــدد مــن نشــطاء حمــاس خــال فتــرة 

فعاليــات التضامــن مــع األســرى إىل العتقــال مــن ِقبــل أجهــزة 

ــم،  ــراج عنه ــى اإلف ــام حت ــم لاعتص ــع بعائاته ــا دف ــلطة مم الس

يف )2014/06/12( نفــذ القســاميون حســام ومــروان القواســمي، 

وعامــر أبــو عيشــة، عمليــة خطــف وقتــل 

لثاثــة جنــود عــن مفــرق عتصيــون شــمالي 

محافظــة الخليــل، وهــو الحــدث الفاصــل 

الــذي عــرض المحافظــة للطــوق العســكري، 

وإجــراءات أمنيــة مشــددة مختلفــة، مــن 

واعتقــالت  وتخريــب  وتفتيــش  دهــم 

إعــادة اعتقــال محــرري  واســعة تضمنــت 

وفــاء األحــرار مــن أســرى حركــة حمــاس، 

ومنــع للتنقــل أو الســفر، وقــد علــق األســرى 

،)2014/06/25( يف  إضرابهــم  اإلداريــون 

ُعثــر عــى الجنــود يف )2014/06/29(          

واعتقــل حســام يف تمــوز، فيمــا بقــي مــروان 

ــة  ــة القــدس المحتل ــن، ثــم اندلعــت أحــداث مدين وعامــر مطاردْي

بعــد حــرق الفتــى محمــد أبــو خضيــر )2014/07/02(، فاشــتعلت 

الضواحــي والمدينــة غضًبــا وانتقاًمــا، وذلــك قبــل بــدء حــرب 

غــزة يف )2014/07/06(، والتــي انتهــت يف )2014/08/27( واســتمرت 

وتكثفــت  والقــدس،  الغربيــة  الضفــة  يف  األحــداث  خالهــا 

ــي إىل  ــة يف الشــهور: تمــوز ومــن تشــرين ثان ــات البطولي العملي

أواخــر كانــون أول، وقــد تضمــن التفاعــل مــع الحــدث مســيرات 

تجــاه نقــاط التمــاس، بعضهــا اعترضتــه أجهــزة أمــن الســلطة يف 

عــدة محافظــات بالضفــة الغربيــة، مــع حصــول مواجهــات دوريــة 

مــع قــوات الحتــال، وعمليــة تفجيــر عبــوة ناســفة قــرب دوريــة 

صهيونيــة يف نابلــس )2014/08/11(، وحمــات اجتماعيــة تضامًنــا 

مــع غــزة وشــهدائها وجرحاهــا، وهــي حــرب شــاهدة عــى براعــة 

القســام والمقاومــة الغزّيــة، أعــادت ثقــة الفلســطيني بنفســه 

وبســاحه، وقــد ُســجل يف األراضــي المحتلــة عــدة حــالت طــرد 

مــن وظائــف وماحقــة لمــن يتعاطــف مــع غــزة أو يقــوم بوضــع 

ــا سياســات يف وقــت لحــق.  إعجــاب وهــي ممارســات عززته

        وفي )2014/09/23( استشــهد القســاميان مروان القواســمي 

وعامــر أبــو عيشــة إثــر اشــتباك مســلح بعــد محاصرتهمــا يف 

مخبــأ قــرب جامعــة الخليــل، بعــد مطــاردة اســتمرت أكثــر مــن 100 

يــوم، وقــد شــيعتهما محافظــة الخليــل وكل مــن تعلــق بفــرادة 

بطولتهمــا.

        لــم تتوقــف األحــداث فقــد اســتؤنفت 

والقــدس  األقصــى  المســجد  بأحــداث 

المحتلــة، والتــي تخللهــا عمليــات دهــس 

وطعــن ومواجهــات ومســيرات يف مناطــق 

مختلفــة تركــزت يف محافظــة الخليــل التــي 

نظمــت فيهــا حركــة حمــاس عــدة مســيرات 

طــوال فتــرة األحــداث يف القدس والمســجد 

األقصــى كانــت تنتهــي دائًمــا بمواجهــات 

عنــد نقــاط التمــاس مــع قــوات الحتــال يف 

شــمال المدينــة وجنوبهــا، وتعــرض بعضهــا 

للقمــع مــن أجهــزة أمــن الســلطة.

