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  ∗ للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ٦٥بيان بالعمليات رقم 
  /١٨/١١، بيروت، ٤٣٩احلرية، العدد (            

  )٣، ص ١٩٦٨  
  

قامت جمموعتان من قواتنا العاملة داخل األرض احملتلة سابقاً بالهجوم على عدة   
  .باملستعمرات اإلسرائيلية الواقعة يف ضواحي تل أبيب ونتانيةأهداف 

قامت إحدى جمموعاتنا املقاتلة باطالق عدد من القذائف الصاروخية يف الساعة  -١
، على مبنى كلية دار املعلمين يف قلمانية شمال قرية ١٢/١١/١٩٦٨اخلامسة من صباح الثالثاء 

ارات عدداً من احلرائق يف مبنى الكلية، كما أدى ذلك وقد أحدثت االنفج. كفر سابا يف منطقة نتانية
وعلى الفور، قامت قوات العدو احململة على . إىل إصابة عدد من أفراد العدو بعد قصف مهاجعهم

طائرات الهليكوبتر بمحاولة حصار للبيارات يف املنطقة وحماصرة جمموعتنا، ولكن اجملموعة 
 .ادت إىل قواعدها ساملةتمكنت من النفاذ قبل استكمال الطوق، وع

، بتوجيه عدد ١٢/١١/١٩٦٨قامت جمموعة أخرى ويف نفس الوقت من صباح يوم  -٢
من القذائف اليدوية والصاروخية باجتاه مستعمرة بيت برل، الواقعة شمال تل أبيب، وقد انفجرت 

يه، كما تم هذه القذائف يف مركز املراقبة التابع للمستعمرة مما أدى إىل تدميره واشتعال النار ف
وقد نشب حريق يف . تدمير عدد من منشآت املستعمرة وقتل وجرح عدد مل نتمكن من إحصائه

املستعمرة امتد إىل سائر أرجائها، حيث هرعت سيارات االطفاء وطائرات الهليكوبتر من املناطق 
نطقة، احمليطة بتل أبيب إىل املستعمرة، كما قامت قوات كبيرة تابعة للعدو بمحاولة حصار امل

 .ولكن جمموعاتنا استطاعت التسلل والوصول إىل قاعدتها ساملة

إن قواتنا، التي تمكنت دائماً من الوصول إىل كبرى مدن العدو ولقنت العدو دروساً يف كل 
املنطقة احملتلة وخارجها، تؤكد اليوم قدرتها على توجيه أقسى الضربات ضد العدو داخل أرجاء 

الواقعة على شاطئ البحر املتوسط والتي لن تشعر باألمن واالستقرار بعد اليوم مستعمراته، ومنها 
  .ما دامت قوات العدو تمارس أقذر وسائل اإلرهاب والتعسف ضد مدننا وقرانا
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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
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