
أبناء  هيئة  2010/7/10أقامت  بتاريخ 
تكريميًا  إحتفااًل  شبعا  ومزارع  العرقوب 
»لقاء  منتزه  في  اإلنتخابية  لماكينتها 
أحياه  شبعا  في  الجوز  نبع  في  األحبة« 
وقدمه  الفنية  وفرقته  العلي  بهاء  المطرب 

الفنان ديب أبو شالة.
وألقى رئيس الهيئة الدكتور محمد حمدان 
وقفوا  الذين  كل  فيها  شكر  بالمناسبة  كلمة 
منطقة  قضية  ومع  الهيئة  مع  زالوا  وال 
والبرامج  والقيم  للمبادىء  وفاًء  العرقوب 

التي تطرحها هيئة أبناء العرقوب.
وإذ لفت إلى الفرص غير المتكافئة بسبب 
والضغوط  العادل  غير  اإلنتخابات  قانون 
والمداخالت التي مورست على المرشحين 
والناخبين أكد أن معركة الدفاع عن حقوق 
ومستمرة  دائمة  ستبقى  العرقوب  في  أهلنا 
الحرمان وأن قضية تحرير  من أجل رفع 
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا ستبقى القضية 

المركزية في نضال هيئة أبناء العرقوب.
كانت  نيابية  اإلنتخابات  أن  على  وشدد 
أم بلدية تشكل محطة من محطات النضال 
الحكومة  مطالبًا  المطاف،  آخر  وليست 
في  اإلسراع  بضرورة  النواب  ومجلس 
لإلنتخابات  وعصري  عادل  قانون  إقرار 
النيابية والبلدية حتى تتمكن كل القوى الحية 
في المجتمع من المشاركة الفاعلة في الحياة 

السياسية والعمل اإلنمائي.
ولفت حمدان إلى أن مسألة التعويضات 
عن الخسائر التي لحقت بأصحاب الحقوق 
االحتالل  نتيجة  العرقوب  منطقة  في 

الصهيوني تشكل محورًا هامًا من محاور 
نضال هيئة أبناء العرقوب التي ستمارس كل 
الضغوط إلنتزاعها سيما وأن الدراسة التي 
سنوات  من خمس  أكثر  منذ  الهيئة  أعدتها 
والتعويضات  الخسائر  هذه  قيمة  قدرت 

بأكثر من 7 مليارات دوالر أميركي.
وقال:«ان الشأن االنمائي ورفع مستوى 
والزراعية  والتربوية  الصحية  الخدمات 
سيبقى  وغيرها  والثقافية  واالقتصادية 
هاجسنا االساسي وسنعمل بالتعاون مع كل 
المخلصين على تحقيق كل ما هو ممكن كما 
العديد  المساهمة في تحقيق  لنا شرف  كان 
الصوت  وسنبقى  سابقا.  االنجازات  من 
المدوي مطالبين الدولة والحكومة بانصاف 
من  وحرمانها  اهمالها  طال  التي  منطقتنا 

هذه الخدمات«.
اإلنتخابية  الماكينة  أفراد  إلى  وتوجه 

للقيم  تكريم  اليوم هو  تكريمكم  بالقول:«ان 
 ، تؤمنون  بها  التي  وللمبادئ  تمثلون  التي 
بامانة  وعملتم  التضحيات  جميعا  بذلتم  لقد 
نتائج  تستحقون  وكنتم  وبصدق  واخالص 
انتم  ولكن  عليها.  حصلنا  التي  من  افضل 
تعلمون بأن الظروف التي احاطت بالعملية 
الفرص  لم تكن مؤاتية ولم تكن  االنتخابية 
متكافئة بسبب قانون االنتخابات غير العادل 
وبسبب المداخالت والضغوط التي مورست 

عليكم جميعا، مرشحين ومنتخبين«.
وأضاف:«ما يجب ان تعلموه ان كل ذلك 
يحصل ألن هناك من يخاف من قوتكم ومن 
نزاهتكم ومصداقيتكم وشفافيتكم في العمل ، 
وهذه هي مصادر قوتكم ومناعتكم ، كونوا 
على ثقة بان االوفياء للقضية والمخلصين 
جانبكم  والى  معكم  هم  المنطقة  ابناء  من 
يشد  المرصوص  كالبنيان  واياهم  وانتم 
بعضكم بعضا ويجب ان تعتزوا وتفخروا 
بانكم اصحاب برامج ومبادئ وتطلبون ثقة 
واشخاصكم  برامجكم  اساس  على  الناس 
عصبياتكم،  اساس  على  وليس  ومبادئكم 

انكم الرقم الصعب في المعادلة«.
معركة  بان  نعتبر  :«اننا  حمدان  وختم 
الدفاع عن حقوق اهلنا في منطقة العرقوب 
منذ  التضحيات  سبيلها  في  دفعنا  والتي 
الدائمة  معركتنا  هي  عاما،   26 من  اكثر 
جانب  الى  نضالنا  وسيبقى  والمستمرة، 
اجل  من  المخلصين  كل  جانب  والى  اهلنا 
عن  والدفاع  مناطقنا  عن  الحرمان  رفع 

حقوقنا«.

