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منـص ــة

New Online
إلـكـتـرونـي ـ ــة

Platform جدي ــدة
 هـدفـه ــاSeeks to
Spread نـش ــر

 المـحـبــةLove and

Positivity

وال ــروح اإليـجــابـيـ ــة
Around the حـ ــول
World العــال ــم
Ubuntu means “I am because we are”. It is an African belief that centers on the concept that we are universally connected; and, because of our shared bond, it is in our benefit to act with
humanity towards others. © Getty Images.
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ً
ـعورا متناميـ ًـا
 الحــظ مامــادو شـ،وعندمــا بــدأ بالتصالــح مــع واقعــه
 ليــس فقــط فــي دولــة اإلمــارات العربيــة،بالخــوف بيــن النــاس
 بــل فــي جميــع أنحــاء العالــم تزامنـ ًـا مــع إغــاق المتاجــر،المتحــدة
 فبينما كان فعل بســيط مثل التنزه.والشــركات والمطاعم ألبوابها
ً ـيا علــى األقــدام أو التســوق مــن البقالــة شـ
ً مشـ
،ـيئا مــن المســلمات
ٌـعور
.خانــق بالعزلــة
جــاء مكانــه اليــوم شـ
كانــت تلــك اللحظــة التــي اتخــذ فيهــا تــوري قــراره بتغييــر المفاهيم
عبــر تشــجيع النــاس حــول العالــم علــى إحــداث تأثيــر إيجابــي
 وكان تــوري علــى.فــي التحديــات العديــدة التــي تواجــه العالــم
اطــاع مســبق علــى اإلنجــازات المتميــزة التــي حققتهــا الشــيخة
 نائــب رئيــس “االتحــاد الدولــي،بــدور بنــت ســلطان القاســمي
للناشــرين” باعتبارهــا رائــدة للفكــر فــي تعزيــز التعليــم ودور
ً  ولهــذا قــررا العمــل سـ،المــرأة فــي المجتمــع
ـويا بهــدف المســاهمة
.فــي إلهــام التغييــر
، إلــى النــورUbuntu Love Challenge وحينهــا خــرج تحــدي
” مصطلــح أفريقــي يعنــي “أنــا مــن أنا ألنناUbuntu“ ”و“أوبونتــو
نحــن مــن نحــن” أو “كينونتــي ســببها كينونتنــا” ويجســد الفلســفة
 أي أن جميــع البشــر يربطهــم رابــط مشــترك،الجوهريــة للمبــادرة
.وأن التعامــل بإنســانية مــع اآلخريــن يصــب فــي مصلحــة الجميــع
 هــو عبــارة عن منصة رقمية#UbuntuLoveChallenge وتحــدي
هدفهــا الجمــع بيــن الخبــراء والمبدعيــن وجميــع الراغبيــن بإحــداث
ً
إلحاحا
تأثير إيجابي للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات األكثر
 وتتمحــور الفكــرة حــول حشــد المشــاريع والمبــادرات.فــي العالــم
 لتكــون،ومعــارف الحــب واألمــل وجمعهــا فــي المنصــة اإللكترونيــة
.بمثابــة مصــدر إلهــام متميــز لآلخريــن فــي مواجهــة الصعــاب
ً
ً
واسعا حول العالم وانضمت
استحسانا
وسرعان ما القت المنصة
إليهــا أعــداد غفيــرة فــي إطــار تعــاون مدنــي بيــن األقــران لتلبيــة
.احتياجــات العالــم
ً  اســتقطبت المنصــة دعمـ ًـا واسـ،ومنــذ بداياتهــا المتواضعــة
ـعا مــن
 العــب منتخــب فرنســا ونــادي مانشســتر،نجــوم مثــل بــول بوجبــا
 ونجــم هوليــوود تيريــس جيبســون والمغنــي،يونايتــد لكــرة القــدم
.الســويدي اللبنانــي ماهــر زيــن وكثيريــن غيرهــم

HE Sheikha Bodour Al Qasimi, Vice President of the International Publishers Association. © SBEO.

As he began to come to terms with his situation he noticed
a growing sense of fear among people, not just in the UAE
but around the world as shops, businesses and restaurants
were shutdown. Where once the simple act of enjoying a walk
or going grocery shopping was taken for granted had been
replaced by a clawing sense of isolation.
This was the moment Mr Toure decided to change perceptions
by encouraging people globally to make a positive impact on
the many challenges the world faces. He was already aware of
the important work Her Excellency Sheikha Bodour Al Qasimi,
Vice President of the International Publishers Association
has accomplished as a thought leader in promoting education
and the role of women in society and they decided to work
together to help inspire change.
This is when the Ubuntu Love Challenge was launched.
“Ubuntu” is an African word that means “I am because we
are” and signifies the central philosophy of the movement,
that all humans have a shared bond and it is for everyone’s
benefit to act with humanity towards others.
The #UbuntuLoveChallenge is a digital platform that seeks
to bring together experts, creatives and anyone wishing to
make a positive impact to help solve the world most pressing
challenges. The idea is to fill the online hub with projects,
initiatives and knowledge of love and hope, so it serves as a
powerful inspiration to others in the face of hardship. The
platform has proved hugely popular as people from around
the world join as part of a civilian peer-to-peer collaboration
to address the world’s needs.

Mamadou Kwidjim Toure, Founder, Africa 2.0 Foundation. © SBEO.

From its modest beginnings it has already attracted widespread
support from the likes of France and Manchester United
footballer Paul Pogba, Hollywood actor, Tyrese Gibson and
Swedish-Lebanese singer, Maher Zain among many others.

As humans, we need each other the most during times of crisis, we will always need each other to face challenges that threaten our very existence. © Getty Images.

 تتحــدث مجلــة شــواطئ مــع،بينمــا يواصــل العالــم معركتــه ضــد تداعيــات وبــاء فيــروس كورونــا
 الستكشــاف مصدر اإللهام الذي شــجعهم على الســعيUbuntu Love Challenge مؤسســي تحدي
.نحــو تغييــر العالــم لألفضــل

As the world continues to grapple with the impact of the coronavirus
pandemic, Shawati’ magazine speaks with the founders of the Ubuntu
Love Challenge to find out how they were inspired to change the
world for the better.

ُتبتكر

المبــادرات األكثــر إلهامـ ًـا وإثــارة للدهشــة
.أحيانـ ًـا مــن الظــروف والتجــارب القاســية
،فعندمــا علــق مامــادو كويدجيــم تــوري
 فــي فتــرة اإلغــاق التــي تســبب،رجــل األعمــال مــن ســاحل العــاج
بهــا فيــروس كورونــا خــال رحلــة إلــى الشــارقة وعجــز عــن العــودة
 إذ كانــت،” شــعر كأن العالــم “انقلــب رأسـ ًـا علــى عقــب،إلــى وطنــه
 وكان الغمــوض تجــاه مــا يحملــه المســتقبل،أســرته خائفــة عليــه
.يحيــط بــه مــن كل حــدب وصــوب

S

omet imes the most sur pr ising a nd inspir ing
movements can blossom from the most trying times
and experiences. When Mamadou Kwidjim Toure,
a businessman from the Ivory Coast, got caught up in the
coronavirus lockdown during a trip to Sharjah and was
unable to go back home he felt as though the world had “gone
upside down.” His family was worried for him and he was
filled with uncertainty for what the future held.

