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َمْعلَماً  األرض«  »ي��وم  يشكل 
النضالي  التاريخ  في  ب��ارزاً 
؛   ال�ف�لس��ط��ي��ني  للش�����ع�����ب 
أعلن  ال��ذي  اليوم  باعتباره 
متكسهم  الفلسطينيون  فيه 
 ، وأجدادهم  آبائهم  ب��أرِض 
الوطنية  بهويتهم  وتشبثهم 
، وح��ق��ه��م في  وال���ق���وم���ي���ة 
ال��دف��اع ع��ن وج��وده��م رغم 
واإلره����اب  ال��ق��ت��ل  عمليات 
والتنكيل التي كانت ومازالت 
االحتالل  سلطات  متارسها 
شعبنا  ب��ح��ق  االس��رائ��ي��ل��ي 
إبعاده  ب��ه��دف  الفلسطيني 

عن أرضه ووطنه .

اإلسرائيلية  املجازر  وط��أة  تتوقف  وال  تشتد  ، حيث  األرض سنوياً  يوم  ذك��رى   حتل 
ْهَيْوني األول في بازل بسويسرا  لالحتفاظ باألراضي الفلسطينية ، فمنذ املؤمتر الصِّ
عام 1897م ؛ اتضح أن أرض فلسطني ؛ وطرد أهلها العرب ؛ كان الهدف النهائي 
ْهَيْونية بغرض إنشاء »دولة يهودية« ، بأقل عدد ممكن من العرب ، وتبعاً  للحركة الصِّ
ْهَيْونية بالتحالف مع القوى الكبرى وخاصة  لتلك التوجهات ؛ استطاعت احلركة الصِّ
بريطانيا املنتدبة على فلسطني )1922م - 1948م( ، إنشاء الدولة املنشودة في 15 
أيار 1948م على نحو )20( ألف كيلو متر مربع من أراضي فلسطني التاريخية ، متثل 

نحو )74٪( من مساحتها البالغة )27009( كيلو متر مربع .

 المقدمة 
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ْهَيْونية ، مثل : »الهاغانا ، والشتيران ، واألرغ��ون« من طرد  متكنت العصابات الصِّ
نحو )750( ألف فلسطيني ليصبحوا الجئني في األردن وسوريا ولبنان ، وفي الضفة 
وقطاع غزة ، ومثَّل الالجئون الفلسطينيون آنذاك )54٪( من إجمالي مجموع الشعب 
الفلسطيني في عام 1948م ، الذي بلغ نحو )1.4( مليون فلسطيني ، وفي مقابل ذلك 
يتركز معظمهم في منطقة  ألف فلسطيني   )151( بقي داخل اخلط األخضر نحو 
اجلليل في شمال فلسطني ، والنقب في جنوب فلسطني ، أصبح مجموعهم في عام 
2003 -كمثال - نحو مليون ومائتي ألف فلسطيني ، وفي عام 2014م أصبح عددهم 

1٫430٫212 فلسطيني ونسبتهم 12.1% من مجموع الفلسطينيني في العالم)1( .  

ومنذ عام 1948م أصبحت تلك »األقلية« في أرضها موضع اهتمام أصحاب القرار في 
الدولة الصهيونية العبرية ، حيث كان تزايدهم هاجساً يؤرق املخططني اإلسرائيليني، 
وبناًء على ذلك ، سعت احلكومات الصهيونية اإلسرائيلية املتعاقبة خالل تلك الفترة؛ 
حتى اليوم ، إلى جعل حياة املجتمع العربي داخل أرض فلسطني التاريخية ال تطاق ، 
من خالل فرض وقائع على األرض متنع الفلسطيني من البناء والتوسع اجلغرافي  ، 
ومتت مصادرة األراضي العربية إلنشاء مزيد من املستعمرات اليهودية عليها ، وجذبت 
مزيداً من يهود العالم ، وارتفع مجموعهم من )650( ألف يهودي في عام 1948م 
إلى املاليني)2( ، ومع ازدياد مجموع املستعمرين اليهود في فلسطني )التاريخية( ؛ 

تسارعت وتائر مصادرة األراضي وتهويدها)3( .  

في يوم السبت 30 آذار )مارس( من عام 1976م ، وبعد ثمانية وعشرين عاماً من 
النكبة ، وفي ظل أحكام حظر التجول والتنقل ، وإجراءات القمع واإلرهاب والتميز 
العنصري ، واإلفقار وعلميات اغتصاب األراضي وهدم القرى ، واحلرمان من أي 

امل�سدر : كتاب فل�سطني الإح�سائي ال�سنوي , اجلهاز املركزي للإح�ساء الفل�سطيني , رام اهلل , فل�سطني , 2014م .   -1
بح�سب تقرير املكتب املركزي ال�سرائيلي للح�ساء »عدد �سكان )ا�سرائيل( بلغ ع�سية ماي�سمونه عيد ال�ستقلل )هو نكبة 1948م( 2014م    -2
حوايل 8180000 ن�سمة , »وميثل اليهود 75٪ من ال�سكان , ويبلغ عددهم 6.1 مليني ن�سمة , فيما متثل »الأقلية« العربية 7.02٪ , اأي 

حوايل 7.1 مليون ن�سمة , واأ�سار التقرير اإىل وجود 351 الف مقيم يف )ا�سرائيل(  من »ديانات اأخرى« , وهوؤلء هم غالباً مهاجرون غري يهود 

واأبناوؤهم , وي�سكلون 3.4٪ من ال�سكان . ) عن موقع �سكاي نيوز عربية(

http://www.alburayj.com/res%20youm%20alard.htm : حول يوم الأر�ض من موقع الربج   -3



7

فرصة للتعبير أو التنظيم ، انتفض شعبنا الفلسطيني في جميع املدن والقرى 
ْهيْوني ،  والتجمعات العربية في األرض احملتلة عام 1948م ضد االحتالل الصِّ

وساندهم في ذلك أهلنا في الضفة الغربية والقدس الشريف .

