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حقوق الّطبع والّن�صر محفوظة
لمنتدى الفكر العربّي

ُطبع بدعم من جامعة البترا



من  ونخبة  العربّي  الفكـــر  ملنتــدى  العمومية  الهيئة  جانب  من  امليثاق  هذا  اأُقر 
املفكرين واملثقفني والأكادمييني العرب وال�صباب العربّي امل�صارك يف املوؤمتر ال�صـبابّي 
اخلام�ّس الذي عقد يف عّمان بعنوان »امل�صتقبل العربّي يف �صوء احلراك ال�ّصبابّي«, يف 

11 كانون الأول 2012.



الروؤيـــة  يف  تكمـــُن  العربـــّي  الجتماعـــّي  امليثـــاق  اأهمّيـــة  »اإَنّ 
ال�صرتاتيجّيـــة امل�صرتكـــة لبنـــاء امل�صتقبل على اأ�صا�ـــس اأّنه اإطار 
د معـــاِل ال�صيا�صات العاّمـــة يف خمتِلف املجالت,  توجيهـــّي ُيحِدّ
وُيهـــيء الأجيال العربّية وي�صتجمُع قدراتها وطاقاتها لتحقيق 
وال�صتقـــرار,  الأمـــن  ـــق  وُيحِقّ واملُ�صتدامـــة,  ال�صاملـــة  التنميـــة 

وي�صمُن للمواطن كرامته الإن�صانّية«.

احل�صن بن طالل 

من ت�سريح �سمّوه لدى ت�سُلّم جاللة امللك
عبداهلل الثاين ابن احل�صني
ملك اململكة الأردنّية الها�سمّية

ن�سخة من امليثاق الجتماعّي العربّي، 2 كانون الثاين/يناير 2013
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منذ  العربي«  الجتماعي  »امليثاق  فكرة  العربي  الفكر  منتدى  اأطلق 
»امل�صروع  ت�سمنه  �سامل  منظور  من  كجزء  العربية،  للثورات  الأوىل  البدايات 
خلم�ص  عمل  خطة  للمنتدى  العامة  الهيئة  اعتمدته  الذي  العربي«،  احل�صاري 

�سنوات قادمة. وتولَّد من قناعة م�سرتكة باأن هذا امليثاق ميكن اأن يكون له �سدى 
حتققه  اإمكانية  �سريطة  العربية،  للمجتمعات  الكربى  الق�سايا  ت�سمن  اإذا  كبري 
وال�سيا�سية  والثقافية  الجتماعية  املعادلة  اأطراف  برتا�سي  الواقع  اأر�ص  على 
والقت�سادية العربية، واإذا ُف�ِسر ب�سكل �سحيح وُفهم على نحو اأف�سل وا�ستوِعب 
على نحو اأمت، وا�ستدرك حكمة اإدارة التنوع والتعدد، وا�ستوعب حقائق الختالف. 
دميقراطية  اأكرث  عربية  جمتمعات  بناء  يف  امل�ساهمة  مل�سامينه  �ُسمح  وبالتايل، 

واإن�سانية. 

د. ال�صادق الفقيه
الأمني العام ملنتدى الفكر العربي
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العربي  الجتماعي  امليثاق  هذا  من  العربي  الفكر  منتدى  اأراد  لقد 
تاأ�سي�ص د�ستور، اأو عقد اجتماعي، ي�سعى اإىل التمكني القانوين للفرد واملجتمع 
العربي يف  الإن�سان  الإن�سانية، وحتقيق م�سروع  للكرامة  ال�سواء، حتقيًقا  على 
احلياة احلرة الكرمية، اأي الرتقاء بالإن�سان وحتفيز الولء نحو الوطن الذي 
الرتقاء  ثم  ومن  الإن�سان،  وحقوق  والدميقراطية  املواطنة  فكرة  على  يقوم 

بالأجيال اجلديدة نحو جمتمع املعرفة. 
لوجود  احلاجة  مدى  بعمق  يدرك  املعا�سر،  العربي  للم�سهد  املتتبع  ولعل 
ميثاق اجتماعي عربي، واأهميته و�سرورته لر�سم خ�سائ�ص املجتمعات العربية 
على  والقدرة  واحل�سارية،  والتاريخية  الوجدانية  وجذورها  وثرائها  تنوعها  يف 
والثقافة  املعرفة  بق�سايا  واملرتبط  املطلوب  الفعل  ونوعية  طبيعة  واإدراك  متثل 
بهذه  وميكنه  �سماناتها.  واآليات  واحلرمات  والواجبات  واحلقوق  الإن�سانية 
ال�سفة اأن ينتج معادلت جديدة تن�سجم مع املرتكزات الثابتة واملبادئ الأ�سا�سية 

والغايات الكربى، التي تعك�ص قيم وتطلعات املجتمعات العربية. 
جمتمعاتنا  يف  ال�سامل  الإ�سالح  م�سروع  حتقيق  باأن  التاأكيد  جاء  لذلك، 
يتم من خالل العتماد على منهج التغيري الإيجابي ال�ساعد، �سواء على م�ستوى 
النظام ال�سيا�سي، اأو الجتماعي، اأو الثقايف، اأو القانوين، اأو القت�سادي، اأو على 
ت�ستجيب ملرحلة النتقال الدميقراطي بال  العام، ومب�ستويات  م�ستوى اخلطاب 

ا�سطراب، اأو رّدة.
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وهو   ،2011 العام  اأوائل  منذ  امليثاق  هذا  �سياغة  يف  العمل  ُبدىء  لقد 
والفكرية  والثقافية  والجتماعية  ال�سيا�سية  للقواعد  اأ�سا�سية  ت�سورات  يحدد 
املنتدى،  عمل  يف  اأ�سا�سي  مبحث  وهو  الثورات،  بعد  ما  العربية  للمجتمعات 
وال�سيا�سية  والقت�سادية  والجتماعية والثقافية  الفكرية  على الفل�سفة  ويعتمد 
ر ن�ساأته وبقاءه وا�ستمراره،  والأخالقية الناظمة لأعماله الكلية. كما اأنه جهد يف�سِّ
متخًذا من هذا امليثاق الجتماعي العربي اأ�سا�ًسا للحقوق والواجبات التي تنظم 
والإرادات  للجماعة  العامة  الإرادة  للتوفيق بني  امل�سرتكة، وقاعدة  �سوؤون احلياة 
اأو اجلزئية املن�سوية حتتها، وو�سيلة لإزالة التناق�ص بني ميول الإن�سان  الفردية 
الفردية وواجباته الجتماعية، واأداة حتول يف العالقات الناظمة للولية العامة، 
وما يندرج حتتها من عالقات بني احلاكم واملحكوم، دون ت�سعيد التناف�ص على 
يف  النا�ص  يهدد  تناحرًيا  �سراًعا  منه  يجعل  الذي  احلد  اإىل  واملراتب  امل�سالح 

حياتهم وحقوقهم وحرياتهم.

