يوم األرض
سياسات ومضامين الخطاب
 .1التأكيد على محورية األرض في معادلة الصراع مع االحتالل الصهيوني؛ فاملشروع الصهيوني قام على أكذوبة،
فلسطين أرض بال شعب لشعب بال أرض.
 .2كشف تواطؤ االنتداب البريطاني في تسلل اليهود األوروبيين الصهاينة إلى أرض فلسطين ،ودوره في نقل بعض األراض ي
األميرية (أراض الدولة) للكيان الصهيوني الناش ئ ،وتزويد االحتالل بالسالح لطرد الفلسطينيين من مدنهم وأراضيهم
ً
قسرا.
ً
 .3دحض دعاية االحتالل بأن الفلسطينيين باعوا أرضهم للصهاينة ،وذلك استنادا لحقائق التاريخ واالحصاءات العلمية.
 .4الفلسطينيون العرب أول من استوطن فلسطين وأقام فيها حضارة ومدنية ،بشهادة التاريخ ،واآلثار ،وروايات التوراة.
ّ
 .5الفلسطينيون مثلوا أغلبية ساحقة بنسبة  %70من التعداد السكاني مقارنة بالوجود اليهودي يوم إعالن دولة
االحتالل الغاصب عام ( 1948معظم اليهود جاؤوا إلى فلسطين تحت رعاية وحماية االنتداب البريطاني ،حيث لم
تتجاوز نسبة اليهود قبل االنتداب الـ  %8فقط)
 .6أهمية استخدام املعلومات والوثائق في كشف جرائم االحتالل وسرقته لألرض من أصحابها بذرائع أمنية ،وعسكرية،..
ولصالح املستوطنات واملستوطنين الصهاينة ،..في الوقت الذي يمنع فيه نحو  6مليون فلسطيني من حق العودة إلى
ً
فلسطين ،..كما يمنع الفلسطينيين النازحين قسرا داخل األراض ي الفلسطينية املحتلة عام  ،48والحاملين لجنسية
ً
الكيان الصهيوني من العودة إلى مدنهم وبيوتهم التي طردوا منها قسرا أثناء حرب العام  ،1948إضافة إلى الكثير من
االنتهاكات والجرائم األخرى..
 .7ذكرى يوم األرض مناسبة ،للتأكيد على أن محاوالت االحتالل التغطية على سرقته ألرض فلسطين ،بقوانين احتاللية،
ً
ال ولن تضفي الشرعية على واقعة السرقة ألرض الغير؛ فما قام على باطل (االحتالل) فهو باطل وفقا ملبادئ العدالة
وقواعد القانون الدولي.
 .8ذكرى يوم األرض ،مناسبة لكشف جرائم االحتالل وانتهاكاته بحق اإلنسان الفلسطيني ،واألرض ،واملقدسات ،..وهي
جرائم مشهودة لم تتوقف حتى اللحظة.
 .9ذكرى يوم األرض ،مناسبة للتأكيد على أن فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر ،ومن رأس الناقورة إلى رفح ،هي
للفسطينيين وحدهم؛ مسلمين ومسيحيين ويهود ّ
ممن عاشوا فيها قبل املشروع الصهيوني االحتاللي.
 .10ذكرى يوم األرض مناسبة لتجديد اإلنسان الفلسطيني داخل الوطن أو خارجه ،وبغض النظر عن انتمائه السياس ي
او اإلديولوجي ،..لتجديد اربتاطه بأرضه بما تعنيه له من طن ،وتاريخ ،وحاضر ،ومستقبل.
 .11فلسطين وطن للفلسطينيين ،وعمقها عربي وإسالمي؛ فهي أرض اإلسراء واملعراج ،وقبلة املسلمين األولى ،وتحتضن
املسجد األقص ى ،والحرم اإلبراهيمي ،وكنيسة القيامة وكنيسة املهد..

