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تقديم
يستأنف الكتاب السنوي الثاين استرشاف للدراسات املستقبلية مرشوع مواصلة الجهد الذي
راكمه البحث املستقبيل العريب خالل العقود املاضية ،بهدف املساهمة يف بناء مساح ٍة نقاشية
نقدية حوارية وتفاعلية لدرس إشكاليات التخطيط التنموي العريب وتحليلها ،وتحديد الخيارات
التنموية وأولوياتها ،وبناء السياسات واإلسرتاتيجيات والرؤى االسترشافية الوطنية ،وتعزيز األخذ
مبنهج االسترشاف لدى صانعي السياسات ومختلف الجهات الفاعلة يف املجتمع.
إنّ تب ّوء رؤية املستقبل يف صورها االحتاملية املتع ّددة املكان َة التي تستحقها يف البالد العربية،
والدفع بالجهد العلمي العريب يف هذا املجال ،وتعزيز هذا الزخم عىل املستوى البحثي ،وعىل
مستوى السياسات العامة اإلسرتاتيجية واالسترشافيةٌ ،
كفيل بتبلور رؤية مستنرية ومتسقة لواقعنا
املتفجر ،يف العامل العريب .ومتثّل
العريب الراهن ،وال س ّيام بالنظر إىل الوضع الحايل املتأزم ،بل
ّ
مفتاحا للخروج من األزمة الراهنة والسري يف مسار التطور املستقبيل.
الرؤية املستقبلية
ً
يضم الكتاب السنوي الثاين استرشاف مساهامت مه ّمة تتعلق بقضايا وضعية ومعيارية متعددة،
ّ
ً
وتحليل "عرص
بد ًءا مبحور مستقبل العالقات الدولية ،الذي يتناول فيه مروان قبالن عرضً ا
التحوالت الكربى" من خالل قراء ٍة يف تقرير "اتجاهات عاملية :مفارقات التقدم اإلنساين" ،والذي
يصدره مجلس االستخبارات الوطني األمرييك ّ
كل أربع سنوات ،والصادر يف نسخته األخرية بداية
عام  .2017يف حني يعرض شمس الدين الكيالين "مستقبل العامل يف عالقاته الحضارية  -الدولية"،
من خالل نقاشات فرانسيس فوكوياما لقضايا اإلسالم والحداثة والربيع العريب .بينام يجرتح عبد
الهادي عياد مقارب ًة أصيل ًة للواقع الراهن للمنطقة العربية ومستقبلها يف ضوء قراء ٍة متج ّددة
للكتاب املرجعي "صدمة املستقبل" آللفني توفلر.
ينفتح كتاب استرشاف السنوي الثاين أيضً ا عىل املشاريع االسترشافية القومية العربية ،عرضً ا
ً
الصدد ،يتناول عادل الزاغة استرشاف التغري الدميوغرايف يف فلسطني يف
نقد ًيا
وتقييم .ويف هذا ّ

أفق عام  ،2030من خالل قراء ٍة يف تقرير "فلسطني  ،2030التغري الدميوغرايف :فرص للتنمية"،
والذي كان الزاغة أحد الباحثني الرئيسني فيه إىل جانب ٍّ
كل من يوسف كرباج وبسام حامد.
العامنية وتحديات الرؤية املستقبلية
ويعرض يوسف بن حمد البلويش التجربة االسترشافية ُ
ُ"عامن  ،"2020والدروس املستفادة منها ،وأوجه قصور تنفيذها ،وآفاق تح ّقق استرشافاتها وهي
تقرتب بعد سنوات قليلة من استحقاقها.
ّ
وتظل قضايا املنهجيات واملقاربات والتقانات االسترشافية ذات أهمي ٍة خاص ٍة يف تبلور أسس
ثم ،يواصل هذا الكتاب محاولة
مساح ٍة استرشافية تفاعلية عربية والتم ّكن من مفاعيلها .ومن ّ
املساهمة يف هذا البعد التأسييس من خالل عد ٍد من األوراق ،بد ًءا بالتأسيس "املقاصدي"
النقدي لسيف الدين عبد الفتاح للرؤى املستقبلية يف عامل املسلمني ،وال س ّيام رؤى نهاية
التاريخ وصدام النبوءات .أما محمد سليم قاللة ،فيتناول أهم معامل التحليل املورفولوجي
وبناء السيناريوهات ،وبخاصة ما يتعلق بالتطويرات الحديثة للمدرسة الفرنسية لالسترشاف.
ويؤ ّكد محمد خميس عىل أهمية النظر يف تصنيف السيناريوهات وإشكالية الفوىض النظرية
محاول متييز ّ
ً
ويخص عمر
الغث من السمني فيها وتجلية أسسها.
يف االسترشاف الحديث،
ّ
علـوط بالدرس والتحليل اختصاص علم االجتامع وآفاق التجسري املعريف واملنهجي بينه وبني
حقل الدراسات املستقبلية.
تخص مستقبالت ثالثة
يضم الكتاب السنوي استرشاف بني دفتيه ثالث دراسات مرتجمة ّ
كام ّ
مجاالت أساسية يف أفق  :2050-2030املجال الجيوسرتاتيجي ووضعيات النزاع والرصاع والتوازنات
الجيوسياسية الدولية ،والتطورات االجتامعية وأمناط العيش ووزن الديانات ،والتحوالت
الدميوغرافية وإشكاالت الخصوبة والشيخوخة وتعويض األجيال والرهانات التنموية للدميوغرافيا.
وأخ ًريا ،من خالل مجموعة متنوعة من قراءات الكتب الحديثة ذات الصلة ومراجعاتها ،يطرح
تخص العالقات الدولية ،والتكنولوجيا
الكتاب السنوي الثاين استرشاف قضايا أساسية يف املستقبل ّ
واآللية ،وحرب املستقبل ،والتطور الرسيع يف عامل اليوم والحاجة إىل إجراء تغيريات ملواكبته
بغرض ّ
امللحة يف املستقبل ،والتي ميكن أن تُعزى إىل مجموع ٍة من العوامل
حل املشاكل العاملية ّ
املع ّقدة ذات الطبيعة التاريخية والجغرافية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية.
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مروان قبالن

عرص التحوالت الكربى

" مفارقات التقدم اإلنساين:قراءة يف تقرير "اتجاهات عاملية
The Age of Major Transformations

A Reading of the Report: Global Trends: Paradox of Progress

) كلّ أربع سنواتNIC(  ينرش "مجلس االستخبارات الوطني" األمرييك،1997  منذ عام:ملخص
ً
تقييم إسرتاتيج ًيا "غري مصنف" لالتجاهات الرئيسة التي من شأنها أن تشكّ ل العامل عىل مدى
 ملساعدة كبار القادة األمريكيني عىل التفكري والتخطيط عىل املدى، املقبلة20 السنوات الـ
 وقد صدر التقرير الذي يتصف بخصوصية تزامنه مع تنصيب إدارة الرئيس األمرييك دونالد.الطويل
 وهو، يف نسخته األخرية املوسومة باتجاهات التقدم،2017  يناير/ كانون الثاين9  يف،ترامب
 وتجعل،يبحث الكيفية التي ستتقارب من خاللها االتجاهات العاملية بوترية مل يسبق لها مثيل
ريا جذر ًيا يف املشهد
،الحكم والتعاون أكرث صعوبةً يف املستقبل
ً وتغي طبيعة السلطة تغي
ّ
أهم االتجاهات الجيوسياسية واألمنية واالقتصادية والتكنولوجية
 ترصد هذه الورقة.العاملي
ّ
ِ أن من شأنها أن ت
م مستقبل العامل
َ َس
ّ  وهي اتجاهات يرى األمريكيون،التي تنبثق من هذا التقرير
.عىل املدى املتوسط
. االستخبارات األمريكية، استرشاف مستقبل العامل، التحوالت العاملية:كلامت مفتاحية
Abstract: Since 1997, the US National Intelligence Council (NIC) has every four years
published an “unclassified” assessment of the main trends that are likely to shape the
world over the coming twenty years, thus aiding the senior American leadership to think
and plan for the long term. The latest report was published on January 9, 2017 coinciding
with the arrival of the administration of President Donald Trump. It examines how global
trends will converge at an unprecedented rate, making government and cooperation
more difficult in the future and radically changing the nature of power on the global
scene. This paper looks at the most important geopolitical, security, economic, and
technological trends discussed in this report and which the Americans see as formative
of the world's future in the medium term.
Keywords: Global Transformations, Forecasting, US intelligence.

. قطر، الدوحة،* مدير وحدة تحليل السياسات باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

Director of the Policy Analysis Unit at the ACRPS, Doha.
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الكتـاب الثاين 2017 -
دراسات

مقدمة
درج مجلس االستخبارات الوطنية األمريكية ( ،)National Intelligence Councilوهو وحدة بحثية
تتبع مكتب مدير االستخبارات الوطنية ( )National Intelligence Directorالذي يرشف عىل عمل
 17وكال ًة وهيئ ًة استخباراتي ًة أمريكي ًة ،عىل إصدار تقرير دوري ّ
كل أربع سنوات يسترشف الوضع الدويل
من مختلف نواحيه السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،والبيئية ،والعسكرية .ويجري نرش التقرير
الذي يتضمن تصورات املجلس وتوقعاته للسنوات املقبلة مع بدء عمل ّ
كل إدارة جديدة .وقد صدر
التقرير األخري الذي يحاول فيه مجموعة من مح ّليل االستخبارات األمريكية التنبؤ باملستقبل قبل أسبوعني
فقط من ّ
تول الرئيس األمرييك دونالد ترامب الرئاسة؛ وذلك يف  20كانون الثاين /يناير  ،2017وهو بعنوان
اتجاهات عاملية :مفارقات التقدم اإلنساين(((.
ٍ
تحوالت كبرية يف املشهد الدويل تُؤذن بنهاية
وتو ّقع تقرير مجلس االستخبارات الوطنية األمريكية حدوث
عرص الهيمنة األمريكية ،وتغري النظام الدويل القائم منذ الحرب العاملية الثانية ،كام تو ّقع التقرير صعود
النزعات القومية الشعبوية ،وانتهاج سياسات حامئية ،مع زيادة الضغوط االقتصادية ،وتصاعد موجات
الهجرة واللجوء ،وسيادة شعور بانعدام األمن ،مع ارتفاع منسوب التهديدات عىل املستوى العاملي.
وتو ّقع التقرير ،أيضً ا ،أن تكون للزيادة السكانية ،والتغريات املناخية ،والتهديدات البيئية ،والثورة
التكنولوجية ،تداعيات اجتامعية وسياسية واقتصادية كبرية عىل الدول واملجتمعات.
ً
ألهم نتائج التقرير واسترشافاته املستقبلية للتح ّوالت الكربى
ودرسا
وتحليل ّ
تتناول هذه الورقة عرضً ا ً
تهم جميع مجاالت املشهد العاملي ومناطقه؛ مبا فيها منطقتنا العربية.
املقبلة ،وهي ّ

ولً  .اتجاهات عامة يف املشهد العاملي
أ ّ
يف عقب انتهاء الحرب الباردة ،دخل العامل يف سياق إسرتاتيجي وتنموي مختلف؛ إذ غدا يواجه قضايا
غري مألوفة أخذت تؤ ّثر بشدة يف دميوغرافيته ،وبات الشامل الغني أطول عم ًرا ّ
وأقل شبا ًبا ،يف حني بات
الجنوب الفقري أكرث شبا ًبا وأقرص عم ًرا .وتوجه جزء كبري من السكان عىل امتداد العامل إىل السكن
يف املدن ،وغدا التنافس يف فرص العمل األعىل ً
دخل واألكرث مهار ًة يجري عىل مستوى عاملي ،بعد
1 National Intelligence Council, Paradox of Progress: Letter From The Nic Chairman, Global Trends (January: 2017),
accessed on 15/3/2017, at: http://bit.ly/2noI02X
ً
وإقليم حول العامل ،وأجرى مشاورات مع مئات الخرباء
وقد جاء التقرير يف  226صفحة مع املالحق ،واعتمد عىل زيارات ميدانية إىل  36بلدًا
من داخل الحكومة األمريكية وخارجها؛ وتناول مجموع ًة واسع ًة من التحديات التي تواجه الدول واملجتمعات البرشية وتوقعاته التجاهاتها
خالل السنوات الخمس املقبلة .وستجري اإلشارة إليه يف هذه الورقة بـ "التقرير".
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أن كان يجري عىل مستويات قومية ومح ّلية .ويف وقت ساهمت فيه التكنولوجيا يف متكني األفراد
وربط الناس ببعضهم أكرث فأكرث ،أ ّدى ذلك ،يف اآلن نفسه ،إىل زيادة تأكيد الهويات الدينية والقومية
واملواقف املتصلة بالقيم.
أ ّما عىل املستويات الوطنية ،فقد راحت الفجوة تتسع بني التوقعات الشعبية وأداء الحكومات ،وأخذ
يتضح فشل الدميوقراطية وعجزها املتزايد عن ردم الفجوة بني التوقعات واملوارد واإلمكانات ،وازدادت
صعوبة تنظيم العالقة بني املجتمعات والحكومات التي ت ّدعي متثيلها .أ ّما دول ًيا ،فقد انعكس تزايد متكني
األفراد واملجموعات الصغرية سلب ًيا عىل تنظيم العمل الجامعي يف مواجهة املشكالت العاملية .ويف الوقت
نفسه ،أخذت مخاطر الرصاع تنمو ،وأخذ االنقسام العاملي يتسع يف مواجهة القضايا الكربى التي تواجه
البرشية ،مثل التغري املناخي ،وتلوث املياه ،ومواجهة التهديدات اإلرهابية.
ويف اإلطار العا ّم ،ستغدو شعوب العامل وف ًقا للتقرير أطول عم ًرا وأكرث رفاهي ًة ،مع انخفاض معدالت
لكن تأثري ذلك سوف يختلف من دولة إىل أخرى .فالدول املتقدمة ً
مثل ،سوف تكون
النمو السكاينّ .
تنوع مجتمعي أكرب ،وسوف يصل عدد سكان
فيها شيخوخة أكرث ،يف حني سيكون يف الدول النامية ٌ
العامل إىل  8.8مليار نسمة يف عام  ،2035وسوف تأيت الزيادة األكرب من الدول النامية؛ إذ ُيتو ّقع أن تنمو
الطبقة العاملة يف أفريقيا وآسيا بنسب كبرية ،ما قد يتسبب بثورة اقتصادية أو كارثة اجتامعية ؛ بحسب
نوع السياسات التي ستتبعها الحكومات يف التعليم ،والبنية التحتية ،واالستثامر يف القطاعات املهمة،
لالستفادة من اله ّبة الدميوغرافية التي تؤ ّمنها الزيادة السكانية ،بخاصة يف الفئات العمرية الشابة.
أ ّما أمناط العمل ووسائل الرفاهية ،فسوف تتغري عىل نح ٍو كبري يف البلدان التي ترتفع فيها معدالت
الشيخوخة ،ويف الدول التي توجد فيها نسب عالية من الفئات الشابة عىل ح ّد سواء ،وسوف يصبح
السكان الذين تزيد أعامرهم عىل  60عا ًما الرشيحة األكرث يف الرتكيبة السكانية ملجتمعات الشامل الغني
التي ينبغي لها تب ّني سياسات عملٍ وإدماج ناجحة؛ حتى تتمكن من تقليص آثار تناقص رشيحة السكان
سن العمل .أ ّما يف الدول النامية ،فسوف تش ّكل املجتمعات الشابة التي تبلغ أعامرها
م ّمن يكونون يف ّ
 25سن ًة ،أو ّ
خصوصا يف الصومال وأفغانستان وباكستان والعراق
أقل تحد ًيا ألجزاء من أفريقيا وآسيا
ً
واليمن .وجميعها دول عانت انتشا َر العنف وعدم االستقرار يف السنوات األخرية .لكن حتى هذه الدول
التي تغلب عليها الفئات الشابة سوف تتزايد لديها نسبة الرشائح األكرب عم ًرا ،ما يتطلب مزي ًدا من
االستثامر يف شبكات األمان االجتامعية والصحية واالقتصادية.
سن العمل عىل مستوى العامل سوف
وبنا ًء عىل ذلك ،يخلص التقرير إىل أنّ عدد السكان الواصلني إىل ّ
ينخفض خالل العقدين املقبلني انخفاضً ا حا ًّدا ،مقارن ًة بالسنوات السابقة ،باستثناء منطقة جنوب رشق
سن العمل .ونظ ًرا إىل
آسيا وأفريقيا؛ إذ تتوقع تقديرات األمم املتحدة أن ينمو عدد السكان م ّمن هم يف ّ
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أنّ مستويات التعليم يف هذه املناطق ُت َع ّد من بني املستويات األدىن يف العامل ،فإنّ أغلب هؤالء سيكونون
يف وضع غري ُم َو ٍ
ات للتأقلم مع اقتصاد عاملي متطور ،وستقترص املنفعة عىل العامل األكرث مهار ًة .وسوف
سن العمل يف الصني وأوروبا؛ إذ ستتوافر فرص العمل للعامل املهرة والعامل
تكون أكرب االنخفاضات يف ّ
يف قطاع الخدمات عىل نح ٍو أكرب .وسوف يكون املَيل العاملي العا ّم يف القطاع الصناعي ذو القيمة املضافة
ّ
أقل نحو توظيف العامل غري املهرة من ّأي وقت مىض ،يف حني يزداد االعتامد عىل التشغيل اآليل ،والذكاء
االصطناعي ،وغري ذلك من أدوات التقدم الصناعي .وسوف ميثّل دمج املزيد من النساء يف القوى العاملة
تحد ًيا كب ًريا لبعض املجتمعات؛ وذلك ألسباب اقتصادية وثقافية واجتامعيةً ،
علم أنّ سياسة دمج النساء
يف سوق العمل تعزز اإلنتاج واإلنتاجية ،وتزيد الناتج اإلجاميل العاملي ،عىل الرغم من أنّها تتطلب يف
خلق لفرص عملٍ إضافية.
املقابل مواجه َة تح ِّدي ٍ
وستبقى تدفقات الهجرة مرتفع ًة خالل العقدين املقبلني؛ بالنظر إىل أنّ الناس يسعون نحو ُفرص
اقتصادية أفضل ،وبسبب الفرار من الرصاعات ،وبسبب تدهور الظروف البيئية أيضً ا .وقد أشار التقرير
رسا قد
إىل أنّ عدد املهاجرين أو األشخاص الذين يقيمون خارج بلدانهم األصلية واألشخاص املنفيني ق ً
سجل أعىل مستوياته يف عام 2015؛ إذ بلغ نحو  244مليون مهاجر ،ونحو  65مليون مرشّد ونازح والجئ.
ّ
وتشري الزيادة األخرية يف عدد الرجال ،مقارن ًة بالنساء يف العديد من البلدان يف رشق آسيا ،وجنوب رشقها،
إىل التحيز الجنيس يف هذه املجتمعات وتأثري الثقافة .ويأيت يف مق ّدمة مسبباته اإلجهاض االنتقايئ للجنس
(قتل املولودات اإلناث) ،واإلهامل االنتقايئ لإلناث .وتشهد الصني والهند أعدا ًدا كبري ًة من الرجال ،من
دون آفاق الزواج .ويستغرق عدم املساواة بني الجنسني عقو ًدا للتصحيح ،ما يؤدي ،يف األثناء ،إىل رفع
معدالت الجرمية والعنف.

والت الكربى املقبلة
ثان ًيا .أه ّ
م عنارص التح ّ
 .1تحوالت االقتصاد العاملي

وف ًقا لتقرير مجلس االستخبارات الوطنية األمريكية ،سوف تطرأ تحوالت كبرية عىل االقتصادات العاملية
خالل العقدين املقبلني ،وسوف تحاول االقتصادات الغنية تحفيز النمو البطيء والحفاظ عىل مستويات
معيشة مرتفعة يف ظل تضاؤل املكاسب اإلنتاجية املرتفعة .وسيسعى العامل النامي للحفاظ عىل التقدم
لكن سوف
الذي أحرزه ،يف الفرتة األخرية ،يف مجال الح ّد من الفقر املدقع ودمج السكان يف ّ
سن العملْ .
يتعرض ّ
كل بلد من البلدان املتقدمة والنامية لضغوط كبرية بشأن إيجاد فرص عملٍ جديدة يف قطاعات
مختلفةً ،
بدل من الوظائف التي ستقيض عليها التكنولوجيا والذكاء االصطناعي.
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من جه ٍة أخرى ،الحظ التقرير أنّ الفقر املدقع ٌ
آخذ يف االنخفاض .فاإلصالحات االقتصادية يف الصني
وغريها من البلدان أ ّدت إىل ارتفاع تاريخي يف معايري املعيشة ومستوياتها بنحو مليار شخص منذ
عام  .1990وقد نجم عن سياسات التنمية االقتصادية ٌ
خفض لنسبة الذين يعيشون تحت خط "الفقر
املدقع" (أقل من  2دوالر أمرييك يوم ًيا) من  35إىل نحو  10يف املئة من سكان العامل .وعىل الرغم
من أنّ االزدهار العاملي يف الصناعات املنخفض التكلفة قد ترك آثا ًرا سلبي ًة يف أجور الطبقة الوسطى

والتوظيف يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا خالل العقود املاضية ،فإنه ساهم يف الوقت نفسه يف
جلب فرص جديدة للعامل النامي وخفض تكاليف السلع بالنسبة إىل املستهلكني ،عىل نح ٍو كبري ،يف
جميع أنحاء العامل.
سيستمر عمل االقتصاد العاملي ،خالل السنوات الخمس املقبلة ،من أجل استئناف النمو ،يف ٍ
وقت تتعاىف
فيه االقتصادات الرئيسة يف العامل ببطء من األزمة املالية لعام  ،2008ومن الزيادات الحادة يف ديون
ً
ضغوطا سياسي ًة تهدد التجارة الحرة يف ضوء صعود اليمني
لكن االقتصاد العاملي سيواجه
القطاع العا ّمّ .

وم ْيل دول عديدة إىل تب ّني سياسات حامئية ،يف حني يتعني عىل الصني بذل جهد كبري إلعادة توجيه
اقتصادها نحو النمو القائم عىل االستهالكً ،
بدل من االستمرار عىل اعتامد التصدير ،يف ظل شيوع ثقافة
ادخارية قوية وتك ّرسها .ونتيج ًة لذلك ،من املرجح أن تشهد معظم االقتصادات العاملية الكربى ،عىل
األقل يف املدى القريب ،أدا ًء ّ
ّ
مم كان سائ ًدا خالل العقود املاضية.
أقل ّ

بنا ًء عىل ما تق ّدم ،يخلص التقرير إىل أم ٍر مفاده أنّه سيتعني عىل الصني واالتحاد األورويب ،بوصفهام اثنني

من أكرب ثالثة اقتصادات يف العامل ،اتخاذ إجراءات جذرية يف إطار عملية تح ّول كربى ومؤملة لتعزيز

النمو عىل املدى الطويل .فالصني ستحاول االستمرار عىل محاولة رفع مستويات املعيشة ،مع التحول
وموجه من الدولة إىل اقتصاد مرتكز يف االستهالك والخدمات .ويف
بعي ًدا عن اقتصاد قائم عىل االستثامر ّ
الوقت نفسه ،سيسعى االتحاد األورويب لتعزيز النمو االقتصادي ،يف حني أنّه سيكافح يف إدارة مستويات

ديون مرتفعة وانقسامات سياسية عميقة .فقد أ ّدت األزمات املالية املتالحقة التي رضبت دول االتحاد
األورويب إىل تأ ّكل الطبقة املتوسطة ،وزيادة ر ّدات فعل بعدم وجود مساواة يف الدخول .وقد أ ّدى ذلك

إىل تزايد الشعور يف الغرب بأنّ تكاليف تحرير التجارة تفوق املكاسب .ونتيج ًة لذلك ،فإنّ  70عا ًما من
سياسات تحرير التجارة العاملية ستواجه ر ّدات فعل عنيفة ،ما يق ّوض اآلفاق املستقبلية املتع ّلقة مبزي ٍد
من إجراءات تحرير التجارة .وسوف ترتكز أنظار العامل يف سياسات الواليات املتحدة وغريها من املؤيدين

التقليديني للتجارة الحرة؛ ملالحظة ّأي تغري يف سلوكها يف هذا املجال ،والبناء عليه.
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 .2معضلة التكنولوجيا

يسجل التقرير أنّ معظم االقتصادات العاملية ستشهد
مع تق ّلص الطلب عىل السكان يف ّ
سن العملّ ،
حاالت من الرصاع والتنافس الشديد ،وستواجه جميع البلدان ،من دون استثناء ،تحدي الحفاظ عىل
فرص العمل وتطوير عاملة مرنة ،ومدربة؛ إذ يهدد الذكاء االصطناعي واالبتكارات التكنولوجية املختلفة
بالقضاء عىل فرص عمل عىل نطاق واسع ،وعىل ّ
كل درجات السلم االجتامعي االقتصادي .فقد غدا
العثور عىل طرق جديدة لزيادة اإلنتاجية والكفاءة يف الدول الغنية أم ًرا أكرث صعوب ًة من ّأي وقت مىض.
فالعوامل الدميوغرافية ،وعوامل االستثامر وتحسني الكفاءة التي كانت وراء فرتة النمو املستمر يف مرحلة
ما بعد الحرب العاملية الثانية أخذت تتالىش .وسيشكل ذلك أحد أبرز التحديات التي ينبغي التعامل
سن السكان.
معها يف أكرب اقتصادات العامل ،مع تقدم ّ
ال شك يف أنّ التطور يف التكنولوجيا سيساعد عىل زيادة اإلنتاجية يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية
لكن تحسني التعليم ،والبنية التحتية ،واألنظمة واملامرسات اإلدارية ،ستكون عوامل
عىل ح ّد سواءّ ،
حاسم ًة لتحقيق االستفادة الكاملة منها ،ومواجهة التحديات الناجمة عنها .ويف ٍ
وقت تش ّكل التكنولوجيا
بديل من العاملة البرشية ،واضع ًة ً
فيه  -عىل نحو متزايد ً -
ضغطا سلب ًيا عىل األجور ،فإنّ إيرادات
الرضيبة عىل الدخل الشخيص سوف تنمو ببطء يف أكرث االقتصادات ،أو حتى تتقلص من حيث القيمة
الحقيقية؛ وهذا أمر سيحتاج إىل بناء إسرتاتيجيات ملواجهته عىل نطاق واسع؛ إذ يتو ّقع أن يكون لتضاؤل
إيرادات الرضائب نتائج مبارشة وكبرية عىل مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومات عىل صعيد الصحة
والتعليم واالستثامر يف البنية التحتية وغريها.
لكن التنبؤ التفصييل بديناميات تأثرياتها
لقد أ ّدت التكنولوجيا إىل إحداث تغيري كبري يف مسار التاريخّ ،
االقتصادية ،واالجتامعية ،والسياسية ،واألمنية ،لن يكون ً
سهل .فبعض التوقعات الكربى التي جرى
لكن القفزات التي حصلت يف الفرتة األخرية يف حقول املعرفة ،بخاصة
وضعها ساب ًقا مل تكن دقيق ًةّ ،
ما يتصل منها بعلوم الهندسة ،ف َتح إمكانات جديد ًة واسع ًة يف مجال التكنولوجيا الحيوية ،وهو أم ٌر
ستكون له تأثريات اقتصادية واجتامعية وأمنية كبرية يف املجتمعات البرشية.
سوف تستمر التكنولوجيا عىل خدمة األفراد ،ومتكني املجموعات الصغرية ،والرشكات ،والدول ،عىل ح ّد
سواء ،كام أنّها ستساهم يف ترسيع وترية التغيري وتوليد تحديات معقدة ،والتسبب بانقطاعات وتوترات
جديدة .وعىل وجه الخصوص ،سيتسبب تطوير تكنولوجيا االتصاالت املتقدمة ( )ICTونرشها ،وقدرات
التصنيع الجديدة من الروبوتات إىل التشغيل اآليل ،والتقدم يف مجال التكنولوجيا الحيوية ،ومصادر
الطاقة غري التقليدية ،باضطرابات كبرية يف أسواق العمل ،وسوف يكون لذلك تداعيات كبرية يف قطاعات
الصحة والطاقة ونظم النقل؛ وسوف يؤ ّدي إىل تحوالت كبرية عىل صعيد التنمية االقتصادية.
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 .3األفكار والهويات :تداخل وتنابذ

يف وقت يزداد العامل فيه تر ً
ابطا ،ويتنامى تبادل األفكار ،وتتداخل الثقافات والهويات ،سوف تزداد
النزعات وامليل الشعبوي ،ويجري إقصاء هويات قومية ودينية ،ويجري التمييز عىل أساس اللون
والعرق والدين والثقافة .كام سيؤدي التفاعل بني التكنولوجيا والثقافة إىل تعميق الشعور بحاجة
الناس إىل األمن؛ ملواجهة التغري الرسيع يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والتكنولوجية .وسوف مييل
القادة والسياسيون إىل الرتكيز أكرث فأكرث عىل خطاب أكرث قومي ًة ،وإىل مخاطبة هويات فرعية للحشد
والتجييش وتعزيز السيطرة السياسية .ويف املقابل ،سيسمح هذا األمر بدور أكرب لجامعات الهويات
( .)Identity groupsأ ّما األثر املحتمل عىل املدى القريب من صعود سياسات الهوية ،فسيربز يف تأ ّكل
تقاليد التسامح والتنوع يف جميع أنحاء العامل ،مبا فيها الواليات املتحدة وأوروبا الغربية .وسوف يؤدي
ذلك ،أيضً ا ،إىل تعزيز السيطرة االستبدادية يف ع ّدة دول ،كالصني وروسيا ،وتأجيج رصاعات الهوية
والتوترات الطائفية يف عدة مناطق ،كمنطقة الرشق األوسط ً
مثل.
سوف تتصاعد إذن الشعبوية يف الغرب وأجزاء من آسيا وت ّتسم بالشك والعداء تجاه املهاجرين
واألجانب ،وترفض سياسات العوملة االقتصادية والثقافية ،وتتصف باإلحباط من ر ّدات فعل النخب
السياسية واستجاباتها للتحديات التي تفرضها التحوالت العاملية الكربى ،وتؤدي إىل صعود اليمني
واليسار املتطرف ،عىل ح ّد سواء ،يف جميع أنحاء أوروبا .وسيزداد العداء للمهاجرين واألجانب ،وهو أم ٌر
يهدد بتقويض مصادر القوة التقليدية يف املجتمعات الغربية القامئة عىل التنوع واالستفادة من املواهب
العاملية يف مختلف املجاالت .وسوف يسعى القادة والحركات الشعبوية ،سواء كان ذلك من اليمني أو
اليسار ،لالستفادة من املامرسات الدميقراطية لتعزيز مواقعهم وكسب تأييد أوسع الفئات االجتامعية
لبناء سلطة تنفيذية مركزية قوية وتكريسها؛ ما يؤدي إىل تأ ّكل مستمر يف بنية املجتمع املدين وتاليش
املبادئ القامئة عىل سيادة القانون وقواعد التسامح .وهذا األمر متع ّلق بدول الغرب الدميوقراطية .أ ّما يف
خصوصا يف الصني
مناطق العامل األخرى ،فسوف نشهد صعود تعبريات وطنية حادة ذات َميل شعبوي،
ً
وروسيا وتركيا .ويف السياق ذاته ،تتحول الهوية الدينية إىل إحدى التعبريات املهمة عن االنتامء لدى
مختلف الشعوب والقوميات ،بالنظر إىل أنّ نحو  80يف املئة من سكان العامل يرون أنّ لهم انتام ًء دين ًّيا.
ويف أثناء هذا الوضع ،سوف تواجه الحكومات صعوبات بالغ ًة يف بناء نظام سيايس متامسك يف ظل التغيري
املتسارع عىل مختلف الصعد ،وسوف تناضل من أجل تلبية مطالب شعوبها يف األمن والرخاء .وسيؤدي
اتساع الفجوة بني أداء الحكومة والتوقعات الشعبية ،وانتشار الفساد بني النخب ،بالنسبة إىل ع ّدة
قطاعات من املجتمع ،إىل انعدام الثقة العامة بالحكومات وتنامي حاالت عدم الرضا ،واإلحباط والتمرد.
ويساهم الوصول السهل والواسع للمعلومات ،بشأن دور القادة وفعالية املؤسسات ،يف إلقاء مزيد
من الضوء عىل فشل النخبة يف مواجهة التحديات ،وتو ّقع األزمات ،ويف التعامل معها؛ كام حصل يف

16

الكتـاب الثاين 2017 -
دراسات

األزمة االقتصادية العاملية عام  .2008كام يساهم انتشار تكنولوجيا املعلومات ،أيضً ا ،ووصولها إىل
عدد أكرب من األفراد ،وانعدام الثقة العامة ،وضعف نفوذ األحزاب السياسية والنقابات والجامعات
الدينية ،يف وصول أزمة التمثيل الدميقراطي إىل ذروتها؛ عىل نح ٍو يغدو فيه مستقبل الدميقراطية
محل ّ
نفسها ّ
شك وتساؤل ،يف ضوء انكشاف حقيقة مفادها أنّ الرشائح الشابة يف أمريكا الشاملية
وأوروبا الغربية تصبح ّ
باطراد ّ
الصدد،
أقل استعدا ًدا لدعم الحرية من الجيل السابق .ويف هذا ّ
الحظت مؤسسة فريدام هاوس ( )Freedom Houseأنّ مقياس الحرية عام  2016انخفض بح ّدة
يف األعوام العرشة املاضية(((.
ويف السياق ذاته ،تجد املؤسسات الدولية؛ مثل األمم املتحدة وغريها صعوب ًة يف التكييف مع البيئة
املعقدة الجديدة ،عىل الرغم من أنّها ستحاول الحفاظ عىل بعض أدوارها الرئيسة .غري أنّ جهدها لن
يكون عىل األرجح ف ّع ًال ّإل إذا اجتمعت مصالح القوى الكربى عىل دعمها يف ع ّدة مهامت؛ من قبيل
حفظ السالم ،واملساعدات اإلنسانية ،وقامت بإنشاء رشاكات مع مؤسسات اقتصادية ومنظامت املجتمع
املدين ،إضاف ًة إىل إقامة أشكال جديدة من التفاعل؛ مبا يف ذلك التفاعل مع القطاع الخاص.
 .4التغري املناخي

تعكس التغيريات الكبرية التي يتعرض لها مناخ األرض ،وزيادة الضغط عىل املوارد الطبيعية والبيئية،
وتع ّمق العالقة بني الصحة البرشية والحيوانية ،مخاطر معقدة من شأنها أن تتجاوز األمناط السائدة
املعروفة اليوم ،وتزاي َد رغبة الجامعات واألفراد يف احرتام االلتزامات البيئية خو ًفا من التداعيات الخطرة
تغي املناخ مزي ًدا من الضغوط عىل البرش والنُظم الحيوية ،وهي
التي قد تنشأ عن تجاهلها .ويضع ُّ
ضغوط تنعكس آثارها عىل الجوانب االجتامعية االقتصادية والسياسية واألمنية .ونتيج ًة للتغري يف املناخ،
يرى التقرير أنّ العامل سوف يواجه العديد من التغريات البيئية والطبيعية التي تؤ ّثر يف اإلنسان ،ويف
جوانب الحياة املختلفة ،ويف زيادة الضغط الشعبي عىل املستوى العاملي ملعالجة هذه الشواغل ،بخاصة
أنّ األرضار تجاه اإلنسان ستكون كبري ًة ج ًّدا إىل ح ّد أنه من املتوقع  -بحلول عام  - 2035أن يكون السبب
الرئيس للوفيات مرتبط بالبيئة والتغري املناخي.
ويف وقت يزداد فيه الرتابط بني صحة اإلنسان والحيوان ،تختلف مسببات األمراض وظهور العديد منها
وسيتم كشف أوجه القصور والضعف والخلل الشديد يف
وخصوصا ا ُملعدية منها.
وانتشارها ون ْقلها،
ً
ّ
النُظم الصحية الوطنية والعاملية ملكافحة األمراض ،بخاصة منها األمراض السارية.
2 Freedom House, Freedom in the World 2016 (Freedom House's annual report on political rights and civil liberties),
(Washington: 2016), accessed on 30/3/2017, at: http://bit.ly/1KFiHy9
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 .5تغري طبيعة القوة والسياسة

تتزايد ّ
مهمت الحكومات صعوب ًة يف مواجهة التغريات التي تحصل عىل مستوى َ
وطني
فوق
ٍّ
( .)Supranationalفالتغيري املناخي ،وعدم االهتامم عىل نح ٍو ٍ
كاف بنتائجه وتداعياته ،يؤديان إىل
نتائج خطرة عىل املدى البعيد؛ بعضها قد يكون غري قابلٍ للتغيري .ويف اآلن نفسه ،تؤدي تكنولوجيا
املعلومات إىل نشوء أشكال جديدة من التفاعالت والرصاعات التي يصعب التنبؤ ببعضها ،يف حني تبقى
أشكال أخرى عصي ًة عىل الفهم.
وف ًقا للتقرير ،ستؤدي هذه التطورات إىل تنامي عدد الدول التي تحاول تعزيز نفوذها من خالل االستثامر
يف االتجاهات االقتصادية والتكنولوجية واألمنية الجديدة ،وتغيري النظام العاملي األحادي القطبية الذي
ظهر بعد انتهاء الحرب الباردة .وتسمح التكنولوجيا والرثوة الناتجة من ظهور مصادر دخلٍ جديدة
(يف قطاع التكنولوجيا واملعلومات خاص ًة) بتمكني املجموعات الصغرية من تحقيق تغيري كبري يف أمناط
رجح أن يغدو للمنظامت غري الربحية
الحكم وأشكال الرصاع ،وحتى التأثري يف موازين القوى العاملية .و ُي َّ
والرشكات املتعددة الجنسيات والجامعات الدينية دو ٌر أكرب يف تحقيق الرفاه واألمن ،وستصبح أكرث
فعالي ًة يف أداء بعض هذه األدوار من الحكومات الوطنية واملنظامت الدولية .ومن جه ٍة أخرى ،سيؤدي
حصول بعض الجامعات من غري الدول ( )None state actorsعىل تقنيات عسكرية متقدمة ،وأنظمة
اتصاالت ف ّعالة ،إىل التأثري يف موازين القوى اإلقليمية.
ً
وبدل من التقريب وتشجيع التفاهم ،تساهم البيئة التي تنتقل فيها املعلومات يف تشتيت الجمهور ،ويف
أهم ركائز التعاون الدويل .ويؤدي ذلك،
تقويض الفهم املشرتك لألحداث العاملية التي كانت يو ًما أح َد ّ
أيضً ا ،إىل التشكيك يف جدوى قضايا ومفاهيم كانت تُع ّد مسلامت يف بعض املجتمعات؛ مثل الدميقراطية
الصدد ،ب ّينت بعض الدراسات أنّ املعلومات املخالفة لرأي
وحرية الرأي والتعبري وتبادل األفكار .ويف هذا ّ
الفرد ال تغري من وجهة نظره ،بل تؤدي إىل زيادة ح ّدة االستقطاب ،كام ب ّينت أنّ الجمهور يثق بآراء
يعبون عن وجهات نظ ٍر تتوافق مع آرائه.
القادة الذين ّ
بوج ٍه عا ّم ،ميكن القول إنّ الحكومات الدميوقراطية باتت ،اليوم ،تواجه صعوبات أكرب يف رسم السياسات
وتنفيذها ،ويف متثيل مصالح دولها ،يف حني ُيتو َّقع أن يساعد التطور الكبري يف وسائل االتصال ومعالجة
املعلومات األنظمة االستبدادية عىل مامرسة مزيد من القمع الفكري واألمني .وتتضافر مجموعة من
النزعات والتوجهات ذات السياق العاملي يف ج ْعل الحوكمة والتعاون الدويل أكرث صعوب ًة .وسوف يشجع
هذا األمر العديد من الدول واألطراف عىل محاولة تغيري السياقات اإلسرتاتيجية العاملية القامئة؛ بطريقة
سوف تجعل الفهم التقليدي لهذه السياقات غري ُم ْج ٍد يف ص ْقل املخرجات املرغوب فيها وتأمينها.
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بنا ًء عىل ّ
كل هذه التطورات ،سوف يتغري مفهوم القوة املادية التي تُع ّرف بأنها تركيبة من ع ّدة مؤرشات؛
مثل صايف الناتج املحيل ،واإلنفاق العسكري ،وتعداد السكان ...إلخ .وسيزداد دور الفاعلني من غري
الدولً ،
فضل عن ظهور مجموعات وق ًوى جديدة ،وأفراد سوف يكون لهم من القوة االقتصادية وغريها،
ما يجعل تأثريهم كب ًريا يف تطورات الوضع عىل املستوى العاملي.
 .6تغري طبيعة الرصاع وتنامي عوامل التوت ّر

يؤكد التقرير أنّ خطر الرصاع سوف يزداد مبا يف ذلك الرصاع بني الدول (،)Interstate Conflicts
خالل العقدين املقبلني ،نظ ًرا إىل ازدياد التنافس وتضارب املصالح بني القوى الكربى ،وتنامي التهديدات
اإلرهابية وحاالت عدم االستقرار الداخيل يف الدول الضعيفة أو الهشة .وسوف تؤدي الرصاعات املتزايدة
إىل تعطل البنية الحيوية التحتية ،وتفكيك التامسك االجتامعي ،وفشل الحكومات يف تأدية وظائفها
األساسية ،ويف تأمني االحتياجات املختلفة ملجتمعاتها ،إضاف ًة إىل عدم الكفاءة يف استخدام وسائل غري
عسكرية يف مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها .وعىل الرغم من أنّ هذه العوامل
جميعها قد تكون نتيج ًة لنشوء الرصاعات ،فإنها ميكن أن تكون باملقدار نفسه سب ًبا فيها.
ويف وقت يزداد فيه انتشار الرصاعات ودرجة العنف املستخدمة فيها بني الجامعات العرقية والدينية
والسياسية ،تزداد تكلفة هذه الرصاعات ،كام يزداد عدم القدرة عىل حسمها .ويف ٍ
وقت تسعى فيه
الجامعات "اإلرهابية" لتكديس مزيد من القدرات العسكرية لديها ،سوف يزداد إرصار الدول وعزميتها
عىل هزميتها .ومن املمكن أن تدخل الرصاعات والحروب بني الدول يف أطوار جديدة وميادين مختلفة؛
مثل انتقال الرصاع إىل الفضاء حيث يجري تدمري األقامر الصناعية أو تعطيل عملها يف ما بني الدول
املتنافسة .وتزداد املخاوف من انتشار أسلحة الدمار الشامل التي ميكن أن تتطور برسعة مع التطور
التكنولوجي الكبري الحاصل يف املجال العسكري .لكن يف املقابل ،قد يؤدي اتساع املنطقة الرمادية
والسلم إىل زيادة الصعوبة يف اعتامد الخصوم عىل وسائل القوة التقليدية
الفاصلة بني حاالت الحرب ّ
لحسمها ،ما يؤدي إىل تطور وتطوير لوسائل أخرى تؤدي معها الديبلوماسية دو ًرا ً
فعال.
وتش ّكل النزعات العاملية السالفة الذِكر تحد ًيا كب ًريا لألنظمة والحكومات الوطنية؛ ذلك أنّها قد تؤدي
إىل تغيري يف طبيعة السلطة والقوة ،وزيادة التوتر يف ما بينها وداخل املجتمعات ،وسوف يزداد الضغط
عىل الحكومات لتوفري االستقرار واالزدهار ،مع تنامي الفجوة بني توقعات األفراد وقدرة الحكومات
عىل تلبيتها يف عامل غري مستقر .ويف الوقت نفسه ،سوف يزداد التوتر بني الدول نتيجة التنافس وضعف
اآلليات القامئة ملنع نشوب نزاعات ،مع بروز ق ًوى صاعدة تبحث عن دور أكرب لها يف النظام الدويل ،مثل
الصني وروسياً ،
فضل عن املنافسة اإلقليمية بني الدول ،وتهديد بعض الدول لألمن اإلقليمي؛ مثل إيران.
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ويف وقت ُيتو َّقع فيه أن يؤدي تنامي الرتابط االقتصادي وتزايد التبادل التجاري دو ًرا يف تخفيف التوتر
يف النظام الدويل ،سوف تبحث الدول عن وسائل أخرى لحامية مصالحها وزيادة منافعها ،مبا يف ذلك
التهديد باستخدام القوة .ويف غضون ذلك ،من املرجح أن يتوسع تهديد اإلرهاب يف ظل التنوع والتنامي
لقدرة الدول والجامعات واألفراد عىل إلحاق الرضر بالخصوم واملنافسني .وسيمثل ذلك األثر الصايف
الرتفاع التوتر داخل البلدان ويف ما بينها .وسوف يكون لزيادة ح ّدة التوترات انعكاسات كبرية عىل
مختلف دول العامل ومناطقه .ففي أوروبا ،تتزايد ح ّدة الشكوك يف قدرة املؤسسات املالية واألمنية
األوروبية عىل التامسك يف وجه التحديات األمنية واالقتصادية التي تواجهها دول االتحاد األورويب.
ومن أبرز هذه التح ّديات الهجرة ،والنمو البطيء ،وتزايد البطالة ،وتنامي العداء للمهاجرين ،وامليل
الصدد ،سوف تشجع "الربيكسيت" (خروج
نحو تفضيل الحلول الوطنية للمشكالت القا ّرية .ويف هذا ّ
بريطانيا من االتحاد األورويب) امليول والنزعات الوطنية واملناطقية واالنفصالية يف بلدان أوروبية عديدة
(مثل أسكتلندا ،والباسك ،وغريهام) ،وستؤدي شيخوخة السكان يف أوروبا إىل تقويض النمو االقتصادي
والناتج املحيل .ونتيج ًة لذلك ،سوف يتحول أكرث اإلنفاق واالستثامر نحو الرعاية االجتامعية والخدمات
الصحية بعي ًدا عن اإلنتاج والتنمية ،وسوف تتناقص قدرة االتحاد األورويب عىل إصالح مؤسساته ،وخلق
فرص عملٍ  ،ورفع معدالت النمو ،واستعادة الثقة بالنخب ومعالجة الشواغل العامة ،وسوف تغري الهجر ُة
الثقافات الوطني َة عىل نح ٍو ملحوظ .وسوف تهدد االنقسامات الداخلية يف االتحاد األورويب ً
ِ
فضل عن
مشكلته الدميوغرافية وأدائه االقتصادي الضعيف مكانته عامل ًّيا .وبعد انسحاب بريطانيا منه ،قد يضعف
التعاون عرب األطليس (بني أوروبا والواليات املتحدة).
وباملثل ،سوف تواجه الواليات املتحدة تحديات كربى يف ّ
ظل الظروف االقتصادية الصعبة واالنقسامات
االجتامعية والطبقية .ويف ظل ركود األجور وتنامي الفجوة وعدم املساواة يف الدخل ،وتزايد الشكوك
حول التكامل االقتصادي العاملي ،وتحقيق "الحلم األمرييك" ،وانعدام الثقة العامة بالنخب والقيادات،
ستدور بعض التساؤالت حول دور الواليات املتحدة يف العامل ،وحول قدرتها عىل التغلب عىل االنقسامات
الخاصة بها ،واالستمرار عىل االلتزام مببادئ التجارة الحرة العاملية ،واإلصالح الرضيبي ،واستيعاب
التكنولوجيا املتقدمة وإنتاجها ،وإدارة العالقات العرقية يف املجتمع واالنفتاح عىل الجميع.
ويف وقت ُينتظر فيه أن تتواصل معاناة أمريكا الوسطى يف ظل أوضاع اقتصادية واجتامعية مرتدية ،ما
قد يؤدي إىل انتشار العنف عىل نطاق واسع نتيجة فقدان القدرة عىل تأمني السلع والخدمات العامة
األساسيةُ ،يتو ّقع أن تصبح أمريكا الجنوبية أكرث استقرا ًرا يف أثناء استمرار السعي نحو تحقيق الس ّلم
االقتصادي واالجتامعي واملساواة بني الطبقات ،عىل الرغم من أنّ احتامل حدوث توترات اجتامعية
بسبب زيادة التعليم والوعي ،وبسبب عدم كفاءة النخب وضعف البنية التحتية ،يبقى أم ًرا قامئًا.
ونتيج ًة لسوء اإلدارة وانتشار الفسادُ ،يتو ّقع أن يستمر عدم استقرار الحكومات يف دول أمريكا الوسطى
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والجنوبية؛ إذ فقدت الحكومات اليسارية السلطة يف ع ّدة دول ،مثل األرجنتني ،يف حني أنّ القيادات
الجديدة ال تحصل عىل الوقت الكايف وال عىل فرصة إلظهار قدرتها عىل تحسني األمور ،يف ظل استعجال
النتائج من قبل الناخبني.
ومن جهتها ،تواجه الصني اختبا ًرا صع ًبا ،عىل الرغم من االستقرار السيايس الذي حققته ،بالنظر إىل تباطؤ
النمو ،وأزمة الديون الكبرية تعانيها ،وجهد االنتقال من اقتصاد قائم عىل االستثامر والتصدير إىل اقتصاد
من شأنه أن يغذي االستهالك املحيل املتنامي ،يف ظل ارتفاع مستوى الدخل الفردي الذي يؤدي إىل
زيادة الضغوط لتلبية مطالب الطبقات الوسطى الجديدة .وال شك يف أنّ الصني لديها موارد كافية لدعم
النمو ،بيد أنّ منو القطاع الخاص الذي بات محرك االقتصاد الصيني سوف يستند إىل قدرته عىل ترسيخ
االستهالك املحيل ،وقدرة الحكومة عىل امليضّ ُقد ًما يف تحقيق االستقرار السيايس.
أ ّما روسيا ،فهي تسعى الستعادة مكانتها العظمى من خالل ب ْعث الروح القومية والقوة العسكرية
والتدخالت الخارجية ،يف حني أنّ اقتصادها يسري نحو الركود .ولنئ كان بوتني يحظى بشعبية كبرية داخل
بالده ،فإنّ هناك مؤرشات عىل نفاذ صرب الشعب مع تدهور الظروف املعيشية وسوء استخدام السلطة.
وهناك من املؤرشات ما يكفي الستنتاج أنّ روسيا سوف تصبح عرض ًة لعدم االستقرار الداخيل ،مع تحسن
الصورة الدميوغرافية إىل ح ّد ما.
ومع تزايد التقارب بني روسيا والصني ،فإنّ الدولتان تسعيان لجني املزيد من املكاسب الناجمة عن
تباطؤ التقدم املادي يف الغرب ،كام أنّهام تسعيان لتعزيز هيمنتهام يف جوارهام اإلقليمي ويف صياغة
لكن التعاون بني الدولتني يبقى يف
السياسات األمنية واالقتصادية اإلقليمية عىل نح ٍو مالئم ملصالحهامّ .
إطار تكتييك؛ فمن املرجح أن تعود العالقة بينهام إىل املنافسة ،يف ضوء توجه بكني إىل تعزيز نشاطها
يف آسيا الوسطى التي ُت َع ّد منطقة نفوذ روسية لتوفري الطاقة الرخيصة .وستسعى روسيا لع ْقد تعاون
دويل مع دول أخرى الحتواء األزمات التي تواجهها .وسوف تتمسك بسالحها النووي كرادع ،وكر ٍّد عىل
القدرات العسكرية التقليدية لخصومها ،وسوف يصبح لها وجود أكرب يف الرشق األوسط.
وبال ّنظر إىل أهداف أمنية وسياسية وقانونية واقتصادية ،ومن أجل ف ْرض هيبتها يف إقليمها ومنطقتها،
لكن هذا السلوك
سوف تستمر محاوالت كوريا الشاملية الحصول عىل اعرتاف دويل بها كقوة نوويةّ .
سوف يسبب كث ًريا من املشكالت للصني ،بوصفها الحليف الرئيس لكوريا الشاملية.
ويف املقابل ،يستمر تراجع مؤرشات التنمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف ظل غياب
اإلصالح السيايس واالقتصادي ،واستمرار الرصاعات داخل الدول ،ويف ما بينها ،ما يؤدي إىل زيادة الفقر.

مروان قبالن
عرص التحوالت الكربى :قراءة يف تقرير "اتجاهات عاملية :مفارقات التقدم اإلنساين"

21

وإذا استثنينا منطقة جنوب الصحراء التي متكنت من التوسع يف مجال املامرسات الدميقراطية ،حيث أ ّدت
مهم يف وصول حكومات أكرث كفاء ًة وأكرث ً
منظامت املجتمع املدين دو ًرا ً
متثيل للحكم ،ما زالت كثري من الدول
األفريقية تعاين املحسوبيات واملحاباة والتمييز ،بنا ًء عىل العِرق أو العامل الق َبيلّ ،
بغض النظر عن الكفاءة.
لكن التوترات الداخلية الناجمة عن
سوف يكون االقتصاد الهندي األرسع من ًّوا يف الخمسة أعوام املقبلةّ ،
اتساع الفجوة الطبقية ،والتوترات الدينية ،سوف تنعكس سلب ًيا عىل وضع الهند السيايس واالقتصادي.
أ ّما باكستان ،فسوف تجد  -يف ّ
ظل تزايد التوتر مع الهند  -أنّها مضطرة إىل مواجهة القدرات العسكرية
واالقتصادية التقليدية الهندية ،من خالل زيادة االعتامد عىل أدوات الرصاع والردع غري املتناظر.
وعىل الرغم من أنّ عدد الذين يقضون بسبب الهجامت اإلرهابية ّ
أقل كث ًريا من عدد الذين يقضون
بسبب األمراض والحوادث ،فإنّ احتامل وصول الجامعات اإلرهابية إىل وسائل ذات قدرات تدمريية
سالحا ذا ح َّدين.
أكرب لتنفيذ سيناريوهات كارثية ُت َع ّد حقيقي ًة .كام ُت َع ّد التكنولوجيا ،يف هذا السياقً ،
فمن ناحية ،تساهم يف تسهيل االتصاالت بني عنارص العنف وجامعاته ،إضاف ًة إىل أنّها ذات فائدة يف
عمليات التجنيد والتسهيالت اللوجستية ،ويف جعل الهجامت اإلرهابية أكرث فت ًكا ،لكنها يف املقابل مت ّكن
الحكومات من امتالك وسائل أفضل لتحديد األعامل اإلرهابية وتشخيصها وإجهاضها.

ثالثًا .سيناريوهات املستقبل
يتطلب الحديث عن املستقبل إىل فرتة أبعد من خمس سنوات مقبلة أخْ ذ العديد من املتغريات
والعوامل التي تفيد يف فهم الكيفية التي ميكن من خاللها أن يؤدي تفاعل مجموعة من امليول والنزعات
والخيارات والقرارات املحكومة بعدم اليقني يف سلوك دروب مع ّينة ،أو رسم سيناريوهات محددة .ويف
هذا السياق ،يعرض التقرير ثالثة تفاعالت رئيسة ميكن أن تساهم يف تشكيل املستقبل خالل السنوات
العرشين املقبلة ،هي:
ö öتفاعالت داخلية :تتعلق بالكيفية التي سيحدد فيها املجتمع والحكومة توقعات ّ
كل طرف منهام
تجاه اآلخر ،مبا يف ذلك االتفاق عىل نظام سيايس جديد قادر عىل التعامل مع تغيريات متسارعة،
يزداد فيه متكني األفراد ،ويتغري فيه االقتصاد ووسائل تحقيق الرثوة.
ö öتفاعالت بني الدول :تتصل بكيفية قيام الدول الرئيسة يف النظام الدويل ،وجامعات وأفراد
مؤثرين آخرين ،بتحديد طرق التنافس والتعاون والتوافق يف ما بينهم.
ö öتفاعالت متصلة مبدى استعداد الدول وغريها من الفاعلني املؤثرين للتعامل مع القضايا الدولية
املعقدة؛ مثل التغريات املناخية ،والتداعيات العميقة للتطور التكنولوجي.
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أ ّما السيناريوهات الثالثة الرئيسة التي تحاول استرشاف الكيفية التي ميكن أن تتفاعل فيها الخيارات
وامليول والقرارات ّ
لخط طرق املستقبل ،ور ّدات األفعال عىل حاالت عدم االستقرار الناشئة عنها،
الج ُزر" ( ،)Islands Scenarioوهو ينظر يف اآلثار عىل املستوى الوطني ،و"سيناريو
فهي "سيناريو ُ
املدارات" ( ،)Orbits Scenarioوهو ينظر يف اآلثار عىل املستوى اإلقليمي ،و"سيناريو الجامعات"
( ،)Communities Scenarioوهو ينظر يف اآلثار عىل املستوى العابر للدول واملجتمعات.
 .1سيناريو الجزر

يتناول هذا السيناريو القضايا التي تقود إىل إعادة هيكلة االقتصاد العاملي ،ما يؤدي إىل فرتات طويلة
من بطء النمو أو توقفه ،وهو أم ٌر يش ّكل تحد ًيا لفرضية أنّ النامذج التقليدية لالزدهار االقتصادي
وتوسع العوملة سوف تستمر يف املستقبل .ويؤكد هذا السيناريو الصعوبات التي تواجهها الحكومات يف
ّ
تلبية املطالب املجتمعية املستقبلية يف مجاالت األمن واالستقرار االقتصادي واالجتامعي ،يف وقت يزداد
فيه الرفض الشعبي لعمليات العوملة والتكنولوجيات الناشئة التي تؤدي إىل تغريات عميقة يف مفهوم
العمل والتجارة ،ومن ّو عدم االستقرار السيايس.
ويشدد هذا السيناريو عىل الخيارات التي ستواجهها الحكومات يف محاولتها التكيف مع األوضاع االقتصادية
والتكنولوجية املتغرية التي قد تؤدي ببعضهم إىل االنغالق عىل الذات ،وتقليص الدعم للتعاون الدويل
املتعدد األطراف ،واعتامد سياسات حامئية ،وغريها ،إليجاد ُسبل لالستفادة من مصادر جديدة للنمو
أهم العوامل التي تؤدي إىل اإلبطاء من وترية النمو
االقتصادي وزيادة اإلنتاجية .ويشتمل السيناريو عىل ّ
االقتصادي العاملي ،والتخيل عن نزعات العوملة ودوافعها التي سادت خالل العقود املاضية ،وأهمها :زيادة
الفجوة الطبقية وعدم املساواة ،وانتشار الذكاء االصطناعي ،واالستغناء عن اليد العاملة البرشية ،وتغري
امليول التجارية ،والتوجه نحو التعاون اإلقليمي ً
بديل من التجارة العاملية ،وانخفاض النمو االقتصادي
العاملي ،وبقاء الهند والصني غارقتني يف معضلة "الدخل املتوسط" ،مع ركود األجور ومستوى املعيشة،
واندفاع أوروبا والواليات املتحدة نتيجة التحديات االقتصادية واالجتامعية التي تواجهها إىل االنغالق عىل
الذات ،وزيادة انتهاك حقوق امللكية الفكرية والهجامت السايربية ،والتغريات املناخية ،وانخفاض معدالت
السفر حول العامل بسبب انتشار األمراضّ .
فكل هذه العوامل ترجح أن تقوم الدول برفع مزيد من الحواجز؛
"ج ُزرٍ" يف بحر من االضطرابات.
لحامية نفسها من املخاطر والتهديدات التي تواجهها والتحول إىل ُ
 .2سيناريو املدارات

يتناول هذا السيناريو مستقبل التوترات التي تنشأ من تنافس القوى الكربى التي تسعى لبناء مناطق
رسم
نفوذ خاصة بها ،يف وقت تحاول فيه تأمني حالة من االستقرار يف الداخل .ويحاول هذا السيناريو ْ
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تصور حول الكيفية التي ميكن من خاللها أن يؤدي تضافر صعود النزعات القومية ،وتغري أمناط الرصاع
والتكنولوجيات املدمرة الناشئة ،وتناقص التعاون العاملي إىل زيادة مخاطر الرصاع بني الدول .ويش ّدد
السيناريو عىل الخيارات السياسية التي من شأنها أن تعزز االستقرار والسالم ،أو تؤدي إىل تفاقم التوترات.
كام يفرتض هذا السيناريو أنّ جمل ًة من العوامل ،من أبرزها رصاع منظومات القيم بني دول متنافسة،
وزيادة اإلنفاق العسكري وسباق التسلح ،وصعود القومية ،والشعور املتزايد بعدم األمن داخل الدول
واملجتمعات ،سوف تؤدي إىل ب ْدء حقبة من الرصاعات الجيوسياسية بني الدول الكربى.
ويؤدي االنقسام السيايس يف الواليات املتحدة ،والصعوبات املالية ،إىل تق ّلص االنخراط األمرييك يف
الساحة الدولية .وسوف تستفيد من هذا األمر الدول املنافسة ،ويف مق ّدمتها الصني وروسيا ،ملحاولة
فرض هيمنتها عىل مجالها الحيوي ومناطق الجوار اإلقليمي؛ واألمر ذاته قد قامت به إيران يف الهالل
الخصيب ،وهو ما سوف يؤ ّدي مع حلول نهايات عرشينيات القرن الحايل ،إىل تحول النظام العاملي إىل
مناطق نفوذ إقليمية متنافسة ،تتمحور حول قوة مركزية متارس هيمنتها السياسية واالقتصادية واألمنية
ضمن حدود منطقة نفوذها.
 .3سيناريو الجامعات

يتناول هذا السيناريو القضايا التي تنشأ من فداحة التحديات االقتصادية ومامرسة الحكم الختبار
قدرة الحكومات الوطنية عىل التواؤم معها؛ ما يفسح املجال واس ًعا لنمو سلطة الحكومات املحلية
املهمت والوظائف التي كانت ساب ًقا حك ًرا عىل الحكومات القومية.
والجهات الخاصة يف مامرسة بعض ّ
ويؤكد هذا السيناريو االتجاهات املرتبطة بالطبيعة املتغرية للقوة ،والتقدم الكبري يف مجال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت التي مت ّكن مجموع ًة أوسع من الجهات الفاعلة املؤثرة ،من ف ْهم الكيفية التي
فرصا وعقبات أمام
ميكن أن تؤدي بها مثل هذه التوجهات إىل نشوء خيارات تخلق ،يف الوقت نفسهً ،
الحكم يف املستقبل.
وعىل الرغم من أنّ مامرسة بعض الوظائف السياسية للدولة (مثل السياسة الخارجية واألمنية
والدفاعية) ،ستبقى حك ًرا عىل الحكومات القومية ،فإنّ املجتمعات املحلية سوف يزداد اعتامدها
عىل السلطات املحلية ،واملؤسسات املدنية والدينية ،لتوفري حزمة واسعة من االحتياجات ،والخدمات
التعليمية ،واملالية ،والتجارية ،والقانونية ،واألمنية .ويف الوقت نفسه ،سوف يعمد الناس ّ
باطراد إىل
تعريف أنفسهم ،وتحديد انتامءاتهم وهوياتهم؛ من خالل شبكة من الجامعات املتصلة خارج اإلطار
الوطني .وتساعد التكنولوجيا ووسائل االتصال الحديثة يف إعادة تعريف العالقات والهويات القامئة عىل
األفكار املشرتكة ،واأليديولوجيا ،والتاريخ ،والدين ،والطائفةً ،
بدل من االنتامءات أو الهويات الوطنية.
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أهم مصادر النفوذ والقوة ،تصبح
ويف وقت تغدو فيه القدرة عىل التحكم واستغالل املعلومات أحد ّ
الرشكات وجامعات املصالح والجمعيات الخريية والحكومات املحلية أكرث قدر ًة عىل استخدام قوة
األفكار واملشاعر للتأثري يف الناس من الحكومات القومية .وهذا ما يدفع الحكومات الوطنية ،أحيانًا ،إىل
التخيل عن جزء كبري من سلطاتها ّ
ومهمتها لشبكة من "الجامعات" االجتامعية واالقتصادية يف محاول ٍة
للتغلب عىل حاالت اإلحباط العا ّم وانعدام ثقة الناس بالحكومات القومية ،وتأمني الخدمات األساسية.
املهم ،يف هذا السياق ،اإلشارة إىل العامل العريب .فقد يتح ّدى ٌ
شاب تش ّكلت تجربة حياته يف سياقٍ
جيل ٌّ
ومن ّ
من انعدام األمن وضآلة الفرص االقتصادية والتعليمية  -من خالل شبكات االتصال واملعلومات  -البنى
التسلطية التقليدية الحاكمة .أ ّما يف مناطق أخرى ،كروسيا ً
مثل ،فتجد الحكومة صعوب ًة متزايد ًة يف مواجهة
وحكم األوليغارشية،
واسع من فئات ورشائح اجتامعية مختلفة نشأ
احتجاجا عىل انتشار الفساد ُ
ً
تحالف ٍ
وهو يسعى للضغط من أجل تحقيق إصالحات اقتصادية وسياسية .ويف حني أذعنت بعض الحكومات
للنزعات الجديدة املتمثلة يف امليل نحو ُحكم أكرث محلي ًة بصالحيات كبرية ،رفضت بعض الحكومات املشارك َة
يف السلطة ،وقاومت إمكانية التخيل عن بعض صالحياتها ملصلحة قوى وجامعات محلية ،فواجهت حركات
مقاومة شعبية سلبتها يف نهاية املطاف السلطة التي كانت تستميت يف الدفاع عنها.
ومبرو الوقت ،تنشئ املنظامت واملؤسسات الدينية والتجاريةً ،
فضل عن الجامعات الدينية والخريية
والحكومات املحلية ،تحالفات قد تتضمن أحيانًا الحكومات الوطنية ،ملواجهة التحديات العاملية؛ ما
يؤدي تدريج ًيا إىل التمحور حول قيم عامة ،مبا فيها حقوق اإلنسان .وقد أخذ ممثِّلو دول ورؤساء ُمدنٍ
مجتمع مدين ومنظامت مالية وتجارية يشاركون يف لقاءت إقليمية وشبكات عملٍ تتمحور حول
وقادة
ٍ
قضايا معينة؛ إليجاد بدائل لقيادة تحوالت عاملية بطريقة إيجابية .وبعي ًدا عن سياق الحرب الباردة،
يتكون العامل الحر اليوم من مجموعة من الدول والجامعات الالدولتية ( ،)None stateوتحت دولتية
( ،)Sub stateتعمل عىل نح ٍو متسق لنرش ثقافة احرتام الحريات الفردية وحقوق اإلنسان ،واإلصالح
االقتصادي ،وسياسات الحفاظ عىل البيئة ،والتجارة الحرة ،والشفافية املعلوماتية.

عا .توقعات السنوات الخمس املقبلة ألهم مناطق العامل
راب ً
يف ضوء جملة التحديات االقتصادية واالجتامعية والبيئية واألمنية التي ُيتو ّقع أن يواجها العامل خالل
السنوات املقبلة ،والتي سبقت اإلشارة إليها ،وانطال ًقا من السيناريوهات الثالثة آنفة الذكر ،ميكن وضع
بعض التوقعات ألهم مناطق العامل خالل السنوات القليلة املقبلة.
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 .1رشق آسيا وجنوب رشقها

تضم منطقة رشق آسيا وجنوب رشقها أكرب تن ّوع عرقي وثقايف يف العامل ،وهي منطقة تتزايد أهميتها
االقتصادية عىل نح ٍو مستمر ،وتتصدر مناطق العامل ،سواء كان ذلك يف مجال النمو االقتصادي أو يف مجال
املنافسة الجيوسياسية؛ إذ تتضافر مجموعة من العوامل ترفع درجة عدم اليقني املحيطة بها .ويلقي
الغموض يف هذه املنطقة بظالله عىل السالم واالزدهار فيها .ومنذ أن اندفعت الصني نحو االندماج يف
االقتصاد العاملي ،واملنطقة تح ِّقق قفزات كبري ًة يف مجال النمو والتنمية االقتصادية ،لكنها من جهة ثانية
ترفع منسوب التوتر .فالصني تحاول إعادة رسم املعايري والقواعد الدولية يف املنطقة وتحديدها لتعزيز
مصالحها؛ من ذلك سعيها لتأكيد سيادتها عىل بحر الصني الجنويب ،وهو أم ٌر يثري ر ّدات فعلٍ سلبية قوية
لدى جريانها ،كام أنّه يتسبب باستثارة املشاعر القومية يف الداخل؛ ذلك أنّ الصني تسعى لخلق رأي
داعم ملوافقها اإلقليمية والدولية ،وهو ما ُيكن أن يح ّد من قدرتها عىل املناورة يف املستقبل.
عا ّم داخيل ٍ
ويؤدي هذا الوضع إىل تداخل شديد بني قضايا األمن اإلقليمي والتعاون االقتصادي ،تار ًكا آثا ًرا عميق ًة يف
التفاعالت اإلقليمية .فالدول الصغرية واملتوسطة تسعى لتقوية قدراتها الدفاعية والتحالف يف مواجهة
التهديدات الصينية ،لكنها تحاول ،يف الوقت نفسه ،االستفادة من الفرص االقتصادية الكبرية التي يوفرها
التعاون مع الصني.
من غري املرجح أن تجد النزاعات اإلقليمية والبحرية الطويلة يف املنطقة طريقها إىل الحل يف السنوات
الخمس املقبلة ،بل عىل العكس من ذلك؛ إذ ُيتو َّقع أن يزداد منسوب التوتر يف املنطقة ،و ُيتو َّقع أن
تسعى دول مط ّلة عىل بحر الصني الجنويب لطلب مساعدة الواليات املتحدة يف مواجهة التحديات األمنية
التي تفرضها الصني ،كام ُيتو َّقع أن يزداد دور املنظامت اإلقليمية وفعاليها ،مثل رابطة دول جنوب رشق
آسيا (آسيان) ،يف مواجهة التوترات املتصاعدة يف املنطقة ،ويف ما يتع ّلق بآليات التعامل معها .ومن شأن
تصاعد التوتر بخصوص ّأي قض ّية من القضايا الخالفية يف املنطقة أن يؤ ّد َي إىل تقويض الثقة االقتصادية
واالستثامر وتباطؤ التعاون االقتصادي اإلقليمي.
تسعى الصني لالستفادة من "الفرصة اإلسرتاتيجية" التي تتوافر لها حال ًيا؛ لضامن قدر أكرب من النفوذ يف
املنطقة ،قبل أن تبدأ حظوظها يف الرتاجع نتيج ًة لزيادة االهتامم اإلسرتاتيجي األمرييك يف املنطقة ،وتطور
القدرات الدفاعية لليابان ،وتزايد التحديات السياسية واألمنية التي تواجه الصني مثل تزايد نزعات
االنفصال لدى تايوان ،وتصاعد التوتر عىل خلفية الربنامج النووي لكوريا الشاملية ،وتزايد التحديات
االقتصادية التي تواجهها بكني .لكن من املحتمل أن تختلف السياسات الخارجية للصني ،إذا أبدت
استعدا ًدا لاللتزام بالقواعد الدولية واألعراف الدولية.
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أ ّما اليابان ،فاألرجح أنها ستزيد اعتامدها عىل الذات عسكر ًيا مع تنامي مشاركتها يف الشؤون األمنية
اإلقليمية والعاملية ،وتُتو َّقع زيادة توثيق لعالقاتها بالواليات املتحدة ،استنا ًدا إىل العالقات االقتصادية
القوية التي تربطها بها ،و ُيتو َّقع أن يرتافق ذلك مع زيادة استعدادها لالنخراط ،أكرث فأكرث ،يف شؤون
منطقة جنوب رشق آسيا وتح ّمل أعباء هذه املشاركة.
سوف متيل الهند إىل زيادة إقحام نفسها يف قضايا جنوب رشق آسيا االقتصادية واألمنية ،وسوف تتعزز
عالقاتها باليابان .وسوف تدفع طموحات الصني اإلقليمية وتجاهلها ملصالح الهند إىل تقارب أكرث بني
الهند والواليات املتحدة لتحقيق التوازن .ويف ضوء تنامي الشكوك بشأن التجارة الحرة ومستقبل اتفاقية
تضم الهندُ ،يحتمل أن تسعى الهند
الرشاكة عرب املحيط الهادئ ( )Trans-Pacific Partnershipالتي ّ
لالستعاضة من ذلك بتطوير عالقاتها االقتصادية بالواليات املتحدة وغريها من االقتصادات الكربى،
ما يساعد عىل دفع اإلصالح الداخيل والنمو االقتصادي ،وتعزيز قدرة الهند عىل القيام بدور اقتصادي
إقليمي أكرث قو ًة وتأث ًريا.
ومن جهتهاُ ،ت َع ّد إندونيسيا أكرب بل ٍد مسلم يف العامل ،كام أنّها ُتثّل أكرب تنوع بيولوجي أيضً ا ،لكن ّمثة
مخاطر تحيط بدورها؛ وذلك بسبب إمكانية تنامي دور شبكات اإلرهاب الدولية فيها .ويؤدي َح ْرق
الغابات اإلندونيسية إىل زيادة االنبعاثات الكربونية العاملية ً
فضل عن تلوث الهواء وارتفاع معدالت
الوفاة الناجمة عن أمراض الشعب الهوائية يف أنحاء جنوب رشق آسيا.
لكل من الهند ،وإندونيسيا ،وفيتنام ،أدوار أكرث أهمي ًة يف آسيا ّ
كل األحوال ُيتو َّقع أن تصبح ّ
يف ّ
مم كانت
عليه يف العقود املاضية؛ ويرجع ذلك جزئ ًيا إىل إنجازات هذه الدول الكبرية يف مجال العالقات التجارية،
واألوضاع الدميوغرافية املواتية ،مقارن ًة بدول املنطقة األخرى.
يف ماليزيا ،ميكن أن ترتك السياسات العرقية والدينية التي يجري اتباعها يف بلد دميقراطي ،أغلبية
سكانه من املسلمني ،آثا ًرا إيجابي ًة يف نرش الدميقراطية واالستقرار االجتامعي واالتجاهات يف املنطقة،
وميكن أن تساعد يف زيادة جهد مكافحة التطرف العاملية .وتساهم ماليزيا وإندونيسيا ،مثل غريهام
من الدول اإلسالمية ،يف مواجهة التعصب من خالل املامرسات الصوفية اإلسالمية التقليدية السائدة يف
مثل هذه البلدان ،وسيؤدي خالف ذلك إىل تأجيج التوتر يف مجتمعات متعددة األعراق واألديان .أ ّما
تايالند والفلبني اللتان تعانيان مشكالت يف الحكم واإلدارة ،فقد ذهب َتا إىل تفضيل ُحكم الرجل القوي
عىل املامرسات الدميوقراطية.
ومن املرجح ،أيضً ا ،أن تؤدي التحوالت االقتصادية الكربى ،والتغريات الدميوغرافية ،والهجرة املستمرة إىل
زيادة الضغوط التي تتعرض لها مجتمعات رشق آسيا وجنوب رشقها يف السنوات الخمس املقبلة ،وسوف
تتطلب استجابات سياسية رسيعة ملواجهتها .و ُيتو َّقع أن تؤدي الشيخوخة املتزايدة للسكان إىل تنامي
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ً
ضغوطا كبري ًة عىل مصادر التمويل
الطلب عىل أنظمة الرعاية الصحية ملواجهة األمراض املزمنة ،ما ميثل
الحكومي .وتؤدي عدم املساواة االقتصادية إىل تعزيز االستياء العا ّم يف الصني وأماكن أخرى يف املنطقة،
وال سيام أنّ الرشكات واملؤسسات اإلنتاجية ستواجه مزي ًدا من ضغوط املنافسني لخفض التكلفة يف
رجح أن تؤدي التغيريات املناخية إىل زيادة الظروف املناخية القاسية ،والعواصف،
املنطقة وخارجها .و ُي َّ
وارتفاع مستوى سطح البحر ،إىل تأثريات سلبية كبرية يف دول رشق آسيا وجنوب رشقها ،حيث يعيش
كثري من سكانها يف مناطق ساحلية ،سيكونون أكرث تعرضً ا من غريهم لهذه التغيريات ،يف وقت يق ّلل فيه
التوتر املستمر من القدرة عىل مقاومة حتى الظواهر الجوية املتواضعة.
و ُت َع ّد التهديدات املرتبطة باألمن املايئ والغذايئ من بني االهتاممات الكربى التي تؤرق دول املنطقة ،مع
ً
حاسم يف منطقة
تزايد ظروف الجفاف يف كمبوديا ،والوس ،وتايالند .وسيكون التعاون يف قضايا املياه
مكتظة بالسكان ،مع تنامي النزاعات حول تدفقات املياه بني بورما وكمبوديا والصني والوس ،إضاف ًة إىل
النزاعات اإلقليمية ش ّتى.
وجميع دول املنطقة لديها آفاق اقتصادية وتعقيدات سياسية كثرية مع الصني التي سيرتتب عليها،
خالل السنوات القليلة املقبلة ،اختبار مدى قدرتها عىل استمرار رفع مستويات املعيشة وتوسيع عدد
املستفيدين من سياساتها التنموية ،عرب إجراء تغيريات هيكلية يف اقتصادها ،وتحويل الثقافة املحلية من
السمة االستهالكية .وسوف يلحق فشل الصني يف الوفاء بوعودها االقتصادية؛ عىل
السمة االدخارية إىل ّ
ّ
النحو املنصوص عليه يف اتفاقية إنشاء البنك اآلسيوي لالستثامر يف البنية التحتية (Asian Infrastructure
 ،)Investment Bankومبادرة الحزام والطريق ،رض ًرا بالغًا بسمعتها ،وبجهدها الهادف إىل تنمية
املناطق الداخلية والغربية والنفاذ إىل أسواق جديدة للتصدير.
تعده تاريخ ًّيا تهدي ًدا لسلطتها .ومن املتو َّقع
كام يخترب التوتر الديني والعرقي قدرة بكني عىل تح ّمل ما ُّ
أن ينمو يف العقدين املقبلني عدد السكان املسلمني واملسيحيني يف الصني .وتراقب الحكومة ،عن كثب،
تأثري هذه التطورات؛ إذ يجري تقييد الحريات الدينية ،بخاصة يف إقليم شينجيانغ ،ما يؤدي إىل تفاقم
برسية يف كنائس داخل
استياء السكان املسلمني ،يف حني ميارس عرشات اآلالف من املسيحيني عباداتهم ّ
البيوت ،خو ًفا من اضطهاد الحكومة لهم .ويف وقت يزيد فيه معدل األعامر وترتفع فيه مستويات الدخل،
تتحول أمناط املعيشة تجاه املعايري االستهالكية الغربية ،ما يؤدي إىل ارتفاع معدالت األمراض املزمنة؛
مثل أمراض البدانة ،والقلب ،والرسطان ،مع انخراط ماليني الناس يف عادات غري صحية ،ويؤ ّدي ذلك إىل
إرهاق قدرة النظام الصحي الوطنيً ،
فضل عن قدرة الحكومة عىل االستثامر يف البنية التحتية الصحية.
وسوف تتفاقم املشكالت البيئية يف كثري من املناطق؛ إذ تواجه بكني تحديات كربى يف توفري املياه من
حيث الكمية والنوعية عىل نح ٍو تكفي مواطنيها .يف حني تتدهور املوارد الزراعية نتيجة التلوث ،كام
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تسوء جودة الهواء يف العديد من املدن الكربى .وسيكون للنجاح يف مواجهة هذه التحديات انعكاسات
كبرية عىل عالقات الصني بجريانها يف رشق آسيا ،ومن شأن التحول االقتصادي عىل نحو سلس ،ومن شأن
قيادة أكرث كفاء ًة ،تعزيز ثقة بكني بتعاملها مع اليابان ،والفلبني ،وفيتنام .وسوف تكسب بكني أيضً ا كث ًريا
من النفوذ والتأثري يف الساحة الدولية ،إذا نجحت املبادرات االستثامرية الجديدة املتعددة األطراف يف
وسبل العيش يف الداخل والخارج .وسوف يساهم ذلك ،أيضً ا ،يف تعزيز عالقات بكني
تعزيز فرص العمل ُ
ثم يزيد ذلك قدرة الصني عىل مواجهة التهديدات املقبلة من أفغانستان
بإسالم آباد وبيونغ يانغ؛ ومن ّ
والتحديات املرتتبة عىل الربنامج النووي لكوريا الشاملية ،كام أنّه سيجعل للصني تأث ًريا كب ًريا يف السالم
واالستقرار يف جنوب آسيا ورشقها.
 .2جنوب آسيا

ستؤدي التغريات الداخلية والخارجية دو ًرا كب ًريا يف تقرير مستقبل االستقرار األمني والسيايس يف جنوب
آسيا يف السنوات الخمس املقبلة ،مثل سحب القوات الدولية من أفغانستان ،وتطور العالقة بني الواليات
املتحدة والهند ،وقدرة باكستان عىل الحفاظ عىل استقرارها الداخيل .كام تؤدي عوامل مثل التطرف
العنيف ،واالنقسامات الطائفية ،واإلرهاب ،والتغيريات البيئية ،وضعف النُظم الصحية ،وعدم املساواة
بني الجنسني ،والضغوط الدميوغرافية ،إىل ّ
تعث التكامل االقتصادي واإلصالحات السياسية التي تحتاج
إليها املنطقة لالستفادة من املكاسب اإلمنائية التي تحققت خالل العقود املاضية.
سوف تجد حكومات مختلف دول املنطقة صعوب ًة يف تلبية التوقعات املتنامية ملواطنيها ،بالنظر إىل
الضغوط البيئية والحرضية الكبرية .ويتمثل األمل األكرب للمنطقة يف قدرة الهند عىل استخدام اإلمكانات
االقتصادية والبرشية الكبرية املتاحة لها لدفع التجارة والتنمية اإلقليمية .ويف الوقت نفسه ،ميثّل عدم
االستقرار يف أفغانستان والعنف املتصاعد يف باكستان ،وخطر اندالع حرب بني الهند وباكستان التحديات
الكربى التي تواجهها املنطقة .وعىل الرغم من العديد من املشكالت التي تواجهها املنطقة ،فإنّ أهميتها
آخذة يف االزدياد نتيج ًة النفتاح اقتصاد إيران بعد تخفيف العقوبات ،وتحويل الصني تركيزها نحو
الغرب .وستزداد أهمية الهند يف املنطقة ،إذ إنّ عالقاتها بالواليات املتحدة ستكون أكرب وأعمق من
ّأي وقت مىض .وستعمل نيودلهي عىل تعزيز التعاون يف التجارة والبنية التحتية مع بنغالديش وبورما
وإيران ونيبال ورسيالنكا .وميكن لهذا التعاون أن يشجع عىل االستقرار واالزدهار يف معظم أنحاء
املنطقة .وستسعى باكستان ،نتيج ًة لعجزها عن مجاراة التقدم االقتصادي للهند ،ألساليب أخرى من
أجل الحفاظ عىل ما يشبه التوازن؛ وذلك من خالل بناء شبكة متنوعة من الرشكاء األجانب وتطوير
رادع نووي قوي .وسيمثل انعدام األمن عىل الحدود األفغانية الباكستانية ،الناجم عىل نح ٍو أسايس
عن االضطرابات السياسية وحركات التمرد ،إضاف ًة إىل الرصاع القائم يف أفغانستان ووجود الجامعات
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املتطرفة العنيفة؛ مثل عسكر طيبة ،وطالبان يف باكستان ،والقاعدة وفروعها ،أسبا ًبا رئيس ًة لعدم
االستقرار يف املنطقة .وستبقى املخدرات مصدر الدخل الرئيس للفاعلني من غري الدول؛ مثل الجامعات
الجهادية يف أفغانستان.
وستشهد املنطقة زياد ًة كبري ًة يف عدد السكان الشباب ،وتصاعد الطلب عىل التعليم والعمل .ويف ما يتعلق
بالبيئة والصحة ،فإنّ دول جنوب آسيا غري مستعدة ملواجهة التحديات املستمرة الناتجة من استمرار
التمدن .فمع استمرار التمدن ،يزداد التلوث والظروف الجوية التي ترض بصحة اإلنسان وباملحاصيل،
إضاف ًة إىل ارتفاع التكاليف االقتصادية للعيش يف املدينة.
وعىل الرغم من أنّ نشوء املدن ،يف أغلب األحيان ،يساهم يف منو االقتصاد الوطني ،فإنّ املدن تزيد
الفجوة بني األغنياء والفقراء ،وتؤدي إىل اضطرابات اجتامعية .فمدن جنوب آسيا هي موطن ألكرب
األحياء الفقرية يف العامل ،والسكان املتحرضون مييلون إىل أن يكونوا متدينني أيضً ا .ومن املتو َّقع أن تتجاوز
الهند إندونيسيا بوجود أكرب عدد من املسلمني يف العامل يف عام .2050
وسيؤثر تغري املناخ شبه املؤكد يف جنوب آسيا يف شكل ارتفاع يف درجات الحرارة التي ترض بصحة
اإلنسان ،واألمن املايئ والغذايئ ،وزيادة االحتباس الحراري ،وتل ّوث الهواء الجوي املحيل عىل ح ّد سواء.
وقد يؤدي تغري املناخ أيضً ا إىل ذوبان األنهار الجليدية بأرسع ّ
مم هو متو ّقع يف منطقة "بامري" التي
تغذي األنهار الشاملية يف باكستان والهند .وميكن أن تؤدي العواصف االستوائية العاتية ،إضاف ًة إىل
ارتفاع مستوى سطح البحر ،إىل تقليل مساحة اليابسة يف بنغالديش ،وإفساد موارد املياه العذبة فيها،
ودفع الناس إىل الهجرة إىل الهند وبورما ،ما قد يؤدي إىل تفاقم الرصاعات العرقية واإلقليمية .كام أنّ
الهند وباكستان ،أيضً ا ،عرضة ملجموعة متنوعة من الظواهر الجوية املتطرفة .ويشمل ذلك الفيضانات
الكبرية ،والرياح املوسمية التي ال ميكن التنبؤ بها وتأثر األمن الغذايئ ،وموجات الحر .وقد يؤدي تغري
أمناط هطول األمطار إىل تغيري النظم اإليكولوجية للمياه مسب ًبا األمراض املرتبطة بالفيضانات؛ مثل
املالريا ،والكولريا ،وشلل األطفال .وميكن أن تعرض العواصف والفيضانات يف هذه املنطقة ماليني من
الناس ملياه الرصف الصحي ،ولتلويث مياه الرشب وانتشار األوبئة واألمراض.
 .3الرشق األوسط وشامل أفريقيا

ستتميز املنطقة يف الخمس سنوات املقبلة باضطرابات سياسية؛ مثل الحروب األهلية .أ ّما التحدي
الرئيس فيها ،فهو يتمثّل يف خلق الظروف السياسية والفرص االقتصادية وتعزيزها ،النخراط الشباب
البالغني يف العمل ،وتحقيق العدالة واملساواة واالحرتام؛ ألنّ غياب ذلك قد يؤدي إىل انتشار التطرف
الديني ،والتطرف السيايس أيضً ا.
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وعىل الرغم من أنّ املنطقة حققت يف العقود األخرية تقد ًما ً
مهم يف الح ّد من الفقر املدقع الذي
انخفض يف املنطقة تدريجيا منذ عام  ،1987فإنها مل تحقق من ًوا كاف ًيا يف السنوات الخمس األخرية بسبب
الثورة والثورة املضادة يف مرص ،والحروب األهلية يف العراق ،وليبيا ،وسورية ،واليمن ،واستمرار الرصاع
اإلرسائييل – الفلسطيني .فهذه العوامل أ ّثرت جميعها سلب ًيا يف فرص التنمية السياسية واالقتصادية.
وتواجه األدوات املعتادة يف إدارة املجتمعات وضبطها (اإلعانات الحكومية ،ودعم السلع والخدمات،
واملساعدات األجنبية) صعوبات بسبب انخفاض أسعار النفط منذ عام  .2014ومن غري املرجح أن
تشهد زيادة كبرية خالل الفرتة املقبلة .ويف الخمس سنوات املقبلة ،ومع استمرار الفشل يف تحقيق
األمن واالستقرار وزيادة فرص العمل والتعليم ،فإنّ ذلك سيه ِّيئ ج ًّوا مناس ًبا النتشار التطرف والرصاعات
األهلية ،وسيؤدي انخفاض اإليرادات النفطية إىل تغيري يف هياكل الحكم يف املنطقة .ونتيج ًة لتفاقم
عيوب الحكم املركزيُ ،يتو ّقع أن تؤدي القبائل واملجتمعات املحلية دو ًرا أكرب يف إدارة شؤونها ،بخاصة
يف الدول التي مزقتها الحرب مثل سورية.
وستكون السمة العامة للمنطقة خالل السنوات الخمس املقبلة هي الفوىض وانتشار العنف يف بالد
الشام وشبه الجزيرة العربية ،ما قد يؤ ّدي إىل تفتيت املنطقة والتأثري يف األمن واالستقرار بالنسبة إىل
املنطقة املمتدة بني أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأوروباً ،
وصول إىل وسط آسيا ورشقها وجنوبها؛ نتيج ًة
النتشار التطرف .وسوف تتعرض املنطقة للضغط املحيل والعاملي من أجل الوصول إىل موارد املياه.
ومن جهة التأثري اإلقليمي ،ستبقى إرسائيل ،وتركيا ،وإيران ،واململكة العربية السعوديةً ،
دول قوي ًة
ومؤثر ًة يف املنطقة ،لكنها ستكون عىل خالف شديد مع بعضها بشأن مجموعة متنوعة من القضايا.
ً
فمثل ،ستستمر إيران بقوتها املتزايدة وقدراتها النووية وسلوكها العدواين يف متثيل مصدر قلق كبري
للسعودية وبعض دول الخليج العريب ،وستزداد مخاطر عدم االستقرار يف دول عربية أخرى مثل مرص
وخصوصا إذا استمرت أسعار النفط منخفض ًة .وسيضمن استمرار
والجزائر واململكة العربية السعودية،
ً
لكن القوى
الطلب العاملي عىل موارد الطاقة يف املنطقة استمرار االهتامم واملشاركة الدولية فيهاّ .
الخارجية املهتمة باملنطقة سوف تفتقر إىل القدرة عىل إصالح العديد من املشكالت التي تعانيها
املنطقة .وسيكون لعودة التنافس بني القوى العظمى يف املنطقة ،مع سعي الرويس فالدميري الرئيس بوتني
لتعزيز مواقعه فيها ،أث ٌر كبري يف تقرير املستقبل.
من جهة أخرى ،سوف يتفاقم الضغط الدميوغرايف واالقتصادي ،كام ّ
تجل يف انتفاضات "الربيع العريب".
وستؤدي هجرة العقول والبطالة وغياب التنويع االقتصادي إىل عرقلة النمو االقتصادي وتقليل مستويات
املعيشة ،وتعسري االندماج مع االقتصاد العامليُ .يضاف إىل ذلك تناقص موارد األرض واملياه التي من
املرجح أن تزداد سو ًءا مع التوسع العمراين والنمو السكاين وتغري املناخ .وسيكون هناك جيل ضائع من
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األطفال نتيج ًة لحرمانهم من التعليم أو الرعاية الكافية ،ما يجعلهم عرض ًة للتطرف ،كام أنّ ظروف
النساء ستزداد سو ًءا .وملواجهة هذه التحديات ،ينبغي أن تتوقف ّ
كل من إيران واململكة العربية
السعودية عن مامرسة لعبة محصلتها صفرية ،وب ْدء العمل عىل تحسني العالقات الثنائية التي من شأنها
إنهاء الحروب األهلية واملساعدة عىل تحقيق االستقرار للمنطقة ،والتنمية االقتصادية التي تنسجم مع
املعايري الثقافية والدينية.
وميكن أن يؤدي إحياء العملية السلمية ّ
وحل القضية الفلسطينية دو ًرا إيجاب ًيا يف مواجهة بعض
التحديات التي تواجهها املنطقة .ففي استطالع للرأي أجراه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
عام  ،2011لوحظ أنّ أكرث من  80يف املئة من أكرث من  16ألف من املستجيبني عرب العامل العريب يرون
أنّ القضية الفلسطينية متثّل قضية العرب جمي ًعا ،وليس الفلسطينيني فحسب(((.
ويواجه اليمن وض ًعا كارث ًيا بسبب ترضر البنى التحتية من الحرب والرصاع وتفاقم مشكالت املياه؛ إذ
يواجه  80يف املئة من السكان صعوبة يف الوصول إىل مصادر املياه العذبة .ومن دون بنية تحتية ذات
كفاءة ،ميكن أن تصبح املياه املخزنة لالستخدام املنزيل ملوث ًة ،ما يزيد من احتامل انتشار البعوض،
واملالريا ،وحمى الضنك ،والكولريا .ويف األردن ،أ ّدى تدفق الالجئني من سورية إىل وضع ضغط كبري عىل
املياه الجوفية القليلة ً
أصل .وتواجه مرص تحديات املياه الناشئة من تطوير املشاريع عىل نهر النيل،
خصوصا أنّ إثيوبيا بدأت يف ملء خزان س ّد النهضة الكبري .ويف مرص يتوطن فريوس إنفلونزا الطيور الذي
ً
تتم معالجة مرض متالزمة الجهاز التنفيس ،مع
يشكل خط ًرا عىل البرش .ويف اململكة العربية السعوديةّ ،
وجود قلق من أن يصبح هذا املرض معد ًيا .ويف ما يتعلق مبخاطر األزمات البيئية ،مثل الجفاف والحرارة
القصوى والتلوث ،فإنّ درجاتها سوف تبقى عالي ًة .أ ّما تلوث الهواء يف املدن ،فيبقى من أسوأ املشكالت
يف العامل ،بخاصة يف اململكة العربية السعودية وإيران.
 .4أفريقيا جنوب الصحراء

يف السنوات الخمس املقبلة ،سوف تصبح أفريقيا جنوب الصحراء أكرث سكانًا ،وأكرث شبا ًبا ،وأكرث تقد ًما
ً
لكن معدالت النمو السكاين املرتفعة يف املنطقة التي تُع ّد من بني أعىل املعدالت يف العامل،
وتعليمّ .
سرتهق املوارد الغذائية واملائية ،وتزيد الضغط عىل أنظمة الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية،
وهو أم ٌر سيشجع عىل الهجرة .وسوف يزداد عدد السكان من الشباب املتعلم واملتمدن ،ما من شأنه
تعزيز االنتامء الديني ،وهو أمر يؤدي إىل تصاعد التوتر العرقي والتطرف الديني؛ اإلسالمي واملسيحي
 3املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  :2011مرشوع قياس الرأي العام العريب (آذار /مارس ،)2012 :شوهد
يف  ،2017/3/30يف:
http://bit.ly/2nrlfKT
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عىل ح ّد سواء .ومن املرجح أن تعاين املنطقة بطال ًة مرتفع ًة ومن ًّوا اقتصاد ًّيا ضعي ًفا ،مع انخفاض الطلب
الصيني عىل السلع بسبب تباطؤ االقتصاد الصيني ،وتقلص تدفقات املعونة الخارجية ،يف ّ
ظل استمرار
معاناة اقتصادات الدول املتقدمة من الركود.
وال تزال معظم الدميقراطيات الفتية يف هذه املنطقة ضعيف ًة .وستعتمد عملية تعميق الدميقراطية ،يف
املد َيني املتوسط والبعيد ،عىل نجاح عدد متزايد من منظامت املجتمع املدين يف قيادة التغيري االجتامعي
وتحقيق نتائج مهمة يف االنتخابات.
وسوف يؤدي التوسع الحرضي الرسيع ،مع إهامل البنية التحتية وارتفاع منسوب الفساد ،إىل تأجيج
الغضب الشعبي ،مع فشل الحكومات يف إيجاد الخدمات األساسية ،ومواجهة التهديدات األمنية
املعقدة .وعىل الرغم من الجهد الكبري املبذول ملواجهة جامعات؛ من قبيل حركة الشباب ،وبوكو
حرام ،وأنصار الرشيعة ،والقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ،فسوف تستمر الحكومات اإلفريقية يف
لكن هزمية األيديولوجيات العنيفة واملتطرفة
التعامل مع تهديدات املتمردين والجامعات املتطرفةّ .
سوف يعتمد عىل تحسني قدرة الدولة يف جمع املعلومات وتحليلها وتكريس ُحكم القانون ،وتعزيز
الالمركزية السياسية ،ودور الرشطة املجتمعية ،واعتامد التنمية املتوازنة ،ومشاركة الشباب ،ومبادرات
لكن تحقيق ذلك لن يكون ً
سهل يف ضوء
العمل التي من شأنها أن تق ّلل كث ًريا تجنيد الجامعات املتطرفةّ .
استمرار اقتصادات أفريقيا يف البقاء عرض ًة للتقلبات يف أسعار السلع العاملية والطلب الصيني والغريب
عىل املواد األولية.
أ ّما فسيفساء أفريقيا من السافانا والغابات واملراعي والصحاري ،وموارد املياه العذبة والنظم اإليكولوجية،
فإنّها ال تُع ّد وال تُحىص ،ولك ّنها تواجه تهديدات خطر ًة من التغري البيئي الطبيعي ،وتهديدات من فعل
اإلنسان أيضً ا .وتتجاوز هذه التحديات الحدود الوطنية وقدرات ّأي دولة منفردة ،وهي تحديات تتطلب
اتخاذ إجراءات عىل املستويني اإلقليمي والدويل .ويؤدي النشاط البرشي واملاشية والرعي وفقدان األرايض
الصالحة للزراعة ،إىل جانب الجفاف املتكرر والفيضانات ،إىل تدهور خصوبة الرتبة والغطاء النبايت يف
املنطقة .كام يهدد التصحر أفريقيا يف جنوب الصحراء أكرث من ّأي منطقة أخرى يف العاملُ .يضاف إىل
ذلك أنّ عمليات حرق النفايات والخشب وفحم الطبخ ،والتصنيع ،واالستخدام الواسع النطاق للبنزين
املحتوي عىل الرصاص يساهم يف تلوث الهواء إىل ح ّد كبري ،يف حني أنّ إدارة النفايات ضعيفة يف جميع
أنحاء القا ّرة .عالو ًة عىل ذلك ،يساهم انتشار الصيد غري املرشوع واالتجار غري املرشوع بالفيلة ووحيد
خاص ،وتكاثر الخنازير والدواجن ،يف انتشار األمراض الحيوانية التي تش ّكل مخاطر
القرن ،عىل نحو ّ
اقتصادي ًة وصحي ًة بالنسبة إىل "األفارقة" .ويف بعض الحاالت ،ميثّل ذلك تهدي ًدا للعامل.
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ً
لكن مشكلة الفقر ما تزال قامئ ًة
تحس ًنا
ملحوظا خالل الخمسني سن ًة املاضيةّ ،
لقد تحسنت رشوط التنمية ّ
بحدة ،ويساهم عدم التم ّكن من الحصول عىل املياه النظيفة والرصف الصحي والبنية التحتية ا ُملجدية يف
انتشار أمراض؛ مثل اإليبوال ،واإليدز ،عىل الرغم من أنّ التقدم املحقق يف مكافحة هذه األمراض يشجع
عىل تقديم مزيد من الدعم يف مواجهتها ،من خالل الرشاكات بني الدول األفريقية واملجتمع الدويل.
يساعد االستثامر يف رأس املال البرشي ،بخاصة بني النساء والشباب ويف املؤسسات التي تعزز التنمية
تحسن كبري يف متوسط العمر
البرشية واالبتكار ،يف توسيع الطبقة الوسطى يف املنطقة ،ويؤدي إىل ّ
املتوقع يف العقدين املقبلني ،كام يؤدي إىل حيوية املجتمع املدين ،وانتشار املؤسسات الدميقراطية وروح
وانخفاض يف معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز؛ وك ّلها عوامل تشري
الدميقراطية،
ٍ
إىل كثري من االحتامالت اإليجابية التي توجد يف أفريقيا .وسوف تركز معظم البلدان األفريقية عىل
القضايا الداخلية .وقد تصبح املنطقة ساحة للمنافسة يف املوارد .كام أنّ زيادة االنتامء الديني يف أجزاء
كثرية من أفريقيا قد يشجع الثورة عىل بعض القواعد واملؤسسات الليربالية الدولية ،وسيساهم ضعف
املؤسسات السياسية ،يف العديد من الدول األفريقية ،يف تذبذب الحالة الدميقراطية ،وقد يطيل أعامر
وخصوصا مع تراجع االهتامم الدويل بنرش الدميوقراطية وحقوق اإلنسان .وال يزال
األنظمة االستبدادية،
ً
دور الصني يف املنطقة غري مستقر .فمن جهة ،يش ّكل هذا البلد أحد أكرب املستثمرين يف مشاريع البنية
لكن تباطؤ الطلب عىل املواد الخام من املنطقة قد يضعف
التحتية واالستثامرات التجارية الكبريةّ ،
هذا التأثري وااللتزام.
 .5روسيا

خالل السنوات الخمس املقبلة ستواصل القيادة الروسية بذل جهدها الستعادة مكانتها كقوة عظمى؛
وذلك من خالل التحديث العسكري ،والتدخالت الخارجية التي تسعى لبسط النفوذ الرويس والح ّد
من النفوذ الغريب ،واستعراض القوة النووية ،وصعود القومية .وميثّل هذا املزيج من االستبداد والفساد
والقومية تحد ًيا للليربالية الغربية كنموذج يستهوي كث ًريا من الحكام املستبدين يف العامل .وستستمر
حكومة بوتني عىل إعطاء األولوية لإلنفاق والقوة العسكرية الحديثة ،مع الرتكيز عىل الردع اإلسرتاتيجي.
وستواصل روسيا اتخاذ تدابري للرد عىل حلف شامل األطليس وزيادة الوجود العسكري يف دول البلطيق
ووسط أوروبا ،مبا يف ذلك العمليات السيربانية .ومن شبه املؤكد أن تش ّكل روسيا ،قوي ًة ومتامسك ًة،
تهدي ًدا متزاي ًدا للغرب يف إطار سعيها للحد من االعتامد عىل التكنولوجيا الغربية وتحسني قدراتها غري
املبارشة وغري املتناظرة يف الحرب .وإنّ أيدولوجية الكرملني ،وسياساتها وهياكلها وسيطرتها عىل االقتصاد
وحظوتها بدعم النخبة والشعب ،عىل الرغم من قمع املجتمع املدين واألقليات ،سوف تبقى مستمر ًة.
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ونظ ًرا إىل مركزية الواليات املتحدة ودورها يف الساحة الدولية ،ستواصل روسيا محاوالت التقارب وتحسني
العالقات مع الواليات املتحدة .ومن جهة ثانية ،ميثل زيادة اهتامم الصني مبنطقة آسيا الوسطى ،من
خالل االستثامر وتطوير البنية التحتية ،عرب مبادرة الطريق والحزام ،اختبا ًرا لقدرة روسيا عىل استيعاب
طموحات الصني يف املنطقة.
وسيكون للنزاع يف أوكرانيا تداعيات يف جميع أنحاء املنطقة؛ إذ ستواصل روسيا السعي لزعزعة استقرار
ّأي حكومة أوكرانية تحاول االندماج يف الغرب؛ من خالل االتحاد األورويب أو حلف شامل األطليس .كام
أنّ تغري القيادة يف كازاخستان وأوزبكستان خالل السنوات املقبلة يسبب قل ًقا يف موسكو.
 .6أوروبا

قد تواجه أوروبا احتامل انهيار املرشوع األورويب ،يف ٍ
وقت تستمر فيه الرصاعات عىل مقربة منها .وقد
تسببت موجات الهجرة التي شهدتها القارة يف السنوات األخرية بحالة من التوتر ،زادها سو ًءا شعور متزايد
بالضغوط االقتصادية املقبلة من االقتصاد املعومل ،وزيادة عدم املساواة االقتصادية .وساهم ذلك يف صعود
تيارات معادية للدميقراطية يف املجر وبولندا ،وتأثر خطاب األحزاب السياسية ،عمو ًما ،بقضايا الهجرة ،إضاف ًة
إىل زيادة نفوذ اليمني الشعبوي يف الدميقراطيات األوروبية العريقة؛ مثل النمسا ،وفنلندا .وتبقى فرنسا وأملانيا
ملتزمتني بالعمل م ًعا ،عىل الرغم من اختالف وجهات النظر واختالف امليل السيايس بشأن العديد من القضايا.
 .7أمريكا

وخصوصا
ستتعرض أمريكا الشاملية ملزيد من الضغوط االجتامعية والسياسية يف السنوات الخمس املقبلة،
ً
يف حال بقاء النمو االقتصادي ضعي ًفا وفشلِ جهد الخفض من الدين العا ّم .ومن املحتمل أن يجري
إبطاء وترية اإلصالحات االقتصادية واالجتامعية يف املكسيك الحتواء تداعياتها السياسية داخل البالد
ويف املنطقة .ويف السنوات الخمس املقبلة ،سوف تشهد أمريكا الجنوبية تغيريات متكرر ًة يف الحكومات؛
نتيج ًة لعدم الرضا الشعبي الناجم عن سوء اإلدارة االقتصادية ،وعن انتشار الفساد عىل نطاق واسع،
وضعف النمو االقتصادي بسبب انخفاض الطلب الصيني عىل السلع األساسية ،والضغوط االجتامعية
املرتبطة باتساع أعداد الطبقات الفقرية من العاملني.
ّ
وتظل أمريكا الالتينية واحد ًة من أكرث املناطق عن ًفا يف العامل اليوم؛ إذ تنترش الجرمية عىل نطاق واسع،
وهي مسؤولة ،وف ًقا لدراسة أجرتها األمم املتحدة((( ،عن نحو ثلث جرائم القتل يف جميع أنحاء العامل.
4 United Nations, Economic and Social Council, World crime trends and emerging issues and responses in the field of
crime prevention and criminal justice (March: 2016), pp. 5-6, accessed on 4/5/2017, at: https://goo.gl/R9A4MO
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وعىل الرغم من أنّ تأثري انخفاض الطلب الصيني يف املواد األولية والخامات سيكون ّ
أقل يف هذه
املنطقة من العامل ،فإنّ استمرار انخفاض أسعار النفط ستكون له تداعيات كبرية ،كام أنّ تأثري التغريات
البيئية واملناخية سيتضاعف.

خامتة
املحصلة ،رسم تقرير مجلس االستخبارات الوطنية األمريكية صور ًة شديدة التعقيد ملستقبل العامل
يف
ّ
خالل الفرتة املقبلة .فالتحديات التي تواجهها البرشية تكاد تكون غري مسبوقة من جهة عددها ونوعها،
وال سيام ما يرتبط منها بالتغري املناخي ،والتقدم التكنولوجي والذكاء االصطناعي ،والزيادة السكانية،
وتغري أمناط العمل ووسائل الرفاهية ،وزيادة الفجوة بني األغنياء والفقراء ،وبني توقعات املجتمعات
وقدرة الحكومات عىل تقليصهاً ،
فضل عن صعود النزعات اليمينة وانتشار التطرف العنيف ،وغري
ذلك من التحديات الوجودية التي تواجهها املجتمعات البرشية ،والتي تغذي عوامل التوتر وتزيد
من إمكانات الرصاع.
ولن يكون ممك ًنا مواجهة كثري من هذه التحديات واحتواء تداعياتها من دون تعاون عىل املستو َيني
الدويل واإلقليمي ،وهو أم ٌر لن يكون ً
أنواع من امليل االنعزا ّيل
سهل يف ظل صعود القومية ،وسيطرة ٍ
والشعبوي ،وتشييد حواجز أعىل وأكرب بني املجتمعات البرشية.
ّ
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موضوعات املحور

مجموعة مؤلفني

الجامعات والبحث العلمي يف العامل العريب
يطرح كتاب الجامعات والبحث العلمي يف العامل العريب ،الصادر

حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسيات ( 639صفح ً
ة من

ومفهرسا) ،أسئل ً
القطع املتوسط ،موثقًا
ة يف شأن الدور الذي ميكن
ً
أن تضطلع به املنظومة الجامعية يف الدول العربية  -إذا أُتيحت لها

و االقتصاد
فُرص نرش املعرفة العلمية والتقانة وإنتاجها  -ومتكني من ّ
الوطني ،من خالل التنافس يف األسواق املحلية والعاملية ،بفضل ما
توفره من القُدرات البرشية املؤهلة والبحوث املوجهة؛ وذلك من خالل
أوراق بحثية قدمتها نخبة من الباحثني العرب يف املؤمتر السنوي
الرابع للعلوم االجتامعية واإلنسانية الذي عقده املركز العريب يف
مراكش باملغرب خالل الفرتة  21-19آذار /مارس .2015
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 الدولية- استرشاف مستقبل العامل يف عالقاته الحضارية
 اإلسالم والحداثة والربيع العريب،فرانسيس فوكوياما

Forecasting the Future of the World
and its Civilizational-International Relations

Francis Fukuyama, Islam, Modernity, and the Arab Spring

 ال ندري اليوم مدى تأثري توجهات الرئيس األمرييك دونالد ترامب وصعود اليمني املتطرف:ملخص
 ويف النظرة االسترشافية، يف أطروحات فرانسيس فوكوياما ونزعته التفاؤلية،يف الغرب
ً
أن ترامب وأمثاله من اليمني العصبوي يف الغرب نقلوا مفاهيم
لصامويل هنتنغتون؛
ّ علم
 إىل عالقة شقّ ت مجتمعاتهم إىل،" ولـ "حضارتهم،صدام الحضارات من عالقة خارجية لبالدهم
مجموعتني ثقافيتني متصارعتني؛ يف وقت يكاد أن يفضح فيه "الالشعور السيايس" (مبفهوم
 تأيت هذه الورقة لتطرح سؤال االسترشاف،ثم
ّ  ومن.روجيه غارودي) للغرب تجاه الذات والعامل
ً
 ال سيام من منظور،وتحليل
درسا
الدولية
األمرييك ملستقبل العامل يف عالقاته الحضارية
ً
. ومن خالل طرح قضايا اإلسالم والحداثة والربيع العريب،فرانسيس فوكوياما
، املحافظون الجدد، نهاية التاريخ، صامويل هنتنغتون، فرانسيس فوكوياما:كلامت مفتاحية
.الربيع العريب
Abstract: We do not know today how much impact the attitudes of US President Donald
Trump and the rise of the far right in the West will have on the hypotheses and optimistic
theory of Francis Fukuyama and on the future vision of Samuel Huntingdon, given that
Trump and his ilk from the neurotic right in the West have shifted the concepts of the
clash of civilizations from the external relations of their countries and “civilization” to
relations that have split their societies into two conflicting cultural groups. This, at a time
when the political unconscious (to borrow Roger Garaudy's term) of the West regarding
the self and the world has practically been exposed. Hence, this paper raises the question
of American forecasting of the global future in its civilizational-international relations,
particularly from the perspective of Francis Fukuyama and through raising issues of
Islam, modernity, and the Arab Spring.
Keywords: Francis Fukuyama, Samuel Huntingdon, End of History, Neo-Conservatives,
Arab Spring.
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مق ّدمة
غرق املشهد الثقايف الغريب يف تسعينيات القرن املايض يف صيغة جديدة من العوملة ر ّدد صداها
املثقف العريب ،وتبادل حبكها وتطريزها صامويل هنتنغتون بخيوط "رصاع الحضارات"،
وفرانسيس فوكوياما بشبكة مفاهيم "نهاية التاريخ" .فغدت أطروحتا فوكوياما عن "نهاية
التاريخ" وهنتنغتون عن "رصاع الحضارات" ،عىل الرغم من أصولهام الثقافية العميقة ،عنوانني
إلسرتاتيجيتني سياسيتني عامليتني مرشحتني لالستخدام من لدن الواليات املتحدة عربون نجاحها يف
هزمية االتحاد السوفيايت ويف حرب الخليج الثانية ،واحتالل موقع القيادة للنظام العاملي الجديد،
وتحديد أهدافه وآليات عمله السيايس االقتصادي ،ورعاية تداول عمل أنظمة الحكم الليربالية
الدميقراطية ،عىل طريقة تداولها ونرشها األزياء ومنظومة القيم الحديثة واملهارات الفردية،
وأمناط السلوك االجتامعي  -الثقايف .حينها ساد االعتقاد لدى فوكوياما أنّ النموذج الغريب للثقافة
منوذجا ثقاف ًيا عامل ًيا مهيم ًنا اخ ُتتم يف
وإدارة الشأن العام قد انترص يف الحرب الباردة وأصبح
ً
دورات التاريخ والنظام العاملي.
تتناول هذه الورقة موضوعة استرشاف مستقبل العامل يف عالقاته الحضارية  -الدولية ،من منظور
فرانسيس فوكوياما ،بالرتكيز عىل قضايا اإلسالم والحداثة والربيع العريب .وهي القضايا األساسية يف
كتابه األخري اإلسالم والحداثة والربيع العريب((( الذي حاوره فيه الباحث السوري رضوان زيادة.
وفرانسيس فوكوياما هو أحد أشهر املفكرين األمريكيني املعارصين ،إىل جانب صامويل هنتنغتون.
عمل أستا ًذا يف االقتصاد السيايس الدويل ومستشا ًرا لدى مراكز خربة ،قبل أن يفتتح شهرته الفكرية
عام  1989مبقالة عنوانها "نهاية التاريخ؟"((( ،ويردفها مع نهاية الحرب الباردة عام  1992بكتابه
ً
متفائل بعرص جديد ّ
تحل فيه الليربالية والدميقراطية .وكان
الشهري نهاية التاريخ واإلنسان األخري(((،
فوكوياما م ّمن صاغوا "عقيدة ريغان"((( ،مم ّه ًدا بذلك لظهور املحافظني الجدد؛ حينها ساهم معهم
عام  1993يف "مرشوع القرن األمرييك" ،وو ّقع معهم خطا ًبا يدعو بيل كلينتون التخاذ موقف صارم
من نظام صدام حسني ،وكرر األمر نفسه مع إدارة بوش مبناسبة هجوم  11سبتمرب؛ قبل أن يرشع يف
 1فرانسيس فوكوياما ،اإلسالم والحداثة والربيع العريب ،حوارات مع رضوان زيادة (الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف العريب.)2015 ،
2 Francis Fukuyama, "The End of History?" The National Interest (Summer 1989), pp. 3 - 18.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّ فوكوياما قد أورد مقالة "نهاية التاريخ؟" يف عام  1989يف شكل سؤال ،كناي ًة عن رضب من التخمني ،قبل أن يحذف
عالمة االستفهام وتضحي لديه "يقينًا" لدى إصداره كتابه بالعنوان نفسه عام  .1992كام ينبغي التنويه أنّ فوكوياما كان حينها موظ ًفا سام ًيا
يف اإلدارة األمريكية.
3 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free press, 1992).
" 4عقيدة ريغان"  Reagan Doctrineإسرتاتيجية ابتكرها صنّاع السياسة األمريكية يف إدارة رونالد ريغان لتجاوز النفوذ العاملي لالتحاد
السوفيايت ومحاولة إنهاء الحرب الباردة ،دون إلزام القوات الربية األمريكية بالتدخّ ل املبارش ،وإمنا بإمداد الحركات املناوئة لألنظمة الشيوعية
باألسلحة والتدريب ومعلومات االستخبارات ،وغريها من أشكال الدعم ،يف أماكن متفرقة من العامل ،مثل أفغانستان ونيكاراغوا.
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التخيل عن أجندة جورج بوش االبن منذ عام  ،2002بخاصة نزعتها العسكرية املبالغ فيها .وقد أظهر
حينها معارضته حرب العراق ،لحساب أفكار جديدة تستلهم قيم حقوق اإلنسان دون االستناد إىل
عب عن ميله لباراك أوباما عام .(((2008
القوة ،وذلك عن طريق كسب العقول .ثم ّ
ومنذ صدور كتابه نهاية التاريخ واإلنسان األخري ما زالت أطروحاته تثري التساؤل والنقاش وأحيانًا
الغضب ،حينام كتب ً
مثل يف مقدمته "إنّ الدميقراطية الليربالية قد تشكل نقطة النهاية يف التطور
األيديولوجي لإلنسانية ،والصورة النهائية لنظام الحكم البرشي ،وبالتايل فهي متثّل 'نهاية التاريخ'"(((.
كان يع ّول حينها عىل نرص الواليات املتحدة يف الحرب الباردة الذي سيؤهلها لتعميم منوذجها الليربايل
عىل العامل ،ثم مع تق ّلب الزمان والوقائع وقراءته التجربة التاريخية ألصحابه املحافظني الجدد ،وخيبة
أمله يف نتائج الغزو األمرييك للعراق ،والنهاية العقيمة لتجربة بوش وزمالئه من املحافظني الجدد ،رشع
املبسط
يف إعادة التساؤل يف خالصات فكره يف وقائع الزمن .فقادته تأمالته إىل الخروج من أرس تفكريه َّ
ً
تعديل جذر ًيا عليه ،ولكنه حافظ عىل إميانه العميق بالليربالية الدميقراطية ،وتالقيها
القديم ،وأجرى
مع املصري البرشي.
وقد جاء كتاب اإلسالم والحداثة والربيع العريب يف ختام مخاض تحوالت فرانسيس فوكوياما الفكرية التي
وصل فيها شغفه مبعرفة "املستقبليات البرشية" نحو تقيص األصول التاريخية البعيدة ملؤسسة الدولة
ملعرفة نواتها وأصولها ،وبح ًثا عن أشكالها املستقبلية املمكنة .فاحتل الحوار عن األصول التاريخية قلب
هذا الحوار الذي أجراه معه رضوان زيادة وقاد إىل التع ُّرف إىل رأي فوكوياما يف اإلسالم والدميقراطية
يف محطات تحوالته الفكرية ،وموضوعات شتى تص ّدرتها مصائر املحافظني وخططهم التي جمعت بني
الطوىب وتفضيل الفكرة عىل الواقع الصلب .ولقد تضمنت هذه الحوارية مالحظاته عىل كتابه أصول
النظام السيايس الذي أصدره عام  (((2011وتُرجم إىل العربية عام  .(((2016ولقد اختار رضوان زيادة،
إضاف ًة إىل النص الحواري املض ّمن بني د ّفتي الكتاب ،العديد من املقاالت املختارة لفوكوياما .ومن
ثم ،ستحاول هذه الورقة التجوال يف أروقة موضوعات الكتاب الحوارية ،بح ًثا عن الجديد يف تأمالت
فوكاياما ،وعن الخيوط املتبقية لديه من تراث "املحافظني الجديد" .ولكن ،قبل أن نخوض يف ذلك
النص الجذاب ،ال بد من الكشف مقد ًما عن الخلفية الفكرية السياسية التي أعطت لفوكوياما نكهته
الخاصة ،ومذاقه اإلشكايل الذي ترافق مع املوضوعات التي أثارها هنتنغتون (تويف عام  )2008يف صدام
5 Cf. "The Two Fukuyamas (Review)," The National Interest (June 1, 2006), viewed on 15/3/2017, at: http://bit.ly/2o3Kab4
 6فرانسيس فوكوياما ،نهاية التاريخ وخاتم البرش ،ترجمة حسني أحمد أمني (القاهرة :مركز األهرام للرتجمة والنرش ،)1993 ،ص .8
7 Francis Fukuyama, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution (New York: Straus
& Giroux, 2011).
 8فرانسيس فوكوياما ،أصول النظام السيايس :من عصور ما قبل اإلنسان إىل الثورة الفرنسية ،ترجمة مجاب اإلمام ومعني اإلمام (الدوحة:
منتدى العالقات العربية والدولية.)2016 ،
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الحضارات ،فكانت لثنائية "صدام الحضارات" و"نهاية التاريخ" يف تسعينيات القرن املايض سطوتها
الكبرية عىل التأمل يف "مستقبالت البرشية".
ً
محافظا عىل تفاؤله
تنطلق الورقة من افرتاض رئيس أنّ فوكوياما ،عىل الرغم من تحوالته الفكرية ،بقي
التاريخي العميق يف النظر إىل مستقبل العامل ،وإميانه بوحدة الثقافة اإلنسانية ،وتالقيها يف النهاية عىل
وتوصل بعد تجربته املديدة إىل خالصة مفادها أهمية
عنوان النزعة الليربالية ،والنظام الدميقراطيّ .
الدولة  -األمة ،وأنّ املذهب الذي يبخس من دور الدولة يف التنمية واألمن واالقتصاد ،سواء أكان من
اليمني أم اليسار ،هو توجه خاطئ؛ وأكد أنّ من "الرضوري" للواليات املتحدة ومن "واجبها" مساعدة
املتخلفني عن ركب الدميقراطية والتنمية ،بقوة املثال والقدوة واملال ،وليس بقوة السالح والغزو؛ كام مال
إىل رفع التهمة عن اإلسالم واملسلمني بوصفهم جامعة دينية يف مسألتي اإلرهاب وإعاقة الدميقراطية.
تحاول هذه الورقة إ ًذا اإلحاطة مبنظور فوكوياما لقضايا اإلسالم والحداثة والربيع العريب ،بالرجوع
إىل نصوصه األساسية ،مدار البحث ،والعودة إىل املحاور التي خاض فيها معاركه الفكرية عىل طريق
استرشاف مستقبل الحضارة ومنط الحياة ،واإلدارة العامة السياسية ،مع هنتنغتون واملحافظني الجدد
زمالء املايض ،وخصوم تطلعاته املستقبلية أو االسترشافية.

مستقبليات فوكوياما وتحوالته
رج ًة فكرية يف تأمالته املستقبلية للعامل ،واألطر الناظمة لحياته السياسية والفكرية،
أحدث فوكوياما ّ
تشع بالتفاؤل لعامل تسوده قيم الليربالية والدميقراطية واالنسجام عىل مستوى
ق ّدم فيها صورة إيجابية ّ
العالقات الدولية ،جوبهت أفكاره بأفكار آخرين ،واصطدمت بالواقع ومامرسة الحياة السياسية الدولية.
تجاذبات فوكوياما وهنتنغتون عىل املستقبليات البرشية

من املهم بداي ًة اإلشارة إىل أنّ الرجلني نرشا يف الفرتة الزمنية نفسها يف الصحافة مقالتني متعاقبتني؛
أوالهام لفوكوياما "نهاية التاريخ؟" عام  ،1989وأعقبها هنتنغتون مبقالة "صدام الحضارات؟" عام (((1993؛
ثم ما لبثا أن ط ّورا مقالتيهام يف كتابني بعنواين املقالتني .فقد ط ّور فوكوياما مقالته إىل كتاب نهاية
ّ
التاريخ واإلنسان األخري ،أسهب فيه يف رشح املقالة السابقة ،يف حني ط ّور هنتنغتون مقالته لتصبح
9 Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilizations?" Foreign Affairs (Summer 1993), pp. 22 - 49.
ومن املهم هنا أيضً ا اإلشارة إىل أنّ صامويل هنتنغتون صاغ أطروحته يف البداية ( )1993يف شكل تساؤل ،ثم عقب ثالث سنوات صاغها
بصيغة اليقني يف كتابه رصاع الحضارات وإعادة صياغة النظام العاملي الصادر عام  ،1996انظر:
Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster, 1996).
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موضو ًعا لكتاب "يكون تفس ًريا لتطور السياسة الكونية بعد الحرب الباردة ،كام يطمح أن يقدم إطار عمل
منوذجا لرؤية السياسة العاملية ،يكون ذا قيمة بالنسبة إىل الدارسني ومفي ًدا لصانعي السياسة"(.((1
أو
ً
وق ّدم املقالتان والكتابان ،عىل اختالفهام ،إسرتاتيجيتني "مستقبليتني" بشأن اإلسرتاتيجية األمريكية املالمئة
لالحتفاظ بالنرص وروح التفوق .وكان الباحثان متفائلني بشأن حارض أمريكا ومستقبلها؛ فاالتحاد السوفيايت
خرج من "الحرب" مهزو ًما ،ليس عىل صعيد التنافس السيايس واالقتصادي فحسب ،بل إنّ الهزمية شملت
كرها أو رىض .وبدا
ثقافته وخياره األيديولوجي .أ ّما أمريكا فاعرتف الجميع بقيادتها النظام العاملي الجديدً ،
للمراقب أنّه سيميض عقدان من الزمان قبل أن يتقد أحد لينافسها دورها القيادي الجديد .غري أنّهام
اختلفا يف وصف املرسح السيايس  -األيديولوجي لزمن ما بعد الحرب الباردة ،وقيادة أمريكا النظام العاملي
الجديد .فانصب تفكريهام عىل السيناريوهات املستقبلية للعامل عرب تق ّري استمرارية التفوق األمريكية.
ً
متفائل ج ًدا ،مبعنى أنّ العامل سيسوده يف املستقبل السلم والتصالح؛ لكنه راهن عىل قدرة
مل يكن هنتنغتون
الغرب بقيادة أمريكا عىل النرص يف النهاية ،يف تحوالت الحرب والسالم املقبلني .فقد رأى أنّ الحرب الباردة
أنهت ً
فصل نوع ًيا من العداوة فحسب ،سيتبعه ٌ
فصل آخر جديد ،أكرث عن ًفا ،تحتل فيه الثقافية  -الحضارية
الفيصل يف نزاعاتها؛ مبعنى أنّ جبهات الرصاع ستتنوع تب ًعا لحدود الحضارات الغربية ،والصينية واإلسالمية
والهندوسية ،وستتحول الحدود الحضارية أحيانًا ،إىل تخوم دموية؛ وذلك بعد انتهاء الرصاع األيديولوجي
بني الشيوعية والليربالية وبني الرشق والغرب أثناء الحرب الباردة .ووضع هنتنغتون افرتاضات أساسية ملقبل
األيام؛ فقد تحركت السياسة الدولية من محورها السيايس  -األيديولوجي بني غرب ورشق ،ليصبح التفاعل
بني الحضارات الغربية وغريها مركزها الرئيس" :ألول مرة يف التاريخ ،نجد الثقافة الكونية متعددة األقطاب
ومتعددة الحضارات  ...ميزان القوى بني الحضارات يتغري :الغرب يتدهور يف تأثريه النسبي ،والحضارات
اآلسيوية تبسط قوتها االقتصادية والعسكرية والسياسية ،واإلسالم ينفجر سكان ًيا مع ما ينتج ذلك من عدم
استقرار ،والحضارات غري الغربية عمو ًما تعيد تأكيد ثقافتها .نظام عاملي قائم عىل الحضارة يخرج إىل ح ِّيز
الوجود  ...مزاعم الغرب يف العاملية تضعه بشكل متزايد يف رصاع مع الحضارات األخرى وأخطرها مع اإلسالم
والصني  ...إنّ بقاء الغرب يتوقف عىل األمريكيني بتأكيدهم الهوية الغربية"( .((1مل ي َر هنتنغتون يف الرصاع مع
االتحاد السوفيايت  -الغريب سوى رص ٍاع داخل الثقافة الغربية نفسها؛ ولذلك اتخذ سامت سياسية واقتصادية
وأيديولوجية وعسكرية .أما الرصاعات بعد الحرب الباردة فهي رصاعات بني أمناط من الثقافات  -الحضارات
املختلفة ،والسمة الطاغية عليها هي سمة ثقافية .ورأى يف املتحد الثقايف أو الحضاري اإلسالمي واملتحد
الثقايف الكونفوشيويس  -البوذي تحد ًيا ج ّد ًيا للغرب ،باإلمكان التكيف مع الثاين؛ ومن الراجح أن يسود
الرصاع مع األول اإلسالمي ،وتتحول هنا الحدود الثقافية إىل تخوم دموية.
 10صامويل هنتنغتون ،صدام الحضارات :إعادة صنع النظام العاملي ،ترجمة طلعة الشايب ،تقديم صالح قانصوه ،ط ( 2بريوت :سطور،
 ،)1999ص .30
 11املرجع نفسه ،ص.38-37
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وقد اتفق املفك َران ،فوكوياما وهنتنغتون ،يف النتائج واالستخالصات ،وإن اختلفا يف مقدماتهام؛ فقد
تن ّبأ األول بأننا ندخل مرحلة تاريخية جديدة متا ًما يتعومل فيها الغرب الليربايل وتسود ثقافته وحضارته
وسياسته العامل بر ّمته ،ليصبح النموذج الغريب الذي انترص يف الحرب الباردة ،هو منوذج العامل ك ّله؛ بينام
رأى الثاين أنّ عرص النزاعات املسلحة الكربى من أجل املغانم قد انقىض ،وأننا ندخل يف طور رصاعات
ناتجة من التنافس بني الثقافات املختلفة بشأن املفاهيم األساسية .وميثّل اإلسالم يف هذا الرصاع خط ًرا
ثقاف ًيا وحضار ًيا وسياس ًيا وعسكر ًيا ،عىل ح ٍّد سواء ،عىل الغرب .لكن ،كان فوكوياما وهنتنغتون عىل
اقتناع بأنّ الحضارة الغربية هي مستقبل البرشية وأملها؛ والفرق بينهام أنّ فوكوياما يع ّد االنتصار الغريب
قري ًبا أو متحق ًقا ،بينام يرى اآلخر أنّ الطريق طويل وصعب إلنجاز النرص ،ويتوقع استمرار الرصاع بني
الحضارة الغربية من جهة ،واإلسالمية والكونفوشية من جهة أخرى .ولذا أقام هنتنغتون مذهبه عىل
تنوع الحضارات وتصادمها ،أما فوكوياما فتط ّلع إىل الجامع الثقايف الواحد الذي يجمع البرشية ،وانطلق
من قيم مشرتكة.
وبنا ًء عليه ،قد انتسبت إسرتاتيجية هنتنغتون وفوكوياما (يف مرحلته األوىل) ،وإسرتاتيجية املحافظني
الجدد ،إىل مرجعية سياسية  -أيديولوجية لحقبة الحرب الباردة ،أو هي استمرار للحرب الباردة وإن
اتخذت لها خصو ًما جد ًدا ،ولوائح جديدة من الخصومة تُرتِّب بها عداواتها تحت سرت معايري تستنهض
بها حوافز الصدام ودواعيه؛ وهو أمر استجابت له الحركات اإلسالموية موظف ًة فكرة "الوالء والرباء"
يف هذا السبيل .وانتقد هنتنغتون منطق فوكوياما التفاؤيل لحقبة ما بعد الحرب الباردة ،فع ّده "يقوم
عىل افرتاض أنّ انتهاء الحرب الباردة ،يعني انتهاء الرصاع الكبري يف السياسة الكونية ،وظهور عامل واحد
منسجم نسب ًيا .والصيغة التي نوقشت عىل أوسع نطاق من هذا النموذج ،هي أطروحة 'نهاية التاريخ'
تعب
لفرانسيس فوكوياما"( ،((1والذي بدوره مل ي َر شيئًا يجمعه بهنتنغتون .فنظريته عن "نهاية التاريخ" ّ
عن حقيقة أنّ هناك بالفعل ً
قيم وثقافة عاملية؛ غري أنّ هذا الجدل ال ميكن أن ُيخفي تأ ُّثر فوكوياما
(((1
كتاب
بالحجج التي أوردها هنتنغتون يف كتابه األخري النظام السيايس يف املجتمعات املتغرية  ،وهو ٌ
ع ّده فوكوياما نفسه من أهم أعامل هنتنغتون وأكرثها دميومة.
البحث يف األصول السياسية للدميقراطية

ّ
لعل تزايد الريبة لدى فوكوياما من مفاهيمه القدمية "الرسولية" هو ما قاد نحو البحث يف أصول
ً
وصول إىل حارضها ،بداللة دراسة مفاهيم املؤسسة والقانون والتنمية .ولعل خيبة
تاريخ الدميقراطية،
أمله من نتائج الغزو األمرييك للعراق ،والنهاية العقيمة لبوش وأصحابه من املحافظني ،قد حرضتاه
 12املرجع نفسه ،ص .51
 13صامويل هنتنغتون ،النظام السيايس ملجتمعات متغرية ،ط ( 2بريوت :دار الساقي للنرش والتوزيع.)2015 ،
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عىل إعادة التساؤل يف خالصاته القدمية .وكام نعرف ،فإنّ أطروحته املركزية تعلقت باملستقبليات،
وبتوقعاته بأنّ أمريكا الليربالية تصدرت قيادة العامل عن جدارة ،بعد تفكك االتحاد السوفيايت ،ودشنت
بذلك ً
منطا من البناء السيايس والقيمي تجد مرجعياته يف الليربالية ،ليصبح مبنزلة سقف التاريخ .ولكن
فوكوياما بدأ يفكر يف ٍ
سقف آخر للتاريخ يرتد إىل النموذج الليربايل دون أن يكون ُملز ًما بالواليات
املتحدة؛ ولهذا اتجه للحديث عن منوذج آخر يسميه "النموذج الدمناريك" ،عىل أن ّ
يظل يجمع بني
الليربالية والدميقراطية؛ ويقصد منوذج البلد املزدهر "مبؤسسات دميقراطية سليمة" ،وإن كان االسم
يومئ إىل الدمنارك نفسها .وهو ينكب عىل "املرشوع" ليتساءل عن نواة الدولة ومؤسساتها وحكم
القانون يف التاريخ(.((1
لقد وضع فوكوياما منوذجه الدميقراطي الليربايل الذي ّبش به عام  1992بوصفه سقف التاريخ ونهاياته
العظمى تحت ضغط أسئلته ،ليغور يف التجربة التاريخية منذ القدم ،باد ًئا بتجربة الصني يف بناء
ً
وصول إىل الثورة الفرنسية .ولعله بذلك يحاول أن يطفئ شكوكه وتساؤالته بعد أن
مؤسسات الدولة
رأى كتابه األول يصطدم بنرثيات التاريخ يف أفغانستان والعراق .ويف كتابه أصول النظام السيايس (من
جزأين) ،بحث يف الجزء األول عن األصول الدوالتية واملؤسسات يف املجتمعات املتالحقة حتى قيام
الثورة الفرنسية ،وتابع يف الجزء الثاين املسار واملوضوع نفسه إىل املجتمعات املعارصة ،ليحدد العنارص
الالزمة للدولة الحديثة.
رضورة الدولة

يف ضوء تجربة إعادة بناء الدولة بعد غزو أفغانستان والعراق ،واملشاكل التي اعرتضت قوى االحتالل
يف البلدين ،كتب فوكوياما عام  2004مؤلفه بناء الدولة ،ليعيد النظر يف كثري من مفاهيم الليربالية التي
شاعت إثر التجربة التاترشية ،والدعوة إىل الخصخصة دون قيود ،وإضعاف موقع الدولة يف التنظيم
االجتامعي  -السيايس ،وإخضاعها آلليات السوق واستبدال مؤسسات املجتمع املدين واملنظامت غري
الحكومية بها؛ ففي ضوء هجمة  11سبتمرب ،وتجربة إعادة تنظيم الدولة يف العراق وأفغانستان "برزت
فجأة عىل رأس أولويات األجندة الدولية إمكانية دعم قدرات ومؤسسات الدولة املفقودة ،أو إعادة
تشكيلها من الصفر .وي ُر ّجح أن يبقى حل املشكلة ً
رشطا أساس ًيا لتوافر األمن يف أجزاء مهمة من العامل،
بحيث أصبح ضعف الدولة يف آن م ًعا قضية وطنية ودولية من الطراز األول"( .((1فدعا إىل رضورة تقوية
املؤسسات القامئة وبناء مؤسسات جديدة قادرة عىل االستمرار ،وتعزيز فاعلية الدولة ومؤسساتها
 14فوكوياما ،اإلسالم والحداثة ،ص .13-12
 15فرانسيس فوكوياما ،بناء الدولة النظام العاملي ومشكلة الحكم واإلدارة يف القرن الحادي والعرشين ،ترجمة مجاب اإلمام (الرياض:
العبيكان ،)2007 ،ص .37
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ونشاطاتها ووظائفها املختلفة ،ليخلص يف فصل كتابه الختامي إىل رضورة "أصغر ولكن أقوى"(((1؛ أي
رضورة أن تكون الدولة أصغر مدى وأقوى يف مؤسساتها وإدارتها.
ويف مواجهة هنتنغتون والليرباليني الجدد الذي حرصوا الليربالية الدميقراطية يف عاملهم ،دافع فوكوياما
عن كونية الليربالية وعن طموح كل الحضارات إىل بلوغها .ف ُيظهر أنّ بناء الدولة  -األمة هو الخيار
األفضل لديه من الحروب االستباقية وطرق التدخل العسكرية( .((1وهو يدعو إىل استخدام طرق حصيفة
يف طرق إدخال الصناعات الغربية إىل البلدان النامية "يتحتم علينا اعتبار كل مساعدة تقنية خارجية
تحل محل قدرة موازية لها يف املجتمع املحيل مبثابة سيف ذي حدين ،وبالتايل التعامل معها بأقىص
درجات الحيطة والحذر؛ كام يتحتم علينا كأجانب وغرباء ،تج ُّنب االستسالم لغواية الرغبة بترسيع
املراحل عرب إدارة املصنع بأنفسنا"( .((1وأعرب عن شكوكه يف إدارة االحتالل للعراقً ،
قائل" :لقد أضاعت
الواليات املتحدة فعل ًيا عا ًما ً
كامل انهارت خالله البنى التحتية الحكومية ،أو جرى تفكيكها عم ًدا (كام يف
ترسيح الجيش العراقي بر ّمته) ،وكان هذا العام الضائع تحدي ًدا املدة الزمنية التي احتاجتها حركة التمرد
لتنظيم صفوفها و ّمل شمل البعثيني والقوميني والسنة"( .((1ليختم كتابه يف الحديث عن الدولة بالتذكري
أنّ اليسار واليمني تح ّدثا باستخفاف عن الدولة والسيادة ،ولكنهام عجزا عن تقديم بديل مقنع؛ "فال
فن بناء الدولة ،يف
خيار لدينا ّإل العودة ثانية إىل الدولة  -األمة ذات السلطة والسيادة "؛ ثم يقول "إنّ ّ
ّ
كل األحوال ،يبقى مك ّونًا مفتاح ًيا من مكونات القوة القومية ،وال يقل أهمية عن القدرة عىل استخدام
(((2
القوة العسكرية ً
حفاظا عىل النظام العاملي" .
تحوالت فوكوياما

عىل املنوال نفسه ،جاء كتاب أمريكا عىل مفرتق الطرق ،ما بعد املحافظني الجدد يف عام ،((2(2006
باألساس مراجعة نقدية للسياسة الخارجية األمريكية ،منذ هجامت  11سبتمرب  ،2001واملرحلة البوشية
األوىل ،والحرب عىل العراق .فقد بدأت تراود فوكوياما الشكوك بشأن جدوى الحرب عىل العراقُ ،قبيل
قيامها؛ ثم ومبناسبة تكليفه باإلسهام يف "دراسة اإلسرتاتيجية األمريكية الطويلة األمد نحو الحرب عىل
 16املرجع نفسه ،ص .201
 17املرجع نفسه ،ص .16
 18املرجع نفسه ،ص .73
 19املرجع نفسه ،ص .32
 20املرجع نفسه ،ص .204 - 203
21 Francis Fukuyama, America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy (New Haven:
Yale University Press, 2006).
وقد جرت ترجمته إىل العربية عام  :2007فرانسيس فوكوياما ،أمريكا عىل مفرتق الطرق :ما بعد املحافظني الجدد ،ترجمة محمد محمود
التوبة (الرياض :العبيكان.)2007 ،
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اإلرهاب" ،رشع يف التساؤل "هل غريت آرايئ نو ًعا ما بطريقة تُسقِط عني أهلية املحافظ الجديد؟".
ثم ما لبث أن تي ّقن أنّه خرج عن رسب املحافظني الجدد ،بعد سنة من غزو العراق ،إذ مل يعد يحتمل
ّ
من املحافظني الجدد ا ّدعاء النرص الذي ال يتوافق مع الوقائع" :فنحن نعلم أنّ الواليات املتحدة مل تجد
عزل ً
أسلحة دمار شامل يف العراق ،وارتطمت بوحل مترد خبيث ،وعزلت نفسها تقري ًبا ً
كامل عن بقية
العامل من جراء اتباعها نوع اإلسرتاتيجية األحادية القطبية التي دعا إليها كروثامر"؛ ليخلص إىل القول:
"انتهيت إىل أنّ املحافظة الجديدة بوصفها نظا ًما سياس ًيا وهيئة فكر م ًعا ،قد تطورت إىل يشء ال أستطيع
ثم ،غدا ينظر إىل توجهات املحافظني الجدد بوصفها مجموع ًة من املبادئ
بعد ذلك أن أسانده"( .((2ومن ّ
ولدت يف كنف الحرب الباردة ،وكانت معقولة يف حينها .لكن هذه املبادئ استخدمت أثناء التسعينيات
لتربير استخدام القوة املفرطة متامهي ًة مع سياسة الفرتة األوىل لبوش االبن.
تفحص سياسة بوش االبن ،والطريق
أعلن فوكوياما أنّه ر َّكز يف هذا الكتاب (أمريكا عىل مفرتق الطرق) عىل ّ
البديل الذي ميكن أن تسلكه الواليات املتحدة يف سياستها العاملية .ولقد اقرتح سياسة تستلهم تراث
وودرو ويلسون مع الواقعية .وكان املحافظون الجدد ،قد اقرتحوا جدول أعامل للسياسة الخارجية يتضمن
الخية ،والقطب الواحد ،واالستباق ،واالستثنائية األمريكية .وهي
مفاهيم مثل تغيري نظام الحكم ،والهيمنة ِّ
املفاهيم التي صارت سامت مميزة للسياسة الخارجية إلدارة بوش؛ "باإلضافة إىل ذلك ،كانت هناك أربعة
مبادئ موجهة مشرتكة :اهتامم بالدميقراطية وحقوق اإلنسان ،االعتقاد أن قوة الواليات املتحدة ميكن أن
تُس َتخ َدم ألغراض أخالقية ،وارتياب بشأن قدرة القانون الدويل واملؤسسات الدولية عىل حل املشكالت
األمنية الجادة ،وأخ ًريا رؤية ترى أنّ الهندسة االجتامعية الطموح تؤدي يف الغالب إىل عواقب غري متوقعة
وتقوض يف الغالب غاياتها الخاصة التي تغ َّيتها"( .((2وقد رأى فوكوياما أنّ خطورة هذه األفكار والتوجهات
ال تكمن يف معانيها العامة التجريدية ،بل عىل األغلب إذا ما " ُف ِّست بطرق معينة قد يكون من األفضل
توصف بأنها مواقف عقلية أو رؤى للعامل أكرث مام هي مواقف مبنية عىل مبادئ تتمسك بها ...
أن َ
خيارات منحازة يف اتجاهات معينة ثابتة"؛ ثم ُيشري إىل ثالث مناطق رئيسة برزت فيها األحكام املنحازة
التي قادت إىل أخطاء إدارة بوش؛ إنّها أساءت وصف تهديد اإلسالمية املتطرفة (الراديكالية) ،فربرت رفع
الحرب الوقائية لتكون امللمح املركزي يف إسرتاتيجية أمنية جديدة .وجادلت اإلدارة يف أنّ حوادث 11
سبتمرب جعلت الحرب الوقائية رضورية .ثم أخفقت إدارة بوش يف أن تتوقع ردة الفعل الكوكبية السلبية
عىل مامرستها مبدأ "الهيمنة الخرية" .فربوز عامل ما بعد الحرب الباردة األحادي القطب قد جعل مدى
الهيمنة األمريكية مصدر قلق حتى ألوثق الحلفاء .وأخ ًريا أخفقت إدارة بوش يف أن تتوقع املتطلبات الالزمة
من أجل تهدئة العراق وإعادة بنائه .يف ضوء هذه البيئة الدولية ،بحسب فوكوياما ،تربز حاجة الواليات
 22املرجع نفسه ،ص .12 - 10
 23املرجع نفسه ،ص .21 ،19
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ً
مدخل للسياسة الخارجية ال يستويل عليه ّأي واحد من هذه املواقف( .((2كام أنّ عىل
املتحدة إىل أن تحدد
الواليات املتحدة "أن تروج للتنمية السياسية واالقتصادية عىل حد سواء ،ويجب أن تُعنى بشأن ما يحدث
داخل الدول حول العامل" ،لريدف ذلك بقوله" :يجب أن نفعل ذلك بالرتكيز بالدرجة األوىل عىل الحكم
الصالح ،والقابلية السياسية للمساءلة والدميقراطية ،واملؤسسات القوية .لكن األدوات األولية التي نفعل
بها هذا ،هي يف معظمها داخل مجال القوة الناعمة :قدرة أن نضع القدوة ،وعىل أن ندرب ونثقف ،وأن
نقدم الدعم واملشورة ،مع املال يف األغلب"(.((2
أبقى فوكوياما من خطابه القديم الدميقراطية الليربالية بوصفها قيمة عليا كونية ،والدور الرسويل
للواليات املتحدة البيداغوجي يف غرس هذه القيمة وأساسها يف مخيلة املجتمعات وسلوكهم ،لكن دون
أن تستخدم السالح .ووقف ضد املغاالة يف تهديدات التطرف اإلسالمي الذي يرى أنّ مصدره ضعف
هوية املجتمعات اإلسالمية وتأ ّكلها ،ويؤكد حدود القوة العسكرية يف مواجهتها ،وباستناده إىل العنرص
املعنوي غري املادي .فكان هذا الكتاب مبنزلة رضبة معنوية للمحافظني الجدد وإلدارة بوش م ًعا؛ ففيه
قد أعلن تخ ّليه عن املحافظني الجدد بوصفهم رم ًزا فكر ًيا وسياس ًيا.

