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انتخابات ریاستجمهوری  2016امریکا؛ احیای جنبشهای «ضدنظام»؟

حال وقوع دا حوز ی خلیج فااس و پیاما افتااهاای

مقدمه
عربستان سعودی ،اماااا متدا ی عربا ،،بدار، ،
مصر و چن کشوا د،گار عربا ،دا  5ژوئا  2017از

معطوف ب ق ا ِ عربستان ساعودی اا ماواد بدا و
براس ،قراا ده .

طر،ااو و ااس  ،سااری مداا ود ،هااای تجاااای و

رویکرد امریکا در برابر بحران قطر

ترانز،ت ،،اوابط د،پلماتیک خود اا با قطر قطس کردن .

دا  21م 2107 ،دونال ترامپ برای د ،اا باا پادشاا

ا ،اق ام کا باا ابت ااا عربساتان ساعودی و اماااا

عربستان ،عه قراادادهای تجاای و تسلیدات ،تااز و

متد

عرب ،انجام ش  ،ج ای از هر انگیز ای کا دا

نیز شرک

دا اجبس ا،اض ،وااد عربساتان ساعودی

پسِ خود داشت باش  ،بیانگر بروز ،ک تغییر ج  ،دا

ش  .دا نشس ا،اض ،ائایسجمهاوای امر ،اا عماب

خااج ،عربستان ساعودی دا منطها اسا .

حما ،سیاس ،خود اا از اه اف منطها ای عربساتان

بنظر میرسد دوران سیاستگذااری بذر مبنذای

اعبم کرد .پس از آن ،منطه ی خلیج فاااس باا ،اک

«مصلحت» ،رفته رفته جای خود را به کنش بذر

بدران تاز اوب او ش و عربستان ب سم

،اااگیری

اساس منطذ «قذدرت» مذیدهذد .باروز چنای

منطه ای و داگیری با قطر ،ترکی و تش  ،اختبفا

چرخشاا ،دا تر اارا ااه ااردی عربسااتان ،موجاا

با جمهوای اسبم ،ا،ران پیش اف  .اما آنچا کا دا

سیاس

اسا .

ا ،میان قابل توج اس  ،ندو ی مواجها و ااز،ااب،

امر ،اا و تابر بارای

ق ا های فرامنطه ای از جمل امر ،ا و انگلساتان دا

داگیرسازی ا ،کشوا دا پیرامون نزد،ک ش
تغییر دول
جل

دا ا،اال متدا

حما،

سیاسا ،ائایس جمهاوا آن کشاوا ،با

ق ال تدوال اخیر اس .

نوع ،ا ،اون اا تهو ،کرد اس  .گزاار حا ر بار

قطر  ، ،از مهمتر ،شرکای نظام ،و اقتصاادی

تا او ،رد دو باز،گر مهم فرامنطها ای ،عنا،

امر ،ا دا حوز ی خلیج فااس اس  .بیش از  11هازاا

ا،اال متد ی امر ،ا و انگلستان دا برابر تدوال دا

نیروی امر ،ا ،،و ائتبف دا پا،گا هوا ،،الع  ،قطار

آن اس

مسااتهر هسااتن  .ا ،ا پا،گااا  ، ،اا ،از مراکااز ا اال،
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 .1از منظر کاخ ساری و شاخص ائایسجمهاوا

مدسوب م،شود .با ا ،وجود با نظار ما،اسا کا

امر ،ا ک بنظر م،اس منافس و ق ا اا عم تا از بُع

دول امر ،ا از ااه رد مشخص و واحا ی دا مواجها

اقتصادی آن م نظر قراا م،ده  ،بدران قطر چنا ان

با بدران کنون ،برخواداا نیس  .دا حال ،کا دونالا

بلداظ امنیت ،دااای اهمیا

نما،باشا  .با معناا،،

ترامپ با متهم کردن قطر ب حما ،مال ،گساترد از

د،گر ،بنظر م،اس کا بارای ائایسجمهاوا امر ،اا،

تروا،سم ،ب موا س عربساتان ساعودی نزد،اک شا

بیش از آن

اساا  ،وزاا امااوا خااجاا و وزاا دفاااع امر ،ااا

مهم باش  ،فضا و ام ان ،ک با لدااظ اقتصاادی ا،ا

مبحظااا متراااوت ،اا دا ا،ا اابطا ما نظاار قااراا

تنش م،توان برای ا،اال متد

ا،جاد کن  ،جذابی

م ،دهن  .عربستان سعودی و امااا بر ا ،باوان کا

دااد .از ا ،او کاخ سری بدران قطر اا ،اک «مساال

تش  ،فشااا دا نها،ا با تغییار افتااا قطار مناتج

خانوادگ »،م،خوان  .1منطو افتاا دونالا تراماپ دا

خواه ش  .از ا ،او با حما،ا از موا اس تراماپ دا

اابط با بدران قطر ب ا ،ترتی م،باش :

