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ينظر لقرار الرئيس اليمني "السابق" عبدربه منصور هادي، القايض بنقل 

أشخاص  سبعة  ِمن  مكوَّن  رئايس،  قيادة  مجلس  إىل  سلميًّا  السلطة 

يرأسهم الدكتور رشاد العليمي، عىل أنَّه خطوة غري متوقعة، كرست حالة 

الركود الطويل داخل الرشعية والذي استمرَّ لسنوات، وتأثرت بسببه جميع 

بنى الرشعية، وانسحبت أثاره عىل جميع أنحاء اليمن؛ لكن الجدل ال يزال 

وضعه  وحقيقة  هادي،  الرئيس  عىل  مورست  التي  الضغوط  حول  قامئًا 

املفاجئ  التغريُّ  هذا  وأثر  الرشعية،  مستقبل  وكذا  الجربية،  اإلقامة  تحت 

عىل مستقبل اليمن الواقع تحت الوصاية اإلقليمية والدولية.
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سيايس  كمكوِّن  العودة  إىل  الحويث  جامعة  األخري،  قبل  الظهور  يف  هادي،  الرئيس  دعا 
ميني ملتزم بالثوابت الوطنية "الجمهورية، والوحدة، والدميقراطية"، يف كلمة ألقاها خالل 
مأدبة إفطار حرضها نائبه ورئيسا مجليس الوزراء والشورى، ومستشاريه، وأعضاء مجليس 

النواب والشورى، والسلطات القضائية، وقيادات املؤسسة العسكرية واألمنية. 

1 ابريل

يف  عقدت  والتي  (الرياض)،  السعودية  العاصمة  يف  اليمنية  اليمنية-  املشاورات  اختتام 
الفرتة 29 مارس- 7 أبريل، تحت مظلَّة مجلس التعاون لدول الخليج العريب، وذلك لرسم "خارطة 

طريق ملستقبل اليمن". 

7 ابريل

أصدر الرئيس هادي قراًرا جمهوريًّا أعفى مبوجبه نائبه عيل محسن صالح ِمن منصبه، وبعد 
ساعات قالئل، أصدر قراًرا بنقل السلطة، وتشكيل مجلس قيادة رئايس يختصُّ بكامل صالحيات 
الرئيس، برئاسة القيادي يف حزب املؤمتر الشعبي العام، رشاد العليمي، وعضوية كلٍّ ِمن: 
يف  الوطنية  املقاومة  (قائد  صالح  عبدالله  محمد  طارق  مأرب)،  (محافظ  العرادة  سلطان 
العليمي  عبدالله  العاملقة)،  قوات  (قائد  املحرمي  زرعة  أبو  عبدالرحمن  الغريب)،  الساحل 
(مدير مكتب الرئيس هادي)، عثامن حسني مجيل (برملاين وشيخ قبيل)، عيدروس الزبيدي 

(رئيس املجلس االنتقايل الجنويب) وفرج ساملني البحسني (محافظ حرضموت). 

7 ابريل
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الحويث، رفضها  الجامعة، محمد عيل  البارز يف  القيادي  الحويث عىل لسان  أعلنت جامعة 
قرار الرئيس هادي تفويض صالحياته الكاملة إىل مجلس قيادة رئايس. 

7 ابريل

الرئايس  القيادة  مجلس  بتشكيل  تأييًدا،  األحزاب  أوَّل  لإلصالح"،  اليمني  "التجمع  حزب  رحَّب 
الجهود  لتوحيد  مدخًال  املجلس  يكون  أن  ًال  مؤمِّ عنه،  هادي  الرئيس  أعلن  الذي  التوافقي، 

العسكرية واألمنية والسياسية، ومبا يؤدِّي إىل استعادة أمن واستقرار اليمن. 

7 ابريل

رحَّبت األمم املتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون اإلسالمي 
والواليات املتحدة واململكة املتحدة ودول عربية وأجنبية بتشكيل "مجلس القيادة الرئايس"؛ 

الستكامل املرحلة االنتقالية يف اليمن. 

