
 مقابلة مع ميغان مولتيني : 3الفيديو  - 3الوحدة 

فيًمقاطعًالفيديوًالخاّصةًبدورتناً.ًمرحبا ً بكمًمجدّداً  وسهالً  تغطيةًفيروسًكوروناًالمستجدًًّ:ًالصحافةًفيًزمنًالجائحة"أهالً 

باللقاحاتًضدًّفيروسًكوروناًوفيًعالجاتًمرضًإنّناًاآلنًفيًالوحدةًالثالثةًننظرًفيًالوعدً.ًاليومًوفيًالمستقبل19ًكوفيدً

لكًً.ًتغّطيًاللقاحاتًوالعالجات"ًوايِرد"سنتحدّثًاآلنًإلىًميغانًمولتيني،ًوهيًكاتبةًموّظفةًفيًمجلّةً.ًكوفيدًومشاكلها شكراً 

 .ًياًميغانًالنضمامكًإلىًهذهًالدّورة

الستضافتيًياًمارين  .ًشكراً 

 ماًالّذيًتفعلينهًهناك؟ًً"ًوايِرد"الذينًربّماًلمًيَرًمعظمهم8600ًًالـلطاّلبناًًمعًشرحكهلًيمكنناًالبدءً

اإللكترونّي،ًحيثًأعدًّتقاريرًبشكلًحصرّيًتقريبا ًً"ًسايِنسًديسك"فيًالوقتًالحالي،ًأناًأكتبًفيًالمقامًاألّولًلموقعً.ًطبعا ً

فيًزمنًماًقبلًالجائحة،ًكنتًأغّطيًمضمارًالتكنولوجياًالحيويّةًاألوسع،ًلكنًمعًالتركيزًعلىًالتقنياتًً.19ًعنًأزمةًكوفيدً

وعًللموقعًاإللكتروني،ًفيًأّماًفيًالوقتًالحالّيًفيكمنًعمليًفيًكتابةًقّصتينًأوًثالثًفيًاألسب.ًالناشئةًوالخصوصيّةًالجينيّة

فيًحياتهم،ًوتغطيةًالعلمًالّذيًيقود19ًًمحاولةًلمساعدةًالقّراءًعلىًاإلحاطةًبالطرائقًكافّةًالّتيًيمكنًأنًيؤثرًبهاًكوفيدً

 .ًًلاالكتشافاتًلجهةًاللقاحًوالعالج،ًكماًلجهةًفهمناًالعامًللمرضًوكيفًينتقلًبينًالناسًوماًالّذيًيفعلهًبأجسامهمًمنًالدّاخ

ًالقضاياًالصحيّةًوالعلميّةًقّطًمنًً.ًأعتقدًأّنًالناسًالّذينًيشاركونًفيًهذهًالدورةًهمًفيًوضعًمماثل فالكثيرًمنهمًربّماًلمًيغّطِ

فيًخضّمًهذاًمنذًالبداية،ًمنذًًًكنتًًِفيما.ًقبل،ًوأولئكًالّذينًفعلواًقدًتحّولواًمثلًاآلخرينًإلىًالتركيزًعلىًكوفيدًكاملًدوامهم

منًبينًكلًالقصصًالّتيًأعددتهاًحولًمسائلًاللقاحاتًوالعالجات،ًهلًتبرزًأيًمنهاًبشكلًخاصًً.ًًيناير/انونًالثانيبدايةًك

 بالنسبةًإليك؟ً

فيًالكتابةًعنًتطويرًاللقاحًفيًالبدايًة فبرايرًً/ينايرًوشباط/أعتقدًبشكلًخاصًفيًكانونًالثاني.ًفيًالواقعًكنتًمتردّدةًجدّاً 

علىًالصينًالقاريّة،ًلمًيحدثًالكثير،ًبمعنىًأنّهًلمًيحدثًالكثيرًلجهةًتطويرًاللقاحًعندماًكانًالتفّشيًال مقتصراً  لمً.ًيزالًحقاً 

بماًيكفيًلتبريرًالملياراتًمنًالدوالراتًوالسنواتً يكنًمنًالواضحًبعدًماًإذاًكانًهذاًسيصبحًجائحةًعالميّةًتستمّرًطويالً 

لكنًماًأنًاتّضحًأّنًهذاًاللقاحًسيكونً.ًلذاًبقيتًخارجًالموضوعًفيًالبداية.ًوفعّالالعديدةًالّتيًسيحتاجهاًتطويرًلقاحًآمنً

للعودةًإلىًماًيشبهًالحياةًالطبيعية،ًعندذاكًأصبحتًفيًموقفًحيثًكانًعلّيًأنًأكتبًجّلًماًأعرفهًعنًالعلمًحولًً  ً ضروريّا

وكانًمنً.ًلتقدّمًعلىًجبهةًاللقاحل"ًوايِرد"لمفّصلًتابعًًبكتابةًدليلًفُكلِّفتًُ.ًلقاحًكوروناًوتطويرًاللقاحًحتّىًهذهًاللحظة

