
على  المتحدة  االمم  عام  أمين  فيها  يطل  مرة  كل  في 
تطبيق  حول  المتكررة  بتقاريره  والمنطقة  لبنان  اوضاع 
القرار 1701، تتصّدر قضية  الدولية وآخرها  القرارات 
لما  التقارير  هذه  واجهة  كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع 
الحديث  يستحيل  اساسية  وعقدة  حيوية  قضية  من  تشكله 
حل  ايجاد  بدون  الجنوبية  لالوضاع  ثابت  استقرار  عن 

عادل لها.
والغريب في أمر تقارير أمين عام األمم المتحدة والتي 
بالمغالطات  مليئة  بأنها  األمن  مجلس  على  عرضها  يتم 
والمعلومات المتناقضة والمواقف التراجعية بحيث يصح 
فيها قول “الناسخ والمنسوخ” وبأن آخرها “يّغب” أولها. 
وقوي  قاطع  دليل  فهو  على شيء  برهن  إن  األمر  وهذا 
على حجم الضغوط الهائلة التي تمارسها اسرائيل ومعها 
لتغيير  المتحدة  االمم  عام  امين  على  األميركية  االدارة 
مواقفه واقواله من تقرير الى آخر ومنعه من التقدم باتجاه 
ايجاد حل أو مشروع حل لهذه القضية أو تكوين موقف 
واضح يزيل االلتباس الذي أوجده تيري رود الرسن في 
تقاريره المنحازة السرائيل عندما كان مبعوثًا ألمين عام 

االمم المتحدة في لبنان حول عدم لبنانية المزارع.
“هآرتس”  صحيفة  نشرته  بما  التذكير  المفيد  ومن 
بتاريخ 2007/10/19  “بأن مبعوث االمم المتحدة “غير 
بيدرسون تحادث مع رئيس الطاقم السياسي واالمني في 
وزارة الدفاع االسرائيلية عاموس غلعاد، وابلغه بأن من 
مزارع  حول  محادثات  اسرائيل  تجري  أن  المستحسن 
االدعاءات  بأن  تعتقد  المتحدة  االمم  أن  الى  مشيرًا  شبعا 
اللبنانية حول السيادة اللبنانية على مزارع شبعا صحيحة، 
وأن النتائج الموجودة لدى االمم المتحدة تظهر أنها لبنانية 
مع  بمفاوضات  البدء  على  الموافقة  باسرائيل  واألجدر 

لبنان للتوصل الى حل.
اضافت “هآرتس” بأن غلعاد رفض اقتراح بيدرسون 
مشيرة الى أن التقرير الذي سيصدر في أول تشرين الثاني 
2007 سيتضمن نتائج اعمال الترسيم الذي قام بها خبير 
وأن  حلول  اية  اقتراح  دون  المتحدة  االمم  في  الخرائط 
الضغط الكبير الذي مارسته اسرائيل ادى الى عدم ذكر 

مزارع شبعا في التقرير السابق.

تقرير بان كي مون الخامس حول القرار1701:
عام  امين  تقرير  فإن  “هآرتس”  ذكرت  كما  وبالفعل 
االمم المتحدة الخامس حول القرار1701 والذي اصدره 
فقرة خاصة  الثاني 2007 تضمن  أول شهر تشرين  في 
وطبيعتها  المنطقة  موقع  عن  تتحدث  شبعا  مزارع  عن 
سهوًا  المزارع  مساحة  ثلث  سقط  حيث  حدودها  وبعض 
البراق،  بيت  “كفردورة،  وهي  مزارع  ثالث  وضاعت 
الى  الموجودة  المساحات واالراضي  والربعة ومعها كل 
الزلقا  قمة  حتى  الحمراء  درجة  من  العسل  وادي  شرق 
مرورًا ببركة مرج المن ومعاصر الدود ألن الحدود في 
هذه المنطقة هي رؤوس التالل ومقلب المياه وليس وادي 
العسل كما اقترح كبير خبراء الخرائط في االمم المتحدة، 

مع كل االحترام للعمل الجبار الذي قام به.
وهكذا جاء تقرير أمين عام االمم المتحدة الخامس حول 
العام على صدور هذا  القرار 1701 وبعد عام ونصف 
منطقة  بأنها  ويقول  وارضنا  مزارعنا  لنا  ليصف  القرار 
المياه وهي تعوم على أكبر خزان مياه جوفية  تفتقر الى 
ال  ما  والينابيع  االنهار  من  وفيها  االوسط  الشرق  في 
المزارع  لبنانية  باليقين  يحسم  أن  دون  واليحصى،  يعد 
للقرار  تطبيقًا  منها  االسرائيلي  االنسحاب  وضرورة 
1701 وقبله القرار 425 ... حيث أنه اعاد األمور الى 
االحتالل  وتناس وجود  أي حل  يقترح  ولم  الصفر  نقطة 
شكره  باب  من  إال  المنطقة  هذه  في  تمامًا  االسرائيلي 

للحكومة االسرائيلية التي اتاحت للخبير زيارة المنطقة.

تقارير االمم المتحدة وتراجعها الدائم أمام المصلحة االسرائيلية:
من المفيد ونحن نتحدث عن التقرير الخامس ألمين عام 
االمم المتحدة حول القرار 1701 القاء الضوء على أهم 

ما جاء في التقارير السابقة ألمين عام األمم المتحدة حول 
قضية مزارع شبعا ويمكن تلخيصها على الشكل التالي:

األمم  عام  أمين  به  تقدم  الذي  الثاني  التقرير  في  أواًل: 
بتاريخ  القرار1701  حول  عنان  كوفي  األسبق  المتحدة 
عن   46 لغاية   42 الفقرات  تحّدثت   2006 أيلول   15
األمم  سيادة  تحت  وضعها  وامكانية  شبعا  مزارع  قضية 
بشكل مؤقت  وذلك  اللبنانية  الحكومة  لطلب  بناًء  المتحدة 
الحدود  ترسيم  يتم  ريثما  منها  اإلسرائيلي  اإلنسحاب  بعد 
وتحديد مساحتها بشكل حاسم ودقيق. وخلص التقرير في 
اآلن  أدرس  “انا  المتحدة:  األمم  عام  أمين  ليقول  النهاية 
بعناية المترتبات العقارية والقانونية والسياسية لمثل هذه 
الوقت  في  جديد  من  األمن  لمجلس  وسأعود  المعالجة 

المناسب”.
األمم  عام  أمين  أصدره  الذي  الثالث  التقرير  في  ثانيًا: 
القرار 1701  حول  مون  كي  بان  السيد  الجديد  المتحدة 
بتاريخ 15 آذار 2007 تم الحديث عن تقدم ملموس لجهة 
تحديد لبنانية مزارع شبعا من خالل مجموعة من الوثائق 
المتحدة  األمم  وحصول  المتحدة  لألمم  لبنان  قّدمها  التي 
على  تشهد  الفرنسي  الوطني  األرشيف  من  خرائط  على 
أمين عام  الفرنسي ووعد  االنتداب  اثناء  المزارع  لبنانية 
ومتقدمًا  حاسمًا  موقفًا  سيحمل  تقريره  بأن  المتحدة  األمم 

حول هذه القضية.
ثالثا: في التقرير الرابع الصادر عن السيد بان كي مون 
القرار 1701 بتاريخ 30 حزيران 2007 اعرب  حول 
أحرزه  الذي  للتقدم  ارتياحه  المتحدة عن  األمم  أمين عام 
تحديد  لجهة  المتحدة  األمم  في  االساسي  الخرائط  راسم 
مئات  عن  وتحدث  العقارية  وحدودها  المزارع  جغرافية 
هذه  حول  المتحدة  األمم  بحوزة  التي  والخرائط  الوثائق 
من  موقف  أي  أتخذ  وال  خطوة  أية  يقترح  ولم  المنطقة 
اللبنانية  للسيادة  عودتها  المزارع وضرورة  لبنانية  حسم 
أو وضعها مؤقتًا بعهدة األمم المتحدة كما كان قد وعد في 

تقاريره السابقة.

