
حديد
تحت عنوان “دعمًا للحل 
ورفض  المتوازن  العربي 
التدويل”، عقدت هيئة أبناء 
شبعا،  ومزارع  العرقوب 
في  جنوبيًا  تشاوريًا  لقاًء 
السقي  إبل  في  الدانا  فندق 
بلديات  معظم  فيه  شاركت 
النائب  حضره  الجنوب 

طرابلس  في  الشعبي  المؤتمر  مسؤول  هاشم،  قاسم 
االخ  المؤتمر  رئيس  ممثاًل  عجم  مصطفى  المحامي 
القومي  السوري  الحزب  عن  وممثلين  شاتيال،  كمال 
النائب  اللبناني، ممثل  الديمقراطي  الحزب  اإلجتماعي، 
الوطني  التجمع  رئيس  مرداس،  محمود  حردان  أسعد 
لدعم خيار المقاومة د. يحيى غّدار، رئيس هيئة مقاطعة 
تيار  ممثل  القلعاني،  نعيم  المحامي  األميركية  البضائع 
العروبة والمقاومة رياض خليفة، رؤساء بلديات النبطية 
حاصبيا  الحمرا،  فؤاد  مرجعيون  غندور،  أسد  الفوقا 
الهبارية  القادري،  عزت  كفرشوبا  غيدا،  أبو  كامل 
أبو  يوسف  شويا  حمود،  سعيد  كفرحمام  عيسى،  علي 
سيف، نائب رئيس بلدية شبعا قاسم يوسف ممثاًل رئيس 
وليم  المحامي  شبعا  بلدية  مجلس  وأعضاء  البلدية،  
السعدي،  علي  والحاج  هاشم  محمد  واالستاذ  صعب 
اسامة  في حاصبيا  السنية  الشرعية  المحكمة  قلم  رئيس 
أبو همين،  الدكتور علي  الغفير، طبيب قضاء حاصبيا 

علي  شبعا  همين،  أبو  وجيه  الهبارية  من  كل  ومخاتير 
حسين ضاهر وعبدو هاشم، وابل السقي سليمان غبار، 
وكفر حمام قاسم شحرور ومدير مدرسة شبعا الرسمية 
يحيى علي وعدد من مدراء وأساتذة المدارس وفعاليات 

ووجهاء العرقوب وحاصبيا ومرجعيون.
بعد النشيد الوطني، تحدث عضو قيادة الهيئة المحامي 
كمال حديد الذي أدار اللقاء، عارضًا لخطورة المرحلة 
الحل  دعم  وجوب  على  ومؤكدًا  لبنان،  بها  يمر  التي 

العربي ورفض التدويل.

حمدان

أبناء  هيئة  رئيس  وألقى 
شبعا  ومزارع  العرقوب 
باسم  كلمة  د. محمد حمدان 
أهمية  على  فيها  أكد  الهيئة 
والعيش  الوطنية  الوحدة 
مواجهة  في  المشترك 
التفرقة  محاوالت  كل 
الحل  ودعم  الفتنة  وزرع 

العربي المتوازن الذي يشكل رادعًا للتدخالت األجنبية 
انتحاب  النجاح،  ظروف  له  توفرت  ما  إذا  ويؤمن 
فيها  تتكرس  للجمهورية وتشكيل حكومة وطنية  رئيس 
االتفاق  الحل  يتضمن  أن  بضرورة  وطالب  المشاركة؛ 
على أسس قانون انتخابات عادل على أساس المحافظة 
والنسبية بعد إعادة النظر بتوزيع الدوائر، وفقًا لدستور 
أو  أي حل  به وعدم طرح  التمسك  يجب  الذي  الطائف 
بحقنا  التمسك  على  حمدان  وشدد  معه،  يتناقض  تعديل 

في تحرير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا بكل الوسائل بما 
أهلنا  على  التعويض  الشعبية، وضرورة  المقاومة  فيها 
أصحاب األمالك، وتحرير أسرانا من سجون االحتالل، 
وطالب  اللبنانية.  للسيادة  الصهيونية  الخروقات  ووقف 
بإعالن خطة طواريء للجنوب والعرقوب في الجوانب 
ووقف  البلديات  ودعم  والزراعية  والصحية  التربوية 

ابتزازها سياسيًا لتقوم بدورها الفاعل.
وختم بالتذكير بدور الهيئة ونضاالتها التي يصادف في 

هذه األيام ذكرى تأسيسها الثالث والعشرين.

عجم

مصطفى  المحامي  وألقى 
المؤتمر  رئيس  كلمة  عجم 
الشعبي اللبناني كمال شاتيال، 
فأكد أن ال حل لألزمة اللبنانية 
إال على أساس وطني عربي، 
الحل  نجاح  مقومات  وأن 
باستقالليته  تكون  العربي 
التامة عن األجانب واعتماده 

على دستور الطائف وبصيغة متوازنة.
وقال: إن المعارضة ليس لها برنامج موحد، وبعض 
للدستور،  تبدياًل  أو  تعدياًل  الذين يطرحون  المعارضين 
المعارضة  كل  عن  وليس  الخاص  رأيهم  عن  يعبرون 
التدويل  خط  إلتزمت  المواالة  حكومة  أن  كما  الوطنية. 
تجاوزت  وبالتالي  الرسن،  مذكرة  على  موافقتها  عبر 

الدستور وطعنت الطائف.
وطالب أركان المبادرة العربية، بتحييد العامل األجنبي 
داخل  من  وطني  حوار  هيئة  إيجاد  على  والمساعدة 
المجلس النيابي وخارجه إلحياء الثوابت الوطنية، مشيرًا 

إلى أنه إذا تعثر حل مشكلة الحكومة، فإننا كمؤتمر شعبي 
مع الرئيس سليم الحص نطرح حكومة من 16 وزيرًا 
أو من 10 وزراء بحيث ال يتمكن طرف من التعطيل أو 
فرض القرار الملزم على اآلخرين، وتكون إما 5+5+6 
تشكيل  من  بد  فال  الحل،  هذا  تعثر  وإذا   ،3+3+4 أو 
انتخابي  قانون  وضع  تتولى  مستقلة  محايدة  حكومة 
هذه  وإجراء  والنسبية  المحافظة  أساس  وعلى  بالتوافق 

االنتخابات باشراف عربي.

