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يعكف املؤلفان ح ّنا كوسو وروبرت َكزنر يف هذه الدراسة عىل تحليل مجموعة من املناهج العلمية لبناء
السيناريوهات ودراسة املستقبل ،وذلك بهدف خدمة سياسة التنمية بالتحديد .وتكمن قيمة الدراسة
يف تقديم تحليل مقارن و ُمد َمج ملنهجيات متع ّددة لبناء سيناريوهات لتط ّور قضية أو وضع مستقبيل
ما .ولهذا ُيكن قراءة الدراسة بصفتها مقدمة مكثفة ومراجعة لنظريات إعداد السيناريوهات وأدواته.
ً
ارتباطا وثي ًقا باملناهج
فالتعريفات املطروحة ملفهوم السيناريو ،يف أدب دراسات املستقبل ،مرتبطة
املتنوعة التي تُع ّد عىل أساسها السيناريوهات ،بيد أنّ
املؤلفي مييالن إىل تعريف السيناريو بكونه
ْ
توصي ًفا لوضع "مستقبيل محتمل" يشتمل عىل مسارات التطور املحتملة التي قد تؤ ّدي إىل وضع ُمتص ّور
يف املستقبل املنظور.
ويؤ ّكد الكاتبان أهم ّية التمييز بني التن ّبؤ باملستقبل ورسم سيناريو /سيناريوهات لوضع مستقبيل ما.
فاألول ُي َد ّلل عىل حدوث يشء /أشياء ما عىل ُبعد نقطة زمنية مح ّددة من الحارض ،أي تقديم نبوءات
ذات صبغة يقين ّية .أ ّما الثاين ،أي السيناريو ،فإنّه يحاول بناء تصورات افرتاضية متع ّددة لوضع مستقبيل
ما (مح ّدد زمان ًيا ،مثل املدى القصري /املتوسط /البعيد) ،بنا ًء عىل عوامل ُمختارة يف ضوء املعرفة املتوافرة
مهمن للغاية ،ألنهام يؤ ّكدان الظرف ّية وعوامل ّ
عن املايض والحارض .وهذا التعريف والتمييز ّ
الشك
والرت ّدد التي ت ّتسم بها السيناريوهات .فالسيناريو هو احتامل وفرضية مبنية عىل تحليل عنارص مح ّددة،
السترشاف الحال الذي قد يؤول إليه وضع ما يف املستقبل ،وليس حقيقة مؤ ّكدة.
خاصة فيام
عرب هذه الدراسة ،يحاول إ ًذا املؤ ّلفان تعويض النقص املوجود يف أدبيات دراسات املستقبلّ ،
يتع ّلق بتمكني املناهج النظرية لبناء السيناريوهات ،ولتحديد مجموعة من األدوات واملعايري اإلرشاد ّية
لتطبيق هذه األطر النظرية عند رسم السيناريوهات يف الواقع الفعيل .فقد تط ّورت وتب ّدلت مناذج
"علم املستقبل" ( ،)Futurologyبداي ًة من منظور يرى أنّ املستقبل قابل للتن ّبؤ إىل فهم للمستقبل
بصفته عملية مستمرة تتط ّور بالتدريج ،أو إىل منظو ٍر آخر يرى أنّ املستقبل مرن ميكن التأثري فيه من
خالل أعامل وتدابري واعية ُت ّتخذ يف الحارض .وقد جاء هذا التح ّول الرباداميي نتيجة العتامد مناهج "غري
وضعية" ( ،)Non-positivistتتب ّنى التحاليل النوعية (إىل جانب التحاليل الكم ّية يف بعض الحاالت) يف
دراسة املستقبل .فاملستقبل مع ّق ٌد وغامض ،ومن األفضل متثيله ودراسته يف إطار طيف من االحتامالت،
عب عنها يف "منوذج ال ُق ْمع" ( )Funnel Modelالذي توضّ حه هذه الدراسة.
كام ُي ّ
السياق األملاين،
وتتمثّل إحدى أبرز خصائص هذه الدراسة بأنها تعتمد بالدرجة األوىل عىل مصادر من ِّ
وهو ما يبدو م ّرب ًرا إذا ما ُأخذ يف الحسبان أنّ هدف الدراسة األسايس هو استعراض املناهج املستخدمة
يف علم املستقبل ملصلحة املعهد األملاين للتنمية ( .)German Development Instituteوقد اعتمدت
الدراسة ،إضافة إىل املصادر التقليدية ،عىل فحص تقارير ودراسات استرشافية عمل ّية ،قامت بها رشكات

