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الزعيم | السياسة الدولية | ابتكار هياكل جديدة لعالم عادل وتعاوني وآمن | أسس مبادرات إلحداث التغيير على نطاق عالمي |
| .االهتمام :تغيير جذري | هارفارد .كورنيل .طالب متفوق
.لطالما صممت على مساعدة اآلخرين وإحداث تأثير كبير في العالم
عندما كنت طفالً  ،كنت مستوحى من قدرة األفراد والجماعات والبلدان على القيام "بأشياء عظيمة" عند زيارة المواقع
المعمارية لإلمبراطورية الحبشية ومصر القديمة والمجتمعات الحديثة .لقد أدهشني أيضًا األلم الشديد ومعاناة األشخاص الذين
أزعجوني بشدة .كنت محظوظًا ألن لدي عائلة محبة جدًا أرشدتني وخلفية أمريكية إثيوبية-زيمبابوية-أمريكية جعلتني منطلقًا.
لقد نشأت في زيمبابوي في مجتمع مترابط غرس فينا أهمية العمل معًا .كنت أسمع أيضًا قصصًا عن قادة إثيوبيين مثل جدتي
التي أرسلت قوات للقتال ضد اإليطاليين في معركة عدوة .لقد التحقت بمدرسة أمريكية دولية حيث رأيت كيف يمكن لألطفال
من خلفيات وطنية وعرقية ودينية مختلفة أن يجتمعوا معًا .لقد أعجبت بالمقاتلين من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم الذين
تحملوا الكثير مثل السجن أو "الفقر" أثناء القتال من أجل قضايا تعتبر تهديدًا للقوى الموجودة .من مثالهم  ،تعلمت أيضًا مدى
أهمية القيادة الجيدة والتضحية .في المدرسة  ،كما تعلمنا عن السياسيين والعلماء والموسيقيين  ،من بين آخرين  ،اكتسبت تقديراً
.أعمق للمفكرين العظماء وصانعي التغيير واألشخاص الجميلين
تخرجت من مدرسة هراري الدولية وجامعة كورنيل وجامعة هارفارد  ،وحصلت على أكثر من عشرين جائزة .أصبحت أكثر
.انزعاجًا من اإلخفاقات الشديدة ألنظمتنا الحالية
على مدار العقد الماضي  ،قادت وأسست مبادرات إلحداث التغيير على مستوى العالم .كان التركيز األول على االبتكار داخل
وخارج األنظمة الرسمية وتصور هياكل سياسية جديدة لمعالجة المشكالت العالمية .كان التركيز الثاني على تنفيذ
االستراتيجيات ووضع الخطط وتحليل النتائج المحتملة لتمكين العمل .التركيز الثالث الذي قضيته معظم الوقت كان االنخراط
(من بين أشياء أخرى مختلفة) مع السياسيين المنتخبين وكبار المسؤولين الحكوميين والجيش والشرطة وكذلك القتال من أجل
اتخاذ إجراءات عاجلة داخل اإلدارات  /الوزارات  /الوكاالت الحكومية لقضايا معينة  .كان التركيز الرابع على دعم العديد من
المنظمات واألحزاب السياسية الوطنية واإلقليمية والدولية والمشاركة فيها مع بناء التماسك داخل الفرق وتقديم المشورة لعدد
قليل من المنظمات حول االتجاهات المحتملة التي يجب اتخاذها للنمو وتعزيز األسباب التي تلتزم بها المنظمات .أنا سعيد
بتركيزي الخامس وهو تشجيع الرفاق (مثل منظمي الحركات الشعبية والنشطاء ومنتجي وسائل اإلعالم المستقلة) على
الصعيدين المهني والشخصي والتعاون مع األفراد الذين كانوا يروجون لقضايا مثيرة لالهتمام .كانت هناك أشياء أخرى ركزت
 ...عليها
تشمل نقاط قوتي القيادية :التفكير النقدي .رؤية .الذكاء .التعاون .شخصية جيدة .ارادة "عزيمة" قوية .الحب .العطف .شغف.
.تفان
اهتمامي الرئيسي هو التغيير الجذري في السياسة واأليديولوجيا والسالم واألمن والتنمية واالقتصاد والبيئة والقضايا االجتماعية
والتعليم والرعاية الصحية والعدالة وحقوق اإلنسان والثقافة واألنظمة والمنظمات والمؤسسات الدولية  /اإلقليمية  /الوطنية /
 .المحلية
.أيضا عاشق للموسيقى والطعام والشاي والمحادثات الطويلة والضحك
https://www.youtube.com/user/meskeremwolle/playlists
.ال تتردد في التواصل معي مباشرةً إذا كنت تريد االتصال (مهنيًا أو شخصيًا) أو التعاون أو العمل معًا
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المواقع :منطقة نيويورك الحضرية (تشاتام  ،نيوجيرسي)
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