أعملت   ، عارمة  شعبية  وتظاهرات  شامل  إض��راب  شكل  االنتفاضة  اتخذت 
على  النار  فتحت  ، حيث  بالفلسطينيني  وإرهاباً  قتاًل  االحتالل  قوات  خاللها 

املتظاهرين مما أدى إلى استشهاد )6( ستة فلسطينيني هم : 
الشهيدة خديجة شواهنة من سخنني   -1

الشهيد رجا أبوريا من سخنني   -2
الشهيد خضر خاليله من سخنني    -3

الشهيد خير أحمد ياسني من عرابة    -4
الشهيد محسن طه من كفر كنا    -5

وقد   ، طولكرم  قضاء  ن��ور شمس  مخيم  من  زهيري  علي  رأف��ت  الشهيد    -6
استشهد في قرية الطيبة 

قوات  اعتقلتهم  الذين  ع��دد  وبلغ   ، واملصابني  اجلرحى  عشرات  إل��ى  إضافة 
االحتالل أكثر من 300 فلسطيني .     

األرض مركز الصراع

 ، فلسطني  كأبناء  وجودنا  ولب قضية   ، الصراع  مركز  زال��ت  وال  األرض  شكلت 
مع  الفلسطيني   - اإلس��الم��ي   - العربي  ال��ص��راع  حقيقة  مثلت  التي  القضية 
احلركة الصهيونية ما يحدد مستقبلنا ، فبقاؤنا وتطورنا منوط باحلفاظ على 

أرضنا والتواصل معها ، وحتريرها وتطوير اإلنسان .

سنت احلكومة اإلسرائيلية في عام 1950م ما أسمته »قانون العودة« ، لتسهيل 
الهجرة اليهودية إلى )إسرائيل( ، واستيعاب اليهود ، وفي املقابل سنت قانون 
األراضي  مب��ص��ادرة  فعال  نحو  على  ق��ام  وال��ذي  اإلسرائيلي  الغائبني  أم��اك 
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التابعة لالجئني الفلسطينيني الذين خرجوا ، أو طردوا من فلسطني ، التي أصبحت 
)إسرائيل( في عام 1948م ، كان ما اعتبروه القانون يستخدم أيضاً ملصادرة أراضي 
املواطنني العرب في )إسرائيل( بعد تصنيفها في القانون على أنها »أمالك غائبة« ، 
وكان يبلغ عدد »الغائبني احلاضرين« أو الفلسطينيني املشردين داخلياً نحو 20٪ من 

مجموع السكان العرب الفلسطينيني في )إسرائيل( .

أكثر من  2003م  و  1948م  أن بني عامي  أبو ستة  الفلسطيني سلمان  امل��ؤرخ  يقدر 
1٫000 كيلومتراً مربعاً من األراضي صودرت من املواطنني العرب في )إسرائيل( .

وفقاً للكاتب اإلسرائيلي »أورين يفتحئيل« ، فإن االحتجاج ضد سياسات وممارسات 
الدولة اإلسرائيلية من بني العرب الفلسطينيني كانت نادرة قبل منتصف سنة 1970م، 
 ، العسكري على مناطقهم  العوامل مبا في ذلك احلكم  وذلك بسبب مجموعة من 
والفقر ، والعزلة ، والتجزؤ في حني كانت احلركة السياسية لألرض تنشط حلوالي 
عقد من الزمن ، وقد اعتبرت أنها غير قانونية في عام 1964م ، وكان أكثر املناسبات 

البارزة سنوياً التي كان يُنظمها احلزب الشيوعي()4( .

في  العربية  اجلماهير  انتفضت  1976م  العام  من  )م��ارس(  آذار  من  الثالثني  في 
وجه  في  مدوية  احتجاجية  وأعلنتها صرخة  1948م(  )فلسطينيو  الداخل  فلسطني 

سياسات املصادرة واالقتالع والتهويد .

كان يوم األرض أول انتفاضة جماعية للجماهير العربية في داخل فلسطني )التاريخية(، 
تصرفت فيها جماهيرنا بشكل جماعي ومنظم ، وحركها إحساسها باخلطر ، ووَجهها 
البطوف  منطقة  في  وخصوصاً   ، اجلليل  في  واالقتالع  املصادرة  لسياسات  وعيها 
ومثلث يوم األرض هو :  عرابة ، دير حنا وسخنني ، وفي املثلث والنقب ومحاوالت 

اقتالع أهلنا هناك ومصادرة أراضيهم .

