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 1000نسخة

شكر وعرفان
ُّ
َّ
يَ َود ابلاحث أن يقدم جزيل امتنانه وشكره للكثريين ممن قدموا هل العون بالوقت أو باألفاكر

إلجناز هذا العمل ،وىلع رأسهم ادلكتور خادل عزب  -رئيس قطاع املرشواعت واخلدمات

املركزية  -اذلي حتمس للفكرة منذ عرضها عليه ابلاحث وشجعه ىلع إتمامها؛ وادلكتور سعيد
ً
املرصي اعلم االجتماع املرموق اذلي قام بمراجعة الورقة حبثا ولغة ،وأمد اكتبها بأدق وأفضل
اتلعليقات من أجل حتسينها؛ وكذلك ادلكتور أمحد بدوي جبامعة برلني احلرة اذلي اكن أول من
ُّ
لفت انتباه ابلاحث إىل أهمية السيناريوهات اتلحويلة ودورها يف حل الرصااعت .كما يَ َود أن

يشكر األستاذة سحر صربي بمركز املعلومات ودعم اختاذ القرار؛ إلمدادها ابلاحث بمصادر أويلة
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«لقد اكتىف الفالسفة بتفسري وفهم العالم بطرق شىت؛ أما اهلدف فهو تغيريه».
اكرل ماركس ()1845
ً
«اغبلا ما يكتب اتلاريخ سيناريوهات ،جندها غري معقولة ،سواء نظرنا إىل املاضـي أو املستقبل».
هرمان اكن ()1967

مقدمة
بناء السيناريوهات((( هو املنهج األكرث أصالة يف ادلراسات املستقبلية .فقد اكن أبرز إسهامات
هذا احلقل املعريف اجلديد إبان انتقاهل من اتلفكري الفلسيف والطوباوي يف املستقبل إىل تفكري أكرث
ً
وإحاكما ،وربما علمية ،يف معاهد الفكر واتلخطيط االسرتاتييج يف الغرب يف أعقاب
منهجية
انتهاء احلرب العاملية اثلانية .والسيناريوهات يه اسم جامع ملعظم خمرجات بقية مناهج وطرائق
وأسايلب ادلراسات املستقبلية؛ حيث ينتيه أغلبها إىل إنتاج صور افرتاضية حول ما قد يكون
ُ ُّ
عليه املستقبل ،كما أن أغلب هذه املناهج يساعد ىلع إثراء وتعميق بناء السيناريوهات؛ ذلا ي َعد
ً
هذا املنهج أكرث مناهج ادلراسات املستقبلية شموال ،واذلي يمنحها وحدة منهاجية ىلع اختالف
موضواعتها ومستويات اهتمامها.

ً
وتعقيدا وىف ظل
تزداد أهمية بناء السيناريوهات مع تزايد االهتمام بالقضايا األكرث تركيبًا

سيادة الاليقني يف علمنا املعارص .ذلا شهد هذا املنهج تغريات وتطورات عديدة منذ تأسيسه
مناح
ٍ
يف أواخر مخسينيات القرن العرشين؛ يف الوقت اذلي أصبح بناء السيناريوهات يطبق يف

عديدة مرتبطة باتلخطيط االسرتاتييج والقطايع ،واتلخطيط يف اعلم األعمال وبناء القدرات
وحل األزمات االجتماعية .ومع ذلك ،فإن مفهوم السيناريوهات أصبح أكرث اتساعاً وشيوعاً
ً
ً
بما جيعله مرادفا أحيانا ألشاكل اتلوقعات واتلكهنات واتلصورات اتلـي يقوم بها األفراد يف
احلياة ايلومية .وال يرض هذا االستخدام الشائع للكمة السيناريوهات يف لغة احلياة ايلومية بناء
السيناريوهات يف شـيء .فهو مرتبط بتطور اللغة كأداة إنسانية حية .إال أن الرضر يأيت عندما
(((  Scenario Planningهو اسم املنهج الشائع يف أدبيات ادلراسات املستقبلية ويمكن ترمجتها بـ «اتلخطيط بالسيناريوهات»،
ً
ً
مستخدما من قبل
إال أننا نفضل الرتمجة األقل شيوعاً ويه بناء السيناريوهات  ،Scenario Buildingففضال عن كونه
بعض املخططني مثل ميشيل غوديه واألمم املتحدة بالرتادف مع مصطلح اتلخطيط ،فهو يشري إىل استخدامات أخرى
للمنهج يف سياقات غري سياقات اتلخطيط واالسترشاف االسرتاتييج واعلم األعمال ،باإلضافة إىل أنها الرتمجة األكرث شيوعاً
يف األدبيات العربية ،Scenario Planning/Building .انظر:

United Nations Development Programme. Global Centre for Public Service Excellence (GCPSE),

Foresight: The Manual (Singapore: GCPSE, n.d.), online e-book, www.undp.org/content/dam/undp/
library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_ForesightManual_online.pdf

بناء السيناريوهات المستقبلية :دليل نقدي

يستخدم املصطلح من قبل دوائر ابلاحثني واخلرباء اذلين يريدون إضفاء طابع عليم ومنهيج ىلع

تكهناتهم وتوقعاتهم الشخصية ،فيطلقون عليها سيناريوهات دون ويع باجلهد والرتكيب اذلي
حتتوى عليه السيناريوهات كمنهج لالسترشاف واتلحليل.

حتاول هذه ادلراسة جتنب هذا االستخدام غري املنضبط من خالل اتلعريف ببناء

السيناريوهات كمفهوم وكأداة منهجية يف استرشاف املستقبل .بيد أن هدف هذه الورقة األساسـي
معاجلة انلقص يف الكتابات املنهجية وادلراسات السابقة العربية يف جمال املستقبليات من خالل
تقديم ديلل عميل يوضح الكيفية اتلـي يستخدم بها بناء السيناريوهات ىلع مستويات عدة تتمثل

يف اتلخطيط االسرتاتييج واتلحليل ابلحثـي واتلغيري االجتمايع .ونقطة انطالق هذا ادليلل

تتمثل يف أن بناء السيناريوهات يشتمل ىلع وظائف تتجاوز فكرة استرشاف املستقبل؛ رغبة يف
اتلكيف مع متغرياته إىل فهم الواقع نقديًّا وحماولة تغيري معطياته ،وىلع رأسها اتلصورات اذلاتية
واجلماعية حوهل ،بما يعىن أن بناء املستقبل من خالل نقد عالقة اذلات بالواقع .وهو ما نراه جوهر
الوظيفة انلقدية بلناء السيناريوهات .وهذا ما يسىع إىل حتقيقه انلموذج العميل يف هذا ادليلل إىل
جانب الوظائف األخرى للسيناريوهات.

ًّ
عربيا؛ فقد سبقتها العديد من اإلسهامات اتلـي
ال تديع هذه ادلراسة أنها األوىل يف بابها

قدمها باحثون وخرباء عرب منذ أن بدأ اتلعرف ىلع املنهج يف ثمانينيات القرن العرشين .إال

أن اجلزء الكبري من هذه اإلسهامات إما اقترص ىلع رشح اجلوانب انلظرية واجلدال املنهيج بني
نماذج ومدارس بناء السيناريوهات؛ وباتلايل أغفل جوانب هامة يف تطور املنهج ويف وظائفه(((.

أو لم يواكب اتلطورات اهلائلة احلادثة يف املنهج برتكزيه ىلع جانب واحد يتمثل يف االسترشاف

االسرتاتييج املتعلق ببناء السياسات فقط((( .كذلك ارتكز جزء كبري من هذه ادلراسات السابقة
((( حممد مخيس« ،اخليارات املعرفية واملنهجية يف بناء السيناريوهات دلى املدارس االسترشافية» ،استرشاف ،العدد ( 1يونيو
.134-104 :)2016
((( لالطالع ىلع قسم بناء السيناريوهات ،انظر :إبراهيم العيسوي ،ادلراسات املستقبلية ومرشوع مرص ( 2020القاهرة :مراكز
ادلراسات السياسية واالسرتاتيجية ،)2000 ،كتاب إلكرتوين متاح عرب اإلنرتنت.
http://csfs.bue.edu.eg/files/Studies/future%20studies%202020.pdf
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ىلع تطبيق السيناريوهات يف جماالت بعينها اكتلخطيط الرتبوي((( أو اتلصميم الصنايع((( أو
اتلخطيط احلرضي والعمراين((( ،وغريها من جماالت متخصصة .وهذه ادلراسات بسبب طبيعتها
ً
اتلطبيقية واألكاديمية ادلقيقة لم تقدم للباحثني أو املهتمني بادلراسات املستقبلية ديلال اسرتشاديًّا

الستخدام املنهج وكيفية تطويره ،ولم تظهر تلك ادلراسات الوظائف املختلفة بلناء السيناريوهات؛
ً
فاهتمت باتلطبيق الفنـي ىلع حساب االسترشاف ،فضال عن بقية الوظائف .وباإلضافة إىل هذه
ادلراسات املتخصصة ،مال عدد من ابلاحثني العرب إىل ترمجة جهود املدارس الغربية ،وال سيما

الفرنسية((( ،دون حماولة توطني املنهج يف ابليئة العربية.
ً
ًّ
عربيا
والشاهد من هذه اجلهود ،أنه فضال عن عدم تكاملها ،أنها لم تفلح يف ترسيخ املنهج
سواء يف ادلوائر ابلحثية أو السياسية ،فظلت السيناريوهات إما أسرية االستخدام الشائع املغلوط،
أو حبيسة الكتابات املتخصصة ،وغري متصلة باتلحوالت احلادثة يف جمال ادلراسات املستقبلية
أو يف العالم .ذلا رأينا أنه من الرضوري إاعدة تقديم املنهج ،واستخالص نموذج مرن بلنائه ىلع
مستويات خمتلفة؛ وهو نموذج قابل للنقد واتلعديل واتلطوير وإاعدة ابلناء .ونأمل أن جيد هذا
انلموذج مساحة تلطبيقه يف جماالت خمتلفة ،بما يساعد ىلع ترسيخ الفكر املستقبيل انلقدي
دلى القطااعت الرامية لصناعة مستقبلها يف العالم العريب .وتنقسم ادلراسة إىل ستة أقسام ،تركز
((( «خطوات استخدام أسلوب السيناريوهات يف اتلخطيط الرتبوي» ،املنتدى اإلساليم العاليم للرتبية.
http://montdatarbawy.com/show/122187
((( حممد مجال جاريح سعداوي ،بناء السيناريو يف ضوء ادلراسات املستقبلية (رسالة ماجستري ،جامعة دمياط .لكية الفنون
اتلطبيقية .قسم اتلصميم الصنايع ،)2016 ،رسالة إلكرتونية متاحة عرب اإلنرتنت.
http://staff.du.edu.eg/upfilestaff/789/researches/3789_1466413258__.pdf
((( سلىم جربي ،بناء السيناريوهات اتلخطيطية يف ادلراسات اتلنظيمية :حالة دراسية – دمشق (رسالة ماجستري ،جامعة
دمشق .لكية اهلندسة املعمارية .قسم اتلخطيط وابليئة ،)2013 ،رسالة إلكرتونية متاحة عرب اإلنرتنت.
https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0750935/JUA0750935.pdf

((( يعترب كتاب ميشيل غوديه وفيليب ديورانس وقيس اهلمايم «االسترشاف االسرتاتييج للمؤسسات واألقايلم» من أهم ما نقل
إىل العربية يف جمال االسترشاف وبناء السيناريوهات ،ونقله إىل العربية قيس اهلمايم وحممد سليم قاللة ،انظر :مخيس،
«اخليارات املعرفية واملنهجية يف بناء السيناريوهات».130 :
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األربعة األوىل منها ىلع العنارص انلظرية واتلارخيية يف بناء السيناريوهات ،ويقدم القسم اخلامس
ً
نموذجا مركبًا بلناء السيناريوهات ،فيما حيتوي القسم األخري ىلع عرض وتقييم جلهود املرشواعت
العربية يف بناء السيناريوهات وخطوات مقرتحة إلاعدة تفعيل املنهج.

12

(((1اتلعريف بالسيناريوهات
تتعدد تعريفات السيناريوهات حسب السياق اذلي تستخدم فيه .فمعناها األصيل اذلي ينتيم

إىل اعلم احليك الروايئ يشري إىل اخلطوط الـتـي حتدث فيها حبكة درامية ،أو املشاهد املتتايلة
ً
اتلـي تروي أحداثا معينة .كما يشري االستخدام املتداول للسيناريوهات يف وصف املسار املستقبيل

ألحداث ما خاصة فيما يتعلق بمتغري واحد؛ وهذا يضايه اتلوقعات اتلـي يتم استخدامها يف رصد
ً
تغريات الطقس أو احلال املرورية((( ،فضال عن استخدام السيناريوهات لوصف تطور أحداث
سياسية أو اجتماعية يف بدل ما .أما يف اعلم االسترشاف ،فاتلعريفات أكرث تنوعاً وإن اكنت تتقارب

يف جوهرها .ومن املالحظ أن معظم اتلعريفات السائدة يف ادلراسات السابقة تدمج تعريف
السيناريوهات بمنهج اتلخطيط أو بناء السيناريوهات((( ،ىلع الرغم من إشارة املنهج إىل العملية
اتلـي تنتج السيناريوهات نفسها .وربما ينبع هذا اخللط من أن اتلوصل إىل السيناريوهات إجرايئ

باألساس ،وأن السيناريوهات تعرب عن العملية الطويلة اتلـي تنتجها.

عرف هرمان اكن  ،Herman Kahnاذلي يعترب األب املؤسس للتفكري بالسيناريوهات،

السيناريوهات بأنها «سلسلة من األحداث االفرتاضية الواقعة يف املستقبل ،واتلـي يتم بناؤها

إليضاح سلسلة ممكنة من العالقات السببية والقرارات املتعلقة بها»( .((1أما ميشيل جوديه
 ،Michel Godetفريى أن السيناريوهات وصف ً
اغبلا ما يكون ملستقبل ممكن ،ويفرتض هذا
الوصف تداخل العديد من األحداث والرشوط الرئيسية ،واتلـي ستحدث يف املستقبل بني الوضع

)Hannah Kosow and Robert Gassner, Methods of Future and Scenario Analysis: Overview, Assessment, (8
and Selection Criteria, Studies 39 (Bonn: German Development Institute; Deutsches Institut für
Entwicklungspolitik (DIE), 2008): 8.

((( يف القائمة اتلـي أوردها يلندجرين وبانهودل ،انظر:

Mats Lindgren and Hans Bandhold, Scenario Planning: The Link between Future and Strategy

(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009): 22.
)Herman Kahn and Anthony J. Wiener, “The Use of Scenarios”, Hudson Institute, https://hudson.org/ (10
research/2214-the-use-of-scenarios
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الفعيل والوقت اذلي تقع فيه أحداث السيناريو( .((1أما بول شوميكر  ،Paul Schoemakerيرى

أن السيناريوهات طريقة تفكري منضبطة حلل املشكالت واتلعامل مع حتديات عدم ايلقني

واتلعقد ومواضع اخللل اإلدرايك دلى األفراد( .((1ويرى أوجيليف وشوارتز Ogilvy and Schwartz

أن السيناريوهات يه رسديات تدور حول أوضاع بديلة ستتضح فيها القرارات اتلـي يتم اختاذها

ايلوم( .((1وترى هانا كوسوف  Hannah Kosowوروبرت اغسرن  ((1( Robert Gassnerأن السيناريو
ً
يمكن أن يعرف ىلع مستويني؛ يتمثل املستوى األول يف كونه وصفا لوضع مستقبيل ممكن .أما
املستوى اثلاين يتضمن مسارات تطور خمتلفة قد تؤدي إىل هذا الوضع املستقبيل.

ً
صورا عن املستقبل جتسد
من هذه اتلعريفات ،يمكن القول إن السيناريوهات تمثل
ً
املسارات املمكنة اتلـي يمكن أن يتخذها هذا املستقبل بداية من احلارض وصوال إىل وضع

ما يف ذلك املستقبل املمكن ،واذلي يتشلك باألساس من تفاعل عدد من القرارات واألحداث
والعوامل الواقعة يف احلارض .أما عملية بناء السيناريوهات؛ فيه العملية اتلـي يتم من خالهلا رسم

هذه الصور املستقبلية من األحداث ،واتلـي تتضافر يف تكوينها االجتاهات الواقعة يف احلارض
والعوامل الاليقينية اتلـي قد تغري من طبيعة هذه االجتاهات يف املستقبل ،وتستهدف هذه العملية

بناء سياسات واختاذ قرارات حيال صور املستقبل ابلديلة.

ىلع ضوء هذا اتلعريف يمكن القول إن السيناريوهات تتسم بمجموعة من املالمح اتلايلة:
يجُ
ً
صورا شاملة عن املستقبل ،فيه تتشلك من صور حمددة وجمزأة من الواقع رى
 -أأنها ليست

إاعدة تشكيلها؛ تلقدم صورة متماسكة عن مستقبل تديع أهمية انلظر إيله بعني االعتبار

)Michel Godet and Philippe Durance, “Scenario Building: Uses and Abuses”, Technological (11
Forecasting and Social Change 77, No. 9 (2010): 1488.

)Paul J. H. Schoemaker, “Multiple Scenario Development: Its Conceptual and Behavioral (12
Foundation”, Strategic Management Journal 14, No. 3 (March 1993): 196.

(Jay Ogilvy and Peter Schwartz, Plotting Your Scenarios (California: Global Business Network ((1
(GBN), 2004), online e-book, www.meadowlark.co/plotting_your_scenarios.pdf
)Kosow and Gassner, Methods of Future and Scenario Analysis: 11. (14
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دون أن حتيط به ًّ
ً
حمكما ينتيق ويستبعد
لكيا .ويرتبط بهذا أن السيناريوهات تمثل بناء
ً
مكونات الواقع من أحداث وظواهر وفاعلني وفقا ملا يراه املشاركون يف هذا ابلناء حول
أهمية العنارص املنتقاة أو املستبعدة .ذلا ً
اغبلا ما تنتج السيناريوهات تصورات مجاعية عن
املستقبل تتشلك من تفاعل تصورات األفراد حول الواقع.
بتقوم السيناريوهات ىلع افرتاضات معينة حول ما قد يبدو عليه املستقبل .وىلع الرغممن تشلك السيناريوهات من صور افرتاضية عن املستقبل ،فإن السيناريوهات ختتلف عن
اتلكهنات الشائعة يف احلياة ايلومية يف كونها عملية منهاجية منظمة ال تعرب عن تأمالت
ً
رشوطا معينة .يرى
فردية أو أفاكر شائعة حول املستقبل .وهو ما يعنـي رضورة حتقيقها

ميشيل جوديه وفيليب دورانس( ((1أن ما يمنع حتول السيناريوهات إىل جمرد تكهنات؛ هو

تمتعها برشوط تتمثل يف اتلماسك والشفافية واألهمية بالنسبة ملستخدميها ووثاقة الصلة

بهم .وسيتضح من خالل عرضنا لعميلة بناء السيناريوهات يف القسم اثلاين من الورقة،
أن هذه العملية تقتضـي حتقق رشوط االتساق واملعقويلة واتلماسك والقدرة ىلع دفع
األفراد املشاركني أو أصحاب املصالح إىل تغيري أفاكرهم السائدة أو املسبقة ىلع عملية

بناء السيناريوهات.

 -جليست السيناريوهات توقعات ،فيه حتاول اإلجابة عما قد حيدث يف حال وقوع ظروف

معينة تدخل نطاق عدم ايلقني حول املستقبل .كما أنها ليست رؤية تعرب عن بناء مستقبل
مرغوب انطالقًا من الواقع ،فاملستقبل املرغوب ً
اغبلا ما يتغافل عن عوامل املخاطر واتلعقد

والاليقني ،يف الوقت اذلي تشتبك فيه السيناريوهات كأداة استرشافية مع هذه العوامل.
ً
واغبلا ما يتشلك املستقبل الفعيل من سيناريوهات عديدة جتمع بني العوامل املمكنة
واملحتملة وتلك املرغوبة.

ال يسىع بناء السيناريوهات إىل حتقيق مستقبل بعينه أو الرهان ىلع توقعات حمددة؛ ذلا ً
دائما

ما يقع املنهج يف دائرة املستقبالت املمكنة ،كما هو مبني يف الشلك رقم ( .)1فعىل العكس من
(Godet and Durance, “Scenario Building”: 1489. ((1
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املستقبالت املحتملة واملرغوبة حمدودة انلطاقً ،
دائما ما تفتح املستقبالت املمكنة دوائر أوسع
تلصور املستقبل من انلقطة الزمانية احلايلة اتلـي تنطلق منها عملية ابلناء .فاالفرتاض األساسـي

اذلي يقوم عليه بناء السيناريوهات هو تعددية املستقبل وال نهائية االحتماالت اتلـي قد تتخذها

أو تنتيه إيلها مسارات احلارض.

السيناريو

املستقبالت املحتملة

املستقبالت املمكنة

ايلوم

الزمن

ً
الشلك رقم ( )1تقع السيناريوهات يف دائرة املستقبالت املمكنة؛ حيث تتعدد املسارات اتلـي يتخذها الوضع انطالقا من احلارض،
انظر:
Scenario Manual: Preliminary Information for Workshop Participants

(Scottsdale, AZ: Foresight Intelligence, 2016).

ً
ً
ًّ
واحدا ممكنًا ،وباتلايل ً
ضمنيا إىل إماكنية
دائما ما يشري
يمثل مفهوم السيناريو مستقبال
ً
ودائما ما تنتج عملية بناء السيناريوهات سيناريوهات متعددة يمكن
مستقبالت أخرى بديلة(.((1
ً
أن يكون لك منها بديال عن اآلخر .كما أنها ال تديع اإلحاطة بكل االحتماالت املمكنة للصور
اتلـي سيكون عليها املستقبل ،فيه احتماالت ال نهائية.

(Kosow and Gassner, Methods of Future and Scenario Analysis: 15. ((1

16

ُ
يمكن استخدام «نموذج القمع  »Funnel Modelاملوضح يف الشلك رقم ( ،)2واذلي تم تطويره
دلى عدد من مراكز ادلراسات املستقبلية األملانية كوسيلة إليضاح تعددية وال نهائية املستقبل
وإماكنية استرشافه من خالل السيناريوهات .جند يف هذا الشلك أنه لكما نظرنا أبعد يف املستقبل
ً
ودائما ما
من وجهة نظر وضعنا احلايل ،زادت اتلطورات املمكنة للك جانب من جوانب احلارض،
يتشلك املستقبل املمكن من نطاق هذه االحتماالت املختلفة (أ ،ب ،ج ،)...،ويقع يف نطاق هذا
املستقبل املمكن السيناريوهات املختلفة (س 1وس )2اتلـي تتشلك من اتلطورات املمكنة للك
جانب فردي يف الظاهرة .وتعترب هذه اتلعددية يف اتلطورات املستقبلية املمكنة أهم اخلصائص
اتلـي تمزي نماذج بناء السيناريوهات عن غريها من املناهج املستخدمة يف استرشاف املستقبل(.((1

أ1
ب1

س1

ج1
أ2
ب2
س2

الزمان

ج2

الوقت احلارض

زمن السيناريوهات

الشلك رقم ( )2نموذج القمع :تشكالت سيناريوهات خمتلفة يف نطاق املستقبل املمكن ،انظر:
Hannah Kosow and Robert Gassner, Methods of Future and Scenario Analysis: Overview, Assessment, and
Selection Criteria, Studies 39

(Bonn: German Development Institute; Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), 2008): 15.