123

Shawati’ 51

and nurture a global community spirit through inspiring
stories, poems, songs and different forms of art and science
shared by people from around the world.

Medical workers prepare for Covid-19 testing in the Bo Kaap neighbourhood,
Cape Town, South Africa, as South Africa remained on lockdown in an effort
to control the spread of the coronavirus. © AP Photo

ً
،مجتمعا فــي جبهة واحدة
الحلــول تأتــي فقــط عندمــا يعمــل العالم
، ولتحقيــق ذلــك.وبعــد أن يعيــد التفكيــر باألســلوب المتبــع حاليـ ًـا
 إلــى تحطيــم جــدرانUbuntu Love Challenge يهــدف تحــدي
 وبالتالــي تعزيــز التعــاون،العزلــة والحــد مــن تشــتت المعلومــات
حــول العالــم انطالقـ ًـا مــن ســعيه لترســيخ مكانتــه كوجهــة موحــدة
الســتضافة التعــاون فــي مجــاالت المشــاريع والمبــادرات وتبــادل
 ويهــدف أيضـ ًـا إلى غــرس روح المجتمع العالمي.المعرفــة والخبــرة
ورعايتها عبر القصص والقصائد واألغاني الملهمة ومختلف أشكال
.الفنــون والعلــوم التــي يشــاركها النــاس مــن جميــع أنحــاء العالــم
ً
وســعيا إلــى تشــجيع النــاس علــى اتخــاذ خطواتهــم األولــى نحــو
 تــم تأســيس “بنــك،إحــداث تغييــر إيجابــي ومســاعدة اآلخريــن
 حيــث،Ubuntu Love Challenge األفــكار” علــى موقــع تحــدي
ً
 ويُ طلب منهم.”Ubuntu يوما من
30“ يمكن للزوار المشاركة في
ً  عمـ30 قــراءة جميــع أعمــال الخيــر البالــغ عددهــا
ـا في بنــك األفكار
 يُ نصح، وفــي البدايــة.والتفكيــر بكيفيــة فعلهــا بأنفســهم وتحقيقهــا
المشــاركون بالبــدء بالفكــرة األولــى والقيــام بعمــل الخيــر هــذا فــي
نفس اليوم ثم نسخ الصورة من الفكرة األولى واستخدامها لنشر
منشــور علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي عــن أنفســهم وإضافــة
.رســالة شــخصية عــن تجربتهــم
#LoveOverFear ويتعيــن علــى المشــاركين اســتخدام الوســم
 في منشوراتهمUbuntuLoveChallenge واإلشارة إلى حساب
 حيــث يتعيــن عليهــم،لتمكيــن اآلخريــن مــن دعمهــم فــي رحلتهــم
 ثم تشــجيع األصدقاء.الســعي إلــى تنفيــذ األفــكار الثالثيــن بأكملهــا
ً
 وتتنوع.”Ubuntu يوما من
30“ على البدء برحلتهم الخاصة مع
ً  وصـ،األفــكار بيــن غــرس بــذرة أو شــجرة ورعايتهــا حتــى تنمــو
ـوال
.إلــى عــرض تعليــم التقنيــات ألحــد كبــار الســن

To get more people to join, organisers are inviting people to
attend special online Ubuntu Love Festivals in celebration
of humanity, cultural wealth, and spiritual unity. “People
around the world are experiencing a remarkable period in
history, said Mr Toure. “An abyss is widening before us, but
we mustn’t let it come between us. We have an opportunity for
deep interconnectedness. To be still and heard. Understood and
embraced. To focus the universe’s light on healing inequity,
suffering, and divisiveness around the world. We must act
fast, and we must serve now.”
These festivals have a programme of speakers and workshops
centred around mindfulness, meditation, music, yoga, art,
and healing. A two-day event has been organised. The first
day took place on the summer solstice when the Sun reaches
its highest and lowest points in the northern and southern
hemisphere on 20 June, 2020. Day two will be held on the
5 July, 2020 during the penumbral lunar eclipse. A special
mass guided-meditation session is being held on both dates
through a free global online live-stream.

 يدعــو المنظمــون،ولتشــجيع المزيــد مــن النــاس علــى المشــاركة
 للمحبة” الخاصة عبرUbuntu المشاركين إلى حضور “مهرجانات
.ـاء باإلنســانية والثروة الثقافيــة والوحدة الروحية
ً اإلنترنــت احتفـ
 “يعيــش البشــر فتــرة تاريخيــة مذهلــة مــن حياتهــم:ويقــول تــوري
 يتوجب علينا، ورغم أن الهوة أمامنا آخذة باالتســاع.حول العالم
ً
 فأمامنا فرصة.عائقا بيننا
أال نسمح لها باعتراض سبيلنا والوقوف
فريــدة لتعزيــز ترابطنــا وإيصال صوتنا وفهم وتقبل بعضنا البعض
وتســليط طاقــة الكــون نحــو الشــفاء مــن عــدم المســاواة والمعانــاة
 علينا أن نســارع التخاذ الخطوات العملية.واالنقســام حول العالم
.”والبــدء بمســاعدة بعضنــا البعض علــى الفور
تتضمــن المهرجانــات برنامجـ ًـا مــن المتحدثيــن وورش العمــل حــول
ّ
ونظــم
.التفكــر والتأمــل والموســيقى واليوغــا والفنــون والشــفاء
ّ
 أقيــم اليــوم األول فــي االنقــاب،التحــدي فعاليــة مدتهــا يومــان
الصيفي عند وصول الشمس إلى أعلى وأدنى مواقعها في النصف
 وسيقام.2020  يونيو20 الشمالي والجنوبي من الكرة األرضية في
ّ  خــال خســوف القمــر2020  يوليــو5 اليــوم الثانــي فــي
 حيث،الكلي
ستقام جلسة تأمل جماعية خاصة في كال التاريخين وسيتم بثها
.مجانـ ًـا عبــر اإلنترنــت إلــى مختلــف أنحــاء العالــم
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“I accept the Ubuntu Challenge,” said Mr Pogba during a
video announcement. “We are passing through a difficult
moment in life and the world with coronavirus, with the
death of George Floyd, with racism and with all the things
that are going on during this period. I just want to share my
positivity and talk to the people and make them understand
that with everything that is going on we need to hold hands
and be together. We need to share love. Life is not about
violence, it’s not about sadness. We all know that we are
going to pass away and we are going to have to leave it to our
children, so we have to teach them how to live in this world
and be happy. With all of us holding hands and helping each
other and loving each other will help make its a better world.

