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 مهم ترین ضربه ای که اخیرا به بن ســلمان وارد شد و او را وادار به عقب نشینی در برابر قطر کرد، شکست 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا و پیروزی جو بایدن بود.

***
 جو بایدن بار ها اعالم کرده است که به دنبال بازنگری در رابطه آمریکا با عربستان بوده و به ویژه، در مورد دو 

مسئله جنگ یمن و مباحث حقوق بشری کوتاه نخواهد آمد.

کارنامه بن سلمان در یمن یک کارنامه شکست خورده است که اعتبار منطقه ای وی را بیش از پیش تضعیف 
 کرده و همین مســئله به کاهش قــدرت وی در برخورد با دیگر پرونده های منطقــه ای مانند بحران قطر 

منجر شده است. 

شروط 13 گانه
در ســال 2017 قطر توسط چهار کشور 
عربی)عربستان، مصر، بحرین و امارات( محاصره 
شد. این کشــورها قطر را متهم به حمایت از 
تروریسم کردند و تمام روابط خود را با دوحه 
قطع کردند. در نهایت این چهار کشــور عربی 
13 شرط را برای پایان دادن به محاصره قطر 

اعالم کردند:
- کاهش روابط دیپلماتیک با ایران

-  اخراج کلیه افراد مرتبط با سپاه پاسداران 
که در قطر حضور دارند

-  روابط تجــاری با ایــران در چارچوب 
تحریم های آمریکا

 - تعطیلی کامل شبکه الجزیره
  - بسته شدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر

  - قطع حمایت از حزب اهلل لبنان
 -  قطع حمایت از اخوان المسلمین

 - قطع حمایت از القاعده
 - قطع حمایت از داعش

 -  عــدم اعطای تابعیت به شــهروندان 4 

واکاوی دالیل عقب نشینی ریاض در برابر دوحه

قطر چگونه برادر بزرگ تر را شکست داد؟

اشاره
عربســتان به همراه امارات، بحرین و مصر در خرداد ماه 96 قطر را با اتهام حمایت از تروریســم تحریم کرده و با این کشور 
روابط خود را قطع کرد. اما در این مدت قطر توانست از این حصار خارج شده و این محاصره را بشکند. اکنون پس از سه سال و 
نیم عربستان به این نتیجه رسیده که باید در برابر قطر تسلیم شود. به همین دلیل امیر قطر به عربستان سفر و با استقبال گرم 
محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی مواجه شد. در نهایت نیز چهل و یکمین نشست شورای همکاری خلیج فارس در شهر العال در 
عربستان برگزار شد و بیانیه العال با هدف پایان دادن به تنش در شورای همکاری خلیج فارس امضا شد. اما عربستان چرا در برابر 

قطر عقب نشینی کرد؟ 
سرویس خارجی

 قطر به عنوان یک کشور کوچک به مدت سه سال و نیم، قدرت پوشالی بن سلمان را به چالش کشید و نشان 
داد که آل سعود در شکننده ترین دوران حیات خود به سر می برد.

***
 توافق العال در مورد پایان تنش بین قطر و عربستان نشانه ای از پایان نظم تحمیلی ترامپی بر منطقه غرب 

آسیا بود. ترامپ در ۴ سال گذشته برای غرب آسیا، نظم آنارشیک در نظر گرفته بود.

عقب نشــینی ریاض در برابر دوحه برتری رویکرد مقاومت قطر در 
مقابل فشار حداکثری عربستان، مصر، بحرین و امارات بود.

یکی از دالیلی که بن ســلمان در برابر قطر مجبور به عقب نشینی شد این بود که بن سلمان در داخل کشور 
مشروعیت شکننده ای دارد و نمی تواند با اقتدار کامل در مورد قطر عمل کند.

***
 امارات بازنده اصلی توافق العال بود. امارات در ماه های اخیر شــاهد تنش در روابط با ترکیه بود، در حالی که 

قطر روابط رو به رشدی با آنکارا دارد.

