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تأثري األبعاد املنهجية للدراسات املستقبلية العربية
يف الحصيلة العلمية واملجتمعية
Arab Futures Studies: The Effect of Methodologies on Scientific
and Societal Results
 وتقوم بتحليل أبعادها النظرية،أهم الدراسات املستقبلية العربية
 تتناول هذه الورقة:ملخص
ّ
 سواء يف ما يتعلّق، متوقّ فةً عند املخرجات والحصيلة النهائية لكلّ منها،واملنهجية والتنظيمية
 أو بالقدرة عىل اشتقاق،بالتوعية بأهمية استرشاف املستقبل وتوجيه الجهد العلمي نحوه
 أو القيام بدو ٍر ملموس يف ترشيد التطورات املجتمعية،بدائل مستقبلية قريبة من الواقع
ً
 العوامل التي تقف خلف،وتحليل
درسا
، كام تتناول الورقة.وتبصري النُخب السياسية وصنّاع القرار
ً
 وبخاصة يف ما،الحصيلة الكلّية املتواضعة لتلك الدراسات يف ال ُبعدين العلمي واملجتمعي
أن ذلك يعود
ّ  لتنتهي إىل،يتّصل بإخفاق معظمها يف اشتقاق سيناريوهات قريبة من الواقع
بدرجة رئيسة إىل انطالق الدراسات املستقبلية العربية والتزامها مسلّامت االتجاه املادي
ٍ
ثم
 وهو ما أحدث،الوضعي
ّ  ومن، ومجاالت الرتكيز واالهتامم،تداعيات سلبيةً يف عمليات التحليل
.املتحصل منها
 ويف ُمجمل العائد،يف اشتقاق البدائل
ّ
 العامل العريب، املناهج، الدراسات املستقبلية:كلامت مفتاحية
Abstract: The author addresses the theoretical, methodological, and organizational
dimensions of the most significant futurology studies carried out in the Arab World,
examining the results and final conclusions of these. Special attention is given to the
ability of these efforts to raise awareness of the importance of forecasting; the scientific
attempt to recognize the importance of forecasting; the ability to derive realistic
alternative futures and whether these were able to play a tangible role in guiding societal
development and informing political decision-makers. Data on future studies in the Arab
World is also analyzed in order to understand the reasons behind the broadly limited
success of studies produced in the region, both in terms of scientific and societal factors,
particularly since most of the studies under consideration failed to formulate scenarios
approximating reality. The paper concludes that to a large degree this failure is due to the
fact that Arab future studies, were founded on materialist and positivist assumptions. It
suggests that this approach has had negative implications for analysis, and in the choice
of areas of focus and interest, as well as in terms of deriving alternatives.
Keywords: Futures Studies, Methodologies, Arab World
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مقدمة
رصيد كبري من الدراسات املستقبلية العربية ،بل إنها ّ
تظل محدود ًة ،وكث ًريا ما يجرى إنتاجها يف
ال يوجد ٌ
ات ّ
فرت ٍ
متقطعة .وقد ظهرت البدايات األوىل منها يف سبعينيات القرن العرشين ،يف شكل دراسات ذات
طبيعة إسرتاتيجية تر ّكز يف تطوير العمل العريب املشرتك ،وجرى إعداد معظمها تحت رعاية املنظامت
التابعة لجامعة الدول العربية .ومنذ أوائل الثامنينيات ،جرى تنفيذ عدد من تلك الدراسات ،بعضها
ٍ
مؤسسات
فريق واسع من الباحثني تحت إرشاف
من خالل خربات فردية ،وبعضها اآلخر من خالل ٍ
أهلية أو حكومية.
وعىل الرغم من محدودية الدراسات املستقبلية العربية وافتقارها إىل الرتاكم ،فقد أنتجت جمل ًة من
ثم عىل الرغم من أنّ تلك املخرجات هي نتاج عد ٍد واسع
املخرجات العلمية واملجتمعية والثقافيةّ .
من العوامل واملتغريات ،فإنّ األبعاد املعرفية واملنهجية ُت َع ُّد ضمن العوامل األكرث تأثريا فيها ،وهو
ما يستدعي قراءة تأثري تلك األبعاد ،وتداعياتها عىل املخرجات النهائية والك ّلية للدراسات املستقبلية
العربية ،وهذا األمر هو الذي تحاول هذه الدراسة أن تتص ّدى له بالنظر والتحليل.
السياق العا ّم الذي ُولدت فيه،
لهذا سيجري يف البداية عرض الدراسات املستقبلية العربية ،وتحليل ّ
والغايات واألهداف التي سعت لتحقيقها ،والخطوات اإلجرائية التي اتُّبعت أثناء تنفيذها ،واألبعاد
التنظيمية واملؤسسية إلدارة فرق البحث الخاص بها .وستكون الخطوة التالية عرضً ا ملخرجات تلك
الدراسات وتوصيفها ،سواء من جهة قدرتها عىل االسترشاف وتو ّقع التط ّورات املستقبلية للظواهر
والقضايا التي تناولتها ،أو من جهة توعيتها بأهمية استرشاف املستقبل واالستعداد له ،أو من جهة
ً
وتحليل لتأثري األبعاد
مساهمتها يف ترشيد التحوالت املجتمعية .أ ّما الخطوة الثالثة ،فستكون تحدي ًدا
والفجوات املعرفية واملنهجية يف املخرجات النهائية والك ّلية للدراسات املستقبلية العربية ،وبخاصة
قدرتها عىل بلورة خيارات مستقبلية قريبة من الواقع.

