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قبل ساعات قليلة من انتهاء رسيانها، وافقت األطراف المتحاربة باليمن يف 2 يونيو/حزيران عىل تمديد الهدنة لشهرين 
آخرين، رغم اخليبة السائدة إزاء عدم تنفيذ بعض من عنارص االتفاق األصيل. ورغم تخلل الهدنة اقتتال بني احلني واآلخر، 

إال أنها أدت إىل انخفاض كبري يف أعمال العنف واخلسائر البرشية وعودة احلياة الطبيعية يف معظم أنحاء البالد.

وأكد مسؤولون حكوميون وموالون للحكومة الزتامهم باجلانب الذي يخصهم من االتفاق عرب السماح بتسيري رحالت 
جوية من وإىل مطار صنعاء، إال أنهم أعربوا عن خيبة أملهم من استمرار التفاوض عىل أحد مطالبهم الرئيسية، وهو 
إعادة فتح جميع الطرق المؤدية إىل مدينة تعز المحارصة من ِقبل احلوثيني، رغم ميض فرتة عىل دخول الهدنة اجلديدة 
حزي التنفيذ. )انظر: السياسة والدبلوماسية، “المفاوضات المتعلقة برفع حصار تعز تطول يف ظل رفض احلوثيني اقرتاح 

األمم المتحدة“(. لم يتبنّي بعد ما إذا كان ممكنًا تحّول الهدنة إىل تسوية دائمة نهاية المطاف.

أيًا كان الوضع، ظلت هناك مخاوف من أن الهدنة مجرد وسيلة تستخدمها كل من جماعة احلوثيني المسلحة واحلكومة 
اليمنية اللستعداد جلولة أخرى من المعارك القتالية، حيث وردت أنباء عن تحركات للقوات يف مختلف اجلبهات بما يف 
اندالع رشارة  من  التحذير  إىل  ليندركينغ،  تيم  اليمن،  إىل  اخلاص  األمرييك  المبعوث  دفع  ما  وتعز. وهذا  مأرب  ذلك يف 
معارك قتالية جديدة -يف ترصيحات له عىل هامش منتدى اليمن الدويل الذي ُعقد يف ستوكهولم من 17 إىل 19 يونيو/ 
حزيران -قائاًل إن أي شخص يعتقد أن حرب اليمن يمكن أن تنتهي باستخدام القوة العسكرية “مخطئ للغاية”. وعىل 
الرغم من رسيان الهدنة، تم اإلبالغ عن حوادث اقتتال -بالدرجة األوىل بني قوات احلوثيني واحلكومة اليمنية -يف مختلف 

المحافظات بما يف ذلك تعز ومأرب.

تقرير ألسوشيتد برس يتناول استمرار جتنيد األطفال
أقرّ مسؤولون حوثيون لوكالة أسوشيتد برس باستمرار اجلماعة يف تجنيد األطفال، مدافعني عن هذه الممارسة رغم 
تعهد اجلماعة أللمم المتحدة يف أبريل/نيسان بتخليص صفوفها من اجلنود األطفال. نقلت الوكالة عن اثنني من كبار 
المسؤولني احلوثيني -اللذين لم تكشف عن هويتهما -أنه خالل الشهرين الماضيني ُجند مئات من األطفال، بعضهم ال 
تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وُوزعوا يف المناطق اليت تضم جبهات -خالل فرتة الهدنة -كجزء من حشد للقوات. يُذكر أن 
سلطات احلوثيني استخدمت خالل السنوات األخرية “المراكز الصيفية” الختيار وتجنيد األطفال كمقاتلني. أفاد عمال 
إغاثة أن احلوثيني يمارسون الضغط عىل األرس إلرسال أطفالهم إىل تلك المخيمات مقابل تلقي المساعدات اليت تشتد 

احلاجة إليها، مثل احلصص التموينية من منظمات اإلغاثة الدولية.