محمدرضا مرادی

کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر
  انتشار لیستی از گروه های اپوزیسیون 
حمایت شده در 4 کشور عربستان، امارات، 

بحرین و مصر
 - تحویل اشخاصی که از سوی این 4 
کشور تحت تعقیب بوده و متهم به انجام 

اقدامات تروریستی هستند.
  - پرداخت مبالغی معین به 4 کشور 

فوق
در واقع عربســتان و سه کشور دیگر 
عربی با اعالم این شــروط به دنبال از بین 
بردن حاکمیت قطر بوده و سعی کردند آن 
را به کشوری وابسته به خود تبدیل کنند. 
اما پس از ســه ســال و نیم بدون تحقق 
هیچ کدام از این 13 شــرط در نهایت این 
عربستان بود که تسلیم شد و روابط خود 

را با قطر از سرگرفت. 

چهل و یکمین نشست شورای همکاری 
خلیج فــارس روز 16 دی مــاه 1399 در 
شــهر العال در عربســتان برگزار شد. این 
نشست درحالی برگزار شد که دولت کویت 
پیــش از آن از توافق دوحه و ریاض برای 
بازگشایی مرزهای دریایی،هوایی و زمینی 
خبر داده بــود.در پایان این اجالس که با 
هدف پایان بخشیدن به بحرانی سه ساله 

در روابط قطر با کشــورهای امارات،عربستان 
،بحرین و مصر برگزار شــده بــود، بیانیه ای 
توســط شــرکت کنندگان به امضا رسید. هر 
چند بندهای این بیانیه که گفته می شــود در 
راســتای پایان بخشــیدن به بحران سه ساله 
در روابط قطر با دول چهارگانه تنظیم شــده 

است، منتشر نشده اما امیر کویت محتوای آن 
را توافق همبستگی دائمی عنوان کرده است. 
براســاس آنچه تاکنون مشخص شده است؛ 
در این بیانیه ســه کشور عربستان ، بحرین و 
امارات ضمن پایان بخشیدن به محاصره قطر، 
کلیه مرزهای خود را بر روی قطر بازگشــایی 
خواهند کرد و در عوض دوحه شــکایات خود 
از این ســه کشــور را در نهادهای بین المللی 
تعلیق می کند. جزئیات خبری این توافق هنوز 
مشخص نیست، اما تحلیل های مختلفی در این 

خصوص وجود دارد.
اول؛ عربستان برای توافق با قطر، سه کشور 
دیگر یعنی امــارات، بحرین و مصر را نادیده 
گرفت. از این رو، هیچ یک از این ســه کشور 
در نشست العال در سطح عالی شرکت نکردند. 
این نشان می دهد تنش با قطر همچنان وجود 
دارد و هنوز در شــورای همکاری قطب بندی 

حکمفرما است.
دوم؛ امارات بازنده اصلی توافق العال بود. 
امارات در ماه های اخیر شاهد تنش در روابط با 

ترکیه بود، در حالی که قطر روابط رو به رشدی 
با آنکارا دارد. از سوی دیگر، امارات مدعی این 
است که بازیگری تاثیرگذار در غرب آسیا و از 
جمله جهان عرب است، اما عربستان در توافق 
العال عمال امــارات را نادیده گرفت. به همین 
دلیل نیز محمد بــن زاید، ولیعهد ابوظبی در 

این نشست شرکت نکرد.
سوم؛ توافــق العال برتری رویکرد مقاومت 
قطر در مقابل فشار حداکثری عربستان و سه 
کشــور دیگر بود. طی سه سال و نیم گذشته، 
عربستان و سه کشور دیگر با محاصره و تحریم 
تالش کردند قطر را برای تغییر سیاست خارجی 
خود تحت فشار قرار دهند، اما دولت و مقامات 
دوحه مکرراً تاکیــد کردند نقض حاکمیت و 
اســتقالل کشورشان را نمی پذیرند. قطر هیچ 
یک از شروط 13 گانه را نپذیرفت و در نشست 

العال شرکت کرد. 

چهارم؛ توافق العال نشانه ای از پایان نظم 
تحمیلــی ترامپی بر منطقه غرب آســیا بود. 
ترامپ در 4 سال گذشته برای غرب آسیا، نظم 
آنارشیک در نظر گرفته بود. آمریکا در این نوع 
نظم، از هرج و مرج استقبال می کند، ثبات را 
سازگار با منافع خود نمی داند و منافع خود را 
در تداوم وضعیت آنارشیک تعقیب می کند. از 
این رو، با وجود اینکه قطر و عربســتان متحد 

آمریکا هستند، اما دولت ترامپ برای پایان دادن 
به تنش تالشی انجام نداد. عربستان نیز از این 
رویکرد ترامپ برای تداوم منطق زور و سلطه 
در سیاســت خارجی خود در قبال کشورهای 

