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الخيارات املعرفية واملنهجية يف بناء السيناريوهات
لدى املدارس االسترشافية
Constructing Scenarios: Cognitive and Methodological Options
among Foresight Schools
ً بوصفها مقاربة، ظهرت تقنية بناء السيناريوهات يف ُعقب الحرب العاملية الثانية:ملخص
ثم
ًتطورت لتصبح مقاربةً منهجية
ّ
ّ ،منهجيةً للتخطيط اإلسرتاتيجي العسكري ال تُضاهى
ٍ
حينئذ
أساسيةً يف استرشاف املستقبل منذ خمسينيات القرن العرشين وستينياته؛ إذ شهدت
 وتُعنى هذه الورقة بدراسة الخيارات املعرفية واملنهجية.ريا
ً تشع ًبا نظر ًيا وإبستمولوج ًيا كب
 محاولةً الغوص يف آليات،يف بناء السيناريوهات لدى املدارس االسترشافية املختلفة
 ساعيةً لتسليط الضوء عىل الفوارق املنهجية،بناء السيناريوهات يف االسترشاف الحديث
بخاصة بني املقاربتني
،الجوهرية يف األسس واألساليب التي ُتارس بها تقنية السيناريوهات
ّ
 كام تسعى هذه الدراسة إىل مقاربة بعض املحاوالت.الكمية
/ واالحتاملية، الكيفية/الحدسية
ّ
 واختبار قدرة هذه املحاوالت عىل التأسيس،العربية يف االسترشاف وبناء السيناريوهات
.ملدرسة استرشافية عربية رائدة
 املناهج، السيناريوهات، املدارس االسترشافية:كلامت مفتاحية
Abstract: The technique of drafting futures scenarios spread rapidly in the wake of the
Second World War, and became an unrivalled methodological approach for military
strategic planning. In the 1950s and 1960s, it developed as a basic method used in
forecasting, amid a proliferation of theoretical and epistemological development. This
paper examines the intellectual and methodological approaches that emerged across
various schools of futurology in an attempt to understand the underlying mechanisms
of constructing scenarios in modern future studies. Likewise, it aims to illuminate the
fundamental methodological differences in the foundations and methods used in
scenario techniques, particularly those which differ across the intuitive/qualitative and
probabilistic/quantitative approaches. Finally, the paper examines some Arab attempts
at foresight and scenario construction, and tests the ability of these attempts to found
pioneering Arab schools of foresight.
Keywords: Foresight Schools, Scenarios , Methodologies
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مقدمة
تُع ّد آلية بناء السيناريوهات برادا ًميا معرف ًيا غري تقليدي يف دراسة ظاهرة الرتكيب ،والتع ّقد ،واالرتياب
الشديد الذي تتميز به الظواهر املعارصة ،وقد شهدت هذه املنهجية تطو ًرا كب ًريا يف األوساط
األكادميية واإلسرتاتيجية ،وعرفت تشع ًبا يف جهازها املفاهيمي والتقني منذ ظهورها أ ّول مرة بعد
الحرب العاملية الثانية.
ويرجع استخدام مصطلح "السيناريو" إىل بدايات االهتامم باملستقبل يف التفكري اإلنساين؛ إذ جرى
ٍ
سياقات متع ّددة .ولنئ جرى
منهجا ملحاولة اكتشاف مستقبل املجتمع ومؤسساته يف
توظيفه بوصفه ً
ع ّد السيناريوهات مر ٍ
ادفات ملفهوم اليوتوبيا يف كتابات الفالسفة واملفكرين ،ابتدا ًء من أفالطون وكتابه
(((
الجمهورية ،وكتابات توماس مور وجورج أورويل  ،فإنّ استخدامها بوصفها آلي ًة منهجية للتخطيط
اإلسرتاتيجي يف أدبيات الدراسات العسكرية الكالسيكية ،قد بدأ من خالل مناذج املحاكاة لـ " ُلعب"
الحرب .ولكن عىل الرغم من تاريخ استخدام هذا املنهج يف الدراسات العسكرية ،فإنّه مل يظهر يف
الكتابات املعارصة إال يف القرن التاسع عرش ،وكان ذلك مع كتابات املف ّكرين العسكر ّيني الربوس ّيني
كالوزفيتس ومولتكه اللذين وض َعا املفاهيم األساسية للتخطيط اإلسرتاتيجي(((.
ومل يظهر استخدام السيناريوهات بوصفها آلي ًة منهجي ًة السترشاف املستقبل ّإل بعد الحرب العاملية الثانية،
يف الستينيات من القرن العرشين ،مع بحوث ودراسات ملعهد راند؛ إذ جرى اقتباس هذا املصطلح من
مجال السينام األمريكية ومن هوليود ،وذلك من أجل التمييز بني هذا املفهوم الحديث ومفهوم "التنبؤ
الكالسييك" ( .((()Classical forecastingوجرى استخدام مفهوم السيناريو يف البداية للداللة عىل استرشاف
املستقبل يف املدى البعيد ،كام جرى توظيف هذه املقاربة يف فرتة ما بعد الحرب الباردة يف مجال الدراسات
ثم اتّسع استخدام تعبري "السيناريو"
العسكرية،
ً
وخصوصا يف شعبة سالح الجو يف وزارة الدفاع األمريكيةّ ،
وبخاصة ّ
كل ما يتعلق بتطور
لتناول العديد من القضايا واملشكالت يف مجاالت الدراسات اإلسرتاتيجية،
ّ
استخدام السالح النووي يف فرتة الحرب الباردة .وقد زاد املأزق النظري للتنبؤ الكالسييك هذا التعبري انتشا ًرا،
إضاف ًة إىل إخفاق أسلوب التخطيط اإلسرتاتيجي يف فهم العديد من القضايا وتفسريها.
أ ّما األوروبيون ،فقد حاولوا دراسة ُ
األسس االجتامعية والسياسية للمستقبل دراس ًة علمي ًة نسقي ًة ،من خالل
استخدام تقنية السيناريوهات يف دراسات السياسة العا ّمة والتخطيط .ويف ٍ
وقت كان فيه هريمان كاهن
Ron Bradfield et al., "The Origins and Evolution of Scenario Techniques in long Range Business Planning", Futures,
vol. 37, no. 8 (2005), pp. 795 - 812.
Ibid.
Gill Ringland, Scenario Planning: Managing for the Future (West Sussex: John Wiley & Sons, 1998), p. 12.
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يف الواليات املتحدة األمريكية يط ّور تقنية السيناريوهات يف مجال الدراسات العسكرية واإلسرتاتيجية،
يف خمسينيات القرن العرشين وستينياته ،كان املف ّكر والفيلسوف الفرنيس غاستون بريجي ،وهو الذي
ّأسس مرك ًزا للدراسات االسترشافية ،يحاول تطوير مقاربة السيناريوهات البعيدة املدى يف التخطيط،
وقد أصبح هذا األمر يس ّمى يف ما بعد "التفكري االسترشايف" ( )Prospective Thinkingأو "االسترشاف"
( ،)La prospectiveوقد ش ّكل حينئ ٍذ ثور ًة معرفي ًة يف مقابل اآلليات املنهجية للتن ّبؤ الكالسييك(((.
َ
وعقب هذه املساهمة امله ّمة التي ق ّدمها غاستون بريجي ،جاء ّ
ليواصل
كل من بيري مايس وبرتران دو جوفينيل
العمل يف ستينيات القرن العرشين وسبعينياته؛ إذ استخدم مايس السيناريوهات ،وقد كان مدي ًرا للتخطيط
القومي االقتصادي الفرنيس لتطوير الخطة الرباعية القومية خالل الفرتة  .1965 - 1962أ ّما دو جوفينيل
الذي ّأسس ،عام " ،1967الجمعية الدولية للمستقبالت" (،)Association internationale Futuribles
فقد قام بنقد الدور الذي يضطلع به السياسيون يف تحديد مستقبل األمم بوصفهم نخب ًة صغري ًة ومسيطر ًة.
وللح ّد من ذلك ،دعا دو جوفينيل املسترشفني إىل أن يضطلعوا بدور أسايس يف عملية صنع القرار ،وتفكيك
املقاربة املثالية واملعيارية للمستقبل ،وإلقاء الضوء عىل الصور اإليجابية للمستقبل أيضً ا (اليوتوبيا العلمية)،
ثم العمل عىل كيفية إسقاط هذه السيناريوهات اإليجابية يف تطوير حياة األفراد واملجتمعات.
ّ
ويقوم بناء السيناريوهات يف االسترشاف الحديث عىل إطا ٍر معريف خاص ،يتع ّلق عىل نح ٍو أسايس بطبيعة
البحث املستقبيل من جهة التع ّقد واالحتاملية والشمولية .ويرى جيمس أوغيلفي ،وهو أحد الباحثني
الر ّواد يف الدراسات املستقبلية وصاحب كتاب صنع مستقبالت أفضل أنّ "منهجية بناء السيناريوهات
يف الدراسات املستقبلية ش ّكلت تح ّو ًل بارادامي ًّيا يف العلوم االجتامعية بوجه عا ّم ،وذلك من خالل التح ّول
تسع إىل بناء رشعيتها املعرفية من
من مفهوم املوضوعية إىل مفهوم الرسد"(((؛ ألنّ الدراسات املستقبلية مل َ
خالل البناء املنهجي الصارم واملتامسك فحسب ،بل عىل العكس من ذلك ،فقد يوصف البحث يف الدراسات
وخصوصا أنّ هذا
املستقبلية بق ّلة رصامته املنهجية ،ولكنه يفتح املجال واس ًعا أمام الخيال واالبتكار واإلبداع،
ً
التيار بدأ ينترش كـ "موجةٍ" جديدة يف العلوم االجتامعية ،مثل األنرثبولوجيا ،وعلم النفس ،والنقد األديب،
جرى التعبري عنها مع مف ّكرين من أمثال غريتز ،وفوكو ،ونيتشه ،وبول ريكور ،وغريهم.
وسوف نسعى يف هذه الدراسة للغوص يف البنية املعرفية ملنهجية السيناريوهات يف املدارس الغربية
املختلفة ،وإلقاء الضوء عىل الفوارق الجوهرية يف األسس املنهجية وأساليب مامرسة بناء السيناريوهات.
ً
وفضل عن ذلك ،تسعى الدراسة لتسليط الضوء عىل بعض املحاوالت العربية يف االسترشاف ،واختبار
قدرة هذه املحاوالت عىل تأسيس مدرسة استرشاف عربية رائدة ،وذلك من خالل قراءة نقدية لبعض
املساهامت العربية يف هذا املجال .من أجل ذلك ،تحاول هذه الورقة اإلجابة عن األسئلة التالية:
Bradfield et al., pp. 795 - 812.
James J. Oglivy, Creating Better Futures: Scenario as a Tool for Better Tomorrow (New York: Oxford University Press, 2002),
p. 117.
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ما الذي مييز عملية بناء سيناريوهات الدراسات املستقبلية يف مختلف املدارس االسترشافية الغربية؟
أهم نقاط االختالف وااللتقاء بني هذه املدارس؟ وأين تتموقع املساهامت العربية يف الدراسات
وما هي ّ
املستقبلية وبناء السيناريوهات ضمن الخريطة العاملية لهذا االشتغال املعريف؟

ولً  .بناء السيناريوهات عند املسترشفني
أ ّ
ويف املدارس االسترشافية الغربية املختلفة
بناء السيناريوهات عند ميشيل غودي وفابريس روبيال

