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عمليًّا، وصلت األمم املتحدة إىل طريق مسدود يف التعامل 

ما  الهدنة  تجديد  فشل  بعد  اليمن؛  يف  السيايس  امللف  مع 

ترصيحات  ة  حدَّ زادت  السياق،  ويف  ًدا.  مجدَّ الحرب  بعودة  ينذر 

بعض سفراء الدول الغربية تجاه جامعة الحويث بسبب مواقفها 

الحوار؛  مائدة  إىل  والعودة  الهدنة  تجديد  رفض  يف  املتصلبة 

كان أبرز تلك الترصيحات للسفري الفرنيس، واملبعوث األمرييك 

الخاص إىل اليمن.

المشهــــد 
السياسي
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4 ديسمرب

طالب رئيس الوزراء اليمني، معني عبدامللك، سفراء 

منظمة  الحويث  جامعة  تصنيف  األوريب  االتحاد 

“غابرييل  االتحاد،  بعثة  رئيس  لقائه  خالل  “إرهابية”، 

فينيالس”. 

مع  حوار  يف  عزيزي”  “آراش  اإليراين  املؤرخ  قال 

السابق  القائد  “إنَّ  األوسط”:  للرشق  “كارنيغي  مركز 

يف الحرس الثوري، قاسم سليامين، أعطى األوامر 

لقتل  اليمن[  يف  إيران  ]حلفاء  للحوثيني  املبارشة 

عيل  السابق،  اليمني  الرئيس  حليفهم  وتصفية 

عبدالله صالح، عام 2017م”. 

6 ديسمرب

4 ديسمرب

كشف رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان الربكاين، 

يف كلمة ألقاها مبدينة “املخا” الساحلية، عن توجيهات 

واملقاومة  اليمني  الجيش  م  تقدُّ منعت  أمريكية، 

أيدي  ِمن  وتحريرها  صنعاء،  العاصمة  باتجاه  الشعبية 

عىل  الحكومية  القوات  كانت  أن  بعد  الحويث،  جامعة 

مشارف صنعاء، مطلع العام 2016م. 

سلطان الربكاين

 رئيس مجلس النواب اليمني
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7 ديسمرب

ِمن  مرسلة  2022/12/٤م،  بتاريخ:  رسالة  أظهرت 

القيادي يف جامعة الحويث، رشيف العزِّي، موجَّهة 

وجود  عن  الحويث،  عبدامللك  الجامعة،  زعيم  إىل 

الجبايات  بسبب  الجامعة،  ضد  كبري  شعبي  احتقان 

والشؤم  بالفاسدة  الحوثيني  حكومة  واصًفا  الكبرية، 

واملفقرة للناس. 

ووزير  اعري،  الدَّ محسن  اليمني،  فاع  الدِّ وزير  وقَّع 

العدل اإلمارايت، عبدالله النَّعمي، اتفاقية بني الدولتني 

يف مجال التعاون العسكري ومحاربة “اإلرهاب”، دون 

اإلفصاح عن تفاصيل وبنود االتفاقية. 

ماري” 8 ديسمرب “جان  اليمن،  لدى  الفرنيس  السفري  اتهم 

الداخل،  ِمن  اليمني  املجتمع  بتدمري  الحويث  جامعة 

اًل إيَّاها مسئولية عدم تجديد الهدنة التي رعتها  محمِّ

ة ستة أشهر، ورفضت  األمم املتحدة يف البالد، ملدَّ

الجامعة تجديدها. 

7 ديسمرب

جان ماري

السفري  الفرنيس
لدى اليمـــــــــــن
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األوربـــــي  االتحـــــاد  سفـــــراء  وفـــــد  أنهــــــى 

زيارة له إىل مدينة تعز، عرب طريق عدن/ تعز، يف 

أوَّل زيارة دبلوماسية إىل املدينة، املحارصة منذ 

8 سنوات. 