فرانسيس فوكوياما :اإلسالم والحداثة والربيع العريب
يف كتاب اإلسالم والحداثة والربيع العريب ،يبدأ رضوان زيادة حواريته بسؤال فرانسيس فوكوياما عن
كتابه أصول النظام السيايس .فيجيب فوكوياما بأنّه مهتم "باملقام األول بالتنمية السياسية ،ولكني
أتعامل كث ًريا أيضً ا مع قضايا التنمية االقتصادية" (ص  .((2()11أما األسئلة التي طرحها عليه هذا االهتامم،
فتتعلق بسؤال :من أين تنشأ الدولة؟ ومن أين يأيت حكم القانون؟ وكيف ظهرت املؤسسات املسؤولة؟
وكيف نتوصل بالتقدم التدريجي إىل أشكال أكرث تعقي ًدا من التنظيم االجتامعي؟ (ص  .)13وتتع ّلق هذه
األسئلة البسيطة بفرت ٍة زمنية تنتهي مع الثورة الفرنسية؛ أما الفرتة الالحقة حتى العرص الحديث ،فتتعلق
مبؤسسات ونظم أكرث تعقي ًدا .ففي إنكلرتا ً
مثل ،وضِ عت أسس الحكومة املسؤولة (مساءلة الحكومة)
يف القرن السابع عرش ،وانتقلت بعدها إىل الواليات املتحدة وفرنسا وغريها (وهي الفرتة التي درسها
فوكوياما يف الجزء الثاين من الكتاب نفسه) .وينطبق عليها "النموذج الدمناريك" (املشار إليه)؛ وهو
منوذج يل ّبي رشوط الدولة الليربالية الدميقراطية ،تح ّدث فيه عن الدميقراطية والحكومة املسؤولة ،وهي،
كام يراها ،ال تزال قصة أوروبية إىل ح ٍد بعيد.
 24املرجع نفسه ،ص .26 ،23 - 22
 25املرجع نفسه ،ص .240
 26أينام وردت أرقام صفحات االقتباس يف منت النص فهي من كتاب اإلسالم والحداثة والربيع العريب.
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يف الدولة :القانون والتنمية السياسية

بحث فوكوياما عن األصل املبكر للمجتمعات يف اللحظة االنتقالية األوىل من جامعة الصيادين وجامعي
الثامر إىل القبيلة ،وما رافقها من معتقد ديني يعزز متاسكها .ثم يف وقت الحق ،قامت الحروب الفتاكة
بدفع القبيلة نحو اجتامع الدولة ّ
وإل واجهت الفناء؛ فظهر العديد من التنظيامت الدوالتية أ ّولها الصني
التي عملت عىل بناء مؤسسات (ومعها القوانني) لهندسة السلوك االجتامعي .فمع أرسة كني الصينية
( 221ق .م) ،هيمنت الدولة عىل القبيلة ،وارتفع والؤها من القبيلة إىل الدولة ألنّ الصني ،يف رأيه،
كانت املجتمع األول يف العامل كله الذي أسس دولة حديثة باملعنى الذي ق ّدمه ماكس فيرب :بريوقراطية
الشخصيةُ ،جندت عىل أسس الجدارة .فاملجتمعات تعرب من القبيلة إىل حكم القانون ،أي مجموعة من
القواعد تعكس إجام ًعا أخالق ًيا ومتثّل قي ًدا عىل السلطة (ص .)15-14
وبعد ألف عام من التجربة الصينية ،برزت الفكرة األوروبية الف ّذة التي أعلت أهمية القانون وأحكامه
(الدولة) عىل الحاكم الفرد .ويف هذا الصدد ،عىل الرغم من انحيازه إىل الدميقراطية وأساسها الفكري ،فإنّ
فوكوياما ال يرى فيها الحل السحري ملشاكل املجتمعات؛ إذ يجب أن ُيقام توازن بني املؤسسات السياسية
الثالث :الدولة ،وسلطة القانون ،واملحاسبة .فقد ّأسست إنكلرتا والدمنارك مؤسسات دستورية ،قبل الدول
األوروبية األخرى ،فصارت مؤهلة لتضع الحاكم تحت القانون وليس فوقه .كام شهد العامل اإلسالمي
"مؤسسة الجند" وأسسوا روابط والء عىل حساب روابط القرابة.
"مؤسسة األرقاء" وغدوا موالني للسلطة ّ
كام يشري فوكوياما إىل أنّ روسيا وأوكرانيا وكازاخستان ،تكونت فيها نواة دولة تسعى إىل مركزية أوسع.
ومل ميثّل القانون أو الكنيسة قي ًدا عىل سلطة الدولة يف روسيا كام حدث يف أوروبا .ويف إسبانيا وفرنسا
دول مستبدة وضعيفة شأنها شأن البلدان النامية املستبدة ،اآلن ،تقوم مبامرسات؛ كسجن الصحفيني
وتعجز عن فرض قانون املرور .فقد كان يف فرنسا مستوى عالٍ من الفساد كحال دول أمريكا الالتينية
اليوم ،ومل تكن قوية مبا فيه الكفاية لفرض رضيبة عىل النخبة؛ بينام يف إنكلرتا برملان قوي فرض
عىل امللك عام  1969قبول مبدأ عدم فرض الرضيبة دون قيد .ليصل فوكوياما إىل نتيجة مفادها أنّ
"الدميقراطية هي نتيجة وجود دولة قوية ومجتمع قوي ،ويجب أن يكون هناك يشء من التوازن"؛
بينام يف تاريخنا املعارص هناك محرك للتغيري االجتامعي أقوى ،إن كان لديك تنمية فعلية تخلق فاعلني
اجتامعيني ،وأيضً ا يوجد فاعلون دوليون ميكن أن يق ّدموا املساعدة؛ وهو يشري إىل قصة أوروبا الرشقية
مع الدميقراطية مبساعدة فاعلني غربيني (ص .)18-16
إنّ فوكوياما يجيب هنا عن سؤال :ما الذي ُيجرب الناس عىل طاعة القانون؟ فليك يكون حكم القانون
حكم قانون فعل ًيا ،يجب أن يكون قي ًدا عىل املتنفذين األقوياء ،عىل النخب املتنفذة .وقد تح ّدث عن
َ
تقويض اإلنكليز التعاليم الهندوسية يف الهند ،و تقويض أتاتورك أيضً ا قانون الرشيعة ،وفرض بدائل غري
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سؤال :كيف يقبل الناس القانون؟ وجوا ًبا عنه ،يق ّدم هنا قاعدة ً
ثم ،يطرح ً
ومثال" :أعتقد
مقنعة .ومن ّ
يتم تأسيسه عىل األقل يف إحدى جامعات النخبة؛ وهذا ما
أنّه من األسهل توسيع تطبيق القانون عندما ّ
حدث يف الواليات املتحدة .لقد تك ّفل تاريخ التطور السيايس بتوسيع الدائرة املؤسسة وتطبيقها يف دوائر
أوسع وأشمل" .وهو يرى أنّ عىل القانون أن يكون متواف ًقا ثقاف ًيا مع التقاليد املوجودة يف املجتمعات
التي ُيط َّبق فيها؛ "وأ ُفضِّ ل أن يحدث تأقلم متبادل  ...يجب أن يكون هناك تكيف ثقايف مع أنواع مختلفة
من املعايري" (ص  .)29كام ال يغيب عنه لحظ أنّ حكم القانون مل يوجد يف الصني ال يف القديم وال حال ًيا؛
بأي مصدر للسلطة خارجها؛ وط ّبق اليابانيون القانون األورويب ،غري أنّ
فالحكومة الصينية ال تعرتف ّ
أغلبهم يتجه إىل التسويات مع خصومه ويستغني عن املحاكم واملحامني .ويتساءل إذا ما حدث تح ّول
متمس ًكا بالتقليد ،فام العمل؟ نحن ال نعرف الجواب ،لكنه يستقر عىل القول
طارئ يف إيران وبقي كثري ّ
"أفضل حكم قانون قوي وأريده أن يكون موضوع ًيا أيضً ا" (ص .)31
أ ّما بالنسبة إىل أفريقيا يف الساحل وجنوب الصحراء ،فال يريد فوكوياما أن يتكهن مبستقبلها ،ألنّه ال يعرف
كيف ميكنها أن تدمج السكان يف الدولة وضامن الوظائف األساسية ملؤسساتها؛ ويبدو له أنّ تكوين دولة
يف أفغانستان من الصعوبة مبكان ،ولكنه يأمل ذلك بدمج كثري من القوى والرشائح االجتامعية يف الدولة
الناشئة .ويختم بتأكيد أنّه "يعتقد أنّ مكونات نهاية التاريخ ما زالت هناك .وأعتقد أنّ املجتمع الحديث
التوصل إىل ذلك ،لكن هذا ما
يجب أن يكون لديه دوله وحكم القانون وحكومة مسؤولة .من الصعب ّ
يجب أن يكون عليه املجتمع الحديث .واملجتمعات األخرى التي ال متتلك هذه األشياء الثالثة لن تكون
سعيدة" (ص  .)40ومن الالفت أنّه أشار إىل "أنّ قد ًرا من الشعور الوطني أمر رضوري يف كل بلد ،وذلك
ألنّ البلدان يجب أن يكون لديها نوع من الثقافة املشرتكة  ...لكن ميكن استخدام النزعة القومية بطرق
ما لتربير الحكم السلطوي /الفايش  ...ويعود هذا أيضً ا إىل الرصاع العريب  -اإلرسائييل" (ص .)43
يف املسألة اإلسالمية

أورد فوكوياما موضوعني ساهام يف إعاقة الدميقراطية يف بالدنا ،ومل يضع ضمنهام اإلسالم؛ ً
أول البرتول،
الذي أتاح للحكومات فرصة أن تعطي مواطنيها دون حاج ٍة إىل فرض الرضائب عليهم ،بينام فرضت
أوروبا الرضائب ،فكان من الطبيعي أن تواجه االنتقاد واملطالب؛ وثان ًيا الرصاع العريب  -اإلرسائييل الذي
سمح للحكومات الدكتاتورية العربية بأن تربر به فشلها .يضاف إىل ذلك أنّ هناك فر ًقا بني الحكام العرب
وحكام رشق آسيا؛ فهؤالء قاموا بتدريب مجتمعاتهم إلعادة استثامر األموال ،ووظفوا ً
أموال كثرية يف
التعليم يك ميتلك شعبهم املهارات والقدرة التنافسية ،يف حني أنّ الحكام العرب مل يفعلوا ذلك (ص .)45-44
وبشأن التطرف اإلسالمي ،يرى فوكوياما أنّهم أفرطوا يف وصف حجم التهديد عقب  11سبتمرب؛ "ونتيجة
املبالغة يف ردود الفعل ،جعلنا من التهديد أسوأ ،ألننا حفزنا كث ًريا من الجهاديني عىل االلتزام بسبب غزو
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أفغانستان ،وبشكل خاص العراق" (ص  .)49وقد أشار الكاتب األمرييك إىل أنّه طاملا اعتقد أنّ هناك
مبالغة يف القول بأنّ اإلسالم عقبة يف وجه الدميقراطية ،وهناك "تبسيط للطريقة التي يعمل بها الدين
ُفس
بشكل عام ،وذلك ألنّ معظم األنظمة الدينية املعقدة متتلك عقيدة متطورة ج ًدا ،ولكن ميكن أن ت َّ
بطرق عديدة مختلفة ،فإنّ هناك السلفيني الذين قاموا بتفسري الدين بطريقة غري دميقراطية ،ولكن
وتسامحا .ال ُيع ّد هذا األمر مشكلة يف إندونيسيا ،أو
ميكن أن يكون هناك أيضً ا تفسريات أكرث ليربالية
ً
السنغال أو تركيا ،أو ّأي بلد مسلم آخر ،وبالتايل فإنني ال أعتقد أنّ هناك عائ ًقا مركز ًيا يف اإلسالم أمام
الدميقراطية أو غريها من جوانب التنمية السياسية الحديثة" (ص  .)54كام أنه مل ير يف الثقافة العربية
التغي.
اإلسالمية حجر عرثة أمام توطني الدميقراطية ،فبحسب رأيه ال توجد ثقافة جامدة عص ّية عىل ّ
ويذ ِّكر بأنّ هذه املسألة (الثقافة ،والتغيري) كانت من املسائل الخالفية بينه وبني هنتنغتون؛ "كان
هذا األمر مسار جدل لوقت طويل بيني وبني صامويل هنتنغتون ،واألشخاص يف تلك املدرسة الذين
يعتقدون بأنّ الثقافة ثابتة وغري قابلة للتغيري .وأنا أعتقد أنّ هذا األمر غري صحيح ،ألنّ جميع األنظمة
الثقافية تتطور بنظري" (ص  .)56بل إنه يذهب أبعد من ذلك ليقول إنّه ال يوجد منط غريب خاص
للدين؛ فالوضع يف الواليات املتحدة مختلف عن فرنسا ،واألمر نفسه "ينطبق عىل العامل اإلسالمي ،حيث
إنّ الدين مختلف متا ًما يف اململكة العربية السعودية ّ
عم هو عليه األمر يف إندونيسيا" (ص )58-57؛ ثم
ين ّوه بأنّ "يف اإلسالم يف القرون الوسطى ،كان هناك فصل وظيفي واقعي بني الخليفة والسلطان" (ص
)58؛ "إنّ اإلسالم ُس ِّي َس بشكل خاص يف الجيل املايض منذ الثورة اإليرانية [التوظيف السيايس للدين]،
وكان ذلك ألسباب تتعلق بالسياسة بشكل أسايس" (ص  .)58وهذه وجهات نظر ق ّدمها كثري من املثقفني
العرب املعارصين ،مثل رضوان السيد ووجيه كوثراين.
أ ّما عن تشدد بعض فئات املسلمني واتجاههم نحو العنف ،فريى فوكوياما أنّ مسألة ضياع الهوية تقوم
بدور ف ّعال يف ذلك ،و"طاملا الناس يظنون بأنّ هويتهم مع َّرضة للتهديد ،فإين أعتقد بأنّ اإلسالم سيستمر
يف ذلك .وأعتقد أنّ الناس سيهدؤون ً
قليل يف مرحلة ما  ...وأعتقد أنّ منزلة اإلسالموية ودرجة التامهي
مع اإلسالم السيايس سوف لن تكون عىل األرجح يف حالة دامئة" (ص .)64
آراء متجددة يف اإلسالم

إضاف ًة إىل حواريته مع فوكوياما ،اختار رضوان زيادة أن يض ّمن كتاب اإلسالم والحداثة والربيع العريب
العديد من النصوص املقتطعة من محطات كتابات فوكوياما املتباعدة زمن ًيا يف كتاب ،ليعطي صور ًة
عن التحوالت التي طرأت عىل آرائه بشأن اإلسالم واملجتمعات املسلمة .فقد حاول يف ٍ
وقت مبكر
من دراساته النظر يف تجربة اإلسالميني يف البحث عن بواعث التطرف ومقاصده ،وأصوله االجتامعية؛
وأخذ عن اآلخرين كث ًريا ،مبن فيهم برنارد لويس ،قبل أن يستند إىل خربته ذاتها التي جعلته يلتقي مع
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أطروحات أولوفييه روا وجيل كيبل ،الباح َثني الفرنسيني ،يف نظرته إىل اإلسالم وعالقته بالسياسة؛ وهو ما
دعاه إىل إعادة التفكري يف مخاطر التهديد اإلسالمي.
وبالعودة إىل الجذور يف تفسريه ،يرى فوكوياما مالمح تأث ٍري وهايب ،إضاف ًة إىل تأثري حسن البنا وأيب األعىل
املودودي ،ثم سيد قطب؛ كام يرى أنّه ميكن أن يضيف إىل ذلك التفكك االجتامعي الرسيع الناتج من
التحديث والنزول إىل مدن الصفيح ،والحرمان من مصادر الهوية املحلية .فهناك يف الجانب االجتامعي
توا ٍز بني اإلسالموية والفاشية األوروبية ،من جهة التفكك االجتامعي إثر التصنيع .وهذا عىل عكس ما
حدث زمن محمد عبده وجامل الدين األفغاين الل َذين عمال عىل تكييف اإلسالم مع "متطلبات الحضارة
الحديثة" .ويقتبس فوكوياما من برنارد لويس يف كتابه أين الخطأ؟( ((2القول إنّ املسلمني اقتبسوا كث ًريا
من األشياء واحتفظوا بالجوهري من ثقافتهم.
يف هذه الفرتة من تطوره الفكري ،عام  ،2002بعد  11سبتمرب مبارشة ،استنتج فوكوياما أنّ التحديث
يستغرق زم ًنا أطول ،فمن الرضوري "الرد بالقوة" عىل العمليات اإلرهابية ،و"التطبيق املؤكد للقوة
العسكرية ،هو بالتأكيد جزء من الجواب  ...لقد فقدت الفاشية األوروبية رشعيتها بسبب هزميتها"؛ ثم
يستدرك القول "لكن الرصاع األهم يجب أن يحدث ضمن العامل اإلسالمي نفسه؛ فلفرتة طويلة وقف
دعاة التحديث املسلمون عىل جانب املرسح" (ص  ،)95-94بدل أن يتقدموا الصفوف.
تحسن يف املوقف من املسألة اإلسالمية وفهمها؛ ففي مناسبة حوارية أخرى ،رأى فوكوياما
طرأ إ ًذا ّ
أنّ هناك خيارين؛ إذا اعتقدنا أنّ النزعة املضادة للحداثة والدميقراطية مصدرها اإلسالم نفسه ،فهذه
حتمية مفروضة عىل املسلمني؛ وعندها نحكم بأنّه لن يكون هناك مستقبل ليربايل للمسلمني .لكن
فوكوياما استبعد هذه الفرضية متا ًما ،واتجه متواف ًقا مع الري داميوند ،بأنّ هذه النزعة املعادية للحداثة
يف البالد اإلسالمية تغ ّذت من منابع مختلفة ،وليس من اإلسالم .وأعطى عىل ذلك أمثلة والدة الحركات
الليربالية يف البالد اإلسالمية ،كام أنّ البالد العربية واإلسالمية شهدت هيمنة ثالث موجات علامنية
وراديكالية وليست إسالمية :أتاتورك ،والقومية العربية النارصية ،والبعثية .ويذ ِّكر فوكوياما محاوريه
بأنّ الليربالية انبثقت يف الغرب من الحرب الطائفية ،وذلك مث ًنا للخروج من جحيمها (ص  .)110ثم ما
يشن هجو ًما عىل فكرة استخدام الغرب القوة بإفراط مع املسلمني بذريعة
يلبث فوكوياما عام  ،2006أن ّ
الحرب عىل اإلرهاب؛ فتكمن مشكلة املحافظني الجدد "يف اإلفراط باستخدام الوسائل العسكرية التي
سعت من خاللها لتحقيق هذه الغايات .إنّ ما تحتاجه السياسة الخارجية األمريكية ليس العودة إىل
27 Bernard Lewis, What Went Wrong? (New York: Oxford University Press, 2002).
وقد تُرجم الكتاب إىل العربية عام  ،2003انظر :برنارد لويس ،أين الخطأ؟ التأثري الغريب واستجابة املسلمني ،ترجمة محمد عناين (القاهرة:
سطور.)2003 ،
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الواقعية الضيقة واملتشامئة [يقصد عقيدة كيسنجر] ،وإمنا صياغة (واقعية ويلسونية) تو ّفق بني الوسائل
والغايات" (ص .)134
من املالحظ أنّ فوكوياما مل يتحدث ،يف قراءته مصري الثورة املرصية ،عن نوع من حتمية حكمت النهاية
املحزنة لثورة عظيمة ،وح َّولتها من ثورة شعب إىل فرصة اغتنمها العسكر لينقضّ وا عىل الحكم .وقد
ن ّوه من قبل أنّ الطبقة الوسطى يف املنطقة الرشق أوسطية يف منو مستمر ،وكذلك التعليم والتنمية
وتوصل إىل أنّ اإلسالم ليس ض ًّدا للدميقراطية ،وإمنا
االقتصاد؛ وهذا يعمل يف اتجاه متطلبات الدمقرطةّ .
بعض تفسرياته؛ وأشاد بترصف األحزاب اإلسالمية التونسية املعتدلة التي سمحت باستمرار االنتقال
إىل الدميقراطية .وحلل املسألة االنتقالية من زاوية الرصاع االجتامعي األوسع ،إذ مل يتقن الحكام
(اإلخوان املسلمون) حنكة اإلدارة اليقظة للتحول الكبري؛ فالحظ أنّ يف مرص وتونس مل ي ُقد املحتجني
أشخاص فقراء من الشعب أو من حركات رسية إسالمية" ،بل قادهم أشخاص من الطبقة
ضد الحكومة
ٌ
الوسطى املتعلمة اعتادوا عىل التواصل م ًعا عىل الفيسبوك وتويرت" (ص  .)256ولكنه يشكو من غياب
املؤسسات يف املجتمع التي كان ميكن أن متثّل منصة تالئم املسؤولني االجتامعيني الجدد؛ فنتجت
حالة يسميها "املجتمع بالقوة"؛ فتصبح املشاركة السياسية إرضابات وتظاهرات واحتجاجات ،وعن ًفا؛
"يف مثل هذه الظروف ،تستويل القوة العسكرية عىل السلطة ألنّها تكون الجهة املنظمة الوحيدة يف
املجتمع القادرة عىل إدارة البلد" (ص  .)257غري أنّه رأى أنّ اإلخوان ترصفوا ،عندما وصلوا إىل السلطة،
كأنّهم يديرون معرك ًة انتخابية ،ففشلوا يف إدارة السلطة والبلد ،وهذا ما قاد الطبقة الوسطى إىل نقل
والئها نحو التسلطية.

عىل سبيل الختم
حاولت الورقة بطريقة تحليلية تاريخية عرض استرشاف فرانسيس فوكوياما مستقبل العامل يف عالقاته
الحضارية  -الدولية ،ال س ّيام مواضيع اإلسالم والحداثة والربيع العريب ،وذلك باالعتامد باألساس عىل
موضوعات الكتاب الحواري اإلسالم والحداثة والربيع العريب ،مع محاولة للمقارنة بني ما ق ّدمه يف هذا
الكتاب ومؤلفاته األخرى الرثية ،ومن خالل إطاللة أولية عىل ما ف ّكر فيه من قبل ،والتحوالت التي طرأت
عىل تفكريه .كام سعت الورقة أيضً ا إىل مقابلة استرشافات فوكوياما باملحاور الفكرية التي تص ّدرها
هنتنغتون ومجابهتها بأطروحاته.
لقد ق ّدم فوكوياما نظر ًة متفائلة يف استرشافه مستقبل العامل والحضارة والحرية ،أ ّكد فيها إميانه العميق
بانتصار الحرية يف العامل عىل االستبداد والتخلف؛ وهذا تط ّلع مربر ومفيد وال شك يف أنّه خدم قضية
الحرية والتقدم بإعطاء املاليني من قارئيه نفحة من الثقة بحلمهم بإزالة االستبداد ،ولكن بقيت نظرته
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يشوبها كثري من التساؤالت والتشكك أبرزها :ارتباط نظريته باملؤسسة السياسية الصاعدة للواليات
املتحدة ومرشوعها القيادي للعامل والتصاقه باملحافظني الجدد سيئ الصيت ،عندما صدر كتابه نهاية
التاريخ ،مع سقوط االتحاد السوفيايت ،وبروز األحادية القطبية ،ما و ّلد انطبا ًعا لدى كثريين بأنّ هذا
منافسا لفكرة "حتمية االشرتاكية السوفياتية الصنع" ،بل أىت عىل أنقاضها؛ لكن
الكتاب ُولد ،ال ليكون
ً
حمل معها الطوىب ذاتها التي تدور حول الحتمية ذاتها ،لكن هنا لليربالية .وعىل الرغم من أنّ البرشية
ترجح فوز الليربالية الدميقراطية يف الرهان التاريخي ،ألنّ طموح الناس األحرار يصبو
بأكرثيتها الغالبة ّ
إىل ذلك ،فهذه الرغبوية ال متنح الحتمية لليربالية أو لغريهاّ ،
وإل نزعنا من خيار الحرية كث ًريا من معانيه
األخالقية ،ومن اإلنسان اإلرادة والحرية الل َتني ال يستغني عنهام؛ فالتاريخ حلبة واسعة لرصاع اإلرادات،
عىل الرغم من امليول والنوازع التي ترجح خيارات هذا عىل ذاك.
فبي
أ ّما عن مسألة إذا ما كان النظام السيايس يف مساره التاريخي ،يتجه عامل ًيا نحو الليربالية الدميقراطيةّ ،
البحث يقني فوكوياما بـأنّ التاريخ املفهوم مبعنى تطور املجتمعات اإلنسانية من خالل األشكال املختلفة
للحكومة "قد بلغ أوجه يف الدميقراطية الليربالية الحديثة والرأساملية املوجهة نحو السوق .ويف رأيي ال
تزال هذه الفرضية صحيحة .فعىل الرغم من الحوادث التي وقعت منذ  11سبتمرب ،ستبقى الحداثة ،كام
متثّلها الواليات املتحدة والدميقراطيات املتطورة األخرى ،القوة املهيمنة يف السياسة العاملية (ص .)68
وإنّه ين ّوه بأنّ هناك أسبا ًبا لالعتقاد "بأنّ القيم واملؤسسات الغربية تُغري كث ًريا من الناس غري الغربيني
إن مل يكن معظمهم"؛ واملؤسسات الغربية هي كاملنهج العلمي ،عىل الرغم من اكتشافه يف الغرب ،له
قابلية تطبيق عاملية .كام أنّ التنمية االقتصادية متيل إىل إحداث دميقراطية ليربالية ،والنمو االقتصادي
ُينتج طبق ًة متوسطة ومجتم ًعا مدن ًيا مرك ًبا ،فتخلق هذه العوامل أرضية خصبة لتط ُّلب الدميقراطية.
وعىل الرغم من بقاء االختالفات الثقافية املعارصة "متيل املجتمعات إىل أن تضع هذه االختالفات يف
إطار منفصل عن السياسة ،وأن تحيلها إىل عامل الحياة الخصوصية" (ص  .)72-70واإلسالم ليس استثناء
من ذلك ،إذ ميكن أن تفتخر املجتمعات اإلسالمية بدميقراطية عاملة يف تركيا؛ كام أنّ أوروبا عندما كانت
ممزقة بالحروب الدينية ،كانت املعتقدات املختلفة تعيش بسالم يف ظل نظام امللل العثامين .ويف القرن
التاسع عرش ،انتعش الفكر الليربايل التحرري يف مرص وتركيا وإيران؛ ثم أصبحت جمهورية أتاتورك من
األنظمة العلامنية .وتبقى العرثة لديه اإلسالم الراديكايل اإلرهايب ،أو ما يسميه "اإلسالم الفايش"؛ لكنه
"أمل ما يف أنّ ًّ
يرى أنّ هناك ً
خطا إسالم ًيا أكرث تح ّر ًرا سيظهر بسبب املنطق التاريخي الداخيل للعلامنية
السياسية  ...وأنّ املسلمني املهتمني بشكل أكرث ليربالية لإلسالم  ...أن يحركوا أنفسهم لعزل املتطرفني
بينهم" (ص .)81-79
ولقد كان صدى تفكري فوكوياما وهنتنغتون عىل املفكرين العرب ،من شتى االتجاهات ،كب ًريا؛ فقد ر ّوج
كثري لهذا الفكر ألسباب مختلفة ،رمبا للعاملية التي حملها ،أو للثقة مبستقبل الليربالية الدميقراطي،
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وااللتحاق بقاطرة التاريخ الليربالية يف الغرب؛ أو رمبا استجاب ًة للرجع الكبري الذي تركه سقوط االتحاد
السوفيايت مبا يحمله من فشل للفكر الشمويل واالستبداد ،وثقة املثقفني العرب بانتعاش الحرية يف
بالدهم عىل غرار املوجة الدميقراطية التي عصفت باستبداد أوروبا الرشقية .قطع هذا التفاؤل التاريخي
الكبري حرب الخليج الثانية وما تالها من تدمري العراق ثم غزوه ،وتح ّول العراق من أرض االستبداد
ً
مستكمل بطريقة أكرث عن ًفا ورؤية أكرث سوداوية للعامل؛ وتح ّول العامل
والقوة إىل مرسح للجهاد العاملي
عىل يد أكرث املتطرفني اإلسالميني إىل فسطاط ،ودار كفر وإميان .عندها تغريت املواقف واألحوال،
وانقسم فيها املثقف بني اتجاهات مختلفة ،بقي من بقي متعاط ًفا مع توجهات فوكوياما التفاؤلية،
ونظرت األكرثية ،وال سيام اإلسالميون والقوميون ،نظرة ريبة إىل خطاب فوكوياما .ودمج بعضهم هذا
الخطاب بفحواه ومقاصده ،يف خطاب هنتنغتون .ونظروا إىل الباح َثني بوصفهام عالمة عىل تآمر الغرب
عىل العرب واملسلمني ،وغطاء فكر ًيا للحملة العسكرية الغربية وسياسة الغزو والقوة األمريكية.
يف هذه الحلبة الفكرية املحتدمة ،تبدو الحملة الفكرية العنيفة للمثقفني اإلسالميني والقوميني عىل
أطروحة فوكوياما مفهومة ،رمبا ألنّها تحمل من "الغائية" اليشء الكثري؛ وألنّها تتضمن تسويغًا للهيمنة
الغربية .لكن ما يثري الغرابة ،هو هجوم اإلسالميني والقوميني عىل هنتنغتون ،وهم ما فتئوا يرددون،
منذ أكرث من نصف قرن ،مقولة الخصوصية الثقافية ،ورضورة دفع الهجوم الثقايف الغريب .والحال أنّ
مشكالتنا مع الغرب هي مشكالت عسكرية واقتصادية وسياسية ،وعلينا معالجتها يف تلك املجاالت
نفسها ،وليست رصاعات وهمية يف املجالني الثقايف؛ "ففي االقتصاد والسياسة واإلسرتاتيجيا ،تكمن
مشكالت العرب مع أنفسهم ومع العامل ،وليس يف الثقافة؛ والثقافات ال تتحاور وال تتصارع ،وإمنا يتصارع
األفراد أو يتحاورون وتتصارع الدول أو تتواصل"( .((2لقد سبق اإلسالميون وبعض من القوميني هنتنغتون
يف القول برصاع الحضارات والثقافات ،ومع ذلك هاجموا تلك األطروحات .فرت ّددوا بني القول بحوارية
اإلسالم والحضارة اإلسالمية ،وتأكيد جهادية املسلمني .أما القوميون فقاموا بر ٍّد كاسح عىل أطروح َتي
هنتنغتون وفوكوياما؛ فقيل يف أطروحة فوكوياما إنّها قائلة باملركزية الغربية ا ُمللغية لآلخر ،وقيل يف
ثم فهي مسوغة للنزاعات
أطروحة هنتنغتون إنّها مربرة حروب الحضارات والقوميات وتصارعها ،ومن ّ
يف العامل( .((2لكن القوى الصاحية من املثقفني العرب دعت إىل مالقاة العامل بإيجابية دون ّأي قلق عىل
ثقافتنا وهويتنا ،وأكدت رضورة املساهمة مع اآلخرين يف إغناء الرشوط اإلنسانية لحضارتنا املعارصة.
وال ندري اليوم مدى تأثري توجهات الرئيس األمرييك دونالد ترامب وصعود اليمني املتطرف ،يف الغرب،
يف أطروحات فوكوياما ونزعته التفاؤلية ،ويف النظرة االسترشافية لهنتنغتون؛ ً
علم أنّ ترامب وأمثاله من
اليمني العصبوي يف الغرب نقلوا مفاهيم صدام الحضارات من عالقة خارجية لبالدهم ،و"لحضارتهم"،
 28رضوان السيد ،الرصاع عىل اإلسالم (بريوت :دار الكتاب العريب ،)2004 ،ص .40
 29رضوان السيد ،سياسات اإلسالم املعارص :مراجعات ومتابعات ،ط ( 2بريوت :جداول ،)2015 ،ص .145
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إىل عالقة ش ّقت مجتمعاتهم إىل مجموعتني ثقافيتني متصارعتني .فالقوى التي تصارعت يف انتخابات
الواليات املتحدة ،ويف استفتاء الخروج من االتحاد األورويب يف بريطانيا بتاريخ  23حزيران /يونيو ،2016
ليست طبقات باملعنى االقتصادي الكالسييك للكلمة ،بل معسكرات ثقافية تشتمل عىل البعد االقتصادي
ولكن املك ّون الذي يجعل للبعد الطبقي االقتصادي أهمي ًة سياسي ًة هو املركب
الطبقي من دون شكّ .
الثقايف /الطبقي الذي يصوغ املصالح ويثري مشاعر الغضب والنقمة والخوف وغريها ،ويعيد صوغها،
بلغة سياسية؛ "إنّه رصاع بني ثقافتني :تسود األوىل لدى قطاعات اجتامعية متلربلة ثقاف ًيا واجتامع ًيا
وسياس ًيا ،ميكن ترسيم مالمحها بوصفها فئات وسطى من قطاعات خدمية وأكادميية وتكنوقراطية
وغريها ،وتعيش يف املدن الكربى غال ًبا ،وهي مستفيدة من العوملة والتجارة الحرة .إنّها ليست بريئ ًة
متا ًما من العنرصية ومن الشعور بالتفوق تجاه اآلخر  ...أما الثانية ،فثقافة محافظة وتقليدية عابرة
للطبقات ،ولك ّنها سائدة بخاصة يف األرياف الغنية والفقرية املحافظة التي تنظر بريبة وشك إىل ثقافة
املدن الكربى بوصفها منح ّلة"( .((3فام يحمل ترامب يف صعوده هو رمز انحطاط ثقايف شعبوي ،رمبا يقود
إىل انشقاق عميق يقود إىل مجابهة داخلية دموية .ويف هذه الحال ،سيسود االرتباك منظورات فوكوياما
وهنتنغتون بشأن وصف الحارض واسترشاف مستقبل العامل ،عاملهم هم وعاملنا نحن .غري أنّ املرء ما
زال يع ّول عىل رصيد الثقافة الدميقراطية يف تلك املجتمعات ،وعمق املؤسسات الدميقراطية وجذورها
الصلبة التي أثبتت إىل اآلن قدرتها عىل صيانة الدميقراطية والليربالية من التأ ّكل.

 30عزمي بشارة" ،صعود اليمني ،واسترياد رصاع الحضارة إىل الداخل :حني تنجب الدميقراطية نقائض الليربالية" ،سياسات عربية ،العدد
( 23ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2016ص .15

شمس الدين الكيالين
استرشاف مستقبل العامل يف عالقاته الحضارية  -الدولية
فرانسيس فوكوياما ،اإلسالم والحداثة والربيع العريب
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القبيلة والدميقراطية :حالة العراق املليك
1958 - 1921

عزمي بشارة

الجيش والسياسة

إشكاليات نظرية ومناذج عربية

يف كتابه الجيش والسياسة – إشكاليات نظرية ومناذج عربية ،الصادر

حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ( 224صفح ً
ة من
ومفهرسا) ،يعالج عزمي بشارة نظريًا بعض
القطع املتوسط ،موثقًا
ً
العنارص الرئيسة يف إشكالية الجيش والسياسة ،انطالقًا من واقع

البلدان العربية ،ويقارب تحليل ًيا مناذج عربيةً ،استنادًا إىل التجربة
العين ّية ،ويفحص نظريًا مقوالت رائج ً
ة من مصادر أكادميية غربية ،بنا ًء

عىل التجربة .كام يبحث يف العالقة بني الجيش والسياسة انطالقًا
فاصل بني الجيش والسياسة بحكم تعريفهام؛ إذ يتدخل
ً
ن ال جدا َر
من أ ْ
وة قمعية ،تدافع عن النظام القائم،
الجيش يف الحكم ويتحول إىل ق ّ

أي عن سلطته وامتيازاته.
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عبد الهادي عياد

 نصف قرن من التشكّل:""صدمة املستقبل

يل
ّ قراءة آلفني توفلر يف واقع املنطقة العربية الحا
“Future Shock”: Half a Century of Formation

Alvin Toffler's Reading of Present Reality in the Arab Region
ووصف أثناء تأبينه بألقاب مختلفة؛
ّ  ت:ملخص
ُ ،2016  يونيو/ حزيران27 ُوف آلفني توفلر يف
 من أوائل الحائزين رسم ًيا،أيضا
ً ، وكان توفلر." و"أنرثوبولوجي،" و"عامل اجتامع،"منها "فيلسوف
 وقد ساهمت زوجته هايدي توفلر، والالفت لالنتباه أنّه."لقب "عامل يف الدراسات املستقبلية
َّ
ً
أن هذا
يتلق
 مل،مساهمةً أساسيةً يف أعامله
ّ  بيد.أي حقل من تلك الحقول
ّ تعليم ُيذكر يف
 إىل، جزئ ًيا، و ُيعزى ذلك.أل يكون له مثيل يف سعة اهتامماته األكادميية ويف كتاباته
ّ مل مينع
.أيضا
ً  وإىل تبنّي بعض الرشكات الصناعية الرائدة يف العامل لعمله،الجاذبية الجامهريية لكتاباته
أن العامل العريب مل
ّ  صحيح.أما عالقة هذا العمل بواقع الدول العربية الراهن فهي مثار خالف
ّ
أن نسبةً كبريةً ومتزايدةً من العرب تعمل اليوم يف مواضع عمل "ما بعد
ّ  إال،يشهد مرحلة تصنيع
. تسترشف هذه الدراسة مدى مالءمة كتابات توفلر للمجتمع العريب املعارص،ثم
ّ  ومن."صناعية
 العامل، العمل ما بعد الصناعي، صدمة املستقبل، هايدي توفلر، آلفني توفلر:كلامت مفتاحية
.العريب
Abstract: Alvin Toffler died on June 27, 2016. At his funeral he was described as a
philosopher, social scientist, and anthropologist, as well as one of the first to be dubbed
a “futurist”. Of note, Toffler, whose wife Heidi Toffler contributed fundamentally to his
work, received almost no formal education in any of those fields. Nevertheless, this did
not prevent Toffler from being unrivalled in the breadth of his academic interests and
writing. In part, this is due to the mass appeal of his writings and to the fact that some
major industries around the world adopted his work. Whether this work is relevant to the
current reality of the Arab states is debatable: true, the Arab world did not go through
industrialization, but a large and growing proportion of Arabs are today working in postindustrial work places. Hence this study tries to predict how appropriate Toffler's writings
are for contemporary Arab society.
Keywords: Alvin Toffler, Heidi Toffler, Post-Industrial Work, Arab world, Future Shock.

Translator\Editor at the ACRPS, Doha.
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عبد الهادي عياد
"صدمة املستقبل" :نصف قرن من التشكّل
يل
قراءة آلفني توفلر يف واقع املنطقة العربية الحا ّ
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مقدمة
كتب آلفني توفلر صدمة املستقبل يف عام (((1970؛ وتع ّمد عنوان الكتاب استحضار مامثلة لفكرة
"الصدمة الثقافية" .وكان أحد أهم االستنتاجات التي سعى توفلر إىل الرتويج لها فكرة مفادها أنّ من
عارص الحقبة الصناعية األخرية ،يف إثر الحرب العاملية الثانيةُ ،أصيب بالحرية واالرتباك ،وأنّ كثريين
أخفقوا يف التعامل مع النظام العاملي الجديد ما بعد الصناعي الذي اتّسم باملعرفة والرباعة األكادميية،
مقابل القوة البدنية املعتمد عليها ساب ًقا .وأتاح هذا النظام الجديد املجال لنظام آخر يتطابق متا ًما
مع رؤية توفلر؛ وهو عا ٌمل تربطه شبكات الحواسيب((( .وأطلق توفلر عىل تلك الظاهرة اسم "املوجة
الثالثة" من التط ّور البرشي يف كتاب الحق أخذ عنوانه هذا االسم نفسه :املوجة الثالثة(((؛ وهي حقبة
ت َلت "املوج َة األوىل" املوسومة باكتشاف الزراعة ،وقد جرى االصطالح عليها – تقليد ًيا  -بأنّها بداية
الحضارة اإلنسانية ،و"املوج َة الثانية" التي شهدت الثورة الصناعية واألمن البرشي الذي و ّفرته الح ًقا
"الثورة الخرضاء".
اعتمد توفلر عىل البيانات التي وفرتها الحكومة األمريكية بشأن سوق العمل يف الواليات املتحدة لتصنيف
هذه املوجات الثالث وتحقيبها .وبحسب توفلر ،انطلقت املوجة الثالثة – تحدي ًدا  -عندما تجاوز عدد
املوظفني اإلداريني (أو من يطلق عليهم "أصحاب الياقات البيض"  )White-collar workersعدد
ّ
العمل (أو "أصحاب الياقات الزرق"  )Blue-collar workersيف االقتصاد األمرييك((( ،يف لحظة مح ّددة
يصح إال يف سياق مفاهيم العرص الصناعي؛ أي تقسيم
نفسه ،ال ّ
من عام  .1956بيد أنّ هذا التحديد َ
العاملني إىل فئات واسعة مح ّددة بوضعيتهم وطبيعة توصيفهم الوظيفي ،وجمع البيانات واإلحصاءات
عىل املستوى الوطني .فإىل ّأي ح ٍّد تُالئِم تنبؤات توفلر ،بشأن مجتمع ما بعد صناعي ،املجتمعات الحالية
زجها يف مستقبل ما بعد صناعي ،من دون املرور مبرحلة
يف الرشق األوسط ،وهي التي تواجه احتامل ّ
انتقالية ت ّتسم بصناعات تحويلية واسعة النطاق؟
ال تسعى هذه املقالة إىل إيجاد إجابات عن أسئلة واضحة بشأن "ما كان يعنيه توفلر" بالنسبة إىل
نفسه ،من أمناطٍ
القراء العرب املعارصين ،بل إنها تتناول ،باألحرى ،مدى مساهمة ما تح ّدث عنه توفلر ُ
البتكارات تكنولوجية والزوال الحتمي ملجتمع صناعي كمقدمة ملستقبل قائم عىل املعلومات ،يف تشكيل
1 Alvin Toffler, Future Shock (New York: Random House, 1970).
تنبئي إىل ح ٍّد تبدو فيه ،مقارن ًة مبا هو متاح اليوم،
 2اشتملت توقعات توفلر بشأن االضطراب االجتامعي الناجم عن اإلنرتنت عىل ُبع ٍد ٍّ
مبتذل ًة .ولكن الجدير باملالحظة أنّ أوضح توقعاته بخصوص اإلنرتنت مل ترد يف كتابه صدمة املستقبل ،بل يف كتابه تح ّول السلطة الذي نُرش
عام  .1990ويف ذلك الوقت ،كان األساس التكنولوجي لإلنرتنت قد بدأ يشقّ طريقه نحو االنتشار.
3 Alvin Toffler, The Third Wave (New York: William Morrow, 1980).
4 Toffler, Future Shock.
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وضع توقعات توفلر املستقبلية
املهم قبل مبارشة ذلكُ ،
ما آلت إليه البلدان العربية يف يومنا هذا .ومن ّ
(للعالَم يف سبعينيات القرن املايض) يف سياقها املالئم.

و ًل .تحديد موقع املوجة الثالثة يف تفاؤل الستينيات
أ ّ
تبدو توقعات توفلر عن عامل يسيطر عليه التشغيل اآليل ويتنامى فيه استخدام الخوارزميات "الذكية"،
ً
وصول إىل الروبوتات ،رض ًبا من الخيال بالنسبة إىل قارئ عادي يف عام  .1970ولكن علينا أن نفهم أنّ
تلك التوقعات املوسومة بالطموح كانت ،إىل ح ٍّد كبري ،جز ًءا من املشهد الثقايف لك ّتاب الخيال العلمي
أساسا .وجاءت نقطة االنعطاف يف املعرض العاملي يف
يف ستينيات القرن املايض ،وكان بعضهم علام َء ً
نيويورك عام  ،1964عندما ُطلب من كاتب الخيال العلمي وعامل الكيمياء الحيوية إسحق عظيموف
صحت توقعاته يف رواياته "الخيالية" عن
أن يتوقع حال العامل يف عام  .2014وانتهز عظيموف ،وقد ّ
أقامر صناعية متزامنة مع دوران األرض ،فرصة املعرض املذكور للتنبؤ بانتشار شاشات حواسيب لقراءة
الوثائق ،إىل جانب االتصاالت التفاعلية والروبوتات ،وحتى السيارات الذاتية القيادة((( .وكانت توقعات
معارصه وزميله يف تأليف روايات الخيال العلمي آرثر يس كالرك أكرث خيالي ًة؛ إذ تنبأ بنهاية املدن وظهور
الطبابة عن بعد .ويف الوقت نفسه تقري ًبا ،ملّح عامل املعلومات جي يس آر ليكاليدر ،يف عام  ،1962إىل
تصورات أولية عن اإلنرتنت(((.
ويف الواقع ،عندما نرش توفلر كتابه األول يف عام  ،1970كان يجري بناء هذا الشكل من "الطريق الرسيع
للمعلومات" تدريج ًيا ،وببطء ،يف التجمعات الريفية يف الواليات املتحدة ،ثم ت ّوج بتباشري كبرية .ومل
يكن ذلك مجرد شبكة واسعة من الحواسيب الصغرية ،وهو أم ٌر استخدمته املنشآت العسكرية يف تلك
املرحلة ،بل إنّه كان نو ًعا من التلفزيون "ال َك ْبيل" ( ،)Cable Televisionأثنى عليه رالف يل سميث
يف مقالة نُرشت عام  1970قبل أن تُنرش كتا ًبا يف عام  .(((1973وسوف يكتشف الق ّراء املعارصون،
بسهولة ،وجود تشابه بني دعوة سميث إىل ترشيع حكومي أكرث فعالي ًة لشبكة التلفزيون "ال َكبيل" وبني
 5انظر إجابة عظيموف يف:
Isaac Asimov, “Visit to the World's Fair of 2014,” The New York Times, 16/8/1964, accessed on 15/3/2017, at:
http://nyti.ms/19h2nEg
 6الستعراض كيفية نشوء األربانيت ( )Arpanetالذي تح ّول إىل اإلنرتنت والشبكة العاملية يف نهاية املطاف ،انطال ًقا من األفكار التي
زرعها ليونارد ليكاليدر ،انظر:
Leonard Kleinrock, “An Early History of the Internet [History of Communications],” IEEE Communications
Magazine (August 2010), accessed on 15/3/2017, at: http://bit.ly/2oWpsaX
7 Ralph Lee Smith, “The Wired Nation,” The Nation (May 1970); Ralph Lee Smith, Wired Nation: Cable Television, The
Electronic Communications Highway (Verlag: Joanna Cotler Books, 1973).
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الخالفات الدائرة حال ًيا بشأن احتكار الرشكات لإلنرتنت؛ مثل رشك َتي "غوغل" و"فايسبوك" .أ ّما اإلنرتنت
نفسه ،فيمكن تأكيد أنّه تبلور يف عام  ،1976عندما نقل مهندسون عسكريون معلومات عرب شبكة
لالتصاالت السلكية والالسلكية.
ليس املقصود ّ
مم سبق أنّ توقعات توفلر مل تكن مبتكر ًة أو مميز ًة ،بل إنّ األمر املقصود هو القول إنّ
لقبه الشائع ،بوصفه متفر ًدا بالنبوة ،هو يف أحسن الحاالت مثار خالف ،وإنّه يجب ً
بدل من ذلك ف ْهم
نزعته املستقبلية ضمن سياقها الزمني .فقد ُولد توفلر يف حقبة زمنية متيزت بنظام اقتصادي (يف أمريكا
الشاملية التي عرفت ازدها ًرا اقتصاد ًيا بعد أن وضعت الحرب العاملية الثانية أوزارها) ،شهد تق ّد ًما
تكنولوج ًيا ممي ًزا ،وصفها كالرك بالقول" :ال ميكن متييز ّ
كل تكنولوجيا متقدمة من السحر متيي ًزا كاف ًيا"(((.
وتتجىل عبقريته يف أنه ذهب أبعد ّ
مم تنبأ به بعض معارصيه ،مثل كالرك وعظيموف .إذ تجاوز توقع
ابتكار مع ّدات أكرث قو ًة وحداث ًة ،إىل توقع (قابل للتفنيد نسب ًّيا) آلليات تك ّيف املجتمعات مع تلك
التكنولوجيات ،إضاف ًة إىل تص ّور التطور املستقبيل للمنتوجات .ويف هذا الصدد ،كان لجنسية توفلر
أهمية كبرية؛ إذ ال تزال األعراف الثقافية ألمريكا الشاملية تح ّدد أولويات ُمص ِّممي املنتوجات و ُمص ِّنعيها
ومستهلكيها ،وليس ذلك يف الواليات املتحدة فحسب ،بل يف جميع أنحاء العامل أيضً ا .وتستعرض هذه
الدراسة ،الح ًقا ،تأثري الثقافات الوطنية يف التطور التكنولوجي.
ووضوحا ينطلق من فكرة أنّ "املوجة الثالثة" ستكون نقل ًة نوعي ًة
تبصا
ميكن القول إنّ تنبؤ توفلر األكرث ّ ً
ً
حقيقي ًة ،ال مجرد استمرار وفق خطوط مامثلة تؤدي إىل زيادة كمية أمناط اإلنتاج املوجودة آنذاك
فحسب .وقد تصور توفلر ،تحدي ًدا ،عاملًا لن يكون مشاب ًها ملا كان عليه يف مرحلة التصنيع .وبالنسبة
إليه ،لن تخضع اآلثار االجتامعية يف املستقبل لتعاقب ِّ
خطي ينجم عن الثورة الصناعية .وهنا ،يبدو جل ًيا
تأثري انخراط توفلر السابق يف الحركات املاركسية يف تص ّوره للتاريخ؛ إذ تب ّنى يف ذلك الوقت سريور ًة
ديالكتيكي ًة واضح ًة أ ّدت إىل نشوء األرسة النووية ،والعمل مدى الحياة يف رشكة واحدة .ويف الواقع ،كانت
أخالق العمل مدى الحياة يف صميم صورة عملت جاهد ًة رشكات صناعية كثرية عىل تكريسها .وبدا ذلك
ملموسا يف اليابان؛ البلد الذي طاملا افتنت به توفلر ،حيث قامت تكتالت صناعية وإلكرتونية كثرية
واق ًعا
ً
عىل أساس عائيل ُعرفت بـ "زايباتسو" ( ،)Zaibatsuتعود بجذورها إىل ما قبل عرص امليجي((( .ولكن
عىل خالف ذلك ،توقع توفلر أن تسود يف املستقبل ما بعد الصناعي رشكات مج ّزأة أصغر ً
حجم ال تعتمد
عىل الجهد العضيل الجمعي يف خطوط التجميع ،بل عىل التفكري اللامح ألفراد وملجموعات صغرية ،حتى
أنه أطلق عليها اسم "البيت اإللكرتوين" ( ،)Electronic cottageيف إحالة عىل "الصناعات املنزلية"
8 Arthur C. Clarke, Profiles of the Future: An Inquiry Into the Limits of the Possible, Revised edition (New York: Harper
and Row, 1973), p. 21.
9 Cf. Mikiso Hane, Japan: A Short History (London: One-World Publications, 2000).
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( )Cottage industriesالتي طبعت املرحلة السابقة مبارشة للثورة الصناعية بحسب املؤرخني؛ إذ كان
األفراد ُوأرسهم يعملون ،يف نطاق ض ّيق ،انطال ًقا من بيوتهم ومنازلهم(.((1
توصل إىل توقع تأثري ذلك يف املجتمع البرشي ،وأنّه قال يف أحد أبرز توقعاته
والالفت لالنتباه أنّ توفلر ّ
ألي شخص حاسوب شخيص و'مودم' ،فإنه يستطيع من منزله الوصول إىل قواعد
عام " :1990إذا توافر ّ
بيانات ،كالفهرس الطبي (ً )Index Medicus
مثل ،والحصول عىل دراسات علمية تتناول املواضيع ك ّلها
من األلف (مرض أديسون  )Addison's diseaseإىل الياء (الفطريات العفنية  ،)Zygomycosisبل
معي أكرث من الطبيب العادي الذي ال وقت لديه
يستطيع يف الواقعَ ،ج ْمع معلومات عن مرض أو عالج ّ
للقراءة"(.((1
مل تتزعزع توقعات توفلر تقري ًبا طوال  26عا ًما املاضية .فبحلول عام  ،2008استوعب علامء األوبئة متا ًما
قيمة محركات البحث ومصطلحاته التي استخدمها األفراد يف مواسم اإلنفلونزا للتأكد من تفيش الفريوس
ومداه( .((1وعىل مستوى آخر ،يقول العاملون يف الحقل الطبي ،يف جميع أنحاء العامل ،إنّ املرىض مييلون
فردي ،قبل ذهابهم إىل املعاينة األوىل.
إىل دراسة حاالتهم من خالل اإلنرتنت ،عىل نح ٍو ّ
ومل يتوقف اهتامم توفلر عند املهارة التكنولوجية املتنامية للمواطنني يف جميع أنحاء العامل التي تط ّلبتها
رأسا عىل
هذه الرتتيبات الجديدة ،بل إنّه اهتم كذلك بالطريقة التي س ُتقلب فيها الهرمية االجتامعية ً
عقب .فبعد انتزاع احتكار األطباء للمعرفة ،ستضمن العملية التي جعلت املعرف َة أفقي ًة ،أيضً ا ،تخفيف
خضوع املرىض ملن يقدمون لهم الرعاية الطبية ،وحتى زيادة تحديهم.
ذك َر توفلر توقعات أخرى تتناول مدى انعكاس التغيريات الناجمة عن تق ّدم تكنولوجيا االتصاالت
اإللكرتونية عىل الوقائع االجتامعية والسياسية التي تتجاوز املستوى الفردي ،وتشمل ُأ ً
مم مع ّين ًة .وتوقع
توفلر ،تحدي ًدا ،كيفية ّ
تشظى املجتمعات القومية التي كانت قد تش ّكلت يف القرن التاسع عرش إثر
اندالع الثورة الصناعية؛ إذ يقول" :تنهال اليوم رضبات مطارق الثورة الفائقة التصنيع عىل املجتمع،
فتشظّيه متامًا .وتتكاثر بني ظهرانينا هذه الجيوب االجتامعية والقبائل والجامعات الدينية الصغرية []...
توسع مجال االختيار الفردي للمنتوجات ،والسلع الثقافية ،تعمل عىل
وإنّ قوى التنويع نفسها التي ّ
تنويع البنى االجتامعية أيضً ا [ ]...ويف الواقع نحن نعيش 'انفجار الثقافات الفرعية'"(.((1
10 Toffler, The Third Wave, Chapter 16.
11 Alvin Toffler & Heidi Toffler, Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century (New York:
Bantam Books, 1990), Chapter 1.
12 Jeremy Ginsber et al., “Detecting Influenza outbreaks using Search Engine Query Data,” Nature, no. 457, 19/2/2009,
at: https://www.nature.com/nature/journal/v457/n7232/full/nature07634.html
13 Toffler, Future Shock, Chapter 13.
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ويف الكتاب نفسه ،يالحظ توفلر كيفية مساهمة التكنولوجيات يف تشكيل الوعي القومي وصوغ السياسة
العاملية ،الف ًتا االنتباه إىل الفضل الكبري ألجهزة الراديو يف صعود القومية العربية يف النصف الثاين
من القرن العرشين( .((1ومىض أبعد من ذلك؛ حني تك ّلم بوضوح عىل تداعيات مبارشة للتكنولوجيات
الجديدة التي تكون قيد التطوير عىل القيم االجتامعية والثقافية .ويف وقت يشوب فيه الغموض هذا
وعي مغاي ٍر لوعي
االتجاه األخري ،فإنّه من الواضح متا ًما أنّ طبيعة التكنولوجيا الحالية قد أتاحت نشوء ٍ
الدولة القومية .فبفضل الرأساملية ،لن يقترص الحديث عن "الشباب الكويتي" عىل سبيل املثال ،بل
سيتناول ثقافات فرعي ًة متنوع ًة ومتخ ّيل ًة ينتمي إليها كث ٌري منهم.

ثانيًا .تكنولوجيات املستهلك وتأثريها يف املنطقة العربية
طورت رشكة اإللكرتونيات اليابانية "سوين" بني عامي  1978و" ،1979جهاز االستامع املحمول"
()Walkman؛ وهو عبارة عن جهاز تسجيل ن ّقال .وجرى تسويق مناذجه األوىل يف اليابان كأجهزة
وقاطع ،عىل نح ٍو ميكن فيه لشخصني اقتسام جهاز استامع واحد،
فجهزت بقابسني منفصلني
للزوجنيُ ،
ٍ
وإيقاف رشيط املوسيقى؛ باستخدام مفتاح "الخط الساخن" الستئناف الحديث يف ما بينهام .أ ّما
متخصص" رائد يف مدينة
املستهلكون األمريكيون األوائل الذين كانوا سيشرتون هذا الجهاز من "متجر
ّ
نيويورك – وهي فكرة قلدتها منذ ذلك الحني عالمات تجارية عديدة أشهرها رشكة "آبل" – فلم
يستخدموا قابس الصوت الثاين ،أو مفتاح الخط الساخن ،بل قرروا اقتناء جهاز االستامع املحمول كرمز
للمكانة الفردية ،ال كجهاز يربط بني زوجني ،ما جعل الصانع الحريص عىل الحصول عىل موطئ قد ٍم يف
السوق األمريكية يسعى لتخفيف تكاليف اإلنتاج؛ عرب تبسيط التصميم وتحويله إىل جهاز فردي متا ًما،
مخص ٍص لشخص واحد.
َّ
ومت ّكنت رشكة "سوين" ،بعد إلغاء ميزة االستخدام املشرتك ،من تلبية احتياجات الزبائن األمريكيني من
املهم ،وخ ْفض التكاليف يف آنٍ واح ٍد( .((1وتتعدى الواقعة يف ح ّد ذاتها املنطق
ذوي الوزن االقتصادي ّ
االقتصادي ،لتؤكد الرتابط العميق بني تكنولوجيات االستهالك الشخيص والقيم الثقافية.
وي ّدعي الكاتب أنّ استخدام أجهزة االستامع  -واستخدام أجهزة مامثلة أيضً ا  -قد ترك أث ًرا ثقاف ًيا
يف املنطقة العربية ُبعيد دخوله إليها يف مثانينيات القرن املايض؛ إذ ساهم ،بوصفه جهازًا يقترص
استخدامه عىل شخص واحد ،يف تعريف جيلٍ كامل من الشباب العريب بالتكنولوجيات الشخصية
15

14 Ibid., Chapter 19.
الستعراض كيفية قيام رشكة "سوين" بتعديل جهاز االستامع املحمول األصيل ملالءمة األسواق غري اليابانية ،انظر:
Akio Morita, Made in Japan: Akio Morita And Sony (London: Penguin Books, 1986).
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ولكن
الفردية .وال يعني ذلك ،بطبيعة الحال ،حتمية تغري القيم الثقافية بدخول تكنولوجيات جديدةّ ،
تعزيز تكنولوجيات االستهالك الشخيص للسلوك الفردي فكر ٌة تصعب معارضتها .فإذا توافرت للفرد
فرصة رشاء جهاز استامع شخيص ،فإنّه سوف يشرتيه ،عىل األرجح ،و َي ُع ّده ملكي ًة فردي ًة ،كام أنّ هذا
الجهاز ،يف نهاية املطاف ،سوف يرتك آثا ًرا يف سلوك املستهلكني .وسبق للباحثة والناشطة الكويتية،
استامع
العنود الشارخ ،أن أوضحت هذه النقطة بطريقة مؤ ّثرة ،وذلك يف معرض تذ ّكرها اقتنائها لجهاز
ٍ
ما إن توافر بدولة الكويت؛ إذ قالت "امتلكت أ ّول جهاز استامع يف الكويت [يف عام [ .]1984وكان]
رئيسا للمكانة مبعناها 'اللطيف' ال املادي .كام و ّفر يل يف النهاية ذريع ًة مقبول ًة ملوقفي النافر ج ًّدا
رم ًزا ً
من املجتمع .لقد أحببت قدريت عىل الفرار من بيئتي مبجرد ضغط مفتاح التشغيل"(.((1
ويق ّدم كالم الشارخ ،عىل الرغم من طابعه القصيص الرمزي ،فكر ًة ق ّيم ًة عن كيفية اضطالع التكنولوجيا
الشخصية بدور داعم للسلوك االجتامعي ،بطرق قد تكون غري متوقعة .أ ّما فصل قصة الشارخ عن البيئة
النخبوية التي كانت تعيش فيها ،ففيه مجازفة ،ولكن من غري املنطقي كذلك أن ُنع ّد أنّ التكنولوجيا
تجسد ّإل قيم املجتمعات التي أنتجتها؛ وذلك ألنّها تحمل إمكانية إحداث ص ًدى يف
الشخصية ال ّ
املجتمعات التي استوردتها ،وإمكانية التأثري فيها أيضً ا.
وكام الحظ توفلر ،أ ّدت بعض تلك التكنولوجيات الرائدة دو ًرا فعل ًيا يف بلورة الجامعة العربية
الحالية .وعىل الرغم من م ْيل التكنولوجيات الحالية إىل تشظية املجتمعات ،فإنّ احتامل تعزيز التوافق
العريب من خالل التكنولوجيا الشخصية أم ٌر با ٍد للعيان .وما تنامي أهمية اللغة املكتوبة ،بوصفها وسيل َة
اتصال ،سوى مثالٍ واضح ّ
دال عىل ذلك .وينبغي للعرب ،مع تزايد أعدادهم ،عدم االكتفاء بتوحيد
مقاربتهم باعتامد لغة مشرتكة رفيعة املستوى فحسب ،بل ينبغي لهم أن يسعوا لِ َبلورة لغة عربية
مالمئة لتبادل األفكار عرب منتديات اإلنرتنت .وتغدو الحاجة املتنامية إىل اعتامد تكنولوجيات التعرف
إىل الصوت ،املدمجة حال ًيا يف ساعات اليد والهواتف الذكية ،داف ًعا لتوحيد صيغة اللغة العربية املحكية
أيضً ا( .((1ومع أنّ عملية إدخال تكنولوجيات التحويل من ٍ
نص وإدماجها يف الساعات الذكية
صوت إىل ٍّ
مل تحدث يف حياة توفلر ،فإنّها مل تس ّلط الضوء فحسب  -إىل جانب أجهزة االستامع  -عىل إمكانات
أساسا ،بل إنّها ن ّبهت ،أيضً ا ،لتداعيات مل تكن يف الحسبان يف ذلك الوقت ،لتنعكس عىل
غري مستهدفة ً
املجتمعات املعن ّية بها.
 16العنود الشارخ ،مقابلة شخصية بالربيد اإللكرتوين (ترشين األول /أكتوبر  -ترشين الثاين /نوفمرب.)2016 ،
 17بتفصيل أكرب ،تسمح تكنولوجيات تحويل الصوت إىل نص ألصحاب "الساعات الذكية" .ومن أمثلة ذلك إمالء "بيبل ووتش" (Pebble
ثم ،يجري إعادة بثّها إىل الهاتف الذيك
 ،)Watchو"آبل ووتش" ( ،)Apple Watchلرسائل نصية عن طريق الصوت عىل الساعة نفسها .ومن ّ
يف شكل رسالة نصية من خالل رابط بلوتوث .وعىل الرغم من توافر هذه التكنولوجيا حال ًيا بعدة لغات ،فإنّه ال توجد تكنولوجيا موثوقة
نص؛ وذلك بسبب التباين يف نطقها.
لكشف اللغة العربية املحك ّية ونقلها إىل ّ
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ثالثًا .ماذا كان آلفني توفلر سيقول عن املنطقة العربية؟
ُولد توفلر قبل الحرب العاملية الثانية ،وتُويف بعد انطالق الربيع العريب .ونظ ًرا إىل نطاق اهتامماته
الواسع ،مل يكن مستغر ًبا أن تكون بعض كتاباته وثيق َة الصلة بالتجربة العربية الحالية ،مع أنه تناولها
ً
تناول عاب ًرا .وتكشف شذرات كتاباته عن تحاملٍ ال ريب فيه؛ ّربا يكون غري ٍ
الفت للنظر بسبب املشاعر
(((1
املعادية للعرب واملتفشّ ية عىل نطاق واسع يف أمريكا  .أ ّما الحقيقة األخرى ،فهي أنّ املنطقة العربية
ال تزال لغ ًزا بالنسبة إىل طالب دارسات التطور االجتامعي والتكنولوجي.
ميكن العثور يف كتابات عالِم النفس االجتامعي الهولندي واملوظف يف رشكة "آي يب إم" ،غريت هوفستيد،
معي للتغريات التكنولوجية .فقد اعتمد هوفستيد عين ًة
عىل طريقة موثوقة "تُس ّوغ" مدى تل ّقي
مجتمع ّ
ٍ
شملت أكرث من مئة ألف موظف موزعني بني سبعني دول ًة تعمل فيها الرشكة؛ وذلك أثناء إعداده منوذج
حتمي الفت للنظرُ ،
يحكم العالقة التي تربط بني الثقافة الوطنية والسلوك الفردي .ووفق هذا النموذج،
تتأثر األفعال الفردية بدرجة اعتامد التدابري التي يتخذها الفرد تجاه مجموعة متاميزة من العوامل،
هي" :املسافة من السلطة" (املسافة الفاصلة بني الفرد وبني ص ّناع القرار) ،ومستوى النزعة الفردية
داخل ذلك املجتمع و"الذكورية"؛ وهي تعني ،يف هذا السياق ،مستوى تركيز األفراد عىل ّ
املهمت،
ال عىل األشخاص ،والتوجه املستقبيل .ويوضّ ح هذا ،متا ًما ،البون الشاسع بني املجتمعات العربية والبلدان
املتقدمة تكنولوج ًيا يف جميع تلك التدابري .ونستنتج بسهولة أنّ املجتمعات العربية ستكون أقل ً
ميل
من األملان ،عىل سبيل املثال ،إىل تب ّني تكنولوجيات جديد ًة بسبب اتساع "املسافة من السلطة" التي
يشعر بوجودها الفرد العريب ،والتي تفصل بينه وبني رموز السلطة يف الدولة القومية واملؤسسات .بيد أنّ
رجحان األدلة وحده ال يدعم مثل هذا االختالف يف مقاربة التكنولوجيا .وميكن التامس أكرب شاهد عىل
ذلك يف الدور الذي ُيعزى ،عمو ًما ،إىل التكنولوجيا يف أحداث الربيع العريب (حتى املحاوالت التي تسعى
إىل نفي مساهمة مواقع التواصل االجتامعي ،أو التقليل من شأنها ،أو من دورها الحاسم يف انطالقة
معبة).
الربيع العريب ،ت ُّ
ُعد يف ح ّد ذاتها دالل ًة ِّ
بعبارة أخرى ،يتح ّدى التق ّبل الواسع لتكنولوجيات املستخدمني يف العامل العريب توقعات العلوم
االجتامعية .وحتى العيش يف مجتمعات هرمية يحتل فيها الفرد مكان ًة ثانوي ًة بالنسبة إىل الجامعة ،مل
مينع الدول العربية من الربهنة ،مرات عديد ًة ،عىل أنها ليست متقبل ًة لتكنولوجيا الكمبيوتر فحسب ،بل
يحول دون
عىل أنّها قادرة ،أيضً ا ،عىل التكيف معها وابتكار أشكال جديدة مختلفة .غري أنّ ذلك ك ّله ال ُ
التنويه مبشكالت بنيوية خطِ رة ال تزال تعرقل التطور التكنولوجي /العلمي يف املنطقة العربية .وتجدر
غصت بهم ردهات فنادق أبوظبي والكويت ،يف الفصل الخامس
 18عىل سيبل املثال ،انظر املناقشة بشأن احتشاد
"املتوسلني" الذين ّ
ّ
من كتابه .Powershift
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اإلشارة إىل أنّ تأخر التنمية بوجه عا ٍّم ،مل يؤ ّثر سلب ًيا يف حامسة الجمهور العريب تجاه اإلمكانات الكامنة
يف التكنولوجيات الجديدة.
بطريقة مامثلة ،أبدت املجتمعات العربية استعدادها التا ّم للرتحيب بالفن "املفاهيمي" ما بعد
الصناعي .وتعلي ًقا عىل الحامسة الشعبية الواسعة التي رافقت انتظار معرض أعامل الفنان الربيطاين
داميان هريست ،قالت الق ّيمة الفنية الفلسطينية ريم فضة" :اعتمد فنانو موسيقى البوب األمريكيون يف
ستينيات القرن املايض عىل التصوير األيقونوغرايف يف التصنيع واإلنتاج الواسع النطاق يف ف ّنهم .وهذه
التقنيات مل تكن متوافرة يف الرشق األوسط ،وال يزال مدى مالءمتها ً
قابل للنقاش .غري أنّ هريست
استخدم التصوير األيقونوغرايف لدى ف ّناين موسيقى البوب ملناقشة الحياة واملوت ،وال ُبع َدين الوجودي
والتجريبي؛ وهام ُبعدان يحتفظان بأهمية بالغة يف منطقة الرشق األوسط ،ومن املؤ َّكد أنّهام يالقيان
ص ًدى واس ًعا [لدى الجمهور هنا]"(.((1
يؤكد املؤلف أنّ ً
منطا ً
مامثل ينطبق عىل إدخال تكنولوجيا الحواسيب إىل جميع أنحاء الرشق األوسط
وشامل أفريقيا؛ إذ إنّ التوق إىل استيعاب تقنيات اإلنرتنت واالتصاالت ،كالرسائل القصرية ً
مثل ،لَ ُهو داللة
عىل تق ّبل الشعوب العربية لتكنولوجيات جديدة ،حتى عندما تنهمر عليهم دفع ًة واحد ًة؛ وهو أم ٌر
ال ميكن استنتاجه إطال ًقا من قراءة أدبيات العلوم االجتامعية عن املجتمعات العربية .ويف ضوء ذلك ،ما
الذي قد تقوله مجمل أعامل آلفني وهايدي ،توفلر ،عن املجتمعات العربية يف الوقت الحارض؟
ً
تفصيل ورد يف كتابهام الحرب
من الالفت للنظر أنّ اهتامم الزوجني توفلر باملنطقة العربية األكرث
ومناهضة الحرب(((2؛ إذ تحد َثا فيه عن حرب "املوجة الثالثة " التي ميزت عملية "عاصفة الصحراء"،
وال سيام الطريقة املتطورة تكنولوج ًيا التي هاجمت من خاللها الواليات املتحدة مراك َز القيادة والسيطرة
املتبجحة يف استخدام "القنابل الذكية"،
يف العراق .وأق ّر املؤلفان بأنه إىل جانب التغطية التلفزيونية
ّ
جرى اللجوء إىل مقاربة حربية مل تعرف تغطي ًة إعالمي ًة واسع ًة هي مقاربة "املوجة الثانية" ،وقد أتت
من خالل جحافل دبابات وجنود ضمن هجو ٍم عىل العراقيني يف مواقعهم الدفاعية (تسببت ،فعل ًيا،
بسقوط أغلبية الضحايا العراقيني).
وعىل ح ّد تعبري املؤلِّفني" ،كانت فكرة أنّ حرب الخليج هي حرب 'تكنولوجيا عالية' جرى فيها إلغاء
العنرص البرشي رض ًبا من الخيال"( .((2وقد عرضَ ا بعض التفاصيل بخصوص ما تعنيه زيادة التطور
 19ريم فضة ،مقابلة شخصية بالربيد اإللكرتوين (آب /أغسطس .)2013
20 Alvin Toffler & Heidi Toffler, War and Anti-War: Making Sense of Today's Global Chaos (New York: Warner Books
Edition, 1993).
21 Ibid., p. 85.
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التكنولوجي لجيوش الدول املتقدمة يف كلامت عملية ،هي" :يف البداية ن ّفذ الطيارون األمريكيون يف
حرب فيتنام مثامنئة طلعة جوية ،وفقدوا عرش طائرات يف محاولة فاشلة لتدمري جرس 'ثان وا' .ويف وقت
أربع طائرات 'فانتوم  4إس'  F-4sمز ّودة ببعض أقدم مناذج القنابل
الحق ،نفذت املهمة يف طلعة واحدة ُ
الذكية"(.((2
يكشف هذا الوصف التفصييل مدى استناد التطور الذي أحرزته الدول املتق ّدمة إىل النتائج من جهة،
(كانت النتائج املقصودة هدفًا مروّعًا متثّل بتدمري البُنى التحتية بالقصف الجوي) ،وإىل املثابرة واألبحاث
املتأنية القامئة عىل التجربة والخطأ من جهة أخرى .وتتجسد املفارقة يف تجاهل نخبة املثقفني العرب
لكل ذلك ،ويف تب ّني رؤية تبسيطية ترى أنّ مجتمعاتهم عىل درجة من البدائية ،عىل عكس تن ّور
الغرب األسايس ،عىل الرغم من عنفه .ويستشهد الزوجان توفلر ،يف كتاب الحرب وضد الحرب ،بالباحثة
املغربية فاطمة املرنييس ،قائ َلني "ال يعود تف ّوق الغرب إىل عتاده العسكري مبقدار ما يرتبط بحقيقة
أنّ قواعده العسكرية هي مختربات ،وقواته هي جيوش من الباحثني واملهندسني"( .((2واملرنييس التي
أشاد بها الزوجان ،بوصفها "عاملة اجتامع مغربية ومناضلة نسوية ذكية ج ًّدا" ،هي رم ٌز لظاهرة أوسع يف
أساسا ،ما
املنطقة العربية ،ترى يف الرباعة التكنولوجية والعملية العقالنية لصنع القرار صفتني غربيتني ً
يفس أيضً ا الضعف النسبي للدول العربية.
ّ
يرجع التبجيل الكبري الذي تُبديه املرنييس تجاه الغرب ،وتق ّدمه التكنولوجي والعلمي ،إىل تراكم أجيال
ً
وصول إىل تكريس القوى
من التجارب العربية ،بد ًءا من حملة نابليون عىل مرص ،ورمبا قبل ذلك،
األوروبية تف ّوقها البحري يف البحر األبيض املتوسط يف فجر عرص الحداثة .أ ّما الحقيقة التي قد تضيع أثناء
اسرتجاع ذلك التاريخ ،فتكمن يف أنّ تلك الجوانب من الحضارة الغربية هي ،فقط ،الجوانب املح ّددة
التي تلمسها بشدة شعوب البلدان العربية؛ إذ ال يوجد مرب ٌر حقيقي لالعتقاد أنّ "الغرب" يسوده
التخطيط العقالين والعلمي املستنري .فجيوشه وحدها هي التي تحظى بتلك امليزات الخاصة .وبطبيعة
الحال ،يش ّكل ذلك نس ًقا لرواية الواليات املتحدة منذ الحرب العاملية الثانية التي تنضح منها كتابات
توفلر .ويع ّزز هذا النسق ،أيضً ا ،تاريخ اإلنرتنت؛ أي إنّ الجيش كان مح ّر ًكا لتعزيز التصنيع ،بل إنّه كان –
ً
فضل عن ذلك – حاف ًزا عىل عقلنة املجتمع األوسع .ومبا أنّ املجتمعات العربية اختربت الغرب من خالل
مؤسساته املفرطة العقالنية ،املتمثّلة بالجيوش ،ورشكات النفط ،واملقاولني الكبار من أمثال "بكتل" ،يأيت
تص ّور الرشق األوسط لإلنسان الغريب املحكوم ،يف أغلب األحيان ،باملنهج العلمي والخيارات العقالنية.

22 Ibid., p. 84.
23 Ibid.
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عا .القراءة العربية لتوفلر يف عام 2017
راب ً
يطرح انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الواليات املتحدة يف أواخر عام  ،2016ظاهر ًيا عىل األقل ،بعض
التحديات لعقلية "املستقبليني" التي ينافح عنها آلفن توفلر .فقد وصل ترامب إىل السلطة متب ّن ًيا الرتاجع
عن الحدود املفتوحة التي " ُيزعم" أنها أفضت إىل نهاية الصناعة يف أمريكا الشاملية .فاالتجاهات التي
احتفى بها توفلر؛ كتنامي التشغيل اآليل الروبويت املتق ّدم ،ونقل قطاع الصناعات التحويلية إىل آسيا،
هي ،تحدي ًدا ،ما قايضه دونالد ترامب بنجاح مع نسبة كافية من الناخبني األمريكيني ضمنت وصوله إىل
رئيسا ،إىل توضيح أنّ إدارته الجديدة ستكون
البيت األبيض .ويف الواقع ،بادر يف أوىل خطواته ،بوصفه ً
(((2
مش ّكك ًة يف العلم ،وال سيام يف ما يتع ّلق باإلجامع العلمي بشأن التغري املناخي  .ويف هذه الحال ،قد
تش ّكل رئاسة ترامب ذروة التدخل السلبي للمحافظني يف الواليات املتحدة يف سياسات العلوم ،ودالل ًة
عىل نهاية دعم بحوث العلوم البحتة والهندسة التي أتاحت ألمريكا ،ساب ًقا ،ف ْرض سطوتها يف جميع
أنحاء العامل .فهل مثة ح ِّي ٌز النتخاب ترامب يف رؤية توفلر للمستقبل؟
انتخاب ترامب ،أو نشو َء البيئة التي جعلت انتخابه أم ًرا
ميكن القول إنّ توفلر ،يف سياقٍ بعينه ،تو َّقع
َ
ممك ًنا ،عىل ّ
أقل تقدير؛ إذ وصف يف املوجة الثالثة( ((2تحدي ًدا ،كيف تُنبئ نهاية اإلنتاج الواسع النطاق
بوالدة ح ّيز ثقايف ُم ًّ
شظى ومتن ّوعً ،
بدل من ثقافة واحدة كبرية وسائدة .وقال إنّ "مجتمعات املوجة
الثالثة" سوف تستند إىل خليط من ثقافات فرعية مف ّتتة ،تحظى ّ
قيم
كل منها ،إىل ح ٍّد ما ،مبنظومات ٍ
وأولويات مختلفة .وقد اتضح ج ّي ًدا ،من خالل تالعب ترامب الناجح بالتكتيكات االنتخابية ،مدى صحة
ذلك عمو ًما ،وأ ّكد درجة تحققه الكبرية يف أمريكا.
والجدير باملالحظة أنّ دونالد ترامب فاز يف انتخابات الرئاسة األمريكية ،يف عام  ،2016بطريقة رشعية
من خالل كسب أغلبية أصوات املجمع االنتخايب ،مع أنه خرس التصويت الشعبي .وبتحقيق الفوز
بالرئاسة من دون الفوز يف التصويت الشعبي ،يكون ترامب قد عكس عىل نح ٍو حا ٍّد االتجاه السابق
للمجمع االنتخايب؛ إذ أضاء عىل الفارق يف التصويت الشعبي بني املرشحني الرئيسيني( .((2ولطاملا عمل
املجمع االنتخايب عىل تضخيم األغلبية التي يحصل عليها املرشحون يف سباق رئايس ثنايئ ،أو تضخيم
تع ّددية املرشحني يف سباق ثاليث .وتق ِّدم األوضاع القامئة ،املذكورة ساب ًقا ،رؤي ًة أوضح عن مدى تجانس
املجتمع األمرييك؛ ذلك أنّ مرشح الرئاسة األسايس إ ّما أن يحصل عىل أغلبية النصاب القانوين يف عدد
24 Ashley Parker, “Trump signals changing priorities, revises White House website to remove climate change,” Chicago
Tribune, 20/1/2017, accessed on 15/3/2017, at: http://trib.in/2iKCcm9
25 Toffler, The Third Wave.
 26جاءت أكرب "مضاعفة" ألصوات الناخبني مع انتخاب رونالد ريغان يف عام  ،1984إذ حصل عىل أكرث من  95يف املئة من أصوات املجمع
االنتخايب ( 525من أصل  548الناخبني) ،وعىل  55يف املئة فقط من التصويت الشعبي يف جميع الواليات.
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من الواليات ،ما يؤدي إىل حصوله عىل أغلبية أصوات املجمع االنتخايب ،وإ ّما أنّه ال يحصل عىل ّأي
أغلبية .وقد أ ّدى مت ّكن ترامب من كسب أصوات املجمع االنتخايب من دون إقناع أغلبية الناخبني باإلدالء
رأسا عىل عقب ،وس ّلط الضوء عىل انقسام املجتمع األمرييك
بأصواتهم ملصلحته ،إىل انقالب هذا االتجاه ً
يوحدها قاسم مشرتك من األولويات السياسية ،وهو أم ٌر ينبغي ّأل
إىل مجموعة مجتمعات متن ّوعة ال ّ
يفاجئ من قرأ صدمة املستقبل؛ إذ أظهر ترامب قدرته عىل بناء تحالفات عابرة للمجتمعات األمريكية
املتنوعة األساسية يف عدد ٍ
كاف من الدوائر االنتخابية املح ّددة ،من دون االضطرار إىل مناشدة الثقافة
األمريكية السائدة املشرتكة.
عىل املدى البعيد ،تكتسب كيفية انعكاس هذه الظاهرة الجديدة يف الغرب عىل املنطقة العربية أهمي ًة
مامثل ًة .ومع دخول ترامب البيت األبيض ،تبدو املجتمعات العربية متشظي ًة ،كالواليات املتحدة عىل
األقل ،إن مل يكن أكرث منها .وي ّتسم التشظي بفصل اجتامعي اقتصادي بالدرجة األوىل ،وبانقسامات
مه ّمة أخرى قد تكون مرتبط ًة باملسار االجتامعي االقتصادي .وال شك يف أنّ قياس مدى هذا االستقطاب
العريب الداخيل يطرح ،يف ظل غياب بيانات قابلة للمقارنة بشأن االنقسامات االنتخابية ،تعقيدات
كثري ًة ،وإن كان مثة أدلة كافية تتيح إثارة هذا النقاش .ويش ّكل دور اللغة اإلنكليزية يف الحيز العا ّم يف
منطقة الرشق األوسط أحد أمثلتها البارزة .فنظ ًرا إىل أنّ تعليم اللغة اإلنكليزية بجودة عالية يقترص
عىل مؤسسات خاص ٍة ليست يف متناول كثريين ،يبدو غري ًبا توافر فضاءات عامة كثرية يف العواصم
حرصا ،أو إىل ح ّد كبري ،املحتاجني إىل التح ّدث بلغات أجنبية .وتتجىل النتيجة
العربية تجذب إ ّما ً
النهائية لذلك التفاوت ،يف أنْ يؤدي تفاوت الحصول عىل املوارد االقتصادية والفرص إىل ثقافات
قيم متباينة .ويف
متباينة؛ ما يعني أنّ األمر ال يتع ّلق بسامت ونُظم ثقافية مختلفة ،بل يتع ّلق بأنظمة ٍ
بعض املناطق ،ال يكون االنقسام اجتامع ًيا اقتصاد ًيا .ففي لبنان ،عىل سبيل املثال ،وصلت التوترات
بني املجموعات الطائفية املختلفة إىل ح ٍّد طلب فيه الربملانيون املسيحيون إنشاء هيئة ناخبة منفصلة
حرصا جامعتهم الدينية.
تشمل ً

خامتة
سيكون من الصعب محاولة تحديد إنْ كانت التكنولوجيا الشخصية هي التي أفرزت الحال َة الراهنة؛ أي
هل أفسحت الهواتف النقالة ،وريثة جهاز االستامع املحمول الذي صنعته رشكة "سوين" ،املجال للنخب
االقتصادية يف منطقة الرشق األوسط لعزل أنفسهم عن املجتمع ك ّله؟ أم هل أنّ تلك التكنولوجيات
الفردية ما هي ّإل انعكاس لالنقسامات االجتامعية القامئة بالفعل؟ إنّ انتشار اإلنرتنت يؤدي – من
دون شك  -إىل تفاقم هذا الوضع .فالعالقة بني الولوج يف شبكة اإلنرتنت والرثوة بادية للعيان من خالل
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بيانات مؤرش الرأي العا ّم العريب؛ إذ تشري إىل أنّ األغلبية الساحقة من مواطني البلدان العربية الغنية؛
كالسعودية والكويت ،تستخدم اإلنرتنت استخدا ًما يوم ًّيا ،وكذلك وسائل التواصل االجتامعي .يف حني أنّ
معدل انتشار اإلنرتنت يف بلدان أخرى ق ّلام يتجاوز  40يف املئة .ومل َيغِب ذلك ك ّله عن "غرف الصدى"
الذاتية االستدامة التي ساعدت ترامب – كام تقول بعض الرسديات – عىل تب ُّوء السلطة ،والتي أقنعت
خصومه ،يف الوقت نفسه ،بإمكانية قبول كثريين به.
عىل املنوال نفسِ هّ ،مثة احتامل متمثّل بأنّ عاملًا جدي ًدا أعلن عنه توفلر قد يؤدى إىل تحقيق اإلمكانات
العربية ،ويتيح إعادة تنظيم عالقات العرب بالعامل يف نهاية املطاف .ويف الوقت الراهن ،ويف ظل تق ّدم
ُعب عنه أنشطة ال تحتاج نسب ًيا إىل رؤوس أموال كبرية؛ كالذكاء االصطناعي،
تكنولوجي غري مسبوق ت ّ
تحول دون انخراط يسمح ملتع ّهدي األعامل العرب
والطباعة الثالثية األبعاد ،مع تراجع العوائق التي ُ
مبثل هذه األنشطة ،فإن ذلك ليس من أجل بدئهم بتغيري منطقتهم فحسب ،بل من أجل تعزيز
مساهمتهم العاملية أيضً ا.
يق ّدم األردن ،وهو أحد بلدان املنطقة الفقرية نسب ًيا من جهة رأس املال ،أكرث األمثلة إقنا ًعا يف هذا
الصدد ،إذ وفرت رشكة تُعرف بـ "أويسس  ، )Oasis 500( "500وهي رشكة تُعنى بتمويل املراحل
األولية وترسيع األعامل يف مجال التكنولوجيا والصناعات اإلبداعية" ،حاضن ًة" ملرشوعات ريادية ،وأ ّمنت
لها رأس مالٍ أو ّيل أتاح انطالق عرشات رشكات التكنولوجيا اإلقليمية الناجحة ،وط ّور بعضها (مثل
خاص ًة .يف حني أع ّدت
رشكة "طامطم") ألعا ًبا للهواتف الذكية واللوحية التي ُصممت ألسواق املنطقة ّ
رشكات أخرى ً
حلول لـ "الدفع عرب اإلنرتنت" تتخطى العقبات التي ال تزال ،حتى اآلن ،تعرقل تطور
التجارة اإللكرتونية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .و ُت َع ُّد مبادرة "اِعزف" (ً )Izif
مثال ًّ
دال عىل
تكنولوجيا ناشئة مثرية لالهتامم ،تتداخل فيها السياسة الثقافية وفشل انطالقة العرب ،وهي برنامج
لتعليم املوسيقى ألطفال املدارس العربية؛ من خالل أرشطة فيديو تُنرش عىل موقع "يوتيوب" .وتش ّكل
منوذجا مث ًريا لالهتامم ألسباب متعددة.
هذه املبادرة
ً
فمن خالل حلول هذه الرشكة ّ
محل املدارس التقليدية املدعومة من الحكومة التي تخ ّلت تدريج ًيا عن
تعليم املوسيقى ،نجد أنّها تستهدف رشيح ًة واسع ًة من السكان لتع ِّلمها نو ًعا من الفنون كان حك ًرا
عىل الربجوازية ،وهي تخوض غامر مجال تراجعت عنه الدولة من ناحية أخرى .إضاف ًة إىل ّ
كل ما سبق،
موحد .وسيؤدي تقديم
تبقى حقيقة مفادها أنّ مبادرة "اِعزف" تساهم يف إنشاء ح ّيز موسيقي عريب ّ
ثم إىل سريورة حتمية يف اتجاه
فيديوهات تعليمية ،انطال ًقا من الحاجة إىل تبسيط التعليامت ،ومن ّ
موحد يتنامى ّ
باطراد ،ينبع من مشهد موسيقي سابق أكرث تنو ًعا ،ومن أمناط محلية
منوذج موسيقي ّ
تسيطر عليها الخصوصيات والتاريخ ،ويسرتجع  -عىل نح ٍو مكثّف  -قصة راديو الرتانزستور ومساهمته
يف توحيد اللغة العربية.
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بطبيعة الحال ،ال تزال الحكومات العربية وآلية تك ّيفها مع رياح التغيري هي "العقبة املسكوت عنها" .كام
أنّ البنية التحتية لإلنرتنت التي ضمنت التفوق األمرييك يف عامل التكنولوجيا طوال العقدين املاضيني مل
تكن لتتحقق ،لوال دعم الحكومة ،ووجود بيئة قانونية مالمئة ،ومساهامت أصحاب املرشوعات الفردية.
فعىل الحكومات العربية أن تضطلع بدور فاعل استباقي ،إذا أرادت القتصاداتها أن تتب َّوأ مكان ًة يف
املستقبل .وهذا يتط ّلب ،إضاف ًة إىل ضامن وجود بنية تحتية مالمئة ،التأكد من أنّ فرص التعليم متوافرة
بالنسبة إىل الكتلة األساسية من املهندسني؛ لتتيح لهم الحصول عىل تكنولوجيا جديدة ،وتحفزهم عىل
مناذج
البقاء يف أوطانهم .واألهم أنّ األمر يعني ،أيضً ا ،أنّ االقتصادات العربية سوف تضطر إىل اعتامد َ
تُكافِئ املجازف َة واإلبداعً ،
بدل من االكتفاء مبكافأة رشيحة الوكالء التجاريني املرتبطة بالسلطات الحاكمة.

2017 - الكتـاب الثاين
دراسات

References

74

املراجع

Hane, Mikiso. Japan: A Short History. London: One-World Publications, 2000.
 Kleinrock, Leonard. “An Early History of the Internet [History of
Communications].” IEEE Communications Magazine (August 2010).
 Morita, Akio. Made in Japan: Akio Morita And Sony. London: Penguin Books, 1986.
 Smith, Ralph Lee. “The Wired Nation.” The Nation (May 1970).
 ــــــــــــــــــــــ. Wired Nation: Cable Television, The Electronic Communications
Highway. Verlag: Joanna Cotler Books, 1973.
 Toffler, Alvin & Heidi Toffler. Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the
Edge of the 21st Century. New York: Bantam Books, 1990.
 ــــــــــــــــــــــ. War and Anti-War: Making Sense of Today's Global Chaos. New
York: Warner Books Edition, 1993.
 Toffler, Alvin. Future Shock. New York: Random House publishers, 1970.
 ــــــــــــــــــــــ. The Third Wave. New York: William Morrow and Company, 1980.


75

*Adel Zagha

|

عادل الزاغة

2030 استرشاف التغري الدميوغرايف بفلسطني يف أفق
" فرص للتنمية: التغري الدميوغرايف،2030 قراءة يف تقرير "فلسطني

Forecasting Demographic Change in Palestine to 2030
A Reading of the Report Palestine 2030, Demographic Change

Opportunities for Development

، يف سياق تسارع الزمن،إن الحاجة إىل بلورة رؤى مستقبلية قد أضحت رضورة حتمية
ّ :ملخص
 ومن باب أوىل بالنسبة إىل فلسطني الرازحة تحت نري احتالل،بالنسبة إىل جميع البلدان العربية
وإن
.أي إسرتاتيجية وسياسات متسقة للتنمية الفلسطينية وتنفيذها
ّ
ّ إرسائييل يعوق وضع
ً
عمل برضورة االستناد إىل الرباهني يف تطوير املرافق التعليمية
،التخطيط يف فلسطني
 إضافة إىل إعداد الكوادر التي ستأخذ عىل عاتقها متابعة،والصحية واملرافق األخرى العامة
 ال ميكن،تقديم الخدمات العامة مبا يتامىش مع إسرتاتيجية التنمية الفلسطينية وسياساتها
 يأيت.إعداده من دون دراسة دميوغرافية تسترشف املستقبل عىل املديني املتوسط والبعيد
 ويسهم،ليسد هذه الثغرة
)2016  ديسمرب/" الصادر حدي ًثا (كانون األول2030 إذً ا تقرير "فلسطني
ّ
.يف بلورة منظور مستقبيل لفرص التنمية الفلسطينية
. التنمية، التغري الدميوغرايف،2030  أفق، دراسات مستقبلية، فلسطني:الكلامت املفتاحية
Abstract: The need to formulate future visions has become inescapable in the context of
time speeding up for all the Arab countries and above all for Palestine suffering under the
yoke of Israeli occupation that impedes the design and implementation of any strategy
and coordinated policies for Palestinian development. Planning in Palestine, based
on the need for evidence to develop educational and health facilities, and other public
utilities, as well as training staff to provide public services in conformity with Palestinian
development strategy and policy, cannot be undertaken without a demographic study
that makes forecasts for the medium and long term. The recently-published Palestine 2030
report (December 2016) fills this gap and helps formulate a future vision of Palestinian
development opportunities, which could not be set out without a demographic study
that makes forecasts for the medium and long term.
Keywords: Palestine, Future Studies, Horizon 2030, Demographic Change, Development.
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مقدمة
جاء تقرير فلسطني  2030-التغري الدميوغرايف :فرص للتنمية ،والذي صدر يف كانون األول /ديسمرب ،2016
مثر ًة لعمل مشرتك بني صندوق األمم املتحدة للسكان ومعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
(ماس)؛ وصدر التقرير بنسختيه العربية واإلنكليزية عن صندوق األمم املتحدة للسكان ودولة
فلسطني((( ،مكتب رئيس الوزراء ،واللجنة الوطنية للسكان(((.
ويدرس التقرير املسألة السكانية يف فلسطني ،بوصفها ظاهرة معقدة ،ويحلل أجزاءها بطريقة تساعد
ثم ،فهو يسترشف الوضع السكاين وتطوره عرب الزمن،
عىل فهم ديناميكيتها والعوامل املؤثرة فيها .ومن ّ
وانعكاساته عىل املتطلبات الرضورية من صحة ،وتعليم ،ومكاسب محتملة ،وتحديات مهمة؛ إذ هو
يؤسس بذلك مصدر معرفة لهذا االسترشاف ،بعي ًدا عن التنجيم ،واستنا ًدا إىل الرباهني .ذلك أنه مي ّكن من
مواجهة املستقبل بإسرتاتيجيات وخطط عمل وسياسات مع ّدة ج ّي ًداً ،
بدل من مجابهة وقعه املفاجئ
بخطط عمل طارئة ،ت ّبذر املوارد وتبعرث الجهد سدى.
مهم للقامئني عىل التخطيط يف فلسطنيً ،
ومن هذا املنطلق ،يع ّد التقرير حقيقة مصد ًرا ً
عمل
برضورة االستناد إىل الرباهني يف تطوير املرافق التعليمية والصحية واملرافق األخرى العامة ،إضافة إىل
إعداد الكوادر التي ستأخذ عىل عاتقها متابعة تقديم الخدمات العامة ،مبا يتامىش مع إسرتاتيجية
التنمية الفلسطينية وسياساتها .إذ ال ميكن إعدادها من دون دراسة دميوغرافية تسترشف املستقبلني
املتوسط والبعيدً ،
علم أنه ال توجد أي أوهام لدى واضعي التقرير بأولوية التخلص من االحتالل
اإلرسائييل ً
رشطا مسب ًقا للتنمية .وسنقدم يف هذه الورقة يف عجالة قراء ًة للتقرير تشتمل ،إضافة إىل
هذه املقدمة ،عىل فكرة إنتاج التقرير وآليته ،وملخص له ،وقراءة نقدية ألهم النتائج التي توصل
إليها ،وتبعات السياسة التي ترتتب عىل هذه النتائج بالنسبة إىل فلسطني ،واستنتاجات عامة تختتم
بها هذه القراءة.
 1نستعمل "السلطة الفلسطينية" و"دولة فلسطني" مرتادفتني تخصان البقعة الجغرافية من فلسطني ،وهي تشمل الضفة الغربية مبا فيها
القدس الرشقية وقطاع غزة يف حدود الرابع من حزيران .1967
2 Prime Minister's Office – State of Palestine & United Nations Population Fund, UNFPA, Palestine 2030 Demographic
Change: Opportunities for Development, Full Report (December 2016), accessed on 18/4/2017, at: http://bit.ly/2oRfn1T
وترأس فريق الباحثني الدميوغرايف العريب يوسف كرباج (الخبري الدميوغرايف من املعهد الوطني للدراسات الدميوغرافية ،باريس) ،وتك ّون
الفريق من بسام حامد (أستاذ الصحة العامة يف جامعة القدس) ،إضافة إىل عادل الزاغة (أستاذ االقتصاد يف جامعة بريزيت) .وراجع التقرير
مجدي املاليك (عميد كلية اآلداب وأستاذ علم االجتامع يف جامعة بريزيت) ،ومايكل هريمن (مستشار الدميوغرافيا واالقتصاد يف صندوق
األمم املتحدة للسكان ،مكتب نيويورك) .وحررته شارمن سايتز ،وترجمه إىل العربية مالك قطينة .واحتوى التقرير ،والذي جاء يف  268صفحة
من القطع الكبري ،عىل تسعة فصول ومالحق ،وقدّمه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ،وأندرز تومسون ممثل الصندوق يف دولة
دعم لوجست ًيا ً
فلسطني .ولقي التقرير ً
مهم من رشا أبو شنب طوال فرتة املرشوع الذي استمر قرابة عام ،وسنشري إليه الح ًقا بـ "التقرير".
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أول .فكرة إنتاج التقرير وآليته
ً
تع ّد التقارير السكانية مصد ًرا ً
مهم للتخطيط وصياغة السياسات املرافقة للتخطيط اإلسرتاتيجي ملختلف
البلدان .ولقد دأب صندوق األمم املتحدة عىل إصدار هذه التقارير التي أصبحت تقلي ًدا متارسه فرق
بحثية ،يشكلها الصندوق يف البلدان املختلفة ،عندما تتوافر لدى صانعي السياسة رغبة يف االعتامد
عىل دراسات مدعومة بالرباهني ،بصفتها مصد ًرا ً
مهم للتخطيط((( .وهذا النوع من التقارير استرشايف
ً
بطبيعته؛ أي إنه مقاربة عابرة للحقول" ،وليست ً
مستقل ومتقوق ًعا حول
حقل عمود ًيا قائم الذات
فضائه الخاص ،بل بصفته أداة بحث وتحليل وليس مجال بحث يف حد ذاته[ ...تحمل] مخرجاته
وإفرازاته أجوبة عن ظواهر وقضايا تتموج بالشأن الجاري[ ،وتؤدي للتساؤل] عن مآالتها املستقبلية،
ألنها ذات تبعات كربى عىل األفراد والجامعات"(((.
فالتقرير يؤكد أنه "ال ميكن إجراء تخطيط إمنايئ سليمّ ،إل إذا توافر فهم عميق لالحتياجات واإلسقاطات
الدميوغرافية .لذا فإن هذه الدراسة متهد السياق والبيئة املحيطة باإلسقاطات السكانية لدولة فلسطني"(((.
وبهذه الصفة االسترشافية للتقرير ،ينبغي لنا أن نتذكر أن "املستقبل هو مجال الحرية والقدرة واإلرادة"،
كام يرشح لنا هوغ دو جوفينيل((( .وتتضمن هذه املقاربة فلسفة ميكن تلخيصها عىل النحو التايل،
إنّ االسترشاف "منطقة ينبغي اسكتشافها ،ومن ثم تربز فائدة اليقظة واالستباق ،وفائدة ما يسمى
ثم تربز
االسترشاف االستكشايف عىل وجه الخصوص ،وهو اآلن يف ذاته منطقة ينبغي بناؤها ،ومن ّ
فائدة االسترشاف الذي يسمى أحيانًا معيار ًيا ،والذي مل يعد ُيحيل عىل استقصاء املستقبالت املمكنة،
وإمنا عىل استقصاء املستقالت املرغوب فيها ،والسياسات واإلسرتاتيجيات التي تحققها  ...ويقتيض
االسترشاف االستكشايف التمييز بشكل يومي بني الظواهر ذات الطبيعة الظرفية الخالصة ،وبني الظواهر
التي نعتربها ،بوصفها االتجاهات الحقيقية ،القوية أو الناشئة إىل ح ٍّد ما ،ومن ثم الجذور أو البذور
للمستقبالت املمكنة  ...فاملستقبل ال ينبثق من العدم"((( ،ويف هذا اإلطار فإنّ االسترشاف هو محاولة
متثل الوضع الحايل من "خالل ديناميكيته الزمنية الطويلة ومجموع أبعاده"(((.
 3انظر ً
مثل :صندوق األمم املتحدة للسكان ،تحليل حالة السكان :دليل مفاهيمي ومنهجي (نيويورك :صندوق األمم املتحدة للسكان،
.)2010
 4يحيى اليحياوي" ،املستقبل يف فكر مهدي املنجرة" ،استرشاف للدراسات املستقبلية ،الكتاب السنوي األول ( ،)2016ص .229
 5صندوق األمم املتحدة للسكان ودولة فلسطني ،مكتب رئيس الوزراء  -اللجنة الوطنية للسكان ،فلسطني  - 2030التحول الدميوغرايف:
فرص للتنمية ،تقرير ملخص ،كانون األول /ديسمرب  ،2016ص  ،12شوهد يف  ،2017/4/18يف:
http://bit.ly/2oRgcaT
 6هوغ دو جوفنيل" ،االسترشاف والسياسة" ،استرشاف للدراسات املستقبلية ،الكتاب السنوي األول ( ،)2016ص .14
 7املرجع نفسه ،ص .16
 8املرجع نفسه.
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لكن هذه القدرة
ومن املنطقي أن تتوقف حريتنا يف الفعل إىل حد كبري عىل قدرتنا عىل استباق األمورّ .
ال تكفي" ،فليك نزعم أننا قادرون عىل بناء املستقبل ،فإنه من الرضوري أن نكون قادرين عىل التقدير
بشكل صحيح لهوامش املناورة لدينا ،وأن نبني تصو ًرا ملستقبل مرغوب فيه وممكن تحقيقه ،وأخ ًريا أن
نكون قادرين عىل أن نضع الطرق والوسائل الالزمة لتحقيقه موضع التنفيذ ...ومن الخطر أن نقيض
حرصا يف وضع خطط طارئة ألن يف ذلك تبديد للقدرات ومتكني للظروف من السيطرة علينا"(((.
وقتنا ً
ستشجر ،وقد تصبح عقبة كأداء ال ميكن تجاوزها فتتحول إىل نقمة كان ينبغي
ثم ،فبذرة اليوم
ّ
ومن ّ
التشجر يف املستقبل لضعفها ،ما
محارصتها يف الوقت املالئم .كام أن بعض بذور اليوم قد ال ميكنها
ّ
يعني تفويت فرصة تقويتها عندما كان ميكن ويجب فعل ذلك ،وتحويلها إىل نعمة عند نضوجها .فهل
لدينا القدرة عىل تحويل مجرى الحوادث ،إذا توافرت لدينا الرغبة يف ذلك؟ وهل ميكننا التحضري بنجاح
ملواجهة التحديات التي استبقنا قدر اإلمكان ظهورها؟ هذه هي تحديات التخطيط اإلسرتاتيجي التي
لن نخوض فيها يف هذه العجالة.
منهجا كالن ًيا"(.((1
يف هذا التقرير بصفته دراسة مستقبلية "تتالقح املناهج الكمية بالكيفية بحيث تأخذ ً
فالتقرير إىل جانب بنائه عىل "مقاربات تكميمية" ،فإنه يأخذ يف الحسبان " 'املتغريات الرخوة' أي تلك
املتعلقة بالقيم واملعتقدات والسلوكيات ،والتي غال ًبا ما تؤدي ،عىل الرغم من ذلك ،دو ًرا أكرب بكثري مام
تعتقده 'املقاربات التكميمية' .ومن مزايا االسترشافيني أنهم يتمسكون بأخذ هذه الظواهر االجتامعية يف
االعتبار ،وهي التي غال ًبا ما يجري إهاملها"( .((1ولقد أخذ التقرير بذلك؛ فالفريق اشتمل عىل خرباء من
حقول مختلفة هي الدراسات السكانية ،وعلم االجتامع ،وعلم الصحة العامة ،وعلم االقتصاد .واستند
إىل حوار مجتمعي ،شمل وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ،والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،
واللجنة السكانية ،ومنظامت املجتمع املدين ،واملنظامت الدولية وجهات التنسيق للدول املانحة للسلطة
الفلسطينية ،يف محاولتني عدا التعريف بفكرة التقرير وعمل الفريق البحثي .أوالهام ألخذ املالحظات
التوجيهية التي تتعلق بالعمل يف التقرير ومنهجيته من املشاركني يف هذه الجلسات الحوارية ،وثانيتهام
لعرض النتائج األولية للتقرير للحصول عىل تغذية راجعة من الجهات املشاركة يف هذه الجلسات،
وكذلك لتلمس العوامل األخرى التي ميكن أن تؤثر يف مقارباته التكميمية ،وإدماجها يف التقرير.
فرئيس الفريق يعرف متا ًما ما قد ينتج من تجزئة العلوم االجتامعية؛ إذ كان قد أشار إىل أن هذه التجزئة
تؤدي إىل فقدان "التحليل ملا ينتج من التحول الدميوغرايف من تغيريات إيجابية عىل املستويني االجتامعي
 9املرجع نفسه ،ص .20
 10وليد عبد الحي" ،تكامل التقنيات املنهجية الكمية والكيفية يف الدراسات املستقبلية" ،استرشاف للدراسات املستقبلية ،الكتاب
السنوي األول ( ،)2016ص .31
 11دو جوفينيل ،ص .17
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والسيايس ،إذ أن الدراسات الدميوغرافية تبحث يف املسائل السكانية ،يف حني أن الدراسات السياسية
تتناول السياسات ،وناد ًرا ما يرد تحليل يرشح كيفية تأثري التحوالت الفردية والعائلية يف السياسة مع أن
فصل التغريات عىل املستوى الفردي والعائيل عن التغريات الكربى منهج غري مجدٍ"(.((1
ومن املفيد اإلشارة إىل ما أوضحه رولف كرايبيش وآخرون( ((1عن الخطوات اإلجرائية املوكلة للدراسات
االسترشافية ،فهي تشمل:
ö öمنهج التحليل اإلمربيقي االستشكايف ،يتم من خالله توظيف املعلومات املرتاكمة ،والوقائع
الجديدة ،والبيانات واالتجاهات؛ لنمذجة التطورات املمكنة واملحتملة ،طب ًقا لفرضيات محددة
بصورة دقيقة ،وتحليلها وف ًقا لقواعد منهجية محددة أيضً ا (كم ًيا ،أو كيف ًيا ،أو كالن ًيا).
ö öاملنهج االسترشايف املعياري ،و ُيعتمد يف خلق تصور إبداعي بناء عىل الخربة الحياتية والتجارب
الكامنة يف املنظومة املعرفية ،ويتم بناء صورة للمستقبل املرغوب فيه.
ö öمنهج التواصل اإلسقاطي ،ويستخدم لنقل الخربات واملعارف من مستواها النظري إىل املستوى
ً
ارتباطا باألهداف واإلسرتاتيجيات ،بهدف دعم عمليات صنع القرار املستقبيل لبناء
التطبيقي،
املستقبل املرغوب فيه.
ö öاملنهج اإلبداعي التشاريك ،ويتم عربه إرشاك باحثني من ميادين اجتامعية مختلفة ،بهدف
تعزيز املعرفة املستقبلية ،للمساعدة عىل انضباط البحث العلمي نتيجة اإلملام بالجوانب
املختلفة للظاهرة.
ويبحث التقرير عملية التحول الدميوغرايف املستندة إىل الدليل املادي  -وهي ظاهرة كونية متت دراستها
يف العديد من بلدان العامل  -يف السياق الفلسطيني وانعكاساتها االجتامعية واالقتصادية والتعليمية
والصحية للمناطق الفلسطينية الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ككل والتاميزات التي قد تنشأ بني
مكوناتها الجغرافية .وتشمل هذه املناطق القدس الرشقية ،والضفة وقطاع غزة ،للمدى املتوسط (حتى
عام  )2030وللمدى الطويل (حتى عام  ،)2050بناء عىل االتجاهات املاضية ،للنمو السكاين وبخاصة
معدالت الخصوبة ،وتوقعاتها ضمن سيناريوهات ثالثة ،تم األخذ باملتوسط منها لبناء اإلسقاطات
املتعلقة بالحاجات من املرافق واملوارد البرشية الصحية والتعليمية وحسابات الهبة الدميوغرافية
( ،)Demographic dividendعىل فرض استمرار الوضع السيايس القائم.
 12يوسف كرباج" ،هل تؤدي الثورة الدميوغرافية إىل ثورة دميقراطية؟ منوذجا الرشق األوسط وشامل أفريقيا" ،عمران ،العدد 3
(شتاء  ،)2013ص .23
13 Rolf Kreibich, Britta Oertel & Michaela Wolk, “Futures studies and future-oriented technology: Analysis,
principles, methodology and research questions,” Paper presented at the 1st Berlin Symposium on Internet and Society
(October 25-27, 2011).
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ويستمد هذا التقرير أهمية من كونه األول من نوعه يف فلسطني ،ولرضورته عىل أعتاب عملية تخطيط
إسرتاتيجي لفلسطني ،كانت الحكومة تعد لها ليك تنطلق عام  .2017ولقد عرضت النتائج األولية للتقرير
خالل صيف  ،2016وجرى نقاش موسع لها ،وقدم مكتب رئيس الوزراء الدعم املعنوي بغرض املتابعة
ودراسة التوصيات ُ
وطلب من الوزارات والوكاالت املعنية االستناد إليها يف عملية التخطيط هذه.
فالتح ّول الدميوغرايف عبارة عن دورة تاريخية ،تتلخّ ص يف ارتفاع نسبة الذكور القادرين عىل القراءة
والكتابةً ،
فضل عن ارتفاع نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة لدى اإلناث ،وزيادة سنوات تعليمهن مبا يف ذلك
يف مستوى التعليم العايل؛ وهو ما يؤدي إىل انخفاض نسبة الخصوبة بسبب استعامل وسائل منع الحمل
وارتفاع سن الزواج .والهبة الدميوغرافية الناتجة عن هذا التحول هي ظاهرة يف التنمية االقتصادية
تستند إىل الدليل ،وقد درسها االقتصاديون وخرباء الدراسات السكانية وعلامء الصحة ،بصفة مركزة
ومكثفة ،طوال أكرث من ربع قرن.
والهبة الدميوغرافية هي منو محتمل يف االقتصاد الوطني؛ نتيجة لتغري البنية العمرية للسكان .ذلك
أن النمو االقتصادي يزداد بزيادة نسبة من هم يف سن العمل إىل بقية السكان خالل فرتة التحول
الدميوغرايف؛ إذ تنخفض معدالت الخصوبة وكذلك معدالت الوفيات .ويتم تحقيق الهبات الدميوغرافية
مع تغيريات مميزة وديناميكية يف البنية العمرية للسكان ،وإنتاجية العمل ،والنمو االقتصادي .وابتداء
بانخفاض معدالت املواليد وزيادة عرض القوة العاملة؛ يزداد معدل دخل الفرد رشيطة ثبات بقية
العوامل .وكلام كانت نسبة األطفال من السكان ّ
أقل ،زادت نسبة االستثامر يف الطفل الواحد أو ما ُيعرف
باإلنفاق عىل االستثامر يف رأس املال البرشي (،)Investment Expenditure in Human Capital
وبخاصة ملا يتعلق باإلنفاق عىل الرعاية الصحية ،والتغذية ،والدراسة .وإذا وضعت السياسات املالمئة
وتم تطبيقها لدعم التشغيل املنتج ،متكنت النسبة األعىل من السكان يف عمر العمل من زيادة إنتاجية
ثم تتحقق
العامل الواحد وكذلك للفرد الواحد من السكان مقارنة مبا كانتا عليه يف املايض؛ ومن ّ
زيادة يف معدل دخل الفرد ،وهو ما اصطلح عىل تسميته بالهبة الدميوغرافية األوىل وهي تتميز مبدى
زمني محدود ومؤقت.
ومبا أن العاملني عادة ما يكونون هم املدخرين بفعالية ،فستزيد املدخرات الوطنية وميكن توظيف
املدخرات الجديدة يف استثامرات تؤدي إىل عوائد إضافية .وإضافة إىل ذلك ،ومع انخفاض معدالت
افقي لزيادة معدل دخل الفرد ،سيتحفز العاملون األكرب س ًنا لالستثامر
الوفيات وزيادة العمر املتوقع املر ْ
يف أنظمة التقاعد والضامن االجتامعي .وعىل الرغم من أن الزيادة يف نسبة الشيوخ ستميل إىل زيادة
تكاليف دعم من يكونون يف سن العمل من السكان ،فإنها تؤدي إىل زيادة يف األصول؛ األمر الذي
يساعد عىل تحمل هذه التكاليف ويؤدي إىل زيادة إنتاجية العاملني .ومثل هذه التحويالت من الرثوة
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ستؤدي إىل إطالة أمد منافع الهبة الدميوغرافية لفرتة أطول من الوقت ،يف ما اصطلح عىل تسميته الهبة
الدميوغرافية الثانية املتميزة بالدميومة.

