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   الصادر عن القيادة العامة لقوات العاصفة 83البالغ العسكري رقم 
 

  )12/12/1967الرأي العام، الكويت، (           ]11/12/1967[
  

أرضنا على درب الثورة والفداء تتتابع انتصارات شعبنا العربي الفلسطيني البطل فوق   
  :وضد العدو الغاصب احملتل، فقد حتركت قواتنا الثائرة كما يلي

دير  –بنصب كمين على طريق مستعمرة أم القطن " 319"قامت قوة من اجملموعة  -1
وتمكنت قوتنا من القضاء . وذلك لسيارة الدورية العسكرية للعدو 15/11/1967نخاس ليلة 

وقد قتل يف هذا الكمين أربعة من جنود العدو . يعةعلى الدورية مستخدمة القنابل والرشاشات السر
 .وغنمت قواتنا أربع رشاشات من طراز عوزي وبوصلة ومسدساً

....  
بنصب كمين على طريق  27/11/1967ليلة " 293"قامت قوة من اجملموعة       -4

ة من وقد تمكن الكمين من مفاجأة دورية للعدو مؤلف. مستعمرة كفار روبين بمنطقة وادي بيسان
واستخدمت قوتنا مدافعها الرشاشة والقنابل . ثالث سيارات نصف جمنزرة، كانت تمر يف املنطقة

اليدوية يف هجوم خاطف على السيارات وانسحبت سريعاً تاركة وراءها أشالء مبعثرة لبعض جنود 
رات إىل مكان احلادث وكذلك سياالعدو وعدداً من السيارات املعطبة هذا وقد حضرت قوات جندة 

  .وقد جرح مناضل من ثوارنا يف هذا االشتباك. سعافاإل
بهجوم خاطف مستخدمة مدفعين من " 93"قامت وحدات مدفعية الهاون للمجموعة       -5

 29/11/1967شمال شرق تل أبيب يوم  –ملبس  –مدافع الهاون على مستعمرة بتاح تكفا 
مساءً وقد قامت هذه الوحدات بقذف حوايل ثالثين قذيفة على املستعمرة وانسحبت  21الساعة 

مبان يف املستعمرة منها املركز الرئيسي  ةوقد نتج عن هذا القصف تدمير عد. سريعاً إىل مواقعها
ر خسائر العدو البشرية واملادية حتى هذا ومل تقد. للمستعمرة ومستودع للمهمات وخزان للوقود

سعاف والنجدة تتواىل على قاط مراقبتنا قد شاهدت سيارات اإلكتابة هذا البالغ علماً بأن ن
... املستعمرة يف الوقت الذي أطفأت فيه األنوار يف املستعمرة ويف املستعمرات األخرى اجملاورة 

بطة على مفترق الطرق يف الوقت الذي كانت هذا وقد قام العدو بتطويق املنطقة بأكملها واملرا
وظلت احملاولة . جتوب فيه السيارات العسكرية العادية واجملنزرة املنطقة بحثاً عن ثوارنا األبطال

هذا وقد تمكنت . حتى اليوم الثاين حيث شوهدت طائرات الهليوكبتر وهي تشارك يف تمشيط املنطقة

                                                            

 مؤسسة الدراسات : بيروت( 1967الوثائق الفلسطينية العربية لعام  جورج خوري نصر الله، جامع، :املصدر
  .1005- 1004، )1969الفلسطينية، 



2 
 

ت إيقاف زحف قوة العدو عضروب حول املنطقة واستطاهذه الوحدات من االفالت من هذا الطوق امل
  .خلفها مستخدمة مصائد املغفلين وبعض األلغام

  



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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