
 يوم ألارض

 مقدمة

نجح الصهاينة ُبعيد سقوط الدولة العثمانية باستصدار قرار من وزير الخارجية 

من كل أرجاء  لليهودالبريطاني"بلفور" بمنح الصهاينة فلسطين العربية إلاسالمية لتصبح دولة 

واستمّر الحال على ما هو عليه حتى  الشعب الفلسطينيعلى  اراحت ألامور تزداد سوءو ،العالم 

 م.8491عام  الكيانإلاعالن الرسمي عن قيام دولة 

تها ذرو على الفلسطينيين، أّما العنصرية  ستهبفرض سيا الكيان الصهيوني اريخ بدأمنذ ذلك الت

لت بما يسمى "قانون العودة"، والذي يوّجه دعوة إلى جميع اليهود في العالم للعودة إلى 
ّ
أرضهم تمث

 التاريخية "فلسطين".

 يوم الغضب

أراض ي بمصادرة آالف الدونمات من  الصهيونيةوبعد أن قامت السلطات 8491في العام  

 في  الفلسطينيين
ً
ذات امللكية الخاصة أو املشاع ، تحت غطاء مرسوم جديد صدر رسميا

منتصف السبعينات، أطلق عليه اسم مشروع "تطوير الجليل"، والذي كان في جوهره ألاساس ي 

ألف دونم من أراض ي  18كان قيام السلطات الصهيونية بمصادرة حيث هو "تهويد الجليل" 

اعد وغيرها" في منطقة الجليل في فلسطين التي احتلت عام "عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السو 

)وهي القرى التي تدعى اليوم مثلث ألارض(، وتخصيصها للمستوطنات الصهيونية في سياق  91

 بأن 
ً
مخطط تهويد الجليل هو الشرارة الحقيقية ليوم الغضب الفلسطيني "يوم ألارض"، علما

أكثر من مليون دونم من  8491-8491ما بين السلطات الصهيونية قد صادرت خالل ألاعوام 

أراض القرى العربية في الجليل واملثلث إضافة إلى ماليين الدونمات ألاخرى التي استولت عليها عام 

8491. 

فبراير/ شباط  81في ، صدور قرار ةسياسهذه الالفلسطينيين ملواجهة  اندفاعومما زاد من 

ألف دونم، وتقع  16التي تبلغ مساحتها قرابة  (،4يمنع العرب من دخول منطقة رقم ) 8491

 ."ضمن نطاق قرى عربية وهي "سخنين، وعرابة، ودير حنا



في من قبل متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية  8491/1/8كما كان صدور وثيقة )كيننغ( في 

ليل من )يسرائيل كيننغ( سّميت فيما بعد باسمه، والتي تستهدف إفراغ الج الحكومة الصهيونية

أهله الفلسطينيين، والاستيالء على أراضيهم، وتهويدها، واحدة من مسببات الاتجاه نحو 

 .إلاضراب

م عقد اجتماع لها  8/1/8491قررت لجنة الدفاع عن ألاراض ي العربية بتاريخ  وبناء على ما سبق

 على  16في الناصرة وقد تم إعالن إلاضراب العام الشامل في 
ً
سياسة آذار )مارس( احتجاجا

 مصادرة ألاراض ي العربية من قبل السلطات الصهيونية.

ول تحٍد، وألول مرة بعد احتالل عسكريا شديدا على هبة "يوم ألارض"، باعتبارها أالرد وكان 

مدعومة بالدبابات، واملجنزرات إلى كبيرة  ، حيث دخلت قوات8491ام ألارض الفلسطينية ع

موقعة شهداء وجرحى بين صفوف املدنيين العزل، فكانت  القرى الفلسطينية وأعادت احتاللها

برصاص  منهم قتلوا برصاص الجيش، واثنان 9أشخاص،  1حصيلة الصدامات استشهاد 

 .الشرطة

 والشهداء هم: 

 الشهيد خير ياسين عرابة

 الشهيد خضر خاليلة سخنين

 الشهيدة خديجة شواهنة سخنين

 الشهيد رجا أبو ربا سخنين

 الشهيد محسن طه كفر كّنا

 الشهيد رأفت الزهيري  عين شمس واستشهد في الطيبة

 إضافة إلى عشرات الجرحى واملصابين

 

 والدالالتألابعاد 



  كانوا 97كان عرب فلسطين شعًبا مزارًعا إلى حد كبير، حيث أن  الكيانقبل قيام دولة ٪

مصدًرا هاًما النتماء الفلسطينيين إليها، ما  والتي بقيت ،يحصلون على عيشهم من ألارض

 يفّسر رغبة الدولة الصهيونية بانتزاع هذا الانتماء.

