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ی اعهراضای در هاجنبشی و مردم اتیاکش به پرداخهن واسطه به ،ی دولهیهاهکشب
از  ییکا هی کاطادربه است؛ خههی منطقه را برانگیهامیرژ ثرجهان عرب، خشم اک

 یریازسارگ یی تحات رهباری عربساهان باراهاک دولتبلد گانهردهیس هایشر 
 ،یو احماد ی)محمداعلا  شد  رهیالجر هی شبکلتعطی ،1119روابط با قطر در سال 

1959 :151-155). 
یاک عربساهان و هژمدن هیساا از قطر خروج هدف با 1552 سال در هکشب نیا

 باا دنادیپ گساهرش  یطر از المللنیب و منطقه در)فارس(  جی خلیارشدرای همک
 خشای»ی شد. اندازراه "حماس" چدن گرای اسلا هاهگرو نیهمچن و لیاسرائ ران،یا

 هی کادنیاریتلد خبر هقطر باور داشت وجدد یک شبک نیشیپ رهبر «فهیخل بن حمد
ی هاادگاهیاد انهقاال عامل شدکیم ریتصد به را عرب مخاطبان نی راسهیهادغدغه

 بخشقادا  و زباانی عاربهاانی مارد  در سراسار سارزمیهاخانه به شدرک نای
 پخاش باا رهیاالجر ،باارهایندر. بادد خداهاد شادرک نی مسهقل ایخارج استیس
مادرد غفلات قارار گرفهاه شاده  یِاجهماع مدضدعات و ثری مهکاسی سیهادگاهید

ی دولها ری فراگیاهارسانه به دنیبخش انیپا خداهان ،می حاکاسی سیهاتدسط نظا 
 دو در شادرک نیاا دی شادیرگذاریثأت و نفدذ باعث دردر منطقه است. راهبرد مذک

 زباان باه را خادد تیافعال رهیاالجر اگرچه. است دهشی المللنی و بیامنطقه سط 
 باا 1112 ساال از د،ری بر مردمان عرب منطقه آغااز کارگذارثیأی و با هدف تعرب
 ریان زباانعرب ری غیشدرهاحدزه نفدذ آن در ک ،یسیانگل رهیالجر انالی کاندازراه

ی بارر  خباری هااهی سر سخت برای شابکبیرقعندان و امروز به یافتگسهرش 
 . دیآیم حساب بهی.ان.ان س اچدن بی.بی.سی ی

 لهئمسا ه،کشاب نی ایاهااتیافعال مادرد در ریبرانگمناقشهیکی از مدضدعات 
 رهیاالجر نی مسائدلیادعاهاا رغمی دولت قطر است. علیهااستیس از آن اسهقلال

یی باا ابعااد انهقاادی هاای مساهقل و پخاش برناماههااستن سیکردی بر دنبال مبن
. دارد وجدد ارتبا  نی در خصدص ایاریبس شداهد ،یقطر دولهمردان همحدود علی

 یهااسال یط یالمللنیب یبازارها در یعیطب گاز متیق کاهش دنبال به مثال، یبرا
 گار،ید ۀنمدنا. دکار اخاراج را خادد یروهاین از نفر پانصد رهیالجر، 1111-1112