        فيمــا أطلقــت الكتلــة اإلســامية يف الضفــة الغربيــة حملــة 

)طــاب مــن أجــل األقصــى( بالتزامــن مــع حملــة )لبيــك يــا أقصــى( 

مســيرات،  مــن  الجامعــات  يف  نشــاطات  عــدة  نفــذت  والتــي 

وساســل بشــرية، ونــدوات، ومؤتمــرات، ومطبوعــات مختلفــة، 

تواكــب الحــدث وتكــون جــزًءا منــه. 

        وقــد شــهد هــذا العــام أكثــر مــن 30 عمليــة متنوعــة؛ منهــا: 

17 عمليــة طعــن، و8 عمليــات دهــس، و5 عمليــات إطــاق نــار 

ُعــرف منفذوهــا فيمــا يتحــدث الحتــال عــن أكثــر مــن 79 عمليــة 
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إلقــاء مســتوطن  إىل جانــب عمليــة خطــف، وعمليــة  إطــاق، 

ــدء  ــام ب ــذا الع ــهد ه ــا ش ــفة، كم ــوة ناس ــر عب ــة، وتفجي ــن بناي ع

عمليــات مجموعــات عامــر ومــروان والتــي انطلقــت عملياتهــا 

يف )2014/11/18(، ومــن بيــن 20عمليــة ُعــرف منفذوهــا؛ ُســجل: 11 

عمليــة لحركــة حمــاس، و2 لحركــة الجهــاد، و2 للجبهــة، و1 فتــح.

        ومــن العمليــات البــارزة خــال العــام محاولــة  تفجيــر مبنــى 

ســكني يف مســتوطنة جيلــو وحــي أرمــون هنســتيف يف القــدس 

المحتلــة، مــن خــال إحــداث تســريب يف غــاز الطهــي عبــر قطــع 

األنابيــب التــي توصــل الغــاز إىل الشــقق الســكنية والتــي نفذهــا 

عزيــز عويســات )حمــاس( مــن جبــل المكبــر يف )2014/02/12(.

        فيمــا اعتقــل الحتــال ثــاث خايــا؛ خليتيــن لحركــة حمــاس 

األوىل خليــة رام اللــه، وقــد ُأعلــن عنهــا يف )2014/08/18( وحســب 

ادعــاء الحتــال فقــد اســتمر اعتقــال أفرادهــا منــذ أيــار/2014، 

وقــد جــاء اإلعــان عنهــا خــال الحــرب عــى غــزة، أمــا الثانيــة 

خليــة طولكــرم فاعتقــل أفرادهــا يف شــهر أيلــول/2014، وأعلــن 

ــور  ــا يف ط ــن كانت ــا الخليتي ــال يف )2014/11/27(، كلت ــا الحت عنه

التخطيــط وتوفيــر المــواد، وقــد نفــذت خليــة طولكــرم عــدة 

عمليــات تفجيــر وإطــاق نــار، واعتقــل الجــزء الثانــي مــن الخليــة 

يف األردن وصــدرت بحقهــم أحــكام تتــراوح بيــن ســنة واحــدة 

إىل 15 ســنة، كمــا اعتقــل مطلــع العــام خليــة للجهــاد اإلســامي 

ــر )2013(. ــة أواخ ــر حافل ــن تفجي ــؤولة ع مس

        فيمــا اختتمــت محافظــة الخليــل والتــي كانــت رأس الحربــة 

بالدعــوة إلحيــاء ذكــرى  يف عــام 2014 كمــا يف ســابقه؛ العــام 

انطاقــة حركــة حمــاس الســابعة والعشــرين، والتــي شــهدت 

ــا وثيًقــا بيــن األجهــزة األمنيــة والحتــال لقمــع الفعاليــة،  تعاوًن

ســواء باعتقــال الذاهبيــن إليهــا، أو كل مــن ارتبــط بتنظيمهــا، أو 

حتــى بمهاجمــة موقــع المهرجــان وتفكيــك المنصــة ومصــادرة 

بعــض المــواد الحتفاليــة؛ لتتحــول الفعاليــة إىل مواجهــات قويــة 

مــع الحتــال، فيكــون إحيــاء النطاقــة كمــا كانــت انطاقــة 

الحركــة يف 1987م.

