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 خلفيه للحوار 

صبحت من  حق جماعي ملواطني اي دوله مع حق تقرير املصير  أو   الدولةللدول ركن من اركان    السيادةأ  مبد الدولي جعلان كان القانون  

على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه وجعل السلطة  الطوليها وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد نباوعرفها  

 العليا املطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب امللزم املتعلق بالحكم على األشياء واألفعال

ة  ، هي وصف جوهري يلحق بسلطة الدولة، فالدولة ذات سلطة سيادية، وهي التي تحتكر السيطرة السياسي Sovereigntyوالسيادة 

 على إقليم معين، كما تحتكر، بالتبعية لذلك، وسائل هذه السيطرة، 

 وهي تعني الصالحيات التي تعد حقوقا للدولة ممارستها في النطاق اإلقليمي لها، كحماية الحدود، الحفاظ على األمن، وغير ذلك.

   السيادةالحق في 

لسيادة لألمة وغير قابلة لالنقسام وال يمكن التنازل عنها، فأصبحت  ا نص على أن ا  1789حقوق  الفرنس ي الذي صدر في   كان إعالنوان 

 لذلك فكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية 
ً
 سلطة الحاكم مستمدة من الشعب, وظهرت تبعا

تع بالحقوق وااللتزام بالواجبات مع وقد قرر ميثاق األمم املتحدة مبدأ املساواة في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التم

 الدول األخرى األعضاء في األمم بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها،  

ن  وكان لقيام األمم املتحدة دوًرا هاًما في تقييد سيادة الدول في ضوء الحدود املرسومة في امليثاق، فقد تم تقييد هذه الدول ملتزمة بأ

املرجوة من هذا امليثاق وساهمت هذه القيود في جعل امليثاق قاعدة دستورية عليا تتمتع بالسمو  تعمل على تحقيق الغايات

 والصدارة على دساتير الدول األعضاء.

ويهدف التنظيم الدولي عموًما إلى غايتين، تتمثالن في إحالل وحفظ السالم وترقية التعاون الدولي، ومن أجل تحقيق هاتين الغايتين 

، الذي أصبح قاعدة آمرة، ال يجوز   هو مبدأ عدم التدخليجب أن تنطلق العالقات الدولية من مبدأ أساس ي في القانون الدولي، 

 ه الحقا .انتهاكها الذي سنتناول

  الدوليةوقد حل محل كلمة السيادة في العرف الحديث لفظ استقالل الدولة اي انها متقبه في اتخاذ اي قرار يتعلق بها  وفي عالقاتها 

 ويكون بتنظيم عالقاتها مع الدول األخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وحريتها في  الخارجية بالسيادةيعرف    وفق مصالحها العليا  وهو ما

 إدارة شئونها الخارجية، وتحديد عالقاتها بغيرها من الدول وحريتها بالتعاقد معها، وحقها في إعالن الحرب أو التزام الحياد.  

والسيادة الخارجية "مرادفة لالستقالل السياس ي, ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة ألية دولة أجنبية, واملساواة بين 

ادة، فتنظيم العالقات الخارجية يكون على أساس من االستقالل وهي تعطي الدولة الحق في تمثيل األمة  جميع الدول أصحاب السي

والدخول باسمها في عالقات مع األمم األخرى بل املراد أنها تقف على قدم املساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة، وال يمنع هذا من  

 دولية مع غيرها من الدول ارتباطها وتقييدها بالتزامات أو معاهدات  
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ويكون ببسط سلطانها على إقليمها وارضها، وبسط سلطانها على كل الرعايا وتطبيق أنظمتها التي تم    للسيادةاما املظهر الداخلي 

هي شرط    وكال املظهرين في الدولة مرتبط باآلخر، فسيادتها الخارجية الدوليةوتنفيذا لتعهداتها   ديمقراطيةاقرارها  من خالل اليات  

 سيادتها الداخلية

 في مجال األنظمة القانونية املعاصرة، فقد قرر ميثاق األمم املتحدة في مادته الثانية، أن 
ً
 أساسيا

ً
وماتزال سيادة الدولة مفهوما

ن صميم  املنظمة الدولية تقوم على مبدأ السيادة بين جميع أعضائها، وأنه ليس لألمم املتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون م

 السلطان الداخلي لدولة ما، كما ال تزال السيادة تمثل قاعدة رئيسة من القواعد التي تحكم العالقات الدولية،

 مبدأ عدم التدخل

تدخل األمم املتحدة في الشؤون   األخرى وعدميميز الباحثون بين نوعين من عدم التدخل: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

 التي تعتبر من صميم السلطان الداخلي للدولة.

لثانية التي تعدد مبادئ املنظمة  النوع األول يمكن اإلشارة إليه من خالل ما نص عليه ميثاق األمم املتحدة في فقرته الرابعة من املادة ا

العاملية ، فنص فيها على مطالبة األعضاء باالمتناع في عالقاتهم الدولية عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها ضد الوحدة  

عالن الخاص بعدم إصدار)اإل  واحترامه تمهذا املبدأ وحث الدول على األخذ به   دولة ولترسيخاإلقليمية أو االستقالل السياس ي ألية  

 .1989جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول( الصادر عام 

مستنده القانوني في ما    للدول فيجدأما النوع الثاني وهو عدم تدخل األمم املتحدة في الشؤون التي تعتبر من صميم السلطان الداخلي 

يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل فدى الشؤون التي تكون من    نصت عليه الفقرة السابعة من املادة الثانية)ليس في هذا امليثاق ما

 صميم السلطان الداخلي لدولة ما ...(

  الجمعية،اال ان للدول وكإن ميثاق األمم املتحدة خلي من أي معيار قانوني لتحديد الشؤون التي تدخل في صميم السلطان الداخلي  

للدول او التدخل لدي قوي معينه   السياسيةوالقوي    حزابلأل يل الخارجي  اصدرت سلسله قرارات تحرم التمو   املتحدة  لألمم العامة

للمرشحين  او دعم جماعات او هيئات او جمعيات  ذات   االنتخابيةاو تقديم دعم مادي لتمويل الحمالت    بالقوةلتغيير النظام 

 مرجعيات دينيه او سياسيه  او جماعات تتبني العنف منهج مستمر لها  
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 في اليمن :  السيادةأ مبدقطر وانتهاك 

 فادحة باليمن واليمنيين، وتسببت في إراقة الدماء وإزهاق األرواح اليمنية 
ً
وسّخرت أموال شعبها سياسات قطر ألحقت أضرارا

بصوره سافره في    وتدخلت  السيادةبالحق في    مشبوهة وتالعبتومدخرات أجيالها إلثارة وزراعة الفتن في البلدان العربية، وفق أجندات  

