
الثــــورة

يوم على التدخل العسكري يف اليمن

ــعودية هدفها؟ هل حققت الس

ــن الواليات  ــن األخريين ع ــرُث الحديث يف العقدي ك
املّتحدة اإلمرباطورّية التي تبسط نفوذها عىل امتداد 
ــّي الذي  ــب دور الرشطّي العامل ــة وتلع ــرة األرضي الك

يحفظ االستقرار األممّي.
ــن العقل  ــع م ــة، الناب ــن اإلمرباطورّي ــث ع والحدي
ــط باإلمرباطورّية  ــاً ما يرتب ــّرب، دائم ــّي أو املتغ الغرب
ــري  الكث يف  ــالإرادّي  ال ــاط،  االرتب ــذا  ه ــة.  الرومانّي
ــا  ــّىل به ــي تتج ــة الت ــود إىل العظم ــان، يع ــن األحي م

اإلمرباطورّية الرومانّية يف الرسد التاريخّي الغربّي.
فاإلمرباطورّية الرومانّية قّدمت املجتمع الرومانّي 
عىل أّنه متفّوق أخالقّياً وقيمّياً عىل باقي املجتمعات. 
قّلما نجد إمرباطورّية لم ترّوج لتفوّق أخالقّي مزعوم، 
ــة ال زالت موضع تصديق، إىل  ــة الرومانّي إّال أّن الرسدّي
اليوم، يف التأريخ الشعبّي الغربّي ويف الكثري من حلقات 
التأريخ األكاديمّي. لذا نرى أّن كّل اإلمرباطورّيات التي 
ــأت يف الغرب، منذ ألف عام إىل اآلن، تقارن نفسها  نش
ــار نجاحها يف  ــة، وتضع معي ــة الرومانّي باإلمرباطورّي
ــة اإلمرباطورّية  ــابه املستوى بني هيمنتها وهيمن تش
الرومانّية. ومؤّرش النجاح األساّيس الذي يبحث عنه 
ــو تلك اإلمرباطورّيات هو السالم الذي  مثّقفو ومؤّرخ

.(Pax Romana) «يشبه «السالم الرومانّي
السالم اإلمرباطورّي األول

ــرتة «السالم  ــىل تحديد بداية ف ــق املؤّرخون ع يّتف
ــب  ــة وتنصي ــقوط الجمهورّي ــدث س ــّي» بح الرومان
ــوس قيرص بالتبني)  ــس (أوكتافيان إبن يولي أغسط
ــرب األهلّية  ــه آخر معارك الح ــوراً، بعد حسم إمرباط
ــرصـ  ضد ماركوس  ــن اغتيال يوليوس قي ــة ع - املتأّتي
ــوس، عام 27 ق.م. ويف املقابل يحّدد املؤّرخون  أنطوني
ــوس  مارك ــوت  م ــع  م ــي»  الرومان ــالم  «الس ــة  نهاي
أوريليوس أنطونيوس عام 180م. وكانت تلك األعوام 
ـ  ــة الرومانّيةـ  ــاة الّدول ــرتة الذهبّية يف حي ــان الف املئت
ــهدت روما أكرث  ــث ش ـ حي ــةـ  ــة وإمرباطورّي جمهورّي

فرتات رخائها وغناها.
ــّي» خّداع. ويرشح  ــن مصطلح «السالم الرومان لك
عيل برشامي، يف كتابه «سالم الهيمنة واإلمرباطورّية: 
ــا»، تحوير معنى  ــا وأمريكان ــا، بريتانيك باكس رومان
ــاه الالتينّي  ــن معن ــّي» م ــالم الرومان ــح «الس مصطل
ــينيكا األصغر عام  ــرة عىل لسان س ــو ورد ألّول م (وه
55 م.) إىل معاٍن جديدة مع مصطلحات مثل «السالم 
ــّي» (Pax Britanica) و«السالم األمريكي»  الربيطان

.(Pax Americana)

ــوء  ــامي السّبب يف هذا التحوير إىل س ــد برش ويعي
ــوم السالم اختلف  ــم تأريخّي ملعنى السالم. فمفه فه
بني حضارة وأخرى تاريخّياً، وهو كان ُيعنى بالديانة 
أكرث منه بالرتميز القانونّي يف فرتة الحضارة اإلغريقّية 

