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فيًمقاطعًالفيديوًالمخّصصةًلدورتناًً.ًمرحبا ً بكمًمجدّداً  تغطيةًفيروسًكوروناًالمستجدًًّ:ًالصحافةًفيًزمنًالجائحًة"أهالً 

ننظرًفيًماًسيحدثًفيًالّسنواتًلقدًوصلناًإلىًنهايةًالدّورةًحيثً.ًإنّناًاآلنًفيًالوحدةًالرابعة".ًاليومًوفيًالمستقبل19ًكوفيدً

النضمامكًإلىًدورتنا.ًوفيًهذاًالمقطعًبالذّات،ًسنتحدّثًإلىًالصحافيةًوالكاتبةًأناليًنيويتز.ًقبلةالقليلةًالم  .ًًأنالي،ًشكراً 

الستضافتي جزيالً   .ًًشكراً 

منًالعددًاليوم،ًلكنًبماًأنّهمًًلستًمتأّكدةًحتّى.ًدولة160ًطالبًيأتونًمنًأكثرًمن9000ًًلديناًفيًهذهًالمرحلةًأكثرًمنً

علىًدرايةًبعملك عنًنفسكًوعّماًتفعلًيلذاًهلًيمكنكًأنًتخبر.ًمنتشرونًعلىًنطاقًواسع،ًربّماًليسواًجميعاً   ؟ًًينناًقليالً 

والتكنولوجياًالحيويّة،ًفضالً فيًمسيرتيًالمهنيّة،ًالّتيًبدأتًمنذًحوالىًعقدين،ًغّطيتًالتكنولوجياً.ًةعلميًًّةأناًصحافيًّ.ًطبعا ً

نايتًسايِنسًً"قدًحصلتًعلىًزمالةًالّصحافةًفيًو.ًعنًالتطّورًوالتاريخًالقديم،ًكماًتطّرقتًإلىًمختلفًمجاالتًالعلوم

فيًالّسنواتًالقليلةًالماضيةًفيًكتابةًالّرواياتًالخياليّةًالعلميّةًوالتفكيرًأكثر.ًمثلكًياًمارينً"دجورناليزم حولًًًبدأتًمؤّخراً 

كماًأستمّرًفيًعمليًكصحافيّةًلصالحًمجاّلتًوصحفً.ًكيفًيمكننيًالكتابةًحولًالّرابطًبينًالتكّهناتًالمستنيرةًواألدلةًالثابتة

إلىًً"العلوم"الكثيرًمنًالمؤسساتًالّتيًيحتويًعنوانهاًعلىًوست،ًبوبيالرًسايِنس،ًنتًِمثلًنيويوركًتايمز،ًنيوًساي ،ًإضافةً 

علميّةأنّنيًأنشرًرواياتًا  .ًلخيالًالعلمّيًوكتباً 

أعملًفيًكالًالعالمين فيًكيفيّةًالتوّصلًإلىًتوقّعاتًقائمةًعلىًاألدلّةًحولًالمكانًالّذيًنتّجهًً.ًإذاً  وماًأفّضلهًهوًالتفكيرًفعليّاً 

 .ًًدًلهاإليهًتاليا ،ًبحيثًنكونًمستعدّينًعندًوقوعًالكوارثًأوًعندًحدوثًأمورًجيّدة،ًونعرفًكيفيّةًتخصيصًالموار

لكًعلىًذلك فالسببًالّذيًدفعنيًإلىًدعوتكًللتحدّثًً.ًإّنًالتوقّعًالقائمًعلىًاألدلّةًهوًبالّضبطًماًكنتًآملًأنًتذكري،ًلذاًشكراً 

إلىًهذاًالصفًفيًختامهًهوًبالتحديدًألّنًعملكًيقومًعلىًهذاًالّرابطًبينًالخيالًوانعدامه،ًوالنظرًفيًالمجتمعاتًالماضيةً

عنًأحدًكتبكًغيرًالخياليّة،ً.ًاتًالمستقبلوتصّورًمجتمع سكاتِر،ًأدابتًآندً"ً)تفّرقوا،ًتكيّفواًوتذّكروا"لذاًأودًّأنًأسألكًأّوالً 

مليارًسنة،ًكادتًتُمحىًمنًالوجودًأقلّهًسّت4.5ًًًعمرهاًيًتاريخًالحياةًعلىًاألرضًالبالغف:ً"ألنّكًكتبتًفيه(ًريمامبًِر

هلًهذاًماًكنِتً.ًهاًنحنًاليومًفيًصميمًكارثةًعالميّة."ًعالميّةًأخرىًتتّجهًفيًنهايةًالمطافًنحونًاونعلمًأّنًكارثةً.ًمّرات

 تتصّورينه؟ًً

وعندًتفكيريًفيًالكوارثً.ًلدّيًجزءًمنًالكتابًعنًاألوبئةًوعنًكيفيّةًنمذجةًاألوبئةًوتوقّعها.ًفيًبعضًالنواحي،ًنعم

بعًلمًأكنًأعرفًكيفًسيكونًالشعورًعندًالعيشًفيًقلبًالجائحة،ًوماًيتعلّقًبتأثيراتًًبالطًّ.ًالمحتملة،ًتأتيًاألوبئةًفيًالّطليعة

