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  وةهاب شاه حممةمةدوةهاب شاه حممةمةد ...  ...  دةبات دةباتكوص كوص رووداوةکان سوريا بةرةورووداوةکان سوريا بةرةو

  
ئيدارةی ئةمريکی بة الچوونی حکومةتی لوبنان و ئةو هةموو خؤپثشاندانانةی خةصکی لوبنان دژ بة 

 لة ئةم رووداوانةش زياتر،  ثکث لة نةخشة گةورةکانی هاتةدیمانةوةی هثزةکانی سوريا لة وصاتةکةيان
ئةم رووداوانةی ئةم دوايةی   هؤی کة بووةرانيا دةچث کة لة پايزی رابردوو روويدارووداوةکانی ناو ئؤک

بةصام سياسةتی سوريا لة ناوچةکة زياتر ئةو بارةی ، ناو لوبنان لةوة ناچث کة دةستی ئةمريکای تيابث
لة هةوصةکانی بؤ سةرکةوتنی  رث سةرکةوتنثکة بؤ ئيدارةی بوشبؤية دةکرث بوت، هثناية کايةوة

   .ة رؤژهةصاتی ناوةراستؤسةی دميوکرايت لپر
نثکان کاريگةرثتی خؤی لةسةر پاشان هةصبژاردنةکانی فةلةستي، اقهةصبژاردنةکانی ئةم دوايةی ناو عري

اسيانةی ناوچةکةی گرتؤتةوة  لةسةر مةسةلةی ئةو ريفؤرمة سي بةتايبةتیهةموو دنيای عةرةب هةبوو
 کة خواستياری گؤانکاری سياسيني لة ياسيانةی ناوچةکةئةو هثزة س وة بووةتة پاصپشتثکی باش بؤ

ئةوةی بؤ، وونةوةلة هةمان کات ترسيشی خستؤتة دص رژمثةکانی ناوچةکة بؤ بةخؤداچ، وصاتةکانيان
ئةو هةصبژاردنة شارةوانيانةی ئةم دوايةی . گؤرانکارية سياسثکان بة شثوةثکی خراپ نةشکثتةوة سةريان

تر بؤ انةی سةرؤکی ميسر کةوا رثگا دةدا بة کةسانی و بةصثنپاشان ئة، عةرةبستانی سعودی
هةصبژاردنةکانی سةرؤکايةتی لةو وصاتة ئةو راستية دةسةپثنث کةوا پرؤسةی دميوکراتی لة ناوچةکة 

ئةم گؤرانکارية سياسيةی ناوچةکةی گرتؤتةوة لةوانةية زؤر وصاتی تريش . رووی لة وصاتانی تر کردووة
چوونکة ئةم ، ار ئةوةية کة هةردوو وصاتی سوريا وة ئثران چی کارثکيان تثدةکرثبةصام پرسي، بگرثتةوة

دوو وصاتة بة ئاشکرا دژايةتی ئةو پرؤسةية دةکةن و هةموو هةوصثکی خؤيان خستؤتة گر بؤ ئةوةی ئةوان 
   .نةگرثتةوة

مثی سوريا بةشثکيان وةستاندنی ئةو هاوکاريانةية کة رژ، مةرجةکانی ئةمريکا بؤ سةر سوريا زؤرن
 لة وازهثنان،  لوبنانة یهاوکاری کردنی حيزب اهللا، پة توندرةوةکانی فةلةستينیخستؤتية بةردةست گرو

دةست هثنانی چةکة کيمايثکان پاشان رثگا نةدان و هاوکاری نةکردنی پامشاوةکانی رژمثی ی بةهةوص
   .ام دةدةنبةعسی عرياق کة لة سوريا بة ئازادانة کاری توريرستی دژ بة عرياق ئةجن

بوونی هثزةکانی ، کاتث کؤتای بة شةری ناوخؤی لوبنان هثنا، 1989پاش رثکةوتنامةی تايف لة ساصی 
، سوريای لة لوبنان دژايةتثکی ئةوتؤی ناکرا لةاليةن هثزة سياسکانی لوبنانی و خةصکی ئةو وصاتة

دژ بة بوونی ئةو هثزانةو ئةگةرچی ئةم هثزانة زؤؤجار بةوة تاوانبار دةکران کةوا هةموو ئةوانةی 
بةصام پاش کشانةوةی هثزةکانی ، سياسةتی حکومةتی لوبنانی سةر بة سوريا زيندان دةکرثن و وون دةبن

 پاشان دوورزثکان، بة تايبةتی کريستنة مارونثکان،  لة خوارووی لوبنان خةصکی2000ئيسرائيلی ساصی 
   .پای سوريا لةم وصاتةدژ بة سوريای هاندا بؤ دةرکردنی سو و هثزة سياسثکانی