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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هيئة أبناء العرقوب تكّرم ماكينتها اإلنتخابية

محدان: قضيتنا املركزية حترير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا 
وإمنـاء العرقـوب ودفـع التعويضـات ألصحـاب احلقـوق

صوت

فارس احللـم العربـي
قبل 23 يوليو 1952 إنتظرته االمة طوياًل

عقود وعهود وأحالم منذ آخر أيام الناصر صالح الدين
غاب صالح الدين األيوبي وأخذ معه لقب الناصر

وكان الحلم العربي يهدهد غفوة االمة
بعودة الناصر من جديد 

صدق الحلم وثبتت الرؤيا مع طلعة الناصر
عبد الناصر، فارس الحلم العربي المتجدد.

»ارفع رأسك يا أخي لقد ولى عهد االستعباد«
»إن على االستعمار أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل«

وانطلق مع فارس الحلم تيار عربي هادر
بين المحيطين من مراكش حتى البحرين
 رحل االستعمار عن كل األرض العربية

وترك عصاه مغروسة في قلب األمة في فلسطين.
في الثامن والعشرين من أيلول عام 1961 ارتج الحلم
واهتزت الرؤيا باالنفصال عن الجمهورية العربية المتحدة.

بقي الفارس وما أصبح الحلم بوجوده مكسرعصا 
حين تمكن االستعمارمن الثأر في حزيران 1967 

فإن الفارس لم يترجل ولم يستسلم.
»ال صلح ال اعتراف ال تفاوض«

»ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة«
في الثامن والعشرين من أيلول عام 1970 ترجل الفارس 

وترنح الحلم ولم يصمد على أرض الصراع طوياًل 
أن  أجل  الشرفاء نضااًل من  اذهان  الى  الحلم  عاد 

يصبح الحلم حقيقة فيعود الفارس من جديد.

كلمتنا
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أبناء  هيئة  2010/8/28أقامت  بتاريخ 
في  السنوي  إفطارها  شبعا  ومزارع  العرقوب 
بحضور  السقي  إبل  في  السياحي  الدانا  مجمع 
حشد كبير من الشخصيات تقدمهم: النائب قاسم 
المؤتمر  في  الدينية  الشؤون  مسؤول   ، هاشم 
ممثلو  السحمراني،  أسعد  د.  اللبناني  الشعبي 
وأسعد  فياض  وعلي  الخليل  أنور  النواب 
الثقافة   لوزارة  السابق  العام  المدير  حردان، 
في  الزكاة  صندوق  مدير  ماضي،  محمد 
مرجعيون وحاصبيا الشيخ مجدي عواد، األب 
نعمة بو رحال، ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية 
ومختارين ومديري مدارس وأساتذة وفاعليات 
من مختلف القطاعات وحشد من أبناء المنطقة، 
وتخلل الحفل تكريم شهيد الصحافة في مواجهة 
الصحافة  وجريح  رحال،  أبو  عساف  العديسة 
مراسل قناة المنار وإذاعة النور علي شعيب، 
اإلجتماعية  للتنمية  حمد  عبدو  جمعية  ورئيس 

الحاج نزيه حمد.

حمدان

وألقى رئيس الهيئة 
د. محمـــد حمـــدان 
أشاد  بالمناسبة  كلمة 
فيها بشهـداء الجيـش 
اللبنانـي والمقاومـــة 
متسائاًل  والصحافة، 
عن مقومات الصمود 
التي أمنتها الحكومة، 

األخ  اللبناني  الشعبي  المؤتمر  لرئيس  وشاكرًا 
بشكل  والداعمة  المؤيدة  مواقفه  شاتيال  كمال 
دائم لقضية وحقوق أبناء العرقوب وخصوصًا 
من  كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع  تحرير  في 

اإلحتالل الصهيوني.
وأكد حمدان على ضرورة التحرك الجاد من 
واألمم  الدولي  األمن  في مجلس  الحكومة  قبل 
شبعا  مزارع  تحرير  في  حقنا  لتأكيد  المتحدة 
بالتحرك  الحكومة  ومطالبة  كفرشوبا  وتالل 
الحقوق  ألصحاب  التعويضات  ودفع  الجدي 
حكومية  لجنة  وتشكيل  والتالل،  المزارع  في 
أبناء  هيئة  عن  ممثل  فيها  يكون  وشعبية، 
والتالل  المزارع  ملف  لمتابعة  العرقوب، 

وإنتهاكاتها،  إسرائيل  ضد  شكاوى  وتقديم 
والتمسك بخصائص المنطقة التوحيدية الوطنية 

المقاومة.

