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دراسات املستقبالت

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

Abstract: After the Second World War, scientific thinking gradually developed a method
that was able to forecast possible futures. As a result of the spread of this methodology
within the global north and south (albeit to varying extents), it became a widespread
and global phenomenon. As a methodology adopted – in whole or in part—worldwide, it
came to be developed by thinkers from a variety of backgrounds. Equally, this diversity of
backgrounds for the practitioners of forecasting studies led to significant differences in
their conceptualization of these approaches. Against this backdrop, this paper examines
the field of future studies from the perspective of the problematics of the concept as it
developed after WW II, as well as the approaches to its use. The paper aims also to challenge
a widespread opposition to futurology and forecasting throughout the Arab world.
Keywords: Future Studies, Methodologies, Practice
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مق ّدمة
قد ال نختلف يف أنّ التغيري وحركة التاريخ يرتبطان بعالقة طردية موجبة .فكام أنّ التغيري كان عىل م ّر
(((
ً
ً
مدخل أساس ًيا
مدخل أساس ًيا وراء دميومة تد ّفق هذه الحركة إىل األمام ،كان تد ّفق هذه الحركة
الزمان
وراء تسارع مع ّدل التغيري .وعىل الرغم من أنّ هذا املع ّدل قد تباين من موجة حضارية إىل أخرى،
فإنّ مخرجاته قد أفضت – مع ذلك – إىل أن تكون أحوال اإلنسان واملكان بعد التغيري مختلفة – يف
العموم – ّ
عم كانت عليه قبله.
إنّ حلول املوجة الحضارية الثالثة ،أي املعلوماتية ،منذ منتصف القرن املايض تقري ًبا ،مل يؤ ّد إىل أن يكون
معدل رسعة التغيري غري مسبوق فحسبّ ،
وإنا أيضً ا إىل أن تتعايش اإلنسانية مع عملية تاريخية فريدة
يف نوعيتها ج ّراء االنتشار العاملي لتأثريها ،وشمولية تحدياتها ،وانفتاح نهاياتها .وقد سبق أن أطلق أنور
عبد امللك عليها يف وقته تسمية عملية "تغيري العامل"(((؛ وكان يف تشخيصه دقي ًقا ،ويف تسميته لها صائ ًبا.
وحيال مخرجات هذه العملية ،أ ّدى تباين التطور الحضاري للمجتمعات اإلنسانية إىل أن تتباين أمناط
استجابتها للتحديات التي تفرزها هذه املخرجات .ويؤ ّكد واقع مجتمعات عامل الشامل ّ
وجل عامل
الجنوب هذا التباين.
فأ ّما عن عامل الشامل ،فقد أفىض انتشار إدراك جدوى االرتقاء باالستجابة الحضارية إىل مستوى تحديات
هذه العملية تأمي ًنا ملستقبل أفضل ،إىل أن يأخذ – ومنذ منتصف القرن املايض تقري ًبا – بنمط من التفكري
العلمي إلعادة تشكيل العقل ،وترشيد القرار والفعل استبا ًقا واستعدا ًدا ملفاجآت املستقبل ،واسترشاف
مشاهده البديلة((( .ويس ّمى هذا النمط – عاد ًة – التفكري العلمي يف املستقبل .أما تطبيقاته فهي تندرج
تحت مس ّميات متع ّددة ،وال سيام دراسات املستقبالت التي سيصار إىل اإلشارة إليها أدناه يف هذا
البحث .ويشري واقع هذا التفكري يف عامل الشامل أنّه صار ظاهرة شاملة تأخذ به ّ
املؤسسات العا ّمة
جل ّ
متخصصة ورصينة ،وتحرص جامعات ذات شهرة عىل تضمينه
والخاصة ،وترعاه جمعيات ومراكز علمية
ّ
ّ
تخصص التفكري العلمي يف املستقبل.
برامجها التدريسية ،ومنح شهادات عليا (ماجستري ودكتوراه) يف ّ
1
2

