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سیدعلی نجات، پژوهشگر مسائل خاورمیانه

اعضــای مجمــع گزیننــدگان )کالــج( انتخاباتــی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در رأی گیــری روز 24آذر )14دســامبر( جــو بایــدن 
ــا در کارزار  ــده، باره ــاالت متح ــب ای ــور منتخ ــدن، رئیس جمه ــد. بای ــکا برگزیدن ــد آمری ــور جدی ــوان رئیس جمه را به عن
انتخاباتــی تأکیــده کــرده کــه در مقایســه بــا ســلف خــود، موضــع ســخت گیرانه تری دربــارۀ برخــی پرونده هــای 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 ریاســت جمهوری بایــدن چگونــه خواهــد بــود؟ 

چشم انداز روابط آمریکا با عربستان و امارات و بحرین

عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی و بحریــن در فراینــد انتخابــات ریاســت جمهوری آمریــکا به شــدت از دونالــد 
ترامــپ حمایــت می کردنــد. به منظــور افزایــش شــانس پیــروزی دونالــد ترامــپ در انتخابــات، ابوظبــی و منامــه بــا اســرائیل 
توافــق صلــح امضــا کردنــد. همچنیــن، محمــد بن ســلمان، ولیعهــد ســعودی، و محمــد بن زایــد، ولیعهــد ابوظبــی، مقامــات 
ســودان را بــه عادی ســازی روابــط بــا اســرائیل ترغیــب و تشــویق نمودنــد. رســانه های ایــن کشــورها، به خصــوص شــبکۀ 

العربیــه نیــز نقــش مهمــی در جلــب آرای اقلیت هــای مســلمان و عــرب  ســاکن ایــاالت متحــدۀ آمریــکا ایفــا کردنــد. 

در  ترامــپ  دونالــد  از  ریــاض  محــور  عضــو  کشــورهای  شــد  موجــب  اساســی  عامــل  پنــج  کلــی،  به طــور 
ــه از  ــت همه جانب ــرفته؛ 2. حمای ــلیحات پیش ــروش تس ــد: 1. ف ــت کنن ــکا حمای ــت جمهوری آمری فرایند انتخابات ریاس
ائتــاف ســعودی – اماراتــی در جنــگ علیــه یمــن؛ 3. مماشــات بــا پرونده هــای حقــوق بشــر؛ 4. خــروج از برجــام و اتخــاذ 

ــر.  ــدۀ قط ــورهای محاصره کنن ــت از کش ــران؛ 5. حمای ــه ته ــری علی ــار حداکث ــت فش سیاس

ایــن در حالــی اســت کــه ریــاض و ابوظبــی و منامــه ریاســت جمهوری جــو بایــدن را چالشــی بــرای خــود می داننــد. یکــی 
از دالیــل نگرانــی  و چالش هــای 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 
ــتانداردهای  ــر، اس ــوق بش ــت حق ــۀ رعای ــده، در زمین ــاالت متح ــب ای ــور منتخ ــدن، رئیس جمه ــو بای ــا ج ــت؛ ام می گرف
ــه  ــری را از ایــن دولت هــا مطالبــه می کنــد. بایــدن در یکــی از ســخنرانی های انتخاباتــی اش گفــت: »پایبنــدی مــا ب فرات

ارزش هــای دموکراســی و حقــوق بشــر اولویتمــان حتــی در مواجهــه بــا شــرکای بســیار نزدیکمــان اســت.«