السحمراني

مسؤول  تحدث  ثم 
الدينيــة في  الشـؤون 
الشعبـــي  المؤتمــــر 
اللبنانــــي د. أسعـــد 
السحمرانـــي فنقــــل 
تحيات قيادة المؤتمر 
ورئيسه كمال شاتيال 
المقاومة  أهل  وحيا 

في الجنوب وهيئة أبناء العرقوب على نضاالتها 
المتواصلة والمتكاملة مع كل أطياف المقاومة 

ومع الجيش اللبناني.
وسأل دعاة االستسالم والتفاوض:” ما الذي 
مستغربًا  والمفاوضة؟”  المساومة  من  تحقق 
للترحيب  لبنان  حكومة  رئيس  يتطوع  “أن 
بمفاوضات صهيونية مع سلطة محمود عباس 
وال  التفاوض  خيار  لبنان  يأخذ  لم  وقت  في 
وفي  الوزارية  بياناته  كل  في  بل  المساومة 
مرارًا  أعلن  ومقاومته  وجيشه  شعبه  مواقف 
لجهة  فاتورة  هذه  فهل  المقاومة،  خط  إلتزام 
خارجية من أجل أمٍر ما؟ وال أمر عند هؤالء 
والتوطين  أوسطية  والشرق  التدويل  سوى 

والتطبيع.. فهل من أحٍد يريد ذلك؟”.
أو  فردية  حوادث  ومن  “الفتنة  من  وحّذر 
أعمال تخريبية ما يوجب أن توكل أمور أمن 
الجيش  الى  وغيرها  بيروت  في  المواطنين 
يتعاون  وأن  اللبنانية  األمنية  والقوى  اللبناني 
ممن  العمالء  شبكات  الجميع الستكمال كشف 
الشبكات  أو  التجنيد  او  االتصال  يمارسون 

التنفيذية”.
بين  لبنانية  قرى   7 العدو  بـ“إحتالل  وذّكر 
طبريخا  قرى  هي   1949 و   1948 عامي 
والنبي   – والمالكية   – وقدس   – وصلحا   –
يوشع – وهونين – وإبل القمح، وقد أقام عليها 
مياه  يزال  وال  سرق  وبعدها  المستعمرات 
الوزاني ثم إحتل مزارع شبعا وتالل كفرشوبا 
وخطف من خطف واغتال من اغتال وأحرق 
عام  بيروت  مطار  أرض  على  الطائرات 
1969 وفي كل تلك المراحل لم تكن في لبنان 
مقاومة وال كانت هيئة أبناء العرقوب وال كان 

حزب اهلل والمقاومة الوطنية”.
وقال: “ان الفتنة التي نحذر منها هذه األيام 
يحاول األمريكي وسواه أن يدخلوها إلى لبنان 
ذات  الخاصة  المحكمة  يسمى  ما  ستار  تحت 
رفيق  الرئيس  اغتيال  بمسألة  الدولي  الطابع 
هي  المحكمة  هذه  بأن  ننبه  وهنا  الحريري، 
للمادة 52 من  قيامها كان مخالفًا  معاهدة وإن 
الدستور اللبناني وبالتالي  فهي غير دستورية، 
معنا  والحق  عندنا  فالعدل  دولية  ظالمة  إنها 

لبنانيون  قضاة  فيها  عربية  بمحكمة  والحل 
لكشف حقيقة اغتيال الرئيس الحريري وسواها 

من الجرائم واالغتياالت”.

حمد

كلمـــــة  وكانـــت 
المكرميــــــن  بإســم 
جمعية  رئيس  ألقاها 
للتنمية  عبـدو حمـــد 
الحـــاج  اإلجتماعيـة 
فيها  حيا  حمد  نزيه 
شهــــــداء الجيــــش 
والصحافــة  اللبناني 

خصوصًا  عديسة  مواجهة  في  سقطوا  الذين 
يوم  نفس  في  يكون  أن  الصدف  شاءت  حيث 
إطالق عمل الجمعية لكي تصبح عملية التنمية 
الصمود  عناصر  من  أساسيًا  عنصرًا  الريفية 
قيمة  يعرف  ال  الذي  العدو  بوجه  اللبناني 

للمباديء االنسانية.
وقال:”إن تاريخ الجيش اللبناني هو جزء من 
تاريخ لبنان الحديث وأهميته ال تكمن في عمره 
الوطني  دوره  طبيعة  في  بل   ، فحسب  ال65 
الكيان  خصوصية  من  المستمد  التوحيدي 
واإلنسانية  الحضارية  برسالته  الفريد  اللبناني 
الثقافات  إلنصهار  حيا  نموذجا  يمثل  والذي   ،
المشترك  العيش  إطار  في  األديان  وتالقي 

