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بيل ومليندا غايتس- رسالتنا السنوية للعام 2018

نحن نتحّدث رصاحًة عن تفاؤلنا. ومع ذلك، يبدو أن التفاؤل يف هذه األيام بدأ يشّح.

فالعناوين مليئة باألخبار الفظيعة. كل يوم يجلب معه قصًة مختلفًة من االنقسام السيايس، والعنف، أو الكوارث 
الطبيعية.

عىل الرغم من العناوين الرئيسية، فإننا نرى أن العامل يتحّسن.

لنقارن اليوم مع ما كانت األمور عليه قبل عقٍد أو قرن. العامل أكرث سالمًة وأمناً من أي وقت مىض. حيث انخفض 
عدد األطفال الذين ميوتون كل عام إىل النصف منذ عام 1990 وما ينفّك هذا العدد يرتاجع. كام انخفض عدد 

وفيات األمهات بشكل ملحوظ. وهكذا، تراجع الفقر املدقع مبقدار النصف تقريباً يف غضون 20 عاماً فقط. ويرتاد 
عدد أكرب من األطفال املدرسة. والقامئة تطول وتطول.

ولكّن التفاؤل ال يتمحور حول معرفة أّن الحياة كانت أسوأ يف ما مىض. بل يتعلّق مبعرفة كيف ميكن للحياة أن 
تصبح أفضل. وهذا ما يثري تفاؤلنا حقاً. فعىل الرغم من أننا نرى الكثري من األمراض والفقر يف عملنا، والعديد من 
املشاكل الكبرية األخرى التي تحتاج إىل الحلول - نرى أيضاً األفضل يف اإلنسانية. نقيض وقتنا يف التعلّم من علامء 
يخرتعون األدوات املتطورة لعالج األمراض. ونتحاور مع قادة حكوميني متفانني يبتكرون األدوات إلعطاء األولوية 

لصّحة الناس ورفاههم يف كافة أنحاء املعمورة. كام نجتمع بأشخاص شجعان وبارعني يف كافة البلدان، يبلورون 
طرقاً جديدة لتحويل مجتمعاتهم.

هذا هو ردّنا عندما يسألنا البعض: »كيف ميكن أن تكونا بهذا التفاؤل؟« هذا سؤال يتكرّر علينا، ونعتقد أن 
الجواب يقول الكثري عن كيفية رؤيتنا للعامل.

هذه هي رسالتنا السنوية العارشة، ونحن نحتفل بهذه املناسبة عرب اإلجابة عىل عرشة أسئلة صعبة يطرحها الناس 
علينا. وسنقوم بالرد عليها برصاحة قدر اإلمكان، ونأمل أنه يف نهاية املطاف سيتفاءل القارئ مثلنا متاماً!

ملاذا ال تتربّعان باملزيد يف الواليات املتحدة؟

مليندا

تنفق املؤسسة حوايل 500 مليون دوالر سنوياً يف الواليات املتحدة، ومعظمها عىل التعليم. هذا كثري، ولكنه أقل 
من املليارات األربعة التي ننفقها ملساعدة البلدان النامية.

نحن ال نفرّق بني معاناة الشعوب املختلفة. كل معاناة هي مأساة فظيعة. بيد أننا نقوم بتقييم قدرتنا عىل 
املساعدة يف منع أنواع مختلفة من املعاناة. عندما درسنا املشهد الصحي العاملي، أدركنا أن مواردنا ميكن أن يكون 

لها تأثري غري متواٍز. كنا نعلم أنه ميكننا املساعدة يف إنقاذ املاليني من األرواح. وهذا ما حاولنا القيام به.

لنأخذ اللقاحات عىل سبيل املثال. افرتضنا أن األمر سهل إذ من املمكن الوقاية من األمراض مقابل بضعة سنتات 
أو بضعة دوالرات عىل األكرث. ولكن تبنّي أننا كنا عىل خطأ، فلم يتم تحصني عرشات املاليني من األطفال عىل 

اإلطالق.
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بيل:
من الصعب تصديق أّن 
عقداً من الزمن قد مّر!

بيل:
باإلضافة إىل الترشّد 

يف والية واشنطن 
التي نعيش فيها.
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مليندا:
أو التحرّش الجنيس.



رسالتنا السنوية للعام 22018

لقد أنفقنا 15.3 مليار دوالر عىل اللقاحات عىل مدى السنوات الـ 18 املاضية. وكان ذلك استثامراً رائعاً. فتحسني 
التحصني كان بني األسباب التي أدّت إىل انخفاض عدد وفيات األطفال من حوايل 10 ماليني يف عام 2000 إىل 5 

ماليني يف العام املايض. هذا يعني 5 ماليني أرسة مل تعاِن من صدمة فقدان ابنة أو ابن، شقيقة أو أخ.

نحن نحّب بلدنا ونهتم كثرياً بالذين يعيشون فيه. لذلك نحن ملتزمون أيضاً مبكافحة عدم املساواة يف الواليات 
املتحدة. وتشري كافة األدلة، مبا يف ذلك تجربتنا الشخصية، إىل أن التعليم هو مفتاح الفرص. وبحلول عام 2020، 

سيتطلّب ثلثا الوظائف األمريكية تعليامً أو تدريباً بعد املرحلة الثانوية. ومبا أن ماليني الطالب األمريكينّي ال 
يحصلون عىل تعليم عايل الجودة، فهذه هي املسألة التي ركّزنا عليها طوال السنوات الثامنية عرش املاضية. هدفنا 

هو أن يرتاد جميع الطالب مدرسًة تعّدهم لتحقيق أحالمهم.

بيل

فّكرنا يف كيفية توسيع عملنا يف الواليات املتحدة خارج نطاق التعليم. ونقوم بتمويل الرشاكة األمريكية لالنتقال 
من الفقر، التي تدرس سبل مساعدة الناس عىل النهوض بالسلّم االقتصادي. عىل الرغم من أننا نسافر كثرياً ملعرفة 
املزيد عن حياة الفقراء يف بلدان أخرى، مل نفعل ذلك كثرياً يف الواليات املتحدة. لذا قمنا يف الخريف املايض برحلة 

إىل الجنوب ملعرفة املزيد.

يف أتالنتا، التقينا أّماً عزباء أخربتنا قصة محزنة حول كيف أنها طُردت للتو من شقتها ألنها أغفلت دفع اإليجار 
بينام كانت يف املستشفى مع ابنها املولود حديثاً. احتسينا القهوة مع عدد قليل من سكان مجّمع سكني يف أحد 
أفقر األحياء يف املدينة. وأرونا العفن عىل جدران وسقف أحد منازلهم. قالوا لنا إنهم يخبّئون أطفالهم باستمرار 

تحت رسير أو يف حوض االستحامم بسبب صوت إطالق النار.

