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   الصادر عن القيادة العامة ملنظمة أبطال العودة 5البالغ رقم 
  

  )منشور(                 1967آذار 
 

  يا أبناء أمتنا العربية

تعلن منظمة أبطال العودة أن جمموعة من فدائييها قد دخلت إىل األرض احملتلة يف   
  :نسفت 15/3/1967ويف يوم األربعاء . منطقة جبل اخلليل، وتوجهت نحو األهداف املرسومة لها

وذلك يف القسم موزع جممعاً ألنابيب الغاز مؤلفاً من ثالث مواسير ضخمة، وموتور  -1
وقد أدى االنفجار إىل تدمير املواسير واملوتور تدميراً " عراضأ"الغربي من مستعمرة 

 .اشتعال الغاز فترة طويلة من الزمن، مضيئاً مساحة كبيرة حميطة به كامالً مما أدى إىل

  :إن هذه املواسير الثالثة تنقل الغاز إىل املناطق التالية
 .الفرن الذري يف مستعمرة ديمونة  -  أ

 .منطقة البحر امليت  - ب

 .مدينة ايالت يف العقبة  -  ج

 
قامت اجملموعة بنسف جممع للمياه مؤلف من ثالث خزانات كبيرة يف نفس املستعمرة،  -2

وجود معسكر للجيش وخمفر للشرطة قريباً من جممع من فدمرته تدميرًا كامًال، بالرغم 
املياه املذكور وبعد أن تم نسف هذين الهدفين، بدأت اجملموعة عملية االنسحاب تاركة 

وحين انفجرت األلغام  " منظمة أبطال العودة"ليد باسم وراءها مناشير كتبت بخط ا
العدو مباشرة جميع األنوار يف املنطقة، حيث بدأت عملية مطارة واسعة أطفـأ  املوضوعة

النطاق اشترك فيها عدد كبير من السيارات التي بدأت تتوافد على مكان االنفجار من 
األردنية، وحلقت بها بعد فترة من املستعمرات اجملاورة، ثم توجهت جمتمعة نحو احلدود 

وعلى أثر . ولكنها فشلت ورجعت اجملموعة إىل قاعدتها ساملة. الزمن طائرات الهليو كبتر
ذلك توغلت قوات العدو داخل احلدود األردنية وبدأت تطلق النار على املزارعين اآلمنين 

 .فأصابت اثنين من املواطنين األردنيين
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  يا جماهير شعبنا البطل

هدكم يف أننا سنستمر يف ضرب العدو الغاصب، ولن يمنعنا من أداء هذا الواجب نعا
  .وسنرد على عمليات االنتقام من املواطنين اآلمنين بعمليات أشد وأقسى. املقدس شيء

  



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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