
  (*)االفتراق والتالقي بين العلم والسياسة 

  
وتتعلق . تواجه الحكومات تزايد من القضايا التي تتطلب معرفة موسعة للعلم والتكنولوجيا          

. هذه القضايا بالصحة والبيئة والطاقة والزراعة والدفاع واالتصاالت والنقل على سبيل المثال           
المجاالت إال إن رجال القرار  في العـادة          وعلى الرغم من تواجد العديد من الخبراء في هذه          

ال يستفيدون من هؤالء بالشكل الفعال والمطلوب، بل على العكس من ذلك يتواجـد شـرخ أو                 
  . بين الفريقين) قد تكون جفوة في بعض الدول(فجوة 
  

وكنتيجة لذلك يحرم رجال القرار أنفسهم في أغلب األحيان من فرصة االستفادة من أؤلئك              
 والناظرين الى األمام في أثر العلم والتقنية على خطى المستقبل، تاركين رجال التقنية              الباحثين

وبتـردي  . على مجريات األمور  ) في بعض الدول  (والبحث العلمي في أقل تأثير ممكن أحيانا        
إذ إن أحد األطراف    : مع الفارق (وسائل التعبير وانعدام الشفافية يلوم كل طرف الطرف اآلخر          

وفي قلب هذا الال تالقي يكمن تجمعين يحمـل كـل مـنهم             ). ة واآلخر يخضع إليها   يملك القو 
  . منظومة عمل مختلفة عن منظومة عمل اآلخر ومفاهيم مختلفة لها

  
في النقـد   (والعمل العلمي   ) تمشية األشياء واتخاذ قرار أفعالها    (نظريا يبدو العمل السياسي     

 مجموعتي العمل مقتنعة بأهمية مـا تـرى وكـل           فكال. متماثالن في القصد  ) والتحليل والبناء 
إال إن أساس االخـتالف     . مجموعة تعمل بجد من أجل ذلك وترتقي إلى إنجاح أهداف أفعالها          

. بين علماء التقنية وصناع القرار من السياسيين يكمن بأغراض وطبيعة منظومة عمل كل فئة             
فكار الالزمة لتقدم العلم والتقنية     فحين يكون هدف مجاميع نخب التقنية  إنتاج أفضل مفاهيم لأل          

فأن هدف  رجال القرار من نخبة الـسياسيين هـو           . والبحث عن تطبيقات لها خدمة للمجتمع     
ومن . جعل مرحليات العمل  الذي ترتأ يه هذه النخبة غير خاضعة لسلطة أية مجموعة عداها              

، وذلك الن كـل فئـة       هذا الفرق األساسي في طبيعة عمل كل فئة كان التناقض وخلل التالقي           
  . تتبع نظاما للعمل يختلف عن الفئة األخرى بل يعاكسه في االتجاه

  
فمعيار علمـاء البحـث والتقنيـة بمـا         .   واالختالف يأتي أيضا من ماهية معايير التقييم      

خـذ مـثال شـبكة      . ينتجون، بينما معيار أصحاب القرار من نخبة السياسيين في ما يعملـون           
ت أصال من اجل أن يتشارك رجال البحث العلمي بما يملكون من مصادر             اإلنترنت التي أنشئ  

علمية وتقنية دون دراية وتوقع ما سيؤدي ذلك إلى اشتباكات ذات تأثير عـسكري وتجـاري                



وقد كان ذلك واضحا في     . جعل التنافس والتصادم على من يملك اإلنترنت أمرا ال يمكن تجنبه          
للجان العديدة التي تكيف عمل اإلنترنت وتنظمـه فهـل          المشاحنات التي رافقت من يمثل في ا      

يمثل في هذه المنظمات أفضل األكفاء أم ممن يحملون والءات معينة؟ وألرضاء كال الفريقين              
وبذلك . كانت المواءمة  بخلق منظومة ال يمكن بسهولة التحكم بها من قبل مجموعة أو مجاميع              

  . اأفلتت اإلنترنت من قبضة فئة معينة تتحكم به
  

ومن وجهة نظر النخبة التقنية فأن الجماهيرية غير مهمة، طالما إن الحقيقة التي يتوصـل               
مـع العلـم ان اللغـة التـي         . إليها رجال هذه النخبة  يمكن قياسها بموضوعية محايدة تماما         

ومعيـارهم  . يستخدمها رجال هذه الفئة قد تكون غير مفهومة في بعض األحيان من اآلخرين            
على أساس خلق منظومة تنتج أحسن الحلول التي تتم مناقـشتها بـأجواء شـفافة               هذا  يعمل    

وبدون تغير في الحقائق الجوهرية ال يسع رجال النخبـة          . مفتوحة على أساس الجدارة وحدها    
التقنية تغيير أفكارهم واستنتاجاتهم التي توصلوا إليها بعد فحص وتمحيص أثمر القناعة التـي              

  . يدافعون عنها
  

ن طريقة كتلك التي يتبعها رجال النخبة التقنية محكوم عليها بالفشل في عالم السياسة              إال إ 
والقرارات االستراتيجية حيث إن جميع وجهات النظر يجب ان تسمع وتقبـل وقـد يتطلـب                
لوجستيا  بعد ذلك مراجعة تستنج خلط للعديد من األشياء الحقيقية مع األشياء غير الحقيقية من                

