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صورة الغالف:رجال قبائل مسلحون وقوات الجيش اليمني يراقبون في 
منطقة خط المواجهة في الجدفر ، مأرب ، بالقرب من الحدود مع محافظة 
الجوف ، في 6 سبتمبر / أيلول 2020 // صنعاء ‹صورة مركز لعلي عويضة

التوصيــات الــواردة فــي هــذه الورقــة هــي آراء المؤلــف )المؤلفيــن( فقــط، وال تعكــس آراء مركــز صنعــاء للدراســات 

االســتراتيجية أو شــريكه )شــركائه( أو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى قــد يتبــع لهــا المشــاركون. ال يمكــن 

بــأي حــال مــن األحــوال اعتبــار محتويــات هــذه الورقــة عــى أنهــا تعكــس مواقــف الحكومــة االتحاديــة األلمانيــة أو 

حكومــة كنــدا أو االتحــاد األوروبــي.

2021 تيجية  ا اإلســتر للدراســات  © مركــز صنعــاء  لحقــوق محفوظــة  ا جميــع 

أُعــدت هــذه الورقــة مــن ِقبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، كجــزء مــن مشــروع االســتفادة مــن 

التكنولوجيــا المبتكــرة لمراقبــة وقــف إطــاق النــار وحمايــة المدنييــن والمســاءلة فــي اليمــن. ُمِولــت هــذه الورقــة 

ــي. ــدا واالتحــاد األوروب ــة وحكومــة كن ــل الحكومــة االتحاديــة األلماني مــن ِقب
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المســلحة  الحوثييــن  بيــن جماعــة  أمســت محافظــة مــأرب مؤخــرًا ســاحة معــارك محورـيـة 

ـا وحلفــاء كل منهمــا، حيــث يســتميت كا الطرفيــن إلحــراز  والحكومــة المعتــرف بهــا دوليًـّ

انتصــارات عســكرية نظــرًا لكــون نتيجــة االقتتــال مــن شــأنها أن تكــون حاســمة فــي تغييــر 

ـا. تــوازن القــوى محليًـّ

ــرزت محافظــة مــأرب كمــاذ  ــاد، ب ــة فــي الب ــدالع الحــرب األهلي خــال األشــهر األوىل عقــب ان

آمــن للنازحيــن مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. يُقــدر تعــداد الســكان فــي مــأرب 

ــه ازداد لحوالــي 3-1.5 مليــون نســمة مــع تدفــق  قبــل الحــرب بحوالــي 400 ألــف نســمة، ولكن

النازحيــن الذيــن اســتقر عــدد كبيــر منهــم فــي مدينــة مــأرب، مركــز المحافظــة.]1] خــال الحــرب، 

اختــارت الحكومــة مــأرب لتكــون مقــرًا إلدارات مختلفــة فــي وزارة الدفــاع وقيــادات المناطــق 

العســكرية التــي كانــت متمركــزة فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، ومعســكرات 

تدريــب تابعــة لهــذه الوحــدات العســكرية.]]] كمــا بنــى التحالــف بقيــادة الســعودية قواعــد 

عســكرية ووضــع منظومــة صواريــخ دفــاع جــوي مــن نــوع باتريــوت خــارج مدينــة مــأرب لحمايــة 

البنيــة التحتيــة للنفــط ودعــم القــوات الحكوميــة، األمــر الــذي وفــر األمــن لهــذا المركــز الحضــري 

اآلخــذ بالنمــو وســّهل ازدهــاره.

بعــد أربــع ســنوات مــن توقــف القتــال الــذي اندلــع أواخــر 015] بمــأرب، جــددت قــوات الحوثييــن 

فــي يناير/كانــون الثانــي 0]0] جهودهــا لاســتياء عــى المحافظــة -الهــدف الــذي تســعى 

لتحقيقــه بــا هــوادة. منــذ ذلــك الحيــن، شــهدت جبهــات القتــال بمــأرب أكثــر المعــارك دمويــة 

خــال ســنوات الصــراع.

جذبــت معركــة الســيطرة عــى مــأرب عــدًدا كبيــرًا مــن القــوات العســكرية واألمنيــة مــن خــارج 

ــذا  ــن ه ــاك. ضم ــدم هن ــئ ق ــى بموط ــي تحظ ــدة لك ــية ع ــراف سياس ــعت أط ــة. وس المحافظ

إىل كســب مــأرب، أعــادت هــذه  الســياق مــن االســتراتيجيات األوســع نطاًقــا التــي تهــدف 

القــوى الخارجيــة تشــكيل المشــهد المحلــي بطــرق مختلفــة شــملت اســتمالة شــيوخ القبائــل 

الذيــن رحبــوا بهــم أكثــر مــن غيرهــم، وتعييــن مواليــن لهــا فــي المؤسســات العســكرية واألمنية 

والسياســية.

]1[ “لمحــة حضريــة عــن مــأرب: نمــوذج محفــوف بالمخاطــر مــن التعايــش الســلمي تحــت التهديــد”، برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، مــارس/آذار 2021، 

 https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/04/210408_marib_small.pdf ،21 ص

ــة، المســؤولة عــن العمليــات فــي محافظتــي مــأرب وشــبوة، فــي مــأرب. كمــا يقــع المقــر المؤقــت للمنطقــة العســكرية  ]2[ يقــع مقــر المنطقــة العســكرية الثالث

الســابعة التــي تغطــي محافظــات صنعــاء وذمــار وإب والبيضــاء التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، والمقــر المؤقــت للمنطقــة العســكرية السادســة التــي تغطــي 

العمليــات فــي محافظــات الجــوف وعمــران وصعــدة التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون فــي مــأرب أيًضــا.

