
 

 

.2018ماي  15الجزائر في   

 بيان حول القدس
    

ى الكيان مريكية لدة األيتابع االتحاد بقلق و غضب شديدين قيام الرئيس دونالد ترمب بتنفيذ وعوده بنقل السفار         

ك مشاعر  بذلالصهيوني المحتل إلى مدينة القدس العربية لجعلها عاصمة أبدية ألسوء احتالل في العالم، مستفزا  
يوم ي ترمب المريكواء و كل األحرار في العالم، إن احتفال الرئيس األالفلسطينيين و المسلمين و المسيحيين على الس

م ي ذكرى يوارد فببهذه الخطوة الشنيعة في الوقت الذي يقوم فيه جنود االحتالل بذبح العديد من أكناف المقدس بدم 

لصارخ العتداء اام ا أمالنكسة الفلسطينية، حَول تاريخ هذه المناسبة إلى يوم عار كبير على العالم الذي يقف مذهوال  
قيم و ال ةاسيدبلومصهيونية على الشرعية الدولية و قرارات محكمة العدل الدولية و كل األعراف ال-لإلدارة األمريكو

 اإلنسانية.

جاوز إليه، تت لنسبةو ألن القدس هي جزء ال يتجزأ من عقيدة الشعب الجزائري المسلم، بل هي مسألة الوجود با        
الشعب  حساب التاريخ و الجغرافيا، و ألن أمريكا مستمرة في انحيازها اإلجرامي للتكالب الصهيوني على مفاهيم

 الفلسطيني و حقوقه المشروعة، فإن االتحاد الوطني يجدد تأكيده على: 

 
لشرق انطقة الرفض المطلق و التنديد باالحتالل الصهيوني العنصري ألرض فلسطين و للغطرسة األمريكية في م -1

 األوسط و في العالم.

ي خريطة فغيير تأن القدس هي العاصمة األبدية لدولة فلسطين، و أية محاولة للتغيير في موقعها تعتبر محاولة  -2
 الكون الذي ترفضه البشرية جمعاء.

جل من أ نيونفلسطيمناصرة مسيرة العودة إلى أرض فلسطين و الثناء على التضحيات الجسام التي يقدمها األشقاء ال -3

 المغتصب من طرف العدو الصهيوني بتواطؤ أمريكا و قوى الشر في العالم. عودتهم إلى وطنهم
ن يو كل المسلم عبا ،دعوة األسرة التربوية و المجتمع المدني و األحزاب السياسية و الجزائريين جميعا  حكومة و ش -4

لعالم في ا األمم المتحدة و منظمات حقوق اإلنسان و األحرار في العالم للتحرك بكل وسائل الضغط على مؤسسات

 لتفعيل دورها في حماية الشعب الفلسطيني المضطهد و المقدسات.
م في العال وسعيةمناهضة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني و العمل على إجهاض كل مشاريعه االستيطانية الت -5

 العربي و اإلسالمي.  

زيد ميدعوه إلى  واالتحاد الشعب الفلسطيني الصامد في دفاعه عن شرف األمة منذ سبعين عام و في األخير يحيي       
 وإلسالمية اقف امن التوحد و نبذ كل أشكال االنقسام و التفرقة من أجل مقاومة االحتالل البغيض، كما يهيب بالمو

عيد شعبي و تصضب الد القدس، و ذلك عبر الغالرامية إلى تهوي الدنيئة العربية و الدولية الرافضة للخطوة األمريكية

معراج رض الأالتحرك الدبلوماسي، و يؤكد مرة أخرى أن السبيل الوحيد لنصرة إخواننا باألقصى الشريف و تطهير 
 من القذارة الصهيونية هو توحيد جهود األمة. 
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عاشت فلسطين حرة مستقلة و المجد و الخلود لشهدا األمة 

 األبرار