وغنيٌّ عن القول إن األشخاص الذين التقينا بهم يف أتالنتا واجهوا تحديات كبرية. لكن كانت أيضاً لديهم قدرة 
عىل الصمود بشكل ال يصدق. يف نادي للبنني والبنات، التقينا رجالً يستخدم ماله الخاص لرشاء الغذاء لألطفال. 

وتحدثنا مع نزالء سجناء سابقني، وهم اآلن يشغلون وظائف ويربّون أرسهم.

بيل:
ما زلنا نفكر باألمر.

رحلتنا اىل أتلنتا، أوكتوبر 2017.

مليندا:
هذه إحصائياتنا املفضلة 

ملقاومة التشاؤم.

مليندا:
حاولت أن تدفع مقدماً 

ولكّن املدير كان غائباً.
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ما رأيناه يف هذه الرحلة عزّز أهمية التعليم، ألن األمر يف نهاية املطاف يتعلّق مبساعدة الطالب ذوي الدخل 
املنخفض والطالب غري البيض يف الحصول عىل الفرص نفسها مثل الجميع. كام جعلتنا الزيارة نفّكر بطرق أخرى 
قد تساعد الناس عىل الخروج من براثن الفقر. إن قضايا الحركية االقتصادية يف الواليات املتحدة متشابكة بشدة: 

التعليم، والعاملة، والعرق، واإلسكان، والصحة العقلية، والسجن، وتعاطي املخدرات. مل نقرّر كيف أن ما رأيناه 
قد يؤثر عىل عطاءاتنا، ولكن بالتأكيد كان له تأثري علينا. وسوف نتشارك املزيد حول نهجنا عندما نستقّر عىل 

اسرتاتيجية.

ماذا حّققت املليارات التي أنفقتامها عىل التعليم يف الواليات املتحدة؟

بيل

الكثري، ولكن ليس بقدر ما نودّ.

جعلنا التعليم محور عملنا يف الواليات املتحدة ألنه هو املفتاح ملستقبل مزدهر، سواء لألفراد أو للبالد. ولسوء 
الحظ، عىل الرغم من إحراز بعض التقّدم عىل مدى العقد املايض، فإن املدارس العامة يف الواليات املتحدة ال تزال 
متخلّفة عن الركب يف بعض املقاييس الهامة، وخاصة إمتام الدراسة الجامعية. واإلحصائيات أسوأ بالنسبة للطالب 

املحرومني.

نحن ندعم مؤسسات التعليم املبكر والتعليم العايل، ولكننا بدأنا باملدارس الثانوية، وهذا ال يزال املجال الذي 
نستثمر فيه أكرث من غريه. لقد تعلّمنا الكثري بشأن ما ينجح يف مجال التعليم، ولكّن التحدي يتمثّل يف تكرار 

النجاحات عىل نطاق واسع.

يف أوائل العام 2000، كانت مؤسستنا من بني املنظامت التي لفتت االنتباه إىل وجود عيب كبري يف الطريقة التي 
يتم بها حساب معدالت التخرّج من املدارس الثانوية. وكثرياً ما كانت تبلغ 90 يف املائة بينام كانت يف الواقع أقل 

من 70 يف املائة - أي أن ثلث الطالب تقريباً كانوا يترّسبون. قمنا بتمويل البحوث التي حّددت معدل التخرّج 
الحقيقي وساعدت يف بناء تحالف بني الواليات التي وافقت عىل استخدامها.

الفرص الضائعة
فقط 59 ٪من الطالب الذين بدأوا دراسات جامعية ملدة ٤ سنوات يف خريف 2٠٠9 

تخرّجوا بشهادة البكالوريوس بحلول عام 2٠15

الطالب الذين أكملوا الجامعة خالل ٦ سنوات )٪(

سنة االنتهاء من الجامعة

املصدر: املركز الوطني إلحصاءات التعليم
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وللمساعدة يف رفع معدالت التخرّج هذه، دعمنا املئات من املدارس الثانوية الجديدة. ويتمتّع كثريٌ منها مبعدالت 
إنجاز وتخرّج أفضل من تلك التي حلّوا مكانها أو استكملوها. كام دعمنا الجهود الرامية إىل تحويل املدارس 

ذات األداء املنخفض إىل مدارس أفضل، وهذا من أصعب التحديات يف مجال التعليم. ومن األمور التي تعلّمناها 
أنه من الصعب للغاية تحويل املدارس ذات األداء املنخفض؛ فأداؤها بشكل عام ال يجاري أداء املدارس التي 

تم إنشاؤها حديثاً. كام ساعدنا قطاع التعليم عىل فهم ما يجعل املدرسة يف غاية الفّعالية. فالقيادة القوية، 
واملامرسات التعليمية التي أثبتت جدواها، وثقافة املدرسة الصحية، والتوقّعات العالية، كلّها عوامل أساسية.

عملنا أيضاً مع املقاطعات يف كافة أنحاء البالد ملساعدتها عىل تحسني نوعية التدريس. ساعد هذا الجهد املربنّي 
عىل فهم كيفية مراقبة املعلّمني وتقييم أدائهم بشكل عادل، وإعطائهم تغذية راجعة ميكنهم العمل عليها. ولكننا 
مل نَر األثر الكبري الذي كنا نأمله. يك ينجح نهٌج جديٌد، يحتاج اىل ثالثة مكّونات. أوالً ينبغي وضع مرشوع تجريبي 

يثبت أن النهج ناجح، ثم يجب التوّصل اىل استدامة العمل. وأخرياً، يجب أن ينتقل هذا النهج إىل أماكن أخرى.

كيف كان عملنا عىل تحسني فعالية املعلّمني يف هذه االختبارات الثالثة؟ كان تأثريه عىل تعلّم الطلبة مختلطاً، 
ويرجع ذلك جزئياً إىل أن نُظم التغذية الراجعة التجريبية نُفّذت بشكٍل مختلف يف كل منطقة. فقد تم الحفاظ 
عىل األنظمة الجديدة يف بعض األماكن، مثل ممفيس، ولكن ليس يف غريها. وعىل الرغم من أن معظم املربنّي 

يوافقون عىل أن املعلّمني يستحقون تغذية راجعة أكرث فائدةً، مل يعَمد ما يكفي من املقاطعات اىل االستثامرات 
الالزمة والتغيريات النظامية لتحقيق الهدف.

