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نحو مأرب
اشــتد القتــال فــي محيــط مدينــة مــأرب خــال فبراير/شــباط 2021؛ حيــث جــددت قــوات
الحوثييــن هجومهــا للســيطرة عــى آخــر معاقــل الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّــا فــي شــمال
اليمــن .قــررت الذهــاب إىل مــأرب فــي مــارس/آذار ألطمئــن عــى فريــق مركــز صنعــاء فــي
المحافظــة ،وألرى بــأم عينــي تطــورات هــذه المعركــة الهامــة.
اتصلــت بأحــد األصدقــاء فــي مــأرب وطلبــت منــه أن يرســل ســيارة تقلنــي إىل المدينــة فــور
وصولــي مطــار ســيئون؛ لــم أكــن أر يــد اســتخدام خدمــات النقــل التــي توفرهــا شــركات خاصــة
ازدهــرت خــال النــزاع؛ يســتخدمها مختلــف األطراف لمعرفــة الداخلين إىل اليمــن وأين وجهتهم.
وصلــت ســيئون مســاءً ،تناولــت العشــاء برفقــة الســائق ،كان معظــم حديثــه عــن فيــروس
كورونــا إذ بــدأ بالتفشــي مجــد ًدا بعــد وقــت طويــل مــن انحســاره ،وحيــن ســألته عــن وضــع
طريقنــا وهــل تغيّــر بســبب المعــارك ،أكــد لــي أنــه ال داعــي للقلــق ،فالنــاس يســلكون هــذا
الطريــق بالقــرب مــن مناطــق المعــارك كالمعتــاد وفــي حــال اقتــرب القتــال منهــا ،يســلكون
ً
طرقــا أطــول للوصــول إىل وجهتهــم .إنــه التكيــف المدهــش عــى إيقــاع الحــرب ،حيــث الحيــاة
رحلــة يســتمر الجميــع فــي خــوض دروبهــا مهمــا اشــتدت الصعــاب.
بعدهــا انطلقــت رحلتنــا التــي تســتغرق ســت ســاعات فــي الســيارة .كان الطريــق ســالك
وســلس ،وتجاوزنــا الكثيــر مــن ســيارات نقــل البضائــع الضخمــة التــي تتحــرك ذهابًــا وإيابًــا
عــى هــذا الطريــق المركــزي الــذي يربــط أقصــى شــرق اليمــن بغربــه .بــدا التدقيــق عــى نقــاط
التفتيــش العســكرية اعتياد يًّــا عــى الرغــم مــن اشــتداد المعــارك.
وصلــت إىل مدينــة مــأرب منتصــف الليــلُ .فــرض فــي المدينــة حظــر تجــوال جزئــي يبــدأ مــن
ُ
ً
الحقــا
التاســعة مســاءً ،هــذا الحظــر ُفــرض باألصــل ألســباب تتعلــق بجائحــة كورونــا وأبقــي عليــه
ً
ً
مكثفــا فــي هو يــات المســافرين
تدقيقــا
ـدواع عســكرية وأمنيــة .هنــا تجــري النقــاط األمنيــة
لـ
ٍ
خشــية أن تختــرق خال يــا الحوثييــن المدينــة.
فــي أول يــوم ،بــدت الحيــاة طبيعيــة فــي المدينــة إذ كانــت الشــوارع مليئــة بالمتســوقين
والســيارات وطــاب المــدارس .لــم يكــن هنــاك مــا يشــير إىل حــدوث قتــال عــى أطرافهــا .فــي
اليــوم التالــي ،كان هنــاك احتفــال ملــيء بالنســاء واألطفــال فــي الحديقــة المجــاورة للفنــدق
الــذي نزلــت فيــه ،كان مشــه ًدا أخـ ً
ـاذا يذكرنــا برفــض النــاس انتــزاع حقهــم بالحيــاة حتــى عندمــا
يلــوح المــوت فــي األفــق.
