صيحة إيقاظ
في رسوم توضيحية
انتقل في الشهور األخيرة ملف تحقيق االستقرار في المناخ العالمي – ومعه بالتالي الحفاظ على
أسس الحياة للبشرية – على نحو مدوي في إثارته إلى أيادي الشباب حيث نعايش في حركة " ُجمع
من أجل المستقبل" 1بأحاسيس وكأنها قشعريرة تسري تحت الجلد كيف أن الشباب الصاعد لم يعد
يقبل صاغرا إنكار القوى السياسية التقليدية للمعارف العلمية وإغفاله لها لسنوات طويلة ،بل نراه
قد أشعل عاصفة احتجاج جمعت ما بين الغضب العارم والبراءة على حد سواء .لقد أيقن الشباب
من الجنسين أن الوقت المقرر من أجل خفض جذري النبعاث غازات االحتباس الحراري الضارة
بالمناخ بمفهوم اتفاقية باريس لعام  2015قد انقضى وأن األجيال القديمة تهدر مستقبلهم ومستقبل
أطفالهم على هذا الكوكب .لقد اكتسب التالميذ من الجنسين المنتمون إلى حركة " ُجمع من أجل
المستقبل" من خالل وسائل اإلعالم والحصص المدرسية والبحوث التي يجريها الشابات والشباب
بأنفسهم وأخيرا وليس بآخر عن طريق االتصال مع العلماء من الجنسين ما يلزم من معلومات
فارقة واستخلصوا منها ما يترتب على تغير المناخ من عواقب حقيقية .وبوصفي باحثا في المناخ
أدلى بدلوه على نحو متواضع في هذا المنهل العلمي فإنني أنظر إلى هذا التطور الجديد بتشوق
عظيم وبفخار مبدئي وآمل حذر؛ وهذا ألننا انتظرنا منذ العام  – 1990حينما نشر أول تقرير للهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (مجلس المناخ العالمي) – بال جدوى من منظور السياسة
والصناعة والمجتمع المدني (الغربي) الناضج.
تمثل بالنسبة لي "حركة ُجمع من أجل المستقبل" أنصع دليل حتى اآلن على نشأة تحالف جديد من
نوعه بين العلم والشباب وبين الفن كما ت ُظهر لنا في هذا الكتاب إستير غونس ا
تاال بمنتهى الوضوح؛
فعندما اتأمل الرسوم التوضيحية ذات التوثيق العلمي الراسخ واألصالة المتفردة التي أبدعتها أنامل
مؤلفة هذا الكتاب فإنني أبصر فيها عمل عدد عظيم من الزمالء من الجنسين وعملي أنا نفسي .وفي
ذات الوقت أجدني متأثرا بمدى القدرة التعبيرية والطاقة اإلنشائية التي تكمن في تلك المعارف
حينما يجري معالجتها فنيا على نحو خالق .إنني أعتقد جازما بأنه دون "أعمال الترجمة" التي يقوم
بها الفنانون من الجنسين وصناع اإلعالم من الجنسين لنقل موضوع المناخ إلى الجمهور لكان عدد
الشباب الذي انضم إلى "حركة ُجمع من أجل المستقبل :وغيرها من كثير جدا من الحركات الالحقة
أقل بكثير .يواجهني تقريبا كل يوم التحدي المتمثل في توصيل أحدث النتائج العلمية وأحيانا أيضا
أكثرها استقرارا فيما له عالقة بتغير المناخ إلى الجمهور العريض ،سواء أكان هذا عن طريق
المحاضرات أو الحلقات النقاشية أو مقاالت افتتاحية في الجرائد أو غيرها من المقاالت؛ وهذا ألني
أعايش مدى أهمية أن "نترجم" المفاهيم واألرقام المحددة على هيئة صور وأشكال رمزية وقصص
على نحو ال يجعل المعلومات األساسية ت ُنقل إلى اآلخرين فحسب ،بل تجعلها قابلة للتذكر
واالستظهار .وال يجب أن ننسى في نهاية األمر أنه ليس كل امرأة ورجل سيسمع محاضرة لي أو
ألحد من زميالتي وزمالئي ،كما أنه ليس بمقدور جميعنا أن نقرأ كتابا ُمثخنا بالجداول عن تغير
المناخ .وبالرغم من ذلك فإن الحقائق األصيلة من ورائها يجب أن تكون فيروسية الطابع أي أن
تكون قابلة لالنتقال لآلخرين!