( ((1املرجع السابق.16 :
17

(((2تطور بناء السيناريوهات
ً
تعبريا عن مدى املرونة اتلـي اتسمت بها السيناريوهات
يعد تاريخ بناء السيناريوهات وتطورها

عرب تارخيها؛ حيث انتقلت فكرة بناء السيناريوهات من ساحات بناء االسرتاتيجيات العسكرية
أثناء احلرب ابلاردة إىل اعلم األعمال يف حقبة االضطرابات االقتصادية خالل السبعينيات وما
تالها ،لقد سىع جمال األعمال إىل حماولة استرشاف مستقبل األسواق الختاذ قرارات تتناسب

مع تقلباتها ،ومن هذا اعلم األعمال انتقل استخدام بناء السيناريوهات إىل اعلم إدارة الرصااعت
واتلحوالت االجتماعية .لقد بدأ العمل بالسيناريوهات كأداة حتليل اسرتاتييج ومستقبيل منذ
منتصف القرن العرشين ،وما زالت حتـى ايلوم تشهد تطورات كبرية يرثيها تعقد العالم وتطور

أدوات اتلحليل وتنوعها .ويمكن تقسيم تاريخ تطور منهج السيناريوهات إىل ثالث حمطات

رئيسية ،تعرب عن ارتباطه بمجال معني وجمموعة من املفكرين الرواد اذلين وضعوا أساس املنهج

أو أاعدوا تعريف أساسه واستخدامه:

 أهرمان اكن وسيناريوهات احلرب انلوويةودلت السيناريوهات كطريقة تفكري وأداة استرشافية ىلع يد املفكر االسرتاتييج األمريكي

هرمان اكن  .)1983-1922( Herman Kahnيعترب اكن أحد اآلباء املؤسسني لدلراسات املستقبلية يف
َّ
طورها احلديث؛ حيث قدم العديد من األعمال اتلـي حاولت استكشاف مستقبل العالم املمكن
ىلع املدى ابلعيد ،مثل «العالم بعد  200اعم» ،و«العالم اعم  .»2000إال أن «اكن» عرف ىلع نطاق واسع

باعتباره أحد كبار املفكرين االسرتاتيجيني( ((1اذلين ساهموا يف صياغة اتلفكري االسرتاتييج يف

احلرب ابلاردة وما بعدها من خالل عمله يف راند ثم تأسيسه ملعهد هدسون Hudson Institute

وكذلك من خالل أعماهل املنشورة ،ومنها« :عن احلرب انلووية »On Thermonuclear War

(((1

(Sharon Ghamari-Tabrizi, The Worlds of Herman Kahn: The Intuitive Science of Thermonuclear War ((1
(London: Harvard University Press, 2005).
(Herman Kahn, On Thermonuclear War, 2nd ed. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1960). ((1
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اعم  ،1960واذلي اكن حمااكة لكتاب كالوسفيتس  Clausewitzالكالسييك «عن احلرب» ،واذلي
َّ
ُعد نقطة حتول يف تاريخ الفكر االسرتاتييج اذلي أصبح أكرث عناية باجلوانب غري العسكرية يف
احلرب؛ ثم كتابه «عن اتلصعيد  .((2(»On Escalationوقد ساهمت هذه األعمال يف تقديمه كأحد
املثقفني األكرث شهرة ذوي اإلطاللة املخيفة( ،((2إال أنه صاغ فيها جتارب اتلفكري يف مسارات

خمتلفة الحتماالت تصاعد االستقطاب ادلويل بما قد يؤدي إىل حرب نووية شاملة ،ومسارات هذه
احلرب املتخيلة يف حال وقوعها .اكنت هذه اتلجارب نواة للتفكري بالسيناريوهات؛ حيث جيمع

الكثريون ىلع اعتبار اكن أحد أهم اآلباء املؤسسني هلذا املنهج املستقبيل(.((2

بدأ هريمان اكن عمله يف مؤسسة راند  RANDللبحث واتلطوير اتلابعة لسالح اجلو

األمريكي اتلـي ينسب هلا الفضل يف نقل اتلفكري بالسيناريوهات من ساحة العمليات احلربية
إىل املجال املدين .ومن خالل عمله كمحلل لسياسات ادلفاع ،وضع «اكن» تصورات حول

اإلماكنيات املحتملة الستخدام اتلكنولوجيا انلووية من قبل ادلول املتصارعة .وضع «اكن» اتلعبري

عن هذه اتلصورات يف شلك روايئ خيايل يعتمد ىلع اقتحام االحتماالت املستبعدة ،واستخدم
ً
طرقا يف اتلفكري غري املعتادة؛ بما ساعد ىلع كشف الفظااعت غري املتخيلة للحرب انلووية ،ىلع
(Herman Kahn, On Escalation: Metaphors and Scenarios, Hudson Institute. Series on National ((2
Security and International Order (New York: Praeger, 1965).

( ((2أثناء فرتة عمله ،بمقر  RANDبسان فرانسيسكو ،توثقت صلة «اكن» بعدد من صناع السينما يف هويلوود ،وىلع رأسهم
املخرج ستانيل كوبريك  Stanley Kubrickاذلي استخدم شخصية «اكن» كأساس لشخصية دكتور سرتاجنلوف
 Strangeloveيف عمله الساخر املعادي للحرب Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and
 ،Love the Bombواذلي يعتمد ىلع سيناريو غري متخيل الندالع هولوكوست نووي؛ بسبب خطأ من ضابط غري مسئول
ً
حياول الساسة يف الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت منعه دون جدوى .وقد اقتبس كوبريك يف حوار الفيلم مجال من
كتاب «اكن» «عن احلرب انلووية» .وألن القصص املتخيلة اتلـي خطها «اكن» بهدف استكشاف مسارات اتلصعيد انلووي
قد اقرتبت من األعمال السينمائية حني تم تطويرها ،اقرتح «يلو روسنت» ،الاكتب السياسـي الساخر ومؤلف السيناريوهات،
ىلع «اكن» أن يطلق اسم السيناريوهات ىلع تمرينات القص املستقبيل ،انظر :
Art Kleiner, “The Man Who Saw the Future”, Strategy+Business, no. 30 (Spring 2003), online
e-article, www.strategy-business.com/article/8220?gko=0d07f
(Muhammad Amer, Tugrul U. Daim and Antonie Jetter, “A Review of Scenario Planning”, Futures 46 ((2

(February 2013): 23.
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ً

حنو جعل من هذا املفكر نموذجا ملن يفكر يف األشياء غري القابلة للتفكري Thinking about the

 .Unthinkableاكن االفرتاض األساسـي اذلي جاء به «اكن» أن هناك عوامل يف املستقبل يمكن
ًّ
ًّ
يقينـيا بشلك اكمل.
حدسيا؛ حيث يستحيل اتلفكري يف املستقبل إذا اكن ال
اتلنبؤ بها ومعرفتها
ً
غري أنه من املهم اتلفريق بني العوامل اتلـي يمكن اتلنبؤ بها ويه املحددة سلفا ،والعوامل غري
ً
ايلقينية .وباتلايل ستنعكس العوامل املحددة سلفا يف لك السيناريوهات املمكنة بالطريقة نفسها،
ً
أما العوامل الاليقينية ،فستتخذ أشاكال خمتلفة يف سيناريوهات متنوعة(.((2
بهذا ،وضع «اكن نواة بنية السيناريوهات من حيث كونها بناء من أحداث افرتاضية توضح

التسلسل السببـي لألحداث ونقاط القرار املتعلقة بها( .((2ورأى «اكن» أن للسيناريوهات وظيفة
تداخلية؛ ً
نظرا لكونها مصممة للتعامل مع أحداث ينظر إيلها من جوانب خمتلفة يف موقف
حمدد .ومع ذلك ،يمكن أن يركز لك سيناريو ىلع تطور بعينه دون غريه ،من خالل سلسلة من

األحداث الفاصلة يف مسار لك سيناريو( .((2وىلع الرغم من خلفية «اكن» الرياضية والفزييائية ،فإن
نماذج السيناريوهات اتلـي قدمها اكدت ختلو ً
تماما من احلسابات الرياضية ،واعتمدت ًّ
لكيا ىلع
املنطق احلدسـي القائم ىلع إطالق ملكة اخليال يف تناول العالقات املعقدة بني العوامل السياسية

واتلكنولوجية واالجتماعية وابليئية( .((2وحتـى ال تكون السيناريوهات جمرد جتارب تأملية ،ويك

تكون مفيدة لعملية صنع القرار ،شدد «اكن» ىلع رضورة اتسامها باملعقويلة  Plausibilityواالتساق

ادلاخيل ،وأن تتسق مع السلوك املحتمل ملتخذي القرارات .ومع ذلك ،حيذر «اكن» من الرتكزي ىلع
املواقف أو السلوك األكرث معقويلة أو اعتيادية أو احتمايلة ،فاتلاريخ ً
دائما ما يأيت بما خيالفها(.((2
(Kees van der Heijden, Scenarios: The Art of Strategic Conversation, 2nd ed. (Hoboken, NJ: John ((2
Wiley, 2005): 4.

(Kahn and Wiener, “The Use of Scenarios”. ((2

( ((2املرجع السابق.
(Amer, Daim and Jetter, “A Review of Scenario Planning”: 26–27. ((2
(Kahn and Wiener, “The Use of Scenarios”. ((2
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 ببيري واك وتطوير السيناريوهات يف اعلم األعمالانتقل اتلخطيط بالسيناريوهات إىل اعلم األعمال منذ منتصف الستينيات؛ يلتم اتلأكيد ىلع

طبيعتها املدنية واالقتصادية .واكنت رشكة شل اهلونلدية الربيطانية من أبرز املؤسسات اليت تبنت
العمل بهذا األسلوب .وظهر اتلأثري العميق للتخطيط بالسيناريوهات أثناء أزمة ابلرتول اعم ،1973
مع قرار ادلول العربية فرض حظر برتويل ىلع الغرب أثناء احلرب مع إرسائيل فيما عرف بصدمة
ٍّ
ابلرتول األوىل .استطاعت شل إىل حد بعيد تقليل خسائرها من هذه الصدمة ،بفضل تبنـي قسم

اتلخطيط دليها بناء السيناريوهات ىلع حنو رفع من جاهزيتها للتكيف مع األزمة .ويعود الفضل
يف املرونة االسرتاتيجية اتلـي حتلت بها شل أثناء األزمة لرائد اتلخطيط بالسيناريوهات بيري واك

 ،)1997-1922( Pierre Wackواذلي يعترب األب الرويح للسيناريوهات باتلطبيق ىلع الرشاكت
ومؤسسات القطاع اخلاص(.((2

اعتمد اقرتاب واك يف اتلخطيط بالسيناريوهات ىلع األفاكر اتلـي قدمها اكن ،إال أنه

قام بإاعدة تكييفها بما يتناسب مع اعلم األعمال اذلي أصبحت اضطراباته وتقلباته ال تقل

عن مثيالتها يف اعلم السياسة ادلويلة( ،((2وىلع أساس هذه األفاكر استبدل السيناريوهات بآيلة

اتلخطيط املوحد  ،UPMواتلـي اكنت تقدم توقعات حول حركة السوق يف لك ست سنوات .واكن

مرشوع استرشاف مستقبل أسواق ابلرتول حتـى اعم  2000بداية تفعيل السيناريوهات كآيلة

للتخطيط االسرتاتييج.

ً
نموذجا للسيناريوهات يقوم ىلع ثالثة معايري( :((3يتمثل املعيار األول يف الرتكزي
طور واك
ً
ىلع العوامل املحددة ( Predetermined Elementsواتلـي ستعرف الحقا باالجتاهات) يف مواجهة
العوامل الاليقينية  .Uncertaintiesرأى واك أن هناك عالقة طردية بني هذين املكونني ،فلكما

(“Guru: Pierre Wack”, The Economist, www.economist.com/node/12000502. ((2
(Thomas J. Chermack and Laura M. Coons, “Scenario Planning: Pierre Wack’s Hidden Messages”, ((2
Futures 73 (October 2015): 187–188, 193.

(Amer, Daim and Jetter, “A Review of Scenario Planning”: 25. ((3
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ً
زاد الاليقني ،وجب االهتمام بتحديد العوامل املحددة مسبقا ،واتلـي يعرفها بأنها نتاج األحداث
اتلـي وقعت بالفعل ومن السهل اتلنبؤ بها( .((3فمن خالل الرتكزي ىلع هذه العوالم ،سيكون من

اليسري حتديد مكونات الاليقني ،وباتلايل إماكنية تعريف وتصنيف الفاعلني والعوامل واألحداث

يف انلظم املتحركة واملتغرية( .((3أما املعيار اثلاين ،فقد تمثل يف قدرة السيناريوهات ىلع تغيري العقلية

من أجل استقبال واستيعاب الواقع؛ فذهب واك إىل أن «السيناريوهات تتعامل مع اعملني :اعلم
احلقائق واعلم اتلصورات؛ فيه تستكشف احلقائق ،ولكنها تستهدف ً
أيضا تصورات صناع القرار.
ً
والغرض الرئيس منها هو مجع وحتليل املعلومات ذات األهمية االسرتاتيجية وصوال إىل تصورات

جديدة»( .((3ويك تكون السيناريوهات فعالة يف استهداف تصورات صناعة القرار ،ينبيغ هلا أن

تقوم ىلع «تعددية االفرتاضات» بما يفعل قدرتها ىلع حتدي انلماذج اذلهنية القائمة(.((3

ويتعلق املعيار اثلالث بالنسبة لواك يف قدرة السيناريوهات ىلع تطوير رؤية أوسع للبيئة

املحيطة بالكيان أو الرشاكت  .Macroscopic Viewىلع اعتبار أن أساس جناح أو فشل القرارات

انلاجتة عن السيناريوهات ،هو العالم اذلي يتصوره صانعو القرار ،واذلي يشلك بنية تصوراتهم
ً
واغبلا ما يركز مدراء املنظمات يف
عن الواقع وفهمهم هل ،وبناء عليه يتخذون قرارات معينة.
تعاملهم مع الواقع املعقد ىلع ما يتصورنه ًّ
هاما ،ويرتكون ما سواه متجاهلني تأثريه .وهذا االنتقاء
إن اكن يصلح يف أوقات االستقرار ،لم يعد يصلح مع تسارع معدالت تغري العالم وباتلايل تعقده(.((3

ذلا اقرتح واك أن يتم تويلد القرارات من خالل رؤية واسعة انلطاق .ويعنـي انلموذج واسع
انلطاق ،اذلي استخدمه واك كمجاز ،تشجيع األفراد ىلع استكشاف ابليئة األوسع املحيطة بهم،

(Pierre Wack, “Scenarios: Shooting the Rapids”, Harvard Business Review (November 1985), online ((3
e-article, https://hbr.org/1985/11/scenarios-shooting-the-rapids

(Chermack and Coons, “Scenario Planning”: 189. ((3
(Wack, “Scenarios: Shooting the Rapids”: 140. ((3
(Chermack and Coons, “Scenario Planning”: 189. ((3
(Wack, “Scenarios: Shooting the Rapids”: 150. ((3
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واتلـي من شأنها أن تدفع املنظمات والقائمني عليها إىل رؤية انلظام Organizational Nervous

 Systemاألوسع واملتداخل واملعقد اذلي توجد فيه .لقد دفع هذا انلموذج واك إىل اتلأكيد ىلع أن

السيناريوهات وحدها ال تكيف الستكمال االسترشاف ،فبالنسبة هل ،تعمل السيناريوهات من

خالل «نسق تنظييم مضطرب» يتكون من أربعة مكونات ،يوضحها الشلك اتلايل رقم ( ،)3ويه:
(أ) السيناريوهات العاملية واخلاصة ،و(ب) اتلحليل املتنافس ،و(ج) تطوير الرؤية االسرتاتيجية،
و(د) خيارات اتلخطيط .وتعترب املكونات اثلالث األوىل يه املسئولة ً
معا وىلع حنو متفاعل عن

وظيفة االسترشاف ،ويرتتب عليها اتلوصل إىل خيارات اسرتاتيجية(.((3

السيناريوهات العاملية

السيناريوهات اخلاصة
الرتكزي

(املرشوع /القضية املركزة)

الرؤى

اتلغذية الراجعة
ختطيط اخليارات:

خلق

الرؤية االسرتاتيجية

اخليارات

الرؤى

اعلم النسبية عند الوضع
الصحيح للمالحظة

اتلموضع اتلنافيس
الشلك رقم ( )3نموذج بيري واك تلويلد خيارات اإلدارة أو اتلنظيم املضطرب ،واذلي يشلك بيئة عمل السيناريوهات
واختاذ القرار ،انظر:
Pierre Wack, “Scenarios: Shooting the Rapids”, Harvard Business Review
(November 1985) 150, online e-article, https://hbr.org/1985/11/scenarios-shooting-the-rapids.

(Chermack and Coons, “Scenario Planning”: 190. ((3
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يمكن القول إن واك جنح يف تطوير رؤية «اكن» احلدسية حول السيناريوهات ،وإنه قام ًّ
فعليا
ً
بما أشار إيله «اكن» سابقا حول كون السيناريوهات أداة تلهذيب اخليال .فقد استطاع أن جيعل

منها أداة ثورية للتخطيط االسرتاتييج يف اعلم األعمال .كما أن سيناريو واك جنح يف نقل اتلخطيط
ً
بالسيناريوهات من الرتكزي ىلع اتلصورات االفرتاضية إىل الرتكزي أيضا ىلع القائمني ىلع بناء هذه
اتلصورات االفرتاضية سواء اكنوا متخذي القرار أو املشاركني يف بناء سيناريوهاتها .لقد اكن جناح

رشكة شل يف جتاوز صدمتـي ابلرتول يف اعيم  1973و ،1979باستخدام اتلخطيط بالسيناريوهات
ً
إيذانا بتحول السيناريوهات إىل أداة رئيسية للتخطيط يف معظم الرشاكت الكربى ويف دوائر صنع

القرار واملراكز ابلحثية ،بل إن هذا االنتشار ساهم يف تقوية الصلة بني مراكز ابلحث واعلم
األعمال .كما أدت صدمات السبعينيات االقتصادية إىل تأسيس عدد من مراكز ادلراسات
املستقبلية يف أوروبا ،واتلـي اختذت اتلخطيط بالسيناريوهات كأداة مركزية لالستكشاف دليها،
وهو االجتاه اذلي تكثف طيلة عقدي اثلمانينيات والتسعينيات بتتايل األزمات االقتصادية

وتصاعد دور أجهزة االستشارة واتلخطيط اتلابعة للرشاكت أو املستقلة عنها؛ حيث أصبح

استخدام اتلخطيط بالسيناريوهات لألزمات األداة املعيارية بالنسبة هلا(.((3
 -جآدم اكهان واستخدام السيناريوهات يف اتلغيري االجتمايع

ربما يمثل اتلطور اثلالث األهم يف اتلفكري بالسيناريوهات هو استخدام بناء السيناريوهات

من أجل حتفزي الويع واتلغيري االجتمايع ،وهو ما يعرف بـ «اتلخطيط بالسيناريوهات اتلحويلة»
 ،Transformative Scenario Planningورائد هذا اتلطور آدم اكهان( .((3قدم اكهان بناء

السيناريوهات ضمن مرشوع أوسع حلل األزمات االجتماعية خاصة تلك املصاحبة للرصااعت
الطويلة املستعصية ىلع احللول اتلقليدية .واكن هل الفضل يف نقل اتلخطيط بالسيناريوهات من
جمال األعمال إىل ساحة اتلغيري االجتمايع.

(Lindgren and Bandhold, Scenario Planning: 38–39. ((3

( ((3للتعرف ىلع السرية اذلاتية لاكهان ونشاطه يف جمال السيناريوهات وحل األزمات ،انظر:
Bio: Adam Kahane, Reos Partners, http://reospartners.com/reos-management/adam-kahane
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ترأس اكهان قسم اتلخطيط بالسيناريوهات املتخصص يف تتبع اتلحوالت االجتماعية

والسياسية واالقتصادية وابليئية واتلكنولوجية برشكة شل بلندن يف أواخر اثلمانينيات .ويف
اعم ُ ،1991د يِ َ
ع اكهان من قبل فريق من األكاديميني والنشطاء يف جنوب إفريقيا ممن اكنوا ىلع

علم بدور السيناريوهات يف استرشاف املسارات املستقبلية برشكة شل من أجل املساهمة يف
بناء مرشوع لوضع تصورات حول كيفية اتلأثري يف االنتقال من نظام الفصل العنرصي إىل نظام

ديمقرايط .ضم املرشوع اذلي عرف بمرشوع مونت فلور  Mont Fleurعنارص شتـى من قادة
ابليض والسود ،ايلمني واليسار من حكومة األقلية ابليضاء واملؤتمر الوطنـي اإلفرييق ورجال
األعمال وممثيل انلقابات وغريهم .وجد اكهان أن توظيف اتلخطيط بالسيناريوهات قد ساهم يف
تغيري ويع املشاركني وتغيري أفاكرهم؛ حيث أدرك أن األزمات املعقدة ليست جمرد مشكالت
يقوم ىلع حلها اخلرباء ،ولكنها تمثل مواقف إشاكيلة يمكن اتلعامل معها من خالل إدماج

«أصحاب املصالح» .كما اكتشف أن تنوع القائمني ىلع حل هذه األزمات رضوري للقيام بهذه
املهام ،وأنه ال يكيف أن يكونوا ىلع وفاق أو زمالء ،بل جيب ً
أيضا أن يكون من بينهم اخلصوم
وربما «األعداء».

اكن مرشوع مونت فلور بداية تلطبيق السيناريوهات اتلحويلة ىلع رصااعت أخرى يف غواتيماال،

وكولومبيا ،وزيمبابوي ،وجنوب السودان ،وإرسائيل ،وأسرتايلا ،وغريها من احلاالت .وخالل ما يزيد
ًّ
ً
عمليا حلل كثري من األزمات والرصااعت االجتماعية املستعصية
إطارا
عن عقدين ،طور اكهان
واتلغيري االجتمايع َّ
عرب عنه يف أعمال متتايلة( ،((3أهمها بالنسبة بلناء السيناريوهات اتلحويلة هو
ً
كتابه «بناء السيناريوهات اتلحويلة :العمل معا من أجل تغيري املستقبل (Transformative )2012
 .Scenario Planning: Working Together to Change the Futureوسنعرض ألسس وافرتاضات

وطريقة عمل السيناريوهات اتلحويلة يف األجزاء اتلايلة من الورقة.

