


اإلقليمية،  اليمني، واملؤثرات  الشأن  بدراسة  بحثية، تهتم  مؤسسة 

الحارض، واسترشاف  والدولية عليه، من خالل قراءة املايض، وتحليل 

القادم، بهدف املشاركة اإليجابية يف رسم مستقبل اليمن.



االحاطة الشهرية
يـــــونيـــــو/ حـــــزيـــــران

2022

إعداد

وحدة الدراسات امليدانية



االحاطة الشهرية

شهـــــر يونيــــــو

4



االحاطة الشهرية

شهـــــر يونيــــــو

5 4

خليجية  جولة  ِمن  االنتهاء  فور  الرئايس«  القيادة  »مجلس  نشاط  توقف 

بتعهداتهام  واإلمارات  السعودية  إيفاء  بانتظار  املجلس،  وأعضاء  لرئيس 

املالية، الحتواء األزمات التي تحيط بالبالد؛ فيام تبقَّى يف العاصمة املؤقَّتة 

)عدن( نائب املجلس الرئايس رئيس »املجلس االنتقايل« الجنويب، عيدروس 

الزبيدي، ميارس أنشطته يف قرص معاشيق، مبا يف ذلك اإلرشاف عىل 

لجنة إعادة دمج التشكيالت العسكرية يف صفوف الجيش واألمن.



االحاطة الشهرية

شهـــــر يونيــــــو

6

هانس جروندبرغ

املبعوث األممي الخاص 
إلــــــى اليمــــن

طالب أعضاء يف مجلس األمن الدُّويل 

الحويث  جامعة  لهم-  بيان  -يف 

الرئيسة  الطرق  وفتح  مبرونة،  العمل 

املؤدية إىل مدينة تعز بشكل فوري، 

الخطري  اإلنساين  األثر  من  والتخفيف 

إلغالق طرق املحافظة.

القيادة  »مجلس  وأعضاء  رئيس  غادر 

وحة،  الدَّ القطرية  العاصمة  الرئايس« 

السعودية  العاصمة  إىل  متجهني 

الرِّياض، يف ختام جولة خليجية عربية، 

ومرص،  والبحرين،  الكويت،  شملت: 

متهيًدا  أسبوعني،  واستغرقت  وقطر، 

للعودة إىل العاصمة عدن.

الحويث  وجامعة  السعودية  استأنفت 

ُعامنية،  بوساطة  مبارشة  محادثات 

الجنوبية  الحدود  عىل  األمن  بشأن 

للسعودية، والعالقات املستقبلية بني 

الطرفني  بني  التواصل  وكان  الطرفني. 

رسي،  بشكل  2016م  عام  يف  بدأ 

وأُعلِن عن اللقاءات يف العام 2019م. 

املجتمع  اليمنية  الحكومة  طالبت 

الدويل، واألمم املتحدة، واملبُعوثنَي 

واضحة  مبواقف  واألمرييك،  األممي 

لعمليات  الحويث  جامعة  تصعيد  ِمن 

سبأ  وكالة  رئيس  ]أعلن  األطفال.  تجنيد 

الدين  نرص  الحويث،  لجامعة  التابعة 

وطالبة  طالب  مليون  استقبال  عامر، 

يف املراكز الصيفية لعام 2022م[

اليمن  إىل  الخاص  األممي  املبعوث  دعا 

إىل  الحويث،  جامعة  جروندبرغ«،  »هانس 

ملقرتحات  تأخري،  دون  االستجابة  رسعة 

األمم املتحدة بشأن فتح طرق مدينة تعز.

14 يونيو3 يونيو

19 يونيو

15 يونيو

18 يونيو
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عبدامللك  الحويث،  جامعة  زعيم  توعَّد 

الحويث، يف خطاب متلفز، بحضور مشايخ 

بالعنارص  وصفهم  َمن  ومنارصين،  قبائل 

بتحسني  يطالبون  الذين  ِمن  املدسوسة، 

وأبواقًا  مغفَّلني  كونهم  الخدمات، 

تطلقه  مصطلح  العدوان  ]دول  للعدوان 

املتحدة  الواليات  عىل  الحويث  جامعة 

والسعودية اإلمارات[. 

