
 انــداء عم  ــن

في أجواء مفعمة بالثقة واألمل، على الرغم من الظروف القاسيةة الييي يعةايبا بلياا  ا   

(، الييي م ميي يمر والموا  يية 19-العربةيية والعييالم أجميي  بتييح  اجيةيياو وبيياء دو و ييا  دوفةييا 

 الحاض ة للي ّوعو عحر يق ةة االيصال المرئي  زووم(، بماا دة واسعة من دودحية المعية مين

سمو األميرر السنر  وم سته و اعةه  "منتدى الفكر العربيالمثقفةن والحاحثةن، باعوة من و

الذي ألقى دلمة في افيياو أعماله، دا ت بمثابة مرشا ودلةل عمل، ساهمت في إثا ة ،ب  طالل

 / أغتيس  / آب 11و 10المزيا مين ال قاشياو والحيوا او واءضياءاو عليى ميان ييومةن  

ت جمةعبييا فييي يعمةييم مفبييوم الموا  يية الحاضيي ة للي ييّوع ميين زوايييا  ( واليييي  ييحّ  2020

المخيلفيية ، القا و ةيية والتةاسييةة واالجيماعةيية والثقافةيية وفييي إ ييا  م ظوميية حقييو  اء تييا  

، وبما يحقم المصيالحة الو  ةية فيي محياداو وا ع يا العربيي والاولة الما ةة الميعاّدة الثقافاو

اال يصييادية واءعيمةيية واألميين اء تييا ي، بمييا فةييه األميين  الييراهن، وكلييب بربسبييا بال وا يي 

الغذائي والصحي، دو   تةا  دو  اليعلةم واليربةية ويمييةن الميرأة فيي إ يا  حزمية ميياملية 

 وميااخلة في  فا مفبوم الموا  ة الحةوية.

وفي إ ا   قاش وحوا  وجال حول اآلفا  المتييقحلةة ودو  ال خي  الثقافةية والفيريية  

وهييو موجييه إلييى ربةيية  يير  الميي يمر إ يياا  هييذا ال ييااء الييذي أا لييم علةييه و  ييااء عمييا و الع

الملوك والرؤساء والقادة العرب، وكلب ا سي اً من  سالة الم ييان الييي وا يل  ايرها  ةلية 

تجنرير الفجروب بري  وأساسيبا وعاماً، حةث يحيّل كديرن ي سةتيه بعيا فييرة  صيةرة،  40 حو 

في إ ا  عي ة يصالحةة يقوم على االحيرام الميحيادل ويبياف إليى  صاحب القرار والمثقف"

يحقةم الي مةة المتياامة للحا  بالعالم الميقام، وفقًا لمحادئ الموا  ة الم فيحية والفاعلية والييي 

 يرييز على  ةم الحرية والمتاواة والارادة والماا دة والعاالة، والسةّما العاالة االجيماعةة.

سييالة يعييّززو واغي ييت بعييا أ بعيية عقييود ميين الزمييا  بالعمييل وال اييا  ولعييّل يلييب الر 

والحةوييية واليعادييية الفيرييية والثقافةيية والي اييييا، بيياعيء  ييةم اليتييام  والتيييم والّيع ييي  

ز اليوا ل واليفاعل من خيل الحيوا  و حيول اليرأي واليضامن والمايرك اء تا ي، بما يعز



"تعظري  الجوامر  ي إ ا  الوحاة، بحةث ي دي كلب إلى والحم في االخييف فوالرأي اآلخر 

، وهيييو دعيييوة ليصيييحة  العي ييية بيييةن الاولييية والميييوا ن وبيييةن الاولييية وتقلررريل الفررروار "

والم يم ، بحةث ييو  يصالحةة ولةتت يصادمةة ويياملةة ولةتت ياافعةة، وهي  ؤيية يقيوم 

ي ااو ومييا يفيحييه ميين علييى فبييم عمةييم للعييالم المعا يير ومييا حصييل فةييه ميين ميغةّييراو ومتيي

يواجببا واليي عحّر ع با سيمّو األمةير الحتين يسو او وآفا ، على الرغم من اليحاياو اليي 

 م ذ ي سة  الم يان. وفي إ ا  هذ  المعسةاو أ ا  الم يمر و ااء عما و:

اليا ثية الييي  -وشيعحه فيي مواجبية المح ية  تضرامن  السرار مر  لننران. أعرب الم يمر عن 1

، و يال سيمو األمةير فيي افييياو 2020آب/أغتيس   4إثر يف ةر مرفي  بةيروو ييوم  أحلّت به

المي يمر: إ  ييا مياعوو  دعييرب أال  ييرك بةييروو  بوابية الايير  وم يا ة العييرب( فيي  يحيبييا. 