منطقه از جمله قطر بهره گرفت.
پنجــم؛ توافق العال حتی اگر شــکننده و 

تحت فشار هم انجام شده باشد، گامی مثبت 
برای نظم امنیتی غرب آسیا است. این منطقه 
در 4 ســال گذشته، تنش و بی ثباتی شدیدی 
را تجربــه کرد. هر توافقی که منجر به کاهش 
تنش و بی ثباتی شود، اقدامی در راستای منافع 
کشورهای منطقه اســت. این توافق می تواند 
گامی برای گفت وگو میان دیگر کشــورهای 
منطقه بــرای پایان دادن به تنش و خصومت 
دوجانبــه و همچنیــن تقویت صلــح و ثبات 

منطقه ای باشد. 
دالیل شکست عربستان

اما چرا عربســتان مجبور به عقب نشینی 
در برابر قطر شــد. برای رسیدن به پاسخ این 
ســؤال باید ایــن نکته را در نظر داشــت که 
شکســت عربستان در برابر قطر تابعی از دیگر 
شکست های این کشور در عرصه منطقه ای به 

شمار می رود. 
شکست در یمن 

محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی سعی 
داشت با به راه انداختن جنگ یمن و پیروزی در 
آن یک برگ برنده را هم برای بازی های داخلی 
و هم کنشگری منطقه ای به دست بیاورد. اما 
شکست عربستان در این جنگ قدرت وی را به 
شکل محسوسی تضعیف کرده است. در بیش از 
2000 روزی که از جنگ گذشته نشان داده اند 
که گزینه های استراتژیکی در اختیار دارند که 
می تواند در هر برهه معــادالت نبرد را تغییر 
دهــد. انقالبیون در قالب ســه عملیات توازن 
بازدارندگی توانسته اند قدرت پدافندی و آفندی 
خود را اثبات کنند. انصاراهلل یمن 26 مرداد98 

بزرگ ترین عملیــات هجومی خود را از زمان 
آغاز تجاوز ائتالف سعودی ــ اماراتی ضدیمن 
با عنوان »تــوازن بازدارندگی اول« انجام داد. 
یحیی سریع سخنگوی نیروهای نظامی یمن 
در تشریح این عملیات گفت که 10 فروند پهپاد 
به طور همزمان، میدان نفتی و پاالیشگاه الشیبه 
وابسته به شرکت آرامکو را در شرق عربستان 
در عملیات موازنه بازدارندگی یک هدف قرار 
دادند. میدان نفتی شیبه در عربستان که مورد 
حمله پهپادهای یمنی قرار گرفت، یکی از 10 
میدان نفتی بزرگ جهان بوده و دارای امتیازات 
و ویژگی های منحصر به فردی است. اهمیت 
عملیات توازن بازدارندگی اول در این بود که 
برای اولین بار انصاراهلل یک هدف را در فاصله 
1200 کیلومتری انتخاب کرد و هیچ کدام از 
سامانه های دفاعی عربستان موفق به رهگیری 

پهپادهای یمنی نشدند.
یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن 23 شــهریور ماه 98 نیــز در عملیاتی، 
تاسیسات نفتی عربستان را با 10 فروند پهپاد 
هدف قرار داد. ایــن عملیات که در نوع خود 
بزرگ تریــن حمله پهپادی علیــه زیربناهای 
حیاتی نفتی عربســتان به شــمار رفت سبب 
خســارت های ســنگین به بخش نفت و گاز 
سعودی و همچنین هیمنه و حیثیت سیاسی و 

نظامی ریاض شد. در این عملیات دو پایگاه مهم 
نفتی عربستان یعنی البقیق و الخریص هدف 
قرار گرفتند. این حمله باعث شد تا تولید نفت 
عربستان به میزان 50 درصد یعنی 5 میلیون 
و 700 هزار بشکه در روز کاهش یابد و بیش از 
30 میلیارد دالر خسارت به عربستان وارد شود. 

حمله به دو پایگاه البقیق و الخریص، »عملیات 
توازن بارداندگی دوم« نام گرفت. 

