دﯾﺑرا ﺑﻠوم إﻧﻧﺎ ﻧﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻧﻘﺎﺷﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺗﺣدث ﻋن ﺗﺣور اﻟﻔﯾروﺳﺎت وظﮭور ﻧﺳﺦ ﺟدﯾدة ][00:00:16
ﻣﻧﮭﺎ ،وﻧﺣن ﻧﻧظر ﻓﻲ ھذه اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻣﻊ اﻟﺳﯾدة أﻧﺟﯾﻼ راﺳﻣوﺳن ﻣن ﻛﻧدا ،وﺑورﻓﻲ ﺑﺎرك ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،وأﯾﺿﺎ ﻛﺎي ﻣن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ .ﺷﻛرا ﺟزﯾﻼ ﻟوﺟودﻛم ﻣﻌﻧﺎ اﻟﯾوم وأﺗطﻠﻊ إﻟﻰ ھده اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ .واﻵن ﻧﺑدأ ﺑﺎﻟﺗﺣدث ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗطور ﺑﮭﺎ ھذا اﻟوﺑﺎء .ﻟﻘد ﺑدأﻧﺎ ﺑﻛوﻓﯾد  ،2وﺑﻌد ذﻟك وﺟدﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﺣورات وﻧﺣن اﻵن ﻧﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻣﯾﻛرون ،وﺣﺗﻰ
اﻷﻣﯾﻛرون ﻧﻔﺳﮫ ﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺗﺣور .ﻓﮭل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺣدﺛوﻧﺎ ﻋن ھذا اﻟﺗطور اﻟذي ﻧراه اﻵن؟ وھل اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أﺛ ﱠر ﻋﻠﻰ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣور اﻟﻔﯾروس؟
أﻧﺟﯾﻼ راﺳﻣوﺳن إن اﻟﺳؤال اﻷﺧﯾر ھذا ﺳؤال ﺻﻌب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ .ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺳﻠوك اﻟﺑﺷر وﻛﯾف ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﻧﻘل ھذا ][00:01:41
اﻟﻔﯾروس وﺗﺣوﯾره أﻣر ھﺎم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ،إﻧﻧﻲ أﻋﺗﻘد أن واﺣدة ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻻﺣظﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟوﺑﺎء ،ﻛﺄﺧﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾروﺳﺎت ،وإذا ﻧظرﻧﺎ
إﻟﻰ أي ﻓﯾروس ﻣن ﻧوع آر إم إي وأﺧذﻧﺎ ھو وﺿﻌﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﺈن ھذا اﻟﻔﯾروس ﺳوف ﯾﺗﺣور ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ .وھﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺳﻠوك
اﻟﺑﺷري ،ﻧﺣن ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺳﺋﻣﻧﺎ ھذا اﻟوﺑﺎء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﻧﻌد ﺑﻧﻔس اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ظﮭرت ﻋدة ﺗﺣور
وأﺻﺑﺣت ﺗﻧﺗﺷر .وﻟﻛن ﻻ ﯾذھﻠﻧﻲ أﯾﺿﺎ ھذا اﻟﺗﺣور ﻷن ﻓﯾروﺳﺎت ﻣن اﻵر إن إﯾﮫ داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﺣور .وإذا ﻛﺎن اﻟﺗﺣور ﯾﻧﺗﻘل ﺑﯾن
ﻣﻼﯾﯾن اﻷﺷﺧﺎص ،ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ھذا اﻟﺗﺣور ﺳوف ﯾﺗطور أﯾﺿﺎ وﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺗﺣور ﺟدﯾد .وﻟﻛن ﻟﻸﺳف ﻛل ﻣرة ﯾظﮭر ﻓﯾﮭﺎ
ﻣﺗﺣور ﻟﻠﻔﯾروس اﻟﻧﺎس ﺗذھل ،وﻟﻛن ھذا ﺷﻲء ﻏﯾر ﻣذھل ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق .أﻋﺗﻘد أن اﻷوﻣﯾﻛرون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟدﯾﮫ أﺻﻼ
ﻏﯾر اﻷﺻل اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮫ اﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ظﮭرت .أوﻣﯾﻛرون ظﮭر ﻓﻲ ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ،وھﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن
اﻟﻌﺎﻟم ،ﺣﯾث ﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘطﯾﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻋﺎﻟﯾﺔ ،وﻟﻛن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻠﻘﺎح ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ .وإذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﯾﻧوم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷوﻣﯾﻛرون
ﻓﺳوف ﻧﺟد أﻧﮭﺎ أﻧﮫ ﻟﯾس ﺗطورا ﻣن ﺗطورات اﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻧﻌرﻓﮭﺎ واﺷﺗﻘت ﻋن اﻟﻛوﻓﯾد .19-وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻟدﯾﻧﺎ ﺑﻌض
اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷوﻣﻛرون :اﻷوﻟﻰ ھﻲ أﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷرت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﯾواﻧﺎت أوﻻ وﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ
اﻟﺑﺷر .إذا إﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻌرف ﻣن أﯾن ﺟﺎء اﻷوﻣﯾﻛرون ،وﻟﻛﻧﻧﻲ أﺟد أن أﺻﻠﮫ اﻟﻔﯾروﺳﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻛوﻓﯾد .19-ھذا اﻟﻔﯾروس ﻋﻠﻰ
.وﺟﮫ اﻷﺧص ﺳرﯾﻊ اﻻﻧﺗﺷﺎر ،وأﯾﺿﺎ ﯾﺗواءم ﻣﻊ اﻟﻣﺿﯾف ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ
أﻧﺟﯾﻼ راﺳﻣوﺳن وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺟد أﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎ أرﺑﻊ ﻣﺗﺣورات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻛوﻓﯾد 19-ﺣﺗﻰ اﻵن ،وﻟﻛن ﻧﺣن ﻧﺟد ][00:05:25
ﻣﺗﺣورات ﺟدﯾدة داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﺗظﮭر ،وﻛﻣﺎ ذﻛرت اﻷوﻣﯾﻛرون ﻻ أﻋﺗﻘد أﻧﮫ ﻣن ﻧﻔس أﺻل ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد .19-أﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن
اﻟﺳﻠوك اﻟﺑﺷري واﻧﺗﻘﺎل اﻟﻔﯾروس ،ﻓﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑل ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﻔﯾروس ،أوﻟﮭﺎ ﻋداﻟﺔ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ،وﺛﺎﻧﯾﺎ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات
.اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب
دﯾﺑرا ﺑﻠوم ﺷﻛرا ﺟزﯾﻼ ﻋﻠﻰ ھذه اﻹﺟﺎﺑﺎت ،واﻵن ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺗﻛﮭﻧﺎت ﺑﺧﺻوص اﻷوﻣﯾﻛرون وھﻧﺎك ﻣن ﻗﺎل أن ][00:06:13
ھذا اﻷوﻣﯾﻛرون أﻗل ﺷراﺳﺔ ﻣن اﻷﻧواع اﻷﺧرى ،وﻟﻛن إذا ﻧظرﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻣﻌدﻻت دﺧول اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻧﺗﺳﺎءل ﺣول ﺻﺣﺔ ھذا اﻷﻣر .إذا ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷوﻣﯾﻛرون؟
ﺑورﻓﻲ ﺑﺎرك ﻛﻠﻣﺔ "ﺧﻔﯾف" أﻋﺗﻘد أﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻛﻠﻣﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ .إﻧﮭﺎ ﻛﻠﻣﺔ ﻻ ﺗﻌطﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،إﻧﮭﺎ ][00:06:59
ﺗﻌطﻲ رﺳﺎﻟﺔ أن ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻣوﺿوﻋﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﺣق اﻻھﺗﻣﺎم ،وأﻧﮫ ﺑﺳﯾط ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺑﺷري وارﺗﺧﺎء اﻹﺟراءات
اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ،وارﺗﺧﺎء اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﮭذا اﻟﻣوﺿوع .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻧراه اﻵن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻹﺻﺎﺑﺎت
اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ .اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا اﻟﻠﻘﺎح أو ﺣﺗﻰ اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻌزﯾزﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮭم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻻ ﯾﺗم إﺻﺎﺑﺎﺗﮭم ﺑﺻورة ﺣﺎدة
وﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ،وﻟﻛن ھﻧﺎك أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن أﺧذوا اﻟﻠﻘﺎح وأﯾﺿﺎ اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﺗﻌزﯾزﯾﺔ وﻟﻛﻧﮭم أﺻﯾﺑوا ﺑﺷﻛل ﺣﺎد.