3

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

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

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

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

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

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

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

امليالد ،ص  .117وإىل اليشء ذاته يذهب ً
مثل :سمري غريب" ،أين نحن من دراسات املستقبل؟" ،العريب ،الكويت ،العدد 499
(حزيران  /يونيو  ،)2000ص .116
حسن صعب ،املقاربة املستقبلية لإلمناء العريب (بريوت ،دار العلم للماليني ،)1979 ،ص .105
املرجع نفسه ،ص .104
قسطنطني زريق ،نحن واملستقبل (بريوت :دار العلم للماليني ،)1977 ،ص .18
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وتكتسب رؤية قسطنطني زريق صدقية ممت ّدة من واقع تباين املواقف التي تتب ّناها ّ
جل املجتمعات
املعارصة حيال املايض واملستقبل وما بينهام .فاملجتمعات املتقدمة ،وكذلك السائرة يف طريق النمو،
يتجسد يف كثافة انغامسها يف التفكري العلمي يف مستقبلها
تتم ّيز – يف العموم – ّ
بتوجه مستقبيل واضح ّ
وتوظيف مخرجاته ملصلحة دميومة ارتقائها الحضاري .أ ّما سواها من املجتمعات املتخلفة واملتأخّ رة،
فهي إ ّما تلك التي تنترش فيها رؤى ماضوية تدعو إىل سحب تجربة ما كان (املايض) عىل ما سيكون
ثم االنشغال بيومها
(املستقبل) ،أو هي تلك التي تجمع بني التغ ّني باملايض واالنكفاء عىل الحارض ،ومن ّ
تأمي ًنا ملتط ّلباته الحياتية .عىل أنّ انتشار مثل هذه ال ّرؤى ال يعني أنّ هذه املجتمعات تخلو من نخب
ثم إىل نرش ثقافة االنحياز إليه.
تدرك ،وهي تعيش يف الحارض ،جدوى االستعداد للمستقبل ،وتعمد من ّ
إنّ التغني باملايض و /أو االنكفاء عىل الحارض ال يفيد تج ّذر إشكالية املستقبل يف الوعي املجتمعي
لبعض املجتمعات فحسبّ ،
وإنا كذلك اقرتان أمناط سلوكها بخاصية االنتظار السلبي لحلول املستقبل.
وقد أ ّكدت التجربة اإلنسانية أنّ هذه الخاصية كانت وراء دميومة واقع الرتاجع والتخ ّلف الحضاري،
ثم البقاء خارج دائرة صناعة التاريخ ،وهو األمر الذي ينسحب عىل واقعنا ،نحن العرب ،حال ًيا(.((2
ومن ّ
عىل أنّ تب ّني أحد املجتمعات ،يف وقت مح ّدد ،لهذا املوقف أو ذاك من املستقبل ،سلب ًيا أو إيجاب ًيا،
ال يعني عدم إمكانية تراجعه عنه يف وقت الحق .فتجربة التاريخ تؤ ّكد اقرتانها بظاهرة التقهقر بعد
االرتقاء الحضاري ،وكذلك بظاهرة االرتقاء بعد التقهقر الحضاري .وتفيد بذلك – ً
مثل – التجربة العربية
باملقارنة مع سواها األوروبية .وعنها يقول حازم الببالوي" :عندما احتفل العامل بدخول األلفية (األوىل)،
كان العرب املسلمون منغمسني يف بناء الحضارة والعلوم ومشاركني فاعلني يف أسبابها ،مبختلف مظاهرها
([ )...ويف املقابل] كانت أوروبا ترفل يف سبات العصور الوسطى ( )...إنّ أوضاعنا (وأوضاعهم) اآلن تكاد
تكون عىل نقيض ما ك ّنا (وكانوا) عليه عند دخولنا األلفية الثانية"(.((2
ويفيد هذا املثال الصارخ حقيقة موضوعية هي أنّ أبعاد الزمان ،وإن تتعاقب آل ًياّ ،إل أنّ تعاقب الواقع
الحضاري لهذا املجتمع أو ذاك ،تدهو ًرا أو ارتقاء ،ليس بالرضورة هو اآلخر آل ًيا .فعىل وفق ما يبذله