12 ديسمرب

قالت جامعة الحويث: إنَّ وفًدا عامنيًّا وصل إىل صنعاء 

الثانية خالل العام الجاري[، يف زيارة تهدف  ]الزيارة 

إليصال مقرتحات جديدة بخصوص تجديد الهدنة املتعرِّثِّ 

متديدها منذ مطلع أكتوبر/ ترشين أوَّل املايض. 

بإجراء  مينية  حقوقية  ومؤسسات  منظامت  طالبت 

تحقيق دويل يف قضية وفاة الصحفي االستقصايئ، 

سنوات،  سبع  قبل  تويفِّ  الذي  العبيس،  محمد 

طبية  تقارير  ترجيح  بعد  صنعاء،  يف  غامضة،  بظروف 

القضائية  السلطات  تسعى  فيام  مسموًما؛  موته 

الخاضعة لسيطرة جامعة الحويث إلغالق ملفِّ القضية، 

وتقييدها ضد مجهول. 

21 ديسمرب

21 ديسمرب
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التـــــريك، “سليمـــــان صويلو”:  الداخلية  قال وزيـــــر 

يف  الحرب  إنهاء  أجل  ِمن  حثيثة  جهوًدا  تبذل  بالده  إنَّ 

استقباله  خالل  وذلك  أمنية،  تحتية  بنية  وإنشاء  اليمن، 

وزير الخارجية وشئون املغرتبني اليمني، أحمد عوض بن 

مبارك، يف العاصمة الرتكية )أنقرة(، والذي طالب الجانب 

الرتيك بتصنيف جامعة الحويث منظمة “إرهابية”. 

سليامن صويلو

وزير الداخلية الرتيك
واألمم  الدويل  املجتمع  اليمنية  الحكومة  اتهمت 

إزاء  املخزي  مت  بالصَّ الحقوقية  وهيئاتها  املتحدة 

الحويث  جامعة  ترتكبها  التي  واالنتهاكات  الجرائم 

اليمنيني،  بحقِّ  باإلرهابية(،  قوامئها  عىل  )املصنفة 

منذ بداية الحرب. 

26 ديسمرب

24 ديسمرب
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المشهــــد 
العسكري

العسكــــريــــة                                    املــــواجهــــات  مستـــــوى  انخفض 

كانون  ديسمرب/  شهر  خالل  الحويث،  وجامعة  الجيش  بني 

الثاين 2022م، رغم تصاعد التهديدات املتبادلة بني الطرفني 

تجديد  الحوثيون  ورفض  العسكرية،  الخيارات  إىل  بالعودة 

الهدنة التي انتهت يف مطلع أكتوبر/ ترشين أوَّل املايض.
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اندلعت معارك عنيفة بني قوات الجيش الوطني 

شامل  مأرب،  محافظة  يف  الحويث،  وجامعة 

عدد  وسقط  الجنوبية،  الجبهة  يف  البالد،  رشقي 

ِمن القتىل والجرحى ِمن الطرفني.

لقوات  الحويث مواقع عسكرية  استهدفت جامعة 

الجيش مبحافظة تعز )جنوب غريب اليمن(، بطائرات 

يف  الجيش،  قوَّات  مواقع  ِمن  عدًدا  مفخَّخة، 

الجبهتني الغربية والشاملية الغربية.

مفتوحة  الخيارات  كل  إنَّ  الحويث:  جامعة  قالت 

ملواجهة  العسكري،  الخيار  فيها  مبا  أمامها، 

الحكومة الرشعية. 

8 ديسمرب

14 ديسمرب

1 ديسمرب
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المشهــــد 
األمنـــــــــي

يف  ديسمرب،  شهر  خالل  األمني  االنفالت  رقعة  عت  توسَّ

الحكومة الرشعية، ومناطق  الواقعة تحت سيطرة  املحافظات 

يف  جرى  ما  األحداث  هذه  أبرز  وكان  الحويث،  جامعة  سيطرة 

حركة  تضاعف  إىل  إضافة  استهداف،  ِمن  حرضموت  مساجد  أحد 

عنه  أعلنت  ما  آخرها  وكان  واآلثار،  والسالح  للمنوعات  التهريب 

الواليات املتحدة األمريكية ِمن القبض عىل شحنتني يف املياه 

الدولية، يف طريقهام إىل جامعة الحويث.
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نجا رئيس بعثة األمم املتحدة يف محافظة الحديدة، 

انفجار  ِمن  البعثة،  ِمن  آخرون  وأعضاء  بريي”،  “مايكل 

حقل ألغام، أثناء مرور موكبهم يف منطقة “7 يوليو”، 

فيام قُِتل )4( ِمن عنارص جامعة الحويث مرافقة للبعثة 

كانوا عىل منت أطقم عادية.