 " 8491في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة عام " الشاملإلاضراب اعتبر املراقبون أن إعالن ،

 الكيان إعالنمنذ  الصهيونيةهو بمثابة أول تحٍد من قبل ألاقلية الفلسطينية للسلطات 

 .8491عام 

  ضد سياسة  النضالإن يوم ألارض شكل محطة محورية، ونقطة انطالق مركزية في

 الفلسطينية. التمييز العنصري والاقتالع الذي انطلق بعد النكبة

 النتائج على الصعيدين الفلسطيني وإلاسرائيلي:

  والتي 8491صادر الاحتالل إلاسرائيلي مساحات واسعة من ألاراض ي العربية منذ عام ،

مالك حكومة مليون دونم )هذه ألاراض ي استولى عليها الاحتالل بحجة أنها "أ 1-1تقدر بـ 

 
ً
 بهذه السياسة حتى وقتنا الراهن.الانتداب البريطاني"(، وما يزال مستمرا

  أصدرت الحكومات الصهيونية املتعاقبة سلسلة قوانين بأسماء مختلفة تدعو كلها إلى

قانون البور، أمالك الغائبين، )، الصهيونيةسلب أراض ي الفلسطينيين ومنحها للدولة 

 (املناطق املغلقة، قانون استمالك ألاراض ي

 76على حوالي % ى الكيان الصهيونيمعقدة، استول ةبيروقراطية قضائية بواسطة آلي 

من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا باألساس لبناء املستوطنات وتحضير احتياط في 

 حالة ضرورة توسيعها.

  إلاعالن عن ألاراض ي كأراض ي دولة وتسجيلها على هذا ألاساس، هي الطريقة املركزية

. هذا إلاجراء بدأ اتباعه في عام صهيونيةمن قبل الحكومات ال لالستيالء على ألاراض ي

، الذي كان ساري 8171واستند على تطبيق قانون ألاراض ي العثماني من عام  8494

 املفعول عشية الاحتالل.

  الاستيالء على ألاراض ي تم بمخالفة القوانين ألاساسية ألي إجراء عادل. حيث في الكثير

 م قد تم تسجيلها على اسم الدولةمن ألاحيان لم يعرف الفلسطينيون بأن أراضيه

  يكون بذلك  معرفتهم وعند، الصهيونية
ً
 .موعد تقديم الاعتراض متأخرا



  بامتياز، حيث يحيي الشعب الفلسطيني 
ً
 فلسطينيا

ً
 وطنيا

ً
داخل أصبح "يوم ألارض" يوما

 هذا اليوم.فلسطين وخارج 

  لذلك وجدت تأييًدا 91كانت هذه ألاحداث أول انتفاضة للشعب الفلسطيني داخل ،

 .في كل مكان من ِقبل الفلسطينيينوزخما كبيرا 

 

 

 

 ؟!الحاليأين يوم ألارض في عاملنا 

يعتبر الثالثون من شهر آذار عيدا وطنيا لدى كل فلسطيني على وجه هذه ألارض، فقد أصبح هذا 

والعشق ألابدي بين الفلسطيني أينما حّل وارتحل، وبين أرضه  الانتماء اليوم بمثابة تجديد 

 الطيبة الطاهرة فلسطين والتي ال تزال بانتظار لّم شمل أبنائها املغتربين طوعا أو قسرا عنها إليها.

د على سلب ألاراض ي العربية وقضمها 
ّ
ا كانت سياسة الدولة الصهيونية املعلنة ما تزال  تؤك

ّ
ومل

مالك الصهيونية، وكذلك سياسة التيجير والتشريد العنصرية القسرية على أبناء لصالح ألا 

، وبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفي الجنوب الفلسطيني حيث النقب

 :يجب أن نعلمعليه 

  ونستطيع أن نقول  ،آذار بل هي مستمرة حتى يومنا هذا 16إن معركة ألارض لم تنته في

  .ألرض لكل ألايام الفلسطينية هي بمثابة يوم ن إ

  ذكرى ولدت من رحم معاناة مريرة مارسها الكيان الصهيوني الغاصب،  هوإن يوم ألارض

واستمر إلى يومنا هذا  ،تمهيدا ملخطط التهويد البعيد املدى الذي كان يخطط له آنذاك

 بصيغ وطرق مختلفة. 