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

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

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

الجهة املن ّفذة

الدراسة

ك ّلية

ُقطرية

املستقبالت
العربية البديلة

ك ّلية

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

مستقبل األمة
العربية

ك ّلية

الدول
²²مركز دراسات
استكشافية
العربية
الوحدة العربية

استهدافية

جهات التمويل

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

إيدكاس  2000قطاعية

مرص

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

مرص 2020

ك ّلية

مرص

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

مرص

²²املركز القومي
استكشافية للبحوث االجتامعية
والجنائية

²²الحكومة املرصية

سوريا 2025

ك ّلية

سوريا

²²هيئة تخطيط
استكشافية
الدولة

²²الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة

مرص 2030

ك ّلية

مرص

²²مركز الدراسات
استهدافية
املستقبلية

²²الحكومة املرصية

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

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

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

إبراهيم العيسوي" ،مرشوع إيدكاس" ،يف :نفني مسعد (مح ّرر) ،ندوة الدراسات املستقبلية العربية نحو اسرتاتيجية مشرتكة (القاهرة:
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الفقر والبطالة واألمية ،وتسارع التغريات السياسية والعسكرية واالقتصادية والتكنولوجية يف منطقة الرشق
األوسط وأفريقيا والعامل .كام أنّ القيام بهذه الدراسة يأيت س ًريا يف الطريق التي سارت عليها عدد من الدول
يف َص ْوغ رؤيتها ملستقبل شعوبها ،وهو ما يتط ّلب بناء رؤية ملرص ح ّددها هذا املرشوع يف "أن تكون مرص
بحلول عام  ،2030دول ًة متقدمة اقتصاد ًّيا واجتامع ًّيا ،وفاعل ًة إقليم ًّيا ودول ًيا"(.((2
اإلطار النظري والرؤية