املجتمع ،أو ال يبذله ،من جهد ّ
خلق يف الحارض ،يتح ّدد واقعه الحضاري يف الزمان الالحق .ونرى أنّ
خصوصا عندما
التقهقر الحضاري بعد االرتقاء يفيض ،يف العموم ،إىل تأجيج الحنني املجتمعي إىل املايض،
ً
تتم املقارنة بني املايض املجيد والحارض الس ّيئ .أ ّما االرتقاء الحضاري بعد التقهقر فإنّه يح ّفز يف العموم،
ّ
 22حول املدخالت التي أ ّدت إىل خروجنا من التاريخ ،انظر الدراسة الرائدة :فوزي منصور ،خروج العرب من التاريخ ،ظريف عبد الله
وكامل السيد (مرتجامن) (القاهرة :مكتبة مدبويل.)1993 ،
 23حازم الببالوي ،نحن والغرب :عرص املواجهة أم التالقي (القاهرة :دار الرشوق ،)1999 ،ص .290
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ليس فحسب عىل دميومة اإلبداع واالبتكار يف الحارضّ ،
وإنا يدفع أيضً ا إىل توظيف مخرجاتهام اإليجابية
ً
سبيل الستمرار بناء املستقبل األفضل من الحارض.
وانطال ًقا من حقيقة تعاقب أبعاد الزمان ،تفيد التجربة اإلنسانية أنّ االرتقاء نوع ًّيا بالحارض ،وعىل وفق
رؤية واعية وإرادة حرة وهادفة ،يع ّد ً
رشطا الز ًما وأساس ًيا ّ
تؤسس التغيري الحضاري،
لكل حركة تاريخية ّ
ثم املستقبل الواعد .وعليه ،نرى أنّ انتفاء هذا الرشط يفيض إىل انتفاء الدور الحضاري للزمان،
ومن ّ
ثم خارج صناعة التاريخ ،ومبا يؤ ّدي إىل تسهيل
ومبا يؤ ّدي إىل بقاء املجتمع أس ًريا ملعطيات تخ ّلفه ،ومن ّ
استعامر مستقبله من لدُ ن قوى تسعى لتوظيف مخرجات هذه املعطيات خدم ًة ملصالحها بالرضورة.
الصدد ،يؤ ّكد ً
مثل إبراهيم العيسوي" :إنّ األ ّمة التي ال متلك خريط ًة للمعامل والتضاريس لهذا
ويف هذا ّ
العامل رسيع التغيري وشديد التعقيد ،والتي ليس لديها بوصلة دقيقة تعينها عىل تجديد مسارها الصحيح
عىل هذه الخريطة ،هي أ ّمة تُع ّرض مستقبلها ألخطار عظيمة".
ولذا نرى أنّ مهمة االرتقاء نوع ًّيا بالحارض من أجل املستقبل هي مه ّمة ذلك اإلنسان الذي يستطيع –ثقاف ًيا –
حسم إشكالية التل ّفت  /التش ّوف ،أي إشكالية املايض  /الحارض ،ملصلحة االنحياز ،تفك ًريا وسلو ًكا ،إىل
املستقبل .وعليه ،ن ّتفق مع تلك ال ّرؤى املتفائلة التي تؤ ّكد دور مثل هذا اإلنسانً .
فمثل يقول أحمد
صدقي الدجاين" :إن مل يكن (اإلنسان) بإمكانه الوقوف يف وجه حركة التاريخّ ،إل أنّه بإمكانه التأثري يف
ت ّيار الحوادث املتدفق وتحويله لصالحه"( .((2وكذلك يؤ ّكد ،حسن صعب أنّ اإلنسان ،وال سيام "الذي
ثم هو] الكائن التاريخي الوحيد
يعي وجوده ( )...وجو ًدا زمان ًيا [هو] إنسان الوعي الزماين [وأنه من ّ
( )...الذي يخرتع املستقبل"(.((2
ويف ضوء ما تق ّدم ،وإذا اتفقنا عىل أنّ ّ
كل لحظة من لحظات الزمان هي لحظة جديدة ،وأنّ صورتها يف
واضحا أنّ املستقبل ال
نفس اإلنسان ،وال سيام اإلنسان الواعي ،الب ّد أن تكون جديدة ،عندها يضحي
ً
يعب عن صور ال تستنسخ صور املايض أو الحارضّ ،
وإنا تج ّددها وترتقي بها حضار ًيا .فاملستقبل
ب ّد أن ّ
ً
مستقبل ّ
"إل من حيث التعاقب اآليل والساكن ألبعاد
الذي يع ّد امتدا ًدا لصور الزمان السابق عليه ال ُيع ّد
الزمان وال غري .وهذا إن حدث ،فإنّه يلغي عن الزمان خاصيته الحضارية"(.((2
 24أحمد صدقي الدجاين ،رؤى مستقبلية للثامنينات (عامن :دار الجليل ،)1983 ،ص .12
 25صعب ،ص  .104ويؤ ّكد ذلك آخرون .انظر ً