ـ الرومانّية املبّكرة.
ــك الحقبة يختلف  ــوم السالم يف تل ــه فإّن مفه علي
ــالماً. ويستنتج  ــاً عّما نصّنفه اليوم س ــاً جذرّي اختالف
ــو  ــّي» ه ــالم الرومان ــالم يف «الس ــامي أّن الس برش
التسكني واإلخضاع لشعوب األرايض املحتّلة، وفرض 
اإلمرباطورّية لقيمها كعقيدة عىل هذه الشعوب. يؤّيد 
هذا االستنتاج واقع أن اإلمرباطورّية الرومانّية لم تكن 
يف حالة الالحرب خالل مدة «السالم». فبينما أرايض 
ــف القتال عىل  ــهدت هدوءاً، لم يتوق ــة ش اإلمرباطورّي

الجبهات الحدودّية املفتوحة طوال تلك املّدة.
ــس رومانا» هذه  ــي يف كتابه «باك ــح بول بيت ويوّض
الجبهات، ففي الشمال رسمت اإلمرباطورّية حدودها 
ــالف يف الّرب  ــيني والس ــرة (الجرمان والداش ــع الرباب م
األوروبّي والكلتيني يف الجزيرة الربيطانّية) عرب نهري 
ــمال  الدانوب والراين يف أوروبا وحائط هادِريان يف ش
ــّكلت مدينتا  ــي الرشقّية فش ــا. أّما يف النواح بريطاني
ــن اإلمرباطورّية  ــام وتدمر نقاط الدفاع ع ُبرصى الش
ــة العربّية، فيما كان نهر الفرات خّط  ضد قبائل البادي
التماس مع الفرس البارثيني (الساللة األرشكّية التي 

حكمت فارس من 247 ق.م إىل 224 م).
ويرسم بيتي مشهداً تسيطر عليه غزوات متبادلة 
ــابقة الذكر، وال سّيما  ــعوب س بني اإلمرباطورّية والش
ــن الواضح، بالنسبة  ــمالّية منها. فم ــات الش يف الجبه
ــان  ــّيما الجرم ــمال» (ال س ــرة الش ــي، أن «براب لبيت
ــعب الغال تحت  ــيني) قد تعّلموا من تجربة ش والداش
ــى به الغزاة  ــي، أّن التمّدن الذي أت ــالل الرومان االحت
ــتغالل املاّيل، وعليه ال بّد من  ثمنه تقييد الحرّية واالس
ــأي ثمن. لذلك  ــع الرومانّية ب مواجهة حمالت التوس
ــروب مع ملوك  ــة من ح ــروب اإلمرباطورّي ــت ح تحّول
وجيوش نظامّية ُتهزم يف موقعة أو موقعتني إىل حروب 
ــديداً  ــّببت ضغطاً ش عصابات عىل امتداد الحدود، س
ــق الرومانّية املتواجدة عىل  ــىل خطوط إمداد الفيال ع

تلك الجبهات.
ــف اإلمرباطورّية عن الحرب خالل تلك  إذا لم تتوّق
ــالم الهيمنة»، كما  ــت «س ــوام املئتني، إّنما مارس األع
ــاع. وأقنعت  ــني واإلخض ــامي، عرب التسك ــول برش يق
ــا أّن هذا «السالم» هو قّمة الحضارة وهدّية  معارصيه
اإلمرباطورّية لإلنسانّية. ويحّدد بيتي نهاية «السالم 
ــري الذي  ــن نوع آخر غ ــني م ــن حرب ــّي» بتزام الرومان
ــة يف القرنني السابقني. ففي عام  اعتادته اإلمرباطورّي
ـ  ــة الحتالل مملكة أرمينياـ  ــدأ البارثيون حمل 161 م ب

