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  اللواء  "جيش لبنان اجلنوبي"حديث صحايف لقائد 
  احلكومة اإلسرائيلية،  أنطوان حلد، يتهم فيه رئيس
  ]مقتطفات[ .إيهود براك، بخداعه

  
 

" يديعوت أحرونوت"املوايل إلسرائيل أنطوان حلد يف حديث إىل صحيفة " جيش لبنان اجلنوبي"قال قائد  
  ."غشنا وهو اآلن يتجنبني"اك، إن رئيس احلكومة اإلسرائيلية إيهود بر

قلتم لنا دائماً إننا حلفاؤكم، : "، ونقلت عنه قوله"خدعة براك"وحتدثت الصحيفة عن غضب حلد مما سماه   
سافرت إىل باريس قبل أسبوعين وقلت مسبقاً كم من الوقت . لكنني فجأة أدركت أن إسرائيل ال تبحث إالّ عن نفسها

رجايل وموضوع قوات الطوارىء الدولية، مع اقتراب موعد االنسحاب، وكنت سأغيب، كنت أريد متابعة قضية 
األمور حتت السيطرة وكل شيء على ما يرام، وإىل أن غادرت باريس مل يكن : أتصل كل بضع ساعات وكانوا يردون

على ما  كل شيء: لديّ أدنى فكرة أن اجليش اإلسرائيلي بدأ انسحابه حتى حين اتصلت من مطار باريس قالوا يل
سمعتهم ". اجلنوبي"إن خبراءكم حمرجون من انهيار . فقط عندما استقللت الطائرة فهمت أن كل شيء انهار. يرام

إثر موقع، بدأت  موقع يمكنه الصمود أكثر، إالّ إن أتباعي ما أن بلغهم، وسط الدهشة، تفكيك" اجلنوبي"يقولون إن 
معهم أحد، ومل يكلف أحد نفسه عناء إبالغهم مسبقاً، مل يتحدث . كن هناك أي خطة منظمةمل ي. شكوك كبيرة تنتشر

وأنا كنت بعيداً، وكان على كل واحد أن يتدبر أمر عائلته ونفسه، ال شيء عندي ضدهم، ماذا كان يمكن أن تفعل لو 
  ."نْ يثقون به فهربوالقد أحس جنودي أنهم مل يبق لهم مَ كنت مكانهم، واكتشفت أن ثمة من خان الوعد؟

لقد تركتم الشريط احلدودي من دون وضعي يف . إن حكومتك وجيشك ضدي"وتابع حلد قائالً للصحايف   
الناس تركوا أقاربهم ومنازلهم وأرضهم الزراعية وممتلكاتهم وحياتهم . األجواء وتركتمونا خلفكم مثل احليوانات

[....]. 
  [.......]      
" اجلنرال"كل شيء انتهى، وبما يعنيني ال تنادوين . ن أنا غاضب ومصاب بخيبة أملاآل. لقد خدعوين[....]   

لكنه يعرف . لقد أعطاين براك موعداً للقائي قبل ليلتين ومل يظهر. رجل من دون خطة ومهمش أنا اآلن. بعد اآلن
  ."بالهاتف... كيف يتصل بي
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