To encourage people to take their first steps towards making
positive change to help others an “Ideas Bank” has been set up
on the Ubuntu Love Challenge website. Once there, visitors
can take part in “30 Days of Ubuntu.” They are encouraged
to read all 30 good deeds in the idea bank and visualise
themselves, achieving them. They are advised to start with
the first idea and execute that good deed on the same day,
then copy the image from idea number 1 and use it to create
a social media post about themselves. And add a personal
message about your experience.
They should use #LoveOverFear and tag @UbuntuLoveChallenge
in posts so others can support their journey. Participants
should aim to do this for all 30 ideas. Then tell friends to start
their own 30 Days of Ubuntu. The ideas range from planting
a seed or tree and help it grow to offering to teach an elderly
person about technology.
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[T&B] Tyrese Gibson, American singer/songwriter/actor/author took the
#UbuntuLoveChallenge, and committed to spread #LoveOverFear. © Getty
Images. WattsStix, American rapper and music producer accepted the
challenge and is building something called the Think Watts HQ. © Urban Pitch.

. “أقبــل تحــدي أوبونتــو: قــال بوجبــا،وخــال اإلعــان المصــور
نعيــش اليــوم مرحلــة عصيبــة مــن حياتنــا وتاريــخ العالــم نتيجــة
فيروس كورونا ومقتل جورج فلويد والعنصرية وكافة الحوادث
 أرغب فقط بمشاركة روحي اإليجابية.التي تقع خالل هذه الفترة
وبالتحــدث إلــى النــاس ألوضــح لهــم أن كل هــذه الوقائــع تســتدعي
، نحــن بحاجــة إلــى مشــاركة المحبــة.منــا التكاتــف والوقــوف معـ ًـا
ً
جميعــا أن قــدر
 نعلــم.فالحيــاة ال تــدور حــول العنــف وال الحــزن
ً
ً
،جميعــا وأننــا ســنترك كل شــيء ألطفالنــا
علينــا
المــوت مكتــوب
.لهــذا يتعيــن علينــا تعليمهــم كيفيــة العيــش بســعادة فــي هــذا العالم
ً وبوقوقنــا صفـ ًـا واحـ
 ســيكون،ـدا وبمســاعدة ومحبــة بعضنــا البعض
”.بمقدورنــا بنــاء عالــم أفضــل
ً “علينــا
 ألننــا نــوّ د ألطفالنــا أن يعيشــوا،إذا أن نفكــر بعالــم الغــد
 فمــن الواضــح أن. وال نعلــم مــا يخبئــه المســتقبل،بصحــة وســعادة
 وأجبرنــا،ـاس لنــا جميعـ ًـا
ٍ فيــروس كورونــا جــاء بمثابــة امتحــان قـ
 لكننــا عجزنا عن،علــى البقــاء فــي المنــازل وحصــد أرواح الكثيريــن
فعــل شــيء وعلينــا اليــوم أن نبقــى أقويــاء معـ ًـا وأن نحافــظ دائمـ ًـا
 وحــث بوجبــا النــاس علــى التحلــي باإليجابيــة.”علــى اإليجابيــة
ً
.ـراقا
والعمــل فــي ســبيل مســتقبل أكثــر إشـ
 منظمــة المجتمــع المدنــي غيــر،Africa 2.0  مؤســس،وقــال تــوري
الربحيــة التــي تــزاول نشــاطها فــي جميــع انحــاء إفريقيــا وتســعى
 “نعلم جميعـ ًـا أن العالم بعد وباء:إلــى خلــق رؤيــة مســتدامة للقــارة
 فهــذا الوبــاء ســيفضي إلــى، لــن يعــود إلــى ســابق عهــده19-كوفيــد
عواقــب مختلفــة منهــا األزمــة االقتصاديــة والتغييــرات األخــرى
 ومــن هنــا تأتــي الضــرورة.فــي الســلوك االجتماعــي والتكنولوجيــا
الملحــة للبــدء باالســتعداد لمثــل هــذه األحــداث والعمــل علــى إيجاد
.”حلــول عالميــة المركزيــة

“So we have to think about the world tomorrow, we want
them to be happy, we want them to be healthy. We don’t
know what can happen. Obviously the coronavirus was a
big experience for all of us to stay at home and people died.
We couldn’t do anything about it but we have to stay strong
together and always keep positivity.” He urged people to stay
positive and work for a brighter future.
“One thing is certain, after Covid-19, the world will never be
the same again,” said Mr Toure, who is the founder of Africa
2.0, a non-for-profit pan African civil society organisation that
seeks to create a sustainable vision for the continent. “The
pandemic will lead to various consequences such as economic
crisis and other social and technological adjustments. It is
urgent to start preparing for such events as we call upon
decentralised global solutions.”
Her Excellency Sheikha Bodour Al Qasimi, adding: “Through
#UbuntuLoveChallenge, we invite change makers to leverage
their interconnectedness as agents of positive change and
amplify acts of love. Together, we will invite millions of
people to actively participate in the co-creation of the world
as they imagined it - a New Earth, where we can all live in
peace with a renewed sense of togetherness.”
This sense of human interconnectedness is one that
organisers of the challenge are promoting. As the solutions,
they believe will only come once the world acts holistically
and rethinks the current way of doing things. To do
this, the Ubuntu Love Challenge aims to break the silos,
ending asymmetry of information and thereby amplifying
collaboration around the world. As such it seeks to become
a meeting point to host project collaboration, initiatives,
share knowledge and know-how. But is also aims to foster

 “نهــدف مــن: أضافــت ســمو الشــيخة بــدور القاســمي،مــن جهتهــا
 إلى دعوة صناع التغيير#UbuntuLoveChallenge خالل تحدي
لتســخير روابطهــم كمحفزيــن للتغييــر اإليجابــي وتعزيــز نطــاق
ً  وســنقوم.وتأثيــر األعمــال المعبــرة عــن المحبــة والتآلف
معا بدعوة
،مالييــن النــاس للمســاهمة بهمّ ــة فــي بنــاء العالــم كمــا يتخيلونــه
ً
جميعــا العيــش فيهــا بســام
ليكــون بمثابــة أرض جديــدة يمكننــا
.”وإحســاس متجــدد بالتــآزر والتالحــم االجتماعــي
The #UbuntuLoveChallenge aims to foster and nurture a global community spirit through
inspiring stories, poems, songs and different forms of art and science shared by people from
around the world. © Getty Images.

وهــذا اإلحســاس بالترابــط البشــري هــو الشــعور الــذي يعمــل منظمو
 انطالقـ ًـا مــن إيمانهــم بــأن،التحــدي علــى تعزيــزه وتوطيــد أركانــه

Paul Pogba, France and Manchester United footballer. © Goal.

125

Shawati’ 51

124

51 شواطئ

حوار مع الشيخة بدور القاسمي ومامادو كويدجيم توري
هــل صــادف أحدكمــا لحظــة أو حادثــة معينــة خــال أزمــة
 كانــت هــي الســبب الملهــم وراء هــذه المبــادرة؟،19-كوفيــد
 كنت أخوض رحلة للبحث، قبل لقائنا في الشارقة:الشيخة بدور

HE Sheikha Bodour Al Qasimi has created a positive impact on the world through freedom to publish, enlightenment of children, empowerment of women, encourages human expression
through creative arts, and publishes works from different authors who push the boundaries of social conversations. © SBEO.

