
 التجّدد الكبیر
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كان أحسَن األزمان، وكان أسوأ األزمان. 
كان عصَر الحكمة، وكان عصر 

الحماقة. كان عھد اإلیمان، وكان عھد 
الجحود. كان زمن النور، وكان زمن 
الظلمة. كان ربیع األمل، وكان شتاء 
القنوط. كان أمامنا كل شيء ولم یكن 

أمامنا شيء... 
تشارلز دیكنز «قصة مدینتین»

 تعاَل! ألِق في نار الربیع ثوب التوبة 
الشتوي.

 إّن طائر الزمن قصیر المطار، وانظر! 
لقد نشر الطائر جناحیھ 

عمر الخّیام

تخّیل المستقبل



كانون األول/دیسمبر 2020 : 

نقطة التحّول في 
النظام المناخي.

Page #02

2

Prelude to a Great Regeneration #JoinTheRegeneration

تفّشت جائحة كوفید-19 في كّل أنحاء العالم، وبدأت عالمات 
التزعزع تظھر في تسعة من أصل خمسة عشر عنصًرا من 
عناصر التحّول المعروفة واألساسیة لتنظیم الحیاة على سطح الكرة 
األرضیة، مثل الغطاء الجلیدي في غرب القطب الجنوبي - 
أنتاركتیكا  - وغابات األمازون المطریة. ھذا ونحن نعي جّیًدا تأثیر 
نظامنا االقتصادي المھترئ على التغّیرات في أنمطة الطقس. ھذا 
النظام الذي أدخل الحیوانات والنباتات إلى دّوامة االنقراض في كّل 
مكان. الجلید یذوب بشكل غیر مسبوق، أسراب من الجراد تشّن 
ھجوًما، موجات حّر، جفاف، حرائق وفیضانات تأتي على األخضر 
والیابس لتفتك باألرواح وتشّد الخناق على ُسبل العیش. ھا ھي 
صافرات اإلنذار ُتعلن حالة طوارئ كوكبیة في كّل مكان، العالم 
ُیحتضر ورحلة المعاناة تبدو طویلة. موجات جدیدة من االحتجاج 
ُتعّمق فھمنا لعدم العدالة االقتصادیة والعنصریة، وتلفت انتباھنا 
التّساع الفجوة بین األغنیاء والفقراء؛ ففي كفاحھم من أجل البقاء، 
یغلب الخوف والغضب والجوع على الناس، في وقٍت تضّج فیھ 
أوراق الصحف بأخبار االنھیارات النفسیة، وانخفاض رؤوس 

األموال، وحاالت اإلغالق والركود في كّل مكان. 

ومع ذلك إن استمعنا ألحادیث الناس حول العالم، نجدھم یرون ھذه 
الفترة التي نمّر بھا على أّنھا ال تختلف عن بدایة روایة تشارلز 
دیكنز الشھیرة. فبالنسبة للكثیرین، ُتعّد ھذه الفترة، بالرغم من 
المرض والدمار والیأس، وقًتا للبدایات الجدیدة والصحوة والتغییر، 

وفرصة تاریخیة إلحداث تأثیر إیجابي. 

https://imaginethefuture.global/


Page #03

3

سیسعى مالیین الناس وأكثر على مدار العقد القادم لحمایة مستقبل 
الكائنات الحّیة األكثر ضعًفا على سطح الكرة األرضیة. فقّصتھم ھي 
قصة "التجّدد الكبیر" حیث یتم التجّدد على جمیع المستویات: في 
صنع السیاسات والقوانین، في ثقافة الشركات، في المشاریع 
المجتمعیة وفي التخطیط المالي واالستراتیجي. وذلك بدًءا من 
التشجیر إلى تنظیف الشواطئ، إلى القیام بأنشطة ترفیھّیة للموظفین؛ 
وبدًءا من استغالل الوقت لتثقیف أنفسنا حول األسباب الجذریة لكل 
األزمات الحالیة التي نواجھھا الیوم، إلى االستماع إلى حكایات 
اآلخرین. فالتجّدد الكبیر یحدث عندما نحزم أمرنا ونقّرر استعادة 

كوكبنا وكّل ما یعتمد علیھ، مستوحین أفكارنا من الطبیعة. 

