
 

 
  

 يــــجـر االستراتيـــــاث والتفكيــــة لألبحــــز عروبـــمرك
Orouba Center for Research and Strategic Thinking 

 

 

1 
 

 في القدس .. حملة "بن غفير" األمنيَّة"2"السور الواقي

 تقدير موقف

الل لوزير األمن القومي في حكومة االحت قاسية   في مدينة القدس المحتلة، صفعة   اموجة العمليات الجديدة، خصوص   مثَّلت
هويد بمخططات تعزيز الت حافال   ابرنامج   مقعده الحكومي حامال  إلى الذي وصل  ،يتمار بن غفير"إالصهيوني المتطرف "

 الكبرى على الفلسطينيين. توالتضييقاوالتوسع االستيطاني 

في ذروة ثورة الغضب ومن مكان تنفيذ العملية األخيرة في القدس، ووسط العشرات من حناجر المستوطنين الغاضبة، أعلن 
 .1القدس قيفي شر  "2السور الواقي "للشرطة باالستعداد لشن عملية  تعليمات   إعطائه"بن غفير" عن 

 "غفير لـ"بنشهر ساخن في شوارع القدس وانتقادات واسعة 

من العمليات الفدائية  فبراير سلسلة  شباط/من  13يناير الماضي، حتى كانون الثاني/من  27شهدت الفترة الفاصلة ما بين 
عدد من وعن ، اطن  ومستو  يًّاجند عشرأحد مجموعها عن مقتل في سفرت أ، المحتلة ذها فلسطينيون في أحياء القدسالتي نفَّ 

 اإلصابات جزء منهم في حالة حرجة حتى اآلن.

 بعةسذها الشهيد خيري علقم في مستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس وأسفرت عن مقتل طالق النار التي نفَّ إكانت عملية 
 وطعن. عسودطالق نار إعمليات تنوعت ما بين  أربع أكثر زخم ا وأثر ا، لَتِليها، 2مستوطنين

ذين جمهور المستوطنين في دولة االحتالل، الالمعاَرضة ومن من  األكبرَ  ى وزير األمن القومي في حكومة االحتالل اللومَ تلقَّ 
 .3والشتائمفي مواقع تنفيذ العمليات بالصراخ منهم ل وبِ األمني، إذ ق   الحكومة لوه مسؤولية فشلحمَّ 

 "شعبوية رخيصة"

طالق عملية آخرها دعوته إلالتي كان تعالت األصوات المنتقدة لطبيعة إدارة "بن غفير" للملف األمني وسياساته المتهورة، 
يك توك وخبز "وزير التقال فيها: "تويتر" على  تغريدة   "يائير البيد" االحتالل السابق حكومةرئيس نشر  إذ"، 2"السور الواقي 

مر أللم يكن ا نإ .ال يوجد مجلس وزراء وال تقييم وال تنسيق بين قوات األمن ."2"السور الواقي البيتا يفترض إطالق عملية 

                                                           
  .https://bit.ly/3K9u7Tu، 10-2-2023، לילך שובל، מהמדרכה" 2גורם מדיני בכיר נגד בן גביר: "לא מכריזים של שומר חומות  1
  .https://bit.ly/3Xz0I82، 2023-1-27، العربي الجديد، عملية إطالق نار شمالي القدس المحتلة واستشهاد المنفذقتلى إسرائيليين في  7 2
، sputnikarabic ،10-2-2023، بن غفير يتعرض لإلهانة من قبل مستوطنين في موقع عملية الدهس: أكبر الهجمات حدثت في عهدك 3

https://bit.ly/3Yv4eSd.  

https://bit.ly/3K9u7Tu
https://bit.ly/3Xz0I82
https://bit.ly/3Yv4eSd
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ا" : "باراك مندلسون "البروفيسور في العلوم السياسية د غرَّ  وقد، 4خطير ا، فسيكون ذلك سخيف  ن من أمثال و "اليهود النازي قائال 
 .5يتحدث؟!" "سور واق  "عن أي عملية . ال يجيدون إال الشعارات "يرفبن غ"

ب ا على دعوات "بن غفير"، إ أحد المسؤولين السياسيين الكبار في دولة االحتالل، قال ، "2 سور واق  " توجد عملية"ال  نهمعقِ 
مثل هذه القرارات في موقف الباصات عند وقوع ال ت تَّخذ وال يمكن اإلعالن عن مثل هذه العملية من أرصفة الشوارع، و 

 .6"تصريحات فارغة ينتج عنها ،ناتجة عن ضغوط" أن تلك الدعوات "باراك رافيد"العبري  "واال"مراسل  وعدَّ  عملية".

