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التكنولوجيا أيضا .فوسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت
تتيح املعلومات على نطاق واسع دون احلاجة إىل مساهمة
اخلبراء ،واألخبار تركز على اهتمامات األفراد وتفضيالتهم،
وهناك اجتاه متزايد ألن ينتقي الناس من يثقون فيه
ويتابعونه.

ماذا فعلوا من أجلنا؟

الصورةNIGEL STEAD / LONDON SCHOOL OF ECONOMICS :

هل نثق يف اخلبراء؟

مع تزايد املعلومات املتاحة ،أصبح دور اخلبراء أهم
من أي وقت مضى
نعمت شفيق
" ملاذا مل يالحظ أحد هذا األمر؟" سؤال شهير طرحته
امللكة إليزابيث الثانية على طلبة كلية لندن لالقتصاد يف
نوفمبر  ،2008بعد اندالع األزمة املالية مباشرة.
وقد مر عقد من الزمن تقريبا ،وال يزال الناس يطرحون
نفس السؤال على اخلبراء بعد أن داهمتنا أحداث عام 2016
على غير توقع — بما يف ذلك تصويت اململكة املتحدة على
اخلروج من االحتاد األوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيسا
للواليات املتحدة .ونالحظ اهتزاز الثقة يف االقتصاديين
ومستطلعي الرأي العام واخلبراء على وجه العموم.
وال يقتصر األمر على النظر إىل اخلبراء باعتبارهم أخطأوا
تفسير األحداث ،بل إن احتكارهم للرأي قد تراجع بفعل
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ولنتذكر فيلم حياة براين ،بطولة فرقة "مونتي بايثون" الذي
يحكي عن جماعة اسمها "جبهة يهودا الشعبية" تنظم حركة
للتمرد على اإلمبراطورية الرومانية .ويصل املتمردون إىل
حالة من الهياج الشديد تبلغ ذروتها حين يصيح قائدهم
"ريغ" قائال" :ما الذي قدموه [أي الرومان] لنا يف أي وقت
مضى؟" .وبعد حلظة صمت ،يبادر أحد الواقفين بين الصفوف
قائال بحذر شديد إن شق القناة احمللية كان مفيدا .وهنا
يبادر آخرون ،واحدا تلو اآلخر ،بذكر ابتكارات أخرى مفيدة
قدمها الرومان ،إىل أن يضطر "ريغ" إىل صياغة السؤال بشكل
خمتلف" :بخالف الصرف الصحي والطب والتعليم والنبيذ
والنظام العام والري والطرق ونظام املياه العذبة والصحة
العامة ،ماذا فعل الرومان من أجلنا يف أي وقت مضى؟!"
ونحن جميعا بحاجة إىل اخلبراء .فقد ساهموا يف
مكافحة األمراض واحلد من الفقر وحتسين أحوال املعيشة
اإلنسانية .وعلى ذلك ،ارتفع متوسط األعمار بنحو عشرين
عاما مقارنة بعام  1950بفضل زيادة نظافة املياه
وحتسن الصرف الصحي والرعاية الصحية .كذلك ارتفع
متوسط الدخول يف العامل بأكثر من ِ 20
ضعفا بفضل
حتسين السياسات االقتصادية ،وال سيما يف االقتصادات
النامية .وللبناء على هذا التقدم ،نحتاج إىل خبراء يعول
عليهم ممن يحظون بثقة اجلماهير.
ولكن اخلبراء مل يعودوا يحتكرون السلطة .فالتكنولوجيا
تتيح للناس االطالع على قدر أكبر من املعلومات ،وتغير
طريقة حصولهم عليها ،وتؤثر على الطريقة التي تتشكل
بها آراؤهم .ووفقا لتقرير صادر عن معهد رويترز لدراسات
الصحافة يف جامعة أكسفورد ،يحصل نصف مستخدمي
اإلنترنت على األخبار من وسائل التواصل االجتماعي —
وهو ِ
ضعف العدد الذي كان يحصل على األخبار منها يف
الواليات املتحدة عام .2013
وبفضل رقمنة املعرفة وسهولة توافرها ،يستمر ترسيخ
جذور الديمقراطية والتمكين .فبإمكان الناس زيارة الطبيب
وهم مسلحون بمعلومات عن أمراضهم والبدائل العالجية
املتوافرة لها .ومن خالل "حكمة احلشود" يمكن احلصول
على تقييمات للمطاعم وتصنيفات للمنتجات واخلدمات،
وطرح خط فكري جديد بشأن جمموعة من القضايا .والثقة
يمكن بناؤها يف ضوء عدد التقييمات التي يشار إليها
بكلمتي "يعجبني" و"ال يعجبني" والتعليقات النقدية من
آالف األفراد.

