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 ،السعادة  أصحاب

 ،والسادة  السيدات

  على   للتأكيددولية أخرى    مناسبة    لهو  الشقيق   الفلسطيني   الشعب   مع   للتضامن  العالمي   ومالي   إن
  الفلسطيني   الشعب  منه  يعاني  زال  ال  الذي  التاريخي  بالظلم  لالعتراف  الدولي  المجتمع   واجب
المسلوبة    حقوقهم  استعادة  أجل  من  الفلسطينيين  بدعم   وااللتزام  ، المشروع  كفاحه  في  الصامد
 .الدولية الشرعية بمقتضى كاملة  

 هذه  خالل  من  أملت   الفلساااااااااطينية، للقضاااااااااية  المسااااااااااند ن  العالم أحرار غرار على  الجزائر، إن
  فرصة    منها  جعلت  أن  سنة ، 43، التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة منذ  السنوية  الوقفة

  الشااااااااعب  أمام  التاريخية  بمساااااااا وليتها الدولية  المجموعة  وتذكير العالمي  العام  الرأي  لتحسااااااااي 
 والقوانين األعراف  خرق   احتالل من قبضاااة  وسااايادته  أرضاااه  الساااترجاع  ساااعيه في  الفلساااطيني
 . الدولية

  سياسة   لفرض  ومناوراته  الدولية  الشرعية  تحدي في  تماديه   مرار ااإلسرائيلي   االحتالل   كشفلقد  
  وأدنى   اإلنسان  حقوق   ألبسط ه  انتهاكات   عبر   ترجمها   التي   التزاماته  من  والتملص  الواقع  األمر 
  القدس  وتهويد   االستيطان  سياسات  ه لفرضاستمرار   ال سيما  الفلسطيني،   للمواطن   الحياة  شروط
 الشعب  ضد  الممارس  اإلرهابعن    ناهيك  غزة،  قطاع  على  المفروض  الجائر  والحصار  الشريف

 . البشر بكرامة  تليق الفي مشاهد   وإهانات عنف أعمال  برالفلسطيني ع 

 الجزائر  اهتمامات  صاااميم  فينا و وجدان  ذهن في  راساااخة قناعة  ساااتظل    الفلساااطينية القضاااية إن
  مع   جنب إلى  جنب ا  متضاااااامنة  وال تزال  الجزائر  وقفت لقد  .والشاااااعبي الرسااااامي  المساااااتويين  على

  مختلف   في الدبلوماسااااااااية  معركتها لتحقيق االنتصااااااااارات في مرافقتها  عبر فلسااااااااطين  شااااااااقيقتها
 على  الضاااااا طبتنفيذ القرارات الدولية و   ومناداتها  بمطالبتها  وفية    تبقىوساااااا   ،والمحطات  المحافل
  نضااااااال   مع  والمتعاطفين  الم يد ن دائرة  لتوساااااايع الفرص  تفويت عدم  من أجل الدولي  المجتمع
 .  قضيته وعدالة  الفلسطيني الشعب

 



 

 والسادة  السيدات

 إلى  مصايرها،  تقرير في الشاعوب  حقو   بالقضاية  الم منين  جميع على  يفرض الحالي  الواقع إن
  المتاحة   الخيارات تدارسل  األصااااااعدة  جميع على والمساااااااعي  الجهود  وتكثيف الصاااااافوف  توحيد
  وبلوغ   المساالوبة  حقوقهم كافة  اسااترجاع في  حلمهم  وتجساايد  الفلسااطينيين  حماية  في  تسااهم  التي
  الفلسااااااااطينية   الدولة وإقامة  االحتالل  إنهاء إلى  يفضااااااااي  الذي للصااااااااراع والعادل الشااااااااامل  الحل

 .المستقلة

ذلك انطالق ا من  القاطع لمشاااااااااريع االحتالل و  في هذا الصاااااااادد،  تعين التذكير برفر الجزائر
المتمثلة في التي تقوم عليها الساااياساااة الخارجية للجزائر، و   مبادئ األسااااسااايةلالراسااا  ل  تمساااكها

ورفر  ،فر النزاعاتلحق الشااعوب في تقرير مصاايرها، احترام ساايادة الدول وت ليب الحوار 
 جميع أشكال التدخل األجنبي.     

 

ا  الجزائر  تعبر   إذ  الختام،  وفي   الهادفة  ،الجادة  والمساعي  الصادقة  للمبادرات  دعمها  عن   مجدد 
  على   أخرى،  مرة  ت كد،  فهي  الدولية،  الشرعية  أساس  على  األوسط  الشرق   في  السالم  إحالل  إلى

  وفي   الفلسطيني،  الشعب  مطالب  بتحقيق  وتمسكها  الفلسطينية،  للقضية  المساند  الثابت  موقفها
  القدس  وعاصمتها  1967  جوان  من  الرابع  حدود  على   المستقلة  فلسطين   دولة  إقامة  مقدمتها
 السالم  ومرجعيات   األممية  للقرارات  ا طبق    ،إلى ديارهم  لالجئين ا  عودة  حق  وضمان  الشريف،
 . الدولي القانون  ومبادئ

 .مستقلة  حرة فلسطين عاشت