 للدول وعلي راسها اليمن   الداخليةالشئون 

العدوان والتدخالت السافرة في الشؤون  دولة قطر وراء اعمال وجرائم االرهاب في اليمن وجرائم  وقوفومع مرور االيام تكشف  

 الداخلية لليمن ،وصلت الي حد العدوان على السيادة اليمنية 

  ةفي  هذا البلد الذي يعاني من صراعات غذتها اطراف خارجي   األخيرةلليمن وليد االحداث    الداخليةولم يكن التدخل القطري في الشئون  

 علي  ثروات هذا البلد  طرةالسي ةللكيد لدول الجوار اليمني او محاول

وعلي راسها حزب االصالح  ثم التنظيمات   السياسيةالحوثيين  من ناحيه واالحزاب   عالقاتها بجماعةالقطري تدخل  وتمثلت مظاهر ال

 . وداعش    القاعدةمثل   اإلرهابية

اال ان هذا التدخل ادي الي ازهاق ارواح  عشرات االف من اليمنين  ومحاولة فرض حزب سياس ي    السياسيةوبعيدا عن  املناقشات 

  والدينية السياسيةبسبب الصراع بين التيارات    اليمنيةفي عدد من املدن    األمنية  الفوض ىمعين علي الشعب اليمني   وانتشار 

 مع جماعه الحوثي :  العالقة -ا

( وهي الحروب الست بين الحوثيين والحكومة اليمنية ، حيث 2009  -2004بدأت مع  حرب صعده عام )  الحوثية  -العالقة القطرية 

اال ان قطر وطدت عالقتها بالحوثيين. وتحولت   الجماعةعلي عبدهللا صالح وبين   برئاسةدخلت فيها قطر كوسيط  بين النظام اليمني  

 يران. لكن إل ليس فقط لجماعه الحوثي و   محايد ومنحازالي وسيط غير  

فقد ظهرت جماعه الحوثي  منذ نشأتها كرقم أساس ي في املعادلة السياسية اليمنية، وهي حركة سياسية دينية مسلحة تأسست عام  

، ووالده املرشد الروحي لحركة بدرالدين  2004، وتمت تسميتهم بهذا االسم نسبة إلى مؤسسهم حسين الحوثي، الذي قتل في 1992

وتتبع الطريقة االثنى عشرية على غرار النموذج اإليراني. وخاض الحوثيون ومعقلهم محافظة صعدة في    الحوثي، وتقوم على والية اإلمام

.  2014، قبل أن يتحول إلى حليف لهم منذ  2010و  2004صالح بين    عبد هللاحروب مع نظام الرئيس السابق علي   6شمال غرب اليمن،  

   2017اغتالوه في ديسمبر    حتى

، كان 2013حقيقية لقوتهم السياسية والعسكرية واالقتصادية قبل وبعد الحرب، نجد أنه حتى أواخر وفي محاولة لرسم صورة 

الحوثيون يحاولون بكل قوتهم السيطرة على منطقة »دماج« معقل السلفيين بمحافظة صعدة، حتى نجحوا بعد قتال وحصار ألشهر  

ي للحرب الحالية، ما يعني أن نفوذهم السياس ي في الحكم بقوة السالح  ، وكان ذلك بداية التاريخ الحقيق2014في تهجير سكانها مطلع 

كيلومترا مربعا، أما قوتهم االقتصادية فهي ال تتعدى ما يفرضونه من جبايات    11375ال يتجاوز محافظة »صعدة«، البالغة مساحتها 

 على املزارعين، كما أن قوتهم العسكرية هي األخرى محدودة.
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، عندما زحفوا نحو محافظة »عمران« املجاورة، و بسطوا سيطرتهم اإلدارية، وعززوا قوتهم  2014منذ منتصف  لكن هذا األمر تغير

سبتمبر من نفس العام، وسيطروا على  21العسكرية بما نهبوه من أسلحة وعتاد من املعسكرات، حتى بلغوا الذروة بدخولهم صنعاء في  

ت لديهم صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى األراض ي السعودية، وقوارب يتم  سالح جيش دولة بأكملها في غضون ساعات. وظهر 

 التحكم فيها عن بعد  تهدد املالحة البحرية بباب املندب بين الحين واآلخر.

اليمن  ، نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى دراسة بعنوان من يقف وراء الحوثيين؟ أشار فيها الباحث »ديفيد شينكر« إلى أن 

تتحول على ما يبدو إلى »حرب بين إيران والدول العربية« ويشير الكاتب إلى أن نظام املاللي املتشدد في إيران تحالف مع الحوثيين في  

اليمن لزعزعة استقرار الحكومة املركزية وتهديد استقرار املنطقة، وهو ما جعل الحديث عن الدعم اإليراني للحوثيين يزداد، حيث  

در إقليمية وغربية إن إيران ترسل أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين لتزيد الدعم لحلفائها الشيعة في حرب  تقول مصا

 أهلية قد تلقي بظاللها على ميزان القوى في الشرق األوسط.

«، ويعلنون صراحة والءهم  قيام إيران بالدفاع عن الحوثيين ليس جديدا، فالحوثيون يطلقون على فلسفتهم لقب »الشيعة الصافية

 لطهران، وتشير أدلة كثيرة إلى وجود عالقة كبيرة بينهما، منها تصريحات مسؤولي الطرفين..

والدور القطري ال يختلف كثيرا عن الدور اإليراني، حيث تقدم الدوحة دعما ألنصار الحوثي في اليمن إلثارة القالقل األمنية في 

 لخليج طلبت منها أن تكف أذاها عن جيرانها،املنطقة، على الرغم من أن دول ا

فمنذ حروب صعدة الست، والحوثيون يحتفظون بالجميل لقطر التي أنقذتهم بعد أن أوشكت القوات الحكومية على القضاء عليهم  

ن شمال ، وأبرمت قطر صفقة ضمنت بموجبها وقف تقدم الجيش اليمني نحو منطقة »مطرة« الجبلية، آخر معاقل املتمردي2006في 

؛ وهو ما دفع عضو البرملان 2008محافظة صعدة؛ ما ساعدهم في ترتيب أوراقهم وإشعال الحرب في العام التالي، كما أشعلوا حربا في 

 اليمني »محمد بن ناجي الشايف« التهام قطر بالوقوف وراء الوساطة بين الحوثيين والحكومة بدعم من إيران.

، الدوحة وإعالمها بتنفيذ حملة لتقويض االستقرار والدعوة إلى إعطاء 2010»علي العمراني« في أبريلكما اتهم سفير اليمن في األردن،  

جماعة الحوثي في الحرب الرابعة أثناء توسطها بمبلغ    دعمت قطرالحوثيين حق تقرير املصير وتأييد حمل السالح وأخذ الحقوق بالقوة.  

