
 
 نعیش في عالم من الفیض عندما نتقاسم خیراتھ ونُدیره كعموم

 
لقد فھمت وطبّقت الشعوب األصلیة حول العالم ھذا المفھوم لمدة قرون عدیدة. أنھم حافظوا على عالقة مباشرة مع الطبیعة 

وھذا الفشل في ادراك  قد نساھا أو افتقدھا معظمنا الى حد كبیر. وأصبحت النتیجة التي صدرت من ھذه العالقة الناقصة
قیمة الطبیعة الحقیقیة واالعتناء بھا أننا أصبحنا نعاني حالیاً من المشاكل االقتصادیة والبیئیة وغیر ذلك من العدید من 

 المشقات.
 

ة لكي نعود الى عالقة متوازنة مع الحیاة؟ وكیف یُمكن أن نساھم في حمای -كأفراد یعملون سویًّا -ماذا نستطیع أن نقوم بھ
 الطبیعة نفسھا االستفادة من ذلك؟ وكذلكوادارة وتقسیم مواردنا المشتركة حتى تستطیع البشریة بالكامل 

 
رعایة الموارد التي نحتاجھا جمیعاً بشكل واضح ودیمقراطي كعموم، أي كعامة الناس.  أن الرد على ھذا السؤال ھو

 ھذا المشروع من نقطة االنطالق. ونتیجة مالیین من األمثلة (أنظر أسفلھ) ال نحتاج أن نبدأ
 

 أن مفھوم العموم لدیھ ثالث جوانب مختلفة
 

      الموارد التي یراعیھا أو ینتجھا مجتمع ویتمتع بھا الجمیع على السواء –العامة الممتلكات > 
 كل صاحب حق یراعي وینتج ھذه الموارد لجمیع المشاركین -عامة الناس> 
 فافة ودیمقراطیة التخاذ القرارات بشأن ممتلكات العامةطریقة ش -طریقة عمل العموم> 

 
للعمل سویاًًّ◌ مع مجموعات أخرى للعموم في جمیع أنحاء العالم لخلق  2009تشّكل في سنة نشاط العموم باألمم المتحدة 

آلن الى . فقد اتسع نشاط العموم وامتد ا2030مجتمع واقتصاد مؤّسس على مبدأ العموم. ویھدف لتحقیق ذلك في عام 
والتي تدعو بشكل فّعال الى حلول للمشاكل   كمجموعة العمومباألمم المتحدة  (NGOs)المنظمات غیر الحكومیة العدیدة 

 العالمیة المبنیّة على مبدأ العموم.    
 

 فنحن اآلن:
 

 > نعمل على تنمیة اتفاق اكتفاء ذاتي للناس بالعموم؛
 (أنظر:  Widening Circles processمل توسیع الدوائر > نقوم بتنسیق عمل العموم بواسطة طریقة ع

http://sustainablitytreaties.org وwww.wideningcircle.org وخلق شبكة فیض تابعة للعموم لكي (
 نستطیع 

 كمجتمعات من العموم أن نعمل سویاً ونتعلّم من بعضنا البعض.   
 

أن نؤثر على اتخاذ القرارات من أعلى الى أسفل عبر األمم المتحدة بمساعدة شبكة الفیض التابعة للعموم في : استراتیجیتنا
 الوصول الى اقتصاد ومجتمع عالمي على أساس العموم یعمل من األسفل الى األعلى.

 
 .ما ھو مفھوم العمومالً الى أسفلھ. ولكن دعنا ننظر أوّ  أنتتجد التفاصیل حول كیف تستطیع أن تساھم 

 
نحن جمیعاً نخلق/نبني العالم الذي نعیش فیھ حالیاً نتیجة مجموع األفعال التي نقوم بھا أو ال نقوم بھا. فیعني ذلك أن كل 

سواء أدركنا ذلك أم ال. وبمجرد أن نعترف بذلك، فنستطیع أن ندرك مدى  العموم العالمیةواحد مننا ینتمي الى مجموعة 
 ة ممارسة طریقة العمل كعموم وأن نقوم بذلك لصالح جمیع الناس وكوكب األرض. ضرور

 
تدور حول تقاسم مواردنا الطبیعیة وتحّمل مسؤولیتھا بشكل مشترك. وتھدف الى تمكین واثراء  أن طریقة عمل العموم
 والشيء الذي ال یستطیع أن یقوم بھ أي فرد وحده. -الجمیع بمجھودنا المتّحد

 
طریقة عمل العموم على نطاق محلّي أو عالمي. ویتطلّب ذلك المسؤولیة المشتركة تجاه الموارد الطبیعیة التي ن تتم یُمكن أ

      نحتاجھا لعائالتنا ومجتمعاتنا أو حتى تجاه ناس آخرین على مستوى عالمي.  
 