وقدًرّكزتًفيًبحثيًعلىًحاالتًاالنقراضًالجماعي،ًأيًهذهًاألحداثًالّضخمةًحيثًيموتًأكثرًمنًً.الجائحةًالممتدّةًكافّة

هيًعنيفةًللغايةًوتتجاوزًماًيمكنً.ًمنًجميعًاألنواعًعلىًاألرض75ً%  .ًًًفيروسًكوروناًفعلهًبكثيرإذاً 

أوًمجموعةًمنً واحداً  وقوعًهذهًالكوارثًالمروعةًالّتيًإّماًتمحوًنوعاً  ومنًالمسائلًالّتيًتعلّمتهاًفيًالبحثًأنّهًمنًالّشائعًجدّاً 

لالهت.ًاألنواع مام،ًألّنًكماًيبرزًخيطًمشتركًطوالًتاريخًالحياةًعلىًاألرضًوهوًأّنًاالرتدادًمنًهذهًالكوارثًمثيرًجدّاً 

جديدة،ًوطرائقًجديدةًللترابطًً.ًالحياةًلطالماًعادتًحتّىًاآلن،ًعلىًحدًّعلمنا بيئيّةًجديدة،ًوأنواعاً   ً ماًتكونًالنتيجةًنظما  ً وغالبا

يمكنًالكوارثًأنًتكونًمنتجة،ًومنًالغريبًقولًذلكًاآلنً.ًفالبشرًوالثديياتًُوِجدواًبسببًهذهًالكوارثًكلّها.ًبينًاألنواع إذاً 

 .ًًنحنًفيًصميمًجائحةًفيروسًكوروناو

كيفًتؤثّرًفيً.ًالتفكيرًفيًالكوارثًهوًالتأثيراتًالممتدّةًكافّةًالناجمةًعنهاًعندلكنّنيًأعتقدًأّنًالمثيرًلالهتمامًبالنسبةًإلّيً

للكوكبًوللبشر؟ًً  ً  حياتناًالسياسيّة؟ًكيفًتؤثّرًفيًماًسيحصلًتاليا

فيًكتابكًً.ًسأسألكًبعدًدقيقةًعّماًسيأتيًالحقا ،ًلكنًقبلًالتحدّثًعنًكيفيّةًعودةًاألمورًإلىًنصابها،ًلنتحدّثًعنًانهيارهاًأّوال ً

فيًكتابكًالجدي"سكاتِر،ًأدابتًآندًريمامبِر" ،ًتتحدّثينًً(فورًالستًسيتيز"ً)أربعًمدنًضائعة"دًالّذيًسيصدرً،ًوأعتقدًأيضاً 

منًخبرتكًومعرفتك،ًهلًترينًفيًاللحظةًالحاليةًفيًموضوعًفيروسًكوروناًماًيشغلًً.ًعنًكيفيّةًانهيارًالمجتمعات انطالقاً 

 بالكًبالتحديد؟ً



يّةًالكبيرةًهيًأنّهاًتميلًإلىًإشعالًكوارثًعالميّةًمنًبينًالتأثيراتًالعديدةًالممتدّةًللكوارثًالعالم.ًنعم،ًالكثيرًمنًاألمور

فيًالوالياتًالمتحدة،ًبالّرغمًمنًأنّناًكنّاً.ًأخرى،ًخاّصةًإذاًلمًنكنًمستعدّينًلها لألسف،ًفيًحالةًفيروسًكورونا،ًخاّصةً 

وليسًآجال ،ًإاّلًنعرفًفيًاألوساطًالعلميًّ ًأنّناًلمًنكنًمستعدّينًعلىًةًأنهًمنًالمرجحًأنًيحدثًهذاًالنوعًمنًالجائحةًعاجالً 

 .ًالمستوىًالسياسي

لمًيكنًلديناًتنسيقًً.ًلمًتكنًحكوماتناًاالتحاديّةًوحكوماتًالوالياتًوالحكوماتًالمحليةًقدًخّزنتًالموادًلمواجهةًهذهًالقضايا

ةًللتعاملًمعًشيءًبهذاًًبصراحة،ًماًمنًبنيةًتحتيّةًدوليًّ.ًعلىًالفورًابينًمختلفًالمؤّسساتًالعلميّةًللمساعدةًفيًمكافحته

بينًاألممًً.ًالمستوى،ًوهوًأمٌرًبالغًاألهميةًلمواجهةًًكارثةًعالميّةًمثلًالتغيّرًالمناخّيًأوًالجائحة الًبدًّمنًتواصلًجيّدًجدّاً 

ما.ًومنًالثقةًبينًالمجتمعاتًالعلميّةًفيًتلكًاألمم  ً  .ًًوهذاًغيرًمتوفّرًاليوم،ًآملًأنًيتحقّقًيوما

منًكتابً"ًسكاتِر"تعلّمتهاًمنًًمنًاألمورًالّتي ويرّكزًعلىًالتحّوالتً"فورًالستًسيتيز"ثّمًأيضاً  ،ًالّذيًسيصدرًقريباً 