)Adam Kahane, Solving Tough Problems: An Open Way of Talking, Listening and Creating New (39
Realities (San Francisco, CA: Berrett-Koehler, 2004); Power and Love: A Theory and Practice of
Social Change (San Francisco, CA: Berrett-Koehler, 2010); Collaborating with the Enemy: How
to Work with People You Don’t Agree with or Like or Trust (San Francisco, CA: Berrett-Koehler,
2017).
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(( (3أنواع ونماذج بناء السيناريوهات
ال توجد طريقة واحدة تلصنيف السيناريوهات ،فأنواعها ختتلف حسب عدة معايري منها،
الغاية من بناء السيناريو ،ونوعية ابليانات والطرق املستخدمة سواء اكنت كمية أو كيفية،
وعالقة ناتج السيناريوهات بتغيري الواقع االجتمايع .ذلا رأينا أنه من األفضل تقسيم أنماط
ً
السيناريوهات حسب معيار أكرث شموال ،وهو املدارس واملنظورات املختلفة اتلـي يتحدد يف
إطارها الكثري من املعايري السابقة ،وتقدم لك مدرسة ومنظور مناهج وأسايلب خمتلفة يف االقرتاب
من بناء السيناريوهات .وىلع ضوء ذلك يمكن تصنيف مدارس بناء السيناريوهات إىل أربعة
أنواع :مدرسة املنطق احلدسـي ،ومدرسة االجتاهات االحتمايلة املعدلة ،واملدرسة الفرنسية(،((4
واملدرسة انلقدية.
1 -1مدرسة املنطق احلدسـي  :Intuitive Logicsويه املدرسة اتلـي وضع بلناتها هريمان اكن يف
ً
مزيدا من اتلطوير ىلع يد كيس فان دير
راند وبنـى عليها بيري واك يف رشكة شل ،وشهدت
هايدن  Kees van der Heijdenوبيرت شوارتز  Peter Schwartzيف شبكة األعمال العاملية.
ً
تقوم هذه املدرسة ببناء سيناريوهات كيفية تمثل سلسلة من األحداث االفرتاضية وصوال
إىل عملية اختاذ القرار ،وتعتمد ىلع آيلة استقراء اآلراء واالجتاهات السياسية واتلكنولوجية
واالجتماعية وابليئية املختلفة اتلـي تساهم يف بناء سلسلة السيناريوهات ،دون اللجوء إىل
انلماذج أو االقرتابات الكمية .ذلا يعتمد يف بناء السيناريوهات ىلع معرفة والزتام ومصداقية
ً
املشاركني وقدرتهم ىلع اتلواصل( .((4واغبلا ما تتخذ هذه السيناريوهات شلك رسديات وصفية
عن املستقبل .وتوصف مناهج هذه املدرسة بأنها األكرث شيوعاً وقدرة ىلع استيعاب املتغريات
املحيطة بعملية بناء السيناريو.
2 -2مدرسة االجتاهات االحتمايلة املعدلة  :Probabilistic Modified Trendsوقد تم تطوير
أسايلبها يف مركز راند بعد خروج هريمان اكن منه وتأسيسه ملعهد هدسون .يقوم االفرتاض
( ((4يقرتح اعمر وآخرون تصنيف مدارس بناء السيناريو إىل األنواع اثلالثة األوىل ،أما األخرية ،فريى ابلاحث رضورة إضافتها
كمنظور خاص؛ ً
نظرا ملا قدمته من نماذج بناء سيناريوهات خمتلفة يف منطقها وافرتاضاتها عن املنظورات اثلالثة األوىل.
(Amer, Daim and Jetter, “A Review of Scenario Planning”: 27. ((4
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األساسـي هلذه املدرسة ىلع مناهج اتلنبؤ اتلقليدية القائمة ىلع استقراء ابليانات اتلارخيية
دون األخذ يف االعتبار األحداث املستقبلية غري املسبوقة؛ ذلا يدمج اقرتاب هذه املدرسة
تقنيات اتلنبؤ اتلقليدية ونماذجه الكمية مع عنارص كيفية تلحسني حتليل السيناريوهات.
ذلا أنتجت هذه املدرسة العديد من نماذج بناء السيناريوهات الكمية اتلـي تميل إىل نمذجة
ومنح قيم رقمية للبيانات نفسها ،وتأسيس السيناريو عرب تصنيف االجتاهات والعوامل
الاليقينية واآلراء يف قواعد بيانات رقمية( ،((4ومن أهم هذه انلماذج(:((4
 أحتليل األثر املتقاطع  ،Cross-Impact Analysisويقوم ىلع افرتاض أنه من غري الواقيعتوقع وقوع حدث ما يف معزل عن غريه من األحداث اتلـي قد تؤثر فيه .ذلا يقوم هذا
األسلوب ببناء عدد من العوامل السببية واملرتابطة واملعربة عن األحداث يف شلك
مصفوفة حتايك أثر لك اعمل يف العوامل األخرى.
بأسلوب «حتليل األثر -االجتاه  ،»Trend-Impact Analysisوهو مزيج من اتلحليالتاإلحصائية اتلـي تسىع إىل استكشاف أهم االحتماالت املستقبلية وآثار األحداث
املستقبلية ،فيقوم بقياس آثار األحداث غري املسبوقة اتلـي قد تقع يف املستقبل ،وهو
ً
ما يمكن أن يغري من االجتاهات .وهو أسلوب شائع االستخدام ،ويعترب استكماال
لألسلوب السابق.
 جأسلوب «املحااكة اتلفاعلية تلقاطع األثر ،»Interactive Cross-Impact Simulationيستخدم هذا األسلوب نماذج حتليلية ،ويعتمد ىلع تقييم اخلرباء عرب تفعيل قاعدة
بيانات مفصلة ومتعددة اتلخصصات حتتوي ىلع معلومات هامة عن أهم القضايا
االسرتاتيجية واالجتاهات املستقبلية طويلة املدى ،واتلـي تم اتلوصل إيلها عرب دراسة
دليف يشارك فيها  500خبري؛ بغرض دعم عملية بناء السيناريو.
 دأسلوب «املحااكة اتلفاعلية للمستقبل» ،ىلع العكس من األسلوب السابق ،ال يتطلبهذا األسلوب توقعات مستقلة عن العوامل واملؤرشات القائمة بذاتها .كما يركز هذا
األسلوب ىلع توجهات السوق واملستهلكني ،ويستخدم عالقات السبب واألثر.

( ((4املرجع السابق.

( ((4املرجع السابق.
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3 -3املدرسة الفرنسية أو  ،La Prospectiveويه املدرسة اتلـي تم تطويرها ىلع يد جاستون

برجر  ،Gaston Bergerويف مركز اتلخطيط اإلقلييم اتلابع للحكومة الفرنسية املعروف

بـ  DATARيف الستينيات وبداية السبعينيات( .((4تقوم املدرسة ىلع افرتاض أن املستقبل
يمكن تكوينه وختطيطه عن قصد؛ ذلا ً
اغبلا ما تستخدم هذه املدرسة السيناريوهات يف
ً
بعيدا عن اعلم الرشاكت .تقوم السيناريوهات يف املدرسة الفرنسية ىلع
اتلخطيط احلكويم

ثالثة أجزاء رئيسة يه:

1 -1القاعدة :وتعنـي حتليل ومسح الوضع القائم.

2 -2اتلطور :ويه املحااكة اتلارخيية املستمدة من عوامل احلركة يف الوضع القائم ومكوناته.
3 -3الصور اتلـي تعرب عن اتلفاعل انلهايئ هلذه العوامل ىف اجتاهها حنو املستقبل(.((4

وتستخدم املدرسة الفرنسية مزجيًا من انلماذج الكمية والكيفية يف بناء السيناريوهات .وقام

ميشيل جوديه أحد رواد هذه املدرسة بتطوير انلماذج الكمية اتلـي قدمتها املدرسة االحتمايلة
إىل

عرب انلماذج احلاسوبية .ويصنف جوديه ودورانس( ((4السيناريوهات ىلع حسب االجتاه
ُ
نوعني رئيسني :سيناريوهات استكشافية وسيناريوهات معيارية .وتعنـى السيناريوهات
(((4

(Godet and Durance, “Scenario Building”: 1488. ((4
(Amer, Daim and Jetter, “A Review of Scenario Planning”: 30. ((4
(Godet and Durance, “Scenario Building”: 1489. ((4

( ((4استخدمت يلنا بويرسون وآخرون ً
ً
ً
مشابها لالجتاه ،وهو الوظيفة تلقسيم السيناريوهات ،فأضافوا إىل
معيارا
أيضا
السيناريوهات االستكشافية واملعيارية «السيناريوهات اتلنبؤية» .وحياول هذا انلوع من السيناريوهات اإلجابة ىلع سؤال :ما
ً
اذلي سيحدث يف املستقبل؟ أو ما اذلي سيحدث يف حال حتقق الظروف اتلايلة؟ وفيها يكون السيناريو وصفا ملسارات أكرث
ً
ً
ترجيحا .ويفرتض هذا انلوع ضمنًا أن القوانني اتلـي حتكم بيئة اتلوقع ستستمر يف فرتة زمنية
احتماال أو توقعات أكرث
معينة .وتلعب ابليانات اتلارخيية حول هذه ابليئة ً
دورا يف رسم نتائج هذا السيناريو .ساد استخدام هذه السيناريوهات/
ًّ
اتلوقعات لفرتة طويلة يف اعلم األعمال واالستثمار ،إال أنها واجهت حتديا تمثل يف شيوع اتلعقد وعدم القدرة ىلع اتلحكم
ً
يف قوانني انلظام فضال عن العوامل الاليقينية .وهو ما أخرج هذا انلوع من السيناريوهات من دائرة املستقبالت املحتملة
ً
ترجيحا إىل ادلوائر األوسع للمستقبالت املمكنة ،انظر:
واألكرث
Lena Borjeson et al., “Scenario Types and Techniques: Towards a User’s Guide”, Futures 38, no. 7,
(September 2006): 723-739.
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االستكشافية باالجتاهات السائدة يف املاضـي واحلارض اتلـي قد تؤدي إىل مستقبالت حمتملة.

أما السيناريوهات املعيارية ،فيه تسىع إىل تكوين تصورات بديلة عن املستقبل اذلي قد
ً
مرغوبا أو مبعث خوف .ويف الوقت اذلي تعتمد فيه السيناريوهات االستكشافية ىلع
يكون
عوامل إمربيقية بمعزل عن القيم واتلصورات اإلنسانية ،فإن السيناريوهات املعيارية تعرب عن
ً
هذه اجلوانب اذلاتية وتعترب امتدادا هلا .ونرى أن هذا االجتاه هو السائد يف العربية اتلـي تصنف
ً
وفقا هلذا اتلصنيف املأخوذ من املدرسة الفرنسية؛ حيث ً
دائما ما يتم
السيناريوهات السائدة
ً
اتلميزي بني السيناريوهات االستكشافية وتلك االستهدافية( .((4واغبلا ما يركز انلوع األول ىلع

املستقبالت املحتملة من خالل دراسة االجتاهات السائدة ومسارات تطورها ،يف الوقت اذلي

تسىع فيه السيناريوهات االستهدافية إىل تبيان مسارات الوصول إىل املستقبالت املرغوبة.

4 -4املدرسة انلقدية :تأسست اتلقايلد انلقدية لدلراسات املستقبلية من خالل عدة روافد

فكرية ساهمت يف نقد اهليمنة اإلمربيقية الوضعية ىلع هذا احلقل وغريه من حقول العلوم
اإلنسانية .تمثل أهم هذه الروافد يف انلظرية االجتماعية انلقدية مدرسة فرانكفورت

واحلركة ما بعد ابلنيوية اتلفكيكية ،وكذلك حركة انلقد اثلقايف( .((4وتقوم هذه املدرسة ىلع
مفاهيم مثل املستقبالت ابلديلة وتفكيك املعرفة السائدة وإاعدة ترتيبها( .((5ذلا طور رواد
ُ
هذا اتليار أنماط سيناريوهات ال تتعامل مع العوامل الاليقينية بقدر ما تعنـى بكشف

وتفكيك عالقات القوى الاكمنة يف الواقع ،واملمتدة يف املستقبل ،ويه سيناريوهات
ً
تركز ىلع األبعاد األعمق للمستقبل بدال من مساراته األفقية( .((5ىلع سبيل املثال ،يطرح
( ((4العيسوي ،ادلراسات املستقبلية ومرشوع مرص 2020؛ «خطوات استخدام أسلوب السيناريوهات يف اتلخطيط الرتبوي»؛
مخيس« ،اخليارات املعرفية واملنهجية يف بناء السيناريوهات».
(Jennifer M. Gidley, The Future: A Very Short Introduction, Very Short Introductions 516 (Oxford: ((4
Oxford University Press, 2017): 164–166.

(Sohail Inayatullah, “Critical Futures Research”, Metafuture, www.metafuture.org/Critical%20 ((5
futures%20research.pdf

(Amer, Daim and Jetter, “A Review of Scenario Planning”: 25. ((5
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جيم داتور  Jim Datorما يطلق عليه أربعة نماذج أصلية للسيناريوهات
 Archetypesيمكن أن تندرج حتتها اكفة رسديات اتلغري االجتمايع ،وذلك ىلع انلحو اتلايل:

Scenario

 أاالستمرارية :ويفرتض يف هذا انلموذج أن الظروف واالجتاهات احلايلة ستتعمق.باالنهيار :ينتج هذا املستقبل عن انهيار نمط انلمو املستمر؛ حيث تنكشف اتلناقضات. جاحلالة املستقرة :يسىع هذا املستقبل إىل تثبيت حالة انلمو وإحداث توازن يف االقتصاد ومعالطبيعة.
 د اتلحول :وحياول هذا املستقبل أن يغري من الفرضيات السائدة حول انلماذج اثلالثة األوىل.ً
واغبلا ما ينتج هذا اتلحول عن اتلغريات اتلكنولوجية والروحية(.((5
تشلك هذه انلماذج األصلية نواة ملا يراه داتور املستقبالت ابلديلة؛ ويتم اتلوصل إىل هذه
املستقبالت من خالل عملية «صياغة الرؤية  ،»Visioningواتلـي تبدأ باستكشاف ماضـي

وحارض املجتمع أو الكيان املدروس ،يتبعها وضع املستقبالت املفضلة وبدائلها كأساس للتخطيط
االسرتاتييج؛ حيث يتم تنفيذ خمرجاته يف شلك قرارات وخطط تفصيلية( .((5وتقرتب عملية صياغة

الرؤية كما وضع داتور خطواتها من بناء السيناريو ،وإن اكنت تسىع إىل الوصول إىل مستقبل

حمتمل ،دون اخلوض يف مسارات املستقبل املمكنة.

أما سهيل عناية اهلل ،فيطور اقرتابًا للسيناريوهات يقوم ىلع أربعة نماذج أخرى تتمثل يف:
 أاملستقبل املفضل  :Preferred Futureوهو العالم كما نتمناه.باملستقبل غري املعرتف به  :Disowned Futureوهو العالم اذلي نرفضه أو غري القادرين ىلعاتلعامل معه.

 ج املستقبل املتاكمل  :Integrated Futureوهو العالم اذلي تندمج فيه العوامل واتلصوراتاتلـي نريد حتقيقها مع تلك العوامل غري املرغوبة.

( ((5املرجع السابق.
(Jim Dator, “Alternative Futures at the Manoa School”, Journal of Futures Studies 14, no. 2 (November ((5

2009): 14.
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 داملستقبل املفارق  :Outlier Futureوهو العالم اذلي حتكمه تطورات خارجتصوراتنا احلايلة(.((5

كما طور عناية اهلل اتلحليل السببـي الرتاكيم
ً
املستخدم يف تعميق فهم الواقع ،وتقييم أبعاد السيناريو .وسنعرض هل الحقا.

(Causal Layered Analysis (CLA

يتضح من هذا العرض أن نماذج وأنماط السيناريوهات وثيقة الصلة ببعضها ابلعض؛ حبيث

يمكن أن تستخدم نماذج تلطوير نماذج أخرى .فبناء السيناريوهات ،كما هو حال الغابلية من
ً
مناهج ادلراسات املستقبلية ،يتسم باملرونة واالنفتاح ىلع اتلجريب ،فمثال ،يمكن دمج أسايلب
ً
إحاكما ومرونة .ومن
السيناريوهات الكمية والكيفية من أجل إنتاج تصورات مستقبلية أكرث
املمكن للنماذج احلاسوبية اتلـي تستخدم نماذج حمااكة وقياس االجتاهات الكمية أن حتسن من
ً
ً
وثراء ،بتوفري بيانات وتوقعات أرقام مستقبلية
نوعية الرسد القصيص الكييف جبعله أكرث اتساقا
ً
واغبلا ما يتم
يف نطاق الوصف الرسدي .يطلق ىلع هذا األسلوب السيناريوهات الكمية الكيفية،

استخدامها يف السيناريوهات اتلـي تستكشف األوضاع اإليكولوجية وابليئية ىلع املستوى
العاليم( .((5واألهم ،ىلع الرغم من أن هذه املناهج تعترب امتدادات نلظريات اجتماعية ونماذج معرفية

متنوعة ،فإن هذه األطر انلظرية ال تمنع مستخديم املناهج من تطويرها .فالرضورات الواقعية يه
ً
نموذجا لكيفية تطور
األساس يف جتريب وتطوير املناهج .يعطي مثال تطور السيناريوهات اتلحويلة

بناء السيناريوهات من خالل االخنراط يف واقع ورضورات اجتماعية بما خيالف الظروف اتلـي
تطورت فيها نماذج اتلخطيط بالسيناريوهات املستخدمة من قبل قطاع األعمال.

(Sohail Inayatullah, “Six Pillars: Futures Thinking for Transforming”, Foresight 10, no. 1 (2008): 17–18. ((5
)P. Döll, “Qualitative-Quantitative Scenarios as a Means to Support Sustainability-Oriented Regional (55
Planning”, chap. 3 in Environmental Challenges in the Mediterranean 2000–2050: Proceedings
of the NATO Advanced Research Workshop Madrid, Spain, 2–5 October 2002, edited by Antonio
Marquina, NATO Science Series 37 (Dordrecht: Kluwer Academic, 2004): 47–60.
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(((4بناء السيناريوهات اتلحويلة
ً
تعترب السيناريوهات اتلحويلة ،بشلك أو بآخر ،امتدادا للمنظورين احلدسـي وانلقدي يف

بناء السيناريوهات ،إال أنها تتجاوز هذين املنظورين بتأكيدها ىلع االنتقال إىل الفعل ،أكرث
من اهتمامها من جمرد كشف عالقات السلطة وتفكيكها .يرى آدم اكهان

(((5

السيناريوهات اتلحويلة أن ما يسميه السيناريوهات اتلكيفية

مطور نموذج

Adaptive Scenario Planning

يه انلوع السائد يف دراسات السيناريوهات ،واتلـي تبدأ من االفرتاض بأنه ال يمكن اتلنبؤ
باملستقبل أو اتلأثري فيه .وهو افرتاض صحيح وغري صحيح يف الوقت نفسه .فمن الصحيح أن
املستقبل ال يمكن اتلنبؤ به كما ختربنا السيناريوهات اتلكيفية؛ إال أن هذا ال ينيف إماكنية
اتلأثري فيه وتشكيله ،وهو ما تقوم به ًّ
فعليا الرشاكت الكربى مثل شل وادلول الكربى والغنية اتلـي

تشلك توجهاتها مستقبل العالم.

ترى السيناريوهات اتلحويلة أن هناك إماكنية للتأثري يف هذا املستقبل من خالل الفاعلني
ً
االجتماعيني سواء أكانوا أفرادا أم مجااعت ،وىلع اختالف موقعهم من هيلك القوة يف املجتمع أو

انلظام .وتعيد تعريف مفهوم اتلخطيط اذلي تقوم عليه العملية؛ فاتلخطيط ال يعنـي جمرد بناء
خطط للتكيف مع مستجدات املستقبل (العوامل الاليقينية) ،بل يصبح عملية تفكري مجايع

منظمة يف هذا املستقبل ،وهو ما يستتبع تغيري أفاكر ورؤى وممارسات املشاركني(.((5

)Kahane, “Transformative Scenario Planning: A Tool for Systemic Change”, Social Space 6 (2013– (56
=2014): 16–20, online e-article, https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context
lien_rsearch
(Kahane, Transformative Scenario Planning: Working Together to Change the Future (San Francisco, ((5

CA: Berrett-Koehler, 2012).
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أما األوضاع االجتماعية اتلـي تتطلب تفعيل السيناريوهات اتلحويلة ،فيحددها اكهان
بأوضاع تتسم بثالث خصائص(:((5
ً
وضعا غري مقبول وغري مستقر وغري مستدام .وقد يكون هذا وضع
 أاألوىل :أن يكونً
ً
مؤقتًا أو قد يصبح واقعا متحققا يف املستقبل .وهو ما قد يعزز خماوف وارتباك انلاس حول

مستقبلهم بما يؤدي إىل تقليص قدرتهم أو رغبتهم االستمرار يف نفس منوال العمل أو
اتلفاعل أو اتلكيف مع األوضاع املخيفة أو املربكة .ىلع سبيل املثال ،اتضح بعد عقود من
الفصل العنرصي يف جنوب إفريقيا أن نظام الفصل العنرصي غري قابل لالستدامة ولم يعد
ً
ًّ
وطنيا وال ًّ
دويلا ،وأن استمرار مواطنـي جنوب إفريقيا يف حياتهم املستقبلية غري
مقبوال ال
ممكن مع وجوده؛ أي أن تكلفة وجوده أصبحت عبئًا يتطلب اتلخلص منه.

باثلانية :أال يمكن هلذا الوضع أن يتغري فقط من خالل جهود األصدقاء أو الزمالء أياآلخرين اذلين يشاطروننا مواقفنا أو آراءنا؛ فتغيريه متوقف ىلع تكاتف جهود وإرادات
اآلخرين ممن ال يشاطرونا نفس املواقف واآلراء .قد يكون تغيري الوضع املايل واالقتصادي
لرشكة ما ممكنًا بتاكتف جهود موظفيها وإرادتها ،إال أن تغيري وضع اقتصادي واجتمايع أو
ً
ً
تعقيدا وتداخال يف املصالح واملواقف بني مجيع األطياف،
سياسـي ملجتمع أو بدل ما يعد أكرث
بما يتطلب مشاركة من لك املعنيني باتلغيري ،ولك من هل أفاكر وموارد وسلطة.
 جاثلاثلة :أال يكون اتلغيري املبارش هلذا الوضع ممكنًا .خاصة يف حاالت الرصااعت املريرة؛حيث يتفق اجلميع ىلع وجود إشاكيلة ينبيغ اتلعامل معها ،ويأيت لك فريق حبلول خمتلفة قد
يسود بينها االستقطاب واتلنازع .وهو ما يعنـي أن حماولة فرض حل ما أو رؤية ما مبارشة ىلع
هذا الوضع القائم لن تسفر إال عن مزيد من االستبعاد واالستقطاب واتلصلب يف املواقف.
وهنا يأيت دور بناء السيناريوهات بإحداث تغيري مبديئ يف أفاكر ورؤى املشاركني.

ويشري اكهان إىل أن السيناريوهات اتلحويلة تعمل ىلع أربعة مستويات مرتابطة تتمثل

فيما ييل(:((5

( ((5املرجع السابق.36-34 :
( ((5املرجع السابق.37-36 :
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 أتغيري الفهم :تعرب السيناريوهات يف صورها انلهائية عن رؤية جديدة تمثل مزجيًا مركبًا للفهمً
اجلميع من جانب املشاركني حول ما حيدث يف العالم ،وما قد حيدث مستقبال ودورهم فيه.
وتربز أهمية هذا الفهم الواضح واجلميع يف املواقف اتلـي تتسم باالستقطاب واالرتباك؛
حيث تساعدهم عمليات اتلفكري ىف السيناريوهات ىلع اتلحرك ً
قدما يف اجتاه يتجاوز الوضع

الراهن.

بتغيري العالقات :من خالل العمل ًمعا يف فريق السيناريوهات ،ينفتح املشاركون ىلع بعضهم
ابلعض وتنشأ بينهم درجة من اتلعاطف واثلقة املتبادلة ،وهو ما قد يربز يف انلظام اذلي
ً
ً
استمرارا.
واغبلا ما تكون قوة العالقات هذه يه أهم نتائج العملية وأكرثها
يسعون إىل تغيريه.

 جتغيري انلواياً :اغبلا ما يؤدي تغيري فهم املشاركني للعالم بموجب السيناريوهات إىل أن تتحول
نواياهم من حالة رصاعية إىل حالة تعاونية.