سه شنبه دوم اسفند ماه 98 هم »عملیات 
توازن بازدارندگی سوم« انجام شد. این عملیات 
با دو موشک  بالســتیک »قدس«، 12 پهپاد 
صماد-3 و موشک بالستیک و دوربرد ذوالفقار 
انجام شــد. در این عملیات شرکت آرامکو و 
اهدف حســاس دیگر در »ینبــع« )در غرب 
عربستان( با دقت هدف گرفته شد. نیرو های 
موشکی و پهپادی ارتش یمن در عملیات خود 
به ینبع، هشت مکان را در عمق شهر صنعتی 

عربستان در ینبع هدف قرار دادند. 
تیرماه 99 نیز ســخنگوی نیروهای مسلح 
یمن اعالم کرد، به یاری و توفیق الهی، عملیات 
تهاجمی بزرگ »موازنه بازدارندگی چهارم« را 
علیه پایتخت دشمن سعودی انجام دادیم. وی 
تأکیــد کرد که این عملیات با تعداد زیادی از 
موشک های بالستیک و موشک های بالدار قدس 
و ذوالفقار و هواپیماهای بدون سرنشــین در 

عمق خاک عربستان انجام شده است.
عالوه  بر این چهــار عملیات، ارتش یمن 
موفق شده که اســتان راهبردی الجوف را از  
اشغال ائتالف سعودی خارج کند و در شرایط 
کنونی آزادسازی مارب در دستور کار انقالبیون 
یمن قرار گرفته اســت. مارب به دلیل وجود 
منابع و صنایع نفت و گاز و نیز ســد مارب و 
شبکه آبیاری آن به قطب اقتصادی شمال یمن 
تبدیل شــده است و درسال های جنگ نیز به 
عنوان مرکز نیروهای ائتالف عربی در شــمال 

یمن شناخته می شود.
عالوه  بر این در ســال 2020 ارتش یمن 
کارنامه درخشانی را از خود به نمایش گذاشت. 
سرتیپ »یحیی ســریع« سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن در این مورد گزارشی از تحوالت و 
روند جنگ یمن در سال 2020 را ارائه کرد. به 
نوشته المسیره، یحیی سریع گفت که ائتالف 
ســعودی در یک سال گذشته بیش از 8888 
حمله هوایی به 13 استان یمن انجام داده که 
410 مورد آن، به وسیله پهپاد بود. او همچنین 
گفت که اســتان مأرب به تنهایی 3621 بار 
هدف حمله هوایی قرار گرفته است. استانی که 
در ماه های گذشته شاهد درگیری های شدید 
در اطراف شــهر مأرب بود. همچنین استان 
الجوف 1981 بار و صعده 726 بار مورد حمله 

هوایی قرار گرفته اند.
یحیــی ســریع همچنین بــه حمالت و 
صدها مورد نقض توافق آتش بس در اســتان 
الحدیده اشاره کرد و حمله توپخانه ای به یک 
مراسم عروسی در الحدیده در شامگاه جمعه 
را یادآور شــد و گفت کــه حمالت هوایی در 
ســال 2020 صدها کشته بر جای گذاشته و 
خسارات زیادی به دارایی های مردم وارد کرده 
است. سخنگوی نیروهای مسلح سپس گفت که 
ادامه حمالت ائتالف سعودی و جنایت هایش 
موجب شــد تا نیروهای یمنی نیز حمالتی به 
عمق خاک عربستان و همچنین به مواضعشان 
در خاک یمن انجام دهند و از این رو بیش از 
974 عملیات نظامی در طول یک سال گذشته 
علیه ائتالف سعودی انجام شد که بارزترین آنها 
عملیات »بنیان المرصوص«، »فامکن منهم« 
و عملیات پاکســازی منطقه »قیفه« بود. به 
گفتــه وی در طول این عملیات ها، صدها تن 
از عناصر ائتالف ســعودی خود را به نیروهای 
یمنی تسلیم کرده اند. همزمان بیش از 6467 
تن از عناصر ائتالف کشته و بیش از 8899 تن 
دیگر زخمی شده اند. همچنین بیش از 1090 
خــودرو و نفربر و تانک و ادوات نظامی ائتالف 

سعودی منهدم شده است.
یحیی سریع درخصوص حمالت موشکی 
نیز گفت که 253 موشک بالستیک به سمت 
اهداف دشمن سعودی شلیک شده است که 
از این تعداد 178 موشــک بالستیک مواضع 
و پایگاه های ائتالف ســعودی و مزدورانش را 
در خاک یمن هدف قرار دادند و 75 موشــک 
بالســتیک و کروز به عمق خاک عربســتان 
شلیک شده است. از این 75 مورد، 20 موشک 
بدر»پی«، و 30 موشک بدر1، 7 موشک کروز 
قدس و شش موشک ذوالفقار و 12 موشکی که 

هنوز مشخصاتشان افشا نشده، بودند.