ـ  ــة لإلمرباطورّية الرومانّية يف حينهـ  وهي مملكة تابع
ــتبدال امللك بملك مؤّيد لهم. وقد نجحت الحملة  واس
ــوريا  ــة س ــون إىل مقاطع ــل البارثّي ــات ووص يف البداي
ــل الجرمانّية  ــام 162 م، بدأت القبائ ــة. ويف ع الرومانّي
ــعة من  ــوب واحتالل أجزاء شاس ــر الدان ــي نه بتخّط
ــام 170 م إىل  ــى وصلوا يف ع ــة حت أرايض اإلمرباطورّي
ــمال إيطاليا. وبرغم أن الحرب مع البارثيني انتهت  ش
ــام 166 م بهزيمة نكراء ونهب عاصمتهم «املدائن»،  ع
ــام  ــت ع ــة انته ــل الجرمانّي ــع القبائ ــروب م وأّن الح
ــوب، إال أّن هاتني  ــمال نهر الدان ــم إىل ش 180م بعودته
ــّي». إذ إّن  ــالم الرومان ــّطرتا نهاية «الس ــني س الحرب
أرايض اإلمرباطورّية البعيدة عن الجبهات قد احتّلت، 
وانتهى زمن الهيمنة حيث كانت اإلمرباطورّية تسّكن 
ــن يف أراضيهم وعىل حدود الجبهات  وتخِضع اآلخري

التي ترتضيها هي.
باكس أمريكانا

«كوينتيليوس فاروس، أعد يل فيالقي».
ــماعه خرب  ــتوس عند س ــور أوغوس ــداء اإلمرباط ن
ــرغ وخسارته  ــة غابة تيوتوُب ــة فاروس يف معرك هزيم
ــا  ــة؛ كم ــل الجرمانّي ــام القبائ ــة أم ــق كامل ــة فيال ثالث
ــن حياة  ــه «ع ــوينتونيوس يف كتاب ــوس س ــه غاي نقل

القيارصة».
ــامي تطّور مفهوم «السالم األمريكّي»  يقّسم برش
ــع  ــدة م ــان ع ــورت بمع ــا تبل ــل، أواله ــع مراح إىل أرب
ــرو بعد انتهاء آثار  ــة إعادة تكريس عقيدة مون محاول
ــري من القرن  ــة األمريكّية يف العقد األخ ــرب األهلّي الح
ــّي» بعد النأي  ــذ «السالم األمريك ــع عرش. فأخ التاس
ــم القديم واملحافظة  ــني عن رصاعات العال باألمريكيت
ــار الخارجية والداخلّية (أي  عىل السالم ضّد األخط

السكان األصليني) والوحدة القارّية.
ــني الحربني  ــة فهي مرحلة ما ب ــا املرحلة الثانّي أّم
ــح يأخذ معنى أقرب إىل  العامليتني، حيث بدأ املصطل
ــرض «السالم  ــدأ النقاش يف ف ــه اليوم، إذ ب ما نتلّمس
ــة. بينما  ــة والصلب ــني الناعم ــرب القوت ــي» ع األمريك
املرحلة الثالثة هي مرحلة الحرب الباردة حيث أخذ 
املصطلح معنى سياسة التدّخل الوقائّي يف مواجهة 
مشاكل عقدي الستينّيات والسبعينّيات وتآكل نظام 
ــات املتحدة صيتاً  ــون وودز، الذي أكسب الوالي بريت

سّيئاً رّوج وأّرش إىل انحدار أخالقّيـ  سياّيس.
ــد الحرب  ــا بع ــة م ــي مرحل ــة ه ــة الرابع واملرحل
ــدد املصطلح  ــون الج ــع املحافظ ــث دف ــاردة، حي الب
ــبه «السالم  ــب املعنى اإلمرباطورّي الذي يش ليكتس
ــاق دور إعادة  ــىل إلص ــم ع ــرب إرصاره ــّي»، ع الرومان
ــدويل بالواليات املتحدة. فأصبحت  صياغة النظام ال
ــّي العالم يف نظام أحادّي القطب ويجب عليها  كرشط

ــبهها. وتحّول  ــم ليش ــة وتأطري العال ــد صياغ أن تعي
ــبه،  ــوم «السالم األمريكّي» إىل بناء عقائدّي يش مفه
ــه «السالم  ــذي قام علي ــاء العقائدّي ال ــكله، البن بش

