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تمهيد

كان هناك دائًما تفكير في المستقبل، َصاحَب اإلنسان األول وهو ينقل خطوته األوىل 

على األرض. وبدون هذا التفكير الستعصى على اإلنسان أن يقدر لرجله قبل الخطو موضعها، 

وال يعرف إلى أين يتجه. كان المستقبل دائًما هو ذلك المجهول، أو بحر الظلمات المسكون 

بالمخاطر واألهوال. واإلنسان عدو (المجهول) يخافه، ويحذره، ويتوقاه، ويستبقه، ويحتاط له، 

ا. والمستقبل هو تلك 
ً
ا كانت أو زمان

ً
ويخاف المناطق المعتمة، التي ال تدخلها الشمس مكان

المنطقة المعتمة المجهولة، وهو مصدر القلق الوجودي لإلنسان كما يقول بانتي ماالسكا. كان 

القلق الوجودي هو النواة التي تخلقت حولها »غريزة« التفكير المستقبلي عند اإلنسان، وهي 

ا في الكائنات األخرى التي تعيش لحظتها البيولوجية، 
ً
غريزة إنسانية صرف ال نجد لها شبيه

غريزة صاغها الفيلسوف العريب ابن رشد بقوله: إن اإلنسان هو »الحيوان الذي يدرك الزمان«، 

الوعي  تزايد  لقد  ا. 
ً

البُعد األكثر غموض لكنه  الثالثة،  الزمن  أبعاد  بُعد من  إال  المستقبل  وما 

ا، القادرة على تعزيز  المستقبلي بصورة الفتة مع نشوء الجنس البشري بأدمغتهم الكبيرة جّدً

الذاكرة والقدرة على التنبؤ والتخطيط. ومع ظهور الكتابة قفز الوعي اإلنساني للزمن قفزة 

لكي  المعرفة  وبمراكمة  للماضي  بسجالت  االحتفاظ  بدأنا  وقد  األمام(1)  إلى  أخرى  متميزة 

(1)  كتابات كثرية بيولوجية وأنرثوبولوجية تتبعت تطور اإلدارك بالزمن وامتداده عند اإلنسان األول أهمها كتابات يلونارد شالين وفراسري 
 Leonard Shlain, Sex, Time and Power: How Women’s Sexuality Shaped Human Evolution انظر:   ويل سمولني، 
 (New York: Viking Penguin, 2003); J.T. Fraser, Time: The Familiar Stranger (Amherst: The University of
Massachusetts Press, 1987); Lee Smolin, The Life of the Cosmos (Oxford: Oxford University Press, 1997).
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الفسيح  باالمتداد  المعرفة  تنامت  العلوم  فجر  انبالج  ومع  للمستقبل.  أفضل  بصورة  نخطط 

للزمن وعمر الكون بصورة هائلة.

كان ينبغي أن يمضي وقت طويل على »أوليس« بطل اإللياذة واألوديسا ليمتلك األدوات 

التي يفض بها غموض المستقبل، ويسبر غوره، ويبلغ غايته ويستهدي بها في طريقه المحفوف 

بالمخاطر نحو غايته أو مدينته الفاضلة. وعلى نهج »أوليس« كان على اإلنسان أن يمضي، أن 

يطور طرقه ومناهجه لفهم المستقبل. كان عليه أن يبدع األسطورة وأن يستخدم (اليوتوبيا) 

وأن يطلق العنان للخيال العلمي، قبل أن يكتشف ما هو أهم من فهم المستقبل، وهو إمكانية 

التي يرغبها اإلنسان، وأن يبتدع نوعية جديدة من األدوات  الشاكلة  تشكيله وصناعته على 

معريف  مجال  عن  نتحدث  أن  باإلمكان  جعلت  المستقبل،  دراسة  في  المستخدمة  والطرق 

المستقبلية. مجال بحكم  الدراسات  الخلق واإلبداع واالبتكار هو  أنواع  مفتوح على كل 

طبيعته ومناهج البحث فيه غير مغلق على رأي أو نظرية أو عقيدة، بل هو ثورة معرفية تزلزل 

ويتسع  والعلوم  المعارف  فيه  تتكامل  ديمقراطي  ابتكاري  الموروث، وخيار  اليقين  أنواع  كل 

لمشاركة أوسع تأخذ من كل علم بنصيب. وهي – فوق ذلك – تتوقف على المواهب الطبيعية 

مثل الحدس والعقل السليم والصفاء الذهني. في هذا الميدان كما يقول أليكس بافالك يمتلك 

تعاون الفريق إمكانية قدح زناد عصر نهضة جديد(2). 

وتختلف المنطلقات كما نبهنا ألفن توفلر في »خرائط المستقبل« التي بدأت منها الدراسات 

المنطلق هو خدمة األغراض  المتحدة كان  الواليات  العشرين(3). ففي  القرن  المستقبلية في 

(2)  أيلكس بافالك، »مستقبل األفاكر العظيمة: تعاون الفريق يف العلوم األساسية«، يف االسترشاف واالبتكــار واإلستـراتـيجـيـة: حنـو 
مستقبل أكرث حكمة: جمموعة حبوث ألقيت يف االجتماع السنوي جلمعية مستقبل العالم لسنة 2۰۰٥، حترير سينثيا ج. واغرن، ترمجة 

صباح صديق ادلملويج (بريوت: املنظمة العربية للرتمجة، 2۰۰۹): 6۷3.
(3)  ألفني توفلر، خرائط املستقبل: دراسة، ترمجة أسعد صقر (دمشق: احتاد الكتاب العريب، 1۹۸۷). 
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 العسكرية. ويف فرنسا كان هناك منطلق آخر – كما قال إدوارد كورنيش في كتابه »المستقبلية«(٤). 

أن  وهي  موضوعية  فرضية  على  المستقبلية  الدراسات  وتستند  ا. 
فلسفيًّ ا 

ً
منطلق  كان 

المشكالت – مع تعقدها وتعدد جوانب المشكلة الواحدة، صار من الصعب تحليلها بوساطة 

متكاملة،  تصبح  أن  لها  يتسنى  ال  المستقبل  دراسة  فإن  ثم  ومن  واحد.  تخصص  أو   علم 

غورها  وسبرنا  والمتنوعة،  المختلفة  التخصصات  بمناظير  المستقبل  هذا  إلى  نظرنا  إذا  إال 

منهجية  هي  البينية  العلوم  إن  قلنا  إذا  الحقيقة  نجاوز  وال  ا، 
ً
مع والكيفية  الكمية  بالمناهج 

ا في الدراسات المستقبلية.
ً
األلفية الثالثة، وهي المنهجية األكثر استخدام

نانوس«  »روبرت  يقول  كما  المستقبلية  الدراسات  تطور  في  األهم  المرحلة  كانت  وقد 

هي مرحلة االنتشار المؤسسي لمراكز الدراسات المستقبلية ومعاهده ليس في المجتمعات 

زالت  وما   – بُذلت  العريب  الوطن  ويف  العالم.  أنحاء  بقية  في  وإنما  فحسب،   المتقدمة 

اجترار  استغرقها  عصية،  بيئة  في  وثقافتها  المؤسسات  تلك  لتوطين  مضنية  جهود   – تبذل 

الماضي، واستلبتها أزمات الحاضر عن االستعداد للمستقبل، فتركت صناعته لغيرها. والمراكز 

القليلة المتناثرة هنا وهناك استثناء يؤكد القاعدة، وهي تجاهد لكي تشق تياًرا في صخر صلد 

تزدهر حوله الدراسات المستقبلية، ويجتمع حوله المبدعون من كل اتجاه. وعندئٍذ سوف نرى 

أمام أعيننا مائة زهرة تتفتح ومائة رؤية مستقبلية تشرق وتتشكل.

ويف هذه الدراسة سوف نناقش في جزأين:

: اإلطار المعريف للدراسات المستقبلية: ماهيتها وأهميتها
ً
أوال

ثانيًا: توطين الدراسات المستقبلية في الثقافة العربية: صعوباتها وشروطها

13 وفكرية  سياسية  دراسات  فالحة،  حممود  ترمجة  الغد،  اعلم  وبناء  فهم  وعلم  فن  يف  مقدمة  املستقبلية:  كورنيش،  إدوارد    (٤) 
 (دمشق: وزارة اثلقافة، 1۹۹٤). 





الجزء األول

في ماهية الدراسات المستقبلية وأهميتها





1٥

يف ماهية ادلراسات املستقبلية وأهميتها

البشـري،  الفكر  تطــور  مع  إليه  النظــرة  تطــورت  كما  المستقبـل  مفهــوم   تطور 

ا« رسمته وخططت له قوى 
ً
من نظرة - بدائية موغلة في التاريخ - ترى المستقبل »قدًرا محتوم

ميتافيزيقية خارقة ال يمكن تجاوز تخطيطها بأي حال من األحوال، وال يملك اإلنسان حيالها 

خيارات تذكر. كانت الميثولوجيا اإلغريقية والبابلية القديمة واألديان السماوية هي أقدم تعبير 

عن تلك النظرة، فاآللهة تتحكم بأقدار البشر ويف السماء يُصنع مصيرهم(5).

ربما كانت تلك نظرة خاطئة ومتعجلة للميثولوجيا اإلغريقية ففي »مأساة أوديب« الذي 

قالت النبوءة أنه سيقتل أباه وسيتزوج أمه تحققت النبوءتان، ليس ألن ذلك كان قدر أوديب 

الذي ال مفر منه، بل ألن أوديب اختار ذلك، عندما لم يتحكم في جموحه المنفلت ويقتل 

عجوًزا فانيًا اعترض طريقه، ولم يكبح شهوته للسلطة عندما تزوج من ملكة أرملة حكمت 

المدينة التالية التي حل بها. كان الرجل الذي قتله أباه واكنت الملكة التي اقترن بها هي أمه 

التي ولدته! كان يمكن للنبوءة أال تتحقق لو أن أوديب قرأ بإمعان العبارة المحفورة فوق معبد 

ا لتوه من زيارته »اعرف نفسك!« لو كان أوديب فهم ذاته بصورة أفضل 
ً
دلفي الذي كان عائد

لكبح ثورة الغضب المحمومة التي تقود إلى القتل وأطفأ شهوته المتقدة للسلطة(6).

(5)  ماجد فخري، »تطور فكرة املستقبل يف العصور القديمة واحلديثة«، جملة الفكر العريب (1۹۷۹): 1۰
(6)  ثمة عرض رائع لدلالالت املستقبلية لألسطورة اإلغريقية وحكمتها يف كتاب ستيفن بريتمان، انظر:

Stephen Bertman, Climbing Olympus: What You Can Learn from Greek Myth and Wisdom, Naperville III 
(n.p.: Sourcebooks, 2003).
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للمستقبل.  وأنضج  أبعد  نظرة  إلى  لالرتقاء،   
ً
طويال ا 

ً
وقت اإلنسانية  احتاجت   وقد 

وقد قدر لهذه النظرة أن تنطلق من مبدأين؛ أولهما مبدأ الصيرورة أو التحول الزمني المطلق عند 

الفيلسوف األلماني هيجل، وثانيهما، مبدأ النشوء واالرتقاء وقدرة الحياة على التجدد، كما 

صاغه داروين في (أصل األنواع). وقام الفالسفة من بعده بتعميمها على الظواهر االجتماعية 

التحكم  يمكن  ا 
ًّ
زمني ا 

ً
بعد المستقبل  في  النظرة  هذه  وترى  للتقدم.  قاعدة   واتخذوها 

في صورته.

لكننا  بالمستقبل  التكهن  نستطيع  »ال   -  Prigogine بريجوجين  قال  كما   - فنحن 

ا لماكهل McHale - للمعرفة اإلنسانية 
ً
نستطيع صناعته«()). وقد أتاحت الحالة الراهنة – طبق

والعلمية والتكنولوجية لإلنسان قدرة هائلة »الختيار مستقبله الجماعي والفردي«(8) على حد 

سواء، فليس ثمة مستقبل »إال كما نريده نحن«())، ولك كائن حي – كما يقول جان بول سارتر 

– »يخلق مستقبله وعليه أن يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الخلق (10)«.

هامين  تغيرين   - العشرين  القرن  من  السبعينيات  مطلع  في   - كورنيش  رصد   وقد 

دراسة  بإمكانية  قناعة  على  أصبحوا  الناس  أن  أولهما؛  المستقبل  إلى  الناس  نظرة   في 

ا 
ًّ
معد ا 

ً
شيئ وليس  للتشكيل  قابل  عالم  المستقبل  بأن  االعتراف  هو  وثانيهما:  المستقبل. 

اليونانية عند هوميروس  التراجيديات  أبطال  ا. والبشر ال يسيرون معصويب األعين مثل 
ً
سلف

إنهم شراكء فاعلون في تكوين  وسوفولكيس، نحو عالم جبري تنعدم فيه حرية االختيار، بل 

())  جريوم بندي، معد، مفاتيح القرن احلادي والعرشين، ترمجة محادي الساحل وآخرون، سلسلة الرتمجات الكربى (تونس: بيت احلكمة؛ 
املجمع اتلونيس للعلوم واآلداب والفنون،۲0۰3): 13. 

