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»األمناء« حتليل/ أحمد ناجي:

إن كانــت هنــاك مواجهة يف حرب 

اليمــن ُصممت بدقة اللتهام أكرب عدد 

مــن املقاتلني، فهــي معركــة مأرب. 

ذلــك أن املواجهات العســكرية التي 

تــدور رحاها منذ خمس ســنوات بني 

العســكرية  والتشــكيالت  الحوثيــني 

املوالية للحكومة املعرتف بها دولًيا، 

والتي زادت وتريتهــا مؤخًرا، أدت إىل 

مقتــل اآلالف من الطرفني، يف معارك 

الهجــوم والهجوم املضاد. ال هزمية 

كاملــة يف هــذه الجبهــة وال انتصارا 

كامال أيًضا. ُيقاتل الطرفان يف مساحة 

من الصعوبــة تجاوزها. وتبدو الحرب 

فيها عملية استنزاف واسعة، وظيفتها 

الرئيســية إنهــاك الجميــع. حتى وإن 

قــادت املواجهــات إىل انتصــار أحد 

األطــراف، فســيكون املنتــر أمام 

معركة استنزاف جديدة.

 محافظة مأرب الواقعة يف شامل رشق اليمن، شهدت 
أوىل معاركها يف يناير 2015 بعدما اســتوىل الحوثيون 
عىل صنعــاء التي تبعد حــوايل 170 كيلومــرًا عنها. 
وخالل تلك الفرة، عمل الحوثيــون عىل إخضاع معظم 
املدن الواقعة يف شامل البالد. نتيجًة لذلك، فّر الكثري من 
املناوئن لحركة الحوثيــن إىل مأرب حيث كانت القبائل 

املحلية تقف بقّوة يف وجه هجامت الحوثين.
يف مــارس 2015، ومع بداية العمليات العســكرية 
للتحالف العريب بقيادة الســعودية، بدأ التحالف بتزويد 
جبهة مأرب بالدعم العســكري واألمنــي، ما عّزز وضع 
املنطقة كمركــز مقاومة ضد الحوثين وجلب الكثري من 

املناوئن لهم.
شكلت الحكومة اليمنية ألوية عسكرية تحت مسمى 
الذين رفضوا  العســكرين  الوطنــي” جمعت  “الجيش 
االنصياع للحوثين، باإلضافة إىل القبائل املحلية ومقاتيل 
حزب التجمع اليمني لإلصــالح. تقاتل هذه القوات اليوم 
تحت قيــادة الحكومة املعرف بها دوليًا، وقد ســاعدها 
التحالف يف اســتعادة بعض املناطق التي كان الحوثين 

قد سيطروا عليها.
وبالرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته جبهات مأرب 
ؤنف  خالل األعــوام الثالثة املنرصمة، إال أن القتال اســتُ
بشــكل واســع ومكثف منذ مطلع العــام الحايل. أدت 
املواجهات إىل ســقوط بعض املناطق التي كانت تسيطر 
عليها القوات الحكومية والقبائل، خصوًصا يف محافظة 
الجوف ومديرية نهم املتاخمتن ملأرب. اليوم تدور املعارك 
يف العديد من الجبهات العســكرية عــىل امتداد أطراف 
محافظة مأرب الشاملية والشاملية الغربية. وتحصد هذه 

الجبهات العرشات من املقاتلن بصورة شبه يومية.
يهاجــم الحوثيون برضاوة من أجل االســتيالء عىل 
مأرب، املنطقة النفطيــة الغنية، واملركز األكرب ملناوئيهم. 
وال يكرثون ألرقام القتىل الذين يسقطون من صفوفهم. 
إذ يعتربون االســتيالء عىل مأرب هدفا اســراتيجيا ذا 
ُبعدين عسكري واقتصادي، فإن تسنى لهم إسقاط هذه 
املحافظة الصحراوية مرامية األطراف، فيعني أنهم قضوا 
عىل الخطر األكرب الذي كان يطرق ذات يوم أبواب صنعاء، 
حن استولت القوات املتواجدة فيها عىل مناطق واسعة 
من الجبال الواقعة ضمن نطــاق محافظة صنعاء، وإذا 
ما تحقق االنتصار فيعني أيًضا اســتكامل السيطرة عىل 

محافظات الشامل كافة.

