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مقدمة

نظرة  من  البشري،  الفكر  تطور  مع  إليه،  النظرة  تطورت  كما  المستقبل،  مفهوم  تطور 
تخطيطها  تــجــاوز  يمكن  ال  خــارقــة  قــوى  لــه  وخّططت  رسمته  محتوماً«  »قـــدراً  المستقبل  تــرى 
مبدأ  مــن  تنطلق  نــظــرة  إلــى  تُــذكــر،  خــيــارات  حيالها  اإلنــســان  يملك  وال  ــوال،  األحــ مــن  حــال  بــأي 
الــتــحــّكــم في  يــمــكــن  زمــنــيــاً  بــعــداً  المستقبل  فــي  وتـــرى  الــتــجــّدد،  عــلــى  الــحــيــاة  الــصــيــرورة وقــــدرة 
لكننا  بالمستقبل،  التكهن  نستطيع  (Prigogine) ـ »ال  بريغوجين  قــال  فنحن ـ كما  صــورتــه. 

صناعته«)1(. نستطيع 

والعلمية  اإلنــســانــيــة  (McHale) ـ للمعرفة  لــمــاكــهــايــل  الراهنة ـ طبقاً  الــحــالــة  أتــاحــت  وقـــد 
والتكنولوجية لإلنسان قدرة هائلة »الختيار مستقبله الجماعي والفردي«)2( على حّد سواء، فليس 
بـــول سارتر ـ »يخلق  جـــان  يــقــول  حّي ـ كما  كــائــن  وكـــل  نـــحـــن«)3(،  نــريــده  كــمــا  »إال  ثــمــة مستقبل 

مستقبله وعليه أن يتحّمل المسؤولية كاملة عن هذا الخلق«)4(.

العشرين ـ تغيّريْن مهميْن في نظرة  القرن  السبعينيات من  وقد رصد كورنيش ـ في مطلع 
الناس أصبحوا على قناعة بإمكانية دراسة المستقبل. وثانيهما  أولهما أن  الناس إلى المستقبل: 

الجزيرة  فعاليات منتدى  املستقبلية ضمن  الــدراســات  العمل حــول  إىل: ورشــة  َمــت  ُقــدِّ األصــل ورقــة  )*( يف 
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يسيرون  ال  والبشر  سلفاً.  مــعــّداً  شيئاً  ولــيــس  للتشكيل،  قــابــل  عــالــم  المستقبل  بــأن  االعــتــراف  هــو 

تكوين  في  فاعلون  إنهم شركاء  بل  االختيار،  فيه حرية  تنعدم  عالم جبري  نحو  األعين  مغّمضي 

بل  مصيرهم،  في  بالتأمل  يهتمون  ألنــاس  ترفاً  ليست  المستقبل  فــدراســة  لــذا  المستقبل)5(.  عالم 

مغامرة لها تكاليفها التي ترتفع إلى شرف المقصد، وجهد مرّكب يحتدم الجدل حول »ماهيته«، 

وال يختلف حول »أهميته«، وضرورة توطينه في الوطن العربي.

أوالً: ماهية الدراسات المستقبلية

الفكري والفلسفي  التراث  المستقبلية ـ رغم ثراء  للدراسات  العلمية  المنهجيات  تأخر ظهور 

رصد  المنهجية،  لبداياتها  تتبّعهم  وفــي  الــعــشــريــن.  الــقــرن  ستينيات  بالمستقبل ـ حتى  المهتم 

للدراسات  العلمية  للمنهجية  مبكراً  أرهصت  وعلماء  وأدبــاء  لمفّكرين  أعماالً  المستقبليات  مؤرخو 

الذائعة  النبوءة  التاسع عشر، كما في  القرن  إلى  المنهجية  البدايات  رّد هذه  المستقبلية. بعضهم 

الصيت التي ارتبطت بـ مقال في السكان للقس اإلنكليزي الشهير توماس مالتوس الذي عرض فيه 

رؤية مستقبلية تشاؤمية للنمو السكاني. ورّدها البعض اآلخر إلى المفكر الفرنسي كوندرسيه في 

كتابه مخطط لصورة تاريخية لتقدم العقل البشري، نشر في عام 1793، واستخدم فيه أسلوبيْن 

المعاصرين،  المستقبليين  قبل  واسع ـ من  نطاق  يستخدمان ـ على  زاال  ما  التنبؤ  في  منهجييْن 

وقد   ،(Conditional Forcasting) الشرطي  والتنبؤ   ،(Extrapolation) االستقرائي  التنبؤ  وهما 

عن  الجديد  العالم  فــي  المستعمرات  كاستقالل  بعد،  مــا  فــي  تحققت  مذهلة  تنبؤات  الكتاب  ضــّم 

الهكتار. ومنهم من رّدها  إنتاجية  النسل، وزيــادة  الحّد من  الــرّق، وانتشار  أوروبــا، وزوال ظاهرة 

أن  إلــى  )1928 ـ 1931(،  السابق  السوفياتي  لالتحاد  المركزي  التخطيط  في  لينين  جهود  إلــى 

التكنولوجيا ـ من  العلمية وتقدم  المعرفة  السبعينيات ـ بفضل تطور  تمّكن اإلنسان ألول مرة في 

ماهية  حــول  يهدأ  وال  يستقّر  ال  ظــّل محتدماً  الجدل  لكن  دقيق.  علمي  إطــار  في  المستقبل  وضــع 

الدراسات المستقبلية وتكييف طبيعتها، حيث توّزعت اآلراء على مروحة عريضة من التباينات بين 

أو  العلم والفن،  بين  »فناً«، وثالث يعتبرها في منطقة وسطى  يراها »علماً«، وآخر يصنّفها  قائل 

»دراسة بينية« تتقاطع فيها التخّصصات وتتعّدد المعارف.

الــمــســتــقــبــلــيــات عــلــى أن هـــربـــرت جـــورج  بــيــن مـــؤرخـــي  ثــمــة إجـــمـــاع  الــعــلــم،  1 ـ على صــعــيــد 

وقدم  المستقبل«،  »علم  مصطلح  صــّك  من  أول  العلمي ـ هو  الخيال  روايـــات  كتّاب  ويلز ـ أشهر 

محاضرة  في  صراحة  ودعا  المستقبلية،  بالدراسات  العلمي  االهتمام  تأصيل  في  عميقة  إضافات 

المستقبل«،  »علم  إلى  البريطاني  الملكي  المعهد  أمام  الثاني/يناير 1902  كانون   26 في  ألقاها 

الجديدة  واليوتوبيا   ،)1902( اإلنــســان  تكوين  مؤلفاته:  فــي  دعــوتــه،  بتأصيل  بعد  مــا  فــي  وقـــام 

األجــيــال  وهــمــوم  حــيــاة  حـــول  ــدور  تـ وجميعها   ،)1933( المستقبلية  األشــيــاء  وشــكــل   ،)1905(

Cornish, ed., Ibid., p. 137.   )5(
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علم  إلـــى وجـــود  إحــكــامــاً  أكــثــر  فــي صــيــاغــة   (Colnn Gliflann) غليفالن  كــولــن  ــا  ودعـ الــمــقــبــلــة)6(. 
»المستقبل«  كلمة  من  مشتّقة  كلمة  (Mellontology) ـ وهي  »ملنتولوجي«  عليه  أطلق  للمستقبل 

اليونانية ـ في أطروحة مقدمة إلى جامعة كولومبيا عام 1920 )7(.

 (Ossip اتفاق على أن أوسيب فلختهايم  وثمة 
(Flechtheim هو صاحب مصطلح »علم المستقبل« 
(Futurology)، وقد ظهر المصطلح في عام 1943 
مؤّذناً بميالد علم جديد يبحث عن منطق المستقبل 
عن  التأريخ  علم  فيها  يبحث  التي  نفسها  بالطريقة 

منطق الماضي)8(.

وعلم  الــتــاريــخ  كتابه  فــي  فلختهايم  أعـــاد  وقــد 
استخدام هذا  عام 1965  الذي نشر في  المستقبل 

المصطلح، ودعا إلى تعليم هذا العلم في المدارس. 
فرعاً  المستقبل«  »علم  اعتبار  إلى  فلختهايم  ويميل 
من علم االجتماع، وأقرب إلى علم االجتماع التاريخي، رغم ما بينهما من اختالفات أساسية، فبينما 
يهتم األخير بأحداث الماضي، يستشرف »علم المستقبل« أحداث الزمن القادم باحثاً في احتماالت 

وقوعها.

 )1967( التكّهن  فن  كتابه  فى   (Bertrand de Jouvenal) جوفنال  دي  برتراند  2 ـ يؤكد 
أن تكون  الفنون، وال يمكن  للمستقبل »فن« من  العلمية  الدراسة  أن   )The Art of Conjecture(
عالم  يقول ـ ليس  فالمستقبل ـ كما  للمستقبل.  علم  ظهور  على  جوفنال  دي  ويــصــادر  بل  علماً، 
اليقين، بل عالم االحتماالت، والمستقبل ليس محدداً يقيناً، فكيف يكون موضوع علم من العلوم)9(.

بوالك  فريد  يرى   )1973 )عــام  المستقبل«  »علم  عن  فلختهايهم  لمقولة  نقده  معرض  وفي 
على  علماً  نــرســي  فكيف  مــجــهــول،  المستقبل  أن  المستقبل  تــصــورات  كتابه  فــي   (Fred Polak)
المجهول)10(. وتسمية »علم المستقبل« تسمية مبالغ فيها، توشك أن توحي بأن المستقبلية تدرك 
بوضوح غايتها، وقادرة على بلوغ نتائج مضمونة حقاً، وهو أمر مخالف للحقيقة. وألنها أقرب إلى 
»الفن« عندما تحاول وصف المستقبالت الممكنة، فإن الخيال ضروري في الدراسات المستقبلية 
الستنباط المتغيّرات الكيفية التي ال تقبل القياس. فالعلمية والعقالنية ال تنفيان وجوب االستعانة 

)6( املصدر نفسه، ص 117.
)نيسان/أبريل   424 العدد  الــهــالل،  كتاب  املـــري،«  واملجتمع  »املستقبلية  خــالف،  املنعم  عبد  )7( هــانــي 

1986(، ص 11.
Cornish, ed., Ibid., p. 396.   )8(

)9( بندي ]وآخرون[، مفاتيح القرن الحادي والعرين، ص 43.
 Fred Polak, The Images of the Future (Amsterdam; London and New York: Elsevier, 1973), )10(
p. 27.