Edward Cornish (ed.), The Study of the Future: An Introduction to the Art and Science of Understanding and      (8) 
Shaping Tomorrow’s World (Washington: Transaction Publishers, 1977):312 .

())  املرجع السابق: 321. 
Jay Wright Forrester, World Dynamics, 2nd ed. (Cambridge: Wright-Allen Press, 1971).  (10)
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أو  مصيرهم  في  بالتأمل  يهتمون  ألناس  ا 
ً
ترف ليست  المستقبل  فدراسة  لذا  المستقبل.  عالم 

رياضة فكرية يتنافس المتبارون في فك غوامضها، بل مغامرة لها تكاليفها التي ترتفع إلى 

شرف المقصد، وجهد مركب يحتدم الجدل حول »ماهيته« وال يختلف حول »أهميته«، وضرورة 

توطينه في الوطن العريب. 

1-  ماهية الدراسات المستقبلية

وقد تأخر ظهور المنهجيات العلمية للدراسات المستقبلية - رغم ثراء التراث الفكري 

والفلسفي المهتم بالمستقبل - حتى ستينيات القرن العشرين. ويف تتبعهم لبداياتها المنهجية 

 لمفكرين وأدباء وعلماء أرهصت مبكًرا للمنهجية العلمية 
ً
رصد مؤرخو المستقبليات أعماال

في  كما  التاسع عشر  القرن  إلى  المنهجية  البدايات  هذه  رد  بعضهم  المستقبلية.  للدراسات 

توماس  الشهير  اإلنجليزي  للقس  السكان«  في  »بمقال  ارتبطت  التي  الصيت  ذائعة  النبوءة 

التقدم  بعد  فيما  دحضها  السكاني  للنمو  تشاؤمية  مستقبلية  رؤية  فيه  عرض  الذي  مالتوس 

التكنولوجي والنمو االقتصادي السريع، وربما سار التطور االقتصادي في عكس االتجاه الذي 

إلى  التكنولوجيا الحيوية، والبعض اآلخر ردها  الزراعية وتقدم  الثورة  به مالتوس بسبب  تنبأ 

كتابات كارل ماركس عن تطور النظم االقتصادية في نموذج التطور الخماسي الذي تنبأ فيه 

ماركس بالتطور نحو مجتمع خال من الطبقية. وعاد بها آخرون إلى المفكر الفرنسي كوندرسيه 

فيه  واستخدم   ،۱۷۹۳ عام  في  نشر  البشري«  العقل  لتقدم  تاريخية  لصورة  »مخطط  كتابه  في 

أسلوبين منهجيين في التنبؤ ما زاال يستخدمان - على نطاق واسع - من قبل المستقبليين 
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 .Conditional forecasting التنبؤ االستقرائي والتنبؤ الشرطي Extrapolation المعاصرين وهما

وقد ضم الكتاب تنبؤات مذهلة تحققت فيما بعد كاستقالل المستعمرات في العالم الجديد 

الهكتار.  إنتاجية  وزيادة  النسل،  من  الحد  وسائل  وانتشار  الرق،  ظاهرة  وزوال  أوروبا  عن 

 – السابق (1۹۲۸  السوفيتي  المركزي لالتحاد  التخطيط  لينين في  إلى جهود  ومنهم من ردها 

۱۹۳1)، إلى أن تمكن اإلنسان ألول مرة في عقد السبعينيات - بفضل تطور المعرفة العلمية 

ا ال 
ً
وتقدم التكنولوجيا - من وضع المستقبل في إطار علمي دقيق. لكن ظل الجدل محتدم

المستقبلية وتكييف طبيعتها، حيث توزعت اآلراء  الدراسات  يستقر وال يهدأ حول ماهية 

ا« وثالث يعتبرها 
ًّ
 على مروحة عريضة من التباينات بين قائل يراها »علًما« وآخر يصنفها »فن

في منطقة وسطى بين العلم والفن أو »دراسة بينية« تتقاطع فيها التخصصات وتتعدد المعارف.

أن  على  المستقبـليــات  مؤرخـــي  بين  إجماع  ثمة  العلمــي  الصعيـــد   على 

مصطلح  صك  من  أول  هو   - العلمي  الخيال  روايات  اب 
ّ
كت أشهر   - ويلز  جورج  هربرت 

المستقبلية،  بالدراسات  العلمي  تأصيل االهتمام  المستقبل« وقدم إضافات عميقة في  »علم 

البريطاني  الملكي  المعهد  أمام   ۱۹02 يناير   ۲6 في  ألقاها  محاضرة  في  صراحة   ودعا 

 1۹۰۲ اإلنسان«  »تكوين  مؤلفاته  في  دعوته،  بتأصيل  بعد  فيما  وقام  المستقبل«،  »علم  إلى 

و»اليوتوبيا الجديدة« 1۹۰5 وكتاب »شكل األشياء المستقبلية« 1۹33، وجميعها تدور حول حياة 

ا 
ً
إحكام أكثر  في صياغة   Colin Gilfillan ودعا كولن جليفالن  المقبلة(11).  األجيال   وهموم 

من  مشتقة  كلمة  وهي   –  Mellontology ملنتولوجي  عليه  أطلق  للمستقبل  علم  وجود  إلى 

كلمة المستقبل اليونانية - في أطروحة مقدمة إلى جامعة كولومبيا في عام 1۹20 (12).

(11)  املرجع السابق: 11۷.    
(12)  هاين عبد املنعم خالف، املستقبلية واملجتمع املرصي، كتاب اهلالل ٤۲٤ (القاهرة: دار اهلالل، ۱۹۸6): ۱۱.
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علم  مصطلح  صاحب  هو   Ossip Flechtheim فلختهايم  أوسيب  أن  على  اتفاق  وثمة 

يبحث  جديد  علم  بميالد  ا 
ً
مؤذن  ۱۹٤3 عام  في  المصطلح  ظهر  وقد   ،Futurology  المستقبل 

عن منطق المستقبل بنفس الطريقة التي يبحث فيها علم التاريخ عن منطق الماضي(13).

وقد أعاد فلختهايم في كتابه »التاريخ وعلم المستقبل« الذي نشر في ۱۹65 استخدام هذا 

المصطلح، ودعا إلى تعليم هذا العلم في المدارس. ويميل فلختهايم إلى اعتبار علم المستقبل 

ا من علم االجتماع وأقرب لعلم االجتماع التاريخي رغم ما بينهما من اختالفات أساسية، 
ً
فرع

ا في 
ً
فبينما يهتم األخير بأحداث الماضي، يستشرف علم المستقبل أحداث الزمن القادم باحث

احتماالت وقوعها.

كتابه  في   Bertrand de Jouvenel جوفنال  دي  برتراند  يؤكد  الفن  صعيد   وعلى 

من  »فن«  للمستقبل  العلمية  الدراسة  أن  The Art of Conjecture على   ۱۹6۷ التكهن«  »فن 

للمستقبل.  علم  ظهور  على  جوفنال  دي  ويصادر  بل  علًما،  تكون  أن  يمكن  وال  الفنون 

ا 
ً
محدد ليس  والمستقبل  االحتماالت،  عالم  بل  اليقين  عالم  ليس   - يقول  -كما  فالمستقبل 

ا فكيف يكون موضوع علم من العلوم(1٤).
ً
يقين

بوالك  فريد  يرى   ۱۹۷3 المستقبل«  »علم  عن  فلختهايهم  لمقولة  نقده  معرض   ويف 

Fred Polak في كتابه »تصورات المستقبل« The Image of the Future أن المستقبل مجهول 

توشك  فيها،  مبالغ  تسمية  المستقبل«  »علم  وتسمية  المجهول(15).  على  علًما  نرسي   فكيف 

ا، وهو 
ًّ
نتائج مضمونة حق بلوغ  تدرك بوضوح غايتها، وقادرة على  المستقبلية  بأن  توحي  أن 

 .Cornish (ed.), The Study of the Future: 396  (13)
(1٤)  بندي، معد، مفاتيح القرن احلادي والعرشين: ٤3. 

Fred L. Polak, The Image of the Future: Enlightening the Past, Orienting the Present, Forecasting the Future  (15)
(Amsterdam: Elsevier, 1973): 27.
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الممكنة،   أمر مخالف للحقيقة. وألنها أقرب إلى »الفن« عندما تحاول وصف المستقبالت 

تقبل  ال  التي  الكيفية  المتغيرات  الستنباط  المستقبلية  الدراسات  في  ضروري  الخيال  فإن 

فالدراسات  الخيال.  ضروب  بكل  االستعانة  وجوب  تنفيان  ال  والعقالنية  فالعلمية  القياس. 

 المستقبلية عند جنك Robert Jungk تحتاج إلى »أفكار مجنونة وإلى حرية الكرنفال وإلى 

على  اآلخرون  يجرؤ  ال  فيما  التفكير  وإلى  المعقول،  وغير  المريئ  وغير  المسموح  غير 

به،  وننفعل  وأشواقنا  بخيالنا  نراه  الذي  الغيب«  »عالم  هو  والمستقبل  بــه«(16).  التفكير 

ونتحرك  نراه  الذي  الواقع  عالم  عن  بها  نعبر  التي  اللغة  عن  تختلف  بلغة  عنه  ونعبر 

مصاف  في  وضعهم  والفنانين  والشعراء  األنبياء  عند  المتقد  والحدس  واإللهام  فيه. 

الشاعر  المستقبلية.  والتنبؤات  الشعر  بين  الشعراء  بعض  جمع  وقد  الكبار.  المستقبليين 

الحكمة  وطلب  السالم  عليه  النبي  عاصر  ا 
ً
مخضرم ا 

ً
متنبئ شاعًرا  كان  الصلت  أبي  ابن 

فعل  وكما  واليمن،  والشام  الحجاز  ويف  المقدسة  الكتب  في  عنها  يبحث  وراءها   ورحل 

المتنبي.  وسمي  النبوة  وادعى  الفلسفة  قرأ  الذي  المتنبي  الطيب  أبو  فعل  الصلت  أبي   ابن 

»جمهوريته«  في  المستقبلية  استشرافاته  ألفالطون  كان  والمتنبي  الصلت  أبي  ابن   وقبل 

فيها.  مكانه  منا  لكل  ويحدد  صورتها  لنا  ويرسم  يتخيلها  فاضلة  بمدينة  فيها  يحلم   التي 

أليجيري  دانتي  مثل  عشر  والخامس  عشر  الرابع  القرنين  في  النهضة  عصر  فنانو  تنبأ  وقد 

عرفتها  التي  باالختراعات  تنبأ  الذي  دافنشي  ليوناردو  أو  اإللهية«  »الكوميديا   صاحب 

اإلنسانية فيما بعد وقدم صوًرا تقريبية للسيارة والطائرة والدبابة وغيرها.

باعتبارها  البينية«  »الدراسات  ضمن  للمستقبل  العلمية  الدراسة  ثالث  اتجاه  ويصنف 

مترابطين.  غير  أو  مترابطين  أكثر  أو  تخصص  بين  تفاعل  حدوث  عن  ا 
ً
ناتج ا 

ً
جديد ا 

ً
فرع

Robert Jungk and Norbert Müller, Future Workshops: How to Create Desirable Futures (London: Institute for  (16) 
Social Inventions, 1989): 15.
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التخصص.  هذا  تكوين  بهدف  والبحث  التعليم  برامج  خالل  من  التفاعل  عملية  وتتم 

 
ً
سبيال ا 

ً
دوم تسلك  للمستقبل  العلمية  الدراسة  »أن  المنجرة  مهدي  المغريب  المفكر  ويؤكد 

متعدد  ومنهجها  شاملة  أنها  كما  وبدائل،  خيارات  دراسة  على  فيه  التفكير  يعتمد  ا 
ً
مفتوح

الطبيعية  العلوم  بين  للتفاعل  نتاج  آخرين  رأي  في  وهي   .»multidisciplinary التخصصات 

إنها مجال  المختلفة.  العلوم  رؤاها على  تبني  وإنما  ليست علًما،  االجتماعية، وهي  والعلوم 

معريف بيني interdiscipline متداخل وعابر للتخصصات وتقنياته من كل المعارف والمناهج 

والعلوم.  واآلداب  الفنون  في  تتوقف  ال  التي  البشرية  اإلبداعات  على  ومفتوح   العلمية، 

ا لإلبداع واالبتكار.
ً
ورغم نموه المضطرد وتأثيره الكبير ما زال وسيظل مفتوح

 وما يميز الطبيعة الفريدة للدراسات المستقبلية – كما يقول شوستاك – أنها مزيج من 

والحدس  اإلبداع  عن  (المسئول  األيمن  الجزء  ومن  والكيفي،  الكمي  ومن  والعلم،  الفن 

هذا  يُصنف  أال  ويجب  والروح.  القلب  من  وقفة  مع  للدماغ،  األيسر  والجزء  واإللهام) 

االختصاص ضمن فئة من فئات الدراسات السابقة. واألكثر أهمية أن هذا االختصاص ينبغي 

ك ما تبدو أنها قضايا وقوى وعلوم متباينة. ويف حين إن الطريقة العلمية تبحث 
ْ
ب
َ
فهم كيفية ح

عن تجزئة ما يتم قياسه إلى وحدات تتناهي في صغرها. نجد أن الدراسات المستقبلية تنقل 

العكس وتدرس الصورة الكبرى()1).

