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وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... سوريا ضي كصشةيةكي بؤ لوبنان درووستكردووة سوريا ضي كصشةيةكي بؤ لوبنان درووستكردووة    

  

نوثنةری نةتةوة يةکگرتؤکان بؤ ، رؤژی يةکشةمةی رابردوو
سةرکةوتن و ، تثری رؤد الرسن هوشياری دا کةوا، لوبنان

دصخؤشی دةرچوونی سوپای سوريا لة لوبنان تةا بة بوونی 
بؤية ئةو ، ةدرثجنام دحکومةتثکی تازة لة بةيرووت ئة

 سةرؤک کؤماری سوريا حافز ئةسةد داوثتث بة قةوالنةی
هاتنةکايةی تةا بة ، دةرچوونی هثزةکانی لةم وصاتة

چوونکة بث بوونی ، حکومةتثکی تازةی لوبنانی سةردةگرث
 ةجنام دانی دةرچوونی هثزة سوريائ، کارسةرحکومةتثک لة 

دانةوةية کة ئةم هوشتدار. وبنان زؤر سةخت دةبث خاکی للة
ی ادوو، لة اليةن نوثنةری نةتةوة يةکگرتؤکانةوة درا

،  لوبنانی الچوویچاوپثکةوتنی بوو لةگةص سةرؤک وةزيرانی
نوثنةری ،  و چةند سةرکردةثکی تری لوبنانیعومةرکةرامی

 پرؤسةی سياسی ناو لوبنان زؤر نةتةوة يةکگرتؤکان ئةوةی دووپات کردةووة کةسةرکةوتن و ئةجنامدانی
   .گرنگة لةم کاتةدا
 دووای ئةو خؤپثشاندان و نارةزايانةی لة اليةن  بوو بةصام پاشسةرؤک وةزيرانی لوبنان، عومةر کةرامی

ناچارکرا پؤستی سةرؤک وةزيران ، خةصکی لوبنان و هثزة سياسثکانی ئؤپسشونی لوبنانی ئةجنامدرا
رةِفق ، رؤک وةزيرانی پثشووی لوبنانئةم نارةزای و خؤپثشاندانةش لةدووای کوشتنی سة. بةجث ثصث

کاتث هثزة سياسثکانی تری لوبنان رژمثی سوريايان بة کوشتنی حةريری تاوانبار ، حةريری بةرپا بوو
چوونکة ،  پاراستنی ژيانی حةريری دةربری لةکةراميشيان بة کةم تةرخةمیحکومةتی عومةر ، کرد

کظ واز لة  سوريا دةکرد ةی و داوای لة رژمثیوو لة وصاتةک دژی مانةوةی هثزةکانی سوريا بحةريری
   . ثنثدةست تثوةردان لة کارووباری سياسی ناو لوبنان

بةصام بةهؤی ئةو ، کةرامی کرا بؤ ئةوةی حکومةتثکی تازة درووست بکاتعومةرتةی رابردوو داوا لة هةف
ی لةو جؤرة ئةجنام ث کارثکانزؤر زةمحةتة بتو، کثشة سياسيانةی کة تاکوو ئثستا چارةسةرنةکراوة

 کة کؤتای بة،  کة لة عةرةبستنای سعودی مؤرکرا1990ةوتنامةکةی ساصی چونکة بة گوثرةی رثک، بدات
سةرؤک ، پثويستة سةرؤک کؤماری وصاتةکة مةسيحی مارؤنی بث، شةری ناوخؤی لوبنان هثنا

   .وةزيرانيش ئيسالمی سوونی پاشان سةرؤکی پةرلةمان لة شيعةکان بث
بشارئةسةد رؤژی ، دوای چاوپثکةوتن لةگةص سةرؤکی سوريا، ةتةوةيةکگرتؤکان بؤ ناوچةکةنوثنةری ن

لة ، شةمةی رابردوو ئةوةی راگةياند کةوا هثزةکانی سوريا خاکی لوبنان بة چةند جارثک بةجث دةهثصن
بةشةکانی تری ئةو هثزانة ، سةدا سی ئةو هثزة سةربازی و ئاسايشة لة کؤتای مانگی سث دةردةچن

   .دةگوثزرثنةوة بؤ ناوچةی بيقاع لة خواروو
لةو دانشتنة بريار لة دةرچوونی ،  دانشتثکی تر لة نثوان حکومةتی سوريا و لوبنان پثکدث4 مانگی 7 لة 

کة ساصی  گوثرةی برياری ناونةتةوةيی ئةويش بة، ةدرث لةناو خاکی لوبنانی سوريا دهةموو هثزةکان
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بةصام نوثنةری نةتةوة يةکگرتؤکان ،  لةاليةن ئةجنومةنی ئاسايشی نةتةوة يةکگرتؤکان دةرچوورابردوو
شياری دا کةوا بث بوونی حومةتثکی تازةی لوبنانی ئةو دانشنت و رثکةوتنانةی دةرچوونی وبؤ لوبنان ه

   .هثزةکانی سوريا لة خاکی لوبنان وابةئاسانی ئةجنام نادرث
ئةو شةرةی کة لة ساصی ، ابوونی شةری ناوخؤی لوبنان لةم وصاتةدا هةن بةرپةلهةر سوپای سوريا 

 کةس و 000. 100وة بووة هؤی کوشتنی زياتر لة ،  بةردةوام بوو1990 تاکو ساصی 1970
هةموو اليةنة سياسثکانی ناو لوبنان چةکی شةريان و هثزة سةربازثکانی . برينداربوونی دوو ئةوةندةش

ئةم ، حيزب اهللا لوبنان نةبث کة لةگةص حکومةتی سوريا و ئثران هاوپةميانةتةا ، خؤيان لةناو برد
 توانی اليةنگريثکی زؤر بؤ خؤی لة ناو لوبنان راکثشثت بة 2000 تاکو ساصی 1982اليةنة لة ساصی 

   .هؤی ئةو شةرانةی کة لةو ساصانة دژ بة ئيسرائيل ئةجنامی دةدا
ستدا نية کة بةتةواوةتی چةند لةو هثزانةس سوپای سوريا تاکو ئثستا هيچ راپؤرتثکی تةواو لةبةردة

 کةس ناودةبةن کة تاکو 1000اليةن ژمارةی ئةو هثزانة بة ندث ةهبةصام ، لوبنانيان بةجث هثشتووة
 بارهةصگری 50وة بةگوثرةی هةواصگثری رؤيتةر نزيکةی ، ئثستا خاکی لوبنانيان بةجث هثشتووة

   .جث هثشتووةسةربازی سوريا خاکی لوبنانيان بة
پاش ئةو هةموو فشارة نثودةوصةتيانة تؤ بصث حکومةتی سوريا و هثزة لوبنانثکانی سةر بة سوريا 

دواد ئةوةی دامةزراندنی حکومةتثکی ، خواستياری بة تةواوةتی دةرچچونی سوپای سوريا بن لة اوبنان
   .تازةی لوبنانی بة کارثکی وائاسان دانانرث
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