على الرغم من غياب اإلجماع على 
المستقبلية،  الـــدراســـات  مــاهــيــة 
إنــســانــيــاً  مــجــاالً  تــظــل  فــهــي   ]...[
تــتــكــامــل فــيــه الــمــعــارف وتــتــعــّدد، 
التطورات  وتقييم  تحليل  هدفها 
الــمــســتــقــبــلــيــة فــــي حـــيـــاة الــبــشــر 

بطريقة عقالنية وموضوعية.
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بكل ضروب الخيال. فالدراسات المستقبلية عند روبرت جنك (Robert Jungk) تحتاج إلى أفكار 

التفكير  المعقول، وإلى  المرئي، وغير  المسموح، وغير  الكرنفال، وإلى غير  مجنونة، وإلى حرية 

في ما ال يجرؤ اآلخرون على التفكير فيه)11(.

3 ـ ويصنّف اتجاه ثالث الدراسة العلمية للمستقبل ضمن »الدراسات البينية« باعتبارها فرعاً 

عملية  وتتم  مترابطيْن،  غير  أو  مترابطيْن  أكثر  أو  تخّصص  بين  تفاعل  حــدوث  من  ناتجاً  جديداً 

المغربي  المفّكر  ويؤكد  التخّصص.  هذا  تكوين  بهدف  والبحث  التعليم  برامج  خالل  من  التفاعل 

مهدي المنجرة »أن الدراسة العلمية للمستقبل تسلك دوماً سبيالً مفتوحاً يعتمد التفكير فيه على 

 .(Multidisciplinary) التخّصصات«  متعدد  ومنهجها  شاملة  أنها  كما  وبــدائــل،  خيارات  دراســة 

علماً،  ليست  وهي  االجتماعية،  والعلوم  الطبيعية  العلوم  بين  للتفاعل  نتاج  آخرين  رأي  في  وهي 

وإنما تبني رؤاها على العلوم المختلفة. إنها مجال معرفي بيني (Interdiscipline) متداخل وعابر 

التي  البشرية  اإلبداعات  على  ومفتوح  العلمية،  والمناهج  المعارف  كل  من  وتقنياته  للتخّصصات 

مفتوحاً  فهو سيظل  الكبير،  وتأثيره  المطرد،  نموه  ورغم  والعلوم.  واآلداب  الفنون  في  تتوقف  ال 

لإلبداع واالبتكار.

ينبغي  الـــذي  االســـم  حــول  الــعــالــم  لمستقبل  األمــريــكــيــة  الجمعية  تبنّته  لــلــرأي  اســتــطــالع  وفــي 

الدراسات، ونشرت نتائجه في مجلتها الشهرية )Futurist( )شباط/ النوع من  إطالقه على هذا 

الدراسات  الغالبية العظمى من اآلراء )72 بالمئة( نحو تفضيل مصطلح  فبراير 1977(، اتجهت 

فقط.  بالمئة   14  (Futurology) المستقبل«  »علم  لمصطلح  صــّوت  بينما  ومرادفاته،  المستقبلية 

وقد كان تقريراً صادراً عن الحكومة السويدية في عام 1974، قاطعاً في رفضه لمصطلح »علم 

المستقبل«، وانحاز عوضاً عنه إلى مصطلح »الدراسات المستقبلية«.

مجال  هــي  للمستقبل  العلمية  الــدراســة  أن  المستقبلية  لــلــدراســات  الــدولــيــة  الجمعية  وتعتبر 

معرفي أوسع من العلم يستند إلى أربعة عناصر رئيسية هي)12(:

أ ـ أنها الدراسات التي ترّكز على استخدام الطرق العلمية في دراسة الظواهر الخفية.

إلى جنب  والفنية جنباً  الفلسفية  المساهمات  العلم، فهي تتضمن  أوسع من حدود  ب ـ أنها 

مع الجهود العلمية.

ج ـ أنها تتعامل مع مروحة واسعة من البدائل والخيارات الممكنة، وليس مع إسقاط مفردة 

محددة على المستقبل.

 Robert Jungk and Norbert R. Muller, Futures Work Shops: How to Creat Desirable Futures )11(
(London: Institute for Social Inventions, 1989), p. 15.

)القاهرة:  السياسة  علم  يف  حديثة  اتجاهات  الحديث:  السياسة  علم  يف  املستقبلية  زهـــران،  )12( جــمــال 
املجلس األعىل للجامعات، اللجنة العلمية للعلوم السياسية واإلدارة العامة، 1999(، ص 110.
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5 سنوات و50  بين  تتراوح  زمنية  آجــال  في  المستقبل  تتناول  التي  الدراسات  تلك  د ـ أنها 
سنة.

(R. Slaughter) بأن إطالق  تفكير جديد أللفية جديدة )1996( يعترف سلوتر  وفي كتابه 
الــدراســات  من  جديد  ومجال  دقيق  وصــف  المستقبلية  الــدراســات  على  التخّصصات  متعدد  صفة 
الغرض   (Harold Shan) هارولد شان  ويحدد  للمستقبل)13(.  المنّظمة  الدراسة  هدفه  االجتماعية 
من هذا التخّصص العلمي الجديد في مساعدة متخذي القرارات وصانعي السياسات على االختيار 
الرشيد من بين المناهج البديلة المتاحة للفعل في زمن معيّن، وبالتالي فإن الدراسات المستقبلية 
ال تتضّمن فقط دراسة معلومات الماضي والحاضر واالهتمام بها، ولكنها تستشرف المستقبالت 

البديلة الممكنة والمحتملة، واختيار ما هو مرغوب منها.

دراسة  أم  فن  أم  علم هي  المستقبلية،  الدراسات  ماهية  على  اإلجماع  غياب  الرغم من  وعلى 
وتتعّدد،  المعارف  فيه  تتكامل  إنسانياً  مجاالً  تظل  لذلك  بنصيب.  ذلك  كل  من  تأخذ  فإنها  بينية، 
تفسح  وموضوعية  عقالنية  بطريقة  البشر  حياة  في  المستقبلية  التطورات  وتقييم  تحليل  هدفها 
للخلق واإلبداع اإلنساني. وهي ال تصدر نبؤات، ولكنها اجتهاد علمي منّظم يوظف المنطق  مجاالً 
الكلية  واألنساق  والنظم  األشياء  بين  المستقبلية  العالقات  اكتشاف  في  والخيال  والحدس  والعقل 
معطى  وليس  »مــكــتــوبــاً«،  ليس  فالمستقبل  فيها،  التأثير  ومــحــاولــة  لها  االســتــعــداد  مــع  والفرعية، 
المستقبلية ال تقدم مطلقاً صورة  التشكيل، وينبغي علينا تشكيله. والدراسات  قيد  نهائياً، ولكنه 
يقينية ومتكاملة للمستقبل، كما أنها ال تقدم مستقبالً واحداً، فالمستقبل متعّدد وغير محدد، وهو 

مفتوح على تنّوع كبير في المستقبالت الممكنة.

ثانياً: أهمية الدراسات المستقبلية

لماذا  سئل:  عندما  موحية،  لكنها  قليلة،  بكلمات  بالمستقبل  اهتمامه  تبرير  إنشتاين  حــاول 
أو  كافية  اإلجــابــة  تكون  ال  قــد  هــنــاك!  إلــى  ذاهــب  فأجاب ـ ببساطة ـ ألنني  بالمستقبل؟  اهتمامك 
لكن  فيه!  حياتنا  كيترنغ ـ بقية  قــال  سنقضي ـ كما  وكلنا  المستقبل،  إلــى  ذاهبون  فكلنا  مقنعة، 
في  لمصالحنا ـ خيار  لنا ـ طبقاً  هناك؟ وهل  ومــاذا سنفعل  كيفية؟  أية  وعلى  ألية شــروط،  طبقاً 
نوع المستقبل الذي نريده؟ وهل للدراسات المستقبلية أهمية في اختيار المستقبل، وسبر أغواره، 

وفّض غوامضه، وإزاحة الستار عن القوى الخفية الفاعلة فيه للتأثير فيها؟

لقد كان لإلنسان دائماً مصلحة في قراءة طالعه، ومنذ أن اكتشف الزمن بقي المستقبل ـ ذلك 
المجهول الذي يقع في المساحة المعتمة من الزمن ـ أشد األشياء رهبة وغموضاً في فكر اإلنسان، 
االهــتــمــام  لــذلــك  كـــان  فــقــد  نفعية.  الغالب ـ بأغراض  مدفوعاً ـ في  واســتــطــالعــه  فهمه  حـــاول  وقـــد 
بين  الخفية  العالقات  اكتشاف  على  قــادراً  لمن كان  اقتصادية وسياسية هائلة  بالمستقبل جدوى 

Richard Slaughter, New Thinking for a New Millennium (New York: Routledge, 1996), p. 7.   )13(
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األنهار.  أوديــة  في  والفيضانات  األمــطــار  ومــواســم  السماء  في  وحركتها  والكواكب  النجوم  مواقع 
واألمــراء، ومن  الملوك  بالط  إلى  المقّربين  الحظوة  أهل  من  والكّهان  والعّرافون  المنّجمون  وصار 

أصحاب الجاه والثروة والنفوذ السياسي.

في   (Alvin Toffler) تــوفــلــر  ألــفــيــن  أكـــد  وقـــد 
الــمــســتــقــبــلــيــة  ــات  ــ ــدراسـ ــ الـ الــمــســتــقــبــل« أن  ــرائــــط  »خــ
انطلقت  بــراغــمــاتــيــة)14(، فقد  بــواعــث  ــا  كــانــت وراءهــ
الحرب  نهاية  عند  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  فــي 
أن  قــبــل  عسكرية  أغــــراض  لــخــدمــة  الــثــانــيــة  العالمية 
المدنية إلى قطاعات واسعة تجارية  تقدم خدماتها 
وتعليمية وتكنولوجية. فقد بدأ توطينها تجريبياً في 
سالح الجو األمريكي في عام 1944، وحققت وقتها 
الــقــدرات  عــن  تنبؤ  إعـــداد  أولهما  مهميْن:  إنــجــازيْــن 

التكنولوجية ذات العالقة بالعسكرية األمريكية، واستهلت عهداً من التنبؤات التكنولوجية أدت في 
النهاية إلى قيام هيئة التنبؤ التكنولوجي بعيد المدى للجيش األمريكي في عام 1947. وثانيهما 
عام  في  استقل  الــذي   (Rand) للطائرات  رانــد  مشروع  بإنشاء  للطائرات  دوغــالس  شركة  تكليف 
1948 عن شركة دوغالس)15(، وسرعان ما تحّول من مجرد مؤسسة لدراسة نظم األسلحة البديلة 
إلى نوع من المؤسسات الفكرية أطلق عليه Think Tanks، التي ابتدعت وسائل مبتكرة للسيطرة 
على أحداث المستقبل واستشرافه، وقدمت عدداً كبيراً من كبار المستقبليين، وأسهمت في تطوير 

تقنيات الدراسات المستقبلية، وخاصة تقنية دلفي، وتقنية السيناريو.

