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رغم غموض األجندة، تتوجَّه األنظار -حاليَّا- نحو الحوار الَّذي دعا مجلس التَّعاون 

السعودية  العربية  اململكة  عاصمة  يف  انعقد  والَّذي  إليه،  الخليج  لدول 

بني  (القادم)،  أبريل  شهر  مطلع  حتَّى  (الجاري)،  مارس  شهر  نهاية  (الرِّياض)، 

كجامعة  عربيًّا  املصنَّفة  الحويث،  جامعة  مقاطعة  رغم  اليمنيَّة،  األطراف 

وحيويَّة  إسرتاتيجيَّة  منشآت  استهداف  يف  واستمرارها  للحوار،  "إرهابيَّة"، 

والتيَّارات  األحزاب  مع  مشاوراته  األممي  املبعوث  يواصل  فيام  بالسعودية؛ 

السياسية إلحداث اخرتاق يف جدار األزمة املستعصية منذ سبع سنوات.
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عية، بقرار مجلس األمن،  رحَّبت األحزاب السياسية اليمنية، (8) أحزاب مؤيِّدة للحكومة الرشَّ
وذلك بتجديد نظام العقوبات يف اليمن، وتوصيف الحويث "جامعة إرهابيَّة". 

 ،(2624) رقم  األمن،  مجلس  قرار  ِمن  ديد  الشَّ استيائها  عن  اإليرانيَّة  الجمهوريَّة  ت  عربَّ
والَّذي وصف جامعة الحويث بأنَّها "جامعة إرهابيَّة"، ونصَّ عىل توسيع الحظر عىل إيصال 

دة.  األسلحة إليهم، بعدما كان مقتًرصا عىل أفراد ورشكات محدَّ

1 مارس

2 مارس

عقوبات  وتوسيع  إرهابيَّة"،  "جامعة  الحوثيِّني  تصنيف  األمن  مجلس  بقرار  بريطانيا  رحَّبت 
الح، ردًّا عىل هجامتها عىل مأرب ومنشآت حيويَّة يف الخليج.  حظر السِّ

2 مارس

صنعاء  مدينتي  إىل  زيارته  بأنَّ  هوف"،  ديرك  "بيرت  اليمن،  لدى  هولندا  سفري  أوضح 
"صافر"  سفينة  أجل  ِمن  للمفاوضات  كانت  الحوثيِّني،  لسيطرة  الخاضعتني  والحديدة، 
يانة منذ عام 2015م،  (العامئة يف سواحل البحر األحمر غريب البالد، والَّتي مل تخضع للصِّ
لحظة)،  أيِّ  يف  باالنفجار  دة  مهدَّ وهي  برميل،  مليون   (1.148) الخام  النَّفط  ِمن  وتحمل 

د سبل العيش لليمنيني.  وذلك ملنع ترسُّب النَّفط، الذي يهدِّ

3 مارس
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أعلنت األمم املتَّحدة شطب اسم محافظ البيضاء األسبق، نايف القييس، ِمن قامئة الجزاءات، 
بعد خمس سنوات عىل إدراجه فيها، عقب اتِّهامات له بدعم تنظيم "القاعدة"، إذ تبنيَّ الحًقا 

أنَّها اتِّهامات غري صحيحة. 

4 مارس

والقامئة  ليندركينغ"،  "تيمويث  اليمن،  إىل  األمرييك  املبعوث  ضمَّ  رفيع  أمرييك  وفد  زار 
فري األمرييك لدى اليمن، "كايث ويستيل"، محافظتي شبوة وحرضموت (جنوب  بأعامل السَّ
لطة املحليَّة باملحافظتني، وجرى التَّشاور حول محاربة  رشقي اليمن)، والتقى مع قيادة السُّ

"اإلرهاب". 