 .ًًوالكوارثًالكبرىًالّتيًتمّرًبهاًالحضاراتًالبشريّة،ًأنّهًعليناًالتنبّهًلتلكًالمشاكلًاإلضافيّة

نرىًً.ًلكنًبينماًيحدثًذلك،ًإنّناًنرىًاقتصادناًينهار.ًفيًالوقتًالّراهنًإنّناًنواجهًفيروسًكورونا،ًونحنًنعملًعلىًذلك

نرىًالمزيدًمنًالمشاكلًلجهةًً.ًنرىًمشاكلًبيئيّةًتتفاقمًمثلًاألنظمةًبشأنًالنفاياتًالبيئيّة.ًمؤّسساتناًالسياسيةًتفقدًاستقرارها

وعندماًتتراكمًالكوارثًالمتعدّدةًفوقًًً.التغيّرًالمناخّيًألنّهًيتّمًالتراخيًفيًتطبيقًاألنظمةًالبيئيةًفيًهذهًاألزمنةًالعصيبة

 .ًتصبحًاألمورًبالغةًالّسوءً-كارثةًسياسيّةًفوقًكارثةًطبيعيّةًتولّدًبعدًذلكًكارثةًطبيعيّةًأخرىً-بعضهاًالبعضً

نًًقًإلىًحقيقةًأنّناًنواجهًاآل،ًوهوًبرنامجًإذاعّيًعاّمًهناًفيًكاليفورنياًيتطرًّ"كاليفورنياًريبورت"كنتًأستمعًللتّوًإلىً

فيً.ًمجاعة ً إنّناًنواجهًالمجاعةًفيًكاليفورنيا،ًبالّرغمًمنًأنّهًلديناًالكثيرًمنًالطعام،ًإاّلًأّنًالكثيرًمنًالناسًيعانونًاآلنًنقصاً 

مثاٌلًآخرًعلىًالتأثيرًالممتدّ،ًحيثًنعانيًجراءًالجائحة،ًلكنًينتهيً.ًالتغذيةًوسوءًتغذيةًوغيرًقادرينًعلىًاألكل وهذاًمجدّداً 

إذاًحصلًذلكًكلّهًبالقدرًالكافي،ًنبدأًفيًرؤيةًً.ًبجائحةًمعًمجاعة،ًوزعزعةًلالستقرارًالسياسيًولالستقرارًاالقتصاديًراألم

 .ًماًهوًأعمقًبكثيرًمنًالمرض.ًمثلًانهيارًأوًثورة.ًتغيّراتًدراماتيكيّةًفيًالمجتمع

 .ًشكرا ،ًلقدًأتيتًبذلكًعلىًنفسي...ًاألمورًالتيًطرحتهاًوتسيرًبشكلًخاطئًلذاًمنًقائمة

 .ًًلديًالمزيدًإذاًكنتًتريدين

ًبشأنأريدًأنًأسمعًالمزيدًألّنًالفضولًيساورنيًألعرفًإذاًكانًلديكًأيً أيًمنًاألمورًالّتيًكشفتًللتّوًأنّهاًتسيرًبشكلًًًحّسٍّ

 يًستصعبًإدارتهًفيًالّسنواتًالقليلةًالمقبلة؟ًًً؟ًماًالّذاألكثرًإثارةًلالشمئزازخاطئًهيً

هوًأنّهًالًيمكنًأنًنعرفًعلىًوجهًاليقين التوّصلًإلىً.ًهذاًسؤالًجيّدًحقا ،ًوالجوابًجزئيّاً   ً ألنّناًالًنعرفًكمًسيكونًصعبا

وهذا18ًًحتّىًلوًتوّصلناًإلىًلقاحًخاللًنافذةًالـ..19ًلقاحًلفيروسًكوروناًكوفيدً 10ًربّماًًأليسًكذلك؟.ًمجّردًتخمينشهراً 

ع.ًإنّناًبكّلًبساطةًالًنعرًف.ًسنوات  ً.حتّىًعندماًيصبحًلديناًاللقاح،ًإنّناًالًنعرفًكيفًسيُوزَّ

الّذيًيجبًأنًندقّقًفيهًإذاًأردناًأنًنفّكرًفيًالدّرجةًالّتيًيمكنًأنًًًجالوأعتقدًأّنًهذاًالسؤالًعنًكيفيّةًتوزيعه،ًهذاًهوًالمً

وأعتقدًأّنًالحّلًالعلمّيًأكثرً.ًألنّهًلديناًالحّلًالعلمّيًلهذهًالمشكلة،ًثّمًالحّلًالسياسّيًوالحّلًاالقتصاديًّ.ًاألمورًتتزعزعًبها

منًالحّلًاالقتصاديًوالسياسي ووضوحاً  بالتاليًإّنًالجوابًالجزئّيًعلىًماًهوًمثيرًلالشمئزازًهوًحكوماتناًورؤيةًً.ًمباشرةً 

 .ًًحكوماتناًلهذهًالمهّمةًالسهلةًللغايةًوهيًمساعدةًالناسًعلىًالبقاءًعلىًقيدًالحياةًباستخدامًالعلومكيفًتستجيبً

وهذهًمسألةًسهلةًالتطبيق،ًلكنًبمجّردًأنًيتدّخلًفيهاًاالقتتالًالسياسّي،ًومدًّاألياديًالماكرة،ًوحكمًاألقليات،ًورشوةًالناسً