ــه  ــت بیشــتری دارد. ب ــان، اهمی ــا جمهوری خواه ــا، در مقایســه ب ــرای دموکرات ه ــوق بشــر ب ــی، موضــوع حق ــور کل به ط
همیــن دلیــل، کشــورهای عضــو محــور ســعودی کــه ســازمان عفــو بین الملــل و دیده بــان حقــوق بشــر طــی ســال های 
گذشــته، بارهــا، آنــان را بــه بازداشــت، شــکنجه، ربایــش و نگهــداری از شــهروندان و افــراد مقیــم ایــن کشــورها در وضعیتی 
غیرقانونــی متهــم کــرده اســت، از به قدرت رســیدن دموکرات هــا 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 
ــر  ــاوه ب ــرور دانســت. ع ــن ت ــی ای ــم اصل ــرد و محمــد بن ســلمان، ولیعهــد ســعودی را مته ــاد ک جمــال خاشــقچی انتق
تــرور خاشــقچی کــه بــرای رهبــران ســعودی از لحــاظ وجهــۀ بین المللــی، فاجعــه  بــود، موضــوع زنــان فعــال زندانــی از 
ــب ســعودی به جــرم آنکــه خواســتار حــق  ــال صلح طل ــاض اســت. حــدود ســیزده زن فع ــات ری ــای مقام دیگــر نگرانی ه
رانندگــی و پایــان دادن بــه سیســتم ناعادالنــۀ مردســاالرانه شــده بودنــد، حبــس شــدند و گاه مــورد آزار و اذیــت هولنــاک 
قــرار گرفتنــد. انتظــار مــی رود دولــت جــو بایــدن پرونــدۀ حقــوق بشــر و موضــوع زنــان ســعودی زندانــی را پیگیــری کنــد.
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ــت  ــواری ثب ــواره ناگ ــل هم ــو بین المل ــوق بشــر و ســازمان عف ــای حق ــز در گزارش ه ــی نی ــارات متحــدۀ عرب ــت ام وضعی
ــع  ــان وض ــه آزادی بی ــی علی ــارات محدودیت های ــرد ام ــام ک ــال 2019 اع ــل در س ــو بین المل ــازمان عف ــت. س ــده اس ش
ــن«  ــدان »الرزی ــی از زن ــی کــرده اســت. معارضــان امارات ــاری زندان ــت را در وضعیــت رقت ب کــرده اســت و منتقــدان دول
ــض  ــی از نق ــی گزارش های ــد گاه ــر از چن ــز ه ــر نی ــوق بش ــان حق ــد. دیده ب ــاد می کنن ــارات ی ــوی ام ــوان گوانتانام به عن
ــی،  ــای مدن ــرای آزادی ه ــت ب ــاد محدودی ــارۀ ایج ــژه درب ــف، به وی ــطوح مختل ــارات در س ــر در ام ــوق بش ــتردۀ حق گس
ــار  ــل و تحت فش ــه وکی ــتن ب ــه، دسترسی نداش ــای عادالن ــردن دادگاه ه ــری، برگزار نک ــوق بش ــاالن حق ــردن فع زندانی ک

ــت. ــرده اس ــر ک ــان منتش ــای زندانی ــرار دادن خانواده ه ق

آل خلیفــه در بحریــن نیــز کــه به دلیــل نقــض حقــوق بشــر در جهــان شــهره اند، از به قدرت رســیدن جــو بایــدن نگــران 
هســتند. در اوایــل ســال 2020، دو نفــر از زندانیــان سیاســی بحریــن بــا نــام حمیــد الخاتــم و کاظــم الســهاوی 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 روی کارآمــدن دولــت دموکــرات در ســال 2021، فشــارها علیــه منامــه در خصــوص 

پرونــدۀ نقــض حقــوق بشــر تشــدید خواهــد شــد. 

دومیــن چالــش  احتمالــی در روابــط واشــنگتن بــا عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی، پرونــدۀ جنــگ یمــن اســت. 
طــی چهــار ســال گذشــته، دولــت دونالــد ترامــپ به شــدت از جنــگ ائتافــی علیــه یمــن، به رهبری عربستان ســعودی، 
ــا  ــاض و ب ــات ری ــکا از اقدام ــک آمری ــای دیپلماتی ــادات نهاده ــود انتق ــا وج ــی ب ــرده اســت. حت ــت و پشــتیبانی ک حمای
وجــود فشــارهای داخلــی، ترامــپ و جریــان نزدیــک بــه وی هرگــز دســت از حمایــت از کارزار نظامــی عربستان ســعودی 
ــعودی و  ــاد از سیاست های عربستان س ــا انتق ــکا ب ــب آمری ــور منتخ ــه رئیس جمه ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای برنداش

امــارات تأکیــد کــرده اســت کــه ائتــاف ســعودی بایــد بهــای جنــگ در یمــن را بپــردازد. 