 دتغيري الفعل :ويه انلتيجة الطبيعية تلغري الفهم والعالقات وانلوايا داخل انلظام؛ حيث يسىعً
املشاركون تلغيري سلوكهم ووضعهم وفقا للمتغريات السابقة.
وتلحقيق هذا املنطق ،يسري عمل السيناريوهات اتلحويلة من خالل مخس خطوات يمثلها

منحـى حل األزمات ،انظر الشلك رقم ( )4اذلي يبدأ باملبادرة املشرتكة  ،Co-initiatingوبناء

اإلدراك املشرتك  ،Co-sensingواالستكشاف املشرتك  ،Co-presencingوابلناء املشرتك

[للسيناريوهات]  ،Co-creatingثم اتلطوير املشرتك  .Co-evolvingيقابل لك مكون من هذه
ً
املكونات خطوات سنعرض هلا تفصيال باملقارنة مع نماذج بناء السيناريوهات األخرى.
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املبادرة املشرتكة

اتلطور املشرتك

ابلناء املشرتك (للسيناريوهات)

اإلدراك املشرتك

االستكشاف املشرتك

الشلك رقم ( )4منحنـى حل األزمات ،انظر:
Transformative Scenario Planning: Working Together to Change the Future
(San Francisco, CA: Berrett-Koehler, 2012): 42
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(( (5وظائف السيناريوهات
يمكن استخدام بناء السيناريوهات ألكرث من غرض حتــى لو تناقضت .وهلذا تتعدد وظائف

السيناريوهات بتعدد املنظورات اتلـي تتناوهلا ،والسياقات اتلـي تستخدم فيها .فالسيناريوهات
تستخدم ىلع مستويات ترتاوح من بناء السياسات العامة لدلول إىل اختاذ القرارات داخل
املؤسسات واهليئات احلكومية وغري احلكومية .وكذلك ترتاوح وظائفها بني حماولة استرشاف

املستقبل يف حماولة للتكيف مع طبيعته الاليقينية إىل حماولة اتلأثري فيه ،ىلع انلحو اذلي بيناه
يف أنماط السيناريوهات .كما أنها من املمكن أن توظف يف اعلم األعمال ،وعمليات اتلعليم
ً
ونظرا ملرونة السيناريوهات
واتلدريب ،وكذلك حل وإدارة الرصااعت السياسية واالجتماعية.

والوظائف اتلـي تفرزها ،يمكن تصنيف وظائف السيناريوهات إىل أربع وظائف رئيسية:
اسرتاتيجية ومعرفية واتصايلة ونقدية ،وتندرج حتت هذه الفئات وظائف فرعية متعددة:

 أالوظيفة املعرفية للسيناريوهات :السيناريوهات يه حماولة بلناء معرفة حول احلارضواملستقبل ،وربما تعيد تقييمنا للماضـي .وتعمل الوظيفة املعرفية للسيناريوهات ىلع

مستويات عدة ،أهمها قدرتها ىلع تعميق وتنظيم الفهم احلايل للتطورات والظروف املعارصة.
وكذلك قيامها بمساعدة األفراد املنخرطني يف بنائها ىلع بناء تقديرات حول املسارات

املستقبلية ،وإجبارهم ىلع توظيف افرتاضاتهم احلايلة وتقييمها .كما أن الوظيفة املعرفية
للسيناريوهات ال تقترص ىلع وظيفة بناء املعرفة احلدسية ،بل تتثمل ً
أيضا يف إيضاح حدود
املعرفة البرشية سواء لألفراد أو للمنظمات( .((6ذللك يذهب شوميكر إىل أن السيناريوهات
تقوم ىلع االفرتاض برضورة تقليل اثلقة حول املستقبل ،وباتلايل تساعد ىلع اتلخلص من

مظاهر اخللل اإلدرايك  .((6( Cognitive Flawsوباتلايل توفر مساحات للتعامل مع العيوب
اإلدراكية ،وىلع رأسها االحنياز ملا هو معروف  ،Availability Biasواذلي بمقتضاه يقلل

األفراد من قيمة ما ال يقدرون ىلع معرفته أو استداعئه من اذلاكرة ،واتلحزي لألطر السائدة

(Kosow and Gassner, Methods of Future and Scenario Analysis: 18. ((6
(Schoemaker, “Multiple Scenario Development”: 200. ((6
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ً
 ،Framing Biasواذلي يستجيب األفراد بموجبه للخيارات املقدمة وفقا لطريقة تقديمها؛
واتلحزي لألفاكر الراسخة  ،Anchoring Biasوفيه يبنـي األفراد قراراتهم بناء ىلع معرفة

سائدة ينظرون من خالهلا إىل بقية املوقف(.((6

بالوظيفة االسرتاتيجية للسيناريوهات :ونعنـي بها دور السيناريوهات يف اتلخطيطاالسرتاتييج .ويقوم دور السيناريوهات يف هذا السياق ىلع مفهوم املرونة االسرتاتيجية

 ،Strategic Flexibilityويشري هذه املفهوم إىل قدرة انلظام ىلع اتلحيل خبصائص اتلكيف
ً
رسيعا( .((6وىلع أساس
 Adaptivenessوالقوة  Robustnessمن أجل استيعاب متغريات ابليئة

هذه القدرة عملت السيناريوهات لعقود مضت كأداة فعالة يف جمال األعمال وبناء السياسات
ً
الوطنية واختاذ القرارات .وكما رأينا يف تعريف السيناريوهات ،يعترب اختاذ القرار مكونا
ًّ
ً
واغبلا ما تنتيه عملية تطوير السيناريوهات باتلوصل
أساسيا يف وظائف بناء السيناريوهات.
إىل خيارات سياسية تساعد متخذي القرار يف الرشاكت واملؤسسات ىلع تعديل سياسات قائمة
أو مراجعتها أو اختاذ سياسات جديدة .كما يمكن أن تساعد عملية بناء السيناريوهات

ىلع تقييم عمليات صناعة القرار واإلجراءات اجلاري اختاذها واالسرتاتيجيات املطروحة

للتنفيذ .وتساعد ابلدائل املختلفة اتلـي تنتيه بها هذه العملية ىلع القيام بتقييم السياسات.
ومن ثم ،تساعد السيناريوهات ىلع اختبار مدى واقعية وفاعلية وكفاءة السياسات(.((6

( ((6ساهم اعملا انلفس اعموس ترافسيك ودانيال اكنمان ىلع مدار عقود منذ السبعينيات يف إيضاح هذه اتلحزيات اإلدراكية
ً
ً
ملخصا
رسيعا وبطيئًا  Thinking, Fast and Slowالصادر اعم 2011
وتأثرياتها يف جماالت عدة .ويعترب كتاب اتلفكري
ٌّ
ًّ
ً
هاما هلذه األخطاء .وقد صدرت الرتمجة العربية للكتاب مؤخرا عن مؤسسة هنداوي للتعليم واثلقافة ،وقام بالرتمجة لك من
شيماء طه الريدي وحممد سعد طنطاوي ،انظر:
Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow (London: Penguin: 2012).
(Lindgren and Bandhold, Scenario Planning: 10-11. ((6
(Kosow and Gassner, Methods of Future and Scenario Analysis: 20. ((6
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 جالوظيفة االتصايلة للسيناريوهات :ويه وظيفة شديدة االرتباط بالوظيفة االسرتاتيجية.ً
جزءا من عملية اتلواصل
ونعنـي بها قدرة عملية بناء السيناريوهات ىلع أن تكون

بني أجزاء الكيان أو انلظام االجتمايع ،وهو ما يساعد هذا الكيان ىلع خلق ويع وحس
مشرتك بالقضية أو املشلكة حمل ابلحث من خالل حتسني آيلة تبادل األفاكر وتضمني الرؤى

املختلفة( .((6ومن املؤكد أن هذه العملية ستنعكس ىلع حتسني نوعية القرارات وعملية
صناعتها داخل املؤسسات ىلع املدى الطويل .واألهم أن هذه الوظيفة تساعد ىلع حتسني

عمليات اتلعليم واتلدريب داخل املؤسسات .فالسيناريوهات تعليمية باألساس؛ حيث إنها
تتحدى األفاكر القائمة واملوجودة واالستجابات اجلاهزة ملواجهة اتلحديات ،وتساعد األفراد
املشاركني ىلع االنفتاح ىلع أفاكر جديدة واختبار معارفهم القديمة .واألهم أنها تعزز قدرات

اتلفكري املستقبيل دليهم؛ ذللك تعترب عمليات بناء السيناريوهات االسرتاتيجية من أهم
عمليات بناء القدرات اتلـي يمكن من خالهلا تطوير القدرات البرشية داخل منظمات
األعمال ومؤسسات صناعة القرار واملجتمع املدين واملؤسسات ابلحثية.

 دالوظيفة انلقدية للسيناريوهات :تعمل هذه الوظيفة ىلع نقد الواقع احلارض وإاعدة للنظر يفاملاضـي .وىف هذا الصدد تقوم عملية بناء السيناريوهات بتفكيك اخلطابات السائدة اتلـي

تقدم اتلاريخ بصورة معينة ،وترشعن األوضاع القائمة يف احلارض .بيد أن هذا اتلفكيك
ً
موجها بالرضورة للسلطة السياسية ،بل إن معنـى السلطة يتسع هنا ليشمل عالقات
ليس

القوة السائدة يف املجتمع ىلع مستوياتها املختلفة .وباتلايل ،تعنـي عملية اتلفكيك ً
أيضا نقد
الصور اذلاتية والرسديات اتلـي يتبناها األفراد كمنظور ثابت للنظر إىل الواقع ،واذلى يشلك

رؤيتهم عن املستقبل .ومن ناحية أخرى ،يشجع بناء السيناريوهات األفراد ىلع توظيف
معارفهم وآرائهم السابقة ومشاركتها ىلع رشط الوقوف منها ىلع مسافة تسمح بإاعدة انلظر
فيها .فأحد معايري جودة السيناريوهات قدرتها ىلع حتدي املعارف واآلراء السابقة لألفراد،

فخروج الفرد من عملية اتلفكري يف املستقبل بنفس رؤيته عن العالم دون أن يمس هذه
ً
مؤرشا ىلع فشل بناء السيناريوهات .األهم من وجهة انلظر انلقدية ،أن
الرؤية تغيري ليس إال
( ((6املرجع السابق.
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عملية بناء السيناريوهات تؤكد ىلع الفاعلية اإلنسانية  ،((6( Agencyواتلـي تشري إىل قدرة

اإلنسان ىلع الفعل واتلفاعل بإجيابية مع بيئته واتلأثري فيها .فبصفتها عملية تشاركية ،تشجع

السيناريوهات األفراد ىلع خمتلف مستوياتهم ىلع املشاركة بتصوراتهم حول املستقبل ،ثم
ترتك هلم املساحة للفعل وحتويل نتائج عملهم إىل خطط وسياسات يمكن من خالهلا تغيري
ً
واقعهم استعدادا للمستقبل .وباتلايل ،تبدو السيناريوهات كأداة فعالة يف اتلعامل مع أكرث ما

يتحدى املعرفة والقدرة اإلنسانية ،وهو الاليقني خاصة حيال املستقبل .ويمكن اختبار أثر
هذا اجلانب يف نطاق العمل اجلمايع والتشاريك.

بيد أن شمويلة ونقدية وظائف السيناريوهات ،ال يعنـي أنها منهج صالح للك األحوال.

فمن ناحية ،ال يستطيع اقرتاب أو نموذج واحد بلناء السيناريوهات أن حيقق لك هذه الوظائف

املرجوة ،فلك نموذج حمدود بالسياق وبالغاية اتلـي يستخدم ألجلها .من ناحية أخرى ،ال تصلح

السيناريوهات ،كعملية ،للتعامل مع املواقف الطارئة اتلـي يتطلب اتلعامل معها رسعة استجابة
أو ردود قوية وفعالة ،كحاالت الكوارث أو األزمات السياسية الطارئة أو تقلبات السوق املفاجئة.
( ((6يعترب مفهوم الفاعلية ،ىلع الرغم من غموضه ،من أهم املفاهيم اتلـي قامت عليه الفلسفات انلقدية ىلع اختالف توجهاته
بداية من عرص اتلنوير األورويب حتـى ايلوم .ومن أملع املعاين اتلـي كتبت عنه ما قدمه الفيلسوف األملاين إمانويل اكنط
يف رساتله املعروفة بـ «ما هو اتلنوير؟» حيث ذهب إىل أن اتلنوير هو قدرة اإلنسان ىلع االنعتاق من العجز اذلي حيدثه
بذاته .والعجز هو عدم قدرة املرء ىلع استخدام فهمه اخلاص دون توجيه اآلخر .وإذا لم يكن سبب هذه احلالة من عدم
انلضج اذلايت هو نقص يف ملكة الفهم ،فهو باألحرى نقص يف الشجاعة واإلقدام دون إرشاد اآلخر .ذللك اكن شعار اتلنوير
إذن «كن جريئًا يف استخدام عقلك» .ومن هنا اكنت الفاعلية غري نابعة من حرية الفكر ،بل من قدرة الفرد ىلع حترير
فكره» بغض انلظر عن السياق اذلي يعيش فيه .ويف سياق علم االجتماع ،تشري الفاعلية إىل األفاكر واألفعال اتلـي يتخذها
األفراد للتعبري عن قوتهم الفردية .وباتلايل تدرس الفاعلية من خالل تفاعل اذلات اإلنسانية الفاعلة مع ابلنية االجتماعية
املوضوعية اتلـي تشري إىل القوى والعالقات واملؤسسات واألفاكر االجتماعية السائدة اتلـي تشلك سلوك األفراد واختياراتهم
ومسار حياتهم بشلك اعم ،انظر:
إمانويل اكنط« ،إجابة عن سؤال :ما هو اتلنوير؟» ترمجة عبد اهلل املشوح ،حكمة :من أجل اجتهاد ثقايف فلسيف،
http://hekmah.org/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%A4%D
8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%
;D8%B1%D8%9F-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%83/
Nicki Lisa Cole, “Agency: A Sociological Definition”, ThoughtCo, www.thoughtco.com/agency-.
definition-3026036
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ومع ذلك ،فإن بناء السيناريوهات مفيد للغاية؛ للتعامل مع إصالح مواضع اخللل اهليلكية يف
انلظام اتلـي قد تودل مثل هذه األزمات الطارئة ،أو اتلـي يؤدي إغفاهلا إىل تفاقم تداعيات هذه

العوامل الطارئة.
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(( (6بناء السيناريوهات :اخلطوات العملية
ٍّ
إىل حد بعيد ،يشبه بناء السيناريوهات املرشواعت ابلحثية اجلماعية ،وإن اكن يقع يف أرض

وسطى بني العمل األكادييم وورش حل األزمات .ويأيت هذا التشابه من كون مرشواعت بناء
السيناريوهات ً
اغبلا ما تتطلب بشلك مبديئ ومسبق ادلعم املايل واإلداري يف حال الرشاكت
وادلعم السياسـي واالجتمايع ،فيما يتعلق حبل الزنااعت أو اتلخطيط االسرتاتييج ىلع مستوى
وطنـي أو قطايع .وقد تطول عملية ابلحث عدة أشهر (ابلعض حيددها بأربعة أو ستة أشهر)،

وربما تستغرق العملية عدة سنوات تتخللها دورات واجتمااعت اعرضة للمتابعة وانلقاش.
ٍّ
متلق يتجاوز املشاركني يف العملية
كذلك تشتمل عملية بناء السيناريوهات ىلع وجود مجهور
أو خمرجاتها «السيناريوهات» ،ويتنوع هذا اجلمهور حسب نطاق وسياق املرشوع ،فقد يكون

واكالت حكومية أو صنااعت ومنظمات غري حكومية أو رشاكت خاصة أو صانيع سياسات أو
مجهور اعم .وجتدر مالحظة أنه ً
اغبلا ما تشارك عنارص من هذا اجلمهور املتليق أو اهليئات املعنية

يف عملية تطوير السيناريوهات ،وربما يكونوا هم أنفسهم ً
جزءا من موضوعها ىلع انلحو اذلي

تتم به صياغة السيناريوهات اتلحويلة.

كما أن بناء السيناريوهات تتنوع خطواته املنهجية من حيث العدد؛ ىلع سبيل املثال يقدم
ً
ً
ًّ
تفصيليا بلناء السيناريوهات مكونا من ثماين خطوات( . ((6أما شوميكر(،((6
نموذجا
شوارتز وأوجيليف

ً
ً
ً
نموذجا
نموذجا مكونا من عرش خطوات .ويقدم آدم اكهان يف بناء السيناريوهات اتلحويلة
فيقدم
ً
مكونا من مخس خطوات فقط تتخللها عمليات متوازية من ابلحث ومجع املعلومات وإجراء
(ً ((6
أيضا
مقابالت مع املشاركني .وحيتوي نموذج تايدا  TAIDAاذلي صاغه يلندجرين وبانهودل

ىلع مخس خطوات تتمثل يف لكمات يه :اتلعقب  ،Trackingواتلحليل  ،Analysisووضع اتلصور

)Jay Ogilvy, “Scenario Planning and Strategic Forecasting”, Forbes, www.forbes.com/sites/ (67
stratfor/2015/01/08/scenario-planning-and-strategic-forecasting/#6f6f87f7411a

(Schoemaker, ”Multiple Scenario Development”: 197. ((6
(Lindgren and Bandhold, Scenario Planning: 49–88. ((6
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 ،Imagingواختاذ قرار  ،Decidingوالفعل  .Actingأما نماذج معهد ستانفورد للبحث قد تصل
ٍّ
إىل مخس عرشة خطوة .تشرتك لك هذه انلماذج يف كونها تؤكد ىلع لك من القضايا املطروحة،
وأصحاب املصالح واملهتمني ،وعوامل اتلغيري الرئيسية ،والقيود ىلع اتلغيري ومسائل أخرى ىلع
ً
حنو منظم يضع هذه العوامل بشلك تراتـبـي من حيث األهمية ودرجة الاليقني( .((7ووفقا دلراسة

مسحية قام بها بيرت بيشوب وآخرون( ((7حول تقييم احلالة الراهنة بلناء السيناريوهات ،فإن أغلب

نماذج بناء السيناريو تتفق ىلع العنارص اتلايلة:

1 -1اتلأطري  :Framingويشمل حتديد نطاق القضية وحتديد الفريق وبيئة العمل والغاية من
العمل ،وينتج عن اتلأطري خطة للعمل.

2 -2املسح  :Scanningويشمل مجع املعلومات عن الكيان وتاريخ سياق القضية؛ وينتج عن املسح
قاعدة من املعلومات.

3 -3اتلوقع  :Forecastingوفيها يتم وصف خط انطالق السيناريو  Baselineواملستقبالت

ابلديلة ،واتلـي تتشلك من العوامل ادلافعة والعوامل الاليقينية واتلداعيات وانلتائج ،وينتج

عن اتلوقع خط أساس وبدائل مستقبلية.

4 -4بناء اتلصور  :Visioningوفيها يتم اختيار مستقبل مفضل من خالل بناء تصور حول

أفضل خمرجات السيناريو وحتديد األهداف ومعايري األداء .وينتج عن بناء اتلصور أهداف
للمستقبل املفضل.

5 -5اتلخطيط  :Planningويشمل تنظيم املوارد ،وبناء االسرتاتيجية واخليارات واخلطط ،وينتج
عن اتلخطيط بناء اخلطة االسرتاتيجية.

6 -6الفعل  :Actingويه تنفيذ اخلطة من خالل نرش نتائج عملية بناء السيناريو وتطوير خطط
العمل ومأسسة اتلفكري االسرتاتييج ،وينتج عن الفعل مبادرات تنفيذية.

(Amer, Daim and Jetter, “A Review of Scenario Planning”: 25. ((7
(Peter Bishop, Andy Hines and Terry Collins, “The Current State of Scenario Development: An ((7
Overview of Techniques”, Foresight 9, no. 1 (2007): 7.
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ً
ً
موضحا ما تتضمن من
نفصل يف اجلزء اتلايل اخلطوات اتلـي وفقا هلا يتم بناء السيناريو
ً
إماكنيات؛ تلفعيل وظائف السيناريوهات اتلـي تم تفصيلها مسبقا ،وكذلك ما تنطوي عليه من
ً
وعوضا عن تطبيق هذه اخلطوات ىلع دراسة حالة
حتديات بالنسبة للقائمني ىلع هذه العملية.
واحدة ،سنتناول يف لك خطوة حاالت سابقة تم تطبيق استخدام بناء السيناريوهات عليها .ونود
اتلأكيد ىلع أن هذه اخلطوات تم حتديدها بشلك انتقايئ جيمع بني انلموذج اذلي تم تطويره يف
شبكة األعمال العاملية ىلع يد جاي أوجيليف وبيرت شوارتز ،ونموذج آدم اكهان حول السيناريوهات
(((7
اتلحويلة ،وكذلك انلموذج اذلي شارك الاكتب يف تطبيقه ضمن أعمال ورشة بلناء القدرات
أقامها املجلس األملاين للشئون اخلارجية يف أغسطس 2016حول استرشاف مستقبل مرص وتركيا
اعم  2025يف العاصمة األملانية برلني ،وتم عقد الورشة ً
بناء ىلع نموذج بلناء السيناريوهات تم
تطويره يف مركز فورسايت إنتلجنس  ،((7( Foresight Intelligenceوتم تعديله يلناسب الورش
اتلدريبية أو اتلجريبية  .Pilot Workshopوباتلايل ،حياول انلموذج املقرتح أن جيمع بني أنماط
بناء السيناريوهات املستخدمة ىلع ثالثة مستويات ،يه :العمل ابلحثـي واتلدريبـي ،واتلخطيط
االسرتاتييج لعالم األعمال ،واستخدام السيناريوهات يف اتلغيري االجتمايع.
ً
ً
مقرتحا؛ تلفعيل بناء السيناريوهات ىلع مستويات متنوعة ويف
إطارا
تمثل هذه اخلطوات

سياقات خمتلفة .وهذا اإلطار ،وإن استلزم تفعيل االلزتام بمعايري جودة السيناريوهات اتلـي
فصلناها من قبل ،إال أنه يتسم باملرونة؛ حيث من املمكن االستغناء عن بعض اخلطوات أو

دمج بعضها ببعض ،أو اتلوقف عند اخلروج بالسيناريوهات .فالفيصل هنا قوة وتناسق املخرجات

ومدى قدرة العملية ىلع تغيري ويع املشاركني ال حجم اخلطوات الالزمة تلحقيقها.

( ((7تم توثيق اتلجربة ،انظر :حممد العريب« ،كيف يمكن أن تساعدنا السيناريوهات ىلع استرشاف مستقبل ادلولة يف مرص»،
ورقة حبثية مقدمة ىف ورشة مرص وتركيا  :2025استرشاف الفرص واتلحدياتhttps://goo.gl/fmuPRH .
( ((7أرشف ىلع أعمال الورشة اتلدريبية يوهانس جابريال Johannes Gabriel؛ مدير املركز ،وقد استعان الاكتب بعرضه
اتلقدييم اذلي تم بمقتضاه تصميم الورشة.
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 أتكوين فريق السيناريو وبناء الواعءتتعامل الكثري من نماذج السيناريوهات مع هذه اخلطوة ىلع أنها مسلمة ،وباتلايل ال ختوض
ً
ً
كثريا يف أهميتها ،إال أن أهميتها تستديع رشحها تفصيال؛ حيث إنها ستحسم طبيعة السيناريوهات
ومسار عملية ابلناء .ذلا ،يتفق لك من نموذيج اكهان( ((7وأوجفييل وشوارتز( ((7ىلع أن اخلطوة األوىل

بلناء السيناريو هات يه تكوين الفريق املشارك يف ورشة ابلناء .ال يشرتط هلذا الفريق أن يكون
ً
متخصصا أو ىلع معرفة باإلجراءات املطلوبة بلناء السيناريو ،فوجود موجه الفريق Instructor/
اكف تلغطية هذا اجلانب .أما الرشوط املطلوب توافرها يف تكوين هذا الفريق ،فيه:
ٍ Planner
1 -1اتلمثيل :ويعنـي هذا أن يكون املشاركون ممثلني للكيان اذلي تستهدف العملية رسم
مساراتها املستقبلية أو تغيريه .وقد يكون هذا الكيان رشكة أو قطاعاً
ًّ
اسرتاتيجيا يف ادلولة
ً
جمتمعا ،أو غري ذلك من مستويات اتلحليل والوجود االجتمايع املختلفة .ويعنـي تمثيل
أو
ً
الفريق أن يكون معربا إىل أقصـى حد عن اكفة خصائص الفئات يف املجتمع املستهدف.