فــي ذات اليــوم ،عنــد منتصــف الليــل ،ســمعت أصــوات المدفعيــة وتحليــق طيــران التحالــف
ألول مــرة منــذ وصولــي .كان هنــاك قتــال عنيــف فــي منطقــة المشــجح ،غــرب المدينــة ،وتبــادل
للقصــف المدفعــي فــي مدير يــة رغــوان ،شــمال ،وفــق مــا أخبرنــي صديــق ّ
مطلــع عــى تطــورات
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المعــارك .لــم يقطــع دوي االنفجــارات البعيــدة والمتكــررة ســوى نبــاح الــكالب الشــاردة فــي
الشــوارع .ولــم انفـ َّ
ـك أفكــر مــاذا ســيحدث لــو ارتفــع صــوت االنفجــارات؟ كيــف يشــعر الســكان
الذيــن رأيتهــم فــي الشــوارع عندمــا يســمعون صــوت الحــرب؟ فــي تلــك الليلــة ،بــدا الحوثيــون
كوحــش ينهــض مــن خلــف الجبــال الغربيــة ليلتهــم ســام المدينــة.
خــال األســبوع الــذي قضيتــه فــي مــأرب ،كانــت المدينــة تعــج بالحيــاة نهــار ًا ويعتريهــا القلــق
ليـ ًـا ،وكلمــا ســمع النــاس صــوت نيــران الرشاشــات الثقيلــة مــن معســكر صحــن الجــن ،أكبــر
معســكر قــرب المدينــة ،نظــروا نحــو الســماء .كثّــف الحوثيــون مؤخـر ًا اســتخدامهم للطائــرات
المس ـيّرة التــي مــن المســتحيل تقريبًــا أن تعلــم مــا إذا كانــت محملــة بالمتفجــرات أو مرســلة
لالســتطالع ،لكــن الخطــر األعظــم كان صواريــخ الحوثييــن إذ أنهــا ال تســتهدف معســكرات
الجيــش فقــط ولكــن ً
أيضــا األحيــاء الســكنية فــي المدينــة ومخيمــات النازحيــن.
يعكــس مخيــم الجفينــة ،أكبــر مخيمــات النازحيــن فــي المحافظــة ،قســوة الحــرب التــي شــردت
مئــات اآلالف مــن اليمنييــن وأجبرتهــم عــى الهــرب مــن منازلهــم ســعيًّا وراء حيــاة جد يــدة فــي
مــأرب .يتفــرع المخيــم الهائــل إىل أحيــاء وشــوارع وأزقــة وينمــو باســتمرار ،ويســوده الفقــر
ً
عاكســا واقــع اليمــن بأكملــه .وبحســب ســكان المخيــم ،تقلّصــت الحصــص
وانعــدام الحيلــة،
الغذائيــة التــي يحصلــون عليهــا مــن المنظمــات اإلنســانية ،ويبــدو أن الوضــع ســيصبح أصعــب
نظ ـر ًا النخفــاض تمويــل العمليــات اإلنســانية فــي اليمــن هــذا العــام.
يُعــرف محافــظ مــأرب الشــيخ ســلطان العــرادة بقوتــه وحيويتــه ولكــن عندمــا التقيتــه بــدت
عالمــات التعــب واضحــة عــى مالمحــه .فــي نفــس اليــوم الــذي اســتضافني فيــه ،اســتهدف
صــاروخ حوثــي منطقــة قريبــة للغا يــة مــن ســكنه ،وفــي يوليــو /تمــوز  2019اســتهدف صــاروخ
المبنــى المجــاور لمنزلــه حيــث يســتقبل عمــوم النــاس .قــال مصــدر مق ـر ّب مــن المحافــظ إن
العــرادة تعــرض لســت محــاوالت اســتهداف فــي األشــهر األخيــرة .العــرادة هــو الهــدف األثمــن
لــدى الحوثييــن إذ أنهــم يدركــون جي ـ ًدا أهميــة قيادتــه وإدارتــه للتوازنــات القبليــة والسياســية
والعســكرية الصعبــة فــي المحافظــة .فعــى ســبيل المثــال ،يتــرأس العــرادة اللجنــة األمنيــة فــي
مــأرب التــي تضــم ممثليــن مــن ألو يــة الجيــش الرئيســية والوحــدات التــي تعمــل فــي المحافظــة.
ســاعد مركــزه كزعيــم قبلــي فضـ ًـا عــن مهاراتــه القياد يــة وســماته الشــخصية فــي الحفــاظ عــى
دعــم زعمــاء القبائــل وجعلهــم يشــعرون أن صوتهــم مســموع .لــم يســعني إال التلفــت يمنــة
ويســرة متوق ًعــا ســقوط صــاروخ أو هجمــة بطائــرة مسـيّرة وأنــا أتنــاول الغــداء برفقــة المحافــظ
واوالده.