الخالصة:
المتحدة  األمم  عام  أمين  لتقارير  المنطقي  التتابع  إن 
حول قضية مزارع شبعا كان يفترض أن يتم حسم هوية 
في  نفسه  العام  األمين  بناًء على وعود  اللبنانية  المزارع 
تقاريره وحديثه الحاسم عن الوثائق والخرائط التي تؤكد 
خالل  عليها  اللبنانية  السيادة  وممارسة  المزارع  لبنانية 

فترات طويلة قبل احتاللها من اسرائيل.
خبير  تعيين  تم  لماذا  المشروع:  السؤال  نطرح  وهنا 
المنطقة  بزيارة  القيام  المتحدة وتكليفه  االمم  الخرائط في 
الوثائق  ودراسة  للمزارع  العقارية  الحدود  وتحديد 
أجل  المتحدة؟؟ هل من  األمم  بعهدة  الموجودة  والخرائط 
وأنواع  األرض  وطبيعة  الجغرافية  التضاريس  وصف 
األشجار في المنطقة!! لماذا وعد أمين عام األمم المتحدة 
في تقريره الثالث بأنه سيحسم األمر في التقرير الرابع ثم 

تراجع؟؟ كيف يمكن ألمين عام األمم المتحدة أن يقول في 
تقريره الثالث بأن الوثائق التي لدى األمم المتحدة والتي 
ممارسة  وتؤكد  شبعا  مزارع  لبنانية  تؤكد  لبنان  بها  تقدم 
اسرائيل  قبل  من  احتاللها  قبل  عليها  اللبنانية  السيادة 
بسنوات طويلة ثم يتراجع ويربط هوية المزارع بضرورة 
الترسيم بين لبنان وسوريا؟؟ كيف يتحدث امين عام األمم 
المتحدة عن وثيقة رفعها له وزير خارجية اسبانيا ميغيل 
بشار  السوري  الرئيس  اقرار  تتضمن  موراتينوس  انخل 
األسد بأن المزارع لبنانية وال مانع لدى سوريا من وضعها 
تحت عهدة األمم المتحدة بعد اإلنسحاب اإلسرائيلي منها 
كل  حولها  سوري   – لبناني  اتفاق  عن  للحديث  يعود  ثم 
بالمزارع  االحتفاظ  تريد  اسرائيل  بأن  تؤكد  األسئلة  هذه 
فيها  أطماع  ولها  ومائية  واقتصادية  استراتيجية  ألسباب 
كنا قد تحدثنا عنها مرارًا وتكرارًا وهي تمارس الضغوط 
على أمين عام األمم المتحدة مباشرة أو بواسطة الواليات 
في  طرحه  عما  التراجع  أجل  من  األميركية  المتحدة 
ولتبقى  اإلسرائيلية  األهداف  بذلك  ليخدم  السابقة  تقاريره 

المزارع والتالل تحت اإلحتالل اإلسرائيلي.
ما العمل تجاه هذا الواقع: إن تقاعس وإهمال الحكومة 
التي طرحتها  اآللية  الملف وفق  هذا  متابعة  اللبنانية عن 
هيئة أبناء العرقوب في مذكراتها أكثر من مرة هو الذي 
شجع على المولقف الملتبسة لألمم المتحدة التي انحازت 
حساب  على  اإلسرائيلي  للموقف  ومواقفها  تقاريرها  في 
العرقوب  أبناء  حقوق  حساب  وعلى  اللبنانية  المصالح 
وأهالي مزارع شبعا وتالل كفرشوبا. لذلك فإننا نرى بأن 
إعادة تصويب الموقف حول قضية مزارع شبعا يستلزم 
وزارة  من  مذكرة  إرسال   -1 التالية:  الملحة  الخطوات 
الترسيم  لبنان على  اللبنانية تعترض فيها بإسم  الخارجية 
الذي تحدث عنه خبير الخرائط التابع لإلمم المتحدة والذي 
اضاع بموجبه أكثر من ثلث مساحة المزارع ومن ضمنها 

ثالث مزارع.
2- ضرورة تشكيل لجنة تمسك بملف المزارع وتذهب 
به الى األمم المتحدة إلزالة اإللتباس الحاصل في موقف 
المنظمة الدولية حول قضية المزارع والمطالبة بتصحيح 
كل األخطاء التي وردت في تقارير أمين عام األمم المتحدة 
ومبعوثيه الى المنطقة ولبنان حول هذه القضية. ويجب أن 
العرقوب  أبناء  هيئة  عن  ممثل  اللجنة  هذه  ضمن  يكون 
ليمثل اصحاب الحقوق ولإلستفادة من خبرة الهيئة الكبيرة 
ملفها  وشكلت  اسستها  التي  القضية  هذه  حول  والواسعة 
وناضلت من أجلها ودفعت التضحيات الكثيرة في سبيلها 

طيلة ربع قرن من الزمن.
3- تأكيد حق لبنان بممارسة كل وسائل المقاومة المتاحة 

إلستعادة أرضه وتحريرها من اإلحتالل.
تكبدها  التي  الخسائر  ملف  بتشكيل  البدء  ضرورة   -4
التحرك  أجل  من  دوالر  مليارات   7 والبالغة  االهالي 

لتحصيل هذه الحقوق.

العـرقـــوب  قضيــة 

ليست قضية منطقة 

هــي  بــل  طائفة..  او 

قضـية وطنـية عامـة 

وعربيـة شاملـة

العرقوب
صوت املدافعني عن قضايا وحقوق أبناء العرقوب
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الحق واالستحقاق
لبنان وطن واحد لكل ابنائه، عربي الهوية واالنتماء شعبه 
واحد ومؤسساته موحدة، سيد حر مستقل عن كل وصاية 
من  قطعة  بأي  التفريط  ويرفض  التقسيم،  يقبل  ال  أجنبية، 

أراضيه.
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا أراض لبنانية تنتمي للوطن 
وركن  مؤسساته،  ومسؤولية  ووحدته  العربية،  وهويته 
للسيادة والحرية واالستقالل وعنوان للمقاومة ضد االطماع 
اإلغتصابية، في موسم االستحقاق الرئاسي وما يعلق عليه 
االستحقاقات  كل  التحرير جوهر  استحقاق  يبقى  آمال  من 

المدرجة على الالئحة الوطنية في لبنان.
إستحقاق التحرير هو جوهر اإلستحقاق الرئاسي.
إستحقاق التحرير هو معيار االستحقاق الحكومي.

إستحقاق التحرير هو استكمال حق السيادة المنقوصة.
إستحقاق التحرير هو التعبير عن التمسك بالحرية.

إستحقاق التحرير هو حقيقة حق االستقالل.
إستحقاق التحرير هو مسؤولية الشعب الواحد لوطن واحد.

من  كغيره  مؤسسة  ليس  لبنان  في  الوطني  الجيش 
المؤسسات اللبنانية الرسمية أو األهلية.

الجيش الوطني في لبنان مؤسسة بحجم الوطن في تركيبها 
ودورها.

التحرير وما  استحقاق  لبنان ضمانة  الوطني في  الجيش 
االستحقاق  يكون  فهل  وطنية،  استحقاقات  من  به  يتعلق 
الرئاسي فاتحة الخالص مع وصول رمز مؤسسة الجيش 

العماد سليمان الى رئاسة البالد؟

اسرائيل تتمسك باحتالل مزارع شبعا

واألمم املتحدة تكتفي بوصف واقع احلال وخبري اخلرائط حيذف ثلث املساحة

صوت

كلمتنا

هيئة أبناء العرقوب تدين اغتيال احلاج
وتدعو الى االلتفاف حول املؤسسة العسكرية

ـدر  د الغـ ـ ـ مرة جديدة تضرب ي
ـة  ـ ـ ـة اللبناني ـ ــرام الساحـ ـ واالجـ
لتستهدف قلب المؤسسة الوطنية 
الوحيدة التي بقيت تعبر عن وحدة 
والرجاء  االمل  وتمثل  اللبنانيين 
لديهم في االنقاذ من براثن الفساد 
السياسي وهكذا تمكن اعداء لبنان 
وعمالئها  اسرائيل  مقدمهم  وفي 
في  العمليات  مدير  اغتيال  من 

استشهد  الذي  الحاج  فرنسوا  الركن  اللواء  اللبناني  الجيش 
سيارة  تفجير  نتيجة  هدوان  خيراهلل  االول  الرقيب  ومرافقه 
الحاج  استشهاد  ومع  بعبدا،  منطقة  في  استهدفتهما  مفخخة 
انتخاب  بعد  الجيش  قيادة  لتولي  المرشحين  ابرز  كان  الذي 
العماد سليمان رئيسًا للجمهورية ، يخسر اللبنانييون عمومًا 
وابناء الجنوب خصوصًا احد اعمدة الجيش الوطني المؤمن 

بعقيدته القتالية ضد االحتالل الصهيوني.
إننا في هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا إذ نتقدم بالتعازي 
من عائلة الشهيد وقيادة الجيش، نستنكر وندين هذه الجريمة 
الشنيعة وندعو جميع االطراف الى االسراع في ازالة العقبات 
الى  سليمان   ميشال  العماد  الجيش  قائد  وصول  امام  من 
المؤسسة  حول  االلتفاف  من  بالمزيد  ونطالب  بعبدا  قصر 

العسكرية.
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العرقوب  أبناء  هيئة  نظمت   2007  10/29 بتاريخ 
مجمع  في  السنوي  الرمضاني  إفطارها  شبعا  ومزارع 
مرجعيون(  )قضاء  السقي  إبل  في  السياحي  الدانا 
بحضور حشد من الفعاليات والشخصيات من العرقوب 

وحاصبيا ومرجعيون. 