الرومانّي».
ولكن برشامي، وعىل عكس الكثري من األكاديميني، 
ــت إىل مستوى  ــات املتحدة قد وصل ــرى أّن الوالي ال ي
ــة  ــت اإلمرباطورّي ــا فعل ــة كم ــالم الهيمن ــق س تحقي
ــا  ــوى طموحه ــل إىل مست ــم تص ــي ل ــة. فه الرومانّي
ــم، باألخّص مع  ــكيل العال ــورّي يف إعادة تش اإلمرباط
ــة الدولية  ــيا إىل الساح ــودة روس ــني وع ــود الص صع
ووجود «دول مارقة» كإيران وكوريا الشمالّية، ُيضاف 

إليها املنّظمات غري الحكومّية العابرة للحدود.
ــل كانت  ــؤال: ه ــد س ــوف عن ــن الوق ــّد م ــا ال ب وهن
ــا  ــط إىل م ــح فق ــة تطم ــة بداي ــة الرومانّي اإلمرباطورّي

وصلت إليه يف أوجها؟
ــات اإلمرباطورّية  ــدود/ جبه ــر أّن ح ــة األم حقيق
ــعوب التي رفضت مصري  ــمت بدّم الش الرومانّية ُرس
ــرب  ــة. فح ــم اإلمرباطورّي ــن أخضعته ــا مم جريانه
ــة  ــرة الربيطانّي ــمال الجزي ــة يف ش ــات الكلتّي العصاب
ــاء حائط  ــون إىل بن ــىل الرك ــة ع ــربت اإلمرباطورّي أج
هادريان يف اسكتلندا اليوم، يف حني أّن سحق الجرمان 
للجيش اإلمرباطورّي، يف غابة تيوتوُبرغ، زرع الرعب 
ــوا أغسطس من عبور  ــرة الذين خلف يف قلوب األباط

الدانوب أو الراين.
ــة يمكننا أن نرصد مواضع عّدة اضطرت  وباملقارن
ــع حدود  ــدة إىل الركون إىل واق ــات املتح ــا الوالي فيه
ــة الثانّية.  ــرب العاملّي ــد الح ــة بع ــا اإلمرباطورّي قّوته
ــام 1949، حيث راج  ــة الصينّية يف ع ــع الخيب بداية م
ــيطرة  ــني» عند توصيف س ــارة الص ــح «خس مصطل
ــيوعيني عىل البالد. هذا املصطلح الذي رأى فيه  الش
نّعوم تشومسكي تعبرياً عن نظرة أمريكّية ترى العالم 
ــيوعّية خروجاً عىل  كّله ملكاً لها، وترى يف الصني الش
الخّطة املرسومة لعالم ما بعد الحرب العاملّية الثانية. 
ــت  ــام 1953 التي كّرس ــة الكورّية ع ــروراً بالصدم وم
ــني واالتحاد  ــاً بمثّلث الص ــيوّي محكوم املجال اآلس
ــراً كارثة  ــات املتحدة. وليس آخ ــّي والوالي السوفيات
حرب فييتنام، لذلك يمكن رؤية نمط تحّد ساد خالل 
ــعوب تلك البلدان  ــمت خالله ش ــرب الباردة، رس الح

وغريها حدود هيمنة اإلمرباطورّية األمريكّية.
ــارات ليست هزائم محورّية للمرشوع  وهذه الخس
ــد  ــا بع ــم م ــدة يف عال ــات املتح ــورّي للوالي اإلمرباط
ــارة كوبا  ــة. فعىل عكس خس ــة الثانّي ــرب العاملّي الح
ــن تصنيف باقي  ــرتات متباعدة، ال يمك وإيران عىل ف
ــّس  تم ــم  بهزائ ــّية  والسياس ــة  العسكرّي ــات  النكس
باإلمرباطورّية. فالصني، رغم الحلم األمريكي بضّمها 