 



 
1 

طعة أرض فضاء والصیادون الذین یتفقون یُمكن أن یتطلّب األمر زراعة خضراوات في حدیقة أو انشاء حدیقة عامة على ق
على حمایة المصادر السمكیة المتضائلة وأساتذة الجامعات الذین یوفرون المواد الدراسیة للجمیع على مستوى عالمي عبر 

وجمع األموال العامة بواسطة فرض ایجار على استخدام  Wikipediaاالنترنت والعلم المشترك بین جمیع الناس عبر 
الموارد الطبیعیة بدالً من فرض الضرائب على العمل وانتاج البضائع والخدمات وأن ندع جمیع الناس عالمیاً أن األراضي و

 یشاركوا في الحكم بتطویر طرق عمل مشاركة التخاذ القرارات.
 

ات جمعیمن الناس مسّجلون كأعضاء في مؤسسات عمل یمتلكوھا و/أو یدیروھا بشكل مشترك تسّمى واحد بلیون ھناك 
فھي من ضمنھ اتحادات تسلیف وبنوك وسوبرماركتات وشركات تأمین على الصحة ومؤسسات أخرى كثیرة. أن  تعاونیة.

الجمعیات التعاونیة كثیراً ما تزدھر حتى في أوقات الشّدة االقتصادیة ألن جمیع األعضاء یتحّملون مسؤولیتھا معاً 
 ویساھمون فیھا وبالتالي ینتفعون جمیعاً.

 
تؤّدي الى المعاملة الوّدیة بین المتعلّقین باألمر حیث أنھا تأخذ احتیاجات الجمیع في االعتبار، فتخلق  قة عمل العمومأن طری

الفیض ألن الجمیع یعمل سویاً لالشراف على وانتاج الموارد الطبیعیة التي یحتاجونھا كجماعة. فعندما نستعمل طریقة 
ة لالستدامة. أن ذلك یخدم أطفالنا وأحفادنا ألنھم سیحتاجون الستعمال األرض العموم لرعایة بیئتنا فتصبح أقوى وقابل

والموارد الطبیعیة بجانب المیاه النقیة  والھواء وجمیع ما ورد في الطبیعة حتى یستطیعون البقاء. أن الكثیر من السكان 
 ن خالل مساھمتھم معنا.األصلیین یعیشون بفطرتھم منذ قدیم الزمان ونستطیع أن نتعلّم الكثیر منھم وم

 
 كذلك أن تساھم في ھذه العملیة لتغییر العالمأنت تستطیع 

  
 ادرس ما یفعلھ العموم. تابع دروس على االنترنت، اقرأ كتبنا ومقاالتنا أو اشترك في ورشة عمل. )1
ن مراكز اشترك في أو أّسس مجموعة عموم بنفسك وشارك اآلخرین أفكارك المشّجعة عبر النشرات االعالمیة م )2

التنسیق مختلفة اللغات. لكي تتلقى مزید من المعلومات افتح موقع االنترنت: 
commonsactionfortheunitednations.org 

. Commons Abundance Networkساعد مجموعة العموم التي أّسستھا في االتصال بشبكة العموم  )3
مبنیّة على مفھوم العموم والتي تحمي موارد أعمل سویاً مع آخرین لتكوین اتحاد احتكاري وطرق تمویل عامة 

 العموم من استمالك األراضي العامة.
ساھم في تأیید عملنا باألمم المتحدة بطریقة من الطریقتین أو كال الطریقتین: بواسطة االنضمام الى شبكتنا للعمل  )4

دة وأن تقوم في تأیید التي تسمح لك باالشتراك في مؤتمرات األمم المتح Instant Action Networkالفوري 
 عملھم من خالل منزلك؛ أو باالنضمام الى مجموعة األمم المتحدة التي تعمل لدى مؤتمرات باألمم المتحدة.

