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الأخ�ل�اق���ي .ووج����ه جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ ت�����س��ا�ؤال ل��ل��ح��ك��وم��ة ح��ول
ت�ضمني الأخ�لاق يف �سيا�ستها التكنولوجية وال��دع��وة حلماية
احل��ق��وق الأ���س��ا���س��ي��ة .مل تقت�صر ال��ت�����س��ا�ؤالت الأخ�لاق��ي��ة على
�أوروب��ا ،ولكنها تزايدت يف الهند وال�صني؛ ففي ال�صني تعالت
الأ�����ص����وات ع��ن��دم��ا �أك����د رئ��ي�����س ال�����ص�ين «ج����اجن زي م���ن» -م��ع
احلائزين على جائزة نوبل� -أ َّن تقدم العلم والتكنولوجيا البد
�أن يخدم اهتمامات الإن�سانية ،والق�ضايا ال�سامية التي تعزز
ال�سالم العاملي والتنمية وال��ت��ق��دم ،ب��دال م��ن �إي���ذاء الإن�سانية
ذاتها ،وبناء �أخ�لاق علمية حت�ترم خ�صائ�ص العقل وحقوقه،
وتوجيه ال�سيا�سات البحثية وا�ستخدام العلوم والتكنولوجيا
الهتمامات النا�س حول العامل.
وكذلك الأمر يف الهند ،حيث حتتل ق�ضية الأخالقيات مكانة
�أ���س��ا���س��ي��ة يف ال��ن��ق��ا���ش��ات ،وت���رك���ز ب��ك��ث��اف��ة ع��ل��ى «ح���ق���وق امللكية
ال��ف��ك��ري��ة» ،وق���د ����ص���وَّت ال��ه��ن��ود يف امل��ن��اق�����ش��ات ع��ل��ى االه��ت��م��ام
بامل�ساواة ،والتي ت�أتي على خلفية وا�سعة من عدم امل�ساواة بني
ال��دول عرب مناطق متعددة� ،إ َّن االنتباه ل�ل�أخ�لاق يف املناطق
الثالثة يتمثل يف القطاع احلكومي و�شبه احلكومي واملنظمات
غري احلكومية التي تدخل الأخالق يف نطاقها .و�أو�ضح الكتاب
معايري البحث الأخ�لاق��ي يف �سيا�سات العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ،والقيم واحلقوق واملثل التي تتعلق بالتقدم العلمي
واالط����ار ال�����س��ل��وك��ي امل��ت��ع��ل��ق ب��ه��ا ،والأف���ك���ار ال��ف��رع��ي��ة ك��الأم��ان��ة
العلمية ،والأبحاث الطبية .وق��دم ال�شركاء الثالثة جهودهم
ل�����ض��م��ان الأم���ان���ة ال��ع��ل��م��ي��ة وح��م��اي��ة االن�����س��ان واحل���ي���وان ق��در
امل�ستطاع عند �إجراء الأبحاث العلمية ،وكيف يرتجم ذلك �إىل
تطبيق عملي على م�ستوى املناطق الثالثة.
وق���د َّ
مت ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��ق��ي��م االج��ت��م��اع��ي��ة واحل��ق��وق
الأ�سا�سية وت�أ�سي�س العدالة االجتماعية يف مواجهة التقدم
العلمي .وااله��ت��م��ام مبعايري البحث العلمي والق�ضايا التي
نتجت عنها �-سواء على م�ستوى العدالة العلمية والتكنولوجية
و�سيا�سة االبتكار يف املناطق الثالث -قد عك�ست ا�ستطالعات
ال����ر�أي بع�ض االخ��ت�لاف��ات يف اه��ت��م��ام��ات ال�����ش��ع��وب يف املناطق
الثالث؛ فنجد ما يقرتب من ن�صف الأوروبيني يوافقون على
�أن الفائدة التي تعود على املجتمع �أعظم من الت�أثريات امل�ؤذية
للتكنولوجيا ،وترتفع ن�سبة املتفائلني بها يف ال�صني �إىل ن�سبة
ت�صل ل���ـ ،%74وب��ذل��ك م��ن ال�صعب �أن ي��ق�ترح ال��ك��ت��اب مقيا�سا
يطبق على اجلميع .فالنقا�شات ال��ت��ي دارت ح��ول االب��ت��ك��ارات
العلمية والتكنولوجية قدَّمت �آرا ًء ملختلف الأط��راف وقدمت
الأخ�لاق��ي��ات ب�شكل ت��ق��دي��ري؛ فالتعميم الأخ�لاق��ي ُي��ك��ن �أن
يتحقق بطرق عديدة ،ولي�س من ال�ضروري �أن تتالقي النتائج؛
فاالختالف والتوافق يعود �إىل ال�سياق الوطني لكل منطقة.