ــی و نیــز حمایــت  از  ــدن کمک هــای تســلیحاتی و اطاعات ــت دموکــرات بای ــه نظــر می رســد کــه دول در آینــده، بعیــد ب
ــه درخواســت های  ــدن، برخــاف ســلف خــود، ب ــد. از ســوی دیگــر، جــو بای ــه ده ــه یمــن را ادام ــاض در جنــگ علی ری
کنگــره بــرای متوقف کــردن حمایــت ایــاالت متحــده از جنــگ یمــن توجــه خواهــد کــرد؛ بــا ایــن حــال، دولــت بایــدن بــه 
عربســتان ســعودی بــرای خــروج از جنــگ زیان بــار و پرهزینــۀ یمــن فرصــت خواهــد داد. نلیــل کوئیلیــام، پژوهشــگر مرکــز 
ــکا، در  ــت بایــدن و کنگــرۀ ناراضــی آمری ــد کــه دول تحقیقــات چتــم هــاوس، معتقــد اســت: »رهبــران ســعودی نگران ان
قبــال سیاســت های ریــاض، در مناســبات بــا عربســتان، از جملــه روابــط دفاعــی، بازنگــری کننــد و ایــن کار بــه اقدامــات 
مثبــت بــرای پایــان دادن بــه درگیری هــای یمــن بینجامــد.« رابــرت گــوردان، ســفیر پیشــین آمریــکا در ریــاض نیــز گفتــه 
اســت: »اگــر ایــاالت متحــده فــروش قطعــات و لــوازم جنگنــدۀ  اف15 بــه نیــروی هوایــی عربســتان را متوقــف کنــد، طــی 

دو هفتــه، شــاهد توقــف حمــات هوایــی ائتــاف علیــه یمنی هــا خواهیــم بــود.«

ــن،  ــی و بحری ــدۀ عرب ــارات متح ــعودی و ام ــتان س ــا عربس ــنگتن ب ــط واش ــی در رواب ــش  احتمال ــی و چال ــومین نگران س
موضــوع فــروش تســلیحات پیشــرفته اســت. عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی، همــواره، دو تــا از واردکننــدگان 
ــل اتخــاذ سیاســت خارجــی  ــار ســال گذشــته، به دلی ــی در طــول چه ــاض و ابوظب ــد. ری ــزرگ اســلحه در جهان بوده ان ب

تهاجمــی  در منطقــه، تمایــل بیشــتری بــه خریــد تســلیحات پیشــرفته از خــود نشــان داده انــد. 

ــه شــمار  ــی ب ــارات متحــدۀ عرب ــه عربســتان ســعودی و ام ــدۀ تســلیحات ب ــن صادرکنن ــکا بزرگ تری ــن، آمری ــن بی در ای
ــی،  ــد ابوظب ــد، ولیعه ــد بن زای ــعودی، و محم ــد س ــلمان، ولیعه ــد بن س ــا محم ــتردۀ دونالد ترامپ ب ــط گس ــی رود. رواب م
ــرارداد  ــه ق ــوان ب ــا می ت ــن قرارداده ــۀ ای ــای تســلیحاتی هنگفت منجــر شــده اســت. از جمل ــه انعقاد قرارداده ــون ب تاکن
تســلیحاتی و خدمــات دفاعــی بــه ارزش 100میلیــارد دالر و قــرارداد 370میلیــارد دالری بیــن واشــنگتن و ریــاض اشــاره 
کــرد. افــزون بــر ایــن، دولــت دونالــد ترامــپ در نوامبــر 2020 به طــور رســمی بــا مهم تریــن قــرارداد تســلیحاتی، شــامل 
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فــروش 50 فرونــد جنگنــدۀ اف35 و 18 پهپــاد ام کیــو 9 ریپــر بــه امــارات متحــدۀ عربــی، موافقــت کــرد. 

