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هيئة التحرير
ن وعلم استباق املستقبل
ّ  ف:االسترشاف

تقديم
يندرج إصدار املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات للكتاب السنوي األول من استرشاف للدراسات
تبي للدراسات
املستقبلية يف إطار منظومة الدوريات
املتخصصة املح ّكمة التي يصدرها ،وهي مجلة ّ
ّ
الفكرية والثقافية ،ومجلة ُعمران للعلوم االجتامعية واإلنسانية ،ومجلة سياسات عربية ،ومجلة أسطور
للدراسات التاريخية .ويعمل املركز عىل إطالق دوريتني مح ّكمتني أخريني هام دراسات معجمية وتنمية.
ككتاب عريب للدراسات املستقبلية واالسترشافية إثر تراجع
امللحة إىل إصدار استرشاف
ٍ
وقد برزت الحاجة ّ
الزخم البحثي االسترشايف العريب ،الذي كان قد اندفع خالل العقود األربعة األخرية وأمثر عدة مشاريع
استرشافية عىل مستوى املشاريع البحثية الجامعية؛ فكان من أبرزها مرشوع استرشاف مستقبل الوطن
العريب ،ومرشوع مرص  ،2020ومرشوع سورية  ،2025وآخرها رؤية قطر الوطنية  ،2030إىل جانب
محاوالت محدودة أخرى مل ُيق ّيض لها االستمرار.
وقد مت ّيزت هذه املشاريع بقيامها عىل عملٍ جامعي بحثي صبور ،يف التم ّرس املنهجي باملقاربات
العابرة لالختصاصات ،والتي يعترب حقل الدراسات االسترشافية من أبرزها ،مبا يشتمله ذلك عىل "معرفة
الذات" والتع ّرف عىل "إمكانياتها" و"خياراتها" ،وما الذي ترغب فيه برتابط مع ما متتلكه من قدرات
تخص ًصا مح ّد ًداّ ،
وإنا هو حقل معريف وعميل متع ّدد الروافد وعاب ٌر
وموارد مختلفة .فليس االسترشاف ّ
ٌ
مامرسة بحثية ومهنية متع ّددة األبعاد واألوجه.
لالختصاصات ،وهو
وقد ر ّكزت هذه املشاريع عىل بناء السيناريوهات؛ غري أنّ السيناريوهات هي إحدى التقانات البحثية
املستقبلية وليس التقانة الوحيدة ،وإن كانت جذابة بحث ًيا ،وتقبل بطبيعتها عبور االختصاصات .ولهذا
سيحرص هذا الكتاب السنوي عىل االهتامم بهذه املنهجيات واملقاربات واملفاهيم والتقانات بغية التمكن
املنهجي منها ،الستئناف الجهد الذي راكمه البحث املستقبيل العريب ،مستفي ًدا من تط ّور علوم املستقبل
عىل املستوى العلمي العاملي ،كام سيفرد اهتام ًما لنقد املشاريع االسترشافية املنجزة وتقييمها ،وال سيام
يف املجال العريب ،وسيو ّفر مساح ًة نقاشية نقدية حوارية وتفاعلية مع ّمقة بشأن ذلك.
ٌ
معرفة علمية منظمة للذات؛ إذ تنطوي  -كام يف املشاريع
والدراسات املستقبلية ،يف أحد أبرز مح ّدداتها،
البحثية السابقة  -عىل دراسة الواقع الراهن ،وبناء املشاهد االحتاملية االستكشافية واملعيارية البديلة،
وتح ّدي الفاعلني املختلفني املؤ ّثرين فيه حسب ّ
كل مشهد ،وإثارة إشكاليات العالقة بني التحليالت
االسترشافية ومسائل التخطيط عىل املستويني املتوسط والطويل املدى ،وبناء السياسات واإلسرتاتيجيات.
ومل تكن إثارة هذه اإلشكاليات األخرية "تر ًفا" بحث ًيا ،بل استجاب ًة ملشكلة تح ّكم مفاهيم التخطيط املعيارية

اإلنجازية لدى مهنديس التخطيط التنموي العرب ،وضمور رؤية املستقبل يف صوره االحتاملية املتعددة،
وتحديد الخيارات التنموية وأولوياتها يف إطارها .ويف إطار التطورات النوعية التي شهدتها الدراسات
اتجاها قو ًّيا كب ًريا وف ّع ًال للربط بني التخطيط واالسترشاف يف ضوء منهجية
االسترشافية ،فإنّ هناك
ً
االسترشاف اإلسرتاتيجي التي ميكن تطبيقها عىل املستويات كا ّفة ،الصغرى والكربى منها.
مستقبالت عديد ٌة "ممكنة"؛ ولذلك فإنّ استرشاف املستقبل هو باألساس
واملستقبل مستقبالت ،أو لِ َن ُقل
ٌ
ٌ
استكشاف ملاهية هذه املستقبالت املمكنة ،قبل تحديد ماهية املستقبل املرغوب فيه واملمكن تحقيقه.
واالسترشاف ثور ٌة حقيقية للفكر ،تفيد أنّ اإلنسان يعتزم أن يكون ً
تابع أو
فاعل يف التاريخ ،ال مج ّرد ٍ
رع ّية؛ إنه يعني الدفع بقدرة اإلنسان عىل تحويل مجرى األحداث ،قبل فوات األوان ،والتح ّكم يف مسار
مستقبله من خالل صناعته وفق إرادته الواعية الح ّرة ورؤيته املبرصة ،وذلك عرب مقاربات ك ّمية وكيفية
مؤش ٍ
عىل ح ٍّد سواء ،تروم تحويل الظواهر إىل ّ
ات قابلة للقياس ،أو تضع سيناريوهات متع ّددة وفق آما ٍد
زمنية قاصية أو دانية ،أو تبني ً
املوجهة للفعل الحارض.
فهم أفضل ملق ّومات املستقبل ّ
ويحاول هذا الكتاب السنوي استئناف هذا الزخم عىل املستوى البحثي ،وإعادة طرح قضاياه وأسئلته
من جديد لتكريس مدرك املستقبل يف جهاز مفاهيم الباحثني واملخططني واإلسرتاتيجيني ومنتجي الرؤى
واألفكار ،وتكوين نخبة علمية فاعلة يف املجال البحثي االسترشايف .ويتكامل هذا الكتاب مع انتهاج العديد
من األقسام العلمية يف الجامعات العربية اليوم إدماج اختصاص الدراسات املستقبلية يف مساقاتها.
ٍ
ٍ
وسياقات ذاتية موسومة
التغي وشديدة التعقيد،
ويأيت هذا املرشوع االسترشايف يف
سياقات عاملية رسيعة ّ
بتع ّقد عالقة اإلنسان العريب بالحارض الطارئ وباملايض التليد يف آنٍ م ًعا .وإن كان استرشاف املستقبل قد
ملحة أكرث من ّأي ٍ
وقت مىض ،فإنّ االنغالق يف ذهنية املايض أو االنكفاء عىل الحارض ما
أضحى رضور ًة ّ
ثم بلورة جه ٍد معريف وعميل ُيساهم
فتئا يدرآن تبيئة سؤال املستقبل يف الوعي املجتمعي العريب ،ومن ّ
ثم ،يأيت إصدار
يف متثّل ديناميات التطور التاريخي ،و ُيرخّ ص بالفعل يف الحارض وبالتق ّدم والتنمية .ومن ّ
الكتاب السنوي للدراسات املستقبلية استرشافُ ،بغية املساهمة يف س ّد هذه الفجوة املعرفية األكيدة،
وتلبية حاجات الباحثني والك ّتاب املهت ّمني بهذا الحقل املعريف والعميل ،وإنشاء بوتق ٍة تصهر الجهد العريب
املختصني ،وواضعي السياسات العامة ،وص ّناع القرار،
وترسخه يف إطا ٍر علمي م ّتسق ،مبا يفيد الباحثني
ّ
ّ
ّ
يضم كتاب استرشاف بني دفتيه مساهامت علمية
واملساهمني يف تشكيل الرأي العام .ويف هذا ّ
الصددّ ،
نوعية مه ّمة ،تر ّكز بدرج ٍة أساسية عىل العديد من الجوانب املنهجية واإلبستيمولوجية لالسترشاف ،رامئاً
أن يكون دفع ًة استئنافية نوعية للرتاكم العلمي العريب ا ُملرتجى يف هذا املجال.
يأيت الكتاب السنوي للدراسات املستقبلية استرشاف ليفتح إ ًذا املجال أمام جميع الباحثني واملهتمني
العرب بالدراسات املستقبلية ،ساع ًيا إىل توجيه الجهد العلمي العريب يف هذا الحقل املعريف والعميل
واملساهمة يف تبلوره وتراكمه وتكامله؛ فليس املستقبل مكانًا نذهب إليه ،بل ما نصنعه نحن باستمرار.
هيئة التحرير
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االسترشاف والسياسة
Foresight and Politics
 ما فائدة املقاربات االسترشافية وفاعليتها؟ إنه السؤال املركزي الذي يطرحه هذا:ملخص
أن الرابط
،املقال نسبةً إىل السياسة وصنع القرار
ّ
ّ موض ًحا أنه من الصعب اإلجابة عنه ما دام
أهم وظائف
بعض
املقال
هذا
يجل
،ذاته
اآلن
ويف
. والفعل، واتخاذ القرار،معقّ ٌد بني التفكري
ّ
ّ
،"التحل ُببعد النظر والقدرة عىل مساءلة "األفكار املُ سبقة
ق الفاعلني إىل
ّ
ُ س ْو
َ :االسترشاف
ٍ
وظيفة أخرى
 كام يؤكّ د عىل.ثم مساءلة أمناط النظر واالستدالل التي غال ًبا ما تُلجم الفعل
ّ ومن
 والذي من دونه سيكون القادة محصورين يف زاوية تدبري،" وهي "تطوير االستباق،لالسترشاف
واتساق عىل املديني املتوسط والطويل لإلجراءات التي يجري
 وإعطاء معنى،حاالت الطوارئ
ٍ
 وباعتباره، تجري بلورة منظو ٍر لالسترشاف باعتباره فلسفة،ثم
ّ  ومن.اتخاذها عىل املدى القصري
.منطقةً ينبغي استكشافها بقدر ما ينبغي بناؤها
 صنع القرار، االستباق، االسترشاف:كلامت مفتاحية
Abstract: When it comes to politics and decision-making, what is the point of the
foresight approach, and how useful is it? The question is a difficult one to answer,
because of the complex linkage between thought, decision-making, and action. Equally,
the question reveals the key functions of foresight: the desire of actors to have the
ability to interrogate preconceived ideas, and from there to interrogate the patterns of
investigation and reasoning that for the most part restrain action. Additionally, the paper
examines the function of foresight in developing the capacity for anticipation. Indeed,
without anticipation, leadership is forced to simply manage what comes. Foresight, the
paper suggests, gives meaning and coherence to the medium and long-term measures
that need to be taken in the short-tem. Hence, foresight can be described as a philosophy
and a logic to be discovered as much as constructed.
Keywords: Foresight, Anticipation, Decision-Making

. فرنسا، ومستشار دويل يف االسترشاف واإلسرتاتيجية،)Futuribles(  ورئيس تحرير مجلة،)Futuribles International( * رئيس جمعية
** President of "Futuribles International", Editor of the journal "Futuribles" and International Consultant, France.
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ملحة تاريخية موجزة عن االسترشاف املعارص
عرب ّ
كل العصور ،شعر اإلنسان بالقلق إزاء املستقبل وسعى ملعرفة ماذا يخ ّبئ له .وقد و ّلد هذا القلق
ٍ
واملنجمني الذين
مامرسات ع ّدة تُحيل  -يك ال نذكر سوى أشهرها  -عىل مشاورة الع ّرافة
منذ األزل
ّ
ٍ
أحداث سعيدة إىل ح ٍّد ما،
كان ُيفرتض أنهم قادرون عىل تأويل العالمات االستباقية (الطوالع) عىل
أو قادرون ح ّتى عىل التخمني عرب وسائل ش ّتى ملا سيكون مصريهم؛ وهو املصري الذي كان ُيفرتض ،يف
امليثولوجيا اإلغريقية ،أنه مق ّر ٌر من لدُ ن سلط ٍة أعىل من اآللهة .فيام فضّ ل آخرون إسقاط مثار أحالمهم
وكوابيسهم عىل املستقبل (رضوب اليوتوبيا والديستوبيا((( ،يف محاول ٍة لتخ ّيل ما ميكن أن يكون عليه
املستقبل باستخدام علمهم وخيالهم (من قبيل ليوناردو دافنيش) .وهكذا برهن بعضهم أحيانًا عىل
بصري ٍة مدهشة ،مثل جول فرين ،الذي كان ا ُملبادر يف فرنسا لرواية الخيال العلمي ،وألبري روبيدا الذي
تص ّور قبل مئة سنة سل ًفا أنه سيمكننا قري ًبا أن نتواصل عن ُبع ٍد بفضل "جهاز الصورة والصوت عن
ُبعد"((( (الذي يشبه اإلنرتنت اليوم).
بيد أنّ االسترشاف يف العصور الحديثة ،وعىل الرغم من أنه يقوم أيضً ا عىل تحديد الوقائع ّ
الحملة
للمستقبل وتحليلها ،فإنه يستند إىل فلسف ٍة مختلف ٍة ومستوحاة إىل ح ٍّد كبري من عرص التنوير ،وإىل
االعتقاد ال ّراسخ بأنّ املستقبل ليس مح ّد ًدا سل ًفا ،وأنه ال يزال إىل ح ٍّد كبري ينتظر ابتكاره وبناءه ،وأنه إ ًذا
ٌ
فربا سيكون ذا جدوى
مجال للحرية ،والقدرة ،واإلرادة ،وسأعود إىل هذه النقاط الح ًقا .أ ّما قبل ذلكّ ،
رشح متى وكيف وملاذا انبثق هذا التص ّور الجديد للمستقبل بوصفه منطق ًة ينبغي استكشافها ،ولكن
أيضً ا بوصفه منطق ًة ينبغي بناؤها.
بدافع من الرئيس فرانكلني
فقد تط ّور التفكري بشأن املستقبل يف البداية يف الواليات املتحدة ،يف البدء
ٍ
ثم يف أعقاب
روزفلت مع إنشاء "اللجنة الرئاسية لألبحاث بشأن االتجاهات االجتامعية" (ّ ،)1933
مؤسسة
املؤسسات؛ وهي ّ
الحرب العاملية الثانية بإيعا ٍز من وزارة الدفاع األمريكية عن طريق إحدى ّ
راند التي أنشئت يف عام  1948للعمل عىل قضايا الدفاع .وكانت حينها اهتاممات متع ّهدي هذا التفكري
خاصا الستخدامات التكنولوجيات
باألساس ذات طابع جيوسرتاتيجي ،كام أنها كانت تويل اهتام ًما ّ
مؤسسة راند ،أ ّدى فريقٌ مؤ ّلف من
الجديدة،
ّ
وخاص ًة القنبلة الذرية ،يف الرصاعات الدولية .وضمن ّ
1

2

تشري "اليوتوبيا" ( )Utopieإىل ّ
كل تص ّو ٍر للمجتمع املثايل أو الواقع املثايل الخايل من العيوب ،والبالغ ح ّد الكامل؛ إذ يعيش أفراده يف
سعاد ٍة وتناغم ووئام .وعىل عكسها متا ًما ،تشري "الديستوبيا" ( )Dystopieإىل املجتمع املتخ ّيل الفاسد أو املخيف أو غري املرغوب
بأي طريقة؛ إذ يجري تص ّور سيادة الحكومات واأليديولوجيات الشمولية أو الكوارث البيئية أو غريها من الخصائص املرتبطة
فيه ّ
بانحطاطٍ كاريث يف املجتمع.
ابتداع أديب أللبري روبيدا ،وصفه يف روايته القرن العرشين :الحياة
"جهاز الصورة والصوت عن ُبعد" ( )Téléphonoscopeهو
ٌ
الكهربائية التي نُرشت يف عام 1890؛ وقد تص ّوره عىل شكل شاش ٍة ّ
مسطحة مع ّلقة عىل جدارّ ،
تبث أحدث األخبار يف ّأي ساع ٍة من
الليل أو النهار ،واملرسحيات ،والدروس ،واملؤمترات عن بعد.
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هريمان كان (مؤ ّلف العمل البديع عن الحرب النووية-الحرارية((( ،وتيودور غوردون وأوالف هيلمر،
دو ًرا رائ ًدا ،ال س ّيام يف تطوير املناهج االسترشافية "املهيكلة وفق القواعد الشكلية واالستنباطية"
(طريقة دلفي ،طريقة السيناريوهات ...إلخ) ،والتي جرى نقلها ،بداه ًة عقب ذلك ،إىل املجال املدين
ٍ
لتحسينات متتالية.
وخضعت
وقد انبثق يف هذه الفرتة أيضً ا أول االهتاممات بتأمني موارد الكوكب األريض ،والتي س ُتت ّوج بخلق
ثم بغزو الفضاء
مؤسسة "موارد للمستقبل" ( )Resources for the Futureيف أعقاب تقرير بايل(((ّ ،
ّ
ً
يف أعقاب إطالق أول قم ٍر صناعي سوفيايت "سبوتنيك األول" .ويف اآلن ذاته ،ودامئا ُمقا ًدا بتق ّدم العلوم
وتم إنشاء "لجنة عام
والتقنيات ،و ُمح ّف ًزا بالتقرير الشهري لفانيفار بوش((( ،اجتمع الكونغرس األمرييك ّ
 ،"2000ضمن إطار "أكادميية اآلداب والعلوم" ،والتي جمع دانيال بيل أعاملها "نحو عام  "2000يف عد ٍد
خاص من مجلة ديدالوس (( )Dædalusصيف  .)1967ويف الوقت نفسه ،رأت النور "جمعية املستقبل
ّ
العاملية" ( ،)World Future Society) (1966والتي رسعان ما جمعت عد ًدا كب ًريا من الشخصيات
املهت ّمة بشأن املستقبل ،وهي ج ّد متباين ٍة يف ما بينها.
بدافع من غاستون بريجي الذي
ويف فرنسا ،انبثق االسترشاف منذ أواخر خمسينيات القرن العرشين،
ٍ
وضّ ح املصطلح يف مقال "العلوم اإلنسانية والتو ّقع"((( بتأكيده أنه ،حتى ذلك الحني[" ،كانت] اإلجراءات
امل ّتخذة (تعتمد) عىل القياس أو تقوم عىل أساس االستنباط"ّ ،إل أنّ هذه الطرائق كانت جز ًءا من
ٍ
موقف متط ّل ٍع إىل الوراء مل يكن ميكن تربيره سوى خالل فرت ٍة من االستمرارية واالستقرار .وقد أ ّكد أنه،
ٍ
أبحاث استرشافية
التغيات والتص ّدعات ،فينبغي علينا "إنشاء
يف املقابل ،وعىل اعتبار أننا ندخل فرت ًة من ّ
التخصصات املتط ّلعة إىل الوراء ( .")Rétrospectivesأ ّما املح ّرض اآلخر
( ...)Prospectivesإىل جنب
ّ
منازع برتران دو جوفنيل ،والذي صاغ مفهوم "فوتوريبل" ()Futuribles
عىل هذا الجهد الفكري فهو بال ٍ
ٌ
كتاب
(لفظ مستحدث مر ّكب من "مستقبالت"  Futursو"ممكنة"  ،)Possiblesوهو أيضً ا مؤ ّلف ٍ
تأسييس بعنوان فنّ االفرتاض((( ،والذي إن كان ال يستخدم مصطلح "االسترشاف" ،فهو ميثّل مرافع ًة مهم ًة
من أجل التفكري عىل املدى الطويل يف اآلن نفسه الذي يناضل فيه يك ال يبقى هذا التفكري االسترشايف
حك ًرا عىل الدولة .وكان ٌّ
انشغاالت ذات طبيع ٍة إنسانية ومجتمعية.
كل من بريجي ودو جوفنيل تح ّركهام
ٌ
Herman Kahn, On Thermonuclear War (Princeton: Princeton University Press, 1960).
President's Materials Policy Commission (The Paley Commission), Resources for Freedom (Washington, D.C.: U.S.
Government Printing Office, 1952), 5 volumes.
)Vannevar Bush, Science: The Endless Frontier (Report to the President on a Program for Postwar Scientific Research
(Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1945).
Gaston Berger, "Sciences humaines et prévision", Revue des Deux Mondes, no. 3 (1er février 1957), pp. 417 - 426.
Bertrand de Jouvenel, L'Art de la conjecture, coll. "Futuribles" (Paris: Éditions SEDEIS, [1964] 1972).
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بدافع من "مجموعة الدراسات االسترشافية" التي
ورسعان ما سينرثان بذورهام التي ستزهر يف فرنسا،
ٍ
تضم نحو ثالثني عض ًوا (مث ّقفون ،ومد ّرسون ،وأرباب صناعاتّ ،
وموظفون كبار) من جهة؛ ومن "اللجنة
ّ
الدولية للمستقبالت املمكنة" (كام سيأيت الح ًقا) من جه ٍة أخرى ،وهي املؤ ّلفة نفسها منذ البداية من
مث ّقفني من نحو عرشين دولة مختلفة (من بينهم دانيال بيل ،وحسن أوزبيكان ،وسابورو أوكيتا).
خصوصا عندما أصبح مف ّوضً ا للتخطيط يف عام  ،1959وبيري
وقد كان من بني هؤالء الر ّواد بيري مايس،
ً
مسؤول عن املندوبية العامة للبحوث العلمية والتقنية ،وهي ٌ
ً
وكالة سوف
بيغانيول ،الذي كان حينئ ٍذ
تتح ّول الح ًقا إىل وزارة البحث العلمي .ويف هذه الفرتة ،وكامتدا ٍد لجهد إعادة اإلعامر الذي أعقب
الحرب العاملية الثانية ،أدت الدولة دو ًرا ف ّع ًال ج ًّدا يف فرنسا ،وتط ّور فيها بق ّو ٍة التفكري طويل األمد.
تم – تحت رعاية مفوضية التخطيط – إنشاء "مجموعة
وهكذا ،وبنا ًء عىل ٍ
طلب من رئيس الوزراءّ ،
التفكري لعام  ،"1985والتي ُطلب منها "الدراسة ،من منظور الوقائع ّ
الحملة للمستقبل ،ملا من شأن
التوجهات العا ّمة ّ
للخطة الخامسة"((( .وعقب ذلك بقليل،
معرفته أن يكون مفي ًدا ...من أجل تنوير ّ
وهذه املرة يف إطار مندوبية التهيئة الرتابية والعمل الجهوي ( )DATARالتي كانت ملحق ًة أيضً ا برئيس
الوزراء ،جرى أيضً ا إطالق دراس ٍة طموحة ج ًدا بشأن "فرنسا يف أفق عام ."2000
ات مثل "مديرية
ريب إغفال العمل الذي أ ّدته أيضً ا يف تلك الفرتة إدار ٌ
وأخ ًريا ،سيكون من الخطأ بال ٍ
املنصب تحت إدارة سريج أنطوان بوزارة البيئة ،وقسم
التو ّقع" يف وزارة املالية ،وفريق االسترشاف ّ
الدراسات واالسترشاف واإلحصاء بوزارة الثقافة .وسنكون أيضً ا مخطئني إن تجاهلنا العمل الجدير
باالهتامم الذي قاده العديد من املجموعات أو ال ّلجان مثل "لجنة حسابات األمة" ،والتي كانت تعمل
سل ًفا عىل حدود املحاسبة الوطنية ،أو "لجنة حسابات الرتاث الطبيعي" .فهذه ال ّلجان ،ح ّتى إن مل تكن
دامئًا تنتسب عمل ًيا وبشكلٍ رصيح إىل االسترشافّ ،
فأقل ما ميكن أن يقال إنها قامت بالفعل بتمهيد
الطريق أمام العديد من األسئلة والتي َت َب َّي ،أمام اختبار الزمن ،أنها حاسمة.
بدافع من شخصيات مثل أوسيب
خاص ًة بفرنسا؛ فقد تط ّورت أيضً ا يف أوروبا
وهذه الظاهرة ليست ّ
ٍ
فليشتايم ،وروبرت يونك ،ويوهان غالتونغ الذي أنشأ ُبع ْيد ذلك حركة "ال َب َشية Mankind( "2000
 )2000التي ستكون الح ًقا وراء إنشاء "الفدرالية العاملية للدراسات املستقبلية" (World Futures
 )Studies Federationبباريس يف عام  ،1972بالتعاون مع "الجمعية املستقبلية الدولية فوتوريبل"
( .)Futuribles Internationalوقد جرت رسي ًعا إقامة الرابط بني ضفتي املحيط األطليس منذ ستينيات
القرن العرشين ،وانترشت الحركة تحت تأثري أوالف بامله الذي كان حينئ ٍذ رئيس الوزراء يف السويد
والذي أنشأ "األمانة السويدية للدراسات املستقبلية" ،وكذلك تأثري رادوفان ريشتا بتشيكوسلوفاكيا،
Collectif, Réflexions pour 1985 (Paris: La Documentation française, 1964).
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وسابورو أوكيتا وهيتيكويش كاتو باليابان ،وإليونورا ماسيني وأوريليو بيتيس بإيطاليا ،ومهدي املنجرة
وفيليب دو سيينس داخل منظومة األمم املتحدة.
وانترشت الحركة حتى متخّ ضت يف سبعينيات القرن املايض عن إنشاء العديد من الهيئات (نادي روما،
"الفدرالية العاملية للدراسات املستقبلية" ،نادي داكار وغريهام) ،وتنظيم مؤمتر ٍ
ات دولية تجمع بني
املث ّقفني وص ّناع السياسات ،ليس من بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فحسب ،وإمنا أيضً ا من
دول عربية (ال س ّيام يف مرص مع إسامعيل صربي عبد الله ،املسؤول عن برنامج يس ّمى "املستقبالت
العربية البديلة" ،ويف املغرب مع مهدي املنجرة) ،ومن أفريقيا جنوب الصحراء (مع الرئيس سنغور
ثم تحت رعاية منظمة الوحدة األفريقية)،
يف السنغال ،ونادي داكار الذي ُأنشئ يف كوت ديفوار ّ ،
مؤسسة باريلوتيش) وآسيا .ونُذ ّكر أنه انبثق خالل هذه الفرتة
باإلضافة إىل أمريكا الالتينية (ال س ّيام مع ّ
ٍ
إشكاالت عاملية ،ال س ّيام الرهانات البيئية (فأ ّول
عدد من النقاشات امله ّمة املتع ّلقة بالتوعية بربور
ٌ
مؤمت ٍر عاملي بشأن البيئة ُعقد يف ستوكهومل يف عام  ،)1972وحدود النمو التي ستكون موضوع التقرير
األول لنادي روما ،ومناذج التنمية وغريها ،والتي ستتمخّ ض عن العديد من الدراسات االسترشافية مثل
برنامج "املستقبالت املرتابطة" ( ،((()Interfutursالذي ُأطلق مببادر ٍة من اليابان تحت رعاية منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية.
تم إنشاؤها يف عام  1960برئاسة برتران
وأعتقد أنه ميكنني أن أجزم أنّ "اللجنة الدولية فوتوريبل" التي ّ
والتخصصات ،قد أ ّدت
تضم نحو عرشين من املث ّقفني من مختلف البلدان
ّ
دو جوفنيل ،والتي كانت ّ
املؤسسات السياسية
دو ًرا رائ ًدا يف هذه التط ّورات ،ويف اآلن نفسه مت ّيزت بإيالئها اهتام ًما ًّ
خاصا ملستقبل ّ
وأخذ املدى الطويل يف االعتبار يف تحديد السياسات العامة .وقد أوضح برتران دو جوفنيل جي ًدا األسباب
التي جعلته يعترب أنه من املفيد خلق مثل هذه الهيئة املستقلة ،بتأكيده عىل نح ٍو عا ٍّم أنه إذا كان من
الطبيعي واملفيد أن تتز ّود مراكز القرار العام بخاليا لالسترشاف ،فألنها تستطيع أن ت ّدعي أنها متتلك
احتكار هذا الجهد الفكري بشأن املستقبل يش ّكل خط ًرا عىل الدميقراطية ،ألنّ ص ّناع القرار سيجدون
أنفسهم حينئ ٍذ يف وضعية مالمئة لتربير قراراتهم زاعمني أنها تعتمد عىل خرب ٍة ليس من شأن ّأي أح ٍد آخر
أن يعلم بها .باإلضافة إىل أنّ هذه "التو ّقعات" التي تُستخدم لتحديد السياسات العامة ،ينبغي أن تكون،
كام يؤ ّكد ذلك أيضً ا برتران دو جوفنيل ،عمومي ًة وأنه ميكن مناقشتها بشكلٍ جامعي.
تم عقب ذلك ،يف عام  ،1967إنشاء "الجمعية
وعرب بقاء برتران دو جوفنيل وف ًّيا لهذا االنشغالّ ،
ثم بيري
املستقبلية الدولية فوتوريبل" ( ،)Futuribles Internationalوالتي ترأّسها تبا ًعا بيري مايسّ ،
رئيسا لها يف عام ،2013
بيغانيول ،وفيليب دو سيينس ،ومهدي املنجرة ،وجاك لوسورن ،قبل أن ُأصبح ً
OECD Interfutures, Facing the Future (Paris: OECD, 1979).
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بعد أن تو ّليت إدارتها العامة مل ّدة أربعني عا ًما ،مع الحرص الدائم عىل جعلها أحد "املراكز البحث ّية
للفكر وال ّرأي والخربة" ( )Think Tankالدولية األساسية ،وجعلها مستق ّلة ورامئة نرش مفاهيم االستباق
ومناهجه (ما يس ّمى االسترشاف "االستكشايف") ،وتعزيزها ملصلحة القرار والفعل (ما كان يس ّمى
االسترشاف "املعياري" الذي أضحى يس ّمى االسترشاف اإلسرتاتيجي).
ولن أستفيض هنا بشأن أنشطة "الجمعية املستقبلية الدولية فوتوريبل" ،والتي تعيد التأكيد يف ّ
خطتها
اإلسرتاتيجية الجديدة  2020 - 2015عىل هدفها املتمثّل يف نرش املدى الطويل وتعزيزه يف صوغ
السياسات العامة ويف إسرتاتيجية الرشكات .كام تهدف إىل أن تكون مرك ًزا للدراسات الذي يقوم بوظيفة
اليقظة االسترشافية بشأن االتجاهات القوية والناشئة التي ميكن استجالؤها يف العامل املعارص ،والتي من
املتوسطوالطويل؛ وذلك الستكشاف ما ميكن
املرجح أن يكون لها تأث ٌري كبري يف التط ّورات عىل املد َي ْي
ّ
ّ
أن يطرأ (املستقبالت املمكنة) ،والرهانات الكربى امل ّتصلة بها ،والسياسات واإلسرتاتيجيات التي ميكن أن
مرغوب فيه .وعىل اعتبار أن ال أحد من
الخاصة ملا هو
يعتمدها مختلف الفاعلني بالنظر إىل تص ّوراتهم
ٌ
ّ
شأنه أن ميتلك الحقيقة بشأن املستقبل ،فإنّ "الجمعية املستقبلية الدولية فوتوريبل" تهدف أيضً ا إىل أن
تكون موض ًعا للتبادل والتشاور بشأن ما ميكن أن يحدث ،وبشأن ما ميكن ملختلف الفاعلني القيام به.

االسترشاف بوصفه فلسفة
يربز يف أصل االسترشاف يف البداية اقتناع ُيلخّ صه جي ًدا الفيلسوف موريس بلونديل عندما يقول إنّه
"ال يجري تو ّقع املستقبل ،بل يجري االستعداد له"؛ أي أنه ُيبنى ،ال س ّيام من خالل القرارات واألفعال
البرشية .ويروق يل أن ألخّ ص هذه الفلسفة بالتأكيد أنّ املستقبل هو مجال الحرية ،والقدرة واإلرادة؛
ثم ،سأحاول رشح ذلك هنا.
ومن ّ
االسترشاف كام منارسه هو – من وجهة نظري  -مثر ٌة لثور ٍة حقيقية للفكر ،ما دام أنّ فلسف ًة يعتزم
اإلنسان فيها أن يكون ً
فاعل أو ح ّتى س ّي ًدا قد ح ّلت ّ
أساسا عىل فكرة
محل الفلسفات القدمية التي تقوم ً
وجود نظا ٍم ذايت التنظيم (أو ّ
خاص بها (راجع موضوع
ينظمه الله) ،والتي كانت تُستدام وفق
ٍ
منطق ٍّ
"الطبيعة الجيدة") ،والتي مل يكن اإلنسان فيها سوى رع ّية.
الصدد ،ميكن عقد صل ٍة بعملية االنتقال عىل املدى الطويل ج ًّدا؛ من ال ِق َيم التي ُيقال عنها إنها
ويف هذا ّ
تقليدية ويقوم مبدأ رشعيتها عىل أساس التسامي ،إىل ِق َي ٍم ُيقال عنها إنها فردانية ،عىل اعتبار أنّ مبدأ
رشعيتها يكمن يف الفرد .وقد حملت فلسفة التنوير والنظام الفلسفي الكانطي هذه الفردانية يف القرن
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الثامن عرش  .وقد تم تتويجها الكبري يف عام  1789مع "إعالن حقوق اإلنسان واملواطن" (يف أعقاب إعالن
االستقالل األمرييك يف عام .)1776
ودعونا ال يختلط األمر علينا بشأن مفهوم الفردانية التي غال ًبا ما يؤ ّدي تع ّدد معانيها إىل سوء الفهم.
تم تحليله
فمفهوم الفردانية ال عالقة له هنا مبصطلح األنانية .واالنتقال الذي أحيل عليه هو ذاك الذي ّ
منذ أم ٍد بعيد عىل يد إمييل دوركهايم ،وماكس فيرب ،ونوربري إلياس ،وكثري غريهم ،والذي ُيحيل إىل فئات
الصدد" :إنّ رشعية ال ِق َيم التقليدية
الرشعية التي تقوم عليها ِق َيمنا .ويكتب إتيان شفايسغوت يف هذا ّ
تقوم عىل نظا ٍم لألشياء يجري اعتباره أسمى من الضامئر الفردية ،وينبغي عىل األفراد احرتامه من
دون أن يكون باستطاعتهم وضعه موضع سؤال ،سوا ٌء تع ّلق األمر بنظا ٍم طبيعي ،أو فوق-طبيعي ،أو
اجتامعي ،أو أخالقي ،أو غري ذلك .وباعتبارها متج ّذر ًة يف التقليد ،فإنّ هذه ال ِق َيم تدعو غال ًبا إىل خضوع
وللسلطات القامئة .وتق ّرر [هذه ال ِق َيم التقليدية] لألفراد األدوار االجتامعية
الفرد لجامعة انتامئه ّ
ومعايري السلوك التي ليس من شأنها أن توضع موضع سؤال ...ويتمثّل مبدأ الفردانية عىل العكس من
ذلك يف إخضاع نظام األشياء للرغبات أو االحتياجات ،أو العقل أو إرادة أفراد البرش .فال يجري القبول
ٍ
يتم تقديرها بحسب مستوى مالءمتها ملا يجري اعتباره
بال ِق َيم بوصفها
معطيات غري ملموسة ،ولكن ّ
جي ًدا بالنسبة إىل األفراد .فليس قانون اإلله ،أو الطبيعة ،أو املدينة ،أو التقليد رشع ًّيا بح ّد ذاته[ .بل] إنه
بالفرد وبالفرد ال غري حيث يكمن مبدأ ما هو ج ّيد"(.((1
وال أقصد بالفرد يف هذا الزمان واملكان ،بالنسبة إ ّيل باستبعاد اآلخرين؛ بل أحيل عىل الفرد باعتباره
منتم ًيا إىل الجامعة األهلية البرشية ،والقادر عالو ًة عىل ذلك عىل ّ
التخل عن جز ٍء من مصالحه الشخصية
والفورية ملصلحة أهداف مشرتكة ،وأصولٍ يجري اعتبارها ناجعة (مختلفة إ ًذا عن مجموع املصالح
الفردية) ،مبا يف ذلك عىل املدى الطويل ،مثل "التنمية املستدامة" عىل سبيل املثال ،التي تحرتم النظام
اإليكولوجي واآلخرين ،وتحرتم معارصينا واألجيال القادمة.
بالتأكيد هناك كثري ّ
السجل ،وال س ّيام التساؤل بشأن الطابع الكوين إىل ح ٍّد ما
مم ميكن قوله يف هذا ّ
ٍ
معتقدات أخرى متنح مكان ًة
لهذه الفلسفة ،والطريقة التي ميكن وفقها أن تكون أو ال تكون متوافق ًة مع
أكرث أهمي ًة للقضاء وال َق َدر .وميكن للمرء أن يسهب ً
طويل بشأن مسألة الحتمية والحرية ،من دون ٍّ
شك
صيين متا ًما .بيد أنه من الواضح أنّ اإلميان الذي
للوصول إىل
خيين متا ًما وال ُم ّ
استنتاج مفاده أننا لسنا ُم ّ
ٍ
مكتوب متا ًما ،قد أفسح تدريج ًّيا املجال
كان ُيوىل يف ما مىض لذاتية-تنظيم األنظمة ،وإذعان األفراد ل َق َد ٍر
ٍ
10 Etienne Schweisguth, "La montée des valeurs individualistes", Futuribles, Numéro Spécial sur "L'évolution des
valeurs", no. 200 (juillet-août 1995), pp. 131-160; On the same topic, Cf. Louis D. Dumont, Homo hierarchicus
(Paris: Gallimard, 1996); and Essais sur l'individualisme (Paris: Le Seuil, 1991).
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لتبجيل اإلنسان الح ّر واملسؤول .وهو ح ٌّر أكرث ومسؤول أكرث بقدر تزايد قدرته بشكلٍ مطرد – ال سيام
من خالل تق ّدم العلوم والتكنولوجيا – نحو األفضل ،وأيضً ا نحو األسوأ.
ٍ
مالحظات تبدو يل أساسي ًة لرشح الفلسفة املض ّمنة – عىل
والحقيقة أنّ االسترشاف يقوم عىل ثالث
ٌ
منطقة ينبغي استكشافها،
األقل – لهذه املقاربة :املستقبل هو مجال الحرية ،والقدرة ،واإلرادة .إنه
ثم تربز فائدة اليقظة واالستباق ،وفائدة ما يس ّمى االسترشاف االستكشايف عىل وجه الخصوص،
ومن ّ
ٌ
ثم تربز فائدة االسترشاف الذي يس ّمى أحيانًا معيار ًيا،
وهو يف اآلن ذاته
منطقة ينبغي بناؤها ،ومن ّ
والذي مل يعد ُيحيل عىل استقصاء املستقبالت املمكنةّ ،
وإنا عىل استقصاء املستقبالت املرغوب فيها،
والسياسات واإلسرتاتيجيات التي تح ّققها.

االسترشاف بوصفه منطق ً
ة ينبغي استكشافها
هناك ،يف اعتقادناٌ ،
فرق جوهري بني املايض واملستقبل .فاملايض هو مجال الحقائق ا ُملنجزة التي ميكن
معرفتها من حيث املبدأ ،حتى لو كان هناك ٌ
جدل الذع بني املؤ ّرخني املك ّلفني بعرضها يف بعض األحيان.
ثم ،ال ميكن معرفته ،يف جوهره،
أما املستقبل فليس حقيق ًة بعد؛ إذ إنه ليس مح ّد ًدا سل ًفا ،ومن ّ
مسب ًقا .ومهام كانت املناهج املستخدمة ،الحالية واملستقبلية ،فال ميكن ألح ٍد أب ًدا أن يتن ّبأ به بيقني.
ال يتع ّلق األمر إ ًذا هنا بالتن ّبؤ ،أو بالنبوءة أو ح ّتى بالتو ّقع ،ولكن يف أحسن األحوال مبحاول ٍة الستكشاف
املستقبالت املمكنة يف خدمة القرار؛ قرار األفراد واملجموعات االجتامعية ،وأيضً ا قرار ممثّليهم الذين
يعملون قدر املستطاع ليس لحامية مصالح مع ّينة فحسب ،ولكن أيضً ا ،إن مل يكن يف املقام األول ،من
ٍ
مستقبالت مرضّة ،وتعزيز املستقبالت املرغوب فيها).
أجل تعزيز ال ّرفاهية الجامعية (تج ّنب قدوم
ومن أجل أن يكون للفاعلني مثل هذه القدرات ،فينبغي أن يعكفوا عىل إثبات قدراتهم عىل اليقظة
واالستباق ،وأن يسعوا جاهدين إىل استكشاف ما ميكن أن يحدث ،وما هي "املستقبالت املمكنة" يف
نوصفها عىل وجه التحديد بـ "االسترشاف االستكشايف"،
آفاق زمنية مختلفة .وهذه الوظيفة ،والتي ّ
تقتيض قبل ّ
كل يش ٍء أن نتع ّلم التمييز بشكلٍ يومي بني الظواهر ذات الطبيعة الظرفية الخالصة وبني
ثم الجذور أو
الظواهر التي نعتربها ،بوصفها االتجاهات الحقيقية ،القوية أو الناشئة إىل ح ٍّد ما ،ومن ّ
البذور للمستقبالت املمكنة.
فال ينبغي بالفعل أن ننىس أنّ الحارض ما هو سوى لحظ ٍة خاطفة بني املايض واملستقبل ،وأنّ هذا األخري
ال ينبثق من ال َع َدم .وإحدى ّ
ألي مامرس ٍة لالسترشاف ،هي إ ًذا محاولة متثّلنا
املهمت األساسية ،وا ُملسبقة ّ
للوضع الحايل من خالل ديناميكيته الزمنية الطويلة ومجموع أبعاده .وميثّل التز ّود مبثل هذا التص ّور
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عن الوضع الحايل بح ّد ذاته تح ّد ًيا ،وذلك لسببني ع ّ
السبب األول هو نزوع ّ
كل واحد ،ال س ّيام
ىل األقلّ :
لتخصصه ،إىل املبالغة يف تقييم بعض العوامل (مثل التق ّدم التكنولوجي) عىل حساب عوامل
وف ًقا ّ
السبب الثاين،
أخرى قد يكون إدراكها أكرث صعوبة (مثل التح ّكم االجتامعي يف التكنولوجيات) .أما ّ
كل واح ٍد م ّنا ،وف ًقا لثقافته وحساسيته وأيديولوجيته ،مييل إىل ّ
فريجع إىل أنّ ّ
فك شفرة الظواهر نفسها
وتفسريها بشكلٍ مختلف.
الصدد ،ألنها يف أغلب الحاالت ويف
و"املراصد" التي تّم إنشاؤها يف العديد من املجاالت غري كافية ،يف هذا ّ
أفضلها ،تعمل كام لو كانت آالت تسجيل النقد :فهي تجمع البيانات عن املايض ،ورمبا عىل مدى ع ّدة
وخصوصا وقبل ّ
سنوات .ولكن هذا ال يعني أنّ ّ
كل يشء ،أنّ
املؤشات سديدة وأنّ البيانات موثوق بها؛
ً
هذا ال يفيدنا بيش ٍء بشأن عن التط ّورات املستقبلية ،ومن باب أوىل ال يفيدنا بشأن عوامل االنقطاعات
والتص ّدعات .وباإلضافة إىل ذلك ،تقترص هذه املراصد يف أغلب األوقات عىل تجميع البيانات بشأن
الظواهر القابلة للقياس يف ضوء اإلحصاءات الكالسيكية .ولذلك غال ًبا ما تتجاهل األخذ يف االعتبار ما
املتغيات املتع ّلقة بال ِق َيم ،واملعتقدات ،والسلوكيات،
نع ّده يف بعض األحيان
"املتغيات الرخوة"؛ أي تلك ّ
ّ
والتي غال ًبا ما تؤ ّدي ،عىل الرغم من ذلك ،دو ًرا أكرب بكث ٍري ّ
مم تعتقده "املقاربات التكميمية" .ومن مزايا
يتمسكون بأخذ هذه الظواهر االجتامعية يف االعتبار ،وهي التي غال ًبا ما يجري إهاملها.
االسترشافيني أنهم ّ
وخال ًفا لهذه املراصد التي تجمع البيانات بشأن املايض ،تذهب "اليقظة االسترشافية" إىل أبعد من ذلك؛
تتبي عالماتها
فهي تروم بالفعل ،عىل غرار برج املراقبة بالسفينة ،تنبيه القبطان إىل التط ّورات التي ّ
تشجر املستقبالت
االستباقية .وانطال ًقا من بذور املستقبل هذه ،ميكننا يف أعقاب ذلك محاولة استكشاف ّ
املمكنة ،وذلك بعدم اكتفائنا باستنباط االتجاهات امللحوظة باألمسّ ،
وإنا أيضً ا بسعينا الحثيث إىل
األخذ يف االعتبار عوامل االنقطاعات والتص ّدعات التي من شأنها أن تطرأ يف آفاق زمنية مختلفة ،وذلك
مرغوب فيه ،والذين
تحت تأثري العديد من العوامل والفاعلني الذين تختلف ِق َيمهم وتص ّوراتهم ملا هو
ٌ
مل يكن أب ًدا من املمكن التن ّبؤ بسلوكهم متا ًما.

االسترشاف بوصفه منطق ً
ة ينبغي بناؤها
ما الجدوى إ ًذا من هذه الوظيفة لليقظة واستكشاف "املستقبالت املمكنة" ()Futur-ibles؟ بالتأكيد
إنها ليست "القول ُمسب ًقا" ( )Pré-direمبا سيحدث ،ولكن تنبيه الفاعلني بشأن التط ّورات املحتملة ،قبل
فوات األوان ،وعندما يكون ال يزال لديهم بعض القدرة عىل تحويل مجرى األحداث .وإن تع ّذر ذلك،
بنجاح ملواجهة التحديات التي نكون قد استبقنا ،قدر اإلمكان ،ظهورها.
فمن أجل التحضري
ٍ
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ومل يعد يقودنا هذا ،إ ًذا ،إىل املستقبل بوصفه منطق ًة ينبغي استكشافها ،وإىل اليقظة واالسترشاف
االستكشايفّ ،
وإنا إىل املستقبل بوصفه منطق ًة ينبغي بناؤها ،أي كمجالٍ للقدرة .وهي قدر ٌة مرادفة
للفرص  -عىل الرغم من أنّ جميع الفاعلني يخضعون أيضً ا لتحديات  -مبا فيها تلك املتع ّلقة بتع ّدد
الفاعلني ،واألهداف املتقاربة أو املتباعدة التي يرومونها ،والبيئات التي يعملون فيها ،والوسائل الخاصة
التي يتم ّتعون بها .بيد أنها قدر ٌة أكرب بكث ٍري من تلك التي غال ًبا ما نتص ّورها ،ولكن مع ذلك رشيطة أن
ُيربهن أصحابها عىل بصري ٍة وأن يكونوا تح ّركهم إراد ٌة حقيقية.
إنّ تحديد الفاعلني ،وقدراتهم ،الخاصة ،وال ِق َيم التي هم مفعمون بها ،والتص ّورات التي يش ّكلونها
مرغوب فيها ،هي جز ٌء ال يتج ّزأ من مقاربة
ال س ّيام بشأن املستقبالت التي يعتربونها غري مقبول ٍة أو غري
ٍ
االسترشاف ،باإلضافة إىل األخذ يف االعتبار رضوب تضارب املصالح التي ميكن أن تطرأ والتحالفات التي
ميكن أن تنشأ .وهنا يكمن أيضً ا ٌ
فرق جوهري مع التو ّقع وأساليبه ،والتي تفرتض بشكلٍ عام أن يعمل
الفاعلون بشكلٍ عقالين ومتك ّرر .وهنا م ّر ًة أخرى ،تعد مساعدة العلوم االجتامعية رضور ّية للغاية ،سوا ٌء
كان ذلك من أجل دمج االختالفات الثقافية يف أفكارنا ،عىل سبيل املثال ،أو للتأثري عىل م ّر الزمان لدور
املرأة يف املجتمع ،أو ألثر تج ّدد األجيال.
ثم للمشاريع التي
وهنا أيضً ا تتدخّ ل التص ّورات املختلفة لهؤالء أو أولئك ملا هو
ٌ
مرغوب فيه ،ومن ّ
املهم التو ّقف للحظة عند مفهوم "املرشوع" ( )projetهذا
ميكنهم القيام بها .ويف هذا ّ
الصدد ،من ّ
 الذي يأيت من األصل الالتيني ( ،)pro-jeterويعني "الرمي إىل األمام"  -يف زمنٍ قادم ،لصور ٍة ملستقبلسجل ال ِق َيم ،إن مل نقل من جز ٍء من حلم ،حتى ولو كان بعضهّ ،
مم
مرغوب فيه ،ويستعري يف جوهره من ّ
ُيعترب غري قابلٍ للتحقيق ،يتع ّلق باألحرى باليوتوبيا ،بينام يش ّكل البعض اآلخر ق ّو ًة ناقلة حقيقية للفعل
اإلنساين ،ويؤ ّدي ،أو عىل ّ
األقل ينبغي أن يؤ ّدي ،دور الخيط الرابط لقرارات البرش والفئات االجتامعية
وأفعالهم ،ويضمن لها إىل ح ٍّد ما املعنى واالتّساق.
ودعونا ن ّتفق جي ًدا بشأن مفهوم املرشوع هذا الذي ال ميكنه ،عندما يتع ّلق األمر بالشؤون العامة ،أن
تعب عن نفسها يف ّ
بأي حالٍ من األحوال مجموع ّ
كل لحظة ،وإمنا التصميم
يكون ّ
كل املصالح الفردية كام ّ
الجامعي الذي ُيعتزم متابعته ،والذي ينبغي عىل السلطات العامة بشكلٍ طبيعي أن تكون ضامن ًة له.
ويع ّد دور املواطنني وممثّليهم املنتخبني ،ما-وراء املناورات الحزبية فحسب ،أساس ًّيا يف السهر عىل ضامن
أ ّال تحيد السلطة التنفيذية بشكلٍ مفرط عن املرشوع الذي من أجله جرى تنصيبها ،عىل اعتبار أنّ هذه
الوظيفة تبلغ ما هو أبعد من مج ّرد الرقابة اإلدارية .وليست أيضً ا أهون الوظائف بالنسبة إىل املنظامت
املستق ّلة مامرسة دور السلطة-املضا ّدة ،والنقد ،واالقرتاح النابع من املواطنني الذين ال يعتزمون الب ّتة
التنازل عن ّ
ٍ
هيئات حكومية وبني-حكومية دولية ال متيل يف الغالب إىل االنشغال
كل سلطاتهم ملصلحة
باملستقبل عىل املدى الطويل.
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املهم أن نذ ّكر أنّ أحد األسباب التي من أجلها جرى إنشاء "الفدرالية العاملية للدراسات املستقبلية"
ومن ّ
الستار
كان تعزيز التبادالت بني الرشق والغرب ،يف الفرتة التي مل تكن فيها الكتلة السوفياتية ما وراء ّ
الحديدي  -الداحضة لفكرة تع ّدد املستقبالت املمكنة  -تسمح ّ
قط مبامرسة االسترشاف كام ك ّنا نفهمه
يف الغرب .ويف سياق األفكار نفسها ،أ ّدت العديد من ّ
املنظامت غري الحكومية (ال س ّيام "نادي روما")
"أرض واحدة" ،وأنّ االستغالل ا ُملفرط للموارد املحدودة
دو ًرا رائ ًدا يف تحقيق الوعي بأنّنا ال نش ّكل سوى ٍ
لألرض ،والذي يجري باملناسبة عىل يد أقلي ٍة من سكان العامل ،هو غري ُمستدام ،وأنّ انبعاث التل ّوث
املهم
واألذ ّيات ،مبا يف ذلك الغازات الدفيئةُ ،يهد ّد التوازن الهش للمحيط الحيوي عىل نح ٍو خطري .ومن ّ
أيضً ا أن نالحظ أنّ األرض ليس من شأنها أن تكون رهين ًة بني أيدي البلدان املتق ّدمة ،وهي التي كانت
لفرت ٍة طويلة ج ًدا الوحيدة املستغلة للموارد الطبيعية املحدودة ملصلحتها ،والوحيدة املنتجة بك ّم ٍ
يات
متزايدة للتل ّوث واألذ ّيات التي ته ّدد النظام البيئي بعد حني .ويعد صعود ما يس ّمى بالبلدان ال ّناشئة
برشى سا ّرة بطبيعة الحال .فهو سيقود بالرضورة إىل إعادة توزيع األوراق عىل الصعيد الدويل ،مثلام رأينا
ذلك نسب ًيا خالل املؤمتر العاملي القادم بشأن املناخ ( )COP 21الذي ُعقد يف نهاية عام  2015يف باريس.
الخاص ٍّ
بكل من األطراف ،تتباين وجهات نظر
ومن الواضح يف هذه املجاالت أنه وف ًقا ملستوى التنمية
ّ
الصدد – عىل ال ّرغم من "تسطيح
الصينيني واألمريكيني واألوروبيني واألفارقة .ومن الواضح أيضً ا يف هذا ّ
العامل"( – ((1أنه وف ًقا لثقافاتهم ،و ِق َيمهم ،ومعتقداتهم املختلفة ،والتي هي جميعها جدير ٌة للغاية باالحرتام،
تتعارض رؤى مختلفة للمستقبل .وهذا هو الحال ،عىل سبيل املثال ،يف ما يتع ّلق بالتق ّدم العلمي والتقني ،ال
الحي (ونقصد تطوير الكائنات الحية املع ّدلة وراث ًّيا ،والهندسة الوراثية والتطبيقات
س ّيام عندما ّ
ميس الكائن ّ
السحرة املتم ّهنني) .ويع ّد إيجاد التوازن الصحيح بني االحرتام املتبادل الرضوري
املجنونة التي يحلم بها بعض ّ
للحوار بني الحضارات من جهة ،وتعزيز ال ِق َيم العاملية من جه ٍة أخرى (والتي هي رضورية يف رأيي عندما
يتع ّلق األمر بالتالعبات الجينية) جز ًءا من العمل الذي ينبغي عىل االسترشافيني القيام به.
ويقع عىل عاتق معارصينا ،اقتدا ًء بنموذج ر ّواد االسترشاف ،عدم االستسالم وعدم الوقوع يف ٍّأي من
رضوب الجربية ،ولكن مع إعادة النظر يف طرائق سلوكهم وفعلهم بوصفهم ص ّنا ًعا حقيقيني للعامل
الجديد الذي ّ
يظل ينتظر تصميمه وبناءه( .((1وهذه املقاربة املزدوجة التي تروم محاولة استكشاف ما
هي املستقبالت املمكنة من جهةٍ ،وتحديد ما هو املستقبل املرغوب فيه واملمكن تحقيقه من جه ٍة
متأص ٌلة يف االسترشاف كام نحاول مامرسته.
أخرىّ ،
11 Thomas L. Friedman, The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century (New York: Farrar, Straus and
Giroux, 2005).
12 Eleonora Masini, "A Vision of Futures Studies", Futures, Special Issue "Future of Futures Studies", Ed. Slaughter
Richard, vol. 34, no. 134 (April-May 2002).
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ولتع ّذر التي ّقظ واالستباق الذي يسمح لنا باكتساب الوعي بالتط ّورات املمكنة والرهانات املرتبطة بها
حرصا يف
عندما تكون ال تزال لدينا القدرة عىل تغيري مجرى األمور ،فإنّ الخطر كب ٌري يف أن نقيض وقتنا ً
تدبري حاالت الطوارئ؛ إذ إنّ قدرتنا حينئ ٍذ تكون قد تب ّددت تقري ًبا ك ّل ًيا ،واستولت علينا الظروف بالكامل
نو ًعا ما .وبعبار ٍة أخرى ،تتو ّقف حريتنا يف الفعل إىل ح ٍّد كبري عىل قدرتنا عىل استباق األمور .بيد أنّ هذه
القدرة ال تكفي؛ فليك نزعم أننا قادرون عىل بناء املستقبل ،فإنه من الرضوري أن نكون قادرين عىل
التقدير بشكلٍ صحيح لهوامش املناورة لدينا ،وأن نبني تص ّو ًرا ملستقبلٍ مرغوب فيه وممكن تحقيقه،
وأخ ًريا أن نكون قادرين عىل أن نضع الطرق والوسائل ّ
اللزمة لتحقيقه موضع التنفيذ.
الصدد :األول ،االكتفاء باستكشاف املمكناتّ ،
مم ال ُيلزم بيش ٍء وينتهي
و ّمثة عارضَ ان متك ّر َران يف هذا ّ
تشجر املمكنات .والثاين ،عارض املستبرص الذي يأخذ
إىل تقري ٍر جميل يعرض السيناريوهات بشأن ّ
أحالمه باعتبارها حقائق ،أو الذي يحمل مرشو ًعا ولكنه غري قاد ٍر عىل تعبئة املوارد الالزمة لتحقيقه،
ثم حشد طاقاتهم حول
وغري قادرٍ ،عىل الخصوص ،عىل متكني مختلف الفاعلني من مت ّلك املرشوع ،ومن ّ
أشخاص ذوي بصرية وأنّ جز ًءا من الخيال
رؤي ٍة مشرتكة عىل نح ٍو كاف .وال يسع املرء أن ينكر وجود
ٍ
يدخل يف تحديد مشاريعنا .ولكننا مل نر أب ًدا جرن ًال يكسب حر ًبا ض ّد جنوده أنفسهم ،ويف الغالب يقود
استبداد بعض القادة الذين يزعمون أنهم مستنريون إىل الكارثة أكرث ّ
مم يقود إىل بناء السالم ورفاهية
األهايل الذين تع ّد مواردهم البرشية رضورية أكرث للتنمية من املوارد الطبيعية أو تلك املوارد التي يجري
استقاؤها من تق ّدم العلوم والتكنولوجيا.
حب ذاك الذي يحلم باملستحيل" .وأرى أنّ رؤساء الدول ورجال
وقد كان غوته عىل حقٍّ يف أن يقول"ُ :أ ّ
ريب بالنسبة إىل نيلسون مانديال أو
األعامل أنفسهم كانت تح ّركهم رؤية ،كام كان عليه الحال بال ٍ
ستيف جوبز أو من عىل شاكلتهم .ولكن لألسف كان هذا الحال أيضً ا بالنسبة إىل عد ٍد من الح ّكام
املستبدين مثل موسوليني وهتلر .وأعتقد ،عىل غرار ألكيس دو توكفيل ،أنّ "السلطة املركزية ،مهام
تص ّورنا أنها مستنري ٌة إىل ح ٍّد ما ،وأنها واسعة املعرفة إىل ح ٍّد ما ،فهي ال ميكنها أن تحيط وحدها ّ
بكل
شعب كبري .وأنّ الق ّوة الجامعية للمواطنني ستكون دامئًا أكرث قدر ًة عىل توليد ال ّرفاهية
تفاصيل حياة ٍ
االجتامعية من سلطة حكومة"(.((1
اسخ بأنهم ال
عدد من الناس ،مبن فيهم املسؤولون ا ُملنتخَ بون ،والذين هم عىل
و ُيذهلني ٌ
ٍ
اقتناع ر ٍ
ميتلكون أ ّية سلطة ،أو عىل العكس ،أولئك الذين يتخ ّيلون أنفسهم أصحاب السلطة املطلقة ،وأولئك
الذين يبحرون من دون وجهة ،دون أن ميتلكوا مشاريع حقيقية عىل املديني املتوسطوالطويل ،أو هم
حاملون ملشاريع من الواضح عدم إمكانية تح ّققها ،وأخ ًريا أولئك الذين يعتقدون أنه يكفي أن يجري
13 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (Paris: Gallimard, 1968).
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إقرار يش ٍء ما ليك يتح ّقق ،ألنهم غري واعني مبا فيه الكفاية بأنّ االنتقال إىل الفعل يتط ّلب عد ًدا من
املهم أن يرتابط الفاعلون من أجله يف ما
الوسائل ،مبا فيها التعبئة البرشية .وهذا هو السبب الذي من ّ
بينهم يف بناء املرشوع عىل جميع املستويات ،عىل اعتبار أنّ ّ
كل واح ٍد منهم ميتلك بعض املعارف ،ألنّ
رضوري إلنجازه.
تآزرهم
ٌ
وقد ُأتيحت يل الفرصة ملراقبة عد ٍد كبري من األوضاع :منتخبون لديهم الشعور بعدم امتالك ما يكفي
من السلطة للفعل ،وآخرون تحملهم ٌ
لتتجسد ،أو
رؤية ضبابية إىل درجة أنها متنع من أن تجد لها وسيل ًة
ّ
أولئك الذين ال يشاركهم الفاعلون املعنيون الرؤية مطل ًقا ويجدون أنفسهم غري قادرين عىل تحقيقها،
ٌ
وسيلة جيدة للقيام ببعض الحركة
وهناك الذين يظ ّلون عند املستوى االستكشايف ،ألنه يف نهاية املطاف
عىل املستوى املحيل ...إلخ .وينبغي علينا أن نعرتف بأنّ الربط املفصيل بني ما هو استكشايف وما هو
مهم ج ًدا ويصعب وضعه موضع التنفيذ ،ألنّ املنطقة التي ينبغي استكشافها ليست هي
إسرتاتيجي ٌّ
نفسها التي ميلك الفاعلون فيها القدرة عىل الفعل .وإذا كان رضور ًيا بالنسبة إىل ص ّناع القرار استكشاف
ما ميكن أن يحدث يف ّ
منظمتهم ،ويف بيئتهم الخارجية أيضً ا ،فهم ليسوا أسيا ًدا عىل هذه األخرية .بيد
خاصة ج ًدا يف إدارة ّ
منظمتهم ومنطقتهم
ثم مسؤولية ّ
أنهم ميتلكون يف املقابل سلط ًة حقيقية ،ومن ّ
الخاصة .وهذا ما تُربهن عليه اإلنجازات املتباينة ج ًّدا للبلدان كام األقاليم والرشكات ،والتي تأيت مختلفة
ّ
ج ًّدا إزاء البيئة الخارجية نفسها ،وأحيانًا داخل القطاع نفسه .إنّ هذه املامرسة للسلطة – إن كان ال يزال
كل القوى الح ّية ملنطقتهم أو ّ
يلزمنا التأكيد عىل ذلك – تقتيض أنهم كانوا قادرين عىل توحيد ّ
منظمتهم
حول املرشوع نفسه .من وجهة النظر هذه ،من ّ
يخص
اللفت أن نالحظ كيف تط ّورت املامرسات يف ما ّ
االسترشاف عىل م ّر الزمن.

ور املامرسات
تط ّ
أصبحت املامرسات الكربى لالسترشاف اليوم  -مثل التي متت قبل  40عا ًما يف فرنسا ال س ّيام عىل يد
مندوبية التهيئة الرتابية والعمل الجهوي أو مف ّوضية التخطيط – أكرث ندرة .وعىل املستوى الدويل ،تجدر
اإلشارة إىل أنه ال توجد أعامل مطل ًقا من حجم تلك األعامل التي ُأنجزت تحت رعاية منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية يف إطار برنامج "املستقبالت املرتابطة" .وبالتأكيد ،ال تزال هذه األعامل موجود ًة
ٍ
التغي املناخي ،ولكن ال يليها بالرضورة تأثري ملموس ،نظ ًرا الختالف
بشأن
موضوعات مح ّددة مثل ّ
وجهات النظر بني الفاعلني ،الذين هم منطق ًيا األطراف الفاعلة يف املفاوضات الدولية ،والتي نعلم
ضعف نجاعتها .وحتى يف داخل االتحاد األورويب ،والذي ي ّدعي ّ
بكل رسور القيام مبثل هذه املامرسات،
هزيل ج ًّدا يف السياسات بال ٍّ
فمن الواضح أنّ جودة األعامل ّ
تظل موضع تح ّفظٍ وأنّ تأثريها ٌ
شك .وميكننا
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بالتأكيد أن نأسف لذلك ،ولكن يجب أن نتساءل بشأن أسباب ذلك ،وبشأن الدروس التي ينبغي أن
نستقيها من ذلك.
ما فائدة هذه املقاربات االسترشافية وفاعليتها؟ إنه ٌ
سؤال ُيطرح بتكرا ٍر من طرف القادة ،ومن الصعب
اإلجابة عنه ما دام أنّ الرابط مع ّق ٌد بني التفكري ،واتخاذ القرار ،والفعل .بيد أنّ إحدى وظائف االسترشاف
واضحة :إنها َس ْو ُق الفاعلني إىل "النظر إىل أبعد ّ
وربا إىل املساءلة من جدي ٍد ملا
مم هو تحت القدمني"ّ ،
ثم مساءلة أمناط النظر واالستدالل التي غال ًبا
يسميه ميشيل غوديه ،عن حقٍّ " ،األفكار ا ُملسبقة" ،ومن ّ
ٌ
وظيفة أخرى لالسترشاف ،وهي ليست ّ
أقل الوظائف ،وهي تطوير االستباق الذي
ما تُلجم الفعل .هناك
من دونه سيكون القادة محصورين يف زاوية تدبري حاالت الطوارئ ،وإعطاء معنى واتساقٍ عىل املديني
املتوسط والطويل لإلجراءات التي يتم اتخاذها عىل املدى القصري .والحال هذه ،تعد هذه الوظيف ُة
رضوري ًة بقدر حاجة النساء والرجال داخل ّ
املنظامت إىل فهم فائدة انخراطهم فيها وإدراك غائياتها.
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تكامل التقنيات املنهجية الكمية والكيفية
يف الدراسات املستقبلية
The Complementarity of Quantitative and Qualitative
Methods in Future Studies
ٍ مؤش
ّ
ات قابلة للقياس
الكمي يفرتض القدرة عىل تحويل الظواهر إىل
 إذا كان املنهج:ملخص
ّ
 وإذا كانت املناهج الكيفية تقوم عىل أساس الفهم البنايئ للظاهرة،أو تطويعها لتكون كذلك
فإن الجمع بينهام يف الدراسات املستقبلية هو محور
،مبني اجتامع ًيا
أن الواقع
ٌّ
ّ
ّ انطالقً ا من
ٍّ
 وتفرتض الدراسة إدراك البعدين اإلبستمولوجي واملنهجي لكل من التقنيات الكمية.هذه الورقة
 ساعيةً بذلك، وهي أبعاد بشأنها قد ٌر من التباين بني مدارس الدراسات املستقبلية،والكيفية
ً لبحث طرق الجمع بني املنهجني
تطور الظاهرة وبناء سيناريوهاتها بصورة
ّ أمل يف رصد احتامالت
وتحدد
،الهدف
لتحقيق
األنسب
والتقنية
الدراسة
هدف
بني
العالقة
 كام تتناول الورقة.أكرث دقّ ة
ّ
ٍ
عددا من الرشوط واملحاذير لضامن توظيف هذه التقنيات الكمية والكيفية إلنجاز بحث مستقبيل
ً
.دقيق
 املناهج الكيفية، املناهج الكمية، الدراسات املستقبلية:كلامت مفتاحية
Abstract: Quantitative approaches presume the ability to transform or adapt phenomena
into measurable indicators, while qualitative methods are based on the understanding
that reality is a social construct. The field of Future Studies (or "Futurology") combines
these two. This combination and its deployment forms the core of this paper, which
examines the epistemological and methodological dimensions of quantitative and
qualitative methods, particularly in light of the diversity of approaches to these methods
across the various schools of thought within Futurology. In doing so, the paper seeks to
explore the ways in which the synergies between the two main approaches of Futurology
can be enhanced. It also explores how the specific subject of study in Futurology impacts
the choice of methodology. It identifies a number of conditions and caveats that, if
observed, will ensure the use of these quantitative and qualitative techniques in a
manner that will produce accurate forecasts.
Keywords: Future Studies, Quantitative Methods, Qualitative Methods

. األردن، جامعة الريموك، قسم العلوم السياسية،* أستاذ يف كلية اآلداب
** Professor at the Faculty of Arts, Department of Political Science, Yarmouk University, Jordan.

وليد عبد الحي
تكامل التقنيات املنهجية الكمية والكيفية
يف الدراسات املستقبلية

25

"ما نراقبه ليس الطبيعة نفسها ،بل الطبيعة وقد انكشفت لطريقة تساؤالتنا".
فرينري هيزنربغ

(((

مقدمة
الكم والنسبية يف فيزياء القرن
يف كتابه حول الطاوية والفيزياء ،يقول فريتجوف كابرا" :إنّ نظر ّي َتي ّ
العرشين ،تدفعاننا لرؤي ٍة قريبة ج ًدا من رؤية البوذية والهندوسية أو الطاوية للعامل ،ويزداد التشابه
بني الجانبني ك ّلام ذهبنا نحو وصف العامل ما دون امليكروسكويب ( .)...إنّ التامثل بني الفيزياء الحديثة
والصوفية الرشقية كب ٌري للغاية ،ويصل أحيانًا ح ّد صعوبة الفصل فيام إذا كان من صنع الفيزياء أو من
صنع الصوفيني الرشقيني"(((.
تفرض الفقرة السابقة ً
يتوصل اإلنسان غري املز ّود ّإل بحدسه قبل  2500سنة إىل
سؤال مح ّد ًدا :كيف ّ
تتوصل إليها الفيزياء املعارصة وقد تس ّلحت ّ
بكل تكنولوجيا العرص؟ وهل يحسن
املبادئ ذاتها التي ّ
توظيف ذلك يف استرشافنا املستقبل؟ تلك هي إشكاليتنا.
وهنا ،ال ب ّد من التو ّقف عند مسألتني طرحهام كابرا يف الفصل الثاين من دراسته يف اإلشارة إىل أنّنا ال
عبت عنها هذه املعرفة؛ فهناك الوعي
ب ّد أن ن ّتفق أ ّو ًل حول طبيعة املعرفة التي نناقشها ،واللغة التي ّ
العقيل ،وهناك الوعي الحديس .وتنبع األوىل من عالقتنا باألشياء ،ومن خالل متييزها وتقسيمها وتصنيفها
أعداد كام اعتقد فيثاغوروس .وحتى نقوم بذلك فإنّنا نختار من ّ
ومقارنتها وقياسهاّ ،
كل هذا
فكل األشياء ٌ
الجهد ما يبدو لنا األهم ،ومن هنا يبدأ قصور هذا النمط من املعرفة النسبية .أ ّما املعرفة املطلقة ،فهي
تؤسسها الخربة الحياتية وتظهر عىل شكل "تأ ّمل" أو "حدس" ،وأداتها
تعب ٌري عن حالة وعي غري عادية ّ
أو تقنيتها هي االستبصار ( )Clairvoyanceأو االستبطان ()Introspection؛ والواقع يف هذه املعرفة
متداخل ومتشابك وغري متاميز يف جوهره .وعند نقل هذا الحدس إىل عامل اللغة فإنّنا ّ
ٌ
نتخل عن
املطلقة
الكثري ،ألنّ األمر يصبح كمن يعتقد أنّ الخريطة واألرض هام اليشء نفسه .إنّ املعرفة املطلقة تنبت من
حسية له ،وتصبح تنوي ًرا تجريب ًيا.
رؤي ٍة ميتافيزيقية تفوق الواقع وتصبح تجرب ًة غري ّ
ذلك يعني أنّ وراء تباين تقنيات املعرفة إر ًثا فلسف ًيا عمي ًقا ،ومن غري املجدي ّ
غض الطرف عن بعضها،
ألنّ يف ذلك استهانة بإرثها الفلسفي ،وهو ما يش ّكل بداية الخطأ املعريف الذي تعمل الدراسات املستقبلية
عىل تج ّنب أوزاره.
Werner Heisenberg, Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science (London: Penguin Books, 1958),
p. 58; Quoted in Fritjof Capra, The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and
Eastern Mysticism (Berkeley: Shambhala, 1975), p. 140.
Capra, pp. 18 - 19.
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مي والكيفي
أ ّ
و ًل .بني الك ّ
هل املناهج الكمية والكيفية تختلف عن بعضها من ناحية تقنية فحسب ،أم أنّ األمر ُيخفي يف ثناياه
كل منهام؟ ّ
تباي ًنا يف الفلسفة التي تقف وراء ٍّ
منبت الصلة عن الجدل
لعل هذا التباين بني املنهجني غري ّ
الفلسفي بني املنظور املثايل واملنظور الوضعي الذي احتدم مع أواخر القرن التاسع عرش ،وهو يستوجب
ٍ
مستويات ثالثة تتباين من خاللها هذه التقنيات ومناهجها:
م ّنا التمييز بني
ö öاملستوى األنطولوجي :بناء فرضيات حول الواقع.
ö öاملستوى اإلبستمولوجي :معرفة الواقع.
الخاصة ملعرفة ذلك الواقع(((.
ö öاملستوى املنهجي :تحديد األدوات
ّ
ويفرتض املنهج الكمي بتقنياته املتع ّددة القدرة عىل تحويل الظاهرة إىل عد ٍد من ّ
املؤشات القابلة
مؤش ٍ
املؤشات الكيفية إىل ّ
للقياس ،أو العمل عىل تطويع ّ
ات قابلة للقياس الك ّمي (مثل تحليل
نص ما ...إلخ).
النص إىل ع ٍّد للكلامت أو ٍ
قياس للمساحة أو الزمن الذي يستغرقه ٌّ
املضمون ،وتحويل ّ
يتم تناول الظواهر عىل أساس فرضية مؤ ّداها أنّ هناك
ويف املستوى األنطولوجي للمنهج الكميّ ،
ّ
املستقل عن منط
حقيق ًة واحدة (استنا ًدا ملا أرساه املنظور الوضعي) ،وأنّ الظاهرة لها وجودها
اإلدراك اإلنساين لها .أ ّما إبستمولوج ًّيا ،فإنّ كلًّ من الباحث والظاهرة كيانان مستقالن عن بعضهام،
يس بحث الظاهرة دون تأث ٍري منها يف الباحث أو تأث ٍري من الباحث فيها ،ما يجعل القياس
وهو ما ُي ّ
يتم يف إطا ٍر من عدم التدخّ ل
للمتغريات املك ّونة للظاهرة وتحديد التأثري املتبادل بني هذه
املتغيات ّ
ّ
ال ِق َيمي (.)Value-free framework
ٍ
مبعادالت ومناذج رياضية أو طرق قياس
أ ّما أدوات التحليل الك ّمي عىل املستوى املنهجي ،فهي املق ّيدة
وتحليل مح ّددة (كاإلحصاء وبناء النامذج الرياضيةً ،
مثل ،والتي تظهر يف الدراسات املستقبلية يف عد ٍد
من التقنيات التي سنأيت عليها الح ًقا).
وميكن ع ّد "نظرية تشيزيفسيك" الخاصة بالتن ّبؤ طب ًقا للنظام الشميس من بني الدراسات التي تعتمد
قياسا ك ّم ًيا رص ًفا يف الدراسات املستقبلية ،وتربط بني السلوك اإلنساين والنظام الشميس .وتقوم هذه
ً
(((
النظرية ،والتي هي تطوي ٌر ألطروحة الدكتوراه التي تق ّدم بها تشيزيفيسيك  ،عىل أساس الربط بني
األحداث اإلنسانية الكربى يف التاريخ ونشاط النظام الشميس ،وهو استمرا ٌر لفكرة الدورة يف التاريخ
Egon G. Guba (Ed.), The Paradigm Dialog (Newbury Park, CA: Sage, 1990), pp. 17 - 30.
Boris N. Kuzyk & Yuri V. Yakovets, Civilizations: Theory, History, Dialogue, and the Future (Moscow: Institute for
Economic Strategies, 2006), Chapter 17, pp. 214 - 245.
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(التي طرحها بأشكال مختلفة ٌّ
كل من ابن خلدون ،وتوينبي ،وكوندراتييف ...إلخ) .تقوم نظرية النظام
(((
الشميس ،والتي أطلق عليها "كليوميرتيك"  ،عىل أساس:
²²أخذ فرت ٍة زمنية م ّدتها  2500سنة.
²²تقسيم الفرتة إىل قرون ( 25قرنًا).
²²تقسيم القرن إىل دورات ،م ّدة ٍّ
كل منها  11سنة (أي أنّ القرن الواحد فيه  9دورات).
²²تقسيم ّ
كل دور ٍة إىل أربع مراحل عىل أساس النشاط الشميس عىل النحو التايل:
ö öثالث سنوات يكون النشاط الشميس فيها متد ّن ًيا ،وتقع فيه  5يف املئة من األحداث اإلنسانية
معي ...إلخ).
الكربى (الثورات الكربى ،وظهور دينٍ ّ
ö öسنتان يبدأ فيهام النشاط يف التزايد التدريجي ،وتقع فيهام  20يف املئة من األحداث الكربى.
ö öثالث سنوات يصل فيها النشاط الشميس ذروته ،وتقع فيها  60يف املئة من األحداث الكربى.
ö öثالث سنوات يبدأ فيها الهبوط ،وتقع فيها  15يف املئة من األحداث.
وهكذا يكون مجموع السنوات  11سنة ،ومجموع األحداث  100يف املئة ،ومجموع املراحل أربع مراحل.
تبي أنّ األحداث الكربى يف القرن املايض ( )2000-1900تطابق توزيع أحداثها
وعند تطبيق ذلك بأث ٍر رجعيّ ،
الكربى (مثل الكساد الكبري ،والحرب العاملية األوىل ،والحرب العاملية الثانية ...إلخ) مع التقسيم الذي ح ّدده
تشيزيفسيك .وعند مراقبة النشاط الشميس (االنفجارات ،وانطالق الغازات منها) طب ًقا ملستويات النشاط
تبي أنّ
اجع يف ح ّدة االنفجارات)ّ ،
األربعة (انفجارات ضعيفة ،وانفجارات قوية ،وانفجارات قوية ج ًّدا ،ثم تر ٌ
م ّدة ّ
كل واحد من هذه املستويات هي  3و 2و 3و 3عىل التوايل ،ليكون املجموع  11سنة.
ولو عدنا بالرتتيب وبالتتابع نحو املايض ( 2500سنة التي ّ
غطتها الدراسة) ،ميكننا تحديد ّ
كل مرحل ٍة من
املراحل األربع ،ثم نأخذ األحداث التاريخية يف ّ
كل فرت ٍة ونرى هل حدثت يف فرتة النشاط الضعيف أو
كل مرحل ٍة من املراحل األربع .فإذا ك ّنا ً
القوي ج ًّدا ...إلخ ،ونحسب نسبة ما جرى يف ّ
مثل يف
القوي أو
ّ
مرحلة ضعف النشاط ،فهذا يعني أنّ عدد األحداث الكربى سيكون ً
قليل بنسبة  5يف املئة مثال .وإذا ك ّنا
يف مرحلة النشاط القوي ج ًدا (يف بدايتها) ،ميكننا تو ّقع أنّ أحدا ًثا كربى وعديدة ستحدث خالل السنوات
الثالث املقبلة إذا ك ّنا يف بداية املرحلة ...وهكذا دواليك.
أ ّما املناهج الكيفية ،فتقوم عىل الفهم البنايئ ( )Constructivismللظاهرة؛ أي كيفية تفسري الباحث
الظاهرة أو تأويلها ( ،)Interpretivismوالذي يأخذ مسا ًرا مح ّددا .وعليه ،فإنّ هذه املناهج تقوم عىل
ٍ
مستويات متع ّددة للواقع تتح ّدد طب ًقا إلدراك الباحث ذلك الواقع ،وهو ما
املستوى األنطولوجي عىل افرتاض
تغي دائم.
مبني اجتامع ًيا ( ،)Socially constructedولذلك هو يف حالة ّ ٍ
ّ
عب عنه البنائيون بالقول إنّ الواقع ٌّ
5

"كليوميرتيك" ( ،)Cliometricوتعني ملهمة التاريخ طب ًقا لألسطورة الدينية اإلغريقية.
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ً
انفصال بني الباحث والظاهرةٌّ ،
فكل منهام يرتك آثاره يف اآلخر،
أ ّما إبستمولوج ًّيا ،فإنّ هذه املناهج ال ترى
وال تنفصل نتائج البحث عن خالصة ذلك التأثري املتبادل بني الباحث وظاهرته .وأ ّما عىل املستوى املنهجي،
فعند تحديد أدوات البحث فإنّ املناهج الكيفية تكون معن ّي ًة باملعنى ،ولذا فهي ّ
توظف ما يساعدها عىل
ذلك من أدوات ،وحتى عند أخذ ع ّين ٍة من الظاهرة يف املناهج الكيفية ،فإنّ األمر ال يعدو ّإل توظي ًفا لتوليد
األسئلة ال لالستناد ألجوبة الع ّينة .وسنتناول الح ًقا مناذج من تقنيات هذه املناهج يف الدراسات املستقبلية(((.
وعىل الرغم من التشابه يف بعض مفردات املنهجني (الك ّمي ،والكيفي) ،فإنّ مضمون ّ
كل مفهو ٍم أم مفردة
ال يتطابق مع نظريه يف املنهج الثاين بالرضورة؛ فعندما نقول املصداقية ( )Validityيف البحث ،فإنّها
تعني لدى املنهج الك ّمي التطابق بني ما خلص له البحث والظاهرة يف الواقع ،بينام تعني لدى املنهج
الكيفي تطابق الواقع مع "ما يعتقده" الباحث.
ويرى بعض الباحثني أنّ املناهج الكمية هي مناهج استنتاجية ( ،)Deductiveوتبدأ استنا ًدا لفرضية
يضعها الباحث قبل الرشوع يف دراسته ،بينام املناهج الكيفية هي بطبيعتها استقرائية ( ،)Inductiveال
تفرتض وجود فرضية مسبقة .كام أنّ
التوجه بني الباحثني يتنامى نحو ما يسمى "التثليث" أو محصلة
ّ
(((
يتم جمعها
التناظر ( )Triangulationيف املناهج الكيفية  ،أي توسيع دائرة مصادر البيانات التي ّ
ونوعيتها ،لتأكيد صحة االنتقال من الخاص إىل العام يف تفسري الظاهرة موضوع البحث أو تأويلها .وين ّبه
نورمان دينزن إىل خمسة أمناط من "التثليث":
ö öتثليث املعلومات والبيانات :وتعني تع ّدد مصادر املعلومات والبيانات واملقابلة بينها.
ö öتثليث الباحثني :أخذ النتائج من باحثني مختلفني لتوسيع دائرة الرؤية.
ö öتثليث النظريات :استخدام أكرث من نظرية لتفسري الظاهرة الواحدة.
ö öتثليث التقنيات :تطبيق التقنيات الكمية والكيفية عىل الظاهرة نفسها ،ثم مقارنة النتائج يف
الحالتني لتحديد مدى التقارب أو التباعد بينهام ،وك ّلام كانت النتائج أكرث اتّسا ًقا كانت مصداقية
البحث أعىل.
التغي الذي
ö öتثليث البيئة :ويعني محاولة دراسة الظاهرة نفسها يف مواضع متباينة لرصد مدى ّ
بتغي بيئتها(((.
يصيب الظاهرة ّ
ومي ّيز دينزين بني "التثليث ضمن التقنية الواحدة" ( )Within-methodمن خالل استخدام التقنية
النص نفسه بتحليل املضمون املادي
بأكرث من طريقة ،مثل دراسة تحليل املضمون الهيكيل م ّر ًة ودراسة ّ
Joanna E. M. Sale, Lynne H. Lohfeld & Kevin Brazil, "Revisiting the Quantitative-Qualitative Debate: Implications
for Mixed-Methods Research", Quality & Quantity, vol. 36, no. 1 (2002), pp. 43 - 53.
Kristen Chorba, "A Review of Qualitative Research: Studying How Things Work", The Qualitative Report, vol. 16,
no. 4 (July 2011), pp. 1136 - 1140.
Norman K. Denzin, Sociological Methods: A Sourcebook (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2006).
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يتم استخدام أكرث
ملعرفة مدى اتّساق النتائج ،و"التثليث بني التقنيات" ( )Between-methodsحيث ّ
من تقنية ملعرفة درجة اتساق النتائج ،وهو ما يجري يف الجمع بني التقنيات الكمية والتقنيات الكيفية.
الصحة ( ،)Truenessأي أنّ نتائج البحث
ويف املناهج الكيفية تُقاس مصداقية الدراسة ببعدين هامّ :
تعكس الواقع بد ّقة ،واليقينية ( ،)Certaintyأي أنّ النتائج مدعمة باألدلة.
وتشري الدراسات املستقبلية إىل قد ٍر ليس كب ًريا من عدم التوافق عىل تقييم ٍّ
كل من التقنيات الكمية
والتقنيات الكيفية؛ فقد كشفت در ٌ
متخصصة نتائج التقييم الذي قامت به ع ّينة كافية من باحثي
اسة
ّ
الدراسات املستقبلية لتقنيات الدراسات املستقبلية ( 33تقنية) ،واستند الباحثون يف هذه الدراسة إىل
عد ٍد من املعايري للتقييم ،كام ييل:
املتغي رسد ًيا أو رقم ًيا (تُعطى عالمة  1للرسدي التام ،وعالمة  10للرقمي التام).
ö öتقييم كيفية عرض ّ
ّ
(األقل ُيعطى  ،1واألعىل ُيعطى .)10
ö öعدد الخرباء الذين يجب توافرهم لتطبيق تقنية مع ّينة
ö öمجاالت استخدام التقنية (.)1-10
ö öاملدخالت التي تحتاج إليها التقنية (.)1-10
ö öالعمليات (رياضية ،فلسفية ...إلخ) (.)1-10
ö öاملخرجات (الوضوح ،الجدوى ...إلخ) (.((()1-10
وانتهت الدراسة إىل النتائج التالية التي ال ّ
تدل عىل فارقٍ ذي داللة بني النمطني من التقنيات:
الجدول  :1تقييم الخرباء التقنيات الكمية والكيفية يف الدراسات املستقبلية
التصنيف

األدىن

األعىل

املتوسط

تقنيات كيفية

18.1

32.7

26.7

تقنيات كمية

18

34.4

25.8

وماته
ثان ًيا .خلفيات التكامل املنهجي ومق ّ
ؤصل لهام تاريخ ًيا .فإذا ُر َ
بط
"الكم" و"الكيف" واستخدامهام يف فهم الظواهر أعقد كث ًريا من أن ُي ّ
فكرة ّ
التغي الذي ميثّل وحدة التحليل املركزية يف الدراسات املستقبلية ،ازداد األمر تعقي ًدا.
ال ُبعدان مبوضوع ّ
Maria Giaoutzi & Bartolomeo Sapio (Ed.), Recent Development in Foresight Methodologies (New York: Springers,
2013), pp. 41 - 46.
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ويبدو أنّ رؤية نيوتن للكون "كآلة الساعة" وتأكيد آينشتاين يف بداياته أنّ "الله ال يلعب الرند" ،ك ّرسا
فكرة االنتظام يف حركية الظواهر ،وهو ما يعني أنّ فهم قوانني االنتظام القامئة حال ًيا مي ّهد الدرب أمامنا
لفهم إىل أين نحن ذاهبون ،أي أنّ فهم الحارض يكفي لرسم صورة املستقبل ،وما علينا سوى تطوير
تقنيات فهمنا للحارض ليصبح املستقبل طوع إدراكنا.
لكن هايزنربغ أفسد عىل العلم تفاؤله بطرح مبدأ ّ
الليقني ( )Uncertaintyيف  ،1927عندما قال "إنّ
عدم استطاعتنا معرفة املستقبل ال ينبع من عدم معرفتنا بالحارضّ ،
وإنا بسبب عدم استطاعتنا معرفة
املتغيات ،واالعتقاد بالقدرة عىل تحويل ّ
"كم" ،عىل
متغي إىل ّ
كل ّ
الحارض" .كام ساعد تط ّور فكرة قياس ّ
املساهمة يف دعم فكرة املنهج الك ّمي الذي ميكن أن يبني مناذج رياضية للظواهر املختلفة طاملا أنّ ِق َيم
تغياتها قابلة للقياس (الطول ،والعرض ،واالرتفاع ،والزمن ،والقوة ،والرسعة ،والتسارع،
املتغريات و َق َيم ّ
واملعدل ،واملتوسط ،واالنحدار ...إلخ).
ومع أنّ املنهج الك ّمي عاىن نظرية هايزنربغ ،إال أنّ األمر أخذ منحى مع ّي ًنا ،وهو طاملا أنّ املنهج الك ّمي
مي ّكننا من إدراك قد ٍر كبري من الظواهر ،فال ضري والحالة هذه من التش ّبث به يف هذا النطاق بداية،
والعمل عىل تطويره أكرث ،واستمرار االتكاء عىل املناهج الكيفية يف الظواهر األخرى وتطويرها أيضً ا.
وقد تكون التنبؤات الجوية ً
مثال منوذج ًيا للتداخل بني ّ
املؤشات الطبيعية التي "ميكن" ال ّرهان عىل
ّ
واملؤشات االقتصادية مثل كميات استهالك الطاقة
"منذجتها" مثل الحرارة والضغط ورسعة الرياح ...إلخ،
ّ
واملؤشات
يف الدول الصناعية ومستويات التط ّور التكنولوجي ومع ّدالت النمو والنمو الصناعي ...إلخ،
االجتامعية مثل نزعة االستهالك ومنظومات القيم (موقف الدين من التعامل مع الطبيعة ...إلخ) .ويف
املثال السابق نجد تباي ًنا من ناحيتني:
ö öتباين يف القدرة عىل التكمية وخضوع ّ
املؤش للقياس.
ö öتباين يف انضباط الخطوات املنهجية يف بناء التن ّبؤ لحركية املؤرشات املختلفة(.((1
وتتو ّلد ّ
عم سبق مشكلتان تعززان ش ًّكا بنيو ًيا يف التن ّبؤ ،وهام:
الصلة بالظاهرة.
املتغيات ذات ّ
ö öمشكلة اختيار ّ

املتغيات.
ö öمشكلة تحديد التأثري املتبادل بني ّ
التغي
لكن طغيان التكنولوجيا ّ
رجح الك ّفة لفائدة ال ُبعد الك ّمي الريايض ،ال سيام مع تسارع إيقاع ّ
الذي تفرزه التكنولوجيا يف مجال النمو الصناعي ،وتغيري البنية التحتية للمجتمع ،وتغيري أدوات الرصاع
10 Marjolein B. A. Van Asselt & Jan Rotmans, "Uncertainty in Integrated Assessment Modelling: From Positivism to
Pluralism", Climatic Change, vol. 54, no. 1-2 (2002), pp. 75 - 105.
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التغي يف حجم املدن ونشوء األقاليم الصناعية .وهي ك ّلها ظواهر يجري التعبري
العسكري ،وهو ما ع ّزز ّ
أساس ك ّمي.
عنها وقياسها عىل ٍ
كام أنّ التكنولوجيا ك ّرست فكرة البحث عن حلولٍ مستقبلية من خالل التكنولوجيا ذاتها .وهو ما
بخاص ٍة أنّ تط ّور
دفع نحو قد ٍر من "النمذجة الكمية" للواقع القائم من ناحية وإسقاطاته املستقبليةّ ،
املؤسسات العسكرية ثم االقتصادية ،وكالهام أسري منظو ٍر ك ّمي.
الدراسات املستقبلية حدث يف رحم ّ
كام أنّ التباين بني الدول واألقاليم وتوافر مجال ّ
االطالع عىل أوضاع اآلخرين دفعا للمقارنة بني الدول
واألقاليم بل داخل الدول ذاتها ،ال س ّيام مع تطور علم اإلحصاء .وهو ما أتاح أمناط قياس كمي ،ودفع
لتطوير أدوات القياس وكيفية توظيفها يف تحليل الظواهر االجتامعية والسياسية واالقتصادية وغريها.
فتك ّرست بذلك م ّر ًة أخرى املناهج الكمية من خالل املقارنة بالقياس.
ومثّلت ر ّدة الفعل عىل "أمتتة املجتمعات" – ال س ّيام من املجال الفلسفي – محاول ًة للتخ ّلص من "قسوة"
التحليل الكمي نحو أنسنة املنظور التحلييل ،وهو ما ساهم يف تطور تقنيات الحدس واملناهج الكيفية يف
الدراسات املستقبلية .لكن هذا املنهج "الكيفي" مل يعد للمنظور التقليدي يف رسم مالمح املستقبل عىل
غرار اليوتوبيات املختلفة (من جمهورية أفالطون واملدينة الفاضلة إىل كتابات هربرت سبنرس وتوماس
مور وماركس وتوماسو كانبنيال ومدينة الشمس ...إلخ).
ويبدو أنّ نقطة التالقي بني املنظور الفلسفي التأ ّميل الحديس بظالله السيكولوجية واالجتامعية واملنهج
الكمي برصامته وتسلسله املنطقي ،كانت يف الفلسفة الرباغامتية األمريكية .وهو ما يفرس نشوء الدراسات
املستقبلية املعارصة وتطورها يف الواليات املتحدة؛ فالفلسفة الرباغامتية تحاكم الظواهر والتقنيات عىل
أساس أنّ مقياس صحة النظرية هو "مقدار النفع املرتتّب عليها" وليس ّأي معيا ٍر آخر .وهو ما منح فضا ًء
جدي ًدا للتح ّلل من املنظور ُ
األحادي لتحليل الظواهر عىل قاعدة "إ ّما ...وإ ّما ."...فانطلق قطار التكامل
املنهجي من هذه النقطة؛ إذ تغ ّذت الرباغامتية من بيئ ٍة تقنية متنامية يف املجتمع األمرييك ،ومن نزوع
لتجسيد "حلم" أمرييك تب ّناه املستوطنون القادمون من مجتمعات أورثتهم نكهة "يوتوبية".
كام أنّ اآلثار السلبية للتطور التكنولوجي (التلوث ،واملخاطر النووية ،والجرائم اإللكرتونية ...إلخ) دفعت
م ّر ًة أخرى ملحاولة "أنسنة" العلم من خالل منظور معنوي ُت ّهد له الفلسفة املعارصة وتُع ّززه ،مدعوم ًة
بحركات اجتامعية تناهض تلك املخاطر ،وبدر ٍ
ٍ
اسات تركت مسحة تشاؤ ٍم عميقة يف األوساط األكادميية
وصناع القرار عىل ح ٍّد سواء .وهو ما ميكن ع ّد تقرير نادي روما ( 1972حدود النم ّو) ً
مثال صارخً ا عليه.
جرى ّ
كل ذلك يف دورق عومل ٍة متنامية ،مزجت الثقافات النظرية والتطبيقية ،ومزجت القديم والجديد،
وال ّلغات والقيم ،وخلخلت ُبنى ومصالح وكيانات ،فكان ال ب ّد من التعبري عن ذلك ك ّله مبناهج ّ
"كلنية"،
فتالقحت املناهج الكمية بالكيفية يف أغلب املنظومات املعرفية ومنها الدراسات املستقبلية ،وأخذت ّ
كل
ترسخ متا ًما.
الدراسات املستقبلية فيام بعد تسري عىل هذا النهج الذي ّ
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كام دفع التح ّول من التنافس باألدوات الخشنة يف ّ
ظل الحرب الباردة إىل تنامي االعتناء بتوظيف القوة
الناعمة والذكية (بتعبريات جوزيف ناي) لتطوير ال ُبعد ال ِق َيمي يف إدارة التنافس ،وهو ما ع ّزز نزعة
"األنسنة" التي تحتاج إىل منظو ٍر فلسفي "كيفي" أكرث من حاجتها إىل منظو ٍر تقني ك ّمي.
وم ّكن تزايد نزعة "عدم اليقني" حتى من خالل النامذج الكمية من توسيع الباب املوارب لولوج املنظور
الكيفي ،وهو ما أ ّدى إىل تزاوج التنبؤ التكنولوجي مع التقييم التكنولوجي (Technology Assessment
تجسد يف منهجية "تحليل
 )and Technology Forecastيف مناهج الدراسات املستقبلية ،وهو ما ّ
(((1
التوجه املستقبيل" (. )Future-oriented technology analysis
التكنولوجيا ذات ّ
وبخاص ٍة توظيف تقنيات ٍّ
كل منهام لدى اآلخر،
واستنا ًدا ملا ورد أعاله ،تنامت نزعة التكامل بني املناهج،
ّ
وهو األمر الذي ع ّززته عوامل ع ّدة انعكست يف الدراسات املستقبلية (وهو ما سنتناوله الح ًقا):
ö öأنّ الهدف ٍّ
لكل من املنهجني هو ذاته ،وهو فهم الظواهر والواقع املحيط بنا والعمل عىل
تطويع هذا الواقع ملا فيه خري اإلنسان.
منهجا مختل ًفا وصلت
ö öأنّ العديد من الدراسات التي تناولت ظاهر ًة معينة ولك ّنها استخدمت ً
إىل النتائج ذاتها يف الكثري من األحيان.
كل من املنهجني لفهم جوانب مختلفة من الظاهرة (طب ًقا لقوة ّ
ö öأنّ توظيف ٍّ
كل تقنية مع ما
يالمئها من جوانب الظاهرة) يساعد يف إحكام النتائج ودقتها.
منهج مختلف(.((1
منهج ّ
معي يف تدعيم تقني ٍة أخرى من ٍ
ö öكث ًريا ما ساهمت تقنية مع ّينة يف ٍ

ثالثًا .الجانب املنهجي والدراسة املستقبلية
ّ
كل املناهج املعروفة يف العلوم االجتامعية هي إ ّما لفهم ما كان ،أو ما هو كائن ،لكن الدراسات
ٌ
معنية مبا سيكون .وهو أم ٌر يجعلها بحكم منطق األشياء تستخدم مناهج "جديدة" بحكم
املستقبلية
الوظيفة الجديدة للبحث؛ ووصف "مناهج" هنا ُيخرج من دائرة النظر يف املستقبل ّ
كل ما له عالقة
بالكهانة والتنجيم ...إلخ.
11 Cristiano Cagnin, Michael Keenan, Ron Johnston, Fabiana Scapolo & Rémi Barré (Eds.), Future-Oriented
Technology Analysis: Strategic Intelligence for an Innovative Economy (Berlin, Heidelberg: Springer, 2008).
12 Kenneth R. Howe, "Getting over the quantitative-qualitative debate", American Journal of Education, vol. 100, no. 2
(1992), pp. 236 - 257.
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فمن أين ينطلق البحث املستقبيل؟ إنّه من فهم ما كان ،وما هو كائن ،ليكون البحث املستقبيل مثرة
البذرة التي يف األرض (ما كان) ،والشجرة القامئة أمامنا امتدا ًدا للبذرة (ما هو كائن)؛ ومن هنا تتزاوج
املناهج بني ما كان وما هو كائن وما سيكون.
يح ّدد رولف كرايبيش وآخرون الخطوات اإلجرائية التي توكل للدراسات املستقبلية كام ييل:
"ö öمنهج التحليل اإلمربيقي االستكشايف" (:)Explorative empirical-analytical approach
وهو الذي يقوم عىل توظيف املعلومات املرتاكمة ،والوقائع الجديدة ،والبيانات واالتجاهات،
ٍ
لفرضيات مح ّددة
ثم منذجة التط ّورات املمكنة واملحتملة ( )Possible and probableطب ًقا
ّ

بصورة دقيقة ،وتحليلها استنا ًدا إىل قواعد منهجية مح ّددة أيضً ا .ومثل هذه الدراسات قد تكون
كمية أو كيفية عىل ح ٍّد سواء.

نوع من "التخ ّيل
"ö öاملنهج االسترشايف املعياري" ( :)Normative-prospectiveويستند إىل ٍ
يتم التخ ّيل من الفراغ بل تعمل فيه الخربة الحياتية والتجارب الكامنة
والتص ّور اإلبداعي" ،وال ّ
يف املنظومة املعرفية للباحث .وقد يساهم "الحدس" يف الوصول إىل النتائج دون أن يكون هناك
ويتم بناء صورة املستقبل املفضّ ل أو املرغوب فيه من خالل ذلك ك ّله.
مق ّدمات منطقيةّ ،

ö öمنهج التواصل اإلسقاطي ( )Communicative-projective approachأو ما أسامه كريبيش
مبقرتب التخطيط ( :)Planning approachأي نقل الخربات واملعارف من مستواها النظري
ً
ارتباطا مع األهداف واإلسرتاتيجيات بهدف دعم عمليات صنع القرار
إىل مستوى تطبيقي
املستقبيل .ويصبح هدف الباحث هنا هو بناء صورة املستقبل التي تتح ّقق من خاللها الصورة
املرغوب فيها.
ö öاملنهج اإلبداعي التشاريك ( :)Participative-creative approachويعني إرشاك باحثني من
ميادين اجتامعية مختلفة بهدف تعزيز املعرفة املستقبلية ،وهو ما يساعد أيضً ا عىل انضباط
البحث العلمي املستقبيل نتيجة اإلملام بالجوانب املختلفة للظاهرة(.((1
السائد.
السائد يف الدراسات املستقبلية إىل أنّ املزج بني هذه املناهج هو ّ
ويشري االتجاه ّ
13 Rolf Kreibich, Britta Oertel & Michaela Wolk, "Futures Studies and Future-oriented Technology: Analysis: Principles,
Methodology and Research Questions", Paper for the 1st Berlin Symposium on Internet and Society (October 25-27,
2011), p. 17.
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عا .تقنيات الدراسات املستقبلية
راب ً
يح ّدد تيودور غوردون وجريوم غلني تقنيات الدراسات املستقبلية يف  24تقنية( .((1وقد سعى الباحثان
من خالل ٍ
بحث استطالعي لتحديد السمة العامة للبحوث يف مجال الدراسات املستقبلية – معيارية أو
استكشافية – من ناحية ،وتحديد السمة العامة ّ
لكل تقني ٍة إذا ما كانت ذات طبيعة كمية أو كيفية،
وهو ما أنتج الجدول (.((1()2
ميكن مالحظة النتائج التالية من املقارنة الواردة يف الجدول (:)2
ö öعدد التقنيات ذات السمة الك ّمية هو .9

ö öعدد التقنيات ذات السمة الكيفية هو ( 18أي ضعف الكمية).
ö öعدد التقنيات الثنائية السامت (أي أنّها تع ّد كمي ًة وكيفية) هو .3
ö öبنا ًء عىل ذلك ،يكون عدد التقنيات الكمية الخالصة هو  ،6وعدد التقنيات الكيفية الخالصة
هو  ،15واملشرتكة .3
يتبي أنّ 12
ö öعند تصنيف هذه التقنيات طب ًقا لتوظيفها املنهجي يف الدراسات املستقبليةّ ،
منها تساهم يف بناء الدراسات املستقبلية "املعيارية" ،بينام يساهم يف الدراسات املستقبلية
"االستكشافية"  ،21أما التقنيات التي تُستخدم يف كال البعدين (املعياري ،واالستكشايف) ،فهي
 10تقنيات.

خامسا .تكامل التقنيات الكمية والكيفية ومحاذيره يف
ً
الدراسات املستقبلية
من نافلة القول تأكيد تعقيد الظواهر االجتامعية والسياسية واالقتصادية من ناحية ،وصعوبة إدراك
تق ّلبات هذه الظواهر التي ت ّتسم بقد ٍر كبري من املراوغة للعقل البرشي من ناحية ثانية .كام أنّ "املنهج
املتغيات أو حتى
التجزيئي" ( )Reductionismالذي يسعى لفهم هذه الظواهر استنا ًدا إىل بعض
ّ
منهجا قارصا لتناول الظواهر املع ّقدة وفهم تط ّورها املستقبيل ،وهو ما ع ّزز
إحداها ،يش ّكل فيام يبدو ً
االنحياز إىل "املنهج ّ
الكلين" ( )Holismالقائم عىل أساس أنّ الظاهرة ليست املجموع الريايض ملك ّوناتها
14 Theodore J. Gordon & Jerome C. Glenn, "Integration, Comparisons and Frontier of Future Research Methods",
Paper to EU-US Seminar: New Technology Foresight, Forecasting & Assessment Methods, Seville (May 13-14, 2004).
مفصلة يف بحثني سابقني للباحث ،هام :وليد عبد الحي ،مناهج
 15ميكن العودة إىل تعريف طرق استخدام هذه التقنيات وتحديدها ّ
الدراسات املستقبلية وتطبيقاتها يف العامل العريب (أبو ظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية)2007 ،؛ وليد عبد الحي،
الدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية (مراكش :عيون.)1992 ،
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الجدول  :2تصنيف تقنيات الدراسات املستقبلية طبقا للسمة العامة الستخدامها املنهجي
الرقم

التقنية

1

منذجة األداة Agent Modelling

2

القياس الببليوغرايف Bibliometrics

3

تحليل التد ّرج السببي Causal Layered Analysis

4

تحليل التأثري املتبادل Cross-Impact Analysis

5

منذجة القرار Decision Modelling

6

تقنيات دلفي Delphi Techniques

7
8

النمذجة اإلحصائية واالقتصاد القيايس Econometrics and
Statistical Modelling

كمية كيفية

معيارية

X

استكشافية
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

9

املسح البيئي Environmental Scanning
عزل ّ
املؤشات غري امل ّتسقة Field Anomaly Relaxation

X

X

10

دوالب املستقبل Futures Wheel

X

X

X

X

X

X

12

تفاعل السيناريوهات /املشاهد Interactive Scenarios

X

X

X

13

املنظور املتعدّد Multiple Perspective

X

X

X

14

طرائق املشاركة Participatory Methods

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

15

التن ّبؤ الذيك ،الرؤية ،الحدس Genius Forecasting, Vision,
and Intuition

شجرة العالئق والتحليل املورفولوجي Relevance Trees and
Morphological Analysis

16

رسم الطريق Road Mapping

17

السيناريوهات /املشاهد Scenarios

X

18

املحاكاة  -املباراة Simulation-Gaming
حالة ّ
مؤش املستقبل State of the Future Index

X

X

20

التحليل البنيوي Structural Analysis

X

X

21

منذجة النظم Systems Modelling

X

19

X

 22تحليل التسلسل التقني Technological Sequence Analysis
23

تنقيب النصوص Text Mining

24

تحليل تأثري االتجاه Trend Impact Analysis

X

املجموع

9

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

18

12

21
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بل هي أكرث من ذلك (ومثالها املاء املك ّون من هيدروجني وأوكسجني ،ولكن يف املاء مواصفات ليست يف
ٍأي من مكوناته) .وذلك يعني أنّ املزج بني التقنيات الكمية والكيفية لفهم آلية تح ّول الظواهر لرصد
مسارها املستقبيل ،أم ٌر م ّربر من الناحية العلمية.
لكن هذا املزج أو التكامل ال يجوز له أن يوقعنا يف وهم الكامل ،وال ب ّد من التن ّبه ملراوغة الظاهرة ،والتي
تبدو يف املالمح التالية حتى عند استخدام التقنيات الكمية أو الكيفية:
ö öالتمييز بني الد ّقة ( )Precisionواإلحكام ( :)Accuracyفاتّباع الخطوات املنهجية الصارمة عند
استخدام تقني ٍة مع ّينة ال يستلزم بالرضورة الوصول إىل نتائج دقيقة ،كام أنّ بعض الثغرات يف
تقني ٍة مع ّينة ال يعني أنّها ال توصل بالرضورة إىل نتائج صحيحة.
ö öاالستقراء ( :)Extrapolationإنّ افرتاض أنّ مسار تغريات الظاهرة التي جرت يف املايض ستعرف
ً
إسقاطا ( )Projectionغري دقيق ،ألنّه يفرتض
ثباتًا يف إيقاع حركتها املستقبلية واتجاهه ،س ُينتج
متغيات الظاهرة وهو أم ٌر ال ميكن االطمئنان له.
ثبات ّ
املتغي "قليل االحتامل كبري
ö öعوامل التغري املفاجئة ،وهو ما تطلق عليه الدراسات املستقبلية
ّ
التأثري" ( ،)Low Probability-High Impactمثل االكتشافات العلمية أو الكوارث الطبيعية
معي ...إلخ.
حاكم ّ
أو اغتيال ٍ
يتم
ö öتشرتط الدراسة املستقبلية املتابعة ،مبعنى رضورة أن يكون املرشوع البحثي
ً
مفتوحا ،وأن ّ
إدخال املتغريات الجديدة يف بنية النموذج التحلييل وتعديل النتائج املتوقعة مبا يتوافق مع ما
تغيات.
يطرأ من ّ
ö öال يجوز يف الدراسة املستقبلية استبعاد ٍّأي من ّ
املؤشات الخاصة بالظاهرة موضوع البحث دون
دراسة ،فهناك عالقات وتداعيات ال ميكن إدراكها للوهلة األوىل ،بل تبدو غري منطقية يف بداياتها،
ولك ّنها تظهر بقيم ٍة أكرب يف مراحل الحقة (مثل العالقة بني ظاهرة امل ّد والجزر وجاذبية القمر).
وهو أم ٌر يدرك الباحثون يف الظواهر االجتامعية ترابطه ،ويكفي أن نشري إىل مثالٍ توضيحي:
فلو طرحنا ً
مثل العالقة بني دخل ميكانييك السيارات وزيادة "التعليم عن ُبعد" ،ال يبدو للوهلة
األوىل وجود ّأي عالقة ،ولكن التعليم عن ُبعد يعني تو ّقف آالف الحافالت والسيارات التي تنقل
سيتم يف
الطالب واملدرسني وموظفي املعاهد واملدارس والجامعات إىل مقا ّر عملهم ،ألنّ التعليم ّ
البيوت من خالل شبكة اإلنرتنت ،وهذا سيق ّلل من حوادث السري ومن نسبة الخلل يف السيارات
(نتيجة نقص االستخدام) ،وهو ما يق ّلل من عمل امليكانييك؛ وميكن تطبيق اليشء نفسه عىل
العالقة مع التلوث أو مع األخالق والنظم الرتبوية ...إلخ.
ö öإنّ التن ّبؤ يؤ ّثر يف ذاته سلب ًيا أو إيجاب ًيا ()Self-fulfilling or defeating؛ فلو أنّ خب ًريا مرمو ًقا
يف االقتصاد تو ّقع أنّ مدين ًة مع ّينة ستكون خالل العرش سنوات املقبلة مرك ًزا ً
مهم لالستثامرات
يؤهلها لتحقيق
الكربى ،فإنّ ذلك سيدفع املستثمرين للتسابق نحو هذه املدينة ،وهو ما ّ
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الجدول  :3تصنيف تقنيات الدراسات املستقبلية وتوظيفها

(*)

الرقم

التقنية

تصنيف
التقنية

1

املسح البيئي

كيفية

2

مصفوفة التأثري
املتبادل

3

تنقيب النص

4

السيناريو

5
6

تحليل تأثري االتجاه
مصفوفة التأثري

7

السيناريو

8

حالة مؤرش املستقبل

التقنيات التي توظفها
دلفي ،املسح النيص،
املشاركة ،تنقيب النصوص

جوانب التوظيف
تساعد عىل تحديد االتجاهات

تحديد ّ
املؤشات األكرث تأث ًريا واألكرث
بناء السيناريو
كمية
تأ ّث ًرا يف بناء السيناريو
تصنيف الخطاب الخاص بالظاهرة طب ًقا
تحليل التدرج السببي
كيفي
ال يكشفه تنقيب النص وتحليل املضمون
التدرج السببي ،املحاكاة اختبار الفرضيات يف السيناريو من
كمي-كيفي
خالل التقنيات املشار لها
واملباراة ،ورسم الطريق
دلفي
كمي
لتحديد احتامالت تحقق السيناريو املمكن
تحليل تأثري الوقائع الخارجية
منذجة النظم
كمي
تحديد وضع املؤرشات بكيفية تساعد
السالسل الزمنية
كمي-كيفي
عىل صوغ السيناريو
لتحديد التغريات وأوزانها ،وقياس
كمي-كيفي دلفي وتحليل تأثري االتجاه
تذبذبها خالل فرتة زمنية معينة

الجدول  :4خطوات الدراسة املستقبلية والتقنية املستخدمة

(**)

الرقم
1
2

هدف التحليل
تجميع اآلراء السديدة
وبخاصة تنبؤات
القياس الكمي،
ّ
السالسل الزمنية

التقنية األنسب
دلفي ،دوالب املستقبل
القياس االقتصادي ،تحليل تأثري االتجاه ،االنحدار ،التحليل البنيوي
ديناميات النظام ،منذجة العامل ،تحليل تأثري االتجاه ،تحليل التأثري
املتبادل ،أشجار القرار ،دوالب املستقبل ،منذجة املحاكاة ،املنظور
املتعدّد ،تحليل التدرج السببي ،عزل املؤرشات غري املتسقة
تحليل القرار ،رسم الطريق ،تحليل التسلسل التقني
السيناريو ،دوالب املستقبل ،املباراة واملحاكاة ،منذجة األداة

3

إدراك الرتابط بني االتجاه واألحداث
والسلوك

4
5

تحديد املسار يف ظل عدم اليقني
عرض مستقبل بديل معقول

6

فهم أسباب التغري اإليجايب مستقبال

حالة ّ
مؤش املستقبل

7
8

التغيات والفرضيات
تت ّبع ّ
تحديد مدى استقرار النظام

املسح البيئي ،تنقيب النص
ّ
كل التقنيات غري الخطية
* Gordon & Glenn, p. 108.
** Ibid., p. 112.
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نبوءته .بل إنّ منوذج نادي روما الذي أرشنا له ساب ًقا قام بدور يف السعي إلفشال ما تن ّبأ به من
خالل القلق الذي أحدثه(.((1
وعند االنتقال لتحديد رشوط التكاتف بني املناهج الكمية والكيفية ،ال ب ّد من التن ّبه إىل أنّ الدراسات
املستقبلية ّ
توظف التقنيات بصور ٍة متساندة ،كام يوضّ ح الجدول ( ،)3أ ّما الربط بني هدف الدراسة
وتحديد التقنية األنسب ،فإنّ أغلب الدراسات املستقبلية متيل إىل ال ّربط بني األهداف والتقنيات كام
يوضحه الجدول (.)4

سادسا .بناء النموذج يف الدراسة املستقبلية:
ً
مي والكيفي
بني الك ّ

ُت ّيز الدراسة املستقبلية يف تناول الظاهرة بني بنية الظاهرة من ناحية ،وحرك ّيتها من ناحي ٍة ثانية
عىل النحو التايل:
مستويات متداخلة ومرتابطةٌّ ،
ٍ
وكل منها
ُقسم الدراسة املستقبلية الظاهرة إىل أربعة
²²بنية الظاهرة :ت ّ
يح ّدد بقد ٍر ما املستويات األخرى:
ö öالحدث ( :)Eventوهي الوقائع منفردة أ ًّيا كانت طبيعتها ،سياسي ًة أو اقتصادية أو اجتامعية
أو طبيعية أو غري ذلك ،وتش ّكل الواقعة أو الحدث ال ّلبنة التي تبنى منها الظاهرة يف
مستوياتها األخرى.
ö öاالتجاه الفرعي ( :)Sub-trendتكرار ٍ
السياق العام لحركة
حدث أو واقعة ما ،وفيها
ٌ
خروج عن ّ
الظاهرة (تزايد امليل للح ّد من النسل بني األزواج الجدد يف املجتمع العريب)؛ فالنمط السائد يف
املجتمعات الزراعية هو عدم امليل للح ّد من زيادة النسل؛ فإذا برزت ظاهرة امليل نحو الح ّد
معي نكون أمام اتجا ٍه فرعي.
من النسل يف
مجتمع زراعي َق َبيل ّ
ٍ
قطاع ما من قطاعات الظاهرة ،ولك ّنها
ö öاالتجاه ( :)Trendوهو مجموع االتجاهات الفرعية يف ٍ
مرت ٌ
ابطة يف موضوعها .فلو وجدنا ً
"مثل" االتجاهات الفرعية التالية( :أ) تنامي إطالق أسامء ذات
إيحا ٍء ديني عىل املواليد الجدد يف املجتمع العريب (هذا اتجا ٌه فرعي)؛ (ب) تنامي نسب إيداع
األموال يف البنوك اإلسالمية يف املجتمع العريب (اتجا ٌه فرعي آخر)؛ (ج) تنامي املساحة املخصصة
للمقاالت الدينية يف الصحف العربية (اتجا ٌه فرعي ثالث) ...إلخ؛ فإنّ مجموع هذه االتجاهات
اتجاها.
الفرعية يش ّكل
ً
16 Gordon & Glenn, pp. 107 - 108.
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ö öاالتجاه األعظم ( )Mega-trendوهو مجموع االتجاهات التي تأخذ مسا ًرا يدفع نحو تح ّولٍ أو
لوضع ما بعد أن كان ً
للتغي .فلو أخذنا "الربيع العريب" عىل سبيل املثال ،ودرسنا
تكريس
قابل ّ
ٍ
التفجر الداخلية والخارجية خالل الفرتة  ،2000 - 2010فسنجد أنّ ّ
كل األحداث ()Events
عوامل ّ
واالتجاهات الفرعية ،واالتجاهات ،واالتجاه األعظم ،تتكاتف نحو االضطراب السيايس واالجتامعي.
ويتم رصد حركة الظاهرة من خالل ُبعدين هام:
²²حركية الظاهرةّ :
ً
أشكال ع ّدة:
"التغي" :وقد يأخذ التغري
ö öرصد
ّ
التغي الك ّمي :مثل الزيادة (أو النقص) يف عدد السكان ،وارتفاع (أو انخفاض) معدل النمو
ّ öö
االقتصادي ،وزيادة (أو انخفاض) نسبة اإلنفاق الدفاعي ،وارتفاع (أو انخفاض معدل عدالة
توزيع الدخل ...،إلخ) .وهنا من الرضوري استخدام أدوات القياس الكمي وأشكاله:
ٌ
ٍ
عالقات تراتبية.
منفصل وال يتض ّمن
ö öالقياس االسمي (:)Nominal
ö öالقياس الرتاتبي ( :)Ordinalأكرب من ،أقل من.
ö öالقياس الزمني ( :)Intervalالتباين من فرت ٍة إىل أخرى.
ö öالقياس النسبي ( :)Ratioالعمليات الرياضية كا ّفة.
وتحتاج مناذج النظم النظرية إىل القياس النسبي ،بينام تع ّد التقييامت اإلحصائية ممكن ًة
ّ
لكل املقاييس األخرى.
تغي الروح املعنوية للمجتمع ،وتزايد التضامن االجتامعي ،وارتفاع مستوى
التغي الكيفيّ :
ّ öö
والفن (أو عكس ذلك ك ّله).
الحرية ،وتط ّور ال ّلغة واألدب ّ
التغي املستمر :مثل عدد سكان الدولة ،وزيادة املعارف العلمية ،واستمرار التطور التكنولوجي ...إلخ.
ّ öö
التغي غري املستمر :أي الذي يحدث ثم يتو ّقف لفرت ٍ
ات طويلة ليعود ثانية ،مثل الحروب أو
ّ öö
الثورات أو الكوارث الطبيعية ...إلخ.
التغي املدرك :أي الذي ميكن تل ّمسه بالحواس أو العقل ،مثل التغريات البيئية ،أو االضطراب
ّ öö
االجتامعي ...إلخ.
ö öالتغري غري املدرك :وهو الذي يفعل فعله يف بنية الظاهرة لك ّننا ال ندرك ذلك؛ فقد تن ّبهت
لتغي املناخ بعد أن أصبح ذلك مدر ًكا،
املجتمعات لظاهرة التل ّوث بعد أن فعلت فعلتها ،وتن ّبهنا ّ
التغي بعد أن يصبح ظاهر ًة وليس من البداية؛ وهنا تربز اإلشكاليات املنهجية يف
أي أنّنا ندرك ّ
التعامل معه ومعالجته (كالرسطان ً
مثل يف مراحله املتأخّ رة).
التغي بطيئًا ،أو رسي ًعا ،أو متسار ًعا .وقد يثري وصف
التغي ،فقد يكون ّ
ö öال ُبعد الثاين وهو إيقاع ّ
التغي بأنّه أحد املستويات الثالثة املشار لهاً ،
جدل كب ًريا يف أدبيات الدراسات املستقبلية؛ فعىل
ّ
ٍ
بأنّ
التغي فيها بطي ٌء
ما
ة
ظاهر
عىل
للحكم
توظيفه
يجب
الذي
املعيار
هو
ما
املثال،
سبيل
ّ

40

الكتـاب األول 2016 -
أوراق

أو رسيع أو متسارع؟ ومتثّل ظاهرة التسارع ال ُبعد األكرث تعقي ًدا ،ألنّها تح ّول القدرة عىل وضع
للتغيً .
فمثل ،تد ّلنا دراسة بول راسكني ومجموعته أنّه بتقسيم املراحل االنتقالية
ٍ
مقياس ثابت ّ
للتاريخ إىل أربع حقب (املرحلة الحجرية ،والحضارة املب ّكرة ،والعرص الحديث ،واملرحلة
يتبي أنّ الفرتة الفاصلة بني حقب ٍة وأخرى تتناقص بصور ٍة لوغاريتمية .فاملرحلة األوىل
الكوكبية)ّ ،
استغرقت مئة ألف سنة ،والثانية  10آالف سنة ،والثالثة ألف سنة ،والرابعة يبدو (طب ًقا للعامل
التغي املتسارع ،والذي يتط ّلب
العرشي) أنّها ستستغرق  100سنة( .((1وهو ما يع ّزز مشكلة ّ
تك ّي ًفا مواز ًيا من األنساق االجتامعية والسياسية واالقتصادية معه.

املتغيات واملعلومات يف الدراسة املستقبلية
عا.
ساب ً
ّ
تبدأ الدراسة املستقبلية يف املناهج الكمية بتحديد املتغريات ّ
بغض النظر عن التقنية الكمية املستخدمة
()Variable-oriented؛ وهو ما يعني أنّ
املتغيات تأيت من خارج التقنية ،سواء أكانت هذه التقنية
ّ
رسا (تحديد معامل االرتباط ً
مثل).
األكرث تعقي ًدا (النامذج الديناميكية املع ّقدة) أو األكرث ي ً
وللمتغري الك ّمي ُبعدان؛ فهو ّ
يوظف من لدُ ن الباحث من خالل عملية القياس له التي تساعد عىل
تحديد مالمحه الذاتية وعىل إمكانية مقارنته بغريه من ناحية ،ولك ّنه من ناحي ٍة ثانية يقاس مبعزلٍ عن
املتغيات الكمية يف عمليات املقارنة بني النظم
البيئة أو السياق ليأخذ معنى مج ّر ًدا؛ غري أنّ استخدام ّ
مطلب أسايس ملناهج الدراسات االستكشافية اإلمربيقية التي أرشنا لها.
املعقدة يصبح ممك ًنا ،وهو
ٌ
أ ّما املعالجة اإلحصائية للمتغريات الكمية يف النامذج الدينامية ،سوا ٌء من أجل االستنباط ()Extrapolation
يتم التغايض عن الحاالت التي ال تتكشف فيها عالقة
املتغيات ،فإنّه ّ
أو لتحديد عالقة التأثري املتبادل بني ّ
املتغيات يف بعض األحيان .لكن مراقبة النظام أو الظاهرة عرب فرت ٍة زمنية قد تكشف لنا عن عالقة
بني ّ
ات بدت للوهلة األوىل أن ال عالقة بينها ،وهو ما ي ّتضح ً
بني متغري ٍ
مثل يف استخدام دوالب املستقبل
( .)Futures wheelوسنوضّ ح ما سبق باملثال التايل:
لو أردنا أن ندرس تداعيات اتّساع قاعدة "التعليم عن ُبعد" (وهي ت ّتسع ً
فعل اآلن يف
متغيات العملية
العديد من الدول) ،فإنّنا نبدأ (دون اإلغراق يف التفاصيل) بتحديد ّ
التعليمية ّ
(طلب ،ومد ّرسون ،وكتب ،ومناهج ،ومبانٍ  ،ونظم إدارية ،وموازنات ...إلخ)،
فمثل ،هل هناك ٌ
كل بعد منهاً .
ونبدأ بقياس تأثري التعليم عن بعد يف ّ
عالقة بني التعليم
عن ُبعد والبيئة الطبيعية؟ أو رشكات التأمني ،أو دخل ورش تصليح السيارات ...إلخ؟
17 Paul Raskin, Tariq Banuri, Gilberto Gallopin, Pablo Gutman, Al Hammond, Robert Kates & Rob Swart, Great
Transition: The Promise and Lure of the Times Ahead, A Report of the Global Scenario Group (Boston: Stockholm
Environment Institute, 2002), p. 5.
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الخاصة عن
فالتعليم عن ُبعد يؤ ّدي عىل سبيل املثال إىل تو ّقف آالف الحافالت والسيارات ّ
التوجه يف الصباح إىل املدارس ،وهو ما يؤ ّثر يف نسبة التل ّوث تأث ًريا إيجاب ًيا (وميكن قياسه)،
ّ
وهذا قد يؤ ّدي إىل انخفاض نسبة أمراض الرئة ،أو زيادة عمر املباين؛ ومن املمكن أن ّ
تقل
بنسب ٍة مهمة حوادث السري ،وهذا سيؤ ّدي إىل فوائد بالنسبة إىل رشكات التأمني ...إلخ.
وهكذا ي ّتضح أنّ "الدوالب" يتت ّبع التداعيات (ويكشف عن نتائج ال ترد للذهن للوهلة األوىل ،من مثل
العالقة بني التعليم عن ُبعد ومع ّدل دخل ميكانييك السيارات ً
مثل ،كام أرشنا ساب ًقا) ،وميكنه قياسها
معي .غري أنّ غياب القياس الك ّمي يجعل إنجاز مثل ذلك أم ًرا
وتحديد الفرتات الزمنية إلنجاز مستوى ّ
املتغيات املك ّونة للظاهرة وبيئة الظاهرة مع متابعتها زمن ًيا
متع ّذرا ،ويزداد ظهور النتائج والروابط بني ّ
(والذي تظهره سلسلة الدواليب).
أ ّما البيانات والتقنيات الكيفية يف الدراسات املستقبلية ،فتختلف متا ًما ّ
عم سبق ،وهو ما جعل بعض
الباحثني يرى أنّ البيانات يف الدراسات الكيفية أكرث ثراء ،إىل ح ٍّد ميكن معه ع ّد ّ
متغيا"
"كل معلوم ٍة ليست ّ
ٌ
معلومة كيفية (ومثال ذلك النصوص ،والصور ،واألفالم ...إلخ) ،والتي ال ميكن نزعها من بيئتها ،ألنّ
هي
لها مدلولها من خالل سياقها والبنية التي متنحها املعنى .وتتمثّل تقنيات املعالجة للبيانات الكيفية يف
تؤسس لـ "املنهج التواصيل التشاريك" (Communicative-
تقنيات دلفي واملقابالت واملالحظة ،والتي ّ
 )participative approachالذي أرشنا له ساب ًقا.
ويتم ذلك بتحديد املعاين الدقيقة
أ ّما تحليل البيانات فيأخذ "طاب ًعا تفسرييا تأويليا" (ّ ،)Hermeneutics
للمفاهيم (ومقارنتها يف نصوص ع ّدة أو سياقات متع ّددة) لبناء نظرية استنا ًدا لذلك .وتعطى "الحالة
السياق
الواحدة" أهم ّي ًة ّ
خاصة يف الدراسات الكيفية ،بل كث ًريا ما ّ
تم إيالء العناية للحاالت الخارجة عن ّ
خال ًفا ملا عليه الحال يف املناهج الكمية.

مي والكيفي
ثام ًنا .خطوات التكامل بني الك ّ
يف الدراسات املستقبلية
ثم إتاحة املجال أو تع ّذره
كث ًريا ما قيل إنّ طبيعة الهدف تح ّدد التقنية املستخدمة يف الدراسة ،ومن ّ
ٍ
تقنيات كمية
للدمج بني التقنيات الكمية والكيفية .ولكن النتائج أيضً ا قد ُت ْع ِوزُنا لتفسريها أن نستخدم
أو كيفية .وعند الرشوع يف تحليل املسار املستقبيل لظاهر ٍة معينة ،فنحن نضع مجموع ًة من التساؤالت
التي تفسح املجال ٍّ
لكل من القياس (ك ّمي) والتأويل (كيفي) ،مثل:
ö öما هي العنارص املرتابطة بصورة مبارشة والعنارص غري املرتابطة؟
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ö öما هي اتجاهات التأثري بني العنارص (-أ -يؤ ّثر يف -ب -أو العكس- ،ب -يؤ ّثر يف -ج ...-إلخ)؟
لعنرص ما (-أً -
مثل) يف غريه يتزايد أم يتناقص؟
ö öهل التأثري
ٍ

يغي من طبيعة العنرص املتأ ّثر أم من رسعة تأ ّثره؟ ...إلخ(.((1
ö öهل التأثري ّ
ويالحظ أنّ يف البندين (ت ،ث) ،ميكن وصف العنرصين (أ ،ب) من خالل القياس الرتاتبي (أقوى،
التغي يف التأثري أو
أضعف ...إلخ) ،كام ميكن من البند (ث) تحديد نتائج مستقبلية من خالل الربط بني ّ
الطبيعة من ناحية ،والزمن من ناحي ٍة أخرى .فعىل سبيل املثال ،تعني "خريطة الطريق التكنولوجي"
( ((1()Technology Roadmappingدراسة العالقة بني السوق واملنتج والتكنولوجيا عرب الزمن .وهنا
تصبح فكرة التكامل املنهجي أكرث جدوى من البحث يف التط ّور التكنولوجي ّ
بغض النظر عن ّأي عوامل
سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو غريها.
ونتيج ًة لهذا الدمج بني التقنيات الكمية والكيفية ،أصابت مناهج التحليل تح ّوالت ع ّدة يف قواعدها
الرئيسة ،وهي القواعد التي لخّ صها كابرا يف خامتة دراسته التي أرشنا لها يف عد ٍد من التح ّوالت
يف القواعد املنهجية:
ّ
يتم يف فهم
ö öالعالقة بني الجزء
والكل :كان االعتقاد السائد أنّ فهم النظم املع ّقدة ال ميكن أن ّ
ديناميكية ّ
الكل ّإل من خالل فهم خصائص الجزء ،فام دمت تعرف خصائص األجزاء وآلية عملها
فبإمكانك أن تستخلص ديناميكية ّ
الكل ،وعند تجزئة املادة بصورة متوالية نصل يف نهاية املطاف
إىل لبنات البناء األساسية وهي العنارص والجواهر والجسيامت .ومن هذه ال ّلبنات وقواعد
تفاعلها ،نصل إىل فهم ديناميكية ّ
الكل .والتطور املنهجي الجديد هو بقلب املسار ،أي أن نبدأ
فهم ديناميكية ّ
ثم أصبح التفاعل وشبكة العالقات بني األجزاء هي نقطة االنطالق
الكل ،ومن ّ
لفهم الظاهرة ،ألنّ خصائص األجزاء ليست منفصل ًة عن "النسيج" الذي يض ّمها.
ö öم ّهدت النقطة السابقة لالنتقال الثاين من البحث عىل أساس البنية إىل البحث عىل أساس
العملية؛ فالبنية ليست إال تج ّل ًيا لعملية .وقد كشفت الفيزياء الحديثة أنّ الجسيامت ما دون
الذرة ليست شيئًا ماديا ،بل هي طاقة والتي هي تعبري عن عملية أو نشاط.
ö öنهاية فكرة املوضوعية وانفصال الباحث عن ظاهرته.

ً
منفصل عن املتغريات األخرى ،ألنّ خصائص
املتغي الرئيس ليس
ö öمفهوم الوحدة األساسية أو
ّ
املتغي الرئيس ما كان لها أن تكون مبعزلٍ عن املتغريات األخرى ،وهو ما يعني أنّ إعادة النظر
ّ
املتغي الرئيس رضورية.
يف دالالت ّ
18 Giaoutzi & Sapio, pp. 53 - 67.
19 Toni Ahlqvist, Asta Back, Sirkka Heinonen & Minna Halonen, "Road-mapping the Societal Transformation
Potential of Social Media", Foresight, vol. 12, no. 5 (2010), pp. 3 - 26.
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ö öاالنتقال من "الحقيقة" العلمية التي سادت املنهج الوضعي إىل املعرفة التقريبية؛ فإذا كان
التطابق بني وصف الظواهر والظواهر املوصوفة أم ًرا غري ممكن بحكم قصور اللغة واملفاهيم،
فإنّ ذلك يعني أنّ ما نحصل عليه هو "معرفة تقريبية"(.((2

الخالصة
يكشف تط ّور تقنيات البحث أنّ االنفصال بني املناهج الكمية والكيفية وتقنيات ٍّ
كل منها مل يعد
ً
مقبول من ناحيتني:
ö öالفصل يف دراسة الظواهر املع ّقدة والكربى بني هذه التقنيات.
ٍ
تقنيات أخرى.
ö öاالعتقاد بجدوى تقنيات أكرث من
التغي وتسارعه يف أغلب األنساق ،كام يتكشّ ف من "املنحنى السوقي" (،)Logistic curve
وملّا كان ّ
التغي أو استغالله هو الدافع
أصبح سم ًة مركزية يف التطور اإلنساين ،فإنّ الفعل االستباقي لكبح آثار هذا ّ
الرئيس للدراسات املستقبلية.
ٍ
الخاصة ،فإنّها اكتشفت أنّ املناهج
تقنيات لبناء مناذجها
وملّا كانت الدراسات املستقبلية يف حاج ٍة إىل
ّ
الكيفية واملناهج الكمية متعاضدة يف فهم الظاهرة موضوع البحث ،عىل أنّ هذا الفهم ال يعني املعرفة
املطلقة بل "االقرتاب من املعرفة"ّ ،
ولعل ذلك نتيجة لتالقح التط ّور التكنولوجي والثقة الزائدة يف العقل
ُعب عن ذاتها
عب عن نفسه مبناهج وتقنيات ك ّمية ،مع حدس وتأ ّمل ألبعاد إنسانية ت ّ
اإلنساين ،والذي ّ
مبناهج وتقنيات كيفية؛ ّ
عب عنه
ولعل الدمج بني الجانبني هو التط ّور األكرب يف مسرية "الوعي" ،والذي ّ
أهم تطورات عرصنا الحايل".
بريجوجني بقوله" :إنّ دخول اآللة يف اإلنسان ،ودخول اإلنسان يف اآللة هام ّ
ولن نفهم التطور املستقبيل دون وعي هذه الحقيقة "التقريبية".