ووَ�صَ ف الكتاب القيم الأ�سا�سية التي وردت يف ميثاق احلقوق
الأ�سا�سية لالحتاد الأوروب��ي واتفاقية ل�شبونة؛ وهذه القيم
هي :اال�ستدامة وامل�ساواة واحلرية والعدالة وحقوق الإن�سان
وال��ت��ك��اف��ل وال��ك��رام��ة .وتهتم تلك القيم ب��امل�����س��اواة يف امل���وارد
وتعمل احل��ك��وم��ات على حتقيق رف��اه��ي��ة و���س��ع��ادة امل��واط��ن�ين،
وم�����س��اوات��ه��م يف امل��ع��ام��ل��ة وحت��ق��ق ل��ه��م ت��ك��اف���ؤ ال��ف��ر���ص ال��ذي
ي�سعون من �أجل احل�صول عليه .والكرامة تتمثل يف مراعاة
حقوق الأفراد وعدم خ�ضوعهم لتجارب طبية وو�ضع حريتهم
وكرامتهم يف االعتبار ،وتركز اال�ستدامة على حماية البيئة
وا�ستقالل الإن�سان واح�ترام الطبيعة والتعلم منها والعي�ش
معها يف ان�سجام.

و ُي��ذك��ر �أ َّن ال��ت��ق��دُّ م ال�سريع يف ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا زاد
بعد احل��رب العاملية الثانية يف �أوروب��ا وال��والي��ات املتحدة،
وات�صلت بالعديد من املو�ضوعات الأخالقية والتي � َّأ�س�ست
من �أجلها منظمات ع��دة؛ مثل :منظمة ال�صحة العاملية،
والأمم املتحدة للعلوم والثقافة.
وق����د �أ���س�����س��ت احل�������ض���ارة ال�����ص��ي��ن��ي��ة ل��ن��ف�����س��ه��ا م��ن��ذ �آالف
الأع���وام و�شيدت ثقافتها على ي��د العديد م��ن الفال�سفة
و�آرائ����ه����م و���ص��ل��ت ح���د ال��ت��ق��دي�����س ك���ال���ط���اوي���ة وال���ب���وذي���ة
والكونفو�شيو�سية والقيم التي و�ضعت ركزت على احرتام
الطبيعة واالن�����س��ان��ي��ة وال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اط��ف ،ول��ك��ن مع
املدنية احلديثة ت�سللت بع�ض القيم احلديثة �إىل ال�صني
ك��الأف��ك��ار امل��ارك�����س��ي��ة ،وم��ف��اه��ي��م احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة
ومفهوم الوعي العقلي ،وتركز القيم يف ال�صني يف املجال
الأخالقي للعلوم والتكنولوجيا على تعزيز نوعية احلياة
للمواطنني ،ودع��م اقت�صاد ال�سوق والتنمية امل�ستدامة،
وامل�ساواة االجتماعية بني الأج��ي��ال ،وا�ستقالل مواردها،
وحتقيق الأم��ن وال�سلم والتخل�ص من الأم��را���ض و�إيجاد
تنوع يف و�سائل العالج.
