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بكمًفيًأحدثًمجموعةًمنًمقاطعًالفيديوًلهذهًالدّورةً.ًمرحبا ً تغطيةًفيروسًكوروناًالمستجدًًّ:ًالصحافةًفيًزمنًالجائحة"أهالً 

ومقّرهاًفيً"ًسايِنس"سيكونًهذاًالمقطعًمعًكايًكوبفيرشميدت،ًوهوًمراسلًللمجلّةًالعلميّةً".ًًاليومًوفيًالمستقبل19ًكوفيدً

كايًالنضمامكًلناًفيًهذهًالدّورة.ًبرلين  .ًًشكراً 

 .ًإنّهًلمنًدواعيًسروريًياًمارين

لقّصةًستكونًقّصتكًًوهلًمنًمرحلةًأدركتًفيهاًأّنًهذهًاًأّولًقصةًكتبتهاًعنًهذهًالجائحةً؟أشعرًبالفضولًلمعرفةًماًكانتً

 الوحيدةًلفترةًطويلة؟ً

الّرجوعًبالّزمنًلتحديدًالتاريخ،ًلكنّنيًكتبتًالقّصةًاألولىًعنًهذاًالموضوعًفيً ينايرًً/كانونًالثاني9ًمنًالّصعبًإجماالً 

وًفيروسًً،ًوكانًذلكًهوًاليومًالذّيًأعلنتًفيهًالصينًأّنًالفيروسًه"سايِنس"باالشتراكًمعًاثنينًمنًزمالئيًفيًمجلّةً

 .ًكانًعلىًوشكًالخروج.ًلمًيكنًالتسلسلًقدًخرجًبعد.ًكوروناًالمستجدًّ

فعندذاك،ًقيلًإنّهًماًمنًدليلًً.ًًوفيًتلكًالمرحلة،ًكانًالًيزالًالنقاشًحولًماًإذاًكانتًالعدوىًتنتقلًمنًإنسانًإلىًإنسانًآخر

 .ًعلىًانتقالهاًمنًإنسانًإلىًإنسانًآخر

أناًفيً.ًمنًالوقتًأعني،ًاستغرقًقليال ً.ًوأعتقدًأّنًاألمرًاستغرقًقليال ً.ًأتحدّثًمعهمًكانواًمتشّككينًجدّا ًلكنًالعلماءًالّذينًكنتً

األمورًأنًتذهبًفيًأيًمنًًًهًيمكنأذكرًأنّنيًفّكرتًأنًّ.ًكنتًفيًالبرازيلًآنذاًك.ًوهذهًمسألةًأخرىً.الواقعًكنتًفيًعطلة

 .ًًلمًيحدثًبالّطبعًلكنًذلك.ًءوأملتًأنًينتهيًالموضوعًبكّلًهدو.ًاالتجاهين

فبراير،ًببطء،ًحيثًً/ينايرًثّمًفيًشباط/عندماًأعودًبذاكرتي،ًأعتقدًأّنًالتغييرًالكبيرًبالنسبةًإلّيًحدثًفيًأواخرًكانونًالثاني

 .ًًكانًلديناًالحاالتًاألولىًخارجًالّصين.ًبرزتًأدلّةًكثيرةًعلىًأّنًهذاًينتشرًبوضوحًمنًإنسانًإلىًإنسانًآخر

عنًالموضوعًفيًذلكًالوقتًعلىًتويتروأع منه،ًعندما22ًًأو21ًًفبرايرًأوً/لكنًفيًمنتصفًشباط.ًتقدًأنّنيًكتبتًتغريدةً 

آنذاكًأدركتًحقّا ،ًبلًبدأتًأكتشفًً.ًأعلنتًإيرانًعنًعددًمنًالوفيات،ًأعتقدًأّنًعدّةًأمورًتضافرتًوأصبحتًأكثرًوضوحا ً

هذهًجائحةإذً.ًالتغييرًفيًالناسًالّذينًكنتًأتحدّثًمعهم قبلً.ًشرعًالعلماءًبوضوحًفيًتغييرًرأيهم،ًوقالواًحسناً  كتبتًقّصةً 

فيًتلكًً.ذلكًبقليلًعندماًكنّاًننتظرًلنرىًماًإذاًكانتًالّصينًستتمّكنًمنًاحتواءًهذاًالفيروسًأمًإذاًكانًسيصبحًوباءً 

ًماًأّنًمعظمًالعلماءًكانًبالفعلً/الثانيفبراير،ًبلًأعتقدًفيًنهايةًكانونً/المرحلة،ًفيًبدايةًشباط إلىًحدٍّّ  ً يناير،ًأصبحًواضحا

فيًإمكانيّةًإحتوائه  .ًًمشّككاً 

لذلك،ً قبلًيومًمنًليلةًً.ًمنذًالبدايةًفعليّا ًًقلبًالموضوعفيًًكنتً نتيجةً  جدّاً  أعتقدًأّنًأّولًإشعارًللعالمًخارجًالصينًجاءًمتأّخراً 

إذا ،ًً.ًمذّكرةًمفادهاًسماعًبعضًاألمورًهناًمصدرهاًوزارةًالصحةًداخلًالصين"ًميدبرو"رأسًالسنة،ًعندماًنشرتًقائمةً

بالعودةًإلىًاألشهرًاألربعةًالماضيةًبرّمتها،ًهلًمنًقصصًمعيّنةًعملتًعليهاًأوًأحداثًأوًاتّجاهاتًمعيّنةًاعتبرتهاًبارزةًً

 بالنسبةًإليك؟ً

ب  ً منذًالبدايةأعتقدًأنّهًبالعودةًإلىًتلكًالمرحلة،ًيبدوًأحيانا  ً أذكرً.ًلكنّهًبالطبعًلمًيكنًكذلك.ًعضًالشيءًوكأّنًكّلًشيءًكانًجليّا

