فنلندا

سياسة االستدامة
تحتاج البالد إىل االعرتاف أنه ليس مثة تسويات تقان َّية سهلة ومستدامة .فخفض استهالك الطَّاقة واألثر
بس ِّن قانون للمناخ تُخفَّض مبوجبه االنبعاثات  5%سنويًّا.آن أوان أعادة تحديد
اإليكولوجي ميكن أن يُبدأ َ
أجندة التنمية املستدامة عىل نح ٍو يتجاوز تأويالت الدولة ومصالحها وأعاملها الضيقة .فأجندة االستدامة
ميكن أن تُستخدَ م من قبل الحركات االجتامعية للضغط عىل الحكومات والرشكات بنجاح .إنه وقت مامرسة
النقاش املفتوح للمسائل األساسية كالرفاهية واملساواة والتنمية ،مبا يف ذلك السعي وراء مطالب ال تنتهي من
أجل تحقيق النمو املادي.
“مركز خدمات الفنلندي للتعاون التنموي”
1
أوتو برون
يف عام  2002ح َّدد رئيس الوزراء الفنلندي
“بافو ليبونني” املقاربة الفنلندية لالستدامة
عىل النحو التايل“ :يف حني كان تقرير
بروندتالند يركِّز عىل حاجات أجيال الحارض
واملستقبل ،تركِّز فنلندة عىل اإلمكانات” .2إال
أ َّن الحركات االجتامعية والبيئية ،تناقش ،مع
ذلك ،بالقول إ َّن “مقاربة اإلمكانات أ َّدت إىل
فهم ضيق لالستدامة .ففيام ترغب فنلندة
أن ترى نفسها طرفًا يحل مشكلة االستدامة
العاملية ،فإ َّن املسار الذي سلكته بعيد ج ًّدا من
أن يكون مقن ًعا”.
هذا ،وتُبدي فنلندة اهتام ًما متزاي ًدا بفهم
الرفاهية بطرق جديدة لتغذية الناتج املحيل
القائم ( )GDPبإحصاءات أخرى ترد يف نظام
املحاسبة الوطنية .وقد اقرتحت الحركات
االجتامعية والعلامء امل ُدخَل ملؤشرِّ تقدُّمٍ
حقيقي (Genuine Progress Indicator,
 ،)GPIفيام وافقت الحكومة عىل يش ٍء ما
من هذا القبيل .3ويف حني أ َّن “الناتج املحيل
القائم” يقيس النمو االقتصادي فقط ،مي ِّيز
“مؤشرِّ التق ُّدم الحقيقي” بني النمو الجيد وبني
النمو غري املرغوب .ومع طرح تكاليف املسائل
السلبية ،يُعترب استنزاف املوارد وتكاليف
1 KEPA – Service Center for Development
Cooperation Finland, Otto Brunn.

 2خطاب رئيس وزراء فنلندة “بافو ليبونني” (Paavo
 )Liponenرئيس اللجنة الفنلندية للتنمية املستدامة
( .)2002وكانت لجنة “بروندتالند” قد نرشت تقريرها
تحت عنوان”مستقبلنا املشرتك” (Our Common
 )Futureيف عام  ،1987وقد ركَّز يف حينه عىل التغيري
السيايس الرضوري لتحقيق التنمية املستدامة.
3 Government of Finland, Programme
2010, (Helsinki: 2010).