وان�سجاًما مع هذا التوجه، اعتمدت الهيئة العامة ملنتدى الفكر العربي يف 
»امليثاق  الآراء،  بتوافق   ،2012 الأول/دي�سمرب  كانون   11 يوم  العادي  اجتماعها 
مفكرون  للمنتدى،  العامة  الهيئة  جانب  اإىل  اأقره،  الذي  العربي«  الجتماعي 

م�سوداته  اأعد  والذي  ولأمتهم،  بينهم  فيما  واعتمدوه  عرب،  و�سباب  ومثقفون 
ندوات  حولها  وانتظمت  املنتدى،  لت�سكيالت  من�سمون  خرباء  الأوىل  وت�سوراته 
الت�سورات،  فيها  ُو�سعت  عرب،  و�سباب  ومفكرون  خرباء  فيها  �سارك  حوارية 
واأهمية  ل�سرورة  النخبة  من  ا�ست�سعاًرا  ال�سمانات،  وُعززت  املفاهيم،  بطت  و�سُ

م�ساألة التعاقدات الجتماعية، التي متثل حاجة عربية ما�سة.
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ول ميكن يف هذا امل�ستوى من النظر اأن نغفل ذكر اأن ال�سعوب العربية لديها 
والبحثية  الفكرية  واملوؤ�س�سات  الجتماعية،  العدالة  لتحقيق  م�سروعة  تطلعات 
والتعليمية، واملنظمات الر�سمية والأهلية واملدنية، واحلكومات واأجهزتها الرتبوية 
وقد  العدالة.  لهذه  للرتويج  امل�سوؤولية  تتحمل  والعدلية،  والإعالمية  والإر�سادية 
جاء امليثاق لي�ساهم يف تعزيز التنمية الثقافية والتنوع والتعددية، وت�سجيع العمل 
امل�سرتك والت�سامن الجتماعي يف الوطن العربي، وينبغي اأن يكون بداية لتخاذ 
والكرامة  الإن�ساين  والأمن  الإن�سان  ال�سامنة حلقوق  الأ�سا�سية  جميع اخلطوات 
الإن�سانية. كما اأنه من ال�سروري اأن تعتمد احلكومات �سيا�سات لتعزيز الندماج، 
ن للعدالة.  ومنع ومكافحة والق�ساء على جميع اأنواع التع�سب والتمييز حتى مُتكَّ

متثل  التي  املهّمة،  الق�سايا  من  جملة  العربي«  الجتماعي  »امليثاق  يوؤكد 
يف  املتكافئة  املواطنة  مفهوم  �سيادة  بينها  من  اجتماعًيا،  د�ستوًرا  جمملها  يف 
املجتمعات العربية، الذي يعترب اأ�سا�ص الفقه ال�سيا�سي ملبداأ التعددية ال�سيا�سية 
ومبداأ  التنوع،  بفوائد  الإقرار  ويت�سمن  والقت�سادية،  والجتماعية  والثقافية 

العي�ص امل�سرتك، والعتماد املتبادل نهًجا و�سلوًكا.
وقد لفت �سمو الأمري احل�صن بن طالل، رئي�ص منتدى الفكر العربي وراعيه، 
عبداهلل الثاين،  و�ساحب املبادرة، خالل ت�سليمه ن�سخة من امليثاق جلاللة امللك 
ملك اململكة الأردنية الها�سمية، يوم الأربعاء 2 كانون الثاين/يناير 2013، اإىل اأن 
اأهمية امليثاق تكمن يف الروؤية ال�سرتاتيجية امل�سرتكة لبناء امل�ستقبل على اأ�سا�ص اأنه 
اإطار توجيهي يحدد معامل ال�سيا�سات العامة يف خمتلف املجالت، ويهّيء الأجيال 
العربية وي�ستجمع قدراتها وطاقاتها لتحقيق التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة، ويحقق 

الأمن وال�ستقرار، وي�سمن للمواطن كرامته الإن�سانية. 
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ومل يفت على جاللة امللك اأن يعرب عن �سكره وتقديره جلهود �سمو الأمري 
وجهات نظر متنوعة  تبني  يف  ودورهم  العرب  واملفكرين  طالل  بن  احل�سن 
ت�ستجيب للتغيريات التي ي�سهدها الوطن العربي، وُت�سهم يف تعزيز قيم احلرية 
الدميقراطي،  الفكر  ومرتكزات  القانون  وحكم  والعدالة  وامل�ساركة  وامل�ساواة 
موؤكًدا اأن للمفكرين العرب دوًرا رئي�ًسا يف تعزيز اأ�س�ص الدميقراطية امل�ستندة اإىل 
قبول التنّوع والختالف والتوازن بني احلوار املنفتح، واملناف�سة ال�سريفة، معترًبا 

اأن تعزيز هذا النهج �سيقود اإىل امل�ستقبل الأف�سل الذي ي�ستحقه اأبناء الأمة.

واعتباًرا ملا ورد يف هذا التقدمي اخلا�ص، مل يجد الذين عكفوا على �سياغة 
كق�سيتني  والعدالة،  احلرية  بني  الربط  يجرح  اختالًفا  اأو  تبايًنا  امليثاق  هذا 
مركزيتني بالرغم من منطلقاتهما املختلفة، بل كانت النتيجة املنطقية بينهما 
حاول  ما  وهذا  �سحيح.  والعك�ص  العدالة،  زكت  احلرية  وجدت  فكلما  واحدة، 
امليثاق تربيره م�ستح�سًرا دائًما الكليات العامة لهاتني القيمتني الهامتني. ومع 
تف�سيل  نحو  مييل  ذلك،  وراء  الكامنة  وفل�سفته  الجتماعي،  امليثاق  فاإن  ذلك، 
وامل�سالح  لها  املنظمة  الآليات  وجمموعة  الجتماعية  الدميقراطية  �سيغة 

