
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

 
 العسكرية " فتح"ملخص عمليات حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  ]مقتطفات[ 1969لسنة 
 

  ،"فتح"  حركة التحرير الوطني الفلسطيني(      1969) ديسمبر(كانون األول 
  )32، ص "1969الكتاب السنوي "            

  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

  عدد ونوعية العمليات
  :عملية كالتايل) 2390(استطاع أبطال العاصفة تنفيذ   

  عملية 83                كانون ثاين
  عملية 78                  شباط

  عملية 124                  آذار
  عملية 107                  نيسان

  عملية 135                  أيار
  عملية 126                  حزيران

  عملية 191                  تموز
  عملية 277                  آب

  عملية 209                  أيلول
  عملية 223                تشرين أول

  عملية 247                تشرين ثاين
  عملية 590                كانون أول

   عملية 2390                اجملموع
  :أما نوعية العمليات فكانت كالتايل

  عملية 826                  اشتباك
  عملية 329                  تدمير
  عملية 441                  قصف
  عملية 295                  ألغام

  عملية 250                  كمائن
  عملية 26                إلقاء قنابل

  عملية 33              إسقاط وإصابة طائرات
  عملية 242                  قناصة

  عملية 2442                اجملموع
                                                            

 مؤسسة الدراسات : بيروت( 1969جورج خوري نصر الله، جامع، الوثائق الفلسطينية العربية لعام  :املصدر
  541-537، )1971الفلسطينية، 
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  ).اجملموع يختلف عن جمموع العمليات ألن بعض العمليات صنفت أكثر من مرة(  
  

التي ) القسام(ولعل أبرزها عملية . شملت هذه العمليات كافة أجزاء األرض احملتلةوقد   
والتي تم خاللها اقتحام احلمة والسيطرة عليها ملدة ثالث ساعات  1969-5-2نفذت ليلة 

  :وتشكل هذه العملية فاحتة معطاءة لعدد من العمليات الكبيرة وأهمها
مواقع على امتداد  )3(مستعمرات، ) 3(ام عملية احلزام األخضر التي تم فيها اقتح -1

  .1969-8-8كم بتاريخ ) 7(واجهة طولها 
.......  

-9-15عملية دير ياسين التي تم خاللها اقتحام مستعمرة جبين باجلوالن ليلة       -6
1969.  

.......  
عملية عبد القادر احلسيني التي تم خاللها مهاجمة مستعمرة كفار روبين وعدة مواقع       -8

  .1969- 9- 21ونقاط مراقبة ليلة 
عمرة ماعوز حاييم شماالً إىل عملية بين ساحور حيث هوجمت مواقع تمتد من مست      -9

  .1969- 9- 30ليلة ) كم 100أكثر من (ر امليت جنوباً حبال
  .1969-9-30ة أبو دية حيث تم اقتحام معسكر جبات الزيت لية عملي    -10

......  
  .كما نفذ ثوارنا عملية عبد الفتاح حمود باقتحم مستوطنة ارحينيا يف الغور الشمايل    -14

.......  
الثقيلة وكذلك جميع ف بيسان عشرات املرات بالصواريخ وتم خالل العام املاضي قص  

غور بيسان الذي تتمركز فيه صناعات هامة للعدو كما أنه يعتبر مستوطنات ومنشآت العدو يف 
  .منطقة زراعية هامة

........  
  

  عمليات اجلليل األعلى
عملية شملت كافة ) 67( بالرغم من أحداث جنوب لبنان فقد تمكن ثوار العاصفة من تنفيذ  

  :أجزاء اجلليل األعلى ومنها
.....  

  .ثالث مراتمرة السنبرية بالصواريخ الثقيلة قصف مدينة كريات شمونه ومستع      -3
.........  
  .9-11يل األعلى يوم لهجوم بالصواريخ على مستعمرة أنافيم يف اجل      -5
  .8- 24قصف مستعمرتي دان، شتيري شوف بالصواريخ ليلة       -6

.......  
  ناتانيا
 .4-18هجوم على معسكر للعدو بالقرب من ناتانيا ليلة      -1
 .4-24نسف نادي الضباط يف مستعمرة عين ورد شمال شرق ناتانيا يف      -2
 .8-16تدمير منشآت للعدو يف مستعمرة تلمنت كفارهس بين طولكرم وناتانيا يوم  -3
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-16تدمير أجهزة تيار الضغط العايل يف مستعمرة كفاوهس بين طولكرم وناتانيا يوم  -4
8. 