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

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

اختارت ّ
كل دراس ٍة من مناهج البحث ما يالئم طبيعتها ،ويح ّقق أهدافها ،وي ّتفق مع قناعات القامئني
عليها .فقد استبعد القامئون عىل مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" منذ البداية االعتامد عىل البحوث
والنامذج الكم ّية ،وأوضحوا أنّ ذلك يعود إىل طبيعة املوارد املالية املتاحة للمرشوع ،وإىل عدد البيانات
املتوافرة بشأن اإلطار العريب ،وإمكان االعتامد عليهاً .
وبدل من ذلك ،اتجه املرشوع الستخدام "املنهج
 24العيسوي ،الدراسات املستقبلية ،ص .30 ،27
 25املرجع نفسه ،ص .215
 26عبد املعطي وآخرون ،ص .275
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وخصوصا أنّ القامئني عليه انتقوا قضايا
االسترشايف" الذي يقوم عىل املعالجات الكيفية والحدسية،
ً
بعينها ،رأوا أنها ُتثّل مح ّددات للتوجه املستقبيل للمنطقة العربية.
واتجه مرشوع "استرشاف مستقبل الوطن العريب" إىل استبعاد املناهج املألوفة (مثل "اإلسقاط"
و"التنبؤ") ،بسبب تركيزها يف املتغريات وأدوات التحليل اإلحصايئ والقيايس؛ وذلك ألنّ دراسات املستقبل
ً
بسيطا لنسق املايض .وانتهى فريق العمل إىل اعتامد
تهتم باكتشاف ما ليس بطبيعته امتدا ًدا رقم ًّيا
ّ
(((2
منهج مر ّكب س ّموه "االسترشاف" .
منهج "التحليل املستقبيل" ،وهو ٌ
ويقوم هذا املنهج عىل فكرة اللجوء إىل التن ّبؤات املرشوطة أو "املشاهد املستقبلية" (السيناريوهات)
التي تفرتض التحوالت األكرث تو ّق ًعا تار ًة ،واملأمولة تار ًة أخرى .ويف ّ
كل هذه املشاهد يجرى فتح الستار
عن فرت ٍة زمنية قصرية من عمر املجتمع (ال ُقطري ،أو اإلقليمي ،أو العريب) ،بطريقة ترشيحية ّ
لكل
ٌ
مأمول.
جزئياته يف دراسة شاملة .فاملجتمع الذي يجرى توصيفه يف هذا السياق إ ّما حا ّيل ،وإ ّما
أ ّما هدف الخطوة التالية ،فهو التعبري عن النسق الشامل (النموذج) الحا ّيل ،أو البديل ،يف صورة
أنساق فرعية (مناذج) اقتصادية واجتامعية وسياسية .ويشمل النسق الشامل يف هذا السياق "تكمية"
ّ
كل ما ميكن من الظواهر الحال ّية واملستقبالت والتفاعالت بني األنساق الفرعية ،واستكامل تغطية ما
مل ميكن تكميته من ظواهر ،من خالل التفاعل بني النسق الك ّمي وحصيلة الدراسات والخربات والحدس
املنضبط القائم عىل الخربة.
وتتمثّل الخطوة الثالثة بتشغيل هذا النسق للوصول إىل التداعيات املستقبلية ّ
لكل مشهد( .((2وهذا
يعني أنّ هذا املنهج ال ميكن أن يعتمد عىل أساليب النامذج القياسية ،بل يتطلب أساليب املحاكاة
األكرث تح ّر ًرا واألوسع نطا ًقا من األساليب القياسية ،واألكرث مقدر ًة عىل ربط األنساق الفرعية ،سواء
عند اللحظة األوىل من املشهد يف السيناريو أو يف حالة متابعة تطور ّ
نسق أو مشهد مستقل .ومبا
كل ٍ
أنّ املرشوع يقوم عىل بناء النامذج التي ترصد التفاعالت القامئة ،واملتو ّقعة بني املتغريات ،والوحدات،
واألطر املختلفة ،فقد جرى بناء مناذج منطقية ّ
لكل دولة ،وإقليم ،عىل أنّ هذه النامذج مل تكن ك ّلها
كمي ًة .وقد سارت مراحل العمل يف بناء النموذج وتشغيله ،كام ييل(:((2
