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، لعملية الوهم املتبدد 61الذكرى الـ حركة حماس بمناسبةتصريح صحايف صادر عن 
 واألسيرات األسرىمن استمرار انتهاكاته ضد  االحتالل اإلسرائيليحتذر فيه 

52/1/5255 
 
 

 لعملية الوهم املتبدّد: سنبقى على عهد الوفاء ملسرانا وأسرانا 61يف الذكرى الـ 
 االحتاللحتى التحرير وزوال 

 

 حمطات من حمطّة يونيو/حزيران، ليستذكر شعبنا الفلسطيني بكلّ اعتزاز 52يأتي يوم 
 موقع قلب يف دبابته من "شاليط جلعاد" الصهيوين اجلندي بأسر الصهيوين، العدو على االنتصار

 اإلجناز هذا كاملة، سنوات خمس به واالحتفاظ غزّة، قطاع جنوب العسكري سامل أبو كرم
( أسيراً وأسيرة من أبناء شعبنا 6251) وحترير األحرار وفاء صفقة بإبرام تكلّل الذي التاريخي

 األبي.

يف الذكرى السَّادسة عشرة لعملية الوهم املتبدّد، نترحّم على الشهداء األبطال من منفذي 
الباسلة، وبشعبنا هذه العملية البطولية واخملطّطين لها، وجندّد حتيّة الفخر واالعتزاز بمقاومتنا 

املرابط على ثغور الوطن واملتمسّك بحقوقه يف الداخل والشتات وخميمات اللجوء، وباألسرى 
 :يلي ما البواسل واألسيرات املاجدات على صمودهم وحتدّيهم للسجّان الصهيوين، ونؤكّد

ليوم، وهي ، قادرة ا5266إنَّ املقاومة التي أبدعت يف إجناز صفقة وفاء األحرار عام  أوالً:
قابضة على زناد املقاومة، أن تفرض صفقة أحرارٍ جديدة، وأن تبدّد أوهام االحتالل يف طمس 

 معامل مقدساتنا وهوية بالدنا العربية األصيلة.

سنبقى األوفياء لتضحيات أسرانا األحرار، ولن يهدأ لنا بال حتّى حتريرهم من  ثانياً:
ون فيها احلريَّة والكرامة على أرض الوطن، ولن يرى قبضة السّجان، يف صفقة وفاء لهم، يتنسم

 جنود االحتالل الذين هم يف قبضة املقاومة نور الشمس، حتّى حترير أسرانا البواسل.

نحذّر االحتالل من استمرار انتهاكاته ضدّ أسرانا وأسيراتنا، ونؤكّد أنَّ ذلك لن يكسر  ثالثاً:
يات دعم ومناصرة قضية األسرى يف كل اجملاالت من إرادة صمودهم، وندعو إىل استمرار فعال

 السياسية واإلعالمية واحلقوقية واإلنسانية.
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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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