فــي طريــق عودتــي إىل مدينــة ســيئون لمغــادرة اليمــن ،مــررت بمجمــع صافــر النفطــي الــذي
يمــد معظــم اليمــن بغــاز الطهــي ،وتنتــج مصفاتــه كميــة قليلــة مــن البنزيــن .كان مضــا ًء
باألضــواء الصفــراء وتعتليــه شــعالت احتــراق الغــاز فــي وســط الظــام الدامــس .إنــه الجائــزة
الكبــرى التــي يتلهــف الحوثيــون للفــوز بهــا؛ إذ ســتتيح المنشــأة مــوارد كبيــرة تغــذي آلتهــم
الحربيــة .غــادرت مــأرب وأنــا أفكــر بســكانها الذيــن ال يعرفــون أي مصيــر ينتظرهــم ،وكيــف
ســينتهي هــذا التهد يــد الدائــم لحياتهــم؟ وبينمــا ينــزل مقاتلــو الحوثييــن مــن الجبــال الغربيــة
نحوهــم حامليــن المــوت فــي فوهــات البنــادق ،تســتمر الحيــاة.
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تجهيزات الحوثيين
اســتعدت جماعــة الحوثييــن لهــذه المعركــة ألشــهر قبل شــنها الهجوم في فبراير/شــباط .2021
كان آخــر هجــوم للحوثييــن عــى مــأرب فــي ســبتمبر/أيلول  2020ولكنــه ضعــف تدريجيًّــا بحلــول
نها يــة أكتوبر/تشــرين األول ،وحينهــا بــدأوا التحضيــر لشــن هجــوم مــن جد يــد .عــى المســتوى
الدعائــي ،اســتخدم الحوثيــون بشــكل براغماتــي شــعارات مختلفــة لتناســب مختلــف الجماهيــر،
ولحشــد المواليــن؛ ُ
صيــغ الهجــوم عــى مــأرب ضمــن إطــار دينــي كان عنوانــه المعركــة ضــد
المنافقيــن؛ معركــة اإليمــان ضــد الكفــر .أمــا للجمهــور األوســع ،تبنّــت الجماعــة خطابًــا وطنيًّــا،
وقالــت إنهــا معركــة لتحريــر مــأرب مــن االحتــال الســعودي ،بينمــا كان الشــعار القائــل إنهــا
معركــة ضــد اإلخــوان المســلمين ،فهــو يهــدف إلرضــاء خصــوم حــزب اإلصــاح المهيمــن فــي
مــأرب .وطب ًعــا ،تزعــم جماعــة الحوثييــن ً
أيضــا أنهــا تحــارب القاعــدة وداعــش ،ســردية تســتخدم
لمغازلــة المجتمــع الدولــي وإظهــار نفســها كشــريكة فــي الحــرب الدوليــة ضــد اإلرهــاب.
كان محمــد البخيتــي ،القيــادي الحوثــي ذو النبــرة األيديولوجيــة والمتدينــة ومحافــظ محافظــة ذمــار
التــي تُعــد الخــزان البشــري لمقاتلــي الحوثييــن ،هــو أحــد أبــرز أوجــه الدعا يــة الحوثية .تداولت وســائل
التواصــل االجتماعــي اليمنيــة تصريحاتــه التــي ّ
تأطــر المعركــة بمصطلحــات دينيــة ،إذ دعــا المواليــن
للمشــاركة بالجهــاد فــي مــأرب بالمــال والنفــس -خطــاب مشــابه لخطــاب القاعــدة وداعــش .تبنّــى
الحوثيــون هــذه اللغــة مــن قبــل ،وبالتالــي هــي ليســت حصر يــة لحملتهــم عــى مــأرب.
عقــد القــادة الحوثيــون السياســيون واألمنيــون والقبليــون لقــاءات مكثفــة مــع زعمــاء القبائــل -
ســواء مــع المواليــن لهــم أو المضطريــن للتماشــي معهــم فــي مناطــق ســيطرتهم  -لتحقيــق
هدفيــن :األول ،تنويــع مصــادر حشــد المقاتليــن مــن محافظــات مختلفــة وقبائــل متعــددة بمــا
يغـ ّ
ـذي هــذه المعركــة باحتياجاتهــا الكبيــرة للمقاتليــن ،والثانــي ،اســتخدام زعمــاء القبائــل إلقنــاع
نظرائهــم فــي مــأرب باتخــاذ موقــف الحيــاد ،ولكــن بشــكل عــام ،لــم تنجــح هــذه المناشــدات
فــي تحقيــق هــذا الهــدف إذ أن االعتبــارات السياســية والتاريخيــة والمذهبيــة دفعــت بقبائــل
مــأرب للوقــوف ضــد جماعــة الحوثييــن.