مقتل صحفي وقيادي سلفي يف حادثتي اغتيال منفصلتني
شهد شهر يونيو/ حزيران عمليات اغتيال استهدفت شخصيات عسكرية ومدنية، حيث لقي صابر احليدري -مراسل يمين 
لشبكة NHK اليابانية وموظف يف وزارة اإلعالم التابعة للحكومة –حتفه بانفجار سيارة مفخخة يف 15 يونيو/حزيران 
إثر وقوع احلادث،  أثناء قيادته سيارته يف مديرية المنصورة بعدن، برفقة شخصني آخرين لقيا مرصعهما معه. وعىل 
وجه رئيس مجلس القيادة الرئايس، رشاد العليمي، بإجراء تحقيق يف مالبسات مقتل احليدري. سبق وأن شهدت المدينة 
حادثة اغتيال مماثلة يف نوفمرب/ ترشين الثاين 2021 استهدفت الصحفية رشا عبدالله وجنينها بسيارة مفخخة، اليت 
بفرتة  االنفجار. وقبل وفاته  بالغة جراء  -بجروح  أيًضا  العتمي -صحفي  أُصيب زوجها محمود  لقيت مرصعها يف حني 

قصرية، تلقى العتمي معلومات من زمالئه تفيد بأن جماعة احلوثيني كانت تجمع معلومات استخبارية عنه وزوجته.

يف حادث مماثل، ُعرث عىل عبدالرزاق البقماء -الداعية السلفي وقائد اللواء األول يف ألوية اليمن السعيد المدعومة من 
اليت  األلوية،  كانت  يونيو/حزيران.   24 الوادي، رشق مدينة مأرب يف  بمديرية مأرب  داخل سيارته  السعودية –مقتواًل 
شكلها التحالف الذي تقوده السعودية بداية العام اجلاري لمحاربة احلوثيني يف مأرب، قد أطلقت حملة تجنيد يف جنوب 
اليمن أوائل يونيو/حزيران، ليحذو المجلس االنتقايل اجلنويب حذوها بعد أيام حيث بدأ بتجنيد مقاتلني يف صفوف ألوية 
الدعم واإلسناد التابعة له. أُطلقت حمالت تجنيد عنارص ذات والءات محلية مختلفة رًدا عىل استمرار احلوثيني بتجنيد 
المشكلة  العسكرية واألمنية  اللجنة  إال أن هذه اخلطوة تهدد بعرقلة عمل  المقاتلني ونرشهم عىل اخلطوط األمامية، 
المناهض  المعسكر  يف  واألمنية  العسكرية  القوات  هيكلة  بإعادة  والمكلفة  الرئايس،  القيادة  لمجلس  التابعة  حديثًا 

للحوثيني تحت جناح هيكل قيادي موحد.

يف 29 يونيو/حزيران، أي بعد ُميض أقل من أسبوع عىل مقتل البقماء، استهدف انفجارٌ موكَب مدير أمن محافظة حلج 
صاحل السيد. ورغم تضارب التقارير بشأن عدد القتىل الذين سقطوا جراء الهجوم يف مديرية خور مكرس المزدحمة يف 

مدينة عدن، فقد تأكد نجاة صاحل السيد من محاولة االغتيال.