8 ابريل

وصل املبعوث األممي إىل اليمن، هانس جرندبريج، إىل صنعاء، للمرَّة األوىل منذ تعيينه قبل 
ة لقاءات بقيادات يف جامعة الحويث وحزب "املؤمتر الشعبي العام"  تسعة أشهر؛ وعقد عدَّ

فرع صنعاء الحليف لجامعة الحويث. 

12 ابريل
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عقد مجلس القيادة الرئايس أوَّل اجتامع له يف العاصمة املؤقَّتة عدن، برئاسة رئيس املجلس، 20 ابريل
رشاد محمد العليمي، وحضور جميع أعضاء املجلس. 

غادر رئيس مجلس النوُّاب الشيخ سلطان الربكان، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن 22 ابريل
دغر، مطار عدن الدُّويل، مع عدد ِمن أعضاء املجلسني، وشخصيات سياسية أخرى، بعد يومني 

ِمن عقد جلسة أداء مجلس القيادة الرئايس لليمني الدستورية يف العاصمة املؤقتة عدن. 

األوَّل 23 ابريل اجتامعها  الرئايس،  القيادة  ملجلس  املساندة  واملصالحة،  التشاور  هيئة  رئاسة  عقدت 
نوَّاب  وبحضور  (انتقايل)،  الغيثي  محمد  الهيئة  رئيس  برئاسة  عدن،  املؤقتة  العاصمة  يف 
اللجنة، وعبدامللك املخاليف (التنظيم النارصي)، وجميلة عيل رجاء (مستقلَّة)، والقايض أكرم 

العامري (األمني العام املساعد ملؤمتر حرضموت الجامع). 
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منذ الساعات األوىل إلعالن سرييان الهدنة مطلع شهر أبريل الجاري، توالت 

القتال،  للهدنة يف جميع جبهات  الحكومي بحدوث خروقات  الجيش  إعالنات 

للطلعات  تام  توقف  مع  كبري،  بشكل  انخفضت  العسكرية  العمليات  أن  كام 

الجيش  بني  واملواجهات  املناوشات  واستمرار  للتحالف،  التابعة  الجوية 

وتعز  والجوف  مأرب  جبهات  أغلب  يف  الهجامت  وصِد  الحويث،  وجامعة 

والحديدة، مع خروج ترصيحات من املجلس الرئايس ووزارة الدفاع، بأن العودة 

إىل الحل العسكري الشامل ال يزال مطروح عىل الطاولة.
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البالد،  إنسانية يف  بدء رسيان هدنة  أعلنت األمم املتحدة 

ملدة شهرين، مطلع شهر أبريل 2022م، وحظيت باهتامم 
صنعاء،  مطار  فتح  الهدنة  ن  تتضمَّ واسع.  ودويل  إقليمي 
يف  الطرف  وفتح  النفطية،  للمشتقات  سفن  عن  واإلفراج 

تعز، ووقف العمليات العسكرية يف جميع جبهات اليمن. 

2 ابريل

3 ابريل

جامعة  مليشيا  شنتها  هجامت  الحكومي  الجيش  صدَّ 

الحويث يف جبهات محافظتي مأرب وتعز بعد ساعات ِمن 
إعالن األمم املتحدة بدء رسيان الهدنة. 

9 ابريل

عن سلسلة خروقات للهدنة األممية  أعلن الجيش الوطني 

إعالن  ِمن  أيام   (5) خالل  ارتفعت  الحويث،  جامعة  قبل  ِمن 
الهدنة إىل "538" خرقًا، تنوَّعت بني استهداف مواقع قوات 
بالقصف املدفعي والعيارات املتنوعة وبالطائرات  الجيش 
للمتارس  استحداثها  وكذلك  التَّسلل،  ومحاوالت  ة،  املسريَّ

والتحصينات، والدفع بتعزيزات كبرية إىل جبهات القتال. 
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بإرسال  الحويث  جامعة  ًدا  مجدَّ الوطني  الجيش  اتهم 

تعزيزات كبرية باتجاه جبهات مأرب والجوف، مستغلة توقف 
 1.230 وارتكاب  األممية،  الهدنة  إثر  التحالف  مقاتالت  غارات 

خرقًا للهدنة. 