یحیی ســریع بــا تأکید بــر اینکه قدرت 
موشکی توانایی خود را در پاسخ مناسب و وارد 
ساختن خسارات باال به خصوص در تأسیسات 
حیاتی اثبات کرده، گفت که نیروهای مســلح 
یمن موشک های بالستیک و کروزی در اختیار 
دارند که می تواند تأسیسات بیشتری در عمق 
خاک عربستان مورد هدف قرار دهد. او سپس 
گفــت: »10 بانک هدف حســاس و حیاتی 
در عمق خاک عربســتان وجــود دارد که در 
هر لحظه ای می تواند هــدف قرار گیرد و اگر 
فرماندهــان تصمیم بگیرنــد، در کمتر از 24 
ســاعت این 10 هدف حساس را می توانیم با 
حمالت منحصربفرد هدف قرار دهیم.« یحیی 
ســریع در ادامه قدرت موشــکی یمن را مایه 
افتخار مردم یمن در این مرحله تاریخی دانست.
او سپس به حمالت پهپادی پرداخت و گفت 
بیش از 5613 عملیات تهاجمی و شناسایی در 
طول سال 2020 علیه مواضع ائتالف سعودی 

صــورت گرفته اســت که از ایــن میان 267 
عملیــات تهاجمی پهپــادی در عمیق خاک 
عربســتان و 180 عملیات تهاجمی در جبهه 
داخلی انجام شــده است. سخنگوی نیروهای 
مســلح یمن همچنین گفت که نسل جدید 
پهپادهای تهاجمی هنوز رونمایی نشــده اند. 
پهپادهایــی کــه به گفته وی قــدرت باالیی 
در سطح ســرعت و اصابت به هدف و قدرت 
تخریبی دارند. یحیی سریع همچنین به پدافند 
هوایی یمن اشاره کرده و گفت در سال 2020، 
بیش از 730 مرتبه پدافند هوایی ارتش یمن 
توانســته اهداف خود را ساقط کرده یا مجبور 

به عقب نشینی کند. 
در واقع کارنامه بن ســلمان در یمن یک 
کارنامه شکســت خورده اســت کــه اعتبار 
منطقه ای وی را بیش از پیش تضعیف کرده و 
همین مسئله به کاهش قدرت وی در برخورد 
با دیگر پرونده های منطقه ای مانند بحران قطر 

منجر شده است. 
فاجعه قتل خاشقجی

دلیل دیگر در مورد چرایی عقب نشــینی 
بن ســلمان در برابر قطر به فاجعه قتل جمال 
خاشــقجی روزنامه نگار منتقد ســعودی در 
کنسولگری عربستان در اسالمبول بر می گردد. 
بن سلمان با رونمایی از سند 2030 به دنبال 
معرفی کشور عربستان به عنوان کشور مدرن 
بــا آینــده ای مدرن تر بود. بــرای این منظور 

سفری یک ماهه به آمریکا و یک تور طوالنی 
به اروپا داشت. با شرکت های مختلف از جمله 
شــرکت های آی تــی و در واقع شــبکه های 
اجتماعی و سرمایه گذاران مختلف به مذاکره 
پرداخت تا بتواند عربستان را به سمت کشوری 
مــدرن هدایت کند؛ تا حــدی موفق به انجام 
اقداماتی شــد، اما قتل خاشقجی همه چیز را 
خراب کرد. با فاجعه قتل خاشقجی، جامعه و 
سرمایه گذاران و شرکت های غربی نسبت به بن 
سلمان احساس ناامنی کرده و بیشتر قرارداد ها 
ملغی شد. این مسئله ضربه ای بزرگ به حیثیت 
ادعایی بن سلمان در سطح جهانی بود و باعث 

کاهش نفوذ منطقه ای و جهانی وی شد.
تضعیف جایگاه داخلی بن سلمان

ســومین عاملی که باعث شــد محمد بن 
ســلمان قــدرت منطقه ای خود را از دســت 
دهــد، بحث اختالفات داخلی اســت. محمد 
بن ســلمان بر خالف عــرف حاکم بر جامعه 
 عربستان به ولیعهدی رسیده است. ولیعهد اول 