ملراجعة يوم الأر�ض يف املو�سوعة احلرة :  -4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D
8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3% D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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في هذا اليوم ، الذي يعتبر حتوالً هاماً في تاريخنا على أرضنا ووطننا ، سقط شهداء 
األرض من أجل فلسطني ، كل فلسطني .

، ه��ذا  يومنا  حتى  مستمرة  هي  بل   ، آذار  من  الثالثني  في  تنتِه  لم  األرض  معركة 
وال تزال سياسات املصادرة تطاردنا ، واملخططات املختلفة حتاول خنقنا والتضييق 
التوجهات  فيها  تكثر   ، معقدة  ومرحلة  مرير  بواقع  منر  إننا  بل  ال   ، املستقبل  على 
فقط  وليس   ، وجودنا  وشرعية  السياسية  شرعيتنا  نزع  إلى  تسعى  التي  العنصرية 
1967م  إلى جنب في أراضينا احملتلة عام  ، ومثله ما يحصل جنباً  مصادرة أرضنا 

)الضفة الغربية وقطاع غزة( كما احلال في تلك احملتلة عام 1948م .

قضية األرض هي أكثر القضايا التي متتزج فيها األبعاد املدنية والوطنية ، فال ميكن 
الوقت ال ميكن احلديث  نفس  وفي   ، الوطنية  أبعادها  وتغييب  مدنياً  احلديث عنها 
عنها وطنياً وتغييب أبعادها املدنية خاصة لنضال فلسطينيينا في أراضينا في العام 

1948م.

ما مّيز يوم األرض هو خروج اجلماهير إلى الشوارع ، حيث قادت اجلماهير نفسها 
إلى الصدام مع السلطات القمعية الرسمية اإلسرائيلية ، حيث بلغ وعي اخلطر الداهم 
على األرض أوجه في يوم األرض 30 آذار )مارس( 1976م ، وقد اقتربت اجلماهير 
العربية في ذلك اليوم إلى إطار العصيان املدني اجلماعي ، فتصرفت جماهيرنا ألول 
مرة كشعب منظم ، استوعبت فيه أبعاد قضيتها األساسية ، أال وهي قضية األرض .

إحياء الذكرى السنوية

في يوم السبت الثالثني من شهر آذار من العام 1976م ، وبعد ثمانية وعشرين عاماً 
منذ النكبة ، نكبة فلسطني واألمة عام 1948م ، في ظل أحكام حظر التجول والتنقل، 
وإجراءات القمع واإلرهاب ، والتمييز العنصري ، واإلفقار ، وعمليات اغتصاب األراضي ، 
وهدم القرى ، واحلرمان من أي فرصة للتعبير أو التنظيم ، انتفض الشعب الفلسطيني 
1948م ضد  عام  األراض��ي احملتلة  العربية في  والتجمعات  والقرى  املدن  في جميع 
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االنتفاضة شكل إضراب شامل ومظاهرات شعبية  ، واتخذت  ْهيَوني  الصِّ االحتالل 
عارمة أعملت خاللها قوات االحتالل قتاًل وإرهاباً بالفلسطينيني .

ْهَيونية مبصادرة  كان السبب املباشر النتفاضة يوم األرض ؛ هو قيام السلطات الصِّ
نحو 21 ألف دومن من أراضي عّرابة ، وسخنني ، ودير حّنا ، وعرب السواعد وغيرها 
ْهَيونية في سياق مخّطط تهويد اجلليل ، ويشار هنا  لتخصيصها للمستوطنات الصِّ
ْهَيونية قد صادرت خال األعوام ما بني عام 1948م  - 1972م   إلى أن السلطات الصِّ
إلى  إضافة   ، واملثلث  اجلليل  في  العربية  القرى  أراض��ي  من  دومن  مليون  من  أكثر 
ْهَيونية  الصِّ السلطات  عليها  استولت  التي  األراض��ي  من  األخرى  الدومنات  مايني 
ْهَيْوني ، وعمليات اإلبعاد  بعد سلسلة املجازر املرّوعة التي ارتكبها جيش االحتال الصِّ

القسّري التي مارسها بحق الفلسطينيني عام 1948م .

فانتفاضة يوم األرض لم تكن وليدة مصادفة ، بل كانت وليدة مجمل الوضع الذي 
يعانيه الشعب الفلسطيني في فلسطني احملتلة منذ قيام دولة )إسرائيل( واغتصاب 

فلسطني عام 1948م   .

وقد شارك الشعب الفلسطيني في األراضي احملتلة عام 1967م في فّعالية يوم األرض، 
كما احلال الحقًا وسنويًا مع كل أبناء فلسطني في العالم ، بحيث أصبح يوم األرض 
مناسبة وطنية فلسطينية وعربية ، ورمزًا لوحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن 
البطولي  للتاحم  وذك��رى   ، والتمزيق  القهر  عوامل  كل  منها  تنل  لم  التي  تواجده 

للشعب الفلسطيني في وجه االحتال الصهيوني .

»لجنة الدفاع عن األرض« ووثيقة )كيننغ«
أن  ال��ع��رب��ي��ة«  األراض����ي  ع��ن  ال��دف��اع  »جل��ن��ة  ب���  ، ممثلة  العربية  اجلماهير  أعلنت 
تاريخ  ف��ي  امل��ل وذل��ك  ف��ي منطقة  اإلض���راب االحتجاجي على م��ص��ادرة األراض���ي 

1976/03/30م.