2 -2اتلنوع يف اآلراء :وهو رشط مالزم لفكرة اتلمثيل ،إال أن اتلمثيل قد يكون ضامنًا تلنوع
اآلراء والرؤى .ىلع سبيل املثال ،قد يستلزم تكوين الفريق وجود آراء من خارج انلظام يف

حال عربت اآلراء املوجودة عن طيف واحد مهيمن داخله ،تصبح الرؤية اخلارجية املغايرة

رضورية .واهلدف الرئيس من هذا الرشط هو الوصول بالعملية إىل أن تكون ساحة لطرح

األفاكر  Marketplace of Ideasينتج فيه املشاركون األفاكر ويتداولونها حبرية تامة؛ وهو ما
يفرتض بالرضورة ضمان حرية تدفق اآلراء اتلـي يتم تداوهلا داخل الورشة سواء من قبل

املنظمني أو املوجه أو املشاركني؛ لضمان املشاركة الفاعلة بني لك أعضاء فريق العمل.

اكف من املعرفة باملشلكة أو األزمة
3 -3املعرفة :ويعنـي هذا أن يكون املشاركون ىلع قدر ٍ
موضوع احلل .وال يعنـي هذا الرشط أن يكون اكفة املشاركني من اخلرباء أو ابلاحثني
املختصني باملشلكة ،فربما يكون احلضور يشمل لك من هل مصلحة يف انلظام أو يف تغيريه ،أو

(Kahane, Transformative Scenario Planning: 45. ((7
(Ogilvy and Schwartz, Plotting Your Scenarios: 3. ((7
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ىلع األقل ممن يعرب عنه .وباتلايل يتسع هنا رشط املعرفة؛ ليشمل أصحاب املصلحة العملية،
باإلضافة إىل من دليهم املعرفة الفنية باألزمة أو املشلكة موضوع انلقاش حول السيناريوهات.

4 -4اإلرادة :يرى اكهان أن توفر اإلرادة من جانب املشاركني ىلع تغيري انلظام ،أو ىلع األقل
ًّ
املشاركة بما يضمن فاعلية السيناريوهات ،يمثل ً
رضوريا الستخدام السيناريوهات يف
رشطا
اتلغيري االجتمايع.
5 -5القدرة :أي قدرة املشاركني ىلع اتلغيري وهو رشط رضوري يف السيناريوهات اتلغيريية؛ إال أن
هذا الرشط يشبه رشط املعرفة من حيث نسبيته؛ حيث يمكن أن يكون بعض املشاركني
من متخذي القرار أو من صانيع السياسات ىلع مستويات خمتلفة ،وهؤالء قادرون حبكم
مواقعهم ىلع إحداث تغيري معني يف انلظام اذلي حيتلون مواقعه .أما األشخاص العاديون،
فقد يكونون غري قادرين ىلع إحداث القدر نفسه من اتلأثري اذلي حيظى به صانع السياسة
ٍّ
أو متخذ القرار ،إال أن هؤالء االشخاص العاديني يمكن أن يكونوا قادرين إىل حد ما ىلع
اتلأثري بموجب اجلماعة اتلـي يمثلها .وبصفة اعمة ،فإن بناء السيناريوهات بصورة جيدة
يتوقف ىلع قدرة املشاركني ىلع الفعل ،واألخذ بناصية أمورهم .وهو أمر يتوقف باألساس
ىلع تصورات املشاركني حول ذواتهم ،وربما يرتبط بهذا الرشط توافر أكرب قدر من اجلدية
وااللزتام دليهم.
6 -6اجلدارة باالهتمام :وهو رشط غري متعلق باملشاركني ،ولكن باعتقادهم حول العملية كلك.
ويشري هذا الرشط إىل اقتناع املشاركني أن مستقبل انلظام يعنيهم ويؤثر يف حياتهم ،وأن
املشاركة يف رسم سيناريوهاته سيمنحهم القدرة ىلع تأثري أوسع وأرسع وأكرث حكمة يف هذا
املستقبل(.((7
7 -7األمان :وهو ً
أيضا رشط متعلق بالعملية ،ويشري إىل درجة اثلقة املتوفرة بني املشاركني
ً
واملنظمني ،ومدى اعتقاد الفريق بأن العملية ال ختيف أجندة سياسية أو أهدافا غري معلنة،
أو أن مشاركتهم لن جتلب عليهم متاعب سياسية أو اجتماعية(.((7
(Kahane, Transformative Scenario Planning: 34. ((7
( ((7املرجع السابق.
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ربما تعترب هذه اخلطوة يه األهم يف بناء السيناريوهات ،فإن جناح العملية سيعتمد باألساس

ىلع توافر هذه الرشوط يف املشاركني .وتتعدد الطرق اتلـي يتم بها استداعء هؤالء املشاركني؛

وربما األيرس ما حيدث يف حال الرشاكت أو قطااعت األعمال؛ حيث يمكن أن يكون بناء
ً
جزءا من أعمال اتلدريب أو اتلخطيط العام يف الرشكة أو املنظمة ،وباتلايل قد
السيناريوهات
ال يستغرق إعداد الفريق وقتًا ً
كبريا خاصة مع توافر القدر األكرب من املعلومات حول املشاركني.

أما يف حالة بناء سيناريوهات تغيريية ،فقد يتطلب إعداد الفريق فحص املشاركني املحتملني،
ً
واختيار األنسب منهم وفقا للمعايري السابقة ،ثم دعوتهم إىل املشاركة.

يف حالة ورشة املجلس األملاين للشئون اخلارجية ،تم اإلعالن عن ورشة حبثية يقدم املشاركون
ً
ً
ً
مالئما
فيه أوراقا حبثية أو مداخالت خبصوص املوضوع .واختار القائمون ىلع الورشة عددا
ً
ومتاحا؛ ىلع
(ال يزيد عدد املشاركني يف ورش السيناريوهات عن العدد اذلي جيعل انلقاش ممكنًا
ً
َّ ٌّ
تكون لك من الفريق املرصي والرتيك من عرشة أعضاء) وممثال خللفيات وتوجهات
سبيل املثال
ٍّ
خمتلفة من ابلاحثني املهتمني باسترشاف مستقبل لك من مرص وتركيا سواء أكان من مواطنـي
ابلدلين أم من غريهما .بيد أن هذه الورشة اكنت تفتقد أهم العنارص ،وهم صانعو السياسة يف
ابلدلين أو ىلع األقل من يمثلون وجهة نظرهم .يشري اكهان يف تناوهل لعنرص اتلأثري إىل أن أهم
ما قد يمثل حتديًّا لفريق السيناريوهات هو غياب الفاعلني األكرث قدرة ىلع اتلأثري أو اتلغيري،
أو ربما عدم رغبتهم يف املشاركة؛ بسبب رضاهم عن الوضع الراهن واإلفادة منه(((7؛ ويه حالة
متكررة يف األوضاع اتلـي تهيمن عليها الرصااعت واالستقطابات داخل انلظام .وهناك خماطرة
بعدم قدرة املنظمني ىلع اجتذاب هؤالء الفاعلني؛ وباتلايل سيضطر املنظمون للبدء بفريق غري
مكتمل .ولعالج هذا انلقص ،يمكن أن يضم الفريق من يعرب عن وجهة نظرهم أو من يتبنـى
بشلك املحااكة رؤيتهم للوضع؛ أو ىلع األقل حيرص املشاركون واملخططون ىلع استحضار وجهة
نظر هؤالء الفاعلني أثناء انلقاشات.

( ((7املرجع السابق.
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هناك حتديان آخران يف هذه املرحلة :يتمثل األول يف عدم معرفة املشاركني ببعضهم ابلعض.
ويتعلق االحتمال اثلاين بإماكنية وجود خالفات أو رصااعت فيما بينهم ،جتعل من جلوسهم ً
معا

أو تفكريهم ً
أمرا صعب املنال .للتغلب ىلع اتلحدي األولً ،
اغبلا ما يتم إجراء مقابالت مع لك
واحد من املشاركني؛ للتعرف ىلع آرائهم خبصوص موضوع ابلحث وىلع خلفيتهم ،ويمكن أن
تتاح بعض هذه املقابالت بلقية املشاركني .أما اتلحدي اثلاين ،فهو شائع يف حالة بناء سيناريوهات
من أجل حل الرصااعت ،أو يف مرحلة ما بعد الرصاع كما أوضح اكهان يف مرشوع

Destino

 Colombiaاعم  ،1997-1996واذلي ضم مقاتلني يف حركة فارك( ((7املتمردة ىلع احلكومة املركزية
يف بوغوتا؛ حيث اشتىك بعض احلضور أن من هؤالء املقاتلني من حاولوا اغتياهلم مرات عديدة
من قبل ،فاكن جواب املنظمني أن مشاركة هؤالء املتمردين يف املرشوع قد تكون كفيلة بمنع
حماوالت االغتيال يف املستقبل؛ ربما يكون عالج هذا اتلحدي يف اتلأكيد ىلع اعميل اثلقة
واجلدارة باالهتمام ،فالفعل واحلركة وإيمان األفراد بقدرتهم ىلع املساهمة يف تغيري املستقبل من
شأنه أن يهدئ من مثل املخاوف ،وربما يساهم يف رأب الصدع بني املشاركني ومن يمثلهم يف
املجتمع أو انلظام األوسع.
وهناك خطوة أخرى ترتبط بتكوين الفريق؛ ويه بناء الواعء أو املساحة احلاوية للمرشوع،

ويه العنارص اللوجستية ،ويه مسائل اتلمويل وادلعم واالتصال والقواعد اإلجرائية للعمل

وانلقاش ،وكذلك معاجلة األبعاد االقتصادية وانلفسية والسياسية للمرشوع؛ حتـى يستطيع
املشاركون أن يركزوا يف املهام الصعبة اتلـي يضطلعون بها( .((8وينصح أن جتري وقائع املرشوع يف

( ((7فارك  FARCهو اختصار السم القوات املسلحة اثلورية الكولومبية ،ويه حركة يسارية متمردة أنشئت اعم  1964كفرع
ً
مسلح من احلزب الشيويع الكولومبـي ،اخنرطت احلركة فيما يشبه تمردا ضد احلكومة املركزية ،وسيطرت ىلع مناطق وعرة
يف الغابات واجلبال ،واستخدمت يف حربها ضد احلكومات وسائل عنف غري تقليدية من خالل االغتياالت واتلفجريات،
وهو ما أدى إىل وضعها ىلع قائمة اتلنظيمات اإلرهابية يف العديد من ابلدلان األمريكية ،إال أن تورطها يف اثلمانينيات يف
جتارة املخدرات واختطاف الرهائن مقابل فدى أدى إىل حدوث انفصال سياسـي بني احلركة واحلزب الشيويع .استمرت
فارك يف تمردها ضد احلكومة إىل أن تم اتلوصل إىل اتفاق سالم مع حكومة خوان سانتوس يف أكتوبر .2016
(Kahane, Transformative Scenario Planning: 35. ((8
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مساحة ماكنية حترر املشاركني من ضغوطهم ،وتقيم مسافة بينهم وبني موضوع عملهم اذلي قد
ً
ضغطا ىلع مشاعرهم وأفاكرهم.
يشلك
 بطرح السؤال وتركزي القضيةتمثل السيناريوهات ً
بناء ملعرفة حدسية وال يقينية حول املستقبل .وبناء املعرفة يبدأ بطرح

التساؤالت .ومن املتوقع أن تفرض الطبيعة الاليقينية للمستقبل ومدى تباين واختالف املشاركني
يف العمل ىلع السيناريوهات أسئلة كثرية ومعقدة ومتشابكة .إال أن بناء السيناريوهات يبدأ بطرح

سؤال حمدد ،يشبه طرح هذا السؤال حماولة لوضع منطق خاص بالعملية يك حيكم بقية مساراتها.

تتنوع األسئلة املمكن طرحها وابلدء بها بتنوع املشاركني واجتاهاتهم ومصاحلهم .إال أن ابلدء
يف العملية حيتاج توافق ما حول نقطة ابلدء ،وهو ما يعنـي رضورة حتديد نطاق اإلشاكيلة .وهناك

طريقتان للقيام بهذا اتلحديد:

1 -1من أىلع :أي أن تقوم اجلهة املنظمة بطرح تساؤل حمدد ينجح يف كسب تأييد املشاركني سواء
ىلع املضمون أو الصياغة.

2 -2من أسفل :هو أن يرتك للمشاركني املساحة للقيام بعصف ذهنـي تتحدد من خالهل القضايا
الرئيسة املطلوب عالجها واملتغريات املرتبطة بها ونطاقها الزمنـي؛ ـحىت يصلوا إىل اتفاق
حمدد بشأن السؤال املحدد(.((8

ويف احلاتلني ،ينبيغ لألسئلة املطروحة أن تتسم بالرتكزي  ،Focusingوأن تكون وثيقة
ً
الصلة باملوضوع .فلن جيدي مثال التساؤل حول مصري العالم أو الكون ما لم يضبط هذا بالرتكزي
ىلع جانب معني ،مثل  Relevanceاالحتباس احلراري أو احرتار املحيطات أو انلظام ادلويل أو

االقتصاد الرأسمايل؛ مثل هذه األسئلة الكربى وانلهائية تالئم بشلك أكرب االهتمامات ابلحثية

دلى هيئات مثل األمم املتحدة( ((8أو املراكز ابلحثية املهتمة بهذه القضايا .إال أن طرحها بشلك
(Schoemaker, ”Multiple Scenario Development”: 197. ((8

( ((8لالطالع ىلع نماذج بناء السيناريوهات ىلع مستوى اعليم ،ارجع إىل ديلل بناء السيناريوهات يف مرشوع األلفية
 Millenniumاتلابع لألمم املتحدة ،انظر= :
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ً
ً
بدلا يواجه ً
حربا أهلية ويريد ابلحث
أوسع لن يفيد مثال رشكة تفكر يف اتلطوير املستقبيل( ،((8أو

عن حلول إلقرار السالم يف املستقبل.

إال أن تركزي وحتديد السؤال ال يعنـي عدم إماكنية تغيريه ،إذ إن السؤال اذلي قد يتفق عليه

لفريق ويبدأون يف نقاشه قد يتغري بعد ظهور حقائق معينة من واقع انلقاش .يطرح أوجيليف
ً
وشوارتز( ((8مثاال ىلع هذا اتلغري بمرشوع أراد ابلحث عن مستقبل عمل ذوي ايلاقات ابليضاء

(موظيف املاكتب) بدأ بالتساؤل عن الكيفية اتلـي جيب بها تصميم عمل ذوي ايلاقات ابليضاء
ًّ
وتنظيميا .مع بدء انلقاش ،وجد املشاركون أن املوظفني لم يعودوا ينظرون إىل العمل املكتبـي
ماديًّا

كعمل مرموق؛ حيث لم تعد املهارات املرتبطة به ذات قيمة عليا لألغلبية اتلـي أصبحت تشجع
عمل ذوي ايلاقات الزرقاء (املشتغلون بالعمل ايلدوي واحلريف) .ذللك ،انتقل مرشوع ابلحث من

تصميم وتنظيم العمل املكتبـي إىل السؤال حول ما إذا اكن من املمكن إاعدة املاكنة إىل العمل
املكتبـي وأخالق العمل املرتبطة به.

قد يكون سؤال ابلداية من نوعية األسئلة املفتوحة ،ويه األسئلة اتلـي تبحث عن مسارات
حمتملة نلظام ما أو كيان ما خالل نطاق زمنـي حمدد ً
اغبلا ما يكون يف املدى املتوسط .ويف حالة
ورشة املجلس األملاين ،اكن السؤال الرئيس :ما املسارات املحتملة اتلـي يمكن أن يتشلك من

خالهلا مستقبل ادلولة يف مرص يف اعم 2025؟ وهنا سيتعني ىلع املشاركني ضبط املفهوم اذلي
سيقوم عليه ابلحث من حيث اتلفريق بني انلظام السياسـي واإلطار املؤسسـي والقانوين للحكم

واإلدارة ،واذلي يكتسب شخصية اعتبارية تعرف بـ «ادلولة» .وستشمل األسئلة الفرعية اتلـي
ستشلك «حمتويات السيناريو» مستقبل نظام احلكم وعالقته باملجتمع ،وأثر اتلفاعالت ادلاخلية
= Joseph Alcamo et al., “Methodology for Developing the MA Scenarios”, chap. 6 in Ecosystems and

Human Well-Being: Scenarios, vol. 2, Findings of the Scenarios Working Group (Washington: Island

Press, 2005): 145-172, online e-book, www.millenniumassessment.org/documents/document.330.
aspx.pdf

(Ogilvy, “Scenario Planning and Strategic Forecasting”. ((8
(Ogilvy and Schwartz, Plotting Your Scenarios: 3-4. ((8
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يف املجتمع ىلع كيان ادلولة ،ونمط العالقات بني املؤسسات القائمة ،أي تناول عنارص ابليئة

ادلاخلية واخلارجية لدلولة.

 -جاستكشاف بيئة السيناريوهات

ً
منفصال عن بيئته ،بل إن هل بيئة ستحدد ً
جزءا
ال يوجد الكيان املراد استرشاف مستقبله
كبريا من صورته املستقبلية ،وربما حتددها ًّ
ً
لكيا ما لم يتفاعل العامل البرشي يف تغيريها ىلع حنو

ما .يمكن القول إن هناك بعدين بليئة أي كيان:

1 -1بعد أفيق :ويتمثل يف العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية وابليئية واتلكنولوجية
املحيطة بهذا الكيان ،واتلـي تتفاعل ً
معا لتشكيل واقعه.
2 -2بعد زماين :وهو ماضـي وحارض هذا الكيان؛ وهما نواة مستقبل الكيان اذلي ستصوره
السيناريوهات.

ومن نافلة القول إن هذين ابلعدين متداخالن؛ حبيث إن فصل اعمل من بقية العوامل املحيطة
ًّ
ًّ
وماكنيا ٌ
أمر مستحيل إال ىلع مستوى انلظر العقيل .ويمكن أن نطلق ىلع هذه العوامل
زمانيا

موصفات ،ويمكن تعريف املوصفات  Descriptorsىلع أنها العنارص الواصفة للمشكالت أو
للقضايا واالجتاهات املتعلقة بموضوع السيناريو(.((8
ً
تمر عملية استكشاف ابليئة وفقا نلموذج اكهان عرب ثالث خطوات فرعية( ،((8يتم القيام بها
عرب عصف ذهنـي يتبعه نقاش:

(Scenario Manual: Preliminary Information for Workshop Participants (Scottsdale, AZ: Foresight ((8
Intelligence, 2016): 3.

(Kahane, Transformative Scenario Planning: 66-67. ((8
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 أإظهار اتلباين يف اآلراء  :Divergingيف هذه اخلطوة يقوم لك فرد بالفريق باتلناوب باتلعبريً
واغبلا
عن عدد غري حمدد من القضايا واتلوجهات اتلـي يراها ذات صلة بموضوع ادلراسة،
ما تأيت يف شلك عبارات أو مجل تمثل عناوين اعمة للظواهر دون رشوحات مطولة؛ ومن
ً
خالل العصف اذلهنـي أيضا يتم رشح هذه العناوين يف حال غموضها أو اخزتاهلا ،ثم يتم
رشح العالقات بني هذا العدد الضخم من املوصفات.

بإبراز جوانب اتلباين  :Emergingيتم عرض املالحظات واملوصفات ىلع الفريق ،وجيريً
انلقاش حوهلا وإاعدة ترتيبها وفقا هلذا انلقاش .ويمكن أن جيري هذا من خالل بناء
نموذج مادي معروض ىلع مجيع املشاركني؛ حبيث يضع لك منهم األفاكر اتلـي توصل إيلها
ًّ
مبدئيا وربطه بما طرحه
وتشلك بلناته .وهو ما يتيح هلم فرص إاعدة اتلفكري فيما توصلوا إيله
اآلخرون؛ أي أن هذه اخلطوة تمكنهم من إضفاء املعنـى ىلع أفاكرهم.

 -جاتلقريب بني اآلراء  :Convergingيف هذه اخلطوة يتم إيضاح نتائج انلقاش حول ما جيري

يف انلظام وتداعياته ىلع تطوره املستقبيل .واألهم يف هذه اخلطوة هو حتديد القوى املحركة

للتحول وأهم االجتاهات وأهم عوامل ايلقني .تعرف هذه القوى املحركة Driving Forces

ىلع أنها العوامل االجتماعية والسياسية واتلكنولوجية وابليئية واثلقافية املوجودة داخل
الكيان أو حوهل ،وقد يؤدي اتلغري الضئيل فيها إىل إحداث تأثري عميق يف جوانب انلظام.

ويمكن انلظر إىل هذه القوى ىلع ثالثة مستويات:
1 -1األحداث القابلة للمالحظة يف عناوين األخبار.

2 -2األنماط املتكررة لألحداث ىلع مستوى الزمان واملاكن.
3 -3ابلنية انلظامية (العالقات بني الفاعلني املختلفني يف انلظام ،وتوزيع املوارد والقوة ،وقواعد
اتلفكري وما إىل ذلك)(.((8

( ((8املرجع السابق.66 :
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الشلك رقم ( )5من واقع ورشة املجلس األملاين للشئون اخلارجية  ،DGAPبرلني  18-15أغسطس  2016تعرض املوصفات ىلع
معان هلا خالل انلقاش.
الفريق وتكون مرئية للجميع؛ حبيث يتاح للمشاركني إاعدة ترتيبها وبناء
ٍ

كاً
يرى انلقديون يف هذه اخلطوة تفكي للواقع  -كما هو متصور  -وللرسديات السائدة حوهل،
وبداية إلاعدة إنتاج املعرفة حول مايض هذا الواقع وحارضه واملستقبل بشأنه .ذلاً ،
اغبلا ما يتم تطعيم

عملية اتلفكيك هذه بمنهج آخر هو اتلحليل السببـي الرتاكيم  Causal Layered Analysisاذلي
ً
(((8؛ حيث تمنح السيناريو ً
ًّ
ً
رأسيا أكرث عمقا .يرى هذا
بعدا
دائما ما يسبق عملية تطوير السيناريو

( ((8يمكن استخدام نموذج اتلحليل السببـي الرتاكيم بعد انتهاء عملية تطوير السيناريوهات ،ويف هذه احلالة سيكون
استخدامه من أجل تقييم السيناريوهات اتلـي تم اتلوصل إيلها ،وتعميق ما يطرحه من صور مستقبلية .ويف هذه احلالة،
سيتم عرض السيناريوهات ىلع جمموعة من املشاركني من خارج فريق السيناريو ،ويتم تقسيم املشاركني حسب مستويات =
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كطبقات تراكمية تتشلك من مستويات
األسلوب أن ادلراسات املستقبلية يمكن انلظر إيلها
ٍ
متعددة من املعرفة (الشلك رقم :((8()6

 أيمثل املستوى األول ،واذلي يعرف باالستداعء ،ما هو سائد من اجتاهات كمية وأزماتوقضايا وأحداث ً
اغبلا ما يتم تقديمها ىلع حنو مبالغ فيه وألغراض سياسية ،وتركز عليه
الوسائل اإلعالمية ايلومية.
بيُعنـى املستوى اثلاين ،واذلي يعرف بانلظام ،بالقضايا االجتماعية بما يف ذلك العواملاالقتصادية واثلقافية والسياسية واتلارخيية ،كما تعرضها مراكز األحباث وجهات صنع القرار
وادلوائر األكاديمية.
ً
 جيهتم املستوى اثلالث ،واذلي يعرف بالرؤية ،بابلنـى االجتماعية األكرث عمقا واخلطاباتوالرؤى اتلـي تمنحها الرشعية وتدعمها؛ مثل الرؤى ادلينية حيال موقع املرأة يف املجتمع أو
ً
أنماطا حمددة من احلكم واملشاركة.
اثلقافة السياسية اتلـي تربر

 ديقدم املستوى الرابع من اتلحليل األساطري  Mythواملجازات  Metaphorاتلـي تشلك أبعادالويع اجلميع ،ولو ىلع حنو غري ٍ
واع ،وجتعله ينظر إىل املشلكة بشلك ما ،تعرب هذه اخلرافات
عن نفسها يف شلك جمازي جيسد الشعور اجلميع أو ما يطلق عليه «املزاج العام».