واحدةًعلىًوجهًالخصوصًمنذًالبدايات،ًحيثًقصدتًبعثةًمشتركةًمنًمنظمةًالصحةًالعالميةًمعًعلماءًمنًأنحاءًً لحظةً 

إلىًالبرازيلًفيًذلك.ًالعالمًكافّةًالصين  ً وصلتنيًرسالةً.ًاليومًوهبطتًفيًمطارًساوًباولوًوأتذّكرًفيًالواقعًأنّنيًكنتًذاهبا

 .ًًعبرًالبريدًاإللكترونّيًمنًمنّظمةًالصحةًالعالميّةًتفيدًبأّنًالتقريرًقدًصدر

بالعودةًبالذاكرةًإلىًتلكًاللحظة،ًيمكنًالقولًإنّهاًكانتًلحظةًكبيرة،ًً.ًفبدأتًفيًقراءتهًفيًالسيّارةًفيًطريقيًإلىًساوًباولو

وقالًالتقرير،ًحسنا ،ًتمّكنتًً.ًألنّهًلمًيكنًمنًالواضحًللجميعًفيًذلكًالوقتًماًكانًيحدثًبالّضبطًفيًالصينأيًذلكًالتقرير،ً

ماًلألشهرًالقليلةًالتالية.ًالّصينًمنًالّسيطرةًعلىًهذاًالفيروسًوإليكمًكيفًفعلتًذلك  ً فكّلًماًنراهً.ًوهذاًماًحدّدًالمسارًنوعا

ًوقدرا ًاآلنًمنًحيثًاإلغالق،ًواإلغالقًالت أعنيًأنّنيًتكلّمتًمعًً.ًاّم،ًوالتّباعدًاالجتماعيًأوًمهماًشئِتًتسميته،ًلمًيكنًقضاء 

ًمنًمؤلّفيًذلكًالتقريرًوأخبرونيًًكلّهمًأنّهمًعندماًذهبواًإلىًالصين،ًفّكرواًأنّهًمنًالمستحيلًأنًتحتويًالصينًمرضا ًً عددٍّ



منًخاللًاإلغالقًالتامًللمجتمع لكنًعندماًوصلواًإلىًهناك،ًأدركواًأّنًً.ًهًالًيمكنًبكّلًبساطةًأنًينجحًذلكاعتقدواًأنًّ.ًتنفسيّاً 

 .ًاألمرًنجح

القّصةًالرئيسةًلهذهًالجائحةًبالذات  ً فيًذهنيًمعًهذاًالتقرير...ًبالتاليًهذاًاألمرًبرّمته،ًالّذيًأصبحًتقريبا كانًذلكً.ًنشأًفعليّاً 

لالهتمام،ًألنّهًعندماًصدرً التقرير،ًكنتًأتحدّثًإلىًمحّرريًوزمالئيًوكنتًأقولًإّنًهذاًالتقريرًسيشّكلًالقّصةًًمثيراً 

فقدًتسّربًالتقريرًإلىً.ًلكنًذلكًلمًيحدثًفعال ً.ًوإّنًهذاًسيكونًموضوعًالنقاشاتًكافّة ً.ًاإلخباريّةًالكبرىًلألسبوعًالتالي

وارد،ًالّذيًترأّسًاللجنةًالمشتركة،ًأعطىًبعدًذلكًعدّةًًأعنيًأّنًبروسًأيل.ًالمناقشاتًأكثرًمّماًحصدًالتغطيةًالمتوقّعة

لكنًمنًالمؤّكدًأّنًتلكًً.ًثّمًغيّرًذلكًعلىًنحوًبطيءًوجهاتًنظرًالنّاس.ًًومقابلةًمعًفوكس.ًمقابلةًمعًنيويوركًتايمز.ًًمقابالت

 .ًكانتًلحظةًأساسيّةًبالنسبةًإلّيًوكيفًتطّورتًهذهًالجائحة

تسجيلًًونظرتمًإلىًالوالياتًالمتحدة،ًًإذا..ً.وبعدًذلك،ًتتالتًالقصص القّصةًحولًالحاالتًفيًسياتل،ًعندماًأصبحًواضحاً 

كوناًمترابطتين،ًتبعضًالحاالتًوأنّهًفيًالحالتينًاألول ي ينًكانًلديناًالجينوم،ًبداًوكأنّناًأمامًترابط،ًبالّرغمًمنًأنّهماًلمً

كانًيفصلًبينهما أّنًاالنتشارًبدأًبالفعلًفيًالوالياتًً.ًوقتًكانًمناسبا ًأعتقدًأّنًال.ًوبالّرغمًمنًأّنًشهراً   ً ثّمًأصبحًواضحا

فيًالوالياتًالمتّحدة،ًوأعتقدًأنّهًيمكنًتحديدًعددًمنً.ًالمتحدة كانًمنًشأنًذلكًأنًغيّرًالنقاشًكلّهًحولًماًكانًجارياً 

منًتلكًاللحظاتًفيًالوقتًالحالي.ًاللحظاتًالمماثلة ً لكنًي.ًوربّماًنعيشًبعضاً  عندماًنكونًفيًأنًندركًذلكًصعبًأحيانا

 .ًخضّمها

منًوجهةًنظري،ً.ًًماًأذهلنيًفعالًُفيًهذهًاألشهرًاألربعةًوحسبًهوًمدىًاالنقالبًالكاملًلألمورًالّتيًاعتقدناًأنّناًكنّاًنعرفها

يعتقدهًالعلماءًفيًالوقتًالّراهن،ًثّمًمنًأصعبًماًيواجههًالصحافيّونًفيًهذاًالوباءًهوًاضطرارهمًأنًيقولواًللناسًهذاًماً