20 Capra, pp. 286 - 293.
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املؤشاتيفاالسترشافاإلسرتاتيجي
"أهمية"صناعة
ّ
مدخل معريف منهجي

The Importance of "Creating" Indicators in Strategic Foresight:
Methodological-Cognitive Introduction
التوجهات املستقبلية الكربى والصغرى للتغريات الظرفية والهيكلية يف
 أضحى تعقّ ب:ملخص
ّ
ٍ
مجموعة من املسلّامت املنطقية والتجارب املرتاكمة
مختلف األنساق البرشية يستند اليوم إىل
واملعطيات امليدانية والدراسات املو ّثقة والقوانني العلمية واألدوات املنهجية واملراصد
ّ
"مؤشات قياس التغريات" التي
اإلحصائية وورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي؛ ومنها استناده إىل
تغطي
 والتي،املتخصصة يف عمليات االسترشاف
واملؤسسات
يعتمدها الباحثون املسترشفون
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
 وعىل الرغم من الجدل األكادميي والعميل بشأن.ومجاالت حياتية عديدة ومتنوعة
قطاعات
بخاصة أنّها ال تخلو
،جدواها ومالءمتها النسبية يف تعقّ ب مستقبالت مختلف الظواهر املسترشفة
ّ
ّ
املؤشات أهميةً قصوى
 مت ّثل تلك،التحيزات املعرفية واأليديولوجية والثقافية واملصالحية
من
ّ
متنامية يف متكني ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي ورسم سيناريوهات مستقبلية للكيانات
ّ
 وكيف، وأهدافها،املؤشات
" تحاول هذه الورقة اإلملام بإشكالية "صناعة،ثم
ّ  ومن.املسترشفة
.تتم صناعتها واعتامدها ضمن ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي
ّ

ّ
 ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي،املؤشات
، االسترشاف اإلسرتاتيجي:كلامت مفتاحية
Abstract: Tracking major and minor future trends in structural change within various
human systems depends on diverse factors: from a set of a priori logical assumptions
to accumulated experience, facts on the ground, reliable studies, scientific laws,
methodological tools, statistical observatories, and workshops on strategic foresight. Such
tracking also depends on the "indicators to measure change" adopted by futurologists
and institutions devoted to foresight; these indicators are hugely diverse, and can be
linked to myriad factors. Despite the academic and practical debate over the relative
utility and suitability of these indicators to track the futures of a forecasted subjectparticularly since they are not free of cognitive, ideological, cultural, and interest-based
bias-indicators nevertheless have supreme importance in strategic foresight workshops,
and allow researchers to draw up future scenarios. Given the above, this paper attempts to
understand the problematic of "indicator creation", its goals, and investigates how to both
create and rely on indicators in order to carry out reliable strategic foresight workshops.
Keywords: Strategic Foresight, Indicators, Strategic Foresight Workshops
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مقدمة
بداية ،ينبغي التنويه بأنّ (علم) "االسترشاف اإلسرتاتيجي"ٌ ،
التوسع عامل ًيا وعرب ًيا
حقل علمي يف طور ّ
ٌ
معرفة ومامرسة بحثية وتسيريية متع ّددة وعابرة لالختصاصات
عىل املستوى األكادميي والعميل؛ وهو
والجنسيات والثقافات .كام أنّ استرشاف املستقبل والتخطيط العميل لحركية الحياة االجتامعية بأبعادها
كافة أضحى ميزة املجتمعات املتحرضة املعارصة.
ولنتجاوز االستطراد املطلوب معرف ًيا يف معالجة موضوع إشكالية أحقية إضفاء اسم "العلم" عىل هذا
ُرجح مرحل ًيا وضع كلمة "علم" بني معقوفتني ك ّلام تح ّدثنا عن هذا املجال
املجال العلمي الجديد نسب ًيا ،ن ّ
التخصيص الذي يجمع بني العلمية والتقنية واملهارة الفنية والخيال والحدس والتخمني؛ ما يفتح املجال
لتع ّلمه وتعليمه واإلفادة من تطبيقاته ،إىل ألوان متداخلة من املعارف واألنشطة االتصالية واإلحصائية
ٍ
بطيف متنوع من املعارف واألدبيات التي
واألدوات التكنولوجية التي تدعو مامرسيه إىل االستنجاد
ترتواح بني املعارف األدبية املعيارية واملعارف الرياضية الدقيقة .لذلك اقرتحنا تسميته باسم "(علم)
دراسة املستقبل" أو "(علم) االسترشاف اإلسرتاتيجي" أو "االسترشاف اإلسرتاتيجي" من دون ذكر كلمة
"علم" ،يف انتظار الحسم يف عملية تبلور األبعاد الفلسفية واملعرفية واملنهجية لهذا الحقل العلمي
التخصيص الصاعد يف املجتمعات العلمية عرب العامل املعارص.
محصلة الدمج
وسنكتفي يف هذه املقدمة بأن نؤ ّكد أنّ ديناميكية "(علم) االسترشاف اإلسرتاتيجي" هي ّ
العلمي والعميل بني ديناميكية "االسترشاف العلمي" أو "الدراسات املستقبلية" من جهة ،وديناميكية
ّ
واملؤشات الكربى
أساسا باالتجاهات
"التخطيط اإلسرتاتيجي" من جه ٍة أخرى .فإذا كانت األوىل ّ
تهتم ً
مبحصلة نتائج التفاعالت والتغريات
والكلية والثقيلة ،فإنّ الديناميكية الثانية ،إضاف ًة إىل اهتاممها
ّ
أساسا ّ
باملؤشات والتغريات
املدروسة بواسطة تقنيات االسترشاف ومنهجياته يف الديناميكية األوىلّ ،
تهتم ً
الصغرى والدقيقة والتفصيلية لحركية النظم والظواهر واملناطق والدول والفئات والجامعات؛ مع
ّ
واملؤشات الكربى التي هي
اشرتاط عدم إغفال أصحاب الديناميكية الثانية للتغريات واالتجاهات
مساهمة "ورشات االسترشاف".
ويستند هذا التمييز الوظيفي واملعريف واملنهجي بني "االسترشاف" و"التخطيط اإلسرتاتيجي" إىل تفكيك
للتغي املتع ّدد األبعاد أمام ّ
كل فاعلٍ
مفهوم "املستقبل" بوصفه سريور ًة أو سريورات زمنية احتاملية ّ
ٍ
مستقبالت تتأرجح يف قوة احتاملية تح ّققها أو عدم تح ّققها بحسب توافر مجموع ٍة من
اجتامعي ،إىل
الرشوط املوضوعية واملالبسات الذاتية .فاملستقبل مثر ٌة ملا ندركه وما نفعله ،وهو أيضً ا مثر ٌة ملا ال ندركه
وما ال نفعله.
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ولذلك نجد عامل مستقبليات الرتبية والتعليم الكندي نورمان هونيش يقرتح طريق ًة لتصنيف الزمن
املستقبيل (أو األزمنة املستقبلية = املستقبالت) ،وف ًقا ألربعة أصناف(((:
ö öاملستقبل املمكن ()Avenir possible؛
ö öاملستقبل املعقول /املنطقي /الحتمي التح ّقق ()Avenir plausible؛
ö öاملستقبل املحتمل ()Avenir probable؛
ö öاملستقبل املرغوب فيه ( ،)Avenir préférableأو املستقبل املعياري أو املفضّ ل من طرف
ألي منظم ٍة أو رشكة أو دولة أو ّأي كيانٍ مجتمعي.
القيادة أو اإلدارة العليا ّ
ثم ،نؤ ّكد عىل الرغم من إمكان تكامل العمليتني التفكرييتني يف املستقبل للتح ّكم يف سريوراته
ومن ّ
املمكنة واملحتملة واملرغوب فيها ،أنّ هناك فرو ًقا بني "الدراسات املستقبلية" و"التخطيط اإلسرتاتيجي"؛
ينصب عمل "ورشات االسترشاف املستقبيل" ملختلف الظواهر والكيانات واألنساق عىل بلورة
فبينام
ّ
املستقبالت الثالثة األوىل وصوغها ،فإنّ عمل "ورشات التخطيط اإلسرتاتيجي" للدول واملؤسسات
ينصب عىل "املستقبل املرغوب فيه أو املعياري أو املفضّ ل" ،بأدواتها املنهجية
والرشكات واملنظامت
ّ
مستقبالت ،ومنه عدم
املخصوصة .كام أنّ "الدراسات املستقبلية" تنطلق من مس ّلمة أنّ املستقبل
ٌ
ألي مستقبلٍ مرغوب فيه من ّأي جهة تريد رسم صورة ملستقبل
القبول باالنحياز أيديولوج ًيا ومصالح ًيا ّ
ثم" ،دراسة املستقبل" در ٌ
اسة مفتوحة عىل جميع االحتامالت
إقليم أو دولة أو منظمة أو رشكة .ومن ّ
أهم وظائف التنمية والقيادة اإلدارية
والسيناريوهات .بينام يدخل ّ
فن "التخطيط اإلسرتاتيجي" ضمن ّ
ألي هيئة ومهامها؛ إذ يقوم فريق التخطيط برسم خطة إسرتاتيجية عامة وخطة تنفيذية جزئية لـ
ّ
يتم
"املستقبل املرغوب فيه" ،دون إغفال بناء خطط احتياطية بديلة للمستقبل املحتمل والطارئ ،وال ّ
ذلك يف الحالة املثىل إال بالبداية يف ّأي جه ٍد تخطيطي بجه ٍد استرشايف ،حتى تكتمل عملية التح ّكم يف
إدارة فعالة لألزمنة املستقبلية ك ّلها؛ ومنه الحاجة إىل تكامل املسارين أو الديناميكيتني.
بينام ميكننا التمييز اصطالح ًيا بني ثالثية "االسترشاف" و"االسترشاف اإلسرتاتيجي" و"اإلسرتاتيجية" ،عىل
النحو التايل :يجيب األ ّول (أو ُيجاب من خالله) عن سؤال "ما الذي ميكن أو يحتمل أن يحدث؟"؛
ويجيب الثاين (أو ُيجاب من خالله) عن سؤال "ما الذي ميكننا عمله؟"؛ أ ّما الثالث فيجيب (أو ُيجاب من
وبأي وسائل لإلنجاز واملتابعة والتقييم؟".
خالله) عن سؤال "ما الذي ينبغي لنا عمله؟ كيف؟ ّ
ونخلص يف بيان هذه املسألة الجدلية معرف ًيا إىل أن نؤ ّكد أنّ "الدراسات املستقبلية" و"التخطيط
اإلسرتاتيجي" ديناميكيتان مختلفتان نسب ًيا ،إال أنّهام متكاملتان ضمن عمليات السعي للتح ّكم اإلدرايك
ً
وتخطيطا) .ولذلك ن ّبهنا إىل تفضيلنا تسمية هذا
العلمي والعميل يف ديناميكيات املستقبل (استرشا ًفا
Association médicale canadienne, Coup d'œil sur l'avenir de la santé, des soins de santé et de la médecine, Série de
documents de discussion de l'AMC sur les soins de santé 1 (Ottawa : Association médicale canadienne, 2001), p. 4.
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التخصص العلمي بـ "دراسات" أو "علم" االسترشاف اإلسرتاتيجي (استرشاف  +تخطيط إسرتاتيجي).
ومنه وجب تأكيد وجود فروق معرفية وتقنية منهجية بني "دراسات استرشاف املستقبل" و"أنشطة
التخطيط اإلسرتاتيجي"؛ إذ تتميز األوىل بالحيادية وعدم التحيز الفكري واملصالحي املسبق تجاه
املستقبل املراد استرشافه ،بينام تنحو أنشطة التخطيط اإلسرتاتيجي إىل التحيز فكر ًيا ومصالح ًيا مع صورة
مع ّينة مرغوب فيها للمستقبل املنشود التخطيط لبلوغه .كام يحسن من الزاوية املوضوعية بأنشطة
التخطيط اإلسرتاتيجي كافة أن تستند ابتدا ًء إىل دراسة استرشافية للظاهرة أو الكيان املراد التخطيط له
تنمي ًة أو تطوي ًرا ،ثم بعد ذلك تح ّرر الخطة اإلسرتاتيجية.
ويف ّ
ظل ديناميكية عوملة األنشطة اإلنسانية اليوم وتزايد اإلفادة من فرص مجتمع واقتصاد املعرفة
واملعلومات ،ما تفتأ تقاليد االسترشاف والتخطيط اإلسرتاتيجي تتط ّور؛ إذ أضحى تع ّقب التوجهات
املستقبلية الكربى والصغرى للتغريات الظرفية والهيكلية يف مختلف األنساق البرشية يستند – يف ما
يستند – إىل مجموع ٍة من املس ّلامت املنطقية والتجارب املرتاكمة واملعطيات امليدانية والدراسات
املوثقة والقوانني العلمية واألدوات املنهجية واملراصد اإلحصائية وورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي؛ ومنها
استناده إىل ّ
املتخصصة يف
واملؤسسات
"مؤشات قياس التغريات" التي يعتمدها الباحثون املسترشفون
ّ
ّ
عمليات االسترشاف اإلسرتاتيجي ،والتي ّ
ّ
كمؤشات
تغطي قطاعات ومجاالت حياتية متنوعة وكثرية،
قياس الجودة والتميز واإلبداع واملالءمة واملتابعة والتقييم يف املؤسسات االقتصادية واملنظامت غري
الحكوميةّ ،
ومؤشات قياس العوملة والتنمية البرشية والتنمية املستدامة والشفافية والحوكمة وسريورات
الدمقرطة والتنمية االقتصادية وقوة الدول والتطور واإلبداع العلمي والتكنولوجي والفجوة الرقمية
والرتابط "اإلنرتنتي" والتغريات املناخية والبيئية والسالم الدويل ،وغريها من ّ
املؤشات املعتمدة لدى
املراكز البحثية وهيئات التخطيط اإلسرتاتيجي الخاصة بالرشكات واملنظامت الحكومية وغري الحكومية
الدولية والوطنية والهيئات الحكومية الوطنية.
فمنذ نهاية الحرب العاملية الثانية ،بدأت روي ًدا رويدا تظهر ّ
املؤشات األوىل لقياس سريورات النمو
والتنمية للدول واملناطق والرشكات واملنظامت .ولكن عملية "صناعة" ّ
املؤشات نشطت أكرث خالل
العقود الثالثة األخرية عرب املجتمعات العلمية والهيئات البحثية الخاصة والعمومية واملنظامت الحكومية
وغري الحكومية الدولية .وهي "صناعة" ما تفتأ تساعد الباحثني عىل تذليل عقبات اإلحاطة بظواهر
التسارع والرتكيب والتشابك والتنوع ،املميزة للظواهر املحلية والوطنية والدولية املعوملة املعارصة.
ومتثّل تلك ّ
املؤشات أهمية قصوى متنامية – عىل الرغم من الجدل األكادميي والعميل حول جدواها
بخاصة
ومالءمتها يف تع ّقب مستقبالت مختلف الظواهر املوجودة يف مختلف األنساق والسياقاتّ ،
وأنّها ال تخلو من التحيزات املعرفية واأليديولوجية والثقافية واملصالحية – يف متكني ورشات االسترشاف
اإلسرتاتيجي املختلفة من رسم سيناريوهات مستقبلية للكيانات املسترشفة؛ ال س ّيام مع تأ ّكد ميزتها
العلمية والعملية يف إضفاء املزيد من الدقة واملوضوعية والشمول عىل مخرجات تلك الورشات.
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ثم ،ستحاول هذه الورقة اإلجابة عن اإلشكالية التالية :ما هي "صناعة" ّ
املؤشات؟ وما أهدافها؟
ومن ّ
يتم صناعتها واعتامدها ضمن ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي أداة لقياس مستقبالت التغريات
وكيف ّ
يف الظواهر والكيانات اإلنسانية؟

املؤشات:
أول" .صناعة"
ً
ّ

التعريف والتصنيف واألصول املعرفية والتأريخ
املؤشات
تعريف "صناعة"
ّ

ّ
"املؤش" ( )Indicatorمبعناه اللغوي هو الذي يح ّدد الجاين ،أو املسؤول عن خطأ ما؛ ويعني يف اللغة
قياسا إحصائ ًيا لتع ّقب حال ٍة ما .بينام ع ّرفته
الدارجة ا ُملخْ ِب أو ا ُملن ِّبه .أ ّما معناه االصطالحي العام فيفيد ً
"عنرص أو توليفة من العنارص من املعلومات املرتبطة بسياقٍ
ماري سوزان ديشان اصطالح ًيا بأنّه
ٌ
معي ُيراد قياسه ،ممث ًّل يف أهداف ُيراد بلوغها
بنوع من األهمية بالنسبة إىل انشغال ّ
ّ
معي ،واملتم ّيزة ٍ
تقييم لوضعي ٍة حارضة ُيراد التخطيط لتطويرها وتحسينها
أو انشغاالت تسيريية ُيراد تب ّنيها"((( ،أو هو ٌ
ومحصلة لعملية جمع معطيات بشأن وضعي ٍة مع ّينة (بصوغ إحصايئ) ،أو بشأن متظه ٍر لظاهرة
مستقبال،
ّ
ما (بصوغ كيفي).
وبدورنا نُع ّرف ّ
متغي متعدد املجاالت الوجودية والحياتية،
"املؤش" عىل أنّه "معطى إحصايئ أو كيفي أو ّ
يسمح باملتابعة املنهجية للتطورات والتغريات املستقبلية املمكنة واملحتملة واملعقولة واملرغوب فيها
التي تطرأ عىل ظواهر أو نظم أو مؤسسات أو وضعيات مع ّينة ،وذلك عىل املستوى الكمي والنوعي،
املتغي كم ًيا أو نوع ًيا؛ فالكمي ميكن أن يكون
وعىل املدى القصري والبعيد"((( .وميكن أن يكون املعطى أو ّ
ً
نسب مئوية ،كنسبة من ّو
رقم إحصائ ًيا
صحيحا كعدد السكان يف بل ٍد ّ
معي يف سنة أو سنوات معينة ،أو ٍ
ً
الذكور يف عدد السكان يف بلد ما يف فرتة ما ،أو قيم ٍة مالية كقيمة الصادرات والواردات بني دولتني أو
2

Marie-Susan Deschênes, "Indicateurs Stratégiques pour Une Gestion Axée sur Les résultats", Cours en Gestion,
Ecole Nationale d'administration Publique, Université du Québec, at: http://goo.gl/sKqXiX
ّ
واملؤشات ،وإن حصل الرتادف يف املعنى يف سياق ما ضمن هذه املقالة.
واملتغيات
 3يجدر التنويه برضورة عدم الخلط بني اإلحصائيات
ّ
متغي اقتصادي أو اجتامعي ّ
"مؤش تنمية" ،عليه أن ميثّل بعض العوامل التي متثّل
يقول الدكتور محمد عدنان وديع" :ليك يس ّمى ّ ٌ
قياسا مبارشا [إحصائيا] وكامال لعاملٍ مخصوص من عوامل التنمية ّ
[مؤش متوسط
عملية التنمية أو حالتها .وميكن للمؤرش أن يكون ً
مقاسا بالقوة الرشائية للدوالر األمرييك ،أو ّ
مؤش قياس مستوى الصحة العامة عرب الدليل اإلحصايئ السنوي للوفيات
الدخل الفردي ً
املؤش هد ًفا أو عنرصا لعملية التنمية" ،انظر :محمد عدنان وديع" ،قياس التنمية ّ
مثال] ،وبذلك يكون ّ
ومؤشاتها" ،جرس التنمية
(مجلة املعهد العريب للتخطيط بالكويت) ،املجلد  ،1العدد .)2002( 2
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قيم
أكرث(((؛ أ ّما النوعي فيمكن أن يتمثّل يف طبيعة الجنس الغالب يف ّ
متغي السكان :إناث أو ذكور؛ أو يف ٍ
متغي النزاعات الحدودية ً
قيم نسبية مقارنة :متزايدة،
مطلقةّ :
مهم ،معتدل ،مهمل ،بالنسبة إىل ّ
مثل ،أو ٍ
متغي التخصيص العاميل من نسبة رأس املال البرشي يف ما يتعلق باإلدارة
مرتاجعة ،مستقرة بالنسبة إىل ّ
أو قيمة معنوية ودينية ورمزية وقانونية وعرفية كمدى التزام القانون واحرتام األعراف ونبذ العنرصية،
مؤشات كمية ،إذ ميكن ً
متغي نوعي بواسطة ّ
املخصصات العاملية
مثل التأشري عىل نسبة ّ
وقد يؤرش إىل ّ
(((
املتعلقة برأس املال البرشي يف اإلدارة بنسبة التأطري  .وهناك ٌ
املتغيات النوعية ميكن التعامل
فئة من ّ
كمتغيات كمية؛ ً
معها
مثل ميكن التعبري عن نسبة استيعاب محتويات عملية تدريب أو دورة تكوينية
ّ
(متغي ك ّمي = نسبة مئوية)؛ أو من خالل "تطور" (عالٍ  ،متوسط ،ضعيف /زيادة،
للموظفني عرب "عدد"
ّ
(((
انخفاض ...إلخ)؛ أو من خالل "مالحظة تقييمية" ٍ
(كاف ،غري كاف ...إلخ) .
يهم بالنسبة إىل ّأي ّ
مؤش هو تحديد معناه ،أي تعريفه تعري ًفا إجرائ ًيا أو إحصائ ًيا أو وصف ًيا دقي ًقا،
ما ّ
ً
أو ّ
يهم يف ّ
مقبول ومستخدما من أكرب عد ٍد من الفاعلني هو
املؤش ليكون
كل ذلك يف آنٍ معا .وما ّ
املوضوعية والعقالنية وامللموسية واملقروئية والحيادية ،أي عدم التح ّيز والبعد عن الذاتية ...إلخ .ومن
للمتغيات الكمية والنوعية ،فتح نقاشات وعمليات عصف ذهني
ثم ،ميكن من خالل هذه التدقيقات
ّ
ّ
مثمرة ،متعددة االختصاصات وعابرة لالختصاصات ،يخرج من خاللها فريق االسترشاف بقوائم اتفاقية
باملتغيات أو ّ
املؤشات املفتاحية املرجعية التي تتمتع لدى مستخدميها بصفتني مميزتني هام
عملية
ّ
يتيس استخدامها ملراقبة مسارات التط ّور املستقبيل لظاهر ٍة أو كيان ما وتقييمها.
االتفاق واإلرادة ،ومنه ّ
املتغيات املفتاحية التي هي ّ
املؤشات املركزية املالمئة
وهنا تُطرح مسألة كيفية أو منهجية تحديد
ّ
لدراسة استرشافية لظاهرة أو نظام أو حالة ما ولإلجابة عن هذا السؤال ،نذكر ما ييل من الطرق
املتغيات املفتاحية أو ّ
املؤشات املركزية لنظا ٍم أو ظاهرة ما(((:
املنهجية لتحديد ّ
ö öمراجعة النظريات واألطروحات العلمية املتداولة يف ّ
ومعلوم أنّ الرتاكم
تخص ٍص علمي.
ٌ
كل ّ
البحثي يف ّ
توصل إىل االتفاق الرصيح أو الضمني عىل اعتامد املرجعية
تخص ٍص علمي قد ّ
كل ّ
متغيات مفتاحية تفرس
العلمية ملجموعة قوانني علمية "عاملية" ،مح ّرر ًة يف شكل مجموعة ّ
متغي وآخر،
العالقة املنطقية أو التالزمية أو الطردية أو السببية أو التطورية أو التقهقرية بني ّ
ومتغي
متغي ارتفاع الدخل القومي لبل ٍد ما،
ّ
كجزم علامء العالقات الدولية بالعالقة التالزمية بني ّ
زيادة التسلح؛ والعالقة الطردية بني زيادة نسب املشاركة السياسية (إيجابية ،وسلبية) وارتفاع
Lotfi Bouzaïane & Rim Mouelhi, "Initiation aux concepts de base de la prospective", Ressources en ligne de l'Université
Virtuelle de Tunis (2008), at: http://goo.gl/KFWZjD
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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متغيين أو أكرث ،ميكن
مستوى التعليم .ويف حالة التضارب يف تقدير الباحثني يف ّ
تخص ٍص ما بني ّ
أن يعمد فريق االسترشاف اإلسرتاتيجي لعملية التحكيم واالنتقاء امل ّربر بحسب ما يالئم غاية
االسترشاف اإلسرتاتيجي أو أهدافه أو مخرجاته العملية أو دراسته.
ö öالقيام باستشارة عرب استبيانٍ أو نقاش مع الخرباء امليدانيني املرتبطني مبيدانٍ أو قطاع ما؛
املتغيات أو ّ
املؤشات املعتمدة يف دراسات اسرتجاعية
ö öالقيام مبراجعة ومحاكاة ذكية لقوائم
ّ
للتاريخ أو استرشافية أو تخطيطية مشابهة ،سابقة لزمن دراستنا االسترشافية أو لزمن ورشاتنا
لالسترشاف اإلسرتاتيجي؛
متغيات مركزية أو ّ
مؤشات مفتاحية جديدة من خالل اعتام ٍد فردي أو جامعي ملجموعة
ö öإبداع ّ
من املعامل واملحددات املتعلقة مبراقبة تطور نظام أو قطاع أو إقليم أو جامعة ما وإدارته؛
بحيث ميكن ً
يتم الرتكيز عىل ّ
مؤشات القيادة أو البنية أو العرض والطلب أو القطاع
مثل أن ّ
أو املجال أو األعراف والقوانني املعتمدة لدى كيانٍ ما ،سوا ٌء لقياس تغريات داخل بيئة الكيان
أو خارجه ...إلخ.
وهنا نؤ ّكد أهمية تص ّدي مراكز البحث واملخابر العلمية الجامعية الخاصة والعامة والباحثني العصاميني
فرادى ،والفاعلني املامرسني يف جميع قطاعات الحياة ،لعملية إنتاج مجموعة من الدراسات امليدانية
بشأن ظواهر مع ّينة ميكن أن ت ّتخذ مرج ًعا يف صنع أصناف عدة من ّ
املؤشات.
املؤشات
أصناف
ّ

نع ّدد يف ما ييل بحسب معايري تصنيفية ارتأيناها ،سبعة أصناف من ّ
املؤشات:
مؤشاتٌ ظرفية خفيفة قصرية املدى
ّ

هي ّ
ات تسمح بقياس تطور ظاهرة ما عىل املدى القصري ،غال ًبا ما تكون فرت ًة ال تزيد عن سنة؛ مثل
مؤش ٌ
كمؤش منو اإلنتاج الصناعي شهرياّ ،
مؤشات قياس تطور الظواهر االقتصادية  -االجتامعيةّ ،
ّ
ومؤش قياس
منو "الناتج الداخيل الخام" من حيث الحجمّ ،
كل ثاليث من السنةّ ،
ومؤش قياس منو أسعار االستهالك
ومؤش قياس منو األسعار عند اإلنتاجّ ،
مؤش قياس القدرة الرشائيةّ ،
للعائالت ،أي ّ
ومؤش قياس منو
ومؤش قياس اتجاهات الرأي العام بشأن قضية معينة ...إلخ .وهي ّ
التشغيل والبطالةّ ،
مؤشات تراكمية
تساعد فرق التخطيط اإلسرتاتيجي وهيئاته يف عملية تحوير الخطط اإلسرتاتيجية القامئة أصال وتدقيقها
أو مت ّكن الهيئات الخاصة والعامة من تع ّقب مختلف التطورات والتغريات ورصدها ،عرب إتاحة معطيات
إحصائية يومية ،أسبوعية ،شهرية ،ثالثية أو سنوية.
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مؤشاتٌ اتجاهية ثقيلة طويلة املدى
ّ

ات مفتاحية أو مركزية .وهي ّ
وميكن وصفها أيضً ا بأنّها ّ
ات إسرتاتيجية من حيث طول
مؤش ٌ
مؤش ٌ
املتغيات
املدة التي تغطيها ،وشمولية القطاعات التي تتعلق بها ،وعمق التأثري الذي ترتكه يف بقية
ّ
ثم ،ميكن أن تكون ّ
مؤشات وطنية أو إقليمية أو دولية كلية أو قطاعية،
والبنيات والفاعلني ...إلخ .ومن ّ
ّ
كمؤشات قياس التغريات املختلفة عىل املدى املتوسط والطويل ،أي من سنتني فام فوق ،بحسب
الظواهر املسترشفة واملخطط لها .وتكمن أهمية ّ
املؤشات الطويلة املدى يف منح الجهة املسترشفة
قدر ًة ووثوقية أكرب يف عملية اإلسقاط واالستباق واالسترشاف اإلسرتاتيجي ،برشط مراعاة القوانني العلمية
املتعلقة مبجال الظاهرة املسترشفة ونوعها ومراعاة السياقات االجتامعية والسياسية والجيوسرتاتيجية
والجيوسياسية والجيواقتصادية والجيوثقافية التي تتط ّور فيها.
مؤشاتٌ محلية مناطقية
ّ

تتمثّل ّ
املؤشات املحلية املناطقية يف اإلحصاءات الصادرة عن الهيئات املحلية العمومية والخاصة والتي
تتعقب تطور ظواهر مختلفة وترصدها يف إقليم بلدية أو والية /محافظة أو جهة أو منطقة من مناطق
الدولة الوطنية .وغال ًبا ما تستند الهيئات العمومية الوطنية إىل نظا ٍم إحصايئ ومحاسبي تقيييس وطني
املؤشات الوطنية مرج ًعا يف قياس ّ
مرجعي منطي ،يستند بدوره إىل منط عاملي معومل؛ كام تتخذ ّ
مؤشات
جهود التنمية املختلفة .وتجدر اإلشارة أنّه ناد ًرا ما نجد يف البلدان النامية – عىل خالف البالد املتقدمة
علم ًيا وتنمو ًيا وسياس ًيا – فاعلني خواص يسهمون يف صناعة ّ
مؤشات وإنتاج قواعد بيانات مستقلة ميكن
من خاللها مقارنة البيانات الحكومية وتدقيقها عند الحاجة.
مؤشاتٌ فئوية وقطاعية جزئية
ّ

تتمثّل يف اإلحصاءات الصادرة عن الهيئات املحلية العمومية والخاصة والتي تتعقب تطور ظواهر
مختلفة وترصده ،متعلقة بفئ ٍة اجتامعية أو قطاع اجتامعي معني .و ُيعمد يف بناء تلك ّ
املؤشات إىل
الجداول اإلحصائية للجامعات املحلية والهيئات القطاعية املختلفةً .
فمثل ،تشمل ّ
املؤشات االقتصادية
أرقا ًما عن الناتج الداخيل الخام ،وحجم الصادرات والواردات وقيمتهام ،وأسعار األسهم ،وغري ذلك .أ ّما
ّ
املؤشات االجتامعية فتشمل وترية منو نسب الجرمية وأنواعها ،وحاالت الطالق ،وعدد الخريجني يف
الثانويات والجامعات ...إلخ.
واملؤشات التالية
املؤشات التمهيدية
ّ
ّ

(((

ات سابقة أو متهيدية أو ق ْبلية ،تتع ّلق ببعض األحداث أو الظروف املشابهة السابقة أو
تغي ٌ
وهي ّ
محل فعل القياس االسترشايفً .
حادث أو ظاهرة ّ
فمثل ،تسبق ّ
ٍ
مؤش زيادة األنشطة
املوازية ،لحدوث
8

راجع :إدوارد كورنيش ،االسترشاف ،مناهج استكشاف املستقبل ،حسن الرشيف (مرتجم) (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون،
 ،)2007ص 354؛ وانظر ملحق "مرسد املصطلحات" ،ص .361 - 347

54

الكتـاب األول 2016 -
أوراق

مؤشات ارتفاعات يف أسعار األسهم؛ ومنه ،فإنّ ارتفاع سعر األسهم هو ّ
االقتصادية عاد ًة ّ
مؤش متقدم أو
مؤش زيادة األنشطة اإلنتاجية االقتصادية .كام أنّ هناك ّ
متهيدي لحدوث ّ
مؤشات تالية أو متأخّ رة أو
مؤشا ً
للمؤش املعني بالدراسة والقياس – والذي يسمى ّ
ّ
وسيطا – مثل زيادة فرص العمل نتيجة
بعدية
متأخّ رة تؤ ّكد االتجاه الثقيل لعملية النهوض االقتصادي.
إ ًذا ،ميكن أن يتض ّمن ّ
مؤش مفتاحي مجموعة ّ
متغي ّ -
مؤشات فرعية جزئية متهيدية أو تالية أو
كل ّ
املؤش ّ
املحصلةّ ،
الكل املركزي أو املفتاحي؛
وسيطة ،كمية أو نوعية ،أو هام م ًعا ،تتفاعل لتش ّكل يف
ّ
اتجاها ثقيال يحتمل أن يؤ ّثر بنسبة مقدرة يف
والذي ميثّل يف تراكمه عرب زمن معني يف املايض واملستقبل
ً
مؤش النمو الدميغرايف ً
التغري ّ
مؤش ٍ
مثل ّ
الكل يف النسق أو النظام أو الكيان املسترشف؛ كأن يتض ّمن ّ
ات
فرعية تحيص عدد السكان اإلجاميل يف بل ٍد ما يف سنة ما أو يف فرتة محددة ،وعدد الذكور واإلناث
واألطفال والشبان وكبار السن والفئة النشيطة من السكان ونسبة الوفيات واملواليد والهجرة ...وغريها.
مؤشات بسيطة (نسبيًا)
ّ

قبل أن تزدهر "صناعة" ّ
املؤشات يف املجتمعات املعارصة خالل العقود األربعة األخرية ،تداولت األدبيات
املؤشات البسيطة نسب ًيا مثل ّ
العلمية واإلدارية التنموية مجموع ًة من ّ
"مؤش التنمية االقتصادية"
املتمثل يف مقياس "الناتج الداخيل الخام" .وقد ُوصفت بخاصية البساطة النسبية وعدم الرتكيب الشديد
مقارن ًة ّ
باملؤشات املعارصة؛ إذ مل يتضمن مقياس الناتج الداخيل الخام سوى معادلة بسيطة نسبيا ،تتمثّل
يف حساب مجاميع القيم املضافة الواردة ضمن جداول املحاسبة الوطنية الفصلية والسنوية للقطاعات
ألي دول ٍة وطنية للتع ّرف عىل مدى منو الحركية التنموية االقتصادية أو ركودها يف فرت ٍة زمنية
االقتصادية ّ
معينة؛ والذي هو حساب مجموع القيم املضافة املنتجة من قبل الوطنيني واملقيمني األجانبّ ،
لكل
فروع النشاط االقتصادي يف البالد ،من دون حساب تلك التي يسهم بها الفاعلون االقتصاديون الوطنيون
املؤش لقياس التنمية االقتصادية الوطنية من أوائل ّ
خارج البالد .ويع ّد هذا ّ
املؤشات املعتمدة دول ًيا
متغي عدد السكان يف بلد ما نحصل
للتعرف عىل تغريات الدخل الوطني وبالقيام بعملية قسمته عىل ّ
عىل متوسط الدخل للفرد.
وبعد خمسة عقود من ظهور ّ
مؤش الناتج الداخيل الخام – أي بني أواسط السبعينيات وأوائل التسعينيات
مؤش الناتج الداخيل الخام غري ٍ
األخرية – تأ ّكد تدريج ًيا وبصورة حاسمة لدى الخرباء الدوليني أنّ ّ
كاف
لقياس مزدوج ملستوى منو الرفاهية االقتصادية ونوعيته ملجتمع دول ٍة ما ،إذ أنّه ّ
مؤش ك ّمي /اسمي
باألساس .فقياس مستوى الرفاهية املادية (املالية /الدخلية = الدخل النقدي) ،ال يكفي ملعرفته القياس
النقدي والعددي للمتوسط العام للدخل الفرديّ ،
وإنا ينبغي إدخال عنرص توزيع الدخل الوطني
تم مع الزمن ابتكار ّ
مؤشات إضافية ملعرفة مدى حقيقة التوزيع للدخل أو
الحقيقي /الفعيل؛ ومنه ّ
للرثوة الوطنية أي عنرص مدى عدالة (بل إنصافية) التوزيع ،ما زاد من تركيبية ّ
مؤش قياس التنمية
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االقتصادية  -االجتامعية ملجتمع بل ٍد ما؛ إذ أبدع االقتصاديان محبوب الحق وأمارتيا سني ّ
"مؤش التنمية
البرشية"((( ،وأبدع خرباء مملكة بوتان ّ
مؤش "السعادة الوطنية الخام"(.((1
مؤش الناتج الداخيل الخام الذي مثّلنا به عن ّ
ثم ،وجب التذكري بأنّ ّ
املؤشات البسيطة نسب ًيا ،هو
ومن ّ
متغي النمو االقتصادي الوطني والدويل ،ولك ّنه ال ميثّل
أداة أو معيار ٍ
قياس معروف دول ًيا لظاهرة أو ّ
األساس وال الكلمة الفصل يف موضوع التنمية املثىل البديلة؛ إذ ميكن أن يرتفع الناتج الداخيل الخام ،لكن
مع تدمري البيئة ،وإفناء املوارد الطبيعية النادرة ،مع زيادة املديونية الخارجية وزيادة سباق التسلح عىل
حساب أساسيات الفقراء وطن ًيا ودول ًيا .ومنهُ ،س ّمي هذا النوع من النمو بالنمو غري املستدام أو "النمو
التفقريي" بتعبري االقتصادي الهندي جاديش باغوايت؛ ومن هنا قولنا بالبساطة النسبية ّ
ملؤش الناتج
الداخيل الخام لقياس الرفاهية واالزدهار االقتصادي ملجتمع بل ٍد ما ،ذلك أنّ ظاهرة التنمية إنسانية
وتقنية مر ّكبة من عنارص كمية ونوعية ،كام أنّ مفهوم التقدم والسعادة ليس بالرضورة ذا أبعاد مادية
أو مالية محضة .وهنا أيضً ا ال حاجة إىل تأكيد الطبيعة الوجودية املفارقية للامدة والالمادة من منظور
فيزياء الكوانتوم ...إلخ.
مؤشات مركّبة
ّ

بالنظر إىل الطابع املر ّكب للظواهر واألنساق اإلنسانية والطبيعية ،وبالنظر إىل تع ّدد الفاعلني املنخرطني
يف عملية املعرية والتقييس والتأشري عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل خالل العقدين األخريين،
فقد تزايد بناء ّ
املؤشات من أكرث من هيئة خاصة وعامة وطنية ،إقليمية ودولية؛ وأصبحت هذه
مؤشات مر ّكبةً .
مؤشات جديدة تتميز بالرتكيب أو التلخيص لعدة ّ
"الصناعة" تنحو يف اتجاه بناء ّ
فمثل،
املؤشات ،وهو ّ
مؤش عاملي جديد ظهر ضمن قامئة مفتوحة من ّ
لنأخذ آخر ّ
"مؤش العبودية العاملي"
متغيات ّ -
لسنة  ،((1(2013إذ نجد أنّه ّ
مؤشات أساسية هي سياسة
مؤش مر ّكب من أربعة أبعاد أو ّ
العبودية ،وحقوق اإلنسان ،والتنمية ،واستمرارية الدولة ،وحقوق املرأة والتمييز ،والتي تحمل ّ
مؤشات
جزئية عن مخاطر العبودية ،مك ّون ًة من ّ 33
متغيا ك ّم ًيا جزئ ًيا ،الستكشاف مدى تباين مخاطر
مؤشًا أو ّ ً
تم إحداث ّ
"مؤش التنمية البرشية" ( )HDIعام  1989لقياس الرفاه االجتامعي النسبي دول ًيا عىل يد االقتصادي الهندي أمارتيا سني،
9
ّ
مبع ّية صديقه االقتصادي الباكستاين محبوب الحق؛ وجرى استخدام ّ
املؤش بالفعل منذ سنة  1990يف التقارير السنوية للتنمية
كمؤش التنمية االقتصادية املعروف ّ
املؤشات األخرى السابقة ّ
البرشية التي يصدرها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،إىل جانب ّ
مبؤش
الناتج اإلجاميل بالنسبة إىل الفرد سنو ًيا.
 10يف سنة  ،1972قام ملك مملكة بوتان جيم سينغي فونكشوك ،يف إطار سعيه العتامد إسرتاتيجية للنمو تطور التعليم والصحة ونوعية
الحياة يف األرياف كام يف املدن ،مع االحتفاظ بالقيم الروحية البوذية ،بإطالق فكرة بناء مؤرش "السعادة الوطنية الخام" (،)HNI
وقدّمه ملواطنيه وللعامل بوصفه ّ
مؤشًا بديال ّ
ملؤش الناتج الداخيل الخامُ ،ي ّكن من قياس مستوى رفاهية أ ّم ٍة ما .راجع يف ذلك:
قاسم حجاج ،فجر العوملة الجديدة ،دراسة لعينة من األطروحات األكادميية والسياسات الحكومية والنضاالت االجتامعية الناقدة
واملناهضة لـ "العوملة األخرية" واملتطلعة لـ "عوملة بديلة" (غرداية :دار نزهة األلباب )2013 ،ج ،2ص .94 - 93
11 Walk Free Foundation, The Global Slavery Index 2013, at: http://goo.gl/MljxhT
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االستعباد من بل ٍد إىل آخر .فقد قام خرباء الهيئة الصانعة لـ ّ
"مؤش العبودية العاملي" بوضع تعريفات
متغيا ّ -
مؤشًا دول ًيا أو عامل ًيا كب ًريا،
ومعدالت تقديراتهم للمامرسات االستعبادية املعارصة ضمن ّ 12
صاد ًرا عن هيئات حكومية دولية وغري حكومية خاصة دوليةً ،
فضل عن بناء ّ
كل ّ
مؤش أصيل من عد ٍد
ثم ،فإنّ القيمة التقديرية ّ
مؤش تتح ّدد مبتوسط ّ
لكل ّ
من ّ
املؤشات
املؤشات الفرعية الوسيطة .ومن ّ
مؤش مر ّكب ّ
كل واحد.
املساعدة أو املر ّكبة املدمجة يف ّ ٍ
املؤشات سامت مفارقية؛ فمن جهة ،متنح ّ
ومنه تكتسب تلك ّ
املؤشات املر ّكبة نتائج إحصائية مقارنة
أكرث د ّقة ومصداقية؛ ومن جه ٍة أخرى تُص ّعب طبيعتها املر ّكبة عىل الباحثني الناقدين مهمة الحكم عىل
مبؤشات مر ّكبة عدة ،وتتضمن ً
قيم وتعريفات مصطلحية ّ
تتوسل ّ
محل
كفاءة عملية القياس لظاهر ٍة ما ّ
جدلٍ علمي وعميل مؤ ّكد.
ومؤشات ورشات التخطيط اإلسرتاتيجي
مؤشات ورشات االسترشاف
ّ
ّ

بداية ،ال ب ّد من أن نح ّدد أصناف ّ
املؤشات من حيث االستخدامني التاليني :استخدام يف ورشات
ّ
للمؤشات يقتيض من الجهة
االسترشاف واستخدام يف ورشات التخطيط اإلسرتاتيجي .فاالستخدام األول
املسترشفة الرتكيز عىل ّ
املؤشات االتجاهية الكربى الكلية وتأثرياتها املمكنة واملحتملة واملنطقية يف
التغريات القطاعية الفرعية ،بغرض النظر يف مدى تأثريها وتشكيلها لالتجاهات العظمى؛ طب ًعا من
دون إغفال التأثري املحتمل جدا للمفاجآت الكربى والقطائع الهيكلية التي اعتدنا عىل حدوثها يف عاملنا
ٍ
بعالقات وتفاعالت اعتامد متبادل – بل ارتهان متبادل – وظيفي غري
الراهن ،املعومل واملر ّكب ،واملميز
مسبوقة تاريخ ًيا ،كرصد تأثريات انهيار االتحاد السوفيايت ،وهجامت  11أيلول /سبتمرب  ،2001وكارثة
فوكوشيام النووية عام  ،2011واألزمات االقتصادية يف النظم املركزية للرأساملية العاملية كأزمة 1929
وكأزمة العوملة الرأساملية النيوليربالية (أزمة انهيار أسهم الرهون العقارية يف أمريكا وأوروبا) سنة ،2008
واملمت ّدة إىل اليوم.
والتغيات الكربى" ( )Mega-Trendsإىل تغي ٍري كيل ملسار الظاهرة املسترشفة،
تؤ ّدي إ ًذا "املفاجآت
ّ
وعرقلة تطورها لفرتة غري محدود ٍة ويف نطاقات مكانية غري مح ّددة ،أو تغيري مالمح أساسية يف قيم
النظام أو الظاهرة املسترشفة وبنيته .ومنه أهمية العناية يف الدراسة االسترشافية بهذا النمط من
املؤشات الصغرىّ ،
املؤشات الكربى ال بنمط التغريات ّ -
التغريات ّ -
األقل تأث ًريا يف بنية النظام أو
الظاهرة املسترشفة ،والتي تسمى بـ "األحداث" ( )Eventsاليومية واألسبوعية القصرية املدى ،كمثل
األحداث املتعلقة بتسجيل براءات االخرتاع الجديدة وظهور فئات اجتامعية هامشية ،والتي قد تتداعى
اتجاها ثقيال يف الزمان
أو ال تتداعى عرب الزمان واملكان؛ فإن توقفت اندثرت ،وإن استمرت ش ّكلت
ً
واملكان؛ ورمبا كانت أحدا ًثا كثيفة يف زمنٍ قصري قيايس ولك ّنها تش ّكل بداية نقطة تح ّول حرجة أو قطيعة
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كربى ،كالحروب والثورات واالنتفاضات واالنهيارات املالية ورحيل بعض الزعامات السياسية والدينية
الكاريزماتية بخاصة يف الدول النامية ...إلخ.
ونؤ ّكد هنا أهمية عدم إغفال األثر الرتاكمي للتغريات ّ -
املؤشات واألحداث الصغرى يف بنية النظام
"التغي املهمل ،غري املدرك"،
والظاهرة املدروسة ،متاش ًيا مع ما يس ّمى بـ "أثر فراشة لورونز"( ((1الذي هو
ّ
والذي يحدث تغريات كربى كارثية يف النظم القامئة أو ما يسميه املستقبيل آلفني توفلر بـ "التغ ّيـر
قليل االحتامل ،عظيم التأثري" ( ،)Low Probability-High Impactوالذي ميثّل حدوثه نقطة تح ّولٍ
مفاجئة فارقة وكبرية يف مسار ظاهر ٍة ما .وهذه التغريات غري املتوقعة بات الشعور باحتامالت حدوثها
متك ّر ًرا خالل العقود الثالثة األخرية بخاصة ،تحت تأثري تزايد الوعي واإلعالم اللحظي واملعرفة وتزايد
التطبيع مع ظواهر الرتكيب والتعقيد والدينامية والتشبيك والتسارع التي يشهدها النظام اإلنساين
الكوكبي ذو السبعة ماليري نسمة ويزيد ،واملفتوح عىل الفضاء الخارجي بقطاعاته كافة الداخلة يف
عالقات اعتامد متبادل وظيفي متنا ٍم ،وبفاعليه املتكاثرين محل ًيا ووطن ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا ،يف ّ
ظل التش ّكل
املطرد حال ًيا للحالة الحضارية الكوكبية .وهو ما يسمى يف التاريخ العام للبرشية وتاريخ املجتمعات بـ
"التحوالت الكربى" التي تحدث تحت تأثري تغريات كربى يف مختلف األنساق الفرعية ،كالتغري يف األمناط
التكنولوجية والطاقوية والثقافية واالقتصادية والجيوسياسية والجيوسرتاتيجية واالجتامعية والحضارية
املهيمنةً .
علم أنّ فكرة القطيعة الكلية بني النمط املهيمن والنمط الزائل ليست ّ
محل تأكيد واقعي.
ّ
املتخصصني القامئني عىل ورشات التخطيط
للمؤشات فهو ذلك الذي ُيتداول بني
أ ّما االستخدام الثاين
ّ
اإلسرتاتيجي للمؤسسات االقتصادية واالجتامعية والجامعات املحلية والكيانات الدولية املختلفة
الحكومية وغري الحكومية .ففي ورشات التخطيط اإلسرتاتيجي يتح ّتم عىل فريق املخططني تحديد
ّ
واملسيون مدى تجسيد األهداف
مؤشات كمية أو كيفية منطية أو صوغها ،يقيس بها القادة واملدراء
ّ
اإلسرتاتيجية الكربى ،والتي بها يتع ّرفون إىل مدى جودة تجسيد تلك األهداف اإلسرتاتيجية الكربى،
ملؤسستهم أو منظمتهم أو دولتهم .إنّ مثل هذه ّ
املؤشات
املرتضاة معامل للتطور التنافيس املستقبيل ّ
هو الوسيلة التي بها تُصاغ وتُقاس وتُق َّيم بصورة ملموسة األهداف العملية أو التنفيذية أو التكتيكية أو
 12مفاد "أثر الفراشة" ( )Butterfly effectالذي تحدّث عنه عامل األرصاد الجوية األمرييك إدوارد لورونز خالل الخمسينيات األخرية ،أنّه
حتى وإن كانت لدينا مناذج دقيقة وصحيحة عن الغالف الجوي وتفاعالته مع املحيط ،مع وجود كومبيوترات قوية جدا ودقيقة،
إال أنّ ّأي تو ّق ٍع للزمن عىل املدى الطويل يبوء بالفشل فيصبح توق ًعا انطباع ًيا .لذلك استخدم لورونز مفهوم "أثر الفراشة" ،أي أثر
االحتكاك بني أجنحتهاً ،
مثال إلحدى الحركات البسيطة جدا يف أواسط آسيا ،التي ميكن أن تؤ ّدي إىل حدوث إعصار يف تكساس ،أي
مهملٍ
تغيا يف الزمن الكيل ويحدث االنهيار يف النظام الكيل؛ وهذا يعني
حدث
ي
أن
ميكن
ا،
م
متا
مدرك
وغري
تغي مجهري شبه
ُ
ً
ًّ
أنّه ّ ٌ
ّ
تغي بسيط ومهمل وغري مدرك من اإلنسان يف أحد
بسبب
وكبري
رسيع
تغي
حالة
يف
وجوده
بفعل
كل
م
نظا
تغري
احتامل
وجود
ّ
ّ
ٍ
ً
تغيات كبرية يف املناخ الكوكبي.
حدوث
إىل
يؤدي
قد
ارة،
ر
الح
يف
الجوي،
الضغط
يف
الرياح،
رسعة
يف
طفيف
تغي
:
مثل
الفرعية.
نظمه
ّ
ٌّ
واملرحلة التي مير بها العامل باتت تتم ّيز بيش ٍء واحد ووحيد ،هو أنّه ال يشء أضحى مؤ ّكدًا وثابتًا ،أي "اليقني بأنّه ال يقني" .ومن هنا فإنّ
ظاهرة التسارع هذه تدعو إىل التجديد الرسيع جدا لألهداف والهياكل والسياسات والنظم واملواقف واألفكار والقيم لتحقيق التوازن
والتكيف اإليجايب مع التغريات املركبة واملتسارعة .راجع يف ذلك ً
مثل :قاسم حجاج ،مزاب ،رؤية مستقبلية ،مع مدخل إىل قضايا
بخاصة الفصل األول" :الدراسات املستقبلية :األهمية واملاهية" ،ص .136 - 35
املستقبليات (غرداية :مطبعة العاملية)2006 ،؛ وانظر ّ
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فن التخطيط أنّ عىل واضعي
التفصيلية ،املتعلقة باملشاريع املربمجة واملخطط لها .ولذلك يؤ ّكد خرباء ّ
تلك األهداف أن يحرصوا عىل أن تتسم ّ
مؤشات جودة األداء بالخصائص التالية :التحديد (تحديد
أهداف املشاريع) ،والرتكيز والوضوح والواقعية واملنطقية (أي تاليف العشوائية والغموض واملثالية
املفرطة والخرافية) ،والقابلية للقياس ،وذلك لتمكني املخططني واملنفذين للخطة وجهات املحاسبة من
متابع ٍة وتقييم ومراقبة دقيقة ومستقلة ومساءلة موضوعية أثناء التنفيذ وبعده.
املؤشات املتعلقة بعملية التخطيط اإلسرتاتيجي للمشاريع متنوعة ،مثل ّ
ولذلك نجد أنّ ّ
مؤش املعطيات
الذي تُقاس به كمية املوارد املح ّولة إىل أنشطة ومنتجات وخدمات مح ّددة؛ ّ
ومؤش النتيجة الذي يقيس
الحصائل والنتائج املرغوب فيها واملتوقعة؛ ّ
ومؤش األثر أو النتيجة الذي يتع ّلق بقياس مدى تح ّقق
الهدف والغاية القصوى ،ويحدد أيضً ا اآلثار الجانبية أو الثانوية وغري املتوقعة وغري املرغوب فيها؛
ّ
ومؤش جودة األداء ،وهو ير ّكز عىل املقارنة بني الهدف املحدد املرغوب فيه والنتيجة املحصلة والزمن
األقىص إلنهاء النشاط أو املهمة أو العملية (قياس الكفاءة والفعالية)؛ ّ
مؤش البنية ،وهو مستقر ،يسمح
ومؤش السريورة ،وهو دينامييك ،ذو طبيعة نوعية؛ ّ
بقياس وضعية نهائية؛ ّ
ومؤش مبارش ،وهو إشار ٌة
ومؤش غري مبارش ،وهو مبنزلة "جوكر" لجميع ّ
إىل خصوصية أو إىل منطقة محصورة ما؛ ّ
املؤشات ميكن
تعيينه ووصفه مبارشة.
عمو ًماُ ،ت ّكن ّ
املؤشات من إدراكٍ ملموس لحقيقة واقعية مركبة .فمن خالل القيام بتجميع فسيفساء
من املعطيات املتباينة واملتع ّددة األبعاد ،تبنى ّ
املؤشات التي تساهم يف تكميم املعلومات .لذلك تع ّد
مرج ًعا أساس ًيا ملختلف الفاعلني ،كالجامعات املحلية واملؤسسات االقتصادية والسياسية املحلية والوطنية
والقارية والدولية ،بوصفها منطل ًقا للقيام بدراسات استرشافية تتوسل األدوات العقالنية املوضوعية
يف النظر والتقييم والتحليل والتحقيق العلمي امليداين ،لفهم سريورات وصريورات لظواهر املختلفة،
وتع ّقبها .ويف ّ
املؤشات االتفاقية عن ّ 30
كل األحوال ،يستحسن ّأل يزيد عدد تلك ّ
مؤشًا ،ميكن التعامل
معها و"التالعب بها" ودراسة نتائج تفاعالتها الكمية والنوعية ومحصالتها ،وف ًقا لقوانني العلوم املختلفة
للمتغيات املتنوعة ،املتعلقة
املتعلقة بها ،أثناء عملية تحرير سيناريوهات التطورات املمكنة واملحتملة
ّ
ً
متغيات االقتصاد والسياسة يف حركية نظا ٍم
مبتغيات التنمية والبيئة يف نظام إقليمي ّ
معي ،أو ّ
مثل ّ
(((1
متغيات البيئة الداخلية والخارجية لدول ٍة ما .
سيايس ّ
معي ،أو ّ
استجاب ًة إ ًذا للحاجة العلمية والعملية من وراء إبداع ّ
املؤشات وصناعتها ،وتك ّي ًفا مع عملية االنخراط
املتدرج والتدافعي ّ
لجل الفاعلني املعارصين يف سريورة املنافسة الرأساملية املتنامية املتعوملة ،عاد ًة ما
ّ
للمؤشات ،الهيئات الحكومية الوطنية والهيئات املنظامتية الحكومية الدولية
تضع لنفسها نظا ًما خاصا
كاألمم املتحدة ومنظامتها ووكاالتها املتخصصة ،وكذلك منظامت حكومية كمنظمة التعاون والتنمية
13 Bouzaïane & Mouelhi.
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االقتصادية ،وصندوق النقد الدويل ،والبنك العاملي؛ وهيئات فوق حكومية مرموقة كهيئة أورستات
( )Eurostatالتابعة لالتحاد األورويب ،ومنظامت غري حكومية عاملية الصيت كمنظمة الشفافية الدولية،
وصحفيون بال حدود ،ومنظمة العفو الدولية ،وبيت الحرية ( ،)Freedom Houseوالسالم األخرض
( ،)Green Peaceوغريها؛ وذلك بهدف متابعة نسب التطور والتقهقر وتقييمها يف مجال تخصصها
ثم تقوم بنرش تصنيفها للدول املعن ّية بس ّلم التنقيط يف ّ
املؤش.
وبحسب ما يتاح من معطيات إحصائية؛ ّ
املؤشات
األصول املعرفية لبناء
ّ

ابتدا ًءُ ،يفرتض أن ت ّتصف ّ
املؤشات من حيث محتواها املعريف بخاصية التسامي والعاملية والحيادية
واملوضوعية والدقة .كام ُيفرتض أن ت ّتصف من حيث استخداماتها العملياتية التنموية بخاصية الفعالية
والرشادة ،مبا يؤدي إىل تحقيق غاي ٍة مثىل هي العدالة يف إنصاف جميع الفاعلني املعنيني مبيادين
املنافسة اإلنسانية بني األفراد والجامعات والرشكات والدول واملجموعات الثقافية  -الحضارية الكربى.
ٌ
صناعة برشية بامتياز ،وألغراض برشية باألساس.
إ ًذا ،هي
ومبا أنّ عملية "صناعة ّ
املؤشات" تنمو حال ًيا يف سياقات دولية معوملة تتم ّيز بسباقات محمومة عىل
الريادة والهيمنة واالستغالل واالعتامد املتبادل الرتاتبي ،عىل الرغم من تنامي الوعي باملخاطر الكوكبية
ألي ٍ
باحث
املحدقة باملصري والجوار اإلنساين الكوكبي املشرتك عىل أكرث من مستوى وقطاع ،فإنّه ال ميكن ّ
علمي استرشايف ا ّدعاء عدم وجود قدر من التحيز املعريف والثقايف والحضاري أو إنكاره أو تجاهل وجود
عد ٍد من الرهانات واألهداف املصالحية املصاحبة لسريورات "صناعة" ّ
املؤشات.
ٌ
ّ
ونتاج ملفاوضات وتحكيامت عسرية للتوصل إىل اتفاقيات ومواثيق
فاملؤشات
صناعة لعقول برشية ٌ
دولية بني فاعلني خواص وعموميني ،لها مرجعياتها املعيارية القيمية ومنهجياتها وتقنياتها النسبية يف
فعاليتها يف تع ّقب الواقع اإلنساين الزئبقي املتحرك دامئًا .وهي ٌ
تنكب عليه ٌ
فرق ومخابر ومراكز
عمل ّ
ومنظامت بحثية خاصة وعمومية وطنية حكومية وغري حكومية وبني حكومية وفوق حكومية (االتحاد
األورويب) وأممية (األمم املتحدة ومنظامتها املتخصصة) ،تنتدب خرباء مت ّول أعاملهم يف رصد الظواهر
ٍ
لجهات سياسية مم ّولة ذات دوافع وأهداف تختلف
املستهدفة بالقياس؛ وال ميكن هنا تجاهل تبعيتها
يف تق ّيدها بقيم العدالة واإلنصاف والحرية واملساواة يف الكرامة اإلنسانية والعاملية ...إلخ .وتستند
ّ
املؤشات املنتجة واملتداولة من بني ما تستند إليه إىل أسس فسلفة التق ّدم والتنمية والحكم والسعادة
واإلنسان والعامل والكون.
مؤش يخضع للقدر املتاح لدى الجهة
ومبا أنّ الحكم عىل اليشء ٌ
فرع عن تص ّوره ،فإنّ تعريف ّأي ّ ٍ
املع ّرفة من املعرفة اإلحصائية وااللتزام األخالقي والحرية األكادميية والتقاليد البحثية الوطنية ،ولذلك
للمؤشات الدولية والوطنية الخاصة والعامة تعريفات ّ
ّ
ملؤشاتها ،باالستناد إىل
تضع الهيئات املص ّدرة
املس ّلامت واملعايري والقيم القانونية والحقوقية واالجتامعية والدينية واألخالقية والسياسية واالقتصادية
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والتكنولوجية املتفاوض حولها ،دون إغفال تحفظاتها السياسية واألمنية السيادية والثقافية  -الحضارية
عليها .ومنه ،ال تخلو التعريفات املتداولة يف ّ
املؤشات من تحيزات لغوية أو ثقافية أو حقوقية،
رصيحة أو ضمنية ،مدركة أو غري مدركة ،تسهم يف إحداث جدل فكري وعلمي حول عاملية ّ
املؤشات
وقابليتها للقياس عامل ًيا.
ما يه ّمنا يف هذا السياق هو أنّ عملية صوغ ّ
املؤشات الوطنية والدولية تبدأ وف ًقا لرؤية عقالنية مع ّينة
مزيج من
للوجود والحياة والكون واإلنسان ،قد تستند إىل الرؤية العقالنية الدينية أو الالدينية أو إىل ٍ
الديني والالديني أي الروحي واملادي ،واإللهي والبرشي ،املحيل والعوملي ،الخصويص والعاملي .وتنتهي
عند تحديد ما هو أفضل أخالق ًيا ،وعقالن ًيا ،وجامل ًيا ،وما هو إيجايب وغري إيجايب وما هو مثايل وما هو
واقعي وما هو األكمل واألحسن واألسعد واألجود واألصلح واألدوم للبرشية .ومنه ينطلق صناع ّ
املؤشات
اض أويل عن وجود حالة مثىل للسلوك العقالين البرشي ،والنموذج الحضاري األمثل ،مع تفاوتهم
من افرت ٍ
يف أخذهم بافرتاض وجود اختالف يف الظروف االجتامعية  -السياسية ،يف ّ
ظل انقسام البرشية عىل
البي حول مدى الشفافية واملساواة والعدالة واإلنصاف والدمقرطة
أساس الدول  -األمم ،ومنه اختالفهم ّ
والعقالنية املتوافرة يف اإلجراءات التداولية بني الدول  -األمم ،وبني مواطني العامل عىل اختالفهم طبق ًيا
وإثن ًيا وسياس ًيا .ومنه ،حالة الجدل بشأن العمق والشمولية يف إجراءات بلورة متقاسمة دميقراطية للقيم
واملعايري املشرتكة العاملية ،املتعددة األعراق (كوسموبوليتانية) .ومن تلك االفرتاضات األولوية ،افرتاضات
إميانويل كانط بشأن قوانني إرساء "السالم العاملي الدائم" ،وافرتاض جون رولز الليربالية السياسية بشأن
"الخريات األولية" ،أو مس ّلامت "إنسان قانون حالة الطبيعة" باملعنى الهوبزي واللويك ،أو افرتاضات
مس ّلمة "اإلنسان  -الخليفة" باملعنى اإلسالمي ،أو مس ّلمة "اإلنسان النوعي" (،)L'homme générique
وافرتاضات "الحريات السلبية" و"الحريات اإليجابية" باملعنى املاركيس ،وأخ ًريا ،افرتاض أمارتيا سني بشأن
اضات ومس ّلامت تتفاوت يف متثّل القيم األخالقية املثالية والواقعية واالجتامعية
"القدرات"؛ وهي افرت ٌ
(((1
والنفعية يف النظر إىل الجوهر املح ّدد واملحرك للطبيعة والسلوك البرشيني .
فعىل سبيل املثال ،تستند ّ
مؤشات قياس مدى التزام حقوق اإلنسان والتقدم والتحديث االقتصادي االجتامعي
إىل خلفيات فلسفية (دينية والدينية) مختلفة .ومنه ،يصبح االتفاق ضمن فرق االسترشاف اإلسرتاتيجي بشأن
مؤشات معينة مسألة تحكيمية أو تقديرية نسبية .وهنا نؤ ّكد أنّ الطريق ال يزال ً
استخدام ّ
طويل وصعبا ،نحو
بلورة دالل ٍة عاملية موحدة متقاسمة أو عقالنية عاملية عابرة للعقالنيات املتجادلة ،ما ُيع ّرض رشعية صناعة
ّ
املؤشات للمساءلة الدميقراطية ولالختبار العلمي والعميل املستمر ،من لدُ ن املق ّررين يف جميع القطاعات
مهم منهم يتساءل اليوم عن مدى
التنموية والعلميني املتخصصني واملواطنني العامليني الذين بات ٌ
عدد ّ
مؤشات وطنية ودولية ودميقراطيتها ،يف ّ
رشعية الطرق اإلجرائية التي أفضت إىل صنع ّ
ظل ديناميكية تدويل
14 Cathérine Audard, "Normes internationales de justice et globalisation de l'éthique", Veritas, vol. 50, no. 1 (2005), pp.
23 - 39.
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وعوملة ،تتنافس ضمنها األجندات اإلمربيالية لعدة قوىً ،
فضل عن رصاع املركزيات والشموليات والحداثات
واألصوليات القومية والعرقية والثقافية ،وتضارب النظريات واالقرتابات ،بخاصة يف حقول العلوم االجتامعية.
املؤشات
تأريخ موجز عن "صناعة"
ّ

تع ّد املحاوالت األوىل لصوغ معايري ّ
ومؤشات للحكم عىل األقومية واألعدلية واألخالقية والعقالنية يف
السلوك والحياة والعمران والتحرض البرشي ،قدمي ًة قدم اإلنسان عىل األرض .فقد مت ّيزت الحضارات أو
األديان الكربى أو اإلمرباطوريات أو الدول واألمم العظمى قد ًميا وحديثا باتجا ٍه لفرض معايري ومقاييس
ُعب عن رؤية املبادرين واملمسكني واملبرشين بها ومصالحهم ،مستلحقة
وقيم وموازين وقوانني ت ّ
بواسطتها باقي البرشية غري املنتمية إليها ،مضفي ًة عليها صفة "العاملية" (.)Universality
فقد أطلق املؤ ّرخ الربيطاين املوسوعي أرنولد توينبي عىل اإلمرباطوريات وحضاراتها العاملية اسم "الدول
وبي أنّ عامليتها ليست متأتّي ًة من اتساعها الجغرايف فحسب ،ولكن من تأثريها السيكولوجي يف
العاملية"ّ ،
سالم تستفيد
نفوس الناس خارج نطاقات مت ّددها ،بحيث تفرض قانونها وسالمها االجتامعي الواسع .وهو ٌ
منه أكرث ،وف ًقا لتوينبي" ،الربوليتاريا" و"أتباع األديان العليا" و"الدخالء" الوافدون من وراء حدود "الدولة
العاملية"( .((1وهي "عاملية" متأت ٌّية من قابلية تلك "الدول العاملية" لالنتشار عامل ًيا عرب استخدام املواصالت،
والحاميات العسكرية ،واللغات ،والقوانني ،والتقاويم واملوازين ،واملقاييس ،والنقود ،واإلدارات ،وحقوق
املواطنة .كام يرى توينبي أنَّ بناة "الدول العاملية" وأتباعها عاد ًة ما يصابون بـ "رساب الخلود" أو
بـ"وهم البقاء" أو "املركزية" أو "وهم التفوق والعظمة والفرادة االستثنائية يف التاريخ البرشي"؛ كام
التوسع واالنتشار لـ "سالم الدول العاملية"(((1؛ وبذلك تصبح
تستفيد "األديان العليا أو العاملية" ،من ذلك ّ
هي املقياس وغريها هو موضوع القياس ،هي املركز واآلخرون هم األطراف؛ وعىل أساس ذلك املقياس
ّ
والتوحش؛ ويتمثّل مصدر عاملية "الدول العاملية"
والتحض
تُصنع تصنيفات األمم يف التق ّدم والتأخّ ر،
ّ
أو "الحضارات" يف قدرتها عىل التواصل وفرض النظام والتجانس العاملي؛ ً
علم بأنّ العاملية هي القانون
ٌ
وسيلة إلرساء
املشرتك لجميع البرشية؛ كام أنّ ال عاملية بال خصوصية ،وال عوملة بال محلية ،وال توجد
إقناعي أو هيمني قرسي لتلك السياسة العاملية ،أفضل من صناعة ّ
املؤشات املرجعية.
ويف العرص الكوكبي الراهن الذي انطلق منذ نهاية الحربني "العامليتني" ،انتعشت "صناعة املعايري والقوانني
ثم ،فإنّ أقدم ّ
ّ
أهم مظاهر التقدم
املؤشات العاملية املعارصة لقياس أحد ّ
واملؤشات" الوطنية والعاملية .ومن ّ
"مؤش التنمية االقتصادية" ،املتمثّل يف ّ
املسجل يف الحياة البرشية هو ّ
مؤش الناتج الداخيل الخام .ومنذئذ،
َّ
مؤشات أخرى وتداولها تبا ًعا .وبالنظر لتعدد الهيئات املصدرة لتلك ّ
توالت عملية صوغ ّ
املؤشات ،فقد
محمد شبل (مرتجم) (القاهرة :اإلدارة الثقافية لجامعة الدول العربية.)1960 ،
 15أرنولد توينبي ،مخترص دراسة للتاريخ ،فؤاد َّ
 16املرجع نفسه؛ وللمزيد بشأن العاملية انظر :قاسم حجاج ،العاملية والعوملة ،نحو عاملية تعددية وعوملة إنسانية (غرداية :جمعية
الرتاث.)2004 ،
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شهدنا تعد ًدا يف ّ
املؤش الواحد الصادر عن أكرث من هيئ ٍة واحدة ،ما يع ّزز إمكانية املقارنة ويسمح بتدقيق
مدى املالءمة والفعالية املتأتية من استخدام هذا ّ
املؤش أو ذاك ،يف عملية القياس والتقييم واملتابعة
مؤشات التنمية يف بناء ّ
واالسترشاف اإلسرتاتيجي؛ ويظهر التع ّدد يف صناعة ّ
مؤشات التنمية االقتصادية
والتنمية البرشية والتنمية املستدامة والتنمية املتوزانة والتنمية املنصفة والتنمية الخرضاء .والظاهرة نفسها
تشهدها ّ
مؤشات الحكم الراشد والدمقرطة وحقوق اإلنسان والحرية والسالم ...إلخ.

املؤشات
ثانيًا .الوظائف املختلفة لصناعة
ّ
يف االسترشاف اإلسرتاتيجي
ّ
إنّ
بخاصة عندما تصدر
للمؤشات عمو ًما وظائف عدة ،وتزداد مصداقيتها وجدواها العلمية والعمليةّ ،
عن هيئات علمية مستقلة نسب ًيا عن تأثريات نفوذ الجهات املالية الخاصة والعامة الحكومية املشغولة
غال ًبا باألبعاد القصرية األجل الربحية أو االنتخابية ،وإمالءاتها واشرتاطاتها .وتتمثّل الجدوى العلمية
والعملية لـ "صناعة ّ
املؤشات" يف مسألتني أساسيتني من وجهة نظرنا ،وهام:
بترشيح موضوعي ملايض
ö öمتكني املق ّررين والعلميني يف ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي من القيام
ٍ
ثم ،متكينهم من تع ّقب جوانب القوة والضعف يف
قطاع أو نظام أو كيان ما ،وحارضه؛ ومن ّ
ألي نظا ٍم أو قطاع أو كيان مسترشف ،وحرصها ومسحها؛ ومنه،
البيئتني الداخلية والخارجية ّ
تحديد الرهانات والتحديات الحارضة واملستقبلية ،بوصفه خطوة أوىل للتص ّدي للمشكالت
املسجلة يف األداء ،بعد إمتام ورشات االسترشاف ،فالتخطيط اإلسرتاتيجي.
ّ

املتغيات املفتاحية أو ّ
املؤشات
ö öمتكني القامئني عىل ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي من تع ّقب ّ
املركزية التي ُيبنى عىل أساسها الجهد االسترشايف وتحديدها ،وف ًقا لعدة تقنيات ومنهجيات
متعاضدة ،متساندة ومتكاملة ،كـالسيناريو ودلفي واإلسقاط واملحاكاة ...إلخ(((1؛ وهي التي
ال ميكن اإلفادة منها استرشاف ًيا إال باستخدام تقنيات وسيطة تجمع بني الكمية والكيفية ،مثل
مصفوفة التأثري املتبادل ( ،)Cross Impact Matrix, CIMأو تقنية التحليل النسقي الهيكيل
(سميك  / SMICميكامك  ،((1() MICMACودوالب املستقبالت ،وغريها عىل سبيل املثال ال الحرص.

 17يعرض أكرث من مصد ٍر ومرجع باللغات املختلفة ملناهج الدراسات املستقبلية وتقنياتها؛ وباللغة العربية انظر :وليد عبد الحي ،مناهج
الدراسات املستقبلية وتطبيقاتها يف العامل العريب (أبو ظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.)2007 ،
ٌ
معروفة يف املصادر الفرنسية لتقنيات االسترشاف ،وتجمع
 18تقنية التحليل النسقي الهيكيل (سميك  ،SMICميكامك )MICMAC
ألي نسق .وتقوم
تصارعا)،
بني التحليل املصفويف إلسرتاتيجيات الفاعلني (تعاونا /تنافسا/
وملتغيات البيئتني الداخلية والخارجية ّ
ّ
املتغياتّ /
املؤشات املفتاحية الداخلية والخارجية املتفاعلة
بني
اتها
ابتدا ًء عىل تعدا ٍد وتحديد فتحليل لطبيعة التفاعالت ومسار
ّ
ضمن النسق املسترشف.
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ّ
وبشكلٍ عام ،تقوم ّ
واملؤشات املر ّكبة بوظائف اإلعالم والتعليم والتنبيه والقيادة
املؤشات البسيطة
ّ
والحث عىل العمل ،أي تقوم مبهمة التحفيز والتعبئة للتغيري االجتامعي  -السيايس والثقايف؛ وتقوم
أهم تلك الوظائف:
بوظيفة دعم ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي املختلفة .وهذا بيانٌ لفحوى ّ
للمؤشات
الوظيفة اإلعالمية
ّ

(((1

تقوم ّ
املؤشات ابتدا ًء بإعالم املسؤولني واملواطنني ومختلف الفاعلني االجتامعيني بظواهر ووضعيات
معيشة ،ولك ّنها تؤدي دو ًرا معززًا للدميقراطية ،إذ تع ّد وسيلة إعالم وتوعية للمواطنني ،ووسيلة بناء
التجاهات الرأي العام .وهنا ينبغي القول إنّ هذا الطلب عىل املعلومة عرب التع ّرف إىل اتجاهات منظومة
ّ
نوع من التحفظ والتشكيك القادح يف موضوعية
املؤشات يرتافق – بصورة مفارقة – مع تسجيل ٍ
ّ
املؤشات؛ ما يدعو إىل بذل املزيد من الرصامة املنهجية املزدوجة سواء يف بنائها أو استخدامها.
للمؤشات
الوظيفة التعبوية واإلنذارية
ّ

(((2

ّ
للمؤشات وسيلة للتعبئة والتنبيه واإلنذار املبكر وتحقيق األمن الجامعي لجميع الفاعلني،
يع ّد ُّأي نظام
لرصد املخاطر واالنحرافات وملواجهة التهديدات واملشكالت الهيكلية أو الظرفية الكائنة واملحتملة .ومن
ثم ،من املفرتض أن تدفع ّ
املؤشات جميع املسؤولني املعن ّيني والعلميني واملواطنني إىل تعميق مالحظاتهم
ّ
ومعايناتهم املستمرة والدقيقة للواقع ّ
امللحة التي تطرحها
محل السياسة واإلدارة ،واإلجابة املالمئة عن األسئلة ّ
عليهم .وال يتسنى لهم القيام بذلك إال بتعميم إقامة آلية للقياس والرصد املستمر ،أي إقامة "مراصد" لتع ّق ٍب
ومتخصص لسائر الحركيات املجتمعية التي باتت متشابكة ومتسارعة ومعوملة يف تغرياتها عمو ًما.
مستمر
ّ
للمؤشات
الوظيفة التسيريية واإلدارية والقيادية
ّ

(((2

إنّ رضورة تحقيق ميزة النوعية يف بناء نظام ّ
أهم أهدافها
املؤشات ينبغي ّأل تسقط يف نسيان أنّ أحد ّ
مجتمع دميقراطي معارص يتط ّلب تو ّفره عىل وظيفتي النقد
فأي
هو تحقيق فعالية عملية من استعاملهاّ .
ٍ
والتقييم ،وهام وظيفتان ال ميكن أن تؤديهام بكفاء ٍة عالية إال من خالل التوسل ببطارية من ّ
املؤشات ذات
ثم ،إسهامها يف تحريك النقاش العام وتعبئته ،بشأن النتائج املح ّققة عىل مستوى التنمية
الصدقية .ومن ّ
واالستقرار والسالم والكرامة اإلنسانية واألمن العام واالستدامة البيئية .وإضاف ًة إىل ذلك ،مت ّكن نظم ّ
املؤشات
من تحقيق وظيفة التسيري واإلدارة والقيادة عىل جميع املستويات املؤسسية الخاصة والعامة ،مع تضمني
ّ
الجميع – نخ ًبا ومواطنني – ضمن حوكم ٍة متنامية لألنساق املختلفة؛ مبعنى آخر ،إنّ
للمؤشات وظيف ًة
عملية تغيريية لسلوك الفاعلني (الرشكات ،واملنظامت ،والنقابات ،واألحزاب ،والجمعيات ،والدول ...إلخ).
19 Renaud François, L'indice Passy-Dunant, Un indice pour la paix (2014), at: http://goo.gl/fW3sUs
20 Ibid.
21 Ibid.
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للمؤشات
الوظيفة التعليمية  -الرتبوية
ّ

ومن وظائف نظم ّ
املؤشات دعم العملية التعليمية الرتبوية والبحثية الجامعية بخاصة وتعميقها.
مؤسسية بامتياز؛ وهي تتيح للطلبة
فقد باتت املعرفة العلمية تصدر من (وتدخل ضمن) أط ٍر جامعية ّ
واألساتذة -الباحثني الجامعيني وصناع الرأي ،عصار ًة علمية إحصائية مو ّثقة مهيكلة منهج ًيا .كام تصدر
اكم معريف ،متع ّدد اللغات والثقافات واآلفاق
دور ًيا أو سنو ًيا لترثي األنشطة الجامعية والبحثية برت ٍ
الجغرافية والتخصصات واالقرتابات والرؤى ،ما يخرج العملية التعليمية والبحثية من الجزرية القطرية
والثقافية والقومية والدينية ،إىل آفاق العاملية ،وتنمية الوعي بالهموم واالهتاممات اإلنسانية ،ورفع
سقف النظرات واملواقف املتسامية فوق العصبيات الضيقة ،باالنفتاح عىل التع ّدد والتن ّوع ا ُملرثي
والتخصصات العلمية الوطنية.
للخصوصيات الثقافية
ّ
للمؤشات
الوظيفة االسترشافية  -التخطيطية
ّ

ُت ّكن ّ
املؤشات من تحليلٍ وتقييم أقرب إىل املوضوعية للوضعيات املاضية والحارضة لظاهر ٍة أو كيان
ما؛ كام مت ّكن بالتباع من رسم مالمح مسارات حركة الحارض يف الزمن املستقبيل ،فتدخل بوصفها مادة
ثم،
مساعدة عىل معرفة طبيعة التوجهات املستقبلية ويف سريورة بناء السيناريوهات املختلفة .ومن ّ
مبؤشات مبدعة ذات ًيا أو االستعانة ّ
تتوسل ّ
مبؤشات من صنع
ميكن ّ
ألي عملية استرشاف إسرتاتيجي أن ّ
هيئات خاصة أو عامة ،وطنية أو دولية .إ ًذا تدخل يف الوظيفة العلمية لصناعة ّ
املؤشات وظيفة التنبؤ
أو االسترشاف واالستقراء ،والتي ال ّ
بكم ونوعي ٍة
شك يف أنّها تُغني ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي ٍّ
استثنائ َيني من املعطيات والتحاليل العلمية.

املؤشات وكيفياتها واستخدامها يف
ثالثًا .رشوط صنع
ّ
عملية االسترشاف اإلسرتاتيجي
املؤشات لعملية االسترشاف اإلسرتاتيجي
رشوط صناعة
ّ

تخضع صناعة ّ
املؤشات لجملة رشوط ،أه ّمها:
ö öمدى فعالية نظام اإلحصاء واتساع نطاقه وتغطيته ّ
جل القطاعات والفئات االجتامعية واملناطق
واملدن واألرياف والظواهر املراد استرشافها؛
لكل ظاهر ٍة ّ
ö öرصامة التعريفات املق ّدمة ّ
محل قياس وإجرائيتها؛ إذ يختلف اإلحصائيون والباحثون
العلميون ومختلف الفاعلني املنتجني ومستخدمي ّ
املؤشات ،يف تعريف مصطلحاتها وتحديد
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متغياتها الجزئية؛ وذلك عىل الرغم من االتجاه املتنامي نحو توحي ٍد وتنميط ملدلول وتعريف
ّ
جمل ٍة من املصطلحات اإلحصائية املتداولة بكرثة عىل املستويني الوطني والدويل ،بني خرباء
املنظامت الدولية الحكومية واملنظامت الدولية غري الحكومية؛
ö öخضوع عملية صناعة ّ
املؤشات لجملة من الدوافع واملتطلبات العلمية والعملية الرباغامتية،
محل اجتهاد متع ّدد االختصاصات والوطنيات والقطاعات؛ ً
ما يجعلها ّ
فضل عن أنّها ال تعدم
وجود مجموعة من املعوقات املوضوعية التي تق ّلل من مت ّتعها التام مبيزات الشمول والصدق
والواقعية والعاملية.
ö öاالنتصار لرؤي ٍة مح ّددة للوجود واإلنسان والكون والحياة والعامل ،تبلورت يف أذهان صانعي
ّ
املؤشات ،من خالل مجموعة من املبادئ املعيارية األخالقية واملصالح املادية واملعنوية
املستهدفة والتي يرغبون يف رؤية مسرية نظام أو قطاع أو دولة أو قارة ما أو العامل بأرسه ت ّتجه
(أو ُي ّتجه) نحوه؛
ö öاالستناد إىل املصادر األولية ممثّل ًة يف القيام مبارشة بالدراسات العلمية االستقصائية واالستقرائية
(الع ّينات التمثيلية العشوائية واالستبيانات) عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدويل؛ وإىل
املصادر الثانوية ممثّل ًة يف االتفاقيات الدولية واإلقليمية والتقارير اإلحصائية الصادرة عن
الهيئات الحكومية واملنظامت الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية،
وتقارير الخرباء وعمل األكادمييني محل ًيا ،وتقارير وسائل اإلعالم والصحافة وتحقيقاتها ،والتي
تتفاوت يف مدى الدقة والصالحية للتعميم والشمول واالنتشار واملوضوعية والكفاءة واملنفعة
واملقارنة والشفافية وسالمة املعلومة املنشورة ،يف عملية املسح والجرد للمعطيات امليدانية،
فئات ذات مصلحة أو أجندة خاصة ،يف التضخيم أو التهوين بالنسبة
والتي غال ًبا ما تتالعب بها ٌ
إىل مالحظات وشواهد ميدانية يف الحي واملؤسسة االقتصادية واملدرسة والسجن واإلدارة
ثم ،رضورة االحرتاز من جملة مشكالت تعرتي إعداد
والحزب والدولة واملنظمة ...إلخ .ومن ّ
التقارير الرسمية أو الخاصة عامةً ،
فضل عن النقص يف محتوياتها وعدم انتظام يف إصدارها؛
ولذلك فقد ال تعدو أن تكون بعض تلك ّ
املؤشات تقديرات وتخمينات تقرتب أو تبتعد عن
الحقيقة الواقعة ميدان ًيا؛

ö öمدى تدريب املوظفني عىل تقديم بحوث وتقارير إحصائية مو ّثق ًة موثوق ًة دقيقة ،حتى ال
يكونوا ببساطة متطوعني من ذوي النوايا الحسنة فقط .كام ينبغي التغ ّلب عىل مشكالت
املؤش؛ ً
الرتجمة من اللغة األصلية إىل لغة صانعي ّ
فضل عن االتفاق عىل معيار أو معايري
مح ّددة يف تعريف الظاهرة ّ
محل بناء ّ
املؤش.
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املؤشات لعملية االسترشاف اإلسرتاتيجي
كيفيات صناعة
ّ

تلتزم صناعة ّ
املؤشات جملة من األنشطة العلمية اإلحصائية والكيفية ،تتد ّرج عىل ع ّدة مراحل(:((2
ö öالتع ّرف األ ّويل إىل مجال الدراسة وأهميته إن كان اقتصاديا ،عسكريا ،أمنيا ،اجتامعيا أو متع ّدد
األبعاد والقطاعات والتخصصات؛
ö öتحديد الهدف من بناء ّ
مؤشات الدراسة؛
واملتغيات واألمناط القاعدية املتعلقة بعملية بناء ّ
املؤشات؛
ö öتعريف بعض الوقائع والظواهر
ّ
ö öالقيام بتطوير مقاربة منهجية حدسية للمشكلة ،وصوغ مجموعة فروض للعمل؛ بحيث نق ّدم
تفسريات منطقية ملجموع الظواهر املتفاعلة يف البيئتني الداخلية والخارجية ضمن رؤية نسقية؛
ö öالقيام مبجموعة من التجارب اإلحصائية؛
ö öتجميع املعطيات بشأن القطاع أو الظاهرة أو الكيان أو النسق املدروس؛
ö öالتح ّقق من مدى صحة املعطيات املتاحة وصدقيتها؛
ö öالتحليل األ ّويل للمعطيات اإلحصائية؛
ö öفتح نقاشات متعارضة بني املشاركني يف ورشات االسترشاف لوضع جداول للعالقات بني الظواهر
ّ
محل الدراسة؛
ö öتجميع الوحدات أو املحاور اإلحصائية املعتربة يف مجموعة أبعاد (ن)؛
املتغيات اإلحصائية وتفسريها يف مجموعة أبعاد (ن)؛
ö öتجميع ّ
املؤشات الجزئية األكرث ً
املتغيات ّ -
متثيل؛
ö öاختيار ّ

املؤشات املختلفة التي بها تقاس الظاهرة ّ
املتغيات ّ -
محل الدراسة وبناؤها؛
ö öتجميع مجموعة من ّ
ö öالتحليل اإلحصايئ النهايئ وبناء مناذج أمبرييقية؛
ö öالتح ّقق النهايئ من مدى التناسق بني الوصف النظري للظواهر ذات العالقة السببية والوصف
الحقيقي لها.
ً
إجامل
خصوصا ،توجد
وبالنظر إىل الطابع املر ّكب للظواهر عمو ًما ،والظواهر اإلنسانية  -االجتامعية
ً
عدة معايري الختيار ّ
املؤشات املتعلقة بالدراسة اإلحصائية ل َتطور قطاع أو ظاهرة ما؛ إذ ميكن استخدام
مختلف ّ
املؤشات اإلحصائية لتقدير تط ّور كيانٍ ما ومن ّوه ومتابعته وتقييمه واسترشافه (دولة ،منظمة،
رشكة ،منطقة ،جامعة ...إلخ)؛ كام أنّ ّ
مؤش جزيئ يق ّدم معلومة جزئية بشأن مستوى تنمية الكيان
كل ّ ٍ
22 Zdzislaw Hellwig, "Méthode de sélection d'un ensemble "Compact" de Variables", in: Unesco, Les indicateurs
sociaux, problèmes de définition et de sélection (Paris: Unesco, 1975), p. 14.
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ثم ،ينبغي اختيار مجموعة من ّ
املؤشات املر ّكبة وصوغها ،للحصول عىل فكرة
املدروس وتق ّدمه .ومن ّ
أو صورة كلية بشأن مستوى تط ّور كيانٍ ما ومن ّوه.
املؤشات الجزئية؛ ً
ونق ّدم هنا باختصار – عىل سبيل التمثيل ال الحرص– طريقة حساب ّ
مثل ،بالنسبة إىل
املؤش ّ
الكل /املر ّكب ّ
املؤشات الجزئية املستخدمة يف قياس ّ
ّ
"مؤش التنمية البرشية"؛ إذ اعتمد الخرباء
متغيات جزئية ،نتع ّرف من خاللها إىل طريقة تعريف ّ
عدة ّ
مؤش "العمر املتوقع عند
مؤشات أو ّ
الوالدة" ،أو "األمل يف الحياة" وحسابه.
ö öتعريف ّ
املؤش الجزيئ "األمل يف الحياة" :هو عدد السنوات املتو ّقع أن يعيشها اإلنسان بفرض
متغي أو ّ
مؤش األمل يف الحياة،
ثبات منط الوفيات السائد عند وقت الوالدة .أ ّما طريقة حساب ّ
مرجح ألعامر مجموعة افرتاضية من املواليد (لتكن
فتجري كالتايلُ :يحسب كوسيطٍ حسايب ّ
 1000مولود) ،بعد تعريضهم ملعدالت الوفيات يف الفئات العمرية املختلفة:
ّ
مؤش نسبة األمل يف الحياة =

مجموع عدد السنوات التي يعيشها أفراد املجموعة االفرتاضية من املواليد
العدد الكيل لألفراد يف املجموعة االفرتاضية نفسها من املواليد

املتغيات ّ -
املؤشات الجزئية .وللمزيد من التفصيل ،ميكن
وهكذا دواليك مع منهجية حساب بقية
ّ
االطالع ضمن تقارير ّ
وبخاصة عىل الدليل الخاص بكلٍ منها،
املؤشات ذات السمعة الدولية ومواقعها،
ّ
املؤش ّ
للمؤشات الجزئية املتضمنة يف ّ
ّ
الكل /املر ّكب؛
ملعرفة كيفية حساب الخرباء القامئني عىل صناعتها
مؤش أو مع دراسة حالة – لالستخدام
ثم ،نقيم مدى مالءمتها – فرد ًيا أو عرب املزاوجة بني أكرث من ّ ٍ
ومن ّ
يف دراستنا االسترشافية ملستقبل واحدة أو أكرث من دولة أو فئة أو هيئة أو ظاهرة .كام ميكن لفريق
االسترشاف من خربائه تصميم دليل حسايب ّ
متغي ّ -
املبي أسفله.
مؤش مبدع ،عىل املنوال ّ
لكل ّ ٍ
ويستحسن أن يجمع الباحث أو الفريق املسترشف بني أكرث من ّ
مؤش مركب لتقليل نسبة األخطاء
مؤش جزيئً .
أو النقائص املتعلقة بالع ّينات الخاصة ّ
علم أنّ موضوع القصور والنقائص التي ميكن
بكل ّ ٍ
تسجيلها عىل األبعاد املفاهيمية والتقنية واإلحصائية واملنهجية يف صناعة ّ
املؤشات كثرية ،ال يسعنا هنا
املجال لالستفاضة فيها.
املؤشات يف ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي
كيفيات استخدام
ّ

أرشنا أعاله إىل أنّه عىل املشاركني يف أشغال ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي أن ير ّكزوا ابتدا ًء عىل وضع
منوذج إرشادي خاص بهم إلدارة فعالة لعملية االسترشاف .ومن أهم الورشات التمهيدية لذلك ،ورشة
ٍ
طرح األسئلة املفتاحية واإلشكالية بشأن املوضوع أو الظاهرة أو الكيان ّ
محل الجهد االسترشايف ،أسئلة
املتغيات أو ّ
املؤشات املتحكمة يف سريورة ظاهرة أو كيان ما؛
مت ّهد للولوج بعد ذلك إىل ورشة تحديد ّ
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ثم ورشة تحديد األبعاد الهيكلية وورشة تحديد فتحليل إسرتاتيجيات لعبة الفاعلني بوصفها ً
رشطا أساسيا
آخر للتع ّرف عىل املستقبالت املحتملة واملمكنة واملنطقية لظاهر ٍة أو كيان ما ،أو غريها من الخطوات
املتكاملة لورشات االسترشاف.
كل ذلك ّإل باستخدام مجموعة من التقنيات واألنشطة الذهنية الجامعيةً ،
يتيس ّ
فضل عن برامج
وال ّ
إحصائية ،ميكن تحميلها عرب شبكة اإلنرتنت؛ مع عدم االستغناء مطل ًقا عن الدراسات والتقارير العلمية
ً
وفضل عن التنبيه إىل أهمية االسرتشاد
املختلفة املراكمة عن املجال أو الظاهرة أو الدولة املسترشفة،
بالقوانني العلمية املتداولة لدى االختصاصيني يف مختلف املعارف املستخدمة أثناء تع ّقب مسارات
املستقبل ورسم اتجاهاته ،مع استحسان توجيه استامرة أسئلة (استبيان) – عرب اإلنرتنت أو مبارشة – إىل
الخرباء املعنيني لسرب آرائهم مبارش ًة بشأن تو ّقعاتهم بوصفهم متخصصني أو مامرسني معنيني للتع ّرف
عىل اتجاهاتهم االسترشافية ،يف ما يتع ّلق مبستقبالت ظاهر ٍة أو كيان ما.
فمن أجل بناء مصفوفة التأثري املتبادل عىل برنامج "إيكسال" ( )Excelلرصد نتائج التفاعالت املتبادلة
للمتغيات أو ّ
وجه املشاركون يف ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي إىل رضورة
املؤشات املفتاحيةُ ،ي ّ
ّ
باملؤشات العاملية ،وباألوزان النسبية ّ
متغي .وبعد عملية ٍ
االسرتشاد ّ
عصف ذهني تخلص إىل تحكيم
لكل ّ
ٌ
املتغيات أو ّ
املؤشات ذات األهمية التقديرية النسبية
مجموعة من
بني املشاركني ،تُعتمد من خالله
ّ
املتغيات يف املصفوفة
متغيا – وذلك باتباع الخطوات التالية( :((2نضع
– وليكن عددها  40إىل ّ 80
ّ
متقابلة (يف املحور العمودي واألفقي)؛ ثم نقوم بقياس تقديري لقيمة تأثريها وتأ ّثرها ببعضها يف الزمن
املسترشف بنا ًء عىل وتريتها التغريية الحالية أو املرغوب فيها ،مع تقديم م ّربر ٍ
ات عقالنية موضوعية
كافية ملدى تأ ّثرها ببعضها البعض باستخدام "مقياس ليكرت" ( )Likertالذي ينصح بقياس قوة التأثري
عىل خمسة مستويات :قوي جدا /قوي /متوسط القوة /ضعيف /ضعيف جدا؛ ثم نعطي ّ
كل مستوى
ثم ،نحسب التأثري عىل النحو التايل:
قيمة عددية؛ ومن ّ
ö öحالة عالقة التأثري القوي جدا ( -أو  :)5 +فإذا كان التأثري قو ًيا جدا ولك ّنه سلبي نعطيه قيمة
( ،)5-وإذا كان التأثري قو ًيا ج ًدا لك ّنه إيجايب نعطيه قيمة ()5+؛
ö öحالة عالقة التأثري القوي ( -أو  :)4 +فإذا كان التأثري قو ًيا ولك ّنه سلبي نعطيه قيمة ( ،)4-وإذا
كان التأثري قو ًيا لك ّنه إيجايب نعطيه قيمة()4+؛
ً
متوسطا ولك ّنه سلبي نعطيه قيمة
ö öحالة عالقة التأثري املتوسط القوة ( -أو  :)3 +فإذا كان التأثري
( ،)3-وإذا كان التأثري متوسطا لك ّنه إيجايب نعطيه قيمة ()3+؛
 23عبد الحي ،مناهج الدراسات املستقبلية ،ص .66 - 56
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ö öحالة عالقة التأثري الضعيف ( -أو  :)2 +فإذا كان التأثري ضعي ًفا ولك ّنه سلبي نعطيه قيمة (،)2-
وإذا كان التأثري ضعي ًفا لك ّنه إيجايب نعطيه قيمة ()2+؛
ö öحالة عالقة التأثري الضعيف ج ًدا ( -أو  :)1 +فإذا كان التأثري ضعي ًفا جدا ولك ّنه سلبي نعطيه
قيمة ( ،)1-وإذا كان التأثري ضعي ًفا ج ًدا لك ّنه إيجايب نعطيه قيمة (.)1+
املتغيات أو ّ
املؤشات (املركزية ،والثانوية) ،وأ ّيها أكرث تأث ًريا (سلب ًيا ،أو
وبذلك نكتشف طبيعة
ّ
املتغيات
أفق زمني معني مسب ًقا؛ فنستخرج منها
إيجاب ًيا) يف التطور املستقبيل لنسق أو ظاهرة ما يف ٍ
ّ
واملتغيات الثانوية (اإليجابية والسلبيةّ /
األقل تأث ًريا
املركزية (اإليجابية والسلبية /األكرث تأث ًريا وتأ ّثرا)،
ّ
محصلة تأ ّثر ٍّ
محصلة تأثري ٍّ
كل منها باآلخر
كل منها يف اآلخر ،وحساب ّ
وتأ ّثرا)؛ ومنه نصل إىل حساب ّ
محصلة معدل
(تأث ًريا وتأ ّثرا /سلب ًيا وإيجاب ًيا) عىل املستوى العمودي واألفقي .وهذه طريقة حساب ّ
تأثري التغريات السنوية:
املتغيات األكرث تأث ًريا – مجموع
التغي اإليجايب يف ّ
(مجموع قيم ّ
مع ّدل تأثري التغريات السنوية
= القيم السلبية للمتغريات نفسها) – (مجموع القيم اإليجابية
باملتغيات املركزية
املتعلقة
ّ
للمتغيات نفسها)
للمتغيات األكرث تأ ّث ًرا – مجموع القيم السلبية
ّ
ّ

ترجح ملصلحة
وبنا ًء عليه نستنتج أو نسترشف إذا ما كانت الوضعية الراهنة يف
املتغيات املركزية ّ
ّ
وبأي نسبة؛ وبنا ًء عليه أيضً ا نستنتج أو نتو ّقع ،ولكن عرب تقنية السيناريو،
التغري اإليجايب أو السلبيّ ،
نسق أو ظاهرة ما عام ً .2030
مثل ،هل ستكون أفضل من
الوضعية املستقبلية التي تؤول إليها أوضاع ٍ
وبأي نسب ٍة مئوية؟ وذلك بحسب افرتاضنا ثبات الظروف الراهنة
الحارض؟ أم ستكون أسوأ قليال أو كثريا؟ ّ
تغيها بحسب إيقاع التغريات :رسيعة أو
طول تلك املدة (السيناريو االتجاهي)؛ أو افرتاض احتامل ّ
بطيئة /مركزية أو طرفية /طردية أو عكسية /خطية أو ال خطية /سلبية أو إيجابية (السيناريو املحتمل
االنقاليب املتفائل /املحتمل االنقاليب املتشائم)؛ بينام تبقى علمية صوغ السيناريو اإلصالحي أو املعياري
ثم ،يجري البحث
أو املرغوب فيه ،م ّتوقف ًة عىل تع ّقب افرت ٍ
اض منحاز إىل مستقبل مرغوب فيه؛ ومن ّ
عن اإلمكانات التي يتيحها املستقبل لزيادة فرص تحقيق ذلك السيناريو املرغوب فيه .وتتحقق هذه
لنسق أو ظاهرة ما يف أفق  .2030وبنا ًء عىل
الخطوة ضمن أشغال ورشة صوغ السيناريوهات املستقبلية ٍ
السيناريو املرغوب فيه ،ميكن البداية يف تنظيم ورشات التخطيط اإلسرتاتيجي ،وتحديد الرؤية والرسالة
واألهداف اإلسرتاتيجية؛ ومن جديد تربز الحاجة يف مراحل مع ّينة لهذه الورشات إىل صناعة ّ
املؤشات
التي من خاللها نقوم بالترشيح للوضع القائم حارضاً ،
فضل عن القيام بوضع ّ
مؤشات املتابعة لإلنجاز
والتقييم للخطة اإلسرتاتيجية.
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ولكن قبل االنتقال إىل مرحلة صوغ السيناريوهات املستقبلية ،ال ب ّد من إنجاز خطوة إضافية إىل األمام
املتغيات
من خالل التع ّرف بد ّق ٍة أكرب إىل النتائج أو التداعيات املختلفة للعالقات األكرث تأث ًريا وتأ ّث ًرا بني ّ
املركزية ذاتها ،بتع ّقب أكرب قد ٍر من التداعيات أو اآلثار أو النتائج املتكاثرة املبارشة وغري املبارشة غري
ملتغي مركزي ما ،وال يليق بتدليل هذه الخطوة أو املهمة اإلضافية
املتوقعة ،يف مسار التغري املستقبيل ّ
إىل استخدام "تقنية "دوالب املستقبالت" ( .((2()Futures Wheelومن دون أن نسرتسل أكرث يف رسد
الخطوات العملية لالستخدام التعاضدي لتقنيات االسترشاف ،فدونها رضورة العودة إىل املراجع العملية
ملناهج الدراسات املستقبلية املعتمدة للتدريب عىل تقنياتها.
املتغيات أو ّ
املؤشات املفتاحية يف الدراسات االسترشافية أو
ونعود أخ ًريا لنؤ ّكد أهمية استكشاف
ّ
"صناعتها" ،من خالل توظيف مخرجات ّ
مؤشات صادرة عن هيئات حكومية دولية أو غري حكومية
مؤشات جديدة بحسب الحاجة ،أو صوغ توليفة من ّ
دولية ،أو التص ّدي مبارش ًة لعملية إبداع ّ
املؤشات
املر ّكبة واعتامد أوزان مع ّينة .فبالنظر إىل تع ّدد ّ
املؤشات املتعلقة باملجال الواحد ،يصبح من األهمية
للباحثني االسترشافيني املزاوجة بني عدة ّ
مؤشات مرجعية يف الدراسة االسترشافية لظاهر ٍة أو نظام أو
قطاع أو دولة أو منطقة ما ،واستخراج متوسط حسايب يعتمده الباحث أو الفريق املسترشف لحساب
التغريات املراد استرشافها.

خالصة عامة
ّ
جوانب أساسية من إشكالية هذه الورقة التي ر ّكزت عىل بيان
مم سبق ،نتصور أنّنا قد أتينا عىل
َ
ماهية "صناعة" ّ
املؤشات وأهميتها عامة ،ويف مجال االسترشاف اإلسرتاتيجي بخاصة .وقد تد ّرجنا يف
باملؤش وبيان أصناف ّ
ّ
املؤشات والخلفيات املعرفية التي تتأسس عليها "صناعة"
ذلك من التعريف
ّ
املؤشات ،مع يش ٍء من تأريخ ملسرية هذه "الصناعة" الحديثة نسب ًيا ،والتي ال يزيد عمرها عن النصف
قرن من الزمن ،والتي أضحت رائج ًة يف عرصنا الذي ينشد صناعة "عقل عاملي" متقاسم يف مس ّلامته
ومبادئه وآلياته وغاياته.
للمؤشات املختلفة ،فقد أضحى ّ
ّ
جل الفاعلني يتسابقون يف استخدامها
وبالنظر إىل الوظائف العديدة
ويتنافسون عىل إبداعها ،عساهم يتم ّكنون من ترشيح أوضاع الحارض واسترشاف املستقبالت
املمكنة واملحتملة واملرغوب فيها ،ويذ ّللون بواسطتها ظواهر الرتكيب والتعقيد والتشابك والتسارع؛
ويالحقون برصامتها اإلحصائية والعقالنية طوفان التغريات املتشابكة املتسارعة املتفاعلة فيام بينها يف
الزمن العاملي الحقيقي.
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ّ
واملخططني ضمن ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي أن يتم ّرسوا
ثم ،إنّ عىل الباحثني االسترشافيني
ومن ّ
املؤشات ،وأن يجتهدوا جامع ًيا يف مضامر إبداع ّ
عىل خطوات "صناعة" ّ
مؤشات مت ّكنهم من اإلمساك
بتنوعات الوقائع العاملية والعربية ،وإن تعوملت ّ
املؤشات واتجهت نحو التنميط والتوحيد شبه القرسي
للمعايري واملقاييس؛ وأن يتد ّربوا عىل استخدامها ضمن أنشطة االسترشاف لجميع الظواهر والنظم
والدول والرشكات والجامعات ،ملا تضفيه عليها من د ّق ٍة وعمق وشمول وموضوعية وعاملية.
وتوسع؛
وأخ ًريا ،ال نزعم مطل ًقا أنّنا قد أحطنا بحيثيات هذه "الصناعة" نظ ًرا ملا يتط ّلبه ذلك من د ّق ٍة ّ
ً
مدخل معرفيا منهجيا ،نرجو أن تتلوه أعامل أخرى يف بيانٍ أعمق
غايتنا أنّنا طرحنا بني يدي الباحثني
ّ
وأدق لحيثيات تقنية وإحصائية تتع ّلق باستخدام ّ
املؤشات يف مجاالت االسترشاف اإلسرتاتيجي.
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تأثري األبعاد املنهجية للدراسات املستقبلية العربية
يف الحصيلة العلمية واملجتمعية
Arab Futures Studies: The Effect of Methodologies on Scientific
and Societal Results
 وتقوم بتحليل أبعادها النظرية،أهم الدراسات املستقبلية العربية
 تتناول هذه الورقة:ملخص
ّ
 سواء يف ما يتعلّق، متوقّ فةً عند املخرجات والحصيلة النهائية لكلّ منها،واملنهجية والتنظيمية
 أو بالقدرة عىل اشتقاق،بالتوعية بأهمية استرشاف املستقبل وتوجيه الجهد العلمي نحوه
 أو القيام بدو ٍر ملموس يف ترشيد التطورات املجتمعية،بدائل مستقبلية قريبة من الواقع
ً
 العوامل التي تقف خلف،وتحليل
درسا
، كام تتناول الورقة.وتبصري النُخب السياسية وصنّاع القرار
ً
 وبخاصة يف ما،الحصيلة الكلّية املتواضعة لتلك الدراسات يف ال ُبعدين العلمي واملجتمعي
أن ذلك يعود
ّ  لتنتهي إىل،يتّصل بإخفاق معظمها يف اشتقاق سيناريوهات قريبة من الواقع
بدرجة رئيسة إىل انطالق الدراسات املستقبلية العربية والتزامها مسلّامت االتجاه املادي
ٍ
ثم
 وهو ما أحدث،الوضعي
ّ  ومن، ومجاالت الرتكيز واالهتامم،تداعيات سلبيةً يف عمليات التحليل
.املتحصل منها
 ويف ُمجمل العائد،يف اشتقاق البدائل
ّ
 العامل العريب، املناهج، الدراسات املستقبلية:كلامت مفتاحية
Abstract: The author addresses the theoretical, methodological, and organizational
dimensions of the most significant futurology studies carried out in the Arab World,
examining the results and final conclusions of these. Special attention is given to the
ability of these efforts to raise awareness of the importance of forecasting; the scientific
attempt to recognize the importance of forecasting; the ability to derive realistic
alternative futures and whether these were able to play a tangible role in guiding societal
development and informing political decision-makers. Data on future studies in the Arab
World is also analyzed in order to understand the reasons behind the broadly limited
success of studies produced in the region, both in terms of scientific and societal factors,
particularly since most of the studies under consideration failed to formulate scenarios
approximating reality. The paper concludes that to a large degree this failure is due to the
fact that Arab future studies, were founded on materialist and positivist assumptions. It
suggests that this approach has had negative implications for analysis, and in the choice
of areas of focus and interest, as well as in terms of deriving alternatives.
Keywords: Futures Studies, Methodologies, Arab World
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مقدمة
رصيد كبري من الدراسات املستقبلية العربية ،بل إنها ّ
تظل محدود ًة ،وكث ًريا ما يجرى إنتاجها يف
ال يوجد ٌ
ات ّ
فرت ٍ
متقطعة .وقد ظهرت البدايات األوىل منها يف سبعينيات القرن العرشين ،يف شكل دراسات ذات
طبيعة إسرتاتيجية تر ّكز يف تطوير العمل العريب املشرتك ،وجرى إعداد معظمها تحت رعاية املنظامت
التابعة لجامعة الدول العربية .ومنذ أوائل الثامنينيات ،جرى تنفيذ عدد من تلك الدراسات ،بعضها
ٍ
مؤسسات
فريق واسع من الباحثني تحت إرشاف
من خالل خربات فردية ،وبعضها اآلخر من خالل ٍ
أهلية أو حكومية.
وعىل الرغم من محدودية الدراسات املستقبلية العربية وافتقارها إىل الرتاكم ،فقد أنتجت جمل ًة من
ثم عىل الرغم من أنّ تلك املخرجات هي نتاج عد ٍد واسع
املخرجات العلمية واملجتمعية والثقافيةّ .
من العوامل واملتغريات ،فإنّ األبعاد املعرفية واملنهجية ُت َع ُّد ضمن العوامل األكرث تأثريا فيها ،وهو
ما يستدعي قراءة تأثري تلك األبعاد ،وتداعياتها عىل املخرجات النهائية والك ّلية للدراسات املستقبلية
العربية ،وهذا األمر هو الذي تحاول هذه الدراسة أن تتص ّدى له بالنظر والتحليل.
السياق العا ّم الذي ُولدت فيه،
لهذا سيجري يف البداية عرض الدراسات املستقبلية العربية ،وتحليل ّ
والغايات واألهداف التي سعت لتحقيقها ،والخطوات اإلجرائية التي اتُّبعت أثناء تنفيذها ،واألبعاد
التنظيمية واملؤسسية إلدارة فرق البحث الخاص بها .وستكون الخطوة التالية عرضً ا ملخرجات تلك
الدراسات وتوصيفها ،سواء من جهة قدرتها عىل االسترشاف وتو ّقع التط ّورات املستقبلية للظواهر
والقضايا التي تناولتها ،أو من جهة توعيتها بأهمية استرشاف املستقبل واالستعداد له ،أو من جهة
ً
وتحليل لتأثري األبعاد
مساهمتها يف ترشيد التحوالت املجتمعية .أ ّما الخطوة الثالثة ،فستكون تحدي ًدا
والفجوات املعرفية واملنهجية يف املخرجات النهائية والك ّلية للدراسات املستقبلية العربية ،وبخاصة
قدرتها عىل بلورة خيارات مستقبلية قريبة من الواقع.

م الدراسات املستقبلية العربية
ولً  .عرض أه ّ
أ ّ
شهدت املرحلة السابقة تنفيذ عد ٍد من الدراسات العربية املوجهة نحو املستقبل ،بعضها جرى تنفيذه
بجهد فردي ،وبعضها اآلخر جرى بجهد جامعي ،ومنها ما اعتمد عىل الخربة والحدس ،ومنها ما التزم
املناهج الك ّمية ،وبعضها راعى جوانب الشمول والعمق والتزام الجوانب املنهجية واإلجرائية امل ّتبعة يف
مثل هذه الدراسات ،وبعضها اآلخر مل ير ِاع ذلك.
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لقد أ ّلف حامد ربيع ،يف هذا الشأن ،كتا ًبا "رائ ًدا"((( ،وصدرت دراسة "الوطن العريب سنة  ،((("2000وجرى
نرش أبحاث ندوة "العقد العريب القادم :املستقبالت البديلة"((( التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية
بالتعاون مع مركز الدراسات العربية املعارصة بجامعة جورجتاون األمريكية ،يف نيسان /أبريل ،1985
ويف منتصف الثامنينيات ،صدرت دراسة "املستقبالت العربية البديلة"((( ،وتالها كتاب مستقبل األمة
العربية((( .ويف بداية عقد الثامنينيات ،كتب املهدي املنجرة دراس ًة موجز ًة هي "املغرب العريب الكبري
عام  ،((("2000وجرى تنفيذ املرشوع االسترشايف "مرص  ،"2020ون ّفذ املركز القومي للبحوث االجتامعية
والجنائية بالقاهرة دراس ًة متع ّلق ًة مبستقبل القرية املرصية((( ،وجرى تنفيذ دراسة "رؤية األردن .((("2020
ويف منتصف عام  ،2005جرى االنتهاء من تنفيذ مرشوع "رؤية استرشافية ملسارات التنمية :سوريا
 .((("2025وتُع ّد دراسة الرؤية املستقبلية ملرص  ،((1(2030آخر الدراسات املستقبلية العربية تنفي ًذا.
وتتفاوت هذه الدراسات عىل نح ٍو كبري .فبعضها من لدُ ن أفراد ،وبعضها اآلخر جرى إعداده من لدُ ن
ٌ
بحث جامعي ،وهو ما يجعل تناولها بالدراسة والتحليل أم ًرا صع ًباٍّ .
فريق ٍ
وأسلوب
طريقة
فلكل منها
ُ
تناولٍ مختلفان .ولهذا سيجري عرضها يف مجموعتني ،تشمل األوىل منها ع ّين ًة منتقا ًة من الدراسات
املستقبلية التي أع ّدها أفراد ،اعتام ًدا عىل خربتهم وحدسهم العلمي .أ ّما املجموعة الثانية ،فهي تتضمن
الدراسات املستقبلية التي قام بتنفيذها فريق ٍ
بحث جامعي ،مع اإلشارة إىل أنّ تركيزنا يف التحليل
سينصب عىل نح ٍو رئيس عىل الدراسات التي تتضمنها املجموعة الثانية.
ّ
 1حامد ربيع ،نحو ثورة القرن الواحد والعرشين :اإلسالم والقوى الدولية (القاهرة :دار املوقف العريب.)1981 ،
 2إبراهيم سعد الدين وآخرون" ،الوطن العريب سنة  ،"2000املستقبل العريب ،العدد ( 19أيلول /سبتمرب .)1980
 3هشام رشايب (مح ّرر) ،العقد العريب القادم :املستقبالت البديلة (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية /مركز الدراسات العربية
املعارصة جامعة جورجتاون.)1986 ،
4 Ismail Sabri Abdalla et al., Arab Alternative Futures: Final Draft Report (New York: UNU and Third World Forum, 1986).
 5خري الدين حسيب وآخرون ،مستقبل األمة العربية :التحديات والخيارات (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1988 ،
 6املستقبل العريب ،العدد ( 53متوز /يوليو .)1983
 7عبد الباسط عبد املعطي وآخرون ،مستقبل القرية املرصية :األبعاد والتوجهات النظرية واملنهجية ،ج ( 1القاهرة :املركز القومي
للبحوث االجتامعية والجنائية.)1994 ،
" 8بدء حلقة حوارية لرؤساء لجان مرشوع سيناريوهات األردن  ،"2020الغد األردين ( ،)2014 / 6 /15يف:
http://goo.gl/alSp5N
 9آصف دياب ومروان الزبيبي (مح ّرران) ،التقرير الوطني االسترشايف األسايس األول ملرشوع سوريا ( 2025دمشق :برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ وهيئة تخطيط الدولة.)2007 ،
 10محمد إبراهيم منصور (مح ّرر) ،الرؤية املستقبلية ملرص  :2030دراسة استرشافية (القاهرة :مركز الدراسات املستقبلية.)2011 ،
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فردي
الدراسات املستقبلية التي جرت بجهد
ّ

تندرج الكثري من الدراسات العربية التي ت ّتجه نحو املستقبل ،والتي قام بها أفراد ،يف إطار الدراسات
التي يغلب عليها الجانب االنطباعي أو االهتامم ببناء رؤي ٍة مستقبلية مع ّينة .والقليل منها هو الذي
استهدف استرشاف املستقبل ،انطال ًقا من تحليل الواقع للوصول إىل بناء مسارات وبدائل محتملة
ومتو ّقعة ،ومنها دراستان اتّسمتا بالقدرة الفائقة عىل التو ّقع.
متثّلت أوىل الدراستني بدراسة حامد ربيع التي سعت السترشاف مستقبل اإلسالم بني القوى الدولية
ّ
مصاف
خالل القرن الحادي والعرشين ،انطال ًقا من تساؤل رئيس ،هو :هل يستطيع اإلسالم أن يرتفع إىل
القوى الدولية؟ وهل تستطيع القوة اإلسالمية مبا متثّله من خصائص وما تعانيه من نقائص أن تصري
إحدى مصادر القوة التي تتح ّكم يف صنع القرار السيايس الدويل يف العامل املعارص؟
ويف ُعقب تحليل ربيع للوضع الدويل الراهن ّ
لكل من النظام الدويل والقوة اإلسالمية ،انتهى إىل أنّ ال ُّربع
األخري من القرن العرشين ميثّل أرضً ا خصب ًة لجعل اإلطار الحضاري اإلسالمي ق َّو ًة قادر ًة عىل أن تتح ّكم
يف التوازن الدويل ،وأنّ اإلسالم هو الطرف ا ُملع ّد للتص ّدي لظاهرة االستعامر الجديد ،غري أنّ هذا الدور
ٌ
مرتبط بعد ٍد من املتط ّلبات ،هي :إعادة البناء األيديولوجي ،والفصل بني اإلسالم بوصفه ظاهر ًة قومي ًة
واإلسالم بوصفه دعو ًة عاملي ًةّ ،
وتخطي عدم التجانس الداخيل ،وفرض تنظيم إقليمي.
اتّسم التحليل الذي ق ّدمه ربيع بالقدرة عىل تو ّقع بعض الحوادث ،ومن ذلك تو ّقعه قيام ثورات يف
الدول العربية .فقد قال إنّ "ثورة الخميني ليست إال البداية يف حركات الرفض اإلسالمية ( )...والثورات
بوضوح شديد
القادمة ( )...والقالقل قامئة عىل قد ٍم وساق ليس يف مرص ،بل ويف السعودية" .ويقول
ٍ
ني عليه من أخالقيات" :إنّ موجات العنف ليست وحدها
كأنه يشري إىل ثورات الربيع العريب وما ُب َ
املعبة عن حقيقة ثورة الرفض ،هناك فك ٌر ّ
ادات قوية تتامسك ،وعىل ّ
كل
خلق يتفاعل ،وهناك إر ٌ
هي ّ
مح ّللٍ أن يعرتف بأنّ حركة التغيري متت ّد إىل جميع أجزاء العامل اإلسالمي ،مبا يف ذلك أجزاء الجمهورية
الروسية"( .((1وبالفعل فقد تح ّقق تو ّقع ربيع ،واستحال عنوان كتابه ثورة القرن الواحد والعرشين ،من
خالل ثورات الربيع العريب ،واق ًعا يف العقد األول من هذا القرن.
وتتمثّل الدراسة الثانية بدراسة ملايكل هدسون عن "الدولة واملجتمع والرشعية"( ،((1وقد انتهت إىل
اقرتاح ثالثة سيناريوهات مختلفة للعقد املقبل (التسعينيات) ،هي" :الوضع الراهن" (االستمرار)،
و"حقبة االضطراب" ،و"حقبة الرشعية"ّ .
تقديم
وكل سيناريو من هذه السيناريوهات يقوم عىل
ٍ
مخالف لعوامل داخلية وخارجية ،غري أنها تدور حول مفهوم الرشعية .ويه ّمنا استعراض الفرضيات
 11ربيع ،ص .44
 12مايكل هدسون" ،الدولة واملجتمع والرشعية :دراسة عن املأموالت السياسية العربية يف التسعينات" ،يف :رشايب.
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قريب ّ
مم
التي يقوم عليها سيناريو االضطراب ،ألنّ ما جرى يف املنطقة العربية منذ أوائل عام ٌ 2011
تضمنه هذا السيناريو.
كسب الرشعية يف نظر املجتمع؛ إذ إنّ من ّو
يرتكز سيناريو "حقبة االضطراب" عىل إخفاق الدولة يف ْ
ً
مسؤول عن تنامي النفور منها .فالبريوقراطية "املتربجزة"
نفسها يف ُبعدها البريوقراطي يكون
الدولة ُ
تو ّلد اإلحباط ،والعجز عن بلوغ الغاية يو ّلد االستياء ،والقهر الشامل يو ّلد الخراب ،والسياسة العقيمة
تُفاقم القلق وتُرضّ باملصالح وتو ّلد االحتجاج ،والعنارص املس ّيسة يف املجتمع التي يستمر استبعادها
السلطة تتح ّدى حقّ النظام يف أن يحكم ،إضاف ًة إىل أنّ املدى الذي ُت َع ّد فيه األنظمة الحاكمة
من ُ
"عميل ًة" لقوى خارجية متارس سياسات "إمربيالي ًة جديد ًة" سوف يضعف رشعيتها .وهكذا ،فإنّ الدولة
الشمولية الطاغية والبدائية تُحدث نهوضً ا للمعارضة ،غري أنّ املعارضة ال تكون عا ّم ًة أو متامسك ًة مبا فيه
الكفاية للوصول إىل عقد اجتامعي جديد ،أو خلق أوضاع جديدة.
ويف هذا السيناريو بإمكاننا أن نتصور ً
أمناطا متن ّوع ًة تراوح بني الحكومة شبة الشمولية والفوىض .ففي
الدول األصغر واألكرث تقليدي ًة ،قد تسود "ملكية االستخبارات"؛ إذ يتزايد اعتامد العائالت الحاكمة عىل
خدمات األمن لضامن االستقرار .أ ّما بشأن الدول الكربى ،فقد نكون أمام أحد ثالثة مناذج ،هي منوذج:
البريوقراطية السلطوية التي تو ّلد نو ًعا من املؤ ّيدين من أصحاب املصالح الذين يتنازعون مع من يرغب
حاكم يسعى لخلق رشعية جامهريية
يف االستيالء عىل ُ
السلطة ،ومنوذج السلطوية  -الشعبية ،بوجود ٍ
من خالل أيديولوجية تعبئة يغلب عليها طابع اإلسالم السيايس أو العروبة ،ومنوذج ّ
سمه هنتنغتون
"الحرس اإلمرباطوري"؛ أي الحكم الذي تتواىل عليه زمرة عسكرية يستويل ّ
السلطة بق َّوة
كل منها عىل ُ
تم قلب النظام
السالح .فمن املمكن أن يعيد الحرس اإلمرباطوري نفسه يف دول ٍة مثل سورية ،إنْ ّ
السلطة وخارجها ،وقد تكون املنطقة أو
السلطوي  -البريوقراطي ،وحينئ ٍذ تقتتل الطوائف من داخل ُ
بعض دولها أمام "الخيار اللبناين أو الفوىض الشاملة".
بأي درجة من درجات الثقة ،مبا ميكن أن يحدث تحدي ًدا لألقطار
ومن الطبيعي أنه يصعب التن ّبؤّ ،
العربية املختلفة يف التسعينيات يف إطار سيناريو "حقبة االضطراب" ،غري أنه ال يندر أن تشيع بني
املراقبني األنواع التالية من التكهنات :تف ّتت السعودية إىل مكوناتها الجغرافية التاريخية ،وبروز "قوس
يضم إيران ،والعراق ،ورشق العربية السعودية ،وشامل سورية ولبنان ،وكذلك
األزمات الشيعي" الذي ّ
إقامة جمهورية إسالمية يف مرص ،وانقسام السودان إىل دولتني منفصلتني ،وتقطيع أوصال ليبيا ،وإنشاء
دولة فلسطينية يف األردن ،وانهيار األنظمة التقليدية يف املغرب وتونس ...إلخ.
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جامعي
الدراسات املستقبلية التي جرت بجهد
ّ

لتحديد الدراسات التي تندرج يف هذا اإلطار ،وتتوافر فيها ّ
كل املعايري املتعارف عليها يف الدراسات
املستقبلية أو ج ّلها ،سوف نعرض ُمجمل الدراسات التي تنتمي إىل هذه املجموعة ،وف ًقا للمعايري التالية:
ö öتنفيذ الدراسة من خالل فريق بحث جامعي يشمل عد ًدا كب ًريا من الباحثني.
ö öاتسام الدراسة بالشمول وعدم اقتصارها يف التعامل مع موضوعها عىل ُبع ٍد واحد ،حتى يف حال
استهدافها استرشاف مستقبل قضية واحدة أو قطاع بعينه.
ö öعدم اقتصار الدراسة عىل الجوانب الفنية والتكنولوجية ،واشتاملها عىل األبعاد
السياسية واالجتامعية.
تم االنتهاء إىل سبع دراسات ُتثّل الدراسات املستقبلية العربية التي تستويف املعايري السابقة ،وهي
وقد ّ
يف جميع األحوال متثّل أغلب الدراسات االسترشافية العربية التي جرى تنفيذها يف الفرتة السابقة ،وتُع ّد
عين ًة ممثّلة لها؛ وهذه الدراسات هي:
"ö öاسترشاف النتائج السكانية والتنموية إلسرتاتيجيات بديلة للتنمية يف مرص حتى سنة "2000
( :((1()EDCAS 2000جرى تنفيذها خالل الفرتة  ،1982 - 1979من خالل جهاز تنظيم األرسة
والسكان يف مرص.
"ö öاملستقبالت العربية البديلة" :قام بتنفيذها منتدى العامل الثالث (مكتب الرشق األوسط
بدعم من جامعة األمم املتحدة ،خالل الفرتة .1985 - 1980
بالقاهرة)ٍ ،
"ö öمستقبل األمة العربية :التحديات والخيارات" :ن ّفذها مركز دراسات الوحدة العربية خالل
الفرتة .1989 - 1982
"ö öمرص  :"2020جرى تنفيذها برعاية منتدى العامل الثالث.
"ö öمستقبل القرية املرصية" :ن ّفذها املركز القومي للبحوث االجتامعية والجنائية يف مرص ،خالل
الفرتة .1993 - 1984
"ö öرؤية استرشافية ملسارات التنمية يف سوريا  :"2025جرى تنفيذها خالل الفرتة .2005 - 1998
"ö öمرص  :"2030ن ّفذها مركز الدراسات املستقبلية التابع ملجلس الوزراء املرصي يف الفرتة
.2011 - 2005
ويتضمن الجدول التايل ،بيانات عا ّمة متع ّلقة بتلك الدراسات:
مخترصا لهذه الدراسة ،هو "إيدكاس".
 13سنعتمد
ً

الكتـاب األول 2016 -

80

أوراق

الجدول  :1خصائص الدراسات املستقبلية العربية املعن ّية بالدراسة
سامتها قطاعية /عربية /استكشافية/

الجهة املن ّفذة

الدراسة

ك ّلية

ُقطرية

املستقبالت
العربية البديلة

ك ّلية

²²منتدى العامل الثالث
الدول
استكشافية (مكتب الرشق
العربية
األوسط بالقاهرة)

مستقبل األمة
العربية

ك ّلية

الدول
²²مركز دراسات
استكشافية
العربية
الوحدة العربية

استهدافية

جهات التمويل

²²جامعة األمم املتحدة
²²الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي
واالجتامعي
²²صندوق النقد العريب
²²منظمة األقطار العربية املصدرة
للبرتول
²²الصندوق العراقي للتنمية
الخارجية

إيدكاس  2000قطاعية

مرص

²²جهاز تنظيم األرسة ²²صندوق األمم املتحدة لألنشطة
استكشافية
السكانية
والسكان
²²الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة.

