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ا الشنن وب األوننلي  ليسنن  األبنن ام، وندنن  لسننن"

ضننن  الحنميننن ، إنمنننا ندنننا   بلننن  بيتحننننا مننن  أجنننل

".مسحقبل البشري 

" كننننننننننننننا لينججننننننننننننننوان "
وال مل المناي  

حاونننننل بلننننن  شنننننااةف مسنننننا  تدننننن ي 
مق من  من  وزا ف )تطوير موا   الويب 

اةتصنننناة  المصننننري  وم بومنننن  منننن  
– Udacity) بل منص  

مدم  أسام  األزهري .أ

ال نيل  الناي ( The Day After Tomorrow)1الينوم ب ن  الغن " إيمينريش وةن "كان هاا اة حباس من   ائ ن  

ا أشبت بالبيال ال لم  مسنحديل الحدقند، وهن  ةينول ال نال   ن  بصن ر جلين ي نا ش   رف    تب و لنا حاليًّ

نا بلن  مبحلنف األون  ف البيتين  والمنايين  منر  ن  يبن و فينر األ. ج ي ، كنحيج  للحغيرا  ال ا  ين  الداونل  حاليًّ

م أفروحن  منطق  للوهل  األول ، ل   إن أب نا الح  ينر  ينت منرف أينرى، سننرى أن ال نيل  المناكو  سنلً ا يقن 

ا وش ي  البطو ف، وهو أن ح وث كا    فبي ي   طنروم، هنو أمنر م-أيًّا كانن  ونو تاا و دواهنا-واححماًلا كا  يًّ

. بل  بما    و   أ رب ب ثير مما نحصو 

خ  بننننام بلننن  و  ننن  بدثيننن  فويلننن  بمنننل بليانننا بننناحثون ونننينيون ونشنننرتاا المجلننن  ال وليننن  ل لننن  المننننا

(International Journal of Climatology)2 3الحاب نن  للجم ينن  المل ينن  ل  ونناة الجوينن   نن  ال ننام الماضنن

 إن م  ل اةنب ا ا  الصاة ف بن  مبحلنف ملو نا  الانوام ال المين   ن  ،RMetS))4والم رو   ايحصاً ا بالن 

مننا أضنناق ك. ا ت نن  بشنن ل ملدننو  نحيجنن  لح ثيننف ا نسننان أنشننطحت منننا بصننر الثننو ف الصنننابي  وححنن  اآلن

لنن  ذلنن  با ضننا   إ. البنناحثون أن مرا بنن  جننوةف الاننوام أوننبد  مصنن    لنند محااينن  بلنن  المسننحوى ال ننالم 

م ن  ذكره  أن ال  ي  م  ة اساتا  أ بح  بما ة ي ع مجاًلا للش  أن جسنيما  ب ين ف ناتجن  بن  الحلنوث ي

أن تغيننننر بشنننن ل مباشننننر الحننننوازن ا شنننن اب  لنظننننام كوكننننب األ   بنننن  فرينننند نثننننر ا شنننن اع الشمسنننن  

ائينن  وامحصاوننت، كمننا أناننا أيً ننا تننر ر بشنن ل فيننر مباشننر بلنن  المننناخ منن  يننالل تغييننر البصننائص ال ياي

.  وال وئي  للسدب
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متتا أعرفتت  هتتو أننتتا إذا لتتم نتحتترك قريبًتتا  فتتإن أطفالنتتا "

."وأحفادنا هم الذين سيتعين عليهم دفع الثمن
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مننننا ت لمحننننت منننن  مجحم ننننا  "

أننننننا : السنننن ان األوننننليي  هننننو

  بن ما نن مر منا رننا الطبي ين

نا  إنننننا نننن مر أن سننننا، وبننن  اب

ا بنن  أ ضنننا  ننند  ننن ا   أيً نن

بننننننننن  مسنننننننننحقبلنا واألجينننننننننال 

".القاةم 

"كا ليننننننججنننننننننننوان "
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والبيتن  األمر ل  يقحصر أبً ا بل  مجلن  بلمين  ب ينانا؛   لن  من ا  ال قنوة الماضني ، أونبح الحغينر المنناي 

ا؛  ا ت اع منسوب سنطح المديطنا  كنحيجن  لناوبان ال حلن  الجلي ين   ن  القطبن ي ، والحصندر واضًدا وجليًّ

وزيننناةف م ننن ة  الج ننناق، والبسنننائر اة حصننناةي  ال ا  يننن ، وفينننر ذلننن  ال  يننن  وال  يننن  مننن  المرشنننرا  