برأييًأنّهًماًأنًتصبحًاألمورً.ًنّهاًتحدثًفيًكلًأّمة،ًعندذاكًتصبحًصعبةلبعضهمًالبعض،ًواألمورًكافّةًالّتيًنعرفًأ

متشابكةًمعًتلكًالقضاياًالسياسيّة،ًحتّىًنبدأًفيًرؤيةًهذهًالتأثيراتًالممتدّةًمثلًالمجاعاتًوالمشاكلًالمتزايدةًحولًالّسمومًفيً

منًالتركيزًعلىًكيفيّةًًفالمسؤولًفيًالحكومةًيرّكزًكاملًطاقاتهًعلىًكيفيّةًمنحًأخيه.ًالبيئة العقدًلتصنيعًهذهًاللقاحات،ًبدالً 

برأييً.ًلذا،ًلألسف،ًأعتقدًأنّهًماًمنًعالجًعلمّيًلغيابًاالستقرارًالسياسي،ًأتمنّىًلوًكانًمتوفّرا ً.ًإدارةًإنتاجناًالزراعّيًبأمان

فأصعبًعالجً.ًاألصعبًمنًحيثًاإلعدادًلكن،ًلسوءًالحظ،ًإّنًالعالجًاجتماعيًوهوًمن.ًأّنًبعضًالناسًيعتقدونًأنّهًموجود

 .ًًهوًالعالجًاالجتماعيًّ



 .ًدعيناًنتحدّثًعنًأمرًمفعمًباألمل

 ً.أناًمستعدّة.ًحسنا ً

منًبينًماًيعجبنيًفيًكتبكًأنّهًبالّرغمًمنًكتابتكًعنًمسائلًوخيمة،ًأيًعنًنهايةً.ًلننتقلًإلىًالّضفّةًاألخرىًمنًالمعادلةً

ويصّحًهذاًأكثرًبعدًفيً.ًوتًالكون،ًإاّلًأنّكًتتمّكنينًمنًالعثورًعلىًلحظاتًملؤهاًاألملالحضاراتًوموتًالديناصوراتًوم

 .ًرواياتكًالخياليّة

منًتلكًالثقةًفيًاإلبداعًالبشريًوالمجتمعًالبشرّيًاللذينًتعبّرينًعنهماًفيًعمل ك،ًهلًترينًأيًسببًلذلكًأناًأتساءل،ًانطالقاً 

ئمةًالّطويلةًمنًالقضاياًالسيّئةًالّتيًعدّدتهاًللتّوًماًيُشعركًبأنّهًيمكنًاألمورًأنًتصبحًعلىًهلًترينًفيًهذهًالقاًللتفاؤلًاآلن؟

 ماًيرام؟ً

منًاألمل،ً.ًأعتقدًأّنًاألملًموجودًدوما ً.ًنعم،ًبالتأكيد أعتقدًأّنًاللحظةًالتيًنتوقّفًفيهاًعنًمحاولةًإصالحًكلًشيءًانطالقاً 

نًفيًظروفًفائقةًالصعوبة،ًالًبدًّمنًاالستمرارًفيًعملنا،ًسواءًفيًالمختبر،ًأوًحتىًعندماًنكو.ًستكونًاألكثرًقتامة ً

علىًالحكومةًالّتيًتوّزعًالغذاءًأوًالدواءًأوًالّسلطةًالسياسيةًبشكلًغيرًمنصف،ًاألملًموجود  .ًًالخروجًإلىًالشارعًاحتجاجاً 

أصغرًوحدةًمنًاألملًهيًً...قيسًأصغرًوحدةًفيًبنيةًذريّةوبالنسبةًإلّي،ًإّنًأصغرًوحدةًمنًاألمل،ًإذاًأمكنناًقياسهًمثلًماًن

وبمجّردًتكّونًذلك،ًبمجّردًاتّحادًالمجتمعات،ًكماًقلت،ًللعملًفيًالمختبرًمنًأجلًالتوّصلًإلىًلقاحًً.ًالصداقةًوالثقةًبينًالناس

فيًكّلًمّرةً.ًجموعةًروحيّةأوًعالج،ًأوًمنًخاللًتحّولًالخصومًالسياسيّينًإلىًحلفاء،ًأوًتحالفًمجموعةًسياسيّةًمعًم

فاالستثناءاتًً.ًلكنًبالّطبعًليسًدائما ً.ًيحدثًذلك،ًعندماًيتمّكنًالناسًمنًالعملًمعًبعضهمًالبعض،ًتكونًبداياتًلشيءًأفضل

لكنًبشكلًعام،ًعندًً.ًوالًأريدًالتقليلًمنًشأنًذلك.ً،ًحيثًتتالقىًمجموعاتًمنًالناسًالقترافًأمورًسيّئةدوما ًًموجودة

معالجةًمشكلةًمنًهذاًالقبيلًتتعدّدًفيهاًالجوانب،ًمنًجوانبًسياسيّةًوعلميّة،ًكلّماًكانًباإلمكانًالتنسيقًبينًالناس،ًكلّماًكانً