تُع ّد منهجية السيناريو أدا ًة علمي ًة مركزي ًة عند مدرسة االسترشاف الفرنسية ،وهو ما أ ّكده ّ
كل من فابريس
روبيال وميشيل غودي ،من خالل املوقف الذي ي ّتخذه االسترشاف من ظاهرة املستقبل بوجه عا ّم ،إذ يشرتط
تجنب بعض املواقف السلبية تجاه املستقبل من قبيل" :املوقف الالمبايل" ( .)Passiveأو "املوقف االنفعايل"
( ،)Reactiveأو "املوقف االستباقي" ( ،)Preactiveوتُفضّ ل الرؤية االسترشافية املوقف الف ّعال تجاه
يعب عنه ميشيل غودي مبفهوم الف ّعالية ( ،)Pro-activityوهو ميثّل ربط التو ّقع والفعل
املستقبل وهو ما ّ
عرب "املالءمة" ( ،)Appropriationمن خالل سيناريوهات تتميز بالتامسك ،والرجاحة ،والشفافية.
ويعتقد ّ
ٍ
أدوات منهجية تتميز
كل من ميشيل غودي وفابريس روبيال أنّ بناء السيناريوهات يحتاج إىل
بالبساطة والعقالنية يف الوقت نفسه ،وهو ما يسمح ببلوغ مستويات الخيال ،وتحقيق التامسك
واملالءمة .ولذلك فقد ط ّورا مجموع ًة من التقنيات تُعرف بـ "أساليب ّ
حل املشكالت" (Problem-
 ،)solving Methodsوهي مص ّن ٌ
فة بحسب الخطوات التالية(((:
املتغيات املفتاحية؛ وذلك من خالل تقنية التحليل البنيوي
ö öطرح األسئلة الصحيحة ،وتحديد
ّ
( ،)Structural Analysisأو من خالل مصفوفة ميكامك ( )MicMacالتي ُت َع ّد أسلو ًبا إلبراز
املتغيات األساسية واملؤ ّثرة التي يعتمد عليها نظام الظاهرة املدروسة .ويقوم التحليل البنيوي
ّ
املتغيات ،ومرحلة
تحديد
مرحلة
هي:
أساسية،
احل
ر
م
ثالث
عىل
املصفوفة
هذه
إىل
املستند
ّ
املتغيات املفتاحية .ويف الجدول ()1
املتغيات ،ومرحلة تحديد
وصف طبيعة العالقات بني
ّ
ّ
توضيح ملصفوفة التحليل الهيكيل.
تعد أسلو ًبا لتحديد
ö öتحليل االتجاهات والفاعلني ،من خالل مصفوفة ماكتور ( )Mactorالتي ُّ
إسرتاتيجيات الفاعلني وأهدافهم ،وأمناط التحالف والتنافر اللذين قد ينشآ بينهم ،وموازين
القوى بني الالعبني ،وهي تشتمل عىل سبعة مراحل أساسية ،هي :وضع الئحة إلسرتاتيجيات
Ibid.
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الفاعلني (عددهم بني  10وً 20
ثم تحديد الرهانات واألهداف اإلسرتاتيجية للفاعلني يف
فاعل)ّ ،
فيتم وضع مصفوفة (فاعلني /أهداف) .ويف هذه املرحلة
املرحلة الثانية .أ ّما يف املرحلة الثالثةّ ،
ي ّتضح التوافق والتنافر؛ أي موقع ّ
كل فاعلٍ يف مواجهة الهدف ،فنضع عالمة ( )1+للداللة عىل
موافقة الفاعل عىل الهدف ،وعالمة ( )1-للداللة عىل عدم موافقته عىل الهدف ،وعالمة ()0
ثم نضع تراتبية األهداف بالنسبة إىل ّ
يتم
كل فاعل .وبعد ذلكّ ،
للداللة عىل حياده تجاه الهدفّ ،
ثم إدماج هذه املوازين يف تحليل التوافق والتنافر بني الفاعلني ،وأخ ًريا،
تقييم موازين القوىّ ،
يتم َص ْوغ التوصيات اإلسرتاتيجية واألسئلة املفتاحية للمستقبل.
ّ
الجدول  :1مثال ملصفوفة التحليل الهيكيل
املتغي 1
ّ
املتغي 1
ّ
املتغي 2
ّ

1

املتغي 3
ّ

1

املتغي 4
ّ

املتغي 2
ّ

املتغي 3
ّ

املتغي 4
ّ

1

1

1

1
1
1

ö öتقليص االرتياب ّ
والليقني ،واختيار السيناريوهات األكرث رجاح ًة؛ وذلك من خالل "التحليل
املورفولوجي" ( ،)Morphological Analysisأو "طريقة دلفي" ( ،)Delphi Methodأو تقنية
"مصفوفة التأثري املتبادل" (.)Cross-impact Matrix
ö öتحديد الخيارات اإلسرتاتيجية وتقييمها؛ وذلك من خالل استخدام تقنية "مولتيبول" (.)Multipol
ö öوقد جرى تطوير تقنية السيناريوهات يف املدرسة الفرنسية ،استنا ًدا إىل جهد ميشيل غودي يف
السبعينيات والثامنينيات من القرن العرشين ،ومن خالل العمل يف قسم الدراسات املستقبلية
ثم من خالل العمل يف املعهد الوطني للحرف والفنون
مع املؤسسة االستشارية ميرتا (ّ ،)Metra
الفرنيس ،أو العمل مع وزارة الدفاع الفرنسية؛ إذ يرى ميشيل غودي أنّ "السيناريو هو ٌ
وصف لحالة
مستقبلية ،أو ملسار حوادث مستقبلية ،من خالل التح ّرك من وضعية أولية (سواء كانت يف املايض
أو الحارض) إىل وضعية مستقبلية"((( .وميكن أن تُص ّنف السيناريوهات إىل منوذجني أساس ّيني ،هام:
Michel Godet & Fabrice Roubelat, "Creating the Future: The Use and Misuse of Scenarios", Long Range Planning,
vol. 29, no. 2 (1996), pp. 164 - 171.
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"ö öالسيناريوهات االستكشافية" ( ،)Exploratory Scenariosوهي السيناريوهات التي تبدأ من
ثم
نقطة يف املايض أو يف الحارض ،أو هي أحد االتجاهات التي بدأت يف املايض أو الحارض ،ومن ّ
يجري قياس مدى رجحان هذه االتجاهات يف املستقبل.
"ö öالسيناريوهات االستباقية أو املعيارية" ( ،)Anticipatory or Normative Scenariosوهي
ٍ
مقاربات مختلفة ومتع ّددة للمستقبل ،وهي يف أغلب
السيناريوهات التي اعتمدت عىل
ٍ
سيناريوهات مع ّينة.
تعب عن رغبات مع ّينة ،أو عن الخوف من
األحيان ّ
بيد أنه بحسب غودي وروبيال ،يعتمد هذان النموذجان من السيناريوهات اعتام ًدا ً
مفرطا عىل "اتباع
التغيات يف املستقبل أو عدم حدوثها،
حركة االتجاهات" ()Trend-driven؛ أي مدى رجحان حدوث ّ
ويقوم هذا النوع من السيناريوهات بانتقاء بعض االفرتاضات يف حني يتجاهل أخرى(((.
ميكن القول إنّه ال توجد مقاربة تقنية واحدة لبناء السيناريوهات ،بل مناذج متع ّددة لبنائهاُ .وتيز الدراسات
املستقبلية بوجه عا ّم بني ثالثة تص ّور ٍ
ات توضع ضمنها السيناريوهات ،هي" :السيناريوهات املحتملة"
( ،)Possible Scenariosو"السيناريوهات القابلة للتحقيق" ( ،)Realizable Scenariosو"السيناريوهات
املرغوبة" ( ،)Desirable Scenariosوهي السيناريوهات التي ميكن وضعها ضمن مجموعة السيناريوهات
املحتملة ،عىل أنّها ليست بالرضورة قابل ًة للتح ّقق .وبالنظر إىل طبيعة السيناريوهات ومدى احتامليتها،
ميكن للمسترشف أن ُييز السيناريوهات "املرجعية" ،و"السيناريوهات املرتكزة عىل الجنوح واالتجاه"
( ،)Trend-based Scenariosو"السيناريوهات الكاشفة" ،و"السيناريوهات املعيارية".
بناء السيناريوهات بحسب معهد كوبنهاجن للدراسات املستقبلية

امت ّد جهد تطوير السيناريوهات يف الدامنرك إىل عام  ،1970بعد أن ّأسس وزير املالية الدامنركية السابق
ثوريل كريستنسني مع مجموعة من الرشكات معه ًدا للدراسات املستقبلية ال يهدف إىل الربح (معهد
كوبنهاجن للدراسات املستقبلية) .وكان عام  1984هو العام الذي بدأ فيه التخطيط بالسيناريوهات
بعد مساهمة رشكة "ثري إم دامنرك" ( ((()3M Danemarkاألمريكية .وإضاف ًة إىل ذلك ،ميكن اإلشارة إىل
أنّ معهد كوبنهاجن للدراسات املستقبلية قد استفاد كث ًريا من املساهمة النظرية للمسترشف األمرييك
بوكمينسرت فولر ،من خالل منوذج "اللعبة العاملية" الذي يقوم عىل محورية الرؤية ّ
"الكلنية" والشمولية
للظواهر :شمولية الكوكب ،وشمولية التاريخ ،وشمولية اإلنسانية ،سواء بالنسبة إىل الذين يعيشون يف
الحارض أو األجيال املستقبلية( .((1ويتمحور هذا النموذج حول مجموعة من الخصائص ،هي:
8
9

Ibid.
George Konstantinou Lekeas, "Scenario Planning Formulation, Implantation and Effects: A Review of Best Theory
and Practice", Master Dissertation, University of Warwick, Coventry – United Kingdom (1999), p. 72.
10 Medrad Gabel, "Buckminster Fuller and the Game of the World", in Buckminster Fuller (Ed.), An Anthology for the
New Millennium (New York: St. Martin's Press, 1999).
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ö öالشمول :وهو يعني االنطالق من النسق ّ
ثم إلقاء الضوء بعد ذلك عىل األنساق الفرعية
الكلّ ،
الخاصة.
واملشكالت والحاالت
ّ
ö öالتو ّقع واالستباقية :أي البحث عن اكتشاف التهديدات الثاوية يف املستقبل قبل حدوثها وتج ّنب
حدوث الكارثة واملفاجئة.
ö öرسم اإلسرتاتيجية :وهو يعني محاولة تغيري النسق ّ
الكل جذر ًّيا من أجل ّ
حل املشكالت الصغرية
املوجودة داخل النسق(.((1
ومن خالل توظيف منوذج اللعبة العاملية لبوكمينسرت فولر ،حاول معهد كوبنهاجن للدراسات
املستقبلية استخدام منهجية الورش الجامعية يف تطوير السيناريوهات ،وذلك ضمن "لعبة املستقبل"
ثم
()The future game؛ إذ يجرى يف املرحلة األوىل توجيه أسئلة إىل ملشاركني متع ّلقة باملستقبلّ ،
مقارنة أجوبتهم مع االتجاهات الراهنة للمجتمع وتط ّور األعامل فيه من جهة ،والتفكري يف االتجاهات
الجديدة التي سوف تظهر يف املستقبل من جهة أخرى .ويف املرحلة الثانية تجري مناقشة علنية بشأن
أكرث املستقبالت رجحانًا يف نظر املشاركني يف "لعبة املستقبل"( .((1ويف املرحلة األخرية ،يسعى ّ
كل مشاركٍ
يف تطوير السيناريو الختيار مستقبل ٍة( ((1تتالءم مع الرشكة التي تُرسم لها السيناريوهات .وقد جرت
املتخصصة باإلحصائيات لتحليل االتجاهات ،وهو ما
االستعانة يف ما بعد بالتط ّور يف برامج اإلعالم اآليل
ّ
ساهم يف تطوير هذا األسلوب(.((1
بناء السيناريوهات بحسب منوذج "نادي روما"