ُتسّخر ھذه المقّدمة مجموعة متنّوعة من الرؤى واآلمال للعقد 
المقبل، تّم جمعھا في خالل تمرین استماع واسع في العام 
2020. كأن نتخّیل مثًال أّننا بحلول العام 2030 نجحنا في 
خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري إلى النصف وبدأنا 
بإحیاء عالمنا الطبیعي بشكل فّعال. فاالختالفات الغنیة في الرؤى 
والتطلّعات واألحالم حول المستقبل تنسج رغبة مشتركة في ھذه 
اللحظة بتحقیق أمر جدید تماًما: أمر أكثر لطافة وحتى أكثر 

شجاعة. 
 

وفي خضّم الفوضى العارمة التي یتخّبط فیھا عصرنا ھذا، كشفت 
جلسات االستماع عن أفكار ومشاریع رائعة لم یتبقَّ أمامنا إال 
وقت قصیر لنطلقھا نحو التحقیق على نطاق واسع، تماًما كما 

الطائر في قصیدة الخّیام. 

جیلنا الجدید سیكون جیل التجّدد. سنجعل ھذا 
العقد المصیري من الزمن عقد تجّدد رائع لم 

یسبق لھ مثیل.

Prelude to a Great Regeneration #JoinTheRegeneration
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رؤیة جماعیة للعقد المصیري:

5     التعاطف
7     الترحیب

9     إتاحة المعلومات
11     اإلرادة السیاسیة

13     المسؤولیة
        15      الترابط
17     الحماس

ُتنیر ھذه المقّدمة صفحات القّصة أمامنا، وتھدف 
إلى تشجیع المحادثات ومساعدة القارئ على 
تصّور دوره في القّصة. رحلة التجّدد تعتمد 

علیك؛ فدع الرؤیة الجماعیة التالیة ُتلھمك.

Prelude to a Great Regeneration #JoinTheRegeneration

https://docs.google.com/document/d/1tU_KsaoN72T-G20t6ugUSfiIcfeC8hpR/edit#heading=h.tyjcwt
https://imaginethefuture.global/
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بوجودنا في زمن یشھد تحّوًال كبیًرا- من دون األخذ بعین االعتبار 
إدراكنا المسبق لھ- من المستحیل أن نعرف كم تبقى إلحداث 
التغییر أو ماذا ستكون بالضبط نقاط التحّول إلحداثھ. ومن السھل 
أن نرتكب األخطاء في رحلة سعینا للحصول على إجابات وحلول 
وإلحراز نجاحات كبیرة، ال بل من الضروري أن نرتكبھا. فما من 
أحد بیننا محّصن؛ تشتت االنتباه، الشعور بالضیاع أو حتى الخطأ، 
أمور تحدث بكّل سھولة. مشاركتنا في التجدد الكبیر تعني تقّبل 
أخطاء بعضنا البعض ودعم بعضنا البعض بتعاطف ورحمة 
عمیقین. أن نتمّتع جمیعنا بقیادة أخالقیة في العقد المقبل قد یكون 
أھّم من إحداث تغییرات في األنظمة وأھم من إحراز تقّدم على 

صعید التكنولوجیا، وھي أمور نعي حاجتنا إلیھا أیًضا. 

كما تتغذى األزھار الجمیلة من «الوحل» لتنمو، 
سنستمّد من بعضنا البعض قّوة بینما نشّق طریقنا 

نحو المستقبل

التعاطف

Prelude to a Great Regeneration #JoinTheRegeneration
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إّن بناء الثقة على االنفتاح والصدق ذات أھمیة بالغة. یجب العمل 
على إسماع األصوات الھادفة للتغییر وأصوات المجتمعات 
المتواجدة في المناطق الجغرافیة األكثر ضعًفا واألقل قدرة على 
التحّكم بالقرارات التي تؤثر على حیاتھا، وتمكینھا. وھذا یعني أن 
نأخذ وقتنا في اإلصغاء إلى ھذا األصوات وفھمھا لنقلھا بصورة 

أفضل. 