= اتلحليل السببـي ،ومن خالل أداء هذه األدوار ،يعرب لك فريق /مستوى عن رؤيته للسيناريوَّ .
طبق مركز أحباث مستقبالت
فنلندا هذا اتلحليل ىلع سيناريوهات مرشوع الطاقة الكربونية اجلديدة ،بعد تطويرهً ،
نظرا لطبيعة وعدد املشاركني.
ًّ
تفصيليا من خالل الرابط اتلايل ،انظر:
ويمكن اتلعرف ىلع هذه اتلجربة
Sirkka Heinonen et al., CLA Game Report: Causal Layered Analysis Game on Neo-Carbon Energy
Scenarios, 2nd ed. (Turku: University of Turku, Turku School of Economics, Finland Futures
Research Centre, 2015), online e-book, www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/
eBook_12-2015.pdf
)Sohail Inayatullah, Causal Layered Analysis: Deepening the Future (n.p., 2005): 6-7, online e-book, (89
www .metafuture .org /cla %20papers /Inayatullah %20Causal %20layered %20analysis %20 -%20 %20
Deepening%20the%20Future.pdf
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اتلحليل السبيب الرتاكيم

االستداعء
انلظام

اخلطاب /رؤية العالم

األسطورة واملجازات

الشلك رقم ( )6يشبه اتلحليل السببـي الرتاكيم الواقع جببل ثلج ال يرى منه إال قمته (االستداعء) ،فيما تغيب مستويات املعرفة
ًّ
ً
ظاهريا من املعرفة يسهل
مستوى
األخرى املتعلقة بانلظام والرؤية واتلصورات األسطورية .يشري جماز «جبل اثللج» إىل أن هناك
اتلعرف عليه ،يف الوقت اذلي ختتيف فيه املستويات األعمق حتت ذلك السطح ابلادي لألعني .ويه تلك املستويات اتلـي حتتاج
إىل جهد مجايع كبري للتوصل إيلها ،انظر:
“Causal Layered Analysis”, Corporate Planning – A Perspective,

http://unmess.blogspot.com.eg/2008/09/causal-layered-analysis.html

 دحتديد االجتاهات والعوامل الاليقينيةيف هذه املرحلة ينتقل عمل فريق السيناريوهات من الرتكزي ىلع الواقع وما جيري فيه ،إىل ما قد

حيدث يف املستقبل من خالل بناء هيلك للسيناريوهات .يتكون هذا اهليلك من تفاعل االجتاهات
ً
املحددة مسبقا ) ،Pre-determined Elements (Trendsوعوامل ال يقينية  Uncertaintiesحول
مستقبل الكيان .من خالل ما توصل إيله املشاركون من نتائج حول بيئة انلظام والعوامل املكونة

هلا ،يتم تقسيم هذه العوامل ىلع أساس مدى يقينية تأثريها يف مستقبل انلظام .تعرف العوامل
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ً
ًّ
حتميا استمرار تأثريها يف انلظام باسم االجتاهات
املحددة مسبقا ،واتلـي من املؤكد إن لم يكن
 .Trendsىلع سبيل املثال ،ستحتوي أي سيناريوهات حول انلظام املايل أو االقتصادي يف بدل ما
أو أحد قطااعت االقتصاد مثل ابلنوك ىلع تأثري للعوملة املايلة واالقتصادية (تزايد حركة األموال
وحريتها واندماج االقتصاد الوطنـي يف انلظام االقتصادي املايل العاليم) مع اختالف أشاكل هذا
اتلأثري ىلع حسب العوامل السياسية واالجتماعية واتلكنولوجية هلذا انلظام( .((9مثال آخر ،عند
تناول مستقبل املجتمعات العربية يمكن أن نضع تزايد معدالت اتلعليم واتساع نطاق الولوج

إىل شبكة اإلنرتنت وزيادة عدد الساكن وزيادة معدالت اتلحرض اكجتاهات مستقبلية.

أما العوامل الاليقينية ،فيه القوى أو األحداث اتلـي قد تغري من اجتاه أو طبيعة السيناريو،
ً
ونظرا ألن املستقبل مساحة جمهولة وحتتوي ىلع كثري من هذه العوامل املتغرية ،فيتم حتديد هذه

العوامل اتلـي ستتضمنها السيناريوهات من خالل معيارين هما :عدم تأكد أعضاء الفريق من
وقوع هذه املتغريات ،ومدى أهميتها يف حال وقوعها ىلع انلظام( .((9ويتم هذا اتلحديد ىلع حنو
ممنهج من تقييم األثر والاليقني ( ((9( Uncertainty Impact Assessmentانظر الشلك رقم ،)7

وفيه يمنح لك موصف درجة من الاليقينية ترتاوح بني الصفر واألربعة ،وهو أمر يتم حتديده

عرب انلقاش والرؤية احلايلة للمشاركني ،وكذلك تقييم أثره املستقبيل بدرجة ترتاوح بني الصفر

واألربعة .وذلك عرب حسابات رياضية مبسطة تؤدي إىل إيضاح أهم العوامل الاليقينية املحيطة
باملستقبل يف الغالب ترتاوح ما بني  8و 10عوامل وربما أكرث حسب نتائج اتلحليل الرياضـي،
ً
وكذلك يتم حتديد أهم االجتاهات املحددة مستقبال.

(Ogilvy and Schwartz, Plotting Your Scenarios: 5. ((9

( ((9املرجع السابق.10 :
(Scenario Manual: Preliminary Information for Workshop Participants: 7. ((9
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االجتاهات املتعلقة

عوامل الاليقني األساسية

املواصفات املعطاة

العوامل الاليقينية

األثر

الاليقني

الشلك رقم ( )7حتليل الاليقني  -األثر ،انظر:
Scenario Manual: Preliminary Information for Workshop Participants
(Scottsdale, AZ: Foresight Intelligence, 2016): 6.

 هرسم خطوط السيناريويف هذه اخلطوة ينتقل العمل إىل نطاق املستقبل ،وتتحول جلسات العصف اذلهنـي إىل
ما هو أقرب إىل ورش الكتابة اإلبداعية ،وتبنـى الرسديات ابلديلة؛ حيث يأخذ الفريق ىلع اعتقه
رسم سيناريوهات يف شلك روايئ مكون من حباكت  ،Plotsوأحداث دالة ،Emblematic Events
وحتوالت مفصلية  Turning Pointsحول ما قد حيدث يف املستقبل ىلع ضوء ما هو مؤكد من
اجتاهات وما هو غري مؤكد من عوامل ال يقينية .هناك العديد من انلماذج اتلـي يتم ىلع أساسها
ًّ
إحصائيا إذا ما وفقنا لك اجتاه حمتمل مع لك
رسم خطوط السيناريوهات املتوقعة ،وهو عدد كبري
ً
واغبلا ما يتم تقسيم هذه االقرتابات اتلـي تعرف بمنطق السيناريو
اعمل من عوامل الاليقني.
 Scenario Logicsإىل نوعني :اقرتابات استقرائية واقرتابات استنباطية(.((9

(((9

Kahane, Transformative Scenario Planning: 74; Ogilvy, “Scenario Planning and Strategic
Forecasting”; Ogilvy and Schwartz, “Plotting Your Scenarios”: 5-7.
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يعرف االقرتاب االستقرايئ يف بناء السيناريو بأنه أبسط من حيث ادلقة والضبط املنهيج؛

حيث يعتمد بشلك رئيس ىلع صرب املشاركني ىلع نقاشات مطولة وعمليات عصف ذهنـي يتم

االتفاق ىلع أساسها ىلع أهم األحداث اتلـي قد تشلك أهم السيناريوهات( .((9ويعد هذا االقرتاب
ً
شكال من املنطق احلدسـي اذلي طورته من قبل رشكة شل ،واذلي يقوم ىلع احلدس اجلميع

للمشاركني حول ما قد حيدث( .((9ويمكن ضبط هذا االقرتاب عرب االتفاق ىلع نموذجني:

األول :نموذج األحداث ادلالة ،واذلي يبدأ بوقائع مفردة أو عنارص حبكة أويلة تتسع

تلصبح قصة تتشلك حتـى تصبح سيناريو .قد يؤدي بناء السيناريو من خالل هذا
انلموذج إىل نتائج قوية يف العديد من احلاالت ،إال أن العملية تبىق غري منظمة وتتطلب
ً
مفتقدا يف كثري
درجة اعيلة من اإلبداع والقدرة ىلع اتلخيل ،وهو ما قد يكون

من احلاالت(.((9

ً
إحاكما ،وفيه يتم طرح سيناريو يعرب عن وجهة
اثلاين :نموذج املستقبل الرسيم وهو أكرث
انلظر الرسمية لصناع القرار داخل انلظام حول ما قد حيدث يف املستقبل .ومن َّ
ثم هو سيناريو
ال حيمل أحداثًا مهددة أو مفاجئة؛ وربما حيمل ً
أيضا املخاوف أو اتلحديات كما يراها صناع
القرار ىلع مستويات خمتلفة .ومن السهل إجياد ورسم هذا املستقبل من خالل اللقاءات اتلـي

جيريها املسئولون أو اتلقارير الرسمية اتلـي تصدرها املؤسسة أو ادلولة .وبعد حتديد خطوط
هذا السيناريو ،جيري استداعء عوامل الاليقني والقوى ادلافعة اتلـي قد تؤدي إىل احنراف هذا
ً
املستقبل عن مساره؛ وباتلايل الوصول إىل سيناريوهات أخرى؛ يك تكون بديال هلذا السيناريو(.((9

( ((9املرجع السابق.5 :
(Kahane, Transformative Scenario Planning: 74. ((9
(Ogilvy and Schwartz, Plotting Your Scenarios: 5. ((9

( ((9املرجع السابق.6 :
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ً
وإحاكما من انلاحية املنهجية .وهو يقوم ىلع مبدأ
أما االقرتاب االستنبايط فهو أكرث دقة
إعطاء األولوية لعوامل ال يقينة بعينها تتوافر فيها رشوط االستبعاد واتلأثري ،ويقصد باالستبعاد
ً
ُ ُّ
أن عدم حدوث تلك العوامل أكرث احتماال ،ويقصد باتلأثري  ،Impactأن تلك العوامل تعد
ً
تأثريا يف مسار املستقبل .من أهم األسايلب االستنباطية يف بناء السيناريوهات مصفوفة
األكرث

السيناريوهات واتلأطري باإلسقاطات.

حتاول مصفوفة السيناريوهات (الشلك رقم  )8تضييق انلطاق الواسع للمسارات املستقبلية
املحتملة .يتم اختيار أهم العوامل الاليقينية اتلـي تتحقق فيها الرشوط السابقة ووضع لك منها
ىلع حمور حيمل طرفاه أقصـى درجات اتلوقعات اتلـي قد تنتج من هذا العامل (األكرث واألقل
ً
حدوثا)؛ حتـى تتشلك دلينا مصفوفة مكونة من أربعة أطر للسيناريوهات .ويف حال ما إذا اكن
انلاتج غري معقول  Implausibleأو ال يتسم باالتساق  ،Consistencyيتم اختيار عوامل ال يقينية
أخرى؛ حتـى تنتج دلينا أطر سيناريوهات حتقق هذين الرشطني.
تراتيب

أنماط اجتماعية

تقليدي شائع

تقليدية شائعة
إقصايئ

إدمايج

التشابك من أجل اتلعلم

جمتمع اتلعلم

تشاريك
الشلك رقم ( )8نموذج ملصفوفة سيناريوهات عن مستقبل اتلعليم يف سياق حتول اجتمايع .يمثل رأسا لك حمور أقصـى اتلوقعات
املحتملة ،وتمثل لك مسافة بني لك رأسني متجاورين سيناريو معني؛ ذلا ينتج دلينا أربعة سيناريوهات من تقابل املحورين .وتعرف
مصفوفة السيناريوهات بأنها املصفوفة  ،2×2انظر:
Jay Ogilvy and Peter Schwartz, Plotting Your Scenarios (California: Global Business Network
(GBN), 2004): 10, online e-book, www.meadowlark.co/plotting_your_scenarios.pdf
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أما اتلأطري باإلسقاطات  ،Projection Framingفهو شبيه بمصفوفة السيناريوهات وإن
ً
انضباطا ،وسنعرض هل بتفصيل كما تم استخدامه يف ورشة
اكن حيدث ىلع حنو أفيق وأكرث
املجلس األملاين.

يف هذه اخلطوة يتم تفصيل اإلسقاطات  ،Projectionsويقصد بها تقديرات حمتملة للك

اعمل ال يقينـي من خالل انلقاش املنظم؛ حبيث تغطي هذه اتلوقعات أغلب املسارات املمكنة

للك اعمل ،فكما يوضح الشلك رقم ( ،)9إذا رمزنا إىل العامل ايلقينـي بالرقم ( ،)1فإن تقديراته
املحتملة قد تكون (1أ)1( ،ب)1( ،ج)1( ،د) .وحيكم بناء اتلقديرات مبدأ اتلنايف املتبادل

والشمويلة  ،Mutually Exclusive and Collectively Exhaustiveوهو مبدأ مستمد من علم

املنطق واالحتمايلة ،ويعنـي أن اتلوقعات جيب أن تشمل لك املسارات املمكنة تلحول العامل
الاليقينـي ،كما أن وقوع توقع معني ينيف وقوع اآلخر .ىلع سبيل املثال ،قد يمثل تعايف االقتصاد
ً
ًّ
يقينيا يف استرشاف خطة اتلنمية املستدامة املعروفة بـ «مرص  ،((9(»2030وحتمل
املرصي اعمال ال
اتلوقعات املحتملة ملسار هذا العامل الاليقنـي توقعات ترتاوح بني:

َّ
1 -1حتقيق أقىص ُمعدل للنمو االقتصادي بأي ثمن دون مرااعة معايري اتلنمية املستدامة.
2 -2تراجع مؤرشات انلمو اللكية لصالح سياسات تدخلية لصالح املجتمع وابليئة.
3 -3بناء اقتصاد أويلجاريك ال حيقق معايري انلمو أو االستدامة.
4 -4حتقيق تنمية برشية وبيئية تساعد ىلع حتسني مؤرشات انلمو ووضع االقتصاد.

( ((9تم حتديد اإلسقاطات املذكورة اخلاصة بتعايف االقتصاد املرصي واملستخدمة يف بناء السيناريوهات املذكورة يف ورقة خلفية
غري منشورة وصادرة عن مركز معلومات مركز الوزراء ،انظر :جملس الوزراء .مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار .مركز
ادلراسات املستقبلية ،الرؤية املستقبلية ملرص  2030يف ضوء السيناريوهات املستقبلية ملرص.
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الشلك رقم ( )9تأطري السيناريوهات من خالل اإلسقاطات ،انظر:
Scenario Manual: Preliminary Information for Workshop Participants

(Scottsdale, AZ: Foresight Intelligence, 2016): 8.

يف هذه اخلطوة ،يتشلك دلينا إطار السيناريو ،وهو مشلك من عدد من اإلسقاطات اتلـي

تنتجها العوامل الاليقينية األساسية .إذا حاونلا ربط لك اإلسقاطات ببعضها ابلعض سيكون
ٌ
دلينا عدد ضخم من أطر السيناريوهات ،يف حني أن املطلوب هو اتلوصل إىل سيناريوهات تتسم

باملعقويلة واملنطقية واتلماسك ،وللوصول إىل العدد املحدود اذلي حيقق هذه الرشوط ،يتم

إعمال مبدأ  .Consistencyواالتساق يعنـي غياب اتلناقضات املنطقية بني مكونات اإلطار.
ً
واغبلا ما يستخدم اتلحليل املورفولويج( ((9إلزالة اتلناقضات بني اإلسقاطات املختلفة واتلوصل
( ((9اتلحليل املوروفولويج العام  Morphological Analysisهو أداة منهجية طورها اعلم الفزيياء الفلكية السويرسي فريزت
زفييك  Fritz Zwickyكآيلة حل املشكالت ،وللتعامل مع املشكالت متعددة اجلوانب واألبعاد غري القابلة للقياس
ًّ
فعليا واستبعاد احللول غري املنطقية ،وكذلك استبعاد املكونات غري املؤثرة أو
الكيم .وفيها يتم حتديد احللول املوجودة
ضئيلة األثر يف الظاهرة .وىلع الرغم من شيوع هذه املنهجية يف جماالت عدة ترتاوح بني اهلندسة اتلطبيقية واتلوقعات
وحتليل السياسات ،فإنها تواجه ً
نقدا الستبعادها ما ينظر إيله مكونات غري مؤثرة يمكن أن يكون هلا ،ومع شيوع
الاليقني حيدث أثر كبري يشبه ذلك اذلي يطلق عليه «أثر الفراشة» ،أو األحداث فجائية احلدوث واسعة اتلأثري ،واملعروفة
باألوراق الغرائبية  ،Wild Cardsأو األحداث قليلة االحتمايلة عميقة األثر املعروفة بـ «ابلجع األسود» .Black Swans
للتعرف ىلع اتلحليل املوروفوليج ،انظر:
Tom Ritchey, “Developing Scenario Laboratories with Computer-Aided Morphological Analysis”,

= presented at the 14th International Command and Control Research and Technology Symposium,
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إىل أطر أكرث منطقية .كذلك تؤثر قدرة املشاركني يف تفعيل ملاكتهم اتلحليلية واستيعابهم للقضية

وتارخيها ىلع مدى اتساق السيناريو.
 -هرسد السيناريوهات

بالطبع ال توجد طريقة واحدة لرسد السيناريو؛ فاختالف السياقات العملية واتلنظيمية

وأسايلب إدارة عمليات بناء السيناريو قد يفرض طرائق متنوعة يف بناء الرسد .ويف هذه املرحلة

يتم بناء قصص حول تطور املستقبل ىلع حنو روايئ ،ويه بمثابة إكساء للهيلك اذلي تم بناؤه من

قبل من اجتاهات يقينية وعوامل ال يقينية يضاف إيلها ما تم اتلوصل إيله من عنارص وعوامل
خمتلفة داخلية وخارجية تكون بيئة السيناريو والعالقات السببية بني لك حدث واآلخر .ويفضل
ّ
أن يستخدم اسم «أخاذ  »Catchyللك سيناريو حبيث يعرب عن جوهره ،ومن املمكن أن تستخدم

رسومات توضيحية تقوم بادلور نفسه .ىلع سبيل املثال ،يف جتربة السيناريوهات اتلـي أدارها

اكهان يف جنوب إفريقيا ،واتلـي عرفت بمونت فلور( ((10تم اتلوصل إىل أربعة سيناريوهات عن
مسارات انلمو االقتصادي للبالد بعد انهيار نظام الفصل العنرصي اختذت األسماء اتلايلة:
الفالمنجو الطائر ،وإيكاروس ،وابلطة العرجاء ،وانلعامة ،ويعرب اسم لك سيناريو عن جوهره أو

املنطق الاكمن وراء مساره .انظر الشلك اتلايل.

= Washington, DC, 15–17 June 2009, https://pdfs.semanticscholar.org/914b/0fb12117ac2898d434e9c
3d31e64681ea384.pdf

حممد سليم قاللة« ،اتلحليل املورفولويج وبناء السيناريوهات» ،استرشاف ،العدد .166-139 :)2017( 2
(Dorothy Boesak et al., “The Mont Fleur Scenarios: What Will South Africa Be Like in the Year ((10
2002”, Deeper News 7, no. 1 (2002), online e-article, http://reospartners.com/wp-content/uploads/
old/Mont%20Fleur.pdf
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الشلك رقم ( )10سيناريوهات مونت فلور ،انظر:
Adam Kahane, Transformative Scenario Planning: Working Together to Change the Future
(San Francisco, CA: Berrett-Koehler, 2012): 28.

ومن أبرز األسايلب املستخدمة لرسد السيناريوهات اتلوقع االسرتجايع ،Backcasting
ً
واغبلا ما يستخدم يف
وهو يناسب السيناريوهات اتلـي ال تنظر إىل املستقبل ىلع حنو خطي،
بناء املستقبالت املرغوبة واتلخطيط االسرتاتييج( .((10وفيها يتم ربط احلالة املستقبلية املتوقعة
ً
خط زمنـي معكوس يبدأ من الصورة املستقبلية املتصورة وصوال إىل احلارض
بالواقع احلارض عرب ٍ
ً
ًّ
مارا بانلقاط املفصلية واتلحوالت الفارقة Turning Points؛ موضحا القوى ادلافعة واآليلات
اتلـي حترك السيناريو ً
قدما (انظر الشلك رقم  .)11وينبيغ أن خيضع هذا الوصف املستقبيل ملبدأ

(GCPSE, Foresight: 17. ((10
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املعقويلة وهو شبيه ملبدأ االتساق ،إال أنه يرتبط أكرث بمدى وضوح ومنطقية وقبول السيناريو(.((10
وتتحقق املعقويلة  Plausibilityمن خالل إيضاح الرشوط املسبقة لوقوع لك حتول مفصلـي،
وهو أمر يتطلب مزجيًا من اتساق اتلوقعات وقدرة املشاركني ىلع ختيل مسارات اتلطور املستقبيل
للظاهرة /السيناريو.
اتلوقع االسرتجايع

قرارت الوقت احلقييق
اتلوقع
بناء السيناريوهات

الزمن
احلارض

املستقبل

الشلك رقم ( )11فيما تسري اتلوقعات باجتاه املستقبل ،يعود اتلوقع االسرتجايع إىل احلارض ً
قادما من املستقبل ،انظر:
“What Is Backcasting”, Backcast Partners, www.backcastpartners.com/what-is-backcasting/

ىلع سبيل املثال ،تستهدف اسرتاتيجية اتلنمية املستدامة املعروفة بـ «رؤية مرص  »2030اتلـي
تبنتها احلكومة املرصية  -وأعلنت إطالقها يف فرباير  - 2016يف حمور اتلعليم وحماولة الوصول يف
اعم  2030إىل تعليم اعيل اجلودة ومتاح للجميع (دون تميزي) يف إطار نظام مؤسسـي كفء واعدل،
يساهم يف بناء شخصية متاكملة ملواطن معزت بذاته ومستنري ومبدع ومسئول وحيرتم االختالف
وفخور بوطنه ،وقادر ىلع اتلعامل اتلنافسـي مع الكيانات اإلقليمية والعاملية .وهو ما يمكن
ترمجته يف مؤرشات مثل أن تكون مرص من أفضل  30دولة يف مؤرش جودة اتلعليم األساسـي،
(Scenario Manual: Preliminary Information for Workshop Participants: 9. ((10
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والوصول بمعدل األمية إىل الصفر االفرتاضـي ( ،)%7وأن توجد عرش جامعات مرصية ىلع األقل
يف مؤرش  500جامعة مرصية يف العالم ،وأن تكون مرص ضمن أفضل  50دولة يف جمال كفاءة سوق
العمل ،إىل جانب مؤرشات أخرى(.((10
باستخدام أسلوب اتلنبؤ االسرتجايع ،سيتم رسم خط زمنـي بني حلظة إعالن هذه األهداف

 2016والعام املستهدف يف املستقبل  ،2030وعرب هذا اخلط يتم حتديد نقاط زمانية ممزية تبدأ من اعم
ً
 2030وصوال إىل الوقت احلايل؛ حبيث تمثل نقطة ابلداية املؤرشات املستهدفة ،وتمثل نقطة انلهاية
املؤرشات احلايلة ،وبينهما تطور هذه املؤرشات .وبناء ىلع هذا اتلخطيط ،يتم حتويل االسرتاتيجية

إىل خطط زمانية استهدافية أقرص ،وبناء عليها سيتم اختاذ القرارات اتلـي حتقق هذه اخلطط.
ً
وباتلايل ،إذا اكنت االسرتاتيجية تسىع مثال إىل أن توجد عرش جامعات مرصية يف مصاف أفضل

 500جامعة اعملية اعم  ،2030سيعنـي هذا أن يكون الرقم يف اعم  2025ست جامعات ،ويف اعم
 2020ثالث جامعات ،أما الرقم يف العام احلايل هو جامعة واحدة .وبالطبع ،يتطلب الوصول إىل هذه
األرقام يف لك مرحلة بناء نظام إصاليح هييلك للتعليم العايل وخمرجاته يف شلك اسرتاتيجية واسعة

يمكن تقسيمها إىل خطط زمانية.