ثان ًيا .محتوى التقرير
يشتمل التقرير عىل تسعة فصول وملحقني إحصائيني .ويعالج الفصل األول الواقع السيايس واالقتصادي
واالجتامعي والثقايف يف فلسطني( ،((1والقدس الرشقية حيثام توافرت بيانات تخصها ،وأشار التقرير
خاصا عندما متكن من عمل إسقاطات تخصها( .((1ويركز هذا الفصل
إىل منطقة (ج) بصفتها وض ًعا ً
عىل أثر االحتالل اإلرسائييل طويل املدى وسياساته االستيطانية وإجراءاته القمعية املتعددة واملرتاكمة
لخنق االقتصاد الفلسطيني وحرمانه من أسباب تطوره وتنميته .كام يدرس هذا الفصل التغريات التي
طرأت عىل البنية االقتصادية الفلسطينية منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عام  ،1994وكذلك
عىل االستثامر يف الصحة والتعليم ،وفرص العمل وإنتاجية القوى العاملة ،والتشغيل ونسب البطالة،
ومعدالت الفقر وسياسات مكافحته بأنظمة الحامية والرعاية االجتامعية ،وبرامج التشغيل الطارئ .كام
ً
وفضل عن ذلك يدرس هذا
يلخص التقرير التقدم الحاصل يف اتجاه تحقيق األهداف التنموية األلفية.
الفصل السياق االجتامعي  -الثقايف يف بيئة النظام األبوي يف فلسطني ،وآثارها يف الدور اإلنجايب للمرأة،
وتعليمها ،ومشاركتها يف قوة العمل ،وآفاقها القانونية.
يف حني يدرس الفصل الثاين الديناميكيات السكانية يف فلسطني ،مرك ًزا عىل اتجاهات النمو السكاين ،والتغري
الدميوغرايف والتغريات يف البنية العمرية للسكان ،وكذلك التغريات يف معدالت وفيات الرضع واألطفال
 14يستخدم التقرير مصطلحات فلسطني ،ودولة فلسطني ،واألرض الفلسطينية املحتلة مرتادفات ،وأحيانًا بحسب السياق؛ إذ يشري مصطلح
األرض الفلسطينية املحتلة ككل إىل املساحة الجغرافية لألرض الفلسطينية التي احتلتها إرسائيل عام  ،1967بينام يجري استخدام املصطلحني
"حكومة فلسطني" و"الحكومة الفلسطينية" بصفة متبادلة .وتب ًعا العتامد الجمعية العامة للقرار  19 / 67يوم  29ترشين الثاين /نوفمرب ،2012
منحت فلسطني صفة دولة مراقب غري عضو يف األمم املتحدة؛ ونتيجة لذلك ،متكن اإلشارة إىل فلسطني عمو ًما دولة أو بلدًا ،ومتكن اإلشارة
إىل سلطاتها عىل أنها حكومة فلسطني.
 15جرى تقسيم الضفة الغربية (دون القدس الرشقية) مبوجب اتفاق أوسلو  2املرحلية لسنة  1995إىل ثالث مناطق إدارية ،يشار إليها
باملنطقة (أ) و(ب) و(ج)؛ إذ تخضع املنطقة (أ) لسيطرة مدنية وأمنية فلسطينية كاملة ،فيام تخضع املنطقة (ب) لسيطرة مدنية فلسطينية
كاملة مبا يف ذلك النظام العام ولسيطرة أمنية إرسائيلية  -فلسطينية مشرتكة ،بينام تخضع املنطقة (ج) لسيطرة مدنية (مبا يف ذلك التخطيط
والبناء) وأمنية إرسائيلية كاملة .وتحيط املنطقة (ج) باملنطقتني (أ) و(ب) يف الضفة الغربية ،وتوجد يف الغالب يف الجزء الرشقي من الضفة
الغربية عىل طول منطقة األغوار ،ويف غرب الضفة الغربية ووسطها .وهي متثّل  60يف املئة من مساحة الضفة الغربية وتحتوي عىل أهم
املناطق الزراعية ومصادر املياه ،وتعد أساسية للتواصل الجغرايف للضفة الغربية وقدرة الدولة الفلسطينية عىل استدامة نفسها .وكان الغرض
من هذا التقسيم أن يستمر ملدة خمس سنوات ريثام يتم إجراء مفاوضات للتوصل إىل اتفاق حول الوضع النهايئ بحلول عام  ،1999إال أنه
مل يتحقق أي اتفاق عىل الوضع النهايئ بسبب مامطلة إرسائيل يف االعرتاف بالحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني مبا يف ذلك حقه يف تقرير
مصريه من خالل دولة مستقلة كاملة السيادة.
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واألمهات ،والزواج والطالق وتنظيم األرسة ،واتجاهات الخصوبة ومحدداتها االجتامعية  -االقتصادية،
وهيكلية األرسة ،وحركة السكان من هجرة داخلية ودولية.
أ ّما الفصل الثالث ،فيدرس وضع الصحة الجنسية واإلنجابية من حيث جودتها ،والحقوق الخاصة بها؛
من رعاية الحمل ،والتوليد والنفاس ،وتنظيم األرسة ،وغريها من القضايا الخاصة بالصحة الجنسية
واإلجهاض واملباعدات بني الوالدات والرضاعة الطبيعية.
ويعالج الفصل الرابع موضوعة فئة الشباب يف فلسطني ،بصفتها فئة سكانية ناشئة ،وظروفها التعليمية
والتشغيلية ،وعرس األوضاع االقتصادية املؤثرة فيها ،وتوجهاتها بخصوص الهجرة وتأثرها بها ،وأوضاعها
الصحية مبا فيها الجنسية واإلنجابية ،وقضاياها النفسية االجتامعية ،ومشاركتها يف األنشطة العامة.
ويقوم الفصل الخامس بوضع اإلسقاطات السكانية عىل املديني املتوسط ( )2030والطويل (،)2050
ابتداء من عام  2015وبناء عىل افرتاضات الدراسة يف ثالثة سيناريوهات ملعدل الخصوبة (ثابت،
ومتوسط ،ومرتفع) ،وبحسب العمر والجنس؛ وإسقاطات الخصوبة بناء عىل التحصيل التعليمي وذلك
لدولة فلسطني ككل ،ومن ثم عىل مستويات الضفة الغربية ،وقطاع غزة ،والقدس الرشقية ،واملحافظات
الفلسطينية .كام تم وضع إسقاطات تتعلق بالالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى وكالة غوث الالجئني
الفلسطينيني التابعة لألمم املتحدة يف املناطق الفلسطينية ،وكذلك باإلسقاطات الخاصة مبنطقة (ج).
ويتناول الفصل السادس الديناميكيات السكانية وأثرها يف سوق العمل؛ إذ تم وضع اإلسقاطات املتعلقة
باملشاركة يف سوق العمل ،وتوفري فرص العمل وحاجاتها ،والقوى العاملة بحسب املنطقة ،اعتام ًدا
عىل السيناريو املتوسط.
أ ّما يف الفصل السابع ،فيعرض التقرير الديناميكيات السكانية وآثارها يف التعليم؛ إذ تم وضع اإلسقاطات
بخصوص االلتحاق بالتعليم ،وأعداد املدارس واملعلمني .ومتت دراسة جودة التعليم من حيث عمليات
التعلم والبيئة التعليمية ،والتكيف مع سوق العمل ،واإلصالحات الالزمة لتحسني الجودة وربط مخرجات
النظام التعليمي بسوق العمل.
ويتطرق التقرير يف الفصل الثامن إىل الديناميكيات السكانية وآثارها يف الصحة؛ فقد تم توضيح الروابط
بني هذه الديناميكيات والخدمات الصحية ،واآلثار املرتتبة عىل هذه الخدماتً ،
وفضل عن ذلك تم وضع
إسقاطات للموارد البرشية الصحية واملرافق الصحية واملوارد األخرى الالزمة.
ويتمثّل محور الفصل التاسع مبوضوعة الهبة الدميوغرافية وكيفية استفادة فلسطني منها؛ إذ تم استعراض
نظرية الهبة الدميوغرافية ،وتم تتبعها بالنسبة إىل فلسطني ومناطقها ،وتقديرها كم ًيا ،ودراسة أبعادها
من فرص وتحديات ،وبخاصة ما يتعلق بتشغيل الشباب وزيادة مشاركة اإلناث يف القوى العاملة.
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ملخصا تنفيذ ًيا ّبي أهم النتائج والتوصيات املنبثقة عنها .ولضيق املساحة املتاحة
ويحتوي التقرير أيضً ا
ً
(((1
لهذه القراءة لن يكون ممك ًنا عرض نتائج التقرير  ،وسنكتفي بعرض رسيع ألهم هذه النتائج:
عدد السكان

ً
احتامل وأخ ًذا يف الحسبان
بناء عىل السيناريو املتوسط النخفاض الخصوبة  -وهو السيناريو األكرث
لعملية الزخم السكاين التي ينطوي عليها النمو السكاين والنسبة العالية لإلناث يف سن اإلنجاب والبنية
اليافعة للسكان  -ستنخفض الخصوبة من  4.1عام  2014إىل  3عام  ،2030و 2.17عام 2050؛ إذ ستصل
النسبة يف الضفة الغربية إىل نسبة االستبدال  ،2.1بينام ستكون أقل من ذلك يف القدس ،وأعىل من
ذلك يف قطاع غزة .وسيتضاعف عدد السكان يف دولة فلسطني (مبا فيها القدس الرشقية) خالل أقل من
خمسة عرش عا ًما من  4.7ماليني نسمة عام  2015إىل  6.9ماليني عام  ،2030وإىل  9.5ماليني عام .2050
وعام  2050سيتفوق قطاع غزة عىل الضفة الغربية من حيث عدد السكان ً
قليل ،وستتضاءل األهمية
النسبية لحصة القدس الرشقية من مجموع السكان ،ما مل تتحول إىل عاصمة للدولة قبل تلك السنة.
البنية السكانية

سيجلب هذا النمو معه تغ ًريا يف الرتكيبة السكانية؛ إذ ستنخفض نسبة َمن أعامرهم دون  15عا ًما من
 39يف املئة عام  2015إىل  34.8يف املئة عام  ،2030وإىل  25يف املئة عام  .2050يف حني ستزداد نسبة
كبار السن فوق سن الخامسة والستني بأكرث من الضعف لتبلغ  7.7يف املئة عام  2050مقارنة بنسبة
 2.9يف املئة التي بلغتها عام  .2015أ ّما نسبة السكان يف عمر العمل ( )64-15فستزيد من  57.8يف املئة
عام  2015إىل  60.8يف املئة عام  ،2030و 67.1يف املئة عام  .2050وهذا األمر سيخلق األرضية النخفاض
نسبة اإلعالة يف املجتمع الفلسطيني ،وزيادة نسبة الدعم االقتصادي كام سرنى الح ًقا.
قوة العمل

ستزداد قوة العمل من مليون و 300ألف عامل عام  2015إىل مليونني و 300ألف عام  ،2030و 3.8ماليني
ً
ضغوطا إضافية يف سوق العمل .وسرتتفع مشاركة النساء يف
عام  .2050وهذه زيادات كبرية؛ ستخلق
قوة العمل من  21.4يف املئة عام  2015إىل  28يف املئة عام  ،2030و 32.4يف املئة عام  ،2050ولكنها مع
ذلك ستبقى نسبة متواضعة .وبناء عىل ذلك ،ستزيد فرص العمل الجديدة املطلوبة سنو ًيا من  58ألف
فرصة عام  2015إىل  69ألف عام  2030وإىل  76ألف عام ً ،2050
فضل عن الفرص التي ينبغي خلقها
ألولئك املتبقني يف الجيش االحتياطي من العاطلني عن العمل .يف حني مييل معدل زيادة القوة العاملة
16 Palestine 2030.
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يف الضفة الغربية إىل االنخفاض ،فإنه مييل إىل الزيادة يف قطاع غزة .وبحلول عام  2050سيكون لزا ًما
فتح  50يف املئة من فرص العمل الجديدة يف قطاع غزة تحدي ًدا.
قطاع التعليم

سيزداد عدد السكان يف سن التعليم من الحضانة وحتى التعليم العايل بنسبة  48يف املئة مقارنة بتضاعف
عدد السكان خالل الفرتة حتى عام  .2050ويع ّد هذا األمر موات ًيا لالنتقال من "االستثامر السكاين" إىل
"االستثامر االقتصادي"؛ ما ُيع ّد مرتك ًزا لزيادة الناتج املحيل اإلجاميل .وسيكون النمو أعىل ما يكون عليه
يف الصفوف العليا؛ ما يعني أن تكاليف التعليم ستنمو بدرجة كبرية .ففي عام  2030سيتجاوز عدد
تالميذ املرحلة الثانوية املليون ،وسريتفع إىل مليون و 300ألف بحلول عام  .2050وبحلول عام 2040
سيتجاوز عدد الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل عدد التالميذ يف املرحلة األساسية؛ فسيقفز عددهم من
 224ألف طالب عام  2015إىل  412أل ًفا عام  ،2030وإىل  673أل ًفا بحلول عام  .2050ولجميع املراحل
التعليمية (من الحضانة إىل التعليم العايل) سيقفز عدد املقيدين عىل مقاعد الدراسة من مليون ونصف
املليون ( 32يف املئة من السكان) عام  ،2015إىل مليونني و 400ألف عام  ،2030ومليونني و 900ألف
( 30يف املئة من السكان) بحلول عام .2050
وسيتطلب ذلك زيادة عدد املدارس بواقع  1650مدرسة جديدة بحلول عام  2030بواقع  110مدارس
جديدة سنو ًيا ،و 1050مدرسة جديدة بحلول عام  2050بواقع  70مدرسة جديدة سنو ًيا ،إذا حافظنا
عىل النسبة نفسها من املدارس للتالميذ .وهذا يشري إىل تأثري الخصوبة املنخفضة؛ ما سيعني نقلة نحو
التعليم النوعي .وسينمو القيد يف كل املراحل يف الضفة الغربية بنسبة  1يف املئة سنو ًيا ،بينام سينمو يف
غزة بنسبة  2.8يف املئة سنو ًيا؛ ما سيجعل عدد التالميذ املقيدين يف املراحل التعليمية املختلفة يف قطاع
غزة يتجاوز عددهم يف الضفة الغربية بعد عام  ،2030وبفجوة متزايدة .وهذا يعني أن الجزء األعظم
من استثامرات التعليم يجب توجيهها إىل قطاع غزة.
وينطبق األمر نفسه عىل أعداد املدرسني؛ إذ ستكون هناك حاجة إىل  23ألف مدرس إضايف بحلول عام
 ،2030و 15أل ًفا بحلول عام  .2050وابتداء من عام  2030سيكون أغلب الزيادة يف قطاع غزة بفارق
سيصل مداه بنحو  20ألف مدرس عن الضفة الغربية .وتتحمل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
(األونروا) والقطاع الخاص التكاليف الناجمة عن قيد ثلث الطلبة؛ ما يخفف األعباء املالية عن السلطة
الفلسطينية وبخاصة يف قطاع غزة؛ ألن أغلب السكان مسجلني هناك بصفتهم الجئني لدى األونروا.
قطاع الصحة

ستكون لهذا النمو والتحول الدميوغرايف انعكاسات عىل القطاع الصحي .وبحسب املعايري وبنا ًء عىل
السيناريو املتوسط النخفاض الخصوبة وانعكاساته عىل النمو السكاين ،وباستخدام املقاييس الصحية
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رسة املستشفيات
السائدة نفسها (والتي يقع أغلبها دون الحد األدىن) ،ستكون هناك حاجة إىل زيادة عدد أ ّ
بنحو  2500رسير إضايف (أو  36مستشفى) ،و 347مركز رعاية صحية أولية ،و 4220طبي ًبا ،و 1860طبيب
أسنان ،و 6800ممرضة ،وذلك بحلول عام  .2030أ ّما بحلول عام  ،2050فستكون هناك إضافة  3266رسي ًرا
(أو  44مستشفى) ،و 422مركز رعاية صحية أولية ،و 4270طبي ًبا 1620 ،طبيب أسنان ،و 7000ممرضة.
ويتطرق التقرير كذلك إىل تفصيالت تتعلق بأنواع محددة من الخربات واملرافق الصحية .وبالطبع
إذا توافرت إرادة لتحسني املقاييس ،ستكون الزيادات املطلوبة أكرب وذلك بحسب املقاييس التي قد
رسة املستشفيات لكل ألف من السكان من نسبتها الحالية
تتوخى الدولة الوصول إليها .فرفع نسبة أ ّ
( )1000/1.3إىل نسبة ( )1000/2ستكون الزيادة املطلوبة صعفني ونصف الضعف مقارنة بالتقدير
املذكور أعاله عام  ،2030وضع ًفا ونصف الضعف للتقدير الخاص بعام  ،2050وهكذا .وطب ًعا سيعني
ذلك استثامرات أكرب ال بد من توفري مواردها للتمكن منها ،كام أن الزيادات يف املوارد البرشية الالزمة
للقطاع الصحي ستعني زيادة يف التكاليف الصحية عند السعي لتحسني املقاييس؛ ما يتطلب التأكد من
توفري التغطية الكاملة لتأمني استدامة النظام الصحي األعىل من حيث املقاييس.
ويشري التقرير إىل وجود اختالل يف تغطية التكاليف الصحية؛ ذلك أنّ  41يف املئة منها تتم تغطيتها
من مداخيل األرس الفلسطينية ،يف حني تتحمل السلطة الفلسطينية حواىل  37يف املئة ،واملنظامت غري
الحكومية تتحمل حواىل  18يف املئة ،والبقية تتحملها جهات أخرى .يف حني أنّ هذه النسب يف بلدان
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هي عىل النحو التايل 72 :يف املئة من القطاع العام ،و 20يف املئة
من األرس ،والباقي من جهات أخرى.
الهبة الدميوغرافية

سريافق االنخفاض يف معدل الخصوبة تغري مهم يف الرتكيبة العمرية للسكان؛ إذ سرتتفع نسبة املنتجني
الفعالني ( )Effective producersإىل املستهلكني الفعالني ( ،)Effective consumersوهو ما يعرف
بنسبة الدعم ( .)Support ratioوالنسبة املئوية للتغري يف نسبة الدعم هذه ترتجم إىل زيادة يف معدل
الناتج املحيل للفرد ،وهو ما يعرف بالهبة الدميوغرافية األوىل ،وهي ذات طبيعة مؤقتة مع أنها متتد
عقو ًدا ،ومآلها أن تنتهي .ولكن وبسبب هذا التحول الدميوغرايف مثة إمكانية لهبة دميوغرافية ثانية
تتصف بالدميومة ،وتنتج مام يعرف بتعمق رأس املال ( .)Capital deepeningوهو األمر الذي سيحدث
بسبب زيادة االستثامر االقتصادي ً
بدل من االستثامر الدميوغرايف؛ إ ًذا سيزداد التوفري ،وإذا ما ترجمت
ثم
الزيادات يف التوفري إىل زيادات يف االستثامر يف رأس املال املادي ،فستزداد إنتاجية العمل؛ ومن ّ
سيزداد الناتج املحيل للفرد بصفة ثابتة ومستدامة.
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ولقد قدمت الدراسة تقدي ًرا للهبة الدميوغرافية األوىل للفرتة حتى نهاية  ،2050بناء عىل السيناريو
املتوسط النخفاض نسبة الخصوبة ،وضمن سيناريو (متشائم) تستمر فيه نسبة البطالة عىل معدالتها

الحالية املرتفعة يف فلسطني ،بينام يف سيناريو آخر (متفائل) تم افرتاض انخفاض بالتدريج يف نسبة
البطالة لتعود إىل مستواها الطبيعي (بني  5و 7يف املئة) .ويف الحالتني تم افرتاض زيادة مشاركة اإلناث
يف قوة العمل بحسب اإلسقاطات التي بناها الباحثون .وبحسب السيناريو املتشائم ،قدرت الهبة
الدميوغرافية األوىل بحواىل  31.7يف املئة للفرتة 2050-2015؛ ما يعني زيادة بنسبة تصل إىل  1يف املئة
سنو ًيا يف معدل الناتج املحيل اإلجاميل للفرد ،بينام ستكون الهبة يف السيناريو املتفائل  51يف املئة ،ما
يعني زيادة بنسبة تصل إىل  1.5يف املئة سنو ًيا يف معدل الناتج املحيل اإلجاميل للفرد .وستكون الهبة
الدميوغرافية أكرب فيام يتعلق بقطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية ،كام أنها ستكون أعىل يف الخمس عرشة
سنة األوىل أي حتى نهاية عام  ،2030ثم تتضاءل بعد ذلك ،ولكنها تبقى موجبة ومهمة .وقدرت الدراسة
أن هذه الهبة ستنتهي بعد عام  2050بسنوات يف الضفة الغربية ً
أول ،ثم يف قطاع غزة.
أ ّما بالنسبة إىل الهبة الدميوغرافية الثانية ،فالبيانات املتوافرة يف دولة فلسطني ال تتيح ً
تحليل من هذا النوع.
ولكن باستخدام تقديرات أجراها أندرو ميسون( ((1ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فقد جرى تقدير
هذه الهبة بزيادة سنوية يف معدل الناتج املحيل اإلجاميل للفرد بنسبة  0.7يف املئة .وميكن افرتاض أنّ ذلك
ممكن التحقيق يف فلسطني ،رشيطة تحفيز االدخار الخاص ،وتطوير أنظمة التقاعد للقطاع الخاص بصفتها آلي ًة
لتحفيز هذا االدخار؛ وهو أمر تم إقراره يف فلسطني أخ ًريا وبضامن الحكومة .وبذلك ميكن أن يراوح مجموع

الهبة الدميوغرافية يف فلسطني بني  1.7يف املئة (السيناريو املتشائم) ،و 2.16يف املئة (السيناريو املتفائل) .غري
أنها ميكن أن تكون أكرب من ذلك ،إذا وضعت السياسات املالمئة لتحفيز الشباب ومتكينهم ومشاركتهم ،وزيادة
فرص العمل لهم ،وكذلك لزيادة مشاركة املرأة يف قوة العمل زيادة عىل ما تتوقعه الدراسة.
وبي التقرير أخ ًريا وجود فرصة لتحسني توزيع الدخل القومي يف فلسطني بسبب هذه الهبة؛ إذ ميكن
ّ

لزيادة مشاركة املرأة يف قوة العمل ،وزيادة فرص العمل للشباب ،وتخفيض البطالة ،أن تنعكس إيجاب ًيا
عىل توزيع الدخل .وتم تقدير انخفاض يف معدل جيني ( )Gini coefficientمن  0.40عام  2011إىل

 0.337بحلول عام .2050
”17 Andrew Mason, “Demographic transition and demographic dividends in developed and developing countries,
United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of Changing Population Age Structures
(Mexico City, 2005).
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ثالثًا .توصيات الدراسة
لقد حدد التقرير يف ملخصه التنفيذي خطني عامني لتدخالت السياسة ،ثم ق ّدم أربع عرشة توصية.
يتعلق الخط األول بالنساء؛ فثمة أهمية بالغة يف النهوض باملساواة بني الجنسني ،وتعزيز مكانة املرأة،
وحاميتها االجتامعية ،مبا يشمل القضاء عىل جميع صور العنف والتمييز القائم عىل النوع االجتامعي.
كام أنه من الرضوري االستثامر يف تحسني الوصول إىل خدمات الصحة اإلنجابية ذات الجودة ،مبا يشمل
ذلك تنظيم األرسة ،من أجل تلبية الحاجة غري املل ّباة وتوسيع القدرة عىل االختيار؛ األمر الذي يتيح
للنساء واألزواج اتخاذ القرار بشأن توقيت إنجاب األطفال وعددهم واملباعدة بينهم.
أ ّما يف الخط الثاين ،فيجد يف متكني الشباب ،وال سيام الفتيات املراهقات ،من تحقيق طاقاتهم والتمتع
ً
رئيسا لتسخري الهبة الدميوغرافية .ولتحقيق هذه الغاية ،تقوم
بحقوق اإلنسان الخاصة بهم،
مدخل ً
السياسات بدور أسايس يف تخفيض الزواج املبكر ،واإلنجاب املبكر ،وزيادة إمكانية الوصول إىل الرعاية
الصحية ذات الجودة والتعليم النوعي ،من أجل ضامن تكافؤ الفرص يف األمن الوظيفي .عالوة عىل ذلك،
يجب تعزيز إسرتاتيجيات تشغيل الشباب مع ضامن التكافؤ يف وصول الشبان والشابات إىل وظائف
منتجة وإىل املواطنة النشطة.
وتشمل التوصيات األخرى توفري املوارد الرضورية مبا فيها االعتامدات املالية املطلوبة لالستثامر العام،
والتعاون مع األونروا يف هذا املجال ،وتحفيز االستثامر الخاص يف املجالني التعليمي والصحي ،وتقوية
العالقة بني التعليم وسوق العمل وقطاع األعامل ،وتوجيه املصارف لتوجيه القروض يف اتجاه االستثامر
وخصوصا دعم املشاريع الريادية للشباب والنساء ،وتأسيس حاضنات أعامل توظف
أكرث من االستهالك،
ً
النساء ،والحد من االزدواجية يف تقديم الخدمات الصحية للتمكن من تحسني الكفاءة يف تقديم خدماتها
وتوجيه اإلنفاق باتجاه الصحة الوقائية ،والتصدي للمحددات االجتامعية للصحة واالستجابة للتغريات
الوبائية ،واالهتامم بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية وتقديم خدمات الرعاية مبا قبل الحمل وأثناءه
وبعده ،وتعزيز أمناط الحياة الصحية ،وإيالء املناطق املهمشة والقدس الرشقية ومنطقة (ج) أهمية
خاصة ،وتعزيز الدراسات السكانية وقضايا الهجرة وتحسني جمع البيانات باستخدام أفضل للسجالت
الرسمية ،وإجراء مسح دميوغرايف اجتامعي  -اقتصادي للفلسطينيني يف العامل.

عا .قراءة نقدية للتقرير
راب ً
لقد تأخر التحول الدميوغرايف يف فلسطني عن العديد من البلدان اآلسيوية وكذلك عن البلدان العربية،
ففلسطني تشغل املرتبة الخامسة بني البلدان األعىل خصوبة ،مع أنه توجد بعض مؤرشات التنمية
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املواتية مثل ارتفاع معدالت القراءة والكتابة .ولقد كانت الخصوبة مرتفعة يف السبعينيات من القرن
املايض ثم انخفضت إىل النصف ،فبلغت  4.1عام  .2013ولكنها ظلت أعىل بقدر ملموس عام هي عليه
يف الضفة الغربية وكذلك يف القدس الرشقية ،مع أنها اآلن تنخفض برسعة أكرب يف قطاع غزة .ومع ذلك،
فال يزال املعدل الكيل يف فلسطني أعىل مبقدار الضعف عام هو عليه يف البلدان العربية األكرث تقد ًما؛
وهو ما يشري إىل بطء عملية التحول الدميوغرايف.
لقد دخلت فلسطني مرحلة التحول الدميوغرايف منذ بداية تسعينيات القرن املايض ،وستتواصل هذه
املرحلة خالل العقدين املقبلني؛ إذ ظلت فلسطني تشهد ً
تحول مستم ًرا يف البنية العمرية لسكانها.
فرصا وسيخلق تحديات ،وسيؤثر يف توافر املوارد البرشية واملادية للتنمية والطلب
وسيتيح هذا األمر ً
عىل الخدمات العامة .وسيكون من شأن السياسات السليمة  -إن توافرت  -تحديد الكيفية التي ستتدبر
بها فلسطني مع التغري الدميوغرايف باتجاه التنمية واالستثامر يف الفئات الشابة والسكان يف عمر العمل،
من خالل تقديم خدمات تعليمية وصحية أفضلً ،
فضل عن متكني النساء من املشاركة بصورة أكرب يف
قوة العمل ،وتوفري القاعدة للنمو االقتصادي من خالل خلق فرص العمل وبخاصة للفئات الشابة ،وغري
ذلك من السياسات.
وتواجه فلسطني تحديات مهمة ،ال بد من إبرازها يف محاولتها االستفادة من النافذة التي تفتحها عملية
التحول الدميوغرايف ،وتتلخص يف ثالثة تحديات هي التالية:
ö öاالحتالل اإلرسائييل الكولونيايل املستمر ،واحتامل استمراره خالل الفرتة التي ستنفتح فيها هذه
النافذة ،وكل إجراءاته القمعية التي تسعى إلخضاع الشعب الفلسطيني وتحويله إىل أقلية
معزولة وغري متامسكة ،وخاصة يف منطقة القدس الرشقية ،وحرمانه من حقه يف السيطرة عىل
موارده الطبيعية ويف مقدمتها األرض واملياه.
ö öالح ّيز الضيق املتاح للنمو االقتصادي وإمكانية خلق فرص العمل؛ فبسبب العامل األول أعاله،
والقيود التي تفرضها إرسائيل عىل حرية حركة التجارة مع العامل الخارجي ،واالستمرار يف سياسة
تهويد القدس الرشقية وعزلها عن الضفة الغربية وقطاع غزة ،والسيطرة عىل مناطق (ج)،
يواجه االستثامر يف القطاعات االقتصادية املولدة لفرص العمل مخاطر عالية.
ö öانتشار الفقر يف مناطق الدولة الفلسطينية؛ إذ تتجاوز نسبته  26يف املئة من السكان ،واألمر
أش ّد قساوة يف قطاع غزة منه يف الضفة الغربية .أضف إىل ذلك أنّ جز ًءا ً
مهم من قوة العمل
تنخرط يف أعامل يف القطاع غري الرسمي ويف فرص عمل هشة وفقرية؛ ما يعني استمرار األجور
عىل مستواها املنخفض.
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سيكون لهذه العوامل مجتمعة دور معاكس ملا يتوقعه التقرير من استمرار انخفاض معدالت الخصوبة؛
ثم يف عدم متكن الفلسطينيني من االستفادة من الهبة الدميوغرافية التي يتيحها التحول الدميوغرايف،
ومن ّ
ولكن التقرير يشري برصاحة ووضوح إىل هذه التحديات (التقرير ،ص  .)12فقد أدرك فريق البحث الذي
ّ
وهم ،وأنها لن تكون ممكنة إال بالتخلص
أعد التقرير أن التنمية يف ظل االحتالل اإلرسائييل الكولونيايل ْ
منه وإىل األبد .ولعل السؤال الذي قد يطرحه بعض القراء هو :ملاذا مل يتم استخدام هذا التوصيف
(أي الكولونيايل) لالحتالل اإلرسائييل؟ هذا األمر قد يؤخذ عىل التقرير ،ولكنه صادر عن صندوق األمم
املتحدة للسكان  -ويف مجال السياسة تصنف اللغة السياسية إىل مقبولة أو غري مقبولة  -وهذه حالة
من الحاالت التي مل ُيقبل فيها هذا التوصيف .وال ميكن اتهام واضعي التقرير بالجهل بطبيعة هذا
االحتالل ومقاصده وسياساته.
ميكن أن يأخذ بعضهم عىل التقرير فرضيته عن استمرار االحتالل اإلرسائييل الكولونيايل خالل
املديني املتوسط ( )2030والطويل ()2050؛ ويف الواقع دار جدل واسع حول هذه املسألة يف
الجلسات التمهيدية إلطالق مرشوع البحث .فعندما تحدث تغريات جوهرية أثناء الفرتة الزمنية
التي يجري عمل اإلسقاطات لها ،فإنّ ذلك ميثّل منعط ًفا ً
ألي إسقاطات طويلة املدى
مهم ال يرتك ّ
ولكن األمر عندما يتعلق باإلسقاطات السكانية فإن ً
عمل مسترتًا يؤدي دوره سواء وجد
جدوىّ .
احتالل اإلرسائييل أم مل يوجد ،ويتمثّل بالزخم السكاين ()Population momentum؛ فهذا األمر
يعني أنه حتى لو وصلت نسبة الخصوبة إىل حد االستبدال ،فإن عدد السكان يحتاج إىل جيل
(أي  25عا ًما) حتى يستقر .كام أنّ تغريات الخصوبة معقدة وال تحدث فجأة ولكنها مرتبطة
خاصة بالتعليم؛ ما يجعل احتامل انخفاضها يف الحالة الفلسطينية خالل املديني املذكورين ممك ًنا.
ولكن وهذا السؤال بيت القصيد :إذا انتهى االحتالل الكولونيايل البغيض ،وتم تطبيق خطة
لعودة الالجئني الفلسطينيني واستيعابهم يف الدولة الفلسطينية عىل خلفية حل دائم للمسألة
الفلسطينية ،فهل تصلح نتائج البحث لالستمرار يف تنفيذها؟ بالطبع ال ،واألمر الجوهري هنا هو
أنه ال بد من عمل دراسة جديدة .ويف واقع الحال ،ويف ضوء التعداد السكاين املخطط يف نهاية
عام  ،2017ميكن إعادة النظر يف نتائج البحث ،وخاصة ما يتعلق منها باملوارد البرشية واملادية،
وتقديم تقديرات أكرث مالءمة وصوا ًبا .وذلك ممكن قبل وضع الخطة الخمسية اإلسرتاتيجية
املقبلة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ما هي حقيقة مصدر الهبة الدميوغرافية؟ لقد دار هذا الجدل أثناء مراجعة زمالء للتقرير؛ وقد أشار
الفصل السابع واملتعلق بالديناميكيات السكانية وأثرها يف التعليم إىل أن بح ًثا جدي ًدا يشري إىل أن الهبة
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الدميوغرافية ما هي يف الحقيقة ّإل هبة تعليمية( .((1فبحسب كواريزما وآخرون ،فإن النظرة التقليدية
ً
وسيطا ثانو ًيا إىل جانب عوامل أخرى؛ إذ يؤدي انخفاض
للهبة الدميوغرافية يكون فيها دور التعليم
الخصوبة يف النهاية إىل الهبة الدميوغرافية بزيادة اإلنتاجية ،ويلخصها الشكل (:)1
وتعتقد النظرة الحديثة أن التعليم هو الذي يحفز الهبة الدميوغرافية؛ ذلك أن التغري يف هيكلية التعليم
يؤدي إىل انخفاض الخصوبة ،وهي تؤدي إىل تغيري يف الرتكيبة العمرية .ومن جهة أخرى يؤدي التعليم إىل
زيادة اإلنتاجية عرب عوامل وسيطة أخرى ،يف حني ترتبط اإلنتاجية بالرتكيبة العمرية للسكان ً
ارتباطا قو ًيا.
غري أنّ هذا الجدل يف أولوية التعليم يف تحقيق الهبة الدميوغرافية أمر مل ُيحسم بعد .ونحتاج إىل
دراسات أكرث لحسم هذا الجدل الحديث نسب ًيا .وعىل أي حال ،فإن املنظور الجديد ال يتناىف واملنظور
التقليدي يف الحاجة إىل تعزيز نوعية التعليم وتوسيع تعليم اإلناث .ومن الناحية الضمنية وجدت
الدراسة أن التعليم هو العامل األهم يف انخفاض معدالت الخصوبة يف فلسطني ،وقد نكون يف حاجة إىل
إعادة تركيب توفيقية بني املنظورين ،غري أن ذلك يتجاوز حدود هذه القراءة.
ويستنتج التقرير أنّ "القوى العاملة التي متلك املهارات املطلوبة من أجل تحسني اإلنتاجية تُع ّد ً
عامل
رئيسا يف ضامن منو الدخل مبعدالت أعىل .لذا فالتعليم هو الذي يظهر يف أساس التأثريات اإليجابية للعائد
ً
الدميوغرايف ،مسب ًبا التغيري يف الهيكلية العمرية ويف معدل منو الدخل يف وقت واحد" (التقرير ،ص .)219
مثة مالحظة جوهرية تتعلق مبنهجية توقع تكاليف النفقات الجارية يف القطاع الصحي؛ إذ يفرتض
التقرير يف بنائه لتوقعاته زيادة سنوية يف هذه النفقات ،وكذلك للنفقات عىل املنتجات الصيدالنية
بنسبة  6يف املئة ،مستخد ًما يف ذلك نسبة منو هذه النفقات يف دول منظمة التعاون والتنمية OECD
(التقرير ،ص  ،)229-228متوق ًعا من ًوا فلك ًيا يف هذه النفقات لتصل إىل  5.3مليارات دوالر عام ،2030
ثم  23.4مليار دوالر عام  .2050ومقارنة بالناتج املحيل اإلجاميل ،والذي يصل إىل  12.7مليار دوالر عام
 ،2015وبحساب السنوات الالزمة لتضاعف حجم الناتج املحيل اإلجاميل عند معدل منو سنوي ثابت
بنسبة  5يف املئة ،سيصل إىل  25.4مليار دوالر عام  ،2030و 50.8مليون دوالر بحلول عام  .2050وهذا
يعني أن النفقات الصحية الجارية ستنمو من  11يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل بحسب عام 2014
إىل  20يف املئة بحلول عام  ،2030و 46يف املئة بحلول عام  .2050وهذا ببساطة أمر غري معقول؛ فحتى
يف دول املنظمة املذكورة ال تبلغ النفقات الصحية الجارية هذه النسبة ،وال ميكن القتصاد فلسطني أن
يتحملها .وعمو ًما متتاز طبيعة الحياة يف فلسطني باالنتامء إىل منطقة ذات صحة ج ّيدة عمو ًما ،هي
18 Jesus Crespo Cuaresma, Walfgang Lutz & Warren Sanderson, “Is the demographic dividend an education
dividend?” Demography, vol. 51, no. 1 (February 2014), pp. 299-315; PopNet, Population Network Newsletter, no. 45
(Winter 2014), accessed on 15/3/2017, at: http://bit.ly/2o2QEEB
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منطقة حوض البحر األبيض املتوسط ،وليس هناك ما يربر هذه الفرضية يف منو النفقات ،وكان ميكن
افرتاض نسبة منو معتدلة فيها.
وكان ميكن للتقرير كذلك الرتكيز عىل رضورة االستثامر يف تربية العادات الجيدة ،وتعزيزها لحياة نشطة
بالنسبة إىل كبار السن الذين سيزيد عددهم بأكرث من الضعف ليصلوا إىل أقل من  8يف املئة من مجموع
ً
مستقبل؛ إذ تتوافر اآلن فرصة
السكان بحلول عام 2050؛ وهو ما قد يخفف الضغوط عىل املرافق الصحية
ليك يجري االستثامر يف مرافق رياضية تشجع كبار السن عىل مامرسة الرياضة ،وتهتم بثقافة الغذاء الصحي
املالئم لهم ،وتشجع مبادرات تكوين مجموعات للحياة النشطة مبا يف ذلك رياضة امليشً ،
فضل عن تشجيع
التأليف والنرش بينهم ،وغريها من اإلجراءات التي تجعلهم يحافظون عىل منط حياة نشط وصحي.
وميكن توجيه انتقاد للتقرير يخص ما مل يتحدث عنه؛ مثل إسقاطات الطلب عىل الطاقة (الكهرباء واملاء
والوقود) ،واإلسقاطات عىل قطاع املساكن ،واإلسقاطات عىل قطاع املرافق الدينية ،والثقافة غري املنهجية
ولكن مثل هذه االنتقادات عىل أهميتها تغفل عوامل الوقت واملوارد املرصودة إلعداد
وغريها كثريّ .
مثل هذا التقرير .وحقيقة ،فإن كل هذه اإلسقاطات األخرى تتطلب من الوزارات الفلسطينية ،ومصالح
املياه ،ورشكات الكهرباء ،وغريها أن تستفيد من اإلسقاطات السكانية وتدرس اآلثار املرتتبة عليها يف
تخطيطها اإلسرتاتيجي ،ووضع جدول أعاملها السنوي املرافق لتحضري املرافق ،وتدفقات الخدمات
العامة ،مبا يتالءم مع النمو املتوقع يف الطلب .ويف هذا الباب قدم التقرير خدمة ال يستهان بها إىل هذه
الوزارات واملؤسسات واملصالح.

خامتة
قد يكون استرشاف مستقبل فلسطني السيايس أم ًرا يقارب املستحيل؛ نظ ًرا ملا يكتنف هذا املستقبل
من عدم اليقني الناتج عن الرصاعات عىل مناطق النفود .وحتى املخطط السيايس الذي وضعه اتفاق
أوسلو ما كان بإمكانه أن يفتح الطريق أمام عملية مفاوضات عىل التسوية النهائية ،فقد تم إجهاضها
ومل تستكمل ،فيام قامت إرسائيل باستيطان املزيد من األرايض الفلسطينية ،وبعرثت القوى السياسية
بتشظية املناطق الفلسطينية إىل كانتونات يسهل التحكم فيها.
ولكنه من املمكن استرشاف التغريات السكانية ضمن هذا الوضع السيايس املعقد يف حال استمراره ،مع أنّ
التشكيك يف إمكانية استمراره أمر وارد ومقبول .ولقد وضع التقرير الذي أعده باحثون فلسطينيون بقيادة
الدميوغرايف يوسف كرباج ،الشهري عرب ًيا وعامل ًيا ،سيناريوهات املستقبالت السكانية املحتملة لفلسطني ،وتم
احتساب تبعاتها الصحية والتعليمية ،وكذلك عىل سوق العمل ،والهبة الدميوغرافية التي يحملها معه التحول
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الدميوغرايف الذي تشهده فلسطني منذ بداية عام  ،1990متأخرة بذلك عرشين عا ًما عن الجزء األعظم من الدول
العربية .ولقد استعرضنا التقرير وأهم نتائجه يف هذه القراءة النقدية ،وأرشنا إىل التحديات التي تعوق جني مثار
هذا التحول ،وبخاصة االحتالل اإلرسائييل الكولونيايل لفلسطني ،وضيق الح ّيز الذي تتيحه سياساته القهرية أمام
النمو االقتصادي املستدامً ،
فضل عن انتشار الفقر فيها ،ما ميكن أن يعرقل عملية التحول الدميوغرايف نفسها.
ويضع التقرير مسؤولية إعادة تخطيط األوضاع االقتصادية واالجتامعية والسياسية والصحية والثقافية
يف فلسطني يف ضوء نتائجه ويف قلب هذه العملية ،الحاج َة إىل سياسات تؤدي إىل فتح فرص العمل املنتج
أمام الشباب الذين سيتدفقون بغزارة تتجاوز قدرة السوق املحلية عىل خلق فرص تكفيهم ،وعالوة عىل
ذلك رضورة إرشاكهم يف الحياة العامة مبا يتالءم مع مستويات التعليم العايل التي يحققونها ،ومتكينهم
من خلق مشاريع ريادية وترجمتها يف استثامرات منتجة .وعىل القدر نفسه من األهمية ،يطرح التقرير
رضورة وضع السياسات التي تؤدي إىل زيادة مشاركة املرأة يف القوى العاملة ،ومتكينها من االختيار
الواعي لحجم األرسة ،والعمل عىل تحقيق املساواة مع الرجل ،وتوفري ما يساعدها عىل تحقيق صحة
جنسية وإنجابية ،وتوفري خدمات الرعاية املرافقة.
وإىل جانب ذلكّ ،بي التقرير حجم املرافق الالزمة صح ًيا وتعليم ًيا ،وأشار إىل رضورة تعاون القطاع
الخاص ووكالة إغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني األونروا ،ومع القطاع العام يف حشد املوارد الالزمة
لذلك .واألمر مل يكن كم ًيا فقط؛ إذ أوضح التقرير أيضً ا أهمية تقديم خدمات نوعية ،سواء تعلق األمر
بالتعليم عىل مراحله كافة ،أو بالخدمات الصحية التي ال بد من إعادة تركيز مواردها يف الصحة الوقائية.
وعالوة عىل ذلك ،أشار التقرير إىل أهمية وضع القوانني التي توفر اإلطار لخلق صندوق تقاعد للعاملني
يف القطاع الخاص لحشد املوارد يف اتجاه االستثامر االقتصادي الذي يحل محل االستثامر السكاين ،ويوفر
األساس لزيادة النمو االقتصادي واستدامته ،والتمكن من إعادة توزيعه ملجتمع أكرث عدالة ،وأقل فق ًرا.
إن التقرير يفتح الباب واس ًعا أمام دراسات تحليلية معمقة للسكان يف فلسطني ،ويف حقول مختلفة،
سواء منها التي عالجها التقرير أم مل يعالجها ،ويثري تحديات مهمة أمام الباحثني يف هذه الحقول.
منهجا عاب ًرا للحقول ،وأثار سجاالت جدلية يف أسبقية التعليم
ولقد كان التقرير استرشاف ًيا بامتياز ،واتبع ً
عىل الخصوبة يف تحقيق الهبة الدميوغرافية ،أو يف أسبقية الخصوبة يف هذه العملية .وحقيقة ،فإنه أشار
إىل إعادة تركيب لهذا السجال؛ ذلك أنه ّبي أن التعليم هو العامل الحاسم يف تخفيض الخصوبة ،ومن
ثم ويف كل األحوال فإن التعليم يف عالقة جدلية مع سري عملية التحول الدميوغرايف والهبة الدميوغرافية.
ّ
كام اتسم التقرير باملرونة بالنسبة إىل إعادة عمل اإلسقاطات ،إذا توافرت بيانات أكرث حداثة ،وهي
من املمكن أن تتوافر باإلحصاء السكاين املتوقع يف نهاية عام  .2017ويف الوقت نفسه ،تصلح إسقاطات
التقرير إلطالق عملية تخطيط إسرتاتيجية لفلسطني للفرتة املمتدة عىل سنوات الخمس املقبلة.
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" وآفاقها2020 تحديات الرؤية املستقبلية "عامن
**قراءة تحليلية

Challenges and Prospects of the Future Vision Oman 2020
An Analytical Reading

ً
 والدروس،"2020 وتحليل نوع ًيا للرؤية املستقبلية "عامن
عرضا
 تتضمن هذه الورقة:ملخص
ً
املستفادة من النجاحات التي تحققت وأوجه القصور التي شابت التنفيذ؛ وذلك لصياغة رؤية
 وتلك التي يحتمل حدوثها خالل،جديدة تتالءم مع املعطيات املحلية والعاملية التي استجدت
 وقد.الحقبة املقبلة؛ ونستشهد يف ذلك مبا سبق من بحوث ودراسات يف أدبيات املوضوع
ُقسم الورقة إىل جزأين رئيسني؛ يرصد األول األهداف
ّ اقتضت طبيعة املسألة املدروسة أن ن
 يف حني يتناول الجزء الثاين الدروس املستفادة،املحددة للرؤية وبيان مدى النجاح يف تحقيقها
.من جوانب اإلخفاق حتى ميكن صياغة رؤية تتالءم مع املعطيات املحلية والعاملية الجديدة
. ما بعد النفط، النفط، التنمية االقتصادية،2020  عامن، التخطيط، الرؤية املستقبلية:كلامت مفتاحية
Abstract: This paper includes a review and qualitative analysis of the future vision Oman
2020, and the lessons to be learned from the successes achieved and the shortcomings in
implementation. This is in order to formulate a new vision appropriate to local and global
developments that have occurred and future events in the coming period, citing previous
research and studies in the relevant literature. The paper is divided into two main parts:
the first looks at the goals set for the vision and the level of success in meeting them; the
second deals with the lessons learnt from aspects of failure to enable the formulation of
a new vision that conforms with the new local and global facts.
Keywords: Future Vision, Planning, Oman 2020, Economic Development, Post-Oil.

. البنك املركزي العامين ووزارة االقتصاد الوطني واملجلس األعىل للتخطيط بسلطنة عامن،* باحث عامين يف االقتصاد
Omani Economics Researcher at the Omani Central Bank, and the Omani Ministry of Economy and
Supreme Council for Planning.

.تعب اآلراء الواردة بهذه الورقة بالرضورة عن وجهة نظر رسمية
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مقدمة
مل يعد تقدم األمم ونهضتها يخضعان للتطور التلقايئ بحسب األوضاع ،بل أصبحا يعتمدان عىل رؤية
مستقبلية واضحة املعامل ،والتخطيط السليم لحشد املوارد املادية والبرشية الوطنية ،وتوجيهها نحو
أفضل استخداماتها؛ خدمة ألهداف التنمية الشاملة واملستدامة يف املدى الطويل .وعىل الرغم من أن
سلطنة عامن كانت أول دولة خليجية تتبنى رؤية مستقبلية طويلة املدى "عامن  "2020وذلك منذ عام
 ،1995وساعدت هذه الرؤية يف تحقيق إنجازات ملحوظة عىل مختلف األصعدة ،تتمثّل مبعدل النمو
االقتصادي املرتفع نسب ًيا ،وما ترتب عليه من تحسينات ملموسة يف مستويات املعيشة يف سلطنة عامن،
فإن الدورة االقتصادية املحلية ظلت معتمدة عىل إيرادات النفط والغاز ،بوصفها مولدات رئيسة للدخل
والطلب املحليني .ويف املقابل ،اعتمدت السلطنة عىل الواردات والعاملة الوافدة يف تلبية االحتياجات
املحلية؛ ما أدى إىل بقاء الدورة االقتصادية املحلية هشة وعرضة لتقلبات أسعار النفط .ومن جانب
آخر ،استمر االهتامم بتنمية النشاطات النفطية عىل حساب تنمية النشاطات غري النفطية للقطاع
الخاص الذي ظل معتم ًدا عىل الدعم الحكومي ،والنزعة االحتكارية ،والعاملة الوافدة ،والتجارة املسترتة؛
األمر الذي يستوجب بالرضورة إحداث تحول إسرتاتيجي من منوذج منو وتنمية تقليدي يعتمد عىل
الحكومة بصفة رئيسة إىل منوذج تتعدد فيه قاطرات النمو ،وبصفة خاصة القطاع الخاص؛ وما يستلزمه
ذلك بالرضورة من إجراء تغريات جذرية يف أسلوب إدارة القضايا املحورية ومعالجتها التي قد تعرقل
تحقيق هذا التحول.

أول .مسرية االقتصاد العامين من مجتمع الكفاف
ً
إىل مجتمع الوفرة والنامء
بدأ التطور االقتصادي لسلطنة عامن منذ عام  ،1970بعد فرتة طويلة من العزلة والركود االقتصادي.
فقبل ذلك ،كان االقتصاد العامين كغريه من اقتصادات املنطقة يعاين الحرمان والتخلف ،وكان قطاع
الزراعة واألسامك املصدر الرئيس لتكوين إجاميل الناتج املحيل ،وكانت الغالبية العظمى من السكان
تستمد أرزاقها من هذا القطاع .وبعد اكتشاف النفط وبدء تصديره بكميات تجارية عام  ،1967أصبح
هذا املورد الطبيعي ميثّل أهم الدعامات التي يرتكز عليها االقتصاد .وعىل الرغم مام شهدته القطاعات
االقتصادية غري النفطية من منو كبري نسب ًّيا يف السنوات املاضية ،فإن النفط ما زال املحرك األسايس لعجلة
التنمية ،كونه ميثّل الجزء الرئيس من القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد العامين(((.
1 Minister of National Economy, Forty Glorious Years 1970 - 2010 (Muscat: Ministry of National Economy of Oman
Publication, 2010).
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ولقد استطاعت السلطنة يف ظل إسرتاتيجية التنمية طويلة املدى األوىل ( )1995-1970االنتقال من
مجتمع الكفاف إىل مجتمع الوفرة والنامء ،وذلك نتيجة تكثيف الجهد وما نتج منه من تحقيق نتائج
ملموسة وإنجازات كبرية يف جميع مجاالت وأبعاد التنمية الشاملة((( .وقد ارتكز األداء التنموي للسلطنة
ثم عىل اإلنفاق الحكومي املرتفع ،ومستويات عالية من
يف املقام األول عىل تدفق املوارد النفطيةّ ،
االستثامر ،واستقدام أعداد كبرية من العاملة الوافدة .وعىل الرغم من اإلنجازات التي حققتها السلطنة
خالل الفرتة املذكورة ،فقد ظهرت العديد من التحديات التي واجهت مسرية التنمية ،وما تزال قامئة حتى
اآلن؛ نذكر منها اعتامد االقتصاد العامين عىل مصدر واحد غري متجدد للدخل ،وهو النفط ،والذي يتأثر
مبارشة بعوامل اقتصادية وسياسية وخارجية ،واالنخفاض املتدرج املتوقع يف املخزون النفطي ،وضعف
التشابك بني قطاع النفط والقطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى((( .ومن جانب آخر ،اتسع نطاق دور
الحكومة يف مجال اإلنتاج السلعي والخدمي؛ ما يحد من الفرص املتاحة أمام مساهمة القطاع الخاص
يف هذه املجاالت ،وقصور بعض القوانني واألنظمة عن توفري البيئة املالمئة لنمو نشاطات القطاع الخاص
وتعددها ،وكذلك االختالالت القامئة بسوق العمل بسبب ضعف مساهمة العاملة الوطنية ،وانخفاض
مستوى الكفاءة اإلنتاجية وعدم قدرتها عىل مواكبة التطورات املتسارعة يف املجال التقني ،واستمرار
التوسع يف استخدام العاملة الوافدة .وذلك إضافة إىل التغريات الهائلة يف منظومة إدارة االقتصاد العاملي،
وبداية تشكل مالمح النظام العاملي الجديد الذي تتصاعد فيه حدة التنافس االقتصادي والتجاري
والتقني ،ويعتمد آليات السوق والتحرر االقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
وملواجهة تلك التحديات ،والسعي إىل تعظيم االستفادة من التطورات اإليجابية التي طرأت عىل هيكل
االقتصاد الوطني خالل املرحلة األوىل من إسرتاتيجية التنمية ( ،)1995-1970ومن املوارد الطبيعة التي
تزخر بها البالد ،واملوقع الجغرايف املتميز للسلطنة ،ومن الفرص التي تتيحها ثورة االتصاالت وعوملة
االقتصاد ،وبغرض استدامة التنمية وتحسني نوعية الحياة للفرد العامين بوتائر عالية متواصلة ،جرى
وضع إسرتاتيجية التنمية طويلة األجل (الرؤية املستقبلية عامن  )2020لتغطي الفرتة (.)2020-1996
وكانت األهداف الرئيسة تتمثّل بالحد من املخاطر الناجمة عن التقلبات يف أسعار النفط ،وخلق فرص
عمل ألعداد الشباب املتزايدة بنسق رسيع ،واالستعداد لعرص ما بعد النفط عىل املدى الطويل(((.
والجدير بالذكر أن الرؤية املستقبلية عامن  2020قامت عىل ثالث ركائز أساسية هي :التنويع االقتصادي،
وتنمية رأس املال البرشي ،وتطوير القطاع الخاص .وانبثقت عن تلك الركائز الثالث سبعة أبعاد ،متمثّلة
 2وزارة االقتصاد الوطني /سلطنة عامن ،الرؤية املستقبلية لالقتصاد العامين – عامن  ،2020اسرتاتيجية التنمية طويلة املدى الثانية
(( )2020-1996مسقط :وزارة االقتصاد الوطني.)1995 ،
 3وزارة االقتصاد الوطني /سلطنة عامن ،الخطة الخمسية الخامسة (( )2010-1996مسقط :وزارة االقتصاد الوطني.)1995 ،
 4الرؤية املستقبلية عامن .2020
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باستقرار االقتصاد الكيل ،وتطوير دور الحكومة ،وتنمية املوارد البرشية ،والتنويع االقتصادي ،وتطوير
القطاع الخاص ،ورفع مستوى معيشة املواطن العامين ،وزيادة درجة دمج االقتصاد العامين يف االقتصاد
العاملي .وقد جرى تحديد األهداف الكمية ومعايري /مؤرشات قياس األداء لكل من تلك األبعاد من
أجل تقييم النجاح املحرز يف نطاقها .هذا ،وتهدف إسرتاتيجية التنمية طويلة املدى للفرتة (-1996
 ،)2020يف املقام األول إىل ضامن استقرار دخل الفرد عند مستواه عام  1995كحد أدىن ،والسعي إىل
مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام  .2020كام أنها تهدف إىل تحقيق االستقرار االقتصادي والتوازن
املايل ،وتهيئة الظروف املالمئة لالنطالق االقتصادي من خالل استخدام عائدات النفط والغاز لتحقيق
التنويع االقتصادي املستمر واملتجدد وتوفري الخدمات الصحية والتعليمية األساسية وتطويرها ،وكذلك
تدريب املواطنني العامنيني وتنمية مهاراتهم ،إضافة إىل انتهاج سياسات تهدف إىل تعزيز املستوي
املعييش للمواطن العامين .وبصفة عامة ،فإن هذه اإلسرتاتيجية تهدف إىل استدامة التنمية خالل الفرتة
( )2020-1996وما بعدها((( .وترتكز هذه اإلسرتاتيجية طويلة املدى عىل تحقيق أهدافها من خالل
املحاور األساسية التالية:
ö öتنمية املوارد البرشية ،وتطوير قدرات العامنيني ومهاراتهم ملواكبة التطورات التقنية ،ومواجهة
املتغريات التي تحدث بكفاءة عالية.
ö öتهيئة مناخ اقتصادي كيل مستقر بغية تنمية قطاع خاص قادر عىل االستخدام األمثل للموارد
البرشية والطبيعية للسلطنة ،بأساليب تتسم بالكفاءة واملحافظة عىل سالمة البيئة ،واالستفادة
من املوقع الجغرايف املتميز للسلطنة.
ö öتعزيز املستوى املعييش للمواطن ،والعمل عىل تخفيض التباين بني املناطق ،وبني فئات الدخل
املختلفة ،وضامن استفادة املواطنني كافة من مثار عملية التنمية.
ö öاملحافظة عىل املكتسبات التي تحققت يف املرحلة السابقة والعمل عىل صيانتها وتطويرها
واستكامل بعض الخدمات األساسية والرضورية(((.
هذا ،وقد سعت الرؤية املستقبلية عامن  2020إلعادة التنظيم والتصحيح الهيكيل؛ وذلك أن الغرض
الرئيس من عملية التخطيط هو االنتقال باالقتصاد العامين من اقتصاد يعتمد عىل اإلنفاق العام والنفط
والعاملة األجنبية إىل اقتصاد يعتمد عىل القطاع الخاص الوطني والعاملة الوطنية وموارد الطبيعة
املتجددة ،بخالف النفط والغاز ،ومبا يؤدي إىل تحقيق تنمية مستدامة.
5
6

املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
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ثان ًيا .تقييم الرؤية املستقبلية عامن 2020
بصفة عامة ،ميكن القول إن االقتصاد العامين قد منا خالل الفرتة املاضية مبعدالت فاقت معدل النمو
املستهدف يف الرؤية؛ إذ بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي خالل الفرتة ( )2015-1996ما يقارب  5يف
املئة مقارنة باملعدل املستهدف لفرتة الرؤية ،واملقدر بنحو  3.3يف املئة((( .ويعزى ذلك بالدرجة األوىل
إىل التطورات اإليجابية التي شهدها قطاع النفط والغاز من حيث األسعار وحجم اإلنتاج .ولكن نظ ًرا
لتباطؤ وترية النمو يف القطاع الخاص والقطاع املايل وسوق العمل وقطاع الصادرات غري النفطية ،وعدم
منوها بالقدر املستهدف يف الرؤية ،استمرت تحديات االقتصاد العامين نفسها منذ فرتة صياغة الرؤية(((.
كام أن عد ًدا من التحديات والتحوالت التي أفرزها املناخ االقتصادي العاملي التي تواجه االقتصاد العامين
يتعني مواجهتها بالسياسات املالمئة ،خاصة يف قطاع العمل والتدريب ومحدودية مساهمة القطاع
الخاص يف تنمية الطاقات اإلنتاجية املحلية ،إضافة إىل انخفاض وترية منو الصادرات غري النفطية ورضورة
حث القطاع املايل عىل مساندة باقي القطاعات االقتصادية.
الجدول ()1
تصورات رؤية عامن  2020وواقع مساهمتها
القطاع

املساهمة يف إجاميل الناتج
املحيل (( )1995النسبة
املئوية)

واقع املساهمة يف إجاميل
الناتج املحيل ()2014
(النسبة املئوية)

تصورات الرؤية املستقبلية
(( )2020النسبة املئوية)

قطاع النفط والغاز

35

47.5

19

القطاعات غري النفطية

65

59.9

81

القطاع الصناعي

10.9

17.5

29

الزراعة والرثوة السمكية

4.1

1.3

5.1

الخدمات

50

41.1

46.9

املصدر :وزارة االقتصاد الوطني /سلطنة عامن ،كتاب الخطة الخمسية الخامسة ( ،)2020-1996النرشة اإلحصائية الشهرية ،متوز /يوليو،
مركز اإلحصاء واملعلومات.

لقد استهدفت الرؤية رفع املساهمة النسبية للقطاعات غري النفطية يف إجاميل الناتج املحىل من  65يف املئة
عام  1995إىل  81يف املئة بحلول عام  .2020ويالحظ أن هذه النسبة مل تتجاوز  59.9يف املئة عام .(((2014
7 World Bank, Oman Vision 2020 Assessment (Washington: World Bank, 2012).
 8املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات /سلطنة عامن ،الكتاب اإلحصايئ السنوي ( 2016مسقط :املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات،
يوليو .)2016
 9البنك املركزي ،سلطنة عامن ،التقرير السنوي ( 2016مسقط :ب .م .ع.)2016 ،.

100

الكتـاب الثاين 2017 -
دراسات

ويتعني امليض قد ًما يف سياسات التنويع االقتصادي لتجنب حدوث تراجع كبري يف معدالت النمو بعد انتهاء
عرص النفط ،وذلك من خالل توفري البيئة املالمئة لنمو القطاع الخاص وتطوره لقيادة التنمية يف املستقبل،
بحيث يكون غري معتمد عىل أدواته الثالث (النزعة االحتكارية والدعم الحكومي والعاملة الوافدة) .ومن
جانب آخر ،فإن الوضع الحايل يتصف بضعف معدالت االدخار واالستثامر يف السلطنة ،ال سيام االدخار
واالستثامر الخاصني اللذين ميثالن أهم ركائز التنمية املستدامة .ويرجع ذلك إىل انخفاض الدخول وارتفاع
نسبة االقرتاض الشخيص؛ األمر الذي يح ّد من القدرة عىل االدخار وتوافر األموال لالستثامر .وعىل املستوى
الوطنيُ ،يعاين هيكل ميزان مدفوعات السلطنة من ارتفاع حجم األموال املحولة إىل الخارج يف شكل أموال
لتغطية قيمة الواردات من السلع والخدمات ،إضافة إىل تحويالت من أجور العاملة الوافدة أو تحويالت
دخل االستثامر األجنبي يف السلطنة؛ األمر الذي يؤثر يف حجم األموال املتوافرة لالستثامر املحيل.
وعىل الرغم من تغري العديد من املعطيات االقتصادية عام جرى افرتاضه عام  ،1995ومنها أسعار النفط
والغاز ،فقد تم تحقيق نسبة كبرية من األهداف املحددة يف الرؤية املستقبلية لالقتصاد العامين .ولقد
أدى ارتفاع أسعار إنتاج النفط والغاز وحجمه إىل ارتفاع الدخل املتولد للقطاع العام؛ األمر الذي أسهم
يف مواصلة الدور املهم الذي يؤديه هذا القطاع يف تحريك العجلة االقتصادية ،يف حني ركزت الرؤية
عىل تنامي دور القطاع الخاص لالضطالع بدور أكرب يف خدمة التنمية االقتصادية( .((1وىف قطاع الغاز،
أدى انخفاض حجم احتياطيات الغاز بنسبة  40يف املئة عام كان متوق ًعا أثناء صياغة الرؤية املستقبلية
إىل مواجهة الحكومة تحد ًيا كب ًريا متثّل باملفاضلة بني استخدام الغاز لدعم االستهالك والصناعة املحلية،
والتصدير لتدعيم موارد املالية العامة ،والحقن يف آبار النفط لتعزيز إنتاجيتها .وعىل صعيد تحفيز
النشاط االقتصادي ،اتبعت الحكومة سياسة مالية توسعية (زيادة اإلنفاق العام ،وخاصة املرصوفات
االستثامرية) ،أسفرت عن منو قطاع البناء والتشييد وكذلك قطاعي التجارة والنقل .وتجدر اإلشارة هنا
إىل أنّه من املهم تغيري السياسات الحالية يف هذا الخصوص ،بحيث يتسنى للحكومة أن تجني مثار
استثامراتها وتبدأ بانتهاج سياسات جديدة تساعدها عىل تنويع قاعدتها التصديرية؛ إذ متثّل القيمة
املضافة لقطاعات التجارة والبناء والتشييد والنقل أكرث من نصف الناتج املحىل اإلجاميل؛ األمر الذي
سيحد من إمكانيات السلطنة يف توسيع قاعدتها التصديرية وتنويعها.
التقييم القطاعي
قطاع الطاقة

لقد نجح قطاع الطاقة يف تحقيق إنجازات تجاوزت املخطط يف الرؤية املستقبلية ،ويرجع ذلك يف
األساس لعاملني رئيسني :األول هو االرتفاع الكبري يف أسعار النفط مقارنة مبا هو مخطط له ،والثاين هو
10 Minister of National Economy, Forty Glorious.
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زيادة اإلنتاج وارتفاع االحتياطيات بفضل استخدام أفضل التقنيات يف هذا املجال متمثّلة بأساليب
اإلنتاج املعززة ()Enhance Oil Recovery, EOR؛ إذ تُع ّد السلطنة البلد الوحيد عىل مستوى العامل
الذي يستخدم بنجاح ثال ًثا من التقنيات الخاصة الكتشاف النفط واستخراجه (الحرارة ،والغاز ،واملواد
الكياموية)؛ األمر الذي يتيح للسلطنة أن تكون مصد ًرا ً
مهم لتصدير هذه النوعية من الخدمات
والتقنيات الفريدة .ولقد انعكس تحسن كفاءة عمل املصايف يف تعظيم االستفادة من إنتاج النفط الخام
وتحويله إىل منتجات ذات قيمة مضافة عالية .كام نجح هذا القطاع يف تحقيق نسب تعمني عالية.
قطاع العمل

استهدفت الرؤية املستقبلية رفع مساهمة القوى العاملة الوطنية إىل إجاميل عدد السكان العامنيني من
 17يف املئة عام  1995إىل  50يف املئة بحلول عام 2020؛ يف حني مل تبلغ هذه النسبة إال نحو  14يف املئة
عام  .2008وكذلك استهدفت رفع معدل التعمني يف القطاع الخاص من  15يف املئة عام  1995إىل  75يف
املئة عام  ،2020إال أن هذا املعدل مل يتجاوز  5.14يف املئة عام  .2008وعام  ،2015بلغت نسبة التعمني يف
القطاع العام  85يف املئة ،وىف القطاع الخاص  11يف املئة( .((1ولذلك يظهر جل ًيا أن احتامالت تحقيق الرؤية
يف قطاع العمل ضعيفة؛ ما يحتم مراجعة السياسات الخاصة بهذا القطاع ووضع أهداف أكرث واقعية.
وتجدر اإلشارة إىل أن تركيبة سوق العمل وخصائص الوضع السكاين يف السلطنة فريدة؛ إذ تتميز بارتفاع
نسبة الشباب (الذين تقل أعامرهم عن  24سنة) عن  65يف املئة من إجاميل عدد السكان ،واالرتفاع
النسبي يف معدل النمو السكاين ،وانخفاض نسبة مساهمة املرأة يف سوق العمل ،وعدم قدرة القطاع
العام عىل التوسع يف توفري الوظائف .ولذلك يتعني عىل السلطات املعنية أخذ التدابري الرضورية الحتواء
هذا العنرص املهم من عنارص اإلنتاج؛ ذلك أن تفاقم مشكلة الباحثني عن العمل من املؤكد أن تحد من
قدرة االقتصاد العامين عىل النمو يف املستقبل( .((1و ُيع ّد هذا القطاع من أكرث القطاعات إخفا ًقا يف تحقيق
األهداف املنشودة لالقتصاد العامين يف الرؤية املستقبلية؛ إذ ال تزال العاملة الوافدة متثّل ما نسبته  75يف
املئة من إجاميل القوى العاملة يف السلطنة .ويرتكز عدم التوازن هذا يف تركيبة العاملة يف القطاع الخاص؛
يتعي أن تأيت
إذ متثّل العاملة الوافدة أكرث من  85يف املئة من حجم العاملة يف هذا القطاع .ومن ثمّ ،
معظم الوظائف من القطاع الخاص يف املرحلة املقبلة ،األمر الذي يستلزم بالرضورة تحسني نوعية املوارد
البرشية من خالل التعليم والتدريب ،بحيث تكون أكرث مواءمة لسوق العمل وزيادة االهتامم باملؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،وكذلك الرتكيز عىل القطاعات كثيفة العاملة؛ مثل قطاع السياحة وقطاع األسامك(.((1
 11التقرير السنوي .2016
12 World Bank, Oman Investment Climate Assessment: Towards a comprehensive SME Development Strategy for The
Sultanate of Oman (Washington: The World Bank, 2004).
 13التقرير السنوي .2016
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استهدفت الرؤية املستقبلية رفع املساهمة النسبية الستثامر القطاع الخاص يف إجاميل االستثامر من
 30يف املئة عام  1995إىل  91يف املئة عام  .2020يف حني تشري اإلحصاءات املتوافرة إىل أن استثامرات
القطاع الخاص مل تتجاوز  35يف املئة من إجاميل االستثامر عام  ،2008مع مالحظة عدم توافر بيانات
دقيقة يف هذا الشأن .ومن جانب آخر ،مل يحقق القطاع الخاص هدف الرؤية ليكون قاطرة النمو
واملصدر الرئيس لتوظيف الباحثني عن العمل؛ إذ استهدفت الرؤية توظيف  400ألف عامين وعامنية،
يف حني أنه مل يجر توظيف سوى نصف هذا العدد حتى نهاية عام  .((1(2014ويتأكد االهتامم بهذا
القطاع ودعمه بطريقة يستطيع من خاللها املساهمة الفعالة يف خدمة االقتصاد الوطني يف املرحلة
املقبلة ،وذلك من خالل الرتكيز عىل بناء قدرات القطاع الخاص ودفعه لتوسع نطاق مشاركته يف
تسيري االقتصاد العامين؛ األمر الذي لن يتأىت إال بالقضاء عىل املعوقات التي تحد من نهضته .هذا،
وتؤكد معظم التجارب الدولية أن القطاع الخاص هو املحرك الرئيس للنشاط االقتصادي ومصدر مهم
لخلق الوظائف وليس القطاع العام( .((1وميكن للسلطنة االستفادة من عدد من التجارب الناجحة
للتغلب عىل العديد من املعوقات التي تواجه القطاع الخاص العامين ،والتي تويص برضورة تحمل
القطاع املايل مسؤوليته عىل صعيد متويل مؤسسات القطاع الخاص ،سواء من خالل وضع سياسات
توجيه وتشجيع وتوفري للتمويل الالزم لهذه املؤسسات ،أو من خالل خلق سوق متويلية رائدة يف هذا
املجال ،أو مضاعفة حجم التمويل املقدم حال ًيا من املؤسسات والربامج التمويلية الحالية .وكذلك
تنمية املوارد البرشية املحلية من خالل رفع كفاءة برامج التعليم والتدريب والتأهيل مبا يتالءم مع
احتياجات سوق العمل.
التنويع االقتصادي

لقد استهدفت الرؤية رفع املساهمة النسبية للقيمة املضافة للقطاعات غري النفطية يف إجاميل الناتج
املحىل من  66يف املئة عام  1995إىل  91يف املئة بحلول عام  .2020ويالحظ أن هذه النسبة مل تتجاوز
 71يف املئة عام  .2015وعىل الرغم من الزيادة النسبية للنشاطات غري النفطية كنسبة من إجاميل
الناتج املحيل ،وإجاميل اإليرادات العامة ،وإجاميل الصادرات السلعية ،فال يزال مثة العديد من أوجه
القصور ،والتي قد تعزى إىل ارتباط نشاطات التنويع مبارشة بأداء القطاعات النفطية ،وعدم الربط
 14سلطنة عامن ،غرفة التجارة والصناعة ،التقرير السنوي ( 2015مسقط.)2015 :
15 Martin Hvidt, “Economic Diversification in GCC Countries: Past Record and Future Trends,” Kuwait Programme
on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States, no. 27 (London: London School of Economics and
Political Science, 2013), accessed on 20/12/2016, at: https://goo.gl/dU5hMh
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بني سياسات التنويع وسياسات تنمية القطاع الخاص ،وكذلك سياسات تشغيل القوى العاملة الوطنية،
إضافة إىل أوجه القصور التي صاحبت عمليات التنفيذ واملتابعة والتقييم .ومن جانب آخر يعزى ذلك
إىل البنية االقتصادية غري املتوازنة ،التي يعكسها العديد من املؤرشات الكلية مثل توزيع القوى العاملة
بني النشاطات االقتصادية املختلفة ،وتركز هيكل التجارة الخارجية بدرجة ملحوظة يف صادرات النفط
الخام والغاز الطبيعي لدفع مثن السلع والخدمات املستوردة؛ األمر الذي له انعكاسات سلبية كبرية عىل
استدامة التنمية يف املدى الطويل.
إخفاقات رؤية عامن  2020وجوانبها املضيئة
الجوانب املضيئة للرؤية

شهدت الفرتة املنقضية من الرؤية املستقبلية  2020تنفيذ العديد من الربامج لتحقيق األهداف
املرسومة؛ نذكر منها تطوير البنية األساسية واستكاملها من املطارات والطرق والبنية األساسية
املرتبطة مبوانئ صحار ،وصاللة والدقم ،وإنشاء العديد من الصناعات البرتوكياموية ،وإنشاء املناطق
الصناعية واملناطق الحرة ،وكذلك إنشاء العديد من املشاريع السياحية املتكاملة .وميكن رصد
التطورات اإليجابية التي شهدها االقتصاد العامين من خالل التغريات التي طرأت عىل عدد من
املؤرشات مثل إجاميل الناتج املحيل ،ودخل الفرد ومستوى معيشته ،ومدى تنوع الهيكل االقتصادي،
ومنو االستثامر مبعدالت كبرية أتاحت املزيد من فرص العمل للمواطنني .هذا ،وقد نجحت الرؤية
املستقبلية  2020يف تحقيق العديد من النجاحات يأيت عىل رأسها استقرار االقتصاد الكيل ،خاصة
فيام يتعلق باستدامة النمو االقتصادي ،ورفع مستوى املعيشة ،والحفاظ عىل االستقرار النقدي وسعر
نجاحا نسب ًيا يتمثّل بزيادة مشاركة املرأة يف قوة العمل ،والتحسن
الرصف .ومن جانب آخر ،نالحظ ً
يف مستوى املعيشة ،وزيادة املشاركة يف التعليم العايل ،ومنو القطاعات غري النفطية( .((1وعىل الصعيد
االجتامعي ،رفعت منظمة األمم املتحدة تصنيف السلطنة يف تقريرها عن التنمية البرشية لعام
 2006إىل مجموعة الدول ذات التنمية البرشية العالية ،بناء عىل ما تم إحداثه من نقلة نوعية يف
مجايل الصحة والتعليم .وعىل الصعيد االقتصادي ،صنفت لجنة النمو والتنمية التابعة للبنك الدويل
ً
متواصل وبأعىل املعدالت يف خالل فرتة
السلطنة ضمن الثالث عرشة دولة يف العامل التي حققت من ًوا
ما بعد الحرب العاملية الثانية(.((1
16 Minister of National Economy, Forty Glorious.
17 World Bank, Oman Vision 2020.

104

الكتـاب الثاين 2017 -
دراسات

جوانب اإلخفاقات

عىل الرغم من اإلنجازات املحققة عىل مختلف األصعدة ،وتضاعف الناتج املحيل اإلجاميل أكرث من 6
ريال عامن ًيا عام  1995إىل ً 7876
مرات ،وارتفاع نصيب الفرد منه من ً 2491
ريال يف نهاية عام ،2014
فثمة العديد من جوانب القصور؛ إذ مل توفق الرؤية يف تحقيق عدد من األهداف الرئيسة :من بينها
إدارة دورة النشاطات التجارية ،وإعادة هيكلة االقتصاد العامين الذي مازال معتم ًدا بصفة ملحوظة عىل
اإلنفاق الحكومي املتأيت من تصدير النفط والغاز ،ومن جانب آخر ،تلبية الطلب املحيل للسلع والخدمات
من خالل االسترياد والعاملة الوافدة .وبالنسبة إىل إدارة السياسة املالية ،مل يتحقق الهدف طويل األمد
للفصل بني ميزانيات الحكومة ،وارتفاع أسعار النفط .أضف إىل ذلك أن النمو يف اإلنفاق الحكومي عند
املستويات الحالية غري قابل لالستمرار .كام ال يزال للحكومة الدور الرئيس يف مجال اإلنتاج ،ومل يجر
سوى تقدم محدود عىل طريق تنويع القطاع الخاص وتنميته .وعىل الرغم من األهداف الواضحة لتطوير
القطاع الخاص ،فال تزال الصناعات تعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل املبادرات الحكومية .وقد أدى عدم وجود
قطاع خاص دينامييك إىل الحد من توفري فرص العمل ،ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة .وعالوة عىل
ذلك ،مل يشارك القطاع الخاص بفعالية يف جهود التنويع ،وهو ما يتضح من املساهمة املحدودة للقطاعات
غري النفطية .ومع أن رؤية عامن  2020تهدف إىل التوسع ،فإن القطاع الخاص مييل إىل تركيز املوارد يف
النشاطات األقل إنتاجية ،مثل البناء والخدمات املحلية .وكانت مشاركته يف النشاطات ذات القيمة املضافة
ثم فقد شهد القطاع الخاص القليل من االبتكار والتطور التكنولوجي( .((1وال شك
العالية محدودة؛ ومن ّ
يف أن هذا أمر يف غاية األهمية ،يف ضوء جهود سلطنة عامن الرامية إىل تحقيق مزيد من االندماج يف
االقتصاد العاملي ،من خالل االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف .فليك تصبح الرشكات العامنية منافسة
للرشكات األجنبية عامل ًيا ومحل ًيا ،فعليها أن تصبح مبتكرة وديناميكية .ومن جانب آخر كان للضعف يف
تنمية القطاع الخاص تداعيات سلبية عىل اتجاهات العاملة؛ فالعاملة الوطنية تفضل املناصب الحكومية
التي تقدم امتيازات أكرب .ومل تنجح السياسات حتى اآلن يف جعل وظائف القطاع الخاص أكرث جاذبية.
وتتفاقم صعوبة توظيف املواطنني يف القطاع الخاص من خالل فجوة املهارات بني املواطنني الباحثني عن
العمل ،ومتطلبات سوق العمل .ولقد أسفر الجهد املتواصل للحد من هذه الفجوة ،من خالل تطوير
مهارات قوة العمل التنافسية وإصالح التعليم والتدريب ،عن نتائج متباينة(.((1

ثالثًا .قراءة يف التجربة التنموية العامنية يف ضوء الرؤية
املستقبلية عامن 2020
تعددت األسباب التي أدت إىل تحقيق النتائج املذكورة منها املحلية واإلقليمية والعاملية ،نذكر منها
األزمات العاملية مثل؛ انهيار أسعار النفط عام  1998وكذلك عام  ،2014واألزمات املالية واالقتصادية
18 World Bank, Oman Investment.
19 Ibid.
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التي عصفت باقتصادات عدد من الدول يف مختلف أنحاء العامل .ويجب أال نغفل ما يسمى "أزمة الربيع
العريب" عام  .2011وقد تضافرت تلك األزمات إلعاقة تنفيذ أهداف الرؤية املستقبلية .كام أن الرؤية
وضعت أهدا ًفا طويلة املدى ،ولكنها مل تتطرق إىل اإلسرتاتيجيات ،والخطط التنفيذية ،ومؤرشات قياس
األداء ،وأدوات التقييم واملراجعة .أضف إىل ذلك أنه مل يجر إرشاك أصحاب العالقة ،وخاصة القطاع
الخاص وأطياف املجتمع ،لضامن حدوث التحول املطلوب .كام أن الرؤية مل توضح ألصحاب العالقة
ثم ،مل تنجح يف بناء أطر التنسيق بني األطراف املعنية ،وظلت
بالتنفيذ األدوار واملسؤوليات؛ ومن ّ
الشفافية واملساءلة مفقودتني .ومن جانب آخر ،افتقدت الرؤية إىل الديناميكية ونظم التفاعل مع
املتغريات املحلية والعاملية ،وظلت أهداف الرؤية متصلبة وغري مرتابطة مع الخطط الخمسية والسنوية
واإلطار املايل .ومام يؤخذ عىل هذه الرؤية كذلك ،عدم وجود جهاز معني بتنفيذها .ويضاف إىل ما سبق
عدم توافر بيانات ومعلومات إحصائية لقياس األداء وتقييم التقدم املحرز ،وتركيزها عىل الكم وليس
الجودة فيام يتعلق بتنمية رأس املال البرشي واالبتكار .وهو األمر الذي ميكن رصده من خالل عدم
التوافق بني الوظائف املتوافرة ومخرجات مؤسسات التعليم والتدريب.
نستعرض فيا ييل الصورة الكلية للتجربة التنموية العامنية ،والتي قد تساهم يف توضيح الجذور
الرئيسة لهذه اإلخفاقات ،مبا يساعد عىل التعامل معها .وىف هذا اإلطارُ ،يعزى تباين نتائج الرؤية
املستقبلية  2020إىل عدد من العوامل تتمثّل مبحدودية النجاح يف تنويع مصادر الدخل ،وتنمية املوارد
البرشية الوطنية ،وبناء قطاع خاص قوي وتنافيس ،واالعتامد املفرط عىل االسترياد والعاملة الوافدة،
ثم هشاشة تركيبة االقتصاد ،وتعرضه لضغوط ملحوظة كالتي نشهدها اليوم جراء انخفاض أسعار
ومن ّ
النفط .وتنعكس هذه العوامل سلب ًيا عىل إنتاجية دورة النشاطات التجارية املحلية ،ومدى توازن العالقة
بني الحكومة واملجتمع والقطاع الخاص وتكاملها ،وحكمة السياسات املتبعة يف السنني السامن والسنني
العجاف للدورة االقتصادية املحلية يف األجل البعيد.
دورة النشاطات التجارية املحلية

لقد ظلت دورة النشاطات التجارية املحلية معتمدة عىل إيرادات النفط والغاز بوصفها مولدات رئيسة
للدخل والطلب املحيل؛ ويف املقابل ،اعتمدت عىل الواردات والعاملة الوافدة يف تلبية االحتياجات
املحلية؛ ما انعكس يف بقاء الدورة االقتصادية املحلية هشة وعرضة لتقلبات أسعار النفط .ومن جانب
آخر ،كان االهتامم بتنمية قطاع النشاطات النفطية عىل حساب تنمية القطاع الخاص .ومن املهم أن
تركز سياسات املرحلة املقبلة عىل معالجة أوجه الخلل يف جانبي دورة النشاطات التجارية املحلية،
بحيث تعضد وتعزز الجوانب اإلنتاجية ،والتي تتمثّل بتعزيز الصادرات بأنواعها ،وزيادة االستثامرات،
سواء كانت حكومية أو خاصة أو محلية أو خارجية .ويف املقابل ،ستعمل عىل الحد من النزيف الخارجي
املتمثّل بالواردات من السلع والخدمات ،وكذلك التحويالت الجارية ،سواء يف صيغة تحويالت العاملة
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أو أرباح للرشكات العاملة .وتجدر اإلشارة إىل وجود اعتامد وتأثري متبادلني ،ولو بدرجات متفاوتة،
بني مكونات أي اقتصاد .وتكمن صعوبة إدارة االقتصاد يف معرفة مدى التأثري املتبادل بني املتغريات
االقتصادية املختلفة وطبيعته :من يؤثر؟ ومن يتأثر؟
تلجأ الدول إلدارة دورتها االقتصادية إىل العديد من الوسائل؛ من بينها دراسة هيكل التبادل التجاري،
والعمل عىل تلبية السلع والخدمات املطلوبة محل ًيا من خالل إيجاد قطاع خاص (رشكات) قادر عىل
إنتاجها .وىف حالة ضعف قدرات القطاع الخاص ،تتدخل الحكومة بالعديد من الوسائل لتعززها والدخول
يف رشاكات إسرتاتيجية ،سواء مع رشكات محلية أو اجتذاب رشكات عاملية (االستثامر األجنبي املبارش)
متخصصة يف النشاطات املطلوبة ،سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية؛ بحيث تدخل الحكومة
بصفة مساهم مبارش يف رأس املال واإلدارة لضامن تحقيق األهداف املبتغاة يف استدامة التنمية
يف األجل الطويل(.((2
العالقة بني الحكومة واملجتمع والرشكات

متثّل طبيعة العالقة بني هذه األطراف الثالثة قوة داعمة وركيزة أساسية إلنجاح أي رؤية مستقبلية .ذلك
أنّه توجد بني هذه األطراف الثالثة تقاطعات مه ّمة؛ فاملجتمع يبحث عن بيئة آمنة ومستوى معييش
مالئم وخدمات كافية ومتوافرة ،يف حني أن أفراد املجتمع مطالبون بأن يكونوا مبادرين ومنتجني،
والحكومة تسعى لتحقيق االستقرار السيايس واالقتصادي ،وتوفري إيرادات كافية لتمويل عملياتها .وىف
الجانب اآلخر ،يتطلع قطاع الرشكات إىل زيادة الطلب عىل السلع والخدمات التي ينتجها ،وتحقيق
عوائد مجزية عىل االستثامر ،يف حني أنه مطالب بتوفري فرص عمل ألفراد املجتمع ،ومتويل عمليات
الحكومة من خالل الرضائب .والجدير بالذكر أن نجاح العالقة بني هذه األطراف الثالثة يعتمد عىل
ثالثة مقومات أساسية هي الثقة املتبادلة ،والشفافية ،واملساءلة .وتواجه الدول النفطية تحد ًيا كب ًريا
يتمثّل بإيجاد توازن وتكامل يف هذه العالقة ،خاصة عندما يؤدي بعض أفراد املجتمع أدوا ًرا مختلفة يف
الوقت نفسه ،بحيث يكونون متخذي قرار وأصاحب أعامل؛ ما يتيح الفرصة لفئة محدودة من أفراد
املجتمع ألخذ األفضلية عىل حساب البقية .ولقد نجم عن منوذج النمو القائم عىل النفط أن أصبحت
ثم كان تحديد أفضلية ترتيب أولويات التنمية مبا تراه مالمئًا ،وهو
الحكومة هي الطرف األقوى؛ ومن ّ
ما قد ال يتوافق بالرضورة مع ما تراه األطراف األخرى .وهنا يتعني التنويه إىل أهمية تحقيق التوازن؛
إذ أدت تداعيات العوملة والتغري يف مراحل التنمية وزيادة عدد السكان ومستوى تعليمهم وتوقعاتهم
إىل تغريات كبرية يف العالقة بني الحكومة واملجتمع يف الدول النفطية .وتشري األدبيات االقتصادية إىل أن
عدم نجاح العديد من الدول الريعية يف بناء اقتصادات قوية وتنمية شاملة مستدامة ،مع أن اإليرادات
20 Ibid.
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الشكل ()2

املصدر :من إعداد الباحث

وفرية ،يعود لسببني؛ يكمن األول يف أن العالقة بني الحكومة واملجتمع والرشكات ظلت غري متوازنة مبا
يسمح باالستفادة من هذه اإليرادات عىل نحو أمثل وأكرث فاعلية ،بخلق قواعد متينة واستخدام أمثل
للموارد .ولقد أنتج هذا الوضع عق ًدا اجتامع ًيا بني الطرفني يف االقتصادات الريعية ،يشري إىل أن مدى متتع
الحكومة بالسلطة والنفوذ يتأثر بدرجة ملحوظة بكيفية توزيع اإليرادات عىل أفراد املجتمع؛ بحيث
يحصل املواطنون عىل قدر من ريع النفط ً
مثل ،بينام تتمتع الحكومة بقدر ملحوظ من السلطة والنفوذ.
ويتمثّل السبب الثاين بأن اإلنفاق الحكومي الذي أدى إىل زيادة الطلب عىل السلع والخدمات مل يؤد
إىل تنمية حقيقية للقطاعات اإلنتاجية ،وإمنا اعتمد عىل االسترياد؛ وهذا ما يسمى بعدم توازن املدخالت
مع املخرجات لالقتصاد ،وقد سبقت اإلشارة إليه يف دورة النشاطات التجارية املحلية.
الدورة االقتصادية املحلية خالل األجل الطويل

كام هو معلوم ،تحكم الدورة االقتصادية قوانني التأرجح بني فرتات الطفرة والركود؛ وال يخفى أن مدى
النجاح يف التصدي للتحديات التنموية مرتبط إىل حد كبري مبدى إحكام إدارة الدورة االقتصادية ،ورصانة
السياسات املتبعة يف مراحل االزدهار (السنني السامن) ،ومراحل االنكامش (السنني العجاف) ،كام هو
موضح يف الشكل ( .)2وبالنسبة إىل السلطنة ،تربهن هذه الدورة عىل نجاح التصدي ملختلف األزمات
التي مرت بها يف مسريتها ،سواء كانت نفطية ،أو مالية ،أو تقلبات إقليمية ،واستطاعت التعامل معها
باستخدام آليات مختلفة تتالءم مع مرحلة النمو والجاهزية .والجدير بالذكر أن النمو املحقق يف الحقبة
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املاضية كان معتم ًدا عىل االستهالك بدرجة كبرية؛ ومن املهم العمل يف املرحلة املقبلة عىل تحقيق منو
أساسا عىل االستثامر وليس عىل االستهالك.
قائم ً
هذا ،ومتر سلطنة عامن مبرحلة انتقالية أفرزتها مستجدات العوملة ،وما صاحبها من ثورة يف مجال تقنية
املعلومات واالتصاالت ،إضافة إىل قِرص عمر املوارد النفطية املحلية نسب ًيا ،وتقلبات أسعارها ،ومتطلبات
سوق العمل املحلية ،ومنوذج التنمية القائم عىل إدارة الحكومة للقاطرة االقتصادية ،وما نتج من ذلك من
تداعيات عىل بيئة األعامل بصفة عامة .وينطوي ذلك بالرضورة عىل عدد من التحديات نربزها كالتايل:
ö öالتحدي الدميوغرايف :ويتمثّل بتزايد أعداد الباحثني عن فرص عمل ،وصعوبة استيعابهم يف
القطاع الحكومي ،وعدم جاهزية القطاع الخاص ،وزيادة عدد الطلبة الباحثني عن فرص التعليم
العايل ،وعبء متويل تكلفة دراستهم عىل ميزانية الحكومة سواء محل ًيا أو خارج ًيا .أضف إىل
ذلك األعداد الكبرية غري املنتجة نسب ًيا والعاملة يف القطاعات الحكومية العسكرية واملدنية،
والكيفية ميكن بها حشد هذه الطاقات وتوجيهها إىل القطاعات اإلنتاجية .هذا ً
فضل عن تزايد
عدد املواليد مبعدل  30يف املئة سنو ًيا منذ بداية  ،2012وانعكاساته عىل طلب خدمات التعليم
والصحة وغريها يف املرحلة املقبلة(.((2
ö öالتحدي املايل :ينجم عن االنخفاض الكبري يف اإليرادات العامة للدولة مبا يقدر بأكرث من  45يف
املئة ،نتيجة انخفاض أسعار النفط ،وما ميثله ذلك من تح ٍد مزدوج للميزانية العامة لتمويل
اإلنفاق العام (الجاري والرأساميل)؛ وكذلك رضورة تكوين احتياطيات كافية لدى البنك املركزي
العامين لتغطية عجز الحساب الجاري من ميزان املدفوعات الناجم عن االعتامد املفرط عىل
العامل الخارجي لتلبية الطلب املحيل من السلع والخدمات.
ö öالتحدي االقتصادي :ويتمثّل بدورة النشاطات التجارية املحلية واملعتمدة بدرجة ملحوظة عىل
االسترياد لتلبية الطلب املحيل؛ ما أسفر عن خلل كبري يف هيكل االقتصاد ،وضعف القطاع
الخاص ،واعتامده إىل حد كبري عىل الدعم الحكومي والعاملة الوافدة والنزعة االحتكارية.
ومن اإلنصاف القول إن هذه التحديات ليست مقصورة عىل السلطنة؛ إذ تعاين غالبية اقتصادات الدول
الريعية الظاهرة نفسها ،وتهيمن إيرادات النفط عىل املالية العامة؛ ما حد من الحاجة إىل االهتامم
بباقي القطاعات .ولك ّنه من الرضوري إحداث نقلة نوعية يف مختلف نظم إدارة االقتصاد العامين
وآلياتها حتى تتمكن السلطنة من التعامل مع عرص ما بعد النفط بفكر يتالءم مع املعطيات الجديدة،
وال سيام أن اإلنجازات املحققة خالل الحقبة املاضية وما تزخر به السلطنة من موارد طبيعية وإمكانات
توفر أرضية صلبة لالنتقال السلس إىل طور ثانٍ من التنمية .ومن املؤكد أن التعامل مع هذه التحديات
21
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ليس مهمة سهلة ويتطلب تكاتف الجميع ،ومعرفة حقيقة جذور هذه التحديات وتشابكاتها ،وأهمية
التعامل معها بشفافية ومهنية عالية.

الخامتة
العامين ليس ً
هيكل مثال ًيا؛ ويعزى ذلك إىل هيمنة قطاع وحيد هو قطاع
ال يخفى أن هيكل االقتصاد ُ
النفط والغاز عىل مجمل النشاط االقتصادي يف البالد ،وما ينتج من ذلك من تأثري سلبي يف حالة انخفاض
اإلنتاج أو /وانخفاض أسعار النفط؛ األمر الذي من شأنه أن يعوق تحقيق التنمية املستدامة بصفتها
عملية ديناميكية تعتمد عىل أداء قطاعات االقتصاد كافة .ومن املعروف أن هيكل االقتصاد العامين،
كغريه من االقتصادات الخليجية ،يتكون من عدد من املقومات األساسية التي يجب أن تُبنى عليها
خططه؛ ومن املهم فهم كيفية تداخل العالقات فيام بينها يف ضوء املزايا النسبية للسلطنة واحتياجات
كل مرحلة( .((2وعىل الرغم من االختالفات بني هذه االقتصادات ،فإن القاسم املشرتك بينها هو سعيها
لخلق قطاع خاص قادر عىل إنشاء صناعات تنافسية ،والرتويج العلمي املنظم لالستثامر والصادرات.
وقد اتضح لنا جل ًّيا من خالل هذه الورقة أن اقتصاد السلطنة يعاين فقد حلقة تربط النمو االقتصادي
املحقق مع دور فاعل للقطاع الخاص(((2؛ إذ تخفي معدالت النمو الكبرية واملرتكزة عىل النشاطات
النفطية (النفط والغاز) اختالالت جوهرية يف جميع عوامل اإلنتاج األربعة املعروفة (رأس املال ،والعمل،
واألرض ،والتنظيم) .وما ُيؤخذ عىل مسار اإلنفاق العام عىل مشاريع البنية األساسية ،والذي يحتل الصدارة
يف بنود رصف املوازنات الخليجية ،أنه ال يتوافق مع اإلنفاق عىل إعداد حقيقي للكوادر البرشية القادرة
عىل إدارة تلك املشاريع العمالقة بكفاءة عالية لتحقيق العوائد املرجوة منها .ولقد أثبتت التجارب
التنموية عىل مستوى العامل أن تدخل الدولة ووضعها للرؤية املستقبلية وما يتبعها من خطط وبرامج
ليسا كافيني للوصول إىل التنمية الشاملة واملستدامة ،وما يستلزمه ذلك من رضورة قيام الدولة ببناء
مؤسسات وقاطرات منو تقود وتقوم بدور مفصيل ،وتأمني التحول إىل ما بعد عرص النفط( .((2وتجدر
اإلشارة إىل أن سلطنة عامن تبنت العديد من النامذج الناجحة – للتغلب عىل املعوقات التي تحول
دون انطالق االقتصاد العامين بالدرجة املنشودة – والتي من بينها إنشاء بنك التنمية العامين ،واملحطة
يتعي
 22إنّ ما قد يؤثر يف مسار اقتصاد دولة ما إيجاب ًيا قد ال يؤثر بالرضورة يف اقتصاد دولة أخرى بالطريقة نفسها ،ولذا ّ
ربط النتائج مبسبباتها.
23 Economic and Social Commission for Western Asia/United Nations, Economic diversification in the oil-producing
countries: The case of the Gulf Cooperation Council Economies (New York: United Nations, 2001).
 24عىل سبيل املثال ،دور وزارة التجارة الدولية والصناعة يف التجربة اليابانية ،وبنك التنمية السنغافوري يف نهضة سنغافورة ،واملعهد
الكوري للتنمية يف قيادة نهضة كوريا الجنوبية.
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الواحدة ،وصندوق رفد ،ومبادرات تنمية املوارد البرشية ،وغريها؛ إال أن تأثريها يف إحداث التغيري
املطلوب ظل محدو ًدا .ويعزى ذلك إىل أنها تطبق عىل نطاق ضيق ،سواء لعدم كفاية األموال املخصصة
لها أو لعدم إدارتها بالكفاءة املطلوبة ،إضافة إىل أنها تديرها قيادات حكومية مثقلة باألعباء األخرى.
وإنّ دوام الحال من املحال؛ ولذا ال بد من اتخاذ خطوات عملية تضمن مستوى عيش كريم لألجيال
املقبلة ،وتحويل االقتصاد العامين من الريعية إىل اإلنتاجية .ومن املؤكد أن نجاح العديد من الدول يف
هذا املضامر مل يكن وليد الصدفة والتمني ،وإمنا من خالل إيجاد مؤسسات لديها نظرة شمولية ،وتعمل
عىل هندسة هذه العملية ،وتعي أهميتها وتعمل عىل توجيه جميع املوارد والطاقات لتحقيق هدف
مشرتك يف ظل خصوصية كل اقتصاد( .((2وعىل الرغم من تصاعد تعقيدات الحياة ،فإن سلطنة عامن متلك
العديد من املقومات لتجاوز التحديات اآلنية ،واألرضية مالمئة إلحداث تغيري هيكيل ،ومتهد الطريق
ملرحلة ما بعد النفط واالقتصاد القائم عىل التنوع ،وتطوير قدرات اإلنسان ومهاراته ،واالعتامد عىل
الشباب ألخذ زمام املبادرة يف املرحلة املقبلة.
تبدو حاجة ملحة إ ًذا إىل إيجاد قنوات تواصل بني جميع أطراف العملية التنموية ،ليدرك الجميع جسامة
التحديات ،وأن املنافسة صعبة ،وأن تحقيق مستقبل أفضل للجميع مرهون بتعاون الجميع .ويتطلب
ذلك تبني أساليب مالمئة لتغيري القناعات املتأصلة ،والتي تحد من استنهاض روح الشباب وإقبالهم عىل
مزيد من العطاء ،من خالل الرتكيز عىل العوامل النفسية (السامت الشخصية ،والذكاء ،واحرتام الذات)؛
والعوامل االجتامعية (الثقة ،واملوقف ،واملعتقدات ،والتعليم ،واملعارف العامة عن وظائف يف القطاع
الخاص ،والقدرات واملهارات الشخصية)؛ والعوامل املحفزة (قانون العمل والتنظيم ،والنظرة االجتامعية،
والدخل واألجور ،والفوائد وسياسة التقاعد ،واملعاشات التقاعدية) .وهي التي تعوق مشاركة الشباب
العامين عن العمل يف القطاع الخاص .ومثة حاجة إىل فكر خالق قادر عىل تشغيل محركات النمو وتشمل
الحكومة ،والقطاع الخاص والجامعات ،مع منح األولوية للقطاع الخاص ليكون القاطرة الرئيسة للنمو
والتنمية املستدامة ،وتكون فيه العاملة الوطنية يف الصدارة ،وأن يعتمد عىل سياسات استباقية تعتمد
عىل دراسات ومبادرات مجتمعية.

25 Miklos Koren & Silvana Tenreyro, “Volatility, diversification and development in the Gulf Cooperation Council
countries,” Kuwait programme on Development, Governance and globalisation in the Gulf States, Research Paper no. 9
(London: London School of Economics, 2010).
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سيف الدين عبد الفتاح

،الرؤى املستقبلية يف عامل املسلمني
بني نهاية التاريخ وصدام النبوءات
دراسة نقدية من منظور السنن واملقاصد

Future Visions in the World of Muslims: Between the End of
History and the Clash of Prophecies
A Critical Study from the Perspectives of Laws and Purposes

ً
وتقوميا؟ وهل مقومات
ريا
رصدا
، كيف ينظر املسلمون إىل مستقبلهم:ملخص
ً
ً
ً وتحليل وتفس
النظر املستقبيل موجودة بنيان ًيا يف الفكر الذي يتعلق باملسلمني؟ وهل النظر املستقبيل
، الرصد، املستقبل، املسلمون، النظر،يتحرك صوب غايات واضحة ضمن عمليات متكاملة؟ "الكيفية
 وجب التوقف عندها، التقويم"؛ مفردات تحملها هذه التساؤالت املهمة، التفسري،التحليل
، وعمليات التسيري، وطرائق التدبري،ألنها تحمل يف مكنوناتها معاين أخرى (أساليب التفكري
 نتناول قضايا الرؤى، ويف هذا املقام.) وغايات التمكني… إلخ، ومداخل التأثري،وحركة التغيري
 من خالل دراسة،سيام رؤى نهاية التاريخ وصدام النبوءات
ّ  وال،املستقبلية يف عامل املسلمني
 يتكامل فيها املدخل السنني يف استرشاف املستقبل،نقدية من منظور السنن واملقاصد
، وتكون فيها املجاالت الكلية مجاالت التعامل املستقبيل،مع املدخل املقاصدي بكل مكوناته
تأسيسا
 وميزان األولويات يف جوهرها،واعتبار املآالت من أهم الصياغات يف الرؤية املستقبلية
ً
.لحركة مستقبلية
 املنظور، املنظور السنني، صدام النبوءات، نهاية التاريخ، الرؤى املستقبلية:كلامت مفتاحية
.املقاصدي
Abstract: How do Muslims see the future, in observation, analysis, interpretation,
and assessment? Are the components of this vision to be found structurally in Muslim
thinking? And is this vision of the future moving towards clear ends within integrated
processes? “Manner, vision, Muslims, future, observation, analysis, interpretation,
assessment” – all these words form part of important questions which must be reflected
upon since they enfold other meanings (modes of thinking, means of acting, processes
of management, movement of change, avenues of influence, means of empowerment
etc.). In this context, this paper considers visions of the future prevalent in the Muslim
world, particularly the vision of the end of history and the clash of prophecies by means
of a critical study from the perspective of laws (sunan) and purposes (maqasid). The paper
considers the outcomes of the main formulations of this vision, and weighs the priorities
to found a future movement.
Keywords: Future Visions, End of History, Clash of Prophecies, Law.

Research Professor at the ACRPS, Doha.
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مقدمة
معني كغريه ،بل مأمور بالقيام بعملية
من خالل التذكرة بأيام الله واالعتبار بحوادثها ،فإنّ عامل املسلمني ٌّ
التعرف إىل ما مىض عليه من حقب ،وموقعه يف هذه الحقب الزمنية واالمتدادات املكانية ،ومكانته
ودوره يف الفاعلية والتأثري .بل رمبا ال نبالغ يف استنتاج أنّ "حديث التجديد"((( الذي يحرك مكامن البحث
عن الفاعليات واستثامرها يف عمليات تجديدية مستأنفة؛ يحيلنا دامئًا إىل "توقف" و"تدبر" و"اعتبار"
عىل رأس كل مئة عام نتدبر فيها قوى التجديد وإمكاناتها؛ وإنّ "من" يف "حديث التجديد" ال تزال
تشري إىل معنى تعبئة قوى التجديد والتعرف عليها استرشا ًفا ملستقبل فاعلياتها وتفعيلها((( .ولذا ،حينام
نتحدث عن العامل اإلسالمي يف قرنٍ مىض ،فإنّ علينا ،ضم ًنا ،أن نتعرف إىل أحواله يف القرن األخري ،كمنطلق
السترشاف هذا العامل وقدراته ومكانته يف زمنٍ آت .وهكذا يجب أن نتعلم معنى "العربة" و"االعتبار"،
واقع إىل مستقبل ،والتي تحرك مضامني العربة ومغزى االعتبار.
وحركة العبور الزمني من ٍ
ماض إىل ٍ
حرصا من تكلم عن مستقبل العامل اإلسالمي
وحينام نقارب هذا املوضوع ،فليس من هدفنا أن نرصد ً
وتصنيف اتجاهاته ،عىل قيمة هذا العمل ورضورته؛ وليس من هدفنا أن نعود إىل هؤالء الذين كتبوا
عن مستقبل العامل اإلسالمي طوال القرن الفائت ،ثم نتعامل مع حصيلة ذلك؛ فنعرف ما تحقق من
توقعات وما مل يتحقق ،وما تحقق عىل أرض الواقع ومل ُيتو َّقع .وليس أيضً ا من هدف هذا املوضوع
كخط صاعد ،أو ٍّ
أن نرصد الحركة التاريخية طوال القرن يف تدرجه يف تصور عام لتاريخ املسلمني ٍّ
كخط
هابط ،أو شكلٍ متع ّرج ،أو حرك ٍة دائرية ،أو غري ذلك من أشكالٍ اهتم بها فالسفة التاريخ حينام أرادوا
تجري ًدا للواقع يف أشكال منطية ،يحاولون تسكني الحوادث التاريخية وتتابعها ومساراتها ضمن هذه
الرؤى ،لتصري ً
دليل عىل مسار تطور التاريخ .وهي محاوالت بدا لبعضها أن تسري يف سياق مع ّمق ،ويف
بعضها مل تكن إال خواطر مسبقة أفرغت عىل أرض الواقع ،وحرشت الوقائع والحوادث وفق تصو ٍر بعينه.
وعىل أهمية التعرض لذلك  -ونحن بصدد التعامل مع تاريخ املستقبل ومستقبل التاريخ  -فإنّ البحث
ٍ
سياقات للبرشية
فيه يتواصل ،ليس فيام يتعلق باملسلمني فحسب ،ولكن غال ًبا ما يتصور البعض ذلك يف
من قبل نبوءات نهاية التاريخ ،أو حديث النهايات الذي ال ينقطع ،وحديث الـ "ما بعديات" الذي ال
يتوقف ،وهي تصورات تحركت ضمن أحشاء بيئة الغموض ،وتضارب الرؤى إىل ح ّد الفوىض ،وتنازع
الرؤى إىل ح ّد التبشري.
" 1إنّ الله يبعث لهذه األمة عىل رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها" (رواه أبو داود).
 2انظر يف حديث التجديد :محمد املراغي الجرجاوي ،بغية املتتدين ومنحة املجدين عىل تحفة املهتدين للسيوطى (القاهرة :دار
الكتب املرصية ،املخطوط رقم  ،1987ميكروفيلم )10647؛ محمد بن حجازي الجرجاوي ،عقود الدرر يف الجيد يف نظم أسامء ذوى
التجديد (القاهرة :دار الكتب املرصية ،املخطوط رقم  /1555تاريخ ،ميكروفيلم  .)15012وقد أشار أمني الخويل يف تأسيس كتابه عىل هذين
املخطوطني ،انظر :أمني الخوىل ،املجددون يف اإلسالم (القاهرة :املعرفة)1965 ،؛ عبد املتعال الصعيدي ،املجددون يف اإلسالم ،ط ( 2القاهرة:
مكتبة اآلداب ]1955[ ،د.ت.).
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ً
وبدل من أن تعالج هذه األمور ضمن رؤى علمية استرشافية ،عولجت ضمن مسارات سجالية يف
تسابق محموم بشأن النهايات املغلقة مثل نهاية التاريخ ،أو النهايات املبطنة بالشكل املفتوح مثل
الـ "ما بعديات" ( .)Postsومل يعدم بعض املسلمني أن يشاركوا بدو ٍر يف السجال والجدل بشأن هذه
املوضوعات نظ ًرا إىل ما ميثله "اإلسالم بوصفه قوة احتاملية" ،أو ما ميثله اإلسالم عند البعض بوصفه خط ًرا
ً
حال ًيا أو
محتمل (الخطر األخرض)(((.
وليس من غرض هذا البحث ،عىل جاللة قدر القيام بهذا العمل ،البحث يف العوامل املح ّركة أو املفرسة
لحركة التاريخ ،وحركة العالقات الدولية ومساراتها ،من خالل تفسريات هنا وهناك ،يعود بعضها إىل
تفسريات كالسيكية ،واآلخر إىل تفسريات يع ّدها البعض حديثة ،وآخرون يفرسون عىل مذهب وضع
الخمر العتيقة يف أقنية جديدة ومستحدثة ،ويحاول البعض أن يرد الحركة والتحريك ،واملتغريات والوقائع،
واملسارات واملحركات إىل عامل وحيد أو عدة عوامل ،أو ،عىل أحسن الفروض ،يغلب أحدها تفس ًريا،
ويأيت بالشواهد من هنا وهناك ،والقرائن الدالة عىل صحة ذلك التبني أو ذاك .ومن آخر الطبعات الذي
برزت يف اآلونة األخرية؛ طبعة "صدام الحضارات" التي رددها صامويل هنتنغتون يف مقالته((( ثم يف كتابه
املط ّول((( .وبدت أهمية هذا األمر وهذا التصور ملا نحن فيه من البحث عن مستقبل العامل اإلسالمي يف
قرنٍ آت بعد التعرف إىل خريطة قرن مىض؛ أن نتعرف إىل بعض مناهج صاعدة حول التحليل الثقايف
والحضاري ملا يحدث يف العامل هذا من ناحية .أما الناحية األوضح ،فهي ما جعل هنتنغتون يرشح حضارة
املسلمني ألن تكون طر ًفا صدام ًيا ضمن معادلته التحليلية والتفسريية التي تعرب عن خواطر أو أشباه
نظريات ،أو ،عىل أحسن الفروض ،مقوالت ترقى ألن تعمل عمل النظريات ،من دون أن متلك مقوماتها
ضمن عملية تحركها صناعة العلم والفكر والتوجهات ومناهج النظر والرؤية(((.
ً
أشكال متعددة تتز ّيا
وليس من غرض هذا البحث أن نتحدث عن رؤى مستقبلية متعددة صارت تتخذ
بزي العلم ،سواء أكانت يف شكل "سيناريوهات" ،أم يف شكل البحث عن "الرابحني" و"الخارسين" يف
ّ
 3ميكن أن نحيل إىل بعض املراجع التي تشري إىل هذه القضايا ،وأهمها ،خاصة تلك التي تشري إىل معنى املابعدية ،والتي سبقتها النهايات
يف" :ملف ما بعد الحداثة" ،مجلة الكرمل ،العدد ( 51ربيع  ،)1997ص 90-12؛ ودراسة محمد جامل باروت ضمن "ملف ما بعد الحداثة"،
مجلة الكرمل ،العدد ( 52صيف  ،)1997ص  .166 - 141ويف إطار فكرة نهاية التاريخ الواردة لدى فوكوياما ،واملناقشات التي دارت بشأنها،
انظر :فرنسيس فوكوياما" ،هل هى نهاية التاريخ؟" ،ترجمة عن مجلة ناشيونال إنرتست (صيف ( ،)1989القاهرة :دار البيان للنرش.)1990 ،
4 Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilizations?," Foreign Affairs (Summer 1993), pp. 22 - 49.
5 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster,
1996).
 6انظر يف هذا املقام رؤية هنتنغتون حول صدام الحضارات وصناعة العلم:
Huntington , "The Clash of Civilization?," p. 49 ff.
وانظر ترجمة لهذه املقالة ومجموعة من الردود عليها يف :صمويل هانتنجتون ،اإلسالم والغرب :آفاق الصدام ،ترجمة مجدي رشرش (القاهرة:
مكتبة مدبويل.)1995 ،
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النظام الدويل ،وفق أحاديث املكانة والتمكني ،أو البحث يف التحديات بوصفها مفهو ًما مستقبل ًيا يتطلب
م ّنا الحديث عن معاين كيفية الفهم وكيفية املواجهة ،والتعامل مع تلك التحديات وما تفرضه من
استرشاف مستقبيل .إنّ كث ًريا من الدراسات التي صدرت – وال تزال تصدر – تحاول أن تتعرض جزئ ًيا
لتح ٍّد هنا أو هناك أو لتحديات تتعلق مبجال بعينه دون غريه من املجاالت.
يبدو لنا أننا قد بدأنا مقدمة هذا البحث باستبعاد ما ال يدخل يف زاوية املعالجة ملوضوع كهذا يتعلق
"مبستقبل املسلمني بعد انرصام القرن العرشين"؛ ولكن هذه املقدمة مهمة لتوضيح زاوية االهتامم
مبثل هذا املوضوع ،والتي تنرصف إىل اإلجابة عن سؤال محوري :كيف ينظر املسلمون إىل مستقبلهم:
ً
وتحليل وتفس ًريا وتقو ًميا؟ وهل مقومات النظر املستقبيل موجودة بنيان ًيا يف الفكر الذي يتعلق
رص ًدا
باملسلمني؟ وهل النظر املستقبيل يتحرك صوب غايات واضحة ضمن عمليات متكاملة؟ "الكيفية ،النظر،
املسلمون ،املستقبل ،الرصد ،التحليل ،التفسري ،التقويم"؛ مفردات يحملها هذا التساؤل املهم وجب
التوقف عندها ألنها تحمل يف مكنوناتها معاين أخرى (أساليب التفكري ،وطرائق التدبري ،وعمليات
التسيري ،وحركة التغيري ،ومداخل التأثري ،وغايات التمكني… إلخ) .ويف هذا املقام ،يحسن معالجة
املوضوع يف تلك القضايا املتكاملة.

أول .الرؤى املستقبلية :مقدمات ومقومات
ً
يحيلنا التاريخ اإلنساين ،بامتداده وتفاعالته ،دا ًمئا وعىل نح ٍو فطري إىل النزوع الكتشاف املستقبل؛
ذلك أنّ الزمن اآليت ّ
ملحا رافق البرشية يف رحلتها عرب الحياة ،وهدف اإلنسان إىل البقاء
ظل
هاجسا ًّ
ً
واالستمرار يف سياق مواجهاته لتحديات تواصلت أو استجدتّ ،
وظل اإلنسان مدفو ًعا بفطرته لالستعداد
للمستقبل بصورة عملية .وحني توسعت مدارك اإلنسان وارتقى ،عمد إىل محاولة اكتشاف مجاهيل
املستقبل بطرائق أش ّد تطو ًرا ،فابتكر التنجيم والتكهن والتنبؤ وغريها ،وصار من يقومون بهذه الوظائف
هم األش ّد حظوة ،بالنظر إىل ما ينطوى عليه اكتشاف املجهول اآليت من أهمية كربى لدى الجميع من
دون استثناء .وىف املقابل ،سعت األديان الساموية لرصف أنظار اإلنسان عن املناهج الخرافية يف تبرص
املستقبل ،فوضعت له مناهج تربط املستقبل بالغيب ورؤيا األنبياء وتحديد ميدان حركته وفعله يف
إطار اإلرادة اإللهية والجزاء األخروي .ثم جاء اإلسالم خامت ًة للرساالت متص ًفا بالكامل والتكامل والتامم
مانحا اإلنسان منهجي ًة صادقة وراقية وفاعلة يف التعرف إىل املستقبل ،بل
والتوازن بني التنظري والعملً ،
املساهمة يف صنعه ،داف ًعا إياه نحو رؤية عمرانية شديدة العمق والفاعلية ،تجعل من الكون ساحته
نس ُان
الحضارية ،يحقق اإلنسان فيه هدفه يف االستخالف وإعامر األرض وبناء الدنيا لآلخرةَ ﴿ :يا أَ ُّي َها ْ ِ
ال َ
إِن ََّك َكاد ٌِح إِ َ ٰل َر ِّب َك َك ْد ًحا َف ُم َلقِيهِ﴾ (سورة االنشقاق)6 :؛ وقد جعل هذا الكدح الحضاري املوصول بالله،
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ِين آ َمنُوا ا َّت ُقوا ال َّل َه َو ْل َت ُ
نظ ْر
من أهم تكليفات اإلنسان املؤمن؛ ذلك االسترشاف املستقبيل ﴿ َيا أَ ُّي َها ا َّلذ َ
َن ْف ٌس َّما َق َّد َم ْت لِ َغدٍ﴾ (الحرش.)18 :
بيد أنّ املسلمني يف عصور تراجعت فيها فاعليتهم ووهنت قدراتهم ،انساقوا بعي ًدا عن هذا املنهج
االسترشايف املحرك لعنارص تفك ٍري وتدب ٍر وتغي ٍري فاعلة ،وعاشوا حاالت االنفعال واالستسالم ،وتجاهلوا
مكامن الفاعلية وع ًيا وسع ًيا ورعاي ًة؛ ما أدى إىل وهن عالقاتهم وإدراكهم يف الحارض واملستقبل ،واقرتن
ذلك بأمناط عليلة يف التدبري والتفكري.
إال أنّ ذلك مل يكن ليعني التوقف عن مامرسة االسترشاف املستقبيل ،بل ّ
ظل الحكامء واملؤرخون
والعلامء يواصلون جهودهم يف محاوالت اكتشاف مناهج لدراسة املستقبل .وقد خصلت محاوالتهم
إىل وضع معايري ومعادالت ،بعض منها انطلق من معتقداتهم الدينية أو رؤاهم الفلسفية والعلمية،
فظهرت آثار لذلك يف علوم الفلسفة ،وفلسفة التاريخ ،وعلم اجتامع الحضارات ،وتاريخ األفكار ومسريتها
ً
وصول إىل
وصريورتها ،حتى أسفرت هذه املحاوالت عن نظريات عرص النهضة األوروبية والتقدم
الدراسات املستقبلية الحديثة .وبدت هذه الدراسات املستقبلية يف تطورها مستمسك ًة بفلسفة التقدم
ومعايري التطور ،ومحاولة استنباط قوانني له ،وف ًقا لنظرة علمية إسرتاتيجية يف سياقات مفهومها للعلم؛
هادف ًة إىل اكتشاف املستقبل وتحديد خياراته وبدائله ،وظلت الدافعية النظرية تنتج مبرور الزمن –
واسترشا ًفا للمستقبل – أنسا ًقا ومناهج علمية ،اختلفت يف محتواها وأهدافها الكلية ،فارتكزت الحضارة
الغربية يف حديثها عن املستقبل إىل مناهج وأنساق علمية خاضعة لتصورها الكوين الوضعي وغاياتها
املادية يف الحياة ،وإن تغلف يف بعض صوره وتصوراته بأبعاد دينية أو رؤى معنوية غري مادية ،اكتسبتها
من دون أن تشكل صلب هذه الرؤية االسترشافية ،وع ّدت هذه الدراسات املستقبلية رهان الغرب يف
السيطرة عىل املستقبل ،بل ع ّدها آلفن توفلر ضامنًا الستمرار حياة املجتمعات يف املستقبل ،وأطلق
عليها تسمية "إسرتاتيجية البقاء"(((؛ وكأنه يريد القول إنّ املجتمع الذي يفتقد التخطيط اإلسرتاتيجي يف
إطار دراسة املستقبل دراسة علمية مع ّممة ،ومواجهة متغرياته؛ مجتمع ال يريد البقاء ،ورمبا  -من طرف
خفي  -ال يستحق البقاء؛ ذلك أنّ احتامالت بقائه ستتقلص بشدة يف خضم موجات التغيري الرسيعة
وصدماتها املتالحقة .وهذه الرؤية  -عىل الرغم من أبعادها الوضعية املادية املتضمنة والكامنة يف
رؤيتها ،كام أنها مل تكن مهملة يف الرؤية اإلسالمية  -كانت موصولة بس ّن ٍة كونية قامئة واسرتشاد يحفز
الفاعلية والدافعية" :اعمل لدنياك كأنك تعيش أب ًدا ،واعمل آلخرتك كأنك متوت غ ًدا" ،فتؤكد مسار هذه
الفاعلية ووصلها باليوم اآلخر املح ّرك الدائم لفاعليات اإلنسان يف سياق املسؤولية واألمانة واالستخالف
 7انظر يف ذلك ببعض الترصف :عيل املؤمن" ،املستقبلية ورهانات التحكم بعامل الغد" ،املستقبلية (مجلة فصلية) ،املركز اإلسالمي
للدراسات املستقبلية ،العدد ( 1ربيع  ،)2001ص  5وما بعدها.

118

الكتـاب الثاين 2017 -
دراسات

العمراين يف الكون؛ وهو أم ٌر يتأكد وظيف ًيا يف مقولة مأثورة لعيل بن طالب" :من استبرص األمور أبرص،
ومن استدبر األمور تحري"(((.
إنّ هذه الكلامت الجامعة تدل عىل تفسري كثري من وضع الحياة الذي يعيشه عامل املسلمني؛ ذلك أنّ
املستقبل تفك ًريا وتدب ًريا وصناع ًة صار أم ًرا هامش ًيا عىل أرض الواقع .وال ميكن أمر االستعداد للمستقبل
ناجحا ً
فاعل ومؤث ًرا استنا ًدا إىل أساليب عفوية أو دراسات عشوائية أو اهتاممات آنية ،أو بلغة
أن يكون ً
وعظية ،أو بحديث عن آمال وأما ّين ،تكتيس ثوب نصوص دينية ،تؤول من كل طريق ،وبكل طريق
متعسف ،يحرك كل معاين االنتظار والقعود عن الفاعلية .بل وجب تأسيس مناهج علمية لدراسة
املستقبل تستند إىل رؤيتنا للعامل (الرؤية الكونية التوحيدية؛ استخال ًفا وإعام ًرا) ،وتستقي من أصولنا
اإلسالمية ،وما تؤصله من قواعد ومناهج للنظر والتفكري والتدبري ،ومن تاريخ البرشية وخرباتها وتجاربها؛
﴿ ُق ْل سِ ُريوا ِف ْالَ ْر ِض َف ُ
انظ ُروا( ﴾...العنكبوت.)20 :
وإذا كان عامل املسلمني قد تراجع يف مساهمته يف استرشافه املستقبيل ،وإذا كانت الحضارة الغربية
ً
أشكال متعددة ومتنوعة من الدراسات املستقبلية ،وف ًقا لتصوراتها وغاياتها ،منسجم ًة مع
قد ابتكرت
تطلعات تلك الحضارة وما تريد من املستقبل ،ورمبا هذا يف ذاته يشكل نقطة كاشفة وفارقة يف آن واحد،
فإنّ أهم عنارص كاشفيتها تكمن يف إشارتها إىل عنارص الضعف الذي اعتور العقل املسلم ،وعدم قدرته
عىل مواجهة تحدياته ،وعدم مناسبة استجاباته لتلك التحديات التي ترتاكم وتتعقد؛ وهو أم ٌر ال ب ّد أن
يدفع عامل املسلمني إىل أن يعتقدوا أنّ التفكري املستقبيل ضمن صياغاته العلمية والتوحيدية صار من
أهم فروض الوقت لتحقق للعقل املسلم قدراته وفعالياته يف مواجهة تحدياته ،وأن تكون استجاباته
عىل املستوى املطلوب تفك ًريا وتدب ًريا وتغي ًريا وتأث ًريا.
وليست هذه الرؤية الهادفة إىل استرشاف املستقبل يف منظوره اإلسالمي حديث أما ّين وآمال ،أو حديث
توقعات ونبوءات ،أو حديث مراهنات عىل سقوط الحضارات واملدنيات األخرى التي سيكون اإلسالم
ً
بديل منها ،بل إنها تعبري عن نظر عميق وعمل دقيق؛ حديث علم ومعرفة موصولة بحبلٍ من الله
(اإلميان واألمانة) ،وبحبلٍ من الناس (االستخالف والعمران)؛ وكل ذلك ضمن الصلة األكيدة بني حياة
اإلنسان الدنيوية وحياته األخروية(((.
إنّ بناء املستقبل تتحرك أوصاله يف صلة حميمة بني الحلقات الزمنية؛ املايض والحارض واملستقبل؛
"ألننا مهددون يف حارضنا فال خيار لنا إال ببناء مستقبلنا ،وبناء املستقبل هو قرار الحارض ،فحارضنا
كان املستقبل بالنسبة ملاضينا ،وىف حينه مل نتخذ قرار بناء الحارض ،فبتنا مهددين [ ]...وتتمثل العالقة
8
9

املرجع نفسه ،ص .7
املرجع نفسه ،ص  8وما بعدها.
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النظرية للاميض باملستقبل [ ]...يف اكتشاف تطبيقات سنن التاريخ"( ،((1وتلمس سنن القوة والضعف،
والنظر إىل التاريخ كمعمل تجارب .وليست هذه الرؤية ذات طبيعة تراجعية نحو املايض ،ولكنها عودة
متكاملة األركان إىل أصول مرجعيته ،تجعل من الدين ومرجعيته حافزين إىل االهتامم بصياغة الحياة
وإعامرها مبنهج تلك املرجعية ،واهتاممها بالواقع ،لتكون مجمل هذه الرؤية املنطلق واملحرك والهدف
يف بناء املستقبل .ومن هنا تبدو هذه الرؤية االسترشافية يف عودة إىل املايض ال للجمود عليه بل لالعتبار
به ،وال تهرب من ضغوطات الحارض للمستقبل فتتحدث حديث األماين أو االنتظار ،بل هي أصول فعل
وفاعلية .إنها تعب ٌري عن الوعي املتكامل ملعادلة العالقة بني املايض والحارض واملستقبل؛ فهذه املعادلة
املوصولة واملتواصلة هي التي يف إمكانها وضع األسس العلمية والرتبوية لبناء املستقبل.
لقد أوضح النص القرآين أن أمر الله قد أىت ﴿أَ َ ٰت أَ ْم ُر ال َّل ِه َف َل ت َْس َت ْعجِ ُلو ُه﴾ (النحل .)1 :إنها العظمة
القرآنية يف التعبري باملايض ،ثم املضارع ،ليحول النظر اإلنساين إىل أنّ أمر الله ٍ
آت ال محالة ،وأن ليس عىل
اإلنسان استعجاله ،بل العمل حتى بلوغه .وها هو النبي األكرم يحيلنا إىل العمل املتواصل "إذا قامت
القيامة وىف يد أحدكم فسيلة فليغرسها"(.((1
إنّ هذه األمة قد تنكفئ عىل نفسها وتبدأ يف االستغراق يف استحضار أمجاد األمة يف الضامئر والعقول،
ألنها مل تعد ترى من جدوى يف الحديث عن املستقبل أو االستعداد له؛ فالذي يشارف عىل املوت يعلم
أنّ مستقبله هو اللحظة التي يعيشها بأزماتها وأوجاعها ،فتبقى هذه اللحظة بالنسبة إليه استعراضً ا
لرشيط الذكريات .كام أنّ هذه األمة قد تجعل من الحديث عن عمر أمة اإلسالم وقرب أجلها وما
يرتتب عىل ذلك من تكثيف األحداث يف األعوام املتبقية ما يورث ثقافة انتظار ال ثقافة نظر ،وثقافة
قعود واتكال ال ثقافة فعل وفعالية؛ ينتظرون البشارة فتقع يف أيديهم باردة ،وال يتفاعلون مع النذارة
عا ّدين أنفسهم غري معنيني به ،بل غريهم هم املعن ّيون (بالدمار والهالك) .بينام تريد مجتمعات أخرى
ضمن نظرها العليل وفعلها الكليل؛ ﴿ َك ٌّل َع َ ٰ
ل َم ْو َل ُه أَ ْي َن َم ُي َو ِّجه ُّه َل َي ْأ ِت ِبخَ ْ ٍي﴾ (النحل ،)76 :أن
ترى يف ذلك نظرية لخرق املراحل واملسافات والقفز عرب الزمان واملكان ،فتحاول رسم صور مستقبلها
بالتشبه مبجتمعات تختلف عنها ،مارست سريها الطبيعي يف جا ّدات التاريخ والجغرافيا ،واكتشفت صور
مستقبلها باملناهج التي أفرزتها مسريتها .وعندها ال يكون هذا التشبه سوى صور كاريكاتورية ال تعرب
عن الواقع بيشء" :لتتبعن سنن من كان قبلكم ،حذو القذة بالقذة وذرا ًعا بذراع ،حتى إذا دخلوا جحر
الضب لدخلتموه معهم"(.((1
 10املرجع نفسه ،ص .9
 11رواه أحمد يف املسند ،والبخاري يف األدب املفرد.
 12رواه البخاري ومسلم.
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ومن هنا ،ليس استرشاف املستقبل وبناؤه تجاوزًا للحقائق الكونية ،وال خر ًقا للزمن والواقع أو االستغراق
وقوع يف أرس الواقع وضغوطاته ،أو انطالقٍ إىل
يف واحدة من حلقات الزمن ،من ارتكانٍ إىل املايض ،أو ٍ
املستقبل بال عمل ،ركونًا إىل حديث األماين؛ بل هو نظ ٌر بعيد ،وحركة تدبري متتلك ثالث عيون بصرية ،ع ٌني
تنظر إىل املايض وتستلهم منه ،وأخرى تتأمل الحارض وتنطلق منه ،وثالثة تتبرص املستقبل وتسترشفه،
يف إطار نظرة تكاملية واحدة(.((1

ثانيًا .حركة التاريخ والرؤى اإلسالمية للمستقبل
ىف سياق التفاعل بني السنة التاريخية ،وعنارص الفعل التاريخي ،وجان َب ْي عملية التغيري (الثابت
واملتحرك) ،واالستخالف الذي يحدد مسار الحركة ،والتوحيد الذي يشكل املقصد األعىل والنهايئ ّ
لكل
حركة؛ تقدم الرؤية اإلسالمية تصو ًرا متمي ًزا لفلسفة التاريخ؛ بحيث ال تنزلق هذه الرؤية إىل وصف
الحركة التاريخية بالخط الجامد ،سواء يف صعود أو نكوص ،أو يف شكل دائري يرتبط باملراحل ،ولكنها
ً
وهبوطا وفق حركة اإلنسان وفاعليته يف إطار
تجعل هذا الشكل يتخذ صورة العالقة الرشطية صعو ًدا
فقه السنة التاريخية وعملها ،والتمييز بني الحدود الثابتة والجوانب املتغرية يف عملية التغيري يف اإلطار
منهجا ومن التوحيد مقص ًدا.
املكاين والوعي بالزمن ،متخ ًذا مسار االستخالف ً
ثم ،فإنّ هذه الرؤية تتحفظ عىل فكرة الخطوط الصاعدة والهابطة .ويبدو ذلك يف اختالف التضاد
ومن ّ
الذي الزم التفكري يف فلسفة التاريخ بني من ُوصفوا يف هذه الكتابات باملتشامئني أو املتفائلني ،وبني من
فرس التاريخ بأنه سائ ٌر إىل تدهور ،وبني من أكد أنه صاعد إىل تقدم .وال تحرتم فكرة فلسفة التاريخ
وفق مسارها يف الفكر الغريب منطق الواقع ،وال تعتمد عىل املشاهدة واملالحظة واملقارنات يف دراساتها،
وإمنا تنظر إىل تطور اإلنسانية من خالل منظار واحد ،وفكرة معينة ،هي فكرة التقدم ،وأحيانًا التدهور.
وهي تنبت يف رأس فيلسوف التاريخ عىل نحو نظري فريض ،ثم يحور هؤالء الفالسفة حقائق التاريخ
ويبدلون فيها لتلبس تلك القوالب العقلية التي يفرضونها عليها فرضً ا ،وهي قوالب وأفكار ال تفرس لنا
ملاذا يتطور التاريخ يف اثنني أو ثالثة أو أكرث من العهود .إنّ فلسفة التاريخ ال تعطينا األسباب لتطور
املجتمعات البرشية ،وإمنا ترسم لنا صور ًة نظرية ال تفهم أسبابها الختالف النزعات الشخصية ،ووجهات
النظر عند فالسفة التاريخ ،وفعل السنن الرشطية يف تحديد املسار؛ بحيث تشكل هذه الرؤية رؤي ًة
مهتدية باألصول اإلسالمية ،وتستند يف ذلك إىل حقائق الواقع والنامذج التاريخية التي تقوم بعرضها ،ال
عىل شكل افرتاضات نظرية أو نزعات شخصية أو وجهات نظر قيمية.
13

املؤمن ،ص  11وما بعدها (بترصف).
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وعىل أهمية إبراز التوجهات املختلفة لرؤية حركة التاريخ وتفسريها يف الفكر الغريب ،وخاصة أنها
تقوم عىل مجرد افرتاضات نظرية ،فإنها تحولت لدى البعض إىل مناهج لدراسة الظواهر والقضايا
املتعلقة بالتطور التاريخي ،وعىل وجه الخصوص قضايا التغيري والتطور والتقدم ،وهو ما حدا بالبعض
إىل توجهات معينة يف دراسة التاريخ اإلسالمي وفق هذه الرؤى االفرتاضية ،ما أدى إىل تشويه دراسته(.((1
َ
الباحث أن مييز – بدرجة نسبية – بني مجموعة من االتجاهات يف إطار الرتاث اإلسالمي ،تشمل
وميكن
معلامت رئيسية ميكن مراجعتها وفق أصول الرؤية اإلسالمية للتفسري التاريخي ،أهمها:
االتجاه الجربي يف تفسري التاريخ وحركته

وينطلق هذا االتجاه من أنه ال قدرة للعبد ً
أصل ،ال بالتأثري وال بالكسب؛ بل هو مبنزلة الجامدات فيام
يوجد منها .وإذا نسبت األعامل إىل املخلوقني فإمنا تنسب مجازًا .وهذا املوقف عىل وضوحه ،هو يف
جوهره موقف ضعيف يحاول تبسيط املشكلة أكرث من الالزم ،وتبدو خطورة هذا االتجاه يف تكريس
األمر الواقع أ ًّيا كانت صورته وطبيعته ،وبع ِّد حوادثه أم ًرا جرب ًيا قدر ًيا ال يسأل عن األسباب واملسببات
فيها ،مبا ينتج جملة من التفسريات الخاطئة من ربط الحوادث بغري مسبباتها الحقيقيةً ،
فضل عن أنّ
هذه الرؤية الجربية تعطي تكيي ًفا للفساد يف املجتمع ،كام تغ ّيب فاعلية اإلنسان وحركته يف الوجود ،مبا
يتناىف مع أصول الرؤية اإلسالمية ،ويعطل مجموعة من القيم اإلسالمية املرتبطة بالحركة والتغيري ،مثل
األمر باملعروف والنهي عن املنكر(.((1
االتجاه اإلرجايئ يف تفسري التاريخ
ويرتكز هذا االتجاه عىل االعتقاد بأنّ اإلميان قول بال عمل ،وأنّ من ارتكب كبرية من معايص الله مؤمن
كامل اإلميان عند الله بعد أن يكون ُمق ًّرا بالتوحيد .وحقيقة األمر أنّ القول باإلرجاء – بوصفه تفس ًريا
ذهاب باإلسالم كله؛ فهذا التوجه يحمل الرتخيص يف املعايص ،والطمع يف الجنة بال
للتاريخ وحركته –
ٌ
رجوع وال توبة ،وتشكيك الخلق يف وعيد الله .كام أنه يجرد التوحيد من آثاره العملية واالجتامعية
والسياسية ،مبا يؤدى إىل انتهاك حرمات الله ،وتعدي حدوده ،واالستخفاف بحقه ،والفساد يف األرض،
والعمل بالظلم يف عباده وبالده .فهذا االتجاه ،وإن اختلف مع الجرب  -سن ًدا وتفس ًريا – يؤول إىل
14 Cf. Jochen Hipplar & Andrea Lueg (eds.), The Next Threat: Western Preceptions of Islam (London: Pulto press and
transitional Institute, 1995).
 15سيف الدين عبد الفتاح ،الجانب السيايس ملفهوم االختيار لدى املعتزلة :بني اإلدراك الذايت والفهم االسترشاقي ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة القاهرة.1985 ،
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النتائج املرتتبة عىل القول بالجرب ذاتها ،من تكريس األمر الواقع وتربيره ،واإلبقاء عىل فسادهّ ،
وشل
الفاعلية اإلنسانية جملة(.((1
عقيدة املهدي الشيعية واالتجاه األسطوري
بوصفه الواقع اإلسالمي متدهو ًرا يف سريةً ،
هابطا يف خطة ،فإنّ هذا االتجاه يق ّر بذلك ترصف الغاصب
ألمر األمة ،وي ّربر الخضوع بالتقية ،ومينع الثورة والخروج إال خلف اإلمام الغائب املنتظر عندما يظهر.
وقد وجدت هذه الرؤية من الفكر السيايس الشيعي الحديث تطوي ًرا جا ًدا جعلها أقرب إىل الرموز ،لكنها
ً
مل تجعله معي ًقا للحركة
ومستسلم للفساد ،وذلك من خالل فكرة والية الفقيه(.((1
االتجاه العضوي الطبيعي (االتجاه الخلدوين)
عىل الرغم من أنه ميكن تصنيفه يف نظرية التعاقب الدوري للحضارات ،وأن الحضارة التي تتعاقب عىل
ثم طور التدهور الذي يؤدى
ثم طور الرتف ّ
ثم طور التحرض ّ
األمم تأخذ أربعة أطوار ،هي طور البداوة ّ
إىل السقوط ،عىل اعتبار أن الحضارات والدول لها أعامر طبيعية كاألفراد ،وعىل الرغم من قيمة توجه
ابن خلدون وتفسريه يف هذا املقام لحركة التاريخ ،واعتامده يف كثري من األحيان عىل مبدأ حرية الفعل
اإلنساين يف التاريخ ،فإن هذا التوجه يف بعض جوانبه ش ّدد فيه ابن خلدون عىل حتمي ٍة هي أقرب إىل
اتجاه الجرب ،تنفي الدور اإلنساين وفاعليته؛ بل إنه يؤكد يف بضعة سطور من مقدمته عدم جدوى ذلك
الجهد اإلنساين يف وقف التدهور الذي يصيب الدولة ً
حتم ،إذ ق ّرر أنّ العوائد املستقرة يستحيل تعديلها
أو تغيريها؛ وهذا التعميم عىل إطالقه غري موفق من ابن خلدون ،وكان األجدر به أن يشري إىل صعوبة
ذلك ،وهو أم ٌر ال مراء فيه ،ال إىل استحالته؛ فيقول إنّ "[ ]...العوارض املؤذنة بالهرم وأسبابه تحدث
للدولة بالطبع ،وأنها كلها أمور طبيعية لها ،وإذا كان الهرم طبيع ًيا يف الدولة كان حدوثه مبثابه حدوث
األمور الطبيعية ،كام يحدث الهرم يف املزاج الحيواين ،والهرم من األمراض املزمنة التي ال ميكن دواؤها،
وال ارتفاعها ملا أنه طبيعي ،واألمور الطبيعية ال تتبدل"(.((1
فصل ً
وتؤكد هذه الرؤية الخلدونية ،والتي أفرد لها ابن خلدون ً
كامل ]...[" ،أنّ الهرم إذا نزل ال يرتفع"،
وير ّد عليها تحفظات أساسية ،وخاصة يف النتائج التي توصلت إليها .فهذه النتائج ،عىل الرغم مام
تصطبغ به من عملية ومالحظة دقيقة ،فإنها تبالغ يف تصورها "الطبيعي" ،ويف مشابهتها "العضوية"،
ورتب النتائج هي حادثة بفعل الزمان وحركته من هرم أو مرض؛ ولكن الدولة ،من حيث تتكون من
16
17
18

املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
عبد الرحمن بن خلدون ،املقدمة ،اعتنى به هيثم جمعة بالل (بريوت :مؤسسة املعارف ،)2007 ،ص .320
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مجموعة من الكائنات العاقلة املفكرة الفاعلة ،فهي تستطيع من خالل فاعليتها التحكم يف حركة التغيري
ًّ
كم وكي ًفا ،من خالل التعامل مع القوانني التي تحكم عملية التغيري .وعىل هذا ،فليس األمر كام قال
ابن خلدون؛ ذلك أنّ ما أكد استحالته يقع يف دائرة اإلمكان" ،إذا ُأخذ بأسبابه وسيطر عليها البرش" ،فإنه
يف نسبته األمور إىل العوائد ،وإطالقه أنها غري قابلة للتغيري أم ٌر يتحفظ عليه؛ فإنّ العائد قابل للتغري؛
أحيانًا طبيع ًيا وأحيانًا أخرى بالتدخل املقصود ،ألنّ الزعم بفعل العوائد القاطع واملطلق مبا يصري اإلنسان
موضو ًعا ال ً
فاعل يؤدي إىل التامس العذر لجميع اللئام وجميع املقرصين وجميع الفاسقني والضالني،
والعادات يجوز انتقاضها ووقوع الخُ لف فيها باألزمان واألماكن ،كام يذهب إىل ذلك املعتزلة.
تعب
وكل هذه الرؤى ال تفطن يف تعليلها وتفسريها للتاريخ حركة ومغزى إىل جوهر السنة الرشطية التي ّ
وتأسيسا عىل هذا ،فإنه ليس من العيب تصور حركة التاريخ أنها
عن جوهر الرؤية اإلسالمية للتغيري.
ً
تسري إىل خط هابط ،عىل أن يكون هذا التقرير وص ًفا لحركة الواقع ،مستن ًدا إىل حقائق تاريخية وقعت
وانقىض زمانها؛ إال أن ذلك ال يربر إطال ًقا تكوين مجموعة من األحكام القيمية لحركة التاريخ وتعميمها
بصورة غري منضبطة عىل حركته يف املستقبل(.((1
كام أنها ،أخ ًريا ،ترفض ذلك التوجه القائل إنّ تفسري حركة التاريخ يف الرؤية اإلسالمية يتمثل يف تزكيتها
للحركة النكوصية للتاريخ؛ وذلك استنا ًدا إىل بعض األحاديث النبوية .ويستند هذا الرفض إىل أنّ تفسري
هذه األحاديث قد جرى بصورة قارصة؛ يعود ذلك إما إىل الجهل بضوابط علم األصول يف ذلك املقام ،أو
الجهل باألدوات لتفسريها .فقد أكد بعض املسترشقني ،وشايعهم يف ذلك بعض الباحثني العرب( ،((2أنّ
اإلسالم ينظر إىل التاريخ نظرة تشاؤمية تقوم عىل التدهور كقدر مقدور ،وحتم ال فكاك منه .واستندت
يف رؤيتها تلك إىل مجموعة من األحاديث النبوية تتصل بواقع اإلسالم أو التنبؤ بواقع املسلمني؛ فقد
أولت معظم هذه التوجهات أحاديث "غربة اإلسالم" أو األحاديث األخرى التي أشارت إىل تفضيل
العصور بالنسبة إىل عالقتها وتفاعلها مع املثل األعىل ومعايشته والعيش به ومبقتضاه ،إىل أنها تتبنى
نظرة تشاؤمية نكوصية لحركة التاريخ.
 19انظر :سهيل عناية الله" ،استرشاف مستقبل األمة :مراجعة لنامذج املحاكاة ومداخل دراسة املستقبالت البديلة" ،مجلة إسالمية
املعرفة ،السنة الخامسة ،العدد ( 17صيف  ،)1999انظر خاصة ص  .88 - 87وانظر للمؤلف نفسه:
Sohail Inayatullah, "Whom am I to When am I?", Future, vol. 25, no 3 (April 1993); Sohail Inayatullah,
"Deconstructing and Reconstructing the Future", Futures, vol. 22, no. 2 (March 1990); Sohail Inayatullah, "Beyond
the Postmodern: Any Futures lift?" Islamic Periodica, vol. 5, no. 1 (1995); Sohail Inayatullah, "Islamic Civilization in
Globalization: From Islamic Futures to Postwestern Civilization," Metafuture, accessed on 12/4/2017, at:
https://goo.gl/KceVNS
 20انظر يف هذا املقام :ماريا لويزا برنريي ،املدينة الفاضلة عرب التاريخ ،ترجمة عطيات أبو السعود ،سلسلة عامل املعرفة (الكويت:
املجلس الوطني للثقافة .)1997 ،وانظر أيضً ا :الفارايب ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،تحقيق ألبري نرصي نادر (بريوت :املطبعة الكاثوليكية،
.)1959
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ً
إجامل ،أنّ هذه التوجهات مل تفهم مناسبة الحديث ومقصود الصادق
وواقع األمر ،كام أرشنا إىل ذلك
األمني ،بل فرستها وفق هواها البرشي ،من دون ضابط وال رابط .وأوضح األحاديث التي استندت إليها
تلك الرؤية حديث "خري القرون قرين [((2("]...؛ وحديث "لتنقضن عرى اإلسالم [ ،((2("]...وحديث "بدأ
اإلسالم غري ًبا [ .((2("]...ويعود خطأ التفسري لهذا الحديث أو األحاديث األخرى املرتبطة به واملتعلقة
بنفس السياق إىل الغفلة عن:
البحث يف اتساق الرؤية القرآنية مع الرؤية النبوية للتغيري ،وحركة التاريخ وفق قواعد التعارض والرتجيح.
رضورة مالحظة األحاديث األخرى؛ تآلفها وتناسق بعضها مع بعض ،لتكوين رؤية متكاملة.
ربط الحديث عامة بتنوع وظائف الرسالة والنبوة وتكاتفها يف تحقيق الغرض واملقصود.
وبيان ذلك ً
أول أنّ املنهج التجزيئي يف إيراد الدليل والخروج به (قرآنًا كان أم سن ًة صحيحة) إىل حكم
كيل أم ٌر يتناىف والنظر السليم للرشع بوصفه وحدة كلية شاملة ،وأنّ هذه الرؤية الشاملة التي تتميز
بها الرؤية اإلسالمية هي املؤدية إىل التعميم الحكمي الصحيح ،واالجتزاء مؤ ٍّد إىل تعميم خاطئ أو عىل
األقل قارص .ومن هنا؛ ال يجوز انتقاء األدلة الستظهار الرأي املسبق مبا يعكس منهجا تجزيئ ًيا انتقائ ًيا
ال يقوم عىل أساس من القواعد املنهاجية يف علم أصول الفقه لفهم الدليل من الكتاب والسنة( .((2وال
يعنى املنهج الكيل الشامل يف استقراء األدلة بحالٍ افرتاض التناقض بني النصوص اإلسالمية؛ ذلك أنه أم ٌر
بعيد عن مقتىض تلك الرؤية التي تؤكد رضورة االستقراء املنهجى ملعظم اآليات القرآنية واألحاديث
النبوية؛ بحيث يجري التنسيق بينها لرفع تعارض موهوم بفعل قصور يف اإلدراك يبدو من النظر األول
من دون تفحص.
وإضافة إىل ذلك ،يفرس ذلك األمر ويتساند معه ضابط منهجي مهم يف التعامل مع السنة النبوية ،يخرج
عن إطار الضبط لدرجة الحديث وروايته وصدق متنه؛ ولكنه يسري خطوة أبعد من ذلك بربط جملة
" 21خري الناس قرين  ،ثم الذين يلونهم  ،ثم الذين يلونهم" (رواه البخاري ومسلم).
" 22لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة فكلام انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضً ا :الحكم ،وآخرهن الصالة" (رواه أحمد
والطرباين وابن حبان).
" 23بدأ اإلسالم غري ًبا ،وسيعود غري ًبا كام بدأ ،فطوىب للغرباء" (رواه مسلم) .وانظر يف رشح الحديث :ابن رجب الحنبيل ،كشف الكربة
يف وصف أحوال أهل الغربة ،تحقيق محمد أحمد عبد العزيز (القاهرة :املكتبة القيمة ،)1982 ،ص ( 8 - 3مقدمة املحقق) ،ص 12 - 10
(رشح ابن رجب للحديث)؛ مسلم ،صحيح اإلمام مسلم برشح النووي ،ط( 2القاهرة :املطبعة املرصية ،د.ت) ،ص  177وما بعدها؛ الشاطبي،
االعتصام ،تحقيق محمد رشيد رضا (القاهرة :دار الرتاث العرىب ،د.ت ،).ص .35 - 18
 24انظر ىف هذا :الشاطبي ،االعتصام ،ص  ،247حيث يقول" :ذلك أنّ التعارض إذا ظهر لبادي الرأي ىف املقوالت الرشعية ،فإما أن ال ميكن
الجمع بينهام ً
أصل ،وإما أن ميكن؛ فإن مل ميكن فهذا الفرض بني قطعي وظني أو بني ظنيني ،فأما بني قطعيني فال يقع ىف الرشيعة وال ميكن
وقوعه؛ ألنّ تعارض القطعيني محال؛ فإن وقع بني قطعي وظني بطل الظني؛ وإن وقع بني ظنيني منها ،للعلامء فيه الرتجيح ،العمل باألرجح
متعني ،وإن أمكن الجمع فقد اتفق النظار عىل إعامل وجه الجمع".
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لبسا قد يقع .ويستند تفصيل ذلك
األحاديث بوظائف الرسالة والنبوة ،مبا يرفع تناقضً ا قد يتوهم أو ً