توطئة
َ
ُ
كل سنة ،وتعود أحداثه آلذار  /مارس  1976حيث أندلعت مواجهات
يحيي الفلسطينيون يوم األرض في  30آذار ُ /مارس من ِ
أسفرت عن ارتقاء ستة شهداء فلسطينيين وأصيب واعتقل املئات وعم اضراب عام ومسيرات كافة األراض ي الفلسطينية،
ً
ردا على قيام ّسلطات االحتالل اإلسرائيلية بمصادرة آالف ّ
ّ
الدونمات من األراض ي ذات ّ
الخاصة أو املشاع في نطاق
امللكية
ً
ً
ّ
ّ
حدود مناطق ذات ّ
فلسطينية .ويعتبر يوم األرض حدثا محوريا في الصراع على األرض.
سكانية
أغلبية
خلفية تاريخية
✓ مارست ّسلطات االحتالل اإلسرائيلية ومنذ احتاللها لفلسطين سياساتها العنصرية على السكان الفلسطينيين ،حيث
ً
استمرت بمحاولة تهجيرهم خارج فلسطين ،مستخدمة كافة أساليب الضغط بما فيها مصادرة األراض ي.
✓ صادرت ّسلطات االحتالل اإلسرائيلية خالل األعوام ما بين 1972-1948م أكثر من مليون دونم ( 1000كيلو متر مربع
)من أراض القرى العربية في الجليل واملثلث إضافة إلى آالف الكيلو مترات التي استولت عليها عام 1948م.
✓ ّ
ّ
عبر الشعب الفلسطيني في األراض ي املحتلة منذ عام 1948م عن غضبه من القرارات واإلجراءات التي ترمي سلطات
االحتالل اإلسرائيلية من ورائها إلى تهجيرهم من أرضهم أو سلخ أراضيهم اململوكة لصالح اليهود والبلديات الصهيونية
في تلك املناطق ،فقام بالعديد من املظاهرات والوقفات االحتجاجية ،وأصدر العديد من البيانات التي تندد
بالسياسات الصهيونية تجاه عرب الـ 48أو األراض ي العربية التي يمتلكونها.
✓ أصدرت ّسلطات االحتالل اإلسرائيلية قرار يوم  13فبراير /شباط  1976يمنع العرب من دخول منطقة رقم ( ،)9التي
تبلغ مساحتها قرابة  60ألف دونم ،وتقع ضمن نطاق قرى عربية وهي "سخنين ،وعرابة ،ودير حنا".
ُ
✓ أصدر قائد لواء الشمال في ّسلطات االحتالل اإلسرائيلية وثيقة تعرف باسم (وثيقة كيننغ) في مطلع مارس /آذار
1976م ،واقترحت تهويد منطقة الجليل ،وممارسة التضييق االقتصادي على العائالت العربية عبر مالحقتها
بالضرائب ،مما أشعر الجماهير العربية بالخطر الشديد.
✓ قامت ّسلطات االحتالل اإلسرائيلية عام 1976م بمصادرة آالف الدونمات من األراض ي العربية ذات امللكية الخاصة
ً
أو املشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبية سكانية عربية ،وتحت غطاء مرسوم جديد صدر رسميا في منتصف
السبعينات ،أطلق عليه اسم مشروع "تطوير الجليل" ،والذي كان في جوهره األساس ي هو "تهويد الجليل"
يوم األرض
ً
✓ أصدرت ّسلطات االحتالل اإلسرائيلية قرارا بمصادرة  21ألف دونم ( 21كيلو متر مربع) من أراض ي قرى عرابة وسخنين
ودير حنا وعرب السواعد وغيرها في منطقة الجليل في فلسطين التي احتلت عام ( 48وهي القرى التي تدعى اليوم مثلث
األرض) ،وتخصيصها للمستوطنات الصهيونية في سياق مخطط تهويد الجليل.
✓ ترافق قرار املصادرة بإعالن حظر التجول على القرى الفلسطينية في منطقة الجليل من الساعة  5من مساء يوم 29
آذار  /مارس.
ً
✓ تم إعالن اإلضراب العام الشامل في  30آذار  /مارس احتجاجا على سياسة مصادرة األراض ي العربية.
✓ خرج اآلالف في مظاهرات جابت أنحاء البلدات العربية املحتلة وانضموا إلى اإلضراب.
ً
✓ جرت إضرابات تضامنية أيضا في وقت واحد تقريبا في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وفي معظم مخيمات الالجئين
الفلسطينيين في الشتات.