4 مارس

املتَّحدة  واململكة  االتِّحاديَّة،  وروسيا  املتَّحدة،  والواليات   ، األوريبِّ االتِّحاد  ِمن  كلٌّ  رحَّب 
"هانس  لليمن،  الخاص  األممي  املبعوث  يجريها  التي  املشاورات  بانطالق  (بريطانيا)، 
ن).  غروندبرغ"، مع قيادات األحزاب السياسية والفاعلني اليمنيِّني، يف العاصمة األردنيَّة (عامَّ

8 مارس

"صافر"  خزَّان  بشأن  الحويث،  جامعة  مع  تفاهم  مذكِّرة  توقيع  ِمن  املتَّحدة  األمم  متكَّنت 
نفط  ناقلة  إىل  متنها  عىل  املخزَّن  النَّفط  ِمن  برميل  مليون  بنقل  االتِّفاق  ويقيض  العائم؛ 

أخرى. 

8 مارس
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اخليَّة العرب، تصنيف جامعة الحويث "جامعة إرهابيَّة"،  اعتمدت األمانة العامَّة ملجلس وزراء الدَّ
يف  بـ"اإلرهاب"  الجامعة  األمن  مجلس  وصف  عقب  العربيَّة  املنظَّمة  قبل  ِمن  تصنيف  أوَّل  يف 

قراره (2624).

12 مارس

اخليَّة العرب، تصنيف جامعة الحويث "جامعة إرهابيَّة"،  اعتمدت األمانة العامَّة ملجلس وزراء الدَّ
يف  بـ"اإلرهاب"  الجامعة  األمن  مجلس  وصف  عقب  العربيَّة  املنظَّمة  قبل  ِمن  تصنيف  أوَّل  يف 

قراره (2624).

17 مارس

جامعة  قامت  أن  بعد  لالتِّحاد،  وداء"  السَّ "القامئة  إىل  الحويث  جامعة  األوريبِّ  االتِّحاد  أضاف 
يف  املدنيَّة  التَّحتيَّة  والبنية  املدنيِّني  أصابت  هجامت  بتنفيذ  املاضية-  الفرتة  -خالل  الحويث 
قيامهم  إىل  إضافة  سيطرتهم،  مناطق  يف  اإلنسانيَّة  املساعدات  إيصال  وعرقلوا  اليمن، 
األطفال  تجنيد  يف  وشاركوا  النِّساء،  ضدَّ  والقمع  الجنيس  العنف  بينها  وانتهاكات،  بجرائم 
فن التِّجاريَّة يف  واستخدامهم يف الحروب، واستخدموا ألغاًما أرضيَّة عشوائيَّة، وهاجموا السُّ

البحر األحمر بعبوَّات ناسفة وألغام تحت املاء. 

15 مارس

عوديَّة،  السُّ جنوب  مشيط،  بخميس  الغاز  ومحطَّة  الجنوب،  ظهران  كهرباء  محطَّة  تعرَّضت 
ة مفخَّخة وصواريخ بالستيَّة، وقد تبنَّت جامعة الحويث مسئوليَّتها عنها.  لهجامت، بطائرات مسريَّ

20 مارس
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غروندبرغ"،  "هانس  اليمن،  إىل  األممي  املبعوث  إيرانيًّا،  املدعومة  الحويث،  جامعة  هاجمت 
األردنيَّة  اململكة  يف  اليمنيَّة،  اليمنيَّة/  املشاورات  مسمَّى  تحت  لقاءات  ِمن  يجريه  ما  واصفة 
الهاشميَّة، بأنَّها محاولة للتَّغطية عىل فشله. وترفض الجامعة للعام الثَّاين استقباله يف صنعاء. 

20 مارس

عودية لـ(16) هجوًما، ِمن قبل جامعة الحويث، استهدفت منشآت حيويَّة، ِمنها محطَّة  تعرَّضت السُّ
ة غريب البالد، ما أدَّى إىل احرتاق خزَّانني اثنني.  توزيع املنتجات البرتوليَّة لرشكة أرامكو، مبدينة جدَّ

25 مارس

االقتصاديَّة  واملنشآت  املدنيَّة  األعيان  الحويث  جامعة  استهداف  ة  بشدَّ اليمنيَّة  الحكومة  أدانت 
ة مفخَّخة.  الحيويَّة يف السعودية، بصواريخ بالستيَّة وطائرات مسريَّ