مثل :محمد بريش" ،حاجتنا إىل علوم املستقبل" ،املسلم املعارص ،مؤسسة املسلم املعارص
واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،السنة  ،16العدد ( 61خريف  ،)1991ص 27؛ عيل الدين هالل" ،التعريف بدراسات املستقبل" ،مجلة
السياسية الدولية ،العدد ( 75كانون الثاين  /يناير  ،)1984ص .69
محصلة لدور اإلنسان يف صناعته .انظر ً
مثل:
 26لذا يدعو مستقبليون إىل رؤية املستقبل عىل أنّه ّ
Wendell Bell, "What do we mean by future studies?" in: Richard A. Slaughter (Ed.), New Thinking, p. 3.
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وتب ًعا لذلك ،يضحي إدراك املستقبل إدرا ًكا حضار ًيا ومج ّد ًدا لقدرة اإلنسان عىل تح ّدي الزمان القادم
ّ
بكل مفاجآته ،وهو اإلدراك العلمي والعميل يف آن .ومن هنا نفهمه – حضار ًيا – بداللة الزمان القادم
تم إسقاط
مج ّد ًدا للاميض والحارض عىل وفق رؤية واعية ومتج ّددة ،وإرادة ح ّرة وهادفة .وإذا ما ّ
هذا اإلدراك عىل مستقبل وطننا العريب ،أقطا ًرا وأ ّمة ،يضحي السؤال اآليت م ّرب ًرا :ما املستقبل الذي
نريده نحن العرب؟
يف نهاية القرن املايض ،وتحدي ًدا يف عام  ،1999دعا زيك امليالد إىل رؤية ،ال نرى أنّ حتى استمرار واقع
خروجنا من عملية صناعة التاريخ يلغي جدواها يف أن يكون مستقبلنا" :ليس بالرضورة هو املستقبل
الذي يريده اآلخرون لنا ( )...نحن من يجب أن يختار طريقنا إىل املستقبل ( )...من املايض والحارض
(نتع ّلم) كيف نبني مستقبلنا ،املستقبل الذي يجب أن نذهب إليه ،ال أن ننتظره أن يأيت إلينا ،ألنّه حينئذ
لن يأيت ،ولن يأيت .وحينام نق ّرر الذهاب إليه ،فلن نصل إليه ّإل باإلعداد والتحضري"(.((2
تم إدراكه مبعناه ال ّلغوي (اآليل) ،أو الحضاري ،يبقى مع ذلك مفهو ًما
بيد أنّ مفهوم املستقبل ،سواء ّ
يعب ،عند لحظة التفكري فيه ،عن زمان مل يحن بعد ،ومن
إشكال ًيا .ومام يؤ ّدي إىل ذلك اآليت؛ فهو – أ ّو ًل – ّ
ثم ال وجود له موضوع ًيا .وهو – ثان ًيا – غري معروف ،وهذا ج ّراء نقص املعرفة ،املؤ ّكدة أو حتى شبه
ّ
املؤ ّكدة ،املتوافرة عنه يف الحارض .وهو – ثال ًثا – ال يتامثل وتلك الظواهر الطبيعية وسواها التي تتح ّرك
عىل هدى أمناط ثابتة ومتك ّررة .ومع أهمية هذه الحقائقّ ،إل أنّ تأثري هذه اإلشكالية مل يعد حا ًّدا كام
كان .فمجموعة أخرى من الحقائق أ ّدت إىل تأ ّكل هذا التأثري ،ولكن من دون أن تلغيه ،عىل ال ّنحو التايل:
ö öأ ّو ًل ،ال يختلف املرء يف أنّ املستقبل ،يف لحظة التفكري فيه ،هو زمان مل يحن بعد ،بيد أنه قادم
ً
التبص
حتم ،وهذا ج ّراء تعاقب دورة الزمان .وإضافة إىل أنّ عدم حلول يشء ال يلغي جدوى ّ
به ،يع ّد املستقبل – عىل خالف املايض والحارض – الفضاء الزماين البكر الذي ميكن صوغه ابتدا ًء
ثم تحويل صورة املستقبل املنشود إىل
من الحارض ،إن توافرت مستلزمات هذا الصوغ ،ومن ّ
يعب عن مجموعة بدائل يستطيع اإلنسان أن يختار
حقيقة موضوعية .ولنتذ ّكر أنّ املستقبل ّ
منها ما يريد.
ö öإنّ املايض بحقائقه ،والحارض مبعطياته ال يكتسبان أهم ّية خاصة ،كام يؤ ّكد املستقبيل األمرييك
ريرشّ ،إل بقدر عالقتهام ببناء املستقبل واسترشاف مشاهده( .((2وألنّ معرفة حقائق املايض
ومعطيات الحارض صارت متوافرة ،وال سيام يف مجتمعات املعرفة ،ج ّراء توظيف مقاربات
 27امليالد ،ص .135