التقى السفري األمرييك لدى اليمن، “ستيفن فاجن”، 

يف  املحلِّيني  باملسئولني  معلنة،  غري  زيارة  يف 

السفارة  موقع  نرش  ما  وفق  حرضموت،  محافظة 

ة “تويرت”.  الرسمي عىل منصَّ

املتحدة  األمم  الحويث  جامعة  أبلغت 

فتح  بشأن  الخاص  مبقرتحها  كها  متسُّ

الحًقا  عادت  ثم  تعز،  مبدينة  الطرق 

ووافقت عىل فتح طريقني دون تحديد 

هويتهام.

القيادة  “مجلس  رئيس  التقى 

الرئايس”، د. رشاد العليمي، املبعوث 

األممي إىل اليمن، “هانس جروندبرغ”، 

الرِّياض،  السعودية  العاصمة  يف 

مؤكًدا بأنَّ االنتقال إىل أيِّ ملفات أخرى 

سيكون بعد إلزام جامعة الحويث بفتح 

طرق تعز الرئيسة.

27 يونيو23 يونيو 22 يونيو

28 يونيو

لقاء رئيس “مجلس القيادة الرئايس”، د. رشاد العليمي، املبعوث األممي 
إىل اليمــــــن، “هانـــس جروندبــرغ”، يف العاصمـة السعـــــــودية الرِّياض



االحاطة الشهرية

شهـــــر يونيــــــو

8



االحاطة الشهرية

شهـــــر يونيــــــو

9 8

ِمنها،  الثَّاين  التَّمديد  صعَّدت جامعة الحويث ِمن خروقاتها للهدنة، يف 

يف  لها  أهداف  بنك  وتجهيز  العسكري،  املسار  إىل  بالعودة  دة  مهدِّ

السعودية واإلمارات، مع استمرار التحشيد العسكري يف مأرب وتعز؛ فيام 

محافظة  يف  »القاعدة«  تنظيم  تستهدف  حملة  شنَّ  الوطني  الجيش  بدأ 

أبني، بعد سلسلة هجامت استهدفت الجيش واألمن.
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بهجوم  جندي  مقتل  الجيش  أعلن 

لجامعة  تابعة  مفخَّخة،  ة  ُمسريَّ طائرة 

للجيش  موقًعا  استهدفت  الحويث، 

ارة، غريب مأرب.  يف جبهة الكسَّ

بدأت اللجنة العسكرية واألمنية، املكلَّفة 

التشكيالت  وتوحيد  هيكلة  بإعادة 

الدفاع  وزاريت  إطار  يف  العسكرية 

والداخلية، مهامَّها مع غياب كامل ألعضاء 

باستثناء  الرِّئايس”،  القيادة  “مجلس 

لإلمارات،  املوايل  الزبيدي،  عيدروس 

“معاشيق”  قرص  يف  حاليًّا  واملوجود 

بعدن، والعميد طارق صالح املوجود يف 

الساحل الغريب. 

تسلُّل  عملية  الوطني  الجيش  صدَّ 

نفَّذتها جامعة الحويث عىل مواقعه، 

خروقات  ضمن  تعز،  مدينة  رشقي 

مستمرَّة للُهدنة.

اتهمت قوات الجيش الوطني، جامعة 

، خالل شهر  الحويث بارتكاب 1707خرقاً 

يونيو/ حزيران يف جبهات: مأرب )223 

خرقا( وحجة )245 خرقا( والحديدة )338 

 )22( والضالع  خرقا(   836( تعز  خرقا(، 

خرقاً، و43 خرقاً يف الجوف.

عسكرية  عملية  الوطني  الجيش  بدأ 

“القاعدة”  تنظيم  عنارص  استهدفت 

اليمن،  جنويب  أبني،  محافظة  يف 

وذلك عقب عمليات “إرهابية” قام بها 

التنظيم استهدفت دوريَّات وشخصيات 

عسكرية وأمنية باملحافظة. 