 مليون دوالر. 13قدره  

عاما، هدفه الوحيد زعزعة  17مسربة قد أثبتت أن قطر نسجت تحالفا سريا مع إيران وأذرعها في املنطقة منذ وكانت وثائق سرية 

استقرار منطقة الخليج العربي، وأشار عسكريون إلى أن هذه الوثائق كشفت أن ثمة تواصال بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل 

 . ثاني، وبدر الدين الحوثي. وفي هذا السياق
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و قال »محمد الولص بحيبح«، الخبير العسكري والضابط بالجيش اليمني، إن عالقة قطر بالحوثيين كانت منذ التأسيس، وعالقة  

ألف دوالر شهريا منذ   50املخابرات القطرية بزعيم الحوثيين حسين بدرالدين قديمة، مشيًرا إلى أن الدوحة قدمت دعما سريا بمبلغ 

 لشيعي التابع لحسين بدرالدين في صعدة، وكان يتم تسليمها لقيادي حوثي اسمه »يحيى قاسم أبو عواضه«،  للمعهد الديني ا  2001عام  

، ويعتبر أول جهاز ثريا يتواصل به عبد امللك  الحوثي"ثريا" لدعم قيادات حركة   دوليجهاز اتصال    100أكثر من   2008  فيقدمت قطر  

الوساطة، وأول صالون مدرع يستخدمه   فيرئيس اللجنة القطرية   البوعينينيف  من كهفه إلى طهران والضاحية هديه من س  الحوثي

من دبى عبر منفذ شحن باسم تاجر من صعدة   آنذاكهديه من قطر مع خمسة صوالين اخرى مدرعة خرجت    الحوثيعبد امللك  

 ومرت عبر مأرب والجوف حتى وصلت صعدة .

الخبراء العسكريين من حزب هللا إلى صعدة بأسماء مهندسين حفارات مياه    على تسهيل ونقل عشرات  2008و  2007عام  فيعملت قطر  

جوفية تبع شركة سورية، كانت مهام هؤالء الخبراء تدريب كتائب املتمردين فى صعدة وحفر الكهوف والطرقات، وقامت قطر بشراء  

 زب هللا.معدات ثقيلة للحوثيين لشق الطرقات وحفر الكهوف واملخازن بتخطيط واشراف خبراء ح

كل الجوانب لدعم الحركة الحوثية وقامت قطر وإيران بإدخال منظومة   فيوعملت قطر أيضا مع املخابرات اإليرانية، بالتنسيق 

اتصاالت عسكرية حديثة إلى صعدة ودرابيل ليلية ومعدات لتصنيع املتفجرات واأللغام وصواريخ متوسطة وتطوير املقذوفات  

فى   2009حتى  2007اليمن منذ عام  فيعملت  التيوذلك عبر شركة بارسيان اإليرانية  آخري ة مجاالت الصاروخية للمدفعية وفى عد

 محطة تحويل الكهرباء.

لحركة التمرد الحوثية عن حروب صعده الستة، وكان   رسمي اعتذارضغطت قطر على حكومة باسندوة لتقديم    2013وفى أغسطس 

 ،  الحوثيمن الحكومة اليمنية لحركة    رسمي اعتذار، 2013أغسطس   22  في  رباسندوة. وصدكبير على حكومة    وتأثيرلقطر نفوذ واسع 

النوب اليمني عن املؤتمر  الشيخ علي ناجي الشايف عضو مجلس    اتهمهافي اليمن ،   نإنقاذ الحوثييلعبت عالقة قطر بإيران دورت في 

 " قطر كانت مجرد رسول لنقل الدعم اإليراني للحوثيين    2008الشعبي الحاكم عام  
ً
، بنقل مساعدات من طهران الى صعده وقال نصا

." 

أعلنت جماعة الحوثيين صراحة   اإلرهابية،بسبب دعمها للتنظيمات   2017وبعد تصعيد املوقف العربي والخليجي ضد قطر يونيو  

وفها مع قطر ضد قرار املقاطعة العربية ، وظهر ذلك في تصريحات محمد الحوثي رئيس اللجنة الثورية الحوثية  " ندين األعمال  وق

خالل الوساطة القطرية رجال صدق ووفاء وننصح إعادة النظر في   عرفناهمالتي تستهدف قطر ومستعدين للتعاون معها ، كونهم كما  

 بر محمد الحوثي عن عالقتهم بقطر !.التوجه لعزل قطر" .. هكذا ع

علي انها    ألهداففيه قبل طردها منه   املشاركةعبر قواتها   خاطئة تإحداثيا بإرسالواتهمت قيادات في التحالف ان قطر كانت تقوم  

 اهداف عسكريه ويتبن بعد قصفها بانها اهداف مدنيه  وكان اخرها قصف العزاء في صنعاء  
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 )حزب االصالح نموذج (  السياسيةب: قطر وتمويل االحزاب 

اال ان قطر اصرت علي تمويل بعض االحزاب     املتحدة  لألمم  العامة  الجمعيةممنوع بقرارات    السياسية  لألحزابالخارجي    ان التمويلرغم  

في اليمن واستحوذ حزب االصالح الجناح السياس ي لجماعة االخوان املسلمين  وهو توجه لدي النظام القطري منذ عام  السياسية

واتخذت   اإلرهابيةفي العالم االسالمي ومنها خرجت جميع  الحركات   ةراديكاليبالتحالف مع جماعه االخوان وهي اقدم جماعه   1996

  .  للوصول للحكم ستار  السياسيةمن االحزاب   الجماعة

ليكون الذراع السياس ي للجماع في اليمن وهو الحزب الذي تحالف مع الرئيس   لإلصالححزب التجمع الوطني    تأسيس  1990وتم في عام 

 علي اليمن الجنوبي   والسيطرة  1994علي عبد هللا صالح في الحرب ضد الحزب االشتراكي في عام  

ع اإلخوان املسلمين في اليمن(، كجزء من استراتيجية قطرية شاملة على مستوى املنطقة،  يأتي تحالف الدوحة مع حزب اإلصالح )فر 

 في املنطقة، والذي يتيح لها فرصة أكبر للعب دور إقليمي يعزز قدرتها
ً
 وانتشارا

ً
  للتحالف مع إحدى أكثر حركات اإلسالم السياس ي تنظيما

 .على التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي توجد فيها

بين االصالح   العالقةفي قطر وتولي الشيخ حمد مقاليد االمور  ليوثق  1996 إلحداثنظام علي عبد هللا صالح واالصالح   تأييدوجاء 

 .  والدوحة

استحياء  بدأت عالقات قطر مع فرع اإلخوان املسلمين في اليمن منذ منتصف تسعينيات القرن املاض ي، وكانت في البداية خافتة وعلى 

حتى ال تثير حساسية النظام السياس ي، وتؤثر على العالقات املتطورة بين البلدين في ذلك الوقت. وتمثلت في استقبال أعداد محدودة  

 تحت غطاء الجمعيات  
ً
من الطلبة املحسوبين على اإلخوان املسلمين في املعاهد والجامعات القطرية، وربما بعض الدعم املادي أيضا

 الخيرية.