لالنتشار عىل نطاق واسع، يتعنّي عىل فكرٍة ما أن تثبت نجاحها يف املدارس يف مجموعة كبرية من البيئات: 
الحرضية والريفية، بني ذوي الدخل املرتفع وذوي الدخل املنخفض، اىل ما هنالك. كام عليها التغلّب عىل الوضع 
الراهن. فمدارس الواليات املتحدة، من حيث تصميمها، ليست نظاماً من أعىل إىل أسفل. وإلحداث تغيري كبري، 

يتعنّي بناء توافق يف اآلراء بني مجموعة واسعة من صانعي القرار، مبا يف ذلك حكومات الواليات ومجالس املدارس 
املحلية واإلداريني واملعلّمني وأولياء األمور.

مليندا

لقد أعلننا مؤخراً، يف عملنا التعليمي، عن بعض التغيريات التي تأخذ هذه الِعرَب بعني االعتبار. كل ما نقوم به يف 
التعليم يبدأ كفكرة يجلبها املربّون الينا. هم الذين يعيشون ويتنفسون هذا العمل، الذين كرّسوا حياتهم املهنية 

لتحسني النظم التي تُفشل العديد من الطالب اليوم، وخاصة طالب األقليات.

وهذا يصّح بالتأكيد بالنسبة اىل اسرتاتيجيتنا الجديدة. وسوف نعمل مع شبكات املدارس املتوسطة والثانوية يف 
كافة أنحاء البالد ملساعدتها عىل تطوير وتنفيذ اسرتاتيجياتها الخاصة للتغلّب عىل العقبات التي متنع الطالب 

من النجاح. وسوف نساعد هذه الشبكات حسب النهج التايل: باستخدام املؤرشات الرئيسية لنجاح الطالب مثل 
الدرجات والحضور لدفع التعلّم املستمر والتحسني. ولكّن جوهر التغيريات التي سيقومون بها يعتمد عىل ما 

يعتربه القادة املحليون وما تثبته األدلة املتاحة أنّه فعال.

وسرتكّز بعض شبكات املدارس عىل الُنهج التي لدينا الكثري من الخربة فيها، مثل مناهج أقوى ونظم التغذية 
الراجعة للمعلمني. وسينظر آخرون يف مجاالت جديدة بالنسبة لنا، مثل برامج التوجيه لتسهيل االنتقال من 

املرحلة املتوسطة إىل الثانوية ومن الثانوية إىل الكلية.

سيكون دورنا هو دعم املدارس فيام تقوم بتصميم التغيريات، وبجمع البيانات وتحليلها، وبإجراء تعديالت 
تدريجية بناء عىل ما تتعلّمه.

مليندا:
نحن نتعلّم باستمرار من 
مدراء املدارس واملعلّمني 

يف كافة أنحاء البالد.
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ملاذا ال تعطيان املال ملحاربة تغري املناخ؟

بيل

نحن نفعل ذلك! بعض املال من مؤسستنا، والبعض اآلخر من استثامراتنا الشخصية.

عىل املستوى الشخيص، نحن نستثمر يف االبتكارات التي من شأنها الحّد من غازات الدفيئة )ما يُسّمى بتخفيف 
تغرّي املناخ(. فالعامل يحتاج إىل مصادر جديدة للطاقة النظيفة املوثوقة وامليسورة التكلفة، ولكنه كان يعاين من 

نقٍص كبريٍ يف متويل البحوث التي من شأنها أن تحّقق هذه االخرتاقات.

هذه الفجوة التمويلية تختلف عن املشاكل التي نعمل عليها يف املؤسسة. ففي العمل الخريي، نركّز عىل املشاكل 
التي ال ميكن أن تحلّها ال األسواق وال الحكومات. إال أنه من املمكن لألسواق والحكومات معاً  حّل مشكلة الطاقة 

النظيفة، رشط أن متوّل الحكومات البحوث األساسية وتخلق حوافز للحّد من انبعاثات غازات الدفيئة ويتحىّل 
املستثمرون بالصرب بينام تقوم الرشكات بتحويل هذه البحوث إىل منتجات قابلة للتسويق. هذا هو السبب الذي 

يدفعني اىل أن أعمل عىل هذا املوضوع شخصياً وليس من خالل مؤسستنا.

شهد العامان املاضيان الكثري من التقدم. وقد التزمت 23 دولة مبضاعفة استثامراتها يف بحوث الطاقة النظيفة 
بحلول العام 2020. وأصبح لدى »بريكرثو إنريجي فنترشز«، وهو صندوق استثامري خاص أشارك فيه، أكرث من 

مليار دوالر من مجموعة متنوعة من املستثمرين، سوف متوّل رشكات يف عدة مجاالت مهيّأة لالبتكار )مثل 
التخزين عىل نطاق الشبكة والطاقة الجيولوجية الحرارية(. كام ستعمل املجموعة مع ائتالف من مستثمرين 

آخرين يف الطاقة النظيفة لربطهم بالحكومات. ففي الوقت الراهن، ال يتم تنسيق اإلنفاق بِشّقيه العام والخاص 
عىل الطاقة النظيفة، وهذه من األسباب التي متنع بعض التقنيات الواعدة من الوصول اىل السوق. ونريد سّد 

هذه الفجوة.

مليندا

حتى التكنولوجيا املتقدمة ال ميكن أن متنع تغرّي املناخ. لذا فإن العامل بحاجة إىل التكيّف مع ما يحدث اآلن وما 
نعرف أنه آٍت. ولهذا السبب يركّز عمل مؤسستنا، وخاصة يف الزراعة العاملية، بشكل متزايد عىل قضايا املناخ.

هذا ويعتمد مئات املاليني من الناس يف البلدان النامية عىل الزراعة من أجل كسب رزقهم. مل يتسبّبوا هم بتغرّي 
املناخ، ولكنهم من سيعاين أكرث من غريهم. عندما تدّمر األحوال الجوية القاسية محصولهم، لن يكون لديهم طعام 

لتناوله يف تلك السنة. ولن يكون لديهم دخل ينفقونه عىل الرضوريات األساسية مثل الرعاية الصحية والرسوم 
املدرسية. وبالنسبة للمزارعني أصحاب الحيازات الصغرية، فإن تغرّي املناخ ليس مجرد اتجاه عاملي مشؤوم. إنها 

حالة طوارئ يومية.

ولكن كام أن االبتكار ميكن أن يحّد من تغرّي املناخ، فإنه ميكن أن يساعد أيضاً الناس عىل التعامل معه. 
نحن نستثمر ملساعدة املزارعني عىل أن يكونوا أكرث إنتاجيًة، بحيث تكون لديهم قدرة أكرب لتحّمل السنوات 

العجاف عندما تأيت. كام أننا نستثمر يف املحاصيل الذكية مناخياً التي هي أقل عرضًة للحرارة والربودة الشديدة، 
والجفاف والفيضانات، واألمراض واآلفات. عىل سبيل املثال، نحن نعمل مع رشكاء مبا يف ذلك األكادميية الصينية 

للعلوم الزراعية لتطوير أصناف األرز التي تقاوم الجفاف وتتطلّب عدد أقل من األسمدة ومبيدات األعشاب 
ومبيدات اآلفات. وميكن أن تكون االبتكارات مثل »األرّز األخرض املمتاز« مفتاحاً ملكافحة الفقر وتغذية العامل يف 

العقود القادمة.