تنتمي منهجية بناء السيناريوهات عند نادي روما إىل أساليب النمذجة واملحاكاة ،واالشتغال مبستوى
سيناريوهات املدى البعيد ( ،)Long-term scenariosمثلام فعل باري هيوز يف منوذج املستقبالت
الدولية .فقد بنى سيناريوهات يصل مداها الزمني إىل مئة عام .وبالطريقة نفسها اشتغل منوذج نادي
روما بصوغ لسيناريوهات تفوق يف مداها الثالثني عا ًما .واشتهر نادي روما باستخدامه لنموذج "حدود
تغي رئيس يف العالقات
النمو" عام  1972الذي ينطلق من فرضي ٍة أساسية مفادها انعدام حدوث أي ّ ٍ
املادية واالقتصادية التي تحكم النظام العاملي(((1؛ إذ يشري هذا النموذج إىل أنّ االتجاهات الراهنة
11 Ibid.
12 Lekeas, p. 72.
" 13املستقبلة" هي تعب ٌري مرادف للمفهوم الذي ابتكره الفيلسوف الفرنيس برتران دو جوفينيل ،من خالل دمجه لكلمتي "مستقبل"
( )Futureو"احتامل" ()Possible؛ أي "املستقبل املحتمل" ( .)Futuribleوقد انترش استخدام هذا املفهوم للداللة عىل ّأي احتاملٍ
ٍ
لحدث ما.
مستقبيل
14 Ibid.
 15سهيل عناية الله" ،استرشاف مستقبل األمة :مراجعة لنامذج املحاكاة ومداخل دراسة املستقبالت البديلة" ،إسالمية املعرفة،
العدد  ،)1999( 17ص .88 - 43
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لالنفجار السكاين ،وإنتاج الغذاء ،ونضوب املوارد ،سوف تؤ ِّدي إىل تداعي معدالت النمو ،وسوف تصل
إىل نهايتها يف أفق املئة سنة املقبلة؛ ألنّ السكان والغذاء واملخرجات الصناعية ستعرف من ًّوا عىل نح ٍو
مضاعف ،إىل أن تضغط عىل قاعدة املوارد بطريقة كابحة لرسعة النمو وتدفعها نحو اإلبطاء التدريجي.
ومل يتو ّقف نادي روما عند استخدام منوذج حدود النمو عام  ،1972بل حاول أن يط ّور النموذج نفسه
يف تحليل التفاعالت الدولية .وظهر ذلك من خالل التقرير الذي أصدره يف أيلول /سبتمرب  1973بعنوان
"منوذج إقليمي وتكيفي للنسق العاملي" ،واقرتح فيه تسمية هذا النموذج بـ "إسرتاتيجية من أجل
مشاريع للبقاء" .وكان هذا النموذج يهدف إىل استخدام السيناريوهات من أجل التنمية املستقبلية
للنسق الدويل الذي يتك ّون – بحسب خرباء نادي روما – من ر ًؤى وثقافات تحمل املخاوف واآلمال من
مناطق مختلفة من العامل(.((1
ويقوم منوذج نادي روما عىل تقسيم النسق الدويل إىل  10مناطق؛ وذلك بنا ًء عىل منط التفاعالت
اإلقليمية والدولية ملجموع الفواعل الدولية ومنط التنمية اإلقليمية والعاملية .أ ّما املناطق العرش يف هذا
النموذج ،فهي :أمريكا الشاملية ،وأوروبا الغربية ،وأوروبا الرشقية ،واليابان ،وسائر العامل املتقدم ،وأمريكا
الالتينية ،والرشق األوسط ،وسائر القارة األفريقية ،وجنوب رشق آسيا ،والصني( .((1وقد حاول نادي روما
املتغيات املتفاعلة عىل مستوى النسق
من خالل هذا النموذج تفكيك التعقيد والرتكيب الذي يشوب ّ
املتغيات باعتامد البنية الهرمية التي متثّل مستوى تط ّور النسق الدويل ضمن
الدويل ،من خالل تنظيم ّ
ّأي معطى سياقي ،وكانت املستويات عىل النحو اآليت(:((1
الجيوفيزيقي ،اإليكولوجي ،التكنولوجي ،االقتصادي ،املؤسيس ،السوسيوسيايس ،القيمي  -الثقايف ،اإلنساين ،البيولوجي.

كم كبري من املعلومات عرب منهجية علمية دقيقة،
ومي ّكن هذا التنظيم النسقي
للمتغيات من تحليل ٍّ
ّ
ويعتمد منوذج نادي روما يف تحليل النسق الدويل عىل مرحلتني ،هام:
ö öاملرحلة السببية :وهي تشمل مجمل العمليات الدينامية التي تيل األمناط التاريخية للنمو.
ö öمرحلة البحث عن الهدف :وهي تشمل التحوالت والتغريات القصدية ضمن الرشوط الجديدة.
ً
وفضل عن ذلك ،تشتمل مرحلة البحث عن الهدف عىل مستويني ،هام :مستوى صناعة القرار
أو مستوى األفعال ،ومستوى ال ِق َيم.
16 Mihaljo Mesarovic & Eduard Pestel, "Regionalized and adaptive model of the global world system, Report to the
Club of Rome" (September 17, 1973), pp. 1 - 8.
17 Ibid.
18 Ibid.
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ويفرتض منوذج حدود النمو لنادي روما أنّ مستقبل البرشية لن يكون جي ًدا إن استمرت االتجاهات
الراهنة للتط ّور الصناعي ،واالنفجار السكاين ،والتلوث البيئي عىل ما هي عليه (عند صدور تقرير "حدود
النمو" عام  ،)1972وأنّ الوضع لن يتحسن ّإل يف حال الح ّد من هذه االتجاهات.
بناء السيناريوهات ضمن "منهجية التخطيط املستقبيل"

تعتمد منهجية "التخطيط املستقبيل" ( )The Future Mappingعىل افرتاضني أساسني ،هام:
ö öاملستقبل ليس حتم ًّيا ،وهو يعتمد عىل سلوك أطراف متع ّددة.
تغيات بنيوية(.((1
ö öمحاولة ّأي مؤسسة تحقيق موقع تنافيس متق ّدم أم ٌر يتط ّلب حدوث ّ

وتستخدم منهجية التخطيط املستقبيل مفهومني مركزيني يف بناء السيناريوهات ،هام" :الحاالت النهائية"
لقطاع
( ،)End statsو"الحوادث" ( .)Eventsو ُيقصد مبفهوم الحالة النهائية الصورة النهائية املستقبلية
ٍ
ٍ
مجموعات من أربع إىل خمس،
الصور النهائية يف منهجية التخطيط املستقبيل يف شكل
معني ،وتُكتب ّ
وهي تشمل جميع األفكار املختلفة املتعلقة بالتطور املستقبيل للمنظامت أو الرشكات يف مدى زمني
ٍ
يراوح بني ثالث وخمس
عب عن االتجاهات
سنوات انطال ًقا من الحارض( .((2أ ّما مفهوم الحوادث ،ف ُي ّ
األساسية التي تتع ّلق بظهورها عىل نح ٍو خاص؛ إذ يجرى البحث ضمن هذا املفهوم عن اإلجابة عن
ٌ
مدى قدرة ٍ
خاصية أخرى تتع ّلق
حدث ما عىل الظهور يف املستقبل أو العكس .وإضاف ًة إىل ذلكّ ،مثة
ثم تكتب الحوادث يف شكل
بالحوادث ،وهي رضورة ارتباطها باألفراد ذوي العالقة بالقطاع أو الصناعةّ .
مجموعة تتكون من  150إىل  200حدث تقري ًبا ،وتوضع الحوادث قاعدة لقراءة السلوك املستقبيل.
ٍ
تخص
وتقوم منهجية التخطيط املستقبيل عىل الربط بني مختلف القضايا التي تتع ّلق
مبجاالت متع ّددة ّ
النسق أو املنظمة يف أقسامها أو وظائفها؛ مثل قسم البحث والتطوير(.((2
بناء السيناريوهات عند بيرت شوارتز

أهم الباحثني وأكرثهم تأث ًريا يف حقل الدراسات املستقبلية ،وهو رئيس الشبكة
ُيع ّد بيرت شوارتز أحد ّ
وعضو يف أحد مراكز التفكري األمريكية ،ويرجع إليه الفضل يف تع ّرف العديد من
العاملية لألعامل،
ٌ
الباحثني مفهو َم السيناريو(.((2
Lekeas, pp. 75 - 76.
Ibid.
Ibid.
Peter Schwartz, The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World (New York: Currency
Doubleday, 1991).
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وتر ّكز مقاربة بيرت شوارتز يف النظر والبحث عن القضايا الجوهرية التي تظهر باستمرار يف التاريخ
اإلنساين ،والبحث عن االرتباطات املحتملة بني هذه القضايا والفواعل الرئيسة ،أو "القوى الدافعة"
()Driving Forces؛ إذ يرى شوارتز أنّ "أفضل السيناريوهات هي التي تستطيع تحليل الديناميات
لب القضايا بفعالية"( .((2فإنْ تع ّلق األمر بندرة املوارد ً
داخل ّ
مثل ،فث ّمة
ومتس ّ
كل ظاهرة أو مشكلة ُّ
وخصوصا أنّ أغلب
دامئًا سيناريو واحد هو "سيناريو رابح  -خارس" (،)Winners-Losers Scenario
ً
ً
وفضل عن ذلك ،يحاول شوارتز إلقاء
الفاعلني ال يبدون رغب ًة يف التشارك يف استغالل املوارد النادرة.
الضوء عىل السيناريوهات التي مت ّيز البيئات الشديدة التنافسية ،أو التي تُس ّمى سيناريوهات "العالقات
ذات الحصيلة الصفرية" (.)Zero-sum Games
تبدأ مقاربة السيناريو عند شوارتز من خالل الرتكيز يف القضايا واملآزق التي تستعيص عىل الحل؛ إذ
يصفها باملشكالت التي يتطلب اتخاذ القرار فيها م ْنعك من النوم ً
ليل ،وذلك من خالل طرح السؤال
التايل :ما هي القوى الدافعة واملح ّركة التي ميكن أن تُحدث التغيري عىل املستوى العاملي؟ ومن خالل
متغيين أساسيني،
تعريف هذه القوى الدافعة وتحديدها ،يحاول الباحث إيجاد العالقة بينها وبني ّ
ومتغي ّ
"الليقني واالرتياب" ( ،)Uncertaintyومن خاللهام تُبنى السيناريوهات.
متغي األهمية،
ّ
هامّ :
ويف املرحلة التالية ،يقوم الباحث بالربط بني هذه السيناريوهات والفواعل املفتاحية ،بيد أنّه يف ّرق
بني الفواعل الجزئية الداخلية ( ،)Micro Levelوالفواعل الك ّلية والكربى ( )Macro Levelذات التأثري
كالتغيات الكربى يف الدميوغرافيا ،والتكنولوجيا،
وبخاصة الفواعل املتعلقة بالجنوحات الثقيلة؛
العاملي،
ّ
ّ
ثم يجرى تحديد األساليب التي ت ّتخذ بها القرارات ضمن ّ
كل سيناريو (باستخدام
والبيئة ،واالقتصاد .ومن ّ
السبل التي يجرى من خاللها
أسلوب "سووت"  SWOTللتخطيط اإلسرتاتيجي) .وأخ ًريا ،يضع الباحث ُّ
إدراك اإلشارات املن ِبئة باملستقبل ورصدها ،وإيجاد العالقة بينها وبني السيناريوهات التي جرى صوغها.
وميكن تلخيص مراحل بناء السيناريوهات عند شوارتز يف مثاين مراحل ،هي:
ö öتحديد القضايا الجوهرية واألساسية.
ö öتحديد التأثريات املحلية الكربى.
ö öتحديد التأثريات العاملية الكربى.
ö öتصنيف املؤثرات التي جرى تحديدها.
ö öاختيار ُ
األسس التي ُبن َيت عليها السيناريوهات.
23 Quoted in: Kees Van der Heijden, "Weaving Plots for Alternative Futures: an Eight Steps guide to Build Scenarios",
The Antidote Issue, vol. 22 (1999), pp. 11 - 13.
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ö öإضافة التفاصيل الرضورية للسيناريوهات.
املتوصل إليها.
ö öتقييم النتائج
َّ
ö öرصد اإلشارات املنبئة باملستقبل(.((2
وبخاصة عندما
ويف الحصيلة ،ت ّتسم السيناريوهات الج ّيدة ،بالنسبة إىل شوارتز ،بالعقالنية واملفاجئة،
ّ
تق ّوض الصور النمطية ،وعندما يأخذ بها ص ّناع القرار يف مجال التنفيذ.
بناء السيناريوهات عند بول شومايكر

