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كم من اجلدار يف  ٦٠بيان للجيش اإلسرائيلي يعلن فيه بناء نحو 

 هضبة اجلوالن يمنطقة جنوب

.٢٧/١/٢٠١٣تل أبيب، 
 

0F* 

 

سرائيلي يف منطقة احلدود الشمالية بجهد كبير خالل يعمل جنود جيش الدفاع اإل

لليوم الذي " جاعاش"األخيرة، وذلك يف إطار استعداد قيادة املنطقة الشمالية وعصبة األسابيع 

سرائيلي يستعدون لكافة االحتماالت حيث يف جيش الدفاع اإل. سوف يلي سقوط النظام السوري

وذلك على  ،يتم تنفيذ مشروع واسع النطاق لتقوية مركبات األمن يف املنطقة بصورة واسعة

مل هذا املشروع على جتميع معلومات استخباراتية وإنشاء عوائق على تحيث يش اجلبهة السورية،

 .األرض

كافة هذه املركبات هي على ضوء التطورات على احلدود السورية وكاستعداد لليوم الذي "

، قال "نحن نمنع االحتمال وا�اطر لتنفيذ عمليات عدائية يف املستقبل. سوف يلي سقوط األسد

" جاعاش"ر، ضابط الهندسة يف عصبة ام شاي أوجنسرائيلي املقدّاع اإلملوقع جيش الدف

 .والشخص املسؤول عن هذا املشروع

أهمية بخصوص مركبات جتميع املعلومات  ايشمل هذا املشروع يف طياته إجراء ذ"

إضافة اىل ذلك، سوف يتم . بواسطة وضع رادارات وكاميرات حديثة يف كل منطقة هضبة اجلوالن

، شرح "يف منطقة اجلدار والذي سوف يوفر الرد األمني اإلضايف للبلدات ا�اورة وضع عائق

على احلدود املصرية، والذي  'ساعة الرمل'يتم بناء اجلدار بشكل مشابه ملشروع ". املقدم أوجنار

                                                           

 :اإللكتروين للجيش اإلسرائيلياملوقع : املصدر *

http://www.idf.il/1133-18163-ar/Dover.aspx 
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سواء، والتي  يُثبت مدى فعاليته يف هذه األيام يف مواجهة العناصر األمنية واملدنية على حدٍّ

طها أسوار ذات أسالك عالية وقنوات تم يارتفاع اجلدار خمسة أمتار، وحت. ل اجتياز احلدودحتاو

اليوم يف ] أصبح[هذا العمل الذي بدأ قبل حوايل الشهر، يتواجد . حفرها ملنع اجتياز األشخاص

كم من اجلدار يف منطقة جنوب هضبة اجلوالن ا�اورة  ٦٠مرحلة متقدمة، حيث تم بناء حوايل 

لقد قررنا يف البداية استثمار اجلهود يف املناطق القريبة من البلدات املدنية، لكني واثق . دودللح

 ".من أنه يف املستقبل سوف نستكمل وضع العائق ذاته يف كافة جبهة هضبة اجلوالن

تعزيز آخر والذي يُشير إىل وجهة االستعداد هو زيادة عدد القوات املتواجدة على احلدود 

قوات احتياط يف منطقة هضبة اجلوالن،  خالل السنوات املنصرمة، تواجدت عادةً . مةبقوات متقد

والتي تقوم بالنشاطات  ،والينغلكن يف هذه األيام تم استبدال هذه القوات بقوات من كتيبة 

خرى مشاركة يف النشاطات هي قوات أُ. امليدانية يف املنطقة وتوفر احلماية لعملية بناء اجلدار

ميع احلربي والتي تعمل لتجميع املعلومات االستخباراتية عالية اجلودة بخصوص ما قوات التج

املتواجدة يف جبل الشيخ، وقوات " البرق"يحدث يف اجلانب اآلخر من احلدود، كما تقوم قوات كتيبة 

 .الهندسة القتالية من فرق املعدات الهندسية الثقيلة على مساعدة القوات يف هذه األعمال