14 ابريل

يف  املقديش،  محمد  الركن  الفريق  الدفاع،  وزير  ترأس 

العاصمة املؤقتة عدن، اجتامعاً -هو األوَّل- لرؤساء الهيئات 
ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع، وذلك ملناقشة املستجدات، 

واالطِّالع عىل سري العمل التنظيمي واإلداري يف الوزارة. 

21 ابريل

24 ابريل

لجامعة  تابعة  الحجم،  كبرية  ة،  مسريَّ طائرة  أسقطت 

للجيش  تابعة  مواقع  فوق  تحلِّق  كانت  تعز،  يف  الحويث، 
الوطني، رغم رسيان الهدنة األممية. 
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ال يزال امللف األمني واحًدا ِمن امللفَّات املعقدة والشائكة، املطروحة 

العاصمة  يف  وخاصة  حديثًا)،  (املشكَّل  الرئايس  القيادي  مجلس  أمام 

املؤقتة عدن، والتي تشهد انفالتًا أمنيًّا بسبب التشكيالت املسلَّحة التي 

الوزارة  ترافق  التي  األمنية  والفجوات  فاع،  الدِّ أو  الداخلية  وزارة  تتبع  ال 

يف  سجن  ِمن  "القاعدة"،  تنظيم  ِمن  أعضاء  فرار  أنَّ  كام  والحًقا؛  سابًقا 

عىل  الوزارة  قدرة  عن  كثرية  تساؤالت  يطرح  التحالف،  يتبع  حرضموت 

ة  البالد، إضافة إىل ضبط األمن، وخاصَّ متكينها ِمن جميع السجون داخل 

داخل املناطق املحررة.



13

مكافأة  عن  األمريكية  املتحدة  الواليات  أعلنت 
يديل  ملن  دوالر،  ماليني   (5) قدرها  مالية، 
الجنسية  يحمل  البنا"  "جابر  عن  مبعلومات 

األمريكية متَّهم بتمويل تنظيم "القاعدة". 

13 ابريل2 ابريل

24 ابريل14 ابريل

أطلقت السلطات القضائية مبحافظة حرضموت 
بضامنة  باضاوي،  فؤاد  هالة  حفية،  الصَّ رساح 

تجارية، بعد أكرث ِمن 100 يوم عىل اعتقالها. 

لتنظيم  ينتمون  -أغلبهم  أشخاص  عرشة  متكَّن 
"القاعدة"- ِمن الفرار ِمن داخل السجن املركزي 
مبدينة  املركزي)  جن  السِّ عن  (مستقلٌّ  القديم 
محافظة  وصحراء  وادي  مبديرية  سيئون، 
إرشاف  تحت  والواقع  اليمن)،  (رشقي  حرضموت 

مبارش ِمن قوَّات "التحالف العريب". 

حقول  ِمن  الطبيعي  الغاز  لنقل  أنبوب  تعرَّض 
العريب  البحر  عىل  بلحاف  منشأة  إىل  مأرب 
يف  مجهولني  قبل  ِمن  تخريبي،  لعمل 
يف  ميفعة،  مبديرية  عزَّان"  "نظيفة  منطقة 

محافظة شبوة جنوب رشقي اليمن. 

24 ابريل

أعلنت الخارجية العامنية تسهيل نقل وخروج 
سلطات  لدى  املعتقلني  ِمن  شخًصا   (14)
جنسيات  ِمن  صنعاء،  يف  الحويث  جامعة 
دة، ِمنهم ثالثة ِمن الجنسية الربيطانية،  متعدِّ
و6 يحلمون الجنسية الهندية، و4 ِمن الفلبني 

وإندونيسيا وماينامر وأثيوبيا. 
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دعم  تقديم  للسلطة،  هادي  الرئيس  نقل  عقب  السعودية،  أعلنت 