مرص 2020

ك ّلية

مرص

²²منتدى العامل الثالث ²²الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي
واالجتامعي
استكشافية (مكتب الرشق
األوسط بالقاهرة) ²²األمري طالل بن عبد العزيز
²²دعم رمزي من الحكومة املرصية

مرص

²²املركز القومي
استكشافية للبحوث االجتامعية
والجنائية

²²الحكومة املرصية

سوريا 2025

ك ّلية

سوريا

²²هيئة تخطيط
استكشافية
الدولة

²²الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة

مرص 2030

ك ّلية

مرص

²²مركز الدراسات
استهدافية
املستقبلية

²²الحكومة املرصية

قضية
مستقبل
القرية املرصية محدّدة
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انطال ًقا من هذا الجدول ،ميكن إبداء املالحظات التالية:
ö öمن جهة الشمولية :تشتمل هذه الدراسات عىل خمس در ٍ
اسات ذات طبيعة شاملة وك ّلية؛ مبعنى
أنها تدرس مآالت التحول يف ظاهر ٍة ما ،سواء متثّلت هذه الظاهرة بدولة مع ّينة (مرص ،2020
وسورية  ،2025ومرص  ،)2030أو مبجتمع إقليمي (املستقبالت العربية البديلة ،ومستقبل
الوطن العريب) .يف حني نجد دراس ًة واحد ًة تنتمي إىل ما ُيعرف بالدراسات القطاعية ،وهي
قطاع بعينه (إيدكاس  .)2000أ ّما الدراسة الخامسة ،فهي تنتمي إىل الدراسات
التي تر ّكز يف ٍ
املستقبلية التي تتناول قضي ًة مح ّدد ًة (مستقبل القرية املرصية).
ö öمن جهة النطاق الجغرايف :نجد أنّ هذه الدراسات ت ّتسم بغلبة الطابع املرصي ،فمن إجاميل
أربع منها باسترشاف األوضاع يف مرص ،يف حني ّ
تغطي
الـدراسات السبع السابقة ،تختص ٌ
الدراستان األخريان مجموع الدول العربية ،ومن ناحية أخرى نجد دراس ًة واحد ًة تسترشف
آفاق التنمية يف سورية(.((1
ö öمن جهة التمويل :يغلب عليها سمة التمويل من املنظامت اإلقليمية والدولية .فقد تو ّلت ثالث
ثالث من هذه الدراسات ً
منظامت تابعة لألمم املتحدة متويل دراسات ٍ
متويل كل ًيا؛ إذ تك ّفلت
جامعة األمم املتحدة بتمويل مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" ،وم ّول صندوق األمم
املتحدة لألنشطة السكانية دراسة "إيدكاس" ،وم ّول الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة دراسة "سوريا
منظامت
 ."2025وشارك الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة يف متويل دراسة "مرص  ."2020وشاركت
ٌ
إقليمية عربية يف متويل عدد من تلك الدراسات .فقد ساهمت منظمة األقطار العربية املصدرة
للبرتول يف متويل دراسة "مستقبل الوطن العريب" ،وشارك الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي
واالجتامعي يف متويل ّ
كل من مرشو َع ْي "مستقبل الوطن العريب" ،و"مرص  ."2020واقترص الدعم
الرسمي عىل متويل دراستني فحسب ،هام "مستقبل القرية املرصية" ،ومرشوع "مرص ."2030
واقترصت مساهمة الرأسامل العريب عىل مشاركة األمري طالل بن عبد العزيز يف متويل مرشوع
"مرص  ."2020و ُيالحظ غياب مشاركة رجال األعامل ،والرشكات ،والبنوك الوطنية ،يف متويل
وخصوصا يف مرص التي جرى فيها تنفيذ ّ
جل تلك الدراسات.
الدراسات املستقبلية العربية،
ً
و ُيالحظ أيضً ا ارتفاع مستوى مشاركة املنظامت الدولية واإلقليمية يف عملية التمويل.
ٍ
مؤسسات أهلية ،وأخرى حكومية .فقد جرى
ö öالجهات التنفيذية :انقسمت هذه الجهات إىل
تنفيذ ثالث دراسات (وهي الدراسات الكبرية والشاملة) مببادر ٍة من مؤسسات أهلية .وجاء تنفيذ
دراستي "املستقبالت العربية البديلة" ،و"مرص  ،"2020مببادر ٍة من منتدى العامل الثالث (مكتب
يتم إدراج هذه الدراسة يف عملية التحليل ،مع
 14مل يتم ّكن الباحث من الحصول عىل التقرير الرئييس لدراسة "سوريا  ."2025لهذا لن ّ
وجود قناع ٍة بأنها ال تختلف كث ًريا يف منطلقاتها النظرية واملنهجية ،ومسارها ،ومخرجاتها عن بقية الدراسات املتع ّلقة مبوضع البحث.
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يضم عد ًدا من الخرباء واألكادمييني العرب
الرشق األوسط بالقاهرة) مكتب الرشق األوسط ،وهو ّ
املهتمني بهذه الدراسات .يف حني ّ
تول مركز دراسات الوحدة العربية تنفيذ مرشوع "مستقبل
مؤسسات تابعة للحكومة
الوطن العريب" .أ ّما الدراسات الثالث األخرية ،فقد تو ّلت تنفيذها
ٌ
املرصية ،منها مؤسسة غري بحثية ،هي جهاز تنظيم األرسة والسكان ،ومؤسستان ذواتَا طبيع ٍة
بحثية ،هام املركز القومي للبحوث االجتامعية والجنائية ،ومركز الدراسات املستقبلية .وهذا
املتخصص بهذا النوع من الدراسات يف الوطن العريب.
املركز هو املركز الوحيد
ّ

ثان ًيا .األبعاد النظرية واملنهجية والتنظيمية يف الدراسات
املستقبلية العربية
تقتيض الطبيعة الك ّلية والبينية للدراسات املستقبلية جه ًدا كب ًريا لبناء إطار نظري وتنظيمي ومنهجي
وإجرايئ للقيام بها؛ إذ يتط ّلب األمر بناء تص ّو ٍر أ ّويل لطبيعة الدراسة وأهدافها ،واملجاالت واألبعاد
يضم مستشارين ،وباحثني ،وباحثني
التي تتناولها ،وتشكيل فريق عمل متنوع الخربات والتخصصاتّ ،
مساعدين وف ّنيني ،إضاف ًة إىل بناء إطا ٍر إجرايئ لتحديد مراحل التنفيذ وخطواته ،وتعيني املناهج واألدوات
والنامذج التي سيجري توظيفها واالستعانة بها وبناؤها؛ لجمع البيانات ومعالجتها ،وبناء شبكة للتفاعل
وبخاصة عند بناء السيناريوهات.
بني األنساق والقطاعات يف املراحل املختلفة للدراسة،
ّ
وتضطلع الجوانب النظرية واملنهجية والتنظيمية بدور حاسم يف نجاح الدراسات املستقبلية أو إخفاقها.
لهذا سنستعرض خربة الدراسات املستقبلية العربية يف التعامل مع تلك الجوانب ،وتأثري هذه الجوانب
يف مسار تلك الدراسات ونتائجها.
الدواعي والغايات

ٍ
وإمكانات مادي ًة ومالي ًة كبري ًة ليس من اليسري توافرها
يتط ّلب تنفيذ الدراسات املستقبلية جه ًدا برش ًّيا
بخاصة يف الدول التي متتلك موارد محدود ًة ،كام هي الحال يف أغلب الدول العربية .ويف ّ
ظل
بسهولةّ ،
وضع عىل هذا النحو ،وجب عىل تلك الدراسات أن تتص ّدى للمواضيع ذات األولوية املجتمعيةّ ،
وأل
تضيع الجهد واملوارد يف قضايا ثانوية أو قليلة األهمية ،وهو ما يدفعنا إىل مناقشة املسوغات التي
جرى يف ضوئها اختيار املواضيع الرئيسة للدراسات املستقبلية العربية ،وطبيعة األهداف والغايات
التي سعت لتحقيقها.
هدف مرشوع "إيدكاس  "2000إىل تزويد ّ
َ
املخططني وصانعي السياسات بأداة تحليلية تساعدهم عىل
إجراء تقييامت شاملة للمضامني االقتصادية والدميوغرافية لإلسرتاتيجيات البديلة للتنمية التي ُينظر يف
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تطبيقها يف مرص حتى نهاية القرن العرشين( .((1وقد ُولدت فكرة مرشوع "املستقبالت العربية البديلة"
بحثي سابق جرى يف إطار املعهد العريب للتخطيط بالكويت ،وكانت تستهدف وضع تص ّو ٍر
أثناء جهد ّ
ملستقبل العرب عام  .2000وجاء هذا املرشوع كر ّدة فعل عىل طبيعة الصور التي تض ّمنتها النامذج
العاملية بشأن الوطن العريب ،والتي كانت تُش ّتت الدول العربية يف التقسيامت املختلفة لدول العامل،
أهم مصادر النفط يف العامل ،إضاف ًة إىل
وقد اقترصت يف أغلب نظرتها إىل الوطن العريب عىل أنّه أحد ّ
أشكال القصور الكبرية التي اعرتت الجهد العريب السابق لهذه الدراسة يف استرشاف مستقبل الوطن
بخاصة يف ّ
ظل توافر القدرات العربية الفكرية واملادية(.((1
العريبّ ،
عم اعتمدت عليه دراسة
ومل تختلف املس ّوغات التي اعتمدت عليها دراسة مستقبل األمة العربية كث ًريا ّ
املستقبالت العربية البديلة ،مع تأكيد أنها "جاءت استجاب ًة لنداء الكثريين من مثقفي الوطن العريب،
وبعض مؤسساته ،رضورة إجراء دراسة شاملة حول مستقبل الوطن العريب ،تق ّدم بدائل ملسريته بشكل
ُيعينه عىل مجابهة ما يقابله من تحديات سياسية واجتامعية واقتصادية"(.((1
خصوصا إنْ كانت ذات وزنٍ كام هي حال
وانطلقت دراسة "مستقبل مرص  "2020من أنّ ّأي دول ٍة نامية،
ً
مرص ،أحوج ما تكون إىل استرشاف املستقبل وهي بصدد اتخاذ القرارات املتعلقة باختيار إسرتاتيجية
التنمية وسياساتها .وقد جرى تأكيد أم ٍر مفاده أنه ليس من أهداف هذه الدراسة رسم مستقبلٍ يف ح ّد
ذاته ،وال وضع إسرتاتيجية أو خطة بعينها للمجتمع املرصي ،بل إنّها تهدف إىل تقديم قاعدة معرفية
تساعد الناس ومتخذي القرارات عىل اختيار املستقبل األفضل ملرص؛ وذلك يف ضوء موازنتهم بني املنافع
والتكاليف للصور املستقبلية املتع ّددة التي ميكن أن تكون عليها مرص خالل العقدين األول والثاين من
القرن الحادي والعرشين(.((1
وهدف مرشوع "مستقبل القرية املرصية" إىل "االسترشاف العلمي آلفاق مستقبل القرية املرصية يف ُأفق
زمنٍ مح ّدد (عرش سنوات) ،من خالل محاولة رصد التغيري الشامل وآفاقه ،وما ميكن أن تثريه هذه اآلفاق
من تفكري يف املسارات املحتملة واملمكنة للنمو االجتامعي واالقتصادي"(.((1
وانطلق مرشوع "مرص  "2030من حاجة مرص إىل بناء رؤية مستقبلية ،تستوعب "التغريات املحلية
ٍ
فرص وتحديات ،يف صدارتها تفاقم مشكالت
واإلقليمية والعاملية املتدافعة
مبعدالت رسيعة ،وما تحمله من ٍ
15
16
17
18
19

إبراهيم العيسوي" ،مرشوع إيدكاس" ،يف :نفني مسعد (مح ّرر) ،ندوة الدراسات املستقبلية العربية نحو اسرتاتيجية مشرتكة (القاهرة:
معهد البحوث والدراسات العربية /املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،)1998 ،ص .243
إبراهيم سعد الدين وآخرون ،صور املستقبل العريب :جامعة األمم املتحدة ،مرشوع املستقبالت العربية البديلة ،ط ( 3بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية.)1989 ،
حسيب ،ص .17
إبراهيم العيسوي ،الدراسات املستقبلية ومرشوع مرص ( 2020القاهرة :معهد التخطيط القومي ،)2000 ،ص .34
محمود عودة" ،تقرير أ ّويل حول التطورات املنهجية ملرشوع بحث "مستقبل القرية املرصية"  ،"1994-1984يف :محمود عودة ،وإلهام
عفيفي ،القرية املرصية الواقع واملستقبل (القاهرة :املركز القومي للبحوث االجتامعية والجنائية ،)1996 ،ص .3
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الفقر والبطالة واألمية ،وتسارع التغريات السياسية والعسكرية واالقتصادية والتكنولوجية يف منطقة الرشق
األوسط وأفريقيا والعامل .كام أنّ القيام بهذه الدراسة يأيت س ًريا يف الطريق التي سارت عليها عدد من الدول
يف َص ْوغ رؤيتها ملستقبل شعوبها ،وهو ما يتط ّلب بناء رؤية ملرص ح ّددها هذا املرشوع يف "أن تكون مرص
بحلول عام  ،2030دول ًة متقدمة اقتصاد ًّيا واجتامع ًّيا ،وفاعل ًة إقليم ًّيا ودول ًيا"(.((2
اإلطار النظري والرؤية

تستند الدراسات املستقبلية ،مثل غريها من الدراسات العلمية ،إىل مس ّل ٍ
امت وفرضيات معلنة ،أو
غري معلنة ،ت ّتصل بطبيعة الوجود والرؤية تجاه اإلنسان والكون والحياة .ومن خالل القراءة الفاحصة
للدراسات املستقبلية العربية ،نجد أنها استبطنت ُأسس االتجاه الوضعي ومس ّلامته ،وهو االتجاه الذي
يقوم عىل املادية والتجريب ،وامليل إىل "التكميم" ،واإلعالء من شأن املناهج واألساليب الكمية ،والنظر
أقل أهمي ًة ّ
يف اآلن نفسه إىل القضايا واملناهج الكيفية عىل أنها ّ
وأقل علمي ًة.
وقد مثّلت تلك األسس منطل ًقا لتلك الدراسات وموج ًها لها ،عند اختيار املناهج واألدوات ،وعند
تحديد القضايا البحثية األكرث جدار ًة بالدراسة ،وعند اشتقاق السيناريوهات والخيارات املستقبلية
وبنائها ،وهو ما جعلها واحد ًة من العوامل الحاكمة ملسار تلك الدراسات وحصيلتها عىل النحو الذي
سنشري إليه الح ًقا.
وكث ًريا ما تنشأ عن تلك األسس واالفرتاضات ٌ
رؤية تُح ّرك الدراسات املستقبلية ،وتص ّو ٌر يضبط مسارها،
ويحدد قضاياها وأبعادها الرئيسة ،وكيفية اشتقاق بدائلها املستقبلية .وعندما تنطلق الدراسة من تص ّو ٍر
واضح ،فإنّ ذلك يساعد عىل السالسة يف تنفيذها ،ويحدث العكس إن كان ذلك التصور يعاين اضطرا ًبا
وعدم وضوح .ففي هذه الحال ،يؤ ّدي ذلك يف كثري من األحيان إىل إرباك مسار الدراسات املستقبلية،
ومضاعفة متطلبات إنجازها ،عىل النحو الذي حدث بالنسبة إىل مرشو َع ْي "مستقبل الوطن العريب"
و"مستقبل القرية املرصية".
عانت دراسة "مستقبل األمة العربية" يف مراحلها األوىل اختناقات كادت تجهضها ،بسبب عدم
االستقرار عىل تص ّو ٍر معيَّ لطبيعتها ّ
ومهمتها ،وتسبب ذلك بتأخري املدة املح ّددة لتنفيذها (من بداية
عام  1981حتى أواخر عام  .)1988فقد أدرج مركز دراسات الوحدة العربية موضوع القيام بدراسة
املتخصصني
شاملة بشأن مستقبل الوطن العريب يف برنامجه خالل الفرتة  ،1981 - 1980وك ّلف أحد
ّ
العرب (نادر فرجاين) بإعداد ورقة عمل متع ّلقة مبقرتح أ ّويل للدراسة ،ودعا إىل لجنة استشارية بشأن
املوضوع نفسه .واختار املركز فري ًقا من الباحثني إلعداد مقرتح تفصي ّ
يل للدراسة ،جرى عرضه عىل اللجنة
 20منصور.
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االستشارية للمرشوع والجهات املانحة ،وتعاقد مع فريق مركزي ّ
ليتول مسؤولية اإلرشاف عىل الدراسة،
وبارش الفريق عمله يف  15متوز /يوليو  ،1983عىل أن ينتهي من تنفيذ الدراسة يف أواخر عام .1985
وبعد عقد عد ٍد من الندوات املصغرة مع مفكرين ومامرسني عرب لبحث املخطط ا ُملع ّد للدراسة ،مت ّكن
الفريق املركزي من وضع "وثيقة اإلطار العا ّم للمرشوع" .غري أنّ صعوبات ومشاكل تتع ّلق بغياب التصور
الواضح لطبيعة املرشوع حالت دون استمرار فريق العمل األول عىل الصيغة املؤسسية التي كانت
قامئ ًة يف تنفيذ املرشوع .وبعد محاول ٍة قام بها نادر فرجاين لتشكيل فريق لتنفيذ املرشوع تحت إرشافه
املبارش ،وبعد فرتة قصرية من العمل ،تع ّذرت مواصلة املرشوع .ويف ترشين األول /أكتوبر  ،1985ق ّرر
مركز دراسات الوحدة العربية استكامل تنفيذ املرشوع تحت إرشافه املبارش عىل أساس التص ّور والوثيقة
اللذين أع ّدهام الفريق املركزي األول ،مع االستعانة بصيغ ٍة مؤسسية مختلفة.
أ ّما مرشوع "مستقبل القرية املرصية" فقد بدأ العمل فيه منذ  7ترشين األول /أكتوبر  .1984ونتيج ًة
ٍ
الختناقات متك ّررة أبقته يراوح مكانه،
لالختالالت الجوهرية يف الجوانب النظرية واملنهجية ،تع ّرض
ً
ني عليها منذ البداية .واستغرق
مشلول بتصحيح األسس النظرية واملنهجية املنحازة وغري املالمئة التي ُب َ
منه ذلك وق ًتا ً
طويل استمر حتى أواخر عام  .1993وميكن القول إنّ هذا املرشوع م ّر ،من الناحية
املعرفية واملنهجية ،بثالث محطات .فقد نتجت من املحطة األوىل ّ
خط ٌة ُعرفت بالخطة األوىل ،وتضمنت
أهدافه وتوجهاته النظرية واملنهجية العا ّمة .غري أنّ هذه التوجهات اتسمت بالغموض واإلغراق يف
سس أيديولوجية خالصة .وقد استغرقت
التأ ّمل النظري والبعد عن "اإلجرائية"(((2؛ ألنها ُبنيت عىل ُأ ٍ
املناقشات بشأن إعادة النظر يف الجوانب النظرية واملنهجية واإلجرائية للدراسة وتطويرها عامني كاملني،
ونتجت من ذلك ّ
خطة ثانية.
وعىل الرغم من التغريات الواسعة والجذرية التي تضمنتها الخطة الثانية ،سواء كان ذلك من حيث
بقي غامضً ا وانتقائ ًيا إىل ح ّد
املنهج أو أدوات البحث أو خطة العمل ،فإنّ التصور اإلجرايئ الذي تضمنته َ
كبري .كام أنه تض ّمن عد ًدا كب ًريا من األدوات البحثية التي سيجري استخدامها لجمع املعلومات امليدانية،
والتي تعاين التكرار والتداخل والتطويل ،وهو ما استلزم جه ًدا إضاف ًيا لتطوير التصورات املنهجية
واألدوات اإلمربيقية ،عىل نح ٍو يؤ ِّدي إىل تجاوز ما تعانيه الخطة الثانية من أوجه القصور والتعقيدات.
ومتثّلت ّ
مهمت املحطة الثالثة يف إنجاز مراجعة شاملة ألدوات العمل امليداين التي تضمنتها الخطة
ني عليه املرشوع منذ البداية
الثانية ،واستهدفت عىل نح ٍو خاص تجاوز التح ّيز الفكري الواضح الذي ُب َ
وما اتسم به من نرب ٍة أيديولوجية عالية ،ومراجعة بعض املقوالت املوجهة إىل البحث؛ من بينها مقولة
أسلوب اإلنتاج والتكوين االجتامعي والتنمية البديلة ،إضاف ًة إىل مقولة الطبقة والرصاع الطبقي ،وإعادة
 21عودة ،ص .34 - 3
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ظل هذا الوضع ،كان من الطبيعي أن يواجه املرشوع ّ
بناء أدوات البحث امليداين( .((2ويف ّ
كل تلك
الصعوبات املنهجية والعملية ،وأن ّ
يظل مكانه نحو عرش سنوات ،وأن يستنزف كث ًريا من الطاقات
والجهد والوقت واملوارد؛ من أجل معالجة تلك املنطلقات النظرية الخاطئة.
الجوانب التنظيمية واإلجرائية

تحظى اإلجراءات التنظيمية واملؤسسية بأهمي ٍة بالغة من جهة تأثريها يف مسار تنفيذ الدراسات
املستقبلية .فالنجاح يف تلك الدراسات ،أو اإلخفاق فيها ،يعتمد عىل ُحسن اختيار فريق البحث العلمي
سنتبي
املك ّلف بإجراء الدراسة وإدارته .وبفحص خربة الدراسات املستقبلية العربية يف هذا الجانب،
ّ
الدور الكبري الذي ساهم فيه البعد التنظيمي يف تيسري تنفيذ تلك الدراسات أو تعويقه .فبالنسبة إىل
مرشوع "إيدكاس"ّ ،
تول إبراهيم العيسوي مسؤولية الباحث الرئيس للمرشوع ،وتعاون معه  14باح ًثا
يف مجاالت االقتصاد واالجتامع والسياسة والنمذجة .وبالنسبة إىل مرشوع "املستقبالت العربية البديلة"،
قام منتدى العامل الثالث (مكتب الرشق األوسط بالقاهرة) ،بدور وحدة التنسيق ،وجرى تشكيل هيكلٍ
مبسط إلدارته ،وتو ّىل ّ
واملنسق املشارك (إبراهيم
املنسق العا ّم (إسامعيل صربي عبد الله)
ّ
كل من ّ
إداري ّ
سعد الدين) مسؤولية تنفيذ املرشوع بحسب القواعد املعمول بها يف جامعة األمم املتحدة .كام جرى
تضم سبع شخصيات ،تح ّملت مسؤولية اإلرشاف عىل املرشوع يف إطاره الشامل،
تشكيل لجنة توجيهية ّ
وأ ّدت مه ّمة طرح األفكار بالنسبة إىل ّ
كل مجالٍ من مجاالت الدراسة(.((2
لقد توافر للفريق القائم عىل هذه الدراسة التجانس والوحدة ،وهو ما ساعده عىل تجاوز عد ٍد من
الصعوبات أثناء مسرية الدراسةّ ،إل أنه عاىن نقطة ضعف جوهرية متثّلت بانتامء أعضاءه إىل مدرسة
فكرية واحدة ،هي مدرسة اليسار؛ فحرمه ذلك من ميزة التن ّوع والرثاء ،ودفعه إىل تغليب القناعات
الفكرية واأليديولوجية عند اختيار املنطلقات النظرية ُ
واألطر املنهجية والقضايا البحثية الخاصة بتلك
الدراسات .وقد أرشنا إىل اإلطار التنظيمي الذي ّ
تول اإلرشاف عىل مرشوع "مستقبل الوطن العريب" ،وإىل
أنّ غياب الرؤية أ َّدى إىل إحداث تغي ٍري متتابع يف الفريق املرشف عىل املرشوع ،وإىل أنّ مركز دراسات
الوحدة العربية ّ
تول اإلرشاف عىل تنفيذ املرشوع بنفسه.
وانطلقت املبادرة إىل دراسة "مرص  "2020من منتدى العامل الثالث (مكتب الرشق األوسط بالقاهرة)،
وبدأ العمل فيه من خالل َص ْوغ وثيقة للمرشوع قامت بها لجنة ثالثية ،كانت تعرض ما تتوصل إليه
تتابعي ،يف إطار لجنة سداسية .وقد ّ
تول إبراهيم العيسوي
من أفكار ومقرتحات وتناقشها عىل نح ٍو
ّ
 22املرجع نفسه ،ص .34 - 11
 23نفني مسعد" ،تقرير تجميعي عن نشاطات مرشوع املستقبالت العربية البديلة" ،يف :مسعد ،ندوة الدراسات املستقبلية ،ص .229
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مه ّمة الباحث الرئيس يف املرشوع ،يف حني تش ّكلت هيئات اإلرشاف والبحث من الفريق املركزي ،واللجنة
التوجيهية ،وهيئة كبار االستشاريني العلميني للمرشوع(.((2
أ ّما مرشوع "مستقبل القرية املرصية" ،فلم تقترص اإلشكاالت التي واجهته عىل اإلطارين النظري
واملنهجي ،بل امتدت إىل البناء التنظيمي أيضً ا .وقد تش ّكل البناء املؤسيس للمرشوع من مستويني:
متثّل األول بالفريق املركزي وهيئة اإلرشاف ،ومتثّل الثاين بعد ٍد من الباحثني العاملني يف بعض الوحدات
البحثية التي يتك ّون منها الهيكل التنظيمي للمركز القومي للبحوث االجتامعية والجنائية.
وقد تع ّرضت هيئة اإلرشاف لسلس ٍة من التغيريات املتتالية ،وشهد الفريق املركزي سلسل ًة متواصل ًة من
التغيريات ،بخروج أشخاص وقدوم آخرين .وم ّرت مشاركة الوحدات البحثية التابعة للمركز يف املرشوع
مبرحلتني جرت يف أوالهام مساهمة ّ
كل وحد ٍة من خالل القضية الفرعية التي تدخل يف اختصاصها
البحثي .ونظ ًرا إىل انغامس هذه الوحدات يف موضوعاتها الجزئية ،فقد ش ّدت البحث إىل موضوعات هذه
الوحدات ،وهو ما أ ّثر يف الرؤية الك ّلية للمرشوع ،ويف حيوية العالقات بني مستوياته البحثية؛ فضاعت
بعض املوضوعات واألبعاد النظرية واملنهجية الحيوية للدراسات االسترشافية.
وبعد أن أعاد املركز النظر يف التنظيم العلمي واإلداري لوحداته وأقسامه ،انحرس تأثري الشكل التنظيمي
السابق ،وظهرت أمام فريق البحث رضورة إعادة النظر يف مستوياته ،فاس ُتبعدت مستويات منه وقضايا
فرعية ،وأضيفت أخرى( .((2وبرز تح ٍّد آخر ي ّتصل بالجوانب املالية .فعىل خالف املشاريع املستقبلية
األخرى التي ت ّتسم بتوافر موارد مال ّية من الجهات املم ّولة أو املرشفة ،ووضع الئحة مالية يجرى الرصف
من خاللها ،جرى متويل هذا املرشوع عرب املركز القومي للبحوث االجتامعية والجنائية ،وهو مركز
ُظم مح ّددة ومحدودة لرصف املكافأة البحثية ،فأ َّدى ذلك إىل إحجام عد ٍد من
حكومي يعمل وفق ن ٍ
(((2
الباحثني املشهود لهم بالكفاءة عن مواصلة العمل يف املرشوع ،بسبب ضغوط األوضاع املعيشية .
املناهج واألساليب واألدوات

اختارت ّ
كل دراس ٍة من مناهج البحث ما يالئم طبيعتها ،ويح ّقق أهدافها ،وي ّتفق مع قناعات القامئني
عليها .فقد استبعد القامئون عىل مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" منذ البداية االعتامد عىل البحوث
والنامذج الكم ّية ،وأوضحوا أنّ ذلك يعود إىل طبيعة املوارد املالية املتاحة للمرشوع ،وإىل عدد البيانات
املتوافرة بشأن اإلطار العريب ،وإمكان االعتامد عليهاً .
وبدل من ذلك ،اتجه املرشوع الستخدام "املنهج
 24العيسوي ،الدراسات املستقبلية ،ص .30 ،27
 25املرجع نفسه ،ص .215
 26عبد املعطي وآخرون ،ص .275

88

الكتـاب األول 2016 -
أوراق

وخصوصا أنّ القامئني عليه انتقوا قضايا
االسترشايف" الذي يقوم عىل املعالجات الكيفية والحدسية،
ً
بعينها ،رأوا أنها ُتثّل مح ّددات للتوجه املستقبيل للمنطقة العربية.
واتجه مرشوع "استرشاف مستقبل الوطن العريب" إىل استبعاد املناهج املألوفة (مثل "اإلسقاط"
و"التنبؤ") ،بسبب تركيزها يف املتغريات وأدوات التحليل اإلحصايئ والقيايس؛ وذلك ألنّ دراسات املستقبل
ً
بسيطا لنسق املايض .وانتهى فريق العمل إىل اعتامد
تهتم باكتشاف ما ليس بطبيعته امتدا ًدا رقم ًّيا
ّ
(((2
منهج مر ّكب س ّموه "االسترشاف" .
منهج "التحليل املستقبيل" ،وهو ٌ
ويقوم هذا املنهج عىل فكرة اللجوء إىل التن ّبؤات املرشوطة أو "املشاهد املستقبلية" (السيناريوهات)
التي تفرتض التحوالت األكرث تو ّق ًعا تار ًة ،واملأمولة تار ًة أخرى .ويف ّ
كل هذه املشاهد يجرى فتح الستار
عن فرت ٍة زمنية قصرية من عمر املجتمع (ال ُقطري ،أو اإلقليمي ،أو العريب) ،بطريقة ترشيحية ّ
لكل
ٌ
مأمول.
جزئياته يف دراسة شاملة .فاملجتمع الذي يجرى توصيفه يف هذا السياق إ ّما حا ّيل ،وإ ّما
أ ّما هدف الخطوة التالية ،فهو التعبري عن النسق الشامل (النموذج) الحا ّيل ،أو البديل ،يف صورة
أنساق فرعية (مناذج) اقتصادية واجتامعية وسياسية .ويشمل النسق الشامل يف هذا السياق "تكمية"
ّ
كل ما ميكن من الظواهر الحال ّية واملستقبالت والتفاعالت بني األنساق الفرعية ،واستكامل تغطية ما
مل ميكن تكميته من ظواهر ،من خالل التفاعل بني النسق الك ّمي وحصيلة الدراسات والخربات والحدس
املنضبط القائم عىل الخربة.
وتتمثّل الخطوة الثالثة بتشغيل هذا النسق للوصول إىل التداعيات املستقبلية ّ
لكل مشهد( .((2وهذا
يعني أنّ هذا املنهج ال ميكن أن يعتمد عىل أساليب النامذج القياسية ،بل يتطلب أساليب املحاكاة
األكرث تح ّر ًرا واألوسع نطا ًقا من األساليب القياسية ،واألكرث مقدر ًة عىل ربط األنساق الفرعية ،سواء
عند اللحظة األوىل من املشهد يف السيناريو أو يف حالة متابعة تطور ّ
نسق أو مشهد مستقل .ومبا
كل ٍ
أنّ املرشوع يقوم عىل بناء النامذج التي ترصد التفاعالت القامئة ،واملتو ّقعة بني املتغريات ،والوحدات،
واألطر املختلفة ،فقد جرى بناء مناذج منطقية ّ
لكل دولة ،وإقليم ،عىل أنّ هذه النامذج مل تكن ك ّلها
كمي ًة .وقد سارت مراحل العمل يف بناء النموذج وتشغيله ،كام ييل(:((2
ö öمحاولة بناء نسق شامل (منوذج) من ع ّدة منيذجيات تعاملت مع الظواهر غري االقتصادية،
واملوارد الطبيعية ،واملوارد البرشية ،إضاف ًة إىل الظواهر االقتصادية.
 27حسيب ،ص .19
 28املرجع نفسه ،ص .23 - 22
 29املرجع نفسه ،ص .93 - 92
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ö öالتفاعل ما بني نسق النمذجيات من ناحية ،والخربة املرتاكمة باملحاور املختلفة من ناحية
أخرى ،ويف هذا السياق كان الحدس املنضبط (لدى ما أمكن تجميعه من خرباء يف ضوء إمكانات
املرشوع) يؤ ّدي دو ًرا أساس ًّيا.
وعرب املراحل املختلفة لتقدم العمل يف نشاط بناء نسق النميذجيات ،كانت تجري لقاءات متنوع ًة مع
عدد من خرباء بناء النامذج ،وكان الهدف من ذلك محاولة تع ّرف ما ميكن توظيفه من أساليب ك ّمية
تالئم األوضاع وقاعدة املعلومات العربية ،وت ّتفق يف الوقت نفسه مع الهدف املتمثّل مبحاولة استرشاف
مشاهد متباينة متا ًما للمستقبل العريب.
وبخصوص مرشوع "إيدكاس  ،"2000جرى التخطيط لبناء منوذج محاكاة ّ
كل يجمع ما بني متغريات
اقتصادية ومتغريات دميوغرافية ،ويسمح بأكرب قد ٍر من التفاعل يف ما بينها ،مع الحرص عىل ّأل يقترص
املرشوع عىل الجانب املنهجي الك ّمي ،وأن يكون إىل جواره مك ّونٌ تحلييل وكيفي ،بنا ًء عىل در ٍ
اسات
(((3
(((3
وعي يف تصميم منهجية املرشوع أن تتضمن :
بعضها له ٌ
بعد تاريخي وآخر له بعد جزيئ وقطاعي"  .و ُر َ
ö öمك ّونًا كم ًّيا يف منوذج املحاكاة املشار إليه آن ًفا.
ö öمك ّونات ك ّمي ًة وكيفي ًة يجرى التوصل إليها من خالل دراسة القضايا والقطاعات .و ُيقصد
باملك ّونات الكمية تقديرات لقيم بعض معلومات النموذج أو بعض متغرياته التي ميكن إدماجها
يف النموذج .أ ّما التقديرات الكيفية ،فيقصد بها األحكام القيمية املتعلقة بجودة بعض نتائج
النموذج ،أو ر ّدات الفعل التي ميكن تو ّقعها ملحتوى البديل أو لبعض نتائجه ،من جهة األطراف
املحلية أو الخارجية التي ميكن توظيفها بطريقة مبارشة أو غري مبارشة يف التحديد النهايئ
لتفاصيل البدائل ونتائجها.
عم هو ُم ّ
وقد اختلف املسار الفعيل للمرشوع ّ
تم إعداده مل يستعمل بسبب
خطط له .فالنموذج الذي ّ
عدم استعداد جهة التمويل لتمديد فرتة الدراسة .وبنا ًء عىل ذلك ،جرت بلورة الصورة املستقبلية التي
نرشت يف املرشوع عىل نح ٍو ميكن تسميته "حدس ًّيا" أو "تأمل ًّيا" أو "تحليل ًّيا" من خالل ما يعرف بـ "حاسة
األنساق" أكرث من الركون إىل آلية رسمية أو نظامية لألنساق(.((3
لص ْوغ الرؤى املستقبلية واملزاوجة
أساسا َ
أ ّما مرشوع "مرص  ،"2020فقد اعتمد عىل "منهجية السيناريو" ً
بني مناهج وأساليب كيف ّية وك ّمية ،من خالل بناء مناذج ملحاكاة الواقع .و ُيع ّد بناء هذه النامذج رضور ًّيا
ثم إنّ السعي
بسبب قصور النظريات عن اإلحاطة بتعقيدات الواقع وما يحفل به من تنوع وديناميةّ .
 30العيسوي" ،مرشوع إيدكاس" ،ص .56
 31املرجع نفسه ،ص .245
 32املرجع نفسه ،ص .60
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ملحاكاة الواقع باستعامل النامذج وبرمجيات الكمبيوتر ال يساعد يف رسم صورة أكرث د ّقة لسلوك الفواعل
واملتغريات املختلفة فحسب ،بل إنه قد يكون مصد ًرا مهمًّ لتطوير التنظري بشأن سلوك الظواهر

املدروسة .كام جرى الرتكيز يف رضورة املامزجة واملزاوجة بني األساليب الك ّمية والكيف ّية وهي الطريقة

التي ُيطلق عليها "الطريقة التفاعلية".

املوسع عىل املستوى
واعتمد مرشوع "القرية املرصية" عىل منطني من التحليالت :أ ّولهام التحليل البنايئ ّ
البنايئ ّ
الكل الذي يعتمد عىل التحليالت التاريخية ،واستقراء البيانات اإلحصائية ،والدراسات والبحوث
السابقة املتعلقة ببنية القرية املرصية ك ّلها ،وعالقتها ببنية املجتمع املرصي ،ومستوياتها وعالقاتها،
ٌ
ٍ
لحاالت بعينها أو مجموعة ظواهر أو ظاهرة بعينها ،عىل مستوى
تحليل ملموس عيا ّين مصغّر
وثانيهام
ً
موس ًعا ،وهو
عد ٍد معروف من القرى ،والتعامل مع الواقع الحارض باالعتامد عىل ما س ّموه
تحليل ّ
يشمل أربعة مك ّونات:

ö öالصيغ اإلجرائية للمقوالت والجدليات النظرية ،سواء يف ما ي ّتصل بفهم الحالة الراهنة للقرية؛
والسلطة ،واألجهزة البريوقراطية ،والفائض االجتامعي،
كأسلوب اإلنتاج ،والبنية الطبقيةُ ،

والحاجات األساسية ،واإلبداع الجامعي ،أو بجدليات حركة القرية؛ كالقرية ،واملدينة ،والدولة،
والبعد العريب ...إلخ.
ö öمصادر جمع املعلومات التي متثّلت يف بعض الدراسات اإلحصائية والتاريخية من جهة ،ودراسة
التاريخ الشفاهي لقرى البحث من جهة أخرى.
ö öأدوات دراسة حالة املؤسسات اإلنتاجية والخدمية يف قرى البحث ،وهي تشمل عد ًدا كب ًريا من
االستامرات واألدلة.

ö öأدوات جمع بيانات األرسة الريفية كوحدة اجتامعية (استامرة األرسة املعيشية "الدار" ،واستامرة
رب األرسة ،وصحيفة "استامرة" الزوجة ،وأدوات جمع بيانات عن الشباب يف األرسة).
ّ
الكم الكبري من األدوات مبا ينطوي عليه من أسئل ٍة مطلوب اإلجابة عنها ،وبيانات مطلوب
وي ّتسم هذا ّ

استيفاؤها ،بالتكرار واإلطالة ،واالصطناع يف جانب منه ،وهو ما يجعل كث ًريا من تلك األدوات غري قابل
للتطبيق إطال ًقا ،أو عىل ّ
أقل تقدي ٍر ميكن أن يثري صعوبات تكاد تكون مع ّوق ًة للعمل العلمي والتحلييل

يف ما بعد(.((3

 33عودة ،ص .19 - 18
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القضايا ومجاالت الرتكيز

ر ّكزت الدراسات املستقبلية العربية ضمن ّ
موضوع من موضوعاتها يف أبعاد ومجاالت مح ّددة.
كل
ٍ
فقد حاول مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" تحديد االتجاهات األساسية التي تحكم مسار التنمية
العربية يف الحارض لدراسة سلوكها املحتمل يف املستقبل ،آخ ًذا يف الحسبان التغريات التي تطرأ عىل
النظام العاملي .وقد كان من املق ّرر أن ّ
يغط َي املرشوع اثنتي عرشة قضي ًة بحثي ًة ،هي :العالقة بني
البنى االجتامعية والسياسية والتنمية ،وعملية صنع القرار ،والدميقراطية واالتصال الجامهريي واملشاركة
الشعبية ،واالتجاهات االجتامعية والسياسية والثقافية ،وآليات التبعية ،والوطن العريب والنظام العاملي
املتغري ،واآلثار غري املدروسة للرثوة النفطية ،واملوارد البرشية ،وموارد التكنولوجيا واستخدامها ،والفنون
واآلداب ،واإلطار املؤسيس للتكامل العريب ،والتوحيد العريب وقضايا األقليات( .((3غري أنّ املرشوع مل يتمكن
من تغطية مجايل املوارد البرشية وموارد العلم والتكنولوجيا واستخداماتهام؛ بسبب تع ّذر الحصول عىل
املوارد املالية الالزمة للقيام باألبحاث الالزمة(.((3
وعىل خالف ذلك ،فإنّ مرشوع "إيدكاس  ،"2000عىل الرغم من أنّ نقطة انطالقه كانت العالقات
وسع دائرة البحث توسي ًعا كب ًريا ليشمل – إىل جانب القضايا االقتصادية
املتبادلة بني السكان والتنميةّ ،
والدميغرافية – عد ًدا من القضايا؛ كالتعليم ،والتطور التكنولوجي ،وتطور النظام االجتامعي ،والقيم
االجتامعية ،وعالقات مرص اإلقليمية والدولية( ،((3وهو أم ٌر ُيحسب لهذا املرشوع.
واتجه مرشوع "استرشاف مستقبل الوطن العريب" إىل تقسيم الدراسة إىل أربعة محاور مرتابطة ،هي:
ö öالعرب والعامل ،وهو يتناول الواقع واملستقبل للنظامني اإلقليمي والدويل اللذين يعيش الوطن
العريب يف إطارهام ويتحرك ويتفاعل معهام ،ويؤ ّثر فيهام ويتأثر بهام سلب ًّيا أو إيجاب ًّيا.
ö öالتنمية العربية ،وهو يتناول واقع القاعدة املادية والبرشية للوطن العريب ومستقبلها،
وما شهدته من مظاهر النمو االقتصادي يف العقود الثالثة املاضية ،واحتامالت تط ّور هذا النمو
يف العقود الثالثة التالية.
ö öاملجتمع والدولة ،وهو يتناول العالقة الجدلية املستمرة واملع َّقدة بني تطور التكوينات والهياكل
االجتامعية العربية من ناحية ،ونشأة الدولة القطرية العربية ومن ّوها من ناحية أخرى.
 34سعد الدين وآخرون ،صور املستقبل العريب ،ص .185 - 183
 35مسعد" ،تقرير تجميعي ،"..ص .230
 36العيسوي" ،مرشوع إيدكاس" ،ص .244
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ö öالنموذج النسقي العا ّم ملجمل التفاعالت االقتصادية والسياسية واالجتامعية الوطنية والقومية
واإلقليمية والدولية(.((3
وتبدأ دراسة املستقبالت املرصية البديلة يف مرشوع "مرص  "2020بقراءةٍ ،أو بإعادة قراءة ،للتطورات
يف مختلف املجاالت يف مرص ،عرب ربع قرن مىض؛ قصد تع ّرف االتجاهات العا ّمة السائدة ،واالتجاهات
العا ّمة الجديدة واملضادة أيضً ا ،وييل ذلك استطالع للتطورات املرتقبة عىل مدى العقدين األول والثاين
يف إطار عد ٍد من السيناريوهات البديلة .وقد ّ
غطى هذا املرشوع اثني عرش ً
مجال من املجاالت البحث ّية،
هي :البيئة والسكان ،والغذاء والزراعة ،والتصنيع واملصنوعات ،واإلسكان واملستوطنات البرشية ،والنقل
واالتصال ،والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجي ،والقطاع املايل ،واملعامالت الخارجية ،والحكم وإدارة
شؤون املجتمع والدولة ،والثقافة واإلعالم ،واملجتمع ،والتكامل اإلقليمي واألوضاع العاملية(.((3
وتدور الدراسات الالزمة إلعداد رؤية لـ "مرص  "2030عىل املحاور التالية(:((3
ö öالسكان والعمران :وهو يشمل استخدامات األرايض ،والتوزيع املكاين للسكان ،واإلسكان،
واملرافق ،والخدمات املعيشية ،واجتامع السكان ،والعاصمة.
ö öالتوظيف واالقتصاد :وهو يشمل ق َّوة العمل ،واألنشطة االقتصادية ،والتوزيع الجغرايف ،وتنمية
املوارد وتوظيفها ،والتفاعل مع األرض واملوارد.
ö öاإلنسان والبيئة :وهو يشمل القيم االجتامعية ،والثقافة البيئية ،واالنهيار واله ْدر ،وأوضاع البيئة،
وجودة الحياة ،والتفاعالت التبادلية ،وصيانة املوارد الطبيعية النادرة وترشيد استخدامها.
ö öالبرش والحياة (التنمية البرشية وجودة الحياة) :وهو يشمل التعليم ،والصحة ،والثقافة ،والقيم،
واملطالب والحقوق األساسية ،والضامن االجتامعي.
ö öاملواطن والدولة :وهو يشمل حقوق املواطنة ،واإلصالح االجتامعي ،واإلصالح السيايس،
واملشاركة والحوكمة ،والحريات ،والحقوق والواجبات ،والعقد االجتامعي الجديد.
ö öمرص والعرب :وهو يشمل املجال الحيوي (مرص العربية ،والتعاون والوحدة ،والقضايا القومية،
ومرص القائدة ،وتبادل املنافع ،والتكامل واالندماج القوميني ...إلخ).
ö öمرص والعامل :وهو يشمل املجال الدويل واملحاور األساسية (اآلسيوي واألفريقي واإلسالمي)،
واملحاور العاملية (املحور األمرييك ،واملحور األورويب ،ومحور الرشق :الصني وروسيا ،والقضايا
واملشكالت املحورية يف اإلقليم ،والتفاعل يف اإلقليم مع العامل ،ومرص واألمم املتحدة ...إلخ).
 37ع ّ
يل الدين هالل وآخرون ،العرب والعامل (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1988 ،ص .10
 38العيسوي ،الدراسات املستقبلية ،ص .40
 39منصور.
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وتر ّكزت مجاالت االهتامم يف مرشوع "مستقبل القرية املرصية" يف :البيئة ،والسكان ،واالقتصاد ،والطبقات،
واألرسة ،والثقافة ،واإلعالم ،والسياسية ،والتعليم ،والقانون ،والوعي .وقد جرى تجميعها يف مستويات
ثالثة( ،((4هي :املوارد البرشية واملادية ،والطبقات بأبعادها وعالقاتها ،والوعي مبفهومه الشامل.

ثالثًا .املخرجات والحصيلة
نجاحا نسب ًّيا يف ما يتع ّلق بدورها يف التوعية بأهمية استرشاف
ح ّققت الدراسات املستقبلية العربية ً
العلمي نحوه ،سواء كان ذلك بطريقة مبارشة أو غري مبارشة .فقد مت ّكن "مرشوع
املستقبل ،وتوجيه الجهد
ّ
املستقبالت العربية البديلة" من تحقيق بعض أهدافه يف "بناء شبكة اتصاالت" ،ويف "إجراء الحوارات بني
النُخب العلمية والخرباء واملهتمني بشأن الخيارات املستقبلية للمنطقة العربية .ومت ّكن من إصدار ّ
ملف
املستقبالت العربية البديلة أدا ًة للحوار والتواصل ،كام مت ّكن من إصدار  18عد ًدا بشأن القضايا الرئيسة
ٍ
مؤسسات أكادميية وبحثية عربية يف أنشطة البحث والدراسة،
املتعلقة باملرشوع ،ونجح يف إرشاك عرش
وأكرث من ٍ 200
باحث عريب عملوا باحثني ،أو مراجعني ،أو مشاركني يف الندوات وحلقات البحث(.((4
ً
ملحوظا يف م ّد جسور التواصل مع عد ٍد كبري من أفراد
نجاحا
وح ّقق مرشوع "مستقبل الوطن العريب" ً
الصالت القامئة بينهم وبني مركز دراسات الوحدة
النُخبة العلمية والسياسية العربية ،معتم ًدا عىل ّ
العربية .وحرص الفريق املركزي املرشف عىل الدراسة عىل التفاعل والحوار مع عد ٍد كبري من القيادات
الفكرية والسياسية العربية يف املراحل املختلفة من تنفيذ املرشوع ،ابتدا ًء من مشاركة نحو  50باح ًثا
ومث ّق ًفا عرب ًّيا يف املراحل األوىل لالتفاق عىل املنهجية ووثيقة اإلطار العا ّم للمرشوع ،ومشاركة  35قياد ًة
فكري ًة عربي ًة يف استبيانٍ وزّعه الفريق بشأن مستقبل الوطن العريب يف ضوء مشاهد املستقبل املختلفة،
إىل حوا ٍر ولقاءات مع  16مف ّك ًرا وسياس ًّيا عرب ًّيا للحصول عىل مدخالت عا ّمة للمرشوع ،إضاف ًة إىل ّ
كل
املشرتكني يف املحاور املختلفة للدراسة(.((4
ونجح املرشوع أيضً ا يف نرش الدراسات الخلفية الخاصة مبحاوره ،ومضمون الندوات التي عقدت للهدف
نفسه ،من خالل ع ّدة كتب ومجلة املستقبل العريب ،وقد أوجد هذا األمر قد ًرا من التفاعل بني املرشوع
خاصا ّ
بكل محو ٍر من املحاور الثالثة
وقطاع من النُخب السياسية والعلمية العربية .فقد أصدر املركز كتا ًبا ًّ
 40عبد املعطي وآخرون ،ص .262
 41مسعد" ،تقرير تجميعي ،"..ص.242 - 227
 42حسيب ،مستقبل األمة العربية ،ص .27 - 25
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الرئيسة ،وبعض الدراسات الخلفية يف إطار ّ
كل محور( .((4ولذلك ميكن القول إنّ هذا املرشوع قد ح ّقق
مست ًوى من التواصل والتفاعل مع الجمهور العريب أكرب كث ًريا ّ
مرشوع مستقبيل آخر.
مم ح ّققه ّأي
ٍ
عدد من الدراسات املتع ّلقة ُ
باألسس النظرية واملنهجية للدراسات
ومتخّ ض عن مرشوع "مرص ٌ "2020
وعدد آخر من الدراسات الخلفية ،بلغ عددها ما يزيد عىل  60دراس ًة .كام أنّ عدد املشتغلني
املستقبليةٌ ،
بدراسات املرشوع وأنشطته بلغ نحو ٍ 300
باحث ومساعد باحث من أجيالٍ
وتخصصات مختلفة ،منهم
ّ
نحو  280يعملون يف ع ّدة فرق بحثية .وأ ّما سائر املشتغلني ،فهم يف اإلدارة العلمية للمرشوع والفريق
املركزي ووحدة الحساب العلمي والنمذجة .كام شارك يف اللقاءات العلمية للمرشوع (ندوات وورش
عملٍ ) نحو  320من الباحثني واملفكرين واملامرسني واإلعالميني( ،((4وهو ما أحدث قد ًرا من التفاعل
تهم مرص يف املستقبل عىل املستويني العلمي واإلعالمي.
بشأن القضايا التي ّ
أهم مخرجات "مرشوع إيدكاس" صدور  17ورق ًة بحثي ًة وتقرير ختامي .وقد تناولت هذه
وكانت ّ
األوراق – بحسب مجال ّ
كل ورقة منها – التطورات املاضية ،واالتجاهات العا ّمة البارزة ،ورسم صورة
مستقبلية للتطورات املحتملة يف إطار ّ
تم اشتقاقها.
كل بديل من البدائل التنموية التي ّ
بقي ُم ّ
عط ًل بسبب اإلطار النظري
ومل يكن ملرشوع "مستقبل القرية املرصية" مخرجات ذات شأن؛ إذ َ
اءات منهجية وعمليةّ ،
ني عليه وما ترتب عليه من إجر ٍ
وظل يعاين التغيري املستمر يف املك ّون
الذي ُب َ
التنظيمي الذي ّ
تضمن
تول مه ّمة اإلرشاف عليه .وقد صدر عنه كتاب بعنوان مستقبل القرية املرصيةَّ ،
وكتاب ثانٍ تناول يف
التوجهات النظرية واملنهجية للدراسة ،وتعري ًفا بطبيعة الدراسات املستقبلية،
ٌ
معظمه األدوات البحثية التي سيجري من خاللها جمع البيانات الالزمة للدراسة .وعىل الرغم من
أنّ املرشوع يقوم عىل البحث من خالل فريق جامعي ،فإنّ ما تضّ منه الكتابان مبنزلة در ٍ
اسات فردية
انطباعية ،فكأنها مل تخضع للنقاش الجامعي.
وعىل خالف النجاح النسبي يف نرش الثقافة املتصلة باملستقبل ،ورضورة االهتامم به ،فإنّ حصيلة
وبخاصة ما يتع ّلق بالقدرة عىل اشتقاق بدائل مستقبلية
الدراسات املستقبلية الك ّلية كانت متواضع ًة،
ّ
قريبة من الواقع ،أو القيام بدو ٍر ملموس يف تنوير النُخب السياسية وص ّناع القرار ،وترشيد التطورات
املجتمعية؛ إذ انتهى مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" إىل تحديد ثالثة بدائل مستقبلية .فالبديل
األول هو البديل املرجعي (االمتداد ّ
الخطي لالتجاهات القامئة) ،والبديل الثاين هو "البديل املرفوض"
 43هالل وآخرون .وانظر سعد الدين إبراهيم وآخرون ،املجتمع والدولة يف الوطن العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1988 ،؛
عبد املنعم سعيد ،العرب ومستقبل النظام العاملي (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1987 ،؛ عبد املنعم سعيد ،العرب ودول
الجوار الجغرايف (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1987 ،؛ أسامة الغزايل حرب ،مستقبل الرصاع العريب  -اإلرسائييل (بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية)1987 ،؛ ناصيف يوسف حتي ،القوى الخمس الكربى والوطن العريب ،دراسة مستقبلية (بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية.)1987 ،
 44العيسوي ،الدراسات املستقبلية ،ص .47
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(مستند إىل ر ًؤى راديكالية إسالمية أو تق ّدمية قومية) .أ ّما البديل الثالث :فهو بديل ذو مضمونٌ اشرتايك،
وهو "بديل التنمية الوطنية املستقلة".
ومن الواضح أنّ القناعات الفكرية كانت حارض ًة بقوة يف اشتقاق تلك البدائل وبنائها ،فقد وضعت
املنطقة العربية أمام خيارين :إ ّما استمرار األوضاع القامئة ،وإ ّما البديل االشرتايك .ووصفت البديل الثاين
بأنه "بديل مرفوض" ،وجعلت البديل الثالث مفضّ ًل ومرغو ًبا فيه ،عىل الرغم من أنّه بديل غري موضوعي
وبعيد من الواقع .فاالتجاهات الرئيسة التي كانت سائد ًة يف املنطقة العربية يف ذلك الوقت ،مل تكن
تشري إىل أنّ البديل االشرتايك هو البديل املمكنً ،
فضل عن أن يكون البديل املفضّ ل.
وعىل املنوال نفسه ،مل يحالف النجاح مرشوع "مستقبل الوطن العريب" يف ما يتع ّلق باشتقاق البدائل
املستقبلية؛ فقد بلور ثالثة مشاهد (سيناريوهات) رئيسة محتملة للمستقبل العريب ،هي:
امتداد لألوضاع القامئة من دون تغي ٍري كيفي ُيذكر.
ö öاستمرار واقع التجزئة ومنطقها ،وهو
ٌ
ö öاحتامل التعاون اإلقليمي أو التنسيق العا ّم ،من خالل تك ّت ٍ
الت إقليمية جغرافية أو تعاون
حيوي أو أكرث.
قطاع
ّ
وتنسيق عريب عا ّم يف ٍ
ö öاحتامل الوحدة العربية ،سواء بني تجمعات إقليمية أو بني الدول القطرية يف شكل وحدة
اتحادية (فدرالية)(.((4
واضح" ،بديهية" ،وليس فيها ّأي جه ٍد إبداعي ،وحتى املواطن العريب
إنّ هذه السيناريوهات ،كام هو ٌ
البسيط يستطيع أن يتوصل إىل أنه ليس أمام الوطن العريب غري الخيارات الثالثة :التجزئة ،أو التعاون،
كل بديل وعائده ال يحتاج كذلك إىل ّ
أو الوحدة .كام أنّ القول إنّ هدف الدراسة هو تحديد تكلفة ّ
كل
هذا الجهد .فاملواطن العريب يدرك أيضً ا أنّ التكلفة يف خيار التجزئة ستكون أكرب كث ًريا من التكلفة يف
خيار التعاون ،وأنّ العائد سيكون إيجاب ًّيا عىل الشعوب والدول العربية يف خيار الوحدة ،وليس يف غريه
ينتهي الحال بدراسة توافرت لها معظم مق ّومات النجاح إىل
من الخيارات .ويف الحقيقة ،من املؤسف أن َ
بناء تلك السيناريوهات .ويف تقديرنا ،يرجع هذا اإلخفاق إىل أمرين ،هام:
ö öالتحول الذي طرأ عىل الرؤية الحاكمة للدراسة؛ إذ كان يقوم التص ّور األويل لها عىل دراسة القوى
الحاملة للتغيري وبناء البدائل املحتملة أمام املنطقة العربية يف ضوء نجاح تلك القوى أو إخفاقها،
وهو ما كان سيوجد للدراسة قد ًرا كب ًريا من الرثاء واإلبداع .وعىل األرجح َّمثة صعوبات اعرتضت
فريق العمل ،واضطرته إىل تجاوز ذلك التص ّور ،وهو ما أ ّدى إىل تغيري العوامل واملح ّددات التي
وربا أصابها ذلك يف مقتل.
يجرى يف ضوئها اشتقاق البدائل املستقبليةّ ،
 45هالل وآخرون ،ص .11 - 10
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ö öالقناعات الفكرية للجهة املن ّفذة للدراسة والفريق املرشف عليها؛ إذ يبدو أنّ إخالص مركز
دراسات الوحدة العربية لقضية الوحدة العربية دفع بالدراسة إىل السري يف هذا االتجاه ،كنوع
من الجهد التبشريي الذي يحاول أن ُيقنع ال ُّنظم والشعوب العربية باعتامد فكرة الوحدة
العربية ،واالقتناع بالعوائد السياسية واالقتصادية واالجتامعية املرتتبة عىل تحقيقها.
وقد اشتقّ مرشوع "إيدكاس" ثالثة بدائل مستقبلية ،هي:
ö öبديل التنمية االنفتاحية غري املق ّيدة (أو االنفتاح الطليق) ،و ُيفرتض يف هذا البديل استمرار
تعب ّ
عم ُس ّم َي "نظام رأساملية الدولة التابعة".
االتجاهات العا ّمة السائدة يف الفرتة األساسية التي ّ
منهج إصالحي يجرى من
ö öبديل التنمية االنفتاحية املرشدة (أو االنفتاح املرشد) ،وهو ينطوي عىل ٍ
قريب من النظام االقتصادي  -االجتامعي
خالله إقامة ٍ
نوع من رأساملية الدولة القائدة ،وهو ٌ
الذي شهدته مرص يف النصف األول من الستينيات.
ö öبديل التنمية القومية املستقلة ،ويفرتض يف هذا البديل اإلقالع عن االتجاهات العا ّمة السائدة يف
توجه اشرتايك ،قوامه االعتامد عىل النفس ُقطر ًّيا وجامع ًّيا،
الفرتة األساسية ،وإقامة نظام جديد ذي ّ
(((4
والسعي إلشباع الحاجات األساسية للسكان يف إطا ٍر من االستقالل االقتصادي والعدل االجتامعي .
كام اعتمدت دراسة "مستقبل القرية املرصية" ثالثة سيناريوهات مستقبلية ،هي :سيناريو االستمرارية،
وهو سيناريو اتجاهي ،وسيناريو البديل اإلصالحي ،وسيناريو التنمية البديلة أو ّ
الحل االشرتايك ،وهو
معياري.
سيناريو استهدا ّيف
ّ
وكان االستثناء من ذلك مرشوع "مرص  ،"2020وهو املرشوع الذي مت ّكن من اشتقاق سيناريوهات قريبة
من الواقع ،بفضل التط ّور الذي جرى إدخاله عىل التصور األ ّويل للدراسة .فقد اتجه املرشوع إىل اشتقاق
أساس
سيناريوهات تقليدية( ،((4قبل العدول عن تلك السيناريوهات يف مرحل ٍة الحقة ،وإىل اعتامد ٍ
جديد الشتقاقها ،وهو يتمثّل بالتغيري الذي ميكن أن يحدث يف النُخب السياسية واالجتامعية التي تحكم
تعب عن خيارات مطروحة يف الساحة
مرص يف املستقبل؛ ما م ّكن من التمييز بني خمسة سيناريوهات ِّ
املرصية ،هي :السيناريو املرجعي ،وسيناريو الدولة اإلسالمية ،وسيناريو الرأساملية الجديدة ،وسيناريو
االشرتاكية الجديدة ،وسيناريو التآزر الشعبي.
وقد منحت هذه الطريقة يف اشتقاق السيناريوهات الدراسة نقطة ق َّوة وأبعدتها عن الرتابة والعمومية،
وأض َفت عليها قد ًرا من الواقعية ،أ ّكدته التطورات التي جرت يف مرص بعد ثورة  25كانون الثاين /يناير 2011؛
" 46مرشوع استرشاف النتائج السكانية والتنموية السرتاتيجيات بديلة للتنمية يف مرص حتى سنة  ،"2000يف مسعد ،ص .251 ،243
 47عند صوغ وثيقة املرشوع ،جرى تحديد أربعة سيناريوهات ،هي :السيناريو املرجعي ،والسيناريو الشعبي ،والسيناريو
الوسيط ،والسيناريو االبتكاري.
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تغي يف القوى السياسية املمسكة بالحكم ،من خالل الوصول "الجزيئ" و"املو ّقت" لإلسالميني إىل
إذ حدث ّ ٌ
السلطة ،وهو ما دفع املهتمني واملتابعني للتطورات الحاصلة يف مرص إىل العودة إىل هذه الدراسة ،وقراءة
ُ
ما تضمنه سيناريو "الدولة اإلسالمية"ّ ،
بغض النظر عن مدى دقة املعلومات الواردة فيه وحياديتها.
نتيج ًة ّ
لكل ذلك ،مل يكن للدراسات املستقبلية العربية والنُخب السياسية دو ٌر كبري يف ترشيد املجتمع
وتنويره تجاه الخيارات املستقبلية ،ومل يلمس املجتمع العريب فوائد مبارش ًة لتلك الدراسات ،أو يشعر
صحيح أنّ للحصيلة الك ّلية املتواضعة لتلك
بأنّ لها مساهم ًة ملحوظ ًة يف استرشاف القضايا التي ته ّمه.
ٌ
الدراسات يف ال ُبعدين العلمي واملجتمعي عوامل كثري ًة ،منها ما له عالقة بطبيعة الدراسات املستقبلية
نفسها وما تفتقد إليه من أرضي ٍة صلبة يف الجوانب النظرية واملنهجية ،ومنها ما يعود إىل أنّ تلك
ثم بدت وكأنها جز ٌر منعزلة
الدراسات متثّل بدايات أولي ًة ،وظ ّلت تفتقد إىل "الرتاكم واالستمرار ،ومن ّ
ليس لها جسو ٌر تربطها"( ،((4عالو ًة عىل أنها تفتقر إىل مق ّومات مادية وبحثية ومعلوماتية كافية ،إضاف ًة
إىل أنّها تعمل يف بيئ ٍة غري مواتية ومشبعة بالكثري من عوائق البحث العلمي الح ّر.
وصحيح أيضً ا أنّ العائد العلمي واملجتمعي مل يكن كب ًريا حتى يف إطار القضايا التي تص ّدت لها تلك
الدراسات .فباإلمكان التساؤل عن طبيعة الدور اإلرشادي الذي قامت به دراس َتا "املستقبالت العربية
البديلة" و"مستقبل الوطن العريب" ،وليس ذلك بشأن التحديات واملخاطر املستقبلية التي تواجهها
األمة العربية ،بل بشأن طريقة إدارة العالقات العربية  -العربية التي هي موضع اهتاممهام ومجال
ويكن أن نتساءل أيضً ا :هل أنّ ما قامت به دراسة "مستقبل القرية املرصية" يندرج يف
تركيزهامُ .
إطار التنوير واإلرشاد للنهوض بواقع القرية املرصية؟ أم هل أنّ مسارها ومضمونها انطوى عىل كثري
من التشويش والتضليل بسبب املنطلقات النظرية واملعرفية الخاطئة وما ترتّب عليها من انحر ٍ
اف يف
التناول والتحليل واملعالجة؟

جل الدراسات املستقبلية العربية يف
عا .عوامل إخفاق ّ
راب ً

اشتقاق سيناريوهات قريبة من الواقع

يرتبط إخفاق الدراسات االسترشافية العربية يف اشتقاق الخيارات والبدائل املستقبلية بعامل جوهري
هو -يف نظرنا  -طبيعة األسس املعرفية التي استندت إليها وانطلقت منها( .((4وهي األسس التي متثّل
 48محمد إبراهيم منصور" ،الدراسات املستقبلية :ماهيتها وأهمية توطينها عرب ًيا" ،املستقبل العريب ،العدد ( 416ترشين األول /أكتوبر  ،)2013ص .44
 49لالستزادة ،انظر :نارص محمد عيل الطويل ،الدراسات املستقبلية يف املدرسة العربية للعلوم السياسية :دراسة يف املنهجية والقضايا،
أطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،جامعة أسيوط ،مرص (.)2013
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مس ّلامت االتجاه املادي الوضعي .فقد امت ّد أثر هذا العامل وتأثريه إىل األبعاد املنهجية ،وعملية التحليل،
املحصل منها.
ومجاالت الرتكيز واالهتامم ،وبطبيعة الحال إىل اشتقاق البدائل ،وحتى إىل العائد ّ
ويف يش ٍء من التفصيل ،بإمكاننا أن نشري إىل أبرز االختالالت املعرفية واملنهجية التي جعلت قدرة
الدراسات املستقبلية العربية عىل االسترشاف محدود ًة وأضعفت حصيلتها الك ّلية؛ إذ يتمثّل أهمها
يف العوامل التالية:
مية وبناء عملية
اإلرساف يف االعتامد عىل املناهج واألساليب الك ّ
التحليل واالسترشاف عليها

كل دراس ٍة من الدراسات املستقبلية العربية منهجي ًة خاص ًة بها س ّمتها ً
لقد بلورت ّ
اسم مع ّي ًنا ،مثل
"االسترشاف" ،و"تحليل النظم" ،و"منهجية السيناريو" ،و"التحليل ّ
الكل" .غري أنّ هذه الدراسات تشرتك
ك ّلها يف االعتامد عىل األساليب االستقرائية ،واالرتكاز عىل بناء "النامذج الك ّمية" يف أجهزة الحاسوب،
من خالل تحديد املتغريات واألبعاد املختلفة للقضايا التي تدرسها ،والعمل عىل تكميتها ،وبناء شبكة
تفاعالت يف ما بينها.
ال ّ
شك يف أنّ االنهامك يف بناء تلك النامذج وتطبيقها يف الحاسبات اإللكرتونية أبعد الدراسات املستقبلية
عن الواقع وعزلها عنه ،وأضعف قدرتها عىل التو ّقع ،وجعل عائدها العلمي محدو ًدا .فنتائج النامذج
الك ّمية واألساليب القياسية يف التحليل واالسترشاف كانت محدود ًة ج ًّدا ،بل ميكن القول إنّ دورها كان
سلب ًّيا وإنّه كان ،يف بعض األحيان ،تضليل ًّيا .وليس هذا ً
توصل إليه
حكم ًّ
خاصا بنا ،بل إنّ ذلك هو ما ّ
نصار ،أحد املشاركني الرئيسني يف الدراسات املستقبلية العربية ،واملسؤول عن وحدة الربمجة يف
عيل ّ
مرشو َع ْي "مستقبل الوطن العريب" و"مرص  ."2020ففي تقييمه لدراسة "مستقبل الوطن العريب" ،ذكر
أنها "مل تتم ّكن من التن ّبؤ بغزو العراق للكويت ،أو بالتط ّورات يف دول رشق أوروبا ،واالتحاد السوفيايت،
وأنّ تن ّبؤها قد كان عكس ًّيا يف هذه النقطة ،عىل الرغم من أنّ املعطيات كانت متاح ًة.
نصار ذلك ،إىل ح ّد ما ،إىل زيادة االهتامم بالتحليل الك ّمي عىل حساب التحليل الكيفي"(.((5
أرجع ّ
فاالنشغال ببناء "النامذج" و"النميذجات" و"شبكة التفاعالت" ،و"أساليب املحاكاة" ،واالنغامس يف عملية
التكميم ،كان أبعد وأعجز ما يكون عن التعامل مع الظواهر البحثية يف املنطقة العربية .واستنا ًدا إىل
خربته ،طالب "برضورة تعزيز االهتامم بالكيف [املناهج الكيفية] وباملنطق الكيفي لألمور" ،وع ّلل ذلك
تبي أنّ ما اعتربناه
بالقول "إنه بعد عرش سنوات من االنتهاء من مرشوع "مستقبل الوطن العريب (ّ )...
منوذجا منطق ًّيا أو نس ًقا منطق ًّيا لربط املتغريات ببعضها ،كان يف الواقع يفتقر إىل الكثري من املنطق"،
ً
 50عيل نصار" ،مرشوع مستقبل األمة العربية" ،يف :مسعد ،ندوة الدراسات املستقبلية العربية ،ص .55
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وينتهي إىل القول "رمبا لو ك ّنا قد ُعنينا أكرث بالكيف لكانت النتائج قد اختلفت" ،ويطالب بـ "رضورة
االهتامم مبنطق الحياة ،ومبنطق ّ
كل ق َّوة من القوى االجتامعية والسياسية املؤ ّثرة"(.((5
عالو ًة عىل ذلك ،تح ّولت عملية التكميم و"شبكة التفاعالت" و"بناء النامذج" وتشغيلها ،وتعديلها م ّر ٍ
ات
ومر ٍ
ات ،إىل أن تكون هد ًفا يف ح ّد ذاتها ،واستحالت مستنق ًعا يلتهم الجهد والطاقات واملوارد من
دون أن يكون من ورائها ٌ
طائل أو عائد ذو جدوى ،وهو ما أرهق فِرق البحث واستنزف طاقاتها .ويف
املخصصة لها باستكامل بناء النسق
بعض الحاالت رمبا ال َتفِي املدة املح ّددة للدراسة أو املوارد املالية
ّ
أو النموذج الك ّمي وتطبيقه ،عىل غرار ما حدث يف مرشوع "إيدكاس  ،"2000وهو ما ينسف ّ
كل جهد
ُبذل طوال فرتة الدراسة ،ويحرم فريق العمل من االستفادة منهّ ،
بغض النظر عن جدواه.
الرتكيز يف األبعاد املادية وإغفال ما سواها

اتجهت املنطلقات النظرية الوضعية بالدراسات املستقبلية العربية – عىل النحو الذي رأينا يف عرضنا
للقضايا ومجاالت االهتامم – نحو الرتكيز يف القطاعات واألبعاد املادية ،وإغفال العوامل واملتغريات
غري املادية وتجاهلها .وهذا يعني أنه قد جرى ،منذ البداية ،استبعاد الكثري من العوامل واملتغريات
الجوهرية والحاكمة ملسار تلك الظواهر ومستقبلها ،وإخراجها متا ًما من دائرة البحث والتحليل،
وهو ما أوقع تلك الدراسات يف خطأ منهجي كبري ،وجعل قدرتها عىل التحليل والتنبؤ محدود ًة ،وأضعف
قيمتها العلمية وحصيلتها املجتمعية.
إنّ ما يح ّرك الحوادث يف املنطقة العربية ال يتمثّل باألوضاع االقتصادية والتكنولوجية فحسب ،فالدين،
واملذهب ،والطائفة ،والوالءات القبلية والجهوية واللغوية ،من أهم العوامل يف هذه املنطقة أيضً ا .ومثل
تحز اعرتاف الدراسات املستقبلية العربية ،ومل تقع ضمن اهتاممها؛ إذ جرى تجاهلها
هذه العوامل مل ُ
وإخراجها مب ّك ًرا من عمليات التوصيف والتفسري واالسترشاف .وهذا الوضع يتعارض مع طبيعة الظواهر
واملتغريات السياسية واالجتامعية يف هذه املنطقة ،وهي ت ّتسم بالتعقيد والرتكيب ،والثقل الكبري الذي
تحظى به األبعاد الدينية والثقافية والتاريخية يف عملية التأثري.
معلوم أنّ مثل هذه األوضاع والظواهر ال ُيجدي معها استخدام األساليب الك ّمية والنامذج القياسية؛
ٌ
إذ يصعب تحويلها إىل مؤرشات رقمية ،أو بيانات إحصائية ،ورمبا يستحيل ذلك .ورمبا كان األمر الذي
يالمئها هو استخدام الفهم والخربة والدراية واإلملام مبنطقها ومسارها ،وهو ما كان سيساعد عىل فهم
القوى والعوامل املحركة للتغيري وتحديدها من جهة ،والعوامل التي تحول دون ذلك من جهة أخرى،
ثم مي ّكن من االسترشاف الدقيق للمستقبل.
ومن ّ
 51املرجع نفسه.
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االنحراف يف التحليل

نتيج ًة ملا تق ّدم ذكره ،حصل انحراف يف عملية الوصف والتشخيص .فقد ق ّدمت الدراسات املستقبلية
العربية وص ًفا مبتو ًرا ومجت َزأً ملسار التطورات التاريخية ومراحلها ،والواقع القائم يف القضايا البحثية التي
تناولتها؛ ذلك أنّ التوصيف اقترص عىل تت ّبع دور املتغريات املادية ،ويف املقابل جرى تهميش توصيف
ات ذات شأنٍ كبري يف التأثري يف حارض الظواهر
متغي ٌ
سائر املتغريات أو التغايض عنها ،وهي يف أغلبها ّ
املدروسة ومستقبلها ،بل إنها ذات شأن من جهة التح ّكم فيها أيضً ا .فالعقيدة والدين والتاريخ والثقافة
والقيم واألخالق مل تأخذ ح ّقها ومكانتها يف توصيف الواقع .ولنئ جرى التط ّرق الجزيئ إىل بعضها ،فإنّ
ذلك مل يكن من منظور وزنها يف الواقع ،وتأثريها فيه ،بل من منظور الفلسفة الوضعية التي ال تعرتف
املتغيات ،وال متلك القدرة عىل قراءتها وبيان أثرها وتأثريها يف حارض تلك الظواهر ومستقبلها.
بتلك ّ
لقد طال االنحراف مرحلة التفسري أيضً ا؛ إذ ُأقحمت القناعات الفكرية للقامئني عىل تلك الدراسات
يف تفسري التطور التاريخي للقضايا التي جرت دراستها ،واملنعطفات الرئيسة يف مسريتها ،ويف الربط
بني الواقع القائم والتطورات التاريخية والواقع يف ح ّد ذاته والبدائل املستقبلية التي جرى اشتقاقها،
وتقدميها بوصفها خيارات متو ّقع ًة للتطورات املستقبلية.
ومل يكن االنحراف يف بناء البدائل املستقبلية ملسار التطورات يف تلك الظواهر استثنا ًء ،بل نتيج ًة طبيع ًة
ملا سبقه من مراحل .فقد اشت ّقت معظم تلك الدراسات بدائل وخيارات مستقبلي ًة ال ت ّتسق الب ّتة
مع املسار التاريخي وحقائق الواقع واتجاهاته الرئيسة (السائدة والبارزة واملع ّوقة) .وساهم الحضور
الكثيف واملكشوف لأليديولوجيا يف تجذير ذلك االنحراف وتعميقه؛ إذ َفرضت األفكار اليسارية ظاللها
عىل معظم الدراسات املستقبلية العربية ،لهذا انتظمت بدائلها املستقبلية ّ
(قل عدد تلك البدائل أو ُكث)
يف الخيار االشرتايك .أ ّما بعض الدراسات األخرى ،فقد ع ّدت هذا الخيار هو الخيار املفضّ ل أو املرغوب فيه.
وهكذا ،ق ّدمت الدراسات املستقبلية العربية نتائج شديدة التواضع ،يف ما يتع ّلق بقدرتها عىل االسترشاف
ورسم االتجاهات العا ّمة التي ميكن أن تسري إليها تطورات األوضاع .وقد رأينا أنّ مرشوع "مستقبل
مرشوع توافرت له كثري من اإلمكانات واملقدرات املادية والبرشية والبحثية ،مل
الوطن العريب" ،وهو
ٌ
يتم ّكن من أن يقرتب من االتجاهات العا ّمة لتطورات األوضاع يف املنطقة العربية ،بل إنّه  -عىل العكس
عات تخالف ما كان يتوافر لديه من ّ
من ذلك  -ساهم يف التشويش من خالل تقدميه تو ّق ٍ
مؤشات.
اسات مستقبلية قام بها أفراد ،واعتمدت عىل الخربة والحدس واملناهج الكيفية،
ويف املقابل ،مت ّكنت در ٌ
من رسم بدائل محتملة قريبة من مسار التطورات التي حدثت يف املنطقة العربية .ويوضّ ح الرسم البياين
التايل تأثري األسس املعرفية واملنهجية يف مسار الدراسات املستقبلية العربية وقدرتها عىل االسترشاف.
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خامتة
بنا ًء عىل التحليل السابق ،نرى أنّ اإلخفاق الذي نال الدراسات املستقبلية العربية الجامعية يعود  -يف
ثم،
جزء كبري منه إىل التزامها املس ّلامت املعرفية والفلسفية واملنهجية لالتجاه الوضعي املادي .ومن ّ
فإنّ الخطوة األوىل لرتشيد الدراسات املستقبلية العربية هي إعادة النظر يف األسس املعرفية والفلسفية
ملنهجية البحث املستخدمة فيها ،من خالل تجاوز مقوالت االتجاه الوضعي املادي ،واالنفتاح عىل
االتجاهات املعرفية التي لديها القدرة عىل التعامل مع األبعاد الدينية والثقافية والقيمية للظواهر
أقل كفاء ًة ّ
والكف عن النظر إىل املناهج الكيفية عىل أنها ّ
ّ
وأقل علمي ًة ،وتكثيف
السياسية يف املنطقة،
ٍ
توظيف للمناهج الك ّمية يف األبعاد واملتغريات التي ميكن
حضورها يف هذا النوع من الدراسات ،مع
تكميمها والتعبري عنها إحصائ ًيا .فهذا هو الوضع الذي نرى أنه سيجعل هذه الدراسات أكرث أهلي ًة
السترشاف مستقبل الظواهر السياسية واملجتمعية يف املنطقة العربية.
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الخيارات املعرفية واملنهجية يف بناء السيناريوهات
لدى املدارس االسترشافية
Constructing Scenarios: Cognitive and Methodological Options
among Foresight Schools
ً بوصفها مقاربة، ظهرت تقنية بناء السيناريوهات يف ُعقب الحرب العاملية الثانية:ملخص
ثم
ًتطورت لتصبح مقاربةً منهجية
ّ
ّ ،منهجيةً للتخطيط اإلسرتاتيجي العسكري ال تُضاهى
ٍ
حينئذ
أساسيةً يف استرشاف املستقبل منذ خمسينيات القرن العرشين وستينياته؛ إذ شهدت
 وتُعنى هذه الورقة بدراسة الخيارات املعرفية واملنهجية.ريا
ً تشع ًبا نظر ًيا وإبستمولوج ًيا كب
 محاولةً الغوص يف آليات،يف بناء السيناريوهات لدى املدارس االسترشافية املختلفة
 ساعيةً لتسليط الضوء عىل الفوارق املنهجية،بناء السيناريوهات يف االسترشاف الحديث
بخاصة بني املقاربتني
،الجوهرية يف األسس واألساليب التي ُتارس بها تقنية السيناريوهات
ّ
 كام تسعى هذه الدراسة إىل مقاربة بعض املحاوالت.الكمية
/ واالحتاملية، الكيفية/الحدسية
ّ
 واختبار قدرة هذه املحاوالت عىل التأسيس،العربية يف االسترشاف وبناء السيناريوهات
.ملدرسة استرشافية عربية رائدة
 املناهج، السيناريوهات، املدارس االسترشافية:كلامت مفتاحية
Abstract: The technique of drafting futures scenarios spread rapidly in the wake of the
Second World War, and became an unrivalled methodological approach for military
strategic planning. In the 1950s and 1960s, it developed as a basic method used in
forecasting, amid a proliferation of theoretical and epistemological development. This
paper examines the intellectual and methodological approaches that emerged across
various schools of futurology in an attempt to understand the underlying mechanisms
of constructing scenarios in modern future studies. Likewise, it aims to illuminate the
fundamental methodological differences in the foundations and methods used in
scenario techniques, particularly those which differ across the intuitive/qualitative and
probabilistic/quantitative approaches. Finally, the paper examines some Arab attempts
at foresight and scenario construction, and tests the ability of these attempts to found
pioneering Arab schools of foresight.
Keywords: Foresight Schools, Scenarios , Methodologies
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مقدمة
تُع ّد آلية بناء السيناريوهات برادا ًميا معرف ًيا غري تقليدي يف دراسة ظاهرة الرتكيب ،والتع ّقد ،واالرتياب
الشديد الذي تتميز به الظواهر املعارصة ،وقد شهدت هذه املنهجية تطو ًرا كب ًريا يف األوساط
األكادميية واإلسرتاتيجية ،وعرفت تشع ًبا يف جهازها املفاهيمي والتقني منذ ظهورها أ ّول مرة بعد
الحرب العاملية الثانية.
ويرجع استخدام مصطلح "السيناريو" إىل بدايات االهتامم باملستقبل يف التفكري اإلنساين؛ إذ جرى
ٍ
سياقات متع ّددة .ولنئ جرى
منهجا ملحاولة اكتشاف مستقبل املجتمع ومؤسساته يف
توظيفه بوصفه ً
ع ّد السيناريوهات مر ٍ
ادفات ملفهوم اليوتوبيا يف كتابات الفالسفة واملفكرين ،ابتدا ًء من أفالطون وكتابه
(((
الجمهورية ،وكتابات توماس مور وجورج أورويل  ،فإنّ استخدامها بوصفها آلي ًة منهجية للتخطيط
اإلسرتاتيجي يف أدبيات الدراسات العسكرية الكالسيكية ،قد بدأ من خالل مناذج املحاكاة لـ " ُلعب"
الحرب .ولكن عىل الرغم من تاريخ استخدام هذا املنهج يف الدراسات العسكرية ،فإنّه مل يظهر يف
الكتابات املعارصة إال يف القرن التاسع عرش ،وكان ذلك مع كتابات املف ّكرين العسكر ّيني الربوس ّيني
كالوزفيتس ومولتكه اللذين وض َعا املفاهيم األساسية للتخطيط اإلسرتاتيجي(((.
ومل يظهر استخدام السيناريوهات بوصفها آلي ًة منهجي ًة السترشاف املستقبل ّإل بعد الحرب العاملية الثانية،
يف الستينيات من القرن العرشين ،مع بحوث ودراسات ملعهد راند؛ إذ جرى اقتباس هذا املصطلح من
مجال السينام األمريكية ومن هوليود ،وذلك من أجل التمييز بني هذا املفهوم الحديث ومفهوم "التنبؤ
الكالسييك" ( .((()Classical forecastingوجرى استخدام مفهوم السيناريو يف البداية للداللة عىل استرشاف
املستقبل يف املدى البعيد ،كام جرى توظيف هذه املقاربة يف فرتة ما بعد الحرب الباردة يف مجال الدراسات
ثم اتّسع استخدام تعبري "السيناريو"
العسكرية،
ً
وخصوصا يف شعبة سالح الجو يف وزارة الدفاع األمريكيةّ ،
وبخاصة ّ
كل ما يتعلق بتطور
لتناول العديد من القضايا واملشكالت يف مجاالت الدراسات اإلسرتاتيجية،
ّ
استخدام السالح النووي يف فرتة الحرب الباردة .وقد زاد املأزق النظري للتنبؤ الكالسييك هذا التعبري انتشا ًرا،
إضاف ًة إىل إخفاق أسلوب التخطيط اإلسرتاتيجي يف فهم العديد من القضايا وتفسريها.
أ ّما األوروبيون ،فقد حاولوا دراسة ُ
األسس االجتامعية والسياسية للمستقبل دراس ًة علمي ًة نسقي ًة ،من خالل
استخدام تقنية السيناريوهات يف دراسات السياسة العا ّمة والتخطيط .ويف ٍ
وقت كان فيه هريمان كاهن
Ron Bradfield et al., "The Origins and Evolution of Scenario Techniques in long Range Business Planning", Futures,
vol. 37, no. 8 (2005), pp. 795 - 812.
Ibid.
Gill Ringland, Scenario Planning: Managing for the Future (West Sussex: John Wiley & Sons, 1998), p. 12.
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يف الواليات املتحدة األمريكية يط ّور تقنية السيناريوهات يف مجال الدراسات العسكرية واإلسرتاتيجية،
يف خمسينيات القرن العرشين وستينياته ،كان املف ّكر والفيلسوف الفرنيس غاستون بريجي ،وهو الذي
ّأسس مرك ًزا للدراسات االسترشافية ،يحاول تطوير مقاربة السيناريوهات البعيدة املدى يف التخطيط،
وقد أصبح هذا األمر يس ّمى يف ما بعد "التفكري االسترشايف" ( )Prospective Thinkingأو "االسترشاف"
( ،)La prospectiveوقد ش ّكل حينئ ٍذ ثور ًة معرفي ًة يف مقابل اآلليات املنهجية للتن ّبؤ الكالسييك(((.
َ
وعقب هذه املساهمة امله ّمة التي ق ّدمها غاستون بريجي ،جاء ّ
ليواصل
كل من بيري مايس وبرتران دو جوفينيل
العمل يف ستينيات القرن العرشين وسبعينياته؛ إذ استخدم مايس السيناريوهات ،وقد كان مدي ًرا للتخطيط
القومي االقتصادي الفرنيس لتطوير الخطة الرباعية القومية خالل الفرتة  .1965 - 1962أ ّما دو جوفينيل
الذي ّأسس ،عام " ،1967الجمعية الدولية للمستقبالت" (،)Association internationale Futuribles
فقد قام بنقد الدور الذي يضطلع به السياسيون يف تحديد مستقبل األمم بوصفهم نخب ًة صغري ًة ومسيطر ًة.
وللح ّد من ذلك ،دعا دو جوفينيل املسترشفني إىل أن يضطلعوا بدور أسايس يف عملية صنع القرار ،وتفكيك
املقاربة املثالية واملعيارية للمستقبل ،وإلقاء الضوء عىل الصور اإليجابية للمستقبل أيضً ا (اليوتوبيا العلمية)،
ثم العمل عىل كيفية إسقاط هذه السيناريوهات اإليجابية يف تطوير حياة األفراد واملجتمعات.
ّ
ويقوم بناء السيناريوهات يف االسترشاف الحديث عىل إطا ٍر معريف خاص ،يتع ّلق عىل نح ٍو أسايس بطبيعة
البحث املستقبيل من جهة التع ّقد واالحتاملية والشمولية .ويرى جيمس أوغيلفي ،وهو أحد الباحثني
الر ّواد يف الدراسات املستقبلية وصاحب كتاب صنع مستقبالت أفضل أنّ "منهجية بناء السيناريوهات
يف الدراسات املستقبلية ش ّكلت تح ّو ًل بارادامي ًّيا يف العلوم االجتامعية بوجه عا ّم ،وذلك من خالل التح ّول
تسع إىل بناء رشعيتها املعرفية من
من مفهوم املوضوعية إىل مفهوم الرسد"(((؛ ألنّ الدراسات املستقبلية مل َ
خالل البناء املنهجي الصارم واملتامسك فحسب ،بل عىل العكس من ذلك ،فقد يوصف البحث يف الدراسات
وخصوصا أنّ هذا
املستقبلية بق ّلة رصامته املنهجية ،ولكنه يفتح املجال واس ًعا أمام الخيال واالبتكار واإلبداع،
ً
التيار بدأ ينترش كـ "موجةٍ" جديدة يف العلوم االجتامعية ،مثل األنرثبولوجيا ،وعلم النفس ،والنقد األديب،
جرى التعبري عنها مع مف ّكرين من أمثال غريتز ،وفوكو ،ونيتشه ،وبول ريكور ،وغريهم.
وسوف نسعى يف هذه الدراسة للغوص يف البنية املعرفية ملنهجية السيناريوهات يف املدارس الغربية
املختلفة ،وإلقاء الضوء عىل الفوارق الجوهرية يف األسس املنهجية وأساليب مامرسة بناء السيناريوهات.
ً
وفضل عن ذلك ،تسعى الدراسة لتسليط الضوء عىل بعض املحاوالت العربية يف االسترشاف ،واختبار
قدرة هذه املحاوالت عىل تأسيس مدرسة استرشاف عربية رائدة ،وذلك من خالل قراءة نقدية لبعض
املساهامت العربية يف هذا املجال .من أجل ذلك ،تحاول هذه الورقة اإلجابة عن األسئلة التالية:
Bradfield et al., pp. 795 - 812.
James J. Oglivy, Creating Better Futures: Scenario as a Tool for Better Tomorrow (New York: Oxford University Press, 2002),
p. 117.
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ما الذي مييز عملية بناء سيناريوهات الدراسات املستقبلية يف مختلف املدارس االسترشافية الغربية؟
أهم نقاط االختالف وااللتقاء بني هذه املدارس؟ وأين تتموقع املساهامت العربية يف الدراسات
وما هي ّ
املستقبلية وبناء السيناريوهات ضمن الخريطة العاملية لهذا االشتغال املعريف؟

ولً  .بناء السيناريوهات عند املسترشفني
أ ّ
ويف املدارس االسترشافية الغربية املختلفة
بناء السيناريوهات عند ميشيل غودي وفابريس روبيال

تُع ّد منهجية السيناريو أدا ًة علمي ًة مركزي ًة عند مدرسة االسترشاف الفرنسية ،وهو ما أ ّكده ّ
كل من فابريس
روبيال وميشيل غودي ،من خالل املوقف الذي ي ّتخذه االسترشاف من ظاهرة املستقبل بوجه عا ّم ،إذ يشرتط
تجنب بعض املواقف السلبية تجاه املستقبل من قبيل" :املوقف الالمبايل" ( .)Passiveأو "املوقف االنفعايل"
( ،)Reactiveأو "املوقف االستباقي" ( ،)Preactiveوتُفضّ ل الرؤية االسترشافية املوقف الف ّعال تجاه
يعب عنه ميشيل غودي مبفهوم الف ّعالية ( ،)Pro-activityوهو ميثّل ربط التو ّقع والفعل
املستقبل وهو ما ّ
عرب "املالءمة" ( ،)Appropriationمن خالل سيناريوهات تتميز بالتامسك ،والرجاحة ،والشفافية.
ويعتقد ّ
ٍ
أدوات منهجية تتميز
كل من ميشيل غودي وفابريس روبيال أنّ بناء السيناريوهات يحتاج إىل
بالبساطة والعقالنية يف الوقت نفسه ،وهو ما يسمح ببلوغ مستويات الخيال ،وتحقيق التامسك
واملالءمة .ولذلك فقد ط ّورا مجموع ًة من التقنيات تُعرف بـ "أساليب ّ
حل املشكالت" (Problem-
 ،)solving Methodsوهي مص ّن ٌ
فة بحسب الخطوات التالية(((:
املتغيات املفتاحية؛ وذلك من خالل تقنية التحليل البنيوي
ö öطرح األسئلة الصحيحة ،وتحديد
ّ
( ،)Structural Analysisأو من خالل مصفوفة ميكامك ( )MicMacالتي ُت َع ّد أسلو ًبا إلبراز
املتغيات األساسية واملؤ ّثرة التي يعتمد عليها نظام الظاهرة املدروسة .ويقوم التحليل البنيوي
ّ
املتغيات ،ومرحلة
تحديد
مرحلة
هي:
أساسية،
احل
ر
م
ثالث
عىل
املصفوفة
هذه
إىل
املستند
ّ
املتغيات املفتاحية .ويف الجدول ()1
املتغيات ،ومرحلة تحديد
وصف طبيعة العالقات بني
ّ
ّ
توضيح ملصفوفة التحليل الهيكيل.
تعد أسلو ًبا لتحديد
ö öتحليل االتجاهات والفاعلني ،من خالل مصفوفة ماكتور ( )Mactorالتي ُّ
إسرتاتيجيات الفاعلني وأهدافهم ،وأمناط التحالف والتنافر اللذين قد ينشآ بينهم ،وموازين
القوى بني الالعبني ،وهي تشتمل عىل سبعة مراحل أساسية ،هي :وضع الئحة إلسرتاتيجيات
Ibid.
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الفاعلني (عددهم بني  10وً 20
ثم تحديد الرهانات واألهداف اإلسرتاتيجية للفاعلني يف
فاعل)ّ ،
فيتم وضع مصفوفة (فاعلني /أهداف) .ويف هذه املرحلة
املرحلة الثانية .أ ّما يف املرحلة الثالثةّ ،
ي ّتضح التوافق والتنافر؛ أي موقع ّ
كل فاعلٍ يف مواجهة الهدف ،فنضع عالمة ( )1+للداللة عىل
موافقة الفاعل عىل الهدف ،وعالمة ( )1-للداللة عىل عدم موافقته عىل الهدف ،وعالمة ()0
ثم نضع تراتبية األهداف بالنسبة إىل ّ
يتم
كل فاعل .وبعد ذلكّ ،
للداللة عىل حياده تجاه الهدفّ ،
ثم إدماج هذه املوازين يف تحليل التوافق والتنافر بني الفاعلني ،وأخ ًريا،
تقييم موازين القوىّ ،
يتم َص ْوغ التوصيات اإلسرتاتيجية واألسئلة املفتاحية للمستقبل.
ّ
الجدول  :1مثال ملصفوفة التحليل الهيكيل
املتغي 1
ّ
املتغي 1
ّ
املتغي 2
ّ

1

املتغي 3
ّ

1

املتغي 4
ّ

املتغي 2
ّ

املتغي 3
ّ

املتغي 4
ّ

1

1

1

1
1
1

ö öتقليص االرتياب ّ
والليقني ،واختيار السيناريوهات األكرث رجاح ًة؛ وذلك من خالل "التحليل
املورفولوجي" ( ،)Morphological Analysisأو "طريقة دلفي" ( ،)Delphi Methodأو تقنية
"مصفوفة التأثري املتبادل" (.)Cross-impact Matrix
ö öتحديد الخيارات اإلسرتاتيجية وتقييمها؛ وذلك من خالل استخدام تقنية "مولتيبول" (.)Multipol
ö öوقد جرى تطوير تقنية السيناريوهات يف املدرسة الفرنسية ،استنا ًدا إىل جهد ميشيل غودي يف
السبعينيات والثامنينيات من القرن العرشين ،ومن خالل العمل يف قسم الدراسات املستقبلية
ثم من خالل العمل يف املعهد الوطني للحرف والفنون
مع املؤسسة االستشارية ميرتا (ّ ،)Metra
الفرنيس ،أو العمل مع وزارة الدفاع الفرنسية؛ إذ يرى ميشيل غودي أنّ "السيناريو هو ٌ
وصف لحالة
مستقبلية ،أو ملسار حوادث مستقبلية ،من خالل التح ّرك من وضعية أولية (سواء كانت يف املايض
أو الحارض) إىل وضعية مستقبلية"((( .وميكن أن تُص ّنف السيناريوهات إىل منوذجني أساس ّيني ،هام:
Michel Godet & Fabrice Roubelat, "Creating the Future: The Use and Misuse of Scenarios", Long Range Planning,
vol. 29, no. 2 (1996), pp. 164 - 171.
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"ö öالسيناريوهات االستكشافية" ( ،)Exploratory Scenariosوهي السيناريوهات التي تبدأ من
ثم
نقطة يف املايض أو يف الحارض ،أو هي أحد االتجاهات التي بدأت يف املايض أو الحارض ،ومن ّ
يجري قياس مدى رجحان هذه االتجاهات يف املستقبل.
"ö öالسيناريوهات االستباقية أو املعيارية" ( ،)Anticipatory or Normative Scenariosوهي
ٍ
مقاربات مختلفة ومتع ّددة للمستقبل ،وهي يف أغلب
السيناريوهات التي اعتمدت عىل
ٍ
سيناريوهات مع ّينة.
تعب عن رغبات مع ّينة ،أو عن الخوف من
األحيان ّ
بيد أنه بحسب غودي وروبيال ،يعتمد هذان النموذجان من السيناريوهات اعتام ًدا ً
مفرطا عىل "اتباع
التغيات يف املستقبل أو عدم حدوثها،
حركة االتجاهات" ()Trend-driven؛ أي مدى رجحان حدوث ّ
ويقوم هذا النوع من السيناريوهات بانتقاء بعض االفرتاضات يف حني يتجاهل أخرى(((.
ميكن القول إنّه ال توجد مقاربة تقنية واحدة لبناء السيناريوهات ،بل مناذج متع ّددة لبنائهاُ .وتيز الدراسات
املستقبلية بوجه عا ّم بني ثالثة تص ّور ٍ
ات توضع ضمنها السيناريوهات ،هي" :السيناريوهات املحتملة"
( ،)Possible Scenariosو"السيناريوهات القابلة للتحقيق" ( ،)Realizable Scenariosو"السيناريوهات
املرغوبة" ( ،)Desirable Scenariosوهي السيناريوهات التي ميكن وضعها ضمن مجموعة السيناريوهات
املحتملة ،عىل أنّها ليست بالرضورة قابل ًة للتح ّقق .وبالنظر إىل طبيعة السيناريوهات ومدى احتامليتها،
ميكن للمسترشف أن ُييز السيناريوهات "املرجعية" ،و"السيناريوهات املرتكزة عىل الجنوح واالتجاه"
( ،)Trend-based Scenariosو"السيناريوهات الكاشفة" ،و"السيناريوهات املعيارية".
بناء السيناريوهات بحسب معهد كوبنهاجن للدراسات املستقبلية

امت ّد جهد تطوير السيناريوهات يف الدامنرك إىل عام  ،1970بعد أن ّأسس وزير املالية الدامنركية السابق
ثوريل كريستنسني مع مجموعة من الرشكات معه ًدا للدراسات املستقبلية ال يهدف إىل الربح (معهد
كوبنهاجن للدراسات املستقبلية) .وكان عام  1984هو العام الذي بدأ فيه التخطيط بالسيناريوهات
بعد مساهمة رشكة "ثري إم دامنرك" ( ((()3M Danemarkاألمريكية .وإضاف ًة إىل ذلك ،ميكن اإلشارة إىل
أنّ معهد كوبنهاجن للدراسات املستقبلية قد استفاد كث ًريا من املساهمة النظرية للمسترشف األمرييك
بوكمينسرت فولر ،من خالل منوذج "اللعبة العاملية" الذي يقوم عىل محورية الرؤية ّ
"الكلنية" والشمولية
للظواهر :شمولية الكوكب ،وشمولية التاريخ ،وشمولية اإلنسانية ،سواء بالنسبة إىل الذين يعيشون يف
الحارض أو األجيال املستقبلية( .((1ويتمحور هذا النموذج حول مجموعة من الخصائص ،هي:
8
9

Ibid.
George Konstantinou Lekeas, "Scenario Planning Formulation, Implantation and Effects: A Review of Best Theory
and Practice", Master Dissertation, University of Warwick, Coventry – United Kingdom (1999), p. 72.
10 Medrad Gabel, "Buckminster Fuller and the Game of the World", in Buckminster Fuller (Ed.), An Anthology for the
New Millennium (New York: St. Martin's Press, 1999).
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ö öالشمول :وهو يعني االنطالق من النسق ّ
ثم إلقاء الضوء بعد ذلك عىل األنساق الفرعية
الكلّ ،
الخاصة.
واملشكالت والحاالت
ّ
ö öالتو ّقع واالستباقية :أي البحث عن اكتشاف التهديدات الثاوية يف املستقبل قبل حدوثها وتج ّنب
حدوث الكارثة واملفاجئة.
ö öرسم اإلسرتاتيجية :وهو يعني محاولة تغيري النسق ّ
الكل جذر ًّيا من أجل ّ
حل املشكالت الصغرية
املوجودة داخل النسق(.((1
ومن خالل توظيف منوذج اللعبة العاملية لبوكمينسرت فولر ،حاول معهد كوبنهاجن للدراسات
املستقبلية استخدام منهجية الورش الجامعية يف تطوير السيناريوهات ،وذلك ضمن "لعبة املستقبل"
ثم
()The future game؛ إذ يجرى يف املرحلة األوىل توجيه أسئلة إىل ملشاركني متع ّلقة باملستقبلّ ،
مقارنة أجوبتهم مع االتجاهات الراهنة للمجتمع وتط ّور األعامل فيه من جهة ،والتفكري يف االتجاهات
الجديدة التي سوف تظهر يف املستقبل من جهة أخرى .ويف املرحلة الثانية تجري مناقشة علنية بشأن
أكرث املستقبالت رجحانًا يف نظر املشاركني يف "لعبة املستقبل"( .((1ويف املرحلة األخرية ،يسعى ّ
كل مشاركٍ
يف تطوير السيناريو الختيار مستقبل ٍة( ((1تتالءم مع الرشكة التي تُرسم لها السيناريوهات .وقد جرت
املتخصصة باإلحصائيات لتحليل االتجاهات ،وهو ما
االستعانة يف ما بعد بالتط ّور يف برامج اإلعالم اآليل
ّ
ساهم يف تطوير هذا األسلوب(.((1
بناء السيناريوهات بحسب منوذج "نادي روما"

تنتمي منهجية بناء السيناريوهات عند نادي روما إىل أساليب النمذجة واملحاكاة ،واالشتغال مبستوى
سيناريوهات املدى البعيد ( ،)Long-term scenariosمثلام فعل باري هيوز يف منوذج املستقبالت
الدولية .فقد بنى سيناريوهات يصل مداها الزمني إىل مئة عام .وبالطريقة نفسها اشتغل منوذج نادي
روما بصوغ لسيناريوهات تفوق يف مداها الثالثني عا ًما .واشتهر نادي روما باستخدامه لنموذج "حدود
تغي رئيس يف العالقات
النمو" عام  1972الذي ينطلق من فرضي ٍة أساسية مفادها انعدام حدوث أي ّ ٍ
املادية واالقتصادية التي تحكم النظام العاملي(((1؛ إذ يشري هذا النموذج إىل أنّ االتجاهات الراهنة
11 Ibid.
12 Lekeas, p. 72.
" 13املستقبلة" هي تعب ٌري مرادف للمفهوم الذي ابتكره الفيلسوف الفرنيس برتران دو جوفينيل ،من خالل دمجه لكلمتي "مستقبل"
( )Futureو"احتامل" ()Possible؛ أي "املستقبل املحتمل" ( .)Futuribleوقد انترش استخدام هذا املفهوم للداللة عىل ّأي احتاملٍ
ٍ
لحدث ما.
مستقبيل
14 Ibid.
 15سهيل عناية الله" ،استرشاف مستقبل األمة :مراجعة لنامذج املحاكاة ومداخل دراسة املستقبالت البديلة" ،إسالمية املعرفة،
العدد  ،)1999( 17ص .88 - 43
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لالنفجار السكاين ،وإنتاج الغذاء ،ونضوب املوارد ،سوف تؤ ِّدي إىل تداعي معدالت النمو ،وسوف تصل
إىل نهايتها يف أفق املئة سنة املقبلة؛ ألنّ السكان والغذاء واملخرجات الصناعية ستعرف من ًّوا عىل نح ٍو
مضاعف ،إىل أن تضغط عىل قاعدة املوارد بطريقة كابحة لرسعة النمو وتدفعها نحو اإلبطاء التدريجي.
ومل يتو ّقف نادي روما عند استخدام منوذج حدود النمو عام  ،1972بل حاول أن يط ّور النموذج نفسه
يف تحليل التفاعالت الدولية .وظهر ذلك من خالل التقرير الذي أصدره يف أيلول /سبتمرب  1973بعنوان
"منوذج إقليمي وتكيفي للنسق العاملي" ،واقرتح فيه تسمية هذا النموذج بـ "إسرتاتيجية من أجل
مشاريع للبقاء" .وكان هذا النموذج يهدف إىل استخدام السيناريوهات من أجل التنمية املستقبلية
للنسق الدويل الذي يتك ّون – بحسب خرباء نادي روما – من ر ًؤى وثقافات تحمل املخاوف واآلمال من
مناطق مختلفة من العامل(.((1
ويقوم منوذج نادي روما عىل تقسيم النسق الدويل إىل  10مناطق؛ وذلك بنا ًء عىل منط التفاعالت
اإلقليمية والدولية ملجموع الفواعل الدولية ومنط التنمية اإلقليمية والعاملية .أ ّما املناطق العرش يف هذا
النموذج ،فهي :أمريكا الشاملية ،وأوروبا الغربية ،وأوروبا الرشقية ،واليابان ،وسائر العامل املتقدم ،وأمريكا
الالتينية ،والرشق األوسط ،وسائر القارة األفريقية ،وجنوب رشق آسيا ،والصني( .((1وقد حاول نادي روما
املتغيات املتفاعلة عىل مستوى النسق
من خالل هذا النموذج تفكيك التعقيد والرتكيب الذي يشوب ّ
املتغيات باعتامد البنية الهرمية التي متثّل مستوى تط ّور النسق الدويل ضمن
الدويل ،من خالل تنظيم ّ
ّأي معطى سياقي ،وكانت املستويات عىل النحو اآليت(:((1
الجيوفيزيقي ،اإليكولوجي ،التكنولوجي ،االقتصادي ،املؤسيس ،السوسيوسيايس ،القيمي  -الثقايف ،اإلنساين ،البيولوجي.

كم كبري من املعلومات عرب منهجية علمية دقيقة،
ومي ّكن هذا التنظيم النسقي
للمتغيات من تحليل ٍّ
ّ
ويعتمد منوذج نادي روما يف تحليل النسق الدويل عىل مرحلتني ،هام:
ö öاملرحلة السببية :وهي تشمل مجمل العمليات الدينامية التي تيل األمناط التاريخية للنمو.
ö öمرحلة البحث عن الهدف :وهي تشمل التحوالت والتغريات القصدية ضمن الرشوط الجديدة.
ً
وفضل عن ذلك ،تشتمل مرحلة البحث عن الهدف عىل مستويني ،هام :مستوى صناعة القرار
أو مستوى األفعال ،ومستوى ال ِق َيم.
16 Mihaljo Mesarovic & Eduard Pestel, "Regionalized and adaptive model of the global world system, Report to the
Club of Rome" (September 17, 1973), pp. 1 - 8.
17 Ibid.
18 Ibid.
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ويفرتض منوذج حدود النمو لنادي روما أنّ مستقبل البرشية لن يكون جي ًدا إن استمرت االتجاهات
الراهنة للتط ّور الصناعي ،واالنفجار السكاين ،والتلوث البيئي عىل ما هي عليه (عند صدور تقرير "حدود
النمو" عام  ،)1972وأنّ الوضع لن يتحسن ّإل يف حال الح ّد من هذه االتجاهات.
بناء السيناريوهات ضمن "منهجية التخطيط املستقبيل"

تعتمد منهجية "التخطيط املستقبيل" ( )The Future Mappingعىل افرتاضني أساسني ،هام:
ö öاملستقبل ليس حتم ًّيا ،وهو يعتمد عىل سلوك أطراف متع ّددة.
تغيات بنيوية(.((1
ö öمحاولة ّأي مؤسسة تحقيق موقع تنافيس متق ّدم أم ٌر يتط ّلب حدوث ّ

وتستخدم منهجية التخطيط املستقبيل مفهومني مركزيني يف بناء السيناريوهات ،هام" :الحاالت النهائية"
لقطاع
( ،)End statsو"الحوادث" ( .)Eventsو ُيقصد مبفهوم الحالة النهائية الصورة النهائية املستقبلية
ٍ
ٍ
مجموعات من أربع إىل خمس،
الصور النهائية يف منهجية التخطيط املستقبيل يف شكل
معني ،وتُكتب ّ
وهي تشمل جميع األفكار املختلفة املتعلقة بالتطور املستقبيل للمنظامت أو الرشكات يف مدى زمني
ٍ
يراوح بني ثالث وخمس
عب عن االتجاهات
سنوات انطال ًقا من الحارض( .((2أ ّما مفهوم الحوادث ،ف ُي ّ
األساسية التي تتع ّلق بظهورها عىل نح ٍو خاص؛ إذ يجرى البحث ضمن هذا املفهوم عن اإلجابة عن
ٌ
مدى قدرة ٍ
خاصية أخرى تتع ّلق
حدث ما عىل الظهور يف املستقبل أو العكس .وإضاف ًة إىل ذلكّ ،مثة
ثم تكتب الحوادث يف شكل
بالحوادث ،وهي رضورة ارتباطها باألفراد ذوي العالقة بالقطاع أو الصناعةّ .
مجموعة تتكون من  150إىل  200حدث تقري ًبا ،وتوضع الحوادث قاعدة لقراءة السلوك املستقبيل.
ٍ
تخص
وتقوم منهجية التخطيط املستقبيل عىل الربط بني مختلف القضايا التي تتع ّلق
مبجاالت متع ّددة ّ
النسق أو املنظمة يف أقسامها أو وظائفها؛ مثل قسم البحث والتطوير(.((2
بناء السيناريوهات عند بيرت شوارتز

أهم الباحثني وأكرثهم تأث ًريا يف حقل الدراسات املستقبلية ،وهو رئيس الشبكة
ُيع ّد بيرت شوارتز أحد ّ
وعضو يف أحد مراكز التفكري األمريكية ،ويرجع إليه الفضل يف تع ّرف العديد من
العاملية لألعامل،
ٌ
الباحثني مفهو َم السيناريو(.((2
Lekeas, pp. 75 - 76.
Ibid.
Ibid.
Peter Schwartz, The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World (New York: Currency
Doubleday, 1991).

19
20
21
22

محمد خميس
الخيارات املعرفية واملنهجية يف بناء السيناريوهات
لدى املدارس االسترشافية

113

وتر ّكز مقاربة بيرت شوارتز يف النظر والبحث عن القضايا الجوهرية التي تظهر باستمرار يف التاريخ
اإلنساين ،والبحث عن االرتباطات املحتملة بني هذه القضايا والفواعل الرئيسة ،أو "القوى الدافعة"
()Driving Forces؛ إذ يرى شوارتز أنّ "أفضل السيناريوهات هي التي تستطيع تحليل الديناميات
لب القضايا بفعالية"( .((2فإنْ تع ّلق األمر بندرة املوارد ً
داخل ّ
مثل ،فث ّمة
ومتس ّ
كل ظاهرة أو مشكلة ُّ
وخصوصا أنّ أغلب
دامئًا سيناريو واحد هو "سيناريو رابح  -خارس" (،)Winners-Losers Scenario
ً
ً
وفضل عن ذلك ،يحاول شوارتز إلقاء
الفاعلني ال يبدون رغب ًة يف التشارك يف استغالل املوارد النادرة.
الضوء عىل السيناريوهات التي مت ّيز البيئات الشديدة التنافسية ،أو التي تُس ّمى سيناريوهات "العالقات
ذات الحصيلة الصفرية" (.)Zero-sum Games
تبدأ مقاربة السيناريو عند شوارتز من خالل الرتكيز يف القضايا واملآزق التي تستعيص عىل الحل؛ إذ
يصفها باملشكالت التي يتطلب اتخاذ القرار فيها م ْنعك من النوم ً
ليل ،وذلك من خالل طرح السؤال
التايل :ما هي القوى الدافعة واملح ّركة التي ميكن أن تُحدث التغيري عىل املستوى العاملي؟ ومن خالل
متغيين أساسيني،
تعريف هذه القوى الدافعة وتحديدها ،يحاول الباحث إيجاد العالقة بينها وبني ّ
ومتغي ّ
"الليقني واالرتياب" ( ،)Uncertaintyومن خاللهام تُبنى السيناريوهات.
متغي األهمية،
ّ
هامّ :
ويف املرحلة التالية ،يقوم الباحث بالربط بني هذه السيناريوهات والفواعل املفتاحية ،بيد أنّه يف ّرق
بني الفواعل الجزئية الداخلية ( ،)Micro Levelوالفواعل الك ّلية والكربى ( )Macro Levelذات التأثري
كالتغيات الكربى يف الدميوغرافيا ،والتكنولوجيا،
وبخاصة الفواعل املتعلقة بالجنوحات الثقيلة؛
العاملي،
ّ
ّ
ثم يجرى تحديد األساليب التي ت ّتخذ بها القرارات ضمن ّ
كل سيناريو (باستخدام
والبيئة ،واالقتصاد .ومن ّ
السبل التي يجرى من خاللها
أسلوب "سووت"  SWOTللتخطيط اإلسرتاتيجي) .وأخ ًريا ،يضع الباحث ُّ
إدراك اإلشارات املن ِبئة باملستقبل ورصدها ،وإيجاد العالقة بينها وبني السيناريوهات التي جرى صوغها.
وميكن تلخيص مراحل بناء السيناريوهات عند شوارتز يف مثاين مراحل ،هي:
ö öتحديد القضايا الجوهرية واألساسية.
ö öتحديد التأثريات املحلية الكربى.
ö öتحديد التأثريات العاملية الكربى.
ö öتصنيف املؤثرات التي جرى تحديدها.
ö öاختيار ُ
األسس التي ُبن َيت عليها السيناريوهات.
23 Quoted in: Kees Van der Heijden, "Weaving Plots for Alternative Futures: an Eight Steps guide to Build Scenarios",
The Antidote Issue, vol. 22 (1999), pp. 11 - 13.
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ö öإضافة التفاصيل الرضورية للسيناريوهات.
املتوصل إليها.
ö öتقييم النتائج
َّ
ö öرصد اإلشارات املنبئة باملستقبل(.((2
وبخاصة عندما
ويف الحصيلة ،ت ّتسم السيناريوهات الج ّيدة ،بالنسبة إىل شوارتز ،بالعقالنية واملفاجئة،
ّ
تق ّوض الصور النمطية ،وعندما يأخذ بها ص ّناع القرار يف مجال التنفيذ.
بناء السيناريوهات عند بول شومايكر

وضع بول شومايكر مجموع ًة من الخطوات لبناء السيناريوهات ،هي:
وخصوصا يف
ö öتعريف القضايا األساسية والجوهرية التي تحتاج إىل إدراكٍ دقيق ومع ّمق،
ً
ومتغيات اتخاذ القرار ،مع قراءة ج ّيدة للاميض لتحديد
ما يتع ّلق باملدى الزمني واملجال
ّ
مستويات الاليقني.
وبخاصة الذين لديهم مصالح
ö öتعريف الفاعلني والرهانات األساسية (،)Stakeholders/Actors
ّ
متع ّلقة بالقضايا األساسية ،من املتأثرين أو الذين يؤ ّثرون يف سري هذه القضايا.
ألهم االتجاهات والجنوحات الراهنة ( )Current Trendsالتي ميكن أن تؤ ّثر يف
ö öوضع قامئة ّ
متغيات املصالح املختلفة ،وتعريف ّ
ثم وضع
كل اتجا ٍه ورشح األمناط التي يظهر به تأثريهاّ ،
ّ
رسم بياين أو تخطيطي ُيظهر العالقات السببية والتحالفات املوجودة.
ö öتعريف ّ
متغيات
الليقينيات املفتاحية ( )Key Uncertaintiesالتي قد يكون لها تأثري كبري يف ّ
املصلحة ،مع رشح نوع التأثري الذي قد يرتتّب عىل هذه الحوادث املتو َّقعة.
ö öمحاولة بناء سيناريوهني من خالل وضع املخرجات اإليجابية ّلليقينيات األساسية يف سيناريو
ثم إضافة "االتجاهات والعوامل ذات التأثري
واحد ،ووضع املخرجات السلبية يف سيناريو آخرّ ،
الكبري" ( )Predetermined Elementsإىل هذين السيناريوهني.
ö öتقييم التامسك الداخيل للسيناريوهات ودرجة املعقولية فيها .فهذه املرحلة تجيب عن السؤال:
كيف ميكن للسيناريوهات أن تكون متامسك ًة داخل ًيا ،آخذ ًة يف الحسبان مبفاهيم االتجاهات
واملخرجات املرتابطة؟
ö öإلغاء العالقات (االحتامالت) املنعدمة الصدقية واملستحيلة ،ومحاولة ابتكار سيناريوهات جديدة،
مع تأكيد مفاده أنّ السيناريوهات املبتكرة ّ
تغطي عىل نح ٍو كامل طيف ّ
الليقينيات املوجودة.
24 Ibid.
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ö öتقييم السيناريوهات بطريقة تسمح للفاعلني وص ّناع القرار بأن يندمجوا فيها ويتفاعلوا معها،
ويعملوا من خاللها عىل نح ٍو يالئم توجهاتهم ،وتدعيم هذه السيناريوهات بالبحث اإلضايف
ضمن ما يسميه شومايكر "سيناريوهات القراءة" (.)Learning Scenarios
ö öبعد تكملة البحث اإلضايف ،يعاد اختبار االنسجام والتامسك الداخيل لسيناريوهات القراءة،
والنظر يف إمكان تحويل بعض التفاعالت من خالل منوذج ك ّمي (ميكن استخدام منوذج مونتي
كارلو للمحاكاة).

"املتغيات
واملتغيات املستقلة ،أو ما يس ّميه شومايكر
ö öيعاد تقييم مجموعات الاليقينيات
ّ
ّ
ثم مراجعة الخطوات؛ بداي ًة من الخطوة األوىل إىل الخطوة
املستهدفة" (ّ ،)Target Variables
التاسعة ،للوصول إىل سيناريوهات السلوك والفعل التي توجه صنع القرار ،من أجل تطوير آلية
متغيات ّ
صنع القرار يف ّ
الليقني(.((2
ظل ّ

م أوجه االتفاق واالختالف لدى املسترشفني الغربيني
أه ّ
يف بناء السيناريوهات

إنّ السيناريوهات ٌ
مبنية عىل التع ّدد ،واختالف زوايا النظرّ .
قص ًة مختلفة متا ًما عن
فكل سيناريو يروي لنا ّ
السيناريوهات األخرىّ ،
لكن السيناريوهات ال تختلف
قص ٍة لها منطها وبنيتها ،ومنوذجها الخاص بهاّ .
وكل ّ
يف خصائص أخرى مثل العقالنية واملوثوقية.

وإنّ الهدف من السيناريوهات ليس رسد الحوادث املستقبلية فحسب ،بل إنّ دورها يرتكز كذلك عىل
تسليط الضوء عىل القوى التي تدفع باملستقبل نحو اتجاهات مختلفة؛ إذ تقوم السيناريوهات بإبراز
املهم يف بناء السيناريوهات التن ّبه للتفريق بني
مدى تأثري هذه القوى يف املستقبل ،ولذلك يصبح من ّ
مستويات الوقائع التي تؤ ّثث السيناريو ابتدا ًء من "الحدث" ( ،)Eventفـ "االتجاه الفرعي" (Sub-

ثم "االتجاه األعظم" ( )Mega-trendالذي ُيصطلح عليه يف بعض
 ،)trendفـ "االتجاه" (ّ ،)Trend
الدراسات املستقبلية بالجنوح الثقيل.
وعىل الرغم من االختالفات الطفيفة املوجودة بني املقاربات املختلفة لبناء السيناريوهات عند
املسترشفني ،فإنّ ما ميكن استخالصه هو اتفاق أغلبهم يف العديد من الخطوات؛ وهو ما حاول تأكيده بيرت
25 Paul Shoemaker, "When and How to Use Scenarios Planning: a Heuristic Approach with Illustration", Journal of
Forecasting, vol. 10, no. 6 (1991), pp. 549 - 564.
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بيشوب وباحثون آخرون يف دراسة بعنوان "الحالة الراهنة لبناء السيناريوهات :قراءة يف التقنيات"(،((2
إذ استطاعوا حرص مراحل بناء السيناريوهات يف مجموعة من الخطوات األساسية ،هي:
ö öتعريف املجال :هذه الخطوة هي الخطوة األساسية التي يجرى فيها تعريف مجال العمل
أو املرشوع ،ويس ّميها شومايكر مرحلة "ع ّرف املجال" ،وتس ّميها مجموعة شل وغاوسامير خطوة
"التحضري" ()Preparation؛ إذ يجرى وضع املفاهيم وتعريف الخصائص األساسية ملرشوع بناء
السيناريو ،مثل تحديد املدى الزمني ،ومجال التحليل ،والفريق املشارك يف إنجازه(.((2
ö öالتحليل املفهومي :ت ّتفق ّ
كل من مقاربة مجموعة شل ،والشبكة العاملية لألعامل ،وكذلك بول
شومايكر يف إدراج مرحلة أساسية يف بناء السيناريوهات تُعرف بـ "التمهيد" (،)Pioneering
أو مرحلة تعريف الرهانات األساسية والفاعلني ،بوصفها مرحل ًة أساسي ًة بعد تعريف املجال.
بيد أنّ مرحلة التحليل املفهومي واإلدرايك تهدف عىل نح ٍو أسايس إىل تقديم القراءة النظرية
للمشاركني يف مرشوع السيناريو ،ومحاولة تعريف النامذج الفكرية السائدة لدى ص ّناع
ثم السعي لتفكيكها ،استنا ًدا إىل طرح األفكار الجديدة ،ومواجهة األفكار واالفرتاضات
القرارّ ،
املسبقة ،من خالل التفكري اإلبداعي الذي يساهم يف تنمية املقاربة ّ
فهم
الكلنية ،يف سبيل ٍ
أفضل للمستقبل(.((2
ö öاالتجاهات وتحليل ّ
الليقني :إنّ أغلب املقاربات التي تتناول بناء السيناريوهات تعتمد عىل
نح ٍو أسايس عىل تحليل االتجاهات وعوامل ّ
الليقني .ونجد أحيانًا بعض املسترشفني يقومون
بالفصل بينهام – كام يفعل شومايكر – من خالل البدء مبرحلة تعريف االتجاهات األساسية،
ثم تعريف ّ
الليقينيات املفتاحية ،أو دمجهام م ًعا  -كام يفعل ذلك فان دير هايدن من خالل
ّ
ما يس ّميه "مرحلة تحليل املعلومات" التي يجري فيها تحليل القوى الدافعة ذات التأثري الكبري
ثم ربط هذه القوى بعوامل ودرجات الاليقني واالرتياب(.((2
يف الظاهرة املدروسةّ ،
ö öبناء السيناريوهات :هذه املرحلة بالنسبة إىل أغلب املسترشفني ،ومن بينهم هايدن ،هي
املرحلة األساسية واملحورية .وهي ترتكز عىل املراحل السابقة ،من خالل االنطالق من تحديد
ٍ
ثم يجري وضع
الاليقينيات املفتاحية وتحويلها إىل
سيناريوهات تقوم عىل مستقبالت متع ّددةّ .
هذه السيناريوهات األولية لتع ّرف القوى الفاعلة؛ من أجل إعطاء سمة التامسك والتناسق
26 Peter Bishop, Andy Hines & Terry Collins, "The Current State of Scenario Planning: An Overview of Techniques",
Foresight, vol. 9, no. 1 (2007), pp. 5 - 25.
27 Ibid.
28 Shoemaker, pp. 549 - 564.
29 Bishop et al., pp. 5 - 25.

محمد خميس
الخيارات املعرفية واملنهجية يف بناء السيناريوهات
لدى املدارس االسترشافية

117

قصص معقولة قابلة للتصديق،
ثم توضع السيناريوهات يف إطار
ٍ
الداخيل للسيناريوهاتّ ،
وم ّتسمة بالقدرة عىل الربط بني الحارض واملستقبل .وتقود هذه املرحلة إىل تأسيس مرحلة
بناء اإلسرتاتيجية.
ö öتعريف اإلسرتاتيجية :يس ّمي بيرت شوارتز هذه املرحلة "مرحلة التضمينات" ،ويس ّميها
هايدن "مرحلة تخطيط الخيار" .ويجرى اختيار القرارات أو الخيارات اإلسرتاتيجية من خالل
السيناريوهات املتع ّددة التي جرى إعدادها .وتسمح هذه املرحلة لص ّناع القرار باالتصاف
مبرونة رضورية يف اتخاذ القرارات ،وقبول فكرة وجود بدائل إسرتاتيجية متع ّددة ومختلفة،
وذلك تب ًعا لألشكال التي ميكن للمستقبل أن يظهر بها.
ö öمرحلة الرصد واملراقبة( :((3ال نجد كث ًريا من املسترشفني يتح ّدثون عن هذه الخطوة ،ماعدا الشبكة
العاملية لألعامل وكذلك مجموعة شل .ويجرى الرتكيز يف هذه املرحلة عىل الدالئل واإلشارات
املنبئة باملستقبل ،وهي بحسب بيرت شوارتز مرحلة "اختيار املعامل البارزة" (Selection of
 ،)Leading Signpostsوتس ّميها مجموعة شل مرحلة االستطالع .ويف هذه املرحلة ،يجرى
بخاصة يف حال وجود حاجة تقتيض القيام
تعريف املؤرشات املنبئة باملستقبل ومحاولة رصدهاّ ،
بتغيريات يف اإلسرتاتيجية؛ ولذلك يرى ّ
كل من شومايكر وهايدن رضورة االستمرار عىل رصد
البيئة وإعادة بناء السيناريوهات ،يف ّ
متغيات البيئة.
التغي الرسيع وانعدام االستقرار يف ّ
ظل ّ

ميكن القول إنّ أغلب مقاربات بناء السيناريوهات ت ّتفق يف أغلب هذه املراحل عىل وجود اختالفات بسيط ٍة
بينها .وإضاف ًة إىل ذلك ،تساهم ّ
كل هذه املقاربات يف اإلجابة عن مطلبني أساسيني يف بناء اإلسرتاتيجية،
هام متكني ص ّناع القرار من التخطيط من خالل تع ّددية الخيارات ،وطرح عديد الرؤى واألفكار من أجل
تح ّدي الرؤى الراسخة والتقليدية( .((3وقد سعت املقاربات املختلفة التي عنيت ببناء السيناريوهات
الص ْوغ النهايئ لرسديات ّأي سيناريو يرسمه املسترشف.
لتطوير مناذجها
الخاصة ،قبل البدء يف َ
ّ
بنية اإلطار املعريف للسيناريوهات يف املدارس االسترشافية الغربية
املقاربة الحدسية

تقوم املقاربة الحدسية ( )Intuitive Approachعىل املعرفة الكيفية والرؤى ،وهي تعتمد عىل اإلبداع
والخيال؛ كاستخدام الفن القصيص يف بناء السيناريوهات .وترجع هذه املقاربة إىل أعامل ّ
كل من هريمان
30 Ibid.
31 Torsten Wulf, Philip Meißner & Stephan Stubner, "A Scenario-based Approach to Strategic Planning. Integrating
Planning Process Perspective of Strategy", HHL Working paper, Germany Leipzig Graduate School of Management,
no. 98 (July 2010), pp. 12 - 14.
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ثم تط ّورت عىل نح ٍو أكرب مع البحوث االسترشافية
كاهن وأنتوين فايرن يف ستينيات القرن العرشينّ ،
الرائدة ّ
لكل من فان دير هايدن وبيرت شوارتز يف بداية السبعينيات من القرن العرشينُ .يضاف إىل ذلك
أنّ رشكة رويال دوتش شل التي استخدمت منهجية السيناريوهات وط ّورتها ،اعتمدت عىل نح ٍو أسايس
عىل املقاربة الحدسية(.((3
وتتميز املقاربة الحدسية بأنّها األكرث شيو ًعا واألقل رصام ًة من نظريتها االحتاملية ،مع اتصافها بالتنوع
والتع ّدد .إضاف ًة إىل ذلك ،كانت عملية بناء السيناريوهات عند العديد من املسترشفني واملامرسني
األوائل كيفي ًة حتى بالنسبة إىل بعض الرشكات واملؤسسات  -كام فعلت رشكة شل النفطية( - ((3ولكن
النقطة األساسية التي متيز املقاربة الحدسية من املقاربة االحتاملية هي اعتامدها عىل عد ٍد محدود من
وبخاصة يف مرحلة التحليل املع ّمق؛ إذ يجرى تأويلها وصوغها ضمن محاور تُبنى عىل أساسها
املتغيات،
ّ
ّ
(((3
ُعب عن بنية السيناريوهات عندما يجرى تشكيلها .
الرسديات التي ت ّ
مية
املقاربة االحتاملية /الك ّ

تشتمل املقاربة االحتاملية الك ّمية ( )Probabilistic/ Quantitative Approachعىل مجموعة من
التقنيات املتع ّددة التي تختلف يف ما بينها يف درجات استخدام برامج اإلعالم اآليل .و ُت َع ّد تقني َتا تحليل
أثر االتجاه ومصفوفة التأثري املتبادل من أقدم التقنيات يف املقاربات االحتاملية ،ويف ما ييل بيان لذلك:
²²تحليل أثر االتجاه ()Trend Impact Analysis
تط ّورت هذه التقنية يف الدراسات املستقبلية يف سبعينيات القرن العرشين مع "مجموعة املستقبالت"
يف الواليات املتحدة ،وتط ّور هذا النموذج التحلييل خارج املفاهيم التقليدية التي ُعرفت بها مناهج
التنبؤ التي تقوم عىل معرفة املستقبل من خالل املعطيات التاريخية ،والتي ال تعرتف بوجود حوادث
غري متو ّقعة يف املستقبل(.((3
وجه إىل املقاربات التقليدية املعتمدة عىل نح ٍو
وجاءت هذه التقنية من أجل اإلجابة عن النقد الذي ّ
مبالغ فيه عىل إسقاط املعطيات التاريخية عىل الحوادث املستقبلية ،مثل تقنيات السالسل الزمنية.
ولذلك تسمح تقنية تحليل األثر بتعديل مسألة إسقاط االتجاهات التاريخية عىل الحوادث املستقبلية(،((3
32 Bradfield et al.

 33تُس ّمى املقاربة الحدسية أيضً ا "مقاربة رشكة شل"؛ ألنّها اشتهرت كث ًريا من خالل رويال دوتش شل.
34 Mikko Laurema, "Scenario Development: The Case of the Russo-Baltic Food Retail Market", Published Master
Dissertation, Helsinki University of Technology, Espoo – Finland (2007), p. 17.
35 Bradfield et al., "The Origins …".
36 Theodore Gordon, "Trend Impact Analysis", Futures Research Methodology (1994), at: http://goo.gl/bKgqPy
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ثم القيام بتحليل آثار االتجاهات والتطورات من خالل الخرباء ،وتكميم هذه التط ّورات واالتجاهات.
ّ
ومن ّمثة ،ميكن القول إنّ مفهوم تحليل أثر االتجاه يختلف عن التنبؤ البسيط بأربع خطوات ،هي:
ö öجمع املعلومات السابقة (التاريخية).
ö öاستخدام منحنى لتط ّور الحوادث يف املايض ،ومتابعة مساراتها يف املستقبل ،مع استبعاد عنرص املفاجئة.
ö öوضع قامئة للحوادث غري املتو ّقعة التي بإمكانها إحداث انحراف يف االتجاهات املستقبلية.

ö öقيام الخرباء بتحديد احتاملية ظهور حوادث غري متو ّقعة ومدى إمكان تأثري هذه الحوادث يف
املسار املستقبيل(.((3
²²تقنية مصفوفة التأثري املتبادل ()Cross-impact Analysis
جرى تطوير مصفوفة التأثري املتبادل يف مؤسسة راند األمريكية عام  1966عىل يد ّ
كل من أوالف هيلمر
والتغيات يف احتاملية ظهور حوادث تتسبب
وثيودور غوردون .وتحاول هذه التقنية تقييم التح ّوالت
ّ
عد تقنية هذه املصفوفة مك ّمل ًة
بانحرافات عن التو ّقعات الساذجة للمعطيات التاريخية( .((3وميكن ُّ
املتغيات يف التحليل ،وط ْرح السؤال التايل :إن
لتقنية تحليل أثر االتجاه ،من خالل إدراج التفاعالت بني ّ
حدث "أ" ،فام هو أثر ذلك يف "ب"؟
أ ّما بالنسبة إىل عدد الحوادث التي يجب اختيارها للدراسة ،فهذا أم ٌر يعود إىل رأي الخرباء أو إىل
أدبيات املجال البحثي؛ إذ تعتمد مرحلة اختيار الحوادث عىل الد ّقة ،وذلك عىل نح ٍو يالئم التفاعالت
بني الحوادث التي يعرب عنها بـ "( "n2-nحيث متثّل  nعدد األحداث) .وتتضاعف األسس مع إضافة ّ
كل
حدثّ .
ولكل الحوادث احتامالت ابتدائية ،وهي تقاس مبعيار التفاعالت يف ما بينها من أجل الخروج
ولكن املشكلة األساسية
باالحتامالت النهائية .ومن خالل هذه العملية ميكننا بناء سيناريوهات مختلفةّ .
يف هذه التقنية متمثّلة بافرتاض مفاده أنّ االحتامالت املعدلة (بعد التفاعالت) تبدو أكرث مالءم ًة ،عىل
الرغم من بقاء ُأسس املعلومات األولية نفسها(( ((3ميكن اإلشارة إىل تقنية التحليل املورفولوجي التي
تقوم باختزال السيناريوهات غري املالمئة وال تُبقي ّإل السيناريوهات ذات الداللة).
إنّ مصفوفة التأثري املتبادل ،عىل عكس تقنيات املقاربة الحدسية ،تعطي أهمي ًة كبرية للتفاعل
والرتكيب والتعقيد ،وال تكتفي باالحتامالت املستقبلية التي يق ّدمها الخرباء .ولذلك ميكن القول إنّ
املقاربات االحتاملية ُتع ّد آليات تقني ًة تستطيع تقديم العديد من املستقبالت؛ ذلك أنها استطاعت
37 Bradfield et al., "The Origins..".
38 Ibid.
39 Laurema, p. 17.
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تجاوز املنهجية البسيطة للتن ّبؤ التقليدي الذي يق ّدم مسا ًرا واح ًدا ،أو مستقبل ًة واحد ًة باالعتامد عىل
املعطيات التاريخية فحسب.
تبدو تقنية مصفوفة التأثري املتبادل ،بوصفها برادا ًميا ك ّم ًّيا يف بناء السيناريوهات ،مه ّم ًة ج ًّدا ،وهي
تُضفي عىل مجال الدراسات االسترشافية ُبع ًدا علم ًيا دقي ًقا .بيد أنّها ال تخ ُلو من أوجه ٍ
أساسا،
ضعف تربزً ،
املتغيات ،أو األساليب التي من خاللها تُعطى ِق َي ٌم ك ّمية
عبها تحديد ّ
يف غموض األساليب التي يجرى ْ
املتغيات يف منطني محدودين أحدهام
املتغيات الكيفية ،إضاف ًة إىل حرص ديناميات التفاعل بني ّ
لبعض ّ
سلبي (كام فعل وليد عبد الحي يف دراسة مستقبالت إيران عام  .)2020ولذلك يرى
إيجا ّيب واآلخر ّ
بعضهم أنّ كلًّ من تقني َت ْي تحليل األثر أو مصفوفة التأثري املتبادل قد يفتقر إىل الد ّقة بسبب التبسيط
املتغيات.
املبالغ فيه القائم عىل تنميط ّ
ميكن القول إنّ املقاربة االحتاملية الك ّمية قد تط ّورت عىل نح ٍو أكرب يف ما بعد ،مع مساهامت مدرسة
االسترشاف الفرنسية ،ابتدا ًء مع غاستون بريجي يف الخمسينيات والستينيات من القرن العرشين،
ً
وصول إىل ميشيل غودي الذي ط ّور مجموعة من برامج اإلعالم اآليل مثل ميكامك للتحليل الهيكيل ،أو
ماكتور لتحليل إسرتاتيجيات الفاعلني ،أو مورفول للتحليل املورفولوجي معتم ًدا عىل نح ٍو أسايس عىل
مصفوفة التأثري املتبادل.
يوجه إىل املقاربة االحتاملية؛ إذ إنّ
أ ّما االختالفات األساسية بني املقاربتني ،فتتمثّل بطبيعة االنتقاد الذي َّ
املدخالت فيها تكون ّ
أقل موثوقي ًة من املخرجات ،وذلك بسبب التأويل والقراءة الذاتيني اللذين يضفيهام
املتغيات .ويف املقابل ،فإنّ أغلب
املتغيات،
وبخاصة عند تجاهلهم َ
ّ
عنرص التفاعل بني ّ
الخرباء عىل توصيف ّ
رواد املقاربة االحتاملية (من قبيل ميشيل غودي وفابريس روبيال) يعتقدون أنّ املقاربات الحدسية الكيفية
يعوزها كثري من ال ّدقة واملوضوعية ،وكث ًريا ما يجري تشبيهها باإلبداع الفني أو األديب الذي ال يتناسب
وف ًقا مليشيل غودي وفابريس روبيال مع الرصامة وال ّدقة اللتني تحتاج إليهام عملية صناعة القرار وبناء
اإلسرتاتيجية( .((4وقد حاول فان نوتن وباحثون آخرون ،من خالل املقارنة التي وضعوها بني املقاربة الك ّمية
والكيفية يف بناء السيناريوهات ،عىل نحو ما ي ّتضح ذلك من خالل الجدول (.)2
ّ
بغض النظر عن أوجه الضعف والخلل املوجودة يف كلتا املقاربتني ،فإنّ كث ًريا من املسترشفني يرون أنه من
املمكن إدماج إحدى املقاربتني يف األخرى أثناء بناء السيناريوهات ،عىل النحو الذي يط ّور ًّ
كل من عمليتي
تقييم البدائل اإلسرتاتيجية وطرحها ونوع الفرضيات ،من خالل االستفادة من التحليل الكيفي الحديس،
أو الك ّمي االحتاميل .و ُيع ّد ذلك أم ًرا ممك ًنا ،فقد نجحت مدرسة االسترشاف الفرنسية ()La prospective
40 Godet & Roubelat.
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الجدول  :2مقارنة بني املقاربة الك ّمية والكيفية استنا ًد إىل تحليل فان نوتن وباحثني آخرين

(*)

املضمون

ُبؤرة الرتكيز
التأثري يف درجة التجريد
أفضل تقنية وأكرثها مالءم ًة لبناء
السيناريوهات

املقاربة الك ّمية

املقاربة الكيفية

عندما تكون املعرفة الك ّمية:

عندما تكون املعرفية الكيفية:

مطلوب ًة

مطلوب ًة

وموجود ًة

أو أنّ املعرفة الك ّمية غري موجودة

و /أو عندما يكون التكميم ممكنًا

أو أنّ املعرفة الك ّمية غري ممكنة

مثل :الدميوغرافيا ،والنمو االقتصادي مثل :املؤسسات ،والثقافة ،والسياسة
مييل إىل التجريد عىل نح ٍو أكرب

مييل إىل درجة ّ
أقل يف التجريد

أساليب النمذجة

الرسد واألساليب األدبية
ٌ
ومالحظة عميقة ّ
لكل
استشعا ٌر

املتغيات املفتاحية
طريقة اختيار ّ

تعريف ثابت وض ّيق لعد ٍد محدّد

التفاصيل واإلشارات ،وعدم اعتامد

املتغيات
من ّ

رصامة كبرية يف أسلوب اختيار
املتغيات املفتاحية
ّ

كرونولوجيا املدى االسترشايف

من املدى املتوسط إىل البعيد

من املدى القصري إىل املتوسط

(*)	 Source: Hannah Kosow & Robert Gassner, Methods of Future Studies and Scenario Analysis (Bonn: German
Development Institute, 2008), p. 34.

