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بــتك ضورعو تاعـجارم

يطرح هذا الكتاب موضوع العالقة بني صناع السياسات العامة من جهة والعلامء من جهة أخرى .وقد حددت
مؤلفته كلري كريج هدفني أساسني له؛ فالهدف األول هو نرش املعارف النظرية والتطبيقية التي تخربها بعض الدول،
بينام ال تزال غري معروفة يف دول أخرى .وترى رضورة ّأل يتصور العلامء أنّ العلم وحده قادر عىل تقديم اإلجابات
املناسبة ملشكالت السياسة العامةّ ،
وأل يتفاجأ صناع القرار من امتالك العلامء قد ًرا كب ًريا من الدراية والفهم يف مسائل
السياسة العامة .وتعتقد كريج بأهمية إزالة الحواجز أمام عمل ص ّناع السياسات والعلامء م ًعا يف مناقشة القضايا
الصعبة التي تواجه العامل اآلن .وترى أيضً ا أنّ هناك مجموعة من املعارف العملية حول املشورة العلمية يف صنع
السياسات ميكن ربطها بعدد من األطر النظرية ،وذلك من أجل املساعدة يف دعم املامرسة السياسية وعملية صنع
السياسات العامة .أما الهدف الثاين فهو البناء عىل ما قدمته قطاعات معينة يف السياسة العامة مثل التغيري املناخي،
ومواجهة األمراض والجوائح ،ومسألة الذكاء االصطناعي .وترى املؤلفة أن العامل قريب من وضع مناذج حسابية
تعتمد عىل الحواسيب والعلم القائم عىل األدلة املستمدة من الواقع ،وذلك من أجل فهم الظواهر املتسارعة يف هذه
القطاعات وغريها .وتربط هذه األمور بالعنارص األخرى يف صنع السياسات العامة ،مثل بناء الرسديات والعالقات
الشخصية ودور العاطفة ،وغري ذلك.
واستنا ًدا إىل ما ذكر ،يق ّدم هذا الكتاب عرضً ا متنو ًعا ملجموعة من األفكار حول توفري الخربة الفنية يف عمليات صنع
السياسات ،وذلك يف قطاعات مختلفة منها املناخ واألمراض والذكاء االصطناعي واألخالق ،وغري ذلك .وهو يربط هذا
باألفكار الناشئة حول التفكري املستقبيل ،واملشاركة العامة ،ودور القيم إىل جانب الحقائق العلمية يف صنع القرار
العام .ويستهدف الكتاب املامرسني وصانعي السياسات العامة الذين يتطلعون إىل فهم كيفية العمل مع الباحثني
والعلامء ،والباحثني الذين بدورهم يتطلعون إىل العمل مع صانعي السياسات ،هذا ً
فضل عن األطراف التي تضطلع
بدور "الوسطاء" ،أي الذين يعملون يف بيوت الخربة العلمية ودعم عمليات اتخاذ القرارات يف القطاعني العام والخاص.
يضم الكتاب خمسة فصول؛ يتناول األ ّول كيفية تهيئة الظروف التي ميكن أن يساعد فيها العلم السياسات العامة،
ثم من األهمية
حيث ترى املؤلفة أنّ كل قضية سياسية مهمة تتطلب رؤى متعددة ألكرث من تخصص واحد ،ومن ّ
متكني الخرباء املتخصصني من العمل م ًعا لتجميع األدلة العلمية يف أشكال يسهل معها الوصول إىل صانعي القرار
وعامة الجمهور .وعرضت يف هذا اإلطار أمثلة تفصيلية من كارثة فوكوشيام يف اليابان يف أعقاب زلزال وتسونامي عام
 ،2011وجائحة إيبوال عام  ،2014وكيفية تعامل الحكومة الربيطانية مع آثار أزمات مامثلة.
