
 

 
 

 

ومعهم  الالفلسطينيون    ُيخلد  للسالم يوم  الُمحبة  الشعوب  واإلستقرار   جميع  والرافضة  واألمن  أشكال  ل،  كل 
امن  و يوم األرض.  ذكرى    ، إلستعمار والظلم وااإلستبداد   ز ب أركان المعمورة، فنال  تت  الذكرى هذا العام مع وباء ضز

ز ما نالها، وكأن   ،  تنته  معركة األرض ال فأليس مع الُعرس ُيرس،  ولكن،  عليها ال يكفيها.  المؤامرات    عاظم ت فلسطي 
إستحالة  ألن كل   أثبتت  العقود  أرضه،  هذه  عن  ي 

الفلسطينز الممارسات  و فصل  جميع  أن  ز  السني  برهنت 
  هذا الشعب زادتما اإلستعمارية 

ا
   أرضه وحريته. إيمانا وتشبثا ب إّل

أرتوت فيها هذه األرض المقدسة بدماء    ن لحكاية هذه الذكرى: الشق األول يحكي قصة حادثة أليمةاهناك شق
ز األبرياء  ي مثل هذا اليوم  الذي كان ذنبهم الوح ،الفلسطينيي 

يد هو رفض الظلم، رفض القهر، ورفض الخنوع.  ففز
عام   الفلسطينيون  1976من  رفض  اإل ،  اإلرسائيلي مصادرة  فاندلعت  حتالل  أراضيهم،  من  شاسعة    لمساحات 

ي   .مظاهرات حاشدة، سقط فيها شهداء وجرىح
ي والدالئل    من حكاية هذه الذكرى  أما الشق الثانز

فيحمل المعانز
ي  
ي يحملها هذا اليوم. ففز

ي ومؤييده   ، يستذكر ذكرى األرض الخالد للذكرى الن 
فرت  ُح بطولية    اتملحم  الفلسطينز

، وجسدت   ي
ي ذاكرة التاري    خ الفلسطينز

ي بأرضو عمق  فز
ي ، فهارتباط الفلسطينز

ي هذا اليوم  يجدد  الفلسطينز
ي  و  فز

فز
ي سلبكافة أماكن تواجده وأي كان انتماؤه تمس 

يعيد التأكيد عل طبيعة عالقته  و منها،    كه وتشبثه بأرضه الن 
ة مع أرضه  ز ي هجروا منها قسمهم وعزمهم    جئون الفلسطينيون ال ل ُيعيد اكما    ،المتمت 

،  العودة إىل أراضيهم وقراهم الن 
 ن. اطال الزم  مهما 

  هو  كان هذا    اإلنتماء عتر الحدود. و فخر  لوهي منبع العز وا  ، هي الكرامة، هي الوجود،هي الوطن فاألرض  
ً
فهم  دائما

ي لمعنز كلمة األرض،  
 بف   آثر أن ي فالفلسطينز

ً
دمائه  أرضه تارة بظمأ  ي  و ر ي ،  بأخرىناضل  ع بيٍد وي ر ، يز عل أرضه أبيا

   ستقالل اال   درب   علليبف  و   تارة أخرى، كي يحصد سنبلة الحرية،   بماء الحياة و 
ً
ي   . وفيا

  بناه،، فيهدم الظالم ما  يبنز
البناء في يتعتر فعيد  السبيل  من جديد    ينتفض ،  إباء،  ليكمل  أوجاعه  بكل  األرض عامر بجود  عبق  ف   يبل ينفض 

اء، فال تقف الحكاية عند المنية، ألنهشعب   ي األصل قصة نضال وأنشودة حرية.    ا وتاري    خ أمة غرا
هذه هي حكاية  فز

 بعد جيل، ون 
ً
، نروي  ها جيال ز .   نشدها قصيدةأرض فلسطي  ز  عتر السني 

َ
 ليبف  حب األرض مغروسا

االرض يوم  ي بمناسبة 
ز
وف السياسية    ،  اللحظة  ي  هذه 

نضاله  فيها  يعيش  الن  ذروة  ي 
الفلسطينز أجل  الشعب  من 

ي    تطالعتهتحقيق  و   ه،استقالل
  عل   الفلسطينية  تهدولتجسيد  حق العودة وتقرير المصت  و   ها تطليع الوطنية وفز