 .ًًذلكًأفضل

منًاألمورً.ًبًوالسياسةًالفاسدةأودًّالتركيزًاآلنًعلىًفيروسًكوروناًللحظة،ًوليسًعلىًالقضاياًاألكبرًمنًمثلًالمناخًالُمخرًَّ

ًاجتماعّيًتقدّمّي،ًالًسيّماًًالتيً إلىًتغييرٍّ بينًالبشرًأنّهًكلّماًوقعتًكارثةًهائلةًبحجمًجائحة،ًيؤدّيًذلكًعادةً   ً نالحظهاًتاريخيّا

منً.ًالتغييرًاالجتماعيًللعّمال سنةًَخلَتًأوًأكثر،ًأنّهًعندماًتكتسحًجائحة1000ًًألنّهًمنًبينًاألمورًالّتيًحدثت،ًحتّىًبدءاً 

 .ًالناسًبقّوةًبمنًهمًأهّمًالعاملينًفيًهذاًالمجتمعًالمجتمع،ًتذّكر

الناسًالّذينًيصنعونًالّطعام،ًويزرعونًالطعام،ًالناسًالّذينًيساعدونًفيًرعايةًالمرضى،ًالناسً  ً ًالّذينًيعلّمونإنّهمًدائما

ماًننسىًمدىًأهميًًّ.الجمهور  ً .ًًالستمرارناًفيًالحياةًولجعلناًنعيشًحياةًتستحقًالعيشًهؤالءًالناسًفيًالحياةًاليوميّةًةغالبا

فجأةًأصبحًعلىًالناسًاالعترافًبأّنًالناسًالّذينًيختارونًً.ًوأعتقدًأنّناًنرىًذلكًيحصل،ًعلىًاألقّلًهناًفيًالوالياتًالمتحدة

نًالشخصًالذيًيوقّعًعلىًاألوراقًًأوًأنّهمًأكثرًأهميةًمً،"زوم"همًفيًالواقعًأكثرًأهميةًبكثيرًمنًالّرجلًالذيًبرمجًًهمطعام

ّنًهؤالءًالناسًليسواًمهّمينًوليسواًرائعين،ًلكنًإذاًكنّاًنتحدّثًعنًبقاءًنوعناًالبشرّي،ًًإأناًالًأقولً.ًالمبنىًاالتحاديًذاكفيً

 .ًأولئكًهمًالناسًالمهّمون

،ًتبعتًموجةًمنًاإلصالحات14ًًقرنًالـوهكذا،ًعلىًسبيلًالمثال،ًبعدًالموجةًاألولىًمنًالطاعونًالدبليًفيًإنجلتراًفيًال

أفضل،ًوارتفعتًأجورًالعّمال،ًوهناًً.ًالعّماليّة  ً وللمّرةًاألولىًمنذًسنواتًطويلةًفيًالتاريخًالبريطاني،ًأُعِطيًالفاّلحونًحقوقا

عاتًالتيًلمًتكنًإنّناًنرىًالعّمالًفيًإضرابًللمّرةًاألولىًفيًالقطا.ًفيًالوالياتًالمتحدة،ًنرىًبداياتًشيءًمنًهذاًالقبيل

ماًً"ويعودًذلكًإلىًماًكنتًأقولهًعنًالعالقاتًاالجتماعيّةًبينًالناس،ًمثلًاتّحادًالعّمالًوتنظيمًأنفسهمًوقولهمً.ًمنّظمةًمنًقبل

منًهذا؟ًليسًألنّناًالًنريدًالقيامًبالعمل،ًبلً"ًالّذيًسينفعنا؟ ألنّناًنريدًمثال ،ًكيفًيمكنناًالحصولًعلىًشيءًيحميناًانطالقاً 

أفضل.ًالقيامًبهذاًالعمل نريدًالحصولًعلىًإجازاتًمرضيّة،ًوعلىًالرعايةًً.ًنريدًتجهيزاتًالوقايةًالشخصيّة.ًونريدًحمايةً 

 .ًوهيًأمورًكلّهاًإنسانيّة.ًالصحيّة

علىًمّرًالتاريخًأّنًالمجتمعاتًتُعيدًتنظيمًنفسهاًفيًأعقابًو وتكراراً  نرىًهذاًمراراً  هذهًاألنواعًمنًالكوارثًًهكذا،ًمجدّداً 

شتًلتُسمعًصوتهاًوتقولً ماًتكونًهذهًفرصةًللمجموعاتًالّتيًهُّمِ  ً ،ًويُصغىًً"ال،ًنحنًمهّمونً"الطبيعيةًواالقتصادية،ًوغالبا

منًًأّماًاألمرًاآلخرًالّذيًيزيدًمنًتفاؤليًفيًالخروجًمنًفيروسًكوروناًفهوًأّنًع.ًوهذاًماًيجعلنيًمتفائلةًجدّا ً.ًإليهاًفعليّا ً دداً 



الناسًالّذينًيعملونًعلىًمواضيعًحولًتغيّرًالمناخًسبقًوقالواًذلك،ًأيًاالستعارةًالمجازيةًالمستخدَمةًبأنّهًيمكنًالناسًأنً