ً
✓ كان ّ
عنيفا كالعادة ،فقد واجه صدور الرجال والشبان العارية بالرصاص ّ
الحي ،كما اجتاحت قواته
الرد الصهيوني
ً
مدعومة بالدبابات واملجنزرات القرى الفلسطينية والبلدات العربية ،وأخذت بإطالق النار عشوائيا فارتقى الشهيد
خير ياسين من قرية عرابة.
✓ بعد انتشار الخبر صبيحة اليوم التالي  31آذار  /مارس انطلقت الجماهير في تظاهرات عارمة فارتقى خمسة شهداء
آخرين وعشرات الجرحى واملصابين.
✓ شهداء يوم األرض هم الشهيد خير ياسين من قرية عرابة ،والشهداء خضر خاليلة وخديجة شواهنة ورجا أبو ربا من
قرية سخنين ،والشهيد محسن طه من قرية كفر ّ
كنا ،والشهيد رأفت الزهيري من قرية عين شمس واستشهد في
الطيبة.
األبعاد والدالالت
ّ
ّ
ً
ً
مصدرا هاما النتماء الفلسطينيين إليها ،ما يفسر رغبة سلطات االحتالل اإلسرائيلية بانتزاع هذا االنتماء
✓ كانت األرض
بكافة الوسائل.
ّ
✓ إن االحتجاجات ضد سياسات وممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلية من قبل العرب الفلسطينيين داخل الخط
األخضر كانت محدودة قبل سنة  ،1970وذلك بسبب مجموعة من العوامل أبرزها الحكم العسكري على مناطقهم،
الفقر ،العزلة ،والتجزؤ ،رغم إحساس الفلسطينيين بالخطر املحدق نتيجة سلب أراضيهم املتواصل ودفعهم للتحرك
بشكل جماعي ومنظم.
تحد من قبل
✓ اعتبر املراقبون أن إعالن "اإلضراب الشامل" في األراض ي الفلسطينية املحتلة عام  ،1948هو بمثابة أول ٍ
الفلسطينيين ل ّسلطات االحتالل اإلسرائيلية منذ عام .1948
✓ إن يوم األرض شكل محطة محورية ،ونقطة انطالق مركزية في النضال ضد سياسة التمييز العنصري واالقتالع الذي
انطلق بعد النكبة الفلسطينية.
سياسة مصادرة األراض ي – معلومات وإحصائيات
ً
✓ صادرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مساحات واسعة من األراض ي العربية منذ عام  ،1948وما تزال مستمرة بهذه
السياسة حتى وقتنا الراهن.
✓ أصدرت حكومات االحتالل االسرائيلية املتعاقبة سلسلة قوانين بأسماء مختلفة تشرع سلب أراض ي الفلسطينيين
لصالح حكومات االحتالل ،ومن هذه القوانين :قانون البور ،أمالك الغائبين ،املناطق املغلقة ،قانون استمالك
األراض ي ،وغيرها.
✓ بواسطة آلية قضائية بروقراطية معقدة ،استولت سلطات االحتالل االسرائيلية على حوالي  50%من مساحة الضفة
الغربية ،وكان هذا باألساس لبناء املستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها.
✓ اإلعالن عن األراض ي كأراض ي دولة وتسجيلها على هذا األساس ،هي الطريقة املركزية لالستيالء على األراض ي من قبل
حكومات االحتالل.
✓ اتبعت سلطات االحتالل اإلسرائيلية طريقة لالستيالء على األراض ي ،تستند على أساس قضائي ،عن طريق إعالنها
مناطق عسكرية ،تحت مسمى "ممتلكات متروكة" ،ومصادرة أراض أخرى "الحتياجات جماهيرية".
✓ االستيالء على األراض ي يتم بمخالفة القوانين أسس العدالة ،وفي الكثير من األحيان ال يعرف الفلسطينيون بأن
ً
أراضيهم قد تم تسجيلها على اسم سلطات االحتالل ،وعند معرفتهم بذلك يكون موعد تقديم االعتراض متأخرا ،بل

✓
✓
✓
✓
✓

ً
ّ
إن واجب اإلثبات وقع دائما على الفلسطينيين الذين ّيدعون بأن األراض ي ملك لهم ،ولو نجح صاحب األرض بإثبات
ملكيته لألرض ،في بعض األحيان تسجل األرض باسم سلطات االحتالل بادعاء أن هذه األرض قد تم تسليمها
للمستوطنة "بحسن نية".