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ال ُجرميَّة ( )criminalityوالتل ُّوث أمو ًرا سلبية.4
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اإليكولوجي العاملي .فباستناده إىل مركَّب
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ومؤشرِّ ات
استخدام األرايض ،يُقا َرن األثر بقدرة الكوكب
عىل التج ُّدد .ولقد كانت فنلندة من بني أول
 10بلدان من حيث األثر األكرث ارتفا ًعا عىل
الفرد ،وبحسب معطيات عام – 2007وهي
أحدث البيانات املتاحة -تحتل املرتبة الثانية
عرشة بني  192بل ًدا .وإذا استهلك كل فرد عىل
األرض ما يعادل املتوسط الفنلندي ،مع مساحة
أثر تُق َّدر بـ  6هكتارات عىل الفرد ،فسنحتاج
إىل ثالثة كواكب لنتمكَّن من العيش ،بدالً من
كوكب واحد .وهناك ،إذن ،حركات اجتامعية
وبيئية تسعى إىل إحالل الهدف السيايس
بالالمنو املخطَّط أو بالنمو املادي السلبي (يف
شامل العامل) يف أساس أجندة التنمية املستدامة
ومؤمتر “الريو.”20+
سياسات ال َّطاقة طل ًبا لالستدامة

يف حالة فنلندة ،يتمخَّض “مؤشرِّ التق ُّدم
الحقيقي” عن مفاجأة غري سعيدة :فقد ارتفع
هذا املؤرش الكتيل للرفاهية حتى الثامنينيَّات،
إال أنه تناقص بشكلٍ دراماتييك منذ عام 1990
بالرغم من النمو االقتصادي القوي الذي
حدث خالل فرتة  .1995-20085وتفسري ذلك
أ َّن النمو االقتصادي كان مصد ًرا مكثَّفًا ،وكان
توزيع املنافع الناجمة أكرث تفاوتًا مماَّ كان يف
السابق .وإذن ،يفيد “مؤشرِّ التقدم الحقيقي”
أ َّن فنلندة تراجعت عمليًّا خالل الفرتة التي
ُوضعت خاللها أجندة التنمية املستدامة.
مث َّة مؤشرِّ استدامة آخر ،أال وهو األثر ت ُع ُّد سياسات الطَّاقة مجاالً رئيس ًّيا من مجاالت
اإليكولوجي الذي نِّ
يبي آثار اإلنسان يف النظام التنمية املستدامة .ويف فنلندة يعترب استهالك
 4 J. Talberth, C. Cobb and N.Slattery,الطاقة عىل الفرد مرتف ًعا نسب ًّيا .وهذا يخفِّف
بسجل إيجايب يف استخدام نفايات
ٍّ
 “A Tool for Sustainable Development.نو ًعا ما
Progress”, in The Genuine
 Redefiningالكتلة الحيوية ( )biomass wasteالناجمة
Progress Indicator 2006, (Oakland,
 California: 2006).من العجينة الورقية وصناعة األوراق إلنتاج
 5 V. Ylikahri (ed), Onnellisuustalousالطَّاقة .ويف عام  2010شكَّلت الطَّاقات
 (Helsinki :Visio, 2010).املتج ِّددة (معظمها من الكتلة الحيوية) 25%
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من استهالك الطاقة األولية.6
أعادت سياسة الطاقة الفنلندية مؤ َّخ ًرا الرتكيز
عىل الطاقة النووية .فالبلد يُع ُّد يف مق ِّدمة دول
العامل التي تبعث املسألة النووية منذ أن اتَّخذ
الربملان قرارات أساسية لبناء محطتي طاقة
نووية يف عام  .20107وإذا نُفِّذت القرارات
وبُنيت هاتان املحطتان ،فسيؤ ِّديان إىل إنتاج
طاقة يتخطَّى العديد من تقديرات حاجات
االستهالك .وسيكون عىل فنلندة إ َّما أن تص ِّدر
الطاقة النووية أو أن تق ِّوي موقعها باعتبارها
قاعدة أوروبية للصناعات الطاقيَّة املكثَّفة .ومن
املهم التشديد عىل أنه بالرغم من الحوادث
النووية التي أعقبت التسونامي يف اليابان فقد
تغريت لهجة األحزاب السياسية ،وحتى ذاك
الوقت كان مثة تجاهل لهموم األمان واملشكالت
االجتامعية والبيئية املتَّصلة باستخراج اليورانيوم
يف بلدان جنوب العامل إىل ح ٍّد بعيد.