كيفًيمكنًمنعًمشكلةًعلىًالمدىًالطويل،ًمثلًتغيّرًالمناخ،ًأوًجائحة،ًأوًكيفًيمكنًمنعهاًمنًالتفاقم  .ًيفهمواًغريزيّاً 

أفضلًلناًجميعا ،ًتُمّكنناًمنًالبدءًبالحديثًعنًمدىًًًوفكرةًتسطيحًالمنحنى  ً وعدمًالقيامًبأشياءًمعيّنةًمنًأجلًجعلًالعالمًمكانا

إنّناًنفعلًً.ًمثلًأنّناًنفعلًأشياءًصغيرةًكّلًيوم،ًعلىًالمستوىًالشخصيًّ.ًًصلةًذلكًبالمناخًألّنًالقواعدًنفسهاًبالّضبطًتنطبق

التغيّرًًًاتّباعهاًفيالتحاديّةًلمكافحةًهذاًالمرضًبالطريقةًنفسهاًالّتيًيتعيّنًعليناًأشياءًعلىًمستوىًحكوماتناًالمحليّةًوا

 .ًًانبعاثاتًالكربون،ًوالنفاياتًالسامة،ًوالّصرفًالزراعي،ًواستخدامًالمضاداتًالحيويّةًفيًالغذاءًفيالمناخّي،ًو

إفهامًذهنناًماًيليًً.ًدءًالتفكيرًبهذهًالطريقةهذهًكلّهاًمشاكلًعالميّةًمعقّدة،ًوأعتقدًاآلنًأّنًالناسًعلىًاستعدادًلب يصعبًكثيراً 

هذاً."ًسنةًالمستقبليّة20ًسنواتًأو10ًًلحسنا ،ًماًأفعلهًاآلنًيؤثّرًفيًالجميعًحولًالعالمًويُحتملًأنًيستمّرًذلكًعلىًمدىًًا"

الصغيرةًالّتيًنقومًبهاًفيًحياتناًاليوميّةًأنًتشّكلًفيًإنّناًنرىًكيفًيمكنًاألشياءً.ًلكنًأعتقدًأنّناًبدأناًنفهمًذلكًاآلن.ًصعب

منًالجهدًالعالمّي،ًوهذاًيعطينيًاألملًأيضا ً كبيراً   .ًالواقعًجزءاً 

مجموعاتً.ًوأعتقدًأنّهًعندماًنخرجًمنًفترةًالحجرًالصحيًوالجائحة،ًسيكونًلديناًمجموعاتًجديدةًمنًالناسًحولًالطاولة

إلىًتحويلًأفكارهاًإلىًًجديدةًمنًالعّمال،ًمجموعاتًجد يدةًمنًالناسًالّذينًيناضلونًمنًأجلًالعدالةًالمناخيّة،ًستتوّصلًأخيراً 

هذهًهيًالنتيجةًالّتيًنتفاءلًبها.ًسياسات  .ًًإذاً 

لكًعلىًذلك لكونكًمتفائلة.ًشكراً  لّتيًأيًاألمورًالسلبيّةًكافّةًباإلضافةًإلىًاألسبابًاً.لنحاولًالجمعًبينًَهذينًاألمرين.ًشكراً 

فيًأفضلًتخميناتكًأوًفيًمخيّلتكًالكتابيّة،ًكيفًتبدوًلكًالّسنواتًالقليلةًالمقبلة؟ًماذاًسيحدثً.ًيُحتَملًأنًتكونًمفعمةًباألمل

 بعدًسنةًأوًسنتين،ًأوًخمسًسنوات،ًماذاًسيحدثًفيًتصّورك؟ً

أعتقدًأنهًسيبرزًالمزيدً.ًلًبالتحدّثًعنًذلكًقليال ًوكنتًقدًبدأتًبالفع.ًيمكنًاإلجابةًعنًهذاًالّسؤالًبعدّةًأساليبًمثيرةًلالهتمام

فيًالوقتًنفسه،ًولالبتعادًقليال ًً.ًأعتقدًأنّهًسيبرزًوعٌيًأكثرًبالفقرًوبمعامالتًجينيًالّرهيبةًفيًأماكنًمختلفة.ًمنًتنظيمًالعمل

 .ًنترنتعنًالقضاياًالكبرى،ًأعتقدًأنّناًسنرىًالكثيرًمنًالتغييراتًفيًكيفيّةًتفاعلًالناسًعلىًاإل

فيًكيفيّةًاستخدامناًللتكنولوجياًاآلنًوكيفًسيؤثّرًذلكًفيًالسياسةً كماًقلت،ًلديًخلفيّةًكصحافيّةًفنيّة،ًوكنتًأفّكرًكثيراً 

،ًوهيًمتوفّرةًمنذًفترةًوبرهنتًعنًإفادتهاًبشكلًكبير،ًستصبحً(موك)حقيقةًأنّناًنعقدًاآلنًهذهًالدّروسًالجماعيّةً.ًوالتعليم

فهيًتجمعًبينً.ًالجماعيّةًعلىًوجهًالخصوصًهوًأنّهاًدوليّةًجدّا ً"ًموك"ومنًاألمورًالجميلةًفيًدروسً.ًلّسائدةهيًالوسيلةًا