ملخص تنفيذي

https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/04/210408_marib_small.pdf
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خــال  االجتماعي-السياســي  المشــهد  تغيّــر  كيــف  مهمــة:  أســئلة  التطــورات  هــذه  تطــرح 

الحــرب؟ ومــاذا يعنــي هــذا التغييــر بالنســبة للمســتقبل؟ تســتلزم اإلجابــة عــى هــذه التســاؤالت 

يقاتلــون للســيطرة عــى مــأرب وفهــم  تحدـيـد الفاعليــن الخارجييــن األكثــر نفــوًذا، والذيــن 

إرادتهــم بالمحافظــة.  اســتراتيجياتهم لفــرض 

ــة، ولكــن  ــن مــن مــأرب بدرجــات متفاوت ــون ســكانًا محليي ــة والحوثي ــدت القــوات الحكومي جن

الكثيــر مــن هــؤالء األفــراد الذيــن يتبــوأون مناصــب قياديــة ال يتمتعــون بالقــوة المتصــورة وفًقــا 

لمناصبهــم. فــي الواقــع، كا الطرفيــن المتحاربــان يســعيان للتأكــد مــن وجــود ســكان محلييــن 

مــن مــأرب فــي جبهــات القتــال ومواقــع صنــع القــرار بهــدف إضفــاء الشــرعية القبليــة والمحليــة 
عــى معاركهــم.]3]

تقــدم هــذه الورقــة لمحــة موجــزة عــن ســكان مــأرب قبــل الحــرب وتحــدد الجهــات الفاعلــة 

العســكرية واألمنيــة والسياســية الرئيســية المرتبطــة باألطــراف المتحاربــة وتصــف كيــف 

إعــادة تشــكيل المحافظــة عــى صورتهــا وتختتــم باستكشــاف مــا الــذي  تحــاول تلــك األطــراف 

يمكــن لمــأرب أن تغيــره عــى المــدى الطويــل فــي حــال نجــح أي مــن الطرفيــن المتحاربيــن فــي 

تحقيــق نصــر عســكري حاســم.   

]3[ مقابلة مع أحد زعماء قبيلة مراد في مأرب، نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
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ينضــوي فــي المجتمــع المحلــي بمــأرب بشــكل عــام خمســة تجمعــات قبليــة -عبيــدة ومــراد 

والجدعــان وبنــي جبــر وبنــي عبــد- تنظــم قوانينهــا وأعرافهــا المجتمــع والسياســة والحيــاة 

االقتصاديــة فــي ظــل غيــاب دولــة فاعلــة. تُعــد كل مــن قبيلتــي عبيــدة ومــراد األكبــر واألقــوى 

فــي مــأرب. 

تغطــي أراضــي قبيلــة عبيــدة النصــف الشــرقي مــن المحافظــة حيــث توجــد حقــول النفــط والغــاز 

والبنيــة التحتيــة. ينحــدر ســلطان العــرادة، محافــظ مــأرب، مــن القبيلــة. وعــى الرغــم مــن تعزيــز 

الحكــم المحلــي بشــكل كبيــر تحــت قيــادة العــرادة وتخفيــف العــبء عــى القبائــل فيمــا يخــص 

أداء وظائــف الدولــة، مــا تــزال الهويــة القبليــة قويــة.

المجتمع المحلي في مأرب قبل الحرب
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ـا بعــد عبيــدة، فهــي قبيلــة مــراد، وهــي أكبــر قبيلــة بمــأرب مــن  أمــا القبيلــة األكبــر جغرافيًـّ

حيــث عــدد الســكان الذيــن يتوزعــون فــي الغالــب عــى مديريــات رحبــة، والجوبــة، وجبــل مــراد، 

وماهليــة، وحريــب جنــوب غربــي مــأرب. خــال العقــود األخيــرة، حضــر أفــراد قبيلــة مــراد بشــكل 

قــوي فــي الحكومــة والمواقــع القياديــة العســكرية نظــرًا ألنهــم حظــوا بقــدرة أكبــر مــن غيرهــم 

فــي الوصــول للتعليــم الرســمي نتيجــة مــواالة القبيلــة للحــزب الحاكــم، المؤتمــر الشــعبي العــام، 

إليــه الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح.  الــذي انتمــى 

أما القبائل الرئيسية الثاث األخرى في مأرب فهي الجدعان وبني جبر وبني عبد.

وبــداًل مــن تعزيــز وجــود الدولــة بمــأرب، مــارس صالــح نفــوذه فــي المحافظــة عبــر اســتمالة 

شــيوخ القبائــل ذوي النفــوذ لحمايــة أنابيــب النفــط والغــاز وخطــوط الكهربــاء وحشــد مقاتلــي 

ــة، التــي كان  ــة القبلي ــل التــي هــددت مصالحــه. اســتفادت هــذه النخب ــل إلضعــاف القبائ القبائ
ــة.]4] ــع لحــزب المؤتمــر مــن ضعــف الدول معظمهــا تاب

وإضافــة إىل القبائــل، تُعــد شــبكة األســر المعروفة باســم األشــراف أحد أهم الفئــات االجتماعية 

فــي المحافظــة. يوجــد األشــراف، وهــم هاشــميون )ينحــدرون مــن ســالة النبــي محمــد(، فــي 

مدينــة مــأرب وبعــض المناطــق فــي مديريتــي حريــب ومجــزر. 

عــى عكــس الهاشــميين الذيــن ينتمــون إىل المذهــب الشــيعي الزيــدي فــي المرتفعــات التــي 

إىل المذهــب  يســيطر عليهــا الحوثيــون شــمال غربــي اليمــن، ينتمــي األشــراف فــي مــأرب 

الســني الشــافعي. تتبــع الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد القبائــل فــي مــأرب المذهــب الســني 

الشــافعي، فــي حيــن تتبــع الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد القبائــل فــي المرتفعــات المجــاورة 

ــا، لــم تكــن االختافــات المذهبيــة عامــًا بــارزًا فــي نشــوب  المذهــب الشــيعي الزيــدي. تاريخيًّ

النزاعــات بيــن ســكان مــأرب، وغالبـًـا مــا كان ســبب الصراعــات النزاعــات القبليــة عــى األراضــي 
والوصــول إىل المــوارد.]5]

]4[ كيســي كومبــس وعلــي الســكني، “مــأرب: تقــدم الحوثييــن يهــدد المعقــل األخيــر للحكومــة فــي الشــمال،” مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 22 أكتوبــر/

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793 ،2020 تشــرين األول

]5[ مقابلة مع محافظ مأرب السابق اللواء أحمد قرحش، نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793
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حيــن اســتوىل الحوثيــون عــى العاصمــة صنعــاء فــي ســبتمبر/أيلول 014]، شــكلت قبائــل مــأرب 

قــوة قتاليــة ُعرفــت باســم “المقاومــة الشــعبية” تحســبًا ألي توغــل حوثــي داخــل المحافظــة. 