http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1250261708&Country=Yemen&topic=Economy&subtopic=For_5
https://twitter.com/alguneid/status/1540313275065217024?s=21&t=_vkbI-Cd4R3BLDqP6k0Ugw
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/june-2022/18198#negotiations-over-taiz-blockade-drag-on-as-houthis-reject-un-proposal
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/june-2022/18198#negotiations-over-taiz-blockade-drag-on-as-houthis-reject-un-proposal
https://www.thenationalnews.com/gulf-news/2022/06/21/us-envoy-warns-against-exploiting-yemen-truce-to-gain-advantage-in-war/
https://apnews.com/article/politics-middle-east-sanaa-houthis-religion-5e62561f8070441412ed52d222c950e3
https://www.unicef.org/press-releases/sanaa-authorities-yemen-sign-action-plan-un-prevent-grave-violations-against
https://sanaacenter.org/the-yemen-review/may-2022/17856#Houthi-summer-camps
https://cpj.org/2022/06/journalist-saber-al-haidari-killed-in-yemen-car-bombing/
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/15894
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/16055
https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary
https://almasdaronline.com/articles/253529
https://sanaacenter.org/the-yemen-review/may-2022/17857
https://al-ain.com/article/saleh-al-sayed-to-whom-pilgrimage-houthi
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/6/29/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8
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تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ُيصّعد هجماته واجليش يرد
العرب بشكل ملحوظ مؤخرًا واستمر حىت يف شهر يونيو/حزيران، حيث وردت  القاعدة يف جزيرة  تنامى نشاط تنظيم 
تقارير عن إعدام مسلحيه ضابط من قوات احلزام األمين التابعة للمجلس االنتقايل اجلنويب يف مديرية مودية بمحافظة 
أبني يف 9 يونيو/حزيران، بعد يوم واحد من اختطافه. يف 22 يونيو/ حزيران، ُوجهت أصابع االتهام إىل مسليح التنظيم 
بشن هجومني، أحدهما يف أبني وآخر يف شبوة، أسفرا عن مقتل 10 أشخاص عىل األقل. كما نصب مسلحون يف أبني 
كمينًا جلنود ينتمون إىل محور أبني العسكري التابع للحكومة اليمنية يف مديرية أحور، حيث أُفيد عن مقتل ثالثة جنود 
يف حني أُعدم اثنان آخران بعد أرسهما. فضاًل عن ذلك، هاجم مسلحون نقطة تفتيش تابعة لقوات دفاع شبوة بالقرب 

من مدينة عتق، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود إىل جانب ثالثة من المسلحني.

رًدا عىل تلك الهجمات، أطلقت القوات احلكومية عملية عسكرية يف أبني تستهدف مسليح تنظيم القاعدة يف المحافظة، 
وطلبت دعم القبائل المحلية وقوات احلزام األمين، رغم اخلصومة اليت طغت عىل عالقاتها مع األخرية فيما مىض. دفع 
ذلك تنظيم القاعدة إىل إعالن مسؤوليته عن هجوم أبني، لكنه ذكر بأن عنارص فردية هي من نفذت العملية وليس بأمر 
من قيادة التنظيم، وحث –يف رسالته -القبائل المحلية عىل عدم المشاركة يف العملية المناهضة للتنظيم. بينما لم تعلن 

أي جهة مسؤوليتها عن هجوم شبوة.

التطورات العسكرية واألمنية األخرى يف سطور:
القحار بمديرية مقبنة -غرب تعز شنته طائرة 	  اليمنية بوقوع هجوم يف قرية  أفادت وسائل إعالم موالية للحكومة  8 يونيو/حزيران: 

مسرّية تابعة للحوثيني، مما أسفر عن مقتل طفلني.

14 يونيو/حزيران: أفادت وسائل إعالم دولية عن إجراء محادثات عن بُعد بني السعودية وجماعة احلوثيني، بتيسري من سلطنة ُعمان، 	 
لمناقشة أمن احلدود و”مستقبل العالقات يف إطار أي اتفاق سالم باليمن”. ولم ترد أنباء عن أي تفاصيل.

28 حزيران/يونيو: أعلنت القيادة المركزية األمريكية مقتل “أبو حمزة اليمين” عىل يد قواتها يف محافظة إدلب شمال غرب سوريا. كان 	 
أبو حمزة قياديًا بارزًا يف تنظيم “حراس الدين”، وهو فرع متشدد من جماعة متمردة سورية مرتبطة بتنظيم القاعدة تدعى “هيئة تحرير 

الشام”.

آثار انفجار السيارة املفخخة التي استهدفت موكب اللواء صالح السيد، قائد ألوية الدعم واإلسناد ومدير أمن محافظة حلج، بعد مغادرته مقر املجلس االنتقالي اجلنوبي 
يف مديرية خور مكسر بعدن، 29 يونيو/ حزيران 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة راجح العمري

https://www.reuters.com/world/middle-east/suspected-al-qaeda-attacks-kill-least-10-yemeni-soldiers-2022-06-23/
https://almasdaronline.com/articles/254292
https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1541138066055757824
https://bawabatii.net/news306003.html
https://www.voanews.com/a/saudi-arabia-and-yemen-s-houthis-resume-direct-talks-sources-say/6616756.html
https://apnews.com/article/islamic-state-group-politics-middle-east-yemen-al-qaida-de3339766b886257e2b591aea7615b93
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