بينما ر َّكزت الهند على قيم االقت�صاد االجتماعي والتنمية
امل�ستدامة ،وت�شجيع �سيا�سات االبتكار والدخول يف �شراكات
م��ت��ع��ددة اجلن�سيات ،و�سيا�سات ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا يف
الهند رك��زت على التعليم وال�صحة وال��ن��م��و االقت�صادي
ودعم امل�ؤ�س�سات العلمية واجلامعات احلكومية والبحوث
املعملية لتحقيق �أه��داف حملية؛ �أهمها� :سد احتياجات
املجتمع ومعاجلة عيوبه وحت�سني نوعية حياة املواطنني،
و�أه��م ما مييز �أخالقيات �سيا�سة العلوم والتكنولوجيا يف
الهند هو الإ�سراع يف النمو باالقت�صاد االجتماعي.
وركزت املناطق الثالثة على تكنولوجيا الغذاء والتعديل
ال���وراث���ي؛ ف��ف��ي ال��ث�لاث�ين �سنة الأخ��ي�رة �أخ����ذت الأغ��ذي��ة
امل��ع��دل��ة وراث���ي���ا ت���ت���داول ب�شكل جت����اري؛ مم��ا و���س��ع دائ���رة
االختيار �أم��ام امل�ستهلكني ،ولكنه �أدَّى الت�ساع النقا�شات
االخالقية ح��ول �صداقة ه��ذه االغ��ذي��ة للبيئة ،وه��ل هي

�آمنة على امل�ستهلك �أم ال ،وكان ملنظمات املجتمع املدين دور
كبري يف حتريك تلك النقا�شات .وحتتل «النانو تكنولوجي»
مكانا يف الت�ضمني الأخالقي يف �أوروبا ال�صني والهند.
�إ َّن العدالة تعد من بني امل��ب��ادئ التي تلعب دورا يف و�ضع
�سيا�سات ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،ب��ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى «ع��دال��ة
التوزيع» ،والرتكيز على الفجوة بني الأغنياء والفقراء
داخ��ل ال��دول��ة ال��واح��دة �أو على ال�صعيد ال��ع��امل��ي .وكذلك
التكافل االجتماعي وال��ذي يعني الدعم املتبادل ،خا�صة
ب�ين الأف����راد ذوي امل�����ص��ال��ح امل�����ش�ترك��ة .وي���رى البع�ض �أن
الت�ضامن هو القيمة التي متيز دول الرفاهية يف القارة
الأوروبية على عك�س الدول الأجنلو�أمريكية ،والتي تركز
بدال من ذلك على ا�ستقاللية الفرد ،والت�ضامن امل�ؤ�س�سي.
هذا الت�ضامن امل�ؤ�س�سي للمحتاجني واملحرومني هو �أي�ضا
جزء من �سيا�سة االحتاد الأوروبي.
وع��ك�����س ه���ذا امل�������ش���روع ،ت����أت���ي اح��ت��ي��اج��ات و�أول����وي����ات خمتلفة
للمناطق الثالثة وفقا الختالف النظام القيمي يف كل منطقة،
فنجد ع�صر التنوير يف �أوروبا �ساق مفاهيم العدالة واحلرية
وال��ك��رام��ة وح��ق��وق امل��واط��ن ،و���س��اق الفكر ال�شرقي يف ال�صني
قيم االن�سجام والتعاطف مع الطبيعة ،والهند �سادتها النزعة
العلمية بحكم حاجاتها ال�شديدة ل�سد احتياجات املجتمع.
وعلى امل�ستوى الر�سمي ،ت�شابهت ال�سيا�سات العامة لأخالقيات
ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا يف امل��ن��اط��ق ال��ث�لاث؛ ���س��واء يف الرعاية
ال�صحية �أو املنظمات البيئية وت�أ�سي�س �آليات ا�ست�شارية وتعزيز
للكيانات العلمية.
و�أو�ضح امل�شروع عددا من اخلطوات ال�ضرورية لتعميم �أكرث
قبوال يف املناطق الثالث:
 ت�أ�سي�س برنامج م�شرتك حول املحددات االجتماعية للعلوموالتكنولوجيا.
 بدء برنامج القدرات لبناء �أخالقي لال�ست�شارات الأخالقية. ع���ر����ض ت���ط���ور امل����ؤ����ش���رات االج��ت��م��اع��ي��ة امل�����ش�ترك��ة ل��ل��ع��ل��وموالتكنولوجيا.