ً
شــخصيا ومــا شــعوركما حيــال
كيــف أثــر الوبــاء عليكمــا
الوضــع الراهــن؟
 اضطــررت نتيجــة هــذا الوبــاء، كحــال الكثيريــن:الشــيخة بــدور

 وهذه،إلــى إلغــاء أو تأجيــل العديــد مــن االلتزامــات المهنيــة المهمــة
 وعلى.حقيقــة أعتقــد أن معظمنــا مجبــر علــى التعايــش معهــا اليوم
ً
ً
طويال
وقتا
 بوسعي القول إن اإلغالق منحني،صعيدي الشخصي
ً وقــد كنــت بالفعــل بحاجــة لهــذا الوقــت نظــرا،ألتأمــل فــي ذاتــي
 وجــاء بمثابــة مكافــأة أتاحــت لــي قضــاء،إليقــاع حياتــي الســريع
 كانت هذه الفترة.وقــت أطــول برفقــة عائلتــي وخاصة مع أطفالي
ً
 وخاصــة الضعفــاء الذيــن يحتاجــون،جميعــا
مقلقــة بالنســبة لنــا
، مــا مــن مصادفات فــي الحياة، برأيــي.بالفعــل إلــى محبتنــا ودعمنــا
.فــكل شــيء يحــدث لســبب معيــن كجــزء مــن لغــز الحيــاة األكبــر
،ورغــم التداعيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة الحاليــة لهــذه األزمــة
أعتقــد أننــا علــى أعتــاب صحــوة جديــدة ستشــفي أرواحنــا وترتقي
.بالطاقــة اإليجابيــة لكوكبنــا

ً  مــا زلــت حتــى اليــوم عاجـ، بالنســبة لــي:مامــادو
ـزا عــن العــودة إلــى
ً
 لكن هذه الفترة أتاحت.كثيرا
 وأفتقد أسرتي،وطني ساحل العاج
ً لــي التفكيــر مطـ
ـوال وقــراءة الكتــب التــي رغبت بقراءتهــا منذ فترة
 لكــن األهــم مــن. وحاولــت اســتغالل هــذا الوقــت بحكمــة،طويلــة
 أعتقــد أن القــدر قادنــي إلــى التعــاون، ونتيجــة لهــذا الوبــاء،ذلــك
#UbuntuLoveChallenge مــع الشــيخة بــدور إلطــاق تحــدي
وأنــا ممتــن للغايــة ألن هــذه المبــادرة ســتتيح لنــا دعــم إخوتنــا
ً فــي اإلنســانية وأن نكــون جـ
 فمــن خــال التضامــن.ـزءا مــن الحــل
 يمكــن لإلنســانية أن تتجــاوز هذه الفترة،والتعــاون الحقيقــي فقــط
ّ  لقد.العصيبة
ذكرتني هذه الفترة باإلنسانية التي تجمعنا ومقدار
 إال أنها، ومهمــا كانت هذه الفتــرة عصيبة.ارتباطنــا ببعضنــا البعــض
 تحضــر فيــه المحبــة،أتاحــت لنــا فرصــة ذهبيــة لبنــاء عالــم جديــد
.بقــوة أكبــر فــي حيــاة كل واحــد منــا

ما سبب أهمية هذه المبادرة؟

 أؤمــن بــأن الفشــل يحــدث فقــط عنــد التوقــف عــن:الشــيخة بــدور
 وقد ألهمتني هذه الفكرة بأشكال مختلفة طوال حياتي،المحاولة
 يعانــي، وفــي الوقــت الراهــن.المهنيــة والشــخصية حتــى اليــوم
مالييــن النــاس حــول العالــم مــن الشــلل نتيجــة للخــوف وغيــاب
 وقــد يخشــون البــدء بفصــل جديــد مــن،اليقيــن حيــال المســتقبل
 فالخــوف قــوة مدمــرة ألنــه يجبــر النــاس علــى التفكيــر،حياتهــم
 لكــن.بالجوانــب الســلبية التــي قــد تــؤدي إلــى التقاعــس واليــأس
المحبــة شــعور غامــر ومشــجع يســاعدنا علــى التركيــز علــى الجانــب
 ولهــذا أعتقــد وآمــل لهــذه.المشــرق ويبعــث فينــا األمــل والهمــة
،المبــادرة أن تالمــس عقــول وأرواح أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس
وتشــجيعهم علــى مواصلــة المحاولــة حتــى الوصــول إلــى مخــرج
.مــن هــذه األزمــة

How has the pandemic affected you both personally and
how do you feel about the current situation?
Bodour: Like many others, this pandemic has meant I have
had to cancel or postpone many important professional
commitments. That’s a fact that I think most of us have to live
with right now. Personally, I have to say that the lockdown
has given me a lot of time for self-reflection, which I needed
given the pace of my life, and it’s been a bonus to be able to
spend more time with my family especially with my children.
It’s been a worrying time for all of us, but most of all for the
poor and vulnerable – it’s those people who really need our
love and support. I believe there are no coincidences in life,
and that everything happens for a particular reason as part of
the larger puzzle of life. Despite the current socio-economic
impact of this crisis, I do believe that we are on the verge
of a new awakening that will heal our souls and raise the
vibration of planet earth.
Mamadou: In my case I was and am still unable to return to
my home in Ivory Coast, so I miss my family tremendously. I
have had time to think, to read books I had been planning to
read for a long time, and to try and use this time wisely. But
most importantly, as a result of this pandemic, fate led me to
work closely with Bodour to launch the #UbuntuLoveChallenge
and I am so grateful that through this initiative we can
support our fellow humans and be part of the solution. It’s
only through solidarity and real collaboration that the human
family can come through these difficult periods. It truly
reminded us our shared humanity and how connected we
are. This situation, as difficult as it may be right now, has
given us a golden opportunity to create a new earth; a place
where human love is more present in the daily life of each
and every one of us.
Why is this initiative so important?
Bodour: I believe that “you don’t fail until you stop trying”.
This idea has guided me in different ways throughout my
career and personal life to date. Right now, millions of
people around the world are crippled by fear and uncertainty
about their future and may feel anxious about creating a
new chapter in their lives. Fear is such a destructive force
as it causes people to focus on the negative, which can lead
to inaction and despair. Love is a nurturing feeling, it helps

