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   الصادر عن القيادة العامة ملنظمة أبطال العودة 6البالغ رقم 
  

  )منشور(                   1967نيسان 
 

  
تعلن منظمة أبطال العودة أن جمموعة من فدائييها دخلت إىل األرض احملتلة يف املنطقة 

، وكان األول من أهدافها هو 967نيسان  – 25/26الشمالية وتوجهت نحو أهدافها وذلك يف ليل 
وتقوم بتوزيع املياه إىل عدة " دمتأ"و " عربين"اه تقع بين مستعمرتي تدمير حمطة لضخ املي

  .إسرائيلية مستعمرات

وفيما كانت اجملموعة تقوم بتركيب العبوات الناسفة يف أمكنتها حسب ما هو خمطط لها، 
أحست دورية للعدو بوجود اجملموعة فاستنجدت بقوات إسرائيلية إضافية وأحكمت الطوق حول 

  .اجملموعة قبل أن تبادل اطالق النار

ت تعمل بسرعة لتنفيذ املهمة وما إن أحست جمموعتنا بالطوق املضروب حولها حتى بدأ
  .الحداث ثغرة يف الطوق املضروب لالنفالت منه ومن ثم االنسحاب إىل قواعدهاو

ضطر اجملموعة إىل اإال أن العدو تتنبه لألمر وبدأ يف إطالق القنابل املضيئة على املكان مما 
اجملموعة بعد استبسال االشتباك مع قوات العدو بالنيران الكثيفة والقنابل اليدوية، وقد جنحت 

رائع يف فتح ثغرة يف قوات العدو وبعد أن قتلت اثنين من جنوده وأصابت عدداً آخر منهم بجراح 
ثم انسحبت اجملموعة بسالم ناقلة أحد أفرادها الذي أصيب خالل االشتباك بجراحه راسمًا . خمتلفة

  .بدمه الزكي طريق التحرير واضحة جلية

  :با أبناء أمتنا العربية

  :يا جماهير شعبنا البطل

لقد عاهدتكم منظمة أبطال العودة على البذل والتضحية وتقديم الشهيد تلو الشهيد يف معركة 
التحرير والشرف ولن تقف يف وجهها أية صعاب مهما بلغت، ولن يثنيها عن طريق الكفاح املسلح 

أركانه ويتم للشعب ة يف صفوف العدو حتى تزعزع مأي عائق وستستمر يف صب ضرباتها القاص
  .الفلسطيني البطل انتصاره وعودته

  
                                                            

 مؤسسة الدراسات : بيروت( 1967الوثائق الفلسطينية العربية لعام  ،جورج خوري نصر الله، جامع :املصدر
  .141-140، )1969الفلسطينية، 



2 
 

  :يا أبناء أمتنا العربية

  :يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل

إن طريق الكفاح املسلح وحدها هي الكفيلة بتحقيق أهدافنا بتحرير وطننا السليب، 
طلب استمرار ومنظمتكم منظمة أبطال العودة التي عادهدتكم على املضي قدماً يف تلك الطريق ت

  .وحتى النصر.. الدعم لها وااللتفاف حولها وحول كل تنظيم فدائي خملص 

  



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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