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چشمانداز روابط آمریکا و کشورهای شورای همکاری در دورۀ بایدن
سیدعلی نجات ،پژوهشگر مسائل خاورمیانه
اعضــای مجمــع گزیننــدگان (کالــج) انتخاباتــی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در رأیگیــری روز 24آذر (14دســامبر) جــو بایــدن
را بهعن��وان رئیسجمهـ�ور جدیــد آمری�کـا برگزیدن��د .بایــدن ،رئیسجمهــور منتخــب ایــاالت متحــده ،بارهــا در کارزار
انتخابات��ی تأکیـ�ده ک��رده ک��ه در مقایس��ه ب�اـ س��لف خ��ود ،موض�عـ س��ختگیرانهتری دربــارۀ برخــی پروندههــای کنشــگران
عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس اتخــاذ خواهــد کــرد .حــال ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آینــدۀ روابــط آمریــکا و
کشــورهای عربــی حــوزۀ خلیــج فــارس در دورۀ ریاسـتجمهوری بایــدن چگونــه خواهــد بــود؟
چشمانداز روابط آمریکا با عربستان و امارات و بحرین
عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی و بحریــن در فراینــد انتخابــات ریاس ـتجمهوری آمریــکا بهشــدت از دونالــد
ترامــپ حمایــت میکردنــد .بهمنظــور افزایــش شــانس پیــروزی دونالــد ترامــپ در انتخابــات ،ابوظبــی و منامــه بــا اســرائیل
توافــق صلــح امضــا کردنــد .همچنیــن ،محمــد بنســلمان ،ولیعهــد ســعودی ،و محمــد بنزایــد ،ولیعهــد ابوظبــی ،مقامــات
ســودان را بــه عادیســازی روابــط بــا اســرائیل ترغیــب و تشــویق نمودنــد .رســانههای ایــن کشــورها ،بهخصــوص شــبکۀ
العربیــه نیــز نقــش مهمــی در جلــب آرای اقلیتهــای مســلمان و عــرب ســاکن ایــاالت متحــدۀ آمریــکا ایفــا کردنــد.
بهطــور کلــی ،پنــج عامــل اساســی موجــب شــد کشــورهای عضــو محــور ریــاض از دونالــد ترامــپ در
فرایند انتخابات ریاســتجمهوری آمریــکا حمایــت کننــد .1 :فــروش تســلیحات پیشــرفته؛  .2حمایــت همهجانبــه از
ائتــاف ســعودی – اماراتــی در جنــگ علیــه یمــن؛  .3مماشــات بــا پروندههــای حقــوق بشــر؛  .4خــروج از برجــام و اتخــاذ
سیاســت فشــار حداکثــری علیــه تهــران؛  .5حمایــت از کشــورهای محاصرهکننــدۀ قطــر.
ایــن در حالــی اســت کــه ریــاض و ابوظبــی و منامــه ریاسـتجمهوری جــو بایــدن را چالشــی بــرای خــود میداننــد .یکــی
از دالیــل نگرانـی و چالشهــای احتمالــی در روابــط واشــنگتن بــا ســه کشــور مذکــور ،موضــوع حقــوق بشــر اســت .توضیــح
بیشــتر اینکــه دولــت دونالــد ترامــپ ،نقــض حقــوق بشــر در عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی و بحریــن را نادیده
میگرفــت؛ امــا جــو بایــدن ،رئیسجمهــور منتخــب ایــاالت متحــده ،در زمینــۀ رعایــت حقــوق بشــر ،اســتانداردهای
فراتــری را از ایــن دولتهــا مطالبــه میکنــد .بایــدن در یکــی از ســخنرانیهای انتخابات ـیاش گفــت« :پایبنــدی مــا بــه
ارزشهــای دموکراســی و حقــوق بشــر اولویتمــان حتــی در مواجهــه بــا شــرکای بســیار نزدیکمــان اســت».