ﻧﺣن ﻧﻌرف ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﺣورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻛوﻓﯾد ،19-أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﻛون ﺑدون أﯾﺔ أﻋراض
ﺣﺎدة أو أﻧﮭﺎ ﺗﻛون إﺻﺎﺑﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺗرك ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄﺛر طوﯾل اﻷﺟل أو ﺑﺎﻟﻛوﻓﯾد طوﯾل اﻷﺟل ،اﻟذي أﻧﺎ أﺧﺷﻰ أن
اﻷوﻣﻛرون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ذﻟك .وھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم أﻣراض أﺧرى ﻣزﻣﻧﺔ ﯾﻌﺎﻧون ﺑﺻورة ﺣﺎدة ﻣن ھذا
اﻟﻔﯾروس .وھﻧﺎك اﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺄﺧذوا اﻟﻠﻘﺎح ،ﻓﺈن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻛوﻓﯾد أو ﺑﺄي ﻣن ﻣﺗﺣوراﺗﮫ ﺗﺻﺑﺢ
إﺻﺎﺑﺔ ﺣﺎدة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ .ﻟذﻟك إﻧﻧﻲ ھﻧﺎ ﺿد ﻣوﺿوع وﺻف اﻟﻣﺗﺣور اﻟﺟدﯾد ﺑﺄﻧﮫ "ﺧﻔﯾف أو ﻣﻌﺗدل" ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﻲ أرى اﻟﺳؤال اﻟذي
ﯾﺟب أن ﯾطرح ،ھل ھذا اﻟﻣﺗﺣور ﺑطﺑﯾﻌﺗﮫ ﺧﻔﯾف وأﻗل ﺣدة؟ أم أﻧﮫ ظﮭر ﺑﺻورة ﺧﻔﯾﻔﺔ وأﻗل ﺣدة ﻷن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺻﺑﺢ ﻣﺣﺻن ﻣن
.ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت؟
دﯾﺑرا ﺑﻠوم واﻵن ،ﻛﺎي ،ھل ﺗﻌﺗﻘد أن اﻷوﻣﯾﻛرون واﻟرأي اﻟذي ﺷﺎع ﺣوﻟﮫ ﺑﺄﻧﮫ أﻗل ﺗدﻣﯾرا ،وأﻧﮫ أﻗل ﺧطرا ،وھذا ][00:10:33
أدى إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺧﻲ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوﻛﯾﺎت أﻛﺛر ﺗﻌرﯾﺿﺎ ﻟﻠﺧطر ﻟﻶﺧرﯾن؟
ﻛﺎي ﻛوﺑﻔرﺷﻣﯾت ﻧﻌم ،إﻧﻧﻲ أﺗﻔق ﻣﻌك ﻓﻲ ھذا اﻟﻛﻼم .اﻟﺳﯾد ﻓرﯾدرﯾﻛو ﻛوﺳﻛو ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن ﺗﺗﺑﻊ ][00:11:20
اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ظﮭور اﻟﻣﺗﺣورات ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ،وﻻ ﻧﻌرف ﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﻧﺎول اﻷﻣر وﻣﻊ ﻣن ﻧﺗﺣدث ،ﻷن ﻓﻲ
ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻷﻓﻛﺎر واﻵراء ﺗﻛون ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ،وﻟذﻟك ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻷوﻣﯾﻛرون أﻧﺎ وﺟدت أن اﻟﻣوﺿوع ظﮭر ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ
ﻓﻲ ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ﺣﯾث ذﻛر اﻷطﺑﺎء أﻧﮭم ﺷﺎھدوا أو أﻧﮭم ﺣﺿروا ﺣﺎﻻت ﻟﯾﺳت ﺣﺎدة وأﻧﮭﺎ ﺣﺎﻻت ﺧﻔﯾﻔﺔ ،وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ
وﻗﺗﮭﺎ ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﮭﺎ وﻣﻌدل اﻟﺗﺣﺻﯾن ھو ﻋﺷرﯾن ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻘط .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن ھﻧﺎ ﺷﺎﻋت اﻟﻔﻛرة أن اﻷﻣر أﻗل ﺣدة ،وأﻧﮫ إﺻﺎﺑﺔ

ﺧﻔﯾﻔﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس اﻟدﻟﺗﺎ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺗﮫ ،اﻷﺧﺑﺎر ﺗﺗﻧﺎﻗل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ أﻛﺛر ﺷراﺳﺔ ،وأﻧﮫ أﺳرع اﻧﺗﻘﺎﻻ ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص .اﻵن ﻣوﺿوع
اﻷوﻣﯾﻛرون وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾم وﻛﯾﻔﯾﺔ إطﻼق اﻷﺧﺑﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺧﻔﯾف .إﻧﻧﻲ ﻗﻠق ﻣن أﻧﻧﺎ ﻧﻌطﻲ ھذه اﻟﻣﺗﺣورات دورات ﺛﻘﻼ أﻛﺑر ﻣن
اﻟﻼزم .اﻟﺷﻲء اﻟﮭﺎم اﻵن ھو ،ﻣﺎ ھو ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺎﻋﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻣﺗﺣورات؟ إذا اﻷﻣر
ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷوﻣﯾﻛرون أو ﻣﺗﺣورات أﺧرى ،إن اﻷﻣر اﻵن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾن ،ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت .إن اﻟﻣﺧﺎطرة ﻗﻠت وذﻟك
ﺑﺳﺑب اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﯾﺟب أن ﻧرﻛز اﻵن ﻓﻲ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ھﺎم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وھو ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾن ،ﺑدﻻ
ﻣن أن ﻧﺗﺣدث ﻋن ﺣدة اﻟﻣﺗﻣﺣور .إذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ھﻧﺎك أﺷﺧﺎص ﻻ ﯾﻐﯾرون ﻓﻲ ﻓﻛرﺗﮭم ،ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﯾﻣﯾﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾرون أن ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻣوﺿوع ﻗد ﺗﻣت اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﯾﮫ .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻧﺟد أﺷﺧﺎص ﯾؤﻣﻧون ﺑﺧطورة
اﻷﻣر .وﻟم ﯾﺧﺿﻌوا ﻓﻘط ﻟﺟرﻋﺔ أو ﺟرﻋﺗﯾن ﻣن اﻟﻠﻘﺎح وﻟﻛن ﻟﻠﺟرﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻌزﯾزﯾﺔ أﯾﺿﺎ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن
اﻷوﻣﯾﻛرون ﻻ ﯾﺟب أن ﻧﺗﺣدث ﻋن ﻣدى ﺣدﺗﮫ ،وﻟﻛن ﻋن ﻣدى اﺳﺗﻌداد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت واﻟﺗﺣﺻﯾﻧﺎت ﻟﻣواﺟﮭﺔ ھذا
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣور .أﯾﺿﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣﺗﺣورات ،ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻣﺣور اﻟﺟدﯾد ﻻ ﯾﻧﮭﻲ وﺟود اﻟﻣﺗﻣﺣور اﻟذي ﺳﺑﻘﮫ ،ﻓﻣﺛﻼ أﻟﻔﺎ