سلطات االحتالل اإلسرائيلي تستغل أكثر من  %85من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي  27,000كيلومتر
مربع ،ليبقى للفلسطينيين نحو  %15من أرضهم فقط( .مكتب اإلحصاء الفلسطيني).
بلغ عدد املواقع االستيطانية والقواعد العسكرية لقوات االحتالل اإلسرائيلية ،حتى نهاية العام  ،2014في الضفة
ً
الغربية  413موقعا ،منها  150مستوطنة ،و 119بؤرة استيطانية.
صادقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في العام  ،2015على بناء أكثر من  4,500وحدة سكنية في محافظات الضفة
الغربية ،إضافة إلى املصادقة على بناء أكثر من  12,600وحدة سكنية في املستوطنات بالقدس الشرقية في ذات العام.
ً
بلغ عدد املستوطنين في الضفة الغربية  599,901مستوطنا نهاية العام  ،2014حوالي  %48منهم يسكنون في محافظة
القدس.
ً
نسبة املستوطنين الصهاينة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي  21مستوطنا مقابل كل  100فلسطيني ،في
ً
حين بلغت النسبة في محافظة القدس حوالي  69مستوطنا مقابل كل  100فلسطيني ( ،مركز اإلحصاء الفلسطيني).

أين يوم األرض في عاملنا الحالي؟!
ً
ً
✓ يعتبر الثالثون من شهر آذار عيدا وطنيا لدى الفلسطينيين حول العالم ،وأصبح هذا اليوم بمثابة تجديد عهد الحب
حل وارتحل ،وبين أرضه الطيبة الطاهرة فلسطين والتي ال تزال بانتظار ّ
والعشق األبدي بين الفلسطيني أينما ّ
لم شمل
ً
أبنائها املغتربين طوعا أو قسرا عنها إليها.
ً
✓ ولد يوم األرض من رحم معاناة مريرة مارستها سلطات االحتالل االسرائيلي ،تمهيدا ملخطط التهويد البعيد املدى الذي
كان ُيخطط له آنذاك ،واستمر إلى يومنا هذا بصيغ وطرق مختلفة.
✓ يوم األرض الفلسطيني مناسبة فلسطينية ترمز لغطرسة املحتل الغاصب وملعاناة شعب مع االحتالل والقتل والتهجير
والتهويد املمنهج.
ُ
ُ ُّ
✓ كل من االنتفاضتين األولى والثانية ،وانتفاضة القدس هي روح جديدة تبث في تلك األرض ،التي ما تزال سلطات
ً
يوميا ،فهذه ّ
الروح هي تجديد العهد ليوم أرض جديد.
االحتالل الصهيوني تحاول قتلها
مرغون أنف االحتالل اليوم ،هم امتداد ألبطال يوم األرض الذين تشبعوا ّ
✓ املقاومون األبطال الذين ي ّ
حب فلسطين
ّ
وهبوا للدفاع عنها والعمل على تحريرها.
✓ لم تنته معركة األرض في  30آذار  /مارس بل هي مستمرة حتى يومنا هذا ،ونستطيع أن نقول أن كل األيام الفلسطينية
هي بمثابة يوم األرض ،ففي كل يوم تقوم حكومة االحتالل العنصرية بمصادرة األرض ي وبناء املستوطنات وهدم البيوت
وطرد السكان.

بعض املواقف الدولية تجاه قضية مصادرة األراض ي العربية لصالح االستيطان الصهيوني
أعلن املجتمع الدولي مرات عديدة قلقه الشديد فيما يخص خرق سلطات االحتالل االسرائيلية لحقوق اإلنسان وللقانون
الدولي ،وبالرغم من إدانة املجتمع الدولي القاسية والواضحة ،بما فيه إدانة هيئات عاملية على مستوى عال لهذه السياسة،
لم تتراجع حكومات االحتالل عن تنفيذها هذه الخروقات ،ومن هذه القرارات:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

.8

قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  2851لسنة  : 1977أدان القرار االستيطان اإلسرائيلي في األراض ي املحتلة.