على إثر توصل اليمن والسعودية إلى اتفاق لحل مشكلة الحدود العويصة واملزمنة بين البلدين بتوقيع معاهدة جدة في يونيو عام و 

 في كل  –، وما أعقبها من تحُسن في العالقات اليمنية2000
ً
 كبيرا

ً
السعودية، شهدت العالقات الرسمية بين الدوحة وصنعاء تراجعا

 اتسم بالتعارض ثم التصادم في الكثير من أجندته مع أجندة  املجاالت، ودخل الدور ا
ً
 جديدا

ً
لقطري في اليمن على املسار الرسمي طورا

 النظام في صنعاء، وكان من صور ذلك:

وبعد تعثر جهود الوساطة القطرية في ملف صعدة وتوتر العالقات بين األمير حمد والرئيس علي عبدهللا صالح، تبلور مشروع قطري  

، كشفت قطر بوضوح عن  2011مشترك إلعداد اللواء علي محسن األحمر لحكم اليمن. وخالل حركة االحتجاجات في العام  إخواني

تحالفها مع حركة اإلخوان املسلمين، ووقفت بكل ثقلها املادي واإلعالمي والسياس ي ملساندة حركة االحتجاجات بقيادة حزب اإلصالح،  

هيمنة على املشهد السياس ي الجديد في اليمن عبر التغيير الديمقراطي، وهاجم الرئيس اليمني  حيث كانت تعتقد أنه باستطاعتهم ال

قطر بصراحة وحملها مسؤولية نشر الفوض ى في اليمن عبر ضخ ماليين    2012السابق علي عبدهللا صالح في أحد خطاباته في سبتمبر  

 الدوالرات لدعم اإلخوان املسلمين.



 

 

8 

 

مل مع مختلف القوى الفاعلة على الساحة اليمنية وفي القلب منها »حزب اإلصالح« دون اكتراث لتحسس االنخراط املوسع في التعا

 النظام.

دعم أنشطة الجمعيات الخيرية التابعة لحزب اإلصالح، واملساهمة في تمويل بعض املشاريع الطبية والتعليمية اململوكة لإلصالح، إلى 

  .  التوجه الناصري   سياس ي ومنهاوالصحف واألقالم اإلعالمية ذات توجه   جانب تمويل بعض منظمات املجتمع املدني

 ملعظم الفعاليات التي كانت تقوم بها مختلف األطراف املعارضة للنظام. الجزيرةتوفير التغطية اإلعالمية عبر قناة  

بمبلغ خمسين مليون دوالر،   2006ام دعم الحملة االنتخابية ملرشح حزب اإلصالح وأحزاب اللقاء املشترك لالنتخابات الرئاسية ع

وتقديم الدعم اإلعالمي عبر قيام قناة الجزيرة بالنقل املباشر لكل املهرجانات االنتخابية الخاصة باملرشح املنافس الراحل: فيصل بن  

 شمالن.

طة في حلها ضمن حسابات الدخول على خط األزمات واألحداث الحساسة التي كان يواجهها النظام من وقت إلى آخر، عبر دور الوسا

 لم تكن تتفق في حاالت كثيرة مع حسابات النظام.

 .  2007تقديم الدعم اإلعالمي والسياس ي لحركة االحتجاجات في املحافظات الجنوبية املطالبة باالنفصال مع بداياتها األولى عام 

 اإلخوان لتقويض جهود التحالف العربي.  عملت على تقديم الدعم للجماعات املتطرفة وحزب اإلصالح الفرع اليمني لجماعة

وقالت صحيفة الوطن السعودية في تقرير لها إن الدوحة منحت قيادات في حزب اإلصالح فلال سكنية على أراضيها، مقابل العمل 

 لصالحها وتنفيذ أجندتها السياسية ومخططاتها تجاه اململكة العربية السعودية.

التي تسلمت تلك العقارات الفارهة في قطر، يتجاوز عددها األربعين شخصية، معظمهم من قيادات  وأكدت الصحيفة أن الشخصيات  

 حزب اإلصالح، أي اإلخوان ويتولى بعضهم مناصب رفيعة في الحكومة الشرعية.

يها، سعت قطر إلى تقديم دعم لقيادات حزب اإلصالح العسكرية، بهدف السيطرة على مشهد الحرب في مناطق ينشط الحزب ف

 خصوصا بعض محافظات الشمال، وتنفيذ أجندة ورغبة الدوحة.

ومن املعروف أن قطر تمول قنوات تلفزيونية يمنية محسوبة على اإلصالح مثل قناة »يمن شباب«، وقناة »بلقيس« والتي تبث من  

 تركيا. 

هاني بن بريك القيادي الجنوبي قطر    اتهمو فَر قادة حزب اإلصالح إلى الدوحة،  2015وسيطرة الحوثيين على صنعاء    انقالبوبعد 

  .  بإيواء عدد من الوزراء واملسئولين في الحكومة من حزب اإلصالح ولديهم عالقات قوية بقطر

 



 

 

9 

 

بقيت تلك القيادات في قطر، وأعلنت رفضها لقطع    العالقات،وبعد قطع العالقات مع قطر وإعالن الحكومة اليمنية الشرعية قطع  

ما عبر عن ذلك قيادات االصالح في تركيا، وعلى رأسهم عضو مجلس شورى اإلصالح "توكل كرمان" التي أكدت  العالقات مع قطر ك

 رفض االصالح في تركيا وقطر لقرار قطع العالقات، وهو ذاته موقف الحوثيين.

 ج: عالقة قطر بالجماعات الجهادية… القاعدة في اليمن

في املستوى مع خصوم الحوثيين من   لال تققطر بعالقة أكثر من جيدة مع الحوثيين ، إال أنها أيضا تسجل عالقة    ارتباطبرغم 

 القاعدة وحزب اإلصالح "اإلخوان" في اليمن.

الخيرية في حضرموت "معقل تنظيم القاعدة في جزيرة   ودعم الجمعياتمن خالل إنشاء  ارتبطوعالقة قطر بالقاعدة في اليمن  

رب"، وعدد من املناطق اليمنية، وهذه الجمعيات الخيرية تتبع غالبها "حزب االصالح" املعبر عن اإلخوان باليمن حيث كان هناك  الع

 تعامل مع أشخاص مدرجين على قائمة اإلرهاب.