ظﮭر وﺑﻌد ذﻟك ظﮭرت اﻟدﻟﺗﺎ ،وﺑﻌد ذﻟك ظﮭر اﻷوﻣﯾﻛرون ،إن ﻣﺎ ﺣدث ھو أﻧﻧﺎ ﺳﯾطرﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺣﺎت ،وﺑﻌد ذﻟك
ظﮭر اﻟدﻟﺗﺎ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗراﺧت اﻹﺟراءات اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ اﻵن ﻧواﺟﮫ اﻷوﻣﯾﻛرون .إذا إﻧﻧﻲ أﻗول أﻧﻧﺎ ﻟﯾس ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻌطﻲ اﻷھﻣﯾﺔ
اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﻣﺗﺣورات ﺑﻘدر اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﻧﻌطﯾﮭﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﺣﺻﯾن .إﻧﻧﻲ أﺟد اﻵن أن ھﻧﺎك ﺷﻲء ﻏﺎﺋب وھو أﻧﻧﺎ ﻟدﯾﻧﺎ
.ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ،وھﻲ أﻧﻧﺎ .ﯾﺟب أن ﻧﻔﻛر ﻓﻲ ﺧطواﺗﻧﺎ ﺑدﻻ ﻣن أن ﻧﻔﻛر ﻓﻲ ﺧطورة اﻟﻔﯾروس ﻧﻔﺳﮫ
دﯾﺑرا ﺑﻠوم أﺗﻔق ﻣﻌك ﻓﻲ اﻟرأي ،ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﻌﻧﺎ اﻵن ،اﻟذﯾن ﯾﻘوﻟون أﻧﻧﺎ ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷدوات وﻟﻛن ][00:16:51
ﻻ ﻧﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل أو ﻛﻣﺎ ﯾﺟب .ﻋﻠﻲ أن أﻋود إﻟﻰ ﺷﻲء أو إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ھﺎﻣﺔ ،ﻣﺎ ﻗﻠﺗﮫ ﺑﺷﺄن طرﯾﻘﺔ ﻧظرﻧﺎ ﻟﻠﻣﺗﺣورات ھﺎم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ ظﮭر اﻟﻛوروﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ،اﻟﻛل ﻗﺎل إﻧﮫ ﻣﺟرد اﻧﻔﻠوﻧزا ،وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻧﺄﺧذ ﻟﻘﺎﺣﺎت اﻻﻧﻔﻠوﻧزا وﺑﻌد ذﻟك ﺑﺎﻟطﺑﻊ اﻷﻣر أﺛﺑت
.اﻧﮫ ﻟﯾس ﻛذﻟك .وﻟﻛن اﻵن ھﻧﺎك ﻣﺗﺣورات ﻛﺛﯾرة ﺟدﯾدة ﺗظﮭر .ھل ﻧﺣن ﻟم ﻧﻌطﻲ ھذا اﻟﻔﯾروس ﻗدره؟
أﻧﺟﯾﻼ راﺳﻣوﺳن ﻻ أﻋﺗﻘد ذﻟك ،ﻋﻧدﻣﺎ ظﮭر اﻟﺳﺎرس ﻛﺎن أﻗل ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺷﺎر ،وأﯾﺿﺎ ﺗم اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ][00:18:12
ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﺗﺣﺟﯾم اﻧﺗﺷﺎره ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎرس ﻟم ﯾﻛن وﺑﺎء ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﻟم ﯾﻛن أﻣر ﺻﻌب اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﮫ .أﻋﺗﻘد أﻧﻧﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ
ظﮭر اﻟﻛوﻓﯾد ،ﺑﺑﻌض اﻟﺗﻛﮭﻧﺎت ،وھﻲ أﻧﻧﺎ ﺳوف ﻧﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﯾطرﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎرس ،وﻟﻛن ھذه اﻟﺗﻛﮭﻧﺎت ﻛﺎﻧت ﺧﺎطﺋﺔ ﻷن
ﺳرﻋﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻛوﻓﯾد ﻓﺎﻗت ﺳرﻋﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﺎرس ،وأﯾﺿﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأ اﻟﻛوﻓﯾد ،ﺗوﻗﻌﻧﺎ أن ﻣﻌدل ﺗﺣوراﺗﮫ ﺳوف ﯾﻛون ﻣﺛل ﻣﻌدل
ﺗﺣورات ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛوروﻧﺎ .ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻛوﻓﯾد اﻟﺟدﯾد ،ﺟﯾﻧوم ﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﻟﺗﺣور ﺑﺻورة أﺳرع ﻣن اﻹﻧﻔﻠوﻧزا اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﻧﺣن
ﻧﻌرف أﯾﺿﺎ أن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ھﻲ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺟﯾﻧوﻣﺎت ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھﻲ ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣور واﻻﻟﺗﻘﺎء ﻣﻊ
ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﻧﻔس اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﺧروج ﺑﻣﺗﺣور ﺟدﯾد .وأﻧﺎ أرى أن ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺗوﻗﻌﺎت أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮭﺎ وﻛﺎﻧت ﺧﺎطﺋﺔ،
وﻣﻧﮭﺎ أن ھذا وﺑﺎء ﻟن ﯾﻧﺗﺷر ﺑﺻورة ﺳرﯾﻌﺔ ،وﻟﻛن ھو ﻓﺎق ﺗوﻗﻌﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك .إذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﻋدد اﻟﺗﺣورات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت وﺳرﻋﺔ
.اﻧﺗﺷﺎرھﺎ ﻓﮭﻲ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وأﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﺗوﻗﻌﻧﺎ
دﯾﺑرا ﺑﻠوم إذن إذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ أوﻣﯾﻛرن ،ھذه ھﻲ اﻟﻣوﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﺻﯾب ﻓﯾﮭﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ[00:20:40] .
ھﻧﺎك ﻣن ﺑﺎﻟطﺑﻊ اﺧﺗﺑﺄ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﮫ ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﯾن وﻟم ﯾﺻب ﺑﻛوﻓﯾد ،19-وﻟﻛﻧﮫ اﻵن ﻣﺻﺎب ﺑﮭذا ﺑﮭذا اﻟﻣﺗﺣور ،وھو اﻷوﻣﯾﻛرون.
وﻟذﻟك إﻧﻧﻲ أﺳﺄﻟﻛم ھل ﻣﻧﻛم ﻣن ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾظﮭر ﺷﻲء ﺟدﯾد؟
أﻧﺟﯾﻼ راﺳﻣوﺳن ﻟدﯾﻧﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﯾﺎرات ﺷﺧص ﯾﺟب أن ﯾﺗﻠﻘوا اﻟﻠﻘﺎح .ﻟذا ﻧﻌم ﻧﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺳﻼﻟﺔ أﺧرى[00:21:24] ،
ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺳﺗﻛون أﻛﺛر ﻋدوى أو ﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ أﺣد ﯾﻌرف ،وﻟﻛن ھذه ﻛﻠﮭﺎ إﻣﻛﺎﻧﺎت واﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ.