قُِتل )7( مصلِّني، وأصيب )18( آخرون، جرَّاء قيام شخص 

بتفجري قنابل، وإطالق نار ِمن سالح “كالشنكوف”، يف 

مسجد “الزيار”، مبديرية يبعث، مبحافظة حرضموت، 

رشقي البالد، ضمن خالفات أرسية. 

األمريكية  البحرية  للقوات  املركزية  القيادة  أعلنت 

اعرتاضها شحنة ذخائر ووقود للصواريخ، بوزن )50( 

طنًّا، يف بحر ُعامن، للمرَّة الثانية، خالل أقل ِمن شهر، 

حنة  نت الشُّ كانت يف طريقها لجامعة الحويث. وتضمَّ

مليون طلقة ِمن عيار )7.62( ملم، و)25.000( طلقة 

ذخرية عيار )12.7( ملم، وما يقرب ِمن )7.000( فتيل 

الدافع  الوقود  ِمن  كيلوغرام  و)2.100(  للصواريخ، 

إلطالق قذائف صاروخية.

2 ديسمرب

3 ديسمرب

6 ديسمرب

مايكل بريي

رئيس بعثة األمم املتحدة 
يف محــــافظـــة الحديدة
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واشنطن  يف  اليمنية  الجمهورية  سفارة  أعلنت 

أثرية  قطعة   )75( ضبطت  األمريكية  السلطات  أنَّ 

مينية، مرسوقة، أثناء محاولة تهريبها إىل الواليات 

املتحدة.

أعلنت جمهورية مرص تويلِّ قواتها البحرية قيادة 

أعامل  مكافحة  يف   ،)153( املشرتكة  املهام  قوة 

يف  املرشوعة  غري  لألنشطة  والتصدِّي  التهريب 

البحر األحمر وباب املندب وخليج عدن.

13 ديسمرب10 ديسمرب
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المشهــــــــد 
االقتصادي

األجنبية،  العمالت  أمام  انهياره  اليمني  الريال  يواصل 

إىل  إضافة  ديسمرب،  شهر  يف  قياسيًّا  رقاًم  اًل  مسجِّ

تطبيق  يف  الحكومة  تتَّخذها  التي  اإلجراءات  استمرار 

تبعات قرارها بتصنيف جامعة الحويث منظمة »إرهابية«، 

ار  يقابل ذلك استمرار جامعة الحويث بالتضييق عىل التجَّ

ورؤوس األموال ومضاعفة الجبايات، كان آخرها تهديدها 

ملجموعة هائل سعيد أنعم، كُربى الرشكات يف اليمن.
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األجنبية،  العمالت  أمام  اليمني  الريـــــال  انهار 

ليخرس معظم قيمته املستعادة خالل )4( أشهر 

املاضية، ليبلغ قيمة رصف الدوالر الواحد )1200( 

حاجز  السعودي  الريال  رصف  تجاوز  فيام  ريال، 

)320( ريااًل مينيًّا. 

أعلن البنك املركزي اليمني، يف العاصمة املؤقَّتة 

رشكة،   )12( مع  التَّعامل  وحظر  أرصدة  تجميد  عدن، 

النفط إىل مناطق  أغلبها تعمل يف مجال استرياد 

سيطرة جامعة الحويث، يف تعميم موجَّه لرشكات 

“القوائم  يف  وإدراجهم  الرصافة،  ومنشآت 

السوداء”.

