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   "يوم األرض"بيان منظمة التحرير الفلسطينية يف الذكرى السنوية األوىل لــ 

  
        30/3/1977دمشق، 

)8، ص 30/3/1977 وفا، ملحق خاص، بيروت،(  
  

  .يا جماهير شعبنا العربي الفلسطيني  

يف الذكرى السنوية األوىل ليوم األرض، جتدد جماهير الشعب الفلسطيني، يف خمتلف   
يف ، عزمها على النضال لتأكيد حقوقها الثابتة )داخل الوطن احملتل وخارجه(مناطق تواجدها، 

وطنها، ويف متابعة كفاحها من أجل حريتها وخالصها من االحتالل الصهيوين وممارساته 
  .والتعسفية العنصرية والتوسعية

شعبنا العربي الفلسطيني يف معركة دفاعة عن أرض ففي هذا اليوم الذي خلدته دماء   
وطنه، تتأكد، من جديد، حقيقة تمسك الشعب الفلسطيني بوطنه، وحقيقة رفضه لالحتالل وآثاره 

  .وأطماعه االستيطانية

الطويلة املاضية، مل  إن نضال الشعب العربي الفلسطيني، وتضحياته الكبيرة على مر السنوات
توهن من عضد هذا الشعب املناضل، بل زادته إصراراً على مواصلة كفاحه من أجل حقوقه 

وال زال، رمزاً لرفض شعبنا لالحتالل وخملططاته " يوم األرض"ومن هنا، فلقد كان . الوطنية
ه على حقيقة سنة فتح العدو الصهيوين عيني 28فبعد . وضربة لكل مشاريعه التوسعية العدوانية

أن سنوات االحتالل والقهر الطويلة مل تضعف الهوية النضالية الفلسطينية، وأن التصاق أبناء 
  .شعبنا بأرض وطنهم أقوى من كل أسلحة العدو وأدوات بطشه وتدميره

فلقد انطلقت جماهير الشعب العربي الفلسطيني، يف مثل هذا اليوم من العام املاضي،   
ن األرض باملظاهرات، وتعلن اإلضراب العام، وتتصدى، بلحم صدورها، لتقيم جلان الدفاع ع

  .لدبابات احملتلين وطغيانهم

، أنه وحدة واحدة ال تتجزأ يف تاريخه "يوم األرض"لقد أثبت شعبنا العربي الفلسطيني، يف   
وآماله ومصيره ونضاله وأهدافه الوطنية، على الرغم من النفي واالقتالع والتشرد؛ ذلك أن 

جماهير شعبنا يف الضفة الغربية وقطاع غزة وسائر املناطق احملتلة قد عبرت عن مشاركتها 
. للمظاهرات واالضرابات واالعتصامات" يوم األرض"لعرب اجلليل واملثلث والنقب، الذين نظموا 

كذلك، فلقد جتاوبت جماهير الشعب العربي الفلسطيني يف شتى أماكن تواجدها، يف ذلك اليوم، مع 
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ذه املناسبة النضالية التاريخية، بمختلف أشكال التعاضد والتالحم مع جماهير شعبنا داخل ه
الوطن احملتل، سواء أكان ذلك يف املهرجانات أو املظاهرات التي عمت خمتلف العواصم يف 

كما أقامت التجمعات الفلسطينية باملهاجر مهرجانات مماثلة، تعبيراً عن . املنطقة العربية
واليوم، إذ حتتفل جماهير شعبنا . وتالحمها مع نضال جماهير شعبنا داخل الوطن مشاركتها

ر، من جديد أيضاً، عن الفلسطيني جمدداً بالذكرى السنوية األوىل لهذه املناسبة الوطنية، فهي تعب
ها ضد إجراءات املصادرة والتهويد، وبوحدة الشعب الفلسطيني كفاحاً تمسكها بحقها يف أرض

قها يف مواصلة النضال من أجل استعادة حقوق شعبنا الوطنية الثابتة ويف مقدمتها وقضية، وبح
حقه يف العودة وتقرير املصير وبناء دولته الديمقراطية املستقلة فوق ترابه الوطني، مدعومة 