        بهــذا ُيختــم عــام تركــزت أحداثــه يف ثمانيــة شــهور، كان 

لطلبــة الجامعــات، ولحركــة حمــاس النصيــب األكبــر يف تحريــك 

ــاه. ــل الســريع مــع كل قضاي الشــارع، والتفاع

         العــام الــذي بــدأ بآثــار عاصفــة هــدى البــاردة؛ بــدأ باســتكمال 

اعتصامْيــن مفتوحيــْن ألبنــاء الكتلــة اإلســامية يف جامعتــي 

القــدس وبيرزيــت احتجاًجــا عــى ماحقــة أجهــزة أمــن الســلطة 

مــع  مواجهــات  مــع  مترافًقــا  واعتقالهــم،  الكتلــة  لنشــطاء 

الحتــال ودورياتــه يف مناطــق مختلفــة رغــم األجــواء يف الخليــل 

والقــدس ورام اللــه، كمــا ترافــق مــع عمليــات طعــن ومنهــا عمليــة 

ــع كانــون ثانــي. الفتــى محمــد معتــوق مطل

         وأعــادت عمليــة الدعــس التــي نفذهــا محمــد الســايمة 

ــر  ــة يف آذار التذكي ــدس المحتل ــاس( يف )2015/03/06( يف الق )حم

بنخبــة القــدس أواخــر عــام 2014، وكان لنتخابــات مجالس الطلبة 

يف الجامعــات أثرهــا العــام، ســواء يف اســتثمار نتائــج عــام 2014 

أو حتــى يف رســم مامــح المرحلــة المقبلــة مــن خــال تشــكيل 

حاضنــة تســهم يف انخــراط الحــراك الطابــي يف العمــل المقــاِوم 

أو يف دعمــه ورفــده بمــا يضمــن اســتمراريته، وقــد شــكلت نتائــج 

ل عليهــا للتغييــر. بيرزيــت الرافعــة التــي عــوِّ

         وبـــقــــي ملــف القضايــا السياســية المحليــة حاضــًرا يف 

يف الضفــة  واعتداءاتهــا  أمـــــــن الســلطة  مواجهــة أجـــهـــــــزة 

فــــــــي  األوىل  المـــنـــــصة  الجديــد  اإلعــام  وشــكل  الغربيــة، 

التعبيــر عــــــــن الرفــض، وفــــــــي صياغــة شــــــكـــــــل التعبيــر، 

وقــــــــــد تبـــلــــــــورت عــدة حمــات شــبابية؛ منهــا: أبــو العتقــال 

ناســيينك،  مــش  ســلواد،  خليــة  أبــي،  أعــــيـــــــدوا  السياســي، 

العريــس. أعيــدوا 
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        ورغــم تراجــع المــد الجماهيــري عمــا كان عليــه يف 2014 