وضع بول شومايكر مجموع ًة من الخطوات لبناء السيناريوهات ،هي:
وخصوصا يف
ö öتعريف القضايا األساسية والجوهرية التي تحتاج إىل إدراكٍ دقيق ومع ّمق،
ً
ومتغيات اتخاذ القرار ،مع قراءة ج ّيدة للاميض لتحديد
ما يتع ّلق باملدى الزمني واملجال
ّ
مستويات الاليقني.
وبخاصة الذين لديهم مصالح
ö öتعريف الفاعلني والرهانات األساسية (،)Stakeholders/Actors
ّ
متع ّلقة بالقضايا األساسية ،من املتأثرين أو الذين يؤ ّثرون يف سري هذه القضايا.
ألهم االتجاهات والجنوحات الراهنة ( )Current Trendsالتي ميكن أن تؤ ّثر يف
ö öوضع قامئة ّ
متغيات املصالح املختلفة ،وتعريف ّ
ثم وضع
كل اتجا ٍه ورشح األمناط التي يظهر به تأثريهاّ ،
ّ
رسم بياين أو تخطيطي ُيظهر العالقات السببية والتحالفات املوجودة.
ö öتعريف ّ
متغيات
الليقينيات املفتاحية ( )Key Uncertaintiesالتي قد يكون لها تأثري كبري يف ّ
املصلحة ،مع رشح نوع التأثري الذي قد يرتتّب عىل هذه الحوادث املتو َّقعة.
ö öمحاولة بناء سيناريوهني من خالل وضع املخرجات اإليجابية ّلليقينيات األساسية يف سيناريو
ثم إضافة "االتجاهات والعوامل ذات التأثري
واحد ،ووضع املخرجات السلبية يف سيناريو آخرّ ،
الكبري" ( )Predetermined Elementsإىل هذين السيناريوهني.
ö öتقييم التامسك الداخيل للسيناريوهات ودرجة املعقولية فيها .فهذه املرحلة تجيب عن السؤال:
كيف ميكن للسيناريوهات أن تكون متامسك ًة داخل ًيا ،آخذ ًة يف الحسبان مبفاهيم االتجاهات
واملخرجات املرتابطة؟
ö öإلغاء العالقات (االحتامالت) املنعدمة الصدقية واملستحيلة ،ومحاولة ابتكار سيناريوهات جديدة،
مع تأكيد مفاده أنّ السيناريوهات املبتكرة ّ
تغطي عىل نح ٍو كامل طيف ّ
الليقينيات املوجودة.
24 Ibid.
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ö öتقييم السيناريوهات بطريقة تسمح للفاعلني وص ّناع القرار بأن يندمجوا فيها ويتفاعلوا معها،
ويعملوا من خاللها عىل نح ٍو يالئم توجهاتهم ،وتدعيم هذه السيناريوهات بالبحث اإلضايف
ضمن ما يسميه شومايكر "سيناريوهات القراءة" (.)Learning Scenarios
ö öبعد تكملة البحث اإلضايف ،يعاد اختبار االنسجام والتامسك الداخيل لسيناريوهات القراءة،
والنظر يف إمكان تحويل بعض التفاعالت من خالل منوذج ك ّمي (ميكن استخدام منوذج مونتي
كارلو للمحاكاة).

"املتغيات
واملتغيات املستقلة ،أو ما يس ّميه شومايكر
ö öيعاد تقييم مجموعات الاليقينيات
ّ
ّ
ثم مراجعة الخطوات؛ بداي ًة من الخطوة األوىل إىل الخطوة
املستهدفة" (ّ ،)Target Variables
التاسعة ،للوصول إىل سيناريوهات السلوك والفعل التي توجه صنع القرار ،من أجل تطوير آلية
متغيات ّ
صنع القرار يف ّ
الليقني(.((2
ظل ّ

م أوجه االتفاق واالختالف لدى املسترشفني الغربيني
أه ّ
يف بناء السيناريوهات

إنّ السيناريوهات ٌ
مبنية عىل التع ّدد ،واختالف زوايا النظرّ .
قص ًة مختلفة متا ًما عن
فكل سيناريو يروي لنا ّ
السيناريوهات األخرىّ ،
لكن السيناريوهات ال تختلف
قص ٍة لها منطها وبنيتها ،ومنوذجها الخاص بهاّ .
وكل ّ
يف خصائص أخرى مثل العقالنية واملوثوقية.

وإنّ الهدف من السيناريوهات ليس رسد الحوادث املستقبلية فحسب ،بل إنّ دورها يرتكز كذلك عىل
تسليط الضوء عىل القوى التي تدفع باملستقبل نحو اتجاهات مختلفة؛ إذ تقوم السيناريوهات بإبراز
املهم يف بناء السيناريوهات التن ّبه للتفريق بني
مدى تأثري هذه القوى يف املستقبل ،ولذلك يصبح من ّ
مستويات الوقائع التي تؤ ّثث السيناريو ابتدا ًء من "الحدث" ( ،)Eventفـ "االتجاه الفرعي" (Sub-

ثم "االتجاه األعظم" ( )Mega-trendالذي ُيصطلح عليه يف بعض
 ،)trendفـ "االتجاه" (ّ ،)Trend
الدراسات املستقبلية بالجنوح الثقيل.
وعىل الرغم من االختالفات الطفيفة املوجودة بني املقاربات املختلفة لبناء السيناريوهات عند
املسترشفني ،فإنّ ما ميكن استخالصه هو اتفاق أغلبهم يف العديد من الخطوات؛ وهو ما حاول تأكيده بيرت
25 Paul Shoemaker, "When and How to Use Scenarios Planning: a Heuristic Approach with Illustration", Journal of
Forecasting, vol. 10, no. 6 (1991), pp. 549 - 564.
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بيشوب وباحثون آخرون يف دراسة بعنوان "الحالة الراهنة لبناء السيناريوهات :قراءة يف التقنيات"(،((2
إذ استطاعوا حرص مراحل بناء السيناريوهات يف مجموعة من الخطوات األساسية ،هي:
ö öتعريف املجال :هذه الخطوة هي الخطوة األساسية التي يجرى فيها تعريف مجال العمل
أو املرشوع ،ويس ّميها شومايكر مرحلة "ع ّرف املجال" ،وتس ّميها مجموعة شل وغاوسامير خطوة
"التحضري" ()Preparation؛ إذ يجرى وضع املفاهيم وتعريف الخصائص األساسية ملرشوع بناء
السيناريو ،مثل تحديد املدى الزمني ،ومجال التحليل ،والفريق املشارك يف إنجازه(.((2
ö öالتحليل املفهومي :ت ّتفق ّ
كل من مقاربة مجموعة شل ،والشبكة العاملية لألعامل ،وكذلك بول
شومايكر يف إدراج مرحلة أساسية يف بناء السيناريوهات تُعرف بـ "التمهيد" (،)Pioneering
أو مرحلة تعريف الرهانات األساسية والفاعلني ،بوصفها مرحل ًة أساسي ًة بعد تعريف املجال.
بيد أنّ مرحلة التحليل املفهومي واإلدرايك تهدف عىل نح ٍو أسايس إىل تقديم القراءة النظرية
للمشاركني يف مرشوع السيناريو ،ومحاولة تعريف النامذج الفكرية السائدة لدى ص ّناع
ثم السعي لتفكيكها ،استنا ًدا إىل طرح األفكار الجديدة ،ومواجهة األفكار واالفرتاضات
القرارّ ،
املسبقة ،من خالل التفكري اإلبداعي الذي يساهم يف تنمية املقاربة ّ
فهم
الكلنية ،يف سبيل ٍ
أفضل للمستقبل(.((2
ö öاالتجاهات وتحليل ّ
الليقني :إنّ أغلب املقاربات التي تتناول بناء السيناريوهات تعتمد عىل
نح ٍو أسايس عىل تحليل االتجاهات وعوامل ّ
الليقني .ونجد أحيانًا بعض املسترشفني يقومون
بالفصل بينهام – كام يفعل شومايكر – من خالل البدء مبرحلة تعريف االتجاهات األساسية،
ثم تعريف ّ
الليقينيات املفتاحية ،أو دمجهام م ًعا  -كام يفعل ذلك فان دير هايدن من خالل
ّ
ما يس ّميه "مرحلة تحليل املعلومات" التي يجري فيها تحليل القوى الدافعة ذات التأثري الكبري
ثم ربط هذه القوى بعوامل ودرجات الاليقني واالرتياب(.((2
يف الظاهرة املدروسةّ ،
ö öبناء السيناريوهات :هذه املرحلة بالنسبة إىل أغلب املسترشفني ،ومن بينهم هايدن ،هي
املرحلة األساسية واملحورية .وهي ترتكز عىل املراحل السابقة ،من خالل االنطالق من تحديد
ٍ
ثم يجري وضع
الاليقينيات املفتاحية وتحويلها إىل
سيناريوهات تقوم عىل مستقبالت متع ّددةّ .
هذه السيناريوهات األولية لتع ّرف القوى الفاعلة؛ من أجل إعطاء سمة التامسك والتناسق
26 Peter Bishop, Andy Hines & Terry Collins, "The Current State of Scenario Planning: An Overview of Techniques",
Foresight, vol. 9, no. 1 (2007), pp. 5 - 25.
27 Ibid.
28 Shoemaker, pp. 549 - 564.
29 Bishop et al., pp. 5 - 25.
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قصص معقولة قابلة للتصديق،
ثم توضع السيناريوهات يف إطار
ٍ
الداخيل للسيناريوهاتّ ،
وم ّتسمة بالقدرة عىل الربط بني الحارض واملستقبل .وتقود هذه املرحلة إىل تأسيس مرحلة
بناء اإلسرتاتيجية.
ö öتعريف اإلسرتاتيجية :يس ّمي بيرت شوارتز هذه املرحلة "مرحلة التضمينات" ،ويس ّميها
هايدن "مرحلة تخطيط الخيار" .ويجرى اختيار القرارات أو الخيارات اإلسرتاتيجية من خالل
السيناريوهات املتع ّددة التي جرى إعدادها .وتسمح هذه املرحلة لص ّناع القرار باالتصاف
مبرونة رضورية يف اتخاذ القرارات ،وقبول فكرة وجود بدائل إسرتاتيجية متع ّددة ومختلفة،
وذلك تب ًعا لألشكال التي ميكن للمستقبل أن يظهر بها.
ö öمرحلة الرصد واملراقبة( :((3ال نجد كث ًريا من املسترشفني يتح ّدثون عن هذه الخطوة ،ماعدا الشبكة
العاملية لألعامل وكذلك مجموعة شل .ويجرى الرتكيز يف هذه املرحلة عىل الدالئل واإلشارات
املنبئة باملستقبل ،وهي بحسب بيرت شوارتز مرحلة "اختيار املعامل البارزة" (Selection of
 ،)Leading Signpostsوتس ّميها مجموعة شل مرحلة االستطالع .ويف هذه املرحلة ،يجرى
بخاصة يف حال وجود حاجة تقتيض القيام
تعريف املؤرشات املنبئة باملستقبل ومحاولة رصدهاّ ،
بتغيريات يف اإلسرتاتيجية؛ ولذلك يرى ّ
كل من شومايكر وهايدن رضورة االستمرار عىل رصد
البيئة وإعادة بناء السيناريوهات ،يف ّ
متغيات البيئة.
التغي الرسيع وانعدام االستقرار يف ّ
ظل ّ