ق ال قطر ،خواهان پیشگام ،و مشااک
بارای اعماال فشاااهای فزا،نا

دول

امر ،اا

علیا قطار هساتن .

پیام های سیاس ،و امنیت ،بداران قطار

«افراطگرا ،،اسبم، »،ک «مسال » اس .

هرچن ک دا شارا،ط کناون ،بنظار ما ،اسا بارای
عربستان ،رفِ حما،

سیاس ،ائیسجمهوا امر ،اا،

برای پیش رد اه اف و برناما هاای منطها ای کرا،ا

،ک همپیمان منطه ای اطمینان داد ک خواهان مهابل ج ی
با ا« ،مسال » اس .

م،کن .
با ا ،وجود بنظار ما،اسا کا ااز،ااب ،و ناوعِ
نگرر وزاا خااج  ،وزاا دفاع و ب ن ی کااشناس،
دا امر ،ا ب بداران کناون ،خلایج فاااس مترااو از

دا ازای حما ،سیاس ،،امر ،ا میلیونها دالا قرااداد تجاای و
تسلیدات ،ب س آواد اس .

او ،رد فعل ،ائیس جمهوا آن کشوا اس  .چرا کا از
منظر آنها ،ت اوم و تش  ،بدران قطار دا تعاااض باا
منااافس بلنا ما

ا، ،ک معامل خوب تله ،م،شود.

امر ،ااا دا منطها ی خاوامیان ا و

 .2از د ،گا وزاا اموا خااج امر ،ا ،تهابال باا

شمال افر،ها قراا دااد .حاال آن ا مو اسگیاریهاای

قطر و شا اف دا میاان همپیماناان امر ،اا دا خلایج

دونال ترامپ رفا معطوف ب  ،ساری دساتاوادهای

فااس ،اه اف ا ،کشوا برای مهابل با تروا،سام اا باا

اقتصادی دا برابر اعبم حما ،سیاسا ،از

چالشهای ج ی مواج ساخت و موقعیا امر ،اا دا

کوتا م

سیاس های منطه ای عربستان سعودی اسا  .بطاوا

منطه ا اا تضااعیا خواه ا کاارد .لااذا مو ااس وزاا

کل ،با ،گر ک تااکنون او ،ارد ا،ااال متدا ی

خااجاا  ،تاابر باارای کنتاارل بدااران از طر،ااو

امر ،ا دا ق ال بدران قطر متاثر از سا ناوع نگارر و

میااانج،گااری اس ا  .از ا ،ا او ،اکااس تیلرسااون از

ادااک ب مسال بود اس :
1. http://www.bbc.com/persian/world-40389944,23
Jun 2017.
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عربستان خواست تا م توقا تدار،مهاا ،دا اابطا
با قطر ،داخواس ها« ،،معهول و عمل »،مطرح کنا

 .3نهش امر ،اا دا آ،نا ی کاانونهاای ا ال،
بدران دا منطه ،عن ،عرا  ،سوا، ، ،م و لی .3،

و از روا «گرتگاوی ساازن » بارای حال بداران

بنابرا ،از منظر آنها ،ا،جاد ش اف میان متد ان

کارد اسا  .اقا ام وز،ار خااجا امر ،اا دا

امر ،ا دا خلیج فااس ،امر ،ا اا برای نیال با اها اف

اد

خصوص امضاء تراهمنام ای با قطار م نا ،بار از بای

فو با چالشهای ج ی مواج خواه ساخ ؛ لاذا دا

بردن منابس ماال ،گارو هاای تروا،سات ،اا با،ا دا

پ ،میانج،گری و مهاا بدران قطر هستن .
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ااستای تبرهای وزاا خااج امر ،ا برای کنترل و
م ،ر،