ساھم بواسطة التأثیر على السیاسة العالمیة باالنضمام الى مجموعتنا للبحث و/أو كتابة الرسائل التي تتصل  )5
 النفوذ. وتستطیع كذلك أن تنظم أنشطة للتأثیر على حكومتك. بزعماء العالم وموظفین األمم المتحدة ذوي

 Peoples Sustainability Treatyوساعد بواسطة تصمیم ومساعدة وتطبیق معاھدة الشعوب لالستدامة  )6
تراك في طریقة عمل توسیع و/أو االش http://sustainabilitytreaties.orgبالعموم على موقع: 

أو ساعدنا في تأسیس  .Widening Circles process (http://www.wideningcircle.org)الدوائر
. اتصل لذلك بالعنوان Sustainable Development Goalوسند وتبنّي ھدف التنمیة المستدامة بالعموم 

     gmail.com@robwheeler22االلكتروني 
مستوى جمیع أعمالنا بواسطة االشتراك في اجتماعات االستراتیجیة المنتظمة التي ینظمھا  ساعد على تنسیق ورفع )7

 على االنترنت. Commons Action for the United Nationsنشاط العموم لألمم المتحدة 
 

  لمزید من المعلومات اتصل:   
 

 hetnet.nl@a.shawkyفي محیط لغتك: 
 

 gmail.com@ka.UlatowskaLisinعلى مستوى دولي: 
 

www.commonsactionfortheUnitedNations.org 
 
 



2 



 
 ونحتاج الیھ! -لدینا امكانیات قویّة لكي نبني المستقبل الذي نریده 

 
 مبدأ انجح ودع اآلخر ینجح والعموم

 
بدون  -ة أن تزدھرنعیش في عالم یكّون فیھ جمیع البشر والطبیعة عالم متكامل. فلذلك كّلما شّجعنا بعضنا وساعدنا الطبیع

 فنخلق كون ینجح فیھ الجمیع أكثر فأكثر. -أن نسبّب لھا الضرر
 

فمئات المالیین من الناس یعملون بالفعل حسب مبدأ النجاح للجمیع في مجتماعاتھم، من ضمنھم مجموعات متخصصة 
 وحتى شبكات عمل في جمیع أنحاء العالم.

 
التي یحتاجون الیھا بشفافیة ودیمقراطیة حتى ینتفع جمیع المساھمین، فنستطیع أن أینما یتقاسم وینتج الناس الموارد الطبیعیة 

نسّمي ذلك عمل العموم. وعندما یُطبّق العموم مبدأ انجح ودع اآلخر ینجح الى عملھم فتتضاعف قدرتھم وتصبح فوائدھا 
  .أن العموم لدیھم امكانیات قویّة للمستقبل الذي نریده ونحتاج الیھشتّي. 

 
 العموم لدیھم ثالث جوانب مختلفة أن

 
 ھي الموارد الطبیعیة  التي یحتاجھا ویستعملھا مجتمع ككل؛  -بضائع العموم

 المساھمون الذین یشرفون على ھذه الموارد لصالح الجمیع المتعّلق باألمر؛ -األفراد الذین یكّونون العموم
 النتاج.طریقة شفافة ودیمقراطیة التخاذ القرارات ول -العمل كعموم

 
 یُقّدم العموم األساس المتین لعالم مبدأ النجاح للجمیع یُمكن أن ینتفع منھ جمیع البشر والطبیعة كذلك

 
أن مفھوم العموم عمره قرون عدیدة. فاستخدم أھل البالد األصلیون من زمان طرق للعیش بشكل متوازن مع الطبیعة 

لقرارات التي تفید جمیع أفراد المجتمع واألجیال القادمة كذلك. یسكن ویحافظون على وینتجون الموارد الطبیعیة ویتخذون ا
العدید من المالیین في وقتنا ھذا في قرى ایكولوجیة ومدن انتقالیة ومجتمعات أخرى تستعمل طریقة العموم لالشراف على 

 الموارد وانتاجھا والمشاركة فیھا.
 

ألرض والمصادر السمكیة التي یعتمدون علیھا لكسب رزقھم یجتمع الفالحون والصیادون للحفاظ على كثرة محصول ا
ویتفقون على الكمیات التي ال یجب تجاوزھا ویتبادلون المعلومات حول سبل التكنولوجیا المختلفة وینظمون أسواق لمنتجات 

 الفالحین ویشاركون بعض في وسائل نقل منتجاتھم.
 