ميكن القول إنّ أغلب مقاربات بناء السيناريوهات ت ّتفق يف أغلب هذه املراحل عىل وجود اختالفات بسيط ٍة
بينها .وإضاف ًة إىل ذلك ،تساهم ّ
كل هذه املقاربات يف اإلجابة عن مطلبني أساسيني يف بناء اإلسرتاتيجية،
هام متكني ص ّناع القرار من التخطيط من خالل تع ّددية الخيارات ،وطرح عديد الرؤى واألفكار من أجل
تح ّدي الرؤى الراسخة والتقليدية( .((3وقد سعت املقاربات املختلفة التي عنيت ببناء السيناريوهات
الص ْوغ النهايئ لرسديات ّأي سيناريو يرسمه املسترشف.
لتطوير مناذجها
الخاصة ،قبل البدء يف َ
ّ
بنية اإلطار املعريف للسيناريوهات يف املدارس االسترشافية الغربية
املقاربة الحدسية

تقوم املقاربة الحدسية ( )Intuitive Approachعىل املعرفة الكيفية والرؤى ،وهي تعتمد عىل اإلبداع
والخيال؛ كاستخدام الفن القصيص يف بناء السيناريوهات .وترجع هذه املقاربة إىل أعامل ّ
كل من هريمان
30 Ibid.
31 Torsten Wulf, Philip Meißner & Stephan Stubner, "A Scenario-based Approach to Strategic Planning. Integrating
Planning Process Perspective of Strategy", HHL Working paper, Germany Leipzig Graduate School of Management,
no. 98 (July 2010), pp. 12 - 14.
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ثم تط ّورت عىل نح ٍو أكرب مع البحوث االسترشافية
كاهن وأنتوين فايرن يف ستينيات القرن العرشينّ ،
الرائدة ّ
لكل من فان دير هايدن وبيرت شوارتز يف بداية السبعينيات من القرن العرشينُ .يضاف إىل ذلك
أنّ رشكة رويال دوتش شل التي استخدمت منهجية السيناريوهات وط ّورتها ،اعتمدت عىل نح ٍو أسايس
عىل املقاربة الحدسية(.((3
وتتميز املقاربة الحدسية بأنّها األكرث شيو ًعا واألقل رصام ًة من نظريتها االحتاملية ،مع اتصافها بالتنوع
والتع ّدد .إضاف ًة إىل ذلك ،كانت عملية بناء السيناريوهات عند العديد من املسترشفني واملامرسني
األوائل كيفي ًة حتى بالنسبة إىل بعض الرشكات واملؤسسات  -كام فعلت رشكة شل النفطية( - ((3ولكن
النقطة األساسية التي متيز املقاربة الحدسية من املقاربة االحتاملية هي اعتامدها عىل عد ٍد محدود من
وبخاصة يف مرحلة التحليل املع ّمق؛ إذ يجرى تأويلها وصوغها ضمن محاور تُبنى عىل أساسها
املتغيات،
ّ
ّ
(((3
ُعب عن بنية السيناريوهات عندما يجرى تشكيلها .
الرسديات التي ت ّ
مية
املقاربة االحتاملية /الك ّ

تشتمل املقاربة االحتاملية الك ّمية ( )Probabilistic/ Quantitative Approachعىل مجموعة من
التقنيات املتع ّددة التي تختلف يف ما بينها يف درجات استخدام برامج اإلعالم اآليل .و ُت َع ّد تقني َتا تحليل
أثر االتجاه ومصفوفة التأثري املتبادل من أقدم التقنيات يف املقاربات االحتاملية ،ويف ما ييل بيان لذلك:
²²تحليل أثر االتجاه ()Trend Impact Analysis
تط ّورت هذه التقنية يف الدراسات املستقبلية يف سبعينيات القرن العرشين مع "مجموعة املستقبالت"
يف الواليات املتحدة ،وتط ّور هذا النموذج التحلييل خارج املفاهيم التقليدية التي ُعرفت بها مناهج
التنبؤ التي تقوم عىل معرفة املستقبل من خالل املعطيات التاريخية ،والتي ال تعرتف بوجود حوادث
غري متو ّقعة يف املستقبل(.((3
وجه إىل املقاربات التقليدية املعتمدة عىل نح ٍو
وجاءت هذه التقنية من أجل اإلجابة عن النقد الذي ّ
مبالغ فيه عىل إسقاط املعطيات التاريخية عىل الحوادث املستقبلية ،مثل تقنيات السالسل الزمنية.
ولذلك تسمح تقنية تحليل األثر بتعديل مسألة إسقاط االتجاهات التاريخية عىل الحوادث املستقبلية(،((3
32 Bradfield et al.

 33تُس ّمى املقاربة الحدسية أيضً ا "مقاربة رشكة شل"؛ ألنّها اشتهرت كث ًريا من خالل رويال دوتش شل.
34 Mikko Laurema, "Scenario Development: The Case of the Russo-Baltic Food Retail Market", Published Master
Dissertation, Helsinki University of Technology, Espoo – Finland (2007), p. 17.
35 Bradfield et al., "The Origins …".
36 Theodore Gordon, "Trend Impact Analysis", Futures Research Methodology (1994), at: http://goo.gl/bKgqPy
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ثم القيام بتحليل آثار االتجاهات والتطورات من خالل الخرباء ،وتكميم هذه التط ّورات واالتجاهات.
ّ
ومن ّمثة ،ميكن القول إنّ مفهوم تحليل أثر االتجاه يختلف عن التنبؤ البسيط بأربع خطوات ،هي:
ö öجمع املعلومات السابقة (التاريخية).
ö öاستخدام منحنى لتط ّور الحوادث يف املايض ،ومتابعة مساراتها يف املستقبل ،مع استبعاد عنرص املفاجئة.
ö öوضع قامئة للحوادث غري املتو ّقعة التي بإمكانها إحداث انحراف يف االتجاهات املستقبلية.

ö öقيام الخرباء بتحديد احتاملية ظهور حوادث غري متو ّقعة ومدى إمكان تأثري هذه الحوادث يف
املسار املستقبيل(.((3
²²تقنية مصفوفة التأثري املتبادل ()Cross-impact Analysis
جرى تطوير مصفوفة التأثري املتبادل يف مؤسسة راند األمريكية عام  1966عىل يد ّ
كل من أوالف هيلمر
والتغيات يف احتاملية ظهور حوادث تتسبب
وثيودور غوردون .وتحاول هذه التقنية تقييم التح ّوالت
ّ
عد تقنية هذه املصفوفة مك ّمل ًة
بانحرافات عن التو ّقعات الساذجة للمعطيات التاريخية( .((3وميكن ُّ
املتغيات يف التحليل ،وط ْرح السؤال التايل :إن
لتقنية تحليل أثر االتجاه ،من خالل إدراج التفاعالت بني ّ
حدث "أ" ،فام هو أثر ذلك يف "ب"؟
أ ّما بالنسبة إىل عدد الحوادث التي يجب اختيارها للدراسة ،فهذا أم ٌر يعود إىل رأي الخرباء أو إىل
أدبيات املجال البحثي؛ إذ تعتمد مرحلة اختيار الحوادث عىل الد ّقة ،وذلك عىل نح ٍو يالئم التفاعالت
بني الحوادث التي يعرب عنها بـ "( "n2-nحيث متثّل  nعدد األحداث) .وتتضاعف األسس مع إضافة ّ
كل
حدثّ .
ولكل الحوادث احتامالت ابتدائية ،وهي تقاس مبعيار التفاعالت يف ما بينها من أجل الخروج
ولكن املشكلة األساسية
باالحتامالت النهائية .ومن خالل هذه العملية ميكننا بناء سيناريوهات مختلفةّ .
يف هذه التقنية متمثّلة بافرتاض مفاده أنّ االحتامالت املعدلة (بعد التفاعالت) تبدو أكرث مالءم ًة ،عىل
الرغم من بقاء ُأسس املعلومات األولية نفسها(( ((3ميكن اإلشارة إىل تقنية التحليل املورفولوجي التي
تقوم باختزال السيناريوهات غري املالمئة وال تُبقي ّإل السيناريوهات ذات الداللة).
إنّ مصفوفة التأثري املتبادل ،عىل عكس تقنيات املقاربة الحدسية ،تعطي أهمي ًة كبرية للتفاعل
والرتكيب والتعقيد ،وال تكتفي باالحتامالت املستقبلية التي يق ّدمها الخرباء .ولذلك ميكن القول إنّ
املقاربات االحتاملية ُتع ّد آليات تقني ًة تستطيع تقديم العديد من املستقبالت؛ ذلك أنها استطاعت
37 Bradfield et al., "The Origins..".
38 Ibid.
39 Laurema, p. 17.
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تجاوز املنهجية البسيطة للتن ّبؤ التقليدي الذي يق ّدم مسا ًرا واح ًدا ،أو مستقبل ًة واحد ًة باالعتامد عىل
املعطيات التاريخية فحسب.
تبدو تقنية مصفوفة التأثري املتبادل ،بوصفها برادا ًميا ك ّم ًّيا يف بناء السيناريوهات ،مه ّم ًة ج ًّدا ،وهي
تُضفي عىل مجال الدراسات االسترشافية ُبع ًدا علم ًيا دقي ًقا .بيد أنّها ال تخ ُلو من أوجه ٍ
أساسا،
ضعف تربزً ،
املتغيات ،أو األساليب التي من خاللها تُعطى ِق َي ٌم ك ّمية
عبها تحديد ّ
يف غموض األساليب التي يجرى ْ
املتغيات يف منطني محدودين أحدهام
املتغيات الكيفية ،إضاف ًة إىل حرص ديناميات التفاعل بني ّ
لبعض ّ
سلبي (كام فعل وليد عبد الحي يف دراسة مستقبالت إيران عام  .)2020ولذلك يرى
إيجا ّيب واآلخر ّ
بعضهم أنّ ًّ
كل من تقني َت ْي تحليل األثر أو مصفوفة التأثري املتبادل قد يفتقر إىل الد ّقة بسبب التبسيط
املتغيات.
املبالغ فيه القائم عىل تنميط ّ
ميكن القول إنّ املقاربة االحتاملية الك ّمية قد تط ّورت عىل نح ٍو أكرب يف ما بعد ،مع مساهامت مدرسة
االسترشاف الفرنسية ،ابتدا ًء مع غاستون بريجي يف الخمسينيات والستينيات من القرن العرشين،
ً
وصول إىل ميشيل غودي الذي ط ّور مجموعة من برامج اإلعالم اآليل مثل ميكامك للتحليل الهيكيل ،أو
ماكتور لتحليل إسرتاتيجيات الفاعلني ،أو مورفول للتحليل املورفولوجي معتم ًدا عىل نح ٍو أسايس عىل
مصفوفة التأثري املتبادل.
يوجه إىل املقاربة االحتاملية؛ إذ إنّ
أ ّما االختالفات األساسية بني املقاربتني ،فتتمثّل بطبيعة االنتقاد الذي َّ
املدخالت فيها تكون ّ
أقل موثوقي ًة من املخرجات ،وذلك بسبب التأويل والقراءة الذاتيني اللذين يضفيهام
املتغيات .ويف املقابل ،فإنّ أغلب
املتغيات،
وبخاصة عند تجاهلهم َ
ّ
عنرص التفاعل بني ّ
الخرباء عىل توصيف ّ
رواد املقاربة االحتاملية (من قبيل ميشيل غودي وفابريس روبيال) يعتقدون أنّ املقاربات الحدسية الكيفية
يعوزها كثري من ال ّدقة واملوضوعية ،وكث ًريا ما يجري تشبيهها باإلبداع الفني أو األديب الذي ال يتناسب
وف ًقا مليشيل غودي وفابريس روبيال مع الرصامة وال ّدقة اللتني تحتاج إليهام عملية صناعة القرار وبناء
اإلسرتاتيجية( .((4وقد حاول فان نوتن وباحثون آخرون ،من خالل املقارنة التي وضعوها بني املقاربة الك ّمية
والكيفية يف بناء السيناريوهات ،عىل نحو ما ي ّتضح ذلك من خالل الجدول (.)2
ّ
بغض النظر عن أوجه الضعف والخلل املوجودة يف كلتا املقاربتني ،فإنّ كث ًريا من املسترشفني يرون أنه من
املمكن إدماج إحدى املقاربتني يف األخرى أثناء بناء السيناريوهات ،عىل النحو الذي يط ّور كلًّ من عمليتي
تقييم البدائل اإلسرتاتيجية وطرحها ونوع الفرضيات ،من خالل االستفادة من التحليل الكيفي الحديس،
أو الك ّمي االحتاميل .و ُيع ّد ذلك أم ًرا ممك ًنا ،فقد نجحت مدرسة االسترشاف الفرنسية ()La prospective
40 Godet & Roubelat.
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الجدول  :2مقارنة بني املقاربة الك ّمية والكيفية استنا ًد إىل تحليل فان نوتن وباحثني آخرين

