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  "يوم األرض"بمناسبة " فتح"بيان حلركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  
  )4-1،  ص 30/3/1979، بيروت، "وفا("        30/3/1979بيروت، 

  

  ..يا جماهير شعبنا   

، نحيي اندفاعة هذا ]مارس[آذار يف الذكرى الثالثة النتفاضة شعبنا يف الثالثين من   
الشعب العظيم الذي جابه قوى االحتالل، وأثبت للعامل أجمع، رغم شراسة وضراوة الغاصب 

  .الصهيوين، أن إرادة الشعوب ال تقهر

يوم األرض، هبت جماهير شعبنا يف الوطن احملتل يف وجه ] مارس[يف الثالثين من آذار   
ال للغزاة : وقبضاتها ومشرعة صدورها للرصاص لتقولالغزاة اإلسرائيليين رافعة صوتها 

ولالحتالل الصهيوين لألرض، معلنة رفضها لسياسة التهويد وبناء املستعمرات ومصادرة 
  .األراضي وحماوالت طرد الشعب الفلسطيني من أرضه التي افتداها بالدماء والشهداء

نتفاضته للميراث الثوري الذي إن شعبنا العظيم داخل األرض احملتلة، كان وفياً يف يوم ا  
خاضه شعبنا الفلسطيني على مدى أربعين عاماً من الكفاح املتواصل كما كان وفيًا يف تمسكه 

قبل خمسة عشر " فتح"بأرضه وثورته الفلسطينية التي فجرتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
ال التكنولوجيا االمبريالية، أن الثورة الشعب الذي مل تقهره النازية الصهيونية و لقد أعلن هذا. عاماً

الفلسطينية هي رأس احلربة املوجهة إىل صدر االحتالل الصهيوين الذي حتميه وترعاه االمبريالية 
  .األميركية، داخل وخارج الوطن احملتل

فمن خالل إصرار هذا الشعب الذي يقدم أمثولته الثورية يف الكفاح العنيد املتواصل، يثبت   
األرض معنى التمسك والتشبث باألرض للشعب الفلسطيني الذي تزعم الصهيونية أنه لكل شعوب 

  .شعب مشرد والجئ، ال أرض له وال وطن

لقد أكد شعبنا من خالل تضامنه ووحدته النضالية، ومن خالل تقديم الشهداء والضحايا،   
املدجج " اإلسرائيلي" حتديه لشراسة االحتالل وقوته الغاشمة، كاسراً بذلك جدار اخلوف من العدو

  .باألسلحة واحلقد ضد شعبنا الفلسطيني والعربي
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إن استمرار كفاح شعبنا وتصاعد نضاله يف الداخل منذ انتفاضته األوىل يؤكد أن إرادة   
اة وإقامة الدولة الفلسطينية الشعب الفلسطيني وثورته، هي األساس يف حترير األرض من الغز

  .ستقلةامل
......  

  



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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