وجهة نظر

ولكن ذلك ينطوي على تأثيرات سلبية أيضا .فقد تكون
املعلومات التي يصعب التأكد من صحتها كثيرة جدا؛
ذلك أن اخلوارزميات تنشئ "غرف صدى" ألصحاب الفكر
املتماثل الذين ال يرون أبدا أي جانب آخر؛ واألخبار الزائفة
تشوه احلقائق؛ وعدم الكشف عن الهوية يعطي سلطة ملن قد
يسيئوا استخدامها؛ ويف عامل تزداد فيه إيرادات املرء كلما
زادت نقراته على فأرة الكمبيوترُ ،تكافأ األصوات األشد
وير َّوج لآلراء املتطرفة.
صراخا ُ
واخلبراء الذين يفرزون املعلومات ويصدرون أحكاما
مستنيرة هم جمرد صوت آخر ضمن طائفة من األصوات
املتنافرة ،وكثيرا ما تؤدي لغتهم املستغلقة إىل احلد من
إقبال الناس على االستماع لهم مقارنة باآلخرين .فاخلبراء
يميزون أنفسهم عن غير اخلبراء من خالل مؤهالتهم العلمية
واستخدامهم املصطلحات املتخصصة وسيطرتهم على
الدوريات األكاديمية وتأثيرهم على تدريب اخلبراء اجلدد.
ويمكن أن تقلل احلدود من فعاليتهم ،وخاصة بالنظر إىل
كثرة مصادر املعلومات البديلة .وقد نشر خبراء بنك إجنلترا
مؤخرا تدوينة على شبكة اإلنترنت حتلل التعقد اللغوي يف
مطبوعات البنك ،وتخلص إىل أن شخصا واحدا فقط من بين
كل خمسة أشخاص يمكنه فهم فحواها.
ومع تغير مشهد الثقة ،تضعف مكانة اخلبراء أيضا .فها
هو باروميتر إدملان للثقة يخلص يف عام  2017إىل أن
أقل من  %50من الناس يف ثلثي البلدان يثقون يف سالمة
ما تقوم به الشركات واحلكومة ووسائل اإلعالم واملنظمات
غير احلكومية .ومن ثم فقد حتولت ثقتهم إىل أطراف أخرى،
حتى أنك تسمعهم يقولون إن "شخصا مثلي" يتمتع بنفس
مصداقية اخلبير األكاديمي أو التقني ،وبمصداقية أكبر
بكثير مما يتمتع به أي مدير تنفيذي أو مسؤول حكومي —
وهو حتول يف الثقة نحو األسرة واألصدقاء يتضح بجالء
يف وسائل التواصل االجتماعي.

إعادة بناء الثقة

وترى أونورا أونيل أستاذ الفلسفة يف جامعة أكسفورد أن
اجملتمعات يمكن أن تعزز اجلدارة بالثقة عن طريقين :من
خالل تشريعات أو لوائح أو إرشادات لوضع املعايير — تكون
مصحوبة يف العادة بمتطلبات لتأكيد االمتثال — أو من
خالل معلومات تتيح للناس أن يقيموا بأنفسهم مدى اجلدارة
بالثقة .ولكن كيف يمكننا استعادة موثوقية اخلبراء؟
اإليجاز ،ال التقعر :قال برتراند راسل ذات مرة إن "مشكلة
العامل بأسره هي أن احلمقى واملتعصبين دائما ما يثقون يف
أنفسهم كل الثقة ،ولكن األكثر حكمة تملؤهم الشكوك ".فاخلبراء
ال يتساءلون عما إذا كانت نماذجهم تقوم على معايرة صحيحة
فقط ،بل إنهم يتساءلون عما إذا كانت هذه النماذج صحيحة
يف األصل .وهذه األمانة عند الشك من شأنها بناء الثقة على