املرتبطة بها. 
املواثيق  لكل  عامة  قراءة  على  امليثاق  اعتمد  املنظور،  هذا  من  وانطالًقا 
ومبادئ  الإن�سان  كرامة  حماية  اإىل  الرامية  الأ�سا�سية  باحلقوق  املخت�سة 
ياأخذ  العربية. كما  الد�ساتري  العديد من  اأكدتها  التي  الجتماعية  الدميقراطية 
بعني العتبار قوة التطلعات املعربَّ عنها داخل املجتمعات العربية ب�ساأن التطبيق 
اأجل  من  القواعد  من  جملة  و�سع  تتطلب  والتي  واملبادئ  احلقوق  لهذه  الفعلي 

احرتامها.
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ومن اأجل التغلب على الإعاقات القدمية وحتقيق الغايات امل�ستحدثة، راهن 
امليثاق على قاعدة املزاوجة بني قيمتني، هما: احلرية والعدالة؛ حرية  ال�سعوب 
ومغزى  طبيعة  نتبني  اأن  املحاولة  هذه  يف  وددنا  وقد  ال�سيا�سي.  النظام  وعدالة 
د و�سع ت�سّور  هذا امليالد املزدوج للمجتمع وال�سيا�سة بعد الثورات العربية، وتعمُّ
حديث، يف �سوء املنطلقات الهادية للفكر العربي احلديث، ومن ثم التو�سل اإىل 
مبا  الإن�سانية،  للعالقات  الناظمة  للمواثيق  قدميني  مفهومني  يف  بالنظر  ذلك 
الجتماعي«  »العقد  وهما:  واملحكوم،  احلاكم  بني  العالقة  باأمر  منها  يخت�ص 

و»ال�سرعية«. 
القانون  حقل  يف  للم�ستغلني  بدهية  تبدو  واملفاهيم  القيم  هذه  كانت  واإذا 
يف  والنا�سطني  الفاعلني  لدى  الت�ساوؤلت  من  الكثري  تطرح  اأنها  اإل  والد�ستور، 
املفكرين،  لدى  ال�ستفهام  عالمات  من  الكثري  وت�سع  العام،  ال�سيا�سي  احلقل 
الذين يهمهم م�ساهمة الفكر العربي يف �سياغةالواقع الراهن، واختيار املكونات 

واإحكام الغايات مليثاق اجتماعي عربي.

باملواطن  الرتقاء  منها  ُق�سد  امليثاق  هذا  ودللت  ومغزى  طبيعة  اإنَّ 
واملجتمع العربي من حيث الإدراك العميق للحرية الإن�سانية القائم على الوعي 
والتفاعل بني احتياجات الإن�سان ومنوه وتقدم الجتماع والعقل من خالل تعميم 
اإن�سانية  وحدة  يف  ال�سعب  وان�سهار  الفر�ص،  وتكافوؤ  العدالة،  وحتقيق  التعليم، 
ال�سوية،  غري  الأو�ساع  لت�سحيح  ال�سرورية  الالزمة  هو  امليثاق  اإن  اإذ  �ساملة. 
واملدنية،  ال�سيا�سية  اأن احلقوق  العربية، كما  الثورات  �سائدة ما قبل  التي كانت 
واحلقوق الجتماعية، والثقافية، والقت�سادية، والجتماعية، اأخذت يف العتبار.
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رافقت  التي  والإ�سالحية،  التاأ�سي�سية  املحاولت  اأن  فيه،  �سك  ل  ومما 
الثورات العربية، ل تتناق�ص مع الأ�س�ص العامة ملفهوم �سمولية الإ�سالح وعاملية 
الكرامة  اأ�سول  حتفظ  التي  العامة،  واملبادئ  والكليات  فيه،  الإن�سان  حقوق 
د�ستوًرا  يكون  اأن  العربي ميكن  الجتماعي  امليثاق  فاإن  الفهم،  وبهذا  الإن�سانية. 
يكون  لأن  ي�سعى  مثلما  فهو  جديدة.  �سيا�سية  طريق  خارطة  ميثل  اجتماعًيا، 
مرجعية لتنظيم العالقات بني املحكومني، وفًقا للمرياث الأخالقي لالأمة، التي 
لت اإليه الب�سرية  تت�سق مع املبادئ الإن�سانية الع�سرية، والتي تن�سجم مع ما تو�سّ
من اأ�سكال ُنظم احلكم، فاإنه ي�ستهدف اإعادة ترتيب وتركيب العالقة بني احلاكم 

واملحكوم، وفًقا لعقد جديد يقوم على التوافق يف تنظيم هذه العالقة. 
ت�ستحدث  الكربى  الجتماعية  ات  واخل�سّ الثورات  اأن  بداهًة  املعلوم  ومن 
طرائق عملها، وتن�سئ فكًرا جديًدا يوجه م�سرية ال�سعوب، واجلديد يف هذه احلالة 
ل يكون كذلك اإل يف مقابل القدمي، الذي يجعله الفكر يف مو�سع �سك وتقف منه 
ال�سعوب الثائرة موقف الرف�ص واملراجعة. لهذا، ي�سعى امليثاق الجتماعي لو�سع 
على  تتاأ�س�ص  العربي،  الوطن  يف  الجتماعية  التعاقدات  ل�سيغ  �سابطة  منهجية 
ا�ستلهام قيم الت�سامن ما بني الأفراد واجلماعات واملجتمعات، واأن يربط اأولويات 
يف  املعنية  املكونات  باإ�سراك  وذلك  الجتماعية،  امل�سائل  مع  العامة  ال�سيا�سات 
ال�سفاف.  اجلماعي  الجتماعي  احلوار  مبداأ  وفق  ال�سيا�سات،  هذه  معامل  ر�سم 

واأن ُيعترب امليثاق مرجعية اأخالقية ملزمة جلميع من ترا�سوا على تبنيه.

وبعــــــــد, 

والروؤ�ساء  الزعماء  كل  اإىل  اأُر�سل  الذي  العربي،  الجتماعي  امليثاق  فاإنَّ 
الفكر  منتدى  يطرحها  وثيقة  هو  واملدنية،  الر�سمية  العربية  واملوؤ�س�سات  العرب 
العربي للحوار، ويقدمها للتبني، اإمياًنا منه اأن بوابة التغيري تبداأ من التفاق على 
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ال�سمانات  وتخط  العامة،  املبادئ  وت�سع  املر�سدة،  املعامل  حتدد  جامعة  ثوابت 
الالزمة للمجتمعات العربية، التي تع�سمها من النزلق اإىل الدكتاتورية وحتب�سها 
يف اأطر التيب�ص واجلمود. وناأمله اأن يكون جت�سيًدا حقيقًيا لإرادة العمل العربي 
امل�سرتك، وامتحاًنا جاًدا ملدى ال�ستعداد لقبول اخليارات ال�سعبية، التي تطرحها 
التغريات احلادثة يف ُنظم احلكم واأنظمة الدولة الجتماعية، لأنه ميثل جمموعة 
من ال�سوابط الأخالقية والقانونية يجب احرتامها، واأهداف جمعية كلية ينبغي 