 (2) ِمنها  أمرييك،  دوالر  مليارات   (3) مببلغ  لليمن،  عاجل  اقتصادي 

باإلضافة  واإلمارات،  السعودية  بني  مناصفة  أمرييك  دوالر  ملياري 

إىل تقديم مليار دوالر أمرييك ِمن اململكة، ِمنها 600 مليون دوالر 

لصندوق دعم رشاء املشتقَّات النفطية، و400 مليون دوالر ملشاريع 

ومبادرات تنموية. (مل تصل حتى تاريخ 27 أبريل).
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11 ابريل

21 ابريل

22 ابريل

الرسمي  البنزين  أسعار  رفع  الحويث)  لجامعة  (التابعة  بصنعاء  النفط  رشكة  أعلنت 

بالسوق املحلية 27.27%، ليصبح سعر جالون البنزين سعة 20 لرتًا إىل 12.600 ريال 
(23 دوالًرا)، بواقع 625 رياًال للرت الواحد، بعد أن كان سعره 9.900 ريـال، (18 دوالًرا)، 

بزيادة 2.700 ريال (5 دوالرات) للجالون. 

برئاسة معني عبدامللك، بعد أكرث ِمن  منح مجلس النوَّاب "الثقة" للحكومة اليمنية، 

عام عىل تشكيلها، وعودتها إىل العاصمة املؤقتة عدن، كام صادق املجلس عىل 
برنامج الحكومة العام بإجامع األعضاء الحارضين. 

البيع والرشاء،  تعامالت  األجنبية يف  العمالت  أمام  تراجًعا  اليمني  الريال  سجل 

السياسية  بالتطورات  متأثِّرا  الرصف  سوق  يف  قيمته  استعادة  ِمن  أيام  بعد 
مقابل   926 الواحد  الدوالر  سعر  ليبلغ  الرئايس)،  القيادة  مجلس  (تشكيل  األخرية 
الريال  بلغ  فيام  الرشاء،  عمليات  يف  و950  البيع،  عمليات  يف  اليمني  الريـال 

السعودي 245 ريال مينيًّا يف عمليات البيع، و250 يف عمليات الرشاء. 
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ر مناطق جامعة الحويث (قرابة تسع محافظات) قامئة  تتصدَّ

األطراف املتصارعة األكرث تسجيًال لالنتهاكات بحقِّ األفراد، كام 

الحقوقية  التقارير  ِمن  عدد  الجاري،  أبريل  شهر  خالل  صدر، 

القتل  بني  تنوَّعت  السكان.  بحقِّ  االنتهاكات  عن  ثة  املتحدِّ

الشعائر  ومنع  األمالك،  ومصادرة  واالختطاف  والتعذيب 

املقلقة  امللفَّات  ِمن  امللف  هذا  يزال  ال  حيث  الدينية، 

للحكومة اليمنية وللمنظامت املحلية والدولية.
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2 ابريل

2 ابريل

زرعته  أريض  لغم  بانفجار  آخران،  اثنان  وأصيب  الحايك،  التام  عيل  املواطن  قتل 

اللبنات، رشقي محافظة الجوف  جامعة الحويث يف الطريق الصحراوي مبنطقة 
شامل رشقي اليمن. 

شنَّته  قصف  جرَّاء  آخرون،  وأصيب  القات،  نبتة  تهريب  يف  يعمل  ميني  شاب  قُِتل 

قوَّات حرس الحدود السعودي، أثناء محاولتهم اخرتاق الحدود الشاملية ملحافظة 
صعدة، أقىص شامل البالد، وهو القتيل الثالث يف ظرف أسبوع يف ذات الحدود. 

3 ابريل

اعتقلت جامعة الحويث بصنعاء مدير مكتب رئيس هيئة االستخبارات العسكرية التَّابعة 

(ِمن  الطيايب،  العميد حسني محمد  2014م،  انقالب  لها، واملعنيَّ يف املنصب عقب 
أبناء محافظة البيضاء)، ونقلته إىل جهلة مجهولة، دون معرفة األسباب. 