ويهتم الفصل الثاين بكيفية التعبري عن املخاطر والثقة واليقني ،أو عدم اليقني ،خالل التفاعل بني العلم وصنع
السياسات .وهنا ترى املؤلفة أنّ الحكومة هي التي تدير املخاطر يف املقام األخري ،بينام يحدد العلامء املخاطر
ويقيمون الخيارات املختلفة إلدارتها ،ومن ثم فمن املهم تهيئة الظروف للقيام بهذه األمور عىل نح ٍو جيد وآمن.
وتحدثت أيضً ا عن أهمية األرقام والصور والكلامت وتأثريها يف فهم قضايا السياسة العامة ،ويف عملية اتخاذ القرارات
وصنع السياسات.
وينصب االهتامم يف الفصل الثالث عىل كيفية استخدام النمذجة  Modelingيف الربط بني األدلة التي يق ّدمها
العلم والقرارات التي يتخذها السياسيون ،ويعرض الفصل طر ًقا تقنية مختلفة إلثراء النقاش خالل عملية صنع
القرارات استنا ًدا إىل تجارب من اململكة املتحدة ،وغريها .ويف هذا اإلطار تعرض املؤلفة أيضً ا أدوات الربط بني املايض
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والحارض واملستقبل ،وأدوات التوقع والتنبؤً ،
فضل عن عرض برنامج استرشاف املستقبل لدى الحكومة الربيطانية
الذي يستهدف تعزيز قدرات العمل االسرتاتيجي للتنبؤ باملستقبل ومهاراته.
تتناول املؤلفة يف الفصل الرابع أهمية أن تق َّدم املعلومات العلمية بأشكال مختلفة ،من حيث اللغة ،بحيث تفهمها
فئات متعددة من الجمهور ،مبا يف ذلك خرباء األسواق والقانون ،وترى أنّ تقديم رؤى مختلفة لفهم القضايا الخالفية
يساعد يف تقريب القرارات والحقائق العلمية من مصالح األطراف املعنية بتلك املعلومات .وتحدثت أيضً ا عن
األشكال الرئيسة للتفاعل بني العلامء والجمهور.
ويف الفصل األخري ،تتناول املؤلفة كيف يكون اللقاء بني صناع السياسات والعلامء ً
فاعل ،يف ضوء السياقات التي
تحكم كل طرف (حرص السيايس عىل التحرك واتخاذ القرار ،وخوف العلامء من تشويه سمعتهم ج ّراء انخراطهم يف
السياسة) .ويعرض الفصل كذلك دور الوسطاء يف تنظيم مثل هذه اللقاءات ،وأهمية توافر القدر الالزم من الثقة
واالحرتام املتبادل وسيادة النظرة العقالنية.
تشغل كلري كريج منصب عميدة كلية كوينز يف جامعة أكسفورد منذ عام  .2019درست الجيوفيزياء يف جامعة
كامربيدج .وخالل مسريتها املهنية ،عملت عىل نح ٍو مكثف يف مجال دور االسرتاتيجيا والعلوم يف صنع القرار ،وتو ّلت
عدة مناصب يف مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع الربيطانية ،وكانت ساب ًقا مديرة مكتب حكومة اململكة املتحدة
للعلوم .وتولت أيضً ا منصب الرئيس التنفيذي لسياسة العلوم يف الجمعية امللكية الربيطانية ،وخالل عملها هذا ،أدارت
الجمعية برامج عامة وسياسات حول التعلم اآليل ،وحوكمة استخدامات البيانات وأخالقياتها ،والذكاء االصطناعي
وآثاره يف مستقبل العمل .وهي عضو يف أول مجلس حكومي للذكاء االصطناعي يف اململكة املتحدة .وشغلت مناصب
عىل مستوى مجلس اإلدارة يف مجموعة من املؤسسات البحثية والتعليمية مبا يف ذلك مجلس King's College
 ،Londonوجامعة غرب إنكلرتا ،وكلية نيونهام يف كامربيدج.

263