ایــن در حالــی اســت کــه جــو بایــدن و دموکرات هــا 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 
ــد  ــۀ دونال ــی خــود از برنام ــز نگران ــرای وزارت خارجــه نی ــدن ب ــۀ جــو بای ــی بلینکــن، گزین ــرد. آنتون ــد ک ــف خواه متوق
ترامــپ بــرای فــروش جنگنده هــای پیشــرفت اف35 بــه امــارات متحــدۀ عربــی را ابــراز کــرد. بلینکــن تأکیــد کــرد دولــت 
بایــدن در صورتــی کــه در انتخابــات پیــروز شــود، مجبــور می شــود در تصمیــم فــروش اف35 بــه امــارات بازنگــری  کنــد. 
ــه  ــۀ خاورمیان ــات در منطق ــرای ثب ــارات ب ــا ام ــرفته ب ــلیحات پیش ــرارداد تس ــتاب زدۀ ق ــاد ش ــد انعق ــا معتقدن دموکرات ه
خطرنــاک اســت. در حقیقــت، دلیــل اصلــی مخالفــت ســناتورهای دموکــرات بــا فــروش تســلیحات پیشــرفته بــه امــارات 

ــه کارنامــۀ حقــوق بشــری ابوظبــی و نقش آفرینــی ایــن کشــور در جنــگ علیــه یمــن بازمی گــردد.  ــی ب متحــدۀ عرب

ــود، آینــدۀ بحــران  ــا عربســتان و امــارات و بحریــن تأثیرگــذار خواهــد ب چهارمیــن موضوعــی کــه در روابــط واشــنگتن ب
ــا قطــر، پــس از  ــِی عربســتان ســعودی، امــارات متحــدۀ عربــی، بحریــن و مصــر ب قطــر اســت. روابــط چهــار کشــور عرب
ــدۀ برخــی از کارشناســان، شــخص  ــی شــد. به عقی ــه در ســال 2017 بحران ــه خاورمیان ــد ترامــپ ب نخســتین ســفر دونال
ــای  ــته، تاش ه ــال گذش ــه س ــی س ــه ط ــت. اگرچ ــاز آن اس ــی آغ ــل اصل ــی دلی ــران و حت ــن بح ــی از ای ــپ بخش ترام
ــن،  ــی و بحری ــارات متحــدۀ عرب ــودن ام ــل متمایل نب ــه اســت، به دلی ــت از بحــران صــورت گرفت ــرای برون رف ــددی ب متع
ــی  ــه حام ــات ریاســت جمهوری ک ــس از شکســت ترامــپ در انتخاب ــن حــال، پ ــا ای ــه دارد. ب ــان ادام ــن بحــران همچن ای
ــود نشــان داده اســت.  ــران از خ ــرای حــل بح ــادی ب ــل زی ــون عربســتان تمای ــود، اکن ــر ب ــدۀ قط کشــورهای تحریم کنن
ــان،  ــل بن فرح ــد. فیص ــال کرده ان ــر ارس ــرای قط ــددی ب ــیگنال های متع ــته، س ــاه گذش ــک م ــی ی ــعودی ط ــات س مقام
وزیــر امــور خارجــۀ عربســتان، اخیــراً اعــام کــرد ریــاض در جســت وجوی راهــی بــرای پایــان دادن بــه اختافــات بــا قطــر 
اســت. عبــداهلل بن یحیی المعلمــی، نماینــدۀ دائــم عربســتان در ســازمان ملــل نیــز اعــام کــرد بحــران قطــر و کشــورهای 
ــد. در حقیقــت، محمــد بن ســلمان، ولیعهــد ســعودی معتقــد  ــد ظــرف 24 ســاعت خاتمــه یاب شــورای همــکاری می توان
اســت بــا انتخاب شــدن جــو بایــدن، در معــرض مشــکات جــدی قــرار می گیــرد و بــرای همیــن درصــدد برآمــده اســت 
کــه مســائل خــود را بــا قطــر حل وفصــل کنــد. به بیــان دیگــر، عربســتان ســعودی پــس از شکســت ترامــپ در انتخابــات، 
تاش هــای خــود بــرای رفــع اختافــات بــا قطــر را افزایــش داده اســت تــا از ایــن موضــوع هماننــد هدیــه ای بــه دولــت 

