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منذ قِدم الزمان ،تسعى البرشية السترشاف مستقبلها والتن ّبؤ مبآالتها وعواقبها .ويأيت هذا الكتاب ليق ّدم
السعي لالسترشاف؛ من ُمامرسة ال ّرجم بالغيب يف العصور القدمية إىل التقنيات
تأريخً ا ُموج ًزا ومر ّك ًزا لهذا ّ
األكرث تعقي ًدا يف أ ّيامنا الحارضة ،والتي أضحت تكتيس صبغ ًة علمية بشكلٍ متزايد .ويعرض الكتاب أهم
خاص لدراسة
األدوات الحالية لالسترشاف ،من منذج ٍة بيئية واقتصادية ودميوغرافية ،مع إيالء اهتام ٍم ّ
التفاعالت التكنولوجيا /املجتمع ،عىل اعتبار أنّ االنتقال من الحضارة الصناعية إىل ما ُيسميه الكاتب
الصنعات واملامرسات االجتامعية.
"الحضارة املعرفية" ُيسائل بش ّد ٍة ّ
ٍ
معلومات وافية فيه عن مهنة "عامل املستقبليات" ،باعتبارها
كام يق ّدم مؤلف الكتاب ،تريي غودان،
"تكنولوجيا معرفية" تلجأ إليها الحكومات ّ
والشكات واملسؤولون املحليون بشكلٍ متزايد ،واملتمثّلة  -يف
أعقاب دراسة مسألة ُمع ّقدة بعناية  -يف بلورة مناذج ملختلف رضوب املستقبل املمكنة .وإذ يستخدم
غودان التقنيات الحديثة يف عمله االسترشايف ،فإنه يتط ّلع يف اآلن ذاته باهتام ٍم الوسطاء الروحيني
ذات تأثري ٍ
والع ّرافني وسحرة العصور القدمية ،والذين مهام كانت مامرساتهم غري عقالنية فهي ُ
ات إيجابية
نسب ًة إىل القلق ا ُملالزم لإلنسان؛ مثلام أنه ُيضفي قيم ًة عىل بعض األعامل األدبية من الخيال العلمي،
من قبيل روايات جول فرين.
ّ
يستهل تقديم مناذج االسترشاف الك ّمية
ال غرو إ ًذا أن يستعرض هذا الكتاب يف فصله األ ّول ،قبل أن
والكيفية ويناقش تش ّعباتها ومخاطرهاُ ،ضوب الكهانة والعرافة التي سبقت إضفاء الصبغة العلمية عىل
االسترشاف يف العصور الحديثة ،بد ًءا من اإلغريق ،مرو ًرا بالعوامل الصينية والرشق-أوسطية واألفريقية
السحر عن العامل")،
واألوروبية-الغربية (قبل إضفاء العقالنية عليها ،أو ما أطلق عليه ماكس فيرب "نزع ّ
ً
ووصول إىل الخيال العلمي املكتوب والسمعي-البرصي .ويرصد الكتاب عقب ذلك ت ّيارات التفكري يف
الجزافية منها وا ُملبالِغة أو الرباغامتيةُ ،مربزًا التأثري
املستقبل التي نشأت عن الحرب العاملية الثانية ،سوا ٌء ُ
الصدد ،و ُملق ًيا الضوء عىل التقريرين الذين أديا دو ًرا ً
مهم يف بلورة
القوي إلدارة الدفاع األمريكية يف هذا ّ
مجال االسترشاف :تقرير "حدود النمو" لنادي روما يف عام  ،1972وتقرير برونتالند "مستقبلنا املشرتك"
أهم اإلسهامات التي تبلورت يف هذا املجال،
يف عام  .1987ويستعرض يف النصف الثاين من هذا الفصل ّ
إىل حدود العقد األول من القرن الحادي والعرشين ،مربزًا الهيمنة األمريكية يف هذا املجال ،وبشكلٍ أكرث
دقة ،هيمنة اليمني املحافظ األمرييك.
أ ّما الفصل الثاين ،فيطرح قضايا صدقية االسترشاف ونجاعته ،والرتابط بني ّ
منظري االسترشاف وأصحاب
وخاص ًة من خالل منوذج اإلدارة األمريكية ،ليؤ ّكد أنّ مستقبل البرشية مل يعد ُيح ّدد من لدُ ن
القرار،
ّ
العسكريني والدبلوماسيني ورجال الدين (كام كان يعتقد هرني كسنجر أو صموئيل هنتنغتون) أو عرب
القوى االقتصادية ا ُملعوملة (كام كان يعتقد فرانسيس فوكوياما)ّ ،
وإنا من خالل ُبع َد ْين أضحيا رئيسني:
البيئة واملعرفة .و ُيالمس الكاتب هنا عد ًدا من القضايا الجوهرية من قبيل النامذج املستقبلية البديلة
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التي تضمن االستقاللية من غري انغالقٍ عىل ال ّذات ،وتضمن االستدامة من غري نب ٍذ للتكنولوجيا ،وتضمن
االنتقال إىل ما يسميه "حضار ًة معرفية".