ملک سلمان، مقرن بن عبدالعزیز بود که بنا به 
دالیلی اســتعفا داد و محمد بن نایف ولیعهد 
عربســتان و محمد بن سلمان به عنوان، ولی 
ولیعهد عربستان یعنی جانشین ولیعهد مطرح 
شــد؛ اما در سال 2017 محمد بن سلمان، با 
کودتایی که علیه بــن نایف کرد او را وادار به 
اســتعفا کرده و خود به عنوان ولیعهد انتخاب 
شد؛ عالوه بر این وارث واقعی تاج و تخت بعد 
از ملک سلمان، احمد بن عبدالعزیز برادر ملک 
ســلمان پادشاه عربستان است که بن سلمان 
احمد بن عبدالعزیز و بن نایف را دستگیر کرده و 
حتی بنا به برخی اخبار آنها را در صحرا زندانی 
کرد و حتی شایعه مرگ این دو نیز وجود دارد، 
این مسائل در کنار سرکوب فعاالن مدنی مانند 
لجین الهذلول که یک فعال مدنی شناخته شده 
در سطح جهانی و طرفدار آزادی رانندگی برای 
زنان بود و دیگر شــخصیت ها حتی بازداشت 
مفتی های عربستان باعث ایجاد یک نارضایتی 
در طبقه حاکم نســبت به بن ســلمان شده 
حتی بحث حمایت او از عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیســتی باعث شده است که طیف 
گسترده ای از قبائل عربستان و حتی مردم این 

کشور علیه این تصمیم باشند.
مضاوی الرشید یکی از مخالفان خارج نشین 
عربســتان که در لندن زندگی می کند اخیرا 
اعالم کــرده بود یکی از دالیلی که محمد بن 
سلمان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
را علنــی نمی کند ترس از قیام در داخل کاخ 
علیه بن سلمان است، این یعنی حتی تا داخل 
کاخ ســعودی نیز مخالفت علیه بن ســلمان 
وجود دارد؛ بنابراین یکی از دالیل دیگری که 
بن سلمان در برابر قطر مجبور به عقب نشینی 
شد همین مســئله بود که او در داخل کشور 
نیز مشروعیت شــکننده ای داشته و تضعیف 
شده است بنابراین نمی تواند با اقتدار کامل در 

مورد قطر عمل کند.
پیروزی جو بایدن

اما ضربه بســیار مهم و شاید بتوان گفت 
مهم ترین ضربه ای که به بن ســلمان وارد شد 

و آن را وادار به عقب نشینی در برابر قطر کرد 
شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
2020 آمریــکا و پیروزی جو بایدن بود. بدون 
حمایت های ترامپ امکان نداشت بن سلمان 
به عنوان ولیعهد عربستان شناخته شود، چون 
جنــاح دموکرات در داخــل آمریکا به صورت 
قدیمی حامی خانواده نایف هســتند و نایف 
زمانی که وزیر کشور بود با آمریکایی ها روابط 
بسیار صمیمانه ای داشت و از او به عنوان پادشاه 

آینده یاد می شد، زمانی که جارد کوشنر، داماد 
ترامپ با بن ســلمان دیدار هایی داشت و در 
نهایت زمینه را برای ولیعهدی بن سلمان آماده 
کرد مشخص بود که ترامپ آن نگاهی را که به 
عرصه منطقه دارد در سیاست خارجی عربستان 
پیاده خواهد کرد. جو بایدن بار ها اعالم کرده 
به دنبال بازنگری در رابطه آمریکا به عربستان 
بوده و به ویژه در مورد دو مســئله جنگ یمن 
و مباحث حقوق بشری کوتاه نخواهد آمد. اما 
شکست ترامپ باعث از بین رفتن این حمایت 
شده و بن ســلمان مجبور به اتخاذ رویکردی 
تدافعی در منطقه است. جو بایدن به صراحت 
اعالم کرده که پس از پیروزی و مراسم تحلیف، 
به دنبال پایان دادن به جنگ یمن خواهد بود 
و در زمینه حقوق بشر فشار ها را بسیار افزایش 
می دهد این خبر بسیار ناگواری برای بن سلمان 
بود که تاکنــون میلیارد ها دالر به ترامپ باج 

