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من جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد)19-
إىل تطور مرونة فنلندا يف مواجهة األزمات
عقدت األكادميية الفنلندية للعلوم واآلداب اجتام ًعا يف الحفاظ عىل هذه الخصائص مستحقًا للجهد ،كام
ملجموعة متعددة التخصصات من الخرباء لطرح
أن من الرضوري تشجيع املساواة وتكافؤ الفرص يف
وجهات نظرهم حول قدرة فنلندا عىل مواجهة األزمات املجتمع ،مام يعني أيضً ا أن املواطنني يجب أن يشعروا
بنا ًء عىل الدروس املستفادة من أزمة جائحة فريوس
بأنهم مواكبني للعرص وأن أصواتهم مسموعة.
ُ
كورونا بهدف جعل فنلندا قوية وقادرة عىل املواجهة.
لقد أنجز يف فنلندا الكثري بالفعل لضامن التأمني
هذا البيان يتطلع بشكل أكرب إىل املستقبل بدالً من
املادي لإلمدادات  -غري أن التأمني الفكري لإلمدادات ال
الرتكيز عىل التعايف قصري املدى من األزمة الحالية.
يقل أهمية عنها .إن تأمني الصحة العقلية للناس يجعل
قد تلقي األزمة الحالية بظاللها عىل األزمات طويلة إدارة األزمات أسهل ،كام يلعب التعليم والفنون دو ًرا
مهم يف ذلك ،فهام مبثابة أساس ميكن أن يُبنى عليه
املدى التي ترتصد يف الخلفية .ويف وسط التحديات
ً
املتمثلة يف أزمة جائحة كورونا ،لقت املخاوف املتعلقة األمل يف مستقبل أفضل .تجربة الفن وخلقه يغرسان
باملناخ والبيئة اهتام ًما أقل رغم كونهام غري منفصلني
اإلبداع يف كال من األفراد واملجتمع ،وهو أمر مهم
بأي حال من األحوال عن األحداث الجارية ،كام أن
القتصاد نابض بالحياة رسعان ما يتعاىف من األزمات.
رئيسا يف املرونة يف مواجهة
التغريات العاملية واسعة النطاق يف البيئة ويف مواطن
ويلعب التواصل دو ًرا ً
األزمة :حيث يجب أن تصل املعلومات إىل أعداد كبرية
األنواع املختلفة تعرض الناس النتشار الفريوسات
من املواطنني ،وأن تكون واضحة ومفهومة قبل كل
أيضً ا .إن إعاقة التغري املناخي والبيئي أمر رضوري
الزدهار البرش واالقتصاد والطبيعة ،فيجب علينا تقليل يشء ،كام أن التفاعل رضوري إلحساس الناس بالشمول
واملشاركة .لقد خضعت البيئة التي نتواصل فيها
االنبعاثات وزيادة مصارف الكربون حتى نصل إىل
الحياد الكربوين وأن نواصل تقليل االنبعاثات أكرث بعد لتغريات رسيعة ،وميكن توقع استمرار هذه التغريات،
ذلك.
ويلزم تصميم التواصل مع وضع هذه الحقائق يف
لقد سمح املستوى التعليمي القوي للمجتمع
االعتبار .وهناك حاجة إىل تدابري خاصة الجتثاث
الفنلندي والثقة بني الشعب الفنلندي لدولة فنلندا
املعلومات املضللة والحفاظ عىل الثقة يف املعلومات
باجتياز أزمة الوباء بنجاح نسب ًيا .دامئًا ما يُعد االستثامر املدروسة املبنية عىل األدلة.
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هذا البيان ميثل وجهة نظر املجتمع العلمي ،فاملجتمع أخرى أن فهم السلوك البرشي واملجتمعي أمر رضوري
إلدارة أي أزمة ،مام يعني أن العلوم اإلنسانية والبحوث
رئيسا يف فهم األزمات
العلمي املستقل يلعب دو ًرا ً
متعددة الجوانب -بشكل أعم -تشكل أساس صناعة
والنجاة منها وإعادة بناء املجتمع .خالل أزمة جائحة
القرار الفعال الخاضع للسيطرة.
كورونا ،كان التعاون بني املجتمع العلمي والدولة
إن املجتمع العلمي دويل بطبيعته ،وقد أظهر
ناج ًحا من نوا ٍح كثرية ،ولكن التعاون رسيع الوترية
املزايا التي يوفرها هذا األمر عن طريق إيجاد حلول
بني املستشارين العلميني وصانعي القرار عىل وجه
محكم
الخصوص يحتاج إىل التحسني لالستعداد للمواقف غري ألزمة الجائحة العاملية .فالعامل متشابك تشابكًا
ً
اقتصاديًا وسياس ًيا وبيئ ًيا -وهذه العوامل بدورهااملتوقعة.
مرتابطة ترابطًا وثيقًا .ويجب أن تلعب فنلندا دو ًرا أكرث
إن املحافظة عىل بحث أسايس قوي عرب مجموعة
نشاطًا يف التعاون الدويل وأن تعزز مكانتها باعتبارها
واسعة من التخصصات ألمر جوهري ،حيث أن هناك
مسي للتعاون.
مجموعة متنوعة من األزمات املحتملة وليس بإمكاننا
ِّ
ونظ ًرا لوجود أنواع عديدة من األزمات ،فال ميكن
التنبؤ بنوع املعلومات التي ستكون األكرث أهمية
إدارتها جمي ًعا وفقًا لنموذج واحد .وبدالً من ذلك،
عندما يحني الوقت .وما نعرفه عىل وجه اليقني هو
أن املعلومات الحديثة واملوثوقة والقامئة عىل األبحاث فإن الحل األكرث استدامة هو مجتمع قابل للتكيف
وقادر عىل تعزيز إمكاناته اإلبداعية من خالل الجهود
مطلوبة ،مهام كانت األزمة .هذه املرة ،كان االستثامر
املشرتكة للعلم والحكومة والصناعة ،التي تعمل
يف أبحاث اللقاح رسي ًعا وسخ ًيا من خالل التعاون
الدويل .ومع ذلك ،فقد أظهرت أزمة جائحة كورونا مرة جميعها من أجل أهداف التنمية املستدامة.

