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السامت املم ّيزة لهذا الكتاب أنه جرت ترجمته عىل يدي حسن الرشيف ،العضو يف "جمعية
أوىل ّ
املستقبل العاملية" منذ ثالثة عقودّ ،
مم ُيضفي قيم ًة خاصة عىل اتّساق الرتجمة مع لغة االسترشاف
ومنظومته املفاهيمية الخاصة .و ُيساهم هذا الكتاب يف س ّد ثغرة مهمة يف املكتبة العربية التي ال تزال
اكم علمي جاء يف مجال الدراسات االسترشافية ،وال س ّيام إذا نظرنا إىل أهمية كتاب إدوارد
معوز ًة إىل تر ٍ
كورنيش االسترشاف :مناهج استكشاف املستقبل املنشور يف عام  ،(((2004والذي ُيعترب تحدي ًثا ومراجعة
شاملة لكتابه السابق دراسة املستقبل الصادر يف عام .(((1977
وباتصاله عىل هذا النحو بتجرب ٍة طويلة يف مجال االسترشاف ،يأخذ هذا الكتاب شكل وص ّية حيا ٍة
ومتري ٍر للشعلة لألجيال القادمة ،بعد مسار غني ّأسس فيه كورنيش يف عام " 1966جمعية املستقبل
تضم اليوم نحو  25000عضو .وقد ترأس إدوارد كورنيش
العاملية" ( )World Future Societyالتي ّ
هذه الجمعية الدولية حتى نيسان /أبريل  ،2004كام ترأس تحرير مجلة املستقبيل ()The Futurist
أهم مجالت االسترشاف يف العاملً ،
فضل عن أنه عمل مستشا ًرا لثالثة
التي تصدر عنها ،والتي تع ّد إحدى ّ
رؤساء للواليات املتحدة األمريكية.
التغي" هي رمبا الكلمة املفتاحية األساسية لفهم رضورة وضع االسترشاف
"تسارع التاريخ" أو "تسارع ّ
ثم ،بعد أن يستعرض الكاتب مناذج من
يف مقدمة اهتاممات البرشية من منظور إدوارد كورنيش .ومن ّ
ينكب عىل الفكرة املركزية لهذا
مستكشفي املستقبل والدروس املستقاة منهم (الفصل األول) ،نجده ّ
الكتاب ،وهي "التح ّول العظيم" الذي يتناوله املؤ ّلف عىل مدى الخمسني سنة املاضية (الفصل الثاين)،
من خالل عرض الثورات التكنولوجية الرئيسة الثالث (الزراعية والصناعية والسيربانية) واستكشاف
الثورات املستقبلية من قبيل الهندسة الوراثية .ومن أجل فهم هذا التح ّول العظيم ،يعمد كورنيش إىل
تبسيطه عن طريق اختيار "االتجاهات العظمى الفائقة" الس ّتة (الفصل الثالث) :التق ّدم التقني ،والنمو
االقتصادي ،وتحسني الصحة ،وزيادة القدرة عىل التنقل ،وتدهور البيئة الطبيعية ،وتراجع الثقافات
الشعبية ،معت ًربا أنّ هذه االتجاهات الفائقة هي روافد التغيريات الهائلة يف حياتنا.
وإن كان الخيال يفتح املسارات ،فإنّ كورنيش يؤ ّكد أنّ املايض هو الدليل عىل املستقبل .فألنه "ميكن
فن تحويل املعرفة باملايض إىل معرف ٍة باملستقبل" ،ينأى كورنيش بنفسه
التفكري يف االسترشاف بوصفه ّ
بعي ًدا عن مواقف بعض املستقبليني الذين يطوون صفحة املايض ويعتقدون أنّ املستقبل ليس سوى
مثر ٍة لإلرادة واالبتداع (الفصالن الرابع والحادي عرش) .فاملايض القريب هو مصدر لالتجاهات التي ّ
تدل
Edward Cornish, Futuring: The Exploration of the Future (Bethesda/Maryland: World Future Society, 2004), 313
pages.
Edward Cornish, The Study of the Future: An Introduction to the Art and Science of Under-standing and Shaping
Tomorrow's World (New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 1977), 308 pages.
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التغي
عىل عاملٍ قيد الحركة ،وميكن إ ًذا استخدامها للتو ّقع واالسترشاف؛ ومن ّ
ثم ،رضورة اإلملام بطبيعة ّ
عد أسايس يف أي
الصدد .وعىل اعتبار أنّ ال ُبعد اإلبداعي هو ُب ٌ
وأمناطه والدور املركزي للتكنولوجيا يف هذا ّ
مقارب ٍة استرشافية ،يسعى كورنيش لكشف أرسار العبقرية والنبوغ ،ملخّ ًصا مثاين قنوات لتوليد األفكار
اإلبداعية ،ومربزًا عىل وجه الخصوص دور الصدفة والفوىض يف عملية اإلبداع من خالل عرض أمثل ٍة
شهرية (الفصالن الخامس والعارش) ،ومناقشة أدواته األساسية ،وال سيام الخرائط الذهنية.