ﺑﺎﻟطﺑﻊ رأﯾﻧﺎ أن أوﻣﯾﻛرون ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺗﺷﺎره أﻛﺛر ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك ،ھذا اﻷﻣر ﻣوﺟود .ﻟذا أﻋﺗﻘد أﻧﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗوﻗﻊ ﻣزﯾد
وﻣزﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ،وﻟﻛن ﺳﺄﻛون ﻣﺗﻔﺎﺟﺋﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺣﺎت .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳوف ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺳﻼﻻت ،ﻷن ﻣن ﻟم ﯾﺗﻠﻘوا
.اﻟﻠﻘﺎح ﻧﺳﺑﺗﮭم ﻛﺑﯾرة ﺟدا
ﺑورﻓﻲ ﺑﺎرك ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻘوم ﺑﻌﻣل أي ﺗوﻗﻌﺎت ﻷﻧﮫ ﻣن اﻟﺻﻌب أن ﻧﻘوم ﺑﻌﻣل ﺗوﻗﻌﺎت ﻓﻲ ھذه ][00:22:17
اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ،ﻓﺎﻷﻣر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺑﺷري وﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻔﯾروس وھذه اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ،ﻓﺎﻟﻛل ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺳﺎم
اﻟﻣﺿﺎدة ،وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ أﻋﺗﻘد أن ھذه ﻓﻘط ﻣﺟرد ﺑداﯾﺔ .وﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﺣدﺛت ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔﺎﺋل ﻋﻠﻰ أن ھذه اﻟﺧﻼﯾﺎ
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ أوﻣﯾﻛرون ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺧﻠﯾﺔ "ﺗﻲ" ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻠﻘﺎح ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘﻠل ﻣن ﻓرص اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ .وﻟﻛن
ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺷﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ،وأﻋﺗﻘد أﻧﮫ ﺳوف ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺳﻼﻻت ،ﻷن ﻣوﺿوع اﻟﻠﻘﺎح ﻟم ﻧﻧﺗﮫ ﻣﻧﮫ ﺑﻌد،
.وأﯾﺿﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻛﺎي ﻛوﺑﻔرﺷﻣﯾت ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ أود أن أﺗﺣدث ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟﺳﻼﻻت وظﮭور ][00:23:36
ﺳﻼﻻت ﺟدﯾدة ،أوﻣﯾﻛرون ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ھو ﻗد ﺟﺎء ﻣن ﺳﻼﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣﺎ رأﯾﻧﺎه ﻓﻲ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻟﮫ ﻧﻣط
ﻣﻌﯾن ،وﺑﻌد ذﻟك أﺻﺑﺢ ﻧﻣطﺎ آﺧر .ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن ھذه اﻷﺷﯾﺎء اﻷﻣور ﻣﺗﻐﯾرة .واﻵن رأﯾﻧﺎ أن ھﻧﺎك ب 1وب 2ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك
ھذه اﻟﺳﻼﻻت ﻣوﺟودة ﺑدرﺟﺔ أو ﺑﺄﺧرى ،وﻟﻛن أﻋﺗﻘد أن ﻣﺎ ﺳﯾﺣدث ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ھو أﻣر ﺳﻧﻧﺗظر ﻟﻧرى .ﻗد
ﺗﻘرر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أن ب 2ﺳوف ﯾﻛون ﻟﮫ اﺳم ﻣﻌﯾن ،ﻓﻣﺛﻼ ب 1ﯾﺗﺣور ﺑﺷﻛل ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺳﮭل اﻛﺗﺷﺎﻓﮫ .ﯾﻣﻛن أن ﯾظﮭر

ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺢ ﺑﻲ ﺳﻲ آر .وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ب 2ﻓﺈﻧﮫ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﯾظﮭر ﻓﻲ ﻣﺳﺣﺔ ﺑﻲ ﺳﻲ آر ،وھذا أﻣر ﯾﺑدو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﻣﻘﻠﻘﺎ .وﻟﻛن
ﻣﺎ ﻣﮭم أن ھذا ھو اﻟﻧﻣط اﻟذي رأﯾﻧﺎه ﺣﺗﻰ اﻵن .ھﻧﺎك ﻧﻘطﺔ أﺧرى ،أﻧﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻗد ﻧرى ﺗداﺧل ﺑﯾن ب ،3ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣزﯾﺟﺎ ﺑﯾن ب1
وب .2وﻗد ﯾﻛون أﯾﺿﺎ ﻣزﯾﺟﺎ ﺑﯾن دﻟﺗﺎ وأوﻣﯾﻛرون ﻣﺛﻼ .ﯾﺧﻣن اﻟﺑﻌض ﻛﯾف ﺳﯾرى اﻟﻌﺎﻟم ھذا اﻟﻣزﯾﺞ أو ھذا اﻟﺧﻠط ﺑﯾن ﻣﺛﻼ دﻟﺗﺎ
وأوﻣﯾﻛرون ،ﻗد ﯾﻛون اﻷﻣر ﻧﺗﯾﺟﺗﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ،ﺻﻌب أن أﻓﻛر ﻓﻲ ھذا اﻷﻣر وأن أﺗوﻗﻊ ﻣﺎ اﻟذي ﺳﺗﺄﺗﻲ ﺑﮫ إﻟﯾﻧﺎ
اﻟطﺑﯾﻌﺔ .واﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أن ھذه ھﻲ اﻟﺳﻼﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﮭﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻋن اﻟﺳﻼﻻت واﻟﻣﺗﺣورات اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠﮭﺎ ،ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھل ھﻧﺎك ﻣﺛﻼ
ﻓرﺻﺔ أن ﺗﻘوم ھذه اﻟﺳﻼﻟﺔ أو اﻟﻣﺗﺣور اﻟﺟدﯾد ﻣﺛﻼ ﺑﺎﻟذھﺎب ﻓﻲ اﺗﺟﺎھﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎن .ﺣﺗﻰ
اﻵن ﻛل اﻟﻣﺗﺣورات ﻛﺎن ﻟﮭﺎ أﺻل ﻣﺳﺗﻘل ،إذن ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن أﺻل ھذه اﻟﻣﺗﺣورات ،أﻋﺗﻘد ﻻ ﯾﮭم ﻣﺎ ھو أﺻل ھذه
اﻟﻣﺗﺣورات .ﻓﻠن ﯾﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻣن أﯾن ﺟﺎء اﻟﻔﯾروس ،ﻷن ھذه اﻟﻔﯾروﺳﺎت ﺳوف ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻲء ،ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻓﺿل أن
ﻧﻌرف ﻛﯾف ﻧﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﺑدﻻ ﻣن أن ﻧﻔﮭم ﻣن أﯾن ﺟﺎءت أو ﻣﺎ أﺻﻠﮭﺎ .وأﻧﺎ أﺷﻌر أﻧﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗطور اﻟﻔﯾروﺳﺎت داﺋﻣﺎ
ﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺳردﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﻘﻧﻌﺔ .وﻟﻛن ﻻ أﻋﺗﻘد أﻧﮭﺎ ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺄدﻟﺔ .ﯾﺟب أن ﻧﻔﮭم ﻛﯾف ﯾﺗم ﻋﻣل اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت.
وھﻧﺎك ﺗﻘطﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ،ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺑﺷﻛل أﺧﻼﻗﻲ ﻷن ﻛل ﻧﻔس ﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻷرض ﺗﮭم،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎو وﻋﺎدل .وﻟﻛن ﻟو ﻧظرت ﻓﻲ ﻛل أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺳﻧﺟد إﻟﻰ أن أﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ
ﺗﻠﻘت اﻟﻠﻘﺎح ﺑﮭﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻛﺑﯾر ﻟﻠﻔﯾروس .ﻓﻣﺛﻼ اﻟدﻧﻣﺎرك ﻟدﯾﮭﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻛﺑﯾر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھذا ﺿد ﻓﻛرة أﻧﮫ إذا ﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻠﻘﺎح ﺑﺷﻛل
ﻣﺗﺳﺎوي ﻓﮭذا ﺳوف ﯾﻘﻠل ﻣن اﻧﺗﺷﺎر وﺗطور اﻟﻔﯾروس .وأﯾﺿﺎ طﺎﻟﻣﺎ ﻧﺣن ﻻ ﻧﻌرف ﻣﺎ ھﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣور ،ﻟن ﻧﻌرف ﻛﯾف ﻧﺗﻔﺎدى
ﺗطور اﻟﻔﯾروس .إذا ھذه ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻧﻘوﻟﮭﺎ وﻟﻛن ﻻ ﻧﻌرف ﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ،
ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎل ﻣﺛﻼ ﻟﻛﻲ ﯾﺗم ﻋﻣل ﺗوزﯾﻊ ﻣﺗﺳﺎوي وﻋﺎدل ﻟﻘﺎﺣﺎت ،وأﻧﺎ أﻓﮭم اﻟﻧﻘطﺔ ،وﻟﻛن ھذه اﻟﻧﻘطﺔ ﻻ
ﺗﻌﻧﻲ أﻧﮭﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،ﻷن ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻔﻘدھﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧطﺎﻟب ﺑﺄﺷﯾﺎء ﻻ ﻧﺗﺣﻘق أو ﻟم ﻧﺗﺣﻘق ﺑﻌد ﻣن ﺻﺣﺗﮭﺎ .ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
أﻧﺎ أﻋرف أﻧﻧﻲ ﻗد أطﻠت وﻟﻛن ﻛﻧت أود أن أﺗﺣدث ﻋن ھذه اﻟﻧﻘطﺔ ﻷﻧﻧﻲ أود أن أﻛون ﺻرﯾﺣﺎ وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت ھذه اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺷﻛل
.ﻛ ﺑ ﯾ ر و ﯾ ﺟ ب أ ن ﻧ ﺗ و ﺧ ﻰ ا ﻟ ﺣ ر ص ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺣ د ﯾ ث ﻋ ن ھ ذ ا ا ﻟ ﻣ و ﺿ و ع
أﻧﺟﯾﻼ راﺳﻣوﺳن أﻋﺗﻘد أن ھذا اﻟﻣﺛﺎل ﺧﺎص ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻛﻠﻣﺎت أﻣر ﻣﮭم ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن ھذا ][00:28:59
اﻟﻣوﺿوع .وﻛﻣﺎ ﻗﻠت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻧﺣن ﻻ ﻧﻌرف ﻣن أﯾن ﺟﺎء أوﻣﯾﻛرون ،وﻻ ﯾوﺟد أﯾﺿﺎ أي ﺿﻣﺎن أن ﺗﻠﻘﯾﺢ وإﻋطﺎء ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻟﻛل
اﻟﻌﺎﻟم ﺳوف ﯾوﻗف اﻟﻣﺗﺣورات .وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺻﻔر ﻛوﻓﯾد ﻟﯾس واﻗﻌﯾﺎ ،وﻟن ﻧﺳﺗطﯾﻊ أﯾﺿﺎ أن ﻧﻘوم ﺑﺈﻋطﺎء
اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت واﻟﺗﺣﺻﯾﻧﺎت ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳؤال اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ھو إﻟﻰ أي درﺟﺔ ھذا اﻷﻣر ﻣﮭم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ؟ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻧﻘطﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺗﺳﺎوي ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت .أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح وﺟرﻋﺎت ﻣﻌززة ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أو ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ،ﻟن ﯾﻘوم ﺑﮫ
اﻟﻔﯾروس ﻣﺛل ﻏﯾرھم .ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻋﺗﻘد أن اﻟﻧﻘطﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻲ أﻧﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن ھذه اﻷﺷﯾﺎء ،وﻟﻛن ﯾﺟب أن ﻧﻧﺎﻗش ھذه اﻷﺷﯾﺎء ﻣن
زاوﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﮭور .ﻛﺎن ﻣﺛﻼ ھذا اﻟوﺿﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﺧﺎص ﺑﺷﻠل اﻷطﻔﺎل ،ﻓﻘد ﻛﺎن ھﻧﺎك أﯾﺿﺎ ﺟدل ﺣول ھذا
اﻟﻠﻘﺎح ،وﻟﻛن ﺑﻌد ﻋﺷر ﺳﻧوات أﺻﺑﺣﻧﺎ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ وﻗف ﺷﻠل اﻷطﻔﺎل ،ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻛل اﻟﻠﻘﺎح ﻟن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﺻﺣﯾﺔ ﺑﯾن ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﺳﺗﻛون اﻷرﻗﺎم ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻧﺣن ﻋﻠﯾﮫ اﻵن .ﻟو ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ
أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺎت ،ﻣﺛﻼ اﻟدﻧﻣﺎرك اﺗﺧذت إﺟراءات ﺑﺎﻷﻣس ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻊ اﻻﻧﺗﺷﺎر ،وﻟﻛن ﯾﺟب أن ﻧدرك أن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
ﺑﻣﻔردھﺎ ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻓﯾﺔ ،ﻓﻣﺛﻼ ھﻧﺎك إﺟراءات ﻣﺿﺎدة ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث اﻧﺗﺷﺎر ﻟﻠﺟﺎﺋﺣﺔ .إذن أﻧﺎ أﻋﺗﻘد أن اﻟﻣﺛﺎل
اﻟذي أﻋطﺎه اﻟﻣﺗﺣدث اﻟﺳﺎﺑق ﻣﮭم ،ﯾﺟب أن ﻧﻘدم اﻟﺣﺟﺞ ﺑﺷﻛل ﻣﻧطﻘﻲ ،وأن ﻧﺗوﺧﻰ اﻟﺣذر ﺑﺷﺄن اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﻲ ﻧﻘوﻟﮭﺎ ،ﻷن اﻟﻔﯾروس
ﺳوف ﯾﺳﺗﻣر ،وﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻧﻧﺎﻗﺷﮫ إﻟﻰ أي ﻣدى ﺳﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ أن ﯾﻛون أزﻣﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻟﻧﺎ؟
دﯾﺑرا ﺑﻠوم أود أن أﺳﺄل اﻟﻣﺗﺣدث اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋن ﺷﻲء طرح ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ،ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻗﺗراح أن ﻣﺛﻼ ﻣن أﺻﯾب ][00:31:42
ﺑﺄوﻣﯾﻛرون ﻟن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺣورات اﻷﺧرى ،إﻻ أﻧﮫ ﻓرﯾد ﻓﻲ ﻧوﻋﮫ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟدﯾﮫ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن أﻟﻔﺎ أو
دﻟﺗﺎ .ﻓﮭل ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﺣدث ﻋن ﻣﻧظور اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت واﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت؟ وأﯾﺿﺎ ﻣﺎ اﻟذي ﻧﻌرﻓﮫ ﻋن ھذا اﻟﻣﺗﺣور اﻷﺧﯾر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠم
اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ؟
ﺑورﻓﻲ ﺑﺎرك طﺑﻌﺎ ،إﻧﻧﻲ أﺗﻔق ﻣﻊ ﻣن ﻗﺎل أن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ وﻗف ﺗﺣور اﻟﺳﻼﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وأﯾﺿﺎ ھﻧﺎك ][00:32:25
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻧﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ،وﻟﻛن ﻣﺎ ﻧﺳﻌﻰ إﻟﯾﮫ ھو ﺧﻔض ﻋدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗذھب إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﻋدد اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓﻰ ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض .إذن أﻧﺎ أﺗﻔق طﺑﻌﺎ ﻣﻊ ھذه اﻟﻧﻘطﺔ .وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎو ،أﻧﺎ أﺗﻔق ﻣﻊ ھذه اﻟﻧﻘطﺔ.
اﻟﻛل ﯾﺳﺗﺣق أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت .وﻟﻛن طﺑﻌﺎ ﻛﻣﺎ ﻗﻠت ھذا ﻟﯾس ﺿﻣﺎﻧﺎ أﻧﮫ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷوﻣﯾﻛرون ،اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟﺧﺎص ﺑﺄوﻣﯾﻛرون ،ھو أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد أي ﺿﻣﺎن أن ﻣن أﺻﯾب ﺑﺄوﻣﯾﻛرون ﺳوف ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ .ﻓﻘد رأﯾﻧﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻓﻲ ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻷﺷﺧﺎص ﻣﺛﻼ أﺻﯾﺑوا ﺑﺄوﻣﯾﻛرون ،وﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﺗﮭم أﻓﺿل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌرﺿوا ﻟدﻟﺗﺎ ،وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى ﻓﻲ آﺧر
ﺳﺗﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ھﻧﺎك ﻣن أﺻﯾب ﺑﺄوﻣﯾﻛرون ،وﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎﺋﮫ أﺻﯾب ﺑﺄﻟﻔﺎ أو دﻟﺗﺎ ،ﺳواء ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﺟرﻋﺎت ﻣﻌززة أم ﻻ .إذن اﻟﻧﻘطﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد أي ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺣددة .وﺗﺣدﺛت ﻋن ﺧﻠﯾﺔ "ﺗﻲ" ،أﻋﺗﻘد أن ﺟزء ﻣن اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ﯾﻘﺎوم ﺑﻌض اﻟﺳﻼﻻت
وﺑﻌض اﻟﻣﺗﺣورات ،وأود أن أﻗول أن ﺧﻠﯾﺔ "ﺗﻲ" ﺳﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻛوﻧﮭﺎ أﻛﺛر اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ .ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣرﻛزة،
ظﮭر ﻟﮭم ﺗداﻋﯾﺎت ﺑﺳﺑب ﺧﻠﯾﺔ "ﺗﻲ" اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ،وﺗؤدي إﻟﻰ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ .وﻗد ﯾﻔﺳر ھذا ﻟﻣﺎدا ﺑﻌض
اﻷﻓراد ﯾﻣرﺿون ﺑﺷﻛل ﺷدﯾد ﺑﮭذا اﻟﻔﯾروس ،واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻻ ﯾﺻﺎﺑون ﺑﻧﻔس اﻟﻣرض ،وأﻋﺗﻘد أن اﻷﺑﺣﺎث ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ھذه
اﻷﺳﺑﺎب .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷوﻣﯾﻛرون وﺣﻣﺎﯾﺗﮫ ،أو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﻣن اﻟﻣﺗﺣوارات اﻷﺧرى ،ﻧﺣن ﻻ ﻧﻌرف ھذا ،وﻟﻛن ﻣﺎ أﻋرﻓﮫ أن ﺧﻠﯾﺔ
.ﺗﻲ" ﺳﺗظل ﻣﻘﺎوﻣﺔ"

دﯾﺑرا ﺑﻠوم ﻟدي ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻷﺧرى ،ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن اﻧﺿﻣوا إﻟﻰ ھذه اﻟﻧدوة ][00:35:20
اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ،ﻗﺑل أن ﻧﺳﺄل ،ﻛﺎن ﻣﻌﻧﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣﺎرﯾﺎ ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﺑﮭﺎ أن ﺗﻧﺿم إﻟﯾﻧﺎ ،وﻟﻛن ﻟم
.ﺗﺳﺗطﻊ ﺑﺳﺑب ﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد
ﻛﺎي ﻛوﺑﻔرﺷﻣﯾت دﯾﺑرا ،ھل ﻟﻲ أن أﺿﯾف ﺷﯾﺋﺎ ،أﻋﺗﻘد ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺑﻌد اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄوﻣﯾﻛرون .طﺑﻌﺎ ھﻧﺎك ][00:35:47
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻛون ﻟدﯾﻧﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺗﺣور ﻓﻲ اﻟﮭواء ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت .وھذا ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﯾروس ﻻ ﯾﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻣﻧﺎﻋﺔ.
ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھذه اﻟطﺑﻘﺔ أو ﻣﺳﺗوى ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺗطور اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﻧراه ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ .ﻓﻣﺛﻼ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك اﺛﻧﺎن ﻣن
اﻟﻣﺗﺣورﯾن أو أﻛﺛر ﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ اﻟﺟو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت .ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﻛن ﻣﺛﻼ أن ﯾﻘرر اﻷطﺑﺎء واﻟﻌﻠﻣﺎء إﻋطﺎء ﻧوﻋﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن
اﻷﺟﺳﺎم اﻟﻣﺿﺎدة .إذا ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن ﺗطور أوﻣﯾﻛرون وأن ﺗطوره ﻟم ﯾﻧﺗﮫ ﺑﻌد ،ﻓﺈن ھﻧﺎك ﻣﺳﺗوى ﺟدﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن اﻷﺷﯾﺎء ﯾﻣﻛن
أن ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺣدوث ،وﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧرى ﻣﻊ ھذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺳﯾﻛون ﺑﮫ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم ﻣﻧﺎﻋﺔ ،ﯾﺟب أن
.ﻧﻔﮭم أن اﻷﻣر ﻗد ﯾطول ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ،وﻟﻛن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ھو أﻣر ﻣﻣﻛن
إذن ھذه ﻧﻘطﺔ ﻣﻔﯾدة ﺟدا .أﺣد اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻗﯾﻠت ھﻲ أﻧﻧﺎ ﻻ زﻟﻧﺎ ﻧﻛﺗﺷف ھذا اﻷﻣر ،وﻟﻛن ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ][00:37:17
اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﺗﮭﺎ ھذه اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ .ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ھﻲ أن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻗد أﺛﺎرت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﻣﺔ .ﺳوف أﺑدأ اﻵن
ﺗﻠﻘﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ،وھﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻔﺋﺎت ،ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﯾروس أو
ﻣﺛﻼ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ واﺣدة ﻗد ﯾﺻﺎب ﺷﺧص وﻻ ﯾﺻﺎب اﻟﺷﺧص اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﮫ ﺗﻌرض ﻟﻠﻔﯾروس ﻓﻲ داﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
وداﺧل ﻧﻔس اﻟﻣﻧزل .إذن ،ھل ﻓﮭﻣت أﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻﺎب اﻟﺷﺧص ﺑﺄوﻣﯾﻛرون أﻛﺛر ﻣن ﻣرة؟ ﺗﻛرار اﻹﺻﺎﺑﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺧرى
.ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﯾﺻﺎب وﻋﺿو آﺧر ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧزل ﻻ ﯾﺻﺎب .ﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﺳر ھذه اﻷﺷﯾﺎء؟
ﺑورﻓﻲ ﺑﺎرك ﻣن اﻟﻧﺎدر أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﻛرار إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷوﻣﯾﻛرون ،ھﻧﺎك ﺣﺎﻻت ﺷﮭدﻧﺎھﺎ ،وﻣﺎ ﺷﮭدﻧﺎه أﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ][00:38:43
ھو أن اﻷﺷﺧﺎص ﯾﺻﺎﺑوا ﺑﺳﻼﻻت أو ﻣﺗﺣورات أﺧرى ﺑﻌد اﻷوﻣﯾﻛرون .وﻟﻛن ھذا أﯾﺿﺎ ﻟﯾس ﺷﺎﺋﻌﺎ ،وﻟﻛن ﻣﺎ أﻗوﻟﮫ ھو أﻧﮫ ﻣن
اﻟﻣﻣﻛن ﺣدوث ھذا ،ﻓﮭﻧﺎك ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺷﺧص ﺗﻌرض إﻟﻰ دﻟﺗﺎ اﻟﺑﻠدة ﻛﻣﺎ أﻋﺗﻘد وأﺻﯾب ﺑﺄﻣﯾﻛورون ،ﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن أﻧﮫ ﻗد ﺗﻌرض ﻟدﻟﺗﺎ ﻗﺑل ذﻟك ،ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ .أﯾﺿﺎ أﻧﺎ أﻋﺗﻘد أن ھﻧﺎك ﺳﻼﻻت ﻣن ﻣﺗﺣور دﻟﺗﺎ ﻻ ﺗزال ﻣوﺟودة،
وﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن أوﻣﯾﻛرون ،ﯾﻣﺛل ﺳﺗﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺎت وأرﺑﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﺑدﻟﺗﺎ ،ﻛﺎن ھذا ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ،وﻟﻛن أﻧﺎ أﻋﺗﻘد
أﯾﺿﺎ أن ھﻧﺎك ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﺗﺻﺎب ب دﻟﺗﺎ ،ﻓﺎﻷﻋراض ﺗﻛون أﻛﺛر ﺷدة ،وﺑﮭﺎ إﺻﺎﺑﺎت ﻟﻠﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﻠوي
أﻛﺛر .ﻻ ﻧﻌرف ھل ﺗﻛررت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣﺗﺣور ﻣﺧﺗﻠف أم ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺗﺣور ،وﺳﻧﺟد أﯾﺿﺎ أن اﻵن ھﻧﺎك ﺳﻼﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷوﻣﯾﻛرون.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھذا اﻟﺳؤال ﻣﮭم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ .ﻛﻣﺷﺎھدة أوﻟﯾﺔ ،ھﻧﺎك ﺑﻌض ﻣن ﺗﻛوﻧت ﻟدﯾﮭم أﺟﺳﺎم ﻣﺿﺎدة ﺿد اﻷوﻣﯾﻛرون ،وﻟﻛن أﻋﺗﻘد أﯾﺿﺎ
أن اﻷﺷﺧﺎص ﻻ ﯾزاﻟون ﯾﺻﺎﺑوا ﺑـ دﻟﺗﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺣن ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر أن ﻧرى ﻛﯾف ﺳﺗﺗطور اﻷﻣور .ﻛل ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﺷﯾﻘﺔ،
.وﻟﻛن ﻻ ﯾوﺟد إﺟﺎﺑﺎت ﺳﮭﻠﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
دﯾﺑرا ﺑﻠوم ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋن ب 2وأرﺑط ھذه اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟﺳؤال اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ .ﻣﺎ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ وﻓﺎة ][00:41:03
.اﻷﺷﺧﺎص؟ ﻓﺄﺣد اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻟدﯾﻧﺎ ھﻧﺎ ھﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﻧﺎ ﻧﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺗﺷر ب 2أﻛﺛر ﻣن ب ،1وأن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣرض أﺷد
أﻧﺟﯾﻼ راﺳﻣوﺳن اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺳؤال ھو أﻧﻧﺎ ﯾﺟب أن ﻧﻧﺗظر ﻟﻧرى .ﻟﻘد رأﯾﻧﺎ أن ب 2ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك ][00:41:44
أﻛﺛر ﻣن ب ،1وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ .ﻟذا ﯾﺟب أن ﻧﻧظر ﻟﻧرى ﻛﯾف ﺳﯾﻛون أداء ب 2وﺑﻌد ذﻟك ﻧﺑدأ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻷﺳﺋﻠﺔ وﻧرى ھل ﺗم
ﻧﻘل ب 2إﻟﻰ دول أﺧرى أم ﻣﺎذا؟ ﻟذا ﻧﺣن ﻻ ﻧﻌرف .ﻟﻛن أﻋﺗﻘد أﻧﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣﺗﺣورات أو ﺳﻼﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ،اﻋﺗﻘد أن
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔﯾروﺳﺎت ﯾﺟب ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭم ﻓﻲ ھذا اﻷﻣر ،ﻓﻠﯾس ھﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣوﺿوع ﺣﺗﻰ اﻵن ،وﻟﻛن طﺑﻌﺎ ﯾﻣﻛن
أن ﺗﻧدﺛر ﺑﻌض اﻟﺳﻼﻻت ،إذا ﻟم ﺗﺟد اﻟﺳﻼﻻت ﺟﺳد أو ﻣﻛﺎن ﯾﺳﺗﺿﯾﻔﮭﺎ ،ﺑﻌد ذﻟك ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺳوف ﺗﻧدﺣر وﺗﻧدﺛر .ﻣﺛﻼ ،ﺑﻌض
اﻟﺳﻼﻻت ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة ،وأوﻣﯾﻛرون ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ،ﻛﺄﺣد أوﺟﮫ اﻟﻐﻣوض ﺑﺷﺄن أوﻣﯾﻛرون وأﺻﻠﮫ ،ھو أﻧﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻔﯾروﺳﺎت
ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف  .2020ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺻف ،أﯾن ذھب اﻟﻔﯾروس؟ ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻔرﺿﯾﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎت أﯾن
اﺧﺗﻔﻰ اﻟﻔﯾروس ﻣن ﻣﻧﺗﺻف  2020ﺛم ظﮭر اﻵن .وﻟﻛن طﺑﻌﺎ ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧدﺛر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺧﺗﻔﻲ.