بيل:
مثل رشكات رأس املال 
االستثامري واملصارف 

ورشكات التأمني.

مليندا:
مبن فيهم النساء اللوايت 
يقمَن بزراعة ما تتناوله 

أرسهّن من طعام.
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هل تفرضان القيم الخاصة بكام عىل الثقافات األخرى؟

بيل

عىل املستوى األوّل، الجواب واضح: ال. والفكرة التي مفادها بأن األطفال ال ينبغي أن ميوتوا بسبب املالريا أو 
يعانوا من سوء التغذية ليست مجرد ِقيَمنا. بل إنها قيمة إنسانية. فاآلباء يف كل الثقافات يريدون ألطفالهم البقاء 

عىل قيد الحياة واالزدهار.

لكن يف بعض األحيان، َمن يطرح هذا السؤال يثري قضيًة أعمق. السؤال ليس فعالً حول ما نقوم به، بل باألحرى 
بشأن كيف نفعل ذلك. هل نحن حقاً نفهم احتياجات الشعوب؟ هل نعمل مع الناس يف امليدان؟

مليندا

نحن ندرك متاماً أن بعض برامج التنمية يف املايض كان يقودها أشخاٌص افرتضوا أنهم يعرفون أفضل من الذين 
كانوا يحاولون مساعدتهم. لقد تعلّمنا عىل مّر السنني أن االستامع اىل الناس وفهم احتياجاتهم من وجهة نظرهم 

ليس فقط محّط احرتاٍم أكرب، بل هو أيضاً أكرث فعالية.

أخذ تصميم مؤسستنا هذا املبدأ يف االعتبار. عندما نقول »نحن« نعمل عىل قضية معينة، ال نعني أن بيل أو أنا 
أو موظفي املؤسسة يقومون بتثبيت شبكات الرصف الصحي يف مدن رسيعة النمو، وتقديم العالجات للعمى 

النهري، أو تدريب املزارعني لتدوير محاصيلهم. ما نعنيه هو أننا منوّل منظامت ذات خربة محلية تعود اىل سنوات 
وأحياناً عقود وهي التي تقوم بذلك. هذه املنظامت، أي اآلالف من رشكائنا، تبقينا عىل اتصال مع األشخاص الذين 

نحاول مساعدتهم.

لدينا حوايل 1500 موظف يف مكاتب يف القارات األربع ينظرون يف البيانات، وميسحون كافة النهج املمكنة، 
ويدرسون ما نجح وما مل ينجح، ويضعون اسرتاتيجيات سوف تضاعف برأينا تأثرينا. ولكن أحد أهّم أركان عملهم 

هو االستامع إىل الرشكاء، وتكييف االسرتاتيجيات القامئة عىل ما يسمعونه، وإعطاء جهات التنفيذ الفرصة 
الستخدام خرباتهم ومعارفهم املحلية. هذا ال يعني أننا دامئاً عىل حق. لسنا كذلك. ولكننا نحاول أن ننظر اىل عملنا 

بكّل تواضع بشأن ما ال نعرفه وبكل عزم بشأن التعلّم من أخطائنا.

وعالوةً عىل االعتامد عىل الرشكاء املحليني، نتحىّل أيضاً بقناعة قوية بشأن أهمية التمكني. لسنا مهتّمني يف اتخاذ 
الخيارات مكان اآلخرين. نستثمر يف تنظيم األرسة، عىل سبيل املثال، ليس ألن لدينا رؤية ملا يجب أن تكون عليه 

األرّز األخرض املمتاز وأرّز سكوبا اللذان زرعهام هذا املزارع يتحّمالن األحوال الجوية القاسية.

بيل:
129 مليون أفريقي 

تلّقوا العالج يف 
عام 2016!
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عائالت اآلخرين، ولكن ألّن اآلباء يف كافة أنحاء العامل قالوا لنا إنّهم يريدون أدوات من شأنها تحقيق رؤيتهم 
ألرستهم. يف كل عملنا، نريد التأكّد من أن الناس يتمتّعون باملعرفة والسلطة ألخذ أفضل الخيارات ألنفسهم.

هل يؤدي إنقاذ حياة األطفال إىل اكتظاظ السكان؟

مليندا

سألنا أنفسنا السؤال نفسه يف البداية. كان هانز روزلينغ، املدافع عن الصحة العامة البارع واملُلهم الذي تويف يف 
العام املايض، عظيامً يف اإلجابة عليه. لقد كتبُت عن هذه املسألة بإسهاب يف رسالتنا لعام 2014. لكنه أمر يحمل 

التكرار، ألنه بديهي جداً. فعندما يعيش عدد أكرب من األطفال بعد سن الخامسة، وعندما تستطيع األمهات 
أن يقررن متى وما إذا كّن يردن أطفاالً، فإن أحجام السكان ال ترتفع. بل تنخفض. ينجب األهل عدداً أقل من 

األطفال عندما يكونون واثقني من أن هؤالء األطفال سيبقون عىل قيد الحياة اىل مرحلة البلوغ. واألرس الكبرية هي 
يف بعض الحاالت بوليصة تأمني ضد مأساة احتامل فقدان ابن أو ابنة.

ونحن نرى هذا النمط عرب التاريخ. ففي كافة أنحاء العامل، عندما تنخفض معدالت الوفيات بني األطفال، تنخفض 
كذلك معدالت الوالدات. حدث ذلك يف فرنسا يف أواخر القرن الثامن عرش. حدث ذلك يف أملانيا يف أواخر القرن 

التاسع عرش، يف األرجنتني يف العقد األول من القرن العرشين، ويف الربازيل يف الستّينيات، ويف بنغالديش يف 
الثامنينات.

بيل

أجد فائدًة أخرى للنمط الذي تصفه مليندا، حيث يبقى عدد أكرب من األطفال عىل قيد الحياة، ثم تقّرر األرس أن 
يكون عدد األطفال أقل – ماّم قد يؤدي إىل منو اقتصادي يسّميه علامء االقتصاد »العائد الدميغرايف«.

عندما يعيش املزيد من األطفال، نحصل عىل جيٍل كبري نسبياً. وعندما تقرّر األرس أن يكون عدد أطفالها أقّل، 

بيل:
كالنا ال يزال يفتقد له.