داده است.
عالوه بر این بن سلمان نگران این است که 

در سیاست خاورمیانه ای جو بایدن، قطر نقش 
محوری را بر عهده بگیرد و این یک شکســت 
و رســوایی بزرگ برای کسی است که خود را 
رئیس و رهبر جهان اهل سنت می داند، بنابراین 
محمد بن سلمان ســعی دارد در این فرصت 
باقیمانــده روابط خود را با قطر عادی کند که 
حداقل در دوران جو بایدن به مانعی برای بهبود 

روابط حسنه او با جو بایدن تبدیل نشود. 
نتیجه

البته هرچند عربستان روابط خود را با قطر 
عادی کرده است اما نباید از نظر دور داشت که 
این دو کشور     پیشینه ای تنش زا داشته اند. 
قطر کشــوری است که بیشترین شکاف را در 
شورای همکاری خلیج فارس با محور عربستان 
دارد. قطر در سال 1991 اختالف مرزی اش را 
با بحرین نه به شــورای همکاری خلیج فارس 
بلکه به دادگاه الهه برد. خلیفه آل ثانی، امیر 
بلندپرواِز قطر در ســال 1992 نیز به شــکل 
مســتقیم هژمونی ریاض را به چالش کشید و 
به دلیل اختالفات مرزی با عربستان از توافق 
مرزی سال 1965 که در زمان سلطه انگلیس 
)قبل از استقالل قطر( امضا شده بود، خارج شد. 
عربستان بی لحظه ای درنگ یکی از ایستگاه های 
مرزی قطر را اشغال کرد و در جریان درگیری 

مسلحانه، دو سرباز قطری کشته شدند.
بــرای عربســتان در روزگاری که »صدام 
حسین« عمال به یک تهدید مهم تبدیل شده 
بود، شاخ و شانه کشیدن های قطر قابل تحمل 
نبود. فرصت بعدی برای قطر در سال 1994 به 
وجود آمد. در یمن بار دیگر جنگ داخلی آغاز 
شد و نیرو های »جمهوری یمن« یا همان یمن 
شمالی به سراغ یمن جنوبی رفتند تا کشور را 
متحد کنند. در حالی که عربســتان به همراه 
باقی کشور های شورای همکاری خلیج فارس 
از یمن جنوبی حمایت می کردند، قطر از یمن 
شمالی )مورد حمایت ایران و جایی که شیعیان 
این کشــور زندگی می کنند( حمایت کرد. در 
نهایت جبهه عربستان در آن جنگ به سرعت 
شکست خورد و یمن متحد تبدیل شد به یک 

پیروزی شیرین برای دوحه.
تحوالت جهان عرب در ســال 2011 نیز 
فرصت دیگری برای بلندپروازی قطر را فراهم 
کرد. در جریان ایــن تحوالت، قطر بر خالف 
برادر بزرگ یعنی عربستان، در مصر به حمایت 
از اخوان المســلمین و محمد ُمرسی پرداخت 
در حالی که عربســتان با هزینه میلیاردی به 
سقوط مرســی کمک کرد. اخوان المسلمین 
برای عربستان یک تهدید بزرگ به شمار می رود 

چرا که اســالم سیاسی مد نظر این جنبش با 
عربستان تفاوت ماهوی دارد. قطر و ترکیه به 
دنبــال ایجاد محوری اخوانی در منطقه بودند 
و این مســئله به معنای به چالش کشــیدن 
اساس ها و بنیاد های قدرت در عربستان است. 
هرچند در نهایت با کودتا علیه مرسی در مصر، 
عربستان تا حدودی آسوده خاطر شد، اما کینه 
قطر را به دل گرفت. سرانجام در خرداد ماه 96 
عربستان به همراه بحرین، مصر، و امارات، قطر 
را محاصره و کلیه روابط خود را با این کشــور 
قطع کردند. محاصــره همه جانبه قطر به این 
امید بود که این کشور کوچک سرانجام تسلیم 
برادر بزرگ تر شود. اما قطر در این مدت توانست 
از این محاصره خارج و شکســتی بر ســریال 

شکست های عربستان اضافه کند. 
در واقع قطر به عنوان یک کشــور کوچک 
در ســه سال و نیم، قدرت پوشالی بن سلمان 
را به چالش کشید و نشان داد که آل سعود در 
شکننده ترین دوران حیات خود به سر می برد. 