قرارات سبقت إعان اإلضراب :
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بإغالق  ق�����رار  ص�����دور   -1
منطقة املل )منطقة رقم 
9( ، ومنع السكان العرب 
في  املنطقة  دخ���ول  م��ن 

تاريخ 1976/02/13م.

متصرف  وثيقة  ص��دور   -2
وزارة  في  الشمال  ل��واء 
ال���داخ���ل���ي���ة االس���رائ���ي���ل���ي���ة ، 
)وث����ي����ق����ة ك���ي���ن���ن���غ( في 
م  1 9 7 6 / 0 3 / 0 1
اجلليل  لتهويد  كاقتراح 
وات�������خ�������اذ إج�����������راءات 
معاملة  إزاء  س��ي��اس��ي��ة 
األق���ل���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة في 

)إسرائيل( )5( .

إلى منع حدوث  ْهَيْوني  الصِّ الدعوة إلعالن اإلض��راب ، عمدت سلطة االحتالل  بعد 
 ، ، والعقاب اجلماعي  التهديد بقمع املظاهرات  هذا اإلض��راب ، وكسره عن طريق 
ْهَيوني االلتفات إلى املوضوع بجدية أكثر ، بل إلى  ولم حتاول سلطات االحتالل الصِّ
إفشال اإلضراب ملا يحمل من دالالت تتعلق بسلوك »األقلية العربية« ؛ كأقلية قومية 
حيال قضية وطنية ومدنية من الدرجة األولى ، أال وهي قضية األرض ، فقد عقدت 
الشرطة  قوات  تعزيز  فيه  تقرر  ساعات  أربع  استمر  اجتماعاً  اإلسرائيلية  احلكومة 

اإلسرائيلية في القرى واملدن العربية ؛ للرد على اإلضراب واملظاهرات .

وقامت قيادة »الهستدروت« )احتاد العمال اإلسرائيلي( ، بتحذير العمال وتهديدهم 

)5( دولة الكيان ال�سهيوين ت�سمي العرب الفل�سطينيني يف اأر�سهم داخل اأرا�سي العام 1948م  الأقلية العربية يف )اإ�سرائيل(
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باتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم ، وقرر أرباب العمل في اجتماع لهم في حيفا طرد العمال 
العرب من عملهم إذا شاركوا في اإلضراب العام في يوم األرض ، كذلك بعث املدير العام 
لوزارة املعارف اإلسرائيلية تهديداً إلى املدارس العربية ملنعها من املشاركة في اإلضراب.

أهم بنود الوثيقة )وثيقة كننغ( :

1- تكثيف االستيطان اليهودي في الشمال )اجلليل( .
2- إقامة حزب عربي يعتبر »أخاً« حلزب العمل ويركز على املساواة والسالم .

3- رفع التنسيق بني اجلهات احلكومية االسرائيلية في معاجلة األمور العربية .
4- إيجاد إجماع قومي يهودي داخل األحزاب الصهيونية ، حول موضوع العرب في 

إسرائيل .
وإعطاء  بالضرائب  مالحقتها  عبر  العربية  العائلة  على  االقتصادي  التضييق   -5
األولوية لليهود في فرص العمل ، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل 

العلمي ، وتشجيع التوجهات املهنية لدى التالميذ .
6- تسهيل هجرة الشباب والطالب العرب إلى خارج البالد ، ومنع عودتهم إليها .

7- مالحقة قياديي احلزب الشيوعي ، و»تلميع« قيادة تتلفع بالقومية بدياًل عنه)6(.

أرض المل : منطقة رقم 9 

تقع هذه األرض ضمن مساحات قرى سخنني وعّرابة ودير حنا ، وتبلغ مساحتها 60 
ألف دومن ، استخدمت هذه املنطقة بني السنوات 1942م - 1944م كمنطقة تدريبات 
عسكرية للجيش البريطاني أثناء احلرب العاملية الثانية ، مقابل دفع بدل استئجار 

ألصحاب األرض .

عهد  في  سائداً  كان  ال��ذي  الوضع  نفس  على  )إسرائيل(  أبقت   ، 1948م  عام  بعد 
لفالحتها  أراضيهم  إلى  بالوصول  للمواطنني  يسمح  كان  إذا   ، البريطاني  االنتداب 
ال�سبكة  على  اجلبهة  موقع  يف  �سعب(  )حكاية  الأر����ض  ي��وم  ع��ن  لحقا  واجلبهة  ال�سيوعي  احل��زب  كتيب  اأن��ظ��ر  ال�سابعة  النقطة  ه��ذه  )5(  يف 

)-اإنرتننت(
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بتصاريح خاصة ،  وفي عام 1956م ، قامت السلطة اإلسرائيلية في إغالق املنطقة 
بهدف إقامة مخططات بناء مستوطنات يهودية ضمن مشروع تهويد اجلليل .