والوحدة الوطنية”.
على  العزيزة  المنطقة  هذه  إن  وأضاف:” 
وطاقات  إقتصادية  مقومات  تختزن   ، قلوبنا 
بشرية كبيرة وفاعلة ، وهي مدعوة للمشاركة 
وتحمل المسوؤلية إستنادا إلى الوعي اإلجتماعي 
هذه  أبناء  ولدى  عامة  اللبنانيين  لدى  المميز 
الذي  الوطني  النسيج  وإلى  خاصة،  المنطقة 
ويعطيه  لبنان  وجه  يختزل  والذي  منه  تتشكل 

بعدا إنسانيا فريدا”.
أبناء  لهيئة  بالشكر  المكرمين  بإسم  وتوجه 
العرقوب التي كانت الضمانة وستبقى مع كل 
القوى الخيرة في الحفاظ على حقوقنا الوطنية 

في لبنانية مزارع شبعا.
على  الدروع  توزيع  جرى  الختام  وفي 

المكرمين.

إفطار حاشد لهيئة العرقوب يتخلله تكرمي الشهيد أبو رحال واجلريح شعيب وحمد

السحمراني حيذر من الفتنة ويستغرب ترحيب احلريري باملفاوضات
حمدان يطالب احلكومة بالتحرك اجلاد يف جمل�ض الأمن الدويل والأمم املتحدة لتاأكيد حقنا يف حترير الأر�ض املحتلة
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إستنكار العدوان 
الصهيوني على اجليش

إستنكر رئيس هيئة أبناء العرقوب ومزارع 
»اإلعتداء  حمدان  محمد  الدكتور  شبعا 
وحدات  إستهدف  والذي  المتجدد  الصهيوني 
الجيش اللبناني والمواطنين اللبنانيين في منطقة 

العديسة«.
وإعتبر في بيان له بتاريخ 2010/8/3 »أن 
في  زال  ما  لبنان  أن  ليؤكد  جاء  العدوان  هذا 
دائرة االستهداف الصهيوني الذي قام بإحتالل 
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا منذ العام 1967 
يستجيب  أن  يمكنه  ال  المعادي  الكيان  وأن 
القرار  ينتهك  يزال  وال  الدولية  للقرارات 
اليوم تجاوز  1701 منذ لحظة صدوره ولكن 
هذا القرار من خالل العدوان الذي قام به«.    

وأكد حمدان أن »ما حصل هو عدوان على 
الوطني  للجيش  وإستهداف  الوطنية  السيادة 

اللبناني وللمواطنين اللبنانيين«. 
وحيا »الجيش الوطني اللبناني الذي يتصدى 
منظومة  أن  جديدة  مرة  ليؤكد  العدوان  لهذا 
ال  والمقاومة  والشعب  الجيش  في  هي  الدفاع 
الدولية  القرارات  على  واالعتماد  البيانات  في 
بل على ما نملك من قوة لوضع حد للخروقات 

واالعتداءات الصهيونية«. 

اللبنانيتان  وشبعا  »حاصبيا  عنوان  تحت 
كتبت  السياحية«  الوجهات  قائمة  عن  غائبتان 
صحيفة »االتحاد« االماراتية بتاريخ 26 أيلول 

2010 تقول: 
من  الكثير  الحاصباني  بلدة  حوض  يحتضن 
القالع والحصون والمعابد والمغاور والمقاهي، 
تاريخية من حياة شعوب  تحكي محطات  التي 
المنطقة،  قديمة مرت وأقامت ومكثت في هذه 
هائلة.  وتراثية  معمارية  بصمات  تركت  حيث 
والجولة السياحية على معظم المعالم المتقاربة 
ال تأخذ أكثر من بضع ساعات يستمتع خاللها 

السائح بجماليات المنطقة وآثارها.
على  ويرتاح  الحاصباني،  وادي  في  ينتشر 
قريبة  جميعها  منتزهًا،   15 حوالي  ضفافه 
يمكن  ميزة  في  الرئيسية  السياحية  المواقع  من 
سوى  السائح  يلزم  ال  بحيث  فريدة،  تكون  أن 
بضع دقائق، للوصول منها إلى المواقع األثرية 
الشهابية  السرايا  ومنها  المجاورة،  الرئيسية 
وسط حاصبيا، والتي تبعد عن المنتزهات ثالثة 
كيلومترات، وسوق الخان عند الطرف الغربي 
في  جاد  وبعل  كم،   4 مسافة  على  لحاصبيا 
الهبارية حوالي 7 كم، ومغاور شبعا ومطاحنها 
المائية بحدود 10 كم، إضافة إلى مواقع أثرية 
شيت  النبي  في  النواويس  منطقة  منها  أخرى، 