األمر إىل القرآن يف تحديد وظائف أربع للنبوة هي الشهادة ،والبشارة ،واإلنذار ،والدعوة إىل الله .وما
يهم يف هذا املقام ،ذلك اللبس الواقع بالفصل بني وظيفتي البشارة واإلنذار من ناحية ،أو الخلط بينهام
من ناحية أخرى؛ ذلك أنهام يتكامالن يف تحقيق مقصود الدعوة ره ًبا ورغ ًبا .فاالقتصار عىل موضوع

البشارة قد يحول النفس إىل ركون وقعود تحت دعوى الثقة بالله وإحسان الظن به" ،لو أحسنوا الظن
ألحسنوا العمل" .وأما االقتصار عىل موضع اإلنذار ،فقد يوجد ظ ًّنا خاطئًا ال ّ
يقل خطور ًة عام سبقه ،إذ
يتصور أنه يؤ ّدي إىل التعجيز ،فيع ّد ركونًا من نوع آخر يستند إىل اليأس ﴿إِ َّن ُه َل َي ْيأَ ُس مِن َّر ْو ِح ال َّل ِه إِ َّل
ا ْل َق ْو ُم ا ْل َكا ِف ُرونَ ﴾ (يوسف.)87 :
وعىل هذا ،كان الفهم املتكامل واملتفاعل ملهمتي البشارة واإلنذار يف إطار من فقه جوهر سنن الله
الرشطية ،يجعل من البشارة تحفي ًزا إىل الحركة مبقتىض الرشع ال ارتكانًا إليها ،ويجعل من اإلنذار تحذي ًرا
من الوقوع يف حال يعقبها سوء عاقبة و ّ
رش مآل؛ فهو إعانة عىل الحركة البصرية املهتدية ،وتحقيق مقتىض
االعتبار من اإلنذار ،حتى ال تنزلق الحركة اإلنسانية إىل انحراف أو تتوه عن طريق؛ وكل ذلك يف إطار
نس ُان إِن ََّك َكاد ٌِح إِ َ ٰل َر ِّب َك َك ْد ًحا َف ُم َلقِيهِ﴾ (االنشقاق.)6 :
ابتغاء مرضاه الله؛ ﴿ َيا أَ ُّي َها ْ ِ
ال َ
ويف هذا الفهم املتكامل واملتفاعل ملهمتي البشارة واإلنذار ،يؤكد الشاطبي يف تعبري دقيق يعرب عن فهم
عميق" :فإذا ورد يف القرآن الرتغيب قارنه الرتهيب يف لواحقه أو سوابقه أو قرائنه ،وبالعكس؛ وعىل
هذا النهج من الرضورى فهم السنة [ ]...وقد يغلب أحد الطرفني بحسب املواطن ومقتضيات األحوال،
فريد التخويف ويتسع مجاله لكن ال يخلو من الرتجية ،وترد الرتجية أيضً ا ويتسع ذلك يف مواطن القنوط
ومظنته ،وملا كان جانب اإلخالل من العباد أغلب كان جانب التخويف أغلب ،وذلك يف مظانه الخاصة
ً
معتدل [ ]...فلكل موطن ما يناسبه
ال عىل اإلطالق ،فإنه إذا مل يكن هناك مظنة هذا وال هذا أىت األمر
[ ]...عىل البشارة والنذارة ،وهو املقصود األصيل [ ]...ومن هنا يتصور للعباد أن يكونوا دائرين بني
الخوف والرجاء ،ألنّ حقيقة اإلميان دائرة بينهام [ ]...فإن غلب عليه طرف املخالفة فجانب الخوف
عليه أقرب ،وإن غلب عليه التشدد واالحتياط فجانب الرجاء إليه أقرب ،وبهذا كان النبى عليه الصالة
والسالم يؤدب أصحابه"(.((2
 25الشاطبي ،املوافقات ىف أصول الرشيعة ،ط ( 3القاهرة :دار الفكر العرىب ،د.ت ،).ص  .366 - 358ومفهوم اإلنذار نجده مبثو ًثا ىف
كتابات كثرية؛ انظر عىل سبيل املثال :ابن تيمية ،أحكام عصاة املؤمنني ،جمع وتقديم مروان كجك (القاهرة :دار الكلمة الطيبة،)1985 ،
ص  .16 - 15وعن مهمة اإلنذار ،انظر :محمد إبراهيم نرص ،اإلعالم وأثره ىف نرش القيم اإلسالمية وحاميتها ،ط( 2الرياض :دار اللواء،)1980 ،
ص 17-10؛ أحمد حمد ،الجانب السيايس ىف حياة الرسول (الكويت :دار القلم ،)1982 ،ص .28 - 26
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إنّ القيام بوظائف النب ّوة األربع التي تشكل الوعي بأصول هذه الوظائف وامتدادها يف الزمان واملكان،
والفهم الصحيح لوظائف الرسالة عىل مر الزمان؛ هو الذي يعصم الذهن املسلم من أي تفكري فاسد أو
مختل ال يضبط النسب أو يتعرف إىل مآالت األفكار وتأثرياتها إن سل ًبا أو إيجا ًبا.
تشري هذه الوظائف إىل "عامل الشهادة" بوصفه عاملًا أساس ًيا يرتبط بواقع اإلنسان وشهوده شاه ًدا
ومشهو ًدا مبا يعرب عن االهتامم الالئق بعامل الحضور والشهادة ،بحيث يعمل يف هذا العامل عوامل البشارة
والنذارة والدعوة ليحقق الشهود والشهادة عىل العاملية .وهذا يرتبط باألدوات التي تتعلق بإرسال
الرسل ،أدوات تفعل الوظائف املختلفة :البينات التي مصدرها الكتاب ،وامليزان الذي يزن الفاعليات،
والحديد الذي يحمي الحق املتمثل ببينات الكتاب ،وميزان العدل ،القوة تحمي الحق وتؤيده.
وهذه الرؤية الكلية للرسالة وظائف (البشارة ،والنذارة ،والدعوة) ،وأدوات (البينات ،والكتاب ،وامليزان)،
ولغايات (ترتبط بإضاءة الوعي "الرساج املنري" وعدل السعي "ليقوم الناس بالقسط")؛ فهم وظيفة
البشارة لحفز الفعل الحضاري لئال ييأس ،وفهم وظيفة النذارة لدافعية الفعل الحضاري لئال يركن أو
يغفل ،وفهم وظيفة الدعوة التي تحرك فاعليات اإلنسان املسلم يف كل عالقاته وفاعلياته ،فتكون مجال
شهوده الحضاري مستخد ًما كل األدوات من بينات واضحة ،وكتاب منري ،وميزان قائم ،والقوة الحامية
للحق بوعى بصري ،وعدل مكني(.((2
إنّ هذه األحاديث كام تتضمن إنذا ًرا تشتمل بشار ًة تحفز الهمم من خالل القياس عىل غربة اإلسالم
األوىل ،فإنّ بروز اإلسالم غري ًبا وعودته غري ًبا من دون تحديد زمن إمنا يؤكد أنّ الغربة ليست مفتتح
الصالح فحسب ،وإمنا هي كذلك أمر مرغوب ومطلوب ،ما يعنى رضورة عدم اليأس ،وبقاء طائفة من
األمة قامئني بالحق موعودين بالنرص واإلظهار .وهذه الرؤية ،إذ تعترب يف الحقيقة عنارص الوعي بالزمن
ومسؤولية التغيري وعملية تراكم الفساد وأثرها يف عملية التغيري؛ يجب أال ينرصف إىل الرؤية النكوصية
نجاحا،
أساسا إىل فعل السنن الرشطي املرتبط بحركة اإلنسان إخفا ًقا أو ً
للتاريخ ،بل يجب أن تُرد ً
ً
هبوطا.
صعو ًدا أو
وكام أرشنا آن ًفا يف عنارص الفعل التاريخي (الزمان ،واملكان ،واإلنسان) ،فإنّ رؤية الزمان تعرب عن رؤية
ناضجة تعني البرص بتتابعه ،وما يؤديه ذلك من االبتعاد عن التواصل مع الرشع واألصولَ ﴿ :فخَ َل َف
اب َي ْأخُ ُذونَ َع َر َض َٰه َذا ْالَ ْد َ ٰن َو َي ُقو ُلونَ َس ُي ْغ َف ُر لَ َنا َوإِن َي ْأ ِته ِْم َع َر ٌض ِّم ْث ُل ُه
مِن َب ْعدِهِ ْم خَ ْل ٌف َو ِر ُثوا ا ْل ِك َت َ
ۗ
َي ْأخُ ُذو ُه ۚ أَلَ ْم ُيؤْخَ ْذ َع َل ْيهِم ِّمي َث ُ
اب أَن َّل َي ُقو ُلوا َع َل ال َّل ِه إِ َّل ا ْل َحقَّ َو َد َر ُسوا َما فِي ِه َوال َّدا ُر ْالخِ َر ُة
اق ا ْل ِك َت ِ
 26هذه إشارة إىل اآليتني ﴿ َيا أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي إِنَّا أَ ْر َس ْلن َ
س ًاجا ُّم ِن ًريا﴾ (األحزاب)46-45 :؛ ﴿لَ َق ْد
َاك شَ اهِ دًا َو ُم َب ِّشًا َو َنذِي ًرا؛ َودَا ِع ًيا إِ َل ال َّل ِه ِبإِ ْذ ِن ِه َو ِ َ
ۖ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
أَ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا ِبا ْل َب ِّين ِ
َّاس﴾ (الحديد.)25 :
َّاس ِبالق ِْسطِ َوأن َزلنَا ال َحدِي َد فِي ِه َبأ ٌس شَ ِديدٌ َو َمنَاف ُِع لِلن ِ
َات َوأَن َز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْل ِكت َ
َاب َوا ْلمِي َزانَ لِ َيقو َم الن ُ
َ
َ
ً
َّ
َ
ِّ
َّ
ْ
َّاس َبشِ ًريا َو َنذِي ًرا﴾ (سبأ.)28 :
وتحسن اإلشارة إىل اآلية الدالة عىل عاملية البشارة والنذارةَ ﴿ :و َما أ ْر َسلنَاك إِل كافة للن ِ
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يع أَ ْج َر ا ْل ُم ْصلِحِ نيَ﴾
ِين َي َّتقُونَ ۗ أَ َف َل َت ْع ِق ُلونَ ؛ َوا َّلذ َ
خَ ْ ٌي ِّ�ل َّلذ َ
ِين ُ َي ِّس ُكونَ ِبا ْل ِك َت ِ
الص َل َة إِنَّا َل نُضِ ُ
اب َوأَ َقا ُموا َّ
ۖ
الص َل َة َوا َّت َب ُعوا الشَّ َه َو ِ
ات َف َس ْو َف َي ْل َق ْونَ َغ ًّيا؛
(األعرافَ ﴿ ،)170-169 :فخَ َل َف مِن َب ْعدِهِ ْم خَ ْل ٌف أَضَ ُاعوا َّ
َاب َوآ َم َن َو َعم َِل َصال ًِحا َف ُأو ٰلَئ َِك َي ْدخُ ُلونَ ا ْل َج َّن َة َو َل ُي ْظ َل ُمونَ شَ ْيئًا﴾ (مريم .)60-59 :والفطنة
إِ َّل َمن ت َ
ِين
لهذا األمر برص بالحق واتباعه ،واعتبار بنامذج سابقة ،وإنذار ليس من بعده إعذار ﴿أَلَ ْم َي ْأنِ لِ َّلذ َ
اب مِن َق ْب ُل َف َط َال
آ َمنُوا أَن تَخْ شَ َع ُق ُلو ُب ُه ْم لِ ِذ ْك ِر ال َّل ِه َو َما َن َز َل م َِن ا ْل َحقِّ َو َل َي ُكونُوا َكا َّلذ َ
ِين ُأوتُوا ا ْل ِك َت َ
َع َل ْيه ُِم ْالَ َمدُ َف َق َس ْت ُق ُلو ُب ُه ْم ۖ َو َك ِث ٌري ِّم ْن ُه ْم َفاسِ قُونَ ﴾ (الحديد .)16 :ذلك أنّ الوعي باإلطار الزماين (املايض
يرب اإلنسان املؤمن عىل محاسبة نفسه
والحارض واملستقبل) يف عنارصه ،له قيمته الحضارية الكربى؛ إذ ّ
ِين آ َمنُوا ا َّت ُقوا ال َّل َه َو ْل َت ُ
نظ ْر َن ْف ٌس َّما َق َّد َم ْت
عىل كل يوم يحياه ،بل عىل كل لحظة من العمر ﴿ َيا أَ ُّي َها ا َّلذ َ
نس ُاه ْم أَن ُف َس ُه ْم ۚ ُأو ٰلَئ َِك ُه ُم
لِ َغ ٍد ۖ َوا َّت ُقوا ال َّل َه ۚ إِنَّ ال َّل َه خَ ِب ٌري ِبَا َت ْع َم ُلونَ ؛ َو َل ت َُكونُوا َكا َّلذ َ
ِين ن َُسوا ال َّل َه َفأَ َ
اب ا ْل َج َّن ِة ُه ُم ا ْل َفا ِئ ُزونَ ﴾ (الحرش)20-18 :؛
اب ا ْل َج َّنةِ ۚ أَ ْص َح ُ
اب ال َّنا ِر َوأَ ْص َح ُ
ا ْلفَاسِ قُونَ ؛ َل َي ْس َت ِوي أَ ْص َح ُ
اصونَ ؛ َب ْل ُه ُم ا ْل َي ْو َم ُم ْس َت ْسل ُِمونَ ﴾ (الصافات .)26-24 :وتأيت
﴿ َو ِق ُف ُ
وه ْم ۖ إِ َّن ُهم َّم ْسئُو ُلونَ ؛ َما لَ ُك ْم َل َت َن َ ُ
بعد عمر اإلنسان املحدود عىل هذه الدنيا الفانية حياة خالدة يف الدار اآلخرة الباقية ،سوف يكون
فيها حساب وجزاء عىل ما قدمت يداه يف كل لحظة من لحظات حياته يف الدنيا من قبل ﴿ َف َمن َكانَ
ش ْك ِب ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه أَ َح ًدا﴾ (الكهف .)110 :وهكذا ترهف عقيدة
َي ْر ُجو لِ َقا َء َر ِّب ِه َف ْل َي ْع َم ْل َع َم ًل َصال ًِحا َو َل ُي ْ ِ
الحساب والجزاء يف اآلخرة إحساس املؤمن بالزمن من جهة ،كام تكفل استمرار الجد يف السعي آلخر
لحظة من العمر ،ما يجعل ألثر اإلميان باليوم اآلخر ضامن االستمرارية التصال النشاط الحضاري ،وتراكم
الجهود املتضافرة .ويحتاج بناء الحضارة إىل وعي بالزمن من جهة وطاقة "دينامية" متأل الزمن بالحركة
والحياة املتجددة التي تتباين مجاالتها وأساليبها وف ًقا لظروف الواقع املتغري واحتياجاته عىل هدي
مبادئ اإلسالم وتعاليمه(.((2

ثالثًا .نهاية التاريخ يف رؤية بعض املسلمني
اتجاها ً
مهم يف تصور التحديات وطرائق مواجهتها يتمثل يف كتابات بدأت تربز
من املهم أن نرصد
ً
مؤخ ًرا ،وكأنها متثل نسخ ًة جديدة ،من بعض الباحثني املسلمني ،بشأن نهاية التاريخ؛ وهي تصورات
باتت تجابه التحديات املتعلقة بالنظام العاملي الجديد ،وبالواليات املتحدة ،وبالرصاع العريب اإلرسائييل،
وبالفنت املتعلقة بعامل املسلمني ،وبتفسريات لعامة األحداث السلبية ،وبالتبشري ببعض األحداث اإليجابية،
وبظهور املهدى أو التهيئة لظهوره ،وبقرب نهاية العامل وما يعنيه ذلك من بشارات ونبوءات ،ملقوالت
األصول وما يف حكمها ...إلخ .ونجد ضمنها كت ًبا ترصد أحاديث الفنت واملالحم ،وأحاديث ترصد النبوءات
27

انظر ىف هذه املعاىن :فتحي عثامن ،القيم الحضارية يف رسالة اإلسالم (جدة :الدار السعودية للنرش والتوزيع ،)1982 ،ص .101 - 91
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أو العالمات ،وكت ًبا تبرش بدمار أمريكا القادم ،ورمبا الوشيك ،وكت ًبا تبرش بهزمية إرسائيل ودمارها ،وكت ًبا
ّ
تبش بانتصار العرب واملسلمني ،وما يعنيه ذلك من هزمي ٍة للغرب ،وكت ًبا تتحدث عن عمر أمة اإلسالم
وما يرتبط بذلك من جدال ،وظهور املهدي الذي سيمأل األرض ً
عدل بعد أن ملئت جو ًرا ،وغري ذلك من
كتابات .وبدا هؤالء يستندون إىل النبوءات وإىل مصادر من كتب الحديث ،يفرسونها ويؤولونها .وتبدو
هذه الكتابات تتحرك ضمن مفاهيم أربعة ذات تعلق بالتحديات :مفهوم الفنت ،ومفهوم العالمات،
ومفهوم البشارة ،ومفهوم التنبؤ بعامل األحداث املستقبيل.
يرتبط كل هذا بعامل األحداث ،سواء يف شكل التعبري عن إرهاصات الحدث أو توقع حدوثه ،وقد يرسف
البعض يف تحديد زمان وقوع مثل هذه األحداث ،استنا ًدا إىل أمارات أو عالمات يؤول لها أو بها .والخطر
الذي نود أن نن ّبه إليه ليس يف عملية إثبات صحة النقل؛ فلهذا رجاله الثقات القادرون عىل مامرسة
هذا املنهج املتميز ،والذي اختص به العلامء املسلمون ،ولكن يف لفت االنتباه إىل مناهج النظر والتفكري
والتدبري والتغيري ضمن تأويالت نظن أنها قد أخطأت الطريق هد ًفا وتوظي ًفا .ورمبا يحسن أن ننبه ضمن
الخريطة اإلدراكية لعامل التحديات اآلنية واملستقبلة وعملية االستجابات والتعامل معها إىل خطورة هذا
النمط من التفكري ومناهج النظر.
وواقع األمر أنّ هذه االتهامات تقود إىل نتيجة غري مبارشة؛ إذ تك ّرس عقلية "االنتظار" و"اإلغراء" به ،وتح ّول
"الوعد" و"البشارة" و"العالمة" يف واقع األمر إىل عامل األحداث املعارص وإمكانات التنبؤ مبساراته ،وتح ّول
األمور إىل التفكري يف التحديات ومواجهتها من خالل أسلوب "األما ّين" ﴿ َّل ْي َس ِبأَ َما ِن ِّي ُك ْم َو َل أَ َم ِ ِّ
اب
ان أَ ْهلِ ا ْل ِك َت ِ
ۗ َمن َي ْع َم ْل ُسو ًءا ُي ْج َز ِب ِه َو َل َيجِ ْد لَ ُه مِن ُدونِ ال َّل ِه َولِ ًّيا َو َل نَصِ ًريا﴾ (النساء .)123 :ونظن أنّ منهج نظر هذه
رواجا يف أذهان "العامة" ،وكثري صاروا يروجون هذه التأويالت واألفهام ،وصارت ّ
محل جدلٍ
الكتابات يلقى ً
شديد .وإنّ كث ًريا من هذه الكتابات تلهي اإلنسان املسلم عن الفطنة إىل عامل األحداث الذي يجرى أمامه،
وتشري إىل الدخول إىل منطقة خطرة قد تنقل معاين الغيب ووظيفته ،وباعتباره من أصل البنية املعرفية
اإلسالمية يف إشارة إىل القصور البرشى واإلنساين ﴿ َو َما ُأوتِي ُتم ِّم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّل َقل ًِيل﴾ (اإلرساءَ ﴿ ،)85 :و ُقل َّر ِّب
ِز ْد ِن ِع ْل ًم﴾ (طه)114 :؛ ﴿ َو َع َّل َم َك َما لَ ْم ت َُكن َت ْع َل ُم ۚ َو َكانَ َفضْ ُل ال َّل ِه َع َل ْي َك َعظِ ًيم﴾ (النساء.)113 :
إنّ الغيب يقدم النسق املفتوح للعلم وتحصيله ،واإلحساس املستمر بقصور العقل اإلنساين يف إدراك
مساحات كثرية من الكون وما يحدث فيه .وإنّ هذه الكتابات مبا يحيل بعضها إليه من عالمات ،قد ّ
تزك
عنارص ثقافة االنتظار ،حتى يقع التنبؤ ،من دون ردة فعل إنساين؛ إن النبوءات واقعة ال محالة ،وعلينا انتظار
وقوعها فحسب .إنّ هذه الثقافة االنتظارية تؤدي إىل حالة تحذيرية يف حركة البرش وفعلهم الحضاري(((2؛
28

ىف ثقافة االنتظار ،انظر :سلامن بني فهد العودة" ،االنتظار عقدة أم عقيدة" ،موقع اإلسالم اليوم ،شوهد يف  ،2017/4/11يف:
https://goo.gl/jwAvzC
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ويطلبون بل يع ّولون عىل النبوءات لكثري من مشكالتهم التي تفوق طاقتهم ،تربي ًرا لوهنهم وضعفهم؛ وقد
يزينون ذلك الفهم الكسول واملنتظر بأنه ﴿لَ ْي َس لَ َها مِن ُدونِ ال َّل ِه َكاشِ َف ٌة﴾ (النجم ،)58 :وأنّ هذه األمور يف
وقوعها وانتظارها ﴿ َّما لَ ُه مِن َداف ٍِع﴾ (الطور ،)8 :عىل الرغم من أنّ اآليات العمدة يف هذا املقام تشري إىل
عامل السنن املتعلقة بالتغيري ﴿إِنَّ ال َّل َه َل ُيغ ِّ َُي َما ِب َق ْو ٍم َح َّت ٰى ُيغ ِّ َُيوا َما ِبأَنفُسِ ه ِْم﴾ (الرعد)11 :؛ ﴿ ُق ْل ُه َو م ِْن
وج َلَ َع ُّدوا لَ ُه ُع َّد ًة﴾ (التوبة.)46 :
عِن ِد أَنفُسِ ُك ْم﴾ (آل عمرانَ ﴿ ،)165 :ولَ ْو أَ َرا ُدوا ا ْلخُ ُر َ
تخطئ هذه الكتابات يف تف ّهم العنارص الوظيفية ملثل هذه األحاديث والصحيح منها .وإنّ أحاديث
الفنت ،وعالمات القيامة ،وما يقع يف مقامها ،هي من مقام الوظيفة اإلنذارية للنبوة والرسالة؛ واألحاديث
التي تشري إىل ملء األرض ً
عدل بعد أن ُملئت جو ًرا هي يف مقام وظيفة البشارة ﴿إِنَّا أَ ْر َس ْل َن َ
اك شَ اهِ ًدا
س ًاجا ُّم ِن ًريا﴾ (األحزاب.)46 :
َو ُم َب ِّشًا َو َنذِي ًرا؛ َو َدا ِع ًيا إِ َل ال َّل ِه ِبإِ ْذ ِن ِه َو ِ َ
إنّ يف تكامل وظائف الرسالة (الشهادة ،والبشارة ،واإلنذار ،والدعوة إىل الله) وأدوارها تتحدد النتيجة
والثمرة يف أن تكون األدوار مبنزلة الرساج املنري الذي يستضاء به وع ًيا وسع ًيا .والبدء بالشهادة (وعامل
الشهادة) هو عامل الحضور يف قبالة عامل الغيب ،وال تُرى وظائف البشارة واإلنذار إال ضمن عامل الشهادة
اس َو َي ُكونَ ال َّر ُس ُ
ول َع َل ْي ُك ْم شَ هِي ًدا﴾ (البقرة.)143 :
﴿ َو َك َٰذل َِك َج َع ْل َنا ُك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا لِّ َت ُكونُوا ُش َه َدا َء َع َل ال َّن ِ
وإنّ هذه املعاين تح ّرك أصول الدافعية والحفز للفعل الحضاري (الشهادة) ،واالهتامم بالواقع وعامل
أحداثه وسننه ،والقدرة عىل التأثري فيه ويف مساراته ،والحضور والشهود الحضاري القادر عىل تقديم
هذه الرسالة ضمن مجالها الحيوى للبرشية ،بل للعاملني ﴿ َو َما أَ ْر َس ْل َن َ
اك إِ َّل َر ْح َم ًة ِّ�ل ْل َعالَ ِمنيَ﴾ (األنبياء:
 .)107والبشارة معنى تحفيزي ال تقع إال بتحرك الفعل الحضاري نحوها ،وبسننها الفاعلة والدافعة؛
فهي ليست قعو ًدا ،بل هي معنى يتطلب من املؤمنني ً
عمل يهيئ البنية والوسط ،ليس لتقبل البشارة
فحسب ،ولكن لتحققها؛ واإلنذار هو الوظيفة التحذيرية للبرش من أن يقعوا يف زمان تلك العالمات.
ثم ،عىل املسلمني أن ينتبهوا ويرتقبوا هذه املؤرشات الدالة عىل فساد الزمان وتتبعها باملواجهة
ومن ّ
واإلصالح؛ إنها حال من التنبه الدائم القادر عىل البرص بالواقع والبصرية يف التعرف إىل تحدياته ً
حال
ً
واستقبال ،وطرائق التعامل معها .متثّل إ ًذا الدعوة حال ًة إصالحي ًة تتكامل فيها وظائف أدوار "الشهادة"
و"البشارة" و"اإلنذار" وتبصري اإلنسان بهذه الحقائق؛ وهذا كله يح ّقق الوظيفة يف الرساج املنري يف
الظلمة أو يف الحلكة أو يف الفنت ،أو يف كل أم ٍر هو محل التباس أو اختالط أو عامء .إنه الرساج املنري
لجملة املناشط الحضارية والسري يف طرقها بلو ًغا للمقاصد بأقىص درجات الفاعلية والتأثري.
يبقى بعد ذلك أنّ هذه الكتابات وفق هذه التأويالت الصادة عن الفعل ،املنتظرة للتنبؤ ،الشا ّلة
للفاعلية ،تقيص مناهج التفكري السنني ،وتع ّوق فاعلياته وتأثريها يف تأصيل مناهج التفكري والتدبري
والتغيري؛ وهي بهذا املعنى يجب أن تحتكم إىل قواعد وكليات الوعي بالسنن ﴿إِنَّ ال َّل َه َل ُيغ ِّ َُي َما
ِب َق ْو ٍم َح َّت ٰى ُيغ ِّ َُيوا َما ِبأَنفُسِ ه ِْم﴾ (الرعد .)11 :ومن هنا ،تبدو لنا عنارص فهم الفعل الحضاري التي ال
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تتحقق عدته إال من خالل السنن والعمل لها وبهاً ،
فضل عن الوعي بأصولها وجوهرها .ذلك أنّ السنن
تشري إىل منهج لوصف الواقع الذي نعيشه ،والبحث عن مقاصده وحركته ،وتتعلم سنن فقه الحال،
وسنن فقه املجال ،وسنن فقه املآل لتحرك عنارص تفكري مستقبيل يفيض إىل الوعي حينام يتحرك وفق
جوهر السنن الرشطية.
وىف هذا اإلطار ،يبدو لنا أنّ التفكري بعامل التحديات (من أزمات ،وفنت ،وتنبؤات ،وأحداث ...إلخ)،
وكذلك التفكري بنمط التعامالت واالستجابات معها ولها (الوعي ،والسعى ،والفاعلية) ،وتواصل مناهج
لتعب بذلك عن هذا اإلمكان الكبري يف دراسة
التفكري بالتدبري ،وبالتيسري ،وبالتغيري ،وبالتأثري والتمكني؛ ّ
التحديات ،ال انتظار انتهائها أو إنهائها خارج دائرة الفعل البرشي ،ألنّ ذلك يف الحقيقة يعني:
التأويل الخرايف باسم الغيب.
التفريط يف قواعد املنهج السنني وكلياته.
امتهان معاين "التكليف" ،و"األمانة" ،و"االستخالف" ،و"املسؤولية" ،و"الكرامة اإلنسانية" ،و"الشهادة"،
و"الواقعية" ،و"اقتحام العقبة"(.((2
تبديد منظومة مناهج التفكري ومناهج التدبري ،والتسيري ،والتغيري ،والتأثري ،والتمكني؛ باعتبارها منظومة
مرتاتبة ومتكاملة الحلقات والتأثريات.
إنّ التنحي عن الفعل ،وثقافة االنتظار ،واالستقالة الحضارية ،وتحويل الغيب من دافعية إىل تأويالت
خرافية ،وتحويل التنبؤات إىل أمنيات ،وتحويل الفعل الحضاري إىل أضغاث أحالم النامئني وخياالت
املتوهمني أو كوابيس العاجزين الخائفني املبتعدين ال تغني من يشء يف الوعي بالتحديات أو السعي
للتعامل معها أو مواجهتها ،وإنّ هذه األمور جمي ًعا إمنا تكرس عقلية الالمسؤولية والالمباالة واالنتظار،
نسانِ إِ َّل َما َس َع ٰى؛ َوأَنَّ َس ْع َي ُه َس ْو َف ُي َر ٰى﴾ (النجم.)40-39 :
مخالف ًة بذلك ما تعنيه اآلية ﴿ َوأَن َّل ْي َس ل ْ ِِل َ
إنّ هؤالء الذين ر ّوجوا نهاية التاريخ عىل الطريقة الغريبة ما هم يف الحقيقة إال مبرشين باالنتصار
املؤزر للحضارة الغربية وأنساقها الليربالية ،ومحذرين كل من يتحدى ذلك ،مؤكدين أنّه ما من أحد
قادر عىل التحدي ً
فضل عن مواجهة ذلك االنتصار ،وأن من يتحدى سيكون مصريه الهزمية النكراء ،وأنّ
التاريخ قد انتهى برتبع الحضارة الغربية عىل عرشها ،وأنّ تداول التاريخ قد توقف ،مستبطنني حتمي ًة
كامن ًة عىل غرار حتميات ماركس يف مسرية التاريخ وحركته فك ًريا وثقاف ًيا ،ضمن هندسة القبول البرشي
واإلذعان ،أو ،مبعنى أدق ،اإلذعان يف ثوب القبول ،أو القبول يف ثوب اإلذعان .وعىل خطورة هذا النمط
29

﴿ َف َل ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة؛ َو َما أَ ْد َر َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُة﴾ (البلد.)12-11 :
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من التفكري الذي يشيع قبول الهيمنة ،ويق ّنط املتحدين ،ويه ّون من إمكاناتهم يف املواجهة ،فإنّ هؤالء
الذين يبرشون أو ينذرون بنهاية التاريخ يف بعض الكتابات اإلسالمية التي انترشت يف اآلونة األخرية ال
يق ّلون عن سابقيهم خط ًرا يف تربير واقع الوهن يف عامل املسلمنيّ ،
وأي
وشل فاعليات الفعل الحضاري؛ ّ
الفريقني ال يؤدي بأفكاره إال إىل ّ
شل الفاعليات والفعل والتفعيل .وغاية األمر أن يتوارى الفهم السنني
ۗ
ويستعاض عنه بالتفكري املتعلق بالتمنيات ﴿ َّل ْي َس ِبأَ َما ِن ِّي ُك ْم َو َل أَ َم ِ ِّ
اب َمن َي ْع َم ْل ُسو ًءا ُي ْج َز
ان أَ ْهلِ ا ْل ِك َت ِ
ِب ِه َو َل َيجِ ْد لَ ُه مِن ُدونِ ال َّل ِه َولِ ًّيا َو َل نَصِ ًريا﴾ (النساء)123 :؛ ﴿ ُق ْل ُه َو م ِْن عِن ِد أَنفُسِ ُك ْم﴾ (آل عمران:
)165؛ ﴿إِنَّ ال َّل َه َل ُيغ ِّ َُي َما ِب َق ْو ٍم َح َّت ٰى ُيغ ِّ َُيوا َما ِبأَنفُسِ ه ِْم﴾ (الرعد ،)11 :وكلها أمور تنايف إعداد العدة
وج َلَ َع ُّدوا لَ ُه ُع َّد ًة﴾ (التوبة.)46 :
﴿ َولَ ْو أَ َرا ُدوا ا ْلخُ ُر َ

عا .الرؤى املستقبلية من املنظور اإلسالمي:
راب ً
رؤية نقدية سننية
بعض
ىف إطار ذلك الرصد األوىل للتوجهات املختلفة للرؤى املستقبلية يف منظوراتها اإلسالمية ،تبدو عىل ٍ
من هذه التوجهات تحفظات وانتقادات مهمة؛ وتكرس هذه التحفظات يف الوقت ذاته ذلك التوجه
السنني يف الدراسات املستقبلية – يف رأينا – يجمع معظم املزايا التي متثلها بعض هذه االتجاهات،
بينام ينفي كل العنارص السلبية التي تكمن يف بعض هذه التوجهات .ذلك أنّ هذا التوجه السنني
يتحرك صوب العمليات املنهجية الدقيقة مسترشفة املستقبل ،فإنه يعتمد عىل صدق الوصف من
غري زيف أو تزييف ،وعمق التحليل ،وجامعية التفسري وشموله ،وقدرات التقويم املحركة لكل عنارص
االسترشاف والتدبر املستقبيل.
إنّ هذا التوجه السنني يتحفظ عىل توجهات ،لقصور تساؤالتها واقتصارها عىل جهة بعينها دون الرؤية
الكلية الشاملة من مثل التساؤل الذي قفز بحدة بعد االحتكاك بالغرب املتفوق بعد نهضته ،وبعد
هزمية عامل املسلمني من بعد كبوته ،فتحرك السؤال :ملاذا تخلف وضعف املسلمون وتقدم غريهم؟ أو
التصور الذي يقوم عىل محاكاة الغرب واللحاق بركبه الحضاري ضمن تصوراته ملستقبل عامل املسلمني.
كام يتحفظ هذا التوجه عىل االستجابات التي تتمثل يف التوجهات االنفعالية والبالغية ،واإلغفالية أو
االفتعالية ،وتلك التوجهات املتمركزة عىل فكرة املؤامرة ،مع ما ترتكه من آثار يف العقل املسلم وطرائق
تفكريه وتقدير إمكاناته وقدراته يف املامرسة والحركة ،وتحاول أن تحيل مكامن قصورها يف التفكري
واملامرسة إىل عوامل خارجية فحسب ،من دون أن ترى فعل القابليات ضمن عالقة منضبطة بني الداخل
والخارج؛ ذلك أنّ الخارج ال مي َّكن له إال مبقدار ما مي ِّكن له ضعف الداخل ووهنه ،فهذا التمكني ال يجد
رشطه إال يف استجابات الداخل وضعف إرادته وقدرته يف تعظيم إمكاناته وتحويلها إىل متكني ومكانة.
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أما التوجهات التي مارست نهاية التاريخ عىل طريقة بعض املسلمني ،فهى يف غالبها تعلقت مبنطق
الغيب وتأولت معاين البشارة والنذارة عىل غري أدوارها ووظائفها يف تشكيل العقل املسلم ،مبا تهدف
إليه من حالة لـ "تزييف السنن" ،ورمبا تعطيلها بالكلية .فوضع هؤالء ضمن تأويالتهم يف حالة املتنبئني
باملستقبل ،محددين أزمانًا وأحدا ًثا عىل نحو يس ّوغ القعود ملن يريد أن يفعل أو االنتظار ملن يريد أال
يفعل مرب ًرا له انتظاره هذا العقل املتنبئ الذي اختلط فيه الغيب باألسطورة ً
تأويل من املتنبأ ضمن
مناهج شديدة اإلشكال ابتدا ًء ،وكأنه يبرش بأحداث يتلقاها من هو يف حالة الوهن أو الكسل العقيل
أو املرتكن إىل سلوك يشري إىل الالفعالية من غري جهد واجتهاد .واآلية العمدة يف مقام تأسيس دراسات
ِين آ َمنُوا ا َّت ُقوا ال َّل َه َو ْل َت ُ
نظ ْر َن ْف ٌس َّما َق َّد َم ْت لِ َغ ٍد ۖ َوا َّت ُقوا ال َّل َه ۚ إِنَّ ال َّل َه خَ ِب ٌري
مستقبلية هي ﴿ َيا أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ِبَا َت ْع َم ُلونَ ﴾ (الحرش)18 :؛ إنها آية الفتة إىل ذلك املنظور السنني واملقاصدى يف آنٍ واحد ،وتستحقّ
مزي ًدا من التأمل والدرس والتحليل لتحديد جملة العنارص املعادلة املستقبلية وأهم مقاصدها ومكامن
ً
مدخل تأسيس ًيا لعنارص التكامل بني املدخل السنني واملدخل املقاصدي.
تفعيلها؛ ذلك أنّ هذه اآلية متثِّل

خامسا .مشكالت حضارية :سنن الحركة والقوة والضعف والتقدم
ً
هل ميكن األم َة اإلسالمي َة اليوم أن تتحول من حالة العجز والوهن اىل حالة الشهود الحضاري؟ أي
تساهم يف إنتاج الحضارة وال تكتفي باالقتصار عىل استهالكها؟ إنّ اإلجابة باإليجاب ،ولكن هذا النهوض
عب عنها العديد من
لن يأيت مبعجزة ،ولن تحققه األماين ،وإمنا للتقدم الحضاري قوانني وسنن إلهية ّ
ً
تعامل سلب ًيا مع هذه السنن؛ فهم إما
اآليات القرآنية .بيد أنّ املشكلة أنّ غالبية املسلمني يتعاملون
يجهلونها ،أو يغفلون عن آثارها ،أو يزيفونها(.((3
إنّ اإلنسان املسلم يستطيع يف حال قوته أن يتفاعل مع هذه السنن فيستثمر ّ
كل مكوناتها ،بحيث
يحدث ً
فعل حضار ًيا إيجاب ًيا؛ أما املسلم الواهن ،فيقف من هذه السنن مواقف متعددة هي يف جملتها
الفعل الحضاري السلبي .وتوضح هذه املواقف السلبية للتعامل مع السنن اإللهية أنّ املسلم املعارص
يجهل فعل السنن أحيانًا ،ويف أحيان أخرى يغفل عن أثرها ،ويف موقف ثالث يتعامل معها بضعف،
فال تعطى له ،ويف موقف رابع يزيف هذه السنن .ويأيت تزييف السنن عندما يزيف اإلنسان فهمه لها،
ويحدث ذلك يف تعامله مع منتجات الحضارة ال إنتاجها ،فيقول ً
مثل :إنّ الله تعاىل قد سخر لنا الغرب
بأي صلة لسنة
بتقنياته وعامل أشيائه ،فهو ينتج ونحن نستهلك هذا اإلنتاج .وهذا الفهم بالطبع ال ّ
ميت ّ
التسخري التي تعرب عن التفاعل الخالق مع الطبيعة إلنتاج الحضارة أو التفاعل مع الجانب الحي منها.
30

انظر يف ذلك ً
مثل :املهدي املنجرة" ،موقع العامل اإلسالمي من الدراسات املستقبلية" ،املنعطف ،العدد  ،)1996( 12ص .28 - 24
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أما مجرد تكديس عامل أشيائها فهو تزييف لسنة التسخري من جانب بعض الذين يفهمون السنن عىل
غري معناها الحقيقي ،فيسوغون من خالل هذا الفهم الخاطئ لها ولواقعهم.
استرشاف املستقبل ،إ ًذا ،ليس ً
رجم بالغيب ،وال يتأسس عىل عنارص مصادفة .كام أنه – أي االسترشاف –
ليس فعل األماين الهائم يف خياالت وتهوميات من غري فعل التمكني الحضاري .كام أنه ليس فعل التقليد
الضب الذي يقوم عىل تقليد أمم بالتقدم ،حتى
لآلخر ،أ ًّيا كانت قاعدته أو رؤيته أو وجهته ،فعل جحر ّ
لو دخلوه لدخل هؤالء املقلدون وراءهم .إنّ فعل الحضارة يف إطار فهم خاطئ للحاق بالركب الحضاري
إمنا يعرب عن جوهر التقليد املذموم الذي يصل بالكيان الحضاري إىل حال من استهالك الحضارة ال
إنتاجها ،واللهاث وراء منتوجاتها ،ز ً
اعم أنّ امتالك أشياء الحضارة يعني امتالك أصول الحضارة وأسبابها؛
وهذا ال يفرز يف النهاية سوى ُمسوخ حضارية مشوهة ،هي عىل النقيض من عنارص استرشاف حضاري،
"تعني"  -ضمن ما تعني  -الوعي بالذات الحضارية ،وتأسيس قواعد عالقات معه تتسم باملساواة والندية
يؤسس بدوره وع ًيا باملوقف ّ
بكل أصوله وتكويناته وامتداداته الحضارية.
والقدرة عليها .وإنّ هذا وذاك ّ
تعب عن حقيقة حضارية ممتدة ،ألنها تعرب عن عنارص التفكري
وإنّ السنن املجتمعية والحضارية بذلك ّ
الرشطي ولوازمه ومناهجه ،واملرتتبة عليه حركة مآالت هذه العنارص وتد ّبرها ،وتربط بني أصول الوعي
وعنارص الفعل والسعي ،وحقائق الفاعلية التي تعني االستمرارية والتجذير والشمول والكلية .ولذلك
فإنّ هذه السنن تحرك مكامن الفعاليات املنهجية وقدراتها ،فتقدم عنارص الوصف الشامل ،والرصد
الواعي ،وتفاعل عنارص الوصف متغرياته وثوابته؛ وكل ذلك يرتك دالالته عىل استرشاف معامل املستقبل
يف العالقات ،وموضع عامل املسلمني منه ،عىل نحو متميز يعطي املعاين الحضارية املقام الالئق بها،
وفق رؤية السنن التي تعرب عن أقىص فعاليات التفكري املنهجي الذي يؤسس عالقات السببية ،ووفق
فهم ووع ًيا ً
منهج منضبط يتعامل باألسباب وأوزانها ً
وفعل؛ وكل تلك عنارص ترى املستقبل وتسترشف
مآالته مبنظور سنني ومبنهج تفكري سنني .ورمبا يكون الواقع العريب وواقع املسلمني يف النظام الدوىل،
وهو يف حالة مفرتق طرق وأزمات متواترة مركبة ،يحتاج إىل هذا النهج يف التفكري السنني استرشا ًفا
للمستقبل ،ومبا يوضح الفاعليات املنهجية للرؤية السننية وإمكاناتها البحثية التي تولد مناطق
بحث مهمة ومتجددة.
إنّ هذا املدخل الذي يعت ّد بفقه السنن ،وتأصيل قواعد منهج التفكري السنني ،يحدد عنارص الدراسة
املستقبلية ال يف إطار معاين املفعولية فحسب ،ولكن يف سياقات الفاعلية .وإن املعاين التي تتحرك
صوب "رشطية السنن" هي التي تجعل من استرشاف املستقبل معنى علم ًيا يف إطار صناعة فعل الرشط
وتحصيله ومتكينه ،حتى ميكن بلوغ جواب الرشط يف إطار اعتبار عنارص اإلمكان واإلرادة والعدة.
ويعطي هذا املدخل السنني للمدخل القياىس أبعا ًدا استرشافية علمية تتحرك ضمن إشكاالت بحثية
حقيقة وأجندة بحث تعرب عن جوهر هموم األمة والبحث عن عنارص فاعليتها املستقبلية .وإنّ هذا

134

الكتـاب الثاين 2017 -
دراسات

املدخل السنني يعلمنا كيف نقرأ ونتعامل مع املادة التاريخية يف إطار رؤية الواقع من جهة ،واسترشاف
املستقبل من جهة أخرى ،يف إطار تتواصل فيه حلقات الزمان وتتفاعل ضمن مناهج التفكري والتدبري
والتسيري والتغيري والتأثري جمي ًعا .وأخ ًريا ،إنّ هذا املدخل السنني يحرك عنارص معادالت الفاعلية
وإمكانات تحصيلها ومتكينها يف إطار املستقبل ،وهو يف ذلك يتحرك يف وسط الواقع ً
فهم واعتبا ًرا(.((3
يتكامل مع ذلك املدخل السنني يف استرشاف املستقبل املدخل املقاصدي بكل مكوناته ،يف الحفاظ
يف هذا السياق عىل عملية دامئة متتد إىل املستقبل ،وتكون فيها املجاالت الكلية مجاالت التعامل
املستقبيل ،واعتبار املآالت من أهم الصياغات يف الرؤية املستقبلية ،وميزان األولويات يف جوهرها
تأسيسا لحركة مستقبلية.
ً

خامتة
ضمن سوق النبوءات ،وىف سياق نفسيات واهنة يائسة بائسة قابلة ملثل هذه التصورات وصناعة
التنبؤات ،بدأ هذا يرسي مرسى النار يف الهشيم ،يف ّ
ظل أسواق الحرية التي حملت من أزمات متتالية،
"وفنت كقطع الليل املظلم البهيم تذر الحليم حريانًا" .يف ّ
ظل هذا املناخ النفيس ،عرض هذا التوجه نفسه
عىل نحو مرتاكم ،ومن تراكمه مثّل توج ًها وظاهرة وجب الوقوف عندها .وإنّ هذه النظرة بشأن "نهاية
التاريخ" عىل طريقة بعض املسلمني ال ّ
تقل خطور ًة يف آثارها وتأثريها عن مقوله نهاية التاريخ عند
فوكوياما ،وكذا تلك النظرة حول "صدام النبوءات" ال ّ
تقل يف تضميناتها ومكنوناتها من تأثريات خطرة
عن مقوله هنتنغتون بشأن "صدام الحضارات".
إنّ ثقافة الحرية واالنتظار تجعل املستقبل يفلت من بني أيدينا ،ألنّ صناعة املستقبل علم واسع األرجاء
ويجب النهوض به .وإنّ صياغة علم مستقبيل جزء ال يتجزأ من صناعة املستقبل ذاته ،وهو علم يقوم
بتأسيس مستقبل يكون لنا ال علينا ،منتلك فيه أز ّمة مستقبلنا ،ال يعبث بها غرينا أو يتحكم بها ،وحتى
ال يصنع غرينا مستقبلنا لنا.
أما ثقافة التدبر والفاعلية ،فهي أسس الصناعة املستقبلية الدقيقة والثقيلة (التخطيط ،الوقت،
اإلسرتاتيجية) .وتجعل هذه الثقافة عينها عىل األمة بعواملها املختلفة ،وتجعل شهودها غايتها ،سوا ٌء
أكان هذا الشهود يتعلق بدنيا املسلمني موصولة بأخراهم من حساب ومسؤولية ،فاملستقبل موصول
 31يف إطار الفروض التضامنية والكفائية ،انظر :عبد الفتاح ،ص  533وما بعدها؛ وانظر ىف تعريف الفروض الكفائية :ابن بدران الحنبيل،
املدخل إىل مذهب اإلمام أحمد بن حنبل (القاهرة :إدارة املطبعة املنريية ،د.ت ،).ص 104-103؛ وانظر أيضً ا :عبد العيل األنصاري ،فواتح
الرحموت ىف رشح مسلم الثبوت ،طبع مع املستصفى من علم األصول لإلمام الغزايل (القاهرة :املطبعة األمريية1322 ،ه ) ،ص .63
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بحبل من الله وحبل من الناس ،وحبل من الدنيا موصول باآلخرة ،والبحث يف املستقبل بحث يف عامل
يعب عن طاقات كامنة متنوعة ممتدة ،وإذا كان
اإلمكان والطاقات واالستثامر .وإذا كان عامل اإلمكان ّ
امتدادها وتنوعها الطبيعي يحيلنا إىل رضورات التكامل ،وإذا كان العرص يدفعنا إىل فرضية التعاون
فرضً ا يف عرص العوملة االقتصادية والتكتالت االقتصادية عرب الدول ،وإذا كان التاريخ يحيلنا إىل ذاكرة
تؤكد وجود بنى أساسية واعية لذلك التكامل والتعاون وداعمة له ،وإذا كان الدين والرابط العقيدى
يحرك كل عنارص التوحيد ،والوحدة يف إطار التنوع والخروج من اختالف التنوع إىل ائتالف االختالف،
وإذا كان الواقع الفعيل عىل غري ذلك ،واالبتالء تعدد يف عامل املسلمني بني "نقص يف األنفس"" ،ونقص يف
الثمرات" ،و"حاالت من الجوع واملخمصة" ،و"حاالت من افتقاد األمن وتأ ّكله" ،وإذا كان منطق كفران
النعمة يكمن يف عدم استثامرها االستثامر الالئق ،أو إهدارها بأي من صور اإلهدار ،أو تعني احتكار
النعمة وحجبها بعدم الدوران املحرك لطاقة العمل فيام بينها وتوزيع العائد عىل املجموع واألفراد"؛ إذا
كان هذا وغريه قد يشكل عنارص لظواهر وتجليات يشهدها عامل املسلمني ،وإذا كانت العالقات بني عامل
املسلمني يف أدناها ،بينام مقارنتها بعالقات بينية (بينهم فرادى وبني الخارج ،الغرب أو خالفه) يعني
أنّ حجم العالقات البينية اإلسالمية ال يقارن بحجم العالقات الغريية ،وإذا كانت املؤسسات تنشأ عىل
الورق وال تؤسس يف عامل الواقع ،أو كانت فاعل ًة وتآكلت مستويات فاعليتها ،أو تكتفي بالحد األدىن
من العالقات الرمزية ذ ًّرا للرماد يف العيون ،وقيام مؤسسات إبراء الذمة ،وأنّ السيادات ال يصدع بها
إال يف العالقات البينية ،وتستباح يف العالقات الغريية ،وأنّ شبكة العالقات يف عامل املسلمني قد ترهلت
بحيث صارت خالية من املعنى واملغزى ،أو تقطعت وترشذمت فصارت أقرب ما يكون إىل عالقة اإلخوة
األعداء ،يجرتون كل عنارص الرصاعات املانعة من الجامعية ،والخاذلة لكل دافعية.
وإذا كانت االستجابات يف كل األحوال ومع تواترها تؤكد عيو ًبا يف اإلدراك وصد ًعا يف الوعي وتباطؤًا يف
عمليات السعي ،وإذا كانت خرائط التجزئة يركن إليها وع ًيا وسع ًيا ،ورشوط التبعية يذعن لها من دون
محاولة لتعديلها ،وحقائق التخلف بادي ًة للعيان ال تخطئها عني أ ًّيا كان هذا التخلف (من فقر ،وجهل،
ومرض) ،هد ًرا إلمكانات ،أو استهال ًكا ملنتوجات الحضارة ،ال مساهمة يف صنعها وإبداعها؛ إذا كان كل
ذلك كذلك؛ فإننا ح ًّقا أمام تح ٍّد حضاري يتعلق يف جوهره مبدى اإلرادة الحضارية وأمناط صنع القرار
اإلسرتاتيجي الحاضن لكل الفاعليات واملحرك لها ،والقدرة عىل تحويل اإلمكان إىل عدة تقوم بأدوارها
الوظيفية (اإلمكانية – اإلمكان – املكنة – املكانة – التمكني) ،ويعني كيف يرتبط التحدي الحضاري
يف رشطه الداخيل برشطه الخارجي ضمن القابليات الداخلية للتمكني الخارجي ،وقابليات استمرارية
عنارص الضعف والوهن ،وقابلية إهدار عنارص القوة والقدرة والفاعلية ،ويعنى أنّ املستقبل "صناعة"
تتطلب مناهج تفكري ،ومناهج تسيري ،ومناهج تدبري ،ومناهج تغيري ،ومناهج تأثري ،ومناهج متكني؛ وهى
صناعات ثقيلة تسري عىل قدمني ،وهي الضامنة لحركيتها وفاعليتها من مدخل الرؤية السننية ومدخل
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الرؤية املقاصدية يف رؤية حلقات الزمن املرتابطة واملتكاملة (التاريخ ،والحارض ،واملستقبل)؛ وهي
رؤية تؤصل املقصد والعالقة بينه وبني الوسائل ،والسنن والعالقة بينها وبني الطرائق ،تلخصها املعادلة
القرآنية للتحدي واالستجابة والفاعلية والتمكني ﴿ولو (أرادوا) (الخروج) (ألعدوا) له (عدة)﴾ .فإذا
امتنعت اإلرادة امتنع الخروج وضاعت العدة أو ضيعت ،وإذا تعاظمت اإلرادة كان ذلك مفتاح الخروج
واستثمرت العدة أو عظمت(.((3
وبدت صنوف الحفظ متكافلة متساندة من حفظ االبتداء ،وحفظ البقاء ،وحفظ البناء ،وحفظ النامء،
سنن تتعلق
وحفظ االرتقاء ،محفوفة جمي ًعا بحفظ األداء الحارض معها وفيها جمي ًعا .ولصنوف الحفظ ٌ
بامتدادات الزمن ،وبتنوعات االجتامع وبصياغات النفوس ،ومبؤرشات الوعي بالسنن الكونية ،وسنن
استرشاق املستقبل وذلك ضمن صياغة معادلة أخرى تأسيسية تكمل سابقتها ﴿إنّ (الله) (ال يغري) ما
(بقوم) حتى (يغريوا) ما (بأنفسهم)﴾ ،يف صياغات املعادالت السننية الرشطية يف إطار فعل الرشط وتح ُّقق
جواب الرشط ،وضمن هذا السياق ترى التحديات الحضارية والسياسية منها والداخلية والدولية فيها.
فهل آن للمسلمني مع توايل أزماتهم ،وترافقها مع تفاقم حريتهم ،وتراكم فتنهم ،وتعاظم تحدياتهم،
وتراكم مشكالتهم ،أن يتعلموا درس السنن يف صياغة املستقبل ،أم سنظل ننتظر األزمة تلو األزمة تتحرك
فيها الشجون واالنفعاالت واالفتعاالت واإلغفاالت؛ وقبل أن نخرج من أزمة تفاجئنا أخرى ،ألننا مل نتعرف
ِين آ َمنُوا ا َّت ُقوا ال َّل َه َو ْل َت ُ
نظ ْر َن ْف ٌس َّما َق َّد َم ْت لِ َغ ٍد ۖ َوا َّت ُقوا ال َّل َه ۚ إِنَّ
إىل سنن الصياغة املستقبلية ﴿ َيا أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ال َّل َه خَ ِب ٌري ِبَا َت ْع َم ُلونَ ﴾ (الحرش .)18 :وإنّ ما نحصده يف الزمن املستقبل ليس إال زرعنا يف الزمن الحارض،
نتاجا العتبارنا بخربة املايض ﴿ ُق ْل ُه َو م ِْن عِن ِد أَنفُسِ ُك ْم﴾ (آل عمران.)165 :
وليس إال ً

 32يف فكرة الضغوط الحضارية ،انظر :سيف الدين عبد الفتاح ،مدخل القيم :إطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية ىف اإلسالم (القاهرة:
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،)1996 ،ص .205 - 203

سيف الدين عبد الفتاح
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محمد سليم قاللة

التحليل املورفولوجي وبناء السيناريوهات
Morphological Analysis and Scenario Building
 والتعرف عىل كلّ احتامالت، من أجل فهم التطورات املستقبلية لقطاع من القطاعات: ملخص
 يربز التحليل املورفولوجي بوصفه طريقة عمل ناجعة، وبناء سيناريوهات جزئية وكلية،تطوره
 يف أعقاب األعامل،أن معظم حقول املعرفة قد استفادت
ّ  نجد، وهكذا.يف مجال االسترشاف
 من هذه املنهجية يف التحليل منذ أكدت نجاعتها يف مجال حقل االبتكار،الرائدة لفريتز زوييك
 انتقلت هذه املنهجية من التنبؤ يف مجال الصناعات العسكرية إىل، ويف ظرف وجيز.التكنولوجي
 والنظرية العامة، أهمها الهندسة وتصميم اإلنتاج،تنوعا
استرشاف مستقبل قطاعات أخرى أكرث
ً
 وعلم التسيري وتحليل السياسات، واالسترشاف التكنولوجي،للتصميم والهندسة املعامرية
 والدراسات،ونْذجة التحليل املورفولوجي ذاته
َ ، واإلبداع واالبتكار وتسيري املعرفة،والتنظيم
 تتناول هذه الورقة أهم معامل التحليل املورفولوجي وبناء.املستقبلية وبناء السيناريوهات
. وال سيام نسبة إىل التطويرات الحديثة للمدرسة الفرنسية لالسترشاف،السيناريوهات
. فريتز زوييك، التحليل املورفولوجي، طريقة السيناريوهات، مناهج االسترشاف:الكلامت املفتاحية
Abstract: In order to understand the future developments of some sectors and to
be familiar with all the possibilities of its development and create partial and total
scenarios, morphological analysis stands out as an effective working method in the field
of forecasting. Since the pioneering work of Fritz Zwicky most fields of knowledge have
benefitted from this method of analysis once it demonstrated its effectiveness in the
field of technological innovation. In a brief period, this method shifted from prediction
in the field of military industry to forecasting the future of other more diverse sectors,
most importantly engineering and production design, the general theory of design
and architecture, technological forecasting, management science, policy analysis
and organization, creativity, innovation, knowledge management, the modelling of
morphological analysis itself, futurological studies, and scenario building. This paper deals
with the major features of morphological analysis and scenario building, particularly
with regard to the latest developments in the French school of future studies.
Keywords: Forecasting Methods, Scenario Building, Morphological Analysis, Fritz Zwicky.
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مقدمة
مل يعد التحليل املورفولوجي يقترص عىل حقل االبتكار التكنولوجي كام كان عند نشأته يف منتصف
القرن املايض ،وإمنا امتد إىل شتى الحقول املعرفية األخرى ،مثل تحليل السياسات ،ودراسات األمن
والدفاع ،وإدارة املعرفة ،ونظريات ال َّن ْمذجة املختلفة .وأصبحت له عالقة وطيدة مبتابعة تطور األنظمة
الديناميكية املركبة ،وإعداد السيناريوهات ،وما يتبع ذلك من وضع إسرتاتيجيات بديلة ميكن اعتامدها(((.
ولعل هذا ما جعل هذا النوع من التحليل يبدو اليوم من أفضل ما ميكن االعتامد عليه ملعرفة أهم
السيناريوهات الجزئية أو الكلية التي ُيكن إعدادها السترشاف املستقبل .فقد كانت هذه غايته منذ
البداية عندما كان محصو ًرا يف جانب االبتكار التكنولوجي ،إال أنّ تطور مجاالت االستخدام واتساع
حقل األنظمة ا ُمل َر َّكبة ،وازدياد حاالت ال َّال يقني ،نتيجة تداخل التفاعالت بني املتغريات الصانعة للتطور
الدينامييك ،زادت من أهمية الحاجة إليه ،وجرى نقله من الحالة التي كان عليها عند استخدامه أول
مرة ،إىل مستوى أكرث فاعلية من خالل االستفادة من الخدمات التي ُيو ِّفرها الكمبيوتر واإلنرتنت والربامج
املعلوماتية التي جرى تطويرها يف السنوات الخمس األخرية .بيد أنه عىل الرغم من حدوث ذلك ،فإنّ
العالقة بينه وبناء السيناريوهات تبقى يف حاجة إىل مزيد من التوضيح ألجل بلورتها طريق ًة بحثية
متميزة منهجيا بالنسبة إىل املهتمني بحقل االسترشافّ .
ولعل هذا ما دفعنا إىل كتابة هذا املقال لعلنا
نشارك يف توضيح بعض جوانب املوضوع ،ويف الوقت ذاته خدم ًة ملستخدمي التحليل املورفولوجي،
وللقامئني عىل بناء السيناريوهات الجزئية أو الكلية ،القطاعية أو املتعددة املجاالت.
وللقيام بذلك ،رأينا من الرضوري االنطالق من فهم البداية األوىل لهذا النوع من التحليل ،بنا ًء عىل
أنّ الطريقة التي جرى اعتامدها يف أول حقل مورفولوجي مازالت إىل اليوم هي نواة هذا التحليل عرب
مختلف التطبيقات والربامج املعلوماتية ،مبا يف ذلك برنامج "مورفول" ()Scenaring Tools/Morphol
عرب نظام "الكالود" ( ،)Cloudبوصفه آخر تطوير يف هذا املجال .كام رأينا رضورة إبراز مجاالت استخدام
التحليل املورفولوجي وموقع السيناريوهات منه ،ثم اإلجابة عن السؤال الرئيس يف هذا البحث :كيف
نقوم بتحليل مورفولوجي لبناء سيناريوهات؟ وكيف نستخلص السيناريوهات من خالل هذا النوع من
التحليل؟ وما هي املحاذير التي ينبغي أن نأخذ بها ،وضمن أي حدود ينبغي أن نثق مبثل هذه الطريقة؟
ونظ ًرا لصعوبة اإلجابة عن هذه األسئلة نظر ًيا ،رأينا رضورة استكامل املوضوع بجانب تطبيقي من خالل
تتبع إحدى الدراسات التطبيقية ،حتى نَتع َّرف عمل ًيا كيف تم القيام بالتحليل املورفولوجي ،وكيف
استخلصت السيناريوهات من خالل عمل تفاعيل ،أصبح يجري عرب اإلنرتنت تناول موضوع "الثقافة
 1للتوسع يف املناهج املركبة وإعداد السيناريوهات ،انظر :وليد عبد الحي" ،تكامل التقنيات املنهجية الكمية والكيفية يف الدراسات
املستقبلية "،مجلة استرشاف للدراسات املستقبلية ،الكتاب السنوي األول ( ،)2016ص 45-24؛ محمد خميس" ،الخيارات املعرفية واملنهجية
يف بناء السيناريوهات لدى املدارس االسترشافية "،مجلة استرشاف للدراسات املستقبلية ،الكتاب السنوي األول ( ،)2016ص .133 - 104
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ووسائل اإلعالم يف فرنسا  ،"2030وقد أرشفت عليه وزارة الثقافة الفرنسية ،مبرافقة منهجية ألكرث من
باحث يف امليدان(((.

أول .نشأة أول حقل مورفولوجي
ً
لقد كان فريتز زوييك يفكر يف منتصف القرن املايض يف القيام بتحليل مورفولوجي ملسائل لها عالقة
بالتنبؤ التكنولوجي ،وأرىس القواعد العملية األوىل لهذا التحليل من خالل أول حقل مورفولوجي أ َع َّده
لهذا الغرض((( ،وذلك ضمن سياق بحثه يف مجال الفيزياء الفضائية والتصميم الهنديس((( .وقد كانت
الغاية من أول حقل مورفولوجي وضعه سنة  1948هي معرفة البدائل املستقبلية لتطوير املنظار
الفضايئ "التلسكوب" ( )Téléscopeاملستخدم يف تلك الفرتة(((؛ إذ قام بتفكيك هذا "التلسكوب" إىل أكرث
من مك ّون ووضع كل افرتاضات التطور املمكنة يف املستقبل لجميع املك ّونات ،ليصل يف األخري إىل معرفة
كل "التوفيقات" أو "التوليفات" ( )Combinaisons of Configurationsاملمكنة بني هذه االفرتاضات،
تحس ًنا يف هذا املنظار.
بح ًثا عن ابتكارات جديدة (سيناريوهات) ميكنها أن تُحدِث ّ
لقد قام زوييك بتعريفنا مبك ّونات هذا "النظام املركب" (التلسكوب)؛ إذ أعطى النسبة (س) ( )xمن
الطاقة امللتقطة عرب فتحة التلسكوب مقارنة بالطاقة التي يستخدمها جهاز التسجيل الرمز (،)A1
واألجزاء البرصية األخرى الرمز ( ،)B1وأنواع التفاعالت الضوئية الرمز ( ،)C1إىل غريها من املك ّونات
( )X1التي ُيكن أن َيتضمنها التلسكوب أو أجزاء منه .ثم قام بافرتاض تطو ِر كل مِن املك ّون ()A1
إىل ( )2Aو( ...)3Aإلخ ،واملك ّون ( )1Bإىل ( )2Bو( ...)3Bإلخ ،واملك ّون ( )C1إىل ( )2Cو(...)3C
إلخ ،إىل غاية املك ّون ( )X1الذي افرتض له جملة من التطورات هي األخرى ( )2Xو( ...)3Xإلخ.
2 Ministère de la Culture et de de la Communication, Culture et Médias 2030: Prospective de politiques culturelles,
Rapport (2011), accessed on 15/3/2017, at: http://bit.ly/2ntjAta
3 Cf. Fritz Zwicky, “The Morphological Method of Analysis and Construction,” Courant, Anniversary Volume (New
York: Intersciences, 1948); Fritz Zwicky & A.G. Wilson (eds.), “New Methods of Thought and Procedure,” Contributions
to the Symposium on Methodologies, Pasadena (May 22-24, 1967), (New York: Springer-Verlag, 1967).
 4مع أنّ توم ريتشاي أشار إىل أنّ أول من ع ّد التحليل املورفولوجي طريق ًة علمية هو يوهان فولفغانغ فون غوته ()1832-1749؛ إذ
استخدمه للتعرف عىل مبادئ التش ّكل والتحول لدى األجسام العضوية .انظر:
Tom Ritchey, “Futures Studies using Morphological Analysis,” UN Millennium Project: Futures Research
Methodology Series (2005), at: http://bit.ly/2gr61Wv; Johann Wolfgang von Goethe, Scientific Studies, The Collected
Works, vol. 12, Douglas Miller(ed. & trans.), (New York: Suhrkamp Publishers, 1988).
5 Asunción Álvarez & Tom Ritchey, “Applications of General Morphological Analysis, From Engineering Design to
Policy Analysis,” Acta Morphologica Generalis, vol. 4, no. 1 (2015), p. 3.
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وسمى هذا الحقل الذي يتضمن كل افرتاضات التطور ملك ّونات التلسكوب بالحقل املورفولوجي
َّ
(انظر الشكل ( .))1ويف مرحلة ثانية ،عمد إىل إيجاد عالقة بني أحد افرتاضات التطور للمك ّون األول مع
أحد افرتاضات تطور املك ّون الثاين فالتايل إىل آخر املك ّونات ( ،)X1من دون حاجة إىل املرور بها جمي ًعا.
وسمى ذلك بتقليص الحقل املورفولوجي أو البحث عن السيناريوهات الجزئية ا ُملمكنة.
َّ
(((

وكام يبدو لنا يف الشكل ( ،)1والذي هو الصورة األصلية ألول حقل مورفولوجي أع ّده زوييك ،ميكن أن
نالحظ عىل سبيل املثال وجود سيناريو جزيئ ُمحت َمل بني افرتاضات التطور لكل مك ّون من املك ّونات
يجمع بني (توليفة) من العنارص هي املك ّون ( ،)A1واالفرتاض الثاين لتطور املك ّون الثاين ( ،)2Bواالفرتاض
الثاين لتطور املك ّون الثالث ( ،)2Cواالفرتاض الثالث لتطور املك ّون األخري أي ()3X؛ وهكذا وصل زوييك
إىل ابتكار سيناريو ُمفرتَض جديد ُمش َّكل من ( )A1و( )2Bو( )2Cو )3X( ...الذي يعني يف الحقيقة
(اكتشا ًفا جدي ًدا) ميكن أن ُيط ّور النظام املدروس.
الشكل ()1
الحقل املورفولوجي األصيل لزوييك

املصدر:
Fritz Zwicky, “Morphological Astronomy,” The Observatory, vol. 68, no. 845 (August 1948), pp. 121 - 143.

ألي
وقد مت َّكن زوييك بهذه الطريقة من أن ُيبني لنا أنه ُيكن للباحث أن يعرف كل احتامالت التطور ّ
نظام تكنولوجي؛ ليختار من بينها أفضل التوليفات التي ميكنها أن تُساعد عىل تطويره إىل نظام جديد.
فمن البداية ،ق ّدم لنا القاعدة الحسابية ملعرفة احتامالت التطور املمكنة؛ إذ يف نظام من خمسة
6 Jantsch Erich, La prévision technologique: Cadre, techniques et organisation (Paris: OCDE, 1967), p. 198.
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مك ّونات لكل واحد منها  4افرتاضات تطور ،ميكننا أن نحصل عىل عدد من التوليفات هي نتيجة
جداء ( ،)4x4x4x4x4أي  1024توليفة ُممكنة ،تُش ِّكل جميعها الحقل املورفولوجي الذي يحرص كل
السيناريوهات الجزئية املحت َملة التي ميكن أن تُستخلص من النظام املدروس ،مبا يف ذلك التوليفات غري
ً
احتامل واإلبقاء
املنطقية .وهو ما أدى إىل السري يف اتجاه إدخال بعض املعايري الستبعاد التوليفات األقل
ً
احتامل التي ميكنها أن ُت َك ِّون سيناريوهات جزئية قابلة للتنفيذ ،نط ّور من خاللها النظام
عىل األكرث
ً
وصول إىل التعرف عىل السيناريوهات الكلية
املدروس؛ وهو ما ُأطلق عليه تقليص الحقل املورفولوجي،
التي ُيكن ع ّدها وجيهة وقابلة للتطبيق يف املجال التكنولوجي.
وقد ن ّبه زوييك من البداية إىل أنّ إضافة افرتاضني للتطور ملك ّونني ً
مثل سيزيد بنسبة كبرية الحقل
املورفولوجي اتسا ًعا ،ويجعل تقليصه صع ًبا ج ًّدا .ففي املثال السابق ،لو أضفنا افرتاض تطور واحد
للمك ّون الرابع ،وآخر للمك ّون الخامس ،فسنحصل عىل  1600توليفة ُممكنة بدل  1024وهي جداء
خاص ًة إذا كان عدد املك ّونات مرتف ًعا.
()4x4x4x5x5؛ مام يزيد صعوبة التحكم يف الحقل املورفولوجيّ ،

ثان ًيا .مجاالت تطبيق التحليل املورفولوجي
استفادت معظم حقول املعرفة من هذه املنهجية يف التحليل منذ أكدت نجاعتها يف مجال حقل االبتكار
التكنولوجي .وهكذا ،ويف ظرف وجيز ،انتقلت من التنبؤ يف مجال الصناعات العسكرية إىل استرشاف
مستقبل قطاعات أخرى أكرث تنو ًعا .وقد جمع لنا كل من أسونسيون ألفاريس وتوم ريتشاي هذه
القطاعات كافة يف مقالٍ نرشاه بهذا الصدد((( ،لعل أهمها الهندسة وتصميم اإلنتاج ،والنظرية العامة
للتصميم والهندسة املعامرية ،واالسترشاف التكنولوجي ،وعلم التسيري وتحليل السياسات والتنظيم،
واإلبداع واالبتكار وتسيري املعرفة ،ونَ ْذجة التحليل املورفولوجي ذاته ،والدراسات املستقبلية وبناء
السيناريوهات ...وهي مجاالت رأينا من املهم أن نُلقي نظرة مخترصة عىل بعضها؛ لندرك اتساع
استخدام مثل هذا النمط من التحليل وتطوراته اليوم ،مبا يستدعي رضورة االهتامم به أكرث.
الهندسة وتصميم اإلنتاج

ُيع ّد قطاع الهندسة وتصميم اإلنتاج من بني القطاعات األوىل التي استخدمت التحليل املورفولوجي
مع رشكة "نوريس بروذارس" ( )Norris Brothersخالل تطوير منوذج الطائرة "بلوبارد" (Bluebird
 )hydroplaneمبدينة سوساكس بإنكلرتا ،ومناذج أخرى من السيارات .كام استخدم هذا التحليل
7 Álvarez & Ritchey, pp. 1 - 40.
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سنة  1968دراسة لـ "بريدجواتر" ( )Bridgewaterعن الهندسة الكياموية ،ودراسة يف مجال تصميم
اإلنتاج سنة  ،2000ب ّينت كيف ميكن تطبيق التحليل املورفولوجي من خالل التصميم مبساعدة الحاسوب
( .)Computer-Aided Design, CADوسنة  ،2005ابتكر غريغوري غوغو ما ُعرف بـالتحليل
املورفولوجي التطوري ( )Evolutionary Morphologyيف مجال التصميم الصناعي((( .وهكذا انتقلت
هذه الطريقة إىل مختلف مجاالت تصميم اإلنتاج؛ كالروبوتيك وغريها من االختصاصات.
النظرية العامة للتصميم والهندسة املعامرية

ّبي هذا القطاع مدى مرونة استخدام التحليل املورفولوجي يف مجاالت أخرى غري اإلنتاج والصناعة ،مثل
الهندسة املعامرية والتصميم الفني ،والتفكري يف هندسة التصميم ذاته .ومن بني املساهامت الكثرية التي
غطت هذا املوضوع ،مفهوم التصميم من خالل استخدام املصفوفة املورفولوجية املتآزرةٍّ ،
لـكل من فيرب
وكندور((( ،وأساليب إيجاد حلول للتصاميم من خالل التحليل املورفولوجي( ،((1ومنهجية التصميم يف
الهندسة املعامرية لـربوبورسكا( .((1كام ساهم زيلر يف بحث موضوع إنشاء مدرسة مستدامة يف مجال
التصميم من خالل التحليل املورفولوجي(.((1
االسترشاف التكنولوجي

ُي َع ّد االسترشاف التكنولوجي ( )Technology Futures Analysis, TFAمن بني أول القطاعات التي
مؤسسه زوييك؛ ولذلك مل يكن غري ًبا أن يستمر هذا
تناولها التحليل املورفولوجي ،كام مر بنا عند ِّ
التحليل وميتد إىل قطاعات تكنولوجيا أخرى .ومن بني أهم املؤلفات التي َسجلت بداية التفكري يف هذا
املجال ذلك الذي أعده إيريك جانتش عندما كتب سنة " 1967التنبؤ التكنولوجي"( ،((1والذي ق ّدم أمثلة
عدة عام حدث من ابتكارات عن طريق هذا التحليل ،خاصة يف مجال صناعة الصواريخ ،بوصفه هو
اآلخر عىل عالقة مبيدان الفيزياء الفضائية التي ألهمت زوييك طريقته.
8 Grigore Gogu, “Evolutionary Morphology,” in: Alan Bramley et al., Advances in Integrated Design and Manufacturing
in Mechanical Engineering (Dordrecht: Springer, 2005), p. 7.
9 Richard G. Weber & Sridhar S. Condoor, “Conceptual design using a Weber synergistically compatible morphological
matrix,” IEEE Frontiers in Education Conference, vol. 1, (1989), pp. 171-176, in: Gogu, p. 10.
10 Evbuomwan, N. “Generation of Design Solutions using Morphological Analysis,” International Conference on
Engineering Design, Iced 97, Tampere (August 19-21, 1997), in: Gogu, p. 10.
11 Proposka, A. “Application of Morphological Analysis Methodology in Architectural Design,” Acta Polytechnica, vol.
41 no. 1 (2001), in: Gogu, p. 10.
12 Zeiler, W. “Morphological Analysis of a Sustainable School Design,” International Conference on Engineering
Design, ICED 11 (2011), Technical University of Denmark, in: Gogu, p. 10.
13 Jantsch.
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واستمر التأليف يف هذا الجانب عن طريق روبرت آيرس الذي كتب سنة " 1969التحليل املورفولوجي
ألجل االسترشاف التكنولوجي"( ،((1وكذلك أونيل الذي كتب سنة " 1970مقاربات جديدة لالسترشاف
التكنولوجي"(ً ،((1
فضل عن بينغون يون ويونتاي بارك اللذين كتبا سنة  ،2005مقاربة نظامية للتعرف
عىل الفرص التكنولوجية( ،((1وكل من وويك تشنغ وآخرون الذين كتبوا سنة " 2012التحليل املورفولوجي
للتكنولوجيات باستخدام التدرج املتعدد األبعاد"(.((1
علم اإلدارة وتحليل السياسات والتنظيم

وهو مجال آخر من مجاالت استخدام التحليل املورفولوجي؛ ومن بني ما نُرش يف إطاره بحث كل من
ريتشارد ترويل وآخرون املوسوم "التحليل املورفولوجي ألنظمة التخطيط الخاصة بالوقاية الصحية" ،وذلك
سنة  ،((1(1975وبحث أمري رشيف وزهري إيراين "املقاربة املورفولوجية يف إدارة صنع القرار"(ً ،((1
فضل عن
أبحاث ودراسات أخرى لها عالقة مبارشة بهذا املجال مثل "منذجة صناعة القرار املايل" لبيرتوسيل وموشني
سنة  ،2007و"التحليل املورفولوجي ألسواق األعامل" لكل من سرتوباكا ونانونني سنة  ،2012وكذلك
"استخدام التحليل املورفولوجي لتطوير مناذج جديدة لألعامل" لسايدنسرتيكر سنة .((2(2014
الدراسات املستقبلية وبناء السيناريوهات

ولعله أكرث املجاالت التي استفادت من هذا التحليل ،سواء من الناحية التطبيقية أو النظرية؛ إذ عادة
ما يجري اللجوء إىل التحليل املورفولوجي العام ( )GMA, General Morpholigical Analysisبهدف
الوصول إىل بناء سيناريوهات ذات عالقة مبيادين مختلفة .وكان من بني أول امليادين التي جرى بحث
مآالتها املستقبلية من خالل السيناريو وعرب التحليل املروفولجي ،التهديد النووي؛ إذ كتب تيودور تايلور
سنة " 1967سيناريو لتهديدات نووية غري داخلية"( ،((2مستن ًدا إىل منهجية زوييك التي تع ّرف عليها يف
14 Robert U. Ayres, Technological Forecasting and Long-Range Planning (New York: McGraw-Hill, 1969).
15 Charles R. O'Neal, “New approaches to technological forecasting - Morphological analysis: An integrative
approach,” Business Horizons, vol. 13, no. 6 (1970), pp. 47 - 58.
16 Byungun Yoon & Yongtae Park, “A systematic approach for identifying technology opportunities: Keyword-based
morphology analysis,” Technological Forecasting and Social Change, vol. 72, no. 2 (2005), pp. 145 - 160.
17 Wukui Zheng, Jarno Kankaanranta & Arho Suominen, “Morphological analysis of technologies using
multidimensional scaling,” Journal of Business Chemistry, vol. 9, no. 3 (2012).
18 Richard E. Turley, William C. Richardson & James V. Hanson, “Morphological analysis for health care systems
planning,” Socio-Economic Planning Sciences, vol. 9, no. 2 (1975).
19 Amir M. Sharif & Zahir Irani, “Applying a Fuzzy-Morphological approach to Complexity within management
decision-making,” Management Decision, vol. 44, no. 7 (2006), pp. 930 - 961.
20 Cf. Álvarez & Ritchey.
21 Theodore Taylor, “Preliminary Survey on Non-national Nuclear Threats,” Stanford Research Institute Technical,
Note SSC-TN-5205-83 (Sept. 17, 1967).
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معهد ستانفورد لألبحاث .وبعده توالت الدراسات املختلفة يف هذا املجال؛ كالتي قام بها راسل راين سنة
 ،((2(1981أو التي أرشف عليها مرشوع األلفية(.((2
وقد كشفت نوعية الدراسات التي جرى إعدادها يف العقود الثالثة األخرية تنو ًعا يف املواضيع؛ من اهتامم
بالجانب النظري (مقارنة بني "شجرة العالئق" والتحليل املورفولوجي) ،إىل االهتامم بعالقة مناهج البحث
يف املستقبل بالسيناريوهات( ،((2وكذلك نَ ْ َذجة املستقبالت البديلة من خالل التحليل املورفولوجي،
ً
فضل عن االهتامم بالجانب التطبيقي مثل الدراسة التي قام بها كوريريا دا سيلفا عن "سيناريوهات
إدخال السيارات الكهربائية ضمن النقل الحرضي" يف مدينة "ساوبولو" بالربازيل ،واستخدم فيها التحليل
املورفولوجي( ،((2أو تلك التي جرت يف فرنسا عن الثقافة وسائل اإلعالم سنة  ،((2(2012وجرى تطويرها
سنبي يف مثالنا التطبيقي يف هذا البحث.
سنة  2015مع نقل تطبيق "مورفول" إىل نظام الكالم ،كام ّ

ثالثًا .كيف نقوم بالتحليل املورفولوجي؟
عىل الرغم من تنوع هذه املجاالت وتعدد الدراسات والتطوير املستمر لهذا النوع من التحليل ،فإنّ
جوهر املنهجية يبقى ذاته ،والخطوات األساسية التي ميكن أن يستند إليها الباحث قادرة عىل متكينه
من الوصول إىل مرحلة إعداد السيناريوهات؛ وبناء عليه فإننا نعرض فيام ييل ألهم هذه الخطوات.
ونات النظام
تحديد مك ّ

يرى ميشال غودي أننا ال ميكن أن نُحدد مك ّونات النظام من غري أن نَسبق ذلك بتحليل هيكيل وتحليل
لدور الفاعلني يف هذا النظام(((2؛ إذ ،بالنسبة إليهُ ،ي ِّكننا التحليل الهيكيل من التعرف عىل املتغريات
الرئيسة التي لها تأثري كبري يف النظام املدروس ،من خالل مصفوفة التأثري املتبادل ا ُملط َّبقة عىل ترتيب
معي ،والتي عادة ما يتم ملؤها من خالل التطبيق املعلومايت ميكامك (((2()MICMAC؛ الستحالة
ّ
22 Russell Rhyne, “Whole-Pattern Futures Projection, Using Field Anomaly Relaxation,” Technological Forecasting and
Social Change, vol. 19, no. 4 (1981), in: Álvarez & Ritchey, p. 7.
23 Jerome C. Glenn & Theodore J. Gordon (eds.), Futures Research Methodology Version 3.0, The Millennium Project:
Global Futures Studies & Research, accessed on 15/3/2017, at: http://bit.ly/2oUVWmd
24 Hannah Kosow & Robert Gassner, Methods of Future and Scenario Analysis: Overview, Assessment, and Selection
Criteria (Bonn: German Development Institute, 2008), accessed on 17/4/2017, at: http://bit.ly/2olEMjP
25 In: Álvarez & Ritchey, p. 15.
& 26 Ministère de la Culture et de la Communication, Secrétariat général/Mission Stratégie & prospective, Culture
Médias 2020, Un ministère nouvelle génération, Rapport (Mars 2012), accessed on 15/3/2017, at: http://bit.ly/2oeh4FO
27 Michel Godet, Manuel de prospective stratégique, L'art et la méthode, Tome 2. (Paris: DUNOD, 2007), pp. 155 - 185.
معي" (.)Matrice d'Impacts Croisés à Multiplication Appliqués à un Classement
" 28مصفوفة التأثري املتبادل املضاعفة املطبقة عىل ترتيب ّ
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التعرف عىل جميع التأثريات املتبادلة بني متغريات النظام إذا كان مش ّك ًل ً
مثل من  50أو  70متغ ًريا،
خاصة عند البحث عن العالقات فيام بينها عند الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو أكرث من التأثري،
من خالل رفع ُأ ّس املصفوفة إىل  ،2أو  ،3أو  4إىل غاية بلوغها درجة االستقرار.
وإذا ما تم ذلك ،يصبح باإلمكان تحديد أي املتغريات األكرث تأث ًريا وأيها األقل تأث ًرا أو العكس؛ عندها ُيكن
االنتقال إىل تحليل لعب الفاعلني ملعرفة موازين القوى بينهم ،وكيف ُيكن ترتيبهم من حيث القدرة
عىل التأثري يف مستقبل النظام املدروس .ويجري ذلك من خالل منهجية دراسة إسرتاتيجية الفاعلني
التي تُسمى بـ "مصفوفة الفواعل والغايات وموازين القوى "ماكتور ( .((2()MACTORويوجد تطبيق
معلومايت بهذا االسم يساعد الباحث أو فريق البحث عىل معرفة العالقات بني الفواعل ،خاصة عندما
يتعلق األمر باملواقف املقدرة فيام بينهم؛ من حيث درجة القدرة عىل اإلبقاء عىل اآلخر أو رهن وجوده
بالنسبة إىل غاية محددة.
ومن غري الدخول يف تفاصيل عمليتي التحليل الهيكيل( ،((3أو تحليل لعب الفاعلني (Analyse des
 ،((3()jeux d'acteursعلينا أن نربز أنهام رضوريتان للوصول إىل توليفة بينهام ُت ِّكن من تحديد
أي نظام مدروس ،إال من خالل الربط
مك ّونات النظام؛ مبعنى أننا ال ميكن أن نتعرف عىل مك ّونات ّ
بني نتيجتي التحليلني .وهذا عىل خالف ما يبدو للوهلة األوىل أننا ُيكِن أن نصل إىل مك ّونات
النظام املدروس من خالل تفكيكه إىل أنظمة فرعية ثم إىل متغريات أو مك ّونات من غري الحاجة إىل
طريقة عمل مع ّينة ،خاصة عندما يتعلق األمر بدراسة مشكالت ذات طبيعة اجتامعية أو سياسية
أو اقتصادية مركبة.
أ ّما بالنسبة إىل املك ّونات الفيزيائية التي تع ّد هي األخرى من مجاالت استخدام التحليل املورفولوجي،
فيمكن القيام بتفكيك الجهاز أو منظومة العمل اآللية إىل مك ّونات من غري املرور رضورة عرب التحليل
الهيكيل أو تحليل لعب الفاعلني .و ُيع ّد هذا من بني االختالفات البارزة يف مجال االسترشاف التكنولوجي
واالسترشاف يف القطاعني االقتصادي واالجتامعي.
وميكن تقديم مثال عن ذلك من خالل الشكل ( )2الذي قدمه لنا غودي وبورس(((3؛ إذ انطلقا من
وجود أسئلة ذات طبيعة اقتصادية ،وتقنية ،واجتامعية ،ودميوغرافية ،ليستخلصا مجموعة من املك ّونات
مرتبطة بكل سؤال ،ليصال إىل صوغ فرضيات تطور لكل مك ّون ،متهي ًدا لتقليص الحقل املورفولوجي
والخروج بسيناريوهات جزئية ثم كلية يف مرحلة أخرية.
" 29مصفوفة الفواعل والغايات وموازين القوة" (.)Matrice Acteurs Objectifs Rapports de force
30 Godet, pp. 155 - 185.
31 Ibid., pp. 187 - 204.
32 François Bourse & Michel Godet “Méthodes de prospective,” laprospective.fr, accessed on 15/3/2017, at:
http://bit.ly/2pgsWEW; “version Cloud du logciel Scenaring Tools,” laprospective.fr, accessed on 15/3/2017, at:
http://bit.ly/2oOLXlN
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الشكل ()2
الحقل املورفولوجي عند نشأته

املصدر:
François Bourse & Michel Godet, “Scenaring Tools,” laprospective.fr, accessed on 15/3/2017, at:
http://bit.ly/2fXfQuu

من خالل الشكل ( ،)2يالحظ أنّ ّ
كل مك ّون ميكن أن يتطور إىل عدد من االفرتاضات ( ...،4 ،3 ،2 ،1إىل
ن) ،مختل ًفا عن املك ّون اآلخر بحسب ما يكون التحليل السابق قد م ّه َد للوصول إليه .وتُعد هذه الخطوة
األوىل يف هذه املرحلة قبل الرشوع يف بدائل الربط بني افرتاضات التطور ،أو إيجاد التوليفات التي ميكن
عي.
أن يكون كل منها نواة لسيناريو ُم ّ
ً
بديل من "املك ّونات"
أ ّما توم ريتيش ،فيعتمد عىل ما يسميها "ا ُملح ّددات" ()Parameters
( )Composantsأو ( )configurationsالذي يعتمده "غودي" ،منطل ًقا من معنى قريب من املفهوم
عب عن إحداثيات نقطة
الريايض األقرب إىل مصطلح "املَ ْع َلمة"( ((3الذي يعني "العامل املتغري الذي ُي ّ
معي"(.((3
مع ّينة بإمكانها أن تحدد سلوك نظام ّ
وعىل هذا األساس ،يرى أنه علينا تفكيك أي نظام مدروس إىل مجموعة من ا ُملح ِّددات أو ال ّنقاط
املَ ْع َلمِية لنقوم فيام بعد ببحث فرضيات تطورها وتشكيل الحقل املورفولوجي.
وقد اعتمد توم ريتشاي هذه الطريقة يف بحثه عن التحليل املورفولوجي ا ُملق َّدم يف إطار املنهجية
التي يعتمدها "مرشوع األلفية" يف نسختها الثانية ،وأوضح من خالل الشكل ( )3كيف ينبغي أن
نُقسم مشكلة مركبة إىل مجموعة من ا ُملحددات .وهي تبدو يف شكل املستطيالت الرمادية الخمسة
33

تعب عن إحداثيات نقطة.
املَ ْع َلمة هي واحدة من مجموعة من املتغريات التي ّ

34 Ritchey, “Futures Studies...,”, p. 3.
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( )Parameters A, B, C, D, Eالتي لكل منها افرتاضات تطور هي ()A1-B1-C1- D1-E1…. E5؛
أي جميع املستطيالت البيضاء وامللونة.
الشكل ()3
افرتاضات التطور يف الحقل املورفولوجي ونواة لسيناريو جزيئ

E1

D1

C1

B1

A1

E2

D2

C2

B2

A2

E3

C3

B3

A3

E4

C4

E5

C5

A4

افرتاضات التطور

املحدد A

املحدد A

املحدد A

املحدد A

املحدد A

املحدد أو البعد

املصدر:
Ritchey, “Futures Studies...”.

وسواء اتبعنا الطريقة األوىل األفقية كام يف الشكل ( ،)2أو الطريقة الثانية العمودية كام يف الشكل
( ،)3فإننا يف آخر املطاف سنصل إىل النتيجة ذاتها؛ أي إعداد الحقل املورفولوجي للمشكلة املركبة أو
النظام قيد الدراسة.
تقليص الحقل املورفولوجي وإعداد السيناريوهات الجزئية

تع ّد هذه ثاين مرحلة من مراحل التحليل املورفولوجي؛ وتستلزم القيام باستبعاد عدد كبري من التوليفات
أو الرتابطات أو االحتامالت املمكن استخالصها من ربط افرتاضات التطور بعضها ببعض .ويجري هذا من
خالل االستبعاد العقيل الذي يقوم به الباحث أو مجموعة الباحثني مع تربير ذلك ،أو من خالل االتفاق عىل
جملة من املعايري يجري من خاللها استبعاد عدد من التوليفات( ،((3أو من خالل ما يسميه ريتشاي تقدير
35 Erwan Neau, “L'analyse morphologique (champs des possibles),” Innovation et information stratégique, 2003,
accessed on 15/3/2017, at: http://bit.ly/2oFsyns
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مدى االتساق املتبادل( ،((3أو اللجوء إىل أدوات تحليل أخرى مثل الرسوم البيانية العالئقية (Graphes de
 ،)pertinenceوتقنية الشبكات ( ،)Technique des réseauxوطرق املعالجة االحتاملية (Méthodes
 ...((3()de transformation probabilistesأو برنامج سميك بروب إكسبري (SMIC PROB-EXPERT,
 ،)Systèmes et Matrices d'Impacts Croisésأي نظام مصفوفات التأثري املتبادل الحتامالت الخرباء،
وهو الذي سيأخذ يف الحسبان املقاييس أو املعايري التي ُيدخلها الباحث ويقوم بحذف التوليفات التي
تستدعيها تلك املقاييس ا ُملدخَ لة .وهكذاً ،
بدل من اآلالف أو املئات من هذه التوليفات املمكنة يف حقل
معي ،فلن يبقى لنا سوى عدد محدود منها.
مورفولوجي ّ
ومن بني متطلبات هذه الطريقة ،والتي تستخدم الربنامج املعلومايت الذي يحمل اسمها ،أن يطلب
من الخرباءٌّ ،
كل عىل حدة ،التفضيل بني التوليفات املمكنة يف الحقل املورفولوجي املدروس من خالل
إعطاء قيم ترتاوح بني  1و 5الحتامل حصول هذه التوليفة أو األخرى ،وعىل إثرها يقوم كل خبري بتقدير
مدى احتاملية تحقق السيناريو الجزيئ الناتج عن توفيقات مع ّينة مع إمكانية تحقق السيناريوهات أو
عدم تحقق بقيتها(.((3
ويأيت الربنامج فيام بعد ليصحح مجمل آراء الخرباء ويوجِ د االنسجام املطلوب بني النتائج التي توصلوا إليها،
إىل أن يوصلنا إىل قامئة مرتبة للسيناريوهات الجزئية ،انطال ًقا من املعلومات التي أدخلها الخرباء ،ليجري
فيام بعد اختيار عدد منها مع تحديد درجة احتاملية وقوعه .وبذلك يجري تقليص الحقل املورفولوجي
الواسع من عدد كبري من السيناريوهات املحتملة إىل عدد محدود منها يجري بحث أ ّيها ميكنه أن يكون
ً
احتامل.
السيناريو املرجعي األكرث
وعىل سبيل املثال ،فإنّ الحقل املورفولوجي أعاله سيتشكل من عدد من التوليفات املمكنة هي جداء
( )4x3x5x2x4أي  480توليفة؛ أي إننا سنكون مع عدد كبري من السيناريوهات التي سنضطر إىل تقليصها
إىل عدد أقل ،فأقل ،حتى الحصول عىل السيناريوهات الجزئية التي نراها وجيهة .وميكننا يف هذه الحالة أن
نفرتض إمكانية القيام بتوليفة بني افرتاضات التطور التالية ( )A2-B1-C3-D2-E4التي تبدو بلون مختلف
يف الشكل ( ،)3لنع ّدها أحد السيناريوهات الجزئية التي ُيكن اختيارها.
36 Tom Ritchey, “General Morphological Analysis: A General Method for Non-Quantified Modelling,” Swedish
Morphological Society, 2002 (revised 2013), p. 5, accessed on 17/4/2017, at: http://bit.ly/2olEV3r
37 Jantsch, pp. 85, 131 - 132.
 38ملزيد من املعلومات انظر :ميشال غودي وفيليب دورانس وقيس الهاممي ،االسترشاف االسرتاتيجي للمؤسسات واألقاليم ،تعريب
محمد سليم قاللة وقيس الهاممي (باريس :اليونسكو /دونود ،)2011 ،ص  .77 - 75وانظر كذلك:
Godet, pp. 221 - 228.

محمد سليم قاللة

151

التحليل املورفولوجي وبناء السيناريوهات

وبالطريقة نفسها ،ووفق املنهجية املختارة ،يجري اعتامد عدد محدد من السيناريوهات الجزئية املختلفة،
ليجري التفضيل بينها يف مرحلة الحقة؛ ً
وصول إىل التعرف عىل السيناريوهات الكلية ،فالسيناريو املرجعي
يف آخر مرحلة من مراحل التحليل املورفولوجي.
إعداد السيناريوهات الكلية والتعرف عىل السيناريو املرجعي

معي فيام بينها  -عىل شكل
بعد التعرف عىل السيناريوهات الجزئية ،تُصبح هي ذاتها موضوع ترتيب ّ
توليف بني السيرنيوهات الجزئية  -إذ يجري التعرف عىل جميع االحتامالت املمكنة من خالل الربط بني
السيناريوهات الجزئية التي وجدتها املجموعة البحثية وجيه ًة.
فإذا افرتضنا وجود السيناريوهات الجزئية التالية ( )X1-X2-X3-X4كام يف الشكل ( ،)4فإنّ البحث عن السيناريو
الكيل سيكون من خالل الربط بني توليفة مع ّينة مشكلة من بعض هذه السيناريوهات عىل الشكل (.)4
يتبني لنا ،من خالل الشكل ( ،)4كيف ميكن من خالل الربط بني افرتاض التطور  1من السيناريو الجزيئ
األول ،والثاين من السيناريو الجزيئ الثاين ،والثاين أيضً ا من السيناريو الجزيئ الثالث ،واألول من السيناريو
الجزيئ الرابع ،لنصل إىل السيناريو الكيل ()1.2.2.1؛ وهكذا بالنسبة إىل بقية السيناريوهات الكلية،
لنصل إىل املرحلة األخرية ،وهي االختيار بني هذه السيناريوهات الكلية ،ثم اعتامد أحدها سيناريو
مرجع ًيا ضمن االختيارات اإلسرتاتيجية املطروحة أمامنا.

عا .دراسة حالة" :الثقافة ووسائل اإلعالم "2030
راب ً

(((3

لفهم منهجية عمل التحليل املوروفولوجي هذه ،رأينا رضورة اختيار مثال تطبيقي ُيوضح لنا املسار
والتطورات األخرية يف هذا املجال .وقد وجدنا أنّ املدرسة الفرنسية قد ساهمت يف تطوير التحليل
املورفولوجي الذي ابتكره زوييك من خالل وسيلتني:
ö öتتمثل األوىل بالتطبيق املعلومايت "مورفول" ( )Morpholيف بداية تسعينيات القرن املايض،
وجرى إعداده بالتعاون بني رشكة ( )ie3ومخرب "ليبسور" (( )Lipsorمخرب البحث يف مجال
االسترشاف اإلسرتاتيجي والتنظيم) .وقد ساعد هذا الربنامج عىل إعداد أبحاث يف أكرث من
 39أنجز قسم الدراسات واالسترشاف واإلحصائيات بوزارة الثقافة واالتصال الفرنسية دراسة بعنوان" :الثقافة ووسائل اإلعالم ."2030
وهي عبارة عن عمل غري مسبوق لالسترشاف يف املجال الثقايفَ ،ت َّكن من خالله قسم الدراسات واالسترشاف من التعرف عىل السيناريوهات
الرئيسة املستقبلية للسياسات الثقافية الفرنسية يف حدود سنة .2030
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الشكل ()4
الحقل املورفولوجي للسيناريوهات الكلية

املصدر:
Bourse & Godet.

تخصص ،نُرش بعضها يف كراسات عنوانها أعامل وبحوث استرشافية( .((4وقد اهتمت عىل وجه
الخصوص بتطوير التكنولوجيا العسكرية (تسليح أفراد املشاة) ،وقطاع االتصاالت ،والقطاع
الفالحي ،والقطاع االقتصادي عامة .وكان من مزايا هذا الربنامج أن َم َّكن الباحثني يف تلك الفرتة
من تقليص حقل املمكنات بواسطة الحاسوب ،والوصول إىل سيناريوهات جزئية ،ثم كلية ،جرى
اعتامد بعضها يف املجال التطبيقي .ومن أمثلة ما نُرش منوذج رشكة "آكسا" ( ،)AXAوقطاع
االتصاالت يف فرنسا ،وغريهام.
 40بعض األبحاث املنشورة باسم "أعامل وبحوث استرشافية" ،وهي منشورة باللغة الفرنسية ،وقد تناولت موضوعات مختلفة ميكن
للباحث االستفادة منها يف هذا املجال ،وميكن الرجوع إليها يف املوقع اإللكرتوين التايل:
http://www.laprospective.fr
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ö öأ ّما الوسيلة الثانية ،فتتمثل باالستجابة ملطلب القيام بهذا التحليل عن بعد عىل يد باحثني
يكونون يف أكرث من موقع؛ إذ جرت االستفادة من خدمات األنرتنت ،وجرى تطوير "مورفول" إىل
منهجية إعداد السيناريوهات من خالل نظام "الكالود" ( ،)Cloudأو ما ُس ِّمي بـ "السينارين
تولز" ( )Scenaring toolsمنذ سنة  .2015وهذه املنهجية الجديدة يف التحليل املورفولوجي
عبارة عن استخدام فعال لوسيلتني متكاملتني جرى ابتكارهام؛ تُسمى األوىل "الرادار االسترشايف"
( ،)Radar prospectifوالثانية "مورفول" ()Morphol؛ وهي تسهل التعامل الجامعي مع
مك ّونات النظام املدروس أو متغرياته ،عرب املراحل التي يوجهنا إليها التطبيق.
وناته
تحديد النظام ومك ّ

يف مرحلة أوىل ،يجري تحديد مستويات التحليل ،كاملحيط العام أو األنظمة الخاصة؛ ثم نقوم بضبط أبعاد
هذه املستويات .فاملحيط العام بالنسبة إىل موضع "الثقافة ووسائل اإلعالم  "2030كان السياق الدويل
والسياق الوطني؛ إذ جرى تقسيم السياق الدويل إىل  4متغريات :هي التغري املناخي ،واالندماج األورويب،
والسياق االقتصادي والجيوسيايس الدويل ،وتطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال .أ ّما السياق الوطني،
فقد جرى تقسيمه إىل  5متغريات :هي الدميوغرافيا ،ودخول األرس ،والسياق االجتامعي  -االقتصادي،
وسياسة التشغيل ،والتنوع الثقايف .أ ّما األنظمة الخاصة ،فكان عددها خمسة ،كل نظام منها مك ّون من
مجموعة من املتغريات .وهذه األنظمة الخاصة ،هي:
ö öفواعل الثقافة العموميون ،وتضمن  5متغريات (الثقافة الفرنسية والعوملة ،وديناميكية اإلقليم،
وتنظيم الدولة ،والسياسة الثقافية لالتحاد األورويب ،والتجهيزات الثقافية).
ö öاالستخدامات واملامرسات الثقافية ،وتضمنت  7متغريات (تطور استخدام التكنولوجيات
الجديدة لوسائل اإلعالم واالتصال ،والسياحة الثقافية ،واستخدام الوقت ،والحركية الجغرافية،
واالستعداد للدفع ،والثقافة املنزلية ،وثقافة الرتفيه).
ö öالعروض الثقافية واستخداماتها ،وتضمنت  3متغريات (الصناعات الثقافية ،واقتصاد الوجه
الواحد ،وتوزيع املحتويات الثقافية).
ö öالتمويل والتنظيم ،وتضمن  5متغريات (املهن الثقافية ،والحقوق القطاعية ،والرعاية ،واملِ ْلكية
الثقافية ،وميزانية الدولة).
ö öالقيم والعروض ،وتضمن  4متغريات (الثقافة وانتقالها ،والقيم ،والتصاميم الفنية ،والرشعية).
وبحساب جميع املتغريات املدروسة ،نجد عددها  33متغ ًريا ،وهي التي تُش ّكل مجمل النظام وأساس
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ونات النظام
تشكيل الحقل املورفولوجي ملك ّ

جرى تشكيل حقل مورفولوجي لكل من السياق الدويل والسياق املحيل واألنظمة الخاصة الخمسة ،من
خالل دراسة افرتاضات تطور كل مك ّون ،بحيث أصبح لدينا أكرث من حقل مورفولوجي مك ّننا من الحصول
عىل  28سيناريو جزئ ًيا ُع ّدت سيناريوهات وجيهة؛ وقد جرى استخالص  4سيناريوها كلية من بينها.
ونظ ًرا لطول العملية؛ فإننا سنقترص عىل إبراز السيناريوهات الجزئية األربعة للبعد الوطني كام أع ّدتها
هذه الدراسةً ،
علم أنّ عدد السيناريوهات الجزئية املمكنة هو بعدد التوفيقات التي ميكن الحصول
عليها من كل حقل مورفولوجي من الحقول األربعة ،والتي كانت تابعة لكل متغري من املتغريات (انظر
الشكل ( ،))5وعدد التوفيقات التي ميكن استخالصها منه؛ وهي جميعها سيناريوهات استكشافية أي
تنطلق من وضع قائم ،تصف املسارات التي بإمكانها أن توصلنا إىل مستقبل ممكن(((4؛ وهو ما ينطبق
عىل سيناريوهات املثال املدروس كافة .وهذه السيناريوهات الجزئية األربعة هي:
ö öالسيناريو الجزيئ األولُ :وأطلق عليه اسم (فرنسا الرتاث) ،ويتشكل من خالل الربط بني
افرتاضات التطور التالية :الركود الدميوغرايف الناتج عن هجرة األدمغة ،وانخفاض الخصوبة،
وازدياد الفوارق يف الدخول ،والنمو الضعيف ،والرهان الجديد عىل أوروبا االجتامعية.
ö öالسيناريو الجزيئ الثاينُ :وأطلق عليه اسم "فرنسا التجديد" ،ويتشكل من خالل الربط بني
افرتاضات التطور التالية :حفاظ بسيط عىل الوضع الدميوغرايف من خالل الهجرة ،وتحسن
الدخول ،وعودة النمو ،وحياة عىل طريقة اإلقامات اإلسبانية.
ö öالسيناريو الجزيئ الثالثُ :وأطلق عليه اسم "فرنسا الثنائية" ،ويتشكل من خالل الربط بني

افرتاضات التطور التالية :الشيخوخة املعتدلة ،وجمود الدخول ،وتعمق الفوارق ،والنمو
الضعيف ،والرهان الجديد عىل أوروبا االجتامعية.
ö öالسيناريو الجزيئ الرابعُ :وأطلق عليه اسم "فرنسا يف مفرتق الطرق" ،ويتشكل من خالل الربط
بني افرتاضات التطور التالية :شيخوخة معتدلة ،وجمود الدخول ،وزيادة الفوارق ،ومنو ضعيف،
ً
احتامل الذي
والرهان الجديد عىل أوروبا االجتامعية .وقد كان األقرب للسيناريو الجزيئ األكرث
خرجت به الدراسة.

وكام يتضح من الشكل ( ،)5فإنّ عدد السيناريوهات الجزئية املمكنة بالنسبة إىل الحقل املورفولوجي
الناتج عن تحليل البعد الوطني يف هذه الدراسة هو حاصل جداء افرتاضات تطور املتغريات الخمسة
41 Julien Pierre-André, Lamonde Pierre & Latouche Daniel, “La méthode des scénarios: Une réflexion sur la démarche
et la théorie de la prospective,” in: Travaux et Recherche de Prospective, coll. Schéma général d'aménagement de la France,
no. 59 (Paris: La documentation française, 1975), p. 2.
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الشكل ()5
الحقل املورفولوجي لجانب من السيناريوهات الجزئية

املصدر:
Culture et Médias 2030.
* "غلوبيش" كلمة مركبة من ( )Globeو( )Englishاإلنكليزيتني ،مبعنى اللغة التي يتفاهم بها السكان املهاجرون ،وهي مزيج
من اللغة األصلية للمهاجر واإلنكليزية.
** "حياة عىل طريقة اإلقامات اإلسبانية" هي عبارة فرنسية تعود إىل القرن الثامن عرش ،وتعني ٌ
"كل يترصف كام يريد".
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ً
محتمل؛ إال أنّ املجموعة البحثية قامت من خالل
( ،)4*3*4*4*3ويساوي  576سيناريو جزئ ًيا
إدخال معايري االنتقاء باختيار  4سيناريوهات جزئية فقط ،ثم اختيار السيناريو األكرث احتامالت من
بينها بتعديالت محددة.
وكام هو مبني ،فإنّ الشكل ( ،)5يع ّد ً
متثيل للحقل املورفولوجي الذي يستخدمه الكمبيوتر .وقد عمدنا
إلبراز أكرث من مثال لتوليفة بني افرتاضات تطور املك ّونات املختلفة ،غري تلك التي تضمنها املثال املدروس.
فعىل سبيل املثال ،مل تعتمد الدراسة السيناريو الجزيئ  1و 2املب َّي ْني أدناه؛ وذلك لنبني أننا ميكن أن نصوغ
ّأي سيناريو جزيئ آخر من خالل هذه املنهجية يف التحليل ونرى مدى وجاهته وفق معايري نُح ِّددها.
وحتى نبقى ضمن منهجية التحليل التي اعتمدها "السينارينغ تولز" املشار إليه أعاله ،ينبغي لنا أن نُبني
أنّ الوصول إىل هذه السيناريوهات الجزئية أو السيناريوهات الكلية ،كام سرنى الح ًقا ،يجب أن مي ّر من
خالل طريقة "الكالود" عرب مرحلتي "الرادار" و"مورفول".
ونات النظام ومتابعتها
الرادار االسترشايف :إبراز مستويات التحليل ومك ّ

ُي ِربز الرادار االسترشايف مستويات التحليل ومضمون كل مستوى ليك تتمكن املجموعة البحثية من تبادل
املعلومات املاضية والحارضة واملستقبلية ،املتعلقة ّ
بكل متغري أو مك ّون من مك ّونات النظام ،أو إضافة
متغريات أخرى من خالل مفتاح "إضافة" التفاعيل كام هو مبني يف الشكل (( )6الرادار)؛ وكذلك ُيكِن إجراء
مناقشات لحظية وعن ُبعد ،والتعرف عىل افرتاضات تطورها يف املستقبل ومدى احتاملية وقوعها قبل القيام
بإعداد الحقل املورفولوجي للوصول إىل بناء السيناريوهات .ويف هذه الحالة ،ميكن االستعانة بأساليب أخرى
للمساعدة عىل تنظيم آراء الخرباء؛ مثل "معداد ريني" ( ،)Abaque de Régnierأو النسخة املطورة منه فيام
ُيعرف بـ "تبرص اللون" ( ،)Color Insightأو غريها من التقنيات (دلفي ،برنامج األثار املتقاطعة االحتاملية
 ...)Smic-Prob-Expertإلخ ،والتي تعد ُ
مك ِّملة للتحليل القائم ،وتساعد عىل املقارنة بني آراء الخرباء.
وكام هو واضح يف الشكل ( )6املقتبس من املثال السابق "الثقافة ووسائل اإلعالم  ،"2030ميكن يف ّ
كل دائرة
من دوائر الرادار االسترشايف إضافة متغري عرب االتصال املبارش من خالل اإلنرتنت وباالتفاق بني الباحثني.
مورفول وإعداد السيناريوهات الكلية

أ ّما عرب "مورفول" ،فيجري بناء السيناريوهات من خالل التحليل املورفولوجي؛ إذ يتم تقديم املك ّونات أو
املتغريات وافرتاضات تطورها من خالل "متوازي األسطح" ( )Parallélépipèdeثاليث األبعاد الذي يسمح
بالوصول إىل املعطيات بسهولة ،ويس ِّهل رؤية السيناريوهات وهي تتداخل عرب ما نجريه من توليفات
بني افرتاضات التطور املختلفة ،انطال ًقا من املستويات املختلفة ،كام يف الشكل (.)7
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الشكل ()6
الرادار االسترشايف

املصدر:
Culture et Médias 2030.

ومعلوم أنّ هذا املتوازي األسطح هو متوازي دينامييك ،ميكن استخدامه عرب اإلنرتنت ،ومعرفة التبدالت
املمكنة التي تحدث عند تغيري فرضية تطور بأخرى من مستوى ثان ( )T2أو ثالث ( )T3أو رابع (...)T4
إلخ ،حتى وصول الفريق الباحث إىل االتفاق عىل السيناريو األكرث وجاهة.
مبي يف الشكل ( ،)7فقد تركنا بارزًا السيناريو الجزيئ "فرنسا يف مفرتق الطرق" الذي أخذناه
وكام هو ّ
ً
مثال يف هذا البحث ،وهو ُمشَ َّكل من الربط بني افرتاضات التطور (الشيخوخة املعتدلة وجمود الدخول
والنمو الضعيف والرهان الجديد ألوروبا االجتامعية واإلدماج) .وإذا أردنا أن نبني ذلك عمل ًيا ،فإنّ هذه
املرحلة يسبقها إعداد رسم تخطيطي للدراسة عىل شكل شجرة "املحور" و"الفروع" يتضمن تفاصيل
جميع السيناريوهات الجزئية للمحيط العام (الدويل والوطني) ،ولألنظمة الخاصة مع إبراز االتجاهات
الثقيلة واالرتيابات األساسية التي تَحكم كل سيناريو جزيئ وتحليلها ،متهي ًدا للوصول إىل السيناريوهات
األكرث وجاهة .وهكذاُ ،يصبح من املمكن عند االنتهاء من وضع هذه السيناريوهات الجزئية تبادل الرأي
بشأنها مرة أخرى عرب اإلنرتنت ،قبل الوصول إىل مرحلة إعداد السيناريوهات الكلية.
وقد كانت ،بالنسبة إىل املثال املدروس 28 ،سيناريو جزئ ًياٌّ ،
كل منها يتشكل من توليفة بني افرتاضات التطور
ويحمل عنوانًا يدل عىل طبيعته (اإلسرتاتيجيات املرتددة ،والدولة املنتهية ،والتعاون بني الفاعلني ،وحكم الهويات،
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الشكل ()7
متوازي األسطح لنظام "مورفول"

املصدر :املصدر نفسه.

والفردانية الثقافية ،والتنوع الصناعي ،واملامرسات ّ
الخلقة ،واملامرسات الثقافية النوعية والرابط ،وتوازن
العروض ،وسوق مثل بقية األسواق ،والربط بني العرض والطلب ،والفجوة الكبرية ،والتنظيم املكيف… إلخ).
ستشكل هذه السيناريوهات الجزئية التي هي بعدد  28بدورها ً
حقل مورفولوجيا من شأنه أن يوصلنا
إىل التعرف عىل جميع السيناريوهات الكلية؛ ويف مرحلة الحقة عىل الرتابطات األكرث وجاهة التي
تعرفنا عىل السناريوهات الكلية املرجعية من خالل معايري ندخلها أو بعد استبعاد بعض السيناريوهات
الجزئية عند تقليص الحقل املورفولوجي ،لنصل يف األخري إىل  4سيناريوهات كلية فقط كام هو موضح
يف الشكل ( ،)8وكانت يف املثال املدروس كالتايل:
ö öالسيناريو الكيل األول؛ وكان بعنوان" :استمرار االستثناء" ،وجرى تشكيله انطال ًقا من
السيناريوهات الجزئية لكل من املحيط العام (السياق الدويل والوطني) ،واألنظمة الخاصة
الخمسة التالية :عوملة بال صعوبات (السياق الدويل) ،وفرنسا يف مفرتق الطرق (السياق
الوطني) ،وإسرتاتيجيات مرتددة (الفواعل العموميون) ،وفردانية ثقافية (استخدام ومامرسات
ثقافية) ،وتوازن العروض (العروض الثقافية واقتصادياتها) ،وتنظيم مكيف (متويل وتنظيم)،
وسيادة العامل الفردي (قيم وعروض).
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الشكل ()8
الحقل املورفولوجي للسيناريوهات الكلية

املصدر :املرجع نفسه.

ö öالسيناريو الكيل الثاين؛ وكان بعنوان" :السوق الثقافية" ،وجرى تشكيله انطال ًقا من السيناريوهات
الجزئية بالطريقة نفسها من خالل الربط بني  7سيناريوهات جزئية هي :سيادة العامل كسوق
(السياق الدويل) ،وفرنسا الثنائية (السياق الوطني) ،ومحو الدولة (الفواعل العموميون) ،وتنوع
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صناعي (استخدام ومامرسات ثقافية) ،وسوق مثل بقية األسواق (العروض الثقافية واقتصادياتها)،
وثقافة مهملة (متويل وتنظيم) ،وإمرباطورية النسبية والرشعية الجارية (قيم وعروض).
ö öالسيناريو الكيل الثالث؛ وكان بعنوان" :حتمية اإلبداع" ،وجرى تشكيله بالطريقة نفسها ،وجمع
بني السيناريوهات الجزئية التالية :اإلبداع استجابة لتحديات العامل (السياق الدويل) ،وفرنسا
التجديد (السياق الوطني) ،واتصال داخيل بني الفواعل (الفواعل العموميون) ،ومامرسة إبداعية
(استخدام ومامرسات ثقافية) ،والتعرف عىل العرض والطلب من جديد (العروض الثقافية
واقتصادياتها) ،وإعادة تأسيس التنظيم الثقايف (متويل وتنظيم) ،وثقافة إبداعية (قيم وعروض).
ö öالسيناريو الكيل الرابع؛ وكان بعنوان" :ثقافة الهوية" ،وجرى تشكيله أيضً ا بالطريقة نفسها من
السيناريوهات الجزئية التالية :ردة فعل حذرة من العوملة (السياق الدويل) ،وفرنسا الرتاث
(السياق الوطني) ،والحكم من خالل الهوية (الفواعل العموميون) ،ومامرسات ثقافية نوعية
وروابط (استخدام ومامرسات ثقافية) ،والهوية الكبرية (العروض الثقافية واقتصادياتها) ،وثقافة
متواضعة (متويل وتنظيم) ،ونهضة الهوية (قيم وعروض).
الشكل ()9
التطور الزمني للسيناريوهات

املصدر :املرجع نفسه.

بعد االنتهاء من هذه املرحلة ،يجري ربط ّ
كل سيناريو كيل بالزمن املتوقع لتطوره .وهكذا ،يتبني لنا كام
يف الشكل ( )9كيف أنّ سيناريو حتمية اإلبداع سيبدأ يف التشكل ابتداء من سنة  ،2015ليصبح األكرث
ً
احتامل يف حدود سنة  .2030يف حني سيتأرجح سيناريو "استمرار االستثناء" بني االنخفاض والصعود يف
حدود سنة 2020؛ إذ ُي ِكنُه أن يصبح ثاين احتامل بعد "حتمية اإلبداع" يف حدود سنة  ،2030كام ميكنه
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أن ينزل إىل أدىن االحتامالت ،أعىل بقليل من سيناريو "السوق الثقافية" .أ ّما سيناريو "ثقافة الهوية"،
فإنه يستمر يف مستوى أدىن ،ويتشكل من حصيلة انقطاع كل من سيناريو "استمرار االستثناء" ،و"السوق
الثقافية" الذي لن يتمكن من أن يصبح سيناريو وجي ًها حتى قبل سنة  ،2015وسيعرف انخفاضً ا يف درجة
احتامليته إىل غاية سنة  ،2030بوصفها آخر سنة ينطبق عليها مجال الدراسة.

خامسا .حدود التحليل املورفولوجي
ً
مام سبق ،يتبني أنّ التحليل املورفولوجي يستمد قوته األساسية من كونه قاد ًرا عىل أن يتالءم مع جميع
القطاعات وامليادين ،وإن كانت بدايته تكنولوجية باألساس ،وما زالت ،أقرب إىل هذا القطاع .ومن خالله،
ميكن بناء السيناريوهات االستكشافية ،كام ميكن الوصول إىل ابتكار حلول متعددة لألنظمة والقطاعات
واملشكالت املدروسة( .((4ويع ّد من أفضل أدوات االسترشاف التي تساعد عىل بناء السيناريوهات؛ إذ
اعتمدته مؤسسات اقتصادية وتقنية ،كام اعتمدته الهيئات العمومية كالوزارات والحكومات ،سع ًيا منها
إلعداد سياسات عامة كلية أو قطاعية.
"الصلبة" للمنتجات
من الناحية التقنيةُ ،ي َع ُّد التحليل املورفولوجي األقدر عىل الجمع بني ال ّنمذجة ّ
الصناعية والتكنولوجية والحربية ،وال ّنمذجة "املرنة" لألنظمة االجتامعية واالقتصادية والثقافية؛ وبذلك
ُيع ّد من أكرث الوسائل املستخدمة يف حقل الدراسات املستقبلية .من ناحية أخرى ،أدى تطوير استخدام
التحليل املورفولوجي من خالل الكمبيوتر إىل ثورة حقيقية يف هذا املجال؛ وكان لربنامج "مورفول" األثر
البالغ يف هذا املجال .وقد ساعد االنتقال من هذا التطبيق املعلومايت إىل تطبيقه مبارشة عرب شبكة
اإلنرتنت من خالل الـ "كالود" إىل مزيد من التطوير ،كام م ّر بنا يف املثال السابق؛ إذ أصبح بإمكان أكرث
من خبري املشاركة عن بعد ويف الوقت ذاته يف تبادل الرأي بشأن مك ّونات النظام املدروس أو متغرياته،
أو التفكري يف التوليفات املمكنة بني افرتاضات التطور املختلفة .ولعل هذا ما ُي ِّبي أنّ هذا النوع من
التحليل ما فتئ يتطور منذ منتصف القرن املايض ،ويف تطوره وانتقاله إىل االستخدام املبارش عرب اإلنرتنت
دليل آخر عىل صالبته وقدرته عىل االستمرار يف املستقبل .وقد م ّر بنا كيف أنّ التحليل املورفولوجي مل
يستنث نفسه من منهجيته ،وجرت أبحاث مختلفة لتطويره هو ذاته.
ومع ذلك ،تبقى لهذه املنهجية نقاط ضعف يجب تصحيحها؛ تتمثل أوالها بصعوبة التحكم يف الحقل
املورفولوجي وعدم الغرق فيه( .((4لقد ب َّينا كيف أن إضافة فرضية واحدة ملك ّونني ميكنها أن تزيد اتساع
42 Ritchey, “Futures Studies...,”, p. 10.
43 Neau.
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الحقل املورفولوجي إىل درجة كبرية تصل إىل  80يف املئة ،وهذا يعني أننا نحتاج مع هذا النوع من
التحليل إىل خرباء ذوي كفاءة عالية؛ لعدم الغرق يف التفاصيل والفشل يف تحديد املعايري التي ينبغي لنا
االعتامد عليها لتقليص الحقل املورفولوجي(.((4
من ناحية أخرىّ ،مثة صعوبة لدى الباحثني يف التعرف عىل مك ّونات النظام املدروس يف املجاالت غري
التكنولوجية؛ إذ إنّ نسيان مك ّون واحد من شأنه أن مينعنا من تتبع افرتاضات تطوره؛ ما يجعل الحقل
ناقصا ،وال يسمح لنا بالتعرف عىل كل السيناريوهات الوجيهة التي نحن يف حاجة إليها.
املورفولوجي ً
وبناء عليه ،فإنّ رضورة السهر عىل نوعية الفريق الباحث وكفاءته ذات أهمية كبرية بالنسبة إىل تطبيق
هذه الطريقة؛ كام أنّ نوعية املعطيات التي تتوافر عن النظام املدروس متثّل ً
عامل ً
حاسم يف عدم إهامل
أي مك ّون من مك ّونات النظام .وتب ًعا لذلك ،عدم إهامل ّأي جانب من الحقل املورفولوجي.

الخالصة
يتبني ،من الجانبني النظري والتطبيقي ملوضوع "التحليل املورفولوجي" ،أننا أمام طريقة عمل يف مجال
االسترشاف ُت ِّكننا حقيقة من فهم التطورات املستقبلية لقطاع من القطاعات ،ومن التعرف عىل كل
احتامالت تطوره؛ ً
لكن الصعوبات التي تتعرض لها
فضل عن ال َّت َم ُكن من بناء سيناريوهات جزئية وكليةّ .
يف مجال الدراسات غري الكمية واملتعلقة ،خاصة بالقطاعات االجتامعية والثقافية ،تختلف عن تلك التي
تعرفها القطاعات التكنولوجية ،أو املجاالت التقنية بدرجة أقل.
وقد رأينا كيف أنّ ابتكارات عديدة يف املجال التكنولوجي جرت منذ نهاية الحرب العاملية الثانية وإىل
اليوم ،تح ّدث عنها أصحابها وجرى تحويلها إىل واقع حقيقي (الصواريخ الباليستية ،والقذائف املدفعية،
والتلسكوب الفضايئ ...إلخ)؛ أ ّما يف املجال االجتامعي والسيايس خاصة ،فقد نرشت دراسات عدة ،أرشنا
إىل بعضها يف مقدمة هذا البحث؛ إال أنّ ما مل ُينرش أو مل يجر الكشف عنه فأكرث من ذلك.
صحيح أننا اقتبسنا مثالنا من دراسة اعتمدت التحليل املورفولوجي إلعداد سيناريوهات الثقافة ووسائل
اإلعالم يف فرنسا يف حدود سنة 2030؛ وقد ساهمت هذه الدراسة بال شك ،وما تزال تساهم ،يف املساعدة
عىل رسم السياسة العامة الفرنسية يف املجال الثقايف ،إال أنها تبقى بالنسبة إلينا مجرد مثال نستأنس
به لدى القيام بدراسات استرشافية .أ ّما العمل الحقيقي ،فيتمثل مبا ينبغي لنا أن نبذل من جهد عىل
الصعيدين املعريف والعميل للتحكم يف هذه األدوات وتكييفها مع واقعنا االقتصادي واالجتامعي .ذلك
44
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أنه إذا كان باإلمكان نقل مثل هذه األدوات إىل الواقع األكادميي العريب بسهولة ،فإن نقلها إىل مجال
التطبيق صعب ج ًّدا؛ لكون ذلك يتطلب إدرا ًكا حقيق ًيا لطبيعة مثل هذه الدراسات ،واالقتناع بجدواها.
وذلك لن يحدث ،إال إذا ما جرى اعتامدها حقيق ًة يف رسم سياسات عامة مع ّينة .وذلك طموح نتطلع
إليه جمي ًعا يف املستقبل.
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محمد خميس

تصنيف السيناريوهات وإشكالية الفوىض النظرية
يف االسترشاف الحديث
Categorizing Scenarios and the Theoretical Problematic of
Chaos in Modern Foresighting
 ال ميكن حرص أسباب مشكلة الفوىض والخلط النظري اللذين يشوبان حقل استخدام:ملخص
أدت إىل خلق هذه
السيناريوهات يف الدراسات املستقبلية؛
ّ فثمة مجموعة مركّ بة من األسباب
ّ
.أنواعا مختلفة من املفاهيم ليس بينها فروق واضحة
 ومن بينها استخدام املسترشفني،الحالة
ً
تعددت الكتابات النظرية من دراسات وكتب ومقاالت أكادميية تتناول موضوع السيناريوهات
وقد
ّ
 وتعددت معها املداخل واملقاربات واالختصاصات التي تستخدم.عىل نحوٍ غري مسبوق
مم يدفعنا إىل طرح عديد من التساؤالت بشأن تصنيف السيناريوهات
ّ  وهو.السيناريوهات
 تتناول هذه الورقة التصنيفات الكالسيكية.وإشكالية الفوىض النظرية يف االسترشاف الحديث
ً
التوجهات الجديدة يف تصنيف السيناريوهات التي انبثقت
وتقدم
،وتحليل
درسا
للسيناريوهات
ً
ّ
ّ
 ومراكز، واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية،عن جهد املسترشفني مبختلف مشاربهم
. والرشكات املختلفة،التفكري
. نسيم طالب، جونغرمان، رويال دوتش شل، االسترشاف الحديث، السيناريوهات:الكلامت املفتاحية
Abstract: The causes of chaos and of the theoretical confusion which mar the field of
using scenarios in future studies cannot be exhaustively enumerated. A complex set of
reasons have led to this situation, including foresighters' use of different and unclearly
differentiated concepts. The theoretical literature in terms of studies, books, and
monographs that deal with the subject of scenarios has proliferated in unprecedented
fashion. In parallel, the interventions, approaches, and specializations that use scenarios
have also proliferated. This leads us to question the categorization of scenarios and the
theoretical problematic of chaos in modern foresighting. This paper studies and analyzes
the classical categorization of scenarios, and presents the new orientations for this
categorization arising from the efforts of different kinds of foresighters, governmental
and non-governmental institutions, think tanks, and corporations.
Keywords: Scenarios, Modern Foresighting, Royal Dutch Shell, Helmut Jungermann,
Nasim Taleb.
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تقديم
وعىل الرغم من السطوة املنهجية للسيناريوهات وجاذبيتها التي بلغت حدو ًدا غري مسبوقة ،وذلك
بعد النجاح املنقطع النظري الذي شهدته عندما استخدمتها أول مرة يف مجال األعامل واالقتصاد الرشكة
البرتولية رويال دوتش شل(((ً ،
وفضل عن املساهامت البارزة لبعض الباحثني والخرباء مثل بيري واك وبيرت
شوارتز((( ،فقد خلقت هذه الحالة من النجاح ً
جدل واس ًعا بني املسترشفني والفالسفة بشأن الجوهر
املعريف واإلبستيمولوجي للسيناريوهات ،وتتالت التساؤالت عن ماهية الخلفيات واألطر النظرية التي
تُنتج من خاللها هذه السيناريوهات.
وال ميكن اختزال األدبيات والحوارات النظرية التي ُأنتجت بشأن منهجية السيناريوهات منذ بداية
الثامنينيات من القرن العرشين بصفة مطلقة يف مناقشة إشكالية تصنيف السيناريوهات؛ إذ تناولت
هذه األدبيات قضايا أخرى ،كمقاربة اآلثار البعيدة املدى لتحليل السياسات يف عمليات صنع القرار ،أو
ولكن
دراسة أمناط التحليل الذي يهدف إىل تقييم متاسك اإلسرتاتيجية من خالل تعددية املستقبالت؛ ّ
إشكالية تصنيف السيناريوهات وتقييم املناهج واملقاربات املختلفة للسيناريوهات ظ ّلت ثاوية بوصفها
إشكالية مركزية يف أدبيات البحث االسترشايف عىل اختالفاتها.
لقد تعددت املداخل والرؤى لدى املسترشفني يف النظر إىل السيناريوهات وأشكال بنائها؛ ما أ ّدى
ّ
خصوصا
وتشل ذهن الباحث،
إىل خلق أمناط ال حرص لها يف تصنيف السيناريوهات قد تُربك
ً
ّ
والكلنية لهذه األمناط التصنيفية املتعددة .وقد الحظ عدد من
يف حال انعدمت الرؤية الشاملة
نواح عدة؛ فقد وصف ً
مثل مايكل ماريان هذه الحالة
الباحثني هذه املعضلة وأشاروا إليها من ٍ
التي أصابت مجال بناء السيناريوهات بـ "الحقل تعددي االختصاصات ذي التشويش الشديد"
(((()Very fuzzy multi-field؛ وأضاف ً
قائل" :إنّ حقل بناء السيناريوهات يخضع لتأثريات
التكنولوجيا والسياسة والثقافة ذات الطبيعة املتغرية باستمرارّ ،
مم جعل من مجال السيناريوهات
أحجية يصعب إيجاد الصلة بني أجزائها"((( .يف حني وصف رون برادفيلد وآخرون الوضع الذي
1 Cf. Paul J.H. Schoemaker & Cornelius A.J.M. van der Heijden, "Integrating Scenarios into Strategic Planning at
Royal Dutch/Shell," Planning Review, vol. 20, no. 3 (1992), pp.41-46.
2 Cf. Pierre Wack, Scenarios: The Gentle Art of Re‐Perceiving: One Thing or Two Learned While Developing Planning
Scenarios for Royal Dutch/ Shell (Cambridge: Harvard Business School, 1984); Peter Schwartz, The Art of the Long View:
Planning for the Future in an Uncertain World (New York: Doubleday, 1991).
3 Michael Marien, "Futures studies in the 21st century: a reality based view," Futures, vol. 34, no. 3 - 4 (2002), pp.
261 - 281.
4 Ibid.
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وصل إليه مجال السيناريوهات بـ "الكايوس املنهجي" ( ،)Methodology Chaosو ُيقصد به
انعدام التوافق بني الباحثني واملامرسني بشأن جوهر مفهوم بناء السيناريوهات((( .وقد تفاقمت
املشكلة يف نظر بعض املسترشفني لتصل إىل اإلقرار بوجود "خلط وسوء استخدام للسيناريوهات"
عىل ح ّد تعبري غودي وروبيال يف مقالهام املوسوم "صنع املستقبل :استخدام السيناريوهات وسوء
استخدامها"((( .ويبدو إ ًذا أنّ مشكلة تصنيف السيناريوهات والخلط املفاهيمي الذي شهده حقل
بناء السيناريوهات وتخطيطها كان نتيجة طبيعية للطفرة النوعية والك ّمية يف البحث والكتابة يف
السيناريوهات يف مثانينيات القرن العرشين ،بعدما كانت سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن
العرشين لحظة تدشني واستكشاف من خالل املساهامت الرائدة لهريمان كاهن(((.
لقد تع ّددت الكتابات النظرية من دراسات وكتب ومقاالت أكادميية تتناول موضوع السيناريوهات
عىل نح ٍو غري مسبوق .وتعددت معها املداخل واملقاربات واالختصاصات التي تستخدم السيناريوهات.
وهو ّ
مم يدفعنا إىل طرح عديد من التساؤالت بشأن تصنيف السيناريوهات وإشكالية الفوىض النظرية
يف االسترشاف الحديث.