مــن بيــن المســؤولين الحوثييــن البارزيــن الذيــن شــاركوا بكثافــة فــي هــذه الجهــود اللــواء أبــو
علــي الحاكــم ،رئيــس جهــاز االســتخبارات العســكرية للحوثييــن والموجــود عــى قائمــة عقوبــات
مجلــس األمــن ،ومحمــد علــي الحوثــي ،أحــد أبــرز قــادة الجماعــة ،إذ يــرأس اللجنــة الثور يــة العليــا
ويشــغل منصــب عضــو فــي المجلــس السياســي األعــى .كمــا اســتُدعي أبــو مالــك الفيشــي -
أحــد القيــادات السياســية البــارزة للجماعــة والــذي كان موضو ًعــا عــى الــرف بســبب خالفــات
داخليــة  -للمشــاركة فــي هــذه الجهــود؛ لــدى الفيشــي عالقــات جيــدة مــع األطــراف المدنيــة،
مثــل المؤتمــر الشــعبي العــام ،لــذا قــرر الحوثيــون اســتخدام مهاراتــه كجــزء مــن نهــج الترغيــب
والترهيــب لجــذب وحشــد المقاتليــن والمواليــن.
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هجوم من ثالث جهات
فــي  7فبراير/شــباط ،شــن الحوثيــون هجمــات متزامنــة عــى ثــاث جبهــات مــن شــمال وجنــوب
وغــرب المحافظــة .فــي الشــمال ،اندلــع القتــال فــي منطقــة اليتمــة بمحافظــة الجــوف قــرب
الحــدود الســعودية اليمنيــة ،بينمــا تركــزت االشــتباكات جنوبًــا فــي مدير يــة العبد يــة بمحافظــة
مــأرب عــى حــدود محافظتــي شــبوة والبيضــاء ،أمــا قلــب عملياتهــم الهجوميــة فتركــز فــي
مدير يــة صــرواح ،غــرب مــأرب ،حيــث تقدمــت قــوات الحوثييــن إىل معســكر كوفــل ،أهــم
معســكر للحكومــة فــي المدير يــة ،ومــن هنــاك تقدمــت نحــو حــدود منطقــة الــزور ،وهــي آخــر
منطقــة تفصــل الحوثييــن عــن جبــل البلــق االســتراتيجي الــذي يطــل عــى مدينــة مــأرب .لــم
يتمكــن الحوثيــون مــن تأميــن المنطقــة عــى يميــن معســكر كوفــل والمؤد يــة إىل مدينــة
مــأرب .مــا تــزال القــوات الحكوميــة تســيطر عــى هــذه المرتفعــات مــا أتــاح لهــا اســتهداف
المقاتليــن الحوثييــن قــرب معســكر كوفــل الخالــي حاليًّــا وصـ ً
ـول إىل حــدود منطقــة الــزور ،كمــا
لــم يتمكــن الحوثيــون مــن االســتيالء عــى منطقــة الكســارة االســتراتيجية فــي الشــمال رغــم
كثافــة هجماتهــم عليهــا.
نســق الحوثيــون الهجمــات عــى جبهــات مختلفــة لكــي يعرقلــوا قــدرة الحكومــة عــى تعزيــز
جبهــات محــددة ،ولكــن يبــدو أن االســتعدادات الحكوميــة -فيمــا يخــص عــدد القــوات والســاح
والتحصينــات الدفاعيــة -كانــت كافيــة حتــى اآلن لصــد هجــوم الحوثييــن .لــم ينجــح هــذا الهجــوم
الكبيــر بتحقيــق اختــراق كبيــر باســتثناء إجبــار القــوات الحكوميــة عــى االنســحاب مــن كوفــل،
الــذي ال يــزال بعي ـ ًدا عــن أن يكــون مؤ ّمنًــا ،وبالتالــي ،فــإن تقــدم الحوثييــن األخيــر والمكلــف
يُعــد ً
هشــا.