ما یعني أیًضا الترحیب بالمناسبات والمبادرات البیئیة المنبثقة من 
ثقافات مختلفة وعن أجیال مختلفة أو من طرق مختلفة لتوفیق 
اآلراء، والمشاركة بھا وإحیائھا. ففي التجّدد الكبیر ُتعطى األولویة 
للموارد المخّصصة للتدریب والتعیین والتي تساعد الناس على فھم 
الحساسیات الثقافیة أو المتعلّقة باألجیال بشكل أفضل وعلى الترحیب 

باآلراء المسلّم بھا مسبًقا، ویتم نشرھا على نطاق واسع. 

إّن مزج األفكار القدیمة والجدیدة واألسالیب المتعارضة ال تلغي 
بعضھا البعض، بل على العكس. فالنظام معقد للغایة وقابل 
للتغییر بنفسھ، وفي أي منظومة بیئیة ُیعّد التنّوع أساسّیًا. إذ ال 
یمكن ألحد مّنا تحقیق أّي إنجاز من دون مساعدة اآلخرین؛ ففي 

التعاون غنى وفائدة للجمیع. 

ویمكن لألفكار الجدیدة والمجتمعات الجدیدة أن تنجح مع 
المحافظة على احترام األفكار واألعراف التي وعلى مدى 
العقود،  تطلّبت الكثیر من الكّد والشغف لكي تنضج.  ویمكن 
دائًما إیجاد أرضیة مشتركة حتى بین األطراف التي ال تتفق. 
فخوض رحلة التجدد الكبیر یعني تحّدي اآلراء الموجودة بكل 

احترام والترحیب بوجھات النظر الجدیدة.

سنولي األولویة للتحالفات الجدیدة التي تضّم 
مختلف المجموعات، ونمّكن المزید من 
األشخاص، من مختلف األعمار، من التمثیل 

والمشاركة في اتخاذ القرارات. 
لن نبخل بنقل خبراتنا لآلخرین وال حتى 

بمواردنا وعالقاتنا.

الترحیب
من األسھل بكثیر أن نحذو حذو المقّربین مّنا في األفكار وفي األعمال، بدل أن نتطلّع إلى أولئك الذین یملكون توجّھات 
ا للتعّلم من األشخاص اآلخرین  مختلفة عنا. فلكّل مّنا دور یؤدیھ، ألّن المشاركة في التجدد تعني أن نبذل مجھوًدا جدّیً

المختلفین عّنا. 

Prelude to a Great Regeneration #JoinTheRegeneration
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إتاحة المعلومات
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وبالنسبة لألشخاص الذین ال یستطیعون الحصول على المحتوى 
الالزم بشكل آمن، أو التعبیر عن أفكارھم أو مساعیھم بالكلمات 
أو عبر االحتجاج التقلیدي، یمكنھم التعبیر عبر أشكال تواصل 
أخرى، مثل الفن والموسیقى والمسرح. یجب أن تولى أھمّیة 
كبیرة ألشكال التواصل ھذه، ودعمھا بشكل أفضل لتتمّكن من 

إحداث تغییرات في الفھم والسلوك والسیاسة. 

وفي بعض األماكن حول العالم حیث تقلّصت مجاالت االحتجاج 
أو حّتى غابت كلّیًا، ینبغي أن یسعى الممّولون إلى تخصیص 
موارد أكثر من أجل حمایة المنظمات التي ال تبتغي الربح 
الموجودة في تلك األماكن. األمر الذي یمّكن ھذه المنظمات 
وغیرھا من الجمعّیات من إتاحة المعلومات حول األزمات البیئیة 
والمناخیة للناس وإفساح المجال أمامھم الستخدام ھذه المعلومات 

والقیام بالمبادرات البیئیة بطرقھم الخاّصة. 