يشبه اتلوقع االسرتجايع أسلوب االرجتاع الفنـي املعروف بالفالش باك ،واملستخدم يف
األعمال الروائية والسينمائية .ويف الواقعً ،
اغبلا ما يتم كتابة السيناريوهات ىلع هذا انلحو ،واذلي
يبدأ بإعطاء عناوين صحفية للك نقطة حتول زمانية من وإىل املستقبل .وهو ما يستديع نوعاً من
اإلبداع يف الكتابة املشرتكة للسيناريو .وليك يكون السيناريو ًّ
حيا وجذابًا لقارئيه ،ينبيغ هل أن

يتحول إىل حيك قائم ىلع أحداث وأشخاص وسياقات افرتاضية .وهو ما قد يفتقده بعض املشاركني
يف الكتابة؛ ذلا يقرتح أوجيليف وشوارتز( ((10خيوط حباكت  Plotsأساسية يمكن استخدامها يف
رسد السيناريو ،ويه:

( ((10مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد املرصي ،اسرتاتيجية اتلنمية املستدامة :رؤية مرص ( 2030األهداف ومؤرشات األداء) (د.م،.
 ،)2015كتاب إلكرتوين متاح عرب اإلنرتنت.
http://sdsegypt2030.com/wp-content/uploads/2015/12/Vision3.pdf
(Ogilvy and Schwartz, Plotting Your Scenarios: 11-13. ((10
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 أفائزون وخارسون :ويه حبكة سائدة يف اتلخطيط االسرتاتييج للرشاكت ،خاصة تلك اتلـيتعمل يف أسواق منافسة؛ حيث حتكمها أشاكل األلعاب الصفرية والرصاعية يف ابلداية قبل
أن يتم اتلوصل إىل شلك من أشاكل اتلعايش واتلوازن ،وربما حتالفات ،وباتلايل االنتقال
من االحتاكر الاكمل إىل االحتاكر اتلنافسـي أو املرن .واحلبكة نفسها يمكن استخدامها

يف سياقات الرصااعت السياسية مثل حالة كتابة سيناريو حتول ديمقرايط ،أو االنتقال من
احتاكر السلطة إىل ادليمقراطية اتلنافسية.

 باألزمة واالستجابة :يف هذه احلبكة ،تربز اتلحديات باتلتايل يف شلك أزمة تودل استجاباتتبدأ من اتلكيف معها أو فشل اتلكيف معها ،وباتلايل نهايتها أو تفاقمهاً .
اغبلا ما تستخدم
هذه احلبكة الستكشاف مدى احتمايلة استمرار أوضاع معينة من خالل وضعها ىلع حمك

األزمات .ىلع سبيل املثال ،تستخدم هذه احلبكة سيناريو يسترشف مستقبل هيمنة خنبة معينة
ىلع احلكم ،يف حال وقوع أزمات حمتملة .مع العلم أن األزمات ً
دائما ما يكون هلا جذور يف
الواقع ،مثل اتلهميش املقصود أو غري املقصود لفئات اجتماعية ىلع أساس عريق أو دينـي أو

مناطيق ،أو فشل سياسات اقتصادية.

 جأخبار جيدة وأخبار سيئة :ألن السيناريوهات تفرتض املعقويلة ،فلن يكون السيناريوً
مقبوال ما لم يتضمن عنارص من املستقبل املرغوب وأخرى من املستقبل غري املرغوب ،سواء
ًّ
ًّ
تشاؤميا .كما أن واقعية السيناريو تفرتض وجود تغريات ىلع مدار
تفاؤيلا أم
أكان السيناريو
مساره الزمنـي ،وباتلايل قد تتحول القيم واملعايري اثلقافية املحمودة يف الوقت احلايل إىل قيم

مرفوضة أو غري مرغوبة يف املستقبل ،وبالعكس ىلع حسب جوهر السيناريو.

 داتلغري اتلطوري :تركز هذه احلبكة ىلع عنارص انلمو واالنهيار الاكمنة يف لك نظام وحتاولاسترشاف مسارات تطورها ،وباتلايل فهم طبيعة اتلغريات املتوقعة واحلتمية يف لك نظام.
وتصلح هذه احلالة السترشاف أوضاع انلظم أو ابلدلان املستقرة ،أو ذات ابلنـى اثلقافية

والسياسية الراسخة.
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 أتقييم تداعيات السيناريوعند هذه انلقطة تبدو عملية بناء السيناريو وكأنها تدريب ذهنـي ملجموعة من املشاركني،
ً
وقد تمت مع تقديم تصور معقول عن املسارات اتلـي قد تتخذها األمور وصوال إىل املستقبالت
املحتملة أو املمكنة وربما املرغوبة ،ويبىق السؤال كيف يمكن أن ختدم هذه العملية اذلهنية

بناء السياسات أو القيام بتغيري اجتمايع ،كما هو يف حالة السيناريوهات اتلحويلة؟ تبدأ اإلجابة
ىلع هذا السؤال بتحليل تداعيات السيناريوهات ىلع انلظام القائم ،وىلع املشاركني أنفسهم .وبناء
ٍّ
ٍّ
ومجايع ،ونقاشات أكرث دقة يتم استنباط
فردي
عصف ذهين،
ىلع هذا اتلحليل اذلي يتخذ شلك
ٍ
اخليارات االسرتاتيجية من خالل مقارنة الفرص واملخاطر املتوفرة واملشرتكة بني السيناريوهات
املمكنة .ومن ثم يرتكز انلقاش حول كيفية تعزيز الفرص وجتنب املخاطر؛ يك تزداد فرص حتقق

«اخليارات االسرتاتيجية» ،وتتحقق متطلبات املرونة االسرتاتيجية للمنظمات أو احلكومات
ً
واغبلا ما يتم استخدام نوعني من اتلحليل للتوصل إىل هذين
املستفيدة باتلحليالت املستقبلية.
اخليارين ،هما :حتليل  SWOTوحتليل نفق الريح(.((10

أما حتليل السوات  ،SWOT Analysisفهو شائع يف دراسات إدارة األعمال واملرشواعت
االقتصادية؛ حيث يتم اتلعامل مع السيناريو باعتباره مرشوعاً  ،وهو تلخيص ألربعة عنارص يه

نقاط قوة  Strengthsالسيناريو ،ونقاط ضعف  Weaknessesالسيناريو ،والفرص Opportunities

اتلـي قد يستخدمها ،واملخاطر  Threatsاتلـي قد يتعرض هلا .ويمثل حتليل نفق الريح

Wind

 Tunnelingعملية حتليل شاملة استنبطها جمال إدارة األعمال من جتارب اهلندسة والفضاء حيث
اكنت تقام جتارب ملعرفة أثر لك العوامل املمكنة يف اجلسم (البرشي أو اهلندسـي وهو يف الفضاء)،

ومن ثم دخلت جمال ادلراسات املستقبلية ،وتتعرض فيها السيناريوهات املقرتحة لاكفة الفرص
واملخاطر تلحديد مدى صمودها.

(Scenario Manual: Preliminary Information for Workshop Participants: 11; Kahane, Transformative ((10
Scenario Planning: 84-85.
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هنا تكتمل عملية بناء السيناريوهات من منظور إمبريييق تكييف؛ حيث تكون قد أدت

ما عليها من أهداف؛ استرشاف مسارات املستقبل وإعداد السياسات واتلحراكت املالئمة هلا.

أما من منظور نقدي تغيريي ،فإن العملية لم تكتمل بعد .وسيكون ىلع املشاركني بعد

استكشاف اخليارات االسرتاتيجية السابقة االنتقال إىل اختيار خيارات أكرث جذرية يف نظرتها

إىل املستقبل اذلي تمثله مسارات السيناريوهات؛ حيث ستكون رؤاهم قد تبدلت ىلع حنو كبري،

وقد أعيد تشكيل عالقاتهم داخل نطاق فريق العمل وخارجه ،وباتلايل تغريت نواياهم حيال

رشاكئهم وحيال انلظام كلك .ذلا سيكون عليهم تبنـي حتليل يفاضل بني املسارات املطروحة
واملفاضلة بينها ىلع أساس األكرث ً
ً
جزءا من احلل ألزماته،
نفعا للمجتمع ،وكيف يكونون
ً
ً
جزءا من الواقع املتأزم .وباستخدام املوقفني اتلكييف واتلغيريي ،سيدرك
بدال من أن يكونوا
املشاركون اتلأثري املحتمل للعالم يف ذواتهم وتأثريهم املمكن يف العالم .ومن ثم ستعاد صياغة

رؤيتهم ألنفسهم وقدرتها ىلع تغيري العالم.
-باالنتقال إىل الفعل

ال تقع مسئويلة اختاذ خطوات فعلية ىلع خمططي السيناريوهات ،ما لم يكن من بينهم

صانعو السياسات املعنيون ،إال أن أحد معايري جودة السيناريوهات يتمثل يف قدرتها ىلع خماطبة
ومشاركة صانيع القرار بشلك اعم ،أو لك من هو مسئول عن استخدام أو توزيع السيناريوهات
ىلع املؤسسة أو املنظمة .ويرى أوجيليف وشوارتز( ((10أنه من األفضل أن يسند إىل هؤالء  -إن اكنوا

مشاركني  -مسئويلة كتابة السيناريوهات؛ يك يكونوا مسئولني عن تنفيذ ما حتث عليه من

سياسات.

إال أن السيناريوهات اتلحويلة تضع مسئويلة الفعل من أجل اتلغيري االجتمايع أو داخل

انلظم والكيانات الصغرية ىلع اعتق املشاركني أنفسهم اذلين سيكون عليهم االنتقال من ساحة

صياغة السيناريوهات إىل اتلعامل مبارشة مع املوقف اإلشاكيل أو األزمة .وقد تتخذ أفعاهلم شلك
(Ogilvy and Schwartz, Plotting Your Scenarios: 18. ((10
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محالت أو اجتمااعت موسعة أو حراكت اجتماعية أو منشورات أو مرشواعت أو سياسات أو
مبادرات أو مؤسسات جديدة أو ترشيعات اعمة أو خاصة ،قصرية األمد أو طويلة األمد .هذه
ً
ً
ختطيطا ضمن مرشوع السيناريو .بيد أن جناح أو فشل هذه
اخلطوات لن تكون استرشافا أو
األفعال ال يقع باألساس ىلع اعتق املشاركني؛ إذ إنهم يتعاملون مع بيئة ونظام اجتمايع أكرث تركيبًا
ً
وتعقيدا ،أي أنهم ليسوا وحدهم الفاعلني يف هذه ابليئة اتلــي قد تقبل أو ترفض ما يتوصلون
ً
بذورا ينبيغ عليهم أن يكونوا حريصني يف
إيله وما يسعون إىل حتقيقه .وال تشلك أفعاهلم إال
أرض يغرسونها(.((10
املثال األبرز ىلع مساهمة السيناريوهات اتلحويلة يف زرع بذور اتلحول االجتمايع هو
مرشوع ديستينو كولومبيا  .((10( Destino Colombiaيف منتصف التسعينيات ،بادر جمموعة من

رجال األعمال والصحفيني واألكاديميني بدعوة آدم اكهان لعمل ورشة سيناريوهات ،بعد جناح
مرشوع مونت فلور جبنوب إفريقيا .واكن الغرض منه اخلروج بسيناريوهات استرشافية حول
مستقبل العنف والسلم األهيل يف كولومبيا .استمر هذا املرشوع يف الفرتة من  1996إىل ،1999
وشارك فيه لك املعنيني من جمتمع مدين وجممع أعمال وساسة وأكاديميني وحتـى متمردين من
حركة فارك اليسارية ،وقد أنتج أربعة سيناريوهات يه:
َ َ َ
 أعندما ترشق الشمس ،سرنى :واكن بمثابة حتذير من الفوضـى يف حال فشل الكولومبيون يفاتلعامل مع اتلحديات اتلـي يواجهونها.

-بعصفور يف ايلد خري من عرشة ىلع الشجرة :واكن حول تسوية بني احلكومة واملتمردين.

 جاتلحرك ًقدما :واكن بمثابة قصة قيام احلكومة مدعومة باألغلبية من الشعب املحبطة من
ًّ
عسكريا.
العنف بسحق حركة اتلمرد

(Kahane, Transformative Scenario Planning: 86. ((10
(“Destino Colombia: A transformative scenario process to discover new ways to Deal with a ((10
Complex Conflict”, Reos Partners, http://reospartners.com/wp-content/uploads/old/131228%20.

Scenarios%20Case%20Study%20-%20Destino%20Colombia.pdf
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ً
بعيدا عن العنف واتلعصب،
 ديف وحدتنا تكمن القوة :عن حتول يف طريقة تفكري ابلالدوانتقاهلا إىل االنفتاح واالحرتام واتلعاون املتبادل.

نرش فريق املشاركني هذه السيناريوهات ىلع أوسع نطاق يف لك وسائل اإلعالم املتاحة،

وعقدوا اجتمااعت ومؤتمرات اعمة حول ما تضمنته وما توصلوا إيله يف عواصم األقايلم الكربى،

كما تم وضعها حتت ترصف احلكومات املتعاقبة دون أن يتحقق الكثري من نتاجئها ،حتـى مرت
ًّ
تدرجييا ،بفعل انلمو االقتصادي .وأخذ بعض املشاركني يف
عدة سنوات بدأت ابلالد تتغري فيها
استئناف جلسات احلوار؛ يلحولوا استنتاجات املرشوع إىل أوراق سياسات عرفت بـ «أجندة

كولومبيا» ،واتلـي تضمنت خطة إلحالل السالم ،وإنهاء العنف ،وتعويض ضحايا الرصاع .ثم

وصل أحد املشاركني يف املرشوع ،وهو خوان مانويل سانتوس إىل سدة الرئاسة يف انتخابات اعم ،2010
ً
ًّ
ًّ
وسياسيا مبتدئا ساهم يف تنظيم اجتمااعت
صحفيا اقتصاديًّا
واكن حني مشاركته يف املرشوع
املرشوع .عمل سانتوس ىلع تفعيل ما توصل إيله املرشوع خاصة السيناريو الرابع .فبادر بعرض

اتفاقية سالم ىلع حركة فارك املتمردة الـيت أنهكتها احلرب املطولة يه األخرى كما أرهقت
السلطات .ويف أكتوبر  ،2016تم اتلوصل إىل اتفاق سالم ،إال أنه لم َ
يلق القبول الشعبـي الالزم

تلمريره؛ حيث اعتربت بعض القطااعت أن االتفاق يفتقد بعض انلقاط اجلوهرية ،ثم توصلت
احلكومة إىل اتفاق معدل مع احلركة تم اتلصديق عليه من قبل جملس انلواب يف نوفمرب .((10( 2016

بالطبع ال يتطلب اتلغيري يف لك األحوال وصول أحد املشاركني إىل سدة احلكم أو موقع

الرئاسة يك تتحقق أفضل السيناريوهات ،فاألهم هو إعداد األرض وتمهيد الطريق واملراجعة

املستمرة لألفاكر والرؤى ،وإقامة حوار دائم بني املشاركني وبني دوائرهم االجتماعية األوسع.
بعبارة أخرى ،يتطلب اتلغيري يف املقام األول ً
ًّ
مستمرا لذلات وللواقع من حونلا.
نقدا

(Sibylla Brodzinsky, “Colombia signs historic peace deal with Farc”, The Guardian, www.theguard� ((10
ian.com/world/2016/nov/24/colombia-signs-historic-peace-deal-with-farc-rebels
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ًّ
(( (7بناء السيناريوهات عربيا :خطوات حنو اتلفعيل
وصلت أصداء اثلورة اتلـي أحدثها استخدم بناء السيناريوهات يف اعلم اتلخطيط االسرتاتييج
ً
صورا
يف الغرب إىل العالم العريب يف مرحلة مبكرة؛ حيث استخدمت ادلوائر ابلحثية العربية
مفهومية من املنهج يف ثمانينيات القرن املاضــي مع تصاعد اهتمام ادلوائر ابلحثية العربية

باسترشاف الواقع العريب املأزوم ومساراته املستقبلية .يف تلك املرحلة ،انطلقت عدة مرشواعت

حتاول تفعيل ادلراسات املستقبلية ومناهجها املتنوعة يف استرشاف مستقبل العالم العريب كنظام
إقلييم شامل ،وذلك بعد حماوالت يغلب عليها الطابع الفكري السياسـي املرسل أو الطابع اجلزيئ
ً
حتديدا يف مرشوع املستقبالت العربية
القطايع( .((11وقد انعكس استخدام بناء السيناريوهات

ابلديلة ،ومرشوع استرشاف مستقبل األمة العربية ،ومرشوع مستقبل مرص  .2020وسنعرض يف
ً
تقييما هلذه املرشواعت ً
بناء ىلع ما توصلنا إيله يف األجزاء السابقة يف ادلراسة.
اجلزء اتلايل
 أمرشوع املستقبالت العربية ابلديلةبدأ تنفيذ هذا املرشوع اعم  1981كمرشوع حبثـي يف جامعة األمم املتحدة ،وأرشف ىلع

تنفيذه منتدى العالم اثلالث  -مكتب الرشق األوسط ،حتت إرشاف ادلكتور إسماعيل صربي
عبد اهلل وادلكتور إبراهيم سعد ادلين .استهدف املرشوع استكشاف املستقبالت املحتملة للوطن

العريب ،واتلـي لم يتم استكشافها ىلع حنو مرضـ ِّ
ـي .رأى القائمون ىلع املرشوع رضورة اتلعامل
ٍ
انلقدي مع انلماذج الكمية املستخدمة يف االسترشاف ،وحذر منسقاه من خماطر أن «حيل انلموذج
ًّ
ًّ
ًّ
وحضاريا»( .((11ومن ثم ،أخذا يف
واجتماعيا
وسياسيا
الرياضـي حمل اتلحليل انلظري اقتصاديًّا

تطوير منهج يركز ىلع عدد هام من القضايا ،وابلنـى ،والعمليات ذات اتلأثري اجلوهري يف مسرية

املستقبل العريب؛ بهدف الرتكزي ىلع ادليناميات االجتماعية واالقتصادية واحلضارية اتلـي تؤدي
( ((11حممود عبد الفضيل« ،اجلهود العربية يف جمال استرشاف املستقبل :رؤية تقويمية» ،اعلم الفكر  ،18العدد ( 4يناير  -مارس
.52 :)1988
( ((11املرجع السابق.56 :
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ً
ونظرا للطبيعة الشاملة للمرشوع،
إىل مسالك تنمية بديلة وإىل صور متنوعة للمستقبل العريب.
ً
جماال ًّ
حبثيا.
فقد غطى اثنـي عرش
أبرز اتلقرير انلهايئ للمرشوع ،واذلي جاء بعد إصدار العديد من ادلراسات اجلادة اتلـي

شلكت مكتبة املستقبالت العربية ابلديلة ،الصلة العضوية بني القضايا وابلنـى والعمليات
ً
احلاكمة ملسارات املستقبل العريب .واستخلص اتلقرير عددا من االجتاهات اتلـي تثقل حترك

العالم العريب حنو املستقبل ،وتمثلت يف(:((11

•االجتاه امللموس لعملية الرتاجع عن املرشوع القويم الوحدوي حنو مزيد من اتلفكك
واتلقوقع القطري.

•االجتاه املزتايد حنو تدويل احلياة االقتصادية واالجتماعية العربية ،وإدماجها يف إطار
الشباكت ادلويلة تلدفقات اتلجارة واملال واتلكنولوجيا واالتصاالت واملعلومات .ويصاحب

هذا االجتاه فقدان اهلوية احلضارية العربية.

•االجتاه حنو تعميق االزدواجية الفكرية واالجتماعية واثلقافية بفعل اتلكنولوجيا املستوردة.
•االجتاه املزتايد حنو االعتداء ىلع ابليئة وختريبها.
•تزايد تأثري انلمو غري املتاكفئ بني ابلدلان العربية ،وداخل لك دولة عربية.
•تزايد اتلأثري اخلاريج يف عمليات انلمو والرتاكم داخل األقطار العربية.
•تزايد حالة السيولة الطبقية.
وبناء ىلع هذه االجتاهات ،صاغ املرشوع سيناريوهني أو تصورين للمستقبل(:((11
1 -1السيناريو االجتايه :وهو يركز ىلع صور املستقبل باعتبارها مكونة من االجتاهات السابقة،
ً
ًّ
خطيا ملا هو قائم ...بل إنه يقود إىل
وال يعنـي هذا السيناريو أن املستقبل سيكون امتدادا
( ((11املرجع السابق.58-57 :
( ((11املرجع السابق.59-58 :
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مزيد من اتلدهور والرتدي لألوضاع القائمة يف ظل احنسار مفعول «املتغري انلفطي» .ويعنـي
هذا السيناريو ختيل العرب ونكوصهم عن صناعة مستقبلهم ،وأن يتقدم غريهم للقيام

بهذا ادلور.