 Wikipediaو OpenCourseWareشبكات أخرى عدیدة مثل  أن شبكة االنترنت نفسھا وسیلة عموم عالمیة وتساند
 التي تقّدم المعلومات للجمیع لالستفادة منھا والكثیر من موارد العموم یتم تقدیمھا حتى بالمجان. 



 
تم تسجیلھم كأعضاء في جمعیات تعاونیة یمتلكوھا ملكیة مشتركة و/أو یدیروھا سویاً، فھي من أن واحد بلیون من الناس 

اتحادات تسلیف وبنوك وسوبرماركتات وشركات تأمین على الصحة ومؤسسات أخرى كثیرة مبنیّة طریقة عملھم ضمنھ 
 على مفھوم العموم.

 
أینما رأى الناس نفسھم كمسؤولین عن رعایة الموارد التي یحتاجون الیھا فیراعونھا لمصلحتھم ولمصلحة أوالدھم وأحفادھم 

مسموع واحتیاجاتھم تلبّى من قِبَل المجتمعات التي یعیشون فیھا، فیتجھون الى التقدیر  كذلك. فعندما یشعر الناس أن صوتھم
 المتبادل لبعض والكرم والرحمة. 

 
 أن طریقة عمل العموم تقّلل من حدوث النزاعات وتؤّدي الى المرونة وقدرة االستعادة في المجتماعات وفي الطبیعة

 
 ثل خطوة نحو عالم فیھ ازدھار لجمیع البشر وللطبیعةمجموعات العموم الموجودة حول العالم تم

 
ھذا النوع من الحفظ على الموارد الطبیعیة ال یُمكن أن یتم بواسطة الجمعیات التعاونیة التقلیدیة، فیحتاجون الى تحقیق الربح 

علّق باالشراف على وضع غیر َحَسن ھي كذلك فیما یت للمساھمین وعادة ما یكون ذلك على حساب اآلخرین. والحكومات في
 العموم عبر الحدود ألنھا الى حد ما خارج مجال تأثیرھم. 

 
فال یُمكن سّد الثغرة بین األعمال التجاریة والحكومات ما عدا بواسطة األمم المتحدة (جمیع األمم في العالم التي تعمل معاً)، 

    فیما یخص التنمیة المستدامة.ولذلك فانھ من المھم جداً أن تعمل األمم المتحدة حسب طریقة العموم 
 

 ندعوكم أن تنضّموا الینا لمساعدتنا في الربط بین النقاط
 

أننا شبكة من المنظمات غیر الحكومیة یزداد عددنا ومن األفراد الذین یھتمون بطریقة عمل العموم بشكل جّدي. لقد رّكزنا 
 أغلب اھتمامنا على األمم المتحدة. 

 
 الحكومات وسكرتاریة األمم المتحدة ونتحدث شخصیاً مع سفراء الدول األعضاء باألمم المتحدة > فنكتب لزعماء الدول و

 لنشیر الى الطرق العدیدة التي یُمكن لطریقة عمل العموم أن تقضي بھا على الفقر وأن تخلق االقتصاد المتین محلیاً    
 وعالمیاً المتوازن مع الطبیعة.  
 

 موم كذلك عندما ننضم الى مجموعات متشابھة في األفكار وأفراد داخل وخارج األمم المتحدة > أننا نطبّق طریقة عمل الع
 لتشجیع بعضنا البعض للحصول على نتائج مشتركة أفضل مما یُمكن الحصول علیھ كأفراد.   
 

یحكمھ القلّة الى عالم  فئات المجتمع أن تساھم لكي نقلب الموازین من عالمجمیع ولكن یجب على الناس متشابھة األفكار من 
یستطیع جمیع البشر فیھ أن یحصل على ویدیر وینتج الموارد الطبیعیة التي نحتاج الیھا جمیعاً ونصبح رعاة مسؤولین عن 

 حفظ الطبیعة.
 
 

 www.commonsactionfortheUnitedNations.orgلمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالموقع اآلتي: 
    

 gmail.com@Lisinka.Ulatowska: مسؤول االتصال
 
 
 