حتــى أمــام استشــهاد محررْيــن وأســير يف ســجون الحتــال؛ إل 

أن هــذا العــام شــهد نقلــة نوعيــة عاليــة يف طبيعــة العمــل عــى 

ــرة  ــارع نص ــرج الش ــد خ ــر، وق ــاه أكث ــورت قضاي ــا تبل األرض، كم

ــا؛ منهــا: مخيــم اليرمــوك، المســجد األقصــى، حــرق  لعــدة قضاي

عائلــة الدوابشــة، ضــد تقســيم المســجد األقصــى، وقــد تدحرجت 

األحــداث بعــد حــرق عائلــة الدوابشــة والتــي تزامنــت مــع فعاليات 

ــوًدا لســتمرارية  التضامــن مــع المســجد األقصــى، وشــكلت وق

يف  وخاصــة  التمــاس،  نقــاط  تجــاه  والمســيرات  المواجهــات 

ــه، والقــدس، وبيــت لحــم. ــل، ورام الل الخلي

        نشــط العمــل المقــاِوم وكان عــى 

قلنديــا،  وخليــة  ســلواد،  خليــة  رأســه؛ 

ــر عمليــة خليــة  ــة نابلــس، وعــى إث وخلي

شــنت أجهــزة   )2015/06/29( يف  ســلواد 

يف  واســعة  اعتقــالت  حملــة  الســلطة 

الضفــة الغربيــة تجــاوزت المائتيــن، حتــى 

إطــاق  عمليــات  منفــذي  عــن  كشــفت 

بقيــة  باعتقــال  الحتــال  وقــام  النــار، 

المجموعــة. أفــراد 

        تزامنــت هــذه الفتــرة مــع تصاعــد 

الحمــات ضــد المســجد األقصــى، كمــا 

والقــدس  الغربيــة  الضفــة  شــهدت 

ــي  ــك الت ــت فوري ــة بي ــد عملي ــة بع ــات المقاوم ــًدا يف عملي تصاع

شــرارة  كانــت  والتــي   )2015/10/01( يف  نابلــس  خليــة  نفذتهــا 

ــون أول 321 عمليــة  انتفاضــة القــدس، وُســجل حتــى نهايــة كان

بخــاف العبــوات الناســفة  نــار،  بيــن طعــن ودعــس وإطــاق 

محليــة الصنــع، والزجاجــات الحارقــة، 80 منهــا كانــت قبــل انــدلع 

انتفاضــة القــدس، وقــد تكثفــت أعمــال المقاومــة خــال العــام يف 

ــون أول. ــي، كان ــران، تشــرين أول، تشــرين ثان الشــهور: آذار، حزي

إىل توزيــع الشــهداء منفــذي العمليــات عــى          وبالعــودة 

ــراده  ــر بأف ــزب التحري ــول ح ــظ دخ ــطينية؛ ناح ــل الفلس الفصائ

ضمــن منظومــة العمــل المقــاِوم، كمــا يلحــظ تقــدم شــهداء 

صــادرة  إحصائيــة  وبحســب  غيرهــم،  عــى  حمــاس  حركــة 

ــة  ــت حرك ــال 2015 قدم ــه خ ــوار؛ فإن ــطين للح ــبكة فلس ــن ش ع

ــا  ــا كان له ــي أيًض ــة، والت ــة مقاوم ــذ عملي ــهيًدا نف ــاس 41 ش حم

يف  وخاصــة  المنفــذة  العمليــات  طبيعــة  يف  الســبق  قصــب 

الشــهور الثاثــة األخيــرة، أو يف عــدد الخايــا العســكرية التــي 

عملــت عــى تجنيدهــا.

        فقــد ُســجل لحركــة حمــاس عــى ســبيل المثــال ل الحصــر 

عمليــات األســرى: خليــة نابلــس منفــذة عمليــة إيتمــار البطوليــة 

)2015/10/01( وســجل لهــا عمليــات قبــل ذلــك، عبــد العزيــز مرعــي 

والشــهيد مهنــد حلبــي )2015/10/03(، بــال 

غانــم منفــذ عمليــة الحافلــة يف القــدس 

عليــان  بهــاء  الشــهيد  مــع  المحتلــة 

منفــذ  الشــالدة  محمــد   ،)2015/10/13(

ــاد  عمليــة عــى بيــت أمــر )2015/10/21(، زي

عمليتــي  منفــذا  وعمــاد الطــردة  مرعــي 

الطعــن يف )2015/11/02(، محمــد الحــروب 

 ،)2015/11/19( عتصيــون  عمليــة  منفــذ 

رائــد مســالمة منفــذ عمليــة تــل أبيــب 

)2015/11/19(، محمــد ســالم منفــذ عمليــة 

يف اللبــن الغربــي )2015/12/10(، وقناصــي 

الخليــل الشــقيقين أكــرم ونصــر بــدوي 

اللذيــن نفــذا عــدًدا مــن عمليــات إطــاق 

النــار  أواخــر 2015 ومطلــع 2016.

        كمــا ُســجل خــال العــام اعتقــال 6 خايــا؛ منهــا خمــس 

لحركــة حمــاس مــن: ســلواد، ونابلــس، وخليــة مزدوجــة مــن أبــو 

ديــس، وبيــت لحــم، وواحــدة لحركــة فتــح مــن مخيــم قلنديــا، 

ُيذكــر أن خليــة ســلواد وحدهــا نفــذت 7 عمليــات إطــاق نــار عــى 

ــع 2015. ــذ مطل األقــل من

 1 - المحــرر جعفــر عــوض، بيــت امــر، الخليــل، 2015/04/10، والمحــرر غســان 

.2015/11/10 اللــه،  رام  الريمــاوي، 

2 - األسير فادي الدربي، جنين، 2015/10/14.
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          ســبعة أعــوام بعــد فتــرة مــن ركــود المقاومــة وفوضــى 

