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   الصادر عن القيادة العامة لقوات العاصفة 56البالغ العسكري رقم 
 

  )22/2/1967البعث، دمشق، (            21/2/1967
 

  

  :بناء على األوامر الصادرة حتركت قواتنا العاملة يف األرض احملتلة كما يلي

حتت  ةبوضع عبوات متفجرة موقوت 15/1/1967مناضلينا ليلة  قامت قوة من -1
دميت يف اجلليل الشمايل والذي يمر أركائز أحد اجلسور الهامة على الطريق املؤدية إىل مستعمرة 

وقد انفجرت العبوات يف الساعة الثانية عشرة .. من حتته أنبوب املياه الرئيسي الذي يروي املنطقة 
وعادت القوة ساملة إىل  االنفجارات تدمير اجلسر واألنبوب تدميراً كامالًوالنصف ليالً ونتج عن 

 .قواعدها

ببث بعض األلغام على عدد من الطرق يف  7/2/1967قامت قوة أخرى ليلة  -2
وقد انفجر أحد هذه األلغام الساعة الثالثة مدمراً سيارة " اماتسيا"املنطقة الوسطى قرب مستعمرة 

 .ما قتل جميع من فيها وقد عادت قوتنا ساملة إىل قواعدهاالدورية التي مرت عليه ك

حدى اجملموعات بمهاجمة مركز احلراسة الرئيسي ملستعمرة إقامت قوة ضاربة من  -3
حيث فاجأت احلراس بنيران رشاشاتها وقنابلها  15/2/1967يف اجلليل الغربي ليلة " يتردأ"

حاولت أن ترد على النار باملثل لكن قوتنا اليدوية من مسافة قريبة مما أربك قوات العدو التي 
وقد حاولت قوات جندة للعدو حماصرة مكان املعركة  ..تمكنت من القضاء على مقاومة العدو

بدباباتها وسياراتها املصفحة لكن قوتنا استطاعت اختراق احلصار والعودة إىل قواعدها ساملة 
 .بعد اشتباك دام خمساً وعشرين دقيقة

من نفس اجملموعة ويف نفس الليلة برزع لغم على الطريق الغربي قامت قوة أخرى  -4
دريت وقد انفجر اللغم بإحدى سيارات العدو العسكرية فدمرها وقتل من فيها وعادت أملستعمرة 

 .القوة إىل قواعدها ساملة

....  
  

  .عاشت فلسطين حرة عربية
  .عاشت وحدة النضال لشعبنا العربي الفلسطيني البطل

  
                                                            

 مؤسسة الدراسات : بيروت( 1967الوثائق الفلسطينية العربية لعام  ،جورج خوري نصر الله، جامع :املصدر
  .67، )1969الفلسطينية، 



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
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