التعاقد ب�ساأنها.
اإذ اإن اأهداف امليثاق الجتماعي اجلديد تتجلى يف تقدمي ردود فعل ناجعة 
بالن�سبة للتحولت التي ت�سهدها املجتمعات العربية، وتعمل على تعزيز الثقة يف 
امل�ساركة،  اآليات  وتطوير  امل�سرتكة،  امل�سوؤوليات  وبناء جمتمع  م�سرتك،  م�ستقبل 

ب�سمان احلقوق للجميع، يف اإطار من احلكم الر�سيد. 
ويجوز القول اإجماًل؛ اإن هذا امليثاق هو من اأجل العدالة الجتماعية ومبني 
العميق  الإدراك  حول  �سيما  ول  املدين،  واملجتمع  اخلا�ص  والقطاع  الدولة  على 
ة  للحرية الب�سرية القائم على الوعي والتفاعل بني منو الحتياجات الطبيعية و�سنَّ
الرتقاء. لأن العدل ل يتحقق اإل باحلرية والدميقراطية والتمكني القانوين وكل 

�سمانات الكرامة الإن�سانية.
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من  ونخبة  العربّي  الفكـــر  ملنتــدى  العمومية  الهيئة  جانب  من  امليثاق  هذا  اأُقر 
املفكرين واملثقفني والأكادمييني العرب وال�صباب العربّي امل�صارك يف املوؤمتر ال�صـبابّي 
اخلام�ّس الذي عقد يف عّمان بعنوان »امل�صتقبل العربّي يف �صوء احلراك ال�ّصبابّي«, يف 

11 كانون الأول 2012.
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ا بوحدِة م�ستقبِل الأّمة العربية، وم�سيِرها، وقيِمها  اإيماًنا منَّ
الأ�سا�سي���ة، و�سعًي���ا نح���َو مجتم���ٍع عربي، يق���وُم عل���ى الديمقراطيِة 
والحري���ِة والعدال���ِة الجتماعيِة و�س���وِن الكرام���ِة الإن�سانية وحقوِق 
الإن�س���اِن، وتطلًع���ا لتحقيق رف���اه ال�سعب في تنمي���ٍة م�ستدامٍة َتخدُم 

َة واأجياَلها القادَمة؛ الأمَّ

ا بالَتحّولِت التاريخَيِة العَميقِة، التي َي�سهُدَها الوطُن  ووعيًّا منََّ
ُة من ت�سٍظ وُفرق���ٍة، وفي قراءٍة م�ستنيرٍة  العرب���ي، وما اآلت اإلَيه الأمَّ
لم�ستقب���ل هذا الوطن، باأقط���ارِه كافة؛ فاإنَّ ا�ستخال����ص الع�ِ�ب�ر من 
الما�س���ي والحا�سر ِلتحري���ِك الإرادِة العربيِة ِم���ْن جديد، والدعوة 
للتَّغيير الطوعي على اأنَّه الأ�سلوب الح�ساري الكفيل بالعطاء النوعّي 
ُّها �سرورًة بالغة  ة، ت�سبُح كل� ور�س���م ال�سورة الم�سرقة لم�ستقبل الأمَّ

لكلِّ مثّقٍف ومفك�ٍِّر و�سيا�سّي و�سانع قرار؛
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واإدراًكا مّن���ا ِلما �َسِه�َِده الوطُن العرب���ي وَي�سهده من تغييرات 
ة َتخت���زُن طاقات  متوات���رة من���ذ اأف���وِل الدول���ِة العثمانّي���ة، واأنَّ الأمَّ
وقدراٍت كامن���ة تمّكنها من تاأكيد ذاتها وممار�سة �سيادتها في ر�سم 
ة؛ لتتبواأ  حا�سره���ا وم�ستقبلها، واأنها �ساعيٌة، مثل باق���ي الأمم الحيَّ
رْت ال�سعوُب العربية خالَل ال�سنتين  الموق���ع الذي يليق بها، حيث عبَّ
الما�سيتي���ن عن رغب���ٍة جامحٍة للو�س���وِل اإلى ما و�سل���ْت اإلّيه الأمم 
المتقّدمة في بناء مجتمعاتها على القيم الإن�سانية التي ت�سبو اإليها 
َمتها قيم الحرية والكرامة الإن�سانية والعدالة  كل ال�سعوب، وفي مقدِّ
والم�ساواة والمواطنة المتكافئة وتداول ال�سلطة التنفيذية، ول �سيما 

ل منظومًة واحدًة ل تتجزاأ. اأنَّها قيم ُت�سكِّ

واإق���راًرا باأنَّ الم�ستقبل ينطوي عل���ى تحّديات ج�سام، فال بدَّ 
اأْن تنه����صَ الأمة لمواجهتها وتحويله���ا اإلى فر�ص لتحقيق مجتمعات 
الحري���ة والم�س���اواة والم�ساركة والعدال���ة و�سيادة القان���ون، ولبناء 
اأنظم���ة �سيا�سي���ة ديمقراطي���ة را�سخة ي�س���ارك فيها جمي���ع الأفراد 
ن�س���اًء ورجال دون تميي���ز، وبم�سارك���ة فاعلة متوازن���ة ت�سمُل جميع 
الفئ���ات والأديان والطوائف والجماع���ات، بعيًدا عن ا�ستئثاِر اأي فئة 
اأو جماع���ة بال�سلطة واحتكار الحقيقة،  وعن ا�ستخدام م�سطلحات 

التخوين والتكفير وعدم العتراف بالآخر؛ 
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���ة ت�سه���ُد ا�ستالًب���ا وا�سًح���ا لثرواته���ا  ���ة العربيَّ وبم���ا اأنَّ الأمَّ
واأمواله���ا وعقولها واأرا�سيه���ا، وتواجه هجوًما �سر�ًس���ا على ثقافتها 
وقيِم�ه���ا ال�سامية، وُي�س���اُء عن ق�سد اأو غير ق�س���د اإلى دينها، وهي 
ه���ا ُمناق�سًة للمواثيق الدولية  ة وتتحّداها، وتُع�دُّ اأم���ور ترف�سها الأمَّ
���ة العربي���ة تتطل���ُع اإلى  وال�سرائ���ع ال�سماوي���ة. وبالمقاب���ل ف���اإن الأمَّ
ا�ستئناف دورها التاريخي في الإ�سهام في الح�سارة الإن�سانية، وفي 
بن���اء ثقافة ال�سالم والأمن الإن�سان���ي بين الأفراد وال�سعوب والأمم، 