وكجزء من قرارها املتعلق بالطاقة النووية،
أعلنت الحكومة “حزمة” للطاقة املتج ِّددة .بيد
أ َّن القراءات وثيقة الصلة تكشف أ َّن فنلندة
مع هذا قادرة فقط عىل تحقيق املرامي امللزمة
لها قانونًا ضمن االتحاد األورويب .وقد انتقد
البيئيون البلد عىل محاولته القبول بالخثِّ
( )peatالفنلندي ،باعتباره مصد ًرا بطيئًا لطاقة
متج ِّددة ،وهو ما رفضه االتحاد األورويب .ومن
وجهة النظر املناخيَّة يُع ُّد الخثُّ حتَّى أسوأ
من حرق الفحم ،حيث يستغرق تج ُّدده مئات
السنني ،فيام يُعترب استخراجه من األرض مسألة
ذات إشكالية بيئية.
هذا ،وتحتج الحكومة بأ َّن سياساتها الطاقيَّة
مستدامة ،مع الخثِّ “املتج ِّدد” والنووي
منخفض الكربون .وهنا يوجد تشديد صغري
عىل توفري الطاقة وكفاءتها يف سياسات فنلندة
الطاق َّية ،التي تخدم مصالح اقتصادية قصرية
األمد .كام يناقش الباحثون والناشطون ،أيضً ا،
أ َّن حالً طاقيًّا متج ِّد ًدا المركزيًّا قد يؤ ِّدي
إىل خفض اآلثار واملخاطر البيئية ،فيام تُزاد
الرفاهية املحلية إذا أُ ِخذَت العاملة يف عني
االعتبار .8كام يناقش تقرير أصدره مؤ َّخ ًرا
6 Finnish energy statistics, <www.motiva.
>fi/en
_7 <en.wikipedia.org/wiki/Nuclear
renaissance>.
8 P. Lund, The link between political
decision-making and energy options:
Assessing future role of renewable energy
and energy efficiency in Finland (2007).

“أصدقاء األرض” أ َّن البلد ميكنه أن يتوقَّف
عن التزام الطاقتني الفحمية والنووية من دون
بحصته
حدوث تأثريات كارثية ،مبا يجعله يقوم َّ
من التحدي املناخي العاملي.
حقوق السكان األصليني
برز إىل السطح نزاع عىل االستدامة يف ما يتعلق
بحقوق السكان األصليني املحليني ،عىل شكل
نزا ٍع جا ٍر يف فنلندة الشاملية عىل استخدام
األرايض والغابات يف ما بني الدولة وجامعة
“سامي” ( )Sámiاإلتنية السكانية األصلية.9
فقد أخفقت فنلندة يف تصديق معاهدة
“منظمة العمل الدولية”  169التي تضمن
حقوق األرض لشعب “سامي” الذي يُطالب
بحق تاريخي لرعاة قطعان األيائل .ومن وجهة
نظر عاملية ،فإ َّن هذا نقص مؤسف يف إحقاق
حقوق الشعب األصيل.
بدأ النزاع عىل “البلند” ( )Laplandأو غابات
سامي ( )Sámi forestsيف التسعين َّيات مع
رشاء رشكات فنلندية متع ِّددة الجنسية لصناعة
العجينة الورقية والورق –مثل “ستورا إنسو”
( -)Stora Ensoاألخشاب من رشكة الدولة
للتخشيب ،مبا يف ذلك ما تبقَّى من موارد
الغابات البكر .وقد ُه ِّددت معايش جامعة
“سامي” بسبب املخاطر املاثلة يف وجه رعي
األيائل الشتوي ،الذي يعتمد عىل النباتات
النامية تحت األشجار وعىل أشناتها (tree
 )lichenالتي ال توجد إال يف الغابات القدمية.10
وبعد أن ش َّن رعاة األيائل باالشرتاك مع
“منظمة “غرينبيس” الدولية حملة دوليَّة ضد
رشكة “ستورا إنسو” وزبائنها من شرُ َاة الورق،
ومع الخطر الذي ه َّددها بفقدان سمعتها
وموقعها باعتبارها هدفًا استثامريًّا لعدة
صناديق استثامر أخالقي ،أوقفت التخشيب
يف غابات “سامي” ،بدأت عملية التفاوض .ويف
عامي  2009و ،2010نال  80%من املساحات
املُتَ َنازَع عليها الحامية أو أُعفيت من عمليات
االحتطاب .بيد أ َّن تزايُد تدفقات السياحة
واالمتيازات التعدينية التي تدعمها الدولة
عادت لته ِّدد أرزاق رعاة األيائل؛ األمر الذي
أوقف تقدم اعرتاف فنلندة القانوين بحقوق
“سامي”.