التباطؤ
النمو آخٌذ يف التباطؤ، وقد ال نصل أبداً إىل 12 مليار نسمة

املصدر: بيانات عاملنا
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مليندا:
راجع محادثات تيد 
املذهلة معه إذا مل 

يسبق لك أن شاهدتها
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يكون الجيل القادم أصغر بكثري. ويف نهاية املطاف، تنتهي البالد بعدد أكرب نسبياً من الناس يف القوى العاملة 
ينتجون اقتصادياً - وعدد أقل نسبياً من املُعالني )من كبار السن أو الصغار جداً(. وهذه وصفة للتنمية االقتصادية 

الرسيعة، خاصة إذا استفادت البلدان من ذلك عن طريق االستثامر يف الصحة والتعليم.

ولحسن الحظ، من املرّجح أن يستمّر عدد وفيات األطفال يف االنخفاض. وقد بلغ معدل االبتكار يف صحة الطفل 
مستوًى استثنائياً، وبدأ العامل يحرز تقدماً يف بعض التحديات األكرث صعوبًة يف هذا املجال. عىل سبيل املثال، نعلم 

اآلن أن سوء التغذية هو عامل يُسهم يف نصف حاالت وفيات األطفال، ولكن ال تزال أمامنا العديد من األسئلة 
املفتوحة حول ما يسبّب سوء التغذية وكيفية الوقاية منه. أحد املجاالت الواعدة هو دراسة امليكروبيوم - كل 

البكترييا يف األمعاء البرشية - والدور الذي تلعبه يف قدرة األطفال عىل امتصاص املكّونات الغذائية. ونحن نعمل 
أيضاً مع رشيك لنا عىل جهاز هو بسامكة خيط ميكن إدخاله من أنف الرضيع ويأخذ صوراً مجهريًة عىل 360 

درجة للقناة الهضمية. قريباً، سنكون قادرين عىل رؤية كيف يتطّور الطفل، بدالً من االضطرار إىل التخمني.

مليندا

إنقاذ حياة األطفال هو تربير واٍف بحّد ذاته. كام ولديه القدرة عىل تحسني حياة الجميع. ولكن هذا التحوّل 
الدميوغرايف ميكن أن يحدث يف فرتة معقولة زمنياً إذا متّكنت كافة النساء من الحصول عىل وسائل منع الحمل. 

وهذا ما تفتقده 200 مليون امرأة اآلن. ومن أجل تلك النساء وأطفالهّن ومجتمعاتهّن، يجب أن نلبّي احتياجاتهّن 
- وعلينا أن نفعل ذلك اآلن. وإذا حرمناهّن من ذلك، فإننا نبقيهّن طوال حياتهّن يف الفقر. ولكن إذا استثمرنا يف 

توفري لهّن إمكانية الوصول، ستتمّكن األرس من انتشال نفسها من الفقر وبناء مستقبل أفضل ألطفالها.

كيف تؤثر سياسات الرئيس ترامب عىل عمل مؤسستكام؟

بيل

يف العام املايض، ُسئلت عن الرئيس ترامب وسياساته أكرث من كافة املواضيع األخرى يف هذه الرسالة مجتمعًة.

تؤثر سياسات اإلدارة عىل عمل مؤسستنا يف العديد من املجاالت. وأهم مثال عىل ذلك هو املساعدات الخارجية. 
عىل مدى عقود، كانت الواليات املتحدة رائدة يف مكافحة األمراض والفقر يف الخارج. فهذه الجهود تنقذ األرواح. 
كام أنها تخلق وظائف يف الواليات املتحدة. وهي تجعل األمريكيّني أكرث أمناً من خالل جعل البلدان الفقرية أكرث 
استقراراً ووقف تفّش األمراض قبل أن تصبح أوبئة. العامل ليس أكرث أمناً عندما يكون عدد أكرب من الناس مريضاً 

أو جائعاً.

اقرتح الرئيس ترامب تخفيضات كبرية يف املساعدات الخارجية. ويُحسب للكونغرس أنه أعاد هذه األموال إىل 
املوازنة. من األفضل للواليات املتحدة أن تقود من خالل كل من القوة الصلبة والقوة الناعمة.

وعىل نطاق أوسع، فإنني أتخّوف من فكرة »الواليات املتحدة أوالً«. ليس ألن الواليات املتحدة ال ينبغي أن تهتّم 
بشعبها. لكن السؤال هو ما هي أفضل السبل للقيام بذلك. برأيي إن التفاعل مع العامل أثبت مع مرور الوقت أنه 

لصالح الجميع، مبن فيهم األمريكيني، أكرث من االنسحاب. حتى لو قمنا بقياس كل ما فعلته الحكومة فقط من 
خالل مساعدة املواطنني األمريكيني، فإن التعاضد مع العامل سيظل استثامراً ذكياً.

لقد التقينا بالرئيس ترامب وفريقه، متاماً كام التقينا بآخرين يف إدارات سابقة. مع كل إدارة، سواء للجمهورينّي أو 
الدميقراطينّي - نتّفق عىل بعض األمور ونختلف عىل أخرى. وعىل الرغم من أننا نختلف مع هذه اإلدارة أكرث من 
اإلدارات األخرى التي التقينا بها، نعتقد أنه ال يزال من املهّم العمل معاً كلاّم أمكن. ونواصل الحديث معهم ألنه 
إذا خّفضت الواليات املتحدة استثامراتها يف الخارج، فسيموت الناس يف بلدان أخرى، وسيكون األمريكيّون أسوأ 

حاالً.

بيل:
يبدو األمر جنونياً 

ولكن من شأن ذلك 
إنقاذ األرواح!

مليندا:
الوصول يعني أنواعاً 
مختلفة من وسائل 

منع الحمل فضالً عن 
معلومات واضحة ورعاية 

طبية عالية الجودة.
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مليندا

نحن بحاجة إىل العمل مع اإلدارة لحشد أكرب قدر ممكن من الدعم للسياسات التي تفيد أشد الناس فقراً يف 
العامل. يف عملنا يف الواليات املتحدة، أحد االفرتاضات التي نبدأ بها هو أن شهادة جامعية أو شهادة مهنية أمر بالغ 
األهمية ملستقبٍل ناجح. وباختصار، ينبغي أن يكون التعليم الجامعي طريقاً لتحقيق االزدهار لجميع األمريكيّني. 

إن قيادة إدارة ترامب، جنباً إىل جنب مع الكونغرس، سيكون لها تأثري كبري عىل توّجه هذا املسار.

