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آراء ومقترحات
“ يعد هذا الدليل بمثابة أفضل رشح حول كيفية تعليم اإلنس�انية للعالم،
ولذا فإنن�ي أويص به من أعماق قلبي ،كما يمكن اس�تخدامه من قبل كل
م�ن يرغب يف إقامة ورش�ة عم�ل حول‘أُبونتو’ يف أي مكان ح�ول العالم،
ويحظى الدليل كذلك باهتمام أولئك الذين يس�عون لتعزيز ونرشأنشطة
القي�م اإلنس�انية مثل محارضي ورش�ات عمل التعليم املس�تند إىل القيم
وزمالئي من مماريس‘أُبونتو’ باإلضافة إىل املؤسس�ات واملنظمات املهتمة
بتطوير‘أُبونتو’”.
مفونيسويال جون بينجو ،عضو سابق يف الربملان الجنوب أفريقي
وكاتب مشهور يف مجال‘أُبونتو’

“ يف كل مرة أس�تخد ُم فيها بعض األنش�طة الواردة يف هذا الدليل خالل
ورش العمل التي أقيمها يتضح يل مدى مالمس�تها لقلوب الناس ،كيف ال
ً
خاصة األفارقة؟”.
وهي تعكس حكمة السكان األصليني
سيما أوزسوي ،مدرب مهارات حياتية ،تركيا

“عىل الرغم من بساطة هذا الدليل إال أنه يعترب طريقة فعالة لتطبيق القيم
عىل أرض الواقع ،وأما األنش�طة التي يحتويها فمن ش�أنها أن تؤلف بني
قلوب األش�خاص بش�كل عفوي ،ويوفر هذا الدليل لكل ش�خص فرصة
عظيمة لتطوير ذاته بشكل ب ّناء من خالل استخدام ‘أُبونتو’”.
املشاركون يف ورشة عمل‘أُبونتو’ من إعداد وتنفيذ نينا بوكنان ،وسيطة
حل قضايا الشباب واملشاكل العائلية ،لندن.

لقد ُكتب هذا الدليل بطريقة
ذكية ورائعة في س���بيل تحفيز
روح اإلنس���انية حي���ث تحتوي
وحداته على مجموعة متنوعة
من األنش���طة ح���ول مهارات
ال���ذكاء مث���ل الحرك���ة المجردة
والموس���يقى والحرك���ة ف���ي
الف���راغ باإلضافة إلى المهارات
ً
تجريبيا
الشخصية مما يجعله
ً
استخدم التخيل
وتأمليا ،كما ُ
بش���كل فع���ال لتعزي���ز التفكير
ّ
الخ�ل�اق والتأمل���ي ،وعندم���ا
جربن���ا أح���د أنش���طة التخي���ل
ف���ي مدرس���تنا خالل ‘أس���بوع
السالم’ رس���م الطالب عالم
أحالمه���م الس���لمي ووصفوه
بش���كل رائع مس���تخدمين فن
التصوير،وأكث���ر م���ا أعجبن���ي
ً
شخصيا في ُ’أبونتو‘هو قدرته
عل���ى حثن���ا عل���ى االتف���اق في
ال���رأي وتمكيننا م���ن االتصال
بالطبيعة والعال���م من حولنا.
إنه لتجربة رائعة وأنا متأكدة بأنه
سيس���اعد كل منا عل���ى تجربة
القيم التي نن���ادي بها من أجل
خلق توازن وتوافق بين أفكارنا
وكلماتنا وأفعالنا .
الت�ا فانكتس�وار ،املرشف�ة على
الصفني الثالث والرابعOur Own“ ،
 ،”English High Schoolالش�ارقة،
اإلمارات العربية املتحدة.

“يع�د هذا الدليل من أروع ما قرأت يف حياتي حيث يقوم فعالً بإذكاء روح اإلنس�انية ،فبنو اإلنس�ان يف أمس الحاجة
إلعادة اكتشاف فن التعايش مع اآلخرين يف تناغم وانسجام .ويعترب التقليد األفريقي القديم ‘أُبونتو’ من النماذج امللهمة
لكل الناس حيث يمك�ن تطبيقه عامليا ً ضمن كل الثقافات ،وعليه فإنني أنصح الجميع صغارا ً وكبارا ً بقراءة هذا الدليل
املميز حتى يتسنى لهم االستمتاع بالحياة عىل الوجه األمثل والتعايش مع اآلخرين يف تناغم وانسجام”.
الدكتور نيل هوكس ،استشاري دويل يف مجال التعليم املستند إىل القيم ،اململكة املتحدة

“ ُيسهم هذا الدليل يف توفريالسبل التي يمكن من خاللها دمج جمالية املايض بواقعية الحارض من أجل خلق مستقبل أفضل،
ولذا فهو إهداء إىل نيلسون مانديال صاحب الفكرة الرئيسية القائلة بأن ‘أُبونتو’ هو حقيقة عاملية ونمط حياة عاملي”.
أوكرام بريتون ،أخصائي يف التعليم متعدد الثقافات ،قسم التعددية الثقافية ،برامج املساواة ومحاربة الفقر،
املدارس الحكومية بمقاطعة جيفرسون ،لويزفيل ،كنتاكي ،الواليات املتحدة األمريكية.
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شـكر وعرفان
لقد تم تطوير هذا الدليل املرجعي بالتعاون مع فريق من املدربني الدوليني
ممن لديهم خربة يف مجال التعليم املس�تند إىل القيم ،ولذا أترشف بإهدائه
لنيلس�ون مانديال وعد ٍد ال حرص له من األفراد حول العالم ممن حافظوا
عىل توهج روح اإلنسانية يف حياتهم اليومية.
املساهمون:

تصـــميم الغالف :أحمد عزت (مرص)
اإلخراج الفــــني :أحمد عزت (مرص ،)،ستيفن بول (تاميل نادو)
الرســـــــومات :ماري بايندر (فرنسا)
اللوحـــات الفنية :باتريك نرييوس(الكامريون)
التحـديث املسـتمر :شيال موور (اململكة املتحدة) النسخة اإلنجليزية
عبد الله سعيد الحارثي (عُمان) النسخة العربية
املس�اهمة باألفكار :ماريتا سيريز (أملانيا) ،كريس دريك (هونج كونج)،
وجيهة حبيب ،بيرت ويليامز (الكويت) ،ثريا البكري،
حم�ود الع�زري  ،ليلى الغرب�ي ،فاطم�ة األغربي
(س�لطنة عم�ان) ،جولي�ان بين�ز (الفلبني/كندا)،
فاطمة داي�ك ،لفوما موكاثي ،براتيب�ا دايا (جنوب
أفريقيا) ،مونيك فلوك (سوسيرا) ،جون س�يريز،
لين هنش�يل  ،نينا بوكان�ان ،فيل س�يريز (اململكة
املتح�دة) ،فرانس�يس برخلت�ار كارول (الوالي�ات
املتحدة األمريكية /سوسريا) ،رينيه أليمو (توجو)،
فوديه سار ( السنغال).
وترغب الكاتبة يف توجيه شكرها إىل كل من ساهم يف هذا املرشوع ممن لم
يرد ذكرهم نظري ما قدموه من وقت ثمني وخربات وتوجيهات وتشجيع
وكرم مجس�دين بذلك روح ‘أبونت�و’ ،وتوجه كذل�ك تقديرها للمدربني
والرتبويني يف مجال التعليم املستند إىل القيم الحية نظري تطوعهم بوقتهم
ً
خدمة لألطفال حول العالم باإلضافة إىل
وملا أظهروه من اهتمام والتزام
تعاونه�م من أجل تطوير منهجية التعليم املس�تند إىل القيم الحية حيث
تعد ورشة العمل هذه خري شاهد عىل ذلك .وتتوجه الكاتبة بجزيل الشكر
إىل املدرس�ة األمريكية يف الكويت وكلية ( TED (Istanbul Kolejiوالهيئة
العامة للكشافة واملرشدات إلدارتهم بعض األنشطة يف هذا املرشوع.
نبذة عن الكاتبة
تعمل هيلني س�يريز كمديرة لرشكة الواحة لتنمية املوارد البرشية الكائنة يف
س�لطنة عمان حيث تقدم خدمات التطوير الذاتي واملهني املستند إىل القيم
للرتبويني والطالب واملؤسسات .قامت هيلني بتدريس مادة العلوم يف اململكة
املتحدة وكينيا وسوازيالند وقد اس�تلهمت خالل إقامتها وعملها يف أفريقيا
ً
خاصة التعليم املستند إىل القيم بهدف تكييفه
فكرة التعمق يف القيم العاملية
واس�تخدامه ضمن الثقافات املختلفة .وبصفتها املؤسس والرئيس السابق
للرابطة السوسريية للقيم الحية ،تقوم هيلني بتنسيق برامج الرابطة يف أجزاء
من غرب ووس�ط أفريقيا واإلرشاف عىل ورش العمل للمدرسين واألطفال
املرشدين واألش�خاص الذين يقومون برعايتهم باإلضافة إىل تدريب العديد
من الرتبويني يف عدد من الدول األوربية والهند والكويت وسلطنة عمان.
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ُ ...أبونتو:
حقيقة عالمية
ونمط حياة عالمي
نيلسون مانديال،
الرئيس األسبق لجمهورية جنوب أفريقيا

أه ًال وسه

ًال !

نح���ن مطالب���ون بمس���اعدة

األرض عل���ى الش���فاء م���ن جراحها
حتى يتس���نى لن���ا أثناء ذل���ك عالج

جراحنا واحتواء الك���ون كله بتنوعه
وجماليته وروعته .وس���وف يحدث
ه���ذا فق���ط عندم���ا ن���درك الحاجة

إل���ى إحياء اإلحس���اس بانتمائنا إلى

عائلة إنس���انية أكبر حيث نشاركها
عملي���ة تطورنا ،و ق���د يتطلب من
اإلنس���انية ف���ي مرحل���ة معينة من

التاريخ التحول إلى مس���توى جديد
من الش���عور للوقوف على أرضية
أخالقي���ة أكث���ر صالب���ة ،وعنده���ا

سيتوجب علينا التخلي عن مخاوفنا

ومنح بعضنا البعض األمل

وانجاري ماثاي،
كينية حاصلة عىل جائزة نوبل للسالم.

بسم الله الرحمن الرحيم

ن َذ َ
اس إِنَّا َ
خل َ ْقن َ ُ
ك ٍر َوأ ُ ْنثَى
(يَا أَي ُّ َ
ها النَّ ُ
اكم ْ مِ ْ
م ُ
عو ًبا َو َقبَائ َ
ع ْلن َ ُ
عار َ ُفوا)
َو َ
ِل ِلت َ َ
اك ْ
ج َ
ش ُ
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لنكن أصدقاء
نحن العز ّ ل المتعبون
والذين يقال لهم "مجرمون"
نحن األشقياء
نحن والثملون بخمر الرخاء
والذين ينامون في القفر تحت السماء
نحن والتائهون بال مأوى
نحن والصارخون بال جدوى
نحن واألسرى
نحن األمم األخرى
في بحار الثلوج
في بالد الزن ّوج
في الصحارى وفي ّ
كل أرض
تضم البشر
ّ
ّ
كل أرض أصاخت آلالمنا
كل أرض ّ
ّ
تلقت توابيت أحالمنا
ووعت صرخات الضجر
من ضحايا القدر
لنكن أصدقاء
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إننا كبش���ر مرتبط���ون مع بعضنا

البعض ،وعليه فإن تجاهلنا لمعاناة

بعضن���ا يعني حرم���ان أنفس���نا من

إنس���انيتنا .يجب علينا العمل ككيان
ً
خدمة لإلنسانية.
إنساني واحد

كويف عنان ،األمني العام السابق لألمم
املتحدة

ُ
مـــــــباديء‘أبـــــــونـــت���و’
تعتـــــــب���ر

ً
إن
انعكاسا لإلنس���ــانية الطاهرة،إال ّ

جل ما أخشاه هو أن روح ‘أبونتـــــو’

قد ب���دأت تفقد ما تس���تند عليه في

أفريقيا ،ولذا فقد جاء هذا المشروع

في الوقت المناسب.

الدكتور ولرتز سامح ،عضو يف مهمة
إرس�اء االس�تقرار يف هاييتي التابعة
لألمم املتحدة ،التعليم املستند إىل القيم
الحية ،الكامريون.

تقديـــم
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األهداف والمقاصد
انطالق�ا ً من اإلرث الغن�ي للحكمة الروحية التي تش�كل جوهركل ثقافة،
تس�عى ورش�ة العمل الخالّقة هذه إىل إحياء القيم الشخصية واإلجتماعية
الكائنة يف قلب وروح كل فرد بغرض االستفادة منها؛ تلكم القيم التي تعد
حجراألساس للعيش معا ً يف تناغم وانسجام.
وإذا ما أخذنا ‘أبونتــو’ كمثال عىل ورش�ة العمل املس�تندة إىل القيم حول
نمط العيش،فإن املشاركني مدعوون للقيام باآلتي:
•اكتشاف واختبارالقيم الشخصية واإلجتماعية.
تناغم وانسجام.
•فهم املباديء الرئيسية للعيش معا ً يف
ٍ
•خل�ق رؤية ووضع خطة عمل بهدف تطبيق ه�ذه القيم واملباديء يف
الحياة اليومية.
واليراد لورش�ة العمل هذه أن تكون بمثابة دراس�ة أكاديمية حول فلسفة
‘أبونتــو’ بقدركونها رحلة مشتركة لسرب أغوارالحكمة الروحية والقيم
ً
صالح�ة يف عاملنا
الت�ي س�ادت املجتمع�ات التقليدية يف املايض وم�ا زالت
املعارص،متخذ ًة ‘أبونتو’ كإطارعم ٍل لها.
و ُينصح املدرس�ون واملحارضو ن واملستش�ارون واملدرب�ون العاملون يف
مجال التعليم وتنمية املوارد البرشية والرتابط املجتمعي بتكييف األنشطة
الواردة يف هذا الدليل وفقا ً لثقافاتهم وظروفهم وبيئاتهم.

روح اإلنس���انية ‘أبـونــت���و’ :م���ن
أش���د الكت���ب الت���ي تأث���رت به���ا
ف���ي حيات���ي حي���ث يمت���از بالعم���ق
واإلبداع والبس���اطة،كما أنه يرس���م
ً
ً
ً
وروحية عن فلس���فة
رائع���ة
ص���ورة
‘أبـونــت���و’ الت���ي تعتب���ر م���ن أه���م
م���ا يمي���ز المجموع���ات العرقي���ة
ف���ي أفريقي���ا ،وف���ي نف���س الوقت
يقودن���ا إل���ى إدراك جمالي���ة التن���وع
ً
خاص���ة وأن���ه يق���دم
اإلنس���اني
ً
ً
ً
واس���عا عن ‘أبـونــتو’
فكريا
مفهوما
حي���ث يقارن���ه بالثقاف���ات األخ���رى
ً
خالق���ا بذلك
ضم���ن إط���ار عالم���ي
ً
ح���وارا متع���دد الثقافات،ويع���رض
الكتاب كذلك نماذج من األنش���طة
الملهم���ة للراش���دين والط�ل�اب
ً
خاصة
والمدرس���ين............الخ.
وأنه���ا ق���د أثبت���ت نجاحه���ا داخ���ل
الفص���ول الدراس���ية حي���ث حظيت
بتقدي���ر كبي���ر ٍم���ن قب���ل الط�ل�اب.
ً
وحقيقة األم���ر إن هذا الكتاب يقدم
ً
ممارس���ات روحية مبين���ا أن الهدف
األسمى لفلسفة ‘أبـونــتو’ هو نشر
السالم والتضامن والحب والتعاون
والتس���امح والتعاطف،وهذه القيم
س���ائدة في كل ثقافة كما أنها تولد
واحد منا.
مع كل
ٍ

باول�و ب�اروس ،ترب�وي وعض�و يف
برنامج تعليم القيم الحية ،فورتاليزا،
الربازيل
ً
كثي���را ل���كل م���ن
ممت���ن
إنن���ي
ٌ
س���اعدني ف���ي اكتش���اف المعن���ى
العمي���ق ألبـونــت���و أثناء مش���اركتي
في ورش���ة العمل حي���ث أدركت أن
اله���دف م���ن البرنام���ج ه���و تحفيز
المش���اركين للتحل���ي بالبس���اطة
باعتباره���ا من أغلى القي���م ،كما أن
العالم بأسره في أمس الحاجة إلى
ه���ذه القيم���ة .ويحدون���ي الفضول
حول هذاالمشروع إليماني الشديد
بإمكاني���ة التقريب بي���ن المعتقدات
والقي���م اإليجابي���ة الس���ائدة ف���ي
مختلف الثقافات.
مجموعة مهنيني من مجاالت متعددة أثناء حضور ورشة عمل أبونتو ،ايطاليا2005 ،
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انس كالويس ،استش�اري يف املشاريع
وحقوق اإلنسان األوربية ،إيطاليا.

إعــداد السيــاق

كلم ٌة واحدة .....بحرٌ من المعاني!
يعد المفه���وم اإلفريقي ُ‘أبونتو’،

ذل���ك المصطل���ح القدي���م ال���ذي

يتمحور حول اإلنس���انية واالهتمام

باآلخري���ن والمش���اركة والتفاع���ل
بانس���جام مع العال���م أجمع مصدر
واح���د منا .وق���د أوضح
إله���ام لكل
ٍ

الموقر ديزموند توتو ،كبير أساقفة

ما هو اليشء الذي أثر يف أعماقي خالل فرتة إقامتي بكينيا وس�وزيالند يف
عقد الثمانينات؟

جن���وب أفريقي���ا كي���ف أن ه���ذا

قبل س�نني خلت ،كنت يف طور التحضري للمش�اركة يف مؤتمردويل بجنوب
أفريقي�ا حول موض�وع محاربة العنرصية،وبينما كن�ت أناقش مع بعض
زمالئي مدى إمكانية مس�اهمتنا بش�كل إيجابي يف جلس�ات املناقشة ،قال
أحدهم وكان من سويتو -مدينة يف جنوب أفريقيا قريبة من جوهانسربغ-
حيث ذاق م�رارة العنرصية وعاش يف ظلها ،قال «بإمكاننا تنظيم ورش�ة
عمل حول“ :أبونتو القدرة عىل العيش معاً” ،وبعدها رشع يف التعريف به.
وأوض�ح أن ‘أُبونتو’ هوعبارةعن دس�تور أخالقي قديم مشيرا ً بذلك إىل

األناني���ة وحب ال���ذات ،فم���ن خالل
ُ‘أبونتو’ يمكن ألي شخص استغالل

قدسية الروح اإلنسانية ،كما أنه تجس�ي ٌد للنية الصادقة والكرم والكرامة
واملصالحة واإلحس�اس باملسئولية تجاه إسعاد اآلخرين والعمل معا ً لحل
املشكالت ناهيك عن كونه نمط حياة نجح يف املحافظة عىل التالحم األرسي
لعد ة قرون .وأضاف بأن وجود ‘أبونتـو’ ليس مقصوراًعىل أفريقيا فقط،
وإنما هو جز ٌء ال يتجزأ من إنسانيتنا املشرتكة.
لقد حققت ورش�ة العم�ل نجاحا ً باهراً ،فاملح�ارضون تحدثوا من أعماق
قلوبهم حول نمط حياة يف طريقه إىل االندثار ،ولذا يجب بعث روح الحياة
أمريكي أصيل يرت�دي مالبس زاهية
فيه .ويف نهاية الورش�ة ،ق�ام رجل
ٌ
وأخربنا بكل فخرعن قيم أسالفه ،كما تحدث عن قيم ‘أبونتــو’.
يعتبر ‘أُبونتــ�و’ نم�ط حي�اة عمي�ق و طبيع�ي حي�ث يتمحورح�ول
جوهرإنسانيتنا ،وبعبار ٍة أخرى املعنى الحقيقي لوجودنا كبرش.

وعىل الرغم من أن الكلمات يمكنها فقط مالمس�ة السطح الظاهر من أي
أم�ر عميق ،إال أن ‘أبونتــو’ ليس مجرد فلس�فة فق�ط ،كما ال يمكن فهم
معن�اه وأهميته إالم�ن خالل تجربته ومش�اركة اآلخرين ه�ذه التجربة.
وبعدها ،سنكتش�ف أن ‘أبونتو’ كامنٌ يف أعماقنا جميعا ً أو بمعنى آخرهو
ُ
عاملي مشرتك بني اإلنسانية جمعاء  ،وسنكتشف كذلك بأنه جز ٌء من
رباط
ٌ
جوهر كل ثقافة وتقليد.
لقد تم تطويرورش�ة العمل هذه خصيصا ً لتحقي�ق ذلك الهدف ،ولذا آمل
أن يتسنى لكل مشارك تجربة ‘أبونتــو’ كما كنت محظوظة يف االستمتاع
بجمالية هذه التجربة،ولنعمل جميعا ً من أجل إحياء روح اإلنسانية.
هيلني سيريز

المفهم���وم يمثل عكس م���ا تعنية

قدراته على الوجه األمثل بينما يبقى

في انسجام مع العالم المحيط به.
و انعكس���ت روح هذا المفهوم في

اإلع�ل�ان العالم���ي لحقوق اإلنس���ان
نص على الكرام���ة المتأصلة
حي���ث ّ

والحقوق المتساوية والثابتة لجميع
أعضاء العائلة اإلنسانية .

ماري روبنس�ون ،الرئيس�ة السابقة
لجمهوري�ة ايرلن�دا ومفوض�ة األمم
املتحدة لحقوق اإلنسان.
ض���ارب
إن مفهم���وم ُ‘أبـــونتـ���و’
ٌ
كل منا،كما أنه
بجذوره ف���ي أعم���اق ٍ
منتش���ر حول العال���م .وأكب���ر دليل
ٌ
على عالميته هو أن العديد منا حاول
بديلة له مثل الخير
كلمات
البحث عن
ٍ
ٍ
أو الوحدة أو اإلنس���انية،وعلى الرغم
م���ن أن هذه الكلمات قد تقترب في
المعنى إال أنها ال تس���تطيع اإلحاطة
بالمعنى الع���ام ُ
لـ’أبونت���و‘ ،وتهدف
ورش���ة العم���ل ه���ذه إل���ى توضي���ح
معاني الذكاء العاطفي والروحي التي
ً
إضاف���ة إلى خلق
يتضمنه���ا ُ‘أبونتو’
مساحة للمشاركين من أجل تجربته
ف���ي حياته���م اليومي���ة أثناء ورش���ة
العمل وبعدها .