ربرات الحاجة إىل تصنيف السيناريوهات
ً
أول .م ّ
ال ميكن حرص أسباب مشكلة الفوىض والخلط النظري اللذين يشوبان حقل استخدام السيناريوهات يف
الدراسات املستقبلية يف سبب واحد؛ فث ّمة مجموعة مر ّكبة من األسباب أ ّدت إىل خلق هذه الحالة ،ومن
ً
أشكال مختلفة من املفاهيم ليس بينها فروق واضحة ،وذلك مثل :التو ّقع،
بينها استخدام املسترشفني
والتص ّور ،والتخطيط ،والتخيل ،والتنبؤ ...إلخ .وعالوة عىل ذلك ،فإنّ أسبا ًبا أخرى ساهمت يف تكريس
حالة التشويش والفوىض النظرية ،وهي ترجع باألساس ،بحسب مايكل ماريان ،إىل ع ّد مجال البحث
االسترشايف ً
شكل من أشكال استكشاف ألطياف مختلفة من املستقبالت ،وهي املستقبالت املحتملة،
5 Ron Bradfield et al., "The Origins and Evolution of Scenario Techniques in Long Range Business Planning," Futures,
vol. 37 (2005), pp. 795 - 812.
6 Michel Godet & Fabrice Roubelat, "Creating the future: The use and misuse of scenarios," Long Range Planning, vol.
29, no. 2 (1996), pp. 164 - 171.
 7هريمان كاهن ( )1983-1922عامل فيزياء وعامل رياضيات أمرييك ،وهو من أبرز علامء املستقبليات يف القرن العرشين .عمل يف مؤسسة
راند يف أواخر األربعينيات والخمسينيات وأوائل الستينيات ،وشارك يف توجيه مشاريع سالح الجو يف الواليات املتحدة التي ألهمت كتابه
األول بعنوان حول الحرب النووية ( ،)1960والذي ح ّلل اآلثار املحتملة للحرب النووية العاملية .ويف عام  ،1961أسس هريمان كاهن معهد
هدسون ( )Hudson Instituteالشهري .وقد وصف طريقة السيناريو يف كتابني؛ عام  :2000إطار للتخمني يف السنوات الثالث والثالثني
املقبلة ()1967؛ وأشياء مقبلة؛ التفكري يف السبعينيات والثامنينيات (.)1972
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واملمكنة ،واملرغوبة((( .كام أنّ البحث االسترشايف يسعى يف الوقت ذاته لتعريف االتجاهات السابقة
وتحديدها ،وهذه الخصوصية التي يتميز بها هذا البحث كانت وراء إذكاء الجدل النظري واملفاهيمي
بني املسترشفني .وقد انقسموا بذلك قسمني أساسيني :قسم يفضّ ل رسم سيناريوهات بناء عىل املستقبالت
املمكنة واملحتملة ،فيام يفضّ ل قسم آخر رسم سيناريوهات معيارية بناء عىل املستقبالت املرغوب فيها؛
وألقى ذلك بظالله يف تكريس الفوىض النظرية.
ولكن ذلك كان حاف ًزا من أجل بدء املحاوالت األوىل للتصنيف ج ّراء االنقسام الواضح بني املسترشفني،
ّ
وبني أمناط الفكر االسترشايف التي يشتغلون ضمنها ،والتي انقسمت بدورها إىل ثالثة أمناط أساسية
طبعت الكتابات االسترشافية عىل نح ٍو واسع؛ وهي النمط التنبئي ،والنمط االستكشايف /االستطالعي،
والنمط املعياري .وتع ّد هذه األمناط الثالثة مبنزلة القاعدة املرجعية لدى مختلف املسترشفني ،وال
تنحرص أهميتها يف قدرتها عىل تسليط الضوء عىل إشكالية تصنيف السيناريوهات فحسب ،ولكنها مه ّمة
كذلك يف توضيح قيمة األساليب والتقنيات التي يتطلبها ّ
كل منطٍ من هذه األمناط.
وبنا ًء عليه ،حاول بيرت بيشوب وأندي هاينز وتريي كولينز تلخيص أسباب الخلط والتشويش اللذين
يشوبان مجال بناء السيناريوهات يف الدراسات املستقبلية ،ولدى أغلب املامرسني يف الحقل االسترشايف؛
وانتهت الدراسة إىل استخالص ثالث مجموعات من األسباب:
ö öاملجموعة األوىل :أول أسباب التشويش والخلط يف أدبيات السيناريوهات هو عدم التفريق
بني مفهوم "تطوير السيناريو" ( ،)Scenario Developmentو"تخطيط السيناريو"
()Scenario planning؛ ذلك أن تخطيط السيناريوهات مييل إىل تشكيل الصورة االسترشافية
املتكاملة للمستقبل ،يف حني يتجه بناء السيناريوهات وتطويرها نحو خلق قصص ورسديات
متعددة بشأن املستقبل؛ ولذلك فإنّ مفهوم تخطيط السيناريوهات قد يكون أعمق وأشمل من
مفهوم بناء السيناريوهات وتطويرها(((.
ö öاملجموعة الثانية :مصدر الخلط الثاين يف تصنيف السيناريوهات هو عدم التفريق بني مصطلحي
"السيناريو" و"البديل املستقبيل" .واملالحظ أنّ أغلب التوصيفات للبدائل املستقبلية تنتهي إىل
ع ّدها سيناريوهات عند كثري من املامرسني؛ وأ ّما "السيناريوهات" ،فثمة توصيف شائع يختزلها
ً
أشكال مختلفة
ولكن مناهج االسترشاف عامة ابتكرت
يف مجرد قصص ومرويات عن املستقبلّ .
8 Marien.
9 Peter Bishop et al., "The Current State of Scenario Planning: An Overview of Techniques," Foresight, vol. 9, no. 1
(2007), pp. 5 - 25.
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أخرى من املشاهد املستقبلية ال تنطبق عليها خاصية القصص واملرويات عن املستقبل؛ ولذلك
فإنّ مخرجات هذه املناهج أنتجت ما يس ّمى البدائل املستقبلية.
ö öاملجموعة الثالثة :وأخ ًريا ،فإنّ مصدر التشويش ينجم كذلك عن عدم التمييز بني مصطلحي
"املناهج" و"التقنيات" ،سواء لدى املامرسني أو حتى يف األدبيات النظرية؛ يف حني ال يجد أغلب
حرجا يف استخدام هذين املصطلحني للداللة عىل اليشء نفسه.
املسترشفني ً
ويضيف بعضهم أسبا ًبا للفوىض والتشويش النظري ،ميكن إيجازها يف تع ّدد الجهات التي تنتج
السيناريوهات من معاهد جامعية ،ووحدات بحثية خاصة ،ومؤسسات حكومية ،ورشكات(((1؛ والتعددية
املنهاجية التي ترتك أثرها يف الحقل املعريف للدراسات املستقبلية ،والتي تعود جذورها إىل تعدد املجاالت
التي تتقاطع معها دراسات السيناريوهات كاالقتصاد ،والسياسة ،أو التكنولوجيا ،أو التخطيط االجتامعي،
أو غريها من املجاالت؛ واختالف األهداف التي تصاغ من أجلها السيناريوهات؛ وانقسام الدراسات
االسترشافية يف مسارين معرفيني مختلفني ،فبعض الدراسات تهدف إىل معرفة املستقبل والتأقلم مع
األحداث املستقبلية ،فيام تهدف أخرى إىل اختبار إمكانية التأثري عىل تط ّور األحداث املستقبلية ،وذلك
ما يضاعف من حجم الفوىض النظرية.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّ محاولة ميشيل غودي وفابريس روبيال ّ
حل إشكالية الفهم السيئ واالستخدام
السيئ للسيناريوهات دفعتهام إىل القول أنّ السبب يف ذلك هو انعدام منهجية واحدة لبناء
السيناريوهات .فبعض املناهج بسيطة وأخرى مر ّكبة ومعقدة؛ وتجاوز إشكالية التصنيف يكمن عند
غودي وروبيال يف وجود إجامع عىل العنارص األساسية املك ّونة للسيناريوهات ،وهي "التحليل النسقي"،
و"اسرتجاعية األحداث" ،و"إسرتاتيجيات الفاعلني" ،و"إخراج السيناريوهات"(.((1
وباملحصلة ،ذهبت أغلبية األدبيات الحديثة لبناء السيناريوهات إىل اإلقرار بتعددية املقاربات يف
ّ
تصنيف األسس املنهجية للسيناريوهات ،بحيث تختلف من مدرسة فكرية إىل أخرى ،ومن باحث إىل
ً
أشكال تصنيفية مختلفة للسيناريوهات:
آخر .ويعرض الجدول ( )1ع ّينة لهذه الدراسات التي تتضمن
وقد هدف الباحثون من وراء تعديد التصنيفات املنهجية للسيناريوهات إىل الح ّد من مشكلة الخلط
املفاهيمي والفوىض املصطلحية؛ ولذلك نجد أنّ كل تصنيف يختلف عن اآلخر يف القاعدة املنهجية أو
النظرية التي ُي ّربر من خاللها الفروق واالختالفات بني أمناط السيناريوهات.
10 Philip Van Notten, "Scenario Development: A Typology of Approaches," in: OECD, Think Scenarios, Rethink
Education (Paris: OECD, 2006), pp. 423 - 443.
11 Godet & Roubelat.
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ثان ًيا .التصنيفات الكالسيكية للسيناريوهات
تصنيف لينا بورخيسون وآخرون

إنّ نقطة االختالف األساسية بني أمناط السيناريوهات ترجع بحسب لينا بورخيسون وآخرين إىل نوعية
الهدف من مرشوع بناء السيناريو ،ونوعية املعلومات التي يهدف مرشوع السيناريو إىل الحصول عليها؛
ولذلك ميكن أن تص ّنف السيناريوهات إىل ثالثة أنواع؛ تنبئية ،واستطالعية ،ومعيارية .ومن املالحظ هنا
أنّ لينا بورخيسون ص ّنفت السيناريوهات باالعتامد عىل الرؤية الكالسيكية للتصنيف؛ وننوه أنّ هذا
التصنيف يتطابق مع أمناط الفكر االسترشايف التي رشحها مايكل ماريان أعاله.
الشكل ()1
تصنيف لينا بورخيسون وآخرين للسيناريوهات

املصدر:
Lena Börjeson et al., "Scenario types and techniques: Towards a user's guide," Futures, vol. 38, no. 7 (2006), p. 725.

السيناريوهات التنبئية

تحاول السيناريوهات التنبئية ( )Predictive Scenariosيف نظر لينا بورخيسون وآخرين اإلجابة عن
السؤال :ما الذي سيحدث؟ بحيث يسعى هذا النوع من السيناريوهات إىل التنبؤ باألحداث املستقبلية
من خالل استخدام مفاهيم من قبيل االحتاملية ،ومفهوم "الرجحان" ( ،)Likelihoodبصفتها مفاهيم
مجاورة ملفهوم السيناريوهات التنبئية التي تسعى إىل محاولة الكشف عن تط ّور األحداث املستقبلية
معي .وتنقسم السيناريوهات
من خالل إيجاد الروابط بني الرؤية الذاتية ومقاربة الرجحان لحدث ّ
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التنبئية إىل سيناريوهات تكهنات وسيناريوهات "ماذا -لو؟" ،وذلك بحسب نوعية الرشوط املتعلقة
(((1
بالسؤال األويل الذي جرى طرحه أعاله :ما الذي سيحدث؟
سيناريوهات التكّهنات

تحاول سيناريوهات التكهنات اإلجابة عن السؤال التايل :ما الذي سيحدث فيام إذا است ّمرت التط ّورات
الراهنة يف الظهور؟ وتنطلق سيناريوهات التكهنات من افرتاض أويل مفاده أنّ مخرجات السيناريو
هي تأكيد الستمرار املستقبل األكرث رجحانًا .ومن خالل هذا االفرتاض ،فإنّ شكل السيناريوهات التي
تظهر من خالل التكهنات تصاغ عىل النحو التايل" :األكرث أو األقل" ( )High/Lowيف ميزان الرجحان.
ولذلك يتالءم أسلوب سيناريوهات التكهنات من الناحية املنهجية مع آليات التخطيط يف مجال األعامل،
املتغيات
واألحداث االقتصادية ،واإلحصاء املؤسسايت( .((1وتستخدم سيناريوهات التكهنات يف تحليل
ّ
املتغيات الخارجة عن سيطرة الفاعل أو املنظمة) ،كام يتالءم أسلوب سيناريوهات
الخارجية (وهي
ّ
التكهنات أكرث مع استرشاف القضايا يف املدى الزمني القصري عندما يكون مستوى الريب والاليقني يف
العوامل الخارجية محدو ًدا.
سيناريوهات "ماذا -لو؟"

تع ّد سيناريوهات "ماذا -لو؟" ً
شكل آخر للسيناريوهات التنبئية ،بحيث يحاول هذا النمط اإلجابة عن
خاصة ذات تأثري كبري يف التطورات الراهنة
السؤال :ما الذي سيحدث فيام إذا حدثت تغريات وأحداث ّ
يف املستقبل القريب؟ وقد تكون هذه األحداث خارجية أو قرارات داخلية .وتختلف سيناريوهات
"ماذا  -لو؟" عن سيناريوهات التكهنات يف اعتامدها عىل إدراج أشكال مختلفة من املتغريات
(داخلية  -خارجية) ،وذلك ً
متغي "التش ّعب والتف ّرع" ( )Bifurcationالذي
فضل عن اعتامدها عىل ّ
يشري إىل ظاهرة تف ّرع الحدث الرئيس إىل أحداث أخرى متعددة(.((1
السيناريوهات االستطالعية

تحاول السيناريوهات االستطالعية اإلجابة عن السؤال التايل :ما الذي ميكن أن يحدث؟ وتهدف
السيناريوهات االستطالعية بصفة عامة إىل اكتشاف الوضعيات أو التط ّورات املختلفة التي ميكن
12 Ibid.
"13 Spyros Makridakis, et al., "The accuracy of extrapolation (time series methods): Results of a forecasting competition,
Journal of Forecasting, vol. 1, no. 2 (1982), pp. 111 - 153.
14 Börjeson et al., pp. 724 - 725.
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أن يتش ّكل عربها الحدث املستقبيل؛ وتساهم السيناريوهات االستطالعية يف تطوير آليات النظر إىل
املستقبل من خالل وجهات نظر ورؤى مختلفة ،تق ّدم كل منها صورة مختلفة ،بحيث تغطي يف النهاية
الطيف االحتاميل الواسع لألحداث املستقبلية.
وميكن اإلشارة إىل وجود نقاط التقاء وتشابه متعددة بني منط سيناريوهات "ماذا  -لو؟" ،ومنط
السيناريوهات االستطالعية ،وذلك مع أنّ الثانية غال ًبا تر ّكز عىل مدى زمني أكرب وأطول .فلذلك نجدها
تس ّلط الضوء أكرث عىل التحوالت البنيوية والعميقة والقضايا اإلسرتاتيجية(.((1
وتعتمد السيناريوهات االستطالعية يف اختيارها للمدى املستقبيل للدراسة عىل نقطة بداية تقع يف
املستقبل ،وذلك خال ًفا لنمط سيناريوهات "ماذا  -لو؟" التي تضع نقطة بداية السيناريو يف الحارض.
كام يرى بعض املسترشفني أنّ السيناريوهات االستطالعية تنطلق من االتجاهات املوجودة يف املايض
والحارض ،والتي يست ّمر حضورها يف املستقبل؛ ألنّ السيناريوهات االستطالعية تنطلق ابتدا ًء من تحليل
االتجاهات ،والنظر إىل مدى رجحان حدوث تغ ّريات وتح ّوالت يف االتجاهات الراهنة أو عدم رجحانها(.((1
وتنطلق السيناريوهات االستطالعية من أربعة افرتاضات أساسية هي:
ö öال ُيثّل املستقبل استمرا ًرا لنمط العالقات والديناميات املاضية فحسب ،بل إنّ املستقبل يتش ّكل
من خالل الخيارات والسلوكيات اإلنسانية الراهنة أيضً ا.
ö öيساهم استطالع املستقبل يف تكوين املعرفة األساسية التخاذ القرارات يف الحارض.
ö öال يوجد بديل مستقبيل واحد؛ فالاليقني والريب ال ّلذان مي ّيزان الظاهرة املستقبلية يفرضان
تص ّور تن ّو ٍع وتعد ٍد للبدائل املستقبلية التي ترسم فضاء املمكنات.
ö öتتض ّمن عملية بناء السيناريوهات التحليل العقالين ،وكذا التحليل الذايت التح ّكميً ،
فضل عن
احتوائها عىل مناهج تفاعلية ،ومناهج أخرى تشاركية(.((1
كام ميكن التمييز بني نوعني من السيناريوهات االستطالعية ،وهام:
السيناريوهات االستطالعية الخارجية

يسعى هذا النوع من السيناريوهات االستطالعية إىل اإلجابة عن السؤال التايل :ما الذي ميكن أن
يحدث لتط ّور العوامل واملتغريات الخارجية؟ وتر ّكز السيناريوهات االستطالعية الخارجية غال ًبا عىل
15 Kees Van Der Heijden, Scenarios: The art of strategic conversation (Chichester: John Wiley & Sons 1996), p. 86.
16 Dana Mietzner & Guido Reger, "Scenario Approaches: History, Differences, Advantages and disadvantages," EUUS Seminar: New Technology Foresight, forecasting and Assessment Methods (Seville: May 13 - 14, 2004), pp. 220 - 240.
17 Ibid.
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العوامل واملتغريات الخارجة عن سيطرة الفاعلني وسلطتهم ،بحيث تُستخدم من أجل تعزيز إسرتاتيجية
التخطيط وتطويرها داخل املؤسسات ولدى الفاعلني املختلفني .لذلك فإنّ السيناريوهات الخارجية ال
تصنع سياسات وبرامج جاهزة لصناع القرار ،بل تحاول وضع قاعدة شاملة من أجل تطوير السياسات
واإلسرتاتيجيات .ولذلك يعتقد الكثريون أنّ السيناريوهات الخارجية وسيلة ج ّيدة لبناء إسرتاتيجيات
ج ّيدة ومتامسكة؛ ألنّها تأخذ يف الحسبان دور العوامل الخارجية يف تحديد مستقبل املؤسسات .وتكتيس
السيناريوهات االستطالعية الخارجية أهمية كربى؛ وذلك من خالل تنامي استخدامها داخل املؤسسات
واملنظامت آلي ًة إليجاد حلول مرنة وج ّيدة ،يف ظل وجود املتغريات الخارجية التي غال ًبا يكون للفاعلني
داخل املؤسسة تأثري ضئيل فيها .كام تساهم السيناريوهات الخارجية يف تطوير قدرة املؤسسات
وخاصة اإلشارات الضعيفة التي تُنبئ بحدوث تغريات
(الفاعلني) يف التقاط اإلشارات املنبئة باملستقبلّ ،
راديكالية يف بيئة املؤسسة أو الفاعل.
السيناريوهات االستطالعية اإلسرتاتيجية

تحاول السيناريوهات االستطالعية اإلسرتاتيجية اإلجابة عن السؤال التايل :ما الذي ميكن أن يحدث إذا
ترصفنا بطريقة مع ّينة؟ بحيث يس ّلط هذا النمط من السيناريوهات الضوء عىل دور املتغريات السياسية
يف عملية صنع القرار ،ويدرس التأثريات السببية للقرارات اإلسرتاتيجية .كام توضّ ح السيناريوهات
االستطالعية اإلسرتاتيجية قيمة العوامل الداخلية يف املنظمة ،وهي تلك املتغريات التي بإمكان الفاعل
التأثري فيها تأث ًريا بالغًا ،ولكن من دون تجاهل التأثريات التي قد تُحدثها املتغريات الخارجية بصفة
مطلقة .وتق ّدم السيناريوهات االستطالعية اإلسرتاتيجية صورة واضحة عن آليات تأثري مخرجات القرارات
اإلسرتاتيجية يف شكل التطورات املستقبلية للفاعل أو املؤسسة.
السيناريوهات املعيارية

وتدعى السيناريوهات املعيارية أحيانًا السيناريوهات التوقع ّية أو االستباقية ،بحيث تنطلق من فرضية
تعددية زوايا النظر إىل املستقبل؛ ولذلك فالسيناريوهات املعيارية هي رؤى تفاؤلية مرغوب يف حدوثها،
أو قد تكون رؤى تشاؤمية ُيتخ ّوف من حدوثها( .((1وتحاول السيناريوهات املعيارية اإلجابة عن السؤال
التايل :كيف ميكن تحقيق هدف أو غاية مح ّددة يف املستقبل؟
ومتتلك السيناريوهات املعيارية نقاط بداية واضحة ،بحيث تكون نقطة الرتكيز عىل بعض الوضعيات
املستقبلية ،أو بعض الغايات وكيفية تحقيقها .فإذا كانت الغايات قابلة للتحقيق ضمن الرشوط العامة
18 Ibid.
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لبيئة النظام ،فنحن نكون بصدد بناء سيناريوهات محافظة .أ ّما إذا كانت الغايات أو الوضعيات
تغي غري معهود ،مع افرتاض أن تحقيق هذه الغايات املمكنة ال يحدث
املستقبلية تفيض إىل تح ّول أو ّ
إال من خالل تغيري النظام جذر ًّيا ،نكون بصدد رسم ما ُيطلق عليه السيناريوهات التح ّولية .إنّ
السيناريوهات التحولية ترفض فكرة بناء النامذج وال ّنمذجة ،كام يرفض هذا النوع من السيناريوهات
فكرة إدماج تحليل االتجاهات يف صلب عملية بناء السيناريوهات.
السيناريوهات املحافظة

تحاول السيناريوهات املحافظة اإلجابة عن السؤال التايل :كيف ميكن تحقيق هدف مح ّدد ،وذلك مع
إدراج بعض التعديالت يف تط ّور األحداث الراهنة؟ وتهدف السيناريوهات املحافظة إىل بحث سبل
معي بطريقة ف ّعالة ،واملقصود بالفعالية القيام بحساب تكلفة تحقيق هذا الهدف .وهنا
تحقيق هدف ّ
(((1
ميكن استخدام النمذجة التفاؤلية ،مثل النموذج املتفائل للطاقة "منوذج ماركال" .
السيناريوهات التحولية

تحاول السيناريوهات التحولية اإلجابة عن السؤال التايل :كيف ميكن تحقيق الهدف املرجو ،عندما تعيق
متغريات البنية الجديدة إحداث التغريات الرضورية يف سبيل تحقيق الهدف؟ غال ًبا تضع السيناريوهات
التح ّولية نقطة بداية السيناريو يف املستقبل ،كام تضع أهدا ًفا بعيدة املنال ،بحيث تبدو صعبة التحقق
إذا ما قارناها بشكل التطورات الراهنة( .((2وال تهتم السيناريوهات التحولية باألحداث الهامشية ،بقدر
بالتغيات العميقة التي تحدث عىل مستوى "االتجاهات الرئيسة" ( )Trend Breakيف مسار
اهتاممها
ّ
تحقيق الهدف .وقد ق ّدمت لنا لينا بورخيسون محاولة تصنيفية تضع يف األساس فرو ًقا واضحة بني
وخاصة عندما تو ّقفت يف تحليل
مختلف الرباداميات ،واملنطلقات اإلبستيمولوجية يف بناء السيناريوهاتّ ،
األمناط الثالثة التي تراها أساسية يف تصنيف السيناريوهات إىل :التنبئية ،واالستطالعية ،واملعيارية،
وذلك عىل الرغم من وجود إجامع لدى العديد من املسترشفني عىل رفض تصنيف النمط املعياري
ضمن أنواع السيناريوهات.
 19يقصد بـ "منوذج ماركال" للطاقة ذلك النموذج الذي ابتكرته مجموعة من الباحثني الدوليني من أجل دراسة وتحليل لقيمة
التكنولوجيات الحديثة ودورها يف مجال الطاقة ،وهو منوذج للربمجة الخطية ألنظمة الطاقة القومية للدولة .ويركز "منوذج ماركال" عىل
التح ّوالت يف مجال الطاقة ،وعىل أهمية العرض والطلب عىل الطاقة يف فرتات زمنية مختلفة:
Leslie G. Fishbone & Harold Abilock, "Markal, A linear Programming: Model for Energy Systems Analysis:
Technical Description of The BNL Version," Energy Research, vol. 5, no. 4 (1981), pp. 353 - 357.
20 Mattias Höjer, What is the point of IT? Backcasting Urban Transport and Land-use Futures (Stockholm: Department
of Infrastructure and Planning, Royal Institute of Technology, 2000), p. 13.
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تصنيف فان نوتن

حاول فان نوتن بناء منوذجه التصنيفي معتم ًدا عىل استقراء مئة دراسة أكادميية نرشت منذ منتصف
مثانينيات من القرن املايض ،بحيث تتناول جوانب متعددة ومختلفة حول استخدام منهجية السيناريوهات.
وتوصل فان نوتن إىل أنّ السيناريوهات تنقسم إىل مجموعتني أساسيتني من حيث خصائصها وهام:
السيناريوهات الكلية ،والسيناريوهات الجزئية ،ومن خالل األسئلة ذات الطبيعة اإلبستيمولوجية
وتوصل فان نوتن إىل النتيجة التالية:
واملنهجية التي طرحها فان نوتن وذلك من قبيل ملاذا؟ وكيف؟ وماذا؟ ّ
تظهر االختالفات األساسية بني السيناريوهات عرب مجموعة من املستويات وهي الهدف من السيناريو،
وبنية السيناريو وهيكلته ،ثم محتوى السيناريو(((2؛ أي إنّ الهدف من السيناريو يؤ ّثر يف هيكلته وبنيته،
كام تؤ ّثر بنية السيناريو بدورها يف محتويات السيناريو ،كام هو موضّ ح يف الجدول (:)2
الجدول ()2
منوذج فان نوتن لتصنيف السيناريوهات
الخصائص الكلية والشاملة
للسيناريوهات

الخصائص الجزئية التفصيلية للسيناريوهات

أهداف السيناريو :االستطالع  -العمل ما
قبل البحث

كيفية عمل السيناريو :العمليات واملخرجات
دور القيم يف عملية بناء السيناريو :وصفي  -معياري
املجال الذي يستهدفه السيناريو بالبحث والدراسة:
القضايا – املجال  -املؤسسات (ذات العالقة)
طبيعة التح ّول املنشود :تطوري – قطيعة  -قطيعة تدريجية

بنية السيناريو وهيكلته :حديس  -تحلييل

مدخالت السيناريو :كمية ،كيفية
األساليب املستخدمة يف بناء السيناريو :األساليب التشاركية -النامذج
الجامعات املشرتكة يف عمليات بناء السيناريو :شاملة  -حرصية

محتوى السيناريو :مر ّكب  -بسيط

عامل الزمن يف بناء السيناريو :تسلسيل األحداث  -حديث مؤقت
القضايا التي يتناولها السيناريو :متجانسة  -غري متجانسة
مستوى التكامل :متكامل  -متناقض
املصدر:

Philip Van Notten, "Scenario Development: A Typology of Approaches," in: OECD, Think Scenarios, Rethink
Education (Paris: OECD, 2006), pp. 423 - 443.

وضع فان نوتن تصنيفه للسيناريوهات من خالل تقسيمها إىل مجموعتني تتاميزان من حيث الخصائص
بالشكل التايل :ثالث خصائص أساسية وجوهرية؛ وهي األهداف ،وبنية السيناريو وهيكلته ،ومحتوى
21 Van Notten, pp. 423 - 443.
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السيناريو؛ وعرش خصائص أخرى جزئية ثانوية كام يظهر يف الجدول ( .)4وميكن القول إنّ تصنيف
فان نوتن بصفة عامة يتميز بالشمولية ولكنه يكتفي بالوصف ،وذلك من دون تقديم مقاربة عميقة
للوظائف التي تؤ ّديها األمناط املختلفة للسيناريوهات.
تصنيف بيرت بيشوب وآخرون

لقد ص ّنف بيرت بيشوب السيناريوهات من خالل مقاربة تر ّكز عىل الرؤية الوظيفية ،أو األساليب
التقنية املستخدمة يف بناء السيناريوهات .كام اعتمد بيرت بيشوب عىل أمناط دراسات الحالة املختلفة
للمسترشفني ،بصفتها خاصية إضافية يف تحديد خصائص السيناريو ،فخ ُلص إىل وجود مثانية أمناط
للسيناريوهات موضّ حة يف الجدول (:)3
الجدول ()3
منوذج بيرت بيشوب لتصنيف السيناريوهات
خاصية السيناريو

التقنية املستخدمة

الحكمية
املقاربات ُ

التنبؤ الذيك ،دلفي الخرباء ،لعب الدور" ،الرؤيوية" ()Visualization

السيناريوهات املرجعية

تحليل االتجاه" ،تقنية مانووا" ( ،)Manoaسيناريوهات النظم ،تحليل أثر االتجاه

السيناريوهات املث ّبتة

منهجية معهد ستانفورد لألبحاث ( )SRIيف بناء السيناريوهات

األحداث املتسلسلة واملتعاقبة

شجرة االحتامالت ،الرؤية االجتامعية ،خريطة االختالف ()Divergence mapping

املسار ( Backastingخاص
بالسيناريوهات املعيارية)

منهجية أفق املهمةُ ،الثر املستقبيل للتكنولوجيات ،خريطة املستقبل.

أبعاد الاليقني

التحليل املورفولوجي ،منهجية "اختزال اختالل املجال" (Field anomaly
 ،)relaxationمنهجيات شل والشبكة العاملية لألعامل ()GBN

مصفوفة التأثري املتبادل

تقنية ( ،)SMICوتقنية ( ،)PROB-EXPERTوتقنية ()IFS

أنساق النمذجة

"تحليل الحساسية" ( ،)Sensitivity Analysisالسيناريوهات الديناميكية

املصدر:
Peter Bishop et al., "The Current State of Scenario Planning: An Overview of Techniques," Foresight, vol. 9, no. 1
(2007), pp. 5 - 25.

تصنيف دامرز

يفضّ ل دامرز استخدام مفهوم التفكري بالسيناريوهات ً
بدل من مفهوم بناء السيناريوهات الشائع
لدى املسترشفني؛ ولذلك ص ّنف التفكري بالسيناريوهات إىل قسمني هام طبيعة املتغريات ،وطبيعة
السيناريوهات التي تتالءم مع نوع املتغريات املوجودة وشكلها ،كام هو موضّ ح يف الجدول (:)4
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الجدول ()4
تصنيف دامرز للسيناريوهات
طبيعة املتغريات

طبيعة السيناريوهات

سعة مواضيع السيناريو

قطاعي /تعددي القطاعات

مستوى الشمولية

جزئية /كلية

االتجاه الزمني (من املايض إىل املستقبل ،أو اتجاهات زمنية
أخرى)

استرشايف /إسقاطي

املدى االستطالعي

مهيمن /محدود االستطالع /عايل االستطالع

بؤرة الرتكيز

البيئة /السياسات

املصدر:
Nick Hughes, "The Methodological Basis for Low Carbon Scenarios-Lessons from The Wider post-war Scenario
Tradition," ICEPT Working Paper, May 2007.

تصنيف كارل هاينز ستاينمولر

صاغ كارل هاينز ستاينمولر تصني ًفا مبن ًيا عىل خصائص السيناريو املنهجية ،بصفتها تنعكس مبارشة
عىل نوعية السيناريو املستخ َدم ،و ُيجمل ستاينمولر سامت السيناريو يف ست خصائص وهي :التمثيل،
واملوضوع ،والتكميم ،والزمن ،والخاصية الوظيفية يف مراحل البحث والدراسة ،وأخ ًريا خاصية العامل
السيميايئ ،كام هو موضّ ح يف الجدول (:)5
الجدول ()5
تصنيف كارلهاينز ستاينمولر للسيناريوهات
الخصائص
خاصية التمثيل
خاصية املوضوع
خاصية التكميم
خاصية الزمن
الخاصية الوظيفية يف مراحل
البحث والدراسة
خاصية العامل السيميايئ

منط السيناريوهات
سيناريوهات كاملة /سيناريوهات جزئية
السيناريوهات الشاملة /سيناريوهات ذات املشكلة الخاصة
سيناريوهات شبه كمية /سيناريوهات كيفية
السيناريوهات الوضعية ،السيناريوهات العملياتية ،السيناريوهات قصرية املدى،
سيناريوهات طويلة املدى ،سيناريوهات ليس لها سقف زمني
سيناريوهات املدخل ( ،)Entranceسيناريوهات استطالعية ،سيناريوهات بناء
األهداف ،السيناريوهات املبنية عىل النتائج
السيناريوهات الشكلية (كل نص مكتوب هو سيناريو)
يعب النص املكتوب عن السيناريو ،إال إذا استهدف املستقبل)
السيناريوهات القصدية (ال ّ

املصدر:
Hannah Kosow & Robert Gassner, Methods of Future and Scenario Analysis Overview, Assessment, and Selection
Criteria (Bonn: Studies/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2008), p. 34.
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تصنيف ميشيل غودي وفابريس روبيال

يتميز تصنيف ميشيل غودي وفابريس روبيال للسيناريوهات ببساطته وكالسيكيته ،فهو ال يختلف
كث ًريا عن تصنيف مايكل ماريان ،أو لينا بورخيسون؛ وهو باألحرى تصنيف كالسييك ثنايئ ،يص ّنف
السيناريوهات إىل "السيناريوهات املمكنة" و"السيناريوهات املرغوبة"؛ إذ تشمل السيناريوهات املمكنة
ّ
كل ما ميكن تخ ّيل حدوثه ،ومتثّل السيناريوهات املرغوب يف حدوثها جز ًءا صغ ًريا من السيناريوهات
املمكنة( .((2ويعتمد تصنيف السيناريوهات بالنسبة إىل غودي وروبيال عىل عاملني مه ّمني هام طبيعة
السيناريو ،ودرجة احتاملية السيناريو .ومن خالل هذين العاملني تتكشف الصور واملشاهد املختلفة
للسيناريوهات املتمثلة بالسيناريوهات املرجعية ،والسيناريوهات املبنية عىل االتجاه ،والسيناريوهات
املعيارية واملغايرة (.)Contrasted
ً
وإجامل ،ميكن القول إنّ عامل درجة احتاملية السيناريو ورجحانه يع ّد املعيار الحقيقي لتصنيف
فخاصية السيناريوهات املبنية عىل االتجاه ً
مثل تتميز برجحان
السيناريوهات عند غودي وروبيال؛
ّ
كبري يف الحدوث ،ألنّها تُحيل عىل إسقاطات وجنوحات ثقيلة تتح ّرك من املايض نحو املستقبل ،وتقع
السيناريوهات املبنية عىل االتجاه ضمن طيف السيناريوهات التي تتجاوز إمكانية وقوعها نقطة
الصفر ( ،)0فيام تنتمي السيناريوهات املعيارية أو املغايرة إىل فئة النمط األقل رجحانًا وأقل احتاملية
يبي ذلك الشكل (:)3
للحدوث ،ولك ّنها تش ّكل جز ًءا من منطقة املستقبل املمكن األكرب واألشمل :كام ّ
الشكل ()3
مجال السيناريوهات عند غودي روبيال

املصدر:
Michel Godet & Fabrice Roubelat, "Creating the future: The use and misuse of scenarios," Long Range
Planning, vol. 29, no. 2 (1996), pp. 164 - 171.

22 Godet & Roubelat, pp. 164 - 171.
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لقد حاول غودي وروبيال إزالة اللبس عن مفهوم السيناريوهات وخصائصها؛ وتض ّمن ذلك تحليل العالقة
السمة املميزة للسيناريوهات
بني مفهوم السيناريو ومفهوم اإلسرتاتيجية ،بحيث أق ّر املسترشفان أنّ ّ
هي نوع الرؤية التي تتبناها سواء أكانت استكشافية أم معيارية .أ ّما اإلسرتاتيجية فتعتمد عىل نوعية
املواقف التي تُتخذ أمام طيف املستقبالت املمكنة.
تصنيف أنجيال ويلكسن وإيسرت إيديناو

لقد أشارت أنجيال ويلكسن وإيسرت إيديناو إىل أنّ حقل بناء السيناريوهات شهد أثناء تش ّكله وتط ّوره
تعب يف األساس عن البنى الجوهرية لتصنيف السيناريوهات ،وال تنفك كل أشكال
ثالثة أمناط نظرية ّ
السيناريوهات عن هذه البنى ،وهي كالتايل:
ö öالنمط العقالين /املوضوعي :يستخدم مناهج من قبيل تحليل أثر االتجاه.
ö öالنمط البنايئ  -االجتامعي :يستخدم هذا النمط مختلف املقاربات املنهجية للمدرسة الحدسية
الكيفية التي تُدعى عند البعض مبقاربة "شل" لبناء السيناريوهات.
ö öالنمط املعياري الحتمي :يستخدم هذا النمط أغلب املناهج التي تط ّورت يف مدرسة االسترشاف
الفرنسية (.)La prospective
وقد اقرتحت أنجليال ويلكنسن وإيسرت إيديناو تصني ًفا ثالث ًيا آخر للسيناريوهات يأخذ يف الحسبان
متغريين أساسيني هام القضية  -الفاعل ،وجاء عىل النحو التايل:
ö öسيناريوهات النمط املر ّكز عىل املشكلة :ينخرط هذا النمط ضمن املقاربة التي تعطي قيمة
وخاصة العوامل القابلة
كبرية للعوامل واألحداث القادمة من البيئة الخارجية أو أجزاء منها،
ّ
للتكميم منها ،وذلك خال ًفا للمقاربات املعيارية .إنّ جوهر هذا النمط هو النظر إىل املستقبل
متغيا ميكن إدراكه والقبض عليه؛ وهنا تلتقي فكرة سيناريوهات النمط املر ّكز عىل
بوصفه ّ ً
املشكلة مع اإلطار املعريف الوضعي الذي يق ّر إمكانية خلق معرفة علمية صحيحة ،وإمكان
العلامء والباحثني الوصول إىل هذا النوع من املعرفة.
ö öسيناريوهات النمط املر ّكز عىل الفاعل :ير ّكز هذا النمط عىل الفاعلني املنخرطني يف تفاعل
عالئقي ضمن بيئة مع ّينة ،كام يأخذ يف الحسبان األشكال التأويلية لهؤالء الفاعلني لألحداث
املختلفة؛ ويسعى هذا النمط إىل التخطيط ،وخلق اإلسرتاتيجيات التنظيمية .وتتسم العملية
البحثية التي تنتج هذا الشكل من السيناريوهات بالتعددية والتقاطع املنهجي ،ولكن هذا
النمط ال يستخدم املعلومات ذات املحتوى الك ّمي ،بحيث متيل أكرث إىل استخدام املعلومات
ذات املحتوى الكيفي.
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ö öسيناريوهات النمط املبني عىل التدخلية االنعكاسية أو عىل تعدد الفواعل :إنّ هذا النمط
يحاول رأب الفجوة بني النمطني السابقني من أجل قراءة أفضل لالرتياب والاليقني من خالل آلية
التنويع يف أساليب بناء السيناريوهات ،وتشكيل السيناريوهات ضمن أنواع معرفية متعددة،
سواء كانت كيفية أو ك ّمية أو أي شكل معريف آخر(.((2
التصنيف التاريخي للسيناريوهات

يحاول تصنيف السيناريوهات ،من خالل املقاربة التاريخية ،الح ّد من "الكايوس املنهجي" الذي اتسم به
الحقل املعريف للسيناريوهات بحسب توصيف رون برادفيلد ،والقضاء عىل كرثة التصنيفات التي وضعها
الباحثون .ولذلك فقد افرتضت املقاربة التاريخية وجود ثالث مدارس أساسية ،وهي املدرسة الحدسية
التوهج والتطور من خالل اعتامدها
التي تعود يف بدايتها إىل إسهامات معهد راند ،ووجدت سبيلها إىل ّ
من رشكة شل النفطية ،والشبكة العاملية لألعامل ( .)GBNوالثانية هي املدرسة االحتاملية التي ط ّورها
كل من غاستون بريجي وميشيل غودي ،فيام أضحى ُيعرف مبدرسة االسترشاف الفرنسية .أ ّما الثالثة ،فهي
مدرسة "احتاملية االتجاهات املع ّدلة" ( )Probabilistic Modified Trendsالتي ابتكرها كل من تيد
غوردون وأوالف هيلمر يف معهد راند.

ثالثًا .قراءة يف خصائص التصنيفات الكالسيكية للسيناريوهات
إنّ املالحظ لع ّينة التصنيفات الكالسيكية للسيناريوهات يجدها تشتمل عىل بنية معرفية مشرتكة عىل
تع ّددها ،مع وجود بعض االختالفات الطفيفة بينها .فإذا نظرنا إىل تصنيف فان نوتن ً
مثل ،فالسيناريوهات
عنده تتاميز من جهة بنيتها اإلبستيمولوجية؛ فهي حدسية ،أو احتاملية ك ّمية( .((2فيام يرى كل من ديكو
ولوبن أنّ النقطة األساسية يف متييز السيناريوهات بعضها عن بعض هي الشكل النهايئ للبدائل التي
وخاصة عندما تأخذ صيغ سيناريوهات قصوى ،أو سيناريوهات محتملة(.((2
ترسمها هذه السيناريوهاتّ ،
وإضافة إىل ذلك ،حاول فان نوتن النظر إىل محتوى السيناريو أثناء إجرائه للمقارنة بني أنواع السيناريوهات،
واملتغيات؛ كام توجد سيناريوهات بسيطة ج ًّدا
فوجد سيناريوهات مر ّكبة تحمل قاعدة متعددة األبعاد
ّ
من حيث بنيتها .وقد أشار فان نوتن كذلك إىل إمكانية تصنيف السيناريوهات من خالل أمناط تط ّورها عرب
"23 Angela Wilkinson & Esther Eidinow, "Evolving practices in environmental scenarios: a new scenario typology,
Environmental Research Letters, vol. 3, no. 4 (2008), pp. 258 - 277.
24 Van Notten, pp. 423 - 443.
25 C. Ducot & H. J. Lubben, "A typology for Scenarios," Futures, vol. 12, no. 1 (1980), pp. 15 - 57.
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توصف التط ّور
الزمن ،بوصفها أحدا ًثا منفردة أو مؤ ّقتة ( ،)Snapshotوذلك يف مقابل السيناريوهات التي ّ
الزمني عىل شكل أحداث متسلسلة ومتعاقبة ( .((2()Chainولكن أحد أكرث التصنيفات انتشا ًرا لدى عدد
كبري من املسترشفني هو النظر إىل اختالف أمناط السيناريوهات من خالل االفرتاضات األساسية لكل سيناريو؛
ولذلك نجد أنّ السيناريوهات تنقسم من خالل هذه الرؤية إىل نوعني ،فهي استطالعية ،أو استباقية؛ وهو
الرأي الذي استقرت عنده قراءة كل من غودي وروبيال أو لينا بورخيسون مع وجود بعض االختالفات بينهم.
أ ّما ماريان فقد أضاف مفاهيم غري اعتيادية وجديدة يف تصنيف السيناريوهات مثل مفهوم "الرؤية
البانورامية" ومفهوم "مساءلة اآلخرين جميعهم"( ،((2فيام ر ّكز كل من ماكدويل وأميز عىل مفهوم
الرؤية ومفهوم املسارات ( )Backastsيف تصنيف السيناريوهات( .((2ثم إذا نظرنا إىل تصنيف هيوجنز
ً
وأوسرتهوت ،وهو األحدث مقارنة بتصنيف ديكو ولوبن ،نجد أنّ كليهام ميثّل ً
بسيطا.
شكل تصنيف ًيا
أ ّما تصنيف دنكن وواك ،فقد ر ّكز أكرث عىل مجال األعامل ،لكنه مل ير ِاع الفروق بني متغريات االقتصاد
ّ
الكل والسيناريوهات البيئية.
ولذلك يبدو أنّ أغلب هذه التصنيفات يعوزها التحليل املع ّمق ،وهي ليست دقيقة باملستوى الذي يح ّد
لكن بعض التصنيفات الحديثة حاولت
من الفوىض املفاهيمية يف الحقل النظري لبناء السيناريوهاتّ .
تجاوز هذه املط ّبات املنهجية ،وحاولت أن تقرتب بصفة أعمق إىل التطورات الحديثة يف هذا الحقل املعريف.
لخاصية التكامل املنهجي يف استخدام
تعطي أغلب التصنيفات الكالسيكية للسيناريوهات قيمة أعىل ّ
السيناريوهات؛ ويظهر أبرز مثال عىل االتجاه نحو التكامل املنهجي يف تقنيات بناء السيناريوهات،
(خاصة التصنيف التاريخي) ،من خالل تط ّور استخدام مصفوفة
بحسب بعض التصنيفات الكالسيكية ّ
التأثري املتبادل التي جرى ابتكارها أول مرة عىل يد رواد املدرسة الحدسية األمريكية يف معهد راند،
ومعهد املستقبل ،مع ثيودور غوردون وأوالف هيلمر ،يف خمسينيات القرن العرشين ،وتح ّولها إىل
منهجية مركزية يف االسترشاف الفرنيس ،وإحدى أشهر الطرائق ضمن املدرسة االحتاملية الكمية لبناء
وخاصة يف تجلياتها يف التحليل الهيكيل املعروف بتقنية ميكامك ( ،)MICMACأو
السيناريوهات،
ّ
تحليل إسرتاتيجيات الفاعلني واملعروف بتقنية ماكتور (.)MACTOR
وعىل الرغم من الحوارات النظرية التي أثارها الباحثون يف االسترشاف بشأن تصنيف السيناريوهات،
وخاصة بعد الثورة يف الدراسات املستقبلية التي اتسمت بها فرتة منتصف الثامنينيات من القرن
ّ
العرشين ،بحيث عرفت انتشا ًرا غري مسبوق سواء يف الكتابات األكادميية أو يف مامرسة التقنية يف مجاالت
األعامل واالقتصاد ،ومجاالت السياسة العامة املختلفة ،فإننا نجد أنّ املفتاح النظري الكالسييك والشائع
26 Van Notten, pp. 423 - 443.
27 Börjeson et al., p. 724.
28 William McDowall, & Malcolm Eames, "Forecasts, scenarios, visions, backcasts and roadmaps to the hydrogen
economy: a review of the hydrogen futures literature," Energy Policy, vol. 34, no. 11 (2006), pp. 1236 - 1250.
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يف تصنيف السيناريوهات يقوم عىل تقسيم بسيط لها إىل محتملة وممكنة ،إضافة إىل السيناريوهات
التي تدرج القيم فيها ،وهي السيناريوهات املعيارية أو املرغوب فيها(.((2
أساسا عا ًما للتصنيف الكالسييك بني املقاربات
إنّ تقسيم السيناريوهات إىل محتملة وممكنة كان ً
املنهجية املختلفة للسيناريوهات؛ ّ
مم دفع كث ًريا من املسترشفني إىل استخدام هذا التقسيم عىل نحو
واسع ،وذلك مع أن مسترشفني آخرين أضافوا مفاهيم أخرى لهذا التقسيم من أجل استيعاب حالة
التع ّقد والرتكيب الشديدين التي يشهدها هذا الحقل املعريف ،كام فعل ميشيل غودي وفابريس روبيال،
أو هيوجنز وأوسرتهوت ،حني أضافوا مفهوم السيناريوهات االستطالعية( ،((3فيام أضاف كل من ديكو
ولوبن وماكدويل أميز ،وكذلك برادفيلد مفهوم السيناريوهات الوصفية .ومنهم من أضاف مفهوم
ً
احتامل ،ومنهم من حاول إضافة مفهوم السيناريوهات املح ّررة من األمناط الفكرية
السيناريوهات األكرث
(((3
والذهنية السائدة ،بصفتها تصني ًفا يحاول تجاوز التحليل القائم عىل فكرة االحتامالت فحسب .
وبنا ًء عليه ،يبدو أنّ دراسات عديدة أجمعت عىل أهمية التصنيف ووضع الفروق األساسية بني أمناط
السيناريوهات ومناذجها؛ ولكن يف املقابل ،ظ ّلت الحاجة النظرية إىل التمييز بني هذه التصنيفات إىل
وخاصة يف ظل التطور الرسيع ملناهج البحث وبناء السيناريوهات .وأصبحت أغلبية
ح ّد اآلن بال إجابةّ ،
التصنيفات الكالسيكية ال تعكس ّإل صورة جزئية لحقيقة املجال املنهجي والنظري للسيناريوهات ،وال
تسلط الضوء عىل البنى الفلسفية واإلبستيمولوجية التي تقف وراء عملية صنع السيناريوهات.
ً
وإجامل ،ميكن القول إنّ التصنيفات الكالسيكية للسيناريوهات تقع يف خانة التصنيفات التعليمية
واملنهجية ،وتكتفي بالجوانب الوصفية الشكلية .ولذلك حاولت التوجهات الجديدة رأب هذه الفجوة،
وإضفاء أبعاد تصنيفية أكرث ُعم ًقا.

جهات الجديدة يف تصنيف السيناريوهات
راب ً
عا .التو ّ
تصنيفجونغرمان للسيناريوهات

انطلقت بعض التصنيفات غري التقليدية للسيناريوهات من افرتاضات تصنيفية ليست مغايرة كل ًّيا
لتلك التي انطلقت منها املقاربات التصنيفية الكالسيكية ،ومثال ذلك تصنيف جونغرمان يف دراسته
املنشورة سنة  1985بعنوان" :املسارات االستداللية يف بناء السيناريوهات" .وقد ص ّنف جونغرمان
29 Ibid.
30 Godet & Roubelat.
31 Mika Mannermaa, "Futures Research and Social Decision Making: Alternative Futures as a Case Study," Futures,
vol. 18, no. 5, (1986), pp. 658 - 670.
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السيناريوهات صنفني هام النموذج االستقرايئ (االستطالعي) ،والنموذج االستنتاجي (االستباقي) .ويقوم
تقسيم جونغرمان يف األساس عىل منوذج االستدالل والربهنة الذي يقوم عليه كال الصنفني يف عملية بناء
السيناريوهات( .((3إذ تعتمد السيناريوهات االستقرائية (االستطالعية) عىل منطق استداليل سببي ،وغال ًبا
ما تنطلق السيناريوهات االستقرائية من الوضع الراهن يف رسم مسارات مستقبلية سببية ومنطقية ،تربز
للتغي عرب خاصية الرتابط بني املتغريات؛ ّ
مم ينتج ما يسمى باملستقبالت أو
من خاللها القوى القائدة ّ
البدائل املستقبلية( .((3أ ّما السيناريوهات االستنتاجية (االستباقية) ،فهي تقوم عىل منهج مغاير ملنطق
السيناريوهات االستقرائية ،وذلك أنّ السيناريوهات االستنتاجية تنطلق من افرتاضات متخ ّيلة لبدائل
مستقبلية معقولة .ويجري صوغ السيناريو االستنتاجي عرب خلق مشاهد وأحداث تك ّمل صورة السيناريو
املتخ ّيل ،وتجميع كل رشوطه من متغريات البيئة ،وذلك انطال ًقا من األحداث املاضية باستخدام منهجية
اسرتجاعية تحاول أن تبني سيناريوهات من خالل الربهنة باألحداث التي وقعت يف املايض(.((3
ومن خالل هذه الرؤية ،ميكن أن نستشف الشكل التصنيفي الذي رسمه جونغرمان للسيناريوهات،
بحيث س ّلط الضوء عىل املسارات االستداللية وآليات الربهنة املختلفة يف بناء السيناريوهات .ومل يتوقف
جونغرمان عند التصنيف الشكالين للسيناريوهات ،واملتطابق مع التصنيف الكالسييك ،بل ذهب خطوة
أبعد يف تحليل الخصائص البنيوية لدى كل شكل من أشكال بناء السيناريوهات .وميكن توصيف فكرة
جونغرمان حول السيناريوهات ضمن الجدول (:)6
الجدول ()6
أسس تصنيف السيناريوهات عند جونغرمان
التصنيف الكالسييك السيناريوهات

النمط الربهاين واالستداليل يف كل منط

الصورة النهائية لتصنيف جونغرمان

سيناريوهات استطالعية

منط استقرايئ

التشخيص الفعيل

سيناريوهات تنبئية /استباقية

منط استنتاجي

الربهنة باسرتجاع األحداث املاضية

املصدر :من إعداد الباحث.

متيل املفاضلة بني النمط االستنتاجي واالستقرايئ إىل الثاين يف رأي جونغرمان ،بسبب وجود بعض الشواهد
اإلمربيقية عىل ذلك .فهناك ميل طبيعي نحو الوثوق بالحجج املربهنة عىل نح ٍو سببي؛ واملعلومات ذات
املنطق السببي يكون لها وزن ترجيحي أكرب يف احتامالت الوقوع ،ويظل االستدالل السببي املفضّ ل حتى
يف ظل وجود عالقة عرضية (غري سببية) بني املتغريات.
32 Helmut Jungermann, "Inferential processes in construction of scenarios," Journal of Forecasting, vol. 4, no. 4 (1985),
pp. 321 - 327.
33 Ibid.
34 Ibid.
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مدخل الهشاشة ومضادة الهشاشة يف تصنيف نسيم طالب للسيناريوهات

يالحظ أنّ مجال بناء السيناريوهات ال يزال يشهد قراءات نظرية وإبستيمولوجية متجددة وغري
وخاصة
تقليدية؛ األمر الذي يدل عىل استمرار الجدل النظري حول آليات التصنيف ومعايريه املختلفةّ ،
تلك التصنيفات التي جرى صوغها يف بداية العرشية األوىل من القرن الحادي والعرشين .ومن بني
أهم هذه املحاوالت التصنيفية ميكن اإلشارة إىل معيار الهشاشة ومضادة الهشاشة (Fragility and
 )Antifragilityالذي ابتكره نيكوالس نسيم طالب .ويقوم هذا املعيار عىل محاولة التفريق بني املواقف
واملناهج املختلفة التي يتخذها الباحثون أو صانعو السياسات حيال الظاهرة املستقبلية ،بحيث تصبح
الهشاشة عبارة عن مساحة الريب والاليقني التي تغ ّلف ظواهر املستقبل ،ومتثّل مضا ّدة الهشاشة األطر
املنهجية التي تحاول االستفادة من الريب املستقبيل وتحويله إىل مخرجات إيجابية( .((3وتربز قيمة
معيار "الهشاشة ومضادة الهشاشة" الذي ق ّدمه نسيم طالب من خالل التصنيف اعتام ًدا عىل النمط
التأوييل لظواهر االرتياب والاليقني الذي تعتمده أي منهجية من مناهج بناء السيناريوهات ،مع لفت
النظر بصفة جوهرية إىل مصدر الريب والاليقني .ولذلك يصبح معيار تصنيف السيناريوهات متطاب ًقا
مع معيار النظر يف أسلوب تأويل الاليقني ضمن املقاربات املختلفة لبناء السيناريوهات .وقد نتج من
ذلك تش ّكل منطني تأويليني ،أحدهام حتمي والثاين غري حتمي يف تفسري ظواهر الريب والاليقني(.((3
ً
وفضل عن ذلك ،فإنّ ظواهر االرتياب والاليقني قد انقسمت اآلراء حولها واتخذت يف ذلك مذهبني:
ö öاألول :يرى أنّ كل الظواهر التي ميكن مالحظتها هي عبارة عن مواضيع غري قابلة للتوقع عىل
تعب الظواهر التي نالحظها عن الحظ والصدفة ،كام هو معروف يف قانون
نحو إطالقي ،بحيث ّ
(((3
"الحركة الرباونية" ( . )Brownian motionويقوم هذا التصور عىل انعدام الحتمية وانعدام
يعب مفهوم "السبب" عن أي داللة معرفية أو علمية؛ فام هو حادث يف
السببية ،بحيث ال ّ
الواقع ليس ّإل صورة أخرى للصدفة والحظ.
ö öالثاين :يرى أنّ مصدر الريب والاليقني يكمن يف "العشوائية اإلبستيمولوجية" .وتقوم هذه الفكرة
عىل تص ّور "الحتمية العلمية لالبالس" ،والتي يعود أصلها إىل سنة  .1814ومن خالل منظور البالس،
فإنّ أصل الريب والاليقني يكمن يف انعدام وجود القدرة عىل تحديد األسباب التي تؤ ّدي إىل نشوء
الظواهر ومعرفتها وقياسها .ففي الوقت الذي تظل فيه فكرة الحتمية السببية عند البالس صحيحة،
فإنّ املناهج والوسائل تعجز عن معرفة األسباب الحقيقية لحدوث الظواهر(.((3
35 Nicholas Nassim Taleb, Antifragile: Things that Gain from Disorder (New York: Random House 2012), p. 22.
36 James Drebyshire & George Wright, "Preparing for the Future: Development of an 'Antifragile' Methodology that
Complements Scenario Planning by Omitting Causation," Technological Forecasting and Social Change, vol. 82, no. 1
(2014), pp. 215 - 225.
" 37الحركة الرباونية" هي الحركة العشوائية املتح ّررة للجزيئات الصغرية داخل سائل أو غاز.
38 Drebyshire & Wright.
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يرى نسيم طالب أنّه عىل الرغم من وجود نوعني مختلفني من الريب والاليقني ،فإنّه ال يوجد فرق
حقيقي بينهام عىل املستوى التطبيقي .فسواء كان الريب مصدره "العشوائية الصحيحة" ،أو مصدره
ولكن شارمان شاكل أ ّكد
"الحتمية الكايوسية" ،فإنّ تأثري ذلك ال يظهر عىل مستوى املامرسة العلميةّ .
أهمية وضع الفروق بني مصادر الريب والاليقني؛ ألنّ ذلك رضوري يف تصنيف تقنيات بناء السيناريوهات
وتقييمهاً ،
فضل عن أنه يساهم يف تصنيف السيناريوهات بني املقاربات الحتمية للمستقبل واملقاربات
غري الحتمية للمستقبل؛ وهي تلك املقاربات التي تضع عنارص املفاجأة والصدفة يف جوهر عملية بناء
السيناريوهات .فعىل سبيل املثال ،تقع املقاربات الحدسية يف بناء السيناريوهات ضمن املنطق الحتمي
ّ
ويتجل ذلك من خالل املفاهيم األساسية التي تطرحها ،وذلك من قبيل مفهوم
يف بناء السيناريوهات؛
"القوى القائدة" ،أو "العوامل السببية" ،والتي تع ّرف بأنّها القوى التي لديها قدرة كبرية عىل قيادة دفة
التغي يف املستقبل ،وتص ّنف هذه القوى عىل النحو التايل(:((3
ّ
ö öالقوى الثابتة ( :)Constantوهي عبارة عن مجموع من العوامل املستق ّرة التي ال تتأثر بعنرص
التغري ،كام متثّل خاصية االستمرار لدى القوى الثابتة يف املدى الزمني املمتد بني املايض والحارض
واملستقبل أهم سمة يف هذه العوامل.
ö öالقوى الحتمية ( :)Predeterminedوهي مجموع العوامل التي تقود التغيري ،ولذلك تسمى
التغي
التغي يف املستقبل ،ولكن ّ
هذه القوى بـ "عوامل التغيري" ،بحيث يوجد إقرار بظهور ّ
معروف وميكن التنبؤ به.
ö öالقوى الريبية والاليقينية ( :)Uncertainوهي مجموع العوامل غري املتوقعة والاليقينية.
ومبعنى آخر ،فإنّنا نخلص إىل وجود صنفني من مقاربات بناء السيناريوهات يف االتجاه الجديد يف
التصنيف ،وهي مقاربات تعتمد عىل السببية يف تفسري الحدث الريبي والاليقيني ،ومقاربات أخرى ال
تعتمد السببية يف تفسري الحدث الريبي أو الاليقيني .وبذلك تنتقل عملية تصنيف السيناريوهات إىل
البحث يف الفرق األنطولوجي يف تأويل قضايا االرتياب والعشوائية التي تط ّور الجدل حولها منذ ظهور
ما يس ّمى بـ "ميكانيكا الكوانتوم" يف بداية القرن العرشين.

خامتة
لقد ساهم جهد املسترشفني من مختلف مشاربهم ،واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية ،ومراكز
التفكري ،والرشكات املختلفة خالل أكرث من نصف قرن ،يف إثراء القاعدة النظرية واملنهجية للسيناريوهات،
وخلق ثورة معرفية تجلت يف كرثة الكتابات والدراسات التي ّأسست مدارس واتجاهات نظرية متعددة.
39 Ibid.
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ولكن يف الوقت نفسه ،خلقت هذه الثورة املعرفية مجموع ًة من العوائق واملآزق النظرية واملنهجية التي
واجهت الباحثني واملامرسني لتقنية السيناريو .وقد جرى تشخيص هذه الحالة عند املسترشفني بتسميات
متعددة ،مثل "الكايوس املنهجي" عند رون برادفيلد ،أو "الحقل تعددي االختصاصات وذي التشويش
الشديد" عند مايكل ماريان ،أو "سوء استخدام السيناريوهات" عند غودي وروبيال ،أو "التشويش يف
أدبيات السيناريوهات" بحسب تعبري بيرت بيشوب وباحثني آخرين .وقد مثّلت هذه التسميات داللة
عميقة عىل املأزق النظري الذي وصل إليه االسترشاف الحديث بسبب التطور واالنفجار ًّ
كم ونو ًعا يف
الكتابة حول السيناريوهات إىل ح ّد مفزع.
ومن خالل النظر يف تصنيف السيناريوهات وإشكالية الفوىض النظرية يف االسترشاف الحديث،
والتوجهات الجديدة يف تصنيف السيناريوهات ،خلصنا يف هذه الدراسة إىل أنّه ميكن إجامل الكتابات
ّ
التصنيفية بشأن السيناريوهات يف مجموعتني تتسم كل واحدة منهام بخصائص مميزة:
ö öتتمثّل املجموعة األوىل يف التصنيفات الكالسيكية للسيناريوهات بالتصنيفات التي انترشت
يف مثانينيات القرن العرشين ،وأشهرها تصنيفات فان نوتن ،ومايكل ماريان ،ولينا بورخيسون،
وغودي وروبيال .وتشرتك أغلب هذه التصنيفات يف القيمة املنهجية والتعليمية املوجودة فيها،
بحيث تق ّر أغلبها بالتقسيم الثاليث :استطالعي – تنبئي  -معياري ،مع وجود اختالفات طفيفة
بني هؤالء املسترشفني .وقد ب ّينا أنّ نقطة الضعف يف هذا النوع التصنيفات هي تقدميها رؤية
تجزيئية تفتقر إىل العمق الفلسفي واإلبستيمولوجي الثاوي وراء التقنيات واملناهج واملقاربات
املختلفة لبناء السيناريوهات.
ö öيف حني مل يكن تبلور املجموعة الثانية كب ًريا إىل ح ّد اآلنّ ،إل أنّه ميكن وصفها باالتجاه الجديد يف
تصنيف السيناريوهات؛ وهو اتجاه حاول سد الفجوة يف التصنيفات الكالسيكية للسيناريوهات،
من خالل الع ّينة التي اخرتناها ملساهامت كل من جونغرمان أو نسيم طالب بشأن معيار
وتبي أنها مقاربات تص ّنف السيناريوهات ،بنا ًء عىل منط
الهشاشة ومضادة الهشاشةّ .
االستدالل والربهنة واملنطق السببي الذي تقوم عليه .ولذلك استنتج جونغرمان وجود صنفني
للسيناريوهات ،استنتاجي واستقرايئ .يف حني ارتأى طالب أنّ معيار تصنيف السيناريوهات
يقوم عىل الشكل الذي يتبناه الباحث يف تأويل ظواهر االرتياب والاليقني والعشوائية ،ليخلص
بذلك إىل وجود صنفني من السيناريوهات هام املقاربات الحتمية للمستقبل ،واملقاربات غري
الحتمية للمستقبل.

2017 - الكتـاب الثاين
دراسات

References

190

املراجع

Bishop, Peter et al. "The Current State of Scenario Planning: An Overview of
Techniques." Foresight. vol. 9, no. 1 (2007).
 Börjeson, Lena et al. "Scenario types and techniques: Towards a user's guide."
Futures. vol. 38. no. 7 (2006).
 Bradfield, Ron et al. "The Origins and Evolution of Scenario Techniques in Long
Range Business Planning." Futures. vol. 37. no. 8 (2005).
 Dammers, Eduard & Leren van detoekomst. Over De Rol Van Scenario's Bij
Strategische Beleidsvorming (Learning from the Future: The Role of Scenarios in
Strategic Policy Making). Delft, Netherlands: Eburon, 2000.
 Drebyshire, James & George Wright. "Preparing for the Future: Development of
an 'Antifragile' Methodology that Complements Scenario Planning by Omitting
Causation." Technological Forecasting and Social Change. vol. 82. no. 1 (2014).
 Ducot, C. & H. J. Lubben. "A typology for Scenarios." Futures. vol. 12. no. 1 (1980).
 Duncan, Norman E. & Pierre Wack. "Scenarios designed to improve decision
making." Planning Review. vol. 22. no. 4 (1994).
 Fahey, Liam & Robert Randall. Learning from the Future: Competitive Foresight
Scenarios. New York: John Wiley & Sons, 1998.
 Fishbone, Leslie G. & Harold Abilock. "Markal, A linear Programming: Model
for Energy Systems Analysis: Technical Description of The BNL Version." Energy
Research. vol. 5. no. 4 (1981).
 Godet, Michel & Fabrice Roubelat. "Creating the future: The use and misuse of
scenarios." Long Range Planning. vol. 29. no. 2 (1996).
 Heugens, Pursey M. A. R. & Johannes van Oosterhout. "To boldly where no
man has gone before: integrating cognitive And physical features in scenario
studies." Futures. vol. 33. no. 10 (2001).
 Höjer, Mattias. What is the point of IT? Backcasting Urban Transport and Landuse Futures. Stockholm: Department of Infrastructure and Planning, Royal
Institute of Technology, 2000.
 Hughes, Nick. "The Methodological Basis for Low Carbon Scenarios-Lessons
from The Wider post-war Scenario Tradition." ICEPT Working Paper, May 2007.
 Jungermann, Helmut. "Inferential processes in construction of scenarios."
Journal of Forecasting. vol. 4. no. 4 (1985).


191

محمد خميس
تصنيف السيناريوهات وإشكالية الفوىض النظرية يف االسترشاف الحديث

Kosow, Hannah & Robert Gassner. Methods of Future and Scenario Analysis
Overview, Assessment, and Selection Criteria. Bonn: Studies/Deutsches Institut
für Entwicklungspolitik, 2008.
 Makridakis, Spyros et al. "The accuracy of extrapolation (time series methods):
Results of a forecasting competition." Journal of Forecasting. vol. 1. no. 2 (1982).
 Mannermaa, Mika. "Futures Research and Social Decision Making: Alternative
Futures as a Case Study." Futures. vol. 18. no. 5 (1986).
 Marien, Michael. "Futures Studies in the 21st Century: A Reality based View."
Futures. vol. 34. no. 3 - 4 (2002).
 McDowall, William & Malcolm Eames. "Forecasts, Scenarios, Visions, Backcasts
and Roadmaps to the Hydrogen Economy: A Review of the Hydrogen Futures
Literature." Energy Policy. vol. 34. no. 11 (2006).
 Mietzner, Dana & Guido Reger. "Scenario Approaches: History, Differences,
Advantages and disadvantages." EU-US Seminar: New Technology Foresight,
forecasting and Assessment Methods (Seville 13 - 14 May 2004).
 Nassim Taleb, Nicholas. Antifragile: Things that Gain from Disorder. New York:
Random House, 2012.
 Postma, Theo J. B. M. et al. "Toekomstverkenning met scenarios (Exploring the
future using scenarios)." Bedrijfskunde. vol. 67. no. 2 (1995).
 Schoemaker, Paul J.H. & Cornelius A.J.M. van der Heijden, "Integrating
Scenarios into Strategic Planning at Royal Dutch/Shell." Planning Review. vol.
20. no. 3 (1992).
 Schwartz, Peter. The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain
World. New York: Doubleday, 1991.
 Van Der Heijden, Kees. Scenarios: The art of strategic conversation. Chichester:
John Wiley & Sons 1996.
 OECD, Think Scenarios, Rethink Education. Paris: OECD, 2006.
 Wack, Pierre. Scenarios: The Gentle Art of Re‐Perceiving: One Thing or Two
Learned While Developing Planning Scenarios for Royal Dutch/ Shell. Cambridge:
Harvard Business School, 1984.
 Wilkinson, Angela & Esther Eidinow. "Evolving practices in environmental scenarios:
a new scenario typology." Environmental Research Letters. vol. 3. no. 4 (2008).


الكتـاب الثاين 2017 -

192

موضوعات املحور

مراد دياين

حرية  -مساواة -كرامة إنسانية

طوباوية العدالة من منظور النموذج الليربايل اإلسكندنايف

صدر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات كتاب

حرية  -مساواة – كرامة إنسانية :طوباوية العدالة من منظور النموذج
الليربايل اإلسكندنايف ملراد دياين ( 368صفحة بالقطع الوسط ،موثقًا

ومفهرسا) ،وفيه مقدمة وقسامن وخامتة .يف املقدمة ،يقول
ً
ن شعار "عيش ،حرية ،عدالة اجتامعية" غري دقيقٍ ملا ينطوي
املؤلف إ ّ

عليه من خلط عميق بني مفهومي العدالة االجتامعية واملساواة
م واسع يشتمل  -ضمن
االجتامعية" ،فمفهوم العدالة هو مفهو ٌ
عا .ولذا فمكنون املطلب
أمور أخرى  -عىل بعدي الحرية واملساواة م ً

الجامهريي الثالث يف هذا الشعار يخص بعد املساواة تحديدًا ،يف
حني أن العدالة شامل ٌ
ة لكل هذه األبعاد".
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عمر علـوط

املستقبل والدراسات املستقبلية يف علم االجتامع
آفاق تجسري معريف ومنهجي

The Future and Future Studies in Social Science

Prospects for Bridging Knowledge and Method

ً
 وأصبحت،هائل من البحوث ومحاوالت التقعيد العلمي
رصيدا
 راكمت الدراسات املستقبلية:ملخص
ً
تعتمد عىل مناهج علمية دقيقة قامئة عىل فلسفات شاملة عن الزمن واملستقبل والقوانني؛
.أن دورها ال يزال هامش ًيا يف األوساط األكادميية العربية ال سيام يف مجال علم االجتامع
ّ غري
ّ
تحاول هذه الدراسة معالجة أحد األسباب األساسية لهذا الفراغ املتمثل بضعف التجسري املعريف
تغي
 يف زمن، وبني التخصصات العلمية األخرى يف الحقل العلمي العريب،واملنهجي بينها
ّ
 نعمد يف،ثم
ّ  ومن.براديغم التخصصات املنفردة نـحو التكامل النظري واملنهجي بني التخصصات
هذا البحث إىل دراسة إمكانات دمج الدراسات املستقبلية يف البحوث السوسيولوجية بوصفها
،حالة تخصصية؛ من خالل تحديد الفجوة األبستيمية واملنهجية بني االسترشاف والسوسيولوجيا
.واملقاربات املمكنة للتجسري بينهام
 التكامل، تعددية االختصاص، املنهج، علم االجتامع، الدراسات املستقبلية:الكلامت املفتاحية
.املعريف
Abstract: Future studies has accumulated a vast amount of research and attempts
to lay scientific bases, and has come to rely on precise scientific methods based on
comprehensive philosophies of time, the future, and laws. However, its role is still
marginal in Arab academia, particularly in the social sciences. This study tries to deal with
one of the main reasons for this vacuum: the weak bridging between the cognitive and
the methodological and between the academic specialisms in the Arab knowledge field at
a time when the paradigm of distinct specialism has broken down in favor of theoretical
and methodological integration between the disciplines. Hence, this research intends
to study the possibilities of integrating future studies into sociological research as a
specialism by defining the epistemological and methodological gap between forecasting
and sociology, and the possible approaches to bridging the gap between them.
Keywords: Future Studies, Social Science, Multi-Disciplinarity, Knowledge Integration.
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مقدمة :مدخل إىل العالقة بني املنهج والزمن املستقبيل
مع أهمية املنهج التجريبي ودفعه الحركة العلمية يف النهضة األوروبية خطوات إىل األمام ،تو ّلد خطاب
تخصيص منكفئ عىل نفسه ،يؤ ّكد رضورة التحكم يف إنتاج املعارف ضمن الحدود التخصصية ،مرب ًرا
ذلك برضورة التزام البحث قامئة من املواضيع التي تدخل يف إطار التخصص ،ورضورة التزام منهج
البحث التخصص نفسه الذي يعزل الظواهر عن بعضها من أجل دراستها بوصفها أشياء ،دون املرور
إىل مناهج مكملة لدراسة التأثريات املتبادلة بني الظواهر كام هي يف الواقع .وقد كان لهذا التف ّرد
املنهجي آثار يف اختزال الظواهر االجتامعية ضمن علم الفيزياء االجتامعية؛ بينام تثبت الدراسات
الحديثة أنّ هناك تر ً
ً
متبادل بني الظواهر الفيزيائية والبيولوجية واألنرثوبولوجية ،مثلام
ابطا تركيب ًيا وتأث ًريا
يبينه علم الضوضاء الحرارية وتجربة الشق املزدوج يف الفيزياء ،أو األمراض البسيكوسوماتية يف الطب
يبي أهمية االستفادة املتبادلة والتكامل بني العلوم واملعارف واملناهج .ويصحب هذه
وعلم النفس ،ما ّ
التربيرات ع ّد هذا التخصص العلمي األكرث تفو ًقا وصاحب املنهج األكرث قدرة عىل استقراء الوقائع ووضع
النظريات والقوانني التخصصية ،ما يدفعها لتث ّمن تراثها املايض أكرث من اهتاممها باملستقبل(((.
وبسبب ابتعاد هذا املنهج عن فهم الظواهر االجتامعية املركبة كام هي يف الواقع ،فقد أثبت فشله يف
كثري من التنبؤات مبستقبل الظواهر االجتامعية؛ إذ تقترص البحوث العلمية يف علم االجتامع ضمن ًيا عىل
تب ّنـي مفهوم أحادي البعد للزمن ،مثل الزمن امليكانييك النيوتني ،فتع ّد هذه السوسيولوجيا اإلمربيقية
مشاهدة الظواهر االجتامعية يف الحارض بوصفه واق ًعا ،أي دون ع ّد أثر مرور الزمن يف التفاعالت
الديناميكية للظواهر ،ما يحجب عنها التعرف عليها بصورة صحيحة ،كام تدرس السوسيولوجيا النظرية
ً
حافظا ألفعال اإلنسان وتجاربه؛ بينام ع ّد دراسة املستقبل يف
األحداث االجتامعية يف املايض بوصفه
كال االتجاهني ً
مجال ال علم ًيا مسكونًا بالغموض ،وال ميكن النظر إليه ّإل عرب تنبؤات إسقاطية محدودة
للاميض والحارض عىل املستقبل.
وقد متخّ ضت الحركة التاريخية للعلم بعد الحرب العاملية الثانية عن مسار متنا ٍم لتصحيح هذه الوجهة
بتأسيس متدرج لتع ّددية االختصاصات وتكامل املناهج الذي كان بيئة مالمئة لظهور مناهج الدراسات
املستقبلية التي تربط العلم بالفعل السيايس((( .غري أنّ هذه السريورة العلمية ما زالت ّ
متعثة يف
جامعات العامل العريب؛ إذ ال تزال املنظورات التخصصية مسيطرة عىل واقع البحث العلمي ،معيقة بذلك
إمكانية تحقيق القدرة عىل استرشاف املستقبل وترشيد الفعل السيايس واستبصار اإلسرتاتيجيات املالمئة.
 1ريتشارد سلوتر ،الدراسات املستقبلية :إطار مفاهيمي ،ترجمة خلود سعيد ،سلسلة أوراق ،العدد ( 21اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية/
وحدة الدراسات املستقبلية ،)2016 ،ص .16
2 Cf. Michael Gibbons et al., The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary
Societies (London: Sage, 1994).
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ويف سبيل قيام دراسات سوسيو استرشافية ،ومن خالل تحليل مفهوم الزمن واملستقبل وتأثرياتهام يف
نظريات البحث ومناهجه يف علم االجتامع كدراسة حالة ،نحاول أن نستوضح إمكانات التجسري املعريف
ونؤسس من خاللها لعملية تجسري الفجوة بني العلوم
واملنهجي بني علم االجتامع والدراسات املستقبليةّ ،
واملناهج املختلفة والدراسات املستقبلية ،مربزين دوائر التقاطع وإمكانات التساند املعريف بني املجالني.

أول مفهوم الزمن واملستقبل
ً
الزمن ومحدّدات تعريفه

ال ّ
شك يف أنّ مفهوم الزمن يكتيس إبها ًما واختال ًفا يف الفهم يتضح انعكاسه يف مختلف االستعامالت
اللغوية والعلمية والعملية ،بفعل االختالف بني الثقافات والفلسفات؛ فال نجد يف إعراب اللغة العربية
فعل املستقبل ،بينام نجد يف اللغة الفرنسية املستقبل القريب والبعيد واملستمر ...وغري ذلك .كام
يختلف استعامل الوحدات الزمنية بني العلوم املختلفة ،من الفيمتو ثانية يف البيو كيمياء ،إىل السنة
الضوئية يف علم الفلك ،مرو ًرا بالحوادث اليومية واألسبوعية يف علم السياسة ،إىل الحقب الحضارية يف
التاريخ ،والتغريات االجتامعية يف علم االجتامع  ...وغريها؛ إذ نجد االختالف الجذري يف النظر إىل الزمن
عرب وحدات قياس وتحقيب مختلف للحارض .فالحارض عند الفليك ليس كالحارض عند البيو كيميايئ،
ومنه يختلف منظورهام نحو املستقبل .كام أنّ مفهوم الزمن نفسه يتطور ويتف ّرع ويختلف يف التخصص
نفسه ،مثل تطور مفهوم الزمن من ميكانيكية نيوتن إىل نسبية أينشتاينّ ،
وخطية الزمن لدى هيغل
وماركس ،ودوريته لدى أرلوند توينبي.
املتخصص املنعزل يف املجاالت املختلفة يف مقاربة مفهوم الزمن ،ومن ثم
ومنه يتبني محدودية النظر
ّ
قصور استرشاف املستقبل من تخصص وحده ،ما يتطلب موقعة مفهوم الزمن املنظوري لكل تخصص
بالنسبة إىل مفهوم الزمن عمو ًما ،ومنه موقعة مفهوم الزمن واملستقبل يف علم االجتامع بوصفه حالة
نقوم بدراستها .ولهذا الغرض نحاول إعادة النظر يف الزمن بوصفه مفهو ًما منظور ًيا محدو ًدا يف التعريف،
وف ًقا لعوامل مح ّددة له مثل التخصص واملرحلة ،مر ّكزين يف ذلك عىل معالجة املنظور السوسيو
أنرثوبولوجي ملفهوم الزمن.
ففي "لسان العرب" البن منظور ،الزمن هو اسم لقليل الوقت وكثريه؛ كام يرتبط مبرادفات مثل العرص
ّ
التغي إذ يرمز إىل الح ّر والربد ،ووحدته مرتبطة لدى العرب بع ّدة
والدهر والشهر؛
ويدل أيضً ا عىل ّ
عوامل مثل فصول السنة؛ إذ أشار ابن منظور إىل أنّ الزمن عند بعض العرب ميتد من شهرين إىل ستة
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والتغي .وقد أبرز أندريه الالند من
أشهر أو ُيقرن بوالية حاكم((( ،ما يعني أنّ الزمن يتو ّلد عن الحركة
ّ
جهته يف املوسوعة الفلسفية ع ّدة مفاهيم للزمن منها أنّ الزمن "حقبة متت ّد من حدث سابق إىل حدث
و"تغي متواصل به يغدو الحارض ماض ًيا" ،وهو بيئة ال محدودة مامثلة للمكان الذي ميكن أن
الحق"،
ّ
تجري فيه الحوادث"(((.
ويرجع أهم مراحل تبلور مفهوم الزمن أنرثوبولوج ًيا إىل اكتشاف الكتابة وبداية التأريخ؛ إذ بدأ البرش
يف إدراك الزمن الطويل املتقطع بني الحوادث البارزة والزمن املمتد الذي يتمثّل باألساطري املتش ّكلة عن
بداية الكون بالنسبة إىل املايض وحوادث ما بعد املوت بالنسبة إىل املستقبل؛ ثم تطور مفهوم الزمن
الساعايت أو الدقائقي الذي ترجع مقولته إىل الثورة الكوبرنيكية والغاليلية مع اكتشاف كروية األرض
ّ
عاكسا روح عرصه
ومركزية الشمس؛ إذ جرى اعتامد مفهوم الحركة الدورية واإليقاع
املستقل عن املكانً ،
املادية املتم ّيزة بالفصل البنيوي بني املوجودات؛ ثم أخ ًريا الزمن النسبي الذي ترجع أصوله إىل إميانويل
كانط بوصفه الزمن مقولة عقلية تجسدت مع ألربت أينشتاين الذي جعل الزمن ُبع ًدا من أبعاد املكان،
ثم انتها ًء مبفهوم الالزمن أو الزمن املتناهي
األمر الذي أ ّكدته نظرية االنفجار العظيم والتوسع الكوين؛ ّ
مع الفيمتو ثانية وأحمد زويل ،والزمن العاملي الحقيقي مع ثورة االتصاالت ،أي بعد أن اختزل الكوكب
يف بعده االتصايل إىل مجموعة شاشات.
أ ّما عن الزمن االجتامعي ،فيشري حسني مؤنس يف كتابه الحضارة إىل ارتباط الحضارة بالزمن مراد ًفا
للتاريخ؛ فمفهوم الحضارة كثمرة لبذل الجهد مرتبط بالتاريخ الذي هو الزمن ،ذلك ألنّ جهد اإلنسان
بذور تحتاج إىل الزمن لتتحول حضارة((( ،أي إنّ الحضارة هي نتاج تفاعل اإلنسان والرتاب والوقت
بحسب مالك بن نبي .وقد اختلف إمييل دوركهايم يف فهم ع ّلة التتابع الزمني؛ مع تصور ديفيد هيوم
عن تتابع اإلحساسات عىل صفحة الوجدان الذي يص ّنف زمانًا ذات ًيا متع ّل ًقا باألنا؛ إذ ع ّد دوركهايم
ثم ،فإنّ الزمن الذايت
الزمن جمع ًيا ،بوصفه الزمان الالنهايئ املطلق أي زمان كل إنسان وحضارة .ومن ّ
انعكاس جزيئ للزمن الجمعي الذي ينتظم فيه جميع الظواهر االجتامعية((( .ويشري إحسان عباس
إىل الفرق التصوري األسايس للزمن بني املجتمعات التقليدية والحداثية؛ إذ تع ّده األوىل أم ًرا ميثولوج ًيا
 3ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،6ط ( 3لبنان :دار إحياء الرتاث العريب ،)1999 ،ص .86
 4أندريه الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،ترجمة خليل أحمد خليل ،ط  ،2مج  1و 2و( 3لبنان :منشورات عويدات ،)2001 ،ص -1433
.1434
 5حسني مؤنس ،الحضارة :دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها ،سلسلة عامل املعرفة ( 1الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،)1978 ،ص .13
 6قباري محمد إسامعيل ،علم االجتامع والفلسفة ،ج  :2نظرية املعرفة ،ط ( 2اإلسكندرية :دار املعرفة الجامعية ،د.ت) ،ص .42-40
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يبي بصورة الفتة دور العامل
شعائر ًيا بينام تع ّده الثانية مجموعة وقائع تاريخية قابلة للقياس((( ،ما ّ
امليثولوجي والنفيس املعريف يف بلورة هذا املفهوم وتشاركه.
ً
وإجامل تتع ّدد صور األزمنة بحسب ع ّدة عوامل مح ّددة مفهوم الزمن ،منها:
ö öعوامل حدوث القطائع والتحقيب الزمني  :époque/epochأي ما يحدد بداية حقبة /دورة
زمنية وانتهاء أخرى ،أي الزمن يف القانون العلمي.
ö öعوامل تـم ّدد الحقبة :فنجد أنّ هناك زم ًنا ذ ّر ًيا وآخر بيولوج ًيا وفلك ًيا ،وزم ًنا اجتامع ًيا وآخر
اقتصاد ًيا وسياس ًيا  ...وغريها؛ أي ما يتع ّلق بطبيعة مكونات الظواهر ومستوى تركيبها الذي
ينعكس عىل مدة الحارض والحقبة الحارضة.
ö öطبيعة املتح ّرك واتجاه الحركة :خطية و/أو دورية ،حركة خطية من املايض نحو املستقبل أي
أنرتوبية  Entropicمبعنى التدهور الحتمي ،وهو ما تب ّينه معادلة لودفيك بولتسامن(((؛ أو
دورية بدوران املايض واملستقبل عىل الحارض .وهو ما ميكن تفسريه فيزيائ ًيا بحسب األنرتوبية
السلبية  ،Entropy Negativeأي االتجاه عكس الحتمية األنرتوبية ،مبعنى آخر القدرة عىل
املحافظة عىل الطاقة ،كام الحظ إيرفن رشودنغر يف الكائنات الحية ،أي يف مركبات أكرث تعقي ًدا(((.
ö öالبعد الفيزيايئ املتخيل للزمن  Imaginary Timeالذي استخدم مفهو ًما ّ
لحل بعض القضايا
العلمية يف الفيزياء الفلكية والكوانتية ،بخاصة مع ستيفن هاوكنغ الذي يعني أنّ هناك ً
مجال
زمن ًيا أشبه باملكان ،ميكنك االنتقال فيه بني املايض والحارض كام ميكنك االنتقال يف املكان بني
اليمني والشامل.
ö öأثر البيئة املكانية والتقنية :بوصف الزمن ُبع ًدا من أبعاد املكان ،فإنّ للتغري املكاين أثره يف
مفهوم الزمن ،وكذا استعامل وسائل النقل وتكنولوجيات االتصال والرقمنة واألمتتة لها انعكاس
عىل سريورة الحوادث وتسارعها ،ما ينعكس عىل تصورنا الحايل للاميض والحارض واملستقبل.
ö öاألثر البيولوجي والنفيس يف مفهوم الزمن :مدى إدراك الزمن مرتبط مبدى الحضور والوعي
والقدرة عىل التذكر ،كام أنّ مشاعر كالحب والكره تعمل عىل استطالة الزمن وتقصريه .وبحسب
ريتشارد سلوتر فقد "ثبت أنّ العقل البرشي موهوب بالقدرة عىل فهم انعكايس للوقت ،وليس
فقط وع ًيا مبدئ ًيا به؛ أي الوعي بالظاهرة الواقعية اآلنية .يتميز هذا الوعي بالقدرة عىل التذكر
 7إحسان عباس ،اتجاهات الشعر العريب املعارص ،سلسلة عامل املعرفة (الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1978 ،ص .68
 8معادلة بولتسامن هيEntropy = k log W :
9 Cf. Schrödinger, p 26.
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والتعلم ،وبالتجول الواعي يف حارض غني ومركب وممتد ،وفهم املسؤوليات والتبعات ،وتأمل
املستقبالت اآلتية"(.((1
ö öأثر البيئة الثقافية واملعرفية :تتدخل األديان وامليثولوجيات يف بناء تصور البدايات والنهايات،
كام أنّ للبنى اللغوية وطبيعة التخصص العلمي ونوع املعرفة املكتسبة دو ًرا أساس ًيا يف تحديد
مفهوم الزمن ومداه خالل عملية التفكري والبحث؛ فالفصل بني العلمي والعميل يف العلوم
الحديثة قد أدى إىل الرتكيز عىل املايض بوصفه خزانًا للوقائع والحوادث والحارض بوصفها
تفاعالت وشواهد يـمكن مالحظتها ومتابعتها أكرث من االهتامم باملستقبل.
ö öأثر العوامل السابقة يف بعضها :للمعرفة أثر يف البيئة املكانية والتقنية .وللبيئة التقنية أثر يف
الثقافة .وللثقافة أثر يف البنية البيو نفسية  ...وغريها.
وبسبب هذا التعقيد ،فإنّ البحوث العلمية تقترص يف دراستها عمو ًما عىل تب ّني إحدى الخلفيات
السابقة ملفهوم الزمن .كام يطغى الخطاب املحافظ عىل حدوده واملتحكم يف إنتاج املعرفة بوصفه
خطا ًبا تاريخ ًيا ،يدفعها لتث ّمن املايض أكرث بكثري من املستقبل( .((1وما يالحظ يف السوسيولوجيا اإلمربيقية
استنادها إىل مالحظة الظواهر االجتامعية يف الواقع ،عىل الرغم من الالتـحديد الدقيق لحقبة الحارض
ومتييزه مرحل ًيا عن املايض واملستقبل .كام تستند السوسيولوجيا النظرية إىل الزمن املايض االجتامعي
ً
بوصفه وعاء ً
وحافظا ألفعال اإلنسان ،بينام ع ّد دراسة املستقبل فيهام مسكونًا بالغموض
حامل للتجارب
والاليقني ،وال ميكن إضاءته والنظر إليه ّإل عرب إسقاطات املايض والحارض عىل املستقبل .يف حني هناك
ثراء يف التواصل املتدفق بني املايض والحارض واملستقبل ،أي بني تاريخنا وهويتنا وإنجازنا يف املايض
وإدراكنا وتركيزنا وفهمنا يف الحارض وخططنا ومرشوعاتنا وأهدافنا املستقبلية ،فال تؤ ّثر آمال املستقبل
ومخاوفه يف املايض فحسب ،ولكنها ميكن أن تدفع املرء إىل إعادة النظر يف خرباته املاضية(.((1
ولغرض تجسري هذه الهوة بني مفهوم املستقبل وعلم االجتامع كدراسة حالة ،سنحاول ابتداء التعرف إىل
مفهوم املستقبل ،ثم تطور االهتامم بدراسة املستقبل حدي ًثا.
مفهوم املستقبل

نظ ًرا إىل تبعية مفهوم املستقبل للزمن ،فإنّه يكتيس الغموض نفسه الذي يكتسيه مفهوم الزمن،
وتختلف تعريفات املستقبل بحسب املح ّدد الذي ح ّدد به مفهوم الزمن؛ ففي املوسوعة الفلسفية
ألندريه الالندُ ،ذكرت كلمة  futuresمرتجمة بـ "مقبالت أي حوادث مقبلة" وتقال ّ
عم يـجب وقوعه،
 10سلوتر ،ص .13
 11املرجع نفسه ،ص .16
 12املرجع نفسه ،ص .10
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وتقال ّ
عم يجري التفكري فيه يف صورة املستقبل .وترجم املدرسيون هاتني العبارتني مبستقبل وجويب
ومستقبل عريض .وظلت عبارة مستقبل عريض أكرث ً
تداول ،كام يتفق الفالسفة اليوم عىل أنّ حقيقة
املقبالت الطارئة محددة ،أي إنّ املقبالت العرضية هي مقبالت رمبا تتحقق ،ورمبا تحدث :ألنّ من املؤكد
أيضً ا أنّ املستقبل س ُيق ِبل مثلام ثبت أنّ املايض قد مىض(.((1
ً
مرتبطا أنطولوج ًيا باملايض ،عن
أ ّما معجم مصطلحات االسترشاف ،فقد فصل بني املستقبل بوصفه
تعريف املستقبل انطال ًقا من املستقبل؛ فهناك فرق يف طبيعة املستقبل واملايض من منظور الذات
املفكرة يف املستقبل ،واملايض هو مجال األفعال التي ال ميكن لإلنسان فعل ّأي يشء حيالها ،وهو أيضً ا
يف الوقت نفسه مجال األفعال املعلومة(((1؛ لكن املايض ال يـم ِّكننا من أي إرادة أو حرية أو سلطة
عليه ،بل عكس ذلك ليس لإلنسان ّأي مامرسة للمعرفة سوى تـجاه املستقبل ،فهو مجال الحرية
والقوة ،وهو أيضً ا مجال الاليقني والالاكتامل( .((1وأ ّما تعريف املستقبل انطال ًقا من املستقبل بحسب
غاستون بريجيه ،فهو ليس ما هو ٍ
آت بعد الحارض ،لكنه ما اختلف عن الحارض ،بخاصة ما هو مفتوح.
فاملستقبل ليس ببساطة استطالة الحارض ،كام يجب ّأل نراه انطال ًقا من الحارض ولكن من املستقبل
ذاته ،بحيث إنّ التخيل هو الفضيلة األكرب من خالل قدرة الفكر عىل الخروج من األطر الجربية ،وجعلها
كل يشء ً
قابل للسؤالية(.((1
من جهتهُ ،ي ّبي وليد عبد الحي أنّ مفهوم املستقبل قد تغري عرب الزمن وتط ّور عرب ثالث حقب تاريخية
متزامنة يف مجتمعات مختلفة؛ فقد كان ُيرى عىل أنّه جزء من الغيب ذو صبغة الهوتية ،بحيث يقوم
الك ّهان واملنجمون بدور املتنبئني الذين يعتقد أنّ لهم مخربين عام سيحدث يف الزمن القادم من حوادث
كربى مع حضور نسبي للتفكري العقالين يف املستقبل مثل بناء السدود واملطامر ،وعمو ًما كان املستقبل
املنظور لدى عامة الناس متع ّل ًقا باملحافظة عىل املوارد األساسية للحياة واألمن( .((1ثم انتقل األمر إىل
ّ
املخطط مبعنى تحديد املستقبل املرغوب فيه؛ وذلك مع الحداثة الغربية وإفرازات الثورة
املستقبل
الصناعية وبناء الدولة القومية ،فنجحت الخطط الخامسية لتطبيق مرشوع تعميم الكهرباء يف االتحاد
منوذجا َ
يحاك عالـم ًيا.
السوفيايت ،وأصبح التخطيط
ً
أما املرحلة الثالثة ،فهي املستقبل الثوري التي تبلورت فلسف ًيا مع غاستون باشالر يف القطيعة
األبستيمولوجية؛ وكذا توماس كون يف كتاب الثورة العلمية ،وعلم ًيا مع فراشة لورنزو ،والنقالت املتتالية
13

17

الالند ،ص .456

14 François Hetman, Le Langage de la prévision (Paris: Futuribles, 1969), p. 20.
15 Ibid., p. 21.
16 Ibid.
انظر :هوغ دو جوفنيل" ،االسترشاف والسياسة" ،استرشاف ،الكتاب األول ( ،)2016ص .23 - 9
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للفيزياء النسبية والكمومية ،وثورات الكمبيوتر واملفاهيم املتو ّلدة عنها كالسيربنيطيقا والهندسة
الوراثية والتطورات التكنولوجية الرسيعة الالحقة ،إذ تفوقت أهمية املعلومة عىل الطاقة .وطب ًقا لهذه
قسم وليد عبد الحي هذه املجتمعات يف هذا العامل إىل ثالثة أصناف :مجتمعات املايض،
املراحل ،فقد ّ
ومجتمعات الحارض ،ومجتمعات املستقبل (انظر الشكل .)1
الشكل ()1
تطور مفهوم املستقبل بحسب وليد عبد الحي

املصدر (بترصف) :وليد عبد الحي ،الدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية (الجزائر :دار شهاب للنرش والتوزيع.)1991 ،

التغي
ومن هنا ،أصبحت دراسة املستقبل واستكشافه ،بحسب إدوارد كورنيش ،رضورة ّ
ملحة يف عرص ّ
الرسيع ،بعدما كانا تر ًفا حني كان ُينظر إىل املستقبل بعني من الرتابة واستمرار الحارض؛ إذ نحتاج يف
عملية استكشاف املستقبل إىل صقل قدراتنا االسترشافية وتطويرها لغرض استباق تقدير احتياجات
املستقبل .فلم يعد الحدس الفطري كاف ًيا لالستعداد للمستقبل .بل إنّ االستفادة من املعطيات املتوافرة
وتنظيمها منهج ًيا مهام ق ّلت ،لها أهمية بالغة يف التنبؤ باملستقبل .ويضيف كورنيش إىل ذلك أنّ املستقبل
ينبغي تو ّقعه واملشاركة يف اخرتاعه ،ألنه مل يحدث بعد؛ وهو بذلك مجال واسع لفاعلية اإلرادة البرشية.
وينصح بالتنبؤ والتخطيط البعيد املدى بحيث يـم ِّكن ذلك من إتاحة الوقت الكايف لالستعداد التام
للتغريات الكبرية التي ستأيت ال محالة(.((1
واملالحظ يف ّ
جل هذه التعريفات عند محاولتها تحديد معنى للمستقبل ،خضوعها ألحد املح ّددات التي
ذكرناها ملفهوم الزمن أو بعضها .ففي تعريف الالند ،جرى ضم مجموعة تعريفات للمستقبل ،يخضع
ّ
كل منها ملح ّدد زمني مثل املح ّدد النفيس للزمن؛ أو الزمن االفرتايض أي املتخيل للممكنات املستقبلية.
كام أشار إىل أنّ الزمن مجال متع ّدد األبعاد مثلام أبعاد املكان الذي تجري فيه الحوادث .ويف تعريف
دو جوفونال ،ر ّكز عىل املقارنة بني املايض واملستقبل والتأثريات املتبادلة بينهام ،عكس غاستون بريجيه
 18انظر :إدوارد كورنيش ،االسترشاف مناهج استكشاف املستقبل ،ترجمة حسن الرشيف (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون،)2007 ،
ص .37-29
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الذي ر ّكز يف تعريفه املستقبل عىل تثمني خصائصه املستقلة عن الحارض .أما تقسيم وليد عبد الحي
املنظورات املختلفة بني املجتمعات يف تعريف املستقبل ،فكان وف ًقا لتأثري البيئة الثقافية واالجتامعية
لهذه املجتمعات .ور ّكز إدوارد كورنيش يف تعريفه الضمني للمستقبل عىل تزايد تسارع التغري وقرص
يبي من جهة أخرى إمكان
الحقب الزمنية ،ما جعل املستقبل أكرث حضو ًرا من الحارض يف هذا العرص .ما ّ
مساهمة جميع الروافد الفلسفية والعلمية لبلورة منظور أشمل لفهم الزمن واملستقبل الذي سيفيد
تبص كيف
بدوره يف تشكيل منظور أفضل لفهم للظواهر والتنبؤ باملستقبل .ومن هذا املنطلق نحاول ّ
تعامل علامء االجتامع مع مفهوم الزمن واملستقبل ،وأهم آفاق التساند املعريف واملنهجي بني علم
االجتامع والدراسات املستقبلية.

املنظور املستقبيل يف علم االجتامع
بعض مالمح املنظور املستقبيل يف علم االجتامع

يع ّد أوغست كونت مؤسس علم الفيزياء االجتامعية ،من جهة أنّه وضع قانون الحاالت الثالث بوصفه
مسا ًرا عا ًما يحكم جميع املجتمعات؛ كام تن ّبأ كارل ماركس بسقوط الرأساملية وتح ّول االشرتاكية إىل
شيوعية؛ ورأى إمييل دوركهايم يف النمو الدميوغرايف زيادة حتمية يف تقسيم العمل وبناء املجتمع
لكن هذه األعامل العلمية تدور
العضوي؛ وتن ّبأ أليكسس دو توكفيل مبستقبل الدميقراطية يف أمريكاّ .
حول الحفر املعريف يف البنى االجتامعية السائدة واستيعاب أسسها ،من أجل وضع قوانني عامة أو
مناذج لتحليل نظام األسباب وربط املق ّدمات بالنتائج يف الظاهرة االجتامعية .فحديثهم عن املستقبل
إ ّما بوصفه فلسفة للتاريخ وإما تنبؤ إسقاطي مبستقبل ظواهر معينة .وفيام ييل ،سنوضح بيشء من
لتبي منهجية تعاملها
التفصيل طبيعة بعض اإلضافات العلمية يف السوسيولوجيا الفرنسية
خصوصاّ ،
ً
مع مفهوم الـمستقبل.
قسم علم االجتامع إىل قسمني رئيسني :القسم األول "الديناميكا" االجتامعية،
ونبدأ بأوغست كونت الذي ّ
وتعنى بدراسة قوانني الحركة االجتامعية ،والقسم الثاين هو "االستاتيكا" االجتامعية ،وتعنى بدراسة
قسم تاريخ املجتمع البرشي إىل ثالث مراحل ،وهي
املجتمع بوصفه ثاب ًتا يف فرتة معينة من تاريخه .كام ّ
الالهوتية وامليتافيزيقية والوضعية ،مغل ًقا بذلك عىل نفسه ّأي ديناميكية للمجتمع الحايل ،كونها وصلت
إىل أرقى ما ميكن أن يصل إليه املجتمع البرشي وهي "املرحلة الوضعية" ،وموج ًها بذلك الدراسات
االجتامعية إىل الحالة االستاتيكية املحافظة للمجتمع؛ إذ ع ّد علم االجتامع ً
فسمه ً
علم وضع ًيا؛ ّ
أول
بالفيزياء االجتامعية ود َعا بذلك إىل تطبيق املنهج الوضعي كاملالحظة والتجربة التي تقوم عىل منطق
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املقارنة بني الظواهر االجتامعية واملجتمعات( .((1وبحسب كونت ،فإنّ جميع العلوم يشرتك يف إطار
منطقي ومنهجي عام ،إذ يسعى جميعها إىل اكتشاف القوانني العامة التي تحكم الظواهر .وكان كونت
يعتقد أنّه إذا استطعنا اكتشاف القوانني التي تحكم حركة املجتمع اإلنساين ،فسوف يجعلنا ذلك قادرين
عىل تشكيل مستقبلنا ومصرينا الشكل نفسه الذي تق ّدمه العلوم الطبيعية للتحكم يف حوادث العامل
وتعب عبارته الشهرية "التنبؤ من أجل التحكم" عن هذا الرأي.
الطبيعي؛ ّ
ومن جهته ،يرى دوركهايم أنّ إعادة النظام االجتامعي رضورة اجتامعية؛ فدرس ظاهرة تنظيم العمل
وعارص الثورة الصناعية والتغريات القيمية والهيكلية الكربى التي شهدتها أوروبا يف عرصه وأ ّدت إىل
االضطرابات الهائلة يف النظم الجمعية( .((2والحظ أنّ التطور الكبري الذي عرفته الوظائف االقتصادية
يف القرنني السابع عرش والثامن عرش مل تعرفه البرشية قبل ذلك وكان نتيجة للثورة الصناعية ،مام
ّ
تـحتـل املقام األول يف التأثري واألهمية االجتامعية مقابل الوظائف الحربية واإلدارية والدينية.
جعلها
وقد جلب هذا التحول الجارف يف املجتمع اضطر ٍ
تغي نـمط
ابات قوي ًة يف النظام الجمعي ،بسبب ّ
الحياة اليومية و ُبعد البيئة الصناعية عن مراكز التأثري األخالقي .ومبا أنّ طبيعة اإلنسان م ّيالة إىل اتباع
األوضاع املحيطة ،فإنّ الطبيعة املصلحية املسيطِ رة عىل البيئة االقتصادية ستأيت عىل قيم التجرد ونكران
الذات والتضحية والصربّ ،
مـم جعل دوركهايم يتن ّبأ ّ
بتدن مستوى األخالق العامة يف مستقبل املجتمع
األورويب( .((2وقد تن ّبأ دوركهايم بزيادة تقسيم العمل بصورة كبرية مع زيادة النمو الدميوغرايف ،كام تن ّبأ
بأنّ الوظائف العلمية هي الوحيدة التي ستكون قادرة عىل مجاراة الوظائف االقتصادية؛ لك ّنها ستصبح
ره ًنا لها؛ أي إنّ قيمة وظائف العلم تزداد مبقدار خدمتها حاجــات العملّ ،
مـم وسم الـمجتمعات
األوروبية بالصناعة قبل كل يشء( .((2ويف بحثه عن االنتحار ،ربط معدل االنتحار بدرجة التامسك
االجتامعي ،وح ّدد الدين معيا ًرا لتقدير درجة التامسك االجتامعي .وأنتج بذلك ثالث فرضيات أساسية
مفرسة ظاهرة االنتحار مرتبطة بدرجة التامسك االجتامعي؛ وهي االنتحار األناين ودافعه الفرد نفسه،
ثم االنتحار الغريي يدفع إليه الغري ،أما االنتحار التح ّليل أو الالمعياري فتدفع إليه الفوىض الناجمة عن
فقدان النظام الرشعي( .((2ويف األخري حاول دوركهايم أن يضع تصو ًرا ً
شامل عن االنتحار بوصفه ظاهرة
 19عبد الباسط عبد املعطي ،اتجاهات نظرية يف علم االجتامع ،سلسلة عامل املعرفة ( 44الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،)1981 ،ص .62
 20رميون بودون وآخرون ،املعجم النقدي لعلم االجتامع ،ترجمة سليم حداد (الجزائر :ديوان املطبوعات الجامعية ،)1986 ،ص .546
 21إمييل دوركهايم ،يف تقسيم العمل االجتامعي ،ترجمة حافظ الجاميل ،ط ( 2بريوت :املكتبة الرشقية ،)1982 ،ص .12
 22املرجع نفسه ،ص .14 - 13
 23إمييل دوركهايم ،االنتحار ،ترجمة حسن عودة (دمشق :منشورات الهيئة السورية للكتاب ،)2011 ،ص .354 - 197
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مرتبطة ً
شكل بالتقدم الحادث يف أوروبا ،وجوهر ًيا بحالة مرضية تشاؤمية متصاعدة داخل هذا التقدم
ستكون سب ًبا يف زيادة معدالت االنتحار الالمعياري(.((2
أ ّما بيري بورديو ،فقد قام بدراسة فكرة الزمن لدى الفالح الجزائري من منطقة القبائل الذي يتم ّيز عنده
باملنطق القدري؛ إذ يتمثل الفالح الجزائري الزمن من منظور قدري يدفعه للنظر إىل الزمن بوصفه
ً
"كم غري متجانس" بحيث يرتبط بالفصول والنشاطات املتعلقة ٍّ
بكل منها مثل الحرث وهبوط املطر
ومنو املحاصيل  ...وغري ذلك ،كام يرتبط الزمن عنده بحوادث متواترة تتع ّلق بحوادث مع ّينة مثل ظهور
الطاعون أو الكولريا ،ويرتبط الزمن بالسوق (سوق األربعاء والخميس  )...املح ِّددة ملدى الزمن املستقبيل
املنظور املح ّدد هنا بأسبوع ،وهو القياس املوضوعي الوحيد لديه؛ أما األيام فتمر بصورة استاتيكية
قدرية متك ّررة ومح ّددة بحجم املكان( .((2وتُربز هذه الدراسة وجهني متعالقني ومه ّمني أحدهام متع ّلق
بتحدي مفهومنا للزمن االجتامعي :هل هو مقولة خاضعة لتأثري التصورات املكتسبة من الواقع؟ أم هو
زمن موضوعي منفصل عن وعينا ميكن اختباره وقياسه ماد ًيا؟ أم هام م ًعا؟ وبطبيعة الحال فالدراسة
تبي أنّ الزمن االجتامعي مرتبط بتصوراتنا الكونية التي تغ ّلف وعينا ،والوجه الثاين متع ّلق بطبيعة تأثري
ّ
الزمن بوصفه مفهو ًما اجتامع ًيا وفكرة مسبقة تعيق موضوعية البحث العلمي يف الظواهر.
وأخ ًريا ،لخّ ص إدغار موران التصور السائد عن املستقبل لدى الحداثيني يف أنّ املايض معلوم ً
علم يقين ًيا،
والحارض بطبيعة الحال معلوم ،وأساس مجتمعاتنا ثابت ،وسينبني املستقبل عىل هذه األسس املتينة
وبفضل تنمية التوجهات املهيمنة لالقتصاد والتكنولوجيا والعلم .وهكذا اعتقد الفكر التكنو بريوقراطي
أنّ بإمكانه التن ّبؤ ،وع ّد هذا تصو ًرا تبسيط ًيا سائ ًدا للزمن؛ يستند إىل مبدأ الع ّلية مبدأ خط ًيا ،وانطال ًقا من
ذلك ميكن التنبؤ باملستقبل( .((2واقرتح موران فكرة التصور الرتكيبي للزمن؛ إذ إنّ املايض لن يساهم يف
ثم تعمل عىل تغيريه ،مثل
معرفة الحارض فحسب ،بل إنّ تجارب الحارض تساهم يف معرفة املايض ومن ّ
إعادة كتابة الثورة الفرنسية وف ًقا أليديولوجيا الحارض سواء تجربة االشرتاكية أم البلشفية أم الستالينية
ثم ،فإنّ الصعوبة األوىل للتفكري يف املستقبل نابعة من صعوبة التفكري
أم الفوضوية  ...وغريها .ومن ّ
وإدراك الحارض تب ًعا لوهم معرفة الحارض ألنّنا موجودون فيه( .((2كام ّبي أنّه ميكننا التن ّبؤ بنتائج األفكار
واالبتكارات الحالية بينام يصعب تو ّقع األفكار واالبتكارات املستقبلية الجديدة؛ فاملستقبل خليط من
ٍ
فجوات معرفية بني املايض والحارض واملستقبل
وتوصل إىل أنّ هناك
األمور املتو ّقعة وغري املتو ّقعة(ّ .((2
 24املرجع نفسه ،ص .480 - 479
 25قباري ،ص .53 - 51
 26إدغار موران ،إىل أين يسري العامل؟ ،ترجمة أحمد العلمي (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ،)2009 ،ص .10-9
 27املرجع نفسه ،ص .12 - 11
 28املرجع نفسه ،ص .13
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ال ميكن تجسريها؛ فمعرفة املايض خاضعة للحارض الذي تكون معرفته خاضعة للمستقبل .ولذا يقرتح
منوذجا يف تصور الزمن (انظر الشكل .)2
موران
ً
الشكل ()2
من أجل تصور مر ّكب للزمن

املصدر :موران ،إىل أين يسري العامل؟ ،ص .14

ويرى موران أنّ صعوبات التنبؤ باملستقبل طبيعة هذا القرن الواحد والعرشين؛ فهو يف اآلن نفسه يف
أزمة ويف تطور ويف تقهقر ويف ثورة؛ إذ تتساوى إمكانية فناء اإلنسانية مع إمكانية التق ّدم الحاسم،
وبني اإلمكانيتني تصبح االحتامالت كلها ممكنة(.((2
مالحظات بشأن املنظور املستقبيل يف علم االجتامع

تهتم بوضع قوانني االجتامع الثابتة ،يأيت التنبؤ
من خالل تأ ّمل األعامل السابقة ،نالحظ إضافات علمية ّ
ومحصلة نهائية عىل نحو جهد دوركهايم ،وتهتم أعامل أخرى
باملستقبل عىل أساسها ع َرضً ا ثانو ًيا
ّ
مبفهوم املستقبل وتصوره عىل املستوى العلمي ،مثل رميون بودون الذي رأى يف تصور املستقبل وظيفة
منهجية تتمثّل بتقليص الجهل بالظاهرة االجتامعية بحيث يؤ ّدي الخطأ يف التنبؤ إىل اكتشاف خلل يف
اهتم علامء
ثم يزيد من ّ
تبصنا بالواقع وقدرة أكرب عىل استرشاف املستقبل .كام ّ
معرفة الظاهرة ،ومن ّ
آخرون بدراسة الزمن واملستقبل والحفر تحتها كتصورات ومفاهيم اجتامعية ،ثم تحديد أثرها يف الواقع
االجتامعي؛ فقد اكتشف بيري بورديو حدود تصور املستقبل لدى الفالح الجزائري وأثر التفكري القدري
يف رؤية املستقبل.
كام برز النمط التطوري يف النظر إىل املستقبل لدى بعض علامء االجتامع وف ًقا للمنظور الخطي للزمن
الذي ينتهي التاريخ يف مرحلته األخرية .فقد ع َّد أوغست كونت تق ّدم املعارف أساس التطور االجتامعي،
واض ًعا قانون الحاالت الثالث ومنته ًيا إىل املرحلة الوضعية؛ وجعل كارل ماركس الرصاع الطبقي أساس
29
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التطور متنبئا بالشيوعية نهاي ًة للتاريخ؛ ورأى دوركهايم يف النمو الدميوغرايف زيادة حتمية يف تقسيم
العمل ليصل املجتمع إىل حالة التضامن العضوي .وهي محاوالت لوضع قوانني عامة تحكم التاريخ
البرشي بوصفها هد ًفا عا ًما للبحث االجتامعي ،بحيث يستضاء يف عملية التنبؤ بإسقاطاتها املستقبلية
من منظور واحد ،وهو املتع ّلق بتخصص العامل االجتامعي ،ومنه يكون البحث يف الحارض واملايض هو
السبيل السترشاف املستقبل .وهذا النموذج يف التفكري العلمي الحديث سليل للفيزياء النيوتنية والرؤية
امليكانيكية للكون التي اعتقدت أنّ باستطاعتها التنبؤ الحتمي املتعلق بسقوط األجسام إذا تركت من
عىل سطح مرتفع عن األرض.
صب
مل يراكم علم االجتامع من النظريات والبحوث سوى القليل ،نظ ًرا إىل كونه بزغ متأخ ًرا؛ ولذلك ّ
العلامء ّ
جل جهدهم يف البداية عىل استكشاف الواقع من أجل التوصل إىل القوانني الناظمة لالجتامعي
والتنبؤ النظري مبستقبل ظواهر اجتامعية محدودة قيد الدراسة ،دون االهتامم بتداخل التأثريات املتبادلة
بني الظواهر غري االجتامعية .لذا نجد أنّ دراسة التأثريات املتبادلة بني الظواهر االجتامعية والبيولوجية
والفيزيائية واملعرفية والنفسية التي تنعكس عىل مفهومنا للزمنً ،
وحتم عىل تص ّور املستقبل ،مل يأخذها
علامء االجتامع يف الحسبان للتنبؤ بالظواهر؛ ّ
مم جعل كث ًريا من تن ّبؤاتهم يصطدم بالواقع.
الفجة بني تعقيد االجتامعي
وبحسب موران ،فإنّ هذا يحمل مكامن قصور كبرية ناتجة من املقارنة ّ
وتعقيد البيولوجي وتعقيد الفيزيايئ ،حيث الفجوات واسعة بني مستويات تعقيدها .ويرى موران أنّ
املعرفة الحديثة قامت باختزال األنرثوبولوجي إىل البيولوجي ،والبيولوجي إىل الفيزيايئ .وهو اختزال
تبسيطي ساذج ال يفيد يف تكوين معرفة علمية متكاملة وقادرة عىل التنبؤ ،ألنّ الحديث عن التنبؤ
مرتبط بالواقع كام هو يف تعقيده ،وتراكب القوانني املوجهة له(.((3
ً
فمثل ،ال ميكن لقانون الجاذبية الذي ابتدعه نيوتن اإلحاطة بالظاهرة الطبيعية ّإل عىل مستوى تجريدي
محدد بعيد عن الظاهرة يف واقعها امللموس؛ إذ تتدخل عوامل عديدة مثل الضغط الجوي والبعد عن
مركز األرض وكتلة األرض ،ولها قوانينها الخاصة بها ،إذ تتحكم يف املسار املستقبيل لظاهرة سقوط املواد
تظافر فعل القوانني املتع ّلقة بها حتى ميكن التنبؤ بالظاهرة قيد الدراسة ،بحيث ال مجال للتنبؤ الصحيح
من خالل نظرية تختزل التعقيد الواقعي للظواهر.
إنّ إدراك مجال االتفاق واالختالف بني مميزات الظاهرة اإلنسانية واالجتامعية والظاهرة الطبيعية
جدير باالهتامم؛ فيتفق املجاالن عند الدراسة االستاتيكية للظاهرة بتم ّيزهام بالطبيعة الحتمية والثبات
الحتمي ،بينام يف حال الدراسة الدينامية تبقى الظاهرة الفيزيائية أكرث ثباتًا من البيولوجيا ،وتتسم
 30إدغار موران ،الفكر واملستقبل مدخل إىل الفكر املركب ،ترجمة أحمد القصواري وآخرون (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش،
 ،)2004ص .52
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الظاهرة اإلنسانية باإلرادة والتح ّرر .وقد أشار ماكس فيرب يف كتابه العلم والسياسة بوصفها حرفة
إىل الدور البارز للخيال واإللهام والقدرة عىل التصور الذهني يف كل مجاالت الحياة االجتامعية وليس
للعالِـم فحسب ،كام قارن ماركس بني أذىك نحلة وأغبى مهندس؛ إذ تعيد النحلة تصميمها السدايس منذ
آالف السنني بينام يصمم املهندس عرشات النامذج املختلفة عىل الورق.

(((3

وما يؤكد هذا املبدأ ما يراه باشالر يف فلسفته املتو ّلدة عن التح ّوالت العميقة يف العلم الحديث؛
فهو يؤ ّكد طبيعة الحركة الجدلية الخالقة للعلم ،وطبيعتها الثورية التي انعكست عىل نوعية
التغري الثوري الذي يشهده واقعنا؛ "فهي تنتقل من قطيعة إىل قطيعة ،ولذا فهدف العلم هو
التصحيح املستمر لألخطاء ،وحركته انفصالية وليست اتصالية بسبب الطفرات التي تصيبه"(((3؛
ما يجعل من الصعب التن ّبؤ مبستقبل ظاهرة اجتامعية بنا ًء عىل نظريات خطية أو استاتيكية
تحدث عنها
تربهن عىل دميومة نتائجها بينام تتي ّبس وهي يف طور الوالدة .إنّها فحوى األزمة التي ّ
ألفن غولدنر ،وما دعا رايت ميلز إىل التفكري بجدية يف الخيال السوسيولوجي بوصفه ظاهرة
املؤسسة التي
اجتامعية ومقاربة منهجية تهدف إىل توسيع القاعدة النظرية ومراجعة املس ّلامت ِّ
يستند إليها الباحث االجتامعي.
وقد بدأ هذا االتجاه املتأزم البارز يف علم االجتامع كام يف باقي العلوم ،ينفتح عىل مقاربات االعتامد
املتبادل بني التخصصات واملناهج ،وتضمني الذايت يف املوضوعي ،أي تح ّول اإلطار املوضوعي للبحوث من
خصوصا مع بروز ع ّدة تح ّوالت جذرية يف أفق واقع
النظم املعقلنة إىل النظم املعقولة بحسب موران،
ً
املجتمعات الغربية ،ومن أه ّمها:
ö öقصور فاعلية العلوم إليقاف الحروب (الحربان العامليتان األوىل والثانية) ،وعدم قدرتها عىل
مواجهة تع ّقد الظواهر ،ما دفعها إىل مراجعة مكامن القصور العلمي.
ö öالتح ّول الجذري يف مفهوم الزمن :تحت تأثري نسبية أينشتاين ،وتـخ ّلف املنظور امليكانييك النيوتني.

التوصل إىل نظريات قلبت األبستيمية املتفائلة للتنبؤ العلمي االتجاهي؛ عىل نحو ما أ َّثرت نظرية
ّ öö
لورنزو "أثر الفراشة" ،و"نظرية الفوىض" ،ومعادلة األنرتوبية لـِـلودفيك بولتسامن( ...((3وغريها.
 31ماكس فيرب ،العلم والسياسة بوصفهام حرفة ،ترجمة جورج كتورة (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.)2011 ،
 32أحمد مالح ،املخترص يف تاريخ األبستمولوجيا ،مخترب الفلسفة وتاريخها (الجزائر :دار القدس العريب ،)2010 ،ص .88
33 Cf. Erwin Schrodinger, What is life? The physical aspect of the living cell [1944], Based on lectures delivered under
the auspices of the Dublin Institute for Advanced Studies at Trinity College, Dublin, accessed on 15/3/2017, at: http://
;bit.ly/2ozEbvK
انظر الرشيط الوثائقي" :وهم الزمن"  ،The Illusion of Timeقناة اليوتيوب ،شوهد يف  ،2017/3/15يفhttp://bit.ly/2oFBXYP :
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ö öتح ّول كثري من العلامء إىل مجال ما بني التخصصات أو إىل مفكرين عابري التخصصات ،مثل
إدغار موران ،وألفني توفلر ،وأوالف هلمر ،وهريمان كاهن ،وغريهم ،يف سبيل تع ّدد املنظورات
ً
شمول للواقع.
لرؤية أكرث
ö öأ ّدى التنافس والتفاعل بني العلوم يف تفسري الظواهر إىل نضوج كثري من العلوم نتيجة الرتاكم
الكبري للبحوث والنظريات العلمية ،والتح ّول من االستقاللية إىل االستفادة املتبادلة بينها؛ كام
برزت تج ّمعات علمية متع ّددة االختصاص للتن ّبؤ العلمي باملستقبل وف ًقا ملناهج متق ّدمة.

وخالل هذه األوضاع املعارصة ،ومن أجل فاعلية أكرب للتحكم يف الظواهر بوصفه غاية للعلوم ،تبلورت
الدراسات املستقبلية لالستفادة من مخرجات البحوث العلمية من نظريات وقوانني متعددة االختصاص
للتنبؤ باملستقبل وف ًقا ملناهج وتقنيات كيفية وكمية ،مام يح ّقق الغاية األساسية للعلوم ويربطها
بالجانب العميل الواقعي .وتجدر اإلشارة إىل أنّ الطبيعة الرتكيبية والشاملة للظاهرة االجتامعية قد
دفعت العديد من علامء االجتامع ليكونوا من أوائل املفكرين يف دراسة املستقبل وتأسيس الدراسات
املستقبلية؛ فكانت بداية تبلور مصطلح الدراسات املستقبلية مع عامل االجتامع األمرييك جيلفيالن الذي
نـحت مصطلح ميلونتولوجي  Mellontologyسنة  1907الذي يعني بالالتينية أحداث املستقبل(((3؛ ثم
أ ّلف عامل االجتامع األملاين أوسيب فلتخايم كتاب التاريخ وعلم املستقبل سنة  1965وع ّد علم املستقبل
فر ًعا من علم االجتامع يقوم بدراسة "منطق املستقبل" مثلام يقوم علم االجتامع التاريخي بدراسة
"منطق املايض" وتحليله( .((3وقد القى كتاب عامل االجتامع واملستقبليات ألفني توفلر صدمة املستقبل
رواجا كب ًريا ن ّبه من خالله ألهمية التفكري يف املستقبل .ومام ال ّ
شك فيه أنّ علم
الذي نرش سنة ً 1970
االجتامع له حاجة أساسية هو اآلخر لتكون له البصمة العملية لبحوثه من خالل املشاركة بنظرياته
وقوانينه يف التنبؤ باملستقبل والتحكم يف الواقع .وهو ما يدعونا يك نبلور يف العنرص التايل مقاربة منهجية
بني علم االجتامع والدراسات املستقبلية.

مقارنة بني مناهج الدراسات املستقبلية وعلم االجتامع
تتف ّرع مناهج علم االجتامع إىل اتجاهات مختلفة ،وذلك بنا ًء عىل مناذج فكرية مختلفة .فبحسب
توماس كون ،ينبغي أن ينطلق ّأي عمل علمي من تغطية الفجوات املعرفية للباحث بأسس ومسلامت
يستند إليها للوصول إىل معارف جديدة؛ إذ ترتفع درجة االرتياب كلام كانت مسلامت االنطالق تغطي
 34عبد الحي ،ص .15
 35محمد إبراهيم منصور" ،الدراسات املستقبلية :ماهيتها وأهمية توطينها عربيا" ،املستقبل العريب ،العدد ( 416ترشين األول /أكتوبر
.)2013
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مساحات ال معرفية كبرية ،مهام كانت درجة العلمية والرصامة املنهجية املتوخاة بعد ذلك .ولذلك
فعملية املقارنة بني مناهج علم االجتامع والدراسات املستقبلية تتطلب تصني ًفا أول ًيا لكليهام .لكن
موحد يشمل جميع املناهج الكربى ،تدفعنا إىل اإلشارة إىل أهم التصنيفات
الصعوبة يف اعتامد تصنيف ّ
النموذجية التي متّت يف الحقل املعريف لعلم االجتامع ويف الدراسات املستقبلية فحسب.
لقد ص ّنف أنتوين غيدنز مناهج علم االجتامع إىل ثالثة أصناف أساسية ،وهي :الوظيفية واملاركسية
والتفاعلية الرمزية؛ ووضع هذا التصنيف بحسب األعامل األوىل لرواد علم االجتامع عىل التوايل:
كونت ودوركهايم ،وكارل ماركس ،وماكس فيرب وجورج هاربت ميد( .((3وص ّنفها موريس أنجرس إىل
أصناف أخرى هي :املنهج التجريبي ،واملنهج التاريخي( .((3كام ص ّنفت هذه املناهج وف ًقا لثنائيات؛
مثل :املنهج الكمي والكيفي ،واملنهج الوصفي والتأوييل ،واملنهج الوضعي واملعياري .ومن هنا ،ميكننا
مالحظة أنّ الدراسات املستقبلية تتك ّون من املشارب املنهجية الكربى التي ط ّورت عرب تراكم جميع
العلوم وكذا علم االجتامع؛ غري أنّ هذا يفرتض أيضً ا تقاربات وتباعدات ش ّتى بني املناهج املختلفة لعلم
االجتامع والدراسات املستقبلية.
فمن الفروق املنهجية بني علم االجتامع الوضعي والدراسات املستقبلية أنّ األول يعمل عىل تشخيص
يتوصل إىل استنتاج بشأن واقع الظاهرة
مواضيع مح ّددة كاالنتحار والفقر والجرمية والزواج والطالق ،ثم ّ
ً
استنباطا إسقاط ًيا اعتام ًدا عىل تعميم نظري استقرايئ.
والقوانني التي تحكمها .أما مستقبلها ،فيستنبط
وأما الدراسات املستقبلية ،فال تستهدف وضع القوانني التي تحكم الظواهر ،بل تدرس التأثريات املتبادلة
بني هذه الظواهر وتأثريها يف مسار املشكل املدروس أو املوضوع قيد الدراسة ،إضاف ًة إىل دراسة
مستقبالتها بوصفها ظواهر معزولة ،وكذا تبحث الدراسات املستقبلية يف مستقبالت شاملة ً
مجال أو
قطا ًعا أو منظمة أو تقنية.
وبينام تبحث املناهج الوضعية يف علم االجتامع الوضعي يف العالقات الخطية بني املتغريات لفهم
طبيعة العالقة اآلنية بينهام يف فرتة زمنية مح ّددة ضمن حقبة "الحارض" ،تبحث الدراسات املستقبلية
بطرق مختلفة يف املستقبل؛ إ ّما بهدف استكشاف املستقبل عن طريق دراسة نتائج التفاعل بني
ً
ووصول إىل الحارض.
املتغريات بعد مرور فرتة من الزمن ،وإما سيناريو معياري انطال ًقا من املستقبل
لكن بطبيعة الدينامية للمنهج ،فإنّ هذه املقارنة ليست استاتيكية ،بل تتطور لرتافق تحوالت الواقع.
مؤسس ،بعدما كان األمر مستق ّرا يف
فقد برزت مقاربة التكامل املنهجي والتعدد التخصيص بشكل ّ
 36أنتوين غيدنز ،علم االجتامع ،ترجمة فايز الصياغ (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2005 ،ص .73
 37موريس أنجرس ،منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية ،ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون ،ط ( 2الجزائر :دار القصبة للنرش،
 ،)2006ص .106-100
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االنغالق التخصيص تحت تأثري التايلورية ،يف نهاية القرن التاسع عرش إىل نهاية الحرب العاملية الثانية،
وبفعل ضعف الفاعلية العلمية يف معالجة الواقع بسبب األخطاء يف إسقاط النظريات التخصصية عىل
الواقع وتغيريه بنا ًء عليها (القنبلة النووية ً
مثال) .وقد أ ّدى عدم التساند بني العلوم إىل إضعاف قدرة
ٍّ
مستقل عىل التنبؤ عىل املدى املتوسط والبعيد؛ فعىل الرغم من أنّ خطوات املنهج العلمي
كل علم
ثم التفسري ثم التن ّبؤ ثم التح ّكم ،يتو ّقف أغلب البحوث يف السوسيولوجيا
الوضعي تبتدئ بالوصف ّ
الوضعية يف املرحلتني األوليني بسبب الرضورات املعرفية واملنهجية التي يقتضيها التنبؤ؛ من تساند
املناهج واملعارف املعمقة واملركبة بشتى القوانني والظواهر التي تؤثر يف الظاهرة .وقد تبني الفشل الذي
تخبطت فيه تنبؤات علامء االجتامع التي ب ّيناها ساب ًقاّ ،
مم ُيظهر الحاجة إىل مناهج خاصة باسترشاف
املستقبل واستباق الفعل.
وبفعل هذه الحاجة العملية يف النصف الثاين من القرن العرشين ،عادت ظاهرة االنتقال الفردي
من التخصص األصيل إىل تخصصات قريبة بح ًثا عن مخارج لألزمات واملشاكل الجديدة آنذاك؛ ثم
تح ّول إىل عمل مؤسيس بإنشاء فرق بحث ومؤسسات جامعية متع ّددة االختصاص؛ األمر الذي كان
خصوصا مع أعامل هرمان كاهن حول مستقبل تبادل
يف مصلحة تبلور أهمية الدراسات املستقبلية،
ً
خصوصا مع نجاح
األسلحة النووية .وقد شاعت موجة التخطيط اإلسرتاتيجي يف مؤسسات الستينيات،
ً
منوذج التخطيط السوفيايت ،لك ّنها أثبتت بحسب ماري كونواي قصورها يف مجاراة التعقيد والتغري
الرسيع للبيئة الخارجية ،بسبب افتقاد عنرص أسايس يف مناذج التخطيط املوجودة ،وهو املنظور التشاريك
املستقبيل ،أي االسترشاف(.((3
فتح هذا التح ّول الباب واس ًعا أمام االستفادة املتبادلة بني العلوم نظر ًيا ومنهج ًيا ،وقاد إىل نظر
فسيح وعميق وبعيد يف القضايا العلمية ،أي إىل االستبصار ،إذ تتناسب القدرة عىل االستبصار طرد ًيا
مع حجم املعرفة املكتسبة من العلوم كافة ،وحجم النظر وعمقه وبعده وشموليته ،وعكس ًيا مع
درجة التغري واالضطراب.
وقد تطورت مناهج الدراسات املستقبلية ليتف ّرع منها مناهج كمية ووصفية تعتمد عىل جمع املعلومات
من الواقع باالستامرات واملقابالت ،مللء مصفوفة التأثري املتبادل أو االستشفاف أو طريقة ديلفي يف
استشارة الخرباء ،أو مناهج كيفية مثل تقنية بناء النامذج؛ إذ ص ّمم دوركهايم منوذجه عن العالقة
 38انظر :سينثيا واغرن ،االسترشاف واالبتكار واإلسرتاتيجية ،ترجمة صباح صديق الدملوجي (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة،)2009 ،
ص  .463-462ويقول جيمز أوجيلفي يف هذا الصدد" :كان يعتقد يف التخصصات املختلفة متثيال ملختلف فروع املعرفة كشجرة طبيعية ،لكن
يف السنوات األخرية أصبحت هذه الخطوط الفاصلة بني التخصصات تبدو تعسفية عىل نحو متزايد ،وهذا هو الظاهر يف الحياة العملية
تدل عىل ظاهرة عامة ومميزة مبا فيه الكفاية ّ
للباحثني التي ّ
لتدل عىل تغري براديغاميت جذري ألسس الخريطة الثقافية والفكرية" ،انظر:
James Ogilvy, Futures studies and the human sciences: the case for normative Scenarios, New Thinking for a New
Millennium (New York: Routledge, 1996), p. 40.
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بني التامسك االجتامعي وظاهرة االنتحار أو منوذج لوك فان كمبينهود لتفسري العالقة بني الهامشية
والـجناح( .((3وبهذا يحقق علم االجتامع رشط النظر العميق الذي ُيع ّد أحد أسس الدراسات املستقبلية
ُ
بحسب غاستون بريجي.
وتتفق املناهج التفاعلية والنقدية واملاركسية والفينومينولوجية يف علم االجتامع مع الدراسات
املستقبلية يف شموليتها واستعانتها مبخرجات تخصصات مختلفة لدراسة الظاهرة نفسها بهدف
استخراج معنى تفسريي للواقع .فعلم االجتامع بحسب ماكس فيرب هو "علم الواقع" الذي يستند
إىل املالحظة الدقيقة للظواهر ،بحيث يشمل بحثه عن األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية
يعده فليب كابان ً
علم للشمولية.
دراسة املعتقدات الدينية واالجتامعية واالقتصادية .كام ّ
وتتجاوز أعامل ماركس يف رأس املال البعد االجتامعي لتمر به إىل النفيس واالقتصادي واالقتصاد
السيايس( .((4ويف االتجاه نفسه ميكن ذكر رواد مدرسة فرانكفورت ،بخاصة يورغن هابرماس،
وألفرد شوتز ،وهربرت ماركوز ،وألفني غولدنر ،وأنتوين غيدنز ،وإدغار موران ،وكوروليانيوس
كاستورياديس ،وميشال مافيزويل ...وغريهم .ويتجاوز علم االجتامع بذلك هدف اكتشاف القوانني
والتحكم يف الظواهر بوصفها فيزياء ،إىل مقاربة الواقع املركب والصدفوي والاليقيني كام هو.
ويرى كليفورد غريتز ،يف حديثه عن السيميائية يف األنرثوبولوجيا ،أنّ هناك فر ًقا ً
هائل بني هدف
البحث عن القانون يف العلم التجريبي ،والتفسري يف املناهج التأويلية أي البحث عن معنى؛ ولهذا
الفرق آثار متتد إىل جميع العلوم اإلنسانية كعلم النفس وعلم االجتامع والتاريخ( .((4وهذا امتداد
طبيعي لالتجاه الرومانيس الذي يؤ ّكد الفارق الجوهري بني العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية.
تبي بحسب املذهب الوضعي
ومن خالل محاكاة الظواهر االجتامعية مع الظواهر الفيزيائيةّ ،
أنّ الفكر اإلنساين مثل الضوضاء الحرارية؛ أي إنّها اضطرابات عشوائية عارضة عىل املستوى
الجزيئ؛ مام يبقي سلوك املجتمع ً
قابل للتنبؤ ّ
بغض النظر عن نوايا اإلنسان( .((4لكن بحسب
ألفن غولدنر ،فإنّ حساسية "االنعكاسية االجتامعية" أربكت كل املحاوالت لوصف املجتمع كآلة
ويغي فيه مام يجعل
طاعة بسيطة ،تسري وف ًقا لقوانني خطية ،فإنّ العلم نفسه يؤ ّثر يف املجتمع ّ
يبي ريتشارد هاريف براون يف مقالة بعنوان
الحركة املستقيمة لالجتامعي مستحيلة( .((4كام ّ
 39انظر النموذجني يف :رميون كيفي وآخرون ،دليل الباحث يف العلوم االجتامعية ،ترجمة يوسف الجباعي (لبنان :املكتبة العرصية،
 ،)1997ص .144-139
 40فيليب كابان وآخرون ،علم االجتامع :من النظريات الكربى إىل الشؤون اليومية أعالم وتواريخ وتيارات ،ترجمة إياس حسن (دمشق:
دار الفرقد ،)2010 ،ص .80
41 Ogilvy, pp. 37 - 38.
42 Ibid., pp. 53 - 54.
43 Ibid., p. 58.
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"الواقعية الرمزية وعلم اجتامع الفكر" مقابلة اصطالحية بني املذهب الوضعي والرومانيس يف
علم االجتامع بحسب الجدول.
التقابالت االصطالحية بني املذهب الوضعي والرومانيس يف علم االجتامع
املذهب الوضعي

املذهب الرومانيس

الحقيقة

الجامل

الواقع

الرموز

األشياء والحوادث

الشعور /املعاين

الخارج

الداخل

املوضوع

الذات

الوصف

التأويل والتفسري

الدليل والتجربة

التبص والنظر
ّ

التحديد والفصل

الحرية
املصدر:
Ibid., p. 54.

