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 اإلسرائيلية املمارسات فيه يدينبيان صادر عن اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى 
  الفخار، راشيا يف مستوطنة إلقامة لبنان جنوب يف

  ]مقتطفات[باجلريمة  إسرائيل إىل السوفيات اليهود هجرة ويصف

 
      26/3/1990 ،بيروت

  
.......  

تقريراً عن عمليات القضم التي يقوم بها  تلقى اجمللس: التعديات واألطماع التوسعية: خامساً □
كما تلقى تقريراً عن النشاط . الكيان الصهيوين لألراضي اللبنانية يف اجلنوب والتي مل تتوقف

الذي يقوم به بعض اليهود يف الشريط احلدودي إلقامة مستوطنة يف األراضي اللبنانية يف منطقة 
  .راشيا الفخار

جمللس األمن الدويل،  على يحمل مسؤولية هذا العدوان التوسعيإن اجمللس اإلسالمي الشيعي األ
وباخلصوص للدول الدائمة العضوية يف جملس األمن، ويطالب بموقف دويل مسؤول يضع حداً 

لالحتالل اإلسرائيلي واألطماع اإلسرائيلية لتنفيذ القرارات الدولية املتعلقة باجلنوب اللبناين، 
. ية مكاسبائيلي الكامل غير املشروط وبدون أباالنسحاب اإلسر، الذي يقضي 425وخاصة القرار 

ويطلب اجمللس من احلكومة اللبنانية أن تتابع هذا املوضوع على املستوى الدويل ويف األمم 
ويدعو اجمللس جميع قوى املقاومة ضد إسرائيل أن . املتحدة على مستوى اخلطورة التي يمثلها

  .هدفاً جلهادها جتعل هذا العدوان التوسعي اجلديد

تابع اجمللس مداوالته حول العدوان اجلديد الكبير على العرب : هجرة اليهود السوفيات: سادساً □
  .واملسلمين املتمثل بهجرة اليهود السوفيات إىل فلسطين احملتلة

إن اجمللس اإلسالمي األعلى يعتبر أن اجلريمة املتمادية على العرب واملسلمين باحتالل فلسطين 
وتتضاعف بفتح الباب أمام اليهود السوفيات وغيرهم لدخول فلسطين واإلقامة يف أية  تتجدد

اع غزة أو غيرهما من األراضي الفلسطينية، وأن بقعة منها، سواء يف ذلك الضفة الغربية أو قط
الواجب يقضي على جميع املسلمين من العرب وغيرهم، شعوباً ودوًال، أن يتضامنوا يف مواجهة 
هذه اجلريمة النكراء ويتخذوا جميع اإلجراءات العملية للوقوف يف وجهها ووجه املرتكبين لها 

وينبغي أال تعتبر الدول العربية أن هذه اجلريمة مسألة تعني . وكل من يعاونهم على ارتكابها
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العرب وحدهم، ألنها جريمة تعني املسلمين جميعاً، فعلى الدول العربية أن تعمل على مستوى 
  .العامل اإلسالمي كله ملواجهة هذه اجلريمة

بمقاطعة كل دولة وكل شركة نقل جوي أو بحري أو بري تشارك يف ارتكاب هذه اجلريمة أو  -1
  .تعاون على ارتكابها

ني اجمليدة واملباركة بجميع اإلمكانات ودفعها نحو التصعيد بدعم انتفاضة الشعب الفلسطي -2
  .الكمي والنوعي يف مواجهة الكيان الصهيوين املغتصب

ويسجل اجمللس إدانته واستنكاره الشديدين للقرار الذي اتخذه جملس الشيوخ األميركي بشأن 
دوان اإلسرائيلي على مدينة القدس، إن جملس الشيوخ بقراره الباطل والظامل يساهم يف ترسيخ الع

جميع املسلمين والعرب والفلسطينيين وينتهك جميع الشرائع والقوانين اإللهية واإلنسانية 
  .والدولية

......  

  



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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