 1حركة احتجاجية تأسست في أغسطس /آب من عام  2018على يد التلميذة السويدية غريتا تونبرج بغرض اإلضراب أيام الجمع
احتجاجا على الممارسات (الحكومية) الضارة بالمناخ .امتدت تلك الحركة الحتجاجية لتشمل في موجتها الثانية بما عرف إضراب
المناخ العالمي الثاني في  24مايو /أيار من  2019فعاليات شملت مئات اآللف من طالب المدارس حول العالم في أكثر من 1600
مدينة في  125دولة على األقل( .المترجم)

نجح كتاب إستير غونس ا
تاال في أن يلتقط النظرة الخاصة بتغير المناخ ،على المستوى العولمي وعلى
المستوى اإلقليمي على حد سواء .كما ُوفق الكتاب عبر عرض بانورامي في أن يقدم لنا مسببات
هذا التغير ،وتأثيراته الخارجية ،وأن يقدم لنا أيضا مقاربات ممكنة للحل .وبالنسبة لي كان التمثيل
البصري للدور الذي يشارك فيه تغير المناخ في تنامي الفقر في أفريقيا أمرا يأخذ باأللباب .ومن
خالل تقديم موضوع انبعاثات غازات االحتباس الحراري من منظوره التاريخي وعلى مستوى
الوطنيات المختلفة يظهر بوضوح ال مثيل له كيف أن احترار األرض قد أتى بالبرهان الصارخ
على فشل المجتمع الحديث حيث تبخرت على أقصى تقدير مع تلك التأمالت في الهواء ما كانت قد
قدمته لنا الحداثة المتعولمة من وعود؛ إذ بالذات الدول والشعوب التي أسهمت بأقل قدر في تغير
المناخ نجد أنها هي التي تقف في المؤخرة وتعاني أشد المعاناة من عواقب تغير المناخ التي تكون
في جزء منها دراماتيكية .يتحول النداء الذي توجهه غونستاال في هذا الموضع من أجل إحداث
تغير على المستوى الشخصي ولكن أيضا على مستوى االقتصاد العالمي ألن يكون مطلبا أخالقيا،
يعززه على نحو كامل أحدث ما توصل إليه العلم من معارف.
لم ينقص – منذ االنتهاء من العمل على هذا الكتاب – من الحاجة الملحة لمكافحة أزمة المناخ ومن
أجل تحقيق تغير جذري في االقتصاد العولمي الشيء القليل ولو كان قيد األنملة .إن الدوامة الهوائية
"إيداي"  -المعروفة إعالميا بإعصار إيداي  -والتي ضربت جنوب غرب أفريقيا وآخر موجة حارة
غير مسبوقة شهدتها أستراليا ليسا سوى اثنين من كوارث كثيرة تحذر منها إستير غونس ا
تاال في
رسومها التوضيحية في كتاب المناخ .إن الرسائل والحقائق التي يتضمنها هذا الكتاب المهم هي
جوهرية ودامغة على حد سواء.
إنني على قناعة بأنه من خالل هذا الكتاب قد ُوضع مصنف هائل لتعظيم المعرفة المتعلقة بتغير
المناخ ولكنه أنار أيضا الطريق الذي يمكن أن نقطعه للوصول إلى نظام لألرض يتحقق له
االستقرار .وكلي آمل أن يكون كتاب غونس ا
تاال مثله مثل منفاخ الحداد الذي يؤجج الغضب المشروع
في داخل المجتمع ويشحذ من همم التحالف القائم مع العلم.
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