بهطــور کلــی ،موضــوع حقــوق بشــر بــرای دموکراتهــا ،در مقایســه بــا جمهوریخواهــان ،اهمیــت بیشــتری دارد .بــه
همیــن دلیــل ،کشــورهای عضــو محــور ســعودی کــه ســازمان عفــو بینالملــل و دیدهبــان حقــوق بشــر طــی ســالهای
گذشــته ،بارهــا ،آنــان را بــه بازداشــت ،شــکنجه ،ربایــش و نگهــداری از شــهروندان و افــراد مقیــم ایــن کشــورها در وضعیتی
غیرقانونــی متهــم کــرده اســت ،از بهقدرترســیدن دموکراتهــا نگــران هســتند .جــو بایــدن ،بارهــا ،از سیاســت چهارســالۀ
ترامــپ در قبــال کشــورهای عضــو محــور ســعودی در زمینــۀ حقــوق بشــر انتقــاد کــرده اســت .بایــدن از تــرور وحشــیانۀ
جمــال خاشــقچی انتقــاد کــرد و محمــد بنســلمان ،ولیعهــد ســعودی را متهــم اصلــی ایــن تــرور دانســت .عــاوه بــر
تــرور خاشــقچی کــه بــرای رهبــران ســعودی از لحــاظ وجهــۀ بینالمللــی ،فاجع ـ ه بــود ،موضــوع زنــان فعــال زندانــی از
دیگــر نگرانیهــای مقامــات ریــاض اســت .حــدود ســیزده زن فعــال صلحطلــب ســعودی بهجــرم آنکــه خواســتار حــق
رانندگــی و پایــاندادن بــه سیســتم ناعادالنــۀ مردســاالرانه شــده بودنــد ،حبــس شــدند و گاه مــورد آزار و اذیــت هولنــاک
قــرار گرفتنــد .انتظــار مـیرود دولــت جــو بایــدن پرونــدۀ حقــوق بشــر و موضــوع زنــان ســعودی زندانــی را پیگیــری کنــد.
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وضعیــت امــارات متحــدۀ عربــی نیــز در گزارشهــای حقــوق بشــر و ســازمان عفــو بینالملــل همــواره ناگــواری ثبــت
شــده اســت .ســازمان عفــو بینالملــل در ســال  2019اعــام کــرد امــارات محدودیتهایــی علیــه آزادی بیــان وضــع
کــرده اســت و منتقــدان دولــت را در وضعیــت رقتبــاری زندانــی کــرده اســت .معارضــان اماراتــی از زنــدان «الرزیــن»
بهعن��وان گوانتانام��وی ام��ارات ی�اـد میکننــد .دیدهبــان حقــوق بشــر نیــز هــر از چنــد گاهــی گزارشهایــی از نقــض
گســتردۀ حقــوق بشــر در امــارات در ســطوح مختلــف ،بهویــژه دربــارۀ ایجــاد محدودیــت بــرای آزادیهــای مدنــی،
زندانیکــردن فعــاالن حقــوق بشــری ،برگزارنکــردن دادگاههــای عادالنــه ،دسترسینداشــتن بــه وکیــل و تحتفشــار
قــرار دادن خانوادههــای زندانیــان منتشــر کــرده اســت.
آلخلیفــه در بحریــن نیــز کــه بهدلیــل نقــض حقــوق بشــر در جهــان شــهرهاند ،از بهقدرترســیدن جــو بایــدن نگــران
هســتند .در اوایــل ســال  ،2020دو نفــر از زندانیــان سیاســی بحریــن بــا نــام حمیــد الخاتــم و کاظــم الســهالوی بــر اثــر
وخامــت اوضــاع جســمی در زنــدان فــوت کردنــد؛ امــا مقامــات دولــت دونالــد ترامــپ موضعــی در ایــن خصــوص اتخــاذ
نکردنــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــا رویکارآمــدن دولــت دموکــرات در ســال  ،2021فشــارها علیــه منامــه در خصــوص
پرونــدۀ نقــض حقــوق بشــر تشــدید خواهــد شــد.
دومیــن چالـش احتمالــی در روابــط واشــنگتن بــا عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی ،پرونــدۀ جنــگ یمــن اســت.