منًالمقدّمةًحولًأسسًصناعةًاللقاح مثال ،ًفيًتلكًالفترة،ًكانًطونيًفاوسيًيظهرًعلىًشاشةًالتلفازًً.ًالمفترضًأنًيكونًنوعاً 

علىًاألقلًقبلًإنجازًاللقاح18ًإلى12ًًويقولًإنّهًسيستغرقناًمنً وأعتقدًأّنًالكثيرًمنًالناسًكانواًيسمعونًذلكًمنًدونً.ًشهراً 

يقصدهًالناسًعندًسماعهمًعنًأمرًماًفكانتًالفكرةًأنًيكونًهذاًالدليلًالمرجعًالّذيً.ًأنًيكونواًأكيدينًمنًالسببًوراءه

سيغّطيًعلمًاللقاحات،ًوتصنيعهاًوسالسلًالتوريد،ًواقتصادياتًاالحتيالًفيًتطويرًاللقاحاتً.ًويريدونًفهمًالسببًوراءه إذاً 

عنًالعالجات  .ًالّتيًتختلفًكثيراً 

لتكليفيًبهذهًالمهمًًّكنتًفيًالبداية باًبدائيّة ًةًألنّهاًبدتًًمحبطةًجدّاً  لنسبةًإلّي،ًألنّنيًاعتقدتًأّنًالجميعًكانًيعرفًعنًهذهًجدّاً 

عنًذلك،ًانتهىًبيًالمطافًإلىًالحديثًإلىًباحثًفيًمجالً.ًالقضاياًالّتيًُكتبًعنهاًإلىًحدًّالملل لكنًفيماًكنتًأعدًّتقريراً 

لمرضًالسارس،ًوعلمًبوجودًثغرةًمحتملةًفيًتط لقاحاتًضدًّفيروساتًالويرًاللقاحاتًيُدعىًبيترًهوتيزًكانًقدًطّورًلقاحاً 

وأناًلمًأكنًقدًً.ًكوروناًتتعلّقًبطريقةًاستجابةًالجهازًالمناعّيًلبعضًالناسًللفيروسًبمجّردًمواجهتهًبعدًحصولهمًعلىًالتلقيح

المّرةًاألولىًالّتيًيُعَدًّفيهاًتقريرًعنًإمكانيّةًماًيسّمىًبتعزيزً.ًرأيتًأيًتغطيةًلذلكًفيًأيًمكان المناعةًفيًفكانتًهذهًفعالً 

لالهتمامًلمًأكنً.19ًماًيتعلّقًبتطويرًلقاحًلكوفيدً ومثيراً  جديداً  منًوجهةًنظرًإعدادًالتقارير،ًأوضحتًعمليّةًالتحقّقًأمراً 

 .ًًعلىًدرايةًبه

ًًكما.ًبعدًصدورًالقّصة،ًُجّنًالجنونًعلىًالموقعًاإللكتروني،ًوأعتقدًأنّهاًكانتًتحصدًحوالىًمئتيًألفًقراءةًفيًاألسبوع

عبرًالبريدًااللكترونيً وكانتًتلكًالمّرةًاألولىًالّتيًأدركتًفيهاً-أرسلًليًالمديرًالتنفيذيًللناشرًلدينا،ًكونديًناست،ًرسالةً 

لذاًأعتقدًأنّهاًكانتًبالنسبةًً.ًليقولًليًإنّهًيشاركًالقّصةًمعًجميعًمنًفيًعائلتًهً-أنّهًإنسانًحقيقّيًوليسًمجّردًوجهًعلىًشاشة

حولًأهميّةًاالنتقالًمنًطريقةًتفكيرناًاالعتياديّةًبينًالحينًواآلخرًإلىًالتفكيرًفيًالمعلوماتًالتيًإلّيًلحظةًتعل يميّةًجدّاً 



بالعودةًإلىً.ًيحتاجهاًَمنًهمًِمنًغيرًالعلماءًوغيرًالصحافيينًلفهمًماًيحدثًفيًهذهًاألوقاتًالمربِكةًوذاتًالسرعةًالمّطِردة

 .ًالقّصةًالعالقةًفيًذهنيًكلحظةًتعليميّةالقصصًحولًاللقاح،ًهذهًهيً

رائعة.ًإنهاًقّصةًضخمة نوصيًبهاًكإحدىًموادًالقراءةًالمطلوبةًلهذهًالوحدة.ًإنهاًفعالً  لكنًيساورنيًالفضولً.ًونحنًأصالً 

قبلًبدءًهذاًكلّهًوبماًأنّهًمجالًجديدًبالنسبةًإليك وبماًأّنًالعالجاتًًاآلنًألعرف،ًبماًأنّكًلمًتعمليًعلىًهذاًالموضوعًكثيراً 

كيفًيمكنكًأنًتعرفيًمنًهوًالشخصًالّذيًيصلحًالكالمًمعه،ًًًكيفًتجدينًمصادرًجديرةًبالثّقة؟ًواللقاحاتًغيرًموجودةًبعد،