هاشم
قاسم  النائب  ألقى  ثم 
على  فيها  أكد  كلمة،  هاشم 
منطقة  ابناء  وانتماء  تاريخ 
وحاصبيـا  مرجعيـون 
القضايا  إلى  والعرقوب 
الوطنية والقومية، ومواجهة 
العدوان واالحتالل والتدويل، 
والعيش  بالعروبة  والتمسك 

المشترك مذكرًا باالنتهاكات الصهيونية المتكررة وداعيًا 
إلى تفعيل دور القوات الدولية لمنع هذه االنتهاكات. 

وطالب بتكريس الحل لألزمة السياسية وفق ما جاء في 
نص بيان وزراء الخارجية العرب الذي تحدث عن عدم 

التعطيل ألي طرف واعطاء الترجيح لفخامة الرئيس.
وختم هاشم بتوجيه الشكر والتحية لهيئة أبناء العرقوب 
التي كانت وال تزال منذ تأسيسها الصوت الناطق باسم 
أهالي  لمطالب  والمتابع  والحقيقة  والمقاومة  العروبة 

المنطقة.

ليست  العرقوب  قضية 

قضية منطقة او طائفة.. 

وطنية  قضية  هي  بل 

عامة وعربية شاملة

العرقوب
صوت املدافعني عن قضايا وحقوق أبناء العرقوب
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املقررات تؤكد على التمسك بالطائف وتنقية العالقات اللبنانية – السورية 
والتكامل بني اجليش واملقاومة وخطة طوارىء امنائية للجنوب والعرقوب

صوت

23عاماً من النضال والعطاء
من قلب العرقوب إنبثقت من رحم المعاناة ولدت

من موقع اإللتزام إنطلقت منــذ ثالثـة وعشـرين عامًا وال زالت 
تعيـش هموم العرقـوب وقضية الوطن

ال بل لحظة بلحظة تقاوم اإلحتالل وترفض االهمال
وتسعى لتضامن أبناء العرقوب لتحرير أرضهم وتأمين حقوقهم

إنطلقت دون اإلعتماد على سالح أو على مال
تسلحت بصمود النساء وعزة الرجال

وفجرت اإلنتفاضات وأحبطت مخططات اإلحتالل
أيقظت ضمير الوطن على قضية األرض التي سلبها العدوان

في مزارع شبعا وتالل كفرشوبا
في زمن التخلي واإلهمال لم تساير ولم تساوم يومًا على حق أو مطلب

لم تسعى الى نزوة في مكسب أو منصب
طالبت بحقوق وحققت مطالب كانت دومًا صدى نداء الواجب
عن  وأمينًا  صادقًا  تعبيرًا  وثباتها  بنضالها  تكرست 

مقاومة أبناء العرقوب وأصالتهم الوطنية والعربية
إستقوت بتضامن الشرفاء معها من أقصى جنوب الوطن 

الى الشمال
إنها مسيرة حية تمثل ألمع الصفحات في تاريخ منطقة 
العرقوب على خط المواجهة االول مع تحديات العدوان 

واإلحتالل
وأفعل  أشد  الوطنية  اإلرادة  قوة  أن  تؤكد  مسيرة  إنها 
تحديات  وردع  الحقوق  على  للحفاظ  والــوحــدة  بالتضامن 

اإلحتالل
إنها هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا.

كلمتنا

جانب من املشاركني في اللقاء

التتمة صفحة 2
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غدار

التجمع  رئيس  ألقى  ثم 
الوطني لدعم خيار المقاومة 
شكر  كلمة  غدار  يحيى  د. 
العرقوب  أبناء  هيئة  فيها 
»إن  قائاًل:  اللقاء  هذا  على 
من  يتجزء  ال  جزء  لبنان 
الصهيوني  العربي  الصراع 
تحقق  الذي  االنتصار  وإن 
عام  وأستكمل   2000 عام 

2006 على العدو قد غير موازين القوى في المنطقة« 
وفي  الناصر  عبد  الراحل جمال  الرئيس  بشعار  مذكرًا 
بغير  يسترد  بالقوة ال  أخذ  ما   « التسعين  ميالده  ذكرى 

القوة« .

مرداس
النائب  ممثل  وتحدث 
محمود  حردان  أسعد 
مرداس، فشكر الهيئة على 
اللقاءات  من  النوع  هذا 
المنطقة  في  تنظمه  الذي 
لمناسبة  بالتهنئة  متوجهًا 
لتأسيـس   23 الذكـــرى 

الهيئــة.

   
أبو غيدا

حاصبيا  بلدية  رئيس  أما 
كامل أبو غيدا، فقد نّوه بدور 
هيئة ابناء العرقوب في جمع 
حاصبيا  منطقة  أبناء  شمل 
أن  الى  مشيرًا  ومرجعيون، 
ومشترك  جماعي  عمل  اي 
ان  يمكن  وارادة  وبتصميم 

يغير الى االحسن.

القادري

بلدية  رئيس  واستعرض 
القادري،  عزت  كفرشوبا 
الزمات  التاريخية  المراحل 
الصهيوني  العربي  الصراع 
والمواقف العربية من ازمات 
لبنان مشيدًا بدور هيئة ابناء 
قضايا  متابعة  في  العرقوب 

المنطقة. 

القلعاني

والشركات  االميركية  البضائع  مقاطعة  هيئة  أما رئيس 
الداعمة للكيان الصهيوني المحامي نعيم القلعاني، فقد  أشاد 

بدور هيئة أبناء العرقوب في 
حمل قضية االحتالل واالنماء 
مطالبًا  المستويات  اعلى  الى 
احتياجات  تأمين  على  بالعمل 
شهداء  ومحييًا  المنطقة 

المقاومة والجيش.