االسترشاف  ()1)  آرثر ب. شوستاك، »املستقبليات يف الصفوف ادلراسية لغاية املستوى اثلاين عرش: ركوب املوجة الرتبوية اثلاثلة«، يف 
واالبتاكر واإلسرتاتيجية: حنو مستقبل أكرث حكمة: جمموعة حبوث ألقيت يف االجتماع السنوي جلمعية مستقبل العالم لسنة 2۰۰٥، 

حترير سينثيا ج. واغرن، ترمجة صباح صديق ادلملويج (بريوت: املنظمة العربية للرتمجة، ۲00۹): 632. 
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الذي  االسم  حول  العالم  لمستقبل  األمريكية  الجمعية  تبنته  للرأي  استطالع   ويف 

 Futurist ينبغي إطالقه على هذا النوع من الدراسات، ونشرت نتائجه في مجلتها الشهرية 

الدراسات  مصطلح  تفضيل  نحو   (%۷2) اآلراء  من  العظمى  الغالبية  اتجهت   (۱۹۷۷ (فبراير 

المستقبلية، ومرادفاته بينما صوت لمصطلح علم المستقبل Futurology 1٤% فقط. وقد كان 

ا في رفضه لمصطلح علم المستقبل 
ً
تقرير صادر عن الحكومة السويدية في عام ۱۹۷٤ قاطع

ا عنه إلى مصطلح »الدراسات المستقبلية«.
ً

وانحاز عوض

وتعتبر الجمعية الدولية للدراسات المستقبلية أن الدراسة العلمية للمستقبل هي مجال 

معريف أوسع من العلم يستند إلى أربعة عناصر رئيسية هي:

أ-    أنها ادلراسات اليت تركز ىلع استخدام الطرق العلمية يف دراسة الظواهر اخلفية.

ب- أنها أوسع من حدود العلم فيه تتضمن املساهمات الفلسفية والفنية جنبًا إىل جنب مع 
اجلهود العلمية.

إسقاط مفردة  املمكنة وليس مع  واخليارات  ابلدائل  واسعة من  تتعامل مع جمموعة  أنها  ج-  
حمددة ىلع املستقبل.

د-  أنها تلك ادلراسات اليت تتناول املستقبل يف آجال زمنية ترتاوح بني 5 سنوات و5۰ سنة. ويف 
 New Thinking for a New Millennium  1((6 أللفية جديدة«  »تفكري جديد   كتابه 
يعرتف سلوتر R. Slaughter بأن إطالق صفة متعدد اتلخصصات ىلع ادلراسات املستقبلية 
 وصف دقيق وجمال جديد من ادلراسات االجتماعية هدفه ادلراسة املنظمة للمستقبل(18). 

Richard A. Slaughter, New Thinking for a New Millennium: The Knowledge Base of Futures Studies, Futures  (18)  
and Education Series (New York: Routledge, 1996): 7.
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وحيدد هارودل شان Harold Shan الغرض من هذا اتلخصص العليم اجلديد يف مساعدة 
متخذي القرارات وصانيع السياسات ىلع االختيار الرشيد من بني املناهج ابلديلة املتاحة 
للفعل يف زمن معني، وباتلايل فإن ادلراسات املستقبلية ال تتضمن فقط دراسة معلومات 
املايض واحلارض واالهتمام بها، ولكنها تسترشف املستقبالت ابلديلة املمكنة واملحتملة 

واختيار ما هو مرغوب منها.

فن  أم  هي  علم  المستقبلية،  الدراسات  ماهية  على  اإلجماع  غياب  من  الرغم  وعلى 

فيه  تتكامل  إنسانيًّا   
ً
مجاال تظل  ولذلك  بنصيب،  ذلك  كل  من  تأخذ  فإنها  بينية،  دراسة  أم 

المعارف وتتعدد. هدفها تحليل وتقويم التطورات المستقبلية في حياة البشر بطريقة عقالنية 

اجتهاد  ولكنها  نبوءات  تصدر  ال  وهي  اإلنساني.  واإلبداع  للخلق   
ً
مجاال تفسح  وموضوعية 

المستقبلية  العالقات  اكتشاف  في  والخيال  والحدس  والعقل  المنطق  يوظف  منظم   علمي 

فيها،  التأثير  ومحاولة  لها  االستعداد  مع  والفرعية  الكلية  واألنساق  والنظم  األشياء  بين 

تشكيله.  لنا  وينبغي  التشكيل  قيد  ولكنه  نهائيًّا  معطى  وليس  »مكتوبًا«  ليس  فالمستقبل 

أنها  كما  للمستقبل،  ومتكاملة  يقينية  صورة  ا 
ً
مطلق تقدم  ال  المستقبلية   والدراسات 

كبير  تنوع  على  مفتوح  وهو  محدد  وغير  متعدد  فالمستقبل  ا، 
ً
واحد  

ً
مستقبال تقدم   ال 

في المستقبالت الممكنة.

2- أهمية الدراسات المستقبلية

حاول آينشتاين تبرير اهتمامه بالمستقبل بكلمات قليلة لكنها موحية عندما سئل لماذا 

اهتمامك بالمستقبل؟ فأجاب - ببساطة - ألنني ذاهب إلى هناك! قد ال تكون اإلجابة كافية 
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أو مقنعة، فكلنا ذاهبون إلى المستقبل ولكنا سنقضي - كما قال كيترنج - بقية حياتنا فيه! 

ا لمصالحنا – 
ً
ا ألي شروط وعلى أية كيفية؟ وماذا سنفعل هناك؟ وهل لنا – طبق

ً
لكن طبق

خيار في نوع المستقبل الذي نريده؟ وهل للدراسات المستقبلية أهمية في اختيار المستقبل 

وسبر أغواره وفض غوامضه وإزاحة الستار عن القوى الخفية الفاعلة فيه للتأثير فيها؟!

بقي  الزمن  اكتشف  أن  ومنذ  طالعه.  قراءة  في  مصلحة  دائًما  لإلنسان  كان   لقد 

رهبة  األشياء  أشد   - الزمن  من  المعتمة  المساحة  في  يقع  الذي  المجهول  ذلك   - المستقبل 

بأغراض   - الغالب  في   - ا 
ً
مدفوع واستطالعه  فهمه  حاول  وقد  اإلنسان،  فكر  في  ا 

ً
وغموض

قادًرا  لمن كان  هائلة  اقتصادية وسياسية  بالمستقبل جدوى  االهتمام  لذلك  فقد كان  نفعية. 

ومواسم  السماء  في  وحركتها  والكواكب  النجوم  مواقع  بين  الخفية  العالقات  اكتشاف  على 

أهل  من  ان 
ّ
والكه والعرافون  المنجمون  وصار  األنهار.  أودية  في  والفيضانات  األمطار 

 الحظوة المقربين إلى بالط الملوك واألمراء، ومن أصحاب الجاه والثروة والنفوذ السياسي. 

واكنت قرارات الحرب والسالم يتخذها المنجمون بعد قراءة الطالع واستطالع النجوم()1).

وقد أكد ألفين توفلر Toffler Alvin في »خرائط المستقبل« أن الدراسات المستقبلية 

كان وراءها بواعث براجماتية(20)، فقد انطلقت في الواليات المتحدة األمريكية عند نهاية 

لقطاعات  المدنية  تقدم خدماتها  أن  قبل  الثانية لخدمة أغراض عسكرية،  العالمية  الحرب 

واسعة تجارية وتعليمية وتكنولوجية. فقد بدأ توطينها تجريبيًّا في سالح الجو األمريكي 

في عام ۱۹٤٤. وحققت وقتها إنجازين هامين أولهما؛ إعداد تنبؤ عن القدرات التكنولوجية ذات 

()1)  ثمـة اجتـــاه يف الرتاث العــريب إىل »تكذيب املنجمني ولو صدقوا« ويتحدى نفوذهم ويدحض نبوءاتهم ويرد امللوك عن األخــذ 
بنصاحئهم، كما فعل أبو تمام مع اخلليفة املعتصم يف قصيدته املشهورة »السيف أصدق أنباء من الكتب..« ويقصد كتب املنجميـن! 
قاهلا أبو تمام عندما تردد املعتصم – بسبب نبوءة من منجم – عن نرصة املرأة العربية اليت استرصخته لذلود عنها ضد عدوان الروم.  

(20)  توفلر، خرائط املستقبل: ۲۲۷.  
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النهاية  أدت في  التكنولوجية  التنبؤات  بالعسكرية األمريكية، واستهلت عهًدا من  العالقة 

وثانيهما   .۱۹٤۷ عام  في  األمريكي  للجيش  المدى  بعيد  التكنولوجي  التنبؤ  هيئة  قيام  إلى 

استقل  الذي   RAND للطائرات  راند  مشروع  بإنشاء  للطائرات  دوجالس  شركة   تكليف 

في عام 1۹٤۸ عن شركة دوجالس(21) وسرعان ما تحول من مجرد مؤسسة لدراسة نظم األسلحة 

البديلة إلى نوع من المؤسسات الفكرية أطلق عليه مستودعات الفكر Think Tanks ابتدعت 

كبار  من  كبيًرا  ا 
ً
عدد وقدمت  واستشرافه،  المستقبل  أحداث  على  للسيطرة  مبتكرة  وسائل 

المستقبليين، وأسهمت في تطوير تقنيات الدراسات المستقبلية وخاصة تقنية دلفي وتقنية 

السيناريو.

الثانية  العالمية  الحرب  عقب   - وحدها  المتحدة  الواليات  وليس   - الغرب  شهد  وقد 

حركة واسعة استهدفت االهتمام بالدراسات المستقبلية وتعميق مفهوم المستقبلية في العقول 

علميًّا  ا 
ً
ومنهج بذاته  قائًما  علميًّا  ونشاًطا  أكاديمية  صناعة  المستقبل  دراسات  غدت  حتى 

لإلدارة والتخطيط.

والباحثين  العلماء  أعداد  تزايد  أهمها،  المؤشرات  من  عدًدا  االهتمام  هذا  اتخذ  وقد 

المشتغلين بالدراسات المستقبلية في الجامعات ومراكز البحوث المختلفة، وظهور العديد 

وانتشار  المستقبلية،  الدراسات  في  المتخصصة  والمعاهد  العلمية  والهيئات  المراكز  من 

المستقبالت  رابطة  مثل  المستقبلية  بالدراسات  المعنية  والمنظمات  والروابط  الجمعيات 

  World Future Society وجمعية المستقبل العالمية Jouvenel الدولية التي أسسها جوفنيل

التي أسسها إدوارد كورنيش Edward Cornish في عام 1۹66 وهي واحدة من أكبر منظمات 

 Cornish (ed.), The Study of the Future: 171.  (21)
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المستقبل. وهناك لجنة العام 2۰0۰ التي يرأسها دانيال بيل Daniel Bell وقد أعطت بدراستها 

ا علميًّا وأكاديميًّا. 
ً
الشهيرة (نحو العام ۲۰۰۰) قوة دفع للدراسات المستقبلية وأضفت عليها احترام

األبيض  البيت  األمريكي،  القرار  لصنع  الكبرى  الثالثة  المراكز  أن  بالذكر  وجدير 

والكونجرس والبنتاجون يقوم على خدمتها عدد كبير من مراكز الفكر Think Tanks المعروفة 

 NIC األمريكية  للمخابرات  القومي  المجلس  منها  واإلستراتيجي  المستقبلي  التوجه   ذات 

 الذي يصدر تقريًرا كل أربع سنوات؛ كان آخرها »اتجاهات عالمية متوقعة بحلول عام 2030 

مجلس  ومنها   .۲۰۱۲ ديسمبر  في  وصدر   -  »Global Trends 2030: Alternative Worlds

 American Enterprise العالقات الخارجية ومعهد بروكنجز بواشنطن ومعهد أميراكن إنتربرايز

أوروبا  وقد شهدت  وغيرها.   Heritage وهيريتاج   Freedom House الحرية  وبيت   Institute

ا كبيًرا من الوحدات والهيئات المهتمة باالستطالعات المستقبلية، 
ً
الغربية واليابان والهند عدد

 بلغت في أوروبا وحدها ۱2٤ هيئة مستقبلية. وتقوم بتطبيق مناهج الدراسات المستقبلية نحو

6۷ بالمائة من الشراكت متعددة القوميات والمؤسسات العسكرية، كما أن ۹۷ بالمائة من حجم 

اإلنفاق على الدراسات المستقبلية يتم في الدول المتقدمة.