 تطوير قواعد البيانات لإيجاد ت�صور منهجي عام. تعزيز النماذج امل�شرتكة للم�شاركة العامة للجمهور.� ...إ َّن هذا الكتاب يحمل تفا�صيل �أكرث لبناء وت�أ�سي�س االخالق
على امل�ستوى الر�سمي وغ�ير الر�سمي وفقا لآليات تنظيمية
ون��ظ��م القيم ال�����س��ائ��دة م��ن منظور ت��اري��خ��ي ث��ق��ايف وجماعات
امل�صالح ،ولكن ال يركز العمل على ه��ذه اجل��وان��ب فقط ،بل
يقدم جمهودات ب ْ
ُذلت على م��دى ث�لاث �سنوات لتقدمي فهم
كامل لثقافات دولهم ب�شيء من التفا�صيل يف جمهود دويل
مميز� .إ َّن���ه م�شروع لإل��ق��اء ال�ضوء على النقا�شات الأ�سا�سية
للأخالق ،و�إ�شارة �إىل الطريق �إىل منظومة م�شرتكة للأخالق
التي ميكن اتباعها على امل�ستوى العاملي.
---------------- ال���ك���ت���اب« :ال��ت�����ض��م��ي��ن��ات الأخ�ل�اق���ي���ة ل��ل�����س��ي��ا���س��ات ال��ع��ل��م��ي��ةوالتكنولوجية ،من منظور عاملي (�أوروبا ،الهند ،وال�صني)».
 امل�ؤلف :مالتو�س الديكا�س ،و�سا�شني �شاتيورفيدي ،وباندوجنزو ،وديرك �ستيمريدجن.
 اللغة :الإجنليزية.* كاتبة وباحثة م�صريَّة
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والتكنولوجية ..من منظور عاملي
العلمية
أخالقية لل�سيا�سات
الت�ضمينات ال
َّ
َّ
َّ
فينان نبيل *
التقدم العلمي والتكنولوجي ملرحلة مل يعرفها من قبل من اخرتاق حلياة الب�شر ،وانت�شر ا�ستخدامه من املواطنني على كافة م�ستوياتهم :الفقراء والأغنياء ،ال�شباب
َو َ�صل
ُّ
أمرا �ضرور ًّيا.
والكبار ،املتعلمني والأميني ،الرجال والن�ساء؛ لذلك بات االهتمام بالت�ضمني الأخالقي للتقدم العلمي والتكنولوجي � ً
وهذا الكتاب نتاج م�شروع م�شرتك بني ثالثة من املناطق (�أوروبا وال�صني والهند) ،والذي ا�ستم َّر من  2013-2010حول الت�ضمني الأخالقي امل�صاحب للتطور العلمي
والتكنولوجي� .إنَّ ال�شراكات العاملية يف هذا املجال تواجه مع ِّوقات حتى تعطى قواعد �أخالقية م�شرتكة؛ لأنَّ ال�شركاء اجلدد يقدمون وجهات نظر ،وقيما ،ومناق�شات جديدة
وخمتلفةُ .يقدِّ م الكتاب جهدا كبريا يف مناق�شة الت�ضمني الأخالقي للعلوم والتكنولوجيا يف �أوروبا وال�صني والهند من منظور حتليلي مقارن.

وي��ه��دف امل�����ش��روع ال��ب��ح��ث��ي امل���م���وَّل م��ن امل��ف��و���ض��ي��ة الأوروب���ي���ة
�إىل حتليل املفاهيم والق�ضايا املحيطة ب���أخ�لاق��ي��ات العلوم
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف �أوروب������ا ،واث��ن��ت�ين م��ن �أك��ب�ر ال����دول كثافة
�سكانيًّا ،واقت�صاديًّا ،وتكنولوجيًّا -ال�صني والهند ،باعتبارهمام��ن ال����دول املتناف�سة ب��ق��وة يف �إن��ت��اج ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،
والأف��ك��ار اجل��دي��دة واملعرفة واملعلومات ،وي�سكنهما ما يقرب
م��ن ن�صف �سكان ال��ع��امل ،وتنتجان م��ا يقرب م��ن رب��ع الإن��ت��اج
االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ى� ..أوروب�����ا وال��ه��ن��د وال�����ص�ين ع��ل��ى درج���ات
متفاوتة من التقدم ال�سيا�سي والتكنولوجي ،لكنهم يُواجهون
ن��ف�����س ال��ت��ح��دي��ات بالن�سبة ل��ل��ت�����س��ا�ؤالت الأخ�لاق��ي��ة يف العلم
والتكنولوجيا.