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

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

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

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

فإضافة إىل أنّ مفهوم علم املستقبل ال يزال ُيؤخذ به يف عامل الشامل ،يأخذ كثري من الباحثني العرب بهذه التسمية أيضً ا؛ ً
علم أنّ كث ًريا
من املستقبليني هنا وهناك ال يتّفقون معها.
قارن بـ :
Cambridge Learner's Dictionary (Cambridge: Cambridge University Press, 1955), p. 43.
انظر ً
مثل :هادي نعامن الهيتي ،إشكالية املستقبل يف الوعي العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2003 ،ص 30؛ ً
علم أنّ
كلمة علم املستقبل تتك ّرر كث ًريا يف هذا الكتاب.
انظر ً
مثل :رحيم الساعدي ،املستقبل :مقدمة يف علم الدراسات املستقبلية ،ج ( 2بغداد :دار الفراهيدي للنرش والتوزيع.)2011 ،
ً
السالف الذكر :مدخل إىل الدراسات املستقبلية يف العلوم السياسية.
انظر مثل عنوان كتاب وليد عبد الحي ّ
ينقل أحمد صدقي الدجاين عن زيك نجيب محفوظ استخدامه لهذا التسمية :تجديد الفكر استجابة لتحديات العرص (القاهرة :دار
املستقبل العريب ،)1996 ،ص .48
انظر :زريق ،ص .85
انظر :حسيب ،ص 23؛ استخدم حسيب هذا املفهوم بالتزامن مع مفهوم استرشاف املستقبل.
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تعمد إىل توظيف مقاربات منهجية علمية ً
سبيل لدعم مت ّيزها عن أمناط التفكري اإلنساين األخرى يف
املستقبل :كالتفكري الديني ،والفلسفي ،والخيال العلمي .بيد أنّ هذا التوظيف مل يؤ ّد بهذه الدراسات
الصدد "أنّ
إىل االرتقاء إىل مستوى العلم ،باملعنى املتعارف عليه .ويفيد قاموس أوكسفورد يف هذا ّ
العلم هو ّ
كل نشاط فكري وعميل يتض ّمن الدراسة النظامية لحقيقة عرب استخدام املالحظة واالفرتاض
والتجريب والربهنة استنا ًدا إىل معطيات ميكن التح ّقق منها وإثباتها"( .((4وال نرى أنّ العديد من عنارص
الفن ينطبق
هذا التعريف تنسحب حال ًيا عىل دراسات املستقبالت .ومع ذلك ،يصعب القول إنّ مفهوم ّ
والفن يف آن .فهي تُع ّد ف ًّنا ألنها تسعى إىل التأثري
عليها فحسب .وكام نرى أنها تجمع بتوازن بني العلم ّ
يف اإلنسان ،وهي تُع ّد ً
ثم املستقبل املرغوب فيه(.((4
علم ألنها تتط ّلع إىل إحداث التغيري املنشود ،ومن ّ
خصوصا،
إنّ اتجاه مستقبليني عرب نحو تب ّني تسميات منقولة عن مستقبليني أمريكيني و /أو فرنسيني
ً
يتناىس أنّ اللغة العربية تتوافر عىل كلامت تفيد رصاحة معنى املستقبل .ويشري أحمد صدقي الدجاين
إىل بعضها ،ومثالها :ال ّرؤى ،واالبتسار ،واالسترشاف .ويذكر أنّ ال ّرؤى من رؤية ،وهي "إدراك بحساسية
وتخ ّيل وتف ّكر وعقل"؛ أ ّما االبتسار من البرس ،فهو "القيام باليشء قبل أوانه"؛ وأ ّما عن االسترشاف من
استرشف ،فهو "تحديد النظر إىل اليشء بشكل يجعل الناظر أقوى عىل إدراكه واستيبانه"(.((4
وعىل العكس من زمان مىض ،يالحظ أنّ عبارة استرشاف املستقبل أخذت باالنتشار عرب ًيا ،وال سيام عىل
صعيد املؤ ّلفات والدراسات ذات املضمون املستقبيل ،وسواها أيضً ا .وقد حاول عدد من املستقبليني
العرب تأصيل مفهوم االسترشاف عرب ًياً .
فمثل ،انطلق محمد بريش من املعنى اللغوي لكلمة استرشاف
ثم أ ّكد أنه "النظر إىل القادم ببرص حديد ونظر ثاقب بغية تص ّور الواقع
لتحديد دالتها املفاهيمية ،ومن ّ
(((5
املقبل انطال ًقا من الواقع الحارض ،واستيعا ًبا لع َِب املايض الراحل"  .وإىل رؤية أخرى ،ذهب محمود عبد
الفضيل ً
قائل" :ميكن تشبيه النظرة االسترشافية بالوقوف عىل ربوة عالية الستطالع آفاق املنظورّ ،
كل
بحسب ما يسمح به ملء برصه وبصريته .فالجهد االسترشايف هو نوع من الحدس التاريخي املستند إىل
قاعدة علمية"( .((5ونحن منيل إىل األخذ برؤية محمد بريش ،ال سيام أنّ مضمونها يتامهى مع ما نراه
بشأن دالة مفهوم االسترشاف.
 47معجم أكسفورد للعلم ،نسخة إلكرتونية ،يف:
http://goo.gl/5Hrpqj
وغني عن القول أنّ حقول املعرفة االجتامعية واإلنسانية ،ومنها حقل دراسات املستقبالت ،ال تكون باملستوى ذاته الذي تتم ّيز به العلوم
ّ
الصف والتطبيقية؛ فالثانية ال يش ّكل اإلنسان ما ّدتها األساس ،عىل عكس األوىل.