ö öمحاولة بناء نسق شامل (منوذج) من ع ّدة منيذجيات تعاملت مع الظواهر غري االقتصادية،
واملوارد الطبيعية ،واملوارد البرشية ،إضاف ًة إىل الظواهر االقتصادية.
 27حسيب ،ص .19
 28املرجع نفسه ،ص .23 - 22
 29املرجع نفسه ،ص .93 - 92
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ö öالتفاعل ما بني نسق النمذجيات من ناحية ،والخربة املرتاكمة باملحاور املختلفة من ناحية
أخرى ،ويف هذا السياق كان الحدس املنضبط (لدى ما أمكن تجميعه من خرباء يف ضوء إمكانات
املرشوع) يؤ ّدي دو ًرا أساس ًّيا.
وعرب املراحل املختلفة لتقدم العمل يف نشاط بناء نسق النميذجيات ،كانت تجري لقاءات متنوع ًة مع
عدد من خرباء بناء النامذج ،وكان الهدف من ذلك محاولة تع ّرف ما ميكن توظيفه من أساليب ك ّمية
تالئم األوضاع وقاعدة املعلومات العربية ،وت ّتفق يف الوقت نفسه مع الهدف املتمثّل مبحاولة استرشاف
مشاهد متباينة متا ًما للمستقبل العريب.
وبخصوص مرشوع "إيدكاس  ،"2000جرى التخطيط لبناء منوذج محاكاة ّ
كل يجمع ما بني متغريات
اقتصادية ومتغريات دميوغرافية ،ويسمح بأكرب قد ٍر من التفاعل يف ما بينها ،مع الحرص عىل ّأل يقترص
املرشوع عىل الجانب املنهجي الك ّمي ،وأن يكون إىل جواره مك ّونٌ تحلييل وكيفي ،بنا ًء عىل در ٍ
اسات
(((3
(((3
وعي يف تصميم منهجية املرشوع أن تتضمن :
بعضها له ٌ
بعد تاريخي وآخر له بعد جزيئ وقطاعي"  .و ُر َ
ö öمك ّونًا كم ًّيا يف منوذج املحاكاة املشار إليه آن ًفا.
ö öمك ّونات ك ّمي ًة وكيفي ًة يجرى التوصل إليها من خالل دراسة القضايا والقطاعات .و ُيقصد
باملك ّونات الكمية تقديرات لقيم بعض معلومات النموذج أو بعض متغرياته التي ميكن إدماجها
يف النموذج .أ ّما التقديرات الكيفية ،فيقصد بها األحكام القيمية املتعلقة بجودة بعض نتائج
النموذج ،أو ر ّدات الفعل التي ميكن تو ّقعها ملحتوى البديل أو لبعض نتائجه ،من جهة األطراف
املحلية أو الخارجية التي ميكن توظيفها بطريقة مبارشة أو غري مبارشة يف التحديد النهايئ
لتفاصيل البدائل ونتائجها.
عم هو ُم ّ
وقد اختلف املسار الفعيل للمرشوع ّ
تم إعداده مل يستعمل بسبب
خطط له .فالنموذج الذي ّ
عدم استعداد جهة التمويل لتمديد فرتة الدراسة .وبنا ًء عىل ذلك ،جرت بلورة الصورة املستقبلية التي
نرشت يف املرشوع عىل نح ٍو ميكن تسميته "حدس ًّيا" أو "تأمل ًّيا" أو "تحليل ًّيا" من خالل ما يعرف بـ "حاسة
األنساق" أكرث من الركون إىل آلية رسمية أو نظامية لألنساق(.((3
لص ْوغ الرؤى املستقبلية واملزاوجة
أساسا َ
أ ّما مرشوع "مرص  ،"2020فقد اعتمد عىل "منهجية السيناريو" ً
بني مناهج وأساليب كيف ّية وك ّمية ،من خالل بناء مناذج ملحاكاة الواقع .و ُيع ّد بناء هذه النامذج رضور ًّيا
ثم إنّ السعي
بسبب قصور النظريات عن اإلحاطة بتعقيدات الواقع وما يحفل به من تنوع وديناميةّ .
 30العيسوي" ،مرشوع إيدكاس" ،ص .56
 31املرجع نفسه ،ص .245
 32املرجع نفسه ،ص .60
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ملحاكاة الواقع باستعامل النامذج وبرمجيات الكمبيوتر ال يساعد يف رسم صورة أكرث د ّقة لسلوك الفواعل
واملتغريات املختلفة فحسب ،بل إنه قد يكون مصد ًرا ًّ
مهم لتطوير التنظري بشأن سلوك الظواهر

