






 

 صيحة إيقاظ

 في رسوم توضيحية
 

الحفاظ على  بالتالي ومعه –المناخ العالمي  فياالستقرار  تحقيق ملففي الشهور األخيرة انتقل 
 ُجمع"في حركة إلى أيادي الشباب حيث نعايش  مدوي في إثارتهعلى نحو  –أسس الحياة للبشرية 

الشباب الصاعد لم يعد كيف أن قشعريرة تسري تحت الجلد  وكأنها بأحاسيس 1"من أجل المستقبل
لسنوات طويلة، بل نراه ا هه لإنكار القوى السياسية التقليدية للمعارف العلمية وإغفالصاغرا يقبل 

الشباب . لقد أيقن حد سواءعلى جمعت ما بين الغضب العارم والبراءة أشعل عاصفة احتجاج  قد
الحراري الضارة  حتباسأن الوقت المقرر من أجل خفض جذري النبعاث غازات االمن الجنسين 

قبل مستقبلهم ومست هدراألجيال القديمة ت قد انقضى وأن 2015لعام  بالمناخ بمفهوم اتفاقية باريس
مع من أجل جُ "حركة  لقد اكتسب التالميذ من الجنسين المنتمون إلى. أطفالهم على هذا الكوكب

 درسية والبحوث التي يجريها الشابات والشبابالم الحصصخالل وسائل اإلعالم ومن  "المستقبل
ما يلزم من معلومات  العلماء من الجنسيناالتصال مع  عن طريق بأنفسهم وأخيرا وليس بآخر

. وبوصفي باحثا في المناخ من عواقب حقيقية تغير المناخما يترتب على  واستخلصوا منها فارقة
التطور الجديد بتشوق  إلى هذاالعلمي فإنني أنظر  نهلفي هذا الم أدلى بدلوه على نحو متواضع

للهيئة نشر أول تقرير حينما  – 1990العام منذ  انتظرناوهذا ألننا  ؛وآمل حذر مبدئيعظيم وبفخار 
 السياسة من منظوربال جدوى  – )مجلس المناخ العالمي( الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

  الناضج.  )الغربي( والصناعة والمجتمع المدني

ديد من نشأة تحالف جأنصع دليل حتى اآلن على  "حركة ُجمع من أجل المستقبل"بالنسبة لي تمثل 
؛ تاالا بمنتهى الوضوحونسلنا في هذا الكتاب إستير غ ظهرا تُ كم الفنبين العلم والشباب ونوعه بين 

أبدعتها أنامل لتي ا المتفردة صالةواأل ذات التوثيق العلمي الراسخاتأمل الرسوم التوضيحية  عندماف
. وفي نفسيعملي أنا و الزمالء من الجنسينعدد عظيم من فيها عمل  فإنني أبصرهذا الكتاب مؤلفة 

في تلك المعارف ذات الوقت أجدني متأثرا بمدى القدرة التعبيرية والطاقة اإلنشائية التي تكمن 
" التي يقوم أعمال الترجمةفنيا على نحو خالق. إنني أعتقد جازما بأنه دون " معالجتهاحينما يجري 

لكان عدد  إلى الجمهورلنقل موضوع المناخ  الفنانون من الجنسين وصناع اإلعالم من الجنسينبها 
الحركات الالحقة  كثير جدا من وغيرها من :حركة ُجمع من أجل المستقبل"الشباب الذي انضم إلى 

في توصيل أحدث النتائج العلمية وأحيانا أيضا  تقريبا كل يوم التحدي المتمثل يواجهني. بكثيرأقل 
عريض، سواء أكان هذا عن طريق الجمهور البتغير المناخ إلى  له عالقةفيما  استقرارا أكثرها

 ؛ وهذا ألنيأو مقاالت افتتاحية في الجرائد أو غيرها من المقاالت يةنقاشالحلقات المحاضرات أو ال
وقصص  محددة على هيئة صور وأشكال رمزيةواألرقام الالمفاهيم  "نترجم"أن أعايش مدى أهمية 

للتذكر ها قابلة لبل تجع ،فحسب نقل إلى اآلخرينال يجعل المعلومات األساسية تُ  نحوعلى 
حاضرة لي أو سيسمع م امرأة ورجل ليس كلأنه نهاية األمر  وال يجب أن ننسى في .واالستظهار

بالجداول عن تغير  اثخنأنه ليس بمقدور جميعنا أن نقرأ كتابا مُ  كمامن زميالتي وزمالئي، ألحد 
 أن يجب أن تكون فيروسية الطابع أيائها ة من ورألصيل. وبالرغم من ذلك فإن الحقائق االمناخ
 !لآلخرين قابلة لالنتقال تكون
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بتغير المناخ، على المستوى العولمي وعلى  لخاصةا تاالا في أن يلتقط النظرةونسنجح كتاب إستير غ

 مسببات في أن يقدم لنا عرض بانورامي عبر . كما ُوفق الكتابعلى حد سواء المستوى اإلقليمي

 تمثيلكان المقاربات ممكنة للحل. وبالنسبة لي أن يقدم لنا أيضا و ،ةخارجيال هتأثيراتهذا التغير، و

أمرا يأخذ باأللباب. ومن الذي يشارك فيه تغير المناخ في تنامي الفقر في أفريقيا  للدورالبصري 

 وعلى مستوى التاريخي ازات االحتباس الحراري من منظورهانبعاثات غخالل تقديم موضوع 

 أتى بالبرهان الصارخيظهر بوضوح ال مثيل له كيف أن احترار األرض قد الوطنيات المختلفة 

ما كانت قد  التأمالت في الهواء مع تلك على أقصى تقدير حيث تبخرت على فشل المجتمع الحديث

قدر في تغير بالذات الدول والشعوب التي أسهمت بأقل من وعود؛ إذ  الحداثة المتعولمةقدمته لنا 

 التي تكون رة وتعاني أشد المعاناة من عواقب تغير المناختقف في المؤخ هي التي نجد أنهاالمناخ 

من أجل إحداث الموضع في هذا تاال ونس. يتحول النداء الذي توجهه غدراماتيكية في جزء منها

مطلبا أخالقيا، ألن يكون يضا على مستوى االقتصاد العالمي تغير على المستوى الشخصي ولكن أ

 .من معارف وصل إليه العلمتأحدث ما  على نحو كاملعززه ي

الحاجة الملحة لمكافحة أزمة المناخ ومن  من  – منذ االنتهاء من العمل على هذا الكتاب – ينقصلم 

نملة. إن الدوامة الهوائية األقيد  كان ولوالشيء القليل أجل تحقيق تغير جذري في االقتصاد العولمي 

موجة حارة  وآخروالتي ضربت جنوب غرب أفريقيا  - المعروفة إعالميا بإعصار إيداي -"إيداي" 

تاالا في ونسمن كوارث كثيرة تحذر منها إستير غغير مسبوقة شهدتها أستراليا ليسا سوى اثنين 

يتضمنها هذا الكتاب المهم هي . إن الرسائل والحقائق التي في كتاب المناخ رسومها التوضيحية

 جوهرية ودامغة على حد سواء.

لتعظيم المعرفة المتعلقة بتغير  ضع مصنف هائلالكتاب قد وُ  إنني على قناعة بأنه من خالل هذا

 تحقق لهيوصول إلى نظام لألرض للالمناخ ولكنه أنار أيضا الطريق الذي يمكن أن نقطعه 

الذي يؤجج الغضب المشروع الحداد تاالا مثله مثل منفاخ ونسستقرار. وكلي آمل أن يكون كتاب غاال

 في داخل المجتمع ويشحذ من همم التحالف القائم مع العلم.
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