بدران و کااهش ساطت تانش میاان قطار و

ائتبف عرب ،با اه اری عربساتان ساعودی ااز،ااب،
نمود.
 .3باارای وزاا دفاااع امر ،ااا ،بدااران دا اوابااط
متد ان امر ،ا دا خلیج فااس و انزوای قطر ب معنای
کاهش ام ان اجماعسازی بارای مهااا نراوی ا،اران دا
منطه تله ،م،شاود .چارا کا از منظار آنهاا ،ا،اران
مهمتر ،اقی ژئوپلیتی  ،ا ،کشاوا دا منطها با
شماا م،آ . ،بنابرا ، ،اق ام برای عه قارااداد فارور
هواپیماهای جنگ ،ب قطر ،تبشا ،باود کا از ساوی
ا ،وزااتخان برای حرظ اواباط و اطمیناانبخشا ،از
ت اوم حما ،های امر ،ا از ا ،کشوا وا پذ،رف .
وزاا امااوا خااجاا و وزاا دفاااع امر ،ااا دا
اات اط با بدران قطر ،س اولو ،اا ماواد توجا قاراا
ماا،دهنا و باار اساااس هماای سا مبحظا  ،افتاااا
م،نما،ن :
 .1م ااز با افراطگرا ،،و تروا،سم دا منطه .
 .2تااامی امنیا و منااافس امر ،ااا و متدا ان از
طر،او بازداانا گ ،و مهاااا نرااوی منطها ای و قا ا

رویکرد انگلستان در برابر بحران قطر
انگلستان اگرچ بطوا مستهیم دا بدران کناون ،قطار
دخیل ن ود  ،اما بطوا ج ی ،شا

اثرگاذاای تا اوم

بدران اا داک م،کن  .تش  ،دامنا ی بداران باو،
تصمیم ائتبف عرب ،ب منس تجاا کشاواها باا قطار
برای انگلستان کا دااای تعاامب اقتصاادی و ماال،
قابل توجه ،با طرفی اس  ،م،توانا چاالشبرانگیاز
باش  .بو ،دا شرا،ط کنون ،ک بد اونا خاروا از
اتداد ،مطارح اسا ، ،اافت و ،اا تهو،ا مناسا ا
تجاای و اقتصادی قوی، ،ک الزام ااه ردی برای ا،ا
کشوا مدسوب م،شود .نگاه ،ب ماراودا تجااای و
مال ،دو طرف ،بیاانگر ساطت و میازان پیونا های دو
کشوا م،باش :
 42 دا اا برقاا ،کاا دا انگلسااتان تولیاا
م،شود از منابس گازی اس و قطر تامی کنن ی 30
دا

گاز واادات ،ا ،کشوا م،باش .4
 قطر سومی بازاا بزاگ اداا انگلساتان دا

منطه ی خاوامیانا و شامال افر،هاا اسا  .ااداا
کاالهای انگلیس ،ب ا ،کشوا از  1.31میلیاااد پونا

ساختاای ا،ران.

2. http:// www. bbc. com/ persian/world-40577009,
12 Jul 2017.

3. Anthony H. Cordesman,” American Strategic
Interests in the Gulf States: Looking Beyond the
48-Hour Deadline”, Center for Strategic and
International Studies, 2017.
4. https://www. theguardian. com/ business/ 2017/
jun/ 08/ qatar- crisis- highlights- rising- uk-energyreliance-on-imports.
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دا سال  2013ب  2.13میلیااد پونا دا ساال 2016
افزا،ش ،افت اس .
 35میلیااد پون اعبم ش

ک بناس

 5میلیااد پون

ب ا ،اقم افزود شود.
لن ن موسوم ب کن ی وواف اس .
 مال ی

و کاا داخلا ،انگلساتان با

8

شماا م،آ . ،از طرف د،گار ،تا اوم بداران ،موجا
خواه ش تا قطر ب بخش قابل توجه ،از منابس مال،
ک دا انگلستان بو ،دا دا بخش امبک و مستغب

 قطر مالاک  50دا ا امااک تجااای شار
 22دا

برگز ، ،یرقابال ا مااض اسا  .باازاا قطار  ،ا ،از
مدرکهای ا ل ،کس

 حجم سرما ،گذاای قطر دا انگلستان بالغ بار

4

سرما ،گذاای کرد  ،نیاز پی ا کن و بارای حما،ا

از

اقتصاد داخل ،خاود از اداما ی سارما ،گاذاای دا آن

بواس اواا بهاداا لنا ن و

 6دا ا سااهام موسسا خا ما مااال ،باای المللاا،
بااکلیز 5از آنِ قطر اس .