قاطًعا  نفيًا  أنعم”  سعيد  “هائل  مجموعة  نفت 

الحويث،  جامعة  قبل  ِمن  لها  املوجَّهة  االتهامات 

ورائها،  ِمن  والرتبُّح  األسعار  ارتفاع  وراء  بالوقوف 

ار عىل عدم التخفيض.  وإجبار التجَّ

6 ديسمرب

24 ديسمرب

21 ديسمرب
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االنتهاكات

رغـــم توقُّف الحـــرب نسبيًّا يف أغلـــب جبهـــات القتـــال، 

ل االنتهاكات يف ازدياد داخل املدن، لدى معظم  إالَّ أنَّ معدَّ

األطراف اليمنية، أبرزها جامعة الحويث يف شامل البالد، 

ضمن املناطق الخاضعة لسيطرتها، واملجلس االنتقايل 

يف أجزاء واسعة ِمن املحافظات الجنوبية.
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عنه  املفرج  البرتاء،  عبدالجليل  صادق  األستاذ،  تويفِّ 

عام  تبادل  صفقة  يف  الحويث،  جامعة  سجون  ِمن 

2019م، متأثِّرًا مبضاعفات صحية الزمته بسبب التعذيب 

التي  اختطافه  فرتة  خالل  له،  تعرَّض  الذي  الوحيش 

تزيد عن عامني. 

2 ديسمرب

صنعاء،  سجون  يف  يقبعون  صحفيني   )4( أرُس  قالت 

منذ )7( سنوات، وهم: توفيق املنصوري، وعبدالخالق 

عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، يف بالغ مشرتك: 

حفي توفيق املنصوري تعرَّض للتعذيب الشديد  إنَّ الصَّ

معسكر  سجن  داخل  الجمجمة(،  وكرس  بالرأس  )رضب 

“عبدالقادر  املدعو  قبل  ِمن  بصنعاء،  املركزي  األمن 

املرتىض”، رئيس لجنة األرسى، التابعة للحوثيني. 

2 ديسمرب

الرشعية،  الحكومة  يف  اليمنية،  األوقاف  وزارة  أدانت 

استهداف جامعة الحويث ملسجد قرية “الرون”، وهو 

اليمن،  يف  العثامين  الوجود  أيام  ِمن  أثري  جامع 

وإصابة  اثنني  مقتل  إىل  أدَّى  ما  الحديدة،  مبحافظة 

الجمعة،  صالة  أثناء  طفالن،  بينهم  مدنيني،  خمسة 

مبديرية “حيس” جنويب محافظة الحديدة، غريب اليمن.

2 ديسمرب

قبالة  غرقًا  الذيفاين،  الله  ضيف  األكادميي،  تويفِّ 

محاولته  أثناء  املغرب،  دولة  يف  “سبته”،  شواطئ 

الهجرة إىل أوربَّا، وذلك بعد أسابيع ِمن مناقشة رسالة 

ته، والتي كانت يف الفكر اإلسالمي.  الدكتوراة خاصَّ

7 ديسمرب
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متكَّنت أرسة الضحية، عمر أحمد عبدالله عقالن، ِمن العثور 

جات مستشفيات صنعاء،  عىل جثامن نجلهم، بإحدى ثالَّ

وتعرُّض  التعذيب،  جرَّاء  وفاته  ِمن  عامني  ِمن  أكرِّث  بعد 

األرسة خالل سنوات إخفاء الجثَّة لالبتزاز والرتهيب. 

حجر،  أحمد  اإلعالمي،  الناشط  الحويث  جامعة  اعتقلت 

بعد  السالح،  تهديد  تحت  مجهول،  مكان  إىل  واقتادته 

يوم ِمن نرشه مقطًعا مصوًَّرا عىل قناته يف “يوتيوب”، 

وتجويعها  وفسادها  الحوثيني  حكومة  فيه  هاجم 

لليمنيني، والتجريف الكبري يف مناهج الدراسة والقطاع 

التعليمي. 