 وماًهيًالقضاياًالّتيًتستحقًنقلهاًإلىًالقّراء؟ًً

هذاًالموضوعًمنذًمنتصفًكانونًًمنًبينًاألمورًالّتيًساعدتنيًفيًالواقعًهيًتغطيةًههذاًصعبًبالتأكيد،ًلكنًأعتقدًأنًّ

كنتًأتواصلًبالفعلًفيًذلكًالوقتًالمبكرًمعًالناسًالّذينًكنتًقدًحدّدتًمنًخاللًالكثيرًمنًالمنشوراتًاألّوليةًً.ًيناير/الثاني

عنًالغوصًفيًأبحاثًاألدبيّاتًكماًجلُتًفيًبعضًالمنتدياتًاألحيائيّةًعلىًاإلنترنت اًًوهكذاًعندم.ًًعلىًاإلنترنت،ًفضالً 

ظهرًعددًمنًهذهًالعالجاتًواللقاحاتًالجديدةًعلىًاإلنترنت،ًأعتذرًلمًتظهرًعلىًاإلنترنت،ًبلًأُدِخلتًفيًتجاربًسريريّةً

عالقاتًمعًأشخاصًمعيّنين،ًفلمًأضطرًإلىًاالعتمادًعلىًًًأصال ًًمارس،ًكنتًقدًأرسيت/فبرايرًوآذار/فيًمنتصفًشباط

 .ًًقصصًإخباريةًآلخرينًللتعّرفًإلىًالناس

لكنّنيًأعتقدًأنّهًمنًاألشياءًالتيًكانتًمفيدةًبشكلًخاصًبالنسبةًإلىًالعالجاتًهيًأنّنيًفيًوقتًمبكرًجدّا ،ًمنًقبل،ًعندماً

الًتزالًفيًالصينًالقاريّة،ًكنتًأتابعًسجاّلتًالتجاربًالسريريّةًحولًماًكانًالباحثونًفيًالصينًيعملونًًًحاالتكانتًال

فكانًاالنتقالًمنًتجربةًأوًاثنتينًإلىًعشراتًفيًً.ًفبراير/حقيقيًلهذهًالتجاربًفيًمنتصفًشباطثّمًحصلًانفجارً.ًعليه

لمحاولةًإيصالًماًكانًيجريًهناك.ًغضونًأسابيعًمعدودة  ً عصيبا وقتاً  لكنًلحسنًالحظ،ًكانًعددًمنًالباحثينً.ًوكانًذلكًحقّاً 

فيًذلك لذاًكانًمنً.ًتابعًالناسًالّذينًكانواًينظرونًفيًهذهًالمعلوماتكماًكنتًأتابعًبضعًرسائلًإخباريّةًوأ.ًينظرًأيضاً 

فيًالصينًفيًوقتًمبكر،ًألّنًالكثيرًمنًتلكًالتجاربًنّورتًالتّجاربًالتيًبدأتًفيً المفيدًأنًأّطلعًعلىًماًكانًحاصالً 

 .ًًالوالياتًالمتحدة

يمكنًكتابةًقّصةًكّلًيومًًهحتّىًأنًّ.ًاتًقيدًالتطويرًحاليّا ًلكنًمنّظمةًالصحةًالعالميةًتتبعًكمًمنًهذهًالعالجاتًواألدويةًواللقاح

ًًا ًجيّدًا ًلكنًذلكًلنًيكونًبالضرورةًاستخدام.ًإذًتجرىًأمورًكثيرةًفيًهذاًالصدد.ًلألشهرًالثالثةًالقادمةًحولًكّلًماًتّمًاختباره

لذاًأعتقدًأنّهًمنًالمهّمًالعثورًعلىًً.ًيجريًكلّهقّرائك،ًأيًهذهًالنظرةًغيرًالمنقّحةًلماًللوقتيًكمراسلة،ًأوًلوقتكًكمراسلة،ًأوً

للعثورًعلىًاألشخاصًالذينًعملواًعلىًً.ًأصواتًمّطلعةًفيًهذاًالمضمارًككلًّ جيّداً  كماًتُعتبرًاألوراقًاالستعراضيّةًمكاناً 

مفيدا ًًوقدً.ًحةلديهمًحّسًبقيمةًاألدلّةًالتيًكانتًموجودةًعندًالدّخولًفيًهذهًالجائ.ًاألدبيّاتًأوًاألبحاثًالعليا شّكلًذلكًمصدراً 

 .ًلي

المراحلًالمختلفةًفيًً.ًإنّهاًأوقاتًعصيبة،ًومنًالمفيدًالتمتّعًبخلفيّةًقويّةًحولًالتطويرًالصيدالنيًبشكلًعام... ماًهيًإذاً 