وجــدت هــذه القــوات شــريكًا عســكريًّا مســتعًدا للتعــاون معهــا، وهــو الحكومــة المعتــرف بهــا 

ــا التــي أُجبــرت عــى مغــادرة العاصمــة صنعــاء لتحــول مــأرب إىل معقــل لهــا فــي الشــمال  دوليًّ

بحكــم األمــر الواقــع ومركــز عســكري يتيــح لهــا شــن عمليــات ضــد الحوثييــن.

إىل  أمــا حــزب اإلصــاح، الــذي يتمتــع بقــدر هائــل مــن النفــوذ فــي الحكومــة فنقــل وجــوده 

مــرب بعــد أن خســره فــي معظــم المحافظــات الشــمالية عقــب ســيطرة الحوثييــن. جــذب 

اســتقرار مــأرب النســبي عــدًدا مــن قــادة حــزب اإلصــاح مــن ذوي الرتــب المتوســطة والدنيــا 

ــه،  ــادات الحــزب والمواليــن ل إىل المحافظــة.]6] ومــع اســتمرار الحــرب، ظلــت مــأرب وجهــة لقي

مــن بينهــم ممــن اُضطــر لمغــادرة المحافظــات الجنوبيــة مــع تعزيــز المجلــس االنتقالــي الجنوبــي 
ــة عــدن والمناطــق المحيطــة بهــا.]7] المدعــوم مــن اإلمــارات ســيطرته عــى مدين

إال أن حــزب صالــح، المؤتمــر  عــى الرغــم مــن وجــود حــزب اإلصــاح بمــأرب قبــل الحــرب،]]] 

الشــعبي العــام، كان مهيمنـًـا عــى المشــهد السياســي فــي المحافظــة. بــدأ الدعــم الــذي يحظــى 

بــه حــزب المؤتمــر بالتراجــع عقــب اإلطاحــة بصالــح الــذي غــادر الحكــم بســبب الثــورة الشــعبية 

عــام 011]. تراجــع هــذا الدعــم بشــكل كبيــر بعــد تحالــف صالــح مــع الحوثييــن للســيطرة عــى 

صنعــاء فــي ســبتمبر/أيلول 014] والتوســع فــي أنحــاء البــاد. رفــض فــرع حــزب المؤتمــر بمــأرب 

الــذي يرأســه عبدالواحــد القبلــي وأبيــه علــي نمــران القبلــي، وهمــا زعيمــان قبليــان مــن قبيلــة 

مــراد، طلــب صالــح بالتــزام الحيــاد وعــدم التصــدي للحوثييــن عــام 014]. أدى مــوت العدـيـد 

مــن قــادة الحــزب البارزيــن، بمــا فيهــم صالــح الــذي قتلــه الحوثيــون فــي ديســمبر/كانون األول 

017]، إىل تقلـّـص الدعــم لفــرع الحــزب بمــأرب. أســس بعــض المواليــن الســابقين لصالــح، مثــل 

ــا للرئيــس عبدربــه  ــا ضمــن حــزب المؤتمــر مواليًّ عبدالواحــد القبلــي وعلــي نمــران القبلــي، جناًح

منصــور هــادي، بينمــا حــّول آخــرون دعمهــم لحــزب اإلصــاح الــذي وظــف وجــوده القــوي فــي 

حكومــة هــادي ووجــوده عــى األرض لاســتفادة مــن هــذه التغيــرات السياســية. عــى ســبيل 

https://sanaacenter.org/ar/publications- ،2021 6[ أحمــد الطــرس العرامــي، “القبائــل والدولــة فــي مــأرب،” مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 4 مايو/أيــار[

all/analysis-ar/13968

إىل مــأرب  إن بعــض قــادة اإلصــاح الذيــن فــروا مــن عــدن ذهبــوا  ]7[ مقابلــة مــع مســؤول فــي حــزب اإلصــاح مركــزه عــدن، أغســطس/آب 2019. قــال المســؤول 

إىل تركيــا والســعودية بعــد اغتيــال دعــاة وأئمــة مرتبطيــن بالحــزب فــي العاصمــة المؤقتــة وخاصــة بعــد ســيطرة المجلــس االنتقالــي  بينمــا ذهــب البعــض اآلخــر 

الجنوبــي عــى عــدن فــي أغســطس/آب 2019.

إىل حــد كبيــر فــي مــأرب  إىل فتــرة تشــكيل الحــزب فــي التســعينيات، وإن كان وجــوده آنــذاك محصــورًا  ]8[ المصــدر نفســه. تعــود عاقــات الحــزب بقبائــل مــأرب 

ــح الــذي حظــي بشــعبية  ــوادي وأجــزاء مــن مديريــات حريــب والعبديــة والجوبــة. ظــل اإلصــاح فــي ظــل حــزب المؤتمــر الــذي تزعمــه الرئيــس الســابق صال ال

أوســع. 

األطراف السياسية والعسكرية واألمنية

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/13968
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/13968
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المثــال، يُعــد نائــب الرئيــس علــي محســن األحمــر، وهــو عضــو رســمي فــي حــزب المؤتمــر، ولكنه 

طالمــا دعــم حــزب اإلصــاح، مــن كبــار المســؤولين الحكومييــن الذيــن يشــرفون عــى العمليــات 

ــت الســعودية اســتمالة عــدد مــن الشــخصيات  ــام 016]. كمــا حاول ــذ ع العســكرية بمــأرب من
البــارزة بحــزب المؤتمــر خــال الحــرب.]]]

أصبحــت قبيلــة عبيــدة مركــز ثقــل لحــزب اإلصــاح خــال الحــرب. تاريخيًّــا، صــّوت الســكان فــي 

مناطــق قبيلــة عبيــدة لحــزب المؤتمــر خــال االنتخابــات البرلمانيــة. انجــذب عــدد من رجــال قبيلة 

عبيــدة البارزيــن بمــا فيهــم ســلطان العــرادة -العضــو فــي اللجنــة الدائمــة للمؤتمــر والنائــب عــن 

الحــزب فــي البرلمــان ســابًقا- إىل حــزب اإلصــاح فــي الســنوات األخيــرة. غيــر أن هــذا التحــّول 

لــم يكــن مرتبًطــا باأليديولوجيــة بقــدر ارتباطــه بالبراغماتيــة حيــث إن حــزب اإلصــاح بــرز كقــوة 

مهيمنــة فــي مــأرب تحظــى بمــوارد كثيــرة نتيجــة عاقــة الحــزب القريبــة مــن الحكومــة المركزية 

والســعودية. ولكــن، مــا تــزال الهويــة القبليــة أقــوى مــن أي انتمــاء حزبــي أو عوامــل بيــن ســكان 

مــأرب المحلييــن.  