ذ عملية تنفيأن ما يدعو له "بن غفير" من  "في جيش االحتالل "عاموس يدلين السابقمسؤول شعبة االستخبارات يرى 
 .7"عن جهل بالواقع األمني وينم  غير واقعي و  غير قابل للتطبيقأمر "عسكرية لمنع العمليات الفدائية 

وقد وصفت المراسلة العسكرية في قناة "كان" العبرية "كارميال منشيه" تلك الدعوات بأنها تمثِ ل "شعبوية  رخيصة  إلرضاء فئة 
.. ال عين عام ا.من السكان"، مضيفة: "هذا يعني أن الوزير ال يعلم ما الذي يقوله... أغطِ ي أخبار الجيش واألمن منذ أرب

 يمكن أن يكون شخص ما وزير في دولة إسرائيل ويتجرأ على قول كالم ليس له أساس وال توجد فيه أية حقيقة أو منطق".

ن الحلقة األضعف في حكومة االحتالل الحالية تتمثل بوزير األمن أصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية  وقد رأى محلِ لو
معيار ا ضخم ا من التوقعات للتعامل مع العمليات واألمن الشخصي، بينما تتزايد العمليات حاليًّا رسم " فيها، الذيالقومي 

"  .8والرد اإلسرائيلي ضعيف ومتراخ 

 "السور الواقي"

 2002مارس من آذار/ 29"السور الواقي" على العملية العسكرية الكبيرة التي انطلقت في  اسمأطلقت حكومة االحتالل 
يقاف العمليات إلبدرجة أساسية  هادفة  على االنتفاضة الفلسطينية الثانية "انتفاضة األقصى"،  القضاء نهائيًّ ا سعي ا إلى

 .9الفلسطينية مةاالستشهادية وتفكيك البنية التحتية لفصائل المقاوَ 

                                                           
 مرجع سابق.، מהמדרכה" 2גורם מדיני בכיר נגד בן גביר: "לא מכריזים של שומר חומות  4
  .https://bit.ly/40Y42wI، 2023-2-10، شبكة قدس اإلخبارية، صحفيون وسياسيون إسرائيليون عن تهديدات بن غبير: أنت ال تعرف عن ماذا تتحدث! 5
 المرجع السابق. 6
  .https://bit.ly/3Yve2LX، 2023-2-14، صفا، يدلين: مخططات "بن غفير" لوقف العمليات الفدائية غير قابلة للتطبيق 7
  .https://bit.ly/3I1vQrd، 2023-2-14، قناة الكوفية، احرونوت": بن غفير الحلقة األضعف في حكومة االحتالل الحالية"يديعوت  8
  .https://bit.ly/410MHmS، 2006-1-15، خالد شعبان، مركز التخطيط الفلسطيني، وجهـــــات نظـــــر إسرائيليــــة -عملية السور الواقي  9

https://bit.ly/40Y42wI
https://bit.ly/3Yve2LX
https://bit.ly/3I1vQrd
https://bit.ly/410MHmS
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 شجي لي"، مهاجمةَ ألف جندي "إسرائي 30، التي استمرت لنحو شهرين متواصلين بمشاركة نحو شملت عملية "السور الواقي"
طينية المنطلقة من العمليات الفدائية الفلس إيقافِ و تنجح في تحقيق أهدافها  لكنها لم ،لضفة الغربيةل ِلهاحتال إعادةَ االحتالل و 

 .10المحتلةمدن الضفة 

 ما الذي يحمله "بن غفير" في جعبته للقدس؟

وتقليص هوامش  التضييق درجاتأقصى  حتىالوصول  جوهره يًّاتصعيد مخطط افي جعبته للقدس المحتلة يحمل "بن غفير" 
 هدم مليات، وتنفيذ عالقدس قيية تستهدف أحياء شر أمن-عملية عسكرية تشمل خطته شنَّ  إذ، وحريتهم لمقدسييناحركة 