  ،في تلك تعتبر الانتفاضتان ألاولى والثانية 
ُّ
بث

ُ
 جديدة ت

ً
وآلان انتفاضة القدس روحا

ألارض، التي ما يزال الاحتالل الصهيوني يحاول قتلها يوميا، فهذه الّروح هي تجديد العهد 

 .ليوم أرض جديد

 ،فلسطين عن كل فالكل مطالب بالدفاع  يوم ألارض حيث توّحد الفلسطينيون

 الواحدة.لزٌم باملطالبة بفلسطين التاريخية، والجميع م



 فلسطين بعيون عربية وإسالمية: أرض

، وما اجتمع الطفل العربي في ، واملتخاصمينفلسطين العربية إلاسالمية، هي نقطة التقاء إلاخوة 

بلد ما مع الكهل في بلد عربي آخر إال على كلمة فلسطين، فهي نقطة الربط، ومحطة التوحد، 

طيني من حقوق في فلسطين التاريخية، وكذلك ورمز العروبة، فللعربي واملسلم مثل ما للفلس

 عليه ما على الفلسطيني من واجبات تجاه فلسطين وبناء عليه يجب:

  كشف حقيقة الصهاينة وتاريخهم الحافل بالدماء والعنصرية تجاه غيرهم وخاصة

 .املسلمين

  وتجاذباته الداخلية والخارجية الصهيونيتعريف شباب ألامة بتاريخ الصراع العربي، 

 .وباملحطات الحاسمة في الصراع

  قراها ومآثرها إلاسالمية ربط ألاجيال الناشئة بفلسطين عن طريق التعريف بمدنها و

 .ألاقص ى وباملسجد

 ملا لها من دور … الاستمرار في تنظيم ألانشطة التضامنية من وقفات ومسيرات وملتقيات

 .الحق والباطل في يقظة ألامة واستعدادها الدائم للحظة الفاصلة في تدافع

 بتحرير ألارض وإلانسان التأكيد على أن النضال املستميت واملقاومة الصادقة كفيالن. 

  بالرغم مما عرفته القضية الفلسطينية على مر التاريخ من تجاذبات وتحالفات

وإخفاقات وانتصارات جسدها الشعب الفلسطيني بمقاومته واستماتته في وجه العدو 

ك الجميع حجم التحديات التي تواجه القضية في املرحلة الراهنة الغاصب وحلفائه، يدر 

والعمل املخلص والجاد من أجل تفرض على ألامة العربية وإلاسالمية املزيد من اليقظة 

 تحرير فلسطين.

  ،الدفع بعيدا بمن يريدون التطبيع مع الاحتالل ملنحه صبغة الصديق أو الجار العزيز

 مكن تجاهله، وال فائدة من محاولة إزالته.واعتباره كيانا موجودا ال ي

منذ  إحصائيات وأرقام حول سياسة الاحتالل الصهيوني املمنيجة في سلب أراض ي الفلسطينيين

 :8491عام 

  أكثر تم مصادرة  1661و 8491بين عامي  إنهسلمان أبو ستة قال الباحث الفلسطيني الدكتور

  الفلسطينيين.أراض ي كيلومتر مربع من  8،666من 



  من مساحة فلسطين 17ستغل أكثر من إن الكيان يمكتب إلاحصاء الفلسطيني حسب %

% من أرضهم 87كيلومتر مربع، ليبقى للفلسطينيين نحو  190666التاريخية والبالغة حوالي 

 .فقط

 وطبقا ملعطيات مركز إلاحصاء:

  في الضفة 1689نهاية العام فقد بلغ عدد املواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية ، حتى ،

، منها  981الغربية 
ً
 :.بؤرة استيطانية 884مستوطنة، و 876موقعا

  وحدة سكنية  90766، على بناء أكثر من 1687سلطات الاحتالل إلاسرائيلي صادقت، في العام

وحدة سكنية في  810166في محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى املصادقة على بناء أكثر من 