ّ
خصوصا:
 48يف مناقشة وإجابة مستفيضة عن السؤال "هل دراسات املستقبالت فنّ أو علم؟" ،انظر
ً
Bell, Foundations, pp. 165 - 189.
 49الدجاين ،ص ّ .57 - 56
ولعل الدجاين كان من بني الر ّواد األوائل الذين دعوا إىل األخذ بهذه الكلامت قدر تع ّلق األمر باملستقبل.
 50بريش ،ص .27
 51محمود عبد الفضيل" ،الجهود العربية يف مجال استرشاف املستقبل" ،عامل الفكر ،املجلد  ،18العدد ( 4يناير -مارس  ،)1988ص .51
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ثم مفهوم – االسترشاف عىل صعيد الدراسات العربية
ثم ،نحن مع استخدام كلمة – ومن ّ
ومن ّ
املستقبلية ،وذلك لعدد من األسباب ،أهمها :أنّ كلمة استرشاف هي كلمة عربية أصيلة وذات دا ّلة
مستقبلية واضحة؛ كام أنها تفيد بدا ّلة تستوي ودا ّلة مفهوم املستقبل املنظور ،والذي ينطوي عىل
معنى أنّ املستقبل مشاهد متع ّددة ،والذي يأخذ به أيضً ا ،لهذا السبب ،كثري من املستقبليني يف عامل
الجنوب؛ أضف إىل ذلك أنّ االسترشاف ،وكام يؤ ّكد املستقبيل الفرنيس ميشيل غوديه وآخرونُ " ،يح ّرر
ّ
ويحث عىل الفعل (( )...فهو) ميثّل ح ًّقا استبا ًقا يستع ّد للفعل ويستحدث الفعل،
اإلنسان من القدرية
للتغيات املتو ّقعة ال مينع من أن
ُينري العمل الحارض يف ضوء املستقبالت املمكنة واملأمولة( ،والته ّيؤ) ّ
للتغيات املتوقعة ال مينع من الفعل إلحداث
التغيات املأمولة .كام أنّ االستعداد ّ
نعمل عىل إحداث ّ
التغيري املرغوب"(((5؛ ً
فضل عن أنها تتامهى أيضً ا مع املضمون الذي يفيده مفهوم دراسات املستقبالت.
ّ
ويظل السؤال :ماذا يقصد مبفهوم دراسات املستقبالت؟ فقد أفىض تع ّدد الرؤى التي يحملها املستقبليون
يف شأن موضوع اهتاممهم املشرتك ،دراسات املستقبالت ،إىل أن تتع ّدد – بالرضورة – االجتهادات
ذات العالقة مبفهوم هذه الدراسات .وسنستعرض أدناه بعضها ،عىل سبيل املثال ،قبل أن نح ّدد ما
نراه يف شأنها.
تم تب ّنته رسم ًّيا عام  1967جمعية مستقبل
لقد سبق القول إنّ هذا املفهوم يجد انتشا ًرا واس ًعا منذ أن ّ
العامل األمريكية .ويرى ً
مثل املستقبيل األمرييك جون ماكهوول أنّ الخصائص التي يتم ّيز بها هذا املفهوم،
وال سيام انفتاح نهايات معناه ،هي التي تقف وراء انتشاره عامل ًيا .وتب ًعا لذلك ،يؤ ّكد أنّ دراسات
تعب عن ذلك "الحقل الذي يتض ّمن كا ّفة أشكال رؤى املستقبل ابتدا ًء من مقاربات الخيال
املستقبالت ّ
العلمي إىل استكشاف االتجاه"( .((5ويدعم املستقبيل الباكستاين األصل ضياء الدين ساردار مثل هذه
الرؤية بقوله مبا يفيد أنّ دراسات املستقبالت تنرصف إىل استكشاف كا ّفة بدائل املستقبل ،ومؤ ّك ًدا أنّ
مخرجات هذه الدراسات تنطوي عىل دعم لص ّناع القرار ،وال سيام عىل صعيد االسترشاف والتخطيط
بعيد املدى( .((5وإىل جانب هذه املدركات العامة ،يق ّدم املستقبيل األمرييك ،روي أماره ،رؤية ثالثية
ُعب ،وتب ًعا ملخرجاتها ،عن ثالثة مستويات أساسية .فهي ترمي أ ّو ًل إىل
قوامها أنّ دراسات املستقبالت ت ّ
تعب عن واقع الدراسة املستقبلية بوصفها ف ًّنا .وثان ًيا ،املستقبالت
استكشاف املستقبالت املمكنة التي ّ
تعب عن واقع هذه الدراسة بوصفها ً
علم .وثال ًثا ،املستقبالت املرغوبة التي ّ
تؤش تلك
املحتملة التي ّ
للمؤسسات واألقاليم ،محمد سليم قاللة وقيس الهاممي
 52ميشيل غوديه؛ فيليب دوران؛ قيس الهاممي ،االسترشاف االسرتاتيجي
ّ
(مرتجامن) (باريس :الكونرسفاتوار الوطني للفنون والحرف ،)2009 ،ص .27 ،24
53 John McHall (Ed.), "The Emergence of Future Research", in: Jib Fowles, Handbook of Future Research (London:
Greenwood Press, 1978), p. 8.
54 Quoted in: Masini, Why Futures Studies?, p. 16.
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القرارات والسياسات التي ينبغي اتخاذها ً
سبيل لتحقيقها( .((5وتتامهى هذه الرؤية ،وأمثالها ،مع تلك
التي قال بها ً
أساسا إىل استرشاف تلك
أصل ويندل بيل ،والتي تؤ ّكد أنّ دراسات املستقبالت تنرصف ً
املستقبالت املمكنة ،واملحتملة ،واملرغوب فيها التي سيقرتن بها الزمان يف إحدى ّ
محطات سريورته
املتد ّفقة إىل األمام(.((5
وال تختلف – يف العموم – رؤى مستقبليني عرب عن سواهم .فام عدا الذين يأخذون مبفهوم استرشاف