حركة  الثانية،  العالمية  الــحــرب  وحدها ـ عقب  المتحدة  الــواليــات  الغرب ـ وليس  شهد  وقــد 
العقول، حتى  في  المستقبلية  مفهوم  وتعميق  المستقبلية،  بالدراسات  االهتمام  استهدفت  واسعة 
لـــإلدارة  عملياً  ومنهجاً  بــذاتــه،  قائماً  علمياً  ونــشــاطــاً  أكــاديــمــيــة،  صناعة  المستقبل  دراســـات  غــدت 

والتخطيط.

وقد اتخذ هذا االهتمام عدداً من المؤشرات، أهمها: تزايد أعداد العلماء والباحثين المشتغلين 
المراكز  مــن  الــعــديــد  وظــهــور  المختلفة،  الــبــحــوث  ومــراكــز  الــجــامــعــات  فــي  المستقبلية  بــالــدراســات 
والروابط  الجمعيات  وانتشار  المستقبلية،  الدراسات  في  المتخّصصة  والمعاهد  العلمية  والهيئات 
التي أسسها جوفنيل  الدولية  المستقبالت  المستقبلية، مثل رابطة  بالدراسات  المعنية  والمنّظمات 
(Jouvenel)، وجمعية المستقبل العالمية (World Future Society) التي أسسها إدوارد كورنيش 
(Edward Cornish) في عام 1966، وهي واحدة من أكبر منّظمات المستقبل. وهناك لجنة عام 

)14( ألفني توفلر، خرائط املستقبل، ترجمة أسعد صقر )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1987(، 
ص 227.

 Cornish, ed., The Study of the Future: An Introduction to the Art, and Science of Understanding )15(
and Shaping Tomorrow’s World, p. 171.

بـــــــــات االهــــــتــــــمــــــام بــــــالــــــدراســــــات 
التي  الــضــرورات  من  المستقبلية 
والمجتمعات  للدول  عنها  غنى  ال 
تأخذ  تُعد ترفاً  والمؤسسات، ولم 
تستوي  تهجره،  أو  الــدول  تلك  به 
والــدول  المتقدمة  الــدول  ذلــك  في 

النامية.
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2000 التي يرئسها دانيال بيل (D. Bell)، وقد أعطت بدراستها الشهيرة )نحو عام 2000( قوة 

دفع للدراسات المستقبلية، وأضفت عليها احتراماً علمياً وأكاديمياً.

الــكــبــرى  الــثــالثــة  الـــمـــراكـــز  بــالــذكــر أن  وجـــديـــر 

لصنع القرار األمريكي، البيت األبيض، والكونغرس، 

والبنتاغون، يقوم على خدمتها عدد كبير من مراكز 

الــتــوجــه  ذات  الـــمـــعـــروفـــة   (Think Tanks) الــفــكــر 

القومي  المجلس  منها  واالســتــراتــيــجــي،  المستقبلي 

تقريراً  الذي يصدر   (NIC) األمريكية  لالستخبارات 

تــوجــهــات عالمية  ــا  آخـــرهـ ــان  كــ ــع ســـنـــوات،  ــ أربـ كـــل 

 (A Transformed World  2025 عــــام  بــحــلــول 

(Global Trends, 2025، وصدر في كانون األول/
الخارجية،  العالقات  ديسمبر 2008؛ ومنها مجلس 

ومعهد بروكنغز في واشنطن، ومعهد أمريكان إنتربرايز (American Enterprise)، وبيت الحرية 

والهند  واليابان  الغربية  أوروبا  (Heritage) وغيرها. وقد شهدت  (Freedom House)، وهيريتاج 
وحدها  أوروبــا  في  بلغت  المستقبلية،  باالستطالعات  المهتمة  والهيئات  الــوحــدات  من  كبيراً  عــدداً 

الشركات  بالمئة من  المستقبلية نحو 67  الدراسات  بتطبيق مناهج  124 هيئة مستقبلية. وتقوم 

الدراسات  على  اإلنفاق  حجم  من  بالمئة   97 أن  كما  العسكرية،  والمؤسسات  القوميات  المتعددة 

المستقبلية يتّم في الدول المتقدمة.

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

والمؤسسات، ولم تُعد ترفاً تأخذ به تلك الدول أو تهجره، تستوي في ذلك الدول المتقدمة والدول 

النامية، فالقرن الحادي والعشرون يحمل من عواصف التغيير، ما يحمل البشرية على االستعداد 

له، واألخذ بأسباب مواجهته، بجهد جماعي علمي يستشرف هذه التغيّرات ـ عبر أدوات االستشراف 

المستقبلي ـ وما تنذر به من تحديات، وما تنبئ عنه من فرص، ويشحذ االستعداد على مواجهة 

القوى المضادة والعوامل غير المرغوبة والتأثير فيها والتعامل مع المتغيّرات المتسارعة في كافة 

المجاالت.

وتتبلور أهمية الدراسات المستقبلية في مجاالت الحياة المختلفة في ما يلي:

اســتــقــراء  خـــالل  مــن  للمستقبل  كلية  خــريــطــة  تــرســم  أن  المستقبلية  الـــدراســـات  1 ـ تحاول 

المفاجئة  واألحــداث  المستقبل  في  المحتمل ظهورها  واالتجاهات  األجيال  عبر  الممتدة  االتجاهات 

.(Driving Forces) والقوى والفواعل الدينامية المحركة لألحداث (Wildcards)

المفاضلة بينها، وذلك بإخضاع كل  الممكنة والمتاحة، وترشيد عمليات  الخيارات  2 ـ بلورة 

إليه من تداعيات، وما يمكن أن  خيار منها للدراسة والفحص بقصد استطالع ما يمكن أن يؤدي 

المستقبلية  ــات  ــدراســ الــ تــســاعــد 
عن  ــات  ــ األزمـ مــن  التخفيف  عــلــى 
طــريــق الــتــنــبــؤ بــهــا قــبــل وقــوعــهــا، 
الــذي  األمـــر  لمواجهتها،  والتهيؤ 
يــــــــؤدي إلــــــى الـــســـبـــق والــــمــــبــــادأة 
أن  قــبــل  الــمــشــكــات  مــع  للتعامل 

تصير كوارث.
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خاللها  من  يمكن  معرفية  قاعدة  توفير  على  المساعدة  ذلــك  على  ويترتب  نتائج.  من  عنه  يسفر 
تحديد االختيارات المناسبة.

قبل  بــهــا  التنبؤ  طــريــق  عــن  األزمــــات  مــن  التخفيف  عــلــى  المستقبلية  الـــدراســـات  تــســاعــد  3 ـ 
وقوعها، والتهيؤ لمواجهتها، األمر الذي يؤدي إلى السبق والمبادأة للتعامل مع المشكالت قبل أن 
تصير كوارث. وقد ثبت أن كثيراً من األزمات القومية كان يمكن بقدر قليل من التفكير والجهود 

االستباقية احتواؤها ومنع حدوثها، أو على األقل التقليل إلى أدنى حّد ممكن من آثارها السلبية.

االستراتيجي  التخطيط  وال غنى عنه في تطوير  مهماً  المستقبلية مدخالً  الدراسات  4 ـ تعّد 
القائم على الصور المستقبلية، حيث تؤمن سيناريوهات ابتكارية تزيد من كفاءة وفاعلية التخطيط 
أو  الــحــرب،  مــســرح  ودراســـة  المسلحة  الــصــراعــات  وإدارة  العسكرية  لــألغــراض  إن  االستراتيجي، 

لألغراض المدنية وإدارة المؤسسات والشركات الكبرى المتعددة القوميات.

االستراتيجي  التخطيط  بازدهار  العشرين  القرن  من  والتسعينيات  الثمانينيات  اتسمت  وقد 
 ،(Shell) »شــل«  مثل  للطاقة،  الكبرى  العالمية  الشركات  فــي  خاصة  السيناريوهات،  باستخدام 
السابقة  النفطية  الصدمات  بسبب   ،(E. L. F.) إف.«  إل.  و»إي.   ،(E. D. F.) إف.«  دي.  و»إي. 

.)16( (Axa France) والالحقة. كما استخدم في إعادة تنظيم مجموعة إكسا الفرنسية للتأمين

5 ـ االستشراف المستقبلي سيصبح أكثر أهمية مما هو عليه اليوم، حيث يجب أن نفّكر في 
التأثيرات المعّقدة لتحديات مستقبلية ذات طابع جماعي، من أمثلتها:

أو  عاقلة  غير  أيــٍد  في  النووي  السالح  ووقــوع  اإلنسانية  الحضارة  بفناء  النووي  ● التهديد 

رشيدة.

وهــجــرات  والــجــفــاف  والــتــصــحــر  الــغــرق  ظــواهــر  مــن  سيصاحبها  ومـــا  المناخية  ● التغيّرات 

ديمغرافية وتحركات جغرافية... إلخ.

من  البشري  الجينوم  لخريطة  السياسي  التوظيف  ومخاطر  البيولوجية  الثورة  ● تحديات 

أجل التفّوق العنصري لسالالت وجماعات بشرية معيّنة.

● إعادة صياغة الخرائط السياسية والجيوبوليتيكية على أسس إثنية وعرقية وثقافية.

● انتقاالت وهجرات بشرية واسعة باتجاه الشرق والشمال الشرقي.

السياسية  وتــداعــيــاتــه  الــغــربــيــة  أوروبــــا  فــي  الــســكــانــي  الــهــرم  فــي  الــدرامــاتــيــكــيــة  ● التغيّرات 

واالقتصادية.

● تهديدات نقص الطاقة والمياه والغذاء.

الكراس  ليبسور،  كــراس  واملناهج،  املشاكل  املستقبيل:  االستراف  الهمامي،  وقيس  جــودي  )16( ميشال 
الرقم 20 )باريس: كراس ليبسور، 2007(، ص 17.
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القرن سيكون بمقدور  الفضاء. قبل أن ينتصف  الفضاء والكواكب وتقدم علوم  ● فتوحات 

اإلنسان أن يقيم أول مستوطنة بشرية في الكواكب األخرى.

يــتــكــون من  إلـــخ  تنظيم دولـــــي...  عــالــمــيــة،  الـــواحـــدة )حــكــومــة  الــعــالــمــيــة  الــســلــطــة  ● تحديات 

السيادات المجّمعة لكل دولة منفردة تحللت مقّومات بقائها أمام الحتميات التاريخية الطبيعية أو 
العمدية الناجمة عن األخطاء البشرية.