23 يونيو9 يونيو

25 يونيو

25 يونيو

25 يونيو

طائرة  تسقط  للجيش  الجوية  الدفاعات 

ُمســــرّّية للجمــــــاعــــة  غربـــــي مـــــــــــأرب
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هجامت  بشنِّ  الحويث  جامعة  توعَّدت 

السعودية  يف  أهداف  عىل  جديدة 

التحشيد  يف  االستمرار  مع  واإلمارات، 

وتعز(  مأرب  )جبهتي  للجبهات 

باملقاتلني والسالح. 

أعلن الجيش الوطني مقتل ثالثة جنود، 

وإصابة خمسة آخرين، يف مأرب، بنريان 

جديدة  خروقات  ضمن  الحويث،  جامعة 

للهدنة التي ترعاها األمم املتحدة. 

27 يونيو 26 يونيو

الجيش الوطني
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شهر  خالل  مريًعا،  أمنيًّا  انفالتًا  الحويث  جامعة  سيطرة  مناطق  شهدت 

رت محافظة إب -وسط البالد- أعىل املحافظات، إضافة  يونيو الجاري، وتصدَّ

إىل انفالت أمني يف املناطق الواقعة تحت سيطرة »املجلس االنتقايل« 

عية« يف عدن ولحج وأبني  املدعوم إماراتيًّا، ضمن سيطرة الحكومة »الرشَّ

وشبوة.
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قتل )5( جنود، وأصيب )9( أخرون، بينهم 

م،  املقدَّ الثَّاين  اللِّواء  أركان  رئيس 

ماجد ملروق النَّيس، يف قوَّات “دفاع 

استهدف  مسلَّح  هجوم  إثر  شبوة”، 

عاصمة  عتق،  مدينة  يف  أمنية  نقطة 

محافظة شبوة. 

قتل ثالثة أشخاص، وأصيب ثالثة أخرون، 

صالح  الحويث،  جامعة  مرشف  بينهم 

بعد  بالغة،  بإصابات  العداين،  أحمد 

ِمن  مسلَّحني  بني  النَّار  إطالق  تبادل 

الجامعة ومواطنني يف مديرية “عيال 

عمران،  ملحافظة  التَّابعة  رسيح”، 

شاميل صنعاء. 

محافظة  يف  األمنية  لطات  السُّ أعلنت 

تحمل  إيرانية،  سفينة  ضبط  عن  املهرة 

ساحل  يف  املمنوعات،  ِمن  كبرية  كميَّة 

ستَّة  متنها  وعىل  “ُحوف”،  مديرية 

أشخاص، ِمنهم خمسة إيرانيِّني وآخر يحمل 

إفراغ  تحاول  وكانت  الباكستانية،  الجنسية 

حمولتها يف جنح الليل.

نجحت حملة أمنية مشرتكة لقوَّات الجيش 

واألمن يف إنقاذ رهائن، يف وادي ضيقه، 

كافَّة  بتحريرهم  املحفد،  ملديرية  التَّابع 

املخطوفني، ِمن أيدي مسلَّحني يقومون 

بخطف مواطنني، وطلب فدية لتحريرهم.

)املوج  بحري  مترين  مناورات  اختُِتمت 

امللكية  البحرية  نفَّذته   ،)5 األحمر- 

البحرية  القوَّات  مبشاركة  عودية،  السُّ

)اليمن،  األحمر  البحر  عىل  املطلَّة  ول  للدُّ

ودان، جيبويت، الصومال(،  مرص، األردن، السُّ

اإلعالن  دون  القتالية،  التَّدريبات  ِمن  بعدد 

ة التَّمرين. عن مدَّ

1 يونيو

5 يونيو

1 يونيو

6 يونيو

3 يونيو

قائد اللواء السابع يف 
قوات دفـــــاع شبـــــوة

ماجد ملروق 

النَّيس
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مبحافظة  املحلية  لطات  السُّ أعلنت 

قضايا  يف  متَّهاًم،   )35( ضبط  عن  شبوة 

أغلبهم ِمن أخطر املروِّجني،  املخدرات، 

مادة  ِمن  كيلوجرام   )160( وبحوزتهم 

جرام   )1200( إىل  إضافة  الحشيش، 

كبتاجون،  حبَّة  وألفي  بو،  الشَّ مادة  ِمن 

تدخل  طبيَّة  وعقاقري  حبوب  إىل  إضافة 

يف تصنيف املخدرات  

اليمن  يف  الياباين  التلفزيون  مراسل  اغتيل 

)NHK(، صابر الحيدري، ومعه اثنان بجواره، إثر 

انفجار استهدف سيَّارته، أثناء مرورها بطريق 

رئيس مبدينة عدن.