ــتند  ــرب. يس ــال الح ــأرب خ ــن بم ــع المحليي ــريكًا م ــون ش ــأن يك ــبيًّا ب ــاح نس ــزب اإلص ــح ح نج

إىل الهــدف المشــترك المتمثــل بمنــع توغــل الحوثييــن فــي  هــذا التحالــف بشــكل أساســي 

المحافظــة، ولكــن مــا عــززه فــي الواقــع االنتمــاء المشــترك إىل المذهــب الســني الشــافعي 

الــذي لديــه تاريــخ طويــل مــن معارضــة غــزو الجماعــات الشــيعية الزيديــة التــي حكمــت أجــزاء 

ــة. ــة الماضي مــن شــمال غــرب اليمــن بشــكل متقطــع عــى مــدى األلفي

غيــر أن العاقــة بيــن حــزب اإلصــاح والســكان المحليين بمأرب شــهدت توترًا فــي بعض األحيان 

إحــدى  ــة وإداريــة.  ــر مؤهليــن فــي مناصــب سياســية وأمني نتيجــة تعييــن الحــزب لمواليــن غي

الشــكاوى التــي يكررهــا القــادة السياســيون والشــخصيات االجتماعيــة الذيــن ال ينتســبون إىل 

اإلصــاح تتعلــق بتوظيــف عــدد كبيــر مــن المعلميــن المنتميــن للحــزب اإلســامي، مــن الذيــن 

عملــوا ســابًقا فــي المــدارس العامــة أو مــدارس تحفيــظ القــرآن أو وزارة التربيــة والتعليــم، فــي 
المؤسســات المدنيــة والعســكرية.]10]

كمــا دعــم حــزب اإلصــاح وبشــكل مباشــر شــيوخ مــأرب الذيــن يعــدون مواليــن لــه، عــى 

ــتراكي  ــن االش ــر والحزبي ــزب المؤتم ــل ح ــرى، مث ــية أخ ــزاب سياس ــن ألح ــن موالي ــاب آخري حس

والناصــري.]11] بعــض أفــراد هــذه األحــزاب يتهمــون حــزب اإلصــاح بتعييــن مواليــن لــه مــن خــارج 

مــأرب بمناصــب عســكرية وأمنيــة بــداًل مــن تعييــن أفــراد مــن الســكان المحلييــن.]]1] قــال بعــض 

]9[ مقابلة مع باحث في مأرب أكتوبر/تشرين األول 2021.

]10[ مقابلة مع باحثين في مأرب، أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين األول 2021. 

]11[ مقابات مع قادة أحزاب سياسية غير تابعين لإلصاح في مأرب، نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

]12[ المصــدر نفســه. مقابــات مــع فرديــن مــن قبيلــة مــراد، أحدهمــا محســوب عــى المؤتمــر الشــعبي العــام، أغســطس/آب 2020. ومــن األمثلــة عــى كبــار 

المســؤولين العســكريين فــي مــأرب الذيــن ينحــدرون مــن خــارج المحافظــة: قائــد المنطقــة العســكرية الثالثــة اللــواء منصــور ثوابــه مــن محافظــة الجــوف؛ رئيــس 

أركان المنطقــة العســكرية الثالثــة العميــد عبــد الرقيــب دبــوان مــن محافظــة تعــز؛ مديــر عــام شــرطة مــأرب الســابق عبــد الملــك المدانــي مــن محافظــة حجــة؛ 

والقائــد الســابق لقــوات األمــن الخاصــة عبدالغنــي شــعان مــن حجــة.
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الشــيوخ والشــخصيات التابعــة لحــزب المؤتمــر، الذيــن كانــوا مؤثريــن قبــل الحــرب عندمــا كان 

إنهــم ُهمشــوا.]13]  ــات المحليــة والبرلمانيــة،  حزبهــم واإلصــاح يتنافســان بشــدة خــال االنتخاب

كمــا أصبــح للعديــد مــن أعضــاء حــزب اإلصــاح وجــوًدا واســًعا فــي األنشــطة التجاريــة والعقاريــة 

داخــل  المتنامــي  اإلصــاح  حــزب  نفــوذ  دفــع  مــأرب.]14]  مدينــة  فــي  االقتصــاد  ازدهــار  مــع 

المحافظــة بالعديــد مــن ســكان مــأرب إىل العمــل مــع الحــزب عــى أســاس براغماتــي بهــدف 
خدمــة مصالحهــم الخاصــة.]15]

بصفتــه محافًظــا لمــأرب وأحــد أكثــر زعمــاء قبيلــة عبيــدة احتراًمــا، لعــب العــرادة دورًا بــارزًا فــي 

إدارة العاقــات بيــن ســكان مــأرب المحلييــن واألطــراف الفاعلــة، مثــل حــزب اإلصــاح. مــع 

تنامــي المحافظــة كمعقــل رئيســي للحكومــة خــال الحــرب،]16] اُختيــر العــرادة ليكــون الوســيط 

الــذي لــه الكلمــة األخيــرة فــي النزاعــات القبليــة فــي ]1 ســبتمبر/أيلول 014]،]17] حيــن وافقــت 

قبائــل مــأرب عــى تأجيــل الخافــات مــن أجــل التركيــز عــى حماـيـة المحافظــة ضــد تقــدم 

الحوثييــن. اتفقــت القبائــل أن العــرادة، بصفتــه أحــد شــيوخ قبيلــة عبيــدة ومحافــظ مــأرب، 

ســيكون الوســيط فــي أي خافــات مســتقبلية. ســاعد هــذه االتفــاق عــى تعريــف ميــزان القــوة 
بيــن القبائــل فــي المحافظــة والدولــة، ال ســيما حــزب اإلصــاح ضمــن هــذا الســياق.]]1]

]13[ كيســي كومبــس وعلــي الســكني، “مــأرب: تقــدم الحوثييــن يهــدد المعقــل األخيــر للحكومــة فــي الشــمال،” مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 22 أكتوبــر/

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793 ،2020 تشــرين األول

]14[ مقابلة مع رجل أعمال محسوب عى اإلصاح من محافظة إب يعمل في مجال العقارات في مأرب، يناير/كانون الثاني 2021. 

