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أعـزائــــــي العلمـــــــــــــــاء،
حنن كعلامء ،ندرس الطبيعة والعامل من حولنا .حنن فضوليني؛ نسأل الس ئةل ،ونتتبع الإجاابت اليت تؤدي إايل أس ئةل أكرث ،ول ميكن إارضاء حب
ا إلس تطالع بداخلنا .أدى الفريوس التايج املس تجد اإيل ش يئني يف اجملمتع العلمي :أوهلام ،هو اندفاعنا إايل طرح الس ئةل املهمة وتطوير العمل لإجياد
احللول .اثني ًا ،هو التفكر يف السبب وتتبعه .ل ميكن للعلوم الطبيعية التعايش بدون العلوم الإنسانية؛ فهام متاكمالن ،والانسان حيتاهجام مع ًا خللق
التوازن ،فدعوان نس تغل هذا الوقت للتفكري فامي هو قادم.
التعامل مع الفريوس التايج املس تجد عىل صعيد العلوم الساس ية ،أو عيل صعيد تطوير اللقاحات ،أو عىل صعيد العالج ،مجيع الصعدة هممة
ومرتابطة وهذا ينتج من ترابط العلوم نفسها .ولنقوم ابلعمل ليخدم مسعاه حبفظ الرض ومن علهيا ،علينا أن نطبق هذه املقوةل "العالم يرى ما يراه
الناس ،ويفكر فامي ل يفكر فيه أحد ".الطبيعة مل تتغريمن حولنا ،والمر بيدينا ماذا س نفعل؟
أنمت أهيا العلامء أمه الناس اليوم ،أنمت من تواهجون التحدايت اليومية ابلبقاء يف املزنل أو الاهامتم مبن مه يف املزنل .اختلفت مواعيدمك بشلك خارج عن
س يطرتمك ،للبعض منمك قد يكون هذا وقت رائع للتجمع والعالج والاهامتم ببعضمك البعض ،وللبعض الخر قد يكون هذا اكبوس! ومع ذكل ،هذا
الوقت هو فرصة إلعادة التفكري يف الكثري من الش ياء ،ملاذا حنن هنا؟ ما هو دوران يف احلياة؟ ما يه أولوايتنا؟ ما يه الش ياء املهمة يف احلياة؟
كام أن هذا الوقت هو فرصة للتغيري أيض ًا ،فأان كم عندما أريد تقدمي عادة جديدة لطفايل ،أس تغل فرصة التغيري مثل الإنتقال اإىل مزنل جديد أو
مومس بداية ادلراسة .ابلنس بة للعامل ،الآن هو الوقت املناسب لتغيري العقليات وإاطارات التفكري اليت قيل لنا يف السابق أنه أمر مس تحيل .هذه العذار
غري مقبوةل الآن .الاطار اذلي يسمح ابلتغيري اذلي حنتاجه موجود الآن ...علينا أن نس تغهل.
رئيس فرع الاردن – منظمة املرأة يف العلـوم للعـامل النـايم
نرــــــا ادلجــــــاين ،اس تاذ بيولوجيـــــا اخلليــــــة