الجنويب،  االنتقايل”  “املجلس  أطلق 

يف  تجنيد  حملة  إماراتيًّا،  املدعوم 

بعد  البالد،  جنويب  وأبني،  عدن  محافظتي 

أسبوع ِمن إعالن رئيس املجلس الرِّئايس، 

د. رشاد العليمي، عن لجنة توحيد القوى 

وزاريت  يف  ودمجها  واألمنية  العسكرية 

الدفاع والداخلية. 

عودية  السُّ يف  ولة  الدَّ أمن  رئاسة  أعلنت 

الئحتها  عىل  وكيانًا  فرًدا   )19( تصنيف  عن 

داعمة  بأنشطة  الرتباطهم  لـ”اإلرهاب”، 

أفراد،   )8( اإلعالن  شمل  الحويث؛  لجامعة 

األموال  بتجميد  وقىض  كيانًا،  و)11( 

تعامالت  بأيِّ  القيام  وحظر  واألصول، 

مبارشة أو غري مبارشة معهم. 

8 يونيو

16 يونيو

14 يونيو12 يونيو

محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي يلتقي 
هيئة مكافحة املخدرات يف املحافظة
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شبوة،  محافظة  يف  “العاملقة”،  ألوية  أفرجت 

عبدالله  باملحافظة،  اإلعالم  مكتب  مدير  عن 

مبديرية  املحيِّلِّ  املجلس  عام  وأمني  بارحمة، 

آخرين،  إعالميني  وأربعة  الخليفي،  عادل  عتق، 

بعد ثالثة أيَّام ِمن االحتجاز، يف معسكر تابع لها 

يف  خروجهم  أثناء  احتجازهم  وجاء  باملحافظة. 

ة تصوير “فيلم” وثائقي، يعمل عليه مكتب  مهمَّ

اإلعالم باملحافظة منذ أشهر. 

أحد  البقامء،  عبدالرزاق  لفي،  السَّ يخ  الشَّ مجهولون  مسلَّحون  اغتال 

“التحالف  ِمن  بدعم  القوَّة املشكَّلة حديثًا  عيد”،  السَّ “اليمن  ألوية  قادة 

العريب”، بقيادة السعودية، يف مديرية الوادي رشقي محافظة مأرب.

عامة  إدارة  بإنشاء  الحكومة  وجَّهت 

إىل  املهرَّبة  األثرية  القطع  الستعادة 

إعداد  استكامل  ورسعة  البالد،  خارج 

ئحة املنظِّمة ملهامها.  الالَّ

آخرون،   )6( وأُِصيب  أشخاص،   )8( قُِتل 

مسلَّح  ِقبل  ِمن  يدوية  قنبلة  تفجري  إثر 

يف مجلس عام يجتمع فيه مواطنون، 

مبديرية املخادر، شاميل محافظة إب. 

22 يونيو21 يونيو18 يونيو

24 يونيو

 مدير مكتب إعالم شبــــوة 
عبدالله بارحمة

أمني عام املجلس املحيِّلِّ مبديرية عتق
عادل الخليفي
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يونيو، وضاعف  خالل شهر  الدوالر،  أمام  الوطنية  العملة  تدهورت أسعار 

املجلس  تشكيل  لحظة  عنها  -املعلن  عودية  السُّ الوديعة  وصول  تأخُّر 

الرِّئايس- إىل البنك املركزي ِمن تدهور األوضاع االقتصادية، وتعرُّض البنك 

عىل  محسوبة  قوى  قبل  ِمن  وتحريٍض  تهديدات،  إىل  عدن  يف  املركزي 

ول الغربية إىل إعالن إدانات  »املجلس االنتقايل«، وهو ما دفع عدًدا ِمن الدُّ

لتلك الحمالت.
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عليها  حصل  رسمية،  وثيقة  كشفت 

الرسوم  أنَّ  أونالين”،  “املصدر  موقع 

 )18( ِمن  الحويث  جامعة  جنتها  التي 

سفينة وقود وصلت إىل ميناء الحديدة، 

 31 أبريل-   1( األوىل  الهدنة  فرتة  خالل 

مايو( تجاوزت )70( مليار ريال ميني.