شــن الحوثيــون عمليــة نوعيــة عبــر تســلل كتيبــة مــن نخبــة مقاتليهــم إىل جبــل البلــق الغربــي،
ً
مكلفــا لــكال الطرفيــن
واندلعــت أعنــف المعــارك مــع قــوات الحكومــة .كان القتــال هنــاك
ُ
ً
الحقــا للتراجــع إىل أطــراف منطقــة الــزور ،أمــا عــى جانــب الحكومــة ،قتــل
واضطــر الحوثيــون
قائــد قــوات األمــن الخاصــة عبــد الغنــي شــعالن وعــدد مــن معاونيــه.
شــكل اختــراق جبــل البلــق والمعركــة التــي تلتــه تطــور ًا خطي ـر ًا للغا يــة إذ أن تقــدم الحوثييــن
إىل الجبــل يُعــد أقــرب مــا اســتطاعوا الوصــول إليــه نحــو مــأرب ،ومــن يســيطر عــى الجبــل
يحظــى بموقــع هــام يطــل عــى المدينــة وعــى الطــرق الرئيســية التــي تربــط المدينــة بمدير يــة
الجوبــة والجبهــات فــي الجنــوب .ولعــل مــا هــو أهــم مــن هــذه االعتبــارات االســتراتيجية هــو
حقيقــة أن اســتيالء الحوثييــن عــى هــذه المرتفعــات ســيوجه ضربــة كبيــرة لمعنو يــات ســكان
مــأرب والجيــش اليمنــي.
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يبــدو أن المجتمــع المحلــي يدعــم بشــكل عــام المعركــة فــي مواجهــة الحوثييــن إذ اســتجابت
القبائــل لنــداء الحشــد القبلــي وأرســلت مؤخ ـر ًا مقاتليــن قبلييــن لتعزيــز الجبهــات فــي البلــق
والكســارة .إن اســتعداد القبائــل للتعبئــة رغــم الجهــود التــي يبذلهــا الحوثيــون لردعهــم يؤكــد
الــدور الرئيســي الــذي لعبتــه القبائــل فــي دعــم القــوات الحكوميــة والدفــاع عــن المحافظــة .ولــد
شــعور الجميــع بالخطــر الــذي يشــكله هــذا الهجــوم ،باإلضافــة إىل موجــة التحريــض والدعا يــة
الحوثيــة ضــد مــأرب ،رو ًحــا مــن الوحــدة الجماعيــة ضــد الحوثييــن امتــدت حتــى خــارج حــدود
مــأرب؛ إذ توافــدت تعزيــزات عســكرية مختلفــة ومتطوعيــن للقتــال مــن مناطــق مختلفــة مــن
اليمــن ،تشــمل كتائــب مــن ألو يــة العمالقــة ووحــدات مــن الجيــش مــن محافظــة شــبوة وأبيــن
وتعــز ،كمــا حشــد حــزب اإلصــاح مقاتليــه فــي مــأرب وفــي محافظــات مختلفــة حيــث لــه نفــوذ،
مثــل تعــز وشــبوة ،ويبــدو أن هــذه التعزيــزات ســاهمت فــي تقو يــة الوضــع العســكري الدفاعــي
عــى الجانــب الحكومــي.
غيــر أن الجيــش مــا يــزال يواجــه تحد يــات عــدة .عىل ســبيل المثــال ،أدت االســتراتيجية الدفاعية
التــي تبنتهــا قــوات الحكومــة إىل جعــل الحوثييــن أصحــاب المبادرة العســكرية وبالتالي ســمحت
لهــم بتحد يــد أيــن ومتــى تنطلــق المعــارك؛ وهــذا يضــع قــوات الجيــش والمجتمعــات المحليــة
تحــت ضغــط دائــم .إحــدى التحد يــات الجــادة التــي يواجههــا الجيــش ً
أيضــا هــي توقــف صــرف
رواتــب الجنــود إذ تنامــى عــدد الجنــود الذيــن تركــوا الخدمــة العســكرية للبحــث عــن أي فــرص
عمــل -كســائقي ســيارات أجــرة أو عمــال مياوميــن -تــدر دخـ ًـا نتيجــة عــدم تلقيهــم رواتبهــم
لشــهور.