عز الدين 

الحزب  مسؤول  جهته  من 
الدين،  عز  وليد  الديمقراطي 
أعلن تأييد ودعم المبادرة العربية 
على قاعدة ال غالب وال مغلوب 
الجيش  دعم  ضرورة  مؤكدًا 
مثل  وتواصل  استمرار  ومتمنيًا 
صمود  لتعزيز  اللقاءات  هذه 
على  والحفاظ  المنطقة  أبناء 
شاكرًا  المشترك  العيش  صيغة 

لهيئة ابناء العرقوب الدور الذي تلعبه في هذا المجال.

احلمرا 

بلديـــة  رئيــــس  وشكــــر 
مرجعيون فؤاد الحمرا، هيئة 
أبناء العرقوب على هذا اللقاء 
هذه  مثل  تكون  ان  متمنيًا 

اللقاءات مكثفة واسبوعية.

غندور
النبطية  بلدية  رئيس  أما 
أن  فرأى  أسد غندور،  الفوقا 
وأن  يعطيه  ال  الشيء  فاقد 
الحل يجب ان ينطلق من منع 
السلم  على  والحفاظ  الفتنة 

األهلي وبناء دولة المقاومة.

منصور

وطالب العضو االختياري 
نمر  الفخار  راشيا  في 
قانون  بإعداد  منصور، 
اعتماد  أساس  على  انتخابي 
واحدة  انتخابية  دائرة  لبنان 
مع التمثيل النسبي وبناء دولة 
القبليات  عن  بعيدة  حقيقية 

والمذهبية والطائفية.

خليفة
أبناء  هيئة  خليفة،  رياض  العروبة  تيار  ممثل  وحيا 
بان  مذكرًا  الجامع  الوطني  دورها  على  العرقوب 

وجود  منذ  مستمرة  المؤامرة 
الكيان الصهيوني وشدد على 
وحماية  المقاومة  دعم  اهمية 

سالحها لردع العدوان.

حسني 

ياسين  االستاذ  وحيا 
حسين، هيئة ابناء العرقوب 
المتميز  اللقاء  هذا  على 
المنطقة  اهمال  منتقدًا 
السلطة  قبل  من  ونسيانها 
الحل  يكون  بان  ومطالبًا 

لبنانيًا اواًل.

حمود 
ونّوه رئيس بلدية كفرحمام 
ابناء  سعيد حمود بدور هيئة 
العام  الوطني  العرقوب 
لجهة  المنطقة  بواقع  مذكرًا 
ما  ومستعرضًا  الحرمان 
قدمته من تضحيات منذ عام 
ان  ومتمنيًا  اليوم  وحتى   67
يكون الحل من خالل العودة 
والوفاق  الحوار  لغة  الى 

ونجاح المبادرة العربية وتجاوز االزمة.

الغفير
ورأى رئيس قلم المحكمة الشرعية في حاصبيا الشيخ 
اسامة الغفير أن المبادرة العربية تنجح من خالل الحياد 
الجاد مقترحًا توجيه كتب مفتوحة ورسائل الى الرؤساء 
يكون  لكي  المصري  الرئيس  وخاصة  العرب  والملوك 

دورهم فعااًل كأيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. 

حردان
العرقوب  ابناء  هيئة  أن  حردان  جورج  السيد  ورأى 
العصيان  اعالن  مقترحًا  الوطنية  للوحدة  مثااًل  تعتبر 
المدني الشامل في حال فشل الحل العربي ولم تستجب 

له السلطة.

هاشم
العربية  الدول  هاشم  أسعد  محمد  ابو  السيد  وطالب 
كل  وابراز  شبعا  مزارع  تحرير  على  لبنان  بمساعدة 

الوثائق التي تؤكد حقنا في هذه االرض.

عطوي
ورأى السيد منير عطوي ان اسباب فشل الحلول هو 
المسؤولين  مطالبًا  الداخلية  في شؤننا  الخارجي  التدخل 

بمحاسبة انفسهم قبل يوم الحساب.

علي

االخيرة  الكلمة  وكانت 
ابناء  هيئة  قيادة  لعضو 
مدرسة  ومدير  العرقوب 
علي  يحيى  الرسمية  شبعا 
تناول موضوع سياسة  الذي 
قبل  ما  المنطقة  ابناء  تهجير 
مذكرًا  التحرير  بعد  وما 
بمبادرة الهيئة في بناء منازل 
مزرعة بسطرة بعد التحرير 

والتي لقيت موافقة ومباركة حكومة الرئيس سليم الحص 
في سياق تعزيز صمود ابناء المنطقة بعد التحرير لتأتي 
القرار«.  هذا  وتتجاهل  المتعاقبة  الحكومات  ذلك  بعد 
اراضيهم  استثمار  من  االهالي  منع  الى  علي  وأشار 
االزرق  بالخط  يسمى  ما  خارج  الحدودية  المناطق  في 
السلطة  تقصير  اثار قضية  كما  فعليًا  يجعلها محتلة  بما 
دعمها صناديق  لجهة عدم  التربوي  الشأن  في  الفاضح 
المستلزمات  المحروقات وغيرها من  وتأمين  المدارس 
سياسة  لمنع  سويًا  بالعمل  الحية  القوى  جميع  وطالب 

التهجير المتعمدة.

رسالة الغريب

هذا وتلقى اللقاء رسالة من رئيس بلدية راشيا الفخار 
غطاس الغريب اعتذر فيها عن عدم تمكنه من المشاركة 
في اللقاء بسبب وفاة أحد انسبائه معلنًا تأييده لكل مبادرة 
تقوم بها هيئة أبناء العرقوب من اجل مصلحة المواطن 

والمنطقة وكذلك تأييده لكل ما يتقرر في هذا اللقاء.