حمدان

وألقى رئيس الهيئة الدكتور محمد حمدان كلمة بالمناسبة 
تحدث فيها عن معاني رمضان وقال: »نلتقي اليوم في 
منطقة تجتمع فيها كل مكونات المجتمع اللبناني وتالوينه 
الصور  ألخذ  فقط  ليس  والمذهبية،  والطائفية  السياسية 
التذكارية التي تذكر العالم بتنوعنا ثم يعود كل منا إلى 
قوقعته وانغالقه، ولكن لنؤكد في هذا اللقاء المبارك مرة 
جديدة كما أكدنا في كل مرة وكما مارسنا فعليًا أننا أبناء 

منطقة واحدة تجمعنا همومنا الوطنية الواحدة.
الواحدة،  اإلصيلة  العربية  وتقاليدنا  قيمنا  تجمعنا 
ويجمعنا موقفنا الواحد الموحد ضد عدونا الواحد الذي 
ال يزال يتربص بنا كل شر واطماعه ال تزال شاخصة 

أمامنا في احتالله لمزارع شبعا وتالل كفرشوبا.
أضاف: »في هذه المناسبة ال بد من الحديث الموجز 
حول قضيتنا قضية مزارع شبعا وتالل كفرشوبا، هذه 
القضية التي حملتها هيئة أبناء العرقوب كما تعلمون منذ 
أية  مع  تعاملنا  في  المعيار  هي  ستبقى  السنين  عشرات 
عربيًا  أو  لبنانيًا  كان  ان  مسؤول  أو  رئيس  أو  حكومة 

أو أمميًا.
التباسًا في  نحن نعلم أن السيد الرسن هو الذي أوجد 
موقف األمم المتحدة حول لبنانية مزارع شبعا في تقاريره 
منذ العام 2000 وما زلنا نعيش تداعيات هذا االلتباس، 
اضافة إلى تقصير الحكومات اللبنانية المتعاقبة التي لم 
المطلوب  اإلهتمام  والحساس  الحيوي  الملف  هذا  تولي 
وادخلته جزءًا من البازار السياسي بدل أن تجعله قضية 

وطنية يجمع عليها كل اللبنانيين.
موقف الرسن  وراء  يتلطى  اإلسرائيلي  الموقف  كان 
وعندما  المزارع سورية  بأن  ليقول  اسرائيل  – صديق 
مايغل  اسبانيا  خارجية  وزير  السوري  الرئيس  أبلغ 
انخل موراتينوس بأن سوريا ليس لديها مانع من وضع 
ثارت  الدولية  والقوات  اليونيفيل  سلطة  تحت  المزارع 
أمر  هكذا  تقترح  كيف  اسبانيا  أواًل ضد  اسرائيل  ثائرة 
دون أخذ اذن مسبق منها وثانيًا اضطرت إلى االعالن 
بأن اسرائيل لن تنسحب من مزارع  عن حقيقة موقفها 
معبد  وجود  وبسبب  االستراتيجي  موقعها  بسبب  شبعا 
ديني يرتبط به اليهود وال يستطيعون التخلي عنه. وهذا 
المعبد الذي يتحدثون عنه هو مقام سيدنا ابراهيم الخليل 
ولبني صهيون  لليهود  عالقة  وال  شبعا  ابناء  بناه  الذي 

بهذا األمر«.
وختم بأنه لم يعد من مبرر للقبول بوضع المزارع تحت 
سلطة األمم المتحدة بعد تحريرها، بل يجب أن يدخلها 
الجيش اللبناني الذي أثبت قدرته على حماية الوطن من 
العدوان والفتن هذا الجيش الذي يستحق شهداؤه وشهداء 

المقاومة اإلنحناء والتقدير.

شاتيال
السحمراني  أسعد  الدكتور  االستاذ  كلمة  كانت  ثم 
اللبناني  الشعبي  المؤتمر  في  الدينية  الشؤون  مسؤول 
المؤتمر  رئيس  وتقدير  تحيات  الحضور  إلى  نقل  الذي 
األخ كمال شاتيال وتحيات قيادة المؤتمر منّوها بنضال 
هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا وباألحرار والشرفاء 
ألنهم  الجنوب  وسائر  ومرجعيون  حاصبيا  قضاء  في 
في  المقاومة  وبتكامل  التضحية  وأهل  الصمود  رمز 
جنوبنامع االنتفاضة المباركة في فلسطين المحتلة كانت 
االنتصارات على العدو الصهيوني التي كسرت شوكته 

وأسقطت أسطورة جيشه.
وقال السحمراني: إن الخطر على األمة العربية وعلى 

لبنان يأتي من اتجاهين:
ومن  اإلمريكي  وشريكه  اإلسرائيلي  العدو   –  1
يساندهما وهذا الخطر يشمل المقدسات واألرض والمياه 
واإلنسان كما أنه خطر علىالوحدة الوطنية حيث يدعون 
الى الشرق األوسط الجديد الذي هو مؤامرة تهدف الى 

تفتيت األمة الى كيانات طائفية وعرقية.
الديني بأي اسم تسمى وفي أي  الغلو والتطرف   – 2
ال  فالتطرف  انتمى.  مذهب  أو  طائفة  وألي  كان  موقع 
الوسطية  على  تقوم  التي  ورسالته  الدين  يناسب جوهر 

واالعتدال والخير والعدل.
هذه  مواجهة  في  لبنان  قوة  إن  السحمراني:  أضاف 
المخاطر تكمن أواًل في المزاج الشعبي الذي يلتزم خط 
والقتال،  الخصام  إلى  العودة  رافضًا  الوطنية  الوحدة 
والضمانة الثانية هي جيشنا الوطني قائدًا وقيادة وافرادًا 
الداخل  الوطنية في حفظ األمن في  الذي يؤدي رسالته 
بكل  دوره  يمارس  أنه  كما  وتطرف  شغب  كل  وقمع 
أو  اسرائيلي  خارجي  عدوان  كل  مقاومة  في  مسؤولية 
االنتصار  بتكاملها  فكان  المقاومة  رعى  ولهذا  غيره 
بجيشنا  متمسكون  نحن  ولهذا  االسرائيلي  العدو  على 
والمياه  األرض  تحرير  أجل  من  بمقاومتنا  ومتمسكون 
العدو  سجون  من  األسرى  واخراج  المقدسات  وحماية 

وصّد كل أشكال العدوان والتجاوز«.
اللبناني  الشعبي  المؤتمر  موقف  السحمراني  وكرر 
يكون  وان  واإللتزام  الهوى  أطلسي  رئيس  أي  برفض 

االتجاه الى رئيس وطني يلتزم الدستور وعروبة لبنان 
وتقوية الجيش والحفاظ على المقاومة وتصحيح العالقات 
التدويل والتطبيع  مع األشقاء العرب وترسيخها ويقاوم 

والتوطين والشرق أوسطية«.

ماضي
وألقى المدير العام السابق لوزارة الثقافة والتعليم العالي 
محمد ماضي كلمة بإسم المكرمين قال فيها: مجموعة من 
مخلصون  قادة  يحوطها  المخلصين،  الوطنيين  الشباب 
وطنيون، جّندت نشاطاتها للدفاع عن منطقة العرقوب، 

لبنان،  احضان  إلى  والتالل،  المزارع  بعودة  والمطالبة 
أبناء  تكونت ونشأت، »هيئة  الدولة والكيان.. على هذا 

العرقوب ومزارع شبعا«.
على  الكالم  في  طوياًل  نخوض  »لن  وأضاف: 
ألنها  النبيلة..  الوطنية  وأهدافها  الهيئة،  هذه  نشاطات 
نذكر  لكننا  الجميع..  من  معلومة  بالممارسة،  أضحت، 
بأن نشاطات هذه الهيئة، لم تقتصر على التشبث بملكية 
بل  كفرشوبا،  وتالل  شبعا  لمزارع  واللبنانيين،  لبنان 
وتربوية  وإنمائية وصحية  إنسانية  نشاطات  إلى  تعدتها 
نذكر  الالفتة،  الثقافية  نشاطاتها  من  عديدة«..  وثقافية 
تكريم بعض الشخصيات الجنوبية، وال سيما العرقوبية 
يتبعها   2004 العام  األولى  التكريم  حفلة  فكانت  منها 
أبناء  من  لمجموعة  التكريمي،  اإلحتفال  هذا  اليوم 
لهم نشاطات وبصمات  الذين كانت  الجنوب والمنطقة، 
وهم  العامة،  والحياة  القيادية  الوظائف  في  ومساهمات 
ال يزالون يقدمون الخدمات ويضاعفون البذل، كل من 

موقعه وفي مجال اختصاصه ومكاسب خبرته.
وحيا ماضي األخ المناضل كمال شاتيال، القريب مّنا، 
نحن أهل العرقوب وابناء الجنوب، فهو الرمز العربي 
اللبنانية،  المناطق  بكل  يهتم  الذي  السمتقل،  الوطني 
مزارع  ويولي  العرقوب،  أبناء  هيئة  نشاطات  ويرعى 
تطورات  فيتابع  خاصًا،  اهتمامًا  كفرشوبا  وتالل  شبعا 
وفوق  الشاشات  على  لبنانيتها،  عن  ويدافع  قضيتها، 

المنابر وفي المؤتمرات«.