طــی چهــار ســال گذشــته ،دولــت دونالــد ترامــپ بهشــدت از جنــگ ائتالفــی علیــه یمــن ،بهرهبری عربستان ســعودی،
حمایــت و پشــتیبانی کــرده اســت .حتــی بــا وجــود انتقــادات نهادهــای دیپلماتیــک آمریــکا از اقدامــات ریــاض و بــا
وجــود فشــارهای داخلــی ،ترامــپ و جریــان نزدیــک بــه وی هرگــز دســت از حمایــت از کارزار نظامــی عربستان ســعودی
برنداشــت .ایــن در حالــی اســت کــه رئیسجمهــور منتخــب آمریــکا بــا انتقــاد از سیاستهای عربستان ســعودی و
امــارات تأکیــد کــرده اســت کــه ائتــاف ســعودی بایــد بهــای جنــگ در یمــن را بپــردازد.
در آینــده ،بعیــد بــه نظــر میرســد کــه دولــت دموکــرات بایــدن کمکهــای تســلیحاتی و اطالعاتــی و نیــز حمای ـت از
ریــاض در جنــگ علیــه یمــن را ادامــه دهــد .از ســوی دیگــر ،جــو بایــدن ،برخــاف ســلف خــود ،بــه درخواس ـتهای
کنگــره بــرای متوقفکــردن حمایــت ایــاالت متحــده از جنــگ یمــن توجــه خواهــد کــرد؛ بــا ایــن حــال ،دولــت بایــدن بــه
عربســتان ســعودی بــرای خــروج از جنــگ زیانبــار و پرهزینــۀ یمــن فرصــت خواهــد داد .نلیــل کوئیلیــام ،پژوهشــگر مرکــز
تحقیقــات چتــم هــاوس ،معتقــد اســت« :رهبــران ســعودی نگرانانــد کــه دولــت بایــدن و کنگــرۀ ناراضــی آمریــکا ،در
قبــال سیاسـتهای ریــاض ،در مناســبات بــا عربســتان ،از جملــه روابــط دفاعــی ،بازنگــری کننــد و ایــن کار بــه اقدامــات
مثبــت بــرای پایــاندادن بــه درگیریهــای یمــن بینجامــد ».رابــرت گــوردان ،ســفیر پیشــین آمریــکا در ریــاض نیــز گفتــه
اس��ت« :اگ��ر ای��االت متح��ده ف��روش قطع��ات و ل��وازم جنگن��دۀ�اف 15بــه نیــروی هوایــی عربســتان را متوقــف کنــد ،طــی
دو هفتــه ،شــاهد توقــف حمــات هوایــی ائتــاف علیــه یمنیهــا خواهیــم بــود».
ســومین نگرانــی و چالــش احتمالــی در روابــط واشــنگتن بــا عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی و بحریــن،
موضــوع فــروش تســلیحات پیشــرفته اســت .عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی ،همــواره ،دو تــا از واردکننــدگان
بــزرگ اســلحه در جهان بودهانــد .ریــاض و ابوظبــی در طــول چهــار ســال گذشــته ،بهدلیــل اتخــاذ سیاســت خارجــی
ی در منطقــه ،تمایــل بیشــتری بــه خریــد تســلیحات پیشــرفته از خــود نشــان دادهانــد.
تهاجم ـ 
در ایــن بیــن ،آمریــکا بزرگتریــن صادرکننــدۀ تســلیحات بــه عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی بــه شــمار
مــیرود .روابــط گســتردۀ دونالد ترامپ بــا محمــد بنســلمان ،ولیعهــد ســعودی ،و محمــد بنزایــد ،ولیعهــد ابوظبــی،
تاکنــون بــه انعقاد قراردادهــای تســلیحاتی هنگفت منجــر شــده اســت .از جملــۀ ایــن قراردادهــا میتــوان بــه قــرارداد
تســلیحاتی و خدمــات دفاعــی بـهارزش 100میلیــارد دالر و قــرارداد 370میلیــارد دالری بیــن واشــنگتن و ریــاض اشــاره
کــرد .افــزون بــر ایــن ،دولــت دونالــد ترامــپ در نوامبــر  2020بهطــور رســمی بــا مهمتریــن قــرارداد تســلیحاتی ،شــامل
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فــروش  50فرونــد جنگنــدۀ اف 35و  18پهپــاد ام کیــو  9ریپـ�ر بـ�ه امـ�ارات متحـ�دۀ عربـ�ی ،موافقـ�ت کـ�رد.