]15[ مقابات مع سبعة من سكان مأرب، يونيو/حزيران 2021.

]16[ أدرجــت وزارة الخزانــة األمريكيــة فــي مايو/أيــار 2017 شــقيق العــرادة، خالــد، المقــرب مــن نائــب الرئيــس علــي محســن األحمــر، لتقديمــه الدعــم لتنظيــم القاعــدة 

ــال المحافــظ ســلطان العــرادة أن  ــرة العــرب. للمزيــد، انظــر: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0091.aspx وق فــي جزي

هــذه الخطــوة لهــا دوافــع سياســية. انظــر بــن هوبــارد، “بينمــا ينهــار اليمــن، هنــاك بلــدة تحظــى بهــدوء نســبي،” نيويــورك تايمــز، 7 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، 

 https://www.nytimes.com/2017/11/09/world/middleeast/yemen-marib-war-ice-cream.html

http://www.26sepnews. ،2017 17[ ناجــي الحنيشــي، “مــأرب تحيــي الذكــرى الثالثــة لمطــارح صــد العــدوان الحوثــي،” موقــع 26 ســبتمبر، 20 ســبتمبر/أيلول[

 /net/2017/09/20/1-86

https://sanaacenter.org/ar/publications- ،2021 18[ أحمــد الطــرس العرامــي، “القبائــل والدولــة فــي مــأرب،” مركز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 4 مايو/أيــار[

all/analysis-ar/13968

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0091.aspx
https://www.nytimes.com/2017/11/09/world/middleeast/yemen-marib-war-ice-cream.html
http://www.26sepnews.net/2017/09/20/1-86/
http://www.26sepnews.net/2017/09/20/1-86/
http://www.26sepnews.net/2017/09/20/1-86/
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/13968
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/13968
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ينحــدر أغلــب القــادة الحوثييــن الذيــن يشــرفون عــى معــارك مــأرب مــن معقــل الجماعــة 

الشــمالي، محافظــة صعــدة المحاذيــة للحــدود الســعودية. حــارب معظــم هــؤالء القــادة خــال 

الجيــش  قــوات  الجماعــة  قاتلــت  عندمــا  و010]   [004 عامــي  بيــن  الســت  صعــدة  حــروب 

الحكومــي مــن بينهــا قــوات مواليــة للرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح ووحــدات عســكرية 

مواليــة للجنــرال علــي محســن األحمــر. معظــم كبــار هــؤالء القــادة مقربيــن مــن زعيــم الحوثييــن 

المنطقــة  قائــد  يونــس(]]1]  )أبــو  الحوثــي  عبدالخالــق  شــقيقه  مثــل  الحوثــي،  عبدالملــك 

العســكرية المركزيــة. ويوســف المدانــي،]0]] الــذي يقــود قــوات فــي محافظــات الحديــدة وحجــة 

والمحويــت وريمــة بصفتــه قائــد المنطقــة العســكرية الخامســة والــذي ُعيِّــن مؤخــرًا للمشــاركة 

إحــدى بنــات مؤســس الجماعــة، حســين بدرالديــن  فــي الهجــوم عــى مــأرب، وهــو متــزوج مــن 

الحوثــي، شــقيق عبدالملــك. كمــا ينحــدر المشــرف األمنــي للجماعــة فــي مــأرب مــن صعــدة. قلــة 

فقــط مــن قــادة الحوثييــن العســكريين واألمنييــن فــي مــأرب ينحــدرون مــن مأرب، مثــل مبارك 

المشــن الزايــدي، قائــد المنطقــة العســكرية الثالثــة التــي تغطــي محافظتــي مــأرب وشــبوة.]1]] 

غيــر أن مهــام الزايــدي تنحصــر فــي إجــراء زيــارات التفتيــش الشــكلية، أي أنــه عمليًّــا ليــس لديــه 

الكثيــر مــن التأثيــر.]]]] بالتالــي، تتركــز القــوة فــي أيــدي قــادة الحوثييــن مــن خــارج المحافظــة، 

مثــل عبدالخالــق الحوثــي ويوســف المدانــي.

أمــا معظــم األفــراد مــن الرتــب األخــرى ينحــدرون مــن محافظــات عمــران وصنعــاء وذمــار.]3]] 

ــة  ــون لمجموع ــأرب، ينتم ــن م ــدرون م ــن ينح ــن الذي ــوات الحوثيي ــر ق ــن عناص ــة م ــة القليل القل

األشــراف الهاشــمية أو األقليــة الزيديــة مــن قبيلــة بنــي جبــر وفرعهــا القبلــي، جهــم، فــي مديريــة 

حريــب القراميــش.]4]] إضافــة إىل ذلــك، انحــاز عــدد قليــل مــن أفــراد قبيلــة مــراد، مثــل الشــيخ 

البــارز حســين حــازب وغيــره مــن الزعمــاء القبلييــن الثانوييــن، إىل الحوثييــن ألســباب سياســية 
وأســباب أخــرى ال عاقــة لهــا بالديــن.]5]]

https://www.un.org/securitycouncil/ :19[ فــرض مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة عقوبــات عــى أبو يونس في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014. للمزيــد، انظــر[

لهجــوم  كقائــد  الغمــاري  عبدالكريــم  بمحمــد  مؤخــرًا  يونــس  أبــو  اســتبدل   sanctions/2140/materials/summaries/individual/abd-al-khaliq-al-houthi

https://content.govdelivery. :الحوثييــن فــي مــأرب، وفًقــا لــوزارة الخزانــة األمريكيــة التــي فرضــت عقوبــات عــى الغمــاري فــي مايو/أيــار 2021. للمزيــد، انظــر

 /com/accounts/USTREAS/bulletins/2da44c2

https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/  :ـار 2021. للمزـيـد، انظــر ]20[ فرضــت وزارة الخزانــة األمريكيــة عقوبــات عــى المدانــي فــي مايو/أـي

 /bulletins/2da44c2

]21[ من بين 24 مسؤواًل عسكريًّا وأمنيًا تابعين للحوثيين حددهم مركز صنعاء خال معارك مأرب، ليس هناك سوى خمسة فقط من مأرب.