كل  اســتهدفت  الغربيــة،  الضفــة  يف  األمنيــة  الممارســة 

شــيء يتصــل بحركــة حمــاس، ورغــم ذلــك فــإن تحــول 

ــاء  ــم أو المؤسســي كبن ــاء الهرمــي للتنظي الفكــرة مــن البن

جامــع للطاقــات إىل فكــرة مرنــة تعتمــد عــى المبــادرات 

ــدرة  ــة بالق ــد الحرك ــا؛ رف ــم ذاته ــي ُتنظ ــود الت ــض الجه وبع

عــى االســتمرار، وأجبرهــا عــى التشــكل لمحاولــة التكيــف 

مــع الواقــع أو إعــادة تشــكيله بمــا يخــدم فكــرة وجودهــا.

          وُيالحــظ مــن العــرض الموجــز الســابق؛ الــدور المركــزي 

ريــادة العمــل المقــاِوم،  حركــة حمــاس يف  الــذي لعبتــه 

العمــل الــذي اشــتركت بــه كل الفصائــل بأســهمها الخاصــة؛ 

يف  العــام  الظــرف  صعوبــة  ورغــم  وإرجــاف،  إقــدام  بيــن 

الضفــة الغربيــة لكــن حركــة حمــاس نجحــت يف القيــام 

بمــا رأتــه مــن واجبهــا ســواء بتنفيــذ عمليــات مقاومــة، 

الكتلــة  ونشــاطات  السياســي،  االعتقــال  مقاومــة  أو 

اإلســالمية، والعمــل الجماهيــري، والتــي تصاعــدت بشــكل 

تدريجــي خــالل الفتــرة التي غطتهــا الدراســة )2009 – 2015(.

          مالحظــات كثيــرة يمكــن تناولهــا بالبســط واإلســهاب 

علــه   ، هــذا المقــام ال يحتمــل أكثــر  ولكــن  واالســتطراد 

يجيــب عــى الســؤالين: أيــن كانــت حركــة حمــاس يف الضفة 

الغربيــة قبــل انتفاضــة القــدس؟ ومــا دور حركــة حماس يف 

الوصــول إىل انتفاضــة القــدس والتقــاط إشــاراتها باكــًرا؟

          لــن يكــف الســؤال عــن دور الفصائــل غمــًزا ولمــًزا، 

ولكــن حيــن الســؤال عنهــا ال بــد مــن محاســبة المقصــر 

وضــع  وعــدم  المجتهديــن،  عطــاءات  وتقديــر  المرجــف، 

الجميــع يف صنــدوق واحــد، فالمحســن ليــس كالمســيء، 

والمجتهــد ليــس كالكســول، والمقــدام ليــس كالجبــان؛ 

فحيــن الســؤال عمــا قدمــت ال يصــح اإلجمــال بــل ال بــد مــن 

التفصيــل، والبحــث للوقــوف عــى تفاصيــل الصــورة، ومــا 

وراءهــا ومــا تحملــه وتحتملــه.

          وإن كانــت كثيــر مــن األحــداث غيــر مذكــورة، وكثيــر 

إليهــا؛ فهــذا غايــة مــا وصلــت  مــن التفاصيــل لــم أصــل 

ــأى  ــات م ــاب التضحي ــدور أصح ــدور؛ ص ــى الص ــه، وتبق إلي

باألســرار، وإن اإليمــان بالــدور الفــردي يف صناعــة حركــة 

التاريــخ ولــو مــن خــالل تتبعهــا وتوثيقهــا ليلقــي عــى 

كاهــل كل صاحــب رســالة مســؤولية تاريخيــة تســتحق أن 

ُيبــذل فيهــا الوقــت والجهــد؛ إذ هــو يف محصلــة األمــر يعيــد 

تشــكيل الصــورة لتغــدو حركــة األيــام واضحــة مفهومــة ال 

يعتورهــا تشــوه وال قصــور مــا أمكــن.