من جھة أخرى، غالًبا ما یتم تجاھل تعالیم مجتمعات الشعوب األصلیة 
القائمة على فھم عمیق للطبیعة. ونتیجة لذلك فإّن غالبیة الناس على سطح 
ھذا الكوكب بمن فیھم السیاسیین، لیسوا على درایة بحجم األزمة التي 
تواجھ البشریة حالًیا. أّما من بین األشخاص الذین یعون حجم ھذه األزمة 

ال یزال قسم كبیر مھم یتساءل: "ماذا یمكنني أن أفعل ألُحدث فرًقا؟"

في التجّدد الكبیر، من الضروري أن ینضّم الخبراء إلى مجموعة من 
المحاورین لیعملوا على تبسیط اللغة االصطالحیة لیتمّكن المزید من 
الناس من االستماع إلى رسائلھم وفھمھا واتخاذ المبادرات الالزمة. 
فاالستثمار الكبیر یكمن في نقل أفضل البحوث والبیانات الموجودة 

بطریقة یمكن فھمھا. 

ویتّم الیوم إنتاج محتوى ممتاز یمكن أن یوّجھنا جمیًعا، بما في ذلك 
معلومات مصّممة خصیًصا للمدیرین التنفیذیین ورؤساء البلدیات 
والمستثمرین والسیاسیین، للوفاء باتفاق باریس والتوافق مع أھداف 
التنمیة المستدامة، وذلك في كل أنحاء العالم.  قسم كبیر من ھذا المحتوى 
ال تتم ترجمتھ إلى لغات أخرى، بما في ذلك من وإلى اللغة اإلنجلیزیة. 
ولكن في التجّدد الكبیر، یتّم توفیر المحتوى بأكبر عدد ممكن من اللغات 
لیتمّكن الناس من التفاعل مع بعضھم البعض بلغات متعددة وبكل 
سھولة، من خالل استخدام التكنولوجیا التي جعلت ھذا األمر ممكًنا في 

یومنا ھذا. 

مصدر إلھامنا ھم ھؤالء القیادیون الجدد الذین 
رفعوا أصواتھم من أجل التجدد الكبیر، ألّنھم 

یعون حجم األزمة التي نمّر بھا ویعملون على 
إشراكنا من خالل استخدام وسائل متعددة، ما 

یبعث طاقة وأمًال جدیدین. 

إتاحة المعلومات
غالًبا ما یتعّذر على ملیارات األشخاص الحصول على البیانات والتحلیالت المتعلّقة بحاالت الطوارئ البیئیة والمناخیة. ونادًرا ما 
یتّم اإلبالغ عن أبرز البحوث العلمیة واالقتصادیة واالجتماعیة أو ترجمتھا بطریقة تنقل تجربة الناس لھذه األزمات في حیاتھم 

الیومیة. 

Prelude to a Great Regeneration #JoinTheRegeneration
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Prelude to a Great Regeneration #JoinTheRegeneration



Page #12

12

سوف نّتبع طرق تمویل وحوكمة تمكّننا من 
 الضغط على القرارات السیاسیة والتأثیر علیھا 

بشكل فّعال وإعادة توجیھھا.

 اإلرادة السیاسیة
من دون إرادة سیاسیة سیصعب خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون إلى النصف كما ستصعب عملیة استعادة عالمنا الطبیعي بشكل 
فّعال. لذلك یجب أن یعلو صوت التجّدد، حیث أمكن، لُیسمع في اإلعالم وفي أروقة السلطة. كما یجب على الناشطین والقادة الثقافیین 
التواصل مع األقطاب السیاسیة وھیئات االتصاالت االستراتیجیة، لكي تتمّكن األصوات من أن تصل إلى أكبر عدد من الناس التخاذ 

المبادرات الالزمة للعمل البیئي. 

كما ینبغي تمویل مبادرات ممارسة الضغط المباشر والفّعال 
اآلیلة إلحداث تغییر في النماذج االقتصادیة والسیاسیة بشكل 
كاٍف. بحیث یوازي ھذا التمویل حجم عمل المجموعات التي 
تسعى إلى توسیع اقتصاد الوقود األحفوري الذي عفا علیھ الزمن 
من القرن الماضي، بل ویتخّطاه إلى ما أكثر من ذلك.