.يرىوالظواهر أجبر  ال ال  كلت بل  اةتداة م  أجل حماي  األ   م  كا    لو أت  ل  ت رق بي  ةول  وأ

نا بقمن  المنناخ بنام  ، حني  اسح نا   السنوي  منرتمر 51972كان  الب اين  الدقيقين  لمنا يم ن  تسنميحت حاليًّ

وضن  . األم  المحد ف الم نن  بالبيتن ، والناي ُي ن  أول منرتمر بنالم  يج نل البيتن    ني   ئيسن  ومدو ين 

 و  حنول حيناا إبالن سحوكاول ، والاي ت م  ال  ي  م  المباة ، الح  كان  تا ق إلن  حماين  البيتن ، وتن

. الصل  بي  النمو اة حصاةي وتلوث الاوام والمام واآلبا  والمديطا 

  القنرا ا  كان هاا المرتمر ي حر  أن ي ون نقط  تدول    المسا  البيت  ال الم ؛ حيث إننت با ضنا   إلن

 The United Nations)والموا يند الحن  اتبناها،  نام بإنشننام برننامج األمن  المحدن ف للبيتن  والم ننروق بنن

Environment Programme, UNEP) . أي ب نن  مننرو  بشننري  باًمننا، بنناة الملننف البيتنن  إلنن  1992و نن  بننام ،

َي  بن    األمن  حيناا، سن. بالبرازيل"  يو ةي جانيرو"   "  م  األ   الحا يبي "الواجا  لحقام حيناا ما ُسمِّ

البيتن  المحد ف إل  إح اث ف نرف ببصنو  الحنمين  اة حصناةي ، با ضنا   إلن  إيجناة فنرق  يقناق الحلنوث

مبن أ بشننأن 27والناي ت نم  " إبنالن  يننو"نننحج بن  تلن  القمن  . ل وكنب األ   واسنحن اة منوا ةه الطبي ين 

1989تسلسنًلا ل ملين  بن أ   ن  أواينر بنام "  من  األ  "و ن  كانن  . 6مبحلف الشراكا  الحنموي  الج ين ف

ه ال حنرف وبال  نل، تن   ن  هنا. تا ق إل  الحبطي  والحنسيد بي  جمي  ال ول األب ام    األم  المحد ف

ا بشننأن الحنمينن  والح نناون"21جنن ول أبمننال القننرن الننن "ابحمنناة مننا ُسننمِّ  بننن ننا  سننميًّ ، والنناي ي نن  توا ًقننا بالميًّ

ن  حينانا ال  ين  من . البيت 
 
اةجحمابنا     تل  ال حنرف، كنان الملنف البيتن  أحن  المل نا  الرئيسن ؛ حينث ُبق

. وال و ا  والمرتمرا  الم رس  والموجا  بال امل للمل ا  المح لق  بالبيت  والمناخ
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ن   ينت منرتمر األمن  المحدن ف للحنمين  المسنح ام   ن  2012مرَّ  سنوا  ب ي ف حح  أت  بام 
 
، " ينو"، والناي ُبق

 ال ثير م  الو   ب   انحاام المرتمر، إة وكان ال ال  بل  موب  م  إنشنام جم ين  األمن  المح
 

دن ف ول  يمى

قننرا ا  للبيتنن ؛ لحصننبح هنناه الجم ينن  بمثابنن  الايتنن    ي نن  المسننحوى  نن  ال ننال ، والمسننرول  بنن  إونن ا  ال

ومنننا هننن  إة ب ننن   أبنننوام ب ننن ها ححننن  أوننن     مننن  األمننن  المحدننن ف للحنميننن  . ال الميننن  المبحصننن  بالبيتننن 

ذلنن  با ضننا   إلنن  أهنن اق الحنمينن  المسننح ام  السننب   بشننر، والحنن  كننان . 72030المسننح ام  جنن ول أبمننال 

. للق ايا البيتي   ياا ح  و ير

ا فينر مسنبوق مر  السنوا ، حح  أت  زمننا الداضر، والاي يول   يت ال ال  للق ايا البيتي  والمنايي  اهحماًمن

ينت  ن   نل يصل بالب ى للقنول بنأن الق نايا البيتين   ن  و حننا هناا هن  الملنف الوحين  الناي يح ند ال نال  بل

  لن  من ا  . الحببطا  اة حصاةي  والحوترا  السياسني  الدالين  بلن  مبحلنف األون  ف ال المين  وا  ليمين 