لدائرة هيمنتها يف املحيط الهادئ منذ ما بعد الحرب 
ــاق أي هيمنة غربّية  ــة األوىل، كانت خارج نط العاملّي
ــة الثالثينّيات.  ــّي مع بداي ــع اليابان منذ بداية التوّس
وعليه كانت الصني خارج اإلمرباطورّية ولم تخرسها 
ه ما حصل هناك  ــبّ الواليات املّتحدة فعلّياً، بل قد نش
بمعركة تيوتوُبرغ التي أوقفت محاولة توّسع الهيمنة 
الرومانية. بينما تشبه حربا كوريا وفييتنام رصاعات 
الحدود والغزوات املتقابلة عىل امتداد الراين وحائط 
ــت حدود  ــرب تثبي ــا كانت ح ــرب كوري ــان. فح هدري
ــذ 1946، ضّد  ــرة املقّسمة من ــبه الجزي الهيمنة، يف ش
ــم تكن بأي  ــع جنوباً؛ ول ــيوعيني التوّس ــة الش محاول

حال بمبادرة أمريكّية.
وحرب فييتنام لم تكن حرباً توسعّية بقدر ما كانت 
حرب رسم حدود جديدة لإلمرباطورّية. يقول ويليام 
ــام، يف كتابه  ــرب فيتن ــياق تفكيكه ح ــبانوس يف س س
«ظّل أمريكا: ترشيح إمرباطورّية»، أّن هدف الواليات 
املّتحدة منذ البداية كان إعادة رسم خريطة البلد بني 
دولتني، شمالية شيوعّية «متخّلفة» وجنوبّية «واحة 
ــتعملت يف هذا  ــادّي والحرّية»، واس ــاء االقتص للرخ
ــة» و«الديمقراطّية»  ــل «الحرّي ــعارات مث السياق ش
ــدة  حمي ــورة  ص زرع  ــو  ه ــدف  واله ــة».  و«الحقيق
ــمال ورّبما كل  ــكان الش للواليات املتحدة يف عقول س
ــبيهة. وعليه إّن  ــات ش ــّر بمخاض ــي تم ــعوب الت الش
ــة يف مرحلة ما بعد الحرب العاملّية  أكرب هزيمة أمريكّي
ــدود اإلمرباطورّية  ــيم ح الثانّية كانت يف معركة ترس

وتحسني صورتها، ال توسيع مدى هيمنتها.
التحدي بالدم

ويف مرحلة ما بعد الحرب الباردة اقترصت جبهات 
ــان إىل هيمنة اإلمرباطورّية  ــرصاع عىل إضافة البلق ال
ــا، أي الجزء  ــىل تخومه ــة ع ــة املفتوح ــىل الجبه وع
الذي يعادي إرسائيل من الرشق األوسط. فكّل هزائم 
ــن تعّدياً عىل حدود  ــان الصهيونّي يف لبنان لم تك الكي
اإلمرباطورّية، بقدر ما كانت محاولة منعها من إغالق 
ــة عليها. ويمكننا القول إّن الهزيمة  جبهة عرب الهيمن
ــدة يف العراق تصب يف  ــي منيت بها الواليات املتح الت
ــّررة للصهاينة يف آخر  ــا كالهزائم املتك ــة نفسه الخان
ــوم بعد  ــن الواضح، الي ــح م ــود. بينما أصب ــة عق ثالث
ــنوات، أّن الرصاع يف سوريا هو رصاع من أجل  ست س
ــة األمريكّية؛  ــال الهيمنة اإلمرباطورّي إدخالها يف مج

وقد فشل بشكل كبري.
ولكن الرصاع األقل تغطية يف اإلعالم، والذي يمثل 
يف الوقت نفسه التحّدي األكرب لإلمرباطورّية يف منطقة 
ــىل اليمن.  ــتعادة الهيمنة ع ــو اس ــط، ه الرشق األوس
فسقوط السلطة، يف أيلول من عام 2014، من يد وكالء 
اإلمرباطورّية شّكل واحدة من الحاالت النادرة، التي 

ــرج فيها دولة من نطاق الهيمنة األمريكّية يف عالم  تخ
ــا زاد التحّدي هو  ــرب العاملية الثانية. وم ــا بعد الح م
ــوط. وهي يف  ــذا السق ــت ه ــي تل ــرب الت ــرى الح مج
ــاس حرب بأمر إمرباطورّي، حيث سبق ترصيح  األس
سفري الواليات املتحدة يف اليمن ماثيو تولر يف 24 آذار 
ــيك ما سينهي أي مجال  2015، بأّن سقوط عدن وش
ــر الخارجّية  ــة، إعالن وزي ــايس» لألزم «للحّل السي
ــاعات  ــرب عىل اليمن، مبارشة بعد س السعودي الح
ــل يف استعادة الهيمنة، بعد  من واشنطن. ولكن الفش
ــا يزيد عىل السنتني من الحرب، يضع اإلمرباطورية  م