وعىل وجه التحديد، تحتاج برامج مساعدة الطالب إىل العمل بشكل أفضل للطالب ذوي الدخل املنخفض. ويف 
الوقت الراهن، ال يتقّدم مليونا طالب مؤهلني للحصول عىل املعونة، ألن العملية مرهقة جداً. يتوّجه البعض إىل 
االقرتاض. واألسوأ من ذلك هو أن الكثريين ال يذهبون إىل الجامعة عىل اإلطالق. ينبغي عىل الحكومة أن تستمر 
يف سخائها يف متويل برامج املعونة مع مواصلة تبسيط إجراءات تقديم الطلبات. فحياة ماليني الشبّان األمريكينّي 

عىل املحّك.

وأود أيضاً أن أقول إنني أعتقد أن أحد واجبات رئيس الواليات املتحدة هو أن يكون منوذجاً للقيم األمريكية يف 
العامل. أمتنى لرئيسنا أن يعامل الناس، وخاصة النساء، مع مزيد من االحرتام عندما يتحّدث أو يغرّد عىل تويرت. 

واملساواة مبدأ وطني هام. إن حرمة كل فرد، بغض النظر عن العرق أو الدين أو امليل الجنيس أو الجنس، هي جزء 
من روح بلدنا. ويتحّمل الرئيس مسؤولية وضع مثال جيد ومتكني جميع األمريكيّني من خالل ترصيحاته وسياساته.

ملاذا تعمالن مع الرشكات؟

مليندا

نحن نعمل مع رشكات مثل غالكسو سميث كالين وجونسون أند جونسون ألنها تستطيع أن تفعل أشياء ال ميكن 
لغريها فعلها.

لنأخذ مثالً تطوير تشخيصات وأدوية ولقاحات جديدة ألمراض الفقراء. العلوم األساسية التي تكمن وراء تطوير 
املنتجات تحدث يف مراكز البحوث والجامعات. ولكن عندما يكون الهدف هو االرتكاز عىل العلوم األساسية، 
وترجمتها إىل منتجات إلنقاذ األرواح، واختبار هذه املنتجات واعتامدها، ومن ثم تصنيع هذه املنتجات، فإن 
رشكات التكنولوجيا الحيوية ورشكات األدوية لديها الغالبية العظمى من الخربة الالزمة. كل رشيك نعمل معه 

يُطلَب منه جعل املنتجات التي يطّورها بفضل متويل املؤسسة، متاحًة عىل نطاق واسع بأسعار يف متناول 
الجميع.

ومن الناحية املثالية، نود أن تسعى الرشكات إىل إيجاد املزيد من الفرص لتلبية احتياجات الناس يف البلدان 
النامية. إذا شّجعنا رشاكاتنا املحدودة عىل رؤية اإلمكانيات يف أسواق جديدة، فإننا نعترب هذا نجاحاً كبرياً.

بيل

نرى أن الفقراء يجب أن يستفيدوا من االبتكار الصحي والزراعي نفسه الذي حّسن الحياة يف أغنى بلدان العامل. 
ويأيت جزء كبري من هذا االبتكار من القطاع الخاص. ولكن يتعنّي عىل الرشكات أن تحّقق عائداً من استثامراتها، 

ماّم يعني أن يكون لديها حافٌز ضئيٌل للعمل عىل املشاكل التي تؤثّر بشكل رئييس عىل أشّد الناس فقراً يف العامل. 
ونحن نحاول تغيري ذلك - لتشجيع الرشكات عىل تركيز بعض خرباتها عىل مشاكل الفقراء دون أن يُطلب منها أن 

تخرس املال خالل هذه العملية.

وأفضل األمثلة حتى اآلن هي يف مجال الصحة العاملية. فبعض أمراض الفقراء تتطلّب لقاحات وأدوية جديدة، 
وكام تقول مليندا هذا مجال تتفّوق فيه رشكات التكنولوجيا الحيوية. لذلك، عىل سبيل املثال، نحن منوّل رشكتني 
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يف مرحلة مبكرة تعمالن عىل طرق الستخدام حمض الرنا املرسال لتعليم الجسم كيفية إنتاج اللقاحات الخاصة 
به. وميكن أن يؤدي ذلك إىل اخرتاقات يف فريوس نقص املناعة البرشية واملالريا - وكذلك اإلنفلونزا وحتى 

الرسطان.

ونحن نعمل أيضاً مع القطاع الخاص لجعل األدوية واللقاحات متاحة لألشخاص يف البلدان الفقرية. مثة مجموعة 
من أكرث من اثني عرش من األمراض الفظيعة، املعروفة مجتمعًة باسم أمراض املناطق املدارية املهملة، التي تؤثر 

عىل أكرث من مليار ونصف شخص. ميكن عالج معظم هذه األمراض، ولكن األدوية مكلفة للغاية بالنسبة ألشّد 
البلدان فقراً لرشائها وتسليمها لشعوبها. قبل عدة سنوات، علمنا أن عدداً قليالً من رشكات األدوية تتربّع باألدوية 

الالزمة. أحببنا الفكرة وساعدنا عىل جمع مجموعة أكرب من الرشكات للتربّع بأكرث من ذلك. ويف عام 2016، قد 
قّدمت العالج ألحد األمراض عىل األقل إىل مليار شخص يف 130 بلداً. أنا متفائل بأننا قادرون عىل القضاء عىل 

عدد من أمراض املناطق املدارية املهملة يف العقد املقبل، وهذا العمل هو أحد أسباب تفاؤلنا.

يف بعض األحيان نلجأ اىل صفقات مالية أكرث تعقيداً إلرشاك القطاع الخاص. عىل سبيل املثال، ميكن للامنحني إزالة 
بعض املخاطر أمام الرشكات عن طريق ضامن لها إما الحصول عىل سعر معني ملنتجها أو بيع حجم معنّي منه. 

ونحن من بني الجهات املانحة التي وضعت ضامن السعر لتوسيع نطاق تقديم لقاح مرض املكورّات الرئوية، 
وهي عدوى تقتل ما يقرب من نصف مليون طفل كل عام. وبات األطفال الفقراء يف 57 بلداً يحصلون اآلن عىل 

هذا اللقاح، وميكن أن ننقذ 1.5 مليون شخص بحلول عام 2020.

كام نعمل مع القطاع الخاص يف مجاالت أخرى، ولكن هذه الجهود مل تصل اىل هذه املرحلة بعد. وتقوم رشكات 
زراعية مثل مونسانتو بإنتاج بذور ميكن أن تساعد املزارعني يف البلدان الفقرية عىل زراعة املزيد من املواد الغذائية، 

وكسب املزيد من املال، والتكيّف مع تغرّي املناخ )كام ذكرت مليندا سابقاً(. ونحن نعمل مع مزّودي خدمات 
الهاتف املحمول مثل فودافون حتى يتمّكن عدد أكرب من الفقراء من توفري املال، والقيام باملدفوعات واالقرتاض من 

خالل هواتفهم. وانطلق هذا العمل يف البداية يف كينيا ويتّسع اآلن ليشمل بلدان أخرى، مبا يف ذلك الهند.