األبننوام الماضنني ، أوننبح مننرتمر األمنن  المحدنن ف الم ننن  بحغيننر المننناخ، والنناي يقننام بشنن ل سنننوي، أحنن  أهنن 

ال  األح اث ال المي  الح  تدظ  باهحمام ةول  واس ؛ حيث يدر  أفلب القاةف والابمام م  مبحلف ةول ال 

نناي  وكنحيجن  لنال ،  نإن الن و ف القاةمن  من  منرتمر األمن  المحدن ف للحغينر الم. بل  ح و ه والمشنا ك   ينت

((COP27،  سننح ون شنن ي ف -نننو مبر القنناةم  نن  م يننن  شننرم الشننيخ18و6والحنن  سننحقام  نن  ال حننرف مننا بنني

راح  بلن   ب   أن توول  ال ول المشا ك     النسب  السنابق  من  المنرتمر إلن  ات ا ين  تننص ون. األهمي 

غيننر تقليننل م نن ل اةنب ا ننا  الغازينن ، وتننو ير ةبنن  مننال  للنن ول النامينن  لمسنناب تاا بلنن  تدمننل تب ننا  الح

ا   المناي  والح يف م اا، ُينحَظر أن يدمل اجحماع هاا ال ام تأكيً ا لما جرى اتباذه م   نرا ا  مسنبق ، إضن

.إل  اةت اق بل  زياةف نسب  تب يى م  ة  انب ا ا  الغازا  ال  يت 



2022نوفمبر -العدد األول -آفاق المناخ 185

أ  بلننن  مننن ا  السننننوا  الماضننني ، و ننن  الو ننن  الننناي كنننان  ينننت ال نننال  منشنننغًلا بق نننايا البيتننن  والمنننناخ، بننن 

يا  شبصيا  ب ي ف م  الماحمي  بق ايا البيت  والم ا  ي  بناا بنالظاو ، ول نل من  أبنرز هناه الشبصن

بلن  لقنب 2018والحن  حصنل   ن  بنام " كنا لينججنوان "الناشط  ال لبيني   ن  مجنال  البيتن  وحقنوق ا نسنان 

:ل   ب ايً  بلينا أن نسأل سراًلا بسيًطا(  (Champion of the Earth8بطل  األ  

ب اي  الن ال

ونلي ، ، ال  وف السابق     منح ى األمن  المحدن ف الن ائ  الم نن  بق نايا الشن وب األ"كا لينججوان " كا  

. يتنن بشنن ل مباشننر بلنن  مبننافر ال مننل المننناي ؛  قنن  ُ حننل ال  ينن  منن  زمالئاننا بسننبب تصنن يا  لدماينن  الب

.م  أجل حماي  ومن  ال نف ض  الش وب األولي ، وتجري  األ  ال الوا    بلياا" جوان"وبمل  

ينث كانن  ن الاا و حلحاا لل  اع ب  كل م  الش وب األولي  للمنطق  والبيت ؛ ح" جوان"   شباباا، ب أ  

منن  الم ا ضنني  والرا  نني  بشنن ف بنننام سنن وة الطا نن  ال ارومائينن  بلنن  فننول ناننر شنني و الوا نن  شننمال

م ين  و ري ، با ضا   إلن  تشنري  اآلةق من  سن ان 16ال لبي ، وكان  ترى أن بنام هاه الس وة سير ر بل  

، الينجناكزبني   بيلن  " ةوةدمناكليينج"ون محاا لمقحنل " جنوان"ومن  اللدظنا  ال ا  ن  لن ى . القبائل األونلي 

ب ن  ح نو ها". مشنروبا  الحنمين "والاي كان هنو أيً نا من  أشن  الم ا ضني  لمنا يدن ث  ن  موفننت باسن  

  لجنازتننت، شننا ك  بلنن  منن ا  السنننوا  الننثالث الحالينن   نن  الجاننوة المباولنن  لمسنناب ف ب ننى السنن ان بلنن

9.اةن ماج    المجحم ، لحصبح م  ب  ها ناشط     مجال حقوق ا نسان    كالينجا

 "كا لينججوان "َم  

ا  ن   ن  الوكان نان ه  سي ف  لبيني  من   بيلن  " كا لينججوان "

(. أ   النناهب)والمسننماف بنننكننو ةيليراالمنطقنن  الشننمالي  منن  

حانا مننا وةةتانا، كانن   بيل. بنال لبي 1963   بنام " جوان"ول   

،  ةيليراكنو، الح  ُيَ   ش باا م  الش وب األولي   ن  (كان ان )