ز الصامدين،   بالتحية   نتوجه،  اصمتها القدسبع  أرضه بأن نبف  متمسكون    عاهدهمون   واإلكبار لجميع أبناء فلسطي 
 كم األرض    يو فلنبٍق    . بهذا الدرب حن  النص 

ً
،    معلٍم خالدا ي

ي التاري    خ النضاىلي الفلسطينز
نا  تمسك   ولنجدد فيه إعالنفز

   . نا بهويت  نا وتشبث نا بأرض 

 سفارة دولة فلسطني لدى اجملر
 2021آذار/مارس  30 يف بودابست  



 
 

 أرقام وإحصاءات 

 .كمصدر للعيش  % 70عل الزراعة بنسبة ما يقارب  اإلحتالل الفلسطينيون قبل قيام دولة إعتمد  -
ي    1948حرب  أدت   -

ز لقراهم ومدنهم، وفز ، أصدرت  1950إىل هجرة مئات اآلالف من الفلسطينيي 
ة من اليهود حول العالمإرسائيل قانون العودة فتوافد من خاللها الكثت    .أعداد كبت 

ز  صادر   - بي  ما  الجليل    1972و  1948االحتالل  ي 
فز العربية  القرى  ي 

أراضز من  دونم  مليون  من  أكتر 
ي سيطر عليها بعيد نكبة 

ز الدونمات األخرى الن   .1948والمثلث، إضافة إىل ماليي 
" الذي قامت بموج - ز ي نفس الوقت، سنت ارسائيل قانون " أمالك الغائبي 

ز  فز ي الالجئي 
بها بمصادرة أراضز

ز الذين طردوا أو نزحوا بسبب الحرب.    الفلسطينيي 
  21عندما أقدمت سلطات االحتالل اإلرسائيلي عل مصادرة نحو  1976لعام قصة يوم األرض ترجع  -

وع أطلقت عليه "تطوير الجليل" وكان عبارة عن   ألف دونم )الدونم يعادل ألف مت  مرب  ع( لتنفيذ مرسر
وع ي لالنتفاضة ضد المرسر

 .عملية تهويد كاملة للمنطقة، ما دفع أهل الداخل الفلسطينز
اير/شباط  1ع عن األرض بتاري    خ للرد عل القرار تداعت لجنة الدفا  - ي   1976فتر

لعقد اجتماع عاجل فز
ي  
اب عام شامل فز  .مارس/آذار من السنة نفسها احتجاجا عل ما جرى  30الناضة، نتج عنه إعالن إضز

ز   - ي عل محتجي 
بادرت قوات االحتالل إىل الرد بدموية عل االحتجاجات وأطلقت النار بشكل عشوان 

ز صبيحة يوم اإل  ، وسقوط  فلسطينيي  ي
اب، ما أدى إىل ارتقاء ستة شهداء من الداخل الفلسطينز ضز

ات الجرىح  . عرسر
ي (،  1976مارس/آذار    30منذ ذلك اليوم ) - ي الداخل والشتات، والعرب ومعهم    يحن 

الفلسطينيون فز
ي  المتعاطفون  
األجنبية ذكرى يوم األرض، لتجديد تشبثهم بأرضهم المحتلة، وبحق  العربية و   الدولفز

 العودة. 
ي  - ي جرفتها عل يد ارسائيل،    الكثت    يحن 

ي الن 
ي األراضز

ذكرى هذا اليوم بالقيام بزراعة أشجار الزيتون فز
باإلضافة إىل إحياء نشاطات مختلفة مثل افتتاح معارض تتضمن منتجات تراثية فلسطينية وأشغال  

 . يدوية 
اضية،   - اإلفت  األنشطة  تكثفت  وباء كورنا،  إنتشار  ومع   ، ي

الماضز العام  دعم  منذ  حمالت  وتنظيم 
 .  واستذكار عل مواقع التواصل االجتماعي

 