 .توطنات بالقدس الشرقية في ذات العاماملس

  نهاية العام  7440468أما فيما يتعلق بعدد املستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 
ً
مستوطنا

% من املستوطنين يسكنون في محافظة القدس حيث 91، ويتضح من البيانات أن حوالي 1689

، منهم  1110449بلغ عـددهم حوالي 
ً
 ."الشرقيةفي القدس  1860916مستوطنا

  مقابل كل  18وتشكل نسبة املستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 
ً
مستوطنا

 مقابل كل  14فلسطيني، في حين بلغت أعالها في محافظة القدس حوالي  866
ً
 866مستوطنا

 .فلسطيني، بحسب أرقام مركز إلاحصاء الفلسطيني

ظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير لها:من جهتها، قالت دائرة شؤون املفاوضات في من  

  بمصادرة أراض ي املواطنين الفلسطينيين في  إصدارتم  الكيانبعد قيام دولة 
ً
، ونتج عن 91قانونا

 "ذلك مصادرتها لحوالي أربعة ماليين دونم من ألارض التي تعود ملكيتها ملواطنين فلسطينيين.

  فلسطيني  976.666أو تسّببت برحيل حوالي  الصهيونيةطردت القوات  8491"بعد العام

لون حوالي 
ّ
ان الفلسطينيين. ولم تسمح لهم بالعودة أبدا97ُيشك

ّ
 .% من السك

 :الصهيوني قضية مصادرة ألاراض ي العربية لصالح الاستيطان الدولية تجاهقف ااملو بعض 

في  الصهيوني الاستيطانقرار أدان  :8499لسنة  1178قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -1

 .املحتلةألاراض ي 



 لألراض ي "اليهود" : أكد على أن الاستيطان ونقل 8494لسنة  991قرار مجلس ألامن رقم  - 2

 .شرعيالفلسطينية غير 

القدس  فيحتى  الاستيطان: يقض ى القرار بوقف 8494لسنة  971قرار مجلس ألامن رقم - 3

 .بضمها الاعترافوبعدم 

 دعا القرار إلى تفكيك املستوطنات :8416لسنة  917ألامن رقم قرار مجلس  4-

، وّزعت املفوضية ألاوروبية تعليمات إلى جميع دول الاتحاد 1681أواخر حزيران / يونيو  في -7

قامة في املناطق الفلسطينية والسورية امل الصهيونيةألاوروبي تقض ي بحظر تمويل املستوطنات 

ة في عام 
ّ
  .الاستثمار فيها، أو تقديم منٍح لها وجوائزأو 8419املحتل

لوقف  ودعاه 8419في أراض ي  الكيان الصهيونيتفاقيات مع جمد الاتحاد ألاوروبي الا -1

 8419غير نافذة في أراض ي عام  معهالاستيطان، واعتبر الاتحاد ألاوروبي، كافة الاتفاقات املبرمة 

الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد  الخاضعة لالحتالل. جاء ذلك في البيان النهائي

 إلى أنه "واضٌح  1681يناير/ كانون الثاني  81ألاوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 
ً
الفتا

. ووجه وزراء خارجية الكيان، وال يعد بمثابة مقاطعة لدولة معهوقطعي" بالنسبة لالتفاقات 

 8419في ألاراض ي التي احتلتها بعد عام يطانية املتبعة تقادات للسياسة الاستالاتحاد ألاوروبي، ان

، 1689فبراير 1أصدرت وزيرة الشؤون الخارجية لالتحاد ألاوروبي، فيديريكا موغيريني، يوم  -9

 شديد الليجة، ضد
ً
يتجاوز  الصهيوني لكونه ، الذي صادق عليه الكنيستقانون التسوية بيانا

 
ً
 جديدا وخطيرا بحيث يتيح الاستيالء على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية املحتلة.  حّدا

 

 الخاتمة

يوم ألارض" فقد أضحى عيدا   "ليس لفلسطين وحدها، وال للشعب الفلسطيني بمفرده

 الشعوب الحرة.ومدعاة لالحتفال في كل بلد محتل، وفي أبجديات كل 

وترتفع الهمم، وترتقي ألاهداف، فاألرض هي الحرية، من أجل ألارض تنفض  الشعوب، ف

 والكرامة، وإلانسانية.

 



 

 

 