تح ننر  للظلنن  منن   بننل ال  ينن  منن  شننركا  الح نن ي ؛ حيننث إن

الننناهب : أ ضننناا كانننن  فنيننن  بمبحلنننف المنننوا ة الطبي يننن ، مثنننل

ب   تبرجاا م  الم  سن  الثانوين ، ة سن  9.والنداس والمنجنيا

  ، وتبصصننببنناجيوال لننوم اةجحمابينن  بجام نن  ال لبنني  " جننوان"

وبنن ما كانن   ن  . 1986   بل  اةجحماع لححبنرج ب ن ها  ن  بنام 

كالينجننناشننناري   ننن  منطقننن  " جنننوان"جام ننن  ال لبننني ، أم ننني  

د   ن  القبلي  الح  كا دن  بشن ف  يقناق سن وة تشني و، ووضن

و هاا السياق، أن ما ت لمحت م  مجحم ا  السن ان األونليي  هن

الل وم  ين. بن ما ن مر منا رنا الطبي ي ،  إننا ن مر أن سنا: أنت

ل الننن  اع بننن  أ ضننننا،  إنننننا نننن ا   أيً نننا بننن  مسنننحقبلنا واألجينننا

.القاةم 
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ناشط  حقو ي  وم ا    ب    ايا البيت 

، تنن  ابحقالاننا بابحبننا  أناننا أحنن  10ميننن اناو، و نن  أ نننام ح ننو ها مننرتمًرا بنن  ا بنناةف ال ر ينن   نن  1989 نن  بننام 

رى وبن  بوةتانا منرف أين. أب ام الجيش الش ب  الشيوب  الج ي ، ليح  إفالق سراحاا ب  ها ب  ف سنوا 

ها النرئي  لحصبح األمني  ال نام للحدنالف ومن  ب ن ال و ي يلير، ان م  إل  تدالف ش وب "باجيو"إل  م ين  

نانا الن ما  وس  ال  ي  م   بائنل السن ان األونليي   ن  ال لبني  ل حنرف، و أ  ب ي" جوان"باش  . ال  ل  لت

تقنف  ن  "جنوان"كانن  . البيتن  النناتج بن  بننام السن وة ال بينرف وت ن ي  المنوا ة الطبي ين  كالناهب والمنجنينا

وننف السنن ان األوننليي  ةائًمننا ولمنن ف بقنن  منن  الننام ، وكننال  كاننن  الواجانن  الرئيسنن  ألي اححجاجننا  ضنن 

ال  ينن  منن  " جننوان"هنناا وشنن ل  . شننركا  الح نن ي  أو لقنناما  وحننوا ا  وسننائل ا بننالم والسننلطا  المدلينن 

اي كانن  الحدال ا  لدماي  حقوق ا نسان والبيت  بلن  النرف  من  الحا ين ا  ال  ين ف الحن  تلقحانا والقمن  الن

9.تواجات يوميًّا

. لم ف  حرتي ( ميثاق الش وب األولي     آسيا)11AIPPمنصب األمي  ال ام لن " جوان"، شغل  2008   بام 

ا  كما  ام  ب حاب  وتدرينر ال  ين  من  المقناة  والمنشنو ا  بن  حقنوق ا نسنان، والحغينر المنناي ، والد ن

المل نا  بل  البيت ، با ضا   إل  الحنمي  المسح ام ، وفيرها من  الموضنوبا  األينرى الحن  كنان لانا ا تبناط ب

UNPFII13ب نو  ن  النن 12منصنب2016و2014   ال حرف منا بني  بنام  " جوان"كال  شغل  . البيتي  والدقو ي 

بحدرينر وكحابن  2014وُيناَكر أنانا  امن  بنام (. منح ى األم  المحد ف ال ائ  الم ن  بق نايا السن ان األونليي )

14. صحاا ب  القياةف والحم ي  وال  ال  حول نسام الش وب األولي     آسيا

م رك  شبصي 

ير الدماين  الشبصي  إل  اتباذ إجراما   و ي  بل  المسحويي  المدل  والوفن  لحنو " كا لينج"ة    م رك  

ال ا ينن  للمنن ا  ي  بنن  حقننوق ا نسننان، وياونن  النسننام، منن  جمينن  أشنن ال ال نننف وضننمان الووننول إلنن  