ومثة ميز ٌة أخرى لهذا الكتاب ،وهي أنه يلخّ ص بد ّقة مناهج االسترشاف؛ أي األساليب العقالنية التي
ميكن استخدامها الستكشاف املستقبل (الفصل السادس) .وتتع ّدد هذه األساليب من استشارات الخرباء
إىل ألعاب الحرب يف السياسة العسكرية ،إىل النامذج واملحاكاة ،باإلضافة إىل "تص ّور" ()Visioning
ال ّرؤى املستقبلية ،أي الخلق املنهجي لرؤى املستقبل املرغوب فيه .كام يتط ّرق املؤلف أيضً ا لظهور
طريق ٍة تسمى "استرشاف املستقبل املفضّ ل" ( ،)Preferred futuringوهي تهدف إىل توليد األفكار،
وتشجيع التفاعل ضمن مجموعةٍ ،وتوجيهها نحو األهداف املشرتكة .ثم تأيت يف أعقاب ذلك التقنيات
التوجهات ومراقبتها وإسقاطها عىل املستقبل ،واليقظة،
املعروفة لـ "املسح" ( ،)Scanningوتحليل ّ
والسيناريوهات ،واالستفتاء ،والعصف الذهني ،والنمذجة ،واأللعاب ،والتحليل التاريخي.
ويرسد إدوارد كورنيش تط ّور طريقة السيناريوهات (الفصل الثامن) واستخداماتها ،منذ األعامل الرائدة
وملؤسسة راند التي كانت وراءها الطلبات العسكرية يف سياق الحرب الباردة .والنقطة األكرث
لهريمان كان ّ
إثارة لالهتامم هنا هي املقارنة بني "االستقراء" ( )Forecastingو"االستقراء إىل الوراء" (،)Backcasting
الذي هو يف الواقع السيناريو املعياري الذي يفرتض وجود معيار أو هدف ،يف حني أنّ حركة الفكر تتبع
املسار العكيس ،من املستقبل املنشود نحو الزمن الحارض.
ويعود إدوارد كورنيش أيضً ا عىل منوذج التق ّدم الذي يوضّ ح جي ًدا التوقعات الحداثية الساذجة ألواخر
القرن التاسع عرش ،والتي يتت ّبع تاريخها .فإن كانت الثورة الصناعية واملنهجية الوضعية قد م ّيزتا انتصار
عقيدة التق ّدم ،باإلضافة إىل الخيال العلمي واملثاليات الطوباوية من أنواع ش ّتى ،فإنّ الحرب العاملية
األوىل ،والكساد العظيم املرتبط بأزمة ّ ،1929
وتوطد األنظمة الشمولية يف ثالثينيات القرن املايض،
تغي هذه النظرة
وخاصة الحرب العاملية الثانية واحتامالت حدوث محرقة نووية ،قد أ ّدت جميعها إىل ّ
ّ
الخطية والتفاؤلية لعقيدة التق ّدم من أجل وضع سؤال" :إن مل يكن املستقبل سوى رؤية للتقدم الذي ال
مف ّر منه ،فام عساها تكون هذه الرؤية الجديدة؟" إنه السؤال األسايس الذي ح ّدد مسار الفكر املستقبيل
يف أعقاب الحرب العاملية الثانية (الفصل الثالث عرش) .وهي مقاربة قد تبدو ما-بعد حداثية تقطع مع
خاص ًة "أسطورة التق ّدم" ،باعتبارها حرك ًة "صعودية ورضورية" للمجتمع،
البديهيات الرئيسة للحداثةّ ،
وهو ما يجعل هذا الفصل الذي يتناول هذه القضايا أحد أنجح فصول الكتاب.
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ألهم مدرستني يف
وأخ ًريا ،يعرض كورنيش يف فصلٍ عنوانه "الثورة املستقبلية" (الفصل الرابع عرش) ّ
مجال االسترشاف :املدرسة الفرنسية ،مع برتران دو جوفنيل ومدرسة فوتوريبل (املستقبالت املمكنة)،
ومدرسة املستقبلية األمريكية التي كان للجيش األمرييك واالحتياجات العسكرية والفضائية األمريكية الدور
أهم خصائصهام املم ّيزة وإضافاتهام
الكبري يف بلورتها ،ال سيام من خالل تأثري رشكة راند الكربىُ ،مربزًا ّ
النوعية للدراسات االسترشافية.
املحصلةّ ،
يظل هذا الكتاب مرافع ًة جيدة ملصلحة االهتامم باالسترشاف وباملستقبل بشكلٍ عام ،وإن
ويف ّ
كانت تغلب عليه يف أجزاء عديدة ٌ
نزعة "إثنية مركزية" غربية ،وأمريكية عىل وجه التحديد ،ليس من
شأنها أن تجد لها صدى لدى القارئ العريب.

