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2011b: 541) .فصال و حال عرصاه به قطر ورود بددن خاص بر علاوه ه،بارایندر 
وضاع مدجادد  رییاکشدر به ظاهر خداهاان تغ نیا ،یامنطقه منازعات ریآممسالمت

 است.
 ساددان، مان،ی ن،یفلساط شاامل 1111 ۀدها در قطار یگریانجیام یهاتلاش

 افهنیا دربسایاری  یهااتیامدفق آنکاه باا کشادر نیا. بدد لبنان و هرهیار ،یبدتیج
 اخهلااف حال و 1111 ساال در فه  و حماس نیب منازعه در ریآمصل  یهاحلراه
 یهاتلاش ،اوردین دست به 1111-1115 یهاسال در یمرکر دولت و هایحدث نیب

 حال و سددان یداخل جنگ به یبخشانیپا جهت یاساس یگفهگدها یربانیم در آن
 هماراه باه یمثبها یدساهاوردها 1111 ساال در هارهیار و یبدتیج یمرز اخهلافات

 مرباد  شاده ادیا ۀده یط یگریانجیم حدزه در قطر تیمدفق نیتربرجسهه. داشت
 جناگ مجادد آغااز خطار تدانسات کاه بدد 1111 سال در لبنان یاسیس بحران به

 شاش ۀساابق قطر ی،عرب یهایناآرام از پس دوره در. سازد مهار لبنان در را یداخل
 ماذاکره طارف کیا آنها یتمام در که دارد را اخهلافات حل یربانیم ای یگریانجیم

 «النصاره» جبهه نیب قطر یگریانجیم 1111 سسهامبر در. است بدده یردولهیغ گریباز
 در. دیاگرد ماذکدر دولات صل  حافظ سرباز 19 یآزاد به منجر «یجیف دولت» و

 «معلدلاا» شهر در شده ربدده یلبنان راهبه سیرده یآزاد لهئمس به قطر، 1111 مارس
 کماک سالکی گذشت از پس حلب شهر در شده بازداشت یلبنان زائر نُه و هیسدر
 خصادص در النصاره جبهاه و داعش لبنان، دولت نیب 1111 سال سسهامبر در. کرد
 ساال هماان اوت از درآماده اساارت باه یِلبنان سیپل بیست و سرباز ندزده یآزاد

 یگریانجیام روناد باه ینامدفق ورود 1111 یجدلا در کشدر نیا ؛کرد یگریجنایم
 باه و ینیفلسط طرف از یدارجانب یادعا لیدل به که نمدد لیاسرائ و نیفلسط نیب

 از قطر. (Akpınar, 2015: 6-7) شد خارج مذاکرات دور از حماس شناخهن تیرسم
 تیطالبان و آمریکا بدد که در نها نیب ییهانشست سلسله ربانیم 1111 سال اواخر

. در دیاگرد 1111ل ساال یادر اوا یخیناماه تاارگفهگدها منجر به امضاء تداف  نیا
 رباانیم 1111 ساال اواساط از کشدر نیا ها،یگریانجیدست م نینمدنه از ا نیآخر

ل یااثار در اوا نیکه تا زمان نگارش ا باشدیم طالبان و افغانسهان دولت نیب گفهگد