يف الدمج بني املقاربتني ،من خالل العودة إىل مساهامت معهد راند الذي كان له دو ٌر كبري يف تطوير

مناهج حدسية ومناهج احتاملية ك ّمية ،مثل "نظرية اللعب" ( ،)Game Theoryأو "التقنيات التشاركية"

( ،)Participatory Methodsأو حتى مساهامت ثيودور غوردون وأوالف هيلمر اللذين كان لهام الفضل
يؤسسا م ًعا معهد املستقبل.
يف ابتكار
تقنيتي مصفوفة التأثري املتبادل ودلفي يف معهد راند ،قبل أن َ
ْ
ميكن القول إنّ مصفوفة التأثري املتبادل تشرتك مع تقنية التحليل الهيكيل ميكامك يف املنطلقات املنهجية
ملح ًة إىل املالءمة بني املناهج والتقنيات املختلفة؛ ألنّ ذلك سوف
والنظرية نفسها ،ولذلك تبدو الحاجة ّ
يساهم يف تفكيك التعقيد والرتكيب الذي تتميز به ظاهرة املستقبل.
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ثان ًيا .املحاوالت العربية يف االسترشاف وبناء السيناريوهات
مل ُ
تخل األوساط العلمية العربية من بعض املحاوالت األولية لبناء السيناريوهات ،متأثر ًة بالثورة يف
الدراسات املستقبلية التي انطلقت يف الستينيات والسبعينيات يف أوروبا والواليات املتحدة ،وذلك عىل
الرغم من اإلشكاليات املعرفية والنظرية التي ارتبطت بتأصيل الخطاب االسترشايف يف الفكر العريب
املعارص وتبيئته .فقد متيزت أغلب هذه املحاوالت األولية بسيطرة التوجه السيايس عىل بعضها ،يف حني
مت ّيز بعضها اآلخر بالقطاعية والجزئية يف رسم البدائل املستقبلية ،إضاف ًة إىل ضعف القاموس العريب
االسترشايف بوجه عا ّم ،وهو ما يؤ ّدي إىل ف ْقر يف التجربة العربية يف مجال البحث املستقبيل.
وقد انقسم الجهد االسترشايف العريب يف بناء السيناريوهات منذ بداية الثامنينيات من القرن العرشين
حتى الوقت الحا ّيل إىل نوعني من البحوث ،هام :مجموعة املشاريع البحثية لرسم بدائل مستقبلية
للمنطقة العربية ،ومجموعة املشاريع البحثية لتأصيل مفاهيم البحث النظري املستقبيل ومناهجه يف
بناء السيناريوهات ،مع التنويه بوجود تداخلٍ بني هاتني املجموعتني .فقد حاولت مجموعة املشاريع
البحثية املتع ّلقة بوضع بدائل مستقبلية للوطن العريب تبيئة بعض املفاهيم املستقبلية ،وتقريب بعض
ٍ
مستقبالت للوطن
املناهج التي تستخدم يف مجال االسترشاف ،من أجل الرضورة املنهجية والنظرية لبناء
العريب .وتجدر اإلشارة كذلك إىل أنّ املجموعة الثانية من البحوث التي تبحث يف تطوير ُ
األطر النظرية
واملنهجية للمستقبليات مل تشهد الرتاكم نفسه الذي شهدته مجموعة البحوث االسترشافية ذات املحتوى
التطبيقي ،سواء كان ذلك من الناحية الك ّمية أو النوعية.
وينتمي ّ
كل من مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" ،وهو أحد مشاريع األمم املتحدة الذي أرشف
عىل تنفيذه إسامعيل صربي عبد الله وإبراهيم سعد الدين يف منتدى العامل الثالث ،ومرشوع "استرشاف
مستقبل األمة العربية" الذي أرشف عىل تنفيذه مركز دراسات الوحدة العربية ،إىل مجموعة املشاريع
البحثية لرسم بدائل مستقبلية للوطن العريب .يف حني ينتمي إىل املجموعة الثانية من البحوث الجهد
والتطبيقي الذي ق ّدمه وليد عبد الحي ،أو محاوالت قيس الهاممي ومحمد سليم قاللة يف ترجمة
النظري
ّ
ّ
وبخاصة كراسات ليبسور التي يصدرها مخرب
مساهامت املدرسة الفرنسية يف االسترشاف اإلسرتاتيجي،
ّ
البحث يف االسترشاف واإلسرتاتيجية والتنظيم ،والتي كان لها دو ٌر أسايس يف إثراء الجهاز املفاهيمي
العريب بقاموس االسترشاف الحديث ،ومحاولة غرس الخطاب االسترشايف يف الفكر العريب ،من خالل جهد
الرتجمة ،وذلك مع اإلقرار أنّ هذا الجهد ،عىل الرغم من أهميته ،مل َيرق بعد إىل خلق اتجا ٍه بحثي عريب
كبري .وسوف نحاول يف املبحث اآليت تع ّرف الجهد املعريف العريب يف االسترشاف وبناء السيناريوهات.
املجموعة األوىل من الجهد االسترشايف العريب يف بناء السيناريوهات
مرشوع "املستقبالت العربية البديلة"

لقد بدأ تنفيذ مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" عام  ،1981منطل ًقا من فرضية تع ّددية املستقبالت.
وسعى املرشوع للرتكيز يف امليادين واملجاالت ذات األهمية القصوى والتأثري العميق يف مستقبل الوطن
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العريب .واختارت مجموعة البحث يف مرشوع املستقبالت العربية البديلة عدم االكتفاء بأساليب بناء
النامذج الك ّمية يف تخطيط سيناريوهات املنطقة العربية ،ولجأت ،يف املقابل ،إىل اعتامد ثالث مجموعات
من املفاهيم ،هي القضايا ،والبنى ،والعمليات(.((4
وأفرز مرشوع البحث من خالل هذه املجموعات املفهومية الثالث اثني عرش ً
مجال بحث ًّيا ،هي :العالقة
بني االجتامعية  -السياسية والتنمية ،وعملية صنع القرار ،والدميقراطية واالتصال الجامهريي واملشاركة
الشعبية ،واالتجاهات االجتامعية والسياسية والثقافية (حركات الصحوة اإلسالمية ،والحركة التقدمية
املتغي ،واآلثار غري املدروسة للرثوة النفطية،
العربية) ،وآليات التبعية ،والوطن العريب والنظام العاملي
ّ
واملوارد البرشية ،وموارد العلم والتكنولوجيا واستخداماتها ،والفنون واآلداب بوصفها عنارص وحدة
وتن ّوع يف الوطن العريب ،واإلطار املؤسيس للتكامل العريب ،والتوحيد العريب وقضايا األقليات(.((4
ولقد نجحت وحدة البحث يف مرشوع املستقبالت العربية البديلة يف تغطية جميع املجاالت ،ماعدا
مجال املوارد البرشية واستخدامات العلم والتكنولوجيا؛ وذلك بسبب نقص املوارد املالية .وكان الهدف
املتغيات والقوى
من وراء تقسيم مجاالت البحث عىل هذا النحو التفصييل هو التم ّكن من تحديد
ّ
القائدة األساسية يف تشكيل االتجاهات املستقبلية لألمة العربية.
وحاول التقرير النهايئ ملرشوع "املستقبالت العربية البديلة" إيجاد الروابط بني ّ
كل املناطق واملجاالت
البحثية التي جرت دراستها؛ أي بني القضايا ،والبنى ،والعمليات التي لها تأثري عميق يف مستقبالت الوطن
أهم االتجاهات الثقيلة التي سوف ُ
تحكم مستقبل
العريب .وقد توصلت املجموعة البحثية إىل رصد ّ
الوطن العريب وتش ّكله ،وكانت كام ييل:
ö öاالتجاه امللموس لعملية الرتاجع عن مرشوع التوحيد القومي إىل مزيد من ُّ
التفكك والتقوقع ال ُقطري.
ö öاالتجاه املتزايد نحو تدويل الحياة االقتصادية واالجتامعية العربية ،وإدماجها يف إطار الشبكات
الدولية لتدفقات التجارة واملال والتكنولوجيا واالتصاالت واملعلومات ،وهو أم ٌر ارتبط بفقدان
متزايد للهوية الحضارية يف ّ
كل مجاالت الفكر والثقافة والتكنولوجيا والعامرة وأمناط االستهالك.
ö öجلبت التكنولوجيا املستوردة من الخارج معها ً
أمناطا فكري ًة وأيديولوجي ًة واستهالكي ًة وتوزيعي ًة
جديد ًة ،ع ّمقت االزدواجية الفكرية واالجتامعية والثقافية يف الوطن العريب.
ö öاالتجاه املتزايد نحو االعتداء عىل البيئة وتخريبها.
ö öتزايد تأثريات قانون النمو غري املتكافئ يف ما بني الدول العربية.
 41محمود عبد الفضيل" ،الجهود العربية يف مجال استرشاف املستقبل" ،عامل الفكر ،املجلد  ،18العدد  ،)1988( 4ص .1026 - 1005
 42املرجع نفسه.
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ٍ
مبنطلقات داخلية ،بل بعوامل خارجية.
ö öأصبحت توجهات النمو والرتاكم غري محكومة
ö öحدثت تغري ٍ
ات طبقية يف أغلب املجتمعات العربية ،ونشأت بورجوازية صغرية يف األرياف واملدن.
وتوصل مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" يف تقريره النهايئ إىل َص ْوغ سيناريوهني:
ّ
ö öالسيناريو االتجاهي (التشاؤمي) :هو ٌ
منط من السيناريوهات ير ّكز يف صورة املستقبل املتو ّقع
من خالل استمرار األوضاع القامئة؛ ذلك أنها تسري يف االتجاه نفسه .ويشري هذا السيناريو إىل
اجع
قتامة املستقبل العريب من خالل تزايد الرصاعات الطائفية والعشائرية ،ويصحب ذلك تر ٌ
يف مشاريع النهضة واإلصالح.
ö öالسيناريو البديل (التفاؤيل) :هو السيناريو الذي يشري إىل وجود تفاعلٍ إيجايب بني الديناميات
والقوى العربية يف إطار تص ّور تط ّو ٍر حضاري شامل يؤ ِّدي إىل نجاح التجربة العربية.
مرشوع "استرشاف مستقبل األمة العربية"

ّ
تول تنفيذ هذا املرشوع مركز دراسات الوحدة العربية عام  ،1983واستمر إىل عام  ،1987ووضع
سيناريوهات األمة العربية عام  .2015وقد حاول املرشوع انتهاج منهجية متع ّددة املقاربات من أجل
س ّد ّأي ثغرات بحثية ،ورسم صورة شبه متكاملة عن مستقبالت األمة العربية خالل  20أو  25سن ًة
والتغيات وحتى التعقيدات واملسارات املحتملة للوطن العريب.
مقبل ًة ،تشتمل عىل جميع التح ّوالت
ّ
اض أسايس هو استرشاف املستقبل ،وليس التن ّبؤ به .ومن أجل تحديد أفضل
وانطلق املرشوع من افرت ٍ
لطبيعة العالقات والتشابكات ،جرى تصميم املرشوع من خالل التفاعالت بني املجاالت التالية :االقتصادي
واالجتامعي ،والسيايس واأليديولوجي ،والداخل والخارج (وال سيام يف مجال التطورات االقتصادية
واالجتامعية والتكنولوجية العاملية) ،والحارض واملستقبل (إرث الحارض ورهن املستقبل).
وتض ّمن البحث االسترشايف ثالثة محاور أساسية ُس ّميت "املحاور املضمونية" ،وهي :العرب والعامل،
واملجتمع والدولة ،والتنمية العربية .وتنضوي إىل هذه املحاور مجموعة من الدراسات األساسية،
املتغيات األساسية التي تتحكم يف حارض
أهم
إضاف ًة إىل عدد من الدراسات املستقبلية التي تتناول ّ
ّ
الظواهر املتعلقة باملنطقة العربية ومستقبلها ،وتحديد تأثري ّ
كل مجالٍ من هذه املجاالت يف الصور
واملشاهد املستقبلية( .((4واختار القامئون عىل املرشوع ثالثة مشاهد مستقبلية( ((4متمثّل ًة باملشهد
االتجاهي ،واملشهد اإلصالحي ،واملشهد التح ّويل ،كام هو موضّ ح يف الجدول (.)3
 43املرجع نفسه.
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ً
ّ
خصوصا يف السبعينيات من القرن العرشين ،بعد أن استخدمه هريمان كاهن أ ّول م ّر ٍة يف منتصف
املستقبلية
اسات
ر
الد
يف
كب ًريا
ً
الستينيات من القرن العرشين.
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الجدول  :3املشاهد املستقبلية يف مرشوع "استرشاف مستقبل األمة العربية "2015

(*)

املشهد املستقبيل االتجاهي

املشهد املستقبيل اإلصالحي

املشهد املستقبيل التح ّويل

هــو ســيناريو يفــرض اســتمرار

هــو ســيناريو إصالحــي تقوميــي

هــو ســيناريو ثــوري وراديــكايل

األوضــاع السياســية واالقتصاديــة

للوضــع مــن خــال افـراض وجــود

يفــرض قيــام دولــة الوحــدة

واالجتامعيــة التــي ســادت بعــد

تكامــل وتعــاون عــريب يف قطاعــات

العربيــة ببدائلهــا االجتامعيــة

حــرب أكتوبــر  ،1973واســتمرار

متع ـدّدة ،إضاف ـ ًة إىل نشــوء بعــض

والسياســية املختلفــة.

التبعيــة والتجزئــة،

التجمعــات والتكتــات اإلقليميــة

ويفــرض أن يــزداد الوضــع ســو ًءا

تقــارب
العربيــة ،مــع حــدوث
ٍ

وتدهــو ًرا.

أيديولوجــي وســيايس بــن الــدول

منطــق

العربيــة املتجــاورة ،مــن دون
حــدوث تغـ ّـرات جذريــة يف أنظمــة
الحكــم يف الــدول العربيــة.
(*) املصدر :خري الدين حسيب وآخرون ،مستقبل األمة العربية :التحديات والخيارات ،التقرير النهايئ ملرشوع استرشاف
مستقبل الوطن العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1988 ،ص .38

توضيحا ُ
لألسس املنهجية لبناء املشاهد
وق ّدم الباحثون يف التقرير النهايئ ملرشوع استرشاف األمة العربية
ً
بالص ْوغ
املستقبلية (السيناريوهات) الثالثة؛ إذ جرى االعتامد عىل النمذجة وبناء النامذج التي تسمح َ
املتغيات املتح ّكمة يف املشاهد املستقبلية لألمة
الك ّمي والكيفي ملجمل التفاعالت التي تحدث بني
ّ
العربية واملؤ ّثرة فيها (مشهد التفتت والتجزئة ،ومشهد التنسيق والتعاون ،ومشهد الوحدة العربية)؛
وذلك عىل غرار ما هو ُم ّبي يف الرسم البياين (.)1
قامت املجموعة البحثية ملرشوع "استرشاف مستقبل األمة العربية" بالربط بني املحاور املضمونية ،من
ً
مقبول من املعقولية واالتساق داخل
خالل منوذج "النسق العريب" ،وهو النموذج الذي يضمن مست ًوى
السيناريوهات (املشاهد املستقبلية)ً .
وفضل عن ذلك ،جرى ابتكار أنساق فرعية أو منيذجات؛ من قبيل
املتغيات االقتصادية الك ّلية ،ومنيذج الظواهر غري
ُ َن ْيذج املوارد الطبيعية ،ومنيذج املورد البرشي ،ومنيذج ّ
االقتصادية (الظواهر االجتامعية والسياسية)(.((4
 45املرجع نفسه ،ص .44
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الرسم البياين  :1خطوات بناء السيناريوهات يف مرشوع مستقبل "استرشاف األمة العربية"

(*)

(*)

(بترصف).
املصدر :املرجع نفسه ،ص 43
ّ

أمنوذج إقليمي دينامي شامل،
وعب "النسق العريب" يف مرشوع "استرشاف مستقبل األمة العربية" عن
ّ
ٍ
يقوم عىل أساس إيجاد الروابط بني األنساق الفرعية أو النميذجات ،عىل نح ٍو يح ّقق نس ًقا من التفاعل
املتغيات القطاعية أو اإلجاملية؛ إذ يجرى
بني الظواهر االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،مبا يف ذلك ّ
عنرصا الخربة
الوصول إىل صورة متكاملة من خالل عمليات التصحيح الذايت املتتابع التي يضطلع فيها
َ
ومهم(.((4
والحدس املنضبطان بدور مح ّدد ّ
واملتغيات التي تش ّكل النسق
الكم الكبري من القضايا
وقد ساهم هذا النموذج املبتكر يف التعامل مع ّ
ّ
الدويل ،سواء املتعلقة منها بشساعة اإلقليم الجغرايف العريب ،أو بطول املدى الزمني الذي يتجاوز
 25سن ًة ألفق السيناريوهات .وتوصل فريق البحث إىل أنّ أساليب املحاكاة األكرث تح ّر ًرا من األساليب
 46املرجع نفسه.
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القياسية (الك ّمية) واألكرث قدر ًة عىل ربط األنساق الفرعية هي أفضل أساليب االسترشاف املستقبيل
(بناء السيناريوهات).
وكشفت "الجداول االسترشافية" للسيناريو ،أو املشهد األول ،تفاقم مشكل َتي املديونية والبطالة،
بخاصة يف ّ
ظل استمرار منطق التف ّتت والتجزئة.
وهو ما يؤزّم الوضع االقتصادي يف دول عربية عديدةّ ،
كام كشفت التفاعالت عىل مستوى املحاور األخرى مأزق "الدولة ال ُقطرية" يف جميع الفئات السياسية
واالقتصادية واالجتامعية ضمن ّ
كل من املشهدين (األول والثاين).
وهكذا ،ق ّدم ّ
كل من مرشو َع ْي بناء السيناريوهات يف العامل العريب ،سواء "املستقبالت البديلة للوطن
وعي عىل مستوى "اإلنتليجينسيا"
العريب" أو "استرشاف مستقبل األمة العربية" ،إشار ًة مه ّم ًة إىل وجود ٍ
يف الوطن العريب بأهمية بناء السيناريوهات ،والتفكري االسترشايف يف تخطيط املستقبالت العربية.
وعىل الرغم من ذلك ،شابت املحاوالت العربية بعض نقاط الضعف والخلل املنهجي يف بناء هذه
السيناريوهات .فبالنظر إىل مرشوع "مستقبالت عربية بديلة" ،أق ّرت املجموعة البحثية بعجزها عن
تغطية مجال املوارد البرشية ،واستخدامات العلم والتكنولوجيا؛ وذلك بسبب نقص املوارد املالية .وهذا
يؤ ِّدي إىل التأثري يف قيمة السيناريو ،يف ّ
تعده أغلب
ظل تجاهل
املتغي العلمي والتكنولوجي الذي ُّ
ّ
الدراسات االسترشافية القوة األساسية التي سوف تؤ ّثر يف مستقبل البرشية تأث ًريا غري مسبوق.
ً
وفضل عن ذلك ،سقط مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" يف خللٍ منهجي آخر متمثّل باعتامده
عىل سيناريوين فقط؛ هام السيناريو االتجاهي (التشاؤمي) ،والسيناريو البديل (التفاؤيل) .وقد أثبتت
أغلب الدراسات املستقبلية أنّ بناء السيناريوهات قائم عىل افرتاض تع ّددها .ولذلك نجد أنّ الدراسات
الحديثة يف السيناريوهات ال تضع ّ
أقل من أربعة سيناريوهات.
أ ّما "استرشاف مستقبل األمة العربية" الذي أطلقه مركز الوحدة العربية ،فقد متيز بقدرته عىل استخدام
آليات النمذجة واملحاكاة يف بناء السيناريوهات ،وهو ما ساهم يف متكني الباحثني يف املرشوع من إدراك
للمتغيات املختلفة؛ إذ جرى وضعها يف إطا ٍر عا ّم هو "النسق العريب" ،ومك ّونات
الطبيعة املر ّكبة واملتشابكة
ّ
أو أنساق فرعية هي "النميذجات" التي تتفاعل يف ما بينها عىل نح ٍو نَسقي دينامي ،من خالل عمليات
التصحيح الذايت املستمر .وقد خلص املرشوع إىل رسم ثالثة سيناريوهات أو مشاهد اتّصفت بالجمود
تعب عن حيوية السيناريوهات ومرونتها يف األدبيات املعارصة للدراسات املستقبلية واالسترشافية.
ومل ّ
وعىل الرغم من أوجه القصور التي شابت َ
كل املرشوعني ،سواء من الناحية املنهجية ،أو من ناحية
ضعف قاعدة البيانات التي تسمح بتطوير سيناريوهات ج ّيدة ومتامسكة والتخطيط لهاّ ،
تظل هاتان
املحاولتان من أبرز املحاوالت الجا ّدة يف مجال مامرسة التفكري االسترشايف بالنسبة إىل العامل العريب.
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املجموعة الثانية من الجهد االسترشايف العريب يف بناء السيناريوهات

متثّلت املجموعة الثانية من بحوث السيناريوهات يف العامل العريب بالجهد املنهجي والنظري من
أجل تبيئة مناهج االسترشاف وبناء السيناريوهات يف األوساط األكادميية واملؤسسية العربية .وقاد
هذه الجهد مجموعة من الباحثني يف صدارتهم املهدي املنجرة ووليد عبد الحي ،ومحمد سليم قاللة،
وقيس الهاممي .فقد كان لعبد الحي الفضل يف نرش مجموعة من الدراسات املستقبلية التي تسعى
إىل تعريف األوساط العلمية العربية مبناهج بناء السيناريوهات .ويف هذا السياق نذكر كتا ًبا له ُيعنى
بالدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية( ،((4وآخر مبناهج الدراسات املستقبلية(.((4
أسايس يف استخدام تقنية مصفوفة التأثري املتبادل يف بناء السيناريوهات.
وكان لعبد الحي أيضً ا دو ٌر
ّ
وميكن الجزم أنه كان من األوائل يف العامل العريب يف هذا املجال من خالل كتابه املتع ّلق مبستقبالت
الصني(ً ،((4
فضل عن كتابه الذي ُيعنى مبستقبل مكانة إيران اإلقليمية( .((5وقد مت ّكن عبد الحي يف هذه
متغيا يف املجاالت االجتامعية،
الدراسة من خالل استخدامه ملصفوفة التأثري املتبادل من رصد ً ّ 40
املتغيات التي لها عالقة بالبيئة املحاذية أو اإلقليمية أو الدولية
واالقتصادية ،والسياسية ،مبا يف ذلك
ّ
إليران .وتوصلت دراسته إىل نتيج ٍة مفادها أنّ دا ّلة النموذج هي "االستقرار السيايس لتحقيق مكانة
متغيين يف
الدولة اإلقليمية املركز"؛ مبعنى أنّ قياس التأثري املتبادل يجرى عىل أساس التفاعل بني ّ
نصت عليها ّ
مؤشات مقياس كوفامن لالستقرار
زاوية االستقرار السيايس ،من خالل املدلوالت التي ّ
للمتغيات األكرث تأث ًريا يف ّ
واملتغيات
املتغيات،
كل
السيايس .وجاءت حصيلة مصفوفة التأثري املتبادل
ّ
ّ
ّ
(((5
األكرث تأث ًرا يف ّ
املتغيات ،كام يتضح من الجدول (. )4
كل
ّ
املتغيات للسيناريو املمكن هي
وبحسب عبد الحي ،تكون حصيلة مصفوفة التأثري املتبادل بني
ّ
( )-148من مجموع التأثريات الك ّلية ،وهو ما يساوي نحو  12.45يف املئة .وهذا يعني أنّ معدالت
التغي سوف تبقى عىل حالها ،وأنّ الواقع اإليراين سيرتاجع بنسبة  12.45يف املئة عن الوضع القائم
ّ
ني أنّ
املتغيات اإليجابية سوف تتح ّرك إىل األمام
املتغيات السلبية ،يف ح ٍ
ّ
اآلن يف هذا البلد بالنسبة إىل ّ
بنسبة  12.45يف املئة تقري ًبا ،مع اإلشارة إىل أنّ التغ ّريات السلبية تفوق يف مجموعها ّ
املتغيات
الكل
ّ
اإليجابية( .((5ومن خالل املثال الذي ق ّدمه عبد الحي يف دراسته ملستقبالت إيران  ،2020تربز األهمية
47
48
49
50
51
52

وليد عبد الحي ،الدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية (مراكش :عيون.)1992 ،
وليد عبد الحي ،مناهج الدراسات املستقبلية وتطبيقاتها يف العامل العريب (أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية.)2007 ،
وليد عبد الحي ،املكانة املستقبلية للصني يف النظام الدويل ( 2010 - 1978أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث.)2000 ،
وليد عبد الحي ،إيران :مستقبل املكانة اإلقليمية عام ( 2020الجزائر :مركز الدراسات التطبيقية واالسترشاف.)2010 ،
املرجع نفسه ،ص .471
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الجدول  :4نتائج مصفوفة التأثري املتبادل يف دراسة وليد عبد الحي "إيران :مستقبل املكانة اإلقليمية عام "2020

(*)

الرقم

املتغيات األكرث تأث ًريا
ّ

1

التعليم

83+

2

معدل الدخل الفردي

69+

2

3

الحرية االقتصادية

60-

3

الفساد

4

الحرية السياسية

58-

4

الرأي العا ّم الدويل

26-

5

الفساد

52-

5

اإلدمان

23-

6

الزيادة السكانية

49-

6

التعليم

19+

7

التسييس املذهبي

49-

7

أحزاب املعارضة

18-

8

النمو االقتصادي

48+

8

البيئة الدولية

18-

9

البطالة

43-

9

املشاركة السياسية

17+

10

البيئة الدولية

42-

10

التسييس املذهبي

16-

11

االستثامرات الخارجية

41-

11

البيئة املحاذية

15-

12

النفط

41+

12

-

-

(*)

املتغيات األكرث تأث ًرا
ّ

درجه تأثريها

درجة تأثريها الرقم
1

الرضا عن السياسة الداخلية

-

األقليات

2828-

املرجع نفسه ،ص .469

ٍ
مستويات تحليلية متع ّددة ميكن
املنهجية والنظرية التي متنحها تقنية مصفوفة التأثري املتبادل يف
أن نلخّ صها يف النقاط التالية:
متغيا.
ö öمن املمكن دراسة عدد كبري من
املتغيات ،فقد درس عبد الحي نحو ً ّ 40
ّ
املتغيات يف الحسبان ،وتصنيفها إىل تفاعالت سلبية وأخرى إيجابية،
ö öأخذ مسألة التفاعل بني
ّ
واملتغيات
املتغيات األكرث تأث ًريا
ّ
أو تصنيفها إىل منطٍ مؤ ّثر وآخر متأ ّثر ،وهو ما يساهم يف تحديد ّ
ّ
األقل تأث ًريا.
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للمتغيات املختلفة من خالل لجوئه
ö öاستطاع عبد الحي تجاوز مشكلة إعطاء القيم واألوزان
ّ
إىل اعتامد املعايري واملقاييس التي تعتمدها بعض املؤسسات الدولية؛ مثل مقاييس التنمية
البرشية لألمم املتحدة ،أو مقاييس كوفامن لالستقرار السيايس ،أو مقاييس الحريات ملؤسسة
فريدوم هاوس.
أ ّما بالنسبة إىل محمد سليم قاللة وأيضً ا قيس الهاممي ،فإنهام مساهامن بارزان يف تعريب مناهج
افرتاض مفاده أنّ كتابات ميشيل غودي
االسترشاف الفرنيس إىل اللغة العربية ،من خالل االنطالق من
ٍ
وتوصل الباحثان إىل اقتناع ُمجمله تعميم التفكري االسترشايف يف العامل
ُتع ّد رائد ًة يف هذا املجال.
ّ
العريب ،وقد ت ّو َجا ذلك من خالل ترجمة كتاب االسترشاف اإلسرتاتيجي إىل املؤسسات واألقاليم(.((5
يضاف إىل ذلك أنّ قاللة قام بتأسيس مركز الدراسات التطبيقية واالسترشاف عام  ،2005هاد ًفا
من ورائه إىل تعميم األبحاث التي تستخدم تقنيات الدراسات املستقبلية وتقنيات االسترشاف،
واملساهمة يف تعريب املناهج والتقنيات االسترشافية وتطوير قدرات التفكري يف مجايل استباق الفعل
ً
وعامل ُمم ّك ًنا للباحثني من التح ّكم يف املناهج والتقنيات
واستحداثه بوصف ذلك جوهر االسترشاف،
القادرة عىل َص ْوغ الرؤى املستقبلية يف العامل العريب الذي يعاين – بحسب قاللة – ً
خلل إسرتاتيج ًّيا
يف املستوى االسترشايف(.((5

خالصة
نستخلص من تحليل بنية اإلطار املعريف للسيناريوهات أنها تنقسم إىل مقاربتني أساسيتني هام
املقاربة الحدسية واملقاربة االحتاملية /الك ّمية .وال تزال عملية بناء السيناريوهات ،عند العديد من
واملؤسسات،
أساسا ،عملي ًة كيفية (حدسية) ،وذلك حتى بالنسبة إىل الرشكات
املسترشفني واملامرسني ً
ّ
 كام فعلت ًمثل رشكة شل النفطية  -ولكن النقطة األساسية التي مت ّيز املقاربة الحدسية من
وخاصة يف مرحلة التحليل املع ّمق؛
املتغيات
املقاربة االحتاملية هي اعتامدها عىل عد ٍد محدود من
ّ
ّ
تعب عن
إذ ّ
يتم تأويلها وصوغها يف شكل محاور تبنى عىل أساسها الرسديات ( )Narrativesالتي ّ
يتم تشكيلها .أ ّما املقاربة االحتاملية /الك ّمية ،فتتم ّيز بأنّها تشتمل عىل
بنية السيناريوهات عندما ّ
مجموع ٍة من التقنيات املتع ّددة التي تختلف يف ما بينها يف درجات استخدام برامج اإلعالم اآليل.
املتغيات يف كلتا املقاربتني ال ُيع ّد معيا ًرا للمفاضلة بينهام؛ ألنّ
وتجدر اإلشارة إىل أنّ اختالف عدد
ّ
للمؤسسات واألقاليم ،محمد سليم قاللة وقيس الهاممي
 53ميشيل غودي وفيليب دوران وقيس الهاممي ،االسترشاف االسرتاتيجي
ّ
(مرتجامن) (باريس :اليونسكو.)2011 ،
 54جاءت هذه األهداف يف مقدّمة للباحث سليم قاللة ،انظر :عبد الحي ،إيران :مستقبل املكانة اإلقليمية.

محمد خميس
الخيارات املعرفية واملنهجية يف بناء السيناريوهات
لدى املدارس االسترشافية
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التوجه الجديد يف بناء السيناريوهات هو محاولة إدماج كال املقاربتني من أجل االستفادة القصوى
من خصائصهام يف رسم سيناريوهات متامسكة ومعقولة.
ويف الحصيلةّ ،
تظل املساهامت العربية يف تعريب مناهج االسترشاف وتقنياته جه ًدا فرد ًّيا من
بعض الباحثني العرب ،من أمثال وليد عبد الحي ،ومحمد سليم قاللة ،وقيس الهاممي ،وغريهم.
وعىل الرغم من أهمية هذه املساهامت ،فإنّ ضعف الجهد املؤسيس يف الدراسات املستقبلية وبناء
ً
وفضل عن ذلك ،فإنّ أغلب
السيناريوهات كان وراء ضآلة هذا النوع من البحوث يف العامل العريب.
مراكز البحث املستقبيل املنترشة يف الوطن العريب وهم ّية وغري موجودة ّإل يف املواقع اإللكرتونية.
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التأصيل السترشاف املستقبل من منظور إسالمي
The Origins of Foresight from an Islamic Perspective
 بصفتهام، موضوع هذا البحث هو التأصيل السترشاف املستقبل من القرآن والسنّة:ملخص
 وتتناول هذه الورقة بدايةً مفهوم الغيب يف الرتاث.املصدرين األساسيني للعقل املسلم
ّ
متكشفةً عن نسبية هذا املفهوم القرآين الكبري وعن
،اإلسالمي وعالقته باسترشاف املستقبل
يفضل
أن الدين
كونه
ّ
ً
ّ  وكيف،ثم تعرض لقضية الزمن
ّ .مفهوما مرنًا يخضع لالحتامل والبحث الظنّي
،"التقدم" التي ازدهرت خاصة يف القرن التاسع عرش األورويب
مبدأ "املستقبل املفتوح" عىل فكرة
ّ
 وهو أحد،"يسمى "اعتبار املآالت
وكيف انعكس االهتامم اإلسالمي باالسترشاف يف بروز مبدأ كبري
ّ
ريا إىل بعض العقائد اإلسالمية التي من
.املصادر الكربى يف علم أصول الفقه
ً ليتطرق البحث أخ
ّ
التطور الطبيعي لعلم "استرشاف املستقبل" يف
شأنها – إذا فُ همت خطأ – أن تشكّ ل عائقً ا أمام
ّ
 وهي،عارضا لبعض الحلول النظرية والعملية لإلشكالني
،"وأهمها "القدر والتوكّ ل
،العامل اإلسالمي
ً
ّ
."حلول شديدة الصلة بقضية َعقَ دية وفلسفية أخرى هي "العالقة السببية
 املستقبل املفتوح، املنظور اإلسالمي، االسترشاف:كلامت مفتاحية
Abstract: This paper examines the origins of foresight within Islamic thought, relying on
the Qura'n and the Sunnah as the basic sources of Muslim thought. In its overview of
the history of foresight, the paper deals first with the concept of the metaphysical realm
(al ghayb) in Islamic tradition and its relationship with forecasting the future. The paper
demonstrates the malleability of this major Quranic concept. Next, it considers the issue
of time and the supremacy within of the principle of the "open future" as compared to
the idea of "progress" that was widespread in Europe in the 19th century. It goes on to
reflect on the Islamic interest in forecasting following an increased preference among
Islamic jurisprudents for the study of "possible future outcomes". Possible obstacles to
foresight are also considered in this paper, in particular those Islamic beliefs that, in some
interpretations, may stymie the natural evolution of futurology in the Muslim World.
Most significant of these is that of qadar wa al tawakul ("Resignation to fate" or "to put
one's faith in fate"). Finally, the paper suggests some theoretical and practical solutions
based on fundamental understandings of causality.
Keywords: Foresight, Islamic Perspective, Open future
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مقدمة
طاملا اشتىك مفكرو النهضة من االنشغال الكبري للعقل العريب  -اإلسالمي بشؤون املايض عىل حساب
تتجسد يف أحد
مشكالت املستقبل ،وذلك ،وف ًقا لقول وليد عبد الحي ،إنّ "إحدى ثغرات ثقافتنا العربية ّ
أبعادها يف موقفها من الزمن ،إذ طغى عليها املايض والحارض ،بينام مل يحظ املستقبل "حيث سنعيش" ّإل
ّ
بأقل القليل ،عىل الرغم من أنّ معرفة أو محاولة معرفة املستقبل متثّل أحد عنارص القوة"((( .وإذ غدا الزمان
املستقبل ساحة رصاع وتنافس بني األمم ،فقد وضع مهدي املنجرة مفهوم "استعامر املستقبل"ُ ،منذ ًرا" :إنّ
العامل اإلسالمي إذا مل ّ
يخطط ملستقبله ،فإنه يوشك أن ُيستعمر بدوره ،كام اس ُتعمر ماضيه وحارضه"(((.
السائدة قبل ّ
يف حني ّ
ّ
ويظل كثري من
كل يشء عقلية تبحث عن هويتها(((،
تظل العقلية املاضوية ّ
يتوهمون أنّ ّ
كل ما يتع ّلق باملستقبل مجال محظور ،ال
املسلمني – بسبب الفهم الخطأ لعقيدة الغيب – ّ
ً
محاول تأصيل استرشاف املستقبل
ثم ،يأيت هذا البحث
يجوز اقتحامه وال ينبغي لهم االنشغال به .ومن ّ
أهم مصدرين للعقل املسلم.
من منظور الكتاب والس ّنة ،أي من خالل ّ
سوف نسعى إ ًذا يف هذه الورقة لطرح أسئلة :كيف للعقل اإلسالمي املعارص أن يتصالح مع املستقبل
ً
وعمل– ً
وتخطيطا ً
تعامل
وينفتح عليه؟ وما السبيل لنجعل هذا العقل يتعامل مع املستقبل – استرشا ًفا
عاد ًيا من دون تح ّفظات أو موانع فكرية أو عقدية تُعيقه؟ وكيف ننقذ العقل املسلم من الغل ّو يف
لنوجهه إىل رصف جزء من طاقته نحو قضايا املستقبل؟ وهذه األسئلة
االهتامم بأمور املايض والحارضّ ،
وغريها تلخّ ص اإلشكالية األساسية لهذا البحث.
نبدأ أ ّو ًل بتوضيح أنّ ملفهوم "املستقبلية" أو "االسترشاف"((( استعاملني :فهو يعني االهتامم العام
باملستقبل وقضاياه ،سواء عىل املستوى الفكري أو العميل؛ كام يعني مجموعة من األبحاث حول التطور
كـن من استخالص عنارص التو ّقع((( .وينطلق هذا االسترشاف من حقيقة أنّ
املستقبيل لإلنسانية ُت ّ
الحقل الذي ميكن لإلنسان أن يؤ ّثر فيه هو املستقبل(((؛ ولذلك فاملستقبل الذي يعنينا هنا هو املستقبل
العميل الذي بإمكان اإلنسان أن يدرسه ويتوقعه ،ال املستقبل من حيث هو موضوع فلسفي خالص.
1

4

وليد عبد الحي ،الدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية (مراكش :دار تينمل ،)1993 ،ص .5
2 Mahdi Elmandjra, Première guerre civilisationnelle (Casablanca: Editions Toubkal, 1992), p. 176.
3 Pierre Burgelin, L'Homme et le Temps (Paris: Editions Montaigne, 1945), p. 30.
سنُؤثر يف هذا البحث استخدام مفهوم مصطلح "االسترشاف" ً
بدل من مفردة "املستقبلية" التي مل تعد تُستخدم عىل نطاقٍ واسع بني
املستقبليني ،ولعوامل أخرى بسطتها بعض الدراسات السابقة .راجع يف ذلك ً
مثل :محمد بريش" ،حاجتنا إىل علوم املستقبل" ،املسلم
املعارص ،العدد ( 61ترشين األول  /أكتوبر  ،)1991ص .53 - 51
5 Michel Godet & Hugues de Jouvenel, "Avant-propos", Futuribles, no. 71 (November 1983), pp. 3 - 4.
6 Eleonora Masini, Why Futures Studies? (London: Grey Seal Books, 1993), p. 7.
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مناص إ ًذا من أن يتصالح العقل العريب  -اإلسالمي مع املستقبل ،حتى يكون االسترشاف والتخطيط
ال ّ
عادة ذهنية له .ولهذا نحتاج أ ّو ًل إىل استقراء مذهبية اإلسالم يف املوضوع :هل يقبل هذا الدين مبدأ
استرشاف املستقبل؟ وعىل ّأي أساس؟ وما عالقة عقائد الغيب والقدر ونحوها مبوضوعنا؟ هذا وغريه ما
يخص أولها مفاهيم الغيب ،ويعني ثانيها اعتبار املآل واملستقبل
سنحاول اإلجابة عنه يف ثالثة مباحثّ ،
ً
وتحليل.
درسا
املفتوح ،وعالقتها باالسترشاف ،ويتناول املبحث الثالث إشكالية القدر والتو ّكل ً

و ًل .الغيب واسترشاف املستقبل
أ ّ
الدراسة املستقبلية بني االسترشاف والنبوءة

يوجد ٌ
فرق كبري بني استرشاف املستقبل والنبوءة .إذ ال ت ّدعي الدراسة املستقبلية نهائ ًّيا معرفة ما سيحدث،
ولكنها تحاول تحديد املسارات املختلفة – املحتملة واملمكنة واملرغوب فيها – لظاهرة مع ّينة .واملستقبل
ليس ً
ثم ،ال تُسعفنا الدراسات املستقبلية
مجال لالستكشاف فحسب ،بل هو أيضً ا مجال للعمل والتأثري .ومن ّ
مبناهج كشف اآليت ومعرفة بعض مالمح املستقبل فحسب ،بل إنها تعيننا ملّا نطرح عىل أنفسنا هذا السؤال:
أهم األمم
كيف نستطيع أن نُنشئ مستقبلنا وأن نُخضعه آلمالنا وتط ّلعاتنا وأفكارنا وعقائدنا؟ ولهذا تعرف ّ
ً
انشغال مستم ًّرا باملستقبل :كيف سيكون ،ومن الذي سيتح ّكم فيه؟ وما السبيل إىل أن يكون لنا
املتق ّدمة
(((
تهم الدراسات املستقبلية .
موقع بني ُدوله املؤ ّثرة؟ وغريها من أسئلة عديدة ّ
لذلك ال ت ّدعي الدراسات املستقبلية معرفة الغيب((( ،لكنها تفيد يف تقليل االحتامالت الواردة يف
املستقبل بحيث يغلب عىل ظ ّننا أنّ مجموع ًة "أ" من صور املستقبل (السيناريوهات) مستبعدة الوقوع،
رجح بعض االحتامالت
ومجموع ًة "ب" راجحة الوقوع .ويف املجموعة "ب" ميكن للبحث املستقبيل أن ُي ّ
عىل بعض((( .وهذا ك ّله يساهم يف جعل صورة املستقبل ّ
أقل غموضً ا واضطرا ًبا؛ ولهذا فائدة مح ّققة،
كام يوضّ ح ذلك ألفن توفلرّ :
"كل مجتمع يجد نفسه أمام سلسلة من املستقبالت املحتملة ،وكذا أمام
مجموعة من املستقبالت املمكنة ،وكذلك أمام مجموعة من املستقبالت املفضّ لة ...كل هذه املستقبالت
 7يف ماهية الدراسات املستقبلية ،انظر:
Mahdi Elmandjra, "Futurs du monde islamique. Etude du futur : nécessités, réalités et horizon", in Mahdi
Elmandjra, Première guerre civilisationnelle, pp. 165 - 190.
 8يف احتاملية الدراسات املستقبلية ،انظر:
Masini, p. 32.
9 Cf. Richard B. Heydinger & Rene D. Zentner, "Multiple scenario analysis: Introducing uncertainty into the planning
process", New Directions for Institutional Research, vol. 1983, no. 39 (September 1983), pp. 51–68.
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تتنافس باستمرار .ملّا نق ّنن التغيري وننظمه فنحن يف الحقيقة نسعى إىل أن نح ّول بعض هذه املستقبالت
ً
املمكنة إىل مستقبالت أكرث
احتامل ،وذلك لنح ّقق أمانينا التي تش ّكل مطل ًبا يتم ّتع بإجامع عام"(.((1
أهم مفهوم يتقاطع مع الدراسة املستقبلية هو "الغيب" ،وما يصدق عىل الغيب يصدق عىل
ويف اإلسالمّ ،
وأدق؛ فإذا اكتشفنا ً
استرشاف املستقبل ،ألنّ موضوع الغيب أصعب ّ
مثل أنّ مفهوم الغيب مفهوم مرن
ومتح ّرك ،فهذا معناه من باب أ ْوىل أنّ لـ "املستقبلية" مرشوعي ًة أكرث واعرتا ًفا دين ًيا أكرب .فدراسة موضوع
الغيب دراسة ما هو أعىل ليكون ما هو أدىن أ ْوىل.
مفهوم الغيب
يف اللغة

الغيب مصدر غاب يغيبّ ،
وكل ما غاب عنك وما اطأمنّ من األرض والشحم(((1؛ وغاب عنك األمر إذا
بطن؛ ّ
وكل مكان ال ُيدرى ما فيه فهو غيب ،وكذلك املوضع الذي ال ُيدرى ما وراءه(((1؛ ويجمع عىل غيوب.
والشهادة خ ٌرب قاطع ،وشاهده مشاهدة عاينه وحرضه ،فهو شاهد .والشهيد الحارض ،وكذا الذي ال يغيب
عن علمه يشء(.((1
يف العرف اإلسالمي

وللفظة "الغيب" يف االعتقاد اإلسالمي معنيان ،وهو تقسيم تقريبي ألنواع الغيب:
ö öمن حيث الداللة عىل "الزمان" ،يعني الغيب ّ
كل ما خفي عىل علم اإلنسان من أمور املايض
والحارض واملستقبل ،كام باآلية القرآنيةِ ﴿ :ت ْل َك م ِْن أَ ْن َبا ِء ا ْل َغ ْي ِب نُوحِ ي َها إِلَ ْي َك﴾ (هود.)49 ،
خاصا ال تصل إليه حواس اإلنسان
ö öمن حيث الداللة عىل "املكان" ،يعني الغيب عاملًا ووجو ًدا ً
وطاقة عقله ،وذلك كوجود الله سبحانه ،وعامل ما بعد املوت ،واآلخرة وعجائبها ،وبعض
املخلوقات التي ال نشاهدها كاملالئكة ،وغري ذلك مام طلبت الرشيعة منا أن نُص ّدق به ،وأطلقت
عىل هذا التصديق اسم "اإلميان" .فالعامل يستعمل فيام َيعلم به الخالق ،وهو ما سوى الله تعاىل
من املوجودات ،وجمعه عىل عوامل؛ ولذلك ينقسم العامل إىل عاملي الغيب والشهادة(.((1
11
12
13
14

10 Alvin Toffler, Le choc du futur (Paris: Gallimard, 1987), p. 513.
محمد مجد الدين الفريوز أبادي ،القاموس املحيط (القاهرة :مطبعة السعادة1326 ،هـ) ،مادة "غيب".
محمد مرتىض الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس (بنغازي :دار ليبيا1306 ،هـ) ،مادة "غيب".
املرجع نفسه ،مادة "شهد".
محمد عيل التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون ،ج ( 3بريوت :دار صادر ،د .ت ،).ص .1053
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يف القرآن

ويتحصل من أقوال
أما يف االستعامل القرآين ،فالغيب يرد مقرونًا بكلمة الشهادة يف حاالت كثرية ج ًّدا؛
ّ
أهل التفسري ورشوحهم لبعض اآليات التي ورد فيها ذكر الغيب والشهادة اآليت:
ö öالغيب هو اآلخرة ،والشهادة هي الدنيا(.((1
ترسه النفوس ،وتنطوي عليه الصدور ،والشهادة ما يظهره الناس ويربزونه .ولذلك
ö öالغيب هو ما ّ
الرس ،والشهادة العالنية(.((1
قال بعضهم :الغيب هو ّ

الخلـق ،والشهادة ما يعرفونه(.((1
ö öالغيب ما ال يعرفه ْ
الحس( .((1قال األصفهاين:
حواس اإلنسان ومداركه ،والشهادة ما حرضه
ö öالغيب ما غاب عن
ّ
ّ
الحاسة ّ
الغيب "استعمل يف ّ
وعم يغيب عن علم اإلنسان ،مبعنى الغائب"(.((1
كل غائب عن ّ
ترسه النفوس ال يعرفه الخلق ،وما يظهر عىل الجوارح
فأما القوالن الثاين والثالث فمتقاربان ،فام ّ
معروف للخلق .لكن هذا أحد أفراد ما ال يعرفه الخلق ،فهم – كام ال يعرفون أرسار النفوس – ال يعرفون
أيضً ا أمور اآلخرة وحقائقهاّ ،إل ً
قليل مام حكاه الوحي ،ولواله ما عرفوا عنها شيئًا .ولذلك فإنّ القول
الرابع هو أيضً ا شديد الصلة بالقول الثالث.
ما الذي يجمع بني األقوال الثالثة؟ يجمع بينها أنّ ما يعلمه الخَ ـلق – أو ميكن لهم علمه – يع ّد من
عامل الشهادة ،أ ّما ما ال يعرفونه ،وال سبيل لهم إىل أن يعرفوه ،فهو من عامل الغيب .وهذا معنى القول
الرابع ،ولذلك اختاره كثري من املفرسين ،وكثري منهم اقترص عليه؛ فهو القول الراجح ،وهو ح ّد ما بني

مفهومي الغيب والشهادة.
15
16
17
18

19

املرجع نفسه ج  ،4ص 87؛ محمد فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ( 29بريوت :دار الفكر ،)1993 ،ص 293؛ أبو محمد عبد الحق
ابن عطية ،املحرر الوجيز ،ج ( 15الرباط :وزارة األوقاف ،)1989-1975 ،ص.479
التهانوي ،ج  ،4ص87؛ سورة الحرش ،اآلية 22؛ الرازي ،ج  ،16ص 194؛ ج  ،22ص 293؛ أبو السعود محمد العامدي ،إرشاد العقل
السليم إىل مزايا القرآن الكريم ،ج ( 5القاهرة :املطبعة املرصية ،)1928 ،ص .155
الرازي ،ج  ،19ص 22؛ وانظر :أبو عبد الله محمد القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ( 18بريوت :دار الكتب العلمية ،)1988 ،ص .30
أبو جعفر محمد بن جرير الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج  ،7ط ( 3بريوت :دار املعرفة ،)1978 ،ص 145؛ ابن عطية ،ج
 ،14ص 91؛ ج  ،15ص479؛ التهانوي ،ج  ،4ص87؛ الرازي ،ج  ،19ص 22؛ القرطبي ،ج  ،14ص 60؛ ج  ،18ص 97؛ عبد الله أبو الربكات
النسفي ،مدارك التنزيل ،ج ( 2القاهرة :دار إحياء الكتب العربية ،د .ت) ،ص 144؛ العامدي ،ج  ،3ص 99؛ ج  ،5ص 155-154؛ محمد
الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير من التفسري ،ج ( 24املدينة املنورة :مكتبة العلوم والحكم ،د .ت) ،ص .31
الراغب األصفهاين ،مفردات غريب القرآن ،ج ( 3القاهرة :املطبعة الخريية1322 ،ه) ،ص  ،192كلمة غيب .وقارن يف الكتاب نفسه مع
كلمة شهد :ج  ،2ص .239 - 238
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يف نسبية املفهوم وأبعاده البرشية واملعرفية
اإلنسان معيار متييز الغيب عن الشهادة

ثم ،فإنّ ضابط التفرقة بني الغيب والشهادة هو اإلنسان نفسه ،ولذلك قال الراغبُ " :يقال لليشء
ومن ّ
غيب وغائب ،باعتباره بالناس ،ال بالله تعاىل ،فإنه ال يغيب عنه يشء"( .((2وعاملا الغيب والشهادة هام
عاملا "ما غاب عن
الحواس من الجواهر القدسية وأحوالها ،وما حرض من األجرام وأعراضها"( .((2فالغيب
ّ
حواس املخلوقات
هو مجموع األشياء الغائبة مام ال تصل إليه أعني الناس ،وكذا العوامل التي ال تبلغها
ّ
األرضية( .((2أ ّما الشهادة فام يشاهده الناس(((2؛ أو هي األشياء املشهودة ،أي الظاهرة املحسوسة
من املرئيات وغريها(.((2
وليس معنى هذا أنّ اإلبصار هو آلة التمييز الوحيدة بني الغيب والشهادة؛ وما يقع من ذلك يف كالم
حواس اإلنسان يف اإلحاطة باملوجودات.
بعض املفرسين هو تج ّوز ،ليس إ ّال ،بحكم أنّ اإلبصار أقوى
ّ
الحواس التي بها ُيدرك اإلنسان أشياء هذا
الحس ،ومرادهم
ّ
ولذلك يقول العلامء :الغيب ما غاب عن ّ
الوجود ،من اإلبصار وغري اإلبصار .وقد قال ابن عاشور يف هذا الشأن" :الشهادة ما يعلمه الناس ّ
مم
يدخل تحت اإلحساس الذي هو أصل ّ
كل العلوم"(.((2
الحواس ليست هي الطرق الوحيدة التي ُيكتسب بها العلم ،إذ توجد مجموعة كبرية من الحقائق
كذلك
ّ
املفسين
الوجودية ّ
توصل إليها اإلنسان بالعقل فحسب؛ فهي ليست من الغيب .ولهذا جمع بعض ّ
الحس وال
بني هذين الطريقني يف تعريف الغيب ،فقال البيضاوي" :الغيب األمر الخفي الذي ال يدركه ّ
الحواس ،وال تقتضيه بدائه
تقتضيه بديهة العقل"( .((2وقال القاسمي" :املراد بالغيب ما ال يقع تحت
ّ
العقول"(.((2
ولو فرضنا لإلنسان مقدر ًة عىل استشعار بعض الغيوب ،فإنّ ما يصل إىل معرفته منها ال يدخل تحت
مس ّمى الغيب .إ ًذا ،فالغيب ليس ما غاب عن حواس اإلنسان فحسب ،وال ما غاب عن عقل اإلنسان
20
21
22
23
24
25
26
27

األصفهاين ،ج  ،3ص .192
العامدي ،ج  ،5ص .155 - 154
ابن عاشور ،ج  ،14ص .229
ابن عطية ،ج  ،15ص 479؛ النسفي ،ج  ،2ص .144
ابن عاشور ،ج  ،13ص .98
املرجع نفسه ،ج  ،24ص .31
البيضاوي ،ج  ،1ص .55
القاسمي ،ج  ،2ص .35
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فحسب ،بل هو ذلك وغريه؛ ّ
عب عنه ابن عطية يف أحكم كلمة وأد ّقها ،فقال" :الغيب ما غاب عن
مم ّ
مدارك اإلنسان"(.((2
تعم عامل الغيب وزمانه؛ فقد قال ابن عاشور أيضً ا" :الغيب ما غاب عىل علم الناس
وهذه القاعدة ّ
بحيث ال سبيل لهم إىل علمه ،وذلك يشمل األعيان املغ ّيبة كاملالئكة والجن ،واألعراض الخفية ،ومواقيت
األشياء"( .((2وهذا التعريف يحيلنا عىل املعيار الذي من ّيز به بني الغيب والشهادة ،وهو الدليل.
الضابط املعريف يف التفرقة بني الغيب والشهادة

علم
يقول الكفوي يف هذا الشأن" :الغيب هو ما مل يقم عليه دليل ،ومل ينصب له أمارة ،ومل يتع ّلق به ٌ
مخلوق"( .((3وهذا هو السبب الذي من أجله كانت الغيوب الخمسة من العلم الذي استأثر الله
تعاىل به ،والتي يقول عنها ابن العريب أنه ال أمارة عليها ،وال عالمة ،ولذلك يكفر من ادعى علم يشء
من هذه الخمسة( .((3وهو يعني من دون دليل ،إذ ُيردف ذلك بقوله إنه إن وجدت أمارة ،كالتجربة
ً
مثل ،فال يكون ذلك من الغيب ،كتو ّقع الطبيب" :فإذا ا ّدعى ذلك عاد ًة ال واج ًبا يف الخِ لقة مل نكفره ومل
نفسقه"( .((3وقال أيضً ا يف موضع آخر[" :إن قال األطباء] إنها تجربة وجدناها ،تركوا وما هم عليه ومل
يقدح ذلك يف التم ّدح"(((3؛ أي مت ّدح الله تعاىل بعلمه الغيب .وكذلك يف موضوع تو ّقع كسوف الشمس
والقمر؛ فهو ممكن ،ألنه أمر ُيد َرك بالحساب(.((3
وكام أنّ ما ُيدرك بالتجربة ال يكون غي ًبا ،فكذلك ما ُيدرك بصحيح النظر ال يكون غي ًبا حقيقة( ،((3فالعربة
بالدليل عقل ًيا أكان أم تجريبيا أم خ ًربا عن الوحي .وهو ما يوضّ حه التفتازاين بقوله" :العلم بالغيب أمر
تف ّرد به الله تعاىل ،ال سبيل إليه للعبادّ ،إل بإعالم منه تعاىل ،وإلهام بطريق املعجزة أو الكرامة ،أو إرشاد
إىل استدالل باألمارات ،فيام ميكن ذلك فيه"( .((3وقال يف ذلك ابن حزم أيضً اّ :
"كل ما قام عليه دليل
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ابن عطية ،ج  ،3ص 85؛ وانظر ج  ،10ص .17
ابن عاشور ،ج  ،7ص .270
أيوب أبو البقاء الكفوي ،الكليات (بريوت :مؤسسة الرسالة ،)1992 ،ص 667؛ وانظر :النسفي ،ج  ،3ص .219
أبو بكر بن العريب ،أحكام القرآن ،ج ( 2بريوت :دار الكتب العلمية ،)1988 ،ص  .259وهي الخمسة الواردة يف اآلية القرآنية﴿ :إِنَّ الل َهَّ
السا َع ِة َو ُي َن ِّز ُل ا ْل َغ ْي َث َو َي ْع َل ُم َما ِف ْالَ ْر َحا ِم َو َما َت ْدرِي َن ْف ٌس َما َذا َت ْكسِ ُب َغدًا َو َما َت ْدرِي َن ْف ٌس ِبأَ ِّي أَ ْر ٍض َت ُ
ُوت إِنَّ ال َّل َه َعل ٌِيم
ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم َّ
خَ ِب ٌري﴾ (لقامن.)34 ،
املرجع نفسه ،ج  ،2ص .259
املرجع نفسه ،ج  ،3ص .79
املرجع نفسه ،ج  ،2ص  .259وقد نقل القرطبي كالم ابن العريب وأقره يف :الجامع ألحكام القرآن ،ج  ،7ص .4
املرجع نفسه ،ج  ،1ص .16
سعد الدين التفتازاين ،رشح العقائد النسفية (القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية ،)1987 ،ص .108
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( )...فليس غي ًبا ( )...وإمنا الغيب وعلمه هو أن يخرب املرء بكائنة من الكائنات دون صناعة ً
أصل"(.((3
ويقول الطاهر بن عاشور" :األمور التي لها أمارات مثل أمارات األنواء وعالمات األمراض عن الطبيب،
فتلك ليست من الغيب ،بل من أمور الشهادة الغامضة .وغموضها متفاوت ،والناس يف التوصل إليها
متفاوتون ،ومعرفتهم بها من قبيل الظن ال من قبيل اليقني ،فال تس ّمى ً
علم"(.((3
قسم العلامء الغيب إىل قسمني(:((3
وملا كان االعتبار – يف التمييز بني الغيب والشهادة – للدليل ،فقد ّ
املعني باآلية القرآنية:
ö öالقسم األول :الغيب الذي ال دليل عليه ،ال عقيل وال سمعي ،وهذا هو
ّ
﴿ َوعِن َد ُه َم َفات ُِح ا ْل َغ ْي ِب الَ َي ْع َل ُم َها إِ َّال ُهو﴾ (األنعام.)59 ،
اب
قسم نُصب عليه دليل ،عقيل أو سمعي ،وهو املقصود يف اآليتنيَ ﴿ :ذل َِك ا ْل ِك َت ُ
ö öالقسم الثاينٌ :
ِين ُي ْؤ ِم ُنونَ ِبا ْل َغ ْي ِب﴾ (البقرة.)3 - 2 ،
َل َر ْي َب فِي ِه ُه ًدى لِ ْل ُم َّت ِق َ
ني ۞ ا َّلذ َ

وهذا ما يوضّ حه الرازي" :الغيب ينقسم إىل ما عليه دليل ،وإىل ما ليس عليه دليل… أ ّما الذي ال دليل
عليه فهو سبحانه وتعاىل العامل به ال غريه ،وأ ّما الذي عليه دليل فال ميتنع أن نقول :نعلم من الغيب ما
لنا عليه دليل ...وعىل هذا الوجه قال العلامء :االستدالل بالشاهد عىل الغائب أحد أقسام األدلة"(.((4
فاألول الذي عليه دليل ميكن معرفته ،بخالف الثاين(.((4

وهنا سؤال :هل العربة يف هذا التمييز هي تحصيل الدليل ،مبعنى هل هذا من رشطه؟ أم املعترب هو
اإلمكان ،مج ّرد إمكان الدليل ال تحصيل وقوعه ،فيكون املقصود مطلق الدليل ،حتى ذلك الذي ال نعرفه
وال نتوافر عليه؟
الغيب قسامن :مطلق ومقيّد

الجواب هو أنّ توافر الدليل ليس ً
رشطا يف أن نع ّد بعض الغيب من القسم الثاين القابل لإلدراك البرشي.
فيكفي أنّ هذا الدليل ممكن ،واحتامله قائم .وفائدة هذا األمر أنّ الغيب الذي عليه دليل هو الغيب
يهم إن ك ّنا نعرف هذا الدليل ،أو ال نعرفه؛ فجهلنا به ال يخرجه
ا ُملد َرك أو القابل لإلدراك .وبعد هذا ال ّ
عن القسم الثاين من الغيب.
37
38
39
40
41

عيل بن أحمد بن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،ج ( 5بريوت :دار الجيل ،)1985 ،ص .150
ابن عاشور ،ج  ،7ص .271
نارص الدين بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،ج ( 1القاهرة :املكتبة التجارية ،د .ت ،).ص 55؛ العامدي ،ج  ،1ص 24؛
التهانوي ،ج  ،3ص 1090؛ الكفوي ،ص 668؛ أبو الفضل شهاب الدين محمود األلويس ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع
املثاين ،ج ( 1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د .ت) ،ص .114
الرازي ،ج  ،2ص .32
الكفوي ،ص .668
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غيب مطلق
ولذلك كان هذا النوع من الغيب نسب ًّيا أو إضاف ًيا أو مق ّي ًدا ،بخالف النوع األول الذي هو ٌ
أو حقيقي .ولذا نجد ابن تيمية يقول بصدد حديثه عن اآلية القرآنيةُ ﴿ :قل َل َي ْع َل ُم َمن ِف الس ََّم َو ِ
ات
َو ْالَ ْر ِض ا ْل َغ ْي َب إِلَّ ال َّلهُ﴾ (النمل" :)65 ،هذا هو الغيب املطلق عن جميع املخلوقني الذي قال فيهَ ﴿ :فال
ُي ْظ ِه ُر َع َل َغ ْي ِب ِه أَ َح ًدا﴾ (الجن .)26 ،والغيب املق ّيد ما ع ّلمه بعض املخلوقات من املالئكة أو الجن أو
اإلنس وشهدوهّ .
غيب ع ّمن غاب عنه ،ليس هو غي ًبا ع ّمن شهده .والناس ك ّلهم قد يغيب عن
فإنا هو ٌ
هذا ما يشهده هذا ،فيكون غي ًبا مق ّي ًدا ،أي غي ًبا ع ّمن غاب عنه من املخلوقني ،ال ع ّمن شهده ،ليس غي ًبا
مطل ًقا غاب عن املخلوقني قاطبة"(.((4
هذا أصل تقسيم العلامء الغيب إىل قسمني :مطلق ومق ّيد( .((4فام عرفه اإلنسان أو أمكن له معرفته هو
الغيب املق ّيد ،وما ال سبيل لإلنسان إىل علمه فهو الغيب املطلق .والقرآن يس ّمي قصص األنبياء القدامى
– ً
مثل – غي ًبا ،وهي ملن حرضها ليست غي ًبا .فهذا الغيب النسبي أي نسب ًة إىل قوم دون قوم ،أو اإلضايف
ثم:
غيب باإلضافة إىل ٍ
أي هو ٌ
ناس دون ناس ،أو املق ّيد .ومن ّ
ö öالغيب املطلق ،هو الذي ال يعرفه ّإل الله ،وغاب عن جميع خلقه.
ö öالغيب املق ّيد ،ويسمى أيضً ا الغيب اإلضايف( ،((4هو ما علمه بعض خلق الله وخفي عن البعض
تتم بإذن الله ،فريجع األمر – أمر الغيب – إىل الله ألنه إ ّما
اآلخر .وهذه املعرفة بالغيب املق ّيد ّ
يختص بالغيب لنفسه ،وإ ّما يأذن بكشفه لبعض عباده؛ فمعرفة الغيب ال تخرج عن إرادته.
ّ
ولذلك حني َذكر بعض الصحابة وقت الكسوف وتو ّقعهُ ،وأ ْنـكر عليه ،أجاب" :إمنا الغيب خمس .وتال
آيةَ ﴿ :وعِن َد ُه َم َفات ُِح ا ْل َغ ْيب﴾...؛ وماعدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم"(.((4
وأشهر الغيوب املطلقة هي مفاتيح الغيب الخمسة .لكن إذا ْأطـلع الله تعاىل بعض خلقه عىل بعضها،
ولو كان مخلو ًقا واح ًدا ،خرج ذلك الغيب عن اإلطالق إىل التقييد .فقد قال ابن كثري يف آية﴿ :إِنَّ ال َّل َه
السا َع ِة َو ُي َن ِّز ُل ا ْل َغ ْي َث َو َي ْع َل ُم َما ِف ْالَ ْر َحا ِم( ﴾...لقامن" :)34 ،إنزال الغيث ال يعلمه ّإل الله،
ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم َّ
لكن إذا أمر به علمته املالئكة املوكلون بذلك ،ومن شاء الله من خلقه .وكذلك ال يعلم ما يف األرحام ّ
مم
42
43

44
45

أحمد تقي الدين بن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ( 16الرباط :مكتبة املعارف /املكتب التعليمي السعودي باملغرب ،د.ت ،).ص 110؛
وانظر أيضً ا :ج  ،14ص .52 - 51
انظر هذا التقسيم يف :أبو محمد األندليس بن أيب جمرة ،بهجة النفوس ،ج  ،4ط ( 2بريوت :دار الجيل ،)1972 ،ص 272؛ أحمد بن
عيل العسقالين بن حجر ،فتح الباري برشح صحيح البخاري ،ج ( 15بريوت :دار الفكر ،)1993 ،ص 315؛ كتاب التوحيد ،باب قول
الله تعاىل :عامل الغيب فال يظهر عىل غيبه أحدا؛ الكفوي ،ص 668؛ محمد متويل الشعراوي ،الغيب (القاهرة :مطابع دار أخبار اليوم،
 ،)1998ص 15 ،11 ،9؛ محمد رشيد رضا ،تفسري القرآن الحكيم ،ج  ،7ط ( 2بريوت :دار املعرفة ،د.ت ،).ص .422
الكفوي ،ص .668
أورده ابن حجر يف فتح الباري ،ج  ،1ص  ،169يف حديث جربيل من كتاب اإلميان ،وقال أخرجه حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة؛
وانظر :رشيد رضا ،ج  ،7ص .422
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يريد أن يخلقه تعاىل سواه ،ولكن إذا أمر بكونه ذك ًرا أو أنثى ،أو شق ًّيا أو سعي ًدا ،علم املالئكة املوكلون
بذلك ،ومن شاء الله من خلقه"(((4؛ فيصري غي ًبا مق ّي ًدا.
متغي أبدا
فاصل ما بني الغيبني
ّ

معيار التفرقة بني النوعني من الغيب هو اإلنسان نفسه ،وطبيعة معارفه ومدى علومه .لذلك ال توجد
متغية؛ فتنتقل
معايري دقيقة للفصل بني الغيب املطلق والغيب املق ّيد ،إذ الحدود بينهام دامئًا متح ّركة ّ
بعض الغيوب من دائرة املطلق إىل املق ّيد إذا تق ّدمت املعرفة البرشية ،كام يف حالة معرفة جنس
الجنني ً
مثل .والذي يح ّرك هذه الحدود بني الغيبني هو اإلنسان نفسه ،بقدر علمه ومعرفته؛ فتضيق
دائرة الغيب املق ّيد أو ت ّتسع بحسب جهده هو يف تحقيق هذا التضييق ،وبحسب سعيه لفهم العامل
وحركته من حوله.
وهنا ميكن أن نذكر قاعد ًة يف املوضوع :ال سبيل إىل معرفة الغيوب الخمسة معرفة تفصيلية ،كزمان
املوت وتاريخ القيامة بالضبط .أ ّما ما عدا هذه الخمسة فقابل للعلم ،وذلك ألنّ جوهر املعرفة يف
اإلسالم يحكمه مبدآن:
ٌ
عقلية فحسب ،فاملستحيل هو املستحيل الريايض ،كالجمع
ö öاملبدأ األول :االستحالة
بني املتناقضني(.((4
ö öاملبدأ الثاين :اتساع اإلمكان يف الوجود ،حيث عاملنا هذا هو أحد العوامل املمكنة الالنهائية .وال
يضع الدين عىل هذا اإلمكان قيو ًدا ،ومن هنا فتح املجال واس ًعا أمام َم َل َكة برشية مهمة هي
"الخيال" .ولذلك فالعقل اإلسالمي عقل ج ّد متح ّرر ال يعرف املستحيل ّإل يف أضيق نطاق ،وهو
الريايض .واملستقبل بالنسبة إليه عبارة عن مستقبالت متع ّددة ،ال مستقبل واحد(.((4
ن الغيب
م بني علم الغيب وظ ّ
فرق مه ّ

واملقصود بالغيب هنا :الغيب املق ّيد .وقد رأى علامؤنا أنّ الكالم يف الغيب املق ّيد والبحث فيه أمر
علم يقني ال يخطئ أب ًدا ،والثاين
ممكن ،وقالوا إنّ الفرق بني العلم اإللهي به والعلم البرشي ،هو أنّ األول ُ
ظن يصيب ويخطئ ،ويقوى ويضعف .ولذلك ال يتع ّلق األمر يف الدراسة املستقبلية بعلم املستقبل ،وهو
ّ
العلم الخاص بالذات اإللهية ،بل باسترشاف املستقبل ،وهو معرفة برشية نسبية تنبني عىل االحتامل
 46تفسري ابن كثري ،ج  ،3ص .560 - 559
 47راجع :أبو يعرب املرزوقي ،مفهوم السببية عند الغزايل (تونس :دار بوسالمة للطباعة والنرش ،)1978 ،ص  103وما بعدها.
 48تساعد النظرية األشعرية يف الخلق املتجدّد عىل هذا الفهم ،وهي تتص ّور أنّ الخلق – خلق األشياء والحركات والعامل – عملية مستمرة
خاصا ليس هذا موضعه.
ال تتو ّقف .وال مجال هنا لالستفاضة يف هذا املوضوع الذي يحتاج بحثًا ً
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املنجم (يعني الفليك) الذي يخرب بوقت الغيث واملوت فإنه يقول
وغلبة الظن .قال النسفي" :وأ ّما ّ
بالقياس والنظر يف الطالع ،وما يدرك بالدليل ال يكون غي ًبا .عىل أنه مجرد الظن ،والظن غري العلم"(.((4
ولذلك ع ّد ابن العريب توقعات الطبيب يف أمور الحمل – عىل سبيل املثال – تو ّقعات صحيحة ،أي سائغة
يف العلم والرشع ،ألنّ مبناها عىل العادة والتجارب" ،والعادة يجوز انكسارها ،والعلم ال يجوز تب ّدله"(((5؛
أي علم الباري.
السا َع ِة َو َما تَخْ ُر ُج مِن َ َث َر ٍ
ات ِّم ْن أَ ْك َم ِم َها َو َما ت َْحم ُِل م ِْن ُأن َث ٰى َو َل
ونقرأ يف القرآن الكريم﴿ :إِلَ ْي ِه ُي َر ُّد ِع ْل ُم َّ
مفسا هذه اآلية" :العلم بحدوث الحوادث املستقبلة يف أوقاتها
تَضَ ُع إِلَّ ِب ِع ْل ِمهِ﴾ (فصلت .)47 ،قال الرازي ّ ً
املعينة ليس ّإل عند الله سبحانه ( )...فإن قيل :أليس أنّ املنجمني قد يتع ّرفون من طالع سنة العامل ً
أحوال
كثرية من أحوال العامل ،وكذلك قد يتع ّرفون من طوالع الناس أشياء من أحوالهم ،وههنا يشء آخر يسمى علم
الرمل ،وهو كثري اإلصابة ،وأيضً ا علم التعبري باالتفاق قد ّ
يدل عىل أحوال املغيبات ،فكيف الجمع بني هذه
العلوم املشاهدة وهذه اآلية؟ قلنا إنّ أصحاب هذه العلوم ال ميكنهم القطع والجزم يف يشء من املطالب
ظن ضعيف ،واملذكور يف هذه اآلية أنّ علمها ليس ّإل عند الله ،والعلم هو
الب ّتة ،وإمنا الغاية القصوى ادعاء ٍّ
الجزم واليقني ،وبهذا الطريق زالت املنافاة واملعاندة؛ والله أعلم"(.((5
وهذا الفرق الكبري من املواضع التي ّ
زل فيها ناس ،حني خلطوا بني األمرين .قال أحمد القرطبي يف مفاتح
الغيب الخمسة" :من ا ّدعى علم يشء من هذه األمور كان يف دعواه كاذ ًباّ ،إل أن ُيسند ذلك إىل رسول
ظن الغيب فلم يتع ّرض يشء من
بطريق تفيد العلم القطعي ،ووجود ذلك متع ّذر ،بل ممتنع .وأ ّما ّ
ٍ
يظن املنجم أو صاحب خط الرمل أو نحو هذا شيئًا مام يقع يف
الرشع لنفيه وال إلثباته ،فقد يجوز أن ّ
املستقبل ،فيقع عىل ما ظنه ،فيكون ذلك ظ ًّنا صاد ًقا إذا كان عن موجب عادي يقتيض ذلك الظن ،وليس
بعلم"( .((5وقد نقل هذا الكالم جامعة من العلامء وأق ّروه ،منهم :ابن حجر ،ومحمد ميارة ،واأللويس،
وأحمد القباب ،والونرشييس(.((5
49
50
51
52
53

النسفي ،ج  ،3ص .286
ابن العريب ،ج  ،3ص .79
الرازي ،ج  ،27ص .137
أحمد أبو العباس القرطبي ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،ج  ،1ط( 1دمشق :دار ابن كثري /دار الكلم الطيب،
 ،)1996ص .156
ابن حجر ،ج  ،1ص 169؛ محمد بن أحمد ميارة ،الدر الثمني رشح املرشد املعني (بريوت :دار الفكر ،د.ت) ،ص 66؛ أحمد بن يحيى
الونرشييس ،املعيار املعرب ،ج ( 12الرباط :وزارة األوقاف املغربية ،)1981 ،ص 56؛ األلويس112/22 ،؛ ولربهان البقاعي رأي يشبه
ما قاله القرطبي ،انظر تفسريه :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (حيدر أباد :دائرة املعارف العثامنية ،)1984 ،ج  ،15ص
.217 - 215
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االحتامل يف نظرية املعرفة يف اإلسالم

ي ّتضح هذا الفرق بني علم الغيب وظ ّنه أكرث ،إذا ّاطلعنا عىل موقف الدين من منهج بناء العلم وقارنّاه
بغريه .ففي تاريخ الفلسفة األوروبية إىل حدود العرص الحديث ،كانت الغلبة دامئًا يف موضوع نظرية
املعرفة للمدرسة األرسطية التي رأت – كام يقول الفيلسوف الفرنيس املعارص ليون روبان – أنّ موضوع
املعرفة وغايتها هو اكتشاف الحقيقة املطلقة ال الوصول إىل درج ٍة معينة من املعرفة االحتاملية .ولذلك
تأسست املعرفة األرسطية عىل الربهنة املنطقية(.((5
ّ
وهذه الرؤية األرسطية تختلف جوهر ًّيا عن نظرية املعرفة اإلسالمية التي تعرتف بإمكان بناء العلم عىل
االحتامل .وقد أوضح أحمد الريسوين ج ّي ًدا هذه الطبيعة العميقة للمعرفة يف اإلسالم ،وذلك يف كتابه عن
"نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها يف العلوم اإلسالمية"( ،((5إذ يقول يف رشح فكرتها األوليةّ :
"يتول هذا
البحث الكشف عن إحدى النظريات الكربى التي تتش ّكل منها املنظومة املنهجية األصولية يف اإلسالم ،وهي
وجهت التفكري اإلسالمي ،وتحكمت يف
نظرية ينضوي تحتها وينبع منها ٌ
عدد كبري من املبادئ والقواعد التي ّ
ً
ومنسجم ملعالجة عد ٍد ال يحىص من القضايا
اإلنتاج العلمي اإلسالمي .وهي نظرية تعطي جهازًا منهج ًّيا واس ًعا
واملسائل العلمية والعملية التي يحتوي عليها اإلسالم ،أو تواجه املسلمني ،وتواجه العقل املسلم ،بصفتها نوازل
ومشكالت جديدة"( .((5وخالصة هذه النظرية أننا فيام نسعى إليه من أمور علمية أو عملية قد نح ّقق مبتغانا
نتمسك مبا تشري به األدلة
عىل أكمل الوجوه وأمتّها .لكن حني يتع ّذر علينا الوصول إىل اليقني والكامل ،فإننا ّ
والقواعد مام هو قريب من درجة اليقني تلك .فإذا فقدنا درجة التقريب هذه ،رصنا إىل التغليب ،أي األخذ
مبا غلب احتامل صدقه وصحته ،ومبا غلب من املقادير واألحوال والصفات ...ومل نلتفت إىل االحتامل اآلخر.
ولذلك يضيف الكاتب" :إنّ قرص مصطلح العلم عىل ما كان يقين ًّيا مطاب ًقا – وال ب ّد – لحقيقة األمر ،إمنا هو
اصطالح خاص ،فمن الغلط اعتباره املعنى الوحيد للعلم ،كام فعل املتك ّلمون واملتفلسفون"(.((5

ثان ًيا .الزمن يف اإلسالم :اعتبار املآل ،واملستقبل املفتوح
إنّ هذه املستقبلية القرآنية – التي تكشَّ ف لنا جز ٌء منها من خالل دراسة مفهوم الغيب – مل تبق أسرية
االعتقاد والنظر الفكري ،فقد امت ّدت إىل الفلسفة اإلسالمية العامة املتعلقة مبفاهيم الدنيا والزمان
54 Léon Robin, La pensée grecque et les origines de l'esprit scientifique (Paris: La Renaissance du Livre, 1923), p. 297.
 55أحمد الريسوين ،نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها يف العلوم اإلسالمية (مكناس :دار مصعب.)1994 ،
 56املرجع نفسه ،ص .4
 57املرجع نفسه ،ص .17

146

الكتـاب األول 2016 -
أوراق

والتاريخ؛ بل إنها انعكست حتى عىل الفقه ومقاصده ،فأنتجت فيهام ما يسميه أهل االجتهاد بـ "اعتبار
املآل" ،وهو من أعظم األصول الرشعية التي ّ
تدل عىل لزوم النظر يف املستقبل ومراعاته.
اإلسالم ومبدأ املستقبل املفتوح

ظهر لنا أن نرشح هذا املبدأ من خالل مقارنته مبا "يشبهه" يف الثقافة األوروبية الحديثة ،إذ بضدها
تتميز األشياء كام يقال؛ وذلك ما يس ّمى بــ "مفهوم أو أيديولوجيا التقدم" .وإن كان هذا املفهوم
يرتاجع ملصلحة مفهوم آخر هو "النهاية" ،إذ يطفح الفكر الغريب اليوم بأفكار النهايات واالنحطاط .وكال
املوضوعني يحتاج دراسة خاصة ومعمقة ،ولذا سنكتفي هنا باإلشارة إليهام.
فكرة التقدّم

ُيع ّرف املفكر واألديب الفرنيس إمييل ليرتي التق ّدم بالحركة إىل األمام ،بالتطور عرب الزمن ،وباالزدياد من
واملؤسسات العامة( .((5أما
األشياء أو من ّوها .وإذا أطلقت الكلمة فهي تعني التحرك املتد ّرج للحضارة
ّ
الروس فقد كتب يف موسوعته الشهرية أنّ التق ّدم هو "فكرة أنّ اإلنسانية تنتقل ّ
كل يوم من حال إىل ما
هو أحسن منه ،وأنها ّ
كل يوم أكرث سعادة .وهذه الفكرة بالخصوص عزيزة ج ًّدا عىل أهل عرصنا"(.((5
وقد تح ّول مفهوم التق ّدم إىل أيديولوجيا كاسحة ،بلغت أوجها بأوروبا القرن التاسع عرش ،بل أصبح
خالصا ،ولذلك كتب بيري الروس" :اإلميان يف قانون
– كام قال أنطوان أوغستان كورنو – مفهو ًما دين ًيا ً
التق ّدم هو اإلميان الحقيقي يف عرصنا هذا"( ،((6ولهذا انترشت فكرة تقسيم التاريخ إىل مراحل مع ّينة،
يفرتض أنّ تؤدي ّ
كل واحدة منها لولوج املرحلة الالحقة .إنّ الوهم الكبري للقرن التاسع عرش – فيام يرى
كارل بوبر يف كتابه الكالسييك "بؤس التاريخانية" – هو االعتقاد بوجود ق َد ٍر مح ّدد لإلنسانية يدفعها
لبلوغ غاية مع ّينة عرب املرور مبراحل رضورية.
قسم التاريخ – يف رشحه لكتاب
وقد أعجب مف ّكرو التق ّدم بالراهب اإليطايل جواشيم دوفلور الذي ّ
"القيامة" ليوحنا – إىل عرص األب ،ثم عرص االبن ،ثم عرص الروح القدس ،عىل منوال التثليث املسيحي؛
وأخ ًرياّ ،بش بقدوم هذا العرص الثالث( .((6ثم جاء اإليطايل فيكو – صاحب كتاب "العلم الجديد"
( – )1730فأوضح أنّ املجتمعات مت ّر بثالثة أطوار :الطور الساموي  -اإللهي ،فالطور البطويل ،فالطور
Emile Littré, Dictionnaire de La Langue Française (Monte-Carlo: Edition Madec, 1970), Article: Progrès.
Pierre Larousse, Dictionnaire Universel du XIXe siècle (Paris: Larousse, 1867-1890), Article: Progrès.
Ibid.
Antoine Faivre, L'Esotérisme (Paris: Presses Universitaires de France, 1993), p. 38.
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قسم املراحل إىل ثالث:
اإلنساين .وكذلك فعل أوغست كونت يف "دروس الفلسفة الوضعية" حني ّ
ثم الوضعية.
ثم امليتافيزيقيةّ ،
الالهوتيةّ ،
اإلسالم والزمن

أما اإلسالم فال يضع بداية للتقدم وال نهاية له ،مرو ًرا بفرتة الذروة .لذلك ال توجد صريورة مع ّينة منذ
ظهر هذا الدين إىل يوم القيامة :ال خَ ّطية وال دائرية .إنّ أحوال البرشية – يف املايض واملستقبل – متن ّو ٌ
عة
اس﴾ (آل عمران:
ي ال َّن ِ
ج ًّدا ،ولها صريورات متع ّددة ،إذ نقرأ يف القرآن الكريمَ ﴿ :و ِت ْل َك ْالَ َّيا ُم ُن َدا ِو ُل َها َب ْ َ
)140؛ فهذه س ّنة التداول .ولإلنسانية أيضً ا قابليات للتغيري نحو األفضل أو نحو األسوأ﴿ :إِنَّ ال َّل َه ال ُيغ ِّ َُي
َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُيغ ِّ َُيوا َما ِبأَ ْنفُسِ ه ِْم﴾ (الرعد)11 ،؛ وهذا إعالء من شأن اإلرادة البرشية .ولكن األ ّمة مدعوة
إىل التج ّدد والنهوض دامئًا ،ففي الحديث" :إنّ الله يبعث لهذه األ ّمة عىل رأس ّ
كل مئة سنة من يج ّدد
وأحب إىل الله
لها أمر دينها"( .((6ولذلك يح ّرم عليها االستكانة للضعف والسقوط" :املؤمن القوي خري
ّ
من املؤمن الضعيف ،ويف ّ
كل خري"(.((6
ولهذا ال يع ّلق اإلسالم مصري البرشية عىل تواريخ مح ّددة ،وال مراحل معينة .فالفعل اإلنساين ح ّر طليق،
وهو مدع ّو لصناعة املستقبل واملساهمة يف ترشيد حركة التاريخ .وحني يخرب القرآن الكريم مبجيء يوم
اختص الله سبحانه مبعرفتها،
القيامة ،فهو يسارع إىل التنبيه إىل أنّ زمن ذلك من مفاتح الغيب التي
ّ
وال شأن لإلنسان بهاّ ،إل بالعمل واالستعدادٍّ ،
لكل من الدنيا واآلخرة" :إن قامت الساعة ويف يد أحدكم
فسيلة ،فإن استطاع ّأل يقوم حتى يغرسها ،فليغرسها"( .((6ولذا كانت عقيدة املهدوية التي تج ّمد
حركة األ ّمة ،وتضع "تق ّدم" األ ّمة وخرييتها وانتصارها يف مستقبل بعي ٍد عىل الجميع انتظاره ،كانت هذه
العقيدة بهذه الصورة شديدة االنحراف عن روح الدين ،كاملة التناقض مع رسالته التي نزل من أجلها؛
بل غاية ما يف اإلخباريات بظهور املهدي هو البشارة التي تدخل يف أرشاط الساعة ،وال عالقة لذلك
بالعمل ،وال بالحارض.
كام أنّ اإلسالم ال يرى أنّ الخري يف اإلنسانية ينحرص يف فرتة معينة ،ال حتى يف زمن ال ّنبي العظيم ،وال يف
خي ،لكنه ال يحتكر الخري ،إذ يف البرشية إمكانات
القرون األوىل املشهود لها بالخريية .فالسلف منوذج ّ
الصدد ،جاء يف الحديثَ " :مثل أ ّمتي مثل املطر ،ال
دامئة للنهوض والتفوق واالرتفاع إىل املثال .ويف هذا ّ
 62رواه أبو داود يف أبواب املالحم من سننه.
 63رواه مسلم عن أيب هريرة.
 64رواه أحمد يف مسند أنس بن مالك؛ أبو عبد الله البخاري ،صحيح األدب املفرد ،محمد نارص الدين األلباين (محقق ومعلق) ،ط 4
(السعودية :دار الصديق للنرش والتوزيع.)1997 ،
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ُيدرى أوله خري أم آخره"( .((6بل إنّ النبي الكريم يحرص دامئًا عىل فتح باب األمل يف مستقبلٍ أفضل" :إذا
قال الرجل هلك الناس ،فهو ُ
أهلكهم"(.((6
مبدأ "اعتبار املآل" األصويل استرشافًا للمستقبل

إنّ اعتبار املآل يعني الربط بني الغاية والوسيلة ،فال يكفي أن ننظر إىل واقع الظاهرة أو املشكلة
اآلن ،فنعالجها فقه ًيا بحسب هذا الواقع ،بل إىل ذلك يجب أن نضع يف حسباننا نهاية هذه الظاهرة
وإىل ّأي يشء ستؤول .لذلك تجمع فكرة اعتبار املآالت بني املسار والغاية ،بني الصريورة والهدف،
بني الحارض واملستقبل.
و"اعتبار املآل" نوع من املوازنة بني ظاهر الدليل الرشعي ونتائجه من مصالح أو مفاسد ،فهو األثر املرتتّب
"أصل ّ
عن الفعل؛ وذلك ال يكون ّإل باملستقبل .لذلك يع ّرف فريد األنصاري اعتبار املآل بأنه ٌ
كل يقتيض
ً
اعتباره تنزيل الحكم عىل الفعل مبا يناسب عاقبته املتوقعة
استقبال"( .((6وهذا أصل رشعي عظيم ،حتى
إنّ الشاطبي ف ّرع عليه أربعة قواعد رشعية كبرية :الذرائع ،والحيل ،ومراعاة الخالف ،واالستحسان(.((6
ونقرأ عند الشاطبي" :النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود رش ًعا ،كانت األفعال موافقة أو مخالفة.
وذلك أنّ املجتهد ال يحكم عىل فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام ّإل بعد نظره
إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل .فقد يكون مرشو ًعا ملصلح ٍة فيه تُستجلب أو ملفسدة تُدرأ ،ولكن له ٌ
مآل
عىل خالف ما قصد فيه .وقد يكون غري مرشوع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ،ولكن له مآل
يتم النظر يف األسباب ّإل مع استحضار املس ّببات(.((7
عىل خالف ذلك"( .((6وإمنا وجب اعتبار املآل ألنه ال ّ
وميكن التمثيل له بخطاب الرسول األكرم لعائشة كام جاء يف الحديث" :لوال حداثة قومك بكفر – ويف
ٌ
لفظ :لوال أنّ قومك
حديث عهدُ هم بكفر أو بجاهلية – لنقضت الكعبة ،فجعلت لها بابني"( .((7وقد
ب ّوب البخاري عىل هذا الحديث يف كتاب العلم :باب "من ترك بعض االختيار مخافة أن ي ْق ُص فهم بعض
65
66
67
68
69
70
71

رواه الرتمذي يف آخر كتاب األمثال من سننه ،رقم 2869؛ وأحمد يف مسند أنس12267 ،؛ قال الحافظ ابن حجر :حديث حسن له طرق
قد يرتقي بها إىل الصحة؛ ابن حجر.3650 ،
رواه مسلم يف كتاب ال ّرب والصلة من الجامع2623 ،؛ وأبو داود يف األدب4983 ،؛ وأحمد يف مسند أيب هريرة.7671 ،
فريد األنصاري ،املصطلح األصويل عند الشاطبي (القاهرة :دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتجمة ،)2010 ،ص .457
راجع التفاصيل يف :أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي ،املوافقات ،ج ( 5الخُ رب :دار ابن عفان ،)1997 ،املسألة العارشة من مسائل االجتهاد،
ص  182وما بعدها.
املرجع نفسه ،ج  ،5ص .177
املرجع نفسه ،ج  ،5ص .178
انظر متام الحديث يف :أبو عبد الله البخاري ،الجامع الصحيح (بريوت :دار الفكر ،)1981 ،كتاب العلم ،باب من ترك بعض االختيار،
 .126وقد تكرر كث ًريا 1583 :إىل ...3368 ،1586؛ مسلم ،كتاب الحج ،باب يف نقض الكعبة وبنائها.
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الناس عنه فيقعوا يف أش ّد منه"؛ إذ يف الحديث ترك بعض األمور التي ُيستصوب عملها إذا خيف تو ّلد
ما هو أرضّ من تركه؛ وفيه استئالف الناس عىل اإلميان ،وتسهيل األمور عليهم حتى ال ينفروا ،رشيطة
عدم تعطيل ركن من أركان الرشع( .((7والحديث اآلخر أنه ملا صدر من بعض املنافقني انتقاص من
النبي الكريم ،وقالوا﴿ :لَ ِئ َّر َج ْع َنا إِ َل ا ْل َمدِي َن ِة لَ ُيخْ ِر َج َّن ْالَ َع ُّز ِم ْن َها ْالَ َذ َّل﴾ (املنافقون .)8 ،طلب عمر أن
يقتل من ظهر نفاقه ،لكن الرسول أجابه كام جاء يف الحديث" :دعه ،ال يتح ّدث الناس أنّ محم ًدا يقتل
أصحابه .ويف لفظ :أخاف أن يتح ّدث الناس.((7("...
وذكر الشيخ دراز يف وجه تعارض اعتبار الحال واملآل هنا" :موجب القتل حاصل ،وهو الكفر بعد
النطق بالشهادتني ،والسعي يف إفساد حال املسلمني كا ّفة مبا كان يصنعه املنافقون ،بل كانوا أرضّ عىل
اإلسالم من املرشكني ،فقتلهم در ٌء ملفسدة حياتهم .ولكن املآل اآلخر – وهو هذه التهمة التي تبعد
الطأمنينة عن مريدي اإلسالم – أش ّد رض ًرا عىل اإلسالم من بقائهم"( .((7وقد أحسن القايض عياض بيان
هذا النظر النبوي إىل املستقبل ،فقال يف الحديث" :فيه ترك بعض األمور التي يجب تغيريها ،مخافة أن
يؤ ّدي تغيريها إىل أكرث منها ...وكان النبي عليه الصالة والسالم يستألف عىل اإلسالم النافرين عنه ،فكان
يعفو عن أشياء كثرية أ ّول اإلسالم لذلك ،لئال يزدادوا نفو ًرا ...ولهذا مل يقتل املنافقني ،وو ّكل أمرهم إىل
ظواهرهم ،مع علمه ببواطن كثري منهم ،وإطالع الله تعاىل إياه عىل ذلك .وملا كانوا معدودين يف الظاهر
يف جملة أنصاره وأصحابه ومن تبعه ،وقاتلوا معه غريهم حمية أو طلب دنيا أو عصبية ملن معهم من
عشائرهم ،وعلمت بذلك العرب ،فلو قتلهم الرتاب بذلك من يريد الدخول يف اإلسالم ون ّفـره ذلك"(.((7
ستشف من هذه األحاديث أن نحسب للمستقبل حسابه يف ّ
ّ
كل أمورنا الدينية والدنيوية.
وهكذا ُي
الصدد:
ويستحيل متا ًما أن ننزع عن اإلسالم هذا االعتبار املستقبيل العميق .يقول مهدي املنجرة يف هذا ّ
"اإلسالم – باعتباره دي ًنا واجتام ًعا – هو قبل ّ
كل يش ٍء نظر إىل األفق البعيد ،يف هذه الحياة الدنيا ويف
اآلخرة ...وكيفام كان الفعل اإلنساين عليه – عىل املستوى الديني واالجتامعي – أن يستهدي بنتائجه
الدنيوية واألخروية .وبهذا كان اعتبار املستقبل جز ًءا من العمل اليومي للمسلم"(.((7
72
73
74
75

القايض عياض ،إكامل املعلم بفوائد مسلم ،يحيى إسامعيل (محقق) ج ( 4مرص :دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع ،)1998 ،ص .428
البخاري ،الجامع ،يف مواضع منها :كتاب املناقب ،باب ما ينهى من دعوى الجاهلية3518 ،؛ وكتاب التفسيــر ،باب قوله تعاىل :سواء
عليهم أستغفرت لهم أم مل تستغفر لهم املنافقون4905 ،؛ مسلم ،كتاب الرب والصلة ،باب نرص األخ ظاملا أو مظلوما.2584 ،
تعليقات عبد الله دراز عىل املوافقات ،ج  ،5ص .181 - 180
إكامل املعلم ،ج  ،8ص 55-54؛ ولهذا نظائر كامتناع النبي عن قتل من سحره ،انظر القصة يف البخاري ،الجامع3175-5766 ،؛ أو يف
مسلم ،كتاب الرقى والطب ،باب العني حق والسحر حق...؛ وراجع تعليق القرطبي يف :املفهم ،ج  ،5ص  ،574وقارنه بـ :فتح الباري
البن حجر ،5763 ،ج  ،10ص .261
76 Elmandjra, Première guerre, pp. 168 - 169.
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كالم ج ّيد يف هذا السياق ،أعني يف جدلية الحارض واملستقبل وكيف يتبادالن التأثري ،إذ يقول:
وملحمد إقبال ٌ
"فكرة الغاية ال ميكن أن تفهم ّإل بالقياس عىل املستقبل .إنّ املايض يبقى من غري ٍّ
شك يف الحارض ويؤ ّثر
فيه .ولكن هذه العملية ،عملية املايض يف الحارض ،ليست الشعور ك ّله ،فعنرص الغاية يكشف عن نوع من
النظرة املستقبلية يف الشعور .وال تقترص الغايات عىل تلوين حاالتنا الشعورية الحارضة وحدها ،بل تكشف
عن اتجاهها يف املستقبل أيضً ا .والواقع أنّ الغايات تؤ ّلف دفعة الحياة إىل األمام ،ومن ثم تتو ّقع بوج ٍه ما
األحوال التي مل توجد بعد وتؤ ّثر فيها .إن تق ّيد أم ٌر بغاية ما ،معناه تق ّيده مبا ينبغي أن يكون .وعىل هذا فإنّ
املايض واملستقبل يؤ ّثر كالهام يف حالة الشعور الحارضة ،وليس املستقبل غري مح ّد ٍد بامل ّرة"(.((7

ثالثًا .القدر والتوكّل واسترشاف املستقبل
نخلص إىل أنّ هذه العقيدة ثابتة بالكتاب والس ّنة ،واتفق عليها املسلمون .ولها إشكاالتها النظرية
املعروفة ،كام لها آثارها الكبرية والواسعة يف السلوك البرشي املتعلق باملستقبل:
ö öاملشكالت النظرية أو العلمية :وقد أشار كثري من العلامء إىل صعوبة قضية القضاء والقدر ،بل
ع ّدها ابن رشد من أعوص املسائل الرشعية(.((7
ö öاملشكالت العملية :إذ أخطر ما يف هذه العقيدة – إذا ُفهمت خطأ – أنها توحي بالعجز والكسل
واالستسالم؛ لذلك الحظ جامل الدين األفغاين عىل مسلمي زمانه كيف "انترشت قواعد الجرب
ورضبت يف األذهان حتى اخرتقتها ،وامتزجت بالنفوس حتى أمسكت بعنانها عن األعامل"(.((7
األبعاد النظرية للمشكلة
عموم اإلشكال يف تاريخ الفكر اإلنساين

خاصة بالفكر اإلسالمي ،فجميع األديان والفلسفات تعرف اإلشكال(.((8
والحقيقة أنّ مشكلة القدر ليست ّ
(((8
ويع ّدها دايفيد هيوم – أبو الش ّكية الحديثة – أصعب مسألة يف أصعب علم ،يعني امليتافيزيقيا .
وأحيانًا تناول الفكر األورويب – الديني والفلسفي – املوضوع تحت مس ّم ٍ
يات أخرى أهمها :الحرية،
 77محمد إقبال ،تجديد الفكر الديني يف اإلسالم ،عباس محمود (مرتجم) ،ط ( 2القاهرة :لجنة التأليف والرتجمة والنرش،)1968 ،
ص .65 - 64
 78أبو الوليد محمد بن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة ،ط ( 2القاهرة :املطبعة الجاملية مبرص ،)1910 ،ص .105 - 104
 79محمد البهي ،الفكر اإلسالمي وصلته باالستعامر الغريب ،ط ( 7بريوت :دار الفكر ،)1991 ،ص .99
80 Cf. Emile Bréhier, Histoire de la philosophie (Tunis: Cérès Editions, 1994), vol. 3, p. 9, 27; vol. 4, p. 356, 130.
81 David Hume, Enquête sur l'entendement humain, André Leroy (Trans.) (Paris: Editions Montaigne, 1947), p. 144.
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وأصل الرشّ  .بل يعتقد ّ
كل من هيوم وفولتري – وغريهام كثري – أنّ بحث مشكلة الرش أمر يتجاوز العقل
(((8
اإلنساين ويفوق قدراته ،لذلك ال ميكن ّ
حل اإلشكال ،وال حتى فهمه .
بالنسبة إىل املنظور اإلسالمي ،إنّ صعوبة بحث القدر وعرس فهم حقيقته – ورمبا استحالة ذلك يف
برس القدر .يقول أبو املظفر بن
الدنيا – هي مظهر من مظاهر إخفاء الله سبحانه له؛ وهذا ما ُيعرف ّ
اختص العليم الخبري به ورضب دونه األستار وحجبه
رس من أرسار الله تعاىل ّ
السمعاين عن ذلك" :القدر ّ
نبي مرسل وال ٌ
رس
ملك مق ّرب .وقيل إنّ ّ
عن عقول الخلق ومعارفهم ملا علمه من الحكمة ،فلم يعلمه ٌّ
(((8
القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ،وال ينكشف لهم قبل دخولها" .
الحلول النظرية

رس القدر ،لكن العلامء اضطروا – ملّا ثارت ُش َبه االعتزال
نخلص إ ًذا إىل أنه ال سبيل إىل االطالع عىل ّ
والجرب – إىل الكالم يف القدر بصفة عا ّمة ،من دون الخوض يف دقائقه ،وذلك لر ّد الناس إىل االعتقاد
السليم .وكانت غايتهم إنقاذ االعتقاد بالتوحيد بإثبات أنه ما شاء الله كان وما مل يشأ مل يكن ،وإنقاذ
العمل بإثبات أنّ اإلنسان مسؤول عن أفعاله وهو من يختارها(.((8
القول بالقدرة املؤث ّرة لإلنسان

لهذا يجوز لنا أن نأخذ بالنظريات الكالمية التي تحاول إقرار القدر مع إنقاذ حرية اإلنسان ،فهي
نظريات نستأنس بها وإن مل تكن أجوب ًة نهائية عن اإلشكال ،وذلك مثل أفكار أيب الحسن األشعري وابن
رشد وابن تيمية .إنّ اإلشكال يف القدر يكمن يف التوفيق بني فعل الله تعاىل يف الوجود من جهة ،وأفعال
اإلنسان من جهة أخرى .فالجربية ً
مثل قالوا :ليس لإلنسان اختيار ،وأعامله من خلق الله؛ واملعتزلة ذكروا
التوسط بني املذهبني ،فقالوا :إنّ الله خلق
أنّ اإلنسان هو الذي يخلق أفعاله؛ أما األشاعرة فقد راموا ّ
ثم أثبتوا للعبد قدر ًة س ّموها الكسب ،فانفصلوا عن الجرب؛ غري
أفعال العباد جمي ًعا ،فخالفوا االعتزالّ ،
مذهب حسن ،فإنّ أهل الس ّنة – كام يقول الطحاوي – ٌ
وسط "بني
أنّهم مل يع ّدوها قدر ًة مؤ ّثرة .وهذا
ٌ
(((8
الغل ّو والتقصري ،وبني التشبيه والتعطيل ،وبني الجرب والقدر ،وبني األمن واإلياس" .
لكن يف هذا املذهب ضع ًفا ،ألنه بتقرير قدر ٍة ال تؤ ّثر كأنه جعل منها صور ًة ال حقيقة لها .ولذلك يقول
ّ
رشيد رضا" :مذهب أهل األثر ،وهم أمئة الس ّنة ،وبعض مح ّققي األشاعرة كإمام الحرمني ،أنّ قدرة العبد
82 André Verdan, Le scepticisme philosophique (Paris: Bordas, 1971), pp. 129 - 134.
 83نقله ابن حجر يف :فتح الباري ،كتاب القدر ،ج  ،11ص .540
 84راجع يف وجه كالم العلامء يف القدر :عبد الرحمن املحمود ،القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنّة (الرياض :دار الوطن،)1997 ،
ص .26 - 25
 85عيل بن محمد بن أيب العز ،رشح العقيدة الطحاوية (بريوت :مؤسسة الرسالة ،)1987 ،ص .32
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بالحس
ببعض ،كام هو ثابت
مؤ ّثرة يف عمله كتأثري سائر األسباب يف املس ّببات مبشيئة الله الذي ربط بعضها ٍ
ّ
والوجدان والقرآن"( .((8وال يسلم هذا القول للجويني من االعرتاضات ،لكن يبدو أنه أفضل الحلول.
القدر ونظام السببية يف الوجود

يجب النظر إىل القدر من خالل األسباب ،أي يشهد العبد املقادير مقدرة بأسبابها؛ هذا هو الكامل .يقول
الشيخ مرعي يف هذا الشأن" :إنّ الله تعاىل أجرى عادته اإللهية يف هذا العامل عىل أسباب ومس ّببات تُناط
بتلك األسباب ،و ُينسب أيضً ا وقوعها إليها نظ ًرا للصورة الوجودية ،وإن كان ّ
الكل يف الحقيقة بقضائه
وقدره باعتبار الحقيقة اإليجادية .وقد ُسئل النبي صىل الله عليه وسلم عن إسقاط األسباب نظ ًرا إىل
القضاء والقدر السابق فر ّد عليه السالم :ال اعملواٌّ ،
ميس ملا خُ لق له"( .((8وهو ُيشري للحديث" :ما
فكل ّ ٌ
منكم من أحد ّإل كتب مقعده من النار أو من الجنة .قالوا :أال ن ّتكل؟ قال :ال ،اعملوا ٌّ
ميس ملا خُ لق
فكل ّ ٌ
له"( .((8وهذه قاعدة أهل الس ّنة يف املوضوع :األقدار حقّ  ،واألسباب حقٌّ أيضً ا.
هذا عن الشقّ النظري ،أ ّما من الناحية العملية فتوجد حلول أرشدنا إليها الدين ليك يكون
لعقيدة القدر ،كام لعقيدة الغيب ،وظيفة إيجابية يف حياتنا ال متنع العمل والتخطيط ،وال التو ّقع
واالسترشاف؛ وهذا تفصيلها.
الحلول العملية لقضايا القدر والتوكل

ّ
ونخطط ،وأنّ ذلك قدر أيضً ا ،ويوصينا أيضً ا أ ّال نشغل عقولنا
خ ُلصنا إىل أنّ اإلسالم ُيع ّلمنا أن نعمل
نتحجج بها يف ّأي سلوك سلبي أو خطأ.
مبشكالت القدر النظرية ،وال ّ
التخطيط والعمل من القدر

حرص اإلسالم عىل عدم إهدار الطاقات العقلية لأل ّمة يف قضايا كحقيقة القدر ،فجاء الحديث" :إذا ُذكر
القدر فأمسكوا"( .((8قال ابن رجب :هذا النهي عىل وجوه منها:
ö öرضب كتاب الله بعضه ببعض ،فينزع ا ُملث ّبت للقدر بآية ،والنايف له بأخرى.
86
87
88
89

رشيد رضا ،ج  ،8ص .181
مرعي بن يوسف الكرمي ،دفع الشبهة والغرر عمن يحتج عىل فعل املعايص بالقدر (الرياض :دار املسري ،)1998 ،ص .71
مخترص من حديث عيل وآخر لعمران بن حصني .راجع :البخاري ،الجامع ،كتاب القدر ،باب جف القلم عىل علم الله6596 ،؛ كتاب
التوحيد ،باب قول الله تعاىل :ولقد يرسنا القرآن7552 ،7551 ،؛ مسلم ،كتاب القدر ،باب كيفية خلق اآلدميني.2647 ،
قال العراقي :رواه الطرباين وابن حبان يف الضعفاء؛ املغني عن حمل األسفار ،ج  ،4ص 265؛ وذكر الهيثمي يف مجمع الزوائد أنه جاء
حسنه ابن حجر
عن ثوبان عند الطرباين يف املعجم الكبري ،وطريق آخر عن ابن مسعود ،وكال اإلسنادين ضعيف؛ قلت :لكن الحديث ّ
يف الفتح ،ج  ،11ص  ،540والسيوطي يف الجامع الصغري ،وذلك – فيام يبدو – لتعدد طرقه وشواهده.
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ö öالخوض يف القدر إثباتًا ونف ًيا باألقيسة العقلية.
رس القدر(.((9
ö öالخوض يف ّ

وجه الدين إىل العمل .لذلك عىل اإلنسان أن يدفع القدر القادم الذي يتو ّقعه وال يناسبه ،بقد ٍر
بينام ّ
أفضل له( .((9واألسباب ،من تخطيط واسترشاف وتفكري ودراسة وعمل وتقييم ،ك ّلها من القدر ،ليست
خارجة عنه؛ فالقدر يحيط باإلنسان ،ال مف ّر منه .ولذلك رأى بعض العلامء أنّ القدر ليس شيئًا آخر
غري نظام األسباب واملس ّببات الذي عليه أقام الله تعاىل الوجود .وقد ّبي الرسول الكريم هذا املعنى يف
مغالبة القدر بالقدر أحسن بيان وأبلغه ،إذ جاء يف الحديث أنّ أبا خزامة سأله" :يا رسول الله أرأيت رقى
نسرتقيها ،ودوا ًء نتداوى به ،وتقاة ن ّتقيها :هل تر ّد من قدر الله شيئًا؟ فقال له :هي من قدر الله"(.((9
ومن ناحية أخرى ،نهى اإلسالم عن االحتجاج بالقدر ،فقد جاء يف الحديث أنّ الرسول طرق بيت ابنته
فاطمة وزوجها ليصل ّيا الفجر .فقال عيل" :يا رسول الله ،أنفسنا بيد الله ...فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا.
نس ُان أَ ْك َ َث َ ْ
ش ٍء َج َد ًل﴾ (الكهف.((9(")54 ،
فانرصف النبي وو ّىل وهو يرضب فخذه ويقرأَ ﴿ :و َكانَ ْ ِ
ال َ
ومام ّ
يدل عىل أنّ هذه العقيدة اإلسالمية – حني تُؤخذ كام يجب – ال تكون عائ ًقا للتخطيط والنظر
املستقبيل ،وال للعمل والك ّد واالجتهاد ،أنّ الصحابة مل يكونوا جربيني متواكلني ،فحياتهم كلها علم وعمل وفتح
ٌ
معروف ال يحتاج إىل بيان .وإنّ عدم وجود آثار سلبية لهذه العقيدة يف حياة جيل الصحابة
وإدارة؛ وهذا
ليس بسبب أنهم يجهلون اإلشكال العام ملوضوع القدر .بل عىل العكس من ذلك متا ًما ،إنّ الس ّنة ّ
تدل عىل
إدراك الصحابة لطـبيعة القضية ووعورتها ،فجاء يف الحديث عن أيب هريرة" :خرج علينا رسول الله ونحن
نتنازع يف القدر ،فغضب واحم ّر وجهه ...فقال :أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ ّإنا هلك من كان قبلكم
حني تنازعوا يف هذا األمر .عزمت عليكم أال تنازعوا فيه"( .((9فهذا مل مينعهم من الفعل اإليجايب يف التاريخ.
ولذلك نستنتج أنّ عقيدة القضاء والقدر ال تضاد املستقبلية يف يشء :ال يف االسترشاف والتوقع ،وال يف
التخطيط والعمل .بل إنّ القدر ُيشري إىل أنّ لله تعاىل نظا ًما صار ًما يسري عليه الكون ،وأنّ فعل اإلنسان
من جملة هذا النظام وأدا ٌة من أدواته.
90
91
92
93
94

الحنبيل بن رجب ،فضل علم السلف عىل الخلف ،ط ( 2القاهرة :إدارة الطباعة املنريية1347 ،هـ) ،ص .17 - 16
مدارج السالكني ،ج  ،1ص .233
رواه الرتمذي ،كتاب القدر ،باب ما جاء ال ترد الرقى وال الدواء من قدر الله شيئا 2148؛ وقبله يف الطب ،باب ما جاء يف الرقى واألدوية،
 ،2065وقال حسن صحيح؛ وابن ماجه ،كتاب الطب ،باب ما أنزل الله داء إال أنزل له شفاء3437 ،؛ وأحمد يف املسند15411 ،؛ وحسن
حمزة الزين إسناده يف تعليقاته عىل مسند أحمد ،ج  ،12ص .194
رواه البخاري ،الجامع ،كتاب التهجد ،باب تحريض النبي عىل قيام الليل1127 ،؛ كتاب التوحيد ،باب يف املشيئة واإلرادة7465 ،؛ مسلم،
كتاب صالة املسافرين ،باب ما روي فيمن نام الليل.775 ،
رواه الرتمذي يف السنن :كتاب القدر ،باب ما جاء من التشديد يف الخوض يف القدر ،2133 ،وقال غريب ال نعرفه ّإل من هذا الوجه؛
وابن ماجه يف مقدمة السنن ،باب يف القدر ،ص 33؛ وقال البوصريي – يف الزوائد بحسب نقل املرحوم عبد الباقي – :هذا إسناد
صحيح رجاله ثقات.
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التـوك ّـل واملستقبـل

وقد يرى بعض الناس أنّ اإلعداد للمستقبل ُينايف مقا ًما إميان ًيا رفي ًعا هو التو ّكل ،وأنه ال يجدر باملؤمن
يغتم الحتامالته .وهذا ما أ ّدى باأل ّمة إىل أن سيطر عليها العجز
يهتم بشأن الزمان اآليت أو أن ّ
املوقن أن ّ
الصدد" :خطر هذه األفكار أنها شاعت يف
والتواكل واالستسالم لغريها .يقول يوسف القرضاوي يف هذا ّ
دنيا املسلمني وأنشأت ج ًّوا من السلبية وإغفال سنن الله وإهامل أمر الحياة بني جامهري املسلمني،
وباتت هذه األدبيات "املخ ّدرة" هي القوت اليومي لعقول العوام يف ديار اإلسالم ،وكانت من أسباب
التخ ّلف الذي جعل املسلمني يف مؤخّ رة األمم"(.((9
نظام األسباب

يغلط الناس يف الطرفني :إ ّما يهملون األسباب ويرون ذلك تو ّك ًل؛ وإما يركنون إليها وحدها وينسون
خالقها .لذلك يقول رشيد رضا" :ملّا كان من املعلوم من الرشع والطبع والعقل بالرضورة أنّ لإلنسان كس ًبا
اختيار ًّيا ك ّلفه الله العمل به ،وأن يؤمن بأنه يجازى عىل عمله إن خ ًريا فخري وإن رشًّا فرشّ – وجب عىل
اإلنسان أن يسعى يف تدبري أمور نفسه بحسب ما علمه من سنن الله تعاىل يف نظام األسباب وارتباطها
باملسببات ،معتق ًدا أنّ األسباب ما يعقل منها وما ال يعقل مل تكن أسبا ًبا ّإل بتسخري الله تعاىل ،وأنّ
ما يناله باستعاملها فهو من فضل ربه الذي سخّ رها وجعلها أسبا ًبا وع ّلمه ذلك .وأ ّما ما ال يعرف له
يتوجه وإ ّياه يدعو فيام يطلبه منه .وأ ّما ترك
ٌ
سبب ُيطلب به ،فاملؤمن يتو ّكل فيه عىل الله وحده وإليه ّ
ّ
ّ
ً
األسباب وتنكب سنن الله تعاىل يف الخلق وتسمية ذلك توكل ،فهو جهل بالله وجهل بدينه وجهل بسننه
التي أخربنا بأنها ال تتب ّدل وال تتح ّول"(((9؛ ولذلك يس ّميه العلامء ً
تواكل ال تو ّكال.
التوكّل عبادة قلبية مقارِنة للعمل

ّربا كان أش ّد األحاديث رصاحة يوضّ ح هذا األدب ما جاء عن أنس بن مالك أنّ ً
رجل جاء عىل ناقة له ،فقال:
"يا رسول الله :أدعها وأتو ّكل؟ أو أرسلها وأتو ّكل؟ فقال عليه السالم :اعقلها وتو ّكل"( .((9فقد أرشده النبي الكريم
إىل أنّ التدبري يسبق التو ّكل ،وأنّ االعتامد عىل الله تعاىل ال يتعارض مع اتخاذ األسباب واالحتياطات الالزمة.
فإنّ التو ّكل يكون بعد استيفاء األسباب الظاهرة ال قبلها ،ولنا يف الرسول األكرم قدوة حسنة ،إذ أع ّد للهجرة
ً
بكل سبب ممكن ،واحتاط أش ّد االحتياط ،بل حسب ّ
محكم ،وأخذ ّ
لكل احتامل حسابه.
إىل املدينة إعدا ًدا
وعىل الرغم من ذلك ،فقد استطاع بعض فرسان قريش أن يصلوا إىل الغار ويقفوا عىل بابه يتداولون أمرهم،
 95يوسف القرضاوي ،التو ّكل (القاهرة :مكتبة وهبة ،)1995 ،ص .62 - 61
 96رشيد رضا ،ج  ،9ص .593
 97رواه الرتمذي ،كتاب صفة القيامة ،باب  ،2517 ،60وقال حديث غريب؛ ورواه الحاكم يف املستدرك ،كتاب معرفة الصحابة ،باب ذكر
عمرو بن أمية ،ج  ،3ص .623
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جزع عظيم ،لكن الرسول الذي اتّخذ من األسباب أقىص ما ميكن كان قد تو ّكل
حتى دخل أبا بكر من ذلك ٌ
عىل ر ّبه وف ّوض األمر إليه ،فهو يقول لصاحبه كام جاء يف اآلية الكرميةَ :
﴿ل ت َْح َزنْ إِنَّ ال َّل َه َم َع َنا﴾ (التوبة.)40 ،
فحقيقة التو ّكل إ ًذا ،عدم الركون التام إىل األسباب الدنيوية والغفلة عن خالقها ومد ّبرها .ولذلك كان
التو ّكل –بالدرجة األوىل– عباد ًة قلبية ،يقول عنها ابن الجوزي" :التو ّكل اعتامد القلب عىل الوكيل وحده،
الس َف َها َء
وذلك ال يناقض حركة األبدان يف التع ّلق باألسباب وال ادخار املال ،فقد قال تعاىلَ ﴿ :و َل ُت ْؤتُوا ُّ
أَ ْم َوالَ ُك ُم ا َّلتِي َج َع َل ال َّل ُه لَ ُك ْم ِق َيا ًما﴾ أي قوا ًما ألبدانكم"(.((9

خامتة
والتغي ،ومن مظاهر هذه
مفهوم ج ّد مرن ،دائم التح ّول
من أهم نتائج هذا البحث أنّ مفهوم الغيب
ٌ
ّ
املرونة يف املفهوم :قبوله عنرص االحتامل املعريف .وهذا بعكس النظرة السائدة بني الناس التي تجعل
منه معنى جام ًدا ً
مقفل أمام العقل اإلنساين متا ًما .بل إنّ هذا الطابع البرشي ملفهوم الغيب يرسي حتى
عىل األنبياء .والنتيجة األخرى هي أنه ال حرج مطل ًقا يف وضع تو ّق ٍ
ألي قضية مستقبلية طاملا كانت
عات ّ
هذه التوقعات تستند إىل أد ّلة وقرائن ،أي تستند إىل علم وخربة.
عدد من القواعد التي تتع ّلق بغيب املستقبل تُلخّ ص البحث:
وهذا ٌ
ö öالغيب ما خفي عن مدارك اإلنسان.
ö öالغيب املطلق ما ال دليل عليه ،وال يعلمه ّإل الله سبحانه.
ö öليس من الغيب ما ُيدرك بالدليل .والدليل :وحي ،أو عقل ،أو تجربة.
ö öمبدئ ًيا ُيع ّد الغيب املق ّيـد ً
قابل لإلدراك البرشي.