الزنداني، الذي   أعضاء لحزب االصالح في "القاعدة" ومنهم أبناء شيوخ وقادة حزب االصالح مثل الشيخ عبد املجيد  انخراطوسجل  

 .  2015قتل ابنه في صفوف القاعدة 

قطر تمويل القاعدة في اليمن من خالل التوسط في عمليات خطف الرهائن التي تحتجزها القاعدة ، وظهر ذلك في دفع   واستطاعت

الق سراحها وترحيلها  وهو ما تم بإط  2013القاعدة مقابل فدية في   اختطفتهامليون دوالر كفدية إلنقاذ مواطنة سويسرية   15قطر  

 للدوحة .

قالت أن   املخابرات األمريكية قد عثرت  على وثائق بمنطقة يكال    ،2017وحسب وثائق نشرتها صحيفة نيويورك تايمز األمريكية يناير 

 التابعة ملحافظة البيضاء تدين تورط قطر في دعم تنظيم القاعدة.

ن، على خلفية املكانة الخاصة التي تحظى بها لدى فرع تنظيم القاعدة في اليمن، توجه اتهامات صريحة للدوحة بدعم اإلرهاب في اليم

يعبر عنه نجاحها دون غيرها في إطالق مختطفين لدى التنظيم أكثر من مرة، فبالرغم من وساطات محلية وغير محلية بذلت لإلفراج  

، عندما أطلق 2013رها ثالث مرات. كان آخرها عام  عن رهائن أجانب اختطفهم هذا الفرع، فإن التنظيم تجاوب مع قطر، دون غي

 وإن 
ً
التنظيم سراح الرهينة السويسرية »سيلفاني أبراهاردن«. وبسبب ذلك اتهمت دول غربية مثل بريطانيا قطر بدعم القاعدة ماليا

 بشكل غير مباشر، من خالل دفعها املتكرر مبالغ مالية ضخمة لتحرير املختطفين.

ت ُتثار حول وجود عالقات بين تنظيم القاعدة في اليمن وقيادات حزب اإلصالح القريب من قطر وبعض  إلى ذلك ثمة اتهاما

 الشخصيات املحسوبة عليه. 

وترعى قطر شخصيات سلفية مقيمة على أراضيها متهمين بدعم اإلرهاب، منهم القيادي السلفي في حزب الرشاد اليمني: عبدالوهاب  

. وتتهم اإلدارة األمريكية قطر بشكل صريح بأنها تقوم بتمويل اإلرهاب »على أعلى  األمريكيةاالرهاب  الحميقاني واملدرج علي قوائم

 املستويات«.
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فقد تصّدرت قطر دور الوسيط بين الدول الغربية والتنظيمات اإلرهابية، لإلفراج عن رهائن غربيين كانوا محتجزين لدى تنظيمات  

كانت الدوحة تقّدمها لتلك التنظيمات، حيث أشارت تقارير أممية رسمية بأن تنظيم القاعدة جمع متطرفة، مقابل فدية مالية طائلة، 

مليون دوالر، أغلبها كان من قطر، ساعدت تلك األموال تنظيم القاعدة على تقوية حضوره    23في السنوات السابقة مبالغ مالية تصل إلى  

من    %36السيطرة على مدينة املكال، عاصمة حضرموت التي تشكل حوالي    2015ريل إب 2في الجنوب اليمني، إلى أن استطاع التنظيم في  

أرض اليمن كما أنها غنية باملوانئ البحرية وحقول النفط، وسيطروا على القصر الجمهوري واملؤسسات الحكومية بما فيها البنك 

 ملسؤولين يمنيين استطاع التنظيم نهب  
ً
 بنك.مليار يمني من ال 17املركزي، ووفقا

كما حّملت شخصيات سياسية يمنية من املناطق الجنوبية املحررة، قطر مسؤولية عمليات اغتيال تمت بحق شخصيات سياسية  

 وعسكرية، تمت تصفيتهم على يد تنظيمات يحاربها التحالف العربي، ومدعومة من قطر.

"السعودية ومصر اإلمارات والبحرين"، فى إطار التزامها بمحاربة صنفتها الدول األربع الداعية ملكافحة اإلرهاب    التيالكيانات   9ضمن الـ  

عناصر يمنيين متورطين بدعم تنظيم "القاعدة"،  3اإلرهاب وتجفيف مصادر تمويله، كان هناك ثالثة كيانات يمنية وإلى جانبها 

 دى الدولة املقاطعة لقطر.وجميعهم ينتمون ملحافظة حضر موت ولديهم عالقة بمؤسسات قطرية مصنفة فى قوائم اإلرهاب ل

 من قبل الدول األربع الداعية ملكافحة اإلرهاب، مؤسسة "البالغ الخيرية"، وجمعية "اإلحسان  
ً
وشملت الكيانات اليمنية املصنفة إرهابيا

  
ً
اإلرهاب لدى  قوائم   فيالخيرية"، ومؤسسة "الرحمة الخيرية"، وجميعها ضمن الشركاء املحليين ملؤسسات قطرية بعضها مصنفة سابقا

  املقاطعةرباعي 

تدمير البالد، فقد   فيخلفها من أجل دعم عناصر الدوحة اإلرهابيين   للتخفيالوسيلة األمثل   هيوكانت املنظمات واملؤسسات الخيرية  

هاب، إدارة  القائمة الجديدة لإلر  فيأحمد على برعود، املدرج  اإلرهابيوخالل تسلم  2014عام  فيكشفت تقارير إعالمية يمنية أنه 

أدرجت على الئحة العقوبات التابعة  والتيحضر موت، والذى كان أيضا مديرا ملؤسسة "الرحمة الخيرية"   فيمؤسسة "البالغ الخيرية"  

، تولت مؤسسة "عيد الخيرية" التابعة لقطر رعاية فعالية تابعة ملؤسسة البالغ 2016ديسمبر  فيلحكومة الواليات املتحدة األمريكية 

 ر موت.حض في

  هيوأوضحت التقارير اليمنية أيضا إنه عندما رأس عبد هللا اليزيدى، املدرج أيضا بقائمة اإلرهاب، جمعية "اإلحسان الخيرية" املدرجة  

تستضيف فعاليات مع مؤسسة الرحمة الخيرية، تعاونت جمعية اإلحسان مع   والتياألخرى على قائمة املؤسسات الداعمة لإلرهاب، 

 اليمن، وذلك بناًء على تقارير صادرة عن الجمعية الخيرية اليمنية.  فيمؤسسة "قطر الخيرية" لتنفيذ مشاريع 
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حددت جمعية "اإلحسان الخيرية" املؤسسات القطرية "راف" ومؤسسة "عيد الخيرية" و"قطر الخيرية" شركاء    2017واعتباًرا من يوليو  

اليمن من قبل نصر قائد،   في، حيث يتم اإلشراف على مبادرات مؤسسة قطر الخيرية الرسمي اإللكترونيلها فى التنمية على موقعها 

