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  ∗ لقيادة التحرير الشعبية ١٤البالغ العسكري رقم 
  )منشور(                  ٨/٥/١٩٦٨
 

  

  : قامت قوات التحرير الشعبية التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية بالعمليات التالية

، قامت جمموعات من قوات )مايو(أيار  والعروبة، شهداء تخليداً لشهداء النكبة، شهداء فلسطين
  - : ، ويف وقت واحد، بمهاجمة كل من املستعمرات التالية)مايو(أيار  ٨-٧التحرير الشعبية ليلة 

  ).الزراعة) (تيرات زيف) (كفار روبين) (بيت يوسف) (أشدوت يعقوب(

رة أشدوت يعقوب يف بمهاجمة مستعم) عبد الرحيم احلاج حممد(قامت جمموعة الشهيد  -١
الساعة الواحدة والدقيقة اخلمسين من فجر هذا اليوم، مستخدمة مدافع الهاون والرشاشات 

وقد اصطدمت قواتنا، بعد أربعين دقيقة من الهجوم، بالكمائن اليهودية أمام املستعمرة . والصواريخ
يف صفوف بقية العناصر،  وقد دب الذعر. املذكورة، وقد تمكنت قواتنا من إبادة معظم هذه الكمائن

ويف هذه األثناء، تقدمت سيارتان . التي اجهزت قواتنا عليها اجهازاً تاماً فيما كانت حتاول االنسحاب
نصف جمنزرتين باجتاه قواتنا، فواجهتهما بالصواريخ والقنابل اليدوية، وقد دمرت إحدى 

األخرى، فقد حاولت القيام بعملية التفاف أما السيارة . السيارتين، تدميراً كامالً، وتم إبادة من فيها
. حول قواتنا، فاصطدمت بأحد األلغام، التي زرعتها عناصر احلماية يف إحدى الطرق الفرعية، فدمرت

 .وتقدر خسائر العدو يف هذا االشتباك بعشرين إصابة بين قتيل وجريح
الدين القسام  ويف الساعة الواحدة والدقيقة اخلمسين أيضا، حتركت جمموعة الشهيد عز -٢

بحرس املستعمرة األمامي،  باجتاه مستعمرة بيت يوسف لتنفيذ بعض العمليات املقررة، فاصطدمت
مع العدو استغرق ساعتين، واستخدمت فيه قواتنا الرشاشات والصواريخ والقنابل وقد جرى اشتباك 

وبينما كانت قواتنا تضيق احلصار على العدو البادته تدخل يف املعركة عدد من دبابات  ،اليدوية
وقد استنجد العدو . العدو وآلياته، وقد فاجأتها قواتنا بالصواريخ، فدمرت إحداها وأعطبت أخرى

ياً بطائرات الهليكوبتر التي أخذت حتوم فوق منطقة االشتباك، حيث سارعت قواتنا إىل االنسحاب تفاد
 .للتطويق، وتقدر خسائر العدو بثالثين إصابة بين قتيل وجريح

، تمكنت جمموعة الشهيد عبد القادر احلسيني من الوصول إىل لكويف نفس الوقت كذ -٣
مستعمرة كفار روبين، حيث داهمت كميناً للعدو وأبادت جميع عناصره، كما دمرت إحدى اآلليات 

وقد زرعت قواتنا يف أرض املستعمرة االعالم الفلسطينية التي كتب عليها . جميع من فيهاالتي قتل 
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هذا وتقدر خسائر العدو يف هذا الهجوم بعشرة ). قوات التحرير الشعبية –منظمة التحرير الفلسطينية (
 .قتلى

انطلقت جمموعة الشهيد عبد الرحيم حممود من قاعدتها يف األرض احملتلة يف نفس  -٤
قت املقرر لهذه العمليات، متجهة نحو مستعمرة تيرات زيف، وقد هاجمت قواتنا املستعمرة من الو

وقد دمرت أحد مواقع . ثالث جهات، مستخدمة الرشاشات ومدافع الهاون والصواريخ والقنابل اليدوية
حتت  وقد طلب العدو،. العدو يف املستعمرة، ورفعت فوقه العلم الفلسطيني، رمز النضال والتضحية

ضغط الهجوم، النجدات من املستعمرة اجملاورة، إال أن قواتنا أحبطت حماوالت العدو والقيام 
 .بمحاوالت التفاف واالشتراك يف املعركة

عادت جميع قواتنا إىل قواعدها ساملة بعد أن قدمت قربانا على مذبح التحرير شهيداً  -٥
  .واحداً روى بدمائه أرض البطولة

 



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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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