”
”
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الـمـالحـــــــق
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السنة           أفراد الخلية                                                                                               المحافظة                         الفصيل       المصير

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

الخليل، بيت لحم

رام الله

الخليل

نابلس، طولكرم

قلقيلية

الخليل

طولكرم، الخليل

رام الله

دير سامت-الخليل

الخليل، القدس

رام الله

رام الله

الخليل

الخليل

رام الله

رام الله، القدس

نابلس

رام الله

طولكرم، بيت لحم، 

الداخل

بيت لحم

نابلس، العيزرية

رام الله، نابلس

حماس

حماس

حماس

شعبية

شعبية

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

شعبية

حماس

فتح

حماس

حماس

حماس 

حماس

حماس

جهاد

حماس

حماس

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

استشهاد

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقـــــــال-

استشهاد

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

رأفت شرباتي، يوسف حامد، أسامة عمارنة

أحمد الصيفي، سامة القطاوي

أحمد أبو سندس، تيسير خاف، شادي نمورة

إياس غوري، محمد اشتية، فوزي كعكورة، هنداوي قواريق

عاين وأحمد طيون، عمار نوفل، نسيم جعيدي

سامي ومحمد أبو عرقوب، قدري دويك، أحمد الطردة

نشأت الكرمي، مأمون النتشة

إسام حامد، عاطف الصالحي

بهاء وعلي ورائد ومحمد إسماعيل ومحمد قاسم الحروب

إســحاق عرفــة، حســين وعبــد وســعيد القواســمي، نضــال شــحادة، 

محمــد اطميــزي، مصعــب أبــو اشــخيدم، شــاهر اســكافي

عمر أبو رويس، فؤاد غوشة، أحمد حطاب

سالم الدردساوي، أحمد دياب، يوسف عليان، غسان كراجة

معتز القواسمة، محمود الدويك

داوود مخامر، ثائر داوود، مهند مخامرة

أحمد موسى، محمد مفارجة، محمد عاصي

حمدي رمانة

سعيد دغلس، محمد دغلس

رياض ناصر، شكري الخواجا وآخرون

ــاوي،  ــه زيت ــد الل ــي عمــوري، محمــود ملحــم، عب ــارة، رجائ ــاف جب من

مصعــب ذويــب، عدنــان ســمارة، صهيــب ثابــت، محمــد شــوربجي

ســامي الهريمــي، يوســف  حمــدي التعمــري،  شــحادة التعمــري، 

ســامة

معن نور الدين شاعر، داود رجا عدوان

إســحاق، فــواز حامــد،  معــاذ حامــد، أحمــد الشــبراوي، عبــد اللــه 

: الخاليا العسكرية اليت مت اعتقالها
ً

 أوال
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 ثانًيا: عمليات املقاومة اليت ُعرف منفذ/ ـوها

السنة           أفراد الخلية                                                                                               المحافظة                         الفصيل       المصير

نوع العملية                  التاريخ               موقع االستهداف             المنفذ/ـــون                                                    الفصيل