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

التي ُيطلق عليها "الطريقة التفاعلية".

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

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

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

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

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

يف ما بعد(.((3
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القضايا ومجاالت الرتكيز

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

ثالثًا .املخرجات والحصيلة
نجاحا نسب ًّيا يف ما يتع ّلق بدورها يف التوعية بأهمية استرشاف
ح ّققت الدراسات املستقبلية العربية ً
العلمي نحوه ،سواء كان ذلك بطريقة مبارشة أو غري مبارشة .فقد مت ّكن "مرشوع
املستقبل ،وتوجيه الجهد
ّ
املستقبالت العربية البديلة" من تحقيق بعض أهدافه يف "بناء شبكة اتصاالت" ،ويف "إجراء الحوارات بني
النُخب العلمية والخرباء واملهتمني بشأن الخيارات املستقبلية للمنطقة العربية .ومت ّكن من إصدار ّ
ملف
املستقبالت العربية البديلة أدا ًة للحوار والتواصل ،كام مت ّكن من إصدار  18عد ًدا بشأن القضايا الرئيسة
ٍ
مؤسسات أكادميية وبحثية عربية يف أنشطة البحث والدراسة،
املتعلقة باملرشوع ،ونجح يف إرشاك عرش
وأكرث من ٍ 200
باحث عريب عملوا باحثني ،أو مراجعني ،أو مشاركني يف الندوات وحلقات البحث(.((4
ً
ملحوظا يف م ّد جسور التواصل مع عد ٍد كبري من أفراد
نجاحا
وح ّقق مرشوع "مستقبل الوطن العريب" ً
الصالت القامئة بينهم وبني مركز دراسات الوحدة
النُخبة العلمية والسياسية العربية ،معتم ًدا عىل ّ
العربية .وحرص الفريق املركزي املرشف عىل الدراسة عىل التفاعل والحوار مع عد ٍد كبري من القيادات
الفكرية والسياسية العربية يف املراحل املختلفة من تنفيذ املرشوع ،ابتدا ًء من مشاركة نحو  50باح ًثا
ومث ّق ًفا عرب ًّيا يف املراحل األوىل لالتفاق عىل املنهجية ووثيقة اإلطار العا ّم للمرشوع ،ومشاركة  35قياد ًة
فكري ًة عربي ًة يف استبيانٍ وزّعه الفريق بشأن مستقبل الوطن العريب يف ضوء مشاهد املستقبل املختلفة،
إىل حوا ٍر ولقاءات مع  16مف ّك ًرا وسياس ًّيا عرب ًّيا للحصول عىل مدخالت عا ّمة للمرشوع ،إضاف ًة إىل ّ
كل
املشرتكني يف املحاور املختلفة للدراسة(.((4
ونجح املرشوع أيضً ا يف نرش الدراسات الخلفية الخاصة مبحاوره ،ومضمون الندوات التي عقدت للهدف
نفسه ،من خالل ع ّدة كتب ومجلة املستقبل العريب ،وقد أوجد هذا األمر قد ًرا من التفاعل بني املرشوع
خاصا ّ
بكل محو ٍر من املحاور الثالثة
وقطاع من النُخب السياسية والعلمية العربية .فقد أصدر املركز كتا ًبا ًّ
 40عبد املعطي وآخرون ،ص .262
 41مسعد" ،تقرير تجميعي ،"..ص.242 - 227
 42حسيب ،مستقبل األمة العربية ،ص .27 - 25
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الرئيسة ،وبعض الدراسات الخلفية يف إطار ّ
كل محور( .((4ولذلك ميكن القول إنّ هذا املرشوع قد ح ّقق
مست ًوى من التواصل والتفاعل مع الجمهور العريب أكرب كث ًريا ّ
مرشوع مستقبيل آخر.
مم ح ّققه ّأي
ٍ
عدد من الدراسات املتع ّلقة ُ
باألسس النظرية واملنهجية للدراسات
ومتخّ ض عن مرشوع "مرص ٌ "2020
وعدد آخر من الدراسات الخلفية ،بلغ عددها ما يزيد عىل  60دراس ًة .كام أنّ عدد املشتغلني
املستقبليةٌ ،
بدراسات املرشوع وأنشطته بلغ نحو ٍ 300
باحث ومساعد باحث من أجيالٍ
وتخصصات مختلفة ،منهم
ّ
نحو  280يعملون يف ع ّدة فرق بحثية .وأ ّما سائر املشتغلني ،فهم يف اإلدارة العلمية للمرشوع والفريق
املركزي ووحدة الحساب العلمي والنمذجة .كام شارك يف اللقاءات العلمية للمرشوع (ندوات وورش
عملٍ ) نحو  320من الباحثني واملفكرين واملامرسني واإلعالميني( ،((4وهو ما أحدث قد ًرا من التفاعل
تهم مرص يف املستقبل عىل املستويني العلمي واإلعالمي.
بشأن القضايا التي ّ
أهم مخرجات "مرشوع إيدكاس" صدور  17ورق ًة بحثي ًة وتقرير ختامي .وقد تناولت هذه
وكانت ّ
األوراق – بحسب مجال ّ
كل ورقة منها – التطورات املاضية ،واالتجاهات العا ّمة البارزة ،ورسم صورة
مستقبلية للتطورات املحتملة يف إطار ّ
تم اشتقاقها.
كل بديل من البدائل التنموية التي ّ
بقي ُم ّ
عط ًل بسبب اإلطار النظري
ومل يكن ملرشوع "مستقبل القرية املرصية" مخرجات ذات شأن؛ إذ َ
اءات منهجية وعمليةّ ،
ني عليه وما ترتب عليه من إجر ٍ
وظل يعاين التغيري املستمر يف املك ّون
الذي ُب َ
التنظيمي الذي ّ
تضمن