في التجّدد الكبیر، یجب على الممّولین والقادة من مختلف المھن 
والتخصصات، تشجیع ودعم التوّسع الجماعي للعصیان المدني 
السلمي، لینجحوا في كسب قلوب وعقول عدد أكبر من 
المواطنین. األمر الذي یؤدي إلى تكثیف التعبئة من أجل التخلّي 
عن الحوافز واالقتصادات التي تعتمد على استھالك الوقود 

األحفوري وإزالة الغابات. 

یجب أیًضا استشارة المواطنین في تطویر السیاسات والخطط، 
واألھم من ذلك، یجب أن یحظى الوزراء الذین یتحّملون 
المسؤولیة األكبر في صیاغة السیاسات التي ستؤدي إلى إحداث 
تغییر منھجي ویعملون على تنفیذھا، بدعم عدد كبیر من 
األشخاص والمؤسسات في بلدانھم. إذ أّن الوزراء ھم المخّولون 
بعكس طموح األفراد والجھات الفاعلة غیر الحكومیة التي تعمل 

من أجل مستقبل متجدد وتشكیل مصدر إلھام لھذا الطموح. 

كما یجب أن تحظى التحالفات التي تعطي األولویة لحمایة مناخنا 
وبیئتنا الطبیعیة واألنظمة البیئیة وسبل عیش السكان األكثر 
ضعًفا، بدعٍم سیاسي أو حتى أن تحصل على نوع من السلطة 

السیاسیة في جمیع البلدان وساحات صنع القرار. 
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المسؤولیة
سبق وبدأت الشركات والحكومات حول العالم بالعمل على تكثیف التزاماتھا وأھدافھا لمعالجة أزمات المناخ واألزمات البیئیة في 
خطوة من خطواتھا الھادفة إلى اإلسراع في تخفیف االنبعاثات حتى الصفر. وتعّد ھذه االلتزامات والتعھدات واألھداف والغایات 
المختلفة مشّجعة ومحّفزة للغایة، ولكن لن یتّم إحراز أي تقدم في الوقت المحّدد إن تم الوفاء فقط بجزء بسیط من تلك الوعود. لذا 
یجب أن یشھد العقد القادم تحّوًال واضًحا فیما یتعلّق بالوفاء بتقدیم تلك االلتزامات، وضمان مالءمتھا لحدود الكوكب، ومحاسبة 

بعضنا البعض بشكل شفاف من أجل أن تفوق النتائج كّل التوّقعات.

كما ینبغي على المساھمین إظھار مسؤولیة من خالل المشاركة 
بنشاط في الشركات التي یستثمرون بھا، لضمان قیام مجالس 
اإلدارة والمدیرین التنفیذیین في ھذه الشركات بالتوقف عن 
الممارسات غیر المستدامة في أسرع وقت ممكن والتحّول إلى 
الممارسات التي تعود بالفائدة على الصحة والكوكب واإلنسان.

كما یجب توخي الحذر في اإلجراءات القانونیة ضّد الشركات 
والحكومات من أجل مساءلتھا على أفعالھا أو تقصیرھا، والطعن 
في أي سیاسة أو سابقة تقف عائًقا أمام التجّدد الكبیر. في الوقت 
ذاتھ، یجب أن یستفید القادة المبتكرون وصانعو السیاسات الذین 
یتخذون إجراءات سیاسیة موجھة نحو التجّدد من دعم الھیئات 

القانونیة الكامل لھم.

علینا إیالء المزید من االھتمام بشكل خاص لالعتراف 
بالمحاوالت السابقة التي باءت بالفشل في أخذ العدالة االجتماعیة 
والعرقیة بعین االعتبار في االستجابة ألزمات المناخ واألزمات 
البیئیة. فإّن وضع مبادئ اإلنصاف وإدماجھا في الجھود المبذولة 
واآلیلة إلى التجّدد الكبیر، تعني ضمان بأن ال تؤّدي ھذه الحلول 
المقترحة، عن غیر قصد، إلى إضعاف األشخاص الذین یجب أن 

یستفیدوا منھا. 
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سنسعى إلى التوافق والتعاطف مع أولئك 
البعیدین عنا جسدًیا وعقائدًیا وبیولوجًیا.