]22[ مقابلة مع باحث في مأرب، يونيو/حزيران 2021.

]23[ المصدر نفسه.

]24[ تتواجــد قبائــل بنــي جبــر وجهــم فــي مديريــات صــرواح وحريــب القراميــش وبدبــدة، بينمــا يتركــز وجــود األشــراف فــي مدينــة مــأرب وبعــض أجــزاء فــي مديريتــي 

حريــب ومجزر.

]25[ مقابلة مع باحث في مأرب، 3 أكتوبر/تشرين األول 2021.

قوات الحوثيين في مأرب 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abd-al-khaliq-al-houthi
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abd-al-khaliq-al-houthi
https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/2da44c2/
https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/2da44c2/
https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/2da44c2/
https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/2da44c2/
https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/2da44c2/
https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/2da44c2/


11

كيف يعيد المقاتلون الجدد في مأرب تشكيل المحافظة

واجــه الحوثيــون صعوبــات فــي تجنيــد محلييــن مــن مــأرب ألســباب مختلفــة. غالبيــة المحلييــن 

فــي مــأرب، بمــا فــي ذلــك األشــراف، ينتمــون إىل المذهــب الســني الشــافعي، وبالتالــي، فاقــم 

خطــاب الحوثييــن المذهبــي المثيــر لانقســام خــال الحــرب انعــدام الثقــة بيــن الشــافعيين 

والزيدييــن. مــن منظــور قبلــي، استشــهد المحليــون فــي مــأرب بمعاملــة الحوثييــن الماكــرة مــع 

القبائــل التــي ســّهلت دخولهــم إىل مناطــق فــي عمــران وحجــة وصنعــاء وغيرها مــن المحافظات 

التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون كدليــل عــى أن الجماعــة ال تحتــرم األعــراف القبليــة وال يمكــن 

الوثــوق بهــا. فــي الواقــع، يصنــف الحوثيــون القبائــل فــي منزلــة أدنــى مــن طبقــة الهاشــميين 

ــة الحوثــي. وعــى غــرار ممارســات الســاالت الهاشــمية الزيديــة التــي  إليهــا عائل التــي تنتمــي 

ــون بشــكل  ــام، اســتغل الحوثي ــف ع ــدار أل ــى م ــن اليمــن بشــكل متقطــع ع ــزاء م ــت أج حكم

القبائــل  عــى  واعتمــدوا  وسياســية  دينيــة  شــرعية  لكســب  القبليــة  األعــراف  اســتراتيجي 
ــن.]6]] لتزويدهــم بالمقاتلي

هنــاك أيًضــا انقســامات تاريخيــة عميقــة بيــن الســكان فــي محافظــة مــأرب ومحافظــة صعــدة 

المعقــل التقليــدي للزيدييــن حيــث نشــأت جماعــة الحوثييــن. قاومــت قبيلتــا مــأرب المهيمنتــان، 

ــدًءا مــن ثاثينيــات القــرن الماضــي التوغــات العســكرية التــي قادهــا األئمــة  عبيــدة ومــراد، ب

الزيديــون فــي المملكــة المتوكليــة اليمنيــة. وعــام ]4]1، اغتــال الشــيخ علــي ناصــر القردعــي، 

أحــد أبــرز شــيوخ قبيلــة مــراد، اإلمــام يحيــى حميــد الديــن، حاكــم المملكــة المتوكليــة. يُعتقــد 

عــى نطــاق واســع فــي مــأرب أن الحوثييــن يســعون إىل بنــاء دولــة ثيوقراطيــة شــبيهة باإلمامــة 

الزيديــة التــي كان مقرهــا فــي البــدء صعــدة وســيطرت الحًقــا عــى المزيــد مــن المناطــق فــي 
شــمال اليمــن.]7]]

https://sanaacenter. ،2019 26[ أحمــد الطــرس العرامــي، “الحوثيــون بيــن السياســة والقبيلــة والمذهــب”، مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 2 ســبتمبر/أيلول[

org/ar/publications-all/analysis-ar/8003

]27[ مقابات مع سكان مأرب بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وأكتوبر/تشرين األول 2021.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8003
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8003
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8003


ــون الضغــط  ــة والحوثي ــت القــوات الحكومي ــح، حاول ــه الرئيــس الســابق صال عــى غــرار مــا فعل

عــى زعمــاء القبائــل المحلييــن واســتمالتهم للســيطرة عــى مــأرب. جنــدت األطــراف المتحاربــة 

طبقــة جدـيـدة مــن الشــيوخ الذيــن أبــدوا ترحيبًــا أكثــر مــن غيرهــم بوجودهــم وأهدافهــم، 

إعــادة تــوازن القــوى القبليــة فــي المحافظــة بشــكل يذكّــر بسياســات  األمــر الــذي أدى إىل 

المحســوبية لصالــح.

ســعى الحوثيــون خــال ســنوات الحــرب إىل تمكيــن الشــيوخ المواليــن لهــم فــي المناطــق التــي 

تتمتــع بهــا الجماعــة بعاقــات جغرافيــة وثقافيــة مــع القبائــل المحليــة.]]]] اســتخدم الحوثيــون 

هــذا التكتيــك فــي حروبهــم الســت ضــد نظــام صالــح بيــن عامــي 004] و010]، واعتمــدوه 

ــدأت الجماعــة فــي التوســع خــارج محافظــة صعــدة عــام 011].  ــز قوتهــم عندمــا ب ــا لتعزي الحًق

اســتفاد الحوثيــون عنــد توغلهــم فــي مناطــق أخــرى مــن اليمــن مــن تحالفهــم مــع صالــح حيــث 

ســّهل موالــو صالــح القبلييــن تقدمهــم الــذي تــوج بالســيطرة عــى صنعــاء فــي ســبتمبر/أيلول 

.[014

ــا، والتــي يهيمــن عليهــا حــزب اإلصــاح، تكتيــكات مماثلــة  تبنــت الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ

فــي مــأرب خــال الحــرب. تــم تجاهــل بعــض الشــيوخ المنتســبين إىل حــزب المؤتمــر الذيــن 

ــح أو ُقلصــت صاحياتهــم، وُحولــت المــوارد إىل شــيوخ  اســتفادوا مــن نظــام المحســوبية لصال

جــدد.]]]] فــي كثيــر مــن األحيــان، يعمــل هــؤالء الشــيوخ الذيــن باتــت الحكومــة تفضلهــم عــى 

غيرهــم مــع الشــيوخ التقليدييــن، ولكنهــم يكتســبون نفــوًذا أكبــر مــع مــرور الوقــت نظــرًا 

ــي والرســمي. لتلقيهــم الدعــم المال

]28[ مقابلة مع باحث في مأرب، يونيو/حزيران 2021.