وبنا ًء عليه ،فإنّ املوضوعية التامة تقتيض االعرتاف باالتجاه الرومانيس واملعياري الذي يقرتب من
منهجية االسترشاف املعياري يف الدراسات املستقبلية من خالل خضوعها ملنظومة األخالق واملعايري التي
تقرتحها الذاتية االجتامعية.
من جهة أخرى ،يؤ ّكد موران ال قابلية الظواهر االجتامعية لالختزال والتفكيك ،مربزًا أنّ هناك كلًّ
ً
متكامل بني املستوى الفيزيايئ والبيولوجي واألنرثوبولوجي؛ أي هناك تكامل حتى بني املناهج الوضعية
والرومنسية .فاعتامد مبدأ تعددية االختصاصات واملناهج يفرتض ابتدا ًء االستفادة من مخرجات علم
االجتامع الوضعي .ويفتح هذا االتجاه املجال حتى ال نع ّد املستقبل قد ًرا محتو ًما ،وإمنا هو مستقبالت
عديدة ممكنة ومحتملة ومجال لإلبداع والحرية والفعل اإلنشايئ .وبحسب ميشال غودي هو مساحة
الستباق الفعل  Préactionواستحداثه  .Proactionولذا نجد أنّ الدراسات املستقبلية تويل أهمية كبرية
للسيناريوهات املرغوبة املستندة إىل نظم معيارية مستنبطة من النامذج الفكرية املثالية أو الناقدة
للواقع املعيش ،إذ ّ
تخف وطأة الحتمية الوضعية وتنتعش النظريات الفاعالنية واالختيار .وكام يقول
توم لوماردو فإنّ املستقبل ساحة فسيحة لإلمكانيات؛ وهو الحلبة الوحيدة للوجود التي لدينا فرصة
التأثري العميل فيها(.((4
44

سينثيا ،ص .458
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تقنيات االسترشاف وإمكانات استخدامها يف الدراسات االجتامعية

تعتمد مناهج الدراسات املستقبلية عىل هيكلة التفكري نحو املستقبل باالستفادة من تع ّددية
اختصاصات روادها؛ فنجدها تعتمد عىل مقاربات تخصصية مختلفة ،مثل االعتامد عىل االحتامالت
والنامذج الرياضية واملحاكاة الواقعية واالفرتاضية .كام تستخدم االستبيانات واملقابالت املرشوطة ،إضاف ًة
املوجه لبلورة السيناريوهات املعيارية واالستكشافية ،إضاف ًة إىل مناهج
إىل املناهج التاريخية والخيال ّ
بني تخصصية .كام تويل املنظور النقدي اهتام ًما كب ًريا؛ فليس هناك دراسة استرشافية ثابتة وإمنا تتج ّدد
باستمرار وف ًقا لتغري الواقع .وسنكتفي هنا بتحليل تقنية بناء النامذج ومنهجية االسترشاف اإلسرتاتيجي
وإمكانات تجسريها مع مناهج الدراسات االجتامعية.
بناء النامذج

يعني بناء النامذج  Modélisationبناء نظام نظري مياثل النظام املراد دراسته؛ إذ يشمل كل خصائصه
ثم تحديد العالقات التفاعلية بني مك ّونات النموذج املختلفةّ ،
مم
البنيوية من خالل عملية املحاكاةّ ،
تغي جزيئ أو ّ
ثم ترجيح أحد املتغريات وف ًقا
كل يف النظامّ ،
يؤ ّلف مجموعة افرتاضات عىل أساس ّ
للمعطيات املتوافرة .كام تنقسم النامذج إىل نوعني :مناذج النظم الفرعية التي تحايك عمل قطاعات
ونظم مح ّددة (إقليم ،قطاع البرتول ،وغريها) ،وكذا مناذج النظم الك ّلية التي تحايك عمل نظام رئيس
متغيات مستق ّلة بها متغريات
املتغيات التي يبنى بها النموذج إىل ّ
مثل النظام الدويل .وميكن تقسيم ّ
خارجية ال تنتمي إىل بنية النظام املراد دراسته ،ومتغريات داخلية مرتبطة بالبنية الذاتية للنظام،
واملتغريات التابعة تعتمد عىل النموذج الذي نضعه(.((4
أ ّما استخدام النامذج يف علم االجتامع ،فكان محل نقاش بني علامء االجتامع األوائل ،ثم استق ّر األمر
ملصلحة استخدامها .ويع ّرف رميون بودون النموذج أنّـه مجموعة من االقرتاحات التي ميكن أن نستنتج
منها بطريقة آلية مجموعة النتائج املرتبطة مبارشة بالظاهرة املدروسة التي تص ّنف وف ًقا لغايتها إىل
لكن
املوجه للنامذج هو تبسيطها املفرط للظاهرة االجتامعيةّ .
مناذج معيارية ووصفية وتفسريية؛ والنقد ّ
(((4
هذا التبسيط له أهميته من حيث الوضوح والفاعلية .
ويف حني ير ّكز النموذج يف علم االجتامع عىل التحليل الداخيل ملكونات الظاهرة محل الدراسة ،تشمل
الدراسات املستقبلية تحليل مناذج النظم الفرعية مثل علم االجتامع ،وكذا النظر الفسيح يف النظم
تهتم باملتغريات داخل النظام املدروس ،والخارجية املؤثرة فيه .ففي الحالة األوىل تتقارب
الك ّلية التي ّ
النامذج السوسيولوجية ومناذج دراسات املستقبل يف مكونات النظام املبني؛ بينام تختلف يف طريقة
 45عبد الحي ،ص .30-24
 46بودون وآخرون ،ص .590 - 585
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تحليله ،ومنه تضفي الدراسة املستقبلية للنامذج ثراء تحليل ًيا يف فهم ديناميكية النظام ومستقبله ،بينام
تتم ّيز الحالة الثانية بتمثيل أكرث قر ًبا للواقع للنموذج الشامل باهتاممها باملتغريات املستقلة املؤثرة من
مفتوحا ال يهمل تأثريات املتغريات الضعيفة بحيث تع ّد إشارات رمبا تتطور
خارج النظام ،وع ّده نس ًقا
ً
لتتحكم يف النظام يف املستقبل .وبنا ًء عليه ،فإنّ دمج بناء النامذج الكلية يف علم االجتامع سيفيد يف فهم
ً
شمول وواقعية للظاهرة االجتامعية؛ كام سبق وأرشنا فإنّه ال ميكن التنبؤ مبستقبل الظاهرة
أعمق وأكرث
االجتامعية بوصفه ًّ
كل مرك ًبا ّإل عرب منظور متكامل للزمن.
االسترشاف اإلسرتاتيجي

يف إطار أعامل مركز البحث "ليبسور"  Lipsorاملتخصص يف االسترشاف اإلسرتاتيجي للمؤسسات
واألقاليم التابع لـلمحافظة الوطنية للفنون والحرف  ،Cnamقرن ميشال غودي اإلسرتاتيجيا باالسترشاف
واالسترشاف بالفعل والتم ّلك .وأضاف إىل خصائص االسترشاف التي ق ّعدها غاستون بريجي "أن ننظر
وفسيحا وعمي ًقا" ،ثالثة مبادئ أساسية أخرى؛ وهي أن ننظر بطريقة مختلفة (أي الحذر من
بعي ًدا
ً
األفكار املسبقة) ،وننظر م ًعا (أي التم ّلك) ،ونستعمل مناهج تشاركية صارمة ،للتقليص من الالمتاسكات
الجامعية التي ال مفر منها يف عملية االسترشاف(( ((4انظر الشكل .)3
تتض ّمن هذه املبادئ العملية يف النظر إىل املستقبل يف املدرسة الفرنسية ،مم ّث َلة يف ميشال غودي ،ع ّدة
خصائص يحملها مفهوم املستقبل عند املامرسة العملية .وقد تأ ّكدنا تاريخ ًيا من أهمية النظر العميق
وجمع املعلومات الدقيقة التي يق ّدمها التخصص ،والنظر الفسيح الذي تتيحه تع ّددية االختصاصات،
وأهمية النظر البعيد الذي يتيحه استرشاف املستقبل .أما اإلضافات النوعية ،فهي االهتامم بالنظر
املوضوعي إىل املستقبل ورهنه بإدراك املسترشف لتأثري األفكار املسبقة؛ وميكن ع ّد هذا املبدأ محور
اللقاء بني االسترشاف والسوسيولوجيا ،نظ ًرا إىل ارتباط الدراسات املستقبلية باإلنسان بوصفه كائ ًنا
اجتامع ًيا وسياس ًيا؛ فالخطر األكرب الذي يهدد انحراف البحث عن مجراه هو تجاذبات األطر االجتامعية
للمعرفة .وبحسب بيرتيم سوروكني ،فإنّ الحركة ال تنتهي بني مرحلة املنظومات الفكرية اإللهية
والحدسية ،ومرحلة املنظومات املثالية العقالنية ،ومرحلة املنظومات العينية والحسية(.((4
وأما تـم ّلك الفاعلني األساسيني ،فيتضمن إضافة نوعية جديدة متع ّلقة بتحفيز داخيل الستخراج
التصورات الفعلية التي تجمع بني الخربة والرغبة ،وتصل املعرفة بعمق الواقع .ويدخل هذا املبدأ ضمن
 47ميشال غودي وآخرون ،االسترشاف االسرتاتيجي املشاكل واملناهج ،الكراس رقم  ،20مخرب ليبسور ،ترجمة سليم قاللة ،شوهد يف
 ،2017/3/15يف:
http://bit.ly/2n8nN57
 48جورج غورفيتش ،األطر االجتامعية للمعرفة ،ترجمة خليل أحمد خليل ،ط ( 3بريوت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع
مجد ،)2008 ،ص .68
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الشكل ()3
مبادئ أساسية يف االسترشاف اإلسرتاتيجي

املصدر :من تصميم الباحث.

ما يس ّميه سلوتر باملستقبليات املتكاملة بوصفها مرحلة متق ّدمة يف الدراسات املستقبلية؛ إذ كانت هذه
الدراسات متيل يف البداية إىل تلبية هيئات مح ّددة مثل الرشكات التجارية وأقسام التخطيط واملكاتب
االستشارية والوكاالت الحكومية ...وغريها ،وكانت تتطلب معرفة تقنية بأدوات االسترشاف كتقنية
ديلفي والسيناريو ،وهم ير ّكزون بذلك عىل املجال الجامعي الخارجي كالتكنولوجيا والبنى التحتية...
وغري ذلك .غري أنّ سلوتر يقرتح تضمني املجال الداخيل يف الدراسات املستقبلية ،معتم ًدا عىل ما قام به
كن ويلرب من استنباط طريقة لدمج األفكار من تخصصات مختلفة بحسب الشكل (.((4()4
وبي سلوتر من خالل الدراسات املستقبلية النقدية أهمية الفهم املع ّمق للعوامل االجتامعية والنفسية
ّ
للقيام بتن ّبؤ فائق القوة(ّ ،((5
مم يدعم التساند بني مناهج علم االجتامع والدراسات املستقبلية من
جانبني عىل األقل؛ يتعلق األول بأهمية االنطالق من الواقع االجتامعي لتفسري الظواهر وفهمها عرب تقنية
املالحظة واالستبيان واملقابلة ً
مثل ،ويتعلق الثاين بإدماج الذايت يف املوضوعي يف الظاهرة قيد الدراسة.
 49سينثيا ،ص .494-487
 50املرجع نفسه ،ص .495
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الشكل ()4
الر ْبعيات األربع بحسب كن ويلرب

املصدر :سينثيا ،ص .490

ويف الوقت نفسه يقوم مبدأ التم ّلك بتمكني الفاعلني من تحويل نتائج االسترشاف اإلسرتاتيجي إىل عمل
لكن هذا البعد العميل يع ّد خطوة متجاوزة اإلطار العلمي يف الدراسات السوسيولوجية ،وال
ناجع(ّ .((5
ميكن الباحث يف إطاره العلمي أن ميارس االتصال بالواقع إال من أجل تحقيق الهدف األول ،وهو وصل
املعرفة بعمق الواقع .وهنا تظهر محدودية دور الباحث السوسيولوجي يف اإلطار العلمي يف القيام
باالسترشاف دون املرور إىل املفاضلة بني السيناريوهات واإلسرتاتيجيات.
وأخ ًريا ،فإنّ عملية استخدام مناهج تشاركية صارمة يف هيكلة التفكري ،مت ّر عرب املراحل التالية ،وف ًقا
لتقنية مصفوفة التأثري املتبادل املدعومة حاسوب ًيا بربمجيات مطورة ومتاحة ،وهي:
ö öالتحليل الهيكيل :باالستعانة بربنامج  ،Micmacوفيه يجري البحث عن املتغريات املفتاحية
الداخلية والخارجية ،واألثر الرجعي ،واالتجاهات ،والفاعلني املعنيني.
ö öتحليل إسرتاتيجيات الفاعلني :باالستعانة بربنامج  ،Mactorوفيه يجري تحديد مواقع الفاعلني،
وميزان القوى ،والتقاربات ،واالختالفات.
ö öالتحليل املورفولوجي :باالستعانة بربنامج  ،Morpholوفيه يجري مسح حقل املمكنات،
وضغوط االستبعاد والتفضيل ،ومعايري االنتقاء.
51

غودي ،ص .21
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ö öمناهج الخرباء :باالستعانة بربامج  Smicو ،Prob-Expertوفيه يجري تحديد األسئلة املفتاحية
مرجحة.
للمستقبل ،مع مجموعة افرتاضات ّ
ö öصياغة السيناريوهات :وهي آخر مرحلة يجري فيها بلورة االتجاهات ،والصور ،والتنبؤات بنا ًء
عىل املراحل السابقة( ،((5وتخضع بحسب ميشال غودي لخمسة رشوط أساسية؛ وهي الوجاهة
والتامسك واالحتامل واألهمية والشفافية؛ وتنقسم إىل نوعني :السيناريوهات االستكشافية :وهي
مت ّر من االتجاهات السابقة والحارضة وما تفيض إليه من مستقبالت محتملة ،وسيناريوهات
االستباق أو املعيارية التي تبنى من خالل صورة بديلة للمستقبل فتكون مح ّبذة أو مخيفة،
وتتص ّور بطريقة اسرتدادية إسقاطية.
تع ّد هذه الخطوات التقنية جوهر اإلضافة العلمية ملخرب "ليبسور" ،إذ تجمع بني ع ّدة مزايا منهجية.
فإضاف ًة إىل الحد من الالمتاسكات الجامعية يف عملية االسترشاف ،بوصفها ً
ضابطا لعملية مت ّلك الفاعلني
بكم كبري من األفكار املسبقة والتجاذبات الفكرية واملصلحية ،من مزايا هذا املنهج الجمع بني
املحاطني ٍ
ع ّدة مناهج للدراسات املستقبلية ،وإقامة تسلسل منطقي بينها ،دون أن تهيمن تقن ًيا عىل الهدف العام
من الدراسة االسترشافية .فاملخرب يقرتح ع ّدة مسارات لتبني هذه التقنيات ،رمبا تصل إىل التخيل عن
بعضها عند االقتضاء.
وتويل هذه التقنيات التأثريات غري املبارشة بني املتغريات ،ولو من الدرجة السابعة ،اهتام ًما بالغًا ،بفضل
استخدام الربامج الرقمية ،لضامن قدرة كبرية عىل التعامل مع عدد ال نهايئ من التأثريات املتبادلة بني
املتغريات التي رمبا تتجاوز التأثريات املتبادلة بينها ( 70أي برفع األس إىل  )70تأث ًريا مبارشًا وغري مبارش
يف تقنية ميكامك كمثال ،مع إمكانية تعديلها بسهولةّ ،
يبي اهتامم هذه التقنية باإلشارات الضعيفة
مم ّ
التي رمبا تؤ ّثر يف مسارات الحوادث املستقبلية وتكون مك ّونًا أساس ًيا يف السيناريو الرئيس.
وبالنسبة إىل التحليل الهيكيل وتحليل الفاعلني ،فيمكن ع ّدها مناهج سوسيولوجية جديدة قد تتبوأ
مكانتها العلمية ضمن املناهج الكمية يف البحوث السوسيولوجية ،وتنتج بحو ًثا سوسيولوجية أو سوسيو
استرشافية ،بعد أن أثبتت هذه التقنيات  -املناهج جدارتها يف تحليل النظم الكلية والفرعية دون فصلها
عن املايض واملستقبل .أما بالنسبة إىل التحليل املورفولوجي ومناهج الخرباء وبناء السيناريوهات ،فتع ّد
تقنيات وسيطة بني علم االجتامع واالسترشاف؛ إذ تستفيد من مخرجات الدراسة السوسيو استرشافية
(تحليل هيكيل ،وتحليل الفاعلني) لصياغة السيناريوهات ،ومنه ميكن أن تستخدم هذه التقنيات لتأليف
دراسات سوسيو استرشافية مكتملة.
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خامتة
بنا ًء عىل ما استخلصناه بشأن الزمن ذي الطبيعة املتع ّددة األبعاد الذي ميثّل نقطة تأثري وتأ ّثر بني
الذايت واملوضوعي ،وبني املثايل والواقعي ،وبني الفيزيايئ والفيزيولوجي واألنرثوبولوجي ،وبني الوضعي
واملعياري ،يتح ّول فيها الزمن من خط إسقاطي ذي بعد واحد إىل فضاء مي ّكننا من تحديد املواقع
واالتجاهات الزمنية لألفعال والحوادث ،ووف ًقا ملبدأ القصور الذايت وقصور النظر التخصيص ،فإنّ املامرسة
املفهومية للزمن يف واقع البحث السوسيولوجي خضعت ملؤثرات مختلفة؛ أهمها التأثري الثقايف واملعريف
يف مفهوم الزمن بوصفه منطل ًقا لفهم الظاهرة االجتامعية ،والذي كانت تسيطر عليه النظرة امليكانيكية
للظواهر والخطية للزمن ،م ّكنت من قيام علم الفيزياء االجتامعية ،وو ّلدت بالتبع اختزالية تخصصية
يبي أثر مفهوم الزمن واملستقبل
مجحفة أضعف قدرتها عىل التنبؤ مبستقبل ظواهر أش ّد تركي ًبا .وهو ما ّ
لكن
يف تصور الواقعة االجتامعية ،والقدرة عىل التنبؤ ،وهو ما ُس ّمي بالشفافية الظاهرة االجتامعيةّ .
هذه "الالشفافية" التي انعكست عىل النظر إىل املستقبل نابعة من الشفافية الواقع املنظور إليه بعني
واحدة ،أي مبحدودية مفهومية للزمن.
تبي صحة هذه الفرضية بعد اختبارنا لها عىل مستوى بعض علامء االجتامع؛ ومن ثم حاولنا النظر
وقد ّ
يف إمكانات التجسري النظري واملنهجي بني علم االجتامع والبعد املستقبيل ّ
مؤط ًرا منهج ًيا يف الدراسات
تبي أنّ مناهج االسترشاف هي امتداد طبيعي ملناهج علم االجتامع ،وهي امتداد أيضً ا
املستقبلية ،إذ ّ
ملناهج باقي العلوم مع متيز الدراسات املستقبلية بقدرتها عىل دمج املناهج ،واالستفادة النظرية من
النتائج البحثية من قوانني ونظريات جميع العلوم وف ًقا ملبدأ الكالنية ،ومنه ما ينتجه علم االجتامع من
نظريات وقوانني ،وهي غاية مشرتكة مع السوسيولوجيا كعلم شمويل بحسب تعبري ماكس فيرب.
ومن خالل تفعيل األبعاد االسترشافية لعلم االجتامع تتح ّقق غايتان مهمتان؛ األوىل هي إثراء هذه
الدراسات بتالقح النظري ومنهجي بني التخصيص ،والثانية هي جعل هذه الدراسات أقرب إىل االستفادة
العملية يف تنوير قرارات الفاعلني ووضع اإلسرتاتيجيات وال تبقى حبيسة رفوف املكتبات.
مؤسس للدراسات املستقبلية؛ ّ
ويبش بانتشارها
يندرج هذا التجسري ضمن خطاب علمي ومنهجي ّ
يف جامعات البحث ومراكزه يف العامل العريب واستفادة الفاعلني منها بوصفها ً
مجال حيو ًيا؛ مع تب ّني
إسرتاتيجيات متع ّددة املستوى؛ ً
أول يف املستوى الثقايف اإلدرايك للعقل العريب من خالل بحث مفهوم
الزمن واملستقبل يف التصورات الفكرية والعقائدية للمجتمعات العربية ،إلدراك العوائق أمام فهم
موضوعي للدراسات املستقبلية ،ومعالجتها وتحويلها خطا ًبا وثقافة شعبية مبسطة من خالل األعامل
الفنية املختلفة ،كاملرسح والرواية واألفالم السينامئية  ...وغريها.
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وأخ ًريا ،عىل مستوى الجامعات ومراكز البحث العلمي عن طريق تأسيس كليات ومعاهد متعددة
االختصاصات واملناهج وتكاملها ،وذلك باالستعانة برتجامت البحوث الجارية يف الدول املتقدمة يف هذا
للتخصصات؛ ويف الوقت
املجال ،ونقل تجارب الجامعات ومراكز البحث يف الدراسات املستقبلية والعابرة
ّ
نفسه تجسري الفجوات املعرفية واملنهجية بني الدراسات املستقبلية وباقي التخصصات العلمية ،ببحوث
ودراسات تؤسس معرف ًيا ومنهج ًيا لعالقة كل تخصص باملستقبل وبالدراسات املستقبلية ،وبحوث
أكادميية استرشافية منوذجية تجمع بني عمق التخصص ومزايا االسترشاف.
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وضعيات النزاع يف املستقبل
Tomorrow's Conflict Situations*
ٍ
 وتغريات يف سري،تغريات يتمثل بعضها بربوز تراتبية جديدة للقوى
 يشهد العامل:ملخص
 وتحدي منط، وتشتت يف القوى من خالل تضاعف املنظامت غري الحكومية،النظام الدويل
 فالتحديات التي ينبغي رفعها،وبناء عليه
. واندالع حروب أهلية تتجاوز الحدود،الدولة القومية
ً
خصوصا يف ضوء عدم وجود منوذج قادر عىل فرض
عىل مدى العقود الثالثة املقبلة كبرية؛
ً
نفسه يف الوقت الحارض؛ فصعود تكنولوجيا املعلومات قاد إىل بروز عامل متشابك كل ًيا وعىل
ً
،محتمل للرصاع
 بوصفها مصد ًرا،تام؛ مام يكشف عدم املساواة القامئة يف ربوع العامل
ّ
ّ اطالع
 هل هناك اتجاهات قيد العمل من، يف هذا السياق.معا
ً ويرخّ ص للمحرومني باالتحاد والعمل
شأنها أن متنحنا رؤية استرشافية بشأن كيفية تطور وضعيات النزاع يف العقود املقبلة؟ واإلجابة
 يرصد جون بيري،استنادا إىل خطوط الصدع الحالية وتطورات املشهد الجيوسيايس
:هنا تقريرية
ً
 ويوضح مخاوفها ورهاناتها،مولني تطور مجموعات من العنارص الفاعلة عىل الصعيد العاملي
ويعدد أمناط النزاعات التي من شأنها أن تتطور عىل املدى
،التي من شأنها أن تؤدي إىل الرصاع
ّ
. بالنظر إىل التطورات األخرية والديناميات امللحوظة يف العامل،املتوسط والطويل
. الصني، الواليات املتحدة، النزاعات، العالقات الدولية، االسترشاف:الكلامت املفتاحية
Abstract: A new hierarchy among the world's powers, changes to the operation of the
international system, dispersal of power as a result of an increasing number of non - state
organizations, challenges to the idea of nation - states, civil wars raging across frontiers, etc.
These are some of the characteristics of the world as it is today. The challenges confronting us
over the next three decades are substantial, particularly as no model seems to be emerging
clearly at the moment and the rise of information technologies has produced a world that is
wholly connected and informed, showing up inequalities that are potential sources of conflict
and enabling those excluded from the system to join together. In this context, are there
trends at work that can afford us some insight into how conflict situations might evolve in
the decades to come? The answer comes in the affirmative. Jean - Pierre Maulny demonstrates
this point here, basing his argument on current fault lines and the way the geopolitical scene
is developing, on how actors are operating at the world level, what their concerns are, and the
issues that are likely to lead to conflict. Lastly, he looks at what types of conflict might develop
in the medium - to long term, given recent developments and observable global dynamics.
Keywords: Foresight, Conflicts, International relations, USA, China.
* Jean - Pierre Maulny, "Les conflictualités de demain," Futuribles, no. 415 (novembre-décembre 2016),
pp. 125 - 138.
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مقدمة
قبل النظر يف وضعيات النزاع يف املستقبل ،نالحظ أنّ تو ّقع وضعيات النزاع يف الحارض مل يجر يف
الواقع؛ فالكتاب األبيض بشأن الدفاع واألمن الوطني لعام  2008يف فرنسا((( تص ّور مفهوم "املفاجأة
ثم يف جميع أنحاء العامل
اإلسرتاتيجية" ،بيد أنّه مل يتن ّبأ باألزمة االقتصادية التي ه ّزت الواليات املتحدةّ ،
ابتدا ًء من آب /أغسطس  ،2008كام أنّه مل يتن ّبأ بـ "الربيع العريب" الذي ه ّز املغرب العريب والرشق
األوسط منذ نهاية عام  .2010وباملثل ،ننظر اليوم نظرة حنني وارتياب إىل إسرتاتيجية األمن األورويب لعام
 (((2003التي كانت تؤ ّكد" :مل تكن أوروبا مزدهر ًة وال آمن ًة ،وال ح ّر ًة إىل هذا الح ّد يف املايض".
لذلك ،ر ّكزت "األوراق البيضاء"((( الفرنسية يف مجال الدفاع واألمن القومي يف  2008و (((2013عىل
ثم إعداد حروب
رضورة تطوير تفكري استرشايف بشأن البيئة الدولية ،من أجل استباق التهديدات ،ومن ّ
املستقبل وليس حروب املايض .إنها مقاربة مخ ّلصة ،ولكنها صعبة للغاية .فإضاف ًة إىل تحديد اإلشارات
الضعيفة ،من الرضوري تحديد وضعيات النزاع يف املستقبل ،ومنذجة لظواهر الفعل والفعل املضاد التي
تنطبق عىل معايري مختلفة من شأنها أن تح ّدد وضعيات النزاع املستقبلية ،بوصفها نو ًعا من الصيغة
الرياضية لتطوير العلوم اإلنسانية(((.
وتتض ّمن هذه النمذجة لظواهر الفعل والفعل املضاد بالرضورة جز ًءا كب ًريا من الذاتية؛ فاملقاربة
االسترشافية تقتيض إ ًذا دامئًا بعض التواضع ،ومخاطر ًة مه ّمة ملن يسلك هذا املسلك؛ [وبتعبري آخر]
ينبغي تق ّبل الخطأ؛ فبوصفها الزم ًة لقبول تنبؤ غري دقيق ،تقتيض هذه املامرسة أيضً ا بعضً ا من األمانة.
عدد من األشخاص كان يويص عام  2003بالتدخل [الفرنيس] إىل جانب األمريكيني يف العراق يعتقد
فهناك ٌ
اليوم أنّ هذا التدخل هو أحد أسباب تطور اإلرهاب الجهادي ،وهو خطأ ،دون اإلشارة إىل أنّه دعا إىل
عكس ذلك عام .2003
ويتط ّلب االسترشاف أيضً ا قبول الجرأة يف النتائج .وهو أم ٌر ليس ً
سهل ،مع العلم أنّ طريقة إعامل الفكر
ٌ
متدخل يف إطار مرشوع استرشايف لوزارة الدفاع الفرنسية،
ينبغي أن تكون دقيقة .وكام قال ذلك مؤخ ًرا
صحيحا .ورمبا
بإمكان  80إىل  90يف املئة من لجن ٍة للخرباء أن يتفقوا عىل تنبؤ متطابق من دون أن يكون
ً
1 Défense et sécurité nationale. Le Livre blanc (Paris: Odile Jacob/La documentation Française, juin 2008).
2 "Une Europe sûre dans un monde meilleur. Stratégie européenne de sécurité," (Décembre 2003), accessed on
3/10/2016, at: https://goo.gl/AcOSxO
" 3الورقة البيضاء" تقرير أو دليل يخرب الق ّراء بإيجاز عن قضية معقدة.
4 Défense et sécurité nationale. Livre blanc (Paris : Direction l'information légale et administrative, 2013).
ٍ
موقف ( ،)Aوالعديد من العوامل التي تنطبق
 5ميكننا منذجة مفهوم "الفعل /الفعل العكيس" بوصفه تحديدًا لحقيقة موضوعية ،أو
عىل هذه الحقيقة املوضوعية لتنتج الوضع (.)B
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يكون الشخص الذي ق ّدم توقعات صحيحة ضمن أقلية نسبتها من  10إىل  20يف املئة .وعمو ًما ،إنّ هذا
ٍ
بحدث كان يبدو من
الشخص رمبا يكون ذا جرأة فحسب عىل التنبؤ يف اللحظة الزمنية املوالية ()t+1
املستحيل التنبؤ به يف اللحظة (.)t
وحني يجري التعبري عن هذه االحتياطات ،فإنّ تقديم وضعيات النزاع يف املستقبل يف هذه املقالة هو
بالرضورة رؤية شخصية ،حتى إذا أخذت وقائع وأحدا ًثا يف الحسبان ،هي من حيث حقيقتها بيانات أو
عوامل موضوعية ،إىل ح ّد ما ميكن ألحد أن يكون موضوع ًيا متا ًما ،مبا يف ذلك عرض الحقائق.

الجهات الفاعلة يف وضعيات النزاع
يتعلق السؤال األول املطروح بالجهات الفاعلة يف وضعية النزاع .ونالحظ ظاهرة أوىل تتمثل باستمرارية
الدول بوصفها جهات فاعلة يف وضعية النزاع ،ال سيام الدول  -القوى الكربى ذات التوجه للقيام
بدور عىل الساحة الدولية من حيث قوتها االقتصادية ،ورغبتها يف النفوذ بالنظر إىل منوذجها السيايس
الشكل ()1
تطور اإلنفاق العسكري يف األعوام ( 2015 - 2000مبليارات الدوالرات األمريكية لعام )2014

املصدر:
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).
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واالجتامعي ،ومن حيث قوتها العسكرية الحالية ،أو تلك التي تسعى إىل بلوغها يف املستقبل .وتوجد
اليوم ثالث بلدان ميكن أن يطلق عليها دول  -قوى كربى ،هي :الواليات املتحدة ،والصني ،وروسيا .ومن
يعب عن ّأي
شأن االتحاد األورويب أيضً ا أن ي ّدعي هذا الوضع؛ بيد أنّه ليست له مقومات الدولة وال ّ
إرادة ليكون قوة عسكرية.
من سامت هذه الدول  -القوى الكربى أنّها تنفر من أشكال الرصاع التي ليست عىل مستوى الدولة،
أو تبدو غري مالمئة لها؛ فسياسة الدفاع والتسليح األمريكية تهدف دامئًا لتحقيق التفوق العسكري
والتكنولوجي املطلق مقابل ّأي كيان من شأنه أن يتحدى تلك السلطة؛ وتتمثل [هذه] القوى املنافسة
بالنسبة إىل الواليات املتحدة باالتحاد السوفيايت زمن الحرب الباردة ،والصني اليوم ،أو حتى روسيا التي
أضحى الجميع يدرك عودة قوتها أو توخيها سياسة القوة .ومقابل عقيدة "حرب الشبكة املركزية"
 Network Centric Warfareيف بداية األلفية الثالثة ،ظهرت يف الواليات املتحدة عقيدة "إسرتاتيجية
األوفست الثالثة للجيش األمرييك"  Third Offset Strategyعام  ،2014يح ّركها الهاجس نفسه ،وهو
الحفاظ عىل التفوق التكنولوجي عىل ّأي عد ٍّو محتمل (انظر اإلطار .)1
بيد أنّ هذا التدفق التكنولوجي مل تكن له النتائج املتوقعة يف العراق ثم يف أفغانستان؛ ومنذ هذين
النزاعني ،نالحظ أنّ الواليات املتحدة ترفض االنخراط يف مسارح العمليات التي ال تتوافر فيها مصالح
ثم سورية منذ عام .2013
الدولة  -القوة الكربى :حالة ليبيا عام ّ ،2011
وينطبق األمر عىل الصني وروسيا أيضً ا؛ فالصينيون غائبون عن النزاعات الحالية .أما بالنسبة إىل الروس
يفس
فالتحليل املتضخم لوضعية النزاع مع الدول الغربية أو ببساطة مصالحهم األمنية ميكن أن ّ
مشاركتهم يف مرسح النزاع السوري.
اإلطار ()1
إسرتاتيجية األوفست الثالثة للجيش األمرييك
تتمثّل "إسرتاتيجيات األوفست"  Offset Strategiesبالنسبة إىل الواليات املتحدة بوضع خيار ٍ
ات إسرتاتيجية تسمح لها
بتعويض التأخّ ر عىل عد ٍّو محتملٍ أو فعيل ،وحيازة أفضلية حاسمة .من حيث املبدأ" ،إسرتاتيجية األوفست" هي بالرضورة
مبتكرة ألنها تنطلق من حقيقة أنّ الواليات املتحدة إذا كانت ستستنسخ إسرتاتيجية خصمها ،فإنّها لن تع ّوض تأخّ رها ّإل إذا
أنفقت مبالغ طائلة من شأنها أن تضعف اقتصاد البالد.
خالل خمسينيات القرن املايض ،قام الرئيس أيزنهاور بتطوير "إسرتاتيجية األوفست األوىل للجيش األمرييك" First Offset
 Strategyومتثّلت مبوازنة التفوق العسكري التقليدي لالتحاد السوفيايت بتطوير ترسانة الردع النووي للواليات املتحدة.
وجرى تطوير "إسرتاتيجية األوفست الثانية للجيش األمرييك"  Second Offset Strategyابتدا ًء من سبعينيات القرن املايض،
عندما استعاد السوفيات التكافؤ اإلسرتاتيجي النووي مع الواليات املتحدة .وط ّورت واشنطن حينها إسرتاتيجية تهدف إىل
إضعاف صفوف القوات السوفياتية التي تقع يف العمق ،وذلك بفضل أول األسلحة الدقيقة التي يجري استخدامها من
مسافات طويلة؛ وكان الهدف كسب الحرب دون حاجة إىل استخدام األسلحة النووية .أما "إسرتاتيجية األوفست الثالثة
للجيش األمرييك"  Third Offset Strategyالتي تس ّمى أيضً ا "مبادرة االبتكار الدفاعي" ،Defence Innovation Initiative
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وجرى اإلعالن عنها أواخر عام  ،2014فإنّها تهدف إىل التصدّي لنرش خصوم محتملني أنظمة أسلحة تسمح بحظر الوصول
إىل مناطق النزاع ،إضاف ًة إىل رضوب تقدم تكنولوجي أخرى ملحوظة اليوم .وعىل خالف "إسرتاتيجيتي األوفست" األول َيني ،مل
يجر [يف "إسرتاتيجية األوفست الثالثة"] تعيني عد ٍّو محدّد؛ أو إنه باألحرى متعدّد .إذ تشمل "إسرتاتيجية األوفست الثالثة"
ًّ
ٍ
جهات فاعلة غري حكومية رمبا يكون بإمكانها الحصول عىل التكنولوجيات
كل من الصني وروسيا ،إضاف ًة إىل كوريا الشاملية أو
املتقدمة .وتتمثّل هذه اإلسرتاتيجية باستخدام التكنولوجيات املتقدمة يف القطاع املدين حيث وترية االبتكار هي اليوم
ويخص هذا عىل سبيل املثال
أرسع مام هي عليه يف القطاع العسكري ،مع تكنولوجيات باإلمكان نقلها يف مجال التسلح.
ّ
الروبوتات ،والتكنولوجيا الحيوية ،والبيانات الكبرية  ،big dataوأنظمة العرض .ويف "إسرتاتيجية األوفست الثالثة" ،ميكن أن
تكون رشكة التسليح هي غوغل  Googleوليس الرشكات التقليدية ،مثل رايثيون بوينغ  Raytheon Boeingأو لوكهيد مارتن
خصصت الواليات املتحدة  18مليار دوالر أمرييك يف البحث والتطوير لـ "إسرتاتيجية األوفست
 .Lockheed - Martinوهكذا ّ
الثالثة" هذه يف ميزانيتها للدفاع لعام .2016

عمو ًماّ ،
تحض هذه الدول  -القوى الكربى للحرب؛ ولكن ،تتجاوز الحروب حال ًيا مستوى الدول القومية.
إنّها تجري فوق مستوى هذه الدول أو ضمنها.
ّ
سيظل ساري املفعول يف األعوام املقبلة؛ إذ كان من شأن عوملة
وعالو ًة عىل ذلك ،نشهد اليوم تحد ًيا للعوملة
التبادالت التجارية ،مع انتهاء املواجهة األيديولوجية بني الرشق والغرب ،أن تؤدي إىل تنمية اقتصادية واسعة
ترتبط بظهور أنظمة دميقراطية .لقد تح ّقق هذا ّ
املخطط جزئ ًيا؛ فمنذ  25عا ًما ،بدأت البلدان النامية تلحق
بالركب وتضاعفت التجارة الدولية .فقد برزت دول ،وتط ّورت الطبقات الوسطى يف هذه البلدان الناشئة.
وكان ينبغي أن ُيرتجم ّ
مخطط العوملة السعيدة بـ "نزع عوامل النزاع"  Déconflictualisationيف العالقات
الدولية .بيد أنّ عدم املساواة ال يزال مستم ًرا ،بل يتزايد سواء دول ًيا أم داخل الدول .ومل تستفد دول من
خصوصا ،مع تضاعف الفجوة بني املستفيدين من العوملة وأولئك الذين تُركوا خارجها،
منافع العوملة؛
ً
حتى داخل الدول ،سواء أكانت ً
دول نامية أم صاعد ًة أم حتى متق ّدمة .ويف اآلن ذاته ،سمحت طفرة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك يف كث ٍري من األحيان عند املستبعدين عن العوملة السعيدة،
شخص يو ّد معرفة األحداث التي تجري عىل
ألي
ٍ
بالربط بني األفراد عىل نطاقٍ واسع .فاليوم ،تتوافر ّ
علم أو عىل ضالل .لقد فهم ّ
منظرو "الدولة
الجانب اآلخر من الكوكب الوسيلة للقيام بذلك ،فيكون عىل ٍ
اإلسالمية /داعش" هذه الظاهرة جي ًدا ،واستخدموا وسائل املعلومات واالتصاالت هذه إليصال رسالتهم.
ال تجد النزاعات يف عرص العوملة السعيدة ّأي وسيط ،يف سياق العالقات بني الدول ،وداخل الدول األسرية
لعقائد اقتصادية يصعب تح ّديها ،ال سيام أنّها تبدو خالية من ّأي حمولة أيديولوجية :أي إنّها ينبغي أن تسود
لدى الجميع بوصفها حقيق ًة موضوعية .ما يفرس بقاء الدول  -القوى الكربى اليوم خارج املجال الجديد
للمواجهة ،تحرض يف أغلب األحيان الحروب التي ينبغي أن تخوضها فيام بينها ،وفرص حدوثها ضئيلة؛ يف
حني تنفر الصني والواليات املتحدة األمريكية (الرئيس باراك أوباما) من خوض نزاعات حقيقية جارية ،ألنّ
منطق هذه النزاعات يف نهاية املطاف ليست له سوى عالقة محدودة مبصالحها بوصفها ً
دول  -قوى كربى.
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اإلطار ()2
"الجيوبوليتيك" من موشور تقرير "اليقظة "2016

تغريت مالمح العامل؛ يتمثّل بعضها بظهور تراتبية جديدة للقوى ،وبروز تغريات يف سري النظام الدويل،
وتأكيد لعامل غري قطبي ،وتشتت يف القوى من خالل تضاعف املنظامت غري الحكومية ،وتحدي منط الدولة
خصوصا
القومية ،وغريها .وبنا ًء عليه ،فالتحديات التي ينبغي رفعها عىل مدى العقود الثالثة املقبلة كبرية،
ً

يف ضوء عدم وجود منوذج يف الوقت الحارض قادر عىل فرض نفسه .ويق ّدم جزء "الجيوبوليتيك" من تقرير
"اليقظة  "2016الذي تصدره مؤسسة "فوتوريبل الدولية"  ،Futuribles Internationalقامئ ًة باالتجاهات
الكربى ،ووضعيات االنبثاق وعدم اليقني التي يجري تنظيمها وف ًقا للمناطق الرئيسة يف العامل .وال ي ّدعي
هذا التجميع (الذي يجري تفصيله يف التقرير املذكور) أنّه يشمل جميع الرهانات الجيوسياسية ،ولكنه
األهم للمستقبل.
يهدف إىل تسليط الضوء عىل عد ٍد من القضايا من بني تلك ّ
سلّم العامل
وضعيات النزاع عىل ُ
االتجاهات الكربى

التفجر
ö öتضاعف وضعيات النزاع يف الدول الضعيفة أو قيد ّ
ö öغياب رشطي العامل

وضعيات االنبثاق

ö öالتكنولوجيات الجديدة ووضعيات النزاع :نهاية القوة العسكرية ،ووالدة قوة اإلنرتنت
ö öاملجازر بوصفها هد ًفا للحرب

أفريقيا
االتجاهات الكربى

ö öبطء عملية الدمقرطة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
ö öمنو دميوغرايف حامل لفرص اقتصادية ومخاطر بعدم االستقرار السيايس
ö öأفريقيا :بني نهاية الحروب األهلية وصعود األصوليات ،وإعادة تأكيد انعدام األمن
ö öأفريقيا ،مصدر األطامع واملنافسات الدولية

أمريكا الالتينية
درجة كربى من عدم اليقني

ö öأمريكا الالتينية ،قوة اقتصادية ناشئة؟
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االتجاهات الكربى

ö öتوردسيالس جديدة* :أمريكا الالتينية بني الواليات املتحدة والصني
ö öأمريكا الالتينية مج ّزأة عىل نحو متزايد يف إطار شبكات متنافسة

آسيا
االتجاهات الكربى

ö öالصني ،أول قوة اقتصادية يف العامل يف عام 2020
ö öصعود القوميات وتضاعف النزاعات اإلقليمية والبحرية (انظر اإلطار )3
ö öالهند يف مواجهة تحديات متزايدة
درجة كربى من عدم اليقني

ö öنحو إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية؟

وضعيات عدم اليقني

ö öالدميقراطيات واألنظمة االستبدادية :آسيا يف البحث عن منوذج

البحر األبيض املتوسط والرشق األوسط
االتجاهات الكربى (سيجري تقدميها)

ö öصعود اإلسالميني
ö öالفتنة بني الشيعة والس ّنة :عندما تُحيي السياسة الذاكرة الجريحة
ö öإرسائيل /فلسطني :مفارقات رصاع قديم العهد ومركزي
ö öاالضطرابات السياسية يف العامل العريب :تش ّعبات متباينة

االتحاد األورويب
االتجاهات الكربى

ö öاالنبثاق الصعب لنموذج اقتصادي واجتامعي أورويب
صوت أورويب ّ
متقطع
ö öاالتحاد األورويب يف العاملٌ ،
ö öالطاقة ،انعكاس الندماج أورويب غري مكتمل وتبعية جيوسياسية لالتحاد األورويب

وضعيات االنبثاق

ö öاالتحاد األورويب أمام دفع جريانه
ö öالبيئة والدميقراطية وحقوق اإلنسان ،القوة املعيارية األوروبية قيد السؤال

املصدر:
Chapitre "Géopolitique," in François de Jouvenel (sous la dir. de), Rapport Vigie 2016. Futurs possibles à l'horizon
2030 - 2050 (Paris: Futuribles International, 2016), pp. 241 - 307.
* توردسيالس ( )Tordesillasبلدية إسبانية تقع يف مقاطعة بلد الوليد .شهدت املدينة يف أواخر القرن الخامس عرش ( 7حزيران /يونيو )1494
تقسيم العامل الجديد (األرايض املكتشفة خارج أوروبا) بني الربتغال وتاج قشتالة يف معاهدة ُعرفت تاريخ ًيا بـ "معاهدة توردسيالس".
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أي نوع من النزاعات؟
ّ
يقود تزايد التعارض بني القوى العسكرية الكربى إىل الرغبة يف املبارزة يف رص ٍاع عىل النفوذ عىل األرايض
املجاورة .وستكون وضعية الرصاع بني الدول  -القوى الكربى غري مبارشة يف األعوام املقبلة؛ إذ أضحى االتجاه
نحو انتعاش سباق التسلح بالفعل مستدا ًما ،ويبدو خطاب باراك أوباما يف براغ بشأن نزع السالح النووي يف
نيسان /أبريل  ،2009ماض ًيا بعي ًدا .ويبدو أنّ تحديث األسلحة النووية وتطوير أسلحة تقليدية جديدة ،وبروز
أسلحة سيربانية وأسلحة مستقلة ،أصبح القاعدة ،وليس وار ًدا أن يرى النور ٌ
اتفاق كبري لنزع السالح .من خالل
"حروب الهوية" هذه يف عامل ما بعد العوملة ستتواجه القوى العسكرية ،كام يبني ذلك التحول األخري لطابع
الرصاع السوري ،بحيث بدأت أهمية املعارضة بني الواليات املتحدة وروسيا تتزايد يف هذا الرصاع.
ثم وزن الدعاية ،مؤ ّث ٌر بقدر ما يؤ ّثر وزن األسلحة .ما
يف حروب الهوية هذه ،وزن الكلامت واألفكار ،ومن ّ
يفرس تطور ما يسمى عاد ًة "الحروب الهجينة"؛ مبعنى التوظيف اإلعالمي للتوترات عن طريق استخدام
اإلنرتنت والشبكات االجتامعية ،مقرتنًا بإجراءات عسكرية ضعيفة .وميثّل رصاع دونباس واستيالء روسيا عىل
شبه جزيرة القرم ،يف أوكرانيا ،مناذج من هذه الحروب الهجينة.
يف جنوب رشق آسيا ،تتخذ وضعيات النزاع القامئة عىل الهوية منعط ًفا تقليد ًيا ،ألنّ الهوية ّ
تظل قامئة عىل إطار
الدولة القومية .ما يحفز النزاعات واملطالبات اإلقليمية يف بحر الصني ،ال سيام النزاع بني اليابان والصني عىل جزر
سينكاكو  -دياويو (انظر اإلطار  .)3وترتبط هذه النزاعات واملطالبات اإلقليمية أيضً ا ً
ارتباطا غري مبارش باملوارد
الطبيعية؛ إذ من املرجح يف املستقبل استغالل املناطق االقتصادية خارج  200ميل بحري تحيط بالجزر.
أساس قبيل
ويف ضوء غياب الوساطة املمكنة إزاء غضبهم واستيائهم ،يتجمع املستب َعدون من العوملة عىل ٍ
مبفهوم الجامعة األهلية للتضامن التي تبدو أكرث قدر ًة عىل حاميتهم .ورمبا تكون هذه الجامعة األهلية هي
األرسة أو الحي أو الجامعة العرقية ،أو الدين ...وتتعارض هذه الجامعات األهلية للمصلحة مع الجامعات
األهلية األخرى التي رمبا تكون موجود ًة ألنّها تقوم عىل أساس االنطواء عىل الذات بوصفه ر ّدة فعلٍ
ثم بحكم طبيعتها ،من شأنها أن تكون متنازع ًة مع الخارج.
للحامية .إنّها تقوم إ ًذا عىل إقصاء اآلخر ،ومن ّ
اإلطار ()3
النزعة القومية والنزاعات اإلقليمية والبحرية يف جنوب رشق آسيا

للوزن االقتصادي املتزايد للصني مخاطر عىل الصعيد األمني ،يرتبط أقربها بصعود النزعات
اتجاهات تكون يف كث ٍري
القومية وعودة النزاعات اإلقليمية والبحرية للظهور؛ وهي عىل ذلك
ٌ
من األحيان مرتابطة.
بطموحات متزايدة ولكنها ّ
ٍ
تظل مع ذلك
وينتج أيضً ا من القوة العسكرية املتنامية للصني املرتبطة
غري واضحة ،الزيادة يف القدرات الدفاعية لجريان بكني ،ال سيام بغية تأكيدهم سيادتهم عىل املناطق
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املتنازع عليها .وهكذا تقع جزر سني كاكو  -دياويو التي تتنازع عليها الصني واليابان (وإىل ح ٍّد ّ
أقل
خطاب قومي وعسكرة .ويف بحر الصني
تايوان) يف قلب التوترات بني بكني وطوكيو ،عىل خلفية
ٍ
الجنويب ،فإنّ النزاعات أكرث تعقي ًدا ،ألنها تتع ّلق بعدة فاعلني (الصني ،وتايوان ،والفلبني ،وبروناي،
وماليزيا ،وفيتنام) ،وهي عىل درجة الحساسية نفسها.
حركات قومية مهمة ،من شأنها أن تتع ّزز بحلول عام  ،2020تتزامن مع
وتخرتق بلدان املنطقة
ٌ
املخاوف بخصوص الصني التي جرى التعبري عنها يف بعض املجتمعات (اليابان ،وتايوان ،وفيتنام)،
أو تواكب التع ّرف عىل بعض التحديات الداخلية أو التهديدات املرتبطة باملحيط الجغرايف املبارش
(حاالت كوريا الجنوبية ،وإندونيسيا ،وميامنار ،وتايالند) .ومن شأن هذه النزعات القومية أن ترتجم
إىل مشاكل متواترة ومتزايدة عىل الساحة الدبلوماسية ،مع خلفية الخالفات التاريخية التي ّ
توظفها
األحزاب السياسية .وحالة تنافس الصني واليابان ،املستدام دون شك ،هي األكرث تعب ًريا عن ذلك.
وإذا كانت مخاطر النزاع يف هذه املناطق املختلفة ّ
تظل حقيقي ًة يف أفق عام  ،2020فإنها ال تزال
مع ّلق ًة بإرادة الدول املعنية بالدخول يف رص ٍاع ذي عواقب غري مؤكدة من أجل قضايا ثانوية.
أذرع اقتصادية
ويضاف إىل ذلك ميزان قوى غري متوازنٍ عىل نح ٍو متزايد بني الصني التي تتو ّفر عىل ٍ
ودبلوماسية وعسكرية مه ّمة ،وبلدانٍ  ،عىل غرار الفلبني ،تواجه العديد من التحديات .و ُيضاف أيضً ا
إىل هذا املعطى االعتامد املتزايد ملختلف البلدان عىل االقتصاد الصيني ،وهو األمر الذي يح ّد كث ًريا
من هامشها للمناورة.
وأخ ًرياُ ،يضاف عدم اليقني املحيط بالتدخّ ل املحتمل للواليات املتحدة املنخرطة يف املنطقة ،التي
ّ
وتظل مخاطر النزاع عىل نطاق واسع ،وإن كانت حقيقية،
الح َكم.
مل تعد قادر ًة عىل تأدية دور َ
محدود ًة ج ًّدا يف الواقع.
ٍ
بصامت عميق ًة عىل التوازنات يف رشق آسيا ،وتفتح
وسترتك هذه التوترات املستم ّرة من دون شك،
الطريق أمام تأويالت متع ّددة بشأن موقف الصني يف املحيط اإلسرتاتيجي اإلقليمي.
وأكرث من خطر الرصاع عىل نطاقٍ واسع يف رشق آسيا ،يربز التعزيز التدريجي والرسيع لوزن الصني
يف الحوارات السياسية  -اإلسرتاتيجية (أو عدم وجودها) عىل الصعيد اإلقليمي الذي يبدو يف األفق.
وبحلول عام  ،2020سريجح ميزان القوى من دون شك ملصلحة بكني ،ومن شأنه أن يؤ ّكد نجاحات
هذه اإلسرتاتيجية الهجومية.
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الشكل ()2
إسقاطات اإلنفاق الدفاعي للصني والواليات املتحدة يف أفق عام ( 2050مبليار دوالر أمرييك)،
وف ًقا الفرتاضات متعدّدة

هذه التوقعات هي امتداد لالتجاهات الحالية ،وتتوافق متغريات هذه االفرتاضات :بالنسبة إىل الواليات املتحدة مع التقديرات
املختلفة للميزانية لحكومة الواليات املتحدة عام  2012وعام  ،2013إضاف ًة إىل قانون مراقبة امليزانية  Budget Control Actلعام
 2011الذي يتطلب تخفيض سقف الديون األمريكية عن طريق خفض  1200مليار دوالر من العجز يف الواليات املتحدة عىل مدى
عرش سنوات ()2022-2012؛ وبالنسبة إىل الصني ،مع ثالثة إسقاطات مختلفة لنمو ميزانية الدفاع .وال تأخذ االفرتاضات يف الحسبان
بعض القطيعات املمكنة (التقدم العلمي والتقني ،أو الرصاع الجيوسيايس الرئيس ...وغري ذلك) ،لكنها متنح رؤي ًة للديناميات الحالية.
املصدر:
Giri Rajendran, "Chinese-US Defence Spending Projections," IISS (International Institute for Strategic
Studies) (19 March 2013), accessed 30/9/2016, at: https://goo.gl/LDfsVN

أما اليوم ،فقد ظهر نوعان رئيسان من وضعيات النزاع:
ö öالنوع األول هو املتع ّلق بــ "الدولة اإلسالمية" أو "داعش"؛ فوراء الخطاب األيديولوجي
الديني ،نجد الجوهر ذاته لتكوين املجموعة التي ُبنيت بالتضامن يف مواجهة املحنة عىل
أنقاض الدولة العراقية بعد عام  .2003إنّ األيديولوجية قوية وعامل انقسام ،ألنّ رسال ًة واضحة
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املعامل هي ٌ
رشط ال غنى عنه لنجاح "الدولة اإلسالمية" ،وألنّ اإلزالة املادية لآلخر ،من هو
هروب ٌ
حذق إىل األمام بقدر ما
قسمة .والبقية هي
ٌ
مختلف ،هي ٌ
عنرص مك ّون لهذه الرسالة ا ُمل ِّ
عرفت االستفادة من نزاعات العوملة السعيدة التي ميكن أن توجد داخل املجتمعات الغربية.
ُولد إ ًذا الرصاع الهويايت األول "العابر للدولة" الذي يستفيد استفاد ًة كاملة من التكنولوجيات
الجديدة للمعلومات واالتصاالت بـ "الدولة اإلسالمية" .إنّها وضعية نزاع "فوق مستوى الدولة"
Supraétatique؛ مبعنى أنّها تقع فوق الدول ،ما يجعلها عاجز ًة إىل هذا الح ّد يف مواجهة هذه
موجهة فقط وليس
املوجهة ،فال ينبغي أن ننخدع :إنّه قوة ّ
الظاهرة .وإذا كان الدين هو القوة ّ
السبب يف هذا النوع من الرصاع ،حتى لو كانت السلطة الفلسفية لألديان تؤ ّدي دو ًرا ًّ
مهم يف
"نجاح" وضعية النزاع هذه.
ö öأما النوع الثاين من وضعيات النزاع فهو "داخل مستوى الدولة"  .Intraétatiqueإنّه الرصاع
رحالت
داخل الدول نفسها ،للمستبعدين من العوملة الذين ال يجدون وساطة ،أي يبدو أنّ ا ُمل ِّ
التقليدية لتمرير مطالبهم االجتامعية ،أي األحزاب السياسية التقليدية ،باءت بالفشل .الحديث
يف هذه الحالة عن وضعية نز ٍاع مبالغٌ فيه؛ ألنّه ال يوجد تعميم ألعامل عنيفة ،ولكن يقود هذا
عد ًدا من األحزاب أو الشخصيات السياسية لنقل جميع األفكار القامئة عىل االنطواء عىل الذات
أساسا للعودة إىل حال ٍة من الرفاه بالنسبة إىل ا ُملستب َعدين.
ورفض اآلخر ً
بهذا املعنى ،إنّ رفض العديد من الدول األوروبية قبول املهاجرين يف أوروبا ،مثله مثل "الربيكسيت"
[خروج بريطانيا من االتحاد األورويب]ً ،
فضل عن ظاهرة دونالد ترامب يف الواليات املتحدة ،هي ك ّلها
مظاهر لهذا االنطواء عىل الذات أو رفض اآلخر ،مع مخاطر النزاع التي رمبا متثّلها يف املستقبل .ويف
جواب مالئم عن تجاوزات العوملة ،فإنّ امليل الطبيعي ،وهو امليل األسهل لتلبية غضب األفراد ،هو
غياب ٍ
إيجاد أكباش فدا ٍء وليس البحث عن حلول حقيقية لتزايد عدم املساواة .هذا هو أصل ما يسمى عاد ًة
الشعوبية؛ بيد أنّ املصطلح غري مالئم ألنّه ال مي ّيز االتجاهات العميقة قيد العمل التي تزدهر يف االتحاد
األورويب كام يف الواليات املتحدة ،والتي تنتهي يف آخر املطاف بتقويض الفكرة ذاتها لـ "القيم الغربية".
إنّ هذا امليل الجاذب إىل املركز ميثّل اليوم تهدي ًدا كب ًريا بالنسبة إىل االتحاد األورويب بوصفه كيانًا؛ فخطر
التف ّكك ال ميكن ع ّده ً
باطل ،ولكن بالنسبة إىل الدول التي تش ّكل اليوم االتحاد األورويب أيضً ا.
من الصعب وصف هذا النوع من وضعيات النزاع الداخلية الحقيقية ،أي وضعيات النزاعات املصحوبة
بأعاملٍ عنيفة من شأنها أن تتطور يف حال آلت االتجاهات الحالية إىل التدهور .لقد نجح تنظيم "الدولة
اإلسالمية" يف رصاعه العاملي ،وساهم يف تصاعد وضعيات النزاع الداخلية هذه .إذ يكفي عدد قليل من
أتباع تنظيم "الدولة اإلسالمية" ليك يولد الشعور بالحرب؛ ففي فرنسا ميثّل  10آالف شخص [تقدي ًرا
ملقاتيل داعش] القليل يف مقابل ما يزيد عن  65مليون شخص [ساكنة فرنسا]؛ ومع ذلك ،وحتى اليوم،
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املس بالشعور بالحرب .إنّها حدود املامرسة التي يقوم بها "الدولة اإلسالمية" .إنّ مستوى وضعية
مل يجر ّ
النزاع الذي ُوجد ال ميكنه أن يتزايد حقيق ًة ّإل إذا كان الجواب املق َّدم يساهم يف تفاقم االنقسامات
الهوياتية داخل املجتمعات .وهي إسرتاتيجية اتّبعها تنظيم "الدولة اإلسالمية" يف فرنسا .وعالو ًة عىل
ذلك ،فمن غري املحتمل أن يك ّلل مرشوع الجهوية ،يف سورية والعراق ،بالنجاح عىل املديني املتوسط
والطويل .فمن جهة ،إنّ رضوب معارضة هذه الحركة كبرية ،وال تنحرص يف القوى الغربية .ومن جه ٍة
أخرى ،إنّ قدرتها عىل التح ّول إىل دولة قومية تقليدية تربطها عالقات دبلوماسية طبيعية بالدول األخرى
منعدمة؛ فخطاب "الدولة اإلسالمية" يقوم عىل رفض اآلخر ورفض االختالف .لدى "الدولة اإلسالمية" إ ًذا
فرص ضئيلة للبقاء عىل املدى الطويل ،عىل األقل بوصف هذا التنظيم كيانًا قامئًا عىل منطقة.
ٌ
اإلطار ()4
الشبكات االجتامعية ،سالح إسرتاتيجي جديد؟

أصبحت الفيسبوك وتويرت وغريها من الشبكات االجتامعية مساحات إسرتاتيجية حقيقية ملنظامت
اتجاها
مختلفة (تنظيم القاعدة ،وحركة الشباب ،وحزب الله ،وغريها) .ويف هذا السياق ،نلمس
ً
تصاعديا يف استخدام املنظامت اإلرهابية اإلنرتنت ألغراض "الجلبة السياسية الدعائية" Agitprop
والتجنيد؛ ففي كانون الثاين /يناير  ،2008قد يكون تنظيم القاعدة تو ّفر عىل  5800موقع إلكرتوين عىل
اإلنرتنت ،مع معدل إنشا ٍء لـ  900موقع إلكرتوين جديد شهر ًيا ،مربزًا عىل هذا النحو التطور املذهل
لتواصل هذه املنظامت عرب الفضاء االفرتايض.
وإن كان رقم الحسابات التابعة لها عىل الشبكات االجتامعية آخ ًذا يف االزدياد ،فإنّ اعتامده بد ّقة ّ
يظل
صع ًبا ،بالنظر إىل موقف أنصارها الذين يستخدمون أسامء هذه املنظامت الحقة لحساباتهم الخاصة أو
أسامء مستعارة ذات طابع عام ،دون الحديث عن "روبوتات الجهاد"*؛ ولنذكر هنا "داعش" ("الدولة
اإلسالمية") ،و"الجيش السوري اإللكرتوين" ،و"القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي" ،و"بوكو حرام" ،وغريها.
وبوصف الفضاء االفرتايض مفي ًدا ج ًّدا بالنسبة إىل اإلرهابيني من أجل نشاطات "الجلبة السياسية
ّ
وتظل سياسات الرقابة
الدعائية" أو التجنيد ،فإنّ هؤالء ال مييلون إطال ًقا إىل الشبكة نفسها مبارش ًة.
التي متارسها الرشكات املالكة لهذه الشبكات االجتامعية تواجه مفارقة "حرية التعبري مقابل تلطيف
ٌ
تلطيف بعدي يبدو غري فعال إزاء املنظامت اإلرهابية.
اآلراء" .وينتج عن ذلك
* "روبوتات الجهاد" ( )Jihadbotsهي روبوتات إعادة تغريد  retweetآيل يستخدمها املعلنون واإلرهابيون أيضً ا.
املصدر:
مؤسسة "فوتوريبل الدولية" :الرشكات واألمن السيرباين يف أفق عام  ،2020انظر:
يستند هذا النص إىل األعامل املنجزة يف إطار دراسة ّ
Futuribles International, Entreprises et cybersécurité à l'horizon 2020 (Paris: Futuribles International, 2015),
accessed on 8/1/2017, at: https://goo.gl/1v41Qm
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يتمثل الخطر الرئيس يف وضعيات النزاع الحالية بأنّ الدول القومية ،مبا يف ذلك الدول  -القوى الكربى،
تبدو غري مالمئة ملعالجة هذا النوع من النزاع ومنح وساطة ذات صدقية لح ّلها؛ ففي أفغانستان التي
منوذجا لهذا النوع من النزاع ،الرصاع هو يف األساس هويايت ،داخل املجتمع
متثّل حالتها يف بعض النواحي
ً
األفغاين الذي يعيش حالة حرب مستمرة تقري ًبا منذ  35عا ًما .وبعد ثالثة أعوام من الرصاع السوري،
خلق التقاطع بني أنواع مختلفة من وضعيات النزاع ،تلك املتعلقة بتنافس القوى اإلقليمية إن مل يكن
العاملية ،إضاف ًة إىل النزاعات الهوياتية واالجتامعية داخل البالد ،خطوط صدع متع ّددة بني األطراف
الفاعلة .لذلك ،ال يظهر ّأي ٍّ
اض رمبا
حل يف األفق باستثناء الضجر االفرتايض ملقاتلني مشتبكني عىل أر ٍ
ف ّر س ّكانها منها.
وحتى الساعةّ ،
تظل هذه النزاعات يف معظمها نزاعات محيط ،إذا اعتمدنا وجهة نظ ٍر محورها الغرب ،ما
عدا االمتدادات ،ال س ّيام يف فرنسا ،للرصاع الذي يقوده "الدولة اإلسالمية" .ومن شأن املستقبل أن يكون
أكرث قتام ًة إذا استمرت الوساطة السياسية للتوترات االجتامعية يف اإلخفاق ،ال س ّيام يف الدميقراطيات
الغربية .ورمبا يكون املنفذ تح ّولها إىل رصاعات هوياتية ،مع مخاطر قوية بقدر ما يوجد اليوم نز ٌاع عابر
للدولة من ذاك النوع الذي من شأنه أن يهيكل وضعيات النزاع الداخلية.
ويف هذا السياق ،تفرض التكنولوجيات الجديدة لالتصاالت واملعلومات مزي ًدا من الشفافية بالنسبة إىل
الح ّكام .وهو تط ّو ٌر إيجايب ،بيد أنّه يرتجم أيضً ا إىل خط ٍر مزدوج من التضليل وزوال تثبيط األحاديث
ً
مساهم يف جعل السلوك غري الطبيعي الذي يدعو إىل
والتبادالت باإلنرتنت وعىل الشبكات االجتامعية،
استبعاد اآلخر ً
شكل من أشكال السلوك الطبيعي .والحاجة إىل التفكري يف تنظيم هذا النوع من الظواهر،
متجد اإلرهاب.
تتجاوز التساؤل البسيط بشأن حظر املواقع التي ّ
وأخ ًريا ،سيصبح الوصول إىل املوارد الطبيعية ،املوارد الطاقية أو موارد املواد ،رهانًا ًّ
مهم يف األعوام
الخمسة عرش املقبلة .ويف السيناريوهات التي وضعها "معهد بحوث أوروبا املستدامة" Sustainable
 ،Europe Research Instituteسيؤدي تواصل النمو العاملي الستهالك املوارد باملعدالت الحالية إىل
زياد ٍة بأكرث من ثلث إجاميل حجم املوارد املادية املستخرجة أو التي يجري حصادها يف العامل يف األعوام
 ،2030 - 2010من  62مليار طن إىل  100مليار طن .يطرح هذا السيناريو بالتأكيد مشكل ًة من حيث
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون .ولكن رمبا يؤدي أيضً ا إىل تنافس متزايد يف الحصول عىل املواد .ومن شأن
هذه املنافسات أن تجمع الدول القومية يف ّ
مخططٍ أكرث تقليدية من النزاع .ويأخذ هذا السباق من أجل
الوصول إىل املواد ،كام متارسه عىل سبيل املثال الصني ،بصورة رئيسة ،شكل استثامرات يف البلدان التي
تزخر بهذه املواد ،بوصفه نو ًعا من "القوة الناعمة" العدوانية .فهل سيستمر األمر بعد  15عا ًما؟ ألن
يصبح الوصول إىل املوارد الطبيعية أكرث عرض ًة للرصاع؟ يبدو األمر مؤك ًدا إذا فشلنا يف تنظيم مناذج النمو
االقتصادي ،وإذا مل يفلح التقدم التكنولوجي يف الح ّد من استهالك املوارد الطبيعية.
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اإلطار ()5
الرشق األوسط ،عدم يقني كبري

يظل الرشق األوسط ً
ّ
مجال لعدم استقرار كبري .فمنذ ع ّدة عقود ،فلسطني واحدة من بؤر وضعيات
النزاع اإلقليمية والدولية أيضً ا ،ذلك ألنّ احتالل إرسائيل األرايض الفلسطينية يثري صدى قو ًيا يف الدول
اإلسالمية ،بالنظر إىل طابعه االستعامري.
تضاف اليوم إشكاالت إسالمية جسيمة؛ فعىل خلفية التنافس بني السعودية وإيران ،والحرب األهلية
يف اليمن وسورية والعراق ،وصل االنقسام بني الشيعة والسنة إىل ذروته .وتتغ ّذى هذه "الفتنة"
باإلسالم السيايس الراديكايل ،وهو الطرف املتطرف لإلسالم السيايس الس ّني الذي ما فتئ يثبت وجوده
منذ سبعينيات القرن املايض يف سياق خسوف العامل العريب .ه ّيأ االنجراف السلطوي لألنظمة ذات
الطابع القومي وإخفاقاتها االقتصادية (البطالة) واألخالقية (الفساد) ،والجيوسياسية (مل ّ
تحل قضية
فلسطني) ،البساط لهذا اإلسالم السيايس.
وبالنظر إىل هذه التطورات ،هذه هي االتجاهات الكربى الخاصة بالرشق األوسط التي ح ّددها الخرباء
يف تقرير "اليقظة ."2016
صعود اإلسالم السيايس

ستعتمد القدرة عىل مواجهة األشكال املتطرفة لإلسالم السيايس عىل تطور الوضع يف سورية والعراق
واليمن ،وليبيا؛ فالفوىض هناك تسمح بنجاحات الجهادية.
وميكن أن يكون وضع التنمية االقتصادية واالجتامعية ،ومدى إثبات التيارات الحداثية ذاتها ،وهي
معي بني املسجد والدولة ،متغ ًريا ال ينبغي االستهانة بهً ،
فضل عن مدى ظهور مساحة
املتع ّلقة بفصل ّ
ثقافية وعلمية مستقلة عن املجال الديني.
ويبدو تطور العالقات األوروبية  -العربية ،وعىل نطاقٍ أوسع تطور الحوار بني الغرب والعامل العريب،
ً
حاسم؛ ّ
فحل الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني من عدمه ،هو الذي ميثّل حاف ًزا لتعبئة اإلسالم السيايس،
أكرث ً
التغيات يف الريع النفطي يف دول الخليج ،ال س ّيام يف اململكة العربية
حسم .وأخ ًريا ،ميكن أن متثّل ّ
السعودية ،ومدى انزالق "بلدان منوذجية" جديدة يف اإلسالم السيايس ،أو عىل العكس ّ
تخل بعض
الدول عنه ،وهي التي كانت قد اعتمدته (إيران عىل سبيل املثال)ً ،
عامل مح ّف ًزا يف هذا االتجاه أو ذلك.
جج السياسة الذاكرة الجريحة
الفتنة بني الشيعة والس ّنة ،أو عندما تؤ ّ

يف الواقع ،إذا كان تفاقم هذا االنقسام يعود إىل تسييس شيعة العراق وإيران منذ ستينيات القرن
املايض ،فإنّ الثورة اإليرانية التي أصبحت ثور ًة ديني ًة شيعية ،هي التي مثّلت بالخصوص مح ّفز الفتنة؛
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فقد ح ّفزت طهران الحركات السياسية الشيعية ،ال س ّيام مع إنشاء حزب الله يف لبنان عام  .1992ومن
ٍ
سياسات لالحتواء اإلقليمي إليران ،بد ًءا من العراق الذي
جانبها ،قادت البلدان ذات األغلبية السنية
أعلن الحرب عىل طهران عام  .1980وإذا كان هذا الرصاع قد عرف مراحل تخفيف ،فإنّ األحداث
جاءت ل ُتنعشه :مع وصول زعامء شيعة إىل السلطة بعد الحرب األمريكية يف العراق عام  ،2003والحرب
األهلية يف سورية ،والتظاهرات العنيفة املتكررة يف البحرين ويف لبنان ...وغري ذلك.
وبطبيعة الحال ،يعتمد التخفيف من الفتنة أو عدمه عىل تطور العالقات بني طهران والرياض .وعالو ًة
عىل ذلك ،إنّ متوضع إيران يف املجتمع الدويل هو عامل أساس بالنسبة إىل الفتنة .فإذا كان استبعاد
طهران قد ساهم يف زعزعة االستقرار يف املنطقة ،فض ّمها يقلص النزاعاتّ .
وحل عقدة امللف النووي هو
عنرص أسايس يف هذه الدينامية .وأخ ًريا ،من شأن وضع البلدان  -الوعاء لرضوب
من وجهة النظر هذه ٌ
العنف بني  -إسالمي (سورية ،واليمن ،والعراق) أن يكون له أيضً ا تأثري يف الفتنة يف األعوام املقبلة.
وإضاف ًة إىل الخسائر البرشية ،من شأن تكثيف الفتنة أن يؤ ّدي إىل مراجعة الحدود ،ال س ّيام يف
ٍ
ملجاالت كانت
سورية والعراق واليمن ،حيث متيل ديناميات عنيفة إىل "إعادة صفة الجامعة األهلية"
مندمج ًة إىل ح ٍّد ما .وعىل العكس من ذلك ،من شأن التخفيف من الفتنة ،ال س ّيام يف إطار مسلسل
للمصالحة ،أن يتيح منظو ًرا لالستقرار يف املنطقة.
إرسائيل /فلسطني ،مفارقات رصاع قديم العهد ومركزي

ً
فصول عنيفة ،عىل غرار حرب صيف  2014بني حامس
ُينتج الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني بانتظام
والجيش اإلرسائييل .وإىل ح ّد اآلن ،ال يسمح التطور السيايس يف إرسائيل نحو تعبري ٍ
ات أكرث راديكالي ًة
للصهيونية برؤية مالمح بدايات قطيعة إيجابية يف األفق.
وال ميثّل االنقسام الفلسطيني بدوره مح ّف ًزا لسيناريو القطيعة؛ إذ بإمكان القيادة اإلرسائيلية أن
تستحرض هذا االنقسام لتؤ ّكد مدى عدم تأثري اتفاق سالم مع السلطة الفلسطينية يف إسالم ّيي حركة
حامس عىل وجه الخصوص.
وميكن أن ّ
تتأت القطيعة نحو خروج من األزمة من دبلوماسية إلزامية تجاه إرسائيل .ويفرتض أيضً ا
املتوجه نحو عملية سالم عادل ،توحي ًدا للتيارات الفلسطينية ،بوصفه ً
رشطا ال غنى
هذا السيناريو
ّ
عنه التفاق نهايئ.
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:املجتمعات وأمناط العيش يف العامل

2050-2030 االتجاهات الكربى للتطور يف أفق

Societies and Ways of Life across the World:

Major Trends to 2030 - 2050*

 ما ستؤول إليه التطورات االجتامعية، وعىل نحوٍ شامل،نحدد بدقّ ة
 إذا مل يكن ممكنًا أن:ملخص
ّ
 بالنظر إىل تفاوت املجتمعات والسياقات الخاصة مبختلف دول،يف العامل يف العقود املقبلة
.الصدد
ّ  يف هذا، فإنه ميكن يف املقابل تحديد جملة من االتجاهات الكربى واملُ هيكلة،العامل
 تستحق أربعة،"2016  انطالقً ا من مساهمته يف تقرير "اليقظة،ومثلام ُيظهر جوليان دامون
 وازدياد تأكيد، تراجع مستوى الفقر يف العامل: وهذه االتّجاهات هي.اتجاهات كربى االهتامم
 وتنامي،مكانة الطبقات الوسطى يف البلدان الناشئة وتبعات ذلك يف ما يتعلق باالستهالك
َّ
جدا يف
 ومن. وازدياد أهمية الديانات،التمد ُين
ًّ أن هذه االتجاهات تؤ ّثر بطرائق مختلفة
ّ املؤكد
 بيد أنها تظلّ حاسمةً يف ما يتعلق بتطور العامل واملجتمعات. ويف الدول الغنية،الدول الفقرية
.التي ستشكّ له يف املستقبل
. الفقر، الطبقة الوسطى،2050-2030  أفق، منط العيش، التحول االجتامعي:كلامت مفتاحية
Abstract: Though the existence of disparities between the societies of the world's
different countries and between their specific contexts makes it impossible to determine
precisely and exhaustively what social developments will occur worldwide over the
coming decades, a certain number of deep - seated, structuring trends can be identified.
As Julien Damon shows here, drawing on his contribution to the 2016 Vigie Report, four
major trends are worthy of attention: a decrease in poverty worldwide; a continuing
advance of the middle classes in the emerging countries and the consequences that
ensue in terms of consumption; ongoing urbanization; and increased religious influence.
Admittedly, these trends impact poor and rich countries very differently. They are,
nonetheless, crucial in the development of the world and of the societies that will shape
it in the future.
Keywords: Social transformation, Lifestyle, Horizon 2030 - 2050, Middle class, Poverty.

* Julien Damon, “Sociétés et modes de vie dans le monde: Grandes tendances d'évolution à l'horizon
2030 - 2050,” Futuribles, no. 415 (novembre - décembre 2016), pp. 77-91.
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مقدمة
لن يكون بإمكاننا ،يف آفاق  2030و ،2050رسم صور ٍة بانوراميه استرشافية شاملة للتطورات االجتامعية
املمكنة يف العامل .بيد أنه ميكننا ،يف املقابل ،أن نؤ ّكد االتجاهات ا ُمل َهيكلة إىل ح ّد بعيد .وسنقترص
عىل أربع ٍة منها .فاالتجاه األول يتمثّل يف أنّ العامل سيكون يف املستقبل ّ
أقل فق ًرا ،وأنّ منظور انقراض
الفقر املدقع ليس طوباو ًيا ،حتى إن كان من الرضوري أن نضع يف حسباننا موضوع تزايد التفاوتات
املرجح ج ًدا أن تستمر الطبقات الوسطى املتنامية يف ترسيخ
وعدم املساواة .ويف االتجاه الثاين ،من ّ
مكانتها ،بطموحاتها الجديدة وبقدراتها االستهالكية املهمة .أ ّما االتجاه الثالث ،فمفاده أنّ التمدين
سيواصل وتريته التصاعدية ،بشك َليه املتباينني ج ًدا؛ تزايد ظاهرة املراكز الحرضية الكربى (تركز الرثوات
واألنشطة يف املراكز الحرضية الكربى) ،وتزايد ظاهرة السكن العشوايئ (تنامي املساكن املرت ّدية) .وأ ّما
االتجاه الرابع ،فمجمله أنّ التطور املهم سيصبح فيه العامل أكرث تدي ًنا ّ
مم هو متوقع .وستؤثر هذه
ٍ
مختلف ج ًّدا يف البلدان الفقرية (األكرث تد ّي ًنا ،والتي هي يف طور تنامي الطبقة
الظواهر عىل نح ٍو
الوسطى  ،)Moyennisationويف البلدان الغنية (األقل تد ّي ًنا ،واملوسومة برتاجع الطبقة الوسطى
.)Dé - moyennisation

"نزع الفقر" عن العامل
ملؤش أضحى كالسيك ًيا :العتبة املسامة "دوالر أمرييك
ُيقاس الفقر ،عىل املستوى العاملي ،بحسابه ،وف ًقا ّ ٍ
(((
يف اليوم" .فمنذ التقرير األول للبنك الدويل الذي نُرش سنة  ، 1990يقوم خرباء البنك الدويل وصندوق
ٍ
معدالت للفقر يف جميع دول العامل .ف ُهم ،عىل نح ٍو أكرث تحدي ًدا ،يهتمون بشأن
النقد الدويل بحساب
الدول النامية والدول األكرث فق ًرا .فتحت العتبة املعتمدة من املؤسسات الدولية ،نجد عد ًدا ً
قليل من
الفقراء ً
فعل  -إن مل نجد حتى فق ًريا واح ًدا  -يف ّ
كل من فرنسا والواليات املتحدة األمريكية .فأداة قياس
(((
الفقر التي تتمثّل ،بعد إعادة تقييمها سنة  2005بتعادل القدرة الرشائية  ،يف  1.25دوالر أمرييك ،لتصبح
تحت عتبة  1.9دوالر أمرييكُ ،ت َع ُّد مقارب ًة للفقر املدقع ،وتشري إىل قدر ٍ
ات استهالكية ضعيفة ج ًدا.
إنّ الدينامية امللحوظة ،منذ ع ّدة سنوات ،هي تراجع الفقر يف العامل ٌ
وآفاق أكرث إيجابي ًة بالنظر إىل أنّ
ً
احتامل وار ًدا يف أفق عام  .2030وبرصف النظر عن الخالفات املنهجية،
انقراض هذه الظاهرة كث ًريا ما ُيع ّد
ينبغي ببساط ٍة أن نستحرض أنّ االنتقال من ّ
أقل من  1.9دوالر أمرييك يف اليوم ،كقدرة استهالكي ٍة إىل
1 Rapport sur le développement dans le monde 1990. La pauvreté (Washington, D.C: Banque mondiale, 1990).
ُ 2يثل "تعادل القوة الرشائية" ( )Purchasing power parityحساب القوة الرشائية ملختلف العمالت يف بلدانها األصلية لسلعة معينة،
أو لس ّل ٍة من السلع ،وهو ُيستخدم يف مقارنة مستويات املعيشة بني بلدين أو أكرث (املرتجم).
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 1.91دوالر أمرييك ،ينقل ً
فعل إىل الجهة األخرى من العتبة ،ولكنه ُيبقي املرء يف ظروف هشة ج ًّدا.
أقل ّ
وضوحا جل ًّيا ،وأنّ العامل هو ّ
فأقل فق ًرا .وقد أوجد
بيد أنّ هذا ال مينع أن تكون الدينامية واضح ًة
ً
املختص يف التنمية جون ميشيل سفرينو عبار ًة سعيد ًة لتحديد هذا االتجاه ،هي "نزع الفقر عن العامل"
ّ
(((
(. )Désappauvrissement du monde
ومن أجل تحصيل فكر ٍة بشأن تراجع الفقر يف العامل ،ميكننا املرور عرب ثالثة رسوم بيانية توضّ ح عىل
نح ٍو جيد تطورات قوي ًة ومتباين ًة قيد العمل .وميثّل الرسم البياين ( )1التطورات امللحوظة املتعلقة بعدد
الفقراء ونسبتهم يف العامل منذ سنة  1990حتى عام  .2015وتجدر اإلشارة إىل أنّ أرقام سنة  2015هي
تحس ًنا ،ولكنها تظلل ّ
ٍ
محل نقاشات واسعة.
استقراءات مستمدة من
بيانات تعرف موثوقيتها ّ
عند األخذ يف الحسبان بهذه اإليضاحات ،فإنّ هذا ال ينفي أنها ّ
تظل دينامي ًة واضح ًة متا ًما .ففي ربع
قرن ،تق ّلص عدد الفقراء يف العامل إىل ح ّد النصف ،يف وقت تزايدت فيه الساكنة اإلجاملية تزاي ًدا متسار ًعا.
َ
االنخفاض الشديد للفقر عند بعض
خاص -
ذك  -عىل نح ٍو ّ
وهذا االتجاه القوي ج ًدا نحو االنخفاضُ ،ي ِ
"عاملقة" الدميوغرافيا الذين أضحوا "عاملق ًة" اقتصاديني أيضً ا .وينطبق هذا األمر عىل ٍّ
كل من الصني
واضحا
والربازيل ،عىل أنّ التطور يف هذا املنحى ال ّ
يخص جميع البلدان .و ُيظهر الرسم البياين ( )2إظها ًرا ً
الهبوط الحا ّد للفقر يف رشق آسيا (تراجعت نسبة الفقر املدقع  5مرات) ،واستمرارها  -إن مل يكن تناميها
 يف دول أفريقيا جنوب الصحراء.انطال ًقا من املالحظات املذكورة آن ًفا ،وعىل الرغم من تقديرات العواقب السلبية لالنفجار املايل أواخر
العرشية األوىل بالنسبة إىل القرن الحادي والعرشين ،تق ّدر التوقعات والتقديرات انخفاضً ا مستم ًرا ً
مقبل
للفقر .وميكننا أن نعرض هذه التوقعات والتقديرات انطال ًقا من املنحنى الذي أنجره معهد بروكنجز
(الشكل  )3ونقله عنه غالف مجلة ذي إيكونوميست .The Economist
الجدول ()1
عدد الفقراء يف العامل (باملاليني)
السيناريو األدىن

تقديرات رسمية أو مركزية

السيناريو األعىل

1991

-

1900

-

2013

824

964

1112

2030

98

385

1089

3 Jean-Michel Severino & Olivier Ray, Le Grand Basculement. La question sociale à l'échelle mondiale (Paris: Odile
Jacob, 2011).
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الرسم البياين ()3
 :2030نحو نهاية الفقر؟ (معدل الفقر ،بالنسب املئوية)*

*عتبة  1.55دوالر أمرييك يوم ًيا بتعادل القدرة الرشائية

املصدر:

Laurence Chandy, Natasha Ledlie et Veronika Penciakova, The Final Countdown: Prospect for Ending
Poverty by 2030, Policy Paper, avril 2013, 21 p., The Brookings Institution.

ميكن أن يبدو اإلسقاط املركزي (وهو الرقم األكرث ً
تداول) تفاؤل ًيا ج ًدا ،وال سيام بالنظر إىل تحول االتجاه
مس عدة دول نامية سن َتي  2013و .2014يبقى أنه ليس القضاء التا ّم عىل الفقر ( 1.25دوالر أمرييك)
الذي ّ
يظل نحو  400مليون فقري يف العامل ،حتى يف أكرث السيناريوهات ً
هو الذي يجري اإلعالن عنه ،إذ ّ
تفاؤل.
فحدود السيناريوهات املختلفة تبقى واسع ًة إىل ح ّد ما يف هذا التمرين لإلسقاط أو لالسترشاف ،ألنه ميكن،
من منظور أكرث ً
تفاؤلّ ،أل يبقى سوى ّ
أقل من  100مليون فقري سنة  .2030يف حني يبقى يف السيناريو
األكرث تشاؤ ًما نحو مليار فقري كام هي الحال اليوم .وعىل الرغم من ذلك ستكون نسبة الفقر ّ
أقل.

اغتناء امليسورين ج ًدا أثناء تناقص الفقر
يف وقت مل يتناقص فيه الفقر الشديد إطال ًقا عىل هذا النحو من ُ
قبل ،فإنّ من هم األكرث ثرا ًء – مبعنى
رسا – ال يزالون يزدادون ثرا ًء .وإذا كانت نسبة
وجود نسبة  1يف املئة من مجموع الساكنة األكرث ي ً
عدم املساواة ،يف األجور ويف الرثوة ،قد انخفضت بش ّدة تقري ًبا يف ّ
كل البلدان الغنية ،وذلك إىل حدود
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خصوصا
سبعينيات القرن املايض ،فإنها قد عادت إىل االرتفاع مج ّد ًدا منذ ذاك الحني .وهذا األمر ينطبق
ً
عىل الواليات املتحدة ،واململكة املتحدة ،وعىل أسرتاليا أيضً ا.
رسا تتحكم يف  18يف املئة من الدخل العا ّم يف
ففي الواليات املتحدة ،كانت نسبة  1يف املئة األكرث ي ً
سنة  .1900بيد أنّ األمر مل يبقَ عىل هذه الحال سنة  ،1970إذ وصلت النسبة إىل  8يف املئة لنصل إىل
نسبة  18يف املئة سنة  .2010وقد كانت فرنسا يف الوضعية نفسها سنة  ،1900ولكنها استقرت عىل نسبة
 8يف املئة سنة  ،2010وإن كان قد لوحظ اهتزاز ملحوظ بعد بلوغ عتب ٍة تحت نسبة  7يف املئة خالل
ويسجل التحليل الوطني لنسبة  1يف املئة يف مجمل الدول الغنية هذا التزايد.
مثانينيات القرن املايض.
ّ
عىل املستوى العاملي ،يش ّكل مجموع سكان نسبة  1يف املئة يف الدول الغنية ما جرت تسميته "الطبقة
الفوقية" التي تستفيد ً
حتم من دينامية العوملة .ويف البلدان النامية ،ليست نسبة  1يف املئة مم ّيز ًة
القتصاد ريعي ،بل ألنظمة امتصاصية وفاسدة مل تأفل .وبني هاتني املجموعتني السكانيتني القصو َيني ،أي
ّ
طبقات وسطى قلقة (يف البلدان الغنية)
رسا ،توجد
ٌ
رسا من الذين يخرجون من الفقر ،واألكرث ي ً
األقل ي ً
راغبة يف التغيري (يف البلدان الفقرية).

تأكيد مكانة الطبقات الوسطى عىل مستوى العامل
تجري اإلشارة إىل الرتاجع النسبي للطبقات الوسطى وقلقها يف فرنسا ويف عد ٍد من الدول الغربية
ّ
مستهل مرحلة
أيضً ا .يف حني أنّ هذه الطبقات من شأنها أن تكون بصدد الربوز يف الدول الناشئة ،يف
معي ،قد يكون من شأن ديناميات "تنامي الطبقة الوسطى" أنها مت ّيز البلدان النامية،
توسع .وعىل نح ٍو ّ
ّ
مثلام استطاعت أن مت ّيز فرنسا  -مع أخْ ذ االختالفات املمكنة لعنارص املقارنة يف الحسبان  -يف فرتة
"الثالثني املجيدة"((( .ومبوازا ٍة لذلك ،قد يكون من شأن ديناميات "تراجع الطبقة الوسطى" أنها تؤثر يف
بلدان العامل القديم(((.
ٌ
مرحلة طويلة من النمو عرفتها معظم البلدان املتقدّمة خالل الفرتة ا ُملمتدّة من نهاية
" 4الثالثون املجيدة" ( :)Trente Glorieusesهي
الحرب العاملية الثانية وتنفيذ ّ
مخطط مارشال ،إىل بداية السبعينيات مع األزمة االقتصادية لعام  1973الناجمة عن الحصار النفطي العريب
ً
عىل نح ٍو أسايس .وقد مت ّيزت هذه الفرتة ،فضل عن مستويات خلق القيمة والنم ّو العالية ،بدرج ٍة مع ّينة من التنظيم واالتساق االجتامعي،
رش مع التّوازن بني أجور العامل وأرباح الرشكات (املرتجم).
وبارتباطٍ مبا ٍ
 5لتفصيل أكرب بالنسبة إىل هذه النقطة املهمة ،انظر:
;)Julien Damon, Les classes moyennes, Paris : presses universitaires de France, coll. Que sais-je? (Paris: PUF, 2013
Julien Damon, Le marché des classes moyennes dans les pays émergents : Quelle réalité? Quelles opportunités? (Paris:
Chambre de commerce et d'industrie de Paris, 2014).
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منذ القرن التاسع عرش ،حاولت العديد من التحليالت ترسيم مدار الطبقات الوسطى .فهي تار ًة ُمحت ًفى
بها ،وتار ًة أخرى ُمنتقدة أو متو ّدد إليها أو محتقرة .ووفق العصور وبحسب العديد من املؤلِّفني،

تحظى الطبقات الوسطى اليوم بتت ّب ٍع عن كثب ،يف فرنسا ،واالتحاد األورويب ،والواليات املتحدة ،ويف
العامل النامي أيضً ا .فوجود هذه الطبقات ،يف البلدان الغن ّية ،يف بؤرة القضايا االجتامعية واالهتاممات
االنتخابية أم ٌر مث ٌري لالهتامم .وبني انشقاق األغنياء ج ًدا وتهميش الفقراء ج ًدا ،توجد هذه الطبقات التي
تختلف حدودها اختال ًفا كب ًريا؛ بحسب ع ّدة دراسات يف ملتقى الديناميات واإلشكاليات .وعىل الصعيد
يغي التوازنات االقتصادية والدميقراطية ،سوا ٌء
العاملي ،من شأن بروز هذه الطبقات يف البلدان النامية أن ّ
كان ذلك يف ّ
كل بلد عىل حدة ،أو عىل الصعيد العاملي أيضً ا.
وتق ّدم الدراسات التي تتمحور حول حزمات الدخول املتوافرة وحدودها ،أو مستويات االستهالك التي
تسمح بتقدير نسبة الطبقات الوسطى الناشئة ،حدو ًدا فاصل ًة متباين ًة .وميكن أن تكون املقاربة مق ّيد ًة
إىل ح ّد ما ،وقريب ًة إىل ح ّد ما من عتبات الفقر والرخاء .ومن أمثلة ذلك ما ييل:
ö öقام بنك التنمية األفريقي وبنك التنمية اآلسيوي بنرش دراسات حول الطبقات الوسطى ،استنا ًدا
إىل دخل يومي يراوح بني دوالرين و 20دوالر أمرييك.
يومي يراوح بني دوالرين و 13دوال ًرا (وهو ما ُيقابل يف
ö öاشتغل البنك الدويل بخصوص
ٍ
هامش ّ
ح ّده األدىن الحد األدىن املتوسط للفقر يف  70بل ًدا ،و ُيقابل يف ح ّده األعىل ح ّد الواليات املتحدة).
ö öيرتكز مكتب ماكنزي عىل دخل يومي يفوق الـ  10دوالرات أمريكية.
ö öيف عملٍ مرجعي ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،تراوح حدود القدرة الرشائية اليومية بني
 10و 100دوالر أمرييك .والفائدة من االستدالل وفق حدو ٍد تراوح بني  10و 100دوالر أمرييك
هي إقصاء الفقراء يف البلدان األكرث فق ًرا من الطبقة الوسطى العاملية من جهةٍ ،وإقصاء األغنياء
يف البلدان األكرث ثرا ًء من جه ٍة ثانية.
مهام كانت املناهج ،والسقوف ،والعتبات ،واملصادر ،وطرق جمع البيانات ،فإنّ االستنتاجات تذهب
يف نهاية األمر إىل املنحى نفسه .وتفيد الخربات واإلعالنات الـتأكيد الحايل ملكانة الطبقات الوسطى
يف البلدان الناشئة.
وسنهتم بإحدى هذه األعامل الدولية املرجعية املقارنة ،وهي أعامل لها مناهضوها ومؤيدوها ،وفضائلها
وعيوبها .وينبغي التعامل بحذر مع التحليل الذي بثّته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وإن كان
ُي ّكننا من الحصول عىل رؤية شمولية.
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أنجز عامل االقتصاد هومي خراس تقري ًرا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية((( .وبحسب هذا العالِم،
ميكن تعريف الطبقات الوسطى بالحدود الفاصلة للدخل التي تراوح بني  10و 100دوالر أمرييك كقدرة

رشائية يومية لكل فرد .وتشمل ورقة عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  145بل ًدا ،وهي إحدى
الدراسات النادرة بشأن الرتاصف االجتامعي يف العامل ،ومتثّل  98يف املئة من سكان العامل ،و 99يف املئة
من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي .وقد أحىص الكاتب يف عام  2009أكرث من  1.8مليار شخص ضمن
"الطبقة الوسطى العاملية".
يعيش نصف عدد األشخاص املشمولني يف هذه الطبقة (أي مليار شخص تقري ًبا) يف اقتصاديات

ناشئة قوية النمو .وتشمل الواليات املتحدة وحدها  230مليون شخص ،وأوروبا (باملعنى الواسع)

 664مليون شخص ،وآسيا نصف مليار شخص .وال تحوي أفريقيا جنوب الصحراء سوى ثالثني مليون
شخص؛ كام هو الشأن بالنسبة إىل كندا وحدها .وتُؤوي الصني ثاين أكرب ساكنة تقع ضمن الطبقة
الوسطى العاملية (بعد الواليات املتحدة) تشتمل عىل  157مليون شخص .وإذا كانت هذه الطبقة
الوسطى العاملية تحظى باألغلبية بني سكان الواليات املتحدة ،فإنها محدود ٌة ج ًّدا يف الصني ( 12يف
املئة من مجموع السكان) .ويعتقد بعض املع ّلقني أنّ هذا الرقم مبالغٌ فيه ج ًدا .وينطبق األمر نفسه
عىل الهند .فبحسب خرباء محليني ومراسلني صحافيني ،ال تعدو الطبقة الوسطى ،يف الحقيقة ،أن
تكون نخب ًة ضيقة.
مع األخذ بهذه التحفظات ،ميكننا العودة إىل عمل خراس آنف الذِكر الذي يرى أنّ من شأن عدد
هذه الطبقة الوسطى العاملية أن ينتقل إىل  3.2مليارات شخص بحلول عام  ،2020وإىل  4.9مليارات
شخص بحلول عام  .2030ومن شأن األساس يف هذا النمو (نسبة  85يف املئة) أن يـأيت من آسيا .أ ّما
عدد الطبقة الوسطى بأمريكا الشاملية ،فمن شأنه أن ّ
يظل مستق ًرا؛ وذلك من خالل االرتباطٍ بظاهرتني
تتعادالن؛ إذ يلج الفقراء يف الطبقة الوسطى ،يف حني يصبح أفر ٌاد من الطبقة الوسطى أغنيا َء ويرتكونها
من الناحية اإلحصائيةُ .يضاف إىل ذلك أنّ أوروبا ستعرف من ًوا لطبقتها الوسطى إىل حدود سنوات

 ،2020ولكنها سترتاجع يف عقب ذلك؛ بسبب تناقص النمو الدميوغرايف لبعض أكرب البلدان األوروبية

كأملانيا أو روسيا.
6 Kharas Homi, “The Emerging middle class in developing countries,” paper presented at the OCDE, no. 285
(Janvier 2010).
ومن أجل موازنة تقديرات هومي خراس ،انظر التقرير اآليت ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية:
“Emerging middle class blues,” OECD, 1/7/2013, accessed on 2/9/2016, at: https://goo.gl/bksK6O

جوليان دامون

247

املجتمعات وأمناط العيش يف العامل:
االتجاهات الكربى للتطور يف أفق 2050-2030

الجدول ()2
الطبقة الوسطى العاملية :التقييم واإلسقاطات (باملاليني ،وبالنسب املئوية)
2009

2030

2020

أمريكا الشاملية

338

%18

333

%10

322

%7

أوروبا

664

%36

703

%22

680

%14

أمريكا الجنوبية

181

%10

251

%8

313

%6

آسيا

525

%28

1740

%54

3228

%66

أفريقيا جنوب
الصحراء

32

%2

57

%2

107

%2

الرشق األوسط
وشامل أفريقيا

105

%6

165

%5

234

%5

العامل

1845

%100

3249

%100

4884

%100

اعتام ًدا عىل تقدير ٍ
ات ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وعىل اإلسقاطات الدميوغرافية لألمم املتحدة،
ميكن القول إنّ الطبقة الوسطى العاملية قد مثّلت  27يف املئة من إجاميل سكان العامل سنة  ،2009وإنّ
من شأنها أن متثّل  42يف املئة من إجاميل سكان العامل سنة  ،2020و 59يف املئة سنة  ،2030عندما سيصبح
عدد سكان العامل اإلجاميل  8.3مليارات نسمة ،وهي حركة ميكن أن توصف بأنّها "مذهلة" .وباملوازاة
ولكن
لذلك ،ض ّمت أوروبا وأمريكا الشاملية يف عام  2009أكرث من نصف هذه الطبقة الوسطى العامليةْ ،
تضم أكرث من  20يف املئة من هذه الطبقة الوسطى العاملية يف
من شأن بلدان هاتني املنطقتني ّأل ّ
عام  ،2030وهو تح ّول كبري أيضً ا .وعىل الرغم من ذلك ،ينبغي التذكري بأنّ هذه التقديرات ،وأكرث منها
ٍ
ٍ
وفرضيات وتطورات ،تدعو دامئًا إىل رضورة التعامل مع األعداد بحذر.
ببيانات
هذه اإلسقاطات ،تتع ّلق
يف ما يخص البيانات ذاتها ،ليس من املبالغة القول إنّها ليست دقيق ًة متا ًما .فقواعد جمع املعلومات
ولكن ال متتلك ّ
كل البلدان األدوات القوية نفسها (وإنْ كانت قابل ًة للنقاش
وطرقها تتط ّور باستمرارْ ،
أحيانًا) التي ميتلكها املعهد الوطني لإلحصائيات والدراسات االقتصادية ( )INSEEيف فرنسا .وهكذا،
من البديهي أنّ األمر يتع ّلق بنسب الطبقات الوسطى اليوم  -انطال ًقا من حزمات مستوى املعيشة -
بتقديرات فحسب ،وأنّ هذه التقديرات يف ح ّد ذاتها ال ت ّتسم مبوثوقية أكيدة.
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ويف ما يتعلق بالفرضيات ،فإنّ كل يشء يقوم عىل توافقات االقتصاديني التي تق ّدر أنّ عتب ًة مع ّين ًة
(أو سق ًفا) مع ّي ًنا تُدخل ساكن ًة ما إىل الطبقة الوسطى العاملية (مع العلم أنّ هذا املفهوم ال يجد يف
العديد من البلدان مع ًنى كب ًريا).
وأخ ًريا ،ال تنتج تطورات الطبقة الوسطى العاملية ،كام جرى رصدها يف كل بلد ،من تحوالت البنية
وخصوصا ،من خالل أدوات القياس املستعملة،
االجتامعية يف هذه البلدان فحسب ،بل تنتج أيضً ا
ً
عن األسعار وأسعار الرصف .وال يفيد تعادل القوة الرشائية سوى عىل نح ٍو ناقص بخصوص ظواهر
تبحث عن تجاوزها.
وبارتكازه عىل أعامل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،درس مكتب الدراسات ماكنزي تطور "الطبقة
الوسطى االستهالكية" .وقد تط ّرق إىل الطبقة الوسطى الناشئة؛ بوصفها الفئة السكانية التي مبقدورها
إشباع حاجاتها األساسية ،وأيضً ا حاجاتها األكرث تط ّو ًرا((( .أ ّما الحد األدىن الذي يعتمده مكتب ماكنزي،
تضم  2.4مليار نسمة
فهو دخل يفوق  10دوالرات أمريكية يوم ًيا .ويف سنة  ،2010كانت هذه الطبقة ّ
(وهو تقدير أعىل من تقدير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ ألنه جرى أخذ الدخل يف الحسبان،
وليس القدرة الرشائية) .و ُيق ّدر مكتب ماكنزي أنه بحلول عام  2025ستصل الطبقة الوسطى الناشئة إىل
 4.2مليارات نسمة ،وأنّه يف عام  ،2025سيوجد نصف سكان العامل ضمن طبقة االستهالك ،يف حني أنّ
هذه الطبقة كانت تش ّكل ثلث سكان العامل يف عام .2010
"مذهل" ً
ٌ
فعل .ففي عام  ،1970كانت الطبقة االستهالكية – وهي التي كانت موجود ًة
إنّ هذا التقدم
خصوصا – متثّل ّ
أقل من ربع سكان العامل .ويف عام  ،1950كانت ال متثّل سوى
يف البلدان املتطورة
ً
 13يف املئة .ويف عام  ،1900كانت متثّل ّ
أقل من  0,1يف املئة .وقد تزايدت الطبقة االستهالكية بنحو 1.7
يف املئة سنو ًيا خالل الفرتة  .1990 - 1970وبحلول عام  ،2025من شأن وترية هذه الزيادة أن تزداد أكرث
من الضعف (الشكل  .)4وستصبح الطبقة الوسطى االستهالكية موجود ًة أكرث فأكرث يف املدن ،ويف مدن
البلدان النامية تحدي ًدا.
ستنضم إىل الطبقات
يق ّدر مكتب ماكنزي أنه ينبغي األخذ يف الحسبان أكرث من مليار نسمة إضافية
ّ
الوسطى الحرضية يف البلدان النامية بحلول عام  ،2025وأنّ النسبة األساسية من التزايد بالنسبة إىل
ثم ،ينبغي
الطبقة االستهالكية يف مدن البلدان الناشئة حتى عام  2025ستبلغ نحو  95يف املئة .ومن ّ
النظر يف الحاجات الكبرية التي ينبغي إشباعها ،والتي تبدأ منذ اليوم ،يف ظل مخاطر إحباطات وخيبات
أمل كربى ،يف ما يتعلق بالخدمات الجامعية للمياه ،والطاقة ،والصحة ،والتعليم.
7 Court David & Narasimhan Laxman, “Capturing the world's emerging middle class,” McKinsey Quarterly (Juillet
2010), accessed on 2/9/2016, at: https://goo.gl/czxqfx
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الرسم البياين ()4
تقدم "الطبقة املستهلكة" يف العامل وف ًقا ملكتب ماكنزي (مبليار نسمة)

ساكنة عاملية أكرث متديُ ًنا باستمرار
يرتافق تطور الطبقات الوسطى تراف ًقا متزاي ًدا مع إحدى خصائصها االجتامعية املتمثّلة يف التمد ُين .فخالل
ّ
كل سنتني منذ سنة  1988عىل نح ٍو متواتر ،ينرش قسم السكان باألمم املتحدة إسقاطات متعلق ًة بتطور
عدد السكان يف املدن واألرياف .ومنذ عام  ،2008أضحى معظم سكان العامل حرضيني .وتُق ّدر هذه النسبة
بـ  54يف املئة سنة  ،2015وتق ّدر إسقاطاتها بنسبة  66يف املئة بحلول عام ( 2050الجدول .)3
وبداي ًة من عام  2015حتى عام  ،2050من شأن الجمع بني النمو الدميوغرايف العاملي وعملية التمد ُين
أن يؤ ّدي إىل زياد ٍة تق ّدر بـ  2.5مليار حرضيني .وستكون هذه الزيادة مر ّكز ًة بنسبة  90يف املئة يف آسيا
وخصوصا يف الهند ،والصني ،ونيجرييا .فهذه البلدان الثالثة وحدها ستشملها نسبة 37
ويف أفريقيا،
ً
يف املئة من الزيادة املتوقعة .ويف عام  ،2050قد تشمل الهند زيادة قدرها  404ماليني حرضي إضايف
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(عىل الرغم من أنّها حينئ ٍذ ال تكاد تكون ذات أغلبية حرضية) ،وقد تشمل الصني  292مليونًا ،ونيجرييا
نتبي ،م ّر ًة أخرى ،مدى التحديات؛ من جهة البنى التحتية ،والسكن ،والطاقة،
 212مليونًا .ومن هنا ّ
إضاف ًة إىل الخدمات الصحية والتعليمية.
أضحت هذه املالحظات والديناميات معروف ًة متا ًما يف الوقت الراهن .فقد تزايد السكان الحرضيون يف العامل
برسعة ،وانتقلوا من  746مليون نسمة يف عام  1950إىل  3.9مليارات نسمة يف عام  .2015وقد يصبح عدد
تحض منخفض نسب ًيا،
الحرض  6مليارات نسمة يف عام  .2045وتُؤوي آسيا اليوم ،عىل الرغم من معدل ّ ٍ
 53يف املئة من سكان حرض العامل ،تتبعها أوروبا بـ  14يف املئة ،وأمريكا الالتينية بـ  13يف املئة.
وتركز أعامل األمم املتحدة عىل التجمعات السكانية الكربى ،بوصفها تعب ًريا عن ظاهرة التمدين األساسية.
وتزداد أهمية املدن الكربى ( ،)Mégacitésكام تسميها األمم املتحدة ،ذات األكرث من  10ماليني ساكن.
ففي حني كان ُيحىص منها ثالث مدن فقط سنة  ،1970وعرش مدن سنة  ،1990بإجاميل  153مليون
ساكن (أقل من  7يف املئة من إجاميل سكان الحرض يف العامل)ُ ،أحصيت  28مدين ًة كربى يف عام ،2014
تؤوي  453مليون ساكن (أي نحو  12يف املئة من سكان الحرض يف العامل) .وتقدر األمم املتحدة أن يصل
هذا العدد إىل  41مدين ًة من هذا الحجم بحلول عام .2030
بالنسبة إىل هذه التجمعات العاملية الكربى ،تؤكد البيانات الحديثة تأكي ًدا شدي ًدا وجود تطور معروف.
فخالل الفرتة  ،1925 - 1830ظ ّلت لندن أكرب مدينة يف العامل (مع ساكن ٍة تراوح بني مليون و 8ماليني
ساكن) ،متقدم ًة بذلك عىل بكني .وقد تجاوزتها إثر ذلك نيويورك التي تجاوزتها طوكيو بعد ذلك.
أساسا،
نعب عن األمر بطريقة أخرى وعىل نح ٍو ّ
بيد أنه ميكننا أن ّ
أعم .فقد كان عامل املدن الكربىً ،
عاملًا أوروب ًيا يف القرن التاسع عرش ،وأمريك ًيا يف القرن العرشين .وهو يف القرن الحادي والعرشين عامل
أساسا.
آسيوي وأفريقي ً
الجدول ()3
تطور معدل التمد ُين (نسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق الحرضية ،بالنسب املئوية)
العامل

أفريقيا

آسيا

أوروبا

أمريكا
الالتينية

أمريكا
الشاملية

أوقيانوسيا

1950

30

14

18

52

41

64

62

2015

54

40

48

74

80

82

71

2050

66

56

64

82

86

87

74
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إذا ك ّنا نر ّكز ،يف أغلب األحيان ،عىل املالحظات والتساؤالت بشأن هذه املدن العمالقة التي أصبحت
شخص تقري ًبا) يعيشون ،يف عام  ،2014يف
تزداد أهمي ًة ،فهذا ال مينع أنّ أكرث من نصف الحرض (مليا َرا
ٍ
مدنٍ تُؤوي ّ
أقل من  500ألف ساكن؛ ومن شأن هذه الحال أن تبقى كذلك سنة .2030
الجدول ()4
املراكز الحرضية الكربى العرشة األكرث كثاف ًة سكاني ًة يف العامل يف عام  2014ويف عام ( 2030إسقاطات مبليون نسمة)
2030

2014
الرتبة

املدينة

الساكنة

الرتبة

املدينة

الساكنة

1

طوكيو

37.8

1

طوكيو

37.2

2

دلهي

24.9

2

دلهي

36.1

3

شنغهاي

23.0

3

شنغهاي

30.8

4

مكسيكو

20.8

4

مومباي

27.8

5

ساو باولو

20.8

5

بكني

27.7

6

مومباي

20.7

6

داكا

27.4

7

أوساكا

20.1

7

كراتيش

24.8

8

بكني

19.5

8

القاهرة

24.5

9

نيويورك

18.6

9

الغوس

24.2

10

القاهرة

18.4

10

مكسيكو

23.9

ي ّتصف التمد ُين العاملي الحايل برتكي ٍز وكثافة متزايدين .وضمن هذا اإلطار ،ي ّتسم بكرثة السكن العشوايئ
وتوسعه .وقد ق ّدرت األمم املتحدة أنّ عدد األشخاص الذين يقطنون السكن العشوايئ تجاوز مليا ًرا سنة
ّ
 ،2007وأعلنت أنّه من املرجح أن يتجاوز  1.4مليار شخص سنة  ،2020وأنّه سيتجاوز مليارين سنة
 .2050وإن كانت الدقة اإلحصائية التا ّمة مستحيل ًة ،فإنّ املقادير الك ّلية لها نصيب من الصحة.
يعيش اليوم أكرث من شخص من أصل سبعة أشخاص يف سكنٍ عشوايئ ّ
عم ميكن أن تكون
(بغض النظر ّ
التعريفات والوضعيات املتنوعة لهذه األحياء الخاصة) .وإذا كان من شأن هذه الحال أن تستمر عىل ما
الصدد ،تفرض عبار ٌة
هي عليه ،فستصبح هذه النسبة واح ًدا من أصل ستة أشخاص سنة  .2020ويف هذا ّ
ايد لظاهرة السكن العشوايئ" (.)Bidonvillisation
نفسها؛ مفادها أنّ متد ُين العامل هو إىل ح ّد بعيد "تز ٌ
إنّ التعريفات والرتجامت هي إىل ح ّد ما مضمونة .فاملصطلحات من قبيل" :كوخ قذر" ،أو "أحياء عشوائية"،
أو "مساكن غري رسمية" ،أو "منشآت غري قانونية" ،أو "أحياء غري قانونية" ،أو "أوكار" ،أو "منازل ذات دخل
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منخفض" ،تُستعمل  -يف أغلب األحيان  -بطريق ٍة قابلة لالستبدال .وعىل الصعيد العاملي ،اقرتح برنامج
املستوطنات البرشية لألمم املتحدة ( )ONU - Habitatتعريفه الخاص للسكن العشوايئ ،انطال ًقا من
مؤرش ذي متغريات خمسة .وير ّكز تعريف برنامج املستوطنات البرشية لألمم املتحدة للسكن العشوايئ،
ٌ
تعريف ذو ُبع ٍد إجرايئ أكرث من كونه ذا ُبع ٍد رسمي ،عىل الخصائص الفيزيائية (مستوى الجودة ّ
املتدن
وهو
للسكن ،وغياب إمدادات املاء والرصف الصحي) ،والخصائص القانونية (عدم قانونية األرض والبناء).
وبحسب بعض الخرباء ،من شأن مثل هذا التعريف ،يف حال أخذ عدم تجانس عنارصه يف الحسبان،
أن يؤ ّدي إىل التقليل من شأن هذه الظواهر .ويرى مؤلفون آخرون أنّ موثوقية البيانات ال تسمح ،يف
الواقع ،بقول يشء دقيق ُيذكر يف هذا الشأن.
أ ّما بشأن هذه املناطق ،فث ّمة أطروحتان تتواجهان .فبعضهم يرى فيها عملي ًة طويلة األمد لتحسني ظروف
العيش؛ إذ تسمح املدينة بالوصول التدريجي إىل الشبكات املتطورة (سوا ٌء تع ّلق األمر باملياه ،أو التعليم،
أو الطاقة) .يف حني يؤكد آخرون تدهور األوضاع (وال س ّيام من جهة انعدام األمن) .فبام أنّ هذه الفضاءات
الحرضية مناطق للفقر ،فهي أيضً ا أماكن لالبتكارات ولبساطة العيش االضطرارية .فهل ينبغي االحتفاء بهذه
يظل السؤال األول م ّت ً
االبتكارات؟ وهل ميكن االستلهام منها يف البلدان املتطورة؟ ّ
سم باالنفتاح حال ًيا .وهناك
تساؤل آخر تقليدي ،هو :هل أنّ األحياء العشوائية ،يف البلدان النامية مناخل((( للعبور إىل حياة أفضل؟
ً
"منخل" ،يف األزمنة األخرية ،اهتام ًما
أم هي ِش ٌاك عالقٌ بها سكانها؟ لقد عرفت أطروحة املدينة بوصفها
ٍ
خالصات عىل نح ٍو أحادي املعنى.
متج ّد ًدا .بيد أنّ غياب معطيات وبيانات موثوق ًة سيؤدي إىل د ْرء استنتاج
ّ
وستظل حركة الرت ّكز والتج ّمع السكاين يف املناطق الحرضية تنترش انتشا ًرا مك ّث ًفا يف أكرث املناطق تدهو ًرا.

الرتاتبية االجتامعية العاملية
وصلت اللفظة األوائلية "قاعدة الهرم" ( )Bottom Of the Pyramidإىل الشهرة .وهي تُشري إىل نسبة
كبرية متثّلها املجتمعات الفقرية للبلدان الفقرية يف أسفل قاعدة هرم توزيع سكان العامل ،وف ًقا للموارد.
فالجزء األكرب من سكان العامل يوجد يف "قاعدة الهرم" ،إذا أخذنا سق ًفا مق ّد ًرا بعرشة دوالرات أمريكية
يوم ًّيا .ويف أواخر العرشية األوىل من األلفية الثالثة ،فإنّ نحو  4.5مليارات نسمة يعيشون ّ
بأقل من عرشة
ٍ
كسقف لـ "قاعدة الهرم" عتبة  1.55دوالر أمرييك يوم ًيا بتعادل
دوالرات أمريكية يومية .ولكن إذا أخذنا
شخص تقري ًبا.
القدرة الرشائية (الذي انتقل إىل  1.9دوالر أمرييك يف عام  ،)2015فإنّنا ُنع ّد مليار
ٍ
8

"منخل" ( :)Sasمصطلح يستعمل يف الهندسة املعامرية ،ويقصد به فضا ٌء للعبور يوجد بني مكانني أو غرفتني (املرتجم).
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ٌ
ساكنة ميكن وسمها بـ "قمة الهرم" ( ،)Top Of the Pyramidنضع
وأعىل كث ًريا من قاعدة الهرم ،توجد
لها كعتب ٍة للدخل  100دوالر أمرييك يوم ًيا .ويوجد نحو  500مليون شخص يف هذه الوضعية يف البلدان
أساسا .ونجد ،أخ ًريا ،بني ّ
الطبقتني طبق ًة وسطى عاملي ًة ،تُعرف بلفظة أوائلية جديدة ،هي" :وسط
الغنية ً
تضم نحو مليا َر ْي شخص (وهو معدل أرقام منظمة التعاون
الهرم" ( )Middle Of the Pyramidالتي ّ
االقتصادي والتنمية ومكتب ماكنزي) ،ومعظمها ال يزال يوجد يف البلدان الغنية .بيد أنه ابتدا ًء من
 ،2020سوف تُؤوي آسيا أكرث من نصف هذه الطبقة.
عيش مرتفعة عىل نح ٍو ملموس ،مقارن ًة بالفقراء .فالطبقات
تشمل طبقة "وسط الهرم" مستويات ٍ
ُقسم ميزانيتها بطريقة مختلفة عن الفقراء؛ إنفاق
الوسطى الناشئة ،واملجملة يف طبقة "وسط الهرم" ،ت ّ
ّ
أقل يف الغذاء ،وإنفاق أكرث يف التعليم والرتفيه .وهي حرضية يف أغلبها ،وممثّلة كث ًريا يف التجمعات
ٍ
بحاممات وأجهزة تلفزيون.
الحرضية الكربى ،وهي تعيش بالنسبة إىل جز ٍء كبري منها يف مساكن مج ّهزة
ومن املؤ َّكد أن طبقة "وسط الهرم" توجد يف أحياء مج ّهزة ،ولكنها توجد يف مساكن غري نظامية ،ويف أحياء
عشوائية .ولكن بالنظر إىل أنّ معظم أفرادها قرو ّيون فقراء ،فإنّهم ال ميلكون الوصول إىل أسباب رغ ِد
العيش والتجهيزات التي توفرها املدينة ،حتى يف أحيائها العشوائية .كام أنّ الساكنات الناشئة لطبقة
اتب وتستفيد من التغطية االجتامعية .إضاف ًة إىل ذلك ،يعيش
"وسط الهرم" بدأت تصبح موظف ًة بر ٍ
أفرادها يف مساكن أصغر ،ولديهم أطفال قليلون ،وهي تستثمر يف تعليمهم .وبالنظر إىل جميع ّ
مؤشات
النمو (الدخل ،وأمد الحياة ،ونسبة وفيات األطفال ،والوضع الصحي) ،فإنّ هذه الساكنات تتم ّيز عىل
نح ٍو إيجايب من طبقة "قاعدة الهرم".
الرسم البياين ()5
التوزيع الثاليث للهرم االقتصادي العاملي ()2010
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يحاول هذا الرسم البياين أن يح ّدد تركيب ًيا الفروقات بني طبقات "وسط الهرم" و"قاعدة الهرم" وقمة
لنوع من الرتاتبية االجتامعية العاملية – النمطية بالنسبة إىل
الهرم" .وقد يبدو هذا التمثيل البياين ٍ
مختلف التحليالت لطبقة "قاعدة الهرم" تبسيط ًيا ،وهو ،كذلك ً
فعل ،ويشري إىل حقيق ٍة معارصة.
النقطة املهمة ،يف هذا السياق ،هي أنّ جز ًءا كب ًريا من ساكني األحياء العشوائية أكرث انتام ًء إىل طبقة
ٍ
كسقف لطبقة "قاعدة الهرم" وكعتب ٍة لطبقة
"وسط الهرم" منه إىل طبقة "قاعدة الهرم" إذا ما ح ّددنا
"وسط الهرم" العتب َة الدولية للفقر املق َّدرة بأقل من دوالرين أمريكيني يف اليوم.
وعىل العكس من ذلك ،إذا أخذنا تعري ًفا أوسع لطبقة "قاعدة الهرم" ،بسقف  10دوالرات أمريكية يومية
عىل سبيل املثال (يتناسب ذلك ،إىل ح ّد ما ،مع عتبة الفقر يف الواليات املتحدة) ،فسنجد أنّ األغلبية
الساحقة لسكان األحياء العشوائية تعيش يف طبقة "قاعدة الهرم".
تناقصا قو ًيا للفقر املدقع يف العامل من جهة ،ومت ّدد األحياء
قد يجد بعض القراء تناقضً ا بني منظو ٍر يتوقع ً
العشوائية من جه ٍة ثانية .بيد أنّ التناقض هو ظاهري فحسب؛ ذلك أنّه ّ
يتأت ،كام هو الشأن يف أغلب
األحيان ،من مشكالت يف التعريفات ،ويف التحديدات الخصائصية اإلحصائية.
وبالنظر إىل تحليالت رشوط العيش يف البلدان الغنية ،فإنّ سكان األحياء العشوائية يف البلدان الفقرية
محرومون ج ًّدا من دون ّ
شك .ولكن بالنظر إىل عتبة الفقر املدقع ،فإنّ جز ًءا كب ًريا ج ًّدا من سكان
األحياء العشوائية ليسوا فقراء؛ ذلك أنّ الفقر يف العامل النامي يبقى ،قبل ّ
كل يشء ،فق ًرا ريف ًيا .ويف مدن
البلدان النامية ،تكون مستويات الفقر ّ
أقل من مستوياته باملناطق الريفية .ويف إيجازٍ ،ميكن أن يتالقى
ُ
تناقص الفقر وتزايد األحياء العشوائية؛ ألنّ األرس التي تعيش يف األحياء العشوائية ليست بالرضورة
فقري ًة باملعنى املايل ،وألنّ األحياء العشوائية هي من تصميم فقراء املناطق الحرضية ،وهم يستعملونها
ٍ
كفضاءات من شأنها أن تتيح االنفالت من الفقر تحدي ًدا .ويف الواقع ،يحظى العديد من سكان األحياء
العشوائية بعوائد مادية .وحتى إن مل تكن هذه العوائد ثابت ًة ،فهي عىل األقل ذات شأن .وإنّ املعيشة
يف األحياء العشوائية ليست خيا ًرا لجود ٍة مع ّينة للحياة ،ولكنها ،يف أغلب األحيان ،خيا ٌر اقتصادي يرنو إىل
تقليص تكاليف السكن؛ من أجل التوفري عىل املستوى الشخيص ،و /أو من أجل إرسال املال إىل لعائلة
املستقرة يف مناطق حرضية ّ
أقل دينامي ًة أو يف مناطق ريفية.

عالَم قيد التحول الديني
إسقاطات دينية متع ّلقة
ميكن أن تضاف إىل اإلسقاطات الدميوغرافية بشأن تحوالت سكان العامل
ٌ
بتطورات املجتمعات املؤمنة .وال يسعنا القول إنّ كانت تقديرات أعداد املجتمعات املتدينة تصف
تحدي ًدا مجتمعات املتد ّينني أو مجتمعات األفراد املنحدرين من تقاليد معينة ،عىل أنّ صعود النزعة
الروحية يعوض إدبار بعض العقائد .ويف سياقات أخرى ،يسود التأكيد األصويل.
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ّ
وبغض ال ّنظر ّ
ّ
والتوطن الرتايب ،فإنّ من شأن التحوالت
عم وراء مواضيع الرتاتبية االجتامعية
وعل ّأي حال،
تحوالت دينية قو ّية (عدد
االجتامعية الكبرية الحالية واملستقبلية ،والتوازنات العاملية الكبرية ،أن تدفعها
ٌ
املؤمنني ،واألهمية النسبية ملختلف االعتقادات) .وكث ًريا ما تقع اإلحصائيات الدينية (بم يعتقد املؤمن؟
ووفق ّأي انتساب؟) يف حقل التحذقالت .فمقابل مخاوف بعضهم وتخ ّيالتهم ،يأيت إنكار اآلخرين .االستبدال
اإلثني  -الديني الكبري من جهة ،والتعايش السعيد و"ا ُملربقش" من جهة أخرى .ومن أجل تكوين فكرة
عقالنية ،عىل األقل عىل مستوى االعتقادات املعلن عنها ،توجد ع ّدة معطيات ميكن االستناد إليها.
فمجلة فوتوريبل  Futuriblesتقدم عىل نح ٍو منتظم ،منذ سنوات ،محاوالت لقياس مستويات التطورات
الدينية يف العامل ،مع تحوالتها((( .ومن أبرز مصادر التحليالت االسترشافية القليلة لألديان" ،مركز بيو
لألبحاث" ( .)Pew Research Centerوقد قدم هذا املركز ،سنة  ،2015دراس ًة جدي ًة وغزير ًة( ((1ترتكز
عىل البيانات املتوافرة من كل أرجاء العامل ،وتشتمل عىل نتائج لع ّدة دراسات استقصائية وطنية ،ذات
منهجيات واستبيانات متقاربة .وتتناول الدراسة فروق الخصوبة والوفيات ومعدالتها ،وظواهر الهجرة،
والتحول من دينٍ إىل آخر ،وهي عملية أكرث تعقي ًدا .وتش ّكل هذه النقط ُة الجِ َّد َة املنهجية ،مع تقدير ٍ
ات
للتغريات املتوقعة من الدين ،سوا ٌء تع ّلقت بهجران دينٍ أو باعتناق دينٍ جديد .وهذه الطريقة دقيقة،
عىل أنّ هذه العملية مه ّمة؛ ألنّه ينبغي التخيل عن نظرة عا ّمة وراثية بالنسبة إىل االنتامء الديني.
الجدول ()5
االتجاهات السكانية ملختلف األديان يف العامل

مسيحيون
مسلمون
غري منتسبني
هندوس
بوذيون
يهود
ديانات أخرى

عدد األفراد (باملليارات)
2050
2010
2.92
2.17
2.76
1.6
1.23
1.13
1.38
1.03
0.49
0.49
0.02
0.01
0.51
0.46

النسبة املئوية من مجموع السكان
2050
2010
31.4
31.4
29.8
23.2
13.2
16.4
14.9
15
5.2
7.1
0.2
0.2
5.5
6.7

 9من أجل تحليالت موثقة بشأن استرشاف الديانات ،انظر:
Mabille François, “Regard prospectif sur les religions dans le monde,” Futuribles, no. 393 (mars - avril 2013),
pp. 63 - 74; Mayer Jean - François, “Les courants religieux à l'horizon 2037. Les religions entre mondialisation et
”individualisation,” Futuribles, no. 332 (juillet - août 2007), pp. 55 - 69; Lambert Yves, “Vers une ère post - chrétienne?,
Futuribles, no. 200 (juillet - août 1995), pp. 85 - 111.
10 “The future of world religions: population growth projections, 2010 - 2050,” Pew research center, 2/4/2015, accessed
on: 2/9/2016, at: https://goo.gl/xeqIBV
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ماذا ميكن أن يشبه التوزيع الديني يف أفق عام 2050؟ من شأن املسيحيني أن يظ ّلوا هم األغلبية.
ومن شأن اإلسالم ،يف تنوعه ،أن يتزايد أرسع من ّ
كل الديانات الكربى األخرى .وعىل أساس هذه الفرتة،
من شأن عدد املسلمني أن يتزايد بـ  1.2مليار ،أي بنسبة  75يف املئة ،يف مقابل تزايد عدد املسيحيني
بـ  750مليونًا ،أي بنسبة  35يف املئة ،وتزايد نسبة الهندوس بنسبة  34يف املئة .ويف أفق عام  ،2050من
شأن عدد املسلمني املقدر بـ  2.8مليار ،أي  30يف املئة من مجموع اإلنسانية ،أن يصبح مساو ًيا تقري ًبا
لعدد املسيحيني ( 2.9مليار ،أي  31يف املئة من مجموع اإلنسانية) .وبالنظر إىل أنّ ال ُفتور سيكون قو ًيا،
فإنّه ينبغي انتظار أفق عام  2070من أجل أن يتجاوز عدد املسلمني عدد املسيحيني.
جغراف ًياُ ،يتو ّقع أن تكون التق ّلبات كثيف ًة ،حتى يف الحال التي ال يبدو فيها ممك ًنا إجراء قياس ّ
كل
والتخصصات الرتابية دون املستوى الوطني .أ ّما جيوسياس ًيا ،فيمكن أن تتح ّرك
لتطورات االنفصاالت،
ّ
بؤر املسيحية واإلسالم .وستظل الهند ذات أغلبية هندوسية ،بيد أننا سنجد فيها ،مع حلول عام ،2050
أكرب جالية مسلمة وطنية ،مقارن ًة بإندونيسيا أيضً ا .ويف أوروبا ،ستصل نسبة املسلمني إىل  10يف املئة من
مجموع السكان .وستعيش نسبة  40يف املئة من املسيحيني يف دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وينتج تقاطع املسارين ،املسيحي واإلسالمي ،من مستويات نسب الخصوبة الحالية .وتراوح النسبة املئوية
للخصوبة بني  1.6طفل عند البوذيني ،و 3.1طفل عند املسلمني ،مرو ًرا بـ  2.7عند املسيحيني ،و 2.4عند
الهندوس ،و 1.7بالنسبة إىل "غري املنتمني" .وستعرف أعداد هؤالء (ملحدين ،والأدريني ،ودون هوية
ولكن حصتهم النسبية ستعرف تراج ًعا (من  16إىل  13يف
دينية) تنام ًيا (من  1.1مليار إىل  1.2مليار)ّ ،
املئة) .ويف بعض البلدان – وليست هي البلدان األقل شأنًا  -سيصبح تقدم "عدم االنتامء الديني" الخاصية
خاص؛ ذلك
األساسية للتحوالت .وينطبق األمر نفسه عىل الواليات املتحدة ،وينطبق عىل فرنسا عىل نح ٍو ٍ
أنّ هذا البلد املل ّقب قد ًميا بـ "البنت البكر للكنيسة" ،ال يزال يف عام  2010ذا أغلبية مسيحية ( 64يف
املئة) .ومن املفرتض أن تُؤوي فرنسا يف أواسط القرن الحادي والعرشين  11يف املئة من املسلمني ،مقابل
ولكن التغيري األكرث شد ًة هو انتقال "غري املنتمني" من  28يف املئة إىل  44يف املئة؛
 7.5يف املئة سنة ّ .2010
كوكب أريض من شأنه أن ُيصبح ذا
مبعنى أنّ عدد غري املؤمنني سيزداد يف عالِم سيصبح أكرث تدي ًنا .وعىل
ٍ
أغلبي ٍة مسلمة يف فجر القرن املقبل ،سيبقى االستثناء الفرنيس أيضً ا ذا طبيع ٍة دينية.
يبقى أنّ ّ
كل هذه األرقام ليست سوى توقعات ،مح ّدد ٍة بوجه عا ّم من خالل إسقاط اتجاهات قيد
العمل حال ًياّ .
وكل هذا ال يرسم لزا ًما خطوط عامل الديانات كام سيكون متا ًما؛ ذلك أنّ عملية االسترشاف
ٍ
ٍ
وانقطاعات محتملة أيضً ا .وإن كانت
سيناريوهات متباينة،
هي االهتامم باإلسقاطات ،وهي تصور
األديان تتعامل مع املتسامي ،فإنها عىل الرغم من ذلك ليست ثابتة؛ من جهة أنّها تتطور .وإن كانت
الديناميات الدميوغرافية الكربى تعيد  -من دون ّ
شك  -تشكيل العامل ،فإنّ مستقبل الديانات الكربى
يحتفظ بقد ٍر كبري من عدم اليقني.
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 النمو والشيخوخة:2050-2030 سكان العامل يف أفق
World Population in 2030-2050: Growth and Ageing*
 مليار شخص أن بلغ هذا7.4  مل يسبق لعدد سكان العامل الذي قدرته األمم املتحدة بـ:ملخص
 أو ستعرف ثباتًا يف العقود القادمة؟، فهل ستستمر ساكنة العامل يف التزايد.العدد من قبل
2015 حي بغية األخذ يف االعتبار مراجعة عام
ّ ُ امل،2016 بارتكازه عىل مساهمته يف تقرير اليقظة
 يستعرض آالن باران يف هذه املقالة،آلفاق ساكنة العامل التي أنجزتها منظمة األمم املتحدة
أن تزايد عدد سكان العامل
ً  مش،االتجاهات الدميوغرافية الكربى املقبلة
ّ ريا إىل أنه عىل الرغم من
. تدفع به البلدان النامية،اتجاها قو ًيا
ّ فإنه يظل،هو اليوم أقلّ حيويةً مقارنةً باملايض
ً
، الشيخوخة، النافذة الدميوغرافية، سكان العامل، االسترشاف الدميوغرايف:كلامت مفتاحية
.تعويض األجيال

Abstract: The world population, estimated by the United Nations at 7.4 billion, has never
been so large as it is today. Will it go on growing or will it level off in the coming decades?
Drawing on his contribution to the 2016 Vigie Report, updated to take account of the
UN's 2015 revision of the world population forecast, Alain Parant takes stock here of the
main future demographic trends. Though, as he stresses, world population growth is less
intense than in the past, it remains a deep-seated trend. It is driven by the developing
countries and is a product, among other things, of increasing average life expectancy and
a fertility rate generally higher than “generation replacement” level.
Keywords: World population, Demographic foresight, Vigie Report 2016, Ageing,
Generation replacement.

* Alain Parant, "La population du monde: croissance et vieillissement," Futuribles, no. 415 (novembredécembre 2016), pp. 5 - 23.

