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تجريبي

اجتماع خماسي في لندن يدرس حل أزمة اليمن

األربعاء، ٢٩ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

الرياض - أبكر الشريف , لندن - «الحیاة» 

عقد أمس في وزارة الخارجیة البريطانیة اجتماع خماسي للتداول في وضع الیمن دعا إلیه
وترأسه وزير الخارجیة البريطاني بوريس جونسون وشارك فیه وزيرا خارجیة السعودية
عادل الجبیر واإلمارات الشیخ عبدهللا بن زايد، ووزير الشؤون الخارجیة في سلطنة عمان
يوسف بن علوي بن عبدهللا، والمبعوث الدولي الخاص إلى الیمن إسماعیل ولد الشیخ

أحمد، إلى جانب وكیل وزارة الخارجیة األمیركیة للشؤون السیاسیة توماس شانون.
وأوضحت الخارجیة البريطانیة أن االجتماع يعد جزءاً من العملیة المتعددة األطراف التي
تسعى إلى التوصل إلى حل سیاسي طويل األمد للصراع في الیمن. ورحب بوريس

جونسون بالخطوات التي اتخذتھا دول التحالف لدعم الشرعیة بإعادة فتح میناءي الحديدة
والصلیف، واستئناف رحالت األمم المتحدة إلى مطار صنعاء، وأشار إلى أن بريطانیا

ستواصل الجھود الديبلوماسیة بقیادة األمم المتحدة، إلى جانب مراجعة الوضع األمني
على األرض، بما في ذلك االعتداء بصاروخ بالیستي أخیراً على مدينة الرياض.

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجیة البريطانیة إن اجتماع األمس لیس األول الذي تستضیفه
لندن في إطار جھودھا إلحالل السالم في الیمن، فقد لعبت بريطانیا دوراً قیادياً في الجھود

الديبلوماسیة للتوصل إلى حل سلمي، عبر جمع األطراف الفاعلة، بمن فیھا السعودية
واإلمارات وسلطنة عمان والواليات المتحدة، من خالل عملیة المجموعة الخماسیة. وطالبت

الحوثیین بالتنازل عن شروطھم المسبقة والتجاوب مع اقتراحات المبعوث الخاص لألمم
المتحدة.

من جھة أخرى، قال الناطق باسم مركز الملك سلمان لإلغاثة سامر الجطیلي خالل ندوة
صحافیة أمس، إن المركز قّدم منذ إنشائه 248 مشروعاً شملت 38 دولة، نّفذھا من خالل
119 شريكاً محلیاً وأممیاً بكلفة تجاوزت 847 ملیون دوالر، كان للیمن منھا الحظ األوفر، إذ
بلغت المشاريع المخصصة للیمن أكثر من 162 مشروعاً، نفذت من خالل 85 شريكاً، بكلفة

تجاوزت 715 ملیون دوالر.
وطالب الجطیلي المنظمات اإلنسانیة الدولیة بعدم تجاھل المناطق المحاصرة، التي تؤوي

ماليین األبرياء من النساء واألطفال والشیوخ، كالمحاصرين داخل مدينة تعز وغیرھا من
المناطق. ولفت إلى أن تجاوزات االنقالبیین مستمرة، وقال: «إنھم يقومون باالستیالء على

المساعدات، واالعتداء على فرق اإلغاثة، وحرق المساعدات، وعدد التجاوزات بلغ 554
تجاوزاً وفق تقرير الحكومة الشرعیة، مع صمت غريب للمنظمات العالمیة عن ھذه

التجاوزات، وبعض ھذه المنظمات ال توجد لھا مكاتب إال داخل صنعاء، فال يعلمون عن أرض
الواقع شیئاً في المدن واألرياف، وحتى الموانئ الكبیرة مثل الحديدة».
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وفي شأن مكافحة مرض الكولیرا، قال: «وقع مركز الملك سلمان خالل الفترة الماضیة
مشروعین لعالج الكولیرا ومكافحته في الیمن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة، بكلفة
بلغت حوالى 24 ملیون دوالر. ويھدف المشروعان إلى دعم برامج عالج الكولیرا في الیمن،
بتوجیه من ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمیر محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز، علماً أن المركز وقّع عدداً من االتفاقات السابقة في المجال نفسه. وأضاف أن

نسبة الوفیات بالكولیرا انخفضت إلى 0.03 في المئة، وعدد حاالت االشتباه انخفض
بنسبة 80 في المئة، فیما بلغت نسبة التشافي والخروج من المستشفى 99 في المئة،

ولم تصبح حالة المرض أولوية لدى منظمة الصحة العالمیة».
كما ُوقِّع خالل األيام القلیلة الماضیة مشروعان لتدشین المرحلة الثانیة إلعادة تأھیل

األطفال المجندين والمتأثرين باألزمة في الیمن.
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