ر االتِّحاد األوريب والواليات املتَّحدة  حذَّ

األمريكية وفرنسا وبريطانيا ِمن الحملة 

التي تعرَّض لها البنك املركزي اليمني 

املؤقَّتة  العاصمة  يف  وموظفيه، 

إىل  األطراف  جميع  ودعوا  عدن، 

احرتام استقاللية البنك ودعم جهوده 

لتحسني االستقرار االقتصادي واملايل 

يف اليمن.

باملشبوهة،  ُوِصفت  بيع،  صفقة  وقِّعت 

التَّابع  النَّفطي،  العقلة(   2 )إس  لقطاع 

يف  النِّمساوية،  يف.”  إم.  “أو.  لرشكة 

الجديد  املشغِّل  مع  شبوة،  محافظة 

جبل  مقرُّها  خدمات  رشكة  وهي   ،)spec(

عيِّل بديب، بدولة اإلمارات. 

كشف تقرير رسمي لشهر مارس )2021م(، 

صادر عن رشكة االتِّصاالت اليمنية “تيليمن”، 

عن  الحويث،  جامعة  لسيطرة  الخاضعة 

ولية، يهرِّبها  تهريب مهول للمكاملات الدُّ

جهاز األمن واملخابرات التَّابع للجامعة عرب 

شبكة الهاتف الثَّابت.

وثيقة  -حسب  الحويث  جامعة  وجَّهت 

النَّقال،  الهاتف  اتِّصاالت  رشكات  متداولة- 

بدفع  سيطرتها،  مناطق  يف  العاملة 

لصالح  كات  الرشَّ هذه  دخل  ِمن   %1 نسبة 

قتىل الجامعة يف الجبهات. 

1 يونيو

16 يونيو

9 يونيو5 يونيو

18 يونيو

البنك املركزي اليمني
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 )63( مأرب،  مبحافظة  للكهرباء،  العامة  سة  املؤسَّ أدخلت 

ضمن  الخدمة،  إىل  الغازية  الكهربائية  الطَّاقة  ِمن  ميجا 

التَّشغيل األويل للمرحلة الثانية ِمن مرشوع ربط محافظة 

مأرب باملحطَّة الغازية. 

العليمي،  رشاد  د.  الرئايس”  القيادة  “مجلس  رئيس  تعهَّد 

عدن،  املؤقتة  العاصمة  يف  عاجلة  اقتصادية  مبعالجات 

واملحافظات املحرَّرة، خالل الفرتة القادمة، مطالبًا املواطنني 

مبنحه فرصة كافية إلنجاز ذلك.

22 يونيو19 يونيو

الغاز  الحويث جرعة سعرية جديدة ملادَّة  فرضت جامعة 

األسطوانة  يف  ميني،  ريال   )500( مبقدار  املنزيل، 

ريال   )6500( إىل   )6000( ِمن  سعرها  لريتفع  الواحدة، 

ميني، وتوزَّع عرب ُعقَّال الحارات، فيام يتم رشاء اإلسطوانة 

الغازية يف مدينة مأرب بسعر  الواحدة ِمن رشكة صافر 

)3500( ريال ميني. 

25 يونيو

محطة مارب الغازية
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بالرغم ِمن اإلدانات املحلية والدولية لتجنيد األطفال، ال تزال جامعة الحويث 

الظاهرة،  بتجنيد األطفال، ِمن خالل تسجيالت مصوَّرة تعكس حجم  تتباهى 

ِمن  جناء  والسُّ املواطنني  بحقِّ  املروعة  االنتهاكات  سلسلة  استمرار  مع 

حفيني والنشطاء، وخنق الحريات الدينية والصحفية. الصَّ
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اختطفت جامعة الحويث )30( شخًصا ِمن أتباع 

املؤيدي،  عبدالله  محمد  الزَّيدي،  املرجع 

مبحافظة  شهارة،  مبديرية  “النابت”  بقرية 

معصويب  وهم  صنعاء،  شاميل  عمران 

وزجَّت  عسكرية،  أطقم  منت  عىل  األعني، 

بإرشاف  باملديرية،  سجونها  أحد  يف  بهم 

القيادي زيدان جعامن. 