شرقي بلدة الخلوات. 
حوض الحاصباني اكتسب لقربه من السفوح 
وميزات  سحرية  مسحة  الشيخ،  لجبل  الغربية 
طبيعية ال مثيل لها، فباإلضافة لمناخه المعتدل 
المرصعة  الخالبة  ومناظره  وشتاء،  صيفًا 
الحوض  يحوي  والسنديان،  الصنوبر  بغابات 

بالمواقع  تمتاز  كبيرة  مائية  بحيرة  باطنه  في 
والمطاعم  المقاهي  من  باقة  عدا  األثرية، 
والمنتزهات الراقية، حيث تعطي للمنطقة دفقًا 

سياحيًا وجاذبًا كبيرًا للسياح والزوار. 
حوض  في  األثرية  المعالم  وتتوزع 
الحاصباني وتتنوع الحضارات والشعوب التي 
مرت وأقامت في هذه المواقع، ومنها الرومان 
أن  بالذكر  والجدير  والشهابيون،  والصليبيون 
فترة  خالل  مدروسة  هجمات  نفذت  إسرائيل 
احتاللها للمنطقة، وعملت على سرقة الكثير من 
اآلثار والمحتويات ونقلتها إلى فلسطين المحتلة، 
عدا الخسائر الجسيمة التي لحقت بهذه المواقع 

والمعالم، نتيجة عدوان تموز عام 2006. 

سوق اخلان 
الخان  إلى  نسبة  الخان  بسوق  السوق  سمي 
عام  الشهابي  بكر  أبو  األمير  بناه  الذي  الكبير 
والجليل  الحوال  ألبناء  مقصدًا  فكان  1350م، 

وتبادل  مقايضة  فيه  تتم  وحوران،  وفلسطين 
البضائع، ويمتاز الخان برونقه القديم، من حيث 
نوعية الحجارة والتربة والقناطر ومرابط الخيل. 
وتضم المنطقة آثار النبي شيت وهي مجموعة 
من القالع الرومانية موزعة في مساحة جبلية 
في  محفورة  نواويس  أربعة  أهمها  متقاربة، 
تل  فوق  خامس  إلى  إضافة  كبير،  صخر 
وجميعها  ومغارة،  مدفن  جانب  إلى  صخري 
وعرض  مترين  بطول  األحجام،  متساوية 
ثمانين سنتيمترًا، ولكل ناووس غطاء حجري، 
نقشت عليه صورملكة مجهولة، وعلى جوانبه 
بجبل،  يمسكان  وملكة  لملك  نقوش  األربعة 
قيل انه رمز للحياة والتناسل، ويحوي المكان 

العديد من المغاور غير المكتشفة بعد. 

بعل جاد 
لبنان  في  اآلثار  أقدم  من  جاد  بعل  يعتبر 
والشرق األوسط، ولربما كان معبدًا أو محكمة 

أو االثنين معًا، كانت تحميه أبراج عدة ركزت 
التالل المحيطة، ومنها ما يعرف ويسمى  في 

بالقصيروالخربة.
وحجارة المعبد شبيهة بحجارة قلعة بعلبك، 
ويبلغ طول الحجر الواحد ثالثة أمتار وارتفاعه 
حوالي متر، وداخل القاعة من الجهة الجنوبية، 
حيث كان يجلس الحاكم، يرتفع سلم من الحجر 
البركاني يتصل بأعلى البرج، في حين تتوج 
لمعبد  مشابهة  ونقوش  بتيجان  الجدران  أعلى 

باخوس. 
في  مياه  خزان  أكبر  على  شبعا  وتتربع 
الشرق األوسط، وهذا ما يجعلها محط أنظار 
وفي  مزارعها،  يحتل  الذي  العدو  ومطامع 
حضن وادي البلدة هناك نبع يدعى نبع الجوز، 
نسبة إلى أشجار الجوز التي تنتشر على ضفتي 
مجراه، حيث تنفجر مياه النبع العذبة والصافية 
من  وبالرغم  الشيخ،  جبل  قلب  من  والباردة 
إاّل  العدو،  قبل  من  واستهدافها  المنطقة  جمال 
أن ذلك لم يمنع أبناء البلدة من إنشاء عدة مقاه 
والزوار،  السياح  خدمة  في  لتكون  ومطاعم، 

فالمغامرة ضرورية في سبيل الوطن. 
حاصبيا وشبعا منطقتان احتضنتهما الطبيعية 
نعم  من  اهلل  وهبه  ما  كل  فأعطتهما  الخالبة، 
الكبار  الضباط  أحد  فيها  قال  وقد  وخيرات، 
العاملين في قوات الطوارئ »هذه المنطقة وما 
أثرية  ومواقع  وقالع  ومغاور  تالل  من  تضم 
في  موجودة  كانت  لو  ومنتزهات  وتاريخية 
الدخل  تدعم  قيمة  متاحف  إلى  لحولتها  بلدي، 
تقدر  التي ال  لقيمتها وعظمتها  القومي، نظرًا 