منًالصعبًعلىًًً.اضطرارهمًأنًيشرحواًلهمًبعدًفترةًغيرًطويلة،ًحسنا ،ًبرزتًأدلّةًجديدةًعلىًأّنًاألدلّةًقدًتغيّرت

 .ًًوأعتقدًأّنًذلكًصعبًعلىًالجمهورًأيضا ً.ًالصحافيّينًالمواكبة

علىًكتابةًقّصةًتفيدًبأنّهًاتّضحًأّنًماًكناًّنظنّهًً.ًمنعرفًكالناًماًتبيّنهًالعلو...ًبرأييًأّنًالسرعةًمذهلة أعنيًأنّنيًمعتادًأحياناً 

 .ًًلكنّناًاآلنًنكتبًالقّصةًثّمًتتغيّرًبعدًأسبوعًفقط.ًقبلًعامينًحولًهذاًالفيروسًليسًصحيحا ً

جائحةًاإليبوالًفيًًلقدً.ًإذا ،ًلالنتقالًمنًالجدولًالزمنيًألسبوعينًأوًشهرينًإلىًسنتين.ًنعم.ًبعدًأسبوعًبالّضبط غّطيتًأيضاً 

وهلًيمكنكًتبيانًنقاطًالتشابهًأوًًًماًرأيكًبتلكًالجائحة؟.ًالوقتًالّراهنًزاويةيساورنيًالفضولًحولًذلكًمنً.2014ًالعامً

 هلًمنًدروسًتعلمتمهاًفيًتغطيةًتلكًالجائحةًيمكنًأنًتنّورناًاليوم؟ًًًاالختالفًبينًنشوءًالجائحتين؟

الكثيرًمنًًحولكماًغيّرتًطريقةًتفكيريً.ًربةًبالذّات،ًاإليبوالًفيًليبيريا،ًغيّرتًحياتيًبشكلًجذرّيًٍّأعتقدًأّنًتلكًالتجً

 .وماًزالًتأثيرهاًفّيًكبيرا ً.ًاألمور

يئيًّف..ً.أعنيًأّنًاألمرًاألّولًبالنسبةًإلّيًكانًأنّنيًآتيًمنًخلفيّةًعلميّة فقطًمنًهذاً.ًأناًأنظرًإلىًالفيروسًعلىًالمستوىًالُجز 

كنتًً.ًأذكرًبوضوحًعندماًكانًتفشيًاإليبوالًفيًغربًأفريقياًيخرجًعنًالسيطرة.ًحيثًاإلطار،ًعلىًصعيدًاإلطارًفيًذهني

ألمرًمذهلءًكلّهمًوكنتًأفّكرًهلًمنًطفرة؟ًأتحدّثًإلىًهؤالءًالعلما استغرقًً.ًهلًتغيّرًالفيروس؟ًماًالّذيًيجري؟ًًإنّهًفعالً 

الفيروسًيؤثّرًفيًمجتمعًيتصّرفًبشكلًمختلفًعنًًًكانوقدًتغيّرًالمجتمع،ًأوً.ًّنًالفيروسًلمًيتغيّرمنّيًاألمرًوقت اًألدركًأ

ًكبير.ًالمجتمعاتًالّتيًحّلًبهاًالفيروسًمنًقبل إلىًحدٍّّ  ً فالتفاعالتًكثيرةًوالًيثقًالمجتمعًبالحكومةً.ًكانًهذاًالمجتمعًمتحّركا

 .ًتينًمتتالي تينبلًحربينًأهليًّ.ًبسببًتجربةًالحروبًاألهليّة

ليسًبالنسبةًإلّيًوحدي،ًبلًبالنسبةًإلىًالكثيرًمنًالعلماءًالّذينًتحدثتًإليهمًفيًذلكًالوقت،ًزرع تًفيناًهذهًالتجربةًفكرةًأنّناًً

أّنًاألمراضًالُمعديةًتحدثًعندماًيلتقيًالعاملًالُممِرضًبمجتمعًما  ً فيًالواجهة.ًندركًجميعا ًًلكنًذلك.ًهذاًماًيحدثًإجماالً 

نظرتيًإلىً.ًًجعلنيًأفّكرًفيًبالديًوفيًالفارقًالّذيًيُحدثهًذلك وتكرارا ،ًفتبدّلتًكثيراً  علىًمّرًالسنين،ًرأيتًذلكًمراراً 

كانًذلكًمنًالمسائلًاألولىًالّتيًأدركت.ًاألمراضًالُمعدية هوًأّنًالجائحةًتفعلًفعلها.ًإذاً  يمكنً.ًوبالّطبعًماًنراهًحاليّاً 

.ًًلًفعلهًفيًعدّةًأماكنًمختلفة،ًفيًالكثيرًمنًالمجتمعاتًالمختلفة،ًوأنًيتعاملًمعهًالناسًبشكلًمختلفالفيروسًنفسهًأنًيفع

.ًًوهذاًبرأييًأمرًآخرًأدركته.ًفيًتنويريًحيالًماًيحدثًفيًأماكنًمختلفةًمنًالعالمًفيًهذهًاللحظةًويساعدًهذاًاإلطار

الجائحةًعلىًتويتر،ًوأعتقدًأنّهاًمنًمفارقاتًهذهًالجائحة،ًتتعلّقًبانتشارًهذاًوالمسألةًاألخرىًالّتيًكتبتًعنهاًفيًبداياتً

كيفًيتّمًذلك؟ًًً.ًكانتًالفكرةًاحتواءًالفيروسًفيًالصين.ًلذاًفيًالبداية،ًكانًالجميعًينظرًإلىًالّصين.ًالفيروسًفيًكّلًمكان



بالطبع،ًعندماًًً.ذاًسيمكنًاحتوائهًفيًتلكًاألماكنإًفأصبحًالنظرًفيًما.ًًهلًسيكونًذلكًممكنا ؟ًثّمًانتشرًإلىًأماكنًأخرى