، امسبق   بأسمائهمة ت قائمأ عدَّ  فلسطينيًّا ِمائة وخمسينمنزل فلسطيني بحجة "البناء دون ترخيص"، واعتقال أكثر من لِمائَتي 
، إلى جانب 11ة"محياء والمخيمات الفلسطينية تحت حجة "تفكيك بؤر المقاوَ ألااألمنية لشرطة االحتالل" في  "فرض القبضةو

نشاطات متعلقة بضريبة الدخل في شرقي القدس، األمر الذي رآه محلِ لو قناة "كان" العبرية بأنه أشَبه الستنساخ ممارسات 
 سرائيل" ونقلها ضد فلسطينيي شرقي القدس.دولة االحتالل لمحاَربة الجريمة المنظَّمة في "إ

أمر ا  "موشيه ليئون " المدينة المحتلة االحتالل في رئيس بلدية أصَدرَ  ،تنفيذهاإلى إلى جانب الخطوات التي يسعى "بن غفير" 
وقوع عمليات  منع تكراربهدف ، لنشر نقاط أمنية إضافية حتاللة إلى وزارة النقل في حكومة االتقديم خطة في األيام المقبلل

 .12ضد محطات الحافالت

 للحفاظ على ائتالفه الحكومي وتجنب االنفجار ن "نتنياهو" وسيناريو التواز

، في موم اعت" بنقاش ساخن حول العمليات األخيرة واألجندة الساخنة القادمة على القدس واألراضي المحتلة ياشتعل "الكابين
 .13تصدر من الميدان وترصدها أجهزة األمن واالستخبارات في حكومة االحتاللضوء اإلشارات الساخنة المتتالية التي 

ا القدس قيطابق ا في شر  أربعة عشرمكون من  ي هَدم مبنىأن  "بن غفير"طلب   ثالثةفيها  لَ تِ على عملية "راموت" التي ق   ردًّ
 .14وصمَّم على تعطيل قرار الهدم انتقادات دولية عملية هدمه تعقبف من أن تخوَّ  "نتنياهو"مستوطنين، إال أن 

                                                           
 ، مرجع سابق.وجهـــــات نظـــــر إسرائيليــــة -عملية السور الواقي  10
  .https://bit.ly/40Ut9jR، 2023-2-13، صفا، ".. خطة "بن غفير" التي ستشعل المقاومة بالقدس2"السور الواقي  11
  .https://bit.ly/3Irnlau، 2023-2-10، الهدهد اإلخبارية، خطة لنشر نقاط أمنية إضافية في القدس 12
  .ynet  ،14-2-2023 ،https://bit.ly/3jWM8tl، הבניין הענק והעימות | בן גביר נגד נתניהו: נמאס לי להכיל. רה"מ: לא להרוס 13
 ، مرجع سابق.ynet، הבניין הענק והעימות | בן גביר נגד נתניהו: נמאס לי להכיל. רה"מ: לא להרוס 14

https://bit.ly/40Ut9jR
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وللحفاظ على تماسك االئتالف الحكومي وتقديم شيء ملموس لجمهور المستوطنين لتهدئة موجه الغضب، وافق  ،المقابلفي 
 يقر في حكومة االحتالل على مجموعة خطوات شملت دعم خطة "بن غفير" األمنية المتعلقة بشر المجلس الوزاري المصغَّ 

 القدس المحتلة.

ة بنود أبرزها استدعاء قوات احتياط من شرط عدة ،ساعات ستالذي استغرق أكثر من  ،ة في االجتماعالقرارات الم قرَّ  تشمل
إمكانية إلى جانب  ،القدس قيشر في ينوي "بن غفير" تنفيذها  التيدعم في تنفيذ الحملة األمنية الواسعة  لتشكيلاالحتالل 

بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وتقديم خدمات لعشرات البؤر  تسعشرعنة و  ،فرض إغالق شامل على بلدة العيسوية
شبكات لى ومتابعة التحريض ع " في دولة االحتالل،الشاباك"األخرى، وتعزيز التعاون االستخباراتي بين الجيش والشرطة و

 .15االجتماعي اإلعالم

تجري شرعنة بؤرة استيطانية  أنعلى قاعدة  العبرية، 12القناة ، حسب تيفي الكابين" نتنياهوو" "بن غفيراالتفاق بين "جرى 
قتلى عدد بأن  مرتبطةالتسع بؤر االستيطانية ال شرعنة ، وبناء عليه فإنعمليات فلسطينية إثركل مستوطن  مقابل قتل