2 -2السيناريو ابلديل (اتلفاؤيل) :ىلع الرغم من سيادة االجتاهات اتلـي تؤدي إىل السيناريو
األول ،فإن هناك العديد من ابلؤر واخلمائر يف الوطن العريب اتلـي يمكن هلا أن تتفاعل
من أجل صناعة مستقبل أفضل .وقد َّ
عول منسقا املرشوع ىلع ادلور اذلي من املمكن أن

تقدمه ادلراسات املستقبلية يف تطوير مواضع السيناريو ابلديل(.((11

من الواضح إذن أن املرشوع لم يستخدم بناء السيناريوهات كمنهجية مستقلة ،كما أنه

استخدم السيناريوهات بمعناها املجرد ،أي باعتبارها تصورات حمتملة عن املستقبل .وىلع

العكس من نموذج السيناريوهات األصيل اذلي جيمع بني االجتاهات والعوامل ايلقينية ،انرصف
املرشوع إىل الرتكزي ىلع االجتاهات احلارضة ،واتلـي حيتمل تصاعدها يف املستقبل ،دون أن يتوسع

يف دراسة العوامل الاليقينية اتلـي قد تغري من مسار هذه االجتاهات ،ويه بؤر األمل واتلنمية
ً
اتلـي قد تتأسس ً
ونظرا للطبيعة
بناء عليها املستقبالت العربية ابلديلة .من ناحية أخرى،
ابلحثية للمرشوع اذلي قادته خنبة فكرية عربية ،فلم ينت ِه املرشوع إىل خيارات اسرتاتيجية أو
خيارات سياسية يمكن تفعيلها .ومع ذلك ،يبىق املرشوع ً
رائدا يف طموحه اإلقلييم ،واملفهوم

ً
انضباطا،
انلقدي اذلي تعامل به مع استرشاف املستقبل ،واعتماده ىلع قراءات حدسية أكرث
ً
تعبريا عن انلماذج الكمية.
وربما
بمرشوع استرشاف مستقبل األمة العربيةقام ىلع هذا املرشوع مركز دراسات الوحدة العربية ببريوت ،وأرشف عليه وترأس فريق

ابلاحثني فيه ادلكتور خري ادلين حسيب .واستهدف هذا املرشوع  -اذلي بدأ تنفيذه اعم - 1983

استرشاف مستقبل العالم العريب خالل ثالثة عقود ( .)2015-1985وحاول املرشوع اذلي أخرج تقريره
ً
املبديئ اعم  ،1987ثم يف نسخة أكرث تفصيال يف كتاب «مستقبل األمة العربية :اتلحديات واخليارات»
( ((11املرجع السابق.59 :
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أن يتوصل إىل تصورات متباينة للمشاهد (السيناريوهات) املمكنة واملحتملة للمستقبل العريب.
كما جاء يلمسك بالتشابكات والعالقات اجلديلة بني االقتصادي واالجتمايع والسيايس
واأليديولويج وادلاخل واخلارج ،وال سيما يف اتلصورات االقتصادية واتلكنولوجية العاملية،

واحلارض واملستقبل (إرث احلارض ورهن املستقبل)(.((11

تضمن انلاتج االسترشايف للمرشوع ثالثة خمرجات ،تمثلت يف املحاور املضمونية ،واملشاهد

(السيناريوهات) املستقبلية ،وأعمال انلمذجة .أما املحاور املضمونية ،فاكنت العالقة بني العرب
والعالم ،واملجتمع وادلولة واتلنمية العربية .واشتمل لك حمور ىلع جمموعة من ادلراسات اتلحليلية

املستقبلية اتلـي تليق الضوء ىلع أهم املتغريات احلاكمة للحارض واملستقبل يف إطار لك حمور،
باإلضافة إىل تداعيات هذه املتغريات ىلع مشاهد احلركة املستقبلية( .((11واختار باحثو املرشوع

أن يطلقوا ىلع السيناريوهات اسم «املشاهد املستقبلية»( ،((11واكن املعيار املعتمد يف تكوين هذه
السيناريوهات هو نوع العالقة بني األقطار العربية ،فتمثلت السيناريوهات اثلالثة يف:

ً
1 -1مشهد (سيناريو) اتلجزئة :وهو السيناريو املرجيع اذلي يمثل امتدادا للوضع احلايل يف العالم
العريب مع استمرار األوضاع اتلـي سادت منذ حرب  .1973ورجح املرشوع أن املستقبل
ينف هذا السيناريو وجود حاالت
العريب لن يكون صورة جامدة من احلارض ،ومن ثم لم ِ

تكامل بني ابلدلان العربية ،وإن ظل منطق اتلجزئة هو السائد.

 2 -2مشهد (سيناريو) اتلعاون واتلنسيق :وهو سيناريو إصاليح ،ويتمثل يف إماكنية وجود تنسيق
ًّ
ًّ
واجتماعيا .ويقتضـي
سياسيا واقتصاديًّا
وتكامل قطايع وسياسـي بني أقطار متجاورة

حتقق هذا السيناريو أن يكون اتلعاون العريب يف شلك جتمعات إقليمية عربية ،أو أن يتم

عن طريق تنسيق مجايع عريب يف أكرث من جمال.
( ((11املرجع السابق.61 :
( ((11املرجع السابق.

( ((11خري ادلين حسيب وآخرون ،مستقبل األمة العربية :اتلحديات واخليارات ،ط( 2 .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
.238-236 :)2002
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3 -3مشهد (سيناريو) الوحدة :وهو سيناريو حتويل أو ثوري ،ويمثل األشاكل املرغوبة من الوحدة
العربية .ويدور حول مفهوم بناء فيدرايلة عربية تتأسس ىلع احرتام اتلعدد االجتمايع

واثلقايف القائم.

يشبه باحثو املرشوع الظروف املكونة للسيناريوهات /املشاهد يف احلاالت اثلالثة بـ «حلظة
فتح الستار» ،ويه اللحظة اتلـي يتم فيها طرح فكرة أساسية ،تعد أساس بناء السيناريو ،ثم يتم
توصيف العالقات وابلنـى املرتبطة بها ثم اتلنبؤ بتداعياتها املتتايلة(.((11
أما انلماذج ،فاكنت إضافة نوعية يف املرشوع ،إذا جرى االعتماد ىلع بناء انلماذج اتلـي
تسمح بالصوغ الكيم والكييف ملجمل اتلفاعالت اتلـي حتدث بني املتغريات املتحكمة يف املشاهد
اثلالث؛ وذلك بهدف اختيار إماكنية اتلطبيق وحزي اإلماكن يف الواقع العريب ،ومدى االتساق
ادلاخيل للك مشهد يف تداعياته السياسية واالقتصادية(.((11
َّ
ًّ
ً
نوعيا يف استخدام بناء السيناريوهات يف السياق العريب ،وذلك من
تطورا
قدم هذا املرشوع
ًّ
منهجيا
خالل تطويره آيلات الستكشاف الواقع العريب (املحاور املضمونية) ،وبناء السيناريوهات
ُ
ثم اختبارها من خالل انلماذج وعمليات املحااكة .إال أنه لم خيل من عيوب منهجية؛ فيذكر
حممود عبد الفضيل يف سياق تقييمه للمرشوع ،وكذلك املرشوع السابق ،أن السيناريوهات لم
خترج عن كونها مشاهد استاتيكية مقارنة تطرح قضايا واعتبارات مستقبلية أكرث من كونها
تطرح آيلات ومسارات دينامية للوصول للهدف املطلوب ً
بدءا من نقطة األساس .كذلك جاءت
املشاهد املستقبلية يف املرشوع وكأنها معلقة يف اهلواء دون وجود تفسريات إلماكنية االنتقال
من مشهد آلخر ،وكذلك إماكنية االرتداء وانلكوص من مشهد متقدم إىل مشهد متخلف(.((12
يمكن اإلضافة ً
أيضا أن السيناريوهات ظلت حبيسة االجتاهات الاكمنة ،ولم تتعامل مع العوامل
الاليقينية ،باعتبار أن هذه يه الوظيفة األوىل بلناء السيناريوهات .كذلك ،وضع نطاق املرشوع
ً
املاكين والزماين قيودا ىلع إماكنية تطوير خيارات سياسية أو اسرتاتيجيات عملية.

( ((11عبد الفضيل« ،اجلهود العربية يف جمال استرشاف املستقبل».62 :
( ((11املرجع السابق.63 :
( ((12املرجع السابق.70 :
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 جمرشوع مرص 2020يعترب هذا املرشوع من أهم جتارب االسترشاف االسرتاتييج اتلـي تمت يف العالم العريب

منذ بدء اهتمام دوائره ابلحثية بادلراسات املستقبلية .استهدف املرشوع اذلي تم تنفيذه من قبل

منتدى العالم اثلالث وبدعم رمزي من احلكومة املرصية صياغة رؤى مستقبلية بديلة ملرص،
وبلورة منهج جديد يف إدارة شئون املجتمع وادلولة ،وتنمية رأي اعم مهتم باملستقبل وحتفزيه
ً
زمانيا يبلغ ً 25
ًّ
اعما أن يغطي
ملواجهة حتدياته .حاول املرشوع اذلي انطلق اعم 1995؛ يلغطي نطاقا
ً
جماال ًّ
حبثيا تمثل االجتاهات العامة السائدة ،وكذلك االجتاهات اجلديدة واملضادة(.((12
اثنـي عرش
كأساس لصياغة الرؤى املستقبلية ابلديلة
استخدم املرشوع منهجية السيناريوهات
ٍ

ملرص .واستقر رأي الفريق املركزي يف املرشوع ىلع اتلميزي بني مخسة سيناريوهات ،يمثل األول

فيها السيناريو املرجيع ،والسيناريوهات األربعة ابلاقية يطلق عليها سيناريوهات ابتاكرية
تقدمها اخليارات املطروحة يف الساحة املرصية من جانب القوى االجتماعية املختلفة( .((12وهذه

السيناريوهات يه:

1 -1السيناريو املرجيع :وهو السيناريو االجتايه ،وذلك العتباره أن الوضع القائم مستمر يف
خطوطه العامة ،والفرتاضه استقرار املجرى الرئيس حلركة املجتمع حنو املستقبل .ومن ثم
ً
مطروحا يف هذا السيناريو ظهور تغريات جوهرية يف انلمط احلايل لردود فعل السلطة
فليس
احلاكمة والفواعل االجتماعية األخرى إزاء اتلغريات املحلية واإلقليمية والعاملية.

2 -2سيناريو ادلولة اإلسالمية :ويقوم ىلع افرتاض سيادة الزنعة اإلسالمية السياسية القائمة ىلع
رفض احلضارة الغربية ،وتأكيد اهلوية اإلسالمية ،ومن ثم السيع تلقديم اغيات وسياسات

وآيلات تدور حول مفهوم اتلحديث ،ال حول مفهوم اتلغريب.

( ((12العيسوي ،ادلراسات املستقبلية ومرشوع مرص .33 :2020
( ((12ريهام حممد يوسف ،ومصطىف لطيف ،ونهلة السبايع ،معدون ،مرشوع مرص ( 2020القاهرة :جملس الوزراء .مركز املعلومات
ودعم اختاذ القرار .مركز ادلراسات املستقبلية.5-3 :)2006 ،
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3 -3سيناريو الرأسمايلة اجلديدة :تتمثل االبتاكرية يف هذا السيناريو يف أن القوى الغابلة ىلع
احلكم فيه – يه الرشائح الرأسمايلة اتلـي يغلب ىلع نشاطها الطابع اإلنتايج ،والرشائح

العليا والوسطى من الطبقة الوسطى ،وبعض الرشائح العمايلة.

4 -4سيناريو االشرتاكية اجلديدة :ومنطلق هذا السيناريو تقديم مرشوع اشرتايك جديد باالستناد
إىل ادلروس املستخلصة من اخلربات السابقة يف بناء االشرتاكية.

5 -5سيناريو اتلآزر االجتمايع :وهو أقرب إىل املستقبل املرغوب .ويدور هذا السيناريو حول
فكرة حتالف السواد األعظم لألمة حول حل وسط ىلع مستوى األهداف والوسائل.

ىلع الرغم من أن ابلاحث الرئيس يف هذا املرشوع إبراهيم العيسوي قد أوضح يف أعمال

سابقة األسس واخلطوات املنهجية اتلـي يقوم عليها بناء السيناريوهات ،واتلـي حددها خبمس

خطوات رئيسة( ،((12فإن هذه السيناريوهات كوصف لصور املستقبل ،ال توضح أثر إعمال هذه

اخلطوات املنهجية ،فيه أقرب إىل وصف خطي لالجتاهات السائدة يف املجتمع املرصي يف بداية
األلفية وتأمالت حول اتلداعيات اتلـي قد حتدث يف حال سيادة اجتاه من هذه االجتاهات.

وباتلايل ،كما مثيالتها ،لم يضع املرشوع تصورات جادة ملا يمكن أن حتدثه األحداث والعوامل
َّ
الاليقينية ىلع هذه االجتاه .من ناحية أخرى ،أدى الرتكزي ىلع االجتاهات إىل تطور لك اجتاه كما لو
ً
اكن منفصال عن االجتاهات السابقة ،خاصة يف السيناريوهات االبتاكرية اثلالث األوىل؛ حيث
بدت وكأنها إجابة عن ماهية مستقبل اتلوجهات اإلسالمية والليربايلة اجلديدة واالشرتاكية يف

حال سادت يف املجتمع املرصي.

ً
بناء ىلع هذا العرض ،يمكن القول إن بناء السيناريوهات يف العالم العريب يواجه أزمات

منهاجية وهيلكية أساسية منعته ىلع مدار العقود األربعة املاضية من الرتسخ واتلأصل يف ادلوائر
ابلحثية والسياسية العربية .أهم األزمات املنهاجية وجود تشوش حول وظيفة ودور ادلراسات

(« ((12خطوات استخدام أسلوب السيناريوهات يف اتلخطيط الرتبوي».

79

بناء السيناريوهات المستقبلية :دليل نقدي

املستقبلية بشلك اعم وبناء السيناريوهات بشلك خاص ،ووجود حالة انقطاع فكري بني
املجهودات اتلـي انطلقت منذ عقود دون أن تكون هناك حماوالت تايلة للبناء عليها .يتضح

هذا يف تواريخ املرشواعت واإلصدارات اتلـي تناولت مناهج ادلراسات املستقبلية أو حاولت

توظيفها .فلك حماولة تقدم نفسها وكأنها تبدأ من الصفر دون حماولة بلناء تراكم جاد ىلع ما
سبقها من حماوالت.

أما األزمات اهليلكية فرتتبط بضعف اتلكوين املؤسسـي لدلراسات املستقبلية ومناهجها،

وما يصاحب ذلك من ضعف يف اتلمويل ،وقضايا ادلعم املادي واللوجيستـي ،وهو أمر واضح
يف أدبيات املرشواعت اثلالثة اتلـي تناونلاها .من ناحية أخرى ،احنرصت املرشواعت اثلالثة يف

عمليات االسترشاف االسرتاتييج الوطنـي واإلقلييم ،ولم حتاول أن تفتح السبيل أمام اإلماكنيات
ً
ً
خصوصا أمام القطااعت
عموما ،وبناء السيناريوهات
الكربى اتلـي حتملها ادلراسات املستقبلية
االجتماعية األصغر مثل الرشاكت أو احلراكت االجتماعية .وىلع قدر ما اكنت تلك املرشواعت
َّ
طموحة يف أهدافها االسرتاتيجية ،بقدر ما أضاف هذا الطموح إيلها من أعباء مهام تبدت

يف نتاجئها.

ً
ً
وفرصا لرتسيخ بناء السيناريوهات كطريقة تفكري
وبناء ىلع هذا ،يرى ابلاحث أن هناك سبال

عميل ونقدي يف املجتمعات العربية تتمثل فيما ييل:
ً
1 -1ابلدء ىلع نطاق صغري :بدال من الرتكزي ىلع مرشواعت االسترشاف الكربى؛ حيث يمكن
أن يبدأ بناء السيناريوهات ىلع نطاقات حملية وقطاعية صغرية .فاهتمام ابلاحثني بادلراسات

املستقبلية واخلرباء بتنمية املجتمعات املحلية قد يكون بداية فعالة سواء لرتسيخ الفكر
ً
ًّ
بعيدا عن اتلجاذبات واالستقطابات السياسية الوطنية
عمليا ،وبناء قاعدة هل
املستقبيل
دورا ًّ
واإلقليمية .ويف هذا الصدد ،تؤدي منظمات املجتمع املدين خاصة اتلنموي منها ً
مهما يف
تبنـي هذا املنهج .ويمكن القول ً
أيضا إن هذا االقرتاب املبنـي ىلع فكرة االهتمام بالقواعد
االجتماعية  Grassrootsيرسخ حقل االسترشاف التشاريك ،واذلي يستهدف إرشاك املواطنني

يف عملية استرشاف /صناعة املستقبل باعتبارهم أهم املعنيني به .هذا بالطبع إىل جانب
االسترشاف االسرتاتييج اهلادف إىل الرتكزي ىلع صناعة السياسات الكربى.
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2 -2تأمني املوارد املايلة واللوجيستية :قد يكون اتلمويل احلكويم ،وما يصاحبه من قنااعت
ورؤى سياسية ،مزية إضافية .إال أنه وبانلظر إىل األوضاع احلايلة يف جممل ابلدلان العربية،
وبانلظر إىل خربة تطور السيناريوهات يف الغرب ،من املمكن تشجيع قطاع األعمال يف
العالم العريب ىلع احتضان هذا املنهج ،من خالل تطويره كآيلة ختطيط وتدريب واسترشاف
داخل مؤسساته .وألن منظمات قطاع األعمال تعمل يف سوق اجتماعية ،ربما سيكون من
صاحلها دعم املرشواعت اتلـي حتاول استرشاف مسارات األسواق ،وما حييط بها من عوامل
اقتصادية واجتماعية وثقافية.
3 -3تطوير املنهج ضمن أعمال املراكز ابلحثية :يصلح بناء السيناريوهات كمنهج حبثـي متطور
قد يساعد ىلع تطوير نوعية مناهج األحباث املستخدمة يف املراكز ابلحثية العربية .ومع
تبنـي هذه املنهجية ًّ
حبثيا يف جماالت خمتلفة ،سيساعد هذا يف األمد املنظور ىلع تطوير املنهج
وتطوير مدرسة عربية يف استخدامه ،وكذلك ىلع تدريب كوادر حبثية عربية قادرة ىلع
ً
استخدام املنهج يف تطبيقات خمتلفة .فضال عن أن هذا اتلطوير سيساعد ىلع جتسري اهلوة
املزتايدة بني اعلم ابلحث واعلم اختاذ القرار؛ ً
نظرا ملا تتضمنه السيناريوهات من اتلوصل إىل
«خيارات اسرتاتيجية» .ومن املؤكد أن هذه اخلطوات تتطلب ً
نقدا ًّ
ذاتيا للتيارات ابلحثية
ً
وانفتاحا ىلع املدارس اثلقافية املختلفة يف ادلراسات املستقبلية ،سواء يف الغرب أو
العربية
يف الرشق .ومن املفرتض أن قيام بناء السيناريوهات ىلع اجلهد اجلمايع سيساهم يف تعزيز
قدرة ابلاحثني ىلع اتلعلم واتلفكري اجلمايع اذلي تفتقده ادلوائر ابلحثية والفكرية العربية
اتلـي ال زالت ترتكز ىلع جهد األفراد.
4 -4االهتمام بالسيناريوهات اتلحويلة :كما تقدم ،يمكن أن تلعب السيناريوهات اتلحويلة
دورا ً
ً
مهما يف حل الزنااعت املجتمعية العربية ،خاصة يف املناطق اتلـي تمر بتأزم ناتج عن
رصااعت واستقطابات طائفية وإثنية .غري أن أهم ما يقدمه هذا انلموذج من السيناريوهات،
وهو توجيهه املشاركني حنو الفعل واحلركة ىف اجتاه بناء املستقبل من خالل تغيري الرؤى
ً
ًّ
اذلاتية ،وهو ما يمكن أن يكون حال فعاال يف كرس ثنائيات األنا واآلخر اتلـي تعرب عن
جوهر الرصااعت الطائفية واألهلية يف املنطقة .وقد يساعد ىلع تقديم ادلراسات املستقبلية
ً
يف العالم العريب كآيل ٍة حلل األزمات وصناعة املستقبل بدال من انتظاره.
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خاتمة
ال ختلو السيناريوهات من جوانب نقص؛ فسواء اكنت أداة لالسترشاف الوظييف أو بلناء
السياسات أو اتلغيري االجتمايع ،وربما اذلايت ،فيه تستغرق وقتًا الستكمال خطواتها اتلـي
أوضحناها يف القسم السابق .وقد يدوم هذا الوقت ألشهر وربما سنوات .ذللك من غري اليسري

استخدام السيناريوهات يف اختاذ القرارات الرسيعة أو العاجلة أو تغيري مسار السياسات القائمة.
ًّ
جذريا مع طبيعة العرص اذلي نعيش فيه اذلي يتسم بتسارع معدالت
وهو ما قد يتعارض
اتلغري ،األمر اذلي يتطلب استجابات رسيعة من املؤسسات وانلظم االجتماعية واالقتصادية
والسياسية .هذا باإلضافة إىل أن تنفيذ السيناريوهات يتطلب موارد مايلة ومادية قد ال تتوفر ىلع

أصعدة كثرية.

بيد أن بناء السيناريوهات وإن لم تمتلك القدرة ىلع تكييف خطواتها مع تسارع العالم ،فهو

رضوري يف اتلعامل مع عوامل «الاليقني» و«اتلعقيد» املالزمني لتسارع اتلغريات يف العالم .ذللك،
تستخدم السيناريوهات بهدف حتقيق غرضني :بناء نطاق من السياسات القادرة ىلع استباق
اتلحديات اتلـي تفرضها عوامل التسارع والاليقني واتلعقد؛ أي من خالل اتلكيف معها .ومن

ناحية أخرى ،حماولة استباق املستقبل نفسه بتغيري الظروف االجتماعية وابليئية اتلـي تعمل من
خالهلا هذه العوامل.

يف لكتا احلاتلني؛ اتلكيفية واتلغيريية ،حتتوي السيناريوهات ىلع وظائف هامة باعتبارها
عملية يمكن أن تساهم يف تدريب وتعليم األفراد وتغيري نظرتهم ذلواتهم ونظرتهم للعالم؛ ومن
ثم تغيري ثقافة املؤسسات وربما املجتمعات .األهم أن منطق السيناريوهات إنما يعتمد ىلع حل
أزمات الواقع من خالل استداعء املستقبل ،وهو استداعء يتطلب إعمال درجة اعيلة من اخليال
واحلرية يف طرح األفاكر حتـى لو اكنت أفاكر ينظر إيلها ىلع أنها سخيفة أو ربما غرائبية .فهكذا
تغري العالم ،بكل ما هو غريب من أفاكر ،بدت للوهلة األوىل ً
رضبا من اخليال .بيد أن هذا اخليال
يتطلب يف املقام األول جرأة يف استخدام العقل ،بتعبري اكنط .تتيح هذه اجلرأة لألفراد وملتخذي
القرار اتلحرر من القيود اتلـي تغل قدرتهم ىلع اتلخيل ،واتلـي ً
اغبلا تنتج من هيمنة ما هو سائد
من أفاكر ومعتقدات وختوفات من معرفة املجهول املتمثل يف املستقبل.
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إن أهم ما حتمله السيناريوهات كمنهاجية أساسية يف ادلراسات املستقبلية يه قدرتها ىلع

االنفتاح ىلع اتلقنيات ابلحثية والعملية يف ختصصات متعددة للعلوم االجتماعية .ذللك يه قائمة
ىلع اتلطوير املستمر اذلي يتضح يف املدارس املختلفة وانلماذج العديدة اتلـي أنتجتها حتت مظلة

هذا ابلناء .ونتطلع إىل أن يؤدي ترسيخ بناء السيناريوهات كمنهج وطريقة للتفكري واتلغيري يف

دوائرنا ابلحثية واملؤسسية العربية إىل وجود إسهامات عربية متمزية يف جمال ادلراسات املستقبلية،
ً
تستكمل املحاوالت اتلـي استخدم فيها املنهج سابقا؛ إضافة إىل تلك اإلسهامات اتلـي أنتجتها
املدارس الغربية.
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