.طﺑﻌﺎ ﻧﺣن اﻵن ﻟﯾس ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻛرة ﻋن ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻗﺳﺎم اﻵن
دﯾﺑرا ﺑﻠوم ﻣﺎذا ﻋن اﻟﺣﯾواﻧﺎت؟ ﻧﺣن ﻧﻌرف أﻧﮫ ﻓﻲ ﻛل أﻧواع اﻟﻔﯾروﺳﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻧﺎﻗل ﻣن اﻟﺑﺷر اﻟﺣﯾواﻧﺎت ][00:43:47
واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ .ھل أﯾﺿﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ،ھل ﺳﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻰ اﻟﺣﯾواﻧﺎت؟ أو ھل ھذا ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ
.ﻧﺗوﻗﻊ ﺳﻼﻟﺔ أو ﻣﺗﺣور ﺟدﯾد؟
أﻧﺟﯾﻼ راﺳﻣوﺳن ھذه اﻟﻧﻘطﺔ ﯾﺑﺣث ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻌﻣل اﻟذي أﻋﻣل ﻓﯾﮫ اﻵن ،ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻷدﻟﺔ أن ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺣﯾواﻧﺎت ][00:44:23
أﺻﯾﺑت ،وھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ ﺣداﺋق اﻟﺣﯾواﻧﺎت وﺑﻌض اﻟﻘطط اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗرﺑﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ،وأن ھﻧﺎك ﺑﻌض
اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﻌرﺿﺔ .ﻓﺄوﻣﯾﻛرون وأﻟﻔﺎ و دﻟﺗﺎ ھﻲ ﺑﻌض اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤھﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮭدا اﻷﻣر وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت ،وﻟﻛن
ﻟﯾس ﻟدﯾﻧﺎ أي ﻓﻛرة ﻋن ﻋدد اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﺎب .ھﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن ﺳﻼﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺛﻼ ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺳﻼﻻت وﻣﺗﺣورات

ﻛوروﻧﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف ،ﻟﻛن ﻗد ﯾﻧظر أو ﻗد ﻻ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺗواﺻل ﻣﻊ
اﻟﺑﺷر ،ﻓﻣﺛﻼ ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﻣن اﻟﺑﺷر إﻟﻰ اﻟﺣﯾواﻧﺎت أو اﻟﻌﻛس .ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت؟ ﺑﯾﻧﻣﺎ
ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣوﺿوع ﻻ ﯾوﺟد ﻣن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻘدم إﺟﺎﺑﺔ ،وﻟﻛن اﻟﻣﻌﻣل اﻟذي أﻋﻣل ﻓﯾﮫ وﻣﻌﺎﻣل أﺧرى ﺑدأت ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﺣث
.ﻋن إﺟﺎﺑﺔ
دﯾﺑرا ﺑﻠوم أﻧدرﯾﺎس وﺳﯾﺑﯾﺎﻣﻲ ﻣن ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ﯾﺗﺳﺎءل ﻋن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ،ﻓﮭﻧﺎك ﺣﻣﻼت ﻓﻲ ][00:46:03
اﻓرﯾﻘﯾﺎ ،وھﻧﺎك ﻣن ﯾرﻓﺿون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح .ﻓﮭل اﻟﺻﺣﻔﯾون ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺿﺎدة ﻷﺧذ اﻟﻠﻘﺎح ﺑﺷﻛل ﻣﻼﺋم؟
.وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻣﺛل ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ﻣﺎذا ﻋن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ؟
ﻛﺎي ﻛوﺑﻔرﺷﻣﯾت أﻋﺗﻘد أن ھذه ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ .ﺑﺎاﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﻛﺻﺣﺎﻓﻲ ،طﺎﻟﻣﺎ ﺣﺎوﻟت أن أﻓﮭم أوﺟﮫ اﻟﺗﻌﻘﯾد وأن ][00:46:53
أﻛون ﺣﯾﺎدﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أي ﻣوﺿوع ،وأﺣﺎول ھذا ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن ،وھذه إﺣدى اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟدي ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ،وﻟﻛن
ھذه ھﻲ إﺣدى اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﻧﻧظر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل وﺛﯾق ،ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺑﻌض اﻟﻘﺻص اﻟﺗﻲ رأﯾﺗﮭﺎ إﻣﺎ ﯾﻘوﻟون" ،اﻧظر ھذه اﻟﺑﻠد
اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ أﺧذ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إرﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣن اﻟدول اﻷﺧرى ،وھﻧﺎك ﺗردد ﻣن ﻗﺑل ﻋن ﺑﻌض
ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب ﻷﺧذ اﻟﻠﻘﺎح .ﻧﻌم ،ھﻧﺎك ﺗردد ﻛﺑﯾر وﺗﺧوف ﻛﺑﯾر ﻣن أﺧذ اﻟﻠﻘﺎح ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻠدان ،وھﻧﺎك دول أﺧرى ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ
ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ،وھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺧوف ﻣن أﺧذ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺑرع ﺑﮭﺎ إﻟﯾﮭم ،وﯾﻘوﻟون أﻧﮫ ﺗم اﻟﺗﺑرع ﺑﮭﺎ
ﺑﻌد أن أوﺷﻛت ﻋﻠﻰ اﻧﺗﮭﺎء ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﮭﺎ ﺗﻘدﯾم وﺗوزﯾﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻋﺎدل ﺣﺗﻰ اﻵن ،ھﻲ
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﮭﺎ اﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ھذا اﻟوﺿﻊ .طﺑﻌﺎ ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻘﺎح أﺳﺗرازﯾﻧﯾﻛﺎ ،اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﻓﻲ
أوروﺑﺎ ﺗوﻗﻔت ﻋن إﻋطﺎء ﻟﻘﺎح أﺳﺗرازﯾﻧﯾﻛﺎ ﻷﻧﮭم ﺷﻌروا أﻧﮫ ﻟﯾس ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﻷن ھﻧﺎك ﻟﻘﺎﺣﺎت أﺧرى ﻣﺗﺎﺣﺔ وﻟدﯾﮭﺎ ﻣﻌدﻻت ﻣﺧﺎطر
أﻗل .ﺑﻌد ذﻟك ﺑدأﻧﺎ ﻓﻲ إرﺳﺎل ھذه اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻛﺗﺑرﻋﺎت إﻟﻰ دول أﺧرى ،وﺑﺎﻟطﺑﻊ ھذا أدى إﻟﻰ إﻋطﺎء اﻧطﺑﺎع ﻋن أﻧﻧﺎ ﻧﻐرس
اﻟﺗﺑرﻋﺎت ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺳﯾﺋﺔ أو اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻧﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ إﻟﻰ دول أﺧرى .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھذه اﻟﻘﺻص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر
اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻠﻘﺎح ،اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺑﻌدھﺎ ،ﺛم ﻧﻘول اﻟﻧﺎس ﻣﺗﺧوﻓﯾن ﻣن أﺧذ اﻟﻠﻘﺎح ،ﻻ ،ﻻ