ب����د�أ ال��ك��ت��اب ب��ت��ق��دمي ر�ؤي�����ة ع��ام��ة مل�����ص��ادر ال��ف��ك��ر الأخ�ل�اق���ي
تاريخيًّا وفل�سفيًّا يف املناطق الثالث ،م�ؤكدا على ِقدَم الت�سا�ؤل
عن ماهية الأخ�لاق ،وعن الأ�صول الإن�سانية و�إرادة الإل��ه �أو
الآلهة ،منذ كتابات تعاليم كونفو�شيو�س ،واملناق�شات الفل�سفية
لليونان ال��ق��دمي��ة ،وال��رب��ط ب�ين الأم���ور الدينية والإمي��ان��ي��ة
وت�أثريها على النقا�شات الأخالقية ،كذلك �إ�سهامات مُف ِّكري
الغرب كانط وديكارت يف جمال الأخالق .وعلى الرغم من تلك
الر�ؤية ،ف�إ َّن هذا الكتاب ال يُحاول الإجابة عن �أيٍّ من الأ�سئلة
الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ْ
�شغلت ال��ف��ك��ر الإن�����س��اين ق��دمي��ا� .إ َّن �أه���داف
ال��ك��ت��اب �أك�ث�ر م��ع��ا���ص��رة و�أك��ث�ر �أه��م��ي��ة ل��واق��ع��ن��ا لأن��ه��ا تتناول
ق�ضايا مميزة وفريدة من نوعها للمجتمعات احلديثة؛ فهي
تركز على الت�سا�ؤل عن و�ضع الأخ�لاق يف ظل التقدم العلمي
والتكنولوجي ،وكيف يجب �أن ننظر �إىل التكنولوجيا اجلديدة،
وكيف ميكن �أن نتحكم يف ت�أثريها ،وعلى ماذا يجب �أن ن�ؤ�س�س
تفكرينا وقرارتنا جتاه التقدم التكنولوجي ،ومن الذين يجب
عليهم �أن يقدموا لنا الن�صيحة الأخالقية املتعلقة بالتقدم
التكنولوجي.
وق���د �أث�����ار ���س��وء ال�����س��ل��وك ال��ع��ل��م��ي يف جم����االت ع���دة -م��ن��ه��ا:
تكنولوجيا ال���غ���ذاء ،وال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ،وال��ن��ان��و تكنولوجي،
والتكنولوجيا احليوية ،واجلدل حول جمموعة من الق�ضايا
مُر َّكزة على ال�ضوابط التي حتكم العلم و�إدارة التكنولوجيا،
وثقة اجلمهور التي تقل�صت يف العلم -مما �أدى الرتفاع دعوات
ملناق�شة علمية ل�صناعة ال�سيا�سات ال��ت��ي ت��دم��ج االع��ت��ب��ارات
االخ�ل�اق���ي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة ج��ن��ب��ا �إىل ج���ن���ب م����ع ال��ق�����ض��اي��ا
االق��ت�����ص��ادي��ة ،وق���د ���ش��ه ْ
��دت امل��ن��اق�����ش��ات ب�����ش���أن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
اجل���دي���دة م�����س��اه��م��ات م��ن ال��ع��ل��م��اء و�أ���ص��ح��اب امل�����ص��ل��ح��ة ممن

14

تع َّر�ضوا مل�ساوئ ال�سلبيات الناجمة عن التجارب الإكلينيكية
(ال�سريرية) و�إدخال املحا�صيل املعدلة وراثيا.