 وأشــاهد شــعور اليــأس،عــن الــذات منــذ بدايــة هــذا الوبــاء العالمــي
ينتشــر حول العالم ويتفاقم جراء نشــرات األخبار المســتمرة على
 وحينهــا أدركــت ضــرورة. ســاعة حــول المــوت والحــزن24 مــدار
 انطالقـ ًـا مــن إيمانــي بأهميــة عــدم،اتخــاذ خطــوة مــا حيــال ذلــك
،االستســام للخــوف واليــأس عنــد مواجهــة تحديــات الحيــاة
 فبــدأت.وقناعتــي بضــرورة أال يواجــه إنســان بمفــرده هــذه األزمــة
بالمســاهمة وبمشــاركة الرســائل الملهمــة علــى شــبكات التواصــل
 وبالتفكيــر الدائــم بمــا يمكن،االجتماعــي وضمــن مجتمعــي المباشــر
 وعندمــا.فعلــه لمســاعدة النــاس الذيــن يعانــون علــى نطــاق أوســع
 ســرعان مــا بــدأت مبــادرة،التقيــت مــع مامــادو وتبادلنــا األفــكار
. بالتبلــور فــي أذهاننــاUbuntu Love Challenge
 تقاطعــت أفــكاري مــع أفــكار الشــيخة بــدور حتــى قبــل:مامــادو
 كنــت بالفعــل أتخيل، ففــي ذهنــي.مناقشــتنا إلطــاق هــذه المبــادرة
ً
حلــوال واســعة النطــاق لرفــع معنويــات أخوتنــا فــي اإلنســانية
 ســبق لــي وأن قمــت.وتشــجيعهم علــى اســتعادة قوتهــم الذاتيــة
ً  وأطلقــت مؤخـ،بتأســيس بعــض المبــادرات االجتماعيــة الجيــدة
ـرا
 بهدف تسريع االندماج الماليUbuntu Tribe مشروعي األحدث
حول العالم عبر منصة التجارة االجتماعية المدعومة بالمعامالت
ً  قضيــت وقتـ ًـا طويـ، وخــال إقامتــــي هنــا.الرقميــة
ـا فــي قــراءة
الكتــب والمصــادر ألننــي أؤمــن بقــوة بــدور المعرفة فــي االرتقاء بنا
 سمعت.نحو مستوى إيجابي جديد خاصة أثناء الفترات المؤلمة
ـداء يدعونــي إلــى فعــل المزيــد للمســاهمة فــي بنــاء
ً فــي داخلــي نـ
.19- خاصــة للمتضرريــن بشــدة بأزمــة كوفيــد،عالــم أفضــل وأجمــل
فقــد كان مــن الواضــح أن هــذه األزمة المتفاقمة ســتعود بتداعيات
اجتماعية واقتصادية مدمرة أو بحاالت يقظة جماعية مثل التي
 وبعــد أن بقيــت عالقـ ًـا فــي دولــة اإلمــارات.يشــهدها العالــم حاليـ ًـا
،العربيــة المتحــدة وعجــزت عــن العــودة إلــى موطنــي وأســرتي
 وحينهــا.تواصلــت مــع الشــيخة بــدور لاللتقــاء معهــا فــي الشــارقة
تالقــت أفكارنــا وتدفقــت محادثتنــا بسالســة لتتحــول إلــى جلســة
عصــف ذهنــي تطــورت بدورهــا بســرعة إلــى حملــة عبــر اإلنترنــت
.#UbuntuLoveChallenge أطلقنــا عليهــا اســم

Q & A with HE Sheikha Bodour Al Qasimi and Mamadou
Kwidjim Toure
Was there one specific moment or incident during the
Covid-19 crisis that inspired each of you to start this
initiative?
Bodour: Before our meeting in Sharjah, I had been on a
soul-searching journey since the beginning of this global
pandemic. I was witnessing a sense of hopelessness spreading
throughout the world exacerbated by the doom and gloom
of the 24 hour news cycle. I knew something needed to be
done about it, as I believe it’s important not to be fearful and
hopeless when confronted with life’s challenges. I also feel
strongly that no one could or should face this crisis alone.
I began by contributing and sharing inspiring messages on
social media platforms and within my immediate community,
all the time thinking about what could be done to help those
suffering on a larger scale. It wasn’t until Mamadou and I
met and exchanged ideas that the Ubuntu Love Challenge
initiative began to take shape.
Mamadou: Bodour and I were thinking along the same lines
before we even discussed the creation of this initiative. I had
already been imagining large scale solutions to uplift our
fellow humans and to encourage them to claim back their
intrinsic power. I founded a few social good initiatives, and
recently launched our last venture Ubuntu Tribe, aiming to
accelerate financial inclusion around the world through our
social commerce platform powered by digital transactions.
During my stay here I spent a lot of time reading books and
resources, because I firmly believe that knowledge can alleviate
us into a new and positive vibrational level, especially when
going through painful periods. I felt I had a calling that more
could and should be done to help create a better kinder world,
especially for those severely affected by the Covid-19 crisis. It
was obviously foreseeable that this issue was the tip of the
iceberg and a catalyst for greater damaging socio-economic
repercussions or collateral awakenings around the world
currently unraveling. After being left stranded in the UAE
and unable to return home to my family, I followed up with
Bodour to meet in Sharjah. It was as if the stars were aligned.
Our respective calendars were now cleared. Our conversation
flowed naturally and turned into a brainstorming session,
which in turn quickly developed into the online campaign
we call the #UbuntuLoveChallenge.
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aid to independents and entrepreneurs in the cultural and
creative industries to help them overcome the challenges
caused by Covid-19. This type of government initiative is
a good example of the solidarity and support we promote
through the #UbuntuLoveChallenge. It means that the
creative community in the UAE does not have to face the
current economic challenges alone and that they can continue
to develop our cultural life, which is the soul of our nation.
An “Ideas Bank” has been set up on the Ubuntu Love Challenge website, such
as planting a seed or tree and help it grow. © Getty Images.

 من األهمية بمكان أن يلتزم جميع القادرين على إحداث:مامادو
فــرق فــي حيــاة النــاس بالمســاهمة فــي مســاعدة اآلخريــن علــى
 ولهــذا تمثــل المؤسســات الحكوميــة،اجتيــاز هــذه الفتــرة الصعبــة
ً
 إضافة إلى األفراد من،أطرافا رئيسية على هذا الصعيد
والخاصة
 صندوق، ومن أروع األمثلة على ذلك في الشارقة.القطاع الخاص
]التضامــن الــذي أطلقــه “مركــز الشــارقة لريــادة األعمــال” [شــراع
.#UbuntuLoveChallenge  مليون دوالر في إطار تحدي1 بقيمة
ويهــدف الصنــدوق إلــى دعــم الشــركات الناشــئة المتضــررة جــراء
 وذلــك،تداعيــات فيــروس كورونــا لضمــان قدرتهــا علــى الصمــود
علــى شــكل منــح ماليــة وتعهــدات بتوفيــر المشــاريع التــي تســاعد
، ففي رأيي.الشركات الناشئة على مواجهة األزمة والتغلب عليها
تجسد ريادة األعمال وسيلة ناجعة لمواجهة المشاكل االقتصادية
 وآمــل رؤيــة المزيــد مــن المبــادرات،وتمكيــن النــاس حــول العالــم
التــي تهــدف إلــى دعــم وتمكيــن النــاس مــن المشــاركة فــي تســطير
 وقــد بــادرت مؤسســة.مصيرهــم عبــر ريــادة األعمــال حــول العالــم
 الفكريــة ذات التوجــه العملــي إلــى اســتقطاب مجتمــعAfrica 2.0
 دولــة أفريقيــة للمشــاركة30 مــن القياديــن األفارقــة الشــباب فــي
ً  وأعــدت تقريـUbuntu Love فــي تحــدي
ـرا خاطبــت فيــه القــادة
 وتضمــن التقريــر مقــاالت رأي.والمؤثريــن فــي القــارة الســمراء
مــن مختلــف رواد الفكــر حــول الفــرص الجماعيــة التــي يوفرهــا
 كمــا قــام بتحديد الحلول، فــي مختلــف القطاعــات19-وبــاء كوفيــد
المبتكرة التي من شــأنها مســاعدة القارة على تحقيق قفزة نوعية
.علــى مــدار الســنوات المقبلــة