املستقبل( ،((5يحمل البعض اآلخر رؤى متنوعة ملفهوم دراسات املستقبالت ،بعضها محدد ،وبعضها
اآلخر عام .وتكفي اإلشارة إىل بعضها وبنوعيهاً .
فمثل ،يرى وليد عبد الحي أنها تستوي "(و) العلم الذي
يرصد التغيري يف ظاهرة مع ّينة ويسعى لتحديد االحتامالت املختلفة لتط ّورها يف املستقبل وتوظيف ما
يساعد عىل ترجيح احتامل عىل غريه"( .((5ويفهم فاروق عبده وأحمد عبد الفتاح هذه الدراسات عىل
أنّها "جهد علمي ّ
منظم يرمي إىل صوغ مجموعة من التن ّبؤات املرشوطة التي تشمل املعامل الرئيسة
ألوضاع مجتمع ما ،أو مجموعة من املجتمعات ،عرب فرتة زمنية مقبلة ،متت ّد ً
قليل ألبعد من عرشين عا ًما،
الخاصة يف شأن املايض والحارض الستكشاف أثر دخول عنارص مستقبلية يف
وتنطلق من بعض االفرتاضات ّ
املجتمع"( .((5وكذلك يرى عبد الباسط عبد املعطي يف دراسات املستقبالت أنها "مامرسة فكرية معرفية
بحثية إبداعية ،تقوم عىل املالحظة والوعي ،لتقويم ترابط وتفاعل املمكنات الحارضة للنمو – حاضنة
املستقبل – يف سياقها البنايئ األوسع ( )...الشتقاق املرغوب فيه ّ
مم هو ممكن ،ومن ع ّدة بدائل ميتزج يف
ثم نرى أنّ كث ًريا من ال ّرؤى
بنائها وصوغها العلم بالخيال باإلبداع ،ومي ّد البرص والبصرية لألمام"( .((6ومن ّ
أساسا لها ،وإن بصيغ لغوية مختلفة،
صارت ت ّتخذ من فكرة ثالثية املشاهد ،والتي قال بها ويندل بيلً ،
وهو األمر الذي نرى أنه يفيد احتامل اتجاه مدركات املستقبليني يف شأن الداللة املعرفية لدراسات
املستقبالت إىل التمحور حولها.
ويف ضوء ما تق ّدم من رؤى ،ومن ضمنها رؤى عربية ،عن دا ّلة مفهوم دراسات املستقبالت ،من الرضوري،
قبل أن نح ّدد ما نراه يف شأنها ،اإلشارة إىل أنّ تحديد دا ّلة هذه الدراسات ال يستطيع أن يكون مبعزل
55 Cf. Roy Amara, "The Futures Field: Functions, Forms and Critical Issues", Futures, vol. 6, no. 4, pp. 289 - 290.
56 Cf. Wendell Bell, "Making People Responsible: The Possible, The Probable and The Preferable", in: Dator, Futures
Studies, pp. 33 - 53.
 57حسيب وآخرون ،ص 40-38؛ إبراهيم العيسوي" ،استرشاف املستقبل العريب ،التجربة املرصية :مرص عام  ،"2020يف :أحمد يوسف
أحمد وآخرون ،النظام العريب وآفاق املستقبل (عامن :مؤسسة عبد الحميد شومان ،)2002 ،ص .101
 58عبد الحي ،ص .33
 59فاروق عبده فليه وأحمد عبد الفتاح زيك ،الدراسات املستقبلية :منظور تربوي (عامن :دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة،
 ،)2003ص .17
 60عبد الباسط عبد املعطي" ،الدراسات املستقبلية املتطلبات والجدوى العلمية واملجتمعية" ،مجلة مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية،
العدد  ،)1992( 4ص .58
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الصدد ترى ماسيني
عن نوعية اإلطار الفلسفي الذي يتب ّناه الباحث حول احتامالت املستقبل .ويف هذا ّ
يتغي"
تتأسس األوىل عىل فكرة أنّه " ّمثة يشء ّ
أنّ ثالث رؤى فلسفية تتح ّكم يف كيفية إدراك املستقبلّ :
( ،)Something is changingولذلك تنطلق من حقائق املايض ومعطيات الحارض السترشاف ما
ً
فتتأسس عىل فكرة أنّه " ّمثة يشء
يع ّد ممك ًنا وكذلك
محتمل ضمن إطار ممكنات الحارض .أ ّما الثانية ّ
يتغي" ( ،)Something must be changedوهي بذلك تسعى انطال ًقا من رؤية مح ّددة
يجب أن ّ
التغي"
للمستقبل إىل تحقيق ما يع ّد مرغو ًبا فيه .وأ ّما الرؤية الثالثة فتنطلق من فكرة أنّه " ّمثة يشء يقبل ّ
( .)Something can be changedوبذلك تجمع ماسيني بني ال ّرؤى املمكنة واملحتملة واملرغوب فيها
للمستقبل يف آن م ًعا(.((6
ثم نفهم ،دراسات املستقبالت بدا ّلة تلك الرؤية التي تنطلق من حقائق املايض ومعطيات الحارض
ومن ّ
وترمي ،مستخدم ًة مقاربات كيفية وك ّمية ،إىل استرشاف مشاهد املستقبل املمكنة و /أو املحتملة الكامنة
يف عامل االحتامالت ً
سبيل لدفع اإلنسان ،وهو يف الحارض ،إىل القيام بتلك االفعال التي تُفيض حصيلة
مخرجاتها إىل بناء املستقبل املرغوب فيه .ويف بحثنا هذا ،سنعمد إىل استخدام مفهو َم ْي استرشاف
املستقبل ودراسات املستقبالت عىل نحو متداخل ،ذلك أنهام يفيدان ،عندنا ،املعنى ذاته.