للدول  عنها  غنى  ال  التي  الضرورات  من  المستقبلية  بالدراسات  االهتمام  بات  وقد 

ا تأخذ به تلك الدول أو تهجره، تستوي في ذلك الدول 
ً
والمجتمعات والمؤسسات، ولم تعد ترف

التغيير، ما يحمل  الحادي والعشرون يحمل من عواصف  فالقرن  النامية،  المتقدمة والدول 

هذه  يستشرف  علمي  جماعي  بجهد  مواجهته،  بأسباب  واألخذ  له  االستعداد  على  البشرية 

التغيرات - عبر أدوات االستشراف المستقبلي - وما تنذر به من تحديات وما تنبئ عنه من 

فرص، ويشحذ االستعداد على مواجهة القوى المضادة والعوامل غير المرغوبة والتأثير فيها 

والتعامل مع المتغيرات المتسارعة في كافة المجاالت.
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وتتبلور أهمية الدراسات المستقبلية في مجاالت الحياة المختلفة فيما يلي:

استقراء  خالل  من  للمستقبل  لكية  خريطة  ترسم  أن  املستقبلية  ادلراسـات  حتـاول    -1 
واألحداث  املستقبل  يف  ظهورها  املحتمل  واالجتاهات  األجيال  عرب  املمتدة  االجتاهات 

.Driving forces والقوى والفواعل ادليناميكية املحركة لألحداث Wildcards املفاجئة

2-  بلـورة اخليـارات املمكنة واملتاحـة وترشيد عمليـات املفاضلة بينهـا، وذلك بإخضـاع 
لك خيار منها لدلراسة والفحص بقصد استطالع ما يمكن أن يؤدي إيله من تداعيات، 
وما يمكن أن يسفر عنه من نتائج. ويرتتب ىلع ذلك املساعدة يف توفري قاعدة معرفية 

يمكن من خالهلا حتديد االختيارات املناسبة.

3-  تسـاعد ادلراسات املستقبلية يف اتلخفيف من األزمات عن طريق اتلنبؤ بها قبل وقوعها، 
أن  قبل  املشكالت  مع  للتعامل  واملبادأة  السبق  إىل  يؤدي  اذلي  األمر  ملواجهتها،  واتلهيؤ 
تصري كوارث. وقد ثبت أن كثرًيا من األزمات القومية اكن يمكن بقدر قليل من اتلفكري 
واجلهود االستباقية احتواؤها ومنع حدوثها، أو ىلع األقل اتلقليل إىل أدىن حد ممكن من 

آثارها السلبية.

ا وال غىن عنه يف تطوير اتلخطيط اإلسرتاتييج القائم  ٤-  تعد ادلراسات املستقبلية مدخاًل مهمًّ
ىلع الصور املستقبلية، حيث تؤّمن سيناريوهات ابتاكرية تزيد من كفاءة وفاعلية اتلخطيط 
 اإلسرتاتييج، وذلك لألغراض العسكرية وإدارة الرصااعت املسلحة ودراسة مرسح احلرب 

أو لألغراض املدنية وإدارة املؤسسات والرشاكت الكربى متعددة القوميات.
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وقد اتسمت اثلمانينيات والتسعينيات من القرن العرشين بازدهار اتلخطيط اإلسرتاتييج    
باستخدام السيناريوهات خاصة يف الرشاكت العاملية الكربى للطاقة مثل Shell وإي دي 
السابقة والالحقة. كما استخدم  الصدمات انلفطية  ELF بسبب  إل إف  EDF وإي   إف 

.AXA France  (22)يف إاعدة تنظيم جمموعة إكسا الفرنسية للتأمني

القرار واقرتاح  القرار من خالل توفري مرجعيات مستقبلية لصانع  5-  ترشيد عمليات صنع 
جمموعة متنوعة من الطرق املمكنة حلل املشكالت وزيادة درجة حرية االختيار وصياغة 
املستقبل،  يف  اتلأثري  ىلع  القرار  صانع  قدرة  وحتسني  بللوغها،  الوسائل  وابتاكر  األهداف 
باآلثار  واتلنبؤ  املستقبلية،  القرارات  بلعض  املصاحبة  ايلقني  عدم  درجة  وتوصيف 

املستقبلية هلذه القرارات والسياسات.

6-  زيادة املشاركة ادليمقراطية يف صنع املستقبل وصياغة سيناريوهاته، واتلخطيط هل، فادلراسات 
التشاركية  األسايلب  الستخدام  وميدان  متنوعة  تلخصصات  مفتوح  جمال   املستقبلية 
طريق  عن  املستقبلية  ادلراسة  إجناز  بمعىن  الفريق،  وعمل   Participatory Methods

مستمدة  معارف  ىلع  ادلراسة  تعتمد  حيث  ومتاكمل،  ومتعاون  متفاهم  عمل   فريق 
املستقبيل  اتلصور  ىلع  تعتمد  أسايلب  يه  التشاركية  واألسايلب  متعددة.  علوم   من 
توسع  اليت  األسايلب  هذه  أبرز  ومن  واملهتمني.  اخلرباء  آراء  من  االستفادة  خالل   من 
اذلهين العصف  جلسات  املستقبلية؛  ادلراسات  إعداد  يف  ادليمقراطية  املشاركة   جمال 

 Delphi Technique دليف  واستبيان  سيجما  ونموذج  اخلرباء  وجلنة   Brainstorming  
ومعداد رينيه Renier وورشة االسترشاف ودوالب املستقبالت Futures wheel وغريها 

من تقنيات العمل اجلمايع.

(22)  ميشال غودي، وقيس اهلمايم، االسترشاف املستقبيل: املشالك واملناهج، كراس يلبسور ۲۰ باريس، ۲۰۰۷ : ۱۷.  
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يف  نفكر  أن  جيب  حيث  ايلوم،  عليه  هو  مما  أهمية  أكرث  سيصبح  املستقبيل  االسترشاف    -(
اتلأثريات املعقدة تلحديات مستقبلية ذات طابع مجايع من أمثلتها:

•  اتلهديد انلووي بفناء احلضارة اإلنسانية ووقوع السالح انلووي يف أيٍد غري اعقلة أو 
رشيدة.

•   اتلغيـرات املناخيــة وما سيصـاحبهـا من ظواهـر الغرق واتلصحر واجلفاف وهجرات 
ديموجرافية وحتراكت جغرافية ... إلخ.

•   حتديات اثلورة ابليولوجية وخماطر اتلوظيف السيايس خلريطة اجلينوم البرشي من أجل 
اتلفوق العنرصي لسالالت ومجااعت برشية معينة.

•   إاعدة صياغة اخلرائط السياسية واجليوبويلتيكية ىلع أسس أثنية وعرقية وثقافية.

•   انتقاالت وهجرات برشية واسعة يف اجتاه الرشق والشمال الرشيق.

السياسية  وتداعياته  الغربية  أوروبا  يف  الساكين  اهلرم  يف  ادلراماتيكية  اتلغريات   •
واالقتصادية.

•   تهديدات نقص الطاقة واملياه والغذاء.

سيكون  القرن  ينتصف  أن  قبل  الفضاء.  علوم  وتقدم  والكواكب  الفضاء  فتوحات    •
بمقدور اإلنسان أن يقيم أول مستوطنة برشية يف الكواكب األخرى.

•   حتديات السلطة العاملية الواحدة (حكومة اعملية، تنظيم دويل...إلخ يتكون من السيادات 
املجمعة للك دولة منفردة حتللت مقومات بقائها أمام احلتميات اتلارخيية الطبيعية أو 

العمدية انلامجة عن األخطاء البرشية.
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3- اتجاهات متوقعة الحدوث

 هناك قليل من االتجاهات فقط التي يمكن أن نتوقع حدوثها بدرجة عالية من الثقة 

في األجلين المتوسط والطويل، يحسن أن نختزل أهمها فيما يلي:

سيستعاض عن اإلنتاج القيايس الكبري للمصانع باإلنتاج حسب ذوق املستهلك ورغبته   •
جلميع السلع واخلدمات وذلك باستخدام احلاسب اآليل.

انلاشئة،  واخلدمات  الصنااعت  ملعظم  اخلام  املادة  ستكون  كما  سلعة  املعلومات  ستكون   •
وسيكون ختزين ومناولة ونقل املعلومات احلقل املركزي للتحسني واالبتاكر اجلديدين.

للحفاظ  الصارمة  القوانني  املبنية ىلع  واإليكولوجية  املستدامة  اتلكنولوجيات  ستكون   •
ىلع ابليئة موضع طلب كبري يف أرجاء العالم اكفة.

علينا أن ننتبه بقدر أكرب للتأثريات السلبية بعيدة املدى للتلوث اذلي ستسببه االتصاالت   •
اإللكرتونية الالسلكية ىلع صحة اإلنسان.

االتصال من  املايض، وستتيح  الاكبالت شيئًا من  الالسلكية ستجعل  االتصال  أنظمة  إن   •
أي موقع إىل موقع آخر بأجهزة تتناىه يف الصغر. وسوف ال يقترص هذا االستخدام ىلع نقل 

املعلومات بموجات الراديو، بل إىل نقل الكهرباء وأشاكل الطاقة األخرى.

تلقائيًّا  تعمل  اليت  اذلكية  والسيارات  واملاكتب  املباين  من  مزتايد  قدر  ىلع  حنصل  سوف   •

عليه  هو  مما  أكرث  وسيتطور  بعد.  عن  فيها  اتلحكم  ويمكن  اإللكرتونية،  بالوسائط 
إلكرتونية  رشحية  زرع  فكرة  وستصبح  إلكرتونيًّا،  واملدفواعت  السجالت  حفظ   اآلن 
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يف األشخاص حتوي مجيع املعلومات عنهم، وقابلة للقراءة يف أجهزة خارج اجلسم، وربما 
عن بعد فكرة من اعلم الواقع ال من اعلم اخليال.

انلانو  تكنولوجيا  مع  احليوية  اتلكنولوجيا  من  جديد  وعضوي  طبييع  نوع  سيمزتج   •

نهائية  حلول  م  ستقدَّ اتلكنولويج  املزيج  وبهذا  (احلاسوب).  املعلومات  وتكنولوجيا 
ملشالك الزراعة، يتم فيها اتلخيل عن الكيمائيات الرتكيبية. وسيكون هناك مثاًل أسايلب 
بيولوجية طبيعية للوصول إىل انلتائج نفسها، بداًل من استخدام املبيدات احلرشية واألسمدة 

الكيميائية حلماية انلظام اإليكولويج من خماطر اتللوث.

اآلمنة  املتجددة  الطاقة  هو  الطاقة  من  باستخدامه  املسموح  الوحيد  انلوع  سيكون   •

اليت  اهليدروجيين  الوقود  وخاليا  ابلحري،  واملد  والرياح،  الشمس،  كطاقة  إيكولوجيًّا 
ا ومتعاظًما. ستؤدي من دون شك دوًرا مهمًّ

سيستمر االجتاه ادليموجرايف املتمثل يف تزايد العمر املتوقع لإلنسان. ويتوقع هلذا االجتاه أن   •

يتسارع خالل القرن احلادي والعرشين، فيما يعرف بثورة إطالة العمر الفائق. وثمة أدلة 
مستفيضة تدل ىلع أننا قد دخلنا اآلن حقبة يتوقع انلاس فيها أن يتجاوزوا 125 اعًما من 
العمر بسهولة، وجيزم بعض املتخصصني يف ادليموجرافيا بأن الطفلة املولودة يف أمريكا 
حياة  مدى  يف  يصدق  ال  اذلي  اتلقدم  هذا  إحراز  وسيتم  املائة.(23)  تلبلغ  ستعيش  ايلوم 
اإلنسان من خالل االخرتاقات الطبية والعلمية، من أمثال اهلندسة اجلينية واالستنساخ 
األمراض  ىلع  القضاء  خالل  ومن  انلانو.  وتكنولوجيا  اجلذعية  اخلاليا  وحبوث  احليوي 
اليت توهن اجلسم البرشي، أو اليت تؤدي إىل املوت، سزتيد من احتمايلة زيادة معدل العمر 

ا يف الواشنطن بوست كتبه جويل جارو، انظر:  مهمًّ
ً

(23)   راجع مقاال
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العمر  إطالة  ثورة  قوًيّا يف  دوًرا  اتلغذية  15۰سنة. وسيؤدي علم   -  ۱۲5 إىل  املتوقع لإلنسان 
الفائق، نظام غذايئ ينطوي ىلع إنقاص جذري يف السعرات احلرارية يمكن أن يمدد حياة 
اإلنسان إىل ۱5۰ سنة أو أكرث. ونستطيع بواسطة تكنولوجيا انلانو تصميم أعضاء جديدة 
تمكننا من اتلكيف مع أي بيئة، بما يف ذلك ابليئة املناخية يف كواكب أخرى. وستظهر 
رشاكت تلطوير تكنولوجيات ومنتجات تمكننا من العيش ملدة أطول وبصحة أجود. وقد 
عملية  تنظم  اليت  الشيخوخة«  »خلية  موقع  كوربوريشن يف حتديد  جنحت رشكة جريون 
مما يه  أكرث  اإلنسان  هلا. سيكون إلطالة عمر  املضادة  األدوية  وتطوير  ذاتها،  الشيخوخة 

عليه اآلن آثار عميقة يف العمل واتلقاعد والعائلة والزواج واثلقافة واتلعلم.