ایــن در حالــی اســت کــه جــو بایــدن و دموکراتهــا مخالــف فــروش تســلیحات پیشــرفته بــه عربســتان ســعودی و امــارات
متحــدۀ عربــی و بحریــن هســتند .جــو بایــدن بارهــا وعــده داده اســت کــه فــروش تســلیحات بــه عربســتان ســعودی را
متوق��ف خواه�دـ ک��رد .آنتونـ�ی بلینک��ن ،گزین��ۀ ج��و بایــدن بـ�رای وزارت خارج��ه نیـ�ز نگرانــی خــود از برنامــۀ دونالــد
ترامــپ بــرای فــروش جنگندههــای پیشــرفت اف 35ب�هـ ام��ارات متح��دۀ عرب��ی را ابــراز کرــد .بلینکــن تأکیــد کــرد دولــت
بایــدن در صورتــی کــه در انتخابــات پیــروز شــود ،مجبــور میشــود در تصمیــم فــروش اف 35بــه امــارات بازنگــریکنــد.
دموکراتهــا معتقدنــد انعقــاد شــتابزدۀ قــرارداد تســلیحات پیشــرفته بــا امــارات بــرای ثبــات در منطقــۀ خاورمیانــه
خطرن��اک اس��ت .در حقیق��ت ،دلی��ل اصل��ی مخالفــت ســناتورهای دموکــرات بــا فــروش تســلیحات پیشــرفته بــه امــارات
متحــدۀ عربــی بــه کارنامــۀ حقــوق بشــری ابوظبــی و نقشآفرینــی ایــن کشــور در جنــگ علیــه یمــن بازمیگــردد.
چهارمیــن موضوعــی کــه در روابــط واشــنگتن بــا عربســتان و امــارات و بحریــن تأثیرگــذار خواهــد بــود ،آینــدۀ بحــران
ـی عربســتان ســعودی ،امــارات متحــدۀ عربــی ،بحریــن و مصــر بــا قطــر ،پــس از
قطــر اســت .روابــط چهــار کشــور عربـ ِ
نخســتین ســفر دونالــد ترامــپ بــه خاورمیانــه در ســال  2017بحرانــی شــد .بهعقیــدۀ برخــی از کارشناســان ،شــخص
ترامــپ بخشــی از ایــن بحــران و حتــی دلیــل اصلــی آغــاز آن اســت .اگرچــه طــی ســه ســال گذشــته ،تالشهــای
متعــددی بــرای برونرفــت از بحــران صــورت گرفتــه اســت ،بهدلیــل متمایلنبــودن امــارات متحــدۀ عربــی و بحریــن،
ایــن بحــران همچنــان ادامــه دارد .بــا ایــن حــال ،پــس از شکســت ترامــپ در انتخابــات ریاس ـتجمهوری کــه حامــی
کشــورهای تحریمکننــدۀ قطــر بــود ،اکنــون عربســتان تمایــل زیــادی بــرای حــل بحــران از خــود نشــان داده اســت.
مقامــات ســعودی طــی یــک مــاه گذشــته ،ســیگنالهای متعــددی بــرای قطــر ارســال کردهانــد .فیصــل بنفرحــان،
وزیــر امــور خارجــۀ عربســتان ،اخیــرا ً اعــام کــرد ریــاض در جسـتوجوی راهــی بــرای پایــاندادن بــه اختالفــات بــا قطــر
اســت .عبــداهلل بنیحییالمعلمــی ،نماینــدۀ دائــم عربســتان در ســازمان ملــل نیــز اعــام کــرد بحــران قطــر و کشــورهای
شــورای همــکاری میتوانــد ظــرف  24ســاعت خاتمــه یابــد .در حقیقــت ،محمــد بنســلمان ،ولیعهــد ســعودی معتقــد
اســت بــا انتخابشــدن جــو بایــدن ،در معــرض مشــکالت جــدی قــرار میگیــرد و بــرای همیــن درصــدد برآمــده اســت
کــه مســائل خــود را بــا قطــر حلوفصــل کنــد .بهبیــان دیگــر ،عربســتان ســعودی پــس از شکســت ترامــپ در انتخابــات،
تالشهــای خــود بــرای رفــع اختالفــات بــا قطــر را افزایــش داده اســت تــا از ایــن موضــوع هماننــد هدی ـهای بــه دولــت
جــو بایــدن اســتفاده کنــد.