26 مارس

عوديَّة،  السُّ جنوب  مشيط،  بخميس  الغاز  ومحطَّة  الجنوب،  ظهران  كهرباء  محطَّة  تعرَّضت 
ة مفخَّخة وصواريخ بالستيَّة، وقد تبنَّت جامعة الحويث مسئوليَّتها عنها.  لهجامت، بطائرات مسريَّ

20 مارس

لجهود  واضًحا  رفًضا  السعودية  عىل  الحويث  جامعة  هجوم  العربية  ول  الدُّ جامعة  اعتربت 
الم، وخرقًا سافرًا لقراري مجلس األمن (2216) و(2624).  السَّ

20 مارس
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تركَّزت العمليَّات العسكرية للجيش الوطني، خالل شهر مارس، يف محافظة 

أحدث  حيث  الخامسة؛  العسكرية  املنطقة  إطار  ضمن  اليمن،  غريب  حجَّة 

جامعة  أنَّ  إالَّ  العمليَّات،  انطالق  بداية  يف  ملحوظًا  اخرتاقًا  الوطني  الجيش 

ِمن  عدًدا  تستعيد  وأن  حرض،  مدينة  عن  الحصار  تفكَّ  أن  استطاعت  الحويث 

املواقع التي سبق أن خرستها؛ فيام تراوحت العمليَّات العسكريَّة يف مأرب 

بني كرٍّ وفرٍّ بني الطَّرفني، دون إحداث أيِّ اخرتاق يف جبهة الطَّرف اآلخر، مع 

سقوط أعداد كبرية ِمن مسلحي مليشيا جامعة الحويث أمام قصف الطَّريان 

التَّابع لـ"التَّحالف العريب".



وجبال  املحصام،  معسكر  الحويث  جامعة  استعادت 

عن  الحصار  فكِّ  ِمن  ومتكَّنت  اإلسرتاتيجيَّة،  الهيجة 
ضمن  (تقع  حجَّة  مبحافظة  حرض  مدينة  داخل  مقاتليها 
بعد عمليَّة  وذلك  الخامسة)،  العسكرية  املنطقة  نطاق 

تحشيد كبرية ضمن عمليَّة أطلقت عليها "إعصار اليمن". 

5 مارس

10

لسجن  السفلية  الطوابق  أحد  عنيفة  انفجارات  هزَّت 

املختطفني  عرشات  فيها  (يعتقل  الح  الصَّ مدينة 
املناوئني لجامعة الحويث)، يف منطقة الحوبان، شامل 
أنَّها  ويعتقد  لساعات،  االنفجارات  واستمرَّت  تعز.  مدينة 

ملخازن أسلحة وذخائر. 

2 مارس

أعلنت جامعة الحويث تشييع (809) عنرص ِمن مسلَّحيها، 

عدد  لريتفع  املايض،  فرباير/  شهر  ِمن  يوًما   (27) خالل 
مع  مواجهات  يف  قتلوا  الذين  الحوثيِّني  املسلَّحني 
القوَّات الحكوميَّة، خالل شهري يناير وفرباير (2022م)، 

إىل (1.628) عنًرصا. 

5 مارس
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أحمد  عبدالعزيز  الحويث،  جامعة  يف  القيادي  مقتل 

املعارك  يف  هاشم"،  "أبو  واملكنَّى  العابد،  يحيى 

حجَّة،  محافظة  شامل  حرض،  مديريَّة  يف  ائرة  الدَّ
أبرز  كأحد  والتَّحالف  اليمنيَّة  الحكومة  لدى  واملصنَّف 

الخرباء يف صناعة املتفجِّرات والعبوَّات النَّاسفة.

9 مارس

هجوم  وإحباط  مفخَّخني،  زورقني  تدمري  التَّحالف  أعلن 

عربت  عمالقة  نفط  ناقالت  عىل  وشيك  عدايئ  حويث 
البحر  (جنوب  الحديدة  محافظة  يف  املندب  باب  مضيق 

األحمر). 