التي  واملديريات  الحدودية  الجيوب  بعض  باســتثناء 
سيسهل اسقاطها الحًقا. اقتصادًيا، يعني االستيالء عىل 
مأرب، االستحواذ عىل منشــأة صافر النفطية التي متد 

العديد من مناطق اليمن باحتياجاتها من الوقود.
لكن الحوثيون يواجهون مقاومة رشسة من القوات 
املنضوية تحــت مظلة الحكومة اليمنيــة، والتي صارت 
مأرب معقاًل لها. وبات الدفاع عن هذه املحافظة مســألة 
حياة أو موت بالنسبة لهذه القوات، كام يتجىل يف كثافة 
املواجهات العســكرية الدائرة، والقدرة البطيئة للحوثين 
يف احداث اخراقات تحولية يف مسار املعارك رغم كثافة 

هجامتهم، عىل خالف جبهات املحافظات األخرى.
لذلك، يبدو املشــهد يف مأرب كمعركة صفرية، ال يرى 
طرفاها سوى مواصلة القتال مهام بلغت التكلفة املادية 
والبرشية. الطرفان يدركان أن هذه املعركة ستحدد مصري 
خارطة الســيطرة، والتحالفات، وجزءًا كبريًا من املشهد 
العام يف اليمن يف قادم األيام. فهي ليست معركة جزئية 
عىل الهامش، بل مواجهة مؤجلة ومكثفة تدحرجت منذ 
العام 2014 من الكثري من املناطق، واســتقرت يف جبال 

مأرب وصحرائها.
لكن ما رس التباطؤ الســعودي يف التعامل مع هذه 
املعركــة يف الفرة األخــرية؟ وما الســبب وراء الرغبة 
املتنامية لــدى الحوثين الجتياح مأرب يف هذا التوقيت؟ 
اإلجابة عىل هذا التســاؤالت ستكشف عن عوامل مهمة 
يف مســار هذه املواجهات يف لحظتهــا الراهنة. ورغم 
وجود أســباب عدة، إال أن تبدل سياسة التحالف العريب 
الذي تقوده الســعودية، تجاه حلفائه عىل األرض، أعاد 

ترتيب املشهد بطريقة مختلفة.
منذ بدء التدخل العسكري يف مارس 2015، تحالفت 
الســعودية مع حزب اإلصالح واعتمدت عليه يف حربها 
الربية ضد الحوثين. لكن الطرفن يبدوان كرفاق ســالح 
فقط، يحاربان خصاًم مشــركًا )الحوثين(. ومع تبدل 
أولويات السياســة الخارجية السعودية يف عالقتها مع 
الدول اإلقليمية خالل العامن املنرصمن، حلت تركيا يف 
أعىل قامئة خصوم الســعودية الجديدة، متجاوزة إيران، 
إذ ال ُتشكل األخرية خطرًا تنافســيًا يف أوساط املجتمع 
الســني. هذا األمر جعل الســعودية تنظر إىل الكيانات 
التي تتسق وجدانًيا مع السياسات الركية بتوجس أكرب، 
وتســعى إلضعافها. من هذه الكيانــات حليفها املحيل 
يف اليمن، أي “حزب اإلصالح” الــذي ينتمي أيديولوجيًا 
لجامعة اإلخوان املسلمن، الحليف الشعبي األبرز لألتراك 

يف املنطقة العربية. والــذي ُينظر إليه ككيان غري مرٍض 
عنه.