6 ـ ترشيد عمليات صنع القرار من خالل 
الـــقـــرار،  لــصــانــع  مستقبلية  مــرجــعــيــات  تــوفــيــر 
الممكنة  الطرق  من  متنوعة  مجموعة  واقــتــراح 
االختيار  المشكالت، وزيــادة درجة حرية  لحّل 
لبلوغها،  الوسائل  وابتكار  األهـــداف،  وصياغة 
ــقــــرار عــلــى الــتــأثــيــر  وتــحــســيــن قـــــدرة صـــانـــع الــ
اليقين  عــدم  درجـــة  وتــوصــيــف  المستقبل،  فــي 

المصاحبة لبعض القرارات المستقبلية، والتنبؤ باآلثار المستقبلية لهذه القرارات والسياسات.

7 ـ زيادة المشاركة الديمقراطية في صنع المستقبل وصياغة سيناريوهاته، والتخطيط له، 
التشاركية  األساليب  المستقبلية مجال مفتوح لتخّصصات متنوعة، وميدان الستخدام  فالدراسات 
فريق  طريق  عن  المستقبلية  الدراسة  إنجاز  بمعنى  الفريق،  وعمل   ،(Participatory Methods)
متعددة.  علوم  من  مستمّدة  معارف  على  الدراسة  تعتمد  حيث  ومتكامل،  ومتعاون  متفاهم  عمل 
آراء  من  االستفادة  خــالل  من  المستقبلي  التصور  على  تعتمد  أساليب  هي  التشاركية  واألساليب 
إعداد  في  الديمقراطية  المشاركة  توسع مجال  التي  األساليب  هذه  أبرز  والمهتمين. ومن  الخبراء 
ونــمــوذج  الــخــبــراء،  ولجنة   ،(Brainstorming) الــذهــنــي  العصف  جلسات  المستقبلية:  الـــدراســـات 
االستشراف،  وورشــة   ،(Renier) رينيه  ومعداد   ،(Delphi Technique) دلفي  واستبيان  سيغما، 

ودوالب المستقبالت (Futures Wheel)، وغيرها من تقنيات العمل الجماعي.

إن األهمية المعقودة على الدراسات المستقبلية تتجاوز هذه المجاالت مجتمعة عندما تصبح 
إلى تنمية رأي عام مهتم بالمستقبل،  ثقافة مجتمعية، ونمط تفكير وأسلوب حياة، وعندما تتجه 
المستقبل،  فــراديــس  ببناء  المهمومين  قــاعــدة  وتوسيع  المستقبلييْن،  والتفكير  الــوعــي  واســتــثــارة 
لتوطين مناهج  مــبــرراً  ذلــك وغــيــره  كــل  يــكــون  وقــد  الــمــفــقــودة.  الــفــراديــس  أطـــالل  الباكين على  ال 

الدراسات المستقبلية في البيئة الثقافية والعلمية العربية، والترويج لثقافتها في الوطن العربي.

ثالثاً: توطين مناهج الدراسات المستقبلية في الوطن العربي

السبعينيات من  العربي قبل  الوطن  المستقبلية في  بالدراسات  يذكر  اهتماماً  ال نكاد نرصد 
محدودة  كانت  المفّكرين  من  األول  الرعيل  قادها  التي  األولــى  المحاوالت  وحتى  الماضي،  القرن 

ومتقطعة وفقيرة في أدواتها وتقنياتها.

الــمــســتــقــبــلــيــة على  الــــدراســــات  ــز  ــرّكـ تـ
لألنساق  المختلفة  الــجــوانــب  تــفــاعــل 
االقتصادية  السياسية ـ  االجتماعية ـ 

في إطار فلسفة األنساق الكلية.
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في  التغيّر  نتيجة  والتسعينيات،  الثمانينيات  في  متزايدة  أهمية  الدراسات  تلك  اكتسبت  وقد 

استاتيكية، واستبدلت بها  التي تعالج أوضاعاً  التقليدية القديمة  التنمية وهجرة المفاهيم  مفاهيم 

القادمة، ويعنى  األجيال  يهتم بحقوق  المستدامة، وهو بطبيعته مفهوم مستقبلي  التنمية  مفهوم 

إلى جنب مع االعتبارات االقتصادية. لذلك  بدمج االعتبارات االجتماعية والثقافية والسياسية جنباً 

عليه  المتعارف  الطويل  المدى  من  أطول  زمنياً  تستغرق مدى  أن  المعنى ـ يمكن  فالتنمية ـ بهذا 

في التخطيط االقتصادي، كما عرفته بعض التجارب القطرية العربية.

االجتماعية ـ  لــألنــســاق  الــمــخــتــلــفــة  الــجــوانــب  تــفــاعــل  عــلــى  الــمــســتــقــبــلــيــة  الـــدراســـات  وتــرّكــز 

الحديث  يكثر  الــذي  التفاعل  ذلــك  الكلية،  األنساق  فلسفة  إطــار  في  االقتصادية  السياسية ـ 

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

الــصــعــب  االقـــتـــصـــاديـــة، كــمــا أصــبــح مـــن  الـــجـــوانـــب  ــادة عــلــى  الــتــركــيــز عــ يــتــم  الــتــقــلــيــديــة، حــيــث 

اإلقليمية  األوضـــاع  االعــتــبــار  فــي  األخــذ  دون  مــن  الــعــربــي  الــوطــن  فــي  التنمية  مستقبل  دراســـة 

الصراع  مثل  العربي،  المستقبل  على  ضاغطاً  عنصراً  تشّكل  األوضاع  هذه  وبعض  والعالمية، 

المستقبلية  والمخاطر  والدينية  والطائفية  العرقية  النزعات  وتنامي  العربي ـ اإلسرائيلي، 

والـــعـــراقـــيـــة  ــيـــة  الـــســـودانـ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــر  ــآخـ بـ أو  بــشــكــل  يـــكـــّرر  قـــد  الـــــذي  عـــنـــهـــا،  الـــنـــاجـــمـــة 

والصومالية.

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

في  المحوري  ودوره  العربي  التكامل  قضية  مثل  الطويل،  األجــل  في  إال  أصــالً  دراستها  يمكن  ال 

وشّح  المناخي  التغيّر  وعصر  النفط،  بعد  ما  لعصر  العربي  االستعداد  وقضية  العربية،  التنمية 

المياه.

ومن األسباب المؤكدة ألهمية توطين الدراسات المستقبلية في الوطن العربي ظهور مشاريع 

األمريكي  الــقــرن  »مــشــروع  مثل:  العربية،  األقــطــار  فــي  وآثــارهــا  انعكاساتها  لها  مهمة  مستقبلية 

اإلقليمية، وتغيير هويتها، وقيام نظام  الخريطة  إعادة رسم  إلى  الذي دعا  الجديد« )عام 2002( 

التي  الــداخــل  مــن  األوســـط  الــشــرق  لتغيير  العشر  الــســنــوات  الــعــربــي؛ وخــطــة  للنظام  بــديــل  إقليمي 

مؤسسة  وتقارير   ،(American Enterprise) إنتربرايز  أمريكان  معهد  من  الديــن  مايكل  وضعها 

هيريتاج (Heritage) عن إعادة هيكلة الشرق األوسط، فضالً عن المشاريع المستقبلية اإلسرائيلية؛ 

إسرائيل 2020، وإسرائيل 2025، وغيرها.

العربية  القضايا  العربي، ستبقى محاوالت معالجة  للمستقبل  العلمي  ومن دون االستشراف 

الــخــيــارات  فــي  الفصل  عــن  عــاجــزة  كبير  حــّد  إلــى  وستظل  التمنيات،  إطـــار  وفــي  معّلقة،  الــكــبــرى 

يسّمى  مــا  دول  فــي  الراهنة  األوضـــاع  المثال:  سبيل  على  ومنها  العربية،  الساحة  فــي  المطروحة 

تمتلك  ال  نظم  ورثتها  مستبّدة،  فاسدة  دكتاتورية  أنظمة  سقوط  عن  والناجمة  العربي«،  »الربيع 

العلمية الحتماالتها  للدراسة  تخضع  لــم  األوضـــاع  هــذه  االنــتــقــال.  مــراحــل  إلدارة  الــرؤيــة  أو  الخبرة 

لمواجهتها.  الــالزمــة  الــســيــاســات  وبــالــتــالــي رســم  الــمــبــاشــرة،  وغــيــر  الــمــبــاشــرة  وآثــارهــا  المستقبلية 
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وربما كانت دراسة »مصر 2030« هي الدراسة الوحيدة)17( التي غامرت بصياغة السيناريوهات 
السياسية لمصر بعد ثورة 25 يناير، وباستثناء ذلك ال نكاد نعثر على دراسة عربية أخرى اهتمت 

بالتداعيات المستقبلية للربيع العربي.

1 ـ  الجهود العربية في مجال الدراسات المستقبلية

أن هــذه  األولـــى  المستقبلية؛  ــات  الـــدراسـ مــجــال  فــي  الــعــربــيــة  الــجــهــود  تــســمــان  هــنــاك ســمــتــان 
الدراسات كانت عمالً مؤسسياً اضطلعت به مؤسسات معظمها ينتمي إلى المجتمع المدني، وليس 
واالستمرار،  والتراكم  بالمتابعة  تتصف  لم  الجهود  تلك  أن  ندر ـ وثانيهما  ما  في  الحكومات ـ إال 
وبالتالي بدت هذه المحاوالت وكأنها جزر منعزلة ليس لها جسور تربط بينها. ويمكن أن نرصد 
في ما يلي أهم تلك الجهود التي يؤرخ ألولى محاوالتها بمنتصف السبعينيات من القرن الماضي.

التي صدرت في عام 1975  العربي تلك  المستقبل  الرائدة في استشراف  الدراسة  ● كانت 

عمل  نتاج  وهي  العربية.  واإلنماء  المشاريع  مؤسسة  عن   2000 عام  العربي  الوطن  عنوان:  تحت 
من  المعلن  الــهــدف  وكــان  زحـــالن.  أنــطــوان  بقيادة  الــعــرب  والمثقفين  الخبراء  مــن  لفريق  جماعي 
وقد   .)18(»2000 عــام  حتى  العربي  للوطن  والمحتمل  المرتقب  التطور  »استطالع  هــو  الــدراســة 
غيرهم  تولى  بأنفسهم  لمستقبلهم  العرب  يخطط  لم  »إذا  بأنه  القائلة  الفكرة  من  المشروع  بــدأ 

التخطيط«، وهي فكرة تصّح اآلن أيضاً، وإن بدرجة أكبر!