پنجمیــن مؤلفـهای کــه در روابــط عربســتان ســعودی و امــارات و بحریــن بــا واشــنگتن تأثیرگــذار اســت ،موضــوع برنامــۀ
ــمت خــود بهعنــوان معــاون رئیسجمهــور ،در تصویــب توافــق
هســتهای ایــران اســت .بایــدن در دوران تصــدی سِ َ
هســتهای ایــران در کنگــره ،نقــش فعالــی ایفــا کــرده بــود .ایــن در حالــی اســت کــه عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ
عربــی نقــش مهمــی در تصمیــم ترامــپ بــرای خــروج آمریــکا از برجــام داشــتهاند .ریــاض و ابوظبــی و منامــه از معــدود
کنشــگرانی بودنــد کــه از تصمیــم دونالــد ترامــپ بــرای خــروج از برجــام و ازســرگیری تحریمهــا علیــه ایــران اســتقبال
کردنــد.
عربستان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی و بحریــن کــه از مشــ ّوقان اصلــی دونالــد ترامــپ بــرای تحمیــل فشــار
حداکثــری علیــه ایــران هســتند ،بهقدرترســیدن بایــدن را نگرانکننــده میبیننــد .مقامــات ریــاض و ابوظبــی و منامــه
نگــران ایــن هســتند کــه بایــدن اســتراتژیهای بــاراک اوبامــا بــرای معاملــه بــا تهــران را از ســر گیــرد .بهعقیــدۀ آنهــا
ایــن بازگشــت اســتراتژی ،آسیبپذیرشــدن پادشــاهی ایــن حاکمــان در منطقۀ خلیــج فــارس را بــه دنبــال دارد.
ع�لاوه ب��ر ای��ن ،مقامات س��عودی و اماــراتی و بحرینــی نگــران ایــن موضــوع هســتند کــه در صــورت بازگشــت آمریــکا
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بــه برجــام ،روابــط واشــنگتن بــا ایــن کشــورها تحتتأثیــر قــرار میگیــرد؛ ازای ـنرو ،عبــداهلل المعلمــی ،نماینــدۀ دائــم
عربســتان ســعودی در ســازمان ملــل مدعــی شــد برجــام مــرده اســت و بایــدن خواهــد فهمیــد کــه بایــد توافــق جدیــدی
بــا ایــران امضــا کنــد .از ســوی دیگــر ،مقامــات ایــن کشــورها کــه از تمایــل بایــدن بــرای بازگشــت بــه برجــام آگاه هســتند،
نمیخواهنــد بــا ابــراز مخالفتشــان روابــط خــود بــا دولــت جدیــد دموکــرات را دچــار تنــش کننــد .بــه همیــن دلیــل،
مقامــات ایــن کشــورها گفتهانــد در موضــوع گفتوگوهــای هســتهای بــا ایــران ،بهصــورت مشــروط ،آمــادۀ همــکاری بــا
دولــت بایــدن هســتند .عــاوه بــر أنــور قرقــاش ،وزیــر مشــاور در امــور خارجــی امــارات ،فیصــل بنفرحــان ،وزیــر خارجــۀ
عربســتان ســعودی گفتــه اســت بــرای هــر گونــه توافــق هســتهای بــا ایــران بایــد بــا کشــورهای منطقــه مشــورت شــود.
چشمانداز روابط آمریکا با قطر و کویت و عمان
کشــورهای قطر و کویــت و عمــان ،برخــاف ســه کشــور دیگ ـ ِر شــورای همــکاری خلیــج فــارس کــه در فراینــد کارزار
انتخاباتــی ریاس ـتجمهوری ایــاالت متحــدۀ آمریــکا ،حامــی دونالــد ترامــپ بودنــد ،از پیــروزی جــو بایــدن در انتخابــات
حمای��ت میکردن��د .ش��یخ تمی��م بنحمـ�د آلثان��ی ،شیــخ ن��واف آلاحمـ�د الجابــر الصبــاح و ســلطان هیثــم بنطــارق
جــزو رهبــران کشــورهای عربــی بودنــد کــه پیــروزی جــو بایــدن در انتخابــات را در همــان ابتــدا تبریــک گفتنــد .ایــن در
حالــی اســت کــه مقامــات ســعودی پــس از  24ســاعت ،پیــروزی بایــدن را تبریــک گفتنــد.