3 ابريل

قُِتلت طفلة تدعى فاطمة الخزَّان (8 أعوام)، عىل يد والدها املدعو عبده الخزَّان، يف 

محافظة إب (وسط اليمن)، وذلك بعد رضبها وتعذيبها حتَّى املوت. 
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6 ابريل

6 ابريل

ِمن محافظة عمران، بعد يوم واحد ِمن  وفاة املختطف يحيى نارص أبو رساج (20 عاًما)، 

جن،  السَّ يف  يوًما   (20) قىض  الجوف،  محافظة  يف  الحويث  جامعة  سجون  ِمن  خروجه 
وتعرَّض خاللها للتعذيب الشديد -حسب إفادة أرسته. (تكرار لحوادث سابقة مشابهة).

اليمن)، إىل  ِمن أمئَّة ومؤذِّين مساجد مدينة إب (وسط  عدًدا  الحويث  استدعت جامعة 

املوعد  عن  املغرب  أذان  موعد  بتأخري  بالتوقيع  إللزامهم  وذلك  يوليو"،   17" قسم 
الرسمي للمدينة (بحسب التوقيت املحيلِّ املتعارف عليه)، مبديريتي الظهار واملشنة، 
التوقيت  عن  دقيقة   (11) يقارب  مبا  املغرب  أذان  موعد  بتأخري  تعهُّدات  ِمنهم  وأخذت 
الرسمي، بعد يومني ِمن اعتقال عدد ِمن أمئة ومؤذين مساجد مديرية القفر (شاميل 

املدينة)، بعد رفضهم ذات املطالب. 

9 ابريل

ثالثة مواطنني بينهم مسنٌّ يف مديرية قفلة عذر، مبحافظة  اختطفت جامعة الحويث 

مكان  إىل  وتحويلها  املساجد،  داخل  شاشات  نصب  رفضهم  بعد  صنعاء)،  (شامل  عمران 
ملضغ القات وسامع خطب زعيم الجامعة عبدامللك الحويث. 

9 ابريل

ثالثة مواطنني بينهم مسنٌّ يف مديرية قفلة عذر، مبحافظة  اختطفت جامعة الحويث 

مكان  إىل  وتحويلها  املساجد،  داخل  شاشات  نصب  رفضهم  بعد  صنعاء)،  (شامل  عمران 
ملضغ القات وسامع خطب زعيم الجامعة عبدامللك الحويث. 
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15 ابريل

تويفِّ الشاب رامي حسن محمد غازي (24 عاًما)، داخل سجن تابع لجامعة الحويث، مبحافظة 

يف  الشديد  بالتعذيب  متأثِّرًا  اختطافه،  ِمن  أشهر  ثالثة  بعد  وذلك  البالد)،  غرب  (شامل  حجة 
لألرسة  يسمح  مل  فيام  جثَّته،  استالم  أرسته  ورفضت  للجامعة،  التابع  الوقايئ  األمن  سجن 

بزيارته أثناء فرتة االحتجاز. 

16 ابريل

كثَّفت جامعة الحويث حمالتها الرمضانية ملنع أداء صالة الرتاويح، خالل ليايل شهر رمضان، 

الجامعة،  زعيم  مبحارضات  واستبدالها  إيقافها  بهدف  لسيطرتها،  الخاضعة  املناطق  يف 
عبدامللك الحويث، التَّعبوية اليومية. وشملت الحملة عرشات املساجد بحي نقم والحصبة 

واملطار وحزيز ومسجد أحمد نارص وسط العاصمة. 

17 ابريل

وتقييد  منع  ِمن  الحويث  جامعة  سلطة  اإلنسان  لحقوق  طي"  "األورومتوسِّ املرصد  ر  حذَّ

التي  للتَّوقُّف عن املامرسات  الدينية يف مناطق سيطرتها، داعيًّا  املواطنني أداء الشعائر 
متسُّ حرية الدين واملعتقد. 

14 ابريل

اقتحم مسلَّحون ِمن جامعة الحويث حديقة "فن سيتي"، يف العاصمة صنعاء، وقاموا بكرس 

بوَّاباتها، وطرد العاملني ِمنها. وهي حديقة مملوكة للمستثمر الحرضمي سامل با ثواب. 
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17 ابريل

القيود  إنهاء  إىل  الحويث  جامعة  سلطة  والحريات  للحقوق  "سام"  منظمة  دعت 

ويف  لسيطرتهم،  الخاضعة  املناطق  جميع  يف  النساء  تنقل  حريَّة  عىل  املفروضة 
ولية،  الدُّ القواعد  يخالف  ا  وتضييقًّ مستمرًّا  تراجًعا  تسجِّل  والتي  التَّنقُّل،  حريَّة  متها  مقدِّ

ويشكل انتهاكًا للمواد القانونية التي كفلت حرية التَّنقُّل والحركة دون تقييد أو مالحقة. 