: وحين ما يكـون المقيـاس     .  ع األطراف المعنية بنتائج عمل صاحب القرار      أجل إرضاء جمي  
ولهذا السبب نجد رجـال     . طبيعة العمل ال نتيجته فأن مهارات مختلفة متعددة تكون ضرورية         

القرار من السياسيين على العكس من رجال التقنية النخبويـون خبـراء عمليـات ال خبـراء                 
 عديدة أشياء قليلة وتعاريف عامة تكفي للتفاهم مع فرق العمل من            تخصص يعرفون عن أشياء   

فقد نجد رجل السياسة يحضر لجنة زراعيـة لينتقـل          . االختصاصين وحتى التحكم باتجاهاتها   
كما أن طبيعة عمل رجل القـرار تتطلـب         . وهكذا… بعدها إلى أخرى عن الطاقة الكهربائية       

ايا عديدة، في حين ال يقبل رجال العلـم  فـي            الوثوق بمستشارين يزودوه بملخصات عن قض     
تخصصاتهم إال الحقائق التي يمتحنون بدقة ماهيتها بدل االعتماد على اآلخرين في ذلك وهـذا               

وألن رجال القرار يهتمون برأي من      . الفرق جزء هام من الناحية العملياتية التي تفصل الفئتين        
 رأيا من رجال العلم ال يتعلـق بـشكل مباشـر            يتأثر بالقرار بالدرجة األولى فأنهم ال يسألون      

وألن الحقائق البحثية ليست ثابتة تماما، فما يستنتجه فريق علمي اليـوم            . بجوهر القرار المتخذ  
قد ينقضه أو يعدله فريق آخر، يجعل رجال القرار غير واثقين تماما مما قد يقال حول ذلـك                  

 بحقائق ثابتة اصبح موضوع إثباتها غير       من قضايا، وان كان هذا ليس عذرا حين يتعلق األمر         



وألن رجال العلم تخصصين ورجال القرار عموميين فأن ذلك يسبب عدم التالقـي             . ذي جدال 
في أحيان االختالف، الن رجل العلم ال يرى كامل الصورة كما يرى ذلك رجل القرار الـذي                 

وائق العالم الحقيقـي    واألسوأ من ذلك إن رجل العلم يهمل ع       . يرى الصورة بشكل موسع وعام    
فليس هناك حل أمثل ومطلق أو تام       . ضد تطبيق الحلول خصوصا ذات الطبيعة السياسية منها       

في عالم اتخاذ القرارات كما هو الحال في الحلول المتاحة لرجل العلم ضمن عالم النظريـات                
لتي قد تكون في    إال إن عدم قابلية رؤية رجال القرار رؤية تلك التفاصيل ا          . وقوانين المعادالت 

بعض القضايا مهمة جدا وقد تكون هي كل شيء وبدونها أيضا قد  يكون التطبيـق مـستحيال                  
في حلقة مفرغـة يـدفع   ) رجال العلم المعرفيين ورجال القرار السياسيين (يلتقي االثنان عندها    

  . حسابها التطبيق المرجو والنفع المنتظر
  

 ونحين يثق(وقناعة لمعرفيين في اإلدراك بأيمان والحل يكون في قابلية رؤية رجال العلم ا
وعلى رجل . انهم يؤدون عمال ذا عالقة بالعمل التعبوي العام) بنوايا وقابليات رجل القرار

القرار إن يطلب بإلحاح دائم أفكار جديدة ورؤى طالئعية بغض النظر عن مصدر تلك الرؤى 
حصول على تأييد رجل القرار لقضية ما، ولل. طالما إنها تخدم المنظومة التي عليه رعايتها

على رجل العلم أن يتأكد من كيفية ووقت تقديم مطالبته بتأييد رجل القرار تاركا أكبر مساحة 
أن . ممكنة لرجل القرار باالدعاء بملكية الفكرة المقدمة للناس الذي يهمهم تطبيق الفكرة تلك

ة هامة لسببين هامين، األول إن رجل ترك مساحة مناورة لرجل القرار بملكية الفكرة مسأل
القرار كي يناصر الفكرة يجب أن يقتنع ليعتقد انه يؤيد فكرة أتى زمانها، والثاني انه سيتحمل 

كما إن تنوع تخصص وانشغال رجل العلم بقضايا خارج اختصاصه . مسؤولية تطبيقها للناس
  .ع ومفيد لنظرته العامةالمحدد والضيق خصوصا تلك التي تتعلق باتخاذ قرارات أمر ناف

  
إن تلك التحـديات ال     .  إن التقدم العلمي المتسارع يخلق تحديات دائمة أمام رجال القرار         

يمكن التغلب عليها بدون رجال العلم وخبراء المعرفة الذين يتحملون مسؤولية أيصالها ونقلهـا              
وذلـك  . ت المناسب أيضا  إلى رجل القرار المنفتح على األفكار الجديدة بالشكل المناسب وبالوق         

إن وجـود   . يتطلب من  رجل القرار رعاية خاصة للعلم والمعرفة التي بدونها ال تتقدم األمـم              
رجل القرار المنفتح والراعي للمعرفة والمتسبب في صنع جسور البناء مع رجالها بركة تحسد              

  .عليها الشعوب
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