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إذا كان من املؤ َّكد أنّ موضوع "سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار" يكتيس أهمي ًة قصوى يف عامل
اليوم ،فإنّ أهميته ستتضاعف  -ال محالة  -يف املستقبل ،بالنظر إىل تزايد وترية التحوالت العلمية
واالقتصادية والتكنولوجية يف اقتصاد ينحو رسي ًعا نحو األصول الالمرئية والالملموسة؛ إذ سيصبح االبتكار
مفتاحا أساس ًيا لتحقيق االزدهار والرفاه عىل املستوى الداخيل ،ولرفع
يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا
ً
نهجا جدي ًدا يتجاوز
تحدي التنافسية عىل املستوى الدويل .ويزداد الكتاب أهمي ًة من جهة أنه يتبع ً
املقاربات القامئة؛ ذلك أنّه يدرس السياسات األوروبية القامئة يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف
سياق الدراسات االسترشافية التي تش ّكل  -أو ينبغي أن تش ّكل  -دعام ًة للحكومات والوكاالت العامة
والرشكات يف تصميم إسرتاتيجيات موجهة نحو املستقبل.
و َيجمع هذا الكتاب الجامعي الذي بني أيدينا مساهامت العديد من الباحثني ،إضاف ًة إىل العديد من
ممثيل الحكومات الوطنية واملنظامت الدولية؛ من قبيل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،من الذين
باع وخربة يف مجال الدراسات االسترشافية من جهة ،ويف وضع السياسات العمومية والخاصة
لهم ٌ
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتنفيذها وتقييمها من جهة أخرى .ويق ّدم الكتاب إرشادات عملي ًة
لصانعي السياسات واملحللني والباحثني بشأن كيفية االستفادة من دراسات االسترشاف التي أصبحت
مامرس ًة شائع ًة يف العديد من البلدان ،من أجل صوغ محكمة سياسات للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
يف املستقبل .كام يس ّلط الكتاب الضوء عىل املناهج العملية لوضع تدابري السياسات املتعلقة بالعلم
والتكنولوجيا واالبتكار ،املوجهة نحو التحديات االجتامعية والتكنولوجية يف املستقبل ،استنا ًدا إىل قرائن
مستمدة من التجارب املكتسبة من تدابري سياساتية مامثلة يف جميع أنحاء العامل.
يتألف الكتاب من أربعة أقسام رئيسة ،تتص ّدرها مقدمة بعنوان "معنى االسترشاف من أجل سياسات
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار" ،بقلم مح ّرري الكتاب الثالثة :ديرك ميسرن ،وليونيد غوخربغ ،وألكسندر
سوكولوف ،يعرضون فيها ملوضوعات الكتاب الرئيسة ،ويصفون اإلمكانات الكامنة لالسترشاف من أجل
تشكيل جدول أعامل ناجع ملستقبل سياسات العلوم والتكنولوجيا ،ويؤكدون أنّ االسترشاف ينبغي ّأل
يأخذ يف الحسبان التطورات التكنولوجية أو االجتامعية املحتملة فحسب ،بل أن يهدف ،أيضً ا ،إىل تقييم
الحاجة إىل تصميم تدابري سياساتية ممكنة بشأن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتصميمها (ص .)7-1
يرد يف القسم األول من الكتاب" ،أدوات ووسائل للدراسات االسترشافية" ،وصف االسترشاف واملناهج
املستخدمة من أجل تقييم نتائجه؛ وذلك باستخدام دراسات حالة مختارة ملشاريع استرشافية سابقة
جرى استكاملها .ويجري توصيف الخربة املرتاكمة يف أبحاث االسترشاف من لدُ ن خرباء ومامرسني روس
وأجانب يف مجال االسترشاف اإلسرتاتيجي .وتضع آنّا سوكولوفا وإيكاترينا ماكاروفا ،الباحثتان مبعهد
الدراسات اإلحصائية واقتصاد املعرفة مبوسكو ،إطا ًرا ً
شامل لتقييم الدراسات االسترشافية الوطنية يف
إطار ما تسميانه "اإلطار املتكامل لتقييم الدراسات االسترشافية الوطنية" (ص  .)30-11ويصف ديرك
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ميسرن ،نائب رئيس مخترب دراسات العلوم والتكنولوجيا مبوسكو" ،نتائج الدراسات االسترشافية القومية
وأثرها" (ص  ،)41-31و"معنى مؤرشات الدراسات االسترشافية" (ص  .)62-43أ ّما إيان مايلز ،وهو رئيس
مخترب اقتصاد االبتكار بجامعة مانشسرت ،فيقدم نظر ًة بشأن ما يس ّميه "اآلثار التفاعلية" لالسترشاف
منتجا ،وخدم ًة ،وعملية إنتاج تشاركية (ص  .)81-63وأخ ًريا ،يعرض أوزكان ساريتاس ،الباحث
بوصفه ً
مبعهد مانشسرت لبحوث االبتكار ،تطور "منهجية االسترشاف النظامي" عىل مستويات نظرية وتطبيقية
من خالل دراسة حالتني؛ حالة مؤسسات التعليم العايل برتكيا ،وحالة االسترشاف الجهوي بجهة برلني يف
براندنبورغ بأملانيا (ص .)117-83
خصص القسم الثاين" ،األدوات االسترشافية من أجل أسواق مبتكرة" ،لتقييم آفاق التنمية الطويلة
و ُي ّ
األمد لبعض الصناعات وقطاعات العلوم ذات األولوية .ويف هذا القسم ،تقرتح أوليغ كاراسيف وأناستازيا
إيدلكينا ،الباحثتان مبعهد الدراسات اإلحصائية واقتصاد املعرفة مبوسكو ،رؤي ًة متسق ًة ملستقبل أسواق
تكنولوجيا النانو ،من خالل "دراسات استرشافية قطاعية ملستقبل التكنولوجيات النانوية" (ص -121
 .)136كام يقدم ٌّ
كل من كونستانتني فيشنفسيك وأوليغ كاراسيف مقارب ًة جديد ًة لوضع خريطة طريق
للتكنولوجيات الناشئة يف الفصل الثامن الذي َي ِر ُد بعنوان "مجموعة أدوات لخرائط طريق متكاملة:
توظيف التكنولوجيات النانوية يف معالجة املياه والرصف الصحي" (ص  .)159-137أ ّما فيليب شابريا،
األستاذ بجامعة مانشسرت ومعهد جورجيا للتكنولوجيا ،ويان يويت ،مدير خدمات سياسات البحوث
يف معهد االبتكار املؤسيس يف معهد جورجيا للتكنولوجيا ،وسانجاي أرورا ،طالب دكتوراه يف كلية
السياسة العامة يف معهد جورجيا للتكنولوجيا ،فيصفون "األمناط املبكرة للنشاط التجاري يف الجرافني".