(*)

املضمون

ُبؤرة الرتكيز
التأثري يف درجة التجريد
أفضل تقنية وأكرثها مالءم ًة لبناء
السيناريوهات

املقاربة الك ّمية

املقاربة الكيفية

عندما تكون املعرفة الك ّمية:

عندما تكون املعرفية الكيفية:

مطلوب ًة

مطلوب ًة

وموجود ًة

أو أنّ املعرفة الك ّمية غري موجودة

و /أو عندما يكون التكميم ممكنًا

أو أنّ املعرفة الك ّمية غري ممكنة

مثل :الدميوغرافيا ،والنمو االقتصادي مثل :املؤسسات ،والثقافة ،والسياسة
مييل إىل التجريد عىل نح ٍو أكرب

مييل إىل درجة ّ
أقل يف التجريد

أساليب النمذجة

الرسد واألساليب األدبية
ٌ
ومالحظة عميقة ّ
لكل
استشعا ٌر

املتغيات املفتاحية
طريقة اختيار ّ

تعريف ثابت وض ّيق لعد ٍد محدّد

التفاصيل واإلشارات ،وعدم اعتامد

املتغيات
من ّ

رصامة كبرية يف أسلوب اختيار
املتغيات املفتاحية
ّ

كرونولوجيا املدى االسترشايف

من املدى املتوسط إىل البعيد

من املدى القصري إىل املتوسط

(*)	 Source: Hannah Kosow & Robert Gassner, Methods of Future Studies and Scenario Analysis (Bonn: German
Development Institute, 2008), p. 34.

يف الدمج بني املقاربتني ،من خالل العودة إىل مساهامت معهد راند الذي كان له دو ٌر كبري يف تطوير

مناهج حدسية ومناهج احتاملية ك ّمية ،مثل "نظرية اللعب" ( ،)Game Theoryأو "التقنيات التشاركية"

( ،)Participatory Methodsأو حتى مساهامت ثيودور غوردون وأوالف هيلمر اللذين كان لهام الفضل
يؤسسا م ًعا معهد املستقبل.
يف ابتكار
تقنيتي مصفوفة التأثري املتبادل ودلفي يف معهد راند ،قبل أن َ
ْ
ميكن القول إنّ مصفوفة التأثري املتبادل تشرتك مع تقنية التحليل الهيكيل ميكامك يف املنطلقات املنهجية
ملح ًة إىل املالءمة بني املناهج والتقنيات املختلفة؛ ألنّ ذلك سوف
والنظرية نفسها ،ولذلك تبدو الحاجة ّ
يساهم يف تفكيك التعقيد والرتكيب الذي تتميز به ظاهرة املستقبل.
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ثان ًيا .املحاوالت العربية يف االسترشاف وبناء السيناريوهات
مل ُ
تخل األوساط العلمية العربية من بعض املحاوالت األولية لبناء السيناريوهات ،متأثر ًة بالثورة يف
الدراسات املستقبلية التي انطلقت يف الستينيات والسبعينيات يف أوروبا والواليات املتحدة ،وذلك عىل
الرغم من اإلشكاليات املعرفية والنظرية التي ارتبطت بتأصيل الخطاب االسترشايف يف الفكر العريب
املعارص وتبيئته .فقد متيزت أغلب هذه املحاوالت األولية بسيطرة التوجه السيايس عىل بعضها ،يف حني
مت ّيز بعضها اآلخر بالقطاعية والجزئية يف رسم البدائل املستقبلية ،إضاف ًة إىل ضعف القاموس العريب
االسترشايف بوجه عا ّم ،وهو ما يؤ ّدي إىل ف ْقر يف التجربة العربية يف مجال البحث املستقبيل.
وقد انقسم الجهد االسترشايف العريب يف بناء السيناريوهات منذ بداية الثامنينيات من القرن العرشين
حتى الوقت الحا ّيل إىل نوعني من البحوث ،هام :مجموعة املشاريع البحثية لرسم بدائل مستقبلية
للمنطقة العربية ،ومجموعة املشاريع البحثية لتأصيل مفاهيم البحث النظري املستقبيل ومناهجه يف
بناء السيناريوهات ،مع التنويه بوجود تداخلٍ بني هاتني املجموعتني .فقد حاولت مجموعة املشاريع
البحثية املتع ّلقة بوضع بدائل مستقبلية للوطن العريب تبيئة بعض املفاهيم املستقبلية ،وتقريب بعض
ٍ
مستقبالت للوطن
املناهج التي تستخدم يف مجال االسترشاف ،من أجل الرضورة املنهجية والنظرية لبناء
العريب .وتجدر اإلشارة كذلك إىل أنّ املجموعة الثانية من البحوث التي تبحث يف تطوير ُ
األطر النظرية
واملنهجية للمستقبليات مل تشهد الرتاكم نفسه الذي شهدته مجموعة البحوث االسترشافية ذات املحتوى
التطبيقي ،سواء كان ذلك من الناحية الك ّمية أو النوعية.
وينتمي ّ
كل من مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" ،وهو أحد مشاريع األمم املتحدة الذي أرشف
عىل تنفيذه إسامعيل صربي عبد الله وإبراهيم سعد الدين يف منتدى العامل الثالث ،ومرشوع "استرشاف
مستقبل األمة العربية" الذي أرشف عىل تنفيذه مركز دراسات الوحدة العربية ،إىل مجموعة املشاريع
البحثية لرسم بدائل مستقبلية للوطن العريب .يف حني ينتمي إىل املجموعة الثانية من البحوث الجهد
والتطبيقي الذي ق ّدمه وليد عبد الحي ،أو محاوالت قيس الهاممي ومحمد سليم قاللة يف ترجمة
النظري
ّ
ّ
وبخاصة كراسات ليبسور التي يصدرها مخرب
مساهامت املدرسة الفرنسية يف االسترشاف اإلسرتاتيجي،
ّ
البحث يف االسترشاف واإلسرتاتيجية والتنظيم ،والتي كان لها دو ٌر أسايس يف إثراء الجهاز املفاهيمي
العريب بقاموس االسترشاف الحديث ،ومحاولة غرس الخطاب االسترشايف يف الفكر العريب ،من خالل جهد
الرتجمة ،وذلك مع اإلقرار أنّ هذا الجهد ،عىل الرغم من أهميته ،مل َيرق بعد إىل خلق اتجا ٍه بحثي عريب
كبري .وسوف نحاول يف املبحث اآليت تع ّرف الجهد املعريف العريب يف االسترشاف وبناء السيناريوهات.
املجموعة األوىل من الجهد االسترشايف العريب يف بناء السيناريوهات
مرشوع "املستقبالت العربية البديلة"

لقد بدأ تنفيذ مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" عام  ،1981منطل ًقا من فرضية تع ّددية املستقبالت.
وسعى املرشوع للرتكيز يف امليادين واملجاالت ذات األهمية القصوى والتأثري العميق يف مستقبل الوطن
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العريب .واختارت مجموعة البحث يف مرشوع املستقبالت العربية البديلة عدم االكتفاء بأساليب بناء
النامذج الك ّمية يف تخطيط سيناريوهات املنطقة العربية ،ولجأت ،يف املقابل ،إىل اعتامد ثالث مجموعات
من املفاهيم ،هي القضايا ،والبنى ،والعمليات(.((4
وأفرز مرشوع البحث من خالل هذه املجموعات املفهومية الثالث اثني عرش ً
مجال بحث ًّيا ،هي :العالقة
بني االجتامعية  -السياسية والتنمية ،وعملية صنع القرار ،والدميقراطية واالتصال الجامهريي واملشاركة
الشعبية ،واالتجاهات االجتامعية والسياسية والثقافية (حركات الصحوة اإلسالمية ،والحركة التقدمية
املتغي ،واآلثار غري املدروسة للرثوة النفطية،
العربية) ،وآليات التبعية ،والوطن العريب والنظام العاملي
ّ
واملوارد البرشية ،وموارد العلم والتكنولوجيا واستخداماتها ،والفنون واآلداب بوصفها عنارص وحدة
وتن ّوع يف الوطن العريب ،واإلطار املؤسيس للتكامل العريب ،والتوحيد العريب وقضايا األقليات(.((4
ولقد نجحت وحدة البحث يف مرشوع املستقبالت العربية البديلة يف تغطية جميع املجاالت ،ماعدا
مجال املوارد البرشية واستخدامات العلم والتكنولوجيا؛ وذلك بسبب نقص املوارد املالية .وكان الهدف
املتغيات والقوى
من وراء تقسيم مجاالت البحث عىل هذا النحو التفصييل هو التم ّكن من تحديد
ّ
القائدة األساسية يف تشكيل االتجاهات املستقبلية لألمة العربية.
وحاول التقرير النهايئ ملرشوع "املستقبالت العربية البديلة" إيجاد الروابط بني ّ
كل املناطق واملجاالت
البحثية التي جرت دراستها؛ أي بني القضايا ،والبنى ،والعمليات التي لها تأثري عميق يف مستقبالت الوطن
أهم االتجاهات الثقيلة التي سوف ُ
تحكم مستقبل
العريب .وقد توصلت املجموعة البحثية إىل رصد ّ
الوطن العريب وتش ّكله ،وكانت كام ييل:
ö öاالتجاه امللموس لعملية الرتاجع عن مرشوع التوحيد القومي إىل مزيد من ُّ
التفكك والتقوقع ال ُقطري.
ö öاالتجاه املتزايد نحو تدويل الحياة االقتصادية واالجتامعية العربية ،وإدماجها يف إطار الشبكات
الدولية لتدفقات التجارة واملال والتكنولوجيا واالتصاالت واملعلومات ،وهو أم ٌر ارتبط بفقدان
متزايد للهوية الحضارية يف ّ
كل مجاالت الفكر والثقافة والتكنولوجيا والعامرة وأمناط االستهالك.
ö öجلبت التكنولوجيا املستوردة من الخارج معها ً
أمناطا فكري ًة وأيديولوجي ًة واستهالكي ًة وتوزيعي ًة
جديد ًة ،ع ّمقت االزدواجية الفكرية واالجتامعية والثقافية يف الوطن العريب.
ö öاالتجاه املتزايد نحو االعتداء عىل البيئة وتخريبها.
ö öتزايد تأثريات قانون النمو غري املتكافئ يف ما بني الدول العربية.
 41محمود عبد الفضيل" ،الجهود العربية يف مجال استرشاف املستقبل" ،عامل الفكر ،املجلد  ،18العدد  ،)1988( 4ص .1026 - 1005
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ٍ
مبنطلقات داخلية ،بل بعوامل خارجية.
ö öأصبحت توجهات النمو والرتاكم غري محكومة
ö öحدثت تغري ٍ
ات طبقية يف أغلب املجتمعات العربية ،ونشأت بورجوازية صغرية يف األرياف واملدن.
وتوصل مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" يف تقريره النهايئ إىل َص ْوغ سيناريوهني:
ّ
ö öالسيناريو االتجاهي (التشاؤمي) :هو ٌ
منط من السيناريوهات ير ّكز يف صورة املستقبل املتو ّقع
من خالل استمرار األوضاع القامئة؛ ذلك أنها تسري يف االتجاه نفسه .ويشري هذا السيناريو إىل
اجع
قتامة املستقبل العريب من خالل تزايد الرصاعات الطائفية والعشائرية ،ويصحب ذلك تر ٌ
يف مشاريع النهضة واإلصالح.
ö öالسيناريو البديل (التفاؤيل) :هو السيناريو الذي يشري إىل وجود تفاعلٍ إيجايب بني الديناميات
والقوى العربية يف إطار تص ّور تط ّو ٍر حضاري شامل يؤ ِّدي إىل نجاح التجربة العربية.
مرشوع "استرشاف مستقبل األمة العربية"