 .16حين انعقاد االجتماع تسعة قتلىالعمليات بلغ 

 سوى االنفجار الضغط  ال يول ِّد 

ال  يولِ د انفجار ا،س الضغط المتواصل على الفلسطينيين أنعين في دولة االحتالل األوساط األمنية والمتابِ  في ون ي الكثير عِ يَ 
لوزير ا من القدس واألسرى، وكالهما ملفان ي صر   كل   متهاوفي مقد ،جماع لدى الشعب الفلسطينيإلفي عناوين ا سيَّما

 .فيما يتعلق بهماالمتطرف "بن غفير" على التضييق 

أفكار ذكية ناتجة عن تقييم حقيقي  يةَ أ ،"2سم "السور الواقي االتي أطلق عليها  ،حمل خطة "بن غفير" األمنيةال تَ  ،اعملياتيًّ 
من كل ما  "ياالنتقام الجماع"في تفاصيلها وجوهرها سوى خطة للمزيد من التضييق و إنها ليستللحالة وعوامل التوتر، بل 

هي سياسة و  " حسب تعبير محلِ لو قناة "كان العبرية"،ل حلبة المعركة إلى أحياء القدس الشرقية"ستنقالقدس، في هو فلسطيني 
العديد من المحطات  أثبتته األمر الذيفي مواجهتها،  احصين   الون درع  يشك ِ كيف كيف يتعاملون معها و  ان جيد  و عرف المقدسييَ 

ن، ااح وسلو رَّ الشيخ جأهالي محاوالت تهجير و المسجد األقصى، في لكترونية إلكان أحدثها أزمة البوابات اوالتي في القدس، 
بل ت مخيم شعفاط وجفَ هدَ غالقات التي استَ إلشهر رمضان، وتصاعد عمليات الهدم، وافي مود امحاوالت إخالء باب العو 

                                                           
 المرجع السابق. 15
  .https://bit.ly/3E9MrYV، 2023-2-14، فلسطين اآلن، بؤرة استيطانية مقابل كل قتيل إسرائيلي 16

https://bit.ly/3E9MrYV
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، كافة محتلةفي األراضي الفلسطينية الالتوتر  وتيرةَ  ما َرَفعَ د اإلجراءات بالصمود والتوح   تلكن و واجه المقدسي إذالمكبر، 
 اح.رَّ الشيخ جأهالي على غرار ما جرى في مواجهة تهجير  ،لعمق العربي والدولي للقضية الفلسطينيةإلى ا وصوال  

د من تصاع   ذلك وما نتج عن ،17ض عليهلقرار اإلغالق الذي ف رِ  ارفض   ،لت تجربة مخيم شعفاط والعصيان المدني لسكانهمثَّ 
ة "بن  قلما سيكون عليه الوضع في حال طبَّ  امصغر   انموذج  كافة، المواجهات وموجة العمليات في األراضي الفلسطينية  حدَّ

 شرطة وأجهزة األمن واالستخبارات الصهيونية.التحذيرات قادة  غفير" خطته متجاهال  

رة العدوان مع زيادة وتي اخصوص   ،األيام القادمةا ستحمله لية عمَّ العمليات األخيرة في شوارع مدينة القدس سوى إشارة أوَّ ما 
 أن المنطقة متجهة نحو أسابيع ساخنة حافلة بالمحطات المتفجرة. خاصة  واإلجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، 

ة عشهر رمضان القادم وتزامنه مع العديد من األعياد والمناسبات الصهيونية ومخططات الجماعات المتطرفة القتحامات واس
 قدسمع حمالت أمنية واسعة تستهدف الوجود الفلسطيني في ال بالترافقللمسجد األقصى وتنفيذ شعائر تلمودية تهويدية، 

حمل ، ستَ محتلتينال الداخلأراضي د اإلجرام وآلة الحرب التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة و تصاع  و ، المحتلة
ا معها  االنفجار. بوادرَ  جميع 
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 مركز عروبة لألبحاث والتفكير االستراتيجي
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  .https://bit.ly/3Ip0xI7، 2023-10-11، العربي الجديد، مخيم شعفاط يتحدى االحتالل ويعلن العصيان المدني 17

https://bit.ly/3Ip0xI7