كام أنّ عقيدة القضاء والقدر يف أصلها ال تضاد املستقبلية .إنّ القدر – النظام – من جهة ،واإلرادة –
الحرية – من جه ٍة أخرى ،حقيقتان كونيتان؛ وهام أيضً ا حقيقتان رشعيتان .فكِال املبدأين صحيح ،لكن يبقى
نفس وجودهام م ًعا؟ ميكننا أن نكتفي يف هذا املوضوع مبا ثبت من أنّ لإلنسان
السؤال الفلسفي قامئًا :كيف ّ
قدرة واختيا ًرا هام مناط التكليف ،وأنه ال يشء يحدث يف الوجود ّإل بخلق الله تعاىل وإذنه .فالحقيقة
األوىل تدفع لالسترشاف والعمل ،والحقيقة الثانية تُع ّلم اإلنسان التو ّكل عىل خالقه .ويف العمل يكفي هذا،
إذ غاية البحث تطبيقية .ولع ّله تكون يف قادم األيام مشاركات علمية أخرى يف الكشف عن وجوه جديدة
لالسترشاف من منظور إسالمي ،فاملوضوع واسع ج ًّدا ويستلزم تضافر الجهود واملقاربات إلثرائه وإنضاجه.
 98أبو الفرج عبد الرحمن بن أيب الحسن بن الجوزي ،تلبيس إبليس ،ط ( 1بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش ،)2001 ،ص 343؛ واآلية
الخامسة من سورة النساء؛ وانظر :للقرضاوي ،ص .65
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موضوعات املحور

محمود مراد

النمو السكاين ومتطلبات التنمية
يف دول مجلس التعاون
يدرس الكتاب واقع السكان يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وتوزيعهم،
والقوة العاملة ،والبطالة والسيام البطالة الجندرية ،وعالقة ذلك كلّه مبستويات
وا ملحوظًا يف السالسل املتعلقة بالحراك السكاين
التعليم .وتظهر الدراسة من ًّ
وتبي وجود فجوة
وخصوصا يف أمد الحياة عند الوالدة بالنسبة إىل املرأة؛
كلّها،
ً
ّ
جندرية يف القوة العاملة من جهة ،وتأث ّر البطالة باملستوى التعليمي لكال الجنسني
يف كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى .كام بحثت الدراسة
العالقة بني الناتج املحيل اإلجاميل ونصيب الفرد يف القوة العاملة ،ومعدالت النمو
السنوي لكليهام.
ن القوة العاملة ستبلغ نحو  31مليون
ويؤكّد املؤلّف محمود مراد يف هذا الكتاب أ ّ
ما الناتج املحيل ،فهو
عامل عام  ،2020بعد أن كانت نحو  22مليونًا عام  .2012أ ّ
سيرتفع إىل أكرث من ثالثة تريليونات دوالر؛ ما يجعل نصيب الفرد من هذا الناتج يصل
إىل  105آالف دوالر ،يف حني ستستق ّر البطالة عىل معدل  3يف املئة تقري ًبا ،وهذه
ما مل تصل
األرقام شديدة األهمية؛ فحتى أكرث املجتمعات الصناعية الغربية تق ُّد ً
إليها.
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دراسات املستقبالت

رؤية يف إشكاليات املفهوم ومقاربات التوظيف
Future Studies: Problematics and Approaches for Use
تطور بالتدريج منط من التفكري اتّخذ يف العموم من
، يف أعقاب الحرب العاملية الثانية:ملخص
ّ
ً
،وجراء انتشاره يف عاملي الشامل والجنوب
.املستقبالت
سبيل السترشاف
املنهجية العلمية
ّ
 صار هذا التفكري ظاهرة عاملية عىل مدى واسع وعىل مستويات شتّى،وإن مبستويات متباينة
تعدد الخلفيات التي ينطلق منها املستقبليون إىل أن
 فقد أفىض، ومع ذلك.للحياة جزئية وكلّية
ّ
 وإذ تتناول.مهمة فيام بينهم
أدت إىل تباينات
ّ تقرتن تطبيقات هذا التفكري بإشكاليات أساسية
ّ
 فهي،هذه الورقة دراسات املستقبالت من منظور إشكاليات املفهوم ومقاربات التوظيف
تسعى عىل وجه الخصوص إىل املساهمة يف تأجيج ثقافة االنحياز إىل املستقبل داخل وطننا
الحد من املوقف السلبي الذي تتبنّاه
،ثم
ّ
ً  تفك،العريب
ّ  ومن، وخدمة ملستقبل أفضل،ريا وتطبيقً ا
.ابتداء من الحارض
للمستقبل
املسبق
االستعداد
فكرة
حيال
واسعة
رشائح عربية
ً

 املامرسة، املناهج، الدراسات املستقبلية:كلامت مفتاحية

Abstract: After the Second World War, scientific thinking gradually developed a method
that was able to forecast possible futures. As a result of the spread of this methodology
within the global north and south (albeit to varying extents), it became a widespread
and global phenomenon. As a methodology adopted – in whole or in part—worldwide, it
came to be developed by thinkers from a variety of backgrounds. Equally, this diversity of
backgrounds for the practitioners of forecasting studies led to significant differences in
their conceptualization of these approaches. Against this backdrop, this paper examines
the field of future studies from the perspective of the problematics of the concept as it
developed after WW II, as well as the approaches to its use. The paper aims also to challenge
a widespread opposition to futurology and forecasting throughout the Arab world.
Keywords: Future Studies, Methodologies, Practice

. العراق،)* أستاذ العلوم السياسية ودراسات املستقبل وعميد كلية العلوم السياسية سابقًا بجامعة النهرين (بغداد
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مق ّدمة
قد ال نختلف يف أنّ التغيري وحركة التاريخ يرتبطان بعالقة طردية موجبة .فكام أنّ التغيري كان عىل م ّر
(((
ً
ً
مدخل أساس ًيا
مدخل أساس ًيا وراء دميومة تد ّفق هذه الحركة إىل األمام ،كان تد ّفق هذه الحركة
الزمان
وراء تسارع مع ّدل التغيري .وعىل الرغم من أنّ هذا املع ّدل قد تباين من موجة حضارية إىل أخرى،
فإنّ مخرجاته قد أفضت – مع ذلك – إىل أن تكون أحوال اإلنسان واملكان بعد التغيري مختلفة – يف
العموم – ّ
عم كانت عليه قبله.
إنّ حلول املوجة الحضارية الثالثة ،أي املعلوماتية ،منذ منتصف القرن املايض تقري ًبا ،مل يؤ ّد إىل أن يكون
معدل رسعة التغيري غري مسبوق فحسبّ ،
وإنا أيضً ا إىل أن تتعايش اإلنسانية مع عملية تاريخية فريدة
يف نوعيتها ج ّراء االنتشار العاملي لتأثريها ،وشمولية تحدياتها ،وانفتاح نهاياتها .وقد سبق أن أطلق أنور
عبد امللك عليها يف وقته تسمية عملية "تغيري العامل"(((؛ وكان يف تشخيصه دقي ًقا ،ويف تسميته لها صائ ًبا.
وحيال مخرجات هذه العملية ،أ ّدى تباين التطور الحضاري للمجتمعات اإلنسانية إىل أن تتباين أمناط
استجابتها للتحديات التي تفرزها هذه املخرجات .ويؤ ّكد واقع مجتمعات عامل الشامل ّ
وجل عامل
الجنوب هذا التباين.
فأ ّما عن عامل الشامل ،فقد أفىض انتشار إدراك جدوى االرتقاء باالستجابة الحضارية إىل مستوى تحديات
هذه العملية تأمي ًنا ملستقبل أفضل ،إىل أن يأخذ – ومنذ منتصف القرن املايض تقري ًبا – بنمط من التفكري
العلمي إلعادة تشكيل العقل ،وترشيد القرار والفعل استبا ًقا واستعدا ًدا ملفاجآت املستقبل ،واسترشاف
مشاهده البديلة((( .ويس ّمى هذا النمط – عاد ًة – التفكري العلمي يف املستقبل .أما تطبيقاته فهي تندرج
تحت مس ّميات متع ّددة ،وال سيام دراسات املستقبالت التي سيصار إىل اإلشارة إليها أدناه يف هذا
البحث .ويشري واقع هذا التفكري يف عامل الشامل أنّه صار ظاهرة شاملة تأخذ به ّ
املؤسسات العا ّمة
جل ّ
متخصصة ورصينة ،وتحرص جامعات ذات شهرة عىل تضمينه
والخاصة ،وترعاه جمعيات ومراكز علمية
ّ
ّ
تخصص التفكري العلمي يف املستقبل.
برامجها التدريسية ،ومنح شهادات عليا (ماجستري ودكتوراه) يف ّ
1
2

3

يف ال ّلغة ،يشري الزمن أو الزمان إىل "اسم لقليل الوقت وكثريه وجمعه أ ْز َمان وأ ْز ِمنَة وأ ْز ُمن" .انظر :محمد بن أيب بكر الرازي ،مختار
الصحاح (بريوت :مكتبة لبنان ،)1993 ،ص .116
أنور عبد امللك ،تغيري العامل ،سلسلة عامل املعرفة ( 95الكويت :املجلس األعىل للثقافة واآلداب والفنون .)1985 ،وتتباين ال ّرؤى بشأن
نوعية العامل التي ستفيض إليه هذه العملية ،فث ّمة من يقول إنها ستؤ ّدي إىل عامل أفضل ،أو إىل عامل آخر أكرث سوء ،أو ما بينهام .انظر:
إدوارد كورنيش ،املستقبلية :مقدّمة يف فن وعلم وفهم وبناء عامل الغد ،محمود فالحة (مرتجم) (دمشق :منشورات وزارة الثقافة،
 ،)1994ص .9
التغيات الرسيعة من مضاعفات شاملة ( )...يف الوقت الذي
يؤ ّكد زيك امليالد أنّ هذه املجتمعات "تن ّبهت مب ّكر ًة ملا ميكن أن ترتكه هذه ّ
كانت فيه هي مرسح تلك التغريات والطرف املؤ ّثر فيها ( )...بالحركة والتسارع" :زيك امليالد ،املسألة الحضارية ،كيف نبتكر مستقبلنا
يف عامل متغري (بريوت :املركز الثقايف العريب ،)1999 ،ص .107
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وأ ّما عن ّ
جل دول عامل الجنوب ،وال سيام املتأخّ رة واملتخ ّلفة منها ،فموقفها من التفكري العلمي
يف املستقبل ال يتامهى مع االتجاه العاملي .واليشء ذاته ينسحب علينا ،نحن العرب .فقد أفضت
متغيات عربية متع ّددة (ثقافية  -دينية ،واجتامعية  -اقتصادية ،وسياسية) ،كام يؤ ّكد
مخرجات ّ
وبد ّقة خري الدين حسيب وآخرون ،إىل "غياب املستقبل عن تص ّوراتنا وغياب التنظري (يف شأنه)
عن إبداعنا"(((.
وأ ّدى هذا الواقع إىل أن يكون انحياز رشائح اجتامعية عربية واسعة إىل املايض ،و /أو يف أحسن األحوال
إىل الحارض ،أعمق تج ّذ ًرا من انحيازها إىل املستقبل .كام أنّ الدراسات املستقبلية العربية ،والتي بدأت
متأخّ ر ًة وأخذت بالرتاجع مب ّكرة ،اقرتنت – يف العموم – بحصيلة علمية وعملية كانت متواضعة .ويكفي
أن نتذ ّكرً ،
مثل ،أنّ الحالة التي اقرتن بها الوطن العريب يف بداية عقد التسعينيات من القرن املايض
ّ
عطلت األخذ مبخرجات الدراسة ال ّرائدة التي أنتجها مركز دراسات الوحدة العربية واملوسومة" :مستقبل
األ ّمة العربية :التح ّديات والخيارات".
ويف ضوء ما تق ّدم ،تنطلق هذه الدراسة من إشكالية مح ّددة قوامها أنّ نوعية عموم موقفنا السلبي
الراهن من املستقبل ،نحن العرب ،تفك ًريا وتطبي ًقا علم ًيا ،يستدعي التسويق الواعي واملبدع والهادف
لثقافة االنحياز إىل املستقبل ،وتشجيع التفكري العلمي فيهً ،
فضل عن دراسته .هذا ليس ألنّ املستقبل
هو الزمان الذي سيأيت ً
حتم ،والذي سنعيش فيه نحن وأوالدنا وأحفادنا ،فحسبّ ،
خصوصا،
وإنا ألنه،
ً
الزمان الذي يستطيع اإلنسان ،وهو يعيش يف الحارض ،التدخّ ل الواعي يف عملية تشكيله .ولنتذ ّكر هنا
أنّ املستقبل كان ،وسيبقى ،صناعة برشية.
وانطال ًقا من هذه اإلشكالية تتح ّدد غاية هذا البحث التي هي باألساس معرفية ومر ّكبة .فهي تسعى
من ناحية إىل بلورة رؤية حول إشكاليتني مه ّمتني استم ّر الرأي بني املستقبليني يختلف يف شأنهام .فبينام
تتناول األوىل مفهوم املستقبل يف ح ّد ذاته ،تتع ّلق الثانية بالتسميات التي يطلقها املستقبليون عىل
دراساتهم له .ومن الناحية الثانية ،يرنو هذا البحث أيضً ا إىل تطوير رؤية تربط بني األمناط األساسية
للتفكري العلمي يف املستقبل واملقاربات املنهجية الناجمة عنه واملستخدمة يف دراسات املستقبالت.
وعليه ،سنعمد إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية :هل يع ّد املستقبل امتدا ًدا آل ًيا لدورة الزمان أم صناعة
برشية؟ وما هو املفهوم األقدر عىل التعبري عن جوهر الدراسة املستقبلية عمو ًما ،وعىل الصعيد العريب
خصوصا؟ وما هي األمناط األساسية التي يقرتن بها التفكري العلمي يف املستقبل واملقاربات املنهجية
ً
التي نجمت عنه؟
4

خري الدين حسيب وآخرون ،مستقبل األ ّمة العربية :التحديات والخيارات (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1988 ،ص .46
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وال .إشكاليات التفكري العلمي يف املستقبل
أ ّ
بعد أكرث من خمسة عقود من التط ّور شبه املستمر ،أضحى التفكري العلمي يف املستقبل ً
حقل معرف ًيا
خصوصا بعد أن امت ّدت اهتاممات حقول املعرفة اإلنسانية واالجتامعية والرصف إىل
واسع االنتشار(((،
ً
استرشاف مستقبل مواضيع ذات عالقة بها .وتب ًعا لذلك ،أضحى املجتمع ،والذي يحتضن أهل االهتامم
يف املستقبلً ،
شامل للمؤ ّرخني ،وعلامء األنرثوبولوجيا ،والسياسة((( ،واالجتامع ،واالقتصاد ،وإدارة االعامل،
واألحياء ،والرياضيات ...إلخ.
وقد أفىض هذا االنتشار الواسع للمستقبليني ،ذوي الخلفيات الثقافية واألكادميية املتع ّددة ،إىل أن يقرتن
هذا الحقل املعريف بإشكاليات متع ّددة .وسيتناول بحثنا هذا بعضها ،وال سيام تلك التي اقرتن بها تط ّوره
عبت هذه اإلشكاليات عن ذاتها يف تب ّني رؤى مختلفة ملفهوم املستقبل يف ح ّد
املعريف عرب الزمان .وقد ّ
ذاته ،وكذلك للتسمية التي تستخدم للداللة عىل مضمون االنشغال العلمي به.
إشكالية مفهوم املستقبل

يعب عن دورة متواصلة ومتج ّددة.
قد ال نختلف يف أنّ الزمان ،بأبعاده الثالثة ،املايض والحارض واملستقبلّ ،
ثم
ولنتذ ّكر أنّ املايض ُيفيض إىل الحارض ،والحارض يتح ّول إىل مستقبل ،واملستقبل يعود ليصبح حارضًا ّ
ماض ًيا ،وهكذا تستم ّر هذه الدورة يف سريورتها .فالزمان ،يف حقيقته ،مييض يف رحلة ال تنكفئ ،وال تراوح،
وال تتو ّقف .وقد لخّ ص املستقبيل األمرييك ويندل بيل ،خصائص الزمان بقوله" :إنه مستمر ،واتجاهي،
ومرشوط ،وال يقبل الرتاجع"(((.
ثم يضحي
أهم أبعاد دورة الزمان ،ليس ألنّه سيصبح – عند حلوله – حارضًا ،ومن ّ
ويع ّد املستقبل ّ
الزمان الذي سنعيش فيه فحسبّ ،
وإنا ألنّ املستقبل هو وحده الزمان الذي يستطيع اإلنسان ،وهو يف
الحارض ،التدخّ ل الواعي يف عملية تشكيله .ومن هنا فإنّه يختلف عن املايض ،والذي يعجز اإلنسان عن
عب املستقبيل الفرنيس غاستون بريجي عن اختالف املستقبل عن
تغيري حقائقه ،ألنه ببساطة ال يعود .و ُي ّ
 5ويؤ ّكد ذلك العديد من املستقبليني .انظر ً
مثل:
James A. Dator, "Introduction: The Future Lies Behind. Thirty Years of Teaching Future Studies", in James A.
Dator (Ed.), Futures Studies in Higher Education: Advancing Futures (Westport: Praeger, 2002), p. 5.
 6عن اهتاممات العلوم االجتامعية ،وعلم السياسة من بينها ،بدراسات املستقبالت ،نظر ً
مثل:
Nicholas Rescher, Predicting the Future: An Introduction to the Theory of Forecasting (New York: State
University of New York Press, 1998), pp. 199 - 202.
7 Wendell Bell, Foundations of Futures Studies. Human Science for a new Area, vol. 1 (London: Transaction publishers,
1997), pp. 125 - 140.
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املايض بقوله إنّ " :املايض منغلق ولكن املستقبل منفتح ،املايض هو ر ّدة إىل الوراء ،ولكن املستقبل هو
ثورة إىل األمام"(((.
وألهميته ،نتساءل :ماذا يفيد املستقبل من حيث هو مفهوم؟ ابتدا ًء ،تجدر االشارة إىل أنّ املستقبل كلمة
الصعد واملناسبات ،سواء كان هذا التداول واع ًيا أو غري
تتداولها الشعوب بكثافة عالية((( ،وعىل ش ّتى ّ

ذلك .ويفيد هذا التداول للكلمة والعابر للشعوب معنى لغو ًيا مح ّد ًدا ،يقرتن بالغد؛ والغد ،وفق تعريف

قاموس أوكسفورد الحديث ،هو "الزمان القادم بعد الحارض"( .((1ويستخدم العديد من املستقبليني كلمة
املستقبل بهذه الداللة اللغويةً .
فمثل ،يرى املستقبيل األمرييك جيمس داتوور أنّ "املستقبل هو الحارض
يف زمان الحق"( .((1أ ّما عند املستقبلية اإليطالية إليونورا ماسيني ،فاملستقبل هو "الزمان القادم"(.((1
ويدركه املستقبيل األمرييك نيكوالوس ريرش ،بدا ّلة "األشياء اآلتية"( .((1ويشري املستقبيل األمرييك إدوارد
كورنيش إىل أنه "فرتة من الزمن مل تحن بعد"(.((1
ويتامهى مع هذا اإلدراك لكلمة املستقبل مستقبليون عرب أيضً اً .
فمثل يرى محمود زايد أنّ "املستقبل
ً
تحل بعد ،وعندما ّ
يشري إىل فرتة من الزمن مل ّ
تحل تصبح
مستقبل"( .((1أ ّما محمد خالف ،فاملستقبل عنده
هو "الزمن القادم يف عملية التغيري"( .((1ويذهب وليد عبد الحي إىل القول إنّه" :اآليت بعد الحال ،أي

السلسلة الزمنية التي تبدأ باملايض
ويتوسطها الحارض"( .((1وينتقد زيك امليالد
ّ
أنّه ميثّل الحلقة األخرية يف ّ
تم التط ّرق
استخدامات إسالمية ،ومن ضمنها عربية بالرضورة ،لدا ّلة كلمة املستقبل ،بقوله إنّ " :الذي ّ
إليه ( )...ليس املستقبل باملفهوم العلميّ ،
وإنا باملفهوم العام ([ )...كام أنّ ] التعامل مع لفظة املستقبل

ً
نقل عن كورنيش ،ص .121
8
 9تشري ال ّلغات الالتينية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية إىل املستقبل بالكلامت التالية ،وعىل التوايل:
Futurus, Future, Futur and Futuro.
10 Oxford World Power (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 312.
11 James A. Dator, "Futures studies as applied knowledge", in: Richard A. Slaughter (Ed.), New thinking for a new
millennium (London: Routledge, 1996), pp. 105 - 115.
12 Cf. Eleonora B. Masini, Why Futures Studies? (London: Grey Seal, 1993), p. 24.
13 Rescher, p. 2.
 14كورنيش ،ص .191
 15محمود زايد" ،علم املستقبل يف وقتنا الحارض" ،الفكر العريب ،العدد العارش ،السنة األوىل (نيسان  /أبريل  ،)1979ص .38
 16هاين محمد خالف" ،املستقبلية بني املنهج العلمي والفكر الرشقي" ،مجلة السياسة الدولية ،القاهرة ،العدد ( 50ترشين األول  /أكتوبر
 ،)1977ص.15 ،
 17وليد عبد الحي ،الدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية (الجزائر :رشكة الشهاب ،)1991 ،ص  .8ويتك ّرر هذا الفهم أيضً ا يف كتابه
الالحق :مدخل إىل الدراسات املستقبلية يف العلوم السياسية (عامن :املركز العلمي للدراسات السياسية ،)2002 ،ص .13
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([ )...يجري] بصفتها مج ّرد كلمة كغريها من الكلامت املتداولة بكثافة عالية ،ويف الوقت نفسه مفرغة
من ّأي مضامني علمية"(.((1
واتّسا ًقا مع هذا النقد املوضوعي ،والذي يؤ ّكد أنّ التوظيف العريب الراهن لكلمة املستقبل ال يزال – يف
العموم – ناف ًذا ،نرى أنّ املستقبل ،وإن ُيع ّد – موضوع ًيا – مبنزلة الحلقة األخرية لتعاقب دورة الزمان،
يعب عن
ّإل أنّ إدراكه مبعناه اللغوي و /أو اآليل يبقى ً
ناقصا وكذلك عاج ًزا .فهو ناقص ،ألنّ املستقبل ّ
مستلزم وجودي .ويرشح حسن صعب مضمون هذا املستلزم ً
قائل إنّ " :املستقبل مسؤولية إنسانية
ّ
خلقة .فاإلنسان هو املستقبل بزمانه ووجوده وتص ّوره وإبداعه وسلوكه"(.((1
ولذا تنطوي رؤية املستقبل من حيث هو مج ّرد امتداد آيل لدورة الزمان عىل إلغاء لقدرة اإلنسان عىل
التح ّكم يف مسار مستقبله عرب صناعته وعىل وفق رؤيته وإرادته الواعية الحرة .فمثل هذا اإلنسان هو
الكائن الوحيد الذي يتوافر – كام يؤ ّكد حسن صعب – عىل قدرة "تجاوز الزمان الذي مىض ،والزمان
ثم يضحي هو] اإلنسان الذي يخرتع املستقبل،
الذي مييض ،واالستعداد للزمان الذي سيأيت ([ )...ومن ّ
وليس املستقبل هو الذي يخرتع اإلنسان"(.((2
وكذلك ي ّتسم إدراك املستقبل بدا ّلته اللغوية بقدر عال من العجز .هذا ألنه – ً
مثل – ال يساعد عىل
معرفة :هل سيستوي املستقبل وتلك املا ّدة السائلة التي تتق ّدم يف انسياق متناسق وعىل امتدادها
ثم ،يضحي مج ّرد امتداد خيطي ملعطيات الحارض ،سواء أكان هذا ُمرش ًقا أم
تنتظم الحوادث ،ومن ّ
بائسا؟ أم أنه سيقرتن مبشاهد بديلة يختار اإلنسان منها ما يريد؟ وللآمخذ العديدة عىل إدراك املستقبل
ً
بدا ّلته اللغوية ،نرى أنّ اإلدراك الحضاري له هو البديل األجدى واألنفع .وعليه نتساءل :ماذا يعني
املفهوم الحضاري للمستقبل؟
لقد أ ّكد قسطنطني زريق أنّ خاصيتني أساسيتني تزامنتا مع اإلنسان عرب مراحل تط ّوره الحضاري ،ومن
مهم يف تحديد موقفه من املستقبل .فأ ّما عن األوىل ،فهي خاصية التذ ّكر ،مبعنى التل ّفت
ثم مت ّتعتا بتأثري ّ
ّ
إىل ما كان ،أي إىل املايض .وأ ّما عن الثانية ،فهي تقرتن بخاصية التش ّوف ،مبعنى التط ّلع إىل ما سيكون،
أي إىل املستقبل .ورأى زريق "أنّ األوىل تجعل اإلنسان محكو ًما باملايض ،وأنّ الثانية تفيض إىل أن يكون
ً
متحكَّم به"(.((2
18
19
20
21

امليالد ،ص  .117وإىل اليشء ذاته يذهب ً
مثل :سمري غريب" ،أين نحن من دراسات املستقبل؟" ،العريب ،الكويت ،العدد 499
(حزيران  /يونيو  ،)2000ص .116
حسن صعب ،املقاربة املستقبلية لإلمناء العريب (بريوت ،دار العلم للماليني ،)1979 ،ص .105
املرجع نفسه ،ص .104
قسطنطني زريق ،نحن واملستقبل (بريوت :دار العلم للماليني ،)1977 ،ص .18
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وتكتسب رؤية قسطنطني زريق صدقية ممت ّدة من واقع تباين املواقف التي تتب ّناها ّ
جل املجتمعات
املعارصة حيال املايض واملستقبل وما بينهام .فاملجتمعات املتقدمة ،وكذلك السائرة يف طريق النمو،
يتجسد يف كثافة انغامسها يف التفكري العلمي يف مستقبلها
تتم ّيز – يف العموم – ّ
بتوجه مستقبيل واضح ّ
وتوظيف مخرجاته ملصلحة دميومة ارتقائها الحضاري .أ ّما سواها من املجتمعات املتخلفة واملتأخّ رة،
فهي إ ّما تلك التي تنترش فيها رؤى ماضوية تدعو إىل سحب تجربة ما كان (املايض) عىل ما سيكون
ثم االنشغال بيومها
(املستقبل) ،أو هي تلك التي تجمع بني التغ ّني باملايض واالنكفاء عىل الحارض ،ومن ّ
تأمي ًنا ملتط ّلباته الحياتية .عىل أنّ انتشار مثل هذه ال ّرؤى ال يعني أنّ هذه املجتمعات تخلو من نخب
ثم إىل نرش ثقافة االنحياز إليه.
تدرك ،وهي تعيش يف الحارض ،جدوى االستعداد للمستقبل ،وتعمد من ّ
إنّ التغني باملايض و /أو االنكفاء عىل الحارض ال يفيد تج ّذر إشكالية املستقبل يف الوعي املجتمعي
لبعض املجتمعات فحسبّ ،
وإنا كذلك اقرتان أمناط سلوكها بخاصية االنتظار السلبي لحلول املستقبل.
وقد أ ّكدت التجربة اإلنسانية أنّ هذه الخاصية كانت وراء دميومة واقع الرتاجع والتخ ّلف الحضاري،
ثم البقاء خارج دائرة صناعة التاريخ ،وهو األمر الذي ينسحب عىل واقعنا ،نحن العرب ،حال ًيا(.((2
ومن ّ
عىل أنّ تب ّني أحد املجتمعات ،يف وقت مح ّدد ،لهذا املوقف أو ذاك من املستقبل ،سلب ًيا أو إيجاب ًيا،
ال يعني عدم إمكانية تراجعه عنه يف وقت الحق .فتجربة التاريخ تؤ ّكد اقرتانها بظاهرة التقهقر بعد
االرتقاء الحضاري ،وكذلك بظاهرة االرتقاء بعد التقهقر الحضاري .وتفيد بذلك – ً
مثل – التجربة العربية
باملقارنة مع سواها األوروبية .وعنها يقول حازم الببالوي" :عندما احتفل العامل بدخول األلفية (األوىل)،
كان العرب املسلمون منغمسني يف بناء الحضارة والعلوم ومشاركني فاعلني يف أسبابها ،مبختلف مظاهرها
([ )...ويف املقابل] كانت أوروبا ترفل يف سبات العصور الوسطى ( )...إنّ أوضاعنا (وأوضاعهم) اآلن تكاد
تكون عىل نقيض ما ك ّنا (وكانوا) عليه عند دخولنا األلفية الثانية"(.((2
ويفيد هذا املثال الصارخ حقيقة موضوعية هي أنّ أبعاد الزمان ،وإن تتعاقب آل ًياّ ،إل أنّ تعاقب الواقع
الحضاري لهذا املجتمع أو ذاك ،تدهو ًرا أو ارتقاء ،ليس بالرضورة هو اآلخر آل ًيا .فعىل وفق ما يبذله
املجتمع ،أو ال يبذله ،من جهد ّ
خلق يف الحارض ،يتح ّدد واقعه الحضاري يف الزمان الالحق .ونرى أنّ
خصوصا عندما
التقهقر الحضاري بعد االرتقاء يفيض ،يف العموم ،إىل تأجيج الحنني املجتمعي إىل املايض،
ً
تتم املقارنة بني املايض املجيد والحارض الس ّيئ .أ ّما االرتقاء الحضاري بعد التقهقر فإنّه يح ّفز يف العموم،
ّ
 22حول املدخالت التي أ ّدت إىل خروجنا من التاريخ ،انظر الدراسة الرائدة :فوزي منصور ،خروج العرب من التاريخ ،ظريف عبد الله
وكامل السيد (مرتجامن) (القاهرة :مكتبة مدبويل.)1993 ،
 23حازم الببالوي ،نحن والغرب :عرص املواجهة أم التالقي (القاهرة :دار الرشوق ،)1999 ،ص .290

168

الكتـاب األول 2016 -
أوراق

ليس فحسب عىل دميومة اإلبداع واالبتكار يف الحارضّ ،
وإنا يدفع أيضً ا إىل توظيف مخرجاتهام اإليجابية
ً
سبيل الستمرار بناء املستقبل األفضل من الحارض.
وانطال ًقا من حقيقة تعاقب أبعاد الزمان ،تفيد التجربة اإلنسانية أنّ االرتقاء نوع ًّيا بالحارض ،وعىل وفق
رؤية واعية وإرادة حرة وهادفة ،يع ّد ً
رشطا الز ًما وأساس ًيا ّ
تؤسس التغيري الحضاري،
لكل حركة تاريخية ّ
ثم املستقبل الواعد .وعليه ،نرى أنّ انتفاء هذا الرشط يفيض إىل انتفاء الدور الحضاري للزمان،
ومن ّ
ثم خارج صناعة التاريخ ،ومبا يؤ ّدي إىل تسهيل
ومبا يؤ ّدي إىل بقاء املجتمع أس ًريا ملعطيات تخ ّلفه ،ومن ّ
استعامر مستقبله من لدُ ن قوى تسعى لتوظيف مخرجات هذه املعطيات خدم ًة ملصالحها بالرضورة.
الصدد ،يؤ ّكد ً
مثل إبراهيم العيسوي" :إنّ األ ّمة التي ال متلك خريط ًة للمعامل والتضاريس لهذا
ويف هذا ّ
العامل رسيع التغيري وشديد التعقيد ،والتي ليس لديها بوصلة دقيقة تعينها عىل تجديد مسارها الصحيح
عىل هذه الخريطة ،هي أ ّمة تُع ّرض مستقبلها ألخطار عظيمة".
ولذا نرى أنّ مهمة االرتقاء نوع ًّيا بالحارض من أجل املستقبل هي مه ّمة ذلك اإلنسان الذي يستطيع –ثقاف ًيا –
حسم إشكالية التل ّفت  /التش ّوف ،أي إشكالية املايض  /الحارض ،ملصلحة االنحياز ،تفك ًريا وسلو ًكا ،إىل
املستقبل .وعليه ،ن ّتفق مع تلك ال ّرؤى املتفائلة التي تؤ ّكد دور مثل هذا اإلنسانً .
فمثل يقول أحمد
صدقي الدجاين" :إن مل يكن (اإلنسان) بإمكانه الوقوف يف وجه حركة التاريخّ ،إل أنّه بإمكانه التأثري يف
ت ّيار الحوادث املتدفق وتحويله لصالحه"( .((2وكذلك يؤ ّكد ،حسن صعب أنّ اإلنسان ،وال سيام "الذي
ثم هو] الكائن التاريخي الوحيد
يعي وجوده ( )...وجو ًدا زمان ًيا [هو] إنسان الوعي الزماين [وأنه من ّ
( )...الذي يخرتع املستقبل"(.((2
ويف ضوء ما تق ّدم ،وإذا اتفقنا عىل أنّ ّ
كل لحظة من لحظات الزمان هي لحظة جديدة ،وأنّ صورتها يف
واضحا أنّ املستقبل ال
نفس اإلنسان ،وال سيام اإلنسان الواعي ،الب ّد أن تكون جديدة ،عندها يضحي
ً
يعب عن صور ال تستنسخ صور املايض أو الحارضّ ،
وإنا تج ّددها وترتقي بها حضار ًيا .فاملستقبل
ب ّد أن ّ
ً
مستقبل ّ
"إل من حيث التعاقب اآليل والساكن ألبعاد
الذي يع ّد امتدا ًدا لصور الزمان السابق عليه ال ُيع ّد
الزمان وال غري .وهذا إن حدث ،فإنّه يلغي عن الزمان خاصيته الحضارية"(.((2
 24أحمد صدقي الدجاين ،رؤى مستقبلية للثامنينات (عامن :دار الجليل ،)1983 ،ص .12
 25صعب ،ص  .104ويؤ ّكد ذلك آخرون .انظر ً
مثل :محمد بريش" ،حاجتنا إىل علوم املستقبل" ،املسلم املعارص ،مؤسسة املسلم املعارص
واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،السنة  ،16العدد ( 61خريف  ،)1991ص 27؛ عيل الدين هالل" ،التعريف بدراسات املستقبل" ،مجلة
السياسية الدولية ،العدد ( 75كانون الثاين  /يناير  ،)1984ص .69
محصلة لدور اإلنسان يف صناعته .انظر ً
مثل:
 26لذا يدعو مستقبليون إىل رؤية املستقبل عىل أنّه ّ
Wendell Bell, "What do we mean by future studies?" in: Richard A. Slaughter (Ed.), New Thinking, p. 3.
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وتب ًعا لذلك ،يضحي إدراك املستقبل إدرا ًكا حضار ًيا ومج ّد ًدا لقدرة اإلنسان عىل تح ّدي الزمان القادم
ّ
بكل مفاجآته ،وهو اإلدراك العلمي والعميل يف آن .ومن هنا نفهمه – حضار ًيا – بداللة الزمان القادم
تم إسقاط
مج ّد ًدا للاميض والحارض عىل وفق رؤية واعية ومتج ّددة ،وإرادة ح ّرة وهادفة .وإذا ما ّ
هذا اإلدراك عىل مستقبل وطننا العريب ،أقطا ًرا وأ ّمة ،يضحي السؤال اآليت م ّرب ًرا :ما املستقبل الذي
نريده نحن العرب؟
يف نهاية القرن املايض ،وتحدي ًدا يف عام  ،1999دعا زيك امليالد إىل رؤية ،ال نرى أنّ حتى استمرار واقع
خروجنا من عملية صناعة التاريخ يلغي جدواها يف أن يكون مستقبلنا" :ليس بالرضورة هو املستقبل
الذي يريده اآلخرون لنا ( )...نحن من يجب أن يختار طريقنا إىل املستقبل ( )...من املايض والحارض
(نتع ّلم) كيف نبني مستقبلنا ،املستقبل الذي يجب أن نذهب إليه ،ال أن ننتظره أن يأيت إلينا ،ألنّه حينئذ
لن يأيت ،ولن يأيت .وحينام نق ّرر الذهاب إليه ،فلن نصل إليه ّإل باإلعداد والتحضري"(.((2
تم إدراكه مبعناه ال ّلغوي (اآليل) ،أو الحضاري ،يبقى مع ذلك مفهو ًما
بيد أنّ مفهوم املستقبل ،سواء ّ
يعب ،عند لحظة التفكري فيه ،عن زمان مل يحن بعد ،ومن
إشكال ًيا .ومام يؤ ّدي إىل ذلك اآليت؛ فهو – أ ّو ًل – ّ
ثم ال وجود له موضوع ًيا .وهو – ثان ًيا – غري معروف ،وهذا ج ّراء نقص املعرفة ،املؤ ّكدة أو حتى شبه
ّ
املؤ ّكدة ،املتوافرة عنه يف الحارض .وهو – ثال ًثا – ال يتامثل وتلك الظواهر الطبيعية وسواها التي تتح ّرك
عىل هدى أمناط ثابتة ومتك ّررة .ومع أهمية هذه الحقائقّ ،إل أنّ تأثري هذه اإلشكالية مل يعد حا ًّدا كام
كان .فمجموعة أخرى من الحقائق أ ّدت إىل تأ ّكل هذا التأثري ،ولكن من دون أن تلغيه ،عىل ال ّنحو التايل:
ö öأ ّو ًل ،ال يختلف املرء يف أنّ املستقبل ،يف لحظة التفكري فيه ،هو زمان مل يحن بعد ،بيد أنه قادم
ً
التبص
حتم ،وهذا ج ّراء تعاقب دورة الزمان .وإضافة إىل أنّ عدم حلول يشء ال يلغي جدوى ّ
به ،يع ّد املستقبل – عىل خالف املايض والحارض – الفضاء الزماين البكر الذي ميكن صوغه ابتدا ًء
ثم تحويل صورة املستقبل املنشود إىل
من الحارض ،إن توافرت مستلزمات هذا الصوغ ،ومن ّ
يعب عن مجموعة بدائل يستطيع اإلنسان أن يختار
حقيقة موضوعية .ولنتذ ّكر أنّ املستقبل ّ
منها ما يريد.
ö öإنّ املايض بحقائقه ،والحارض مبعطياته ال يكتسبان أهم ّية خاصة ،كام يؤ ّكد املستقبيل األمرييك
ريرشّ ،إل بقدر عالقتهام ببناء املستقبل واسترشاف مشاهده( .((2وألنّ معرفة حقائق املايض
ومعطيات الحارض صارت متوافرة ،وال سيام يف مجتمعات املعرفة ،ج ّراء توظيف مقاربات
 27امليالد ،ص .135

28 Rescher, p. 2.

170

الكتـاب األول 2016 -
أوراق

منهجية متع ّددة لتوليدها ،فقد أضحى توافرها وسهولة الوصول إليها يف مثل هذه املجتمعات
ً
ً
وداعم إلجراء دراسة مستقبلية قد تكون ذات صدقية.
مدخل أساس ًّيا
ö öمل تعد ّ
جل الدراسات املعارصة يف املستقبل – كام سرنى ذلك أدناه – تجعل من التن ّبؤ ،القاطع
والحازمّ ،
محط اهتاممهاّ ،
وإنا صارت تأخذ بفكرة انفتاح املستقبل عىل عدد من املشاهد
مهم مضاف.
البديلة ،وهو األمر الذي دعم استرشاف املستقبالت مبدخل ّ
ö öإنّ العديد من املستقبليني يرفضون تب ّني ذلك الخطأ الشائع ،والناجم عن إدراك املستقبل
مبنزلة االمتداد ّ
اللنهايئ للزمان اآليت( ،((2ملصلحة رؤية أخرى تدركه بوصفه أزمنة متع ّددة يتباين
بعضها عن البعض اآلخر من حيث ُمددها .ومن هنا يجري األخذ بتصنيف خاميس ألزمنة
املستقبل ،يس ّمى "تصنيف مينيسوتا"( ،((3ومبوجبه يضحي املستقبل إ ّما مبارشًا وميت ّد مل ّدة عام
متوس ًطا ويرتاوح مداه من
واحد من اآلن ،وإ ّما قري ًبا ويقرتن بفرتة أمدها خمسة أعوام ،وإ ّما ّ
خمسة أعوام إىل عرشين عا ًما ،وإ ّما بعي ًدا وميت ّد عىل فرتة من عرشين إىل خمسني عا ًما ،وأخ ًريا
يكون املستقبل غري املنظور عندما يتجاوز مداه نصف قرن أو أكرث.
املتوسط (من خمسة إىل عرشين
ويفيد اتّجاه أعداد متزايدة من دراسات املستقبالت أنّ زمان املستقبل
ّ
عا ًما) يكاد يكون لصي ًقا بها( .((3وال ير ّد ذلك إىل أنّ معطيات الواقع السائد ،هنا وهناك ،ال تقبل
التغيري الجذري خالل مداها املستقبل املبارش والقريب (من عام إىل خمسة أعوام) فحسبّ ،
وإنا
أيضً ا إىل أنّ تسارع عملية تغيري العامل تستدعي األخذ بنمط من التفكري بعيد املدى ميت ّد من زمان
املتوسط صعو ًدا.
املستقبل
ّ
وبجانب هذا االتجاه ،تكاد تقترص الدراسات التي تجعل من استرشاف املستقبل املبارش أو القريب
غايتها األساسية ،عىل تلك املجاالت التي لها عالقة مبارشة إ ّما باملؤسسات التي تضطلع بإشباع الحاجات
مفتوحا ومن
 29لقد سبقت اإلشارة أعاله إىل أنّ املستقبل ُيد َرك لغو ًّيا بداللة الزمن اآليت وال غري .ومثل هذا اإلدراك ،والذي يجعل الزمان
ً
دون نهاية ،يتامهى مع تلك ال ّرؤى التي كانت منترش ًة يف العصور القدمية .فآنذاك ،أدرك املرء استحالة وجود تغيري حقيقي ألبعاد
الزمان .انظر :بريش.
املؤسسة األمريكية التي ابتكرته .انظر:
 30وجاءت هذه التسمية "تصنيف مينيسوتا" ( )Minnesota classificationنسب ًة إىل اسم ّ
ُعب الكلامت اإلنكليزية اآلتية عن هذه األزمنة كام هي عىل التوايل:
كورنيش؛ عبد الحي ،ص  .26وت ّ
Near, Short, Medium, Long and Far Future.
 31ال يقترص األخذ بهذا املدى الزماين عىل دراسات مستقبلية فردية و /أو مشرتكة فحسبّ ،
وإنا يشمل مجاالت رسمية حكومية يف عاملَ ْي
الشامل والجنوب عىل السواء .ومنها ً
مثل دراسات عربية عن مستقبل مرص ،وسورية ،واألردن ،والسعودية (مستقبلها االقتصادي)
لعام  .2020ومنها أيضً ا دراسات غري عربية من قبيل دراسات مستقبل ماليزيا ،والهند ،وتركيا ،لعام  ،2020وتنزانيا لعام  ،2025وفنلندا
لعام  .2015يف تفاصيل هذه الدراسات ،انظر :عيل صالح محمود وآخرون ،تجارب سابقة يف الدراسات املستقبلية (القاهرة :مجلس
الوزراء /مركز الدراسات املستقبلية ،)2004 ،ص .90 - 27
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واملتغية لإلنسان ،وكذلك بالخطط التنموية الخامسية للدول .أ ّما دراسات املستقبل البعيد و /أو
اآلنية
ّ
غري املنظور (خمسون عا ًما فأكرث) فتع ّد ،يف العموم ،محدود ًة مقارنة بسواها(.((3
إشكالية التسمية

حتى نهاية عقد الستينيات من القرن العرشين تقري ًبا ،أفىض تباين رؤى أعداد من املستقبليني يف شأن
التسمية التي ينبغي لهم استخدامها للداللة عىل تطبيقات التفكري العلمي يف املستقبل ،إىل انتفاء األخذ
موحدة لهذه التطبيقات .فالتسميات كانت متع ّددة ،ومل تحل دون ذلك دعوات املستقبليني
بتسمية ّ
األوائلً .
فمثل قال املستقبيل األمرييك كومل غيلفيالن يف عام  ،1907بتسمية "أحداث املستقبل"
( .)Mellontologyويف عام  ،1943اقرتح املؤ ّرخ واملستقبيل األملاين األصل أوسيب فليختهايم تسمية
"علم املستقبل" ( .)Futurologyويف عام  ،1967دعا املستقبيل الفرنيس برتران دو جوفنيل إىل تب ّني
تسمية "املستقبالت املمكنة" (.)Futuribles
ويرى ،إدوارد كورنيش أنّ السبب وراء عدم األخذ – آنذاك – بتسمية مح ّددة كان يكمن يف تباين ال ّرؤى
يف شأن املضمون املعريف لالنشغال العلمي يف املستقبل .فهذه ال ّرؤى توزّعت بني إدراكه إ ّما بوصفه ً
علم،
أو ف ًنا ،أو فلسفة ،أو غري ذلك( .((3وتذهب املستقبلية اإليطالية إليونورا ماسيني إىل تفسري هذا التباين
عىل نحو آخر مؤ ّكدة أنّ السبب ير ّد إىل حداثة االنشغال العلمي باملستقبل ،وأنّ االتفاق عىل مس ّمى
مح ّدد كان يحتاج إىل فسحة من الزمان(.((3
إنّ إدراك جمعية مستقبل العامل األمريكية يف ستينيات القرن املايض لجدوى األخذ بتسمية مح ّددة وم ّتفق
عليها للموضوع املختلف عليه دفعها يف عام  1967إىل استطالع رأي أعضائها وق ّراء مجلتها "املستقبيل"
( .)The Futuristوقد أجمعت األكرثية عىل األخذ بتسمية "دراسات املستقبالت" (،((3()Futures Studies
من بني تسع تسميات أمريكية وثالث فرنسية ،كانت منترش ًة بني املستقبليني يف وقته(.((3
 32ومثالها الدراسة الرائدة عن حدود النمو ،وقد متّت ترجمتها إىل العربية يف وقته .انظر :دونيال ميدوز وآخرون ،حدود النمو .تقرير
ملرشوع نادي روما عن مأزق البرشية ،محمد مصطفى غنيم (مرتجم) (القاهرة :دار املعارف.)1976 ،
 33انظر بيشء من التفصيل :كورنيش ،ص .481
34 Masini, Why Futures Studies?, p. 55.
 35انظر ً
مثل :كورنيش ،ص .486
 36هذه التسميات هي كالتايل :دراسات املستقبالت ،بحث املستقبل ،تحليل املستقبل ،التن ّبؤ ،الريادات املستقبلية ،علم املستقبل،
التك ّهنات ،املستقبالت املنظورة ،واملستقبليات .وترجمتها إىل ال ّلغة اإلنكليزية عىل التوايل:
Futures Studies, Future Research, Future Analysis, Prediction, Futuristics, Futurology, Prognostics, Futuribles,
Futurism.
ويؤكد محمد بريش (ص  )35 - 34أنّ التسميات الفرنسية كانت :املستقبل املنظور ،الرؤية املسبقة ،والتخطيط .وهي بالفرنسية عىل التوايل:
Prospective, Prévision, Planification.
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ومنذ ذاك الحني وهذه التسمية ("دراسات املستقبالت") تجد انتشا ًرا ّ
مطر ًدا بني املستقبليني يف العامل(.((3
مؤسسات رسمية مستقبلية ،جعلتها مؤ ّلفات ودراسات ،وجمعيات ،ودوريات علمية ،ومراكز
فإضافة إىل ّ
ً
وفضل عن ذلك ،أدخلتها العديد من الجامعات يف العامل ما ّدة
خاصة لصيقة بعناوينها الرسمية.
أبحاث ّ
دراسية علمية ضمن برامجها التدريسية سواء عىل صعيد الدراسات األساسية و /أو العليا ،إضافة إىل
للتخصص الدقيق فيها والحصول عىل شهادة املاجستري و /أو الدكتوراه.
إتاحة الفرصة
ّ
إنّ انتشار مس ّمى دراسات املستقبالت ال يعني أنّ غريها ،سواء كان قد ًميا أو حديث النشأة ،ال يجد
ً
ثم استخدا ًما .فبعد أكرث من خمسة عقود من التط ّور ،مل يعد التفكري العلمي يف املستقبل
قبول ،ومن ّ
ويعبون عن رؤى ثقافية رائدة،
احتكا ًرا ثقاف ًيا غرب ًيا .ولنتذ ّكر أنّ املستقبليني صاروا ينترشون يف العاملّ ،
ويستخدمون مقاربات علمية عديدة ،ولهم مساهامت متم ّيزة ،ويطلقون عىل انشغالهم العلمي
باملستقبل تسميات تتامهى معه.
وج ّراء ذلك ،مل يستطع العديد من املستقبليني األمريكيني واألوروبيني التغافل عن مساهامت سواهم
– من الثقافات األخرى – يف تطوير دراسات املستقبالت .ولذا يقول ً
مثل ويندل بيل وسواه ما يفيد أنّ
خاصة(.((3
عىل ّأي باحث يف تاريخ هذه الدراسات أن يويل مساهامت هؤالء املستقبليني أولوي ًة ّ
وكام كان الحال قبل تب ّني تسمية دراسات املستقبالت ،فكذلك هو الحال اآلن ،ونحن يف بداية العقد
الثاين من القرن الواحد والعرشين .فعىل الرغم من األخذ بهذه التسمية عامل ًيا ،فإنّ ذلك مل يحل دون
تب ّني سواها أيضً ا ،ومثالها االسترشاف ( ،)Forecastingو /أو التن ّبؤ ( ،)Predictionو /أو املستقبل
املنظور ( ،)Prospectiveو /أو التخمني ( ،)Projectionو /أو التك ّهن ( ،)Prognosticو /أو االستباق
التبص ( ،)Foresightو /أو تحليل
( ،)Anticipationو /أو املستقبالت املمكنة ( ،)Futuriblesو /أو ّ
تعب عنها بتباينات مه ّمة
املستقبل ( ...)Future Researchإلخ .وتفيد هذه التسميات واملفاهيم التي ّ
فيام بينها ،مثالها كاآليت:
يعب عن مضامني مختلف بعضها عن بعضً .
فمثل يتباين عندنا مفهوم التن ّبؤ
ö öإنّ العديد منها ّ
باملستقبل جذر ًّيا عن مفهوم استرشافه ،وال سيام يف نوعية املعطيات التي ينطلقان منها ،وكذلك
عب عن مقاربة ك ّمية
يف نوعية أسئلتهام وإجاباتهام عنها .إنّ هذا التباين هو الذي جعل التن ّبؤ ُي ّ
ثم يخطئ من يدرك أحدهام بدا ّلة
جازمة ،واالسترشاف عن مقاربة كيفية وك ّمية احتاملية ،ومن ّ
اآلخر .ويتامهى الخلط بني املفاهيم مع اتجاه خاطئ آخر يربط غياب يشء أو توافره بغياب
 38يؤ ّكد ذلك كثريون .انظر ً
مثل:

37 Bell, Foundations, p. 70.
Bell, Foundations, p. 6; Masini, Why Futures Studies?, p. 45.
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يشء آخر غريه أو توافره .إنّ العكس هو الصحيح .إذ ال ُيشرتط – ً
مثل – اقرتان إجراء دراسات
مستقبلية يف أحد املجتمعات بتوافره عىل رؤية مستقبلية واضحة ،مثلام ال يعني غياب الرؤية
املستقبلية الواضحة غيا ًبا ً
مامثل للدراسات املستقبلية .وينسحب ما تق ّدم – بش ّقيه – عىل واقعنا
العريب عىل سبيل املثال.
ö öال تحظى هذه التسميات – جغراف ًيا – بانتشار متامثل عىل صعيد العامل .فبعضها يحظى إ ّما
أقل هناك .فبينام كانت – ً
بانتشار أوسع هنا أو ّ
مثل – تسمية التك ّهن هي األكرث انتشا ًرا
السابق ودول أوروبا الرشقية ،استمرت تسمية املستقبل املنظور و /أو
يف االتحاد السوفيايت ّ
املستقبالت املمكنة مبا أنّها األكرث استخدا ًما يف الدول الناطقة بال ّلغة الفرنسية.
ö öمل تعد بعض التسميات ،وال سيام تلك التي متي ّزت يف وقته بكثافة التب ّني ،كعلم املستقبل ،أو
املستقبلية (أو الحركة املستقبلية) ،تحظى باالهتامم الواسع السابق ذاتهّ ،إل عىل صعيدين:
أ ّولهام ،استمرار إدراك أعداد من املستقبليني أنّ استرشاف املستقبل يستوي والعلم( .((3وثانيهام،
أنّ مجموعة من املعاجم استم ّرت يف تفضيل استخدام تسمية املستقبلية عىل سواها(.((4

وتنسحب أيضً ا إشكالية التسمية عىل التفكري العريب يف املستقبلّ .
فجل املؤ ّلفات والدراسات العربية،
وال سيام تلك التي تجعل من كلمة املستقبل لصيقة بعناوينها ،تتب ّنى – منذ السبعينيات من القرن
جل تلك التسميات التي انترشت بني املستقبليني يف عامل الشامل ،ومنها ً
املايض – ّ
مثل تسميات علم
املستقبل( ،((4أو علم الدراسات املستقبلية( ،((4أو الدراسات املستقبلية( ،((4أو علم حساب املستقبل(،((4
أو ريادة املستقبل( ،((4أو التحليل املستقبيل( ،((4وغري ذلك كثري.
وتفيد ّ
جل هذه التسميات العربية أنها تضفي عىل الجهد اإلنساين ال ّرامي إىل استرشاف مشاهد املستقبل
خاصية ،ال ي ّتفق الرأي بني املستقبليني عليها ،أال وهي خاصية العلم .صحيح أنّ دراسات املستقبالت
39
40
41
42
43
44
45
46

فإضافة إىل أنّ مفهوم علم املستقبل ال يزال ُيؤخذ به يف عامل الشامل ،يأخذ كثري من الباحثني العرب بهذه التسمية أيضً ا؛ ً
علم أنّ كث ًريا
من املستقبليني هنا وهناك ال يتّفقون معها.
قارن بـ :
Cambridge Learner's Dictionary (Cambridge: Cambridge University Press, 1955), p. 43.
انظر ً
مثل :هادي نعامن الهيتي ،إشكالية املستقبل يف الوعي العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2003 ،ص 30؛ ً
علم أنّ
كلمة علم املستقبل تتك ّرر كث ًريا يف هذا الكتاب.
انظر ً
مثل :رحيم الساعدي ،املستقبل :مقدمة يف علم الدراسات املستقبلية ،ج ( 2بغداد :دار الفراهيدي للنرش والتوزيع.)2011 ،
ً
السالف الذكر :مدخل إىل الدراسات املستقبلية يف العلوم السياسية.
انظر مثل عنوان كتاب وليد عبد الحي ّ
ينقل أحمد صدقي الدجاين عن زيك نجيب محفوظ استخدامه لهذا التسمية :تجديد الفكر استجابة لتحديات العرص (القاهرة :دار
املستقبل العريب ،)1996 ،ص .48
انظر :زريق ،ص .85
انظر :حسيب ،ص 23؛ استخدم حسيب هذا املفهوم بالتزامن مع مفهوم استرشاف املستقبل.
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تعمد إىل توظيف مقاربات منهجية علمية ً
سبيل لدعم مت ّيزها عن أمناط التفكري اإلنساين األخرى يف
املستقبل :كالتفكري الديني ،والفلسفي ،والخيال العلمي .بيد أنّ هذا التوظيف مل يؤ ّد بهذه الدراسات
الصدد "أنّ
إىل االرتقاء إىل مستوى العلم ،باملعنى املتعارف عليه .ويفيد قاموس أوكسفورد يف هذا ّ
العلم هو ّ
كل نشاط فكري وعميل يتض ّمن الدراسة النظامية لحقيقة عرب استخدام املالحظة واالفرتاض
والتجريب والربهنة استنا ًدا إىل معطيات ميكن التح ّقق منها وإثباتها"( .((4وال نرى أنّ العديد من عنارص
الفن ينطبق
هذا التعريف تنسحب حال ًيا عىل دراسات املستقبالت .ومع ذلك ،يصعب القول إنّ مفهوم ّ
والفن يف آن .فهي تُع ّد ف ًّنا ألنها تسعى إىل التأثري
عليها فحسب .وكام نرى أنها تجمع بتوازن بني العلم ّ
يف اإلنسان ،وهي تُع ّد ً
ثم املستقبل املرغوب فيه(.((4
علم ألنها تتط ّلع إىل إحداث التغيري املنشود ،ومن ّ
خصوصا،
إنّ اتجاه مستقبليني عرب نحو تب ّني تسميات منقولة عن مستقبليني أمريكيني و /أو فرنسيني
ً
يتناىس أنّ اللغة العربية تتوافر عىل كلامت تفيد رصاحة معنى املستقبل .ويشري أحمد صدقي الدجاين
إىل بعضها ،ومثالها :ال ّرؤى ،واالبتسار ،واالسترشاف .ويذكر أنّ ال ّرؤى من رؤية ،وهي "إدراك بحساسية
وتخ ّيل وتف ّكر وعقل"؛ أ ّما االبتسار من البرس ،فهو "القيام باليشء قبل أوانه"؛ وأ ّما عن االسترشاف من
استرشف ،فهو "تحديد النظر إىل اليشء بشكل يجعل الناظر أقوى عىل إدراكه واستيبانه"(.((4
وعىل العكس من زمان مىض ،يالحظ أنّ عبارة استرشاف املستقبل أخذت باالنتشار عرب ًيا ،وال سيام عىل
صعيد املؤ ّلفات والدراسات ذات املضمون املستقبيل ،وسواها أيضً ا .وقد حاول عدد من املستقبليني
العرب تأصيل مفهوم االسترشاف عرب ًياً .
فمثل ،انطلق محمد بريش من املعنى اللغوي لكلمة استرشاف
ثم أ ّكد أنه "النظر إىل القادم ببرص حديد ونظر ثاقب بغية تص ّور الواقع
لتحديد دالتها املفاهيمية ،ومن ّ
(((5
املقبل انطال ًقا من الواقع الحارض ،واستيعا ًبا لع َِب املايض الراحل"  .وإىل رؤية أخرى ،ذهب محمود عبد
الفضيل ً
قائل" :ميكن تشبيه النظرة االسترشافية بالوقوف عىل ربوة عالية الستطالع آفاق املنظورّ ،
كل
بحسب ما يسمح به ملء برصه وبصريته .فالجهد االسترشايف هو نوع من الحدس التاريخي املستند إىل
قاعدة علمية"( .((5ونحن منيل إىل األخذ برؤية محمد بريش ،ال سيام أنّ مضمونها يتامهى مع ما نراه
بشأن دالة مفهوم االسترشاف.
 47معجم أكسفورد للعلم ،نسخة إلكرتونية ،يف:
http://goo.gl/5Hrpqj
وغني عن القول أنّ حقول املعرفة االجتامعية واإلنسانية ،ومنها حقل دراسات املستقبالت ،ال تكون باملستوى ذاته الذي تتم ّيز به العلوم
ّ
الصف والتطبيقية؛ فالثانية ال يش ّكل اإلنسان ما ّدتها األساس ،عىل عكس األوىل.
ّ
خصوصا:
 48يف مناقشة وإجابة مستفيضة عن السؤال "هل دراسات املستقبالت فنّ أو علم؟" ،انظر
ً
Bell, Foundations, pp. 165 - 189.
 49الدجاين ،ص ّ .57 - 56
ولعل الدجاين كان من بني الر ّواد األوائل الذين دعوا إىل األخذ بهذه الكلامت قدر تع ّلق األمر باملستقبل.
 50بريش ،ص .27
 51محمود عبد الفضيل" ،الجهود العربية يف مجال استرشاف املستقبل" ،عامل الفكر ،املجلد  ،18العدد ( 4يناير -مارس  ،)1988ص .51
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ثم مفهوم – االسترشاف عىل صعيد الدراسات العربية
ثم ،نحن مع استخدام كلمة – ومن ّ
ومن ّ
املستقبلية ،وذلك لعدد من األسباب ،أهمها :أنّ كلمة استرشاف هي كلمة عربية أصيلة وذات دا ّلة
مستقبلية واضحة؛ كام أنها تفيد بدا ّلة تستوي ودا ّلة مفهوم املستقبل املنظور ،والذي ينطوي عىل
معنى أنّ املستقبل مشاهد متع ّددة ،والذي يأخذ به أيضً ا ،لهذا السبب ،كثري من املستقبليني يف عامل
الجنوب؛ أضف إىل ذلك أنّ االسترشاف ،وكام يؤ ّكد املستقبيل الفرنيس ميشيل غوديه وآخرونُ " ،يح ّرر
ّ
ويحث عىل الفعل (( )...فهو) ميثّل ح ًّقا استبا ًقا يستع ّد للفعل ويستحدث الفعل،
اإلنسان من القدرية
للتغيات املتو ّقعة ال مينع من أن
ُينري العمل الحارض يف ضوء املستقبالت املمكنة واملأمولة( ،والته ّيؤ) ّ
للتغيات املتوقعة ال مينع من الفعل إلحداث
التغيات املأمولة .كام أنّ االستعداد ّ
نعمل عىل إحداث ّ
التغيري املرغوب"(((5؛ ً
فضل عن أنها تتامهى أيضً ا مع املضمون الذي يفيده مفهوم دراسات املستقبالت.
ّ
ويظل السؤال :ماذا يقصد مبفهوم دراسات املستقبالت؟ فقد أفىض تع ّدد الرؤى التي يحملها املستقبليون
يف شأن موضوع اهتاممهم املشرتك ،دراسات املستقبالت ،إىل أن تتع ّدد – بالرضورة – االجتهادات
ذات العالقة مبفهوم هذه الدراسات .وسنستعرض أدناه بعضها ،عىل سبيل املثال ،قبل أن نح ّدد ما
نراه يف شأنها.
تم تب ّنته رسم ًّيا عام  1967جمعية مستقبل
لقد سبق القول إنّ هذا املفهوم يجد انتشا ًرا واس ًعا منذ أن ّ
العامل األمريكية .ويرى ً
مثل املستقبيل األمرييك جون ماكهوول أنّ الخصائص التي يتم ّيز بها هذا املفهوم،
وال سيام انفتاح نهايات معناه ،هي التي تقف وراء انتشاره عامل ًيا .وتب ًعا لذلك ،يؤ ّكد أنّ دراسات
تعب عن ذلك "الحقل الذي يتض ّمن كا ّفة أشكال رؤى املستقبل ابتدا ًء من مقاربات الخيال
املستقبالت ّ
العلمي إىل استكشاف االتجاه"( .((5ويدعم املستقبيل الباكستاين األصل ضياء الدين ساردار مثل هذه
الرؤية بقوله مبا يفيد أنّ دراسات املستقبالت تنرصف إىل استكشاف كا ّفة بدائل املستقبل ،ومؤ ّك ًدا أنّ
مخرجات هذه الدراسات تنطوي عىل دعم لص ّناع القرار ،وال سيام عىل صعيد االسترشاف والتخطيط
بعيد املدى( .((5وإىل جانب هذه املدركات العامة ،يق ّدم املستقبيل األمرييك ،روي أماره ،رؤية ثالثية
ُعب ،وتب ًعا ملخرجاتها ،عن ثالثة مستويات أساسية .فهي ترمي أ ّو ًل إىل
قوامها أنّ دراسات املستقبالت ت ّ
تعب عن واقع الدراسة املستقبلية بوصفها ف ًّنا .وثان ًيا ،املستقبالت
استكشاف املستقبالت املمكنة التي ّ
تعب عن واقع هذه الدراسة بوصفها ً
علم .وثال ًثا ،املستقبالت املرغوبة التي ّ
تؤش تلك
املحتملة التي ّ
للمؤسسات واألقاليم ،محمد سليم قاللة وقيس الهاممي
 52ميشيل غوديه؛ فيليب دوران؛ قيس الهاممي ،االسترشاف االسرتاتيجي
ّ
(مرتجامن) (باريس :الكونرسفاتوار الوطني للفنون والحرف ،)2009 ،ص .27 ،24
53 John McHall (Ed.), "The Emergence of Future Research", in: Jib Fowles, Handbook of Future Research (London:
Greenwood Press, 1978), p. 8.
54 Quoted in: Masini, Why Futures Studies?, p. 16.

176

الكتـاب األول 2016 -
أوراق

القرارات والسياسات التي ينبغي اتخاذها ً
سبيل لتحقيقها( .((5وتتامهى هذه الرؤية ،وأمثالها ،مع تلك
التي قال بها ً
أساسا إىل استرشاف تلك
أصل ويندل بيل ،والتي تؤ ّكد أنّ دراسات املستقبالت تنرصف ً
املستقبالت املمكنة ،واملحتملة ،واملرغوب فيها التي سيقرتن بها الزمان يف إحدى ّ
محطات سريورته
املتد ّفقة إىل األمام(.((5
وال تختلف – يف العموم – رؤى مستقبليني عرب عن سواهم .فام عدا الذين يأخذون مبفهوم استرشاف
املستقبل( ،((5يحمل البعض اآلخر رؤى متنوعة ملفهوم دراسات املستقبالت ،بعضها محدد ،وبعضها
اآلخر عام .وتكفي اإلشارة إىل بعضها وبنوعيهاً .
فمثل ،يرى وليد عبد الحي أنها تستوي "(و) العلم الذي
يرصد التغيري يف ظاهرة مع ّينة ويسعى لتحديد االحتامالت املختلفة لتط ّورها يف املستقبل وتوظيف ما
يساعد عىل ترجيح احتامل عىل غريه"( .((5ويفهم فاروق عبده وأحمد عبد الفتاح هذه الدراسات عىل
أنّها "جهد علمي ّ
منظم يرمي إىل صوغ مجموعة من التن ّبؤات املرشوطة التي تشمل املعامل الرئيسة
ألوضاع مجتمع ما ،أو مجموعة من املجتمعات ،عرب فرتة زمنية مقبلة ،متت ّد ً
قليل ألبعد من عرشين عا ًما،
الخاصة يف شأن املايض والحارض الستكشاف أثر دخول عنارص مستقبلية يف
وتنطلق من بعض االفرتاضات ّ
املجتمع"( .((5وكذلك يرى عبد الباسط عبد املعطي يف دراسات املستقبالت أنها "مامرسة فكرية معرفية
بحثية إبداعية ،تقوم عىل املالحظة والوعي ،لتقويم ترابط وتفاعل املمكنات الحارضة للنمو – حاضنة
املستقبل – يف سياقها البنايئ األوسع ( )...الشتقاق املرغوب فيه ّ
مم هو ممكن ،ومن ع ّدة بدائل ميتزج يف
ثم نرى أنّ كث ًريا من ال ّرؤى
بنائها وصوغها العلم بالخيال باإلبداع ،ومي ّد البرص والبصرية لألمام"( .((6ومن ّ
أساسا لها ،وإن بصيغ لغوية مختلفة،
صارت ت ّتخذ من فكرة ثالثية املشاهد ،والتي قال بها ويندل بيلً ،
وهو األمر الذي نرى أنه يفيد احتامل اتجاه مدركات املستقبليني يف شأن الداللة املعرفية لدراسات
املستقبالت إىل التمحور حولها.
ويف ضوء ما تق ّدم من رؤى ،ومن ضمنها رؤى عربية ،عن دا ّلة مفهوم دراسات املستقبالت ،من الرضوري،
قبل أن نح ّدد ما نراه يف شأنها ،اإلشارة إىل أنّ تحديد دا ّلة هذه الدراسات ال يستطيع أن يكون مبعزل
55 Cf. Roy Amara, "The Futures Field: Functions, Forms and Critical Issues", Futures, vol. 6, no. 4, pp. 289 - 290.
56 Cf. Wendell Bell, "Making People Responsible: The Possible, The Probable and The Preferable", in: Dator, Futures
Studies, pp. 33 - 53.
 57حسيب وآخرون ،ص 40-38؛ إبراهيم العيسوي" ،استرشاف املستقبل العريب ،التجربة املرصية :مرص عام  ،"2020يف :أحمد يوسف
أحمد وآخرون ،النظام العريب وآفاق املستقبل (عامن :مؤسسة عبد الحميد شومان ،)2002 ،ص .101
 58عبد الحي ،ص .33
 59فاروق عبده فليه وأحمد عبد الفتاح زيك ،الدراسات املستقبلية :منظور تربوي (عامن :دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة،
 ،)2003ص .17
 60عبد الباسط عبد املعطي" ،الدراسات املستقبلية املتطلبات والجدوى العلمية واملجتمعية" ،مجلة مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية،
العدد  ،)1992( 4ص .58
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الصدد ترى ماسيني
عن نوعية اإلطار الفلسفي الذي يتب ّناه الباحث حول احتامالت املستقبل .ويف هذا ّ
يتغي"
تتأسس األوىل عىل فكرة أنّه " ّمثة يشء ّ
أنّ ثالث رؤى فلسفية تتح ّكم يف كيفية إدراك املستقبلّ :
( ،)Something is changingولذلك تنطلق من حقائق املايض ومعطيات الحارض السترشاف ما
ً
فتتأسس عىل فكرة أنّه " ّمثة يشء
يع ّد ممك ًنا وكذلك
محتمل ضمن إطار ممكنات الحارض .أ ّما الثانية ّ
يتغي" ( ،)Something must be changedوهي بذلك تسعى انطال ًقا من رؤية مح ّددة
يجب أن ّ
التغي"
للمستقبل إىل تحقيق ما يع ّد مرغو ًبا فيه .وأ ّما الرؤية الثالثة فتنطلق من فكرة أنّه " ّمثة يشء يقبل ّ
( .)Something can be changedوبذلك تجمع ماسيني بني ال ّرؤى املمكنة واملحتملة واملرغوب فيها
للمستقبل يف آن م ًعا(.((6
ثم نفهم ،دراسات املستقبالت بدا ّلة تلك الرؤية التي تنطلق من حقائق املايض ومعطيات الحارض
ومن ّ
وترمي ،مستخدم ًة مقاربات كيفية وك ّمية ،إىل استرشاف مشاهد املستقبل املمكنة و /أو املحتملة الكامنة
يف عامل االحتامالت ً
سبيل لدفع اإلنسان ،وهو يف الحارض ،إىل القيام بتلك االفعال التي تُفيض حصيلة
مخرجاتها إىل بناء املستقبل املرغوب فيه .ويف بحثنا هذا ،سنعمد إىل استخدام مفهو َم ْي استرشاف
املستقبل ودراسات املستقبالت عىل نحو متداخل ،ذلك أنهام يفيدان ،عندنا ،املعنى ذاته.

ثانيًا .العالقة بني أمناط التفكري يف املستقبل
ومقاربات التوظيف املنهجية
لقد أفىض التطور الذي م ّر به استرشاف املستقبل خالل أكرث من خمسة عقود إىل أن يقرتن التفكري يف
مهم يف مضامينه الفلسفية ،انعكس عىل نوعية املقاربات املنهجية التي استخدمت يف
املستقبل بتح ّول ّ
ثم ،انعكاساتها املنهجية.
دراسته .ويف أدناه سنتناول هذه املضامني ،ومن ّ
وخصوصا منهم
فخالل سنوات ما بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية ،أخذ العديد من املستقبليني،
ً
األمريكيني ،برؤية فكرية غربية قدمية تستوي ومفهوم الحتمية التاريخية .ويقول إدوارد كورنيش أنها
نبعت من فكرة أنّ املستقبل ينشأ يف املايض ويكون – يف الوقت ذاته – محكو ًما به( .((6وتب ًعا لها ،قيل
إنّ التطور التاريخي ملوضوع يفيض إىل اقرتانه باتجاه (مبعنى مسار) مح ّدد ،وأنّ هذا االتجاه ،يف حالة
دميومته ،هو الذي سيجعل من صورة مستقبل هذا املوضوع امتدا ًدا لصورته يف املايض وال غري .وألنّ
هذه الرؤية ،وكام يؤ ّكد خري الدين حسيب وآخرون ،تدرك "املستقبل (وكأنه) قدر محتوم قد تح ّدد سل ًفا
 62انظر :كورنيش.

61 Eleonora B. Masini, "Reconceptulising Futures: A Need and a Hope", at: http://goo.gl/h10THt
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(( )...فإنّ ) ّ
كل املطلوب هو الكشف عنه فيام يشبه ال ّنبوءة التي يستسلم لها البرش"( .((6لذا كان التن ّبؤ
هو املقاربة املنهجية التي اس ُتخدمت للكشف عن صورة هذا املستقبل الواحد والحتمي.
وألنّ هذه املقاربة كانت – يف وقته – األكرث استخدا ًما بني املستقبليني ،ال سيام األمريكيني منهم ،جاءت
ّ
انعكاسا لها ،وبعناوين تحمل بني ط ّياتها كلمة املستقبل بصيغة املفرد (.)The Future
جل دراساتهم
ً
وال يزال عدد من املستقبليني يتب ّنى هذا االستخدامً .
فمثل ،يؤ ّكد املؤ ّرخ واملستقبيل األمرييك فارن فاكر
عبان عن صورة واحدة.
"إنّ املستقبل كاملايض؛ فكالهام واحد"( ،((6مبعنى أنهام ُي ّ
عىل أنّ هذه الرؤية الحتمية واألحادية للمستقبل تراجعت بالتدريج ملصلحة تب ّني الرؤية الفرنسية له.
فقد أق ّرت هذه الرؤية ،متأ ّثر ًة بالفلسفة الوجودية ،بأنّ املستقبل ال يقبل االنغالق عىل صورة حتمية
واحدةّ ،
وإنا يتم ّيز باالنفتاح عىل صور (بدائل) متع ّددة قابلة لالسترشاف .ويف هذا الص ّدد ،يقول ميشيل
غوديه "إنّ ّ
كل شكل من أشكال التن ّبؤ هو بهتان .فاملستقبل متع ّدد وغري مح ّدد وهو مفتوح عىل
تن ّوع كبري من املستقبالت املمكنة"( .((6ويع ّد مفهوم املستقبل املنظور الذي ابتكره املستقبيل الفرنيس
غاستون بريجي ،أحد مرتكزات الرؤية الفرنسية .وألصالتها ،يؤ ّكد إدوارد كورنيش أنها ُع ّدت "تح ّو ًل مهمًّ
يف وجهة النظر الغربية املعتادة عن املستقبل"(.((6
وقد دعمت فكرتان أساسيتان ،مرتابطتان ومتفاعلتان ،األخذ بهذه الرؤية :فكرة رفض استعامر
املستقبل( ،((6وفكرة اسرتجاع املستقبل ( .((6أ ّما عن الفكرة األوىل ،تقول إليونورا ماسيني عن مضمونها
وترصفنا عىل وفق ذلك ،فإننا نح ّدد صورة هذا املستقبل
اآليت" :إننا إذا ف ّكرنا يف املستقبل بصيغة املفردّ ،
ليس لنا فحسبّ ،
وإنا بصورة غري مبارشة لغرينا أيضً ا"( .((6ويؤ ّكد داتوور األمر ذاته ،وإن بصورة عا ّمة،
وذلك يف معرض تناوله الفرق بني مفهوم دراسات املستقبالت ومفهوم املستقبلية ،أو الحركة املستقبلية.
 63حسيب وآخرون ،ص .74
65
66
67

68

64 Warren W. Wager, "Past and Future", in: Dator, Futures Studies, p. 85.
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فهو يرى أنّ األخرية معن ّية ً
أصل بتحقيق مستقبل من نوع واحد ،ومبضمون تح ّدده أهداف الذين
يعمدون إىل تسويقه(.((7
وانطال ًقا من رؤية ّ
أقل عمومية ،أدرك مستقبليون عرب أنّ تسويق مفهوم املستقبل الواحد ينطوي عىل
نزوع يرمي إىل فرض أمنوذج ثقايف  -سيايس مح ّدد عىل العامل ،ومن ضمنه الوطن العريب .ففي سياق
تناوله لدراسات مستقبلية غربية تناولت مستقبل العرب ،يقول سعد الدين إبراهيم" :إنّ النتائج التي
توصلت إليها (هذه الدراسات) ال ميكن أن متثّل استرشا ًفا ألبعاد مستقبل الوطن العريب وبدائله باملعنى
ّ
الذي يسمح بإذكاء وعي اإلنسان العريب ( )...واشتقاق سياسات تكون مبنزلة قوة الدفع لتنمية شعوب
هذه املنطقة ( )...فقد كانت القضايا املعالجة والبدائل املحسوبة محكومة دامئًا بإطار املصالح املهمة
ملن (( )...قام بهذه الدراسات)"(.((7
وأ ّما عن الفكرة الثانية :اسرتجاع املستقبل ،فقد قال بها ،وألول م ّرة يف وقته ،املستقبيل العريب املغريب
املرحوم املهدي املنجرة ،والتي من خاللها دعا دول الجنوب إىل استنهاض قدرتها الكامنة من أجل صناعة
(تعب عن مصالح
مستقبلها عىل وفق إرادتها ،واملشاركة يف بناء عامل ال يقرتن مستقبله بصورة واحدة ّ
الدولة األكرث تط ّو ًرا)ّ ،
وإنا بصور متع ّددة( .((7وج ّراء كون نوعية الرؤية الفرنسية للمستقبل متفاعلة مع
الرفض لفكرة استعامر املستقبل ،واالستجابة لفكرة اسرتجاع املستقبل ،أضحت رؤية املستقبل ،والتي
تقرتن مبشاهد متع ّددة ،هي الرؤية شبه السائدة بني املستقبليني حال ًيا .ويف هذا الصدد تقولً ،
مثل،
ماسيني" :إنّ من بني املبادئ التي يتفق عليها عموم املستقبليني ،مبدأ عدم إدراك املستقبل بدا ّلة املفرد،
ّ
وإنا بصيغة الجمع"( .((7ويدعم ويندل بيل تأكيد ماسيني بقوله" :إنّ املستقبل مشاهد ( )...متنوعة؛
(((7
فهي إ ّما ممكنة ،أو محتملة ،أو مرغوب يف صيغها" .
وال يختلف مستقبليون عرب عن سواهم بشأن إدراك املستقبل بوصفه مشاهد متع ّددةً .
فمثل ،يقول
خري الدين حسيب وآخرون ،إنّ الرؤية األحادية للمستقبل تجايف ً
أصل "الحركة الدينامية للمجتمعات
وتلغي عنها ( )...صفتها األساسية (وقدرتها) عىل التغيري والتكيف والرفض" ،ومن هنا يؤ ّكد أنّ املستقبل:
"ليس قد ًرا تح ّدده مسب ًقا قوى غيبية غري معلومة وغري قابلة للتطويع ّ
وإنا ( )...هو بدائل متنوعة ()...
70 Dator, Futures Studies, p. 7.
 71إبراهيم سعد الدين وآخرون ،صور املستقبل العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1982 ،ص .28
72 Quoted in: Masini, Why Futures Studies?, p. 12.
وكذلك انظر :بريش ،ص .48
73 Masini, Why Futures Studies?, p. 8.
74 Bell, "Making People Responsible", pp. 33 - 52.
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ميكن تحليلها والتعامل معها بالتعديل والتغيري"( .((7وإىل التص ّور ذاته يذهب أيضً ا محمود عبد الفضيل،
ً
قائل" :ليس هناك مستقبل واحد (ّ )...
وإنا هناك عدة مستقبالت بديلة"( .((7ونحن ن ّتفق معهام.
إنّ تح ّول رؤية املستقبل من صيغة املفرد إىل صيغة الجمع ،وإن ير ّد إىل تأثري متغريات أساسية ،ومثالها
تأثري تنامي عدم اليقني الهيكيل جراء تسارع معدل التغيري يف العاملً ،
فضل عن االتجاه نحو إيالء دور
املتغريات النفسية يف خيارات اإلنسان ،وهو يف الحارض أولوية عالية ،بيد أنّ هذا التح ّول أ ّدى أيضً ا إىل
تح ّول بالتدريج يف الرؤية لطبيعة املدخالت التي تفيض إىل تشكيل املستقبلً ،
فضل عن تطور املقاربات
املنهجية لدراسات املستقبالت.
فأ ّما عن الرؤية املتعلقة مبدخالت تشكيل املستقبل ،فهذه أضحت – مبرور الزمان – تجمع بني أربعة
مدخالت أساسية ومتفاعلة( ((7وهي عىل التوايل:
املرجح أن يقرتن بها املستقبل ،ويستطيع
ö öاالتجاهات املمتدة من املايض إىل الحارض ،والتي من ّ
اإلنسان التع ّرف إليها عرب توظيف مقاربات ك ّمية.
ö öالحوادث الكربى يف الحارض التي من املحتمل أن تنطوي عىل تأثري يف املستقبل.
ö öالصور الذهنية التي يحملها اإلنسان و /أو املجتمع والتي تفيض إىل أن تكون أمناط سلوكه حيال
انعكاسا لها.
املستقبل
ً
ö öاألفعال التي يقوم بها اإلنسان ،أو ال يقوم بها ،وهو يف الحارض.
وعليه ،يف الوقت الذي ال تنكر رؤية املستقبل ،كمشاهد متع ّددة ،تأثري املعطيات املوضوعية كاالتجاهات
والحوادث الكربى يف تشكيل املستقبل ،وبعضها يقع خارج السيطرة اإلنسانيةّ ،إل أنها تؤ ّكد أيضً ا،
ويف املقابل ،أنّ للصور الذهنية ،وما ينجم عنها من أفعال ،تأث ًريا ال ّ
يقل أهمية عن تأثري املعطيات
املوضوعية .ونحن ن ّتفق مع هذا الرأي .ولنتذكر أنّ تصنيف املجتمعات ،إىل ماضوية أو مستقبلية أو
ما بينهام( ،((7مر ّده تأثري نوعية هذه الصور الذهنية يف دفع املجتمعات التي تأخذ بها إ ّما إىل التغ ّني
باملايض ،أو االهتامم بالحارض ،أو العمل اإلبداعي من أجل املستقبل .وإدرا ًكا لتأثريها ،يؤ ّكد مستقبليون
أنّ دراسات املستقبالت صارت تويل هذه الصور الذهنية اهتام ًما متزاي ًداً .
فمثل ،يقول داتوور" :نحن
معنيون بالتع ّرف إىل الصور الذهنية التي يحملها األفراد ،وتفسري ملاذا يتوافر بعضهم عىل صور مح ّددة
 75حسيب وآخرون ،ص .49
 76عبد الفضيل ،ص .51
 78وقد قال بهذا التقسيم عبد الحي ،ص .13 - 12
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(للمستقبل) من دون غريها؟ وكذلك كيف تدفع (أمناط سلوكهم ،سلب ًيا أو إيجاب ًيا) باملجتمع إىل تب ّني
هذه الصورة أو تلك"(.((7
وإىل جانب ما تق ّدم ،تبلور اهتامم آخر يك ّمل أعاله ،هو الخيار اإلنساين .وعنه يقول ويندل بيل ما
ً
مسؤول عن أفعاله وواع ًيا مبخرجاتها ،وال س ّيام
معناه أنّ هذا الخيار هو الذي يفيض إىل جعل اإلنسان
(((8
ثم إىل مرغوب فيها  .ويؤ ّكد
أنها قد تؤ ّدي إىل تحويل صور املستقبل من محتملة إىل ممكنة ،ومن ّ
املستقبيل األمرييك بيرت بيشوب هو اآلخر أهمية دور الخيار اإلنساين يف صناعة املستقبل ،بيد أنه يتناوله
من منظور آخر؛ إذ يقول عنه إنه" :أحد األسباب التي تجعلنا ندرك أنّ املستقبل ال يقبل التن ّبؤ"(.((8
ولتوضيح منظوره هذا ،ذهب إىل ما يفيد أنّ اإلنسان ،إذا كان يتمتع بحرية الخيار ،فإنّ هذه الحرية ال
تُس ّهل عملية التن ّبؤ مبا قد يقدم عليه من أفعال .أ ّما إذا كان ال ينعم بهذه الحرية ،فهو ً
أصل ال يختار،
ومبحصلة تفيض إىل اليشء ذاته .بيد أنه أضاف ومبا يفيد أنّ االنجازات الكربى التي تحققت هنا وهناك،
ّ
مل يكن السحر مر ّدهاّ ،
وإنا اإلرصار اإلنساين عليها عرب جهد امت ّد عىل زمان طويل .ومن هنا جاء تأكيده
(((8
لجدوى اقرتان الخيار اإلنساين بأهداف كربى بعيدة املدى وعزمية عىل تحقيقها .
فغني عن القول أنّ إدراك املستقبل ،بداللة
وأ ّما عن تط ّور املقاربات املنهجية لدراسات املستقبالتّ ،
املفرد ،قد نجم عن منطق مح ّدد ،واستخدم مقاربات تتامهى معه .فأ ّما عن املنطق ،فمفاده ،وكام متّت
اإلشارة إليه أعاله ،أنّ املستقبل يع ّد يف الحصيلة امتدا ًدا لالتجاهات األساسية التي تفرزها حقائق املايض
ومعطيات الحارض ،سلب ًيا أو إيجاب ًيا .ومن هنا كان هذا املنطق استطالع ًيا  /اتجاه ًيا ،وبغاية نهائية
مفادها التنبؤ بصورة املستقبل .وتعمد املقاربات املنهجية التى نبعت من هذا املنطق ،إىل األخذ بآلية
تلتقي ،عىل الرغم من التفاصيل ،عند اآليت :أ ّو ًل ،تت ّبع مايض موضوع االهتامم لتحديد االتجاه األكرث
ثم ثان ًيا ،إسقاط هذا االتجاه عىل املستقبل ،وال غري.
ً
وضوحا وأهمية ،الذي اقرتن به يف مايض الزمان؛ ّ
ً
ومن أجل ذلك تستخدم هذه املقاربات عادة أدوات ك ّمية ،كالبيانات الرقمية ،والحسابات الرياضية،
والقياس ،واملعادالت ،والنامذج ،إىل غري ذلك.
ومن بني أبرز هذه املقاربات ،مقاربة تحليل االتجاه ( )Trend Analysisالتي أفىض تط ّورها عرب الزمان
إىل اقرتانها بعدد من التف ّرعات املهمة .وتع ّد مقاربة استقراء االتجاه (،((8()Trend Extrapolation
خصوصا عىل صعيد الدراسات املستقبلية ذات املضامني الدميوغرافية،
مبستوياتها املتع ّددة ،األكرث انتشا ًرا،
ً
Dator, Future Studies, pp. 8 - 11.
Bell, Foundations, p. 175.
Peter Bishop, "What Are Futures Studies?", at: https://goo.gl/n9GCvz
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واالقتصادية ،والتكنولوجية وسواهاّ .
ولعل أحدث هذه التف ّرعات ،هي املقاربة املسامة "التن ّبؤ القائم
عىل القواعد" (.)Rule-based Forecasting
وعىل الرغم من استمرار توظيف هذه املقاربات ،عىل املستويني الجزيئ والكيلّ ،إل أنها منتقدةً .
فمثل،
قيل إنّ توظيف هذه املقاربات ،بكفاءة ،يشرتط توافر معلومات شاملة ودقيقة ليس فحسب عن تلك
املتغيات ،التي أفضت مخرجاتها إىل اقرتان ّمثة موضوع باتّجاه مح ّددّ ،
وإنا أيضً ا عن مدى توافر ّمثة
ّ
مؤشات ،يف الحارض ،تفيد باحتاملية امتداد تأثري هذه املتغريات إىل املستقبلً ،
ّ
فضل عن استمرار نوعيته
ّ
واملؤشات ،يف
أيضً ا( .((8ولذا أ ّكد املستقبيل األمرييك تيودور كاردن أنّ ضآلة توافر مثل هذه املعلومات
الحارض ،الب ّد أن تفيض إىل أن تكون املخرجات الناجمة عن هذه املقرتبات إ ّما خاطئة ،أو مض ّللة ،أو
غري ذات صلة(.((8
الصعد التي تقبل القياس ،كالسكان،
مع ذلك نرى أنّ املقاربات الكمية تبقى مجدية ،وال سيام عىل تلك ّ
والدخل القومي ،واستهالك الطاقة ،وما شابه ذلك .بيد أنها ،ولوحدها ،ال تصلح لدراسة مستقبل ظواهر
اجتامعية و /أو إنسانية ،وهو األمر الذي أ ّدى إىل دعم فكرة فرنسية األصل قالت بانفتاح املستقبل
عىل مشاهد متع ّددة ،وعىل نحو جعل حال ًيا مقاربة التن ّبؤ باملستقبل خارج ّ
جل اهتاممات دراسات
تم ذكره يف أعاله .ويؤ ّكد ذلك مثال داتوور بقوله أنّ هذه الدراسات مل تعد" :تنرصف إىل
املستقبالت ،كام ّ
(((8
التن ّبؤ باملستقبل"  .وإىل اليشء ذاته يذهب مستقبليون عرب .فمثال ،يؤ ّكد ابراهيم العيسوي" :ليس
الهدف [من دراسات املستقبالت هو] اإلنباء باملستقبل مبعنى تقديم تن ّبؤات غري رشطية وغري احتاملية
بالحوادث املستقبلية ّ
[وإنا يكمن الهدف يف تقديم] ( )...مقوالت رشطية واحتاملية"(.((8
إنّ تح ّول التفكري يف املستقبل من ُأحادي املشهد إىل تع ّددية املشاهد أفىض إىل األخذ مبقاربات
منهجية تتامهى وهذه التع ّددية .وهذه تكمن يف املقاربات االستهدافية /املعيارية (Normative
 .)Approachesوتختلف هذه املقاربات عن سواها ،وال سيام الكمية ،عىل صعيدين أساسيني هام:
منطقها الذي متّت اإلشارة إليه أعاله ،وآلياتها .فاملقاربات املعيارية تتمحور – يف العموم – حول اآليت:
ً
أول ،تصميم صورة املستقبل املرغوب فيه .ومن أجل ذلك تذهب إىل األخذ بآليات متع ّددة كالحدس،
و /أو االفرتاض ،و /أو التقييم الشخيص ،وما شابه ذلك من أدوات كيفية؛ وثان ًيا ،األخذ بآلية "الرجوع
84 Rescher, pp. 98 - 99.
85 Theodor J. Gordon & Jerom C. Glenn, "Integration, comparison, and Frontier of Futures Research Methods",
AC/UNU MillenniumProject, at: http://goo.gl/eR89qm
وكذلك كورنيش ،ص .216
86 Dator, Futures Studies, p. 7.
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إىل الحارض" ( )Backcastingالتي تفيد بتخ ّيل صورة املستقبل املرغوب فيه ،ثم الرجوع إىل الحارض
للبحث ّ
عم يؤ ّدي إىل تحقيق هذه الصورة املنشودة ،ومن ضمنه الدعوة إىل األخذ بسياسات مح ّددة.
وتفيد مضامني املقاربات املعيارية أنها من نوعني :بالغ التبسيط ،وشديد التعقيد .فأ ّما األول ،فهو يكمن
يف استطالع رأي أحد الخرباء ،أو مجموعة منهم ،يف شأن مستقبل موضوع ،أو أحد جوانبه .وال تجد
هذه اآللية ً
قبول لدى املستقبليني املحرتفني .ويفرس إدوارد كورنيش السبب بقوله "إنّ الرأي الواحد قد
ً
تم تطوير آلية أخرى عمدت
يكون
مضالل أو منحازًا"( .((8وتأ ّث ًرا بآلية االسترشاف عرب الخبري (أو الخرباء)ّ ،
إىل استبدال الخرباء بالرأي العام املحيل الستطالع أفضلياته يف شأن املستقبل( ،((8وذلك عرب طرح أسئلة
يتم الوصول إىل نوع من اإلجامع عىل أفضلية مح ّددة يف
مح ّددة ،وتكرار طرح اإلجابات عليه حتى ّ
شأن املستقبل .وتنطوي هذه اآللية عىل إيجابيات قوامها دمقرطة عملية االسترشاف ،بيد أنّ سلبياتها
تتامهى واملأخذ عىل مقاربة االسترشاف عرب الخرباء ،والتي تتم ّيز بسطحيتها وافتقارها للموضوعية
والد ّقة العلمية( .((9أما النوع الثاين من املقاربات املعيارية ،فهو الذي يقرتن بإجراءات منهجية تتم ّيز
بقدر عال من التعقيد .ومثالها مقاربة تقنية دلفي( .((9فهذه التقنية تعمد إىل استخالص آراء عدد من
الخرباء يف شأن مستقبل موضوع عرب عملية أساسها تكرار التفاعل الهيكيل غري املبارش بني الخرباء وعىل
وفق جوالت متعاقبة زمانًا ومتج ّددة مضمونًا ،هذا ً
سبيل لتأمني إجامع كا ّفة الخرباء أو أغلبهم ،عىل رأي
مح ّدد يف شأن الصور البديلة ملستقبل موضوع االهتامم.
يتم تطبيقه عىل مواضيع ال تقبل
ويع ّد االسترشاف الكيفي – هو اآلخر – مجد ًيا،
ً
وخصوصا عندما ّ
كالصاعات والحروب األهلية والدولية .بيد أنّ األخذ بآراء أهل الثقة (أي الخرباء)،
االسترشاف الك ّميّ ،
دومنا متحيص و /أو االنطالق من رؤى ذاتية وأحكام شخصية انطباعية ،يقلل كث ًريا من موضوعيتها
ود ّقتها العلمية ً
مثل.
وعىل الرغم من تباينهام النسبي ،فإنّ املقاربتني املنهجية االتجاهية واملعيارية ،وأدواتهام الكمية
خصوصا يف استرشاف مشاهد
والكيفية ،يجمعهام قاسم مشرتك مفاده أنّ اهتامماتهام تكاد تنحرص
ً
ً
وفضل عن ذلك ،مل يعد التباين بني هاتني
املتوسط (إىل عرشين عا ًما من بداية زمان مح ّدد).
املستقبل
ّ
املقاربتني حا ًّدا مثلام كان هو الحال خالل بدايات انطالقة دراسات املستقبالتّ .
ومم ساعد عىل ذلك
88
89
90
91

كورنيش.
ملزيد من تفاصيل هذه اآللية ،انظر :عيل صالح محمود وآخرون ،نحو إنشاء مركز الدراسات املستقبلية (القاهرة :مجلس الوزراء ،مركز
الدراسات املستقبلية ،)2004 ،ص .61 - 60
انظر أيضً ا :فيله وزيك ،ص .65
ملزيد االطالع عىل تفاصيل هذه التقنية ،انظر ً
مثل :طارق عمر ،أساليب الدراسات املستقبلية (عامن :دار اليازوري العلمية للنرش
والتوزيع ،)2008 ،ص .199 - 150
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أمران :أولهام ،أنّ تباينهام يكمن يف اختالفهام يف الخطوات املنهجية .فبينام تبدأ الدراسة االستطالعية من
الحارض وتنطلق منه لصوغ املستقبل املمكن و /أو املحتمل ،تبدأ – يف املقابل – الدراسة االستهدافية
برسم صورة املستقبل املرغوب فيه ،ومن ثم تنتقل إىل الحارض للبحث عن متط ّلبات تحقيقها(.((9
وثانيهام ،أنّ إشكالية املفاضلة بني هاتني املقاربتني دفعت إىل األخذ مبقاربة ثالثة تجمع بينهام ،وتح ّقق
تكاملهام املنهجي(ً ((9
كل منهامً ،
سبيل لالستفادة من إيجابيات ّ
علم أنّ تكاملهام مل يؤ ِّد إىل إلغاء استمرار
االنطالق من ّ
كل منهام عىل حدة.
ّ
ومم ساعد عىل ذلك رؤية مر ّكبة .فمن ناحية ،ينترش بني املستقبليني إدراك مفاده أنّ االعتامد عىل
اإلجراءات املنهجية ملقاربة مح ّددة ال يع ّد ضامن ًة كافية لتأمني استرشاف دقيق ملشاهد املستقبل(.((9
تتأسسً ،
مثل ،عىل ما يفيد أنّ الحقائق التي تح ّكمت يف إنتاج صورة املايض ستستمر،
فاملقاربة التي ّ
الح ًقا ،يف إنتاج صورة املستقبل ،تتناىس أنّ املايض ال يك ّرر ذاته ،وأنّ مسرية الحارض نحو املستقبل الب ّد
أن تقرتن مبفاجآت تجعل مخرجاتها من صور املستقبل مختلفة عن صور املايض والحارض.
ومن الناحية الثانية ،تنطوي طبيعة املوضوع املراد استرشاف مستقبله عىل تأثري يف اختيار املقاربة
املالمئة .فبينام يتط ّلب – ً
مثل – موضوع الرصاع االجتامعي يف إحدى الدول األخذ باملقاربة الكيفية،
يستدعي تحديد عدد س ّكان إحدى الدول يف زمان الحق االستعانة باملقاربة الك ّمية .ومع ذلك ،دفعت
الليقني والتعقيد التي يتم ّيز بها ً
سامت ّ
مثل عامل اليوم إىل تبلور رؤية دعت إىل توظيف عدد من
املقاربات املنهجية لتوليد تلك املعرفة التي تسهل عملية االسترشاف بكفاءة .وبصددها قال ويندل
بيل" :إنّ املعرفة باملستقبل هي املعرفة األكرث فائدة ([ )...هذا] ألنها تساعدنا عىل اإلبحار عرب الزمان
باطمئنان"(.((9
وإىل ذلك ،تجدر اإلشارة إىل مقاربة املستقبالت املكتملة ( )Integral Futuresالتي تتم ّتع – لشموليتها –
أساسا إىل النظرية
تتأسس هذه املقاربة التي تستند ً
بانتشار عىل صعيد دراسات املستقبالت .باختصارّ ،
املكتملة ( )Integral Theoryالتي عمد الفيلسوف األمرييك كني ويلرب إىل تسويقها وترويجها ،والتي تب ّنى
تتأسس
املستقبيل ريتشارد سلويرت – قبل أكرث من عرش سنوات – توظيفها يف دراسات املستقبالت(ّ ،((9
 92املرجع نفسه ،ص .77

93 Gordon, "Integration".
94 Brita Schwarz & Uno Svedin & Bjorn Wittrock, Methods in Futures Studies: Problems and Applications (Boulder,
Colorado: Westview Press, 1982), p. ix.
95 Bell, Foundation of Futures Studies.
96 Cf. Richard Slaughter, "Integral futures: A new era for futures practitioners", in: Cynthia Wagner (Ed.), Innovation
and strategy: Toward a wiser future (Bethesda, MD: World Future Society, 2005), pp. 275-289.
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عىل منظور م ّركب قوامه التفاعل بني تأثري الذاتية الفردية والجامعية(( ((9العالقات النفسية بني أفراد
الجامعة) ،واملوضوعية الفردية والجامعية(( ((9األفعال الهادفة للجامعة) واتخاذه ً
سبيل لبناء "منوذج
املر ّبعات األربعة" ( ،)Four Quadrants Modelواستخدامه خارط ًة ّ
تؤش الطريق إىل املستقبل(.((9
وكام تفيد تسميته ،يقوم هذا النموذج عىل أربعة مر ّبعات متفاعلة وغري قابلة للتجزئة تتوزّع أفق ًّيا إىل
يسار وميني ،وعمود ًّيا إىل أعىل وأسفل .وتفيد ّ
كل من هذه املر ّبعات داللة محد ّدة(:((10
ö öفاملربع األعىل األيرس ،يشري عىل الجانب الذايت للعامل الداخيل للفرد ،واألمناط السلوكية التي
عب عنها كالتغيري يف ال ِق َيم ،واملدركات ،واألهداف ،واملعنى املعطى للحياة.
ُي ّ
ö öوأ ّما املر ّبع األعىل األمين ،فهو ُيدل عىل الجانب املوضوعي للعامل الخارجي للفرد واألمناط
السلوكية التي تنجم عنه كالتغيري يف أمناط التصويت والسلوك االستهاليك.
ö öوأ ّما املر ّبع األسفل األيرس ،فيشري إىل الجانب الثقايف املشرتك للعامل الداخيل للجامعة ،والذي
واملؤسسات.
تفيد به الهياكل الجامعية املشرتكة ،كالتغيريات عىل ال ّلغة والثقافة
ّ
ö öوأخ ًرياُ ،يعنى املر ّبع األسفل األمين بالجانب املوضوعي للعامل الخارجي (أي العامل املادي) للفرد،
عب عن التغيريات القابلة للقياس يف البيئة الخارجية ونوعية تأثريها يف الفرد.
والذي ُي ّ
وج ّراء تفاعل هذه املر ّبعات ،يقرتن هذا النموذج بأربع عمليات تفيد مخرجات ّ
كل منها مستوى من
التط ّور يتم ّيز بتصاعده من البساطة إىل التعقيد .فبينام تفيد العمليتان األوىل والثانية التط ّور عىل
الصعيد الفردي والخارجي ،تشري الثالثة والرابعة إىل نوعية التط ّور عىل الصعيد الداخيل (الثقايف)،
والخارجي (االجتامعي) للكيان املشرتك.
يتأسس عىل تفاعل مؤ ّثرات داخلية
ويف ضوئه ،تق ّدم مقاربة املستقبالت املتكاملة استرشا ًفا للمستقبل ّ
وخارجية عمود ًيا ،وأخرى فردية ومجتمعية أفق ًيا .ويف حصيلة تفاعل مخرجاتها يكمن إبداعها .ولهذا
تتك ّرر اإلشادة بها ،فقد قيل إنها تساعد عىل رفد عملية التكامل املنهجي لدراسات املستقبالت مبقاربة
ً
مدخل مهمًّ لإلبداع يف إنتاج دراسات مستقبلية غري تقليدية.
شاملة وعالية الكفاءة ،وأنها تع ّد أيضً ا
إضاف ًة اىل ذلك ،يرى ريتشارد سلوتر أنّ حصيلة هذه املقاربة قد أفضت إىل احتواء نقص أساس يف
 97ويقصد بالذاتية الجامعية (.)Intersubjectively
 98ويقصد باملوضوعية الجامعية (.)Interobjectively
99 Cf. "The Application of Integral Theory to Futures Studies", Paper presented at the Yeditep Research Conference on
Foresight and Futures, Istanbul, August 24-26, 2011, at: http://goo.gl/BG38No
100 Terry Collins & Andy Hines, "The Evolution of Integral Futures. A Status Update", World Future Review (June- July
2010), at: https://goo.gl/W23IR6
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دراسات املستقبالت النقدية ،يكمن يف عدم تناولها لطبيعة الفرد وديناميته .وباحتواء هذا النقص فإنّها
وأسست ألخرى من اإلبداع والتغيري(.((10
تكون قد أنهت عملية طويلة من التط ّور املنهجي ّ
وتجدر اإلشارة إىل أنّ مقاربة املستقبالت املتكاملة قد م ّرت بثالث مراحل متتابعة :مرحلة البناء النظري
والتوظيف االبتدايئ ،ومرحلة تطبيق النظرية املتكاملة عىل دراسات املستقبالت املتكاملة ،وأخ ًريا مرحلة
النقاش يف شأن سؤال "هل هي تفيد وجهة نظر أم مقاربة منهجية؟"(.((10
وعاد ًة يراد باملقاربات املنهجية يف دراسات املستقبالت إنجاز أغراض مهمة ،ومثالها :جمع البيانات،
كل متكاملً ،
وتوليد األفكار ،وربط جزئيات موضوع االهتامم يف ّ
فضل عن ضامن االتساق الداخيل ملجمل
عملية االسترشاف .وهذا من أجل إنتاج استرشاف دقيق ويتوافر عىل صدقية عالية.
ومع ذلك ،يتك ّرر القول إنّ مخرجات هذه العملية قد تفيض – أحيانًا – إىل استرشاف يفتقر للد ّقة ،بل
ويكون ً
فاشل .ونرى أنّ حتى احتاملية الفشل ال تلغي جدواه .وهنا لنتذ ّكر قول املستقبيل األمرييك ألفني
توفلر" :يف معالجة أمور املستقبل ( )...ال تحتاج ال ّرؤى (املستخدمة) إىل أن تكون صحيح ًة مئة يف املئة
لتكون مفيدة (( )...فحتى) األخطاء لها فوائدها .إنّ الخرائط التي رسمها للعامل جغرافيو العصور الوسطى
كانت أبعد ما تكون عن الدقة ،وكانت مليئة باألخطاء ( )...ولكن من دونها مل يكن من املمكن لعظامء
املكتشفني أن يكتشفوا الدنيا الجديدة ،بل مل يكن من املمكن أن ترسم الخرائط الحديثة واألكرث د ّقة"(.((10
ويف ضوء التط ّور الذي م ّرت به دراسات املستقبالت عرب الزمان معرف ًّيا ومنهج ًيا ،أضحت هذه الدراسات
تختلف جوهر ًيا عن دراسات املايض والحارض .فبينام تتساءل دراسات املايض عن :ماذا حدث؟ وملاذا؟
و /أو ماذا كان يحتمل أن يحدث لو أنّ املايض قد اقرتن مبعطيات غري تلك التي كانت مؤ ّثر ًة يف وقته؟،
تتساءل دراسات الحارض عن :ماذا يحدث (اآلن) وملاذا؟ وتتساءل – يف املقابل – دراسات املستقبالت
عن :ما الذي ميكن ،أو ُيحتمل ،أو ينبغي أن يحدث يف زمان مستقبيل محدد؟ والختالف أسئلة دراسات
يصح – علم ًّيا – القول" :إنّنا نستطيع دراسة املستقبل مثلام ندرس املايض"،
املستقبالت عن سواها ،ال ّ
كام يؤ ّكد املستقبيل األمرييك بيرت بيشوب( .((10فكام أنّ أسئلة املستقبل هي غري أسئلة املايض والحارض،
كذلك تكون أجوبتها – بالرضورة – مختلفة.
101 Slaughter, "Integral futures".
102 Cf. "The Application of Integral Theory to Future Studies".
 103ألفن توفلر ،صدمة املستقبل :املتغريات يف عامل الغد ،محمد عيل ناصف (مرتجم) (القاهرة :نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع،
 ،)1974ص  .6وكذلك يؤ ّكد بيرت بيشوب أنّ االسترشاف ميكن أن يكون قليل الد ّقة أو خاطئًاّ ،إل أنه يبقى مفيدًا ألنه يساعد عىل
معرفة كيف ميكن أن تتط ّور أمور يف ضوء ظروف محدّدة:
"?Bishop, "What are Futures Studies
104 Ibid.
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خامتة
لقد أفىض تباين الخلفيات الثقافية ،والفكرية ،واألكادميية للمستقبليني ،إىل أن تقرتن التطبيقات العملية
للتفكري العلمي يف املستقبل ،أي دراساته ،بإشكاليات أساسية .ولذا انرصف هذا البحث إىل تناول بعضها،
وال سيام تلك التي تتع ّلق مبفهوم املستقبل يف ح ّد ذاته ،والتسميات التي تطلق عىل أمناط دراساته.
هذا ً
فضل عن البحث يف العالقة بني األمناط األساسية للتفكري العلمي يف املستقبل واملقاربات املنهجية
الناجمة عنها .إنّ ّ
كل هذا كان من أجل غاية مل تقترص عىل مج ّرد وصف هذه اإلشكاليات وتحليلهاّ ،
وإنا
أيضً ا من أجل تأجيج ثقافة االنحياز إىل املستقبل ،تفك ًريا وتطبي ًقا ،داخل وطننا العريب ً
سبيل للح ّد من
ثم االرتقاء باالستجابة الحضارية
املوقف السلبي الذي تتب ّناه رشائح اجتامعية عربية واسعة حياله ،ومن ّ
يتغي عىل نحو مسبوق.
إىل مستوى تح ّديات عامل ّ
فأ ّما عن إشكالية املفهوم ،فعىل خالف إدراك شائع له ،انطلق من حقيقة التعاقب اآليل ألبعاد دورة
الزمان ،وقيل إنه الزمان اآليت بعد الحارض ،أو ما شابه ذلك ،نرى أنّ املستقبل ،وعىل وفق مفهوم
حضاري ،ليس امتدا ًدا آليا لهذا التعاقب ،سلب ًيا أو إيجاب ًياّ ،
تجس ًدا لذلك الزمان القادم مج ّد ًدا
وإنا ّ
للاميض والحارض وعىل وفق رؤية واعية متج ّددة وإرادة ح ّرة هادفة .إنّ الذي يفيض إىل مثل هذا
الزمان هو اإلنسان ،وال سيام اإلنسان الواعي واملنحاز تفك ًريا وسلو ًكا إىل املستقبل .فعىل وفق ما يفعله
خصوصا وأنّ املستقبل ،وعىل خالف
اإلنسان ،أو ال يفعله ،وهو يف الحارض ،تتح ّدد صور املستقبل،
ً
ثم تحويله ،بصفته
املايض والحارض ،هو الفضاء الزماين البكر الذي ميكن صوغه ابتدا ًء من الحارض ،ومن ّ
ً
مستقبل منشو ًدا ،إىل حقيقة موضوعية.
وأ ّما عن إشكالية التسمية ،فلقد استم ّر استخدامها يتم ّيز بتع ّددها ،وتن ّوعها ،وتباين مضامينها ،بل وإنّ
البعض يستخدمها مبعان ال تتامهى مع مضامينها ،كاستخدام مفهوم التن ّبؤ بدالة مفهوم االسترشاف،
وبالعكس .وتنسحب أيضً ا إشكالية التسمية أيضً ا عىل الدراسات املستقبلية العربية؛ وهذا ً
فضل عن أنّ
كث ًريا منها يضفي عىل هذه الدراسات خاصية ال يتفق عموم املستقبليني حولها يف الرأي ،هي خاصية
العلم .وبعد أن استعرضنا رؤى مجموعة من املستقبليني ،ومن ضمنهم العرب ،يف شأن هذه التسمية،
فقد رأينا أنها ترمي إىل استرشاف مشاهد املستقبل ،املمكنة ،واملحتملة ،واملرغوب فيها ،والكامنة يف عامل
االحتامالت من أجل دفع اإلنسان ،وهو يف الحارض ،إىل بناء املستقبل األفضل.
وأ ّما عن العالقة بني األمناط األساسية للتفكري يف املستقبل ومقاربات التوظيف ،فلقد أ ّدى تط ّور دراسات
مهم يف مضامينه الفلسفية ومبخرجات انعكست عىل
املستقبالت خالل أكرث من خمسة عقود ،إىل تح ّول ّ
املقاربات املنهجية املستخدمة .ففي البدء ،انترشت رؤى أفادت أنّ املستقبل ينشـأ يف املايض ويكون
ثم تكون صورة مستقبل موضوع ،امتدا ًدا لصورته التي كانت يف املايض؛ وهو األمر
محكو ًما به ،ومن ّ
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الذي أ ّدى إىل أن تأيت ،يف وقته ،عناوين ّ
جل الدراسات املستقبلية وهي تحمل كلمة املستقبل بصيغة
منفتحا عىل بدائل
املفرد ( .)The Futureوتزامن هذا النمط من التفكري مع آخر قال برؤية املستقبل
ً

تجسد – ً
متعددة .وقد وجد هذا النمط من التفكري ً
مثل – يف الدعوة إىل األخذ بأفكار
دعم واس ًعا ّ
دعت إىل رفض استعامر املستقبل ،أو إىل اسرتجاع املستقبل؛ وجميعها ترفض أن يكون املستقبل قد
تح ّدد سل ًفا .إنّ االنتشار العاملي لفكرة أنّ املستقبل من حيث هو مشاهد متع ّددة أفىض إىل أن تأيت ّ
جل
دراسات املستقبالت الراهنة وهي تحمل يف عناوينها كلمة "املستقبالت" ( ،)The Futuresأي املستقبل
بدا ّلة الجمع .ومل يكن عدد من املستقبليني العرب مبعزل عن هذا االتجاه.
وقد أ ّدى هذا التحول أيضً ا إىل أن تتن ّوع املقاربات املنهجية لدراسات املستقبالت .فرؤية املستقبل
امتدا ًدا التجاهات املايض ،سلب ًيا أو إيجاب ًيا ،جعلت من مضامني هذه املقاربات استطالعية  /اتجاهية
وجعلت من التن ّبؤ غايتها النهائية ،وعرب أدوات ك ّمية متع ّددة املضامني .ويفيد تط ّور عموم دراسات
املستقبالت أنّ منهجية التن ّبؤ صارت خارج اهتاممات ّ
جل هذه الدراسات .وكذلك أفضت رؤية

منفتحا عىل العديد من املشاهد إىل األخذ مبقاربات منهجية تتامهى معها ،وهي املقاربات
املستقبل
ً

االستهدافية  /املعيارية .وهذه يجمعها ،أ ّو ًل ،تصميم صورة املستقبل املرغوب فيه عرب أدوات ج ّلها

كيفية؛ وثان ًيا األخذ بآلية "الرجوع إىل الحارض" للبحث ّ
عم يؤ ّدي إىل تحويل هذه الصورة إىل واقع

ملموس .وعىل الرغم من التباين النسبي بني املقاربات االتجاهية /الكمية ،واالستهدافية /الكيفية ،فإنّ

إشكالية املفاضلة بينهام أ ّدت إىل تب ّني مقاربات ثالثة تح ّقق تكاملهام املنهجيّ .
ولعل من أبرزها مقاربة
املستقبالت املتكاملةً ،
علم أنّ هذا التط ّلع نحو التكامل مل يؤ ّد إىل إلغاء استمرار االنطالق من هذه
املقاربات املتباينة ،بنوعيها.
ويف ضوء التط ّور الذي م ّرت به دراسات املستقبالت عرب الزمان ،معرف ًيا ومنهج ًيا ،يبقى السؤال الذي
تطرحه عن الصور التي ميكن ،و /أو يحتمل ،و /أو يجب أن يقرتن بها املستقبل ،هو الذي مي ّيزها عن

دراسات املايض والحارض؛ ومن هنا ال يصح القول إنّ املستقبالت ميكن دراستها عىل نحو تتامهى فيه
مع ما سواها.
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"مرشوع استرشاف "مستقبل األمة العربية
بني استرشاف املستقبل والتطلّع األيديولوجي

The Project to Forecast the Future of the Arab Homeland:
Between Foresight and Ideological Prediction
.عد مرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب من أهم املشاريع االسترشافية العربية
ّ  ُي:ملخص
، وهو يتألّف من أربعة أقسام (الطرائق املنهجية واملعرفية املُ تَّبعة،حظي هذا املرشوع
وقد
َ
وخالصات عن الدولة واملجتمع العريب والعرب والعامل والتنمية العربية واآلفاق العاملية
 برعاية مركز،) وحزمة السياسات وآليات التغيري، وسيناريوهات املستقبل العريب،واإلقليمية
 ولعلّ هذه املسألة،2015  وتنتهي توقّ عات املرشوع عام.دراسات الوحدة العربية وإرشافه
ٍ
لتقص الفارق بني استرشاف
محاولة
 وذلك يف،الزمنية هي التي قامت عليها إشكالية الدراسة
ّ
ً
ُامل
تخيل والواقع هو إشكاليتنا
بني
فالفارق
.فعل
 وما أضحوا عليه2015 املرشوع لحال العرب عام
ّ
ٍ
تصورات الفريق البحثي وما آل إليه
محاولة للمقارنة بني
 يف، واألكرث مدعاةً للتأمل،الرئيسة
ّ
. أكان هذا املرشوع استرشاف ًّيا أم أيديولوج ًّيا فحسب: ويظلّ السؤال األبرز هو.الوضع حقًّ ا
 املشاهد، استرشاف املستقبل، مرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب:كلامت مفتاحية
املعيارية
Abstract: "The Project to Forecast the Future of the Arab Homeland" was a vast endeavor
in terms of its ambitions and its challenges as well as the wide view it took of the concept
of foresight. With the support and oversight of the Center for Arab Unity Studies, the
project was divided into four distinct sections: the methodology adopted; general
lessons related to Arab state and society, Arabs and the wider world, Arab development
and global and regional prospects; Arab future scenarios; and policy and mechanisms for
change. The predictions made by the project extend to 2015, providing the rationale for
the present project, which investigates the differences between the results of forecasting
the Arab situation in 2015 and present reality. The paper compares the conceptions of the
research team with the actual outcomes, and takes a critical look at the enterprise of
foresight, ultimately asking: was the project genuinely an exercise in foresight or was it
an ideological folly.
Keywords: Future of the Arab Homeland Project, Future Foresight , Normative Scenarios
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مقدمة
ُيع ّد مرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب مرشو ًعا ً
ضخم ج ًّدا ،بالنظر إىل اإلطارات البحثية والفكرية
التي ُأع ّدت له ،وضخامة الوظيفة االسترشافية التي تطمح إىل إنجازها ،واملدة الزمنية التي احتاج إليها
الباحثون الستكامله؛ إذ وصلت إىل نحو خمسة أعوام .وقد ّ
تول مسؤولية تنفيذ هذا املرشوع واإلرشاف عليه
مركز دراسات الوحدة العربية برئاسة خري الدين حسيب ،ومشاركة مجموعة من الباحثني املعروفني .وبدأ
العمل الفعيل يف هذا املرشوع االسترشايف منذ منتصف عام  1983بسلسل ٍة من الندوات املصغّرة والحوارات
الواسعة مع مثقفني وباحثني؛ لبلورة وثيقة اإلطار العا ّم لالسترشافُ .وأنجز املرشوع يف صيف عام ،1987
موسع ُعقد يف مدينة تونس خالل الفرتة  20 - 17ترشين األول /أكتوبر .1987
ونُوقش يف
ٍ
اجتامع ّ
وقد ّ
غطت فرتة االسترشاف يف هذا املرشوع ثالثة عقود متت ّد ما بني ُ ،2015 - 1985عمل يف
إطارها للوصول إىل السيناريوهات املمكنة((( .ومتخّ ض هذا الجهد عن التقرير العا ّم لالسترشاف،
إضاف ًة إىل أربعة محاور رئيسة ،هي :املجتمع والدولة ،والعرب والعامل ،والتنمية العربية ،والوثيقة
الفنية /النمذجة .وأرشف خري الدين حسيب عىل مجمل املرشوع ،وعىل الفريق البحثي املك َّون من
(منسق محور التنمية
(منسق محور املجتمع والدولة) ،وإبراهيم سعد الدين ّ
سعد الدين إبراهيم ّ
العربية) ،وعيل نصار (م ّنسق محور النمذجة) ،وع ّ
(منسق محور العرب والعامل) .وقد
يل الدين هالل ّ
صدر املرشوع عام  1988بعنوان مستقبل األمة العربية :التحديات ...والخيارات((( .أ ّما محاوره(((،
1
2
3

محمود عبد الفضيل" ،الجهود العربية يف مجال استرشاف املستقبل :نظرة تقوميية" ،عامل الفكر ،الكويت ،ج  ،18العدد  ،)1988( 4ص .60
خري الدين حسيب وآخرون ،مستقبل األمة العربية :التحدّيات ..والخيارات ،التقرير النهايئ ملرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب،
ط ( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2002 ،ص .30 - 24
هي ثالثة محاور؛ املحور األول هو "دراسة املجتمع والدولة يف الوطن العريب" ،وهذه الدراسة هي نتائج إجاملية ألربع دراسات أساسية
متع ّلقة باألقاليم األربعة الكربى للوطن العريب :املرشق ،والجزيرة العربية ،ووادي النيل ،واملغرب الكبري ،وقد أرشف عليها سعد
الدين إبراهيم ،وغسان سالمة ،وعبد الباقي الهرمايس ،وخلدون حسن النقيب ،وهي تُعنى جميعها بالعالقة بني املجتمع والدولة
يف الوطن العريب .أ ّما املحور الثاين ،فهو "العرب والعامل" ،وهو يتناول دراسة عالقة الوطن العريب بالعامل الخارجي إقليم ًيا وعامل ًيا؛
أي إنه يتناول احتامالت تطور أمناط العالقات املختلفة من تعاونٍ
وتعايش ورصاع بني البالد العربية ،بوصفها أقطا ًرا أو مجموعات
ٍ
إقليمي ًة ،أو دول ًة واحد ًة ،والقوى الكربى التي تتفاعل معها يف إطار النظام العاملي املعارص .ونقطة االنطالق يف الدراسة هي تحديد
يتم يف إطاره التطور العريب ،من النواحي السياسية واإلسرتاتيجية
املعطيات الدولية واإلقليمية التي تتمثّل باإلطار العاملي الذي سوف ّ
والتكنولوجية واالقتصادية والعسكرية واألمنية .وتتمثل املعطيات اإلقليمية العربية بواقع األقطار العربية وقدراتها من ناحية،
وبنوع العالقة بينهام من ناحية أخرى .وقد أرشف عىل هذه الدراسة املحورية ع ّ
يل الدين هالل ،وأحمد صدقي الدجاين ،وأسامة
الغزايل حرب ،وعبد املنعم سعيد ،وناصيف حتى ،وطلعت مسلم .وأ ّما املحور الثالث ،فهو "التنمية العربية" .وقد جرى استهداف
استرشاف مستقبل التنمية االقتصادية العربية خالل الفرتة  .2015 - 1985ومبا أنّ االسترشاف كانت تحكمه عدّة عوامل ،من أهمها
معرفة دقيقة بالواقع االقتصادي العريب الراهن والكشف عن آليات التطور والنمو االقتصادي املعارص ،يف ّ
تغي رسيع ومتسارع
ظل ّ ٍ
يف أوضاع االقتصاد العاملي وىف ميادين العلم والتكنولوجيا ،فقد تط ّلب ذلك البدء بوصف النمو االقتصادي واالجتامعي يف الوطن
ثم
أهم االتجاهات الرئيسية املحتملة للتطور العاملي يف املجال االقتصادي ويف مجال العلم والتكنولوجياّ ،
العريب وتحليله ،وعرض ّ
جرى ع ْرض آفاق التطور االقتصادي العريب يف ّ
ظل مشاهد املستقبل املرتقب .ومتّت دراسة هذا املحور بإرشاف ٍّ
كل من إبراهيم
سعد الدين ،ومحمود عبد الفضيل ،وأسامة الخويل ،وسعد حافظ ،والفونس عزيز ،انظر :أحمد يوسف القرعي" ،ندوة مركز دراسات
الوحدة العربية حول استرشاف مستقبل الوطن العريب ،تونس 20 ،أكتوبر  ،"1987السياسة الدولية ( 1كانون الثاين /يناير .)1988

شمس الدين الكيالين
مرشوع استرشاف "مستقبل األمة العربية"
بني استرشاف املستقبل والتطلّع األيديولوجي

195

ً
ٍ
دراسات مستق ّلة أخذت عناوين :املجتمع والدولة يف املرشق
أعامل ق ّيمة صدرت يف
فقد أفرزت
العريب ،واملجتمع والدولة يف املغرب العريب ،واملجتمع والدولة يف الخليج العريب والجزيرة العربية،
واملجتمع والدولة يف الوطن العريب ،والعرب والعامل ،والتنمية العربية(((.
يتأ ّلف هذا املرشوع /الكتاب من أربعة أقسام ،وقد اشتمل يف قسمه األول عىل الطرائق املنهجية واملعرفية
ٍ
خالصات عن الدولة واملجتمع العريب ،والعرب والعامل،
ا ُمل َّتبعة .وق َّدم قسمه الثاين  -وهو من أربعة فصول -
والتنمية العربية ،وتفحص املايض والحارض واآلفاق العاملية واإلقليمية ومحددات املستقبل العريب .وعالج
قسمه الثالث  -وهو من أربعة فصول أيضً ا  -مشاهد /سيناريوهات املستقبل العريب ،فك َّرس ً
فصل لنظرة
مستقبلية عن حقيقة اإلمكانات العربية ،وآخر ملشهد التجزئة ،وأتبعه مبشهد التنسيق والتعاون العربيني
ثم خامتة املشاهد :الوحدة العربية .ويف قسمه الرابع يتعرض املرشوع لحزم ٍة من السياسات
(تجمعات)ّ ،
وآليات التغيري ،وينتهي بخامتة تحاول طرح سؤال ّ
عم يجب عمله بعد هذا التقرير.
عىل الرغم من أنه باتت تفصلنا عن هذا املرشوع /الكتاب ثالثة عقود ،فإننا إن دققنا األمر نجد أنّ
قراءتنا معارصة للمدة الزمنية التي تنتهي إليها تو ّقعاته ،أو استرشافه ،وهي عام ّ .2015
ولعل هذه
لتقص الفارق بني استرشاف
املسألة الزمنية هي التي قامت عليها إشكالية الدراسة؛ وذلك يف محاول ٍة ّ
املرشوع لحال العرب عام  2015وما أضحوا عليه ً
فعل .فالفارق بني ا ُملتخ ّيل والواقع هو موضوعنا
الرئيس وإشكاليتنا الرئيسة .واألكرث مدعا ًة للتأمل ،هو محاولة املقارنة بني تص ّورات الفريق البحثي
وما آل إليه تفكريه وتص ّوره يف هذه األيام نفسها تجاه تلك املسائل .والسؤال األبرز هو :أكان املرشوع
استرشاف ًّيا أم أيديولوج ًّيا فحسب؟
للبحث عن األسئلة واألجوبة التي تستثريها هذه اإلشكالية ،تص ّفحنا العديد من الدراسات والندوات
وخصوصا ندوة "من أجل الوحدة
التي صدرت عن مركز دراسات الوحدة وعالجت املوضوع نفسه،
ً
العربية :رؤية للمستقبل" التي ُعقدت عام  ،(((2009وانتها ًء بـ "املرشوع النهضوي العريب" عام ،(((2010
ومرو ًرا بندوة "الوحدة العربية :تجاربها وتو ّقعاتها" عام  .(((1988وقد أفدنا من املنهجية التاريخية ،من
4

5
6
7

انظر :غسان سالمة ،املجتمع والدولة يف املرشق العريب ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2008 ،؛ عبد الباقي الهرمايس،
املجتمع والدولة يف املغرب العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1992 ،؛ خلدون حسن النقيب ،املجتمع والدولة يف الخليج
والجزيرة العربية ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2008 ،؛ سعد الدين إبراهيم وآخرون ،املجتمع والدولة يف الوطن
العريب ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2005 ،؛ ع ّ
يل الدين هالل وآخرون ،العرب والعامل (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية)1988 ،؛ إبراهيم سعد الدين وآخرون ،التنمية العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1989 ،
انظر أعامل الندوة يف :امحمد ماليك وآخرون ،من أجل الوحدة العربية :رؤية للمستقبل (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية.)2010 ،
مركز دراسات الوحدة العربية ،املرشوع النهضوي العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)2010 ،
انظر أعامل الندوة يف :عبد العزيز الدوري وآخرون ،الوحدة العربية :تجاربها وتوقعاتها (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1989 ،
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دون جانبها الغايئ ،ومن املنهج التحلييل املقارن؛ للنظر يف املفاهيم والحوادث يف سياقاتها التاريخية
امللموسة ،ويف مسار التب ّدالت التاريخية التي عصفت بالعامل يف العقدين األخريين من القرن العرشين.

ولً  .موقع املرشوع /الكتاب يف الدراسات املستقبلية العربية
أ ّ
عندما خرج هذا املرشوع إىل النور ،كانت أبحاث املستقبليات يف بداية دخولها إىل املنت العلمي للثقافة
العربية التي استجابت لتح ّدي املتغريات التي أصابت األفكار واأليديولوجيات ،والتي رافقت ثورة
االتصال والثورة التقنية /األمتتة منذ نهاية القرن املايض ،فواجه املفكرون العرب أسئل ًة جدي ًة تتعلق
بآفاق مستقبل املجتمع العريب واإلنساين.
التأثري الغريب

لقد تأثر املفكرون العرب باملستقبالت الغربية التي رشعت يف الربوز بوصفها ً
علم يف ُعقب الحرب
السحر وال ِعرافة والتنجيم ،تح ّول إىل "علم"
العاملية الثانية؛ فام كان شغ ًفا مبعرفة املستقبل ّ
بتوسط ِّ
باملستقبل تحيطه القواعد املعرفية واملناهج ،وحمل سامت نوعي ًة متيزه ّ
مم سبقه من تطلعات معرفية
نحو املستقبل((( .فقد برزت الدراسات املستقبلية العلمية يف أمريكا مع الحرب العاملية الثانية بإنشاء
بعض املعاهد واملراكز البحثية .ورشع الغرب يف الستينيات يف تقديم دراسات وتقارير استرشافية،
بخاصة مع الحاسوب .فع ّزز ذلك انطالق علم املستقبليات
تراكمت معها قاعد ٌة عريضة من املعلوماتّ ،
الذي "يبحث يف اإلمكانات الكامنة التي هي يف حكم املمكن ،لهذا ُع ّدت تو ّقعاته" :نبوء ًة مرشوط ًة"؛
"خطاب احتاميل بالرضورة يتضمن تعيني املسارات الحرجة للمستقبل"((( .ولعل االفرتاض الرئيس
فهو
ٌ
الذي انطلق منه علم املستقبليات هو أنّ املجتمعات متلك احتامالت متع ّدد ًة للمستقبل ميكن الكشف
وسرب أغوارها .وقد ساعدت عىل ذلك كرثة املعارف البرشية التي باتت تتضاعف حال ًّيا عىل نح ٍو
عنها َ
(((1
ّ
مطرد مل يسبق له مثيل يف تاريخ البرشية .
يف املجال العريب

أصبحت الدراسات املستقبلية ميدانًا من ميادين املعرفة العربية التي ازدادت الحاجة إليها واالهتامم
بها يف سباقٍ مع الزمن ،وال سيام أنّ سؤال املستقبل هو ٌ
سؤال حاكم للفكر العريب الحديث منذ مرشوع
ّ
لعل من عالمات هذا التط ّلع العلمي نحو املستقبل تقديرات توماس مالتوس عن السكان يف عالقتهم بالرثوة ،وتأ ّمالت هربرت جورج
8
ويلز التاريخية ،وغري ذلك من التأ ّمالت املستقبلية.
 9عبد الفضيل" ،الجهود العربية ،"..ص .51
 10فؤاد زكريا ،التفكري العلمي (الكويت :سلسلة عامل املعرفة ،)1978 ،ص .200 - 193
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النهضة .فاندمج املستقبل ،يف ذهن مف ّكر النهضة ،بصورة أوروبا املتقدمة واملدنية ،يف حني التصق املايض
بالرتاث .وتأ ّثرت املشاريع املستقبلية العربية بهذه الوضعية الصعبة من جهة عالقة املستقبل باملايض
واملعارصة بالرتاث .أ ّما يف ما يخص القوميني واليساريني ،فلعل أحد دواعي بحثهم عن املستقبليات هو
ر ّدة فعلهم األولية املضادة والسلبية عىل فكرة العوملة وسياقاتها العملية ،وعىل برنامج الخصخصة يف
مثانينيات القرن العرشين ،فغدا االسترشاف مبنزلة محاولة للتمرد عىل االستسالم للعوملة والخصخصة؛
فمن أجل أن نؤ ّثر يف مستقبلنا  -بوصفنا عر ًبا  -يجيء االهتامم مبا هو ٍ
آت(.((1
ويع ّد بعضهم كتاب قسطنطني زريق نحن واملستقبل ،عام  ،1977أ ّول األعامل الفكرية العربية التي
ُ
ّ
تحض عىل التفكري يف املستقبل ،وقد أضافت بحوث مهدي املنجرة خطو ًة علمي ًة مه ّم ًة يف اتجاه
أبحاث "املستقبالت" ،وال سيام مؤ َّلفه الحرب الحضارية األوىل( ،((1الذي كتبه من وحي حرب الخليج
عام  ،1991وتع ّرف فيه صور َة التخلف العريب ،ليسترشف املستقبليات العربية( .((1وتع ّددت محاوالت
الباحثني العرب يف سعيهم السترشاف بعض الجزئيات املتعلقة بآفاق املستقبل العريب (مع حسن صعب
أو أحمد صدقي الدجاين ً
مثل).
ّ
شجع عىل التفكري يف استرشاف املستقبل .وقد أرست
ولعل دخول فكرة التخطيط يف الفضاء العريب ّ
أبحاث إبراهيم حلمي عبد الرحمن ،يف السبعينيات ،املدماك األول للدراسات يف مجال املستقبليات.
وكان من مثارها املرشوع املس ّمى "املستقبليات العربية البديلة" الذي أع ّده ون ّفذه منتدى العامل
الثالث( .((1وصدرت دراسة مميزة بعنوان "الوطن العريب عام  "2000عن مؤسسة املشاريع واإلمناء
العربية عام  ،1975تحت إرشاف أنطوان زحالن( .((1كام ساهم الباحثون املرصيون  -بتمويل من جامعة
األمم املتحدة( - ((1يف "مرشوع املستقبالت العربية البديلة" خالل الفرتة .1986 – 1981
ولقد تك ّلل جهد الباحثني العرب يف بداية الثامنينيات من القرن العرشين مبرشوعني بحثيني شاملني
للمستقبل العريب .يتع ّلق األول منهام بـ "صور املستقبل العريب" ،أو مرشوع "املستقبليات العربية
11
12
13
14
15
16

نيفني عبد املنعم مسعد" ،فصل متهيدي" ،يف :ندوة الدراسات املستقبلية العربية :نحو إسرتاتيجية مشرتكة (القاهرة :معهد البحوث
والدراسات العربية /املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،)1998 ،ص .12
مهدي املنجرة ،الحرب الحضارية األوىل :مستقبل املايض ومايض املستقبل ،ط ( 7الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة.)2001 ،
وليد عبد الحي ،مناهج الدراسات املستقبلية وتطبيقاتها يف العامل العريب (أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية،)2007 ،
ص .121 - 120
نادر فرجاين" ،حول استرشاف املستقبل العريب للوطن العريب :رؤية نقدية للجهود املحلية والخارجية" ،املستقبل العريب،
العدد  ،)1980( 15ص .72
املرجع نفسه ،ص .73
املرجع نفسه ،ص .122
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البديلة" ،وقد قام مبعية "جامعة األمم املتحدة" وأرشف عىل تنفيذه منتدى العامل الثالث (مكتب
الرشق األوسط بالقاهرة) ،وقام بدور املرشف التنفيذي إسامعيل صربي عبد الله وإبراهيم سعد الدين.
أ ّما املرشوع الثاين ،وهو موضوع ورقتنا الحالية ،فاتخذ عنوان "مستقبل األمة العربية :التح ّديات..
والخيارات" ،وقام برعايته واإلرشاف عىل إنجازه مركز دراسات الوحدة العربية ،ون ّفذه العديد من
ثم ش ّكل البحثان
الباحثني من ذوي االتجاه القومي ،برئاسة مدير مركز دراسات الوحدة العربية .ومن ّ
البدايات األوىل ملحاولة استرشاف مستقبل الوطن العريب.
وقد ساعد عىل تق ّدم الدراسات املستقبلية التق ّدم النسبي يف معرفة الواقع العريب ،واملتابعة املستمرة
لتطور العلوم األساسية وتطبيقاتها التكنولوجية ،واالهتداء بالفكر التنموي الحديث وشموله ملجموعة
العلوم االجتامعية ،واستخدام األساليب الك ّمية يف اختيار نتائج املستويات .ولع ّله من املفيد أن نالحظ
أنّ املرشوعني البحثيني أرشف عليهام باحثون قريبون من التيار القومي الذي ميثّله "املؤمتر القومي
العريب" ،والهيئة املوجهة ملركز دراسات الوحدة العربية( ،((1وبينهم من شارك يف البحثني .وصدر َ
كل
الكتابني /املرشوعني عن مركز دراسات الوحدة العربية .ولهذا يبدو من املفيد ،قبل الدخول يف أروقة
موضوع الدراسة "مرشوع مستقبل األمة العربية" ،أن نقوم بـ "إطاللة" عىل مرشوع "صور املستقبل
العريب" الذي دشّ نته جامعة األمم امل ّتحدة عام  ،1981والذي صدر يف كتاب يف بداية عام .((1(1982

ثان ًيا .صور املستقبل العريب بني الواقع وامل ُتخ ّيل
كانت باكورة أعامل "جامعة األمم املتحدة" يف مشاريعها العربية  -اإلقليمية متمثّل ًة مبرشوع "املستقبليات
العربية" الذي قام به العديد من الباحثني العرب املعروفني خالل عام  ،1981وقد صدر عام ،1982
خاصة بالديناميات االجتامعية االقتصادية والحضارية التي يحتمل أن تؤ ِّد َي إىل مسالك
واهتم بصف ٍة ّ
ّ
(((1
تنمية بديلة ميكن أن تحمل يف سياقاتها ُص َو ًرا متنوع ًة بشأن املستقبل العريب  .ولعل عنوان املرشوع
"املستقبالت العربية البديلة" ،يوحي بأنّ فريق الباحثني ينطلق من فكرة أنّ "أمام ّ
مجتمع يف لحظة
كل
ٍ
مع ّينة من تاريخه احتامالت متع ّددة يتعيَّ الكشف عنها"(.((2
17
18
19
20

ميثّل هذا التيار القومي "املؤمتر القومي العريب" ،والهيئة املرشفة عىل "مركز دراسة الوحدة العربية" ممثّل ًة بخري الدين حسيب .و ُيع ّد
هذا الت ّيار مستقلًّ فكر ًّيا بطريقة نسبية ّ
عم يس ّمى "األنظمة القومية التقدمية" ،وال سيام النظام السوري ،من دون أن يش ّكل انقطا ًعا
يف السياسة أو يف الفكر.
سعد الدين إبراهيم وآخرون ،صور املستقبل العريب ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1989 ،
املرجع نفسه ،ص .7
املرجع نفسه ،ص .13 - 12
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يغطي اثني عرش ً
مجال بحث ًيا( ،((2اتجاهات الوضع العريب
وقد رصد املرشوع ،الذي كان من املق ّرر أن
َ
اآلتية ،منهاٌ :
"ميل للرتاجع عن مشاريع التوحيد القومي" ،و"ميل لتدويل الحياة االقتصادية االجتامعية
العربية وفقدانٌ متزايد للهوية" ،و"تزايد مفعول قانون النمو الالمتكافئ" ،و"ازدياد درجة ُّ
التفكك
القومي" ،و"توجهات النم ّو التي غدت محكوم ًة باعتبار ٍ
ات خارجية" ،و"سيولة طبقية مهولة بفعل
هبوط املال النفطي" ،و"صعود قوى 'الصحوة اإلسالمية' و'الحركات التقدمية' حامل ًة مشاريع التغيري"(.((2
انطلق البحث من نقد سيناريو مناهج التنمية التي تحتذي بتجربة الرأساملية الغربية ،والدعوة إىل
ٍ
توجهات جديدة مثل االعتامد عىل النفس ،والوفاء بالحاجات األساسية للجامهري ،ورضورة املشاركة
الشعبية اإليجابية يف التنمية ،وشمول التنمية للجوانب االجتامعية والحضارية( .((2فاختلطت يف منت
البحث مفاهيم مدرسة التبعية التي ينتمي إليها سمري أمني وإمانويل فالرشتاين وجيوفاين أريغي
وأندري غوندر فرانك بوجهات النظر الجديدة لـ "التنمية البرشية" التي أحيت يف قلب عملية التنمية
دور اإلنسان وأهدافه.
وجمع البحث بني مفاهيم التطور الالمتكافئ ،واملركز واملحيط ،واالعتامد عىل الذات من جهة ،وتص ّور ٍ
ات
ترفض أن ُيق ّيد املستقبل بني خياري الرأساملية أو االشرتاكية من جهة أخرى(((2؛ وذلك ألنّ "العامل أمامنا
يشهد تع ّددية مناذج الرأساملية ،ومن هنا كان تع ّدد املسارات" ،كام أنّ األقطار العربية تحظى "بوحدة
تؤهلها إىل مجهود جامعي يف مجال الدراسات املستقبلية"(.((2
نوع من الوحدة ّ
الحضارة والتطلع إىل ٍ
واضحا من البداية.
وإضاف ًة إىل عامل "الحضارة" ،يتطلب "بناء النموذج (املستقبيل) موق ًفا أيديولوج ًّيا
ً
فقد فات أوان االعتقاد بأنّ النامذج ميكن أن تكون أدا ًة غري متح ّيزة"(.((2
نقد اإلسرتاتيجيات العربية الرسمية

ناقش الباحثون سبع وثائق عربية رسمية وغري رسمية الستجالء فحوى التفكري العريب يف املستقبل ،استنا ًدا
إىل معيار "التنمية القومية الشاملة واملطردة املتوجهة نحو الجامهري واملؤكدة للشخصية الحضارية
العربية والقادرة عىل إيقاظ قوى اإلبداع والتجديد يف املجتمع العريب"( .((2فتوجه املرشوع بذلك إىل
21
22
23
24
25
26
27

املرجع نفسه.
عبد الفضيل" ،الجهود العربية ،"..ص .60 - 56
سعد الدين وآخرون ،صور املستقبل العريب ،ص .14
املرجع نفسه ،ص .16
املصدر نفسه ،ص .18 - 17
املرجع نفسه ،ص .51 - 50
املرجع نفسه ،ص .69
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السلطة وال القرارً ،
والسلطة.
بدل من التوجه إىل السلطات الرسمية ذات القرار ُ
الجامهري التي ال متلك ُ
ورأى الباحثون أنّ "معظم الوثائق هي إسرتاتيجيات قطاعية ،بل إنها اقترصت أحيانًا عىل مشكالت
جزئية (مشكلة األمن الغذايئ) .وعندما تؤ ِّكد هذه الوثائق التعاون والتكامل العربيني أحيانًاّ ،
تظل
"الحلقة املفقودة" هي "تحديد نوعية "اآلليات" الالزمة للربط بني "األهداف املنشودة" و"اإلمكانات"
القامئة والكامنة"( .((2غري أنّ هذا النقد ميكن أن يرت ّد عىل فريق البحث نفسه الذي جاوز الواقع واملمكن
إىل "القومي" من دون أن يضع يديه عىل "املركز املوجه فوق  -ال ُقطري" ليطبق تنميته "القومية".
تقدم التنمية يف البالد العربية
وعىل الرغم من املؤرشات اإليجابية التي الحظها الفريق البحثي بشأن ُّ
بعد الحرب العاملية ونيل االستقالل ،فإنه رأى بعض الوجوه السلبية يف "الرثوة النفطية" .فقد نتجت
ٍ
حاالت
من هذه الرثوة ح ّدة الفوارق الداخلية بني البالد العربية ،وأ َّدى االعتامد عىل "الريع النفطي" يف
طري يف أقطار عربية مختلفة ()...
متع ّددة إىل اإلرساف يف استخدام املوارد ( )...وزيادة ح ّدة الشعور ال ُق ّ
وانتشار شعور ببعد احتامل تحقيق الوحدة العربية  -بل حتى جدواها  -وانتشار الرصاع بني الزعامات
العربية حيث أ َّدى التسلط الفردي عىل الحكم إىل اكتساب الرصاعات بني الزعامات ،صورة النزاعات
بني األقطار العربية"(.((2
أي تنمية مستقبلية؟
ّ

أ ّكد الباحثون أنّ الثابت اآلن هو "تع ّدد ُسبل التنمية والتقدم الحضاري"( .((3وع َزوا إخفاق التنمية
الرأساملية إىل أنها أهملت الهوية الحضارية للشعوب النامية ،منتقدين يف اآلن نفسه التجربتني
السوفياتية والصينية ،ليخلصوا إىل "أنّ أ ًّيا من النامذج العاملية للنمو ال تتمتع بالقدسية"( .((3وأمل
هؤالء الباحثون أن تنطلق الدراسات املستقبلية العربية من نظرة تكاملية قومية ،وأن تكون للتنمية
خصوصية حضارية ،فيستند تطلعهم للمستقبل إىل "معرفة وثيقة بالحارض وقضاياه ومشكالته وبالتطور
التاريخي والحضاري للوطن العريب ،ونسق العالقات االقتصادية واالجتامعية السائدة وتأثريها املتبادل
وتفاعلها يف إطار ال ّنسق االجتامعي  -االقتصادي  -الحضاري العريب يف حركته املستمرة وتواصله مع
تتم ّإل يف إطار
العامل الخارجي"( .((3وانطلقوا بذلك من افرت ٍ
اض مفاده أنّ "التنمية العربية الحقيقية لن ّ
تط ّو ٍر حضاري شامل"(.((3
28
29
30
31
32
33

املرجع نفسه ،ص .126
املرجع نفسه ،ص .136
املرجع نفسه ،ص .147
املرجع نفسه ،ص .150
املرجع نفسه ،ص .174
املرجع نفسه ،ص .182
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واضحا بالنسبة إىل بعض الباحثني الطابع املثايل واإلرادوي لهذا املرشوع ،حينام يعتمد مفهو ًما
وقد بدا ً
للتنمية ال تصنعه التطورات االقتصادية وحدها ،بل يحيطه تص ّو ٌر حضاري شامل ،وخوف عىل الهوية
القومية ،يف إطا ٍر من االعتامد عىل النفس ضمن املجموعة العربية ،وانسالخ تدريجي من إسار النظام
العاملي ،وهذا ما جعل محمود عبد الفضيل يقول" :ال شك أنّ هذا السيناريو "االستهدايف" أو "املعياري"
إمنا ميثّل نظر ًة مستهدفة للمستقبل العريب املأمول ال تخلو من املثالية املشوبة مبسح ٍة تبشريية"(.((3
ونتساءل بدورنا أال ميكن إيجاد مرشوعني للمستقبل ،أحدهام ينطلق من الواقع وامليول واإلمكانات
التي يحملها فعل ًّيا ليكون موضو ًعا لصاحب القرار الفعيل يف الدول العربية املعنية ،أو يف ميدان الجامعة
العربية عىل األقل ،واآلخر ينطلق من تطلعات أيديولوجية وتوجهات فكرية مرشوعة ،ويتعلق مبا ميكن
السلطة واإلرادة السياسية الفاعلة ،وبذلك ال يضيع
تسميته "ما بعد اإلسرتاتيجي" ،ويكون مفتق ًرا إىل ُ
الصلب خلف األيديولوجي وال يختفي األمل والتطلع املرشوع أمام صالبة الواقع.
الواقع ُّ

ثالثًا" .مستقبل األمة العربية :التح ّديات ...والخيارات"
تفحصها املرشوع السابق (املستقبل العريب) ،سواء كان ذلك
يعالج هذا الكتاب املشكالت نفسها التي ّ
من جهة املنهج أو التطلعات الكربى .غري أنّ مرشوع "مستقبل األمة العربية" يتميز برغب ٍة جارفة
يف تقديم ّ
بسط صور املستقبل العريب
مخطط شامل متع ّدد الجوانب والدرجات ،وقد حاول أن َي ُ
مبشاهده ك ّلها خالل الثالثني سن ًةّ ،
ويؤطر املستقبل العريب يف ثالثة خيارات ،هي :التجزئة ،أو قيام
تك ّتالت عربية ،أو الوحدةً ،
علم أنّ هذا االسترشاف قد ُأنجز ُقبيل انهيار املعسكر االشرتايك وما أحدثه
من تداعيات عىل مواقع القوى العاملية وعىل التيارات الفكرية اليسارية والقوى األخرى ،وعىل مواقع
األيديولوجيات املختلفة أيضً ا.
املنهج وال ّرؤى

استمرا ًرا للنهج ا ُمل ّتبع يف كتاب صور املستقبل العريب ،يطمح مرشوع "مستقبل األمة العربية" إىل "دراسة
الواقع العريب ّ
بكل جوانبه السياسية واالقتصادية والحضارية ( )...وإىل تبيان أنّ الواقع العريب الحا ّيل
ليس قد ًرا مكتو ًبا ال ميكن الفكاك منه ،وأنّ هناك بدائل مختلفة للمستقبل العريب وهناك خيارات ،وأننا
نستطيع أن نح ّدد مستقبلنا تب ًعا إلرادتنا وقدرتنا"( .((3وال ُيخفي فريق البحث خياراته ف ُيفصح عنها
بحذر من خالل القول" :قد يكون للفريق العريب القائم عىل هذه الدراسة االسترشافية تفضيالت قيمية
 34عبد الفضيل" ،الجهود العربية ،"..ص .60
 35حسيب وآخرون ،ص .18
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مع ّينة ،أهمها أنه مع التوحيد العريب وض ّد التجزئة ،مع االستقالل وض ّد التبعية ،ومع التنمية الشاملة

وض ّد التخلف أو النمو املش ّوه ،ومع العدالة التوزيعية وض ّد االستغالل والفوارق االجتامعية الشاسعة،
ولكن فريق الدراسة مع ذلك ال يطلق الخيال يف اتجاه
ومع الدميقراطية ض ّد االستبداد والديكتاتوريةّ .
واحد نحو هذه التفضيالت القيمية واأليديولوجية"(.((3
ويحاول الفريق "اللجوء إىل مجموعة تنبؤات مرشوطة ،أو "مشاهد مستقبلية" (سيناريوهات) تفرتض
األكرث تو ّق ًعا تار ًة ،واملأمول تار ًة أخرى .ويف ّ
كل من هذه املشاهد يجرى فتح الستار عن فرت ٍة زمنية قصرية

من عمر املجتمع (ال ُقطري ،أو اإلقليمي ،أو العريب) ،وبطريق ٍة ترشيحية ( )...ويكون هدف الخطوة
التالية هو التعبري عن النسق الشامل (الحا ّيل أو البديل) يف صورة أنساق فرعية (اقتصادية واجتامعية

وسياسية) وتتمثّل الخطوة الثالثة بإعامل هذا النسق للوصول إىل التداعيات املستقبلية ّ
لكل مشهد"(.((3
ويؤ ِّكد الفريق البحثي سعيه "للوصول إىل منهجية عربية لالسترشاف تساعد يف توظيفها وتطويرها
ً
مستقبل لدر ٍ
اسات مامثلة .فقد كان ال ب ّد من التقدم ألعامل الدرس العميل ،والفكر املجرد ،والخيال
مبنهج شامل ترتابط داخل نسيجه ّ
كل معطيات
املنضبط ،بشأن تحديات املستقبل العريب واحتامالته
ٍ
املايض والحارض العربيني ،عىل غرار اآلفاق العاملية واإلقليمية التي ميكن أن تحيط بنا طوال ثالثة عقود
مقبلة من الزمان ( )...ويف هذا ك ّله ،فإنّ لديه (أي فريق البحث) حذ ًرا مرشو ًعا من املناهج واألساليب
لص ْوغ تشابكات
الشائعة يف الفكر االقتصادي الغريب ،ح ّرضت فريق العمل عىل اإلبداع يف مناهج بديلة َ

نسق عريب شامل"( .((3وأ ّول سامت هذا املنهج هو الشمول برتابط املايض الحضاري بالحارض املج َّزأ(،((3
ٍ
وميتد االسترشاف إىل سنة  ،2015بالتالزم مع الشمولية مبا أنّ املنهجية "قد استقرت عىل رضورة شمول
أوجه حياة املجتمع :االجتامعية والسياسية واالقتصادية ،وعىل رضورة الجمع بني التحليلني الك ّمي وغري

الك ّمي يف شكل أنساق فرعية ،وعىل مناقشة بدائل للمستقبل العريب يف شكل مشاهد متباينة"(.((4
36
37
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39
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محددات املستقبل العريب وبدائله ومفاعيل املحدّدات الثالثة (املجتمع
والدولة ،والعرب والعامل ،والتنمية)