ليفوم�ا موكاث�ي ،خبيرة العالق�ات
اإلنسانية ،جنوب أفريقيا.
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ما هو أُبونتــو؟

«وجودي نابعٌ من وجودكم»
نس�مع اليوم عن صناديق ‘أُبونت�و’ لدعم التعلي�م وملتقيات ‘أبونتو’
وقرى ‘أبونتو’ وجناح ‘أبونتو’ يف مؤتمرات التنمية باإلضافة إىل جامعة
‘أبونتو’ ونظام التش�غيل ‘أبونتو’ مفتوح املصدر ويوم ‘أبونتو’ الذي
يصادف األول من سبتمرب.
ماذا يعني ‘أُبونتــو’ بالضبط؟

ً
إضافة
‘أُبونت�و’ هو عبارة عن نمط حياة قديم يجس�د الك�رم والدفء
إىل ش�مولية املجتم�ع وتضامن�ه حيث مازال�ت هذه القيم م�ن أهم ما
يميزاملجتمعات اإلفريقية اليوم .وعىل الرغم من أن كلمة ‘أبونتو’ تعود
يف أصله�ا إىل اللغات املحلية يف جنوب أفريقيا إال أن القيم التي تحتويها
توجد على امت�داد الق�ارة ويف صميم كل ثقاف�ة ودين ح�ول العالم.
وتعرببعض الكلم�ات يف اللغات املختلفة عن جان�ب أوأكثرمن جوانب
‘أبونتو’ مثل كلم�ة ‘ ’Harambeeمن اللغة الس�واحلية برشق أفريقيا
وتعني«هيا نس�حب معاً» وكلمة ‘ ’Terrangaمن لغة ()Wolofيف غرب
أفريقيا وتعني كرم الضيافة ،ويف اللغة العربية كلمة «اإلنس�انية»،وأما
يف اللغ�ة الس�نكريتية فكلم�ة ‘ ’Vasudhavia Kutumbakamوتعن�ي
االنتماء إىل عائلة إنسانية واحدة ،وربما يقابلها يف أوروبا عبارة «الفرد
للجميع والجميع للفرد».
لق�د ق�اد املوقر ديزمون�د توتو،كبري أس�اقفة جن�وب أفريقي�ا عقيدة
‘أُبونتو’ أثناء ترأس�ه لجـن�ة الحقيقة واملصالحة التي تم تأسيس�ها يف
جن�وب أفريقيا بع�د إلغـاء نظ�ام الفصل العنرصي يف س�بيل تضميد
الجراح التي س�ببها النظام من خالل تطبيق قيم التعاطف والتس�امح
واملحاسبة الذاتية والكرامة.
وأحد أه�م مفاهي�م ‘أُبونتو’ نابع ٌ م�ن مقولة يف لغة الخ�وزا /الزولو

ش�خص ما من خلال وجود
بجن�وب أفريقي�ا وتعني«يتح�دد وجود
ٍ
غريه من األش�خاص» ،ويمكن التعبريعنها بش�كل ٍ آخر «وجودي نابع ٌ
م�ن وجودك�م» .وبالتايل ،فإن ه�ذا املفهوم يتضمن اعرتاف�ا َبقيمة كل
ش�خص أو املجموعة ككل باإلضافة إىل تقب�ل وتقديراالختالفات بيننا
مع االعرتاف بإنس�انيتنا املشتركة ومس�ئولية كل واحد منا عن إسعاد
اآلخرين واإلحس�اس باالنتماء إىل العائلة اإلنس�انية واالتصال العميق
بالطبيع�ة والكون .و يدع�و ‘أبونتو’ كذلك إىل احترام اآلخرين خاصة
كبار السن والشباب والنس�اء إضافة إىل مد جسور التعاون والثقة بني
األفراد واملجتمعات واألمم .وعالوة ًعىل ذلك ،يجسد ‘أبونتو’ القدرة عىل
املصالحة وترسيخ املحبة والوحدة بني الشعوب من مختلف الثقافات.
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ويصف املوقر ديزموند توتو ،الحاصل
عىل جائزة نوبل للسالم أبونتو قائالً:
ً
جزءا من الهدية التي
يعتبر ُ‘أبونتو’

س���تقدمها أفريقي���ا للعال���م كيف ال
وهي تخاطب جوهر اإلنسان؟ فنحن

ش���خص ما
عندما نريد أن نثني على
ٍ
ُ
فإننا نصفه ب���أن لدي���ه ‘أبونتو’ مما

يعن���ي أنه كري���م ومضي���اف وودود

وحنون ومتعاطف ،كما أنه مس���تعد
لب���ذل الغال���ي والنفيس في س���بيل

خدم���ة اآلخرين .إن إنس���انيتي نابعة
من انتمائي لآلخرين ومشاركتهم.

إن كل م���ن يحي���ا حيات���ه بموجب

‘أبونتو’ فهو منفتح وخدوم ومساند

لآلخرين ،كم���ا ال يش���عر بالخطر إذا

ً
ً
وجيدا فهو لديه ثقة
قادرا
كان اآلخر
بنفس���ه نابعة من علم���ه بأنه ينتمي
إلى كيان أكبر.

نح���ن مؤمن���ون ب���أن اإلنس���ان ال

يمكن أن يدرك إنسانيته إال من خالل
اآلخرين ،وبمعنى آخر إن إنس���انيتي

ً
ً
وثيقا ال انفصام له
ارتباطا
مرتبطة
بإنس���انيتك ،وعليه فعيش اإلنسان
بمعزل عن اآلخرين يخرجه من دائرة

اإلنس���انية ،كما أنني عندما أجردك
من إنس���انيتك فإنني أجرد نفس���ي

من إنسانيتي .

نصائح عامة للمحاضرين
تهدف ورش�ة العمل التي س�يتم رشحها يف الصفحات القادمة إىل تطويرفهم شامل لـ‘أبونتو’ بهدف تحديد ما يقابله
من مفاهيم يف الثقافات األخرى.
ويفضل أن يكون املحارضقد سبق له املشاركة يف إحدى ورش عمل ‘أُبونـتـو’.
ماهية ورشة العمل:
•ترتاوح مدة الورشة من يوم إىل أربعة أيام وتحتوي عىل تسع وحدات.
•يجب أن تكون الوحدات متناسقة مع بعضها من أجل فهم ‘أبونتو’ وتجربته.
•يمكن تكييف ورش العمل والوحدات بما يتناسب مع البيئة واألهداف.
•يمكن استخدام الوحدات بشكل منفصل أوعىل شكل مجموعات ضمن ورشة عمل مصغرة.
الطرق والتقنيات:
•التفكر،التخيل ،املناقشة ،التعبريالفني ،املوسيقى والرقص ،التأمل الخالّق.
•يمكن تحديد نوعية األنش�طة حسب الفئة العمرية وتركيبة املجموعة بحيث يتم تضمينها يف الوحدة عند مراحل
معينة.
•كسر ج�دار الصمت/املحف�زات :يمكن اس�تخدامها خالل االستراحات أثن�اء الورش�ة من أج�ل املحافظة عىل
الرتكيزوالحماس باإلضافة إىل تسليط الضوءعىل أحد جوانب ‘أبونتو’ .كن خالّقاً.
تنظيم الورشة:
•يكون جلوس املجموعات داخل القاعة عىل شكل دائرة أو حدوة حصان بموجب اتفاق الجميع.
•يس�مح بـإجراء منــاقش�ات م�ن أجــل التطــوربش�ـكل عف�وي ضمن ج�دول عمل مرن وفق�ا الهتمامات
وديناميكية املجموعة.
•تبادل الخربات واألفكاروالقصص (الطريقة القديمة لنقل القيم من الجيل الس�ابق إىل الجيل الالحق) عىل ش�كل
مجموعات من شخصني أو مجموعات صغرية أواملجموعة بأكملها.
•يمكن تغيريتشكيل املجموعات ا لصغرية بشكل دوري بحيث يتمكن املشاركون من التحاورمع أصدقاء جدد.
•من املقرتح استخدام التغذية الراجعة يف نهاية كل نشاط من أجل مساعدة املشاركني عىل رشح تجاربهم واالستفادة
ً
إضافة إىل تمكين املحارضين من تحديد مدى تحقق األهداف .ومن أمثلة األس�ئلة املفتوحة
م�ن تجارب اآلخرين
«كيف كان شعورك؟» و «ماذا تعلمت؟» و «ماهي القيم التي اكتشفتها خالل هذا التمرين/النشاط؟».
استيعاب مفهوم ‘أُبونتو’
•تتضمن كل وحدة رشوحات مستندة إىل تجارب حياتية حقيقية عن ‘أبونتو’ .
•لقد تم إدراج املنشورات واملصادر املقرتحة ( انظراملصادرواملراجع).
•لقد تم اختياراالقتباسات من عدة مصادربهدف توفرينظرة شاملة عن ‘أبونتو’.
•يمك�ن للمحاضــرتضــمين خرباته الش�خصية ذات الصلة واالس�تفادة من خربات املجموعة م�ن أجل تطوير
وتبادل املفاهيم.

استخدام املوسيقى
•إن استخدام املوسيقى الهادئة من شأنه خلق جو مريح خالل األنشطة التأملية.
•يمكن استخدام املوسيقى الحيوية واإليقاعية خالل األنشطة التفاعلية أو الرقص.
•لقد تم اقرتاح عدة أغاني من أجل توصيل معاني وأحاسيس ‘أبونتو’ .
سيتم تزويد كل مشارك بدفرتعمل ومفكرة تحتوي عىل جدول عمل الورشة ومجموعة من املعلومات املنتقاة باإلضافة
إىل أوراق بيضاء لتدوين املالحظات الشخصية والرسومات وغريها.
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والتفـكر بصمــــت

‘موكجورنج’

إن الس���بيل إلى تمكين الذات يكون

ً
وفق���ا ُألبونت���و،
م���ن خ�ل�ال الصم���ت

فالصم���ت كان م���ن أه���م ممي���زات
المجتمع���ات اإلفريقي���ة ف���ي الماضي
حيث كان هناك مكان يستطيع الناس
أن يختلوا فيه بأنفسم.

ستخصص خالل ورش�ة العمل أوقات للتفكر بصمت والتخيل لتمكني
املش�اركني من تجربة قيمهم الفطرية وإدراك املعن�ى الكيل لـ‘أُبونتو’
ً
إضافة إىل تقدير الثراء الذي يضفيه عىل الحياة اليومية.
ومن خالل التفك�ر بصمت يتبني لن�ا أن ردود أفعالنا مصدرها القلب
وليس العقل.
ويجب عىل املحارض خالل النشاطات التأملية القيام بالتايل:

•خلق جو من شأنه أن يقود إىل االسرتخاء والتأمل.
•االس�تعانة باملوس�يقى الخلفية والتش�جيع عىل الصم�ت إذا رغب
املشاركون يف ذلك.
•دعوة املشاركني ألخذ نفس عميق واالسرتخاء.
•الدخ�ول يف مرحل�ة التأم�ل من خلال الطلب من املش�اركني ترك
همومه�م اليومية ومش�اكل العال�م جانب�ا ً والرتكيز على األفكار
اإليجابية.
•ربما يرغب املحارض يف الطلب من أفراد املجموعة تخيل أنفس�هم يف
م�كان هاديء أي ’ ‘Mokgorongالخاص ب�كل واح ٍد منهم كما هو
موضح يف هذه الصفحة.
•يف الختام ،قد يرغب املحارض يف إبداء مالحظاته.

لقد تم توفري بعص التعليقات التي من املمكن أن ترافق أنشطة التفكر
والتخي�ل حيث يمكن تعديلها حس�ب الس�ياق (قد يرغ�ب املحارض يف
ثوان طويلة
املس�اهمة بتعليقاته الخاصة به) ،ويفضل التوقف لع�دة
ٍ
بين الجمل خلال كل تعلي�ق قدر اإلم�كان من أجل منح املش�اركني
فرصة لتدوي�ن أفــكاره�م ومالحظاته�م .وعىل املح�ارض كذلك أن
يش�جع املش�ــاركني عىل التعبري عن أفكارهم ومش�ارعهم وخرباتهم
وتبادله�ا مع زمالئهم كل ش�خصني عىل حدة أوعلى هيئة مجموعات
صغرية تتكون كل مجموعة من أربعة إىل خمسة أشخاص أو عىل هيئة
مجموعة كبرية واحدة.
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باحترام
وقد حظيت هذه الفس���حة
ٍ
كبي���ر حي���ث كان لها فعل الس���حر على
نفس���ية اإلنس���ان ،وبالتال���ي ل���م يك���ن
ليك���در صف���و كل م���ن تواجد ف���ي هذا
ظ���رف م���ن
أي
ٍ
الم���كان موكجورن���ج ُ
ظروف الحياة .وأما في الوقت الحاضر
مخص���ص فقط للزعماء
فهذا المكان
ٌ
والملوك ،فالملك يذهب هناك عندما
ً
غاضب���ا وبمج���رد عودت���ه يتوقع
يك���ون
الن���اس أن نفس���ه ق���د ه���دأت .وعلى
الرغم من أن���ه لم تكن هن���اك كنائس
أو مس���اجد أو معابد إال أنه كان وما زال
ً
روحانية م���ا تكمن في وجود
فهم بأن
ٌ
اإلنسان مع نفسه.

وبالتال���ي ،إن موكجورنج ليس مجرد
حي���ز م���ادي ب���ل ه���و فس���حة داخلية
يس���تطيع اإلنس���ان من خاللها أن يجد
ٌ
لمؤمن���ة ب���أن
نفس���ه ويتغي���ر  ،وإنن���ي
نقطة تغير نيلس���ون مندي�ل�ا كانت من
هذا المكان ،فبسبب ممارسته للعزلة
القسرية في الس���جن  ،خرج منه وكان
ً
تجس���يدا لمفهوم
الوحي���د ال���ذي غ���دا
الصفح و الغفران.

وعندم���ا تذه���ب إل���ى موكجورن���ج
ً
غالب���ا أن تنحن���ي ف���ي
يتوج���ب علي���ك
ً
تعبي���را ع���ن التواض���ع
م���كان صغي���ر
الضروري لتغيرك ولكي تتلقى التوجيه
المطل���وب ،وفي ذلك إش���ارة إلى أنك
ف���ي هذا الم���كان ال يتوج���ب عليك أن
ً
قادرا
تطل���ب وإنما ُتعطى حتى تك���ون
على العطاء بعد عودتك .

ليفوما موكاثي ،جنوب أفريقيا

وحدات ورشة العمل
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الوحدة األولى
مقــــدمــــات
يف ه�ذه الوحدة نحن مدعوون الختبار دفء ووحدة وكرم ضيافة ‘أُبونتو’
من أجل الس�فر يف رحلة الكتشاف حكمة السلف وقيم املجتمعات التقليدية
حتى يتسنى لنا بعث الروح اإلنسانية يف عاملنا املعارص.
•املشاركون مدعوون للقاء وتحية بعضهم البعض بأسلوب ‘أُبونتو’.
•لقد تم رشح أهداف ورشة العمل بشكل مخترص.
•لقد تم التعريف بمفهوم ‘أُبونتو’.
•قد يتم اختيار بعض األنش�طة من أجل خلق جو دايفء يسمح بالتعرف
عىل اآلخرين وإدراك السمات والقيم التي يتمتعون بها.

تحية اآلخرين والتعرف عليهم
يعتبر تب�ادل التحاي�ا يف العدي�د من الثقاف�ات ج�زءا ً مهما ً م�ن التالحم
اإلجتماع�ي ،فالتحي�ة قد تك�ون طويلة ومعق�دة ،بل قد تصب�ح نوعا ً من
الطق�وس املصحوب�ة باإليم�اءات .وع�اد ًة ما تعبر التحية ع�ن الحرص
واالهتمام املتمثلني يف الس�ؤال عن الصحة والعائلة والعمل..............الخ،
ويف ذل�ك ٌ
دليل عىل أهمية املحافظة عىل العالقات الطيبة خاصة بني الغرباء
من أجل أن يشعر كل طرف باالرتياح قبل الخوض يف أي نقاش.

ق���ال تعال���ى  ﴿ :وإذا م���ا حييت���م

بتحـــي���ة فحيــ���وا بأحس���ن منه���ا أو

رودها ﴾ سورة النساء 86 :

تس�تخدم كلم�ة ’ ‘Sawubonaللتحية من قبل الكثريي�ن يف جنوب أفريقيا
ٌ
ٌ
ورقيق عن احرتام
ص�ادق
ري
وتعن�ي حرفيا ً «إنني أراك» ،وبالتايل هي تعب ٌ
الش�خص اآلخر،وكذل�ك تس�تخدم كلم�ة ’ ‘Namasteيف أجزاء م�ن الهند
وتعني «إنني أنحني لإلنس�انية الكامنة بداخلك» ،ويف اللغة العربية التحية
املشهورة «السالم عليكم».
وفيما ييل عبارات التحايا املستخدمة يف زيمبابوي والتي تنطق بلغة ’”Sbona
تحية الصباح “Mangwani.Marara sei?” :وتعني صباح الخري هل نمت جيدا؟ً
ويأت�ي الجواب “Ndarara, kana mararawo” :وتعني لقد نمتُ جيدا ً إذا كنت
قد نمتَ جيدا ً
تحية منتصف اليوم “Maswera sei” :وتعني كيف كان يومك؟
ويأتي الجواب “Ndaswera, kana maswerawo” :لقد كان
يومي جيدا ً إذا كان يومك جيدا ً
«يدل هذا التب�ادل للتحايا عىل حجم الرتابط بيننا فإذا أنت لم
تن�م جيدا ً أو لم يكن يومك جيدا ً كيف عس�اني أن أنام أو كيف ليومي أن
يكون جيداً».
باربرا نوسبوم ،كاتبة ومدربة ،جنوب أفريقيا

وأم�ا إذا تواجد ضمن الجمهور أش�خاص من جنس�يات أخ�رى ،فيمكن
تحديد التحايا املس�تخدمة يف ثقافاتهم،كما يمكن للمشاركني تحية بعضهم
البعض بلغات مختلفة.
مدخل إىل ‘أُبونتو’ ،مناقشة
يمكن الرجوع إىل تعري�ف مفهموم ‘أبونتو’  ،وعىل املحارض أن يضيف إىل
هذا التعريف معارفه وخرباته مع رضورة تشجيعه املشاركني عىل النقاش.
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ال تقتصر التحية على األشخاص

الذين تعرفهم فقط بل تشمل كل

ش���خص تقابل���ه .إنن���ي أعيش في
المدين���ة وأس���تخدم س���يارة األجرة

ف���ي التنق���ل  ،ولذا عندم���ا يدخل أي
ش���خص إلى الس���يارة فإن���ه يقوم
بتحية الجميع ” “Molweniوتعني

ً
مرحبا بالجميع ،وقد يشعر األفارقة

باإلهانة إذا لم يق���م أحد بتحيتهم،

ب���ل إنه���م عندم���ا يقوم���ون بتحية

شخص ما ألول مرة فإنهم يذكرون
ٍ

عائالتهم وقبائلهم ومحل إقامتهم

بارتباط ما مع ذلك
نتيجة شعورهم
ٍ

الش���خص ،وعليه،فإن االرتباط هو
المعنى الحقيقي ُ
لـ‘أبونتو‘.

فاطمة دايك ،كاتبة مرسحية ومنتجة،
جنوب أفريقيا.

أنشطة إبداعية
يمكن للمش�اركني من خالل األنشطة التالية التعرف عىل بعضهم البعض
بشكل ودي من خالل إدراك السمات والقيم التي يمتع بها اآلخرون .ولذا
من األفضل أن يختار املحارضاألنش�طة املناس�بة ويض ّمنها داخل الوحدة
وفقا ً لرتكيبة وديناميكية املجموعة والفئات العمرية للمشاركني.
’بطاقات الزيارة‘
ً
إضافة إىل
يساعد هذا النشاط املشاركني عىل التعرف عىل قيمهم الشخصية
إدراك وتقدير صفات اآلخرين مما من شأنه خلق جو من الدفء والصداقة
واالنتماءُ .يعطى كل مشارك جزء من بطاقة بحجم بطاقة الزيارة و ُيطلب
منه كتابة اس�مه بشكل واضح يف الوس�ط تاركا ً فراغا ً ألية كلمات قد يتم
إضافتها.
ويقوم املش�اركون كذل�ك بالتحرك يف أرجاء الغرفة عىل صوت املوس�يقى
(قد تكون حيوية أو هادئة) يف كل االتجاهات و يختلطون ببعضهم بش�كل
عش�وائي ويتخاطبون من خلال االتصال النظري بحيث يك�ون نابعا ً من
أعماق قلوبهم ومصحوبا ً بإبتس�امة .وبمجرد توقف املوس�يقى يقوم كل
مشارك بتحية الشخص املوجود أمامه ويتبادل معه بطاقة الزيارة .ويطلب
املحارض من كل مش�ارك مالحظة صفة أو صفتني يف الش�خص اآلخر أثناء
تحركهم من أجل كتابتها عىل بطاقة الزيارة ،وبعد ذلك يسرتجع كل مشارك
بطاقت�ه ويتح�رك يف أرجاء الغرفة حت�ى تتوقف املوس�يقى .ومرة أخرى
يقابل املش�اركون األش�خاص الذين أمامهم ويقوم�ون بتحيتهم مع تكرار
ذلك ست مرات .وعندما تتوقف املوس�يقى نهائيا ً يقوم كل مشارك بقراءة
قائمة الصفات التي منحه إياها أصدقاءه ،وبعدها يطلب املحارض من ثالثة
أو أربعة مشاركني التعريف بأنفسم من خالل قراءة صفاتهم إىل املجموعة
بأكملها « اسمي ............وأنا لطيف ومتفاءل وصادق...........الخ
ويف الختام ،يقوم املشاركون بإبداء وجهات نظرهم حول النشاط.
وغالبا ً ما يعرب املشاركون عن س�عادتهم بالصفات التي رآها اآلخرون
فيهم مما يمنحهم الثقة إلعالم املجموعة بأكملها بهذه الصفات ،كما يتفق
جميع املش�اركني بأن هذا النوع من البطاقات يعرب عن الش�خص بش�كل
ً
مقارنة مع البطاقات التعريفية التي تحتوي عىل هواتف األش�خاص
أكرب
وعنوانينهم.
التنوع
من األفضل القيام بهذا النشاط يف صمت بحيث يالحظ املشاركون صفات
بعضهم البعض من خالل تعابري الوجه ولغة العيون واالبتسامة.
مالحظ�ة :يوجد رشح لنشاط مماثل يف الوحدة التاسعة ( الوداع والتعبري
عن التقدير)
املواد املطلوبةُ :يعطى كل مشارك بطاقة بيضاء بحجم البطاقة التعريفية
وقلم حرب ملون ( اختياري)
مدة التمرين :من  20 -15دقيقة

تبادل 'بطاقات الزيارة'
إذ نش���ترك جميعنا في اإلنسانية
ُ
كل
ف���إن ‘أبونتو’ راس���خ ف���ي قلب ٍ
منا ،ول���ذا أدعــوكم لفتـ���ح قلوبكم

واستش���عار الق���وة والس���عادة التي
يولده���ا عندما نقـــر بوج���ود بعضنا
َّ
البعض.

س�عادة نوزيف�و جنيوري-باردي�ل،
الس�فري الس�ابق لجن�وب أفريقي�ا يف
سوسريا
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’ األصدقاء الظاهرون واألصدقاء الخفيون‘
يدعو هذا النش�اط املشاركني إىل التحيل بقيم الصداقة واالهتمام باآلخرين
والعمل من أجل إسعادهم.
يف البداية ،يطلب املحارض من كل مش�ارك كتابة اس�مه عىل قطعة صغرية
من الورق وطيها بهدف إخفاء اس�مه حيث يق�وم بعدها بتجميع األوراق
ووضعها يف وعاء ،وبعدما يقوم بخلطها يطلب من كل مشارك تباعا ً سحب
ورقة .وبالتايل ،فإن الشخص املكتوب اسمه عىل الورقة التي تقوم بسحبها
س�يكون صديقك الظاهر دون أن تعلمه بذلك .ويف الوقت نفسه ،سيصبح
الش�خص اآلخر ال�ذي قام بس�حب الورقة املكتوب عليها اس�مك صديقك
الخفي ،كما ستكون صديقه الخفي حتى نهاية ورشة العمل دون علمكما
بذلك .و يجب عىل كل صديق ظاهر االهتمام بصديقه الظاهر دون إخباره
اطلق العنان لخيالك).
بذلك (
ِ
ويف نهاية ورش�ة العم�ل ( الوحدة التاس�عة) ،س�يتم كش�ف النقاب عن
جميع األصدقاء الخفيني حيث يجلس املش�اركون عىل شكل دائرة ويطلب
املحارض بشكل عشوائي من أحد املشاركني ( أ) التوجه إىل منتصف الدائرة
وإخبار الجميع عن الصفات اإليجابية التي رصدها يف صديقه الخفي (ب)
يف الوقت الذي تحاول فيه بقية املجموعة التخمني باسمه .وبعدها ،يتوجه
املش�ارك (أ) إىل املش�ارك (ب) ملصافحته أو معانقت�ه ،و يتوجه بعد ذلك
املشارك (ب) إىل منتصف الدائرة ويتحدث عن بعض الصفات التي رصدها
يف صديقه الخفي (ج) ومن ُّثم يكش�ف عن هويته .ويس�تمر الوضع هكذا
حتى يتم الكشف عن هوية جميع األصدقاء وسط ج ٍو من املتعة والضحك.