ّ
تول تنفيذ هذا املرشوع مركز دراسات الوحدة العربية عام  ،1983واستمر إىل عام  ،1987ووضع
سيناريوهات األمة العربية عام  .2015وقد حاول املرشوع انتهاج منهجية متع ّددة املقاربات من أجل
س ّد ّأي ثغرات بحثية ،ورسم صورة شبه متكاملة عن مستقبالت األمة العربية خالل  20أو  25سن ًة
والتغيات وحتى التعقيدات واملسارات املحتملة للوطن العريب.
مقبل ًة ،تشتمل عىل جميع التح ّوالت
ّ
اض أسايس هو استرشاف املستقبل ،وليس التن ّبؤ به .ومن أجل تحديد أفضل
وانطلق املرشوع من افرت ٍ
لطبيعة العالقات والتشابكات ،جرى تصميم املرشوع من خالل التفاعالت بني املجاالت التالية :االقتصادي
واالجتامعي ،والسيايس واأليديولوجي ،والداخل والخارج (وال سيام يف مجال التطورات االقتصادية
واالجتامعية والتكنولوجية العاملية) ،والحارض واملستقبل (إرث الحارض ورهن املستقبل).
وتض ّمن البحث االسترشايف ثالثة محاور أساسية ُس ّميت "املحاور املضمونية" ،وهي :العرب والعامل،
واملجتمع والدولة ،والتنمية العربية .وتنضوي إىل هذه املحاور مجموعة من الدراسات األساسية،
املتغيات األساسية التي تتحكم يف حارض
أهم
إضاف ًة إىل عدد من الدراسات املستقبلية التي تتناول ّ
ّ
الظواهر املتعلقة باملنطقة العربية ومستقبلها ،وتحديد تأثري ّ
كل مجالٍ من هذه املجاالت يف الصور
واملشاهد املستقبلية( .((4واختار القامئون عىل املرشوع ثالثة مشاهد مستقبلية( ((4متمثّل ًة باملشهد
االتجاهي ،واملشهد اإلصالحي ،واملشهد التح ّويل ،كام هو موضّ ح يف الجدول (.)3
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الجدول  :3املشاهد املستقبلية يف مرشوع "استرشاف مستقبل األمة العربية "2015

(*)

املشهد املستقبيل االتجاهي

املشهد املستقبيل اإلصالحي

املشهد املستقبيل التح ّويل

هــو ســيناريو يفــرض اســتمرار

هــو ســيناريو إصالحــي تقوميــي

هــو ســيناريو ثــوري وراديــكايل

األوضــاع السياســية واالقتصاديــة

للوضــع مــن خــال افـراض وجــود

يفــرض قيــام دولــة الوحــدة

واالجتامعيــة التــي ســادت بعــد

تكامــل وتعــاون عــريب يف قطاعــات

العربيــة ببدائلهــا االجتامعيــة

حــرب أكتوبــر  ،1973واســتمرار

متع ـدّدة ،إضاف ـ ًة إىل نشــوء بعــض

والسياســية املختلفــة.

التبعيــة والتجزئــة،

التجمعــات والتكتــات اإلقليميــة

ويفــرض أن يــزداد الوضــع ســو ًءا

تقــارب
العربيــة ،مــع حــدوث
ٍ

وتدهــو ًرا.

أيديولوجــي وســيايس بــن الــدول

منطــق

العربيــة املتجــاورة ،مــن دون
حــدوث تغـ ّـرات جذريــة يف أنظمــة
الحكــم يف الــدول العربيــة.
(*) املصدر :خري الدين حسيب وآخرون ،مستقبل األمة العربية :التحديات والخيارات ،التقرير النهايئ ملرشوع استرشاف
مستقبل الوطن العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1988 ،ص .38

توضيحا ُ
لألسس املنهجية لبناء املشاهد
وق ّدم الباحثون يف التقرير النهايئ ملرشوع استرشاف األمة العربية
ً
بالص ْوغ
املستقبلية (السيناريوهات) الثالثة؛ إذ جرى االعتامد عىل النمذجة وبناء النامذج التي تسمح َ
املتغيات املتح ّكمة يف املشاهد املستقبلية لألمة
الك ّمي والكيفي ملجمل التفاعالت التي تحدث بني
ّ
العربية واملؤ ّثرة فيها (مشهد التفتت والتجزئة ،ومشهد التنسيق والتعاون ،ومشهد الوحدة العربية)؛
وذلك عىل غرار ما هو ُم ّبي يف الرسم البياين (.)1
قامت املجموعة البحثية ملرشوع "استرشاف مستقبل األمة العربية" بالربط بني املحاور املضمونية ،من
ً
مقبول من املعقولية واالتساق داخل
خالل منوذج "النسق العريب" ،وهو النموذج الذي يضمن مست ًوى
السيناريوهات (املشاهد املستقبلية)ً .
وفضل عن ذلك ،جرى ابتكار أنساق فرعية أو منيذجات؛ من قبيل
املتغيات االقتصادية الك ّلية ،ومنيذج الظواهر غري
ُ َن ْيذج املوارد الطبيعية ،ومنيذج املورد البرشي ،ومنيذج ّ
االقتصادية (الظواهر االجتامعية والسياسية)(.((4
 45املرجع نفسه ،ص .44

الكتـاب األول 2016 -

126

أوراق

الرسم البياين  :1خطوات بناء السيناريوهات يف مرشوع مستقبل "استرشاف األمة العربية"

(*)

(*)

(بترصف).
املصدر :املرجع نفسه ،ص 43
ّ

أمنوذج إقليمي دينامي شامل،
وعب "النسق العريب" يف مرشوع "استرشاف مستقبل األمة العربية" عن
ّ
ٍ
يقوم عىل أساس إيجاد الروابط بني األنساق الفرعية أو النميذجات ،عىل نح ٍو يح ّقق نس ًقا من التفاعل
املتغيات القطاعية أو اإلجاملية؛ إذ يجرى
بني الظواهر االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،مبا يف ذلك ّ
عنرصا الخربة
الوصول إىل صورة متكاملة من خالل عمليات التصحيح الذايت املتتابع التي يضطلع فيها
َ
ومهم(.((4
والحدس املنضبطان بدور مح ّدد ّ
واملتغيات التي تش ّكل النسق
الكم الكبري من القضايا
وقد ساهم هذا النموذج املبتكر يف التعامل مع ّ
ّ
الدويل ،سواء املتعلقة منها بشساعة اإلقليم الجغرايف العريب ،أو بطول املدى الزمني الذي يتجاوز
 25سن ًة ألفق السيناريوهات .وتوصل فريق البحث إىل أنّ أساليب املحاكاة األكرث تح ّر ًرا من األساليب
 46املرجع نفسه.
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القياسية (الك ّمية) واألكرث قدر ًة عىل ربط األنساق الفرعية هي أفضل أساليب االسترشاف املستقبيل
(بناء السيناريوهات).
وكشفت "الجداول االسترشافية" للسيناريو ،أو املشهد األول ،تفاقم مشكل َتي املديونية والبطالة،
بخاصة يف ّ
ظل استمرار منطق التف ّتت والتجزئة.
وهو ما يؤزّم الوضع االقتصادي يف دول عربية عديدةّ ،
كام كشفت التفاعالت عىل مستوى املحاور األخرى مأزق "الدولة ال ُقطرية" يف جميع الفئات السياسية
واالقتصادية واالجتامعية ضمن ّ
كل من املشهدين (األول والثاين).
وهكذا ،ق ّدم ّ
كل من مرشو َع ْي بناء السيناريوهات يف العامل العريب ،سواء "املستقبالت البديلة للوطن
وعي عىل مستوى "اإلنتليجينسيا"
العريب" أو "استرشاف مستقبل األمة العربية" ،إشار ًة مه ّم ًة إىل وجود ٍ
يف الوطن العريب بأهمية بناء السيناريوهات ،والتفكري االسترشايف يف تخطيط املستقبالت العربية.
وعىل الرغم من ذلك ،شابت املحاوالت العربية بعض نقاط الضعف والخلل املنهجي يف بناء هذه
السيناريوهات .فبالنظر إىل مرشوع "مستقبالت عربية بديلة" ،أق ّرت املجموعة البحثية بعجزها عن
تغطية مجال املوارد البرشية ،واستخدامات العلم والتكنولوجيا؛ وذلك بسبب نقص املوارد املالية .وهذا
يؤ ِّدي إىل التأثري يف قيمة السيناريو ،يف ّ
تعده أغلب
ظل تجاهل
املتغي العلمي والتكنولوجي الذي ُّ
ّ
الدراسات االسترشافية القوة األساسية التي سوف تؤ ّثر يف مستقبل البرشية تأث ًريا غري مسبوق.
ً
وفضل عن ذلك ،سقط مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" يف خللٍ منهجي آخر متمثّل باعتامده
عىل سيناريوين فقط؛ هام السيناريو االتجاهي (التشاؤمي) ،والسيناريو البديل (التفاؤيل) .وقد أثبتت
أغلب الدراسات املستقبلية أنّ بناء السيناريوهات قائم عىل افرتاض تع ّددها .ولذلك نجد أنّ الدراسات
الحديثة يف السيناريوهات ال تضع ّ
أقل من أربعة سيناريوهات.
أ ّما "استرشاف مستقبل األمة العربية" الذي أطلقه مركز الوحدة العربية ،فقد متيز بقدرته عىل استخدام
آليات النمذجة واملحاكاة يف بناء السيناريوهات ،وهو ما ساهم يف متكني الباحثني يف املرشوع من إدراك
للمتغيات املختلفة؛ إذ جرى وضعها يف إطا ٍر عا ّم هو "النسق العريب" ،ومك ّونات
الطبيعة املر ّكبة واملتشابكة
ّ
أو أنساق فرعية هي "النميذجات" التي تتفاعل يف ما بينها عىل نح ٍو نَسقي دينامي ،من خالل عمليات
التصحيح الذايت املستمر .وقد خلص املرشوع إىل رسم ثالثة سيناريوهات أو مشاهد اتّصفت بالجمود
تعب عن حيوية السيناريوهات ومرونتها يف األدبيات املعارصة للدراسات املستقبلية واالسترشافية.
ومل ّ
وعىل الرغم من أوجه القصور التي شابت َ
كل املرشوعني ،سواء من الناحية املنهجية ،أو من ناحية
ضعف قاعدة البيانات التي تسمح بتطوير سيناريوهات ج ّيدة ومتامسكة والتخطيط لهاّ ،
تظل هاتان
املحاولتان من أبرز املحاوالت الجا ّدة يف مجال مامرسة التفكري االسترشايف بالنسبة إىل العامل العريب.
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املجموعة الثانية من الجهد االسترشايف العريب يف بناء السيناريوهات