 .2015اليمن منذ منتصف عام    فيا لعمليات مؤسسة قطر الخيرية  الزعيم الذى يعمل مديًر 

محافظة حضر موت، على لوائح العقوبات الصادرة عن حكومة الواليات املتحدة األمريكية    فيكما تم إدراج مؤسسة "الرحمة الخيرية"  

، عملت مؤسسة الرحمة الخيرية  2017ونيو شبه الجزيرة العربية، ومنذ ي في" القاعدة، باعتبارها واجهة لتنظيم " 2016فى ديسمبر 

اليمن بدعم من عدد من املؤسسات الخيرية القطرية ومنها مؤسسة "راف"   فيكشريك مع جمعية اإلحسان الخيرية لتنفيذ مشاريع 

 ومؤسسة عيد الخيرية وقطر الخيرية،  

ة حضر موت، وكذلك أحمد على برعود ويشرف  وشملت القائمة الجديدة أيضا محمد بكر الدباء، وهو مدير جمعية اإلحسان بمحافظ

 البالغ والرحمة املرتبطتين بمؤسسات خيرية قطرية، تصنفها الدول األربع املقاطعة لقطر ضمن قائمة اإلرهاب.  مؤسستيعلى 

، كما اعتقلت  اعتقلت قوات الجيش اليمنى عبد هللا اليزيدى، رئيس جمعية اإلحسان الخيرية، بتهمة التواصل مع عناصر تنظيم القاعدة

 حضرموت. فيتمويل ودعم القاعدة    فيوقت سابق أحمد على برعود إثر تورطه  في

 خاتمة

التدخل القطري في شئون اليمن وهو نفس االمر الذي يجري في باقي  يوميا حول التي تتكشف  من الحقائقما سردناه جزء قليل     

لشعوب   ليس لها  ذنب في ان   والجماعية الفرديةذه البلدان  وتضرر الحقوق  مما ادي الي انتهاك  حقوق االنسان في ه العربيةالبلدان 

 بالتالي :  املتحدةيكون لدوله اطماع   وتريد ان تكون دوله كبري رغم صغر حجمها لذا نوص ي االمم  

 أحزاب  لليمن  وتمويل   داخليةاللدولة قطر وعدوانها علي قواعد القانون الدولي بالتدخل في الشئون    املنسوبةبفتح تحقيق في  الجرائم  

    .  سياسيه وجماعات ارهابيه وان يكون تحقيق نزيه وعادل

  ةومعاقب   ةتمويل من اي دوله اجنبي  السياسيةتجرم تلقي االحزاب القوي والجماعات والجمعيات    ةاتفاقي  بإقرار  املتحدة  ونوص ي االمم 

 .  اي دوله تقدم مثل هذا التمويل

  اإلرهابيةالجماعات   تمويلونشر تقارير دوريه  حول عمليات    اإلرهابيةانشاء مرصد دولي مستقل لرصد عمليات تمويل الجماعات  

  وتأوي حتضن كقائمه  دوليه وفرض عقوبات علي الدول التي ت لإلرهاب املحاربة األربعةالئحة الدول  بإقرار ةمطالبه االمم املتحد

  . املطلوبين فيها  

  الداخليةوان يقف موقف حاسم ضد تدخل  بعض الدول في الشئون   اإلرهابيةالعالم  لداعمي الكيانات  يتصدىن االوان ان ألقد 

واعالء شان القانون الدولي ومراقبه التزام دول العالم بما صدقت عليه من اتفاقيات   في مجال حماية وتعزيز حقوق   رى خاأل للدول 

 االنسان 
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 ملحق:

 من الخارج  السياسيةحزاب حظر تمويل ال 

 الوطنية السيياة  أمبدعلي  والتأكيد السييايييةالدول  تهاااتج وتغيير   يالديمقراطالتحول  ةالدور الذي تلعبه االحزاب في عملي وألهمية
يييييييدرت  يييييييل في االهت ابات هو التناف   ي   قرارات عد  العامة الجمعيةاصي تحظر علي الدول تمويل احزاب ةول اخري  باعتبار ان االصي

ييييي في طل  القابه  ييييايي يييير ايي ييييحي االحزاب والتي هي عناي يييي ا ومو أ الدوليةمرشي يييياةر الجمعية العامة  هذه القرارات قرار  رفضي   في الاي
يييمبر  ييير  أو  ير  124 رقم   1993ةيسي يييور  مباشي يييية أو تزويدها باي ييييايي يييدت ايه الدول أن تمتن  ع  تمويل أحزاب أو مجموعات يي هاشي
  لد  أي فيأو السرى، وع  القيام بأعمال م  شأه ا تقويض العمليات االهت ا ية  العلنيشكل أخر م  أشكال الدعم  وبأيمباشر  
الذى أهاب بجمي  الدول االمتناع ع  تمويل األحزاب السيايية أو  56/  154القرار رقم  2001عام  فيأصدرت الجمعية العامة و  

 بما يتنافى م  مباةئ الميثاق ويقوض شرعية العملية االهت ا ية   ا.  ةول أخرى، أي فيالمنظمات األخرى 

   وايما يلي هص القراري :

  عونالدور  الثامنة واألرب 

 )ب( م  جدول األعمال 114البند 
 قرار ات ذته الجمعية العامة

 ([A/48/632/ADD.2]  ناء على تقرير اللجنة الثالثة )

 

 عمليات ا االهت ا ية فيالشؤون الداخلية للدول  فيالسياة  الوطنية وعدم التدخل  مبدأياحترام     -48/124

 إن الجمعية العامة:

ييد األمم المتحد  المتمثل  ييييييي يياوا   فيإذا تؤكد م  جديد مقاي ييييييي يياب احترام مبدأ المسي ييييييي الحقوق   فيإقامة عالقات وةية  ي  األمم على أيي
 .  العالميوتقرير الماير للشعوب، وفى ات اذ التدا ير األخرى المالئمة لتعزيز السلم 

ييييير إلى قرارها  ييييمبر كاهون األول / ةي 14( المؤرخ 15 –) ة  1514وإذ تشي ييييتقالل للبلدان  1960سي ييييم  إعالن منت االيي . الذى يتضي
 والشعوب المستعمر .

. الذى أقرت بموجبة إعالن مباةئ القاهون 1970تشييري  األول / أكتوبر  24( المؤرخ 25 –) ة  2635وإذ تشييير أيضييا إلى قرارها 
 حد .المتالة بالعالقات الوةية والتعاون  ي  الدول وفقا لميثاق األمم المت الدولي
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يييييييير كذلم إلى المبدأ الوارة  يييييييوع  فيتنص على أهه لي   التيم  ميثاق األمم المتحد   2م  الماة   7الفقر   فيوإذ تشي الميثاق ما يسي
لدولة ما. ولي ايه ما يقتضييى األعضيياء أن يعرمييوا مثل  الداخليتكون م  صييميم السييل ات  التيالشييؤون  فيلألمم المتحد  أن تتدخل 

 هذه المسائل ألن تحل بحكم هذا الميثاق.