وماًالّذيًتمثّلهًنقاطًالنهايةًالمختلفة؟ًماًمدىًقّوةًاألدلّةًاإلحصائيّةًبشكلًأوًًًيرية؟ًماذاًتعنيًأحجامًالعيّنات؟التجاربًالسر

هذهًهيًالقضاياًالّتيًستسمحًلإلشاراتًبالظهورًوسطًهذاًالضجيج،ًألنّكمًالًتريدونًاالعتمادًعلىًالبياناتًالصحافيّةًًًآخر؟ب

نظرةًإيجابيّةًعلىًأيًب.ًأوًماًإلىًذلك لكنًهذاًالًيعنيًأّنًقّصتهاًهيًالوحيدةًالّتيً.ًياناتًعندهفبعضًالشركاتًيضفيًدوماً 

فيًحالًعدمًفهمكمًالبياناتًأنًيكونًلديكمًعلىًاألقّلًأصدقاءًبينً.ًيمكنًأنًتحكيهاًالبيانات أعتقدًأنّهًمنًالمهمًدوماً 

حولًماًيجبًأنًتفعلوهًبهذه  .ًالبياناتًاإلحصائيّينًأوًمنًيمكنًأنًترسلواًلهًبالبريدًاإللكترونيًسؤاالً 

نقاطًممتازة الًشّكًأّنًالجميعًيريدًتطويرًاللقاحاتًوالعالجاتًاآلنًألّنًهذهً.ًذّكرتنيًبأمرًآخرًأردتًأنًأسألكًعنه.ًإنّهاًفعالً 

الًمثيلًلها شركاتًوَمنًيصلًبينهاًإلىًخطًً.ًمشكلةًفظيعةًتفتكًبالعالمًبأسره،ًوإذاًنجحواًبذلكًسيكسبونًسمعةً  لكنًهذهًأيضاً 

يحصلًعلىًمكافآتًماليّةًهائلةالنه ويمكنناًأنًنرىًبالفعلًفيًبعضًالقصصًاألّوليّةًعنًبعضًالعالجات،ًعلىًسبيلً.ًايةًأّوالً 

عنًكيفيّةًمقاومتكًللدعايةً.ًالمثال،ًأّنًالناسًيتدافعونًمنًأجلًالمكسبًالمالّيًأيضا ً لذاًأتساءلًإنًكانًبإمكانكًالتحدّثًقليالً 

بمخّططهاالترويجيّةًوالتأّكدًك  ً  .ًًصحافيّةًمنًأنّكًالًتُستغلّينًمنًقبلًشركةًللدّفعًقدما

إليجادًإذاًكانًمنًيعملًحتّىًعلىًهذهًالعالجاتًومنًكان.ًأعتقدًأنّهًسؤالًمهمًجدّا ً وعلىًً،فيًاأليّامًاألولى،ًكنتًأتعبًكثيراً 

ماًيهّمًالصحافيّينًهوًأّنًالشركاتًتسعىًالستخدامًثّمًجاءًفيٌضًمنًالبياناتًالصحافيّة،ًوتذّكريًأّنً.ًاللقاحاتًفيًوقتًمبكر

شركةًتقولًأصبحًلديناًلقاحًتجريبيً .ًالتغطيةًاإلعالميّة،ًكماًقلِت،ًلغايٍةًماديّة وتكراراً  بدأناًنقتربًمنً.ًلذاًرأيناًمراراً 



فيًًتظهرًفجأةًنتوءاتًفيًمخازنهمًكلّماً.ًلديناًلقاحًتجريبيًّ.ًقبلًالسريريّةماًالتجاربً برزتًقّصةًليقولواًإنّهمًيتقدّمونًقفزاً 

 .ًالسباق

ماًتعلّمتهًمنًاألشخاصًالّذينًيدرسونًتطويرًاللقاحاتًالعالميةًكميدانًفيًحيّزًالصّحةًالعاّمةًهوًأّنًذلكًيحدثًفيًكلًمّرةً

لالستفادةًمنًهذاًًًيطرأًمرضًجديدًهائلًومخيفًيصيبًاإلنسان،ًحيثًتستغّلًالشركاتًهذاًالنوعًمنًالخوفًوتلكًاللحظة

بالنسبةًإليًّ.ًالسياقًوزيادةًتثمينها جيّداً  إذاًنظرتمًإلىًماًحدثًمعً.ًوإذاًنظرتمًإلىًماًحدثًمعًالسارس،ًكانًهذاًمثاالً 

شركةًإلىًاإلعالنًعنًلقاحاتًتجريبيّة،ًورأتًجميعهاًاألمرًعينه،ًوكأّنًذلك30ًً،ًسارعًأكثرًمن2003ًالسارسًفيًالعامً

 .ًعهاًالماليطفرةًضخمةًلوض

منًتلكًاللقاحاتًلمًونحنًنعلمًاآل عنًدينامياتًذلكًالوباءًوانتهىًبسرعةًشديدةًبعدً.ًيوما ًًثمارهًؤتًِينًأّنًأيّاً  نتجًذلكًجزئيّاً 