جــو بایــدن اســتفاده کنــد. 

پنجمیــن مؤلفــه ای کــه در روابــط عربســتان ســعودی و امــارات و بحریــن بــا واشــنگتن تأثیرگــذار اســت، موضــوع برنامــۀ 
ــق  ــب تواف ــور، در تصوی ــاون رئیس جمه ــوان مع ــود به عن ــَمت خ ــدی ِس ــدن در دوران تص ــت. بای ــران اس ــته ای ای هس
هســته ای 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 داشــته اند. ریــاض و ابوظبــی و منامــه از معــدود 
کنشــگرانی بودنــد کــه از تصمیــم دونالــد ترامــپ بــرای خــروج از برجــام و ازســرگیری تحریم هــا علیــه ایــران اســتقبال 

کردنــد. 

ــار  ــل فش ــرای تحمی ــپ ب ــد ترام ــی دونال ــّوقان اصل ــه از مش ــن ک ــی و بحری ــدۀ عرب ــارات متح ــعودی و ام عربستان س
حداکثــری علیــه ایــران هســتند، به قدرت رســیدن بایــدن را نگران کننــده می بیننــد. مقامــات ریــاض و ابوظبــی و منامــه 
نگــران ایــن هســتند کــه بایــدن اســتراتژی های بــاراک اوبامــا بــرای معاملــه بــا تهــران را از ســر گیــرد. به عقیــدۀ آن هــا 

ــال دارد. ــه دنب ــارس را ب ــج ف ــان در منطقۀ خلی ــن حاکم ــاهی ای ــدن پادش ــتراتژی، آسیب پذیر ش ــت اس ــن بازگش ای

عــاوه بــر ایــن، مقامات ســعودی و امــاراتی و بحرینــی نگــران ایــن موضــوع هســتند کــه در صــورت بازگشــت آمریــکا 
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ــم  ــدۀ دائ ــداهلل المعلمــی، نماین ــن رو، عب ــرد؛ ازای ــرار می گی ــر ق ــن کشــورها تحت تأثی ــا ای ــط واشــنگتن ب ــه برجــام، رواب ب
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، 
ــه همیــن دلیــل،  ــد دموکــرات را دچــار تنــش کننــد. ب ــت جدی ــا دول ــط خــود ب ــراز مخالفتشــان رواب ــا اب نمی خواهنــد ب
ــا  ــا ایــران، به صــورت مشــروط، آمــادۀ همــکاری ب مقامــات ایــن کشــورها گفته انــد در موضــوع گفت وگوهــای هســته ای ب
دولــت بایــدن هســتند. عــاوه بــر أنــور قرقــاش، وزیــر مشــاور در امــور خارجــی امــارات، فیصــل بن فرحــان، وزیــر خارجــۀ 
عربســتان ســعودی گفتــه اســت بــرای هــر گونــه توافــق هســته ای بــا ایــران بایــد بــا کشــورهای منطقــه مشــورت شــود.

