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بادئ ذي بدء ،قد يكون من املفيد ،من أجل فهم أوسع ملنظور هذا الكتاب ،النظر يف املسار املهني
لصاحبه ،دينيس لوفريدج .فقد اشتغل لوفريدج مل ّدة طويلة مح ّل ًل كيميائ ًيا ،قبل أن يعمل يف صناعة
الزجاج ،لينتقل عقب ذلك إىل التخطيط ومنه إىل ما أصبح ُيعرف الح ًقا باسم االسترشاف .ويف هذا
الصدد ،انص ّبت أبحاث لوفريدج منذ أواخر سبعينيات القرن املايض عىل دراسة التحديات الكربى التي
ّ
ٍ
موضوعات متع ّددة (املجتمع ،العلوم والتكنولوجيا ،االقتصاد،
متثّلها الحاالت املع ّقدة ال ّناجمة عن تشبيك
البيئة ،السياسة ،ال ِق َيم) ،وهي ما يسميها الكاتب "املنظومة االجتامعية-التكنولوجية-االقتصادية-البيئية-
السياسية-ال ِق َيمية" ( .)STEEPVواألمثلة األشهر التي يرضبها الكاتب عىل هذه التط ّورات يف اآلونة
األخرية هي باألساس بروز مجتمعات املعرفة ،واالستدامة والتنمية املستدامة ،والتطبيقات الفائقة
للتكنولوجيا (تكنولوجيا النانو ،التكنولوجيا الحيوية ،الذكاء االصطناعي وغريها).
ثمّ ،
يتأت اهتامم لوفريدج ،وباتساقٍ مع خلفيته املهنية الوضعية هذه ،بالنظم وأهميتها بالنسبة
ومن ّ
إىل التفكري والفعل االسترشايف .ولذا نجده يكتب ً
مثل" :إذا كان ّمثة تداخل بني االسترشاف والتفكري
ال ُّنظمي ،فال يوجد موضع أفضل للنظر فيه من كتابات هربرت جورج ويلز ،وألدوس هكسيل ،وفانيفار
بوش ،وجون فون نيومان ،وريتشارد فاينامن ،وإريك دريكسلر ،وهانز مورافيك ،وراي كورزويل والعديد
من الك ّتاب اآلخرين .وباملثل ،ينتج ّ
كل تح ّولٍ باراداميي رئيس (مبفهوم توماس كون  ،)1962أ ًّيا كان مجاله
وأ ًّيا كانت النظرية الجديدة املرتتّبة عنه ،عن االسترشاف ،أي عن فعل االستباق" (ص .)17
وينقسم هذا الكتاب الذي بني أيدينا إىل جزأين ،يتناول أ ّولهام عالقة االسترشاف بنظرية النظم ،ويعرض
ألهم املفاهيم املتع ّلقة بـ "نظرية" االسترشاف و"مامرسته"؛ أ ّما الجزء الثاين فيسعى إىل توظيف هذا
ّ
التنظري النظري لبلورة منظو ٍر أوسع (االستدامة) وعىل مدى أطول ( ،2050 ،2030وما وراء ذلك) .ومن
أهم أهداف هذا الكتاب هو الربط بني التفكري بشأن النظم والتفكري االسترشايف ،وهو ما يصل
ثم ،أحد ّ
ّ
بنا وف ًقا للكتاب إىل أبعد من مج ّرد الفعل املع ّقد للتخطيط القائم عىل السيناريوهات (ص .)xi
ّ
ويستهل لوفريدج الفصل األ ّول من الكتاب (االسترشاف والتفكري ال ُّنظمي) ببعض التوضيحات املفاهيمية،
الصدد بني االسترشاف عىل املستوى الفردي أو عىل
ويف مق ّدمتها مفهوم "االسترشاف" ،مم ّي ًزا يف هذا ّ
مستوى الجامعة الصغرية ( ،)foresightواالسترشاف اإلجرايئ النظامي الذي غال ًبا ما يرتبط مبستوى
ثم يعرض ملفهوم "التفكري ال ُّنظمي" الذي يتح ّدى التفكري
مؤسسايت و /أو قومي (( )Foresightص ّ .)12
ّ
ثم تفضيل الباحث ملوشور
"االختزايل" الذي هيمن عىل ال ِع ْلم ألم ٍد طويل وبطرق ع ّدة (ص  ،)15ومن ّ
ُظم موسومة بـ "التفاعل املنتظم
"الوضعيات" وليس "املشكالت" للنظر إىل الفعل االسترشايف ،بوصفها ن ٌ
واملرتابط بآثار رجعية ملجموع ٍة من العنارص تش ّكل ًّ
كل واح ًدا" (ص  .)16كام يعرض مفهوم "التقدير"
بالصفات السلوكية
الذي يعتربه مركز ًيا ،من منطلق أنّ كلًّ من االسترشاف والتفكري ال ُّنظمي يتأ ّثران ّ
ثم أهميته بالنسبة إىل ٍّ
كل من مهارات "التع ّلم" و"االستباق" ،وليخلص
لألطراف الفاعلة (ص  ،)23ومن ّ
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إىل أن التفاعل الدائري وذا اآلثار الرجعية (تقدير ↔ تع ّلم ↔ استباق) ميثّل أساس "االسترشاف"
(ص .)24
ويتناول الفصل الثاين (االسترشاف والنُظم :اإلبستيمولوجيا والنظرية) الجانب النظري لالسترشاف ،معت ًربا
يغي من األمر كث ًريا نسب ًة إىل ما يحدث ً
فعل يف العامل الحقيقي" (ص
منذ البداية أنّ االسترشاف "لن ّ
ملحق طويل
املؤسيس" (ص  ،)79باإلضافة إىل
ٍ
 ،)38يف حني يعرض الفصل الثالث ملضامني "االسترشاف ّ
وثري بشأن تطبيق هذا اإلطار عىل مستوى مامرسات استرشافية قومية (ص  .)104وأ ّما الفصل الرابع
ّ
(االسترشاف يف الصناعة) ،فهو بالتأكيد من أغنى فصول هذا الكتاب بحكم التجربة املهنية الرثية لصاحبه
ملا ينيف عن  40عا ًما يف مجال األعامل والبحوث الصناعية ،وهو مث ٌري لالهتامم عىل وجه الخصوص
بالنسبة إىل القارئ القادم من خارج قطاع األعامل والصناعة .ويتع ّرض الكاتب هنا من منطلق خلفيته
املهنية املتينة إىل أهمية االسترشاف يف املجال الصناعي وتطبيقاته العديدة ،مبا فيها ما يسميه "جمع
املعلومات االستخباراتية" (( )Intelligence gatheringص  ،)125و"املسح البيئي" (Environmental
( )scanningص  .)128وأخ ًريا ،يروم الفصل الخامس تعميم النتائج التي جرى الوصول إليها سل ًفا
من خالل استنباط مجموعة من "أجود املامرسات" ( )Best practicesبالنسبة إىل مجموع مك ّونات
املنظومة ( )STEEPVا ُملشار إليها أعاله.
بعد هذه النقاشات الغنية واملستفيضة ،تتب ّوأ االستدامة مكان ًة مركزية يف الجزء الثاين من الكتاب،
مم ّه ًدا ملعالجتها بعرض واسع لطريقة السيناريوهات (الفصل السادس) ،بوصفها باألساس عملية تع ّلم
(ص  ،)158وموج ًزا إياها يف طريق ٍة لتصميم السيناريو من تسع خطوات (ص  ،)159ومنتق ًدا لها
عىل الخصوص يف ما يتعلق مبسألة "ال ِق َيم واملعايري" التي تقوم عليها (ص  .)167أ ّما الفصل السابع
(العامل ا ُملستدام) ،فيتض ّمن قد ًرا واف ًرا من املعلومات واملقاربات الرثية ،واص ًفا املشاكل أو املشاريع
"حل مح ّدد" أو "نقطة نهاية" بأنها عوضً ا من ذلك ّ
السهلة االنقياد نحو التفكري االختزايل يف ٍّ
"شلالت
دينامية لوضعيات مرتابطة بين ًّيا ...تنشأ من العالقات املتبادلة بني العاملني البرشي والطبيعي ،يجري
فيها االعرتاف باالعتامد املطلق للعامل البرشي عىل العامل الطبيعي والعمل عىل أساس ذلك" (ص )203؛
مبعنى أنّ العقل البرشي ال ميكنه ببساطة التعامل مع مستوى تعقيد العامل الطبيعي (ص  .)211ومن
ملحق يعرض مفهوم العالقات املتبادلة يف مجال االستدامة
ثم ،يجري تقديم منوذج عن هذا التعقيد يف
ٍ
ّ
(ص  .)221وأخ ًريا وليس آخ ًرا ،تجري اإلشارة إىل تزايد درجة تعقيد املنظومة ( )STEEPVيف املستقبل،
ثم يف أفق .2050
ال س ّيام بالنظر إىل اإلسقاطات السكانية يف أفق ّ ،2030
ويف الختام ،ينبغي التنويه إىل أنه ليس من اليسري عىل اإلطالق الولوج إىل هذا الكتاب ،وذلك بسبب
املتخصصة وصوغه الفائق الكثافة ،وأسلوبه البالغي الصارم .بيد أنّ القارئ ،متى أ ّدى "التكلفة
لغته
ّ