.ال  ال  لجمي  أب ام الدركا  اةجحمابي 

  وكاننن  تننرى ةائًمننا أن ونن   المننواف  ال ننالم ، تدننح  بلنن  جمينن  أوننداب المصننلد  أن ي ونننوا مسننرولي  بنن

ا  بلنن  م ا دنن  الحغيننر المننناي  و قنن ان الحنننوع البيولننوج  والحلننوث وحماينن  األشننبا  النناي  ي ملننون للد نن

. البيت 

الشنننننن وب األوننننننلي  "

ليس  األبن ام، وندن 

لسننننننا ضننننن  الحنميننننن ،

حنا إنما ندا   بل  بيت

مننننن  أجنننننل مسنننننحقبل 

".البشري 
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أن منا تواجانت لني  مجنرة" جنوان"  ل  م ا  سنوا  بملاا    ال لبني  ويا جانا، أة كن  يحاًما، 

  تمثنل   ي  مدلي ، بل ه    ي  بالمي  ب ل المقايي ، وأن م ظ  المجحم نا  والقبائنل الحن

بائنل الس ان األوليي     مبحلف أندنام ال نال  مغلوبن  بلن  أمرهنا؛ حينث يُسنَج  زبمنام هناه الق

جنننال وبالنسنننب  أل نننراة القبائنننل أن سنننا ،  اننن  ي نننانون مننن  القمننن  وة يُحنننَرك لاننن  م. ويُقحُلنننون

. لالسح را    اياه  أو ال  اع بناا

  بنن  سننلط  ال ننوم بلنن  الق ننايا الحنن  تنن ا أيقونينن شبصنني  -ومننا زالنن -" كننا لينججننوان "كاننن  

بنننل 
 
البيتننن  ونننناة  باةهحمنننام بانننا بلننن  نطننناق أوسننن ، منننن ةًف ب نننرو ف وجنننوة ةبننن  حقيقننن  مننن   

.همي الد وما  والشركا ، إضا   إل  مبحلف أ راة المجحم  الم ن ؛  حل  الق ايا ش ي ف األ
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الاوامش

1The Day After Tomorrow (Imdb.com) https://www.imdb.com/title/tt0319262

هن  مجلن  بلمين  تاب ن  للجم ين  المل ين  ل  وناة  International Journal of Climatology: المجلن  ال ولين  ل لن  المنناخ با نجلياين 2

جال تاح  ب ل  المناخ م  يالل نشر األو اق البدثي  ومراج ا  ال حب والحقا ير الج ي ف    مRMetSال ولي  والم رو   ايحصا ا بالن 

 لوم الغالق يحمثل ال و  الرئي  للمجل     تد يا األبداث وتق ي  تقا ير بناا    بل  المناخ م  المجاة  الواس   ل. بلوم المناخ

.الجوي وال يايام الديوي  والان س  وال لوم اةجحمابي 

3Changes in anthropogenic particulate matters and resulting global climate effects since the Industrial Revolution by 

Dongdong Yang, Hua Zhang, Zhili Wang, Shuyun Zhao, Jiangnan Li. First published in 09 June 2021 (International Journal of 

Climatology).

هن  جم ين  بلمين  بريطانين  ت منل بلن  ت اينا ال لن  وزيناةف النوب  RMetSالجم ي  المل ي  ل  واة الجوي  والم رو   ايحصنا ا بالنن4

.  كما تقوم ب ب  المحبصصي     مجال األ واة الجوي . بأهمي  الطق  والمناخ

5REPORT OF THE UNITED NATION CONFERENCE ON THE HUMAN ENVIROMENT (Stockholm 5-16 June 1972)

6Annex I RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT The United Nations Conference on Environment and 

Development, Having met at Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992,

7Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015

قناةف جوائا أبطال األ   بابحبا ها جوائا سنوي  تق م من   بنل البرننامج كحقن ير وت نري  ل2005أفلد برنامج األم  المحد ف للبيت  بام 8

.البيت  البا زي  م  القطابي  ال ام والبا ، إضا   إل  المجحم  الم ن 

9(26 September 2018). “Joan Carling is the winner of the Champions of the Earth Award, for lifetime achievement” (UN 

environment programme)

 ان  أكبر جا  ال لبي 10

11Asia Indigenous Peoples Pact 

12The United Nations Permanent Form on Indigenous Issues

13"Joan Carling". Forests Asia. 2014

14"AIPP's new publication titled "Her Story of Empowerment, Leadership and Justice" on indigenous women in Asia". 

International Land Coalition.
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