ً
مفهوما
في بالدنا تعتب���ر الفنادق

ً
جدي���دا  ،ففي الماض���ي عندما كان

المس���افرون يأتون إل���ى قريتنا يتم

في البداية تعريف الزعيم بهم ومن

ث���م يق���دم واج���ب الضياف���ة لهم،

وف���ي الي���وم التال���ي يدع���و الزعيم
إلى اجتماع من أج���ل تعريف أهالي

القرية بهم،وبعدها نقيم مأدبة على

ش���رفهم ونتحدث معهم لمعرفة
حياتهم حيث نكتش���ف أننا نشترك

ً
والحقا يصبح هؤالء
في أمور كثيرة،
ً
جزءا من مجتمعنا.
الزوار

بيستو مونثويدي ،مدير دائرة حقوق
اإلنس�ان والشئون اإلنس�انية ،وزارة
خارجية جنوب أفريقيا

املواد املطلوبة :قطع صغرية من الورق ووعاء.
مدة النشاط:عند بداية ورشة العمل 10:دقائق ،عند الختام 30 :دقيقة
’ صور متنوعة للمعاملة اللطيفة ‘
يس�عى هذا النش�اط إىل تنمية قيم الحب غري املرشوط و الش�عور بمتعة
ً
قائلا « بإمكانكم خالل
العط�اء ،ويمكن للمحارض أن يقرتح للمش�اركني
ورش�ة العمل ه�ذه أو بعد عودتك�م ملنازلكم هذا املس�اء فعل يشء لطيف
لش�خص آخر ول�و كان أمرا ً بس�يطا ً دون أن يعلم ذلك الش�خص بأنه قد
صدر منكم».
ويف اليوم التايل يناقش املشاركون تجاربهم

صديقي الظاهر
ج���ل م���ا أخش���اه ه���و أن يق���وم

أحد م���ن األجي���ال القادم���ة بالعودة
ٌ
إل���ى الماضي و يحتقرن���ا لجبننا عن

التصرف في حين كن���ا قادرين على
ذل���ك .ولذا يج���ب علين���ا البحث عن

كيفي���ة وأس���باب وماهي���ة اتفاقنا،

ويج���ب علينا كذل���ك أن نتعاون من
أجل البحث ع���ن حلول بدلية وطرق
جديـــ���دة للتعـــــــام���ل م���ع تحديات

العال���م .ثرائنـــ���ا ف���ي تنوعن���ا وفي
تعاوننا تكمن قوتنا.

فيدريكو مير زاراج�وزا ،املدير العام
الس�ابق ملنظم�ة اليونس�كو ورئيس
ملتــقى أُبونـتو الــعاملي لش�بكات
املجتمع املدني
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الوحدة الثانية
قيم أُبونتو الموجودة عندي وعندك
يق�وم املحارض يف هذه الوحدة بتش�جيع املش�اركني عىل القي�ام بمجموعة من
ً
إضافة
األنشطة التأملية بهدف معرفة قيمهم الفطرية والتعرف عىل قيم اآلخرين
إىل اكتشاف أننا من خالل قيمنا نستطيع بناء عالقات متناغمة مع اآلخرين.
ويمك�ن للمحارض الرجوع إىل فقرة «نصائح عام�ة للموجهني» للحصول
عىل أفكار حول كيفية القيام باألنشطة التأملية.
أ) التعرف عىل قيم ‘أُبونتو’ املوجودة بداخيل
يصف مفونس�يني جون بانجو ‘أبونتو’ يف كلم�ة واحدة أال وهي الفضيلة
(انظر املصادر واملراجع) ،وبالتايل فإنه عندما نستشعر وجــود ‘أبونتو’
يف أعماق ك ٍل منا فإننا ندرك بذلك إنسانيتنا وقدرتنا عىل أن نصبح أشخاص
فضالء ونبالء.
التفكر
يقوم املحارض بخلق ج�و هاديء وتأميل باإلضاف�ة إىل التعليق باختصار
عىل األفكار الرئيس�ية املذك�ورة أدناه (من املمكن تطوي�ع وتكييف هذه
األفكار لتناس�ب املجموعة ،وبعدها ُيمنح املشاركون وقتا ً لكتابة أفكارهم
يف كلمات قليلة).
 .1لحظة مميزة:
ً
ً
“ح�اول أن تتذك�ر لحظة مميزة يف حياتك اكتش�فتَ فيها ش�يئا رائعا يف
ش�خصيتك ،وليس املقصود بذلك إنجازا ً خارجيا ً مثل النجاح يف اختبا ٍر ما
ولكن س�مة ما زلت تفتخر بها ،ماذا كانت الظروف لحظتها وكيف كان
شعورك؟
قم بكتابة السمات والقيم التي أدركتها”.
 .2كيف ينظر اآلخرون إيلّ؟
ً
ً
ً
خاصة
“ح�اول أن تتذكر لحظة معين�ة قال فيها أحدهم ش�يئا جيدا عنك
فيما يتعلق بنقاط قوتك وقيمك ،ماذا قال؟ وكيف كان وصفه لك ؟
قم بكتابة هذه القيم وال تكن خجوالً”.
 .3املوسيقى املفضلة لديّ
“حاول أن تتذكر موسيقى أو أغنية معينة تحبها ،تخيل أنك تسمعها اآلن
يف عقلك ،ملاذا هذه املوس�يقى قريبة إىل قلبك؟ وما هي األحاسيس والقيم
التي تعرتيك عند سماعك لها؟”
اكتب هذه القيم
 .4قيمي الجوهرية
“تأمل القيم التي قمت بكتابتها خالل األنش�طة السابقة ،إنها بعض قيمك
الجوهرية التي توجه أفكارك ومواقفك وترصفاتك.
قم بتصميم شعار يمثلك وأنت يف أفضل حاالتك”.
وبعد االنتهاء من النش�اط ،يطلب املحارض من كل مش�ارك تبادل املشاعر
والقيم التي رصدها مع الش�خص القريب منه .ويف الختام ،يبدي الجميع
وجهات نظرهم حول النشاط.

تبادل اآلراء واألفكار ...
طالما تس���تطيع أن ت���درك أن ما

يربطنا كبش���ر أقوى مم���ا يمكن أن
ً
قادرا
يفرقن���ا عندها فقط س���تكون

على تقديم المس���اعدة .وبإمكانك
ً
ً
عالمي���ا من خالل
مواطنا
أن تصب���ح

التواصــ���ل م���ع األش���خاص م���ن

ثقاف���ات مختلفة ،وبه���ذه الطريقة
ً
عالما أفضل من
نس���تطيع أن نبني

ً
أف���رادا
خ�ل�ال ترابطن���ا م���ع بعضنا
ومجتمعات ودول.

بانكي مون
السكرتري العام لألمم املتحدة
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أنشطة خالّقة
يمكن للمحارض استخدام األنشطة التالية من أجل مساعدة املشاركني عىل
اكتشاف وتجربة قيمهم الشخصية والتعبري عنها.
شجرة ‘أُبونتـو’ :مشاركة العالم قيمنا
يهدف هذا النشاط إىل خلق الوحدة وتنمية التعاون واإلبداع واملشاركة.
يف البداية ،يقوم كل مش�ارك برسم شجرة كبرية عارية إما عىل القماش أو
ال�ورق أو الجدار ( فن الجداريات) ،كما يمكنه صنعها من الس�لك ( يمكن
للمش�اركني أن يقرتحوا أفكارا ً أخرى) ،وتجدر اإلشارة إىل أن كل مشارك
قد قام مس�بقا ً بتحضري أوراق س�ميكة ملونة .وبعد ذلك ،يطلب املحارض
من كل مش�ارك التفكري يف قيمة يرغب يف إهدائها إىل العالم .ولنتذكر أننا ال
نستطيع أن نعطي إال ما نملكه .وقد ُيستخدم التعليق التايل:
هديتي إىل العالم
“ ابحث عن الصفات الخاصة التي تجعلك مميزا ً فهذه الصفات تس�توطن
مكانا ً هادئا ً يف قلبك .تخيل أن�ك موجود يف ذلك املكان الهاديء والحظ أنه
بتوحدك مع جمالك الداخيل فأنت تشارك العالم هديتك.
اخرت قيمة واحدة ترغب يف إهدائها إىل العالم”.
وأخيراً ،يقوم كل مش�ارك بكتابة قيم�ة واحدة من القي�م التي يؤمن بها
بخ�ط واضح عىل ورق�ة واحدة من أج�ل إلصاقها وتثبيتها يف الش�جرة.
وبذلك ،رسعان ما تصبح الش�جرة عامرة بالحياة مع تزايد عدد القيم التي
تضاف إليها.
املواد املطلوبة :أوراق  ،قماش ،جدار ،بطاقات ملونة ،أقالم ماركر
مدة النشاط :مرن حسب التصميم واملواد.

شجرة امليالد

شجرة من السلك  ،معلق عليها أوراق

شجرة عىل قماش الكنفاس

قيم ‘أُبونتو’  :مناقشة األفكار
( يمكن استخدام هذا النشاط يف أية وحدة)
يقوم جميع املشاركني بممارسة التأمل ملدة ترتاوح من  15-10دقيقة عىل
أنغام موس�يقى خلفية حيث يتفكرون يف القيم املطروحة يف هذه الوحدة.
وخالل فرتة التأمل ،قد يرغب املش�اركون يف النهوض وكتابة كلمة أو رمز
عىل لوحة ورقية أو سبورة بيضاء بشكل عفوي.
وقد يختم هذا النشاط بمناقشة عميقة لبعض قيم ‘أُبونتو’ املختارة.
شجرة عىل ورقة الرسم البياني
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شجرة ملصقات

شجرة حياتي :التفكر واملعرض املتنقل
يسعى هذا النشاط إىل تش�جيع التفكري الخالق واإليجابية والثقة بالنفس
وتمكين الذات ،كم�ا ي ّمكننا من تقدير قيمنا الش�خصية م�ن أجل إدراك
الرتابط الوثيق بني الجوانب املختلفة لحياتنا الشحصية والدور املهم الذي
تلعبه قيمنا يف تحديد نوعية عالقاتنا وإنجازاتنا يف الحياة.
وتجدر املالحظة أن هناك تمرين مشابه يف الوحدة السادسة حول اكتشاف
قيم العائلة أو املجموعة.
وإذا ما استخدمنا الشجرة كرمز يمثل التميز والكرامة والجمال باإلضافة
إىل االس�تقاللية ( م�ع العوامل وأش�كال الحي�اة األخ�رى) والعطاء غري
املرشوط (األكس�جني واملأوى والطعام والظل والرائحة الزكية وغريها)،
سيسافر املشاركون يف رحلة الكتشاف قيمهم الشخصية واإلجتماعية.
و يقوم املحارض عىل أنغام موس�يقى هادئة بسؤال كل مشارك عن رأيه
حول م�ا قد تمثله الش�جرة يف حياته ،كما س�يطلب م�ن كل واح ٍد منهم
رسم مخطط لشجرة عىل قطعة من الورق بحيث ال يقل حجمها عن ،A5
وتحتوي هذه الش�جرة عىل بعض الجذور وجذع وحوايل خمسة أغصان
بحي�ث تمثل الج�ذور نقطة االرتكاز ويمث�ل الجذع الدع�م يف حني تمثل
األغصان النمو والتوازن.
وقد يكون التعليق عىل النحو التايل:
“حاول أن تتخيل جذور الش�جرة وهي تمتد عميقا ً لتش�كل أساسا ً لنمو
الش�جرة  ،ما ه�ي القيمة التي ترتك�ز عليها حياتك وم�ن خاللها يتحقق
نموك وتطورك؟ فقد تكون عىل سبيل املثال األمل .
اكتب تلك القيمة بني جذور الشجرة

واآلن فك�ر يف الج�ذع -فهو يدعم الش�جرة بأكملها ويرف�ع األوراق نحو
أي من قيمك تمنحك الدعم و القوة يف حياتك؟
السماءٌ ،
اكت�ب تلك القيمة عىل امت�داد الجذع( البعض قد يخت�ار اإلرادة والبعض
اآلخر قد يختار الشجاعة أو الحب)
تمت�د األغصان يف اتجاه�ات مختلفة فهي تمثل املناط�ق املهمة يف حياتك،
حاول أن تفكر فيما عىس أن تكون هذه املناطق ،فقد تكون عىل سبيل املثال
عائلتك وأصدقائك ،عملك ،صحتك ،دينك ،اهتماماتك ،هواياتك ،مشاريعك.
...........الخ.
اكتب كل منطقة مهمة عىل امتداد كل غصن.
تخيل األوراق املوجودة عىل ش�جرتك ،فكر يف جميع األش�ياء التي تقدمها
األوراق فهي تمنحنا األوكسجني والطعام واملأوى والظل ،حاول أن تتذكر
قيم�ة من القيم التي تؤمن به�ا ،يش ٌء ما يمكن أن تقدم�ه لآلخرين........
ارسم مخططا ً ألوراق شجرتك واضف تلك القيمة.
إن األزهار من شأنها أن تجعل الشجرة مميزة وجذابة ،ما أهم ما يميزك؟،
ارسم زهرة واضف تلك القيمة وبذلك تصبح مميزاً.
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أي من قيمك تمكنك
اضف بعض الثمار فهي تمث�ل انجازاتك ونجاحاتكٌ ،
من النجاح يف العمل الذي تقوم به؟ اكتب ذلك بجانب الثمرة.
ً
مس�تعينة
تفك�ر يف الطريقة التي تحصل الش�جرة من خاللها عىل الغذاء
بضوء الش�مس واملطر ،ما هو مصدر الضوء يف حياتك؟ ،ارس�م شمس�ا ً
واكتب هذه القيمة بجانبها.
ما هي القيمة التي تمثل املطر يف حياتك؟ اضف ذلك”.
س�يقوم املحارض بتكييف مس�توى تعقيد الرموز وفق�ا ً للمجموعة،وأما
بالنسبة للمجموعات األكرب سنا ً فبإمكانه أن يستمر عىل النحو التايل:

“هن�اك بعض الحرشات الجائعة التي تقرتب من ش�جرتك حيث أنها عىل
وش�ك أن تأكل األوراق واألزهار والثمار ،ح�اول أن تفكر فيما قد يمثله
ذلك لك ،ما هي هذه الحرشات يف حياتك؟ وبمعنى آخر األشياء التي تمنعك
من النمو واس�تغالل قدراتك عىل الوجه األمثل؟ (...قد يكون أمرا ً خارجيا ً
وقد يكون كذلك سلوكا ً سلبيا ً أو عادة) ،اضف هذه الحرشة والسلوك الذي
قد تمثله بجانب شجرتك .كن صادقا ً
أي من
ويوجد هناك لحس�ن الحظ مبيد حرشي ،م�اذا بإمكانك أن تفعل؟ ٌ
قيمك تس�تطيع أن تس�تخدمها للقضاء عىل تلك الحرشة؟” (...بعضهم قد
يختار «الحماس» ملحاربة « الكس�ل» وبعضهم يختار«االسرتخاء» ملحاربة
التوتر وهكذا).
وبعد أن تكتمل الشجرة س�يقوم كل مشارك بالنظر إىل « شجرة الحياة»
الخاص�ة به والتفك�ر يف حقيقة أن القي�م التي يؤمن بها ه�ي التي تحدد
حياته وشخصيته.
املعرض املتنقل
وأخرياً ،سيقوم املحارض بتنظيم « معرض متنقل» حيث يجلس املشاركون
عىل ش�كل دائ�رة و ُيطلع كل مش�ارك الش�خص الذي يجل�س بجانبه عىل
ثوان للتأمل ،وتس�تمر هذه العملية
ش�جرته ،وبعدها يتوقف الجميع لعدة ٍ
حتى يتمكن كل مش�ارك من مش�اهدة أشجار املش�اركني اآلخرين .ويمكن
لهذا املعرض أن يكون فعاالً إذا تم تنفيذه بصمت عىل أنغام موسيقى هادئة.
ويمكن للمحارض أن ّ
يكيف هذا النش�اط وفق�ا ً الحتياجات املجموعة ( قد
ُيطلب من األطفال الصغار يف البداية رسم شجرة بسيطة).
كن خالّقاً!
مدة النشاط :من  30-20دقيقة حسب حجم املجموعة.
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املعلمني وتفكريهم يف شجرة حياتي،
روضة  ، ORT / SENقرية هان ،السنغال

لوحة لباتريك نرييوس ،الكامريون

رسم  :األنسة سمبادا قيجاي شيالر
( 13سنة)  ،هندية  ،مقيمة بسلطنة عُ مان

ب) تقدير القيم التي يتمتع بها اآلخرون
قد يرغب املحارض يف ذكر الش�خصيات املشهورة يف املايض والحارض ممن
جسد روح ‘أُبونتو’ وقيمه الخفية.
ّ
فعيل سبيل املثال ،سيظل التاريخ لألبد يذكر الشخصيات املذكورة أدناه ملا
أظهرته من رحمة وتعاطف تجاه اإلنسانية حيث سعت لكرس كل حواجز
اللون والعرق والدين.
نيلس�ون مانديال :الرئيس األس�بق لجنوب فريقيا  ،ظل يحتفظ بكرامته
وش�جاعته عىل الرغم من أنه قىض  27س�نة يف الس�جن ل�دوره كمناضل
ينس ثقافته التي تدعو إىل
للحرية ضد سياس�ة الفصل العنرصي  ،كما لم َ
االحرتام والغفران واملصالحة.
ّ
س�خرت حياتها ملس�اعدة
األم تيرزا :راهب�ة كاثوليكية من أصل ألباني
ً
األطفال الفقراء واملرىض واأليتام واملهملني يف الهند .وعالوة عىل حصولها
عىل جائزة نوبل للسالم ألعمالها الخريية أعجب الناس بتفانيها وتعاطفها
وتقديمها للحب غري املرشوط.
ابراه�ام لنيكون:الرئي�س الس�ادس عرش للوالي�ات املتح�دة األمريكية،
ق�اد بالده خالل الح�رب األهلية األمريكية ،نج�ح يف املصالحة بني القادة
املتنازعني حيث أرىس بينهم التعاون والوحدة .اشتهر بأمانته ومصداقيته
ومثابرته حيث تجسد ذلك يف إلغائه نظام الرق وإحيائه الحرية والكرامة.
املهاتم�ا غاندي :قاد حملة وطني�ة يف الهند ملحاربة الفق�ر وبناء التالحم
كسلاح له من أجل تحقيق
الديني والعرقي .اس�تخدم املقاومة الس�لمية
ٍ
الوحدة واملصالحة ،سيظل العالم يتذكر شجاعته وبساطته ومثابرته.
صاحبة الجالل�ة امللكة نور :زوجة ملك األردن الراحل امللك الحسين بن
طلال ،تعمل جاهد ًة من أجل دعم القضايا اإلنس�انية مثل محاربة الفقر
ومنع التسلح ونزع فتيل الرصاعات ومساعدة الآلجئني وتوثيق العالقات
العربي�ة الغربية .ويوجد هناك تعاون قائم بني امللكة نور ،رئيس�ة كليات
العال�م املتح�د ونيلس�ون مانديال ،الرئي�س الفخري لها م�ن أجل تعزيز
السالم والتفاهم العاملي.
صاحب الس�مو الش�يخ زايد آل نهي�ان  :مؤس�س دولة اإلمارات العربية
املتحدة  ،عرف بمكرماته الش�خية داخل اإلمارات وخارجها  ،كما ش�خر
جل حياته يف س�بيل توفري العيش الكريم ألبناء ش�عبه خاصة يف مجاالت
اإلسكان والتلعيم والصحة.
ونجاري ماثاي :ناشطة كينية من دعاة حماية البيئة أسست حركة الحزام
االخرض التي ركزت عىل غرس األشجار وحماية البيئة وحقوق املرأة .ويف
عام  ،2004أصبحت أول سيدة أفريقية تحصل عىل جائزة نوبل للسالم.
نشاط تأميل :األشخاص الذين هم مصدر إلهامنا
سيتمكن املشاركون من خالل االنشاط التأميل التايل من تقدير القيم التي
ألهمت هذه الش�خصيات وغريها من الش�خصيات التي غدت أمثلة ُيقتدى
بها حتى يتسنى لهم تجربة بعض هذه القيم يف حياتهم.
التعليق:
“حاول أن تتذكر ش�خصا ً أثر يف حياتك من خالل الصفات التي يتمتع بها.....
ش�خص أنت معجب به كثرياً............قد يكون ش�خصا ً مشهوراُ يف املايض أو
ٌ
ً
ً
الحارض أو قد يكون ش�خصا عاديا يف حياتك ،تخيل أن هذا الش�خص موجود
أمامك........تفكر يف السمات أو القيم التي تلهمك واكتب اثنني أو ثالثٍ منها”.
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وبعد قيام املش�اركني بمناقش�ة نتائج تأمالتهم على هيئة مجموعات من
ش�خصني ،تقوم كل مجموعة بإبداء وجهة نظرها عن النشاط للمجموعة
بأكملها.

IóMƒdG

ق���ال تعال���ى  ﴿ :وق���ل لعبـــ���ادي

يقــــــولوا التـــــي هي أحسـن ﴾

سورة اإلسراء 53:

نشاطات خالّقة
يس�اعدنا النش�اط التايل يف التعرف عىل القي�م التي يتمت�ع بها اآلخرون
وإدراك أهميتها من أجل اس�تخدام القيم الت�ي نتمتع بها يف خلق عالقات
متناغمة مع اآلخرين.

Ée QÉ¡XG Öéj óMƒàdG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d
øjôNB’G πNGóHh »∏NGóH ó«L ƒg

ΩGÎME’G

بطاقات القيم  ،ملصقات ،مرسحيات هزلية قصرية
يس�اعد هذا النش�اط عىل االبت�كار والبحث ع�ن الحل�ول والتمتع بحس
التقدير ،كما يع ّمق فهمنا للقيم املختلفة.
واس�تكماالً للنشاط التأميل يف الصفحة السابقة ،عىل كل مشارك أن يختار
شخص ما والتفكر يف هذه القيمة لدقيقة
إحدى القيم التي تعجبه كثريا ً يف
ٍ
ومن ُّثم البحث عن تلك القيمة لديه.

…CG ‘ ó«÷G ÖfÉ÷G ¤EG ô¶fEG
º¡àjDhQ ΩÎMEGh ¢üî°T
IÉ«◊G ‘ IójôØdG

وبعد ذلك يطلب املحارض من كل مش�ارك صناعة بطاقة خاصة به يكتب
عليه�ا إحدى قيمه وفقا ّ لخربته وفهمه لتلك القيمة( قد تتضمن تعريفا ً أو
دعا ًء أو ش�عارا ً أو رمزاً) ،وبعد االنتهاء م�ن إعداد جميع البطاقات ،يقوم
كل مشارك بهدوء ويعطي البطاقة ’ٍ G
 ΩGÎMEجيداً.
لشخص ال يعرفه
ويف املقاب�ل ،يمك�ن ملجموعة صغيرة أن تقوم بتصمي�م ملصق من أجل
…CG ‘ ó«÷G ÖfÉ÷G ¤EG ô¶fEG
توضيح القيمة التي وقع عليها اختيارهم.
º¡àjDhQ ΩÎMEGh ¢üî°T

ƒg ¿GôØ¨dG
‘ á≤Ø°ûdGh ºgÉØàdG QÉ¡XEGh Qƒ©°ûdG
’ øjòdG ¢UÉî°TC’G ™e á°UÉN , »JÉbÓY
.Ió«L ábÓY º¡H »æ£HôJ

IÉ«◊G
IójôØdG
قص�ة أو أغنية أو
‘ أو
نثرية
التن�وع يف األنش�طة:قم بتأليف قطع�ة
مرسحية هزيلة قصرية أو مرسحية صامتة من أجل توضيح القيمة
التي اخرتتها .اطلق العنان لخيالك.

املواد املطلوبة :بطاقة ،أقالم تلوين ،مواد متفرقة
مدة النشاط :من  10إىل  30دقيقة

IóMƒdG
Ée QÉ¡XG Ö
éj óMƒà
dG ¤EG ∫ƒ°
øjôNB’G π
Uƒ∏d
∏» NGóHh
NGóH ó«L
ƒg
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¨d

ƒg ¿GôØ

وس،
الكامريون

نشاط الدمى
يساعد هذا التمرين املش�اركني عىل تنمية الثقة باآلخرين والتفاهم والحدس
ً
إضافة إىل تعزيز الرتكيز وروح الدعابة
والثق�ة بالنفس واالهتمام باآلخرين
واالتصال غري الشفوي.
ومن خلال العمل كمجموع�ات تتك�ون كل مجموعة من ش�خصني ،يؤدي
املشارك األول دور الدمية يف حني يتقمص املشارك الثاني دور مح ّرك الدمية
حي�ث يقوم بتحري�ك يديه�ا وذراعيها ورأس�ها وقدميها من خالل س�حب
الحب�ال الوهمية املربوط�ة بهذه األط�راف .ويف الوقت الذي تس�تجيب فيه
الدمية للحركات التوجيهية التي يقوم بها املح ّرك يجب عىل املح ّرك أن يراعي
ردة فع�ل الدمية بحيث ال يفرض عليها أية حرك�ة .وبعد عدة دقائق ،يتبادل
املشاركان األدوار.
وبمجرد أن تتوطد الثقة والتفاهم بني االثنني ،بإمكانهما التفنن يف الحركات.
وقد تكون هذه الطريقة فعالة جدا ً للتواصل مع األطفال الصغار أو الش�باب
املصدومين نفس�يا ً أو الخجولين حيث تش�جعهم على مش�اركة اآلخرين
مشاعرهم يف الوقت الذين يحصلون فيه عىل الدعم والتعاطف ،ومن خالل هذه
الطريقة كذلك يمكننا التعرف عىل الصفات والقيم التي يتمتع بها اآلخرون
وأخريا ً يقوم املشاركون بإبداء وجهة نظرهم حول النشاط.