وبالرغم من وجود تشكيالت عسكرية وقبلية أخرى، 
إال أن الســعودية ال تــرى يف مأرب ســوى مركز تأثري 
وحضور لحزب اإلصالح. وانعكســت هــذا الرؤية عىل 
األرض من خالل منع وصــول رواتب املقاتلن يف العديد 
مــن جبهات مأرب، خفض مســتوى الدعم العســكري 
واللوجســتي، باإلضافة تنفيذ حمالت إعالمية يف الكثري 
مــن الصحف واملواقع الســعودية أو املحســوبة عليها 
تســتهدف حزب اإلصالح، أو تتهمه بالتقاعس يف حربه 
مع الحوثين. ويف بعــض األحيان تتهمه بعقد اتفاقات 
رسية مع الحوثين. من جانب آخر، فرضت الســعودية 
قيود حركة عــىل بعض قيادات حزب اإلصالح املتواجدين 
يف أراضيها، كام ســعت إلقصــاء الكثري مــن القادة 
العســكرين املحســوبن عىل اإلصالح واالعتامد عىل 
القيادات السلفية والقبلية املوالية لها يف بعض الجبهات. 
هذا التوجه يتوافق مع رؤية الرشيك الثاين يف التحالف، 
“دولة اإلمارات” التي ترى يف حزب اإلصالح خصاًم يجب 

القضاء عليه أواًل.
والعسكري  السيايس  اإلضعاف  أن  الســعودية  ترى 
لإلصالح خطوة يتوجب تحقيقهــا، لتحويل الحزب إىل 
كيان ال ميلــك رفاهية االعراض عىل سياســتها، وأن 
تصبح املواجهة املستميتة هي طريقه اإلجباري الوحيد. 
من وجهة نظر الســعودين، ســُينهي إضعاف اإلصالح 
مطالــب الندّية التي كانــت بعض قيادتــه تنادي بها، 
وســيتحول إىل التبعية الكاملة لها، بعد أن اســتحوذت 
الرياض عىل قرارات الحكومة اليمنية املعرف بها دولًيا، 
والتي باتــت غائبة كلًيا عن مجريات األحداث يف الداخل 
اليمني. لكن، يف املقابل، تدرك السعودية أنها مجربة عىل 
تقديم بعض الدعم مبــا يحافظ عىل بقاء صمود مأرب، 
ألن سقوط املحافظة بيد الحوثين هو السيناريو األسوأ 

الذي ستواجهه.
ال يعنــي إضعاف الســعودية لإلصــالح تفضيلها 
الحوثيــن، وفقًا للرؤية الســعودية، ســتؤدي املعارك 
املتواصلــة يف هذه الجبهات، إىل تآكل املقدرات البرشية 
تركيزهم  وستحرف  اإلصالح،  كام  للحوثين  والعسكرية 
عن الجبهات الحدودية املتاخمة للســعودية إىل املعارك 
الداخلية. لذلك ترافقت هجامت الحوثين عىل مأرب مع 
فقدانهم بعض املواقع العسكرية يف الجوف، والتي سبق 
أن اســتولوا عليها يف األشــهر املاضية. ترى السعودية 

يف إبعاد الحوثين من مناطق الحدود أولوية، لذلك 
يزداد دعــم الجبهات القتالية املتاخمــة أو القريبة 
من الحدود ويقل يف املناطــق الداخلية. من ناحية 
أخرى، بدا القتال يف مناطق مفتوحة كنقطة ضعف 
للحوثين يف معاركهم نظًرا لعدم امتالكهم ســالح 
الجو النوعي الذي متتلكه السعودية، والذي تتحكم 

فيه دون الحاجة لرشيك محيل.
يف املقابــل، أدت قــدرة الحوثين عىل حشــد 
املقاتلــن إىل تكثيف هجامتهم عىل مــأرب. هذا 
االندفاع مســكون بفكرة االســتفادة من سياسة 
الســعودية املتغــرية تجاه حلفائهــا عىل األرض، 
التي طــرأت عىل  التغيــريات  خصوًصــا يف ظل 
الجانب العســكري الســعودي بعد قرار عزل قائد 
قوات التحالف الســابق األمري فهد بن تريك نهاية 
الشــهر املنرصم، وتعين الفريــق مطلق املزميع، 
وبالرغم أن هذه التغيــريات قد ال تغري توجه صانع 
القرار الســعودي، إال أن هذا القــرار قد يغري بعض 
الحوثيون  يحــاول  لذا  األرض،  التموضعات عــىل 