کشوا رفنظر نما. ،
بخش د،گار اروا مهااا تانش دا منطها ی
خلیج فااس بارای انگلساتان ،با ااه ارد کابن ا،ا

 ا ،کشوا سرما ،گذاا ا ل ،شرک

هارودز،6

کشوا بارای حضاوا نظاام ،و اساترات ،ک دا منطها

خرد فروشا ،دا انگلساتان کا دا

بازم،گردد .اگرچ دا ده ی  60میبدی ،انگلیس،هاا

زمیناا ی توز،ااس و فاارور پوشاااک ،مااواد ااذا ،،و

تصمیم ب خروا نیروهای خود از ا ،منطه گرفتنا ،

کاالهای لوکس فعال اس  ،م،باش .7

اما همچنان دا پ ،حضوا و اثرگذاای دا تدوال ا،ا

بزاگتر ،شرک

با عنا،

ب آنچ ک گرت ش  ،تا اوم و تشا ،

حوز باود انا  .بناابرا ،منطها ی خلایج فاااس دا

بدران قطر م،توان امنی تجاای و اقتصادی بر،تانیاا

ااه اارد دفاااع ،و امنیتاا ،انگلسااتان دااای جا،گااا

اا تد تاثیر خود قراا ده  .از ا ،او ،اولو،ا ا ال،

و ،ا ای اساا و ا ،ا کشااوا بااا تمااام ،کشااواهای

دول ترزا م ،،تبر برای ما ،ر ،بداران از طر،او

حاشی ی خلیج فااس دااای تعاامب نظاام ،جا ی

میانج،گری مستهیم اس  .ش

بداران قطار بارای

م،باش  .م نا و منطو استرات ،ک تمام ا،ا تعاامب

انگلستان از آنجا ناش ،م،شود ک ا ،کشاوا از ،اک

نظام ،و امنیت ،برای انگلستان ،بسیاا فراتار از ارف

سو نیازمن ،افت مناابس و مناسا ا ماال ،و تجااای

فاارور  ،سااری تجهیاازا و خا ما نظااام ،اسا .

ج ،اا اساا و از سااوی د،گاار ، ،اا ،از مهمتاار،

منطه ی خلیج فااس کانون ا ل ،تمرکز انگلستان دا

کانونهای جذب سرما ،گذاای دا جهاان دساتخور

منطه ی خاوامیان مدسوب م،شود .دا شرا،ط پاس

ناآاام ،ش

اس  .لذا حرظ و تهو ،اوابط باا هار دو

از خروا از اتداد ،ی ااوپا ،ا ،اونا تهو،ا

خواها

طرف دعوا برای انگلستان بسیاا حا،ز اهمی م،باش .

ش و انگلستان برای افازا،ش نراوی ،کااآما ی و بارد

از منظر دول ترزا م ،،نهش قطر ب عنوان  ،ا،

خود دا کانونهاای

از شرکای تجاای ج ی انگلساتان دا فاردای پاس از

بی الملل ،،دا

د ااتهاء موقعی

حساس منطه ای از جمل خلیج فاااس خواها باود.
ا ،امر پیش از هر چیز برای دول انگلساتان از ،اک

5. Barclays
6. Harrods
7. http://uk.businessinsider.com/qatar-ik-economictrade-ties-2017-6.

8. https://www.theguardian.com/world/2017/ jun/
12/qatar- al- thani- boris- johnson- saudi- arabiabahrain-uae-egypt-embargo.
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روا استرات ،ک ناش ،م،شود .لذا سیاسا دولا

منطه دا نها ،ب تضعیا موقعی امر ،اا و تهو،ا

انگلستان دا مواجه ی با بدران قطر ،تبر برای مهاا

باز،گران اقی – ا،اران و اوسای  -خواها انجامیا .

و حل و فصل آن از طر،و میانج،گری میاان طارفی

بنااابرا ،باار اساااس چناای مبحظااات ،،وزاا امااوا

داگیر م،باش .