هــا قدمتــم لنــا أمثلة عن أشــخاص انضمــوا للمنصة والطرق
التــي يقدمــون فيهــا المســاعدة؟ هــل هنــاك أحــد منهــم فــي
دولــة اإلمــارات ومــا نــوع العمــل الــذي يقومــون بــه؟
 نحن ســعداء للغاية بما لقيناه من اســتجابة حتى:الشــيخة بدور

ً
ً
وعالميــا الذيــن انضمــوا لهــذا
محليــا
 وبتعــداد المؤثريــن،تاريخــه
ً
 منهم، شــخصا التحدي حتى اآلن40  وقــد خــاض حوالــي.التحــدي
 وكريــس،المؤلــف الشــهير وخبيــر الصحــة العالمــي ديبــاك تشــوبرا
 والمغنيــة وكاتبــة،”غاردنــر الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة “الســعادة
 والموسيقي والناشط،األغاني والممثلة والمؤلفة تيريس جيبسون
 المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة، ونجالء المدفع،ماكسويل
 وبــدر جعفــر، اإلعالميــة الرائــدة، وباربــرا مــكاي،”األعمــال “شــراع
 المديرة، وأوليماتا ســار،الرئيس التنفيذي لشــركة الهالل للمشــاريع
.اإلقليميــة لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي غــرب ووســط أفريقيا
 يعــد،وفــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه الخصــوص
 بمثابــة،الدكتــور طــارق القــرق الرئيــس التنفيــذي لدبــي العطــاء
قــدوة متميــزة لتمكيــن النــاس فــي هذه األوقــات الصعبة عبر حملة
 وتهدف المبادرة التي أطلقتها دبي.#educationuninterrupted
العطــاء بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم فــي دولــة اإلمــارات
إلــى دعــم التعلــم عــن بعــد عبــر توفيــر أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة
 ممــن،مجانـ ًـا ألطفــال المــدارس مــن األســر ذات الدخــل المنخفــض
 أصبــح، وبهــذا.اضطــروا للبقــاء فــي المنــازل خــال فتــرة اإلغــاق
 وبرأيــي هــذه واحــدة مــن،بمقــدور األطفــال اآلن مواصلــة تعليمهــم
.أفضــل الهدايــا وأعمــال المحبــة التــي يمكــن تقديمهــا للطفــل

Mamadou: It’s really important that everyone who has
the ability to make a difference in people’s lives, commits
to helping bring people through this difficult period,
so government and private organisations are really key,
as well as private individuals. One great example of this is
in Sharjah, the Sheraa [Sharjah Entrepreneurship Center]
launched a Sheraa USD1 million Solidarity Fund as part of
the #UbuntuLoveChallenge. This fund will support startups
affected by the impact of the coronavirus to ensure they
remain afloat. The fund will provide aid in the form of financial
grants and project pledges enabling emerging companies
to withstand and overcome the crisis. Entrepreneurship,
in my opinion, is one surefire way to combat economic
issues and empower people throughout the world. I hope
to see more initiatives supporting and enabling people to
co-create their own destinies through entrepreneurship
around the world. Africa 2.0, an action oriented think tank
regrouping a community of young African leaders present in 30
African countries has taken up the Ubuntu Love challenge
and prepared a report addressed to African leaders and
influencers. The report gathered opinion pieces from various
thought leaders on Covid-19 collateral opportunities across
various sectors and outlined innovative solutions helping
the continent leapfrog over the coming years.
Can you provide any examples of where people have joined
the platform and in what ways they are helping? Are there
any in the UAE and if so what type of work are they doing?
Bodour: We are both very pleased by the response to date,
and how many prominent people locally and globally have
risen to this challenge. About 40 people so far have taken the
challenge, including Deepak Chopra, world famous author
and health guru, Chris Gardner, CEO of Happiness, Tyrese
Gibson, singer, songwriter, actor and author, Maxwell,
musician and activist, Najla Al Midfa, CEO of Sharjah
Entrepreneurship Center [Sheraa], Barbara McKay, leading
media personality, Badr Jafar, CEO of UAE-based Crescent
Enterprises, and Oulimata Sarr, Regional Director UN Women
For West and Central Africa.
In the UAE specifically, a great example of empowering
people during these difficult times is that of Dr Tariq Al
Gurg, CEO of Dubai Cares, through a campaign called
#educationuninterrupted. Launched in partnership with
the UAE Ministry of Education, Dubai Cares supports distance
learning by providing free laptops to school children from
low income households who were forced to stay home during
the lockdown. These kids are now able to continue their
education, which is I believe is one of the best gifts and acts
of love we can ever give a child.
Mamadou: It’s been really great the way people have responded
so far, and every participant is contributing in their own
unique way. For example, WattsStix, the successful American
rapper and music producer accepted the challenge and is

Mamadou Kwidjim Toure founded the Ubuntu Group in 2015 and built on his global network and investment savviness to launch socio-economic projects in the continent of Africa. © SBEO.

 “أوبونتــو” مفهــوم أفريقــي ورثنــاه عــن أســافنا ويعنــي:مامــادو
،”“أنــا مــن أنــا ألننــا نحــن مــن نحــن” أو “كينونتــي ســببها كينونتنــا
وهــو مفهــوم عميــق يحتفــي بروابطنــا اإلنســانية واعتمادنــا علــى
 خــاض شــعبنا، وعلــى امتــداد قــرون مــن الزمــن.بعضنــا البعــض
 وندين بصمودنا التاريخي،صعوبات العبودية واالستعمار وغيرها
 ولهــذا تأتــي المبــادرة المهمــة.لفلســفة أوبونتــو وإيماننــا باإلنســانية
فــي توقيــت مناســب ألن حاجتنــا لبعضنــا البعــض أقــوى في أوقات
 وما من وسيلة أفضل للتعبير عن المحبة والتضامن أكثر،األزمات
 وعــاوة علــى إلهــام، ولذلــك.مــن المبــادرة العمليــة إلــى المســاعدة
 نتطلع إلى تشجيع صناع التغيير،الناس لتجديد قوتهم الداخلية
 الرقميــة#UbuntuLoveChallenge علــى اســتخدام منصــات
للمســاهمة فــي دعــم اإلنســانية والمســاعدة فــي التصــدي للقضايــا
 وتتمحور.19-االجتماعيــة واالقتصاديــة الناتجــة عــن أزمة كوفيــد
الفكــرة حــول قيــام صنــاع التغييــر والــرواد والخبــراء حــول العالــم
بإثــراء هــذه المنصــة اإللكترونيــة بالمشــاريع والمبــادرات التي تركز
. وتحويلهــا إلــى حركــة عالميــة للصالــح االجتماعــي،علــى الحلــول
ويمكــن ألصحــاب المعــارف والمهارات واإلبداع والعالقات إحداث
فــرق إيجابــي فــي حيــاة النــاس عبــر أفعالهــم التــي ســتعود بالفائــدة
 وبالتالــي،علــى النــاس فــي مجتمعاتهــم المباشــرة واألوســع نطاقـ ًـا
.إحــداث تأثيــر إيجابــي علــى امتــداد المجتمــع