أعلنت األمم املتحدة عن مقتل )19( مدنيًّا، 

)أبريل-  شهري  خالل  أطفال،   )3( بينهم 

وعبوَّات  بدائية،  أرضية  ألغام  إثر  مايو( 

ناسفة ِمن بقايا الحرب، خالل فرتة الهدنة. 

الدويل  لالتحاد  العام  املؤمتر  وجه 

للصحفيني مناشدة عاملية عاجلة، للمطالبة 

بإطالق رساح )4( صحفيني ِمن سجون جامعة 

بحقِّهم.  اإلعدام  أحكام  ووقِف  الحويث، 

حفيون األربعة هم: عبدالخالق عمران،  ]الصَّ

وأكرم  حميد،  حارث  املنصوري،  توفيق 

الوليدي[. 

عبدالرحيم  صالح  الحويث،  املرشف  رفض 

العشاري، تنفيذ توجيهات النيابة، التابعة 

املواطن  عن  باإلفراج  القاضية  للحوثيني، 

ذي  منطقة  ِمن  العشاري،  عبدالعليم 

جن  السِّ إيداعه  إب، بعد  السفال مبحافظة 

إلجباره القبول بالتحكيم القبيِّل يف قضية 

مقتل والده. 

1 يونيو

3 يونيو

3 يونيو2 يونيو

الذروي،  بكر  أبو  سعيد  الدكتور  وفاة 

القطن،  سجن  يف  األشعة،  أخصايئ 

ِمن  عليه  االعتداء  بعد  حرضموت،  مبحافظة 

األمن  إدارة  نفت  فيام  أمنية،  عنارص  قبل 

التحقيق  إىل  داعية  االتِّهام،  والرشطة 

الشفاف يف الحادثة.

5 يونيو

األمم املتحدة
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مبصادرة  الحويث  جامعة  مرشف  أقدم 

ودهس حمولة مركبتني، ِمن “التُّفاح”، تابعة 

مبحافظة  والخرضوات،  الفواكه  ار  تجَّ ألحد 

رفض  بعد  مأرب،  ِمن  قادمة  كانت  الجوف، 

الفاكهة.  قيمة  تتجاوز  رضيبة  دفع  التَّاجر 

)فيديو متداول( 

التَّابعة  األمني”،  “الحزام  قوَّات  بدأت 

جديدة  إجراءات  تطبيق  يف  لـ”االنتقايل”، 

والقادمني  املسافرين  تجاه  معتادة،  غري 

ضامنات  تقديم  فرضت  إذ  تعز،  مدينة  ِمن 

أبناء  ِمن  ضمني  عليها  يوقِّع  “إقامة”، 

التَّابعة  يافع  مناطق  إىل  املنطقة، 

ملحافظة لحج. 

مقتل  عن  لأللغام  اليمني  املرصد  أعلن 

بينهم  آخرين،   )6( وإصابة  مدنيِّني،   )5(

أطفال وامرأة، بسبب األلغام التي زرعتها 

جامعة الحويث يف ستِّ محافظات مينية. 

جنويب  ريهمي  الدِّ مبديرية   2 )القتىل: 

مبحافظة  املصلوب  مبديرية   1 الحديدة، 

محافظة  غريب  رصواح  مبديرية   1 الجوف، 

مأرب(.

عرث مواطنون عىل )3( جثث، ألشخاص قِتلوا 

مبديرية  “املشرييق”  مبنطقة  حديثًا، 

مل  فيام  إب،  محافظة  شاميل  حبيش، 

تُعلِن أيُّ جهة مسئوليتها عن الحادثة. 