الدمى ومحركي الدمى

أوالد الشوارع تنمية الثقة والرتكيز

مدة النشاط 10 :دقائق.
مرشوع بحث
تضامن مجموعة من القادة العامليني البارزين فش�كلوا مجموعة عرفت بـ
’ ‘The Eldersمن أجل تعزيز املصالح املشرتكة لإلنسانية ،وكانت فكرتهم
ً
قرية صغرية ،هل
عالم يتجه نحو االستقاللية بل غدا
بس�يطة للغاية؛ ففي ٍ
تستطيع مجموعة صغرية متفانية من كبار السن املساعدة يف حل مشكالت
العالم والتخفيف من معاناة اإلنسان؟
ً
اس�تلهمت هذه املجموعة فكرتها م�ن املجتمعات التقليدي�ة حيث عادة ما
يش�ارك كبار السن اآلخرين حكمتهم ويقومون بفض النزاعات داخل هذه
املجتمعات (انظر املصادر واملراجع).
وتضم قائمة مجموعة ’ ‘The Eldersكالً من :مارتي إهيتساري ،كويف عنان،
إيال بهات ،األخضر اإلبراهيمي ،جرو براندتالند ،فريناندو هنريك كاردوس�و،
جيمي كارتر ،جراسا ميش�يل ،ماري روبنسون ،ديزموند توتو .وأما االعضاء
الفخريون فهم أون سان سو تيش ونيلسون مانديال.

وق�د ُيطل�ب من املش�اركني مش�اركة بعضه�م البع�ض املعلوم�ات التي
اكتس�بوها عن هؤالء القادة البارزين بحيث يعقب ذلك مناقش�ة شيقة من
ً
خدمة لإلنسانية مع تجنب الخوض يف
أجل تس�ليط الضوء عىل إنجازاتهم
أي جدل س�يايس.وإذا كان املش�اركون من فئة الطالب ،قد يطلب املحارض
من كل واح ٍد منهم إج�راء مرشوع بحث عن إنجازات القادة اآلنف ذكرهم
أو أية شخصيات أخرى من اختيارهم.
جاللة امللكة رانيا العبدالله:تعمل جاهد ًة من أجل كرس الحواجز بني األفراد
ً
خاصة
من مختلف األديان والثقافات من خالل تشجيع الحوار بني الثقافات
من فئة الشباب.و تقوم امللكة رانيا بصفتها سفرية منظمة اليونسيف للنوايا
الحس�نة بنرش التعاطف واالحرتام املتبادل والتسامح بني األمم ،كما تعمل
جاهد ًة من أجل مس�اعدة األش�خاص األقل حظاً .وتستغل شبكة اإلنرتنت
عىل الوجه األمثل من أجل تبادل االفكار مع شبكات معارفها حول العالم.

إنني ش���ديد اإليم���ان بقدرتنا على

خ���ال من الفق���ر إذا آمن
عالم
خلق
ٍ
ٍ

ٌ
كل من���ا بذلك ،فاإلنس���ان يولد في

هذه الحياة ولديه القدرة ليس فقط
على االهتمام بنفسه ولكن لخدمة

اإلنسانية كذلك ،لقد منحتني تجربة
بنك جرامين ثقة ال تتزعزع في قدرة

اإلنسان على اإلبداع مما دفعني إلى
اإليمان بأن بني اإلنسان لم يأتوا إلى

هذه الحيـــــ���اة ليكابدوا عن���اء الجوع
وذل الفقر.

محمد يونس ،مؤس�س بن�ك جرامني
والحاصل عىل جائزة نوبل للسلام يف
عام .2006
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الوحدة الثالثة
أُبـونتـو والمجتـمع
تهدف هذه الوحدة من خالل اس�تعراض أمثلة عىل تطبيق قيم ‘أُبونتو’ يف
املجتمع إىل تحقيق التايل:
•تعميق إحساسنا باالنتماء إىل املجتمع
•إدارك قدرة املجتمع عىل مساعدة الفرد
•إدراك مساهمتنا الشخصية ومسئوليتنا تجاه املجتمع
إن كلمة ’ ‘Ubuntuمش�تقة م�ن لغة الزولو/الخ�وزا ’ ‘Umuntuوتعني
اإلنسان.
ُ
ويتضمن معنى ‘أبونتو’ القيم اإلنسانية كحسن الضيافة والكرم واحرتام
اآلخرين ،كما ُيعنى بإدارك قيمة كل إنسان واحرتام قدسيته .وربما أفضل
تعريف لـ‘أبونتو’ هو وعينا الشعوري والباطن بإنسانيتنا وبأننا ننتمي
إىل عائلة واحدة.
وإذا م�ا أدركنا قدس�ية وجودنا وجوهرن�ا الطيب س�نكون قادرين عىل
التأثري إيجابي�ا ً يف عائالتنا وأصدقائنا وزمالئن�ا واملجتمعات التي نعيش
فيها .ويكمن املعنى الحقيقي لـ‘أبونتو’ يف إدراك قيمة وجودي بالنس�بة
لآلخرين واملجتمع الذي أنتمي إليه.

ما يعنيه ُ’أبونتــــو‘ لنا أن العالم

ال���ذي نعيش ف��ي��ه ص��غ��ي� ٌ�ر للغاية،

كما أن حكمتنا محدودة ووقتنا هنا
أقصر م��ن أن نضيعه ف��ي تحقيق

ان��ت��ص��ارات س��ري��ع��ة ع��ل��ى حساب

اآلخ��ري��ن .ل��ذا يجب علينا اآلن أن
نبحث ع��ن ط��ري��ق��ة نستطيع من

ً
جميعا.
خاللها االنتصار

بيل كلينتون ،الرئيس األسبق للواليات
املتحدة االمريكية.

أ) قيم�ة وج�ودي بالنس�بة لآلخري�ن وقيمة وج�ود املجتمع
بالنسبة يل:
يوجد يف جنوب أفريقيا تقليد يعرف بـ ’  ‘ukusisaحيث تقوم عائلة تعيش
يف قري�ة ريفية بإقراض بقرة وثور إىل عروسين جديدي�ن وصال حديثا ً
إىل القري�ة ،وبعد أن تلد البقرة عجالً وينمو العج�ل قليالً ،يعيد الزوجان
البقرة والثور إىل أصحابـهما بينما يحتفظان بالعجل .وبالتايل ،يستند هذا
االتفاق النفعي إىل التعاطف والرتاحم والتعاون وبناء الثروة يف بناء سبيل
املجمتع بأرسه.
نشاط تأميل :العطاء غري املرشوط
تعليق:

لشخص ما دون انتظار مقابل ،ماذا
“ حاول أن تتذكر شيئا ً مميزا ً قمت به
ٍ
كانت النتيجة؟ كيف كان شعورك وشعور الشخص اآلخر؟ ،واآلن حاول
أن تتذكر مناسبة تلقيت فيها عطا ًء غري مرشوط ،كيف شعرت؟

اإلجتماع يف السبلة خري تجسيد للغة
الحوار بني األجيال املختلفة
ً
مهما ج� ً
��دا في
يعتبر االح��ت��رام

جنوب أفريقيا حيث يخلق حواجز

مناسبة بين الكبار والصغار ،وعندما

ً
معا فهناك
يتعلق األم��ر بالعمل

احترام للشخص المكلف بالمهمة
وال��م��ه��م��ة ن��ف��س��ه��ا واألش���خ���اص

المشتركين في المهمة .ويجب أن

ال يصل احترامنا لذواتنا حد الغرور
وإال لفشلت المهمة  ،وعليه يمكننا

اكتب أفكارك”

القول إن احترام ال��ذات والتعاون

وبع�د ذل�ك ،يتبــ�ادل املش�اركون األفــكار فيم�ا بــينهم عىل ش�كل
مجموعات صغرية.

فاطمة دايك ،جنوب أفريقيا.
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صنوان ال يفترقان.

أنشطة إبداعية
سيتمكن املش�اركون من خالل األنش�طة التالية من إدراك وتقدير القيم
املوجودة يف مجتمعاتهم والبحث عن طرق يستطيعون من خاللها تقديم
مساهماتهم.
التفكر والتعبري الفني
القيم املوجودة يف مجتمعي /بلدي /ثقافتي
تعليق:

“ تفك�ر يف األمث�ال والقص�ص أو األغان�ي التي تحكي ع�ن ثقافتك أو
دولت�ك أو مجتمعك وحاول أن تتذكر بع�ض العظماء من أمتك يف املايض
والحارض.
ري منك مما يدفعك للفخر
ق�م بإعداد قائمة بالقيم التي تحظى بتقدي� ٍر كب ٍ
بانتمائك إىل دولتك”.
وبعدها يطلب املحارض من املش�اركني قراءة القي�م التي قاموا بتحديدها
وكتابتها عىل لوحة ورقية (فلب تشارت) حتى يتسنى للمجموعة بأكملها
تقدير التنوع الواسع للقيم التي تتعلق بمجتمعاتهم ودولهم.
وبع�د ذلك ،يقوم املش�اركون عىل ش�كل مجموعات صغيرة خالل عرش
دقائ�ق بتصمي�م علم جدي�د أو تأليف أغني�ة وطني�ة أو صناعة ملصق
يظهرون من خاللها القيم املوجودة يف دولهم.
وأخريا ً يقدم كل فريق نتائجة للمجموعة بأكملها.

القيم السائدة يف الكامريون

حكم وأمثال من مختلف دول العالم:
من السهولة هزيمة أولئك الذين ال يشعلون النار «املجتمع املتماسك يكون أقوى -يجتمع الناس حول النار ملناقشة وحل الخالفات» .مثل كيني
تعاونك يبعث يف اآلخرين روح التعاون .رشق أفريقيا ،سواحييل
أرشتُ إىل النجوم فلم ت َر إال إصبعي .سوكوما،تنزانيا
ليس من الكرم أن تعطيني ما أحتاجه أكثر منك ،وإنما الكرم أن تعطيني ما تحتاجه أكثر مني .جربان خليل جربان
يف أول يوم التقينا فيه كنا أصدقاء ويف اليوم التايل أصبحنا أشقاء .مثل أفغاني
أعقل الناس أعذرهم للناس .مثل عربي
خلق الله لنا أذنني ولسانا ً واحدا ً لنسمع أكثر مما نقول .مثل تركي
ال تعتقد أن الحماية يف أن تحيط نفسك باألسوار وإنما تحمي نفسك بالناس األخيار .مثل تشيكي
يد الله مع الجماعة .مثل عربي
األقرباء أوىل باملعروف .مثل عربي
يا سيدتي! أال تعتقدين أنني أدمر أعدائي عندما أحولهم إىل أصدقاء .إبراهام لينكون
أصبح من الواضح أن التقنية قد تجاوزت إنسانيتنا .ألربت أينشتاين
عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به .كونفوشيوس

نشاط تأميل :كيف يمكننا صناعة مجتمع صالح؟
التعليق:

“ تخي�ل قريتك/حيك/محيطك اإلجتماعي -ما هي القيم التي تكمن وراء
تماس�ك مجتمعك؟ ،وما هي القيم التي ترغب يف إضافتها يف سبيل تطوير
مجتمعك؟”
اكتب ه�ذه القيم ،ويف الختام يتبادل املش�اركون األف�كار فيما بينهم عىل
شكل مجموعات صغرية.
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ب) الحي�اة املجتمعي�ة :تعزيز الرتاب�ط املجتمعي واالحس�اس
باملسئولية
هن�اك مثل نيجريي يقول» تحت�اج إىل قرية بأكملها ك�ي تربي طفالً» ،يف
املايض لم يكن الوالدان يف القرية مس�ئؤلني فقط ع�ن أبنائهما وإنما كان
لهما الحق يف تحفيز كل طفل يف القرية وتصحيح أخطاءه ،فكل طف ٍل جائع
كان يوفر له الطعام بل كانت العائالت تتسابق لكفالة كل طف ٍل يتيم.ولذا،
لم يس�مع أحد حينذاك عن دور العج�زة أو دور األيتام ناهيك عن ظاهرة
األطف�ال املرشدين .وأما األرايض والعقارات فكانت هبة من الله وليس�ت
ملكا ً ألحد،وعليه وجب تسخريها لخدمة املجتمع بأرسه.
“ ف���ي الماض���ي كان الن���اس يش���اركون بعضه���م البع���ض األفراح
ً
مباشرة إلى أي حفل زفاف دون
واألتراح بل كان الواحــد منهم يتوجـــه
الحاجة إلى دعــوة ،وفي حالة وفـــاة أي ش���خص في القرية كان الجميع
يتوجهون إل���ى أهله وذوية لتقدي���م التعـــازي بل يبقــ���ون معهم حتى
تزول محنتهم.

ً
ً
جزءا م���ن مجتمعنا ،فإذا أردت أن أحرث
دائما
لقد كانت ’‘Letsema
علي فقط أن أوفر
حقلي أبدى الجميع استعداده لمساعدتي حيث كان ّ
لهم الطعام والش���راب لضمان راحتهم .وبعد أي���ام قليلة ،إذا طلب
هب الجميع لمساعدته .وبهذه الطريقة ،كنا ننجز
ٌ
أحد آخر األمر نفسهّ ،
جميع األعمال في القرية ”.
بيتسو مونتويدي ،جنوب أفريقيا

“ هو عبارة عن مشروع حديقة زراعية مجتمعية بهدف تنمية التعاضد
بين أفراد المجتمع .ففي لندن ،أصبحت السلوكيات العدوانية مشكلة
تؤرق بعض المناطق الريفية ،وعليه قام س���كان هذه المناطق بإنشاء
حديقة في منطقة مأهولة بالس���كان حيث يتسكع الشبان المشاغبون
ً
ً
وأحواضا
أكياس���ا ضخمة م���ن التربة
البرم���ون بالحياة ،ووفرت البلدية
للنباتات ،كما اجتمع الس���كان ليقرروا نوعية النباتات التي س���يقومون
بزراعتها بمن فيهم الشبان المشاغبون .ومع نمو روح المجتمع توقف
المش���اغبون عن العبث ف���ي المنطقة الت���ي تحولت إل���ى حديقة ،وأما
الجي���ران فبدأوا يتحدثون مع بعضهم البعض ويتبادلون الزيارات فيما
بينهم .وفي الحقيق���ة ،إن ما قاموا به هو تطبيق مفهوم ُ’أبونتو‘على
أرض الواقع دون أن يشعروا بذلك ”.
شياله موور ،اململكة املتحدة.

فيم���ا يتعل���ق بأدوارن���ا كأمه���ات

وزوجات وأخوات وقائدات ،يجب علينا

ً
جميعا
أن ال نتجاهل أية معاناة ،بل علينا

أن نستش���عر تأثيرها و العمل بجد من

أجل مكافحة وباء األيدز و التخفيف من

معاناة بني اإلنسان .ولذا يجب علينا أن
نضطلع بأدورانا كأمهات.

م�دام ش�انتيل بي�ا ،الس�يدة األوىل يف
الكاميرون والرئي�س املؤس�س ملنظمة
African Synergy

السيدات األوىل بأفربقيا 2009 ،

تعتبر منظمة’‘African Synergy

منظم���ة غي���ر حكومي���ة تض���م  15من

بعضهن
األول في أفريقي���ا
ّ
الس���يدات ٌ

نشاط تأميل ومناقشة:
يق�وم املحارض بدعوة املش�اركني إىل التامل يف النش�اطات املذكورة أعاله
ومناقش�تها من أج�ل التحدث عن تجاربهم يف الحياة املجتمعية ،وس�وف
يكون من الشيق تبادل األفكار حول إيجابيات وسلبيات شبكات التواصل
اإلجتماعي مثل فيس بوك وتويرت وغريها.

من الس���ابقات باإلضافة إلى س���يدات

من ق���ارات أخ���رى .وته���دف الجمعية
إلى نشر السالم والتخفيف من معاناة

ضحايا الصراعات واألزمات في أفريقيا
مناصبهن لتطوير
من خالل اس���تغالل
ّ
الطب النسائي والتخفيف من حدة وباء

األيدز ونش���ر تعليم الفتيات ،وبمعنى
آخر تطبيق ُأبونتو داخل العائلة الممتدة
بجنوب أفريقيا.
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نشاط إبداعي:
األبراج الورقية
يشجع هذا النشاط عىل العمل الجماعي وحسن الترصف والوحدة والتمتع
بحس التقدير واالحس�اس باملس�ئولية باإلضافة إىل قيم ‘أبونتو’ األخرى
انطالقا ً من أن التعاون أفضل من التنافس.
ويقوم املش�اركون عىل ش�كل مجموعات تتك�ون كل مجموعة من أربعة
إىل خمس�ة أش�خاص ببناء س�تة أبراج ورقية خالل عرشين دقيقة بحيث
يتكون كل برج من عرش قطع فقط من أوراق  A4ونصف مرت من رشيط
الصق ‘س�كوتش’ أو رشيط الصق شفاف بدون اس�تخدام أية معدات أو
مواد أخرى مع رضورة أن يوضح املحارض للمشاركني بأن أبراجهم سيتم
تقييمها وفقا ً لع�دة عوامل وهي االرتفاع والثب�ات والتصميم والجمالية
والعمل الجماعي  ....الخ.
وبع�د انتهاء الوقت س�يتم وضع جمي�ع األبراج عىل طاول�ة العرض ،كما
س�يقوم الحكم بإعالن النتائج حيث ُطلب منه سابقا ً البحث عن يشء مميز
يف كل برج .وس�تمنح جائزة صغيرة كقطعة من الحل�وى لجميع أعضاء
املجموعات إىل جانب شهادة (مثل بطاقة مكتوب عليها إحدى القيم) ،وبهذه
الطريقة يكون الحكم قد قام بتكريم كل مساهمة متميزة موضحا ً بذلك أن
التنافس ليس رضوريا ً دائما ً كما أنه غري مستحب يف بعض الحاالت.
و يجب عىل الجميع أثناء قيامهم بالنش�اط بذل قصارى جهدهم والتعاون
مع بعضهم من أجل تحقيق الفوز لفريقهم.
التنوع:
•قد ُيطلب من املجموعات العمل بصمت
•قد ُيطلب من املجموعات بناء أبراج عىل هيئة منازل تقيهم هجري الصحراء
•وأما يف املدارس والكليات فيمكن تكييف هذا النشاط الستخدامه خالل
الحصص أو املحارضات التقنية املتعلقة بالعمارة  ....الخ.
كن خالّقاً!
امل�واد املطلوب�ة :طاولة عـ�رض ،مجمـوع�ة من  5/4أش�خاص ،عرش
ورقـ�ات من ن�وع  A4قد تكون قديمة أو مس�تخدمة ،متر من الرشيط
الالصق الشفاف.

أبراج الكويت

العمل الجماعي يف الكامريون

أطفال هنود يبتكرون صاروخا ً ملونا ً

مدة النشاط :حوايل  40دقيقة
هذا النشاط مقتبس من نشاط Making things together - White Towers
من كتاب ( Visions of a Better Worldانظر املصادر واملراجع).

توزيع الشهادات

كشافة من عُ مان يتبادلون األفكار
ويبنون منزل مقاوم للحرارة
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الوحدة الرابعة
أُبونتــو وترابط الحياة
يق�وم املح�ارضيف ه�ذه الوح�دة بتش�جيع املش�اركني على اكتش�اف
وتجربةاالحساس بتعايشهم مع أنفسهم ومع اآلخرين يف تناغم وانسجام
باإلضافة إىل االحساس بارتباطهم بالطبيعة والعائلة اإلنسانية وانتمائهم
إىل كيان أكرب بكثري.
ٌ
تطبيق لإلنس���انية على أرض
“ من وجهـ���ة نظ���ري إن ‘أبونتو’ ه���و
الواقع ،فمن خـــالله نس���تطيع أن نقــــيس مس���توى وجــودنا ،فتفاعلنا
م���ع اآلخري���ن و تفاعل الناس ف���ي الماضي م���ع الطبيـــــع���ة يعكس لنا
وجودنا الحقيقي ،وبمعنى آخر هو مرآتـــنا التي نس���تطيع من خاللها أن
ً
تماما كما أن هناك مرآة لذواتنا الخارجية لدرجة أن أقوى
نـــرى أرواحـــنا
لش���خص ما
عبـــارات المجاملة في جنوب أفريقــــيا هي عنـــدما تقول
ٍ
ناصع البياض فهي تعد
قلب
“ ”pelo ya hao e tshweuبمعنى لديك
ُ
ٌ
أكبر معيار للصالح واإلنسانية كيف ال وهي تصف طهارة ونقاء القلب
أثن���اء تفاعله م���ع اآلخرين ومع الطبيع���ة؟ ،وتتضح النتيج���ة عندما يرى
ً
شخص وآخر ”.
تفاعال بين
الناس
ٍ
لفوما موكهاثي ،جنوب أفريقيا

أنشطة تأملية:

إن��ن��ا ف��ي ب��داي��ة ع��ص��ر ج��دي��د من

االك���ت���ش���اف ،ذل���ك ال��ع��ص��ر ال���ذي

سوف يشهد تفاعلنا بدون أية قيود

معيدين اكتشاف أنفسنا وجيراننا.

صاحب�ة الجالل�ة امللكة راني�ا ،ملكة
األردن

أ ) االحساس باالرتباط بالطبيعة

مكان جميل حيث تستمتع بعزلتك تحت ظل شجرة
“ تخيل إنك موجود يف
ٍ
أو بجان�ب بحرية أو ف�وق قمة جبل أو أثناء مش�اهدتك لرشوق أو غروب
الشمس ،صف املشهد لنفسك ،اس�مح لنفسك أن تشعر بارتباطك بالبيئة،
احساسك بكونك جزءا ً مهما ً من محيطك -ما هو شعورك؟”
ب) االحساس بارتباطك باآلخرين

ٌ
عميق باالنتماء
إحس�اس
“ ح�اول أن تتذكر لحظة يف حياتك اعرتاك فيها
ٌ
ً
داخل عائلتك ومع أصدقائك وداخل مجتمعك ومع اإلنس�انية قاطبة حيث
ش�عرت لحظتها بتوحدك املطلق مع ذاتك وارتباط�ك باآلخرين وارتباط
اآلخري�ن ب�ك .أين كن�ت؟ وماذا كان�ت الظروف؟ م�اذا كان�ت أفكارك
وأحساس�يك؟ ما هي أكرب صفة أو قيم�ة ارتبطت بها ،فكل ذلك يعزز هذا
اإلحساس بالتناغم واالستقاللية”.
وبعد النش�اطني التأمليني (أ) و (ب) ،يقوم املشاركون بمناقشة تجاربهم
وأفكارهم عىل شكل مجموعة من شخصني أو عىل شكل مجموعات صغرية
باإلضافة إىل التعبري عن مشاعرهم من خالل رمز أو شعار أو رسمة.
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يتح���دث ُ‘أبونت���و’ بش���كل محدد

ع���ن حقيقة أن اإلنس���ان ال يمكن أن

ً
منع���زال فه���و يتح���دث عن
يعي���ش

ارتباطن���ا الوثيق ببعضن���ا البعض،

ً
إنس���انا
فأن���ت ال يمك���ن أن تصب���ح
بمفردك ،ولذا فعندم���ا تملك هذه
الخاصي���ة ُ‘أبونتو’ فم���ن المؤكد أن

اآلخري���ن س���يعرفونك م���ن خ�ل�ال
ً
غالبا ما ننظر إلى أنفسنا
كرمك .إننا

كمجرد أفراد معزولين ،في حين أننا

في الحقيقة مترابط���ون مع بعضنا
أي منا من ش���أنه أن
وأن م���ا يفعله ٌ

يؤثر في العالم أجمع ،وعندما نقوم

بفعل الخير فلصالح اإلنسانية.