وفي التعاون مع كّل قوى الخير في العالم لتحقيق ذلك؛

وحي���ث اإنَّ المراأة ما ت���زال تعاني من اإن���كار وا�سح لحقوقها 
قته  ودورها، وتخ�سع للتهمي�ص والتمييز، وفي �سوء التقدم الذي حقَّ
���ال الذي ا�سطلعت به  ق�سي���ة المراأة ف���ي العالم، واأهمية الدور الفعَّ
ا على ح�سد �سائر قوى  المراأة العربية اإب���ان العقود الأخيرة، وحر�سً

المجتمع لإنجاز اأهداف م�سيرة النه�سة؛

لون الن�سبة العليا بين مختلف ال�سرائح  وحيث اإنَّ ال�سباب ي�سكِّ
العمري���ة ف���ي مختلف الدول العربي���ة، وحيث اإنَّهم ق���د نه�سوا بدور 
اأ�سا�س���ي في الِحراك العربي الراهن، وبرهنوا على قدرات منقطعة 

النظير في مختلف الم�ساعي الإن�سانية؛
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وبم���ا اأن الَعالق���ة بي���ن ال�سلط���ة والمواطن في ع���دد من دول 
الوطن العربي الكبير بحاجة اإلى اإعادة تعريف؛ ب�سبب رف�ص �سعوبها 
دة وُنخب  لال�ستب���داد واحت���كار ال�سيا�سة من جانب مجموع���ات محدَّ
مح���دودة، ورف�ص امتهان كرامة الإن�س���ان والتالعب بمقدراته، فاإن 
���ة تطالب بعالقة تعيد لل�سعوب حقوقه���ا الإن�سانية كاملة، بحيث  الأمَّ
يك���ون ال�سعب فيها م�سدر ال�سلط���ات، وتكون المجتمعات مبنّية على 

لم الجتماعي والأمن الإن�ساني؛ العدالة وال�سِّ

ل الحّد الفا�سل بين ما�ٍص  وبم���ا اأنَّ اللحظة التي نعي�سه���ا ت�سكِّ
بهموم���ه وتجاربه غير الناجحة، وم�ستقب���ل واعد بفر�سه وتحّدياته، 
���ة بح��اج���ة اإلى فكر نه�صـــوّي �صــــامــل ي�اأخ�ذ في الح�سبان  ف���اإنَّ الأمَّ
الجوامع الم�ستركة، كما ياأخذ الخ�سو�سيات والفوارق بعين العتبار؛

فقد تنادى اأع�ساء منتدى الفكر العربّي، بمبادرة من رئي�سه 
ري الوطن العربي  �سمو الأمير الح�صن بن طــــالل واأع�سائه من مفكِّ
فيه وبم�ساركة من قيادات �سبابّية في »الموؤتمر ال�صبابي العربي  ومثقَّ
الخام�ــــس«، اإل���ى و�سع ميثاق اجتماع���ي عربي ي�ستجي���ب للتغييرات 

الحا�سل���ة، وي�سمن م�ستقباًل اأف�سل، بما يقود اإلى ا�ستنها�ص قدرات 
�ص على قي���م الحرية  ���ة وطاقاته���ا الكامن���ة، و ل �سيم���ا اإذا تاأ�سَّ الأُمَّ
والم�س���اواة والم�سارك���ة والعدالة وحك���م القانون ومرتك���زات الفكر 

الديمقراطي، وذلك وفق المرتكزات الأ�سا�سية الآتية:
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دة التي ُبذلت والمواثيق  : البناء على ما �سبق من الجهود المتعدِّ اأولاً
التي �سدرت عن مختلف الموؤ�س�سات والمنتديات، وبخا�سة ميثاق 
الجامعـــة العربيـــة )1945(، وميثـــاق مجل�ـــس التعـــاون الخليجي 

)1981(, وميثـــاق مجل�ـــس التعـــاون المغاربـــي )1989(، والميثاق 

النه�صـــوي العربـــي )1988 – 2010(, والميثـــاق الوطني الأردني 

)1990(، ووثائـــق الأزهر ال�صريـــف ب�صــاأن م�صـــتقبل م�صـــر [يونيو 

)حزي���ران(2011], والمواثيـــق الدولية والإقليميـــة ذات ال�صلة، 
وكله���ا مواثيق �سع���ت اإلى ر�سم �س���ور الم�ستقبل قطرًي���ا، اأو ب�سكل 
د الأطراف، وذلك ل�سياغة ميثاق متناغم معها ومجدٍد لها،  متع���دِّ
�سمن روؤي���ة تاأخذ في العتبار اأهم ما طرحته الحركة الإ�سالحية 
والتغييري���ة العربي���ة طيل���ة مرحلة ما بع���د ال�ستقالل و�س���ول اإلى 

اأهداف التغييرات التي ح�سلت في العام 2011. 

ـــا: العت���راف ب�سي���ادة مفه���وم المواطن���ة المتكافئ���ة، ومفهوم  ثانياً

التعددية ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية، بما ي�سمن الق�ساء على 
ب���ات الفتن الطائفية والمذهبية والعرقي���ة، التي تهّدد م�ستقبل  م�سبِّ
الأم���ة وتق���ود اإلى فرقتها وتق�سيمه���ا تحقيًقا للم�س���روع ال�سهيونّي، 
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ة اإلى كيانات  والم�ساريع الخبيثة الأخرى، التي ت�سعى اإلى تجزئة الأُمَّ
اأمنيَّة �سغي���رة متناحرة، ومن ثم فاإنَّ الميثـــاق الجتماعي العربي 
���ا تعترف بوج���ود الُهوّيات العامة  المن�س���ود يج���ب اأن ي�سمل ن�سو�سً
والفرعية على حدٍّ �سواء، وتق���ّر بفوائد التنّوع الثقافي ومبداأ العي�ص 
الم�سترك والعتم���اد المتبادل نهًجا و�سلوًكا عل���ى اأ�سا�ص المواطنة 
المتكافئ���ة، وتقرُّ باأن المحا�س�سة في العمل ال�سيا�سي والقت�سادي 
والجتماع���ي، مهما كان���ت اأُ�س�سها ودوافعها، ه���ي نقي�ص المواطنة 

المتكافئة.