تول مه ّمة اإلرشاف عليه .وقد صدر عنه كتاب بعنوان مستقبل القرية املرصيةَّ ،
وكتاب ثانٍ تناول يف
التوجهات النظرية واملنهجية للدراسة ،وتعري ًفا بطبيعة الدراسات املستقبلية،
ٌ
معظمه األدوات البحثية التي سيجري من خاللها جمع البيانات الالزمة للدراسة .وعىل الرغم من
أنّ املرشوع يقوم عىل البحث من خالل فريق جامعي ،فإنّ ما تضّ منه الكتابان مبنزلة در ٍ
اسات فردية
انطباعية ،فكأنها مل تخضع للنقاش الجامعي.
وعىل خالف النجاح النسبي يف نرش الثقافة املتصلة باملستقبل ،ورضورة االهتامم به ،فإنّ حصيلة
وبخاصة ما يتع ّلق بالقدرة عىل اشتقاق بدائل مستقبلية
الدراسات املستقبلية الك ّلية كانت متواضع ًة،
ّ
قريبة من الواقع ،أو القيام بدو ٍر ملموس يف تنوير النُخب السياسية وص ّناع القرار ،وترشيد التطورات
املجتمعية؛ إذ انتهى مرشوع "املستقبالت العربية البديلة" إىل تحديد ثالثة بدائل مستقبلية .فالبديل
األول هو البديل املرجعي (االمتداد ّ
الخطي لالتجاهات القامئة) ،والبديل الثاين هو "البديل املرفوض"
 43هالل وآخرون .وانظر سعد الدين إبراهيم وآخرون ،املجتمع والدولة يف الوطن العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1988 ،؛
عبد املنعم سعيد ،العرب ومستقبل النظام العاملي (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1987 ،؛ عبد املنعم سعيد ،العرب ودول
الجوار الجغرايف (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1987 ،؛ أسامة الغزايل حرب ،مستقبل الرصاع العريب  -اإلرسائييل (بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية)1987 ،؛ ناصيف يوسف حتي ،القوى الخمس الكربى والوطن العريب ،دراسة مستقبلية (بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية.)1987 ،
 44العيسوي ،الدراسات املستقبلية ،ص .47
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(مستند إىل ر ًؤى راديكالية إسالمية أو تق ّدمية قومية) .أ ّما البديل الثالث :فهو بديل ذو مضمونٌ اشرتايك،
وهو "بديل التنمية الوطنية املستقلة".
ومن الواضح أنّ القناعات الفكرية كانت حارض ًة بقوة يف اشتقاق تلك البدائل وبنائها ،فقد وضعت
املنطقة العربية أمام خيارين :إ ّما استمرار األوضاع القامئة ،وإ ّما البديل االشرتايك .ووصفت البديل الثاين
بأنه "بديل مرفوض" ،وجعلت البديل الثالث مفضّ ًل ومرغو ًبا فيه ،عىل الرغم من أنّه بديل غري موضوعي
وبعيد من الواقع .فاالتجاهات الرئيسة التي كانت سائد ًة يف املنطقة العربية يف ذلك الوقت ،مل تكن
تشري إىل أنّ البديل االشرتايك هو البديل املمكنً ،
فضل عن أن يكون البديل املفضّ ل.
وعىل املنوال نفسه ،مل يحالف النجاح مرشوع "مستقبل الوطن العريب" يف ما يتع ّلق باشتقاق البدائل
املستقبلية؛ فقد بلور ثالثة مشاهد (سيناريوهات) رئيسة محتملة للمستقبل العريب ،هي:
امتداد لألوضاع القامئة من دون تغي ٍري كيفي ُيذكر.
ö öاستمرار واقع التجزئة ومنطقها ،وهو
ٌ
ö öاحتامل التعاون اإلقليمي أو التنسيق العا ّم ،من خالل تك ّت ٍ
الت إقليمية جغرافية أو تعاون
حيوي أو أكرث.
قطاع
ّ
وتنسيق عريب عا ّم يف ٍ
ö öاحتامل الوحدة العربية ،سواء بني تجمعات إقليمية أو بني الدول القطرية يف شكل وحدة
اتحادية (فدرالية)(.((4
واضح" ،بديهية" ،وليس فيها ّأي جه ٍد إبداعي ،وحتى املواطن العريب
إنّ هذه السيناريوهات ،كام هو ٌ
البسيط يستطيع أن يتوصل إىل أنه ليس أمام الوطن العريب غري الخيارات الثالثة :التجزئة ،أو التعاون،
كل بديل وعائده ال يحتاج كذلك إىل ّ
أو الوحدة .كام أنّ القول إنّ هدف الدراسة هو تحديد تكلفة ّ
كل
هذا الجهد .فاملواطن العريب يدرك أيضً ا أنّ التكلفة يف خيار التجزئة ستكون أكرب كث ًريا من التكلفة يف
خيار التعاون ،وأنّ العائد سيكون إيجاب ًّيا عىل الشعوب والدول العربية يف خيار الوحدة ،وليس يف غريه
ينتهي الحال بدراسة توافرت لها معظم مق ّومات النجاح إىل
من الخيارات .ويف الحقيقة ،من املؤسف أن َ
بناء تلك السيناريوهات .ويف تقديرنا ،يرجع هذا اإلخفاق إىل أمرين ،هام:
ö öالتحول الذي طرأ عىل الرؤية الحاكمة للدراسة؛ إذ كان يقوم التص ّور األويل لها عىل دراسة القوى
الحاملة للتغيري وبناء البدائل املحتملة أمام املنطقة العربية يف ضوء نجاح تلك القوى أو إخفاقها،
وهو ما كان سيوجد للدراسة قد ًرا كب ًريا من الرثاء واإلبداع .وعىل األرجح َّمثة صعوبات اعرتضت
فريق العمل ،واضطرته إىل تجاوز ذلك التص ّور ،وهو ما أ ّدى إىل تغيري العوامل واملح ّددات التي
وربا أصابها ذلك يف مقتل.
يجرى يف ضوئها اشتقاق البدائل املستقبليةّ ،
 45هالل وآخرون ،ص .11 - 10