املوقر ديزموند توتو ،جنوب أفريقيا

أنشطة إبداعية
تساعدنا هذه األنشطة عىل اختبار ارتباطنا ببعضنا البعض و بالطبيعة.
رقصة ‘أُبونتو’/الغناء

إن الغناء والرقص من شأنهما خلق نوع من التناغم واالنسجام واالحساس
بالسعادة( يمكن تكييف هذا النشاط حسب الثقافة)
يف هذا النش�اط ،يطلب املحارض من املشاركني الرقص عىل أنغام موسيقى
سلس�ة اإليقاع مثل أغني�ة ’ ‘One Loveلبوب ماريل وق�د يقرتح بعضهم
أغنية ش�عبية أو مشهورة .ويمكن لكل مش�ارك أن يرقص حسب أسلوبه
مع رضورة تنس�يق حركاته�م أثناء تحركه�م والتقائه�م ببعضهم مما
يضفي عليهم إحساسا ً بالتعاون واملرح.

الرقص عىل أنغام املوسيقى يف سلطنة عُ مان

ويف املقابل ،يرقص الجميع عىل شكل طابور بحيث يضع كل مشارك يديه
عىل كتفي املشارك الذي أمامه( رقصة ’ ،)‘congaوعىل الرغم من اختالف
حركات كل مشارك إال أنها جميعا ً تسهم يف التناغم الكيل للمجموعة.
امليش الصامت :االتصال بالطبيعة
يشجع هذا النشاط كل مشارك عىل التفكر مع خلق نوع من التوازن بني االستقاللية
واالعتماد عىل اآلخرين ،كما ي ّنمي قيم الثقة بالنفس والكرامة والتقدير.
يمشي كل مش�ارك بصمت إما بمفرده أو مع صدي�ق يف حديقة أو منتزه
قريب وفق�ا َ لرتكيبة ودينماكي�ة املجموعة  ،وإذا تعذر ذل�ك يمكن قضاء
بعض الوقت يف الرشفة أو عند النافذة ،ومن الرضوري أن يش�جع املوجه
املش�اركني عىل التواصل بطريقتهم الخاصة مع العالم الطبيعي واالبتعاد
عن مصادر التشويه مثل الهواتف النقالة والقراءة............الخ) باإلضافة
إىل التفك�ر يف اتصاله�م بالعالم وبكيان أكبر ،ويفضل أن تك�ون خلفية
النشاط سماء داكنة أو المعة.
ويمكن دمج هذا النشاط ضمن أي جزء من ورشة العمل

امليش بصمت  ،جوا

بالونات القيم
يحفز هذا النشاط املشاركني ويخلق بينهم إحساس باالرتباط.
يجلس املشاركون عىل ش�كل دائرة و يعطي املحارض بالونة وقلم ماركر
لكل مش�ارك ويطلب منه التفكر لدقيقة أو اثنتني عىل صوت املوسيقى يف
قيم�ة أو صفة يرغب يف منحها لآلخرين بحيث يقوم بنفخ بالونته وكتابة
هذه القيمة عىل الس�طح الخارجي للبالونة ،وبعدها عىل صوت املوسيقى
يقف ويطلق بالونته يف الهواء،وأثناء ذلك يجب عىل كل مش�ارك الحيلولة
دون سقوط بالونته عىل األرض( يجب علينا عدم التخيل عن قيمنا)
وبعد دقيقة أو ثالثة دقائق تتوقف املوس�يقى ويقوم كل مشارك بالتقاط
البالونة القريبة منه وق�راءة القيمة املكتوبة عليها بحيث يوضح املحارض
أن هذه القيمة بمثابة هدية لكل مشارك من صديق مميز.
وأخيراً ،يطلب املحارض من الجميع الجلوس لعدة دقائق للتفكر يف القيمة
التي حصلوا عليها من أجل إدارك أهميتها لك ٍل منهم.
املواد املطلوبة :بالونات وأقالم ماركر
مدة النشاط :من  15-10دقيقة

بالونات القيم
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الوحدة الخامسة
أُبونتـو وحل الخـالفات
يف هذه الوحدة،سيكتش�ف املش�اركون دورقيم ومب�اديء ‘أُبونتو’ يف حل
الخالف�ات من خالل الصفح والتس�امح واالنفتاح والتفه�م باإلضافة إىل
إجماع الرأي يف حل املش�كالت واالستماع لآلخرين مع التحفظ يف إصدار
الحكم.
مناقشة:
قد يرغب املحارض يف وصف املحاكم التقليدية مثل ’ ‘Ndabaأو’‘Lekgotla
يف جن�وب أفريقيا و ’ ‘Gacacaيف رواندا حي�ث تحل الخالفات من خالل
اس�تدعاء األط�راف املتنازعة وحثه�م عىل التفاه�م املتبادل والتس�امح
والتصال�ح وذل�ك وفقا ً ملعرفت�ه وخربته ،وقد يس�لط الض�وء عىل لجنة
الحقيق�ة واملصالحة يف جن�وب أفريقيا التي ته�دف إىل معالجة الجروح
التي سببها نظام الفصل العنرصي.
وقد ترغب املجموعة يف مناقش�ة الطرق األخرى لح�ل الخالفات بموجب
املباديء املشابهة لـ‘أبونتو’ يف الثقافات األخرى.
وفيم�ا يلي بعض األف�كار الرئيس�ية املقرتح�ة للنقاش حي�ث تهدف إىل
استخالص مباديء وقيم ‘أبونتو’ ( تجدر املالحظة إىل أن بعض القصص
واملناقشات التي يتم طرحها قد تسبب بعض االنفعاالت وردود الفعل من
املشاركني ،لذا من الرضوري التعامل معها بحساسية شديدة)
• ‘أنا موج�ود ألنك موجود’ ،وعليه ،ففرحك ه�و فرحي وأملك هو أملي
ج�رح لح�ق باملجتمع ول�ذا يجب عالجه
وخـطئ�ك هوخطـئ�ي( إنه
ٌ
بتعاون الجميع)
•املصالحة من خالل قيم التعاطف والرتاحم والصفح
•العدالة اإلصالحية ( استخدم هذا املصطلح خالل اجتماع لجنة الحقيقة
واملصالحة) عوضا ً عن العدالة العقابية
•العفو عوضا ً عن العقاب والتسامح بدل االنتقام
•التعاون بدل التنافس
•اتفاق (ربح -ربح) حلول مربحة للطرفني بدل االتفاقات املرشوطة
•تطبيق مبدأ العفو رشيطة عدم السماح للمذنب باإلفالت من العقوبة

ت��ت��ض��م��ن م�����ه�����ارات ال���زع���م���اء

التقليديين وغ��ي��ره��م م��ن ال��ق��ادة

ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع وع���ال���م األع���م���ال
مراعاة مشاعر اآلخرين واحتوائهم

والتعامل معهم بشفافية،فالقائد

الجيد ينصت للمجموعة ويضع يده

على نقاط االتفاق .وبالتالي ،يجب
ً
ً
مهما في االستماع
دورا
أن يلعب

•أهمية اتخاذ القرار باإلجماع

لجميع وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر وتشجيع

•االنضب�اط املس�تند إىل القيم:ه�ل يمكن اس�تبدال العقوب�ة باالحرتام
والتقدير؟ ( انظر املرفق )2

مما من شأنه المحافظة على كرامة

•صفات القائد الجيد ودوره يف حل النزاعات( انظر « االتصال بالشعب:
قيم ‘أبونتو’ القيادية يف سلطنة عمان»)

باربرا نوسبوم ،جنوب أفريقيا
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النقاش من أجل اتخاذ ق��رار عادل

واتفاق المجموعة.

أنشطة خالّقة:
تس�اعد هذه األنش�طة عىل تنمية املهارات اإلجتماعية الرضورية للحد من
الخالفات أو حلها.
لعب األدوار :الصفح
يواج�ه كل رشيك رشيكه وجها ً لوجه ويتماس�كان باألي�دي حيث يطلب
املحارض من كل مش�ارك التخيل بأنه قد أساء لرشيكه ،ولذا يجب عليه أن
يشعر باألسف والندم .إال أنه بمجرد أن ينظران إىل بعضهما يقوالن تباعا ً
عال «أرجو منك أن تسامحني -لقد جرحت مشاعرك .إنني آسف،
بصوتٍ ٍ
أسالك من أعماق قلبي أن تسامحني».
وبعدها ،يتخيل كل مش�ارك بأن رشيكه قد أساء إليه وجرح مشاعره ،لذا
عليه أن يستشعر األلم واالمتعاض ،وبالتايل يسامح كل رشيك رشيكه من
عال «ال عليك ،لقد سامحتك»
أعماق قلبه بحيث ينظر إليه ويقول بصوتٍ ٍ
وبعده�ا ،يتصافحان ويتعانقان إذا كان ذلك غير مخالف للتقاليد املتبعة
(وإذا كان عكس ذلك ،بإمكانك أن تعانق نفسك).

ً
ش���خصا
إن التمس���ك بحقيقة أن

ما قد ق���ام بخيانتنا أو خداعنا يجعلنا
أس���رى للغض���ب الكام���ن بأعماقنا.

وفي الحقيقة ،يجب علينا مس���اعدة

األش���خاص الذين قاموا بخداعنا من
أجل نس���يان قيامهم بذلك .وعندما
تتاح لن���ا فرصة القي���ام بذلك ،يجب

علين���ا مس���اعدتهم للتخفي���ف م���ن

ألمه���م ومعاناته���م نتيج���ة للخطأ
ً
الذي ارتكبوه
سابقا .ولذا ،يجب علينا

التحل���ي بالصف���ح والح���ب والرحمة
ش���خص ما
والتعاطف .ومس���اعدة
ٍ

عل���ى نس���يان تصرفاته الس���يئة هو
بحق التجسيد الحقيقي لإلحسان.

دادي جانك�ي ،مدي�ر اإلدارة ،جامعة
براهما كومريس الروحية العاملية
"لقد سامحتك"

لعب األدوار :املصالحة
بع�د االطالع على العملي�ة التقليدية للمصالح�ة الس�ائدة يف مجتمعات
‘أبونتو’ أو االستماع إليها ( انظر امللحق  ،)1يطلب املحارض من املشاركني
التعبري عن فهمهم للعملية من خالل لعب األدوار ،فعىل ش�كل مجموعات
تتكون كل مجموعة من س�تة إىل ثمانية أش�خاص يجلس املشاركون عىل
هيئة حلقات ويتخيلون موقفا ً يكون فيه أحد أفراد املجموعة قد أس�اء إىل
شخص ما ،وبالتايل يجب عليه أن يبحث عن طرق ملعالجة هذا املوقف من
ٍ
خالل تشجيع الصفح واملصالحة بني الطرفني.

ً
غالبا ما
ف���ي مجتمعات ُ‘أبونت���و’ ،

تأتي المصالحة بعد الصفح من خالل
لمح���ة تدل على االس���تعداد إلصالح
َ
لعبت في حديقتي
الضرر .وعليه ،إذا
ودم���رت نباتاتي ،م���ن المفترض أن

تعترف بخطائك وتطل���ب الصفح،

وبعد أن أس���امحك يفترض منك أن
تع���رض عل���ي أن تأتي إل���ى حديقتي

وتعمل من أجل إعادة النباتات إلى ما
كانت عليه.

حل املشكالت من خالل املصالحة

فاطمة دايك ،جنوب أفريقيا.
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مهارات االستماع اإليجابي :أساس تجنب الخالف
ي ّمكن هذا النشاط املشاركني من تحديد بعض الترصفات والقيم واملهارات
الرضوري�ة حتى يصبحوا مس�تمعني جيدي�ن ،وعليه يمكن اس�تخدامها
كنقطة انطالق الكتشاف فن االتصال الفعال.
ويتلخ�ص النش�اط يف جلوس املش�اركني يف صفني متقابلني كل مشترك
مواج� ٌه لرشيك�ه .ويطلق املحارض اس�ما ً عىل كل صف مثل « األملاس�ات»
و«النجوم» ،وبعدها يقوم فريق األملاسات بالتفكري يف موضوع ما والتحدث
عنه ملدة دقيقة (مثال :كل ما تعرفونه عن األملاس) يف الوقت الذي يس�تمع
في�ه فريق النجوم .ويف الوق�ت ذاته يقوم املحارض بايصال رس�الة رسية
– يمك�ن لفريق النجوم فق�ط االطالع عليها« -تجاه�ل» الرشيك .وتكتب
كلمة «تجاهل» بخط واضح عىل ورقة  A4بحيث يطلع فريق النجوم فقط
عليها(من خلف فريق األملاسات).
موضوع ما والتحدث
وبعدها ،يطلب املحارض من فريق النجوم التفكري يف
ٍ
عنه ملدة دقيقة واحدة ( مثل كل ما تعرفونه عن النجوم) ،ويف الوقت نفسه
يقوم باطالع فريق األملاس�ات فقط عىل رس�الة رسية «إزعاج»  ،وتستمر
العملية بمناقشة موضوعات مختلفة ورسائل سلبية مثل « نقد» و«اإلفراط
يف النصيح�ة» .وأخرياً،يخ�وض الفريق�ان نقاش�ا ً طويالً ح�ول موضوع
مشترك مهم مثل «خلق مرشوع جديد خالّق» عىل أن تكون الرس�الة هذه
املرة للطرفني « استمع وناقش باحرتام».
وبعدها ،يجتمع املشاركون عىل شكل مجموعات من شخصني من أجل تبادل
خرباتهم – كيف كان شعورك عندما تم تجاهلك ،إزعاجك ،انتقادك ،اإلفراط
يف نصيحتك؟ وأخريا ً كيف كان شعورك عندما تم االستماع لك باحرتام؟
إن التغذية الراجعة والنقاش املس�تفيض من ش�أنهما توضيح أهمية فهم
مشاعر اآلخرين وتخيل نفسك يف مكانهم باإلضافة إىل قدرتك عىل التعاطف
معهم وتقديم الدعم املناس�ب لهم .وقد يعقب ذلك حوا ٌر حول كيف يمكن
للفرد أن يغري نظرته الس�لبية وتعامله مع املواقف السلبية لآلخرين دون
أن يتأثر بها.
وأخيرا ً تقوم املجموعة بأكملها بإعداد قائمة بالذي يجب فعله وما ال يجب
فعله فيم�ا يتعلق باالس�تماع واالتص�ال الجيدين وكتابتها عىل الس�بورة
استنادا ً إىل مالحظاتهم وتجاربهم التي اكتسبوها من خالل استقبالهم لعدد
من الترصفات اإليجابية والسلبية .وعاد ًة ما تتضمن هذه القائمة التايل:
األمور المستحبة:

•اظهر اهتماماً حقيقياً  ،كن متيقظاً .
•اس���تخدم لغ���ة الجس���د مث���ل اإليماء
واالنحناء لألمام.
•ابتسم
•اتصل بالنظر حس���ب ما هو متعارف
عليه في ثقافتك.
•قم بالتشجيع ،اظهر التعاطف وتجنب
الشفقة.
قدر مالحظات الطرف اآلخر.
• ّ
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إرشادات بالرتكي " -تجاهل"

إرشادات " -استمع بإحرتام"

األمور الغير مستحبة:

•ال تتجاهل.
•ال تزعج.
•ال تغير الموضوع.
بصوت مزعج.
•ال تتحدث
ٍ
•ال تفرط في النصيحة.
•ال تقاطع الشخص اآلخر.
•ال تعبس ،ال تنتقد ،ال تحكم

مالحظة :من األفضل أن يقوم املشاركون بإعداد القائمة بأنفسهم بدل أن
تقدم لهم جاهزة
مكتوب عليها بش�كل واضح
امل�واد املطلوبة :خمس ورقات من نوع A4
ٌ
الرسائل الرسية
مدة النشاط 40-30 :دقيقة
ُأبونتــــــو

اإلنصات اإليجابي

ممارسة مهارات االتصال

الوحدة السادسة:
أُبـونـتو في عالم أفضل
يف هذه الوحدة،يقوم املشاركون بنش�اط تأميل من أجل تخيل عالم أفضل
والتفكر يف القيم التي ستكون موجودة يف هذا العالم باإلضافة إىل محاولة
تصور قيمة االنتماء إىل هذا الكيان األعظم قدرا ً حيث تعد مساعدة اآلخرين
أمرا ً طبيعيا ً وتلقائياً.
وتمكننا عملية التخيل هذه من تجاوز الحدود يف س�بيل تحقيق املستحيل
وخلق أهداف سامية.
خلق نظرة مستقبلية
يرشح املحارض للمش�اركني فوائد خلق رؤية مستقبلية موضحا ً أن أعظم
اإلنجازات يف العالم تبدأ بحلم أو فكرة عظيمة .فعىل سبيل املثال كان لدى
مارتن لوثر كنج حلم تحقيق الحرية يف أمريكا وأرادت األم تريزا للمرىض
َ
يتخل املهاتما غاندي
املرشفني عىل املوت أن يغادروا الحياة بكرامة ،كما لم
ّ
وحول صاحب الجاللة الس�لطان قابوس املعظم
عن أمل اس�تقالل الهند،
س�لطنة عمان إىل دولة متط�ورة عىل جميع األصعدة خلال أربعة عقود
فقط حيث ّ
ركز اهتمامه عىل تنمية املوارد البرشية إىل جانب التنمية املادية.

ٌ
ملك ألولئ���ك الذين
المس���تقبل

يؤمنون بجمالية أحالمهم.

إلينور روزفلت ،السيدة األوىل السابقة
للواليات املتحدة األمريكية

تعليق:
ّ
تخي�ل بأننا قد تركنا مش�اكلنا خلفنا
“ بينم�ا نحن هنا اآلن م�ع بعضنا
وأصبحنا يف العالم املس�تقبيل ألحالمنا  .........انظر حولك.......صف هذا
العالم املس�تقبيل  .......كيف ه�ي البيئة هناك؟ كيف تب�دو املباني؟ كيف
يبدو الناس؟ كيف يتواصل�ون مع بعضهم؟ كيف يتواصلون معك؟ كيف
تشعر؟ ما هي القيم التي سوف تجلبها إىل هذا العالم؟

اكتب مالحظاتك وأحساسيك”
بعد ذلك ،يطلب املحارض من املش�اركني التعبري عن رؤيتهم بش�كل خالّق
من خالل قصيدة أو صورة أو رمز بحيث يتبادلونها فيما بينهم.

العالقات يف عالم أفضل

التفكر يف املستقبل
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نشاطات خالّقة:
شجرة العائلة
لقد تم تكييف هذا النشاط من نشاط « شجرة حياتي» يف الوحدة الثانية ،ولذا
يمكن استخدامه كنشاط جماعي داخل املدارس أو العائالت أو املؤسسات.
يهدف النشاط إىل تنمية التفكري الخالق وتمكني الذات والتحفيز الجماعي
يعم�ل املش�اركون معا ً م�ن أجل بن�اء التوافق وص�والً إىل تحدي�د القيم
واألهداف املشرتكة.
ويوضح النش�اط كيف أن من ش�أن القي�م تحديد مدى تق�دم الرشكة أو
املجموعة باإلضافة إىل تحقيق الرفاهية للعاملني فيها.
تس�تخدم ص�ورة الش�جرة كرمز أو اس�تعارة م�ن أجل تمثيل مس�تقبل
املجموعة/الصف/املدرسة/املؤسسة/املجتمع......الخ ،وقد يقوم املحارض
بتقس�يم املجموع�ة إىل عدد من الشركات تضم كل رشكة من خمس�ة إىل
ستة أشخاص .ويختار األش�خاص نوع الرشكة التي يرغبون يف تأسيسها
ويحددون معا ً ما ترمز إليه األقسام املختلفة للرشكة ،فعىل سبيل املثال قد
ترمز الج�ذور إىل القيم الجوهرية التي تكمن وراء تماس�ك الرشكة بينما
قد يمثل الجذع رؤية الرشك�ة يف حني ترمز األغصان إىل الجوانب املختلفة
للمهمة وتمثل الثمار األهداف املشرتكة........الخ.
وقد ي�ديل املحارضبتعلي�ق عىل صوت موس�يقى هادئة ،فقد يب�دأ بدعوة
املش�اركني إىل التفكري حول م�دى إمكانية تمثيل املجموع�ة التي ينتمون
إليها أو الرشكة التي يعملون بها عىل هيئة شجرة .ويقوم املشاركون كذلك
برس�م مخطط لشجرة عىل قطعة كبرية من الورق بحيث تتضمن عددا ً من
الجذور وج�ذع ومن  4إىل  5أغصان مع األخ�ذ باالعتبار وظيفة كل جزء
(عىل سبيل املثال الجذور=نقطة االرتكاز ،الجذع=الدعم،األغصان=النمو)
التعليق :بإمكان املحارض الرجوع إىل الوحدة الثانية
“ حاول أن تفكر يف جذور الش�جرة فهي تمتد عميقا ً لتشكل أساسا ً لنمو
الشجرة فهي قاعدة االرتكاز ،ما هي القيمة التي يرتكز عليها نمو وتطور
رشكتك؟ (قد تكون األمل)

واآلن فكر يف الجذع -فهو يدعم الش�جرة بأكمله�ا ويرفع األوراق باتجاه
السماء ،ما هي القيم التي تدعم رشكتك وتمنحها القوة؟( قد يختار بعضهم
التعاون يف حني يختار البعض اآلخر الشجاعة أو الثقة ........الخ)
تمث�ل األغص�ان الجوانب الرئيس�ية للمهمة املنوطة برشكت�ك ،حاول أن
تفكر فيما عىس أن تكون هذه الجوانب يف حياتك مثل تنمية القوة البرشية
وجودة الخدمات واملسئولية اإلجتماعية.
تخيل األوراق املوجودة عىل ش�جرتك ،فكر يف جميع األش�ياء التي تقدمها
األوراق فهي تنتج األوكسجني والطعام وتوفر املأوى والظل،واألوراق تمثل
الخدم�ات التي تقدمها رشكتك ....ما الذي تقدمه رشكتك للمجتمع..........
ما هي القيم التي تؤثر يف الخدمات التي تقدمها رشكتك؟
إن األزهار من شأنها أن تجعل الشجرة مميزة وجذابة ،ما هي القيم املميزة
التي يمكنك أن تضيفها إىل رشكتك؟
34
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تمثل الثمار أهداف أو إنجازات الرشكة ،ما هي القيم التي يمكن أن تحقق
النجاح لرشكتك مثل املصداقية والتصميم واإليجابية والتعاون.
تفك�ر يف كيفية حصول الش�جرة على التغذية من خالل ضوء الش�مس
واملطر ،ما هي الطاقة التي تدفع رشكتك لألمام؟

ما هي القيم التي يمثلها املطر ؟
انتبه!هن�اك بعض الحرشات الجائعة التي تقرتب من ش�جرتك حيث أنها
عىل وش�ك أن تلتهم األوراق واألزهار والثمار ،ما هي «الحرشات» التي قد
تح�ول دون تحقيق الرشكة لألهداف التي تصب�و إليها ؟ ( قد يكون أمرا ً
خارجيا ً أوسلوكيات أو عادات سلبية تصدر من املوظفني) كن صادقاً!
لحسن الحظ يوجد هناك مبيد حرشات ،ماذا بإمكانكم أن تفعلوه كفريق؟
أي من القيم تستطيعون أن تستخدموها للقضاء عىل تلك الحرشات؟”
( بعضهم قد يختار «الحماس» ملحاربة « الكس�ل» وبعضهم «االسرتخاء»
ملحاربة التوتر وهكذا)
املناقشة:
بعد االنتهاء من النش�اط التأميل أعاله ،يقوم أعضاء كل مجموعة بمناقشة
الرؤي�ة واأله�داف املشتركة للرشكة/العائلة/الفص�ل ال�درايس ودمج
أفكارهم ضمن شجرة واحدة ،وبعدها تقوم كل مجموعة بتقديم شجرتها
للمجموعة الرئيسية.
التنوع :بيت ‘أُبونتو’
ً
خاصة إذا سبق
يمكن اس�تخدام هذا النشاط عوضا ً عن «ش�جرة العائلة»
القيام بنشاط «شجرة حياتي» يف الوحدة الثانية.
ق�د يقوم املحارض بس�هولة باس�تبدال أجزاء الش�جرة بمكون�ات البيت،
فعىل س�بيل املثال يس�تبدل الجذع بالجدران واألغصان بالغرف املختلفة
وهل�م جراً( ،كن خالقاً) وال تنىس
واألوراق بالحديق�ة واألزهار بالنوافذ
ّ
النظام املركزي للتدفئة ونظام التكييف حيث يمكن أن يمثالن بيئة العمل
املالئمة والترصفات والقيم الرضورية لخلق هذا النوع من الجو.
ويمكن اس�تبدال «الحشرات» بـ«التلوث» أو «العاصف�ة» حيث يمكن أن
تمث�ل املواقف الس�لبية التي تفت يف عضد تماس�ك املجموع�ة ،ولذا يجب
مواجهتها بنوع من الحماية أو القيم اإليجابية.
شجرة اإلنسانية :مرشوع بحث
تستخدم الشجرة يف العديد من القصص والديانات واألساطري للتعبري عن
شجرة اإلنس�انية حيث تمثل األغصان الديانات والثقافات املختلفة ،وعىل
الرغم من استقالليتها إال أنها متحدة يف القاعدة .ويمكن تشجيع املشاركني
ً
خاصة إذا كانوا من الطالب عىل إجراء بحث حول الش�جرة كرمز للوحدة
مع احرتام التنوع بحيث يتم تس�ليط الضوء عىل القيم العاملية التي توحد
اإلنسانية.