ييبيل اييتقالل ا القليمية ووحدت ا الوطنية، وفى ييبيل التحرر م  السيي ر  االييتعمارية  فيوإذ تؤكد م  جديد شيرعية كفا  الشيعوب 
يييييل  ييييييي يييييريوالفاي ييييييي يييييبيل إقامة مجتم  يتمت  ايه الالعناي ييييييي ناب. بغض النظر ع  العرق أو اللون أو المعتقد، تمتعا تاما بالحريات ، وفى يي

 تقرير مايرهم. فيالسيايية والحريات األخرى على أياب م  المساوا ، ويشاركون بمحض حريت م 

  في، ينيالفلسي وإذ تؤكد م  جديد أيضيا شيرعية كفا  جمي  الشيعوب الواقعة تحل السيي ر  االييتعمارية واألجنبية، وخاصية الشيع  
 مما ييمكن ا م  أن تقرر مستقبل ا بحرية. الوطنيتقرير الماير وااليتقالل  فييبيل ممارية حق ا  ير القا ل للتارف 

 إجراء االهت ابات. فيالشؤون الداخلية ألى ةولة  فيالسياة  الوطنية وعدم التدخل  مبدأيوإذ تعترف  وجوب احترام 

واحد أو هموذج واحد للعمليات االهت ا ية ينايي  على السيواء جمي  البلدان وشيعوب ا،  يييايييوإذ تعترف أيضيا بأهه لي  هنا  هظام 
 وبأن النظم السيايية والعمليات االهت ا ية ت ض  لعوامل تاري ية وييايية وثقااية وةينية 

 .العمليات االهت ا ية إهما يق  على عاتق الدول فيلة المشاركة الشعبية الكاملة واقتناعا من ا بأن إهشاء اآلليات والويائل الالزمة لكاف

 .1992كاهون األول / ةيسمبر  18المؤرخ  130/ 47هذا الادة وال ييما القرار  فيوإذ تشير إلى قرارات ا 

ييان ا العالمياللذي  اعتمدها المؤتمر   (1)وإذ ترح  بإعالن وبرهامج عمل فيينا   25إلى  14الفتر  م   فيفيينا   فيلمعقوة لحقوق الهسي
ييييييان وحمايت ا 1992حزيران / يوهية  ييييييد   ينبغي، واللذي  أكد المؤتمر في ما م  جديد أن عمليات تعزيز حقوق الهسي أن تجرى وفقا لمقاصي
 الميثاق ومباةئه.

ميثاق األمم المتحد ، الحق   فيوارة الحقوق وتقرير المايير للشيعوب ال فيتكرر تأكيد أن لجمي  الشيعوب، بموج  مبدأ المسياوا   -1
ييييييييأن تحدة مركزها  في ييييييييايي ييييييياةية واالجتماعية والثقااية بحرية وةون تدخل  السي ، وأهه م   خارجيوأن تعمل على تنميت ا االقتاي

 واج  كل ةولة أن تحترم هذا الحق وفقا ألحكام الميثاق،
يياتير   -2 ييال ع  تحديد طرق تنفيذها وفقار للديي ييات ايما يتعلق بالعملية االهت ا ية فضي ييسي تؤكد م  جديد أن تحديد ال رائق وإقامة المؤيي

يييييعوب وحدها. وأن على الدول  يييييريعات الوطنية، أمر يعنى الشي ييييياركة   بالتاليوالتشي يييييائل الالزمة لكفالة المشي يييييا اآلليات والويي أن تنشي
 لعلميات:هذه ا فيالشعبية الكاملة 

ال ور الحر للعمليات االهت ا ية الوطنية،   فيأهشي ة تحاول، بايور  مباشير  أو  ير مباشير ، التدخل  أيتؤكد م  جديد أيضيا أن  -3
الميثاق   فيهتائج تلم العمليات، إهما تحل  رو  وهص المباةئ المقرر   فييقايد   ا التأثير  التيال يييما لدى البلدان النامية، أو 

 المتالة بالعالقات الوةية والتعاون  ي  الدول وفقار لميثاق األمم المتحد . الدوليمباةئ القاهون وفى إعالن 

 
 (1) (PART 1)  A/CONF.157/24.الفصل الثالث ، 



 

 

14 

 

ظروف  فيتؤكد  م  جديد كذلم أهه لي  هنا  حاجة عامة إلى أن تقدم األمم المتحد  مساعد  اهت ا ية إلى الدول األعضاء إال  -4
أو  ناء على طل  ةول معينة   الدوليأو  القليميالسيلم على الايعيد  إطار عمليات فيخاصية، مثل حاالت إه اء االييتعمار أو 

ييييياة  وبموج  ما يت ذه مجل  األم  أو الجمعية العامة  ييييارمة  فيذات يي ييييياة    لمبدأيكل حالة م  قرارات، وم  المراعا  الاي السي
 الشؤون الداخلية للدول. فيوعدم التدخل 

ييؤون الداخلية للدول والحق  فيتحل جمي  الدول على احترام مبدأ عدم التدخل  -5 ييياةيالشي ييعوب  السي ية   فيللشي يي يييايي تقرير هظم ا السي
 واالقتااةية واالجتماعية.

 بأيتناشد بقوة جميع الدول أن تمتنع عن تمويل أحزاب أو مجموعات سياسية أو تزويدها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة  -6
 .بلد  أي في االنتخابيةالسرى، وعن القيام بأعمال من شأنها تقويض العمليات  أو العلنيشكل آخر من أشكال الدعم 

عمل م  أعمال العدوان المسييلت أو الت ديد بايييت دام القو  أو ايييت دام ا مييد الشييعوب أو حكومات ا المنت بة أو قاةت ا   أيتدي   -7
 الشرعيي .

