
!الشعب الفلسطيني ليس وحده  
!نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم  

 
شتداد التناقضات اإلمبريالية وإعادة تنظيم العالقات مع رد الفعل اإلقليمي في الشرق األوسط إلى جانب  أدى ا

تواصل إسرائيل . الصراع على السلطة إلى قيام دولة إسرائيل الصهيونية بمهاجمة الشعب الفلسطيني مرة أخرى 
. سياسة االحتالل والضم والذبح ضد الشعب الفلسطيني  

أخيًرا ، تعرض الفلسطينيون القاطنون في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة الحتالل النظام الصهيوني 
ح العادل  وإزاء هذا الكفا . قاوموا لالعتداء واالعتقال  تعرض الفلسطينيون الذين. ديدات الهجرة القسريةوته

 24جوية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل والمشروع للشعب الفلسطيني ، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي غارة 

.أطفال 9فلسطينيا ، من بينهم   
هذا الموقف العدواني للنظام الصهيوني اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين كان مدعوماً من قبل اإلمبرياليين األمريكيين  

وأعلن ". لمهاجمتها بال هدف"من ناحية أخرى ، تكتفي جامعة الدول العربية بإدانة إسرائيل . واالتحاد األوروبي
"  يدين بشدة"منطقة ، إلى جانب إسرائيل ، أنه ، الخادم األكثر والء للواليات المتحدة في ال دولة تركية الفاشستي 

!العدوان  
نية اإلسرائيلية  يقف حزبنا إلى جانب النضال العادل والمشروع للشعب الفلسطيني ضد اإلمبريالية والصهيو

. جراح هو الذريعة لهجماته األخيرة ، فلسطين فلسطينيونالشيخ ال.  وهجمات غزوها وضمها   
 

ومع ذلك ، فإن تصريحات الدولة التركية الفاشية التي تدين إسرائيل وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني 
ألنه في الوقت الذي تقوم . الدولة التركية الفاشية هي واحدة من آخر الدول التي أدانت إسرائيل الصهيونية. منافقة

فيه األرض الفلسطينية بتطوير عالقاتها التجارية مع دولة إسرائيل من جهة ، فإن األرض الفلسطينية تقبل القدس  
.من جهة أخرى في االتفاقيات الدولية مع إسرائيل" عاصمة إلسرائيل"  

فاشية عفرين  ومثلما قام النظام الصهيوني اإلسرائيلي بغزو األراضي الفلسطينية وضمها ، احتلت الدولة التركية ال
المجلس االنتقالي الفاشي مجازر في هذه المناطق بقواته وعصابات داعش  ارتكب. والباب وكير سبي سري كانيه
الدولة التركية الفاشية تخوض هجوما . وحدثت حالة مماثلة في كردستان العراق . المتبقية ويتخذ خطوات لضمها 

.يهدف إلى احتالل المنطقة وضمها على المدى الطويل. شامال على حركة الحرية الوطنية الكردية  
إنهم خدام مخلصون إلمبرياليي الواليات  . النظام الصهيوني اإلسرائيلي والدولة التركية الفاشية هما وجهان للعملة

لهذا السبب ، فإن إدانة تركيا . المتحدة واالتحاد األوروبي المستعبدين لإلمبريالية والعدوان على شعوب المنطقة
. إلسرائيل كاذبة ومنافقة  

مع الخط االستسالمى والتصالحى لقيادة . يواصل الشعب الفلسطيني مقاومته ونضاله على مدى سنوات طويلة 
لفلسطينية ، فهو ال يقبل الخضوع والعار اللذين فرضا عليه ، رغم أنه فقد مناصب مهمة حركة التحرير الوطنية ا
. واعتبر الجئًا على أرضه  

إن مقاومة الشعب الفلسطيني ضد اإلمبريالية والصهيونية واالحتالل والمجازر أمر مشروع ويجب أن يمتلكه 
.الشعب الفلسطيني  

 
! عاشت المقاومة المشرفة للشعب الفلسطيني   

!يعيش الحق في المغادرة بحرية  
! لتسقط الصهيونية اإلسرائيلية واإلمبريالية وكل ردود الفعل  
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