9 K.Mustonen and T. Mustonen,
Drowning Reindeer, Drowning Homes
(Helsinki: Snowchange, 2010).
10 See documentary movie Last Yoik in
Sami Forests.
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تح ُّوالت يف السياسة التنمو َّية
ارتفعت املساعدات التنمويَّة الرسم َّية
( )ODAsالفنلنديَّة بالتدريج خالل السنوات
القليلة املاضية ،وكانت قد بلغت 0,55%
من الناتج املحيل القائم يف عام ( 2010حيث
يُختط يف عام  2011أن تبلغ  .)0,58%وقد
التزم معظم األحزاب السياسية بلوغ نسبة الـ
 0,7%من الناتج املحيل القائم التي ح َّددتها
األمم املتحدة بحلول عام  .201511غري أ َّن
املخصص
املامرسة الجارية يف التمويل املناخي
َّ
للبلدان النامية كمساعدات تنموية رسمية
تق ِّوض سالمة االلتزامات املعلنة يف هذا املجال
ونزاهتها ،ويخفِّض الثقة يف املفاوضات املناخ َّية
متع ِّددة األطراف.
هذا ،وقد أشرَّ ت السياسة التنموية الفنلندية
يف عام  2007إىل تح ُّو ٍل بالتشديد عىل التنمية
املستدامة .12إال أنها أدخلت أيضً ا توجيهات
من مثل“ :لدى فنلندة املعرفة والتقانة اللتان
تل ِّبيان حاجات البلدان النامية” .13وترغب وزارة
العاملة واالقتصاد أن تع ِّزز املساعدات التنموية
الرسمية التنافسيَّة الفنلنديَّة لخلق عاملة
وأسواق جديدة للرشكات الفنلندية .وهذا
يتض َّمن دف ًعا جدي ًدا يف الخدمات املعرفيَّة ويف
التقانة من جانب الرشكات الفنلنديَّة مع أموال
املساعدات التنموية الرسمية.
وقد أ َّدى التفكري عىل هذا النحو إىل حدوث
تح ُّو ٍل يف التعاون التنموي الفنلندي نحو
مرشوعات املياه والغابات والطاقة ،حيث
يُعتقد أن لفنلندة ميزة تفضيلية تنافسية .ولكن
السؤال يبقى ما إذا كانت املعرفة الفنلندية يف
صدد الغابات مفيدة للتصدير إىل مناطق العامل
الحارة .وهكذا ،ت ُدفَع أهداف خفض مستوى
الفقر إىل الوراء ،وبحيث تتض َّمن التح ُّوالت غري
القابلة للتك ُّهن يف التعاون التنموي يجعل هذا
األخري أقل استدام ًة.14
الرشكات الفنلند َّية يف جنوب العامل
11 Ministry of Environment, Facts on
Environment Protection, November,
(2010).

12 Ministry for Foreign Affairs, Finland’s
Development Policy Programme, (2010).
13 Ibid., Development Policy Forestry
Guidelines, (Helsinki: 2009).

14 Finnish Development Committee, The
State of Finland’s Development Policy
2009, (Helsinki: 2009).

باإلضافة إىل املساعدات التنموية الرسمية،
تقيس الحكومة رسميًّا استدامتها العاملية
بإجاميل كمية االستثامرات األجنبية املبارشة
التي تقيمها الرشكات الفنلندية متع ِّددة
الجنسية .15ويف الوقت الراهن ،مثَّ ة ع َّدة
أمثلة عىل الرشكات الفنلندية الرئيسية التي
ت َّدعي طليعي ًة عاملي ًة يف االستدامة ،فتُ ِ
نش ُئ
مزارع ألشجار “اليوكاليبتوس” ()Eucalyptus
( )Stora Enso, UPMوزيت النخيل (Neste
 )Oilعىل نطاق واسع ،وعىل أساس مبدأ
الزراعة أحادية املحصول (،)monocultures
يف مناطق العامل الجنوبية ،مساهمة بذلك يف
حدوث نزوح السكان ونهب أراضيهم.