هيئة أبناء العرقوب تكرم قطيط وماضي وأبو علي في إفطارها السنوي

شاتيال: لرئيس مجهورية يلتزم الطائف والعروبة ويقوي اجليش وحيمي املقاومة
د. محدان: إلنتشار اجليش يف مزارع شبعا وتالل كفرشوبا بعد حتريرها بدل اليونيفيل

أبرز احلضور
النائب قاسم هاشم، الدكتور جوزف غريب ممثاًل النائب أنور الخليل، السيد محمود مرداس ممثاًل النائب أسعد حردان، 
مأمور نفوس حاصبيا االستاذ عز الدين زين الدين ممثاًل الوزير السابق األمير طالل أرسالن، النائب والوزير السابق د. 
سعيد األسعد المدير العام السابق لوزارة الثقافة األستاذ محمد ماضي، قائمقام حاصبيا األستاذ وليد الغفير، الشيخ أسامة الغفير 
اللبناني د. أسعد  ممثاًل مفتي مرجعيون – حاصبيا القاضي الشيخ حسن دلة، مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي 
السحمراني، وفد من قيادة حزب اهلل في المنطقة، رئيس بلدية النبطية الدكتور مصطفى بدر الدين، رئيس بلدية مرجعيون فؤاد 
الحمرا، رئيس بلدية حاصبيا كامل أبو غيدا، رئيس بلدية كفرشوبا عزت القادري، رئيس بلدية راشيا الفخار غطاس الغريب، 
نائب رئيس بلدية شبعا قاسم يوسف ممثاًل رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وفد بلدية كفرحمام برئاسة د. سعيد ابراهيم، السيد 
فيصل قطيط ممثاًل رئيس المنظمة العالمية للطيران المدني د. أسعد قطيط عضو مجلس العمد، في دار األيتام اإلسالمية رجل 
األعمال نجيب الخطيب، ممثلين عن الحزب الديمقراطي اللبناني، الحزب السوري القومي اإلجتماعي، الحزب الشيوعي 
اللبناني وتيار العروبة، المقدم فازيل على رأس وفد من الضباط ممثاًل قائد الكتيبة الماليزية في اليونيفيل، المقدم مورو على 
رأس وفد من الضباط ممثاًل قائد الكتيبة االسبانية في اليونيفيل، المحامي طارق شهاب، كاتب العدل علي طرابلسي، مختار 
الخيام، أحمد محمد حسان، مختار إبل السقي سليمان حسن غبار، مختار شبعا عبدو هاشم، رئيس رابطة قدماء القوى المسلحة 
لقرى وبلدات  البلدية  المجالس  إبراهيم صعب، أعضاء  الزراعية في شبعا  التعاونية  أبو غيدا، رئيس  في حاصبيا سليمان 
المنطقة، مدراء واساتذة المدارس وحشد من األهالي والفاعليات من أبناء المنطقة. وأرسل فخامة رئيس الجمهورية العماد 
إميل لحود باقة ورد إلى الهيئة بمناسبة اإلفطار، كما كّرمت الهيئة خالل اإلفطار ثالثة شخصيات من أبناء المنطقة هم: رئيس 

المنظمة العالمية للطيران المدني د. أسعد قطيط، المدير العام السابق لوزارة الثقافة محمد ماضي والشيخ قاسم أبو علي.

فيه  نفتقد  ونكاد  المقاييس  فيه  تضيع  تكاد  زمن  في 
واخالقنا  قيمنا  عن  نتخلى  أن  لنا  ويريدون  المعايير 
وعاداتنا وتقاليدنا. في زمن تستهدف فيه ثقافتنا وقيمنا 

اإلجتماعية والدينية والوطنية والعربية.
ابناء العرقوب  بالتحديد تتمسك هيئة  في هذا الزمن 
بأصول الوفاء والتقدير والعرفان لكل من أعطى لوطنه 
وأمته ومنطقته وبلدته وأهله من أجل أن تبقى هذه القيم 
يكون  أن  العام  أردنا في هذا  ذلك  العليا من أجل  هي 
بيننا مكرمون نقدم لهم محبتنا وتقديرنا ونمنحهم درع 
الوفاء من هيئة أبناء العرقوب إنه التكريم الثاني بعد أن 
كان التكريم األول عام 2004 وضم تسع شخصيات.

 –  1911 عام  مواليد  من  علي:  ابو  قاسم  الشيخ 
الهبارية. كان من القالئل الذين تحفزوا وعزموا على 
مدرسة  إلى  الرحال  فشد  الديار  بعيدًا عن  العلم  طلب 
»سعادة األبناء« في دمشق وحصل علومه الدينية على 
يد الشيخ المرجع المعروف علي الدقر وعاد إلى دياره 
وإلى بلده وأهله مزينًا بالعلم والتقوى وهو في ريعان 

الشباب.
خدم الشيخ قاسم ابو علي مسجد الهبارية ألكثر من 
ستين عامًا إمامًا للصالة في كل المواقيت وخطيبًا في 

كل جمعة، وناصحًا وهاديًا في كل مجلس.
براعم  في  سكبه  الذي  للعلم  المتوضعة  داره  فتح 
الكريم وتعلمت  القرآن  يده  التي حفظت على  األجيال 

القراءة والكتابة والحساب.
 –  1924 عام  مواليد  من  قطيط:  أسعد  الدكتور 

حاصبيا. ينتسب إلى 
ارثوذكسية  عائلة 
عروبية  مسيحية 
أحفاد  من  عريقة 

الغساسنة.
في  علومه  تلقى 
االنجيلية  المدرسة 
انتقل  في حاصبيا ثم 
الروم  مدرسة  إلى 
إلى  ثم  االرثوذكس 
المدرسة الرسمية ثم 

إلى الفرير وبعدها إلى الجامعة اليسوعية حيث حصل 
في  دكتوراه  على  وحصل  الحقوق.  في  اجازة  على 

الحقوق من جامعة السوربون في فرنسا.

في مطلع الخمسينيات عاد إلى لبنان ودخل اإلدارة 
المدني  الطيران  لمديرية  قانوني  كمستشار  اللبنانية 

وكمسؤول عن المعاهدات الدولية.
الدولية  للمنظمة  عامًا  أمينًا  انتخب   1970 عام 
للطيران المدني ثم انتخب رئيسًا لها عام 1975 وال 
اليوم  حتى  انتخابه  بتجديد  المنصب  هذا  يشغل  يزال 
األمم  في  المناصب  أرفع  من  يعتبر  منصب  وهو 

المتحدة بعد منصب األمين العام.
ثالثين  من  أكثر  قطيط  أسعد  الدكتور  صدر  على 
يدير منظمة  اللبناني.  وسامًا في مقدمها وشاح األرز 
الجنسيات  مئات  من  موظف   1200 من  أكثر  تضم 

واالعراق.

شبعا  بلدة  مواليد  من  ماضي:  زّطام  محمد  االستاذ 
متقاعد،  عام  مدير 
المدير  مركز  تولى 
الثقافة  لوزارة  العام 
من  العالي  والتعليم 
العام  لغاية   98 عام 

.2000
تولى منصب مدير 
بالنيابة  السياحة  عام 
من  سنة   12 لمدة 
لغاية   1982 عام 

عام 1993.
قام  الثقافة  وزارة  عام  مدير  مسؤولية  توليه  خالل 
العربي  للعالم  ثقافية  بتنفيذ مشروع »بيروت عاصمة 

عام 1999«. 
فترة  أثناء  السياحة  عام  مدير  منصب  توليه  خالل 
ومحفوظاتها  السياحة  وزارة  على  حافظ  الحرب 
ومكاتبها وحافظ على وحدة هذه الوزارة، فهي الوزارة 
في  مبناها  وبقي  قسمين  إلى  تقّسم  لم  التي  الوحيدة 
كل  في  للوزارة  الوحيد  المرجع  هو  الحمراء  شارع 
لبنان، محمد زطام ماضي أديب وناقد ويكتب الشعر 
الحديث له سبعة مؤلفات منها منابر الثقافة والمرمعون 
والحمأموء وهي تعابير مأخوذة من الكالم الشعبي في 
شبعا والعرقوب، ارتبط بأرضه فعاد لممارسة هواية 
الزراعة في أرضه في شبعا فكان وفيًا لهذه االرض 

فاستحق منا الوفاء والتكريم.