ييل إلى حل عاةل وةائم للحالة  -8 ييل ج  فيتكرر تأكيد أهه ال يمك  التوصي ييافة الفاي ييال الكامل لشي ييتلاي نوب أفريقيا إال ع  طريق االيي
 ال عنار قائم على حكم األ لبية، م  خالل الممارية الكاملة والحر  لحق االقتراع العام ةيمقراطيوإقامة مجتم   العناري

يييبيل   في الفلسيي ينيتؤكد م  جديد شييرعية كفا  جمي  الشييعوب الواقعة تحل السييي ر  االيييتعمارية واألجنبية، وخاصيية الشييع   -9
الذى يييمكن ا م  تقرير هظم ا السيياييية واالقتاياةية  الوطنيتقرير المايير واالييتقالل  فيمماريية حقق ا  ير القا ل للتايرف 

 واالجتماعية ةون تدخل
تؤثر  التيإع اء األولوية اليييتعراض العوامل األيييايييية  فيةورت ا ال مسييي ،  فيت ل  إلى لجنة حقوق الهسييان أن تسييتمر،  -10

يييلبيا على مراعا   يييياة  الوطنية وعدم التدخل  مبدأيتأثيرا يي يييؤون الداخلية للدول  فيالسي عمليات ا االهت ا ية، وأن تقدم تقريرا   فيالشي
 واالجتماعي االقتااةيةورت ا التايعة واألربعي ، ع  طريق المجل   فيهذا الشأن إلى الجمعية العامة  في

ييييييعة واألربعي  ع   فيت ل  إلى األمي  العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة  -11 ييييييي إطار البند   فيالقرار،  تنفيذ هذاةورت ا التايي
 المعنون "مسائل حقوق الهسان".

 85الجلسة العامة                            

 1992كاهون األول / ةيسمبر  20           
 قرار ات ذته الجمعية العامة

 (Add.2 و A/56/583]  ناء على تقرير اللجنة الثالثة )

عمليات ا االهت ا ية  وصييف ا عناييرا هاما  فيالشييؤون الداخلية للدول  فيالسييياة  الوطنية وعدم التدخل  مبدأياحترام    -56/154
 مايت التعزيز حقوق الهسان وح 

 إن الجمعية العامة، 

الحقوق وتقرير  فيإقامة عالقات وةية  ي  األمم على أياب احترام مبدأ المساوا   فيإذ تؤكد م  جديد مقاد األمم المتحد  المتمثل 
 . العالميالماير للشعوب، وفى ات اذ التدا ير األخرى المالئمة لتعزيز السالم 
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يييير إلى قرارها  يييمبر  14( المؤرخ  15 –) ة  1514وإذ تشي يييتقالل للبلدان  1960كاهون األول / ةيسي يييم  إعالن منت االيي ، الذى يتضي
 والشعوب المستعمر .

. الذى أقرت بموجبة إعالن مباةئ القاهون 1970تشييري  األول / أكتوبر  24( المؤرخ 25 –) ة  2635وإذ تشييير أيضييا إلى قرارها 
 المتالة بالعالقات الوةية والتعاون  ي  الدول وفقا لميثاق األمم المتحد . الدولي

وتسيعى بحرية إلى تحقيق   السيياييين تقرر بحرية مركزها تقرير المايير الذى يمك  لجمي  الشيعوب بموجبه أ فيوإذ تؤكد م  جديد 
 تنميت ا االقتااةية واالجتماعية والثقااية.

يييييييياة  الوطنية وعدم التدخل  2الماة   فياحترام المباةئ الوارة   ينبغيوإذ تقر بأهه  ييييييييما احترام السي   فيم  ميثاق األمم المتحد ، وال يي
 هت ابات.الشؤون الداخلية ألى ةولة، لدى إجراء اال

تستند إلى ال اائص  التيالعالم  فيوإذ تقر أيضا  ثراء وتنوع النظم السيايية الديمقراطية وهماذج العمليات االهت ا ية الحر  والنزي ة 
 الوطنية والقليمية وال لفيات المتعدة ،

 العمليات االهت ا ية . فيالكاملة والفعلية كافة السبل والويائل الالزمة لتسير المشاركة الشعبية  فيوإذ تؤكد على مسؤولية الدول 
 قدمت ا األمم المتحد  إلى العديد م  الدول  ناء على طلب ا، التيمجال المساعد  االهت ا ية  فيوإذا تدر  المساهمة 

ييميوإذ تؤكد م  جديد التع د  ييييييي احترام ومراعا  وحماية جمي  حقوق   عالميلجمي  الدول بالوفاء بالتزامات ا بأن تعزز على ه اق  الريي
 ،  الدوليالهسان والحريات األيايية للجمي  ووفقا للميثاق والاكو  األخرى المتالة بحقوق الهسان والقاهون 

يياء، العرب عنه  ييأن األلفية فيوإذ ترح  بالتزام جمي  الدول األعضي ييور  حماية لجعل العمليات    (1)إعالن األمم المتحد  بشي بالعمل باي
 جمي  البلدان فيتلم العمليات لجمي  المواطني   فيلسيايية أكثر شموال، مما يسمت بمشاركة حقيقية ا
وتسييعى بحرية إلى تحقيق  السييياييييتقرير الماييير، الذى تقرر بموجبه بحرية مركزها  فيتؤكد م  جديد أن لجمي  الشييعوب الحق  -1

 كل ةولة أن تحترم ذلم الحق وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحد . تنميت ا االقتااةية واالجتماعية والثقااية، وأن م  واج 
 تعيد التأكيد على أن إجراء اهت ابات ةورية حر  وهزي ة يمثل عنارا هاما لتعزيز حقوق الهسان وحمايت ا. -2
 بالتاليللدول  ينبغي تحديد األييالي  وإقامة المؤييسيات ايما يتعلق بالعمليات االهت ا ية، وعلى أهه فيتؤكد م  جديد حق الشيعوب  -3

 تلم العمليات. فيأن تكفل اآلليات والويائل لتيسير المشاركة الشعبية الكاملة والفعلية 
يييييييار أهميية االحترام الكياميل للت ور الحر للعملييات االهت يا يية الوطنيية، على هحو يولى االحترام الكياميل للمبياةئ   -4 ييييييي تؤكيد كم جيدييد أيضي

  (2)المتالة بالعالقات الوةية والتعاون  ي  الدول وفقا لميثاق األمم المتحد   الدوليئ القاهون الميثاق وفى إعالن مباة فيالوارة  
 تؤكد م  جديد كذلم أن المساعد  االهت ا ية لألمم المتحد  تقدم  ناء على طل  محدة تقدمه الدول العضو المعنية -5

 
 55/02انظر القرار  (1) 
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دول أخرى بما يتنافى مع مبادئ الميثاق  أي فيتهيب بجميع الدول االمتناع عن تمويل األحزاب السياسية أو المنظمات األخرى  -6
 .ويقوض شرعية العمليات االنتخابية فيها

يييعوب أو حكومات ا المنت ب أيتدي   -7 يييد الشي يييت دام ا مي يييت دام القو  أو ايي يييلت أو الت ديد بايي ة أو قاةت ا عمل م  أعمال العدوان المسي
 الشرعيي 

اهت ابات ةورية وهزي ة يشار  في ا جمي    فيأياب يل ة الحكومة وأن هذه الراة  يعبر عن ا  هيتؤكد م  جديد أن إراة  الشع   -8
 إجراءات معاةلة للتاويل الحر. أيالناخبي  على قدم المساوا  وتجرى ع  طريق االقتراع السرى أو 

 

 