             ■   هذا الرصد يبدأ من 2009/01/01 إىل 2015/10/01

2015

رام الله ، نابلس

رام الله

رام الله

نابلس

نابلس

قلقيلية، القدس، 

بيت لحم

تفجير حافلة

عبوة ناسفة

خطف الجنود 

لـــلــتــبـــــــادل

إطــاق

الـنــــار

2011/03/23

2012/11/21

2013/12/22

2014/12/29

2013/09/21

2014/06/12

2009/08/12

2010/06/14

2010/08/31

2010/09/01

2012/01/20

2013/06/12

2013/06/25

2013/07/15

2013/09/22

2013/10/06

2014/04/14

2014/10/30

القدس

تل أبيب

تل أبيب – بيت يام

قرب القدس

قلقيلية

الخليل

رام الله

مخيم الفوار  

بني نعيم – الخليل

رام الله

األمعري – رام الله

نابلس

نابلس

نابلس

الخليل

البيرة

ترقوميا – الخليل

القدس

حماس

حماس

جهاد

حماس

شعبية

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

مجهول

فتح

حماس

جهاد

خلية حسين القواسمة

خلية أحمد موسى

خلية شحادة التعمري

خلية سلواد

عبد السام ونضال عمر

عامر وحسام القواسمي وعامر أبو عيشة

أحمد الصيفي

خلية دير سامت

خلية نشأت الكرمي

إسام حامد، عاطف صالحي

خلية عمر أبو رويس

أشرف عيسى

أشرف عيسى

أشرف عيسى، بال عواد

قناص الخليل

خلية قلنديا

زياد وأنس عواد

معتز حجازي

حماس 

فتح

فتح

حماس

حماس

حماس

حماس

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

جمــال يونــس، أحمــد وأمجــد النجــار

ــعد،  ــامة س ــار، أس ــرف عم ــدوان، أش ــد ع ــاهين، أمج ــو ش ــد أب محم

ــدوان ــد ع محم

كــرم المصــري، يحيــى الحــاج حمــد، بســام الســايح، راغــب وأمجــد 

عليــوي، ســمير كوســا، زيــد عامــر

ــو قيعــان، حــازم صندوقــة، عيســى شــوكة،  ــزام، فهمــي أب أحمــد ع

ــي  محمــد ســرحان، محمــد عل

)خلية مزدوجة(

يتبع
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نوع العملية                  التاريخ               موقع االستهداف             المنفذ/ـــون                                                    الفصيل

إطــاق

الـنــــار

الطعن

إحراق محطة وقود

إلقاء عن بناية

خنق

تفجير مبنى بالغاز

2014/11/18

2014/12/12

2014/12/19

2015/01/16

2015/01/16

2015/01/18

2015/04/07

2015/05/09

2015/06/19

2015/06/29

2015/10/01

2010/03/21

2011/03/11

2012/04/02

2013/04/30

2013/10/11

2013/11/13

2014/11/10

2014/11/18

2015/04/27

2015/06/21

2009/01/08

2014/09/14

2009/05/12

2014/02/12

نابلس

رام الله

رام الله

رام الله

طولكرم

نابلس

قلقيلية

رام الله

دوليف – رام الله

شفوت راحيل – 

نابلس

نابلس

نابلس

إيتمار – نابلس

القدس

زعترة – نابلس

األغوار

العفولة

تل أبيب

القدس

الخليل

القدس

الخان األحمر

بيتاح تكفا

أسدود

القدس

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس

حماس وفتح

شعبية

حماس

---

حماس

---

حماس

شعبية

حماس

حماس

حماس

مجهول

جهاد

حماس

خلية سلواد

خلية سلواد

خلية سلواد

خلية سلواد

خلية سلواد

خلية سلواد

خلية سلواد

خلية سلواد

خلية سلواد

خلية سلواد

خلية نابلس

محمد وصاح القواريق

حكيم وأمجد عواد

عزيز عويسات

سام الزغل

عودة وبشير الحروب

حسين غوادرة

نور الدين أبو حاشية

غسان وعدي أبو جمل

محمود أبو اجحيشة

ياسر الطروة

إبراهيم الشماوي

مجهول

أحمد أبو حناينة، محمد الخالدي

محمد عودة

عزيز عويسات

يتبع
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نوع العملية                  التاريخ               موقع االستهداف             المنفذ/ـــون                                                    الفصيل

الدعس

2009/03/05

2011/05/15

2013/10/05

2013/10/17

2014/07/25

2014/08/04

2014/10/22

2014/11/05

2014/11/05

2014/10/11

2015/03/06

الرام

تل أبيب

نابلس

الرام

عتصيون – الخليل

القدس

القدس

القدس

العروب – الخليل

عتصيون – الخليل

القدس

---

---

حماس

---

فتح

---

حماس

حماس

حماس

جهاد

حماس

مرعي ردايدة

إسام عيسى

محمد جوابرة

يونس ردايدة

رائد الجعبري

محمد جعابيص

عبد الرحمن الشلودي

إبراهيم العكاري

همام مسالمة

ماهر الهشلمون

محمد السايمة

يتبع

ا: اإلرضابات
ً
 ثالث

االضراب                  من                          إىل

السجن                  من                          إىل                                    المضربون

)*( اإلضراب بدأ يف سجن أريحا قبل نقل المضربون إىل سجن بيت لحم.

)**( ُنقل إىل سجن رام الله.

)***( بدأ إضرابهما يف سجن جنيد وُنقا يف يوم البدء باإلضراب إىل سجن الخليل.