، والسيةّما فيي ومثل هذا ال ااء هو إحةاء وي اييا ودعيوة ءعييء  ةمية اليضيامن بة  يا دعيرب 

 مّر ببا األمة العربةة.الظروف االسيث ائةة اليي ي

اليييي يقييوم علييى حيييم القييا و   اعتنررار المواطنررر الر يرراب األساسررير ةرري الدولررر الع ررر ر. 2

ال غ ييى ع بييا ءحييااح اء يييو واليسييو  الم اييود، السييةّما بيعزيييز البويّيية ال امعيية واليييي 

والموّحاة والمي ّوعة والميعادة في آ ، بي دةا احيرام حقو  الم امة  الثقافةة، وخصو اً فيي 

 الم يمعاو الميعادة الثقافاو.

واالسيييعيء  ةةييزوإلغيياء مظيياهر اليمتعا ررا تكرراةف الفرررط ةرري وطررار المواطنررر المتنرراو ر  .3

دي ةة أو  ائفةة أو إث ةة أو سيلةة أو لغوية أو ألي اعيحا  ، ا سي اً مين المتياواة فيي ألسحاب 

اليرامة اء تا ةة ، وهو ما يحار به القوا ةن التماوية والوضعةة، وبميا ييتياو  مي  م ظومية 

 حقو  اء تا .

علرر والاررا ر السقيقيرر وةري وطرار العمل على تسقيق المناواب الفعليرر والمارار ر الفا . 4

، وإلغاء ديل مظياهر اء صياء أو اءلغياء أو اليبميةا أو اال يقيال مين المتياواة حك  القانون

 بةن الحار، الذين ولاوا أحرا اً وميتاوين في اليرامة.



قيمنررا اسننررانير وتراانررا الننرري لالننررجار مرر  التطررور الكرروني الدسررتور  االنطررال  مرر   .5

الميسل  إلى يحقةيم ا ياماع عالم يا العربيي فيي الحااثية والعقي ةية والقيةم اء تيا ةة  والقانوني

المايردة لح ي الحار جمةعاً، وبقا  احيرام ا لليقام العالمي وإ  ا جزء من الحضيا ة اليو ةية، 

 فعلة ا في الو ت  فته اليمتب بخصو ةي ا، دو  ا غي .

منرتوى العربري القرومي لالحتفرال بمناسرنر التوج  على منتوى  رل بلرد عربري وعلرى ال. 6

يخياك موا ي  إي ابةية مين الحقيو  ومسالحيبيا با عاماً على تأسري  األمر  المتسردب  75مرور 

العربةة، والسةّما حقو  الاع  العربيي الفلتيسة ي فيي يقريير مصيةر  وإ امية دولييه الو  ةية 

 المتيقلة وعا ميبا القاس الاري .

ميواز يية بييةن الحليياا  العربةيية واحيييرام سييةاديبا ومصييالحبا  . العمييل علييى إ اميية عي يياو7

المايردة وم افعبا الميحادلة وعيام اليياخل بالاي و  الااخلةية، ا سي ياً مين  ؤيية اسييراية ةة 

فييي و يي   1648، فقييا سيياهمت معاهيياة ويتيييفالةا و نررتفاليا عربيررربعةيياة المييان أساسييبا 

او ضيحةيبا ميييةن الحاير، وهيي دعيوة لو ي  الحروب السائفةية والاي ةية فيي أو وبيا الييي  

االحيراباو المذهحةة والسائفةة اليي ي ج يت فيي م سقي يا، والييي  اميت عليى أسياس اليعّصي  

ع فاً وإ هاباً ال مثةل لبما، السةّما بايتياع دائيرة العملةياو اء هابةية وولةا  اليسّرف وأ ي ت 

ليي ا ييزو على ييفةير ويي ثةر وي يريم ديل اليي  ام ببا ي ظةمي القاعاة وداعا فةما بعا، وا

  أي مخال .

خصو ياً وإ  أ بعية شيعوب أساسيةة يعيةا  و نرتفاليا ماررقير،. العمل على يحقةم فيرة 8

في الم سقة هيم : الييرك والفيرس والييرد والعيرب، وال بياّ مين إ امية عي ياو ميواز ية بةي بم 

مصييةر، وحييل الماييادل بة بييا بييروو أساسييبا اليتييام  واحيييرام محييادئ التييةادة وحييم يقرييير ال

وعليى أسياس  واعيا القيا و  الياولي ووفقياً لمحيادئ التيلم واألمين  اءخاء والمايرك اء تا ي

الاولةةن و حذ اسيخاام القوة أو اليبايا ببا لحّل الم ازعاو أو الخيفياو . وديا  لم ييان الفيير 

 .2018أل بعة العام العربي ومحاد ة سمو األمةر أ  ا عقا م يمر أعماة األمة ا



.العمل على ي دةا حم مما سية الايعائر الاي ةية بحريّية ودو  إديرا  أو يمةةيز ووفقياً لمحيادئ 9

الموا  يية الميتيياوية ، بمييا يضييمن حييم إحةيياء اليييراح الثقييافي واللغييوي ل مةيي  الم موعيياو 

 الثقافةة اليي يعةا في دول الم سقة.

على محادئ الموا  ة ويعزز من شيرعةة الحييم  يعيما سبرار عقد اجتماعي جد د. التعي 10

 ويح ي  واعا مايردة للعةا معاً وفي إ ا  حيم القا و .

 

 .2020آب )أغنط (  11 ور  -صدر ةي عمان 