الترابط
إن التخفیف من حّدة آثار تغیر المناخ من خالل العمل على خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون إلى النصف خالل ھذا العقد، 
وحمایة التنوع البیولوجي بكل جمالھ، أمران یرتبطان بشكل وثیق بصّحة اإلنسان وحقوقھ. إذ أّنھ لم یعد من الممكن فصل العمل 

"المناخي" أو  "البیئي" عن المعاملة العادلة للناس واألنظمة البیئیة التي نحن جزء منھا.

ولقد بدأ األفراد والمنظمات في التجّدد الكبیر بتجاوز العقلّیة 
االنعزالیة واألنظمة القدیمة في السلطة التي تضع أحیاًنا األشخاص 
الذین یعملون لنفس الھدف كمنافسین في وجھ بعضھم. لذا ال بّد أن 
یسعى الممّولون لتشجیع التعاون الصریح وتشارك الموارد من أجل 

استفادة الجمیع.

ففي العقد القادم، یجب على ھؤالء الذین یكّرسون أنفسھم لتحسین 
صّحة كوكبنا االندماج الكامل في البیئة المعیشیة للسكان واألماكن 
التي یسعون إلى دعمھا. فالمشاركة بالتجّدد تعني االعتراف الكامل 
بترابط اإلنسان والطبیعة وتعّلقھما ببعضھما البعض، وعدم القدرة 

على االنفصال، والعمل بجّد على إصالح الروابط المقطوعة.

ومن أجل توطید العالقات في ھذا العقد المصیري من الزمن، یجب 
أن یضمن التجّدد مواقع القوة داخل الشركات والحكومات 
والمجتمعات، وعدم االكتفاء فقط بالمؤسسات المنوطة بھ .ھذا یعني 
اتباع أسالیب مختلفة في العمل تضمن االستفادة قدر اإلمكان من 
المواھب المتوّفرة: بما في ذلك النقل المؤقت للموظفین إلى مناصب 
أخرى، أو تجزئة أسابیع العمل لتكریس الوقت ألكثر من مؤسسة أو 
قضیة واحدة. ویساعد ھذا األمر الموظفین على االنخراط في طرق 
جدیدة في التفكیر من خالل مشاركة المعرفة وتبادل األفكار 
والرسائل ویشّجع على اعتماد نھج واحد یناسب لحل مشاكل 

متعددة. 
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الحماس

عندما یتعلّق األمر بابتكار ضخم یضمن تحسین نوعیة الحیاة على ھذا الكوكب، وتنقیة ھواءنا وتنظیف میاھنا، وحمایة المناخ 
وأنظمتنا البیئیة التي تھبنا الحیاة، ُیعّد ما بدأنا بھ أمًرا جدیًدا. تتمّیز قّصتنا بأنھا مغامرة مطلقة، ستحتاج إلى أبطال وبطالت، 
وإلى أشخاص جریئین یتمتعون بنزاھة أخالقیة وقدرة تحّمل لتذلیل الصعاب. ستكون قّصتنا مثیرة ومشوقة ومخیفة ولكنھا 

ستجعلنا أقوى.

ففي العام 2001، بلغت الطاقة اإلنتاجیة لمنشآت الطاقة الشمسیة 
حول العالم 290 میغاواط. والیوم تقوم أكبر محطة تولید للطاقة 
 Tengger) "الشمسیة في العالم "تنغار دیزیرت سوالر بارك
Desert Solar Park) في الصین بمفردھا بتولید 1547 
میغاواط من الطاقة الشمسیة. من المحتمل أن یتمّكن العالم في 
العام 2020 من تولید أكثر من 100 جیجاواط من الطاقة 
الشمسیة، أي حوالي 350 مرة أكثر مما تّم تولیده قبل 19 عاًما. 
فما بدا مستحیًال قبل عقدین من الزمن، واعُتبر إنجاًزا قبل عشر 
سنوات، أصبح الیوم أمًرا اعتیادًیا. وقد سبق وبدأ قطاع الكھرباء 
بالتغییر وسیستمر في التحّول بشكل جذري، لیشمل القطاعات 

األخرى ویمّكن من تحّولھا إلى الطاقة الشمسیة أیًضا. 

