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محلي  

  لفلسطین تحتفل لمناسبة يوم األرض الفلسطینیة كنعان
 ]٢٠٠٩/مارس/٣٠[

 : سبانت –صنعاء 
قت شـرارته                    أقامت جمعیة كنعان لفلسطین الیوم     مـن    حفًال خطابیًا وفنیًا لمناسبة يوم األرض الفلسطینیة الــذي انطل

 . م ١٩٧٦مارس  ٣٠في ) أم الفحم(مدينة سخنین 
 بــالوقوف دقیقـة حـداد         المستشار الثقافي لرئیس الجمھورية الدكتور عبدالعزيز المقــالح وبـدء            وفي الحفل الذي حضره   

 واألمة العربیة، أكد رئیس الجمعیة يحیى محمد عبداهللا صالح أھمیة               على أرواح شھداء الثورتین الیمنیة والفلسطینیة             
 أرضـًا فلســطینیة عربیـة الـى األبـد             ھذه المناسبة احتفاءًا بیوم االرض الفلسطینیة التي كانت ومازالت وســتظل                أحیاء

 .  سبیل الحفاظ علیھا بفضل صمود أھلھا ونضالھم البطولي في
 .  بجذور عمیقة عمق التاريخ والحضاره العربیةونوه بصمود الشعب الفلسطیني المنزرع باألرض

توھم أعـداءه الصــھاينة بــأنھم قـادرين علــى إذابتـه                  نحیي الشعب " واضاف  لص منــه       الفلسطیني الصامد الذي   والتخ
 التھويد وتمســك بأرضـه وتوحــد معھـا لیصــبح ملحھـا          ولكنه أثبت للمرة الملیون بأنه عصٌي على التذويب وعصٌي على          

 ".  الخالدةبطل ھذه الملحمة ١٩٤٨ عنھا، فألف تحیة لشعبنا الفلسطیني في أراضي الذي اليمكن أن ينفصل
نذ العـام         وقال إن االحتفال الیوم بھذه المناسبة يأتي في ظل ظروف          مشـیرًا الـى      .. ١٩٤٨ خطیرة لم تتشكل مثلھا م

 االيام القلیلة القادمــة،      التنحصر في نوعیة الحكومة االسرائیلیة الجديدة التي ستمارس مھامھا خالل                ان ھذه الظروف   
  رأيسھا بسالم اقتصادي مع الفلسطینیین بعد ان يستولى على األرض                حكومة الیمین الفاشي العنصري الذي ينادي        

 . الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة
 والعشرين وقد أتى     األسرئیلي لیبرمان يعد نموذجًا للفاشیة والعنصرية في القرن الحادي                وزير خارجیة الیمین   "واضاف  

 الفلسطیني الصامد واقتالعه من أرضه التي حماھا بأھداب عینیه        من االتحاد السوفیتي السابًق ينادي بطرد الشعب       
 المخططـات العدوانیــة بواسـطة آلـة          م وكذا وزير الدفاع باراك مجرم الحـرب الـذي سـیتولى تنفیــذ ھـذه                ١٩٤٨ منذ عام 

من تنفیـذ محمــوم                  ...  الحبیــب مؤخـرًا   الحرب الھمجیة كما فعل في قطاع غـزة         مايجري فـي القــدس الشـريف  ولعـل 
 " .  العدوانیة لحكومة الیمین المتطرف لتھويد المدينة المقدسة ومصادرة اراضیھا وتھديم بیوتھا يؤكد النواياوسريع

 مــايزال   إذ"  التي يمر بھا العرب الیوم والتي قـال أنھـا التسـر صـديق والتكیـد عـدو                   وتحدث رئیس الجمعیة عن االحوال      
ية انتكاسـات محتملـة رغــم          االنقسام الفلسطیني مستمرًا وخطوات لم الشمل تسیر ببطء شديد غیر                   محمیــة مــن أ

وھـذا التوحیــد   ..  العربي لضرورة االســراع فـي توحیــد الصــف الفلسـطیني             تطلعات أبناء الشعب الفلسطیني والشعب       
  استیتموا وفقدوا األھل والسكن في  نناشده بقدسیة القضیة بدماء الشھداء ، بآمال وآالم االطفال الذينالذي

  متواطئ وعجز عربي مخجل ويضاف لالنقسام الفلسطیني انقسام عربي يلقي                  ظل حصار جائر اليرحم وصمت دولي     
 ". بظالله على الحالة النفسیة ويجعلھا جزء منه

 لیشارك في االحتفـال      الكتاب الفلسطینیین األديب محمد علي طه الذي أتى من ناصرة فلسطین            وأعرب رئیس اتحاد    
والـتي تزامنــت      المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحـة        ٢١ الـ  بالمناسبة عن تطلعه بأن يخرج القادة العرب من قمتھم     

 وتوحید الصف الفلسطیني من خالل دعــم  االحتفال بیوم االرض الفلسطینیة بقرارات من شأنھا لم الشمل العربي      مع
  والمطالبة بحقوقھم المشروعة وتأكید حـق المقاومـة والتعجیـل بإعـادة إعمــار                قضیتھم في استعادة حقھم المسلوب      

 .  المنشود غزة التي عاثت آلة الحرب الصھیونیة فیھا فسادًا حتى يتحقق السالم
 لفلســطین مـن خـالل حـث الجـاھیر الیمنیـة علــى تقديــم             ونوه طـه بالـدور االنسـاني الــذي تقـوم بـه جمعیـة كنعـان                    

 المقاومــة    اشقائھم في أرض فلسطین الباسلة في اسـتعادة حقـوقھم المشـروعة وتأكیـد حـق                  المساعدة ومساندة  
 . في الدفاع عن الحق 

صھیوني                  وعرض رئیس اتحاد الكتاب الفلسطینیین          مراحل النظال التي مر بھا الشعب الفلسطیني منذ بدء االحتالل ال
 المناسـبات الوطنیـة الـتي تســھم فـي          وأكد أھمیة أحیاء مثــل ھــذه   .. ومانتج عن ذلك من ضحايا بین شھداء وجرحى       

 .  الوطنیة والقومیة والدفاع عنھا تنمیة وعي الشباب وتعريفھم بقضاياھم
 األدباء      فقرات شعرية بالمناسبة نالت االستحسان وكلمات من قبل رئیس اتحاد               وكانت القیت في الحفل الذي تخللته        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ونائـب رئیــس اللجنـة الطنیـة للمـرأة حوريـة مشـھور ،                والكتاب الیمنیین عبداهللا البار عن منظمات المجتمع المــدني ،           
 أمــام   الحزب االشتراكي الیمني أروى الھیال حیت جمیعھا صمود الشعب الفلسـطیني                  وعضو المكتب السیاسي في     

 دعـم المقاومــة حــتى إسـتعادة الحقـوق المغتصــبة               آلة الحرب العدوانیة االسرائیلیة والثبات على الحق وأكدت أھمیة              
 .  والشاملوتحقیق السالم العادل

حیى محمــد عبـداهللا             وفي الحفل الذي حضره عدد من المسئولین والمھتمین قدم رئیس          جمعیــة كنعـان لفلسـطین ي
 الفلسطینیین تجـاه       الكتاب الفلسطینیین محمد طه تكريمًا للدور الذي يقوم به األدباء            صالح درع الجمعیة لرئیس اتحاد      

  .القضیة الفلسطینیة العادلة على مر السنین 
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