ومع تلقِّي رشكة “نيستي أويل” [رشكة فنلندية
إلنتاج الزيت] جوائز عدة عىل أخالق َّيات
أعاملها واستدامتها عىل صعيد العامل ،فقد
اعتُربت أكرث رشكات العامل غري ذات االستدامة
يف جوائز “بابليك آي” ()Public Eye Awards
لعام  .2012وهذه الرشكة مملوكة بأكرث
أسهمها للدولة ولها غاية اسرتاتيجية أن تصبح
قائدة عىل الصعيد العاملي يف ما تدعوه “وقو ًدا
رض مستدا ًما من الجيل الثاين”.16
حيويًّا أخ َ
وقد أعلنت مؤ َّخ ًرا عن افتتاح أكرب مصفاتني يف
العامل إلنتاج الوقود الحيوي من زيت النخيل،
بقدرة إجاميل تبلغ مليوين طن سنويًّا ،17حيث
تشكِّل إندونيسيا وماليزيا مصدر زيت النخيل
الرئييس .18فالطلب عىل زيت النخيل هو
الذي يدفع تحويل األرايض واإلزالة يف الغابات
املطرية الغنية بالخثِّ  ،التي يُدور نقاش حول
اعتبارها أكرث مناطق العامل تركي ًزا من حيث
مخزون الكربون .فهذه الغابات تعترب مهمة
اجتامعيًّا ألنها متثِّل مأوى لسكَّان يقطنونها
ومواقع بالغة األهمية للتن ُّوع الحيوي.19
15 Finnish Commission for Sustainability
Web Page, Criteria for sustainability,
<www.environment.fi/download.
asp?contentid=120039&lan=en>.
16 Neste Oil, Neste Oil Annual Report
2009.
17 Ibid., Neste Oil celebrates the grand
opening of its ISCCcertified renewable
diesel plant in Singapore, (Neste Oil
Press, 8 March 2011).
18 Neste Oil, op cit..

19 United Nations Environmental
Programme, The Last Stand of the
Orangutan, (2010).

وتزعم رشكة “نيستي أويل” أنها وحدها
ستشرتي املواد الخام من مزارع زيت النخيل
املرخَّصة بحلول عام  .2015أ َّما إجاميل مساحة
األرايض املطلوبة لل َم َزارِع التي ستز ِّود مصافيها
فيبلغ  700,000هكتار .وقد أثبتت البحوث أنَّه
حتَّى التأثريات غري املبارشة الناجمة من ارتفاع
الطلب عىل زيت النخيل هي التي تسيرِّ ظاهرة
زوال غابات املناطق الحارة .20ومع أ َّن رشكة
“نيستي أويل” تحتج بالقول إ َّن خام زيت
النخيل ميكن تتبُّعه ،إال أنها مل ت ِ
ُفش مصادر
اإلمدادات التي تحصل عليها ،وهو اتجاه مثري
للقلق يف سياق الفساد املسترشي يف إندونيسيا.
وأ َّما مصدر زيت النخيل الذي أعلنت عنه
الرشكة يف ماليزيا فقد ِدي َن يف عام  2010لعدم
احرتامه حقوق السكان األصليني يف أراضيهم
وتحويله الغابات املداريَّة الحارة إىل مزارع.
يبي هذا املثال أن االندفاع نحو إنتاج أنواع
نِّ
من “الوقود متدنيِّ الكربون” باسم التنمية
املستدامة ،ليس إشكاليًّا من الناحيتني
اإليكولوجية واالجتامعية وحسب ،بل هو أيضً ا
يق ِّوض الجهود لخلق طرق مستدامة للعيش
يف العديد من مناطق العامل النامية .واملحتمل
أ َّن إجام َّيل انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة من
وقود زيت النخيل الحيوي لهو أكرث ارتفا ًعا من
تلك الناجمة من أنواع الوقود األحفوري.