هيئة أبناء العرقوب تنظم لقاءاً تشاورياً جنوبياً بعنوان »دعماً للحل العربي املتوازن ورفض التدويل«................ تتمة ص1
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حملية وأخبار  مواقف 

هيئة أبناء العرقوب تدين اختطاف عبد 
العال وتشجب استهداف اليونيفيل

أدانت هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا جريمة 
التي   العال  عبد  فادي  اللبناني  الراعي  إختطاف 
األراضي  داخل  من   2008/1/8 بتاريخ  جرت 
تخوم  على  حلتا  مزرعة  في  المحررة،  اللبنانية 

مزارع شبعا المحتلة.
وقوات  المتحدة  األمم  لها،  بيان  في  وطالبت 
هذه  مثل  تكرار  لمنع  بدورها  القيام  الـ»يونيفيل« 
المتكررة  الصهيونية  واإلختراقات  اإلعتداءات 
زور  شاهد  إلى  تحولها  وعدم  اللبنانية،  للسيادة 

يكتفي بتعداد وتسجيل الخروقات.
شبعا  ومزارع  العرقوب  أبناء  هيئة  ودعت 
إلى  عاجلة  شكوى  تقديم  إلى  اللبنانية  الحكومة 
المراجع  لدى  ومتابعتها  الدولي  األمن  مجلس 

المختصة.
الذي  اإلعتداء  الهيئة  شجبت  ثانية،  جهة  من 
تعرضت له قوات الـ»يونيفيل« في منطقة الرمْيلة، 
اإلستقرار  إستهداف  سياق  في  يأتي  أنه  مؤكدًة 

واألمن في لبنان، وزرع الفوضى والقالقل.
عبر  العال  عبد  اعادت  االحتالل  قوات  وكانت 
الناقورة   معبر رأس  عند  الدولية  الطوارئ  قوات 
بعدما كانت اختطفته، من داخل االراضي اللبنانية 
أثناء رعيه قطيعا من الماعز في مزرعة بسطرة، 
وقامت  شبعا،  مزارع  منطقة  من  الغرب  الى 
اللبنانية،  السلطات  الى  بتسليمه  »الطوارئ« 
اإلسرائيلي  الخرق  على  باحتجاج  تقدمت  التي 

المزدوج. 

املفتي دلي يدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الشيخ  القاضي  ومرجعيون  حاصبيا  مفتي  دعا 
حاصبيا  منطقتي  في  المساجد  أئمة  دلي،  حسن 
ومرجعيون، »لتكن خطب الجمعة نصرة للشعب 
اإلرهاب  لكل  رفضا  معه  وتكاتفا  الفلسطيني، 
العبرية،  الدولة  تمارسه  الذي  المنظم  واإلجرام 
العالم  من  ومسمع  مرأى  على  الشعب  هذا  ضد 

أجمع«. 
المفتي  إجتماع، عقده  الدعوة خالل  هذه  جاءت 
دار  مركز  في  المنطقة  مساجد  ائمة  مع  دلي، 
الفتوى في حاصبيا، كما دعا المصلين في المساجد 
كافة الى اإلعتصام امام مساجدهم  تأييدا للشعب 
الفلسطيني وإستنكارا لما يتعرض له من إعتداءات 

يومية منظمة، ومن قتل ودمار وتجويع.

شبعا عضواً في منظمة املدن العربية
ان  الزهيري  عمر  شبعا  بلدية  رئيس  أعلن 
المدن  بها مع منظمة  قام  التي  الجهود والمساعي 
العربية خالل زيارة له الى دولة الكويت، أثمرت 
عن انتساب بلدية شبعا الى المنظـمة، وهي منظمة 
من  والمدن  البلديات  بشؤون  تعنى  اقليمية  عربية 
النواحي اإلنمائية واالقتصادية والثقافية وفي كافة 

مجاالت التنمية المستدامة. 
البلدي  المجلس  عن  وبالنيابة  باسمه  الزهيري 
وأهالي شبعا، وجه تحية شكر وإكبار الى األمين 
العدساني،  يوسف  الـعزيز  عبد  للمنظمة  العام 
التي  والحفاوة  تجاوبهم  على  المنظمة  وأعضاء 
الكويت،  في  المنظمة  لمقر  زيارته  خالل  ابدوها 
عبد  الكويت  بلديـة  رئيس  بالشكر  خص  كما 
البلدي،  المجلس  وأعضاء  الحميدان  الرحمن 
شبعا  بلديـتي  توأمة  في  وتجاوبهم  لتعاونهم 
المتواصل  بالدعم  ووعودهم  العاصمة،  والكويت 
ورفع  المشتركة  التنموية  األهداف  سيحقق  مما 
شأن العمل البلدي، مشيرا الى ان مثل هذا اإلنجاز 
تصبو  ما  وإنجاز  تحقيق  في  هاما  مدخال  سيكون 

اليه بلديته من مشاريع تلبي حاجيات السكان. 

رئيس هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا يرد على سفير لبنان في األمم املتحدة:

لبنانية مزارع شبعا جيب أن تكون قناعة حمسومة عند كل املسؤولني
تعليقًا على كلمة مندوب لبنان الدائم في األمم المتحدة 
باألمس  األمن  مجلس  جلسة  أمام  سالم  نواف  السفير 
طالب فيها »بوضع المزارع تحت سلطة األمم المتحدة 
التي  السبع  النقاط  في  جاء  كما  هويتها  حسم  بانتظار 
أبناء  هيئة  رئيس  أصدر  اللبنانية«،  الحكومة  قدمتها 
بتاريخ  بيانًا  د. محمد حمدان  العرقوب ومزارع شبعا 
2008/1/31 جاء فيه: إن تصريح مندوب لبنان الدائم 

لدى االمم المتحدة يستدعي منا طرح االمور اآلتية: 
والحكومة  سالم  السفير  سعادة  من  نتوقع  كنا  أواًل: 
ألمين  الخامس  التقرير  على  اعتراض  تقديم  اللبنانية 
عام األمم المتحدة والذي تبّنى فيه رأي خبير الخرائط 
الذي حذ ف ثلث مساحة مزارع شبعا، وطالبنا في حينه 
الحكومة اللبنانية بالتحرك لتقديم اعتراض رسمي على 