يلعــب طيــران التحالــف دور ًا حاس ـ ًما فــي التصــدي لهجــوم الحوثييــن عبــر اســتهداف قواتهــم
فــي جبهــات القتــال المختلفــة .أثبــت الطيــران أهميتــه فــي المناطــق ذات التضاريس المســتوية
مثــل جبهــة الكســارة حيــث بوســع الحوثييــن التقــدم بســرعة عبــر اســتخدام المراكــب القتاليــة
المدرعــة لــوال التهد يــد الــذي تشــكله غــارات التحالــف ،كمــا يســتهدف طيــران التحالــف خطــوط
إمــداد الحوثييــن وتعزيزاتهــم التــي تتقــدم نحــو الجبهــات فــي غــرب المدينــة مــن صنعــاء
والجــوف.
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عواقب المعركة
فــي الوقــت الــذي تدخــل فيــه حــرب اليمــن عامهــا الســابع ،تُعــد معركــة مــأرب هــي األكبــر
خــال النــزاع ســواء مــن حيــث نطاقهــا الجغرافــي أو عــدد المقاتليــن والعســكريين المشــاركين
أو مــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج عســكرية وسياســية وإنســانية .احتمــال أن تغيــر هــذه المعركــة
ً
خصوصــا أنــه يأتــي
التــوازن بيــن كل مــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّــا والحوثييــن مهــم للغا يــة
فــي ظــل تحــول كبيــر فــي النهــج الدولــي تجــاه الحــرب فــي اليمــن تقــوده الوال يــات المتحــدة
تحــت إدارة الرئيــس با يــدن.
ً
ضغطــا هائـ ًـا عــى الحكومــة الجد يــدة ،فحكومــة تقاســم
وضــع هجــوم الحوثييــن عــى مــأرب
الســلطة ،التــي ُ
شــكلت بموجــب اتفــاق الر يــاض ،تعانــي مــن مصاعــب ماليــة وهــي تفتقــد
إىل المصــادر الماليــة فــي ظــل نظــام اقتصــادي محكــوم بالفوضــى؛ وعــدم إيفــاء الســعودية
بوعدهــا فــي توفيــر منحــة ماليــة جد يــدة للبنــك المركــزي اليمنــيً ،
وفقــا لمقابلــة مــع رئيــس
الــوزراء معيــن عبدالملــك فــي يناير/كانــون الثانــي .ناهيــك عــن التعقيــدات التــي مــا زالــت
تعتــرض اســتكمال تنفيــذ الشــقين العســكري واألمنــي التفــاق الر يــاض ،وبالتالــي ،جــاء القتــال
فــي مــأرب ليفاقــم مــن هشاشــة الوضــع السياســي للحكومــة.
مــن غيــر المرجــح أن المعركــة للســيطرة عــى مــأرب ستشــهد تهدئــة .قد تشــهد بعــض الجبهات
اشــتباكات أقــل ،كمــا حــدث خــال هجمــات ســابقة ،وذلــك يعود عــادة لنقل المــوارد إىل مناطق
معينــة حيــث القتــال مســتمر .ولكــن االحتمــال األكثــر ترجي ًحــا هــو أن المعركــة ستشــهد المز يــد
مــن التصعيــد إذ ســيحاول الحوثيــون تحقيــق اختــراق مــا .تحتــاج جماعــة الحوثييــن إىل تحقيــق
نتائــج ملموســة تبــرر حجــم الحشــد وخســارة مقاتليهــا واألهــداف المعلنــة لقاعدتهــا الشــعبية.
فمــاذا ســيحدث إذا كســب الحوثيــون هــذه المعركــة؟ هــل سيرســخون ســيطرتهم عــى مــأرب
ومواردهــا ويثبتــون حكمهــم فــي الشــمال؟
خســارة الحكومــة آخــر معقــل لهــا فــي الشــمال ســيضعفها ويضعــف ً
أيضــا الرئيــس عبدربــه
منصــور هــادي وحــزب اإلصــاح ليــس فقــط فــي مواجهــة الحوثييــن ولكــن ً
أيضــا فــي المواجهــة
المتصاعــدة مــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،الشــريك الجد يــد فــي الحكومــة .وعــى الرغــم مــن
المخاطــر العســكرية الكبيــرة التــي يشــكلها انتصــار الحوثييــن ،فــإن المجلــس االنتقالــي قــد
يــرى فــي ســقوط مــأرب وســيطرة الحوثييــن عــى الشــمال بشــكل كامــل الفرصــة السياســية
التــي يحتاجهــا للمطالبــة بانفصــال جنــوب اليمــن.