يف القسم األول من الكتاب /املرشوع ،حاول فريق البحث تت ّبع مسارات املجتمع وضوابط حركته.
ويف القسم الثاين منه ،حاول ترتيب العوامل التي تحيط به والتي تعمل كمح ّددات للمستقبل .وعىل
الرغم ّ
مم يشري إليه الفريق من أنّ موضوع القسم الثاين بفصليه الثاين والثالث هو إعادة قراءة ّ
لكل
من املايض والحارض العربيني ،من منظور مواجهة تحديات املستقبل واسترشاف ُمقبله املحتمل ،فإنّ
هذين الفصلني يحمالن رؤية الفريق لالجتامع العريب يف عالقته بالدولة ،ويف عالقة العرب بالعامل أيضً ا.
وتقترص رؤية الفريق عىل تسجيل بعض الظواهر ورصفها إىل جانب بعضها عىل نح ٍو رسيع ،من دون
تقديم مشه ٍد مركب متح ّرك للدولة والعامل والتنمية .ويتجىل ذلك يف القسم الثاين (معطيات استرشاف
املستقبل :املايض والحارض والعامل املتغري) يف فصوله الثالثة (إرث املايض ودروسه ،والحارض :إيجابياته
وسلبياته ،واآلفاق العاملية والخروج إىل القرن الحادي والعرشين).
وقد حرص الفريق يف دراسته لـ "إرث املايض" عىل منح فكرة الرسالة( ((4للحضارة العربية ،فـ "كانت نقطة
االنطالق يف هذا اإلرث واضح ًة وهي الوسطية والتوازن ،وما بني الروحانيات واملاديات ،واعتبار العالئق
االقتصادية كوجه مك ّمل وليس كوجه أسايس ( )...فامللكية الخاصة للامء والنار والكأل ،اع ُتربت إجحا ًفا ()...
والبرشّ ،
كل البرش ،مستخلفون يف األرض ،مطالبون بعمرانها .وارتبط من ّو وازدهار هذه الرسالة الحضارية
مبقدار ما رفضت الوساطة بني اإلنسان وربه ،مبا يرتتب عىل ذلك من مقام للعقل ( )...ممي ًزا بني ما هو
دين وما هو دنيا"( .((4وارتبط االنحطاط يف املقابل بـ "فرتات االنهيار والتمزق والتجزئة ( )...ولقد كان هذا
الطمس اله ّدام ملعطيات املايض هو عني ما فعله بعض حكام العثامنيني واملامليك وغريهم"(.((4
ور ّكز املرشوع عىل رؤوس أقالم الظواهر االجتامعية :القبيلة يف اجتامع الجزيرة والخليج ،ويف تحديد
السلطة ،ويف طبيعة اإلنتاج .أ ّما املرشق العريب ،فقد انترش اإلسالم فيه يف إطا ٍر واسع من التسامح،
طبيعة ُ
السلطة إىل
وصار قاعدة الخالفة األموية ،إىل أن انتقلت إىل بغداد مع العباسينيّ ،
ثم انتقلت معها ُ
ٍ
قوميات إسالمية أخرى ،مبا فيها العثامنيون ،حيث ساد نظام امللل الذي "جعل الطوائف الدينية وحدة
التنظيم االجتامعي الرئيسة يف املرشق" ،فاخرتقت الدول األوروبية املرشق العريب بـ "استخدام الجامعات
لنوع من الدول" .وإىل جانب
الدينية ،وتقوية نزاعاتها الطائفية"؛ وبذلك "أرسيت البذور املؤسسة األوىل ٍ
فجر "الثورة العربية الكربى"
النزعة الطائفية ورابطة الدولة العثامنية منَا تيار القومية العربية الذي ّ
 41هي ميز ٌة للقومية العربية يف نظر القوميني بد ًءا من قسطنطني زريق ،وقد ح ّولها ميشيل عفلق إىل "رسالة خالدة".
 42حسيب وآخرون ،ص .107
 43املرجع نفسه ،ص .108
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لكن الحلفاء أحبطوا مسعى
بقيادة الرشيف حسني ،ودعا إىل استقالل البالد العربية املرشقية ووحدتهاّ ،
وقسموا بالد املرشق.
هذا التيار ّ
أ ّما مرص فرأى املرشوع /االسترشاف أنّ اإلسالم واجه فيها "تر ً
اكم حضار ًيا كبريا" ،وقد فرض النيل عليها
مقسم ًة إىل وجه قب ّ
يل ووجه بحري" ،وقد أحكم
"مركزي ًة وظيفي ًة" ،واستمر ُحكم "مرص وحد ًة واحد ًة" ّ
الوالة ،أو السالطني ،دامئًا قبضتهم املركزية" ،وشهدت "الصدمة الحضارية التي نتجت من الحملة
ثم أفرز نظام محمد عيل تح ّول املوظفني
الفرنسية ،واقرتن إحياء املشاعر الوطنية ببذر الفكرة الربملانية"ّ ،
إىل مالكني ،وأفرز الصفوة اإلدارية التي استمر وجودها .كام ظ ّلت 'القبيلة' وحدة التنظيم االجتامعي
األساسية يف املغرب الكبري ،وقام اإلسالم بدور الالحم لهذه القبائل ،كإطا ٍر عقيدي وحضاري توحيدي
ّ
لكل القبائل"(.((4
وبعد هذه اإلطاللة عىل التن ّوع الذي اتّسمت به األقاليم العربية يف الجزيرة واملرشق ومرص ،واملغرب
العريب الكبري ،يتجه البحث إىل "الدولة ال ُقطرية" ل ُيح ِّمل مرحلة الغزو االستعامري صعودها بوصفها
ً
يعب عن مرحلة التجزئة العربية .وبالتوازي معها يلحظ التكوينات االجتامعية الحديثة
شكل سياس ًّيا ّ
كنتاج للتفاعل مع الخربة والهيمنة الغربية خالل
فيها .فقد "تبلورت حدود الدولة ال ُقطرية الحالية
ٍ
القرنني األخريين"( .((4كام أشار املرشوع إىل "هول أزمة الدولة ال ُقطرية تجاه مجتمعها" ،وارتباطها
السلطة ،وتك ّلسها" ،وإىل تسلطية الدولة واستبداديتها .ومن املظاهر
بـ "استقرار النُخبة الحاكمة يف ُ
البارزة التي يرصدها االنفجار السكاين "أنّ مستقبل األنظمة السياسية العربية قد يتقرر عىل مرسح
املدن العربية"(.((4
يتساءل الفريق البحثي ،يف معرض رؤيته للعالقة بالعامل" :إىل أين ميكن أن يذهب بنا هذا العامل الذي
ثم "ما هي الفرص املتاحة أمام الوطن العريب وسط الساحة
يقال إنّ هناك حضار ًة واحدة تحكمه؟"ّ ،
واآلليات العاملية يف املستقبل؟"( .((4وأ ّول ما يلفت نظره من عالمات التحول العاملي "ثورة االتصاالت"،
محي" :املعلوماتية بني العاملية والخصوصية" ،لين ّبهنا إىل
وما ارتبط بها من ثور ٍة تقنية يضعها يف عنوان ِّ
املشكالت التي ميكن أن تفتحها هذه الثورة التقنية بالنسبة إىل بالدنا ،عىل الرغم من جوانبها اإليجابية،
بالنظر إىل أنّ "الحديث يف الدول النامية واملنظامت الدولية ،يدور حول اآلثار االجتامعية والثقافية
لثورة املعلومات"( .((4وقد ورد يف التحذير الذي يحمل "الخوف عىل ثقافتنا" القول" :ال ّ
شك يف أنّ
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هناك استخدامات إيجابي ًة لهذه الثورة ،لكن ال ّ
شك أيضً ا يف أنّ هذه الثورة مت ّكن بعض الدول الرائدة
[بخاصة] مع االستسالم
فيها – دون سواها – أن ُتيل الثقافة وأمناط االستهالك واللغة عىل اآلخرين ()...
ّ
بأي حال من
ثم نُلفي القول" :إنّ هذه الثورة التكنولوجية ،ال ميكن ّ
ملنجزات املعلوماتية ،واالنبهار بها"ّ ،
األحوال أن تع ّوضنا عن الدور الذي ينبغي أن ينهض به ماضينا الثقايف والفني والقيمي"(.((4
ّ
لعل مر ّد هذا الحذر يعود إىل أنّ القوميني انكفأوا عىل فكرة الهوية مع صدمة هزمية حزيران ،1967
لكن
ومن قبلها نكبة 1948؛ وقد سبقهم اإلسالميون يف ذلك إىل ح ّد الدعوة إىل القطيعة الثقافيةّ .
الفريق البحثي يرى أنّ ر ّدات األفعال الدفاعية ميكن أن تقود العرب إىل تحجيم نظام القيم الغربية؛
ستواجه بضوابطٍ من القيم ،وثورة املعلومات والبيولوجيا ستدفع العلامء ورجال
إذ إنّ قيم اإلهدار
َ
قيم جديدة بشأن مفاهيم وقت الفراغ
الدين واملفكرين لوضع ضوابط حول استخدامها ،وأيضً ا ستتولد ٌ
والعمل ،وتطلعات هذه الحضارة إىل اإلرهاب النووي سيولِّد ً
قيم أخرى ،ومفهوم ق َّوة العمل سيتغري
وبتغي أسايس يف مفهوم الحاجات األساسية ،وهذا يدفع
برجحان العمل الذهني عىل العمل اليدوي،
ّ
(((5
الجامهري يف املراكز الحضارية إىل االعرتاف بالحضارات األخرى  .غري أنّ ر ّدات الفعل النقدية التي
ٌ
يع ّول عليها فريق البحث ،هي مستقا ٌة ً
ونابعة من
أصل من الوجه النقدي للثقافة املعارصة الغربية،
تفاوت يف
يعم العامل بر ّمته ،وإن كان ّمثة
ٌ
فصل الحداثة النقدي؛ كام أنّ هذا التجاذب يف محاور القيم ّ
ً
مستوى الهيمنة؛ ً
تبسيطا شدي ًدا.
فضل عن أنّ عرض الفريق البحثي لقيم املعارصة يعاين
القوى العاملية وموقع العرب

يتو ّقع املرشوع استمرار التنافس بني القوتني العظميني :الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيايت.
مع مالحظة الرتاجع يف إمكانات االتحاد السوفيايت ،وبروز محاوالت استدراك الرتاجع السوفيايت وفكرة
اإلصالح عام  1986يف أجواء املؤمتر السابع والعرشين للحزب الشيوعي السوفيايت( .((5ويتو ّقع أن يبقى
التط ّور يف املجتمعات االشرتاكية محكو ًما مبعدل التطور يف الدولتني االشرتاكيتني ،االتحاد السوفيايت
والصني ،وبالعالقة بينهام(.((5
البحثي أنّ إرسائيل كسبت ،يف
أ ّما بشأن توازن القوى بني العرب ودول اإلقليم ،فيالحظ الفريق
ّ
حرب  ،1973العبور يف مضايق تريان ،وأنها عسكر ًّيا ما تزال متفوق ًة وال سيام يف املجال النووي ،ويف هذا
ثم يقول الفريق:
السياق توجد محاذير بشأن صعود دول الجوار اإلقليمي (إيران ،وتركيا ،وإثيوبيا)ّ .
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"تخ ّيل وط ًنا عرب ًّيا بال مزايا نفطية ،أو تخ ّيل ع ّدة تداعيات بديلة للرصاع العراقي /العريب  -اإليراين"(.((5
متغيا كب ًريا ممك ًنا ،منتظ ًرا ،فإنّ تخ ُّيل غياب
ولنئ كان تو ّقع نهاية الحرب العراقية – اإليرانية ،بوصفها ّ ً
ومترسع.
تأثري النفط غري واقعي
ّ
سيناريوهات ثالثة للمستقبل العريب

التوحد العريب" معيا ًرا يقيس به املستقبل العريب ،وفضّ له عىل املعيارين
اختار فريق البحث "التكامل أو ّ
فالتوحد العريب "يتداخل مع املعيارين السابقني ،تداخلهام معه"(.((5
اآلخرين (التنمية ،والدميقراطية).
ّ
ونظر فريق البحث إىل "العالقات العربية  -العربية" عىل أنها العامل الفصل يف حوادث املتغريات يف
االجتامع العريب يف جميع جوانبه.
منهجا
وقد اتسمت نظرة الفريق
البحثي املستقبلية باشتاملها عىل الدائرة العربية برمتها ،واختيارها ً
ّ
ٍ
تنبؤات مرشوطة .وهكذا،
انصب عىل االحتامالت واملمكنات ،وهذا معناه اللجوء إىل مجموعة
مرك ًبا
ّ
افرتض فريق البحث ثالثة مشاهد مستقبلية بشأن الصيغة املحتملة التي ستأخذها العالقات العربية
خالل الثالثني سن ًة املقبلة؛ أي إىل غاية عام  .2015وينطلق املشهد األول ،وهو املشهد االتجاهي؛ أي
مشهد التجزئة ،من افرتاض استمرار أوضاع التجزئة .وهو ميثّل بالنسبة إىل الفريق أسوأ ما ميكن أن تؤول
مشهد إصالحي
إليه األوضاع العربية ،إىل درجة تح ّلل الهوية العربية القومية .أ ّما املشهد الثاين ،فهو
ٌ
ً
أشكال وسيط ًة من التنسيق والتعاون بني عد ٍد من الدول العربية أو معظمها ،وهو
ترشيدي ،ي ّتخذ
يسمح بقيام تجمعات بني أقطار متجاورة متشابهة يف التوجهات والسياسات عىل غرار التج ّمع الخليجي،
أو املغاريب .ويستطلع املشهد الثالث ،وهو املشهد التحوييل أو الثوري؛ أي مشهد االتحاد /الوحدة،
األشكال املمكنة لنشوء دولة الوحدة العربية ببدائلها االجتامعية والسياسية املختلفة.
تجسد يف ّ
كل مشهد من املشاهد الثالثة انسجام يف وجوهه املختلفة ،وتكشّ فت من خالل هذه
وقد ّ
الصورة خيارات الفريق البحثي تجاه بناء الدولة الوحدوية والتنمية والعالقة بالعامل؛ ذلك أنّ رأيه قد
استق ّر عىل التمييز بني املشاهد /السيناريوهات ،بنا ًء عىل معيار نوع العالقة العربية .ولجأ إىل ما ّ
سمه
"لحظة فتح الستار" من أجل إيضاح هذا االنتقال النوعي من مشه ٍد إىل آخرّ ،
فكل مشه ٍد يرتبط  -تب ًعا
لنموذجه الذهني لدى الفريق  -بشبك ٍة متكاملة من املواصفات ،ونُلفي ذلك يف القول" :يرتبط ذلك
مبا يتسق معه من توجهات اقتصادية وخيارات للعالقة مع العامل الخارجي ،ومبا يتفق مع ذلك من
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ٍ
مامرسات للنخب الحاكمة تجاه جامهري ُقطرها"( .((5فيصبح املشهد /السيناريو مبنزلة جملة بنيوية
متالحمة ومنسجمة يف فاعلياتها ومامرساتها وتع ّدد وجوههاّ ،
كل وجه فيها يحيل عىل اآلخر ويكمله.
ولكن إنْ كان األمر بهذه التكاملية والتالصق ،فكيف ميكن إذن تص ّور عملية االنتقال من مشه ٍد إىل آخر؛
أي من بني ٍة إىل أخرى؟ لقد جمع فريق البحث ،يف مشهد التجزئة ّ
كل ما هو سلبي وألصقه به ،من دون
نفي الحتامالت مزيد من الرتدي والتدهور .أ ّما املشهد الثاين (اإلصالحي والرتشيدي) ،فيمكن القول إنه
ٍ
بيني .وأ ّما املشهد الثالث (االتحادي /الفدرايل) ،فقد جمع الوجوه اإليجابية ك ّلها.
مشهد ٌّ
ول
املشهد األ ّ

يفرتض هذا املشهد استمرار األوضاع التي سادت الوطن العريب منذ حرب أكتوبر  ،1973فيكون االنقسام
العريب هو السمة السائدة .ومن ّمثة" ،يحتوي املشهد األول مجمل السلبيات واإليجابيات التي واكبت
حالة التجزئة واستمرار منطقها :منط النم ّو املشوه ،واملامرسات غري الدميقراطية ،وزيادة االخرتاق
الخارجي للمنطقة العربية"( .((5وتتالزم مع املشهد ع ّدة مظاهر ،هي :تك ّرس املؤسسات والنزعات
وتابع ،والسامح مبحاوالت للمشاركة
ال ُقطرية ،واستمرار خطط التنمية وبرامجها عىل أساس ُقطري
ٍ
السياسية املحدودة ،واستمرار اخرتاق القيم الغربية االستهالكية والفردية للمجتمع العريب ،وعالقات
التبعية للعامل الخارجي واندماج األقطار العربية يف النظام الرأساميل العاملي ،واستمرار إدارة الرصاع مع
إرسائيل عىل حالها(.((5
وسلبي أمام سياسة القوى
وبشأن العالقة بالعامل ،يتن ّبأ املرشوع بأنّ "الوطن العريب يف هذا املشهد متأ ّثر
ّ
الفاعلة يف النظام [العاملي] بل
مستسلم لها يف العديد من األحيان"( ،((5وبأنه ال دور ُيذكر للعرب ،يف
ٌ
إطار هذا املشهد ،يف تقوية حركة عدم االنحياز( .((5ومن املتو ّقع يف مجال التنمية "أن تبقى عنارص
الضعف التي تعانيها الصناعة العربية ،والتي تنتج من محدودية حجم السوق ال ُقطرية من ناحية،
ونقص إمكان التمويل وانخفاض مستوى مهارة العاملني واالرتفاع النسبي لألجور من ناحية أخرى"(،((6
ليصل املرشوع إىل القول" :إنّ طبيعة التجزئة الحالية يف الوطن العريب ،ومحتوى خيارات النُخب الحاكمة
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يف التنمية االقتصادية والتقنية ،ومفهوم ّ
ألي ُقطر عريب
كل منها لألمن القومي ،لن ُيتيح يف هذا املشهد ّ
أن يكون قاد ًرا عىل تحقيق نسبة معقولة من االكتفاء الذايت"(.((6
ويف املقابل ،فإنّ "التحديات الداخلية يف ّ
كل ُقطر عريب ستزداد"([" ،((6و] من املحتمل يف أوضاع االهرتاء
واالخرتاق والرتاجع ،أن يستمر تصاعد الحركات الدينية املتطرفة التي تش ّكك بداي ًة يف رشعية الدولة
ال ُقطرية وأح ّقيتها يف البقاء"( ،((6وإنّ "استمرار هذا املشهد ميكن أن ينتهي بتقسيم لبنان إىل أربع
دويالت عىل ّ
األقل (مارونية ،وس ّنية ،وشيعية ،ودرزية) ،وسوريا إىل ثالث دويالت (علوية ،وسنية،
ودرزية) ،والعراق إىل ثالث دويالت (شيعية ،وسنية ،وكردية) ،والسودان إىل ثالث دويالت أيضً ا (يف
الجنوب ،والغرب ،والشامل) ،وإىل انفراط عقد اإلمارات امل ّتحدة ،وفقدان البحرين إليران ،وجيبويت
إلثيوبيا ،وجنوب موريتانيا لدويلة زنجية ( )...وما تب ّقى من دولٍ ُقطرية من دون تجزئة أو تفتيت،
ستكون يف حال ٍة شديدة من الضعف والرصاعات الداخلية والتبعية االقتصادية والسياسية"(.((6
وللباحثني يق ٌني غامض بأنّ الكيانات الصغرية تُفيض يف ح ّد ذاتها إىل التجزئة ،برصف النظر عن عوامل
ثم فإنّ االتجاه إىل الوحدة ُيبعد هذا الخطر .وهذا املشهد يبدو لديهم "أسوأ املشاهد
أخرى .ومن ّ
املمكنة للمستقبل العريب ،فهو مشهد واقع التجزئة"( .((6لذا ،فهم يطلقون علية اسم "املشهد اإلرسائييل"،
تعمق وتك َّرس.
ويبدو للباحثني أنّ الذي حدث يف السبعينيات والثامنينيات هو أنّ "واقع التجزئة قد َّ
ً
مقبول نفس ًّيا ورسم ًيا ،عىل املستويني الحكومي والشعبي .وأخطر
وأخطر من ذلك أنه أصبح إىل ح ّد كبري
(((6
من هذا وذاك أنّ القوى الرافضة لواقع التجزئة قد ضعفت أو ته ّمشت" .
من البديهي القول إنّ الكيانات الكبرية ،هي أكرث مالءم ًة للتنمية من الكيانات الصغرية إنْ كانت الرشوط
تجانس ثقايف قومي يكون األمر أفضل ،وإنّه إن توافر عنرص
األخرى متساوي ًة ،وإنّه يف حال وجود
ٍ
لكن هذه الحقائق ال ينتج منها
الرغبة واإلرادة للوحدة يف الكيان ،ستكون الحال أكرث مالءم ًة للتق ّدمّ .
القول ،كام يذهب أصحاب االسترشاف ،باستحالة تق ّدم "الكيانات الصغرية" حتى مبقاييس صناعة القوة.
فالرتويج لفكرة الوحدة ال يحتاج إىل تلك الوعود السخية .والكيان الكبري ليس ً
رشطا كاف ًيا واف ًيا للتقدم
يف مجاالت التنمية والحرية والقوة ،أو اتساع مجاالت السعادة ،غري أنّه عامل مساعد عىل اإلنجاز.
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ميكن للبلدان الصغرية أن تُنجز املسائل املذكورة بالكثري أو القليل من الصعوبات ويف زمنٍ أطول .لذا،
تبدو هولندا الصغرية مقارن ًة بالهند أكرث تقد ًما ومدن ّي ًة ،عىل أنّ الجامعات املتجانسة ثقاف ًيا وقوم ًيا
ترغب يف االتحاد مع أقرانها ملا يربطها بها من صالت ثقافية  -لغوية تك ّونت يف ثنايا تاريخها املشرتك،
إضاف ًة إىل األرض والجوار .وإذا كان يف هذا االتحاد فائدة ومصلحة زادهم األمر رغب ًة فيه وإراد ًة له،
جامعات مختلفة لغو ًّيا يف العرص الحديث (مثل
وح ّفزهم عىل العمل يف اتجاهه .ويف املقابل ،توجد
ٌ
الجامعات األوروبية) تتجه لالتحاد بدافع املصالح املشرتكة فحسب ،ويساعدهم عىل ذلك انتشار تع ّلم
الشعوب األوروبية أكرث من لغ ٍة وال سيام اإلنكليزية والفرنسية ،وسهولة االتصال بسبب كثافة طرائق
االتصال الربية والجوية والبحريةً ،
فضل عن الفضاء املفتوح من دون تخو ٍم مرئية.
إنّ الدعوة إىل الوحدة والرغبة فيها هي قضية مرشوعة تجد لها سندها يف الرابط الثقايف والشعور
بالهوية املشرتكة ،عالو ًة عىل مصالح الحارض .فالكيان األوسع له ميزاته .وإنّ حقبة العوملة تفرض عىل
الشعوب توسيع دائرة تك ّتالتها االقتصادية ،عىل غرار االتحاد األورويب ،وغريها من الروابط ليكون لهم
رأس يف العامل .غري أنّ القول إنّ الكيانات الصغرية محكوم يف أمرها بأنْ تكون مج ّزأ ًة وأن يكون حكامها
تقص أوسع .إضاف ًة إىل أنّ هذا التص ّور لوجود عالقة ذات
فاسدين واستبداديني باستمرار ،أمر يحتاج إىل ٍّ
طابع حتمي بني الكيانات الصغرية والتخلف والتجزئة م َّر ًة أخرىُ ،يعفي الحكام ،والنُخب الحاكمة،
والشعوب أيضً ا من املسؤولية عن املسار.
وهكذا ،تبدو املشكالت الكربى التي تواجه الدولة ال ُقطرية للباحثني مسأل ًة بنوي ًة تكمن يف "عجز الدولة
ال ُقطرية ومجتمعها" عن ّ
حل العرثات؛ أي "عجز الدولة ال ُقطرية املعارصة يف الوطن العريب عن إدارة
املجتمع واالستجابة ّ
الخلقة يف مواجهة التحديات الخارجية والداخلية .وطب ًقا لهذا املشهد ،فإنّ هذا
العجز سيزداد خالل العقود الثالثة املقبلة .وسيكون لهذا العجز مظاهر ع ّدة تنبع بداي ًة من شللٍ جزيئ،
لتصب م ّر ًة أخرى يف جسم املجتمع والدولة لتصيبهام مبا يشبه الشلل ّ
الكل"( .((6غري أنّ فريق البحث
ّ
يستدرك هذا املسار الحتمي ،عىل الرغم من ّ
كل ما يق ّدمه لالستدالل عليه؛ ذلك أنّه يفتح ثغر ٍ
ات يف هذا
السيناريو ليحيلنا عىل املشهد الثاين.
تتمثّل أ ّول الثغرات بقولهم إنّ "أحد األسباب الرئيسة الكامنة وراء هذه املامرسة يف الدولة ال ُقطرية،
ثم ميكن أن
هو زيادة تركز اتخاذ القرار يف يد مسؤولٍ واحد ،أو حفنة صغرية من املسؤولني"( .((6ومن ّ
نتساءل :أيهام يحظى بأولوية التأثري :الدولة ال ُقطرية أم مركزية الحكم؟ وأيهام ساهم يف نشوء اآلخر:
السلطة وعت ّوها؟ أ ّما الثغرة الثانية يف جدار الحتمية ا ُملتصورة ،فتظهر من
ُقطرية الدولة أم مركزية ُ
 67املرجع نفسه ،ص .328
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التساؤل الذي يطرحه فريق البحث وإجابته عنه ،وهو إن كان ّمثة ما ميكن عمله "يف ّ
ظل معطيات هذا
املشهد ملنع أسوأ االحتامالت التي ينطوي عليها؛ أي التهام مزيد من األرايض العربية ،ومسخ هويتها
البرشية ،أو تفتيت مزيد من أقطارها ( )...واإلجابة هي نعم"( ،((6ومثل هذه السياسات واملامرسات
اإلسعافية – العالجية ،كام يقول املرشوع ،هي "إليقاف ما ميكن من التدهور ،وتحسني ما ميكن
تحسينه"(.((7
وعىل الرغم من ّ
كل االستدالالت التي ذكرها املرشوع ،فإنه يفتح ثغر ًة يف هذا السيناريو ،وهذه الثغرة
تفتح الطريق لالنتقال إىل السيناريو الثاين .فقد تناول فريق البحث املشهد األول بطريق ٍة بنيوية ،جعلت
مفهوم الدولة ال ُقطرية شبك ًة نظري ًة مغلق ًةّ ،
كل جانب من جوانبها يحيل عىل اآلخر ويع ّززه ،وينتهي
يف ختام املشهد ليدخل يف مضامر التاريخية ومنهجيتها ،فريبط زمن الدولة ال ُقطرية بالزمان العا ّم ويف
سيولة التاريخ وتحركه ،ل ُتفيضَ يف تح ّولها التاريخي  -بطريقة توليدية  -إىل أفق املشهد الثاين ،ومن الزمن
الدائري إىل الزمن االنسيايب ،وهو أم ٌر يتط ّلب نو ًعا من الوعي واإلرادة السياسيني لدى النُخبة الحاكمة.
املشهد الثاين

يف هذا املشهد ،تبدأ الحوادث والظواهر يف تح ّولها ،ويف سيولتها "التاريخانية" .وميكن أن نرى أنّ تراكامت
ظواهر املشهد األول تتحول تاريخ ًيا إىل ما يشبه نقيضها؛ إذ يفرتض فريق البحث أنّ النُخب الحاكمة
يف الدولة ال ُقطرية العربية سرتى التحديات واملخاطر الكثرية املحدقة بأنظمتها ودولها و َتعِيها ،فتتجه
إىل اعتامد مجموعة من السياسات واإلجراءات اإلصالحية يف الداخل ويف عالقتها اإلقليمية ملجابهة تلك
املخاطر .فإذا كان "البطل" يف فاتحة املشهد األول هو "الدولة ال ُقطرية" ،وقد هيمنت ببنيتها وقوانينها
ثم تف ّتقت يف نهايته ،فإنّ بطلنا يف املشهد الثاين هو "الح ّكام" الذين أدركوا
الداخلية عىل املشهدّ ،
كرثة املخاطر التي باتت تحيط بهم وبالدولة ال ُقطرية نفسها ،فرشعوا يف إحداث إصالحات يف مجاالت
ش َّتى  -مبا فيها العمل الوحدوي  -واتجهوا إىل بناء جسو ٍر سياسية  -اقتصادية بني دولهم.
يفرتض املشهد أنّ اإلصالح سيتح ّقق يف عد ٍد من األقطار العربية الكبرية برسع ٍة معقولة مؤ ّدية إىل حركات
ويعب هذا املشهد عن أشكال وسيطة من التعاون والتنسيق ،بني
إصالحية يف األقطار العربية األصغرّ .
ّ
كل األقطار العربية أو أغلبها .فيأخذ التنسيق والتعاون صورة أحد أمرين :تجمعات إقليمية متع ّددة
(تج ّمع الخليج ،واملرشق العريب ،ووادي النيل ،واملغاربة) ،أو تنسيق عريب عا ّم يف املجاالت املختلفة.
وتساعد عىل ذلك التحول مراكز األبحاث والدراسات العربية ،واالتحادات املهنية العربية ،وجامعات
 69املرجع نفسه ،ص .334
 70املرجع نفسه.

شمس الدين الكيالين
مرشوع استرشاف "مستقبل األمة العربية"
بني استرشاف املستقبل والتطلّع األيديولوجي

211

املصالح ال ُقطرية ،واألحزاب والتنظيامت السياسية ،ومنظامت العمل العريب املشرتك؛ وال ُيستبعد العمل
يف إطار الجامعة العربية(.((7
وي ّتسم هذا املشهد بأنّ فكرة الوالء للكيان األكرب ستنمو ،يف ّ
ظل استمرار األشكال الوسيطة من التعاون
والتنسيق ،وستستمر التوجهات التنموية نفسها التي كانت سائد ًة يف املشهد األول ،مع استفادة من
زيادة املوارد ومن ّو السوق ،ويحتمل أن ّ
تقل النزاعات بني األقطار العربية ،وتزداد اإلفادة من بعض
يتم الخروج عىل "نظام التبعية" ،أو عىل نهج إدارة الرصاع
املؤسسات (الجيش واألجهزة األمنية) .ولن ّ
مع إرسائيل ،وس ُيحدث املشهد تداعيات ،إذ سيزداد دور الرأي مطالب ًة بالحقوق االجتامعية والوطنية
والقومية (املساواة واملشاركة)(.((7
ويتو ّقع املرشوع أنه سوف تتعايش ،يف ّ
ظل هذا املشهد ،صناعات موجهة إىل التصدير ،وأخرى إىل
اإلشباع ،وأنّ أهم القطاعات املرشّ حة للتنسيق هي النفط والطاقة .أ ّما توجهات التنمية ،فتبقى مرتبط ًة
بنمط االستهالك ومنط االختيار التقني .ويف ما يتع ّلق بالنتائج ،يتو ّقع أنّ "التكافل املايل عىل مستوى
كل تج ّمع – مع بقاء بق ّية املعطيات عىل حالها ( )...كفيل ّ
ّ
امللحة"( ،((7بيد أنه
بحل بعض املشكالت ّ
حرصا
سيح ّرك القوى املعادية للعرب إقليم ًّيا ودول ًيا ،لخشيتهم استمراره( .((7فتعمل الواليات املتحدةً ،
عىل أمن إرسائيل "عىل منع ذلك وعزل تج ّمع املرشق العريب"( ،((7يف حني "سي ّتجه االتحاد السوفيايت
لتقديم السالح إىل األطراف العربية الصديقة"( .((7ويف الحصيلة ،فإنّ "السياق اإلصالحي لهذا املشهد،
مبا ينطوي عليه من زيادة منظامت املجتمع املدين ،والنمو االقتصادي ،والتبلور الطبقي ،واتساع قنوات
التعبري واملشاركة السياسية ،من شأنه أن يخ ّفف التوتر اإلثني يف األقطار األكرث تنو ًعا (لبنان ،والعراق،
وسوريا ،والسودان ،وأقطار الخليج ،وموريتانا)" .لكن تراكم هذا املشهد "لن يسحب الفتيل متا ًما من
املسألة اإلثنية ،وهو ال يق ّدم إطا ًرا حضار ًيا شمول ًيا لح ّلها"(.((7
أ ّما بشأن مستقبل هذا السيناريو ،فإنه قد يتعرض للجمود ،ومن املمكن أن "تتط ّور عالقات التكامل
والتنسيق بحيث تزداد يف عددها (أي عدد املجاالت واألنشطة التي تشملها) ونوعها (كثافة التفاعالت
وعمقها)" فنكون عىل أبواب "تح ّول نوعي يقودنا إىل مشهد الفدرالية السياسية أو الوحدة العربية
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االتحادية"( .((7ومن املعروف أنّ ظواهر هذا املشهد (التجمعات اإلقليمية) التي يدرسها الفريق البحثي،
ال تالقي يف هذا املشهد رضً ا ً
كامل من فريق البحث؛ ألنّ عينيه عىل املشهد الثالث.
املشهد الثالث

إذا كان املشهد الثاين يعتمد عىل مساهمة النُخب الحاكمة فيه إنقا ًذا ملصلحتها ،وبسبب ضغط الرأي
ً
وتجسيم ملا تريده الشعوب ،من خالل تنظيامتها وأحزابها(.((7
العا ّم ،فإنّ املشهد الثالث يأيت استجاب ًة
وعندما تُفتح الستارة ،ي ّتضح أنّ هذا املشهد /السيناريو أقرب إىل منوذج "الجمهورية العربية املتحدة"
التي جمعت مرص وسوريا من ُ
قبل؛ إذ يفرتض مشهد "الدولة العربية االتحادية" (الفدرالية) "قيام
يتم
تضم معظم األقطار العربية الرئيسة ،ومعها بعض األقطار األخرى أو ك ّلها ،وأن ّ
وحدة اتحادية عربية ّ
ذلك ( )...مع بدء التسعينات"( ،((8فتكون الدولة االتحادية ذات "سياسة خارجية واحدة ،وجيش واحد،
وعملة واحدة ،ونظام تعليمي واحد الفدرالية ،كح ٍّد أدىن"( ،((8ويسود هذه الدولة "مبدأ التع ّددية ()...
يتم يف إطار
بحيث ُيحرتم التن ّوع يف إطار الوحدة .كام يفرتض أنّ قيام الكيان العريب ّ
املوحد ال ميكن أن ّ
التبعية ،أويف إطار غياب املشاركة الشعبية"(.((8
نالحظ أنّ ّ
كل أحالم العرب قد تج ّمعت دفع ًة واحد ًة يف هذا الكيان الوحدوي ،من دون أن يتعارض
حلم أو ٌ
هدف بآخر أو يسبقه .فالوصول إىل هذا السيناريو يحتاج "إىل عد ٍد من الخطوات
أو يصطدم ٌ
املتق ّدمة عىل طريق االستقالل والتنمية والدميقراطية .من هنا فقد ربط [املرشوع] بينه وبني الدميقراطية
واملشاركة الشعبية ،وبينه وبني االستقالل ورفض التبعية ،وبينه وبني احرتام األصالة الحضارية والثقافية
إحساسا باالنتامء إىل الجامعة
لألمة وبينه وبني قد ٍر رضوري من العدالة االجتامعية"( ،((8وهو يوجِ د
ً
العربية ،ومزيد من التبلور االجتامعي للتكوينات االجتامعية الحديثة مع آليات نشطة للحراك
االجتامعي األفقي والرأيس ،ومزيد من الرشعية للتع ّددية "الثقافية  -اإلثنية" ،واملواءمة بني االتجاه
القيمي العا ّم ومنع الهيمنة الحضارية األجنبية ،ومزيد من التوجه للتخطيط ،وغلبة قيم اإلنتاج والعمل
وتحسن وضع املرأة واملعرفة العلمية ،كام أنّ النُخبة الحاكمة يف هذه الدولة ستفرزها العملية
واإلنجازّ ،
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الدميقراطية( .((8وتزداد يف هذه الدولة "فرص االحتواء والتصفية التدريجية إلرسائيل ( )...وستنحو الدولة
االتحادية يف توجهاتها إىل اعتامد سياسة التعايش السلمي وحسن الجوار"(.((8
أ ّما النُخب الحاكمة ،فهي تتش ّكل من اتجاهني رئيسني يف توجهاتها االجتامعية .فاالتجاه األول هو توجهه
يعب عن مصالح الطبقات الشعبية التي ت ّتجه نحو
التنموي صوب النمط الغريب .أ ّما االتجاه الثاين ،فهو ّ
التنمية املستق ّلة املعتمدة عىل الذات( .((8واألمر ّ
اللفت للنظر يف هذه الدولة عظمة قادتها ومؤسساتها،
فـ "االستجابة الخالقة املبدعة للتحديات الكربى هي الكفيلة بوالدة مرشوعات املدنيات العظيمة يف
التاريخ اإلنساين ( )...مشهدنا الحايل هو ٌ
نقلة كيفية يف وجه التحديات .وفيه ّ
كل النقالت الكيفية،
ينطوي األمر عىل رؤي ٍة مبدعة ومبهرة ،وعىل قيادات عمالقة قادرة عىل إلهام الجامهري وتعبئتها"(.((8
ويتو ّقع املرشوع نشوء عالقة نوعية بني الدولة واملجتمع "تؤ ِّدي إىل التطابق بينهام"( .((8فيق ّربنا هذا من
النموذج /الحلم :الجمهورية العربية املتحدة ،ومن قائدها جامل عبد النارص.
أ ّما بشأن األقليات اإلثنية ،فـ "يف بداية الوحدة ،قد تعارض التكوينات اإلثنية الكبرية انضامم أقطارها
أو تجمعاتها اإلقليمية إىل دولة اتحادية ،حيث تُصبح نسبتها فيها أكرث ضآل ًة ،وتال ًيا تصبح ّ
أقل نفو ًذا
وتأث ًريا ( )...ولكن يف املعارضة لن تأخذ شكل املقاومة املسلحة يف وجه دول ٍة اتحادية ،فهذه الدولة
( )...أقوى من الدولة ال ُقطرية األصلية"( .((8وتذهب التو ّقعات إىل ح ّد أبعد من الناحيتني االقتصادية
والسياسية ،إذ تتمخض الدولة االتحادية عن إبداع عريب "يف مجال املفاهيم والقيم واملعايري وأمناط
السلوك أيضً ا ( )...ستكون قواها الحية قد أبدعت صيغًا جديدة للتعامل ّ
الخلق مع الثنائيات أو
الجدليات الحاكمة يف التاريخ العريب"(.((9
افرتض فريق البحث ،بشأن عالقة هذه الدولة بالعامل ،أنّ قيامها لن يكون أم ًرا مرغو ًبا فيه بالنسبة إىل
الدول العظمى ،ودول الجوار ،وإرسائيل ،ولذلك فإنّه ال ب ّد أن يرتبط بتوازن عاملي من شأنه أن يدعم
ٍ
ومبوقف دويل ي ّتسم بعدم هيمنة ق َّوة دولية واحدة عىل النظام
هذا القيام واستمرار هذه الدولة،
(((9
العاملي ،أو عدم اتساع الهوة بينها وبني القوى األخرى .
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وقد ح ّدد االسترشاف ،يف هذا املشهد ،ثالث طرائق للوحدة ،تبدو أوالها مفاجئ ًة للقارئ .فبعد الحديث
املط ّول عن الدميقراطية بوصفها ً
ً
وعامل ُيه ّيئ البيئة السياسية لهذه الوحدة ،يجري تأكيد
رشطا للوحدة
لوجود طريق ثوري مستند إىل دور "اإلقليم القاعدة" وقائده امللهم يف التوحيد ،عىل نح ٍو ُيذ ّكرنا مبرص
أيام عبد النارص ،وهو ما يوحي بالحنني إىل هذه الحقبة من التاريخ .فهذه الطريقة تعتمد عىل "قيام
ق َّوة إقليمية تغيريية جذرية (ثورية) ،تتك ّون من ُقطر عريب كبري أو أكرث ( )...وتكون ذات توجهات
ثم "ال ب ّد أن يتم ّتع ( )...اإلقليم
ومامرسات وحدوية واستقاللية يف مجال التنمية والعالقات الدولية"ّ .
ٍ
السامت :قاعد ٌة سكانية كبرية نسب ًيا ،قاعد ٌة اقتصادية كبرية
القاعدة
بسامت مع ّينة (ّ )...
وأهم هذه ّ
ومتنوعة يف هيكلها ،موقع مركزي يف الوطن ،متميز جغراف ًيا وسياس ًيا ،ح ّد أدىن من االستقرار السيايس
ات عسكرية كامنة أو متح ّققة بالفعل ،إضاف ًة إىل تبلور املرشوع الحضاري العريب
واالجتامعي ،قدر ٌ
الوحدوي الذي يتبناه هذا اإلقليم"(.((9
أ ّما الطريقة الثانية التي يفرتضها هذا املرشوع ،فتتمثّل باستمرار "مسرية املشهد الثاين لألشكال الوسيطة
للوحدة ( )...متد ّر ًجا إىل تكامل وتنسيق يف أنشطة التخطيط واتخاذ القرار وخلق مؤسسات وظيفية
ثم تأيت اللحظة التي تُطرح فيها مشكلة املواطنة والسيادة ( )...يكون
ميتد قرارها املبارش عرب األقطارّ ،
ً
الطريق ممه ًدا
وصول إىل قيام دولة اتحادية عربية"(.((9
وأ ّما يف الطريقة الثالثة ،فـ " ُيراهن عىل حدوث تح ّول دميقراطي كامل يف معظم الكيانات اإلقليمية
وال ُقطرية ( )...وتنطلق الفكرة هنا من أنّ أغلب ّية شعوب األمة العربية ترغب يف الوحدة ،وأنّ ّ
كل تح ّول
دميقراطي سيق ّرب هذه الشعوب من رغبتها"(.((9

ال ينىس فريق البحث أن ُيذ ّكر ،يف الختام ،مبا يسميه "قوى الوحدة" التي ُيع ِّول عليها؛ وذلك ألنّ "هذا
املسار يتطلب قوى تغيري مع ّينة ،ت ّتسع بتأثريها ووجودها عىل امتداد الساحة العربية ،ويكون لها
مرشوع حضاري عريب للوحدة والنهضة"( .((9ومن بني الحركات السياسية املعارصة يف الوطن العريب ،فإنّ
ترشيحا للقيام بالدور املطلوب يف خلق 'الدولة – النموذج' يف ُقطر
"حركة قومية جديدة ،هي األكرث
ً
مركزي بعينه أو يف تج ّم ٍع إقليمي ( )...كام ال ب ّد للحركة القومية الجديدة أن تتفاعل وتتحاور مع القوى
الثورية اإلسالمية ،كق ًوى اجتامعية وكحقيقة موجودة ،رشط أن يكون إطارها املرجعي عرب ًّيا ،وأن تكون
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دميقراطي ًة"( ،((9وأن تعتمد هذه الحركة "املرشوع الحضاري العريب" ،وهو "املخرج الوحيد من حالة
الرتدّي العريب التي عجزت الدولة ال ُقطرية العربية عن الخروج منها"(.((9
منوذجا
واضحا من خالل هذه االقرتاحات ميل أصحاب املرشوع إىل السيناريو الثالث الذي يعتمد
ً
يبدو ً
شبي ًها بذلك السيناريو الذي كان قد بشَّ به نديم البيطار يف مرحلة الحقبة التقدمية وصعود التجربة
النارصية ،إضاف ًة إىل ميله إىل إبراز دور الحزب الطليعي حامل قضية الوحدة وأنه يقع عليه عبء تحقيقها.
و ُيختم االسترشاف بالتبشري باملرشوع الحضاري النهضوي الذي أصبح منذ ذلك الحني العنوان
األيديولوجي لـهذا التيار القومي .ويتمحور هذا املرشوع حول ستة مطالب ،هي" :الوحدة العربية"،
و"الدميقراطية" ،و"التنمية املستق ّلة" ،و"العدالة االجتامعية" ،و"االستقالل الوطني والقومي" ،و"التج ّدد
الحضاري يف مواجهة التجمد الرتايث من الداخل واملسخ الثقايف من الخارج"( .((9وهذا هو طريق العرب
إلجامع عريب جديد فحسب ،بل إنّه أيضً ا "املخرج الوحيد
أساسا،
ٍ
الوحيد للتقدم أو الهالك ،وهو ال يصلحً ،
من حالة الرتدد العريب التي عجزت ّ
املهم أن تؤخذ
كل الدول ال ُقطرية العربية عن الخروج منها .ومن ّ
(((9
مق ّومات هذا املرشوع الحضاري القومي العريب ّ
ككل ،ومن دون مقايض ٍة زائفة" .

عا .نقد وتقييم
راب ً
ميثّل الجهد العلمي املبذول يف كال املرشوعني ،مرشوع املستقبالت العربية البديلة ومرشوع استرشاف
مستقبل األمة العربية /مستقبل الوطن العريب ،بدايات مهم ًة لجهد يجب أن يتواصل ويستفيد من
األخطاء والدروس التي متخّ ضت عنه .وقد عانت منهجية بناء السيناريوهات واملشاهد املستقبلية ،يف
َ
كل املرشوعني ،بعض نواحي القصور ،وال سيام يف مجال تحديد رشوط اإلمكان ،ورشوط االستمرارية.
فليس الشأن برفع الستارة عن املشهد بعد أن اكتمل ونضج ،بل إنّ تداعي املشاهد الفرعية وتتابعها
ال ب ّد أن يستند إىل رشوط تضمن استمرارية املشهد ،وتحول دون ارتداده وتحوله.
ثم إنّ السيناريوهات "مل تخرج عن كونها مشاهد ستاتيكية" تطرح قضايا وإمكانات مستقبلية أكرث من
ّ
كونها تطرح آليات ومسارات دينامي ًة؛ للوصول إىل الهدف املطلوب من نقطة األساس واالنطالق .ويرتبط
بهذه النقطة غموض "آليات االنتقال" من مشه ٍد أو سيناريو إىل آخر ،فجاءت املشاهد املستقبلية كأنها
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"مع ّلقة يف الهواء"( .((10وعندما كشف الفريق البحثي عن املشهد املستقبيل (فتح الستارة) ،مل ُيق ّدم ّأي
ٍ
معلومات عن الفرتة الالزمة لـ "االستعداد للتغيري" قبل أن يحدث التح ّول النوعي الذي ُيفيض إىل نشوء
املشهد وتح ّققه يف "الزمن املستقبيل" املفرتض.
وقد صيغت السيناريوهات بدرجة كبرية من االتساق واملنطقية عىل املستوى "النظري"؛ ذلك أنّ ّ
كل
منوذجا م ّتس ًقا مع مفهومه ،وال سيام املشهد األول .فالسيناريو السلبي (التجزئة)
مشه ٍد منها يطرح
ً
ومتغياته سلبي ًة ك ّلها ،وال سبيل إىل اإليجابيات داخله ،والسيناريو "التكاميل" ينطوي عىل
تكون فواعله
ّ
ما هو بني املنزلتني .أ ّما السيناريو (الوحدوي) ،فك ّله إيجابيات .يف حني أنّه كان عىل االسترشاف أن يرسم
سيناريوهات دينامي ًة عىل أساس واقعي ،ينطوي فيه ّ
كل مشه ٍد عىل السلبي واإليجايب يف آن واحد،
ويكون يف حالة رص ٍاع وجدل مستمرين .وعىل الرغم من أنّ استرشاف مستقبل األمة العربية أشار إىل
ٍ
"سقوف منهجية عىل بحثهم سيناريوهات
إعطاء فرصة للتو ّقعات الحدسية ،فإنه ق َّيد حركة الباحثني بـ
ثالث مح ّددة (بداي ًة) ،ومثل هذا املوقف أشاع
إحساسا بالنمطية يف تلك املامرسة البحثية"(.((10
ً
بل إنّ استرشاف "مستقبل األمة العربية" يطرح علينا مفاهيم ُمتخيل ًة جوهراني ًة .فحينام يتح ّدث عن
"حرك ٍة قومية جديدة" تختلف عن القومية القدمية (السابقة) ،فإنّنا ال نعرف بداياتها ومآالتها وكأنها
خارج الزمن .كام يفرتض السيناريو الثالث "نخب ًة حاكم ًة مثالي ًة" تجمع ّ
كل شأن مرغوب فيه؛ فهي ذات
جذو ٍر وتوجهات قومية ،ومحتوى ديني إسالمي حضاري ،ويف الوقت نفسه نجدها دميقراطي ًة ،وواعي ًة
بالتحوالت العاملية وقادر ًة عىل التعامل املبدع معها .إنها حركة قام املؤلف بتفصيلها عىل مقاس "الحلم
املرغوب" من دون م ّربر ٍ
ات كافية لوجودها الواقعي .إىل جانب ذلك ،ع َّول عىل أنّ "التخطيط أهمية
قصوى ،مبا يتضمنه من مركزية ،وينتقد التوجه لالقتباس من الغرب"( .((10فهو يعيدنا إىل سيناريو التنمية
الذي طبقته الكتلة الشيوعية واألنظمة "التقدمية" العربية ،والذي أثبت إخفاقه ،يف ٍ
وقت يفرض العزلة
عىل بلداننا ،باسم الخصوصية والهوية ،وينصح هذه البلدان بعدم االقتباس من الغرب.
من الواضح أنّ مرشوع "مستقبل األمة العربية" قد امتزجت به رغبة يف َص ْوغ جدول أعامل أيديولوجي
قومي بشأن مستقبل العمل القومي ،يكون مدما ًكا يف َص ْوغ أيديولوجية قومية راهنةً ،
بديل من الخطاب
القومي القديم ،وقد لخّ صتها شعاراته الثالثة (الحرية ،االشرتاكية ،الوحدة) ،يف حالة ذهنية أضحت فيها
ملحا للقوميني بعد إخفاق مرشوع االتحاد الثاليث (مرص ،وسوريا ،والعراق)
النظرية الشمولية مطل ًبا ًّ
 100عبد الفضيل" ،الجهود العربية ،"..ص .70 - 69
 101محمد عبد املنعم شلبي" ،الدراسات املستقبلية العربية" ،يف :ندوة الدراسات املستقبلية العربية ،ص .75 - 74
 102املرجع نفسه ،ص .82
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عام  ،1963وزادت األيام هذه الحاجة واإللحاح( .((10ورمبا يأيت ذلك لتعليل اإلخفاق بالقصور النظري
أو بعدم اكتامله ،يف ّ
ظل
تنافس شديد مع املاركسية السوفياتية الرائجة( .((10ولهذا تل َّبس االسترشاف من
ٍ
ّ
كل جانب من جوانب البحث بنظرية شمولية يف القومية والوحدة ،وهذا ما ُيق ّربها من صيغة الدعوة
األيديولوجية ،أو النبوءة غري املرشوطة ،إىل مستوى الرغبة التي هي مرشوعة يف حال كونها توج ًها فكر ًّيا
موضع منوذج االسترشاف ،تخفق يف تلبية رشوط العلم ،وتضع
يف مجالها النظري .ولكنها عندما توضع
َ
نفسها يف موقع األيديولوجيا ،فتتع ّرض للنقد بسبب خروجها عن منطق االسترشاف ورشوطه املوضوعية.
إنّ ما ق ّدمه االسترشاف من متط ّل ٍ
بات أيديولوجية لنجاح السيناريو الثالث ،هو مبنزلة مداميك أولية
لص ْوغ األيديولوجية الجديدة (املرشع النهضوي العريب) .فرسم مرشوع "مستقبل األمة العربية" الخطوط
َ
األوىل لهذا املرشوع األيديولوجي ،وخالل ذلك كان يجري العمل عىل استكامله ،وهو ما يؤ ِّكد أنّ
"مرشوع مستقبل األمة العربية" هو
مرشوع أيديولوجي قبل أن يكون استرشا ًفا للمستقبل( .((10ويتضح
ٌ
بوضوح من ترصيحات الفريق البحثي .فعندما عقد مركز دراسات الوحدة ندوة "الوحدة العربية
ذلك
ٍ
تجاربها وتو ّقعاتها" ،كانت الندوة مبنزلة تت ّمة لفصول االسترشاف "مستقبل األمة العربية" ،وتح ّدث فيها
خري الدين حسيب ،املرشف عىل الندوة وعىل املرشوع ،برصاح ٍة ووضوح ،فقال عن "مرشوع استرشاف
مستقبل األمة العربية" إنه "ال ب ّد من وجود حركة قومية جديدة تعتمد مرشو ًعا حضار ًيا جدي ًدا .وهذه
الحركة القومية الجديدة ال ب ّد من أن تتحاور وتتفاهم مع التيار اإلسالمي حني يكون مرجعه عرب ًّيا
ويؤمن بالدميقراطية ،وأن تتحاور كذلك مع الفصائل األخرى يف الحركة التقدمية العربية"(.((10
بعد اقرتاب نهاية فرتة االسترشاف التي ح ّددها املرشوع بثالثني عا ًما ،عقد مركز الوحدة العربية،
عام  ،2009ندو ًة بعنوان "من أجل الوحدة العربية رؤية للمستقبل"( ،((10يف فرتة امت ّدت إىل نحو ربع
103

104
105
106
107

الخاصة التي تحكم تحقيق الوحدة أو األسس والرشوط التي
"اتّسع نطاق البحث النظري يف هذه الفرتة ( )...إىل اكتشاف القوانني
ّ
ُيفيض تو ّفرها إىل توليد االتجاه املثابر نحو الوحدة أو الوصول إليها" ،انظر :يوسف شويري ،القومية العربية .األمة والدولة يف الوطن
العريب :نظرة تاريخية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2002 ،ص  .311 - 310وقارن ذلك بانتقاد قسطنطني زريق ،منذ
الثالثينات ،القوى الوطنية الليربالية التي اكتفت باملطالب السياسية من دون أن ترتبط بأيديولوجية شاملة؛ وذلك من خالل قوله:
"أكرث الدعوات الوطنية والقومية انرصفت إىل التخ ّلص من الحكم األجنبي أكرث مام اهتمت بالبناء الداخيل ،ومل تكن يف الواقع ترتكز
عىل نظريات شاملة أو عقائدية شاملة ،بل كانت تكتفي بطلب االستقالل املقرتن أحيانًا بالوحدة ( )...مل تبدأ الدعوات القومية إ ّال
يف الثالثينيات من هذا القرن بتناول شؤون االقتصاد واالجتامع والثقافة ضمن مفاهيمها ودساتريها" ،انظر :األعامل الفكرية العامة
للدكتور قسطنطني زريق ،املجلد األول ،ط ( 3بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،)2001 ،ص .29
تضم
حركة القوميني العرب األش ّد قومي ًة ووال ًء لعبد النارص ،وقد دفعها اإلخفاق والهزمية إىل أحضان املاركسية النظرية الشاملة التي ّ
يف جنباتها التفسري املالئم ّ
لكل يش ٍء من الذ ّرة إىل املج ّرة ،كام ين ّوه بذلك إنجلز.
إنّ نقد أيديولوجية عفلق ،أو األرسوزي ،أو زريق ،أو حسيب ،ال ينال من الوحدة أو التط ّلع إليها .فمن جانبّ ،مثة موضوع الوحدة.
ومن جانب آخر ّمثة زاوية النظر إليها ،وهو ما ميثّل موضوع النقد.
خري الدين حسيب" ،مناقشة مداخلة معن بشور ورضوان السيد" ،يف :ندوة الوحدة العربية تجاربها وتوقعاتها (بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)1989 ،ص .679
ماليك وآخرون.
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قرن حتى كادت الثالثون سن ًة ،وهي م ّدة االسترشاف ،تنقيض .وقد كانت هذه امل ّدة كافي ًة ليتع ّرف فيها
تغي
املرء الفارق بني الوقائع الجديدة التي عرفها العرب يف تط ّورهم ويف عالقتهم ببعضهم وبالعامل .فقد ّ
فيها املشهد العاملي بعد انهيار االتحاد السوفيايت ُّ
وتفككه ،وبروز األحادية القطبية ،ومفاعيل العوملة
لكن العرب ً
بدل من
وثورة االتصاالت ،واندفاع املوجة الدميقراطية الجديدة باكتساحها أوروبا الرشقيةّ .
أن يستفيدوا من انتهاء الحرب الباردة لالنخراط يف مناخ هذه املوجة ،أصبحوا أكرث الخارسين ،وم ّرت
متغيات كبرية ج ًّدا معروفة.
عليهم ّ
هذه الصورة التي وصلت إليها حال العرب كانت جدير ًة بتأ ّمل أصحاب ندوة "من أجل الوحدة العربية
رؤية للمستقبل" ومقارنتها باملشاهد الثالثة ،وال سيام باملشهد الثالث الذي كان استرشاف مستقبل األمة
يرجح ك ّفته يف معادالت املستقبلّ ،
ويدل ما ذكره خري الدين حسيب يف الندوة عىل أنّ هذا
العربية ّ
منوذج عقائدي للقوميني أكرث منه استرشا ًفا فعل ًيا .فقد قال يف افتتاح الندوة
"االسترشاف" مل يكن سوى
ٍ
ألي توحي ٍد عريب مستقبيل ،وهو ما انتهى إليه
"إنّ صيغة "الوحدة االتحادية" هي الصيغة األكرث مالءم ًة ّ
'مرشوع استرشاف الوطن العريب' الذي قام به مركز دراسات الوحدة العربية ( )...ونرش تقريره بعنوان
مستقبل األمة العربية :التحديات ...والخيارات ،حيث جرى اعتامد املشهد (السيناريو) الثالث ،وهو
خيار الوحدة االتحادية"(.((10
عب عنه يف استرشاف مستقبل
أعاد حسيب تأكيد فكرة الدور الكبري للطليعة القومية يف الوحدة ،وهو ما ّ
األمة العربية أو يف ندوة "من أجل الوحدة العربية" واملؤلفات األخرى ،الصادرة عن مركز دراسات
الوحدة وخامتتها "املرشوع النهضوي العريب" .وقد ع ّلق برهان غليون عىل ذلك بقوله" :أخىش أننا
إذا ثابرنا عىل ربط مرشوع الوحدة أو االتحاد العريب بتطور نفوذ التيار القومي أو انتصار أطروحاته،
أو حتى ببناء الكتلة التاريخية التي تجمع التيارات القومية واإلسالمية واليسارية وغريها ،أن يكون
طريقنا ً
طويل ج ًدا ،ورمبا ال نصل إىل ّأي هدف ( )...ينبغي أن نف ّكر يف الوحدة كهدف راهن ( )...مهمتنا
موجود بالفعل .فال تكاد تجد
ليست خلق الرأي العا ّم الوحدوي ،وال بناء الوعي العرويب .أعتقد أنّ هذا
ٌ
يحتج عىل االنقسام السيايس العريب والتمزق العريب ( )...ومثل هذا املرشوع يتجاوز مسألة
عرب ًّيا ال ّ
التناقض بني الوحدة والدميقراطية .ميكن البدء بإجر ٍ
اءات وحدوية اقتصادية واجتامعية وعلمية وتقنية،
(((10
ثم يف مرحل ٍة ثانية وضع رشوط التح ّوالت الدميقراطية" .
ّ
ولكن قياسا عىل األوضاع الراهنة التي آلت إليها ثورات الربيع العريب ،يف بعض البالد العربية ،ال ب ّد
نسجل لالسترشاف اقرتاب بعض ّ
مؤشاته من مالمح األوضاع الراهنة .فقد انطلق مرشوع
لنا من أن ّ
 108حسيب وآخرون ،املرجع نفسه ،ص .30 - 29
 109برهان غليون" ،مناقشات" ،يف :من أجل الوحدة العربية رؤية للمستقبل ،ص .882 - 881
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االسترشاف ،ملعاينة هذا املشهد ودوامه واستمراره ،من فرضية أنّ معامل "األزمة" ستصيب الحالة العربية،
و"أنّ هذه األزمة ( )...ستتفاقم يف املستقبل ،سواء بسبب عوامل داخلية أو عوامل خارجية ،وسيش ّكل
ٍ
تحديات مهولة للدولة ال ُقطرية"(.((11
ذلك
وترتسم معامل هذا املشهد بـ "استمرار منط النمو املش ّوه ،واملامرسات غري الدميقراطية" و"تدهور
األوضاع يف الوطن العريب ،مبا يسمح لبعض دول الجوار (إرسائيل ،وإيران ،وتركيا ،وإثيوبيا) [إحداث]
مزيد من بلقنة الوطن العريب مع أواسط م ّدة االسترشاف ونهايتها (أي بد ًءا من عام .((11(")1995
كام يرتبط ذلك بتنامي النزاعات ال ُقطرية عىل مستوى النُخبة ،واستمرار خطط التنمية عىل أساس
ُقطري وتابع ،فيقود إىل "مزيد من االستقطاب االجتامعي ( )...محاوالت مشاركة سياسية محدودة ()...
اخرتاق ال ِق َيم الغربية ،وبخاصة االستهالكية والفردية منها ،للمجتمع العريب وأمناط املعيشة فيه ()...
ستزداد ردّات الفعل الساخطة شعبيا ،وذلك يف شكل تيارات إسالمية أو غريها ،أو محاوالت انقالبات
أسس إثنية
عسكرية ،أو انتفاضات حرضية ( )...ستزداد احتامالت البلقنة والنزعات االنفصالية عىل ٍ
(لغوية أو دينية ،أو عرقية ،أو قومية) ستزداد عالقات التبعية بني أقطار الوطن العريب والعامل الخارجي
( )...ستفرض البيئة العاملية ( )...نفسها عىل ّ
كل ُقطر من دون مقاومة محسوسة ( )...ستزداد النزاعات
العربية  -العربية ح ّد ًة"(.((11
وس ّلط مرشوع االسترشاف الضوء عىل ما يسميه "التح ّدي الديني"؛ أي زيادة الحركات األصولية
الدينية "املتط ّرفة" وانتشارها ،وهي حركات "تش ّكك يف أساس الدولة ال ُقطرية القامئة ورشعيتها ،ومه َّيأة
الستخدام العنف يف مواجهتها مع الدولة ،إ ّما دفا ًعا عن نفسها وإ ّما سع ًيا إلقامة 'الدولة اإلسالمية'"(.((11
وهذا التحدي " ُينذر بأن يخلق رصاعات متع ّدد ًة ،بعضها مع الدولة ،وبعضها مع أبناء األديان والطوائف
نسجل
األخرى ،وبعضها مع التيارات العلامنية عىل مختلف أيديولوجياتها"( .((11وعىل املنوال نفسهِّ ،
لالسترشاف إطاللته الصائبة ،يف املشهد األول ،عىل بعض جوانب التح ّوالت الجيوسياسية" :منح قواعد
وتسهيالت عسكرية ( )...الهيمنة السياسية من خالل االبتزاز بالنسبة إىل األقطار العربية الغنية
والضعيفة؛ أي البلدان النفطية ( )...استخدام الق ّوة السافرة مبارش ًة أو بالوساطة"(.((11
110
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ني أغفل املرشوع جوانب أخرى من التحديات .فإن كان التحدي اإلقليمي اإليراين قد ّ
تجل يف
يف ح ٍ
هيمنة سياسية  -أيديولوجية عىل العراق والبحرين (مل تج ِر اإلشارة إىل اليمن) ،وقد تح ّقق ً
فعل يف
ُعقب الغزو األمرييك للعراق ،وتسهيل إيران لهذا الغزو ،فإنّ التح ّدي اإلرسائييل قد تبلور يف أشكال مغايرة
ّ
عم ورد يف املرشوع (استخدام القوة العسكرية ملزيد من اقتطاع أراض عربية من األقطار املجاورة،
أو إجبارها عىل توقيع اتفاقيات سالم وفتح أسواقها للصناعات اإلرسائيلية ،أو إلثارة القالئل ..إلخ) ،كام
أنّ صعود الدور الرتيك اإلقليمي يفرض تحديات من نوع آخر ،إضاف ًة إىل التح ّدي اإلقليمي اإلثيويب الذي
أساسا ،إىل اآلن ،يف مساعدة حركات التم ّرد ،وإشاعة القالئل الداخلية ،والتلويح بالضغوط يف
ينحرص ً
مجال اقتسام مياه حوض النيل.
يخص التح ّدي التكنولوجي  -االتصايل ،فيجري توصيفه عىل نح ٍو ج ّيد من منظور تأثري خارجي
أ ّما يف ما ّ
فحسب؛ وذلك من خالل القول" :ونقصد بذلك شبكات االتصال واإلرسال الفضائية األجنبية القادرة عىل
اخرتاق الحدود السياسية مبادتها اإلعالمية والثقافية ،ومنها إىل اخرتاق الجدران والعقول يف ّ
كل عائلة
عربية .وم ّر ًة أخرى ،يف غياب حرية اإلبداع والتعبري والتنظيم ،فإنّ املواطن العريب سيكون مه ّيأً الستقبال
ما يتساقط عليه من مواد إعالمية وثقافية خارجية ،بخاصة إذا كانت ج ّيدة اإلنتاج واإلخراج"( .((11ومن
األكيد أنّ هذا التوصيف ما كان لينطبق عىل واقع الحال لوال أنّ اإلرسال الفضايئ الذي كان له تأثري قوي
يف الشارع العريب واملواطن العريب قد كان عر َّيب املنشأ وأ َّدى دو ًرا مهمًّ يف بلورة رشوط نضوج االنتفاض
العريب يف الفرتة .2011 - 2010
َغب عن هذا املشهد اإلشارة إىل العديد من النقاط املركزية األخرى التي طرأت ،أو استمرت،
ومل ت ْ
أو تفاقمت ،خالل العقود الثالثة األخرية؛ من قبيل املخاطر التي ته ّدد هوية الخليج "عروبية الخليج
برش ًّيا وثقاف ًّيا"( ،((11و"هروب رؤوس األموال والكفاءات البرشية العالية"( ،((11و"تفاقم الفساد وانهيار
(((12
نسق القيم"( ،((11و"انهيار القانون والنظام العا ّم وهيبة الدولة"( ،((12و"الرصاعات األهلية املمت ّدة"
املسلحة"( .((12كام تجدر
أهم مصدر للرصاعات األهلية
ّ
مع الرتكيز ضمنها يف العامل اإلثني الذي ش ّكل ّ
116
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اإلشارة إىل رصد املرشوع للدور اإليراين يف تلك الرصاعات البينية التفتيتية إىل ح ّد أنّ إيران غدت "طر ًفا
يف الرصاعات األهلية املمت ّدة يف منطقة الخليج"(.((12
ويف اآلن نفسه ،تع ّذر عىل ّ
يحوي تراكم الحراك
يعب عنه املرشوع أن َ
مؤش "االنتفاضات الحرضية" الذي ّ
العريب الذي أخذ الح ًقا أبعا ًدا تع ّذر تص ُّور امتداداتها اإلقليمية والدولية ،ويتضح ذلك يف القول" :سيأخذ
هذا الرصاع شكل االضطرابات واالعتصامات املتوالية ،أو شكل االنتفاضات الحرضية الشعبية التي
تؤ ِّدي إىل تدمري مرافق الدولة أو املحالت التجارية الكربى والفنادق الفخمة واألحياء السكنية للطبقة
العليا"( .((12ومن املالحظ أيضً ا أنّ مرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب قد حرص هذه السنوات
ني نجده ُيالمس الواقع العريب مع نهايات املشهد
الخمس األوىل من مداه الزمني ( ،)1990 - 1985يف ح ٍ
األول (يف الفرتة .)2015 - 2010
خالصة القول ،إنّ املشهد األول (املشهد االتجاهي) من مرشوع استرشاف مستقبل األ ّمة العربية قد
مت ّكن من تحديد بعض مح ّددات الوضع العريب يف أفق عام  ،2015وهو ينعته بـ "مشهد االنحطاط"(.((12
لكن هذا مل يكن أم ًرا حتم ًيا ال را َّد له بالنسبة إىل مسار الربيع العريب ،وال سيام أنّ الثورات ال تقاس يف
ّ
أهدافها وإنجازاتها إلَّ برشوط األزمنة املديدة أو املمتدة ،كام أنّه ال ميكن قراءة معطياتها وحصيلتها
قياسا عىل نتائجها املبارشة لها ،وذلك بقراءة تعتمد منهج "القراءة البعدية للتاريخ" ،وهو
ورشعيتها ً
منهج يجعل النتائج املبارشة ً
حكم يف الحدث التاريخي ومعناه ومقاصده ورشعيته.
ال ّ
شك يف أنّ الثورات الدميقراطية عندما تتعرض لالنتكاس يصبح الوضع العمراين واإلنساين فيها
أكرث إيال ًما ،سواء كانت هذه االنتكاسة نتيج ًة لتقاعس القوى الدميقراطية عن املشاركة الفاعلة يف
الحوادث بطريقة تجعلها قادر ًة عىل توجيه املسار ،أو نتيج ًة لقدرة النظام عىل التحكم يف أجهزة
الدولة ومؤسساتها؛ بسبب أوضاع االستبداد التي سمحت للنخب الحاكمة بالتح ّكم يف مؤسسات الدولة
ٍ
النقسامات ج ّدية ته ّدد املستوى السيايس ،أو
وأهلتها الستخدام القوة ض ّد الشعب ،من دون أن تتع ّرض
ّ
الفتقادها الدعم اإلقليمي والدويل الفعل ّيني.
لقد كشف الربيع العريب ،ضمن ما تكشّ ف عنه ،الصعوبات واملع ّوقات الكبرية التي تعرتض عملية
التحول الدميقراطي يف بالدنا ،مقارن ًة باملوجة الدميقراطية الثالثة التي عصفت بأوروبا الرشقية .فإذا كان
الطرفان (العريب واألورويب الرشقي) قد تساوت لديهام العوامل الداخلية يف االستبداد ،فإنهام قد اختلفا
يف طبيعة تأثري العاملني اإلقليمي والدويل؛ إذ قام هذان العامالن بدو ٍر إيجايب ج ًّدا يف الفضاء األورويب
 123املرجع نفسه.
 124املرجع نفسه ،ص .356
 125املرجع نفسه ،ص .375
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الرشقي ع َّوضا فيه مبساندة العامل الخارجي الصعوبات الداخلية (تركة االستبداد وتح ّول مؤسسات
للسلطة)؛ أي إنّ ذلك قد كان بدعم الغرب غري املحدود،
الدولة إىل ما يشبه أجهزة قمعية تابعة ُ
إضاف ًة إىل دعم قادة االتحاد السوفيايت اإلصالحية ُممثل ًة بغورباتشوف ،يف حني أ ّدت العوامل اإلقليمية
والدولية ،دو ًرا مع ّو ًقا ومخ ِّر ًبا يف املجال العريب ،فتضافرت العوامل الخارجية املع ّوقة للتحول الدميقراطي
(السلطة االستبدادية باندماجها يف مؤسسات الدولة ،وسيطرة الهيئة الحاكمة
مع العوامل الداخلية ُ
عىل مؤسسات الدولة من خالل أذرعها األخطبوطية التي غرزتها يف قمة هذه املؤسسات ويف قلبها)،
وترك ذلك آثاره الصعبة يف مشهد هذا التحول ،وال سيام مع بروز الخراب االجتامعي واالنقسامات التي
منت وترعرعت ،بسبب بروز االستبداد و َمن وراءه عىل السطح عندما زال الغطاء السلطوي االستبدادي
للنظام القديم ،وساهم يف ذلك ضعف فاعلية القوى الدميقراطية والقومية يف امليدان وتر ّددها ،وهو ما
ترتّب عليه فراغ س ّهل للقوى األخرى احتالل واجهة املشهد.

خامتة
لقد استق ّر رأي ذلك التيار القومي ،أخ ًريا ،عىل رفع أهداف الحزب القومي من املستوى السيايس :وحدة
 حرية  -اشرتاكية ،كام كانت عليه قد ًميا ،إىل املستوى الثقايف باملعنى األنرثوبولوجي ،عىل نح ٍو يتع ّلقبالخصوصية الحضارية وما يستتبعها من خصوصية تنموية ،تطبي ًقا لنظرية التنمية املتكورة عىل الذات
املعتمدة عىل فكرة مركزية الدولة وتخطيطها .فتح ّول املرشوع السيايس بذلك إىل مرشوع ثقايف حضاري،
ً
علم أنّ الثقايف والحضاري ال يتع ّلق صنعهام بقرار سابق؛ كأنْ يوض َعا يف حياة الجامعة وسلوكها وذهنها،
بل إنّهام ُيصنعان يف الحياة اليومية للجامعة ،قطر ًة فوق قطرة ،وهام موضع إجامع لدى الجامعة إىل ح ّد
ثم إنّهام لن يكونَا موضو ًعا حزب ًيا يفرضه فريق اجتامعي عىل فريق آخر ،بل هام موضوعان يف ّكر
ماّ .
تفحص ما أنتجته الجامعة /األمة يف مامرساتها من ثقاف ٍة وحضارة
فيهام العلامء والباحثون ،من خالل ّ
(بعد ًّيا أي بعد أن يحصل التحول واالستقرار للثقافة مبا هي صناعة للمعنى واإلطار الرمزي واملفهومي
الجامع للجامعة).
أساسا ،وهي تدخل يف حلبة املجال السيايس املائر بالحركة،
أ ّما الحزب السيايس فموضوعاته سياسية ً
وهي موضوعات خالفية تتع ّلق بوجهة نظر فريق من املجتمع أو األمة .فال ميكن الوصول إىل املعرفة
مسب ًقا لـ "النموذج الذهني" للموسيقى ،أو الرواية ،أو القصيدة ،أو العامرة ،أو املأكل ،وامللبس ،وأساليب
ثم يأيت العلامء والباحثون
الزواج ،وطقوس الزيارة والتحية ،والعامرة .فهذه مسائل ُتارسها الجامعةّ ،
ليفكروا فيها ،يف ما بعد .فهي مسألة تُدرس (بعد ًيا) يف مجال األنرثوبولوجيا ،وليست منضوي ًة قبل ًّيا إىل
اإلسرتاتيجية السياسية والحزبية.
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مل يكن هذا االسترشاف /الكتاب سوى لبن ٍة أوىل يف رصح أيديولوجي اكتملت فصوله بـ "املرشوع
النهضوي العريب" ،ل ُيك ّرس القوميون بذلك أيديولوجي ًة قومي ًة مكتملة األطر موسوم ًة بالشمول ،تهدي
تطلعاتهم يف تح ّركهم يف اتجاه الوحدة .وكان مركز دراسات الوحدة العربية قد ّ
نظم ندو ًة بعنوان "نحو
مرشوع حضاري نهضوي عريب"ُ ،عقدِت مبدينة فاس باملغرب ،يف الفرتة  26 - 23نيسان /أبريل 2001؛
ٍ
وقد وضع املجتمعون يف تلك الندوة الخطوط الرئيسة لـ "املرشوع النهضوي العريب" ،وأ ّكدوا املبادئ
الستة السالفة الذكر ،بعد أن أفاضوا يف الرشح والتعليل ،ومل يكتمل هذا املرشوع أو ُيعلن عنه ّإل عام
((12(2010؛ وذلك من خالل كتاب ُطبعت منه ع ّدة طبعات ،ميكن أن يحمله املناضل القومي يف تنقالته.
فاكتملت بذلك التوصيات الفكرية التي أتَت يف صيغة استرشاف "مستقبل األمة العربية".
يخص الجانب النظري من تفكري قوم ّيي هذا
ٌّ
وحري بنا أن نُن ّوه بأنّ تحليل الدراسة ،يف هذا السياقّ ،
ٌ
فمسألة أخرى تحتاج إىل وقف ٍة خاصة( .((12فبعد سن ٍة من هذا
"التيار" .أ ّما املامرسة الفعلية لهذا التيار
التاريخ خرج الشعب العريب من قمقمه يف العديد من أقطاره ،وافتتح فصول الربيع العريب الكبري،
لكن أصحاب املرشوع تر ّددوا كث ًريا أمام الحدث الجلل ،وتش ّككوا يف دوافعه ومآالته ومل يقفوا يف
ّ
"طليعة" الجمهور!

 126املرشوع النهضوي العريب.
 127شهدت ندوة "من أجل الوحدة العربية رؤية للمستقبل" بعض الوقائع التي تثري االنتباه واالستغراب ،والتي ال توائم تأكيدات منظمي
وتوجههم الدميقراطي الوحدوي .فقد دعا مركز دراسات الوحدة العربية
الندوة من "التيار القومي الرئييس" ،التزامهم الدميقراطي َة ّ
ليلقي بحثه يف الجلسة األوىل االفتتاحية ،وهو املعروف بتصدّره لحملة النظام السوري
عامد فوزي شعيبي ،األستاذ يف جامعة دمشقَ ،
لزج الناشطني واملثقفني السوريني يف املعتقالت
الالزمة
غات
و
املس
إيجاد
عىل
الرسمي
عىل ما ُسمي بـ "ربيع دمشق" ،وثابر يف اإلعالم
ّ
ّ
والسجون .وإضاف ًة إىل ذلك ،فإنّ خري الدين حسيب ،رأى ما بني سطور ورقة شعيبي التي ُقرئت بالنيابة عنه ،بسبب اعتذاره عن
عدم الحضور ،ما ُينبئ بدور إيجايب مقبل للنظام السوري يف العراق ،بنا ًء عىل ما يبدو من قناعة حسيب بصدق مواقف نظام األسد
يتول ّ
القومية؛ إذ كان يتو ّقع أنّ انسحاب أمريكا من العراق سيفتح الطريق للنظام السوري ألن ّ
مهمت كبري ًة فيه ،ألنّ الواليات
املتحدة "تحتاج إىل سوريا ( )...وهناك أطراف كثرية تطمنئ إىل سوريا ،ومن املمكن أن تؤ ّد َي سوريا دو ًرا يف املصالحة بني التكوينات
قوات سوريا يف املحافظة عىل األمن بعد االنسحاب األمرييك من العراق ،متهيدًا إلجراء مصالحة وطنية
املختلفة يف العراق ،وأن تشارك ٌ
وانتخابات عامة" ،انظر :حسيب" ،تعقيب عىل ورقة الدكتور الشعيبي" ،يف :ماليك وآخرون ،ص .74 - 73
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املستقبل يف فكر مهدي املنجرة
The 'Future' according to Mahdi Elmandjra
أن
ّ ً ُمربزة، تتناول هذه الورقة البحثية ال ُبعد املستقبيل يف فكر مهدي املنجرة:ملخص
،عد من أبرز االسترشافيني يف العامل خالل الربع األخري من القرن العرشين
ّ  وإن كان ُي،املنجرة
ً
ً
حقل معرف ًيا أفق ًيا
 بل كان باألحرى،حقل عمود ًيا قائم الذات
فإن البعد االسترشايف مل يكن لديه
ّ
فإن اقرتان اسم املنجرة باملستقبليات مل يأت من
،ثم
ّ
ّ  ومن.يخرتق كلّ الحقول املعرفية األخرى
ّ
 واملجتمع يف املؤرشات،املؤشات االقتصادية
التخصص الرصف الذي يحرص االقتصاد يف
باب
ّ
 بقدر ما أىت من باب الوعي برضورة إدماج كلّ هذه... والثقافة يف املؤرشات الثقافية،االجتامعية
ٍ
ٍ
ّ
 تنطلق من حالة هذه،متداخلة ومتفاعلة يف الزمن واملكان
،منظومة جامعة
املؤشات يف
متوجاتها يف الحارض وتسترشف مآالتها ومخرجاتها وإفرازاتها
 وتُسائل،الظواهر يف ماضيها
ّ
.يف املستقبل

 العامل العريب واإلسالمي، مهدي املنجرة، الدراسات املستقبلية:كلامت مفتاحية
Abstract: Although Mahdi Elmandjra was one of the world's leading futurists during
the last quarter of the 20th century, for him, foresight was not a self-sustaining vertical
field, but rather a "lateral" academic discipline that permeates all other extant fields.
This research paper deals with the future aspects of Elmandjra's thought. This paper
demonstrates that Elmandjra's association with futurology is not akin to the restriction
of economics to economic indicators, or similarly the restriction of sociology to societal
indictators. Instead, it shows how the late futurologist was aware of the need to integrate
economic and societal indictors into a single, holistic system of factors that interact
spatially and temporally. It concludes that Elmandjra's thinking begins with the state of
these phenomena in their past, asks questions about their fluctuations in the present,
and then goes on to forecast future outcomes.
Keywords: Future Studies, Mahdi Elmandjra, Arab and Islamic World
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إىل روح مهدي املنجرة الذي غادرنا يف  13حزيران /يونيو .2014

مقدمة
لو تس ّنى للمرء أن ُين ّقب يف أعامل الدكتور مهدي املنجرة ( ،)2014-1933وعىل مدى حواىل نصف
قرن من اإلنتاج العلمي والفكري ،فإنّه لن يعرث بالقطع عىل عملٍ كامل ومتكامل يتحدث فيه صاحبه
عن املستقبل((( ،بوصفه مناهج وأدوات وتقنيات تو ّقع وأمناط متثّل كمية وغريها ،بقدر ما سيعرث عىل
كتابات غزيرة ،متنوعة ومتع ّددة املشارب ،لك ّنها متضمنة بهذا الشكل أو ذاك ،أو لنقل مخرتق ًة بهذه
الصيغة أو تلك ،بحمول ٍة استرشافية ،مضمرة تار ًة وجل ّية تارات أخرى ،مبن ّية عىل مرجعية يف العلوم
وموجهة وناظمة ّ
كل فكر الرجل ،وليس نظرته للمستقبل فحسب.
االجتامعية واإلنسانيةّ ،
يؤش ح ًقا ،يف حياة مهدي املنجرة التعليمية والجامعية ،عىل ٍ
ثم إنّه ليس مثة ما ّ
شغف ما ،أو ح ّتى اهتام ٍم
حرصي باملستقبل أو بالدراسات املستقبلية؛ فالرجل درس العلوم يف مدرسة ديكارت الفرنسية يف العاصمة
الرباط ،ثم انتقل يف عام  1948ملتابعة دراساته الجامعية يف الواليات املتحدة األمريكية ،حيث تخ ّرج يف
جامعة كورنيل يف نيويورك ،لينتقل بعد ذلك إىل مدرسة لندن يف االقتصاد ،حيث ناقش يف عام 1957
أطروحته لنيل الدكتوراه عن جامعة الدول العربية عىل وجه التحديد ،قبل أن يع ّينه امللك محمد الخامس
مدي ًرا عا ًما لإلذاعة والتلفزة يف عام  ،1958مبوازا ٍة مع تح ّمله مهمة التدريس يف جامعة محمد الخامس يف
فوج من مد ّريس العالقات الدولية يف الجامعة املغربية ُبعيد االستقالل مبارش ًة.
الرباط ،إذ كان ضمن أ ّول ٍ
مل يستم ّر املنجرة كث ًريا يف هيئة اإلذاعة والتلفزة ،إذ رسعان ما استقال منها "غاض ًبا" ،ما إن بدأ يشعر بأنّ
ٍ
جهات ال تتساوق كلي ًة مع "املرشوع اإلعالمي" الذي توافق بشأنه مع محمد الخامس ،والذي أراده
مثة
هذا األخري عىل الشاكلة الربيطانية (شاكلة البي .يب .يس تحدي ًدا) ،يف حني رآه مناوئوه متقد ًما مبيزان قياس
"أيديولوجيا بناء الدولة الوطنية" ،وشعار "إعادة بناء اللحمة الوطنية" التي ق ّوضتها الحامية ،والتي كانت
تستوجب بنظرهم ،الرقابة الصارمة عىل الرأي ،والحجر املبارش عىل الرأي املخالف ،بوصفه تشويشً ا عىل تلك
األيديولوجيا ،و"إفسا ًدا" ملرشوع بناء الدولة املغربية الخارجة لت ّوها من ربقة الوصاية الفرنسية.
ولهذا السبب ،مل يطل مقام املنجرة كث ًريا يف املغرب ،إذ عند مغادرته هيئة اإلذاعة والتلفزة ،التحق
باليونسكو حيث ع ّينه روين ماهو ،املدير العام للمنظمة الدولية ،مدي ًرا ملكتبه يف عام  ،1962ثم مستشا ًرا
1

املستقبل عند مهدي املنجرة ،هو ذاك املجال الناظم املفتوح .أما "املستقبالت" فهي برأيه ،تلك السيناريوهات أو املشاهد ،القصرية
واملتوسطة والطويلة املدى التي يتف ّرع عنها هذا املجال .واملستقبالت هي التي ترتجم بنظره ،البعد اإلجرايئ يف عملية استرشاف
ثم ،فإنّ الفارق هنا هو ٌ
فارق منهجي وإجرايئ ويف الدرجة ،وليس فار ًقا يف الطبيعة .لذلك آثرنا يف عنوان الورقة عبارة
املستقبل .ومن ّ
"املستقبل" الشاملة والجامعة ،عوض عبارة "مستقبالت" الجزئية واملختزلة للمستقبل يف األدوات واآلليات.
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املؤسسة
ً
خاصا له ،ثم مدي ًرا عا ًما مساع ًدا لليونسكو مك ّل ًفا بالشؤون االجتامعية واإلنسانية ،قبل أن يغادر ّ
بعد ذلك ،أي يف أواخر السبعينيات ،بعدما قىض فيها ما يناهز العقدين من الزمن(((.
هاجسا
ال يبدو إ ًذا بنا ًء عىل هذا املسار املهني املتم ّيز ،أنّ هاجس اهتامم املنجرة باملستقبليات كان
ً
لربا وظيفته يف منظمة اليونسكو ،حينام أصدر فيام بعد ،رفقة جيمس بوتكني
مبارشًاّ ،إل ما استوجبته ّ
ومرسيا ماليتزا ،دراسته الرائدة "من املهد إىل اللحد"(((.
مؤسس املدرسة
بيد أنّ املهام التي تق ّلدها ،ال سيام يف اليونسكو ،ثم احتكاكه بربتران دو جوفنيلّ ،
الفرنسية للمستقبليات ،وكتاباته يف مجلة "فوتوريبل" املتفرعة عن تلك املدرسة ،وكذا مجلة "فيوترز"،
قد أسهمت بقو ٍة يف إثراء شخصية الرجل وإغنائها "ليكون ً
حامل لفك ٍر قادر عىل استيعاب الظواهر
املؤسس عىل رؤى ومقاربات جا ّدة"((( .وهذا ك ّله من صلب املستقبليات التي ترأس
وتحليلها التحليل ّ
من بني ظهرانيها بالتوايل ،نادي روما ،ومجموعة فوتوريبل الدولية ،ثم األكادميية الدولية للمستقبليات،
ثم الجمعية املغربية للمستقبليات ،وغريها.
التخصص الرصف الذي يحرص
ولذلك ،فإنّنا نزعم أنّ اقرتان اسم املنجرة باملستقبليات مل يأت من باب
ّ
االقتصاد يف ّ
املؤشات االقتصادية ،واملجتمع يف املؤرشات االجتامعية ،والثقافة يف املؤرشات الثقافية...
إلخ ،بل أىت من باب الوعي (والوعي فحسب يف ما نظن) برضورة إدماج ّ
كل هذه ّ
املؤشات يف منظوم ٍة
جامعة ،متداخلة ومتفاعلة يف الزمن واملكان ،تنطلق من حالة هذه الظواهر يف ماضيها ،وتُسائل مت ّوجاتها
يف الحارض وتسترشف مآالتها ومخرجاتها وإفرازاتها يف املستقبل.
وألنّنا ال نكاد نعرث ،يف كتابات مهدي املنجرة ،عىل نصوص تأسيسية وتأصيلية لـ "علم"((( املستقبل،
فألنّ الرجل مل يكن يشتغل عىل هذا "العلم" لذاته ،أو لتحديد مجاله وفضائه ،بقدر ما كان ينطلق من
2
3

4
5

يعرتف املنجرة ،يف ّ
أحس بأنّها أضحت أدا ًة بيد الدول الكربى ،وتبنّت القيم اليهودية
كل كتاباته وترصيحاته ،بأنّه غادر اليونسكو عندما ّ
الصفة ،عىل النقيض من رسالة التن ّوع واالختالف الثقافيني اللذين ّأسسا إلنشاء املنظمة.
 املسيحية ّمهدي املنجرة ،جيمس بوتكني ،مرسيا ماليتزا ،من املهد إىل اللحد :التعلم وتحدّيات املستقبل ،ط( 3الدار البيضاء :مطبعة النجاح
الجديدة .)2003 ،وهو باألصل تقري ٌر لنادي روما ،صدر يف عام :1979
Mahdi Elmandjra; James W. Botkin & MirceaMalitza, No limits to Learning: Bridging the Human Gap (A
Report to the Club of Rome) (Oxford: Pergamon Press, [1979] 1998).
"مهدي املنجرة" ،املثقف العضوي الذي يسترشف املستقبل" ،العرب ،العدد  4( 9340ترشين األول /أكتوبر  ،)2013ص .12
هناك ٌ
خطأ شائع يف استعامل عبارة "عِلم" ،وف ًقا لقول املنجرة؛ فالدراسات املستقبلية بدأت يف الحقيقة بطريقة شبه علمية ،أو محاولة
أساس علمي بعد نهاية الحرب العاملية الثانيةّ .
ولعل أول دراس ٍة وضعت يف هذا املجال قام بها معهد راند كوربوراشيون ،لفائدة
نب عىل ٍ
ت ٍّ
ّ
ّ
يخص تط ّور العلوم البحتة للعرشين سنة املقبلة .الدراسات
ما
يف
عات
ق
التو
ملعرفة
ع
ل
تتط
وكانت
و.1946
1945
العامني
يف
الدفاع
ارة
وز
ّ
املستقبلية برأي املنجرة هي "قبل ّ
كل يش ٍء طريقة تفكري ،والفرق بينها وبني التفكري اليومي هو أنّ هذا األخري تفك ٌري خطي" ،يف حني أنّ
التغيات الجذرية التي بدأت اآلن ،والتي ميكن أن تتكون يف املستقبل" :مهدي املنجرة،
الدراسات املستقبلية "تحاول أن تتو ّقع ما هي ّ
الحرب الحضارية األوىل :مستقبل املايض ومايض املستقبل ،ط( 7الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)2001 ،ص .15 - 14
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أدواته وآلياته ،السترشاف مستقبل الظواهر املختلفة عىل آماد زمنية محددة .إنّه كان ينظر إليه بوصفه
كل الحقول املعرفية األخرى ،وليس بوصفه ً
ً
ًّ
حقل معرف ًيا أفق ًيا يخرتق ّ
مستقل
حقل عمود ًيا قائم الذات،
ومتقوق ًعا حول فضائه الخاص.
صحيح أنّنا نجد املنهجية املستقبلية جلي ًة من ناحية املعالجة الكمية ،يف بعض من كتاباته((( ،لك ّنها تبقى
ٌ
محصورة يف كونها متري ًنا بيداغوج ًيا قطاع ًيا ،ال يستحرض فيها كث ًريا املقاربة الشمولية واملنظومية التي
كان يدفع بها ويدافع عنها يف ّ
كل كتاباته .ولنئ كان الرجل قد استخدم املفاهيم واملصطلحات املعتمدة
فلوعي مؤ ّكد من
واملعتادة يف علم املستقبليات ،يف معظم الدراسات التي كانت تحيل عىل هذا العلم،
ٍ
لدنه بأنّ هذا األخري ال ميكن أن يقوم أو يستقيم ّإل إذا حملت مخرجاته وإفرازاته أجوب ًة عن ظواهر
ٍ
تبعات
وقضايا تتموج بالشأن الجاري ،من املفروض أن يتساءل املرء عن مآالتها املستقبلية ،ألنّها ذات
كربى عىل األفراد وعىل الجامعات.
ولهذه العوامل مجتمع ًة ،فإنّنا سنقترص يف هذه الورقة عىل تبيان كيفية متثّل مهدي املنجرة املستقبل،
واآلية من الدعوة إىل توظيفه ،ثم تبيان كيفية اخرتاق "املنظومة املستقبلية" القضايا الكربى واملوضوعات
األساس التي كان يشتغل عليها ،أو تدخل يف مجال اهتامماته املبارشة .أعني هنا أنّ البعد االسترشايف كان
دامئًا حارضًا يف ّ
كل كتاباته ،مبارش ًة أو بالتلميح ،وذلك منذ كتاباته األوىل بداية خمسينيات القرن املايض،
وإىل حني تغييب املرض لقلمه بداية عام .(((2010

و ًل .الدراسات املستقبلية من منظور مهدي املنجرة
أ ّ
تخصصا جامع ًيا أو بحث ًيا
لو انطلقنا من مس ّلمة أنّ مهدي املنجرة مل يتخذ من الدراسات املستقبلية
ً
اس وشعب
رص ًفا ،حتى بدفعه برضورة أن تقام يف الجامعات ويف املؤسسات العمومية والخاصةَ ،كر ٍ
متخصصة يف هذه الدراسات ،فإنّنا سنس ّلم ً
حتم بأنّ الرجل مل يكن يتط ّلع للتفكري يف املستقبل
علمية
ّ
لذاته ،يف ما يشبه الرتف الفكري الخالص ،بقدر ما كان يتعامل معه بوصفه أف ًقا زمن ًيا السترشاف املآالت
املحتملة والبدائل املتاحة .ونزعم هنا أنّ االعرتاف الذي لقيه الرجل يف املحافل األكادميية ،بوصفه عامل
6

7

من قبيل "إفريقيا عىل عتبة القرن الحادي والعرشين" ( ،)1980و"املغرب الكبري عام  ،)1982( "2000و"املغرب يف أفق "2020
املهم تأكيد حقيقة أنّ املنجرة ،وإن استخدم أدوات استرشاف املستقبل ومنهجيته،
( .)1995وبخصوص هذه النقطة ،يبدو لنا أنّه من ّ
فهو مل يستخدمها لذاتها ،بل لتو ّقع مآالت القضايا التي كان يشتغل عليها مبارشة ،من قبيل إشكالية التخلف أو التنمية أو الدميقراطية
أو العالقات الدولية .وعليه ،فإنّنا نؤ ّكد هنا أطروحة الورقة املركزية والتي مفادها أنّ املنجرة اتّخذ من "علم املستقبل" أداة ٍ
بحث
وتحليل ،وليس مجال ٍ
بحث يف ح ّد ذاته.
ثم تو ّقف موقعه عىل شبكة اإلنرتنيت ( ،)www.elmandjra.orgوهو الذي كان من أغنى املواقع العربية معلومات ومعارف وأخبا ًرا.
ومن ّ
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مستقبليات له وزنهّ ،إنا ّ
تأت له بفضل هذه الخاصية ،خاصية التعامل مع املستقبل بوصفه مستقبالت،
ثم بدائل ومآالت محتملة.
ولهذا السبب ،فقد كان املنجرة يشدد عىل أنّ الدراسات املستقبلية تستلزم أن ي ّتسم تحليل معطيات
الواقع واتجاهات األحداث من جهة ،والطريقة املنهجية امل ّتبعة من جهة أخرى ،بطابع الدقة واملوضوعية.
ويتابع للتدقيق" :لكن الغاية من هذه األداة تكتيس صبغ ًة معيارية يف جوهرها ،إذ هي استجالء
للمرامي واألغراض ليس إال" .فج ّدة الدراسات املستقبلية ّ
تتأت هنا ،بنظره ،من صوغ تلك األغراض يف
"إطار ابتكار وإبداع وأنساق قيم اجتامعية ثقافية ،وترجمة تلك األغراض إىل ّ
مخططٍ عميل ،يف شكل
اختيارات بديلة وسيناريوهات ممكنة"(((.
ويالحظ املنجرة أنّ تق ّدم املناهج والتقنيات يف الدراسات املستقبلية أصبح أم ًرا واق ًعا ،وال مزايدة كبرية
حوله أو بشأنه .بيد أنّه إذا كان مثة بعض من املبالغات يف استعامل بعض هذه املناهج والتقنيات،
كالنمذجة الرياضية واإلحصائية التطبيقية ً
مثل ،فإنّ الخطأ "ال يرجع إىل املنهج ،بل إىل كيفية استخدامه
من دون مراعاة حدوده"((( .ومع أنّ املنجرة يعرتف بأنّ انشغال الدراسات املستقبلية الحثيث بالتحليل
الكمي وبالنمذجة ،يبقى مرحل ًة رضورية لضبط صالحيات املؤرشات املعتمدة ،وتجسيم الرؤى املحددة،
فإنّ ذلك يبقى غري ٍ
كاف إذا مل يستتبع بتحاليل معمقة تقف عند الذي تحقق ،وتقوم بتقييم العملية
ً
تقييم موضوع ًيا ودقي ًقا ،يف أفق تقويم مسالكها وتعديل مساراتها.
صحيحا ،يالحظ املنجرة من ناحية ثانية ،أنّ الدراسات املستقبلية أتت وال تزال تؤيت أكلها يف
وإذا كان
ً
الرس يف نجاحها
املجال العسكري للدول الكربى ،ومن بني ظهراين الرشكات املتعددة الجنسيات ،فألنّ ّ
يف هذه الحاالت يكمن يف اتكائها عىل أهداف مح ّددة بدقة ،أي عىل مالمح يف التحليل موحدة ،وعىل
قوي الهيكلةً ،
فضل عن الوفرة الهائلة يف الوسائل وتقليص كبري للمراقبة والرقابة
نظام لسالمل القرارات ّ
السياسيتني ،أي أنّ الباحثني يشتغلون بحرية ومن دون مضايقة من ّأي مستوى كان.
ً
مرتبطا ّ
باملقابل ،فإنّ ّ
بتدن األولوية التي تعطى للجوانب
تدن سبل نجاح هذه الدراسات غال ًبا ما يكون
النوعية ،من قبيل "أولوية مشاركة السكان وتطوير البنيات الذهنية ،مع احرتا ٍم تا ّم لنظام القيم القامئة،
ولحرية اختيار األشخاص املعنيني"( .((1وهو النموذج الذي يرى املنجرة أنّ دول العامل الثالث والدول
العربية ضمنه ،ال تزال بعيد ًة عنه .ومع ذلك ،فهذا ال ينفي ،بنظر الباحث ،أنّ هذه الدول ال تلجأ إىل
 8مهدي املنجرة" ،الدراسات املستقبلية :حرب املستقبل" ،عامل الفكر (آذار /مارس  ،)1988ص .201 - 200
 9املرجع نفسه ،ص .200
 10املرجع نفسه ،ص .200
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الدراسات املستقبلية .بالعكس ،فهي تركب ناصيتها بقوة ،لكن ألغراض أخرى ،بعيد ًة متا ًما عن الغايات
التي وضعت الدراسات املستقبلية من أجلها .يقول املنجرة بهذا الخصوص" :كث ًريا ما نلجأ حال ًيا إىل
الدراسات املستقبلية لكون أزمات مع ّينة ترغمنا عىل ذلك .ويتعلق األمر ذاك مبستقبلية تفاعلية،
تقاوم الحارض بتربير املايض ،عوضً ا عن ابتكار املستقبل .تُطلب النجدة كذلك من الدراسات املستقبلية
ٌ
مستقبلية تحذيرية ،قريبة من
هروب إىل األمام إخال ًء للحارض؛ تلك
حينام يصبح الواقع ال يطاق ،لتربير
ٍ
الدمياغوجيا يف بعض األحيان .وتُستعمل الدراسات املستقبلية أيضً ا للتأثري يف الحركات الفكرية ،وذلك
بحرص األولوية لفائدة التصورات املستقبلية ،دون أخذ رأي املعنيني باألمر .يف هذه الحالة ،نكون أمام
مستقبلية االنتهاز عىل املستوى الوطني ،أو مستقبلية االحتكار عىل املستوى الدويل"(.((1
ويالحظ بالجهة األخرى أنّ املختصني يف الدراسات املستقبلية أنفسهم ،ال يتف ّوقون دامئًا يف استعامل
يتستون وراء منهجيات تفيض صعوبة تقنياتها ،إىل حجب الغايات
خطاب يف متناول الفهم ،إذ غال ًبا ما ّ
يف نهاية املطاف .وهو ما نشاطر مهدي املنجرة الرأي فيه ،ال س ّيام لدى اعتامد هؤالء النامذج الرياضية
املوغلة يف التعقيد ،ملقاربة مستقبل هذه الظاهرة أو تلك .كام أنّهم باستخدامهم مفاهيم مغلقة
وعبارات غريبة ،ين ّفرون املنقبني عن املستقبليات ،الباحثني يف ثناياها.
إنّ التو ّقع ،بنظر املنجرة ،أي استباق األحداث ،يك يقود إىل التجديد ،ال ب ّد أن يراعي مبدأ املشاركة
والتشاركية يف مطلق أشكالها كام يف نسبيتها .وهذه األخرية ليست أم ًرا متع ّذ ًرا ،بحكم تط ّور تقنيات
استطالعات الرأي ،وآليات فهم توجهاته وتفسريها بإزاء هذه القضية أو تلك.
صحيح أنّ جز ًءا كب ًريا من هذه االستطالعات ّ
يوظف يف جوانب تجارية وسياسية قصرية املدى ،لك ّنها
ٌ
تبقى مع ذلك منهجية عملية ،ال تخونها الرصانة كث ًريا ملالمسة رأي الجامهري ،وتحديد حاجياتهم اآلن ّية
وصحيح أيضً ا أنّ الدراسات املستقبلية مل تعالج ببداياتها األوىلّ ،إل الظواهر
ثم تطلعاتهم املستقبلية.
ٌ
مبؤش ٍ
املادية التي باإلمكان تكميمها ّ
ات ثابتة وقا ّرة ومح ّددةّ ،إل أنّ "االستطالعات والدراسات التي
تعالج التح ّوالت السارية يف النظم الثقافية  -االجتامعية" رسعان ما أخذت تدريج ًّيا املكانة التي تستحق،
ال س ّيام يف الدول الكربى ،حيث بات للمستقبليات بهذه الزاوية ،مكانة مميزة ومتق ّدمة للغاية.
ولذلك ،يالحظ مهدي املنجرة أنّ الذي يوجد اآلن (يعني سبعينيات القرن املايض ومثانينياته) عىل
ٌ
هيمنة فكرية ومنهجية عىل مستوى الدراسات املستقبلية ،وأنّه "عندما تحاول
املستوى العاملي ،إمنا هو
أوروبا ردعها ،وتتوفق أحيانا يف محاولتها برباعة ،فإنّ تلك الهيمنة تزداد ح ّدتها من جراء األنانية العرقية
للبلدان الغربية .تلك األنانية التي تش ّكل ،رمبا بكيفية غري واعية ،نو ًعا جدي ًدا من االستغالل ،ال يسهل
 11املرجع نفسه ،ص .200

232

الكتـاب األول 2016 -
أوراق

معه التعاون الدويل يف هذا املجال" .ولهذا السبب ،يرى املنجرة أنّ "البلدان املستعمرة ساب ًقا تعاين
صعوبة كربى يف إعادة اكتشاف ماضيها الذي انتابه تشويه فظيع ،يف الوقت الذي تكافح حارضًا ،وتصارع
فيه عدم تكافؤ القوى يف العالقات السياسية واالقتصادية الدولية" .لذلك يقرتح املنجرة "إصدار مد ّونة
لألحوال املستقبلية للعامل الثالث ،ألنّ مصري اإلنسانية مرهونٌ بهذا األمر؛ إذ إنّ إزاحة بصامت االستعامر
عن املستقبل ليعترب أكرب عبئًا وصعوبة من نزعه عن املايض أو الحارض"(.((1(/((1
ال يقصد املنجرة من هذا االقرتاح "تأميم" الدراسات املستقبلية ،ألنّ من شأن ذلك أن يؤدي إىل عكس
ما ترمي إليه هذه الدراسات ،ال سيام يف ّ
ظل التداخل املتزايد ملشاكل الشعوب ومصالحها .إنّه يقرتح
كمنهج عميل ،يعطي األسبقية
"هدنة" ،تفسح املجال واس ًعا أمام "استخدام الدراسات املستقبلية
ٍ
الختيارات الشعوب فيام يتعلق بنموذج حياتها يف املستقبل؛ األمر ال يعني إذن سوى نداء لصالح
دمقرطة الدراسات املستقبلية داخل الدول وفيام بني بعضها البعض"(.((1
وعىل النقيض من ذلك ،فإنّه من املؤكد برأيه ،أنّ إحدى أخطر عالمات التخ ّلف تكمن يف االستخفاف
بتقدير األهمية اإلسرتاتيجية للمستقبل وللدراسات املستقبلية ،وإنّه "دامئًا يصعب التفسري واإلقناع
بقاعدة بسيطة ،تقيض أنه كلام ازداد خطر وحدة مشكل مصريي (الجوع ،البؤس ،الجهل ،الصناعة،
التجارة ...إلخ) ازداد تع ّلق ّ
الحل الحقيقي املناسب للحارض بنظر ٍة شمولية للمستقبل"(.((1
وعىل الرغم من "التالعب" الذي يلحق بالدراسات املستقبلية (بجهة التوظيف والتحايل) ،وبرصف النظر
عن امتطاء ناصيتها ،من لدن هذه الجهة أو تلك ،لتربير الحارض أو القفز عليه ،فإنّ املنجرة مل يرتاجع قيد
أمنل ٍة عن الوصفة الجوهرية التي ترتكز عليها هذه الدراسات .يقول املنجرة بهذا الخصوص" :إنّ االنطالق
الحقيقي نحو النمو يبدأ عندما ينهض املسؤولون واملواطنون لتخطيط نظم ومعامالت من شأنها أن تح ّدد،
ثمّ ،
تتأت أهمية ترك حرية اختيار الطريق وابتكار
يف حرية وتضامن ،رؤي ًة واضحة ملستقبل البالد ( )...من ّ
الحلول من داخل الواقع ،وذلك مع احرتام الكرامة والقيم الثقافية  -االجتامعية لتلك البلدان .إن اإليثار
يف بعض األحيان يكمن بالضبط وقبل ّ
ثم ،فإنّ
كل يشء ،يف فسح مجال اإلفصاح إليثار اآلخرين"( .((1ومن ّ
ّ
كل األسباب متوافرة بنظره ،لالقتناع بأنّ الدراسات املستقبلية "ستصبح أحد املجاالت املفضلة لتعاون الغد،
(((1
تعاون سيتمحور حول األفكار واالبتكار ،أكرث بكثري منه حول املنتوجات والضغوط" .
12
13
14
15
16

املرجع نفسه ،ص .202
ٌ
مخرتقة مبصطلحات "االستعامر"" ،االستعامر الجديد"" ،ما  -بعد االستعامر" ،إلخ .وقد أفرد لهذه
معظم كتابات مهدي املنجرة
اإلشكاليات كتا ًبا بذاته .راجع :مهدي املنجرة ،اإلهانة يف عهد امليغاأمربيالية (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)2004 ،ص .267
املنجرة" ،الدراسات املستقبلية ،"...ص .202
املرجع نفسه ،ص .202
املرجع نفسه ،ص .202
17 Mahdi Elmandjra, "Les futurs d'antan", Jeune Afrique, no. 993 (16 janvier 1980).
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ثان ًيا .دراسات املستقبل يف الوطن العريب

بعيني مهدي املنجرة

لنذ ّكر هنا من جديد بأنّه ،يف ما ترك مهدي املنجرة من دراسات وأبحاث ،ليس ّمثة دراسة قامئة الذات
تتحدث عن الدراسات املستقبلية يف الوطن العريب ،أو ت ّتخذ من هذا األخري ما ّد ًة لهذه الدراساتّ ،إل
بعض الدراسات الجامعية( .((1ولذلك ،فإنّ الذي نجده ضمن ما خ ّلف املنجرة بشأن هذه املسألةّ ،إنا هو
ات مو ّثقة ،أو بعض املداخالت يف الجامعة ،أو يف الندوات الدولية
"استجوابات" هنا وهناك ،أو محارض ٌ
واإلقليمية والوطنية التي كان يشارك فيها .ومع ذلك ،فإنّنا نستطيع أن نقول ،باستقرا ٍء دقيق ملا ترك،
ٌ
مقاربة منظومية بامتياز ،أي أنّها ال تسترشف املستقبل ذاته يف سياقٍ
بأنّ مقاربة املنجرة للمستقبل هي
قار ،بل باالحتكام إىل وزن املايض وبالنظر إىل معطيات الحارض.
يقول املنجرة بشأن هذه النقطة" :إنّ ما يسمى بالحارض هو اليوم يف أزمة ،وهي نتيجة عدم اهتاممنا
باملستقبل يف السنوات املاضية .فالحارض ليس سوى نتيجة ملا أعددناه يف فرتة محددة .وإذا أردنا أن نغري
املستقبل ،فيجب أن نبدأ بتغيري العمل ابتداء من اليوم بالذات"( .((1ويتابع ،للتأكيد عىل أنّ االهتامم باملستقبل
ليس جدي ًدا يف تراثنا العريب  -اإلسالمي ،بأنّ ال ّلغة العربية قد حفلت باأللفاظ التي تحمل معنى املستقبل ،إذ
"كثريا ما استعمله الرسول صىل الله عليه وسلم من خالل عبارة االستبصار .فقد كان النبي قبل أن يبدأ عمله
كل يوم ،يتص ّور األشياء ّ
ّ
ويخطط ويستبرص .وبعد هذا االستبصار ،يتوكل عىل الله ،ومي ّد له الله يد املساعدة.
فالتو ّكل عىل الله يأيت بعد االستبصار .وبتعبري بسيط ،أقول إنّ أزمتنا يف العامل العريب  -اإلسالمي اليوم ،سوا ٌء
كانت سياسية أو اقتصادية أو أخالقية ،هي باألساس أزمة استبصار .فليس هناك استبصا ٌر عند املسؤولني؛
[أي] ليست هناك رؤية .الرؤية الوحيدة املوجودة بيوميتهم هي كيفية البقاء يف الحكم واملحافظة عليه"(.((2
ال ينكر املنجرة ،باملقابل ،أنّ مثة دراسات أجنبية تع ّرضت بالدرس والتحليل ملستقبل العامل العريب.
بل عىل العكس من ذلك ،إذ إنّ أول دراس ٍة مستقبلية شملت هذا األخري قامت بها منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،لك ّنها متّت من دون أن يسهم يف إنجازها ّأي خب ٍري عريب ،مبا معناه أنّهم "أرادوا
أن يرهنوا مستقبلنا بدون التشاور معنا ،وبدون أ ّية مشارك ٍة عربية ( )...وهذا نظ ًرا ألنّ الدراسات
املستقبلية تعد بناء عىل رؤية مح ّددة .لذلك فإنّ عيب هذه الدراسة أنّها مل تأخذ بعني االعتبار رؤية
العرب ،ومتثّلهم لحارضهم ومستقبلهم"(.((2
18
19
20
21

أساسا :خري الدين حسيب (وآخرون) ،مستقبل األمة العربية :التحديات والخيارات ،التقرير النهايئ ملرشوع استرشاف مستقبل
وضمنها ً
الوطن العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1988 ،
مهدي املنجرة" ،العامل اإلسالمي واملستقبل" ،حوار مع مجلة العامل (لندن) ( 6ترشين األول/أكتوبر .)1990
مهدي املنجرة" ،الدراسات املستقبلية والوضع الدويل" ،محارضة بالجمعية اإلسامعيلية ،مكناس (.)1993
مهدي املنجرة" ،واقع ومستقبل التخلف العريب عىل ضوء التحوالت العاملية" ،حوار مع جريدة األهرام االقتصادية ( 25حزيران /يونيو .)1990

234

الكتـاب األول 2016 -
أوراق

وحتى الدراسات التي أقدمت عليها بعض الحكومات العربية هنا أو هناك ،مل تتعامل مع املستقبل
بوصفه ً
فعل ،بل ر ّدة فعل ،وال تسترشف االحتامالت املختلفة وتتهيأ لها ،بل تكتفي مبالحظتها وتسجيلها.
ثم ،فإنّ الحقيقة الثابتة ،برأي املنجرةّ ،إنا هي أنّ "العامل العريب يتغ ّلب عىل املشاكل بتأجيلها إىل
ومن ّ
املستقبل ،حيث ال تتوفر ً
مثل إال أمنيات عن األداء االقتصادي يف املستقبل ،مثل تو ّقع زيادة عدد السياح
رسة ،بدون أن تكون هذه التوقعات
برقم معني ،أو تط ّور الخدمات الصحية بتوفري عد ٍد مح ّدد من األ ّ
ٍ
(((2
مبن ّي ًة عىل اختيار ٍ
ات ودراسات" .
ويالحظ أيضً ا أنّه ح ّتى لو س ّلمنا ً
جدل بأنّ العامل العريب وصل يف السنني األخرية إىل ما يشبه االكتفاء
مطروحا" :لرمبا عىل
الذايت يف الدراسات املستقبلية ،فإنّ السؤال "عىل ّأي مستوى؟" يبقى مع ذلك
ً
املستوى الفكري والجامعات واألشخاص واملراكز غري الحكومية .ولكن لألسف ،عىل مستوى صناعة
تتم عىل املدى
القرار ،ليس هناك ّأي اهتام ٍم بهذا املجال ،حيث أنّ صناعة القرار يف املنطقة العربية ّ
القصري ( )...والخطري هو عدم إدراك أهمية قراءة املستقبل يف املجال السيايس"( ،((2سوا ٌء عىل املستويات
القطرية الضيقة أو عىل املستوى القومي العام.
ٌ
نقطة أساسية ،تتك ّرر موضوعاتها يف معظم كتابات مهدي املنجرة ودراساته واستجواباته ،ألنّه
هذه
يعتقد أنّ املنطقة العربية غري مدرك ٍة التح ّوالت الكربى واملتسارعة التي يشهدها العامل .ولذلك نراه
يقول بهذه الجزئية العميقة ،بداية تسعينيات القرن املايض" :إنّ أ ّول استنتاج خرجت به الدراسات
املستقبلية ،وهناك اتفاق يف العامل حول ذلك ،أنه ليس هناك ّأي مستقبل ،أو أية إمكانية ألية مجموعة
يقل عدد س ّكانها ّ
اقتصادية ّ
بأي
عم بني  150و 200مليون نسمة ،أن تدخل القرن الحادي والعرشين ّ
مجتمع مبني عىل اإلنتاجية إىل حضار ٍة أخرى تس ّمى
أمل ،ألنّ التط ّورات الدولية تشري إىل أننا ننتقل من
ٍ
موضحا هذه النقطة الجوهرية" :فالنموذج
املجتمع املبني عىل املعلومات وعىل املعرفة"( .((2ليضيف
ً
التنموي الذي عرفه العامل بعد الثورة الصناعية هو أنّ التنمية ٌ
مبنية عىل عنرصين أساسيني ،هام املواد
الخام ورأس املال .أما املجتمع املعريف ،والذي يشكل لب الحضارة الجديدة ،التي تس ّمى مجتمع ما -
مبني عىل املعرفة وعىل اإلعالم ( )...مبعنى أنّ املوارد البرشية أصبحت هي األساس
بعد الصناعة ،فهو ٌّ
صحيح أنّ رأس املال ال يزال له دو ٌر مهم ،إال أنّ املعلومات واملعرفة أصبحت هي األساس ( )...فإذا
()...
ٌ
توافرت الطاقة البرشية واملعرفة ،فإن القيمة املضافة للامل سوف تصبح أكرب ( )...أما إذا توافرت املواد
ملجتمع ما أن يصنع بهام شيئًا يف عامل اليوم ( )...لهذا ،فإنّ
الخام ورأس املال فقط ،فليس من املمكن
ٍ
 22املرجع نفسه.
 23املرجع نفسه.
 24مهدي املنجرة ،حوار التواصل :من أجل مجتمع معريف عادل ،ط( 7مراكش :دار ولييل.)2001 ،
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تم أحدث انقال ًبا كبريا يف العامل الثالث ( )...والعامل العريب طب ًعا جز ٌء من هذا العامل"(.((2
التطور الذي ّ
يتغي يف جوهره أو
وعىل الرغم من هذه التحوالت ،ولرمبا بسببها ،فإنّ استرشاف املستقبل والته ّيؤ له ال ّ
مقاصده ،أو يف الرؤية والقوة التحفيزية التي يحملها من بني ظهرانيه.
يقول املنجرة بخصوص هذه النقطة ،مستدلًّ
حي" :عندما تخ ّوف الرئيس األمرييك ،يف بداية
ٍ
بنموذج ّ
الستينات ،من تق ّدم بحوث الفضاء السوفياتية بعد سبوتنيك ،أخذ قرا ًرا سياسيا وقال للعامل :بعد عرش
سنوات ،سنكون عىل سطح القمر .وبعد أن اتخذ هذا القرار السيايس ،طلب من الخرباء والعلامء واإلداريني
واالقتصاديني أن يق ّدموا له ّ
مخط ًطا إلنجاز هذه الفكرة خالل عرش سنوات ،وبدأوا العمل منذ أن اتّخذ
القرار .وفعال ،فقد وصلت الواليات املتحدة األمريكية إىل القمر بعد عرش سنوات يف إطار مرشوع أبولو"(.((2
ثم هي مسألة تسيري
ثم عزمية سياسية؛ ّ
ثم تص ّورّ ،
ثم ،فإنّ الدراسات املستقبلية هي مسألة رؤيةّ ،
ومن ّ
أيضً ا .إذ يرى املنجرة أنّه ليس مثة إال نوعان من التسيري ،أه ّمهام التسيري باألهداف ،أي باملقاصد يف لغة
العلوم اإلسالمية" :إذا فهمت مقاصد الدين اإلسالمي مثال ،فإنّ ما تفعله يصبح مج ّرد وسائل .يف ميدان
الدراسات املستقبلية ،هناك تسيري االقتصاد مثال .فإما التسيري بناء عىل املقاصد واألهداف عىل املدى
الطويل ،أو التسيري املبني عىل الكوارث .أي أن ننتظر حتى تحصل الكارثة ،ثم نحاول أن نواجهها .وكلام
تأخّ ر اإلنسان يف االستعداد ملواجهة املشاكل ،تع ّذر عليه ح ّلها .أما إذا تو ّقع اإلنسان حدوث املشكل
واستع ّد له ،فتسهل عليه معالجته .أما التسيري يف بلدان العامل الثالث ،فهو تسيري كوارث ،أي ننتظر إىل
حني حصول الكارثة ،ثم نحاول معالجتها ( )...بعد فوات األوان يف الغالب األعم"(.((2
إنّ الوصفة ليست سحرية ،يؤ ّكد املنجرة ،بل هي مسألة منهجية ورؤية وعزمية وتح ٍّد" :أوال ،نبدأ
ونتمنى ،ونقول ما هو املستقبل الذي نريد ّ
بكل حرية وبدون ضغوط من الحارض .وعندما يصبح هذا
القرار رؤية ،نعود للحارض لنح ّلله بجدية ،ونح ّدد وضعنا فيه .فإذا كان تحليل الحارض جديا ،فإننا نعرف
نقطة االنطالق .وإال فكيف ميكن أن تح ّقق هد ًفا قبل معرفة املسافة التي تفصلك عنه ،والعراقيل التي
قد تعرتضك يف الطريق؟"( .((2إنّ املهم يف الدراسات املستقبلية ،بنظر مهدي املنجرة ،هو الوعي بأنّ
ً
"هناك فر ًقا بني أن أتو ّقع
ألغيه ،وبني مستقبل أمتناه ،لكن ال أعمل عىل
مستقبل أريده ،وأعود للواقع ّ
إعداد الرشوط التي يجب أن تتوفر لتحقيقه"(.((2
25
26
27
28
29

مهدي املنجرة" ،املجتمع الناشئ مجتمع معريف" ،حوار مع مجلة فكر ونقد ،العدد ( 29أيار /مايو .)2000
مهدي املنجرة" ،الحوار العريب-األورويب واالنتفاضة الفلسطينية" ،حوار مع مجلة اليوم السابع (باريس) ( 26ترشين الثاين /نوفمرب
.)1990
املنجرة ،الحرب الحضارية األوىل ،ص .42
املنجرة" ،واقع ومستقبل التخلف العريب عىل ضوء التحوالت العاملية".
املنجرة" ،الدراسات املستقبلية والوضع الدويل".
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ثالثًا .سيناريوهات مستقبل الوطن العريب
بحسب مهدي املنجرة
عىل ال ّرغم من كون الدراسات املستقبلية حديثة العهد نسب ًيا (ال يتجاوز عمرها الخمسني سنة من
الزمن) ،فإنّه باإلمكان اليوم الحديث عن دراسة مايض املستقبل ،بالرجوع إىل السبعينيات والثامنينيات،
قصد تحليل التوقعات التي وضعت يف ذلك الحني ،ومقارنتها مع الذي تحقق منها .ويرى املنجرة أنّ
هذا التحليل ميكن أن يربهن عىل أنّ هذه الدراسات أصبحت اليوم ذات مصداقية ،من خالل تح ّقق
 70يف املئة ّ
مم كان متو ّق ًعا ،سوا ٌء عىل مستوى التيارات أو عىل مستوى التطورات التي كانت منتظر ًة
يف امليدان العلمي والتكنولوجيّ .
ولعل ذلك يجعل الدراسات املستقبلية ق ّوة تزداد يو ًما عن يوم ،يف
إمكانياتها عىل التو ّقع واالسترشاف واالستبصار(.((3
وقد عاين املنجرة نفسه ما تو ّقعه أواخر السبعينيات ،عندما تو ّقع أنّ الطموح لتحقيق ما كان يس ّمى
بحوار الشامل والجنوب ال ميكن إدراكه يف ّ
ظل النظام الدويل السائد ،والذي ال يزال مسيط ًرا لح ّد
الساعة" :يف أواخر السبعينات ،تو ّقعت أنه من غري املمكن أن تبقى األشياء كام هي .وتو ّقعت حدوث
ٌ
مرحلة متهيدية لتحوالت خطرية وجذرية يف
قطائع .كام توقعت أنه مع بداية التسعينات ،ستكون هناك
العالقات الدولية ،وحدوث نزاعات خطرية داخل بلدان العامل الثالث ،وبالخصوص يف محاوالت التحرر
الجديد ّ
مم أسميه بشبه االستعامر ،وتو ّقعات أننا سرنى أزمات ما بني الغرب وبقية العامل ،تكون
"أظن أنّ األحداث التي نعيشها اليوم ،تعترب
ذات أبعاد ثقافية أكرث منها اقتصادية"( .((3ويتابع املنجرةّ :
يخص األزمة الروحية واألخالقية .لقد
تط ّورات ضمن التو ّقعات التي كنت أر ّكز عليها دامئاّ ،
خاص ًة فيام ّ
كنت أرى ،فيام يخص تاريخ املايض ،أنّ تح ّو ًل هاما سيجعل فئة الشباب تقفز عىل النموذج املادي
ٍ
إشكاليات
الغريب ،يف اتجاه البحث عن بدائل روحية وغري مادية"( .((3أ ّما يف ما يتع ّلق بالحارض ،فإنّ ّمثة
وقع قوي عىل املستقبل يف مداه القريب واملتوسط والبعيد ،وضمنها
كربى نعيشها اليوم ،وسيكون لها ٌ
أيضً ا اإلشكالية األخالقية.
يعتقد املنجرة أنّ أكرب أزم ٍة نعرفها اليوم (أواسط تسعينيات القرن املايض) والتي تؤ ّثر بق ّو ٍة يف باقي
متس املقاصد واألهداف اإلنسانية ،الجامعية منها
أشكال األزماتّ ،إنا تتمثّل يف األزمة األخالقية التي ّ
كام الفردية .وهو أم ٌر ناتج ،برأيه ،من غياب رؤية واضحة ،وغياب مرشوع مجتمعي .وهذا ما نراه يف
دول الجنوب ،ونراه أيضً ا يف دول الشامل ،حتى باختالف األسباب والسياقات؛ ففي الغرب" ،نجد أنّ
مؤسسة راند كوربورايشون ،أواسط األربعينيات ،قد تح ّققت بنسبة  100يف املئة.
 30يقال إنّ التوقعات التي وضعتها ّ
 31مهدي املنجرة" ،مستقبل الوطن العريب" ،العلم (الرباط) ( 2كانون الثاين /يناير .)1990
 32املرجع نفسه.
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ناتج عن فشل
غياب الرؤية ناتج عن تدهور الحضارة الغربية املسيحية  -اليهودية .أما يف الجنوب ،فهو ٌ
(((3
النموذج التنموي ،والذي تأ ّكدت عدم صالحيته للواقع االجتامعي واالقتصادي والثقايف املعاش" .
ال تحيل األزمة األخالقية التي يتحدث عنها املنجرة ،عىل الفجوة العميقة التي تزداد يوما عن يوم بني
التطور العلمي والتكنولوجي من جهة ،والبعد الثقايف واالجتامعي من جهة أخرى فحسب ،بل تبلغ
أيضً ا منظومة ال ِق َيم املتج ّذرة ،أو التي يتطلع الغرب لفرضها بهذا الشكل أو ذاك ،وهي ِق َي ٌم مسيحية -
يهودية بغطا ٍء سيايس واقتصادي وثقايف يف ما يتص ّور( .((3لذلك ،فإنّ الغرب عندما يخىش اليابان ،ومن
بعدها الصني ،فليس  -يؤ ّكد املنجرة  -إلمكاناتهام االقتصادية واملالية والتكنولوجية فحسب ،ولكن ألنّهام
تط ّورتا وتق ّدمتا خارج منظومة القيم الغربية ،وبرهنتا عىل أنّ الحداثة ليست دامئًا ردي ًفا لـ "الغربنة"
ول ِق َيمها ،وبرهنتا أيضً ا عىل أنّ ّأي حضار ٍة ميكن أن تتطور وتتقدم وتدخل العرص بقيمها وتاريخها ولغتها
وحضارتها ،وهكذا.
إنّ املنجرة ،وهو يسترشف املستقبل وطبيعة العالقات التي ستسود يف ظله ،ال ينطلق من انطباعات
ذاتية ،أو من أحكام قيمة قد تبدو له مبنية يف الظاهر .إنّه يبني ّ
أساس من
كل ذلك ويش ّيده عىل ٍ
السيناريوهات املمكنة (أو املشاهد بلغة أهل املرشق) ،والتي يح ّددها يف ثالثة كربى:
ö öالسيناريو األول هو سيناريو االستمرار أو االستقرار .أي الحفاظ عىل األوضاع كام هي ،أو
تغي من طبيعة النظام وال من شكل
مع إضافة بعض "الرتوشات" الشكلية البسيطة التي ال ّ
املنظومة .يقول املنجرة بخصوص هذا السيناريو" :كنت أقول منذ الثامنينات ،إنه من غري
املمكن تحقيق هذا السيناريو ،ألنّ التغيري أم ٌر طبيعي يف الحضارة اإلنسانية ،وال ميكن تجميد
مجتمع برشي أيا كان .ونرى اليوم مجهودات جبارة للغرب ،بتعاون مع بعض املسؤولني
حركة
ٍ
يف العامل الثالث ،يف أفريقيا وآسيا والعامل العريب ،تهدف إىل تركيز هذا السيناريو ومتكينه .ولكن
برغم كل هذه املحاوالت ،فإنه ال ميكن لهذا السيناريو أن يطول أكرث من خمس سنوات عىل
األكرث ،ثم نرى بعد ذلك تغيريات أساسية يف العامل الثالث"(.((3
ö öالسيناريو الثاين ويطلق عليه عاد ًة ،يقول املنجرة ،السيناريو اإلصالحي أو سيناريو اإلصالح .وهو
"وأظن أنّ
بنظره ،سيناريو يحافظ عىل االستقرار مع بعض اإلصالحات والتغيريات التدريجية:
ّ
قياسا لألول الذي ال أعطيه أكرث من  5يف املئة نسبة إلمكانية تح ّققه
إمكانية هذا السيناريوً ،
خالل السنوات الخمس املقبلة ،تق ّدر بنحو  30يف املئة ،رشيطة أن تكون اإلصالحات رسيعة،
 33عند حديثه عن الرؤية ،مل يكن املنجرة ّ
ميل من تشبيهها "مبرايا السيارة وأضوائها" :منها ما مينحك إمكانية رؤية من هو خلفك (املايض
بلغة املستقبليات) ،ومنها ما مي ّكنك من رؤية من هو أمامك (املستقبل).
 34مهدي املنجرة" ،اإلشكالية العربية إشكالية أخالقية" ،حوار مع األيام (الدار البيضاء) ،العدد  8-2( 35أيار /مايو .)2002
 35هذا السيناريو شبيه ،يف نظر املنجرة ،بحال املاء؛ فإذا مل يكن جار ًيا ،فإنّه ال يصلح للوضوء.
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مجتمع
وبوعي باملشاكل الكربى املتمثلة يف الدميقراطية ،ومامرستها برشوطها الكاملة ،وبناء
ٍ
ٍ
ثم
مدين مبا فيه احرتام حقوق اإلنسان وحرية الصحافة والتعبري وروح التسامح والتعدديةّ ،
يعم نحو  60يف
االهتامم مبحاربة األمية أولوية ثانية ،ألنّ عد ًدا من مشاكلنا سببه الجهل الذي ّ
املئة من سكان العامل الثالث ،ومن غري املمكن ولوج القرن الحادي والعرشين دون التج ّند ضد
هذه اآلفة"( .((3ليس هذا فحسب ،يقول املنجرة ،بل يجب أن نستتبع ذلك بتحقيق رضورات
أخرى ،من قبيل تشجيع البحث العلمي والتكنولوجي ،ومحاربة هجرة األدمغة وإيالء األهمية
للكفاءات واإلبداع املحيل وهكذا .وبامتداد لذلك ،يرى مهدي املنجرة أنّه من رشوط نجاح
هذا السيناريو ،رضورة االهتامم بنوع من التوزيع الجديد للرثوات ولإلمكانيات املوجودة يف
العامل الثالث ،وضمنه العامل العريب .إذ إذا كانت الفجوة بني الشامل والجنوب كبري ًة من الناحية
االقتصادية ،فإنّها أكرب بكثري داخل ّ
كل دول ٍة من دول العامل الثالث ،ال سيام بني من يحتكم عىل
أغلبية الرثوة ومن ال يحصل ّإل عىل الفتات.
ö öأ ّما السيناريو الثالث فهو سيناريو التغيري الجذري ،أو سيناريو التحوالت الكربى والعميقة.
صحيح أنّ هناك ً
تكامل بني السيناريوهات الثالثة ،إذ "سنعيش األربع أو الخمس
يقول املنجرة،
ٌ
سنوات القادمة يف العامل الثالث بسيناريو االستقرار أو االستمرار ،ولكن سنؤ ّدي عليه الثمن
غال ًيا جدا من الناحية االجتامعية ،وسرنى بعض الدول تتح ّرر الواحدة تلو األخرى ،لتخرج
من وضع االستقرار .وميكن أن نرى يف نفس الوقت ،بعض اإلصالحات التي تقوم بها بعض
الدولٍّ ،
كحل ليس استمراريا مطلقا ،ولكن بنوع من التغيري التدريجي ،وهو ما يتع ّلق بسيناريو
اإلصالح"( .((3ويتابع املنجرة "لن يكون مبقدور هذه الدول الولوج إىل القرن الحادي والعرشين
بدون سيناريو التغيري الجذري .فعىل املدى املتوسط ،يف الدراسات املستقبلية ،والذي ال يتجاوز
عرش سنوات ،أقول مقتن ًعا بأننا يف بداية القرن الحادي والعرشين ،سندخل بسيناريو التغيري
الجذري والحقيقي ،سوا ٌء فيام يتع ّلق باألوضاع السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية،
أو فيام يتعلق بعالقة الشامل بالجنوب ( )...وسيعرف جيل هذا السيناريو تح ّر ًكا عىل مستوى
تحقيق الحاجيات الدميقراطية والعلمية والتكنولوجية واالقتصادية ،دون هيمنة الغرب ،ومن
ثم ،سيتح ّرر من الفرتة الجديدة التي دخلناها وهي فرتة ما  -بعد االستعامر"(.((3
ّ

ومع أنّ إمكانية تح ّقق هذا السيناريو أو ذاك وارد ٌة بقوة ،ال س ّيام يف الظروف التي صاغ فيها املنجرة
متشائم للغاية يف ما يتع ّلق باألربع أو الخمس سنوات املقبلةّ :
"إن
هذه االحتامالت ،فإنّه يعرتف بأنّه
ٌ
 36املنجرة" ،مستقبل الوطن العريب".
 37املرجع نفسه.
 38املنجرة ،الحرب الحضارية األوىل ،ص .72
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أتح ّفظ بخصوص السيناريو اإلصالحي ،الذي ميكن أن ميت ّد إىل نهاية هذا العقدّ ،
ألن ال أثق يف إمكانياته
ّ
لحل املشاكل ،بفعل األساليب والعقليات املوجودة يف العامل الثالث ،والتي ال تحرتم ُبعد اإلنسان كإنسان.
ٌ
متفائل ج ًّدا بخصوص بداية القرن القادم الذي سيحمل معه ،عرب سيناريو التغيري ،تح ّوالت
ولكني
حلم فقط ،ولكنه ٌ
جذرية كبرية .هو ليس ً
ثقة مبنية عىل البحث العميق يف الواقع ويف التوقعات"(.((3

عا .الدراسات املستقبلية ومستقبل اإلسالم بحسب املنجرة
راب ً
م ّر ًة أخرى ،ليس لدينا يف ما يتوافر من كتابات وأبحاث ملهدي املنجرة ،دراسة منهجية موثقة ميكن
االرتكان إليها لفهم موقف الدراسات املستقبلية من اإلسالم ،أو موقف اإلسالم من هذه الدراسات.
إنّ الذي نجده بني أيدينا إمنا آرا ٌء للرجل موزّعة هنا وهناك ،من الرضوري البحث يف تقاطعاتها ،لفهم
اإلشكالية كام ينظر إليها أو يتطلع للتعاطي معها ،وهي متمحور ٌة يف عمومها حول ما يسميه "مستقبل
اإلسالم".
إنّ أ ّول مسألة بديهية ،بهذا الخصوص ،هي متييز املنجرة بني الغيب ومفهوم املستقبل .يقول املنجرة
فرق شاسع بني الغيب الذي هو من ّ
بشأن هذه النقطة" :هناك ٌ
علم الغيوب سبحانه وحده ،وبني
مفهوم املستقبل كام يوظفه الخرباء يف مجال الدراسات املستقبلية .فمفهوم املستقبل ،حسب هؤالء،
ثم ،فمن الواضح ،من املضمون
هو
انعكاس عىل الزمن آلثار ونتائج أعاملنا ،أو عدم عملنا اليوم .ومن ّ
ٌ
والداللة ،أنّ األمر ال يتع ّلق ال بنبوء ٍة وال بكهنوت"(.((4
يقول املنجرة إنّ القرآن الكريم ميلء باملصطلحات واملفردات الداعية إلمعان النظر واإلعداد للمستقبل.
ِين آ َمنُوا ا َّت ُقوا ال َّل َه َو ْل َت ْن ُظ ْر َن ْف ٌس َما َق َّد َم ْت لِ َغدٍ﴾ (الحرش ،)18 ،واآلية
من ذلك اآلية القرآنيةَ ﴿ :ياأَ ُّي َها ا َّلذ َ
القرآنية﴿ :أَ َولَ ْم َي ُ
وت الس ََّم َو ِ
نظ ُروا ِف َم َل ُك ِ
ات َو ْالَ ْر ِض َو َما خَ َلقَ ال َّل ُه مِن َ ْ
س أَن َي ُكونَ َق ِد
ش ٍء َوأَنْ َع َ ٰ
ا ْق َت ََب أَ َج ُل ُه ْم َف ِبأَ ِّي َحد ٍ
ِيث َب ْع َد ُه ُي ْؤ ِم ُنونَ ﴾ (األعراف ،)185 ،وكذلك﴿ :أَلَ ْم َي َر ْوا أَ َّنا َج َع ْل َنا ال َّل ْي َل لِ َي ْس ُكنُوا
الصو ِر َف َف ِز َع َمن ِف الس ََّم َو ِ
صا إِنَّ ِف َذل َِك َل َي ٍ
ات َو َمن ِف
فِي ِه َوال َّن َها َر ُم ْب ِ ً
ات لِّ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنونَ ؛ َو َي ْو َم ُين َفخُ ِف ُّ
ين﴾ (النمل .)87-86 ،ت ُّبي ّ
كل هذه اآليات وغريها ،بنظر مهدي
األَ ْر ِض إِ َّال َمن شَ اء ال َّل ُه َو ُك ٌّل أَ َت ْو ُه َداخِ ِر َ
املنجرة ،دعوة اإلسالم لالستفادة من الحارض ،والعمل فيه ،مع إمعان النظر يف املستقبل واالستعداد له.
املستقبل الذي هو اآلخرة دون شك ،لك ّنه أيضً ا العمر املقبل من الحياة الدنيا.
 39املرجع نفسه ،ص .73
 40مهدي املنجرة" ،قضايا املستقبل اإلسالمي :الدراسات اإلسالمية – الرضورة والواقع واآلفاق" ،ندوة "قضايا املستقبل العريب" ،الجزائر
(أيار /مايو .)1990
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أ ّما كلمة "غد" ،وهي كلمة جوهرية يف الدراسات املستقبلية ،فإنّ املنجرة ُيشري إىل أنّها قد وردت خمس
م ّر ٍ
ات يف القرآن الكريمَ ﴿ :و ْل َت ْن ُظ ْر َن ْف ٌس َما َق َّد َم ْت لِ َغدٍ﴾ (الحرش)18 :؛ ﴿أَ ْرسِ ْل ُه َم َع َنا َغ ًدا َي ْرت َْع َو َي ْل َع ْب
َوإِنَّا لَ ُه لَ َحاف ُِظونَ ﴾ (يوسف)12 :؛ ﴿ َو َل َت ُقولَ َّن ل َ ْ
ِش ٍء إِ ِّن َفاع ٌِل َذل َِك َغ ًدا﴾ (الكهف)23 :؛ ﴿ َو َما َت ْدرِي
﴿س َي ْع َل ُمونَ َغ ًدا َمنِ ا ْل َك َّذاب ْالَ ِش﴾ (القمر)26 :؛ ويتابع ً
قائل
َن ْف ٌس َما َذا َت ْكسِ ُب َغ ًدا﴾ (لقامن)34 :؛ َ
إنّه لو تأ ّملنا مضمون هذه اآليات وداللتها التّضح لنا التايل:
ö öأنّ القرآن الكريم يدعو جمهور املؤمنني إىل رفض الكهانة ،ليس يف ح ّد ذاتها فحسب ،بل ألنّها
مفصال للغد .وهو ما يبدو له مستحيال ،ألنّ الغيب من ِع ْلم الله.
تريد أن تق ّدم لنا تاريخً ا ّ
ö öوأنّ القرآن الكريم يدعو رصاح ًة إىل استرشاف الغد "حتى يتز ّود اإلنسان بالتقوى الالزمة
ويتج ّنب املفاجآت الداهمة".
ومعنى ذلك أنّ
املنهي عنه هنا إمنا تك ّهن صور ٍة واحدة عن املستقبل ،ي ّدعي متز ّعمها أنّه يعرفها سل ًفا
ّ
ومسب ًقا .أ ّما متثّل هذا الغد بوصفه صو ًرا متع ّددة" ،فهذا نحن مطالبون به ،حتى نحشد القوى لدفع
الرش الذي نتوقعه ونكثف الجهد (فرادى وجامعات) لجلب الخري الذي نستبرشه"(.((4
إنّ اإلسالم ،برأي املنجرة ،إمنا يقدم لنا نظر ًة شاملة للعامل الدنيوي الحارض وللعامل األخروي املقبل.
وهو يحمل يف طياته "بالصلة التي يقيمها بني العاملني ،ديناميكية أساسها التغيري وحوافزه ،وذلك يف
ً
مسؤول عن مستقبله،
جميع املجاالت ،سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية؛ ديناميكية تجعل اإلنسان
مفجر ًة طاقات التغيري والسعي نحو األفضل لدى املجتمع ،بني حارضه اآلين ومستقبله القريب ،سوا ٌء
ّ
(((4
عند التفكري يف إصالح واقعه الذي يحياه ،أو عند الربمجة للغد الذي يتمناه"  .ويرى املنجرة أنّ التغيري
هنا ليس س ّن ًة إلهية ثابتة فحسب ،بل هو رضور ٌة حياتية أيضً اً ،
إعامل لآلية القرآنية﴿ :إِنَّ ال َّل َه ال ُيغ ِّ َُي َما
ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُيغ ِّ َُيوا َما ِبأَ ْنفُسِ ه ِْم﴾ (الرعد .)11 ،إذ أنّ "التغيري الصائب إمنا قوامه اإلبداع واالبتكار .واإلبداع
معناه مخالفة البدعة ،التي تعني التبديل واإلضافة يف دين الله .فال يختلف مؤمنان يف أنّ اإلبداع وفق
السنن الكونية والترشيعية الراسخة لألصول اإلسالمية هو أساس التغيري ،وهو الدافع للحركة ،وكل
والتغي هي مع ّر ٌ
ضة للموت ،وهي س ّن ٌة عامة يجري مفعولها عىل الفرد وعىل
ما ّد ٍة ح ّية فاقدة للحركة
ّ
وحرصا عىل مصالحهم،
املجتمع"( .((4وباملقابل ،فإنّ الذين يخافون من التغيري" ،خو ًفا عىل امتيازاتهم
ً
فهم يعمدون دو ًما إىل الخلط بني اإلبداع والبدعة ،رغب ًة يف منع ّ
يصب فيام ال يرضونه ،وال
كل تغيري ّ
 41لذلك نجد أنّ املنجرة يتحدّث عن "مستقبالت" وليس عن "مستقبلٍ " واحد فحسب.
 42املنجرة" ،قضايا املستقبل اإلسالمي."...
 43املرجع نفسه.
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يطمئ ّنون إليه وعليه .بل ال غرابة يف أن ُيعزى التخ ّلف واألمراض االجتامعية املصاحبة له يف البلدان
اإلسالمية ،إىل مثل هذه العقلية املتحجرة ،الرافضة لإلبداع واالبتكار ،واملغلقة لباب االجتهاد"(.((4
وقد كان الرسول ،وف ًقا للمنجرة ،مييض عىل نور الوحي نحو املستقبل ،ال يلتفت إىل الوراء ،وال يكرتث مبا
يهتم
يحدث من ضوضاء ،من لدن الراغبني يف منعه من بناء املستقبل .ذلك أنّ اإلسالم دي ًنا ومجتمعاّ ،
(فصلت،
(﴿س ُنِيه ِْم آ َيا ِت َنا ِف ْال َفاقِ َو ِف أَ ْنفُسِ ه ِْم َح َّتى َي َت َب َّ َ
ي لَ ُه ْم أَ َّن ُه ا ْل َحقُّ ﴾ ّ
أساسا بالرؤية نحو اآلفاق َ
ً
 ،)53بغية التحفيز عىل العمل يف الدنيا واآلخرة ،وينهى عن الك ّر إىل املايض ،والتقوقع يف دوامة قضايا
يهتم كث ًريا باملايض (ال س ّيام
ثم إنّ الرسول مل يكن ّ
الواقع املجرد من دوافعه املاضية ونتائجه املقبلة؛ ّ
يجب ما قبله") ،بقدر ما كان يتط ّلع لبناء املستقبل ،ويح ّفز جمهور املؤمنني
عندما أق ّر بأنّ "اإلسالم ّ
لالعتناء بغدهم ،والعمل عىل صيانته وتثبيته.
ّ
كل هذا ُي ّبي ،بنظر املنجرة ،أن ليس مثة جربية أو حتمية يف اإلسالم ،من شأنها أن تجعل الفرد واملجتمع
ثم ،وملواجهة تحديات املستقبل" ،فعلينا قبل ذلك
غري متح ّكمني يف غدهام ويف مستقبلهام .ومن ّ
القيام بتطهري عقولنا من رواسب التواكل والجربية"( ،((4ألنّها تقتل اإلبداع واالبتكار ،وتقتل الرغبة يف
معي بصورة مفتوحة عىل البدائل والخيارات،
وضع ّ
الفعل والتفاعل ،وألنّ موضوع املستقبل هو دراسة ٍ
واستقراء النتائج املمكنة املرتتبة عن هذا القرار أو ذاك .مبعنى أنّ الدراسات املستقبلية ال تصدر نبوءات،
بل هي تهدف إىل تحديد االتجاهات وتو ّقع املستقبل املرغوب فيه ،ووضع اإلسرتاتيجيات لتحويله إىل
مستقبلٍ ممكن؛ وهي ال ت ّدعي العصمة يف تو ّقعاتها واسترشافاتها ،إذ ال ميكن تو ّقع املستقبل يف املطلق،
اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ.
بحكم أنّه
ٌ
ولعل من األمور التي كان املنجرة ال ّ
ّ
ميل من التذكري بها ،عند حديثه عن اإلسالم يف عالقته باملستقبل،
هو ربط هذه العالقة بالبعد الثقايف ومبنظومة القيم السائدة .ويبدو بالنسبة إليه ها هنا أنّه من
ملحة
البديهي "أنّ اإلسالم ،كق ّو ٍة للتغيري واإلبداع ،سيلعب دو ًرا طليعيا يف هذا التطور ،إذ هناك عودة ّ
خاص ًة عند الشباب الذي أصابه اليأس من ج ّراء سلوك من هم أكرب منه سنا،
إىل الروحانيات اليومّ ،
والذين مل يكونوا يف مستوى إعطاء منوذج سليم للحياة ،أو عىل ّ
األقل قدوة مالمئة يف السلوك منسجمة
ومحرتمة"( .((4كام يرى أنّه من الطبيعي "أن يرجع الشباب املسلم إىل األصول ،للعثور عىل األمناط املثالية
أساسا عىل تجديد
التي تقود خطواته ،ألنّ املستقبل املمكن واملنشود للعامل العريب واإلسالمي يرتكز ً
اإلسالم ،إسالم االجتهاد وليس إسالم التقليد ،ذاك الداء الذي كان وراء سقوط حضارة ابتعدت تدريج ًّيا
 44مهدي املنجرة" ،الحرب الحضارية ومستقبل العامل اإلسالمي" ،حوار مع مجلة رؤى ،العدد .)2002( 16
املتخصصني الكبار يف املستقبليات ،غاستون بريجي الذي كان يرى أنّ التو ّقع ٌ
عمل شخيص ،يف حني أنّ
 45لذلك سار املنجرة عىل درب أحد
ّ
التغيري ٌ
عمل جامعي.
 46يستخدم املنجرة مصطلح "الشيخوقراطية" للتعبري عن هذه الحالة .راجع :املنجرة ،اإلهانة...
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عن مهمة الخلق واإلبداع ،اللذين واصالهام إىل يوم أعلن فيه بعض الفقهاء جزا ًفا إغالق باب االجتهاد".
"دين متفتح ،يرتك للفرد مبادر ًة كربى يف حرية التكيف والتغري وتو ّقع
يقول املنجرة إنّ اإلسالم دامئًا ٌ
التح ّوالت .فلو مل يتو ّقع الرسول صىل الله عليه وسلم وصحابته املستقبل يف فجر اإلسالم ،ملا كان هناك
اليوم مليار و 200مليون من املسلمني"(.((4
"كابحا تحت نري االستعامر ،وقسط
يتابع املنجرة ،إال أنّ املفارقة املفجعة ،أنّ تاريخ ماضينا القريب ال يزال ً
منفلت من أيدينا؛ بل حتى مستقبلنا أصبح مرهونًا بدراسة اآلخرين وبسيناريوهاتهم
كبري من حارضنا
ٌ
التي تعودنا الثقة يف مصداقيتها ( )...يف هذه الحالة ،يوشك مستقبلنا أن يكون نسخة مشوهة وغري
صالحة من مايض اآلخرين .والحقيقة ا ُمل ّرة الوحيدة التي تفرض نفسها يف الوقت الحايل ،هي أنّ العامل
اإلسالمي ال يتح ّكم يف مصريه ،وأنّ استقالله ما يزال شكل ًّيا عىل ع ّدة مستويات"( .((4ويف هذا الصدد،
يالحظ املنجرة أنّه من بني الدالئل عىل غيابنا يف مجال صناعة رؤانا املستقبلية "التي هي نتيجة طبيعية
لغياب ّأي دو ٍر مستقبيل لنا يف الحارض ،أن قبل  108سنة ،نرش املسترشق اإلنجليزي بلونت بلندن كتا ًبا
عنوانه مستقبل اإلسالم ،وكان علينا أن ننتظر  103سنة بال ّتامم والكامل ،ليقوم عا ٌمل مسلم من باكستان
ثم ،فإنّ من أكرب
هو ضياء الدين ساردار ،بإصدار كتاب حول نفس املوضوع يف العام  .((4("1985ومن ّ
األزمات التي يعاين ويالتها العامل اإلسالمي املعارص اليوم "غياب وجود رؤي ٍة واضحة ملا تريد أن تقدم
عليه القيادات الحاكمة ،وانعدام ُبعد النظر كلي ًة عندها ،لجهلها املطبق بالواقع ومجراه وتياراته السائدة
من جهة ،ولخوفها وتحفظها من كل إقدام من لدن فئات من املجتمع ،خشية اإلرضار أو التقليص من
سلطتها ونفوذها من جهة أخرى"(.((5
السياق نفسه ،يق ّر املنجرة بأنّ هناك غيابا تا ًما ّ
"لكل استشار ٍة شعبية أو تعبري جامعي عن طموحات
ويف ّ
ورغبات املجتمع ،إذ ال توجد أدىن مشاركة فعلية ورشيفة لصياغة برامج العمل ،ورسم الخطى ملواجهة
التحديات وتحقيق املستطاع من الطموحات ،وبناء مجتمع مدين صالح" .فالنخب الحاكمة ،يتابع
ٌ
"منشغلة مبعارضيها وحركاتهم ،ظا ّن ًة أنّ غفلتها عنهم ستودي بحياتها عىل أيديهم ،وقضايا
الرجل،
املجتمع تعالج بشكلٍ مركزي مستبد بالقرار ،حسب ما بقي من الوقت ،وما فضل من إمكانات ،والنظر
يتوهمون أنه ال تخفى
ببع ٍد شاسع ملا يحمله املستقبل ال داعي له ،ألنّ املالكني بزمام األمور ببلداننا ّ
عليهم خافية ،فمتى حصل تغيري كانوا أ ّول الشاعرين به ،وسيعالجونه يف حينه"(.((5
47
48
50
51

املنجرة ،الحرب الحضارية األوىل ،ص .297
املرجع نفسه ،ص .302
49 Ziauddin Sardar, Future of Muslim Civilization (London: Croom Helm Ltd, 1979).
املنجرة ،الحرب الحضارية األوىل ،ص .303
املرجع نفسه ،ص .303
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وال تقترص التحديات املستقبلية التي تواجه العامل اإلسالمي عىل هذه الجوانب فحسب ،بل متتد،
ات أخرى أعمق وأخطر ،من قبيل ّ
مؤش ٍ
بحسب املنجرة ،لتبلغ ّ
تدن مستويات البحث العلمي واإلبداع
بنسب مرتفعة ،واستفحال أزمة القيم الثقافية  -االجتامعية ،وعدم مالءمة
التكنولوجي ،وانتشار األمية
ٍ
النامذج التنموية املستوردة ،وغياب دولة الحق والقانون ،وتهميش دور املرأة ،وما سوى ذلك من
تبي بجالء ،بنظر املنجرة ،أنّ مستقبل هذا العامل كان وال يزال عىل املحك .والحصيلة بنظره ،إمنا
مظاهر ّ
تتمثّل يف القول بأنّ أزمة العامل اإلسالمي هي "قبل كل يشء أزمة رؤية ،ناتجة عن عدم وجود مرشوع
النيين ،بحيث أنّ أغلب هؤالء هم مغرتبون
جامعي ،وغياب فئة قادرة وكفؤة ،ونخبة من املفكرين ّ
ثقافيا ،وميارسون نوعا من الرقابة الذاتية عىل أقوالهم وكتاباتهم ،كام يذهب البعض منهم إىل حد بيع
نفسه ملن يقدم له املزيد"( .((5وهذه األزمة هي كذلك ٌ
"أزمة روحية وأخالقية ،ناتجة من حرية من حيث
قيم جامد ،مل يعرف كيف يتط ّور ملواجهة التحديات الجديدة
قيم متنافية ،تتأرجح بني نظام ٍ
االنتامء إىل ٍ
من جهة ،ونظام قيم مستورد يف شكله الخام ،يتالءم مع واقع صانعيه ومشاكلهم الحقيقية ،ال مع
ولعل هذا ما يفرس فقدان الثقة لدى الشباب"( .((5يقول املنجرةّ ،
ناقليه من جهة ثانيةّ .
كل هذا يدعونا
للمبادرة بعالج أوضاعنا من خالل التفكري بإمعانٍ يف مستقبلنا .فالطبيعة كام ُيقال تكره الفراغ ،واألمر
كذلك بالنسبة إىل املسلمني غر ًبا ورش ًقا وإىل اإلنسانية جمعاء.