23 ابريل

يف  "السود"،  ملديرية  مديرًا  واملعنيَّ  العنصور"،  "خالد  يدعى  حويث،  قيادي  أقدم 

بعد  آخرين،  شخصني  وجرح  وشقيقه،  والدته  قتل  عىل  صنعاء)،  (شامل  عمران  محافظة 
قيقني حول مكان معيشة والدتهم يف أيَّام العيد.  خالف نشب بني الشَّ

25 ابريل

يف  النساء،  ِمن  عدًدا  (الزَّينبيَّات)  الحويث  لجامعة  التَّابعة  النسائية  طة  الرشُّ اعتقلت 

ات  أسواق مدينة صعدة، بحجَّة التَّسوُّق ِمن دون محرم، بعد أيَّام ِمن إذاعة القرار عرب مكربِّ
ة  الصوت يف املساجد، وأماكن تجمُّعات املواطنني باملحافظة، شمل تحديد أسواق خاصَّ

للنساء، ومن ترغب بالتسوق يف األسواق العامة فيجب أن يكون مع أحد محارمها. 

أعلنت نقابة الصحفيني اليمنيني عن رصدها (20) انتهاكًا بحقِّ الصحفيني واإلعالميني يف 

البالد، ضمن تقريرها األوَّل، والخاصِّ باالنتهاكات التي طالت الحريات اإلعالمية يف اليمن، 
منذ الواحد ِمن يناير وحتَّى 31 مارس 2022م.
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ر حصار تعز، املستمرِّ منذ سبع سنوات، ِمن قبل جامعة الحويث،  تصدَّ

املتحدة  لألمم  ترصيحات  وكذا  اليمن،  يف  اإلعالم  وسائل  حديث 

ومبعوثها الخاص إىل اليمن، إضافة إىل عدد ِمن السفراء الغربيني؛ 

يف  كثرية  عراقيل  تالقي  التي  الهدنة  بنجاح  ارتبط  الحصار  أنَّ  كام 

الصعب  اإلنساين  الوضع  ذلك  إىل  يضاف  كاملة،  حزمة  تنفيذها 

ة خالل شهر رمضان املبارك. لرشيحة كبرية ِمن اليمنيني، خاصَّ
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3 ابريل

3 ابريل

دعت منظَّمة سام للحقوق والحريات إىل رسعة رفع الحصار الذي تفرضه جامعة الحويث 

ترعاها  التي  الهدنة  تنفيذ  ضمن  أولوية  ذلك  وجعل  سنوات،  سبع  منذ  تعز  مدينة  عىل 
األمم املتحدة. 

مخيَّم  يف  نشب  حريق  بسبب  أرستني،  ِمن  وأطفال  نساء  بينهم  مدنيِّني،   (7) وفاة 

بواين، واملزدحم بالسكان النَّازحني، شاميل مدينة مأرب.  الشَّ

11 ابريل

املجلس  عضو  مزاعم  لها،  بيان  يف  قحطان،  محمد  املختطف،  السيايس  أرسة  بت  كذَّ

القيادي  اختطاف  فيها  أنكر  والتي  السامعي،  سلطان  الحويث،  لجامعة  السيايس 
عبدالله  عيل  ابق  السَّ الرَّئيس  عىل  بالتُّهمة  وألقى  الحويث،  جامعة  قبل  ِمن  اإلصالحي 
صالح وجامعته، مؤكِّدة أنَّ الحوثيني هم الذين قاموا باختطاف "قحطان" ِمن منزله بصنعاء 

يف 2015/4/5م. 

