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السالم  بيان صادر عن اجمللس الثوري حلركة فتح يؤكد فيه التمسك بمبادرة
  1الفلسطينية، ويدين هجرة اليهود السوفيات إىل فلسطين

  
      18/3/1990 ،تونس

  
املباركة واملستمرة واملتصاعدة يف  إن اجمللس الثوري يحيي من األعماق االنتفاضة اجلماهيرية

ويؤكد اجمللس الثوري جلماهير االنتفاضة أن حركة فتح . إلسرائيليوطننا احملتل لدحر االحتالل ا
ستواصل كعهدها دائماً النضال يف كافة الساحات الوطنية والعربية والعاملية لتصعيد االنتفاضة 

ودعم الصمود الوطني وحتقيق حقوق شعبنا الوطنية الثابتة ويف مقدمتها حتقيق استقاللنا 
  .الوطني

.......  

األميركية والصهيونية لتهجير يهود االحتاد السوفياتي وبعض الدول الشرقية هو خرق إن احلملة 
حلقوق اإلنسان الفلسطيني الذي تتم الهجرة املنظمة على حساب وجوده وأرضه ووطنه وتتحمل 

الواليات املتحدة األميركية مسؤولية أساسية يف ذلك عندما أغلقت أبوابها أمام هذه الهجرة 
ومن هنا يدعو اجمللس الثوري االحتاد السوفياتي  .ه واحد هو أرضنا الفلسطينيةلتصب يف اجتا

من منطلق الصداقة والعالقات بيننا إىل وقف حملة التهجير وقفاً تاماً إىل أرضنا فلسطين ويناشد 
أرضنا الفلسطينية  املتدفقة إىل اىل العمل الفوري لوضع حد ملوجات التهجير القوى الدولية

احملتلة واجمللس الثوري لن يدخر جهداً ملواجهة جريمة العصر هذه التي ينفذها احملتلون 
  .الصهاينة ضد شعبنا صاحب األرض والتاريخ واملستقبل

خطر الهجرة املوجه ليس ضد الشعب الفلسطيني فحسب  وقد بحث اجمللس الثوري سبل مواجهة
ودعا اجمللس األمة العربية إىل وقفة قومية شاملة والعمل على سرعة وإنما ضد األمة العربية كلها 

عقد القمة العربية لوضع خطة شاملة لدرء هذا اخلطر احملدق بشعبنا وأمتنا العربية ويدعو للتحرك 
على املستوى الدويل لفتح األبواب األميركية وغيرها أمام املهاجرين من االحتاد السوفياتي بدل 

  .إىل أرضنا احملتلة نكالقطعا سوقَهم

.......  
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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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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