چشم انداز روابط آمریکا با قطر و کویت و عمان

ــد کارزار  ــارس کــه در فراین ــج ف ــت و عمــان، برخــاف ســه کشــور دیگــِر شــورای همــکاری خلی کشــورهای قطر و کوی
انتخاباتــی ریاســت جمهوری ایــاالت متحــدۀ آمریــکا، حامــی دونالــد ترامــپ بودنــد، از پیــروزی جــو بایــدن در انتخابــات 
ــارق  ــم بن ط ــاح و ســلطان هیث ــر الصب ــد الجاب ــواف آل احم ــی، شــیخ ن ــد آل ثان ــم بن حم ــد. شــیخ تمی ــت می کردن حمای
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 24 ســاعت، پیــروزی بایــدن را تبریــک گفتنــد. 

دالیــل متعــددی وجــود دارد کــه ســه کشــور میانــه روی شــورای همــکاری خلیــج فــارس، یعنــی قطــر و کویــت و عمــان، از 
به قدرت رســیدن جــو بایــدن احســاس نگرانــی و هــراس نمی کننــد: 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، 
ــه ســه کشــور دیگــِر شــورای همــکاری، به مراتــب بهتــر اســت؛ ســوم اینکــه کویــت و عمــان و قطر، برخــاف  نســبت ب
ســه کشــور دیگــِر شــورای همــکاری کــه مشــوق دونالــد ترامــپ بــرای خــروج از برجــام بودنــد، طــرف دار توافــق هســته ای 
ایــران هســتند و از ترامــپ بــرای خــروج آمریــکا از توافــق هســته ای ایــران حمایــت نکردنــد. ایــن ســه کشــور از مخالفــان 
ــرا تشــدید تحریم هــا و سیاســت فشــار  ــران هســتند؛ زی سیاســت فشــار حداکثــری ترامــپ علیــه جمهــوری اســامی ای
ــل  ــه دالی ــر ب ــه بازیگ ــن س ــه ای ــوص ک ــد؛ به خص ــارس می دانن ــج ف ــوزۀ خلی ــش در ح ــدید تن ــل تش ــری را عام حداکث
ژئوپلیتیکــی، خواســتار جنــگ آمریــکا بــا ایــران نیســتند. ایــن ســه بازیگــر معتقدنــد بــا به قدرت رســیدن بایــدن، تنــِش 

بیــن واشــنگتن و تهــران کاهــش می بایــد و جنــگ علیــه یمــن نیــز تحت فشــار دولــت بایــدن پایــان خواهــد یافــت.

عــاوه بــر ایــن، دونالــد ترامــپ در دورۀ چهارســالۀ خــود نتوانســت بحران شــورای همــکاری خلیــج فــارس را حل وفصــل 
ــن  ــی، بحری ــارات متحــدۀ عرب ــعودی، ام ــی عربســتان س ــده، یعن ــًا از کشــورهای محاصره کنن ــد و در بحران قطر عم کن
و مصــر حمایــت کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از کارشناســان جهــان عــرب دونالــد ترامــپ را عامــل اصلــی آغــاز 
بحــران قطــر می داننــد. بنابرایــن می تــوان گفــت بــا وجــود آنکــه ترامــپ بارهــا از تمایــل خــود بــرای حل وفصــل بحــران 
قطــر خبــر داده و تاش هایــی را نیــز در ایــن زمینــه کــرده بــود، در ابتــدای شــروع ایــن بحــران بــه کشــورهای چهارگانــه 
چــراغ ســبز نشــان داد و در ادامــه نیــز عمــًا از مواضــع آن هــا حمایــت کــرد. ازایــن رو، در نــگاه اول، تغییــر شــخص دونالــد 

ترامــپ، امــکان تغییــر شــرایط حاکــم بــر پرونــدۀ قطــر و شــورای همــکاری را ممکــن می ســازد.