هذا التقرير، ولألسف لم يحصل أي تحرك.
المواقع  كل  في  المسؤولين  كل  على  نتمنى  ثانيًا: 
توحيد لغة التخاطب مع األمم المتحدة، والتي يجب أن 
تكون فيها هوية مزارع شبعا اللبنانية محسومة وغير 
ألمين  تقارير  عدة  عليه  أكدت  ما  وهذا  للنقاش،  قابلة 
عام األمم المتحدة. لذلك فإن طرح السفير سالم »فكرة 
مقبول  غير  هو طرح  المزارع«  بهوية  البت  بانتظار 

لدينا ألن الهوية محسومة وليست موضع نقاش.
ثالثًا: إن الفكرة التي هي موضع نقاش حول المزارع 
الذي أحدثه تيري رود  وتالل كفرشوبا، هي اإللتباس 
والمتمثل  المتحدة  األمم  وتبنته  تقاريره  في  الرسن 
المطلب  بينما  القرار 242،  تحت  المزارع  في وضع 
 425 القرار  تحت  بوضعها  يكون  أن  يجب  اللبناني 

الذي يطالب باالنسحاب االسرائيلي غير المشروط من 
هذه األراضي اللبنانية المحتلة، من هنا يجب على كل 
مسؤول لبناني االجتهاد في إزالة هذا االلتباس والضغط 
للسيادة  واستعادتها  والتالل  المزارع  تحرير  باتجاه 
كل  حسمتها  التي  هويتها  في  البحث  وليس  اللبنانية، 
المقررات والمراسالت والتقارير في أكثر من مناسبة.

أخيرًا فإننا نرى بأن هذا الموقف والتصريح هو نتاج 
االستنسابية وعدم الوضوح في رؤية الحكومة وموقفها 
لجنة  بتشكيل  يكون  والحل  الوطنية،  القضية  هذه  من 
خاصة لمتابعة هذه القضية يكون فيها مندوب من هيئة 
اصحاب  عن  كممثل  شبعا  ومزارع  العرقوب  أبناء 
الحقوق من أجل ضمان المتابعة الدقيقة والتوجه السليم، 

وهذا ما كنا قد اقترحناه أكثر من مرة.

المؤسسة  الوطني  الشباب  اتحاد  نظم 
الشعبي  المؤتمر  في  والطالبية  الشبابية 
شبابية  محاضرة  عكار  في  اللبناني 
شبعا  مزارع  عن  حلبا  في  مركزه  في 
العدو  من  المغتصبة  كفرشوبا  وتالل 
محمد  الدكتور  فيها  تحدث  الصهيوني، 
العرقوب  ابناء  هيئة  رئيس  حمدان 
االستاذ  من  تقديم  بعد  شبعا   ومزارع 
ياسر اليوسف منوها بالمحاضر ونضاله 

في مواجهة االحتالل االسرائيلي .
الى  باالشارة  حديثه  حمدان  استهل 
منذ  تاسست  العرقوب  ابناء  هيئة  ان 
23عاما  لتواجه المعاناة والتحديات التي 
وإستعرض   . العرقوب  اهالي  تعترض 

تاريخ المنطقة وموقعها االستراتيجي في 
الفلسطيني  اللبناني – السوري –  المثلث 

التي كانت منسية من السلطات اللبنانية وتعاني االهمال 
والحرمان منذ عقود.

تبلغ  كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع  ان  الى  ولفت 
مساحتها حوالي 200 كلم مربع وليس كما يشيع البعض 

بانها اقل من ذلك بكثير.
بدات  والحرمان  االحتالل  مكافحة  ان  حمدان  واكد 

من قبل المؤتمر الشعبي اللبناني قبل تاسيس هيئة ابناء 
العرقوب عام 1985 التي عملت على ثالثة محاور:

1- قضية إحتالل مزارع شبعا وتالل كفرشوبا التي لم 
يكن يتكلم بها احد ال احزاب وال دولة.

2- مواجهة االحتالل االسرائيلي والتطبيع.
3- العمل االنمائي لرفع الحرمان الذي اصاب الناس 

العرقوب  منطقة  ضمن  االحتالل  بعد 
خارج  الى  والمبعدين  والمهجرين 

المنطقة .
العرقوب  ابناء  هيئة  ان  الى  واشار 
ايصال  في  والوحيدة  السباقة  كانت 
كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع  قضية 
الى العالم في ظل غياب باقي االطراف 
السياسية والرسمية في لبنان وهي التي 
كونت الملفات التي تثبت حق لبنان في 
ملكية المزارع وكنا نقدمه الى وزارة 
حتى  اضاعته  ويتم  اللبنانية  الخارجية 
عهد حكومة الرئيس سليم الحص عام 
االمم  الى  الملف  ارسلت  التي   1998

المتحدة.
الحالة  على  نعمل  حمدان  وختم 
التنموية والمطلبية في المناطق المحررة 
من العرقوب وعلى تحرير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا 
بدفع  الصهيوني  العدو  وإلزام  اصحابها  الى  واعادتها 
نتيجة  األهالي  بها  مني  التي  الخسائر  عن  التعويضات 
ولنرفع  الدوالرات  من  المليارات  بلغت  التي  اإلحتالل 
علم الوطن في ارجائها فنحن نضالنا مستمر منذ احتاللها 

حتى اخراج العدو الصهيوني منها وتحريرها.

محاضرة للشباب الوطني عن مزارع شبعا وتالل كفرشوبا في حلبا

د. حممد محدان : نضالنا مستمر منذ االحتالل الصهيوني وحتى التحرير

وفي الختام صدر عن اللقاء مجموعة من المقررات 
تالها أمين سر اللقاء عضو قيادة هيئة أبناء العرقوب 

األستاذ حاتم طه، وجاء فيها:
دعت  الذي  الجنوبي  التشاوري  اللقاء  في  إننا 
بتاريخ  شبعا  ومزارع  العرقوب  أبناء  هيئة  إلنعقاده 
ومؤسسات  قوى  من  نمثل  وبما   ،2008/1/20
وفعاليات، ومن منطلق الوعي بما يتهدد البالد والعباد 
المواقف  على  توافقنا  نعلن  ومخاطر،  أزمات  من 

والمطالب اآلتية:
أواًل: التمسك بوحدة لبنان، أرضًا وشعبًا ومؤسسات، 
الصهيوني ومخططات  في مواجهة أطماع االحتالل 