هل يمكن للهيئات والمنظمات الحكومية والخاصة المشاركة
 هــل القيتــم، وفــي حــال اإليجــاب،Ubuntu فــي مبــادرة
اهتمامـ ًـا منهــم؟
 يســعدنا أن العديــد من القيــادات الحكومية. أجــل:الشــيخة بــدور

البــارزة فــي دولــة اإلمــارات قبلــت التحــدي بالفعــل ويرشــحون
.اآلخريــن فــي شــبكتهم لالنضمــام

هنــاك العديــد مــن األمثلــة وأبرزهــا بالنســبة لــي المبــادرة التــي
 وزيــرة الثقافــة اإلماراتيــة،أطلقتهــا وقادتهــا معالــي نــورة الكعبــي
وتنميــة المعرفــة التــي انضمــت إلــى التحــدي وســلطت الضــوء
علــى مشــروع “البرنامــج الوطنــي لدعــم المبدعيــن” المهــم لدعــم
 وينطــوي هــذا البرنامــج.المجتمــع اإلبداعــي فــي دولــة اإلمــارات
علــى أهميــة بالغــة خــال هــذه األزمة ويهدف إلى توفير المســاعدة
الماليــة للعامليــن لحســابهم الخــاص ورجال األعمــال في القطاعات
الثقافية واإلبداعية لمساعدتهم على التغلب على التحديات التي
 ويمثــل هــذا النمــط مــن المبــادرات.”19-فرضتهــا أزمــة “كوفيــد
ً
ً
متميزا للتضامن والدعم الذي نشجعه عبر منصة
مثاال
الحكومية
 وتعنــي هــذه المبــادرة أن المجتمــع.#UbuntuLoveChallenge
اإلبداعــي فــي دولــة اإلمــارات لــن يضطــر لمواجهــة التحديــات
 وبوســعه مواصلــة إثــراء حياتنــا،االقتصاديــة الحاليــة بمفــرده
.الثقافيــة التــي تجســد روح وطننــا الغالــي

us focus on the bright side of things, and leads to hope and
action. This is why I believe, and hope, that this initiative
will touch the minds and souls of as many people as possible
and will encourage them to keep trying until they figure a
way out of this crisis.
Mamadou: “Ubuntu” is an African ancestral concept that
means “I am because we are.” It’s a deep concept that celebrates
our human interdependence and interconnectedness. Across
the centuries, our people have gone through hardship
[slavery, colonisation, etc], we owe our historical resilience
to the Ubuntu philosophy and our faith in Humanity. This
is why this initiative is timely and important because
we need each other more during times of crisis and there
is no better way of showing love and solidarity than by
taking action to help. So, in addition to inspiring people
to claim back their inner strength, we want to encourage
changemakers to use the #UbuntuLoveChallenge digital
platforms to contribute to humanity and to help tackle the
socio-economic issues resulting from the Covid-19 crisis. The
idea is for changemakers, leaders, and experts around the
world to fill this online hub with solution-focused projects
and initiatives, turning it into a global movement for social
good. Those people with knowledge, skills, creativity and
networks can really make a difference to people’s lives.
Their actions will benefit the people in their immediate
and wider communities, which will create a positive ripple
effect throughout society.
Is the Ubuntu initiative also open to governmental and
private organisations, and if so have you had any interest
from them?
Bodour: Yes, it is. We’re delighted that many prominent
government leaders in the UAE have already accepted the
challenge and are nominating others in their network to join.
There are many examples and one of them that stands out for
me is the initiative launched and led by HE Noura Al Kaabi,
UAE Minister of Culture and Knowledge Development who
joined the challenge and highlighted an important project
to support the creative community in the UAE called the
National Creative Relief Programme. This programme is
imperative during this crisis and aims to provide financial
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 بل إنها الســعي لخلق شــعور بالقوة،هذه اســتجابة عملية وحســب
.واإلنســانية وبنــاء عالــم أفضــل

مــا هــي التحديــات التــي واجهتكــم أو تواجهكــم حاليـ ًـا فــي
هــذه المبــادرة؟
 فقــد، ليــس بوســعي قــول أننــا نواجــه التحديــات:الشــيخة بــدور

ً
ـخصيا
 وأنــا شـ،اســتجاب النــاس بشــكل إيجابــي واســع حتــى اليــوم
 – ألنني أرغبUbuntuLoveChallenge حريصة على نشر تحدي
. برؤيــة هــذا التحــدي يشــمل العالــم بأســره وبأســرع وقــت ممكن
 فهــي جــزء مــن أي، ليســت التحديــات مشــكلة بحــد ذاتهــا:مامــادو
 وقــد حرصنــا علــى التركيــز علــى اغتنــام هــذه.رحلــة نحــو النجــاح
المرحلــة المهمــة فــي تاريــخ البشــرية وتســخير شــغفنا ومواردنــا
 ولــو كان.ومحبتنــا لدعــم أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس حــول العالــم
 ولهــذا نتواصــل، لمــا كنــا ســنتقاعس عــن دعــم أي إنســان،بوســعنا
مــع المشــاهير والقــادة الذيــن يمكنهــم المســاهمة فــي نشــر المبــادرة
.بســرعة وعلــى نطــاق أوســع لضمــان نجاحهــا
ما هدفكم النهائي وكيف ستعرفون أنكم نجحتم؟
 تمثــل هدفنــا الوحيــد لــدى إطــاق، كمــا تعلمــون:الشــيخة بــدور
 فــي خلــق حركــة تضامــن إنســانية#UbuntuLoveChallenge
ً وتشــجيع النــاس علــى تبنــي المحبــة بـ
 رغبنــا بنشــر.ـدال مــن الخــوف
هــذه الرســالة حــول العالــم وخلــق طوفــان غامر من األمــل واإليمان
ً
 لكــن،إشــراقاـ وســنقيس نجاحنــا فــي مرحلــة مــا
لمســتقبل أكثــر
النجــاح برأيــي هــو مســاهمتي فــي إطــاق مبــادرة ستســاعد النــاس
 ولكن على االزدهــار والخروج،ليــس فقــط علــى النجــاة مــن الوبــاء
.من هذه الفترة المظلمة بمزيد من الثقة بالنفس واألمل والمحبة
ً
حقــا
 فاألهــم، أرى أن النجــاح نســبي فــي هــذه الحالــة:مامــادو
هــو أننــا اتخذنــا خطــوة عمليــة وأطلقنــا منصــة وحملــة لتغييــر
 ودعونــا أصحــاب التفكيــر المماثــل لالنضمــام إلينــا،منحنــى الطاقــة
ً ومواصلــة حركــة المحبــة بـ
 وهــذا فــي رأيــي نجــاح.ـدال مــن الخــوف
 تتحول اليوم من#UbuntuLoveChallenge  فمنصة.بحد ذاته
حركــة تتمتــع بإمكانــات هائلــة للنمــو والتطــور إلــى مشــروع عالمــي
لتمكيــن النــاس ودعمهــم للمشــاركة فــي خلــق واقــع جديد ألنفســهم
 ولهذا نبحث عن ســبل، إنهــا لحظــة حاســمة فــي حياتنــا.ولآلخريــن
جديــدة لغــرس الــروح الحقيقيــة لمفهــوم أوبونتــو فــي حياتنــا علــى
.المــدى الطويــل

.