اًـــا: الإقرار بتفاوت الدول العربية في ما بينها من حيث ظروف  ثالثـــ

التكوي���ن واأنظمة الحكم والثروات والإمكان���ات. اإلَّ اأنه ومع �سرورة 
الإق���رار بهذا التف���اوت وموؤ�سراته، ف���اإنَّ الميثاق يدع���و اإلى اعتماد 
د ُهوّيتها الجامع���ة في بناء مجتمعات  الأ�س����ص الم�ستركة التي تج�سِّ

الم�ساواة والحرّية والعدالة.

ة من بناء  اًا: اإنَّ التفاوَت بين الأقطار العربية يجب األ يمنع الأُمَّ رابعـــ

ُهوّيتها الجامعة، ول من بناء كتلة �سيا�سية اقت�سادية منيعة متوافقة 
ت�سعى اإلى تبوء المكانة التي ت�ستحقها بين التكتالت العالمية.

لم الجتماعي بي���ن مختلف مكّونات  ـــا: اإنَّ الو�س���ول اإل���ى ال�سِّ خام�صاً

المجتم���ع مرهون بتنمي���ة اقت�سادي���ة �ساملة م�ستدام���ة تعتمد على 
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تطوير القت�سادات العربية وت�سنيعها، وخلق طيف وا�سع من فر�ص 
ع مغانم التنمية بين الأفراد والجماعات على اأُ�س�ص  العمل بحيث تتوزَّ

العدالة والم�ساواة والجدارة وتكافوؤ الفر�ص.

ا: اإنَّ التعليم واكت�ساب المعارف العلمية والتكنولوجية واإدراك  �صاد�صاً

التداخل بين مكّونات المعرف���ة الإن�سانية هي حجر الزاوية في بناء 
ة م���ن تكوين راأ�ص المال  م�س���روع النه�س���ة العربية، وفي تمكين الأُمَّ
ة وا�ستثمارها  الب�سري الكف����وؤ الُمنتج القادر على اإدارة ث���روات الأُمَّ
ب�سي���ادة مبنّية عل���ى التع���اون المتكافئ مع الأمم الأخ���رى بدل عن 
ة ب�سبب الفجوة العلمية والتكنولوجية.  التبعية التي تعان���ي منها الأُمَّ
ل نقطة النط���الق الأ�سا�سية  له���ذا، فاإنَّ بناء النُّظ���م التعليمية ي�سكِّ
���ة عل���ى اأُ�س����ص تناف�سّي���ة قائم���ة على  لتن�سئ���ة الأجي���ال وبن���اء الأُمَّ

ال�ستحقاق.

ا: اإنَّ الُبعد الجتماعي هو اأكثر الأبعاد في الم�سروع الح�ساري  �صابعاً

العربي اأهمي���ة واعتباًرا، ول يمكن للم�سروع العربي اأن ينجح اإّل اإذا 
اقترنت المعطيات ال�سيا�س���ة بالمعطيات الجتماعية والقت�سادية، 
ولهذا اأُطلق على الميثاق ا�سم »الميثاق الجتماعي العربي«. وعليه 
فاإنَّ الميث���اق ياأخذ في الُح�سبان ق�سايا الم���راأة والطفولة وال�سباب 
وكبار ال�سن وذوي الحتياج���ات الخا�سة، وق�سايا المجتمع المدني 
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والتن���ّوع الإثني والدين���ي والم�ساواة بي���ن جميع الفئ���ات والطوائف 
واإحق���اق الكرامة الإن�سانية والعدالة، والت�س���ّدي لم�سكالت الف�ساد 

والبطالة والفقر والتهمي�ص.

مة والمرتكزات الّتي �صبق ذكرها, فاإّننا نطرح الميثاق  وفي �صّوء المقدِّ

مة والمرتكزات  العربــــي الجتماّعي بال�صيغِة الآتية, على اأن ُتَعّد المقدِّ

ا منه وتقراأ معه: جزءاً

1- اإنَّ اله���دف الجوه���ري له���ذا الميث���اق ه���و التفاق على 
الأُ�س����ص الت���ي يج���ب اأن ُتبن���ى عليه���ا الدول���ة العربي���ة 
الحديثة، �سواء اأكانت ملكية اأم جمهورية. واإنَّ اأّول هذه 
الأُ�س����ص ه���و العتراف ب���اأن ال�سعب م�س���در ال�سلطات 
الت�سريعي���ة والتنفيذية والق�سائية، واأنَّ الطريقة الُمثلى 
ن ال�سع���ب من ممار�س���ة �ُسلطات���ه، تكمن في  الت���ي تَمكِّ
انتخابات ح���ّرة نزيهة يختار ال�سعب من خاللها ممثليه 
تمثي���اًل ع���ادًل ي�ستنُد اإلى مفه���وم المواطن���ة، ويرف�ص 
المحا�س�س���ة على اأُ�س�ص طائفية اأو مذهبية اأو عرقية اأو 
جنو�سية اأو غيرها، لتك���ون المجال�ص النيابية المنتخبة 
اأ�سا�ًسا لت�سكيل الحكومات وا�ستبدالها في اإطار التداول 

ال�سلمي لل�سلطة التنفيذية.
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2- اإنَّ الدولة العربية الحديثة ينبغي اأن تكون في الأ�سا�ص دولة 
اظمة للحياة  القانون والموؤ�س�سات، واأن ُت�ساغ القوانين النَّ
متها القيم  ا�ستناًدا اإلى القيم الإن�سانية الرفيعة، وفي مقدِّ
الم�ستق���اة م���ن ال�سريعة الإ�سالمي���ة ال�سمح���ة، وهي قيم 
الحرية والم�ساواة والعدل والم�ساركة والتعددية، ومحاربة 
ال�ستب���داد والظل���م والقه���ر، ورف�ص اأي �سكل م���ن اأ�سكال 
التمييز اأو التهمي����ص، وتاأكيد ا�ستقاللية الق�ساء ونزاهته، 
وتوفير الظروف المنا�سبة للعي�ص الكريم، و�سمان الحقوق 
وتحدي���د الواجب���ات، ول �سيما حقوق الف���رد، ومنها حرية 
العقي���دة والحري���ات المدني���ة وال�سيا�سي���ة والقت�سادي���ة 
والجتماعي���ة والثقافي���ة، والحق في تكاف���وؤ فر�ص العمل، 
والحق في التعلي���م، والحق في الرعاي���ة ال�سحية، والحق 
ل  ف���ي التقاعد الكريم وال�سم���ان الجتماعي، وواجب تحمُّ
ما يترتب عليه من ن�سيب عادل من نفقات الدولة، وواجب 

الدفاع عن الأّمة واأرا�سيها وثقافتها وثرواتها وكرامتها.