االهتمام  بؤرة  وتركز  اآلسيوي  الرشق  إىل  الغرب  من  والرثوة  السلطة  انتقال  حنو  اجتاه   •
(راند)  مؤسسة  يف  ادليموجرافية  االجتاهات  حمللو  ويتوقع  واهلند.  الصني  يف  اإلسرتاتييج 
RAND أن الغابلية العظىم من الشباب األمريكي ستستمر يف العزوف عن الشهادات 

اجتماعيًّا«(2٤)،  »املغري  العمل  مفضلني  والرياضيات  والعلوم  اهلندسة  وتعلم  اجلامعية 
سنة.  لك  تقنيًّا  املاهر  الشباب  من  اآلالف  مئات  بتخريج  واهلند  الصني  ستستمر   بينما 
ويف العقدين القادمني ستفقد أمريكا تقدمها الساحق اعمليًّا يف ابلحوث ابلحتة واتلطبيقية 
والعلوم اهلندسية، وسينافس ابلحث واتلطوير R&D يف الواليات املتحدة بصورة مبارشة 

مع ابلحث واتلطوير يف اهلند والصني قبل سنة 20۲0.

رؤيتها  تلحقيق  مرص  طموحات  تهدد  اليت  املخاطر  من  عدًدا  الوزراء  بمجلس  املستقبلية  ادلراسات  مركز  يف  عملنا  إبان  رصدنا   (2٤)
املستقبلية، تشمل تدهور نوعية اتلعليم بشلك اعم وتراجع تعليم الرياضيات والطبيعة والعلوم األساسية  بشلك خاص. وثمة دراسة 
أعدها املركز حتت إرشاف املؤلف حتذر من املخاطر املرتتبة ىلع عزوف الطالب املرصيني عن تعلم العلوم والرياضيات األساسية 
وما يرتتب ىلع ذلك من تأثري يف املجاالت اتلكنولوجية املختلفة اليت تتبناها مرص وخصوًصا تكنولوجيا الطاقات اجلديدة واملتجددة 
واتلكنولوجيا احليوية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا الفضاء واألقمار الصناعية وتكنولوجيا املياه. وقد قدمت 
ادلراسة برناجمًا مقرتًحا تلعليم العلوم والرياضيات األساسية حىت اعم ۲۰3۰. هذه ادلراسة حتت عنوان، انظر: سحر عبد املجيد وأمحد 
عمران، بناء القاعدة العلمية ملرص وروافدها اتلعليمية يف املستقبل: دراسة يف مستقبل تعليم الرياضيات والعلوم (القاهرة: جملس 

الوزراء املرصي. مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار. مركز ادلراسات املستقبلية، ۲0۱0).
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إن األهمية المعقودة على الدراسات المستقبلية تتجاوز هذه المجاالت مجتمعة عندما 

مهتم  عام  رأي  تنمية  إلى  تتجه  وعندما  حياة،  وأسلوب  تفكير  ونمط  مجتمعية  ثقافة  تصبح 

بالمستقبل، واستثارة الوعي والتفكير المستقبليين، وتوسيع قاعدة المهمومين ببناء فراديس 

مبرًرا  وغيره  ذلك  كل  يكون  وقد  المفقودة.  الفراديس  أطالل  على  الباكين  ال  المستقبل، 

لتوطين مناهج الدراسات المستقبلية في البيئة الثقافية والعلمية العربية، والترويج لثقافتها 

في الوطن العريب.





الجزء الثاني

توطين الدراسات المستقبلية في الثقافة العربية 

صعوباتها وشروطها
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 توطني ادلراسات املستقبلية يف اثلقافة العربية 
صعوباتها ورشوطها

ا يذكر بالدراسات المستقبلية في الوطن العريب قبل السبعينيات 
ً
ال نكاد نرصد اهتمام

المفكرين كانت  الرعيل األول من  التي قادها  المحاوالت األوىل  الماضي، وحتى  القرن  من 

محدودة ومتقطعة وفقيرة في أدواتها وتقنياتها.

نتيجة  والتسعينيات،  الثمانينيات  في  متزايدة  أهمية  الدراسات  تلك  اكتسبت  وقد 

ا إستاتيكية، 
ً
التغير في مفاهيم التنمية وهجرة المفاهيم التقليدية القديمة التي تعالج أوضاع

واستبدلت بها مفهوم التنمية المستدامة، وهو بطبيعته مفهوم مستقبلي يهتم بحقوق األجيال 

القادمة ويعنى بدمج االعتبارات االجتماعية والثقافية والسياسية جنبًا إلى جنب مع االعتبارات 

من  أطول  زمنيًّا  مدى  تستغرق  أن  يمكن   – المعنى  بهذا   – فالتنمية  ولذلك  االقتصادية، 

 المدى الطويل المتعارف عليه في التخطيط االقتصادي كما عرفته بعض التجارب القطرية 

العربية. وتركز الدراسات المستقبلية على تفاعل الجوانب المختلفة لألنساق االجتماعية – 

 السياسية – االقتصادية في إطار فلسفة األنساق الكلية، ذلك التفاعل الذي يكثر الحديث عنه 

الخطط  إعداد  بأساليب  للتنمية  التخطيط  عند  يختفي  يكاد  ولكنه  التنمية،  فلسفة  في 

الصعب  من  أصبح  كما  االقتصادية.  الجوانب  على  عادة  التركيز  يتم  حيث  التقليدية، 

اإلقليمية  األوضاع  االعتبار  في  األخذ  دون  من  العريب  الوطن  في  التنمية  مستقبل   دراسة 
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الصراع  مثل  العريب  المستقبل  تشكل عنصًرا ضاغًطا على  األوضاع  والعالمية، وبعض هذه 

العريب اإلسرائيلي، وتنامي النزعات العرقية والطائفية والدينية والمخاطر المستقبلية الناجمة 

عنها، والذي قد يكرر بشكل أو بآخر السيناريوهات السودانية والعراقية والصومالية.

وإذا كان للوطن العريب اهتمام أساسي بقضية التنمية، فإن بعض مشاكل التنمية العربية 

 إال في األجل الطويل مثل قضية التكامل العريب ودوره المحوري في 
ً
ال يمكن دراستها أصال

المناخي وشح  التغير  النفط، وعصر  بعد  ما  لعصر  العريب  االستعداد  العربية، وقضية  التنمية 

المياه والطاقة.

ظهور  العريب  العالم  في  المستقبلية  الدراسات  توطين  ألهمية  المؤكدة  األسباب  ومن 

القرن  (مشروع  مثل  العربية  األقطار  على  وآثارها  انعكاساتها  لها  مهمة  مستقبلية  مشاريع 

وقيام  وتغيير هويتها  اإلقليمية  الخريطة  إعادة رسم  إلى  دعا  الذي   (۲۰۰۲ الجديد  األمريكي 

نظام إقليمي بديل للنظام العريب.

التي وضعها مايكل الدين  الداخل  الشرق األوسط من  العشر لتغيير  السنوات   وخطة 

هيريتاج  مؤسسة  وتقارير   American Enterprise Institute إنتربرايز  أمريكان  معهد  في 

اإلسرائيلية؛  المستقبلية  المشاريع  عن   
ً
فضال األوسط،  الشرق  هيكلة  إعادة  عن   Heritage

إسرائيل 2۰۲۰ وإسرائيل ۲۰۲۵ وغيرها.

القضايا  معالجة  محاوالت  ستبقى  العريب  للمستقبل  العلمي  االستشراف  دون  ومن 

الفصل  عن  عاجزة  كبير  حد  إلى  وستظل  التمنيات،  إطار  ويف  معلقة  الكبرى   العربية 

القلقة  األوضاع  المثال،  سبيل  على  ومنها  العربية،  الساحة  في  المطروحة  الخيارات   في 
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مستبدة  فاسدة  ديكتاتورية  أنظمة  سقوط  عن  والناجمة  العريب،  بالربيع  يسمى  ما  دول  في 

ورثتها نظم دينية ال تمتلك الخبرة أو الرؤية إلدارة مراحل االنتقال. هذه األوضاع لم تخضع 

رسم  وبالتالي  المباشرة،  وغير  المباشرة  وآثارها  المستقبلية  الحتماالتها  العلمية  للدراسة 

التي  الوحيدة(25)  الدراسة  ۲۰30) هي  دراسة (مصر  ربما كانت  لمواجهتها.  الالزمة  السياسات 

غامرت بصياغة السيناريوهات السياسية لمصر بعد ثورة 25 يناير، وبعض هذه السيناريوهات 

تجاوزتها التطورات السياسية السريعة بعد ثورة 30 يونية ۲۰۱3. وباستثناء ذلك ال نكاد نعثر 

على دراسة عربية أخرى اهتمت بالتداعيات المستقبلية للربيع العريب.

الجهود العربية في مجال الدراسات المستقبلية

هذه  أن  األوىل  المستقبلية؛  الدراسات  مجال  في  العربية  الجهود  تسمان  سمتان  هناك 

 مؤسسيًّا اضطلعت به مؤسسات معظمها ينتمي إلى المجتمع المدني 
ً
الدراسات كانت عمال

وليس الحكومات – إال فيما ندر – وثانيهما أن تلك الجهود لم تتصف بالمتابعة والتراكم 

تربط  جسور  بينها  ليس  منعزلة  جزر  وكأنها  المحاوالت  هذه  بدت  وبالتالي  واالستمرار. 

الجهود والتي يؤرخ ألوىل محاوالتها بمنتصف  يلي أهم تلك  فيما  بينها. ويمكن أن نرصد 

السبعينيات من القرن الماضي.

(25) أجنز هذه ادلراسة مركز ادلراسات املستقبلية بمجلس الوزراء املرصي وانتهت يف ديسمرب 2۰۱۱ وأرشف عليها ابلاحث، انظر: حممد 
إبراهيم منصور، حمرر، الرؤية املستقبلية ملرص 2030: دراسة استرشافية (القاهرة: جملس الوزراء املرصي. مركز املعلومات ودعم اختاذ 

القرار. مركز ادلراسات املستقبلية، ۲۰۱1). ويف فصل الحق سنقدم قراءة حتليلية هلذه ادلراسة.
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اكنت ادلراسة الرائدة يف استرشاف املستقبل العريب تلك اليت صدرت يف اعم ۱۹۷5 حتت   •
نتاج عمل  العربية. ويه  واإلنماء  املشاريع  مؤسسة  20۰0« عن  العريب اعم  »الوطن  عنوان 
اهلدف  واكن  زحالن.  أنطوان  ادلكتور  بقيادة  العرب  واملثقفني  اخلرباء  من  لفريق  مجايع 
 املعلن من ادلراسة هو »استطالع اتلطور املرتقب واملحتمل للوطن العريب حىت اعم 2000«(26). 
فوقد بدأ املرشوع من الفكرة القائلة بأنه: »إذا لم خيطط العرب ملستقبلهم بأنفسهم توىل 

غريهم اتلخطيط« ويه فكرة تصح اآلن أيًضا، وإن بدرجة أكرب!

وتتكون ادلراسة من دراسات قطاعية للساكن، واتلعليم، واتلحرض، واملوارد البرشية،     
والزراعة، والري، وانلفط، وانلقل، وانلمو االقتصادي. وتضمنت لك دراسة قطاعية وصًفا 
املستقبل  يف  للعمل  وتوصيات  القطاع،  ملستقبل  مبسطة  وإسقاطات  احلايلة،  لألوضاع 
من قبيل ادلعوة إىل ختفيض معدالت انلمو الساكين وتشجيع انتقال الساكن بني األقطار 

العربية، واستيطان الصحارى وبناء طرق تربط أجزاء الوطن العريب.

استغلت  إذا  أنه  مؤداها  العريب  للمستقبل  متفائلة  نتيجة  إىل  ادلراسة  خلصت  وقد     
األقطار العربية مواردها االستغالل األمثل فستضيق فجوة ادلخل بني الوطن العريب وادلول 

املصنعة إىل 1-۲ أو إىل 1-3 مع مطلع القرن الواحد والعرشين()2).

ويؤخذ ىلع ادلراسة أن اتلصورات القطاعية اعنت من تبسيط خمل وافتقرت للنظرة    
الشمويلة. ولم تكن ثمة حماولة لربط اتلصورات القطاعية، ولو يف صورة اختبارات أنساق 

بسيطة، ولم يكن للجوانب اللكية أساس متني من ادلراسة العلمية.