استنتاجات ختام َّية
ينطوي مفهوم التنمية املستدامة عىل كُ ُمون
( )potentialكبري للتغيري ،إال أنه مبعناه الضيِّق
غري ُمسا ِعد يف أفضل األحوال ،ومد ِّمر يف أسوأها.
والحديث عن فرص التعاون والربح املتبادل
يُخفي نز ٍ
اعات جارية .فاملجاالت االجتامعية
واإليكولوجية واالقتصادية ال ميكن فصلها عىل
نح ٍو ُم ٍ
جد عند الكالم عىل الجامعات امله َّمشة
التي تعتمد يف معيشتها عىل البيئة .عالو ًة
عىل ذلك ،ال يُفهم السجال الفنلندي بصدد
بُعد التنمية املستدامة اإليكولوجي بصورة
طبيعية بأنه يشمل التن ُّوع الحيوي أو إدامة
القدرة اإلعاشيَّة لنظام إيكولوجي ما ،بل هو
فج عىل انبعاثات
يركِّز عوضً ا عن ذلك بشكلٍ ٍّ
الكربون امل َ ِقيسة.
لقد ش َّدد “تقرير بروندتالند” يف عام 1987
20 C.Bowyer, Anticipated Indirect Land
Use Change Associated with Expanded
Use of Biofuels and Bioliquids in the EU.
Institute of European Environmental
Policy, (2010), <www.ieep.eu>.
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عىل احرتام الحدود اإليكولوجية وتلبية
الحاجات اإلنسانية .وهذه األسئلة –خالفًا
للسجاالت الراهنة يف ما يعني االستدامة-
تشمل املسائل السياسية املوروثة للتشارك يف
األعباء ويف العدالة .فمن ذا الذي يُسمح له
بإنتاج االنبعاثات واستخدام املوارد الطبيعية
وبأي رشوط؟ فأجندة االستدامة وتركيزها عىل
التعاون متنعنا يف بعض األحيان من رؤية هذه
املسائل السياسية.21
تحتاج فنلندة أن تقبل فكرة أنه ال حلول تقان َّية
سهلة ومستدامة منظورة :فنحن ال ميكننا أن
نُ َوا ِز َن انبعاثاتنا أو مسؤولياتنا املناخ َّية يف
مكان آخر .فعليها أن تبدأ بتحقيق التزاماتها
العاملية حيال املساعدات التنموية الرسمية
من دون أرقام خادعة و ُمضَ لِّلة .فخفض تأثريها
اإليكولوجي ميكن أن يبدأ بس ِّنها قانونًا يقيض
بخفض االنبعاثات بنسبة  5%سنويًّا كام
تطالب الحركات االجتامعية.
تبي حالة غابات فنلندة الشاملية ،ميكن أن
وكام نِّ
تستخدم الحركات االجتامعية أجندة االستدامة
للضغط عىل الحكومات والرشكات بنجاح.
ففي الوقت الراهن تقبع رشكة “نيستي أويل”
ومزارعها إلنتاج زيت النخيل يف مركز االهتامم.
وبتسليط الضوء عىل الحاالت الفردية ،ميكن
للحركات االجتامعية العمل يف اتجاه هدف
تعزيز فرض قواعد أحزم عىل الرشكات.
يف املسار نحو مؤمتر “الريو ”20+تضع الحركات
االجتامعية يف العامل آمالها عىل مؤمتر االستدامة
العاملية رفيع املستوى الذي سيتوىل رئيس
فنلندة “تارجا هالونني” ()Tarja Halonen
نيابة رئاسته .والتح ِّدي العاملي يكمن يف خلق
الثقة يف أوساط الناس واإلرادة السياسية لبناء
مسارات مؤ ِّدية إىل مستقبل مستدام حقيقي.
ومن بلدان الشامل ،مبا فيها فنلندة ،يُدعى
إىل إثارة نقاش يف املسائل األساسية املتصلة
بالرفاهية واملساواة والتنمية ،مبا يف ذلك التخليِّ
عن طلب النمو املادي الالنهايئ والسعي إليه.

21 J. Pasanen, and U. Marko,
Sustainable Futures, Ministry for Foreign
Affairs Publication series, <www.
>sustainablefutures.fi