             ■   اإلضرابات الجماعية يف سجون االحتال الصهيوني:

             ■    اإلضرابات الجماعية يف سجون أمن السلطة الفلسطينية:

الكرامة

األسرى اإلداريين

أريحا

بيت لحم*

الخليل

أريحا

2012/04/16

2014/04/23

2010/11/24

2012/06/20

2012/06/25

2014/11/18

2012/05/14

2014/06/25

2011/01/08

2012/07/16

2012/07/16

2014/11/25

وائل البيطار، مجد عبيد، أحمد العويوي، وسام القواسمي، 

مهند نيروخ، محمد سوقية

محمد أبو حديد، عثمان القواسمي، معتصم النتشة، 

محمد األطرش، أنس أبو مرخية**

طه شالدة، رأفت شالدة، عاء حرب، ضرار عمرو***، 

نضال النتشة***

حازم الفاخوري، أنس أبو تبانة، خزيمة غيث، زيد الجنيدي، 

نوح قفيشة، فادي عبيدو
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رابًعا: حمالت ومشاريع شبابية

خامًسا: مع الكتلة اإلسالمية

السنة                      عنوان المشروع أو الحملة

■  انتخابات مجالس الطلبة يف جامعات الضفة الغربية :

الجامعة                الدورة النتخابية          الكتلة اإلسامية          الشبيبة الطابية          اليسار          الجماعة اإلسامية

)*( غير منشورة.

إلغاء النتخابات، انسحاب األطر، تشكيله من الشبيبة مع  كتلة كفاح الطلبة

ُأجلت إدارًيا إىل 2013

مؤجلة إدارًيا

مؤجلة إدارًيا

2010-2009

2011-2010

*2012-2011

2013-2012

2014-2013

2015-2014

2016-2015

--

--

33

جامعة 

النجاح 

الوطنية

المقاعد

81

57

53

43

22

18

5

--

10

--

السنة                      عنوان المشروع أو الحملة

2010

2014

2015

2011

2013

2012

رابطة الشباب المسلم

رفض الستدعاءات

مي وملح

الخليل تقاوم

حرقوا الفتى/أحرقوهم

ل للرجوع

القدر يف األقصى

لبيك يا أقصى

طاب من أجل األقصى

ل للتوقيع

أعيدوا أبي

أبو العتقال السياسي

مش ناسينك

أعيدوا العريس

لن يقسم

نساء ضد النقسام

ل لاعتقال السياسي

مش رايح

مش فارقة معي

من حقي أن أصلي يف األقصى

---
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ُأجـــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــت ولــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــم

مؤجلة إدارًيا

مؤجلة إدارًيا

ُأجـــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــالتـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــاق

يتبع
■  انتخابات مجالس الطلبة يف جامعات الضفة الغربية :

الجامعة                الدورة النتخابية          الكتلة اإلسامية          الشبيبة الطابية          اليسار          الجماعة اإلسامية

2010-2009

2011-2010

2012-2011

2013-2012

2014-2013

2015-2014

2016-2015

2010-2009

2011-2010

2012-2011

2013-2012

2014-2013

2015-2014

2016-2015

2010-2009

2011-2010

2012-2011

2013-2012

2014-2013

2015-2014

2016-2015

2010-2009

2011-2010

2012-2011

2013-2012

2014-2013

2015-2014

2016-2015

22

-

-

19

20

20

26

-

-

13

-

-

-

-

-

17

19

-

-

-

11

13

15

12

جامعة 

بيرزيت

المقاعد

51

جامعة 

القدس

المقاعد 51

عدا عام 2009

جامعة 

الخليل

المقاعد 41

جامعة 

البوليتكنك

المقاعد 31

24

31

29

26

23

23

19

39

32

32

35

35

30

30

30

23

21

24

25

23

18

17

15

18

5

20

22

6

8

8

6

19

19

6

16

16

7

11

11

1

1

7

6

8

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

0

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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يتبع
■    االعتصامات المفتوحة ألبناء الكتلة اإلسامية يف جامعات الضفة الغربية :

)*( تخلل االعتصام إضراًبا مفتوًحا عن الطعام.

)**( انتهى اإلضراب يف: 2015/02/27م

)***( انتهى اإلضراب يف: 2015/01/13م

السنة              الجامعة                                   المحافظة         العتصامات المفتوحة            عدد األيام

جامعة بيرزيت

جامعة الخليل

جامعة الخضوري

جامعة بوليتكنك فلسطين

جامعة القدس–أبو ديس

جامعة بيرزيت

جامعة بيرزيت

جامعة القدس–أبو ديس

رام الله

الخليل

طولكرم

الخليل

القدس

رام الله

رام الله

القدس

المجموع

2

*2

1

2

1

1

5

2

16

33

34

3

20

3

14

**66

***38

211

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2014

2014

http://www.issralafi.com
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