(26)  الوطن العريب اعم ۲0۰0 (بريوت: مؤسسة املشاريع واإلنماء العربية، ۱۹۷5): ۸.  
()2)  املرجع السابق: ۷.
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جهود جمموعة اتلخطيط طويل املدى لألقطار العربية أو جمموعة القاهرة ()))1) بقيادة   •
ادلكتور إبراهيم حليم عبد الرمحن وآخرين يف معهد اتلخطيط القويم بالقاهرة باتلعاون 
املؤسسات  من  وغريه  الكويت  يف  واالجتمايع  االقتصادي  لإلنماء  العريب  الصندوق  مع 

العربية وادلويلة العاملة يف جمال استرشاف املستقبل(28).

وقد اكن اهلدف األسايس هلذه املجموعة هو املساهمة يف إنشاء وتدعيم حركة فعالة    
تضمن؛  عمل  برنامج  املجموعة  اعتمدت  وقد  العريب.  الوطن  يف  املدى  طويل  للتخطيط 
األهداف  هذه  تستخدم  ليك  العريب  الوطن  يف  واإلقليمية  القطرية  اتلنمية  أهداف  تعيني 
كمعايري تلقييم السيناريوهات املستقبلية للوطن العريب، وبناء تصورات مستقبلية بديلة 
آثارها  وتقييم  للتنمية  بديلة  خيارات  تتضمن  األجل  طويلة  والقومية  القطرية   للتنمية 

يف أهداف اتلنمية.

وقد قامت املجموعة فعاًل بكثري من ادلراسات اتلحضريية ملثل هذا العمل الضخم،    
إال أن هذا اتلصميم الطموح السترشاف املستقبل العريب لم جيد سبياًل للتنفيذ فوئدت 

هذه املحاولة يف مهدها.

العمل  إسرتاتيجية  املنبثقة عن جلنة خرباء  اثلالثية  اللجنة  ورقة عمل  1۹۷۸ صدرت  يف   •
االقتصادي العريب املشرتك. وتشلكت اللجنة من برهان ادلجاين، وسيد جاب اهلل، وأنطوان 
زحالن()2). واكن هدف الورقة هو حماولة ترشيد وتطوير دور القطاع العريب املشرتك. وقد 

حددت الوثيقة عدًدا من املحاور العملية تشمل توطني اتلكنولوجيا، واتلنمية الصناعية، 

 Arab Long Range Planning Group, Preliminary Design of a Program for Long Range Planning Studies   (28)
 for Arab Countries (Cairo: Institute of National Planning, 1977).

()2)  انظر تقرير اللجنة اثلالثية املنبثقة عن جلنة خرباء إسرتاتيجية العمل االقتصادي العريب املشرتك يف »املؤتمر القويم إلسرتاتيجية 
العمل االقتصادي العريب املشرتك، األول، بغداد 8/5/12-6))1.  
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بني  األموال  رؤوس  وتدفق  انسيــاب  وتسهيل  اتلجــاري،  القطـــاع  وتطوير  وتنمية    
األقطار العربية.

ويؤخذ ىلع هذه الورقة أنها لم تنطلق من رؤية شاملة ومرتابطة لصورة املستقبل ولم    
تعن الورقة ببعض اجلوانب اليت تتعلق بموقع ومستقبل الوطن العريب من انلظام االقتصادي 
العاليم اجلديد. واقرتحت الورقة أن جيري بناء املستقبل ىلع أساس الوضع الراهن بعيوبه 
وتشوهاته، ولم تقرتح آيلات االنتقال من األوضاع الراهنة بما تنوء به من مشكالت وما 

ترزح حتته من تناقضات، إىل اآلفاق اجلديدة اليت حتملها الرؤى املستقبلية املتعددة.

 (1۹۷۹) وآيلاتها  براجمها،  أولوياتها،  املشرتك،  العريب  االقتصادي  العمل  إسرتاتيجية  وثيقة   •
بدعم  قرم(30)،  وجورج  الفضيل،  عبد  وحممود  صايغ،  يوسف  إعدادها  ىلع  أرشف  اليت 
والصندوق  العربية  االقتصادية  الوحدة  العربية وجملس  ادلول  العامة جلامعة  األمانة  من 
العريب لإلنماء االقتصادي واالجتمايع. ورغم أن الوثيقة هلا توجه مستقبيل فإنه ال يتجاوز 
اثلمانينيات وال تشلك الوثيقة نقلة نوعية يف اجتاه استرشاف املستقبل العريب، وال ترتابط 
نظراتها القطاعية عضويًّا. وإنما تتبىن الوثيقة توجًها برامجاتيًّا ينطلق من واقع راهن ينئ 
من وطأة اتلخلف واتلجزئة، وال تتجارس ىلع القفز فوق هذا الواقع بطرح رؤية مستقبلية 

جديرة بالعمل من أجلها.

أو  ابلديلة)  العربية  املستقبالت  (مرشوع  ظهر  اثلمانينيات  من  األول  انلصف  ويف   • 
»صور املستقبل العريب« اذلي قام ىلع تنفيذه منتدى العالم اثلالث بالقاهرة باتلعاون مع 

جامعة األمم املتحدة، وصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية(31). 

(30)  يوسف صايغ، وحممود عبد الفضيل، وجورج قرم، إسرتاتيجية العمل االقتصادي العريب املشرتك، أولوياتها، براجمها وآيلاتها (القاهرة: 
جامعة ادلول العربية. األمانة العامة. اإلدارة العامة للشئون االقتصادية، )))1).

(31)  إبراهيم سعد ادلين وآخرون، صور املستقبل العريب، ط. 3 (بريوت: جامعة األمم املتحدة. مركز دراسات الوحدة العربية. مرشوع 
املستقبالت العربية ابلديلة، )8)1).  
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الدراسات  بأهمية  الوعي  إثارة  إلى  البديلة  العربية  المستقبالت  مشروع  ويهدف 

من  ا 
أيًّ وأن  ممكن،  واحد  مستقبل  من  أكثر  ثمة  أن  على  ويبرهن  بالدنا،  في  المستقبلية 

تشكيل  في  تؤثر  الحالية  القرارات  ألن  الراهنة  خياراتنا  على  يتوقف  البديلة  المستقبالت 

المستقبل. ومن ثم يدعو إلى ترشيدها على أساس من التصور السليم للمستقبل، ويؤكد أن 

يتم في إطار من  التطورات االقتصادية فقط، بل  العريب ال تصنعه  للوطن  المستقبلي  التطور 

تطور حضاري شامل، ولذلك يحدد المشروع مجاالت البحث التي يتطرق إليها في العالقة 

واالتصال  والديمقراطية  القرار،  صنع  وعملية  والتنمية،  السياسية   – االجتماعية  البنى  بين 

الجماهيري والمشاركة الشعبية، واالتجاهات االجتماعية والسياسية والثقافية، وآليات التبعية، 

والموارد  النفطية،  للثروة  المدروسة  غير  واآلثار  المتغير،  العالمي  والنظام  العريب   والوطن 

المؤسسي  واإلطار  واآلداب  والفنون  والتكنولوجيا،  العلم  واستخدامات  وموارد  البشرية، 

تشكل  المجاالت  هذه  ومعظم  األقليات.  وقضايا  العريب  والتوحيد  العريب،   للتكامل 

»عوامل حاكمة« Driving Forces أو مسارات حرجة للمستقبل العريب.

ويقدم المشروع صورتين أو سيناريوهين للمستقبل العريب؛ أولهما تشاؤمي يأخذ اتجاًها 

نهضوي  مشروع  تبني  على  القدرة  من  تحد  التي  الراهنة  األوضاع  استمرار  يفترض  خطيًّا 

يحقق الطموحات العربية، وتزداد فيه احتماالت التدخل الخارجي لتشكيل المستقبل العريب. 

والسيناريو البديل تفاؤيل ينطلق من استغالل الفرص الكبيرة المتاحة والتي يمكن أن تخلق 

والهوية  الشعبية  والمشاركة  والديمقراطية  التنمية  إطاره  في  تزدهر  أفضل،  عربيًّا   
ً
مستقبال

وشبكاته  العالمي  النظام  عن  ا 
ًّ
تدريجي العريب  النظام  فيه  وينسلخ  القومية،  والوحدة  الثقافية 

اإلخطبوطية.
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المساهمة  تحاول  التي  المستقبلية  الدراسات  إطار  في  يندرج  المشروع  أن   ورغم 

كمية  نماذج  يبني  ال  فإنه  العريب،  للوطن  والمحتملة  الممكنة  المستقبالت  استشراف  في 

للتطورات المحتملة في الوطن العريب، واعتمد المشروع على النمط الحدسي وتقنية االستبيان 

وهو ما عرض نتائج االستشراف للتحيزات الشخصية، كما كانت قاعدة البيانات المستخدمة 

في المشروع ضعيفة وضيقة للغاية. ويؤخذ على المشروع أخيًرا أنه تجاهل وضع سقف زمني 

للمسارات المستقبلية المقترحة.

بريوت  يف  العربية  الوحدة  دراسات  مركز  قدم   (1(88) اثلمانينيات  نهاية  ويف   • 
»مرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب«(32) وخلص فيه إىل ثالثة سيناريوهات بديلة 

للوطن العريب يه:

سيناريو اتلجزئة العربية وهو سيناريو مرجيع ينطلق من افرتاض استمرار األوضاع الراهنة   
ذللك فهو يمثل السيناريو االجتايه، (2) سيناريو اتلنسيق واتلعاون وهو ينطلق من منطلق 
الرتشيد واالستخدام األمثل للموارد العربية املتاحة ويسىم بالسيناريو اإلصاليح وهو يمثل 
احلد األدىن من اتلنازالت اليت ال تتعارض مع املصالح املبارشة للفئات احلاكمة. ويمكن 
أن يأخذ اتلنسيق واتلعاون شلك جتمعات إقليمية أو شلك تنسيق عريب اعم. والسيناريو 
اثلالث هو سيناريو الوحدة العربية، اليت تأخذ شلك احتاد فيدرايل أو وحدة دستورية يتم 
فيه توحيد مركز صنع القرار السيايس، مع احرتام اتلعددية االجتماعية واثلقافية القائمة 
يف الوطن العريب. ويربط هذا السيناريو بني الوحدة الفيدرايلة وبني ادليمقراطية واملشاركة 
الشعبية وبينها وبني االستقالل الوطين، وبينها وبني احرتام األصالة احلضارية واثلقافية 

لألمة. ويمثل هذا السيناريو املسار اتلحوييل أو اتلغري اجلذري. 

(32) خري ادلين حسيب وآخرون، مستقبل األمة العربية، اتلحديات واخليارات: اتلقرير انلهايئ ملرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب 
(بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 88)1).  



4٥

ولدلراسة أفق زمين طويل نسبيًّا نقطة بدايته يف 85)1 وسقفه ينتيه عند السنة 2015.    
بمعطيات  الويع  تأصيل  يه  العريب  الوطن  استرشاف  مرشوع  وراء  احلقيقية  والفائدة 
املستقبل واحتماالته. وتقديم معلومات حوهل لواضيع الربامج واإلسرتاتيجيات ومتخذي 
القرار احلايلني. ويتوقع أن يؤدي هذا املرشوع إىل مزيد من احلوار بني االجتاهات والقوى 
العربية املختلفة. وقد خلف املرشوع وراءه قاعدة بيانات ومعلومات ومناهج وأسايلب 
أخرى  سيناريوهات  وبناء  واتلقويم  اتلحليل  أغراض  يف  بها  يستفاد  أن  يمكن  للتنبؤ 

إضافية.

فإن  اكريث،  بعضها  ممكنة  عديدة  سيناريوهات  ىلع  العريب  املستقبل  انفتاح  ورغم     
املرشوع اختار منذ ابلداية عدًدا حمدوًدا من السيناريوهات، وبدا خياهل مقيًدا عن اتلحليق 
العريب يف جنوب  الوطن  أطراف  من  أجزاء  مرغوبة، كقضم  ولكنها غري  آفاق حمتملة  يف 
السودان وشمال العراق الكردي ولم يتوقع األحداث الطارئة Wildcards اليت يمكن أن 
األبيض كأحداث  ابلجع  السوداء بني أرساب  ابلجعة  أو ظهور  املستقبل،  تقطع صريورة 

الربيع العريب وتداعياتها املأساوية يف سوريا ويلبيا وايلمن.