306

الكتـاب األول 2016 -
مراجعات

كربى مثل رشكة "شل" ( ،)Shell Internationalتُعنى ببناء السيناريوهات االسترشافية ملجاالت ذات
صلة بنطاق أعاملها .وميكن إجامل محتوى الدراسة يف خمسة مواضيع رئيسة ،هي التالية:
ö öالتعريف بوظائف السيناريوهات ،والتي تتمثّل بإضافة معرفة يف شأن عوامل ُمؤ ّثرة يف تطور
األوضاع املستقبلية ،مع االعرتاف مبحدودية هذه املعرفة ا ُملق ّيدة بظرفيتها وسياقها (ليست
الحقيقة) .كام أنّ عملية بناء السيناريوهات تُنتج ً
فهم مشرت ًكا ،وتح ّفز النقاش وتبادل األفكار
التي تُنري عملية اتخاذ القرارات واالستعدادات ،من خالل رصد طيف من االحتامالت.
ö öتنتقل الدراسة إىل تحليل املراحل العملية الخمس لبناء السيناريو ،والتي تبدأ بتحديد املجال والعوامل
ثم بناء السيناريو وترحيله ،أي وصف لتطبيق السيناريو.
ثم تحليل هذه العوامل ،ومن ّ
املؤ ّثرةّ ،
ö öتط ّرقت الدراسة أيضً ا إىل مقاربات بناء السيناريوهات املختلفة ،وتحدي ًدا إىل ثنائية
املقاربة االستكشافية  /املعيارية ( ،)Explorative /Normativeواملقاربة الكم ّية  /النوع ّية
( ،)Quantitative/Qualitativeوالسيناريو املرجعي  /السيايس (Reference/Policy
طي الدراسة مجموعة من الجداول واألشكال التي توضّ ح عملية
 .)scenarioكام أنّنا نجد يف ّ
وسلِس.
البناء بأسلوب مج ّرد َ
ö öتط ّرقت الدراسة إىل اختالفات السيناريوهات ،من حيث املجال واملوضوع والتسلسل الزمني
ودرجة التبسيط والتعقيد ،بحسب األهداف التي تُع ّد من أجلها السيناريوهات .كام ب ّينت أنّه
يجب أن تتوافر مجموعة من املعاير ،مثل املعقولية واالتساق والشمول وقابلية التح ّقق من
الصحة يف ّأي سيناريو يك ُيعت ّد به .كذلك ال ب ّد من التأ ّكد من مقروئية اإلخراج النهايئ للسيناريو.
ö öحاول الكاتبان يف الفصلني الثالث والرابع تقديم مجموعة من اإلرشادات و"قامئة تح ّقق"
( ،)Check-listالختيار املنهج األنسب بحسب املوضوع  /الحالة الذي نكون بصدد إعداد
سيناريوهات له.
وتجدر اإلشارة أخ ًريا إىل يشء من عدم التوازن يف بنية الدراسة ،فالفصل األول جاء عىل هيئة مقدمة
قصرية ج ًداّ ،
ولعل ذلك ما ساهم يف فقدان أجزاء مه ّمة تُه ّيئ القارئ بطريقة أفضل لقراءة نتائج الدراسة
شديدي االقتضاب ،ما جعلهام ال يق ّدمان قيمة مضافة
واستيعابها .كام جاء الفصالن الثالث والرابع أيضً ا
ْ
حقيقية للدراسة يف جانبها املنهجي العميل .فيام جاء الفصل الثاين (التحلييل) ج ّد مسهب ومك ّدس يف
آن م ًعا ،ما يزيد ً
قليل عرس القراءة وتت ّبع املضامني املع ّقدة غال ًبا.
وعىل الرغم من هذه املآخذ ،فإنّ هذا الكتاب ّ
يظل مق ّدمة مه ّمة ملناهج نَظم السيناريوهات التي تع ّد
وتقييم ً
ً
ً
شامل ملعظم
وتحليل
يف جوهر الدراسات املستقبلية ،أضف إىل ذلك أنه ُيق ّدم للقارئ جر ًدا
املناهج املتعارف عليها يف هذا املجال ،ويع ّرفه ببعض جوانب الدراسات االسترشافية األملانية.