خااجا و وزاا دفاااع امر ،ااا بطاوا جا ی دا ا د
م ،ر،

نتیجهگیری
بدران قطر اا م،توان نمون ی باازی از ،ک تعاا اا
داون منطه ای میان باز،گران کوچک قلم اد کرد .دا
شرا،ط ،ک ق ا های بازاگ جهاان ،فاقا هرگونا
استرات ی منطها ای مشخصا ،هساتن  ،قا ا هاای
کوچک منطها ای ،فضاا و ام اان الزم اا بارای انجاام
بازیهای بزاگ و ا،رای نهشهای تعیای کننا

پیا ا

م،کنن  .بدران کنون ،دا منطه ی خلیج فااس نمود
بااز چنی او،ا ادی توساط ا،ا دسات از بااز،گران
اس  .عربستان سعودی دا پ ،آن اسا

تاا از طر،او

اتخای او ،ردها ،،م تنا ،بار ح اکسرساازی قا ا و
،ااگیریهای داون منطها ای ،دا قالا
تعیی کنن

،اک بااز،گر

و پیشرو ،اق ام ب جر،انسازیهای ج ،

دا منطه نما ،و دا ا ،میان نشان داد کا نگرانا،
چن ان ،از بروز افتااهای پرهز،ن ن ااد .آنچا کا دا
ا ،گزاار با ان پرداختا شا  ،نداو ی مواجها ی
ق ا های بزاگ فرامنطها ای دا ق اال بداران قطار
م،باش .
برخبف د ،گا ائایسجمهاوای امر ،اا ،وزاا
اموا خااج و وزاا دفاع امر ،ا بر ا ،اعتهاد هستن
کاا بااروز هرگوناا اخااتبل دا اجتماااع شاارکاء و
همپیمانان ا ،کشوا دا منطه ی خلیج فااس ب طوا
ج ی دا تعااض با منافس بلن م

امر ،ا دا منطها

قراا داشات و تدهاو اها اف منطها ای امر ،اا اا باا
چالشهای ج ی مواج م،سازد .ب ع اات ،د،گار ،از
منظر آنهاا ،تضاعیا  ،پاااچگ ،بااز،گران همساو دا

بدران از طر،و میانج ،گاری و جلاوگیری از

ت اوم و گسترر آن هستن .
دا شرا،ط ،ک دول تارزا ما ،باا چاالش اونا
خروا از اتداد ،ااوپا و پیام های احتمال ،آن مواجا
و از سوی د،گر پس از نتا،ج انتخابا پاالمان ،و

اس

از دس دادن اکسر ،آااء ،دا مو س عیاتری قاراا
گرفت  ،توج با مبحظاا اساترات ،ک و نیاز حراظ
جر،ان سرما ،گذاای خااج ،پا ،اا از طر،و ،اافت و
،ا تد یم متد ان تجاای مطمئ دا بیرون از اتداد،
ااوپا، ،ک اولو ،ااه ردی ب شماا ما،آ،ا  .بناابرا،
اهمی توقا بدران قطر برای دول انگلساتان ناشا،
از ااروا هااای اقتصاااد داخلاا ،و  ،سااری الزامااا
استرات ،ک م،باش .
دا ا ،ا میااان ،قطاار نیااز ب ا خااوب ،از اهمی ا
ظرفی هاا و کااآما ی ابزااهاای اثرگاذاای خاود بار
متد ان ربا،ار آگاا اسا  .از ا،ا اوسا کا از
شرکای تجاای خود خواسات اسا تاا بارای تهو،ا
موقعی ا ا،اا کشااوا دا براباار اق ا اما خصاامان ی
عربستان سعودی وااد عمل شون  .چرا ک پیام بلنا
م

تد فشاا قراا دادن و تبر برای انازوای قطار

دا حوز ی پیرامون ،،منافس شرکای رب ،ا ،کشوا اا
نیز بطوا ج ی تد تاثیر قاراا خواها داد .بناابرا،
موقعیاا  ،ظرفیاا  ،جااذابی هااای اقتصااادی و نیااز
کااآم ی ابزااهای سیاس خااج ،قطر موجا شا
تا شارکای ق اتمنا فرامنطها ای ا،ا کشاوا بارای
م ،ر،

تنش دا مناس ا کشواهای عرب ،با آن وااد

عمل شون .