هناك دراسات قطرية مهمة منها دراسة إسماعيل صربي يف )))1 عن تطور مرص وحبث   •
فيها ثالثة سيناريوهات بديلة يه سيناريو نيف اثلورة أو االنقالب عليها وسيناريو جتميد 
 2020 مرص  مرشوع  أيًضا  القطري  املستوى  ىلع  وهناك  اثلورة.  استمرار  وسيناريو  اثلورة 

»ومرشوع مرص 2030« وقطر 2030 وسوريا 2020 واألردن 2020 وغريها.
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ويمثل مشروع مصر 2020 بحجمه واتساع أهدافه وضخامة الفريق العلمي المشارك موقع 

الريادة في الدراسات المستقبلية القطرية. ويميز مشروع مصر 2020 بين خمسة سيناريوهات 

بديلة هي:

(1) سيناريو مرجعي يعبر عن استمرارية االتجاهات العامة الراهنة 

(2) سيناريو الدولة اإلسالمية 

(3) سيناريو الرأسمالية الجديدة 

(٤) سيناريو االشتراكية الجديدة 

(5) وأخيًرا السيناريو الشعبي أو سيناريو التآزر االجتماعي

أن  السيناريوهات  هذه  على  ويؤخذ  الشرطي.  النوع  من  جميعها  السيناريوهات  وهذه 

التمايز واالختالف فيما بينها ليس كبيًرا، وبعضها ال يخلو من تنافر أو تناقض يعيب اتساقها 

الداخلي. كما أن القوى السياسية صاحبة السيناريوهات الخمسة ال تمثل كل القوى السياسية 

ا. ويفيد مشروع مصر 2020 في ترشيد عملية صناعة القرارات وتمكين 
ً
 دقيق

ً
المصرية تمثيال

الناس من التعامل العقالني مع المستقبل ومن المشاركة في صنعه والمقارنة بين الخيارات 

بها  يفاجئنا  قد  أحداث  من  مبكرة  تحذيرات  وإنتاج  األجل  طويل  منظور  من  والسياسات 

المستقبل. ويف فصل تاٍل سنقدم قراءة نقدية تحليلية لمشروع مصر 2020.
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أخرى  دراسات  ا 
ً
سابق عنها  نوهنا  التي  الكلية  المستقبلية  الدراسات  إلى جانب  هناك 

قطاعية عن مستقبل المياه في الوطن العريب ومستقبل الطاقة والتكامل اللوجستي في الوطن 

العريب ومستقبل العلوم والتكنولوجيا في مصر ومستقبل صناعة السينما... إلخ.

ال  ا 
ً
معين يكون  سوف  معرفيًّا  تراكًما   – تواضعها  رغم   – المشاريع  هذه  أحدثت  لقد 

منهجية  وخبرة  هامة  بيانات  قاعدة  ووفرت  العرب،  والمهتمين  والدارسين  للباحثين  ينضب 

ونظرية، ووضعت لبنة جديدة في بناء التوجه المستقبلي في الثقافة العربية المعاصرة، لكنها 

لم تكن كافية إلزالة الصعوبات التي تعترض مجرى الثقافة العربية المستقبلية.

ثقافة الدراسات المستقبلية: صعوبات وفرص

الدرجة  وبنفس  مواٍز  اهتمام  المستقبلية  للدراسات  المتزايدة  األهمية  يقابل   ال 

 في الوطن العريب. فما زلنا نعاني من غياب شبه تام للرؤية المستقبلية في معظم مؤسساتنا، 

الدراسات  من  القليل  العدد  وما  ا. 
ً

أيض تفكيرنا  بنية  ويف  بل  حياتنا،  مظاهر  من  كثير  ويف 

الدراسات،  تلك  تعانيه  الذي  المعريف  البؤس  عن  تعبير  إال  إليها،  ألمحنا  التي  المستقبلية 

التي ال تخرج في معظمها عن النطاق األكاديمي الضيق، وال تكون جزًءا من نسيج التفكير 

أو على مستوى  الحكومي  المستوى  سواء على  الفعلية  الممارسة  من  أو  العام،  االجتماعي 

والخاصة،  العامة  والمؤسسات  الشراكت  في  تفكير  ومنهج  كثقافة  بعد  تتغلغل  ولم  األفراد، 

محدودة  علمية  قاعدة  إلى  ارتكازها  مع  المتكاملة،  الشمولية  للنظرة  افتقارها  عن   ناهيك 

من البيانات والمعلومات.
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وهناك بال شك صعوبات منهجية تعترض انتشار ثقافة الدراسات المستقبلية في الوطن 

العريب يمكن تلخيصها فيما يلي:

انلظرة  وطغيان  العريب،  العقل  بنية  يف  املستقبلية  الرؤية  غياب  عن  نامجة  صعوبات   -1 
أنماط  وشيوع  املوروثة  »اتلابوهات«  وسيطرة  العربية،  ثقافتنا  يف  املستقبل  إىل  السلبية 
»اتلفكري داخل الصندوق«، واالطمئنان ال إىل األفاكر اجلديدة، وإنما إىل األفاكر املهيمنة 
 Woody Allen واألفاكر »سابقة اتلجهزي«، وثقافة القطيع، وغريها مما حذر منه وودي آلن
ابلحث عن  إىل  اهتمامهم  أن ينرصف  ينبيغ  اذلين  املستقبلية،  بادلراسات  املشتغلني  لك 

»ابلجعة السوداء« Black Swan وسط أرساب ابلجع األبيض!.

ىلع  مبضعه  اجلابري«  »اعبد  املغريب  املفكر  يضع  العريب«  العقل  »نقد  كتابه  يف    
منخرط  املايض،  يف  مندمج  أنه  املعارص  العريب  خصائص  من   ...« يقول  ادلاء.   موطن 
 يف رصااعته، يعيشه ال كيشء مىض بل كواقع حارض. بعبارة أخرى العريب املعارص يعيش 
تشيد ىلع غرار  اآلن«  املستقبل  الصحراء«. و»صورة  ا اكمتداد  ممتدًّ اثلقايف  يف وعيه زمنه 
»املستقبل املايض«. هلذا اعدة حني يفكر العريب يف املستقبل يبحث عنه باألوىل واألحرى 

واألجدر يف ماض ممّجد.

وكأنه   –  1(13 يف  األسبوعية  املستقبل  جملة  أنشأ  اذلي   – موىس  سالمة  حذر  قبلها    
يسترشف املستقبل بعد مائة اعم، من خطر االنهزام أمام فكر القرون الوسطى. يقول »إن 
أسوأ ما أخشاه أن ننترص ىلع املستعمرين ونطردهم، وأن ننترص ىلع املستغلني وخنضعهم، 

ثم نعجز عن أن نهزم القرون الوسطى يف حياتنا ونعود إىل دعوة »عودة إىل القدماء!«

املستقبلية  ادلراسات  إيله  تستند  اذلي  انلظري  األساس  ضعف  عن  نامجة  صعوبات   -2 
املستجدة  طبعاته  ويف  املوروثة  الرتاثية  صيغته  يف   – العريب  فالفكر  العريب.  الرتاث   يف 
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ىلع السواء – مفتون بإاعدة إنتاج املايض أكرث مما هو مهموم بقراءة املستقبل، أو مشغول 
باملايض  يتنبأون  العرب  »بأن  املتهكمة  الساخرة  الفكرة  شاعت  حىت  وصناعته،  بإنتاجه 
ويتذكرون املستقبل«. فاتلفكري املستقبيل بمنهجه انلقدي والعقالين يواجه بالطبيعة بيئة 
ثقافية معادية، فهو نسق عليم قائم ىلع املنطق واالتساق املعريف، وهو نقيض اتلفكري السليف 
اذلي حياول بناء املستقبل ىلع شالكة املايض، وإحياء الفراديس املفقودة ال بناءها. وقد ترك 
ووهن  العريب،  اذلهن  يف  املستقبل  فكرة  حضور  ضعف  ىلع  الوراثية  بصمته  الرتاث   هذا 
أحداثه  توقع  ويف  املستقبل  يف  اتلفكري  يف  وأثرها  باتلغريات،  اإلحساس  ىلع   القدرة 
العقالنية  املستقبلية  الرؤية  غياب  تماًما  ينيف  ال  ذلك  اكن  وإن  ملفاجآته.  االستعداد  أو 
»العقل  كتاب  صاحب   Jerome Glenn جلني  جريوم  يعرتف  العريب.  الرتاث  يف 
 املستقبيل« Future Mind بدور للعلماء العرب يف فلسفة الفكر املستقبيل وأشار حتديًدا 
ضد  للعقل  انتصاره  وضعه  اذلي  رشد  ابن  إىل  آخرون  أشار  كما  »الكندي«(33)،   إىل 
اثلقافة  يف  وإنما  وحدها،  العربية  اثلقافة  يف  ليس  املستقبلية  ادلراسات  رواد  بني  انلقل 
اإلنسانية لكها. يقرر ابن رشد يف كتابه (تلخيص كتاب انلفس) أن اإلنسان هو (احليوان 
اذلي يدرك الزمن) ألنه ال يكتيف بإدراك أهمية الشهوة يف (احلارض) وإنما (يتوقع) مضارَّ 
أو منافع هلا يف (املستقبل). واستخدم ابن خدلون مفهوم »التشوف املستقبيل« واكن حبق 
الرائد الفعيل »لعلم االجتماع اتلارييخ«(3٤) وما ادلراسات املستقبلية إال امتداد هلذا العلم. 
ويعترب ابن خدلون من أعظم املتبرصين إذ تمكن يف عرصه من استباق اضمحالل وزوال 

العالم العريب اإلساليم وعبور حضارته إىل الضفة الشمايلة للمتوسط(35). 

Jerome Clayton Glenn, Future Mind: Artificial Intelligence: The Merging of the Mystical and the Technological  (33) 
in the 21st Century (Washington, DC: Acropolis Books Ltd.,1989): 21.

(3٤)  أمحد صديق ادلجاين، »رؤية عربية لعلم دراسات املستقبل«، جريدة األهرام ()1 إبريل ٤))1).
(35)  قيس اهلمايم، »ابن خدلون: املوقف االسترشايف«، يف ندوة ادلراسات املستقبلية يف الوطن العريب، احلال واملآل، تونس، اإلليسكو، 
24-26 سبتمب 2014 (د.م.: جامعة ادلول العربية. املنظمة العربية للرتبية واثلقافة والعلوم. معهد ابلحوث وادلراسات العربية، 201٤). 
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وال يتجاهل مؤرخو ادلراسات املستقبلية »مدينة الفارايب الفاضلة« ويه ايلوتوبيا األم    
اليت أهلمت لك أصحاب »ايلوتوبيات« Utopias يف اتلاريخ الوسيط من القديس أوجستني 
مدينته  يف   Mercier مريسيري  إىل  بيكون  وفرانسيس  انليجريي  ودانيت  مور  وتوماس 

الفاضلة بعنوان (العام 2٤٤0).

وقد اكن جلديلة اجلرب واالختيار ماكن مرموق يف الفلسفة اإلسالمية ويه تقابل معاين    
املستقبلية استطراد هلذا اجلدل، لكنها جدل  الغريب. وادلراسات  باملعىن  احلتمية واحلرية 
– حرية  – إن لم يكن ىلع رأسها  منحاز بغري حتفظ حلرية اإلنسان يف االختيار، ومنها 
»اختيار مستقبله« حىت ال يرتكه للصدف أو ترصيف األقدار كما يف املالحم واألساطري 

اإلغريقية.

3- صعوبات نامجة عن غياب اتلقايلد ادليمقراطية للبحث العليم العريب. فادلراسات املستقبلية 
مفقودة  تكون  تكاد  العليم  والعمل  ابلحث  يف  ديمقراطية  تقايلد  ىلع  باألساس  تعول 
حىت اآلن يف اثلقافة العلمية العربية، ويه تقايلد الفريق والعمل اجلمايع واحلوار واتلبادل 
اتلقايلد  هذه  وترتبط  واالختالف.  اتلعدد  وقبول  والسيايس،  الفكري  والتسامح  املعريف 
بوسائل وتقنيات للبحث ذات مضمون ديمقرايط تشاريك، حيث تعتمد ىلع اتلاكمل املعريف 
واالعتماد املتبادل بني اتلخصصات العلمية املتعددة، يف إطار اجتمايع وتعول ىلع تقنيات 
تسمح بتوسيع املشاركة يف ادلراسة كورشات العمل وتقنية دليف ودوالب املستقبل وبناء 

السيناريوهات وحتليل االجتاهات وغريها من أسايلب وتقنيات ابلحث يف املستقبل.

وبفضل هذه اتلقايلد يمكن للباحثني يف ادلراسات املستقبلية االنفتاح ىلع مدارس    
متنوعة علميًّا وفكريًّا وسياسيًّا. وبفضلها أيًضا يمكن كرس ادلوائر املغلقة اليت طبعت 

املشاريع العلمية يف حقب سابقة.
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صعوبات نامجة عن قصور املعلومات والقيود املفروضة ىلع تدفقها وتداوهلا وحرية الوصول    -٤
إيلها، وغياب أنظمة قانونية وترشيعية منظمة تلداول املعلومات ومحايتها، يف الوقت اذلي 
السيناريوهات إىل إجياد قاعدة معلومات ال تعاين  حتتاج فيه ادلراسات املستقبلية وبناء 
من احلظر والقيود حتت أي سبب من األسباب، وتؤمن للباحثني حقوقًا يقع ىلع رأسها حق 

الوصول إىل املعلومات وحتريم حجبها ومنع تدفقها.