ألّنًاألمرًالًيتعلّقًعندذاكًبإغالقً.ًيكونًالفيروسًفيًكلًمكان،ًبمجّردًأنًيصبحًعالميّا ،ًتصبحًالقّصةًمحليّةًأكثرًبكثير

فيًليبيرياًأثناءًتفّشيًوباءًًوهذاًأمرًرأيتهً.ًبلًبكيفيّةًاستجابةًمجتمعكًله.ًالحدودًأوًمنعًالفيروسًمنًالذّهابًإلىًمكانًما

جدّا ً كانًمنًهزمًالفيروسًهوًالمجتمعاتًًً،فيًنهايةًالمطافً.اإليبوال،ًألّنًالحكومةًكانتًضعيفة ،ًوكانًانعدامًالثقةًعالياً 

 .ًالمحليّةًمنًخاللًاعتمادًبعضًالتدابير،ًمثلًإدراكًأّنًالوباءًحقيقيًّ

حيثًً.ًأّماًاألمرًاألخيرًالّذيًأدركتهًفهوًبعدًعودتيًإلىًأوروباًخاللًتفّشيًاإليبوال.ًأدركتهوهذاًهوًربّماًاألمرًالثالثًالّذيً

أالًيمكنهمًتغييرًسلوكهم؟ًماًخطبهم؟ًًكانتًاألحاديثًً.ًعبّرًليًالكثيرًمنًالناسًعنًانزعاجهمًمنًالناسًفيًغربًأفريقيا

وماًإلىًذلك وأنتًتعرفينًكيفًتنتشرًً.ًيدركًالناسًمدىًصعوبةًتغييرًالّسلوكلمً...ًكثيرةًعنًأّنًهذاًالفيروسًليسًحقيقيّاً 

إذًكانتًإحدىًالنقاطًاألساسيّةًالمثيرةًللجدلًحولًً.ًوهذاًمثيرًللسخريةًبالنسبةًإليًّ.ًالمعلوماتًالخاطئةًوغيرهاًبسهولة

يًلم ًالًيمارسونًالناسًيقولونًلوكانً.ًاإليبوالًفيًليبرياًممارساتًالجنازةًألّنًهذهًالجنازاتًكانتًتنشرًالفيروسًفعليّا ً

ًلديهمًهذهًالجنازاتًالكبيرةًحيثًيقبّلونًذويهمًقبلةًالوداع،ًوهيًممارسةًطويلةًًًجنازاتًمختلفة؟ لم ًالًيكونًلديهمًمحارق؟ًولم 

للناس.ًإنّهاًمنًعاداتهم.ًاألمدًهناك تقولًللناسًيجبًأاّلًًوهاًنحنًبعدًبضعًسنواتًفيًألمانياًحيثًالحكومةً.ًإنّهًتقليدًمهمًٌّجدّاً 

أفّكرً.ًالنّظرًفيًالمرآةوهذاًبمثابةً.ًفوجدًالناسًصعوبةًحتّىًفيًذلك.ًتخرجواًللّشربًمعًأصدقائكمًلفترةًبسببًهذاًالفيروس

فيًاألفكارًالمسبقةًالتيًنحمله معناًعندماًنأيضاً   .ًًعنًاألمراضًالُمعديةًفيًبعضًاألماكنتقاريرًكصحافيّينًًعدًّاًنحنًأيضاً 

فقدًقلتًعبارةًملهمةًوهيًأّنًالمرضًيحدثًعندماًيلتقيًالعاملًالُممِرضً.ًرائع،ًألّنًذلكًكانًسؤاليًالتاليًبالضبطًهذا

.ًًوهاًنحنًلديناًفيًأنحاءًالعالمًبرّمتهًأمثلةًعلىًاستجابةًالمجتمعاتًبطريقةًجدًّمختلفةًلفيروسًكوروناًالمستجدًّ.ًبمجتمعًما

وكانتًاستجابتناًً.ًأناًفيًالوالياتًالمتحدة.ًألمانياًبعملًمذهلًفيًالّسيطرةًعلىًمنحنىًهذاًالوباءقامتً.ًأنتًتعيشًفيًبرلين

أعتقدًأّنًالكثيرًمنًالناس،ًبمنًفيهمًأنا،ًتوقّعواًأنًتؤّمنًالوالياتًالمتحدةًً.ًليستًفقطًمختلفةًلكنًصادمة.ًمختلفةًبعضًالشيء

إذا ،ًبصفتكًشخصً.ًمراضًوالوقايةًمنهاًحاضرةًأكثر،ًلكنًذلكًكلّهًلمًيحدثالمزيدًمنًالقيادة،ًوأنًتكونًمراكزًمكافحةًاأل

يعيشًفيًألمانياًمعًستاينمايرًوميركلًاللذينًبرهناًعنًقيادةًممتازة،ًهلًلديكًأيًأفكارًحولًالطرائقًالّتيًتستجيبًبهاًً

 المجتمعاتًالصناعيّةًالغربيّةًلهذا؟ًً

فيًلندن.ًنعم علىًًًمّطلعكثيرًمنًاألحيانًأنظرًإلىًالوضعًفيًالمملكةًالمتحدة،ًحيثًأنّنيًالنيًفيًلذلكًإنًّ.ًلقدًنشأتًجزئيّاً 

والًشكًأّنًالبلدينًكاناًمخيّبينًلآلمالًً.ًوبماًأنّنيًأعملًفيًمجالًالعلوم،ًأتابعًالوضعًفيًالوالياتًالمتّحدةًكثيرا ً.ًالسياسةًهناك

لوحدهاًوالكثيرًمّماًنعرفهًعنًفيروساتًكوروناًوالنمذجةًوعلمًاألوبئة،ًًأعنيًأنّهًعلىًصعيدًالمعرفةًالعلميّة.ًًفيًهذاًالّصدد