في أفريقيا ،لدينا ه���ذا المفهوم
ع���ن ُ‘أبونت���و’ وه���و «اإلنس���انية»،

ويعني أنني غير موجود دون وجودك
ودون الس���ماح ل���ك بالتواج���د .فأنا

إنسان ألنك إنس���ان .ومن منطلق
ه���ذا المفهوم ن���درك أن لدينا خبرة
مش���تركة ،كما يمكنن���ا العثور على
بعضنا والتعايش بسالم.

نوزوي مادالل روتلدج ،وزير الصحة
السابق ،جنوب أفريقا.
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الوحدة السابعة:
أُبـونتـو في عالمنا اليوم
يف هذه الوحدة يش�جع املحارضاملش�اركني عىل التفكير إىل أي مدى ‘أُبونتو’
موجود يف عاملنا اليوم حيث يطلب منهم التفكري يف الطرق التي يس�تطيعون
من خاللها منح الخلود لـ‘أبونتو’ .وتبدأ هذه الوحدة بمراجعة ملعنى ‘أبونتو’.
نشاط تأميل :معنى ‘أبونتو’
لق�د تم تعريـ�ف ‘أُبونتــو’ عىل النحو التايل« :اإليم�ان بوجــود رابطة
عاملي�ة بمثابة حلقــة وصل بني اإلنس�انية جمع�اء أو يمكن تعريفه بأنه
جوهر إنس�انيتنا» ،وباختص�ار «أنا موجود ألنك موج�ود» أو «وجودي
نابعٌ من وجودكم».
التعليق

“ بع�د التفكري يف األفكار واملفاهيم التي تم التطرق إليها يف ورش�ة العمل
ً
إضاف�ة إىل تأمالتك ،ما ال�ذي يعنيه ‘أُبونتو’ ل�ك؟ ما هو تعريفك
هــذه
ُ
لكلمة ‘أبونتو’؟
اكتب تعريفك الشخيص لـ‘أُبونتو’”.
وبعدها يقوم املشاركون بمناقشة تعريفاتهم.
أسئلة للتأمل والنقاش
اع�ط أمثلة عىل
•إىل أي م�دى روح ‘أبونت�و’ موج�ودة يف عاملنا اليوم؟
ِ
ُ
املكان الذي قد تتواجد فيه هذه الروح وأين يمكن أن تكون فقدت ليس
يف أفريقيا فقط وإنما يف العالم أجمع.
•م�ا هي العوائق التي قد تح�ول دون إبقاء روح ‘أبونتو’ حية يف قلوبنا
ومجتمعاتنا؟
•اقرتح بعض الحلول -الطرق التي يمكن من خاللها إذكاء روح ‘أُبونتو’
( مالحظة :سيتم مناقشة هذه النقطة بالتفصيل يف الوحدة الثامنة).
التأمل عىل أنغام املوسيقى:

ً
قادما لمس���اعدتي فأنت
إذا كنت

تضي���ع وقتك ،أم���ا إذا كان قدومك

بسبب أن حريتك مرهونة بحريتي،

فهلم نعمل ً
معا.
ّ

امرأة أبورجينيز من أسرتاليا.
يج���ب أن نتعل���م كي���ف نعي���ش

ً
ً
كجميعا
جميعا كأخوة وإال س���نفنى

كحفن���ة م���ن الحمق���ى .فنح���ن
ً
جميعا يلفن���ا ثوب المصي���ر الواحد

ومحصورون ضمن شبكة متماسكة

م���ن المش���اركة ،وبالتالي،ف���إن م���ا
يؤثر على أحدنا بش���كل مباش���ر من

ً
جميعا بش���كل
ش���أنه أن يؤثر علينا

ً
نوعا ما
غريب
ولس���بب
غير مباشر،
ٍ
ٍ
ال يمك���ن أن أصب���ح ما أتمن���اه حتى

تصبح م���ا تتمن���اه .وف���ي المقابل،

ال يمك���ن أن تصب���ح م���ا تتمناه حتى
أصبح م���ا تتمناه .وهك���ذا خلق الله

الكون ونظمه.

الدكتور مارت�ن لوثر كن�ج ،الواليات
املتحدة االمريكية

يقوم املحارض باختيار أغنية تتناس�ب مع الفكرة الرئيس�ية‘ « :أُبونتو’ يف
عاملنا املعارص» ،لقد تم اقرتاح بعض األغاني يف امللحق  ،3ويمكن للمحارض
أن يختار أغنية من الثقافة املحلية ،كما أن املش�اركني مدعوون لالسرتخاء
واإلنصات لكلمات األغنية واستيعاب املشاعر والتفكر يف الرسائل املوجهة.

من س���بتــمبر أدركنا أن اإلنس���انية

و يتبادل املتدربون عىل ش�كل مجموعات من ش�خصني خرباتهم وفهمهم
للرسالة من خالل األغنية مضيفني أفكارهم الخاصة إذا رغبوا يف ذلك.

الدكتور كويف عنان ،غانا
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لقد دخلنا األلفية الثالثة من خالل

بواب���ة الجحي���م ،وأم���ا الي���وم وبعد

التــــأم���ل في أحداث الحادي عش���ر
جزء ال يتجزأ.
ٌ

نشاط خالّق
كعكة ‘أبونتو’
يس�اعد هذا النشاط املشاركني عىل التأمل يف االحتياجات غري املادية للعالم
والتفكير يف كيف يمكننا املس�اهمة لجعله عاملا ً أفض�ل .وكذلك ين ّمي قيم
االهتم�ام والتعاطف وتقدير اآلخرين والتعاون والوحدة إضافة ًإىل تنمية
مهارات التخطيط واالتفاق يف ال�رأي والتعاون يف انجاز املهمات والتعبري
الفني ومهارات تقديم العروض.
ويطلب املحارض م�ن املجموعة بأكملها القيام بمناقش�ة األفكار حول بعض
املش�كالت املع�ارصة يف العالم (قد تقود املناقش�ة إىل اس�تخالص أن معظم
املش�كالت تنبع من االفتقار إىل القيم عند مس�توى معني) ،وبعد ذلك يتطلب
من املشاركني التفكري يف الترصفات والقيم الرضورية ملساعدة كوكب األرض.

األطفال يجهزون ....

“ إذا أردنا أن نقدم هدية للعالم عىل هيئة كعكة وكانت املقادير عبارة عن
قيم ،ما هي املقادير التي س�وف تس�تخدمها وبأية نسبة؟ وكيف ستقوم
باعداد كعكتك؟”
يتم تقسيم املشاركني عىل شكل مجموعات تتكون كل مجموعة من خمسة
أشخاص كحد أقىص،وبعدها يتفق املشاركون عىل املقادير والكميات حيث
ت�م توفري مجموعة من املواد املتنوعة ( انظر أس�فل) لتكون يف متناولهم،
ويتطلب منهم االنتهاء من اعداد الكعكة خالل  20دقيقة.
وأخرياً ،يقوم متحدث من كل مجموعة بتقديم الكعكة وقراءة الوصفة.

ويقدمون الكعكة الخاصة بهم ...

قد يت�م منح كل مجموعة وكل مش�ارك هدية عبارة عن بيتزا أو ش�هادة
باإلضافة إىل جوائز ألحس�ن تصميم وأجمل فكرة وأفضل وصفة وأفضل
عمل جماعي إذا سمح الوقت بذلك  ،كن خالّقاً!
( بإمكانك الرجوع إىل نشاط األبراج الورقية يف الوحدة الثالثة)
املواد املطلوبة :أوراق وبطاقات ملونة  ،أقالم ماركر  ،ديكورات مستخدمة
مثل قطع من  ،Tinselرشائط ،مقص ،دباسة ،صمغ ،رشيط الصق ....الخ.
مدة النشاط :حوايل  45دقيقة
لقد تم تكييف هذا النش�اط من نش�اط «كعكة السلام» ضمن نشاطات
القيم الحية لألطفال من  14-8سنة (انظر املصادر واملراجع).
ولدت الفكرة األصلية لهذا النش���اط في مقهى على أحد األرصفة في هامبرج عندما

كنت مع صديقي ديترخ فون هورن عام  1985بينما كنا نعمل مع مجموعة من الطالب
م���ن كلتا الدولتي���ن كمحاولة إليجاد طريقة نس���تطيع من خاللها تحس���ين وضع عالمنا

بطريقة سهلة بحيث يتمكن الجميع من المساهمة مستخدمين لغتهم األم.

بيرت ويليامز ،املدرسة الكويتية األمريكية

كعكة بها اختالف ...

جائزة لكل واحد ...

الوصفة:
المقادير
أربعة اكواب من السالم
كوبان من التسامح
ثالث مالعق من الكرم
ملعقتان من الصداقة
قطرة كبيرة من الصفح
الطريقة:
حرك بالس���عادة ،اطبخ بالحب ،زين
الكعك���ة باللط���ف ورش���ها بالمرح.
اض���ف أل���ف ش���معة م���ن القناع���ة
واشعلها بروح الوحدة.
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الوحدة الثامنة:
تطبيق أُبـونتـو في الحياة اليومية
يف هذه الوحدة يس�اعد املحارض املش�اركني عىل التفكر معا ً يف الطرق التي
يس�تطيعون من خاللها تطبيق قيم ومب�اديء ‘أبونتو’ يف حياتهم اليومية
حيث يقومون بإعداد خطة عمل شخصية وجماعية.

ق���ال تعـال���ى ﴿ :ويطعـــــــــم���ون

الطعام على حبه مس���كـيناً ويتـــيماً

وأســيراً ﴾ سورة اإلنسان 8 :

ال نس���تطيع كلنا أن نصنع أشياء

عظيم���ة ولك���ن باس���تطاعتنا عم���ل

ً
ومعا
بح���ب عظيم،
أش���ياء صغيرة
ٍ
نستطيع إنجاز شيء رائع.

األم تريزا

يتمحور ‘أبونتو’ حول روح التع�اون واحتواء اآلخرين والجهد الجماعي
ومنح األش�خاص الثقة يف أنفس�هم والثق�ة يف مس�اعدة اآلخرين،وعليه،
فنجاحن�ا ال يقتصر عىل كيفية تحقيقن�ا ذلك النجاح بل يتع�داه إىل مدى
مساعدتنا اآلخرين عىل تحقيق النجاح.

عجزن���ا ع���ن ذلك يج���ب علين���ا على

التأمل والتخيل:
تحويل الرؤية إىل حقيقة واألفكار إىل أفعال

الداالي الما الرابع عرش

إن هدفن���ا األساس���ي ف���ي هذه

الحي���اة هو مس���اعدة اآلخري���ن ،وإذا
األقل أن ال نجرح مشاعرهم.

تعليق ( :توفري وقت كاف خالل التوقفات)
“ حاول أن تتخيل ش�يئا ما بإمكانك فعله يف س�بيل تحوي�ل الرؤية التي
خلقتها ( يف الوحدة السادس�ة) إىل واقع ليس لنفسك فقط ولكن لآلخرين
كذل�ك ،فق�د يكون أحد األش�ياء الت�ي تقوم به�ا يف حيات�ك اليومية ،مع
أصدقائك أو عائلت�ك أو يف محيط عملك .تفكر يف النتائج و الخطوات التي
ستقوم باتخاذها ،ما هي القيم التي سوف تستخدمها لتنفيذ مهمتك؟
اكتب أفكارك”
املناقشة:
يقوم املش�اركون بتبادل األفكار فيما بينهم ومن ث�م العمل معا ً من أجل
مس�اعدة بعضه�م يف تحقي�ق أهدافهم الش�خصية .و تناق�ش املجموعة
بأكملها وضع خطة عمل ملرشوع مشترك من أجل مناقشة كيفية تطبيقه
واملحافظة عليه إذا سمح الوقت بذلك.
وق�د يطل�ب املحارض م�ن املش�اركني إجراء بع�ض البحوث ح�ول عمل
املنظمات الخريية يف سلطنة عمان والخارج مثل اليونسيف ،صندوق األمم
املتحدة للسكان ،املفوضية العليا لألمم املتحدة لشئون الآلجئني ،باإلضافة
إىل مبادرات تغيري املجتمع التي كرس�ت جهودها لبناء جسور الثقة حول
العالم مثل منظمة  ACCENTUSوسوسريا.
وقد س�خرت العديد من الشخصيات املش�هورة جهودها إلنشاء منظمات
خريية مثل أكاديمية أوبرا ونفري للقيادة ومنظمة روجر فيدرر ومنظمة
شاكريا ’حفاة األقدام‘.
ومن أصحاب األي�ادي البيضاء الذين س�اهموا بفاعلية يف عمل املنظمات
صاحبة الس�مو الش�يخة موزة حرم أمير قطر التي تق�وم بدعم منظمة
اليونسكو وصندوق األمم املتحدة لتضامن الحضارات و الدكتور كورنيلو
س�مروجة س�ومريوجا الرئيس الس�ابق لللجنة الدولي�ة للصليب األحمر
ويرتأس حاليا ً مركز جينف الدويل للعمليات للإلنسانية لنزع األنغام.
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السيدة ثريا عبيد تحمل طفل من الجئني
توغو يف جمهورية بنني (مصدر الصورة :
صندوق األمم املتحدة للسكان  ،مكتب بنني)

يكم���ن التح���دي ال���ذي يواجه���ه

صندوق األم���م المتحدة للس���كان
في مس���اعدة ال���دول كما ه���و دأبنا

دون أي���ة مصلح���ة نفعي���ة مدركين
االخت�ل�اف ف���ي الثقاف���ات والقي���م
برغب���ة ال متناهية في العمل مع كل

ما هو إيجابي وبتصميم لمس���اعدة
الدول والش���عوب من أج���ل ترجمة
المب���اديء العالمي���ة إل���ى أفع���ال

ملموسة.

ثري�ا أحم�د عبي�د ،املدي�ر التنفي�ذي
السابق لصندوق األمم املتحدة للسكان

أنشطة خالقة
تساعدنا هذه األنشطة عىل اكتشاف قيمنا وتطبيقها يف حياتنا اليومية ومن
ثم التفكر يف النتائج.
الربنامج السنوي لـ‘أُبونتو’
يدعوهذا النشاط املشاركني إىل التحيل بروح املسئولية والوحدة
إن التغريات التي نلحظها يف أنفس�نا تس�اعدنا على إدارك كيف أن مصرينا
مرهون بالطريقة التي نمارس بها قيمنا  ،ويمكن لكل مشارك إعداد برنامج
سنوي خاص به ،أو يمكن للمجموعة بأكملها إعداد برنامج سنوي مشرتك.
يقوم املحارض بخلق جو تأميل ويدعو املش�اركني إىل إعداد برنامج سنوي
بهدف الرتكيز عىل قيم ‘أبونتو’ طوال السنة ابتدا ًء من الشهر الحايل ،فعىل
س�بيل املث�ال إذا تم إجراء هذا النش�اط يف أغسطس،س�يتم اختيار القيمة
األوىل لشهر أغسطس).
ويقوم كل مش�ارك باختيار « قيمة الشهر» الخاصة به عشوائيا ً من ضمن
حزم�ة من بطاق�ات القيم ( .تم توفري مجموعة م�ن البطاقات يف آخر هذا
الكتاب ،ويمكن لكل مش�ارك ابتكار ح�وايل  20بطاقة خاصة به مكتوب
عىل كل بطاقة إحدى قي�م ‘أبونتو’ مثل املصالحة والرحمة والكرم وتقبل
اآلخرين والصفح والوحدةوالتضامن و كرم الضيافة و االحرتام والعيش
بتناغم والتعاطف و التسامح و املشاركة و الكرامة................الخ)

“ اجع�ل تلك القيمة محور حياتك اليومي�ة يف صالتك أو تأمالتك ،فكر يف
تلك القيمة واستش�عرها ،استخدمها يف أفعالك واخترب التغريات يف حياتك.
الحظ التأثري اإليجابي عىل األش�خاص القريبني منك وتأثريه يف مجتمعك،
وبهذه الطريقة البس�يطة س�تمد اآلخرين باألمل واإللهام ،وبذلك يمكننا
ً
عالم أفضل”.
جميعا خلق ٍ
يق�وم املش�اركون بكتابة هذه القيم�ة ضمن برنامجهم الس�نوي بجانب
الش�هر الجاري ،وبعدها يقومون بإعادة البطاق�ة إىل مجموعة البطاقات
واختيار قيمة أخرى للشهر القادم.
يعترب هذا النش�اط مناس�با ً للمجموعات مثل الفصول الدراسية واملدرسة
بأكملها وغريها من املؤسس�ات .ويف كل ش�هر يقوم كل مش�ارك باختيار
قيمة واحدة للمجموعة بأكملها بحيث يتم اختيار  12قيمة أساس�ية ملدة
س�نة(عىل يمني الصفحة مثال عىل الربنامج الس�نوي الذي ت�م إعداده ).
وبعدها ،يس�تطيع كل مش�ارك ممارس�ة نفس القيمة مع تبادل الخربات
أثناء الشهر وبعده.
املواد املطلوبة :مجموعة من بطاقات القيم( انظر خلف الكتاب)
مدة النشاط :من 20إىل  30دقيقة
استبيان ‘أُبونتو’ (انظر امللحق )4

يس�اعد هذا النش�اط الخفيف املش�اركني عىل التفكري يف مدى قدرتهم عىل
تطبيق قيم ‘أبونتو’ يف حياتهم اليومية ،وقد يتم تكييف األس�ئلة لتناس�ب
املجموعة.
وبعد استكمال االستبيان وحساب النتائج ،قد يعقب ذلك مناقشة.

تقويم ‘أُبونتو’

بالفـــع���ل ،إن إدراك إنس���انيــــتنا
المش���تركة هو مجرد الب���دء في أداء
مهمتن���ا ،فالكلم���ات وحده���ا غي���ر
كافية لاليف���اء باحتياجات ش���عوبنا
إال إذا عملن���ا بج���د واجته���اد ف���ي
األع���وام القادمة  ،كما يج���ب علينا
أن ندرك أن التحديات التي نواجهها
هي مش���تركة ،وعليه ففش���لنا في
ً
جميعا.
تحقيقها س���يبب لنا الضرر
لق���د تعلمنا م���ن التجارب الس���ابقة
دولة
أن ضعف النظ���ام المالي في
ٍ
ما م���ن ش���أنه أن يؤث���ر عل���ى النمو
ف���ي جميع دول العال���م وبأنه عندما
يصي���ب في���روس االنفلون���زا أح���د
ً
جميع���ا عرضة
األش���خاص نصب���ح
ٌ
دول���ة ما
للم���رض .وإذا ما س���عت
المتالك س�ل�اح ن���ووي ،تصبح كل
دولة من دول العالم مهددة بهجوم
ن���ووي .وإذا م���ا ق���ام المتطرفون
بتنفي���ذ عملياتهم ضمن سلس���لة
جبال معين���ة يتولد لدى الناس حول
ش���عور بالخط���ر .وكذل���ك
العال���م
ٌ
عندم���ا يذب���ح الن���اس األبري���اء ف���ي
البوسنة ودارفور فإن ذلك من شأنه
أن يدمي ضميرنا المشترك .إن هذا
ما تعنيه مش���اركتنا هذا العالم في
القرن الحادي والعش���رين  ،كما أنها
مسئوليتنا تجاه بعضنا البعض.

باراك أوبام�ا ،رئيس الواليات املتحدة
األمريكية
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الوحدة التاسعة:
عبــارات وداع أُبونتـو
إن وداع أصدقائن�ا وعائالتتنا وزمالئنا يعترب الوقت املناس�ب للتعبري عن
تقدرينا لهؤالء األش�خاص،وعىل يسار الصفحة رسالة وداع من مهندس
عمان�ي عند مغادرته للرشكة التي كان يعم�ل بها .وفيما ييل تجربة وداع
عاطفية يف كينيا.

“S a

” !ahle
k
l
a
يف جنوب أفريقيا ‘ ’Hamba kahleتعني « اذهب بسلام»
ويكون الجواب ‘ ’Sala kahleوتعني « َ
ابق بسالم».

ً
وداعا
كنت أعمل كمعلمة في مدرسة دولية بكينيا ،وعندما حان وقت مغادرتي قلت
لزمالئي وأصدقائي .وبينما كنت أقوم بتوظيب آخر أغراضي الشخصية سمعت طرقاً
ً
خفيفا على الباب .لم أكن أتوقع قدوم أي شخص ولكن عندما فتحت الباب تفاجأت
بوجود طابور من األشخاص الذي جأوا لوداعي من ضمنهم المرأة العجوز من السوق

المحلية الت���ي دأبت على حجز أفضل المانجو لي و’فيليب ‘ الذي كان يس���اعدني في
أعمال المنزل والبنت الصغيرة التي تعودت على إعطائها مالبس���ي القديمة والطفالن

الصغيران اللذان كانا يحبان صعود الشجرة في حديقتي وعزيزي رجل الماساي العجوز
الذي تعودت أن أسلم عليه كل يوم أثناء ذهابي إلى المدرسة و’أليس‘ عاملة التنظيف

في المدرسة التي ساعدتني على تعلم اللغة السواحلية وغيرهم .لقد افترضت أنني

لن أقابل هؤالء األشخاص ً
بعيون
إلي
مرة اخرى .لحظتها أمسك الجميع ّ
ٍ
يدي ونظروا ّ
ملؤها الدمع قائلين “نتمنى لك الس���عادة الدائمة” “ب���ارك الله في حياتك” “كان الله

معك” ،لقد عجز لساني عن التعبير وشعرت بغصة في حلقي وامتألت عيناي بالدموع

 ،عنده���ا أدركت قيمة صداقتهم القلبية الصادقة والغير مش���روطة .وس���واء ما زالوا
يتذكروني أم ال ،فمحال أن أنسى هديتهم التي ال تقدر بثمن .

هيلني سريز

إلى جميع أعزائي

وبينما أن���ا بصدد مغادرتكم  ،أود

أن أغتنم هذه اللحظة لتذكر وتقدير
ً
مع���ا .لقد
األوق���ات الت���ي قضيناها

س���عدت وتش���رفت باللق���اء بك���م،

واح���د منك���م مصدر
لق���د كان كل
ٍ

إلهام لي ،كما تعلمت منكم أشياء
س���اعدتني على تحقيق آفاق جديدة

في حياتي .إنني ألشعر بغصة عندما
أتذك���ر أنني عل���ى وش���ك المغادرة

إال أن عزائ���ي في العالق���ات الطيبة

الت���ي كونتها مع األصدق���اء والزمالء
ً
واألساتذة.
وأخيرا ،من الممكن أنني
أي منكم دون قصد
قد أس���أت إلى ٍ

مني ،ل���ذا أرجو أن تقبل���وا إعتذاراتي

القلبي���ة الصادق���ة .وأم���ا بالنس���بة

إلي فإنني
لألشخاص الذين أس���أوا ّ
أس���امحهم من أعم���اق قلبي .إنني

في أم���س الحاج���ة إل���ى دعواتكم
ومس���امحتكم لكي أحظ���ى براحة

البال والسعادة في حياتي الجديدة.
ً
وداعا ولكن إلى اللقاء
وال أقول
أرجو أن نبقى على تواصل.

