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  بيان للقيادة الفلسطينية تدين فيه العملية 
  التفجيرية يف ريشون لتسيون

  *.8/5/2002رام الله،  
  
  

يف مدينـة الفلسطينية أشد اإلدانة العملية العنيفة ضد املدنيين اإلسـرائيليين يف صـالة عامـة  تدين القيادة  
خلطيــرة ضــد املــدنيين اإلســرائيليين يف وإن توقيــت هــذه العمليــة ا، 7/5/2002ريشــون لتســيون مســاء يــوم الثالثــاء 

يـق نفس الوقت الـذي يجتمـع فيـه شـارون مـع الـرئيس األميركـي، إنمـا هـدف إىل دعـم ادعـاءات شـارون باسـتحالة حتق
ىل تبرئــة شــارون وحكومتــه مــن د املــدنيين وإضــىل وصــم شــعبنا بتهمــة اإلرهــاب الســالم مــع الشــعب الفلســطيني، وإ

يم جنين ويف كافة املناطق واملـدن واخمليمـات والقـرى الفلسـطينية والتـي مل تتوقـف إراقة الدماء الفلسطينية يف خم
  .حتى هذه الساعة

القيــــادة الفلســــطينية وأمــــام هــــذا اخلطــــر احملــــدق بشــــعبنا وبحقوقنــــا وبمكانــــة قضــــيتنا العادلــــة علــــى وإن   
املســتوى الــدويل بســبب هــذه العمليــات اإلرهابيــة ضــد املــدنيين اإلســرائيليين، قــد قــررت اتخــاذ إجــراءات رادعــة ضــد 

ات التي ترتكب هذه العمليات التي املتورطين يف هذه العملية اخلطيرة ومن يقف وراءها، ولن تتساهل مع هذه اجله
أحلقــــت بشــــعبنا وبقضــــيتنا أفــــدح األضــــرار، بعــــد أن أعلنــــت القيــــادة مــــراراً وتكــــراراً رفضــــها وإدانتهــــا لهــــذه العمليــــات 

ن شـارون مـن التسـلح بكافـة الـذرائع لشـن هـذه احلـرب الدمويـة املـدمرة د املدنيين اإلسرائيليين مما يمكّـاإلرهابية ض
اب اجملـــازر بمخـــيم جنـــين وغيـــره وتنفيـــذ هـــذه التصـــعيدات العســـكرية املتواصـــلة يف املنـــاطق ضـــد جماهيرنـــا وارتكـــ

  .الفلسطينية
إن القيــادة تعلــن بكــل جــالء رفضــها وإدانتهــا لهــذه العمليــات وتعتبــر اجلماعــات التــي تقــوم بهــا إنمــا تعمــل   

فلسـطينية وباملصـير الـوطني ضد مصالح الشعب الفلسطيني مما يستدعي وضـع حـد سـريع لهـذا املسـاس بالقضـية ال
  .ولقطع الطريق على هذه اجلرائم اإلرهابية التي يدفع شعبنا ثمنها
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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