املكرمون يف سطور
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أبناء  هيئة  من  وفد  زار   2007/11/14 بتاريخ: 
والمغتربين  الخارجية  وزير  شبعا  ومزارع  العرقوب 
التطورات  آخر  معه  وبحث  فوزي صلوخ،  المستقيل 
بقضية مزارع شبعا وتالل كفرشوبا.. وضم  المتعلقة 
المحامي  حمدان،  محمد  الدكتور  الهيئة  رئيس  الوفد: 
علي  الصيدلي  بركات،  أكرم  الصيدلي  صعب،  قاسم 

حديد، واالستاذ محمد عواد.
التقرير  تناول  البحث  »أن  حمدان  أكد  اللقاء  وبعد 
بان كي  المتحدة  أمين عام األمم  به  تقدم  الذي  األخير 
قضية  يخص  وفيما  القرار 1701  تطبيق  مون حول 
مزارع شبعا وإستند فيه الى ما يقوم به خبير الخرائط 
مساحة  لتحديد  المتحدة  األمم  عام  أمين  عينه  الذي 
وحدود مزارع شبعا وتالل كفرشوبا. وأكدنا أن هناك 
هذا  تقرير  في  وردت  التي  المغالطات  من  مجموعة 
الخبير بحيث استند الى وضع الحدود في منطقة وادي 
العسل من جنوب مزارع شبعا حتى قمم جبل الشيخ، 
وهذا الخط يحرم أهالي شبعا من ثلث أراضي مزارع 
شبعا ومن ثالث مزارع أدخلها داخل الحدود السورية، 
وهذا مخالف للواقع وللوثائق التي تقدمنا بها سابقًا حول 
أهالي  ملكية  تثبت  والتي  شبعا  مزارع  وحدود  ملكية 
وتوافقنا  الخط.  هذا  خارج  ومزارعهم  شبعا ألرضهم 
مع معالي الوزير على إجراء مجموعة من االتصاالت 
والمشاورات، وبعدها سنرفع مذكرة مفصلة لنعترض 
بإسم األهالي وبإسم هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا 
حتى  التقرير،  هذا  في  خطأ  وردت  التي  النقاط  على 
الى  الخارجية  وزارة  عبر  اللبنانية  الحكومة  ترفعها 

األمم المتحدة، كي ال يضيع حقنا في هذه المنطقة«.
أضاف »نطالب الحكومة اللبنانية،كائنًا من كان في 
سدة المسؤولية، أن تتحرك بجدية من أجل تشكيل لجنة 
ابناء  خاصة بمتابعة قضية مزارع شبعا وتكون هيئة 
العرقوب أحد المشاركين األساسيين فيها لما تملكه من 
بمفاوضة  اللجنة  لتقوم هذه  خبرة ومعلومات ووثائق، 
األمم المتحدة وتعديل موقفها الذي أحدث التباسًا حول 
السيد  به  تقدم  الذي  السيء  التقرير  خالل  من  حقوقنا 
الرسن عام 2000 حو ل االنسحاب االسرائيلي وحول 
تحديده مزارع شبعا ووضعها خارج الملكية اللبنانية. 
التعويضات  مسألة  في  األهالي  حق  على  أكدنا  كذلك 
التي زادت عن 7 مليارات دوالر خالل ما يزيد عن 
أرزاقهم  ومحاصيل  حقوقهم  حرمانهم  من  عامًا   40

نتيجة االحتالل االسرائيلي.
العرقوب  أبناء  هيئة  أعلنت   2007/11/29 وفي   *
ومزارع شبعا دعمها وتأييدها إلنتخاب قائد الجيش 
العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية وقالت في 
يهدد  وخطير  بوضع حساس  البالد  تمر  لها:  بيان 
بانفجار سياسي واقتصادي اجتماعي قد يهدد اسس 
وجود الكيان الوطني اذا ما استمر استهتار الطبقة 

السياسية المفلسة أصاًل في تعاطيها غير المسؤول 
مع مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية يتمكن مع 
حكومة انقاذ وطني من التصدي للمشكالت الكثيرة 
التي شكلت انجازات األكثرية وحكومتها وكانت من 
تتابع الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكمت بالبالد 

خالل الفترة الماضية.
اللبناني  الجيش  قائد  أثبت  لقد  البيان:  أضاف 
العماد ميشال سليمان، منذ توليه سدة المسؤولية، 
األخطار  مواجهة  في  عالية  وكفاءة  كبيرة  قدرة 
السنوات  خالل  وبخاصة  بلبنان،  عصفت  التي 
الوطني  الجيش  أستطاع  حيث  الماضية،  الثالث 
البارد،  نهر  مخيم  في  المسلح  التطرف  يواجه  أن 
صيف  لبنان  على  اإلسرائيلي  للعدوان  وتصدى 
للسيادة  المستمرة  الصهيونية  واإلنتهاكات   2006
من  مستمدة  واضحة  قتالية  عقيدة  وفق  اللبنانية، 
إتفاق الطائف،  وها هو اليوم يقوم بمهمته الوطنية 
سدة  فراغ  بعد  والعباد،  البالد  أمن  حفظ  في  كاماًل 
التحديات  أمام  الوطن  وحدة  ويصون  الرئاسة، 
التي يواجهها لبنان من مشروع إسرائيلي تقسيمي 

ومشروع الشرق األوسط الكبير والتطرف المسلح.
ندعو  شبعا  ومزارع  العرقوب  أبناء  هيئة  في  إننا 
اآلليات  إنجاز  في  اإلسراع  الى  المعنية  الجهات 
الدستورية التي تسمح بإنتخاب قائد الجيش العماد 
فيه  نرى  ألننا  للجمهورية  رئيسًا  سليمان  ميشال 
الوحدة  لحماية  الضمانة  العسكرية  المؤسسة  وفي 
الوطنية واألمل في رفع العلم اللبناني على هضاب 
من  تحريرها  بعد  كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع 

اإلحتالل.
العرقوب  أبناء  هيئة  وجهت   2007/8/1 وفي   *
ومزارع شبعا برقية إلى قائد الجيش العماد ميشال 
سليمان لمناسبة العيد الثاني والستين للجيش أكدت 
ومساندته  ودعمه  الوطني  الجيش  دور  تثمين  فيها 
وإستقراره  وسيادته  لبنان  وحدة  على  الحفاظ  في 
في  قريبًا  الجيش  ينتشر  أن  وتمنت  األهلي  وسلمه 

مزارع شبعا وتالل كفرشوبا بعد تحريرها من العدو 
أبناء  هئية  نوهت  متصل،  سياق  وفي  الصهيوني. 
العرقوب ومزارع شبعا باإلنتصار الذي حققه الجيش 
اللبناني على تنظيم »فتح االسالم« في مخيم نهر 
البارد، الفتًا الى أن الوفاء لتضحيات الجيش ودماء 
شهدائه وجرحاه يتطلب تشكيل لجنة تحقيق وطنية 

تكشف كل الحقيقة حول هذا التنظيم االرهابي.
* وفي 2007/8/14 ولمناسبة الذكرى السنوية األولى 
إلنتصار لبنان والمقاومة على عدوان تموز 2006، 
بيانًا  شبعا  ومزارع  العرقوب  أبناء  هيئة  أصدرت 
أكدت فيه أن أهم المعاني التي يجب إستخالصها 
من إنتصار 14 آب هي أن إرادة الشعوب الحّية ال 

يمكن هزيمتها.
عدة  العرقوب  ابناء  هيئة  في  الشباب  قسم  نظم   *
رحلة  منها  وترفيهية.  وبيئية  رياضية  نشاطات 
بيئية الى منطقة جبل سدانة المتاخم لمزارع شبعا 
المحتلة، حيث قام األخوة الشباب بتنظيف منطقة 
المعاصر االثرية. وفي المركز الشبابي لهيئة ابناء 
الشبابي  الفرع  نظم  الهبارية  بلدة  في  العرقوب 
دورتين في كرة الطاولة والشطرنج كنشاط رياضي 
وترفيهي من أجل الوصول الى شباب رياضي، وفاز 
في لعبة كرة الطاولة للناشئن الطالب محمد شبلي 
الدورة  في  شارك  وقد  نجم،  حسين  الشاب  وللكبار 
أكثر من خمسين شابًا كما فاز في دورة الشطرنج 
رحلتين  الشبابي  الفرع  ونظم  حديد  كمال  الشاب 

ترفيهيتين الى منطقتي الوزاني والليطاني. 
* وبمناسبة عيد الفطر السعيد جال وفد من قيادة 
هيئة ابناء العرقوب قوامه السادة الدكتور علي حديد 
الدين والسيد محمد عقل. على  نور  السيد مسعود 
بالمناسبة  التهاني  وقدم  العرقوب  منطقة  فعاليات 
حيث التقى رئيسي بلدية كفرشوبا وكفرحمام وكانت 
مناسبة للتداول بشؤون المنطقة. كما قام وفد مؤلف 
من األخوة د. علي حديد والسيد مسعود نور الدين 

بمعايدة قائم مقام حاصبيا السيد وليد الغفير.

اعلنت ادارة المشروع االماراتي لدعم واعمار لبنان 
لمبنى  االساسية  القواعد  تشييد  من  »االنتهاء  عن 
مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في منطقة العرقوب.

هندسية  لجنة  بها  قامت  زيارة  خالل  في  وذلك 
لموقع  االستشاري  والمكتب  المشروع  ادارة  من 
تمت  حيث  شبعا،  بلدة  في  المستشفى  بناء  تنفيذ 
والتجهيزات  االساسية  القواعد  صب  اعمال  متابعة 
االنشائية والهندسية للمستشفى والتي شملت اعمال 
الحفريات واعمال العزل الخاصة بالقواعد وجدران 
الدعم واالعمال الميكانيكية االرضية وقد تم االنتهاء 
إلنجاز  المحددة  الزمنية  الخطة  وفق  تنفيذها  من 
االماراتي  المشروع  عام  مدير  واوضح  المشروع. 
لدعم واعمار لبنان محمد خلفان الرميثي أن »ادارة 

الدراسات  اعداد  في  نجحت  االماراتي  المشروع 
الهندسية لبناء مستشفى الشيخ خليفة بن زايد على 
توقيع  تم  حيث  العالمية،  الفنية  المواصفات  احدث 
عقدي بناء المستشفى وتزويده بالمعدات الطبية في 
بين  متزامنة  اعمال  تنسيق  بهدف  الفائتة  الشهور 
الموردة  والشركة  المستشفى  لبناء  المنفذة  الشركة 
للمعدات الطبية وذلك لتحقيق النجاح في انجاز بناء 
وتجهيز المستشفى بصورة متكاملة ومثالية لتقديم 

الخدمات العالجية الشاملة ألبناء منطقة العرقوب.
بناء  لتنفيذ  الزمنية  الخطة  ان  الى  الرميثي  واشار 
من  حيث  شهرا   18 تستغرق  وتسليمه  المستشفى 

المقرر ان يفتتح المستشفى في نهاية العام 2008.