بــه هــر ترتیــب، دوحــه و کویــت و مســقط از عملکــرد دولــت دونالــد ترامــپ در خصــوص بحران شــورای همــکاری خلیــج 
فارس ناراضــی و معتقدنــد بــا روی کارآمــدن دولــت جــو بایــدن، ایــن بحــران ســریع تر پایــان خواهــد یافــت؛ به خصــوص 
کــه تیــم کنونــی بایــدن متشــکل از کســانی اســت کــه اکثــر آن هــا موضــع مثبتــی در قبــال قطــر دارنــد. از جملــۀ ایــن 

افــراد می تــوان بــه ســفیر ســابق آمریــکا در دوحــه اشــاره کــرد.

ــاالت متحــدۀ  ــا ای ــه ب ــای منطق ــا و بحران ه ــان در خصــوص پرونده ه ــت و عم ــن، ســه کشــوِر قطــر و کوی ــر ای ــاوه ب ع
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ــورهای  ــران و کش ــته ای ای ــرات هس ــان در مذاک ــد. عم ــکاری دارن ــل و هم ــر، تعام ــر میانجیگ ــوان بازیگ ــکا، به عن آمری
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 ســال های گذشــته، نقــش واســطه را بیــن ایــاالت  متحــدۀ آمریــکا و طالبــان در افغانســتان ایفــا 
کــرده و موضــوع نقش آفرینــی احتمالــی قطــر در مذاکــرات هســته ای بیــن تهــران و واشــنگتن نیــز مطــرح اســت. کویــت 
ــا روی کارآمــدن دولــت جــو  ــرای حــل بحــران شــورای همــکاری در تعامــل اســت و ب ــکا ب ــاالت متحــدۀ آمری ــا ای نیــز ب

ــد. ــش می یاب ــا افزای ــن همکاری ه ــدن، ای بای

نتیجه گیری

دو حــزب جمهوری خــواه 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 می کننــد؛ بــا ایــن حــال، روش هــا و رویکردهــای 
ــادی  ــع اقتص ــاس مناف ــر اس ــان ب ــت. جمهوری خواه ــاوت اس ــر متف ــا یکدیگ ــزب ب ــن دو ح ــط ای ــده توس به کارگرفته ش
و دســتاوردهای مشــترک عمــل می کننــد و درپیش گرفتــن سیاســت انعطاف پذیــر ویژگــی بــارز آن هاســت؛ امــا 
ــه  ــتیابی ب ــان دس ــادل می ــاد تع ــزوم ایج ــر ل ــویی ب ــود، از س ــت خ ــان، در سیاس ــاف جمهوری خواه ــا، برخ دموکرات ه
ــت از ارزش هــای دموکراســی و  ــی حمای ــد و از ســوی دیگــر، در پ ــع امنیتــی و اقتصــادی واشــنگتن تأکیــد می کنن مناف
حقــوق بشــرند کــه از شــعارهای اساســی و ارزش هــای بنیادیــن آمریــکا در جهــان اســت. ایــن اختــاف در عملکــرِد رؤســای 
جمهــور ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در ســال های اخیــر، به ویــژه در عملکــرد دونالــد ترامــپ، کامــًا آشــکار و مشــهود اســت. 
ــا روح ارزش هــای  ــن ابزارهــا ب ــه تمــام ابزارهــای ممکــن متوســل می شــد؛ حتــی اگــر ای ــاز ب ــرای کســب امتی ترامــپ ب

دموکراتیــک و حقــوق بشــر در تضــاد بــود.

ــده  ــکا موجــب ش ــات ریاســت جمهوری آمری ــرات، در انتخاب ــزد حــزب دموک ــدن، نام ــو بای ــروزی ج ــب، پی ــر ترتی ــه ه ب
اســت  کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــه دو بخــش تقســیم شــوند: کشــورهای قطــر و عمــان و کویــت کــه 
از پیــروزی جــو بایــدن خوشــحال اند و کشــورهای عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی و بحریــن کــه از شکســت 

ــد. ــر می برن ــه س ــان در شــوک ب ــواه همچن ــت جمهوری خ ــپ و دول ــد ترام دونال

