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   الصادر عن القيادة العامة لقوات العاصفة 86البالغ العسكري رقم 
  

  )26/12/1967الرأي العام، الكويت، (        ]12/1967/؟؟[
 

  

ومنشآته وقد على درب الثورة والفداء توايل قواتنا الضاربة شن هجماتها على مواقع العدو 
  :قامت قواتنا العاملة يف األرض احملتلة بما يلي

.....  

هجوماً بقذائف الهاون على " 54"شنت وحدة أخرى ملدفعية الهاون يف اجملموعة      - 2
جنوبي بيسان، يف نفس الليلة وقد تم تدمير عدة منشآت يف املستعمرة " عين أم فلوس"مستعمرة 

  .لسنة اللهب تتصاعد منه وقد عادت قواتنا إىل قواعدها ساملةمنها خزان الوقود الذي شوهدت أ

وقامت بقصف " 44"حتركت وحدة مدفعية يف اجملموعة  5/12/1967ويف ليلة      - 3
بقذائف الهاون وقد تمكنت من تدمير عدة أهداف عسكرية للعدو كان " بيت يوسيف"مستعمرة زبعا 

عدو إىل إطفاء األنوار يف املستعمرة ليتمكن من نقل وقد عمد ال. بينها مركز للمراقبة وعدة منشآت
  .القتلى واجلرحى يف مركبات اإلسعاف التي شوهدت تنشط يف مواقع القصف

" عكيفا"نحو مستعمرة " 98"حتركت اجملموعة املقاتلة  7/12/1967ويف ليلة       - 4
عنيف  لضرب أهداف حمددة، وقد اصطدمت اجملموعة مع حرس املستعمرة وجرى اشتباك

فيه األسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وقد أسفر االشتباك عن مقتل خمسة من جنود  استخدمت
العدو وجرح عدد آخر وقد عادت القوة إىل قواعدها ساملة بعد أن قامت بزرع لغم مضاد لآلليات 

  .يهايف سيارة لدورية عسكرية للعدو فدمرها تدميراً تاماً وقتل من ف 8/12/1967انفجر ليلة 

بنصب كمين لدورية للعدو " 127"قامت اجملموعة املقاتلة  9/12/1967ويف ليلة       - 5
وقد فاجأت جمموعتنا سيارة الدورية بالرشاشات والقنابل " نفي ايتان"على الطريق إىل مستعمرة 

  .اليدوية فقضت على ستة من جنود العدو ودمرت السيارة

ات ناسفة يف نفس الليلة يف عدة أهداف داخل وقامت نفس اجملموعة بوضع عبو      - 6
ودمرت خزان املياه  23,15وقد انفجرت العبوات يف تمام الساعة " ماعوز حاييم"مستعمرة 

                                                            

 مؤسسة الدراسات : بيروت( 1967الوثائق الفلسطينية العربية لعام  ،جورج خوري نصر الله، جامع :املصدر
  .1032- 1031، ص )1969الفلسطينية، 



2 
 

وأثناء انسحاب قواتنا اصطدمت بقوات للعدو حاولت أن تضرب . الرئيسي وأحد مستودعات الوقود
دام ثلث ساعة تكبد فيه العدو خسائر  حصاراً حولها غير أنها تمكنت من شق طريقها بعد اشتباك

  .كبيرة بينما أصيب أحد مناضلينا بجراح طفيفة

" 95"حتركت اجملموعة املقاتلة مع وحدة مدفعية الهاون  11/12/1967ويف ليلة       - 7
نحو مستعمرة كفار روبين يف عملية مشتركة وقد تمكنت اجملموعة األوىل من نسف عدة منشآت 

ا تولت جمموعة الهاون قصف املستعمرة وأحد املعسكرات القريبة منها بقذائف يف املستعمرة بينم
وأهداف يف املستعمرة أضراراً جسيمة وخسائر يف صفوف العدو مل مدفعيتها مما أحلق باملعسكر 

  .تقدر يف حين عادت قواتنا إىل قواعدها ساملة

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