و�أ َّكد الكتاب على ارتباط الأخالق بالثقافة ،والقيم ال�سائدة،
وال��ت��اري��خ ،وه��ن��اك اجت��اه��ان ل�صناعة امل�����ض��ام�ين الأخ�لاق��ي��ة:
اجت��اه ر�سمي ،و�آخ��ر غ�ير ر�سمي ..الر�سمي يتم تقدميه من
البناءات الر�سمية يف هيئات �صناعة القرار ،والآخر املنظمات
غ�ي�ر ال��ر���س��م��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات ���ش��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة ،ث���م امل���ؤ���س�����س��ات
��ع�بر ع��ن��ه��ا امل��واط��ن��ون ال��ع��ادي��ون مم��ن لي�س
ال��ع��ف��وي��ة ال��ت��ي ُي ِّ
لهم انتماء ر�سمي� ،أو مل ينالوا ق��درًا م��ن التعليم يف املجال
العلمي .هذ النوع من التعبري غري الر�سمي قريبٌ ج��دًّا من
الأخ�ل�اق ،وال ميكن �إغ��ف��ال �أهميته يف التعبري ع��ن الأخ�لاق
يف امل��ن��اق�����ش��ات ال��ع��ام��ة ،والأخ��ل�اق ال��ع��ام��ة ه��ي ج���زء مُ��ك��مِّ��ل يف
�صناعة ال�سيا�سات ،كما �أ َّن��ه��ا حتتاج ملناهج حتليلية خمتلفة
(الدرا�سات اال�ستق�صائية و�سكان املدن واحل��وارات املبا�شرة)،
وتلعب املكونات الثقافية والتاريخية دورا يف تكوين املجاالت
الأخالقية؛ فالتطور الثقايف يتوقف على الأحداث التاريخية؛
م��ث��ل :ح��رك��ة ال�����س��ك��ان واحل�����روب واالح���ت�ل�ال ،وي��خ��ل��ق ً
�شكل
�إقليميًّا ُييِّز كل دولة عن غريها يف الفنون والآداب ،وال�سلوك
االجتماعي هو النتاج لنظام قيمي مميز .وبالنظر �إىل ت�أثري
النقا�شات الأخالقية يف �صناعة ال�سيا�سات ،يجب �أن ال ُنهمل
دور الن�شاطات اخل��ا���ص��ة ال��ت��ي ت���ؤث��ر يف اجت���اه ات��خ��اذ ال��ق��رار،
وال��ت��ي جت��م��ع الأف����راد ال��ذي��ن ل��ه��م ع��ق��ول مت�شابهة و�أه����داف
تعك�س �سيا�ستهم يف جماعات؛ مثل :التجمعات التجارية التي
ُتعترب من �أكرث التجمعات التقليدية ت�أثريا يف ال�سيا�سات.
وقد و�ضع االحتاد الأوروبي فكرة تطور من نف�سها عام ،2000
كجزء من اتفاقية ل�شبونة ( ،)2010-2000وهي �إ�سرتاتيجية
ج��دي��دة تعترب �أك�ثر اخل��ط��ط ديناميكية حت��اف��ظ على تنمية
االق��ت�����ص��اد م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��وظ��ي��ف��ة االج��ت��م��اع��ي��ة كخيار
�أ�سا�سي ،و�أ�س�س «احتاد االبتكار» ،على �سيا�سة حتول الأبحاث
�إىل منتجات �أو خ��دم��ات ج��دي��دة ت�ضمن البقاء التناف�سي يف
الأ�سواق وحت�سني نوعية احلياة يف �أوروبا ،وقد �أ�صدرت الهند
�أرب��ع��ة تقارير يف �إط��ار ال�سيا�سات احلكومية لتحديد �أه��داف
ومناهج �سيا�سات العلم والتكنولوجيا ،ه��ذه الوثائق الأربعة
ت��ق��دم �إط����ارا ع��ام��ا ل�سيا�سات ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،وت���ؤك��د
ارتباطها باملجتمع ،وتركز وثيقة (عام  )2003على �أهمية ربط
التكنولوجيا احلديثة بالأ�سا�س املعريف للمواطنني الأ�صليني،