آالن باران
سكان العامل يف أفق  :2050-2030النمو والشيخوخة

259

مقدمة
عىل اعتبار التزايد امللموس ملتوسط مدى الحياة ،وتجاوز معدل الخصوبة –وإن كان يف تناقص– الحد
األدىن لتعويض األجيال ،عىل العموم؛ فإنّ س ّكان األرض مل يكونوا يو ًما بهذا العدد يف التعايش عىل سطح
البسيطة .وسيضحون أكرث عد ًدا يف املستقبل ،عىل اعتبار أنّ الرتاجع الدميوغرايف الذي مي ّيز عد ًدا من
الدول املتقدمة يجري تعويضه عىل نح ٍو أوفر ،عرب الزيادة املستدامة لساكنة الدول األقل تقد ًما ،وخاصة
ٌ
شيخوخة
يف البلدان األفريقية .ولكونه مدع ًوا إىل االستمرار يف املستقبل ،فإنّ تزايد سكان العامل سرتافقه
متزايدة ،عىل اعتبار أنّ ارتفاع فئة الشباب يف مجموع الساكنة سيعرف تباطؤًا ،بينام سيكون ارتفاع
الفئات األعىل س ًّنا أكرث فأكرث رسعة .ويف سياق عدم املساواة املستدامة يف مستويات العيش ويف التعرض
إىل بعض املخاطر (السياسية ،والبيئية) ،فإنّ من ًوا دميوغراف ًيا متفاوتًا بش ّدة وشيخوخ ًة كوني ًة متصاعد ًة
سيسهامن يف توسع قوي للهجرات الدولية.
يف الحصيلة إ ًذا ،عىل الرغم من أنّ تزايد عدد سكان العامل هو اليوم ّ
أقل حيوي ًة مقارن ًة باملايض ،فإنه
ّ
اتجاها قو ًيا ،تدفع به البلدان النامية ،وينتج عىل وجه الخصوص من تزايد أمد الحياة املتوسط،
سيظل
ً
مرتفع عىل وجه العموم ،نسب ًة إىل مستوى تعويض األجيال .وإضافة إىل استمرار
ومن مستوى خصوبة
ٍ
هذا النمو الدميوغرايف ،فإنّ العامل من شأنه أن يشهد شيخوخ َة عام ِة ساكنتِه (وهي ظاهرة أش ّد ح ّد ًة يف
البلدان األكرث تقد ًما) .وأخ ًريا ،ستتميز قار ٌة عن بقية القارات يف املجال الدميوغرايف :إنها أفريقيا ،والتي
يعرف منوها الدميوغرايف إيقا ًعا أرسع بكثري من سواها ،والتي ستظل محافظ ًة عىل هذا الدفع؛ األمر
ٌ
ساكنة أكرث شبا ًبا بكثري من بقية العامل ،وسينتج منه  -خاص ًة أنه سيكون من الصعب
الذي ستنتج منه
بحجم قادم للسكان بهذا
ج ًّدا ،إن مل يكن من املستحيل – أن تكون القارة قادر ًة وحدها عىل التكفل
ٍ
القدر ،يف ّ
ظل أوضاع مالمئة .وبالنظر إىل هذه االتجاهات ،س ُتطرح إ ًذا مسألة الهجرة ،يف العقود القادمة،
إلحاحا ،وستحتل مكان ًة مركزية يف العالقات الدولية.
بصور ٍة أش ّد فأش ّد
ً

عودة إىل املايض
ساكنة عاملية متزايدة باستمرار ،عىل الرغم من النمو املتباطئ

تناقصا تدريج ًيا ،عرب مت ّوجات
أوجه يف أواخر ستينيات القرن املايض؛ عرف معدل منو ساكنة العامل ً
منذ بلوغه َ
ً
ملحوظا ج ًّدا
متتالية ،من نحو  2يف املئة سنو ًيا إىل  1.2يف املئة (الشكل  .)1ولنئ كان تباطؤ من ّو السكان
يف آسيا ،ويف أمريكا الالتينية ،ويف أوروبا ،فإنّ مالحظته أضعف يف أفريقيا .ولنئ كان ًّ
مهم عىل وجه العموم،
فلم يكن هذا الرتاجع قو ًّيا مبا فيه الكفاية لثني االتجاه القديم إىل ارتفاع عدد سكان األرض .فعىل اعتبار
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أنه انتقل من  2.5مليار نسمة سنة  1950إىل  3مليارات نسمة سنة  ،1960فإنّ عدد سكان العامل يتزايد
منذ هذا التاريخ بنحو  800مليون كل عرش سنوات ،إىل درجة أنه قد تجاوز  7.3مليار نسمة يف عام .2015
الشكل ()1
املعدل املتوسط السنوي للنمو الدميوغرايف (بالنسبة املئوية) يف الفرتة من  1955 - 1950إىل  2015 - 2010يف العامل
ووفق املناطق الكربى

متكافئ بني منطقة وأخرى عرب العامل .ففي حني تضاعفت ساكنة أفريقيا 5.5
وقد اتضح أنّ هذا النمو غري
ٍ
مر ًة يف غضون  65سنة (يف مقابل  2.9م ّر ًة بالنسبة إىل مجمل سكان العامل) ،وتزايدت نسبتها اإلجاملية
من سكان العامل من  9.1إىل  16.1يف املئة ،مل تتضاعف ساكنة أوروبا إال  1.3م ّرة ،وتناقصت نسبتها يف
اإلجاميل العاملي من  20.7إىل  10يف املئة .ويف وسط املناطق الكربى ،كانت فوارق النمو النسبية أيضً ا
ملحوظ ًة متا ًما (الشكل  .)2فمقارن ًة بأفريقيا الرشقية ،حيث بلغ مؤرش املضاعف الدميوغرايف  5.9يف الفرتة
املمتدة من  1950إىل  ،2015تظهر أفريقيا الشاملية (مضاعف دميوغرايف قدره  )4.6وأفريقيا الجنوبية
اجع واضح ،إذ انتقلت حصتهام يف املجموع األفريقي عىل مدى 65
(مضاعف دميوغرايف قدره  )4.0يف تر ٍ
سنة عىل التوايل من  6.8يف املئة إىل  5.3يف املئة ،ومن  21.5يف املئة إىل  18.9يف املئة ،يف حني تزايدت
حصة أفريقيا الرشقية من  29.2يف املئة إىل  33.3يف املئة .ويف قارة آسيا حيث كان يعيش  59.8يف املئة
من ساكنة األرض سنة ( 2015يف مقابل  55.2يف املئة سنة  ،1950ونسب ًة قصوى تق ّدر بـ  60.6يف املئة
سنة  ،)2000مل تعد ساكنة الصني متثّل سوى  31.3يف املئة من املجموع (يف مقابل  39يف املئة سنة ،1950
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وبالكاد  34.2يف املئة سنة  ،)2000بينام وصلت نسبة الهند إىل  29.8يف املئة (يف مقابل  27يف املئة)؛ فعىل
مدى  65سنة ،تضاعفت نسبة الصني  2.5م ّرة ،بينام تضاعفت نسبة الهند  3.5م ّرة.
الشكل ()2
املضاعف الدميوغرايف من  1950إىل  2015يف العامل ووفق املناطق الكربى

عوامل النمو

يجد تنامي ساكنة العامل جذوره يف االستطالة املستمرة وعىل نح ٍو كبري ملعدالت الحياة املتوسطة .فقد
سن اإلنجاب ،أن تلغي
استطاعت هذه االستطالة ،بفضل الدفع القوي الذي ح ّفزته للساكنة النسوية يف ّ
نسب ًيا آثار تراجع معدل الخصوبة ،والذي كان يف ّ
كل األحوال غري ٍ
كاف للتسبب يف الرتاجع الدميوغرايف العام.
ة أطول أمدًا ،وبخطى متباينة
حيا ٌ

يف الفرتة املمتدة من منتصف خمسينيات القرن املايض إىل بداية األلفية الثالثة ،تزايد معدل حياة سكان
األرض مبقدار النصف :من  45.3سنة إىل  68.3سنة بالنسبة إىل الرجال ،ومن  48.3سنة إىل  72.7سنة
بالنسبة إىل النساء .وبوصفها الفت ًة للنظر كانت استطالة الحياة البرشية هذه ،والتي استفادت منها ّ
كل
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الرشائح العمرية ،أكرث ارتفا ًعا خالل هذه الفرتة بقدر ما كان املوت يطرأ يف املعدل ابتدا ًء بصور ٍة مبكرة
ثم أش ّد ُبع ًدا.
أكرث ،وأنّ األمد املفرتض للحياة البرشية (أي عمر  120 - 115سنة) أضحى من ّ
جداول التعمري

متناسب مع التقدم يف العمر .ويجري بناء
يصف جدول التعمري طريقة حدوث الوفيات عىل نح ٍو
ٍ
الجدول انطال ًقا من معامالت الوفيات بالنسبة إىل عم ٍر أو مجموعات عمرية ،والتي تقيس احتامالت
معي قبل عيد امليالد الالحق .ومن معامالت الوفيات هذه ،يجري
أن تطرأ الوفاة لدى عيد ميالد ّ
استنباط متتالية الباقني يف قيد الحياة لدى ّ
كل عيد ميالد ،بتطبيق احتامليات الوفاة لدى كل عمر عىل
مجموع املواليد األحياء (والذي يجري التعبري عنه مبعامل  .)10ويجري تلخيص بيانات هذا الجدول
عرب مأمول العمر لدى الوالدة أو معدل الحياة ،والذي هو معدل عدد السنوات التي تعيشها الساكنة
التي ينطبق عليها جدول الوفيات .وميكن حساب مأمول العمر يف كل عيد ميالد ()x؛ وهو يعطي
معدل عدد السنوات ما-بعد العمر ( )xالتي يعيشها األفراد الذين بلغوا العمر (.)x
َ
جدول الوفيات أن ُيعنى مبجموعات أشخاص مع ّينني يجري تتبعهم عرب الزمن أو عرب فرتات
ميكن
مح ّددة .وجداول الوفيات لألمم املتحدة هي جداول آنية؛ فبوصفها ُوضعت للبلدان أو املناطق
أقل من  90ألف ساكن ،ولفرتات ّ
الجغرافية التي تحوي ّ
كل خمس سنوات (مبرام الح ّد من التق ّلبات
و"الشَّ ْو َشات" اإلحصائية) ،فإنها ليست إال تو ّقعات ،مع الحفاظ عىل ّ
املتغيات األخرى ثابتة ،وهي
كل ّ
مع ذلك توضح بعض اتجاهات تطور الوفيات عىل املدى الطويل.
يف أفريقيا ،وهي القارة الوحيدة التي عرف فيها اتجاه استطالة أمد الحياة عىل العموم انقطا ًعا خالل
مثانينيات القرن املايض وتسعينياته؛ بسبب وباء نقص املناعة املكتسبة /السيدا ،إذ كانت التطورات يف
توجد يف وضع مرتاجع
مسألة املوت واضح ًة أكرث .ومع ذلك ،باألمس كام اليوم ،ال تزال القارة األفريقية َ
مقارن ًة باملناطق الكربى األخرى يف العامل .فبينام يضيق خناق طيف منحنيات الناجني لجداول الوفيات
وتتزايد ظاهرة "التعامدية ( "Rectangularisationمبعنى انضغاط الوفيات داخل مدى أعامر مرتفعة
منحرص ج ًّدا)ّ ،
يظل البقاء يف قيد الحياة يف أفريقيا بحسب العمر ُمق ّع ًرا عىل نح ٍو طفيف (الشكل ،)3
ٍ
ٍ
وفيات ال تزال مرتفع ًة ج ًّدا لدى الفئات العمرية الشابة ،وباألخص خالل السنة األوىل
وذلك بسبب نسبة
من الحياة .ففي أفريقيا ،ويف ّ
ظل أوضاع نسبة الوفيات لسنوات ُ ،2015 - 2010يرتجم البقاء يف قيد الحياة
حتى إطفاء شمعة السنة األوىل (وهو حال  941مولو ًدا جدي ًدا ح ًّيا فقط من أصل  ،1000يف مقابل معدل
 964يف املعدل يف بقية العامل ،و 995يف أوروبا) ،بزيادة يف معدل الحياة بـ  3.9سنة بالنسبة إىل الرجال ،و3.5
سنة بالنسبة إىل النساء .وتنطبق ظاهرة "املنحة اإلضافية" ( )Bonusهذه ،بدرج ٍة أقل ،عىل بعض املناطق
األقل تط ّو ًرا يف آسيا (آسيا الوسطى ،وجنوب آسيا ،وجنوب رشق آسيا) ،ويف أمريكا الجنوبية والكاريبي،
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الشكل ()3
جداول الوفيات لفرتة  1955 - 1950وفرتة ( 2015 - 2010كال الجنسني) :الباقون عىل قيد الحياة وف ًقا للعمر (لكل
 100ألف والدة حية) ،يف العامل ويف املناطق الكربى

وأوقيانوسيا .ويف املناطق حيث األنظمة االجتامعية-الصحية أكرث تط ّو ًرا ،وحيث روزنامة نسبة الوفيات أكرث
تأخ ًرا ،يتناقص عدد السنوات التي يأمل أن يعيشها الفرد ،مع تقدم العمر ،وذلك منذ الوالدة.
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تعويض األجيال

حرصا عىل التيسري (وضوح النسب) وعىل متان ٍة أكرب للبيانات ،يجري قياس تعويض األجيال بالنسبة
ً
إىل النساء وليس بالنسبة إىل الرجال .ويتمثّل هذا اإلجراء يف مقارنة أحجام ساكن ٍة معينة من النساء
بأحجام ساكنة البنات الاليئ ُولدن من هؤالء النساء.
وبأخذ مجموع األطفال املولودين أحيا ًء من طرف ساكنة معينة من النساء يف االعتبار؛ ينبغي بد ًءا
عزل عدد البنات ،ثم األخذ يف االعتبار مسألة أنّ ساكنة النساء يجري احتسابها ابتدا ًء من سن البلوغ،
بينام يجري احتساب ساكنة البنات لدى الوالدة ،مع العلم أنّ كلتا الساكنتني تخضعان لقوانني الوفيات
والهجرة بحسب األعامر ،وهي قوانني معروفة إىل ح ٍّد ما بالنسبة إىل ساكنة النساء ،وليس بالنسبة
إىل ساكنة البنات .ومن أجل تفادي صياغة فرضيات بشأن النمو املستقبيل للوفيات وللهجرات ،نع ّد
ً
ثم نُخضع هذا الجيل
عهن من الوالدة وحتى نهاية فرتة
ّ
جيل وهم ًيا من النساء يجري تت ّب ّ
خصوبتهنّ ،
الوهمي ألوضاع الوفيات والخصوبة لسنة املالحظة .تعطينا نسبة عدد مواليد البنات الاليت ُولدن أحيا ًء
بالنسبة إىل عدد النساء قيد الحياة النسبة الصافية للتكاثر .فإذا كانت النسبة تساوي  ،1فذلك يعني
أنّ تعويض جيل النساء مضمونٌ عدد ًيا .وإذا كانت النسبة ّ
أقل من  ،1فذلك يعني أنّ البنات أقل عد ًدا
من األمهات ،وأنّ الساكنة اإلجاملية تنحو نحو االنخفاض ،وأنّ هذا االتجاه يف إمكانه أن يكون زائ ًدا
متناقصا ،إن مل يكن مع ّوضً ا تعويضً ا مضاع ًفا عرب الهجرة إىل الخارج .وإذا
عرب الهجرة من الخارج ،أو
ً
كانت النسبة تفوق  ،1فذلك يعني أنّ عدد البنات يفوق عدد األمهات ،وأنّ الساكنة اإلجاملية من
شأنها أن تعرف من ًّوا ،تحت طائلة تد ّفقات الهجرة.
ومن املهم هنا إبداء مالحظتني:
األوىل :تتع ّلق البيانات املستعملة يف حساب النسبة الصافية للتكاثر بسن ٍة مع ّينة أو بفرت ٍة مع ّينة .فال
تسمح إ ًذا النسبة الصافية للتعويض بالتأكيد عىل نحو جازم كيف سيكون مستقبل ساكنة معينة .إنها
مقياس مر ّكب للوضع الدميوغرايف لسن ٍة أو لفرت ٍة معينة.
ليست غري
ٍ
الثانية :يف ّ
ظل أوضاع الوفيات السائدة حال ًيا يف البلدان األكرث تط ّو ًرا عىل املستوى السوسيو-اقتصادي،
تُعادل النسبة الصافية للتعويض معدل أطفالٍ ّ
لكل امرأة يساوي تقري ًبا  .2.1بيد أنه بالنسبة إىل آسيا،
حيث روزنامة الوفيات هي ،يف املتوسط ،مب ّكر ٌة أكرث؛ تقابل النسبة الصافية للتعويض املساوية لـ 1
يف  2015 - 2010معدل  2.26من الوفيات الح ّية لكل امرأة ،وتعادل يف أفريقيا  2.43من الوفيات
الحية لكل امرأة.
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خصوب ٌ
ة تتجاوز مستوى التعويض

يتضح أنّ االتجاه النخفاض الخصوبة –بوصفه كون ًيا– هو ذو مدى جغرايف شديد التفاوت .فإذا استثنينا
املناطق األكرث تطو ًرا (أوروبا ،وأمريكا الشاملية ،وأسرتاليا /نيوزلندا) ،حيث كانت معدالت الخصوبة
ثم إمكانات
فيها أكرث انخفاضً ا عىل نحو كبري منذ بداية خمسينيات القرن املايض ،وحيث كانت من ّ
االنخفاض مبدئ ًيا محدودة (ومع ذلك قد تراجع فيها املؤرش الظريف للخصوبة((( بنسبة  40يف املئة)،
ً
ملحوظا
فإنه يف آسيا ويف أمريكا الجنوبية حيث كان االنخفاض ،والذي بدأ نهاية ستينيات القرن املايض،
رش ظريف للخصوبة ،يف الفرتة املمتدة من  2010إىل  ،2015أقل بنسبة  60يف املئة،
عىل نحو كبري ،مع مؤ ٍ
يف املتوسط ،مقارن ًة بالفرتة املمتدة من  1950إىل  .1955أما يف أفريقيا ،حيث بدأ هذا االنخفاض عىل
نحو متأخر (يف بدايات سبعينيات القرن املايض يف أقىص شامل القارة وجنوبها ،ويف الثامنينيات يف باقي
ً
(إجاملّ ،
أقل من  30يف املئة).
متواضع بالقدر نفسه
القارة) ،فإنه
ٌ
فبوصفهن ّ
أقل عرض ًة للموت ،فقد خ ّفضت النساء من حجم ذريتهن .ولكن بينام بدأ انخفاض الخصوبة
ّ
العاملية يف بداية ستينيات القرن املايض ،مل يبدأ انخفاض تعويض النساء يف العامل سوى عق ِِب نحو عق ٍد
من الزمن :ذلك أنّ آثار –الركود– النخفاض الخصوبة يف إمكانات تعويض أجيال النساء يف سن اإلنجاب
كان يجري تعويضها حينها باآلثار –اإليجابية– لبقاء اإلناث قي َد الحياة ،املع ّززة إىل ح ٍّد بعيد يف أوساط
األعامر الشابة والبالغة .ومنذ السبعينيات ،تستمر مخاطر وفاة النساء يف هذه األعامر يف االنخفاض،
ولكن بوترية ليست رسيع ًة مبا يكفي يك ّ
تتخطى آثا ُرها آثا َر تراجع الخصوبة .واليوم ،عندما ال تكون
ملموس مقارن ًة مبستوى التعويض ،يكون اتجاه
النسب الصافية لالستخالف البرشي منخفضً ة عىل نحو
ٍ
هذه النسب عمو ًما نحو الرتاجع .ويف املجمل ،ليست القارة األفريقية استثنا ًء من القاعدة ،بيد أنها
بإنجاب نسوي ٍ
صاف ،هو اليوم أكرب ّمام كان عليه يف خمسينيات القرن
تتم ّيز مع ذلك يف جزئها األوسط
ٍ
املايض (الشكل  .)4ويف غرب أفريقيا ووسطها ورشقها ،ترتاجع الخصوبة ولكن ليس عىل نح ٍو يكفي ليك
تتغلب آثار هذا الرتاجع عىل آثار بقاء النساء قيد الحياة ،واملتحسنة عمو ًما عىل نحو ملحوظ.
وإذا مل يكن أثر الركود لرتاجع الخصوبة يف منو عدد سكان األرض أكرب ،فهذا يرجع أ ّو ًل إىل أنه قد جرى
سن اإلنجاب ،والتي يرجع سببها إىل تراجع أخطار
إلغاؤه جزئ ًيا عرب الدفع القوي للساكنة النسوية يف ّ
الوفاة يف األعامر اليافعة؛ فمنذ بداية الستينيات وبدء تراجع الخصوبة ،تضاعف عدد الساكنات النسوية
يف عمر اإلنجاب (بني  19و 45سنة) بنسبة  ،2.6بينام تزايدت نسبة جميع النساء عىل كوكب األرض من
جميع األعامر بنسبة  .2.4بيد أنه ينبغي أيضً ا لحظ أنّ ارتفا ًعا ًّ
مهم إىل ح ٍّد ما مييز عد ًدا من الدول منذ
بضعة سنوات ،بغض النظر عن مستوى تطورها :بلدانٌ ذات خصوب ٍة غري كافية لتأمني تعويض األجيال
 1يعطي املؤرش الظريف للخصوبة عدد األطفال الذين من املمكن أن تحصل عليه امرأة واحدة ،من سن الخامسة عرشة إىل سنّ الـ ،49
املسجلة يف كل فئ ٍة عمرية ثابت ًة طوال هذه الفرتة.
إذا بقيت نسب الخصوبة
ّ
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الشكل ()4
النسبة الصافية للتعويض (متوسط عدد البنات الباقيات يف قيد الحياة بالنسبة إىل كل امرأة) يف الفرتة
 1955 - 1950والفرتة  ،2015 - 2010يف العامل ويف املناطق الكربى

الجدول ()1
تطور ساكنة اإلناث يف سن اإلنجاب (باآلالف) من الفرتة  2015 - 2010إىل الفرتة  ،1955 - 1950من الوالدات
السنوية (باآلالف) واملؤرش الظريف للخصوبة يف العامل
ساكنة اإلناث املتوسطة التي ترتاوح
أعامرها بني  15و 49سنة
1950-1955
1955-1960
1960-1965
1965-1970
1970-1975
1975-1980
1980-1985
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

648776
687331
733608
806748
900062
1003872
1124462
1254395
1384002
1511489
1634437
1743862
1825980

الوالدات السنوية املؤرش الظريف للخصوبة (متوسط
عدد األطفال لكل امرأة)
املتوسطة
487364
512937
561133
597172
611176
607056
646459
698317
676437
650312
658430
680567
699214

5
4.9
5
4.9
4.5
3.9
3.6
3.4
3
2.7
2.6
2.6
2.5
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(بيالروسيا ،وبلغاريا ،وجمهورية التشيك ،وروسيا الفدرالية ،ورومانيا ،وأوكرانيا ،وليتوانيا ،واململكة
املتحدة ،والسويد ،وأسرتاليا...إلخ) ،وبلدانٌ ذات خصوب ٍة مرتفعة أكرث (الجزائر ،ومرص ،واملغرب ،وتونس،
وغامبيا ،والسنغال ،ومنغوليا ،وكزاخستان ،وقرغيستان ،وأذربيجان ،وجورجيا...إلخ).
ومن فرتة  1955 - 1950إىل فرتة  ،2015 - 2010بينام تناقصت الخصوبة العاملية بـنسبة  50يف املئة،
تزايد عدد الوالدات بنسبة  43يف املئة ،وارتفعت الساكنة النسوية يف سن اإلنجاب بنسبة  180يف املئة
(الجدول .)1

برشي ٌ
ة قيد التق ّدم يف العمر
مل يعد تقري ًبا عدد الشباب يف العامل ( 14-0سنة) يتزايد ( 1.9مليار نسمة يف عام  ،)2015وهو الذي
تضاعف من عام  1950إىل عام  1990ما ًّرا من  900مليون إىل  1.8مليار نسمة .ويف املناطق األكرث تطو ًرا،
تعرف الساكنة اليافعة منذ  1965تراج ًعا (بلغت نقطة األوج عند  265مليونًا) ،وض ّمت ،سنة ،2015
أقل من سنة  205( 1950ماليني ،يف مقابل  223مليونًا) .ويف املناطق ّ
 18مليون نسم ٍة ّ
األقل تطو ًرا،
تزايد عدد الشباب باستمرار منذ عام  1950وإىل عام ( 2000من  645مليون نسمة إىل  1.6مليار) قبل
يسجل ركو ًدا قص ًريا ،ليرشع يف التزايد مج ّد ًدا منذ عق ٍد تقري ًبا ،بصل ٍة بتسجيل تباطؤ الخصوبة .وقد
أن ّ
تجاوز عدد الشباب بقليلٍ  1.7مليار نسمة يف عام  ،2015مع مساهمة البلدان الـ ّ 49
األقل تط ّو ًرا يف
العامل يف هذا املجموع بنسبة قدرها  22يف املئة ،وهي البلدان حيث تضاعفت الساكنة يف فئة ّ
أقل من
 15سنة (ذات التزايد املستمر) بـ  4.7ضع ًفا منذ عام .1950
رسيع ج ًّدا يف ّ
كل مكان ،وأنه يتع ّزز
عىل أقىص الطرف اآلخر من سلم األعامر ،اتضح أنّ تزايد األعداد ٌ
عىل م ّر الزمن ،يح ّركه يف ذلك ارتفاع معدالت الحياة .ومنذ عام  ،1950تزايد عدد سكان األرض البالغة
أعامرهم  65سنة أو أكرث بنسبة  570يف املئة ،مع تزاي ٍد أرسع يف املناطق ّ
األقل تطو ًرا (بنسبة  690يف املئة)
مقارن ًة باملناطق األكرث تطو ًرا ( 450يف املئة) ،وذلك بفضل منو دميوغرايف سابق أش ّد قوة يف املناطق األوىل
منه يف املناطق الثانية .ففي عام  ،1950كان يعيش  51يف املئة من الـ  129مليونًا الذين يبلغون 65
سنة أو أكرث يف مناطق ّ
أقل تطو ًرا؛ وبلغت نسبتهم  64يف املئة سنة  ،2015من مجموع  608ماليني .وقد
كان النمو بالنسبة إىل البالغة أعامرهم الثامنني عا ًما فام فوق ،والذين يتمتعون إىل أقىص ح ٍّد بتم ّدد
جداول الوفيات ،أكرث رسعة :بزيادة  980يف املئة يف املعدل العاملي من عام  1950إىل عام  ،2015وبزيادة
 830يف املئة بالنسبة إىل املناطق األكرث تطو ًرا ،وبزيادة  1180يف املئة بالنسبة إىل املناطق األ ّقل تطو ًرا.
أساسا بالوضع الصحي للبالد،
وعىل اعتبار أنّ البقاء يف قيد الحياة يف فئة األعامر املتقدمة ج ًّدا يتعلق ً
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فإنّ نسبة سكان األرض ا ُملع ّمرين ج ًّدا يف املناطق ّ
األقل تطو ًرا مل تتجاوز  50يف املئة سوى منذ عام 2010
وعىل نح ٍو طفيف ج ًّدا ( 53يف املئة يف عام .)2015
الشكل ()5
أهرامات أعامر سكان العامل يف عامي  1950و2015

وقد نتج من من ٍو ّ
أقل رسعة ألعداد الشباب ،إن مل يكن ركو ًدا أو تراج ًعا ،ومن تصاع ٍد رسيع ومتزامن
ٌ
ٌ
شيخوخة واضحة إىل ح ٍّد ما ،وف ًقا لتطورات
شيخوخة للساكنة؛ وهي
ألعداد األشخاص املع ّمرين،
الخصوبة والوفيات (الرسامن البيانيان  5و .)6فمنذ نهاية الحرب العاملية الثانية ،انقبضت أهرامات
كل مكان تقري ًبا ،وتضخّ مت يف قمتها .وتتساوى هذه العملية حتى يف البلدان ّ
األعامر يف قاعدتها يف ّ
األقل
تق ّد ًما ،حيث ال تزال الخصوبة تجاور نحو ً 4.3
طفل يف املع ّدل ّ
لكل امرأة ،وحيث ال يرتفع أمد الحياة يف
املع ّدل سوى إىل  60.7سنة بالنسبة إىل الرجال ،و 63.6سنة بالنسبة إىل النساء (وعىل التوايل  68.3سنة
بالنسبة إىل الرجال و 72.7بالنسبة إىل النساء عىل مستوى العامل بأرسه).

ُرؤى مستقبلية
منذ عام  ،1951ينرش قسم السكان ملنظمة األمم املتحدة تقديرات وإسقاطات سكانية بالنسبة إىل
ّ
كل عض ٍو من البلدان األعضاء وتج ّمعاتهم املختلفة .ومع مرور الوقت ،أصبحت تو ّقعات قسم السكان
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ملنظمة األمم املتحدة مع ّقد ًة عىل نح ٍو هائل .وهي مع ذلك تحبذ فرضية التشابه نفسها التي تجعل
معي يعتمد عىل تطوراته السابقة وعىل التطورات التي عرفتها جميع البلدان
النمو الدميوغرايف لبل ٍد ّ
(((
األكرث تقد ًما منه يف طريق االنتقال الدميوغرايف  .تقدم هذه املنهجية بالتأكيد ميزة القدرة عىل تطبيقها
عىل ّ
كل بل ٍد يجري فيه التح ّكم يف الخصوبة إىل ح ٍّد ما((( ،ولكنها تبقى مع ذلك قابل ًة بش ّد ٍة للتحسني،
ٌ
موضوعة من دون أخذ الوقائع املحلية يف
عىل اعتبار أنّ املستقبالت الدميوغرافية التي تسمح بصياغتها
االعتبار ،ومن دون االهتامم بأوضاع إنجازها.

القنبلة الدميوغرافية :تأخ ٌر يف االنفجار
إن كانت نجاحات "الثورة الخرضاء" قد ساهمت خالل فرت ٍة معينة يف تحجيمها ،فإنّ مخاوف الفائض
السكاين ،والتي س ّلط عليها الضوء بنجاح بول وآن إيهرليش يف عام  ،(((1968ثم دونيال ميدوز وآخرون
يف عام  ،(((1972إضاف ًة إىل عدة تقارير((( ومؤ ّلفات((( تناولتها من جديد .ومن شأن مقولة "حظر الحياة
ٌ
أطروحة
مبسط أطروحة هذه املنشورات؛ وهي
من أجل الحفاظ عىل الحياة" أن تلخّ ص عىل نح ٍو ّ
ذات طبيع ٍة متناقضة فلسف ًيا ،نرى بصعوب ٍة ترجم َتها عىل أرض الواقع :من شأن عدم التعويض املنهجي
لألموات ،عىل املستوى العاملي ،أن ُيحدث مستوى ساكن ٍة يجري ع ّده مستدا ًما (نحو ستة مليارات
نسمة) قبل نهاية القرن.
ويشهد عىل ذلك املتغري األدىن لتو ّقعات قسم السكان ملنظمة األمم املتحدة (مراجعة سنة  :)2015ال
ميكن تو ّقع انخفاض سكان العامل إال عىل املدى البعيد ج ًّدا .وعىل اعتبار أنّ االتجاه نحو متدد الحياة
ٌ
ٍ
وبوفيات مب ّكرة إىل نظا ٍم دميوغرايف موسوم بخصوبة متحكم
انتقال من نظا ٍم دميوغرايف موسوم بالغياب التام للتح ّكم يف الوالدات
2
ٍ
وبوفيات متأخرة.
فيها متا ًما
 3يف جميع البلدان األعضاء يف منظمة األمم املتحدة (التي تع ّد  90ألف نسمة أو أكرث) ،أضحت الخصوبة توجد تحت
مستوى الذروة التاريخية:
Cf. DPNU, World Population Prospects: The 2015 Revision.
4 Paul R. Ehrlich, The population bomb (New York: Ballantine Books, 1968).
5 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jurgen Randers, & William W. Behrens Ill, The limits to growth (New
York: Universe Books, 1972).
6 Cf. Living Planet Report 2008 (Gland: WWF/Fonds mondial pour la nature, 2008); Rapport sur l'état de la population
mondiale 2009. Face à un monde qui change: les femmes, la population et le climat (New York: Fonds des Nations Unies
pour la Population, 2009).
7 Cf. Weisman Alan, Compte à rebours. Jusqu'où pourrons-nous être trop nombreux sur Terre? (Paris: Flammarion,
2014); Michel Sourrouille (sous la dir.), Moins nombreux, plus heureux. L'urgence écologique de repenser la démographie
(Paris: Sang de la Terre, 2014).

آالن باران

271

سكان العامل يف أفق  :2050-2030النمو والشيخوخة

الجدول ()2
العمر املأمول عند الوالدة بتقدير الفرتة  2015 - 2010وإسقاطات الفرتتني  2030 - 2025و ،2050-2045وف ًقا
ألحدث ثالث مراجعات لتوقعات األمم املتحدة للسكان (بالسنوات) ،يف العامل ويف املناطق الكربى
 E0بتقديرات
2010-2015

E0 2045-2050

E0 2025-2030
مراجعة
2010

مراجعة
2012

مراجعة
2015

مراجعة
2010

مراجعة
2012

مراجعة
2015

العامل

70.48

72.40

72.82

73.65

75.59

75.90

77.07

أفريقيا

59.54

62.45

63.09

64.48

68.17

68.87

69.92

آسيا

71.57

73.62

74.13

74.88

76.66

76.89

78.25

أوروبا

77.01

79.11

78.50

79.39

81.73

81.32

82.16

أمريكا الالتينية
والكاريبي

74.55

77.27

78.06

77.87

79.85

81.76

81.71

أمريكا الشاملية

79.16

80.94

81.33

81.38

83.22

83.73

84.27

أوقيانوسيا

77.46

80.16

79.52

79.81

82.46

81.65

82.12

الجدول ()3
املؤرش الظريف للخصوبة بتقدير الفرتة  2015 - 2010وإسقاطات الفرتتني  2030 - 2025و ،2050-2045وف ًقا ألحدث
ثالث مراجعات لتوقعات األمم املتحدة للسكان (متوسط عدد األطفال لكل امرأة) ،يف العامل ويف املناطق الكربى

املتغري األدىن

املتغري األعىل

املتغري األدىن

املتغري األعىل

املتغري األدىن

املتغري األعىل

املتغري األدىن

املتغري األعىل

املتغري األدىن

املتغري األعىل

املتغري األدىن

املتغري األعىل

املؤرش الظريف للخصوبة تقديرات
2010-2015

املؤرش الظريف للخصوبة 2025-2030
مراجعة
مراجعة
مراجعة
2015
2012
2010

املؤرش الظريف للخصوبة 2045-2050
مراجعة
مراجعة
مراجعة
2015
2012
2010

العامل

2.73 1.78 2.71 1.80 2.64 1.71 2.88 1.89 2.87 1.88 2.79 1.76 2.51

أفريقيا
آسيا
أوروبا
أمريكا
الالتينية
والكاريبي
أمريكا
الشاملية
أوقيانوسيا

3.60 2.62 3.58 2.78 3.37 2.42 4.39 3.39 4.39 3.38 4.09 2.88 4.71
2.41 1.43 2.39 1.42 2.37 1.39 2.55 1.55 2.52 1.52 2.49 1.45 2.20
2.29 1.29 2.30 1.29 2.41 1.41 2.19 1.19 2.21 1.21 2.26 1.32 1.60
2.15

2.28 1.28 2.33 1.35 2.28 1.29 2.39 1.40 2.44 1.44 2.39 1.35

1.86

2.40 1.40 2.47 1.47 2.57 1.57 2.38 1.38 2.46 1.46 2.56 1.56

2.42

2.56 1.57 2.59 1.63 2.71 1.72 2.74 1.73 2.76 1.75 2.86 1.81
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الشكل ()7
تقدير مجموع سكان العامل  2015 - 1950واإلسقاطات من  2015إىل  2100وف ًقا لعدة متغريات (باملليارات)

*املصدر
DPNU, World Population Prospects: The 2015 Revision, op. cit.

يف استمرار (بوترية أرسع عىل مدى مراجعات التو ّقعات – انظر الجدول  ،)2وعىل اعتبار انخفاض
لكل امرأة يف املعدل يف فرتة  2015 - 2010إىل ً 1.9
الخصوبة من معدل ً 2.5
طفل ّ
طفل لكل امرأة يف
ثم إىل ً 1.8
قيم أعىل بقليل من القيم
فرتة ّ ،2030 - 2025
طفل لكل امرأة يف فرتة ( 2050 - 2045وهي ٌ
السابقة التي توقعها قسم السكان ملنظمة األمم املتحدة يف مر ٍ
اجعات سابقة – انظر الجدول  ،)3وعىل
سن اإلنجاب لن يعود مضمونًا إال بنسبة  82يف املئة ،فإنّ منو ساكنة
اعتبار أنّ تعويض أجيال النساء يف ّ
العامل سيستمر إىل غاية أفق عام  .2050ولن يبدأ االنخفاض ،يف ظل هذا املتغري األدىن ،إال ابتدا ًء من عام
 2054وبلوغ ذروة  8.7مليار نسمة (الشكل  .)7ويف ّ
ظل االفرتاض نفسه لنمو الوفيات ،ولكن مع تص ّو ٍر
النخفاض للخصوبة أكرث تأخ ًرا (تق ّلص معدل األطفال لكل امرأة إىل  2يف فرتة  ،)2100-2095يعطي
ٍ
املتغري املتوسط ساكن ًة عاملي ًة مق ّدر ًة بـ  9.7مليار نسمة يف عام  ،2050و 11.2مليار نسمة يف عام .2100
ومع خصوب ٍة ليست أكرث ارتفا ًعا يف فرتة  2100 - 2095منها يف فرتة  ،2015 - 2010مع ح ٍّد أقىص مقد ٍر
بـ ً 2.9
طفل لكل امرأة يف فرتة  ،2030 - 2025يصف املتغري األعىل ساكن ًة عاملية يف من ٍو مستمر ،تبلغ
 10.8مليار نسمة يف عام  ،2050وتبلغ ذروة  16.6مليار يف .2100
ثم ،من الواضح أنّ "القنبلة الدميوغرافية" ال تزال نشط ًة وأنّ إبطال مفعولها هو مسألة طويلة األمد!
ومن ّ
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نحو عكس األهرامات
إنّ الشيخوخة ظاهر ٌة ذات مستقبلٍ زاهر .وإن مل يكن ممك ًنا االستيعاب التام لعدم اليقني املستقبيل،
فإنّ إسقاطات األمم املتحدة األخرية تسمح بتأكيد ذلك .وحتى يف حال فرضية خصوبة تنتصب إىل
ٌ
افرتاض متفائل للغاية) ،وال تنخفض إال
ح ٍّد بعيد ج ًّدا ،إذ هي اليوم أقل من عتبة التعويض (وهو
ٌ
ترجيحا) ،فإنّ نسبة الشباب عىل كوكب األرض تنخفض،
افرتاض أكرث
عىل نحو بطيء ج ًدا (وهو
ً
بينام ترتفع نسبة األكرث عم ًرا .وعىل نح ٍو حتمي ،يتدهور هرم أعامر ساكنة العامل انطال ًقا من القمة
(الشكل .)8
مينح اليوم التوزيع الفضايئ لساكنة العامل بحسب رشائح العمر اليوم تباينات متناقضة؛ إذ ال تتأثر كل
البلدان بالقدر نفسه من ح ّدة دينامية الشيخوخة .ويف أفق العقود القادمة ،وما-وراء تضخم هذه
الدينامية ،ستستمر التباينات .فقد كانت أوروبا سنة  2015هي القارة ذات متوسط العمر األكرث
ارتفا ًعا (كان عمر  50يف املئة من السكان يفوق  41.7سنة) ،وكانت أفريقيا هي القارة ذات متوسط
العمر األقل ارتفا ًعا (مل يكن عمر  50يف املئة من السكان يتعدى  19.4سنة)؛ ويف أفق عام ،2050
ُيتوقع أن ّ
يظل هذا الفارق تقري ًبا بالتاميز نفسه ،إذ يتوقع متوسط عمر األوروبيني ،عىل نح ٍو مستقل
عن املتغري ،مرتف ًعا بنحو  80يف املئة عن متوسط األفريقيني (الجدول  .)4ويف املناطق الكربى يف العامل،
األكرث شيخوخ ًة واألكرث شبا ًبا يف آنٍ م ًعا ،قد كان طيف متوسط األعامر دامئًا ج ّد مفتوح .وسيظل عىل
هذه الحال ً
طويل ،عىل اعتبار أنّ االتجاه العام نحو الشيخوخة امللحوظة يش ّد ببساط ٍة مدى االختالف
نحو أعام ٍر أعىل.
ومن املؤكد أنه ينبغي مقاربة شيخوخة السكان بوصفها نتيج ًة التجاهني يقد ّران عىل وجه العموم
بأنهام تفاؤليان :التحكم الكامل إىل ح ٍّد ما يف الخصوبة ،واستطالة أمد الحياة ّ
املتأت من انخفاض
احتامالت الوفاة حتى يف األعامر األكرث ارتفا ًعا .ولكن ينبغي النظر إىل هذه "الصدفة العكسية" (anti-
 )hasardبامتيازٍ ،بوصفها تحد ًيا مهي ًبا يجب عىل املجتمعات يف جميع البلدان –األكرث واألقل تطو ًرا يف
آنٍ معا– أن تُلزم نفسها برفعه عىل وجه الرسعة ،وذلك بإرصا ٍر أكرب بقدر ما أحجمت هذه املجتمعات
عن اعتباره حتى اآلن ،عىل نح ٍو مستمر أو عميق.
ومن بني املسائل البالغة األهمية عىل املدى املتوسط معرفة كيف ستستمر البلدان الفقرية ج ًّدا ذات
الساكنة الشابة يف التعايش مع البلدان الغنية ج ًّدا ذات الساكنة املتقدمة يف العمر ،إن مل تكن الطاعنة
علم تام
يف العمر .وذلك بالخصوص يف لحظ ٍة فيها الشباب ،بالنظر إىل ما تح ّتمه الثورة الرقمية ،عىل ٍ
بعد أسايس من بني أبعاد إشكالية الهجرات،
ببحبوحة عيش األثرياء العجزة يف البلدان الغنية .إنّ هذا ٌ
الحالية واملستقبلية ،من دول الجنوب إىل دول الشامل.
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الشكل ()8
أهرامات أعامر سكان العامل :تقديرات يف فاتح متوز /يوليو  2015وإسقاطات يف فاتح متوز /يوليو ،2050
ملتغي ْين متباينني
وف ًقا ّ َ

املصدر
DPNU, World Population Prospects: The 2015 Revision, op. cit.

الجدول ()4
ً
متوسط العمر بتقديرات  1950و 2015وإسقاطات  2030و ،2050وفقا ملتغ َري ْين متباينني (بالسنوات)،
يف العامل ويف املناطق الكربى وبالنسبة إىل البلدان املطلة عىل الفجوة اإلقليمية
1950

2015

2050

2030

املتغري األدىن املتغري األعىل املتغري األدىن املتغري األعىل

أفريقيا

19.3

19.4

22.1

20.2

27.2

22.8

آسيا

22.0

40.0

36.7

34.0

44.1

35.6

أوروبا

28.9

41.7

46.3

43.8

50.6

41.8

أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

19.9

29.2

35.9

33.1

45.5

36.5

أمريكا الشاملية

29.8

38.3

41.7

39.0

46.0

37.9

أوقيانوسيا

27.9

32.9

36.5

33.8

41.1

33.7

العامل

23.5

29.6

34.5

31.7

40.1

32.3
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أفريقيا أمام الباب املسدود
من عام  1950إىل عام  ،2015اتضح أنّ النمو الدميوغرايف هو األرسع عىل نح ٍو ج ّ
يل يف أفريقيا :بزيادة
 420يف املئة (يف مقابل زيادة  275يف املئة يف أمريكا الالتينية والكاريبي ،وزيادة  215يف املئة يف آسيا،
وزيادة  210يف املئة يف أوقيانوسيا ،وزيادة  110يف املئة يف أمريكا الشاملية ،وزيادة  35يف املئة يف أوروبا).
وعىل اعتبار أنّ هذا النمو القوي اليوم ُيرتجم بساكن ٍة شابة وبالغة وافرة العدد ،وأنّ خصوبتها هي ،يف
ثم
املتوسط ،أعىل من ّأي مكان آخر ،وأنّ جدول وفيات سكانها مب ّكر أكرث من ّأي مكان آخر ،مرخّ ًصا من ّ

مبكاسب مهمة عىل نح ٍو تزايدي يف العمر املتوقع ،فإنّ أفريقيا تجمع ّ
كل الرشوط لتعرف من ًّوا دميوغراف ًيا
يف املستقبل أكرب بكثري من املناطق الكربى األخرى.

وتكفي نتائج املتغري األدىن لتوقعات األمم املتحدة لالقتناع بذلك .فعىل الرغم من معدلٍ للخصوبة
مخ ّف ٍض من نحو ً 4.7
طفل لكل امرأة يف الفرتة  2015 - 2010إىل  1.8يف الفرتة ( 2050 - 2045أي
بانخفاض بأكرث من  60يف املئة يف غضون  35سنة) ،وعىل اعتبار أنّ العمر املتوقع لدى الوالدة من
ٍ
شأنه أن يزداد بأكرث من  10سنوات (من  59.9سنة إىل  69.9سنة) ،وأنّ الهجرة الدولية السنوية
الصايف كان ُيفرتض أن تنخفض من  580أل ًفا إىل  530أل ًفا ،فإنّ أفريقيا ستضم  2.2مليار نسمة يف أفق
عام  ،2050أي بزياد ٍة قدرها  88يف املئة نسب ًة إىل سنة ( 2015الجدول  .)4وف ًقا لهذا املتغري ،تع ّد
أفريقيا املنطقة الكربى الوحيدة يف العامل التي تعرف من ًوا دميوغراف ًيا مستم ًرا حتى أفق عام ،2100

وهو التاريخ الذي من شأن ساكنتها أن تصل فيه إىل  3.05مليار نسمة ،مبعنى أنها ستتضاعف 2.6
مر ًة مقارن ًة بسنة .2015

ً
النخفاض أقل للخصوبة،
متمفصل حول الفرضيات نفسها للوفيات وللهجرة الصافية ،ولكن حول فرضية
وبوصفه
ٍ
يعطي املتغري األعىل ساكن ًة مقدر ًة بـ  2.7مليار نسمة سنة ( 2050مقابل  6.1مليار نسمة سنة .)2100
تضم إال  9يف املئة من سكان العامل يف عام  ،1950و 16يف املئة يف عام
ومن شأن أفريقيا ،والتي كانت ال ّ

 ،2015أن متثل نحو  20يف املئة من سكان العامل يف عام  ،2030وأكرث من ربع سكان العامل يف عام ،2050
للمتغي األعىل (عىل
ونحو  40يف املئة يف أفق عام  .2100ومن شأنها أن تقرب إىل ح ٍّد بعيد من آسيا وف ًقا
ّ
التوايل 6.1 :مليار نسمة بالنسبة إىل األوىل يف مقابل  7.5مليار بالنسبة إىل الثانية) ،وهي التي كانت ذات

وزنٍ أكرب من أوروبا منذ عام 1995؛ وحتى إنه من شأنها أن تكون ذات وزنٍ دميوغرايف مسا ٍو آلسيا يف
ّ
ظل فرضية خصوب ٍة منخفض ٍة عىل نطاقٍ واسع.
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الجدول 5
ملتغيين متباينني ،بالنسبة إىل مجموع السكان ،يف العامل
التوزيع الجغرايف بتقديرات  2015وإسقاطات  2030و ،2050وف ًقا ّ
ويف املناطق الكربى
2015

2030

األعداد
(باملاليني)

٪

متغري الخصوبة
األدىن

2050
متغري الخصوبة
األعىل

متغري الخصوبة
األدىن

متغري الخصوبة
األعىل

األعداد
(باملاليني)

٪

األعداد
(باملاليني)

٪

األعداد
(باملاليني)

٪

األعداد
(باملاليني)

٪

أفريقيا

1186178

16.1

1618995

19.8

1739608

19.7

2235611

25.7

2730670

25.3

آسيا

4393296

59.8

4732662

57.9

5112816

58.0

4698178

53.9

5873168

54.4

أوروبا

738442

10.0

708756

8.7

759103

8.6

637735

7.3

779095

7.2

أمريكا
الالتينية
والكاريبي

634387

8.6

691312

8.5

750821

8.5

696204

8.0

878924

8.1

أمريكا
الشاملية

357838

4.9

382148

4.7

410408

4.7

391183

4.5

476931

4.4

أوقيانوسيا

39331

0.5

45642

0.6

49081

0.6

51132

0.6

62317

0.6

العامل

100.0 10801105 100.0 8710042 100.0 8821836 100.0 8179515 100.0 7349472

وبينام تعرف أفريقيا اليوم ً
فشل واس ًعا يف الحكامة ،وتعاين تأث ًريا سلب ًيا بش ّدة لظاهرة االحتباس الحراري
املتوقع أن تزداد سو ًءا (فيضانات شديدة يف املناطق الساحلية ،ونُدرة ميا ٍه شديدة يف املناطق الواقعة
جنوب الصحراء الكربى) ،وأنّ  34دولة من بني دول القارة الـ ( 54غري مدرج ٍة ضمنها الجمهورية
الصحراوية وأرض الصومال) توجد اليوم بني أقل البلدان من ًوا يف العامل ،فمن الصعب أن نتصور أنه ميكنها
أن تستوعب عىل نح ٍو مستدام ومستق ٍر ّ
كل هؤالء األطفال العديدين الذين ُولدوا أو مل يولدوا بعد.
بيد أن عدم وضع تص ّو ٍر لذلك هو إقرا ٌر بأنّ أفريقيا ستكون ،عىل املدى الطويل إىل ح ٍّد ما ،يف مأزق
دميوغرايف ُيجرب عد ًدا من املواطنني عىل حمل حقائبهم أو توابيتهم .من الواضح إ ًذا أنّ القرن الحادي
والعرشين سيكون قرنًا أفريق ًيا.

آالن باران
سكان العامل يف أفق  :2050-2030النمو والشيخوخة
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وواقع ال مف ّر منه
قياس صعب،
ٌ
الهجرة الدوليةٌ :
وف ًقا للتعريف الذي أوصت به األمم املتحدة منذ عام  1998ونقله عنها االتحاد األورويب ،من بني آخرين ،يف عام 2007؛ املهاجر
"شخص يسافر إىل بل ٍد آخر غري بلد إقامته املعتادة لفرتة  12شه ًرا عىل األقل ،بحيث إنّ البلد املقصد يصبح فعل ًّيا بلد
الدويل هو
ٌ
إقامته املعتادة".
أساسا ،من التعدادات
وإن كانت إحصاءات الهجرة الدولية ،واملستمدة من تقديرات للسكان األجانب غري دقيقة نسب ًيا ،ومستمدّةً ،
السكانية؛ ج ّد تقريبية ،إال أنها ّ
تظل مع ذلك مفيدة ،ألنّ التنقل البرشي الذي تتناوله هو رهانٌ
(تحسن
ٌ
جسيم عىل املستوى الفردي ّ
جسيم عىل املستوى الجامعي (موازنة اإليجابيات والسلبيات ملجتمعات البلدان
مأمول الرفاه و /أو مستوى املعيشة) ،بقدر ما هو
ٌ
التوجه إليها).
التي جرت مغادرتها وتلك التي جرى ّ
وعىل مدى ربع قرن ،قد يكون عدد املهاجرين الدوليني قد ازداد بنسبة  60يف املئة ،من  154مليون مهاج ٍر يف عام  ،1990إىل 173
مليون مهاج ٍر يف عام  ،2000و 222مليون مهاج ٍر يف عام  ،2010و 244مليون مهاج ٍر يف عام  .2015وحيث كان هذا االزدياد أكرث
رسع ًة مب ّرتني يف العقد األول من األلفية الثالثة منه يف عقد التسعينيات من القرن املايض (يف حدود  2يف املئة يف الفرتة من 2000
إىل  ،2005و 3يف املئة يف الفرتة من  2005إىل  ،)2010فإنه قد يكون أبطأ منذ عام  2010 (1.9يف املئة سنو ًيا).
ففي عام :2015
بلغت نسبة املهاجرين الدوليني  3.3يف املئة من سكان العامل (يف مقابل  2.3يف املئة يف عام )1965؛ وقد كان  75يف املئة من بينهم
منحدرين من دول ٍة ذات مستوى دخلٍ متوسط ( 65يف املئة) أو منخفض ( 10يف املئة) ،وكان  71يف املئة منهم يقيمون يف دول ٍة
ذات دخلٍ مرتفع.
كانت الواليات املتحدة هي البلد الذي يؤوي أكرب عد ٍد من املهاجرين الدوليني ( 54مليونًا) ،متقد ًما بفارقٍ كبري عىل أملانيا
والفدرالية الروسية ( 12مليونًا) ،واململكة العربية السعودية ( 10ماليني) ،واململكة املتحدة ( 9ماليني) ،وكندا ،واإلمارات العربية
املتحدة ،وفرنسا ( 8ماليني) .ويف املقابل ،مل تكن الواليات املتحدة هي البلد الذي َيعدُّ أعىل نسب ًة من املهاجرين الدوليني يف سكانه:
 14يف املئة ،مقابل  80يف املئة أو أكرث يف الدول النفطية مثل اإلمارات العربية املتحدة ( 88يف املئة) .أما يف أوروبا الغربية ،فقد
كان بلدٌ صغري مثل لوكسمبورغ َيعدُّ يف سكانه نسب ًة من املهاجرين الدوليني قدرها  44يف املئة ،أكرث بكث ٍري من فرنسا ( 12يف املئة).
وبوصفهم أكرث مهار ًة عىل نح ٍو متزايد ،فإنّ املهاجرين الدوليني أصبحوا أكرب سنًّا مام كانوا عليه يف املايض (يف حني أنه من بني
سكان العامل ،كان واحد من أصل اثنني يبلغ ّ
أقل من  29.6عا ًما سنة  ،2015كان  50يف املئة من املهاجرين ال يقل عمرهم
عن  39عا ًما) ،و 48يف املئة من بينهم هنّ نساء (وهنّ الاليت تهاجرن ّ
أقل من السابق لاللتحاق بالزوج ،وعىل نح ٍو أكرب للعمل
أو للدراسة).
وعىل خلفي ٍة لهجر ٍة دولية قيد االرتفاع ،فإنّ األمم املتحدة تتوقع ،ضمن توقعاتها لسكان العامل (مراجعة  ،2015املتغري الوسيط)،
انخفاض ميزان الهجرة لجميع املناطق الرئيسة يف العامل (الشكل .)9
ومن دون الحكم مسب ًقا بالتطورات املستقبلية (الزيادة ،أو االستقرار ،أو االنخفاض) ألعداد املهاجرين إىل الخارج واملهاجرين من
تسجل
الخارج يف املناطق الكربى وفيام بينها ،فإنّ مثل هذه الفرضية تقتيض أنّ املناطق ذات ميزان الهجرة الدولية اإليجايب سوف ّ
عىل املدى الطويل أعداد دخولٍ ّ
أقل نسب ًيا من أعداد املغادرين .والعكس صحيح بالنسبة إىل املناطق ذات ميزان الهجرة الدولية
السلبي تقليد ًيا.
ٍ
وألسباب مختلفة ،عىل املستوى الدميوغرايف (الحفاظ عىل وتائر منو متباينة جدًّا ،بني أفريقيا وأوروبا عىل سبيل املثال؛ وأقدمية
ٍ
بعض تدفقات الهجرة) ،وعىل املستوى االقتصادي (ثبات فوارق نسبية قوية يف الدخل ،وتط ّور املناطق األكرث فق ًرا) ،وعىل املستوى
السيايس (عدم االستقرار ،والفساد ،ورضوب التمييز ،والنزاعات) وعىل املستوى البيئي (الكوارث الطبيعية ،واالحتباس الحراري) ،ال
تعدو هذه الفرضية أن تندرج تحت طائل دراسة حالة منطية بسيطة.

278

الكتـاب الثاين 2017 -
ترجامت

الشكل ()9
صايف املهاجرين يف فرتة خمس سنوات ،بالتقديرات من  1955 - 1950إىل ،2015 - 2010
وباإلسقاطات حتى  ،2100 - 2095وف ًقا للمتغري الوسيط ،للمناطق الكربى (باملاليني)
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جانب حدو َد
عنرص ِي املفاجأة والتأثري الكبري واملمتد؛ فأظهرت من
جمعت الثورات العربية بني
ٍ
َ
جانب آخر الحاج َة إليها السترشاف مستقبل
الدراسات املستقبلية التي فشلت يف توقعها ،وأبرزت من ٍ
املنطقة العربية؛ ألنّ تأثري تحوالته املفاجئة ميتد إىل بقية أنحاء العامل .وقد كانت أوروبا أش ّد مناطق
ً
انشغال بذلك؛ وذلك ألنها مشدودة إىل املنطقة العربية برابطني عىل األقل :الجوار الجغرايف ،الذي
العامل
يجعل الطرفني يتأثر أحدهام باآلخر كام ظهر يف أزمة الالجئني ،واملصالح االقتصادية ،وخاصة يف مجال
الطاقة؛ إذ تلبي املنطقة العربية جز ًءا كب ًريا من حاجات أوروبا ،وتحصل منها ،يف املقابل ،عىل دخول
مهمة لتوازناتها املالية.
تتكفل املفوضية العليا للسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد األورويب بصياغة السياسات التي تصب يف
مصلحة كل أعضائه ،وتحتاج لذلك إىل برج رقابة مي ّد برصه بعي ًدا لريى األحداث القادمة يف املناطق
الحيوية التي يندرج العامل العريب فيها .وهذا الربج هو معهد االتحاد األورويب للدراسات األمنية ،الذي
ش َّكل عام  2014فريق االسترشاف العريب ،املكون من خرباء أوروبيني وعرب ،يتصدون ملهمة تقديم
دراسة عن مستقبل املنطقة العربية ال ترتك ً
مجال مرة أخرى لعنرص املفاجأة الذي أربك القيادات
األوروبية يف عام  .2011وكانت مثرة بحثهم تقرير مستقبالت العرب :ثالثة سيناريوهات لعام 2025
الصادر عام  ،2015من تحرير فلورنس غوب وألكسندرا لبان ،والذي نعرض يف هذه القراءة النقدية ألهم
عنارصه واسترشافاته ،قبل أن نقدم مجموعة من املالحظات النقدية بشأنه.

القضاء عىل املفاجئ
اعتمد الفريق يف إنجاز مهمته عىل تقنية السيناريو ألنها تتميز بعدد من املواصفات يجعلها تغطي عد ًدا
واس ًعا من املستقبالت املمكنة ،لكنها يف الوقت نفسه تستطيع حرصها يف صنفني من السيناريوهات:
املحتمل الذي يستند إىل معطيات راهنة ،وليس إىل تخرصات ،والراجح الذي يحظى بفرص أكرب من غريه
يف التحقق ألنه امتداد لالتجاهات الراهنة .عالو ًة عىل أنّ السيناريو ال يزعم أنّ املستقبل أمر محتوم ال
تقدر اإلرادة اإلنسانية عىل دفعه ،وإمنا يجمع بني العوامل البنيوية التي يسميها التقرير "االتجاهات"؛
ألنّ قدرتها عىل مقاومة التغريات كبرية ،واإلرادة اإلنسانية الحرة التي تستطيع أن تقتنص الفرص املتاحة
لتحقيق املرغوب ،وتفادي املخاطر القادمة بإجهاض أسبابها قبل تفاقمها.
بعد أن استعرض الفريق عد ًدا واف ًرا من الدراسات عن املنطقة العربية ،استخرج مثانية اتجاهات كربى
ثم استخرج ستة محوالت
ّ
رجح استمرارها خالل العرش سنوات القادمة يف صياغة منطقة الرشق األوسطّ .
للعبة ،وهي املجاالت التي يستطيع السياسيون باختياراتهم توجيه مسار األحداث فيها .وأخ ًريا ،استخلص
ثالثة سيناريوهات من الجمع بني االتجاهات الكربى ومحوالت اللعبة.

الحواس تقية
أي مستقبالت للعرب؟
ّ
قراءة يف تقرير "مستقبالت العرب :ثالثة سيناريوهات لعام "2025
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االتجاهات الكربى
الدميوغرافيا

وف ًقا للتقرير ،سيتنامى سكان املنطقة العربية من  357إىل  468مليون نسمة ،عىل الرغم من انخفاض نسبة
الخصوبة ،وسيرتتب عىل ذلك مخاطر وفرص للحكومات العربية .أما املخاطر ،فألنّ هذه الزيادة السكانية
ً
ضغوطا متزايدة ،تتعلق بتوفري املؤسسات التعليمة والصحية واإلسكان
تضع عىل الحكومات العربية
والغذاء والدواء والطاقة وغريها من الرضوريات ،فإذا فشلت يف توفريها ،فإنها ستكون عرض ًة لغضب أعداد
متزايدة من مواطنيها الراغبني يف تغيريها .وأما الفرص ،فألنّ هذه األعداد املتزايدة من السكان قد تتحول
إىل قوة اقتصادية وعسكرية إذا أحسنت الحكومات العربية االستثامر فيها ،كام فعلت اليابان أو الصني أو
إندونيسيا ،وهم الذين جعلوا من أعداد مواطنيهم الكبرية املصدر الرئيس للرثوة ،ومل يعاملوهم كعبء
ينبغي التخ ّفف منه.
التمدن

سريتفع نصيب املواطنني العرب الذين يعيشون يف املدن من  56يف املئة إىل أكرث من  61يف املئة .وهذا
فرصا سانحة ،وف ًقا للتقرير ،ألنه يجمع أعدا ًدا كبرية من املواطنني يف مكان واحد ،يستطيعون أن
يوفر ً
يتخصصوا يف أنشطة عديدة تكون متكاملة ،لكنهم قد يتحولون إىل خطر ألنّ وجودهم يف مكان واحد
بأعداد غفرية ميكنهم من تحويل سخطهم عىل الحكومات إىل ثورة عليها.
التغري املناخي

يرى التقرير أنّ التغري املناخي سيرضب املنطقة العربية بشدة ،وذلك ألنه يفاقم التحديات املاثلة
والتصحر ،وندرة املوارد .عالو ًة عىل أنّ ارتفاع مستوى البحار سيؤثر يف التجمعات
حال ًيا ،مثل قلة املياه،
ّ
السكانية الكثيفة املجاورة للشواطئ العربية .وميكن أن يكون هذا التحدي أيضً ا خط ًرا إذا أصاب
أعدا ًدا كبرية بالعطش ،وأوقع أرضا ًرا بالغة بالزراعة تفاقم من نقصان األغذية يف األسواق؛ فيسخط
املواطنون عىل الحكومات التي فشلت يف العناية بهم ،وقد يريدون تغيريها .لكن يف الوقت نفسه،
قد يكون التغري املناخي فرص ًة إذا استفادت بعض الحكومات العربية من إمكان تحول املناطق
الصحراوية إىل مناطق ممطرة ،مواتية للزراعة ،أو توافق البلدان العربية عىل سياسة مشرتكة تكاملية
وبأراض خصبة ،لكنه
ملواجهة هذه التحوالت؛ فعىل سبيل املثال ،يحظى السودان مبوارد مائية كبرية
ٍ
يفتقر إىل رؤوس األموال والتكنولوجيا املتقدمة واألسواق ،وهي أمور متوافرة يف دول عربية أخرى
أو تستطيع توفريها.
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الطاقة

ستستمر الدول العربية املنتجة للطاقة ،وف ًقا للتقرير ،يف االعتامد عىل قطاع املحروقات يف نشاطها
االقتصادي ،ألنّ من املتوقع زيادة الطلب العاملي عليه .وقد تكون هذه فرصة إذا استثمرت املوارد يف
القدرات اإلبداعية البرشية ،وإنشاء البنى القاعدية وتطوير القدرات اإلنتاجية .بيد أنها قد تكون خط ًرا
إذا اعتقدت الحكومات أنه يغنيها عن كل ذلك ،وميكنها من رشاء الرضا العام ،غافل ًة عن أنّ أسواق
الطاقة متذبذبة؛ فقد تنخفض األسعار إىل ما دون الدخول الرضورية للدولة ،أو قد تظهر مصادر جديدة
للطاقة مثل الغاز الصخري ،يزاحم الطاقة املصدرة من املنطقة العربية أو قد ُيغني عنها.
أسعار الغذاء

ثم ،يرى التقرير أنها ستظل عرض ًة ملخاطر ارتفاع أسعاره ،ما قد
تستورد كل الدول العربية الغذاء؛ ومن ّ
يؤدي إىل "انتفاضة الخبز" مج ّد ًدا((( ،كام حدث يف تونس واملغرب عام  ،1984ومرص عام  ،1977واألردن
عامي  1989و ،1996والجزائر عام  .1988ويذ ّكر التقرير أنه ليس من املحتوم فشل الحكومة العربية
يف توفري الغذاء ملواطنيها ،بل قد توفر كفايتها وزياد ًة إذا صاغت سياسات تكاملية فيام بينها ،ونفذتها،
كام ذكرنا ساب ًقا بخصوص السودان.
تزايد نسب املتعلمني

يذ ّكر التقرير بالتزايد املتوقع لنسب املتعلمني يف البالد العربية ،لتصل يف املتوسط إىل نسبة  90يف املئة
مؤهلة تستطيع املساهمة يف تكوين اقتصاد منتج
عام  .2025ويقرر أنّ ذلك من شأنه أن يوفر ي ًدا عاملة ّ
إذا أحسنت الحكومات العربية توظيفها ،أو أن تتح ّول إىل قوى ثورية خطرة توظف ذكاءها ومعرفتها
يف تغيري األنظمة السياسية القامئة.
ولوج اإلنرتنت

ُيتوقع وف ًقا للتقرير أنّ الولوج يف املنطقة العربية إىل الشبكة العنكبوتية سريتفع من  25يف املئة حال ًيا
فرصا مثل التجارة اإللكرتونية ،أو مخاطر مثل إفالت
إىل  50يف املئة عام 2025؛ ما يعني ،من جهةً ،
الساخطني عىل الحكومات العربية من رقابتها ،وقدرتهم عىل التواصل بينهم لتشكيل موقف موحد
 1من الجدير بالذكر هنا ،يف سياق استدامة أسباب ثورات الخرب يف بعض البالد العربية ،العبارة الشهرية التي نسبها جان جاك روسو ملاري
أنطوانيت ،ملكة فرنسا آنذاك ،يف بداية الثورة الفرنسية؛ ملا سألت ماري أنطوانيت عن مطالب املحتجني ،فأجابها معاونوها بأنهم يريدون
خب ًزا وال يجدونه ،فر ّدت :ملاذا ال يستعيضون عنه بالكعك!

الحواس تقية
أي مستقبالت للعرب؟
ّ
قراءة يف تقرير "مستقبالت العرب :ثالثة سيناريوهات لعام "2025

285

تجاهها .وقد أثبتت الثورات العربية أنّ أحد عوامل انتشارها هو العدوى عن طريق نقل املعلومات
والشبكات االجتامعية العصية عىل الرقابة والتح ّكم.
املساواة بني الجنسني

مع أنّ التطور بطيء ،يتزايد عدد النساء يف السياسة ومجال األعامل بثبات يف البالد العربية ،وهذا أيضً ا
فرصا قد تكون اقتصادية ً
مثل ،يف الدول التي تفتقد الوفرة السكانية كدول الخليج ،أو قد ميثل
يوفر ً
خط ًرا عىل الحكومات ألنها تواجه مزي ًدا من املطالب يف التعليم والشغل ً
مثل .فإذا أخفقت يف تلبيتها،
فلن تتعرض لسخط املحتجني فحسب ،وإمنا املحتجات أيضً ا ،كام وقع يف الثورات العربية ،إذ أ ّدت النساء
دو ًرا مركز ًيا ،حتى يف اليمن الذي يصنف عادة ضمن املجتمعات املحافظة.
فرصا أو تعرضها ملخاطر ،ويتوقف
يف الحصيلة ،يرى التقرير أن االتجاهات السابقة قد توفر للحكومات ً
رجحان كفة أحدهام عىل "مح ّوالت اللعبة" ( ،)Game changersوهي العوامل أو األطراف التي تدفع
األحداث إىل جهة دون أخرى ،وقد حرصها التقرير يف خمسة مح ّوالت.

محوالت اللعبة
بطالة الشباب :هل ستتخذ الحكومات العربية اإلجراءات الرضورية لخفض نسب البطالة؟ يرتتب عىل
فشلها أو نجاحها يف هذا الرهان األسايس تداعيات مختلفة ،تساهم يف رسم مسارات مختلفة ،تظهر يف
صياغة السيناريوهات والتي سنعرضها فيام يأيت.
االرتهان بتقلب أسعار الغذاء :هل ستكون الدول العربية قادرة خالل فرتة دراسة التقرير (-2015
 )2025عىل التحكم يف االضطرابات املحتملة املرتتبة عن تذبذب أسعار الغذاء؟ إنّ هذا السؤال
مركزي أيضً ا بالنسبة إىل تحديد مسارات السيناريوهات املستقبلية للبلدان العربية (الغليان /االنفجار
العريب /الطفرة العربية).
وبأي مثن؟
انعدام األمن :هل تستطيع الحكومات العربية احتواء اإلرهاب ،أو هزميته ،وبسط األمن؟ ّ
ذلك أنّ فشلها قد يدفع بقطاعات من املواطنني إىل تشكيل جامعات مسلحة ليست خاضعة للدولة
أو االحتامء بجامعات تحارب الدولة نفسها ،كام دل عىل ذلك استيالء تنظيم الدولة عىل املوصل ،ألن
الحكومة العراقية فشلت يف حامية السكان من بطش املليشيات الطائفية.
االنعكاسات اإلقليمية :الدول العربية التي نجحت حتى اآلن يف احتواء انعدام األمن ،هل تستطيع حامية
نفسها من املناطق املجاورة التي تعاين انعدام األمن عىل نحو واسع يف سورية وليبيا والعراق؟ وكيف
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تر ّد الدول العربية إذا ق ّررت إيران امتالك السالح النووي؟ ويعني السؤال األول األردن أكرث من غريه يف
املنطقة العربية ،ألنه محاط بثالث مناطق مشتعلة بدرجات متفاوتة ،سورية والعراق وفلسطني .وعىل
الرغم من نجاحه النسبي يف احتواء العنف يف داخله ،فإنه رمبا يقوى عىل االحتامء من العنف يف جواره.
وأما بخصوص النووي اإليراين ،فإنّ الدولة العربية املعنية عىل نحو مبارش يف املقام األول هي السعودية،
وهي التي قد تجد أنّ حصولها عىل رادع نووي حقٌّ مرشوع ،ما يؤدي إىل مزيد من انتشار السالح النووي
يف املنطقة ،وزيادة مخاطر استعامله.
التحول الدميقراطي :هل ستدمج قوى اإلسالم السيايس يف مؤسسات الحكم أم ستتعرض للقمع وكيف
سيكون ر ّدها؟ وهل سيخلق املثال الدميقراطي التونيس حوافز ملزيد من الدمقرطة يف املنطقة؟
أم أنّ هزمية مرشوع التحول الدميقراطي ستسمح للمزيد من القمع؟ إنّ االختيار بني األمرين سيح ّدد
سيناريوهات مختلفة للمنطقة يف خالل العرش سنوات القادمة.

املستقبالت املعقولة والبجعات السوداء
يحدد التقرير ثالثة سيناريوهات محتملة للمنطقة العربية يف أفق عام :2025
سيناريو الغليان :يف هذا السيناريو املعقول حدو ُثه ج ًّدا ،تدار القضايا االقتصادية والسياسية وال تعالَج،
أي تبقى األوضاع عىل ما هي عليه ،ويصل السخط إىل نقطة الغليان ،لكن من دون أن يتجاوزها؛ ما
يؤدي إىل قوع انتفاضات واضطرابات.
سيناريو االنفجار العريب :يتعلق بأسوأ الحاالت التي من املعقول أن تقع للمنطقة العربية ،حيث تفشل
الحكومات يف عالج أهم القضايا االقتصادية ،وتركز عىل األمن وحده؛ ما يؤدي إىل تذمر شعبي ،يصري
باد ًيا للعيان ،ومفض ًيا إىل اضطراب واسع.
سيناريو الطفرة العربية :تعي الدول العربية الحاجة امللحة إىل اإلصالح ،فتبادر إىل تطبيق واسع له ،ما
يؤدي إىل التعايف االقتصادي ،فتمهد الطريق املؤدي إىل مستقبل ميضء.
كام يشري التقرير إىل احتامالت ليس من املرجح حدوثها ،لكنها ليست مستحيلة؛ فذكر ثالثة عرش منها:
وقوع أسلحة كيميائية يف يد قوى غري حكومية ،وانهيار امللكية السعودية ،ووقوع حرب بني السعودية
وإيران ،ووقوع ثورة يف التكنولوجيا تتمكن من تطوير طاقة نظيفة ورخيصة وآمنة ،وخوض روسيا حرو ًبا
بالوكالة يف عدد من دول املنطقة ،مثل مرص ،أو ليبيا ،أو اليمن ،فرتد عليها الدول الغربية ،وموت بشار
األسد؛ ما يفتح الباب أمام مفاوضات عىل مستقبل النظام ،ووقوع هجامت كبرية لتنظيم الدولة عىل
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الدول الغربية ،وتف ّتت مجلس التعاون الخليجي؛ ما يعطل أكرث جهد االندماج العريب ،وظهور نارص
جديد ،يستطيع أن يجمع املنطقة مج ّد ًدا حول قيادته ،وقد يدفعها إىل النهوض أو يورطها يف رصاعات
تستنزفها ،وقد يظهر يف مرص أو العراق أو تونس؛ وقوع كوارث تعجل بالتعاون بني دول املنطقة العربية،
وقد يكون سببها التغري املناخي ،مثل فيضانات أو عواصف رملية ،أو قوع زلزال يفجر مفاعل بو شهر
اإليراين ،الواقع عىل مسافة ترتاوح بني  500 - 300كم من دول الخليج ،واندالع حرب بني مرص وإثيوبيا،
لخالفهام عىل اقتسام حصة مياه النيل ،ونجاح تنظيم الدولة يف تأسيس دولة وترسيخها ،وتح ّول كردستان
العراق إىل دولة كاملة السيادة.

قراءة نقدية يف التقرير
تعامل التقرير مع املنطقة العربية بوصفها كيانًا واح ًدا ،يتشارك يف االتجاهات والسيناريوهات ،وميكنه
إذا تضافر جهد دوله التصدي للمخاطر وانتهاز الفرص ،مع أنّ األدبيات األوروبية يف الدراسات املستقبلية
ٍ
بدرجات مختلفة،
مل تتعامل معه من املنظور نفسه((( .وقد تكون الثورات العربية التي ع ّمت املنطقة
ومل تتع ّدها إىل غريها ،هي التي ب ّينت أنّ عوامل التامثل بني الشعوب العربية تتغ ّلب عىل عوامل التاميز،
وأنّ بحث مستقبل جز ٍء منها بإهامل باقي األجزاء أثبتت الوقائع خطأه.
ميكن أن نجد يف الدراسات الغربية تصورات ملستقبل املنطقة ،تعت ّدها كيانًا واح ًدا ،لكنها تحكم عليه
بالخيبة والفشل املسبقني؛ ألنه بحسب افرتاضاتها ارتبطت أجزاؤه بهوية ثقافية مشدودة إىل املايض،
وعصية عىل قيم الحداثة ،وقد أفاض إدوارد سعيد يف نقد هذه الرؤية يف كتاب االسترشاق .بيد أنّ ما
مييز التقرير الذي نراجعه هو تخلصه من هذه األحكام املسبقة ،وتشديده عىل أنّ مستقبل املنطقة
يصنعه أهلها ،وليس قد ًرا محتو ًما أملته ثقافتها.
يبي حدود تقنية السيناريو التي استعان بها يف رسم سيناريوهات املنطقة
و من حسنات التقرير أن ّ
ٍ
إمكانات يف الجمع بني مروحة واسعة من
يبي التقرير ما تتيحه املنطقة من
العربية .فمن جهةّ ،
جانب عىل أال يرتك
املمكنات ،وحرصها يف الوقت نفسه يف نوعني؛ املحتمل واملرجح ،فهو يحرص من
ٍ
ً
مجال للمفاجأة ،لكنه يف اآلن ذاته ال يوقع صناع القرار والرأي العام يف حرية ،ال يدرون أيها يحظى بفرص
حدوث أكرب ،حتى يحشدوا املوارد والجهد القتناص فرصه وتجنب مخاطره .لكن من جهة أخرى ،يوضح
 2ميكن العودة ً
مثل إىل كتاب صور املستقبل العريب ،الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية ،للتوسع يف نقد املنظورات الغربية التي
توزع املنطقة العربية بني مناطق تختلف عنها يف الهوية اللغوية .انظر :سعد الدين إبراهيم وآخرون ،صور املستقبل العريب ،ط ( 3بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية.)1989 ،

288

الكتـاب الثاين 2017 -
مراجعات

أنه يركز عن قصد عىل عدد من العوامل املفتاحية أو املهمة ،ويلغي أخرى .ولذلك فإنّ احتامل تح ّقق
أحد السيناريوهات الثالثة متساوٍ.
التباسا منهج ًيا ،يبدو يف تعميم االتجاهات عىل دول املنطقة العربية من دون بحث
غري أنّ التقرير يعاين ً
يف التفاوتات بينها .إضافة إىل افرتاض وقوع مآالت متشابهة إذا اتخذت موق ًفا مشرت ًكا ،غري أنّ املعطيات
غري ذلك؛ فهناك دول ،مثل قطر ،ال تعاين البطالة ،وتتصدر دول العامل يف دخل الفرد ،وميكنها أن تحافظ
عىل مستويات املعيشة الراهنة سنوات طويلة .وكذلك يغفل التقرير نقاش أسباب تكامل الجهود
العربية إذا كانت الضغوط متفاوتة فيام بني بلدان املنطقة ،بل إنّ بعض الدول العربية قد تساهم يف
منافسا لزعامتها.
إضعاف دول عربية أخرى إذا حسبتها خط ًرا عىل أمنها أو
ً
ّمثة التباس آخر بخصوص الزمن؛ فقد ب ّينت الدراسات املستقبلية أنّ إيقاع التحول يختلف داخل البلد
الواحد ،وبني البلدان؛ ً
فمثل ،ال يزال بعض اليمنيني يف املناطق الجبلية يقيس الزمن بأوقات الصالة ،بخالف
اليمني الذي يسكن مدينة عدن ،ويشتغل ً
مثل يف البنك ،فإنه يقيس الزمن بالتقلبات يف أسعار الرصف يف
السوق الدولية .ولذلك فإنّ ع ّد الدول العربية تشرتك يف الزمن نفسه ،وتصل م ًعا إىل أفق  ،2025هو أم ٌر
مناف للوقائع من الناحية املنهجية .ذلك أنّ هذا التباعد بني الدول العربية يؤ ّثر يف حاجات بعضها إىل
بعض ،وقد يجعل بعضها أش ّد ً
ارتباطا بدول غري عربية .وميكن بسهولة قياس التفاوتات من مقارنة حركة
الطريان؛ إذ سنجد أنّ ارتباط املنطقة العربية بالخارج أكرب من ارتباط بلدانها فيام بينها.
ونلحظ أيضً ا غياب البعد الجيو-سيايس يف بحث مسارات الدول العربية؛ فعىل سبيل املثال ال الحرص،
ّ
تظل دول املغرب العريب مشدود ًة بدرج ٍة أساس إىل اهتاممات إقليمية من مثل مشكلة الصحراء
الغربية ،أو االضطرابات يف جوارها األفريقي ،وإشكاالت اإلرهاب املرتتبة عنه ،وليست معنية كث ًريا
بالرصاع الدائر يف املرشق بني السعودية وإيران ،والعكس صحيح.
كام يفرتض التقرير أنّ التذمر الشعبي سيكون العامل الحاسم يف رسم مسارات املنطقة ،وهو بذلك
يغفل استعانة الحكومات العربية بالقوى اإلقليمية أو الدولية للقضاء عىل الثورة ،مثلام استعان النظام
السوري بإيران وروسيا ملنع الثورة من إطاحته ،وقد يؤمن الدعم الخارجي له فرتة طويلة من البقاء،
شبيهة بنظام كوريا الشاملية ،الذي ظل صام ًدا عىل الرغم من املجاعات بفضل الدعم الصيني.
مرج ًحا اعتامد روسيا عليها.
ويف سياق مرتابط ،يشري التقرير إىل الحروب بالوكالة يف االحتامالت البعيدةّ ،
لكن مجريات األحداث قد ب ّينت أ ّو ًل أنّ إيران هي املتبني الرئيس لهذا النوع من الحروب يف املنطقة.
وقد استثمرت يف وكالئها منذ فرتة طويلة ،لتتفادى املواجهة املبارشة يف قتالها ألعدائها ،مثل حزب
الله اللبناين ،وحزب الدعوة العراقي ،والحوثيني باليمن .وثان ًيا ،ليست هذه الحرب ضمن االحتامالت
عدها ضمن االتجاهات التي ستدوم فرتة طويلة؛ فحزب الله صار واق ًعا ال ميكن
املستبعدة ،وإمنا ميكن ُّ

الحواس تقية
أي مستقبالت للعرب؟
ّ
قراءة يف تقرير "مستقبالت العرب :ثالثة سيناريوهات لعام "2025
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تخطيه يف لبنان ،واملليشيات الشيعية املرتبطة بإيران باتت جز ًءا من أجهزة الدولة يف العراق .ويبدو
صع ًبا تصور مستقبل املنطقة من دون بحث مفصل لدور هؤالء الوكالء ،وقدرتهم عىل تعطيل كل
ألي تكاملٍ قد تع ّده إيران يقوي خصومها اقتصاد ًيا
مسعى لبناء أجهزة أمنية توفر الحامية للمواطنني ،أو ّ
وعسكر ًيا .كذلك ،كيف ميكن أن يتحقق سيناريو الصحوة العربية الذي يتعلق باملبادرة إىل عملية إصالح
شامل إذا كانت إيران وروسيا ترفضان ّأي عملية إصالح سيايس قد تطيح حلفاءهام ،وتتوعدان بالتصدي
لها بالقوة ،كام يجري يف سورية.
وختا ًما ،إنّ هذه املالحظات ال تطعن يف قيمة التقرير بل تضيف إليه؛ ذلك أنّ هذا التقرير يقدم أرضي ًة
جيدة للنقاش ميكن إثراؤها والبناء عىل أساسها ،إىل أن نجد رأس الخيط الذي يهدينا يف متاهة املستقبل.
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موضوعات املحور

سوترييوس سارانتاكوس

البحث االجتامعي
ترجمة :شحدة فارع

صــدرت حديثًــا ترجمــة شــحدة فــارع لكتــاب ســوترييوس ســارانتاكوس،

البحــث االجتامعــي ،عــن املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات

ـامل يف البحــث
( 736صفحــة بالقطــع الوســط) ،فكانــت كتابًــا موجـ ًزا وشـ ً

االجتامعــي لطــاب العلــوم االجتامعيــة والفــروع األخــرى املتصلــة بها.

يعرض هذا الكتاب بطريقة ناقدة لطبيعة البحث االجتامعي املتنوعة
واملتعددة الجوانب ،ويشتمل عىل منهجيات وطرائق بحث كثرية ،ويغطي
مساحة واسعة من البحث االجتامعي ،ابتداء من التحليل الوضعي وانتهاء
بالبحوث البنائية والنسوية ،كام يركز عىل التأويل وتحليل الخطاب والبحث ما
بعد الحديث والبحث التطبيقي.
يرشح الكتاب سريورة البحث ابتداء من اختيار موضوع البحث وانتهاء بكتابة
حا كيف يتقدّم البحث من مرحلة إىل
التقرير ،ومن األسئلة إىل اإلجابات ،موض ً
مبيّ ًنا كيفية اتخاذ القرارات وانتقاء الخيارات واستخالص
مرحلة أخرى تاليةُ ،

النتائج .ويتضمن جميع طرائق البحث االجتامعي التي تدرس يف املساقات
فصول يف البحث النسوي والبحث التطبيقي.
ً
املعروفة ،كام يحوي

291

*Yassine Yahyaoui |

ياسني اليحياوي

 صيني؟- نحو نظام دويل ثنايئ القطب أمرييك

"قراءة يف كتاب "مفاتيح القوة

Towards a Bi-Polar American-Chinese International Order

A Reading of Les Clés de la puissance

Jean - Louis Beffa  لوي بيفا-  جون:املؤلف
 مفاتيح القوة:الكتاب
Les Clés de la puissance

:العنوان األصيل
Seuil

:النارش

2015 :سنة النرش
 صفحة168 :عدد الصفحات

. املغرب، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس،* باحث دكتوراه يف تاريخ األديان

Doctoral Researcher on “Languages, Tradition, and Disciplinary Formation” at Sidi Mohamed Ben
Abdellah University, Fes, Morocco.
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مقدمة
يح ّدد جون لوي بيفا أربعة عنارص أساسية لتعريف "القوة" يف عامل الغد ،وهي :التكنولوجيات الجديدة،
بصلة بالنظام الوطني لالبتكار ،والطاقة ،والصناعة ،وخاصة صناعة التصدير ،والقدرات العسكرية .ويكمن
هنا مركز االهتامم األول لهذا الكتاب ،من حيث إنّ املعنى األويل الذي ُينح عاد ًة ملفهوم "القوة" يش ّدد
يف األساس عىل القوة السياسية ،برتابطٍ مع ُبعدها العسكري .يف حني نجد جون لوي بيفا ير ّكز باألحرى
يف هذا الكتاب عىل القوة االقتصادية .وال غرو يف ذلك ،متى علمنا أنّ جون لوي بيفا يتميز بخربة طويلة
يف مجال االقتصاد واألعامل؛ إذ إنه أدار مد ًة تزيد عىل عرشين عا ًما إحدى كربيات الرشكات العاملية يف
مجال إنتاج مواد البناء وتصنيعها وتوزيعها ،وهي رشكة سان غوبان ( )Saint - Gobainالتي تجاوز رقم
معامالتها  42مليار دوالر يف عام .(((2016
ثم ،تأيت الفكرة األساس لهذا الكتاب ،وهي االستدالل عىل تركز "مفاتيح القوة" يف املستقبل ،بنا ًء
ومن ّ
عىل القوة االقتصادية يف األساس ،بني يدي الواليات املتحدة والصني ،وأنّ هذه الهيمنة املزدوجة عىل
بنسب من ٍّو
النظام الدويل ستدوم يف املستقبل أم ًدا غري قصري .ذلك أنّ الصني تواصل منوها ،وإن كان َ
أقل من السابق ،وأنّ الواليات املتحدة بصدد إعادة الرتكيز عىل مواطن قوتها ،وأنّ مصالحهام ال تبدو
متناقضة ،بالنظر إىل التأثري املزدوج املتناسب مع الثقل االقتصادي والدميوغرايف عىل التوايل لكليهام .ومن
ثم ،ميكنهام ،وف ًقا للكاتب ،أن تع ّززا هيمنتهام املشرتكة عىل العامل أم ًدا ً
طويل ،يف حني أنّ غريهام من
ّ
البلدان واملناطق يف العامل مل تف بوعودها يف تب ّوؤ الصدارة العاملية؛ فقد أضحت روسيا تعزل نفسها،
ويقع الرشق األوسط يف شباك ال يعرف كيف يتخلص منها ،وال تفرز القارة األفريقية أية ريادة ميكن
أن تقودها يف املستقبل .ميكن أوروبا فحسب أن تربز عىل املستوى الدويل إىل جانب القطبني سال َف ِي
الذكر (الواليات املتحدة والصني) ،بيد أنها بدورها (أي أوروبا) تعيش تعقيدات يف عملية اندماجها
وتعرف ركو ًدا مؤسسات ًيا.

الهيمنة الصينية  -األمريكية،
أو مستقبل العامل ذي الثنائية القطبية
يف جغرافية القوة يف عرص العوملة ،يفرتض بيفا أنّ االقتصاد هو الذي سيح ّدد موازين القوى الدولية .ومن
ثم ،س ُتبقي الواليات املتحدة عىل العديد من مزاياها التنافسية؛ فمن جهة ،وعىل الرغم من األزمة املالية
ّ
واالقتصادية الشديدة التي عصفت بالبلد منذ نحو عقد ،استطاعت الحفاظ عىل بنيتها الرأساملية املرنة،
1 "Saint-Gobain in Figures", accessed on 15/3/2017, at: http://bit.ly/1Nnbnac
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وتعزيز ريادتها التكنولوجية ،وال سيام يف مجال التكنولوجيا الرقمية ،كام أنّ التم ّيز العسكري األمرييك ال
ميكن إنكاره؛ وأخ ًريا ،إنّ األمريكيني بصدد تحقيق استقاللهم يف مجال الطاقة ،وليس هذا باألمر الهني .ويف
اآلن ذاته ،إذا كان االنتعاش االقتصادي امللحوظ يسمح بالحفاظ عىل مستوى عال من التوظيف ،بفضل
مرونة سوق العمل األمرييك عىل نحو خاص ،فإنّ األجور تعرف ركو ًدا ،ويزداد عدم املساواة ح ّد ًة،
وتتفاقم الديون ،عىل نح ٍو مل تعرفه البالد من قبل .ولكن عىل الرغم من ذلك ،يؤكد بيفا أنّ التوافق
ّ
االجتامعي بشأن األسس الثقافية لألمة األمريكية ّ
ويظل األمريكيون فخورين بنموذجهم ،عىل
يظل ثاب ًتا،
الرغم من اآلثار العميقة ألزمة عام  .2008ويع ّد جون لوي بيفا هذا ميثّل ً
أساسا للقوة األمريكية،
عامل ً
والتي ميكنهاً ،
فضل عن ذلك ،االعتامد عىل أسس أخرى قوية ج ًدا ،من مثل التفوق التكنولوجي لنظام
االبتكار األمرييك ،والهيمنة التي ال نظري لها عىل شبكة اإلنرتنت ،واستمرار استقطاب الجامعات والرشكات
األمريكية للكفاءات من جميع أنحاء العامل ،والتأثري الثقايف الكبري (السينام ،واملوسيقى ،والفن ،واألدب) يف
مجتمع املعلومات العاملي .يضاف إىل كل ذلك االستثامر يف املواد الطاقية غري التقليدية ،والتم ّكن املتزايد
منها عىل نح ٍو يسمح للبالد بتحقيق االستقالل يف مجال الطاقة يف املستقبل .ومع ذلك ،تجد هذه القوة
األمريكية نفسها عىل نحو متزايد إزاء منافسة قوية قادمة من آسيا ،ومن الصني عىل وجه الخصوص.
بالنسبة إىل جون لوي بيفا ،مل يجعل "نهوض الصني" العامل يهتز((( ،وذلك ألنها كانت أحرص عىل
الحفاظ عىل متاسكها الداخيل ،واستقرار نظامها السيايس املركزي ،منها عىل تعزيز نفوذها اإلقليمي
أو الدويل .ومع ذلك ،فإنّ "نهوض الصني" ّ
يظل أكي ًدا ،ويف اآلن ذاته فري ًدا من نوعه من جهة رسعته
واخرتاقه جبهات عديدة؛ تجارية ،وصناعية ،ومالية ،وسياسية ،ودبلوماسية ،وثقافية ،وعسكرية .كام أنّ
االنفتاح الدويل للصني ،عىل الرغم من مخاوف النخب األوليغاركية ،مل يو ّلد تحد ًيا أيديولوج ًيا حقيق ًيا
للنظام ،وال سيام أنّ االزدهار االقتصادي وارتفاع متوسط مستويات املعيشة قد ح ّدا – إىل اآلن –
من الرصاعات الداخلية .ولنئ كانت الصني ال تزال متخلفة إىل اليوم عن الواليات املتحدة يف مجال
التكنولوجيا عمو ًما ،فإنّها بصدد اللحاق بالركب يف مجاالت تكنولوجية دقيقة بفضل مواردها املالية
الصدد،
واستثامراتها اإلنتاجية (السيارات الكهربائية ،والسيارات الضوئية ،وتكنولوجيا "النانو") .ويف هذا ّ
يع ّد جون لوي بيفا الصني قادر ًة يف املستقبل عىل االنتقال من صيغة "صنع يف الصني" (Made in
 )Chinaالتي ُعرفت بها ،إىل صيغة "خُ لق يف الصني" ( ،)Created in Chinaكناية عن االنتقال الصيني
يف مجال االبتكار والخلق واإلبداع .بيد أنّ الت ّنني الصيني سيواجه يف اآلن ذاته تحديات بنيوية كربى ،من
قبيل الشيخوخة الدميوغرافية املتزايدة ،واالرتفاع الرسيع يف تكاليف األجور يف بعض املناطق التي عرفت
 2يف إشارة إىل نبوءة آالن بريفيت ،يف كتابه الشهري يوم تنهض الصني ،سيهت ّز العامل ،إثر دراسة ميدانية مع ّمقة لعدة أشهر يف الصني
يف عام :1971
Alain Peyrefitte, Quand la Chine s'éveillera, Le monde tremblera (Paris: Fayard, 1973).
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نهوضً ا يف املايض يف األساس بفضل انخفاض تكلفة اليد العاملة ،واإلكراهات املتزايدة للترشيعات البيئية،
والتوترات االجتامعية الكامنة ،وغري ذلك من اإلشكاالت التي سينبغي لها رفع تحديها يف املستقبل.

أي دو ٍر ألوروبا ولروسيا يف عامل ثنايئ القطبية؟
ّ
وف ًقا لجون لوي بيفا ،إنّ عوامل تراجع االتحاد األورويب ،وعدم إمكان تب ّوئه مكانة ريادية عىل املستوى
الدويل إىل جانب الواليات املتحدة والصني ،هي ذاتية يف األساس؛ ذلك أنه خالل العرشية األخرية ،مل يفرت
األوروبيون يرتاجعون عىل مستويات عديدة ،بد ًءا من عملية االندماج األورويب التي عرفت تع ًرثا منذ
توسع االتحاد األورويب إىل دول أوروبا الرشقية والوسطى يف عام  ،2004ليصبح مؤل ًفا من  25دولة ،قبل
ضم رومانيا وبلغاريا ( )2007وكرواتيا ( .((()2013ويف هذا الصدد ،يؤ ّكد الكاتب الفرنيس أهمية الثنايئ
ّ
الفرنيس  -األملاين يف الدفع مبسلسل االندماج ،وال سيام من باب إصالحات اقتصادية بنيوية واسعة تدعم
الرشكات األوروبية فيام يسميه الكاتب "الحقبة الجديدة من العوملة" ومتطلباتها التنافسية.
أما بالنسبة إىل روسيا ،فإنها تعطي االنطباع يف عهد فالدميري بوتني ،وف ًقا لجون لوي بيفا ،بأنها تنطوي عىل
نفسها يف محيط جغرايف مح ّدد ،وتحافظ عىل منوذج اقتصادي ريعي قائم عىل تصدير الطاقةّ ،
يظل يف األساس
رهينة لتقلبات أسعار النفط والغاز ،يف حني أنها متتلك بالتأكيد القدرة العلمية للحصول عىل مزيد من النفوذ يف
الثورة الرقمية الجارية اليوم .وإضافة إىل ذلك ،تنجرف روسيا نحو تبني نظام سيايس تسلطي عىل نح ٍو متزايد،
يقوضه الفساد والبريوقراطية ،برتابط مبصالح أوليغاركية جامحة؛ وتتحول تدريج ًيا إىل قوة عسكرية وإىل قومية
عدوانية ،برتابط بـ "املايض املجيد" للبالد ،وبسياسة حامئية قامئة عىل املصالح القوية الضيقة؛ وهي جميعها
عوامل تجعل روسيا تفقد ،وف ًقا لجون لوي بيفا ،الريادة عىل املستوى الدويل يف قابل أيام األلفية الجديدة.

ماذا عن باقي مناطق العامل؟
بالنسبة إىل باقي أقاليم العامل ،وال سيام باقي دول "الربيك" ( ،((()BRICيعتقد جون لوي بيفا أنه ال
توجد قوة أخرى قادرة عىل زعزعة هيمنة الصني والواليات املتحدة يف املستقبل .وهكذا نجده يع ّد الهند
ال متتلك القدرة عىل الريادة الدولية يف الوقت الراهن ،ألنها ال تزال منطوي ًة عىل سوقها املحلية ،أكرث
بكثري من الصني ،من جهة اعتامدها عىل االستهالك املحيل كمحرك أساس لالقتصاد .كام أنّ بلد املليار
 3وال ّ
الصدد.
شك أنّ مستجدّات "الربيكسيت" أو خروج اململكة املتحدة من االتحاد األورويب يف عام  2016تؤ ّكد فروضات الكاتب يف هذا ّ
 4وهي دول الربازيل والهند ،باإلضافة إىل الصني وروسيا سالفتي الذكر.
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ومئتني وخمسني مليون نسمة ( )2015ال يزال معا ًقا بالتعقيدات اإلدارية والبريوقراطية والسياسية،
وإكراهات احرتام التوازنات اإلقليمية ،وضعف البنية التحتية للصحة والتعليمّ .
وتظل االزدواجية البنيوية
(بني النخب الحرضية املنفتحة عىل الغرب يف مراكز النمو الحرضية والكتلة الدميوغرافية الواسعة التي
ال تزال فقرية ج ًدا وال تستفيد من عائد النمو االقتصادي) إحدى أهم تحديات الهند يف املستقبل ،إضافة
إىل رضورة اجرتاح منوذج اقتصادي جديد يزاوج بني االستفادة املكثفة من اليد العاملة الوفرية وزيادة
إنتاجية البنيات االقتصادية والرشكات املص ّدرة .أما بالنسبة إىل الربازيل ،فعىل الرغم من أسسها الصناعية،
والزراعية ،والطاقية ،وجاذبية االستثامر األجنبي ،والتي ال تزال متينة ،وعىل الرغم من نجاحاتها األكيدة
يف تحقيق االنتعاش االقتصادي يف أعقاب األزمة العاملية ويف الح ّد من الفقر ،فإنها تواجه اليوم أزمة
منوذجها االقتصادي .فاالقتصاد الربازييل قد فقد جز ًءا من قدرته التنافسية يف ّ
ظل ارتفاع تكاليف اإلنتاج
عىل نحو حا ّد مقارن ًة بالبلدان الناشئة األخرى ،وأصبحت البنية التحتية عرض ًة للتهالك يف ّ
ظل سياسة
التقشف املايل التي انتهجتها حكومة ديلام روسيف ،إضافة إىل عوامل فضائح الفساد((( وضعف اإلدارة
واملشكالت األمنية التي زادت من ح ّدة التوتّر االجتامعي.
ويستخلص بيفا الخالصة ذاتها بالنسبة إىل اليابان ،من جهة انحداره النسبي والبطيء ولكن األكيد .وإن
كانت بالد الشمس املرشقة تحاول جاهد ًة إبطاء تدهورها يف املحفل الدويل ،فإنها ال تزال عرض ًة للركود
االقتصادي وللضغوط االنكامشية ،عىل الرغم من جهود الحكومة القومية التي يقودها شينزو أيب (من
عام  2012إىل اليوم) إلعادة االنتعاش القتصاد البالد .ذلك أن اليابان ّ
تظل تأىب إجراء إصالحات بنيوية
كربى ،من مثل إصالح سوق العمل أو دعم تحقيق املساواة بني الجنسني .وإذا كان نظام االبتكار الياباين
والتفوق التكنولوجي ّ
تظل أورا ًقا رابحة ال ميكن إنكارها (يف مجال الروبوتات أو تكنولوجيا "النانو" عىل
سبيل املثال) ،فمن الواضح أنّ منوذج اليابان القائم عىل التضامن وثقافة اإلجامع ،مع سياسة التوظيف
مدى الحياة يف الرشكات ً
مثل ،قد بدأت قواه تتضعضع.
وأخ ًريا ،ال يرى جون لوي بيفا أنه من املرجح أن تؤدي مناطق الرشق األوسط وأفريقيا دو ًرا رياد ًيا
عىل املستوى الدويل يف األلفية الثالثة .فعىل الرغم من موارده الطبيعية الوفرية ،ليس يف إمكان الرشق
األوسط ،وف ًقا للكاتب ،أن ينافس عىل املستوى املحفل الدويل ،بسبب كونه غار ًقا يف الرصاع السيايس
العنيف والرصاعات الدينية املزمنة التي تعوق تط ّور الدول ومنوها االقتصادي .يف حني أنّ القارة
األفريقية ،وعىل الرغم من األداء الجيد لنيجرييا وجنوب أفريقيا يف بعض القطاعات املصدرة ،فإنها ال
تزال تواجه صعوبات ج ّمة يف سبيل تحقيق استقرار دائم وتنمية مستدامة .يضاف إىل ذلك عامل اعتامد
هذه االقتصادات عىل املواد الخام واملنتجات الزراعية التي ّ
تظل دامئًا عرض ًة لتقلب أسعارها.
مست ً
مثل هذه الفضائح الرئيس الربازييل السابق لوال دا سيلفا بتهم الفساد وتبييض األموال ،وأيضً ا الرئيسة السابقة ديلام روسيف
5
ّ
التي جرت إقالتها بسبب ذلك يف عام .2016
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خامتة
يف الحصيلة ،يبدو منظور الكاتب اختزال ًيا من جهة تركيزه القوي عىل ال ُبعد االقتصادي لرشح مفاتيح
القوة يف املستقبلً ،
فضل عن أنه ال يبدو أنه يأخذ يف االعتبار مبا فيه الكفاية بعض نقاط الضعف لدى
الصني (من مثل عدم إمكان استدامة النظام التس ّلطي القائم ،واآلثار الدميوغرافية لسياسة الطفل
الوحيد ،وآثار التلوث ،والتم ّدن ،وأمناط الحياة الجديدة...إلخ) ،والواليات املتحدة (من مثل الرشخ
االجتامعي والسيايس العميق ،والذي كشف عن بعض معامله انتخاب دونالد ترامب مؤخ ًرا) .وكذلك
الشأن بالنسبة إىل افرتاض املؤلف التح ّول يف الرباديغم القائم يف مجال العالقات الدولية ،من عامل تسود
فيه املواجهة إىل عامل قائم عىل التعاون ،أو ،عىل بحسب تعبري الكاتب ،التح ّول من "عامل فرساي" إىل
"عامل ويستفاليا"(((.
ويضاف إىل ذلك عامل عدم االستقرار املايل الذي ال يزال ميثّل خط ًرا كب ًريا يف السنوات املقبلة وعىل
الصعيد العاملي؛ والذي ال يعريه املؤلف كث ًريا من االهتامم .ورمبا تكون الصدمة املالية القادمة أخطر من
ّ
كل الصدمات املالية واألزمات االقتصادية السابقة ،مبا فيها األزمتني االقتصاديتني لعامي  1929و،2008
وال سيام مع تنامي "التداول املايل عايل الرت ّدد" الذي أصبح يناهز  40يف املئة من مجموع التعامالت
املالية الدولية ،والذي يخرج عىل نحو شبه ّ
كل عن سيطرة البرش لتقوم به كمبيوترات فائقة القدرات
وفق خوارزميات معقدة .ظاهرة االحتباس الحراري هي أيضً ا نقطة سوداء يف مقاربة الكتابً ،
فضل عن
ظواهر الجفاف وإدارة ندرة املياه يف املستقبل .وبرتابطٍ بذلك ،تظل أيضً ا إشكالية إدارة الطاقة ،وال سيام
يف عرص ما بعد الطاقة األحفورية ،مركزية ،وال يجري إيفاؤها حقها يف هذا الكتاب.

 6يشري "نظام ويستفاليا" ( )Système Westphalienإىل النظام الدويل الذي جرى إرساؤه ،عىل نحو مستدام ،من خالل معاهدات
وستفاليا يف عام  ،1648والتي وضعت ح ًّدا لنحو قرن من الحروب الدينية ،انطال ًقا من مبدأ ّ
"لكل منطق ٍة دينها" .أما "نظام فرساي"
( ،)Système Versaillaisفيفيد النظام الدويل املنشأ مبوجب معاهدة فرساي عام  ،1919التي رفضت مبدأ توازن األمم الذي وضعته
معاهدة فيينا لعام  ،1815لصالح األمن الجامعي ،والذي فشلت فيه عىل اعتبار أنها قادت عىل العكس من ذلك إىل رصاع دا ٍم جديد بني
عامي  1939و.1945
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هل ميكننا استرشاف انهيار األمم؟ تتعدد اإلجابات عن هذا السؤال بتعدد املقاربات املعرفية ،وت ّتحد
جميعها يف املنطق نفسه الذي به تنظر إىل إشكال نهوض الحضارات وسقوطها؛ فاملنطق األبستمولوجي
املوحد هنا يقول :للحضارات دورة حياة محددة ،لها بداية ومرحلة ذروة ،ثم نكوص ،يتبعه اضمحالل
وزوال .تواجه هذه املقاربات جميعها إشكالني بارزين لحظة محاولتها اإلجابة عن سؤال سقوط األمم؛
يتمثل األول يف مدى املوضوعية والعلمية يف إسقاط مفهوم "دورة الحياة" املستل َهمة من البيولوجيا
عىل الحضارة ،مبا هي كينونة تاريخية ممتدة يف الزمان واملكان ،وتحكمها عالقات اجتامعية وسياسية
واقتصادية معقدة .ويجيب علم التاريخ عن هذا اإلشكال باإليجاب؛ فلقد ب ّينت دراسات الحضارات
القدمية والحديثة وجود قواسم وجودية مشرتكة ساهمت يف صوغ نظرية يف أمد الحياة داخل الحضارات.
ولعل العمل املعريف املهم للمؤرخ الربيطاين أرنولد جوزيف توينبي يف موسوعته التاريخية دراسة يف
التاريخ((( يع ّد من بني أهم األعامل وأضخمها يف تاريخ الحضارات التي درست ظاهرة منو الحضارات
وسقوطها .لقد وضع توينبي قانون "التحدي واالستجابة" ( ،)Challenge and Responseوالقايض بأنّ
ّ
كل الحضارات تتعرض لألزمات والتحديات الطبيعية والدميوغرافية واالقتصادية وغريها ،وتكون ردة فعل
هذه الحضارات ذات شكلني :الشكل السلبي املتمثل يف فشل حضارة معينة يف استيعاب هذه التحديات
وتجاوزها ،والشكل اإليجايب الذي يظهر عندما تتمكن حضارة معينة يف تحدي هذه اإلكراهات عرب
استيعابها وتجاوزها ،بل واستثامرها كحوافز لإلبداع الخالق والتنمية املستدامة .أما اإلشكال الثاين الذي
تواجهه املقاربات املعرفية حيال سؤال موت الحضارات ،فيكمن يف أحقية املناهج املعتمدة يف الدراسة
وموضوعيتها .فإذا كان علم التاريخ قد احتكر لنفسه دراسة تاريخ األمم والحضارات ،فإنه يف الحصيلة
يضع نظرية يف مستقبل األمم ،بالكيفية التي تؤدي إىل القول إن الدراسات املستقبلية هي دراسة
يف التاريخ .ويحتمل هذا املوقف قد ًرا كب ًريا من املوضوعية عىل اعتبار أن وضع نظرية مستقبلية يف
األبستمولوجيا الحديثة مير يف األساس من طريق دراسة تاريخ تط ّور األفكار والظواهر ،ومحاولة استنباط
قوانني التكرار والتشابه ،بوصفها إحدى آليات وضع النظرية .وبسبب تطور العلوم واملناهج الحديثة،
وغنى.
ً
وخصوصا بعد ظهور العلوم االجتامعية الحديثة ،أصبح مجال دراسة الحضارات واألمم أكرث تشع ًبا ً
تظهر راهنية سؤال استرشاف مستقبل األمم يف التطورات السياسية واالقتصادية التي شهدتها األلفية
الحديثة ،والتي أحدثت تحوالت كبرية يف موازين القوى العاملية ويف العالقات الدولية .وميكن وضع
أهم مالمح هذه املرحلة انطال ًقا من الوقوف عند أهم األحداث التي م ّيزتها ،ومنها نشوء الحروب
اإلقليمية والدولية كردة فعل ضد عوملة اإلرهاب وانتقاله من حيز القتال التقليدي إىل فضاء الحرب
اإللكرتونية وحرب العصابات املتطورة ،واألزمة املالية العاملية لسنة  2008وما أحدثته من تداعيات
وخصوصا الصني؛ ما يه ّدد نظام القطب الواحد،
عىل السوق العاملية ،وبروز قوى اقتصادية جديدة،
ً
1 Arnold J. Toynbee, A Study of History (Oxford University 1934–1961).
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وثورات الربيع العريب ودورها يف سقوط األنظمة العربية االستبدادية ،وخروج بريطانيا من االتحاد
األورويب كردة فعل ضد سياسات االتحاد يف مواجهة األزمة االقتصادية؛ ما يه ّدد فكرة االتحاد االقتصادي
اإلقليمي ،وبروز القوى السياسية اليمينية املتطرفة يف أوروبا وفوزها يف العديد من االنتخابات؛ ما يه ّدد
بتنامي هذا الخط املتطرف وأثره يف مستقبل الدميقراطية ،ودخول الدول العظمى يف حرب عسكرية
متعددة املعامل ،لكن يف معركة غري مبارشة ،ونقصد الحروب التي شهدتها مناطق الرشق األوسط وشامل
وخصوصا عقب فوز الرئيس األمرييك دونالد
أفريقيا ،ثم بروز ظاهرة الشعبوية السياسية الحديثة،
ً
ترامب بانتخابات الرئاسة األمريكية.
متثل كل هذه األحداث مجتمع ًة ظواهر تاريخية ستكون لها عواقب عديدة ،وستؤدي إىل خلق خريطة
حضارية جديدة وستخلق موازين قوى جديدة؛ لكل هذه الحيثيات نطرح هذا السؤال انطال ًقا من
قراءتنا يف املؤلف الحديث لجوزيف ناي واملوسوم هل انتهى القرن األمرييك؟((( ،وسنناقشه من خالل
مؤ ّلف آخر يعرض لإلشكالية نفسها ملاذا تسقط األمم؟((( لدارون أسيموكلو وجيمس روبنسون.

هل انقىض القرن األمرييك؟
جوزيف ناي مفكر سيايس أمرييك ،وأحد األسامء البارزة يف األكادميية األمريكية وصناع الرأي العام األمرييك،
وقد شغل عدة مناصب مرموقة كمنصب عضو األكادميية األمريكية للديبلوماسية .ويف هذا الكتاب،
يطرح جوزيف ناي ً
ملحا بدأ يشغل بال العديد من املحللني واملفكرين األمريكيني وغري األمريكيني
سؤال ًّ
يف بداية األلفية الجديدة؛ فلقد ساهمت عوامل عديدة يف طرح هذا السؤال :هل انتهى عرص التفوق
األمرييك والقيادة األحادية للعامل؟ وتظهر هذه العوامل كسلسلة من األحداث السياسية واالقتصادية
التي بدأت ّ
تؤش عىل أنّ القوة العظمى الوحيدة التي ظهرت منذ نهاية الحرب العاملية الثانية قد بدأت
ترتاجع قوتها وسيطرتها عىل السياسة واالقتصاد العامليني .ويحاول املدافعون عن هذه األطروحة ترتيب
هذه األحداث وفق منوذج تفسريي يبدأ بتحليلها ،ثم الربط بينها للوصول إىل النتيجة القائلة إن النظام
الرأساميل العاملي قد بدأ ً
فعل باالنهيار .وتكمن العالمات االقتصادية التي تسوقها هذه األطروحة يف
األساس يف انهيار السوق العاملية عام  ،2008وتداعياتها املالية واالقتصادية عىل السوق العاملية ،وتشبيه
هذا الحدث بأزمة عام  .1929وبفعل استمرار هذه األزمة ،وفشل القوى العظمى يف التصدي لها (منوذج
االتحاد األورويب وأزمة اليونان) ،بدأت تظهر تكتالت عاملية جديدة ملحاولة بناء أنظمة مالية بديلة
(منوذج الصني وحلفائها الجدد)؛ وهي مؤرشات تدل عىل بداية مرحلة جديدة يف السوق العاملية.
2 Joseph S. Nye, Is The American Century Over? (Cambridge: Polity, 2015).
3 Daron Acemoglu & James Robinson. A, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (New York:
Crown business, 2012).
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أما املؤرشات السياسية املطروحة كعالمات لبداية تراجع القيادة األمريكية للعامل ،فيمكن قراءتها يف
معركة الحرب عىل اإلرهاب التي تزعمتها أمريكا التي قادت تحال ًفا أحاد ًيا للقضاء عىل ما أسمته بـ
"اإلرهاب" أسفر عن اجتياح أفغانستان والعراق ،مع تداعيات قوية عىل السياسة األمريكية وعىل عالقاتها
بالقوى اإلقليمية .وبقدر ما استنزفت هذه الحروب الطاقة العسكرية األمريكية ،وأحدثت ضجة يف داخل
وخصوصا
أمريكا وخارجها بشأن نتائجها ومرشوعيتها غري اإلنسانية ،أ ّدت إىل تحول السياسة األمريكية،
ً
يف عهد باراك أوباما ،إىل ما يشبه املوقف االنعزايل من القضايا الدولية؛ ما فتح املجال لربوز قوى دولية
وإقليمية جديدة أحدثت تحالفات جديدة وأربكت خريطة العالقات الدولية .ويظهر هذا املوقف
االنعزايل السلبي لإلدارة األمريكية يف الرشق األوسط ،وعىل الخصوص يف حرب سورية التي أ ّدت ،وبسبب
رفض تدخلها املبارش فيها ورفضها تسليح املعارضة ،إىل تضخّ م الوجود الرويس وتشكيله تحالفات جديدة
مع قوى إقليمية بدأت تكرب وتؤ ّثر يف املنطقة .وقد أ ّدى هذا الوضع إىل خوض القوى العظمى حر ًبا
دبلوماسية بارد ًة ،وحر ًبا عسكرية غري مبارشة ،أصبحت ساحتها املناطق املتنازل عليها يف مناطق متعددة
يف العامل (منطقة القرم ،وأوكرانيا ،والرشق األوسط).
قبل مناقشته لهذه األطروحة ،يبدأ جوزيف ناي بتتبع بداية تش ّكل القرن األمرييك؛ إذ درس مساره
وتطوره ،ليصل إىل مناقشة إمكان أفوله أو انتكاسه .فقد ظهرت الواليات املتحدة األمريكية بداية بوصفها
قوة اقتصادية مع نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين؛ إذ أصبحت قوة صناعية صاعدة،
وخصوصا الحرب العاملية الثانية ،لتصبح أكرب قوة سياسية
وتق ّوت عىل نحو الفت بعد الحربني العامليتني،
ً
واقتصادية يف العامل؛ إذ مثّل اقتصادها بعد هذه الفرتة نصف اقتصاد العامل .وبهذا املنطق االقتصادي
وخصوصا أنّ ناتجها الداخيل
املحدد ملكانة قوة عظمى ،ميكن القول إن الصني أصبحت قوة عظمى،
ً
الخام يفوت مثيلها األمرييك ،وفق قول جوزيف نيل.
لكن ،هل الوضعية االقتصادية وحدها كافية للقول إنّ القرن األمرييك قد بدأ يف الزوال؟ ليس بالرضورة،
كام يؤكد الباحث؛ ألنّ القوة هي امتالك القدرة عىل التأثري يف اآلخرين والحصول عىل العائدات
املرجوة .وهنالك ثالث طرق مختلفة للقيام بهذه العملية :عن طريق الضغط واستعامل القوة ،وعن
طريق استعامل املال وتقديم املكافأة ،ثم عن طريق االستاملة واإلقناع .متثّل العمليتان األوىل والثانية
منطق القوة التسلطية الشمولية ،بينام تع ّد الثالثة رديفة للقوة الناعمة .ينفي الباحث القول إنّ القوة
االقتصادية وحدها هي ما يح ّدد مدى قوة ّأي سلطة عظمى أو عدم قوتها ،ويضيف أنّ الواليات املتحدة
األمريكية مل تصبح قوة عظمى إال حني جرى تدعيم القوة العسكرية يف عهد الرئيسني ثيودور روزفلت
ووودرو ويلسون ،وأصبحت بذلك الدولة متتلك القوة الناعمة واالقتصادية والعسكرية .لكن أهم محدد
لعظمة القوة األمريكية ،كام يطرح الباحث يف هذا الكتاب ،هو يف قدرة أمريكا عىل استغالل هذه املوارد
املتعددة (القوة الناعمة والقوة االقتصادية والعسكرية) يف التأثري يف التوازن الدويل للقوة .فبينام كانت
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بريطانيا العظمى غري قادرة عىل مجابهة اليونان وتركيا عام  ،1947قامت الواليات املتحدة بأخذ مكانها
يف املجابهة ،واستثمرت عىل نحو كبري مخطط مارشال عام  ،1948ثم قادت تحال ًفا عسكر ًيا ضد كوريا
عام 1950؛ وكل هذه األحداث كانت ضمن إسرتاتيجية احتواء الرصاع الدويل والتأثري يف موازين القوى،
وهذه اإلسرتاتيجية هي ما يجعل أمريكا قوة عظمى ،بحسب الكاتب.
لكن أليست السيطرة الشاملة وطغيانها مرحلة من مراحل انهيار األمم ،كام حدث مع العديد من القوى
العظمى التاريخية؟ يناقش جوزيف ناي هذه املسلمة التاريخية ،ويش ّكك يف مدى موضوعية دراسة أمد
حياة األمم ،ألنها مسألة ال تحتمل التحليل العلمي ،بل يصعب إعامل مناهج العلوم الحديثة يف قياس
عمر حياة الحضارات واألمم وأمدها .فإمرباطورية روما العظيمة ،كام يقول الباحث ،وصلت إىل ذروة
عظمتها بحلول عام  117قبل امليالد ،ومل تسقط اإلمرباطورية الرشقية إال بعد ثالثة عقود ونصف العقد،
بينام بقيت اإلمرباطورية الغربية إىل عام  .1453ومن جهته ،يح ّدد صامويل هنتنغتون خمس محطات
تؤرش عىل بداية سقوط القرن األمرييك يف القرن العرشين((( ،مضي ًفا إليها املحطة املعارصة املتمثلة يف
األزمة املالية لسنة .2008
َي ُع ّد جوزيف ناي هذه التحليالت غري موضوعية علم ًيا ،وتبقى تخمينات نابعة من تخوفات نفسية؛
لكن املخيف هو يف تح ّول هذه املخاوف إىل نقاش عمومي وسيايس رسعان ما يؤجج ظهور سياسات
التقوقع والحامئية والقومية الشوفينية ،وهي إحدى املراحل الفتاكة يف تاريخ األمم .لكنه مييز يف املقابل
بني منطني من االنهيار والرتاجع؛ يظهر األول عىل املستوى الخارجي ،أي عىل مستوى القوة الخارجية
لألمم ،بينام يربز الثاين عىل املستوى الداخيل للدولة ،أي يف حالة املؤسسات الوطنية .فقد تنهار الدولة
خارج ًيا ،وذلك برتاجع قوتها املؤسساتية سواء االقتصادية أو العسكرية ،لكن من دون أن تنهار داخل ًيا.
لكن قد تنهار األمم بسبب تدهور مؤسساتها الداخلية ،وانعكاس ذلك عىل القوة الخارجية ،كام حدث
إلسبانيا يف القرن السابع عرش.
قد تنهار األمم أو ترتاجع قوتها بربوز قوى صاعدة جديدة فحسب ،وهي الفرضية التي يدافع عنها
الكاتب بقوة .فقد تكون الصني القوة الصاعدة الجديدة فور أن تصبح أكرب قوة اقتصادية يف العامل؛
فناتجها الداخيل الخام يف ارتفاع مهول ،ومساحتها الجغرافية تعادل مثيلتها األمريكية ،وعدد سكانها
يفوق بأربع مرات عدد سكان الواليات املتحدة ،وتع ّد القوة العسكرية الكربى يف العامل عد ًدا ،إضاف ًة إىل
قدراتها الهائلة يف مجال التكنولوجيا اإللكرتونية .لكن كل هذا ال يجعلها قوة عظمى عىل نحو مبارش
بحسب الباحث؛ فأهم قوة غائبة يف التجربة الصينية هي القوة الناعمة ،فهي ال متتلك صناع ًة ثقافي ًة
ً
أول ،عقب إرسال االتحاد السوفييتي ساب ًقا أول قمر اصطناعي يف عام 1977؛ ثم بعد أن أعلن الرئيس األمرييك ريتشارد نيكسون عن
4
ثم عقب حظر تصدير البرتول من الدول العربية سنة  ،1973ثم عقب توسع االتحاد السوفييتي سنة ،1970
التعددية القطبية سنة ّ ،1960
وأخ ًريا عندما أعلن الرئيس األمرييك رونالد ريغن عن العجز املايل والتجاري لعام .1980
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قوي ًة كالصناعة الهوليودية ،وجامعاتها غري مصنفة يف أعىل املراتب العاملية ،وال متلك ،بل ال تسمح بنشوء
منظامت املجتمع املدين كام توجد يف أمريكا ،بوصفها القوة األش ّد جذ ًبا للقوة الناعمة.
ينفي جوزيف ناي أطروحة انهيار القرن األمرييك انطال ًقا من التفنيدات املختلفة التي ق ّدمها وانتقد
من خاللها ادعاءات أصحاب هذه األطروحة .فالعالقة التشبيهية التي يقيمها العديد من املحللني بني
انهيار اإلمرباطورية الرومانية وبني تراجع القوة األمريكية غري موضوعية ،بحسب الباحث األمرييك .فلقد
سبق انهيار اإلمرباطورية الرومانية تدهور كامل يف املجتمع ،إذ انهارت الثقة يف املؤسسات وتدهورت
قيم العمل واملبادرة ،كام انكمش االقتصاد نتيجة الفساد وانتشار الريع والرسقات ،وانهارت املؤسسات؛
ما فتح املجال لالجتياح الرببري من طرف القبائل .يختلف الوضع متا ًما بالنسبة إىل أمريكا ،بحسب
جوزيف ناي؛ فاملجتمع األمرييك هو مجتمع مفتوح ،والعالقات تحكمها الثقة املتبادلة ،واملجتمع املدين
نشيط ويع ّد أكرب مجتمع مدين عاملي يف العامل .كام أن مؤسساتها االقتصادية ما زالت قوية وهي عابرة
للقارات ألنها مؤسسات "متش ّعبة"؛ وأما مؤسساتها السياسية ونظامها السيايس ف ُتعد من أقوى األنظمة
ثم ،يخلص الكاتب إىل أنّ أطروحة االنهيار بعيدة من الواقع الحقيقي
الدميقراطية يف العامل؛ ومن ّ
للقوة األمريكية الحالية.
هذه ،باقتضاب ،الخالصة األساس للكاتب األمرييك جوزيف ناي بشأن مستقبل القوة األمريكية .وسيكون
من املفيد مقابلة هذه األطروحة بأطروح ٍة ثانية تسائل اإلشكالية نفسها النهيار األمم وازدهارها ،وتلك
هي أطروحة االقتصادي األمرييك من أصل تريك دارون أسيموكلو واالقتصادي الربيطاين جيمس روبنسون
يف كتابهام ملاذا تسقط األمم؟ الصادر حدي ًثا.

ملاذا تسقط األمم؟ أصول السلطة واالزدهار والفقر
ينطلق مؤلفا الكتاب ،دارون أسيموكلو وجيمس روبنسون ،من سؤال أويل كمقدمة للدخول يف سلسلة
من االستدالالت التاريخية واملعرفية ،املرتابطة فيام بينها مبنهجية تحليلية واضحة يف الكتاب :ملاذا
أصبحت بعض الدول غنية واألخرى فقرية؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،بدأ املؤلفان بانتقاد عديد
قسام هذه الفرضيات إىل ثالثة
الفرضيات التي تحاول تفسري سبب انتشار الفقر يف بلدان معينة .وقد ّ
أقسام أساسية؛ الفرضية الجيوغرافية ،والفرضية الثقافية ،وفرضية القدرة الضعيفة أو الجهل بتسيري
الدول .تفرتض الفرضية األوىل أنّ سبب انتشار الفقر وتجذره يف بعض الدول يرجع إىل موقعها الجغرايف؛
إذ تع ّد األوضاع الطبيعية الصعبة (الجفاف ،قلة املوارد ،األوبئة ...إلخ) حواجز حقيقية أمام التنمية
املوجه ملسار التنمية؛ فإما أن
االقتصادية املستدامة .أما الفرضية الثانية ،فتع ّد عوامل الثقافة العامل ّ
تكون ثقافة محفزة عىل العمل واإلبداع واملبادرة ،أو تكون ثقافة تقاعسية معاكسة لألوىل .وينتقد
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الكاتبان هنا أطروحة ماكس فيرب ،القاضية بأنّ انتشار األخالق الربوتستانتية املحفزة عىل العمل الحر
واالبتكار والتجارة الحرة واملبادرة الفردية ،هي العوامل األساس التي أدت إىل ظهور الثورة الصناعية
وتطورها يف أوروبا الغربية .يف حني أنّ هذه العوامل قد تكون ً
فعل مساعدة عىل انتشار االزدهار ،لكن
عندما تدعم هذه القيم تعدد املؤسسات وشفافيتها فحسب .أما الفرضية األخرية التي انتقدها أيضً ا
الباحثان ،فهي القائلة إن ضعف قدرات النخب عىل التسيري والحكامة هو أحد األسباب التي تعوق
ثم االستمرار يف مستنقع الفقر والركود .ويف ّند أسيموكلو ودارون هذه الفرضية،
التنمية واالزدهار ،ومن ّ
والتي يعتمد عليها العديد من املحللني واالقتصاديني ،بالقول إن السبب وراء الفقر والعجز االقتصادي
أساسا إىل الحوافز واملعيقات التي تطرحها املؤسسات السياسية واالقتصادية يف بلد معني.
يرجع ً
تفتح الفرضية األخرية آفا ًقا جديدة ومتشعبة أمام اإلشكال الذي يطرحه جوزيف ناي بشأن انتشار
الفقر املتج ّذر يف املجتمع ،واستمرار الركود كحالة اقتصادية وسياسية مؤسساتية ،ناتج من قرارات
النخب املالكة لسلطة القوة ،وهذه النخب ال تتخذ هذه القرارات بسبب أخطائها يف التدبري أو بسبب
جهلها بأدبيات الحوكمة ،وإمنا بسبب اتخادها هذه القرارات قص ًدا وعن وعي تام بعواقبها عىل الدولة
واملجتمع .وسيؤدي هذا التحدي مبؤلفي الكتاب إىل األطروحة القائلة برضورة االنفتاح عىل االقتصاد
السيايس للتعرف إىل العوامل غري االقتصادية املؤدية باالقتصاد إىل الركود ،ومنها العوامل السياسية
والرصاع عىل السلطة السياسية .إذ يؤدي ارتكاز السلطة السياسية يف يد قوى نخبوية أو فئوية وعىل
نحو غري دميقراطي إىل تحولها إىل سلطة سياسية تستحوذ عىل املؤسسات السياسية واالقتصادية ،مبا
يجعها ذات امتيازات وربح مستمر ،ومبا يجعلها مستعدة التخاذ ّأي إجراء ضد ّأي سلطة جديدة أو قوة
اقتصادية صاعدة قد تزاحمها يف امتيازاتها السياسية واالقتصادية .وتؤدي هذه السياسة املطلقة إىل تركيز
جل اقتصاد البالد يف يد فئة قليلة ،تستثمر الوسائل كا ّفة ملنع نشوء اقتصاد متعدد وتنافيس((( .ومبا أنها
تحتكر املؤسسات السياسية والقانونية ،فهي التي ستحدد قوانني العمل التي تناسب استمرار نفوذها
وأرباحها األحادية الجانب .يف هذه املرحلة بالضبط ،يناقش الباحثان فكرة أنّ سياسة هذه السلطة هي
سياسة متعمدة؛ إذ تؤدي إىل نشوء اقتصاد الريع الشمويل الذي يقمع فرصة تحقيق املساواة يف الفرص،
وتؤدي أيضً ا إىل الالمساواة االقتصادية واالجتامعية ،فاألنظمة الشمولية واملطلقة تخلق حواجز كثرية
أمام محاوالت صعود قوى جديدة .وكام تت ّبع الباحثان يف تجارب أمريكا الجنوبية (األرجنتني وكولومبيا)
وأفريقيا جنوب الصحراء (زميبابوي وسرياليون) ،فإن هذه الحواجز تبدد أية فرصة للتصنيع والتطور
التكنولوجي ،ألنها ترى فيها مهد ًدا لسلطتها وامتيازاتها الكثرية .كام يرجع الكاتبان لالستدالل بتجارب
5
انظر:

هذا الرتادف بني تر ّكز الرثوة االقتصادية والسلطة السياسية هو ما يسميه موريس دوفريجي "نظام حكم األغنياء" (.)Ploutocratie
Maurice Duverger, Janus: Les deux faces de l'Occident (Paris: Fayard, 1972).
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تاريخية عديدة ،منها تجربة الدولة العثامنية واألسباب التي كانت وراء سقوط هذه اإلمرباطورية
العريقة .فلقد كانت الحواجز أمام التطور االقتصادي كثرية ،كان منها منع اإلمرباطورية العثامنية صناعة
الصحف وطبعها ملا كانت تظن أنها تهدد استقرار اإلمرباطورية .يف حني أنه يف الضفة األوروبية ،كانت
ثورة  1688الصناعية يف بريطانيا تش ّيد دولة عظمى جديدة؛ إذ استطاع األفراد بناء نظام سيايس نابع من
قرارات مجتمعية تُحرتم فيها الحقوق السياسية واملصالح املجتمعية ،وحيث السلطة السياسية تتعرض
للمحاسبة عىل قراراتها السياسية ،والفرص االقتصادية أصبحت متاحة للجميع بالتساوي.
تنأى ،إ ًذا ،مقاربة دارون أسيموكلو وجيمس روبنسون عن أطروحة جوزيف ناي املناوئة للريادة
األمريكية يف املستقبل .فاألمم تفشل ،بحسب أسيموكلو وروبنسون ،عندما تنترش فيها تلك املؤسسات
االستحواذية ( )Extractive Institutionsالتي ال تخلق مؤسساتها االقتصادية الحوافز الداعمة للملكية
واالستثامر واملبادرة ،وحيث املؤسسات السياسية االستحواذية تدعم هذه املؤسسات االقتصادية عن
طريق تقوية املصالح النخبوية لفئة املستحوذين .وبلغة أخرى ،فإن غياب الدميقراطية املؤسساتية
التي توفر رشوط التنافسية الشفافية وتعدد املؤسسات ،تؤدي إىل االستحواذية كحالة استبدادية يف
الحكم السيايس واالقتصادي .لذلك فإنّ انتشار املؤسسات السياسية االستحواذية ودعمها للمؤسسات
االقتصادية االستحواذية هام العامالن األساسيان يف انهيار األمم ،وغال ًبا ما ُينظر إىل استمرار حالة الركود
عىل أنه ناتج من نقص يف املوارد أو يف ندرة األنشطة االقتصادية املدرة للربح وضعف االستثامرات
وغريها .لكن السبب يف الحقيقة ،كام يؤكد الباحثان ،هو أن النخبة املستحوذة تظل تس ّوق املربرات
الخارجية حيال بقائها محتفظة مبصالحها السياسية واالقتصادية ،وهذه حالة بلدان كثرية مثل األرجنتني
وكولومبيا ومرص ودول أفريقية عديدة .ولتجاوز هذه الوضعية االستحواذية وأثرها البليغ يف استمرار
مخرجا وحي ًدا ،وهو رضورة تحويل املؤسسات االستحواذية،
الركود وانتشار الفقر ،يقرتح الباحثان
ً
سواء السياسية أو االقتصادية إىل مؤسسات مفتوحة ومتعددة وشاملة ( ،)Inclusiveويقصد الكاتبان
بهذا املفهوم املنفصل واملضاد ملفهوم الشمولية ،تلك املؤسسات التي تضم جميع الفاعلني السياسيني
واالقتصاديني يف املجتمع؛ إذ يتيح لهم القانون الدميقراطي والشفاف فرصة العمل الحر وفضاء التنافس
عىل الدميقراطية السياسية والتعددية االقتصادية .وتصطدم هذه املقرتحات الحتمية ،من جهة أخرى،
مبجموعة من التحديات الواقعية ،منها صعوبة استجالب اللوبيات السياسية واالقتصادية وتليينها نحو
مزيد من الدمقرطة ،إذ سيفقدون مكتسبات حكمهم وتسيريهم االستحواذي وثرواتهم املادية الكثرية،
وسيعمدون يف املقابل إىل استثامر جل قوتهم السياسية واالقتصادية من أجل منع أي تغيري سيايس
واقتصادي يعارض توجههم وامتيازاتهم املوروثة .وقد شهدنا هذه الردة االنعكاسية من طرق األنظمة
االستحواذية العربية إبان ثورات الربيع العريب؛ إذ فور سقوط األنظمة االستبدادية العربية أمام خروج
الشعوب وثورتها عىل أنظمتها الهشة ،قامت باتخاذ جميع الوسائل من أجل اسرتجاع السلطة السياسية

مصطفى آيت خرواش
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ونظام الحكم .وقد نجحت ً
فعل عرب استعاملها قوة السالح واملال يف الحفاظ عىل السلطة ،ولو كانت
مثل) .ويف حاالت أخرى ،كحالة ليبيا وتونس ً
منقوصة (سورية ً
مثل ،تستعمل السلطة املستبدة الوسائل
كافة لعودة النظام ،وإذا مل تستطع ،تقوم بتأزيم الوضع االقتصادي ونسف أية مبادرة سياسية قد تكون
ثم زوال امتيازاتهم التاريخية .يقرتح الباحثان أمام هذه املقاومة إما
سب ًبا يف تاليش منط حكمهم ،ومن ّ
استثامر اإلرث السيايس واالقتصادي شبه الدميقراطي داخل املؤسسات االستحواذية ومحاولة تطويعها
ملزيد من اإلصالح ،أو بناء تحالف دميقراطي وكتلة نخبوية من أجل محاربة هذا النظام ،أو استثامر
أحداث التاريخ كعوامل مساعدة عىل إطاحة األنظمة االستحواذية.