لكنًالدّرسًالّذيًتعلّمتًمنًالحديثًإلىًعددًمنًاألشخاصً.ًمحاولةًمواجهةًبعضًالتغيّراتًالحادّةًفيًتدابيرًالصحةًالعامة

أوًًالّذين  ً منًمطّوريًاللقاحاتًلمًيكنًبالّضرورةًجدّيّا ،ًبلًكانًذلكًعرضا درسواًذلك،ًهوًأّنًتاريخًالوباءًكانًأّنًعدداً 

لالستفادةًمنًاللحظة فيًباليًعندماًأنظرًإلىًبعضًهذهًاللقاحاتًالتجريبيّة.ًفرصةً   .ًًلذاًأعتقدًأّنًذلكًيبقىًدوماً 

لنًيحّلًهذاواألمرًالتّاليًالواجبًتذّكرهًهوً واحداً  وليسًمنًالسّيءًأنًتُضخًاالستثماراتً.ًسنحتاجًإلىًالكثيرًمنها.ًأّنًلقاحاً 

فإذاًكنّاًنتحدّثًعنًتلقيحً.ًكثرًمنًواحدألاألصيلةًواألموالًالحقيقيّةًفيًهذاًالسباقًإليجادًلقاحاتًآمنةًوفعّالةًألنّناًسنحتاجً

إذا ،ًأناًالًأقولًإنّهًيجبًأنًنكونًعدميّينًحيالًهذاًالموضوع،ًبلًأنً.ًملياراتًاألشخاصسّكانًالكوكبًجميعهم،ًهذاًيعنيً

نكونًمتشّككينًألّنًالواقعًهوًأننّاًبحاجةًألنًيكونًلديناًعددًكبيرًمنًاللقاحاتًالتجريبيّةًقيدًالتطويرًلينتهيًبناًالمطافًإلىً

 .ًًلقاحًواحدًصالح

لذاًإّنًإحدىًالطرقًالتيًنختلفً.ًكيزًأقّلًعلىًنتائجًبعضًهذهًالتّجاربًوأكثرًعلىًالعمليةهوًالتر"ًوايِرد"ماًنحاولًفعلهًفيً

فيًتقاريرناًالنتائجًمنًأعلىًالصفحةًفيًالدراسات ماًنتطلّعًلفعلهً.ًبهاًعنًبعضًالمنشوراتًاألخرىًهيًأنّناًالًنُدرجًعادةً 

ارًالعلمًيتغيّرًفيًخاللًهذهًالجائحةًلتسريعًتطويرًبعضًمنًهذهًًفإّنًمس.ًهوًفهمًالّطرقًالّتيًيتغيّرًبهاًالعلمًفيًالواقع

 .ًاللقاحاتًالتجريبيّةًوالعالجات

وكيفًيؤثّرًتغييرًهذاًالمسارًالعلمّيًفيًنوعيّةًالبياناتًالمتاحةًلديناًلتقييمه؟ًوهلًهوًشبيهًبالومضةًنغيّرهًاآلنًألغراضً

هذهًًًالّتيًسنستخدمًكدرسًللمضيًقدما ؟أدركناًتوفّرًطرائقًالبتكارًهذهًالمساراتًالجائحةًثّمًنعودًإلىًالحياةًالطبيعية؟ًأمًأنّناً

ماًنبحثًعنها،ًوالًنبلغًعنًكّلًقراءةًصغيرةًتحدث  ً .ًتقولًهذهًالدراسةًإّنًريمديسيفرًصالح.ًهيًأنواعًالقصصًالّتيًغالبا

ةًللوراءًونقول،ًحسنا ،ًماًهيًنوعيّةًالبياناتًفيًًلذاًنحاولًأنًنرجعًخطو.ًفيماًتقولًتلكًالدراسةًإّنًريمديسيفرًغيرًصالح

هذهًالدراسة؟ًماًهيًنوعيّةًالبياناتًفيًهذهًالدراسة؟ًلماذا؟ًكيفًتُصدَرًالبياناتًبهذهًالطريقة؟ًهلًتّمًإصدارهاًلسببًسياسيً

 .ًيةًالمستوىأوًلهدفًمالّي؟ًنحاولًإعطاءًالناسًالّسياقًالذيًيحتاجونًإليهًلفهمًماًتعنيهًتلكًالنتائجًالعال

فيًبعضًالعالجاتًالمطروحةًفيًاألشهرًالقليلةًالماضية،ًالّتيًيبدوًفعال ًً أودًّأنًأسألًعنًالسياسةًألنّهًيبدوًمنًالواضحًجدّاً 

وربّماًكانتًتلكًهيًالحالًمعًاألوبئةًاألخرى،ًوفيً.ًوكأنّهاًقرنًمنًالزمان،ًأنهًجرتًممارسةًالكثيرًمنًالنفوذًالسياسي

منّاًلمًيعدًّالتقاريرًحولًذلكًفيًتلكًالفترة.ًمًاألولىًلفيروسًنقصًالمناعةًالبشريّةخاللًاأليّا لذا،ًعلىًسبيلًالمثال،ً.ًلكّنًأحداً 

