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تقرير
أكـثــر مــن تسعة مــن ق ـيــادات التنظيم
وعناصره خالل استهداف سياراتهم
ف ـ ــي وادي ع ـ ـب ـ ـيـ ــدة .ويـ ـفـ ـي ــد س ـك ــان
مـحـلـيــون بــوجــود مـلـحــوظ لعناصر
أجــانــب فــي ص ـفــوف «ال ـق ــاع ــدة» ومــن
جنسيات مختلفة ،ويـتــربـعــون على
قيادة التنظيم في مأرب.

الجيش الموالي لهادي
وهو عبارة عن مجاميع تم تدريبها
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـعـ ـب ــر بـ ـع ــد الـ ـ ـع ـ ــدوان
السعودي وتم استقدامها إلى مأرب
ب ـغ ـي ــة رف ـ ــع م ـع ـن ــوي ــات امل ـي ـل ـي ـش ـيــات
املوالية للعدوان وتحقيق أي نصر.
يـبـلــغ ت ـع ــداد ال ـج ـن ــود ح ــوال ــى ثــاثــة
آالف جـ ـن ــدي ،لـكـنـهــم ي ـف ـت ـقــرون إلــى
الخبرة العسكرية والعقيدة القتالية،
خصوصًا أنهم مجاميع تم تدريبها
على عجل ،إضافة إلى عدم معرفتهم
بطبيعة األرض والتضاريس.
وع ـلــى الــرغــم مــن اآلل ـي ــات وامل ــدرع ــات
الـحــديـثــة ال ـتــي تــم تــزويــدهــم ب ـهــا ،لم
يحدثوا أي تأثير في امليدان ،وكانت
السطوة األبرز مليليشيات «اإلخوان».

المرتزقة من القبائل

يفتقر الجنود الموالون للرئيس الفار إلى الخبرة العسكرية والعقيدة القتالية (أ ف ب)

فصائل متعددة وميليشيات متنوعة أنتجها الدعم السعودي الالمحدود بالسالح والمال لميليشيات مجهولة
الوالء واالنتماء ،اتفقت مع النظام السعودي في نشر الفوضى والخراب في اليمن بشكل عام ومأرب على وجه
الخصوص ،ووجدت البيئة المناسبة لها في محافظة مأرب حيث خط اإلمداد المفتوح لها باتجاه منفذ الوديعة
السعودي الذي تحول إلى كنز رئيسي لكل من يريد التخريب في اليمن ،حيث يقصدها المرتزقة واإلرهابيون
إلمدادهم بالسالح واألموال

الفصائل المسلحة في مأرب:
ّ
تعدد الوالءات والمصلحة مشتركة
مأرب ــ عبدالله الشريف
م ـن ــذ اشـ ـتـ ـع ــال ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي م ـحــاف ـظــة
م ـ ـ ـ ـ ــأرب ،ال ـ ـتـ ــي انـ ــدل ـ ـعـ ــت بـ ـع ــد إع ـ ــان
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة عـ ــدوان ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ال ـي ـم ــن
بــأس ـبــوع واح ـ ــد ،وجـ ــدت املـيـلـيـشـيــات
والعناصر اإلرهابيون ضالتهم بعدما
كــانــوا قــد أنـشــأوا عــددًا مــن املعسكرات
ال ـتــدري ـب ـيــة ف ــي م ـنــاطــق م ـت ـفــرقــة ،كــان
أبــرزهــا معسكرا «السحيل» و«نخأل»
الــواق ـعــان فــي الـجـهــة الـشـمــالـيــة ملــأرب
ومعسكر «ملعأ» في مديرية الجوبة.
أعـ ـ ــام مـ ـتـ ـع ــددة وشـ ـ ـع ـ ــارات مـتـنــوعــة
تــرفـعـهــا الـفـصــائــل املـقــاتـلــة ف ــي م ــأرب
يـغـطـيـهــا اإلع ـ ــام ال ـس ـعــودي بمسمى
«املـقــاومــة» و«الـجـيــش الــوطـنــي» ،رغم
وج ـ ــود خ ــاف ــات ك ـب ـيــرة داخ ـل ـه ــا طفا
عـلــى الـسـطــح حينما أغ ــارت مقاتالت
سعودية على مـطــارح «ملعأ» وقتلت
العشرات من املرتزقة ،من دون توضيح
األس ـب ــاب ال ـتــي قــالــت م ـص ــادر محلية
إنها بسبب خالفات مادية مستعصية
ورفـ ـ ـ ـ ــض فـ ـصـ ـي ــل «م ـ ـل ـ ـعـ ــأ» االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
بـتــوجـيـهــات ق ـي ــادة امل ــرت ــزق ــة الـتــابـعــة
للسعودية.
يوجد أربعة فصائل رئيسية في مأرب
تـتـحـكــم ف ــي م ـســار ال ـع ـم ـل ـيــات ،وبـقـيــة
الفصائل تندرج في إطارها.