]29[ مقابات مع قادة أحزاب سياسية ليسوا أعضاًء في المؤتمر الشعبي العام في مأرب، نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

تغير الديناميكيات القبلية
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كيف يعيد المقاتلون الجدد في مأرب تشكيل المحافظة

ســتغير نتائــج معركــة مــأرب معطيــات المعادلــة السياســية الحاليــة بشــكل جوهــري، فــي حالــة 

إيقــاف  اســتياء الحوثييــن بالقــوة عــى المحافظــة، أو فــي حــال نجــاح القــوات الحكوميــة فــي 

تقــدم الحوثييــن األخيــر، أو التوصــل إىل تســوية.

ــا فــي شــمال اليمــن ومصــدرًا  تعــد مــأرب، باعتبارهــا آخــر معقــل للحكومــة المعتــرف بهــا دوليً

الحتياطيــات النفــط والغــاز الوفيــرة، محافظــة اســتراتيجية وذات قيمــة اســتثنائية فــي الحــرب 

بيــن الحوثييــن والحكومــة. مــن الجديــر بالذكــر أن التقــدم العســكري الســريع الــذي أحــرزه 

الحوثيــون فــي مديريــات مــأرب الجنوبيــة العبديــة وحريــب والجوبــة منــذ أواخــر ســبتمبر/أيلول 

يســاعد فــي توفيــر منفــذ محتمــل نحــو مدينــة مــأرب مــن الجنــوب.

مــا يميــز مــأرب ويجعلهــا فريــدة مــن نوعهــا هــو أن المجموعــات المتنوعــة للقــوات المناهضــة 

ــدن]30]  ــل ع ــرى مث ــية األخ ــدن الرئيس ــي الم ــدث ف ــا ح ــا، كم ــى بعضه ــب ع ــم تنقل ــن ل للحوثيي

إىل حقيقــة أنهــم وضعــوا الخافــات عــى جنــب للتركيــز عــى الحاجــة  وتعــز.]31] يعــود ذلــك 

االزدهــار  هــي  األخــرى  العوامــل  إحــدى  المشــترك.  عدوهــم  الحوثييــن،  لمحاربــة  الملحــة 

االقتصــادي النســبي الــذي شــهدته مــأرب خــال الســنوات األخيــرة والــذي ســاعد فــي تخفيــف 

مصــدر رئيســي للمظالــم التــي يشــعر بهــا آخــرون فــي المحافظــات األخــرى التــي تســيطر عليهــا 

الحكومــة شــكليًّا. ولكــن، القــوة المتناميــة لحــزب اإلصــاح أدت إىل توتــر هــذه العاقــات.

يلعــب العــرادة دورًا بــارزًا فــي إدارة العاقــات بيــن القبائــل المحليــة والقــوى الخارجيــة؛ وبالتالــي 

إذا حــدث شــيء لــه، فــإن اســتقرار مــأرب ســيكون فــي خطــر كبيــر. ومنــذ أن ســحبت اإلمــارات 

منظومــة صواريــخ الدفــاع الجــوي )باتريــوت( مــن مــأرب عــام ]01]، شــن الحوثيــون هجمــات 

إقامتــه الرســمي فــي مجمــع حكومــي- عــدة مــرات،  صاروخيــة عــى منزلــه -بمــا فــي ذلــك مقــر 

كان آخرهــا فــي 6] ســبتمبر/أيلول.]]3] إذا ُحيِّــد هجــوم الحوثييــن وتاشــى العــدو المشــترك فــي 

مــأرب، فالخافــات القبليــة القائمــة والتوتــرات الناتجــة مــن االختــاالت الجديــدة فــي الســلطة 

ســتعود إىل الواجهــة فــي حــال غابــت شــخصيات فــي الســلطة تحظــى بمكانــة واحتــرام العــرادة.

https://sanaacenter.org/ar/ ،2021 30[ خالــد أميــن، “حكومــة تقاســم الســلطة : مــاذا عــى المحــك؟”، مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 5 أبريل/نيســان[

publications-all/analysis-ar/13931

https://sanaacenter.org/ar/ ،2021 31[ خالــد فــاروق، “تعــز: معقــل الميليشــيات غيــر النظاميــة”، مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 14 ســبتمبر/أيلول[

publications-all/analysis-ar/15088

http://www.xinhuanet.com/ ،2019 32[ “صــاروخ باليســتي يســتهدف منــزل محافــظ مــأرب فــي اليمــن، وإلقــاء اللــوم عــى الحوثييــن،” شــينخوا، 5 يوليو/تمــوز[

https://debriefer. ،2021 الحكومــة اليمنيــة: الحوثيــون قصفــوا منــزل محافــظ مــأرب”، ديبريفــر، 28 ســبتمبر/أيلول“ english/2019-07/05/c_138199617.htm

 net/en/news-27140.html

خاتمة: تماسك مأرب

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/13931
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/13931
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/15088
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/15088
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/05/c_138199617.htm
https://debriefer.net/en/news-27140.html
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/05/c_138199617.htm
https://debriefer.net/en/news-27140.html


أمــا الحوثيــون، فــإن انتصارهــم فــي مــأرب ســيؤدي إىل تغيــرات قبليــة ودينيــة وثقافيــة عميقــة. وكمــا 

حــدث فــي المحافظــات األخــرى التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، فــإن الجماعــة ســتعيّن مواليــن لهــا 