مارس،ًأعلنًوزيرًالصحةًالفرنسيًعلىًتويترًأنّهًينبغيًعدمًاستخدامًاآليًبيًبروفينًمنًأجلًً/فبرايرًأوًآذار/فيًشهرًشباط

فيًمناطقًالمرضًالمعدي،ًفاستجابًبعضًالشركاتًوالبلدانًلهذاًاألمرًفيماًلمًيفعلًالحمىًمنًكوفيدًألنّهًيسبّبًط قويّاً   ً فحا

ثّمًلديناًبالّطبعًالحماسًالهائلًعلىًهيدروكسيًكلوروكين،ًالّذيًنشأًفيًفرنساًلكنًجرىًالدّفعًبهًبقّوةًكبيرةًً.ًالبعضًاالخر

فيًالصّحةًالعاّمةًربّماًفقدًوظيفتهًألنّهًلمًيوافقًًمنًقِبلًالبيتًاألبيضًفيًالوالياتًالمتّحدةًإلىًدرجةً مهّماً  أمريكيّاً  أّنًمسؤوالً 

عنًكيفيّةًتعاملكًمعًهذاًالتأثيرًالسياسيًفيًقصصكًأمًعمًّ.ًعلىًدفعًالبيتًاألبيضًبهذاًاالتّجاه اًإذاًًهلًيمكنكًالتحدّثًقليالً 

بذلكًعندماًتكتبًكنتًتعدّينًتقاريرًعنًذلك؟  ً ينًأمًتضعينًفيًبالكًأنّهًيمكنًأنًيقفًفيًطريقًالتّجارب؟ًهلًتأخذينًعلما

 كيفًيعملًهذاًكلّه؟ًًً

ألنّهًأمٌرًعليناًأنًنأخذهًاآل أّنًذلكًمحبٌطًقليالً   ً علميّا ،ًأجدًشخصيّا نًحسنا ،ًأناًبالتأكيدًكشخصًيعملًفيًالمقامًاألّولًمراسالً 

عالمًوسائلًالتواصلًاالجتماعي،ًفعالوةً وأودًّأنًأقولًإنّهًإضافةً .ًبعينًاالعتبارًفيًتغطيتنا إلىًماًيُجرىًسياسيّا ،ًلديناًأيضاً 

فيًماًيبحثًعنهًالناسًعلىًغوغل،ًوفيًماً علىًالّرؤساء،ًلديناًقادةًالشركاتًالفنيّةًيغّردونًعنًمسائلًنعرفًأنّهاًتؤثّرًأيضاً 



لكنًعلىًً.ًبهاًفيًهذاًالسياقًمهّمةًويجبًأنًتُدَرجًفيًالقصصًلذاًأعتقدًأّنًالّطريقةًالّتيًكنّاًنفّكر.ًيشتريهًالناسًوفيًسلوكهم

لدينا،ًلدّيًزمالءًآخرونًتكمنًوظيفتهمًفيًالتركيزًأوًالكتابةً.ًاألقلًبالنسبةًإلّي،ًإنّهاًجزءًمنًالقّصةًوليستًالقّصةًبرّمتها

،ًويطبّقونًذلكًاآلنًعلىًالمعلوماتًالمضلّلةًالناجمة2016ًًعنًالمعلوماتًالمضلّلة،ًوكتبواًعنًالتضليلًفيًانتخاباتًالعامً

ليتصدّواًلذلك.ًعنًهذاًالوباء  .ًًلذاًإنّهمًأكثرًتجهيزاً 

وإذاًكانًلديناًباحثونًفيًالمناطقًالساخنةًيحاولونًً.ًاًألّنًالواقعًهوًأّنًالعلمًالًيحدثًفيًفراغلكنّهاًمسألةًالًيمكنناًتجاهله

ًًلطلبإجراءًتجاربًعشوائيّةًمراقَبةًذاتًتعميةًسريريّةًعلىًدواءًغفلًفيماًتذهبًمجموعةًالمرضىًالّذينًيمكنهمًاستخدامهمً

.ًًهًمنًطبيبهم،ًتتقلّصًمجموعةًالمرضىًالمحتملينًللدراسةًكثيرا ًالحصولًعلًيًلمحاولةأوًًشرائهالهيدروكسيًكلوروكينًأوً

بالتاليًفإّنًالتأثيرًالنهائّيًهوًخطرًطرحًالسياسيّينًالحلولًإلظهارًأنّهمًيمسكونًبزمامًاألمور،ًوأّنًاألمورًتجريًبشكلًً

درتناًعلىًالتوّصلًإلىًإجاباتًمتينةًحولًماًًوماًيفعلونهًفيًالواقعًهوًأنّهمًيشلّونًق.ًأفضلًمّماًأرادوه،ًبناء ًعلىًأدلّةًمحدودة

