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  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 
  ٢٠١٧ جون ١۶

  

  مرحلۀ اول: قطر تسليم شد
  

  
سعودی وساير به جريان بحران روابط اين کشور  با عربستان " چرا قطر؟" جون تحت عنوان ١٢در مضمون تحليلی 

امير قطر دريافت که . کشور ھای خليج روشنی انداخته و در اخير نتيجه گيری نمودم که قطر سرانجام تسليم خواھد شد

پس بھتر است که ھر چه زود تر به خواست ھای امريکا . توان مقاومت عليه عربستان و مھم تر از ھمه امريکا را ندارد

ھشياری امير قطر درين است که اول . ربستان سعودی در مرحلۀ دوم تن دھددر مرحلۀ اول و بعد به خواست ھای ع

  .دست خواھد آورده امريکا سرکردۀ ھمه را راضی ساخت و بعد در مرحلۀ دوم، دلخوشی  عربستان و شرکاء را ب

 ٣۵ه تعداد  ميليارد دالری  با امريکا بست که به موجب آن اين کشور ب١٢گزارش ھا می رساند که  قطر يک قرارداد 

قرار بود که . رسد امريکا ازين قرار داد راضی يه نظر می.  را از امريکا خريداری خواھد کرد١۵طيارۀ جنگندۀ اف 

قطر طيارات جنگندۀ رافايل را از فرانسه خريداری نمايد، اما خلق بحران عمدی فعلی باعث شد که قطر به خواست 

اين کشور بايد به زود ترين "دونالد ترمپ به قطر اخطار داده بود که .  آوردیخود تجديد نظر نمايد و به امريکا رو

 ١۵و قطر ھم بدون تعلل به امريکا تسليم شد و به امر اين  کشور طيارات اف " فرصت در رويۀ خود تجديد نظر کند
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ی  امريکا ھم شود که يکی از علل قھر و بھانه گير فکر می. عوض طيارات رافايل ساخت فرانسه را  خريداری نمود

  . ھمين بود تا قطر در مورد خريداری طيارات فرانسوی تغيير عقيده دھد

 و ٣۵ طيارات  جنگندۀ نسل چھارم امريکاست که توان رزمی شان پائين تر از طيارات جنگندۀ  اف ١۶ و اف ١۵اف 

 ٧۵امريکا درين اواخر به تعداد .  آن ھا را نشانه گيری نمايد است که رادار ھای ھوائی به مشکل می تواند٢٢اف 

 را به اسرائيل تحويل خواھد داد  که اين کشور را از نگاه توان رزمی ھوائی در مقام اول در ٣۵طيارۀ جنگندۀ اف 

ز ھای اول در به ھر صورت، با اين قرار داد قھر امريکا فروکش نموده و آن تھديد ھای رو. شرق ميانه قرار خواھد داد

 ميليارد دالری برای کمپنی مکدونالد دوگالس ١٢قرار داد . رسد کالم زعامت امريکا در مورد قطر به مشاھده نمی

که قطر يک کشور  باوجودی.  مفاد سرشار آورده و ھزار ھا بيکار را بار ديگر جذب خواھد کرد١۵سازندۀ طيارۀ اف 

.  کشور ھای منطقه ايجاب چنين مصارف گزاف نظامی را نمی نمايدثروتمند است، اما ساحه، نفوس و روابطش با

اين قرار داد در زمانی . ين جا صدق می کندا، در"رود آب زور سر باال می"ضرب المثل معروف کابليان که می گفتند 

طع کرده امضاء شد که عربستان سعودی، مصر، امارات متحدۀ عرب، بحرين، يمن و موريتانيا روابط شان را با قطر ق

به يقين می توان گفت که قطر با خوشنود ساختن ارباب امريکائی، به آسانی از عھدۀ کشور ھای تابع امريکا در . اند

  . منطقه بر خواھد آمد و روابطش با اين کشور ھا به زودی عادی خواھد شد

ر تسليمی که خواست عربستان و  مرحلۀ اول تسليمی قطر موفقانه به پايان می رسد و اين کشور خود را به مرحلۀ ديگ

، به سرعت در گوش امير قطر طنين انداخت تا به "قطر زود بايد بجنبد"اخطار ترمپ که . شرکاء است آماده می سازد

  . زودترين فرصت وارد عمل شود و خود و قطر را از خطر انھدام نجات دھد

  

  

 

  

 

 