هل من العدل أن يكون لديكام كل هذا التأثري؟

مليندا

ال، ليس من العدل أن يكون لدينا كل هذه الرثوة عندما لدى املليارات من اآلخرين فقط القليل. وليس من 
العدل أن تفتح ثروتنا أبواباً تبقى مغلقة أمام معظم الناس. مييل قادة العامل إىل الردّ عىل مكاملاتنا الهاتفية والنظر 

بجدية يف ما نريد أن نقوله. ومن املرّجح أن تحوّل السلطات التعليمية التي تعاين من ضائقة مالية أموالها 
وكوادرها نحو األفكار التي تعتقد أننا سنموّلها.

ولكّن أهدافنا كمؤسسة واضحة للعيان. نحن ملتزمون بأن نكون رصيحني بشأن ما نقوم بتمويله وما هي النتائج. 
)ال يتّضح دامئاً عىل الفور ما نجح وما مل ينجح، ولكننا نعمل بجّد لتقييم تأثرينا، وتصحيح املسار، وتشارك الِعرَب(. 
نقوم بهذا العمل ونستخدم كل تأثري لدينا ملساعدة أكرب عدد ممكن من الناس ولتعزيز اإلنصاف يف كافة أنحاء 

العامل. عىل الرغم من أننا حققنا بعض النجاح، من الصعب أن نقول يف هذه املرحلة أننا جعلنا العامل يركّز أكرث من 
الالزم عىل الصحة والتعليم والفقر.

بيل

بقدر ما نحاول تشجيع التغذية الراجعة، نعلم أن بعضاً مّمن ينتقدوننا ال يتكلّمون رصاحًة ألنهم ال يريدون 
املخاطرة بخسارة املال. وهذا يعني أننا بحاجة إىل التوظيف الجيد، والتشاور مع الخرباء، والتعلّم باستمرار، 

والبحث عن وجهات نظر مختلفة.

مليندا:
القواعد صارمة بشأن ما 
ميكن أيضاً للمؤسسات 
الخريية أن تفعله وما 

ال تستطيع فعله.
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عىل الرغم من أن مؤسستنا هي األكرب يف العامل، فإن األموال التي منتلكها ضئيلة جداً مقارنة مبا تنفقه الرشكات 
والحكومات. عىل سبيل املثال، تنفق كاليفورنيا أكرث من مواردنا كلّها ملجرد إدارة منظومة مدارسها العامة ملدة عام 

واحد.

 لذلك نستخدم مواردنا بطريقة محددّة للغاية: الختبار االبتكارات الواعدة، وجمع وتحليل البيانات، وحمل 
الرشكات والحكومات عىل توسيع واستدامة املشاريع الناجحة. نحن مبثابة حاضنة. نهدف إىل تحسني نوعية 

األفكار التي تغّذي السياسات العامة وتوجيه التمويل نحو تلك األفكار التي لها أكرب األثر.

مسألة أخرى تدخل يف صميم هذا السؤال. مبا أننا نرى أنه من غري العدل أن يكون لدينا كل هذه الرثوة، ملاذا ال 
نهب كّل يشء للحكومة؟ الجواب هو أننا نعتقد أن دور املؤسسات يبقى فريداً من نوعه. فهي قادرة عىل اعتامد 

نظرة شاملة لتحديد أكرب االحتياجات، واتخاذ نهج طويل األمد لحّل املشاكل، وإدارة املشاريع العالية املخاطر 
التي ال ميكن للحكومات أن تعتمدها وال تريدها الرشكات. وإذا اختربت الحكومة فكرةً باءت بالفشل، يعني أّن 

أحدهم مل يقم بعمله. يف حني أننا إذا مل نحاول بعض األفكار التي تفشل، يعني أننا ال نقوم بعملنا.

ماذا يحدث عندما تختلفان يف الرأي؟

مليندا

نحن ال نختلف أبداً. أنا فقط أمزح.

بيل ال يُسأل أبداً هذا السؤال! بل يُطرح عيّل طوال الوقت. يأيت السؤال أحياناً من صحافينّي يلّمحون إىل أن بيل 
عىل األرجح هو الذي يأخذ القرارات. يف أحيان أخرى، من نساء يف املجال الخريي يسألن عن نصائح حول كيفية 

العمل بشكل أكرث فعالية مع أزواجهّن.

بيل وأنا نتقاسم أمرين هامني.

أوالً، نتّفق عىل القيم األساسية. كهدية زفافنا، أعطانا والدا بيل منحوتة لطريين يقفان جنباً إىل جنب، يحّدقان يف 
األفق، وهي ال تزال أمام منزلنا. أنا أفّكر بها طوال الوقت، ألننا أساساً ننظر يف االتجاه نفسه.

ثانياً، بيل منفتح جداً، وهذا ليس بالرضورة كيف ينظر الناس إليه. أحّب بيل ألن لديه قلب كبري، ويستمع إىل 
اآلخرين، ويتأثّر مبا يُقال له. عندما أروي له ما رأيت، يشعر به. قد يطلب مني جمع بعض البيانات القياسية، 

لكنه ال يشّكك يف واقع تجربتي أو سالمة حكمي.

عندما جاء بيل ألول مرة إىل املؤسسة من مايكروسوفت، كان معتاداً عىل أن يكون املسؤول. كنت قد بقيت يف 
املنزل مع أطفالنا، لذلك كنت أعمل عىل إعادة تنشيط حيايت املهنية. يف بعض األوقات شعرت ببعض التفاوت: 

يف االجتامعات عندما كنت متحّفظة، كان فصيحاً، أو عندما كان الشخص الذي كنا نجتمع به ينظر اىل بيل وليس 
إيل. لقد كان من املهم دامئاً أن نكون رشكاء متساوين يف عمل مؤسستنا. لقد تعلّمنا مع مرور الوقت تبادل ردود 

فعلنا يف املنزل حول أوقاتنا يف املكتب عندما مل نحّقق هدفاً ما.

تدريجياً، ركّزُت أكرث فأكرث عىل القضايا الجنسانية، ألنني رأيت مراراً وتكراراً أنه كلاّم قمنا بتمكني النساء والفتيات، 
كلاّم كانت مجتمعاتهّن أقوى. كام فّكرت بعمق يف املساواة للمرأة يف كافة أنحاء العامل. وانا أفتخر مبا حّققناه أنا 

وبيل يف حياتنا معاً.

هذا هو التوازن الذي لطاملا يحاول الزوجان، وزمالء العمل، يف كافة أنحاء العامل، التوّصل اليه. من بني األسباب 
التي جعلت هذا العمل ممتعاً جداً بالنسبة يل هو أننا كنا يف هذه الرحلة معاً.