املدى الطويل .ومن األمثلة اجليدة يف هذا الصدد استخدام
األشكال البيانية املروحية يف التنبؤات التي يصدرها بنك
عرض
اجنلترا وعدد متزايد من البنوك املركزية األخرى ،حيث ُت َ
كل النتائج احملتملة جملموعة معينة من الظروف املبدئية وال
يقتصر األمر على نتيجة واحدة .إال أن نقل حالة الشك يزيد من
ال،
تعقد الرسالة وال يروق للناس يف عامل يقتضي اإليجاز .فمث ً
التغريدة التي تقول "بنك إجنلترا يتنبأ بنمو قدره  "%2أسهل
بكثير — وأكثر فعالية — من تغريدة تقول "إذا تكررت الظروف
االقتصادية احلالية يف  100مناسبة أخرى ،فإن أفضل
تقييم جماعي يمكن أن تصدره جلنة السياسة النقدية هو أن
نمو إجمايل الناجت احمللي ،بناء على تقدير العوامل املكتملة،
سيتجاوز  %2يف  50مناسبة ويقل عن  %2يف  50أخرى"،
حتى وإن كانت هذه التغريدة أدق وصفا للمعنى الفعلي الذي
تشير إليه األشكال البيانية املروحية.
وخالصة القول إن التحدي الذي يواجه اخلبراء هو كيفية
توصيل أفكارهم بإيجاز بليغ وليس بتقعر مفرط.
أفضل املمارسات يف وسائل اإلعالم :من املهم مراعاة
املعايير عالية املستوى واملمارسات اجليدة نظرا للدور احليوي
الذي تؤديه وسائل اإلعالم يف نقل آراء اخلبراء إىل املواطنين
يف أي بلد ديمقراطي .ورغم وجود هذه املعايير واملمارسات
يف معظم وسائل اإلعالم التقليدية املطبوعة واملذاعة ،فقد
غيرت اإلنترنت اقتصاديات الصناعة ،فأنشأت جيال جديدا
من املدونين والصحفيين املزيفين الذين ال يلتزمون يف بعض
األحيان بمعايير اإلنصاف والدقة والشفافية .وباإلضافة إىل
ذلك ،فإن الدور املتنامي لوسائل التواصل االجتماعي يف نشر
األخبار يجعل التمييز بين الصحافة الشرعية والنوع الزائف
أمرا متزايد الصعوبة بالنسبة للمستهلكين .وقد تكون كل هذه
األسباب قد أدت إىل فقدان الثقة يف اإلعالم التقليدي يف أكثر
من  %80من البلدان ،طبقا لباروميتر إدملان للثقة لعام .2016
وكان تفاقم األمور هو النتيجة الوحيدة التي ترتبت على
ِ
باملعادل الزائف — الذي
ظهور األخبار الزائفة وما يسمى
يستتر وراء شعار الصحافة املتوازنة ليمنح وقتا متساويا
للمصادر املوثوقة واملصادر األقل موثوقية .فكيف يمكن
ملنتجي املعلومات واخلبراء املتخصصين حتقيق التوازن
بين املوثوقية وضرورة تقديم آراء معارضة؟
يمكن تطويع املعايير واملبادئ التي يشيع استخدامها
يف األوساط األكاديمية وتطبيقها على نطاق أوسع يف عامل
مراكز األبحاث واملواقع اإللكترونية ووسائل اإلعالم .وبذلك
تكون املبادئ الراسخة ،مثل مراجعة النظراء واملنافسة على
تمويل البحوث وااللتزام بنشر البيانات والشفافية بشأن
تضارب املصالح يف املطبوعات ،هي التي تقرر ما يمكن
اعتباره مساهمة فكرية قيمة.
ال ،هل ينبغي أن تصرح املراكز البحثية عالنية
فمث ً
بمصادر تمويلها؟ وهل ينبغي الكشف عن الصحفيين
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واملدونين إذا نشروا أو روجوا ألكاذيب أو شائعات؟
وهل ينبغي أن تتحمل املنصات الرقمية مسؤولية أكبر
عن حمتواها من منطلق واجبها يف اإلبالغ ويف حماية
اسمها التجاري؟
األدوات العامة لتقييم اجلدارة بالثقة :يجب أن
يكون بوسع املواطنين تمييز احلقائق عن األكاذيب بين
ما يتلقونه من معلومات فياضة .وقد أنشأت التجارة عبر
اإلنترنت كثيرا من األدوات التي تقوم بهذه املهمة حتديدا،
أي وضع تصنيفات بناء على آراء املستهلكين اآلخرين،
وتقديم آراء تقييمية عن مدى إمكانية التعويل على
تصنيفات األطراف األخرى ،وتوفير مقاييس لألداء مثل
مدى حداثة املعلومات املقدمة.
ولكن ماذا عن عامل األفكار؟ الواقع أن املؤسسات التقليدية
تطورت يف بعض اجملاالت لتلبية هذه احلاجة .فهناك مواقع
طبية لها حجيتها تقدم معلومات جديرة بالثقة للمرضى
الواعين بما يوفر عليهم مشقة فرز املعلومات متعددة