خطة تهويد الجليل وسرقة أراضينا :  

ْهيَونية بأغلبيتها العربية ، مع أنها املكان  احتفظت منطقة اجلليل رغم كل املؤامرات الصِّ
ْهَيونية  الذي أمعن فيه الصهاينة في تطبيق سياسة التهويد ، فأعلنت السلطات الصِّ
في أوائل عام 1975م عن خطة لتهويد اجلليل حتت عنوان : »مشروع تطوير اجلليل«، 
اشتمل على  إذ  ؛  إسرائيل  له حكومة  ما خططت  تعد من أخطر  التي  وهي اخلطة 
تشييد ثمان مدن صناعية في اجلليل . مما يتطلب مصادرة 20 ألف دومن من األراضي 
العربية ، ذلك أن نظرية االستيطان والتوسع توصي بأال تُق��ام مظاهر التطوير فوق 
األراضي املطورة ، وإمنا فوق األراضي البور واملهملة ، وهي التسميات التي ُتطلق على 

األراضي التي ميلكها العرب .

تهويد  وق���د ش��ك��ل��ت ع��م��ل��ي��ة    
اجل��ل��ي��ل وم���ا ت����زال  ه��دف��اً من 
ْهَيونية  الصِّ احل��رك��ة  أه����داف 
وه���اج���س���ه���ا، ف��ق��د ح����دد ابن 
غ��وري��ون ه��ذا ال��ه��دف بقوله : 
الذي  ه��و  نفسه  »االس��ت��ي��ط��ان 
نُدافع  أن  علينا  ك��ان  إذا  يُقرر 

عن اجلليل أم ال« .

ْهَيونية،  وتطابقاً مع السياسة الصِّ
احتلت  ف��ق��د   ، األرض  جت����اه 
)إسرائيل( عام 1948م أقساماً 
واسعة من اجلليل ، وأقام فيها 
العديد من املستوطنات ، وبرر 
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االستيالء  ولكن  للغائبني،  أراٍض  بأنها   ، األراض��ي  االستيالء على  الصهاينة عملية 
لم يقتصر على أراضي الغائبني ، وإمنا وضع يده على »أم��الك« حكومة االنتداب 
البريطاني ، وتقدر هذه األراض��ي بحوالي 2 - 3 مليون دومن ، لكن )إسرائيل( لم 
تكتف بتلك األراض��ي ، وإمنا امتدت يده إلى أراضي الفلسطينيني الذين بقوا في 
أراضيهم ، وكان العرب ميلكون حتى عام 1948م حوالي 13 مليون دومن من أصل 27 
مليون دومن ، بينما لم يكن للكيان الصهيوني سوى 1.5 مليون دومن، والباقي أرض 

مشاع .

ْهَيْوني منذ عام 1948م بسرقة األراضي العربية وأخذ يُصدر القوانني  بدأ العدو الصِّ
املتعددة األسماء واألشكال ؛ لتكون سرقتها »مبررة وشرعية« فمن قانون األراضي 
وإلى   ، األم��ن  مناطق  إل��ى  الغائبني  أم��الك  قانون  إل��ى   ، املغلقة  املناطق  إل��ى  البور 
استمالك األراضي ، إلى إرغام العرب على رهن أراضيهم ، حتى متكنت من جتريد 
العرب من حوالي مليون دومن من أخصب وأطيب أراضيهم ، ولم يتوقف اإلسرائيلي 
عن استصدار »قوانينه« ، وممارسة سياسته ، التي تتمشى وفقاً لنظريته القائلة : »ما 

أصبح في يدنا هو لنا ، وما يزال في يد العرب هو املطلوب«)7( .

وكان آخر القوانني في هذا املجال ، هو الذي صدر عن مجلس الوزراء اإلسرائيلي 
بشأن مصادرة األراضي بحجة تطوير اجلليل ، وبعد أن زادت نسبة سكان العرب فيه 

عن 50 باملائة .

مقدمات األحداث : من حيفا ثم الناصرة 

حترك فلسطينيو اجلليل ، بعد أن أدركوا هدف القرار ، ففي 1975/07/29م ُعقد 
اجتماع للتشاور في حيفا ، حضره عدد من املبادرين حلملة االحتجاج على مصادرة 
األراض��ي ، وقد ضم هذا االجتماع عدداً من رؤساء املجالس احمللية ، ومحامني ، 
وأطباء ، ومثقفني ، وصحفيني ، وأصحاب أراٍض وتقرر في هذا االجتماع ، تشكيل 

)7( يف العام 2014 م اأقر الكني�ست العن�سري عدة قرارات عن�سرية جديدة �سد اأهلنا يف الداخل , منها منع الحتفال بالنكبة ومنع متلك العرب 

لأرا�سي , وم�سروع ما�سمي الدولة اليهودية القومية وغريها  .
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جلنة للدفاع عن األرض ُسميت باللجنة الُقطرية للدفاع عن األراضي . 

امل��ص��ادرة مت  على سياسات  واحتجاجاً   ، امل��ص��ادرة  ق��رار  النهائي عن  اإلع��الن  قبل 
اإلعالن بإجماع حاشد دعا له احلزب الشيوعي الفلسطيني بالداخل في الناصرة يوم 
1975/08/15م ، أعلن رسمياً عن تأسيس »جلنة الدفاع عن األراضي العربية« ، ورئيس 
األراضي  عن  الدفاع  عملية  اللجنة  وق��ادت   ، شحادة  شحادة  الوطني  القس  اللجنة 

لسنوات طوال )8( .