مليندا:
 هذا ما أعرفه عن بيل 

وأمتنى أن يعرفه الجميع.

بيل:
 ونحن أفضل 

حاالً بذلك.
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بيل

أنا موافق متاماً! عىل الرغم من أنه يجب أن أعرتف أن مليندا تجيد أكرث مني الحديث أمام الناس عن مواضيع 
شخصية.

وكام تقول، فإن قيمنا املشرتكة تخدمنا بشكل جيد. نحن نتفق عىل القضايا الكربى. خالفاتنا القليلة هذه األيام 
تتمحور أكرث حول التكتيكات. ألنني كنت شخصية عامة لفرتة أطول، وألنني رجل، بعض الناس يفرتضون أنني أنا 

من يأخذ القرارات الكبرية. مل يكن هذا هو الحال أبداً.

يرى بعض الناس يف مليندا قلب مؤسستنا النابض، وجوهرها العاطفي. ولكن كام هي تعرف أنني أكرث عاطفية 
ماّم يراه البعض، أنا أعلم أنها أكرث تحليالً ماّم يدرك الناس. عندما أتحّمس حقاً بشأن أمٍر ما، أعوّل عليها للتأكّد 

من أن أبقى واقعياً. أنا أيضاً أحب مشاهدتها وهي تجمع حولها الفريق املالئم من الناس لحّل مشكلة ما. 
انها تساعدين عىل فهم متى ميكنني دفع فريقنا أكرث )كام كنت أفعل دامئاً يف مايكروسوفت( ومتى أحتاج إىل 

التخفيف من الضغط قليالً.

نحن رشكاء يف كل ما لدى هذه الكلمة من معنى اليوم: يف املنزل ويف العمل.

ملاذا تقومان فعالً بإعطاء املال، ماذا تجنيان من وراء ذلك؟

بيل

السبب ليس أننا نريد أن تُخلّد ذكرانا. وسنكون سعداء إذا أصبحت أمراض مثل شلل األطفال واملالريا يوماً يف 
غياهب النسيان، وينىس الناس أننا عملنا عليها أيضاً.

لدينا سببان لفعل ذلك. األول هو أنه عمل مفيد. حتى قبل أن نتزوج، تحدثنا عن كيف أننا سننفق الكثري من 
الوقت عىل العمل الخريي. ونحن نعتقد أن هذه مسؤولية أساسية لكل شخص لديه الكثري من املال. بعد أن 

تعتني بنفسك وبأطفالك، فإن أفضل استخدام للرثوة اإلضافية هو إعادتها إىل املجتمع.

والسبب اآلخر هو أننا نستمتع يف القيام بذلك. كل واحد منا يحب التنقيب يف العلم الذي يقف خلف عملنا. يف 
مايكروسوفت، تعّمقت يف علوم الكمبيوتر. يف األساس، انها علوم الكمبيوتر باإلضافة إىل علم األحياء، والكيمياء، 

تشارك الضحك مع عائلة تشو مينغتينغ يف هاينان، الصني.

مليندا:
ميكنني أن أشهد 

عىل ذلك!
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والهندسة الزراعية، وأكرث من ذلك. قد أقيض ساعات يف التحّدث مع باحث املحاصيل أو خبري فريوس نقص املناعة 
البرشية، وبعد ذلك أعود إىل املنزل، وأتوق ألخرب مليندا عاّم تعلّمته.

فمن النادر أن يكون لديك وظيفة حيث ميكنك إحداث تأثري كبري واالستمتاع يف آن. هذا ما شعرت به يف 
مايكروسوفت، وهذا ما لدّي اآلن مع املؤسسة. وال أستطيع أن أتخيّل طريقة أفضل لتمضية الجزء األكرب 

من وقتي.

مليندا

كالنا يأيت من أرس تؤمن بأهمية ترك العامل أفضل مام وجدناه. والدي تأكّد من أن أشقايئ وأنا أخذنا عىل محمل 
من الجّد تعاليم العدالة االجتامعية للكنيسة الكاثوليكية. كانت والدة بيل معروفة، وأبوه ال يزال معروفاً، 

للمناشدة من أجل عدد كبري من القضايا الهامة ودعم عدد من املنظامت املحلية ال تعّد وال تحىص. 

عندما تعرّفنا عىل وارن بافيت، اكتشفنا أنه منغمس يف تلك القيم نفسها، عىل الرغم من أنه نشأ يف بيئة 
مختلفة ويف زمن مختلف. وعندما كلّفنا وارن بوهب جزء كبري من ثروته، ضاعفنا جهودنا لالرتقاء إىل القيم التي 

نتشاطرها.

وبطبيعة الحال، فإن هذه القيم ليست فريدة لنا نحن الثالثة. فاملاليني من الناس يعطون اآلخرين عرب التطّوع 
بوقتهم والتربّع باملال ملساعدة اآلخرين. ومع ذلك، نحن يف موقف غري اعتيادي إذ لدينا الكثري من املال للتربّع به. 

هدفنا هو أن نفعل ما علّمه إيّانا آباؤنا فنؤدي دورنا لجعل العامل أفضل.

هذا ما نقوم به، أنا وبيل، بدوام كامل تقريباً، منذ 18 عاماً. هذا جّل زواجنا. هذا تقريباً كّل حياة أوالدنا. اآلن 
أصبح عمل املؤسسة ال ينفصل عنا. نحن نقوم بهذا العمل ألنه حياتنا.

لقد حاولنا نقل القيم إىل أطفالنا من خالل التحّدث معهم عن عمل املؤسسة، وفيام تقّدموا بالسّن، أخذناهم 
معنا يف رحالت حتى يتمكنوا من رؤية ذلك بأنفسهم. لقد تواصلنا مع بعضنا البعض من خالل اآلالف من 

جلسات التعلّم اليومية، والزيارات امليدانية، واالجتامعات االسرتاتيجية. أين نذهب، مع من نقيض وقتنا، 

الحديث عن املالريا مع العاملني الصحيّني يف بايلني، كمبوديا.

بيل:
وهي تفعل األمر 

نفسه معي.
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ماذا نقرأ ونشاهد، اىل ما نستمع...، هذه القرارات تتم من خالل منظور عملنا يف املؤسسة )عندما ال نشاهد 
مسلسل »التاج«(.

عىل األرجح قبل 20 عاماً، كنا لنقوم بخيار مختلف بشأن ما يجب القيام به بخصوص ثروتنا. ولكن اآلن من 
املستحيل أن نتصّور ذلك. فلو قررنا أن نعيش حياة مختلفة، ملا كنا اليوم ما نحن عليه. هذا ما اخرتنا أن نكون.

بيل:
أو مسلسل الباقون أو 

الرجل يف القلعة العالية.