استباقًيا تكثيف الهجامت خالل هذه الفرة.
عىل وقع هــذه املعــارك الطاحنة، قــد تتغري 
مجريات األحداث مبأرب خــالل الفرة املقبلة. تبًعا 
لذلك، فإن مأرب قادمة عىل 3 سيناريوهات رئيسية. 
األول، وهو املرجح، أن تســتطيع القــوات املوالية 
للحكومة صد هجــامت الحويث، وإبقاء املعارك يف 
إطــار املراوحة. وهذا الســيناريو محتمل، وحرص 
الســعودية عىل عدم ســقوط مأرب بشكل كامل 
يف مثل هــذا التوقيت. مع بعض الفوارق، يشــبه هذا 
الســيناريو الوضع القائم يف تعز التي تشهد مواجهات 
منذ بدء الحرب، ومل يســتطع الحوثيون اقتحامها حتى 
اليوم. هذا يعني بقاء املعركة مفتوحة وحالة االستنزاف 
مستمرة، لكن قد ال يطول هذا الوضع، خصوًصا إذا حدثت 
متغريات يف مسار املفاوضات بن الحويث والسعودية، 
واســتطاعت الرياض من خاللها ترتيب أمنها الحدودي. 
وقد يتبدل الوضع يف حال قدمت السعودية دعاًم نوعيًا 
للقوات املناوئة للحوثيــن ودفعت بفتح جبهات القتال 

األخرى.
الســيناريو الثاين: أن تســقط مــأرب بيد الحويث، 
وبالرغم من صعوبته إال أن حدوثــه لن يتم دون وقوع 
خســائر برشية هائلة من طريف الــرصاع، وإن حدث، 
فســيفتح الباب عىل مرصاعيه أمام حروب محافظات 
الجنــوب الرشقيــة، خصوًصا محافظتــي حرضموت 
واملهرة، والتي لن يتواىن الحوثيون يف التوجه صوبهام. 
هذا األمر ســيفقد الســعودية نفوذها عىل األرض يف 
الداخــل اليمني، لكنــه يف املقابل ســيتحول إىل حرب 
اســتنزاف كبرية بالنســبة للحوثين، فحيازة جغرافية 
واســعة قد يكون عامل ضعف ال قوة، خصوًصا أن هذه 

املناطق ليست حواضن أساسية للحوثين.
مثة ســيناريو ثالث، لكنه مستبعد اىل اآلن، وهو أن 
تحدث تفاهامت بــن األطراف املحلية، تتوقف مبوجبها 
املعــارك وُيعاد ترتيب املشــهد مبأرب وفــق التغيريات 
الجديدة التــي فرضتها املواجهات العســكرية األخرية. 
ما يزيد من اســتبعاد هذا الخيار هو شــدة الخصومة 
بن الطرفن، والتي عمقتها الخســائر البرشية املهولة. 
ُيضــاف إىل ذلك انعدام الثقــة باالتفاقات التي تربم يف 
ســاحات املعارك، والتي تنهار بصــورة رسيعة. كام لن 
تقبل السعودية بتاتًا بهذا األمر إذ ترى يف تسوية كهذه، 
خروجًا عن إرادتها، وهو أمر ال تستطيع القوات املوالية 

للحكومة دفع رضيبته خالل هذه الفرة.
عىل وقع طبول الحرب، تبقى املأســاة اإلنسانية هي 
الجزء املغيــب، إذ ُيواجه مئات اآلالف من النازحن الذين 
النزوح، كارثة  يسكنون مأرب، واملنترشين يف مخيامت 
حقيقية نتيجة اقراب املعــارك باتجاههم، يتزامن ذلك، 

مع غياب املوقف الدويل املسؤول إليقاف هذه الكارثة.

* مركز كارنيجي للرشق األوسط/ بريوت - واشنطن.

هكذا تكشفت معالم حرب استنزاف بال نهاية

تحليــــل

احلوثي يعترب اال�صتيالء على ماأرب هدفا ا�صرتاتيجيا ذا بعدين ع�صكري واقت�صادي

ماأرب.. رمال احلرب املتحركة