يف مأزق يشبه ما واجهته يف كوبا وإيران.
ــن اليمنيني من  ــورة هو تمّك ــا يزيد عامل الخط وم
السيطرة عىل مساحات داخل أرايض اململكة، وتباعاً 
ــرتجاعها  اإلمرباطورّية، من دون أن تظهر إمكانية اس
ــة  ــتهدافات الصاروخّي ــة إىل االس إىل اآلن، باإلضاف
وتهديد الجزء األوسع من أرايض اململكة. وهي أراض 
لم تخرج من هيمنة اإلمرباطورّية األمريكّية ولم تشهد 
ــات القرن  ــذ نهاية ثالثينّي ــاً حقيقّياً من ــداً أمني تهدي
ــة» يف اإلمرباطورّية،  ــا أقاليم «داخلّي ــايض. أي إّنه امل
ــة: ال يمكننا يف  ــة. (مالحظ ــات حدودّي ــت جه وليس
ــّدام حسني للكويت عام  كّل حال تصنيف احتالل ص
1990 ضمن الخروج عىل الهيمنة، فاإلذن املمنوح من 
ــفرية الواليات املتحدة يف العراق  إْيربيل غالسبي، س
يف حينه، خالل لقائها مع الرئيس العراقّي يف 25 تموز 
1990 خري دليل عىل تّرصفه ضمن منظومة الهيمنة).
ــة  ــن هيمن ــروج ع ــن خ اليم ــوم يف  الي ــراه  ن ــا  م
ــا  لحدوده ــرتاق  اخ ــه  إلي ــاف  ُيض ــة،  اإلمرباطورّي
ــب األرايض اآلمنة  ــدة يف قل ــح جبهة جدي ــة وفت اآلمن
ــذا غري ذي قيمة  ــة. وقد يبدو ه ــة لإلمرباطورّي واملنيع
ــم يف  ــه ضخ ــني، ولكّن ــن املتابع ــري م ــس الكث يف مقايي
ــورّي. «فالسالم الرومانّي»  مقاييس العقل اإلمرباط
ــارات  ــدود والغ ــت الح ــات تثبي ــؤّرش إىل أن رصاع ي
ــرض الهيمنة عىل إقليم  ــل يف ف املتبادلة عربها والفش
ــول اإلمرباطورّية  ــة بعد وص ــد، طبيعية ومقبول جدي
ــراج مناطق  ــة أحادّية. ولكن إخ ــات هيمن إىل مستوي
ــة إىل  ــة باإلضاف ــة اإلمرباطورّي ــن هيمن ــة» م «منيع
ــق وتهديد  ــرى تحرير) عىل مناط ــرة (باألح السيط
ــاً واضحاً  ــل تحّدي ــة، تمّث ــرث مناع ــرى أك ــق أخ مناط
ــا. قد تكون  ــة اإلمرباطورية ولكربيائه ــوم الهيمن ملفه
ــمال  ــوريا وش ــتعادت س اإلمرباطورّية الرومانية اس
ــه الجرمان من مناطق جنوب  إيطاليا وباقي ما احتّل
ــا كانوا  ــرة» املحيطني به ــن كل «الرباب ــوب، ولك الدان
ــالم الرومانّي» قد وّىل  ــوا وتنّبهوا إىل أّن «الس قد وقف

زمانه.
* باحث لبناني "االخبار"

ــالم الزائل ــات الس ــة.. عالم ــن واإلمرباطورّي ــالم الزائلاليم ــات الس ــة.. عالم ــن واإلمرباطورّي اليم
استعادة الحصينة األمريكية على اليمن هو التحدي األكرب يف الشرق األوسط 

ــام التحالف  ــن العام 2015 ق ــن مارس م ـــ 26 م يف ال
ــميت بـ "عملية  الذي تقوده السعودية وعرب عملية س
عاصفة الحزم" باستهداف اليمن بهجمات نفذت براً 