خامتة
المسنا من خالل هذه القراءة لكتاب هل انتهى القرن األمرييك؟ لجوزيف ناي ،ومقابلتها بقراءة
كتاب ملاذا تسقط األمم؟ لدارون أسيموكلو وجيمس روبنسون ،تع ّدد املقاربات التي تحاول تفسري
منو األمم وانهيارها ،والتي تحاول كل واحدة من منطقها ومنوذجها التفسريي أن تربهن عىل امتالكها
قوانني ثابتة ،انطال ًقا من استنطاقها التاريخ والتجارب األممية املتعددة .واملحاولة الجادة من العلم
الحديث السترشاف أمد حياة األمم ،وأسباب انهيارها ،متثّل ،باملوازاة ،أحد أفضل الطرق وأدقها يف دراسة
الحضارات وتتبع حياة اإلنسان .فال شك أن التاريخ مبناهجه الحديثة أصبح ً
أصل ثاب ًتا يف معظم العلوم
ُ
اإلضافات التي تقدمها بقية العلوم الحديثة ،كالعلوم االجتامعية،
اإلنسانية ،وما أعطاه هذه األهمية،
ومنها االقتصاد والعلوم السياسية والدراسات الثقافية وغريها؛ ما يجعل مخرجات البحوث التاريخية
أش ّد اتسا ًقا وموضوعية.
وكام الحظنا يف هذه القراءة ،تجتمع يف دراسة الحضارات واألمم املقاربات الثقافية واالجتامعية
ً
متكامل .فكام ّبي جوزيف
منوذجا تفسري ًيا
واالقتصادية بالسياسية والعسكرية والتاريخية ليك تكون
ً
ناي ،ال يعتد مبقاربة انهيار األمم إذا نظرنا إىل جانب االنهيار االقتصادي أو السيايس أو العسكري
فحسب ،وإمنا تنهار األمم عندما تنهار هذه املجاالت مجتمعة .لكن الباح َث ْي دارون أسيموغلو وجيمس
روبنسون لهام رأي آخر؛ فقد رأيا أنّ انتشار املؤسسات االستحواذية يف دولة من الدول هي التي تؤدي
ثم غياب
إىل انهيارها .وهام يرجعان غياب الدميقراطية املؤسساتية والشفافية وحكم القانون ،ومن ّ
فرص االزدهار والنمو ،إىل منط التدبري االستحواذي الذي يخل بتوازن النمو االقتصادي ويعيق عمل
املؤسسات السياسية ويعطل بذلك عجلة الرخاء واالزدهار االقتصادي واالجتامعي.
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ال ُيقدِم عىل الدراسات املستقبلية ّإل من مت َّكن من استيعاب دروس املايض وثوابت الحارض .ويف
اعتقادي أنّ رفاييل ليوجيه ينتمي إىل هذه الفصيلة من املفكرين الغربيني الذين دخلوا حقل الدراسات
يلم بنظريات
املستقبلية من الباب الواسع ،أي من باب التواضع العلمي واملعرفة .فصاحب هذا الكتاب ّ
ع ّدة ُوضِ عت خالل القرنني املاضيني ،وآخرها نظرية العولَمة .وهو يقف عىل مسافة منها جمي ًعا ليقول،
يف النهاية ،إنها لن تنقذ الوضع الحايل؛ ألنها مل تش ّكل يو ًما ً
صالحا ملا يع ّده مسؤولية البرش أجمعني،
بديل ً
الذين باتت تته ّددهم مشكالت واحدة جامعة تتع َّلق بالبيئة الطبيعية كام تتعلق بالبيئة السياسية
يبش بالخري بتاتًا .ففي فساد البيئة الطبيعية ،هناك فساد الهواءّ ،
العامة؛ األمر الذي ال ّ
وتدن مستويات
وتوسع رقعة ثقب األوزون ،وهذه كلها آفات
األوكسجني بصورة متفاقمة ،وارتفاع درجة حرارة األرضُّ ،
من صنع اإلنسان ولن يعالجها سوى اإلنسان نفسهً ،
علم بأنها تنال البرش كلهم ،وستزداد وترية تأثريها
يف الناس أجمعني يف العقدين املقبلني .أما فساد البيئة السياسية ،فيتح ّدث ليوجيه بشأنه عن تراكم
مشكالت أيديولوجية من صنع اإلنسان نفسه؛ ما يؤدي إىل رضب سو ّية السريورة البرشية ،فيح ّد من
قدراتها عىل استرشاف مستقبل جامع مرشق ،ويغرقها يف رصاعات وتخاصامت وحروب ال تنتهي ،وال
تصب يف مصلحة البرشية يف نهاية املطاف .فآثار هذا التأجج الدائم للرصاعات السياسية واأليديولوجية،
وهي محدودة حال ًيا ،لن تبقى محدودة ،وسوف تؤدي ،إذا استم ّرت ،إىل اشتعال عام لألوضاع.
لهذا املشهد البانورامي غري َ
املط ْم ِئ حلول يطرحها املؤلف يف نهاية الكتاب .لكنه قبل ذاك يبدأ برشح
مكامن الفساد يف البيئة السياسية مستعرضً ا أبرز النظريات يف هذا املجال ومنتق ًدا إياها ،من األخطر
واألش ّد انكشا ًفا إىل األبسط واألش ّد تخ ّف ًيا وتح ّي ًدا ظاهر ًيا .ويبدأ املؤلف بنظرية صدام الحضارات
متسائل :هل نحن نعيش رصا ًعا للحضارات فعل ًيا؟ ليجيب بالنفي ً
ً
قائل" :كال .عىل عكس ذلك ،فنحن

نعيش ،منذ قرون ع ّدة ،انتشار حضارة شاملة ،ال تخلو بطبيعة الحال من تو ّترات وتفاوتات ورصاعات
وأشكال من العنف الجذري غري املسبوق" (ص )7؛ إذ يرى أن ما كان ُينعت ماض ًيا بـ "اآلخَ ر" ،بات اليوم
يتج ّول أينام كان يف العامل ويشرتك يف صنع كل يشء .ويف رأيه أنّ ما آلت إليه وسائط النقل من ناحية،
ووسائل االتصال من ناحية ثانية ،مل يعد يسمح بالبناء موضوع ًيا عىل نظرية صدام الحضارات؛ فوسائط
ً
النقل جعلت البرشية ًّ
متداخل ،عىل الرغم من اعتامد إلزامية تأشريات الدخول املسبقة بعد سنة
كل
ّ
والكل يعمل وينتج يف بلده األم
 .1914فالكل يسافر من جميع أنحاء األرض إىل جميع بلدان األرض،
رسا ،بحيث غدا اإلنتاج واالستهالك شأنًا ً
شامل وعامل ًيا ال اختالف
كام يف أي بلد آخر يهاجر إليه طو ًعا أو ق ً
عىل طبيعته املادية واإلنسانيةً ،
علم بأن العوملة هي التي نتجت من هذه الظاهرة وليس انتشار وسائل
النقل هو الذي نتج من العوملة .كام أنّ انتشار وسائل االتصال ،منذ زمن ترحال املخطوطات إىل زمن
الهواتف الذكية ،شأن عاملي ثابت ومتواصل مل ينتظر األزمنة الحديثة حتى يتح ّقق ،إضاف ًة إىل أن انتشار
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وسائل االتصال مل يفاقم أي نوع من أنواع صدام الحضارات ،بل عمل عىل تقريب البرش بعضهم من
بعض أكرث فأكرث ،ذلك أنّ السبب الجوهري لهذا االفرتاض النظري إمنا هو سيايس.
يلفت صاحب الكتاب بذلك انتباهنا إىل أنّ مفهوم "صدام الحضارات" الذي أطلقه برنارد لويس سنة
 1957يف إحدى الجامعات األمريكية ليس بريئًا سياس ًيا؛ إذ إنه يأيت يف أعقاب الحملة الفرنسية-الربيطانية-
اإلرسائيلية عىل قناة السويس سنة  ،1956ل ُيضفي عىل رص ٍاع كولونيايل قديم صبغ ًة ثقافية-سياسية
حديثة ،وكأنّ صدام الحضارات نظرية أيديولوجية ر ّدت بها "الحداثة الغربية" عىل تأميم قناة السويس
ثم ،يدخل مؤلف الكتاب يف مساءلة نظرية أوسع لرتكة الحداثة الغربية
يف زمن الرئيس عبد النارص .ومن ّ
ككل ،السيئة النتائج يف نظره ،عىل بلدان العامل أجمعً ،
علم بأنه يذهب إىل أن هذه النتائج هي غال ًبا
من صنع سياسات القوى الغربية العظمى (يف أمريكا وأوروبا) ،بيد أنها يف أحيان أخرى من صنع ح ّكام
البلدان الفقرية والنامية أيضً ا؛ إذ عمل عبد النارصً ،
مثل ،ضد نظرية صدام الحضارات حني ق ّرر تأميم قناة
السويس ،مستعي ًدا ح ًقا سياد ًيا مسلو ًبا إىل مواطني بالده ،ومحق ًقا بذلك العدالة العاملية .غري أنه ،بقطع
بالده عن العامل الخارجي يف التعليم والتواصل ،باسم االشرتاكية ومفاهيمها الحديثة والغربية املنشأ
أيضً ا ،قد لعب ،من حيث ال يدري ،لعبة رصاع الحضارات ،الح ًقا ،أي أنّ مسؤولية املفاهيم والنظريات
السياسية التي تساهم يف إفساد بيئتنا السياسية العامة ،عىل املستوى العاملي ،تقع عىل عاتق أرباب
الحداثة الغربية ذات االتجاه املنفعي األحادي وعىل عاتق ح ّكام البلدان غري الغربية ،سواء بسواء.
ويعود بنا مؤلف الكتاب ،يف تأصيله ملفهوم الحداثة فلسف ًيا ،إىل الفرنيس أوغوست كونت ،صاحب
يالحظ أن كونت يتعامل مع هذا املفهوم عىل نحو استبعادي
النظرية الوضعية ()Positivism؛ إذ َ
ملن ال يعتمده ،فيقول إنه بالنسبة إليه "ال تُع ّد الحداثة كحضارة من ضمن حضارات عاملية أخرى ،بل
الزي املحسوبة مقاساته بد ّقة الرياضيات ،تسمح
إنه رآها
مقياسا للحقيقة ،إذ غدت يف نظره نو ًعا من ّ
ً
بقياس الثقافات األخرى وتبويبها جمي ًعا" (ص  .)30وبوضع كونت الحداثة الغربية فوق الحضارات
السابقة واملعارصة كافة ،فقد قام بتأسيس إطالقية نظرية ساهمت بقوة بعد ذاك يف تقسيم الشعوب
إىل قسمني (عىل غرار التقسيم املناخي الذي نقرؤه عند صاعد األندليس بني "األمم النابهة" و"األمم غري
النابهة" ،كام عىل غرار تقسيم مونتسكيو بني "املجتمعات العقالنية" الغربية و"املجتمعات االنفعالية"
الرشقية)؛ إذ غدا شائ ًعا ،بعد كونت ،أنّ مت ُّي َز الحداثة من بقية أنظمة الحياة والعمل ي ِّربر تق ّدم الغرب
عىل أساس تأخر ما يقع خارج نطاقه ،سياس ًيا واقتصاد ًيا وثقاف ًيا ،أي أنّ كونت جعل من الحداثة ،بشعاره
الشهري "النظام والتق ّدم"(((ً ،
يصح أن
فاصل معرف ًيا بني الغرب املتق ّدم و َمن ال ينتمي إليه .وبقدر ما ّ
وخصوصا
يصح يف املقابل ع ّدها الشكل األوحد للتق ّدم اإلنساين،
ً
الحداثة إنجاز حضاري متم ّيز وهائل ،ال ّ
1

وهو الشعار الذي ال يزال مكتو ًبا عىل علم الربازيل بفضل سيايس من تالميذه آنذاك.
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يف ضوء الكوارث التي تس ّببت بها الحداثة – وملّا تزل – عىل مستوى البيئتني الطبيعية والسياسية عرب
العامل؛ أ َومل تُع ِّمم نظرية االنتشارية ( )Diffusionismفكرة صدام الحضارات عىل نحو ما ،وهي املذهب
األنرثوبولوجي األش ّد انتشا ًرا عىل مدى ما يقرب من قرن يف الجامعات األنغلوساكسونية ثم الفرنكفونية؟
يح ِّمل صاحب الكتاب معتمدي هذه النظرية والعاملني بها مسؤولية أساسية يف تعميم فكرة الحداثة
كحقيقة شبه مطلقة عىل نحو ملت ٍو؛ إذ تعتمد االنتشارية ،وتتعمد ،غموضً ا يسمح لها بعدم إطالق فكرة
البانية؛ إذ إن
تف ّوق النموذج الغريب الحديث عىل النامذج األخرى كافة ،يف قالب من املسايرة الثقافية ّ
االنتشارية ،يف جوهرها ،مبنية ،يف نظره ،عىل مبدأين:
ö öاألول ،هو التشديد الدائم عىل عمليات االقرتاض الثقافية من الغرب الحديث ،يف وقت ما من
األوقات ،وبناء مجتمعات األرض غري الغربية عىل عمليات االقرتاض هذه ،بحيث تغدو ثقافاتها
ملحقة وتابعة بصورة من الصور ،ال أنها فقط مجتمعات مقرتضة ثقاف ًيا ،ضمن منطق أنظمتها
الذاتية؛ األمر الذي ينفي أصالة ثقافات هذه املجتمعات وحضاراتها.
ö öالثاين ،هو التشديد البنيوي عىل الفوارق ،بحيث تغدو املجتمعات غري الغربية من تركيب
يصب يف النظرية القائلة باملجتمعات العليا
نوعي مختلف عن املجتمعات الغربية؛ األمر الذي ّ
واملجتمعات السفىل.
ثم ،فإنّ النظرية االنتشارية التي اعتمدتها األنرثوبولوجيا الغربية ال تأخذ مببدأ الشفافية العلمية ،بل
ومن ّ
عىل عكس ذلك ،تعتمد غموضً ا غري بريء ساهم يف توسيع الهوة أيديولوج ًيا بني الغربيني وغري الغربيني.
ويف هذا الصدد ،يرى رافايل ليجيه أن نظام األبرتهايد الذي ساد ً
طويل يف دولة جنوب أفريقيا ينتمي
فكر ًيا إىل املذهب االنتشاري ،من حيث إنه َب َنى نظريته بشأن فصل األعراق يف أمكنة السكن والطعام
والخالء ،عىل مبدأ "التنمية الثقافية" املزعوم .فغرض الفصل الثقايف هو ،من هذا املنظور األيديولوجي،
املحافظة عىل خصوصية كل ثقافة ،والسامح لها بالتط ّور والنم ّو ضمن قواعدها الخاصة .هنا ننتقل من
غموض االنتشارية إىل وقاحة الفصل العرقي ،والتنظري للتف ّوق العرقي األبيض ،عىل خلف ّية اعتامد املك ِّون
األبيض عىل الحداثة الغربية ،وعدم اعتامد املك ِّون األسود عىل هذه الحداثة.
أما الخروج من هذه املط ّبات املفاهيمية والسياسية التي تعيق بلوغ شاطئ األمان البرشي العاملي،
فكيف يكون؟ يرى املؤلف يف خامتة كتابه الفكري الشائق أنّ الخالص ال ميكن أن يكون فرد ًيا ،يف حالة
متم ّيزة يف الرنويج أو يف حالة أخرى متميزة يف اليابان ،ولن يكون ّ
الحل املنشود سوى حل عاملي .لذلك،
"حوكمة
عىل الرغم من أنّ الفكرة تبدو اليوم طوباوية ،يع ّد ليجيه الحل املوضوعي األنسب يبدأ بتشييد َ
جديدة عىل املستوى العاملي" (ص ،)217إذ إنّ اهتاممات الحكومات املحلية تأيت دو ًما أحاد ّية املنفعة
وأنانية يف الشأنني البيئي والسيايسً ،
فضل عن الشأن االقتصادي والثقايف .ونظ ًرا إىل أنّ املشكالت باتت
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تطرح نفسها عىل مستوى يتجاوز حدود الدول والبلدان ،ونظ ًرا إىل التهديد اإلسرتاتيجي البرشي العام،
ال يرى املؤلف سوى ّ
حل الحوكمة العاملية.
لكننا بدورنا نتساءل :هل هذا ّ
الحل املنشود قابل للتح ّقق؟ ففي ضوء تجارب املايض والحارض ،يبدو
ً
مستحيل؛ فالحوكمة العاملية متمثّلة حال ًيا ،عىل صعيد القانون الدويل ،يف هيئة األمم املتحدة؛
األمر
ذلك أنّ هذه الهيئة تُع ّد – أو عىل األقل تَع ّد نفسها – حكوم ًة عاملية مسؤولة عن الحكومات كافة عرب
العامل أجمع ،وعن الحكومات املحل ّية كلها .ولكن ،إالم أدى هذا األمر حتى اليوم؟ هل أوقف الحروب
والنزاعات ،وهل ح َّد من الغنى الفاحش والفقر املدقع ،وهل حقق العدالة الدولية واملحو الكامل
الصحي الذي متكنت منظمة
لأل ّم ّية؟ كال ،والئحة اإلخفاقات تطول وتطول ،باستثناء ما يتعلق باملستوى ّ
الصحة العاملية ،التابعة لألمم املتحدة ،من أن تنجح فيه يف القضاء عىل األوبئة ويف مكافحة أمراض كانت
يف ما مىض واسعة االنتشار ومستعصية.
لذلك ،من حقنا أن نتح ّفظ بش ّدة عىل هذه الحال الطوباوية إىل حد بعيد يف الوقت الحايل؛ بيد أنّ
مؤلف الكتاب يسارع إىل القول :وهل من ّ
حل آخر؟ هل يف إمكاننا أن نستمر يف هذه السياسات التي
متعن يف إفساد الطبيعة وإفساد السياسة من دون أن نتو ّقع دفع مثن عاملي لتجاوزاتنا املستدامة بعضنا
تجاه بعض كام تجاه الطبيعة؟ إنّ ميزة اإلنسان هي أنه يستنبط عىل الدوام ً
حلول ملشكالته ،ولو بعد
حني ،لكن التوصيف املطروح يف هذا الكتاب بشأن صدام الحضارات يف القرن الحادي والعرشين يحتاج
إىل حكمة عاملية تقف يف وجهها سياسيات ومصالح وذهنيات عصية عىل التغيري .وتفرتض الحوكمة
العاملية وجود إنسان – قائد مرت ّفع عن جميع االرتباطات ،وبيده القرار والقدرة عىل تنفيذ القرار ،ضمن
تآلف دويل متكامل ،يشمل البلدان الغنية والفقرية عىل ح ّد سواء .لكن هذا ّ
الحل لن يحصل ملج ّرد وعي
املشكلة؛ فاملصالح العاملية تقف له باملرصاد.
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منذ بداية األلفية الثالثة ،بدأت أهمية "العلوم النانوية" ( )Nanosciencesو"التكنولوجيا النانوية"
( )Nanotechnologiesتربز كث ًريا؛ بوصفها إحدى املخرجات الرئيسة لنُظم االبتكار الوطنية والرشكات
املبتكرة يف اقتصاد جديد قائم عىل املعرفة ،وعىل األصول غري امللموسة ،حتى أنّها أضحت أحد مقاييس
املقارنة بني البلدان من حيث اندماجها يف هذا النمط االقتصادي الناشئ .لذا ،يجري رصف استثامرات
مهمة فيها .ويف املقابل ،ناد ًرا ما يجري تعريفها تعري ًفا دقي ًقا ،والخوض يف رهاناتها الحقيقية ومخاطرها
ثم ،تأيت أهمية هذا الكتاب الذي يتناول املخاطر املحيطة بـ "النانو" التي
الحالية واملستقبلية .ومن ّ
أصبح لها وجود ملموس يف حياتنا اليومية ،والتي من األكيد أنّ استخداماتها ورهاناتها ومخاطرها ستزداد
يف املستقبل ازديا ًدا كب ًريا.
إنّ هذه الجوانب الخفية لـ "تكنولوجيا النانو" هي تحدي ًدا ما تتناوله فرانسولني مارانو يف هذا الكتاب،
بصفتها خبري ًة يف مجال الصحة العامة ومخاطر اآلثار البيئية والصحية "النانوية" عىل الصحة والبيئة(((.
املهم أن نبدأ
وقبل الخوض يف صميم هذه املخاطر والرهانات املرتبطة بـ "النانو" من منظور الكاتبة ،من ّ
بتعريف هذه التكنولوجيا عىل نح ٍو مر ّكز نسب ًّيا.
"الصغر املتناهي" هي العبارة املفتاحية لفهم تكنولوجيا النانو .و"املواد النانوية" ()Nanomatériaux
عنرص يراوح حجمه بني
مصنوعة من جزيئات متناهية يف الصغرُ .
فج َزيء النانو املتناهي يف الصغر هو ٌ
نانومرت واح ٍد و 100نانومرت .والنانومرت هو جز ٌء من مليار املرت (أي إنه أصغر مليار م ّرة من املرت ،و 50مر ًة
ّ
أقل من سمك شعرة اإلنسان) .وتسمى التقنيات املستخدمة ملعالجة هذه العنارص املتناهية يف الصغر
"تكنولوجيا النانو" ( ،)Nanotechnologiesوتنتج منها "املواد النانوية" .وتنقسم "الجسيامت النانوية"
( )Nanoparticulesإىل قسمني :الجسيامت النانوية "الطبيعية" ،من قبيل الجسيامت التي تصدر عن
االنفجارات الربكانية ،أو التي تنشأ تلقائ ًيا يف الغالف الجوي ،والجسيامت النانوية "املص ّنعة" التي يجري
إنتاجها صناع ًيا؛ من أجل تطبيقات مختلفة .وقد كان ينبغي انتظار عام  ،1981مع اخرتاع "مجهر املسح
النفقي"((( الذي ينقل "ذرو ًة" ( )Tipعىل سطح املادة ،ويخلق تيا ًرا كهربائ ًيا بني الذروة والذرة؛ ليك
ميكن متثيل هذا السطح وتنظيمه(((.
 1فرانسولني مارانو أستاذة فخرية يف علم األحياء وعلم السموم يف جامعة باريس  -ديدرو .عضو املجلس األعىل للصحة العامة ،ورئيسة
الجمعية الفرنسية للصحة والبيئة.
 2جرى اخرتاع "مجهر املسح النفقي" ( )Scanning tunneling microscopeعىل يد باحث َْي من رشكة "آي يب إم" ()IBM؛ هام جريد
بينيغ وهايرنيخ روهرير .وقد حازا جائزة نوبل للفيزياء عن هذا االخرتاع يف عام .1986
 3سيكون ذلك ممكنًا أيضً ا مع اخرتاع مجهر آخر يف عام 1985؛ هو "مجهر القوة الذرية" ( )Atomic Force Microscopeالذي يكتشف
الجاذبية املس ّلطة عىل ذروة الذرات.
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وتجدر اإلشارة إىل أنّ الذرات متتلك ،يف املقياس النانوي ،خصائص مميز ًة؛ ذلك أنّها تتحرك ،وتجذب
بعضها ،وتص ّد بعضها أيضً ا ،وهي تنتظم يف خطوط ومكعبات وصحائف ومجاالت؛ تب ًعا لدرجة الحرارة
فهم أفضل للنظام الشميس،
واملحيط الذي توجد فيه .ويف الحصيلة ،مثلام ساعد تلسكوب غاليليو عىل ٍ
أتاح مجهر املسح النفقي اكتشاف عامل النانو وخصائصه.
إنّ من شأن العمل عىل املتناهي يف الصغر إىل حدود دامئًا متناهية أن يزيد خصائص املادة أو يح ّولها .ومن
ثم ،تربز أوىل الفوائد التي ميكن أن تجلبها املواد النانوية ،وال سيام عىل مستوى البحوث الطبية .ويف اآلن
ّ
نفسه ،مل تف َتأ هذه املواد النانوية تجذب إليها االستثامرات الصناعية املتش ّوفة إىل مصادر جديدة من
أجل تحقيق الربح .لذا ،أضحت املواد النانوية ،من دون علمنا ،جز ًءا من حياتنا يف العديد من مجاالتها
عىل نح ٍو متزايد يف أغلب األحيان؛ مبا يف ذلك ما هو موجود منها يف النفايات التي تعود عربها إىل
الطبيعة ،من جهة أنّ املواد النانوية تنتهي يف نهاية املطاف إىل مقالب القاممة ،أو املحارق ،أو محطات
معالجة مياه الرصف الصحي ،وهو أم ٌر يحدث من دون أن تكون مخاطرها – إىل حدود اليوم – معروف ًة
نسبي .فوف ًقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،تضاعف عدد املنتوجات
عىل نح ٍو كاملٍ أو حتى
ٍّ
ٍ
التي تحتوي جزيئات نانوي ًة خمس َة
أضعاف خالل الفرتة  .(((2011-2006وتق ّدر السوق العاملية للمواد
النانوية ،يف عام  ،2012بنحو  11مليون طن ،بقيمة تبلغ نحو  20مليار يورو((( .ومنذ عام ،2005
يقوم "مرشوع التكنولوجيا النانوية الناشئة" ( )Project on Emerging Nanotechnologiesبجرد
منتوجا شملتها الدراسة
املنتوجات املس ّوقة التي تحوي مواد نانوي ًة ،والتي تعرف تزاي ًدا مستم ًرا .فمن 54
ً
منتوجا يف عام  ،2013تنتجها  622رشك ًة يف  32دول ًة((( .وتأيت يف
يف عام  ،2005جرى االنتقال إىل 1814
ً
مقدمة الفئات التي تشملها هذه املنتوجات ،منتوجات الصحة؛ مبا فيها مواد التجميل والكرميات ،وهي
ثم تأيت بعد ذلك منتوجات مخصصة للبيت وللحديقة (أتاحت
منتوجات يف اتصال مبارش مع املستهلكّ .
ثم املنتوجات املوجهة
املواد النانوية أن تجعل بعض أنواع الزجاج ذاتي َة التنظيف ،عىل سبيل املثال)ّ ،
إىل صناعة السيارات (أتاحت املواد النانوية أن تجعل املواد املستخدمة يف السيارات أكرث خ ّف ًة
ومقاومة) ،تليها املنتوجات النانوية املوجودة يف املواد الغذائية واملرشوبات (بخاصة بعض املضافات
ثم املنتوجات اإللكرتونية ومنتوجات الكمبيوتر (يكتيس التصغري  Miniaturisationدو ًما ،يف
الغذائية)ّ ،
(((
هذين املجالني ،أهمي ًة قصوى) .
4 Nanomaterials in Waste Streams: Current Knowledge on Risks and Impacts (Paris: OECD Publishing, 2016), accessed
on 26/3/2017, at: http://bit.ly/1WHDav7
5 Ibid.
6 Marina E. Vance et al., “Nanotechnology in the real world: Redeveloping the nanomaterial consumer products
inventory,” Beilstein Journal of Nanotechnoly, vol. 6 (2015), pp. 1769 - 1780.
7 Ibid.
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ميثّل هذا االنتشار الواسع للمواد النانوية اليوم تهدي ًدا خطِ ًرا ،وال سيام أنّ الحجم املتناهي يف الصغر لهذه
خصائص مميز ًة (القوة ،واملرونة ،وااللتصاق ،والتوصيل ...إلخ)،
الجزيئات مينح املواد املشتملة عليها
َ
ً
وفضل عن ذلك ،تجعل هذه الخاصية املم ّيزة املوا َّد
إضاف ًة إىل أنه يجعلها شديدة التفاعل مع بيئتها.
النانوية تتس ّلل إىل الكائنات الحية .ويف حالة البرش ،فإنّها تتس ّلل تحت الجلد ،وتتس ّلل إىل الرئتني أو إىل
الدم .بيد أنّ هذه املخاطر ّ
تظل غري معروفة جي ًدا .فوف ًقا لتقرير منظمة التعاون االقتصادي املذكور آن ًفا،
فإنّه "ينبغي إجراء بحوث عىل نح ٍو عاجل ج ًّدا؛ من أجل تقييم املخاطر املحتملة عىل صحة اإلنسان
والنُظم اإليكولوجية املرتبطة بوجود كميات متزايدة من املواد النانوية املص ّنعة يف النفايات املنزلية،
وهي التي ينتهي بها املطاف مرمي ًة يف البيئة"(((.
ترى مارانو أنّ األثر الصحي املعروف لبعض الجسيامت النانوية منذ أم ٍد بعيد (جزيئات الكربون يف
املناجم ،وجسيامت الديزل ،والجزيئات املعدنية يف أوراش اللحام ،وجزيئات األميانت) ّ
يظل محدو ًدا،
مقارن ًة بالطفرة التي يعرفها هذا الحقل التكنولوجي؛ ولذلك فإنّ أسئل ًة عديد ًة تُطرح اليوم بشأن
التأثريات املحتملة للجزيئات النانوية يف الحارض ويف املستقبل .ومن هنا ،تأيت أهمية هذا الكتاب الذي
ثم ،تطرح مارانو ع ّدة أسئل ٍة
ّ
مهم منه ،ما أصبح ُيعرف بـ "علم السموم النانوي" .ومن ّ
يخص ،يف جزء ّ
بشأن هذه املنتوجات التي تحوي مواد نانوي ًة حني ينتهي عمرها وتُلقى يف النفايات .فام هو مصريها؟
هل ستح ّلل يف بيئتنا الخارجية؟ وهل هي قابلة للتحلل يف البيئة ()Biodégradable؟ أم هل لها آثار
سا ّمة يف البيئة ()Nanotoxique؟ ال أحد ميلك ،ح ًّقا ،جوا ًبا عن هذه األسئلة حتى الوقت الراهن .كام
أنّه ال أحد ميلك الجواب عن هذه األسئلة املتعلقة باستخدام املنتوجات التي تحوي مواد نانوي ًة يف حياتنا
اليومية (مستحرضات التجميل ،واملواد الغذائية ...إلخ) .فهل هي قادرة عىل اخرتاق الجلد البرشي ،أو
حواجز الرئة ،أو األمعاء ،أو املشيمة ،أو حتى الدماغ؟
فصل ً
تخصص املؤلفة يف هذا الشأن ً
كامل للحديث عن املعارف الحالية املتعلقة ٍّ
بكل حاجز من هذه
ّ
الحواجز البيولوجية .وتستخلص الخبرية الطبية أنّ املنتوجات النانوية لنئ كانت فوائدُ ها أكيد ًة من
الناحية النظرية ،فإنّ املوازنة بني مخاطر استخدامها ومنافعه يف العديد من مجاالت الحياة أبعد ما
كاف ٍ
تكون عن م ْنح تقييم ٍ
وواف ،وأنّ أصحاب املصالح الصناعية يف هذا الشأن ليسوا حريصني ،الب ّتة،
نفسه ينطبق عىل
عىل تشجيع البحوث التي تخص "علم السموم النانوي" ( .)Nanotoxicologieواألمر ُ
خاص ،يف عالج الرسطان ،من جهة
التطبيقات الطبية للمنتوجات النانوية؛ إذ نجدها حارض ًة ،عىل نح ٍو ٍّ
قدرتها عىل "تضمني" جزيئات العالج الكيميايئ لتصل بها مبارش ًة إىل الورم .ويف مثل هذه الحاالت ،ميكن
مالحظة فائدة حقيقية؛ ألنّ الجسيامت النانوية تسمح للعالج الكيميايئ  -وهو عدواين ج ًّدا  -مبهاجمة
8 Nanomaterials in Waste Streams.

فتيحة الحساين
مخاطر تكنولوجيا "املتناهي يف الصغر" يف املستقبل
مراجعة كتاب "هل ينبغي لنا أن نخاف من "النانو"؟

315

الخاليا الرسطانية ،والح ّد من اآلثار الجانبية فحسب (الغثيان ،والتعب ،وفقدان الشعر ...إلخ) .بيد أنّ
مارانو تؤكد أنّنا ما زلنا ،يف هذه الحالة ،يف مراحل جنينية يف ما يتع ّلق مبعرفة تأثريات املواد النانوية يف
الجسم يف األمد البعيد؛ أي إنّه ّمثة افرتاض مفاده أنّها قامت مبهمتها ،لك ّنها بقيت يف الجسم.
تخص حيوانات
ويزداد الكتاب أهمي ًة؛ بالنظر إىل أنّ البحوث يف هذا املجال ال تزال تجريبي ًة؛ فهي ّ
املخترب ،ومزارع الخاليا ،وال سيام الخاليا البرشية من األعضاء الحيوية التي تُع ّد أهدا ًفا محتمل ًة .وما
نعرفه اليوم بشأن اآلثار البيولوجية للجزيئات النانوية مازال مج ّزأً؛ وذلك ألنّ املشكلة األساسية تكمن
يف أنّ أثر سموم الجزيئات النانوية ال يظهر ،عىل املستوى املجهري يف أغلب األحيان ،بل عىل املستوى
ثم ،فإنّه يرتتب عىل ذلك أن تؤ ّكد الصناعات التي تستخدم املنتوجات النانوية
النانوي فحسب .ومن ّ
تخص املستوى
سالم َتهاّ ،
تخص املستوى املجهري فحسب (مقياس امليكرومرت) ،وال ّ
ولكن هذه السالمة ّ
النانوي (مقياس النانومرت).
إضاف ًة إىل أنّ املعارف الحالية ال تزال غري كافية إىل ح ّد كبري الستخالص النتائج ،تؤكد مارانو صعوب ًة أخرى
تكمن يف أنّ البحوث بشأن العالقة بني الجسيامت النانوية والصحة ينبغي أن تكون متع ّددة التخصصات،
وأن ترشك علامء املقاييس والكيميائيني وعلامء السموم؛ من أجل بلورة منظور معريف شامل يف ما يتع ّلق
بالخصائص البيولوجية النانوية ،وتحديد اإلسرتاتيجيات التنظيمية الناجعة لحامية البرش والبيئة.
ّ
سيظل الجدل مستم ًّرا بشأن تكنولوجيات النانو واملنتوجات املص ّنعة
ويف انتظار خالصات علمية أكيدة،
التي تحوي مواد نانوي ًة ،وال سيام أنّ بعضهم َي ُع ّد هذه املنتوجات قريب ًة من "الكائنات املعدلة وراث ًيا"
ثم ،تس ّلط مارانو الضوء ،أيضً ا،
( ،)GMOمن حيث قدرتها عىل التداخل مع األحياء واخرتاقها .ومن ّ
عىل بعض الجوانب األخالقية املرتبطة بالحريات الفردية ،من قبيل "رقائق النانو" ()Nanopuces
القادرة عىل تخزين البيانات؛ من خالل قياس وظائف بيولوجية أساسية لإلنسان .فهل من شأن مراقبة
صحتنا أن تسمح مبراقبتنا من دون علمنا؟ إنّ القبول بالنانو اجتامع ًّيا ،سواء كان من خالل خلفية
تقنية أو صحية أو غريها ،ينبغي ّأل ينتج من تقدير منفعي (جلب املصالح مقابل درء املفاسد)؛ وذلك
ألنه يحمل يف طياته أسئل َة خيار ٍ
تخص قدرة التطورات التكنولوجية عىل تغيري
ات مجتمعية جوهرية ّ
اإلنسان يف جوهره.
ً
وتفصيل؟ أو
فهل ينبغي أن يكون موقفنا من النانو يف املستقبل هو الحذر إىل ح ّد الرفض جمل ًة
هل نسمح بتكثريها يف منتوجات مص ّنعة ،من دون معرفة علمية دقيقة بشأن مخاطرها التسميمية
فضل عن إطار أخالقي وقانوين ّ
املحتملةً ،
ينظم استعامالتها؟ من املؤ َّكد أنّ مارانو تساعدنا ،يف هذا
الكتاب ،عىل فهم هذه األسئلة وسواها بشأن التطبيقات العملية املثرية لالهتامم املتع ّلقة بالنانو ،آخذ ًة
يف الحسبان وضع املعارف العلمية الحالية الخاصة بتأثري الجسيامت النانوية يف صحتنا.
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ومن خالل إعادة إبرازها نسبية هذه املعارف ،تح ّبذ مارانو توخي مبدأ الحيطة والحذر يف مقاربة
هذه االستعامالت املتزايدة ،مع إيالء األولية للمنتوجات املص ّنعة التي تحوي مواد نانوي ًة أساسي ًة؛
أي تلك املنتوجات التي من شأنها أن تساهم يف عالج املرض العضال عىل سبيل املثال ،أو يف تصنيع
ألواح خاليا شمسية أكرث نجاع ًة ،وليس تلك املنتوجات التي ميكن االستغناء عنها بسهولة من قبيل
مستحرضات التجميل املحتوية عىل نانو السيليكا ( .)Nano-silicaوتصل مارانو إىل خالصة ُمجملها أنّ
رضوري بشأن هذه اإلشكاالت؛ مبعنى أن يكون املجتمع ك ّله قاد ًرا عىل اإلجابة عن
الحوار املجتمعي
ّ
هذه األسئلة التي تستدعي معيار القانون ،ومعيار األخالق أيضً ا ،وليس املعيار العلمي املحض فحسب.
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ماض وما هو
حني نفكر يف املستقبل ،نجد أنفسنا مجندين يف "كبسولة الزمن" ،يتسارع فيها ما هو ٍ
كائن ،وما هو ٍ
آت أو سيأيت عن قريب ،يف مسا ٍر مر ّكب بني ثالثية مع ّقدة أساسها سريورة الحياة .ومعنى
أن يكون اإلنسان عار ًفا فيها ،هو ذلك الحضور البرشي الراسخ يف عامرتها .لذا ،فإنّ ما تعيشه اليوم الدول
وهم .وإنّ ما يستشعره العامل
املتقدمة واملجتمعات املعارصة ،وما تريده من املستقبل ،ثور ٌة وليس ً
املعارص اليوم هو كيفية البحث عن املستقبل ،والتدفق داخل أمواج املستقبل أمام زخم التغري يف الغد
القريب .وقد كانت املأثرة الكربى لهذا الكتاب الذي بني أيدينا أن يحيطنا ً
علم بـ "صدمة املستقبل"
عىل شاكل ٍة جديدة ،يعلم فيها كيف سيخطو إنسان العرص طريق ذلك الغد الرهيب .ومبعامل التغري الذي
تتبناه حياة اإلنسان املعارص ومجتمعات الثورة الصناعية وما بعد الصناعية ،يص ّور آلفني توفلر ضجيج
املستقبل بعيون اآلخر يف معالجة أمور الحياة اليومية ،ومصاحبة التطور الصناعي ،واإلعداد للقاء مسرية
التوق التاريخي ملا قد يحدث للزمن املنتظر .إنّ هذا الفهم املوسع لحركة الحياة – مبعناه الخلدوين –
هو ما يجعل من العامل كائ ًنا ح ًّيا مي ّر بأطوار برشية واضحة املعامل تُؤذن بدايتها بنهايتها؛ وذلك مبحاولة
االنغامس يف ما هو مقبل ،ومحاولة التكيف بتغيري "صدمة املستقبل".
كم كبري من
إنّ قيمة ما ق ّدمه توفلر من مستجدات واقعية وتحليل عميق للظاهرة ،مستن ًدا يف ذلك إىل ٍّ
زخم معرف ًيا
الباحثني وعلامء النفس والبيولوجيا واالقتصاد واألنرثوبولوجيا وغريهم ،جعل من الكتاب ً
قامئًا يف ح ّد ذاته؛ وهو ما يراه يف النهاية مناس ًبا ليك يعمل الجميع ي ًدا واحد ًة؛ وهذا ما سيكون يف
املستقبل ،بحسب رأي توفلر ،ليصل إىل االرتباط بالحارض وما هو قائم من تسارع كبري يف شتى امليادين؛
فيصبح كل العامل الصناعي مشار ًكا وجدان ًيا بشأن املستقبل .وهنا يكشف عن آثار الصدمة حني يحرض
ثم ،يؤكد يف النهاية رضورة التجرد
الوعي يف البحث عن الحقيقة وكيفية استفادة الناس من ذلك .ومن ّ
من الرواسب الشخصية واالجتامعية والبيئية والصناعية حتى يتوصل إىل منطق بناء ليضمن طريق
التشارك الجامعي واالستمرارية داخل نسق املستقبل.

الثابت واملتغري بني املايض البعيد والتسارع الرشيد
ً
مسلسل متعدد الحلقات ،بدأت مع
تكشف سريورة التاريخ املتصل بأمناط األعامر حركة حياة تشبه
الحياة لتنتهي بانتهاء الكون ،ولكن قبل ذلك عليها أن مت ّر كنه ٍر جا ٍر متدفق املياه ،قد نس ّميه منحد ًرا
شدي ًدا يف عنفوان الزمن وما يتعرض له البرش يف موجات التقدم .من هذا املنظور ،يرى آلفني توفلر أنّ
انتفاضة القرن الحادي والعرشين متثّل حد ًثا تاريخ ًيا عامل ًيا ،وظاهر ًة فريد ًة من نوعها ،تكتسح املجتمعات
املتقدمة صناع ًيا .ولكن ما يحدث اآلن من هذه الثورة الصناعية هو انتقال يف التاريخ ،ويعني بذلك
"انتقال الجنس البرشي من الرببرية مبعنى ذلك املايض البعيد عن عامل اليوم ،إىل املدنية" (ص  .)12وقد
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استدل عىل ذلك باالقتصادي كينيث بولدنغ يف أنّ هذا االنتقال يش ّكل نقطة تح ّول يف تاريخ الجنس
البرشي ،ليح ّدد إمكان هذا الحدث "الرهيب" نحو مسرية تصوغ نفسها ضمن عالقة اإلنسان بالزمن
واألشياء املتصلة بجهده املبذول عىل نحو هذا العمر ،ليم ّر الحارض اليوم يف صورة املايض .فكام يقول:
"إنّ الزمن الذي يقسم الجنس البرشي إىل قسمني متساويني :زمن ماثل يف الذاكرة الح ّيةّ ،
وخط وسط،
يقيم تاريخ الجنس البرشيً .
فمثل ،لو أنّ الخمسني ألف سنة األخرية من عمر اإلنسان ُقسمت إىل
أعامر طول كل منها  62سن ًة ،يكون حواىل  800عم ًرا ،يقيض منها اإلنسان  650سنة داخل الكهوف.
وهذه األعامر الـ  800متثل عالمة افرتاق حا ّد من مايض الخربة اإلنسانية؛ ألنه خالل هذه األعامر حدث
انقالب جذري يف عالقة اإلنسان باملوارد .ويبدو هذا أوضح ما يكون يف مجاالت التنمية االقتصادية"
البي ،إذن ،أن نرى فارق الحدث أين كان النظام الكوين لإلنسان ثاب ًتا قاب ًعا يف ماض
(ص  .)14-13من ّ
بعيد ،إىل أن هجم التسارع التنظيمي للكون واإلنسان فأحدث التغري ضمن دميومة جديدة تستفيد من
الزمان واملكان ،كاشفة له مفاهيم املستقبل املوعود.

رسعة الحياة وإنسان املستقبل
ما يدعو إليه توفلر هو الرتيث يف معالجة الظروف واملستجدات التي ميكنها أن تؤدي يف ما بعد إىل
صدمة؛ من جهة أنّ للتغيري النسبي بني القديم والجديد ،كام سرنى ذلك ،تأثرياته العنيفة يف املستوى
وخصوصا العادات والتقاليد ومفهوم الذات لدى الكثريين ،وقد تضيع البرشية جمعاء بسبب
القيمي،
ً
هذه العوامل .فـ "خلف هذه الحقائق االقتصادية املذهلة تكمن آلية التغيري ،ليكشف عن أول مظاهر
تسارع 'التكنولوجيا' ،ليجد أنّ املفهوم أوسع من مجرد جعله يف املصانع واملاكينات ،يف حني يجمعها
يف أساليب ر ّد الفعل الكيميايئ ،وطرق تربية األسامك ،وزراعة الغابات ...إلخ" (ص  .)25وبهذا ميكن
أن تق ّدم وسائل النقل أيضً ا ،بحسب رؤية املؤلف ،صور ًة درامي ًة أخرى للتسارع؛ وهذا ما جعل الراهن
فرض
ثم ،فإنّ التكنولوجيا ليست مجرد أداة لجمع ماكينات جديدة أو ِ
ال يغيب عن التجديد .ومن ّ
التغيري؛ فهي تُضفي أيضً ا ً
تغي
حلول جديد ًة ملشكالت اجتامعية وفلسفية ،وحتى شخصية أيضً ا .إنها ّ
من شأن البيئة الفكرية لإلنسان من خالل طريقة تفكريه ونظرته إىل العامل (ص  .)30وهنا يكشف عن
أثر الجانب املعريف الذي ميكن أن تقدمه حتى تصبح املعرفة وقود هذا املحرك .ف"منذ عرشة آالف سنة
ومعدل املعرفة لإلنسان يف نفس الكون يف تزايد مستمر؛ وهذا ما نجده من كتب ومقاالت ودراسات
عىل مستوى العامل ،لقد قال فرنسيس بيكون مر ًة 'إنّ املعرفة ..هي القوة'؛ وميكننا أن نرتجم هذا القول
إىل لغة العرص 'املعرفة ..هي التغيري'" (ص .)32
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كان ميشيل فوكو قد خلص يف كتاب الكلامت واألشياء إىل نتيجة مفادها أنّ اإلنسان ليس هو أقدم
مشكلة طرحها أمام املعرفة البرشية ،وليس هو املشكلة القامئة باستمرار .فإذا ما قمنا بتحقيب زمني
قصري للثقافة األوروبية ،وبتقطيع جغرايف محدود لها ،خالل القرن السادس عرش ،أمكن أن نجزم  -يف
ٌ
أساس
يقني  -أنّ اإلنسان ابتكار
حديث .لذا ،فإنّ انقسام سكان الكرة األرضية ،وفق توفلر ،ال يقوم عىل ٍ
من العنرصية والقومية والدين واأليديولوجية فحسب ،بل عىل أساس موضعهم من الزمن أيضً ا .كام
يبني أنّ ذلك يجري عىل نحو ثالث "خطوط" يف الحياة ،أولها إنسان املايض :وهو الذي مل يواكب التطور
بعد (نحو  70يف املئة من سكان العامل حال ًيا) ،ثانيها إنسان املجتمعات الصناعية :وهي معمقة وحديثة
(نحو  25يف املئة من نتاج النصف األول من القرن العرشين) ،ثالثها :إنسان ما بعد التصنيع العاملي:
ويكون داخل املراكز الرئيسة للتغري التكنولوجي والثقايف يف ٍّ
كل من سانتا مونيكا وكاليفورنيا وكامربدج
ونيويورك وطوكيو...إلخ( .الثالثة يف املئة املتبقية من سكان العامل تقري ًبا ،وهم الذين يعيشون يف
املستقبل)( ،ص.)37
تعليم واألقدر
يختار توفلر هذا التقسيم ألنه ينظر إىل الثالثة يف املئة املتبقية عىل أنهم األغنى واألحسن ً
عىل الحركة من أغلبية الناس ألنهم يعيشون أرسع ممن حولهم من الناس (ص .)39هذه هي الفكرة
الخالصة هي التي ينطلق منها املؤلف ليبني عربها خطورة تسارع الحياة ،وما سيجنيه إنسان املستقبل
ً
مرتبطا أش ّد االرتباط مبا يحدث داخل األحداث التي يقيمها التاريخ
من حمولة ذلك؛ إذ أصبح اإلنسان
ثم ،ستكون العالقة حارض ًة يف السلوك اإلنساين ،إ ّما باألخذ أو بالص ّد تجاه
"اإلبستيمي" الجديد .ومن ّ
رسعة الحياة؛ إذ ميكن أن تتحول بواسطة املجتمع إىل رصخة غضب وقلق ،وإ ّما أن تعود يف شكل عصيان
ومت ّرد ،لتنتهي إىل الزوال .فإذا كان اإلنسان يعيش األزمنة الثالثة املمكنة (املايض ،والحارض ،واملستقبل)،
مهم يذكره
كان لنا أن نقول كام قال الفيلسوف مارتن هايدغر إنّه كائن ذو ثالث أبعاد .بيد أنّه ّمثة فرق ّ
يبي كائنيته يف هذه الثالثية التي لخصها يف كلمة "الزوال" .فهذه الكلمة ،وفق املؤلف ،هي
توفلر؛ إذ ّ
ثم تحقيق
التي مت ّدنا بالحقيقة التي افتقدت بني نظريات التغري االجتامعي وعلم النفس الفردي؛ ومن ّ
التكامل بينهام ،ليمكن لنا تحليل مشكالت التغري بأسلوب جديد ،فيكون الزوال هو "املوقوتية" الجديدة
يف الحياة اليومية التي يرتتب عليها مزاج أو شعور متمثّل يف اإلثبات .وهذا ما جعل الفالسفة والالهوتيني
ينظرون إىل اإلنسان ،يف نهاية األمر ،بوصفه كائ ًنا ز ً
ائل؛ وبهذا املعنى العا ّم ،كان الزوال مالز ًما له ،وهو
جزء من الحياة .أ ّما اليوم ،ومع رسعة الحياة وإنسان املستقبل ،ميكن أن يكون اإلثبات أقرب وأشد
حد ًة من ُ
قبل (ص .)46وكل هذا ميثّل انحطاط العامل لنمو إنسان املستقبل؛ إذ يصعب عليه يف النهاية
ثم يعرضهم التسارع لألخطار ولصدمة املستقبل.
املواجهة والتكيف ،ومن ّ
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إنسان املستقبل وجدلية األشياء واألمكنة
ً
مستقبل يكشف عنه
ال يبحث إنسان املستقبل يف عرص التكنولوجيا عن الوهم أو العزاء ،بقدر ما يريد
ً
منفصل عن الحارض؛ مبعنى من
جهل املايض وركون الحارض ،من أجل التجديد املستمر .فإذا كان املايض
املعاين حني يكون عائ ًقا يف سبيل ما يريده إنسان الغد ،وليس هذا االنفصال إال حالة شعورية أرادها
ليتجنب نفس ًيا ما يجده من حواجز بينه وبني املستقبل ،فسيجد يف النهاية عالقته باألشياء واألمكنة أكرث
وانغامسا نحو أسلوب الحياة الجديدة ملجتمع ما بعد التصنيع.
رخا ًء
ً
يجد املؤلف أنّ النظرة االختزالية لخصوم املادية الذين يق ّللون من شأن األشياء -عىل الرغم من أنّ لهذه
األشياء أهمي ًة كربى بسبب الوظائف التي تؤديها يف املجتمع وتأثرياتها السيكولوجية  -ال تنفي أنّ األشياء
تؤ ّثر يف إحساسنا باالستمرار أو التوقف ،وأنها تؤ ّدي أيضً ا دو ًرا ًّ
مهم يف بناء املواقف واختزال عالقتنا
بها لتسارع من خطو الحياة (ص  .)52فعندما نستعمل األشياء ،وعندما تزاحمنا هذه األشياء يف حياتنا
اليومية ،كاألجهزة الرسيعة ً
مثل ،سيتغري شعورنا – بالرضورة  -لننطلق من الدوام إىل اقتصاديات الالدوام؛
وهذا بفضل التقدم التكنولوجي .بنا ًء عىل ذلكً ،
بدل من أن ّ
نظل مرتبطني بيش ٍء واحد مد ًة طويل ًة نسب ًيا،
فإنه كان علينا أنّ نرتبط بهذه األشياء مد ًة قصرية (ص )54؛ وهذا ما مي ّيز إنسان املستقبل من إنسان
املايض والحارض (ص .)67وكل هذا جعل املؤلف يتنبأ بأنّ ّ
كل هذا التعالق الحاصل سببه الخوف من تق ّدم
املنتج ،وهو الذي يدفع املنتجني إىل التجديد املستمر ،كام يدفع املستهلك إىل استخدام املنتجات القصرية
العمر ،وهذا التقادم هو الذي أ ّدى إىل اختزال دائم للعالقة بني اإلنسان واألشياء (ص.)68
فبفضل وسائل اإلعالم ،أصبح من املمكن ،بحسب املؤلف ،أن متت ّد "البدع" التي تظهر يف حياتنا بني
يوم وليلة ،وتختفي أيضً ا بالرسعة نفسها ،إىل التغري الجغرايف .فلم ُتعد األشياء فحسب هي ما تسعى
نحو خطو الحياة؛ ألنّ حقيقة التنقل يف الدول املتقدمة أصبحت تساهم كذلك يف التسارع ،وألنّنا نجد،
بحسب توفلر ،هذه الظاهرة تنشأ من الروابط شبه األزلية التي كانت تربط اإلنسان باملكان قد بليت
وأصابها التمزق ،فكان ال ب ّد من الهجرة نحو املستقبل ،لتكون الضفة األخرى "أوروبا" هي الوجهة.
ويقول املؤ ّلف ،يف هذا الصدد ،إنّ املد املستمر لحركة اآلدميني تنتج منه كل أنواع التأثريات الجانبية
التي كث ًريا ما يلتفت إليها .فاملؤسسات التجارية التي تتعامل مع زبائنها بواسطة الربيد تتفق يف جعل
قوائم عناوينها مطابق ًة للواقع؛ إذ نجد العالقة بني التحرر من الوضع االجتامعي الثابت واملوقع الجغرايف
يحس بنوع من الحرص االجتامعي ،فإنّ أول ما يفكر فيه
الثابت .فإنسان عرص ما بعد التصنيع عندما ّ
هو تغري موقعه (ص  .)88لهذا ،كان الكامن يف جميع األمم التي تخطو إىل عرص ما بعد التصنيع هو
التنقل الرسيع ،ليكون أسلو ًبا جدي ًدا ومتحر ًرا من قيود املايض و"براثنه" ،لتحقيق خطوة إىل املستقبل
أكرث رخا ًء .بيد أنّ املؤلف يجد مشكل ًة أساسي ًة تواجه إنسان هذا الغد متمثّلة يف غريزة حب البيت ،أو
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البحث عن االستقرار .من أجل ذلك ،فهو يقول "حتى ولو كان يف النهاية مجرد كوخ ،وهو مبثابة اآلمنة
الضاربة بجذورها يف األرض ،والتي يتوارثها جيل عن جيل ،ورابطة الوصل بني اإلنسان والطبيعة واملايض؛
ثم ،أصبح الثبات بالنسبة إىل البيت أمرا مس ّل ًم" (ص .)92
ومن ّ
إنّ هذا التغري إلنسان املستقبل يشابه عالقة اإلنسان باألشياء .ففي كلتا الحالتني ،نجد جدلي ًة بني األشياء
مدفوع بقوة ال تُقهر إىل إقامة روابطه
واألمكنة يف حياة إنسان الغد .ومن خالل ذلك ،نرى أنّ الفرد
ٌ
ونقضها برسعة متزايدة .ويف كلتا الحالتني ،نلمس معاناته أمام التسارع املتزايد يف خطو الحياةّ .
وكل هذا
سيؤول إىل عمق االرتباط الذي يجمع يف النهاية بني اإلنسان واألشياء واألمكنة.

ظل تنوع أساليب الحياة
رسعة املسار العلمي وأفول القيم يف ّ
نشهد اليوم عملي ًة تاريخي ًة تكتسح ذهنية اإلنسان يف مختلف الجوانب (التكنولوجيا ،والعلوم الكونية،
وعلم النفس ...إلخ) .وهذا األمر "أذهل" املؤلف ،فوصفه بـ "الالحضور" الذهني الرسيع لألفكار والصور
التي ستتدفق إىل اإلنسان أثناء هذه الثورات العلمية وتع ّزز ماضيه ،لتبني حارضه متطلع ًة إىل عرص
ثم ،يجد آلفني توفلر أنّ
ما بعد التصنيع .ونتيج ًة لهذا الحدث ،سيش ّكل وعي جديد بعامل جديد .ومن ّ
األزمة التي سنؤول إليها ليست أزمة الرأساملية ،كام كان يعتقد الشيوعيون يف املايض ،ولك ّنها أزمة
املجتمع الصناعي نفسه ،برصف النظر عن اإلطار السيايس الذي يجري تب ّنيه .وهكذا ينتقل اإلنسان
برسعة إىل عامل مجهول ،وإىل مرحلة جديدة متا ًما من التطور التكنولوجي للبيئة؛ يف حني أنّه ال يزال
متشب ًثا مبعتقداته يف أنّ "الطبيعة اإلنسانية خالدة" ،وأنّ "االستمرار سيعود" .إنه يندفع وسط أعاصري
أعنف يف تاريخ الجنس البرشي ،متمس ًكا بتلك الكلامت التي قالها يو ًما أحد علامء االجتامع "إنّ عمليات
التمدين أصبحت تقري ًبا (كامل ًة) إنّه يرفض ببساطة أن يحتل املستقبل" (ص  .)224ويرمي هذا التدفق
املجتمع إىل تجارب العرص والبعد عن زمن التفرد واالندماج داخل هذا الزخم
يف التطور ،بالرضورة،
َ
العلمي الكبري ،كـ "صور متحركة" بعيدة ّ
كل البعد عن املايض ،لريى صورة املستقبل ماثل ًة أمامه .إنه،
كام يقول آلفني توفلر ،سيستقر رسي ًعا نحو هذا املجتمع الجديد ،ليتاح له كل ما يرغب يف امتالكه ،لكنه
ثم ،كان عليه أن
سوف يهتز ويرصخ يف معاناة كلام تلقى صدم ًة تلو أخرى من جراء ق ّوة التغري .ومن ّ
يدرك هذا يف النهاية؛ ألنّ عرص ما بعد التصنيع ال يعرف معنى االرتداد للاميض املألوف؛ إنّه ال يعرف
سوى ذلك املزيج املتفجر من الزوال والتجديد" (ص .)260
بيد أنّ عرص التقدم والتطور ينبغي ّأل يخلو من الكالم عن القيم .لهذا ،كان ملذهب القيمة رواج كبري
ثم انترش يف أملانيا نحو سنة  ،1900ويف أمريكا نحو
يف البلدان املتقدمة .فقد انترش يف بالد النمساّ ،
سنة  ،1910وأخ ًريا يف فرنسا .فالقيمة ذات بنية تحتوي ثالث حدود ،ألنها تنتقل من إنسان إىل آخر
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بواسطة إنتاج؛ ولو أسقطنا هذا اإلنتاج يف عرص ما بعد التصنيع ،لوجدناه يفرس ما قدمته التكنولوجيا
وخصوصا
قيم .ويجيب آلفني توفلر عن ذلك بأنّ إنسان الغد يعاين االنسالخ القيمي،
ً
لإلنسان الغد من ٍ
قسيسا أو سياس ًيا قل ًقا
التخبط يف القيم الجنسية ،بخاصة يف أمريكا؛ وهذا ما جعل الفرد فيها سواء كان
ً
إزاء هذا الوضع.

إسرتاتيجيات ملقاومة صدمة املستقبل
أهم مخرجات الكتاب الذي بني أيدينا ،بلورته لعد ٍد من اإلسرتاتيجيات املهمة التي من شأنها
من ّ
مساعدتنا يف مقاومة "صدمة املستقبل"؛ وذلك من خالل ما ييل:
 .1مواجهة الغد

إنّ اإلنتاج العلمي والتكنولوجي للمجتمعات املتقدمة يك ّيف عملية الوجود االجتامعي والسيايس
والروحاين يف حملته ،فصدمة املستقبل مل تكن لفرد واحد ،وإمنا رسمت معاملها بالنسبة إىل املجتمع ك ّله.
وعىل هذا األساس ،كانت العقول والبحوث ك ّلها موجه ًة إىل البحث فيها من أجل التع ّرف إىل الطريق
التي تؤدي إىل النجاح يف مقاومة "صدمة املستقبل" .وهنا يجد املؤلف نفسه داخل معركة حضارية
ثم ،فإنّ إطالق العنان لليأس هو مجرد سلعة أدبية رائجة يف وقتنا الراهن؛
يكتب عنها التاريخ .ومن ّ
ذلك أنّه ليس هرو ًبا من املسؤولية فحسب ،بل إنّه ليس له ما ي ّربره أيضً ا .فصدمة املستقبل مل تنبثق من
قوى طبيعية خارقة ،بل انبثقت من عمليات صنعها اإلنسان ،قابلة  -عىل األقل  -ألن توضع يف نطاق
تح ّكمنا (ص .)392
نستطيع ،بحسب املؤلف ،أن نحاول ف ْهم املشكالت من أجل التحكم يف العمليات الرئيسة؛ كأن نُحول
املحنة إىل منحة ،وأن نساعد الناس عىل تجاوز األزمة واعتالء "أمواج" التغري ،وأن نساعدهم أيضً ا عىل
النمو ،واكتساب معنى جديد المتالك زمام مصائرهم؛ وهذا ك ّله يكون بـ "املواجهة املبارشة" .ويف هذا
ثم ،ميكن
الشأن يقول املؤ ّلف إنّ معدل التغري يف حياتنا ميكن أن تتحكم فيه القرارات الواعية فقط .ومن ّ
التقليل من معدل التغري ووحدة البيئة باالحتفاظ أكرث فأكرث بعالقات أطول ،ومحاولة فرض االستشارات
النفسية ،وتوسيع القدرات التكيفية لإلنسان يف مجتمعات ما بعد التصنيع (ص .)417
 .2فرض التعليم بصيغة املستقبل

يرى آلفني توفلر أنّ ما نس ّميه اليوم ً
تعليم ،حتى وإن كان يف أفضل مدارسنا وكلياتنا ،فإنه ليس سوى
مفارقة تاريخية ميؤوس منها .ذلك أنّ اآلباء يتطلعون إىل التعليم لتهيئة أبنائهم للمستقبل ،واملعلمون
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يحذرون من االفتقار إىل التعليم ،والوزارات والكنائس ووسائل اإلعالم ك ّلها تحث الشباب عىل البقاء
مرص ًة عىل أنّ مستقبل الفرد اليوم أكرث من ّأي وقت مىض يكاد يكون متوقفا عىل التعليم
يف املدارسّ ،
(ص  .)419إنّ الطريقة املثىل إلعداد الطفل ،دامئًا ،هي تزويده مبهارات األقدمني؛ ألنها املهارات نفسها
التي سيحتاج إليها يف املستقبل .فـ "مع القديم تكون الحكمة" .لهذا ،يجد عامل املستقبليات األمرييك
أنه ال ب ّد من أن ننقد التعليم الراهن ،الذي يفتقر إىل "الفردية" ،وميتاز بالنظام الصارم ،واألنظمة
الجامدة للجلوس والتصنيف والتقويم والتقدير والدور التحكمي للمدرس .وكل هذا يع ّده أداة تكيف
ف ّعالة بالنسبة إىل زمانه ومكانه (ص  .)421ويستدل يف هذا الشأن بجون ديوي ،بالنظر إىل أنّه كافح
ً
محاول شّ د اتجاه التعليم نحو الحارض ،ومعل ًنا أنّ "األسباب البالية
ضد صيغ التعليم بصيغ املايض،
للنظم التعليمية التي تجعل من املايض غاي ًة يف ح ّد ذاتها يجب أن تعرتف أنّ املايض وسيلة فقط لفهم
الحارض" (ص .)422
وإليجاد تعليم ما بعد التصنيع ،سوف نحتاج إىل خلق صور متتابعة وتبادلية للمستقبل ،أي افرتاضات
عن أشكال ُ
األرس والعالقات اإلنسانية التي تستثري أنواع املشكالت األخالقية واملعنوية التي ستحيط بنا،
وبالبنى التنظيمية التي ينبغي لنا أن نبنيها (ص  .)324ومن املؤكد أنّ املؤلف يريد خلق فرص جديدة
يف تغري املناهج التعليمية ،وأنّه يحاول خلق أمناط مختلفة ميكن أن تنطلق من "الفردية" إىل "الجامعية".
إنه يجد أنّ مجتمعات ما بعد التصنيع تحتاج إىل مهارات جديدة يف ثالثة مجاالت ذات أهمية قصوى:
التعليم ،واالرتباط ،واالختيار (ص  .)435ومن هنا ،ميكن إلنسان املستقبل أن يكون أقدر عىل التكيف
واملواجهة .ويستدل املؤلف بنموذج ق ّدمه روبرت بونك يقول فيه" :يف وقتنا الراهن ،يكاد يكون التعليم
مر ّك ًزا تركي ًزا تا ًما عىل ما حدث ،وما صنع .أ ّما يف الغد ،فال ب ّد أن يكون االهتامم باألعامل الجارية يف
املجاالت العلمية والتكنولوجية والفن والفلسفة ومناقشة األزمات املتوقعة والحلول املمكنة؛ ملواجهة
تحدياتها (ص .)447
 .3ترويض التكنولوجيا

إنّ التكنولوجيا اليوم مفهوم يجتاح البلدان املتقدمة إثر التحوالت املتعاقبة يف الثورات التي قدمتها
إلنسان العرص .وإنّ هذا التدرج التاريخي يف حقول املعرفة التكنولوجيا قد أصبح مبنزلة العقدة
ثم ،كان عىل املؤلف يف معالجته لهذا التقدم
الحرجة يف شبكة األسباب التي تحرك التنظيم .ومن ّ
املاسة إىل التكنولوجيا ،وليس العكس ،كالح ّد منها ً
مثل .أ ّما األسباب التطبيقية
أن يتلمس الحاجة ّ
السلبية للتكنولوجيا ،فهي تكمن يف استخدامها استخدا ًما غري مسؤول ،قد يش ّكل مرضً ا مستعص ًيا معاد ًيا
ثم ،فهو يتبنى منظور "التكنولوجيا املسؤولة" (ص .)255
للمستقبل؛ ومن ّ
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ومن شأن هذه املعايري ،بحسب توفلر ،أن تساعد عىل د ْرء الكوارث من أجل اكتشاف فرص الغد .إال
أنّ هذا التحدي ليس فكر ًيا فحسب ،ولكنه سيايس أيضً ا .فإضاف ًة إىل تصميم أدوات بحث جديدة ،يجد
املؤلف أنه ال ب ّد أيضً ا من التخطيط للمؤسسات السياسية الجديدة؛ ولرتويض التكنولوجيا الجديدة ،ال
ب ّد من جمع علامء متخصصني يف العلوم السيكولوجية وعلامء االجتامع واالقتصاد وعلامء السياسة ،من
أجل اإلمساك بزمام التغيري املتسارع الحاصل وتفادي صدمة املستقبل (ص .)469
 .4ضبط الروابط االجتامعية يف املستقبل من أجل التصدي للصدمة

ّمثة إرصار لإلنسان ،عىل الرغم من تقدمه املذهل يف الحياة ،عىل محاولة تحقيق فهم أفضل للمجتمع
قارصا عىل التكنولوجيا فحسب ،ولكن
حتى ال ينفلت من زمام أموره .فسؤال صدمة املستقبل مل يعد ً
الخوف أن ميتد إىل تأثري العمليات املستقبلية يف العالقات االجتامعية؛ وميكن اعتبار أنّ الجانب
السوسيولوجي يف عرص ما بعد التصنيع قد أصبح يأخذ بدوره منحى التذبذب واالنفالت من املنطق.
وإنّ ما نشهده اليوم ،بحسب آلفني توفلر ،هو بداية النهاية لعرص التصنيع ،ونهاية العرص التكنوقراطي٪
وعليه ،ال ب ّد من محاولة التحكم يف التغري ،الذي حدث يف كل الدول املتقدمة تكنولوجيا برصف النظر
عن معتقداتها السياسية (ص .)482
بيد أنّه يجد أنّ ر ّدة الفعل املعادلة للعقل هي ،عىل سبيل املثال ،من بني االستجابات لف ْقد التحكم .ففي
ثم ،ال ب ّد من التحكم يف املجتمع .فإذا انفلتت
البداية ،م ّكن العلم اإلنسان من السيطرة عىل بيئته .ومن ّ
األمور من زمام املجتمع ،ستتولد خيبة األمل (ص  .)435وهنا يستدل بأنّ خطر صدمة املستقبل يف ح ّد
ماسة إىل قياسات اجتامعية جديدة ،وإىل أن يتوسع مفهوم املستقبالت املمكنة
ذاته يشري إىل حاجة ّ
معي،
ليضاف إىل الخيال امللتهب للفن واالنضباط الصارم للعلم .فمثلام كانت الواقعية صادر ًة من زمن ّ
كان ال ب ّد للتنبؤ من أن يكون موجو ًدا اليوم (ص  ،)489وما يحتاجه إنسان الغد هو أفكار جديدة
طوباوية ،ومضادة للطوباوية عىل ح ّد سواء .لذا ،تحتاج مفاهيم الطوباوية والالطوباوية يف عرص ما بعد
التصنيع دامئًا إىل التجسيد يف أشكال متعددة :أفالم ،ومرسحيات ،وروايات ،وأعامل فنية .وبنا ًء عىل ذلك،
ال ب ّد من اإلنتاج الطوباوي املشرتك (ص .)493

"صدمة املستقبل" من منظور نقدي
ختا ًما ،نو ّد إدراج بعض املالحظات النقدية بشأن هذا الكتاب ،أ ّولها أنّ املؤلف كان يف طرحه أيديولوج ًيا
إىل ح ّد بعيد .فقد انطلق من دراسة املجتمع األورويب من منظور حرصي (منظور اإلثنية املركزية
الغربية)؛ فكأنّ اإلنسان الغريب وحده هو الذي يعيش الراهن ويستحق التطلع إىل املستقبل .كام تجدر
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اإلشارة إىل أنّ العديد من أحكام آلفني توفلر وتقريراته تُبنى عىل ادعاء امتالك الواقع الراهن؛ وهو أم ٌر
ميتافيزيقي غري مح ّقق حتى اآلن .ولو نظرنا إىل ما تعيشه الدول الصناعية من خالل منظار حقيقي،
لوجدنا أنّ أكرث األمم تعيش الشقاء واالنهيارّ .
فكل وسائل التقدم مل ُت ْغنِ عنها شيئًا ،حتى أنّ النظرة التي
ينظر بها توفلر  -عىل الرغم من أنّها تنطلق من الواقع  -تبقى مجرد إحصائيات ملجموعة من األشخاص،
وال ميكن لتلك األحداث أن تع ّمم عىل العامل بأجمعه.
إنّ ما ميكن أن نسميه اليوم يف هذه املجتمعات "ما بعد الصناعية" ليس هو الصدمة تجاه املستقبل،
بل هو الفراغ والضياع الشامل الذي تعيشه املجتمعات .وهذا ما قاله ،مر ًة ،الرئيس ولسون قبل وفاته:
"إنّ حضارتنا ال تستطيع االستمرار يف البقاء من الناحية املادية إال إذا اسرتدت روحانيتها"ُ .يضاف إىل ذلك
أنّ قول املؤلف املعارض يف تصديه للنزعات التي تقيص التقنية ،ومناداته بتوسيع نطاق التكنولوجيا،
من األمور التي ال تعالج الصدمة بقدر ما تزيدها ً
تفاقم ،كام أنّ القول إنّ العلم سيكتشف لنا مضادات
لتنظيم املجتمعات ،وإنّ األزمات االقتصادية تعالج بالخطط الطويلة املدى ومحاولة خ ْلق أمناط جديدة
للمجتمعات ،وإنّ الصدمة املستقبلية تعالج بنا ًء عىل أنّ الحياة مضمونة ومكفولة ،وغري ذلك مام ذكره
يعب جميعه عن نظرة مادية قارصة حاملة أمام التطور املذهل .فمحاولة التكيف والتغري التي
يف كتابهّ ،
طرحها املفكر ال ميكن أن تكون وحدها كفيل ًة بتحقيق األمان الذي تعانيه هذه املجتمعات.
وإذا تأمل إنسان الغد كث ًريا ،كام يقول املؤلف ،فإنه سيزداد غرب ًة عىل غربة؛ وحتى لو امتلك وسائل
تفي بالغرض ،وسيشتاق هذا اإلنسان إىل املايض أكرث من استامتته يف التطلع إىل الغد
التطور ،فإنها لن َ
ً
حاصل كث ًريا يف املجتمعات التي مل يذكر منها املؤلف ّأي منوذج؛ وهو أم ٌر ّ
دال
"الرهيب"؛ وهذا ما نجده
عىل إقصائه لها.
إنّ نظرة املؤلف هي نظرة تجزيئية ،تحاول أن ّ
تغطي كث ًريا من الحقائق داخل كومة األمنوذج الواحد
املتجذر يف مجتمعات ما بعد التصنيع؛ حتى أننا نجد يف خطابه نو ًعا من التهرب من الحقائق الكامنة.
فعىل الرغم من تطلعه ونظرته االسترشافية نحو املستقبل ،نجده يف حديثه متخو ًفا ،عىل نحو دائم،
من الغد وهو يركز عىل ما سيحمله الغد من حمولة مفزعة؛ فيدعو إىل االستعداد له أكرث من محاولة
االنغامس فيه ،وهو ما يجعله يقع ،أحيانًا ،يف ما يشبه النظرة العدمية التي قد تقيص املستقبل
قبل أن تعيشه.
أخ ًريا ،ينادي املؤلف بعدم الخضوع للطوباويات الحاملة والوقوع فيها إزاء توصيفه للمستقبل؛ إال أن ّنا،
يف النهاية ،نجده هو نفسه قد وقع فيها .فاملجتمع الغريب املعارص مل يتخلص بعد من "براثن" الحداثة
والتقنية ،حتى يتمكن من االنغامس يف مستقبل مل ِ
يأت بعدُ ويعالجه .وهذا ما يراه ألكسيس كاريل يف
كتابه اإلنسان ذلك املجهول .فالحضارة الغربية تجد نفسها اليوم يف موقف صعب ،ألنها ال تالمئنا؛ ذلك
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أنّها قد أنشئت من دون ّأي معرفة بطبيعتنا الحقيقية .فهي تولدت من خياالت االكتشافات العلمية،
وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم ،وعىل الرغم من أنّها ُأنشئت بجهدنا ،فإنّها غري صالحة
بالنسبة إىل حجمنا وشكلنا .بيد أنّ املؤلف ّ
نسق مل يخرج منه؛ متمثّل يف الصدمة والخوف
يظل ضمن ٍ
من الصدمة ،من دون إيجاد منفذ َيفي بالغرض ،حتى أنّ القارئ ال يجد لهذا الكتاب ،يف النهاية ،ي ًدا له
فيه ،سوى أنه سيخضع نظر ًيا ل َِم قيل فيه من مخاوف أكرث من الح ْفز عىل تجاوز هذه املخاوف .إنه
كتاب يع ّرفنا إىل الذات املغرتبة لإلنسان الغريب املعارص إزاء ما يجده ً
ماثل أمامه ليسقطه عىل ما ميكن
ٌ
أن يكون بعد املثول (الغد).
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يكتسب سؤال "حرب املستقبل" أهمي ًة قصوى ،وليس ذلك من جهة أهميته اإلسرتاتيجية واالسترشافية
فحسب ،بل أيضً ا بالنظر إىل أنّ بعض سامت "حرب املستقبل" قد أضحت واق ًعا ح ًّيا نعيشه اليوم،
وال سيام حرب الطائرات من دون ط ّيار ،إضاف ًة إىل أحدث القذائف والصواريخ الذاتية التوجيه وأدقها،
وكائنات الذكاء االصطناعي ...إلخ.
إنّ أ ّول ما يتبادر إىل الذهن أثناء طرح سؤال "حرب املستقبل" هو طغيان التكنولوجيا وحرب الفضاء،
والحروب الرقمية يف العامل االفرتايض .بيد أنّ كريستوفر كوكر رسعان ما يبدد هذه "الحتمية التكنولوجية"،
عارضً ا فكرة عدم تناسب التكنولوجيا يف جميع األحوال مع ما ُص ّممت له يف املقام األول ،مربزًا هذه
الفكرة عرب منوذج االستخدامات القتالية للطائرة التي مل تكن مصمم ًة يف األصل للقصف وإلقاء القنابل،
بل للنقل واالستطالع فحسب .ولكن ما إن خطرت لطيار إيطايل ،يف عام  ،1911فكرة إلقاء قنابل يدوية
عىل مخيم تريك وهو يحلق فوق ليبيا ،حتى تطورت هذه الفكرة وأصبحت الطائرات والحرب الجوية
أساسا يف اإلسرتاتيجية العسكرية املعارصة .وكذلك األمر بالنسبة إىل قاذفات اللهب التي كان
تؤ ّدي دو ًرا ً
أ ّول ظهور لها يف القرن التاسع عرش ،ولكنها مل تستخدم كث ًريا يف ساحة املعركة قبل الحرب العاملية األوىل.
أ ّما بالنسبة إىل الطائرات ،من دون طيار ،فقد جرى تطويرها منذ حرب فيتنام يف ستينيات القرن املايض.
يضاف إىل ذلك أنّ العديد من اآلمال التكنولوجية الواعدة بتغيري العامل؛ مثل الرحالت الفضائية املأهولة
خارج مدار األرض ،مل ت َِف بوعودها.
بيد أنّ كوكر يؤكد ،يف اآلن نفسه ،أنه من املمكن أن نتوقع كث ًريا من الطفرات التكنولوجية يف املستقبل
القريب؛ ذلك أنّه من املرجح أن تكون توقعات بعض التطورات التكنولوجية صحيح ًة (تكنولوجيا النانو،
والعلوم املعرفية ،والذكاء االصطناعي ...إلخ) ،ما يعني أنه من الرضوري أن نبدأ النقاش ،منذ اليوم،
بشأن هذه التحوالت التكنولوجية الكبرية وبشأن رهاناتها االقتصادية والسياسية والعسكريةً ،
فضل عن
آثارها األخالقية والثقافية .بتعبري آخر ،إنّ الهدف من التفكري املستقبيل هو ْ
ملء الفجوة بني ما نختاره
اليوم وما سنعيشه غ ًدا؛ إنه التفكري يف املستقبل من أجل اإلعداد له وصنعهً ،
بدل من االكتفاء بتل ّقيه
كفاعلٍ سلبي ومحاولة اللحاق بالركب .فهذا هو ما يروم كوكر املساهمة فيه من خالل هذا الكتاب
تحدي ًدا؛ وذلك من خالل طرح سؤال مستقبل للحرب ال يتعلق ،وفق األستاذ اإلنكليزي يف مدرسة لندن
لالقتصاد ،بالدول وبالعالقات بني الدول والشعوب ،بل إنّه يتعلق بالرشكات واملصالح االقتصادية الكربى
وخصوصا باملواطنني أنفسهم.
يف الحروب،
ً
وعرب مقاربة عابرة للتخصصات ملوضوعة "حرب املستقبل" ،ينهل كوكر يف هذا الكتاب من خلفيات
متعددة تشمل مجاالت شتى ،تجمع بني املقاربات العلمية واإلسرتاتيجية ،إضاف ًة إىل األدب ،وألعاب
الفيديو ،واملسلسالت التلفزيونيةّ ،
وكل ما ميكن أن يؤ ّثر يف التوقعات العقلية لدينا يف املستقبل .ويف
هذا الصدد ،كث ًريا ما ينهل كوكر من الخيال العلمي .فوف ًقا للمؤلِّف ،يخرتق الخيال العلمي ،عىل وجه
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الخصوص ،الخيال االجتامعي لإلسرتاتيجيات العسكرية املستقبلية .ونتيج ًة لذلك ،ال ميكن املرء أن يرفض
إدراج الخيال العلمي عند النظر يف التكنولوجيات العسكرية الناشئة املحتملة والتحديات التنظيمية
التي قد تنشأ منها.
ويف عامل موسوم بانتشار الحروب وفظاعاتها ،وال سيام يف النصف الجنويب من الكرة األرضية ،وعىل
نح ٍو خاص يف عاملنا العريب ،يأخذنا كريستوفر كوكر يف هذا الكتاب إىل "مستقبل الحرب" ،بالرتكيز عىل
ويبي كيف أنّ الرصاع سيستم ّر
االتجاهات املعارصة التي تغري طبيعة الرصاعات املسلحة ودينامياتها؛ ّ
يرجح أن تجعل القرن الذي نعيشه ّ
أقل دموي ًة من القرن املايض ،مع ر ًؤى من الفلسفة،
تطوره بطرق ال ّ
والبحوث العلمية املتطورة ،والثقافة الشعبية .حرب املستقبل هو كتاب مثري لالهتامم بشأن التفكري
اإلسرتاتيجي ،وبشأن مفاهيم القانون والفلسفة األخالقية للحرب أيضً ا.

بعض تجليات حرب املستقبل يف عامل اليوم :حرب الطائرات
من دون طيار

قد أصبح شائ ًعا خالل السنوات األخرية استخدام الطائرات من دون طيار يف ميادين القتال ،وهو أم ٌر
ً
تحويل جذر ًّيا .فالحرب مل ُتعد مح ّدد ًة بالجغرافيا ،وأصبح من
يح ّول مقاربة الحرب وإسرتاتيجيتها
الصعب أن ينطبق عليها التعريف الكالسييك الذي كانت تُعرف به .إنها تصبح عىل نحو متزايد أقرب إىل
ألعاب الفيديو وإىل العامل االفرتايض .فاملتحكم يف هذه الطائرات من دون طيار ،ال يبعد يف نهاية املطاف
عن ساحة الوغى سوى خمسني سنتيمرتًا ،أي املسافة الفاصلة بينه وبني شاشة الكمبيوتر الذي يتح ّكم
عبه يف هذه املقاتالت املعارصة.
ْ
وتجدر اإلشارة إىل أنّ الطائرات من دون طيار ليست ابتكا ًرا حدي ًثا ،إذ ظهرت منذ حرب فيتنام يف
ستينيات القرن املايض ،يف إطار اإلسرتاتيجية العسكرية األمريكية لتطوير أسلحة ذات قدرات تدمريية
عالية ودقيقة ،من شأنها حسم العمليات العسكرية بنسبة خسائر عالية يف صفوف عد ّوهم ،مقابل
خسائر ّ
مقترصا عىل أغراض التجسس وجمع
أقل يف صفوفهم .بيد أنّ استخدامها كان يف البدايات
ً
املعلومات عن العدو ،ومل يج ِر تعميمها ألغراض تدمريية إال مع بداية األلفية الثالثة .وهكذا ،بدأت
الطائرات من دون ط ّيار تصبح مركزي ًة يف اإلسرتاتيجيات العسكرية املعارصة ،وأخذت هذه الطائرات
تتح ّول من وسيلة "ناعمة" لسرب املعلومات ونقلها إىل آلة قاتلة تدمر الشجر والحجر والبرش ،وأضحى
"القتل املستهدف" جز ًءا من الحياة اليومية للعديد من الشعوب؛ مثل باكستان ،واليمن ،والصومال.
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ولنئ كانت حرب الطائرات من دون ط ّيار تطرح ،اليوم ،أسئل ًة عديد ًة ،فقد كان املؤ ّرخ األمرييك بول

كيندي أطلق منذ م ّدة تحذي ًرا متع ّل ًقا باستحضاره لحظة تجاوز طموح "املركز" قدراته املادية ،بوصفها
"التوسع اإلمرباطوري ا ُملفرط"((( .غري أنّ هذه القدرات ،مع اإللكرتونيات والقطاع
لحظ ًة تقليدي ًة من
ّ
الرقمي ،قد ح ّققت منذ ثالثة عقود قفز ًة كبري ًة إىل األمام ،ومل ُيعد االمتداد إىل اآلفاق هو نفسه .فلم
ً
كل يشء ،وتفكيك رموز ّ
كل يشء ،وسامع ّ
مستحيل من الناحية الفنية رؤية ّ
كل يشء ،حتى لو كان
يعد

ذلك يف األقايص .ومل ُيعد من الصعب ق ْتل مشتبه فيه من خالل شاش ٍة عىل ُبعد عرشة آالف كيلومرت،
ً
مستحيل ّ
شل
بصاروخ "هيلفاير" ُأطلق من طائر ٍة من دون طيار؛ "بريداتور" عىل سبيل املثال .ومل يعد
خصم أو منافس مع "دودة كمبيوتر" من نوع "ستكسنت"(((.
نظام قيادة ٍ
و ُيتوقع أن تزداد أهمية حرب الطائرات من دون ط ّيار عىل نح ٍو ّ
مطرد يف املستقبل ،وهو ما ّ
تؤش إليه
التحوالت الجاريةً .
فمثل ،أصدر البيت األبيض خالل سنتني ونصف من رئاسة باراك أوباما تراخيص
ست مرات أكرث من سلفه جورج بوش االبن خالل مثاين سنوات ( 265رخص ًة بخصوص
للقتل االستهدايف ّ
القتل بالنسبة إىل باراك أوباما يف سنتني ونصف ،مقابل  40رخص ًة لجورج بوش االبن)((( .وقد ع ّد الرئيس
املوجهة" هي "قانونية وأخالقية ودقيقة" ،مؤك ًدا أنّ " قوائم القتل"
األمرييك باراك أوباما "الرضبات ّ
( )Kill listsالتي تقرتحها وزارة الدفاع ،أو وكالة االستخبارات املركزية األمريكية ،يجب أن تكون مش ِّكل ًة
لتهديد ج ّدي ،وليس افرتاض ًّيا فحسب((( .يف حني أنّ األسئلة التي تطرحها مثل هذه الحرب ّ
تظل عديد ًة.
فإنْ كان من شأن استخدام الطائرات من دون ط ّيار أن يحقق مكاسب عسكري ًة هجومي ًة أكيد ًة ،فإنه

يطرح إشكاليات قانوني ًة وأخالقي ًة عديد ًة ،وال سيام من جهة سقوط أعداد كثرية من املدنيني األبرياء
ضحايا خطأ ما يف إصابة الهدف أو بسبب اآلثار الجانبية لإلصابة.
 1بول كينيدي ،نشوء وسقوط القوى العظمى ،ترجمة مالك البديري (عامن :األهلية للنرش والتوزيع.)1994 ،
" 2دودة الكمبيوتر" ( :)Computer Wormهي برنامج كمبيوتر مؤ ٍذ يتو ّلد من أجهزة كمبيوتر متعدّدة باستخدام شبك ٍة مثل شبكة
أهم مناذجها،
اإلنرتنت .وعىل خالف "فريوس الكمبيوتر" ( ،)Computer virusال تحتاج دودة الكمبيوتر إىل
برنامج ُمضيف لتوالدها .ومن ّ
ٍ
دودة "ستكسنت" ()Stuxnetالتي جرى اكتشافها عام  ،2010بعد أن ص ّممتها وكالة األمن القومي األمريكية بالتعاون مع الوحدة 8200
(وحدة لالستخبارات يف جيش الدفاع اإلرسائييل) ،من أجل مهاجمة أجهزة الطرد املركزي اإليرانية لتخصيب اليورانيوم .وقد بدأ الربنامج تحت
إدارة جورج بوش واستم ّر تحت إدارة باراك أوباما .وأصابت هذه الدودة  45ألف نظام كمبيوتر ،من بينها  30أل ًفا تقع يف إيران ،مبا يف ذلك
األجهزة التابعة ملنتسبي محطة بوشهر للطاقة النووية .وأنظمة الكمبيوتر الـ  15ألف األخرى هي أجهزة كمبيوتر ومركزيات موجودة يف
أملانيا ،وفرنسا ،والهند ،وإندونيسيا ،من بني مستخدمي تكنولوجيا "سيمنز" (.)Siemens
3 Régis Debray & Renaud Girard, Que reste-t-il de l'Occident? (Paris: Grasset, 2014), p. 42.
4 Louisa Brooke-Holland, “Unmanned Aerial Vehicles (Drones): An introduction,” House of Commons Library,
25/4/2013, accessed on 15/3/2017, at: https://fas.org/irp/world/uk/drones.pdf
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األبعاد القانونية واألخالقية لحرب املستقبل
بدأت تطورات الحرب عن ُبعد تثري كث ًريا من الجدل العسكري والقانوين واألخالقي .وإذا كانت بعض
تهتم خالل السنوات القليلة املاضية بهذه اإلشكالية
األبحاث((( ،والربامج الوثائقية((( ،واألفالم((( ،قد بدأت ّ
املعارصة املعقدة ،فإنّها ّ
ماسة إىل درسها وتحليلها عىل نح ٍو أعمق ،وال سيام أنّ من شأنها
تظل يف حاجة ّ
أن تُط ّور وتُع ّمم عىل نح ٍو ّ
مطرد يف املستقبل القريب.
أساسا ،بشأن حرب الطائرات من دون
وال تُطرح هذه األسئلة الجوهرية العديدة ،القانونية واألخالقيةً ،
ط ّيار ،من جهة احرتام سيادة البلدان واآلثار الجانبية املدمرة بالنسبة إىل املدنيني األبرياء فحسب،
بل تُطرح أيضً ا بشأن التحول بالتدريج نحو "نظم األسلحة املستق ّلة كل ًّيا"؛ ونعني بذلك نُظم األسلحة
املستق ّلة عن اإلدارة البرشية واملوكولة عىل نح ٍو شبه حرصي للكمبيوتر وللذكاء االصطناعي .إنها تطرح،
بتعبري آخر ،أسئل ًة أساسي ًة يف ما يتع ّلق بكيفية ضامن تطبيق الذكاء االصطناعي ألخالق حميدة يف
الحرب؛ ويف الحصيلة ،يف ما يتع ّلق بتعريف إنسانيتنا والحفاظ عليها ،يف مقابل "سمة اآللية" املتزايدة(((.
الصدد ،نجد كريستوفر كوكر يستشهد ،من دون إقناع كبري ،بأعامل رونالد أركني بشأن الحاكم
ويف هذا ّ
 5عىل سبيل املثالّ ،
نظم املعهد املليك الربيطاين للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) حلق ًة نقاشي ًة تُعنى مبناقشة بعض اإلشكاليات املرتبطة
باستخدام الطائرات من دون طيار يف النزاعات املسلحة ،وتأثري التقدم يف هذه التكنولوجيا يف بنية الحروب يف املستقبل؛ مبشاركة كل
كريستوفر كوكر ومارك روسيني .انظر:
Christopher Coker & Marco Roscini, “Drones: The Future of War?,” Chatham House, 8/4/2013, accessed on
15/3/2017, at: http://bit.ly/2os6WtJ
6 “Attack of the Drones: Is war becoming a video game?” Youtube, 23/4/2012, accessed on 15/3/2017, at:
https://goo.gl/Mp7jyW; “Rise of the Drones – NOVA,” Youtube, 13/11/2013, accessed on 15/3/2017, at:
https://goo.gl/cL5P8G; “Invisible Drones of the future,” Youtube, 10/9/2014, accessed on 15/3/2017, at:
https://goo.gl/UwDa0d; “Unmanned: America's Drone Wars,” 1/4/2015, Youtube, accessed on 15/3/2017, at:
https://goo.gl/h60npd; “Game of Drones: New Type of War Crime that's going Unpunished,” 27/7/2016, Youtube,
accessed on 15/3/2017, at: https://goo.gl/8DC2nS
 7من بينها فيلم “ ،”Good Killللمخرج النيوزيلندي أندرو نيكول .ويكاد هذا الفيلم يكون أ ّول فيلم يثري مسألة استخدام الطائرات
من دون طيار يف "الحرب ضد اإلرهاب" وإشكالياتها األخالقية؛ وفيلم “ ،”Eye in the skyللمخرج الجنوب أفريقي غافني هود ،مع املمثلة
الحائزة عىل األوسكار هيلني مريين .ويعرض الفيلم ،بحبكة جيدة ،اإلشكاليات القانونية واألخالقية املتعلقة بعملية عسكرية لطائرات من
دون طيار تستهدف تصفية مجموع ٍة لجامعة الشباب الصومالية يف العاصمة الكينية نريويب:
Good Kill (2014), Director: Andrew Niccol, IMDb, accessed on 15/3/2017, at: https://goo.gl/Lu4yn4; Eye in the Sky
(2014), Director: Gavin Hood, IMDb, accessed on 15/3/2017, at: https://goo.gl/0TmsZT
 8ميكن ربط مخاطر تزايد "سمة اآللية" ( )Machinityيف املجاالت العسكرية والحربية بتزايدها ّ
املطرد يف مجاالت املالية الدولية،
وال سيام ما يعرف منها بـ "التداول املايل العايل الرت ّدد" ( )High-frequency tradingالذي يستخدم أدوات تكنولوجي ًة متطور ًة وخوارزميات
حاسوبي ًة لتداول األوراق املالية برسعة فائقة (تقاس رسعتها بـ "امليكروثانية" ،وهي جزء من مليون من الثانية) ،وتقدّر نسبتها اليوم يف
املعامالت املالية الدولية (التي تتجاوز  150ألف مليار دوالر أمرييك سنو ًيا) ما بني  10و 40يف املئة .وتُع ّد مخاطر األزمات املالية الناتجة
منها كبري ًة جدًّا ،وال تضاهيها ّأي أزمة من األزمات املالية التي ُعرفت حتى اليوم ،كام ّ
يدل عىل ذلك االنهيار املايل الفجايئ ()Flash Crash
"البسيط" الذي حدث يف  6أيار /مايو .2010
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األخالقي((( ،ومجموعة من خوارزميات الكمبيوتر املصممة لضامن وجود أخالق يف "الروبوت" أو يف
الكمبيوتر .ولكن من شأن اآلالت القتالية املربمجة أن تؤ ّدي عىل نح ٍو مسبق يف املستقبل إىل الفوىض،
الحس اإلنساين ،وصعوبة التحكم فيهاً ،
فضل عن صعوبة تضمينها جوانب أخالقية ،بل
نتيج ًة لغياب ّ
استحالته .ويبقى أنّه مثة ٌ
تخص جوانب من حروب
وعي جديد بقضايا أخالقية ّ
أمل متع ّلق بنشوء ٍ
الحارض واملستقبل ،عىل مستوى األمم املتحدة ،وعىل مستوى منظامت غري حكومية؛ من قبيل "الحملة
الدولية لوقف الروبوتات القاتلة"(.((1

خامتة
خصصها كريستوفر كوكر خالل العقدين األخريين ملوضوع
يندرج هذا الكتاب ضمن سلسلة كتب عديدة ّ
الحرب وإشكالياتها ورهاناتها ومستقبالتها( .((1وإذا كان كتاب حرب املستقبل ال مينح القارئ إجابات
حاسم ًة ونهائي ًة بخصوص هذه األسئلة ،فإنه ال يحفز التفكري يف حرب املستقبل ومآالتها ورهاناتها من
النواحي العسكرية والسياسية والجيوسياسية فحسب ،بل من الناحيتني القانونية واألخالقية أيضً ا.
وهو كتاب يدعو إىل النظر يف قضايا معقدة؛ من قبيل قدرتنا عىل تصميم ضمري يف آالتنا ،واألثر
الثقايف للرصاعات ،وانحسار سلطة الحكومات ،والدور املتزايد الذي يتخذه املواطنون أو الرشكات أو
املجموعات التي تشبه تنظيم داعش؛ سواء أكان ذلك يف الرصاعات الصغرية ،أم يف الرصاعات الدولية.
أهم ما نستخلصه من هذا الكتاب أهمية الدروس املستفادة من املايض بالنسبة إىل التفكري يف
من ّ
املستقبل واإلعداد له؛ وهي دروس "مريرة" من جهة الرصاعات املسلحة والدمار الذي ساد ،بخاصة يف
9 Ronald Arkin, Governing Lethal Behavior in Autonomous Robots (USA: Chapman and Hall/CRC, 2009).
" 10حملة وقف الروبوتات القاتلة" ( )Campaign to Stop Killer Robotsهي تج ّمع دويل ملنظامت غري حكومية تسعى ملنع األسلحة
وتضم اليوم ،حتى نيسان /أبريل  ،2017تحال ًفا دول ًيا
الفتاكة التي تتّصف باالستقاللية الكاملة .وقد أطلقت الحملة يف نيسان /أبريل .2013
ّ
يشتمل عىل  63منظم ًة غري حكومية دولية وإقليمية ووطنية يف  28بلدًا .لالستزادة يف هذا الشأن ،انظر:
“Moving Forward In 2016,” Compaign To Stop Killer Robots, 30/12/2016, accessed on 15/3/2017, at:
https://goo.gl/pmwhg1
11 Christopher Coker, Rebooting Clausewitz: 'On War' in the Twenty-First Century (London: C Hurst & Co Publishers
Ltd, 2017); Christopher Coker, The Improbable War: China, The United States and Logic of Great Power Conflict (New
York: Oxford University Press, 2015); Christopher Coker, Men At War: What Fiction Tells us About Conflict, From The
Iliad to Catch-22 (New York: Oxford University Press, 2014); Christopher Coker, Warrior Geeks: How 21st Century
Technology is Changing the Way We Fight and Think About War (New York: Oxford University Press, 2013); Christopher
Coker, The Warrior Ethos: Military Culture and the War on Terror (USA and Canada: Routledge, 2007); Christopher
Coker, Ethics and War in the 21st Century (USA and Canada: Routledge, 2008); Christopher Coker, War in an Age of Risk
(Cambridge: Polity Press, 2009); Christopher Coker, The Future of War: The Re-Enchantment of War in the Twenty-First
Century (USA: Blackwell, 2004).
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القرن العرشين .كام أنّ إطالق كوكر العنان لبعض التصورات املستقاة من أدبيات الخيال العلمي من
أجل استرشاف مستقبل الحرب ،من شأنه أن ُيتيح التفكري يف حلول أخالقية وقانونية مبتكرة ،عىس أن
تو ّفق البرشية يف اجرتاح مسار ٍ
ات تج ّنبها املآيس واآلالم الناجمة عن الحروب والرصاعات.
املهم أن نؤ ِّكد أنّه مهام جرى استخدام أسلحة متطورة يف حرب املستقبل ،فإنها لن توفر
يبقى من ّ
للبلدان الغربية ّأي حامية ضد اإلرهاب ،بل إنّ من شأنها  -عىل عكس ذلك  -أن تزيد الشعور باالحتقان
والغضب ضدها ،وتعطي املتطرفني مزي ًدا من الدوافع الستهداف أ ْمنها ،بالنظر إىل آثارها الجانبية
السلم يف
املد ّمرة .وإنّ العدالة واإلنصاف والتعامل بنزاهة ومسؤولية هي ُ
السبل الحقيقية إلرساء ّ
وسبل القضاء عىل اإلرهاب والتحصني ض ّده أيضً ا.
املستقبل يف ربوع العاملُ ،
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إذا كان من املؤ َّكد أنّ موضوع "سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار" يكتيس أهمي ًة قصوى يف عامل
اليوم ،فإنّ أهميته ستتضاعف  -ال محالة  -يف املستقبل ،بالنظر إىل تزايد وترية التحوالت العلمية
واالقتصادية والتكنولوجية يف اقتصاد ينحو رسي ًعا نحو األصول الالمرئية والالملموسة؛ إذ سيصبح االبتكار
مفتاحا أساس ًيا لتحقيق االزدهار والرفاه عىل املستوى الداخيل ،ولرفع
يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا
ً
نهجا جدي ًدا يتجاوز
تحدي التنافسية عىل املستوى الدويل .ويزداد الكتاب أهمي ًة من جهة أنه يتبع ً
املقاربات القامئة؛ ذلك أنّه يدرس السياسات األوروبية القامئة يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف
سياق الدراسات االسترشافية التي تش ّكل  -أو ينبغي أن تش ّكل  -دعام ًة للحكومات والوكاالت العامة
والرشكات يف تصميم إسرتاتيجيات موجهة نحو املستقبل.
و َيجمع هذا الكتاب الجامعي الذي بني أيدينا مساهامت العديد من الباحثني ،إضاف ًة إىل العديد من
ممثيل الحكومات الوطنية واملنظامت الدولية؛ من قبيل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،من الذين
باع وخربة يف مجال الدراسات االسترشافية من جهة ،ويف وضع السياسات العمومية والخاصة
لهم ٌ
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتنفيذها وتقييمها من جهة أخرى .ويق ّدم الكتاب إرشادات عملي ًة
لصانعي السياسات واملحللني والباحثني بشأن كيفية االستفادة من دراسات االسترشاف التي أصبحت
مامرس ًة شائع ًة يف العديد من البلدان ،من أجل صوغ محكمة سياسات للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
يف املستقبل .كام يس ّلط الكتاب الضوء عىل املناهج العملية لوضع تدابري السياسات املتعلقة بالعلم
والتكنولوجيا واالبتكار ،املوجهة نحو التحديات االجتامعية والتكنولوجية يف املستقبل ،استنا ًدا إىل قرائن
مستمدة من التجارب املكتسبة من تدابري سياساتية مامثلة يف جميع أنحاء العامل.
يتألف الكتاب من أربعة أقسام رئيسة ،تتص ّدرها مقدمة بعنوان "معنى االسترشاف من أجل سياسات
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار" ،بقلم مح ّرري الكتاب الثالثة :ديرك ميسرن ،وليونيد غوخربغ ،وألكسندر
سوكولوف ،يعرضون فيها ملوضوعات الكتاب الرئيسة ،ويصفون اإلمكانات الكامنة لالسترشاف من أجل
تشكيل جدول أعامل ناجع ملستقبل سياسات العلوم والتكنولوجيا ،ويؤكدون أنّ االسترشاف ينبغي ّأل
يأخذ يف الحسبان التطورات التكنولوجية أو االجتامعية املحتملة فحسب ،بل أن يهدف ،أيضً ا ،إىل تقييم
الحاجة إىل تصميم تدابري سياساتية ممكنة بشأن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتصميمها (ص .)7-1
يرد يف القسم األول من الكتاب" ،أدوات ووسائل للدراسات االسترشافية" ،وصف االسترشاف واملناهج
املستخدمة من أجل تقييم نتائجه؛ وذلك باستخدام دراسات حالة مختارة ملشاريع استرشافية سابقة
جرى استكاملها .ويجري توصيف الخربة املرتاكمة يف أبحاث االسترشاف من لدُ ن خرباء ومامرسني روس
وأجانب يف مجال االسترشاف اإلسرتاتيجي .وتضع آنّا سوكولوفا وإيكاترينا ماكاروفا ،الباحثتان مبعهد
الدراسات اإلحصائية واقتصاد املعرفة مبوسكو ،إطا ًرا ً
شامل لتقييم الدراسات االسترشافية الوطنية يف
إطار ما تسميانه "اإلطار املتكامل لتقييم الدراسات االسترشافية الوطنية" (ص  .)30-11ويصف ديرك
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ميسرن ،نائب رئيس مخترب دراسات العلوم والتكنولوجيا مبوسكو" ،نتائج الدراسات االسترشافية القومية
وأثرها" (ص  ،)41-31و"معنى مؤرشات الدراسات االسترشافية" (ص  .)62-43أ ّما إيان مايلز ،وهو رئيس
مخترب اقتصاد االبتكار بجامعة مانشسرت ،فيقدم نظر ًة بشأن ما يس ّميه "اآلثار التفاعلية" لالسترشاف
منتجا ،وخدم ًة ،وعملية إنتاج تشاركية (ص  .)81-63وأخ ًريا ،يعرض أوزكان ساريتاس ،الباحث
بوصفه ً
مبعهد مانشسرت لبحوث االبتكار ،تطور "منهجية االسترشاف النظامي" عىل مستويات نظرية وتطبيقية
من خالل دراسة حالتني؛ حالة مؤسسات التعليم العايل برتكيا ،وحالة االسترشاف الجهوي بجهة برلني يف
براندنبورغ بأملانيا (ص .)117-83
خصص القسم الثاين" ،األدوات االسترشافية من أجل أسواق مبتكرة" ،لتقييم آفاق التنمية الطويلة
و ُي ّ
األمد لبعض الصناعات وقطاعات العلوم ذات األولوية .ويف هذا القسم ،تقرتح أوليغ كاراسيف وأناستازيا
إيدلكينا ،الباحثتان مبعهد الدراسات اإلحصائية واقتصاد املعرفة مبوسكو ،رؤي ًة متسق ًة ملستقبل أسواق
تكنولوجيا النانو ،من خالل "دراسات استرشافية قطاعية ملستقبل التكنولوجيات النانوية" (ص -121
 .)136كام يقدم ٌّ
كل من كونستانتني فيشنفسيك وأوليغ كاراسيف مقارب ًة جديد ًة لوضع خريطة طريق
للتكنولوجيات الناشئة يف الفصل الثامن الذي َي ِر ُد بعنوان "مجموعة أدوات لخرائط طريق متكاملة:
توظيف التكنولوجيات النانوية يف معالجة املياه والرصف الصحي" (ص  .)159-137أ ّما فيليب شابريا،
األستاذ بجامعة مانشسرت ومعهد جورجيا للتكنولوجيا ،ويان يويت ،مدير خدمات سياسات البحوث
يف معهد االبتكار املؤسيس يف معهد جورجيا للتكنولوجيا ،وسانجاي أرورا ،طالب دكتوراه يف كلية
السياسة العامة يف معهد جورجيا للتكنولوجيا ،فيصفون "األمناط املبكرة للنشاط التجاري يف الجرافني".
و"الجرافني" هي مادة نانوتكنولوجية ثورية ( ُمنحت جائزة نوبل يف الفيزياء يف عام  2010لباحثني من
جامعة مانشسرت ط ّوراها) ،وهي ذات سامت مميزة؛ من قبيل القوة ،والتوصيل الكهربايئ والحراري،
والخفة .ويف هذا الفصل ،تجري دراسة الرتابط بني تطور البحوث وبراءات االخرتاع املتع ّلقة بهذه
التكنولوجيا وتطور تسويقها (ص .)180-161
ويقدم القسم الثالث من الكتاب" ،دراسات استرشافية بحسب البلدان" بعض املشاريع االسترشافية
الدولية وبعض تجارب التكامل االسترشايف يف صنع السياسات ،يف كل من روسيا وأملانيا ،وعىل مستوى
االتحاد األورويب .ويف هذا القسم يصف ألكسندر سوكولوف تطور االسترشاف يف روسيا واملشاريع
االسترشافية الرئيسة يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (ص  .)198-183وتصف كرستني كوهلس،
رئيسة مرشوع االسترشاف يف معهد فراونهوفر لبحوث األنظمة واالبتكار بأملانيا ،تطور االسترشاف يف
أملانيا ،محاول ًة تت ّبع بعض آثار هذا الجهد االسترشا ّيف ،داعي ًة إىل التفكري يف األسباب التي تعرقل تأثريه
تبي جنيفر كاسينغينا هاربر ،من مجلس مالطا للعلوم
يف صنع السياسات (ص  .)217-199وأخ ًرياّ ،
والتكنولوجيا ،تزايد فعالية سياسة االتحاد األورويب للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،بارتكازها عىل النشاط
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االسترشايف اإلسرتاتيجي ،من خالل "تنفيذ نتائج الدراسة االسترشافية يف إجراءات السياسة والتدابري:
تجربة االتحاد األورويب"( ،ص .)230-219
أ ّما القسم الرابع" ،الدراسات االسترشافية :أداة لسياسة االبتكار؟" ،وهو آخر أقسام هذا الكتاب ،فهو
يتضمن ثالثة فصول .ويف الفصل األ ّول من هذه الفصول ،يؤكد لوك جورغيو ،نائب رئيس جامعة
مانشسرت ومدير برنامج بحوث السياسات يف كلية مانشسرت إلدارة األعامل ،أهمية االسترشاف بالنسبة
إىل التحديات العاملية لسياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (ص  .)246-233يف حني يثري ٌّ
كل من
ديرك ميسرن ،وفيتايل رود ،وماريو سريفانتيس ،كبري االقتصاديني يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
ع ّد َة أسئلة أساسية بشأن أهداف سياسة االبتكار ومامرسة متويل الدعم العمومي لالبتكار ،من خالل
"سياسة االبتكار أو السياسة من أجل االبتكار؟ يف البحث عن الحل األمثل ملقاربة وتنظيم السياسات"
(ص  .)255-247وأخ ًرياُ ،يعنى ليونيد غوخربغ ،وهو أيضً ا باحث مبعهد الدراسات اإلحصائية واقتصاد
املعرفة مبوسكو ،الفصل الخامس عرش" ،مؤرشات للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار عىل مفرتق الطرق
إىل االسترشاف" ،وهو الفصل األخري ،بتقديم وجهة نظ ٍر بشأن منهجية االسترشاف ،بوصفها أدا ًة ميكن
االعتامد عليها يف إجراء تقييم شامل ملؤرشات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (ص .)288-257
و ُيختتم الكتاب مبقالة تحريرية بعنوان "استهداف التدخالت يف مجال سياسة العلوم والتكنولوجيا
يتم فيها وصف الرتابط القوي بني سياسة االسترشاف
واالبتكار :تحديات املستقبل من أجل االسترشاف"ّ ،
والسياسة املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،إضاف ًة إىل ط ْرح سؤال محوري بشأن الدور املتزايد
لالسترشاف يف مجال سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (ص .)292-289
يف الحصيلة ،إنّ كتاب سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل املستقبل :إمكانات الدراسات
املستقبلية وحدودها هو مورد ق ّيم لصانعي السياسات وللباحثني واملح ّللني ومامريس الدراسات
أهم السياسات األوروبية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،وعىل
االسترشافية؛ فهو قائم عىل تحليلٍ لبعض ّ
تقييم دقيق لها ،وهو مينحنا قوائم مرجعي ًة ومبادئ توجيهي ًة حقيقي ًة لزيادة قيمة دراسات االسترشاف
واالستفادة من التأثريات املحتملة لسياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
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االسترشاف اإلسرتاتيجي يف املؤسسات العامة
يف أملانيا وقيوده
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MA student in Development Economics at the Doha Institute for Graduate Studies, Qatar.
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عند اختيار كتاب االسترشاف اإلسرتاتيجي للمؤسسات العامة يف بلد ذي مؤسسات قوية مثل أملانيا،
تلفت االنتباه "براعة" املؤلِّف يف تفصيله ألساليب االسترشاف وفرضياته ومقارناته باملؤسسات الخاصة.
ويف البداية ،يتبادر إىل الذهن أنّ املؤلِّف خبري إسرتاتيجي أمىض أم ًدا ً
طويل يف هذا املجال خرب ًة عملي ًة،
السن((( ،فإنّ ذلك ُيضفي قيم ًة مضاف ًة عىل
ودراي ًة أكادميي ًة .بيد أنّه حني يجد أنّه إزاء كاتب حديث ّ
الكتاب ،ويجعل القارئ يكمل قراءته إىل نهايته باهتام ٍم شديد.
يأيت اختيار املوضوع تب ًعا ألهمية هذا املجال يف السنوات األخرية ،الناتجة من تزايد تعقيدات بيئة العمل
ٍ
ثم لجوء القطاع الخاص إىل
التي أنتجت ،هي نفسها،
تحديات كثري ًة للمديرين وصانعي القرار؛ ومن ّ
لكسب مزايا تنافسية مستدامة متأتية من تقليل الاليقني (،((()Uncertainty
االسترشاف اإلسرتاتيجي ْ
عن طريق بلورة الخيارات املمكنة ،واملفاضلة بينها ،ملعرفة التداعيات التي يؤدي إليها كل خيا ٍر من
شأنه الح ّد من األزمات املستقبلية ،والعمل عىل ترشيد عملية صنع القرار ،من خالل مرجعيات مختصة
بدراسة املستقبل واسترشافه إسرتاتيج ًيا ،واقرتاح بدائل ممكنة ّ
لحل املشكالت ،وصياغة األهداف ،وزيادة
درجات حرية االختيار(((.
وقد ُق ّسم الكتاب إىل تسعة فصول متسلسلة ومرتابطة ،تناول املؤ ّلف يف أولها أهمية التنبؤ باملستقبل،
وبداية ظهور مفهوم االسترشاف اإلسرتاتيجي ،من تنبؤ الرشكات وتخطيطها لعملياتها عىل امتداد ع ّدة
سنوات من املستقبل ،إىل تطوره طوال ع ّدة عقود؛ من مفهوم ك ِّمي مر ّكز واحدٍ ،إىل مفاهيم متعددة
الوجوه .فاالسترشاف اإلسرتاتيجي ينطلق من عدة فرضيات أساسية أهمها أنّ املستقبل يصعب التنبؤ به
ً
مستحيل .ولكن عىل الرشكات تو ّقع أحداث املستقبل وتطوراته؛
من منظور إسرتاتيجي ،إنْ مل يكن ذلك
للتقليل من عدم اليقني واملخاطر ،ولتمكني املديرين والتنفيذيني من اتخاذ قرارات مبن ّية عىل الدليل.
فن
بيد أنّ هذا االهتامم ال يقترص عىل القطاع الخاص؛ ذلك أنّ املؤسسات العامة قد رشعت يف تع ّلم ّ
ينصب ،جهد املؤلِّف عىل املقارنة بني القطاعني،
االسترشاف اإلسرتاتيجي من هذا القطاع .وبنا ًء عليه
ُّ
تهم املؤسسات العامة؛ فيبدأ حديثه عن مراحل تطوره ،ومصطلحاته املتعلقة
ليخلص بتوصيات ُّ
بالدراسات املستقبلية ،عارضً ا مراحل تط ّور املفهوم واختالفه بحسب املنطقة وأسلوب التطبيق .وبحسب
املنطقة ،ميكن التمييز بني بيئتني .فإحدى البيئتني تسمى البيئة الك ّلية ،العاملية ،العامة ،العاملة؛ ويعنى
 1توبياس فيرت من مواليد عام  .1991حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف اإلدارة العامة وقانون الضامن االجتامعي من الجامعة الفدرالية
للعلوم اإلدارية التطبيقية ،وشهادة املاجستري يف إدارة األعامل من جامعة بيوث للعلوم التطبيقية يف برلني .وقد عمل مستشا ًرا لهيئة التأمني
التقاعدي القانوين األملانية.
2 Dong-Jae Kim, “Strategic Foresight: The Case of TJ Park and POSCO,” Journal of International and Area Studies,
vol. 19, no. 1 (2012), p. 45.
 3محمد إبراهيم منصور" ،الدراسات املستقبلية :ماهيتها وأهمية توطينها عرب ًيا" ،ورشة عمل حول الدراسات املستقبلية ضمن فعاليات
منتدى الجزيرة السابع 18 - 16 ،آذار /مارس  ،2013ص .42-40
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بها البيئة التي توجد فيها املؤسسة ،وهي التي ال يكون لها تأثري مبارش .أ ّما البيئة األخرى ،فهي البيئة
الجزئية التي يكون للمؤسسة تأثري مبارش يف تركيب أفرادها وسلوكهم وأفعالهم .ويرسد املؤلِّف أنواع
تطور االسترشاف بحسب البيئة ،وقد بدأ برسعة ،مع أواخر القرن التاسع عرش ،تطور مفهوم االسترشاف
اإلسرتاتيجي عىل املستوى الجزيئ (املؤسسة) عرب ثالثة أجيال .فالجيل األ ّول متمثّل يف "التطور النظامي"
()Systematic development؛ وهو عبارة عن أنظمة التحذير املبكر املبني عىل أرقام بارزة محسوبة
بطريقة االستقراء ،كانت الدول األنغلوسكسونية قد بدأت باستخدامه منذ نهاية ستينيات القرن املايض،
وانتقل إىل الرشكات األملانية يف بداية عام  .1972أ ّما الجيل الثاين من االسترشاف ،فهو ُيعرف باسم
"أنظمة التع ّرف املبكر" ( ، )Early recognition systemsوهو مل ُيق ّدم للتعامل مع املؤرشات لتحديد
املخاطر ومعالجتها ،بل للتعامل مع ال ُفرص واالحتامالت املتع ّلقة بالرشكات ،وقد بدأ استخدامه يف أملانيا
عام  .1976وأ ّما الجيل الثالث ،فقد ُعرف بـ "أنظمة اإلدراك املبكر" ( ،)Early awareness systemsوهو
ير ّكز أكرث فأكرث عىل البدائل اإلسرتاتيجية واستعامل طريقة اإلشارات الضعيفة .وبدأ استخدامه يف أملانيا
ثم برز بعد ذلك
عام  ،1977وق ّدمه إيغور آنسوف لتحديد املخاطر والفرص يف املدى الطويل (ص ّ .)7
مفهوم االسترشاف اإلسرتاتيجي يف التسعينيات ،وازداد نضجه يف العقد األول من األلفية الحالية ،عىل يد
ٍّ
عب استخدام املعرفة املبنية عىل السيناريو
كل من مولر وستفنس (ص  ،)13بتحليل العمليات التشاركية ْ
ثم ينهي املؤلِّف الفصل األول بالحديث عن عالقة مصطلحات االسترشاف
وتصميم معياري للرؤىّ .
ثم عن وظائفه بالتفصيل
اإلسرتاتيجي بالدراسات املستقبلية  -وبيش ٍء من التفصيل عرب املنظور الزمني ّ -
ثم إنّه ين ُقدها بتصنيف ال ُن ُهج ،ومقارنته بتقييم األثر التنظيمي.
يف الرشكاتّ ،
ًّ
مستهل الحديث
بعد ذلك ،يعرض املؤلِّف ملناهج االسترشاف ووسائل ،ويفردها يف الفصل الثاين،
عن مشكالت تطبيق االسترشاف وتنفيذه .وقد بدأ مبشكلتني رئيستني يف التطبيق (ص  .)43فأوالهام
تكمن يف صعوبة إيجاد النهج الصحيح لتطبيقه يف املؤسسة .أ ّما ثانيتهام ،فهي تتعلق بكفاءة استخدام
ثم يعرض بعض االقرتاحات للتوافق بني أهداف
املؤسسة وتنفيذها للنتائج املستخلصة من االسترشافّ .
املؤسسة وكيفية استخدام االسترشاف وتضمني نتائجه ضمن هيكل املؤسسة ،من جهة أنّ األنشطة
ُنجز عىل نح ٍو دوري .ويف إثر ذلك ،تح ّدث املؤلِّف عن
من الرضوري أن تُص ّمم عىل أساس مستمر ،وت َ
نجز عىل
دراسة بيكر السترشاف  18رشك ًة من قطاعات مختلفة (ص  ،)47وخلص إىل أنّ االسترشاف ُي َ
ثالثة مستويات مختلفة يف الرشكة؛ أ ّولها عىل مستوى الرشكة العا ّم بقسم البحوث والتطوير ،وثانيها
عىل مستوى الوحدات التجارية بواسطة مراكز التكنولوجيا أو أقسامها ،وثالثها عىل املستوى االفرتايض
أو الجانبي املوكل لفرق ّ
ثم يعرض املؤلِّف لتنفيذ أنشطة االسترشاف ونتائجه ،وعملية صنع
املهمتّ .
القرار اإلسرتاتيجي ّ
الست (ص  ،)51ليصل إىل متطلبات تطبيق
املتأت من مراحل عملية االسترشاف
ّ
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مختتم الفصل بالحديث عن منهجية االسترشاف وتصنيف الطرق الثامين بحسب
االسترشاف ومعايريه،
ً
النوع؛ الكمي أو الكيفي ،أو الوضع؛ املعياري أو التفسريي (ص .)60
وبعد تحديد اإلطار النظري لألساليب وال ُن ُهج والفرضيات ،يعرض املؤلِّف ملسألة إسقاطها عىل مستوى
املؤسسات األملانية التي خصص لها الفصل الثالث من الكتاب ،معنونًا إ ّياه "وصف جمهورية أملانيا
االتحادية كإطار مرجعي لتحليل االسترشاف اإلسرتاتيجي املستخدم يف املؤسسات العامة يف أملانيا،
وخاصة الفرع التنفيذي من املؤسسات" .ويبتدئ فيرت الفصل بالحديث عن صفات الدولة األملانية
ً
تفصيل أكرث بشأن الهيكل
ثم يقدم
ومؤسساتها العامة ،من منظور السلطات الثالث أفق ًيا ورأس ًياّ ،
التنفيذي للجمهورية (اإلداري والقانوين) عىل املستويني العا ّم والخاص .وبعد الحديث عن بيئة
رسد تطور املفهوم واستخدامه ،ينتقل املؤلِّف يف الفصل الرابع إىل ال ُن ُهج املتبعة
املؤسسات األملانية و ْ
لتحليل فرص تطبيق االسترشاف؛ وأولها ن ْقل املعرفة املوجودة من القطاع العا ّم إىل الخاص ،عن طريق
مقارنة عامة ومحددة بني القطاعني ،وبناء إطار مرجعي مي ّكن املستخدم من تقييم الظروف املحيطة
باملؤسسة العامة ،وثانيها الطريقة التي تق ّيم فرص التنفيذ املبينة يف شكل درجات الحرية .أ ّما الطريقة
فتهم تقييم الفرص بواسطة التحليل القصري لعوامل السياق املحيطة باملؤسسة.
الثالثةّ ،
ثم يعرض فيرت لهيكل املؤسسة وخصائصها التي تؤ ّثر يف أسلوب االسترشاف ،ويبني الفرضيات لتطبيق
ّ
وتنص الفرضية األوىل لألسلوب األول عىل أنّ القطاعني
االسترشاف يف فرع املؤسسات التنفيذية األملانيةّ .
العا ّم والخاص ُيظهران اختالفات عميق ًة ،تكشف عن حواجز ال ميكن أن يتغلب عليها القطاع العا ّم،
إذا أراد تطبيق االسترشاف باتباع املفاهيم من القطاع الخاص .أ ّما األسلوب الثاين ،فيصف درجات
الحرية املتمثلة يف وضع الهيكل القانوين ،وتصف فرضيته أنّه إذا كانت املؤسسة العامة أكرث استقاللي ًة
يف مقدرتها عىل صنع القرار ،وكانت تحظى بدرجة أكرب من درجات الحرية ،فإنّ األشخاص واملؤسسات
التنظيمية التي ستدخل عملية تنفيذ االسترشاف ستكون ّ
أقل؛ مبعنى أنه كلام زادت درجة الحرية ،كان
من األسهل تنفيذ عملية االسترشاف .وتنص الفرضية الثالثة لألسلوب الثالث عىل أنّ إطار عوامل النجاح
مهم من دون ّ
شك ،بيد أنّ هناك
يع ّزز من استنتاج درجات الحرية ،فهو يكشف أنّ حرية صنع القرار أمر ّ
عومل أخرى تسمح لنا مبناقشة نتائج متع ّلقة بشكل درجات الحرية للمؤسسات العامة عىل نح ٍو نقدي.
يبي
تهم إسقاط هذه الفرضيات عىل املؤسسات األملانية؛ إذ ّ
نأيت بعد ذك إىل املسألة األساسية التي ّ
والخاص.
املؤلِّف مظاهر االسترشاف اإلسرتاتيجي ،ويوضح الفرق ،من خالل املقارنة ،بني القطاعني العا ّم
ّ
وهذا ما تح ّدث عنه يف الفصل الخامس الذي عرض مقارنة بني القطاعني أفضت إىل سبع صفات تظهر
اختالفات جوهرية عىل نح ٍو أعمق ،هي :أهداف كل قطاع ،وقدرة صنع القرار ،والسلع والخدمات
املنتجة وتسويقها ،وعوامل اإلنتاج املستخدمة ،والهيكل املايل وطرق التمويل ،ودرجة التنظيم ،ووجود
املخاطر .ويف ختام الفصل ،يستخدم املؤ ّلف هذه املفاهيم لعرض مقارنة معمقة باستخدام أسلوب
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مبني عىل األهداف العامة واملح ّددة ،والالعبني الرئيسني ،واإلطار الزمني ،ومدة املشاريع النموذجية،
ّ
واألساليب الرئيسة املستخدمة لالسترشاف (ص  .)108وبعد ذلك ،يتحدث عن فرص تنفيذ االسترشاف
مخص ًصا ذلك يف الفصل
وتطبيقه يف املؤسسات التنفيذية األملانية ،وربطها بالفرضيات السابقة الذِكرّ ،
ً
مستهل إياه برسد محددات منوذج درجات الحرية التي متثّل مقدرة املؤسسة لتقرر بحرية
السادس،
مهامتها وأهدافها ،ومصادرها ،وهي أربعة محددات :الشخصية القانونية ،والسيادة التنظيمية ،ونوع
الرقابة ،وقدرة صنع القرار اإلسرتاتيجي .وقد قام فيرت ،يف عقب ذلك ،بتطبيق النموذج عىل سبعة هياكل
قانونية مختلفة (ص  ،)133-119وع َقد مقارن ًة بني القطاعني باستخدام النموذج الثالث ،ورسد العوامل
املختلفة يف سياق االسترشاف اإلسرتاتيجي.
ويف ما يتع ّلق بنتائج استخدام األساليب وفرضياتها ،ناقش املؤلِّف هذا الجانب يف الفصل السابع؛
وذلك من خالل ربطها ببعض املفاهيم كاالستقاللية ً
ثم عرض األطوار األربعة لتنفيذ االسترشاف
مثلّ .
اإلسرتاتيجي وتطبيقه يف مؤسسات أملانيا العامة؛ وهي التحضري ،والتخطيط ،والتنفيذ ،واملعالجة البعدية،
وربطها ببعض العوامل املختلفة؛ كالدعم العايل املستوى ،والعمل املبني عىل الدليل ،وشفافية األنشطة،
والتواصل ،وأخذ السياق املؤسيس يف الحسبان ...إلخ (ص  .)171ومبا أنّ لكل عملية نتائج ،فإنّ النتائج
ثم ،تابع املؤلِّف هذا النقد ملنهجية عملية االسترشاف ونتائجها
ينبغي تقييمها ،ونقدها أحيانًا .ومن ّ
يف الفصل الثامنُ ،من ِّو ًها بأنّ التحليل يتضمن هدفني ،أولهام؛ تحليل مواصفات القطاع العا ّم ،وثانيهام؛
الخاص .ويف سياق هذين الهدفني،
اختبار توصيات تطبيق االسترشاف املوجهة نحو مامرسات القطاع
ّ
نجده يق ّدم نق ًدا لكل أسلوب من أساليب االسترشاف.
يختتم توبياس فيرت كتابه مبلخص ملا سبق ،موج ًزا الحديث عن الفرضيات واألساليب الثالثة ،مبي ًنا أنّ
حاجة القطاع الخاص إىل عملية االسترشاف هي أكرب من حاجة القطاع العا ّم؛ ألنّ القطاع الخاص يتح ّمل
عبء تكييف أعامله بحسب ظروف السوق الراهنة .لذا ،فهو مهدد بخطر الوجود ،وعرضة لتغيري
عملياته تب ًعا لتغريات السوق ،يف حني أنّ القطاع العا ّم ليس ملز ًما بذلك .وبنا ًء عىل هذه االختالفات ،يق ّدم
للقطاع العا ّم املتصف باالستقرار خمس توصيات إلنجاح عملية االسترشاف (ص  .)182وأخ ًريا يتعرض
أخص.
آلفاق عملية استرشاف املستقبل عمو ًما ،ويف أملانيا
ً
خصوصا ،ويف مؤسساتها العامة عىل وجه ّ
وبعد الحديث عن نُهج االسترشاف وأساليبه والتفصيل فيه يف املؤسسات األملانية ،نخلص إىل أنّ
االسترشاف اإلسرتاتيجي هو ،أيضً ا ،رضورة عربية لتوطينه وتبيئته عمل ًيا ،باستخدامه يف القطاعني العا ّم
والخاص .وإن كان قد بدأ استخدام االسترشاف عرب ًيا من قِبل املؤسسات العامة ال ُق ْطرية  -وإن مل ينفتح
ّ
القطاع الخاص عليه بعد  -من خالل بعض الرؤى املستقبلية ال ُق ْطرية ،كرؤية قطر  ،2030والسعودية
 ،2030واملغرب  ،2030ومرشوع األردن  ،2025ومرشوع مرص  ،2020فإنّ الحاجة ّ
تظل ماس ًة إىل تعزيز
هذا التوطني والتبني عرب ًيا ،وال سيام بالنظر إىل املشاريع االسترشافية الدولية واإلقليمية تجاه الرشق
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األوسط عام ًة ،واملنطقة العربية خاص ًة .ومن أمثلة هذه املشاريع مرشوع القرن األمرييك الجديد عام
املعني بالريادة األمريكية العاملية ،وقد تط ّرق إىل الرشق األوسط بإعادة رسم خريطته اإلقليمية،
2002
ّ
وقيام نظام إقليمي ً
بدل من نظام عريب ،وكذلك تقارير مؤسسة ( ،)Heritageومؤسسة (American
 )Enterpriseبشأن إعادة هيكلة الرشق األوسط ،وبشأن التفاعل مع املشاريع اإلرسائيلية االسترشافية
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استرشاف للدراسات املستقبل ّية
مجلة استرشاف دورية علمية مح ّكمة يصدرها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف شكل كتاب
سنويً ،
آمل أن يس ّد بها أحد أبرز الفراغات يف املكتبة العلمية العربية ،واملتمثل يف االفتقار إىل مجلة
علمية مح ّكمة يف مجال استرشاف صور الغد ودراسة مشاهد املستقبل .وينطوي إصدار هذه الدورية عىل
استجابة علمية لتسديد دراسات االسترشاف يف محيطنا العريب وتطويرها ،والتي انطلقت عمل ًّيا منذ عقود،
متحيصا ونق ًدا ومراجع ًة ملزي ٍد
وعرفت فرتات م ّد وجزر سمحت برتاكم علمي وك ّمي نسبي يتيح البناء عليه
ً
من الدقة العلمية والعمق املنهجي والتناول الرصني ،خدم ًة ملشاريع النهوض بالوطن العريب وإدراك عنارصه
ً
ومحيطا.
املح ّركة وتياراته الغالبة ذاتًا
موسعة ،محدودة العددُ ،قطرية وإقليمية ،وعىل فرت ٍ
ات متباينة ،تندرج
لقد عرف وطننا العريب دراسات ّ
ضمن بحوث االسترشاف ودراسات املستقبل العلمية ،مت ّكن اليوم عرب مساءلة أفقها الذي ح ّددت ومشاهدها
التي أق ّرت ،من أن تق ّدم زا ًدا ثر ًّيا يتيح حسن املراجعة ،ويساهم يف إثراء عمليات التطوير التي يهدف
مرشوع دورية استرشاف الواعد ،إىل تهيئة مناخها والتشجيع عليها .فقد سمحت هذه املشاريع وغريها
اكم معريف متثّل يف اشتغال الجامعة
من األعامل القطاعية أو الجهود الفردية ملتخصصني وأكادمييني عرب برت ٍ
العلمية العربية املعن ّية بأسئلة العالقة بني التنمية واالسترشاف واملستقبل ،وإنتاج بعضها در ٍ
اسات مم ّيزة
يف هذا املجال ،وكذلك يف إدماج الدراسات املستقبلية يف بعض بنود جوائز البحث العلمي العريب الرصينة،
ويف بعض األقسام واالختصاصات الجامعية ،وتشكيل مجموعة من املراكز للبحوث املستقبلية تتفاوت
مستويات نشاطها وج ّديتها وفاعليتها ،مبا يؤ ّكد وجود البيئة املالمئة الستقبال مرشوع مجلة استرشاف،
وإمكانية تخصيبها بجهود الخرباء والباحثني النشطني ألرضية علوم املستقبل وفنونها يف وطننا العريب،
وإثرائها عمليات النقد واملراجعة والتطوير للبحوث العلمية واألدوات املنهجية الخادمة لفنون االسترشاف
ومناهج الدراسات املستقبلية.
كام تبني مجلة استرشاف عىل الرتاكم الرثي الذي ح ّققه علم االسترشاف الذي ك ّون يف عمره القصري العديد
من مح ّدداته ،لك ّنه يبقى شأنه شأن سائر العلوم االجتامعية ً
ولربا
علم يف طور التك ّون ودائم التط ّورّ .
ات نوعية كبرية فيه بسبب حداثتهَ ،
هو أحدث العلوم االجتامعية القابلة لتط ّور ٍ
وط ْرقه مبك ًرا إسرتاتيجية
املنهجية التكاملية املر ّكبة العابرة لالختصاصات ( )Interdisciplinaryوخصوصية اشتغاله التي تدفع
بطبيعتها لالبتكار واالجتهاد وإذكاء الحدس والذكاء والتفكري يف اإلنسان وإعامل الفكر النقدي .ولقد

اعتمدت أبرز تط ّورات هذا العلم يف ضوء عبور االختصاصات عىل الدمج بني التقانات الوصفية الك ّمية
والنوعية .وقد ال يختلف علم االسترشاف يف ذلك عن سائر العلوم االجتامعية واإلنسانية األخرى .لكن
اختالفه النسبي يتح ّدد يف كون التقانات الوصفية الك ّمية التي اعتمدها ،وإن كانت مست ّمدة من العلوم
األخرى ،فهو يعيد إىل ح ٍّد كبري ص ْوغ وظائفها ،ويط ّور يف إطارها تقانات مرنة أخرى هي صلبة من ناحية
بنائها .وهو ما يثري أسئلة بشأن كيفية استخدام هذه التقاناتّ ،
وعم تعنيه بالنسبة إىل واضعي الخطط
تهتم الدورية بتقييم التجارب االسترشافية املرشوعاتية العربية
ومسترشيف املستقبل .ويف إطار هذا اإلدراكّ ،
علم ًّيا ،لإلفادة النقدية من هذا التقييم ،وهو ما ميثّل أحد أبرز مجاالت اهتاممها؛ وهو جزء من اهتاممها
املركزي النظري والتطبيقي بتلك التجارب واملشاريع.
ثم ،تهدف دورية استرشاف إىل إتاحة من ٍرب علمي رصني مح ّكم للباحثني واملف ّكرين العرب الذين
ومن ّ
يهتمون مبسائل االسترشاف واملستقبل ،يضمن استمرارية هذا االهتامم ،ويط ّوره بانضامم أجيالٍ جديدة من
الباحثني العرب الشبان إليه ،ويطرح االسترشاف بوصفه مدر ًكا أساس ًّيا يف صلب جهاز مفاهيم الفكر العريب
الحديث ،ويغرس مفهوم االسترشاف يف صلب مفاهيم عملية التنمية ،وال س ّيام يف مجال تطوير مدركات
املخططني وص ّناع القرار وصائغي اإلسرتاتيجيات وواضعي السياسات؛ إلعادة بناء منظوماتهم ،وإدماج
استرشاف املستقبل ،بطريقة رصينة يف صلب مدركاتهم .كام تهدف يف الوقت نفسه إىل التطوير املؤسيس
ً
وصول إىل تأسيس مجمع عريب للدراسات
لبعض الروابط والجمعيات العربية املعن ّية بدراسات املستقبل،
ترتسخ تقلي ًدا علم ًّيا سنو ًّيا.
املستقبلية ،وعقد مؤمترات علمية سنوية بخصوص قضايا مستقبل الوطن العريب ّ
وتشت ّد الحاجة العربية إىل دور دورية استرشاف يف ضوء ما ييل:
ö öتأصيل املساهامت العربية يف هذا املجال وتطويرها ،والدفع باتّجاه تكوين أجيال علمية جديدة
تواصلها وتبني عليها لتتجاوزها ،مع ما يصاحب ذلك من االستثامر املعريف يف تطوير مناهج دراسات
املستقبل وتنوير الوعي العا ّم والخاص بأهمية االسترشاف وأولويته.
ö öمرحلة التح ّوالت االجتامعية الكربى التي مي ّر بها الوطن العريب ،والتي تشري إىل أزمة بنيوية تتم ّيز
بخاصية فريدة ،وهي طرح أسئلة املستقبل .وإذ يلتزم املركز العريب بدعم جهود ترشيد عملية
التح ّول تلك يف ضوء منظورها التاريخي عىل املدى الطويل ،فإنّه يش ّدد عىل التزامه العلمي
مبقاربتها وطرح قضاياها وأسئلتها من منطلق علمي ووف ًقا للضوابط العلمية؛ فغري ٍ
خاف أنّ
التغي االجتامعي ،وأنّ من أجل غايات هذه العلوم –ويف
من ّ
أهم موضوعات العلوم االجتامعية ّ
عدادها علم االسترشاف– إتاحة الحرية وترسيخها.
ö öإنّ األزمة البنيوية الكربى التي تواجه املجتمعات العربية اليوم تحتاج إىل هذا التأصيل والتطوير؛
فلقد ُولد علم االسترشاف يف أحضان علم االجتامع الحديث ً
ًّ
مستقل عن النبوءات والتقديرات
علم

والفروض الحدسية البسيطة يف ّ
ظل األزمة املالية  -االقتصادية العاملية الكربى عام  1929بالنسبة
إىل الواليات املتحدة األمريكية ،وبالنسبة إىل فرنسا بعد االحتالل النازي لها.
التغي االجتامعي الكربى التي مي ّر بها الوطن العريب أسئل ًة جذرية عن مناذج التنمية
ö öتطرح مرحلة ّ
السابقة ،مع توالد أفكار وتقديم فرضيات ودراسة إشكاليات بخصوص مناذج تنموية بديلة تفرتض
تطوير التفكري يف املستقبل وتفعيله ،من خالل إمعان التفكري يف البدائل املحتملة واملمكنة.
من هذا املنطلق ،تتط ّلع الدورية إىل تجذير االسترشاف منهج ًّيا ،وتكريس اختبار تقاناته ،مولي ًة البعد
خاصا ،ليك يستق ّر الشعور لدى الباحثني
التقني واملنهجي يف الدراسات املستقبلية أو االسترشافية اهتام ًما ًّ
فيام بعد برضورة اعتامد هذه التقنيات (أو ما ينبثق منها) عند إعداد الدراسات ،والرتكيز عىل الدراسات
التي ّ
توظف هذه التقانات يف تكوين "فرق بحث" وليس الباحث الواحد؛ نظ ًرا إىل طبيعة هذه الدراسات
التي تعتمد عىل التكامل املنهجي العابر لالختصاصات وصعوبة إنتاج دراسات استرشافية بجه ٍد فردي.
وبوصفها مجلة /كتا ًبا سنو ًيا ،تطمح دورية استرشاف إىل أن تكون مرشو ًعا تثري األسئلة الشائكة يف مجال
عملية التنمية ،عن طبيعة العالقة بني االسترشاف والتخطيط العام والتخطيط الطويل املدى والخطة
واإلسرتاتيجية والسياسات .وهي أسئلة أثريت بالفعل يف التجارب االسترشافية العربية كافة .كام أثريت يف
أدبيات االسترشاف العاملية ،وال س ّيام الفرنسية منها التي تنتمي إىل فضاء مدرسة االسترشاف اإلسرتاتيجي.

is known to be social change, and among the noblest aims of these sciences—
including future studies—is the provision and consolidation of freedom.
öö

öö

Future studies was born out of modern social science as a discipline independent
from forecasting, assessments, and simple intuitive hypotheses in the aftermath
of the major world financial and economic crisis of 1926 for the United States
and after the Nazi occupation for France. The major structural crisis facing Arab
societies today dictates the consolidation of this discipline.
The stage of major social transformation currently experienced by the Arab world
raises radical questions about previous development models. It also generates
ideas, puts forward hypotheses, and demands the study of problems about
alternative development models to be developed and implemented in future by
scrutinizing potential and possible alternatives.

From this starting point, Istishraf aspires to give future studies methodological roots
and establish and test its techniques, giving this dimension of future studies the
required attention it deserves. Researchers will also grasp the importance of adopting
these techniques in their work, of concentrating on studies that use these techniques
and of forming interdisciplinary research teams. As an annual publication, Istishraf
aspires to raise thorny questions in the area of the development process, the nature of
the relationship between forecasting and general and long-term planning, and between
planning, strategy, and policy.

Like the rest of the social sciences, forecasting remains a discipline constantly in
formation and under development. Because of its newness, its early adoption of a
synthetic, integrative, and interdisciplinary methodological strategy, and its tendency
for innovation, future studies is perhaps the newest discipline within the social sciences.
The major developments in this field have thus depended on the synthesis between
descriptive, quantitative, and qualitative techniques. In this respect, futurology may be
no different to the other social and human sciences. Its relative difference, however, is
demarcated in the quantitative descriptive techniques it has adopted—even if derived
from other disciplines—having been reformulated, and in the other flexible techniques it
has developed. This raises questions concerning how to use these techniques, and what
they mean for planners and future forecasters – a key concern of this journal.
Ishtishraf thus aspires to provide a serious, adjudicated, academic platform for Arab
researchers and thinkers interested in questions of forecasting and future studies that
ensures the continuity of this interest and develops it by bringing in new generations of
young Arab researchers. Through this journal, the ACRPS aims to instill the concept of
forecasting at the heart of the region’s development process by heightening the awareness
of planners, decision makers, strategy formulators, and policymakers in the importance
of future studies. In parallel, it aims at the institutional development of Arab associations
and societies interested in this field, leading to the foundation of an Arab Academy for
Future Studies, and the convening of annual academic conferences on issues pertaining
to the future of the Arab homeland.
In publishing a journal on future studies the ACRPS took into account the following factors:
öö

öö

The need to consolidate and develop Arab contributions to this field, and work
to create new academic generations to continue and build upon this, together
with knowledge investment to develop curricula for future studies and enlighten
public and private awareness of the importance of forecasting.
The ACRPS’s commitment to support efforts of transformation in light of its long
term vision of advancing Arab states. The main driver behind the social sciences

Istishraf for Future Studies
Istishraf is an annual peer-reviewed journal produced by the Arab Center for Research
and Policy Studies (ACRPS). This latest addition to the ACRPS periodical series aspires
to fill a major gap in Arab knowledge production represented by the need for a peerreviewed Arab journal in the field of future studies. Although forecasting and future
studies have existed in the Arab region for decades, the corpus of material already
published in this field calls for a critical, methodical approach to improve the quality
of output. In addition to its academic function, Istishraf will further serve to promote
development in the Arab states and strive toward a better understanding of factors and
trends affecting Arab development.
Only a handful of widescale future studies from the Arab world – be they national or
regional – can be classified as academic future studies. Today, by means of an interrogation
of the horizon they defined and scenarios they set out, it is possible to build on the wealth
of existing material and to contribute to improve the processes of development in the
field of future studies. Past projects and sectorial programs along with individual efforts
by Arab specialists and academics have led to an accumulation of knowledge in this field.
This can be seen in the collective academic endeavors to address the relationship between
development and forecasting in the region; the production of excellent studies in this
field and the incorporation of future studies as a category for serious Arab academic
research prizes; its inclusion within some university departments and disciplines in the
region and the formation of a group of centers for futurological research of varying
scope, seriousness and effectiveness. These accomplishments confirm the existence of
an environment receptive towards the goals of this journal, and the potential to enrich
the field of futurology with concerted efforts from experts and researchers active in
the Arab world.
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دعوة إىل الكتابة
يدعو الكتاب السنوي "استرشاف" األكادمييني والباحثني وسائر الكتّاب املهتمني بحقل
االسترشاف والدراسات املستقبلية إىل الكتابة يف صفحاته .وهو يقبل 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 ،ويراوح 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 نقديةً  ،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".
ينبغي إرسالها بالطريقة التي نُفِّ ذت بها يف األصل ،بحسب
َ
وال تُقبل األشكال والرسوم والجداول التي ترسل يف هيئة صور.