3- يوؤك���د الميث���اق اأن الروؤية ال�ستراتيجي���ة الم�ستركة للتعليم 
ف���ي الوط���ن العربي يج���ب اأن ته���دف اإلى اإع���داد ال�سباب 
لبن���اء م�ستقبل الأمة، وتطوير القي���ادات الفكرية والعلمية 
والثقافي���ة وال�سيا�سي���ة والفني���ة والقت�سادية عل���ى اأُ�س�ص 
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الج���دارة وال�ستحق���اق، وبناء المواط���ن الم�ستوعب لقيم 
ن بمبادئ المواطنة  ح�سارت���ه العربّية الإ�سالمية، الُمح�سَّ
ال�سالحة واحت���رام حقوق الآخرين، المنفتح والقادر على 
ق ومرن، والقادر  التعام���ل مع تحديات الع�سر ب�سكل خ���الَّ
عل���ى تغليِب الم�سلح���ة العامة عل���ى م�سلحت���ه الخا�سة، 

والُمدافع عن حرية الراأي والفكر والتعبير فعال وقوًل.

ة اأولى بقدرات ومواهب المتّميزين  4- كما يوؤكُد الميثاق اأنَّ الأمَّ
ريها وباحثيه���ا واأ�سح���اب الريادة في  م���ن علمائه���ا ومفكِّ
ال�سناعة والتجارة، ويدعو اإلى تهيئة البيئة الإبداعية لهم 
ر لهم  الت���ي تعطيهم حري���ة البحث والتفكير والعم���ل، وتوفِّ
الحوافز والعوائد المادية التي تحول دون هجرتهم. ويوؤكد 
ا اأهمية تقوية الروابط بين الوطن والجاليات  الميثاق اأي�سً
ه���ا ر�سيًدا له،  العربي���ة الُمبدعة التي هاج���َرْت منُه، وَعدِّ
وال�ستف���ادة مم���ا اكت�سبته من خب���رات وما تتمت���ع به من 

قدرات في التاأثير على المجتمعات التي تعي�ص فيها. 

يوؤكد الميثاق اعتماد منهجية وا�سحة ت�سل المراأة عبرها   -5
اإلى نيل حقوقها الكاملة، وذلك بت�سويب جميع الت�سريعات 
���زة �سّدها، والت�سّدي لكل الممار�سات التي تنتق�ص  المميِّ
م���ن حقوقه���ا واإن�سانيتها، عل���ى اأ�سا�ص اأنه���ا �سريك كامل 
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الأحقي���ة والأهلية م���ع الرجل في بن���اء الم�ستقبل العربي، 
ّم���ة، وذلك بم���ا ين�سجم مع ال�سرائ���ِع ال�سماويِة  اأقط���اًرا واأُ

والمواثيق والتفاقات الدولّية.

يوؤك���د الميث���اق رف����ص اأي تميي���ز اأو ا�سطه���اد اأو ظل���م   -6
يلح���ق باأي فئ���ة اأو دين اأو طائف���ة اأو جماع���ة، وَيع�ُدُّ التنّوع 
الثقاف���ي اإثراًء للثقافة المجتمعي���ة، ويوؤكد �سرورة اعتماد 
�سيا�س���ة �سريحة لإزالة اأ�سباب هج���رة اأتباع بع�ص الأديان 
والطوائ���ف والإثنيات خ���ارج الوطن العرب���ي وتهجيرهم. 
وفي هذا ال�سياق، فاإن الميث���اق يدعو اإلى تاأ�سي�ص محكمة 
عربية لحقوق الإن�سان، تنه�ص بهذه المهمة الجليلة لإعادة 
ترتي���ب اأمور البيت العربي ذات ال�سلة من داخله، وح�سب 

معايير تناظر المعايير الدولية المعترف بها.

يوؤك���د الميث���اق اأن لمراك���ز الدرا�سات والبح���وث الوطنية   -7
هة عن التبعية الأجنبي���ة دورها الُم�ساند للحكومات  المنزَّ
ف���ي �سنع ال�سيا�س���ات وو�سع ال�ستراتيجي���ات، واأن الدولة 
العربي���ة الحديث���ة ت�سج���ع عل���ى قيام مث���ل ه���ذه المراكز 
وت�سج���ع عل���ى تفاعلها فيم���ا بينها داخل الأقط���ار العربية 
وم���ع المراكز المناظرة لها في ال���دول الأخرى على اأُ�س�ص 
الندّية، بحي���ث تتمكن هذه المراكز م���ن القيام بمهماتها 



26

م لالأّمة قاع���دة �سعبي���ة وا�سعة ذات  بحري���ة تاّم���ة، وتق���دِّ
�سدقّية عالية لمناق�سة ال�سيا�س���ات واآثارها قبل اإقرارها، 
وتزويد �سانع���ي القرار بما يلزم م���ن معلومات وتحليالت 
ومقارن���ات ودرا�س���ات ا�ست�سرافي���ة. وبالتتاب���ع، ف���اإنَّ على 
مراك���ز الدرا�سات والبحوث الت���ي تعمل في الوطن العربي 
ل من اأط���راف اأجنبية اأن تخ�سع ل�سفافية كاملة تتيح  وُتموَّ

م�ساءلتها ور�سد اأعمالها.

يوؤكد الميث���اق �سرورة اإحياء الموؤ�س�س���ات الإ�سالمية التي   -8
اأثبت���ت جدواه���ا ونجاعته���ا عب���ر الع�سور لدع���م التكافل 
والتالح���م الجتماع���ي داخ���ل الوط���ن العرب���ي، وبخا�سة 
اإن�س���اء �سن���دوق عرب���ي لل���زكاة، وتمكين موؤ�س�س���ة الوقف 
لممار�سة دورها القت�سادي والجتماعي، واإن�ساء �سندوق 
الحّج العرب���ي، وال�ستفادة من التجارب الناجحة في هذه 

المجالت في دول اإ�سالمية غير عربية.