التدويل اإلستعماري ودعوات الفيدرالية التقسيمية.
المشترك  الوطني  العيش  الحفاظ على صيغة  ثانيًا: 
بين كل المناطق واألديان والطوائف والمذاهب التي 
تكّون الشعب اللبناني على أسس المواطنية الحقة التي 

تعززها العدالة والمساواة بين الجميع. 
ثالثًا: التأكيد على عدم المساس بالدستور والمبادىء 
الطائف،  إتفاق  في  والمقررة  يحتويها  التي  الميثاقية 
يعزز  بما  عليها  نص  التي  اإلصالحات  كل  ومتابعة 
القوية  الدولة  وقيام  واستقالله  وعروبته  لبنان  وحدة 
الثنائيات  نرفض  األساس  هذا  وعلى  فيه.  والعادلة 
والثالثيات المذهبية، ونؤكد أن إتفاق الطائف ضمانة 

لكل الطوائف.
فيها  تتكرس  وطنية  حكومة  على  اإلتفاق  رابعًا: 
المشاركة المتوازنة التي تمثل جوهر المبادرة العربية 
وتحمي الحكم من تنازع اإلستئثار والتعطيل لتسهيل 

اإلنتخابات الرئاسية.
التحديات  مواجهة  في  لبنان  قوة  تعزيز  خامسًا: 

أساسها  دفاعية  بإعتماد سياسة  الصهيونية،  العدوانية 
جيش وطني قوي ومقاومة شعبية تدافع عن األرض 
عن  للدفاع  كضمانة  الجيش  مع  المتكامل  بالتعاون 
شبعا  مزارع  في  المحتلة  أراضيه  وتحرير  الوطن 
وتالل كفرشوبا وإستعادة المياه واألسرى من السجون 

اإلسرائيلية.
قانون  آلية  على  السياسية  العملية  إرساء  سادسًا: 
على  قائم  ونزيه،  عادل  ديمقراطي  نيابية  انتخابات 
البالد  انتقال  يؤمن  بما  النسبي،  والنظام  المحافظة 
الى  الطوائف  حقوق  شرعة  من  واستقرار  بسالم 

شرعة حقوق المواطن.
من  السورية   – اللبنانية  العالقات  تنقية  سابعًا: 
لبنان  بين  ومميزة  صحيحة  روابط  وإقامة  الشوائب 
المتبادل  واالحترام  االخوة  على  قائمة  وسوريا 
والتكافؤ والمصالح المشتركة، مع التأكيد على التعاون 
البلدين من  أمن  الدفاعي لصيانة  المجال  الخاص في 

المخططات الصهيونية المعادية.
ثامنًا: تخصيص منطقة الجنوب بخطة انمائية شاملة 
قطاعات  وتدعم  المجال  هذا  في  البلديات  دور  تعزز 
اإلنتاج الزراعية والصناعية لتعزيز صمود الجنوبيين 
البطالة  من  الشابة  أجيالهم  وحماية  ارضهم  في 

والهجرة.
للمواطنين  المستحقة  التعويضات  دفع  تاسعًا: 
المتضررين من الحرب اإلسرائيلية العدوانية األخيرة 
في  المالكين  لحق  اإلعتبار  وإعادة  الجنوب،  على 
عن  عليهم  بالتعويض  كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع 

حرمانهم من جنى 
طيلـــة  أرزاقهـــم 
االحتالل  سنوات 
تقـــــدر  والتــي 
من  بالمليارات 

الدوالرات.
إغاثة  عاشرًا: 
الجنوبية  البلدات 
ظل  في  ودعمها 
األزمات المعيشية 
وعــدم  والطبيعية 
تركها فريسة لعبث 
السياســـي  المـــال 

الذي يستغل مشاكلها لمصادرة إرادتها، ونزع األلغام 
جرائم  من  إرتكبته  لما  اسرائيل  على  دعوى  وإقامة 
العام  عدوان  وبخاصة  لبنان  على  إعتداءاتها  خالل 

.2006
العدو  إلزام  الدولي  المجتمع  مطالبة  عشر:  حادي 
والقرار  اللبنانية  للسيادة  خروقاته  وقف  الصهيوني 
1701 برًا وبحرًا وجوًا وإعتداءته على المزارعين 
الحدوديين، كما جرى مؤخرًا ألحد أبناء مزرعة حلتا 

في العرقوب وبالنسبة للرعاة.
ثاني عشر: يتوجه اللقاء التشاوري الجنوبي بالتحية 
تطوعت  التي  والصديقة  العربية  الدول  لكل  والشكر 
ألحقته  الذي  الصهيوني  الدمار  آثار  وإزالة  لإلعمار 
حرب تموز بلبنان ومساعداتها التي ساهمت في تدعيم 

صمود أبناء الجنوب في أرضهم.
ثالث عشر: تشكيل لجنة متابعة للقاء لرفع المطالب 

إلى الجهات المختصة.
رابع عشر: توجيه تحية لشهداء الجيش والمقاومة.

تتمة صفحة 2

املقـررات

طه يتلو املقررات

جانب من حضور الندوة
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صدر العدد الثالث من نشرة صوت العرقوب في أوائل شهر حزيران من العام 1986 
وتضمن ملفًا كاماًل بالوقائع والصور لمطالب وحاجات قرى وبلدات العرقوب حيث أعدت 
هيئة أبناء العرقوب مذكرة تفصيلية لهذه الحاجات ورفعتها الى المسؤولين والقيادات، وقد 
التقت الهيئة لهذه الغاية في حينه كل من رئيس مجلس الوزراء الرئيس الشهيد رشيد كرامي 
ومفتي الجمهورية الشيخ الشهيد حسن خالد ونائب رئيس المجلس االسالمي الشيعي االعلى 
الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين ووزير التربية والعمل آنذاك الرئيس الدكتور سليم 