 .ًيصلحًوماًالًيصلح

معرفةًمصدرًهذهًًمنًدونًماًيقلقًأزاءهًالناسًهوًأنًنتجاوزًأسوأًماًفيًهذهًالجائحةًمنًدونًأنًيكونًلهاًأيًنهايةًفعليّةًأوً

وًأعتقدً.ًثانويةًالتيًستطرأًفيًالمستقبلولنًيكونًلديناًأجوبةًحقيقيّةًحولًماًيصلحًالستخدامهًفيًالموجاتًال.ًالموجةًاألولى

رغبةًالسياسيّينًليطًالضوءًعليهاًطرائقًالتاّلعبًالسياسيًفيًالعلمًأوًأنّهًمنًبينًالمجاالتًالّتيًينبغيًبناًاالستمرارًفيًتس

 .ًفيًالحصولًعلىًإجاباتًسهلةًفيًحينًأنّهاًغيرًمتوفّرة،ًوالتأثيرًفيًالقدرةًعلىًتحقيقًعلمًجيّدًٍ

.ًالًأعتقدًأنّنيًكنتًألفّكرًفيًاألمرًبهذهًالطريقة.ًقطةًعظيمةًبالفعلًأيًأنّهًيمكنًالضغطًالسياسيًفيًالواقعًإحباطًالعلمهذهًن

والًيملكًعددً.ًيأتيًأكثرًمنًنصفًالطالبًفيًهذهًالدّورةًمنًالبلدانًالمنخفضةًوالمتوّسطةًالدّخل.ًبقيًلدّيًسؤالًأخيرًلك

ربّماًيملكًبعضهاًمصانعًأدويةًلكنّهاًلنًتكونًبلدانًذاتًبصمةًكبيرةًفيًمجالًً.ًصيدالنيّةاتًكبيرًمنًتلكًالبلدانًأيًشرك

لذلكًأناًأتساءلًعّماًإذاًكنتًتسمعينًعنًأيًخططًللحرصًعلىًتوزيعًاللقاحاتًعلىًوجهًالخصوصًً.ًالعالجًأوًالتصنيع

غطيةًهذهًالخططًفيًتقاريركًأوًهلًتهلًتَسعَينًإلىً.ًالعنايةبشكلًمنصف،ًوعلىًتلقّيًدولًالجنوبًالعالمّيًالقدرًنفسهًمنً

 لديكًأيًأفكارًحولًماًيجبًأنًيفعلهًالناسًلمحاولةًتغطيةًهذاًالجانبًمنًالقّصة؟ًً

اللقاحاتًاألربعةًاألولىًقدً.ًنعم،ًأعتقدًأنّهًمنًالحيوّيًفعلًذلكًفيًوقتًالحق  ً فمعًتقدّمًاللقاحاتًالتجريبيّة،ًستكونًأيضا

فيًاالستراتيجياتًً.ًلذاًتزدادًإلحاحيّةًهذهًالمسألة.ًلتًإلىًالمرحلةًالثانيةًمنًالتجاربانتق حقيقيّاً  كماًأنّناًبرأييًنشهدًصدعاً 

حيثًلديناًأشخاصًمثلًبيلًغايتسًومنظمةًالصحةًالعالميّةًالّذينًقالواًإنّهًعليناًالتفكيرًفيًأينًسيكونًالوباءً.ًالمطروحة

للتمّكنًمنًإرسالًجريبّيًقدًأصبحًمتوفّرا ،ًوفيًكيفيّةًبناءًالقدراتًالتصنيعيّةًفيًتلكًاألماكنًمسبقا ،ًعندماًيكونًاللقاحًالت

 .ًًإلىًحيثًنكونًقدًاستبقناًوجودًالوباءًفيًتلكًالمرحلةًاللقاحًفورًجهوزه

قدرةًعلىًتطويرًلقاحًفيًالوالياتًًتعّظمًال"ًعمليّةًالعملًالسريع"فيًالوقتًنفسه،ًسمعناًأّنًالبيتًاألبيضًلديهًعمليّةًتُدعىً

مونًتصنيعًجرعاتًاللقاحاتًالّتيًًعًّرةًفيًالوالياتًالمتّحدة،ًبلًيدإنّهمًالًيأبهونًأليًلقاحاتًتجريبيّةًغيرًمطوًّ.ًالمتحدة

أعتقدًأنّناًسنبدأًبرؤيةًأهميةًهذهًالقراراتًبعدًأربعةً.ًستبقىًفيًالوالياتًالمتّحدةًمعًإعطاءًاألولويّةًلمواطنيًالوالياتًالمتّحدة

طويال ،ًمنًأجلًإنشاءًالمرافق،ًوشراءًاستثمارًرأسًالمال،ً ينتجًشيءًعنًًقبلًأنًأشهرًمنًاآلن،ًألنًالتّصنيعًيستغرقًوقتاً 