متثّلت املجموعة الثانية من بحوث السيناريوهات يف العامل العريب بالجهد املنهجي والنظري من
أجل تبيئة مناهج االسترشاف وبناء السيناريوهات يف األوساط األكادميية واملؤسسية العربية .وقاد
هذه الجهد مجموعة من الباحثني يف صدارتهم املهدي املنجرة ووليد عبد الحي ،ومحمد سليم قاللة،
وقيس الهاممي .فقد كان لعبد الحي الفضل يف نرش مجموعة من الدراسات املستقبلية التي تسعى
إىل تعريف األوساط العلمية العربية مبناهج بناء السيناريوهات .ويف هذا السياق نذكر كتا ًبا له ُيعنى
بالدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية( ،((4وآخر مبناهج الدراسات املستقبلية(.((4
أسايس يف استخدام تقنية مصفوفة التأثري املتبادل يف بناء السيناريوهات.
وكان لعبد الحي أيضً ا دو ٌر
ّ
وميكن الجزم أنه كان من األوائل يف العامل العريب يف هذا املجال من خالل كتابه املتع ّلق مبستقبالت
الصني(ً ،((4
فضل عن كتابه الذي ُيعنى مبستقبل مكانة إيران اإلقليمية( .((5وقد مت ّكن عبد الحي يف هذه
متغيا يف املجاالت االجتامعية،
الدراسة من خالل استخدامه ملصفوفة التأثري املتبادل من رصد ً ّ 40
املتغيات التي لها عالقة بالبيئة املحاذية أو اإلقليمية أو الدولية
واالقتصادية ،والسياسية ،مبا يف ذلك
ّ
إليران .وتوصلت دراسته إىل نتيج ٍة مفادها أنّ دا ّلة النموذج هي "االستقرار السيايس لتحقيق مكانة
متغيين يف
الدولة اإلقليمية املركز"؛ مبعنى أنّ قياس التأثري املتبادل يجرى عىل أساس التفاعل بني ّ
نصت عليها ّ
مؤشات مقياس كوفامن لالستقرار
زاوية االستقرار السيايس ،من خالل املدلوالت التي ّ
للمتغيات األكرث تأث ًريا يف ّ
واملتغيات
املتغيات،
كل
السيايس .وجاءت حصيلة مصفوفة التأثري املتبادل
ّ
ّ
ّ
(((5
األكرث تأث ًرا يف ّ
املتغيات ،كام يتضح من الجدول (. )4
كل
ّ
املتغيات للسيناريو املمكن هي
وبحسب عبد الحي ،تكون حصيلة مصفوفة التأثري املتبادل بني
ّ
( )-148من مجموع التأثريات الك ّلية ،وهو ما يساوي نحو  12.45يف املئة .وهذا يعني أنّ معدالت
التغي سوف تبقى عىل حالها ،وأنّ الواقع اإليراين سيرتاجع بنسبة  12.45يف املئة عن الوضع القائم
ّ
ني أنّ
املتغيات اإليجابية سوف تتح ّرك إىل األمام
املتغيات السلبية ،يف ح ٍ
ّ
اآلن يف هذا البلد بالنسبة إىل ّ
بنسبة  12.45يف املئة تقري ًبا ،مع اإلشارة إىل أنّ التغ ّريات السلبية تفوق يف مجموعها ّ
املتغيات
الكل
ّ
اإليجابية( .((5ومن خالل املثال الذي ق ّدمه عبد الحي يف دراسته ملستقبالت إيران  ،2020تربز األهمية
47
48
49
50
51
52

وليد عبد الحي ،الدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية (مراكش :عيون.)1992 ،
وليد عبد الحي ،مناهج الدراسات املستقبلية وتطبيقاتها يف العامل العريب (أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية.)2007 ،
وليد عبد الحي ،املكانة املستقبلية للصني يف النظام الدويل ( 2010 - 1978أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث.)2000 ،
وليد عبد الحي ،إيران :مستقبل املكانة اإلقليمية عام ( 2020الجزائر :مركز الدراسات التطبيقية واالسترشاف.)2010 ،
املرجع نفسه ،ص .471
املرجع نفسه ،ص .472
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الجدول  :4نتائج مصفوفة التأثري املتبادل يف دراسة وليد عبد الحي "إيران :مستقبل املكانة اإلقليمية عام "2020

(*)

الرقم

املتغيات األكرث تأث ًريا
ّ

1

التعليم

83+

2

معدل الدخل الفردي

69+

2

3

الحرية االقتصادية

60-

3

الفساد

4

الحرية السياسية

58-

4

الرأي العا ّم الدويل

26-

5

الفساد

52-

5

اإلدمان

23-

6

الزيادة السكانية

49-

6

التعليم

19+

7

التسييس املذهبي

49-

7

أحزاب املعارضة

18-

8

النمو االقتصادي

48+

8

البيئة الدولية

18-

9

البطالة

43-

9

املشاركة السياسية

17+

10

البيئة الدولية

42-

10

التسييس املذهبي

16-

11

االستثامرات الخارجية

41-

11

البيئة املحاذية

15-

12

النفط

41+

12

-

-

(*)

املتغيات األكرث تأث ًرا
ّ

درجه تأثريها

درجة تأثريها الرقم
1

الرضا عن السياسة الداخلية

-

األقليات

2828-

املرجع نفسه ،ص .469

ٍ
مستويات تحليلية متع ّددة ميكن
املنهجية والنظرية التي متنحها تقنية مصفوفة التأثري املتبادل يف
أن نلخّ صها يف النقاط التالية:
متغيا.
ö öمن املمكن دراسة عدد كبري من
املتغيات ،فقد درس عبد الحي نحو ً ّ 40
ّ
املتغيات يف الحسبان ،وتصنيفها إىل تفاعالت سلبية وأخرى إيجابية،
ö öأخذ مسألة التفاعل بني
ّ
واملتغيات
املتغيات األكرث تأث ًريا
ّ
أو تصنيفها إىل منطٍ مؤ ّثر وآخر متأ ّثر ،وهو ما يساهم يف تحديد ّ
ّ
األقل تأث ًريا.
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للمتغيات املختلفة من خالل لجوئه
ö öاستطاع عبد الحي تجاوز مشكلة إعطاء القيم واألوزان
ّ
إىل اعتامد املعايري واملقاييس التي تعتمدها بعض املؤسسات الدولية؛ مثل مقاييس التنمية
البرشية لألمم املتحدة ،أو مقاييس كوفامن لالستقرار السيايس ،أو مقاييس الحريات ملؤسسة
فريدوم هاوس.
أ ّما بالنسبة إىل محمد سليم قاللة وأيضً ا قيس الهاممي ،فإنهام مساهامن بارزان يف تعريب مناهج
افرتاض مفاده أنّ كتابات ميشيل غودي
االسترشاف الفرنيس إىل اللغة العربية ،من خالل االنطالق من
ٍ
وتوصل الباحثان إىل اقتناع ُمجمله تعميم التفكري االسترشايف يف العامل
ُتع ّد رائد ًة يف هذا املجال.
ّ
العريب ،وقد ت ّو َجا ذلك من خالل ترجمة كتاب االسترشاف اإلسرتاتيجي إىل املؤسسات واألقاليم(.((5
يضاف إىل ذلك أنّ قاللة قام بتأسيس مركز الدراسات التطبيقية واالسترشاف عام  ،2005هاد ًفا
من ورائه إىل تعميم األبحاث التي تستخدم تقنيات الدراسات املستقبلية وتقنيات االسترشاف،
واملساهمة يف تعريب املناهج والتقنيات االسترشافية وتطوير قدرات التفكري يف مجايل استباق الفعل
ً
وعامل ُمم ّك ًنا للباحثني من التح ّكم يف املناهج والتقنيات
واستحداثه بوصف ذلك جوهر االسترشاف،
القادرة عىل َص ْوغ الرؤى املستقبلية يف العامل العريب الذي يعاين – بحسب قاللة – ً
خلل إسرتاتيج ًّيا
يف املستوى االسترشايف(.((5

خالصة
نستخلص من تحليل بنية اإلطار املعريف للسيناريوهات أنها تنقسم إىل مقاربتني أساسيتني هام
املقاربة الحدسية واملقاربة االحتاملية /الك ّمية .وال تزال عملية بناء السيناريوهات ،عند العديد من
واملؤسسات،
أساسا ،عملي ًة كيفية (حدسية) ،وذلك حتى بالنسبة إىل الرشكات
املسترشفني واملامرسني ً
ّ
 كام فعلت ًمثل رشكة شل النفطية  -ولكن النقطة األساسية التي مت ّيز املقاربة الحدسية من
وخاصة يف مرحلة التحليل املع ّمق؛
املتغيات
املقاربة االحتاملية هي اعتامدها عىل عد ٍد محدود من
ّ
ّ
تعب عن
إذ ّ
يتم تأويلها وصوغها يف شكل محاور تبنى عىل أساسها الرسديات ( )Narrativesالتي ّ
يتم تشكيلها .أ ّما املقاربة االحتاملية /الك ّمية ،فتتم ّيز بأنّها تشتمل عىل
بنية السيناريوهات عندما ّ
مجموع ٍة من التقنيات املتع ّددة التي تختلف يف ما بينها يف درجات استخدام برامج اإلعالم اآليل.
املتغيات يف كلتا املقاربتني ال ُيع ّد معيا ًرا للمفاضلة بينهام؛ ألنّ
وتجدر اإلشارة إىل أنّ اختالف عدد
ّ
للمؤسسات واألقاليم ،محمد سليم قاللة وقيس الهاممي
 53ميشيل غودي وفيليب دوران وقيس الهاممي ،االسترشاف االسرتاتيجي
ّ
(مرتجامن) (باريس :اليونسكو.)2011 ،
 54جاءت هذه األهداف يف مقدّمة للباحث سليم قاللة ،انظر :عبد الحي ،إيران :مستقبل املكانة اإلقليمية.

محمد خميس
الخيارات املعرفية واملنهجية يف بناء السيناريوهات
لدى املدارس االسترشافية

131

التوجه الجديد يف بناء السيناريوهات هو محاولة إدماج كال املقاربتني من أجل االستفادة القصوى
من خصائصهام يف رسم سيناريوهات متامسكة ومعقولة.
ويف الحصيلةّ ،
تظل املساهامت العربية يف تعريب مناهج االسترشاف وتقنياته جه ًدا فرد ًّيا من
بعض الباحثني العرب ،من أمثال وليد عبد الحي ،ومحمد سليم قاللة ،وقيس الهاممي ،وغريهم.
وعىل الرغم من أهمية هذه املساهامت ،فإنّ ضعف الجهد املؤسيس يف الدراسات املستقبلية وبناء
ً
وفضل عن ذلك ،فإنّ أغلب
السيناريوهات كان وراء ضآلة هذا النوع من البحوث يف العامل العريب.
مراكز البحث املستقبيل املنترشة يف الوطن العريب وهم ّية وغري موجودة ّإل يف املواقع اإللكرتونية.
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