دالیــل متعــددی وجــود دارد کــه ســه کشــور میانـهروی شــورای همــکاری خلیــج فــارس ،یعنــی قطــر و کویــت و عمــان ،از
بهقدرترســیدن جــو بایــدن احســاس نگرانــی و هــراس نمیکننــد :نخســت اینکــه ایــن ســه کشــور در ائتــاف ســعودی
مشــارکت ندارنــد و حتــی خواســتار پایــان جنــگ علیــه یمــن هســتند؛ دوم اینکــه وضعیــت حقــوق بشــر در ایــن کشــورها،
نســبت بــه ســه کشــور دیگ ـ ِر شــورای همــکاری ،بهمراتــب بهتــر اســت؛ ســوم اینکــه کویــت و عمــان و قطر ،برخــاف
ســه کشــور دیگـ ِر شــورای همــکاری کــه مشــوق دونالــد ترامــپ بــرای خــروج از برجــام بودنــد ،طــرفدار توافــق هســتهای
ایــران هســتند و از ترامــپ بــرای خــروج آمریــکا از توافــق هســتهای ایــران حمایــت نکردنــد .ایــن ســه کشــور از مخالفــان
سیاســت فشــار حداکثــری ترامــپ علیــه جمهــوری اســامی ایــران هســتند؛ زیــرا تشــدید تحریمهــا و سیاســت فشــار
حداکثــری را عامــل تشــدید تنــش در حــوزۀ خلیــج فــارس میداننــد؛ بهخصــوص کــه ایــن ســه بازیگــر بــه دالیــل
ـش
ژئوپلیتیکــی ،خواســتار جنــگ آمریــکا بــا ایــران نیســتند .ایــن ســه بازیگــر معتقدنــد بــا بهقدرترســیدن بایــدن ،تنـ ِ
بیــن واشــنگتن و تهــران کاهــش میبایــد و جنــگ علیــه یمــن نیــز تحتفشــار دولــت بایــدن پایــان خواهــد یافــت.
عــاوه بــر ایــن ،دونالــد ترامــپ در دورۀ چهارســالۀ خــود نتوانســت بحران شــورای همــکاری خلیــج فــارس را حلوفصــل
کنــد و در بحران قطر عمــ ً
ا از کشــورهای محاصرهکننــده ،یعنــی عربســتان ســعودی ،امــارات متحــدۀ عربــی ،بحریــن
و مصــر حمایــت کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از کارشناســان جهــان عــرب دونالــد ترامــپ را عامــل اصلــی آغــاز
بحــران قطــر میداننــد .بنابرایــن میتــوان گفــت بــا وجــود آنکــه ترامــپ بارهــا از تمایــل خــود بــرای حلوفصــل بحــران
قطــر خبــر داده و تالشهایــی را نیــز در ایــن زمینــه کــرده بــود ،در ابتــدای شــروع ایــن بحــران بــه کشــورهای چهارگانــه
چــراغ ســبز نشــان داد و در ادامــه نیــز عمـ ً
ا از مواضــع آنهــا حمایــت کــرد .ازایـنرو ،در نــگاه اول ،تغییــر شــخص دونالــد
ترامــپ ،امــکان تغییــر شــرایط حاکــم بــر پرونــدۀ قطــر و شــورای همــکاری را ممکــن میســازد.
بــه هــر ترتیــب ،دوحــه و کویــت و مســقط از عملکــرد دولــت دونالــد ترامــپ در خصــوص بحران شــورای همــکاری خلیــج
فارس ناراضــی و معتقدنــد بــا رویکارآمــدن دولــت جــو بایــدن ،ایــن بحــران ســریعتر پایــان خواهــد یافــت؛ بهخصــوص
کــه تیــم کنونــی بایــدن متشــکل از کســانی اســت کــه اکثــر آنهــا موضــع مثبتــی در قبــال قطــر دارنــد .از جملــۀ ایــن
افــراد میتــوان بــه ســفیر ســابق آمریــکا در دوحــه اشــاره کــرد.