12 يونيو11 يونيو11 يونيو

قُِتل رجل األعامل، محسن الرشيدي، برصاص 

“لبعوس”،  منطقة  مركز  يف  مسلَّح، 

مبديرية يافع، بعد ساعات ِمن مقتل قيادي 

يف  الجنوبية،  املقاومة  كتائب  يف  بارز 

مديرية الحبيلني، يدعى “رشدي الطَّيَّار”.

14 يونيو14 يونيو
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-بصنعاء،  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  دعت 

جامعة  اإلنسان،  لحقوق  السامية  واملفوضية 

امح بتنظيم زيارة عاجلة للصحفي،  الحويث، السَّ

يونس عبدالسالم، وكافة الصحفيني املختطفني، 

لالطمئنان عىل حالتهم الصحية والنفسية، بعد 

عن  معلومات  بعد  وذلك  تعسفيًّا،  احتجازهم 

منذ  املختطف  عبدالسالم،  يونس  صحة  تدهور 

)10( أشهر.

برس”  “أسيوشيتد  وكالة  قالت 

األمريكية، نقاًل عن قياديني يف جامعة 

األطفال،  مئات  جنَّدوا  إنَّهم  الحويث، 

عاًما،  و)15(  سنوات،   )10( بعمر  بينهم 

خالل الشهرين املاضيني )مايو- يونيو(، 

وجرى توزيعهم عىل جبهات القتال.

عبدالجليل  عبدالغني  املواطن  تويفِّ 

يف  النار  إشعال  ِمن  يومني  بعد  الشهيِّل، 

يف  األمن،  إدارات  إحدى  أمام  جسده، 

جامعة  لسيطرة  الخاضعة  إب،  محافظة 

الحويث، احتجاًجا عىل تجاهل الجهات املعنية 

عن  واإلفراج  املنهوبة،  سيارته  باستعادة 

مبلغ  بدفع  ومطالبته  بالحادثة،  املتَّهمني 

مايل كبري.

ممتلكات  عىل  الحويث  جامعة  تحفَّظت 

ومنزل رئيس الوزراء األسبق، واألمني العام 

العام  الشعبي  املؤمتر  لحزب  األسبق 

باجامل  السابق(، عبدالقادر  الحاكم  )الحزب 

)تويفِّ يف 2020م(، يف العاصمة صنعاء، 

متهيًدا ملصادرتها. 

19 يونيو17 يونيو15 يونيو

يف  للحقوق،  اإلنسانية  الرابطة  كشفت 

عن  بـ”جنيف”،  اإلنسان  حقوق  مؤمتر 

امرأة  لـ)1714(  الحويث  جامعة  اختطاف 

وحتَّى  2014م  ِمن  الفرتة  خالل  مينية، 

2022م.

وكالة “أسيوشيتد برس” األمريكية

22 يونيو22 يونيو
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الكارثة  حجم  خطورة  ِمن  رة  املحذِّ ولية  والدُّ الرَّسمية  الترصيحات  تتواىل 

الناجمة  التي باتت تنتظر الشعب اليمني، جرَّاء تداعيات األزمة االقتصادية 

عن استمرار الحرب الروسية- األوكرانية، كام أنَّ نقص التمويل دفع برنامج 

اليمن،  يف  أنشطته  بعض  لوقف  املتحدة  لألمم  التابع  العاملي  الغذاء 

التي  واألرقام  مأرب،  يف  النازحني  حول  مستمرة  مشكالت  إىل  إضافة 

تعتمدها املنظامت الدولية والخلل الظاهر يف ذلك.