الحص.
كذلك سلمت الهيئة مذكرات تفصيلية بالمطالب الى كل من المفتي الجعفري الممتازآنذاك 
الشيخ عبد األمير قبالن ورئيس مجلس الجنوب الدكتور محمد بيضون وأمين عام مجلس 
الوزراء السيد شفيق منيمنة ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار المهندس مالك سالم ومدير 
المهندس  لبنان  كهرباء  مؤسسة  عام  ومدير  حمود  عارف  المحامي  الجنوب  مجلس  عام 

مصباح الناطور ومكتب اليونيسيف في بيروت .
حول  العرقوب  وبلدات  قرى  وفعاليات  أهالي  مع  مقابالت  أيضًا  العدد  وتضمن  هذا 
حاجياتها ومطالبها وكان أبرزها مع مختاري شبعا الراحلين محمد سليم الزهيري وعبد 
اللطيف نصيف ومدير مدرسة شبعا الرسمية يحيى علي ومختار الهّبارية عبد القادر بركات 
ورئيس لجنة األوقاف في الهبارية عبد الرزاق منصور ومدير مدرسة الهبارية سعيد حمود 
البلدي في كفرحمام رحال  ومدير مدرسة كفرشوبا محمد نعمة جرادي وعضو المجلس 

رحال ومدير المدرسة االستاذ غسان عالء الدين وأحد وجهاء راشيا الفخار.

حمطات نضالية

جهاد منذر يسقط شهيداً وعينه على مزارع شبعا
الشعبي  المدني  الدفاع  مسؤول  إنضم 
فؤاد  جهاد  الجنوبي  المتن  ساحل  في 
هيئة  شهداء  قافلة  إلى  منذر  رشيد 
اإلسعاف الشعبي، بعد أن استشهد متأثرًا 
بجراحه في مستشفى الجامعة األميركية 
في بيروت، حيث كان أدخل إليها جراء 
بواجبه  قيامه  أثناء  ناري  بطلق  إصابته 
يوم  مخايل  مار  منطقة  في  اإلنساني 

األحد في 27 كانون الثاني الماضي.
الهيئة  على  العام  المشرف  ونعى 
مشيدًا  منذر،  الشهيد  شاتيال  كمال  األخ 
وإلتزامه  ومناقبيته  وعطائه  بشجاعته 
عدوان  في  البطولية  وأعماله  وجهوده 
بأكثر من  الشهيد  قام  إذ  تموز  2006، 
الضاحية  في  وتدخل  إنقاذ  عملية   114
الجنوبية، وأشرف على تخريج دورات 
المدني  والدفاع  األولية  اإلسعافات  في 
وموكب  بمأتم  الشهيد  وشّيع  واإلنقاذ. 

جنائزي مهيب تقدمته سيارات اإلسعاف التابعة لـ«هيئة اإلسعاف الشعبي«، وبمشاركة سياسية 
وشعبية حاشدة، ووري الثرى في روضة الشياح.

الدامي في روضة  تأبين شهداء األحد  التشييع وبعده وخالل حفل  قبل  بها  أدلى  وفي مواقف 
الشفاف والموضوعي، مطالبًا  التحقيق  إستكمال  أكد األخ كمال شاتيال على وجوب  الشهيدين، 
بأن يشمل رأس السلطة السياسية، أي رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزيرة الدفاع والداخلية، 
لمعرفة التعليمات الصادرة عنهم. وأبدى كامل أسفه لسقوط شهداء برصاص غدر داخلي، رسميًا 
كان أم ميليشيويًا، مشددًا أن اإلسعاف الشعبي قدمت وال تزال مستعدة لتقديم الشهداء في وجه 
العدو اإلسرائيلي. وتقبل شاتيال وقيادة المؤتمر وهيئة اإلسعاف الشعبي التعازي بالشهيد منذر في 
بيروت، في مقرات المؤتمر والهيئة في مختلف المناطق اللبنانية. تجدر االشارة الى أن الشهيد 
منذر قد شارك في الحمالت الصحية والطبية التي نظمتها هيئة االسعاف الشعبي الى الجنوب 
عمومًا ومنطقة العرقوب خصوصًا بعد عدوان تموز 2006، كما شارك أيضًا في أكثر من زيارة 
بتحرير مزارع شبعا  احتفالهم  في  المنطقة  أهالي  يشارك  بأن  يأمل  العرقوب وكان  الى منطقة 

وتالل كفرشوبا كما شاركهم في احتفاالت التحرير عام 2000.

ضربت  التي  الثلجية  العاصفة  كشفت 
طاولت  فادحة  اضرار  عن  لبنان، 
في  والحيواني  الرزاعي  القطاعين 
منطقة حاصبيا والعرقوب، حيث اشارت 
الى نفوق  التقارير واإلحصاءات األولية 
الى  اضافة  ماعز،  رأس   1400 حوالى 
تلف مساحات واسعة مزروعة بالخضار، 
ليمون  موسم  من   ٪90 حوالى  وخسارة 

وحمضيات وادي الحاصباني. 
غيدا  ابو  كامل  حاصبيا  بلدية  رئيس 
المتضررة في وادي  البساتين  جال على 
الحاصباني، برفقة العديد من المزارعين 
التعاونيات  رؤساء  وبعض  المتضررين 
التي  االضرار  حجم  ولمسوا  الزراعية 
الصقيع  وموجة  الثلجية  العاصفة  خلفتها 
والحقول  البساتين  في  اضرار  من 
حصل  ما  واعتبر  بالخضار.  المزروعة 

زراعية،  بكارثة  اشبه  الوادي  هذا  في 
على  تعاونت  والرياح  والصقيع  فالثلوج 
تكسير األشجار التي تساقطت ثمارها، وما 
بقي من ثمارها تجمد واهترى، أما رئيس 
التعاونية الزراعية مهدي سعسوع فدعا كافة 
الجهات المعنية الى العــمل بجـدية، إلنقاذ 
تعني  التي  الحاصباني  وادي  في  الزراعة 
الحاصباني  فوادي  هنا،  المجتمع  نصف 
األساسية  والدعامة  الرئيسي  الشريان  هو 
في اقتصاد البلدة، مضيفا المطلوب ارسال 
خبراء زراعيين للكشف ومعالجة ما خلفته 
من  الخوف  حيث  الشجر  على  العاصفة 
نطالب  ،كذلك  المزارع  هم  بات  اليباس 
الزراعة  ووزارة  لإلغاثة  العليا  الهيئة 