وفي االجتماع اتخذ عدٌد من 
املقررات ، كان من أبرزها : 

مؤمتر  ل��ع��ق��د  ال����دع����وة   -1
بوقف  للمطالبة  شعبي 

املصادرة.
ن���داء إل��ى الرأي  2- إص���دار 
مقاومة  على  العام حلثه 

املصادرة .

وف���ي اج��ت��م��اع ب��ل��دة سخنني 
ظهرت  1976/02/14م  ف��ي 
إذ  للمواجهة  الناس  جاهزية 
شارك 5000 شخص يتقدمهم 
النائبان في الكنيست البرملان 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ت��وف��ي��ق زي����اد ، 

وتوفيق طوبي .

جلنة الدفاع عن األراضي دعت الجتماع آخر في الناصرة يوم 1976/03/06م ، شارك 
فيه حوالي عشرين رئيساً من رؤساء املجالس احمللية ، واتخذ املجتمعون قراراً بإعالن 

مراجعة كتيب »حكاية �سعب« كرا�سة توثق اأهم اأحداث يوم الأر�ض , موقع اجلبهة الدميقراطية لل�سلم وامل�ساواة )الداخل ( .   )8(
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اإلضراب العام يوم 1976/03/30م استنكاراً ملصادرة األراضي .

ْهَيْوني في مدينة شفا عمرو اجتماعاً مع الفلسطينيني  عقدت سلطة االحتالل الصِّ
الذين كان غالبهم من املتعاونني معها ، من رؤساء السلطات احمللية العرب ، حملاولة 
إجهاض اإلضراب ، وهنا ظهر دور توفيق زياد )الذي انتخب رئيساً لبلدية الناصرة( 
حيث صرح : )الشعب صاحب القرار ، والشعب قرر اإلض��راب( ، ولم يكن لوحده 

آنذاك إذ كان معه عشرات القيادات العربية الثائرة .

كان حتديد يوم اإلضراب ثمرة تصاعد النضال الوطني في اجلليل ، وبلوغه مستوى 
كبير من التنظيم ، فقبل ذلك ومنذ النكبة كانت مقاومة عرب 48 قاصرة على الدفاع 
»السلبي« بالتمسك باألرض ، والبقاء عليها ، والتكافل فيما بينهم ، ورفض محاوالت 
التفرقة بني صفوفهم ، وانتظار الظروف املناسبة للهجوم ، وإعداد اجليل اجلديد 

من أبنائهم لتلك اللحظات .

مواجهات األرض من عرابة إلى كل الجليل)9(

ال� 48 ، هو أول قرار من نوعه منذ  إن قرار الدعوة إلى إضراب عام لفلسطينيي 
النكبة ، وبدأت اجلماهير حُتضر لذلك اليوم التاريخي ، واستجابت كل التجمعات 
وبأي  اليوم  إفشال هذا  )إسرائيل(  رغم محاوالت   ، اجلليل لإلضراب  في  العربية 

ثمن.

ففي مساء يوم 1976/03/29م داهمت قوات الشرطة اإلسرائيلية ، وحرس احلدود 
ابه)10( - املثلث - وأخذت تستفز الفلسطينيني بالضرب وإطالق  اإلسرائيلي قرية عرَّ
النار ، وقد اشتبكت مع األهالي واستشهد نتيجة ذلك أحد الفلسطينيني ويُدعى خير 

أحمد ياسني وكان أول شهداء يوم األرض .

)8( مراجعة بع�ض الأحداث يف املقال على موقع :  http://www.tawasol.ps مع اعتماد بع�ض التعديلت التاريخية بالتاأكيد , من قبل هيئة 

اأمانة ال�سر يف حركة التحرير الوطني الفل�سطيني  - فتح 

)9( وهناك عرابة - جنني يف ال�سفة الغربية .
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مبنع  أم��راً  اإلسرائيلية  الشرطة  أص��درت  1976/03/30م  يوم  أي  الثاني  اليوم  وفي 
التجول ملدة 24 ساعة في ُقرى اجلليل واملثلث ، وتفرقت سيارات الشرطة اإلسرائيلية 
في القرية وأخذت تُنبه األهالي ، وتُهدد من يُحاول اخلروج من منزله ، ولكن التهديدات 
لم تُثِن الفلسطينيني عن التعبير عن سخطهم وحقدهم ، وخرج الشعب إلى الشوارع ، 

واشتبك اجليش مع األهالي في معركة لم يسبق لها مثيل .

لم تكن هذه املعركة هي الوحيدة في ذلك اليوم ، فقد عَمت املظاهرات جميع ُقرى 
ومدن اجلليل ، واشتبك الشعب مع قوات الشرطة اإلسرائيلية ، واجليش اإلسرائيلي ، 

التي حاولت تفريق املتظاهرين واستعملت في ذلك مختلف األساليب .