هيئة التحرير
ن وعلم استباق املستقبل
االسترشاف :ف ّ

333

فيض
الثابتة" لتفكيك هذا االستصعاب االستهاليل وتذليل هذه العقبات األولية ،فإنه يجد نفسه أمام ٍ
هائل من املعلومات والتشبيكات ملجاالت عادة ما تجري مقاربتها عرب مناهج اختزالية .ما نحن بصدده
هنا ليس إ ًذا مج ّرد محاول ٍة لتعزيز الدراسات االسترشافية ،بقدر ما هو تعليق آمال واسعة عىل آفاق
إنسانية أبلغ من األدوات واملعارف التي بني أيدينا.
وبالعودة إىل الغرض الرئيس من الكتاب ،ال يسعنا سوى االتفاق عىل أنّ منط "التفكري ال ُّنظمي" الذي
يدافع عنه دينيس لوفريدج ميكنه من حيث املبدأ املساهمة يف ترسيخ العمل االسترشايف وتطويره.
فعندما يجري استخدامه بشكلٍ مناسب ،فإنه يضيف االتساق والدقة يف هذه العملية .ويق ّدم املؤلف
مجموعة من االقرتاحات التي تُو ّفر جميعها ما ّد ًة غنية للنقاش ،وذلك للتعجيل بتنفيذ هذا الربط بني
"االسترشاف" و"التفكري ال ُّنظمي".