يونس  حفي،  الصَّ عن  الحويث  جامعة  أفرجت 

عبدالسالم، بعد أكرِّث ِمن عام عىل اختطافه، دون أن 

توجِّه له أيَّ تهمة، أو يُعرض عىل محكمة. 

يف  صة  املتخصِّ االبتدائية  الجزائية  املحكمة  أصدرت 

صنعاء )تابعة للحوثيني( حكاًم قضائيًّا، باإلعدام بحقِّ 

آخرين لسنوات، جميعهم   )13( )16( مختطًفا، وسجن 

العدوان”  “إعانة  بتهمة  صعدة،  محافظة  أبناء  ِمن 

]أي تحالف السعودية واإلمارات.

14 ديسمرب

14 ديسمرب

7 ديسمرب

17 ديسمرب
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وثقت األمم املتحدة
عىل مدى 6 أشهر املاضية:

جرَّاء األلغام األرضية، والحوادث املتعلِّقة 
باملــتفجــــــرات، من مخلَّفات الحــــرب يف 

محافظة الُحديدة 

مل تفصـــح املنظمـــة عن الجهة التي تقف 

خلف زراعة األلغــام والتَّسبُّب باالنتهـــاكات!

159 ضحية
%50
 نســــاء وأطفــال
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المشهــــــــد 
اإلنســـــاني

للحياة،  فرص  عن  بحًثا  اليمن  إىل  األفارقة  الالجئني  تدفق  يستمر 

العربية  اململكة  خاصة  الخليج،  دول  نحو  عبور  منفذ  لجعلها  أو 

إىل  العرشات  بإعادة  املتحدة  األمم  قيام  مقابل  يف  السعودية، 

بلدانهم، وذلك بعد تسجيل أرقام عن انتهاكات يتعرَّضون لها أثناء 

التهريب يف البحر، وعىل الحدود مع السعودية.
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وثقت منظمة األمم املتحدة

للطفولة "يونيسف"

 الحصبة مرض فريويس شديد
 العـــــدوى يصيـــــب األطفـــال،
 ويكــــون األطفال األكثــر عرضة
 لإلصــــابة باملــــرض هم الذين

يعانون ِمن سوء التغذية

وفاة 15طفًال

منذ مطلع العام الجاري
وحتى نهاية شهر يوليو

إصابة مبرض الحصبة 1,400
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أعلنت منظمــــة

الهجرة الدولية

دخول

من املهاجرين األفارقة

إلـــى األرايض اليمنية
إجالء 3,700 مهاجرًا إثيوبيا

يف اليمــــن إىل بالدهم طوعيًّا

منذ بداية العام الجاري 2022م

وصل خالل ذات العام أكرث من

 67 ألف مهاجـــر أفريقــي

مقتل 500 مهاجــرًا

خــــالل سنــــوات الحرب.

خـــــــــــالل العـــــام 2022م

67,500

2014 500
قتيل

املنظمة الدولية

للهجــــرة التابعة

لألمم املتـــــحدة:
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وكالة “أسيوشيتد برس” األمريكية

بيانات
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وثقت منظمة األمم املتحدة

للطفولة "يونيسف"

 الحصبة مرض فريويس شديد
 العـــــدوى يصيـــــب األطفـــال،
 ويكــــون األطفال األكثــر عرضة
 لإلصــــابة باملــــرض هم الذين

يعانون ِمن سوء التغذية

وفاة 15طفًال

منذ مطلع العام الجاري
وحتى نهاية شهر يوليو

إصابة مبرض الحصبة 1,400



أخبار عامة

معرض  للكتاب  العامة  الهيئة  نظَّمت 

الكتاب الثاين يف مدينة مأرب، مبشاركة 

)25( دار نرش، لعرض )10( ألف عنوان، وذلك 

خالل الفرتة )22-31( ديسمرب الجاري.

الحويث  جامعة  رصد  عن  ميني  مسئول  كشف 

التعليمي  مبلغ )200( مليون ريال لتغيري املنهج 

مع  يتناسب  مبا  وذلك  سيطرتها،  مناطق  يف 

معتقداتها الطائفية.

25 ديسمرب 20 ديسمرب
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