96

الكتـاب األول 2016 -
أوراق

ö öالقناعات الفكرية للجهة املن ّفذة للدراسة والفريق املرشف عليها؛ إذ يبدو أنّ إخالص مركز
دراسات الوحدة العربية لقضية الوحدة العربية دفع بالدراسة إىل السري يف هذا االتجاه ،كنوع
من الجهد التبشريي الذي يحاول أن ُيقنع ال ُّنظم والشعوب العربية باعتامد فكرة الوحدة
العربية ،واالقتناع بالعوائد السياسية واالقتصادية واالجتامعية املرتتبة عىل تحقيقها.
وقد اشتقّ مرشوع "إيدكاس" ثالثة بدائل مستقبلية ،هي:
ö öبديل التنمية االنفتاحية غري املق ّيدة (أو االنفتاح الطليق) ،و ُيفرتض يف هذا البديل استمرار
تعب ّ
عم ُس ّم َي "نظام رأساملية الدولة التابعة".
االتجاهات العا ّمة السائدة يف الفرتة األساسية التي ّ
منهج إصالحي يجرى من
ö öبديل التنمية االنفتاحية املرشدة (أو االنفتاح املرشد) ،وهو ينطوي عىل ٍ
قريب من النظام االقتصادي  -االجتامعي
خالله إقامة ٍ
نوع من رأساملية الدولة القائدة ،وهو ٌ
الذي شهدته مرص يف النصف األول من الستينيات.
ö öبديل التنمية القومية املستقلة ،ويفرتض يف هذا البديل اإلقالع عن االتجاهات العا ّمة السائدة يف
توجه اشرتايك ،قوامه االعتامد عىل النفس ُقطر ًّيا وجامع ًّيا،
الفرتة األساسية ،وإقامة نظام جديد ذي ّ
(((4
والسعي إلشباع الحاجات األساسية للسكان يف إطا ٍر من االستقالل االقتصادي والعدل االجتامعي .
كام اعتمدت دراسة "مستقبل القرية املرصية" ثالثة سيناريوهات مستقبلية ،هي :سيناريو االستمرارية،
وهو سيناريو اتجاهي ،وسيناريو البديل اإلصالحي ،وسيناريو التنمية البديلة أو ّ
الحل االشرتايك ،وهو
معياري.
سيناريو استهدا ّيف
ّ
وكان االستثناء من ذلك مرشوع "مرص  ،"2020وهو املرشوع الذي مت ّكن من اشتقاق سيناريوهات قريبة
من الواقع ،بفضل التط ّور الذي جرى إدخاله عىل التصور األ ّويل للدراسة .فقد اتجه املرشوع إىل اشتقاق
أساس
سيناريوهات تقليدية( ،((4قبل العدول عن تلك السيناريوهات يف مرحل ٍة الحقة ،وإىل اعتامد ٍ
جديد الشتقاقها ،وهو يتمثّل بالتغيري الذي ميكن أن يحدث يف النُخب السياسية واالجتامعية التي تحكم
تعب عن خيارات مطروحة يف الساحة
مرص يف املستقبل؛ ما م ّكن من التمييز بني خمسة سيناريوهات ِّ
املرصية ،هي :السيناريو املرجعي ،وسيناريو الدولة اإلسالمية ،وسيناريو الرأساملية الجديدة ،وسيناريو
االشرتاكية الجديدة ،وسيناريو التآزر الشعبي.
وقد منحت هذه الطريقة يف اشتقاق السيناريوهات الدراسة نقطة ق َّوة وأبعدتها عن الرتابة والعمومية،
وأض َفت عليها قد ًرا من الواقعية ،أ ّكدته التطورات التي جرت يف مرص بعد ثورة  25كانون الثاين /يناير 2011؛
" 46مرشوع استرشاف النتائج السكانية والتنموية السرتاتيجيات بديلة للتنمية يف مرص حتى سنة  ،"2000يف مسعد ،ص .251 ،243
 47عند صوغ وثيقة املرشوع ،جرى تحديد أربعة سيناريوهات ،هي :السيناريو املرجعي ،والسيناريو الشعبي ،والسيناريو
الوسيط ،والسيناريو االبتكاري.
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تغي يف القوى السياسية املمسكة بالحكم ،من خالل الوصول "الجزيئ" و"املو ّقت" لإلسالميني إىل
إذ حدث ّ ٌ
السلطة ،وهو ما دفع املهتمني واملتابعني للتطورات الحاصلة يف مرص إىل العودة إىل هذه الدراسة ،وقراءة
ُ
ما تضمنه سيناريو "الدولة اإلسالمية"ّ ،
بغض النظر عن مدى دقة املعلومات الواردة فيه وحياديتها.
نتيج ًة ّ
لكل ذلك ،مل يكن للدراسات املستقبلية العربية والنُخب السياسية دو ٌر كبري يف ترشيد املجتمع
وتنويره تجاه الخيارات املستقبلية ،ومل يلمس املجتمع العريب فوائد مبارش ًة لتلك الدراسات ،أو يشعر
صحيح أنّ للحصيلة الك ّلية املتواضعة لتلك
بأنّ لها مساهم ًة ملحوظ ًة يف استرشاف القضايا التي ته ّمه.
ٌ
الدراسات يف ال ُبعدين العلمي واملجتمعي عوامل كثري ًة ،منها ما له عالقة بطبيعة الدراسات املستقبلية
نفسها وما تفتقد إليه من أرضي ٍة صلبة يف الجوانب النظرية واملنهجية ،ومنها ما يعود إىل أنّ تلك
ثم بدت وكأنها جز ٌر منعزلة
الدراسات متثّل بدايات أولي ًة ،وظ ّلت تفتقد إىل "الرتاكم واالستمرار ،ومن ّ
ليس لها جسو ٌر تربطها"( ،((4عالو ًة عىل أنها تفتقر إىل مق ّومات مادية وبحثية ومعلوماتية كافية ،إضاف ًة
إىل أنّها تعمل يف بيئ ٍة غري مواتية ومشبعة بالكثري من عوائق البحث العلمي الح ّر.
وصحيح أيضً ا أنّ العائد العلمي واملجتمعي مل يكن كب ًريا حتى يف إطار القضايا التي تص ّدت لها تلك
الدراسات .فباإلمكان التساؤل عن طبيعة الدور اإلرشادي الذي قامت به دراس َتا "املستقبالت العربية
البديلة" و"مستقبل الوطن العريب" ،وليس ذلك بشأن التحديات واملخاطر املستقبلية التي تواجهها
األمة العربية ،بل بشأن طريقة إدارة العالقات العربية  -العربية التي هي موضع اهتاممهام ومجال
ويكن أن نتساءل أيضً ا :هل أنّ ما قامت به دراسة "مستقبل القرية املرصية" يندرج يف
تركيزهامُ .
إطار التنوير واإلرشاد للنهوض بواقع القرية املرصية؟ أم هل أنّ مسارها ومضمونها انطوى عىل كثري
من التشويش والتضليل بسبب املنطلقات النظرية واملعرفية الخاطئة وما ترتّب عليها من انحر ٍ
اف يف
التناول والتحليل واملعالجة؟