21 ابريل

دعا السفري الفرنيس لدى اليمن، "جان ماري صفا"، إىل رسعة فتح الطرق يف محافظة 

األمم  لهدنة  تنفيًذا  وذلك  سنوات،  سبع  منذ  الحويث  جامعة  قبل  ِمن  املحارصة  تعز 
املتحدة املؤقتة. 
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23 ابريل

أعلنت رشكة الخطوط الجوية اليمنية، يف بيان لها، تأجيل رحلتها األوىل، والتي كان ِمن 

ن، وذلك  املقرَّر انطالقها األحد (4/23)، ِمن مطار صنعاء الدُّويل إىل العاصمة األردنية عامَّ
لعدم تلقِّيها تصاريح التشغيل ِمن قبل التحالف. 

مليون   (21.9) حاجة  عن   (OCHA) اإلنسانية  الشئون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  أعلن 

ميني إىل املساعدة يف املجال الصحي خالل العام الجاري 2022م.

أعلنت األمم املتحدة عن نزوح (30) ألف شخص ميني، منذ مطلع العام الجاري 2022م، 

ونزوح (4.3) ماليني شخص منذ بداية الحرب.



بعني  وفاة الربملاين، ورئيس حزب التَّضامن، الشيخ حسني بن عبدالله األحمر، وجرى تشييع جثامنه يف ميدان السَّ

وسط صنعاء، وهو أحد أبرز املناوئني لجامعة الحويث. 

1 ابريل

أفرجت جامعة الحويث عن قيادات مجلس تنسيق منظامت املجتمع املدين، بعد أيَّام ِمن اختطافهم، يف محافظة 

إب وسط البالد؛ وهم: أنور شعب، وعبدالرحمن العلفي (الطائفة البهائية)، والدكتور حمود العودي. 

2 ابريل

راسية للصفوف األربعة األوىل  دعا القيادي البارز يف جامعة الحويث، محمد عيل الحويث، إىل إلغاء املناهج الدِّ

ل خمس آيات يوميًّا، ضمن املساعي املستمرَّة  ِمن التعليم األسايس، واالكتفاء بتدريس القرآن الكريم فقط، مبعدَّ
إللغاء املناهج الدراسية، بعد إجراء تعديالت طائفية عليها خالل السنوات املاضية. 

8 ابريل

شارك القيادي يف جامعة الحويث، محمد الُقبيل، يف حفل مليليشيا "بدر" الشيعية يف العراق، والذي أقامته 

مبناسبة مرور 41 عاًما عىل تأسيسها. 

19 ابريل
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الع، ووصلت ارتداداتها إىل أجزاء ِمن محافظات: تعز والبيضاء وذمار، وتأثَّرت  رضبت هزَّة أرضية محافظتي إب والضَّ

عر ِمن محافظة إب، ومديريات: قعطبة، ودمت، والشعيب ِمن محافظة  ة والنادرة والشِّ ِمنها مديريات: بعدان، والسدَّ
الضالع. 

25 ابريل

أفرجت جامعة الحويث عن قيادات مجلس تنسيق منظامت املجتمع املدين، بعد أيَّام ِمن اختطافهم، يف محافظة 

إب وسط البالد؛ وهم: أنور شعب، وعبدالرحمن العلفي (الطائفة البهائية)، والدكتور حمود العودي. 

ملواعيد  تأخريًا  شمل  األذان  ملواعيد  جديًدا  تقوميًا  اليمن)،  (وسط  إب  مدينة  مساجد  عىل  الحويث  جامعة  عمَّمت 

اإلفطار، وذلك ضمن مساعي فرض معتقدات املذهب الشيعي يف املحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ عام 2014م، 
وبحسب التقويم الجديد فإنَّ موعد األذان يتأخَّر عن املوعد املعتاد بنحو (8- 9) دقائق.

28

مة والربملاين السابق، عبدالرحمن قحطان، عن عمر ناهز 86 عاًما، وذلك بعد  شيَّع اآلالف ِمن أبناء محافظة تعز العالَّ

تدهور صحَّته خالل الشهور األخرية؛ وهو أحد أبرز علامء اليمن، واملرجعيات االجتامعية، وقامة دينية وسياسية. 