 يرجى زيارة، لمزيد من المعلومات
www.ubuntulovechallenge.org
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spread the #UbuntuLoveChallenge virus - the idealist in
me wants to see this challenge cover the entire world as
quickly as possible.

Do you have specific issues you wish to tackle with this
campaign and if so what are they?
Bodour: I think the primary objective is to help people heal
mentally and emotionally. We want them to believe in
themselves again, rise up to the challenge, and surmount
any overwhelming feelings of fear and hopelessness they may
have. People are intrinsically resourceful, but sometimes
difficult circumstances can impact their self-confidence. If
we succeed in motivating people to take action, keep moving,
and re-invent themselves to adapt to the new world, we would
have achieved the core objective of this challenge.

What is your end goal and how will you know you have
succeeded?
Bodour: You know, when we launched the #UbuntuLoveChallenge,
our only goal was to create a movement of human solidarity
and encourage people to embrace love over fear. We wanted
to spread the word globally and create a parallel pandemic
of hope and faith for a brighter future. We will measure our
success at some point, but success to me is knowing I have
helped create an initiative that will help people not only
survive this pandemic, but to thrive – to come out of this dark
period with more self-confidence, hope and love.

.

For more information please visit
www.ubuntulovechallenge.org

HE Noura bint Mohammed Al Kaabi, UAE Minister of Culture and Knowledge
Development joined the challenge and highlighted an important project to
support the creative community in the UAE called the National Creative
Relief Programme. © MCKD.

 ويســاهم كل، أظهــر النــاس اســتجابة رائعــة حتــى اآلن:مامــادو
ً
 أعلــن مغنــي الــراب األمريكــي،فمثــا
.مشــارك بطريقتــه الفريــدة
 عــن قبــول التحــديWattsStix والمنتــج الموســيقي الناجــح
ً
 وهــو،Think Watts HQ حاليــا علــى بنــاء مــا يســمى
ويعمــل
ً مركــز يتخــذ مــن كاليفورنيــا مقـ
ـرا لــه وفــي مجتمــع الســود بصــورة
 ويمكــن ألعضــاء.أساســية للمســاهمة فــي تطويــر أعمــال جديــدة
المجتمــع تعلــم أساســيات التشــفير والبرمجــة والموســيقى وريــادة
األعمال والخياطة والعديد من المهارات المهنية والعملية األخرى
 يضع الفنان، وبهــذا.لمســاعدتهم علــى إيجــاد مصــادر دخــل جديــدة
 فمن.القــوة بيــن أيــدي أنــاس يشــعرون أو يعتقــدون أنهــم عاجــزون
 سيســهم فعــل المحبة،خــال منحهــم األدوات والتمويــل والمعرفــة
فــي توفيــر الدخــل للعديــد مــن العائــات والحفــاظ علــى كرامتهــم
.وفتــح آفــاق مــا كانــوا يعتقــدون أنهــا موجــودة

هــل هنــاك مســائل محــددة ترغبــون بالتصــدي لهــا عبــر هــذه
 ومــا هــي؟،الحملــة
 أعتقد أن الهدف األساســي يتجســد في مســاعدة:الشــيخة بدور

ً
ً
 وتمكينهــم مــن اســتعادة،وعاطفيــا
نفســيا
النــاس علــى التعافــي
إيمانهم بأنفسهم والنهوض للتحدي والتغلب على مشاعر الخوف
 لكــن، فالنــاس بفطرتهــم يتمتعــون بالمهــارات.واليــأس الغامــرة
 وإذا نجحنا في،الظــروف الصعبــة تؤثــر أحيانـ ًـا علــى الثقة بالنفــس
تحفيزهــم علــى اتخــاذ الخطــوات العمليــة والمضــي قدمـ ًـا وإعــادة
 ســنكون حينهــا قــد،تأهيــل أنفســهم للتكيــف مــع العالــم الجديــد
.نجحنــا بتحقيــق الهــدف األساســي مــن هــذا التحــدي

[Left to Right] Chris Gardner, CEO of Happiness. © Chris Gardner Media; Najla Al Midfa, CEO of Sharjah Entrepreneurship Center [Sheraa]. © Sheraa; Dr Tariq Al Gurg, CEO of Dubai Cares.
© Dubai Cares; Deepak Chopra, Author and Health guru. © Marion PR.
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building something called the Think Watts HQ, a Californian
hub in the predominantly black community to help develop
new businesses. Community members can learn the basics
of coding, programming, music, entrepreneurship, sewing
and many other professional and practical skills to help them
create new streams of revenue. He is putting power into the
hands of people who might feel or think they are powerless.
By giving them the tools, funding, and knowledge, this act
of love is going to create revenue for many families and will
help preserve their dignity as well as open up opportunities
they may have never thought possible.

Mamadou: Challenges don’t really matter because they are
part of any successful journey. We are focused to seize this
important moment in the history of humanity and use our
passion, resources, and love to support as many people as
possible throughout the world. If it is up to us, we don’t want
anyone to be left behind, and that’s why we are reaching
out to celebrities and leaders who can help spread the word
quickly and more widely, to ensure its success.

Mamadou: The way I see it is that success is relative in this
case. What really matters is that we took action, we started
an energy-altering platform and campaign, and we invited
like-minded people to join us and continue the movement of
love over fear. That in and of itself is success, in my opinion.
The #UbuntuLoveChallenge platform is now growing into
a movement that has tremendous potential to grow into
a global project to empower people and enable them to cocreate a new reality for themselves and for others. This is a
seismic moment in our lives, and this is why we are looking
into different ways to bring the real spirit of Ubuntu into all
our lives for the long term.
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 فإيمــان النــاس بأنفســهم يســاعدهم علــى التكيــف. أجــل:مامــادو
 ومن األهمية.والتغيير إليجاد سبل جديدة للحفاظ على حياتهم
بمــكان تشــجيع ص ّنــاع التغييــر علــى إطــاق أكبــر عــدد ممكــن مــن
 فجميــع المبــادرات.المبــادرات لتوفيــر فــرص اقتصاديــة للنــاس
والفــرص التــي قــد تســاعد النــاس علــى الوقــوف علــى أقدامهــم
 وليســت.وتوفيــر القــوت لعائالتهــم أولويــة قصــوى بالنســبة لنــا

Mamadou: Yes, when people believe in themselves they can
adapt and change in order to find new ways to sustain their
lives. It’s really important to encourage changemakers to
launch as many initiatives as possible to create economic
opportunities for people. Anything that will help people get
back on their feet and bring food to their table is a priority
for us. It’s not just a practical response, it’s trying to create
a feeling of strength and humanity, to create a better world.
What are the challenges you have faced or are currently
facing with this initiative?
Bodour: I can’t say we are facing challenges as people have
responded so positively so far, I’m personally just keen to