البشرية والزراعة  الدراسة من دراسات قطاعية للسكان والتعليم والتحضر والموارد  تتكّون 
الحالية،  لألوضاع  قطاعية وصفاً  دراســة  كل  االقتصادي. وتضّمنت  والنمو  والنقل  والنفط  والــري 
وإسقاطات مبسطة لمستقبل القطاع، وتوصيات للعمل في المستقبل من قبيل الدعوة إلى تخفيض 
معدالت النمو السكاني، وتشجيع انتقال السكان بين األقطار العربية، واستيطان الصحارى وبناء 

طرق تربط أجزاء الوطن العربي.

األقطار  استغّلت  إذا  أنه  مؤداها  العربي  للمستقبل  متفائلة  نتيجة  إلى  الدراسة  خلصت  وقد 
العربية مواردها االستغالل األمثل، فستضيق فجوة الدخل بين الوطن العربي والدول المصنّعة إلى 

1 ـ 2 أو إلى 1 ـ 3 مع مطلع القرن الحادي والعشرين)19(.

النظرة  إلــى  وافــتــقــرت  مــخــالً،  تبسيطاً  عانت  القطاعية  الــتــصــورات  أن  الــدراســة  على  ويــؤخــذ 
أنساق  اخــتــبــارات  فــي صـــورة  ولــو  القطاعية،  الــتــصــورات  لــربــط  محاولة  ثمة  تكن  ولــم  الشمولية. 

الــوزراء املري، وانتهت يف كانون األول/ الدراسات املستقبلية يف مجلس  الدراسة مركز  )17( أنجز هذه 
 :2030 ملرص  املستقبلية  الرؤية  محّرر،  منصور،  إبراهيم  محمد  انظر:  الباحث.  عليها  وأرشف   2011 ديسمرب 
الــوزراء  مجلس  القرار،  اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  املستقبلية؛  الدراسات  مركز  )القاهرة:  استرافية  دراسة 

املري، 2011(.
)18( الوطن العربي عام 2000 )بريوت: مؤسسة املشاريع واإلنماء العربية، 1975(، ص 8.

)19( املصدر نفسه، ص 7.
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من  متين  أســاس  الكلية  للجوانب  يكن  ولم  بسيطة، 
الدراسة العلمية.

المدى  الــطــويــل  التخطيط  مجموعة  ● جهود 

)عام 1977(  القاهرة  أو مجموعة  العربية  لألقطار 
بــقــيــادة إبــراهــيــم حــلــمــي عــبــد الــرحــمــن وآخـــريـــن في 
مع  بالتعاون  القاهرة  في  القومي  التخطيط  معهد 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  لإلنماء  العربي  الــصــنــدوق 
العربية والدولية  المؤسسات  الكويت وغيره من  في 

العاملة في مجال استشراف المستقبل)20(.

المجموعة هو  لهذه  الهدف األساسي  وقد كان 
المساهمة في إنشاء وتدعيم حركة فعالة للتخطيط الطويل المدى في الوطن العربي. وقد اعتمدت 
المجموعة برنامج عمل تضّمن: تعيين أهداف التنمية القطرية واإلقليمية في الوطن العربي، لكي 
العربي، وبناء تصورات  للوطن  المستقبلية  السيناريوهات  لتقييم  تستخدم هذه األهداف كمعايير 
وتقييم  للتنمية  بديلة  خيارات  تتضّمن  األجل،  الطويلة  والقومية  القطرية  للتنمية  بديلة  مستقبلية 

آثارها في أهداف التنمية.

إال  الضخم،  العمل  هــذا  لمثل  التحضيرية  الــدراســات  مــن  بكثير  فــعــالً  المجموعة  قــامــت  وقــد 
هذه  فوئدت  التنفيذ،  إلــى  سبيالً  يجد  لم  العربي  المستقبل  الستشراف  الطموح  التصميم  هــذا  أن 

المحاولة في مهدها.

استراتيجية  لجنة خبراء  المنبثقة عن  الثالثية  اللجنة  ● في عام 1978 صدرت ورقة عمل 

الــلــه،  الــدجــانــي، وســيــد جــاب  الــمــشــتــرك. وتــشــّكــلــت اللجنة مــن بــرهــان  الــعــربــي  الــعــمــل االقــتــصــادي 
ــان هـــدف الـــورقـــة هــو مــحــاولــة تــرشــيــد وتــطــويــر دور الــقــطــاع الــعــربــي  وأنـــطـــوان زحـــــــالن)21(. وكــ
المشترك. وقد حّددت الوثيقة عدداً من المحاور العملية التي تشمل توطين التكنولوجيا، والتنمية 
الصناعية، وتنمية وتطوير القطاع التجاري، وتسهيل انسياب وتدفق رؤوس األموال بين األقطار 

العربية.

ولم  المستقبل،  لصورة  ومترابطة  شاملة  رؤيــة  من  تنطلق  لم  أنها  الورقة  هذه  على  ويؤخذ 
العالمي  النظام االقتصادي  العربي من  الوطن  التي تتعلق بموقع ومستقبل  الجوانب  تعن ببعض 
الراهن بعيوبه وتشّوهاته،  الورقة أن يجري بناء المستقبل على أساس الوضع  الجديد. واقترحت 

 Arab Long Range Planning Group, Preliminary Design of a Program for Long Range Planning )20(
Studies for Arab Countries (Cairo: Institute of National Planning, 1977).

املشرتك  العربي  االقتصادي  العمل  اسرتاتيجية  لجنة خرباء  املنبثقة عن  الثالثية  اللجنة  تقرير  )21( انظر: 
يف »املؤتمر القومي السرتاتيجية العمل االقتصادي العربي املشرتك األول،« الذي ُعِقَد يف بغداد بني 6 و12 أيار/

مايو 1978.

الــعــلــمــي  ــراف  ــشــ ــتــ االســ دون  ــن  مــ
لــلــمــســتــقــبــل الــــعــــربــــي، ســتــبــقــى 
ــا  ــايـ مــــــحــــــاوالت مـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـ
العربية الكبرى معّلقة، وفي إطار 
كبير  حــّد  إلــى  وستظل  التمنيات، 
الخيارات  في  الفصل  عن  عاجزة 

المطروحة في الساحة العربية.
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تــرزح تحته من  مــن مشكالت، ومــا  بــه  تنوء  بما  الــراهــنــة،  األوضـــاع  مــن  االنتقال  آلــيــات  ولــم تقترح 
تناقضات، إلى اآلفاق الجديدة التي تحملها الرؤى المستقبلية المتعّددة.

أولوياتها، برامجها وآلياتها )عام  المشترك،  العربي  العمل االقتصادي  ● وثيقة استراتيجية 

بدعم  قــرم)22(،  الفضيل، وجــورج  إعدادها يوسف صايغ، ومحمود عبد  أشــرف على  التي   )1979
من األمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس الوحدة االقتصادية العربية، والصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. ورغم أن الوثيقة لها توجه مستقبلي، إال أنه ال يتجاوز الثمانينيات، 
القطاعية  العربي، وال تترابط نظراتها  الوثيقة نقلة نوعية باتجاه استشراف المستقبل  وال تشّكل 
عضوياً، وإنما تتبنّى توجهاً براغماتياً ينطلق من واقع راهن يئن من وطأة التخّلف والتجزئة، وال 

تتجاسر على القفز فوق هذا الواقع بطرح رؤية مستقبلية جديرة بالعمل من أجلها.

● وفي النصف األول من الثمانينيات ظهر »مشروع المستقبالت العربية البديلة« أو »صور 

جامعة  مع  بالتعاون  القاهرة  في  الثالث  العالم  منتدى  تنفيذه  على  قام  الــذي  العربي«  المستقبل 
األمم المتحدة، وصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية)23(.

المستقبلية  الــدراســات  بأهمية  الوعي  إثــارة  إلى  البديلة  العربية  المستقبالت  مشروع  يهدف 
البديلة  المستقبالت  من  أيــاً  وأن  ممكن،  واحــد  من مستقبل  أكثر  ثمة  أن  على  ويبرهن  بالدنا،  في 
يتوقف على خياراتنا الراهنة، ألن القرارات الحالية تؤثر في تشكيل المستقبل. ومن ثم يدعو إلى 
ترشيدها على أساس من التصور السليم للمستقبل، ويؤكد أن التطور المستقبلي للوطن العربي 
يحدد  لذلك  شامل،  حضاري  تطور  من  إطــار  في  يتم  بل  فقط،  االقتصادية  التطورات  تصنعه  ال 
البنى االجتماعية ـ السياسية والتنمية،  العالقة بين  لها في  التي يتطرق  البحث  المشروع مجاالت 
واالتــجــاهــات  الشعبية،  والــمــشــاركــة  الــجــمــاهــيــري  واالتـــصـــال  والــديــمــقــراطــيــة  الـــقـــرار،  وعملية صــنــع 
االجتماعية والسياسية والثقافية، وآليات التبعية، والوطن العربي والنظام العالمي المتغيّر، واآلثار 
والتكنولوجيا،  العلم  واســتــخــدامــات  ومـــوارد  البشرية،  والــمــوارد  النفطية،  للثروة  الــمــدروســة  غير 
األقليات. ومعظم  العربي وقضايا  والتوحيد  العربي،  للتكامل  المؤسسي  واإلطــار  واآلداب  والفنون 

هذه المجاالت تشّكل »عوامل حاكمة« (Driven Forces) أو مسارات حرجة للمستقبل العربي.

اتجاهاً  يأخذ  أولهما تشاؤمي  العربي؛  للمستقبل  أو سيناريوهين  المشروع مشهدين  ويقدم 
القدرة على تبنّي مشروع نهضوي يحقق  التي تحّد من  الراهنة  يفترض استمرار األوضاع  خطياً 
الطموحات العربية، وتزداد فيه احتماالت التدخل الخارجي لتشكيل المستقبل العربي، والسيناريو 
عربياً  أن تخلق مستقبالً  يمكن  التي  المتاحة  الكبيرة  الفرص  استغالل  ينطلق من  تفاؤلي  البديل 

املشرتك:  العربي  االقتصادي  العمل  اسرتاتيجية  قــرم،  وجــورج  الفضيل  عبد  محمود  صايغ،  )22( يــوســف 
أولوياتها، برامجها وآلياتها )القاهرة: األمانة العامة لجامعة الدول العربية، اإلدارة العامة للشئون االقتصادية، 

.)1979
)23( سعد الدين إبراهيم ]وآخرون[، صور املستقبل العربي، ط 3 )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

.)1989
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القومية،  الثقافية  والهوية  الشعبية  والمشاركة  والديمقراطية  التنمية  إطـــاره  فــي  تــزدهــر  أفضل 
وينسلخ فيه النظام العربي تدريجياً عن النظام العالمي وشبكاته األخطبوطية.