حسم  تؤكد  املزارع  حول  ومواقف  كتابات 
هويتها ومراوغة اإلحتالل يف التخلي عنها 
ال تزال قضية تحرير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا من اإلحتالل اإلسرائيلي 
تأخذ حيزًا كبيرًا من إهتمامات الباحثين والكتاب على الصعد كافة، وفي هذا 
السياق كتب العميد المتقاعد الدكتور أمين حطيط في صحيفة النهار بتاريخ 
2007/10/26 تحت عنوان » مزارع شبعا... ُتحرر بغير التفاوض!« ومما جاء 
من  االسرائيلي  االنسحاب  من  تحققنا  معرض  وفي   2000 العام  مقاله:في  في 
الجنوب، واجهت اللجنة اللبنانية التي كنت أرأسها معضالت شتى في المهمة 
الذي  القرار 425  بمنطوق  نحن  تمسكنا  ويومها  شبعا،  مزارع  ومنها معضلة 
ينص صراحة على خروج الجيش االسرائيلي من لبنان، من كل ارض لبنانية 
من غير ابطاء ومن غير حاجة الى اي نوع من التفاوض بين اسرائيل ولبنان 
المقاومة،  نزع سالح  عن  اسرائيل  فيها  التي عجزت  تموز 2006  وبعد حرب 
العمل على تحريرها، في بند واضح  المنطقة ووجوب  .وما قاد الى ذكر هذه 
في القرار 1701، وترك لالمين العام امر اخراج الصيغة التي ال يمكن ان تخرج 
بذاتها عن القرار 425 – انسحاب من غير تفاوض – وكذلك جوهر القرار 1701 
وتراخى  هذه،  اآلمال  بحجم  يكن  لم  العام  االمين  .لكن  لالول...  المماثل  نفسه 
التنفيذ، ثم استقدم من يرسم حدود المزارع منفردا من االمم المتحدة ومن غير 
في  الحدود  خط  جانبي  على  الفعليين  االرض  اصحاب  وسوريا  لبنان  اشراك 
مزارع شبعا... وبعد ان فرغ من الترسيم / وبعد قطع الشك باليقين حول هوية 
المزارع ونطاقها الجغرافي كانت المفاجأة المزدوجة:  مفاجأة في وجهها االول 
تتبدى في طلب االمم المتحدة من اسرائيل التفاوض مع لبنان لالنسحاب من 
المزارع.  اما الوجه الثاني من المفاجأة فكان متمثاًل بالرد االسرائيلي الرافض 

للتفاوض، والرافض لالنسحاب. .
 وفي 2007/11/14 كتب مراسل جريدة األخبار في نيويورك نزار عبود تحت 
عنوان »تقرير بان عن 1701 ينهي أي أمل بتحرير مزارع شبعا دبلوماسيًا« 
بالوسائل  شبعا  مزارع  احتالل  قضية  حل  كان  إذا  مقاله:  في  جاء  ومما 
الدبلوماسية يمكن أن يعّد أكبر إنجاز يمكن أن تحققه حكومة فريق 14 آذار، 
فإن التحديد األخير لمنطقة المزارع من جانب خبير الخرائط الدولي لم يؤدِّ إال 
إلى بلوغ طريق مسدود. إذ إن التقرير الذي قدمه األمين العام لألمم المتحدة بان 
كي مون، أخيراً، ضمن إطار مراجعة تطبيق القرار 1701، لم يقل إن المزارع 
الجغرافية  مرجعياتها  إلى  واإلشارة  المنطقة  حدود  بتحديد  اكتفى  بل  لبنانية. 
بناًء على وثائق ومحفوظات لبنانية ونقاط حدود فرنسية، تاركًا األمور مبهمة، 
وله شأن في ذلك. إذ يتعين على األمين العام، وخصوصًا إذا كان »مسالمًا«، 
قضية  معالجة  عند  األمن«  مجلس  في  الشأن  »الدول صاحبة  آراء  يراعي  أن 
المزارع، كما جاء في القرار 1701. ولذا أصبحت المشكلة التي كانت بين لبنان 
وإسرائيل، في تقريره السادس، مشكلة بين لبنان وسوريا! إذ أشار تقرير األمين 
العام، إلى أن »تقرير الخبير ال ينبغي أن يهدف إلى ترسيم الحدود الدولية، بل 

إلى مساعدة لبنان وسوريا في جهودهما لالتفاق على الحدود«.
وبذلك تكون المساعي األميركية - اإلسرائيلية قد نجحت في »القوطبة« على 
إن  تقول  الدولية  المنظمة  في  العقدة، مصادر مطلعة  تفكير في حل هذه  كل 
كبار المسؤولين اإلسرائيليين الذين تعاقبوا على زيارة األمين العام في األسابيع 
كان  توصية  باراك، عّطلوا  إيهود  الدفاع  آخرهم وزير  األخيرة، وكان  واألشهر 
سيخرج بها تقرير، بان عن تطبيق القرار 1701 بنقل المزارع إلى عهدة األمم 
مستوى،  أرفع  على  إسرائيل،  أكدت  إذ  لبنان.  إلى  لتسليمها  تمهيدًا  المتحدة، 
قوات  محلها  لتحل  االستراتيجية  المزارع  منطقة  من  االنسحاب  تقبل  لن  أنها 
أن أقصى  إلى  المصادر  أميركية«. ولفتت  اليونيفيل، »حتى وإن كانت قوات 
ما قدمته إسرائيل من مساعدة هو السماح لخبير الخرائط باالطالع على وضع 
وادي العسل على األرض، في زيارة يتيمة أسهب األمين العام في التحدث عنها 

في تقريره، كما لو كانت أعظم إنجاز تاريخي في فض النزاعات.
مصادر دبلوماسية في نيويورك رأت في موقف األمين العام تجاوبًا تامًا مع 
بالنسبة  األوروبية  االستراتيجية  مختلفة عن  إسرائيلية   - أميركية  استراتيجية 
لمعالجة قضية المزارع. فاألميركيون يعارضون وضع المزارع تحت أي نوع 
القرارات  وفق  اللبنانية  الحدود  بترسيم  ويطالبون  الدولية،  الوصاية  أنواع  من 
1559 و1680 و1701، ووفق تقرير اللجنة المستقلة لتقويم الحدود السورية - 
اللبنانية )ليبات( في بوتقة واحدة. كما يرفضون الطروحات السورية القائلة إن 
ترسيم الحدود ال يمكن أن يجري على األرض ما دام بلوغ المنطقة متعذرًا بسبب 
استمرار االحتالل اإلسرائيلي. فيما تؤيِّد فرنسا، ومن ورائها الدول األوروبية، 
حاًل ممرحاًل وفق اتفاق النقاط السبع الذي توصل إليه رئيس الحكومة اللبنانية 

فؤاد السنيورة مع وزير خارجية سوريا وليد المعلم في آب 2006.
وفي 2007/10/8 نقلت وسائل اإلعالم المحلية مقااًل لمراسل صحيفة يديعوت 
بعـا«  ـ ـزارع شـ ـ د مـ ـ ـ ـ ِع ُن أحرونوت الصهيونية درور زئيفي تحت عنوان » ل
وجاء فيه:  أعلنت سوريا لوزير الخارجية اإلسباني، ميغيل موراتينوس، أنها 
موافقة على نقل مزارع شبعا إلى سيطرة األمم المتحدة، أو بكلمات أخرى، هي 
ادعاء  وبحسب  لسوريا.  ال  للبنان  تابعة  تكون  أن  بإمكان  لالعتراف  مستعدة 
لبنان، فإن هذه األراضي كانت دائما ملكًا لسكان القريتين اللبنانيتين كفرشوبا 
وشبعا، وهذا هو السبب الرسمي الذي يعلنه حزب اهلل لمواصلة النضال اللبناني 
ضد اسرائيل.حتى اآلن، أعاق رفض سوريا إمكان قيام إسرائيل بإعادة مزارع 
شبعا الى لبنان، وبالتالي إنهاء مخلفات نزاع الحدود بينهما. وعليه، فإن موافقة 
سوريا على نقل المزارع الى األمم المتحدة يتيح التقدم على المسار اللبناني.
يجب القول بصراحة منذ اآلن: ال يتعين إعادة مزارع شبعا الى لبنان من دون 
المفاوضات  هذه  مثل  في  طلبه  علينا  يتعين  الذي  األول  واألمر  مفاوضات، 
هو إعالن حكومة لبنان، وإعالن مواز من قادة حزب اهلل، يفيد بأنه مع إعادة 
ًا النزاع على األراضي بين لبنان وبين إسرائيل. من دون  ي المزارع سينتهي كل
بيان صريح ال يقبل التأويل، ومن المهم أيضًا االمتناع عن عرض مطلب إعادة 
الجنديين األسيرين، الداد ريغف وإيهود غولدفاسر، في مقابل مزارع شبعا، ذلك 
أنه محظور على اسرائيل خلق سابقة يتم بموجبها التنازل عن أرض في مقابل 
رهائن. سيكون هذا األمر خطأ سندفع ثمنه لسنين طويلة من االبتزاز الوجداني. 
لكن من دون أي صلة باالتفاق المكتوب الرسمي الذي سُيصاغ بين إسرائيل 
الجنديان األسيران فورًا  بأن يعود  المطالبة  الحدود، يجب  ولبنان في موضوع 
وفي المرحلة نفسها. من الناحية الشكلية، يجب إعداد اتفاق مواز بموجبه ُيعاد 
لبنانيين محتجزين في إسرائيل، لكن ممنوع  الجنديان األسيران مقابل أسرى 

التنازل عن ذلك.