للمتضررين.  الكبيرة  الخسائر  بدل  دفع 
من  نصيبه  اخذ  الماشية  قطاع  فإن  كذلك 
رؤوس  من  المئات  فنفق  الثلجية  العاصفة 
الخسائر  توزعت  بحيث  والغنم،  الماعز 
ـ  ميمس  قرى  من  راعيا  حوالى 75  على 
حلتا  ـ  شبعا  ـ  شويا  ـ  قنيا  عين  ـ  الخلوات 
اسعد  الراعي  ـ مزرعة شانوح،  الماري  ـ 
حاطوم نفق من قطيعه حوالى 50 رأس من 
الى  العدد  ان  وقال  اسبوع،  خالل  الماعز 
المتواصلة  الصقيع  موجة  ظل  في  ارتفاع 
بعد هدوء العاصفة، في حين ذكر هيثم عبد 
العال ان الثلوج التي وصلت سماكتها اكثر 
من متر في مزرعة شانوح، اضطرته كما 
الماشية في  الى حبس قطعان  الرعاة  باقي 
هذا المحور لعــدة ايام متواصلة، مما ادى 

الى استهالك كامل للعــلف اإلحتياطي تبعه 
نفوق في المواشي، وكانت الخسائر كبيرة 
بحيث تراوحت لكل راع بين 40 الى 70 
رأس لتصل خسائر هذا القطاع الى حدود 
بين  ما  الواحد منها  ثمن  الـ 1400 رأس، 
الراعي  لبنانية،  ليرة  100الف  الى  الـ70 
الجهات  من  طلب  حلتا  من  عبدو  احمد 
الخسائر  هذه  عن  التعويض  المعنية 
المضافة الى تلك التي اصابت هذا القطاع 
حرب  في  اإلسرائيلية  لإلعتداءات  نتيجة 
وقد  بعد.  تدفع  لم  والتي  الماضي،  تموز 
طال الجليد بضرره قفران النحل التي نفق 
على  زادت  وبنسبة  كبيرة  بكميات  نحلها 
الستين في المئة، ولحقت األضرار بحوالى 

خمسين نحاال. 

موجة الصقيع والثلوج تصيب منطقة العرقوب بكارثة حيوانية وزراعية

واصل فريق مشترك من الجيش اللبناني 
الغجر  بحادثة  تحقيقاته  و»اليونيفيل«، 
وجرح  لبناني  مواطن  بحياة  أودت  التي 
حيث  االحتالل،  جيش  برصاص  آخر 
أطلق  الرصاص  أن  الى  الوقائع  أشارت 
والشهيد  االحتالل،  قوات  جانب  من  فقط 
بعد  اللبنانية وعلى  األراضي  داخل  سقط 
من  متر   400 الى   300 بين  يتراوح 

السياج الحدودي الشائك.  
القتيل  بحوزة  العثور  يتم  لم  أنه  وتأكد 
قبيسي،  سليم  والجريح  المحمد  اهلل  عبد 
هذا  أثار  السالح،وقد  من  نوع  أي  على 
القوات  بين  التوتر  من  أجواء  الحادث 
الدولية وقوات االحتالل وال سيما القوتين 
الحقا  أدى  ما  وهو  والفرنسية  االسبانية 
الى االتفاق على السماح للقوات االسبانية 
بتثبيت سياج شائك عند الشاطىء الشرقي 
لنبع الوزاني وبالتالي بدأ العمل باستحداث 
بوابة حديد تفصل ما بين الغجر والوزاني 

باشراف القوات االسبانية.
العرقوب«  ابناء  »هيئة  واستنكرت 
بتاريخ  بيان،  في  شبعا  ومزارع 
الصهيوني  »العدوان   2008/2/4
المتجدد« وطالبت »بتقديم شكوى عاجلة 
والجمعية  الدولي  االمن  مجلس  الى 
الى  ودعوته  المتحدة،  لالمم  العامة 
االنعقاد الفوري لبحث نتائج هذا العدوان 
المتكرر«. من جهة ثانية، قال رئيس بلدية 
الوزاني حسين األحمد »إن وجودنا كأبناء 
محاذية  منطقة  أي  أو  الوزاني،  منطقة 
معرض  اإلسرائيلي،  العدو  مع  للحدود 
يوميًا لالستشهاد في أي وقت، وأن الشهيد 

وبلدة  البلدة،  أحد شهداء هذه  اهلل هو  عبد 
الوزاني تدفع ضريبة الدم منذ السبعينيات 

وحتى اآلن«. 
والسلطات  اللبنانية  »الدولة  وطالب 
المختصة، االهتمام بهذه المنطقة، وإيالئها 
األساسية  حاجاتها  وسد  الكاملة،  الرعاية 

ومقومات الصمود ألهلها «.  
المتحدة  االمم  في  لبنان  مندوب  ورفع   
إلى  كتابا  لبنان  باسم  سالم  نواف  السفير 
مواطن  مقتل  بشأن  األمن  مجلس  رئيس 
وجرح آخر بنيران القوات اإلسرائيلية في 

منطقة الوّزاني  .   

رياضة

حادثة الوزاني تنتج توتراً بني قوات االحتالل و»اليونيفيل«
وتؤدي الى استحداث ممر بإشراف القوة االسبانية

دورية لقوات االحتالل 

واصل فريق العرقوب الرياضي في منطقة الضاحية الجنوبية تدريباته ولقاءاته الودية 
التدريب واللياقة  تقدمًا ملحوظًا في سياق  المدارس والمناطق واحرز  مع عدد من فرق 
بإشراف المدرب علي كمال حمدان الذي غادر الى قطر للمشاركة في دورة تحكيمية من 
قبل االتحاد اللبناني لكرة القدم وذلك في اطار المزيد من المواكبة والتطور لكل جديد في 

مجال هذه اللعبة الرياضية االكثر شعبية.

... وأخرى دولية في مواجهتها