معًًًعقولًالعالمًفيًبلد ينًلمًيبلياًحسنا ًشًأفضلًأيًيعًي.ًالكثيرًمنهم.ًًيترّكزًاألشخاصًالّذينًقامواًبهذاًالعملًفيًهذينًالبلدين

 .ًهذاًالوباء

فيًالسياسةًالشعبويّةًبشكلًدقيق لكنًالًشّكًأننيًأدركتًبعدًسنواتًمنًعمليًكمراسلًأّنًالثقةًمهّمةًجدّا ،ًً.ًوأناًلستًخبيراً 

جّلًماًلديناًهوًماًأسماهًالعلماءًالتدخالتًً.ًالًدواءًلهًبعد.ًأنّناًأمامًفيروسًالًلقاحًلهًبعًدأيًالثقةًبالحكومةًخاصة ؛ًالًتنسيً

سلوكهم،ًوعلىًثقةًالسّكانًبهذهًالنصيحةًوالتزامهمًبها،ًًغيرًالصيدالنيّةًالّتيًتعتمدًعلىًإخبارًأحدهمًالسكانًبوجوبًتغيير

وأعتقدًأّنًالطريقةًالّتيًأدّتًبهاًوسائلًاإلعالمًدورها،ًسواءً.ًألنّهمًيعتقدونًأّنًالناسًالّذينًيقدّمونًالنصيحةًيدرونًماًيفعلون

إلىًالشعبًفضًتلكةًالمتحدةًفيًبعضًاألحيان،ًأفيًالوالياتًالمتحدةًأوًالمم  ً ويّةًالّتيًازدهرتًعلىًفكرةًأنّهًالًيمكنًًجزئيّا

الوثوقًبمنًهمًفيًالسلطة فهذاًخّزانًً.ًهذاًأمٌرًأساسّيًنحتاجهًفيًالصحةًالعاّمة،ًأيًالثقة.ًفعال ًًمسائلوقدًتآكلتًهذهًال.ًًفعالً 

رؤيةًو.ًوعندماًينضب،ًإذاًلمًيكنًلديناًتدخالتًصيدالنيّة،ًالًيبقىًلديناًالكثيرًلنستمّرًبه.ًكماًتعلمون كانًمنًالمحزنًكثيراً 

علىًذلك،ًلديناًنوعًمنًعدمًالثقةًمنًجهةًالنخبة.ًذلك لمثيرًلالهتمامًأنّناًوصلناًإلىًهذهًالجائحةًفيًوقتًً.ًثّمًعالوةً  إنّهًفعالً 

 .ًًاعتبرًفيهًالكثيرًمنًاألشخاصًأنّهًينبغيًعدمًالوثوقًبالخبراء

بالخبراءًوماًإلىًذلكفلديناًاقتباساتًكثيرةًمنًمناقشةًبريكسيتًفيًال  ً وأعتقدًً.ًمملكةًالمتّحدةًوكيفًأّنًالجمهورًضاقًذرعا

أنًيقنعواًاآلخرينًبنصحهم،ًحتّىًالسياسيّين وتلكًً.ًاآلنًأّنًالخبراءًيدفعونًثمنًأخطائهمًالماضية،ًألنّهًيصعبًعليهمًكثيراً 

قامتًبرأييً.ًلديناًعالمةًسابقةًهيًالمستشارةًالحاليّة.ًفيًألمانيا،ًإنّناًبالطبعًفيًحالةًمميّزةًجدّا ً.ًكانتًمشكلةًكبيرةًبرأيي

أعتقدًعلىًسبيلًالمثالًأنّهًيمكنًأنًتتعاملًمعًحقيقةًأنّه،ًكماًً.ًأعنيًأنّهاًتفهمًكيفًتشتغلًالعلومًبشكلًأساسيًّ.ًبعملًجيّدًجدّا ً

إلىًًقلناًفيًوقتًسابق،ًيمكنًأنًيتغيّرًالوضعًالعلمّي،ًوتقييمًماًيفعلهًالفيروسًوكيفًً يتصّرفًمنًأسبوعًإلىًآخرًاستناداً 



للشعبويًّ.ًالبحوثًالجديدة ماًاليومًًيومنًالّسهلًجدّاً   ً نًاستخدامًهذاًالتغييرًكنوعًمنًاإلحباطًوالقولًانظرواًيقولونًشيئا

يتبعًالنّاسًأفضلًًويمكنًأنً.ًلكنًإذاًكنّاًنتواصلًبمسؤوليّة،ًيمكنًأنًنُفهمًالسّكانًماذاًيجري.ًويغيّرونهًفيًاليومًالتالي

 .ًًشهرأفًإلىًهذاًالفيروسًإاّلًمنذًبضعًأعنيًأنّناًلمًنتعرًّ.ًفهذاًكّلًماًلدينا.ًنصيحةًحاليّة

 .ًأوًمنذًقرن،ًيبدوًكقرنًصناعّيًٍّ

فأنتًالً.ًأريدًأنًأتابعًفيًمسألةًالتواصلًهذه،ًألّنًماًصعقنيًعندماًكنتًأعدًّللحديثًمعكًهوًمقدارًالعملًالّذيًتقومًبه

علىًتويترًوفيًالكثيرًمنًاألحيانًتغّردًمباشرةًً"ًسايِنس"فيًبكتابةًالقصصًلمجلّةًتكًت بشكلًمنتظم،ًلكنّكًنشطًجدّاً 

لكنًيساورنيًالفضولًحولً.ًوهذاًيعنيًالكثيرًمنًالعملًفيًعدّةًقنواتًمختلفة.ًالمؤتمراتًالصحافيّةًلمنّظمةًالصّحةًالعالميّة

عنًالدّورًالذيًيؤدّيهًتويترًفيًصحافتكماًإذاًكانًبإمكانكًالتحدّثًعنًكيفيًّ  .ًةًموازنةًذلكًوأيضاً 