ميليشيا «اإلخوان» المسلمين
أبـ ـ ــرز الـ ـفـ ـص ــائ ــل املـ ـق ــاتـ ـل ــة فـ ــي مـ ــأرب
هـ ــو امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات ال ـت ــاب ـع ــة ل ــإخ ــوان
املسلمني ،وتضم مقاتلني من مختلف
املـحــافـظــات ،وخـصــوصــا الـهــاربــن من
محافظة عـمــران وصـنـعــاء .يـقــود هذه
امليليشيات عبد الــرب ال ـشــدادي ،أحد
أب ــرز الـقـيــادات املحسوبة على جنرال
الحرب علي محسن األحمر واملحافظ

املعزول سلطان العرادة.
وكـ ــان الـ ـش ــدادي يـشـغــل مـنـصــب قــائــد
الـ ـ ـل ـ ــواء  312فـ ــي مـ ـ ـ ــأرب ،وف ـ ــي ب ــداي ــة
ال ـ ـعـ ــدوان أص ـ ــدر ال ــرئ ـي ــس الـ ـف ــار عبد
ربـ ــه م ـن ـص ــور ه ـ ــادي ق ـ ـ ــرارًا بـتـعـيـيـنــه
قائدًا للمنطقة العسكرية الثالثة بعد
رفــض قيادة وأف ــراد املنطقة االشتراك
ف ــي ال ـح ــرب ،ح ـيــث ت ــم ت ـســريــح معظم
الجنود الرافضني للحرب واستبدالهم
بعناصر «اإلخوان».
ويقدر عــدد أفــراد امليليشيات التابعة
لـ«اإلخوان» في مأرب بـ 12ألف مقاتل،
غــالـبـيـتـهــم م ــن خـ ــارج امل ـحــاف ـظــة ،وقــد
توافدوا إليها بعد ثورة « 21سبتمبر»
في  .2014توجد ميليشيات «اإلخوان»
في مدينة مأرب بكثافة وفي معسكرات
تدريبية خاصة حيث كانوا يتمركزون
ف ــي م ـع ـس ـكــري «ال ـس ـح ـي ــل» و«ن ـخ ــأ»
قبل طردهم من قبل الجيش و«اللجان
الشعبية» ،وانتقلت معسكراتهم إلى
ال ــروي ــك وص ـح ــن ال ـج ــن شـ ــرق مــديـنــة
م ــأرب .تهيمن ميليشيات «اإلخ ــوان»
عـ ـل ــى الـ ــدعـ ــم املـ ــالـ ــي والـ ـ ـس ـ ــاح الـ ــذي
ي ـق ــدم م ــن دول ال ـخ ـل ـيــج ،وخ ـصــوصــا
ال ـس ـع ــودي ــة ،ح ـيــث ي ــوزع ــون األم ـ ــوال
على املحسوبني عليهم واملوالني لهم،
وي ـخ ـش ــون م ــن ب ـ ــروز اإلمـ ـ ـ ــارات كـقــوة
بارزة في مسرح األحداث في محافظة
مـ ـ ــأرب ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد االسـ ـتـ ـه ــداف
امل ـت ـكــرر ملــواقـعـهــم الـعـسـكــريــة مــن قبل
الـ ـط ــائ ــرات ،ح ـيــث ي ـت ـه ـمــون اإلمـ ـ ــارات
بإضعافهم واستهدافهم.