24 مارس
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سات األمنية يف مناطق نفوذ الحكومة  االنقسام الكبري بني املؤسَّ

ثابت  اللِّواء  اغتيال  آخرها  كان  جسيمة،  باخرتاقات  يتسبَّب  عية  الرشَّ

العسكريِّني  القادة  أبرز  أحد  جواش  ويُعدُّ  عدن؛  مدينة  يف  جوَّاس، 

يف  دارت  والتي  الحويث،  جامعة  مع  تِّ  السِّ ولة  الدَّ حروب  يف 

االغتياالت  مسلسل  لذلك  يضاف  2004م؛  عام  منذ  صعدة،  محافظة 

الجنوبية  الذي تشهده املحافظات  واالختطافات واالنفالت األمني 

الواقعة تحت نفوذ "املجلس االنتقايل" املدعوم إماراتيًّا.
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متنها  عىل  إماراتيَّة  شحن  سفينة  وصول 
ات وآليَّات عسكريَّة وأجهزة اتِّصاالت، إىل  معدَّ
املحيط  يف  الواقع  سقطرى،  أرخبيل  ميناء 

الهندي، دون خضوعها للتَّفتيش.

3 مارس

اختطف مسلَّحون مجهولون موظَّفني اثنني، 
حدود"،  بال  "أطباء  منظَّمة  يف  يعمالن 
يف  القطن،  مبديريَّة  العني  خشم  مبنطقة 
أحدهام  اليمن،  رشقي  حرضموت،  محافظة 
يحمل  واآلخر  األملانيَّة،  الجنسيَّة  يحمل 
الجنسيَّة املكسيكيَّة، واقتادوهام إىل جهة 

مجهولة. 

5 مارس

أصدرت إحدى محاكم صنعاء الخاضعة لسلطة 
دوليًّا،  بها  املعرتف  غري  الحويث،  جامعة 
طة، يحي حزام  ابط يف الرشُّ حكاًم بإعدام الضَّ
له،  التَّابعني  األفراد  ِمن  وخمسة  الجائفي، 
د  محمَّ لطف  الحويث،  املرشف  قتل  بتهمة 
ِمن  أكرث  قبل  أيُّوب"،  "أبو  زياد،  صالح  عيل 
عامني، يف منطقة شمالن مبديريَّة همدان، 

شامل العاصمة صنعاء. 

5 مارس

اخلية، اللِّواء الرُّكن  التقى وكيل أوَّل وزارة الدَّ
د بن عبود الرشيف، مبسئويل التَّحالف،  محمَّ
واملندوب األمرييك الخاص مبكافحة اإلرهاب 
وطاقمه بوادي وصحراء حرضموت، ملناقشة 
اإلرهاب  ملكافحة  والتَّنسيق  التَّعاون  تعزيز 

والجامعات املتطرِّفة. 

7 مارس
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"شحن"،  منفذ  يف  األمنيَّة،  األجهزة  ضبطت 
 (50) ُعامن،  سلطنة  حدود  عىل  الواقع 
إىل  تهريبها  محاولة  أثناء  حراريًّا،  صاروًخا 

اخل اليمني، وفتح تحقيق يف الحادثة.  الدَّ

11 مارس

فاع السعودية، ضمن عمليَّة  متكَّنت وزارة الدِّ
ِمن  املتَّحدة،  الواليات  مع  مشرتكة  أمنيَّة 
لدى  كانتا محتجزتني  أمريكيَّتني  فتاتني  تحرير 
إىل  صنعاء  ِمن  ونقلهام  الحويث،  جامعة 
العاصمة املؤقَّتة عدن، وِمن ثمَّ إىل الرِّياض. 

11 مارس

األمني،  الحزام  قوَّات  ِمن  عنارص  ثالثة  قُِتل 
جرَّاء  الجنويب،  االنتقايل  للمجلس  التَّابعة 
الحزام،  قائد  موكب  استهدف  انفجار 
جعار،  مدينة  ِمن  بالقرب  يد،  السِّ عبداللطيف 

مركز مديريَّة خنفر، غريب محافظة أبني. 

15 مارس

حيدان،  إبراهيم  اللِّواء  اخلية،  الدَّ وزير  ألغى 
قوَّات  بدمج  القايض  عدن  رشطة  مدير  قرار 
أخرى  بقوَّة  الطُّرق  وأمن  وريات  الدَّ رشطة 
والدَّعم  الطَّوارئ  "قوَّات  باسم  تعرف 
األمني"، واصًفا إيَّاها بأنَّها قوَّات أمنيَّة خارج 
اخلية،  الدَّ لوزارة  التَّنظيمية  ئحة  الالَّ إطار 

ومعتربًا ذلك تجاوزًا قانونيًّا. 