قد تكون األمثلة الموجودة الیوم والتي تفّسر رؤیتنا للتغییر الذي 
سنحتاجھ في رحلتنا نحو التجّدد أو حتى تعطي فكرة عن سرعتھ أو 
حجمھ، قلیلة جًدا. ُیعّد السور األخضر العظیم في أفریقیا، 
واالستعادة البیئیة لھضبة اللوس في الصین، وتطویر لقاحات ضّد 
جائحة الكوفید-19 أمثلة رائعة عن التضامن العالمي المحتمل. 
ولكّن المثل األشھر ھو تولید الكھرباء من النجم األقرب إلینا، 

الشمس. 
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الشجاعة والشغف والتفكیر المبتكر والریادة 
والمجازفة والعمل الفّعال من صفاتنا. فأن یصل 
طموحنا إلى النجوم أمر ملھُم للغایة. الطموح 
ُیجبرنا على إعادة التفكیر بالطرق التقلیدیة في 
التصّدي للمشكالت التي نواجھھا. واألھم من 
ذلك، أنھ یجذب المواھب ویؤّثر على الحكومات
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عزل الكربون في التربة وتجدید جمیع األنظمة ●

البیئیة
االنتقال من الزراعة األحادیة إلى الممارسات ●

الزراعیة المتجددة والزراعات اإلیكولوجیة 
تمكین الفتیات والشابات من خالل التعلیم●
تطویر طاقة خالیة من الوقود األحفوري ●

واستخدامھا بالتوافق مع تدابیر تحسین كفاءة 
الطاقة، وطرق إزالة مصادر الطاقة األحفوریة 

والبنیة التحتیة 
تقنیات احتجاز الكربون وتخزینھ ●
إصالح وتعزیز المؤسسات الدیمقراطیة ●

والمتعددة األطراف وأسواق رأس المال
االنتقال العادل في جمیع الصناعات التي ●

تخضع للتحّول حتى ال تقع ضحایا اقتصادیة 
جدیدة

یجب أن یكون المستثمرون وأصحاب رؤوس األموال والممّولون 
على درایة بالمخاطر الحتمیة التي تترافق مع تطویر ودعم مشاریع 
متعددة األبعاد بھذا الحجم. ألّنھ بھذه الطریقة سنتمّكن من تحسین 
نوعیة الحیاة  لجمیع الكائنات الحیة على األرض، ونوّفر أفضل 

مستقبل ممكن ألطفالنا.

تبقى ھذه التكالیف والمخاطر التي نتعّرض لھا في اقتراح حلول 
لألزمات المناخیة والبیئیة أقل بكثیر من تكالیف عدم المجازفة 
وافتقارنا إلى الطموح أو السلبیة. لذا یجب أن نطلق العنان لعقلیة 
الوفرة، ویجب أن تصّب رفاھیة أجیالنا واألجیال القادمة في مركز 

أولویات جمیع عملیات صنع القرارات.