معًبعضهاًالبعض شخصًآخرينًفيًدروس6000ًًًوالًشّكًأنّهًيصعبًالتفاعلًمعً.ًكياناتًالّطالبًالّتيًلمًتتفاعلًإجماالً 

 .ًةًالصغيرةًاآلنيًّمجتمعيًأنّناًننشئًهذهًاللحظةًاللكنًالحقيقةًه".ًموك"

إنّناًأمامًمجموعةًمنًالناسًمنًأنحاءًالعالمًكافّةًيتحدّثونًعدّةًلغاتًمختلفة،ًيستمعونًإلىًاألفكارًنفسهاًوسيغادرونًهذاً

والًيمكننيًأنًأقلّلًمنًً.ًكيفيّةًإعدادًالتقاريرًوكيفيّةًالكتابة،ًوكيفيّةًالتفاعلًمعًمجتمعاتهمًبشأنالصّفًمعًطريقةًتفكيرًمختلفةً

وبرأييًأّنًالتركيزًسيصبحً.ًأعتقدًأنّهًيمكنًنقلهًإلىًكيفيّةًعملناًفيًالسياسةًأيضا ً.ًذلكًوقدرتهًعلىًالتغييرشأنًمدىًجذريّةً

ًًمداوالتًونحنًفيًالوالياتًالمتّحدة،ًأصبحًبإمكانناًاآلنًاالستماعًإلى.ًأكبرًاآلنًعلىًالمشاركةًالسياسيةًعلىًاإلنترنت

 .ًًيكنًبإمكانًالناسًالنفاذًإليهًمنًقبلالمحكمةًالعلياًعبرًالهاتف،ًوهوًشيءًلمً

فيًقضيّةًالمحكمةًالعلياًالمتعلّقةًبمشاركةًالملفّات،ًحيثًنمتًُ خارجًالمحكمةًًفيًإحدىًمراحلًمسيرتي،ًكنتًمهتّمةًكثيراً 

للغايةالنقاشاتالستماعًإلىًلفيًالصفًأنتظرًالعلياًطوالًالليلًً  ً منًاألسهلًً.ًنماًكنتًألريدًفعلًذلكًاآل.ً،ًوكانًذلكًمشّوقا

لكنًهذاًيعنيًأنّهًيمكنًالناسًالّذينًالًيملكونًالقدرةًعلىًالنّومًخارجً.ًبكثيرًأنًنفعلًذلكًعندماًنكونًفيًالعشريناتًمنًالعمر

فيها  .ًًالمحكمةًالعلياًاالستماعًاآلنًإلىًالمداوالتًحولًقضاياًمهّمةًجدّاً 

فيًكيفيًّ أّنًذلكًًًبرأيي.ًةًتفاعلًالناسًفيًالعالمًالحقيقيًأيضا ًوفيًالجانبًاآلخر،ًأعتقدًأنّناًسنرىًتغييراً  أنّهًمنًالواضحًجدّاً 

فيًبلدانًمثلًالوالياتًالمتحدة،ًإنّناًً.ًسيغيّرًالمعاييرًاالجتماعيةًحولًكيفيّةًعيشًالناسًمعا ،ًوكيفيّةًاستخدامهمًللنقلًالعابر

لجهةًارتداءًاألقنعة بثقافةًارتداءًاألقنعةًهناًكماًيفعلونًفيًاليابان،ًوالصين،ًوالكثيرًمنًالبلدانًًإذًالًنتمتّعً.ًسيّئونًجدّاً 

كيفًينظرًالنّاسًإلىًبعضهمًً.ًحيثًيرتديًالناسًاألقنعةًطوالًالوقت.ًاألخرىًالّتيًيُعتبَرًذلكًفيهاًطبيعيّا ً فهذاًسيغيّرًكثيراً 

 .ًالبعض



فيًالوالياتًالمتحدةًوفيًالكثيرًمنًالبلدانًاألوروبيّة،ً.ًلمثيرةًلالهتماموهذاًمنًالتأثيراتًالممتدّةًا...ًومنًبينًهذهًالمسائل

لكنًكماًأشارتًعدّةً.ًتبرزًقوانينًضدًّتغطيةًالناسًلوجوههمًفيًالعلن،ًومنًالمفترضًأنّهًمنًشأنًهذهًالقوانينًردعًالجرائم

بالنسبةًإلىًالنّساءًاللواتيًيرغبنًفيًكذلكًجماعات،ًيهدفًبعضًهذهًالقوانينًفيًاألساسًإلىًتجريمًَكونًالمرءًمسلما ،ًًو

 .ًارتداءًالحجابًأوًتغطيةًوجوههنًّ

بعدًأنًنكونًقدًتطبّعناًفيًالوالياتًالمتحدةًمعًفكرةًأنّهًينبغيًبالناسًارتداءًاألقنعة،ًالًأعتقدًأنّهًسيكونًلهذهًالقوانينًأيً

.ًًحريّةًالتعبير.ًضًالحرياتًالسياسيّةًالّتيًلمًنمتلكهاًمنًقبللذاًالغريبًهوًأنّنيًأعتقدًأنّهًيمكنًذلكًأنًيعطيناًبع.ًمفعول