الــمــســاهــمــة في  تــحــاول  الــتــي  المستقبلية  ــات  ــدراسـ الـ إطـــار  فــي  يــنــدرج  الــمــشــروع  أن  ورغـــم 
للتطورات  نماذج كمية  يبني  ال  أنه  إال  العربي،  للوطن  والمحتملة  الممكنة  المستقبالت  استشراف 
ما  وهــو  االستبيان،  وتقنية  الحدسي  النمط  على  المشروع  واعتمد  العربي،  الوطن  في  المحتملة 
عرض نتائج االستشراف للتحيّزات الشخصية، كما كانت قاعدة البيانات المستخدمة في المشروع 
أنـــه تــجــاهــل وضـــع ســقــف زمــنــي للمسارات  الــمــشــروع أخــيــراً  ضعيفة وضــيّــقــة جــــداً. ويــؤخــذ عــلــى 

المستقبلية المقترحة.

بيروت  فــي  العربية  الــوحــدة  دراســـات  مــركــز  قــدم   )1988 )عـــام  الثمانينيات  نهاية  ● وفي 

»مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي«)24(، وخلص فيه إلى ثالثة سيناريوهات بديلة للوطن 
افتراض استمرار  العربية، وهو سيناريو مرجعي ينطلق من  التجزئة  العربي، هي: )1( سيناريو 
وهو  والتعاون،  التنسيق  سيناريو  و)2(  االتجاهي؛  السيناريو  يمثل  فهو  لذلك  الراهنة،  األوضــاع 
ينطلق من الترشيد واالستخدام األمثل للموارد العربية المتاحة، ويسّمى السيناريو اإلصالحي، وهو 
يمثل الحّد األدنى من التنازالت التي ال تتعارض مع المصالح المباشرة للفئات الحاكمة. ويمكن أن 
يأخذ التنسيق والتعاون شكل تجّمعات إقليمية أو شكل تنسيق عربي عام؛ و)3( سيناريو الوحدة 
احترام  مع  السياسي،  القرار  مركز صنع  توحيد  فيه  يتم  فدرالي  اتحاد  تأخذ شكل  التي  العربية 
الوحدة  بين  السيناريو  هــذا  ويــربــط  الــعــربــي.  الــوطــن  فــي  القائمة  والثقافية  االجتماعية  التعددية 
الفدرالية والديمقراطية والمشاركة الشعبية، وبينها وبين االستقالل الوطني، وبينها وبين احترام 

األصالة الحضارية والثقافية لألمة. ويمثل هذا السيناريو المسار التحويلي أو التغيّر الجذري.

العام  عند  ينتهي  وسقفه   ،1985 عــام  في  بدايته  نقطة  نسبياً  طويل  زمني  أفــق  وللدراسة 
بمعطيات  الوعي  تأصيل  هي  العربي  الوطن  استشراف  مشروع  وراء  الحقيقية  والفائدة   .2015
القرار  واالستراتيجيات ومتخذي  البرامج  لواضعي  معلومات حوله  وتقديم  واحتماالته،  المستقبل 
العربية  والقوى  االتجاهات  بين  الحوار  من  مزيد  إلــى  المشروع  هــذا  يــؤدي  أن  ويتوقع  الحاليين. 
أن  للتنبؤ يمكن  بيانات ومعلومات ومناهج وأساليب  المشروع وراءه قاعدة  المختلفة. وقد خّلف 

يستفاد بها في أغراض التحليل والتقييم وبناء سيناريوهات أخرى إضافية.

أن  إال  كــارثــي،  بعضها  ممكنة،  عــديــدة  ســيــنــاريــوهــات  على  الــعــربــي  المستقبل  انــفــتــاح  ورغـــم 
التحليق في  عن  مقيداً  وبدا خياله  السيناريوهات،  من  محدوداً  عــدداً  البداية  منذ  اختار  المشروع 
السودان،  العربي في جنوب  الوطن  آفاق محتملة، ولكنها غير مرغوبة، كقضم أجزاء من أطراف 
(Wildcards) التي يمكن أن تقطع صيرورة  وشمال العراق الكردي، ولم يتوقع األحداث الطارئة 

ــري الــديــن حــســيــب، املــــرف ورئــيــس الــفــريــق ]وآخـــــــرون[، مستقبل األمـــة الــعــربــيــة: الــتــحــديــات...  ــ )24( خــ
الوطن  مستقبل  اســتــراف  مــروع  العربي،  الوطن  مستقبل  اســتــراف  ملــروع  النهائي  التقرير  والــخــيــارات: 

العربي؛ التقرير النهائي )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1988(.
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أســـراب  بــيــن  الـــســـوداء  الــبــجــعــة  ظــهــور  أو  المستقبل 
البجع األبيض، كأحداث الربيع العربي وتداعياتها.

دراســة  منها  مهمة،  قطرية  دراســــات  ● هناك 

تــطــور مصر،  عــن  عــام 1977  فــي  إسماعيل صــبــري 
هي: سيناريو  بديلة  ثالثة سيناريوهات  فيها  وبحث 
عــلــيــهــا، وســيــنــاريــو تجميد  االنـــقـــالب  أو  الـــثـــورة  نــفــي 
ــثــــورة. وهـــنـــاك على  الــ ــثــــورة، وســيــنــاريــو اســـتـــمـــرار  الــ
 ،»2020 »مصر  مشاريع:  أيــضــاً  القطري  المستوى 
و»ســــوريــــة   ،»2030 و»قــــطــــر   ،»2030 و»مــــصــــر 

2020«، و»األردن 2020«، وغيرها.

ويمثل مشروع »مصر 2020«، بحجمه واتساع 
أهدافه وضخامة الفريق العلمي المشارك، موقع الريادة في الدراسات المستقبلية القطرية. ويميز 
عن  يعبّر  مرجعي  سيناريو   )1( هــي:  بديلة،  سيناريوهات  خمسة  بين   »2020 »مصر  مــشــروع 
استمرارية االتجاهات العامة الراهنة؛ و)2( سيناريو الدولة اإلسالمية؛ و)3( سيناريو الرأسمالية 
التآزر  أو سيناريو  الشعبي  السيناريو   )5( وأخيراً  الجديدة؛  االشتراكية  و)4( سيناريو  الجديدة؛ 

االجتماعي.

وهذه السيناريوهات جميعها من النوع الشرطي. ويؤخذ على هذه السيناريوهات أن التمايز 
واالختالف في ما بينها ليس كبيراً، وبعضها ال يخلو من تنافر أو تناقض يعيب اتساقها الداخلي، 
المصرية  السياسية  القوى  كل  تمثل  ال  الخمسة  السيناريوهات  صاحبة  السياسية  القوى  أن  كما 
تمثيالً دقيقاً. ويفيد مشروع »مصر 2020« في ترشيد عملية صناعة القرارات، وتمكين الناس من 
الخيارات والسياسات  بين  المشاركة في صنعه، والمقارنة  المستقبل، ومن  العقالني مع  التعامل 

من منظور طويل األجل، وإنتاج تحذيرات مبكرة من أحداث قد يفاجئنا بها المستقبل)25(.

أخــرى  دراســـات  سابقاً  عنها  نّوهنا  التي  الكلية  المستقبلية  الــدراســات  جانب  إلــى  ● هناك 

الوطن  اللوجستي في  الطاقة والتكامل  العربي، ومستقبل  الوطن  المياه في  قطاعية عن مستقبل 
العربي، ومستقبل العلوم والتكنولوجيا في مصر... إلخ.

ينضب  ال  معيناً  يكون  ســوف  معرفياً  تواضعها ـ تراكماً  المشاريع ـ رغم  هــذه  أحــدثــت  لقد 
ونظرية،  منهجية  وخبرة  مهمة،  بيانات  قاعدة  ووفــرت  الــعــرب،  والمهتمين  والــدارســيــن  للباحثين 
تكن  لم  لكنها  المعاصرة،  العربية  الثقافة  في  المستقبلي  التوجه  بناء  في  جديدة  لبنة  ووضعت 

كافية إلزالة الصعوبات التي تعترض مجرى الثقافة العربية المستقبلية.

بديل يف 2030،«  ملــروع  نقدية وسيناريو  قــراءة  »مــروع مر 2020:  منصور؛  إبراهيم  )25( مــحــمــد 
مستقبل العالم اإلسالمي )مركز دراسات العالم اإلسالمي، مالطا(، العدد 19 )ربيع 2009(، ص 156 ـ 160.

ــدة  ــزايـ ــتـ ــمـ الـ ــيــــة  ــمــ األهــ ــل  ــابـ ــقـ يـ ال 
اهتمام  المستقبلية  لــلــدراســات 
ــة نــفــســهــا فــي  ــالــــدرجــ مــــــــواٍز، وبــ
نعاني  زلــنــا  الــعــربــي. فما  الــوطــن 
غياباً شبه تام للرؤية المستقبلية 
في معظم مؤسساتنا، وفي كثير 
من مظاهر حياتنا، بل وفي بنية 

تفكيرنا أيضاً.
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2 ـ ثقافة الدراسات المستقبلية: صعوبات وفرص

الوطن  في  نفسها  وبالدرجة  مــواٍز،  اهتمام  المستقبلية  للدراسات  المتزايدة  األهمية  يقابل  ال 

من  كثير  وفي  مؤسساتنا،  معظم  في  المستقبلية  للرؤية  تام  شبه  غياباً  نعاني  زلنا  فما  العربي. 

مظاهر حياتنا، بل وفي بنية تفكيرنا أيضاً. وما العدد القليل من الدراسات المستقبلية التي ألمحنا 

عن  معظمها  في  تخرج  ال  التي  الــدراســات  تلك  تعانيه  الــذي  المعرفي  البؤس  عن  تعبير  إال  إليها 

الممارسة  من  أو  العام،  االجتماعي  التفكير  نسيج  من  جــزءاً  تكّون  الضيّق، وال  األكاديمي  النطاق 

كثقافة ومنهج  بعد  تتغلغل  ولم  األفــراد،  على مستوى  أو  الحكومي  المستوى  على  ســواء  الفعلية، 

الشمولية  الــنــظــرة  إلـــى  بــافــتــقــارهــا  نــاهــيــك  الــعــامــة والــخــاصــة،  الــشــركــات والــمــؤســســات  فــي  تفكير 

المتكاملة، مع ارتكازها إلى قاعدة علمية محدودة من البيانات والمعلومات.