 هةزار سةرباز دةژمثردرثن لةناو خاکی سوريا تاکو ئثستا هةموو خاکی 14000سوپای سوريا کة بة 
 پةرلةمانی لوبنان  ووة زؤر لةو هثزة سياسيانةی ناو حکومةتی رابرددو، لوبنانيان بةجث نةهثشتووة

زياتر ئةم رووداوانةی دوای ناو لوبنان هؤيةکةی . م وصاتةدژ بة دةرچوونی هثزةکانی سوريان لة
 پارتة سياسثکانی ی رژمثی سوری کة لة مانگی هةشتی ساصی رابردوو زؤر لةدةگةرثتةوة بؤ ئةو هةوصانة

هةوصيش بدةن بؤ ، ستوری لوبنان بگؤرن بؤ دميةشق بؤ ئةوةی کارثک بکةن دةکرد بانگاليةنگريی خؤی
 چوونکة بة گوثرةی، ميل لةحود لةسةر کار بؤ چةند ساصثکی ترمانةوةی سةرؤک کؤماری لوبنان ئث
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ئةم کارة . تی مبثنثتةوة لة پؤستی سةرؤکايةلوبنان سةرؤک کؤمار ناتوانی زيلتر لة سث ساص دةستووری
و ئةوة بوو بةهؤی ئة،  لة لوبنان بنوای لة سونثکانی ناو لوبنان کرد کة دژ بة مانةوةی سوپای سوريا

 لة داواشی، دةرکرد 1559 برياری نةتةوة يةکرتؤکان، ةنسا و ئةمريکا کرديانفشارانةی کة فةر
  ، نهثزةکانی سوری کرد خاکی لوبنان بةجثبهثص

پاشان دژ بة برياری نةتةوة ، چوونکة مانةوةی سوپای سوريا بة رةزامةندی حکومةتی بةيروت بوو
ةوة يةکرتؤکان هيچ ماناثکی نةماو ت نة1559 بؤية مانةوةی حکومةتةکةش لة گةص برياری يةکگرتؤکانة

   .پثويست بوو بروخث
ريار وابوو بچثتة پاص ئةو پاش چةند هةفتةثک لة الچوونی سةرؤک وةزيرانی لوبنان رةفيق حةريری کة ب

کةوا داوای دةرچوونثکی تةواوی ئةو ، بناندژ بة مانةوةی هثزةکانی سوری لة لو سياسيانةی هثزة
ةوةشيان دةکرد کةوا رژمثی سوريا بة هيچ شثوةثک دةست تثوةردانی هثزانةيان دةکرد وة داوای ئ

 5مانگی نيازيشيان وابوو لة هةصبژاردنةکانی پةرلةمانی ، کاروبارة سياسثکانی ناو وصاتی لوبنان نةکات
   .م ساص ئةو خاصانة بکةن بة ثکث لة خاصة سةرةکثکانی هةصبژاردنةکانئة

رژمثی سوريا ئاصؤزتر کرد و هثزة ئؤپسشونةکانيش وصاتی تريورکردنی رةفيق حةريری بارةکةی بؤ 
 کة دةستثکی راستةوخؤيان لة  بة کوشتنی حةريری تاوانبار کرد بةوةیسوريا و حکومةتی لوبنانيان

، و کةسة بوو کة وصاتی لوبنانی لة کثشة سياسی و ئابوورثکان رژگار کردحةريری ئة. کوشتنی ئةو هةبث
پاشان ئةو ،  هةيبوو لة چارةسةرکردنی کثشة ئابوورثکانی ناو وصات ئةو زيرةکيةی هؤیئةويش بة

   . لةگةص کؤمپانيا جيهانثکان و وصاتانی دنيارينةیپةيوةندية پان و بة
کة ئةمريکا ماوةثکی زؤر ، اسی گةورةی بؤ رژمثی سوريا هثناية کايةوةکثشةی سي، کوشتنی حةريری

ئةويش ،  رژمثی سوری بسةپثنث لة مةرجةکانی بةسةربوو چاوةرث فرسةتثکی لةو جؤرةی دةکرد کة زؤر
بةتايبةتی لة ناو ،  دژايةتی کردنی رژمثی سوريا بؤ هةموو سياسةتةکانی ئةمريکا لة ناوچةکةلةبةر

   .عرياق و پاشان کثشةی ئيسرائيل و عةرةب
. ؤزثک دةروات چی دوواروسوريا بةرة، ئايا پاش ئةو هةموو فشارو گؤراکانکاريانةی ناو لوبنان و عرياق

بة دةسةصاتی کؤتای ، تؤ بصث ئثستا نؤرةتی رژمثی سوريا نةهاتبث بؤ ئةوةی وةک رژمثی بةعسی بةغدا
   . نةهاتبثزياتر لة سی و پثنج ساصی تاکة حيزبی

   سويد
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