ففي قرية سخنني ، زعمت قوات االحتالل الصهيونية أن األهالي خرقوا نظام منع 
التجوال ، وهاجموا قوات 
اإلسرائيلية  ال��ش��رط��ة 
بزعمها  اض��ط��رت  ال��ت��ي 
إل���ى اس��ت��ع��م��ال  ال��ق��وة ، 
أدى  الذي  النار  وإطالق 
من  ثالثة  استشهاد  إلى 

أهالي القرية هم :

1- الشهيدة خ����دي���ج����ة 
شواهنة 

2- الشهيد رجا أبو ريا 
3- الشهيد خضر خايلة

االشتباك  أث��ن��اء  وُج����رح 
حوالي خمسني شخصاً، 
واع��تُ��ق��ل ح��وال��ي سبعني 

شخصاً آخرين.
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أما في قرية كفر كنا ، فقد حاولت الشرطة اإلسرائيلية استفزاز املتظاهرين  بإطالق 
النار عليهم ، وإلقاء القنابل املسيلة للدموع لتفريقهم ، واستعمال الهراوات ، واقتحام 
البيوت ، واالعتداء على النساء واألطفال ، واستشهد شاب يدعى محسن طه ، وُجرح 

آخرون ، وقد اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية عشرات الشبان .

وفي قرية الطيبة ، حاولت قوات الشرطة اإلسرائيلية تفريق املتظاهرين بالهراوات 
والقنابل ، وأخذت تطلق النار على الفلسطينيني بدون متييز ، وسقط الشهيد رأفت 
علي زهيري ، والذي جاء من مخيم نور شمس قضاء طولكرم ليُشارك في اإلضراب 
في قرية الطيبة)11(، وقامت الشرطة اإلسرائيلية بعد ذلك بحملة اعتقاالت واسعة. 

أما في الناصرة فقد شمل اإلضراب حوالي 80 باملائة من املدينة ، وانتهزت قوات 
االحتالل الصهيونية فرصة اإلضراب لالعتداء على رئيس بلديتها ، فقامت مبداهمة 
منزله بحجة مالحقة بعض الفتيان الذين رجموا قوات األمن االسرائيلية باحلجارة ، 

والزجاج ، وقنابل املولوتوف ، واعتدت بالضرب على زوجته وابنته .

وتدافع الشباب في املدينة على املستشفيات للتبرع بالدم لعشرات اجلرحى ، الذين 
نُقلوا من الُقرى العربية إثر االشتباكات .

لت الشرطة اإلسرائيلية ساحة البلدة إلى ساحة حرب ، استخدمت  وفي طمرة حوَّ
فيها املجنزرات ، والسيارات العسكرية اإلسرائيلية ، وقد تعرضت القرية العتداءين 
من ِقبل رجال الشرطة اإلسرائيلية ، وشوهدت بعض السيارات احملترقة عند مداخل 
القرية ، واعتصم عدد من الفلسطينيني في املجلس احمللي احتجاجاً على تصرف 

رئيس املجلس الذي استدعى قوات االحتالل الصهيوني لتفريق املتظاهرين ،

، وأعلن  ب��ج��راح  آخ��ر  وأُص��ي��ب ع��دد   ، الفلسطينيني  أح��د  دي��ر حنا استُشهد  وف��ي 
سيارات  ست   )6( وأن   ، بجراح  أُصيبوا  قد  صهيونياً  جندياً   38 أن  االسرائيليون 

عسكرية إسرائيلية قد أُحرقت .

)11( وهناك قرية الطيبة يف منطقة جنني متاخمة حلدود مدينة اأم الفحم , واآخرى منطقة رام اهلل . 
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الطيرة  ب����ل����دة   وف�����ي   
املجلس  رئ���ي���س  ح������اول 
عبداحلي  ط��ارق  احمللي 
ت�����ف�����ري�����ق امل�����ظ�����اه�����رة 
ف��ت��ص��دى ل���ه األه���ال���ي ، 
واستدعى رجال الشرطة 
اإلسرائيلية ، التي ُهرعت 
ب��امل��ئ��ات ، وأن��ه��ال��ت على 
بالض���رب،  الفلسطينيني 
النار،  ع��ل��ي��ه��م  وأط��ل��ق��ت 
إصابة  إل�����ى  أدى  مم����ا 
واعتقال   ، الشبان  بعض 

حوالي 40 شخصاً .

وف�����ي ب���اق���ة ال���غ���رب���ي���ة ، 
خرج األهالي إلى شوارع 
القرية في تظاهرة كبيرة 

متحدية قوات الشرطة اإلسرائيلية ، التي كانت تتجول في شوارع القرية منذ 
يوم 1976/03/29م ، والتي قامت بدورها باعتقال عدد من الشبان .

وفي قرية كسرى ، تصدى األهالي جلرافات االحتالل التي كانت حتميها قوات من 
الشرطة اإلسرائيلية بهدف مصادرة األراضي ، وقد منعوا اجلرافات من دخول 

القرية ، وأقسم اجلميع على التمسك باألرض ومقاومة أي مصادرة جديدة .

وفي كفر قاسم أضربت املتاجر واملدارس ، وجتمهر حوالي ألف شاب في ساحة 
املجلس احمللي ، وهتفوا هتافات وطنية ، ثم ساروا في مسيرة صاخبة إلى األسالك 
الشائكة التي أقامتها إدارة أراضي »إسرائيل« حول أراضيهم املصادرة واقتلعوها ، 

فاعتقلت الشرطة اإلسرائيلية بعض الفلسطينيني ، وفرقت املظاهرة بالقوة.
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وف������ي ق���ل���ن���س���وة وض���ع 
ح�����واج�������ز  املتظاه���رون 
وأحرقوا   ، ال��ط��رق  ف��ي 
إط�����������ارات ال����س����ي����ارات 
وك���ان اإلض���راب ع��ام��اً ، 
وتدخلت قوة من الشرطة 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة وح����رس 
االس����رائي��لي  احل���������دود 
لتفريق املظاهرات وإزالة 

احلواجز . 