االنتهاء من تشييد اساسات مستشفى الشيخ خليفة بن زايد يف العرقوب

هيئة ابناء العرقوب تلتقي الوزير فوزي صلوخ وتؤيد ترشيح قائد الجيش للرئاسة
نطالب احلكومة باالعرتاض على مغالطات تقرير بان كي مون بشأن املزارع

برسم مجلس
اإلمناء واألعمار؟

منذ عدة سنوات تقوم البلديات 
العرقـــوب  منطقــة  قرى  في 
الرسمية  للوزارات  بمراجعات 
اإلنماء  ومجلــس  المختصـــة 
تنفيــذ  أجــل  من  واإلعمــار 
إاّل  بها،  وعدت  التي  المشاريع 
أنه لغاية تاريخه ال جواب. على 

الرغم من كثرة الوعود.
بد  ال  الواقع  هذا  ظل  وفي 
بهية  السيدة  تذكيرالنائب  من 
الحريري بالوعود التي قطعتها 
بالمشاريع  واألهالي  للبلديات 
من  أكثر  في  للمنطقة  اإلنمائية 
فالسؤال  وبالتالي  ومناسبة  لقاء 
المطروح ما هو مصير األموال 
العرقوب  لمنطقة  المخصصة 
ومن يستفيد منها أو استفاد منها 
علمنا  مع  من؟!  حساب  وعلى 
والمشاريع  األرقام  بأن  المسبق 
التي قيل إنها مخصصة لمنطقة 
كبيرة  هي  وحاصبيا  العرقوب 

وكبيرة جدًا.
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عام  شباط  شهر  أواسط  العرقوب«  »صوت  نشرة  من  الثاني  العدد  صدر 
الصهيوني  قبل اإلحتالل  إقتطاع األراضي من  إثارة قضية  1986 وتضمن 
»قفوة«  مزرعتي  في  الفاالشا  ليهود  صهيونية  مستعمرة  إقامة  ومسألة 
أيضًا  ضمت  التي  الطير«  »مشهد  منطقة  من  بالقرب  الواقعتين  و»زبدين« 

للمستعمرة الصهيونية.
في مزارع شبعا  المستعمرة  هذه  بناء  العرقوب عن  أبناء  هيئة  وقد كشفت 
اللبنانية المحتلة وحددت المكان والزمان من خالل تحركات قامت بها وشملت 
ومذكرات  نداءات  ووجهت  لبنان  في  والشعبية  والسياسية  الروحية  القيادات 
والرؤساء  العربية  الدول  جامعة  عام  وأمين  المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى 
الشهيد  المفتي  من  كل  آنذاك  الهيئة  التقت  السياق  هذا  وفي  العرب  والملوك 
الراحل  األعلى  الشيعي  اإلسالمي  المجلس  رئيس  ونائب  خالد،  الشيخ حسن 
الشيخ محمد مهدي شمس الدين والرئيس سليم الحص كما نظمت مهرجانًا في 
جامعة بيروت العربية تحت شعار »وهج الصمود العرقوبي سيحطم مخطط 
الصهاينة في الشريط الحدودي« تحدث فيه كل من الشيخ عبد الناصر جبري 
الفتوى، والشيخ حسن عبد الساتر بإسم المجلس اإلسالمي الشيعي  بإسم دار 
األعلى. كذلك أقامت ندوة حول مخطط اإلقتطاع الصهيوني شارك فيها رئيس 
الدائرة الدينية في دار الفتوى آنذاك الشيخ قاسم الشماع الرفاعي وعميد كلية 
الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد المجذوب وعميد كلية الحقوق في 

جامعة بيروت العربية الدكتور مصطفى رشدي شيحا.

حمطات نضالية

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وصحبه   *
ظل  ال  يوم  ظله  في  اهلل  يظلهم  سبعة   «  : وسلم 
اال ظله، االمام العادل، وشاب نشا في عبادة ربه، 
ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجالن تحابا في 
اهلل،  اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف اهلل،  ورجل 
تصدق بصدقة فاخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق 

يمينه، ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه«

* إن القومية العربية ال يجسدها رجل واحد أو 
جمال  على  تتوقف  ال  إنها  الرجال  من  مجموعة 
عبد الناصر وال على الذين يعملون معه إنها كامنة 
فى ماليين العرب الذين يحمل كل منهم قبسًا من 
أية  تستطيع  وال  يقاوم  ال  تيار  إنها  القومية  شعلة 
قوة فى العالم تحطيمها طالما بقيت محتفظة بثقتها 

فى ذاتها.
جمال عبد الناصر

أقوال مأثورة

عجوز تقفز من ناطحة سحاب لدخول موسوعة جينيس
تستعد جدة بريطانية )92 عامًا(، لدخول موسوعات األرقام القياسية، بعد أن هبطت بالحبال 

من أعلى ناطحة سحاب يبلغ ارتفاعها 67 مترًا.
وقال متحدث باسم موسوعة جينيس العالمية لألرقام القياسية إن دوريس لونج حطمت الرقم 
القياسي ألكبر شخص سنا يكمل عملية الهبوط بالحبال من ارتفاع يزيد على 30 مترًا، و”إننا 

بانتظار الحصول على تأكيدات في هذا الصدد”.
وأكملت لونج، التي تعيش في هايلينج ايالند جنوبي هامشير، مغامرتها بالهبوط من أعلى 
ناطحة سحاب في بورتسماوث يزيد ارتفاعها على عمود األدميرال نيلسون الشهير في ميدان 

الطرف األغر في لندن بنحو 13.7 متر.

خالف بين زوجين يعطل حركة المرور
المرور  إيقاف حركة  تسبب خالف زوجي في أحد شوارع مدينة أوجسبيرغ األلمانية في 
لبعض الوقت. ونشب الخالف بين رجل وزوجته في داخل سيارة، ما أدى إلى قيام الرجل 
بالقاء بنطال جلدي يبدو أنه السبب في االزمة بينهما في الهواء فعلق البنطال بسلك الكهرباء 
الى  وبالتالي مما اضطره  الكهرباء عنها مؤقتًا،  إلى قطع  أدى  الترام مما  يغذي حافلة  الذي 
أن  الى  الحال  تلك  على  األمر  السيارات. وظل  ورائه عشرات  ومن  الطريق  وسط  التوقف 

وصلت ورشة البلدية التي أصلحت العطل.

اخبار طريفة ومنوعة

صحة وحياة

الحازوقة
اسبابها: 1 – المفاجأة بخبر مفرح أو محزن )النوع الحفيف(

2 – االنتقال السريع من محل دافىء الى محل بارد.
3 – خلل في نبض القلب، وهذا النوع إنذار ألعراض القلب وهو خطير ويستوجب تخطيط 

القلب واتخاذ ما يلزم من االحتياطات قبل فوات األوان.

بالحازوقة  المصاب  يتناولها  بالسكر  القصعين محلى  مغلي حشيشة   – 1 معالجتها: 
واذناه مسدودتان باصبعه الى ان ينتهي من شربها فحااًل تتوقف الحازوقة.

او ضمن  تؤخذ مقدار نصف ملعقة سّفا  الدجاجة محّمصة ومسحوقة،  قانصة  2 – قشرة 
برشانة ثم جرعات ماء فاتر عدة مرات خالل اليوم.

3 – خذ كيسًا من الورق أو كيس بالستيك وضعه على فم وانف المريض وينفخ به حتى 
يتجمع به الهواء الساخن )ضمن الكيس( يتابع استعمال هذه الطريقة مدة خمس دقائق أي النفخ 

بالكيس والتنشق من الهواء والساخن الذي في الكيس فتتوقف الحازوقة.
مالحظة هامة: فإن تضايق المريض من التنفس يمكنه ان يضع الكيس على فمه فقط ويتنفس 

من أنفه. فإن هذه العملية مفيدة جدًا.