الوطن  في  المستقبلية  الــدراســات  ثقافة  انتشار  تعترض  منهجية  صعوبات  شك  بال  وهناك 

العربي يمكن تلخيصها في ما يلي:

النظرة  وطغيان  العربي،  العقل  بنية  في  المستقبلية  الرؤية  غياب  عن  ناجمة  أ ـ صعوبات 

أنــمــاط  وشــيــوع  الــمــوروثــة،  »الــتــابــوهــات«  وســيــطــرة  الــعــربــيــة،  ثقافتنا  فــي  المستقبل  إلـــى  السلبية 

المهيمنة  األفــكــار  إلـــى  وإنــمــا  الــجــديــدة،  األفــكــار  إلـــى  الــصــنــدوق«، واالطــمــئــنــان ال  داخـــل  »التفكير 

 (Woodi Allen) آلن  وودي  منه  حذر  بما  وغيرها  القطيع،  وثقافة  التجهيز«،  »السابقة  واألفكار 

كل المشتغلين بالدراسات المستقبلية، الذين ينبغي أن ينصرف اهتمامهم إلى البحث عن »البجعة 

السوداء« (Black Swan) وسط أسراب البجع األبيض.

المستقبلية  الــدراســات  إليه  تستند  الــذي  النظري  األســـاس  ضعف  عــن  ناجمة  ب ـ صعوبات 

على  المستجّدة  الموروثة، وفي طبعاته  التراثية  العربي ـ في صيغته  فالفكر  العربي.  التراث  في 

السواء ـ مفتون بإعادة إنتاج الماضي أكثر مما هو مهموم بقراءة المستقبل، أو مشغول بإنتاجه 

ويتذكرون  بالماضي  يتنبأون  الــعــرب  بــــ »أن  المتهكمة  الساخرة  الفكرة  شاعت  حتى  وصناعته، 

المستقبل«. فالتفكير المستقبلي بمنهجه النقدي والعقالني يواجه بالطبيعة بيئة ثقافية معادية، 

الذي يحاول  السلفي  التفكير  المعرفي، وهو نقيض  المنطق واالتساق  قائم على  فهو نسق علمي 

التراث  بناءها. وقد ترك هذا  ال  المفقودة،  الفراديس  الماضي، وإحياَء  المستقبل على شاكلة  بناء 

الــقــدرة على  الــعــربــي، ووهـــن  الــذهــن  فــي  المستقبل  فــكــرة  عــلــى ضــعــف حــضــور  الــوراثــيــة  بصمته 

اإلحساس بالتغيّرات وأثرها في التفكير في المستقبل، وعلى توقع أحداثه أو االستعداد لمفاجآته، 

وإن كان ذلك ال ينفي تماماً غياب الرؤية المستقبلية العقالنية في التراث العربي. يعترف جيروم 

في  العرب  للعلماء  بــدور   )Future Mind( المستقبلي  العقل  كتاب  صاحب   ،(G. Glenn) غلين 

ابــن رشــد.  إلــى  آخـــرون  أشـــار  كما  »الـــكـــنـــدي«)26(،  إلــى  تــحــديــداً  وأشـــار  المستقبلي،  الفكر  فلسفة 

 Glenn Gerome, Future Mind: Artificial Intelligence (Washington, DC: Acropolis Books LTD, )26(
[n. d.]), p. 21.
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االجتماع  »علم  لـ  الفعلي  الرائد  بحق  وكــان  المستقبلي«،  »التشوُّف  مفهوم  خلدون  ابن  واستخدم 

التاريخي«)27(، وما الدراسات المستقبلية إال امتداد لهذا العلم.

المستقبلية  الــــدراســــات  مـــؤّرخـــو  يــتــجــاهــل  وال 

التي  اليوتوبيا األم  الفاضلة«، وهي  الفارابي  »مدينة 

في   (Utopias) »الــيــوتــوبــيــات«  أصــحــاب  كــل  ألهمت 

وتوماس  أوغستين،  القديس  مــن  الوسيط،  التاريخ 

ــتـــي ألــيــغــيــري، وفــرانــســيــس بــيــكــون، إلــى  ــور، ودانـ مــ

بعنوان  الفاضلة  مدينته  فــي   (Mercier) ميرسييه 

عام 2440.

وقد كان لجدلية الجبر واالختيار مكان مرموق 

الحتمية  معاني  تقابل  اإلسالمية، وهي  الفلسفة  في 

المستقبلية  والــدراســات  الغربي.  بالمعنى  والحرية 

هي استطراد لهذا الجدل، لكنها جدل منحاز بغير تحّفظ لحرية اإلنسان في االختيار، ومنها ـ إن 

لم يكن على رأسها ـ حرية »اختيار مستقبله« حتى ال يتركه للصدف أو تصريف األقدار، كما في 

المالحم واألساطير اإلغريقية.

فــالــدراســات  الــعــربــي.  العلمي  للبحث  الديمقراطية  التقاليد  غياب  عــن  ناجمة  ج ـ صعوبات 

المستقبلية تعّول باألساس على تقاليد ديمقراطية في البحث والعمل العلمي تكاد تكون مفقودة 

والتبادل  والــحــوار  الجماعي  والعمل  الفريق  تقاليد  وهــي  العربية،  العلمية  الثقافة  في  اآلن  حتى 

بوسائل  التقاليد  هذه  وترتبط  واالختالف.  التعدد  وقبول  والسياسي،  الفكري  والتسامح  المعرفي 

المعرفي واالعتماد  التكامل  للبحث ذات مضمون ديمقراطي تشاركي، حيث تعتمد على  وتقنيات 

المتبادل بين التخّصصات العلمية المتعددة في إطار اجتماعي، وتعّول على تقنيات تسمح بتوسيع 

السيناريوهات،  وبناء  المستقبل،  ودوالب  دلفي،  وتقنية  العمل،  كــورش  الــدراســة،  في  المشاركة 

وتحليل االتجاهات، وغيرها من أساليب وتقنيات البحث في المستقبل. وبفضل هذه التقاليد يمكن 

للباحثين في الدراسات المستقبلية االنفتاح على مدارس متنوعة، علمياً وفكرياً وسياسياً. وبفضلها 

أيضاً يمكن كسر الدوائر المغلقة التي طبعت المشاريع العلمية في حقب سابقة.

د ـ صعوبات ناجمة عن قصور المعلومات والقيود المفروضة على تدفقها وتداولها، وحرية 

الوقت  في  وحمايتها  المعلومات  لتداول  منظمة  وتشريعية  قانونية  أنظمة  وغياب  إليها،  الوصول 

الذي تحتاج الدراسات المستقبلية وبناء السيناريوهات إلى إيجاد قاعدة معلومات ال تعاني الحظر 

إلى  الوصول  حق  رأسها  على  يقع  حقوقاً  للباحثين  وتؤّمن  األسباب،  من  سبب  أي  تحت  والقيود 

المعلومات، وتحريم حجبها ومنع تدفقها.

)27( أحمد صدقي الدجاني، »رؤية عربية لعلم دراسات املستقبل،« األهرام، 1994/4/19.

بالدراسات  المتزايد  االهتمام  إن 
يحدث  أن  يمكن  ال  المستقبلية 
لــدى  الــوعــي  مــن دون تــطــور فــي 
عامة الناس، سواء كان ذلك ]...[  
الجماهيري،  ــام  اإلعـ وســائــل  فــي 
أو ]...[ عن طريق برامج التعليم 

في المدارس والجامعات.
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على  منها،  موجود  هو  وما  المستقبلية،  بالدراسات  المتخّصصة  المؤسسية  األطر  هـ ـ غياب 
المؤجلة. بعض  ندرته، مشغول بهموم »الحاضر« وقضاياه الضاغطة، عن »المستقبل« وقضاياه 
نادر ـ يتبع  اآلخر ـ وهو  والبعض  العربية،  والمعاهد  الجامعات  إطــار  في  يعمل  المؤسسات  هذه 
الخاص.  والقطاع  المدني  المجتمع  منظمات  إلــى  تنتمي  مراكز  هو  الثالث  والبعض  الحكومات، 
البحثية إلى ضعف »الطلب« على »منتجاتها« من جانب  النوع من المؤسسات  ويعزى غياب هذا 
الحكومات والشركات والمؤسسات والبرلمانات وغيرها من دوائر صنع القرار في الوطن العربي. 

هذا الطلب كان بمنزلة القوة المحّركة لظهور ونمو مراكز الدراسات المستقبلية في الغرب.

والمراكز القليلة في هذا الحقل المعرفي تتسم بإدارة تقليدية، وتواجه عوائق كثيرة، ونقصاً 
واقعنا  على  المهيمنة  والبيروقراطية  الفكرية  الوصاية  بعقلية  ناهيك  والمتخّصصين،  الخبراء  في 
المستقبلية  للثقافة  العلمية  البيئة  وتصيب  والمبدعين،  اإلبــــداع  تــدهــس  الــتــي  والــثــقــافــي،  العلمي 
الدراسات  الخبراء والباحثين ممن يجيدون استخدام طرائق وتقنيات  بالجدب والضمور، ونقص 
خــبــراء  أو  األكـــاديـــمـــي،  أو  الــنــظــري  الــمــســتــوى  عــلــى  مستقبليات  خــبــراء  كــانــوا  ســــواء  المستقبلية، 
والمؤسسات  الشركات  في  المستقبليات  تطبيق طرائق  يمارسون  الذين  التطبيقيين  المستقبليات 
الحكومية أو الخاصة التي تستفيد بهم. وهذه وظائف تشغلها أعداد كبيرة في الغرب المتقدم، وال 

نجد لها مثيالً في األقطار العربية.