لالهتمامًبالنّسبةًإليًّ.ًدعينيًأبدأًمنًهذهًالنّقطة.ًأوه،ًنعم .ًلمًأبدأًباستخدامًتويترًإاّلًمنذًسنواتًقليلة.ًربّماًألّنًتويترًمثيرًجدّاً 

.ًالّذيًكانتًتحبّهًكثيرا ،ًوشرحتًليًكيفًكانتًتستخدمهكنتًفيًرحلةًمراسلةًواقترحتًعلّيًإحدىًالّزميالتًاستخدامًتويترً

للغاية،ًلكنّنيًكنتًمتشكًّ  ً  .ًًنجدًالكثيرًمنًالعلماءًعلىًتويتر.ًوعلىًمّرًالسنين،ًأصبحًيزدادًأهمية ً.ًاستخدامهفيًًشرعتكا

أوًاثنتينًفيًالّسنةًحيثًيتّمًالتّغريدًعنًأبحاثًجديدة،ًوكانًذ ًصلكًيثيرًاهتمامي،ًالًسيّماًالقصفيًالبداية،ًكنتًأرىًقّصةً 

ًما،ًوصنّاعًالسياساتًوالصحافيّونً.ًالّتيًتنجمًعنًذلك فيًهذهًالجائحة،ًأصبحًتويترًهوًالمنّصة،ًحيثًلديناًالعلماءًإلىًحدٍّّ

فيًنُسخًأّوليّة منًالبحوثًيُنش رًحاليّاً  كبيراً   .ًًيتفاعلون،ًألّنًعدداً 

أوًمنًمجلّةًأخرىًتُخبرناًبماًسيُنش رًً"ًنايتُشر"أوً"ًسايِنس"رسالةًفيًالبريدًاإللكترونيًمنًًًًتلقّيالمسائلًالعاديّة،ًأيًًثّمًلدينا

عرفًبوجودًنسخةًأّوليّةًجديدةًمثيرةًلالهتمامًعلىًاإلنترنت؟ًًنكيفًًإذا ً.ًالًيحصلًذلكًمعًالنّسخًاألّوليّة.ًفيًاألسبوعًالمقبل

فتبدأًالمداخالتًحولهاًأوًيبدأًالناسًً.ًصبحتًجاهزةأّردًالمؤلّفًبأّنًورقتهًالجديدةًبالنسبةًإلّي،ًفيًالكثيرًمنًاألحيان،ًيغ

لالهتمامًفيها منًمراجعةًاألقرانًالمب.ًبتشريحهاًأوًيقولونًماًالّذيًيجدونهًمثيراً  .ًاشرةًوهيًفيًطورًالحدوثونرىًنوعاً 

مهّمةًينبغيًبناًالنظرًإليهاًفيًالورقة،ًويمكنًًًًويلفتًذلكًانتباهناًإلىًأمورًيمكنًأنًتكونًمثيرةًلالهتمامًويقدّم لناًبالفعلًنقاطاً 

ًالناسًالتعليقًعليها بشكلًالًيُصدَّق.ًأنًنسل   .ًًلذاًكانًذلكًمفيداً 

لكنًكنتًأقضيًالكثيرًمنًالوقتًعليهًبهذهًالّروحيّةً.ًقضيتًالكثيرًمنًالوقتًعلىًتويتر،ًعلىًماًأعتقد،ًفيًهذهًالمرحلة

شعرتًبأنّنيًسأستمعًً.ًبعدًذلك،ًطرأًهذاًالوضعًمعًالكثيرًمنًالمعلوماتًالسيّئة.ًعلّيًالمساهمةًبطريقةًماوشعرتًبأنهًيجبً

صغيرةًً"ًبايت"فحاولتًأنًأعملًعلىً.ًإلىًالمؤتمراتًالصحفيةًلمنّظمةًالصحةًالعالميّةًعلىًأيًحالًوأنّهًيجبًأنًأدّونها

سجلّيًالخاص.ًالحجم فيًتويترًللبحثًعنًأمورًمعيّنة،ً"ًهيستوري"بعضًاألحيانًإلىًسجلّيًًأعودًفي.ًوأصبحًلدّيًتقريباً 

قالًذلكًفيًأحدًالمؤتمراتًالصحافيّة  ً إذًيمكنً.ًوفيًالوقتًعينه،ًأنشرًذلكًكمصدر.ًلنفسيًفاستخدمته.ًألنّنيًتذّكرتًشخصا

وماًتقولهً موثوقاً   .ًًمهمًٌّالجدالًحولًمنّظمةًالصحةًالعالميّة،ًلكنّهاًتبقىًمصدراً 

هوًجّلًماًأقوم19ًًلكنًفيًالوقتًالّراهن،ًبماًأّنًكوفيدً.ًبعدًذلك،ًبعدًذلكًيستغرقًاألمرًالكثيرًمنًالوقت.ًوهكذاًبدأًاألمر

لذاًأعملًعلىًهذهًالقصصًعلىًً.ًبماًأنّنيًمراسل،ًيجبًأنًأستمعًلهذهًالمؤتمراتًالصحافيّةًعلىًأيًحال.ًبه،ًفهذاًيناسبني

عنًقّصةًماًوتظهرًالقّصة،ًتكونًتلكًطريقةًجيّدةًلنشرًالقّصةًعنًطريقًً.ًهتويترًفيًالوقتًنفس ثّمًعندماًأعدًّتقريراً 

لتقديمًبعضًالمعلوماتًعنًالخلفيّة"البوست"  ً عنً.ً،ًوأيضا طريقةًجيّدةًًموضوعولالبتعادًقليالً  الصحافيّين،ًإنّهاًأيضاً 