كما يدعو الميثاق �سائر الدول العربية لإقامة بنك للتنمية   -9
العربية ُت�ساهم فيه ال���دول العربية بهدف ا�ستثمار ثروات 
الأم���ة في تنمي���ة م�سروع���ات عابرة للحدود بي���ن الأقطار 
العربية، تعود على الأمة بالنفع المتبادل، بدل من انجذاب 

ال�ستثمارات العربية اإلى البنوك الأجنبية. 
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10- يوؤكد الميثاق اأنَّ التحديات التي تواجه دول الوطن العربي 
ف���ي مجال الم���وارد المائي���ة والطاقة والبيئ���ة والغذاء هي 
في الأ�س���ل تحديات عابرة للحدود ي�سع���ُب التعامل معها 
بانفراد اأو باتفاقات ثنائية، مما يفر�ص حلوًل تعتمد العمل 
العرب���ي الم�سترك من خ���الل موؤ�س�س���ات م�ستركة هدفها 
التنمية العربية عل���ى اأُ�س�ص تجارية. وفي هذا الإطار، فاإن 
تقوية موؤ�س�سات العمل العربي الم�سترك وا�سطالعها بدور 
اأكثر فاعلية ونف���اًذا في المج���الت القت�سادية والثقافية 
والإن�ساني���ة اأ�سبح �س���رورة ملّحة من اأج���ل محاربة الفقر 
والبطالة والتخلف، ومن اأجل دعم م�ستقبل الأمة ومكانتها. 
وعليه، فاإن الميثاق يدعو الدول العربية اإلى اإتاحة التبادل 
الحّر ف���ي التجارة والخدم���ات، والقوى العامل���ة والأموال 
وال�ستثم���ارات، واإن�س���اء الم�سروعات التنموي���ة الم�ستركة 
العاب���رة للحدود لإيجاد فر�ص العم���ل وال�ستغناء عن اليد 
العامل���ة غي���ر العربية، وتحقي���ق بيئ���ات ا�ستثمارية جاذبة 

لروؤو�ص الأموال العربية وغير العربية. 

11- يوؤك���د الميثاق �س���رورة ت�سافر الجهود للدف���اع عن اللغة 
العربي���ة، وع���ن هوي���ة الأم���ة الثقافي���ة و�س���رح قيمها بكل 
الو�سائ���ل، وذل���ك بالتفاعل مع موؤ�س�س���ات الفكر العالمية، 
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والم�ساركة الفاعلة في المنظمات الدولية غير الحكومية، 
والتعريف بقيم الح�س���ارة العربية الإ�سالمية في مجالت 
ال�سع���ي الإن�سان���ي، واإي���الف تل���ك القي���م م���ع ال�سلوكيات 
ق���ة ف���ي مجتمعاتن���ا، وذل���ك �سمن منهجي���ة تخدم  المطبَّ
م هذه الم�ساع���ي �سمن اأُُطٍر وا�سحة  اأه���داف الأمة، وتنظِّ
واأه���داٍف بّين���ة ت�ست���رك فيه���ا الموؤ�س�س���ات الحكومية مع 

موؤ�س�سات المجتمع المدني العربي.

ة  12- وبم���ا اأن العولمة قد �سنعت واقًع���ا دولًيا ل ت�ستطيع الأمَّ
تجاهل���ه، ف���اإنَّ الميثاق ُيح���ّدد الأ�س�ص الت���ي تقبلها الدول 
العربي���ة لتنظي���م عالقاتها الدولي���ة بما يرف����ص الهيمنة 
وا�ست���الب حقوق ال�سعوب، وم�سادرة الث���روات الطبيعية، 
والطاق���ات الإن�سانية، وبما يدعو لعالقات متكافئة وعادلة 
بي���ن الدول وبي���ن التكت���الت الدولية التي تخ���دم م�سالح 

الأطراف كافة، ويوؤ�س�ص ل�سالم م�ستدام بين الأمم.

13- في ال�ّسياق نف�سه، فاإن الميثاق يدعو اإلى و�سع ا�ستراتيجية 
بعيدة المدى تعتمد الخطوط العري�سة الواردة فيه لتطوير 
الجامعة العربي���ة اإلى اتحاد على �ساكلة التحاد الأوروبي، 
وال�ستف���ادة م���ن تجارب���ه ف���ي المج���الت كّلها؛ بم���ا فيها 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعي���ة والتعليمية، وتطوير 

الموارد الب�سرية. 
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14- اإن المب���ادئ الت���ي ُبنَي عليها ه���ذا الميثاق ت�سم���ل اأُ�س�ًسا 
د الأُ�س�ص الم�ستركة،  عاّم���ة على �سكل مدّونة د�ستورّية تحدِّ
والمب���ادئ الأ�سا�سية، التي يجب اأن ت�سملها الد�ساتير كّلها 
في الوط���ن العربي دون اإجح���اف بالخ�سو�سية القطرية، 
ل هذا الميثاق  والفوارق بين الأقطار، ومن الموؤّمل اأْن ي�سكِّ
قاع���دة من القواعد الت���ي ُت�ساغ بموجبه���ا د�ساتير الدول 

العربية وتعديالتها.

اإن تحقي���ق اأهداف ه���ذا الميثاق مرهون بم���دى تعاون قوى 
الأم���ة الحّية وكفاءاته���ا الثقافي���ة والفكرية والعلمي���ة و�سراكاتها، 
وعل���ى درجة قناع���ة الفاعلين عل���ى ال�ساح���ة ال�سيا�سي���ة والمدنية 
والدينية والثقافية والجتماعية والإعالمية؛ الأمر الذي يحتاج اإلى 
حوارات جادة وم�سوؤولة لتكوين ت�سّورات م�ستركة في اإطار التوافق 
ال�ستراتيج���ي طوي���ل الأم���د، و�سمن كتل���ة تاريخي���ة موؤمنة بذلك 
وم�ستع���دة للعمل ب���كل تفاٍن من اأجل الو�سول اإل���ى الأهداف النبيلة 

التي يت�سّمنها هذا الميثاق.

له���ذا، ف���اإنَّ الحوار لم يع���د اختي���اًرا فح�سب بقدر م���ا اأ�سبح 
ا�سط���راًرا وواجًب���ا؛ الأمر ال���ذي تحتاج اإلي���ه مجتمعاتن���ا لكي ت�سع 
خطواته���ا على الطري���ق ال�سحيح. وبقدر ما ي�سب���ح الحوار ال�سلمي 
ونبذ العنف و�سيادة قيم الت�سامح واقًعا، فاإنَّ الم�ستقبل �سيكون واعًدا. 
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وعلي���ه، فاإنَّ ت�سجيع الح���وار والتركيز عل���ى اأخالقياته في الجامعات 
ومواق���ع العمل ودور العلم والمحافل الثقافية والمنتديات الجتماعية 
وموؤ�س�س���ات المجتمع المدني والجمعيات الأهلي���ة ودور العبادة، وفي 
كل مرافق الحياة والعم���ل، �سيكون الطريق الأكثر �سماًنا لحياة حّرة 

كريمة.