قرار مجلس األمن رقم  446لسنة  :1979أكد القرار على أن االستيطان ونقل السكان املستوطنين الصهاينة لألراض ي
الفلسطينية غير شرعي.
قرار مجلس األمن رقم  452لسنة  :1979يقض ى القرار بوقف االستيطان حتى في القدس وبعدم االعتراف بضمها.
قرار مجلس األمن رقم  465لسنة  : 1980دعا القرار إلى تفكيك املستوطنات
ّ
وزعت املفوضية األوروبية في أواخر حزيران  /يونيو  ،2013تعليمات إلى جميع دول االتحاد األوروبي تقض ي بحظر
ّ
تمويل املستوطنات اإلسرائيلية املقامة في املناطق الفلسطينية والسورية املحتلة في عام  ،1967أو االستثمار فيها ،أو
تقديم من ٍح لها وجوائز .
جمد االتحاد األوروبي االتفاقيات مع سلطات االحتالل في أراض ي  1967ودعاها لوقف االستيطان ،واعتبر االتحاد
األوروبي ،كافة االتفاقات املبرمة مع حكومة االحتالل غير نافذة في أراض ي عام  1967الخاضعة لالحتالل .جاء ذلك في
البيان النهائي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي ،في العاصمة البلجيكية بروكسل ،يوم  18يناير/
ً
كانون الثاني  2016الفتا إلى أنه "واضح وقطعي" بالنسبة لالتفاقات مع إسرائيل ،وال يعد بمثابة مقاطعة لحكومة
االحتالل .ووجه وزراء خارجية االتحاد األوروبي ،انتقادات للسياسة االستيطانية التي تتبعها سلطات االحتالل في
األراض ي التي احتلتها بعد عام 1967
ً
أصدرت وزيرة الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي ،فيديريكا موغيريني ،يوم  8فبراير ،2017بيانا شديد اللهجة،
ضد قانون التسوية ،الذي صادق عليه الكنيست قبل أيام .وجاء في البيان أن االتحاد األوروبي يدين القانون الذي
ً
ً
ًّ
صادق عليه الكنيست ،لكونه يتجاوز
حدا جديدا وخطيرا بحيث يتيح االستيالء على أراض فلسطينية خاصة في الضفة
الغربية املحتلة .كما جاء في بيان االتحاد األوروبي أن القانون الجديد يتيح تسوية املستوطنات والبؤر االستيطانية
بشكل قانوني ،والتي كانت تعتبر غير قانونية حتى بحسب القانون اإلسرائيلي ،ويتناقض مع التزامات سابقة لحكومات
االحتالل اإلسرائيلية ،ويعتبر غير قانوني بحسب القانون الدولي.
أدانت جامعة الدول العربية بشدة إعالن سلطات االحتالل مصادرة  4آالف دونم من أراض ي املواطنين الفلسطينيين
في الضفة الغربية ،وأكدت الجامعة في بيان أصدره قطاع فلسطين واألراض ي العربية املحتلة " :أن اكتفاء دول العالم
باإلدانة فقط لم يعد كافيا لردع سلطات االحتالل عن االستمرار في سياستها االستيطانية" مطالبا األمم املتحدة ودول
العالم بضرورة "اتخاذ موقف حازم وإجراءات رادعة" ضد دولة االحتالل لوقف عدوانها املستمر على الشعب
الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته وإجبارها على تنفيذ قرارات األمم املتحدة ذات الصلة إلى أن ينال الشعب الفلسطيني
حريته واستقالله ويقيم دولته .وأوضح البيان أن هذه اإلجراءات التعسفية لسلطات االحتالل التي تستهدف مصادرة
أراض ي املواطنين الفلسطينيين وسلبها والتي لم تتوقف يوما منذ بدء االحتالل ،ولفت البيان إلى أن استمرار مصادرة
األراض ي يهدف إلى "فرض أمر واقع على األرض" إلفشال مساعي السالم وإعاقة قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة
ً
وذات سيادة على أراضيها" .وكانت سلطات االحتالل أصدرت قبل بضعة أيام من صدور هذا البيان أمرا عسكريا
بمصادرة  4آالف دونم.