كمشــرفين]33] وفــي مناصــب رئيســية أخــرى فــي الســلطة. كمــا ســتعيّن الجماعــة زعمــاء دينييــن جــدد 

يروجــون لنســخة متطرفــة مــن الشــيعة الزيديــة. وهــذا مــا حــدث بالفعــل بعــد أن ســيطرت قــوات 

ــبتمبر/أيلول 1]0]،  ــي س ــبوة ف ــي ش ــان ف ــأرب ومديريــة بيح ــي م ــب ف ــى مديريــة حري ــن ع الحوثيي

ــن  ــن م ــن متطرفي ــق بموالي ــذه المناط ــي ه ــاجد ف ــة المس ــور أئم ــى الف ــة ع ــتبدلت الجماع ــث اس حي

محافظــات صنعــاء وعمــران وصعــدة إللقــاء الخطــب فــي المــدارس.]34] ومــن أبــرز مهــام هــؤالء القــادة 

الدينييــن عقــد محاضــرات ثقافيــة وإقامــة معســكرات صيفيــة تهــدف إىل تلقيــن األطفــال وغيرهــم 
مــن الســكان فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون.]35]

وفــي حــال اســتياء الحوثييــن عــى الســلطة، مــن المرجــح أن تســتأنف قبائــل مــأرب تخريــب خطــوط 

الكهربــاء المؤديــة إىل صنعــاء، كمــا فعلــوا فــي الســابق قبــل الحــرب كوســيلة للضغــط عــى حكومتــي 

صالــح وهــادي. ال تنظــر القبائــل إىل الحوثييــن كحكومــة شــرعية ومــن المحتمــل أنهــا لــن تهاجــم 

أنابيــب النفــط والغــاز بهــدف الحصــول عــى تنــازالت، ولكــن بهــدف التمــرد وتبنــي تكتيــك مــن شــأنه 

أن يضعــف قــوة الحوثييــن.

إذ أن  كمــا أنــه فــي حــال اســتياء الحوثييــن عــى مــأرب، فمــن المرجــح أن يكــون النصــر باهــظ الثمــن 

األحــداث الماضيــة خــال حكــم اإلمامــة الزيديــة تركــت ذاكــرة ثقافيــة عميقــة تجعــل رجــال القبائــل 

المحلييــن تــرى فــي الجماعــات الهاشــمية الزيديــة، مثــل الحوثييــن، غربــاء يســعون للســيطرة عليهــم 

وإخضاعهــم بــداًل مــن دمجهــم فــي النظــام الحاكــم مهمــا كان مركزيًّــا. 

]33[ يعمــل المشــرفون، المعينيــن عــى أســاس الــوالء وليــس المؤهــات، كنظــام حكــم مــواز يشــرف عــى مختلــف المؤسســات والمناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن. يتمتــع 

المشــرفون بالحصانــة ضــد التداعيــات القانونيــة أثنــاء قيامهــم بعملهــم.

]34[ مقابلــة مــع باحــث فــي مــأرب، أكتوبر/تشــرين األول 2021. “شــاهد الصرخــة الحوثيــة داخــل أحــد مســاجد بيحــان”، منشــور عــى فيســبوك، 24 ســبتمبر/أيلول 2021، 

https://www.facebook.com/100038440412822/videos/3938941372875190/ “عناصــر مســلحة تابعــة لمليشــيات الحوثــي تقتحــم ثانوـيـة بيحــان”، منشــور عــى 

فيســبوك، 28 ســبتمبر/أيلول https://www.facebook.com/100006564337241/videos/1613959895601735 ،2021/ “مليشــيات الحوثييــن اقتحمــت عــدة مــدارس 

فــي مديريــة بيحــان وأجبــرت الطــاب عــى ترديــد الصرخــة وتحرضهــم عــى الكراهيــة والقتــل وتجــن دهــم فــي صفوفهــا للقتــال ضــد أبنــاء الجنــوب وشــبوة”، منشــور عــى 

 /https://www.facebook.com/100016701246572/videos/444759257223804  ،2021 ســبتمبر/أيلول   29 فيســبوك، 

]35[ انظــر ســام الحربــي، “كيــف اســتوىل الحوثيــون عــى نظــام التعليــم وأعــادوا تشــكيله فــي المناطــق الشــمالية”، مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 13 أكتوبــر/

تشــرين األول https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/15338#Houthi_remake_education_system ،2021 منــال غنــام، “تغييــرات فــي 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the- ،2021 المناهــج الدراســية لصنــع جهاديــي الغــد”، مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 13 أكتوبر/تشــرين األول

yemen-review-ar/15338#Curriculum_changes

https://www.facebook.com/100038440412822/videos/3938941372875190/
https://www.facebook.com/100038440412822/videos/3938941372875190/
https://www.facebook.com/100006564337241/videos/1613959895601735/
https://www.facebook.com/100006564337241/videos/1613959895601735/
https://www.facebook.com/100016701246572/videos/444759257223804/
https://www.facebook.com/100016701246572/videos/444759257223804/
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/15338#Houthi_remake_education_system
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/15338#Curriculum_changes
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/15338#Curriculum_changes
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كيف يعيد المقاتلون الجدد في مأرب تشكيل المحافظة

مركـــز  هـــو  االســـتراتيجية  للدراســـات  صنعـــاء  مركـــز 
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر اإلنتـــاج 
ـــز خـــاص علـــى اليمـــن واإلقليـــم المجـــاور.  المعرفـــي، مـــع تركي
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز، المتوفـــرة باللغتيـــن 
ــة  ــية واالجتماعيـ ــورات السياسـ ــة، التطـ ــة واإلنجليزيـ العربيـ
واالقتصاديـــة واألمنيـــة، بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة.

WWW.SANAACENTER.ORG

كيســـي كومبـــس: هـــو صحفـــي مســـتقل متخصـــص 
ـــات  ـــاء للدراس ـــز صنع ـــي مرك ـــث ف ـــن وباح ـــؤون اليم ـــي ش ف

@Macoombs :االســـتراتيجية. يغـــرد علـــى

صـــالح علـــي صـــالح: هـــو باحـــث فـــي مركـــز صنعـــاء للدراســـات 
تيجية. االســـترا

https://sanaacenter.org/