خامسا .التنوع الثقايف والتعدد الحضاري والقيمي مفتاح
ً
املستقبل

مل يتح ّدث مهدي املنجرة عن التن ّوع الثقايف بوصفه قيم ًة ثقافية وحضارية ،من املفروض تثمينها والدفاع
عنها ،ولكن ألنّ مصطلح املستقبلية مشتقٌّ بنظره من الكلمة اإلغريقية "بروسبيكت" (،)Prospect
والتي تعني املنظور أو طريقة النظر إىل اليشء .وهذه الطريقة تُحيل صو ًبا عىل عنرص التنوع" ،ألنه ال
يوجد إثنان ينظران لنفس اليشء بنفس الطريقة؛ ثم إنّ طريقة النظر ليست عملي ًة موضوعية فقط،
باملحصلة النهائية
بل تتدخّ ل فيها الثقافة بالرضورة" .وإضاف ًة إىل ذلك ،فإنّ الحديث عن املستقبل هو
ّ
ٌ
ثم فهو
حديث عن "املستقبالت" ،إذ املستقبل متع ّد ٌد بالفعل "ألنه
ٌ
مفتوح ويتيح بدائل متع ّددة ،ومن ّ
بالتعريف ،متن ّو ٌع ثقافيا"(.((5

 52املنجرة ،حوار التواصل ،ص .52
 53املنجرة ،الحرب الحضارية األوىل ،ص .309
 54مهدي املنجرة" ،ما بعد االستعامر :التنوع الثقايف ودراسات املستقبل" ،الرأي (الرباط) ( 2ترشين األول /أكتوبر .)1994
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غائب يف الدراسات املستقبلية ،إذ نجد
ويالحظ املنجرة أنّ التع ّدد الثقايف القائم عىل نظرة عاملية ،شبه ٍ
املخصصة لهذا املجال تنفق يف الشامل (حيث  20يف املئة من
من جهة أنّ أكرث من  98يف املئة من األموال ّ
ني ال ينفق يف الجنوب سوى  2يف املئة منها (مع  80يف املئة من سكان العامل).
سكان العامل فقط) ،يف ح ٍ
املتخصصني
ونجد من جه ٍة أخرى ،هيمن ًة ثقافية مضمرة بهذه الدراسات ،إذ "نجد أنّ لدى العديدين من
ّ
يف هذا امليدان درج ًة كبرية من التح ّفظ اتّجاه ال ِق َيم غري الغربية"(.((5
ثم ،فاملطلب هنا إمنا يتمثّل ،يف نظره ،يف "دمقرطة دراسات املستقبل عىل الصعيد الوطني والجهوي
ومن ّ
والدويل" ،ليس من باب إرشاك املواطنني يف االختيارات اإلسرتاتيجية الكربى فحسب ،ولكن أيضً ا لضامن
"تراض" عام بشأن ال ّرؤى والتصورات ،ألنّ من شأن ذلك أن يضمن مبدأ التع ّدد والتن ّوع .ويرى املنجرة يف
يخص مسألة التنوع الثقايف:
الصدد أنّه باإلمكان الحديث عن سيناريوهني ،يف ما ّ
هذا ّ
ö öسيناريو القطبية الواحدة التي نراها ّ
بظل الهيمنة الغربية عىل املستوى الثقايف وعىل مستوى
القيم السائدة ،أو املراد لها أن تسود .وهو السيناريو الذي يجد تجاو ًبا كبريا مع النخب الحاكمة
يف بلدان الجنوب ،حيث االغرتاب الثقايف والحضاري وال ِق َيمي .ال مستقبل لهذا السيناريو بنظر
املنجرة ،ألنّ الشعوب ال ميكن أن تتنازل عن موروثها القيمي ،وعن تراثها الثقايف والحضاري.
ö öأ ّما السيناريو الثاين ،فهو الذي يجب أن ينبثق من أنقاض النظام العاملي القائم ،بغاية بناء
"ما ميكن تسميته بالنظام العاملي الجديد /عرص الحضارات املختلفة ،القائم عىل انبثاق عرص
تعايش حضارات متع ّددة"(.((5
بذلك ،يرى أنّ أحد األخطاء الكربى التي يرتكبها املدافعون عن القيم الغربية" ،إضاف ًة إىل املطابقة
املنهجية بني التحديث والتغريب ،يكمن يف أنهم وصفوا بالعاملية ّ
كل قيم ومفاهيم الدميوقراطية
وحقوق اإلنسان والعدالة واإلنصاف والعقالنية واملنهج العلمي والتكنولوجيا وعلم الجامل"( .((5إنّه
ٌ
مستقبل أيضً ا .إنّه مكمن
منطق "الغطرسة الثقافية" ،ألنّه لو كان لإلنسان من مستقبل ،فللتن ّوع الثقايف
مفتاحا من مفاتيح املستقبل .ليس معنى هذا أن يتقوقع املرء خلف التقاليد بتص ّل ٍب
ال ِق َيم التي تُع ّد
ً
وتش ّدد ،لك ّنه يجب ّأل يستبعد القيم التقليدية يف ّ
كل حني" :فإذا كان بعضها متخ ّلفا ،فإن البعض اآلخر
ٌ
نفع كبري؛ وزياد ًة عىل ذلك ،فمصطلح قيمة ال يرتبط بالرضورة بالتقليد ،إذ إن هناك
قابل ألن يكون ذا ٍ
قيام كانت مبثابة ر ّد فعلٍ عىل املايض"(.((5
55
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املرجع نفسه.
املنجرة ،حوار التواصل ،ص .30
املرجع نفسه ،ص .30
راجع يف تفاصيل هذه النقطة :مهدي املنجرة ،قيمة القيم (الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف العريب.)2008 ،
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ليس هذا فحسب ،بل إنّ الشعوب "تع ّلمت حدس ًّيا أنه بإمكانها االعتامد عىل قيمها الثقافية إذا أرادت
جنس واحد داخل البلد الواحد.
قيم متع ّددة وغري ذات ٍ
التطور وفق طموحاتها .وهذه القيم هي بالطبع ٌ
تم احرتامه عىل املستوى املحيل.
فالتع ّدد هو الذي مينح الحركية الثقافية عىل املستوى الوطني ،إذا ما ّ
إنّ املجتمع يشتغل عىل قواعد من أجل حامية التعدد البيولوجي ،إال أنه ال يبدو أنّ هناك اهتام ًما فعليا
بتشجيع التعدد الثقايف .إننا نعتقد أنّ هناك مصلحة يف حامية األشياء العارضة واآلثار واملواقع ،ولكننا
ال نرى نفس املصلحة يف دراسة أنظمة القيم انطالقا من مقاربة غري إثنولوجية"( .((5ويؤ ّكد املنجرة أنّ
الذود عن القيم الثقافية "ميكن أن يفيض إل نز ٍ
اعات كر ّد فعلٍ عىل عدوانٍ ثقايف ،لكني ال أعتقد مع ذلك
أنّ االنقسامات الثقافية تش ّكل يف ح ّد ذاتها مصد ًرا للنزاعات .إذ هذه االختالفات هي من طبيع ٍة تجعلها
تغني العامل ،من خالل التن ّوع الثقايف وتجعله قاد ًرا عىل االستمرار يف الحياة"(.((6
يتقاطع املنجرة بهذه النقطة مع صمويل هانتغتون ،عىل الرغم من تباين مرجعياتهام ،إذ يريان م ًعا
أنّه سيكون ذا دالل ٍة كربى اليوم ّأل نص ّنف البلدان عىل أساس أنظمتها السياسية أو االقتصادية ،وتب ًعا
ملستواها يف التنمية االقتصادية ،بل عىل أساس ثقافتها وحضارتها .ولذلك ،يعتقد مهدي املنجرة أنّ
التنوع الثقايف هو من وسائل البقاء باملعنى السوسيو  -اقتصادي والثقايف .وهو "مفتاح التواصل الثقايف
الذي هو يف رأيي ،أكرب مشكلٍ يف العامل .إذ إنّ سكان الجنوب قد أعيتهم الجهود التي يبذلونها يف التعلم
والتأهل ليكونوا يف مستوى الحوار مع الشامل بلغته هو ،آخذين ِق َيمه بعني االعتبار" ،يف حني ال نجد
مجهو ًدا يذكر من لدُ ن هذا الشامل لنفس النهج ( )...فإذا مل يقدم الشامل عىل القيام بجه ٍد لفهم ِق َيم
ً
منفصل ك ّلي ًة عن حقائق الجنوب ،ولن تكون يف حوزته
اآلخر ،فإنه سيجد نفسه بعد  10إىل  15سنة،
(((6
سوى ترسانته النووية وبعض املرتزقة يعتمد عليهم" .
لذلك ،ال يرت ّدد املنجرة يف القول بأنّ نزاعات املستقبل ستكون نز ٍ
اعات ثقافية وحضارية بامتياز؛ وهي
اعات ال ميكن أن تستمر ،وال ميكن أن نخضعها لسيناريو اإلصالح ،ألنها مبن ّية عىل القوة وعىل العنف.
نز ٌ
وعليه "مل يعد هناك عىل املدى املتوسطّ ،أي ٍّ
حل إال سيناريو التغيري البنيوي الوظيفي الجذري ،ملواجهة
التحديات الجديدة والتطورات التي يشهدها العامل .وهذه املرحلة هي مرحلة انتقالية ستدوم ما بني 3
أو  5سنوات ،سيحصل بعدها تغي ٌري أسايس ال داخل بلدان العامل الثالث فحسب ،بل يف عالقات الشامل
والجنوب أيضا"( .((6ويتابع القول بأنّ "الحروب أضحت منذ عه ٍد قريب تعكس استكبا ًرا ثقافيا ،وعلينا
ّ
نستحث بإرصا ٍر ومصابر ٍة روح التواضع الثقايف؛ إذ نبذ ّأي استعال ٍء حضاري هو املفتاح الصحيح
اليوم أن
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املنجرة ،حوار التواصل ،ص .32
مهدي املنجرة" ،اليابان وثقل التنوع الثقايف" ،لوك جابان (كانون األول /ديسمرب .)1999
املنجرة ،حوار التواصل ،ص .37
مهدي املنجرة" ،نزاعات املستقبل ثقافية-حضارية" ،الرأي (الرباط) ( 22آب /أغسطس .)1996
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للتعايش السلمي .وبرصف النظر عن املخاطر والصعاب ،ميكن أن نقول إنّ االتصال الثقايف كام يرتاءى
ً
لذوي النيات الحسنة ،من شأنه أن يؤ ّمن لإلنسانية
مستقبل آمنا"(.((6

سادسا .عندما يتوقّع مهدي املنجرة انتفاضات الربيع العريب
ً
مل ُيق َّدر ملهدي املنجرة أن يدرك مت ّوجات انتفاضات الربيع العريب ،وال إرهاصاتها وال ما ترتّب عنها ،إذ غ ّيبه
املرض يف ربيع عام  2010وإىل حني وفاته يف صيف عام  .2014وعىل الرغم من أنّه مل يستطع متابعة ما
جرى ويجري ،فإنّنا نزعم أنّه كان ضمن الذين استرشفوا قدومهاّ ،
و"بشوا" مبقدمها بهذا الشكل أو ذاك،
حتى وإن مل يخض يف األساليب التي ستتبعها ،أو النتائج التي قد ترتتّب عنها يف هذا البلد العريب أو ذاك.
ّ
ولعل الذي ألهمه ،يف هذا الباب ،إمنا هو انتفاضة أطفال الحجارة يف فلسطني يف عام  ،1987وما تبعها
ٍ
انتفاضات عىل شاكلتها ،وكيف بدت له أنّها الرشارة التي س ُتلهم باقي الشعوب للنسج عىل منوالها.
من
(((6
ّ
ولعل كتابه "انتفاضات يف زمن الذلقراطية" خري شاه ٍد عىل صدق نبوءة الرجل .يقول املنجرة متسائال،
بخصوص انتفاضات الفلسطينيني" :من أين أتت انتفاضة الحجارة؟" .ليجيب دون مواربة" :إنها مل تأت قط ًعا
من الوزارات وال من القصور وال من املكاتب الرسمية وال من الحكومات وال من النخب .إنها أتت ض ّدها
ً
جميعا؛ ض ّد األنظمة والحكومات العربية ،التي انفصلت
انفصال تاما عن هموم الجامهري والشعوب"(.((6
هذه هي القضية ،وهذه هي اإلشكالية" ،إشكالية أنّ الحكومات العربية واألنظمة العربية أصبحت
ثم ،فانتفاضة الحجارة ألطفال فلسطني
بدون مصداقية ،وأكرث من أي وقت مىض بدون مرشوعية .ومن ّ
ليست ّإل مج ّرد االنتفاضة الصغرية ،التي ستتبعها ال محالة ،االنتفاضة الكربى ض ّد الحكومات واألنظمة
التي تواطأت عىل حساب شعوبها وعىل حساب قضيتها األوىل"( .((6إنّ انتفاضة الحجارة كان لها الفضل،
بنظر املنجرة" ،كونها أماطت اللثام عن األنظمة والحكومات والسياسات واملصالح الضيقة ،مصالح
التش ّبث بالحكم دومنا طلب رأي الشعب .ولها الفضل كذلك يف فضح النخبة ( )...التي استسلمت
وسلمت قيمها وأفكارها .وأبانت كذلك عىل أن ال قداسة إال لله ،وال مرشوعية إال للشعب ،وال مصداقية
إال من خالل تلك التي متنحها الجامهري"(.((6
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املرجع نفسه.
مهدي املنجرة ،انتفاضات يف زمن الذلقراطية (القنيطرة :البوكييل للطباعة والنرش.)2001 ،
مهدي املنجرة" ،االنتفاضة والنخبة" ،مداخلة باللجنة املحلية للجمعية املغربية ملساندة الكفاح الفلسطيني ( 9كانون الثاين /يناير
.)2001
املرجع نفسه.
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هذه هي فلسفة االنتفاضات الصغرى" ،وستكون مثة فلسفة لالنتفاضات الكربى القادمة ،ألنّ املسألة مل
تعد بيد الحكومات واألنظمة والنخب ،بل تح ّولت للشارع ،يف الوقت الذي بدأت هذه األخرية تتحدث
سيميائيا مبصطلحات العنف ومواجهة العنف وإيقاف املواجهات وما سوى ذلك" .لذلك ،يتص ّور املنجرة أنّه
"ستأيت انتفاضات بنفس روح انتفاضة أطفال الحجارة ،ملحاربة انعدام العدل االجتامعي والظلم والفقر ()...
وسرنى تدريج ًّيا انتفاضات أخرى يف بقية العامل العريب واإلسالمي"( .((6ويتابع املنجرة" ،هناك فجو ٌة كبرية يف
العامل العريب ما بني الحكام والشعوب ،والفجوة بلغت درجة االنفجار ،واالنتفاضة ليست انتفاض ًة للقضية
يحس بالحرية كاملة طاملا
الفلسطينية فقط ،بل هي رم ٌز للتحرير العريب؛ إذ ال ميكن لعر ٍّيب أو مسلم أن ّ
فلسطني ترزح تحت نري االحتالل .وأنا شخصيا أرى أنّه ما دامت فلسطني محتلة ،فأنا أيضً ا محتل ،كعريب،
كمسلم ،كإفريقي ،كواحد من العامل الثالث"( .((6ولذلك يرى املنجرة أنّ انتفاضة أطفال الحجارة إمنا كانت
موج ٌ
هة إىل أولئك
"ثور ًة عىل من س ّلمت لهم ق ّمة الرباط رشعية التمثيل"؛ ويرى أيضً ا أنّ هذه االنتفاضة ّ
"موج ٌ
هة إليهم ،إىل تخاذلهم ،إىل تر ّدي وضعهم ،إىل هشاشة قراراتهم ،إىل
الذين منحوا هذه الرشعية .إنّها ّ
ضعف تحركهم ،إىل استخفافهم بشعوبهم وقمعهم لها ،وتكميم أفواهها خشي ًة عىل قدسية االستقرار،
واسرتضا ًء للذين ال يدفعون مببدأ التغيري وال مصلحة لهم يف أن يسود"(.((7
وال يقف املنجرة عند هذا الح ّد ،بل يذهب إىل درجة ع ّد انتفاضة فلسطني "وقود االنتفاضاتّ ،
املؤطر
ملسارها ،مشعلها ،شمعتها ،منري طريقها ،مرجعها الروحي ( )...فلم يعد أطفال فلسطني مكمن الجهاد
األصغر وال عمق الجهاد إياه ،بقدر ما أصبحوا عمق جها ٍد أكرب ،سينترش انتشار النار يف الهشيم ،يف ّ
ظل
نظا ٍم عريب مهرتئ ،ضعيف املناعة ،مهت ّز البنى واملك ّونات"( .((7إنّ ما يسميه املنجرة الجهاد األصغر،
متا ًما كام الشأن مع الجهاد األكرب" ،هو ثورة من أجل الحضارة والقيم ،عوض االقتصاد والسياسة ،هو
ٌ
انتفاضة عىل الحارض كام ّدة وأمل يف املستقبل كقيمة رمزية وكبعد حضاري" .ومن هنا" ،فاالنتفاضة مل
تعد مفتاح ّ
حل القضية فحسب ،بل أضحت معطى جوهريا ال ب ّد من استحضار فلسفته لفهم املستقبل
والعمل عىل توجيهه"(.((7
إنّ النظام العريب ،بنظر املنجرة ،قد بات عاج ًزا وعديم الجدوى ،وال ميكن أن يستمر كث ًريا ،ألنّه مرتك ٌز
عىل منظومة بنيوية من أربعة أضلع:
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املرجع نفسه ،ص .177
مهدي املنجرة" ،االنتفاضة وحرب القيم" ،أخبار اليوم (اإلمارات) (أيلول /سبتمرب .)2001
املنجرة ،انتفاضات يف زمن الذلقراطية ،ص .13
املرجع نفسه ،ص .13
املرجع نفسه ،ص .15
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نظام يشتغل مبنطق "التفقريوقراطية" ،أي أنّه ي ّتخذ من الفقر والتفقري نظا ًما للتدبري والحكامة
ö öإنّه ٌ
يفس تفاقم الفوارق االجتامعية واالقتصادية بني الطبقات االجتامعية ،وسوء
والحكم ،وهو ما ّ
توزيع الرثوة عن قصد ،وسيادة اقتصاديات الريع والفساد وتهريب األموال.
يشجع "الجهلوقراطية" ،أي تجهل الجامهري وتركها عىل أميتها ،إذ تتع ّدى نسبة هذه
ö öوهو ٌ
نظام ّ
مسيا تسيريا جيدا ،يف
األخرية يف املتوسط العريب الـ  50يف املئة .كيف "تريدون أن يكون البلد ّ ً
الوقت الذي نتح ّدث فيه عن مجتمع اإلعالم ،ومنظومة الرتبية والتكوين يف أزم ٍة مستدامة؟".
تقل عن  20يف املئة ،فلن يكون لنا ً
يقول املنجرة" ،لو كان لدينا ،نسبة أمية ّ
حتم نفس الحكام،
شعوب واعية ،مدركة،
وال نفس الوزراء ،وال نفس الربملان"؛ إنهم سيدركون جميعا أنّهم بإزاء
ٍ
متعلمة ،ال ميكن القفز عىل مطالبها.
نظام إحدى سامته الكربى "الشيخوقراطية"" .فحني ننظر إىل هرم األعامر ،فإننا نالحظ
ö öثم هو ٌ
إىل ّأي ح ٍّد تنقصنا الدميقراطية يف توزيع األعامر ،بوصفنا محكومني من لدن شيوخ ،يف حني أنّ
ثلثي الجامهري شباب" .وهذا ّ
مؤش ،بنظر املنجرة ،عىل غياب الدميقراطية وغياب الرغبة لدى
الحكام إلقحام فئة الشباب يف دائرة اتخاذ القرار.
نظام مدمن عىل "الكذبقراطية" ،أي أنّه ح ّول الكذب إىل أداة تسي ٍري ومنظومة حكم.
ö öوهو ٌ
وهذا معناه أنّ هذا النظام ال يراهن عىل مصداقي ٍة ما ،بل يتعامل مع الجامهري وكأنّها كتلة
برشية ال تفهم وال تدرك ،ال بل إنّ ما يأيت عىل لسان "الزعيم" ،ال ميكن أن يزايد بشأنه أو
يخضع للتكذيب(.((7
هذه املم ّيزات الكربى التي تطبع النظام العريب هي التي ستح ّرك ،بنظر املنجرة ،االنتفاضات يف وجه
هذا النظام ،ال بل وستناهض أيضا املنظومة السيميائية التي يبني عليها خطابه ،مبارش ًة أو عرب أساليب
الربوبغندا التي تتيحها له وسائل اإلعالم العمومية .يتابع املنجرة ،إنّها الح ًقا "مرحلة تح ّولٍ كربى ّ
تبش
ٌ
مبيال ٍد جديد ( )...إنها
مرحلة لذيذة ( )...ألنها ستحملنا إىل مشارف عه ٍد جديد"(.((7

عىل سبيل الختم
ليس من املبالغة إ ًذا القول بأنّ مهدي املنجرة قد استرشف ح ًّقا وإىل ح ٍّد بعيد انتفاضات الربيع العريب،
والتي اندلعت بداية العرشية الثانية من األلفية الثالثة؛ بل وذهب عرش سنوات قبل اندالعها ،إىل
درجة تحديد الدول التي ستشهدها .لقد تح ّدث باالسم والصفة عن مرص مبارك ،وعن تونس بن عيل،
 73راجع يف هذه املصطلحات الجديدة :املنجرة ،اإلهانة ،...ص .109
 74املنجرة ،انتفاضات يف زمن الذلقراطية ،ص .15
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وعن "مغرب املخزن"( ،((7وعن قادة منظمة التحرير الفلسطينية ،وعن دول الخليج ،ال س ّيام بعد رضب
أفغانستان واحتالل العراق ،...وهكذا.
ب تو ّقعاته عىل منذج ٍة ك ّمية للمؤرشات ،فإنّه بناها عىل ميزات النظام التي ق ّدمنا لبعض
وإن مل َي ْ ِ
عنارصها أعاله .وقد بناها عىل مقول ٍة مأثورة لديه ،مفادها أنّه عندما ترى السامء مل ّبد ًة بالغيوم ،فاعلم
قادم ال محالة.
أنّ املطر ٌ
باملحصلة ،أنّه لو كان ملهدي املنجرة أن يعيش ويعايش أطوار انتفاضات الربيع العريب ،لتأ ّكد أنّ
ونزعم
ّ
ما تو ّقعه هو الذي وقع ح ًقا .لكن الذي لرمبا كان سيفاجئه إمنا قوة منظومة الدولة العميقة ،وتكالب
نظم تطعن فيها الشعوب ...والدراسات املستقبلية أيضً ا.
القوى الخارجية للحفاظ عىل ٍ

 75رديف الدولة العميقة بلغة "الربيع العريب".
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عزمي بشارة

الدين والعلامنية يف سياق تاريخي

الجزء الثاين  /املجلد األول (العلامنية والعلمنة :الصريورة الفكرية)
تراكمي ،بدأ البحث فيه
يف
مرشوع عزمي بشارة يف هذا املوضوع مرشو ٌع معر
ّ
ّ
ٍ
علامن ّية يف سياق تاريخي".
وال
متواصل ،تحت عنوان "الدّين
ً
عقد ونصف ،وال يزال
منذ
َ
وموضوع الجزء الثاين من هذا املرشوع هو العلمنة يف أوروبا؛ ويتناول املجلد
األول "العلامنية والعلمنة :الصريورة الفكرية" مقدّمات العرص الوسيط ،والعالقة بني
الكنيسة والكيانات السياسية التي بدأت تتبلور عىل أنقاض اإلمرباطورية الرومانية،
ربا صعود الدولة ومركزة
بوصفها عالقة وحدة ورصاع انتهت إىل صعود الدولة؛ معت ً
م عالمات نهاية العرص الوسيط.
سلطة امللك من أه ّ
كام يتط ّرق املؤلف إىل "النهضة واألنسنية الكاثوليكية ومركزية اإلنسان" ،وإىل
"اإلصالح الديني" ،و"نشوء منطق الدولة" ،وإىل الدين وبداية االكتشافات العلمية
وصول
ً
والعالقة بني الدين والعقل ،سوا ٌء يف فكر التنوير يف "ما-بعد التنوير"،
إىل سؤال "العلامنية باعتبارها أيديولوجيا يف القرن التاسع عرش" ،وإىل النامذج
الليربالية والدميقراطية املعارصة يف حرية الدين والعقيدة.
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:انصهار العلم والثقافة
مفتاح القرن الحادي والعرشين
Fusion of Science and Culture:
Key to the Twenty-First Century*
 وعن الفصل،الكف عن ربط التحديث بالتغريب
 الفكرة األساسية لهذا املقال هي رضورة:ملخص
ّ
منوذج أحادي للتنمية يكمن مفتاحه يف نرش
 وعن االعتقاد أنه ال يوجد سوى،بني العلم والثقافة
ٍ
 يدعو مهدي املنجرة البلدان، فعىل العكس من ذلك."تكنولوجيا ُيزعم أنها "محايدة" و"كونية
ٍ
بعد-الرؤى ما
العربية وبلدان الجنوب إىل مقاربة القرن الحادي والعرشين
ّ بفلسفة تستند إىل
مصحوب
 وهذا التحذير. وإىل التجربة الفريدة من نوعها لليابان،الحداثية بشأن فلسفة العلوم
ٌ
 وألزمة،املؤسسات واإلجراءات التنظيمية املعارصة
بتحليلٍ رصيح ومن دون محاباة لتأخّ ر تأقلم
ّ
ِ ّظم
ٍ
ُ الن
مرافعة ال هوادة فيها ملصلحة
 ليأخذ املقال يف نهاية املطاف شكل،الق َيمية والتعلّمية
ربا ذلك مفتاح البقاء عىل قيد الحياة يف القرن
ً  معت،إعادة انبعاث الثقافة وانصهارها مع العلم
.الحادي والعرشين
 العلم والثقافة، التغريب، الحداثة:كلامت مفتاحية
Abstract: This paper contends that the linking of modernization with westernization
should cease. Not only would this put an end to the problematic divide between science
and culture, but it would also halt the damaging belief that there is only one model for
development whose key lies in a spread of technology that claims to be "neutral" and
"universal." On the contrary, this paper calls upon Arab countries and the countries of the
Global South to approach the twenty-first century with a philosophy based on a postmodern vision of the philosophy of science, taking as a model the singular experience of
Japan. The paper also presents a frank and unbiased analysis of the delayed adaptation
of institutions and contemporary organizational procedures to contemporary realities, as
well as the crisis in value and educational systems. The paper ultimately takes the form
of an unrelenting argument for the renaissance of culture and its fusion with science, on
the view that this is key to survival in the twenty-first century.
Keywords: Modernization, Westernization, Science and Culture

* Mahdi Elmandjra, "Fusion de la science et de la culture: La clé du 21e siècle", Futuribles, no. 138 (Décembre 1989),
pp. 3-18.
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متهيد
تم تقديم هذا املقال الذي بني أيدينا ،والذي نُرش يف مج ّلة "فوتوريبل" يف كانون األ ّول /ديسمرب
ّ
 ،1989يف ندوة "العلم والثقافة يف القرن الحادي والعرشين :برنامج البقاء عىل قيد الحياة" ،والتي
عقدتها ال ّلجنة الكندية لليونسكو ّ
(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة) بفانكوفر /كندا،
يف الفرتة  15 - 10أيلول /سبتمرب 1989؛ وهي الندوة التي كان مهدي املنجرة مق ّر ًرا لها ،ويف اآلن
رئيسا لـ "الجمعية الدولية للمستقبليات فوتوريبل" (.)Futuribles International
ذاته كان ً
النص وغريه من األعامل الق ّيمةّ ،
تتجل لنا البصرية الحصيفة و ُبعد النظر النافذ
ومن خالل هذا ّ
ال ّلذان برهن عليهام مهدي املنجرة طوال مشواره الفكري املديد؛ وهو ما يعرض يحيى اليحياوي
الصلة ضمن هذا الكتاب (راجع مقالة "املستقبل يف فكر مهدي املنجرة").
لبعض جوانبه ذات ّ
ومن بني هذه الظواهر األساسية التي استرشفها مهدي املنجرة ورسم خطوطها العريضة سل ًفا،
التغيري البنيوي العميق الذي وسم التط ّور البرشي ابتدا ًء من الفرتة ذاتها التي صدر فيها هذا
ٍ
مستويات اقتصادية أو
املقال؛ أي منذ أواخر مثانينيات وبداية تسعينيات القرن املايض ،سوا ٌء عىل
اجتامعية أو تكنولوجية .وقد بدأت تلوح بوادر هذا التح ّول نحو ما أصبح يطلق عليه "مجتمع
املعرفة" أو "اقتصاد املعرفة" ،مع الثورة املعلوماتية الهائلة التي أحدثتها تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف الفرتة ذاتها ،وال س ّيام شبكة اإلنرتنت ،ومع التح ّوالت العميقة يف بنية املعرفة
ثم يف أعقاب ذلك مع
وإبستيمولوجيتها ،ويف املنظور الحدايث الض ّيق للفصل بني العلم والثقافةّ ،
مستهل القرن الحادي والعرشين؛ وهي التي ّ
ّ
تخطت الحواجز
بروز "الصناعات اإلبداعية" يف
املصطنعة بني العلم والثقافة والفن واملعرفة العامة .وهي جميعها قضايا جوهرية عرض لها
مهدي املنجرة يف هذا املقال من منظور ما-بعد حدايث ّ
السياق العريب.
قل نظريه وندُ رت تبيئته يف ّ
تعميق للرشخ الحضاري بني
كام تؤ ّكد مآالت العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين ،من
ٍ
الرشق والغرب واستفحالٍ لألصوليات ورضوب أشكال التط ّرف ُ
واألحادية ،تحذيرات مهدي املنجرة
يف هذا املقال إزاء فوات أوان استغالل فرصة تواصلٍ حضاري قائم عىل االحرتام املتبادل وعالقة
النظري  -بالنظري ،وال ّربط بشكلٍ وثيق بني ما دأبت الرؤية الحداثية القارصة عىل معارضته يف
ّ
سجلت "ما هو كائن" و"ما ينبغي أن يكون".
هيئة التحرير
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مق ّدمة
يقتيض البقاء عىل قيد الحياة تضام ًنا مجال ًيا (املشاركة) ،وتضام ًنا زمان ًيا (االستباق) .وتع ّد العقبات
الرئيسة أمام تحقيق هذين الرشطني هي:
ö öالتفاوتات االقتصادية الكبرية داخل البلدان ويف ما بينها ،والجور االجتامعي ال ّناجم عنها.
ö öهيمنة نظام ال ِق َيم االجتامعية والثقافية الغربية أو اليهودية-املسيحية منذ قرنني من الزمان.
بنيات ذهنية وأساليب تع ّلم غري مالمئ ٍة ملسايرة تسارع التاريخ غري املسبوق والوترية الرسيعة
ٌ öö
ً
وتواصل ثقاف ًيا أكرث توازنًا.
ج ًّدا للتط ّور ،وال ّلذان يوجبان نفاذ بصري ٍة أكرب
ٍ
"ائتالف
إنّ االفرتاض األسايس لهذا املقال هو أنّنا لن نتم ّكن من ضامن البقاء عىل قيد الحياة من دون
مجتمع ميتلك
جديد" يصل إىل ح ّد انصهار العلم والثقافة .فقد تغ ّذت الثورة الصناعية عىل صورة
ٍ
"ثقافتني" :واحد ٌة علمية واألخرى غري-علمية .أ ّما املجتمع ما-بعد الصناعي ،فبانتقاله من حضارة
املواد األ ّولية ،واإلنتاج ،ورأس املال ،إىل حضارة املعرفة ،واملعلوماتّ ،
واللمادية ،فإنه س ُيلغي ال
محالة هذا التقسيم.
وسيثري مثل هذا االنصهار العديد من القضايا ،ال س ّيام قض ّية إعادة النظر يف القاعدة القدمية بشأن
"كونية" و"حيادية" العلم .وأتذ ّكر ردود الفعل الحا ّدة التي أثرتُها منذ ربع قرنٍ يف ّ
ُ
وضعت فيها
كل م ّر ٍة
هذه "العقيدة" موضع سؤال .وقد كان رضور ًّيا ّ
الطعن يف هذه العقيدة للوصول إىل تصفية معادل ٍة مل
أقبل بها أب ًدا ،وهي معادلة "التحديث" بوصفه مراد ًفا لـ "التغريب"((( .إنّ رفض هذا االدعاء هو ما
والتغي الثقايف ،ومثال اليابان.
دفعني إىل تركيز أبحايث عىل االسترشاف ،والتكنولوجيات املتط ّورة،
ّ

معادلة التحديث /التغريب
مل أفهم أب ًدا التأويالت التبسيطية واملتغطرسة ثقاف ًّيا التي كانت تختزل التق ّدم االقتصادي والعلمي
والتكنولوجي والثقايف لليابان يف مج ّرد "تقليدٍ" للغرب؛ وقد شجبت دامئًا هذا الشكل املأفون
تغيت اليوم وأصبح تط ّور اليابان ُيفهم عىل نح ٍو متزايد بوصفه سريور ًة
ويرسين أنّ األمور قد ّ
لالختزاليةّ .
بقيم ثقافية مح ّددة .وال توضّ ح ّأي ظاهر ٍة معارصة أخرى بشكلٍ أفضل
داخلية مرتبطة بشكلٍ مبارش ٍ
ال ّرابط العميق بني العلم والثقافة كام يوضّ حه النموذج التنموي الياباين ،والذي من الواضح أنه ،مثل ّأي
منوذج تنموي أصيل ،غري قابلٍ للتقليد.
ٍ
1

"التّغريب" ( )Occidentalisationمبفهوم االنصهار يف الحضارة الغربية( .املرتجم)
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ومن أجل فهم العالقة بني العلم والثقافة عىل نح ٍو أفضل ،من املفيد قراءة الدراسة التي نرشها "املعهد
الياباين القومي للنهوض بالبحوث" يف عام  1988تحت عنوان "الربنامج الياباين لعقد التسعينيات" ،والتي
أساسا جدي ًدا للمجتمع ما-بعد الصناعي:
تؤ ّكد مق ّدمتها عىل تن ّوع الحضارات باعتبارها ً
"يجب من اآلن فصاع ًدا أن ننظر للعامل بشكلٍ مختلف ،وأن نضع جان ًبا الحكم ا ُملسبق
القديم عن نظا ٍم عاملي طِ باقي تحت [هيمنة] اإلمرباطورية األمريكية .إنّ النظام العاملي
الجديد ،والذي ميكن أن ننعته بعرص تن ّوع الحضارات ،يرتكز عىل أساس التعايش بني
حضار ٍ
ات متع ّددة ...وإذا كان التغريب قد أحدث تق ّد ًما يف العامل عىل املستوى املادي،
فإنّ تحديث اليابان يشهد عىل التمييز بني التحديث والتغريب ...ومن أجل تقدير
العامل حقّ قدره ،من الرضوري إ ًذا دراسة البنية الداخلية للعامل متع ّدد األقطاب...
ّ
فلعل العامل يبحث عن سبلٍ لتطوير حضار ٍ
ات تع ّددية يف عاملٍ متع ّدد األقطاب ...وليك
تكون اليابان عند هذا املستوى املطلوب ،ينبغي عليها توسيع األبعاد املكانية والزمانية
ملفهوم املصلحة أو الفائدة الشخصية"(((.
ُيلخّ ص االقتباس أعاله العنارص األساسية إلشكالية القرن الحادي والعرشين ،ويس ّلط الضوء عىل
القطيعة الجيوسياسية مع املايض ،مؤ ّك ًدا عىل دور التن ّوع الثقايف يف عاملٍ تع ّددي حيث يقتيض البقاء
تصفية جميع أشكال الهيمنة .والنقطة الوحيدة التي يغفل عنها هذا االقتباس هي املسألة الدقيقة
لـ "إعادة التوزيع" .ويف حالة بل ٍد كانت أصوله تتجاوز أصول الواليات املتحدة يف عام  ،1988فإنّ هذا
اإلغفال مسألة خطرية.
ومتثّل اإلحالة عىل املصادر اليابانية سن ًدا فكر ًيا مهمًّ ملن هو ٍ
آت من العامل الثالث ودافع عن األطروحات
عدد قليل ج ًدا من اليابانيني يجرؤ عىل التعبري عن هذه األطروحات
نفسها ،يف الوقت الذي كان فيه ٌ
بالقدر نفسه من الوضوح والثقة .وتساهم هذه اإلحالة يف خلق إطا ٍر ميكن داخله فحص العالقة بني
العلم والثقافة يف مطلع القرن الحادي والعرشين.

"االئتالف الجديد" بني الثقافة والعلم
أضحى العلم والثقافة املح ّددين الرئيسني للنظام الدويل .فمن دون اإلحالة إىل السياق الثقايف  -والذي
كل يش ٍء نتيجة ثانوية لل ِق َيم الثقافية  -مل يعد بإمكاننا فهم العلم والتكنولوجيا .وقد ّ
هو أ ّو ًل وقبل ّ
ول
National Institute for Research Advancement (NIRA), "Agenda for Japan in the 1990's", NIRA Research Output, vol.
1, no. 1 (1988), pp. 1 - 13.
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و"الفن من أجل الفن" .فالقرن الحادي والعرشين يقتيض بارادا ًميا
بال رجع ٍة عهد "العلم من أجل العلم"
ّ
ادايم مل يعد ممك ًنا أن يحيا تحت وهم
مح ّد ًدا بشكلٍ أفضل عىل املستوى االجتامعي-الثقايف؛ وهو بار ٌ
"كونية" العلم والتكنولوجيا و"حياديتهام" .ولذلك ،تحتاج هذه املفاهيم إىل إعادة تعريف وف ًقا لدالل ٍة
"كونية" أوسع ،وكون ّية ح ًّقا.
وقد أوضح إيليا بريغوجني يف كتابه التحالف الجديد((( إحدى أطروحاته املركزية ،وهي أنّ "مشاكل
ثقاف ٍة مع ّينة ميكن أن تؤ ّثر يف تط ّور النظريات العلمية" .بل ذهب إىل أبعد من ذلك ليقول إنّ "من
العاجل أن يعرتف العلم بأنه جز ٌء ال يتج ّزأ من الثقافة التي يتط ّور ضمنها" .ولدى بريغوجني التواضع
واألمانة الفكرية للتأكيد عىل حقيقة أنّ "العلم سوف ينفتح عىل الكوين عندما يتو ّقف عن اإلنكار ،وعن
أناس من جميع
اعتبار نفسه خارج انشغاالت املجتمعات ،ويصبح يف نهاية املطاف قاد ًرا عىل الحوار مع ٍ
الثقافات ،وعىل احرتام أسئلتهم".
توضيحا أفضل لتفاهة "كونيةٍ" تكون مركزي ًة إثنية((( .ولحاجة العلم إىل اكتشاف كوني ٍة شاملة
ولن نجد
ً
جديدة ،ال ميكن الوصول إليها من دون املرور ُمسب ًقا عرب الثقافة وال ِق َيم الثقافية؛ وهذا هو الثمن
الحقيقي للبقاء عىل قيد الحياة.
وليس بريغوجني وحده من يدافع عن هذه األطروحة يف الغرب .فقد كتب ميشيل سرييس كث ًريا ّ
عم
وجه سرييس النداء التايل:
يسميه "املتع ّدد" .ففي كتابه التكوينّ ،
"ينبغي أنّ تتج ّرد املعرفة العلمية من غطرستها ،ومن ثنايا ردائها البارع ،وال َك َنيس ،وأن
تهجر عدوانيتها الحربية ،واالدعاء الكريه بأن تكون دامئًا عىل حقّ  ،وأن تنطق بالحقّ ،
وأن تنزل ،آمن ًة مطمئ ّنة ،نحو املعرفة العا ّمة"(((.
تأوييل الشخيص ملا ذهب إليه ميشيل سرييس هو أنّ العلم يجب أن يتصالح مع الثقافة وال ِق َيم
اإلنسانية .بيد أنّ املشكلة هي أنّ الغطرسة ال تكمن يف العلم ،وإمنا يف السياق الثقايف الذي يتع ّهد هذا
العلم فحسب .ويف الواقع ،ترتبط مشكلة الغطرسة بإدراكات الزمان واملكان .فالنظرة إىل العامل وإىل
مستقبله تختلف وف ًقا للعرص الثقايف الذي نأخذ مكانًا فيه .فإذا ك ّنا نعتقد أنّ الحضارة اإلنسانية ميكن
4

3 Ilya Prigogine & Isabelle Stengers, La Nouvelle alliance. Métamorphose de la science (Paris: Gallimard, 1979).
تُفيد "املركزية اإلثنية" ( )Ethnocentrismeاالستعالء العرقي؛ مبعنى االعتقاد بأنّ جامعة الفرد األهلية هي األفضل من بني جميع
ثم رؤية العامل وتن ّوعه من خالل املوشور الذايت الحرصي ،والرت ّفع عىل اآلخر .وعىل ال ّرغم من أنّ هذا
الجامعات األهلية األخرى ،ومن ّ
التمركز العرقي قد مثّل عرب التاريخ ً
عامل ً
الصاعات والحروب ،فإنه ارتبط يف العصور الحديثة بصورة أكرب بـ "الغرب"
مهم يف نشأة ّ
و"الحضارة الغربية"( .املرتجم)
5 Michel Serres, Genèse (Paris: Grasset, 1982).
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اختزالها إىل قرن َْي من الزمان بالنسبة إىل الفرتة الحديثة ،وإىل ما بني ألفني إىل خمسة آالف سنة عىل األكرث
بالنسبة إىل تاريخها اإلجاميل ،فيجب حينئ ٍذ العيش مع أسطور ٍة تُو ّلد الغطرسة من االختزالية الثقافية.
فمشكلة الثقافة "الغربية" هي أنّ م ّدتها محدود ٌة نسب ًيا ،وأنها تحاول بصور ٍة واعية أو غري واعية
تعويض هذا املدى املحدود عن طريق التبخيس من قدر زمان الثقافات األخرى ومكانها .وهي مغ ّرت ٌة
بذاتها وبنجاحاتها املادية إىل درجة أنها مل تجد الوسيلة للتفكري أو الشعور بكيفية تفكري اآلخرين
وشعورهم .وتوضّ ح محاور ٌة بني طاغور وآينشتاين((( جرت خالل محادث ٍة يف برلني يف  14متوز /يوليو
 1930هذه القطيعة يف التواصل الثقايف:
ö öطاغور" :من الصعب تحليل التأثري الروحي للموسيقى الرشقية والغربية عندنا .وإنّني متأ ّث ٌر
بعمق باملوسيقى الغربية .وأعتقد أنها مذهلة ،وأنّ بنيتها واسعة ومقطوعاتها عظيمة .والنداء
ٍ
طابع ملحمي ،وهي
ميسني
ٍ
بعمق أكرث .وللموسيقى األوروبية ٌ
الغنايئ الجوهري ملوسيقانا ّ
تعتمد عىل ثقاف ٍة واسعة ولديها ٌ
بنية قوطية من العصور الوسطى".
ö öآينشتاين" :إنه ٌ
سؤال ال ميكننا ،نحن األوروبيني ،اإلجابة عنه بشكلٍ مناسب .فنحن ج ّد معتادين
عىل موسيقانا .ونحن متط ّلعون ملعرفة إن كانت موسيقانا عر ًفا أم شعو ًرا إنسان ًيا جوهر ًيا ،وإن
ناجم عن ٍ
عرف نقبل به".
كان من الطبيعي الشعور بتناغم األصوات وتنافرها ،أم أنّ ذلك ٌ

ال ميكننا أن نتو ّقع هذا ّ
الضب من املحاورة يف القرن الحادي والعرشين .فرصاحة آينشتاين تربهن
بوضوح عىل أنّ املف ّكر "الرشقي" ميكنه أن يبذل الجهد لفهم أشكال التعبري الثقافية لدى "الغرب"
ٍ
بطريق ٍة مقارنة ومع مرجعي ٍة منفتحة ،يف حني أنّ "األورويب" هو غري قاد ٍر عىل سلك نفس النهج ألنه
ثم ،فمشكلة التواصل الثقايف ال تزال
منط ٍو عىل نفسه ثقاف ًيا ،وعاج ٌز عن التفاهم الثقايف املتبادل .ومن ّ
والحس الجاميل املعارص.
تهيمن عىل عامل املعرفة والعلم
ّ

وع الثقايف
احرتام التن ّ
مل تعد األجيال القادمة من العامل الثالث مهت ّم ًة بتواصلٍ ثقايف يف اتّجا ٍه واحد .فليست لديهم ُعقد
السبق فكر ًّيا من دون اإلتقان ا ُملسبق
األجيال السابقة التي كانت تعترب أنها ال تستطيع نيل قصب ّ
لثقافة "اآلخر" .وقد تو ّلد من هذا الجهد مختلف أشكال االستالب الثقايف التي تع ّد من بني أسباب
التخ ّلف االقتصادي والعلمي للعامل الثالث .ومل يعد ميكن للغرب االعتامد عىل "شيكٍ عىل بياض" يف ما
6

روبندرونات طاغور ،شاع ٌر ومرسحي وروايئ بنغايل ،نال جائزة نوبل يف اآلداب عام 1913؛ وألربت آينشتاين ،العامل الفيزيايئ الشهري.
(املرتجم)
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يخص التواصل الثقايف من دون ح ٍّد أدىن من املقابل الذي يستلزم طف ًرة تح ّولية حقيقية مهام صغُ ر.
ّ
وربا سنكون حينئذ قادرين عىل الح ّد ّ
مم أسامه ناكامورا "السلبية الثقافية".
ّ
وهذا هو السبب يف أنّ وصل العلم والثقافة وانصهارهام هو ٌ
رشط للتواصل والبقاء عىل قيد الحياة .وهذه
رضور ٌة نظامية ،ال س ّيام أنّ أكرث من  50يف املئة من القوى العاملة ذات التعليم العايل مبستوى الدكتوراه
ستكون مع نهاية القرن [العرشين] من أصلٍ غري-غريب.
يتع ّلق األمر باتّجا ٍه ال رجعة فيه ُيعزى إىل الدميوغرافية وإىل عوامل أخرى أساسية .ففي الواليات
املتحدة ،أصبح بالفعل منذ عام  1988أكرث من نصف الوافدين إىل سوق العمل يف مستوى الدكتوراه فام
والسمة األساسية للقرن الحادي والعرشين ستكون نزع السمة األوروبية
فوق ذوي أصولٍ غري-أمريكيةّ .
عن العلم والثقافة ،بد ًءا من الواليات امل ّتحدة األمريكية.
ومنذ أكرث من س ّت ٍة وعرشين سنة ،ومبناسبة افتتاح "مؤمتر األمم املتحدة بشأن تطبيق العلم والتكنولوجيا
ألغراض التنمية" ( ،)UNCASTألقى رونيه ماهو ،الرئيس التنفيذي حينها ّ
ملنظمة اليونسكو ،بيانًا أصبح
صالحا أكرث ّ
مم كان عليه حينئذ:
اليوم ً
"ليست املعرفة علمي ًة سوى بالروح التي هي نتاجها ،والتي متنح وحدها معنى لإلنسان
ومغزى حني تط ّبق يف عامل األشياء .فليس العلم مجموع ًة من الصيغ أو الوصفات التي
ٍ
سلطات ال م ّربر لها عىل الكائنات ...وال ميكن
من شأنها ،يف ح ّد ذاتها ،أن متنح اإلنسان
أن ّ
تحل جذر ًّيا مشكلة التق ّدم التكنولوجي للمناطق التي ال تزال غري متق ّدمة مبا فيه
املترسع للعلوم التطبيقية الجاهزة
الكفاية عرب استرياد التكنولوجيا األجنبية أو اإلنشاء
ّ
لالستخدام نو ًعا ما .فال ميكن ّ
حل هذه املشكلة بشكلٍ جذري سوى من خالل إنشاء
الواقع املزدوج الفكري واالجتامعي للعلم وتعزيزه ،وف ًقا لسريور ٍة ذاتية ،يف ُصلب
الواقع اإلنساين ذاته للمجتمعات املعنية"(((.
ثم ُيضيف رونيه ماهو ً
قائل:
ّ
الخاصة أنه ميلك ً
ميل طبيع ًّيا كون ًّيا ،ومن
"العلم هو يف ح ّد ذاته مجتمع؛
مجتمع ميزته ّ
ٌ
ثم ُيع ّد إنسانية الغد ويص ّورها مسب ًقا .بيد أنّ هذا املجتمع ليس من شأنه أن يتح ّقق
ّ
ويزدهر يف ّأي سياقٍ كان"(((.
René Maheu, La Civilisation de l'Universel (Paris: Laffont, 1966) [Genève: février 4, 1963].
Ibid.
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واسمحوا يل أن أقتبس من ماهو م ّر ًة أخرى .ففي مق ّدمته لـ تاريخ التط ّور العلمي والثقايف
للبرشية ،والذي نرشته ّ
منظمة اليونسكو تحت إرشاف باولو برييدو كارنريو (الربازيل) ،كتب ماهو يف
آب /أغسطس :1962
"كل فعل ثقاف ٍة وعلم ،مهام كانت ما ّدته أو وسائله ،أو سببه ،أو ذريعته ،أو ظروفه،
هو يف جوهره فك ٌر لإلنسان عن اإلنسان"(((.
وبصفته مدي ًرا عا ًّما لليونسكو ،مل تفهم القيادة البريوقراطية ملنظومة األمم املتحدة رونيه ماهو ،سوا ٌء
ٍ
سنوات ع ّدة ومئات
لدى األمانة العامة أو لدى ممثّيل الدول األعضاء .ولو كان قد ُفهم ،لك ّنا قد اقتصدنا
املاليني من الدوالرات عن طريق ّ
التخل ببساط ٍة عن وهم ما يس ّمى "نقل التكنولوجيا" .وقد كان ماهو
خصوصا عندما
عىل ح ّد علمي أ ّول من استخدم مفهوم التنمية "الذاتية" يف سياقٍ اجتامعي-ثقايف،
ً
نتح ّدث عن العلم.
ومن دون التقليل من شأن مبدأ املفعول الرجعي بني العلم والثقافة ،ال ميكن نقل العلم ألنه نتيجة
ثانوية لسريور ٍة ثقافية .فال ِق َيم الثقافية هي التي تح ّدد التفكري العلمي ،واإلبداع ،واالبتكار .وال ميكن
للمرء رشاء مثل هذه "املخرجات" أو نقلها إذا مل يكن لديه "املدخالت" الثقافية التي ترخّ ص له بفهم
ٍ
أدوات طريفة بحداثتها لكنها
التحويالت ،واستيعابها ،وإضافة ِق َي ٍم ذاتية لها .وإال فال يشرتي املرء سوى
ٍ
تعريف للتنمية هو ذاك الذي ق ّدمه رونيه ماهو عندما
قليلة الفائدة .ولهذا السبب أعتقد أنّ أفضل
كتب" :التنمية هي العلم الذي أصبح ثقافة".
وهذا هو ما أعنيه عرب انصهار العلم والثقافة .فالعلوم والتكنولوجيا ليست هي املح ّرك األ ّول للتغيري
املرسعات فحسب ملثل هذه التغيريات من خالل "الجينات الوراثية"
االجتامعي؛ إنها "األنزميات" أو ّ
للتغيري :ال ِق َيم الثقافية.
فال ِق َيم الثقافية تجعل التغيري أيرس من خالل متكني األفراد من استيعاب العلوم والتكنولوجيا ودرء أن
تُفاقم هذه العلوم والتكنولوجيا عدم املساواة يف تقسيم العمل .فبإمكان العلوم والتكنولوجيا أيضً ا أن
ٌ
تنتج نظا ًما طبق ًيا فيه ٌ
وطبقة جديدة
طبقة للتكنوقراط تعرف "ماذا" ولكنها تجهل "كيف" و"ملاذا"،
للجامهري األمية علم ًّيا والعاجزة عن املشاركة دميقراط ًيا يف عمليات صنع القرار التي تحكم تنمية العلوم
والتكنولوجيا ومتويلها؛ وهذا هو الحال بالفعل.
René Maheu, "Introduction", in: Unesco, Histoire du développement scientifique et culturel de l'humanité (Paris:
Unesco, 1962).
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ّ
يشجع عىل "قطيع ٍة بني وجهات النظر املادية واإلنسانية التي ال
ولعل تطوير مثل هذا النظام الطبقي ّ
تزال تعصف بثقافتنا" ،وذلك ألنّ وجهة النظر "اإلنسانية" تصبح عاجز ًة بشكلٍ متزايد عن فهم العامل
املادي .وهذا ليس خطأ العلوم والتكنولوجياّ ،
ناتج عن أوجه
وإنا حصيلة تقص ٍري لنُظم التع ّلم لدينا وهو ٌ
مؤسساتنا التعليمية.
القصور يف ّ

مؤسسات التعلّم ونُظُمه
عدم ات ّساق
ّ
مل يعد لدينا الوقت وال مناهج التدريس ّ
اللزمة الستيعاب التق ّدم يف العلوم والتكنولوجيا ودمجه .ومن
ثم ،تبقى الفجوة املتنامية بني تق ّدم العلم والتكنولوجيا وتطبيق نتائج هذا التق ّدم بطريق ٍة سديدة
ّ
ً
اجتامع ًيا وثقاف ًيا .ويتكشّ ف جز ٌء كبري من هذه الفجوة يف وترية التغيري العلمي والتكنولوجي نسبة إىل
املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية يف مقابل مثل هذا التط ّور.
جمود ّ
ومبؤس ٍ
سات
فكيف ميكننا أن نقارب القرن الحادي والعرشين بفلسف ٍة سياسية تعود إىل القرن الثامن عرش،
ّ
سياسية تعود إىل القرن التاسع عرش ،من بينها "الدولة القومية" ووهم "السيادة" ،وبعملي ٍة التخاذ القرار
تم تصميمها من أجل عاملٍ مل يعد موجو ًدا سوى يف ك ّراسات القانون
قد تبدو دميقراطية ولكنها قد ّ
الدستوري والقانون الدويل ،من دون الحديث عن "ميثاق األمم املتحدة"؟
هذه هي بعض أسباب تخ ّلف بنياتنا وعملياتنا الذهنية ،وعجزنا عن مواجهة التحديات التي تواجهنا
منذ أكرث من عق ٍد أو عقدين من ال ّزمان ،واملتفاقمة أكرث فأكرث.
وما هو باألحرى ح ِر ٌج وج ّد مقلق هو أننا من ّيز بني نوعني من االستثناءات عن التحليل أعاله :القطاع
العسكري للقوى العظمى ،والرشكات العابرة للحدود .فالقطاع العسكري يص ّمم التق ّدم العلمي
ويشجعه بأشكال ملموسة ،وعمل ًّيا مد ّمرة .إنّ هذا القطاع يع ّبئ النسبة األكرب من
والتكنولوجي
ّ
املخصصة للعلوم والتكنولوجيا ويديرها (أكرث من  60يف املئة) .وبفضل مفاهيم
املوارد املالية والبرشية ّ
"األمن القومي" ،والطبيعة املتط ّورة للغاية لرشكاتها واأل ّمية العلمية ملعظم ص ّناع القرار املنتخبني ،تجد
املؤسسات العسكرية للقوى "العظمى" نفسها يف الواقع معفا ًة من الرقابة الدميقراطية الحقيقية ومن
ّ
وتقييامت موثوق بهاّ .
ٍ
يفس جزئ ًّيا اإلبداع واالبتكار ال ّلذين يستطيع البحث العلمي
مراقب ٍة
ولعل هذا ما ّ
والتكنولوجي يف القطاع العسكري االرتقاء بهام ،وتوظيف هذا العدد الوافر من الباحثني والعلامء الذين
املؤسسات الجامعية نفسها .وأ ّما
ال يجدون الحرية نفسها ،وال التجهيزات نفسها ،وال املوارد املالية يف ّ
الرشكات العابرة للحدود ،والتي تعمل برتابطٍ ج ّد وثيق مع القطاع العسكري يف بعض الحاالت ،والواعية
متا ًما ألهمية البحث والتطوير من أجل إنتاج منتجاتها وتسويقها واخرتاق األسواقً ،
فضل عن إملامها
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بقيمة املوارد البرشية الخبرية واملد ّربة تدري ًبا جي ًدا ،فقد استطاعت تطوير أساليب إدارة وعمليات تع ّل ٍم
م ّتسق ٍة للغاية مع الح ّد األدىن لتدخّ ل "الدولة القومية".
يبي أنّ التغيري والتع ّلم امل ّتسقني
إنّ ذكر هذين االستثنائني مج ّرد مالحظة ،وليس حكم قيمة .فهو ّ
أمس الحاجة إليهام .كام يسمح أيضً ا بالتنويه برفض
ممكنان ،ولكن ليس يف القطاعات التي هي يف ّ
ص ّناع القرار الوطنيني والدوليني "املرخّ صني" بالتص ّدي لـ "اإلشكالية" الجديدة للبرشية بشكلٍ عام ،عرب
التفكري يف رفاهية البرشية جمعاء.

أزمة األنظمة التنظيمية
تُطرح مشكلة ال ِق َيم الثقافية عندما نعتقد أنه يف الوقت بالضبط الذي يجتاز فيه العامل أزمة "حكامةٍ"
ناجمة عن نقصان "املعايري والقواعد" الدولية املناسبة ،باملفهوم املادي واملعنوي ،وعن نقصان الوظائف
"التنظيمية" النظامية ذات "الهدف" الواضح املعامل ،فإنّ القوى االقتصادية ُ
تشجع عملية "نزع
الكربى ّ
جانب واحد.
ال ّنظم" من النوع النيوليربايل
واملؤسسات املالية الدولية تفرضها من ٍ
ّ
واالهتامم الذي أوليه ملشكلة املعايري واملهامت التنظيمية مج ّر ٌد من ّأي تح ّي ٍز أيديولوجي؛ إنه ببساط ٍة
ٌ
وبهم فلسفي و َع َماليت ملعرفة من
مرشوط ّ
بهم توضيح الغائيات باعتبارها "سبب وجود" ّأي نظامٍّ ،
شخص مهووس
ألي
ٍ
ينبغي أن يشارك يف تحديد هذه الغائيات واإلرشاف عىل النظام املجتمعي .وال ميكن ّ
بال ِق َيم التي تفرتضها ضمن ًّيا "الحرية" أن يبقى غري مبالٍ إزاء عملية نزع ال ّنظم التي تع ّرض هذه الحرية
للخطر من خالل تشويه مفهومها األسايس ج ًّدا .إنها قضايا ِق َي ٍم ثقافية أكرث منها ً
قيم اقتصادية .فكيف
توافق بشأن ح ٍّد أدىن من املعايري والقواعد؟
ميكن الوصول إىل "التنمية املستدامة" مندون
ٍ
إنّنا نواجه هنا إشكالية أزم ٍة أخالقية .ولنأخذ عىل سبيل املثال قضية "مديونية" بلدان العامل الثالث .فكيف
ً
وفضل
دين خارجي أكرث من نصف تريليون دوالر(،((1
ميكننا قبول حقيقة أنّ الواليات املتحدة لديها ٌ
عن ذلك التفسري "بعقالنية" بأنّ هذا القدر الهائل من الديون الخارجية ،والعجز الجسيم يف امليزانية
الوطنية ،هام ال ّلذان يجذبان رؤوس األموال األجنبية إىل الواليات املتحدة ،ويحافظان عىل ثبات مستوى
ثم نأيت لتقييم املشاكل االقتصادية واملالية لبلدان أخرى عىل أساس معايري مختلف ٍة متا ًما؟
الدوالرّ ،
السطور ،ليتجاوز  15ألف مليار دوالر يف
 10تضاعف الدّين الخارجي للواليات املتحدة أضعا ًفا مضاعفة منذ كتابة مهدي املنجرة لهذه ّ
عام ( 2012وبالضبط  15.768.621.000.000دوالر)!! (املرتجم) راجع يف ذلك:
United States Central Intell igence Agency (CIA), "The World Factbook, Field Listing: Debt – External",
(December 31, 2012), at: https://goo.gl/xGwpZl
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إنّ الذرائع املتع ّلقة باألصول االقتصادية ،واملالية ،والزراعية ،والصناعية للواليات املتحدة األمريكية ،والتي
كانت مقبول ًة منذ عق ٍد مىض ،مل تعد كذلك اليوم .ففي عام  ،1988كانت لدى اليابان ٌ
أصول أعىل من
أصول الواليات املتحدة ،مع ساكن ٍة ّ
أقل من النصف .وتعد أكرب عرشة بنوك تجارية يف العامل يابانية ،يف
بل ٍد فيه  58بن ًكا تجار ًي ا فقط ،مقارن ًة بـ  14000بنكٍ تجاري يف الواليات املتحدة .ولدى البنوك الثالثة
ٌ
رسملة إجاملية أكرث من  500مليار دوالر (نفس مبلغ الدين الخارجي للواليات
عرش األوىل يف اليابان
املتحدة) ،يف حني بلغ مجموع أكرب  50بن ًكا يف الواليات املتحدة مجتمع ًة ّ
أقل من  100مليار دوالر(.((1
تسعى هذه اإلحصاءات ببساط ٍة للربهنة عىل أنه ال توجد معايري "عقالنية" لتقييم الوضع االقتصادي
طابع أخالقي ومعياري ،أي أنها بشأن ِق َي ٍم ثقافية أكرث
واملايل العاملي .وال زلت أؤ ّكد أنّ املشكلة ذات ٍ
منها ِق َي ًم اقتصادية.

غياب التوافق بشأن ال ِ
ق َيم
ميكننا أن نجد ً
مثال بليغًا عن األزمة الثقافية التي نعيشها باتصالٍ وثيق بتق ّدم العلم يف مجال الطاقة
النووية يف محرض "املؤمتر من أجل تعزيز التعاون الدويل يف مجال االستخدامات السلمية للطاقة
النووية" ،والذي ُعقد يف جنيف (خالل آذار /مارس ونيسان /أبريل  .)1987وهو ما ُيثبته املقتطف
التايل من املحرض:
توافق بشأن مبادئ مقبولة كون ًّيا للتعاون الدويل
للتوصل إىل
ٍ
"بذل املؤمتر جه ًدا ج ّبا ًرا ّ
يف مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية ...لكن ،عىل الرغم من جهده ،مل يتم ّكن
توافق بشأن املبادئ املقبولة كون ًّيا للتعاون الدويل يف مجال
التوصل إىل
ٍ
املؤمتر من ّ
االستخدامات السلمية للطاقة النووية".
إنّ هذه املسألة تشخّ ص ج ّي ًدا اختالف الرأي بشأن "الغائيات" يف عاملٍ قد تح ّول جذر ًّيا عرب العلم
والتكنولوجيا ،ولكنه يبدو عاج ًزا عن إجراء التعديالت التنظيمية واملعيارية التي يقتضيها هذا التح ّول.
ورب ا هذه هي إحدى األزمات الكربى للعلم ،والتكنولوجيا ،والثقافة :أزمة غائيات ،و ِق َيم ،ومعايري،
ّ
ٌ
وقواعد .وليس العلم وال التكنولوجيا مسؤولني عن هذه األزمة ،ولكنها أزمة تُفاقم عدم املساواة داخل
البلدان ويف ما بينها ،مؤ ّدية إىل تهميش األغلبية العظمى من الناس يف البلدان الصناعية والنامية .وهي
ٌ
وسعت الفجوة بني الشامل والجنوب؛ ذاك الجنوب الذي ال ميثّل سوى ّ
أقل من  10يف املئة من
أزمة ّ
11 The Wall Street Journal (September 11, 1989), p. 1.
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األنشطة العلمية والتكنولوجية يف العامل ،ونحو  5يف املئة فقط من اإلنفاق عىل البحث والتطوير .ووف ًقا
ملج ّلة "العلوم والتكنولوجيا والصناعة"( ،((1فإنّ ثالثة أرباع التبادالت التكنولوجية العاملية هي بني دول
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وتهيمن عليها الرشكات العابرة للحدود.
ولذا أصبحت مسألة إعادة تحديد هدف العلم والتكنولوجيا عىل النطاق الكوين إحدى املتط ّلبات
األساسية للدميقراطية الجديدة التي ينبغي إرساؤها ملواجهة تح ّديات القرن الحادي والعرشين .فعدم
يشجع عىل استخدام العلم والتكنولوجيا
وجود
ٍ
توافق عاملي بشأن القيم الثقافية واملعايري والقواعد ّ
ألغراض اإلنتاجية والربح ،من دون اكرت ٍ
اث ُيذكر باستخدام هذه األدوات الف ّعالة للتغيري ملصلحة
إجر ٍ
وضوحا وأكرث إلها ًما .ويبدو أنّ هذا االهتامم ال يرد ضمن أولويات ص ّناع القرار سوا ٌء يف
اءات أكرث
ً
الشامل أو يف الجنوب.
يتم تشجيعها يف العامل ،بشكلٍ مبارش وعرب
فبسبب قصو ٍر واضح يف البصرية ،فإنّ مناذج التنمية التي ّ
"املساعدة" الدولية يف حالة بلدان العامل الثالث ،تر ّكز عىل النمو واإلنتاجية .وتنزع الوسائل املستخدمة
لتحقيق هذه األهداف األهلية عن املواطنني من خالل إقصائهم من املعادلة .وال يجري اعتبارهم سوى
بوصفهم عنارص سلسلة إنتاج .واإلشكالية الجديدة التي تواجه العلم والتكنولوجيا ،والثقافة ،هي النظر
يف كيفية استخدام املعرفة املكتسبة لتمكني بني البرش من محاربة الفقر والبؤس والظلم االجتامعي
والتهميش واالحتقار لكرامة اإلنسان وحقوقه ،وإساءة استخدام الطبيعة ومواردها املحدودة.
"التخصصات" [العلمية] يتجاوزها الزمن
وتع ّد إحدى العواقب الثقافية للتنمية العلمية أنها قد جعلت
ّ
متس "النظام" و"الفوىض" يف العامل املا ّدي ،والتي
إىل ح ٍّد ماّ ،
خاص ًة إذا نظرنا إىل أحدث النظريات التي ّ
تخص ٍص" جديد يس ّمى "[النظرية] الفوضوية" ،ال يدع ً
التخصصات
مجال إلقطاع
ّ
تقودنا إىل "ما-بعد ّ
الجامعية وإمربياليتها ،وهي التي تج ّزئ املعرفة وف ًقا لحدو ٍد مصطنعة متا ًما .إنّ هذا هو أساس األزمة
اإلبستيمولوجية التي يجب علينا أن نجد لها ً
حلول قابل ًة للحياة قبل مطلع القرن [الحادي والعرشين].
املتعصبة بني العلوم "الخالصة واألساسية" من جهة ،و"العلوم
ويجب علينا إلغاء الحدود الشوفينية
ّ
االجتامعية واإلنسانية" من جه ٍة أخرى .ويجب علينا التصالح مع الفلسفة ،والتي مل تعد ت ّدعي أنها
ويتعي علينا أن نحاول صوغ اتفاقي ٍة
"األوىل بني النظراء" ( )Primus inter paresبني حقول املعرفة.
ّ
التخصصات تقوم عىل التكامل بني مختلف مجاالت الفهم والحدس بحيث يجري
جديدة متع ّددة
ّ
بوعي ومبعنى واسع ج ًدا – لحدود "العقالنية" التي سجنت العقل البرشي داخل نظا ٍم مغلق
التجاوز – ٍ
ومتجانس من كتل ٍة واحدة ،واختزلت الدور اإليجايب للتن ّوع الثقايف إىل ح ٍّد حرج.
12 Organization for Economic Co-Operation and Development-OECD/Directorate for Science, Technology and
Industry, Science Technology Industry Review, no. 1 (Autumn 1986).
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فليست مشكلة التن ّوع التي تربزها اليوم للعيان النامذج البيولوجية واإليكولوجية ّ
أقل أهمي ًة عىل
ٌ
مشكلة اقتصادية-أخالقية تؤ ّثر يف البرش
املستوى الثقايف؛ إنها الرشط املسبق لكوني ٍة حقيقية؛ وإنها
والطبيعة ويف "تحالفهام الجديد" ،وهو الرشط األسايس للبقاء عىل قيد الحياة.

رشوط البقاء
إنّ انصهار العلم والثقافة هو السبيل الوحيد الذي مينح ضامنة البقاء عىل قيد الحياة بكرامة ،وليس
بأي مثنٍ يح ّدده اآلخرون .وإنه السبيل إلعادة اكتشاف االتّساق يف النظام ويف الفوىض ،يف املجال املادي
ّ
كام يف املجال الروحي .وليس هو مفتاح القرن الحادي والعرشين فحسب ،ولكنه أيضً ا مفتاح تصالح
اإلنسان مع نفسه ومع محيطه .وإنه الطريق الواسعة نحو ازدهار العقل والقلب :ازدهار املعرفة
واملح ّبة ،وطأمنينة النفس ،والتواضع ،والدعابة التي لع ّلها متنعنا من أخذ األمور بج ّدية إىل درجة نسيان
معنى وجودنا وهدفنا عىل هذه األرض.
أعب عن نفيس يف إحال ٍة باستمرار
ومبا أننا ما زلنا يف مرحل ٍة من "السلبية الثقافية" التي تُلزمني بأن ّ
عىل املف ّكرين "الغربيني" من أجل أن أكون "مفهو ًما" – عىل الرغم من أنني أدرك متا ًما حدود فهمي
الخاصة – فأرجو أن تسمحوا يل بأن أختم هذا املقال
للنظم ال ِق َيمية للثقافات األخرى غري ثقافتي
ّ
باقتباس آخر لرجلٍ بذل جه ًدا لتجاوز الحدود الثقافية الضيقة .ففي مقال بعنوان "يف مديح عدم
االستقرار" ،يعرض إيليا بريغوجني الخطوط العريضة ملقارب ٍة ممكنة ومتفائلة نحو الوحدة الثقافية
الكونية بالعبارات التالية:
ثم االستنتاج الرئيس الذي أو ّد أن أستخلصه من هذا العرض ،وهو أنّ القرن العرشين
"من ّ
يحمل األمل يف وحد ٍة ثقافية ،ويف رؤي ٍة غري اختزالية ،وأكرث عاملية .فال تعكس العلوم
ً
شكل ساك ًنا لعقلٍ قد ينبغي الخضوع له أو مقاومته؛ إنها تتشارك يف خلق معنى بنفس
قدر جميع املامرسات اإلنسانية؛ وإنها ال تستطيع أن تطلعنا لوحدها ّ
عم هو اإلنسان،
وثيق ج ًّدا بني ما
أو الطبيعة ،أو املجتمع؛ وإنها تستكشف واق ًعا مع ّق ًدا يربط بشكلٍ ٍ
نعارضه يف ّ
سجلت ما هو كائن وما ينبغي أن يكون"(.((1

13 Cf. Libération (25 Janvier 1989), p. 6.
يشري املؤ ّلف هنا إىل التمييز املعتاد يف الفلسفة بني وضعني من الوجود :مجال الطبيعة من جهة ،حيث يسود مبدأ السببية (ما هو كائن )être؛
ومن جه ٍة ثانية ،املعيار املحدّد عرب فعل إرادة ،والذي يحكم املجتمع (ما ينبغي أن يكون ( .)devoir-êtreاملرتجم)
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سوف تأخذ كلاميت األخرية شكل تحذي ٍر و ّدي ورصخة مح ّب ٍة إىل أولئك الذين ينتمون للثقافة الغربية،
والتي ساهمت كث ًريا يف التق ّدم املعارص – اإليجايب منه والسلبي – يف مجال العلوم والتكنولوجيا ،والتي
ّ
يخصني شخص ًيا ،أو ّد التأكيد أنني
وبكل
تش ّكل إنجازًا رائ ًعا يف تاريخ البرشية.
تواضع وعىل نح ٍو ال ّ
ٍ
ٌ
فصيلة سعت دامئًا جاهد ًة إىل درجة التع ّرض لخطر
أنتمي إىل فصيل ٍة عامل-ثالثية مه ّددة باالنقراض؛
فقدان هويتها ورمزها الجيني الثقايف من أجل فهم "اآلخر" والتواصل معه ،ولكنها ال تتل ّقى صدى
ً
مسمو ًعا أو ً
ملحوظا ّإل ناد ًرا.
تفاعل
وليست ّمثة فرص سوى ضئيلة ل ُتواصِ ل األجيال الصاعدة يف العامل الثالث بذل جهد ُمحبطٍ إىل هذه
ني فكر ًيا وروح ًيا يف الغالب ،ألنّ هناك حدو ًدا إلنكار الذات وللامسوشية الثقافية ،والتي
الدرجة ،و ُمه ٍ
ميكن أن تؤ ّدي إىل االستالب .فليست لدى هذه األجيال أسباب وجيهة للقيام بذلك ألنّ لديها بالتأكيد
ثقة بنفسها أكرث من األجيال التي سبقتها ،وألنها قد زادت بالفعل من قبضتها عىل معرفة العامل وسوف
تزيدها أضعا ًفا مضاعفة .ومهام كان املوقع الجغرايف حيث تعيش أو سوف تعيش ،فسوف تنقل
بوعي أو بغري وعي منظومة ِق َي ٍم ثقافية سيكون لها ً
حتم تأث ٌري حاسم يف تط ّور العلم
هذه األجيال
ٍ
والتكنولوجيا يف القرن الحادي والعرشين .ومل يتبقّ سوى ٍ
للتوصل إىل سال ٍم ثقايف بفضل
وقت يسري ج ًّدا ّ
العلم والتكنولوجيا ،وليس بفضل "سياسويني" ُأ ّميني علم ًياّ .
فكل لحظ ٍة من التأخري يف إبرام مثل هذا
السالم ستزيد بشكلٍ منهجي من التكلفة االجتامعية للتغيري االجتامعي واالقتصادي والسيايس عىل
الصعيد الكوين .وتلك أيضً ا ٌ
نقطة رئيسة من "برنامج البقاء عىل قيد الحياة".
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عزمي بشارة

الدين والعلامنية يف سياق تاريخي

الجزء الثاين  /املجلد الثاين (العلامنية ونظريات العلمنة)
يتناول عزمي بشارة يف املجلد الثاين "العلامنية ونظريات العلمنة" من الجزء الثاين
من مرشوع "الدين والعلامنية يف سياق تاريخي" النامذج التاريخية ،ويقارن بينها
من عدد من الزوايا .كام يتناول بالفحص والنقد نظريات العلمنة ،وينتقد نقدها أيضً ا
من خالل مقاربات تتداخل فيها بني العلوم االجتامعية وعلم التاريخ.
ويعالج بشارة أيضً ا توليد العلمنة لنقيضها ،أكان ذلك عىل مستوى عودة الديانات
التقليدية إىل القيام بدور يف املجال العام ،أم بنشوء الديانات السياسية وأشباه
و ًرا ألمنوذج معدّل
الديانات البديلة كجزء من عملية العلمنة ذاتها؛ ومن ث ّ
م يطرح تص ّ
أكرث تركي ًبا لنظرية العلمنة.
ويرشح املؤلّف األمنوذج النظري كتعميم من حالة تاريخية هي الحالة األوروبية
ن العلمنة نشأت فيام األنظمة يف أوروبا والواليات املتحدة التي تعترب
فكرة أ ّ
علامنية يف عرصنا قامت من دون استخدام مفردة العلامنية ،وال حتى يف صوغ
الدساتري .ويتط ّرق إىل مناذج تاريخية ملامرسة العالقة بني الدين والدولة ،ويعرض
نظريات العلمنة وواقعها بني أوروبا وأمريكا ،ويع ّرف الديانة السياسية والديانة
املدنية ،ويختم الكتاب بعرض ألمنوذج نظري بديل يف فهم العلمنة.
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ٍ
:سيناريوهات باملئات
إنتاج

كيف تُج ّدد املناهج اإلحصائية املقاربات االسترشافية
Producing Scenarios by Hundreds:
How Statistical Methods Renew Futurological Approaches*
ً
كم ًيا للسيناريوهات املختارة
 تتبع معظم املقاربات االسترشافية التي تتطلّب:ملخص
ّ تقييم
ٍ
ٍ
محدود من مجموعات الفرضيات التي
عدد
ثم اختيار
استكشاف كيفي
ٌ
،أو ًل
ّ
ّ ،للمحددات
ّ :مرحلتني
ٍ
ٍ
ثم بعد ذلك تطبيق منوذج ريايض يعكس عرب
السيناريوهات؛
من
محدود
عدد
إىل
بدورها
تُفيض
ّ
 بيد.املعرفة
تم اعتامدها من أجل تكميم مختلف السيناريوهات
ّ بيانات اإلدخال الفرضيات التي
ّ
للسياقات والتفاعالت املمكنة بني مختلف العوامل التي تدخل يف مجاالت
أن التعقيد املتزايد
ّ
ّ
 تقرتح مؤلّفتا هذا املقال،ثم
ّ  ومن.الدراسة ُيعيد وضع هذا النمط من االشتغال موضع سؤال
ٍ
بطريقة مختلفة؛ عرب بناء قواعد بيانات السيناريوهات من أجل استكشاف فضاء عدم
االشتغال
املرات من أجل الظفر مبثل ذلك
 من خالل وضع النامذج موضع التنفيذ مئات أو آالف،اليقني
ّ
ٍ
- يف "الفضاء،مرحلة ثانية
 يف،ثم إجراء الخيارات الكيفية
ّ  ومن،من السيناريوهات املمكنة
.املستهدف" لهذه السيناريوهات
 قواعد بيانات السيناريوهات، املناهج اإلحصائية، االسترشاف:كلامت مفتاحية
Abstract: Most futurological approaches that require a quantitative assessment of
scenarios proceed in two stages: a qualitative exploration of the determinants to begin
with, followed by the choice of a limited number of hypotheses, which in turn lead to
a limited number of scenarios. Next, comes the application of mathematical models
that by means of data reflect the hypotheses adopted to operationalize the various
identified scenarios. Despite the near ubiquity of this model, the increasing complexity of
contexts and possible interactions of the various factors involved in the fields of study are
challenging its mode of operation. The paper proposes that futures foresight operate in a
different way: by building databases of scenarios in order to identify areas of uncertainty.
It explains the alternative method as one implemented by running models hundreds
or thousands of times to ascertain possible scenarios and then conducting qualitative
selection, in a second stage, in the target space of those scenarios.
Keywords: Foresight, Statistical Methods, Databases of Scenarios

* Céline Guivarch &Julie Rozenberg, “Produire des scénarios par centaines: Comment les démarches statistiques
renouvellent les approches prospectives", Futuribles, no. 398 (Janvier-Février 2014), pp. 49-56.
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"ال وجود للمستقبل األرجح".
هريمان كان

مق ّدمة
يتعي بناء ّ
محط ٍة لتوليد الكهرباء بالغاز ،أو حقل توربينات الرياح ،أو س ٍّد لتوليد الطاقة الكهرومائية
هل ّ
لتوفري إمدادات الكهرباء ملنطق ٍة ما؟ وهل ينبغي حامية منطق ٍة مع ّينة بالسدود ض ّد مخاطر الفيضانات
أنواع لألشجار ينبغي
أم ال؟ ّ
وأي إسرتاتيجي ٍة لتلبية االحتياجات املائية املستقبلية ملنطق ٍة مع ّينة؟ وأ ّية ٍ
زرعها يف هذه الغابة أو تلك؟ ّ
كل هذه القرارات لها عواقب ج ّمة ،ومع ذلك يجب اتّخاذها يف سياقٍ من
ً
وتقييم
عدم اليقني عىل ُصع ٍد ع ّدة .فاتخاذ قرار "صائب" يقتيض رؤي ًة كيفي ًة لنطاق املستقبالت املمكنة،
ك ّم ًيا للمسارات املحتملة يف آنٍ م ًعا.
ففي املقاربة التقليدية ،يسبق االستكشاف الكيفي الرتجمة الكمية .وبشكلٍ أكرث تحدي ًدا ،تتمثّل الخربة
العملية االسترشافية يف انتقاء بعض مجموعات الفرضيات املتباينة ،والتي تسمح ببناء عد ٍد قليل من
ثم تجري عقب ذلك ترجمة
السيناريوهات ذات معنى ،والتي تكون ممثّل ًة لحقل املستقبالت املمكنةّ .
تم اعتامدها من أجل هذه السيناريوهات إىل بيانات إدخالٍ للنامذج الرياضية التي
الفرضيات التي ّ
توصف ديناميكية ال ّنظم قيد الدراسة ،من أجل تكميم ( )Quantizationالسيناريوهات.
ّ
والحال هذهُ ،يسائل البحث تعقيد األوضاع الواقعية ،حيث ميكن للتأثريات املتبادلة بني العوامل املؤ ّثرة
املختلفة أن تؤ ّدي إىل مسار ٍ
ات "ض ّد-بديهية" متا ًما ،ويعيد وضع تسلسل االشتغال هذا موضع سؤال:
فتمثيلية الفرضيات التي جرى اعتامدها يف مدخل العملية مل تعد تضمن متثيلية السيناريوهات التي
يجري إنتاجها يف مخرجها.
منهجا يتالىف هذه الصعوبة؛ فعوضً ا عن
ويتناول البحث املق ّدم هنا هذه اإلشكالية تحدي ًدا،
مقرتحا ً
ً
االنتقاء "ا ُملسبق" لبعض مجموعات الفرضيات من أجل بناء عد ٍد قليل من سيناريوهات الدراسة،
يتع ّلق األمر بتشغيل النامذج ملئات أو آالف املّرات من أجل استكشاف مجموع ٍة واسعة من املستقبالت
وستتم االختيارات حينئ ٍذ داخل الفضاء-املستهدف (فضاء السيناريوهات) ً
بدل من الفضاء-
املعقولة.
ّ
املصدر (فضاء الفرضيات).

سيلني غيفارش وجويل روزنربغ
ٍ
سيناريوهات باملئات:
إنتاج
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ويقرتح البحث استكشاف اآلفاق املفتوحة التي تتيحها هذه املقاربة الجديدة ،وتجسيدها انطال ًقا من
قاعدة بيانات سيناريوهات تقنية وسوسيو-اقتصادية شاملة ،جرى تطويرها يف "الوكالة الدولية لبحوث
التغي املناخي.
البيئة والتنمية"((( بواسطة منوذج ( ،((()Imaclim-Rيف مجال اقتصاد ّ

بناء قواعد بيانات السيناريوهات الستكشاف فضاء عدم اليقني
املنهج

يتم فيها تحديد
كام هو الحال يف ّأي مامرس ٍة لالسترشاف الك ّمي ،تبدأ املقاربة بهيكلة املشكلة ،التي ّ
والسياق ،واألهداف ،باإلضافة إىل املح ّددات أو أوجه
موضوع الدراسة ،والسؤال املطروح ،والرهانات ّ
منوذج أو مناذج
عدم اليقني الرئيسة التي ينبغي أخذها يف االعتبار .وهذا يقود إىل اختيار – أو تطوير –
ٍ
ع ّدة سديدة إلنجاز الدراسة؛ مبعنى أنها متثّل ٍ
املحددات التي جرى التع ّرف عليها
آليات للعمل تربط بني ّ
ثم تجري عقب ذلك ترجمة هذه املح ّددات إىل ثوابت لهذا النموذج
وتحديدها بالسؤال املطروحّ .
أو هذه النامذج.
ثم نقوم بعد ذلك ببناء ما ّدة العمل ،أي قاعدة بيانات السيناريوهات .و ُيو ّلد األخذ يف االعتبار لجميع
ّ
كل ثابتة إدخال ،أو ّ
التوليفات املمكنة لل ِق َيم التي تأخذها ّ
كل مجموعة ثوابت ،مجموع ًة واسعة من
السيناريوهات الك ّمية ،والتي غال ًبا ما تكون باملئات أو باآلالفّ ،
تم
وتغطي فضاء أوجه عدم اليقني التي ّ
تحديدها " ُمسب ًقا" بوصفها مه ّم ًة ملوضوع الدراسة.
اآلفاق املفتوحة

يفتح العمل مع مجموع ٍة واسعة من السيناريوهات الكمية عد ًدا من اآلفاق الجديدة ،والتي يجري تفصيلها
أو تجسيدها أدناه :تقييم درجة حساسية /متانة النتائج إىل عدم اليقني ،وتحديد السلوكيات الناشئة يف
مفصلة.
مجموع السيناريوهات ،واالنتقاء " َبعد ًّيا" لعد ٍد محدود من السيناريوهات السديدة من أجل دراس ٍة ّ
1

2

تأسست "الوكالة الدولية لبحوث البيئة والتنمية" ( )CIREDيف عام  1973يف "مدرسة الدراسات العليا يف العلوم االجتامعية"
ّ
متغيات :أمناط االستهالك ،والخيارات التكنولوجية،
( )EHESSبباريس ،لدراسة إشكالية البيئة من خالل مجموع ٍة من ثالثة ّ
والتخطيط املجايل .ورافق هذه الوكالة منذ تأسيسها تحدّي تلبية أطروحات "نادي روما" بشأن حدود النمو وإسرتاتيجيات اتّساق
البيئة والتنمية ،ما أصبح ُيطلق عليه الح ًقا "التنمية املستدامة"( .ا ُملرتجم)
تقسيم إىل  12إقليم و 12قطاع؛ ويو ّفر هذا النموذج إطا ًرا متّس ًقا
منوذج دينامييك تكراري لالقتصاد العاملي ،عىل أساس
(ٌ )Imaclim-R
ٍ
لالقتصاد ّ
الكل لتقييم العالقة بني الطاقة واالقتصاد( .ا ُملرتجم) ولتفصيل هذا النموذج ،راجع:
Christophe Cassen et al., "The IMACLIM-R model, a modelling framework to simulate sustainable
development pathways" (April 2010), at: http://goo.gl/Q8287z
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فعندما ال نتو ّفر سوى عىل بضع سيناريوهات ،ال ميكن معرفة إن كانت التقييامت املر ّمزة وآليات العمل التي
تغي الثوابت املفتاحية ،أو إن ك ّنا نوجد يف حال ٍة خاصة .ومع قاعدة
ّ
تم تسليط الضوء عليها قوية يف وجه ّ
تم أخذها
بيانات السيناريوهات ،تقرتن عمليات التكميم بهوامش الخطأ الناجمة عن أوجه عدم اليقني التي ّ
يف االعتبار .وهذا ما يسمح بتمييز النتائج القوية عن النتائج بالغة التأ ّثر بالثوابت املوسومة بعدم اليقني.
من ناحي ٍة أخرىُ ،يرخّ ص التو ّفر عىل قاعدة بيانات السيناريوهات بدراسة التوزيع اإلحصايئ للنتائج ،وتطبيق
ٍ
احتامالت بالنسبة
منطق "احتاميل" ،حاملا نضع فرضية توزيع االحتامل بالنسبة إىل ِق َيم الثوابت ،أو نعزو
ٍ
إىل السيناريوهات التي يجري بناؤها.
ومن املمكن أيضً ا تحليل مجموع السيناريوهات من أجل تحديد السلوكيات الناشئة .فعىل سبيل املثال،
تسمح دراسة االرتباطات املتبادلة بني مختلف ّ
مؤشات النتائج بتسليط الضوء عىل القرارات متع ّددة
املعايري ،وعىل مواضع التسويات أو التداؤبات.
وللذهاب إىل أبعد من ذلك ،ميكننا تسليط الضوء عىل رشوط هذه التسويات أو "التداؤبات" .ومن أجل
يتم استخدام أساليب "استخراج البيانات" ( )Dataminingإلبراز الثوابت الرئيسة املح ّددة لفئ ٍة من
ذلكّ ،
النتائج؛ أي اقرتان عوامل املدخالت التي تقود إىل النتائج يف منطق ٍة مع ّينة من الفضاء-املستهدف.
وميكن أيضً ا تحليل مجموعة السيناريوهات بطريق ٍة ديناميكية ،وذلك من أجل ربط األمدين القصري
والطويل (انظر الشكل  .)1وتسمح املقاربة الديناميكية بالفعل باإلجابة عن أسئلة مثل "أين ينبغي أن
وضع ج ّيد لتحقيق ٍ
معي عىل املدى الطويل؟" وعىل
هدف ّ
أوجد يف املدى القصري من أجل أن أكون يف ٍ
نهتم باملدى الطويل ،فإنّ مثل هذا السؤال ليس سدي ًدا
اعتبار تن ّوع املسارات التي ميكن توليدها عندما ّ
سوى بالنسبة إىل مجموع ٍة واسعة من السيناريوهات.
وأخ ًريا ،يسمح استخدام قاعدة بيانات السيناريوهات ،يف األوضاع التي نكون فيها بحاج ٍة النتقاء عد ٍد
تجانس للدراسات التي ستعتمد عىل هذه
قليلٍ من السيناريوهات (من أجل التواصل أو من أجل خلق
ٍ
السيناريوهات) ،بانتقاء السيناريوهات التي ستكون األكرث ً
متثيل للخصائص التي نو ّد استبقاءها.

تجسي ٌد عرب قاعدة بيانات مستخدم ٍ
التغي املناخي
ة يف اقتصاد
ّ
جسد التطبيق العميل املعروض هنا بعض االحتامالت املفتوحة عرب مقارب ٍة تعتمد عىل عد ٍد كبري من
ُي ّ
السيناريوهات .ويستخدم هذا التطبيق قاعدة بيانات سيناريوهات تقنية وسوسيو-اقتصادية شاملة،
جرى تطويرها يف الوكالة الدولية لبحوث البيئة والتنمية بواسطة منوذج ( ،)Imaclim-Rمن أجل دراسة
التغي املناخي.
اقتصاد ّ
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السانحة
الشكل  :1نوافذ املرور ّ

يع ّد األخذ يف االعتبار ألوجه عدم اليقني مهمًّ
بالتغي
خاص عندما يتع ّلق األمر
وحرجا عىل نح ٍو ّ
ً
ّ
املناخي .فليست عوامل عدم اليقني متع ّدد ًة فحسب ،ولكنها تتوافق مع "أوجه عدم اليقني الجذري"،
والتي يجري تعريفها هنا بوصفها األوضاع التي ال يعرف فيها ص ّناع القرار أو ال يتوافقون فيها عىل بنية
النموذج الذي يربط األفعال والنتائج ،وال عىل التوزيعات االحتاملية للثوابت املفتاحية للنموذج أو
للنامذج .وعالو ًة عىل ذلك ،يتض ّمن املوضوع قيد الدراسة؛ أي التفاعالت بني االقتصاد واألنظمة التقنية
واملجتمعات واملناخ ،العديد من رضوب املفعول الرجعي ّ
واللخطية .وهكذا ،فنحن نوجد بالفعل يف
السديد استخدام املقاربة املقرتحة أعاله.
حال ٍة يكون فيها من ّ
تم ترتيب مجموع الثوابت التي جرى تحديدها باعتبارها
ولبناء قاعدة بيانات السيناريوهاتّ ،
التغي املناخي (امل ّتصلة بالعوملة ،والدينامية االجتامعية ،والبيئة ...إلخ) يف سبع
تؤدي دو ًرا يف اقتصاد ّ
مجموعات .وقد و ّلدت حينئ ٍذ مختلف تركيبات الفرضيات  286من السيناريوهات .وتسمح قاعدة
ٍ
معالجات إحصائية ،بتوفري إجاب ٍة جديدة (أو بتوفري إجابة ببساطة) عن األسئلة التي
البيانات هذه ،عرب
تُطرح يف إطار "اللجنة الدولية للتغريات املناخية"((( ،والتي سيجري عرض مثالني عنها يف ما ييل:
3

ٌ
منظمة دولية تابعة لألمم املتحدة
بتغي املناخ" ( )IPCCهي
للتغيات املناخية" أو "الهيئة الحكومية الدولية املعنية ّ
"اللجنة الدولية ّ
تتأ ّلف من مئات الخرباء يف مجاالت املناخ ،ومسح املحيطات ،واالقتصاد ،وغريها .وتسهر هذه اللجنة  -التي جرى إنشاؤها عام 1988
مفصلة للمعلومات واملعارف العلمية والتقنية واالجتامعية واالقتصادية
وأصدرت خمسة تقارير حتى اآلن  -عىل إجراء تقييامت ّ
تغي املناخ وأسبابه وآثاره وإسرتاتيجيات معالجته .وقد حازت هذه اللجنة جائزة نوبل للسالم لعام  ،2007مناصف ًة مع آل غور،
بشأن ّ
من أجل جهدها يف دراسة ظاهرة االحتباس الحراري( .ا ُملرتجم)
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تقدير الفائدة االقتصادية املتبادلة للسياسات املناخية

منطق احتاميل ،وبفضل قاعدة بيانات السيناريوهات ،هو
السؤال األول الذي يجد له جوا ًبا من خالل
ٍ
"الفائدة املتبادلة"((( للسياسات املناخية من حيث التأمني ض ّد عدم اليقني بشأن املوارد األحفورية .فصانع
القرار السيايس قلقٌ بالفعل بشأن معرفة إن كانت القرارات التي سي ّتخذها مج ّرد عب ٍء مايل جديد ،أو
إنها ستكون جالب ًة لفوائد بعد حني أيضً ا.
تغي الناتج املحيل اإلجاميل العاملي بني عامي  2010و( 2050مع مع ّدلٍ للخصم((( يساوي
وميثّل الشكل (ّ )2
 3يف املئة) ،والذي يأيت نتيج ًة لنضوب املوارد األحفورية ،بالنسبة إىل مجموع السيناريوهات .ويصف
الرسم البياين ذو اللون الرمادي السيناريوهات من دون سياس ٍة مناخية ،يف حني ميثّل الرسم البياين ذو اللون
ٍ
سياسات تسمح بالح ّد من ظاهرة االحتباس الحراري يف  3درجات حرارية.
الكستنايئ السيناريوهات مع
متثّل الرسوم البيانية الرت ّددات النسبية ملختلف ال ِق َيم بالنسبة إىل خسائر الناتج املحيل اإلجاميل ،ومتثّل
املنحنيات وظائف الكثافة االحتاملية املع ّدلة املناسبة لها .ويف املتوسط ،يجري تقليص الخسائر بشكلٍ
ٍ
(تتم إزاحة الرسم البياين إىل اليسار) .وباإلضافة إىل
ملموس يف السيناريوهات مع
سياسات مناخية ّ
ذلك ،تقيض السياسات املناخية عىل السيناريوهات ذات الخسائر القوية ج ًدا (ذيل اليمني من التوزيع
اإلحصايئ الرمادي) ،وذلك بخلقها قدر ًة عىل مواجهة الضغط يف مقابل ارتفاع أسعار الوقود األحفوري،
من خالل إشارة-سعر مب ّكرة أكرث ومتو ّقعة بشكلٍ أفضل.
وميكننا عالو ًة عىل ذلك تكميم هذا التأمني ،الذي يبلغ يف املتوسط ،يف هذه السيناريوهات 11500 ،مليار
دوالر أمرييك؛ أي  19يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي يف عام .2009

4
5

التغي املناخي.
تكمن بطبيعة الحال الفائدة األوىل للسياسات املناخية يف الح ّد من األرضار الناجمة عن ّ
يسمح معدّل الخصم مبنح القيمة الحالية للتد ّفقات النقدية التي ستطرأ يف املستقبل.
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تغي الناتج املحيل اإلجاميل العاملي ( )2050-2010وف ًقا للسيناريوهات
الشكل ّ :2

(*)

(*) Adapted from Julie Rozenberg et al., "Climate Policies as a Hedge Against the Uncertainty on Future Oil
Supply", Climatic Change, vol. 101, no. 3 - 4 (August 2010), pp. 663 - 668.

تحديد املسارات السوسيو-اقتصادية املرجعية

يتع ّلق السؤال اآلخر الذي يجد له جوا ًبا هنا بالتوصيف  -عىل شكل سيناريوهات رصيحة  -للمسارات
تم اعتامدها يف
السوسيو-اقتصادية املرجعية الخمسة ("املسارات السوسيو-اقتصادية املشرتكة"((() التي ّ
ٍ
سيناريوهات جديدة لألبحاث بشأن املناخ.
إطار
6

سيناريوهات للمسارات السوسيو-
"املسارات السوسيو-اقتصادية املشرتكة" ( )Shared Socioeconomic Pathways, SSPهي
ٌ
اقتصادية مك ّملة لـ "مسارات الرتكيز النموذجية" ( ،)Representative Concentration Pathways, RCPعىل اعتبار أنها أكرث
مبتغيات مثل السكان ،والناتج القومي اإلجاميل،
توج ًها نحو وصف املسارات املناخية.
ّ
ّ
وتهتم "املسارات السوسيو-اقتصادية املشرتكة" ّ
ّ
التحض ،وتوافر التقنيات .وملزيد من التفصيل بشأنها( .ا ُملرتجم) راجع:
وتوزيع الرثوة ،ومستويات التعليم ،والصحة العامة ،ودرجة
Elmar Kriegler et al., "The need for and use of socio-economic scenarios for climate change analysis: A new
approach based on shared socio-economic pathways", Global Environmental Change, vol. 22, no. 4 (2012),
pp. 807 - 822.
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الشكل  :3املسارات السوسيو-اقتصادية الخمسة املرجعية التي طرحها " ُمسب ًقا" فريق العمل بشأن السيناريوهات
الجديدة لألبحاث بشأن املناخ

الشكل  :4مقاربة املجموعات الخمس للسيناريوهات باملسارات املبدئية
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فقد وضع فريق العمل عىل هذه السيناريوهات الجديدة بشكلٍ " ُمسبق" مبدأ هذه املسارات الخمسة
التغي املناخي من جهة ،والتك ّيف
بالفعل ،والتي تتاميز وف ًقا لقدرتها عىل رفع تحديات التخفيف من ّ
التغي من جه ٍة أخرى (الشكل  .)3واملسألة املطروحة حينئ ٍذ هي التحديد بشكلٍ ملموس ملا
مع هذا ّ
هي عليه هذه املسارات املرجعية بالنسبة إىل األبحاث بشأن املناخ.
سيناريوها للقاعدة يف نظام إحداثيات مرجعية محوراه
ومن ثم ،تأيت فكرة تحديد وضع الـ 286
ً
ّ
نسجل هنا درجة الفقر
مامثالن ملحوري
املخطط املبديئ (الشكل  .)4فبالنسبة إىل محور الفواصلّ ،
بالنسبة إىل الـ  20يف املئة األكرث فق ًرا يف البلدان النامية (تُقاس انطال ًقا من الناتج املحيل اإلجاميل
نسجل االنبعاثات العاملية لثاين أكسيد الكربون .وبحساب
للفرد الواحد) .وبالنسبة إىل محور الرتاتيبّ ،
املؤشين يف ّ
قيمة ٍّ
كل من هذين ّ
كل واح ٍد من هذه السيناريوهات ،ميكننا تحديد وضعهام يف نظام
اإلحداثيات املرجعية هذا.
يتم توحيد قياسات ِق َيم ّ
املؤشات بني صفر وواحد ،عىل اعتبار أنّ هذين الح ّدين ميثّالن القيم الدنيا
ّ
ّ
والقصوى للمؤشات بالنسبة إىل التوزيع اإلحصايئ لنتائج السيناريوهات الـ  .286ومن أجل حرص
ٍ
مجاالت متامثلة للوضعيات املبدئية لـ "املسارات السوسيو-اقتصادية املشرتكة" الخمسة ،نقوم عندئ ٍذ
بتحديد عتبتني بالنسبة إىل ّ
كل محور ،بحيث يقع ثلث السيناريوهات تحت العتبة األوىل ،وثلثها
ٍ
مجموعات من السيناريوهات ،وهي التي نقاربها بـ "املسارات
فوق العتبة الثانية .وهكذا تظهر خمس
السوسيو-اقتصادية املشرتكة" الخمسة.
يتم استخدام الخوارزمية "بريم"((( للعثور عىل الخصائص املح ّددة ّ
لكل مجموعة .فعىل سبيل املثال،
ثم ّ
ّ
التغي
يتم ّيز "املسار السوسيو-اقتصادي األول" (( )SSP1الذي سيكون فيه من السهل التك ّيف والتخفيف من ّ
ٍ
وبتكنولوجيات "منخفضة-الكربون" رخيصة،
املناخي) بساكن ٍة ضئيلة نسب ًيا ،وبتق ّد ٍم من حيث اإلنصاف،
وبرصان ٍة طاقية كبرية .وقد تبدو هذه النتائج بديهي ًة إىل ح ٍّد ما ،ولكن من املثري لالهتامم أيضً ا أن نالحظ أنّ
املح ّددات األخرى التي جرت منذجتها  -عىل سبيل املثال رسعة منو إنتاجية العمل  -ليس لها تأث ٌري عىل كون
هذا السيناريو أو ذاك يوجد أو ال يوجد يف هذا املجال من فضاء "املسارات السوسيو-اقتصادية املشرتكة".
وميكننا أيضً ا أن نالحظ أنه ال يوجد سيناريو يف أعىل الزاوية اليمنى ،أي يف الزاوية التي من شأن مشاكل
الفقر أن ت ّ
ُحل فيها ،يف حني تكون انبعاثات ثاين أكسيد الكربون عالي ًة ج ًدا .وبعبار ٍة أخرى ،ليس من
املمكن ،وف ًقا للنموذج املستخدم ،التغ ّلب عىل مشاكل التنمية والفقر املدقع من دون بذل جه ٍد يف
7

قيم كبرية
"بريم" ( )Patient Rule Induction Method, PRIMهي تقنية الستخراج البيانات ضمن فضاء مدخالت عايل األبعاد ،مع ٍ
ملتغي املخرجات .لتفصيل هذه الطريقة( .املرتجم) راجع:
ّ
Wolfgang Polonik & Zailong Wang, "Prim Analysis", Research paper, University of California Davis/
Department of Statistics (2009), at: http://goo.gl/PYmcLJ
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مجال نجاعة استخدام الطاقة وتطوير الطاقات البديلة ،وذلك بسبب محدودية فرص الحصول عىل
املوارد األحفورية بحلول نهاية القرن الحادي والعرشين.
ّ
املؤشات التي جرى اعتامدها لقياس تح ّديات التخفيف
وبطبيعة الحال ،تعتمد النتائج عىل
مؤش ٍ
ات بديلة أو ّ
مؤش ٍ
والتك ّيف .وميكننا تكرار التحليل مع ّ
يتم
ات مر ّكبة .وانطال ًقا من املعلومات التي ّ
الحصول عليها بشأن املح ّددات الرئيسة ٍّ
لكل من "املسارات السوسيو-اقتصادية املشرتكة" ،فمن املمكن
حينئ ٍذ اختيار سيناريوهات متثيلية ح ًّقا ٍّ
لكل من هذه املسارات.

خامتة
يرفع بناء قواعد بيانات السيناريوهات واستخدامها املنهجي التحديات التي يفرضها أخذ أوجه عدم
اليقني العديدة يف مامرسات االسترشاف الك ّمي يف االعتبار .فباالنتقال من عد ٍد قليل من السيناريوهات،
ٍ
بيانات تستكشف فضاء أوجه املعقول،
تجسد رؤى بديلة من املستقبالت املمكنة ،إىل قاعدة
والتي ّ
تسمح قواعد بيانات السيناريوهات بالتح ّرر من االختيار "ا ُملسبق" ،والذي غال ًبا ما يكون صع ًبا ومق ّي ًدا،
بشأن الفرضيات االستهاللية التي ينبغي اعتامدها .ومن خالل تحليل قاعدة بيانات النتائج ،من املمكن
ٍ
وضعيات مص ّممة سل ًفا.
العثور عىل نتائج من شأنها أن تكون "ضد-بديهية" وتتجاوز
ٍ
إضاءات جديدة بالنسبة إىل القرار:
ومتنح هذه املقاربة
ö öتقييم مدى متانة النتائج وآليات العمل التي جرى تسليط الضوء عليها.
ö öتحديد "السلوكيات" الناشئة يف مجموع ٍة من السيناريوهات ،والتي تسمح باستخالص معلومات
أكرث ثرا ًء من أجل اتخاذ القرار ،مثل رشوط التسويات أو "التداؤبات" بني معايري متع ّددة يف
إطار قرا ٍر متع ّدد املعايري ،أو تحليل دينامييك من أجل ربط الديناميات عىل املدى القصري مع
التط ّورات عىل مدى أطول.
مفصلة.
ö öانتقاء عد ٍد قليل من السيناريوهات السديدة من أجل دراس ٍة ّ

تع ّد أصالة هذه املقاربة الجديدة أيضً ا عكس األدوار املعتادة يف الوصل املفصيل بني الكيفي والك ّمي؛
ٍ
ملجموعات كبرية
دروس كيفي ٍة من االستكشاف املنهجي
فالك ّمي يصبح استكشاف ًيا ،من أجل استخالص
ٍ
من املسارات التي جرى تكميمها.
التغي املناخي ،مبساعدة منوذج ( .)Imaclim-Rولكن
وقد جرى تجسيد هذه املقاربة هنا من خالل حالة ّ
خاص يف الحاالت التي تكون
منوذج وعىل ّأي موضوع .وستكون منري ًة عىل نح ٍو ّ
ميكن بالطبع تطبيقها مع ّأي ٍ
فيها أوجه عدم اليقني العديدة معني ًة وحيث تتض ّمن اآلليات قيد العمل رضوب ّ
اللخطية واملفعول الرجعي.
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وكالة الطاقة الدمناركية | Danish Energy Agency
ترجمة :هيئة التحرير | Translated by: Editorial Board

سيناريوهات الطاقة لألعوام  2020و 2035و2050
*Energy Scenarios for 2020, 2035 and 2050
ٍ
دراسة استرشافية رائدة ،خلُصت وكالة الطاقة الدمناركية إىل أنه من املمكن
ملخص :يف
نظام وطني
املتجددة ،وأنه من املمكن تقن ًيا بناء
االعتامد بنسبة  100يف املئة عىل الطاقات
ٍ
ّ
املتجددة بحلول عام
الكل عىل مصادر الطاقات
وموثوق به عىل أساس االعتامد
للطاقة آمنٍ
ّ
ٍ
ّ
 .2050ويقارن تقرير سيناريوهات الطاقة لألعوام  2020و 2035و 2050بني جدوى االستعاضة
بالطاقة الحيوية عن الفحم والنفط والغاز الطبيعي يف مختلف السيناريوهات الطاقية الخرضاء
ً
ووصول إىل نظام الكتلة
بدءا من نظام قائم عىل الرياح لتوليد الكهرباء،
وتكلفتها ،لتلك األعوامً ،
الحيوية القائم عىل الوقود الحيوي .ووفقً ا للتقرير ،من شأن جميع السيناريوهات الطاقية
نظام طاقي خالٍ من الوقود األحفوري بحلول
تلبي هدف الدمنارك إلقامة
ٍ
الخرضاء املعروضة أن ّ
عام  ،2050باإلضافة إىل هدفها إرساء نظام للكهرباء والتدفئة خالٍ من الوقود األحفوري بحلول
أن قرا ًرا بشأن شكل مستقبل
عام  .2035ولتحقيق هذين الهدفني الطموحني ًّ
جدا ،يؤكّ د التقرير ّ
الطاقة يف الدمنارك ينبغي اتّخاذه ُبعيد عام  2020مبارشة.
كلامت مفتاحية :سيناريوهات الطاقة ،الوقود األحفوري ،الطاقة الخرضاء
Abstract: In a pioneering study, the Danish Energy Agency concluded that it would be
technically possible to construct a secure and reliable national energy system based
on 100 per cent renewables by 2050. The report, "Energy Scenarios for 2020, 2035 and
2050", compares the feasibility and cost of replacing coal, oil and natural gas with various
sources of green energy, ranging from a wind powered electric production system to a
biomass system. According to the report, all of the scenarios meet the vision of a fossil
fuel independent energy system for Denmark by 2050, as well as the government's
goal of fossil fuel independent electricity and heating by 2035. To meet the 2050 target,
however, the report notes that a decision on the shape of Denmark's energy future would
need to be made shortly after 2020.
Keywords: Energy Scenarios, Fossil Energy, Green Energy

Scenarios for 2020, 2035 and 2050, Energy-scenario Report (May 20, 2014), at: http://

* Danish Energy Agency, Energy
goo.gl/OiNvcG
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مق ّدمة
تق ّدم هذه الورقة وص ًفا ألربعة سيناريوهات بشأن مستقبل إمدادات الطاقة يف الدمنارك حتى عام
 .2050وتعترب "السيناريوهات" مناذج متوافقة تكنولوج ًيا مع إمدادات الطاقة يف املستقبل ،مبا فيها
متضمن يف السيناريوهات ،فإنها تصف
النقل ،وهي تل ّبي أهدا ًفا سياسية معينة .ومبا أنّ النظام بكامله
ٌ
أيضً ا العالقة بني القطاعات الفرعية املختلفة لنظام الطاقة .إنّ هذا األمر يضمن االتّساق بني تحليالت
القطاعات املنفردة لجهة استخدام املوارد وتحويل الطاقة.
وتل ّبي جميع السيناريوهات الرؤية الهادفة إىل نظام طاقة يستغني كل ًيا عن الوقود األحفوري بحلول
عام  ،2050وكذلك الهدف الحكومي يف توفري كهرباء وتدفئة مستق ّلة عن الوقود األحفوري بحلول عام
( 2035تُق ّدم الورقة أيضً ا وص ًفا لسيناريو باستخدام الطاقة األحفورية).
ً
مستقبل.
الهدف من هذه السيناريوهات هو وصف املجاالت املتاحة إلمدادات الطاقة يف الدمنارك
وهي تش ّكل خلفي ًة مشرتكة للدراسات التي أطلقت مع اتفاق الطاقة يف  22آذار /مارس  .2012وتس ّلط
السيناريوهات الضوء عىل اإلمكانيات التقنية املتاحة لتصميم النظام املستقبيل للطاقة يف الدمنارك
يف ّ
ظل افرت ٍ
اضات مع ّينة ،وتصف بعض التحديات املتو ّقعة أثناء االنتقال نحو االستغناء عن الوقود
تبي
األحفوري ،مع تسليط الضوء عىل املعايري املهمة .وميكن للسيناريوهات أيضً ا ،وبحدو ٍد مع ّينة ،أن ّ
متى يجب اتّخاذ قرارات مه ّمة .فال ينبغي فهم هذه السيناريوهات بوصفها تن ّب ٍ
ؤات تفصيلية أو أجوبة
ٍ
توصيات
نهائية عن التصميامت الفعلية أو املفضّ لة لنظام الطاقة املستقبيل .وهي ال تتض ّمن أيضً ا ّأي
مح ّددة بشأن األدوات املطلوبة لتحقيق السيناريوهات.
وقد جرى حساب استهالك الطاقة الصايف يف السيناريوهات عىل أساس منوذج استهالك يحايك استهالك
الطاقة يف عامي  2035و ،2050وجرى تحليلها حسب نوعية الطاقة عند ثالثة مستويات مختلفة
من وفورات الطاقة (معتدلة ،وكبرية ،وكبرية ج ًدا) .وتتض ّمن السيناريوهات العنارص التالية :الكهرباء،
املخصصة للنقل (مبا يف ذلك
والتدفئة الحرضية ،وتدفئة العمليات التصنيعية ،والتدفئة الفردية ،والطاقة ّ
املالحة الجوية ،والنقل البحري املحيل) .وجرى استبعاد قطاع استخراج النفط والغاز من التحليالت.
وافتِض املستوى نفسه من خدمات الطاقة ّ
لكل السيناريوهات .ويعني ذلك أنه جرى افرتاض اإلنتاج
ُ
الصناعي نفسه بالنسبة إىل جميع السيناريوهات ،واملساحات املد ّفأة نفسها ،وأداء النقل نفسه ...إلخ.
تتغي من سيناريو إىل آخر هي بدائل متعادلة متا ًما إحداها
ولذلك يفرتض أيضً ا ضمن ًّيا أنّ التقنيات التي ّ
من األخرى .وهكذا فإنّ السيارة الكهربائية ،عىل سبيل املثال ،تُؤ ّمن القيمة االستعاملية نفسها للسيارة
العادية التي تعمل بالوقود.
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وجرى حساب إنتاج الطاقة يف السيناريوهات عىل أساس منوذج محاكاة ُيستخدم لفحص تشغيل النظام
مقياس زمني يصل إىل ساع ٍة واحدة من أجل تحديد القدرات الالزمة واستهالك الوقود السنوي،
عىل
ٍ
باإلضافة إىل تكاليف التشغيل والصيانة .واستخدمت تكاليف االستثامر السنوية لتمثّل تكلفة رأس
املال .وجرى جمع املعلومات التكنولوجية من أحدث "الكتالوجات" التكنولوجية التي تتض ّمن تقييم
أساس متناسب
التط ّورات التكنولوجية املتو ّقعة حتى عام  .2050وجرى افرتاض اتجاه أسعار الوقود عىل ٍ

مع السيناريوهات الثالثة يف تو ّقعات الطاقة العاملية يف عام "( (((2013سيناريو السياسات الحالية"(((،
و"سيناريو السياسات الجديدة"((( ،و"سيناريو .)((("450

وصف السيناريوهات
ö öجرى تصميم سيناريو الرياح الستخدام الطاقة الحيوية التي تقارب اإلمدادات السنوية إىل
ح ٍّد ما للدمنارك نفسها ،أي نحو  250بيتا-جول((( .وال يعني ذلك أنّ الطاقة الحيوية ينبغي
بالرضورة أن تكون دمناركية ،بل يعني أنّ مصدر التزويد قد يكون يف الدمنارك .ويتط ّلب ذلك
توس ًعا
كهرب ًة واسعة النطاق لقطاعات النقل والصناعة والتدفئة الحرضية ،بقدر ما يتط ّلب ّ
كب ًريا يف استخدام توربينات الرياح البحرية .ومن أجل الحفاظ عىل استهالكٍ منخفض للطاقة
يتم إنتاج الهيدروجني واستخدامه للرت ّقي بالكتل الحيوية((( والغاز الحيوي((( لجعلها
الحيويةّ ،
تدوم فرت ًة أطول.