.......  
  
  

  منطقة اخلليل
منطقة اخلليل يف الفترة األخيرة بشمولها معظم أنحاء املنطقة وتركز قسم تميزت عمليات   

كيبر منها يف قلب املدينة ورغم حماصرة املدينة ومنع التجول فيها وفرض قيود اقتصادية 
قاسية عليها فإن شعبنا استمر يف توجيه ضرباته القاسية للعدو والتي بلغت خالل العام املاضي 

  :عملية أهمها) 66(
...... 

  .2- 27مهاجمة مستعمرة بجوار الدايمة يف     -3
.......  

  .12-7قصف مستوطنة كفار عصيون بالصواريخ يوم     -14
  

  قطاع غزة
رغم كافة وسائل العسف التي يتبعها العدو ضد شعبنا يف القطاع من أحكام جائرة   

عمليات للبيوت وفرض حظر التجول وتطبيق قيود اقتصادية فإن واعتقاالت باجلملة ونسف 
  .ثوارنا يف قطاع غزة ال زالت تسجل ارتفاعاً حملوظاً وقوة أكثر وأثراً أبعد

عملية ناجحة يف قلب القطاع واملستعمرات احمليطة به خالل عام ) 324(نفذ ثوارنا   
  : منها 1969

.......  
  .3-8خ يوم قصف مستعمرة ايوسته بالصواري    -3

.......  
  .7-20تدمير مستودعات مستعمرة كيسونيم ليلة    -10

.....  
  

  النقب
شملت كل أجزاء النقب مما يدل  1969عملية خالل عام ) 196(تمكن ثوارنا من تنفيذ   

على مدى مقدرة ثوارنا على التحرك السريع وتوجيه الضربات السريعة واالنسحاب السريع 
صحراوية الواسعة يحتاج إىل سرعة فائقة كما يحتاج إىل مقاتلين يتمتعون فالقتال يف املناطق ال

  .بمقدرة قائقة على مواجهة أقسى الظروف والقتال من خاللها
وإذا علمنا أن عمليات ثوارنا قد غطت كامل األرض املمتدة من بئر السبع شماالً إىل إيالت جنوباً 

ير والعريش غرباً نقف على الدول البطويل الذي ومن وادي عربة شرقاً إىل قطاع غزة والعوجا حف
  .يقوم به ثوارنا يف هذا اجلزء من أرضنا احملتلة

  
  :أما أهم العمليات التي نفذت فهي  
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......  
  .4-19قصف مستعمرة عين ياهيف بالصواريخ صباح       -4
 .5-20قصف مصنع الفوسفات يف سدوم بالصواريخ الثقيلة ليلة       -5

..... 
 .قتل كامل أفراد الدورية يف منطقة سدوم      -8
  .تفجير أنبوب البترول شمال مستعمرة تمناع جنوب البحر امليت      -9

....  
  .9-22مهاجمة مستعمرة املنبرة ليلة      -11

  
  

  إيالت
بالرغم من إجراءات األمن القاسية التي يطبقها العدو بالنسبة إليالت الذي يعتبر ميناء   

  :عمليات منها) 9(بالنسبة للعدو فقد تمكن ثوارنا من تنفيذ حيوياً هاماً 
  

  .2-16قصف مستعمرة عنيبتمان شمال إيالت يف  -1
......  

  
هذا باإلضافة إىل العمليات الواسعة التي نفذت على طول امتداد نهر األردن والتي أجبرت العدو 

بينما كان يف بداية الفترة على ان يحصر وجوده يف األغوار على البقاء دوما داخل حتصيناته 
  .التي أعقبت حرب حزيران يستحم يف ماء النهر

  



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/ 