في التجّدد الكبیر، یجب تخصیص رأس مال كاٍف لدعم 
المجتمعات والحكومات والقطاعات الخاصة لتصّور الحلول وبدء 
العمل بھا وتوسیع نطاقھا بالسرعة التي نحتاجھا، لتصبح ھي 
أیًضا تحویلیة ومألوفة: ھذا ال یعني 10٪ أكثر ھنا أو ھناك ولكن 
یعني عشر مرات أكثر وعشر مرات أسرع من قدرتنا الیوم. لذا 
یجب أن نفّكر 10 مّرات أكثر وأسرع باألمور التالیة، على سبیل 

المثال ال الحصر:
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Aaron Bernstein, Abhishek Kumar, Abyd Karmali, 
Adair Turner, Aditi Sahay, Alden Meyer, Alicia 
Seiger, Aliya Bole, Amal-Lee Amin, Amy Quinton, 
Anastasia Kantzelis, Andrea Guerrero, Andrea 
Meza, Andrew Higham, Andrew Steer, Aparna Bole, 
Ariel Babcock, Arvind Kumar, Asger Garnak, Beth 
Schenk, Callum Grieve, Camilla Schramek, Carlos 
Fuller, Charlie Kronick,  Chloe Revill, Chris 
Newman, Christian Teriete, Christiana Figueres, 
Courtney Fieldman, Damandeep Singh, Daniela 
Villalta, David Levai, David Pitt-Watson, David 
Waskow, Dean Bialek, Denise Fontanilla, Derek 
Baraldi, Devin Rogerino, Dharshan Wignarajah, 
Diana Van Vleet, Dominic Waughray, Donna Hume, 
Ed King, Edward Mason, Emma Howard Boyd, Eric 
Ezechieli, Gavin Templeton, Hannah McKinnon, 
Helen Mountford, Helen Wildsmith, Helena Molin 
Valdés, Ian Ponce, Ilmi Granoff, Isabel Cavelier, 
Ivan Frishberg, Jacob Werksman, James Lloyd, 
Jay Koh, Jeni Miller, Jeremy Oppenheim, Joanna 
Benn, John Balbus, Josh Feldberg, Josh Karliner, 
Jules Kortenhorst, Julia Fish, Julia Jackson, Kate 
Levick, Kathy Calvin, Kelly Levin, Kenneth Locklin 

Laura Juliana Arciniegas, Lindsay Levin, Lorena 
González, Lucy Cargill, Manuel Pulgar Vidal, 
Marcelo Furtado, Maria Laura Rojas Vallejo, Maria 
Neira, Marielle Ramires, Marina Mansilla, Mark 
Campanale, Mark Fulton, Martin Wainstein, Mary 
Robinson, Massamba Thioye, Mathilde Mansoz, 
Matt Gray, Matthew Coghlan, May Boeve, Megan 
Darby, Meryam Omi, Mike Wilkins, Molly Rauch, 
Nick Spooner, Nicky Philpott, Nicole Wilkie, Nigel 
Topping, Nili Gilbert, Olivia Coldrey, Owen Gaffney, 
Paul Bodnar, Paul Polman, Pedro Faria, Pete Ogden, 
Pooven Moodley, Rachel Kyte, Rajiv Joshi, Remco 
Fischer, Rhian-Mari Thomas, Ria Voorhaar, Richard 
Black, Rob Abrams, Robert Youngman, Rosamund 
Kissi-Debrah, Rueanna Haynes, Sagarika 
Chatterjee, Sara Stefanini, Sarah Hunter, Shannon 
McDaniel, Sharon Johnson, Shyla Ragav, Siddhartha 
Mehta, Simon Messenger, Simone Bresi-Ando, 
Sonia Roshnik, Sonja Klinsky, Stacy Swann, Steve 
Waygood, Sue Reid, Thomas Hale, Todd Edwards, 
Tom Rivett- Carnac, Vanessa Nakate, Yassamin 
Ansari, Zhe Yao, Zoe Tcholak Antitch. 

األھم من ذلك كلّھ، یجب أن یكون االمتنان دافًعا للتجدد، وأن 
   ُیدرك ھذا التجّدد تماًما القّوة التحویلیة لالمتنان. فحملة 
Mission 2020 ُتعرب عن امتنانھا العمیق لجمیع 
األشخاص الذین ساعدوا وأسھموا في ھذه المقّدمة، إن كان من 
خالل آرائھم أو أفكارھم أم من خالل تعلیقاتھم التي تم جمعھا 
بشكل فردي أو عبر ورش العمل أو المحادثات األخرى، بمن 

في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:
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