2
3
4
5
6
7

1

OECD/IEA, World Energy Outlook 2013 (London: International Energy Agency, 2013).
يستند "سيناريو السياسات الحالية" إىل تنفيذ السياسات والتدابري الحكومية التي جرى سنّها بحلول منتصف عام ( .2013ا ُملرتجم)
تم تنفيذها ملواجهة
يأخذ "سيناريو السياسات الجديدة" (السيناريو املركزي يف هذا التقرير) يف االعتبار االلتزامات والخطط التي ّ
تم اإلعالن عنها( .ا ُملرتجم)
التحديات املتعلقة بالطاقة ،وكذلك تلك التي ّ
يحدّد "سيناريو ً "450
سبيل طاقي ًة تتّسق مع  50يف املئة من فرص تحقيق هدف الح ّد من الزيادة يف متوسط درجات الحرارة العاملية
ٍ
إىل درجتني مئويتني ،مقارنة مبستويات ما-قبل الثورة الصناعية (تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة عند مستوى  450جزء يف املليون).
(ا ُملرتجم)
"بيتا-جول" ( )Petajouleهي وحدة لقياس الطاقة يف النظام الدويل املعياري للقياس ،وهي تساوي  1015جول( .ا ُملرتجم)
تشري "الكتلة الحيوية" ( )Biomassإىل املواد العضوية من أصل نبايت (مبا يف ذلك الطحالب) أو حيواين أو فطري (الفطريات) التي
ميكن أن تصبح مصد ًرا للطاقة عن طريق االحرتاق (الطاقة الخشبية عىل سبيل املثال) ،وذلك عقب "الهضم الالهوايئ" (Anaerobic
 )digestionأو تح ّو ٍ
الت كيميائية جديدة (الوقود الحيوي)( .ا ُملرتجم)
"الغاز الحيوي" ( )Biogasهو الغاز التي ينتج من تخمري املواد العضوية الحيوانية أو النباتية يف غياب األكسجني .ويحدث هذا
مثل) أو بشكلٍ تلقايئ (يف مدافن النفايات العضوية ً
التخمري بشكلٍ طبيعي (يف املستنقعات ً
مثل) ،ولكن ميكن أيضً ا أن يحدث بشكلٍ
اصطناعي يف "أحواض هضم"( .ا ُملرتجم)
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ö öجرى تصميم سيناريو الكتل الحيوية نسب ًة الستهالكٍ سنوي من الطاقة الحيوية يبلغ نحو 450
بيتا-جول .ويستتبع ذلك استرياد كتلة حيوية صافية يف السنوات العادية (نحو  200بيتا-جول)؛
وال يتض ّمن الهيدروجني.
ö öيستتبع سيناريو الوقود الحيوي نظا ًما قامئًا عىل الوقود مامث ًال ملا لدينا اليوم ،مع استثناء وحيد
هو االستعاضة بالطاقة الحيوية عن الفحم والنفط والغاز الطبيعي .وسيبلغ استهالك الوقود
نحو  700بيتا-جول ،وال يتض ّمن الهيدروجني.
ö öجرى تصميم سيناريو الهيدروجني ليحايك استهال ًكا متدن ًيا ج ًدا من الطاقة الحيوية (أقل من
 200بيتا-جول) .ويستتبع ذلك استخدا ًما كب ًريا للهيدروجني واستخدا ًما أكرب بكث ٍري لطاقة الرياح
ّ
مم هو عليه الحال يف سيناريو الرياح.
ö öيرسم سيناريو الوقود األحفوري الخطوط العريضة للوضع االفرتايض الذي ُيستخدم فيه الوقود
األحفوري ،ويجري التغايض عن جميع أهداف السياسات .ويوضّ ح هذا السيناريو ً
بديل ير ّكز
بشكلٍ رئيس عىل ّ
"أقل التكاليف املمكنة".
ويوجز الجدول ( )1األرقام الرئيسة انطال ًقا من السيناريوهات األربعة يف عام :2050
الجدول  :1األرقام الرئيسة لحسابات سيناريوهات عام 2050
الهيدروجني

الوقود األحفوري

السيناريو
استهالك الوقود (بيتا-جول)

255

443

710

192

483

درجة االكتفاء الذايت

%104

%79

%58

%116

---

استهالك الطاقة اإلجاميل (بيتا-جول)

575

590

674

562

546

(*)

الرياح الكتل الحيوية الوقود الحيوي

(*)

وف ًقا إلنتاج الدمنارك من الوقود األحفوري يف عام .2050

يبي الجدول ( )2هذه األرقام يف سيناريوهات عام  .2035واستهالك الوقود هو ٌ
شامل أل ّية خسائر
فيام ّ
يف تحويل الكتل الحيوية يف الخارج ونقلها:
الجدول  :2األرقام الرئيسة لحسابات سيناريوهات عام 2035
السيناريو

الرياح الكتل الحيوية الوقود الحيوي الهيدروجني الوقود األحفوري

استهالك الوقود (بيتا-جول)

458

526

631

443

680

درجة االكتفاء الذايت

%74

%68

%57

%77

---

استهالك الطاقة اإلجاميل (بيتا-جول)

594

606

634

590

653

(*)

وف ًقا إلنتاج الدمنارك من الوقود األحفوري يف عام .2035

(*)
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مة من تحليالت السيناريوهات
االستنتاجات الرئيسة امله ّ
من املمكن عىل املستوى التقني تصميم أنظمة طاقة مختلفة تل ّبي جميعها منظور االستغناء عن الوقود
األحفوري .فالتكنولوجيات موجودة مسب ًقا ،عىل الرغم من أنّ بعضها يحتاج تطوي ًرا إضاف ًيا من ناحية
السعر ،والكفاءة ،وقدرة األداء.
بلد صغري ،فإنّ لدينا الخيار بني تأسيس
مورد محدود ،وألنّ الدمنارك ٌ
وعىل اعتبار أنّ الطاقة الحيوية ٌ
نظا ٍم قائم عىل الوقود مع استريا ٍد كبري للكتل الحيوية ،وبني نظا ٍم قائم عىل الكهرباء مع استخدا ٍم
محدود للطاقة الحيوية عند املستوى الذي تستطيع الدمنارك حوله تزويد نفسها به .وإذا كان عام
 2050مستهد ًفا لتحقيق االستغناء عن الوقود األحفوري ،فينبغي عىل الدمنارك عىل األرجح اتخاذ قرا ٍر
بهذا الشأن ُبعيد عام  2020مبارشة ،ألنّ اإلجراءات االنتقالية الكبرية املطلوبة ،مثل الزيادة يف طاقة
الرياح والبنية التحتية ،تتط ّلب زم ًنا مع ّينا .ويعتمد الخيار ،بشكلٍ خاص ،عىل الدرجة املرغوب فيها
ألمان إمدادات الوقود.
وبحدو ٍد معينة ،ميكن لنظا ٍم قائم عىل طاقة الرياح استخدام طاق ٍة حيوية تزيد ّ
عم هو مص ّم ٌم من
أجله ،إذا حصل ً
ٌ
انخفاض يف أسعار الكتل الحيوية يف أحد األعوام .وعالو ًة عىل ذلك ،وبحدو ٍد معينة
مثل
أقل ّ
أيضً ا ،ميكن لنظا ٍم قائم عىل الوقود استخدام كتل حيوية ّ
مم هو مص ّمم من أجله ،إذا حصل مث ًال
ٌ
تغي
ثم ،يوجد
هامش ّ
ٌ
ارتفاع يف أسعار الكتل الحيوية يف أحد األعوام .ومن ّ
معي للمناورة يتفاعل مع ّ
قائم عىل طاقة الرياح
األسعار .ومع ذلك ،ليس من املمكن التح ّول من نظا ٍم قائم عىل الوقود إىل آخر ٍ
(أو العكس) بني عا ٍم وآخر.
وسيو ّفر النظام الكهربايئ القائم ك ّل ًيا عىل طاقة الرياح ضامنًا جي ًدا يف إمدادات الوقود ،ولكنه يواجه
مشاكل يف ضامن إمدا ٍد موثوق بالكهرباء ،يف حني أنّ نظا ًما قامئًا عىل الطاقة الحيوية سيواجه مشاكل يف
ٍ
إمدادات موثوقة بالوقود .وميكن يف نظا ٍم قائم عىل طاقة الرياح ضامن إمداد موثوق بالكهرباء
ضامن
من خالل الجمع بني استثامرات صغرية ،يف محركات غاز أو توربينات غاز رسيعة التنظيم ال تستلزم وق ًتا
ً
طويل للتشغيل ،مع زياد ٍة يف الربط الكهربايئ املتبادل مع بلدان الجوار .وقد جرى تصميم السيناريوهات
لتلبي املتط ّلبات نفسها إلمدا ٍد موثوق بالكهرباء .وميكن ضامن أمان إمدادات الوقود يف نظا ٍم قائم عىل
الوقود الحيوي بإنشاء نظا ٍم ميكنه التح ّول إىل الوقود األحفوري يف حال فشل اإلمداد بالوقود الحيوي ،أو
إذا أصبحت الكتل الحيوية مكلف ًة ج ّدا .وبطبيعة الحال ،ال يح ّقق اختيار مثل هذه اإلسرتاتيجية منظور
نظا ٍم يستغني عن الوقود األحفوري.
وتشري الحسابات إىل أنّ تكاليف الطاقة الخالية من الوقود األحفوري يف عام  2050ستبلغ نحو 159 - 136
مليار كرونة دمناركية (  24-20مليار دوالر أمرييك) ،من دون احتساب الرضائب والرسوم ،و ُيعزى نحو
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نصفها للنقل .ويتض ّمن هذا املبلغ االستثامرات ،وتكاليف التشغيل ،والوقود (مبا يف ذلك التوزيع) ،وغاز
ثاين أكسيد الكربون ،وتكاليف وفورات الطاقة ،وأنظمة دفع جميع وسائل النقل ،ومرافق إنتاج الطاقة
تم حساب تكاليف
يف الكهرباء ،والتدفئة الحرضية ،وتدفئة العمليات التصنيعية ،والتدفئة الفردية .وقد ّ
السيناريو من األسفل إىل األعىل وفق األداء بصفتها مجموع االستثامرات السنوية بسعر فائد ٍة قدره 4
يف املئة ،وتكاليف التشغيل ،وتكاليف الوقود.
وتبلغ تكاليف سيناريو الوقود األحفوري يف عام  2050نحو  6مليارات كرونة دمناركية [ 0.9مليار
دوالر أمرييك] (وهي ّ
أقل نحو  5يف املئة) من أرخص سيناريو خالٍ من الوقود األحفوري ،وأقل بنحو
 29مليار كرونة دمناركية [ 4.3مليار دوالر أمرييك] (نحو  20يف املئة) من أغىل سيناريو خالٍ من الوقود
خصوصا
للطن) .ويعود ذلك
األحفوري (بسعر ثاين أكسيد الكربون قدره  245كرونة [ 36دوال ًرا أمريك ًيا] ّ
ً
إىل االفرتاض أنّ سعر الفحم الحجري هو يف مستوى ّ
أقل بكث ٍري من جميع أنواع الوقود األخرى .وهناك
تكاليف ضخمة مرتبطة ،عىل وجه الخصوص ،بإنتاج الغاز الحيوي وبزيادته يف جميع السيناريوهات
ٌ
مشرتك بني جميع السيناريوهات األربعة
الخالية من الوقود األحفوري .وإنّ القسم األكرب من التكاليف
الخالية من الوقود األحفوري وسيناريو الوقود األحفوري .ويشمل ذلك ً
مثل ،تكاليف الوفورات ،وحرق
النفايات ،وشبكة التدفئة الحرضية ،وشبكات الغاز ،بقدر ما يشمل نسب ًة من تكاليف الشبكة الكهربائية،
ّ
ومحطات الطاقة األخرى.
وأنظمة دفع وسائل النقل ،وطاقة الرياح،
وت ّتصف حسابات التكلفة ك ّلها بدرج ٍة عالية من عدم اليقني ،وذلك نظ ًرا للتق ّلب الشديد ألسعار الوقود
والكهرباء والتكاليف التكنولوجية يف املستقبل ،مبا يف ذلك تكاليف وفورات الطاقة .وتتو ّقع الكتالوجات
التكنولوجية عاد ًة انخفاضً ا يف أسعار تكنولوجيات الطاقة املتج ّددة عىل املدى الطويل ،نسب ًة إىل
تكنولوجيات الوقود األحفوري .ولذلك ُيتو ّقع أن تكون التكاليف اإلضافية ّ
لكل وحد ٍة إلنتاج الطاقة
املتج ّددة أعىل عىل املدى املتوسط ( )2035-2020منها عىل املدى الطويل ( .)2050-2035ومع ذلك،
فإنّ الحجم الكيل للطاقة املتج ّددة سيكون ّ
واملتوسط منه عىل املدى الطويل.
أقل عىل املد َي ْي القصري
ّ
تم حساب التكاليف باألسعار الثابتة لعامي  2012 - 2011من دون احتساب الرضائب والرسوم
وقد ّ
والدعم .وال تق ّدم حسابات السيناريوهات توصيات بخصوص األدوات التي ستكون رضورية لتحقيق
االنتقال نحو االستغناء عن الوقود األحفوري (رضائب أو رسوم ،دعم ،لوائح تنظيمية) .وال تتض ّمن
السيناريوهات ،تب ًعا لذلك ،تكاليف األدوات ،واالختالالت الرضيبية وعوامل الرضيبة الصافية .وهي
كذلك ال تتض ّمن التق ّلبات البنيوية املحتملة يف الطلب عىل الطاقة وما يرتبط بها من تكاليف متع ّلقة
باالنتقال نحو االستغناء عن الوقود األحفوري.

وكالة الطاقة الدمناركية
سيناريوهات الطاقة لألعوام  2020و 2035و2050

289

إنتاج ّ
ويف ّ
لكل كيلو واط يف الساعة
ظل االفرتاضات التكنولوجية املستخدمة ،تكون لطاقة الرياح تكاليف ٍ
أقل نسب ًيا يف األعوام  2035و .2050ومع ذلك ،فإنّ لسيناريو الرياح تكاليف ك ّلية أعىل ً
ّ
قليل من سيناريو
الكتل الحيوية .ويرجع ذلك إىل التكاليف الناجمة عن التوسع الكبري يف استخدام الرياح :تكاليف شبك ٍة
رجح فيها أن يكون سعر
إضافية ،والسعة االحتياطية عند إنتاج منخفض من الرياح ،والظروف التي ُي ّ
تصدير الكهرباء عند اإلنتاج املرتفع من الرياح ّ
أقل من مع ّدل األسعار ،وأن يكون سعر استرياد الكهرباء
عند اإلنتاج املنخفض من الرياح أعىل من املع ّدل .ومع ذلك ،فإنّ الزيادة بنسبة  35يف املئة فقط يف
سيناريوه ْي الكتل الحيوية والرياح متساويني .وباملثل ،فإنّ تخفيضً ا إىل
سعر الكتل الحيوية يجعل
َ
النصف يف تكاليف شبكة الكهرباء سيجعلهام أيضً ا متساويني .والحساسية إزاء أسعار الوقود هي ّ
أقل يف
سيناريوه ْي الكتل الحيوية والوقود الحيوي .وهذا السيناريو
سيناريوه ْي الرياح والهيدروجني ،وأعىل يف
َ
َ
اس عىل نح ٍو خاص إزاء سعر الوقود الحيوي املستورد.
حس ٌ
األخريّ ،
التوسع يف طاقة
ووف ًقا لالفرتاضات التكنولوجية املستخدمة ،ستكون السيارات الكهربائية ،وإىل ح ٍّد ّ
معي ّ
الرياحُ ،مجد َي ْي اقتصاد ًيا .وهذا ما جرى إدراجه بنا ًء عىل ذلك يف السيناريو األحفوري .وسيمثّل حلول
السيارات الكهربائية القادرة عىل أن يكون لها أدا ٌء مشابهٌ ألداء السيارات التقليدية من حيث املسافات
وغريها ،وذلك يف موع ٍد أقصاه عام  2030تقري ًبا ،افرتاضً ا أساس ًيا يف جميع السيناريوهات ،باستثناء
سيناريو الوقود الحيوي .ويع ّد إسقاط السيارات الكهربائية من سيناريو الوقود الحيوي ،باقرتانٍ مع
االفرتاضات املط ّبقة ،هو السبب الرئيس لجعله األعىل تكلفة بني جميع السيناريوهات.
وسوف يتط ّلب قطاع النقل الخايل من الوقود األحفوري ك ّم ٍ
يات هائلة من الطاقة الحيوية يف عام .2050
وبالنظر إىل نقل الركاب ،وجز ٍء من نقل البضائع ،ونقل السكك الحديدية ...إلخ ،ميكن التغ ّلب عىل
ذلك عرب التح ّول إىل استخدام الكهرباء ،وبدرج ٍة ّ
أقل الغاز (الغاز الطبيعي البديل((() .ويقتيض ذلك
ً
وتحول يف أسطول السيارات .وال ميكن لتح ّولٍ كهذا أن يبدأ يف عام  ،2049بل ينبغي
إنشاء بنية تحتية
أن ُي ّ
ستهل قبل عام  ،2035وذلك ملراعاة العمر الفني للس ّيارات ،والتطورات التكنولوجية ،وح ّتى توزيع
االستثامرات ...إلخ .وينطبق األمر ذاته تقري ًبا عىل التح ّول إىل الطاقة املتج ّددة يف تدفئة العمليات
التصنيعية بقدر ما ينطبق عىل النقل .واملسألة ليست هنا ،عىل ّأي حال ،مسألة بني ٍة تحتية ،بقدر ما
هي مسألة إنشاء ّ
محط ٍ
ات قامئة عىل الكتل الحيوية والكهرباء.
وميكن ملعامل إنتاج الوقود الحيوي ّ
اللزم لتشغيل الطائرات والشاحنات وما إىل ذلك ،أن تكون كائن ًة
إنتاج للوقود الحيوي بشكلٍ مكثّف يف الدمنارك ،فمن املحتمل أن
يف الدمنارك أو خارجها .فإذا جرى ٌ
8

"الغاز الطبيعي البديل" ( ،)Substitute natural gasأو "الغاز الطبيعي االصطناعي" ،هو غاز الوقود الذي ميكن إنتاجه من الوقود
األحفوري ،أو من الوقود الحيوي (و ُيس ّمى حينها "الغاز الطبيعي البديل الحيوي") ،أو من الطاقة الكهربائية املتجدّدة( .املرتجم)
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يكون هناك قد ٌر هائل من الفائض الحراري ،والذي ميكن استغالله؛ ولن تكون هذه الفرصة متاحة يف
تقييم للوضع التنافيس إلنتاج الوقود الحيوي يف الدمنارك
حال جرى استرياد الوقود الحيوي .ومل يجر ّأي ٍ
باملقارنة مع استرياده .فباإلضافة إىل فرص بيع التدفئة ،فإنّ هذه املنافسة تعتمد عىل الفروقات بني
منطق ٍة وأخرى يف أسعار الكهرباء وأسعار الكتل الحيوية ،عىل سبيل املثال .أما يف حالة إنتاج الوقود
يتم الرشوع يف إنشاء بني ٍة تحتية ملعامل الوقود الحيوي قبل ٍ
وقت
الحيوي يف الدمنارك ،فينبغي أيضً ا أن ّ
طويل من عام  .2050وسيكون لتوقيت إنشاء هذه املعامل أهمي ًة شديدة بالنسبة إىل تصميم الكهرباء
ونظام التدفئة الحرضية .ومع ذلك ،ليس هناك رضور ٌة التخاذ قرا ٍر بهذا الشأن قبل عام .2020
ومن ّ
اللزم يف سيناريو الرياح وسيناريو الهيدروجني استخدام الكهرباء عىل نطاقٍ واسع يف نظام الطاقة.
ويرتتّب عىل ذلك توسيع شبكة الكهرباء ،سوا ٌء يف جانب العرض أو يف جانب الطلب .ويتمثّل جز ٌء من
ٍ
وحدات لتحقيق استقرار الجهد الكهربايئ والرت ّدد وغريها ،نظ ًرا لكون توليد الكهرباء
التوسع يف
هذا ّ
سيقوم يف املقام األول عىل طاقة الرياح .وينطبق األمر نفسه عىل سيناريو الكتل الحيوية ،وإن كان
موجود لدينا اليوم.
بحدو ٍد أقل ،بينام تشابه شبكة الكهرباء يف سيناريو الوقود الحيوي ما هو
ٌ
وسوف ينبغي توسيع سعة طاقة الرياح يف سيناريو الرياح مبع ّدلٍ يوازي مزرعة رياح بحرية طاقتها 400
ميغا واط ،وذلك سنو ًيا من عام  2020وح ّتى عام  .2050وعالو ًة عىل ذلك ،ينبغي استبدال توربينات
التوسع يف
التوسع مبع ّدلٍ أرسع من ذلك .أما معدل ّ
الرياح املتقادمة .ويف سيناريو الهيدروجني ،ينبغي ّ
رياح طاقتها  400ميغا واط ّ
كل ثالث سنوات.
سيناريو الكتل الحيوية ،فيعادل تقري ًبا مزرعة ٍ
وتقترص كمية الغاز الطبيعي البديل يف عام  2050يف السيناريوهات عىل ما ميكن تأمينه من محطات
الغاز الحيوي ،ورمبا تجري زيادتها بواسطة الهيدروجني .ويعني ذلك رضورة أن يكون استخدام الغاز
ٍ
استخدامات متوافقة مع قيمة استعاملية عظمى :يف النقل ،والصناعة ،ومحطات توليد الكهرباء
مستهد ًفا
ّ
املنظمة برسعة .و ُيفرتض أن تو ّفر شبكة الغاز ومرافق تخزين الغاز املوجودة حال ًيا بني ًة تحتية مالمئة
ٍ
كمنتجات وسيطة يف معامل
لنقل الوقود وضامن أمان اإلمدادات يف عام  .2050وسيتو ّفر غا ٌز إضايف
الرضوري إدخاله يف شبكة الغاز .وميكن استخدام الغاز الطبيعي بوصفه ً
عامل
الوقود ،ولكن ليس من
ّ
للصدمة يف السنوات التي تكون فيها رسعة الرياح منخفضة ،أو يف سنوات الجفاف .ومن شأن
مخ ّف ًفا ّ
للصدمة كهذا أن يكون رضور ًيا لضامن أمان اإلمداد .وميكن رشاء الغاز الطبيعي البديل
عاملٍ مخ ّفف ّ
ً
متداول تجار ًيا آنذاك) ،بيد أنّ سعره يقارب ضعف سعر الغاز الطبيعي.
اإلضايف من األسواق (إذا كان
وميكن تعويض استخدام غاز طبيعي إضايف من خالل زيادة إنتاج الطاقة الخالية من الوقود األحفوري،
من الرياح ً
مثل.
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وتفرتض جميع السيناريوهات وفورات طاقة "كبرية" .ويشري حساب الحساسية إىل أنّ وفورات الطاقة
الكبرية ج ًدا ستؤدي إىل زيادة التكاليف اإلجاملية يف سيناريو الرياح .ومع ذلك ،توجد ٌ
درجة كبرية من
عدم اليقني بشأن تكاليف اال ّدخار .فإذا كانت هذه التكاليف ّ
أقل مبقدار الثلث ،فإنّ التكاليف اإلجاملية
للنظام ستكون هي نفسها يف حال الوفورات الكبرية والوفورات الكبرية ج ًّدا ،عىل التوايل.
وتفرتض جميع السيناريوهات (باستثناء السيناريو األحفوري) تأمني  2000ميغاواط من الوحدات
الكهرو-ضوئية العاملة بالطاقة الشمسية ،بحلول عام  .2050وح ّتى مستوى معني ،توجد فائد ٌة مرتبطة
بالنظام من مزج طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،نظ ًرا الختالف خصائص اإلنتاج .ومع ذلك ،توجد
ٌ
درجة عالية من عدم اليقني بشأن تكاليف الوفورات .و ُيشري حساب الحساسية إىل أنّ زيادة الطاقة
الشمسية ستقود إىل زيادة التكاليف اإلجاملية ،ألنّ تكاليف االستثامر الزائدة املرتبطة بوحدات الطاقة
الشمسية الكهرو-ضوئية ال تع ّوض بالكامل عرب الفائدة املرتبطة بالنظام .ولكن إذا أصبحت وحدات
الطاقة الشمسية الكهرو-ضوئية أرخص بنحو نسبة  30يف املئة مام هو متو ّق ٌع يف عام ( 2050وقد جرى
باألساس افرتاض انخفاض السعر إىل ّ
أقل من نصف أسعار الزمن الحارض) ،فإنّ سعة الطاقة الشمسية
معي من غري ّأي تكلف ٍة إضافية.
ميكن أن تزداد إىل ح ٍّد ّ
وتتض ّمن السيناريوهات عىل نطاقٍ واسع مرافق لتخزين الحرارة؛ إذ تؤدي هذه األخرية دو ًرا مهمًّ يف
ً
مشمول ضمن ذلك تخزين الكهرباء يف الدمنارك.
النظام الكهربايئ الذيك المتصاص طاقة الرياح .وليس
والتقدير األويل هو أنّ استخدام سوق الكهرباء (مبا يف ذلك مرافق تخزين الطاقة املائية خارج الحدود)
واملرونة يف استهالكها ميثّالن ً
حلول أرخص.
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متخص ًصا يف مجاالت معرفية متع ّددة لها
جمع هذا الكتاب الصادر حدي ًثا بني د ّفتيه مساهامت 25
ّ
يضم مساهامت
امتدادات خصبة يف مجال االسترشاف ،ولهذا ميكننا أن نع ّده كتا ًبا مرجع ًيا بامتياز ،فهو ّ
أغلب أولئك الذين أ ّدوا أو يؤ ّدون دو ًرا ّ
مهم يف بلورة "املدرسة الفرنسية لالسترشاف" ،عىل مدى العقود
قصة هذا الكتاب
الثالثة املاضية .ومن املفيد – يف سياقنا العريب وثقافتنا الذاتية وخصوصياتها – عرض ّ
املتع ّلقة بحدث تقاعد عامل االسترشاف الفرنيس ميشيل غودي من املعهد الوطني للفنون والحرف
( )Cnamبفرنسا؛ إذ أنّه طلب ّأل ُيقام له تكريم أو حفل وداعّ ،
وإنا أن يكون هذا التكريم "عمل ًيا"
ثم ،جاءت
بحيث تُعقد عوضً ا عنه ورشة عمل تُت َّوج بنرش كتاب يف مجال االسترشاف اإلسرتاتيجي .ومن ّ
مساهامت جميع أولئك الذين و ّدوا تكريم ميشيل غوديُ ،لتسم الخطوط العريضة لهذا الكتاب عىل
النحو التايل :تقييم أربعة عقود من مامرسة االسترشاف؛ تعميق بعض املبادئ األساسية لالسترشاف؛
الربهنة عىل جدوى مناهج االسترشاف وراهنيتها؛ رسم خطوط بعض مسارات للمستقبل.
ليهم جميع أولئك الذين يرغبون يف فهم تاريخ املدرسة الفرنسية لالسترشاف
ميت ّد إ ًذا نطاق هذا الكتاب ّ
املؤسسات واملنظامت واألقاليم ،سواء يف
وديناميتها وتأثريها ،والتي عرفت منذ إنشائها تط ّو ًرا مهمًّ يف ّ
فرنسا أو عىل املستوى الدويل .وتُع ّرف املدرسة الفرنسية لالسترشاف نفسها بكونها "عدم انضباط فكري"
( .)Indiscipline intellectuelleومن خالل توسيع نطاقها من اإلسرتاتيجية إىل التنمية املستدامة وإىل
مجاالت عديدة أخرى ،تعرف اليوم هذه املدرسة مرحلة جديدة يف سريورة من ّوها ،مرتبطة دامئًا بامله ّمة
األصلية التي أوكلتها لنفسها واملتمثّلة بـ "إنارة الفعل الحارض يف ضوء املستقبالت املمكنة واملرغوب فيها".
يتأ ّلف هذا الكتاب من خمسة أجزاء متكاملة تعالج مسألة االسترشاف اإلسرتاتيجي من جذورها
وتبلورها منذ أربعة عقود إىل آفاقها الحالية واملستقبلية .وال ّ
املخصص لهذه
شك يف أنّ الجزء األول
ّ
التجربة الغنية التي مثّلتها (ومتثّلها) املدرسة الفرنسية لالسترشاف هو من أغنى أجزاء الكتاب وأكرثها
إمتا ًعا ،إذ يعود ،من خالل تجارب ّ
كل من جاك لوسورن وكريستيان جو وميشيل غودي وهوغ دو
جوفنيل وكيمون فاالسكاكيس ،إىل بدايات تبلور هذه املسارات الشخصية نحو االهتامم باالسترشاف
تؤسس املدرسة الفرنسية لالسترشاف .إنّ عدم
وبروز هذه املقاربات العابرة
ّ
للتخصصات التي سوف ّ
تخصص معريف مح ّدد ،وتع ّدد املقاربات وزوايا النظر ،وعدم تنزيه التجارب عن الزلل
االنضباط ضمن ّ
ومؤسساته
والخطأ ،واالرتباط الوثيق باملايض لرسم خطوط املستقبل ،واالنطالق من إشكاالت الحارض ّ
أهم األفكار التي تنبثق من
و ُبناه ،واالرتباط الوثيق بسياسات التنمية والتخطيط اإلسرتاتيجي ،هي بعض ّ
مختلف هذه املسارات الشخصية الرثية.
وحاملا تضع الفصول الخمسة األوىل هذا اإلطار التاريخي والتط ّوري وتو ّثق هذه التجربة الغنية
ومساراتها املت ّوجة ،يبدأ الجزء الثاين من الكتاب بوضع األرومة املفاهيمية للدراسات االسترشافية،
التغي وعدم اليقني والفوىض والصدفة والحتمية ،من األزمنة
بداي ًة مع أويك بوتيجريار ومفاهيم ّ
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يؤصل فيليب دورانس مفهوم االسترشاف لدى ّ
كل من
القدمية وحتى األزمنة السيبرينية الحديثة .فيام ّ
املدرستني الفرنسية واألمريكية ،عارضً ا يف اآلن ذاته ألوجه اختالفاتهام وتناقحاتهام؛ ذلك أنّ األوىل تعتمد
بصفة كبرية عىل فسح املجال أمام حرية الفكر والشعور بالقيم يف رسم معامل املستقبل ،يف حني تقوم
خاصة عىل االسترشاف التكنولوجي يف املجال العسكري .ومن جهته،
الثانية ،أي املدرسة األمريكيةّ ،
للتبص
يرى جون  -فيليب بوتز أنّ االسترشاف جزء من منظور أوسع يشمل تحليل األبعاد املعرفية ّ
ثم يتناول بالدرس والتحليل البعد املركزي يف العامل املعارص ويف املستقبل
واالسترشاف اإلسرتاتيجي ،ومن ّ
القائم عىل املعرفة واألصول غري املرئية :التع ّلم التنظيمي ،بصفته مك ّونًا أساس ًيا من مك ّونات االسترشاف
اإلسرتاتيجي واملوقف االسترشايف .ويك ّرس مارك موسيل ورقته البحثية للتمييز املع ّقد بني أربعة مفاهيم
هي :االسترشاف ،واإلسرتاتيجية ،والتخطيط ،والتدبري ،من خالل إبراز أوجه تداخلها الشديد طوال تط ّور
مدارس اإلدارات ونظرياتها خالل النصف الثاين من القرن العرشين ،من الفايولية والفوردية إىل التويوتية
ومدارس بيرت دروكري ومايكل بورتر إىل املدارس املعارصة القامئة عىل خلق القيمة للمساهم واملسؤولية
االجتامعية والبيئية للرشكات .يف حني يربط ّ
كل من محمد بياض وجون  -كلود بويل االسترشاف برؤية
املقاول يف منظور م ّتصل يربط بني "الرؤية اإلسرتاتيجية" و"الرؤية االسترشافية" للمقاول ،بصفتها مفتاح
واملؤسسات وتطورها .ويف مساهمة ثانية له يف هذا املؤ َّلف الذي سهر عىل تنسيقه
منو املقاوالت
ّ
يؤصل فيليب دورانس طريقة السيناريوهات عند هريمان كان؛ كيف انبثقت يف الخمسينيات
وتحريرهّ ،
والستينيات من القرن املايض ،وكيف تبلورت بفضل جهد هريمان كان (مبع ّية أنطوين فينري) ،قبل أن
تجد لها موطئ قدم بفرنسا يف آخر الستينيات ،ال سيام مع املؤمتر الدويل حول إعداد الرتاب الوطني
عام  ،1968واألعامل الرائدة ّ
لكل من جريوم مونود وسريج أنطوان يف العام ذاته ،تحت إرشاف املندوبية
الوزارية إلعداد الرتاب وجاذبية األقاليم ( )DATARواملفوضية السامية للتخطيط ،قبل أن تعرف هذه
الطريقة انتشا ًرا عامل ًيا من بداية السبعينيات .وال يخلو هذا العرض الش ّيق من نقاش جديد إلشكالية
التمييز بني االسترشاف واإلسرتاتيجية.
وبعد أن يريس الكتاب هذه الطبقة الثانية من التأصيل املفاهيمي ،يعرض يف جزئه الثالث للحقول
العديدة لتطبيقات االسترشاف .وأول هذه التطبيقات يعرضها بيري شابوي وجون مارك بيتا يف املجال
الزراعي والغذايئ ،من خالل تجربة رشكة ( )BASF Agro Franceالسترشاف مستقبالت استخدام
مبيدات الحرشات ومخاطرها ،وتقديم ثالثة سيناريوهات ملستقبل إنتاج القمح بفرنسا يف أفق
يخص التطبيق الثاين إدار َة املوارد البرشية ،من خالل استرشاف الكفاءات املستقبلية من
عام  .2020فيام ّ
ّ
واملنظامت املعنية .وتعرض ريجني مونتي دراسة حالة رشكة
أجل تحديد األهداف اإلسرتاتيجية للرشكات
دولية يف املجال الطبي ( )Med & Techوالسيناريوهات البديلة أمامها يف أفق  .2018/2015ويتناول
مارك موسيل تطبيق تقنيات االسترشاف يف مجال السياسات العا ّمة ،وتقنيات استكشاف املستقبالت
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املمكنة وبناء السيناريوهات البديلة ،واتخاذ القرار يف ّ
ظل عدم اليقني .يف حني يتناول فانسون باسيني
حالة تنمية األقاليم التي تُع ّد من بني املجاالت األكرث تطبي ًقا للتقنيات االسترشافية خالل العقود املاضية،
عارضً ا ثالث تجارب استرشافية" :الكتاب األبيض لحوض آنيس /سويرسا" عام  ،2003ومقاربة "يون "2015
التي اعتمدها إقليم يون الفرنيس ،و"املقاربة االسترشافية لغرفة الزراعة بإقليم سون ولوار الفرنيس"
عام  .2012وأخ ًريا ،يعرض ستيفان كودوبيس ً
مجال آخر ثر ًيا للدراسات االسترشافية ،وهو مجال العمران
والتمد ُين ،من خالل دراسة حالة مرشوع استرشايف أنجزته املندوبية الوزارية إلعداد الرتاب وجاذبية
نجاحا برثاء
األقاليم" :األقاليم  ."2040وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّ هذا الفصل يع ّد من أكرث فصول الكتاب ً
مقاربته ،وتسليطه الضوء عىل البعد األسايس للمقاربة التشاركية يف املشاريع االسترشافية اإلقليمية.
ويجري عرض أحدث التقنيات االسترشافية يف الجزء املوايل من الكتاب ،ويف مق ّدمتها "ورشات االسترشاف
اإلسرتاتيجي" التي يعكف عىل تقدميها نخبة من املتخصصني يف هذا املجال (ستيفان أندري ،وميشيل
ومفصلني جدول أعاملها ،عىل النحو التايل :األفكار
غودي ،وريجني مونتي) ،عارضني لسياقها وأهدافها،
ّ
الجاهزة ،وعوامل التغيري ،ومن التغيري إىل الفعل ،ومن التغيري إىل السيناريوهات ،وأشجار الكفاءات...
إلخ .فيام تعرض بقية هذا الجزء بتفصيل ألمثلة عديدة من التقنيات الحديثة لالسترشاف ،بد ًءا مع
فرانسوا بورس وريجني مونتي وعرضهام املقاربة االسترشافية اإلسرتاتيجية يف أفق عام  2010لرشكة
ثم مع فيليب ديستات الذي
أو دي إيف الفرنسية (( )EDFأكرب منتج للطاقة الكهربائية يف العامل)ّ ،
يعرض لبناء منوذج عملية استرشافية يف إقليم والونيا البلجييك ،وروي بيتانكور الذي يتناول االسترشاف
يف مجال سياسات التشغيل ،وأخ ًريا فرانسيسكو خويص موجيكا الذي يسائل حضور االسترشاف بأمريكا
ّ
اللتينية ،أو ما يسميه "مستقبل املستقبل".
ٍ
مفاتحات استرشافية وتوصيات يسته ّلها أسعد صعب،
ويأيت الجزء الخامس واألخري من الكتاب يف صورة
مدير إدارة اإلسرتاتيجية واالسترشاف برشكة أو دي إيف الفرنسية ،من خالل عرضه اآلفاق املستقبلية
ثم يتناولها ريل ميلر ،مدير االسترشاف مبنظمة اليونسكو ،داع ًيا إىل بلورة
لالسترشاف اإلسرتاتيجي؛ ّ
الدراسات املستقبلية وتحديدها داخل فرع معريف منضبط؛ قبل أن يعود مح ّرر هذا الكتاب فيليب
دورانس داع ًيا إىل إعادة التفكري يف مفهوم القطيعة بصفتها عالمة مميزة ملجال االسترشاف؛ وليختم
يانيك رومباال هذه املفاتحات االسترشافية بعرض الرتابط الوثيق بني االسترشاف والخيال العلمي.
يجدر التنويه أخ ًريا إىل األهمية البالغة لهذا الكتاب عىل مستويات ع ّدة ،سواء من حيث قيمة األسامء
املؤسسات العا ّمة والهيئات واألقاليم املهت ّمة بوضع
املساهمة فيه ،أو من حيث اشرتاك عدد من ّ
دراسات استرشافية وتنفيذها ،أو من حيث تن ّوع األفكار واملقاربات املق ّدمة ،والتي تربط بني االسترشاف
اإلسرتاتيجي التقليدي للمدرسة الفرنسية لالسترشاف والتنمية املستدامة ،وترى أنّ املستقبل ليس رهي ًنا
بامتالك التكنولوجيا الفائقة بقدر ما يقوم عىل التو ّقع واالسترشاف والتخطيط للسبق يف مجاالت
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املؤسسات أو
اقتصادية واجتامعية وبيئية وسياسية ومعرفية مع ّينة ،سواء بالنسبة إىل الرشكات أو ّ
تم بدعم من "حلقة رجال أعامل املستقبل"
األقاليم أو الدول .كام تجدر اإلشارة إىل أنّ نرش الكتاب قد ّ
( ،)Cercle des Entrepreneurs du Futurوهي هيئة فاعلة يف مجال االسترشاف تهدف إىل التفكري
والفعل عىل نحو جديد ،واملساهمة يف مجتمع املعرفة ودعم روح املبادرة ،إضافة إىل املبادرات املحلية
ينم عن "توطني" الدراسات االسترشافية بصفة م ّتسقة يف سياقاتها الغربية ،سواء من
للتنمية؛ وهو ما ّ
حيث متويلها أو مرامها أو مآالتها ،وهو ما ّ
نظل أحوج ما نكون إليه يف بالدنا العربية.
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غال ًبا ما يجري تخصيص الدراسات االسترشافية ملستويات تحليلية ك ّلية ( ،)Macroسواء أكانت دراسات
عىل مستوى وطني  /قومي أم عىل مستوى دويل ،وناد ًرا ما تطلب اإلحاطة مبستويات ّ
أقل تجمي ًعا ،أي
املستويات التحليلية الوسيطة ( .((()Mesoوهذا ما ُيفلح يف تقدميه هذا الكتاب ،أي يف تطبيق اآلليات
واملؤسسات ،وهي املستويات الوسيطة التي
اإلسرتاتيجية واالسترشافية عىل مستويات األقاليم والرشكات
ّ
تكتيس أهمية حاسمة يف العامل املعارص ويف االقتصاد ما بعد الصناعي الجديد ،ال س ّيام فيام يتع ّلق بتوليد
املعرفة ونرشها ونقلها.
مالحظة أوىل يف شأن هذا الكتاب ،أنه ال يروم مقاربة تفصيلية لالسترشاف بقدر ما يهدف إىل منح
القارئ مقدمة مر ّكزة عن االسترشاف اإلسرتاتيجي ،عىل امتداد ثالثة فصول رئيسة ،أضاف إليها املؤلفان
يف هذه الطبعة املزيدة ً
فصل راب ًعا .والفكرة األساسية التي ينطلق منها املؤ ّلفان ميشيل غوديه وفيليب
دورانس هي الربط بني االسترشاف واإلسرتاتيجية ،ذلك أنّ "الفعل من دون هدف ليس له معنى ،كام
يخصصان الجزء
ثم جاء مفهوم "االسترشاف اإلسرتاتيجي" .ولذا نجدهام ّ
أنّ االستباق يح ّفز الفعل" ،ومن ّ
األول من الكتاب" :الرصامة الالزمة من أجل عدم انضباط فكري" ،للتعريف الدقيق بأوجه االختالف
الجوهرية بني التخطيط واإلسرتاتيجية واالسترشاف ،توطئ ًة للحديث عن االسترشاف اإلسرتاتيجي
ثم قام املؤلفان بتسليط الضوء عىل االستخدام السليم ألساليب
من خالل حاالت عملية توضيحيةّ .
االسترشاف اإلسرتاتيجي وأدواته ،بالنظر عىل وجه الخصوص إىل مستوى عدم اليقني ()Incertitude
ومتط ّلباته لعدد أكرب من السيناريوهات ك ّلام زادت درجة عدم اليقني.
ومن حيث أنّ قوى التغيري يف عامل موسوم بالطفرة الدامئة تُساهم يف زيادة درجة عدم اليقني ،يعرض
غوديه ودوران إىل أربعة مواقف إزاء املستقبل ،هي التالية :ال ّرضوخ للتغيري (السلبية ،)Passivité
ّ
والتحض للتغيريات املتو ّقعة (التحضري للفعل
والفعل يف حالة من االستعجال (ر ّدة الفعل ،)Réactivité
 ،)Préactivitéوأخ ًريا الدفع يف اتجاه التغيريات املنشودة (استحداث الفعل  .)Proactivitéويرى
ويجسدان
املؤلفان أنّ التوليفة الرضورية للمواقف الثالثة األخرية هي التي تش ّكل ماهية االسترشاف،
ّ
هذه ال ّرؤى النظرية بتطبيقات عملية عىل الرشكات الفرنسية :أو دي إف ( ،)EDFوآكسا (،)AXA
والوكالة الوطنية لتحسني السكن يف أفق .)ANAH( 2010
ّ
يستهل الفصل الثاين" :من
يتم وضع اإلطار العام لالسترشاف اإلسرتاتيجي والقضايا التي يهتم بها ،ح ّتى
وما إن ّ
مشكالت االسترشاف اإلسرتاتيجي إىل مناهجه"َ ،
عرض منهجيات االسترشاف اإلسرتاتيجي يف منحى عميل أكرث
املؤسسات.ويفمق ّدمةهذهاملنهجياتطريقةالسيناريوهات(االستكشافيةواملعيارية)
يستهدففئةالرشكاتو ّ
1

تخص
تخص "املستوى التحلييل التجزيئي" ( ،)Microأي الدراسات املستقبلية التي ّ
ويف اآلن ذاته ،ال نكاد نجد دراسات استرشافية ّ
مستوى الفرد وعقالنيته وسلوكياته.
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ومراحل بلورتها ،باالعتامد عىل تطبيقات مختلفة من قبيل ميكامك ( ،)MicMacوماكتور ( ،)Mactorومورفول
( ،)Morpholوالطرائق الخبرية (… .)Delphi, abaque de Régnier, Smic, Prob-Expertويع ّرج
بعد ذلك الكاتبان عىل استعراض ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي ،وأنواعها ،ومراحلها ،ومبادئ تنفيذها
وتنشيطها ،وأخ ًريا الجدوى منها وحدودها .يأيت بعد ذلك الرتكيز عىل التحليل اإلسرتاتيجي للرشكات
املؤسسات ،من خالل تحليل املوارد األساسية (سالسل القيمة ،وشجرة الكفاءات) وتجزئة مجاالت األنشطة
و ّ
اإلسرتاتيجية ( ،)DASوالتع ّلم التنظيمي ،ومناذج محفظة األنشطة ( ،)BCG, ADL, Mckinseyوتحليل
فعل الفاعلني ،ومنوذج تحديد املتغريات املفتاحية ...إلخ.
و ُيك َّرس فصل" :االسترشاف اإلسرتاتيجي من أجل األقاليم" ،لنشأة األمناط األوىل للتخطيط واالسترشاف
مع سياسات تهيئة الرتاب الوطني والمركزية الجهات واألقاليم واستقالليتها ،والتي أ ّدت فيها مندوبية
إعداد الرتاب والعمل الجهوي ( )Datarدو ًرا مركز ًيا منذ إنشائها عام  .1963وقد كانت هذه السياسات
النواة األوىل لتبلور االسترشاف اإلقليمي بصفته وج ًها من أوجه االسترشاف اإلسرتاتيجي .وكانت إحدى
النقاط املثرية لالهتامم يف هذا الفصل هي الربط بني االسترشاف اإلقليمي والتع ّلم التنظيمي ،أضف
إىل ذلك التمييز انطال ًقا من ّ
مؤش َْي درجة التأثري اإلسرتاتيجي لالسترشاف ودرجة مساهمة الفاعلني يف
العملية ،بني أربعة أمناط من املقاربات االسترشافية اإلقليمية :الدراسات االسترشافية ،ونظام املساعدة
عىل القرار ،والتعبئة ،وقيادة التغيري .كام ين ّبه الكاتبان إىل مزالق االسترشاف اإلقليمي ،بد ًءا من مخاطر
دمياغوجية املشاركة ،ورضورة التمييز بني مقاربتي "الحكومة اإلقليمية" و"الحكامة اإلقليمية الراشدة"،
والنزعة إىل اإلفراط يف إنتاج السيناريوهات والتفريط يف املشاريع الداخلية املنشأ.
ويعالج الفصل الرابع" :السيناريوهات بصفتها أدوات اإلسرتاتيجية والتسيري" ،االستخدا َم السليم
للسيناريوهات من خالل تقديم حاالت عملية ٍّ
لكل من رشكة شل واملعهد الوطني للبحث الزراعي
بفرنسا ،إضافة إىل استرشاف النقل الجوي يف أفق عام  ،2050وحالة الوكالة الوطنية لتحسني السكن يف
واملؤسسات واألقاليم ،ميكن تلخيصها
أفق عام  .2010ليق ّدم الكتاب يف الختام خالصات لتم ّيز الرشكات
ّ
يف العنارص السبعة التالية:
ö öاالبتكار التنافيس الذي يقوم عىل أساس املعرفة واإلسرتاتيجية ،وينأى عن الرؤية االختزالية
القامئة عىل الدور الحرصي للتكنولوجيا.
واملتوسطة بصفتها أساس املرشوع املجتمعي ّ
ككل.
ö öميزة املشاريع واملقاوالت الصغرى
ّ
ö öتجنيد الذكاء ّ
للمؤسسات واألقاليم.
أساسا للنمو والتنافسية الدولية
الخلق بصفته ً
ّ
ö öالقيادة التشاركية والتحفيزية للموارد البرشية.

والتغي التنظيمي.
ö öفضيلة القطيعة من األنساق
ّ
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ö öالتنمية ا ُملستدامة بصفتها رافع ًة لالبتكار.
للمؤسسات واألقاليم.
ö öبناء الرابط االجتامعي ،واالعرتاف املتبادل داخل اإلطار التنظيمي
ّ
وإن كان الكتاب ج ّد موجز بالنسبة إىل موضوع بهذه األهمية ،فإنّ أهميته ّ
تظل أكيدة؛ وهو الذي
واملؤسسات والفاعلني األساسيني عىل املستوى اإلقليمي،
يروم يف آنٍ م ًعا توجي َه عمل مديري الرشكات
ّ
يف ضوء املستقبالت املمكنة ،وذلك من خالل عرض األساليب الصارمة والتشاركية لالسترشاف وتوضيح
مفاهيم االسترشاف اإلسرتاتيجي وأساليبه (وتحدي ًدا مفاهيم املدرسة الفرنسية لالسترشاف اإلسرتاتيجي
وأساليبها) ،عرب أسلوب عميل وك ّمي ،إذ ّ
يظل الخيال النوعي طاغ ًيا عىل املقاربات من هذا النوع .ويستند
ميشيل غوديه وفيليب دورانس إىل أفكار وتدخّ الت عملية أجراها ّ
واملؤسسات
كل منهام لدى الرشكات
ّ
ثم
والهيئات العامة ،كام يستندان إىل حاالت مح ّددة لتنفيذ االسترشاف اإلسرتاتيجي يف املنظامت .ومن ّ
يتوجه بذلك يف املقام األول إىل املامرسني يف
يكتيس هذا الكتاب حمول ًة عملية أكرث منها نظرية .وهو ّ
واملؤسسات (إدارة االبتكار ،وإدارة اإلسرتاتيجية ،وإدارة التسويق ...إلخ) ،واملامرسني يف األقاليم
الرشكات
ّ
والجهات (الخدمات الفنية ،ووكاالت التخطيط الحرضي ،وغريها ...إلخ).
كام تجدر اإلشارة يف الختام إىل أنّ هذا الكتاب قد أضحى من "كالسيكيات" املدرسة الفرنسية لالسترشاف،
وأنه تُرجم إىل سبع لغات (اإلنكليزية واألملانية واإلسبانية والربتغالية واإليطالية ،وأيضً ا إىل الصينية
مجانًا عىل اإلنرتنت(((.
ثم فهي متوافرة للتحميل ّ
والعربية) .وتدعم اليونسكو هذه النسخ املرتجمة ،ومن ّ

2

ترجم محمد سليم قاللة وقيس الهاممي هذا الكتاب إىل اللغة العربية ،وميكن تحميله عىل الرابط:

http://goo.gl/Jl37r9
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يعكف املؤلفان ح ّنا كوسو وروبرت َكزنر يف هذه الدراسة عىل تحليل مجموعة من املناهج العلمية لبناء
السيناريوهات ودراسة املستقبل ،وذلك بهدف خدمة سياسة التنمية بالتحديد .وتكمن قيمة الدراسة
يف تقديم تحليل مقارن و ُمد َمج ملنهجيات متع ّددة لبناء سيناريوهات لتط ّور قضية أو وضع مستقبيل
ما .ولهذا ُيكن قراءة الدراسة بصفتها مقدمة مكثفة ومراجعة لنظريات إعداد السيناريوهات وأدواته.
ً
ارتباطا وثي ًقا باملناهج
فالتعريفات املطروحة ملفهوم السيناريو ،يف أدب دراسات املستقبل ،مرتبطة
املتنوعة التي تُع ّد عىل أساسها السيناريوهات ،بيد أنّ
املؤلفي مييالن إىل تعريف السيناريو بكونه
ْ
توصي ًفا لوضع "مستقبيل محتمل" يشتمل عىل مسارات التطور املحتملة التي قد تؤ ّدي إىل وضع ُمتص ّور
يف املستقبل املنظور.
ويؤ ّكد الكاتبان أهم ّية التمييز بني التن ّبؤ باملستقبل ورسم سيناريو /سيناريوهات لوضع مستقبيل ما.
فاألول ُي َد ّلل عىل حدوث يشء /أشياء ما عىل ُبعد نقطة زمنية مح ّددة من الحارض ،أي تقديم نبوءات
ذات صبغة يقين ّية .أ ّما الثاين ،أي السيناريو ،فإنّه يحاول بناء تصورات افرتاضية متع ّددة لوضع مستقبيل
ما (مح ّدد زمان ًيا ،مثل املدى القصري /املتوسط /البعيد) ،بنا ًء عىل عوامل ُمختارة يف ضوء املعرفة املتوافرة
مهمن للغاية ،ألنهام يؤ ّكدان الظرف ّية وعوامل ّ
عن املايض والحارض .وهذا التعريف والتمييز ّ
الشك
والرت ّدد التي ت ّتسم بها السيناريوهات .فالسيناريو هو احتامل وفرضية مبنية عىل تحليل عنارص مح ّددة،
السترشاف الحال الذي قد يؤول إليه وضع ما يف املستقبل ،وليس حقيقة مؤ ّكدة.
خاصة فيام
عرب هذه الدراسة ،يحاول إ ًذا املؤ ّلفان تعويض النقص املوجود يف أدبيات دراسات املستقبلّ ،
يتع ّلق بتمكني املناهج النظرية لبناء السيناريوهات ،ولتحديد مجموعة من األدوات واملعايري اإلرشاد ّية
لتطبيق هذه األطر النظرية عند رسم السيناريوهات يف الواقع الفعيل .فقد تط ّورت وتب ّدلت مناذج
"علم املستقبل" ( ،)Futurologyبداي ًة من منظور يرى أنّ املستقبل قابل للتن ّبؤ إىل فهم للمستقبل
بصفته عملية مستمرة تتط ّور بالتدريج ،أو إىل منظو ٍر آخر يرى أنّ املستقبل مرن ميكن التأثري فيه من
خالل أعامل وتدابري واعية ُت ّتخذ يف الحارض .وقد جاء هذا التح ّول الرباداميي نتيجة العتامد مناهج "غري
وضعية" ( ،)Non-positivistتتب ّنى التحاليل النوعية (إىل جانب التحاليل الكم ّية يف بعض الحاالت) يف
دراسة املستقبل .فاملستقبل مع ّق ٌد وغامض ،ومن األفضل متثيله ودراسته يف إطار طيف من االحتامالت،
عب عنها يف "منوذج ال ُق ْمع" ( )Funnel Modelالذي توضّ حه هذه الدراسة.
كام ُي ّ
السياق األملاين،
وتتمثّل إحدى أبرز خصائص هذه الدراسة بأنها تعتمد بالدرجة األوىل عىل مصادر من ِّ
وهو ما يبدو م ّرب ًرا إذا ما ُأخذ يف الحسبان أنّ هدف الدراسة األسايس هو استعراض املناهج املستخدمة
يف علم املستقبل ملصلحة املعهد األملاين للتنمية ( .)German Development Instituteوقد اعتمدت
الدراسة ،إضافة إىل املصادر التقليدية ،عىل فحص تقارير ودراسات استرشافية عمل ّية ،قامت بها رشكات
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كربى مثل رشكة "شل" ( ،)Shell Internationalتُعنى ببناء السيناريوهات االسترشافية ملجاالت ذات
صلة بنطاق أعاملها .وميكن إجامل محتوى الدراسة يف خمسة مواضيع رئيسة ،هي التالية:
ö öالتعريف بوظائف السيناريوهات ،والتي تتمثّل بإضافة معرفة يف شأن عوامل ُمؤ ّثرة يف تطور
األوضاع املستقبلية ،مع االعرتاف مبحدودية هذه املعرفة ا ُملق ّيدة بظرفيتها وسياقها (ليست
الحقيقة) .كام أنّ عملية بناء السيناريوهات تُنتج ً
فهم مشرت ًكا ،وتح ّفز النقاش وتبادل األفكار
التي تُنري عملية اتخاذ القرارات واالستعدادات ،من خالل رصد طيف من االحتامالت.
ö öتنتقل الدراسة إىل تحليل املراحل العملية الخمس لبناء السيناريو ،والتي تبدأ بتحديد املجال والعوامل
ثم بناء السيناريو وترحيله ،أي وصف لتطبيق السيناريو.
ثم تحليل هذه العوامل ،ومن ّ
املؤ ّثرةّ ،
ö öتط ّرقت الدراسة أيضً ا إىل مقاربات بناء السيناريوهات املختلفة ،وتحدي ًدا إىل ثنائية
املقاربة االستكشافية  /املعيارية ( ،)Explorative /Normativeواملقاربة الكم ّية  /النوع ّية
( ،)Quantitative/Qualitativeوالسيناريو املرجعي  /السيايس (Reference/Policy
طي الدراسة مجموعة من الجداول واألشكال التي توضّ ح عملية
 .)scenarioكام أنّنا نجد يف ّ
وسلِس.
البناء بأسلوب مج ّرد َ
ö öتط ّرقت الدراسة إىل اختالفات السيناريوهات ،من حيث املجال واملوضوع والتسلسل الزمني
ودرجة التبسيط والتعقيد ،بحسب األهداف التي تُع ّد من أجلها السيناريوهات .كام ب ّينت أنّه
يجب أن تتوافر مجموعة من املعاير ،مثل املعقولية واالتساق والشمول وقابلية التح ّقق من
الصحة يف ّأي سيناريو يك ُيعت ّد به .كذلك ال ب ّد من التأ ّكد من مقروئية اإلخراج النهايئ للسيناريو.
ö öحاول الكاتبان يف الفصلني الثالث والرابع تقديم مجموعة من اإلرشادات و"قامئة تح ّقق"
( ،)Check-listالختيار املنهج األنسب بحسب املوضوع  /الحالة الذي نكون بصدد إعداد
سيناريوهات له.
وتجدر اإلشارة أخ ًريا إىل يشء من عدم التوازن يف بنية الدراسة ،فالفصل األول جاء عىل هيئة مقدمة
قصرية ج ًداّ ،
ولعل ذلك ما ساهم يف فقدان أجزاء مه ّمة تُه ّيئ القارئ بطريقة أفضل لقراءة نتائج الدراسة
شديدي االقتضاب ،ما جعلهام ال يق ّدمان قيمة مضافة
واستيعابها .كام جاء الفصالن الثالث والرابع أيضً ا
ْ
حقيقية للدراسة يف جانبها املنهجي العميل .فيام جاء الفصل الثاين (التحلييل) ج ّد مسهب ومك ّدس يف
آن م ًعا ،ما يزيد ً
قليل عرس القراءة وتت ّبع املضامني املع ّقدة غال ًبا.
وعىل الرغم من هذه املآخذ ،فإنّ هذا الكتاب ّ
يظل مق ّدمة مه ّمة ملناهج نَظم السيناريوهات التي تع ّد
وتقييم ً
ً
ً
شامل ملعظم
وتحليل
يف جوهر الدراسات املستقبلية ،أضف إىل ذلك أنه ُيق ّدم للقارئ جر ًدا
املناهج املتعارف عليها يف هذا املجال ،ويع ّرفه ببعض جوانب الدراسات االسترشافية األملانية.
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مل يفتأ سؤال املستقبل حارضًا يف العلوم االجتامعية ويف الفكر اإلنساين منذ أقدم العصور ،بداي ًة من
ً
وصول إىل التن ّقل واإلبحار واكتشاف
معرفة املناخ والطقس واختيار أماكن الرعي واالستقرار والزراعة،
املاورائيات .وميكن القول يف ثقة إنّ الرغبة يف معرفة املستقبل والكشف عن املجهوالت ،كانت هي املح ّرك
والدافع الرئيس للتفكري يف مواجهة التح ّديات والصعاب التي تواجه اإلنسان ،وتع ّكر صفو استقراره
وأمنه .ويف اآلونة األخرية ،ظهرت يف أدبيات العلوم السياسية والنظم املقارنة أدوات ومناهج تفكري كثرية
اللمعلوم ّ
آت .بل وبدأ التفكري اآلن يدور حول ّ
فيام يتع ّلق بالتفكري يف املستقبل وما هو ٍ
واللمعروف،
والذي ال ميكن تو ّقعه أو تخ ّيله من الحوادث والتح ّوالت التي تأخذ ح ّي ًزا زمن ًيا أكرب يف الحدوث وتغيري
األوضاع القامئة ،والتي تكون نتائجها وعواقبها وخيمة ج ًدا عىل النظامني السيايس واالقتصادي للدولة(((.
الكتاب الـذي بني أيدينا (صدرت الطبعة اإلنكليزية منه العام  ((()2007من املؤلفات التي تحاول سرب
مؤسس "معهد املستقبل العاملي"
أغوار املستقبل بطريقة علمية ،وهو من تأليف جيمس كانتونّ ،
أهم العلامء والخرباء يف
( )Institute for Global Futuresبسان فرانسيسكو ومديره ،ويع ّد أحد ّ
مجال الدراسات املستقبلية .وقد عمل كانتون من قبل مدي ًرا تنفيذ ًيا لرشكة أبل العمالقة ،وكان
مستشا ًرا للرئاسة األمريكية عىل مدار ثالث إدارات مختلفة ،وهو حال ًيا مستشار ألكرث من مئة رشكة
ومنظمة اقتصادية عاملية.
يعرتف كانتون أنّ تأليفه هذا الكتاب جاء استجاب ًة للتح ّديات التي واجهت الواليات املتحدة األمريكية،
عقب حوادث الحادي عرش من أيلول /سبتمرب  .2001ويذكر حادثة استدعائه (هو ومجموعة أخرى من
كبار الخرباء ومديري الرشكات الكربى) للقاء الرئيس األمرييك السابق جورج بوش االبن ،بعد أشهر قليلة
من وقوع هذا الحادث الكاريث ،ملناقشتهم قضية "كيف يجب أن نفكر بصفة مختلفة يف املستقبل؟" (ص
 .)19وهو الذي فاجأ الحضور بالقول" :نعلم أننا ال منلك ّ
كل اإلجابات ،نحتاج مساعدتكم لتحضري األ ّمة
من أجل املستقبل" .وعليه ،فقد ح ّدد املؤلف الهدف من وراء تحرير هذا الكتاب يف ثالث نقاط :رشح
املستقبل األقىص وتفسريه ،واملساعدة عىل االستعداد األفضل لهذا املستقبل ،ومتكني الحكومة (تحدي ًدا
األمريكية) من التك ّيف معه وصوغ الفرص وتفادي املخاطر (ص .)19
ّ
مستهل القرن الحادي والعرشين ،وأننا
يق ّرر املؤلف أنّ البرشية باتت يف وضع جديد عليها كل ًيا مع
ً
مستقبل جدي ًدا حيث يسود أكرث ّ
الشك خط ًرا" (ص  .)16ومن أجل فهم هذا املستقبل
"أصبحنا نواجه
(الذي هو يف طور التشكيل) والتك ّيف معه ،يعمد املؤلف إىل رسم خريطة لتشكيل املستقبل وفق
Nassim Nicholas & Mark Blyth, "The Black Swan of Cairo: How Suppressing Volatility makes World less Predictable
and more Dangerous", Foreign Affairs, vol. 90, no. 3 (May/June 2011), p. 33.
James Canton, The Extreme Future: The Top Trends That Will Reshape the World in the Next 20 Years (New York:
Plume, 2007), p. 384.

1
2

أحمد أبو زيد
املستقبل األقىص :أهم التحديات التي ستعيد تشكيل العامل
ما القادمة
يف العرشين عا ً

309

منوذج رباعي ،استوحاه من ّ
مخططات لدافنيش (ص  ،)28عىل النحو التايل :التك ّيف ،والتن ّبؤ ،واالبتكار،
والتوقع؛ مق ّر ًرا أنّ فائدة هذه الخرائط تكمن يف أنّها تُع ّد "طر ًقا مفيدة لتخطيط إسرتاتيجية ،أو اتخاذ
قرارات ،ووضع خطط يف كيفية االستعداد للمستقبل" ،كام أنّها تساعدنا أيضً ا يف "تحديد هوية املخاطر
والفرص التي غال ًبا ما تح ّدد امليزة التنافسية ،أو الرصاعات التي تنشأ ،أو العوائق ،أو طرق لقيادة التغيري"
ثمُ ،يع ّرف الكاتب املقصود باملستقبل األقىص ( )Extreme Futureبأنّه "مستقبل
(ص  .)28ومن ّ
دينامييك بصفة مبالغ فيها ،ومحدث للفوىض ،ومتع ّدد األبعاد" (ص  .)16ويق ّرر بأنّه وضع هذا الكتاب
ليكون خطة عمل أو ً
دليل للقراء ،يساعدهم عىل كيفية معرفة املزيد عن االتجاهات األهم التي ستقود
تغري املستقبل ،وذلك عىل أساس خمسة عوامل مح ّددة ملستقبل املستقبل األقىص للعامل ،وهي التالية:
ö öالرسعة :إذ يق ّرر املؤلف أنّ التغيري والتط ّور الذي يجري يف العامل خالل السنوات القادمة،
ُمبهر وشامل سواء عىل مستوى مجاله أو عىل مستوى مداه ،سيصيب ّ
كل جانب من حياتنا
ويؤ ّثر فيه.
ö öالتعقيد :سيكون ذلك التعقيد نتاج ترشذم مصادر القوة وأدواتها وأطرافها وتح ّولها يف العامل.
فالقفزة الكبرية يف عدد القوى غري املرتبطة ظاهر ًيا سيكون لها تأثري مبارش يف ّ
كل أساليب
الحياة ،من العمل إىل األمن الفردي والقومي ...إلخ.
ö öالخطر :سينشأ ببزوغ أنواع جديدة من املخاطر والتهديدات الجادة واملهلكة التي ستواجه
املجتمعات يف املستقبل ،بداي ًة من اإلرهاب والجرمية ّ
املنظمة العابرة للحدود ،إىل اضطراب
ستغي أوجه حياتنا كل ّية.
االقتصاد العاملي ،وغريها من أصناف املخاطر والتهديدات التي ّ
التغي :وما يشمله ذلك من وقوع تعديالت قاسية يف أسلوب العمل وطريقته ودينامياته،
ّ öö
والتفاعل االجتامعي مع الجامعات األخرى .وهي التعديالت التي ستجربنا جمي ًعا عىل التك ّيف
رسي ًعا مع هذه التغيريات الجذرية ومواكبتها.
ö öاملفاجأة :وتكون أحيانًا ج ّيدة ،وأحيانًا سيئة للغاية ،وأحيانًا أخرى صع ًبا ج ًّدا تخ ّيلهاّ .إل أنّ
األكيد أنّ املفاجأة ستصبح بال جدل سمة يومية يف حياة البرش ،متح ّدية يف أغلب األوقات
مستويات إدراكهم ومنطقهم يف النظر إىل األشياء والتعامل معها.

أهم التحديات والعقبات
وتتناول فصول الكتاب االثنا عرش عرشة اتجاهات رئيسة ،متثّل يف رأي كانتون ّ
والقضايا الكربى التي ستواجه مستقبل البرشية ،وتحدد مصريها خالل العقود القادمة ،وهي التالية:
ö öأزمة الطاقة :واملقصود بها مستقبل العامل فيام بعد حقبة النفط ،والبدائل املتوافرة أو املمكن
االستعاضة بها عن النفط ،إضاف ًة إىل دور الطاقة عمو ًما يف حياة البرش يف املستقبل.
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ö öاقتصاد االبتكار :أي التح ّول الكامل إىل االقتصاد املبني عىل املعرفة ،والتجارة الحرة ،والتكنولوجيا،
والدميقراطية (النموذج الليربايل باختصار) .ويح ّدد الكاتب أربع أدوات لهذا االقتصاد وهي
تكنولوجيا النانو ،والتكنولوجيا الحيوية ،وتكنولوجيا املعلومات ،والتكنولوجيا العصبية.
ö öالقوى العاملة :من ناحية تأثري متكني املرأة من سوق العمل الدويل ،والتنوع الثقايف والعرقي وأثره
يف االقتصادات الكربى ،وعالقة القوى العاملة الدولية بالتكنولوجيا واالبتكار والتنافسية الدولية.
(خصوصا الحيوية والعصبية) واكتشاف
طب إطالة العمر :أو كيف ستؤ ّثر التكنولوجيا الحديثة
ّ öö
ً
خريطة الجينوم البرشي يف قدرة البرش عىل معالجة األمراض واألوبئة العصية عىل العالج،
واملساهمة يف إطالة عمر البرش ،وتأثري ذلك ك ّله يف حياتهم.
سيغي العلم ّ
كل جانب من جوانب حياتنا البرشية ،بداي ًة من الثقافة،
ö öالعلم السحري :كيف ّ
ً
وصول إىل األكوان املتع ّددة.
واالقتصاد ،والسياسة ...إلخ،
ö öتأمني املستقبل :مبعنى الحفاظ عىل حريات البرش وحياتهم من كافة أنواع التهديد والخطر
والسيطرة عىل العقول التي قد يتع ّرضون لها من جانب املجرمني ،واإلرهابيني ،والحكومات
املستبدة ...إلخ.
ö öمستقبل العوملة :أو بحث مدى تأثري التجارة الحرة والتبادل االقتصادي واملعريف وسهولة انتقال
األفراد واألفكار والرساميل وصعود القوى األخرى والدول الصغرى يف العالقة بني الثقافات
والقيم املختلفة املوجودة يف عامل اليوم ،وهل سيكون ذلك ً
داعم ومسان ًدا للتقارب بني البرش،
أم أنّه سيكون ً
عامل مح ّف ًزا نحو بزوغ النزعات األيديولوجية والثقافية والعرقية املتصارعة.
ويتغي النظام الحيوي لكوكب األرض يف املجمل،
تتغي البيئة
ّ
ö öمستقبل التغري املناخي :أو كيف ّ
وما هي االستعدادات الواجب توفريها استعدا ًدا لسيناريوهات مثل ارتفاع حرارة األرض ،أو
انخفاضها ،أو التل ّوث ،واألوبئة ...إلخ ،والتك ّيف معها.
ö öمستقبل الفرد :من حيث قدرته عىل مواجهة التحديات والتهديدات التي تسببها له الحكومات
الوطنية ،واأليدولوجيات ،والتكنولوجيا ،وانتهاك حرياته والتعدي عىل حقوقه اإلنسانية ...إلخ.
ö öمستقبل أمريكا والصني :أو كيف سيش ّكل مصري العالقات بني هاتني القوتني الدوليتني مصري العامل
ك ّله يف املستقبل ،وما تأثري تح ّول الصني إىل تب ّني النموذج الليربايل (الرأساملية والدميقراطية) يف
مستقبل األمن واالستقرار والتعاون يف العامل.

وأخ ًريا ،قد ال ُيؤاخذ الكتاب (والكاتب) عىل أنّه أوهم القارئ يف املقدمة بأنّه سيجد قراء ًة وتفس ًريا
مختل ًفا ملا يجري وسيجري يف العامل مستقبل ًياّ .إل أنّه بعد قراءة الكتاب ،يجد القارئ نفسه أمام القراءة
النمطية التي ال تخرج ّ
عم يق ّدمه الكثري من خرباء املستقبل وعلامء املستقبليات .فالقضايا العرش التي
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ر ّكز عليها املؤلف تكاد تكون ّ
محل إجامع بني الك ّتاب عىل أنّها أصعب التحديات واملخاطر التي ستواجه
البرشية يف املستقبل وأه ّمها.
ومل يرتك املؤ ّلف العنان لخياله ولتوقعاته لتساعده عىل تو ّقع التغيريات والتحوالت التي قد تتس ّبب فيها
القوى االجتامعية والبرشية ،والتداعيات السياسية واالقتصادية (الجيو  -اقتصادية عىل وجه التحديد)
عىل تشكيل املستقبل ومسارات تح ّوالته القادمة ،بدليل أنّه غفل – بسبب اعتامده الكبري عىل املناهج
الرياضية والحاسوبية – عن تو ّقع الكثري من التحوالت التي كان ميكن "التن ّبؤ" بوقوعها ،وعن دور
العوامل اإلنسانية واالجتامعية يف صوغ املستقبل "البرشي" .فعىل الرغم من ّ
كل يشء ،فإنّ البرش ما
يزالون هم أكرث الفاعلني املؤ ّثرين يف صوغ الحارض واملستقبل ،وهو ما يستدعي االنتباه والرتكيز عىل
دورهم وتفاعالتهم وسلوكياتهم ،إن نحن أردنا أن نفهم مستقبل البرشية.
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السامت املم ّيزة لهذا الكتاب أنه جرت ترجمته عىل يدي حسن الرشيف ،العضو يف "جمعية
أوىل ّ
املستقبل العاملية" منذ ثالثة عقودّ ،
مم ُيضفي قيم ًة خاصة عىل اتّساق الرتجمة مع لغة االسترشاف
ومنظومته املفاهيمية الخاصة .و ُيساهم هذا الكتاب يف س ّد ثغرة مهمة يف املكتبة العربية التي ال تزال
اكم علمي جاء يف مجال الدراسات االسترشافية ،وال س ّيام إذا نظرنا إىل أهمية كتاب إدوارد
معوز ًة إىل تر ٍ
كورنيش االسترشاف :مناهج استكشاف املستقبل املنشور يف عام  ،(((2004والذي ُيعترب تحدي ًثا ومراجعة
شاملة لكتابه السابق دراسة املستقبل الصادر يف عام .(((1977
وباتصاله عىل هذا النحو بتجرب ٍة طويلة يف مجال االسترشاف ،يأخذ هذا الكتاب شكل وص ّية حيا ٍة
ومتري ٍر للشعلة لألجيال القادمة ،بعد مسار غني ّأسس فيه كورنيش يف عام " 1966جمعية املستقبل
تضم اليوم نحو  25000عضو .وقد ترأس إدوارد كورنيش
العاملية" ( )World Future Societyالتي ّ
هذه الجمعية الدولية حتى نيسان /أبريل  ،2004كام ترأس تحرير مجلة املستقبيل ()The Futurist
أهم مجالت االسترشاف يف العاملً ،
فضل عن أنه عمل مستشا ًرا لثالثة
التي تصدر عنها ،والتي تع ّد إحدى ّ
رؤساء للواليات املتحدة األمريكية.
التغي" هي رمبا الكلمة املفتاحية األساسية لفهم رضورة وضع االسترشاف
"تسارع التاريخ" أو "تسارع ّ
ثم ،بعد أن يستعرض الكاتب مناذج من
يف مقدمة اهتاممات البرشية من منظور إدوارد كورنيش .ومن ّ
ينكب عىل الفكرة املركزية لهذا
مستكشفي املستقبل والدروس املستقاة منهم (الفصل األول) ،نجده ّ
الكتاب ،وهي "التح ّول العظيم" الذي يتناوله املؤ ّلف عىل مدى الخمسني سنة املاضية (الفصل الثاين)،
من خالل عرض الثورات التكنولوجية الرئيسة الثالث (الزراعية والصناعية والسيربانية) واستكشاف
الثورات املستقبلية من قبيل الهندسة الوراثية .ومن أجل فهم هذا التح ّول العظيم ،يعمد كورنيش إىل
تبسيطه عن طريق اختيار "االتجاهات العظمى الفائقة" الس ّتة (الفصل الثالث) :التق ّدم التقني ،والنمو
االقتصادي ،وتحسني الصحة ،وزيادة القدرة عىل التنقل ،وتدهور البيئة الطبيعية ،وتراجع الثقافات
الشعبية ،معت ًربا أنّ هذه االتجاهات الفائقة هي روافد التغيريات الهائلة يف حياتنا.
وإن كان الخيال يفتح املسارات ،فإنّ كورنيش يؤ ّكد أنّ املايض هو الدليل عىل املستقبل .فألنه "ميكن
فن تحويل املعرفة باملايض إىل معرف ٍة باملستقبل" ،ينأى كورنيش بنفسه
التفكري يف االسترشاف بوصفه ّ
بعي ًدا عن مواقف بعض املستقبليني الذين يطوون صفحة املايض ويعتقدون أنّ املستقبل ليس سوى
مثر ٍة لإلرادة واالبتداع (الفصالن الرابع والحادي عرش) .فاملايض القريب هو مصدر لالتجاهات التي ّ
تدل
Edward Cornish, Futuring: The Exploration of the Future (Bethesda/Maryland: World Future Society, 2004), 313
pages.
Edward Cornish, The Study of the Future: An Introduction to the Art and Science of Under-standing and Shaping
Tomorrow's World (New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 1977), 308 pages.
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التغي
عىل عاملٍ قيد الحركة ،وميكن إ ًذا استخدامها للتو ّقع واالسترشاف؛ ومن ّ
ثم ،رضورة اإلملام بطبيعة ّ
عد أسايس يف أي
الصدد .وعىل اعتبار أنّ ال ُبعد اإلبداعي هو ُب ٌ
وأمناطه والدور املركزي للتكنولوجيا يف هذا ّ
مقارب ٍة استرشافية ،يسعى كورنيش لكشف أرسار العبقرية والنبوغ ،ملخّ ًصا مثاين قنوات لتوليد األفكار
اإلبداعية ،ومربزًا عىل وجه الخصوص دور الصدفة والفوىض يف عملية اإلبداع من خالل عرض أمثل ٍة
شهرية (الفصالن الخامس والعارش) ،ومناقشة أدواته األساسية ،وال سيام الخرائط الذهنية.
ومثة ميز ٌة أخرى لهذا الكتاب ،وهي أنه يلخّ ص بد ّقة مناهج االسترشاف؛ أي األساليب العقالنية التي
ميكن استخدامها الستكشاف املستقبل (الفصل السادس) .وتتع ّدد هذه األساليب من استشارات الخرباء
إىل ألعاب الحرب يف السياسة العسكرية ،إىل النامذج واملحاكاة ،باإلضافة إىل "تص ّور" ()Visioning
ال ّرؤى املستقبلية ،أي الخلق املنهجي لرؤى املستقبل املرغوب فيه .كام يتط ّرق املؤلف أيضً ا لظهور
طريق ٍة تسمى "استرشاف املستقبل املفضّ ل" ( ،)Preferred futuringوهي تهدف إىل توليد األفكار،
وتشجيع التفاعل ضمن مجموعةٍ ،وتوجيهها نحو األهداف املشرتكة .ثم تأيت يف أعقاب ذلك التقنيات
التوجهات ومراقبتها وإسقاطها عىل املستقبل ،واليقظة،
املعروفة لـ "املسح" ( ،)Scanningوتحليل ّ
والسيناريوهات ،واالستفتاء ،والعصف الذهني ،والنمذجة ،واأللعاب ،والتحليل التاريخي.
ويرسد إدوارد كورنيش تط ّور طريقة السيناريوهات (الفصل الثامن) واستخداماتها ،منذ األعامل الرائدة
وملؤسسة راند التي كانت وراءها الطلبات العسكرية يف سياق الحرب الباردة .والنقطة األكرث
لهريمان كان ّ
إثارة لالهتامم هنا هي املقارنة بني "االستقراء" ( )Forecastingو"االستقراء إىل الوراء" (،)Backcasting
الذي هو يف الواقع السيناريو املعياري الذي يفرتض وجود معيار أو هدف ،يف حني أنّ حركة الفكر تتبع
املسار العكيس ،من املستقبل املنشود نحو الزمن الحارض.
ويعود إدوارد كورنيش أيضً ا عىل منوذج التق ّدم الذي يوضّ ح جي ًدا التوقعات الحداثية الساذجة ألواخر
القرن التاسع عرش ،والتي يتت ّبع تاريخها .فإن كانت الثورة الصناعية واملنهجية الوضعية قد م ّيزتا انتصار
عقيدة التق ّدم ،باإلضافة إىل الخيال العلمي واملثاليات الطوباوية من أنواع ش ّتى ،فإنّ الحرب العاملية
األوىل ،والكساد العظيم املرتبط بأزمة ّ ،1929
وتوطد األنظمة الشمولية يف ثالثينيات القرن املايض،
تغي هذه النظرة
وخاصة الحرب العاملية الثانية واحتامالت حدوث محرقة نووية ،قد أ ّدت جميعها إىل ّ
ّ
الخطية والتفاؤلية لعقيدة التق ّدم من أجل وضع سؤال" :إن مل يكن املستقبل سوى رؤية للتقدم الذي ال
مف ّر منه ،فام عساها تكون هذه الرؤية الجديدة؟" إنه السؤال األسايس الذي ح ّدد مسار الفكر املستقبيل
يف أعقاب الحرب العاملية الثانية (الفصل الثالث عرش) .وهي مقاربة قد تبدو ما-بعد حداثية تقطع مع
خاص ًة "أسطورة التق ّدم" ،باعتبارها حرك ًة "صعودية ورضورية" للمجتمع،
البديهيات الرئيسة للحداثةّ ،
وهو ما يجعل هذا الفصل الذي يتناول هذه القضايا أحد أنجح فصول الكتاب.
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ألهم مدرستني يف
وأخ ًريا ،يعرض كورنيش يف فصلٍ عنوانه "الثورة املستقبلية" (الفصل الرابع عرش) ّ
مجال االسترشاف :املدرسة الفرنسية ،مع برتران دو جوفنيل ومدرسة فوتوريبل (املستقبالت املمكنة)،
ومدرسة املستقبلية األمريكية التي كان للجيش األمرييك واالحتياجات العسكرية والفضائية األمريكية الدور
أهم خصائصهام املم ّيزة وإضافاتهام
الكبري يف بلورتها ،ال سيام من خالل تأثري رشكة راند الكربىُ ،مربزًا ّ
النوعية للدراسات االسترشافية.
املحصلةّ ،
يظل هذا الكتاب مرافع ًة جيدة ملصلحة االهتامم باالسترشاف وباملستقبل بشكلٍ عام ،وإن
ويف ّ
كانت تغلب عليه يف أجزاء عديدة ٌ
نزعة "إثنية مركزية" غربية ،وأمريكية عىل وجه التحديد ،ليس من
شأنها أن تجد لها صدى لدى القارئ العريب.
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خالل النصف الثاين من القرن العرشين ،ش ّكل "عام  "2000أف ًقا للعديد من التن ّبؤات ورضوب الخيال
واالسترشافات والدراسات املستقبلية ،وذلك ملا يحمله هذا التاريخ من دالالت يف التح ّول إىل ألفية
ثم ،إىل "عامل جديد" .ومع بدء األلفية الثالثة و"زوال السحر" عن منهجيات التن ّبؤ
جديدة ،ومن ّ
لتخص آفا ًقا منظورة
باملستقبل ،أصبحت منهجيات االسترشافات املستقبلية وآمادها أكرث واقعية،
ّ
الصدد ،يأيت كتاب راي هاموند "العامل بحلول عام  "2030الذي تستند
وأخرى غري منظورة .ويف هذا ّ
فكرته األساسية إىل أنّ العامل سيعرف يف أفق عام  ،2030تط ّورات ج ّمة متأ ّث ًرا بس ّتة عنارص مح ّددة،
التغيات الدميغرافية املجتمعية واالنفجار
وهي العنارص األساسية ذاتها التي تش ّكل بنية الكتابّ :
والتغيات املناخية ،وأزمة الطاقة يف املستقبل ،والعوملة املتزايدة ،وتسارع وترية التطور
السكاين العاملي،
ّ
التكنولوجي ،والوقاية من األمراض وزيادة طول العمر.
"التغيات الدميغرافية املجتمعية
بداي ًة ،يجدر بنا أن نأسف ملعالجة الكاتب العنرص األول املركزي
ّ
واالنفجار السكاين العاملي" .فهو إذ يعقد فصول الكتاب الخمسة ملعالجة العنارص الخمسة األخرية ،كلًّ
عىل حدة ،فإنّه يقترص يف التط ّرق إىل مسألة االنفجار الدميغرايف العاملي عىل مق ّدمة مط ّولة رسم فيها
صورة قامتة عن هذا الواقع ومستقبلهً .
فضل عن ذلك ،مل يفتأ الكاتب راي هاموند يتبع ش ًربا بشرب ،عامل
االسترشاف األمرييك جيمس كانتون (صاحب كتاب "املستقبل األقىص"((() ،والذي يرى أنّه متى أصبح
ً
مأهول بساكنة تق ّدر بـ  9مليارات نسمة ،فإنّ ذلك سيمثّل تح ّد ًيا أساس ًيا يف املستقبل بالنظر إىل
العامل
أنّ األرض ليست قادرة حتى عىل تلبية حاجات  6مليارات نسمة .ويغيب عن هذه النظرة السوداوية،
ذات اإليحاءات املالتوسية التي عفا عليها الزمن ،أنّ املسألة ليست مسألة عدم كفاية املوارد ّ
وإنا
هي باألساس مسألة سوء تدبري للموارد الطبيعية؛ إذ تذهب تقارير عديدة ،من قبيل تقرير مق ّرر
األمم املتحدة الخاص بالحقّ يف الغذاء جون زيغلر ،إىل أنّ املوارد الحالية واإلنتاج الغذايئ قادرة عىل
إشباع حاجات نحو  12مليار نسمة((( .كام تقرتن هذه النظرة السوداوية للدميغرافية بنظرة تقليدية
مامثلة إلشكالية الهجرة ،تحرصها يف رؤية أحادية تنظر إىل حاجات بلدان الشامل لتعويض تباطؤ
من ّوها الدميغرايف وشيخوختها املتزايدة وكسادها االقتصادي فحسب ،وتغيب عنها كل ًّيا أبعاد العالقة
رابح  -رابح بني دول الشامل ودول الجنوب.
ليفصل النقاط الخمس السالفة الذكر ،والتي يع ّدها مح ّدد ًة
ويأيت نسق الكتاب يف أعقاب ذلك خط ًّياّ ،
لتط ّور العامل يف أفق عام  ،2030كلًّ عىل حدة .إذ يعرض الفصل األول لتسارع وترية النمو التكنولوجي الذي
يحاول ربطه بالسريورة التطورية التصاعدية من الثورة الزراعية التي بدأت منذ نحو  12000عام ،إىل القرن
James Canton, The Extreme Future: The Top Trends That Will Reshape the World in the Next 20 Years (New York:
Plume, 2007).
FAO, "UN Special Rapporteur on Right to Food deplores Increase in Number of People Suffering from Hunger" (16
October 2007), at: http://goo.gl/3vHCmX
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الثامن عرش وتواتر االكتشافات العلمية التي أعطت انطالقة الثورة الصناعيةً ،
وصول إىل العصور الحالية
التي رأت خلق آالت ذكية (ضمن موجة ما ُيعرف بـ "الذكاء االصطناعي") ،والتي من شأنها أن تُش ّكل خَ َل ًفا
للجنس البرشي يف املستقبل أو مراف ًقا له عىل ّ
األقل .وقد استند يف هذه التن ّبؤات باألساس إىل طفرة علوم
الكمبيوتر وتكنولوجيا النانو التي تتبع "قانون مور" التط ّوري الشهري .و ُي ّبي راي هاموند أنّ االكتشافات
العلمية والتطورات التكنولوجية لن تقف عند هذا الحد ،بل إنّها ستتواصل إىل غاية عام  2030وما بعده،
لتساهم يف الح ّد من املشكالت ا ُملالحظة عىل الصعيد الدويل ،من قبيل التغيريات املناخية والفجوة الطاقية.
وهو ما يتناوله تحدي ًدا يف الفصل الثاين من الكتابُ ،مر ّك ًزا عىل أهمية التوظيف التصاعدي ّ
للطاقات البديلة
الترصف يف املوارد الطبيعية املوجودة ،ال س ّيام من خالل التط ّور التكنولوجي ً
مثل يف
واملتج ّددة ،وحسن ّ
خصص له ح ّي ًزا واس ًعا من
مجال الح ّد من إصدارات غاز ثاين أوكسيد الكاربون وإعادة تدوير البالستيك ( ُي ّ
أساسا بالطاقة ،مش ًريا إىل أنّه ح ّتى لو ّ
ظل
هذا الفصل)((( .ويرى هاموند هذه املواضيع جميعها مرتبط ًة ً
النفط متواف ًرا بحلول عام  ،2030فإنّه سيكون من جهة ج ّد مكلف ،ومن جهة أخرى سوف تدفع املشكالت
البيئية ً
(يخصص
حتم إىل تح ّول أمناط إنتاج الطاقة واستهالكها الحاليني .ولذلك فإنّه ال يرى املستقبل الطاقي ّ
له الفصل الثالث) يف الطاقة األحفورية وال يف الطاقة النوويةّ ،
وإنا يف االنتقال نحو الطاقات املتج ّددة
وا ُملستدامة والوقود الحيوي (الشمسية ،واملائية ،والهوائية ،والهيدروجينية).
ّ
ويظل أحد أكرث فصول الكتاب متعة هو الفصل الرابع الذي كان بعنوان" :الحياة اليومية يف عام ،"2030
والتي يرى راي هاموند أنّها ستختلف بصفة ملموسة ّ
عم نعرفه اليوم ،سواء من حيث التن ّقل (القيادة
الذاتية للسيارات ،والتح ّكم فيها عن طريق األقامر الصناعية ...إلخ) ،أو من حيث "التألية" املتزايدة
(الدور املتزايد لآلليني يف جميع مناحي حياتنا اليومية ،إضافة إىل خلقهم ثروة وقيمة مضافة) ،وزيادة
التشبيك يف وسائل اتصالنا وترفيهنا ،أو تح ّول األجيال القادمة إىل "كائنات افرتاضية" ()Homo virtualis
تعيش يف عوامل رقمية افرتاضية موازية .و ُيعطي هاموند العديد من األمثلة املوجودة حال ًيا عىل هذا
السن
التوجه املستقبيل ،مثل منوذج اليابانيني الشغوفني حال ًيا بتطوير مناذج جهاز آيل يقوم برعاية كبار ّ
ّ
والصغار ،وتقديم خدمات يومية مختلفة .كام ال تغيب عن الكاتب اإلشارة إىل اقرتان هذه الطفرة
التقنية واآللية يف الحياة اليومية ببعض املخاطر التي من شأنها أن تؤ ّثر يف حياتنا اليومية يف أفق عام
 ،2030مثل تزايد دور املراقبة املجتمعية ( )Big Brotherبسبب هيمنة ُبعد األمن والسالمة عىل عامل
ثم تق ّلص مجاالت حرية األفراد وخصوصياتهم.
تتزايد فيه املخاطر األمنية واإلرهابية كث ًريا ،ومن ّ
إنّ تزايد ح ّدة "التحديد التقني" ( )Technical determinismللحياة اليومية الفردية والجامعية يف
املستقبل ،هي فكرة راسخة عند عامل االسترشاف األمرييك .وهو ما نلمسه بش ّدة يف الفصل الخامس
واألخري من الكتاب الذي يجري تخصيصه للطفرة الجينية التي بدأت مع بداية القرن الحادي والعرشين
3

املخصص لدور البالستيك يف عامل املستقبل ،من خالل اإلشارة إىل دراسة ق ّيمة قام بها راي هاموند عام
املهم
ّ
ميكن فهم هذا الح ّيز ّ
ٍ
بتكليف من االتحاد األورويب ملصنّعي البالستيك (.)PlasticsEurope
 ،2007يف هذا املوضوع،
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(ال سيام مع "مرشوع الجينوم البرشي" الذي انتهى من التسلسل الكامل للحمض النووي البرشي يف عام
 .)2003ومن شأن الهندسة الوراثية أن ترخّ ص عربها بالقضاء عىل العديد من األمراض ،والقضاء عىل
ثم أن تسمح بتمديد أمد الحياة البرشية .كام
أعراض الشيخوخة (عرب التج ّدد الذايت يف الخاليا) ،ومن ّ
يطرح هذا الفصل أيضً ا بعض القضايا األخالقية املتع ّلقة بالبيولوجيا الجينية ،من قبيل "االنتقاء الجيني"
الصحة ،والجامل ،والذكاء...إلخ) ،من دون أن يعطي الكاتب رأ ًيا
لألطفال قبل والدتهم (وفق معايري ّ
الحساس أو يف موضوع "االستنساخ البرشي" املرتبط به.
جاز ًما يف هذا املوضوع ّ
خالصة القول ،سعى راي هاموند يف هذا الكتاب إىل الكشف عن القوى الدافعة الكامنة وراء "التش ّكل
الحيوي" ( )Morphogenesisللمستقبل ،والتي ميكن رؤية معاملها اليوم بالفعل (ظاهرة االحتباس
الحراري والتغري املناخي املفاجئ ،واألزمة الطاقية وإشكالية االنتقال الطاقي ملا بعد الطاقة األحفورية،
املرجح أن
والعوملة االقتصادية واألزمات املالية املزمنة ،وزيادة عدد سكان العامل) .وهو يرى أنّه من ّ
ثم ،استقراء إسقاطاتها يف عام .2030
تكون هذه القوى الدافعة حاسم ًة يف العقود املقبلة؛ ومن ّ
ّ
وتظل الفكرة الرئيسة لهذا الكتاب أنّ التغريات الهائلة التي نشهدها منذ نهاية عقد التسعينيات (ما
ُيطلق عليه البعض "تسارع التاريخ") لن تبطئ حركتها ،بل عىل العكس من ذلك ،يتو ّقع الكاتب أن تزداد
وترية االكتشافات العلمية املذهلة يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات ،والطب ،واالتصاالت ،والصناعة،
تداخل وتر ً
ً
ابطا ،وأن تصبح االبتكارات العلمية والتكنولوجيات
والنقل ،والروبوتات ،وأن يصبح العامل أكرث
يتوسع نطاق العالج الجيني بفضل أبحاث
البالستيكية املبتكرة أكرث تحدي ًدا ملسار التطور البرشي ،وأن ّ
الخاليا الجذعية والهندسة الوراثية والتكنولوجيات النانو  -جزيئية ليم ّد من متوسط العمر املتوقع ،وأن
يكتسب الكمبيوتر املز ّود بذكاء اصطناعي استقاللية مع ّينة عن الجنس البرشي ،بحيث يصبح معاشنا
الفردي والجامعي عام  ،2030مختل ًفا ج ًّدا ّ
عم هو عليه اليوم.
ً
وتجدر اإلشارة أخ ًريا إىل أنّ هذا الكتاب ّ
إجامل موسو ًما بالطابع التوليفي آلراء مجموعة واسعة من
يظل
كل فصلّ ،
الخرباء استعان بهم الكاتب يف ّ
تخصصه ،إضافة إىل العديد من املصادر األخرى
كل بحسب ّ
التي يستقي منها وفر ًة هائلة من املعلومات يف شأن مختلف القضايا التي يجري تناولها ،قبل أن يجري
استنتاج إسقاطات عىل التحول يف أمد عام  ،2030يف منحى يرسم فيه سيناريوهات معيارية لهذه
التط ّورات املستقبلية .وينحو بذلك هذا الكتاب منحى عامل االسترشاف األمرييك آلفني توفلر ،صاحب
توجهه إىل مجال الدراسات
الكتاب الشهري "املوجة الثالثة"((( ،والذي يرى راي هاموند أنّه من ألهمه ّ
املستقبلية .وإن كان هذا الجانب التبسيطي إحدى الهنات األساسية لهذا الكتاب عىل املستوى املنهجي،
فطرحه العديد من األسئلة الجوهرية يف مجال الدراسات املستقبلية ُيضفي عليه قيمة مضافة أكيدة
يجب التنويه بها ،ويندر إيجاد رديف لها يف أدبيات الخزانة املستقبلية العربية.
Alvin Toffler, The Third Wave (New York: Bantam Books, 1981).
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الكتـاب األول 2016 -
موضوعات املحور

دورية محكمة تعنى علوم السياسية والعالقات الدولية والسياسات العامة
تصدر مجلة "سياسات عربية" عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وهي
كل شهرين .وت ُعنى الدورية بالعلوم
دورية محكّمة تُعنى بتحليل السياسات وتصدر ّ
السياسية والعالقات الدولية والسياسات العامة يف الوطن العريب .تلتزم هذه
حب بغري
اإلصدارة بضوابط كتابة الورقة العلمية املتعارف عليها أكادمييا ،كام أنها تر ّ
املختصني عىل مائدتها .وهي بسبب موضوعاتها تسعى ألن تكون مقروءة من
املهتمني بالشأن العام ،ومفهومة لغري ذوي االختصاص.
تهتم دورية "سياسات عربية" باستقطاب الكتاب السياسيني ،واملختصني يف الوطن
العريب ،من أجل رفدها بأعاملهم وتحليالتهم ،ليتم نقلها إىل الفضاء املعريف
العريب ،بهدف االرتقاء بالنقاش حول املوضوعات والقضايا السياسية التي تشغل
بال املواطن العريب ،يف ظل التغيريات املتسارعة يف األقطار العربية ،ويف
البيئة اإلقليمية والدولية املحيطة .وتستهدف الدورية سائر املتابعني للشأن العام
واملهتمني بالسياسات العامة ،وبالشؤون السياسية.
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الكتـاب األول 2016 -
مراجعات

منذ قِدم الزمان ،تسعى البرشية السترشاف مستقبلها والتن ّبؤ مبآالتها وعواقبها .ويأيت هذا الكتاب ليق ّدم
السعي لالسترشاف؛ من ُمامرسة ال ّرجم بالغيب يف العصور القدمية إىل التقنيات
تأريخً ا ُموج ًزا ومر ّك ًزا لهذا ّ
األكرث تعقي ًدا يف أ ّيامنا الحارضة ،والتي أضحت تكتيس صبغ ًة علمية بشكلٍ متزايد .ويعرض الكتاب أهم
خاص لدراسة
األدوات الحالية لالسترشاف ،من منذج ٍة بيئية واقتصادية ودميوغرافية ،مع إيالء اهتام ٍم ّ
التفاعالت التكنولوجيا /املجتمع ،عىل اعتبار أنّ االنتقال من الحضارة الصناعية إىل ما ُيسميه الكاتب
الصنعات واملامرسات االجتامعية.
"الحضارة املعرفية" ُيسائل بش ّد ٍة ّ
ٍ
معلومات وافية فيه عن مهنة "عامل املستقبليات" ،باعتبارها
كام يق ّدم مؤلف الكتاب ،تريي غودان،
"تكنولوجيا معرفية" تلجأ إليها الحكومات ّ
والشكات واملسؤولون املحليون بشكلٍ متزايد ،واملتمثّلة  -يف
أعقاب دراسة مسألة ُمع ّقدة بعناية  -يف بلورة مناذج ملختلف رضوب املستقبل املمكنة .وإذ يستخدم
غودان التقنيات الحديثة يف عمله االسترشايف ،فإنه يتط ّلع يف اآلن ذاته باهتام ٍم الوسطاء الروحيني
ذات تأثري ٍ
والع ّرافني وسحرة العصور القدمية ،والذين مهام كانت مامرساتهم غري عقالنية فهي ُ
ات إيجابية
نسب ًة إىل القلق ا ُملالزم لإلنسان؛ مثلام أنه ُيضفي قيم ًة عىل بعض األعامل األدبية من الخيال العلمي،
من قبيل روايات جول فرين.
ّ
يستهل تقديم مناذج االسترشاف الك ّمية
ال غرو إ ًذا أن يستعرض هذا الكتاب يف فصله األ ّول ،قبل أن
والكيفية ويناقش تش ّعباتها ومخاطرهاُ ،ضوب الكهانة والعرافة التي سبقت إضفاء الصبغة العلمية عىل
االسترشاف يف العصور الحديثة ،بد ًءا من اإلغريق ،مرو ًرا بالعوامل الصينية والرشق-أوسطية واألفريقية
السحر عن العامل")،
واألوروبية-الغربية (قبل إضفاء العقالنية عليها ،أو ما أطلق عليه ماكس فيرب "نزع ّ
ً
ووصول إىل الخيال العلمي املكتوب والسمعي-البرصي .ويرصد الكتاب عقب ذلك ت ّيارات التفكري يف
الجزافية منها وا ُملبالِغة أو الرباغامتيةُ ،مربزًا التأثري
املستقبل التي نشأت عن الحرب العاملية الثانية ،سوا ٌء ُ
الصدد ،و ُملق ًيا الضوء عىل التقريرين الذين أديا دو ًرا ً
مهم يف بلورة
القوي إلدارة الدفاع األمريكية يف هذا ّ
مجال االسترشاف :تقرير "حدود النمو" لنادي روما يف عام  ،1972وتقرير برونتالند "مستقبلنا املشرتك"
أهم اإلسهامات التي تبلورت يف هذا املجال،
يف عام  .1987ويستعرض يف النصف الثاين من هذا الفصل ّ
إىل حدود العقد األول من القرن الحادي والعرشين ،مربزًا الهيمنة األمريكية يف هذا املجال ،وبشكلٍ أكرث
دقة ،هيمنة اليمني املحافظ األمرييك.
أ ّما الفصل الثاين ،فيطرح قضايا صدقية االسترشاف ونجاعته ،والرتابط بني ّ
منظري االسترشاف وأصحاب
وخاص ًة من خالل منوذج اإلدارة األمريكية ،ليؤ ّكد أنّ مستقبل البرشية مل يعد ُيح ّدد من لدُ ن
القرار،
ّ
العسكريني والدبلوماسيني ورجال الدين (كام كان يعتقد هرني كسنجر أو صموئيل هنتنغتون) أو عرب
القوى االقتصادية ا ُملعوملة (كام كان يعتقد فرانسيس فوكوياما)ّ ،
وإنا من خالل ُبع َد ْين أضحيا رئيسني:
البيئة واملعرفة .و ُيالمس الكاتب هنا عد ًدا من القضايا الجوهرية من قبيل النامذج املستقبلية البديلة
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التي تضمن االستقاللية من غري انغالقٍ عىل ال ّذات ،وتضمن االستدامة من غري نب ٍذ للتكنولوجيا ،وتضمن
االنتقال إىل ما يسميه "حضار ًة معرفية".
وتأيت القيمة ا ُملضافة األبرز للكتاب يف جزئه الثاين بصيغة تركيبية ملنهجية االسترشاف ،بد ًءا باستعراض
تخص ك ّم ٍ
يات
قسمها إىل قسمني( :أ) النمذجة ،التي ّ
التقنيات الك ّمية يف مجال االسترشاف التي ُي ّ
فيزيائية ،والتي تشمل يف مجال الدراسات االسترشافية "النمذجة الدميوغرافية" التي تع ّد األكرث ُشيو ًعا
خاص ًة منها املالية،
وموثوقية لبناء سيناريوهات مستقبلية ،و"النمذجة االقتصادية" مبختلف تف ّرعاتها ّ
ٍ
مجاالت خصبة
للسوق قد فتح
و"النموذج الكينزي" الذي اعترب الكاتب أنّ نقده ملنطق "اليد الخفية" ّ
للنمذجة والتخطيط ،وكذلك "منوذج ليونتييف" اإلحصايئ الذي يع ّده م ّتس ًقا مع دراسات جدوى
التنمية ا ُملستدامة ،و"النمذجة البيولوجية" ،وأخ ًريا "النمذجة االستعرافية"( .ب) معالجة الرأي ،التي
تشمل استطالعات الرأي باإلضافة إىل آراء األطراف الفاعلة وإسرتاتيجياتها؛ وضمنها ُيع ّرف الكاتب
مختلف املناهج واألساليب ا ُملعتمدة يف مجال االسترشاف" :األسئلة السبعة لسامي" (Sept questions
" ،)de Samiمصفوفات التأثري املتبادل" (" ،)Matrices cross-impactمِعداد رينيي" (Abaque de
 ،)Régnierوأخ ًريا "طريقة ديلفي" (.)Méthode Delphi
ويكتيس مجال "دراسة التفاعالت التكنولوجيا /املجتمع" ( )Ethnotechnologieأه ّمي ًة بالغة يف نظر
فصل ً
خصص له ً
كامل يتناول بالدرس والتحليل حلقة التأثريات العكسية للمجتمع
تريي غودان؛ إذ نجده ُي ّ
يف التقنية (عملية االبتكار) ،وتأثريات التقنية يف املجتمع (تح ّوالت املجتمع وآدابه ،ذات الطبيعة غري
الصدد القضايا املستقبلية املركزية ال ّرهينة بالتح ّوالت
املتو ّقعة يف الغالب) .ويستعرض الكاتب يف هذا ّ
التط ّورية املعارصة الجذرية التي جلبتها وتجلبها املَ ْك َننة ا ُملفرطة واالكتشافات والتالعبات الجينية،
ليخلص إىل أنّ مجال "دراسة التفاعالت التكنولوجيا /املجتمع" ُيثّل جانب البحث األسايس لالسترشاف،
يف حني أنّ املجاالت التخصيصية األخرى متثّل جوانب البحث التطبيقي.
وهذه الجوانب التطبيقية هي التي تُش ّكل تحدي ًدا الجزء األخري من الكتاب ،وال س ّيام منها منهجية
"السيناريوهات" وسريورتها التحليلية التي تعترب األكرث انتشا ًرا يف مجال الدراسات االسترشافية ،و"ألعاب
اليوتوبيا" وأدوارها التحريرية آلفاق استرشاف املستقبل .وليختتم غودان هذا العرض الرسيع لهذه
الجوانب التطبيقية ،والتي كانت عىل وجه التأكيد تستحقّ تطوير ٍ
أهم
ات أوىف ،بتسليط الضوء عىل ّ
مخاطرها التي يحرصها يف ثالثة عنارصَ :غ َلبة ال ُبعد "اآلين" ،وحرص العمل االسترشايف يف شخصيات معروفة
و ُمعرتف بها ،وعدم جسارة األعامل االسترشافية الرتكيبية التي تسعى غال ًبا للتوافق وتنبذ ال ُّرؤى الجذرية.
ملوضوع
يبقى أنّ شكل الكتاب التوليفي ضمن سلسلة ( - )Que sais-jeالذي يعرض الجوهر األسايس
ٍ
معي يف حجم صغري ( 128صفحة) بالنسبة إىل جميع كتب هذه السلسلة ،تروم من ورائه دار "النرش
ّ
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الجامعي بفرنسا" تعميم هذه املضامني العلمية عىل الرأي العام  -ال يسمح يف أحيان عديدة بالدخول
يف صلب املوضوع واالكتفاء باإلشارات الرسيعة ورؤوس األقالم ،وهو ما ّ
يظل عليه األمر عمو ًما
يف هذا الكتاب.
كام يجدر بال ّذكر يف الختام أنّ تريي غودان يرأس جمعية "استرشاف ،)Prospective 2100( "2100
والتي تقوم عىل اعتبار ُأفق عام  2100اإلطار الزمني املعقول ملعالجة القضايا املعق ّدة من قبيل املناخ،
والدميوغرافية العاملية ،وغزو الفضاء .وتع ّد إحدى األفكار املحورية عند غودان وجمعية "استرشاف
 "2100أنه ال يوجد يش ٌء ثابت مطل ًقا يف مختلف السيناريوهات املستقبلية التي يجري تطويرها؛ فاليقني
مفتوحا ،وميكن تغيريه
الوحيد الذي لدينا بشأن املستقبل هو أنه ليس مكتو ًبا سل ًفا ،بل إنه مل يزل أب ًدا
ً
عن طريق العمل والفعل واملامرسة.
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يروم هذا الكتاب املساهمة يف الجهد املفاهيمي والتوضيحي للدراسات املستقبلية يف العامل العريب
واإلسالمي عمو ًما ،وإحقاق الرؤية الحصيفة للرتاكمية العلمية املستمرة .ولذلك فقد اقرتن جوهر الكتاب
بالسعي لبيان مفهوم استرشاف املستقبل ،واكتناه دالالته املعرفية ،وتوضيح املنحى االستكشايف فيه بني
ثم تأصيل
قائلٍ بف ّنية هذا املفهوم ،وقائلٍ آخر بعلميته ،وقائلٍ ثالث بش ّقه الفلسفي واملنهاجي ،ومن ّ
األسس اإلبستيمولوجية واملنهجية السترشاف املستقبل ،باإلضافة إىل ما يسميه مؤ ّلف الكتاب أسسها
الرشعية ،وكان ختامه تأكي ًدا لحاجة األمة العربية اإلسالمية ملثل هذه الدراسات االسترشافية.
وإذ ُيح ّبذ املؤلف التعبري عن الدراسات املستقبلية عرب مفهوم "استرشاف املستقبل" ،فإنّه ُييط اللثام
عن لغز ّية هذا املفهوم بالرجوع إىل أصله اللغوي يف لسان العرب ،إذ يرد أنّ "ترشّف اليشء واسترشفه
ّ
مبعنى وضع يده عىل حاجبه ،كالذي
يستظل من الشمس حتى يبرصه ويستبينه"((( ،وبذلك يكون
االسترشاف محاي ًثا للتط ّلع والنظر والتو ّقع((( .كام ُيايز الكاتب بني مصطلح علم املستقبل ومصطلح
املستقبلية ،ال ّلذين كث ًريا ما تختلط ترجمتهام العربية ،مكتن ًها بذلك مكامن االختالف بني املفهومني
االصطالحيني .فكلمة مستقبلية ُيرتجى منها تلك الحركة الفنية التي انبجست يف إيطاليا يف بداية القرن
العرشين ،مع بيان مارينيتي ("املنيفستو املستقبيل") ،ونشطت يف ش ّتى مناحي الوسط الفني ،من
علم خاص بالتنبؤ باألوضاع واألحوال السياسية
رسم ونحت ومرسح ...إلخ .أما علم املستقبل فهو ٌ
ٍ
واالقتصادية واالجتامعية يف املستقبل ،ويعتمد يف دراسته عىل االستقراء واالستنباط ،ويخرج بعدها
بالتأمالت والتصورات والتمثّالت التي سيكون عليها املجتمع يف األجيال ّ
اللحقة(((.
فن أم فلسفة؟ فإنّ
بعلم أم ٍّ
وبعي ًدا عن الجدل بشأن أصل التسمية وماهيتها ،مبعنى هل يتع ّلق األمر ٍ
ما يه ّمنا يف الدراسات املستقبلية هو كونها دراسات ترسم خريطة ك ّليانية للمستقبل ،وتعمل عىل بلورة
الخيارات املمكنة واملتاحة ،كام تساعد عىل التخفيف من األزمات عن طريق التنبؤ ،وترشيد عمليات
صنع القرار ،وزيادة املشاركة الدميقراطية يف صنع املستقبل ورهاناته .مام مينح للشعوب أريحية كبرية
يف املامرسة الدميقراطية الفاعلة والتشاركية ويحفز فيهم الروح التفاؤلية مبنحى مستقبل واعد وعامر
باآلمال ،يساهم فيه املجموع يف صنع القرارات وتقرير املصائر.
ويف ُع ُقب هذه التأصيالت املفاهيمية ،ينفتح الكتاب عىل األسس واملنطلقات "الرشعية" السترشاف
املستقبل بد ًءا من املنطلقات االعتقادية التي تعترب وفق رشّاح املستقبليات أقدم أمناط االنهامم
الصدد من معني اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،مساو ًقا
باملستقبل والتن ّبؤ به .وينهل الباحث يف هذا ّ
1
2
3

ابن منظور ،لسان العرب ،ج ( 9بريوت :دار صادر ،)1997 ،ص .171
أحمد صدقي الدجاين" ،الدراسات املستقبلية وخصائص املنهج اإلسالمي" ،املستقبلية ،العدد  ،)2001( 2ص .22
خلدون الشمعة" ،سوسيولوجيا املستقبل بني املستقبل واملستقبلية" ،الفكر العريب ،العدد ( 10نيسان /أبريل  ،)1979ص .21
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بني االسترشاف املستقبيل والتفاسري التأصيلية املتعالقة بالرؤى التاريخانية ،سوا ٌء عند أمم املسيحيني أو
املسلمني ،معتق ًدا ولو بصورة إرهاصية مواربة بأنّ االنهامم باملستقبل واالهتامم به الزم البرشية منذ
ظهورها ،وأنه عرب تاريخها الطويل كان القلق والخواف مام يخ ّبئه املستقبل باإلضافة إىل الفضول وحب
وليبي أخ ًريا أمناط تن ّبؤ األمم الغابرة بد ًءا بالنمط البدايئ ،والنمط
املعرفة بواعث قوية للتن ّبؤ باملستقبلّ ،
االعتقادي ،والنمط التخ ّييل.
"التغي" ،معت ًربا
و ُيجمل الكتاب املرتكزات املنهجية لدراسة املستقبليات يف خمس نقاط ،أوالها دراسة
ّ
مجسدة وصريورة دامئة ولها قيومية مثىل يف الفكر اإلنسانوي ،بد ًءا بالحضارات الغابرة إىل
أنه ظاهرة ّ
يومنا هذا .ويوضّ ح فؤاد بلمودن أنه عىل الرغم من انهامم البرشية املبكر والدميومي به ،فإنّ موضوع
التغري قد عولج من مناحي ومتثّالت متباينة ،وذلك وف ًقا لالتجاهات الفكرية السائدة يف كل مجتمع
عرب الدهور .أما الثانية فهي "أساليب التحليل" التي تنحو يف دالالتها اللغوية إىل التجزئة والتفكيك
والعود إىل مك ّوناتها الجوهرانية ومؤلفاتها الصميمية ،وهي تراوح بني الك ّمي والكيفي ،وبيان صالحية
الصدد من الشائع
ٍّأي منهام للوصول إىل قدر فارق للدقة والصوابية واملوضوعية .وقد أضحى يف هذا ّ
ترجيح كفة الكم عىل حساب الكيف يف كثري من األبحاث والدراسات السوسيولوجية الراهنة عىل اعتبار
أن قاعدة التكميم أكرث اختصا ًرا ودقة .أ ّما املرتكزات املنهجية األخرى لدراسة املستقبليات فهي عىل
التوايل وف ًقا للكاتب تحديد مستويات "االتجاه" ،الذي يعني يف جوهره تكرارية الحدث باتساق ينبثق
ثم "ال ُبعد الزماين" ،والذي
منه حمل ظاهر ٍة ما عىل أن تأخذ ً
تغيها من حالة إىل أخرى؛ ّ
نهجا معينا يف ّ
يعني بالنسبة إىل الدراسات املستقبلية ،سوا ٌء كانت استكشافية أو معيارية أو هجينة ،الحرص عىل
ثم أخ ًريا "الك ّليانية" ،ويقصد بها الرتكيز عىل النظام كله ً
بدل من الرتكيز عىل
تحديد مدى زمني لتن ّبؤاتها؛ ّ
جوانبه ،من منطلق قاعدة أنّ ّ
ثم ،تفكيك الظواهر وإعادة تركيبها
الكل أكرب من مجموع األجزاء ،ومن ّ
كل واحد ٍة عىل حدة ،ثم دراسة تأثري ّ
ودراسة مناحيها التغريية ّ
كل متغ ٍري يف اآلخر ،ودرجة التفاعل بني
املتغريات (ص .)18
ّ
أهم مساهامت هذا الكتاب هي التأكيد عىل أنّ الهدف من وراء دراسة مناهج الدراسات
وتظل إحدى ّ
املستقبلية ليس التع ّمق يف املناحي املعرفية النظرية التي أثارتها حقول العلوم السوسيولوجية ،وال حتى
الكم والكيف ،بل الوقوف عىل أهم التقنيات واألساليب اإلجرائية املتداولة يف حقل
الوقوف عند جدلية ّ
الدراسات املستقبلية ،وأنّ هذه املناهج عىل اختالف مناحيها ،سوا ٌء املعيارية أو اإلرشادية أو الكيفية،
تكمن قيمتها يف كونها ُت ّكننا من حذق معامل االتجاهات والثيامت السائدة للظواهر املدروسة ،ومناحي
ونوعية التحوالت الفاعلة سوسيولوج ًيا ،ولزومية ورشط تبلورها وتجليها وكذلك احتامالتها وامتداداتها.
ثم ُيربز الكاتب أنّ خمس تقنيات تندرج تحت املناهج املعيارية ،وهي "السيناريو" ،الذي يصف وض ًعا
ّ
ً
محتمل أو مرغو ًبا فيه ،و"االستثارة الفكرية" ،وهي تشجيع أكرب قدر ممكن من
مستقبل ًيا ممك ًنا أو
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األفراد عىل طرح ما لديهم من أفكار مستقبلية بشأن موضوع معني ،و"تحليل التدرج السببي" ،الذي
يرتكز عىل توظيف معطيات ما بعد البنيوية ،و"التن ّبؤ الرجعي" ،بوصفه أهم أساليب التنبؤ املعياري
ً
مستقبل؟" ،وأخ ًريا ،تقنية "متثيل األدوار" ،التي تتشابه
حيث يعمل عىل اإلجابة عن سؤال "ما املطلوب
معطياتها بأكرب قدر ممكن مع الواقع الفعيل.
وبعد أن يستعرض الكتاب هذه املناهج املعيارية الكيفية للدراسات املستقبلية وتقنياتها ،يتناول املناهج
ً
وتحليل ،معت ًربا أنّ جمهور العلامء يف هذا املجال يعتقد أنّ األساليب الكمية بصورها
درسا
الرياضية ً
املتباينة الرياضية واإلحصائية أكرث د ّقة وإيجازًا وموضوعية يف التوصيف ،ملا تح ّققه من إمكانية التعامل
مع املتغريات واللواحق الكمية بصورة تسنح باكتناه ما ميكن أن تنحو إليه السياسات املختلفة من نتائج
ويبي الكاتب أنّ األمناط الك ّمية متتاز بغلبة الطابع التوصيفي ،مع أنها قد
عىل املدى الطويل (ص ّ .)147
ال تتوافق مع بعض املوضوعات والظواهر التي تتط ّلب استخدا ًما مك ّث ًفا ألدوات التحليل املعياري ،معت ًربا
أنّ الحاجة ّ
خصوصا يف املوضوعات ذات املنحى
ملحة مع ذلك الستخدام تقنيات التحليل الكمي
ً
تظل ّ
الحسايب الريايض ،مثل قياس الدخل القومي ونسب تزايد السكان وحجم استهالك الطاقة وغريها.
ثم يعرج الكتاب عقب ذلك عىل التزايد الكبري واملستمر للدراسات املستقبلية الذي أ ّدى إىل تعميق
ّ
مجاالت التداول ألساليبها وأمناطها؛ إذ مل تعد هذه الدراسات منذ ستينيات القرن املايض قارصة ومرتهنة
باملجاالت العسكرية واإلسرتاتيجية ،بل ذهبت بعي ًدا عن الجزئية والقطاعية يف متثلها للمستقبل شيئًا
فشيئًا؛ فظهرت كثري من الدراسات والتقارير املسترشفة للمستقبل يف العامل الغريب تحرص ّ
كل الحرص
عىل الدوام واالستمرارية وتتب ّنى خلفية أطول مدى لنشاطاتها .ويف هذا السياق ،ظهرت النمذجة ،وهي
التي تهتم مبجمل التغريات والتشابكات والتفاعالت ،وتحاول التعبري بد ّقة عن ّ
كل الظواهر والديناميات؛
إذ ال تهمل العالقات التي قامت يف املايض ،وال تهمل األسباب املوضوعية التي تفرض نفسها لتغيري
املسارات املستقبلية((( ،والنموذج يف جوهره هو بنا ٌء إبستيمولوجي ُيعمد فيه إىل املحاكاة من خالل
ويتم بناء النموذج من
آلية عمل نسق معني واقعي ،و ُيبلور من خالله الخصائص البنيوية الرئيسة له؛ ّ
خالل الجمع بني األدوات املنهجية الكمية واألدوات الكيفية.
ينحو بنا هذا السؤال املركزي يف طرح فؤاد بلمودن نح ًوا حثي ًثا إىل محاولة ّ
تجل القيمة املرتجاة من
وراء الدراسات االسترشافية املستقبلية ،بحكم إبراز مدى حاجة األمة اإلسالمية إىل الدراسات املستقبلية
يف جلب املنافع ودفع املضار ،أو االسرتشاد بها يف رسم الخطط وتحديد األولويات واتخاذ القرارات.
ومع ذلك ،علينا التحفظ إزاء مثل هذا النمط من الدراسات؛ إذ ينبغي االعتدال يف الدراسة والتطلع
إزاءها؛ فليست كرثة العناية بها وكرثة املراكز التي فتحت لها عالمة صحة ،بل هي عالمة عىل مدى
4

إبراهيم سعد الدين وآخرون ،صور املستقبل العريب ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1989 ،ص .24
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الصدد
ثم الحاجة للعناية بالدراسات املستقبلية .ويؤ ّكد الكاتب يف هذا ّ
فقدان الرؤية املستقبلية ،ومن ّ
عىل أنّ أهمية هذه الدراسات تكمن يف كونها تجعل من األمم تتح ّكم يف مستقبلها ،ومن دون هذا
التخطيط واالستعداد ،فإن النتيجة املؤكدة هي الوقوع يف املآيس واملحن عىل حني غلفة ،وكلام كرثت
ومؤسساتها ،فإنّ ذلك يؤ ّدي إىل استقرار الحياة يف شتى مناحيها .وهو ما
مراكز الدراسات املستقبلية
ّ
يقود فؤاد بلمودن إىل النهل من الرتاث الديني اإلسالمي لرباداميات املناحي االسترشافية املستقبلية،
بد ًءا من استعراض ال ّرؤى املستقبلية عند األنبياء نوح ويوسف ومحمد عليهم السالم .وهو بذلك
يضع يده عىل الرضورة بالنسبة إىل األ ّمة العربية اإلسالمية ،إن هي أرادت املساهمة بفاعلية يف صنع
املستقبل ،أن متتلك الخريطة الواضحة لهذا العامل الجديد ،وتعبئة جهد الباحثني والخرباء ،وإنهاض املراكز
اإلسرتاتيجية ومعاهد البحث العلمي ذات االهتامم مبستقبليات العامل العريب واإلسالمي ،واالعرتاف بأنّ
إطار الدراسات املستقبلية يزداد االهتامم به عىل نحو كبري ،وبالخصوص يف الدول املتطورة .واألمة
أمس الحاجة إىل هذا النوع من الدراسات ،ولكن رشيطة
العربية اإلسالمية هي بذلك ،وف ًقا للكاتب ،يف ّ
باملتغيات والتناقضات والرصاعات
الطرح الجاد واملثمر للتحوالت العاملية اآلنية واملستقبلية ،واإلحاطة
ّ
يف هذا العامل الكبري.
وأخ ًريا ،يجدر بنا التنويه إىل أنّ هذا الكتاب ُيساهم عىل وجه التأكيد يف إثراء الرتاكم املعريف يف هذا
الحقل من الدراسات ،ويف التقويم العام لواقع الدراسات املستقبلية يف العامل العريب واإلسالمي الذي
ّ
يجل الضعف واالنحسار واملحدودية وغياب التشجيع عىل اقتحام الباحثني لهذا النوع من الدراسات
الحيوية لنهضة الشعوب واألمم وتقدمها وازدهارها يف هذا الوقت الذي تعصف املتغريات الداخلية
والخارجية ّ
بكل الكيانات الصغرية والضعيفة ،بينام تتنازع إسرتاتيجيات القوى العظمي عىل تحسني
وضع شعوبها يف املستقبل.
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بادئ ذي بدء ،قد يكون من املفيد ،من أجل فهم أوسع ملنظور هذا الكتاب ،النظر يف املسار املهني
لصاحبه ،دينيس لوفريدج .فقد اشتغل لوفريدج مل ّدة طويلة مح ّل ًل كيميائ ًيا ،قبل أن يعمل يف صناعة
الزجاج ،لينتقل عقب ذلك إىل التخطيط ومنه إىل ما أصبح ُيعرف الح ًقا باسم االسترشاف .ويف هذا
الصدد ،انص ّبت أبحاث لوفريدج منذ أواخر سبعينيات القرن املايض عىل دراسة التحديات الكربى التي
ّ
ٍ
موضوعات متع ّددة (املجتمع ،العلوم والتكنولوجيا ،االقتصاد،
متثّلها الحاالت املع ّقدة ال ّناجمة عن تشبيك
البيئة ،السياسة ،ال ِق َيم) ،وهي ما يسميها الكاتب "املنظومة االجتامعية-التكنولوجية-االقتصادية-البيئية-
السياسية-ال ِق َيمية" ( .)STEEPVواألمثلة األشهر التي يرضبها الكاتب عىل هذه التط ّورات يف اآلونة
األخرية هي باألساس بروز مجتمعات املعرفة ،واالستدامة والتنمية املستدامة ،والتطبيقات الفائقة
للتكنولوجيا (تكنولوجيا النانو ،التكنولوجيا الحيوية ،الذكاء االصطناعي وغريها).
ثمّ ،
يتأت اهتامم لوفريدج ،وباتساقٍ مع خلفيته املهنية الوضعية هذه ،بالنظم وأهميتها بالنسبة
ومن ّ
إىل التفكري والفعل االسترشايف .ولذا نجده يكتب ً
مثل" :إذا كان ّمثة تداخل بني االسترشاف والتفكري
ال ُّنظمي ،فال يوجد موضع أفضل للنظر فيه من كتابات هربرت جورج ويلز ،وألدوس هكسيل ،وفانيفار
بوش ،وجون فون نيومان ،وريتشارد فاينامن ،وإريك دريكسلر ،وهانز مورافيك ،وراي كورزويل والعديد
من الك ّتاب اآلخرين .وباملثل ،ينتج ّ
كل تح ّولٍ باراداميي رئيس (مبفهوم توماس كون  ،)1962أ ًّيا كان مجاله
وأ ًّيا كانت النظرية الجديدة املرتتّبة عنه ،عن االسترشاف ،أي عن فعل االستباق" (ص .)17
وينقسم هذا الكتاب الذي بني أيدينا إىل جزأين ،يتناول أ ّولهام عالقة االسترشاف بنظرية النظم ،ويعرض
ألهم املفاهيم املتع ّلقة بـ "نظرية" االسترشاف و"مامرسته"؛ أ ّما الجزء الثاين فيسعى إىل توظيف هذا
ّ
التنظري النظري لبلورة منظو ٍر أوسع (االستدامة) وعىل مدى أطول ( ،2050 ،2030وما وراء ذلك) .ومن
أهم أهداف هذا الكتاب هو الربط بني التفكري بشأن النظم والتفكري االسترشايف ،وهو ما يصل
ثم ،أحد ّ
ّ
بنا وف ًقا للكتاب إىل أبعد من مج ّرد الفعل املع ّقد للتخطيط القائم عىل السيناريوهات (ص .)xi
ّ
ويستهل لوفريدج الفصل األ ّول من الكتاب (االسترشاف والتفكري ال ُّنظمي) ببعض التوضيحات املفاهيمية،
الصدد بني االسترشاف عىل املستوى الفردي أو عىل
ويف مق ّدمتها مفهوم "االسترشاف" ،مم ّي ًزا يف هذا ّ
مستوى الجامعة الصغرية ( ،)foresightواالسترشاف اإلجرايئ النظامي الذي غال ًبا ما يرتبط مبستوى
ثم يعرض ملفهوم "التفكري ال ُّنظمي" الذي يتح ّدى التفكري
مؤسسايت و /أو قومي (( )Foresightص ّ .)12
ّ
ثم تفضيل الباحث ملوشور
"االختزايل" الذي هيمن عىل ال ِع ْلم ألم ٍد طويل وبطرق ع ّدة (ص  ،)15ومن ّ
ُظم موسومة بـ "التفاعل املنتظم
"الوضعيات" وليس "املشكالت" للنظر إىل الفعل االسترشايف ،بوصفها ن ٌ
واملرتابط بآثار رجعية ملجموع ٍة من العنارص تش ّكل ًّ
كل واح ًدا" (ص  .)16كام يعرض مفهوم "التقدير"
بالصفات السلوكية
الذي يعتربه مركز ًيا ،من منطلق أنّ كلًّ من االسترشاف والتفكري ال ُّنظمي يتأ ّثران ّ
ثم أهميته بالنسبة إىل ٍّ
كل من مهارات "التع ّلم" و"االستباق" ،وليخلص
لألطراف الفاعلة (ص  ،)23ومن ّ
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إىل أن التفاعل الدائري وذا اآلثار الرجعية (تقدير ↔ تع ّلم ↔ استباق) ميثّل أساس "االسترشاف"
(ص .)24
ويتناول الفصل الثاين (االسترشاف والنُظم :اإلبستيمولوجيا والنظرية) الجانب النظري لالسترشاف ،معت ًربا
يغي من األمر كث ًريا نسب ًة إىل ما يحدث ً
فعل يف العامل الحقيقي" (ص
منذ البداية أنّ االسترشاف "لن ّ
ملحق طويل
املؤسيس" (ص  ،)79باإلضافة إىل
ٍ
 ،)38يف حني يعرض الفصل الثالث ملضامني "االسترشاف ّ
وثري بشأن تطبيق هذا اإلطار عىل مستوى مامرسات استرشافية قومية (ص  .)104وأ ّما الفصل الرابع
ّ
(االسترشاف يف الصناعة) ،فهو بالتأكيد من أغنى فصول هذا الكتاب بحكم التجربة املهنية الرثية لصاحبه
ملا ينيف عن  40عا ًما يف مجال األعامل والبحوث الصناعية ،وهو مث ٌري لالهتامم عىل وجه الخصوص
بالنسبة إىل القارئ القادم من خارج قطاع األعامل والصناعة .ويتع ّرض الكاتب هنا من منطلق خلفيته
املهنية املتينة إىل أهمية االسترشاف يف املجال الصناعي وتطبيقاته العديدة ،مبا فيها ما يسميه "جمع
املعلومات االستخباراتية" (( )Intelligence gatheringص  ،)125و"املسح البيئي" (Environmental
( )scanningص  .)128وأخ ًريا ،يروم الفصل الخامس تعميم النتائج التي جرى الوصول إليها سل ًفا
من خالل استنباط مجموعة من "أجود املامرسات" ( )Best practicesبالنسبة إىل مجموع مك ّونات
املنظومة ( )STEEPVا ُملشار إليها أعاله.
بعد هذه النقاشات الغنية واملستفيضة ،تتب ّوأ االستدامة مكان ًة مركزية يف الجزء الثاين من الكتاب،
مم ّه ًدا ملعالجتها بعرض واسع لطريقة السيناريوهات (الفصل السادس) ،بوصفها باألساس عملية تع ّلم
(ص  ،)158وموج ًزا إياها يف طريق ٍة لتصميم السيناريو من تسع خطوات (ص  ،)159ومنتق ًدا لها
عىل الخصوص يف ما يتعلق مبسألة "ال ِق َيم واملعايري" التي تقوم عليها (ص  .)167أ ّما الفصل السابع
(العامل ا ُملستدام) ،فيتض ّمن قد ًرا واف ًرا من املعلومات واملقاربات الرثية ،واص ًفا املشاكل أو املشاريع
"حل مح ّدد" أو "نقطة نهاية" بأنها عوضً ا من ذلك ّ
السهلة االنقياد نحو التفكري االختزايل يف ٍّ
"شلالت
دينامية لوضعيات مرتابطة بين ًّيا ...تنشأ من العالقات املتبادلة بني العاملني البرشي والطبيعي ،يجري
فيها االعرتاف باالعتامد املطلق للعامل البرشي عىل العامل الطبيعي والعمل عىل أساس ذلك" (ص )203؛
مبعنى أنّ العقل البرشي ال ميكنه ببساطة التعامل مع مستوى تعقيد العامل الطبيعي (ص  .)211ومن
ملحق يعرض مفهوم العالقات املتبادلة يف مجال االستدامة
ثم ،يجري تقديم منوذج عن هذا التعقيد يف
ٍ
ّ
(ص  .)221وأخ ًريا وليس آخ ًرا ،تجري اإلشارة إىل تزايد درجة تعقيد املنظومة ( )STEEPVيف املستقبل،
ثم يف أفق .2050
ال س ّيام بالنظر إىل اإلسقاطات السكانية يف أفق ّ ،2030
ويف الختام ،ينبغي التنويه إىل أنه ليس من اليسري عىل اإلطالق الولوج إىل هذا الكتاب ،وذلك بسبب
املتخصصة وصوغه الفائق الكثافة ،وأسلوبه البالغي الصارم .بيد أنّ القارئ ،متى أ ّدى "التكلفة
لغته
ّ
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فيض
الثابتة" لتفكيك هذا االستصعاب االستهاليل وتذليل هذه العقبات األولية ،فإنه يجد نفسه أمام ٍ
هائل من املعلومات والتشبيكات ملجاالت عادة ما تجري مقاربتها عرب مناهج اختزالية .ما نحن بصدده
هنا ليس إ ًذا مج ّرد محاول ٍة لتعزيز الدراسات االسترشافية ،بقدر ما هو تعليق آمال واسعة عىل آفاق
إنسانية أبلغ من األدوات واملعارف التي بني أيدينا.
وبالعودة إىل الغرض الرئيس من الكتاب ،ال يسعنا سوى االتفاق عىل أنّ منط "التفكري ال ُّنظمي" الذي
يدافع عنه دينيس لوفريدج ميكنه من حيث املبدأ املساهمة يف ترسيخ العمل االسترشايف وتطويره.
فعندما يجري استخدامه بشكلٍ مناسب ،فإنه يضيف االتساق والدقة يف هذه العملية .ويق ّدم املؤلف
مجموعة من االقرتاحات التي تُو ّفر جميعها ما ّد ًة غنية للنقاش ،وذلك للتعجيل بتنفيذ هذا الربط بني
"االسترشاف" و"التفكري ال ُّنظمي".
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ٍ
ً
ومجتمعات ،وتحليل
دول
العريب وتحليلها،
ُيعنى املركز بتشخيص األوضاع يف العامل
ّ
السيايس .ويطرح املركز
والثقافية ،والتحليل
واالقتصادية
االجتامعية
السياسات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والسيادة
والوحدة،
ّجزئة
ت
وال
ة،
وي
واله
املواطنة
مستوى
يف
ة
األم
تواجه
التي
يات
التحد
ّ
ّ
ّ
ُ ّ
العربية والتّعاون
والتكنولوجي ،وتنمية املجتمعات والدول
العلمي
والتبعية ،والركود
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
عربي ٍة.
عام ٍة من زاوية نظ ٍر
العريب
بينها ،وقضايا الوطن
بصورة ّ
ّ
ّ
العريب ومجتمعاته مع محيطه املبارش يف آسيا
كام ُيعنى املركز بدراسة عالقات العامل
ّ
واآلسيوية املؤ ّثرة فيه ،بجميع أوجهها
واألوروبية
األمريكية
وأفريقيا ،ومع السياسات
ّ
ّ
ّ
واإلعالمية.
واالقتصادية
السياسية
ّ
ّ
ّ

السيايس و ُيعنى بها عنايةً
االجتامعية والفكر
للنظريات
خاصا
اهتامما
ويويل املركز
ًّ
ً
ّ
ّ
ّ

تحليليةً
والسيايس
األكادميي
وخاصةً بإسقاطاتها املبارشة عىل الخطاب
ونقديةً ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية ومحيطها .كام يهتم املركز بالجوانب
باملنطقة
ة
املختص
راسات
للد
ه
وج
املُ ِّ
ّ
ّ
ّ
الثقافية والعلوم
والدراسات
االجتامعية ،مثل علم االجتامع واالقتصاد
التطبيقية للعلوم
ّ
ّ
ّ
ّ
السياسية.
ّ

ٍ
ٍ
مؤمترات وورش
مختص ٍة ،ويعقد
برامج
عدة
ينتج املركز أبحا ًثا
َ
ودراسات وتقاري َر ،ويدير ّ
ّ
ٍ
ٍ
موجهةً
العريب .وينرش املركز إصداراته
العام
والرأي
للمختصني
وتدريب ،وندوات
عملٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

العربية
العربية واإلنكليزية ليتسنّى للباحثني من الناطقني بغري اللغة
باللّغتني
ّ
ّ
االطالع عليها.
ّ
البحثي ،إىل خلق تواصلٍ بني املثقّ فني
العلمي
يسعى املركز ،من خالل نشاطه
ّ
ّ
ٍ
عام ٍة ،وبينهم وبني قضايا
بصورة
ة
واإلنساني
االجتامعية
واملختصني العرب يف العلوم
ّ
ّ

والعاملية يف
العربية
والبحثية
الفكرية
وأمتهم ،وبينهم وبني املراكز
مجتمعاتهم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املعريف.
وآليات الرتاكم
واملفاهيم
ة
املعرفي
األدوات
وتطوير
ّقد
ن
وال
البحث
عملية
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية التي تتط َّلب املزيد من األبحاث
ويسعى املركز كذلك لبلورة قضايا املجتمعات
ّ

واملعالجات والتأثري يف املجتمع.

دعوة للكتابة
يدعو الكتاب السنوي "استرشاف" األكادمييني والباحثني وسائر الكتّاب املهتمني بحقل
االسترشاف والدراسات املستقبلية إىل الكتابة يف صفحاته .ويقبل األبحاث النظرية
أيضا للرتجامت وملراجعات الكتب .تخضع
والتطبيقية املكتوبة باللغة العربية ،ويفتح صفحاته ً
كلّ املواد التي تصل إىل "استرشاف" لتحكيم أكادمييني مختصني .ولذلك يتوخّ ى الكتاب
ً
تراكم
الدولية املتعارف عليها .ويضمن هذا االلتزام
السنوي "استرشاف" التزام املعايري
ّ
جادا وجودة املادة التي تصل إىل القراء .ويهدف الكتاب السنوي "استرشاف" إىل أن
علم ًيا ً
طيع الفهم لدى املختصني وغري املختصني من القراء ،دون التضحية برصانة املضمون.
يكون ّ
ترسل كل األوراق املوجهة إىل النرش باسم رئيس التحرير
عىل العنوان اإللكرتوين الخاص بالكتاب:

istishraf@dohainstitute.org

رشوط النرش
ينرش الكتاب السنوي "استرشاف" البحوث األصيلة التي مل يسبق نرشها جزئ ًيا أو كل ًيا ،والتي
ُقدم البحوث باللغة العربية وفق رشوط النرش
تعتمد األصول العلمية املتعارف عليها .وت ّ
يف املجلة ،ويرتاوح حجم األبحاث بني  6000و 8000كلمة ،مبا فيها املراجع والجداول

واملالحق .وتحتفظ هيئة التحرير بحقّ ها يف قبول بعض األوراق التي تتجاوز هذا الحجم يف
ٍ
حاالت استثنائية.

تصب يف حقل االسترشاف والدراسات
تقبل املجلّة ترجامت ملواد علمية أو تقارير
ّ
بحجم أكرب
املستقبلية ،كام تقبل عروض الكتب من  1000إىل  1200كلمة ،ومراجعات الكتب
ٍ
مير عىل صدور الكتاب أكرث من
أل
إن كانت دراسات نقدية ،من  2500إىل  3000كلمة ،عىل ّ
ّ

ثالث سنوات ،وأن يجري االتفاق بشأنها مسبقً ا مع هيئة التحرير.

تخضع املواد املرسلة كلّها لتقييم محكّ مني من ذوي االختصاص والخربة .ويف حال
قبولها ،ترسل املالحظات املقرتحة للكاتب لتعديل ورقته يف ضوئها ،قبل تسليمها

للتحرير النهايئ ونرشها.

ُيرفق البحث بسرية ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص للبحث بنحو  250 - 200كلمة ،إضافةً إىل

مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول،
كلامت مفتاحية .ويف حال وجود
ّ

برنامجي "إكسيل" أو "وورد" .وال
ينبغي إرسالها بالطريقة التي نُفِّ ذت بها يف األصل ،بحسب
َ
تُقبل األشكال والرسوم والجداول التي ترسل يف هيئة صور.