بثمن« 

حاصبيا وشبعا غائبتان عن قائمة الوجهات السياحية

مهرجان اهلبارية السنوي

أيام  السنوي عشية  القروي  الهبارية  الهبارية مهرجان  بلدة  في  األهلية  الجمعيات  نظمت 
النشاطات  قدمت مجموعة من  آب 2010 حيث  بتاريخ 16، 17 و18  السعيد  الفطر  عيد 
الثقافية والفنية الهادفة وكان لهيئة أبناء العرقوب المساهمة األساسية والدور المحوري في 
تنظيم هذا الحدث من أجل مصلحة البلدة حيث قدمت مركزها الشبابي للقاءات واإلجتماعات 
التنظيمية للمهرجان ، إضافة إلى تحويله إلى مركز لتدريب الفرق الفنية وتنظيمها من أجل 

إنجاح المهرجان .
وقد شاركت الهيئة في عرافة المهرجان في يومه الثاني كما قدمت الفرقة الفنية في الهيئة 
عروض عدة في المهرجان منها مسرحية ) حكاية أهل زمان( و) الديوان( وهو عبارة عن 

جلسة عربية مع عروض تراثية تعبر عن أصالة البلدة .
وتوجهت الهيئة بالشكر من كل الجمعيات المشاركة كما شكرت البلدية على مساهمتها في 

رعاية المهرجان. 
يذكر أن الجمعيات المشاركة في المهرجان إضافة إلى هيئة أبناء العرقوب هي: جمعية 
حقوق اإلنسان ، جمعية أجيال ، هيئة اإلسعاف الشعبي ، إتحاد الشباب الوطني ، جمعية بعل 

جاد ، جمعية سوى ، جمعية آل مسعدة ، الجمعية اإلسالمية للرعاية  والكشاف المسلم. 

إفطار شبابي يف اهلبارية 
أقامت هيئة أبناء العرقوب إفطارها الشبابي 
- الكشفي السنوي في المركز الشبابي للهيئة 
 2010 أيلول  شهر  أوائل  الهبارية  بلدة  في 

بحضور أكثر من مئة شاب وكشفي .
الدين  نور  بالل  الطالب  اإلفطار  حفل  قدم 
والتربوي  السياسي  الهيئة  بدور  أشاد  الذي 

واإلنمائي .
ثم تحدث مسؤول قطاع الشباب في الهيئة 
األخ مرهج نجم فعرض لمعاني شهر رمضان 
وأهمية  واألخالقية  والتربوية  الجهادية 
الشباب  من  إعداد جيل  أجل  من  بها  التمسك 
الواعي والمدرك لمستقبله بعيدا عن التعصب 

والتطرف .
العرقوب  أبناء  هيئة  دور  إلى  نجم  ولفت 
في تنمية قدرات الشباب في منطقة العرقوب 
منذ عشرات السنين حتى يومنا هذا من خالل 
الشباب  قطاع  تهم  التي  الهادفة  النشاطات 
التصدي  على  األقدر  هو  الشباب  جيل  ألن 
يعمل  التي  والتشرذم  التفرقة  محاوالت  لكل 
على تعميمها البعض عبر العصبية المذهبية 
الشباب  تستهدف  التي  البغيضة  والطائفية 

بالدرجة األولى .
وشدد على التمسك بصيغة الوحدة والعيش 

المشترك التي تتميز بها منطقتنا وال تزال . 
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»صوت  نشرة  من  الثامن  العدد  صدر   1988 عام  من  أيلول  شهر  منتصف  في 
العنوان الرئيسي »تحرير المجاهد يحيى علي من األسر خطوة نحو  العرقوب« وكان 
إحباط المشروع الصهيوني«. وجاء العنوان إنطالقًا من المهرجان الشعبي الحاشد الذي 
أقامته الهيئة يوم األحد في 14 آب في قاعة جمال عبد الناصر في جامعة بيروت العربية، 
إحتجاجًا على مخططات التطبيع والتهويد الصهيونية ضد منطقة العرقوب ودعمًا لمدير 

مدرسة شبعا المعتقل المجاهد يحيى علي ورفيقه عبد اهلل هاشم.
الجمهورية  الشيخ خلدون عريمط ممثاًل مفتي  المهرجان كلمات لكل من  وألقيت في 
اللبنانية آنذاك المفتي حسن خالد،إمام بلدة الخيام الشيخ المبعد آنذاك عبد الحسين عبد اهلل 
الشيخ محمد مهدي شمس  الشيعي األعلى يومها  المجلس اإلسالمي  نائب رئيس  ممثاًل 
الدين، الشيخ رشيد القاضي بإسم المكتب الدائم للمؤسسات الدرزية والشاعر طارق آل 
ناصر الدين ممثاًل رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيال واألستاذ محمد الزغبي 
بإسم هيئة أبناء العرقوب وأبرز ما جاء في كلمة المفتي خالد: »أنتم رمز العنفوان الوطني 
بعنوان: »القضية قضية أرض  فكانت  الدين  الشيخ شمس  أما كلمة  العربي«  والشموخ 