قرية  أض����رب����ت  وك����ذل����ك 
أبيها  ب���ك���رة  ع���ن  ال����رام����ة 
، وجتمعت  معلنة سخطها 
كنيسة  أم�����ام  اجل��م��اه��ي��ر 
األرث����������وذك����������س ل���تُ���ع���ل���ن 
القتل  جلرائم  استنكارها 

الوحشية ومصادرة األراضي .

، وبدأت  القرية  نحف داهمت قوات كبيرة من قوات األمن اإلسرائيلية  وفي قرية 
تضرب البيوت بالقنابل املسيلة للدموع ، وتعتدي على الفلسطينيني وقامت بحملة 

تفتيش واسعة واعتقلت بعض الشباب .

أما في مجد الكروم ، وبالرغم من معارضة رئيس املجلس احمللي ، سارت تظاهرة 
كبيرة اخترقت شوارع البلدة ، وتوجهت إلى اجلامع حيث قرأت الفاحتة على أرواح 
شهداء األرض ، ثم توجهوا إلى املجلس احمللي وطالبوا باستنكار املذابح الوحشية ، 
ومصادرة األراضي ؛ وقد عم اإلضراب كل من : قرى دير األسد ، والبعنة ، وأبو سنان 

وكفر ياسيف ، وشفا عمر ، وعبلني ، وكابول .
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القدس  ش����ه����دت  ك���م���ا 
فلسطني  دول���ة  ع��اص��م��ة 
عاماً  إض���راب���اً  األب���دي���ة 
وشاماًل ، إال أن سلطات 
الصه���ي��وني  االح�ت������الل 
من  ع������������دداً  أج������ب������رت 
أص��ح��اب احمل����الت على 
بالقوة  م��ح��الت��ه��م  ف��ت��ح 
بعضها  أق��ف��ال  وك��س��رت 
بعد أن هددتهم بإغالقها 

إلى أجل غير مسمى .

الغربية   الضفة  ف��ي  أم��ا 
ف���ق���د ش���م���ل اإلض������راب 
واملظاهرات مدن الضفة 
الغربية ، مثل : طولكرم، 

وقلقيلية ، وجنني ، ونابلس ، واخلليل وعم اإلضراب أغلب مدارس الضفة الغربية .

سجل الشهداء  :
خالل املواجهات في اليوم األول والثاني سقط ستة شهداء وهم :

الشهيدة خديجة شواهنة من سخنني   -1
الشهيد رجا أبوريا من سخنني   -2

الشهيد خضر خاليله من سخنني    -3
الشهيد خير أحمد ياسني من عرابة    -4

الشهيد محسن طه من كفر كنا    -5
الشهيد رأفت علي زهيري من مخيم نور شمس قضاء طولكرم ، وقد استشهد في    -6

قرية الطيبة 

)لوحة يوم األرض وفيها صور الشهداء ، للفنان سليمان منصور(
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1976م   )م������ارس(  آذار   30 ف���ي  األرض  ي����وم  ان��ت��ف��اض��ة  ش���ه���داء  ح��ص��ي��ل��ة  ك��ان��ت 
)6(  شهداء إضافة لعشرات اجلرحى واملصابني ، وبلغ عدد الذين اعتقلتهم قوات 

االحتالل الصهيوني أكثر من 300 فلسطيني .

خاتمة :

حتول يوم األرض منذ العام 1976م إلى يوم تاريخي خالد ، كما حتول إلى يوم عاملي ، 
حيث إنه في كل 30 آذار )مارس( ، تنطلق التظاهرات في الداخل الفلسطيني ، وفي 
اخلارج ، محّولة يوم 30 آذار )مارس( إلى يوم لالحتجاج الفلسطيني في كل بقعة من 
بقاع هذا العالم ، وتبنته عشرات اجلمعيات واملؤسسات واجلاليات ، وعلى صعيد 
فلسطينيي الداخل مازالت التظاهرات اجلبارة ، واحتفاالت إحياء الذكرى السنوية 

تخرج كل عام في عدة مناطق .

وبات يوم األرض يوماً لتجسيد معاني الصمود والثبات واملقاومة ، والتشبث بحقنا 
في فلسطني ، وأرضنا ، وفي حق العودة لالجئني الفلسطينيني من مخيمات الشتات 
التي أُريد لها أن تكون بدياًل ألراضيهم ، وديارهم التي ّهجروا منها بفعل العدوان 
اإلسرائيلي الذي خلف )النكبة( في عام 1948م ، إذ ال بديل عن العودة إلى وطننا 

فلسطني)12( .  

)12( �سحيفة احلياة اجلديدة ال�سادرة يف رام اهلل , عدد 30 اآذار 2011م , رقم العدد 5534 , مع تعديلت وا�سافات حركة فتح .
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30 / 215/03م

حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح

هيئة أمانة سر اللجنة المركزية للحركة

بالتعاون مع
المعهد الوطني لتدريب الكوادر

و

لجنة التدريب وإعداد الكادر في حركة فتح
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منشورات : 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح

هيئة أمانة سر اللجنة المركزية