كمــا يبــدو أن الحوثييــن ســيكون لديهــم طموحــات للســيطرة عــى مناطــق أكثــر نظــر ًا
ألن التواجــد العســكري فــي بعــض المناطــق أضعــف مــن التواجــد العســكري الــذي ُحشــد
لمواجهتهــم فــي مــأرب .قــد يســتمر الحوثيــون بمطــاردة خصمهــم حــزب اإلصــاح من مــأرب إىل
شــبوة وحضرمــوت المجاورتيــن .نجاحهــم فــي مــأرب ســيتيح لهــم نقــل مواردهــم العســكرية
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لمواجهــة القــوات المشــتركة عــى الســاحل الغربــي والتركيــز عــى اســتعادة الســيطرة عــى
بــاب المنــدب ،األمــر الــذي يعــزز موقعهــم عــى ممــر الشــحن الدولــي الحيــوي فــي البحــر األحمــر.
لــدى الحوثييــن طمــوح فعلــي للســيطرة عــى اليمــن بأكملــه وذلــك يســتلزم العبــور بمــأرب ً
أول.
رفــض الحوثييــن للمســار الدبلوماســي الجد يــد الداعــي الســتئناف الحــوار مــن أجــل تحقيــق
الســام يشــير بوضــوح إىل أنهــم يراهنــون عــى االنتصــار فــي مــأرب لتعزيــز نفوذهــم وإجبــار
المجتمــع الدولــي عــى التعاطــي معهــم بنــاء عــى حقائــق جد يــدة عــى األرض تشــمل وجــود
مــأرب تحــت ســيطرتهم .التوقيــت مثالــي للحوثييــن :الســعودية فــي حالــة ضعــف سياســي
عــى المســتوى الدولــي ،وحلفاؤهــا يبــدون أقــل التزا ًمــا بالدفــاع عــن مــأرب مقارنــة بحالهــم
خــال معركــة الحد يــدة عــام  .2018خــال معركــة الحد يــدة ،كان هنــاك ضغــط دولــي واضــح
وكبيــر عــى الســعودية لوقــف القتــال ،األمــر الــذي أنتــج حينهــا اتفاقيــة ســتوكهولم ،أمــا اللهجــة
الحاليــة تجــاه الحوثييــن فإنهــا تبــدو ضعيفــة وخجولــة بالمقارنــة.
وبالرغــم مــن عــدم امتــاك نفــوذ ضــد جماعــة الحوثييــن ،عــى المجتمــع الدولــي اتخــاذ موقــف
أخالقــي واضــح فــي هــذه المعركــة وإال فإنــه ســيعزز تصــور اليمنييــن بــأن القــوى الخارجيــة
صامتــة فــي وجــه عــدوان الحوثييــن .الكثيــر مــن اليمنييــن فــروا مــن منازلهــم بحثًــا عــن مــاذ
مــن الحوثييــن فــي مدينــة مــأرب ،وهــم اآلن يواجهــون احتمــال االضطــرار للهــروب مجــد ًدا فيمــا
ال يوجــد أمامهــم إال مــاذات أقــل.
فــي حــال خســر الحوثيــون المعركــة بعــد كل هــذا الحشــد والتجهيــزات ،فذلــك يعنــي أن مــأرب
ال تســقط بالقــوة واإلكــراه .ســتوجه خســارة الحوثييــن ضربــة لجمهورهــم وتكبــح طموحاتهــم
السياســية وتحــد مــن قدرتهــم عــى المســاومة ،وهــو أمــر يمكــن أن يفيــد الزخــم الدبلوماســي
الدولــي المتجــدد إلنهــاء الحــرب ،وبالتالــي قــد تُجبــر جماعــة الحوثييــن ،الجامحــة عســكر يًّا حتــى
اآلن ،عــى اإلصغــاء للدعــوات الحثــة عــى االنخــراط فــي المفاوضــات.
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مركـــز صنعـــاء للدراســـات االســـتراتيجية هـــو مركـــز
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر اإلنتـــاج
المعرف ــي ،م ــع تركي ــز خ ــاص عل ــى اليم ــن واإلقلي ــم المج ــاور.
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز ،المتوفـــرة باللغتيـــن
العربيـــة واإلنجليزيـــة ،التطـــورات السياســـية واالجتماعيـــة
واالقتصاديـــة واألمنيـــة ،بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة.

ماج ــد المذحج ــي ه ــو مؤس ــس مش ــارك والمدي ــر التنفي ــذي
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