وشعب وليست قضية فرد«.
وقال الشيخ القاضي: »العرقوب قضية كل بيت ومرجع 
لبناني« ووصف األخ كمال شاتيال »إعتقال يحيى علي بأنه 
يهدف إلى تيئيس المناضلين«، فيما رأى محمد الزغبي »أن 
إنتفاضة فلسطين والعرقوب من أغلى الظواهر النضالية«.

وكانت »كلمتنا« تحت عنوان »صاحب الجرح األخضر« 
وتضمنت نبذة عن المجاهد يحيى علي الذي أبعد ونفي ثم 
إعتقل من قبل اإلحتالل بسبب دوره في مواجهة مشاريعه، 
وتضمن العدد أيضًا نبذة عن مزارع شبعا اللبنانية المحتلة 
التي تملكها وما تحويه من  وأسمائها ومساحتها والعائالت 

منازل ومزروعات.
كذلك عرض العدد للممارسات الصهيونية التعسفية بحق أبناء بلدات العرقوب والشريط 
المحتل آنذاك والضغوط التي يمارسها العدو إلجبار الشباب على التجنيد اإلجباري في 
صفوف ميليشيا العمالء، إضافة إلى تكرار التجارب النازية في معتقل الخيام ومنع قوات 

اإلحتالل للصليب األحمر الدولي من زيارة المعتقل.
وإستعرض العدد للنشاطات التي نظمتها الهيئة في مختلف المناطق اللبنانية تضامنًا مع 
أبناء العرقوب ودعمًا إلطالق سراح المجاهد يحيى علي ورفيقه عبد اهلل هاشم من اإلعتقال 
ومنها زيارة وفد من الهيئة محافظة الشمال ولقاء عدد من المسؤولين والشخصيات وإقامة 

ندوة في طرابلس حول »قضية العرقوب ومخاطر المشروع اإلسرائيلي«.
وعرض العدد في أكثر من محطة ومؤتمر صحافي للهيئة وقائع ودوافع عملية إعتقال 
 1988/7/21 في  الخميس  يوم  تمت  التي  هاشم  اهلل  عبد  ورفيقه  علي  يحيى  المجاهد 
وهو اإلعتقال الثاني لعلي بعد إعتقال أول إستمر لمدة أسبوع. وكشفت الهيئة أن الدوافع 
الصهاينة  ومخططات  لمشاريع  الرافضة  علي  مواقف  نتيجة  كانت  لإلعتقال  األساسية 
آنذاك  الدولية كان زاره  الطواريء  لوفد من قوات  إلى كشفه معلومات خطيرة  إضافة 
بتكليف من سكرتير عام األمم المتحدة يومها السيد دوكويار بناء على شكوى كان قد رفعها 
رئيس الحكومة حينها الدكتور سليم الحص ضد إسرائيل في األمم المتحدة بشأن توطين 
يهود الفاالشا في مزارع شبعا المحتلة منذ عام 1985 والتي جاءت على خلفية مذكرة 
كانت رفعتها هيئة أبناء العرقوب إلى الرئيس الحص حول هذا الموضوع خالل لقاء وفد 
من الهيئة معه، كذلك تضمن العدد مؤتمرًا صحافيًا للهيئة عقدته بتاريخ 1988/8/24 
في نقابة الصحافة ردت فيه على مزاعم العميل الصهيوني علم الدين بدوي »أبو داني« 
الذي فاخر حينها بإعتقال المجاهدين يحيى علي وعبد اهلل هاشم بتهمة رفض العالقة مع 
العدو. ورأت »إن المؤتمر الصحافي الذي عقده بدوي بتاريخ 1988/8/7 هو إقرار من 
جانب األعداء والعمالء بأن النضال العرقوبي قد أثمر ومخططات التطبيع قد إندحرت 

أمام إنتفاضة شبعا المجاهدة وصمود العرقوب المقاوم.
والرسمية  الدبلوماسية  الصعد  على  للهيئة  ونشاطات  تحركات  سلسلة  العدد  وسجل 
والشعبية أدت إلى نقل تطورات قضية العرقوب إلى األمم المتحدة وجامعة الدول العربية، 
وكان من أبرز هذه التحركات تحول يوم التاسع من أيلول عام 1988 إلى يوم العرقوب 
التي شهدتها مساجد بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع  بإمتياز من خالل اإلعتصامات 
دعمًا للجهاد العرقوبي وتأكيد خطباء الجمعة واإلعتصامات بأن »العرقوب خط الدفاع 