وتأيت القيمة ا ُملضافة األبرز للكتاب يف جزئه الثاين بصيغة تركيبية ملنهجية االسترشاف ،بد ًءا باستعراض
تخص ك ّم ٍ
يات
قسمها إىل قسمني( :أ) النمذجة ،التي ّ
التقنيات الك ّمية يف مجال االسترشاف التي ُي ّ
فيزيائية ،والتي تشمل يف مجال الدراسات االسترشافية "النمذجة الدميوغرافية" التي تع ّد األكرث ُشيو ًعا
خاص ًة منها املالية،
وموثوقية لبناء سيناريوهات مستقبلية ،و"النمذجة االقتصادية" مبختلف تف ّرعاتها ّ
ٍ
مجاالت خصبة
للسوق قد فتح
و"النموذج الكينزي" الذي اعترب الكاتب أنّ نقده ملنطق "اليد الخفية" ّ
للنمذجة والتخطيط ،وكذلك "منوذج ليونتييف" اإلحصايئ الذي يع ّده م ّتس ًقا مع دراسات جدوى
التنمية ا ُملستدامة ،و"النمذجة البيولوجية" ،وأخ ًريا "النمذجة االستعرافية"( .ب) معالجة الرأي ،التي
تشمل استطالعات الرأي باإلضافة إىل آراء األطراف الفاعلة وإسرتاتيجياتها؛ وضمنها ُيع ّرف الكاتب
مختلف املناهج واألساليب ا ُملعتمدة يف مجال االسترشاف" :األسئلة السبعة لسامي" (Sept questions
" ،)de Samiمصفوفات التأثري املتبادل" (" ،)Matrices cross-impactمِعداد رينيي" (Abaque de
 ،)Régnierوأخ ًريا "طريقة ديلفي" (.)Méthode Delphi
ويكتيس مجال "دراسة التفاعالت التكنولوجيا /املجتمع" ( )Ethnotechnologieأه ّمي ًة بالغة يف نظر
فصل ً
خصص له ً
كامل يتناول بالدرس والتحليل حلقة التأثريات العكسية للمجتمع
تريي غودان؛ إذ نجده ُي ّ
يف التقنية (عملية االبتكار) ،وتأثريات التقنية يف املجتمع (تح ّوالت املجتمع وآدابه ،ذات الطبيعة غري
الصدد القضايا املستقبلية املركزية ال ّرهينة بالتح ّوالت
املتو ّقعة يف الغالب) .ويستعرض الكاتب يف هذا ّ
التط ّورية املعارصة الجذرية التي جلبتها وتجلبها املَ ْك َننة ا ُملفرطة واالكتشافات والتالعبات الجينية،
ليخلص إىل أنّ مجال "دراسة التفاعالت التكنولوجيا /املجتمع" ُيثّل جانب البحث األسايس لالسترشاف،
يف حني أنّ املجاالت التخصيصية األخرى متثّل جوانب البحث التطبيقي.
وهذه الجوانب التطبيقية هي التي تُش ّكل تحدي ًدا الجزء األخري من الكتاب ،وال س ّيام منها منهجية
"السيناريوهات" وسريورتها التحليلية التي تعترب األكرث انتشا ًرا يف مجال الدراسات االسترشافية ،و"ألعاب
اليوتوبيا" وأدوارها التحريرية آلفاق استرشاف املستقبل .وليختتم غودان هذا العرض الرسيع لهذه
الجوانب التطبيقية ،والتي كانت عىل وجه التأكيد تستحقّ تطوير ٍ
أهم
ات أوىف ،بتسليط الضوء عىل ّ
مخاطرها التي يحرصها يف ثالثة عنارصَ :غ َلبة ال ُبعد "اآلين" ،وحرص العمل االسترشايف يف شخصيات معروفة
و ُمعرتف بها ،وعدم جسارة األعامل االسترشافية الرتكيبية التي تسعى غال ًبا للتوافق وتنبذ ال ُّرؤى الجذرية.
ملوضوع
يبقى أنّ شكل الكتاب التوليفي ضمن سلسلة ( - )Que sais-jeالذي يعرض الجوهر األسايس
ٍ
معي يف حجم صغري ( 128صفحة) بالنسبة إىل جميع كتب هذه السلسلة ،تروم من ورائه دار "النرش
ّ
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الجامعي بفرنسا" تعميم هذه املضامني العلمية عىل الرأي العام  -ال يسمح يف أحيان عديدة بالدخول
يف صلب املوضوع واالكتفاء باإلشارات الرسيعة ورؤوس األقالم ،وهو ما ّ
يظل عليه األمر عمو ًما
يف هذا الكتاب.
كام يجدر بال ّذكر يف الختام أنّ تريي غودان يرأس جمعية "استرشاف ،)Prospective 2100( "2100
والتي تقوم عىل اعتبار ُأفق عام  2100اإلطار الزمني املعقول ملعالجة القضايا املعق ّدة من قبيل املناخ،
والدميوغرافية العاملية ،وغزو الفضاء .وتع ّد إحدى األفكار املحورية عند غودان وجمعية "استرشاف
 "2100أنه ال يوجد يش ٌء ثابت مطل ًقا يف مختلف السيناريوهات املستقبلية التي يجري تطويرها؛ فاليقني
مفتوحا ،وميكن تغيريه
الوحيد الذي لدينا بشأن املستقبل هو أنه ليس مكتو ًبا سل ًفا ،بل إنه مل يزل أب ًدا
ً
عن طريق العمل والفعل واملامرسة.