جل الدراسات املستقبلية العربية يف
عا .عوامل إخفاق ّ
راب ً

اشتقاق سيناريوهات قريبة من الواقع

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

التحليل واالسترشاف عليها

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

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

نتيج ًة ملا تق ّدم ذكره ،حصل انحراف يف عملية الوصف والتشخيص .فقد ق ّدمت الدراسات املستقبلية
العربية وص ًفا مبتو ًرا ومجت َزأً ملسار التطورات التاريخية ومراحلها ،والواقع القائم يف القضايا البحثية التي
تناولتها؛ ذلك أنّ التوصيف اقترص عىل تت ّبع دور املتغريات املادية ،ويف املقابل جرى تهميش توصيف
ات ذات شأنٍ كبري يف التأثري يف حارض الظواهر
متغي ٌ
سائر املتغريات أو التغايض عنها ،وهي يف أغلبها ّ
املدروسة ومستقبلها ،بل إنها ذات شأن من جهة التح ّكم فيها أيضً ا .فالعقيدة والدين والتاريخ والثقافة
والقيم واألخالق مل تأخذ ح ّقها ومكانتها يف توصيف الواقع .ولنئ جرى التط ّرق الجزيئ إىل بعضها ،فإنّ
ذلك مل يكن من منظور وزنها يف الواقع ،وتأثريها فيه ،بل من منظور الفلسفة الوضعية التي ال تعرتف
املتغيات ،وال متلك القدرة عىل قراءتها وبيان أثرها وتأثريها يف حارض تلك الظواهر ومستقبلها.
بتلك ّ
لقد طال االنحراف مرحلة التفسري أيضً ا؛ إذ ُأقحمت القناعات الفكرية للقامئني عىل تلك الدراسات
يف تفسري التطور التاريخي للقضايا التي جرت دراستها ،واملنعطفات الرئيسة يف مسريتها ،ويف الربط
بني الواقع القائم والتطورات التاريخية والواقع يف ح ّد ذاته والبدائل املستقبلية التي جرى اشتقاقها،
وتقدميها بوصفها خيارات متو ّقع ًة للتطورات املستقبلية.
ومل يكن االنحراف يف بناء البدائل املستقبلية ملسار التطورات يف تلك الظواهر استثنا ًء ،بل نتيج ًة طبيع ًة
ملا سبقه من مراحل .فقد اشت ّقت معظم تلك الدراسات بدائل وخيارات مستقبلي ًة ال ت ّتسق الب ّتة
مع املسار التاريخي وحقائق الواقع واتجاهاته الرئيسة (السائدة والبارزة واملع ّوقة) .وساهم الحضور
الكثيف واملكشوف لأليديولوجيا يف تجذير ذلك االنحراف وتعميقه؛ إذ َفرضت األفكار اليسارية ظاللها
عىل معظم الدراسات املستقبلية العربية ،لهذا انتظمت بدائلها املستقبلية ّ
(قل عدد تلك البدائل أو ُكث)
يف الخيار االشرتايك .أ ّما بعض الدراسات األخرى ،فقد ع ّدت هذا الخيار هو الخيار املفضّ ل أو املرغوب فيه.
وهكذا ،ق ّدمت الدراسات املستقبلية العربية نتائج شديدة التواضع ،يف ما يتع ّلق بقدرتها عىل االسترشاف
ورسم االتجاهات العا ّمة التي ميكن أن تسري إليها تطورات األوضاع .وقد رأينا أنّ مرشوع "مستقبل
مرشوع توافرت له كثري من اإلمكانات واملقدرات املادية والبرشية والبحثية ،مل
الوطن العريب" ،وهو
ٌ
يتم ّكن من أن يقرتب من االتجاهات العا ّمة لتطورات األوضاع يف املنطقة العربية ،بل إنّه  -عىل العكس
عات تخالف ما كان يتوافر لديه من ّ
من ذلك  -ساهم يف التشويش من خالل تقدميه تو ّق ٍ
مؤشات.
اسات مستقبلية قام بها أفراد ،واعتمدت عىل الخربة والحدس واملناهج الكيفية،
ويف املقابل ،مت ّكنت در ٌ
من رسم بدائل محتملة قريبة من مسار التطورات التي حدثت يف املنطقة العربية .ويوضّ ح الرسم البياين
التايل تأثري األسس املعرفية واملنهجية يف مسار الدراسات املستقبلية العربية وقدرتها عىل االسترشاف.
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الرسم البياين  :1تأثري األسس الوضعية يف القدرة االسترشافية للدراسات املستقبلية العربية

خامتة
بنا ًء عىل التحليل السابق ،نرى أنّ اإلخفاق الذي نال الدراسات املستقبلية العربية الجامعية يعود  -يف
ثم،
جزء كبري منه إىل التزامها املس ّلامت املعرفية والفلسفية واملنهجية لالتجاه الوضعي املادي .ومن ّ
فإنّ الخطوة األوىل لرتشيد الدراسات املستقبلية العربية هي إعادة النظر يف األسس املعرفية والفلسفية
ملنهجية البحث املستخدمة فيها ،من خالل تجاوز مقوالت االتجاه الوضعي املادي ،واالنفتاح عىل
االتجاهات املعرفية التي لديها القدرة عىل التعامل مع األبعاد الدينية والثقافية والقيمية للظواهر
أقل كفاء ًة ّ
والكف عن النظر إىل املناهج الكيفية عىل أنها ّ
ّ
وأقل علمي ًة ،وتكثيف
السياسية يف املنطقة،
ٍ
توظيف للمناهج الك ّمية يف األبعاد واملتغريات التي ميكن
حضورها يف هذا النوع من الدراسات ،مع
تكميمها والتعبري عنها إحصائ ًيا .فهذا هو الوضع الذي نرى أنه سيجعل هذه الدراسات أكرث أهلي ًة
السترشاف مستقبل الظواهر السياسية واملجتمعية يف املنطقة العربية.
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