تنظيم «القاعدة»
ي ـن ـش ــط ع ـن ــاص ــر ت ـن ـظ ـيــم «الـ ـق ــاع ــدة»
ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة م ـ ـ ـ ــأرب مـ ـن ــذ سـ ـن ــوات
طــويـلــة ،ولـطــاملــا ك ــان وج ــود التنظيم
الذريعة الرئيسية لطائرات «الدرونز»

األميركية لشن غــاراتـهــا الجوية على
املحافظة ،والتي كانت بدايتها في عام
 2002بــاس ـت ـهــداف ال ـق ـيــادي أب ــو علي
الحارثي.
وج ـ ـ ــد «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» ف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـهـ ــداف
األم ـيــركــي امل ـت ـكــرر لـعـنــاصــره تعاطفًا

ميليشيات «اإلخوان» األكبر في مأرب
ّ
ويقدر عدد أفرادها بـ 12ألف مقاتل
غالبيتهم من خارج المحافظة
فــي أوسـ ــاط أب ـنــاء الـقـبــائــل املحسوبة
عـلــى الـتـيــار الــوهــابــي املـتـشــدد .وبعد
ال ـ ـعـ ــدوان الـ ـسـ ـع ــودي ،وجـ ــد الـتـنـظـيــم
فرصته والتحم في صفوف ما يسمى
«املقاومة» بعتادها ورجالها ،وسمح
له ذلك بالترويج ألفكاره الضالة في...
تفخيخ ...الشباب وتحريضهم ضد من

يسميهم الروافض.
وبـ ـ ــرز الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـك ــري لـعـنــاصــر
«أنـ ـص ــار ال ـشــري ـعــة» م ــن خ ــال نـقــاط
ال ـت ـف ـت ـيــش ال ـخ ــاص ــة ب ـه ــم ،امل ــوج ــودة
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة نـ ـخ ــأ ووادي ع ـب ـي ــدة
حـيــث يـقــومــون بــاخـتـطــاف املــواطـنــن
وال ـت ـن ـك ـيــل ب ـهــم وت ـعــذي ـب ـهــم .وأب ـشــع
ج ــري ـم ــة م ــارس ـه ــا ال ـت ـن ـظ ـيــم وأثـ ـ ــارت
الرأي العام املحلي تمثلت في جريمة
إعدام خطيب جامع الكولة ،وهو شيخ
مـحـســوب عـلــى الـتـيــار الـسـلـفــي ،حيث
قام عناصر التنظيم باختطافه وقطع
رأسه على مرأى املواطنني ومسمعهم،
وكانت تهمته رفض الحرب والعدوان
الـسـعــودي .االنتشار الكبير لعناصر
«الـ ـق ــاع ــدة» ف ــي اآلونـ ـ ــة األخـ ـي ــرة أث ــار
ط ــا ّئ ــرات «الـ ــدرونـ ــز» األم ـيــرك ـيــة الـتــي
ش ــن ــت أك ـث ــر م ــن خ ـمــس غ ـ ــارات خــال
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،اس ـت ـهــدفــت ق ـي ــادات
بارزة في التنظيم في مأرب ،حيث قتل

الصراع المؤجل
إن إغ ــراق محافظة م ــأرب بامليليشيات املسلحة والـعـنــاصــر الــوافــديــن مــن مختلف
املحافظات وال ــدول يـهـ ّـدد بالدخول فــي مرحلة صــراع طويلة املــدى وتمزيق النسيج
االجتماعي القبلي املتجانس فــي هــذه املحافظة ،حيث تتناقض تلك الفصائل في
الوالءات واملشاريع واملصالح ويسعى كل فصيل إلظهار قوته من خالل ارتكاب جرائم
بشعة لترويع املواطنني وفرض سيطرته على األرض.
كذلك فإن الدعم الالمحدود بالسالح املتطور واألموال ينذر بصراع بني تلك الفصائل،
خصوصًا مع تصاعد الخالفات بني قيادات امليليشيات املسلحة واالتهامات املتبادلة،
والـتــي ظهرت إلــى العلن بسبب تقاسم األم ــوال السعودية وشـعــور بعض الفصائل
بمحاوالت تهميش دورها وإقصائها عن املشهد.