االحاطة الشهرية

شهـــــر يونيــــــو

28

انتقدت “وزارة حقوق اإلنسان” اليمنية 

األسلوب املضلِّل يف اإلحاطة اإلعالمية 

ادرة عن املفوضية السامية لألمم  الصَّ

إيَّاها  واصفة  الهدنة،  حول  املتحدة 

بالضبابية، وتحمل يف مضمونها تربئة 

مكشوفة لجامعة الحويث، ِمن سلسلة 

األطراف  جميع  تحميل  عرب  الخروقات، 

مسئولية االنتهاك

صنَّفت األمم املتحدة، يف تقرير صادر عن 

ضمن  دولة   20 العاملي،  األغذية  برنامج 

بينها  العامل،  يف  للجوع  ساخنة  بؤرة 

والسودان  سوريا  هي:  عربية،  دول   5

ِمن  ًرا  محذِّ ولبنان،  والصومال  واليمن 

احتامل تدهور األمن الغذايئ يف الدول 

املقبلة  الشهور  الثالثة  خالل  العرشين، 

)يونيو- يوليو- سبتمرب( 

عىل  مأرب  يف  املحلية  السلطة  اعرتضت 

اإلنسانية،  الشئون  تنسيق  مكتب  قيام 

بإسقاط  “أوتشا”،  املتحدة  لألمم  التابع 

نحو مليون ومئتي ألف نازح يف محافظة 

االستجابة  خطَّة  كشوفات  ِمن  مأرب، 

للعام  املكتب  ها  أعدَّ التي  اإلنسانية 

الجاري 2022م. 

7 يونيو3 يونيو

8 يونيو

7 يونيو

دخــــــول )3228( مهاجــــرًا إلـــى اليمـــن.

عــــــودة أكرث ِمن )5( آالف مغرتب ميني ِمن السعودية

أعلنت منظمة األمم 

املتحدة للهجــــرة:
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أعلن برنامج الغذاء العاملي -يف مايو املايض- عن بدء وقف بعض أنشطته يف اليمن، بسبب نقص التمويل، وعن 

تة القادمة هور السِّ حاجته إىل )1.5( مليار دوالر ملواجهة املتطلبات اإلنسانية يف اليمن خالل الشُّ

23 يونيو

مرشوع “مسام” السعودي 

لنزع األلغام يف اليمن

24 يونيو

)90( ألف لغم

منتصـف  نشاطه  بدء 
2018م:

األلغام  ِمن   )346570( انتزاع 
والقذائف املتنوعة

نزع )90( ألف لغم ِمن مدينة 
تعز. 
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صنعاء  العاصمة  يف  مواطنون  أزال 

حول  الحويث  جامعة  أقامتها  أسواًرا 

مساحات ومواقف سيارات يف “مدينة 

سعوان؛  بحي  السكنية،  الحمدي” 

يقوم  مصادرة  حملة  ضمن  وذلك 

ألرايض  الجامعة  ِمن  متنفِّذون  بها 

ومتنفَّسات املدينة. 

ت جامعة الحويث أسامء عدد ِمن املنشآت  غريَّ

مناسبات  أسامء  بإطالق  وذلك  الحكومية، 

وشخصيات تابعة لها عليها، وكان أخرها تغيري 

مسمَّى مستشفى “22 مايو” مبدينة عمران 

سة  املؤسَّ وهي  د”،  امَّ “الصَّ مستشفى  إىل 

عام  ست  )تأسَّ املحافظة  يف  األكرب  الطِّبية 

“حوثنة  حملة  ضمن  التَّغيري  ويأيت  2000م(. 

ولة”، والتي بدأت بها الجامعة عام2014م،  الدَّ

ت إىل صنعاء.  يف صعدة، وامتدَّ

رفض اجتامع كبري للقضاة يف صنعاء -هو 

الحويث  القيادي  تدخُّالت  نوعه-  ِمن  األوَّل 

البارز، محمد عيِّل الحويث، عضو املجلس 

سري  يف  للجامعة،  األعىل  السيايس 

عملية التَّقايض.

24 يونيو19 يونيو11 يونيو

الديلمي،  حسني  بن  يحيى  الزَّيدي،  املرجع  شنَّ 

انتقاًدا حادًّا عىل زعيم جامعة الحويث، عبدامللك 

املال  ونهب  الفساد  بسبب  وجامعته  الحويث، 

العام والظُّلم والطُّغيان. 

املنصورة،  مديرية  يف  شعبية  احتجاجات  اندلعت 

بالعاصمة املؤقَّتة عدن، تنديًدا بارتفاع أسعار الوقود 

بإغالق  محتجِّني  قيام  مع  بالتَّزامن  الخدمات،  وتردِّي 

ارتفاع  عىل  احتجاًجا  الربيقة  مبديرية  الزَّيت،  ميناء 

أسعار املشتقَّات النفطية.

25 يونيو
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