عــاوه بــر ایــن ،ســه کشــو ِر قطــر و کویــت و عمــان در خصــوص پروندههــا و بحرانهــای منطقــه بــا ایــاالت متحــدۀ
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آمریــکا ،بهعنــوان بازیگــر میانجیگــر ،تعامــل و همــکاری دارنــد .عمــان در مذاکــرات هســتهای ایــران و کشــورهای
اروپایــی ،نقــش تأثیرگــذاری ایفــا کــرد و احتمــاالً در آینــده نیــز نقــش مهمــی در خصــوص برجــام بیــن دولــت بایــدن و
جمهــوری اســامی ایــران بــر عهــده خواهــد داشــت .در خصــوص بحــران یمــن نیــز عمــان گزینــۀ مطــرح میانجیگــری
اســت .قطــر نیــز طــی ســالهای گذشــته ،نقــش واســطه را بیــن ایــاالتمتحــدۀ آمریــکا و طالبــان در افغانســتان ایفــا
کــرده و موضــوع نقشآفرینــی احتمالــی قطــر در مذاکــرات هســتهای بیــن تهــران و واشــنگتن نیــز مطــرح اســت .کویــت
نیــز بــا ایــاالت متحــدۀ آمریــکا بــرای حــل بحــران شــورای همــکاری در تعامــل اســت و بــا رویکارآمــدن دولــت جــو
بایــدن ،ایــن همکاریهــا افزایــش مییابــد.
نتیجهگیری
دو حــزب جمهوریخــواه و دموکــرات بــرای تحقــق و تضمیــن امنیــت ملــی و منافــع اقتصــادی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا
در یــک مســیر قــرار دارنــد و از همــان اصــول سیاســت خارجــی تبعیــت میکننــد؛ بــا ایــن حــال ،روشهــا و رویکردهــای
بهکارگرفتهشــده توســط ایــن دو حــزب بــا یکدیگــر متفــاوت اســت .جمهوریخواهــان بــر اســاس منافــع اقتصــادی
و دســتاوردهای مشــترک عمــل میکننــد و درپیشگرفتــن سیاســت انعطافپذیــر ویژگــی بــارز آنهاســت؛ امــا
دموکراتهــا ،برخــاف جمهوریخواهــان ،در سیاســت خــود ،از ســویی بــر لــزوم ایجــاد تعــادل میــان دســتیابی بــه
منافــع امنیتــی و اقتصــادی واشــنگتن تأکیــد میکننــد و از ســوی دیگــر ،در پــی حمایــت از ارزشهــای دموکراســی و
حقــوق بشــرند کــه از شــعارهای اساســی و ارزشهــای بنیادیــن آمریــکا در جهــان اســت .ایــن اختــاف در عملکــر ِد رؤســای
جمهــور ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در ســالهای اخیــر ،بهویــژه در عملکــرد دونالــد ترامــپ ،کامـ ً
ا آشــکار و مشــهود اســت.
ترامــپ بــرای کســب امتیــاز بــه تمــام ابزارهــای ممکــن متوســل میشــد؛ حتــی اگــر ایــن ابزارهــا بــا روح ارزشهــای
دموکراتیــک و حقــوق بشــر در تضــاد بــود.
بــه هــر ترتیــب ،پیــروزی جــو بایــدن ،نامــزد حــزب دموکــرات ،در انتخابــات ریاســتجمهوری آمریــکا موجــب شــده
ت کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــه دو بخــش تقســیم شــوند :کشــورهای قطــر و عمــان و کویــت کــه
اسـ 
از پیــروزی جــو بایــدن خوشــحالاند و کشــورهای عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی و بحریــن کــه از شکســت
دونالــد ترامــپ و دولــت جمهوریخــواه همچنــان در شــوک بــه ســر میبرنــد.
دوران چهارس��الۀ دونالدــ ترامـ�پ بــرای ســه کشــور عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی و بحریــن ،نقطــۀ عطــف
محســوب میشــد؛ زیــرا ترامــپ بهوضــوح در تــاش بــود بــه ایــن ســه بازیگــر در منطقــه در مقابــل جمهــوری اســامی
ایــران خدمــت كنــد .از جملــه خدمــات دونالــد ترامــپ بــه متحــدان خــود در منطقــه ،خــروج از برجــام ،تشــدید تحریمهای
اقتصــادی علیــه ایــران و تــرور شــهید ســردار قاســم ســلیمانی بــود.