أسهمت األم ــوال الـسـعــوديــة املتدفقة
على املشايخ في قيامهم بتجنيد أكبر
عدد من عناصر بعض أبناء القبائل
للقتال إلى جانب العدوان السعودي.
ول ـ ـع ـ ــل ع ـ ــاق ـ ــة املـ ـ ـش ـ ــاي ـ ــخ ب ـ ــاألم ـ ــراء
ال ـس ـع ــودي ــن ع ــاق ــة قــدي ـمــة تــربـطـهــا
ال ـل ـج ـنــة ال ـخ ــاص ــة ال ـش ـه ـيــرة بـصــرف
م ـكــافــآت ش ـهــريــة ألبـ ــرز امل ـشــايــخ في
اليمن ،وعمدت السعودية في اآلونــة
األخ ـيــرة إلــى قطع املـكــافــآت الشهرية
ع ــن امل ـش ــائ ــخ ال ــذي ــن رفـ ـض ــوا تــأيـيــد
الـعــدوان على بــادهــم ،بل عمدت إلى
دع ــم شخصيات أخ ــرى لــانـتـقــام من
املشايخ الرافضني لألطماع السعودية
في اليمن .ويتصف عناصر املرتزقة
بعدم االنتظام واملزاجية والفوضوية
والـ ـه ــروب م ــن جـبـهــات ال ـق ـتــال وع ــدم
االلـتــزام بالتوجيهات ،خصوصًا في
ح ــال تــأخــر ص ــرف األم ـ ــوال وال ـســاح
لهم.
وال ت ــوج ــد إح ـصــائ ـيــة مـعـيـنــة لـعــدد
املـ ــرتـ ــزقـ ــة ،إال أن ـ ـهـ ــم ال يـ ـتـ ـج ــاوزون
خمسة آالف عنصر ،ويخضعون في
تــوجـيـهــاتـهــم ألوامـ ــر امل ـشــايــخ الــذيــن
ي ـت ــواص ـل ــون ب ــدوره ــم م ــع ال ـق ـي ــادات
العليا لقوات العدوان السعودي.
وق ــد ج ــرى اسـتـهــدافـهــم ف ــي ع ــدد من
امل ـن ــاط ــق م ــن ق ـبــل ط ــائ ــرات الـ ـع ــدوان
الـسـعــودي وقـتــل الـعـشــرات منهم في
ظـ ــروف غــامـضــة وم ــن دون توضيح
األس ـ ـب ـ ــاب ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ل ــاس ـت ـه ــداف
امل ـت ـك ــرر ال ـ ــذي يـ ـع ــزوه م ــراق ـب ــون إلــى
الـ ـخ ــاف ــات امل ــالـ ـي ــة املـ ـتـ ـص ــاع ــدة بــن
قيادات املرتزقة ،إضافة إلى أن قيادات
«اإلخوان» تسعى للتخلص منهم.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن وجـ ـ ــود ال ـف ـصــائــل
فــي املـشـهــد املـيــدانــي لـلـحــرب الــدائــرة
فــي محافظة م ــأرب ،والـتــي يساندها
تحالف العدوان بالطائرات الحربية
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاح واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال واملـ ـ ـ ــدرعـ ـ ـ ــات
ال ـ ـح ـ ــدي ـ ـث ـ ــة ،إال أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ـ ـش ـ ـلـ ــت ف ــي
تحقيق أي إنـجــاز عسكري ّ
يغير في
املـ ـع ــادالت ع ـلــى األرض ،األمـ ــر ال ــذي
دفع بالتحالف إلى إرســال املئات من
ال ـج ـن ــود ال ـس ـع ــودي ــن واإلم ــاراتـ ـي ــن
والبحرانيني والقطريني وغيرهم من
املــرتــزقــة األف ــارق ــة إل ــى بـعــض مناطق
محافظة مأرب عبر صحراء مفتوحة
إلى منفذ الوديعة الحدودي .وقامت
قــوات تحالف ال ـعــدوان بالتمركز في
مـعـسـكــر «ص ــاف ــر» ومـعـسـكــر «صـحــن
ال ـجــن» ش ــرق مــديـنــة م ــأرب ،مدعومة
ب ـ ـطـ ــائـ ــرات «األب ـ ــات ـ ـش ـ ــي» ودب ـ ــاب ـ ــات
ومدرعات حديثة.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـخ ـســائــر الـكـبـيــرة
ال ـ ـتـ ــي م ـن ـي ــت بـ ـه ــا قـ ـ ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف
وال ـف ـص ــائ ــل امل ــوالـ ـي ــة ل ـه ــا ف ــي م ــأرب
فــي األرواح والـعـتــاد ،فــإن السعودية
ودول التحالف ال تزال ّ
تعول على أي
انـتـصــار فــي ه ــذه املـحــافـظــة النفطية
الس ـت ـع ــادة ك ــرام ــة وه ـي ـبــة ج ـنــودهــا
الـ ـلـ ـت ــن فـ ـق ــدوهـ ـم ــا فـ ــي صـ ــافـ ــر بـعــد
استهدافهم بصاروخ «توشكا».