بالتالي،ًأرىًأّنًمسؤوليةًً.ًيويّةلذاًأعتقدًأّنًالقراراتًالتيًتُتََّخذًاآلنًحولًمكانًحصولًذلكًًستكونًبالغةًالح.ًهذهًاألماكن

 .ًفيينًاآلنًحتّىًيطرحواًهذهًاألسئلةاكبيرةًتقعًعلىًالصحًّ

...ًًماًعددًالجرعاتًالّتيًتنوونًإعدادهاًبحلولًهذهًالتواريخ؟ًأين:ًكلّماًتحدّثتًإلىًشركةًتطّورًلقاحا ،ًأطرحًأسئلةًمنًمثل

فيًأيًًًالمحدودةًلتحديدًمنًيحصلًعليها؟ًماتًبوجودًهذهًالجرعاتأينًيحصلًالتصنيع؟ًماًهيًاستراتيجيتكمًللعملًمعًالحكو

فيقّلًأكثرًوأكثرًوصولًالبلدانًذاتً.ًألّنًبعضًاللقاحاتًيحتاجًألنًيُحفَظًفيًالبّرادالتركيباتًستكونًهذهًاللقاحات؟ًًنوعًمن

فيًمجالًالّرعايةًالصحيّةًإلىًاللقاح الحرصًعلىًأنًتكونًهذهًاألسئلةًبأهميةًلذاًينبغيً.ًالبنىًالتحتيّةًاألكثرًاستضعافاً 

أنًيفّكرواًفيًذلكًبينماًننتقلًإلىًالمرحلةًالتّال  .ًًيةاألسئلةًمنًمثلًهلًاللقاحًصالحًأمًال؟ًأعتقدًأنّهًيتعيّنًعلىًالصحافيّينًكافّةً 

لكيفيّةًإعطاءًجرعاتًًًلديًزميلًعزيزًعلّيًيُدعىًآدمًرودجرزًكتبًقّصةًهذاًاألسبوعًحولًاالستراتيجياتًالمحتملةًكافّة

بكثافةًفيًالوقتًًًقدًانتشرًالوباءًيكونيقولًالبعضًإنّهًينبغيًإرسالًاللقاحًإلىًحيثً.ًواألفكارًكثيرةًاآلنًحولًذلك.ًمحدودة

إلىًالسكانًاألكثرًاستضعافا ،ًللسماحًللناسًالّذينًالزمواًًاللقاحًيجبًأنًيصلًهنًّأًآخرونيعتبرًو.ًالّذيًيصبحًفيهًاللقاحًمتاحا ً



فيًضغطًالدمًأوًمنًهمًأكبرًسنّا ً لكنّناًنعرفًً.ًمنازلهمًلفترةًهللاًأعلمًكمًطالتًبالخروج،ًمثلًاألشخاصًالّذينًيعانونًارتفاعاً 

معًالكبارًفيًالّسن أّنًبعضًاللقاحاتًالًينجحًكثيراً   ً فيًال.ًأيضا غالبًللناسًالّذينًسينجحًمعهمًبشكلًأفضل؟ًًفهلًنعطيهًإذاً 

مثال ،ًنعرفًأنّهًيصيبًبقّوةًأكبرًالّسكانًاألمريكيينًاألفارقةً.ًًإنّهًعلىًالتوزيعًأنًيكونًمنصفا ًًاآلخرًويقولًالبعض

فقدًتحّملواًًًّوال ؟منًحصولهمًعلىًاللقاحاتًأًفهلًيجبًأنًيُبذَلًجهدًٌماًللتأّكد.ًواألميركيّينًالالتينيّينًفيًالوالياتًالمتحدة

العاملونًفيًمجالًالرعايةًالصحيّةًً.ًبالفعلًالوطأةًالكبرىًللمرض،ًأقلّهًفيًالوالياتًالمتحدة أمًهلًيجبًأنًيحصلًعليهًأّوالً 

تكثرًاألفكارًفيًهذاًالّصددً؟ألنّهمًاألكثرًعرضة واإلصرارًوأعتقدًأنّهًمنًاألهميةًبمكانًاالستمرارًفيًكتابةًالتقاريرً.ًإذاً 

وبرأييًأنّهًمنًبينًاألمورًالّتيًالًيفهمهاًالناسًبالضرورةًهيًأّنًوجودًلقاحًناجحًيختلفًكليّا ًً.ًعلىًأهميةًإعطاءًاإلجابات

وبرأييًهذاًماًيجبًأنًيعملًالناسًعلىًالتركيزًعليهًمعًالمراسلينًً...ًعنًتوفُّرًلقاحًيمكنًالجميعًأنًيحصلًعليه

هنابينماًنمضيًقًُوالصحافيّينً  .ًدُماً 

لمشاركتكًمعناًهذهًاألفكارًواالستراتيجياتًكلّها.ًإنّهاًًنصيحةًعظيمةًحقا ً.ًهذاًعظيم جزيالً  النضمامكًإلىً.ًشكراً  وشكراً 

 .ًًدورتنا

الستضافتيًياًمارين جزيالً   .شكراً 