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ال��ه��ن��د ج��زء م��ن �إط���ار ا���س��ت��ق�لال ال�صناعة

للو�صول �إىل خطة لتنمية االقت�صاد ،وقد �أدَّى هذا �إىل خلق
�أ�سا�س م�ؤ�س�سي �ضخم لتنظيم الأب��ح��اث الأ�سا�سية للتنمية
والبحث ،ونظام لالبتكار والتقنيات العالية التي ْ
قادت الهند
�إىل طفرة جديدة .وق��د ناق�ش النظام العلمي والتكنولوجي
املحلي -وال���ذي اتخذهه املجتمع الهندي على عاتقه -وركز
على �أن تكون �سيا�سات االبتكارات من �أجل تنمية �شاملة تراعي
�أهمية البعد االجتماعي لالقت�صاد ،و�أن يحقق العلم �أق�صى
ا�ستفادة للنا�س .ال�سيا�سة اجل��دي��دة التي تطمح �إليها الهند
هي ت�سارع وترية االكت�شاف وتو�صيل العلم ب�صورة م�ستدامة
و�شاملة .ففي ال�صني اعتمدت �سيا�سة االنفتاح 1978م جمموعة
بقيادة «دينج �شياو بينج» الذي �أعلن �أ َّن العلوم والتكنولوجيا
هي �أول القوة املثمرة وتابعة لإ�سرتاتيجية تنمية تركز على �أ َّن
التنمية تقوم على العلوم والتكنولوجيا ،و�أنها يجب �أن تخدم
التنمية االقت�صادية .فو�ضعت احلكومة ال�صينية �إ�سرتاتيجية
ج��دي��دة مو�ضوعها «ت��ع��زي��ز ال��ق��درات االب��ت��ك��اري��ة للمواطنني
وب��ن��اء دول���ة موجهة نحو االب��ت��ك��ار ،وت��اري��خ ال�صني يف القرن
املا�ضي يقدم اعرتافا ب�أهمية دور العلم والتكنولوجيا يف كل
قرار رئي�س م�ؤثر يف خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف ال�صني .كما َظهَر بو�ضوح �أ َّن ال�شعبَ ال�صيني يعتز بقيمة
العلوم التكنولوجية ،و�أ َّن ال�صني تلتزم بحزم باللحاق بالركب
العاملي بل وق��ي��ادة ال�شعب للعلوم والتكنولوجيا ،ففي خالل
 100ع��ام من اجلهد امل�ضنى �أح��رزت ال�صني تقدما يف العلوم
والتكنولوجيا بادئة من الفراغ ،ويف ذلك الوقت وجَّ هت ال�صني
�أهمية كبرية لأهمية حتديد و�ضع الرباجماتية العلمية يف
منظومة القيم ال�سائدة.
ويف �إطار النقا�شات الأخالقية للت�أثري االجتماعي لل�سيا�سات
العلمية والتكنولوجية واالبتكارية ،ازداد الت�سا�ؤل حول ت�أثري
العلم والتكنولوجيا واالبتكار على القيم ال�سائدة يف املجتمع؛
مثل :العدالة ،وكرامة الإن�سان ،واالن�سجام املجتمعي املرتبط
بحياة الفرد واملجتمع .وهناك مثال �أوروب��ي للأ�صوات التي
ت��ع��ال ْ��ت ون ْ
���ادت بالت�ضمني الأخ�لاق��ي للعلوم والتكنولوجيا؛
منها« :جمل�س ال�شيوخ الهولندي» ال��ذي خل�ص -وب�أغلبية
�ساحقة� -إىل �أن االبتكارات التكنولوجية �ضرورية للتناف�س
االقت�صادي وال�ترك��ي��ز على بع�ض االب��ت��ك��ارات التكنولوجية؛
مثل :النانو تكنولوجي وتكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا
احل��ي��وي��ة ،وال���ت���ي رمب���ا ت�����س�� ِّب��ب ع���واق���ب وخ��ي��م��ة ع��ل��ى ال��ه��وي��ة
واملواطنة ،وهذه العواقب �أدَّت الزدياد الت�سا�ؤل حول امل�ضمون