غياب األطر املؤسسية املتخصصة يف ادلراسات املستقبلية وما هو موجود منها، ىلع ندرته،    -5
املؤجلة. بعض هذه  »املستقبل« وقضاياه  الضاغطة عن  »احلارض« وقضاياه  بهموم  مشغول 
– يتبع  – وهو نادر  املؤسسات يعمل يف إطار اجلامعات واملعاهد العربية، وابلعض اآلخر 
اخلاص.  والقطاع  املدين  املجتمع  إىل منظمات  تنتيم  مراكز  اثلالث  وابلعض  احلكومات، 
ويعزى غياب هذا انلوع من املؤسسات ابلحثية إىل ضعف »الطلب« ىلع »منتجاتها« من 
جانب احلكومات والرشاكت واملؤسسات والربملانات وغريها من دوائر صنع القرار يف الوطن 
املستقبلية  ادلراسات  مراكز  ونمو  لظهور  املحركة  القوة  بمثابة  اكن  الطلب  هذا   العريب. 

يف الغرب.

واملراكز القليلة يف هذا احلقل املعريف تتسم بإدارة تقليدية، وتواجه عوائق كثرية ونقًصا    
يف اخلرباء واملتخصصني، ناهيك عن عقلية الوصاية الفكرية وابلريوقراطية املهيمنة ىلع 
واقعنا العليم واثلقايف، واليت تدهس اإلبداع واملبدعني، وتصيب ابليئة العلمية للثقافة 
طرق  استخدام  جييدون  ممن  وابلاحثني  اخلرباء  ونقص  والضمور،  باجلدب  املستقبلية 
أو  انلظري  املستوى  ىلع  مستقبليات  خرباء  اكنوا  سواء  املستقبلية،  ادلراسات  وتقنيات 
األاكدييم، أو خرباء املستقبليات اتلطبيقيني اذلين يمارسون تطبيق طرق املستقبليات يف 
الرشاكت واملؤسسات احلكومية أو اخلاصة اليت تستفيد بهم. وهذه وظائف تشغلها أعداد 

كبرية يف الغرب املتقدم وال جند هلا مثياًل يف األقطار العربية. 
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على أن المهم اإلشارة هنا إلى أن تلك الصعوبات والتحديات التي تعترض انتشار وتوسع 

ا قليلة في هذا القطر العريب 
ً
ا جهود

ً
ثقافة الدراسات المستقبلية في العالم العريب لم تصادر تمام

أو ذاك يمكن البناء عليها، ولم تحجب مبادرات شجاعة قام بها أفراد أو جهات هنا أو هناك 

ا 
ًّ
ا وثقافي

ًّ
شقت هذا »الجدول« الرقراق الصافي للدراسات المستقبلية، توطئة ليكون تياًرا علمي

استشراف  بأهمية  الوعي  أن  ا على 
ً
 جديد

ً
دليال الصعوبات  مجتمعيًّا جارفًا. كما قدمت هذه 

يعني  أصبح  ولكنه  فحسب،  المستقبلية  الدراسات  في  المختصين  يعني  يعد  لم  المستقبل 

الحاضر  في  وأمنه  استقراره  وضمان  ووحدته  وتنميته  العريب  المجتمع  بتقدم  يؤمن  من  كل 

هذا  أن  ريب  وال  ا. 
ً

أيض العادي  والرجل  والمثقفين  المختصين  يعني  أصبح  أي  والمستقبل، 

عامة  لدى  الوعي  بتطور  مرهون  ثقافتها  وانتشار  المستقبلية  بالدراسات  المتزايد  االهتمام 

الثقافة وذيوعها وتغلغلها في  التي تقوي فرص ازدهار تلك  الناس، وبأجندة من االهتمامات 

ا أسلوب 
ً

المؤسسات والهيئات، وحتى تصبح ليس فقط »نمط تفكير مجتمعي سائد« وإنما أيض

ا أجندة تلك االهتمامات:
ً
حياة قائم. ودعنا نفتح مع

الويع  يف  تطور  بدون  حيدث  أن  يمكن  ال  املستقبلية  بادلراسات  املزتايد  االهتمام  إن    -1
دلى اعمة انلاس سواء اكن ذلك الويع املستقبيل احلديث يف وسائل اإلعالم اجلماهريي، 
املدارس  يف  اتلعليم  برامج  طريق  عن   – منتظم  حنو  ىلع   – الويع  هذا  لغرس  نتيجة  أو 
واجلامعات. وقد تنبهت ادلول املتقدمة، ويف مقدمتها الواليات املتحدة مبكًرا إىل أهمية 
مواجهة  للمساعدة ىلع  واجلامعات  املدارس  املستقبلية بني طالب  ادلراسات  ثقافة  نرش 
تلغيري  املنظم  العليم  اتلفكري  ىلع  القدرة  اكتساب  من  وتمكينهم  املستقبل،  أحداث 
مساراته. فيف الواليات املتحدة – ىلع سبيل املثال – بدأ اتلطوير مبكًرا يف اتلعليم. هذا 
يف  اتلعليمية  املؤسسات  عليه  ستكون  ملا  علمية  صورة  برسم  يكتِف  لم  اذلي  اتلطوير 
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املفهوم  توسيع  ما من شأنه  ادلراسية لك  واملقررات  املناهج  يبث يف  أخذ  وإنما  املستقبل، 

الرتبوي للتفوق واتلمزي وتقديم حلول ابتاكرية للمعضالت اليت تواجه جمتمعهم، إىل جانب 

إعالء قيمة اتلفكري يف املستقبل، ورفع مستوى الويع واثلقافة املستقبلية بني ادلارسني. 

حصيت املقررات ادلراسية اجلامعية اليت تغطي هذا املجال املعريف، فبلغت 5)٤ مقرًرا 
ُ
وقد أ

األمريكية  واثلانوية  االبتدائية  املدارس  من  الكثري  أن  كما  األمريكية،  اجلامعات  يف 

بثقافة  املرتبطة  للمفاهيم  تقدم عرًضا مبسًطا  مناهج دراسية  تبين  بدأت منذ سنوات يف 

عليها  أطلق  األمريكي  اتلاريخ  يف  الوثائق  أخطر  من  وثيقة  ويف  املستقبلية.  ادلراسات 

قدمها  ورغم   ،»2000 األمريكية يف اعم  »اإلسرتاتيجية  املايض  القرن  من  التسعينيات  يف 

 النسيب ما زالت قادرة ىلع اإلحياء واتلعليم، وردت يف صدرها عبارة دالة وذات مغزى قاهلا 

للمستقبل  خمترًصا  رمًزا  دائًما  والعرشين  احلادي  القرن  ».....اكن  األب«  بوش  »الرئيس 

القرن احلادي والعرشين  ابلعيد اذلي تتمثل فيه أمانينا وأحالمنا ابلعيدة. أما ايلوم فإن 

يعدو قادًما حنونا، ولك من يتساءل منا كيف سيكون هذا القرن؟ سيجد إجابة عن سؤاهل 

العريب  املستقبل  أسئلة  عن  إجابة  جند  أن  جيب  باملثل  وحنن  األمريكية«.  املدارس   يف 

جمالس  واحتاد  العربية  اجلامعات  احتاد  يبادر  أن  وجيب  العربية.  واجلامعات  املدارس  يف 

ابلحث العليم العربية وجملس وزراء اتلعليم العرب، باقرتاح توصية ملزمة دلمج ثقافة 

ادلراسات املستقبلية يف املناهج واملقررات ادلراسية يف اجلامعات واملدارس العربية وتبين 

ادلراسات  تلعليم  جامعات)  أو  معاهد  أو  (لكيات  مستقلة  تعليمية  مؤسسية  كيانات 

املستقبلية واالهتمام بمناهجها.

إاعدة تأهيل »القوة ابلحـثـيـة العربيـة« – ويه كبرية – يف اجتاه أنماط ابلحث واتلفكري   -2
ابلحوث  مراكز  دماء  تلجديد  الالزمني  ابلاحثني  من  جديدة  أجيال  وإعداد  املستقبيل، 
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واملناهج  الطرق  من  املراكز  هلذه  ابلحيث  النشاط  تكييف  وإاعدة  العربية،  وادلراسات 

اتلقليدية املحافظة إىل مناهج ادلراسات املستقبلية وتقنياتها االبتاكرية.

وإذا اكن اهلدف هو نرش ثقافة ادلراسات املستقبلية عن طريق العمل ىلع تأهيل وتفعيل    

القوة ابلحثية العربية، وتوسيع القاعدة العلمية فإن ذلك مرشوع ضخم تناط مسئويلته 

العلمية  وللجماعة  توفر ألعضائها  املستقبلية  ادلراسات  بمؤسسات كربى متخصصة يف 

املنتسبة إيلها لك ضمانات احلرية األاكديمية املحفزة لإلبداع واالبتاكر، ويكون ضمن 

العريب.  الوطن  يف  ابلاحثني  من  واملتمزيين  والواعدين  املوهوبني  وتشجيع  راعية  أولوياتها 

ومثل تلك املؤسسات حتتاج إىل هيالك مرنة وفعالة وقيادات إدارية ذات رؤية متحررة من 

قيود ابلريوقراطية ومن عقلية اهليمنة والوصاية ومصادرة اإلبدااعت واألفاكر اجلديدة.

وعطًفا ىلع ما سبق ينبيغ تأسيس هيلك مرن ذي قيادة خبرية يضم حتت جناحيه ما قدمته   -3

يعمل كنواة ملرشوع  العربية من دراسات مستقبلية ىلع ندرتها، حبيث  العلمية  اجلماعة 

املعروفني داخليًّا  املستقبلية، وخربائها  بيانات لدلراسات  ذي صفة مؤسسية يضم قاعدة 

أن   (1) إما  ممكنة  خيارات   – الصدد  هذا  يف   – وأمامنا  املؤسسية.  ومرجعياتهم  وخارجيًّا 

ننشئ ما يمكن أن نطلق عليه (املجلس العريب لدلراسات املستقبلية) يف إطار جامعة 

لدلراسات  العربية  الرابطة  صالحيات  من  ونوسع  دور  من  نطور   (2) أو  املتحدة.  األمم 

املستقبلية ومقرها اخلرطوم، تلضطلع بهذه الرسالة.

وتسويق  املستقبلية  ادلراسات  مراكز  »خمرجات«  ىلع  االجتمايع  الطلب  وتشجيع  ترويج   -٤

اهليئات  منتسيب  وتدريب  واإللكرتونية  الفضائية  الوسائط  عرب  إعالميًّا  املخرجات  هذه 

تلك  استخدام  القدرات - ىلع  برامج بلناء  واخلاصة - من خالل  الفضائية  واملؤسسات 
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املخرجات واتلعامل معها وتقديم انلصيحة بشأنها. وتقدم جتربة املركز اهلونلدي لدلراسات 
املستقبلية اتلابع ملجلس الوزراء اهلونلدي دروًسا مستفادة للمراكز العربية القائمة أو اليت 

قد تنشأ مستقباًل.

5-  استحداث وحدات إدارية مستقلة لدلراسات املستقبلية يف اهليئات واملنظمات احلكومية 
واخلاصة واألهلية تكون من ضمن مهامها ووظائفها اقرتاح تطوير سياسات وإسرتاتيجيات 
حديثة للتنمية، وتوفري مرجعيات مستقبلية لصانع القرار واملساهمة يف إصالح املؤسسات 
احلايلة  والقرارات  والترشيعات  للسياسات  املستقبلية  باآلثار  واتلنبؤ  نظمها  وحتديث 
وصقل املهارات واخلربات العلمية وتأهيلها إلعداد ادلراسات املستقبلية. وبينما وجدت 
أثًرا  بها، نكاد ال جند  واتلنبؤ  األزمات  أقطار عربية عديدة وحدات مستقلة إلدارة  يف 
لوحدات مهمتها استرشاف املستقبل واالستعداد هل، باستثناء ما تقوم به من دور مشابه 
يف  والعسكرية  املدنية  باملؤسسات  االنتشار  يف  اآلخذة  اإلسرتاتييج  اتلخطيط  وحدات 

األقطار العربية.

ويف كلمة أخيرة، فإن ثقافة الدراسات المستقبلية في الوطن العريب ستظل تراوح مكانها، 

ا 
ًّ
ا نقدي

ًّ
 منهجي

ً
إن لم نسع إلى إعادة تشكيل العقل العريب وخلق تيار وطني وقومي يمتلك عقال

ا نحاول وضع رؤية مستقبلية 
ً
التابوهات الموروثة والمصنوعة. وعبث ا على كل أشكال 

ً
 متمرد

عن  ا 
ً

عوض السلفي  اليقين  من  ألنواع  أسرى  ونحن  قومية  أو  قطرية  استشرافية  دراسات   أو 

إطالق مشروع فكري عقالني قادر بتوسيع النقاش حوله أن يحرك المياه اآلسنة، وأن يؤسس 

للسلفية  بديل  مشروع  وهو  لتقنياتها.  ويروج  المستقبلية  للدراسات  عربية  مدرسة  لقيام 

وفراديسه  دولته  وإحياء  الماضى  إعادة  عن  النقيض  مشروعها  لبناء  المتطلعة  المتنطعة، 

المفقودة في غير سياقها التاريخي.