من اخلبراء غير املنتخبين الذين يدخلون نطاق اختصاص
كان مقصورا على املسؤولين الرسميين املنتخبين — وهو
ما ينطوي على انعكاسات اجتماعية ضخمة .ويمكن أن
تنشأ مشكالت عندما يحاول اخلبراء القيام بدور الساسة
أو يحاول الساسة القيام بدور اخلبراء .وذلك يتعين مراعاة
الوضوح يف حتديد هذين الدورين وإرساء قواعد املساءلة
التي تعززهما .وإذا تخطى اخلبراء هذا اخلط ،فإنهم
ِ
يضعفون مصداقية خبرتهم الفنية ومسؤوليتهم املهنية.
ويخاطر الساسة الذين يتخطون هذا اخلط بتضليل اجلمهور
الذي انتخبهم لرعاية مصاحله.
وتؤدي املؤسسات املستقلة ،مثل جهاز اخلدمة املدنية
والبنوك املركزية واجلامعات ،دورا خاصا يف توجيه
اخلبرات املتخصصة لتحقيق املصلحة العامة ،ولكن
التكنوقراطية يجب أن تستمد سلطتها من الديمقراطية.
ويتطلب ذلك التزاما بمساءلة اخلبراء مع زيادة القرارات
ايل تتطلب مساهمة فنية متخصصة .ويرى بعض النقاد
أن هناك تكلفة باهظة تترتب على أنشطة مثل عمليات

التحدي الذي يواجه اخلبراء هو كيفية توصيل أفكارهم بإيجاز بليغ
وليس بتقعر مفرط .
املصادر .وعلى غرار مراجعات النظراء التي تتم يف األوساط
األكاديمية ،هناك مواقع لتدقيق احلقائق تقوم بفحص
ادعاءات الشخصيات العامة ،وهو ما يضفي مصداقية على
األخبار وتصريحات األفراد — أو يشكك فيها .وتلتزم مدونة
مبادئ الشبكة الدولية لتدقيق احلقائق باحلياد والشفافية
يف مصادر تمويلها ومنهجيتها ،وبإصدار تصحيحات
صادقة كلما تطلب األمر.
وحتاول املؤسسات اجلديدة تعزيز موثوقيتها يف
احلاالت التي شهدت تراجعا .فعلى سبيل املثال ،أنشئ
يف اململكة املتحدة جملس املعايير املصرفية الذي يركز
على معايير السلوك يف البنوك ،وجملس معايير الدخل
الثابت والعمالت وأسواق السلع األولية الذي يضع املعايير
املطلوبة يف أسواق اجلملة املالية ،وذلك بعد حاالت سوء
السلوك الفاضح التي شهدتها فترة األزمة املالية .ويجب
على الكليات واجلامعات أن تدرس للطالب كيف يصبحون
مستهلكين قادرين على تمييز املعلومات ،كما يمكن أن
يؤدي تنظيم حمالت توعية عامة إىل حتسين وسائل
اإلعالم .ففي عامل مليء باملعلومات ،يكمن مستقبل التعليم
يف تدريس التفكير الناقد وحسن التقدير بما ُيهيئ الطالب
ألن يصبحوا مواطنين مستنيرين.
احلدود بين التكنوقراطية والديمقراطية :مع تزايد
الطابع التقني فيما يتخذ من قرارات ،يظهر عدد متزايد

40

التمويل والتنمية | سبتمبر ٢٠١٧

التدقيق املايل ومراقبة جودة البحوث ومراجعات العمليات
واالمتثال وتقييمات األثر البيئي ومكاتب التقييم املستقل
والتحقيقات البرملانية ،وأنها تشجع العزوف عن اخملاطرة
وتصرف املوارد بعيدا عن األعمال املهمة .ولكن هذا ثمن
زهيد مقابل إضفاء الشرعية على مساهمة اخلبراء يف صنع
القرار الديمقراطي.

مستقبل مستنير باملعرفة

ويعتبر تطبيق املعرفة وتراكمها من خالل التعليم ونشرها
عبر وسائل اإلعالم واملؤسسات جزءا أساسيا من تقدم
البشرية .وليست املسألة هي كيفية إدارة األمور بدون
اخلبراء ،وإنما كيفية التأكد من أن اخلبراء جديرون بالثقة.
واإلجابة هي التواضع والصراحة بشأن حدود اخلبرة
املتخصصة ،والتواصل الواضح ،والتقييم الدقيق لألفكار،
وتوفير األدوات التي تساعد اجلمهور على التمييز بين األفكار
اخملتلفة ،واالستماع اجلاد آلراء اآلخرين.
وسيساعد حتسين إدارة احلدود واملسؤوليات بين
اخلبراء والساسة يف احلفاظ على التوازن بين التكنوقراطية
والديمقراطية .وإذا أحسنا القيام بهذه املهمة ،سيتشكل
مستقبلنا باملعرفة والنقاش املستنير ال اجلهل وضيق
األفق.
نعمت شفيق هي املدير القادم لكلية لندن لالقتصاد.