بنضالها من أمتنا العربية، وقوى حركة التحرر العربي والعاملي والبلدان االشتراكية وغير 
  .افة القوى الصديقة يف العاملاملنحازة وك

ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذ حتيي بهذه املناسبة اجمليدة جماهير الشعب الفلسطيني   
الصامدة فوق أرضها واملتحدية، بصالبة، االحتالل وقهره وطغيانه، وحتيي جميع القوى 

إيمانها بقدرة شعبنا على الديمقراطية والتقدمية التي تنخرط يف هذا النضال وتدعمه، فإنها جتدد 
ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها املمثل . مواصلة النضال من أجل انتزاع حقوقه الوطنية

الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني بمختلف مناطق تواجده، تعاهد جماهير هذا الشعب على أن تظل 
الثورة الفلسطينية، وقضى  ألهدافه التي ضحى من أجلها مناضلو ةمتمسكة بحقوقه، وأن تظل وفي

  .يف سبيلها اآلباء واألجداد

العظيم، تهيب " يوم األرض"إن منظمة التحرير الفلسطينية، يف الذكرى السنوية األوىل لــــ   
بالقوى الوطنية العربية أن تزيد من دعمها ومساندتها جلماهير الشعب الفلسطيني املتشبثة 

أن صمود جماهير شعبنا فوق أرضها هو الذي يمنح لك بأرضها، وامللتصقة بترابها الوطني، ذ
هذه األرض هويتها العربية الفلسطينية، ويعرقل مشاريع العدو الصهيوين وخمططاته الرامية إىل 

واالغتصاب، ومواصلة سياسة االستيطان التوسعي على حساب أصحاب األرض  تكريس العدوان
  .الشرعيين

صلت تمسكها باألرض الفلسطينية، وواصلت دفاعها إن جماهير الشعب الفلسطيني التي وا  
عن عروبة هذه األرض طوال سنوات االحتالل الطويلة املريرة، تناشد، بهذه املناسبة الوطنية 

الكبرى، القوى الشريفة واحملبة للعدل والسالم والتقدم بشتى أنحاء العامل، أن تقف إىل جانبها، 
يقفون وراءهم ويمدونهم بكل أسباب دعم العدوان، وأن تدين سياسة احملتلين الصهاينة ومن 

ومواصلة مصادرة احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وجماهير شعبنا، وهي تواصل كفاحها 
الوطني ضد االحتالل الصهيوين، فهي تستنكر وتدين السياسات وممارسات االمبريالية حلكومة 

يوين، وتتنكر لوجود شعبنا وحلقوقه الوطنية الواليات املتحدة األميركية التي تدعم االحتالل الصه
وجماهير شعبنا الفلسطيني، التي تقف اليوم بثبات تدعم النضال البطويل لعرب . الثابتة يف وطنه
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اجلليل واملثلث والنقب يف تمسكهم بأرضهم والدفاع عنها يف وجه اخملططات الصهيونية، تهيب 
يع القوى احملبة للحرية والعدالة والسالم، أن تقف بالقوى الديمقراطية والتقدمية اليهودية، وبجم

منظمة التحرير الفلسطينية التي أكدت، يف ختام اجتماعات وإن . إىل جانب نضال شعبنا العادل
اجمللس الوطني يف دورته األخيرة، على أهمية التنسيق والتعاون مع القوى الديمقراطية والتقدمية 

عها التوسعية وسياساتها العدوانيةـ فإنها تعي أن النضال اليهودية املناهضة للصهيونية وأطما
املشترك جلميع الشرفاء والقوى الديمقاراطية والتقدمية يف العامل أجمع، كفيل باحباط املشروع 
الصهيوين ودحره، وانتصار إرادة شعبنا، واسترداد حقوقه الوطنية الثابتة ويف مقدمتها حقه يف 

  .دولته الوطنية املستقلةالعودة وتقرير املصير وبناء 

  وإنها لثورة حتى النصر،  

  ،"يوم األرض"عاش   

  عاش كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حتقيق حقوقه الوطنية،  

  عاش التضامن مع جماهير الشعب الفلسطيني الصامدة فوق أرضها،

  .اجملد واخللود لشهداء الثورة الفلسطينية

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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