انتشار وتوسع  التي تعترض  والتحديات  الصعوبات  تلك  أن  إلى  اإلشــارة هنا  المهم  أن  على 
ثقافة الدراسات المستقبلية في الوطن العربي لم تصادر تماماً جهوداً قليلة في هذا القطر العربي 
أو ذاك يمكن البناء عليها، ولم تحجب مبادرات شجاعة قام بها أفراد أو جهات هنا أو هناك، شقت 
هذا »الجدول« الرقراق الصافي للدراسات المستقبلية توطئة ليكون تياراً علمياً وثقافياً مجتمعياً 
جارفاً. كما قدمت هذه الصعوبات دليالً جديداً على أن الوعي بأهمية استشراف المستقبل لم يُعد 
يعني المختّصين بالدراسات المستقبلية فحسب، ولكنه أصبح يعني كل من يؤمن بتقدم المجتمع 
يعني  أصــبــح  أي  والمستقبل،  الــحــاضــر  فــي  وأمــنــه  اســتــقــراره  الــعــربــي وتنميته ووحــدتــه، وضــمــان 
بالدراسات  المتزايد  االهتمام  هذا  أن  في  ريب  وال  أيضاً.  العادي  والرجل  والمثقفين،  المختّصين 
المستقبلية وانتشار ثقافتها مرهون بتطور الوعي لدى عامة الناس، وبأجندة من االهتمامات التي 
المؤسسات والهيئات، وحتى تصبح ليس  الثقافة وذيوعها وتغلغلها في  تقّوي فرص ازدهار تلك 
تلك  أجندة  معاً  نفتح  ودعنا  أيضاً.  قائم  حياة  أسلوب  وإنما  فقط«،  سائد  مجتمعي  تفكير  »نمط 

االهتمامات:

أ ـ إن االهتمام المتزايد بالدراسات المستقبلية ال يمكن أن يحدث من دون تطور في الوعي 
أو  الجماهيري،  اإلعــالم  في وسائل  الحديث  المستقبلي  الوعي  ذلــك  كــان  ســواء  الــنــاس،  عامة  لــدى 
والجامعات.  المدارس  في  التعليم  برامج  منتظم ـعن طريق  نحو  الوعي ـ على  هذا  لغرس  نتيجة 
وقد تنبّهت الدول المتقدمة، وفي مقدمتها الواليات المتحدة، مبكراً إلى أهمية نشر ثقافة الدراسات 
المستقبل، وتمكينهم  أحداث  للمساعدة على مواجهة  المدارس والجامعات  المستقبلية بين طالب 
المتحدة ـ على  الــواليــات  ففي  مساراته.  لتغيير  المنّظم  العلمي  التفكير  على  القدرة  اكتساب  من 
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لما  علمية  صــورة  برسم  يكتف  لــم  التطوير  هــذا  التعليم.  فــي  مبكراً  التطوير  المثال ـ بدأ  سبيل 

ستكون عليه المؤسسات التعليمية في المستقبل، وإنما أخذ يبّث في المناهج والمقررات الدراسية 

للمعضالت  ابتكارية  حلول  وتقديم  والتميّز،  للتفوق  التربوي  المفهوم  توسيع  شأنه  مــن  مــا  كــل 

إعـــــالء قيمة  إلــــى جـــانـــب  تـــواجـــه مــجــتــمــعــهــم،  الـــتـــي 

ــع مـــســـتـــوى الـــوعـــي  ــ الــتــفــكــيــر فــــي الــمــســتــقــبــل، ورفــ

أحصيت  وقــد  الدارسين.  بين  المستقبلية  والثقافة 

الـــمـــقـــررات الـــدراســـيـــة الــجــامــعــيــة الــتــي تــغــطــي هــذا 

المجال المعرفي، فبلغت 475 مقرراً في الجامعات 

االبتدائية  الــمــدارس  مــن  الكثير  أن  كما  األمــريــكــيــة، 

والثانوية األمريكية بدأت منذ سنوات بتبنّي مناهج 

المرتبطة  للمفاهيم  مبسطاً  عــرضــاً  تــقــدم  دراســيــة 

بثقافة الدراسات المستقبلية.

وفـــي وثــيــقــة مــن أخــطــر الــوثــائــق فــي الــتــاريــخ 

األمريكي أطلق عليها في التسعينيات »االستراتيجية األمريكية في عام 2000« وردت في صدرها 

عبارة دالة وذات مغزى، قالها »الرئيس بوش األب« »... كان القرن الحادي والعشرون دائماً رمزاً 

مختصراً للمستقبل البعيد الذي تتمثل فيه أمانينا وأحالمنا البعيدة. أما اليوم، فإن القرن الحادي 

عن  إجابة  سيجد  القرن؟  هذا  سيكون  كيف  منا  يتساءل  من  وكل  نحونا،  قادماً  يعدو  والعشرين 

العربي  المستقبل  أسئلة  إجابة عن  أن نجد  بالمثل، يجب  األمريكية«. ونحن،  المدارس  سؤاله في 

في المدارس والجامعات العربية. ويجب أن يبادر اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث 

الــدراســات  ثقافة  لدمج  ملزمة  توصية  باقتراح  الــعــرب،  التعليم  وزراء  ومجلس  العربية،  العلمي 

كيانات  وتبنّي  العربية،  والــمــدارس  الجامعات  في  الدراسية  والمقررات  المناهج  في  المستقبلية 

المستقبلية واالهتمام  الدراسات  لتعليم  أو جامعات(  أو معاهد  مؤسسية تعليمية مستقلة )كليات 

بمناهجها.

والتفكير  البحث  أنــمــاط  كبيرة ـ باتجاه  العربية« ـ وهي  البحثية  »الــقــوة  تأهيل  ب ـ إعادة 

والدراسات  البحوث  لتجديد دماء مراكز  الالزمين  الباحثين  أجيال جديدة من  المستقبلي، وإعداد 

العربية، وإعادة تكييف النشاط البحثي لهذه المراكز، من الطرائق والمناهج التقليدية المحافظة 

إلى مناهج الدراسات المستقبلية وتقنياتها االبتكارية.

الدراسات المستقبلية عن طريق العمل على تأهيل وتفعيل  وإذا كان الهدف هو نشر ثقافة 

القوة البحثية العربية، وتوسيع القاعدة العلمية، فإن ذلك مشروع ضخم تناط مسؤوليته بمؤسسات 

المنتسبة  العلمية  وللجماعة  ألعضائها  توفر  بحيث  المستقبلية،  الــدراســات  في  متخّصصة  كبرى 

رعاية  أولوياتها  ضمن  ويكون  واالبتكار،  لإلبداع  المحفزة  األكاديمية  الحرية  ضمانات  كل  إليها 

وتشجيع الموهوبين والواعدين والمتميّزين من الباحثين في الوطن العربي. ومثل تلك المؤسسات 

المستقبلية  الــدراســات  ثقافة  إن 
تــراوح  العربي ستظل  الــوطــن  فــي 
إلـــى إعـــادة  لـــم نــســع  مــكــانــهــا، إن 
تيار  العربي، وخلق  العقل  تشكيل 
وطني وقومي يمتلك عقالً منهجياً 
ــل أشــكــال  نــقــديــاً مـــتـــمـــرداً عــلــى كـ

التابوهات الموروثة والمصنوعة.
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البيروقراطية، ومن  قيود  ذات رؤية متحررة من  إداريــة  وقيادات  وفّعالة  مرنة  هياكل  إلى  تحتاج 
عقلية الهيمنة والوصاية ومصادرة اإلبداعات واألفكار الجديدة.

ما  قيادة خبيرة يضم تحت جناحيه  تأسيس هيكل مرن ذي  ما سبق، يجب  على  ج ـ عطفاً 
قدمته الجماعة العلمية العربية من دراسات مستقبلية على ندرتها، بحيث يعمل كنواة لمشروع ذي 
صفة مؤسسية يضم قاعدة بيانات للدراسات المستقبلية، وخبرائها المعروفين، داخلياً وخارجياً، 
يمكن  ما  ننشئ  أن   )1( إما  ممكنة،  الصدد ـ خيارات  هذا  وأمامنا ـ في  المؤسسية.  ومرجعياتهم 
 )2( أو  المتحدة،  األمم  إطار جامعة  في  المستقبلية«  للدراسات  العربي  »المجلس  عليه  نطلق  أن 
الخرطوم،  المستقبلية، ومقرها  للدراسات  العربية  الرابطة  نطور من دور، ونوسع من صالحيات 

لتضطلع بهذه الرسالة.

المستقبلية،  الـــدراســـات  مــراكــز  »مــخــرجــات«  عــلــى  االجــتــمــاعــي  الــطــلــب  وتــشــجــيــع  د ـ ترويج 
الهيئات  الفضائية واإللكترونية، وتدريب منتسبي  الوسائط  عبر  المخرجات إعالمياً  وتسويق هذه 
والمؤسسات الفضائية والخاصة ـ من خالل برامج لبناء القدرات ـ على استخدام تلك المخرجات 
المستقبلية  للدراسات  الهولندي  المركز  تجربة  وتقدم  بشأنها.  النصيحة  وتقديم  معها،  والتعامل 
تنشأ  قد  التي  أو  القائمة  العربية  المراكز  إلى  مستفادة  دروســاً  الهولندي  الــوزراء  لمجلس  التابع 

مستقبالً.

هـ ـ استحداث وحدات إدارية مستقلة للدراسات المستقبلية في الهيئات والمنّظمات الحكومية 
واستراتيجيات  سياسات  تطوير  اقــتــراح  ووظائفها  مهامها  ضمن  من  تكون  واألهلية،  والخاصة 
المؤسسات  إصــالح  في  والمساهمة  الــقــرار،  لصانع  مستقبلية  مرجعيات  وتوفير  للتنمية،  حديثة 
وصقل  الحالية،  والــقــرارات  والتشريعات  للسياسات  المستقبلية  باآلثار  والتنبؤ  نظمها،  وتحديث 

المهارات والخبرات العلمية وتأهيلها إلعداد الدراسات المستقبلية.

نكاد  ال  بها،  والتنبؤ  األزمــات  أقطار عربية عديدة وحــدات مستقلة إلدارة  وبينما وجــدت في 
نجد أثراً لوحدات مهمتها استشراف المستقبل واالستعداد له، باستثناء ما تقوم به من دور مشابه 
وحدات التخطيط االستراتيجي اآلخذة في االنتشار في المؤسسات المدنية والعسكرية في األقطار 

العربية.

وفي كلمة أخيرة، فإن ثقافة الدراسات المستقبلية في الوطن العربي ستظل تراوح مكانها، 
نقدياً  إن لم نسع إلى إعادة تشكيل العقل العربي، وخلق تيار وطني وقومي يمتلك عقالً منهجياً 
أو  مستقبلية  رؤية  وضع  نحاول  وعبثاً  والمصنوعة.  الموروثة  التابوهات  أشكال  كل  على  متمرداً 
إطالق  من  السلفي عوضاً  اليقين  من  ألنــواع  أســرى  قومية، ونحن  أو  استشرافية قطرية  دراســات 
يؤسس  وأن  اآلسنة،  المياه  يحرك  أن  على  حوله،  النقاش  بتوسيع  قــادر،  عقالني  فكري  مشروع 
لقيام مدرسة عربية للدراسات المستقبلية ويرّوج لتقنياتها. وهو مشروع بديل للسلفية المتطلعة 
سياقها  غير  في  المفقودة  وفراديسه  دولته  وإحياء  الماضي  بإعادة  المتمثل  مشروعها  بناء  إلــى 
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