و"الجرافني" هي مادة نانوتكنولوجية ثورية ( ُمنحت جائزة نوبل يف الفيزياء يف عام  2010لباحثني من
جامعة مانشسرت ط ّوراها) ،وهي ذات سامت مميزة؛ من قبيل القوة ،والتوصيل الكهربايئ والحراري،
والخفة .ويف هذا الفصل ،تجري دراسة الرتابط بني تطور البحوث وبراءات االخرتاع املتع ّلقة بهذه
التكنولوجيا وتطور تسويقها (ص .)180-161
ويقدم القسم الثالث من الكتاب" ،دراسات استرشافية بحسب البلدان" بعض املشاريع االسترشافية
الدولية وبعض تجارب التكامل االسترشايف يف صنع السياسات ،يف كل من روسيا وأملانيا ،وعىل مستوى
االتحاد األورويب .ويف هذا القسم يصف ألكسندر سوكولوف تطور االسترشاف يف روسيا واملشاريع
االسترشافية الرئيسة يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (ص  .)198-183وتصف كرستني كوهلس،
رئيسة مرشوع االسترشاف يف معهد فراونهوفر لبحوث األنظمة واالبتكار بأملانيا ،تطور االسترشاف يف
أملانيا ،محاول ًة تت ّبع بعض آثار هذا الجهد االسترشا ّيف ،داعي ًة إىل التفكري يف األسباب التي تعرقل تأثريه
تبي جنيفر كاسينغينا هاربر ،من مجلس مالطا للعلوم
يف صنع السياسات (ص  .)217-199وأخ ًرياّ ،
والتكنولوجيا ،تزايد فعالية سياسة االتحاد األورويب للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،بارتكازها عىل النشاط
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االسترشايف اإلسرتاتيجي ،من خالل "تنفيذ نتائج الدراسة االسترشافية يف إجراءات السياسة والتدابري:
تجربة االتحاد األورويب"( ،ص .)230-219
أ ّما القسم الرابع" ،الدراسات االسترشافية :أداة لسياسة االبتكار؟" ،وهو آخر أقسام هذا الكتاب ،فهو
يتضمن ثالثة فصول .ويف الفصل األ ّول من هذه الفصول ،يؤكد لوك جورغيو ،نائب رئيس جامعة
مانشسرت ومدير برنامج بحوث السياسات يف كلية مانشسرت إلدارة األعامل ،أهمية االسترشاف بالنسبة
إىل التحديات العاملية لسياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (ص  .)246-233يف حني يثري ٌّ
كل من
ديرك ميسرن ،وفيتايل رود ،وماريو سريفانتيس ،كبري االقتصاديني يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
ع ّد َة أسئلة أساسية بشأن أهداف سياسة االبتكار ومامرسة متويل الدعم العمومي لالبتكار ،من خالل
"سياسة االبتكار أو السياسة من أجل االبتكار؟ يف البحث عن الحل األمثل ملقاربة وتنظيم السياسات"
(ص  .)255-247وأخ ًرياُ ،يعنى ليونيد غوخربغ ،وهو أيضً ا باحث مبعهد الدراسات اإلحصائية واقتصاد
املعرفة مبوسكو ،الفصل الخامس عرش" ،مؤرشات للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار عىل مفرتق الطرق
إىل االسترشاف" ،وهو الفصل األخري ،بتقديم وجهة نظ ٍر بشأن منهجية االسترشاف ،بوصفها أدا ًة ميكن
االعتامد عليها يف إجراء تقييم شامل ملؤرشات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (ص .)288-257
و ُيختتم الكتاب مبقالة تحريرية بعنوان "استهداف التدخالت يف مجال سياسة العلوم والتكنولوجيا
يتم فيها وصف الرتابط القوي بني سياسة االسترشاف
واالبتكار :تحديات املستقبل من أجل االسترشاف"ّ ،
والسياسة املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،إضاف ًة إىل ط ْرح سؤال محوري بشأن الدور املتزايد
لالسترشاف يف مجال سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (ص .)292-289
يف الحصيلة ،إنّ كتاب سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل املستقبل :إمكانات الدراسات
املستقبلية وحدودها هو مورد ق ّيم لصانعي السياسات وللباحثني واملح ّللني ومامريس الدراسات
أهم السياسات األوروبية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،وعىل
االسترشافية؛ فهو قائم عىل تحليلٍ لبعض ّ
تقييم دقيق لها ،وهو مينحنا قوائم مرجعي ًة ومبادئ توجيهي ًة حقيقي ًة لزيادة قيمة دراسات االسترشاف
واالستفادة من التأثريات املحتملة لسياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