أنّهاًستكونًنتيجةًعظيمة،ًأاّلًً.ًالحّريّةًفيًارتداءًماًنريدًمنًدونًتجريمناًجراءًذلك،ًويسعدنيًذلكًكثيرا ً إنّنيًأشعرًفعالً 

 .ًًناسًأنًيعيشوامنًإعطاءًمفعولهاًإذاًكانواًيريدونًلل(ًبسخرية)تتمّكنًالقوانينًالعنصريّةًلألسفً

الجانبيّةًالغريبة،ًوالتأثيراتًالغريبةًلكيفيّةًامتدادًالصحةًالعاّمةًإلىًًًّسبلهذهًهيًأنواعًالمسائلًالّتيًأحّبًالتفكيرًفيها،ًمثلًال

 .ًمنًالواضحًأّنًاألمورًيمكنًأنًتسوءًبعدّةًطرائق.ًهذهًاألجزاءًاألخرىًمنًحياتناًوربّماًجعلهاًأفضل

فيًالمستقبلًهوًزيادةًالتركيزًعلىًكيفيّةًتخصيصًاإلنفاقًعلىًالّرعايةًالصحيّةًوبرأييًأّنًاألمر .ًًاآلخرًالّذيًسنراهًأيضاً 

منديرتديًذلكًأهميةًخاّصةًفيًبلدانًمثلًالوالياتًالمتحدة،ًحيثًلديناًمق كيفًأصيغًذلك؟ًحيثًينقصناًنظامً...ًارًقليلًجدّاً 

 .ًرعايةًصحيّةًوطنيًّ

 ...ًليسًلدينا

للرعايةًالصحيّة  ً وطنيّا لذاًأعتقدًأنّناًسنرىًالمزيدًمنًاالهتمامًالعامًفيًكيفيّةًجعلًالرعايةً.ًلديناًشيءًيمكنًأنًيكونًنظاماً 

 .ًًأعتقدًأّنًذلكًيوضحًبشكلًَجلّيًأّنًالناسًسيموتون.ًالصحيّةًمتاحةًعلىًنطاقًأوسع

رىًالمزيدًمنًاالهتمامًفيًالتشغيلًاآللّيًمنًحيثًكيفيّةًالوصولًإلىًًأعتقدًأنّناًسن.ًوأخيرا ،ًمجدّدا ،ًهذهًكلّهاًأمورًصغيرة

حقا ً.ًمكانًمنًدونًلمسًالباب،ًأوًكيفيّةًتنظيفًالمرحاضًمنًدونًلمسه،ًوأمورًمنًهذاًالقبيل أيًفكرةً.ًويبدوًذلكًكلّهًرائعاً 

عدتناًفيًالحياةًاليوميّةًمنًدونًاالضطرارًإلىًًأنًيصبحًلديناًالمزيدًمنًالتكنولوجياًلمساعدتناًفيًالدّروسًوالتكنولوجياًلمسا

 .ًلمسًاألسطحًالّتيًيمكنًأنًتكونًملّوثة

لكنّنيًسأنهيًهذهًالتكّهناتًبقوليًإّنًهذهًاألمورًكلّهاًستؤدّيًمّرةًأخرىًإلىًلفتًاالنتباهًإلىًاالنقسامًالحادًّبينًمنًيملكونً

الجماعيّة،ًأوًيمكنهمً"ًموك"كلفةًجهازًكمبيوترًيسمحًلهمًبمتابعةًدروسًومنًالًيملكون،ًألنّهًسيكونًلديناًناسًيمكنهمًتحّملً

ًفيهًتشغيٌلًآلّي،ًأوًيمكنهمًحتّىًالتمتّعًبوظائف باإلضافةًإلىًالغالبيّةًالعظمىًمنًالناسً.ًالعملًأوًتحّملًكلفةًالعيشًفيًمبنى 

 .ًتعويضًالّذينًيفتقرونًإلىًالرعايةًالصحيّةًويعملونًفيًوظائفًخطيرةًمنًدونًأي

أخرى،ًأّنًهذاًكلّهًيعودًبناًإلىًسؤالًكيفًسنتعاملًمعًعّمالناًاألساسيّينًالّذينًتعّرضواًلسوءًالمعاملةًوالتهميشو .ًًأعتقد،ًمّرةً 

يرًحقوقًالعّمال،ًوالّرعايةًالصحيّة،ًوالكثبًالمتعلّقةلذا،ًنعم،ًأعتقدًأّنًالسنواتًالثالثًإلىًالخمسًالقادمةًستكونًمليئةًبالقضاياً

 .ًًمنًالّصفوفًعلىًاإلنترنت

 .ًبماًفيهًهذا

 .ًًنعم

لكًالعتباركًهذهًالدّروسًالجماعيّةًجذريّةًوتحويليّة عنًجميعنا،ًعندماًأقولًشكراً   .ًوكلّنا،ًأعتقدًأنّنيًأتكلّمًنيابةً 

 .ًدعوتهاًكذلكًألنّنيًأراهاًكذلك

جزيال ً النض.ًرائعةًحقا ًًا ًكانتًتلكًأفكار.ًحسنا ،ًشكراً   .ًمامكًإلىًصفّناشكراً 

الستضافتي  ً.بالتوفيق.ًشكراً 