استخدامًبعضً.ًفيًقّصةًعلىًتويترًفاألمرًمختلف،ًأيًاألمورًالّتيًيمكننيًفعلها.ًللتواصل  ً منًحيثًكتابةًالتعليقات،ًوأيضا

لالهتمام.ًالمقارناتًأوًمجّردًروايةًالقّصةًبطريقةًمختلفةًقليال ً وسيلةًمثيرةًجدّاً  فيًالبداية،ًعندماًكانًلدّيًوقتًً.ًإنّهاًفعالً 

بالتالي،ًحتّىً.ًرنتًومنًثّمًكتابةًتغريدةًجميلةًعنهاأكثرًبقليلًمنًاآلن،ًكنتًأحّبًأنًيكونًلدّيًقّصةًمكتملةًتظهرًعلىًاإلنت

لذاًعندماًأدّرسًالصحافة،ًأشّجعًالجميعًعلىًالمشاركةًً.ًلوًلمًيقرأًالناسًالقّصةًكاملة ،ًسيكونًلديهمًعلىًاألقّلًهذهًالتغريدة

 ً.فيًمنتدياتًالعلوم،ًوعلىًاستخدامًتويترًلمحاولةًفهمًكيفًيمكنًأنًيستفيدواًمنهًبعضًالشيء

للجميع،ًإاّلًأنّهًمً   .ًدًمفيدًللغايةًبالنسبةًإليًّورً ربّماًليسًتويترًمفيداً 

معًمشاركتهاًفيًالوقتًنفسهًمعًًًًجلك،وينًالمالحظاتًعلىًاإلنترنتًألأعتقدًأنًهذهًنصيحةًعظيمةًأيًفكرةًاستخدامهًلتد

هوًالقّصةًاليوم،19ًًًكماًتفّضلتًوقلت،ًإّنًكوفيدً.ًلدّيًسؤالًأخيرًلك.ًإنّهاًطريقةًرائعةًلتأطيرًذلك.ًأشخاصًآخرينًكهديّة



صًًعّماًستكونًبرأيكًالقصصًالتالية؟ًأيًقص.ًوالًنعرفًإلىًمتىًستبقىًهذهًهيًالقّصةًبالنسبةًإليناًجميعا ،ًوبالنسبةًإليك

ماًمنًنهايةًبدايةًحالةًالطوارئًإلىًنوعًمنًالوضعًاستكونًاألهمًمنًاآلنًفصاعدا ؟ً  ً لطبيعيًالجديدًمنًالعيشًإنّناًننتقلًنوعا

 ماذاًستغّطيًبرأيكًأوًماًالّذيًستترقّبه؟ًً.ًمعًهذاًلفترةًغيرًمحدّدةًمنًالوقت

فيًعملكًأنّهًعندماًتكبرًالقّصةًبماً...ًأعتقدًأنّهًيمكنًاإلجابةًعنًهذاًالّسؤالًبعدّةًطرق أناًمتأّكدًمنًأنّكًقدًالحظِتًأيضاً 

.ًً،ًتتعدّدًفيهاًالزواياًاألخرى،ًويحاولًالصحافيّونًاآلخرونًتغطيةًجزءًمنها19وفيدًيكفي،ًوهيًبالّطبعًلنًتكونًأكبرًمنًك

عنًالتبعاتًاالقتصاديةًفيًالمستقبلًوعن ًًبرأييبالتأكيدًو.ًالسياسةًالجغرافيّةًلذلكًالجوانبًمنًالواضحًأنّناًسنتحدّثًكثيراً 

عليناًأنًنتساءلًماًيعنيهً.ًترغبًفيًحمايةًمواطنيهاًمنًشيءًمثلًهذااًرأيناهًمنًالحكومةًاألمريكيّةًوكيفًلمًتتمّكنًأوًلمًمًّع

يساورنيًالفضولًلقراءةً.ًوكثيرونًالناسًالّذينًيتمتّعونًبخلفيّةًأفضلًمنًخلفيّتيًفيًالتفكيرًفيًذلك.ًذلكًمنًحيثًفهمًالعالم

القصصًسيضيقًبعضًالشيء،ًًًأّنًنطاقً،ًأعتقد"سايِنس"بالنسبةًإلّي،ًكصحافّيًفيًمجلّةًً.ًًأفكارهمًحولًبعضًهذهًاألمور

 .ًأرىًأّنًاهتمامًالناسًبأجزاءًمنًالعلومًربّماًسيخفًًّيأيًأنّن

ًًأيًسنستمّرًبالحديثًعنًأصلًهذا.ًلذاًسيكونًلديناًنظرةًإلىًالوراء.ًلكنًبالطبع،ًإّنًالكثيرًمنًالعملًالّرائعًلمًيبدأًإاّلًللتوًّ

جدّا ً.ًالفيروس لمًًماًأنًننظرًإلىًعليناً.ًسيكونًذلكًمهّماً  تعلّمناهًمنًهذهًالتدابيرًكلّهاًالّتيًاعتُِمد تًبطريقةًعشوائيّة،ًألّنًأحداً 

بها؟ًماًالّذيًنجح؟ًوفيًأّيًسياق؟ًأعتقدًأنّهًيبقىًلديناًً  ً يكنًلديهًأفكارًأفضل،ًعلىًغرارًماًإذاًكانتًتُعتب رًردودًفعلًمفرطا

منًدونًسببًواضحًفيًبعضًاألحيانسؤالًكبيرًعنًبعضًالبلدانًالّتيًيبدوًأنّهاً  .ًقدًنجحتًبشكلًجيّدًجدّاً 

لذاًأعتقدًأنّناًسننتظرًبضعًأسابيعًلنرىًماًإذاًكانًالفيروسًسينتشرًفيًتلكًاألماكنًأيضا ،ًأوًماًإذاًكانًمنًعواملًالًنفهمهاًً