حــکام عربســتان و امــارات و بحریــن دونالــد ترامــپ را حامــی و پشــتوانۀ خــود در مقابلــه بــا جمهــوری اســامی ایــران
و نیــز رویارویــی بــا ملــت خــود میدانســتند .دونالــد ترامــپ در برابــر انتقــادات بینالمللــی از اقدامــات بنســلمان و
بنزایــد ،از نقــض حقــوق بشــر و ســرکوب مخالفــان داخلــی و خارجــی گرفتــه تــا تــداوم جنــگ در یمــن ،ســپر محکمــی
بــود .ایــن حمایــت مطلــق در ســایۀ ریاس ـتجمهوری جــو بایــدن دیگــر تکــرار نخواهــد شــد.
نگرانــی ریــاض و ابوظبــی و منامــه از شکســت دونالــد ترامــپ و پیــروزی جــو بایــدن کام ـ ً
ا مشــهود و ملمــوس اســت.
عربســتان و امــارات و بحریــن بــه ایــندالیــل از رویکارآمــدن بایــدن نگــران هســتند :کاهــش فشــارها علیــه جمهــوری
اســامی ایــران و بازگشــت آمریــکا بــه برجــام ،قدرتگیــری جنبــش اخوانالمســلیمن ،افزایــش فشــارها در خصــوص
پروندههــای حقــوق بشــر و جلوگیــری از فــروش تســلیحات پیشــرفته .در واقــع ،مقامــات ســعودی و اماراتــی و بحرینــی
معتقدنــد پیــروزی بایــدن دســتاوردی بــرای ایــران و جریــان اخوانالمســلمین اســت و ایــن دیــدگاه را در رســانههای
خــود بازتــاب دادهانــد.
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همــۀ اینهــا در حالــی اســت کــه ســه کشــو ِر متعــادل دیگ ـ ِر شــورای همــکاری خلیــج فــارس ،یعنــی قطــر و کویــت و
عمــان ،از پیــروزی جــو بایــدن در انتخابــات خرســند هســتند؛ زیــرا ایــن ســه کشــور ،برخــاف ســه عضــو دیگــر شــورا،
در دوران ریاس ـتجهوری بــاراک اوبامــا و دولــت دموکــرات بــا واشــنگتن تنــش نداشــتند؛ بلکــه در برخــی از موضوعــات
مهــم منطقــه ،هماننــد موضــوع هســتهای ایــران ،از واشــنگتن بهســبب تنشزدای ـیاش بــا تهــران و حــل اختالفــات در
خصــوص برنامــۀ هســتهای حمایــت میکردنــد.
بنابرایــن میتــوان گفــت روابــط قطــر و کویــت و عمــان بــا واشــنگتن ،در دورۀ بایــدن ،بــدون هرگونــه تنــش و چالشــی
ادامــه دارد .ایــن ســه کشــور در آینــده نیــز در خصــوص پروندههــای منطقــه بــا دولــت دموکــرات بایــدن ،بهعنــوان بازیگــر
میانجیگــر ،تعامــل و همــکاری خواهنــد داشــت .امــا روابــط واشــنگتن بــا ســه کشــور دیگـ ِر عضــو شــورای همــکاری ،یعنــی
عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی و بحریــن ،بــر ســر برخــی پروندههــا و موضوعــات ،از جملــه حقــوق بشــر،
جنــگ علیــه یمــن ،فــروش تســلیحات پیشــرفته ،سیاسـتهای تهاجمــی در منطقــه و تحریــم قطــر ،تنـشزا خواهــد بــود.
در واقــع ،روابــط ریــاض و ابوظبــی و منامــه بــا واشــنگتن در دورۀ بایــدن هماننــد دورۀ چهارســالۀ ترامــپ نخواهــد بــود.
ایــن ســناریو محتمــل اســت کــه روابــط ایــاالت متحــدۀ آمریــکا بــا عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی و بحریــن
در دورۀ بایــدن در ســطحی متعادلتــر ادامــه یابــد و مســائل حقــوق بشــری و فشــارهای آمریــکا بــر مقامــات ایــن ســه
کشــور در ایــن موضــوع باعــث شــود تــا حــدی رویکــرد خــود بــه ایــن مســائل را تغییــر دهنــد.
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