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  )"حماس"(بيان حلركة املقاومة اإلسالمية يف فلسطين 
  ضد اجملموعة  بشأن العملية التي نفذها اجليش اإلسرائيلي

  اجلندي اإلسرائيلي اخملطوف التي كانت حتتجز
  .15/10/1994، دمشق

  
  

أمس السبت أن الهجوم الذي أمر به رئيس الوزراء ) "حماس"" (حركة املقاومة اإلسالمية"أكدت   
هو عمل غدر "ائيلي يتسحاق رابين ضد اجملموعة التي كانت حتتجز العريف اإلسرائيلي نحشون فاكسمان اإلسر

  ".هذه العملية البطولية لن تكون نهاية املطاف"وأعلنت أن " .ونذالة متوقع من جانب اإلرهابي رابين
األبطال الذين قاموا  نزف إىل شعبنا وأمتنا نبأ استشهاد"وزع يف دمشق " حماس"وجاء يف بيان حلركة   

ن إالثالثة الذين قتلوا خالل عملية االقتحام، وقال البيان " حماس"وهم عناصر حركة " بهذه العملية البطولية
  .الثالثة هم صالح جاد الله وتيسير النتشة وعبد الكريم بدر

أسهم الشيخ تعاهد شعبها اجملاهد وكل املعتقلين األبطال وعلى ر" "حماس"وأضاف البيان أن حركة   
  ".وأن هذه العملية البطولية لن تكون نهاية املطاف. أحمد ياسين على مواصلة مساعيها اجلادة لإلفراج عنهم

ندعو اإلرهابي رابين لإلفراج عن معتقلينا األبطال بسرعة قبل أن يضطر أخيراً للرضوخ "البيان تابع و  
إن كتائبنا أثبتت من خالل هذه املعركة "وقال " .واإلفراج عنهم حتت ضربات جماهدينا وعمليات األسر املتكررة

  ".البطولية تفوقها على العدو الصهيوين عسكرياً وأمنياً وأخالقياً
لإلفراج عن زعيمها  اخملتلفة لتمديد املهلة احملددة جتاوبت مع مساعي األطراف"افت احلركة أنها وأض  

" .لي اخملطوف نحشون فاكسمانمعتقل فلسطيني مقابل اإلفراج عن العريف اإلسرائي 200اسين وـالشيخ أحمد ي
  ".التفاوض اتصلت بمقر الصليب األحمر يف بيروت من أجل املساعدة يف"ت أيضاً أنها وأكد

كانت على أتم االستعداد لإلفراج عن اجلندي األسير يف حال االستجابة لشروط "نها أ" حماس"وقالت   
  ".اجلندي األسير ومقتل وجرح عدد من جنوده وضباطه إن غدر رابين وعنجهيته أديا إىل مقتل اجملاهدين إالّ

ة ياسر عرفات لإلرهابي رابين ندين عمليات الرضوخ املهين من سلط"وجاء يف البيان أخيراً   
وقيامها باالعتقاالت العشوائية يف صفوف أبناء شعبنا باألسلوب  'حماس'واستجابتها املذلة بمالحقة أبناء 

  ".الهمجي نفسه الذي تمارسه قوات العدو الغادر
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