وجواً.
ــداء، أي ما يقرب  ــذا االعت ــر عىل ه ــوم إذاً تم 800 ي
ــر فرصة لنا  ــكلَّ هذا األم ــهر، وقد ش ــنتني و3 أش من س
ــداء، وما إذا  ــباب التي قادت لهذا االعت ــة األس ملراجع
ــتطاعت من خالل حربها هذه،  كانت السعودية قد اس

تحقيق أهدافها املعلنة أم ال؟
ــه السعودية  ــذي أعلنت عن ــاس ال إن الهدف األس
ــمية، هو  ــاً للمصادر الرس ــن، وطبق ــا عىل اليم لحربه
ــور هادي"  ــد ربه منص ــلطة "عب ــادة الرشعية وس إع
ــن املدن  ــىل الخروج م ــه ع ــار الل ــة أنص ــار حرك وإجب
ــاء وتجريد هذه  ــة صنع ــا يف ذلك العاصم ــة بم اليمني

الحركة من سالحها.
ــه اإلعالمية  ــرب أدوات ــف ع ــذا التحال ــعى ه ــا س كم
ــيطرة حركة أنصار  ــمية، إىل إظهار س ــه الرس ومواقف
ــفَّ هذا التحالف  ــا غري رشعية، حيث وظ الله عىل أنه
جميع إمكانياته سعياً منه إىل إعادة حلقته األساسية 

إىل السلطة.
ــا  ــت عنه أعلن ــي  والت ــرى  ــداف األخ األه ــن  وم
ــه واملقاومة  ــة أنصار الل ــي إجبار حرك ــة، ه السعودي
ــة عىل الخروج من املدن الرئيسية اليمنية التي  اليمني
سيطرت عليها هذه الحركة، فالسعوديون والتحالف 
ــدء هجومهم كانوا قد رهنوا أي  الذي يقودونه ومنذ ب
وقف إلطالق النار أو السالم بالخروج الفوري ألنصار 
ــة، بما يف ذلك  ــة من املدن اليمني ــه واملقاومة اليمني الل

العاصمة صنعاء.
ــذا، إىل  ــا ه ــن وراء مطلبه ــعت م ــة س إن السعودي
تحقيق هدف بعيد املدى، وهو تجريد حركات املقاومة 
ــن السيطرة عىل  ــلحتها، كي تتمكن م ــة من أس اليمني
اليمن وإعادة حلقتها األساسية، حيث سيضمن ذلك 
ــدء بتنفيذ  ــدرات اليمنية والب ــىل املق ــا السيطرة ع له

خططها املستقبلية يف هذا البلد.
ــع الوصول إىل  ــذي لم يستط ــام السعودي ال النظ
ــعى يف وقت من هذه  ــه عرب الخيار العسكري، س أهداف
األوقات إىل إظهار وجه معتدل وإنساني له يف الساحة 
الدولية، حيث حاول بالدفع بهذه األهداف عرب انتهاج 

طرق الدبلوماسية والحوار.
ــة الحزم  ــاة بعاصف ــة املسم ــات العسكري فالعملي
ووفقاً آلراء الخرباء السياسيني لم تحقق أهدافها التي 
ــث أنها انتهت  ــا يف بداية األمر، حي ــت من أجله انطلق
ـــ21 من نيسان/2015م  ــرور 27 يوماً يف تاريخ ال بعد م
ــن قبل السعودية.  ــل بإعالن وقف إلطالق النار م إبري
وقد ادعت السعودية أن عملية عاصفة الحزم تمكنت 
ــانة الصاروخية  ــا يف تدمري الرتس ــق أهدافه من تحقي
ــية باسم  ألنصار الله، معلنة بذلك بداية عملية سياس