15 مارس 15 مارس
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اغتيال قائد محور العند، اللِّواء ثابت جوَّاس، 

مع  استهدفته،  مفخَّخة  سيَّارة  تفجري  عرب 
املدينة  مدخل  عند  مرافقيه،  ِمن  ثالثة 
وينسب  ولحج؛  عدن  محافظتي  بني  الخرضاء، 
الحويث  حسني  عىل  اإلجهاز  جوَّاس  للِّواء 

س جامعة الحويث عام 2004م.  مؤسِّ

23 مارس

حفي، فواز الوايف، بسالح  مقتل املصوِّر الصَّ

أبيض ِمن قبل مجهولني، وذلك داخل سيَّارته، 
مبنطقة وداي القايض، شامل مدينة تعز. 

23 مارس
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رًا،  ارتفاع كبري يف أسعار املواد الغذائيَّة والخبز، شهدته اليمن مؤخَّ

يف  الحادَّة  األزمة  إىل  إضافة  اإلنسانيَّة،  األزمة  حجم  يُعمِّق  ما 

ة  خاصَّ املحافظات،  ِمن  عدد  شهدتها  التي  النَّفطية  املشتقَّات 

الواقعة تحت سيطرة جامعة الحويث؛ يقابل هذا االرتفاع تقليص عدد 

وليَّة،  الدُّ املنظَّامت  قبل  ِمن  للمحتاجني  تصل  التي  الغذائية  الل  السِّ

مع استمرار تدهور أسعار العملة الوطنية، مقابل العمالت األجنبية.
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يف  النَّفطية،  باملشتقَّات  لة  محمَّ القاطرات  مئات  باحتجاز  الحويث  جامعة  اعرتفت 

د عيل  محافظة الجوف شاميل اليمن، وذلك عىل لسان القيادي يف الجامعة، محمَّ
ك القواطر إليصالها لرشكة النَّفط"،  الحويث، عىل اعتبار أنَّ "التَّفاوض يجري مع ُمالَّ
بعد أزمة حادَّة شهدتها العاصمة صنعاء، وباقي املحافظات الواقعة تحت سيطرة 

الجامعة. 

التَّفاويض  الوفد  رئيس  ميلكها  والتي  النَّفطية،  االتِّحاد"  "دروب  رشكة  قامت 

التي  املناطق  إىل  الوقود  وصول  مبنع  الم"،  عبدالسَّ د  "محمَّ الحويث  لجامعة 
تسيطر عليها الجامعة، والتَّسبُّب بأزمة مشتقات نفطيَّة جديدة. 

أغلقت جامعة الحويث (12) رشكة، ِمن كربى رشكات إنتاج واسترياد املواد الغذائيَّة 

يف العاصمة صنعاء، ِمن بينها رشكة "ناتكو"، التَّابعة ملجموعة هائل سعيد أنعم 
ورشكاءه. 

4 مارس

5 مارس

22 مارس



ولية اإلنسانية عن ارتفاع أسعار الخبز يف اليمن (%35)،  أعلنت منظَّمة "أوكسفام" الدُّ

ِمن  القمح  ِمن   (%42) اليمن  يستورد  حيث  األوكرانية،  الرُّوسية  الحرب  اندالع  منذ 
أوكرانيا. 

اليمن،  يف  املصانع  أقدم  وهو  شمالن،  مياه  مصنع  الحويث  جامعة  أغلقت 

مطالبات  خلفيَّة  عىل  املوظَّفني،  جميع  وطردت  فيه،  اإلنتاج  خطوط  وأوقفت 
جامعة الحويث بعوائد كبرية يدفعها املصنع للجامعة. 