50 سنة في لبنان
احتفلت الكتيبة االندونيسية العاملة 
السالم  حفظ  قوات  ضمن  لبنان  في 
القامة  الخمسين  بالذكرى  الدولية 
العالقات الدبلوماسية بين اندونيسيا 
في  للمناسبة  حفال  فأقامت  ولبنان 
الطيبة  بلدة  في  الكتيبة  قيادة  مقر 
اندونيسيات  خالله  ادت  الجنوبية 
خاللها  ارتدين  فولكلورية  رقصة 
بينما  التقليدي  االندونيسي  الزي 

استبدل بعض الجنود االندونيسيين من أفراد الكتيبة خوذهم الزرقاء لقوات حفظ السالم بأقنعة قبلية 
ليقدموا رقصة شبه »حربية« هي من التقليد االندونيسي كما من وحي االوضاع العامة في لبنان. 

وسام األرز للزهيري
العماد  الجمهورية  رئيس  منح 
عمر  شبعا  بلدية  رئيس  لحود  اميل 
تقديرًا  الوطني  األرز  وسام  الزهيري 
لخدماته المخلصة في حقل الوظيفة 
القضاء  أثناء عمله في خدمة  العامة 
وحسن  لجهوده  وتثمينًا  العسكري 
توليه  خالل  العام  القطاع  في  أدائه 

رئاسة بلدية شبعا.
الرئيس  فخامة  الزهيري  شكر  وقد 

اميل لحود لمنحه هذا الوسام.

حديقة لألطفال في شبعا
دشنت الكتيبة الهندية العاملة في اطار »اليونيفيل«، 
حديقة لالطفال في شبعا بالتعاون مع البلدية وتبلغ 
لهذه  اقيم  احتفال  في  م2،  اكثر من 2500  مساحتها 
الغاية، في حضور النائب قاسم هاشم، القائمقام وليد 
الغفير، قائد القطاع الشرقي في »اليونيفيل« الجنرال 
مادان،  الكولونيل  الهندية  الكتيبة  قائد  مارتينيز، 
عضو قيادة هيئة أبناء العرقوب ومدير مدرسة شبعا 
الرسمية يحيى علي ورؤساء بلديات ومخاتير واهال. 
وتحدث بالمناسبة كل من الكولونيل مادان والجنرال 

مارتينيز ورئيس بلدية شبعا عمر الزهيري. 

أقامت   2007/8/19 بتاريخ 
ومزارع  العرقوب  أبناء  هيئة 
السنوي  التكريم  حفل  شبعا 
في  الناجحين  للطالب  الثاني 
والبرفيه  البكالوريا  شهادتي 
العرقوب،  منطقة  في  الرسمية 
وذلك في منتزه نبع المغارة في 

بلدة شبعا.
عام  مدير  االحتفال  حضر 
محمد  السابق  الثقافة  وزارة 
بلدية  رئيس  نائب  ماضي، 
شبعا قاسم يوسف ممثاًل رئيس 
الهبارية  بلدية  رئيس  البلدية، 
يوسف،  شوقي  الحاج  السابق 
أعضاء المجلس البلدي في شبعا 

مخاتير  الزغبي،  خليل  حمودي،  محمد  السعدي،  السادة:علي 
ومحمد  ضاهر  مصطفى  ضاهر،  حسين  على  السادة:  شبعا 
هاشم، مديرمدرسة شبعا وعضو قيادة هيئة أبناء العرقوب يحي 
علي، مدير مدرسة كفرحمام السابق غسان عالء الدين، رئيس 
التعاونية الزراعية في شبعا إبراهيم صعب، رئيس إتحاد الشباب 
من  وحشد  المدارس  اساتذة  من  وعدد  نجم،  اهلل  عبد  الوطني 

الفاعليات ووجهاء العائالت واالهالي.
قدم للحفل مسؤول الشباب في هيئة أبناء العرقوب مرهج نجم 
االعتداءات  مواجهة  في  العرقوب  منطقة  لتاريخ  عرض  الذي 
السيما  اليوم  وحتى   1948 عام  منذ  المستمرة  االسرائيلية 
في  العرقوب  أبناء  هيئة  قادتها  التي  المتكررة  االنتفاضات 
المنطقة بوجه االحتالل ومشاريعه والتي كان قادتها وعناصرها 

من االساتذة.
فنقل  نجم  اهلل  عبد  الوطني  الشباب  إتحاد  رئيس  تحدث  ثم 
شاتيال  كمال  األخ  اللبناني  الشعبي  المؤتمر  رئيس  من  رسالة 
الى المكرمين حيا فيها نضال أبناء العرقوب وتمسكهم بأرضهم 
وقضيتهم االساسية قضبة تحرير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا.

ودعا الطالب المكرمين الن يكونوا حملة شعلة هذه القضية في 
مواجهة االطماع الصهيونية وأن يتمسكوا بوطنيتهم وعروبتهم 
أجدادهم  كما  يكونوا  لكي  تزمت  أو  تعصب  دون  وإيمانهم 
وإخوانهم في هيئة أبناء العرقوب حماة الثغور على حدود الوطن 
الجنوبية، ودعا شاتيال المكرمين لمتابعة تحصيلهم العلمي لكي 

يسخروا العلم في خدمة المجتمع والوطن والقضية.
شكر  المكرمين  أهالي  بإسم  كلمة  شبلي  محمد  السيد  وألقى 
على  الجديد  أو  بالغريب  ليس  قائاًل:  مبادرتها  على  الهيئة  فيها 
هيئة أبناء العرقوب أن تكّرم أبناءنا الناجحين، فهي السباقة في 
والصحية  االجتماعية  االعمال  في  والمساهمة  العلم  إحتضان 
شبعا  مزارع  قضية  أوصلت  الوطنية حيث  القضايا  جانب  الى 
وتالل كفرشوبا الى كل شفة ولسان بعدما كانت طلسما بالنسبة 

لالخرين.
وألقت الطالبة سماح محمد مركيز كلمة بإسم المكرمين شكرت 
الحفل، متمنيًة أن  الهيئة واالساتذة وكل من ساهم في هذا  فيها 
نحتفل في العام المقبل بهذه المناسبة وتكون مزارع شبعا وتالل 

كفرشوبا قد تحررت من رجس االحتالل.

وألقى رئيس هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا الدكتور محمد 
الصاعدة  االجيال  لدى  القوة  أن عوامل  فيها  أكد  كلمة  حمدان  
الصلبة  وباالرادة  التعصب  عن  بعيدًا  الديني  بااليمان  تتمثل 
واالستعداد للتضحية والجهاد إضافة الى وجود مؤسسة مثل هيئة 
أبناء العرقوب وغيرها من المؤسسات التي تكرم وتدعم االجيال 
الصاعدة وقال: نحتفل اليوم بتكريمكم والوطن يعاني من أزمة 
سياسية حادة تتمثل بمحاولة لوضع البلد تحت الوصاية الدولية 
واالجنبية كجزء من مشروع الشرق االوسط الكبير. ويخوض 
الجيش اللبناني معركة شرسة منذ أكثر من شهرين ضد تنظيم 
متطرف وإرهابي في مخيم نهر البارد. وفي الوقت نفسه يسهر 
على االمن والسلم االهلي ضد العبث باالمن واالستقرار ويتصدى 
للفتن، وهو خاض معارك مشرفة ضد العدو الصهيوني ويحافظ 
اليوم على أمننا هنا على حدود الوطن في حين نرى أن بعض 
القوى تهاجم الجيش اللبناني ألسباب معلومة أو مجهولة  ومنهم 
من يهاجم الجيش ويريده أن يغير سياسته الدفاعية حتى يشطب 
من عقيدته بأن اسرائيل عدوًا ويمنعون التسلح عن الجيش من 

أجل إضعافه.
واضاف: نحن نقول من هنا من غير المسموح المس بالمؤسسة 
وتمثل  اللبنانيين  إعتزاز  رمز  تمثل  التي  الوحيدة  شبه  الوطنية 
وحدة الوطن وسيادته، والجيش يجب أن يبقى فوق االستهدافات 

السياسية وفوق النزاعات والخالفات الضيقة.
وتابع حمدان: إن قضيتنا المركزية التي ناضلنا من أجلها أكثر 
من ثالثين عامًا وهي قضية مزارع شبعا وتالل كفرشوبا ستبقى 
أي طرف،  يتخذه  وموقف  تحرك  الي  ومعيارًا  أساسيًا  عنوانًا 

لذلك نقول بأن رؤيتنا للحل تتمثل باآلتي:
أواًل: تصويب موقف االمم المتحدة التي أوجدت إلتباسًا بهذه 
القضية وإعادة التأكيد على لبنانية مزارع شبعا وبأنها جزء من 

القرار 425 وذلك ضمن تقارير االمين العام لالمم المتحدة.
ثانيًا: تشكيل لجنة من قبل الدولة اللبنانية لمتابعة قضية المزارع 

وتصحيح موقف االمم المتحدة منها.
ثالثًا: مطالبة الدولة اللبنانية بتقديم شكوى لدى المحاكم الدولية 
االحتالل خالل 40  المترتبة عن جرائم  بالتعويضات  للمطالبة 
 7 نحو  البالغة  التعويضات  عن  ملفا  الهيئة  اعدت  ولقد  عامًا 

مليارات دوالر أميركي.

هيئة أبناء العرقوب تكّرم الناجحني يف الشهادات الرمسية