عملية إعادة األمل إلعادة منصور هادي إىل السلطة.
ــفها  ــة وبكش ــة اليمني ــه واملقاوم ــار الل ــن انص لك
للمطالب الكبرية وغري املعقولة للسعودية، لم تخضع 
لهذه املطالب الكبرية التي طرحها النظام السعودي، 
ــا رأينا فهذه الحرب ما تزال متواصلة حتى يومنا  وكم
ــذا، وما تزال البنى التحتية اليمنية عرضة لهجمات  ه
ــي راح ضحيتها  ــرب الت ــام، تلك الح ــذا النظ حرب ه
اآلالف من النساء واألطفال الذين دفنوا تحت أنقاض 
منازلهم جراء قصفها، وترشيد مئات اآلالف، وإضافة 
ــىل اليمن حصاراً  ــذه الحرب فرضت ع ــذا، فه إىل كل ه

جوياً مشدداً وبرياً وجوياً.
فحرب السعودية وإضافة إىل عدم تحقيق الرياض 
ــري، أظهرت كذلك  ــار العسك ــن خالل الخي لهدفها م
ــداء والتعدي التي  ــايس طبيعة اإلعت ــال السي يف املج
ــودي حيال الدول األخرى يف  يتمتع بها النظام السع
ــة معه، بحيث أن بلداً  ــيما الدول املتحالف املنطقة ال س

مثل قطر لم يعد راغباً بالخضوع ملطالب هذا النظام.
ــأن معظم  ــاءات السعودية ب ــاً إلدع ــه وخالف وعلي
ــة، فإن معظم هذه  ــذت ضد أهداف عسكري غاراتها نف
ــارات ركزت عىل أهداف غري عسكرية وإدارية، وقد  الغ
ــة اليمنية،  ــى التحتية للدول ــذه الغارات البن دمرت ه
ــن الفقر  ــذي يعاني م ــري ال ــد الفق ــذا البل ــت به والحق

والبطالة خسائر جسيمة وكبرية.
ــة "املركز  ــز القانوني ــر إلحدى املراك ــاً لتقري وطبق
القانوني للحقوق والتنمية" فإن 800 يوم من العدوان 
ــهاد وإصابة 33  السعودي عىل اليمن نتج عنها استش

ألفاً و395 مواطنا يمنيا.

ــت الدول  ــودي يف ظل صم ــام السع ــام النظ ــد ق لق
واملؤسسات املدافعة عن حقوق اإلنسان بمنع دخول 
ــوع من املساعدات اإلنسانية الدولية والحاجات  أي ن
الرضورية التي تتطلبها حياة املواطن اليمني، بحيث 
ــول األدوية واملستلزمات  أن اليمن وبسبب تأخر وص
ــراض  ــة واألم ــراض الوبائي ــن األم ــي م ــة يعان الطبي
املعدية التي أصبحت تهدد حياة اآلالف من اليمنيني.
ــك  ــذي يمل ــام ال ــذا النظ ــري فه ــد العسك يف البع
األسلحة املتطورة وغري املتكافئة مع ما يملكه الشعب 
ــد فقري مثل اليمن، وقد  ــي، مني بالهزيمة أمام بل اليمن
ــىل خوض  ــب عجزه ع ــة بسب ــرب الجوي ــأ إىل الح لج
ــتعان  ــاملة ال مثيل لها، كما أن هذا النظام إس حرب ش
يف الحرب الربية بمرتزقة، ولجأ إىل طلب املساعدة من 
املجموعات اإلرهابية والتكفريية يف هذا املجال، سعياً 

منه لتحقيق أهدافه.
ــارة إليها، فإن  لذلك ونظراَ لألمور التي جرى اإلش
ــدء بالحرب،  ــلت يف كال املجالني، يف الب ــة فش السعودي
ــتمرار بها، وأدى ذلك إىل خسائر يصعب  وكذلك االس
ــام السعودي عىل املستويني  تعويضها بالنسبة للنظ
ــدأت للتو  ــث أن نتائج ذلك ب ــدويل، بحي ــي وال اإلقليم
ــد من هذه  ــن انتظار مزي ــن، وال بد م ــور إىل العل بالظه

النتائج يف املستقبل.
ــت الذي ال ُيرى فيه حتى بصيص أمل يف أن  يف الوق
يتم إنهاء هذه الحرب، ألن الدول املشاركة يف هذا امللف 
أو املحافل الدولية لم تقم لحد اآلن بأي تحرك باتجاه 

إنهاء هذه الحرب.
* كاتب وصحفي إيراني

10 أخثاء السثوان
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