بعدًوهيًتساعدنا  ً كماًسنقرأًالكثيرًحولًفكرةًماًإذاًستنشأًًهلًسيكونًمنًتراجع؟ًً.ًوستشّكلًالموسميّةًقضيّةًكبيرة.ًتماما

 كيفًنستعدًّلذلك؟ًًأيًشكلًستتّخذًهذهًالموجة؟.ًموجةًثانية

إلىًالنظرةًإلىًالوراءًفيًبعضًالنواحي،ًسيكونًلديناًالنظرةًإلىًالمستقبل علىًالقصصًً.ًبعدًذلك،ًبالطبع،ًإضافةً  عالوةً 
ويمكنًأنًينجحًبعضهاًمّماًسيشّكلً.ًكماًأّنًالتجاربًعلىًاألدويةًمستمّرة..ًً.توقّعهاالجديدةًكلّهاًالّتيًستظهرًوالًيمكنناًفعالً 

ًاليوم.ًقّصةًكبيرة ماًسيحصلًبالنسبةًإلىًاللقاحات،ًفالسباقًإلىًاللقاحًجارٍّ يمكنًأنًتنشأًً.ًتفهمينًماًأعني.ًوالًنعرفًأيضاً 

ًمنًاألدويةًًًحولًصًالكبيرةًبرأييوإذاًنجحًاللقاح،ًستكونًإحدىًالقًص.ًمشاكلًبالنسبةًإلىًاللقاح التوزيعًالعادلًلكّلٍّ

كيفًنتأّكدًفيًحالًتأّمنًأيًمنهاًأنًيتوّزعًً.ًالًسيّماًفيًهذاًالجّوًالعالمّيًحيثًتكثرًالقوميّة،ًوهذاًيقلقنيًكثيرا ً.ًواللقاحات

إلىًمسائلًأخرى،ًمثلًإمكانيّةًتحّولًإ.ًمنًالمؤّكدًأّنًهذاًالنوعًمنًالمناقشاتًسيستمرًًّشكلًعادلًفيًأنحاءًالعالمًكلّهاً؟ب ضافةً 

الًنعرف.ًالفيروس فنحنًنعرفًذلكًبالنسبةًإلىًالكثيرًمنً.ًيمكنًأنًنكتشفًأّنًلهًبعضًاآلثارًعلىًالمدىًالطويل.ًإنّناًفعالً 

 ..ًً.الفيروسات

لالهتمامًبالنسبةًإلّي،ًقّصةًلنًنعرفًاإلجابةًعنهاًإاّلًعندماً تكونًقدًمّرتًسنةًأوًسنتانًعلىًاألشخاصًًوهذهًقصةًمثيرةًجدّاً 

 .ًًالّذينًأصيبواًبالفيروس

فيًمجالًالعلوم،ًهوًأنّهًالًيمكنًإجماال ًً.ًأيًأمورًمنًهذاًالقبيل ماًيدهشنيًفيًالعلوم،ًوالسببًالّذيًدفعنيًألصبحًصحافيّاً 

ماًتكونًًفيًمجتُجرىًبشكلًأساسّيًًٍّالمناقشاتف.ًتوقّعًالقّصةًالّتيًسنعملًعليهاًبعدًسنة  ً االتًأخرىًفيًالصحافة،ًوغالبا

أّماًمعظمًالمسائلًالّتيًأكتبًعنهاًاليومًفلمًتكنًموجودةًقبلًخمسًسنواتًأوًعشرًسنوات،ًلذاًيمكنًأنًتطرأً.ًمتشابهة

يعلّمنيًذلكًكصحافيًعلمّيًأنًأبقيًعقليًً.ًوهذاًموضوعًآخر.ًيمكنًأنًتحدثًأمورًليستًعلىًرادارناًاآلن.ًقصصًجديدة

ألنّهًالًيمكنًاستبعادًالكثيرمنًف دائماً   ً لالهتمامًعليناًأنًنرى.ًتحا  .ًماًسيبرزًوماًسيكونًمثيراً 

أعتقدًأنّناًكصحافيّينًعلميّين،ًعندماًيتبقّىًلديناًالمزيدًمنًالوقتً.ًأّماًالموضوعًالكبيرًاآلخرًفسيكونًالمعلوماتًالخاطئة

منًمثلًالّطريقةًالّتيًتغيّرًبهاًالتواصلًالعلمّيًفيًً.ًفيًهذاًالموضوعًبالذاتًللتركيزًعلىًالمواضيعًالفوقيّة،ًالًبدًّوأنًننظر

أناًبصراحةًأعتقدًأّنًالعلومًليستًفقطًعلمً.ًهذهًالجائحة،ًوكيفًاستغّلًبعضًالناسًذلكًوكيفًسيغيّرًفيًتقدّمًالعلوم

 .ًًوستكونًهذهًقّصةًكبيرةًللصحافيّينًالعلميّين.ًائحةأعتقدًأّنًالعلومًككّلًستبدوًمختلفةًبعدًهذهًالج.ًالفيروساتًأوًعلمًالتفّشي

ماًالًنعلمًماًهوًالموضوعًالتاليًالّذيًسنغّطيه  ً منًقولكًأنّناًكصحافيّينًفيًمجالًالعلومًغالبا ومنًأغربً.ًلذاًأناًمندهشةًحقّاً 

كانًماًًفيًالمس19ًاألشياءًحولًهذاًالوضعًالطبيعيًالجديدًهوًأنّناًنعلمًأنّناًسنكتبًعنًكوفيدً تقبلًالمنظورًلناًجميعا ،ًأيّاً 

لك.ًهذاًهوًمضمارنا.ًعملناًعليهًفيًالّسابق علىًهذهًالتعليقات.ًشكراً  النضمامكًإلىًدورتنا.ًشكراً  جزيالً   .ًًوشكراً 



الستضافتيًياًمارين  .شكراً 