دوران چهارســالۀ دونالــد ترامــپ بــرای ســه کشــور عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی و بحریــن، نقطــۀ عطــف 
محســوب می شــد؛ زیــرا ترامــپ به وضــوح در تــاش بــود بــه ایــن ســه بازیگــر در منطقــه در مقابــل جمهــوری اســامی 
ایــران خدمــت کنــد. از جملــه خدمــات دونالــد ترامــپ بــه متحــدان خــود در منطقــه، خــروج از برجــام، تشــدید تحریم های 

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 
ــلمان و  ــات بن س ــی از اقدام ــادات بین الملل ــر انتق ــپ در براب ــد ترام ــتند. دونال ــود می دانس ــت خ ــا مل ــی ب ــز رویاروی و نی
بن زایــد، از نقــض حقــوق بشــر و ســرکوب مخالفــان داخلــی و خارجــی گرفتــه تــا تــداوم جنــگ در یمــن، ســپر محکمــی 

ــود. ایــن حمایــت مطلــق در ســایۀ ریاســت جمهوری جــو بایــدن دیگــر تکــرار نخواهــد شــد. ب

ــد ترامــپ و پیــروزی جــو بایــدن کامــًا مشــهود و ملمــوس اســت.  نگرانــی ریــاض و ابوظبــی و منامــه از شکســت دونال
عربســتان و امــارات و بحریــن بــه ایــن  دالیــل از روی کارآمــدن بایــدن نگــران هســتند: کاهــش فشــارها علیــه جمهــوری 
ــوص  ــارها در خص ــش فش ــلیمن، افزای ــش اخوان المس ــری جنب ــام، قدرت گی ــه برج ــکا ب ــت آمری ــران و بازگش ــامی ای اس
پرونده هــای حقــوق بشــر و جلوگیــری از فــروش تســلیحات پیشــرفته. در واقــع، مقامــات ســعودی و اماراتــی و بحرینــی 
ــانه های  ــدگاه را در رس ــن دی ــان اخوان المســلمین اســت و ای ــران و جری ــرای ای ــتاوردی ب ــدن دس ــروزی بای ــد پی معتقدن

خــود بازتــاب داده انــد.



6

چشم انداز روابط آمریکا و کشورهای شورای همکاری در دورۀ بایدن

همــۀ این هــا در حالــی اســت کــه ســه کشــوِر متعــادل دیگــِر 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 ریاســت جهوری بــاراک اوبامــا و دولــت دموکــرات بــا واشــنگتن تنــش نداشــتند؛ بلکــه در برخــی از موضوعــات 
ــات در  ــا تهــران و حــل اختاف ــران، از واشــنگتن به ســبب تنش زدایــی اش ب مهــم منطقــه، هماننــد موضــوع هســته ای ای

ــد.  ــت می کردن ــۀ هســته ای حمای خصــوص برنام

بنابرایــن می تــوان 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 پرونده هــای منطقــه بــا دولــت دموکــرات بایــدن، به عنــوان بازیگــر 
میانجیگــر، تعامــل و همــکاری خواهنــد داشــت. امــا روابــط واشــنگتن بــا ســه کشــور دیگــِر عضــو شــورای همــکاری، یعنــی 
ــر ســر برخــی پرونده هــا و موضوعــات، از جملــه حقــوق بشــر،  ــی و بحریــن، ب عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عرب
جنــگ علیــه یمــن، فــروش تســلیحات پیشــرفته، سیاســت های تهاجمــی در منطقــه و تحریــم قطــر، تنــش زا 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 
ــر مقامــات ایــن ســه  در دورۀ بایــدن در ســطحی متعادل تــر ادامــه یابــد و مســائل حقــوق بشــری و فشــارهای آمریــکا ب

کشــور در ایــن موضــوع  باعــث شــود تــا حــدی رویکــرد خــود بــه ایــن مســائل را تغییــر دهنــد.