24 مارس

24 مارس
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الحرب  تصاعد  مع  ة  وخاصَّ سوء،  اليمن  يف  اإلنساين  الوضع  يزداد 

الرُّوسيَّة األوكرانية، والتي ستؤثِّر بشكل مبارش عىل توفُّر املواد 

السعودية  الوديعة  وصول  تأخَّر  لذلك  إضافة  األساسية؛  الغذائيَّة 

يف  تساهم  أن  شأنها  ِمن  والتي  عدن،  يف  املركزي  البنك  إىل 

وقف تدهور الرِّيال اليمني وتأمني استرياد املواد األساسية.
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2 مارس

تلقِّيها  جئني  الالَّ لشئون  املتَّحدة  لألمم  امية  السَّ املفوضيَّة  أعلنت 

النَّازحة يف اليمن،  زم ملساعدة العائالت  التَّمويل الالَّ (9%) فقط ِمن 
اع إىل  خالل العام الجاري (2022م)، مع ارتفاع عدد النَّازحني جرَّاء الرصِّ

(4) ماليني و(200) ألف شخص ِمن أصل حوايل (30) مليون نسمة. 

2 مارس

عبس،  مستشفى  يف  أنشطتها  حدود"  بال  "أطبَّاء  منظَّمة  أوقفت 

فرقها  وسالمة  أمن  بضامن  للمطالبة  اليمن،  غريب  حجَّة  مبحافظة 
الحويث،  جامعة  جرحى  بخدمة  طواقمها  إجبار  خلفيَّة  عىل  الطِّبِّية، 

وترك باقي املرىض. 

6 مارس

جئني  الالَّ لشئون  العليا  للمفوضيَّة  الحسنة  النَّوايا  سفرية  اطَّلعت 

عىل  هرية، "أنجلينا جويل"  باألمم املتَّحدة واملمثلَّة األمريكيَّة الشَّ

اليمنية،  الحكومة  عودة  إبَّان  عدن  مطار  له  تعرَّض  الذي  القصف  آثار 
إطار  يف  جئني،  والالَّ النَّازحة  بالعائالت  والتقت  2020م،  عام  نهاية 

جئني. مفوضيَّة األمم املتَّحدة لشئون الالَّ
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12 مارس

مقتل وإصابة (47) ِمن األطفال يف  وثَّقت منظَّمة األمم املتَّحدة للطُّفولة "يونيسيف" 

اليمن، خالل شهري (يناير- فرباير) ِمن العام الجاري. 

13 مارس

خمس عيادات متنقِّلة ِمن أصل مثانية، مع سحب كامل  أوقفت منظَّمة "أطبَّاء بال حدود" 

عم ِمن مستشفى مأرب العام، وذلك عىل خلفيَّة اختطاف موظَّفني اثنني تابعني لها  الدَّ
ِمن محافظة حرضموت. 

14 مارس

ولية للهجرة" عن وصول أكرث ِمن (14) ألف مهاجر إفريقي غري نظامي  أعلنت "املنظَّمة الدُّ

فيام  إثيوبيا،  ِمن  قِدموا  ِمنهم   %95 املاضيني؛  فرباير)  (يناير-  شهري  خالل  اليمن،  إىل 
ومال، ويشكِّل الذُّكور 74% ِمن املهاجرين الواصلني، و15% ِمن النساء، فيام  البقيَّة ِمن الصُّ

8% ِمن األطفال، و3% ِمن الفتيات. 

15 مارس

رشقي اليمن، قيام منظَّمة "أطبَّاء بال حدود"  لطة املحليَّة مبحافظة مأرب،  انتقدت السُّ

أنَّها  مؤكِّدة  اتِّهاميَّة"؛  لغة  ن  "يتضمَّ بيان  عرب  املحافظة،  يف  أنشطتها  بعض  بإيقاف 
ولية واإلقليمية  لطة املحليَّة) توفِّر املناخ املالئم لكلِّ العاملني يف املنظَّامت الدُّ (السُّ

واملحلية، ومل يحدث أن تعرَّض أحدهم ملكروه أثناء عمله. 
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تتفوَّق جامعة الحويث يف زيادة االنتهاكات التي متارسها، سواء 

يف املناطق الواقعة تحت نفوذها الفعيل أو تلك املناطق التي 

ولية  والدُّ املحلية  التَّقارير  وترصد  عسكريَّة؛  عمليَّات  معها  تخوض 

جانبًا ِمن تلك االنتهاكات والتي ال تشمل كلَّ ما يحدث.
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1 مارس

2 مارس

مقتل املواطنة، غانية ربَّاش، (22) عاًما، برصاص قنَّاص ِمن جامعة الحويث، يف منطقة 

العشملة، مبديرية مقبنة، بريف مدينة تعز، أثناء قيامها باالحتطاب، بالقرب ِمن منزلها. 

