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  اللواء أنطوان حلد،  ،"جيش لبنان اجلنوبي"مؤتمر صحايف لقائد 
  من منطقة جزين يف غضون أسبوعينقواته  يعلن فيه سحب

  ]مقتطفات[ *.31/5/1999مرجعيون، 
  

    
االنسحاب من منطقة جزين، املؤتمنة عليها، بعدما أخذت األمور " جيش لبنان اجلنوبي"قررت قيادة 

  ].يونيو[هذه املنطقة، حيث سيتم االنسحاب يف النصف األول من شهر حزيران  منحى ينذر بأخطار داهمة يف
انسحبت  1985عام : وبإزاء هذا القرار، وجب التذكير ببعض احلقائق خشية أن يكون النسيان قد طواها  

هلها، عليها جموع أشبه بجحافل التتر، فنبهت ودمرت وهجّرت أمن منطقة شرق صيدا، فزحفت " القوات اللبنانية"
  .إىل استيعاب ما يفوق الثالثين ألفاً منهم يف املنطقة احلدودية" جيش لبنان اجلنوبي"واضطر 

جيش "فتصدى مل تتوقف تلك اجلحافل عند قرى شرق صيدا، بل تابعت زحفها يف اجتاه منطقة جزين،   
  .لكريمة يومذاكوالكل يعلم أين كانت الدولة ا... وأوقف زحفهم وسلمت جزين للغزاة" لبنان اجلنوبي

، تاريخ تدخل األجهزة األمنية اللبنانية 1993مقبولة يف هذه املنطقة حتى عام  األوضاعبقيت   
بتعرضها ألهايل منطقة جزين، من اعتداءات بشعة، إىل املضايقات واألحكام واالستفزازات واملساعدة يف وضع 

شهيدًا  155جير أهلها، فارتفع عدد ضحاياها إىل املنطقة وته إفراغعبوات على الطرق العامة، وهو ما أدى إىل 
  . وخمسة وستين شهيداً مدنياً" جيش لبنان اجلنوبي"وعشرين معوقاً من 

لبنان اجلنوبي منطقة صيدون وبسري وكفرفالوس وأخيراً منطقة ] جيش[قبل بضعة أشهر، أخلى   
دم اجليش اللبناين إىل هذه املناطق، فنخلي يف ما بعد باقي صفارية ـ أنان، علّ الدولة اللبنانية حتزم أمرها ويتق

  .املنطقة، ولكن ذلك مل يحصل، رغم اإلشارات التي أرسلناها إىل مسؤويل الدولة، من فوق الطاولة ومن حتتها
  ......].[  
 "جيش لبنان اجلنوبي"يف جزين مل يعد يحتمل مزيداً من املوت البطيء، لذلك قررت قيادة إن الوضع   

 إعادةففي األساس دافعنا عن جزين حفاظاً على أهلها، وقرارنا اليوم . االنسحاب من هذه املنطقة ومن جانب واحد
االنتشار يرتبط بالهدف نفسه، ولوضع الدولة اللبنانية أمام ساعة احلقيقة فال يمكنها أن تستمر يف التجاهل 

الدولة من احلفاظ على هذه املنطقة وعلى أمن مواطنيها  نمكوالتأجيل وال يف التمويه واختالق األعذار، آملين أن تت
وأن ال تكون مقراً أو ممراً أو منطلقاً ملا تسمّى املقاومة، فيضطر عندها جيش الدفاع اإلسرائيلي املوجود وكرامتهم، 

ة فئة معينة قريباً منها إىل قصفها، فيهجّر أهلها نهائياً، ويضطرون إىل بيع أمالكهم فيها، فتتحقق عندئذ رغب
  .يعرفها اجلميع

  ......].[  
 

  

                                                 
 .1/6/1999، )بيروت" (النهار" *



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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