ﯾﺟب أن ﻧﻘول ھذا .ھذا ﻣوﻗف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻓﯾﮫ أن ﻧﻧظر اﻟﻰ اﻟﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ .اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ﻟﯾس ھو اﻟﻧﻘطﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ .ﯾﺟب أن ﻧﺣﺎول أن ﻧﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﻣداد ،وأن ﻧﺗﺄﻛد أن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل .وھﻧﺎك ﺗﺣد ﻣن ﻛل اﻟدول ﺑﻣﺎ
ﻓﯾﮭﺎ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ،وھو أن ﻧﻘﻧﻊ اﻟﻧﺎس أن ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ،وأن ﻧوﺿﺢ ﻟﮭم ﻟﻣﺎذا ھذه اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺗﻧﻘذ اﻟﺣﯾﺎة وﻓﻌﻼ ﻣﮭﻣﺔ .ﻟﻛن ﻻ
ﯾﻣﻛن أن ﻧﺄﺧذ ھذه اﻷﺷﯾﺎء وھذه اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺧﺎرج اﻟﺳﯾﺎق ،وﺗﺑدأ ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗﻧﺎﻋﮭم أﻻ ﯾﺧﺎﻓوا ﻣن أﺧذ اﻟﻠﻘﺎح ،ﻻ .ﯾﺟب
.أن ﻧﺄﺧذ ﻛل ھذه اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﺧرى .ﻟذا أﻋﺗﻘد أن ھذه ﻟﯾﺳت ﺻﺣﺎﻓﺔ ﺟﯾدة
دﯾﺑرا ﺑﻠوم ﻟدي ﺳؤال أﺧﯾر ،ﯾﺧﺗﺻر ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻷﺧرى ،ﻓﻘد ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻛﺛﯾرا ﻋن ﺗطور اﻟﻔﯾروس ،وﻟﻛن ھل ﻧﺗوﻗﻊ ][00:50:41
أي ﺗطور ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ﻛوﻓﯾد19-؟ ھل ﻧﺗوﻗﻊ ﺗطور أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت؟ وأن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗوﺟﮫ ﻣﺧﺗﻠف،
ﻣﺛﻼ أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ اﻟﺑروﺗﯾن ،اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ،إذن ھل ﻧﺗوﻗﻊ أن ﻧرى ﻟﻘﺎﺣﺎت ﺗﺗطور ﺑﺷﻛل ﻣﺛل ﺗطور
اﻟﻔﯾروس؟
أﻧﺟﯾﻼ راﺳﻣوﺳن ﻧﻌم ،إﻧﻧﻲ أﺗوﻗﻊ ذﻟك ،وﻧﺣن ﺑﺎﻟطﺑﻊ ،أﻧﺎ ﻻ أﻗول ذﻟك ﻷﻧﻧﻲ أﻋﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ،وﻟﻛﻧﻧﻲ ][00:51:24
أﻗول أﻧﮫ ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟﮭود ﻹدﺧﺎل ﻟﻘﺎﺣﺎت ﺟدﯾدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﺟدﯾدة وأﺳﺎﻟﯾب إﻧﺗﺎج ﺟدﯾدة ،وﻣﺛل أﺳﺗرازﯾﻧﯾﻛﺎ
وﺟوﻧﺳون آﻧد ﺟوﻧﺳون ،ھﻧﺎك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﺟدﯾدة وھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗطور ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺟد أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﺣﻣل ﻟﻘﺎﺣﺎت ﺟدﯾدة.
وإﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول أن ھﻧﺎك ﻟﻘﺎح أﻓﺿل ﻣن اﻵﺧر ،ﻣﺛﻼ ﻟﻘﺎﺣﺎت اﻟﺑروﺗﯾن ھذه ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أﻻ ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻛﺟرﻋﺔ أوﻟﻰ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻛﺟرﻋﺎت ﺗﻌزﯾرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد .وھﻧﺎك أﯾﺿﺎ ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻣﺛﻼ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻷم أن إي .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت .وإﻧﻧﻲ أرى أن ھﻧﺎك أﯾﺿﺎ ﻣﺛﻼ ﺟﮭود اﻵن ﻟﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻊ
ﻟﻘﺎح ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ أﺳرة اﻟﻛوروﻧﺎ ﻛﻛل وﻟﯾس ﻓﻘط ﻧوع واﺣد ﻣﻧﮭﺎ .اذن إﻧﻧﻲ أؤﻣن أن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺳوف ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳن وﻓﻲ أن ﺗﻛون
.أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ،ﺷﻛرا ﺟزﯾﻼ ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﻓﻛﺎر اﻟراﺋﻌﺔ ،ﻟﻘد ﻛﻧﺗم ﻣﻧﺻﺔ وﻣﺗﺣدﺛﯾن راﺋﻌﯾن ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ
ﺑورﻓﻲ ﺑﺎرك إﻧﻧﻲ أود أن أﺿﯾف ﻟﻣﺎ ﻗﺎﻟﺗﮫ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ھﻧﺎ ،أن ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﺑﺻورة ﺟﯾدة ][00:53:34
ﻛﺟرﻋﺔ ﺗﻌﺟﯾزﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﺑﺻورة أﻓﺿل ﻛﺟرﻋﺔ أوﻟﻰ وﺟرﻋﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ .واﺣدة ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ أﺗطﻠﻊ أن أراھﺎ اﻵن ھﻲ
.اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﺑـ"ﻣﯾﻛوزول" وھﻲ اﻟطﺑﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ اﻟﻐﺷﺎء اﻟﻣﺧﺎطﻲ ،وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺻورة أﻓﺿل
ﻛﺎي ﻛوﺑﻔرﺷﻣﯾت إﻧﻧﺎ ﻧﺗوﻗﻊ ﺟﻣﯾﻌﺎ أن ﻧرى ﻗﻔزة وﺗﻘدم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ .وﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻧﺣن ][00:54:22
ﻛﻌﻠﻣﺎء ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷدوات ﻓﻲ أﯾدﯾﻧﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﻧﺣﺳن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ .اﻵن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وھﻲ أن
ﻧوﺻل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﻧﺎس ﻋن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة اﻵن واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .إن ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت اﻵن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻣﻧﻌﻧﺎ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣﺛﻠﻰ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻠﯾﮭﺎ .وﻟذﻟك أﻧﺎ
أﻋﺗﻘد أن ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﻓﻲ أﯾدﯾﻧﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺣﺳن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ،ﻷﻧﻧﺎ ﻟﻸﺳف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﺎﻣﯾن
.اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ﻟم ﻧﺣﺳن اﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻧﺎ ،ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻣن اﻵن ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺳوء اﻟﻣوﻗف ﻋﻣﺎ ھو ﻋﻠﯾﮫ

دﯾﺑرا ﺑﻠوم ﺷﻛرا ﺟزﯾﻼ ﻟﻛل اﻟﻣﺗﺣدﺛﯾن ،ﻟﻘد اﺳﺗﻣﺗﻌت ﺑﻛل دﻗﯾﻘﺔ ﻣن ھذه اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻧﻘﺎﺷﯾﺔ ،وﺷﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ][00:55:49
.اﻟﺗﻲ أﺳﮭﻣﺗم ﺑﮭﺎ