يحيى سليمان اليعربي
مهندس ،سلطنة عُ مان
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الفنانني الشباب مع رينيه اليماوه "القيم من خالل الفن" مدرب كرس جهوده ملساعدة
األطفال من مختلف الخلفيات الستعادة الكرامة واإلبداع والسعادة ،جزيرة جوري  ،السنغال
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أنشطةخالقة
يمك�ن اس�تخدام هذه األنش�طة يف خت�ام ورش�ة العمل يف س�بيل تدعيم
الصداقات وتعزيز التعاون ونرش الفرح.
التغذية الراجعة والتقييم
يطلب املحارض من املش�اركني الجلوس عىل ش�كل دائ�رة من أجل التفكر
يف الورش�ة بأكملها وتذكر كلمة أو عب�ارة قصرية تلخص خرباتهم ،وبعد
دقيقة من التامل بصمت أو عىل صوت املوسيقى ،يقوم كل مشارك بالتوايل
بإبداء وجهة نظره.
اإلفصاح عن األصدقاء الظاهرين والخفيني
يمكن استكمال النشاط الوارد يف الوحدة األوىل هنا
يجلس املش�اركون عىل ش�كل دائرة ويطلب املحارض من كل مش�ارك (أ)
عشوائيا ً التوجه إىل منتصف الدائرة من أجل إخبار املجموعة شيئا ً إيجابيا ً
رص�ده يف صديقه الظاه�ر (ب) يف الوقت الذي تقوم في�ه بقية املجموعة
بالتخمين حول من عس�اه أن يك�ون هذا الصدي�ق ،وبعده�ا يتوجه إىل
الشخص (ب) ويصافحه ويعانقه ،وبعدها يتوجه(ب) إىل منتصف الدائرة
ويتح�دث عن عدة صفات الحظه�ا يف صديقه الظاه�ر (ج) ليقوم بعدها
باإلفصاح عن هويته.
ويستمر هذا النشاط حتى يتم اإلفصاح عن جميع األصدقاء وسط جو من
املرح والضحك.
الوداع والتعبري عن التقدير
يدع�و املح�ارض املش�اركني إىل توديع بعضه�م البع�ض يف صمت حيث
يتحركون عىل صوت املوس�يقى ويختطلون مع بعضهم البعض عشوائيا ً
ويتوقفون بني الحني واآلخر لتوديع الش�خص الذي يقف أمامهم بالنظر
ومن أعماق القلب تقديرا ً للسمات الخاصة التي يتمتع بها ذلك الشخص.
التنوع

واس�تكماالً للنش�اط أعاله ،قد يطلب املحارض من املش�اركني تمني الخري
لآلخرين بصمت معربين بذلك عن مشاعرهم الطيبة تجاه بعضهم البعض.
ويف الختام ،يشارك كل مشارك اآلخرين مشاعره وما تلقاه من اآلخرين.
ويقوم املش�اركون بصناعة «بطاقات الوداع» (انظ�ر «بطاقات الوداع»،
الوحدة االوىل)
حفل الختام :تبادل التهاني
يقف املش�اركون عىل ش�كل صفين يفصل بينهم�ا ممر بحي�ث يجلس
املحارض وضيف الرشف يف نهاية أحد الصفني بحيث يتوجه املش�ارك بعد
سماع اسمه إىل نهاية أحد الصفني ويميش ببطء يف املمر.
ويهمس كل مشارك برسالة قصرية ملؤها الدعاء والربكة يف أذن الشخص
ال�ذي يمر بجانب�ه ،فقد تكون إح�دى القيم التي ملحها في�ه أو تمنياته له
بمستقبل واعد .وعند وصول املشارك إىل نهاية املمر يتم تسليمه شهادة.
ويكون هذا النشاط أكثر فاعلية إذا تم تنفيذه بصمت.
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أبونتـو :حقيقة عالمية

ُأبونتــــــو 43

االتصال بالشعب:

قيم أُبونتو القيادية في سلطنة ُعمان

املصدر  :شبكة عُ مان اإللكرتونية  ،وزارة اإلعالم  ،سلطنة عُ مان

يس�لط املقال الوارد أدناه بقل�م صالح بن عبدالل�ه الخمييس ،صحفي من
سلطنة عمان الضوء عىل الجوالت السلطانية التي يقوم بها صاحب الجاللة
الس�لطان قابوس املعظم –حفظه الله ورع�اه -يف كل عام حيث يتنقل يف
مختلف أرجاء السلطنة للتشاور مع شعبه مبارشة يف الخالء بهدف االطالع
بشكل مبارش عىل أوضاعهم وتقييم احتياجاتهم ولكي يتابع بشكل شخيص
تنفيذ الخطط الوطنية التي تهدف إىل توفري س�بل الرخاء لشعبه .وبمعنى
آخر يتحدث املقال عن الحقيقة العاملية لـ‘أبونتو’وقيم القيادة.
لقد أصبحت الجوالت السلطانية السنوية من أهم ما يميز القيادة الرشيدة
لحرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس املعظم -حفظه الله ورعاه  -فهي
رحلة ملؤها التضحية وااللتزام لتصبح بذلك مثالً ُيحتذى به.
ومما ال يخفى عىل أحد أن حرضة صاحب الجاللة قد سخر حياته كلها من
أجل خدمة عمان وش�عب عمان ،ولذا نجده يرتك دعة القصور ويس�افر
إىل املناطق النائية للقاء ش�عبه .و غدت هذه الجوالت حدثا ً سنويا ً ينتظره
محب
املواطنون واملقيمون بلهفة وشوق ،فهي بمثابة لقا ٍء حميمي بني قائ ٍد
ٍ
محب لقائده مشكلني بذلك ملحمة تجل عن الوصف .وإنه
وشعب
لش�عبه
ٍ
ٍ
ُ
ملنظ�ر يخطف األنفاس عند مش�اهدة املواطنني بغض النظر عن أعمارهم
ٌ
أو جنس�هم أو مس�تواهم اإلجتماعي يقفون يف صف واحد لتحية قائدهم
ملقني القصائد ومنش�دين األغاني الوطنية ومؤدين الرقصات الش�عبية
ابتهاجا ً بتواجده بني ظهرانيهم .ويمكننا القول إن الجوالت الس�نوية قد
أصبحت وس�يلة فعالة للمتابعة ،كما أنها منهج تقيي�م لعملية التنمية .و
يرافق صاحب الجاللة خالل كل جولة س�امية ع�د ٌد من الوزراء لالطالع
عىل االحتياج�ات املختلفة للمواطنني يف والياته�م حيث يقومون بزيارات
ميدانية لاللتقاء باملوظفني الحكوميني واملواطنني من أجل دراس�ة األمور
التي تهمهم بشكل ب ّناء ٌ ،
كل يف مجال اختصاصه.
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تس���تــــند الج���والت الس���لطانية

الس���نـــــوية إل���ى الع���ادة العماني���ة
(االجــــــتم���اع ف���ي الس���بلة) حي���ث

يلتقي الناس لمناقش���ة قضاياهم
باإلضافة إلى أنها تعكس المفهوم

العصري للمجتمع العماني.

ويتط���رق صاح���ب الجالل���ة ف���ي

خطاباته إل���ى القضاي���ا المهمة في

ً
مؤك���دا عل���ى دور العائلة
المجتم���ع

والمرأة والتنمية المستدامة وحماية

البيئ���ة باإلضاف���ة إل���ى التأكيد على
ض���رورة المحافظ���ة عل���ى عالقات

طيبة مع الشعوب األخرى.

وعلي���ه ،ف���إن التـــنمي���ة الظاهرة

للعـــيـــــــــــ���ان ف���ي مختل���ف أرجاء
الس���ـــــــلطنة م���ا ه���ي إال نتـــــيج���ة

للمقتــــــرح���ات والمكرم���ات الت���ي

يتفضـــــ���ل به���ا صاح���ب الجـــالل���ة
خالل الجوالت الس���امية حيث يتم

تنفيذها وتقييمها بالش���كل األمثل،

كم���ا تحظ���ى بالمتابعة المس���تمرة

لحضرة صاحب الجاللة.

لكش�مي كوثنيث ،مذيع�ة وصحفية
تعيش يف عمان منذ  17سنة

ومن املدهش أن ترى هؤالء الوزراء يشاركون املواطنني الرقصات الشعبية
مما يعكس الجو الودي السائد بينهم.
ري شاهد عىل
وتعترب جلس�ة املناقس�ات بني صاحب الجاللة وأبناء شعبه خ ُ
تطبي�ق مبدأ القيادة التش�اركية ،كما تؤكد عىل الس�مات القيادية املميزة
لحرضة صاحب الجاللة .واللمس�ة األبوية ظاهرة للعيان يف حوار صاحب
عال من
الجالل�ة مع الش�يوخ واألعيان واملواطنني حيث تتضمن
ً
مس�توى ٍ
التعاطف واإلنص�ات الفعال واالتصال البناء باإلضاف�ة إىل ثقافة جاللته
الواس�عة واطالعه عىل آخر مس�تجدات املوضوعات الراهن�ة حول العالم
ً
خاصة وأن العالم أصبح بمثابة قرية واحدة.
وتأثريها عىل البيئة

إن التع���اون وتب���ادل المناف���ع

والمصالح بين الدول في ظل الوئام

والس�ل�ام أم���ر ف���ي غاي���ة األهمية
ً
جميعا بكل جد
يجب أن نس���عى إليه
وإخالص ودون كلل أو ملل من أجل

رخاء البشرية.

,

حضرة صاح�ب الجالل�ة الس�لطان
قابوس بن سعيد املعظم

وأصبح�ت الجوالت الس�امية بمثابة ملتقى ملناقش�ة القضاي�ا االجتماعية
واإلقتصادي�ة محور اإلهتمام حيث يتم إخضاعه�ا للبحث العلمي وإجماع
ال�رأي والحوار البن�اء مثل توظيف العمال�ة الوطنية والتنمية املس�تدامة
للقطاع الزراعي وغريها من القضايا.
ويتناس�ب منهج صاحب الجاللة يف التفكري بعقلي�ة عاملية والتنفيذ بعقلية
محلي�ة مع خصوصية الثقاف�ة العمانية املرنة وتراثه�ا الضارب يف أعماق
التاريخ .ويوفر مثل هذا الربملان املفتوح الفرصة لالس�تماع ملختلف اآلراء
قبل اتخاذ القرار النهائي ،واالس�تماع إىل مناقش�ة صاح�ب الجاللة حول
قضاي�ا املياه والس�ياحة و تأثيرات عصر املعلومات وتأثير العوملة عىل
األش�خاص بغض النظر عن خلفيته�م الثقافية وطريقته يف تبس�يط هذه
القضايا من شأنه املحافظة عىل فعالية الحوار.
ويس�تمد ه�ذا املفهوم العملي والتقليدي ج�ذوره من املفهوم اإلسلامي
للش�ورى ويكتس�ب مصداقيته من العادة العمانية (االجتماع يف الس�بلة)
حيث يجتمع العمانيون ملناقش�ة القضايا ذات االهتمام املشترك .وعليه ،ال
غرو أن أس�لوب القيادة املميزة هذا من شأنه جذب الباحثني لوضعه تحت
مجهر البحث العلمي من أجل مقارنته مع النظريات السياس�ية الحديثة و
األفكار املعارصة.
ويف الخت�ام ،نبته�ل إىل املوىل القدير أن يمن عىل صاح�ب الجاللة بالصحة
ً
واحة للسلام
والعافي�ة ويلهم�ه التوفي�ق والس�داد حت�ى تظ�ل عم�ان
واالستقرار.
صالح عبدالله الخمييس ،سلطنة عُ مان

فري���د م���ن نوع���ه أن
ألم���ر
إن���ه
ٌ
ٌ
يتنق���ل صاح���ب الجالل���ة ف���ي أرجاء

الس���لطنة لمالق���اة أبناء ش���عبه في
كل ع���ام ،فجاللت���ه يق���وم بزي���ارة

كل قري���ة لالط�ل�اع عل���ى أوض���اع
ومش���اكل المواطنين يرافقه الوزراء

والمس���ئولون من أجل اتخاذ قرارات

مباش���رة لح���ل المش���كالت .وأينما

يتوجه صاح���ب الجـــاللة يتم تطوير
ً
الحــــقـا .وقد س���ــــخر
هذه المنطقة

صـــاحب الجاللة حيــــاته لتحـــس���ين

أوضـــــاع دولتــــه وشعبـــــــــــــــه.

وسن أحمد خان ،مس�اهم يف صفحة
منرب الق�راء ،جريدة تايم�ز يف عمان،
باكستاني يعيش يف عمان منذ .1974
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تمكين الشباب

مبادئ أُبونتو في بيئة العمل بالمملكة المتحدة
تعود جذور مفهوم ‘أُبونتو’ إىل أفريقيا ،إال أنه وفقا ً ملقولة نيلسون مانديال
“ ‘أبونتو’ هو حقيقة عاملية ونمط حياة عاملي” .ويرى الكاتب يف مقاله أن
رؤية األمري تش�ارلز ومبادي ومنهجية ونشاطات جمعيته الخريية تستند
يف جوهرها إىل قيم ‘أبونتو’.
جمعي�ة األمري تش�ارلز الخريي�ة ،جمعية رائدة لدعم الش�باب يف
اململكة املتحدة
يوج�د يف اململكة املتحدة أكثر من مليون ش�خص ممن ل�م يحظوا بفرصة
التعليم أو التوظي�ف أو التدريب ،ولذا تويل الجمعية اهتماما ً خاصا ً بهؤالء
األش�خاص ممن هم يف أمس الحاجة إىل مس�اعدتنا حي�ث توفر لهم الدعم
العملي واملادي ،كما تس�اعدهم على تنمي�ة مهاراتهم وثقتهم بأنفس�هم
وتحفيزهم لتمكينهم من االلتحاق بالعمل أو التعليم أو التدريب.
ويتوىل إدارة الجمعية أكثر من  700موظف و 7آالف متطوع ممن يتحلون
ً
إضافة إىل ش�بكة من
بال�روح الصادقة وااللت�زام يف أنحاء اململكة املتحدة
األفراد واملؤسس�ات الداعمة .وتوفرالجمعية مجموعة متنوعة من الفرص
للش�باب املحرومني حيث تتضم�ن التدريب وتطوير ال�ذات والدعم األويل
ً
إضافة إىل تقديم النصح واإلرشاد.
للمشاريع التجارية
برامج لتغيري حياة الشباب:
قامت الجمعية بدعم  40ألف شاب يف عام  2008من خالل الربامج التالية:
•برنامج تطوعي ،دورة ملدة  12أسبوع حول تطوير الذات تشمل التغلب
عىل التحديات الشخصية وتنمية روح العمل خالل النشاطات الخارجية
وخدمة املجتمع ...الخ)
•توفري رحالت استكشافية يف أوربا و برنامج دورات خارجية ملدة ستة
أشهر بالتعاون مع املؤسسات التطوعية يف الخارج.
•توفري املوسيقى يف املدارس املحلية.
•تقديم منح للشباب من أجل تطوير مشاريعهم الخاصة يف املجتمع املحيل.

ُ
أسس���ت الجمعية في عام
عندما

 1976كنت أهدف إلى توفير مصدر

عي���ش كريم لجميع الش���باب الذين
تنك���ر له���م المجتمع ،وعل���ى الرغم

م���ن الطاق���ات العظيم���ة الكامن���ة

بحث :رؤى الشباب وتطلعاتهم:
عاد ًة ما يقوم األش�خاص الراش�دون بمس�اعدة أو دعم الش�باب الصغار
حس�بما يرونه مناسبا ً دون أن يكلفوا أنفس�هم عناء االستماع إىل وجهات
نظرهم .ولذا ،تس�عى الجمعية من خالل إجراء عدد من البحوث إىل معرفة
االحتياج�ات الحقيقية للش�باب يف اململك�ة املتحدة من خالل س�ؤالهم عن
همومهم وآمالهم وآرائهم حول نمط حياتهم.

لمس���اعدة الش���باب على اكتشاف

وق�د رك�زت إحدى الدراس�ات على ثلاث قضايا رئيس�ية وه�ي تربية
األبناء(غالب�ا ً م�ا تكون ب�دون دعم م�ن اآلخري�ن) واملي�والت اإلجرامية
(األشخاص األكثر عرضة لالنحراف) والبطالة.

صاحب الس�مو امللكي األمري تشارلز،
مؤسس ورئيس جمعية األمري تشارلز
الخريية
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داخ���ل ه���ؤالء الش���باب ،إال أنها لم

تس���تغل ول���ذا ظل���وا ب���دون تحفيز

وتوجيه ،كم���ا فق���دت المجتمعات

أملها في المس���تقبل .وعليه ،أردت

بش���كل متواضع تنفيذ شيء عملي
واستثمار قدراتهم الشخصية.

وخلصت الدراسة إىل أن معظم اآلراء تناقض الصورة النمطية التي رسمها
اإلعالم عن الشباب األقل حظاً .فالعديد منهم يشعرون بأنه قد أيسء الحكم
عليهم بسبب محيطهم أو خلفيتهم العرقية أو سجلهم الجرمي .وعىل الرغم
من ذلك ما زال هؤالء الشباب بشكل عام ينظرون إىل الحياة بشكل إيجابي،
كما أن لديهم طموحات ويسعون إىل حجز مكان لهم يف املجتمع.
فعىل س�بيل املثال ،يش�عر اآلباء صغار الس�ن بحب كبري ومسئولية تجاه
ّ
بقدرتهن عىل التكيف مع تحديات
أبنائهم وتش�عر األمهات صغريات السن
األمومة واالس�تمتاع بها ،كما أن معظم الشباب الباحثني عن عمل يرغبون
يف العمل إال أنهم يفتقرون إىل وجود من يقتدون به يف حياتهم.
وأظه�ر البحث كذلك أن العديد من الش�باب املنبذوين من قبل مجتمعاتهم
ممن يواجهون مش�كالت وتحديات يف حياتهم الشخصية يشعرون بأنه ال
يوجد من يستمع إليهم أو يحرتمهم ،كما أنهم ال يثقون يف السلطات املعنية
ً
إضاف�ة إىل تأثره�م الكبري بأقرانهم  ،وعىل الرغم م�ن ذلك ،فقد عربوا عن
رغبتهم يف العثور عىل من يوجههم رشيطة أن يتوافق مع نمط تفكريهم.
وأكدت دراس�ة أخرى أن الش�باب الذين ترتاوح أعمارهم بني 25-14سنة
قادرون عىل اتخاذ قراراتهم بأنفسهم ،كما يرغبون يف تزويدهم باملعلومات
ح�ول كيفية اتخ�اذ قراراتهم عوضا ً ع�ن إخبارهم بما ه�و مفيد لهم .ويف
كل مرحل�ة من مراحل الحياة يتصورون أنهم يواجهون نظاما ً يس�عى إىل
توجيههم عوضا ً عن مشاركتهم.
و أفاد أحد الش�باب قائالً« :ما ال أس�تطيع فهمه هو ملاذا لم يساعدني أح ٌد
من قب�ل؟ فعندما تركت املدرس�ة يف الثالثة عرش من عمري مل�اذا لم يأخذ
أح�د برأيي؟ ملاذا لم يس�ألني أحد ملاذا؟ إن كل ما كن�ت أحتاجه هو مجرد
االستماع يل ،ولكن لألسف ،الشباب مثيل يؤمرون وال يستشارون».
تس�عى جمعية األمري تش�ارلز الخريية إىل فهم رؤى وآمال هؤالء الشباب
وإيجاد طرق للتواصل معهم من خالل الهوايات التي يعشقونها كاملوسيقى
واملوضة والرياضة“ .لدينا برامج تهدف إىل مس�اعدة الش�باب عىل التحيل
بروح املس�ئولية ومس�اعدتهم عىل بناء الحياة التي يختارونها عوضا ً عن
الرضا بالحياة التي آلوا إليها”.
مقارنة بني قيم الجمعية و قيم ومباديء ‘أُبونتو’:

تعك�س منهجي�ة الجمعية يف معالجة احتياجات الش�باب جانب�ا ً مهما ً من
فلس�فة ‘أبونتو’ “ إنني إنس�ان بس�بب انتمائ�ي ومش�اركتي........يدرك
اإلنسان كينونته من خالل اآلخرين ......إن إنسانيتي وإنسانيتك صنوان ال
يفرتقان» ( املوقر ديزموند توتو).
وبالتايل ،تسعى الجمعية جاهد ًة إىل مساعدة الشباب املهمشني واألقل حظا ً
عىل االندماج يف املجتمع مس�لحني بالكرامة واإلبداع ووضوح الهدف ليس
فق�ط لتحقيق مصلحتهم الش�خصية ولكن حتى يس�ود املجتم�ع ج ٌو من
الوحدة والتعايش السلمي.
فاالس�تماع والفهم وإدراك قدرات اآلخرين والتش�جيع عىل السلوك الجيد
بدل النقد ومعاقبة املخطيء وإيجاد حلول مشرتكة للتعامل مع احتياجاتهم
املادية والعاطفية واإلجتماعية ما هي إال تجس�ي ٌد ملباديء ‘أبونتو’ املتعلقة
بإجم�اع الرأي والبحث عن حلول مربحة للطرفني باإلضافة إىل مش�اركة
اآلخرين أفراحهم وأتراحهم.

مصدر الصورة :جمعيـــة األمــري
تشارلز الخريية
www.princes-trust.org.uk

إذا نظرنا إل���ى عمل جمعية األمير

تش���ارلز الخيري���ة لوجدن���ا أن���ه على
الرغم من أنها ال تتحدث عن ُ’أبونتو‘
إال أن���ه يتبي���ن لن���ا كي���ف أن الق���ادة

الذين يتمتع���ون بالقيم والرغبة في

تنمية القيم الس���ائدة في المجتمع
يعكس���ون جوانب ُ’أبونت���و‘ الواردة
في هذا الكتاب.

وتوض���ح األعمال الت���ي تقوم بها

جمعي���ة األمي���ر كي���ف أن المجتمع

إذا من���ح فرصة لتنمي���ة قدراته فإنه
يستطيع تحقيق الكثير ألولئك الذي

يحتاجون إلى دعمه بش���كل خاص.
وتعكس منهجية عمل جمعية األمير
فلسفة ُأبونتو الرامية إلى دعم الفرد

في سبيل تحسين أوضاع اإلنسانية
ً
موضح���ة كي���ف أن المجتمع���ات
والمؤسس���ات التعليمية والتجارية
ً
مع���ا من أجل خلق
بإمكانه���ا العمل

عالم أفضل للجميع

شيلجا مور ،تربوي ،اململكة املتحدة
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قصة جينا

تقول جينا موفات ،أم لتوأم عمرهما سبع سنوات حيث قضت ست سنوات
يف سجن هولوواي.
“ ل�م يؤثر هذا األمر ع ّ
يل فقط ولكن على عائلتي وأصدقائي كذلك ،فكأنما
كن�ت بمثابة خيبة أمل كبرية لهم .لقد خرست كل يشء كما خرست ثقتي يف
نفيس حتى انتش�لتني جمعية األمري تش�ارلز من السجن .لقد كان معي يف
الس�جن  533سجينة ،فخطر ببايل أنه سيكون من الرائع أن تصبح واحدة
منا بائعة زهور”.

نح���ن نق���ول إن مفه���وم ُ’أبونتو‘

موجود فق���ط في أفريقي���ا ،إال أنني
مؤمن���ة بأن���ه موج���ود ف���ي أعماقنا
ً
جميع���ا إذا س���محنا ل���ه بالنم���و

واالزدهار .إنه روح المشاركة.

نوزوي مادالال روتلدج ،وزيرة الصحة
السابقة ،جنوب أفريقيا

وتمــكن�ت جـينا موفات بمس�اعدة من املوجه اإلقتص�ادي نيفيل كوهني
ال�ذي يعمـل لصالح الجمعية من إع�داد خطة إقتصادية حصلت بموجبها
عىل قرض.
ويقــ�ول نيفيل كوهني “لقد بدأت جينا من الصفر ،بل كانت أصعب بداية
حيث توجـــب عليها البدء بالعمل داخل أس�وار الس�جن ومن ثم االنتقال
إىل الخارج”.
ويش�يد جيم�س كان  ،مس�تثمر ومتبرع لألعم�ال الخريي�ة ومح ّك�م يف
ً
قائلا “لقد قادها إيمانها ورغبتها
برنام�ج ‘ ’Dragon’s Denبجهود جينا
وتصميمها ،فلم يكن الحصول عىل املال املطلب األسايس للسجينات بل أردن
ّ
وقيمتهن .وهنا يكم�ن التأثري العظيم لجمعية األمري
أن يش�عرن بأهميته ًن
تشارلز عىل جينا”.
وتدير جينا موفات حاليا ً
ً
محلا ناجحا ً للزهور يف لندن حيث تعرب عن ذلك
ً
قائلة لهم بأن هذا ما حققته ،ويساعدني
قائلة“ :يمكنني اآلن مواجهة الناس
ً
ً
يف املحل عدد من السجناء الذين يمنحنون إذنا خاصا للعمل معي” .إنه بحق
لشعو ٌر رائع أن أقوم بمساعدة اآلخرين وتقديم يشء ملجتمعي.