جامعة  تنفيذ  احتامليَّة  ِمن  اإلنسان  لحقوق  األورومتوسطي  الدُّويل  املرصد  ر  حذَّ

الحويث ألحكام اإلعدام التي أصدرتها الجامعة، يف شهر أبريل/ نيسان (2020م)، بحقِّ 
حارث  عمران-  الخالق  عبد  الولیدي-  أكرم  املنصوري-  (توفيق  مينيِّني  صحافيِّني  أربعة 
اإلعدام،  أحكام  بإلغاء  مطالبًا  سنوات،  سبع  ِمن  أكرث  منذ  لديها  واملحتجزين  حمید)، 

واإلفراج غري املرشوط عنهم. 

3 مارس

الجامعات مبحافظة  الجزيرة"، كربى  الحويث حارًسا قضائيًّا عىل "جامعة  عيَّنت جامعة 

سة  يطرة عىل مستشفى املنار، ومستوصف الخنساء، ومؤسَّ إب، وسط اليمن، بعد السَّ
الرَّائدات النَّسوية يف املحافظة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا يف العاصمة صنعاء. 
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3 مارس

األلغام  باستخدام  الحويث  جامعة  ولية  الدُّ ووتش"  رايتس  "هيومن  منظَّمة  اتَّهمت 

ائر يف اليمن، مبا يرتقي إىل جرائم حرب.  األرضيَّة املضادَّة لألفراد، يف النِّزاع الدَّ

6 مارس

احة، مبديريَّة نعامن مبحافظة البيضاء، وسط  استهدفت جامعة الحويث مستشفى السَّ

اليمن، بقذيفتني صاروخيَّتني، ما أدَّى إىل أرضار مادية كبرية، وتسبَّب بحالة رعب وخوف 
لدى الكادر الطِّبي، ولدى املرىض. 

14 مارس

اب، إبراهيم محمد الحوشبي، (19) عاًما، برصاص مسلَّحني حوثيِّني، أثناء ما كان  قتل الشَّ

د"، مبديرية ذي ناعم، محافظة البيضاء، وسط اليمن.  يقود حافلة يف نقطة "أبو محمَّ

15 مارس

نزح املعلِّم، رشاد الجعفري، مع أرسته قرسيًّا، ِمن منزله يف قرية الرَّاحة، عزلة َحليَمة، 

يف  القيادي  قبل  ِمن  بالتَّصفية  وتهديده  مضايقته  بعد  وذلك  العدين،  حزم  مبديرية 
جامعة الحويث، جامل الحمريي، والذي يعمل وكيال يف محافظة إب. 



29

قصف  بحوادث  أخريات،  إصابة   60

أحياء سكنية، وانفجار ألغام

كن نتيجة 155  أرسة محرمة ِمن السَّ

القصف والتَّفجري الَّذي تعرَّضت له منازلها. 

8 مارس

5660
56 مقتل امرأة

125 وتهجري قرسي

طال  أسـرة

125155
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114 حالة قتل ملدنيِّني، بينهم 9 نساء و29 طفًال

إصابة 227 مدنيًّا، بينهم 68 طفًال و 32 امرأة

طة): االستهداف املبارش (قذائف ثقيلة ومتوسِّ

34 مدنيًّا، بينهم 13 طفًال و6 نساء

االستهداف بالرَّصاص املبارش:

24 مدنيًّا بينهم طفلني

خالل  تعز،  يف  مدنيًّا،   341 وإصابة  مقتل  عن 

العام املايض، بنريان جامعة الحويث:

القنص املبارش:

14 مدنيًّا، بينهم 7 أطفال وامرأتني

انفجار ألغام:

20 مدنيًّا، بينهم امرأة واحدة، و4 أطفال

القنابل والعبوات الناسفة:

مقتل طفل واحد بانفجار قنبلة يدويَّة، وقتل مدنيِّني اثنني بعبوَّة ناسفة



اإلعدام:

5 مدنيِّني بينهم طفل واحد، وتعذيب مدنيَّني اثنني حتَّى املوت، وقتل طفل واحد بقصف 

طريان ُمسريَّ

ــــــروع بالقتــــــل: جرائــــــم اإلصابــــــة والشُّ

إصابة 98 مدنيًّا، بينهم 33 طفًال، و15 امرأة، مبدفعيَّة مليشيا الحويث
تسبَّب قنَّاصون بإصابة نحو 44 مدنيًّا، بينهم 18 طفًال و13 امرأة

أصيــب 11 مدنــيًّا، بينــهــــم 3 أطفــال برصــاص مبــاشــر
45 مدنيًّا، بينهم 11 طفًال، وامرأتني، أصيبوا جرَّاء األلغام

النَّاسفة  العبوَّات  مدنيًّا جرَّاء انفجار قنابل يدويَّة، ومدنيِّني اثنني آخرين جرَّاء   21 أصيب 
التي تزرعها املليشيا

أصيب 3 مدنيِّني، بينهم طفلني، دهًسا بطقم عسكــــري حويث
إصابة 4 مدنيِّني، بينهم امرأتان وطفل واحد، يف حوادث أخرى
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13 مارس
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د القطَّاع، املختطف يف سجون جامعة الحويث منذ (7) سنوات، إثر جلطة أصيب بها، بعد  وفاة والد املهندس أحمَّ

جن (8) سنوات عىل نجله، بتهمة التَّخابر مع العدوان، يف إشارة للتَّحالف. أسبوع ِمن إصدار الحوثيِّني حكاًم بالسَّ

1 مارس

منعت جامعة الحويث فريق "اتِّفاق الطَّلح" الرِّيايض، يف محافظة صعدة، شاميل اليمن، ِمن املشاركة يف بطولة 

امد"، بسبب ارتدائهم "شورتات" قصرية إىل الركبة، بدعوى مخالفتها للهويَّة اإلميانيَّة.  هيد الصَّ نظَّمتها باسم "الشَّ

2 مارس

لحزب  الرَّئيس  املقر  فوق  لالنفصال)  (املؤيِّد  املجلس  علم  االنتقايل"  لـ"املجلس  تابعة  مسلَّحة  عنارص  رفعت 

عبي العام"، يف منطقة التَّواهي مبحافظة عدن، بعد ساعات ِمن اقتحامه، وذلك ردًّا عىل إعالن نجل  "املؤمتر الشَّ
يايس التَّابع له يف محافظة شبوة، جنويب رشق البالد.  ابق، طارق صالح، فتح فرع للمكتب السِّ شقيق الرَّئيس السَّ

3 مارس
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فاع، وسط مدينة صنعاء،  ع وزارة الدِّ يك، الواقع بالقرب ِمن مجمَّ قامت جامعة الحويث بهدم الُنصب التِّذكاري الرتُّ

ابق، عبدالله جول، يف عام 2011م، تخليًدا لذكرى الجنود األتراك  والَّذي تمَّ تشييده أثناء زيارة للرَّئيس الرتيك السَّ
ولة العثامنية باليمن.  الذين قضوا أثناء خدمتهم يف جيوش الدَّ

12 مارس

أعلنت لجنة "تنفيذ مخرجات لقاء حرضموت" (حرو)، املوالية لـ"املجلس االنتقايل"، إيقاف عمليَّة إنتاج وتصدير النَّفط 

عية.  لطات املحلية باملحافظة والحكومة الرشَّ عرب رشكة "كالفايل" النَّفطية، ضمن الخطوات التَّصعيدية تجاه السُّ

17 مارس

فصلت جامعة دمشق بجمهوريَّة سوريا، بشكل نهايئ، املسئول يف جامعة الحويث، معتز القريش، عىل خلفيَّة 

قيامه برسقة أطروحة الدُّكتوراة يف طبِّ األسنان التي قدَّمها للجامعة.
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