االول ودعمه واجب إسالمي«.
أثناء  شاتيال  كمال  األخ  اللبناني  الشعبي  المؤتمر  لرئيس  موقفًا  أيضًا  العدد  وتضمن 
مع  للتضامن  والشعبية  الرسمية  العربية  القيادات  إلى  نداًء  خالله  وجه  الكويت  زيارته 
قضية العرقوب وكفاح هيئة أبناء العرقوب من خالل ممارسة الضغوط على األمم المتحدة 
إلطالق سراح المعتقلين وإيقاف بناء مستوطنات الفاالشا في مزارع شبعا وفك الحصار 
عن العرقوب. وكان شاتيال وجه مذكرة إلى أمين عام الجامعة العربية آنذاك الشاذلي القليبي 
طالبه فيها بتوجيه دعوى لوفد من هيئة أبناء العرقوب لحضور القمة العربية الطارئة التي 

إنعقدت في الجزائر في شهر حزيران، لتتمكن من شرح قضيتها للقادة العرب.

حمطات نضالية

فلسطني
اإلسم : فلسطين بنت كنعان

الديانة : مسلمة عربية 
الحالة الشخصية : مطلقـــة 

عدد األبناء : أربعــــة 
أسماء األبناء ..... 

نكبة : وهي من مواليد 1948 
نكسة : مواليد 1967 

انتفاضة : مواليد 1987 
ثورة : مواليد 2000 

نبذه عن حياتي : أنا أرض الديانات .. اإلسالم ، المسيحية ، اليهودية 
مسلوبة ، يتيمة منذ الصغر . 

تبرأ مني أبي واسمه )عربي ؟( و أمي اسمها )الشام( ال حول لها و ال قوة اال باهلل
أخوتي )20( ال أحد منهم يعرفني .. أكبرهم مات سنة2003 واسمه عراق رحمه اهلل . 

طموحي بسيط أن أتحرر من إسرائيل . 
أوصافي : أنا في منتهى الجمال ، متدينة من أسرة عريقة )جزيرة العرب(

أحب الحياة كباقي البالد لكن بعزة ، أهوى البحر الذي يالمس قدماي وأعشق نشيد الثوار في أحضاني. 
لون شعري أخضر و لون عيوني أزرق ، لي عشاق كثر أكثر من كل البالد. 

مهري الشهادة ، ويوم عرسي تحريري . 
العالقات األسرية : 

كما تعلمون لي )20( أخ ال أحد منهم يزورني كلهم خائفون من زوج أمهم )أمريكا( فبعد موت أخي 
العراق بت وحيدة ليس لي إال اهلل وأحفادي الذين يقاتلون ... 

رغم كل شيء سأبقى فلسطين وسأبقى عربية ولو تخلت عني األرض بأسرها

في األصدقاء

ال خير في ود امريء متلون
إذا الريح مالت،مال حيث تميل
وما اكثر اإلخوان حين تعدهم
ولكنهـــــــــم في النائبات قليل

املشكلة فينا
وليست في الزمان

نعيب زماننا والعيب فينا
وما لزماننا عيب سوانا

ونهجو ذا الزمان بغير ذنب
ولو نطق الزمان لنا هجانا

وليس الذئب يأكل لحم ذئب
ويأكل بعضنا بعضا عيانا

شروط الصداقة
إذا المرء ال يرعاك إال تكلفا

فدعه وال تكثر عليه تأسفا
ففي الناس إبدال وفي الترك راحة
وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا

فما كل من تهواه يهواك قلبه
وال كل من صافيته لك قد صفا
إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة
فال خير في خل يجيء تكلفا

وال خير في خل يخون خليله
ويلقاه من بعد المودة بالجفا
وينكر عيشا قد تقادم عهده

ويظهر سرا كان باألمس في خفا
سالم على الدنيا إذا لم يكن بها

صديق صدوق صادق الوعد منصفا

من شعر اإلمام علي بن أبي طالب )كّرم اهلل وجهه(

أرى عربا أعد  لم 
خريطة صفحات  على  إال 

إربًا  عروبتنا  تقطعت 
طريدة كأشالء  وتناثرت 
الناصر عبد  زمان  مات 

عنيدة آراء  ماتت 
ترك رجااًل أنه  ظن 

مريضة  انظمة  ترك 
هماًء الشعوب  أبدع  نحن 
مديدة صفحات  خطاباتنا 

كانوا اهلل رجاال  رحم 
القديمة العصور  أبطال 

أسماءهم نرى  نعد  لم 
قصيدة ثنايا  في  إال 

التاريخ؟؟ رجال  أنتم  أين 
عودوا

بعدكم فالعروبة 
هزيلة  كلمة 

الطالب بالل نور الدين

العروبة بعدكم