مصدر الصورة :هارينجي املستقلة
إنني أشعر بالرضا واإلرتياح عندما

مشاهدتي لألشخاص حين تتحول

ً
خاص���ة مخالفي
حياته���م لألفضل
القانون من الشباب وغيرهم ممن

خضع ألحد برامجنا بحيث يصبحون
قادة فرق ومصدر إله���ام لآلخرين.

ً
وغالب���ا ما يصبح األش���خاص األكثر

ً
عنادا أفضل القادة.

صاحب الس�مو امللكي األمري تش�ارلز
أثناء تدش�ينه أسبوع الش�باب ،مركز
بيكت�ون املجتمع�ي ،لن�دن ،نوفمبر
.2008
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المالحـــق
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الملحق 1

منهجية أُبونتــو
في حل الخالفات والمصالحة
لق�د تم تكييف النص الوارد أدناه تأملات يف ‘أُبونتو’ للكاتب تيم موريثي
(انظر املصادر واملراجع) من مقال ’الحكمة العملية لصنع السلام يف أفريقيا:
تأمالت يف ‘أُبونتو’ للكاتب ‘.
تمنح مجتمعات ‘أُبونتو’ الحياة املجتمعية قيمة كبرية  ،ولذا تعترب املحافظة
عىل العالقات اإليجابية داخل املجتمع مهمة مشرتكة.
ً
خاصة بني الخوزا،
وأما فيما يتعلق بمجتمعات ‘أُبونتو’ يف جنوبي أفريقيا
فالخالفــ�ات يتم حلها من خالل مؤسس�ة مث�ل انكوندال/الجوتال حيث
تعم�ل كمجمـــوعة وس�اطة وملتق�ى للمصالحة ،وقد كان ه�ذا امللتقى
مجتمعيا ً يف جوهــره حيث يشترك املجتمع بأرسه عند مستويات مختلفة
يف إيجاد حلول للمش�كالت التي تع�د تهديدا ً لرتاب�ط املجتمع .ومن حيث
املب�دأ ،كان�ت اإلجــراءات تتم من قب�ل مجلس كبار الس�ن والزعيم ،وإذا
تفاقم حجم الخالفـات وجب تدخل امللك بنفس�ه .وكانت عملية التأكد من
ارتكاب أفعال س�ــيئة وإيجاد حلول مناس�بة لها تتضمن مشاركة أفراد
العائل�ة الذين تربطــه�م عالقة قرابة بالجناة واملجن�ي عليهم بمن فيهم
النساء وصغار السن.
ونتيجة لذلك تمكن الجمهور م�ن التعبري عن رؤاهم وآرائهم باإلضافة إىل
اشتراك املجمتع يف حل الخالفات .وبش�كل محدد ،كان لدى أفراد املجتمع
ً
إضافة إىل تقديم مقرتحات
الحق يف س�ؤال املجني عليهم والجناة والشهود
ملجلس كبار السن حول الحلول املمكنة .واضطلع مجلس كبار السن بصفته
وسيطا ً بمهمة التحقيق وتقديم املشورة للزعيم،ومن خالل االستماع آلراء
أفراد املجتمع ،كان املجلس قادرا ً عىل اقرتاح حلول للمصالحة بني األطراف
املتنازعة يف سبيل املحافظة عىل تالحم وترابط املجتمع.
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لن تك���ون الحياة في المس���تقبل

ً
هرما تستند فيه القمة على القاعدة،

بل ستكون دائرة في محيط مركزها
ً
ً
فداءا
دائما للفن���اء
الف���رد المس���تعد

ً
تماما كما أن القرية مستعدة
القرية

للفناء من أجل القرى األخرى بحيث
يصب���ح الجمي���ع ف���ي النهاي���ة عبارة

عن حي���اة واح���دة مكونة م���ن أفراد،

ملؤه���م التواض���ع وبعي���دون ع���ن

الغرور يتش���اركون روعة هذه الدائرة
ً
مهم���ا منه���ا.
الت���ي يعتب���رون ج���زءا

وعليه ،فلن يتخلى المحيط الخارجي

عن قوته لسحق الدائرة الداخلية بل

س���يمنح القوة لكل االجزاء الداخلية
كما سوف يستمد قوته منها

املهاتما غاندي ،الهند

وكانت العملية الحقيقية تتم خالل خمس مراحل:
•أوالً ،بعد الكشف عن الحقيقة ومعرفة آراء الضحايا والجناة والشهود،
إذا ثبتت إدانة الجناة يقوم مجلس كبار السن وغريهم من أفراد املجتمع
من خالل ملتقى انكوندال بتشجيعهم عىل االعرتاف بذنبهم.
•ثانياً ،يتم تشجيع الجناة عىل إظهار ندم وأسف حقيقيني
•ثالث�اً ،يتم تش�جيع الجناة عىل طل�ب الصفح ،ويف املقابل يتم تش�جيع
الضحايا عىل إظهار الرحمة
•رابعاً ،من املمكن أن يقرتح املجلس حس�ب اإلمكانية إلزام الجناة بدفع
تعويض مناس�ب (لق�د كان يف الغال�ب تعويضا ً رمزيا ً به�دف تعزيز
احس�اس املذنبني بالندم) .وبالتايل ،يمكن العفو عن الجناة ولكن دون
السماح لهم باإلفالت من العقوبة.
•خامس�اً ،يتم تش�جيع األطراف املتنازعة عىل إلزام أنفسهم باملصالحة
بحي�ث تتضم�ن العملي�ة املجني علي�ه وأفراد م�ن أرست�ه وأصدقائه
باإلضاف�ة إىل الجان�ي وأفراد من أرست�ه وأصدقائ�ه .وكنتيجة لذلك،
ستتش�جع جميع األطراف على التعايش معا ً والعمل م�ن أجل إعادة
املياه إىل مجاريها بينهم مما من ش�أنه املس�اهمة يف بث روح االنسجام
داخ�ل املجتمع و تأكي�د مصداقيته .لق�د كانت عملي�ة املصالحة مهمة
للغاية كونها تعرب عن اس�تعداد األطراف لتخطي املرارة النفسية التي
استفحلت يف عقولهم أثناء النزاع.
وتكم�ن حكم�ة ه�ذه العملي�ة يف إدراك أن�ه ال يمكن بن�اء مجتمع صحي
يس�وده السلام دون االعرتاف بأخطاء املايض ومناقشتها عىل املأل بهدف
تحديد حقيقة ما حدث وتجديد الثق�ة اإلجتماعية من خالل عملية الصفح
واملصالح�ة ،فاملجتم�ع ال�ذي يفتقر إىل الثق�ة مصريه الفش�ل والتهاوي،
نابع من وجودكم» يتبني لنا أن اإلنس�ان
وبالرج�وع إىل مفهوم « وجودي ٌ
يدرك وجوده من خالل غريه من بني اإلنس�ان ،ويمكننا القول إن العملية
ال�واردة أعاله تؤكد عىل أهمية االس�تعانة بمب�اديء ‘أُبونتو’ عند مواجهة
تحدي تحمل املسئولية وإظهار الندم أو منح العفو.

يقدم ُ’أبونتو‘ طريقة بديلة إلعادة
خلق عال���م يخدم الجميع بس���بب
تركي���زه على إنس���انيتنا المش���تركة
ووواجــــبــــن���ا األخالق���ي لتــــس���جيد
استجابتنا المجتمعية في العالم.
وبــش���كل مبــــس���ط ،س���يتمكن
األشخاص والمؤسس���ات التجارية
والدول م���ن فهم كيفي���ة التعايش
ً
مع���ا باحت���رام وتعاط���ف وكرام���ة
وعدال���ة  ،وبموجب���ه س���يتم إع���ادة
تنظيم الموارد.

املصدر :موقع ويكيبيديا

ال أعتقد أنه من أجل دخولنا العالم

الجديد يجب علينا التخلي عن القيم
التي كانت أساس وجودنا.

نوزي�زوي م�ادالال -روتل�دج ،جنوب
أفريقيا

االجتماع حول النار ملناقشة وحل القضايا
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الملحق 2
حل الخالفات والمحافظة على االنضباط:
تطبيق القيم على أرض الواقع
املقال الوارد أدناه بقلم جوناثان كوما جايف ،ماجس�تري يف الفلسفة ،مدرس
مساعد ،كلية علم النفس ،جامعة غانا
يف أح�د األيام ،وبعد إكمايل عرش س�نوات من التدريس يف مدرس�ة إبتدائية
بغانا ،كنت أمارس تأميل الصباحي املعتاد فوجدت نفيس محارصا ً بعد ٍد من
األس�ئلة :ما مدى نجاحي كمدرس؟ ما نوع العالقة بيني وبني طالبي؟ ما
مدى اختاليف عن األطفال الذين أدرسهم؟
وبع�د تقييم ش�فاف للنفس وبحث عميق يف ال�روح وتأمل طويل ،خلصت
إىل أن�ه ق�د كان باإلمكان أكثر مما كان ،كما أدرك�ت أن عالقتي مع طالبي
تس�لطية بل دكتاتورية ،فلحد اللحظة لم يكونوا قادرين عىل االقرتاب مني
بس�هولة بس�بب رصامتي .وعندها وقع يف روعي أن الف�رق الوحيد بيني
وبينهم هو أنني أكرب منهم عمراً ،وبأنني عندما كنت يف مثل س�نهم لم أكن
قادرا ً عىل تحقيق ما يستطيعون إنجازه اآلن.
لق�د كانت هذه بمثابة نقطة التح�ول يف حياتي املهنية حيث قررت لحظتها
مقرب يل لكي أتمكن من تصحيح
كصدي�ق
أن أعام�ل كل طالب من طالبي
ٍ
ٍ
أخطائهم بلطف ومعاملتهم باحرتام .واألهم من ذلك هو أنني عاهدت نفيس
بأن ال اس�تخدم العصا لتأديب األطفال .فالعصا كانت تستخدم بشكل كبري
(حمدا ً لله بدأت األمور تتغري) للمحافظة عىل النظام داخل الفصل الدرايس،
إال أن تأثريه�ا كان س�لبيا ً حيث أخضعت الطالب من خلال بث الرعب يف
قلوبه�م .و صارحني بعض طالبي بأن اس�تخدامي للعص�ا خلق العداوة
والغضب يف قلوبهم ضدي .كما أخربني أحد الطلبة بأنه كان يشتم والده يف
ذهنه( ال يجرؤ عىل فعل ذلك لفظياً) يف كل مرة يرضبه فيها بالعصا.
ولكن لألس�ف وجدت نفسي الحقا ً غري قادر عىل الس�يطرة على األطفال
املشاغبني دون االستعانة بالعصا ،كما عجزت عن السيطرة عىل السلوكيات
ً
خاصة فيم�ا يتعلق بقي�ام األوالد بركل البن�ات .وبما أن نصحي
العنيف�ة
وتحذي�ري لألوالد لم يج ِد نفعاً ،قررت اس�تخدام القيم التقليدية لالحرتام
والتقدير من أجل إحداث تغيري .ويف أحد األيام اشتكت ّ
إىل إحدى البنات عن
قيام أحد األوالد بركلها .وبع�د التحقيق مع الولد تبني يل أن الذنب الوحيد
ال�ذي ارتكبته الفتاة ه�و قيامها بعب�ور امللعب حي�ث كان األوالد يلعبون
كرة القدم .وس�ألت الولد إذا كان يتفق معي بأنه قد أخطأ يف ترصفه ،ولذا
يستحق عليه العقوبة .فأومأ برأسه معربا ً عن موافقته لرأيي.

52

ُأبونتــــــو

إن���ه لي���س ً
لغزا ب���ل هو ف���ي غاية

الوض���وح والبس���اطة .إنن���ا من بني

اإلنسان ولذا يجب أن نشارك بعضنا
ُ
البعض الش���عور،
يعلمني’أبونتــو‘

أن أح���ب لآلخرين ما أحبه لنفس���ي،

كم���ا يجعلن���ي أدرك حقيق���ة أنن���ي

إنس���ان بــــس���بب وج���ود الن���اس
اآلخرين حولي.

و ُ‘أبونتو’ ما هو إال ترجمة جميلة

للعاطفة.

فوس�امازولو كريدو موت�وا ،معالج
تقليدي ومؤلف ،جنوب أفريقيا

ويف ه�ذه اللحظة تجمعت حولن�ا مجموعة صغرية من األطف�ال ،وبعدها
س�ألت القت�اة إذا كانت ستس�امح الولد إذا اعت�ذر لها فوافق�ت عىل ذلك.
وخالفا ً لكل توقعاتهم ،طلبت من الولد أن يجثو عىل ركبتيه ويعتذر للفتاة
قائالً“ :أرجوك أن تس�امحيني يا س�يدتي فلك مني وعد أن ال أقوم بركلك
ثاني�ة” (يف مجتمعي م�ن النادر أن يطلب من الرج�ل أن يجثو عىل ركبتيه
من أجل االعت�ذار المرأة فهو رأس العائلة وطالبي يدركون هذه الحقيقة
جيداّ) ،وتمتم الولد باالعتذار وحذف منه لفظة سيدتي ،عندها أرصرت أن
يعتذر لها بالشكل الالئق .وعىل ما يبدو لقد أسعد هذا األمر الفتيات يف حني
أغضب األوالد ،كيف ال وكرامتهم قد تعرضت للمهانة؟
وبعد مرور أسبوع ،جاء إ ّ
ىل األوالد ليناقشوني حول موضوع االعتذار .وأكد
ّ
يل املتحدث باسمهم بأنهم ضد الطريقة الجديدة لالعتذار ويفضلون العودة
إىل طريقة الرضب بالعصا بدل إذاللهم أمام الفتيات.عندها ،قررتُ يف اليوم
التايل عقد مناقش�ة صفية ش�ملت جميع األطراف (أن�ا واألوالد والفتيات)
من أجل توضيح موقفي .وخالل املناقش�ة ،رشحت للطرفني أهمية معاملة
بعضه�م البعض باالحرتام والح�ب والحياد،وكذلك أوضح�ت لألوالد بأن
ّ
ركلهن كالحيوانات تماما ً كما يش�عرون هم
الفتيات يش�عرن باملهانة عن�د
باملهان�ة عندما يجثون عىل ركبهم أمام الفتي�ات .ويف النهاية ،اتفقنا جميعا ً
عىل مجموعة من القوانني التي تحفظ السلوك داخل وخارج الصف.

تنتم���ي حيات���ي إل���ى المجتم���ع

بأس���ره وطالم���ا م���ا ُ
زلت عل���ى قيد

الحياة يس���عدني أن أقدم له كل ما

ُ
عملت بشكل أكثر
أستطيع ،وكلما

ُ
عش���ت أكثر،وإنني ألس���تمتع
كلما
بالحي���اة حب���اً للحياة،فهي بالنس���بة

لي ليس���ت مجرد شمعة سرعان ما
تنطفيء ولكنها ش���عاع متوهج أريد
بيدي في ه���ذه اللحظة
أن أمس���كه
ّ

وأحاف���ظ على توهجه ق���در اإلمكان

قبل أن أسلمه لألجيال القادمة.

مفونس�يلوا ج�ون باهنج�و ،كاتب،
جنوب أفريقيا

وأود أن أوض�ح أن العملية لم تكن سلس�لة وس�هلة كما قد تب�دو هنا ،إال
أنني تمكن�ت يف النهاية من خالل الصرب والرغبة يف النجاح من خلق صف
منضبط دون اللجوء إىل العصا ،كما تكونت عالقات ودية رائعة بني جميع
الطالب مما خلق بيئة مهيأة للتعليم والتعلم.

مدرسون وطلبة  ،غانا

ورشة عمل ‘أُبونتو’  ،سلطنة عُ مان
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الملحق 3

أغنية تحمل رسالة أُبونتــو
جاي بكرا نهار جديد
نفرح فيه و يفرح فينا
نزرع األرض مواعيد
حب وأمل وين ما مشينا
و بكرا تجمعنا األيام
عىل الخري وع السالم
يا دنيا سوا سوا سوا
منلون الكون بأغانينا

أغنية بكرا الخريية

مني قال ما نقدر
نغري وجه الكون
شنوا تقول لو محينا
الظلمة بصبحات اللون
نآمن عىل كل املفارق
تضحك لينا الطرقات
نآمن حتى حد ما دايز
دوزت غيمة بها الحياة
جاي بكرا نهار جديد
نفرح فيه و يفرح فينا
نزرع األرض مواعيد
حب وأمل وين ما مشينا
و بكرا تجمعنا األيام
عىل الخري وع السالم
يا دنيا سوا سوا سوا
منلون الكون بأغانينا
نقدر نوصل حد الشمس
اليل نحتاجه اإليمان
الحب ونكران النفس
وصداقة كل األديان
من كل عرق و من كل جنس
صحي ضمريك يا إنسان
بكرا اللمة الحلوة تعود
ونزرع كل األرض ورود
جاي بكرا نهار جديد
نفرح فيه و يفرح فينا
نزرع األرض مواعيد
حب وأمل وين ما مشينا
و بكرا تجمعنا األيام
عىل الخري وع السالم
يا دنيا سوا سوا سوا
منلون الكون بأغانينا
بكرة يومك يا بالدي
نمال الفرحة يف كل مكان
نبني مستقبل ألوالدي
يعيشوا بخري وأمان

جاي بكرا نهار جديد
نفرح فيه و يفرح فينا
نزرع األرض مواعيد
حب وأمل وين ما مشينا
و بكرا تجمعنا األيام
عىل الخري وع السالم
يا دنيا سوا سوا سوا
منلون الكون بأغانينا
كلما صباح يهدينا
ورد وشمس نهار جديد
صوب الجاي يودينا
مهما بكرا يكون بعيد
يف أحالم بتناجينا
ويف ضحكة بتنادينا
واألحزان نقدر بأدينا
نغريها و تتحول عيد
نحنا صوت الخري
شمس األيام
نحن يوم جديد
راية سالم
نحن نايات الحب
وروح األنغام
نحن ألف ليلة
من رشق األحالم
مستنينا جناح الهوا
بكرا نكون أحىل سوا
افتح أبواب األمل
ليل العتمة انتهى
أحنا والدك يا بالد
يا شمس يا شموسة
يا حلوة يا عروسة
نتمنى بكرا السالم
تنور علينا شموسة
وأنا و أصحابي الحلوين
أحمد وعيىس وموىس
وأطفال العالم كله
خد السالم نبوسه
جاي بكرا نهار جديد
نفرح فيه و يفرح فينا
نزرع األرض مواعيد
حب وأمل وين ما مشينا
و بكرا تجمعنا األيام
عىل الخري وع السالم
يا دنيا سوا سوا سوا
منلون الكون بأغانينا
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الملحق 4

استبيان أُبونتـو
يساعدنا هذا التمرين الخفيف عىل التفكر يف مدى إمكانينة تطبيق قيم ‘أبونتو’ ضمن حياتنا اليومية (من املمكن تعديل
هذا التمرين وتكييفه).
اإلرشادات:

•اجب ب «نعم» أو «ال» عىل املواقف املذكورة أدناه بنا ًء عىل فكرتك حول كيفية الترصف .لتكن إجاباتك عفوية.
•اجمع العدد اإلجمايل إلجابات «نعم» وتأكد من التحليالت املذكورة أدناه.
•تفكر يف القيم والصفات املخالفة للقيم التي يمكن تطبيقها يف كل موقف.
•ناقش أفكارك مع اآلخرين (عىل شكل مجموعة كاملة أو مجموعة صغرية).
السؤال

1

ُ
ُ
فققرت التوجه إىل الجانب اآلخر حتى أتجنب
صادفت شخصا ً يبكي
عند املحطة
التورط يف مشكلته أو مشكلتها.
ُ
صادفت شخصني يتشجاران فإنني أنض ُم إىل الطرف األقوى من أجل تهدئة
إذا
الطرف األضعف.

3
4

عندما أتمىش يف الريف فإنني أقومُ بسحق أي مخلوق صغري قد يسبب يل اإلزعاج.
ُ
ُ
فتظاهرت بأن سبب ذلك هو تأخر الحافلة أو االزدحام
تأخرت عن اجتماع ٍ
املروري ليقيني بعدم قدرة الحارضبن عىل إثبات ذلك من نفيه.

2

نعم/
ال

القيم

 5أثناء مرافقتي ملجموعة من الشباب الصغار يف جولة خالل الجبال صادفنا كلب
ٌ
فتوجهت إىل خلف املجموعة حتى ال أكون أول من يتعرض للعض.
حراسة طليق
ً
ُ
وفجأة ظهر يل شخص من حيث ال أدري وأراد
وصلت مبكرا ً إىل مواقف السيارات
6
ُ
أخذ موقفي ،إال أنني أرصرت عىل االحتفاظ بموقفي.
ُ
ُ
فبعثت رسائل إلكرتونية إىل الجميع
حصلت عىل شهادة امتيازمن جهة عميل
7
ألخربهم بأنني األفضل.
ُ
بعثت له
 8أُدخل أحد أصدقائي املستشفى ،وبدل أن أعرض عليه االهتمام بأطفاله
رسالة اعتذار.
ُ
فقمت بسؤال كل شخص حتى
 9تعرضت مزهريتي املفضلة للكرس أثناء غيابي
أتمكن من معرفة الشخص املذنب.
ُ
 10أثناء مشاهدتي أخبار املساء علمت عن وقوع حادث قطار تسبب يف مقتل 200
ُ
فقمت بتغيري القناة ألنني ال أحب مشاهدة الصور املؤملة.
شخص يف دولة بعيدة
ُ
فقمت بوضع طلبات معاريف
 11تم تكليفي بمهمة اختيار بعص املرشحني لوظيف ٍة ما
يف أعىل القائمة.
ٌ
ُ
فأشحت بنظري كأنني لم أره.
رجل مسن إىل حافلة مكتظة بالركاب
 12دخل
ُ
ٌ
فقمت
شخص ما تقنية جديدة من شأنها تحسني أوضاع عائلتي وأقاربي
 13اقرتح
باإلشادة به وتهنئته منتظرا ً شيئا ً ما يف املقابل.
 14يف الرشكة التي أعمل بها هناك بعض األعمال التي التقع ضمن اختصايص ولكن
يجب إنجازها برسعة  ،ولذا فإنني أحيل هذه األعمال لإلدارات املعنية وأواصل
عميل.

النتائج والتحليالت ( ال تأخذها بجدية كبرية)
• -إذا كانت إجاباتك ب «نعم» بني  7و ،14قم بدراسة فلسفة ‘أبونتو’ بشكل أعمق.
• -إذا كانت إجاباتك ب «نعم» بني  3و ،6فأنت عىل الطريق الصحيح لتحقيق الحكمة الشخصية ،استمر يف تنميتها.
• -إذا كان�ت إجاباتك ب «نعم» أقل من  ،3فأنت لديك كنوز كثرية بإمكانك أن تهديها لآلخرين ،أنت تملك ‘أبونتو’ ولكن ربما
تكون غري مدرك لذلك.
هذا االس�تبيان من تصميم جوزيف مارتن ماسابو ،محارض ومدرب يف مجال العلوم البيئية ،جامعة جنيف،سوسريا ،جوزيف يف
األصل من بوروندي وهو عضو مؤسس ملركز ‘أبونتو’ ،جنيف.
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بطاقات أُبونتو ( يمكنك تصويرها عىل ورق مصقول لعمل مجموعة من البطاقات)

املششاركة

االنسسجام

الصصراحة

التعاون

املصصاحلة

الششفقة

االرتقاء

ج
ش
ا
الش
ع
ة

التقدير

القبول

السسخاء

التضضامن

السسعادة

املسساحمة

الرقة
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حسس
الفكاهة

الششفاء

املسس ؤؤ ؤؤلية

احلب

الصصداقة

الصصدق

البديهية

الوحدة

النزاهة

الصصرب

القلب اخلا
ل
ص
ص

الرعاية

االيجابية

السسالم

الدهاء
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