21 ابريل
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أعلن املرصد اليمني لأللغام، مقتل وإصابة 363 مدنيًّا 

مناطق  يف  الحويث،  جامعة  زرعتها  التي  باأللغام 
2022م)،  أبريل  2021م-  (يناير  منذ  البالد،  ِمن  مختلفة 

عىل النحو التايل:

تدمري إصابةمقتل

ِمنهم:  مدنيًّا،   176

نسـاء،   9 طفـًال،   25

6 ِمن العاملني يف 
مجال نزع األلغام.

43 مركبة مدنية، بشكل 

كـــلـــــي أو جزئـــــي، و
32 دراجة نارية، ونفوق 

213 رأســـا ِمن املاشية 

(أغنام- أبقار- جامل). 

187، ِمنهم: 83 طفًال، 

و12 امـــرأة، و2 مــــن 
العامليـــن يف نــــزع 

األلغام.
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قتيًال،   "459" بعدد  فقط،  املايض  مارس  شهر  خالل  لقتالها  الحويث  جامعة  تشييع  إلكرتوين،  موقع 
يف  عنًرصا   819 بينهم   ،"2.087" إىل  (2022م)  الجاري  للعام  األوىل  األشهر  الثالثة  يف  العدد  لريتفع 
أبريل، فقد تمَّ رصد  الثالثة األيام األوىل ِمن شهر  ا خالل  أمَّ يناير، و809 عنًرصا يف شهر فرباير،  شهر 

تشيع 38 عنًرصا أعلنت عنهم الجامعة يف وسائل إعالمها.

رصد "املصدر أونالين"

3 برتبـــة لــواء

10 برتبة عميد

23 برتبة عقيد

34 برتبة مقّدم

54 برتبة نقيب

57 برتبة رائـــد

42 مالزم ثاين

55 مالزم أول

34 مساعد

بني القتىل "322"
ضــــابطًا بينهــــــم
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أعلن املرصد اليمني لأللغام (غري حكومي) عن مقتل 

جامعة  زرعتها  التي  األلغام  جراء  مدنيًّا،   363 وإصابة 

الحويث منذ مطلع عام 2021م وحتى الرَّابع ِمن أبريل 

2022م. قتل (176) مدنيًا، بينهم 25 طفًال و9 نساء، و6 

مدنيًّا،   (187) وأصيب  األلغام.  نزع  مجال  يف  عاملني 

يف  العاملني  ِمن  واثنني  امرأة،  و12  طفًال،   83 بينهم 

مدنية  مركبة   43 وتعرَّض  الفرتة.  خالل  األلغام"،  نزع 

لتدمري كيلِّ أو جزيئ، وكذا 32 دراجة نارية، فيام نفق 

213 رأسا من املاشية (أغنام- أبقار- ِجامل). 4 ابريل 

تمَّ  الذين  القتىل  أعداد  صنعاء  محافظة  رت  تصدَّ وقد 
تشييعهم بعدد 221 عنًرصا، تليها حجَّة 111، ثمَّ عمران 24، وإب 
19، باإلضافة إىل  20، فصعدة  22، بعدها الحديدة  23، وذمار 

سبع جثث يف املحويت، وأربع يف رمية، وثالثة يف الضالع، 
واثنتان يف تعز، واثنتان يف البيضاء، وجثة بلحج. 5 ابريل 

حجة

221 قتيل

23 قتيل

20 قتيل

22 قتيل

24 قتيل

19 قتيل

111 قتيل

صنعاء

ذمار

الحديدة

عمران

صعدة
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فرباير

8358 دخلوا اليمن

(مهاجرين غري رشعيني) 

حصيلة يناير/ فرباير/ مارس 

19 ألف و652 مهاجرًا غيــــر رشعي دخلوا اليمــن

عودة 18 ألف و52 مينيًا من السعودية إىل اليمن

7 ألف مغرتبًا يف السعودية عادوا لليمن . 

789 مهاجرًا من جيبــويت عادوا من اليمن . 

أعلنت املنظمة الدولية للهجرة

التابعــــة لألمــــم املتحـــــدة

مارس

5354 دخلوا اليمن 

(مهاجرين غري رشعيني)
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