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

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

68
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فهو يرى أنّ األخرية معن ّية ً
أصل بتحقيق مستقبل من نوع واحد ،ومبضمون تح ّدده أهداف الذين
يعمدون إىل تسويقه(.((7
وانطال ًقا من رؤية ّ
أقل عمومية ،أدرك مستقبليون عرب أنّ تسويق مفهوم املستقبل الواحد ينطوي عىل
نزوع يرمي إىل فرض أمنوذج ثقايف  -سيايس مح ّدد عىل العامل ،ومن ضمنه الوطن العريب .ففي سياق
تناوله لدراسات مستقبلية غربية تناولت مستقبل العرب ،يقول سعد الدين إبراهيم" :إنّ النتائج التي
توصلت إليها (هذه الدراسات) ال ميكن أن متثّل استرشا ًفا ألبعاد مستقبل الوطن العريب وبدائله باملعنى
ّ
الذي يسمح بإذكاء وعي اإلنسان العريب ( )...واشتقاق سياسات تكون مبنزلة قوة الدفع لتنمية شعوب
هذه املنطقة ( )...فقد كانت القضايا املعالجة والبدائل املحسوبة محكومة دامئًا بإطار املصالح املهمة
ملن (( )...قام بهذه الدراسات)"(.((7
وأ ّما عن الفكرة الثانية :اسرتجاع املستقبل ،فقد قال بها ،وألول م ّرة يف وقته ،املستقبيل العريب املغريب
املرحوم املهدي املنجرة ،والتي من خاللها دعا دول الجنوب إىل استنهاض قدرتها الكامنة من أجل صناعة
(تعب عن مصالح
مستقبلها عىل وفق إرادتها ،واملشاركة يف بناء عامل ال يقرتن مستقبله بصورة واحدة ّ
الدولة األكرث تط ّو ًرا)ّ ،
وإنا بصور متع ّددة( .((7وج ّراء كون نوعية الرؤية الفرنسية للمستقبل متفاعلة مع
الرفض لفكرة استعامر املستقبل ،واالستجابة لفكرة اسرتجاع املستقبل ،أضحت رؤية املستقبل ،والتي
تقرتن مبشاهد متع ّددة ،هي الرؤية شبه السائدة بني املستقبليني حال ًيا .ويف هذا الصدد تقولً ،
مثل،
ماسيني" :إنّ من بني املبادئ التي يتفق عليها عموم املستقبليني ،مبدأ عدم إدراك املستقبل بدا ّلة املفرد،
ّ
وإنا بصيغة الجمع"( .((7ويدعم ويندل بيل تأكيد ماسيني بقوله" :إنّ املستقبل مشاهد ( )...متنوعة؛
(((7
فهي إ ّما ممكنة ،أو محتملة ،أو مرغوب يف صيغها" .
وال يختلف مستقبليون عرب عن سواهم بشأن إدراك املستقبل بوصفه مشاهد متع ّددةً .
فمثل ،يقول
خري الدين حسيب وآخرون ،إنّ الرؤية األحادية للمستقبل تجايف ً
أصل "الحركة الدينامية للمجتمعات
وتلغي عنها ( )...صفتها األساسية (وقدرتها) عىل التغيري والتكيف والرفض" ،ومن هنا يؤ ّكد أنّ املستقبل:
"ليس قد ًرا تح ّدده مسب ًقا قوى غيبية غري معلومة وغري قابلة للتطويع ّ
وإنا ( )...هو بدائل متنوعة ()...
70 Dator, Futures Studies, p. 7.
 71إبراهيم سعد الدين وآخرون ،صور املستقبل العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1982 ،ص .28
72 Quoted in: Masini, Why Futures Studies?, p. 12.
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73 Masini, Why Futures Studies?, p. 8.
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ميكن تحليلها والتعامل معها بالتعديل والتغيري"( .((7وإىل التص ّور ذاته يذهب أيضً ا محمود عبد الفضيل،
ً
قائل" :ليس هناك مستقبل واحد (ّ )...
وإنا هناك عدة مستقبالت بديلة"( .((7ونحن ن ّتفق معهام.
إنّ تح ّول رؤية املستقبل من صيغة املفرد إىل صيغة الجمع ،وإن ير ّد إىل تأثري متغريات أساسية ،ومثالها
تأثري تنامي عدم اليقني الهيكيل جراء تسارع معدل التغيري يف العاملً ،
فضل عن االتجاه نحو إيالء دور
املتغريات النفسية يف خيارات اإلنسان ،وهو يف الحارض أولوية عالية ،بيد أنّ هذا التح ّول أ ّدى أيضً ا إىل
تح ّول بالتدريج يف الرؤية لطبيعة املدخالت التي تفيض إىل تشكيل املستقبلً ،
فضل عن تطور املقاربات
املنهجية لدراسات املستقبالت.
فأ ّما عن الرؤية املتعلقة مبدخالت تشكيل املستقبل ،فهذه أضحت – مبرور الزمان – تجمع بني أربعة
مدخالت أساسية ومتفاعلة( ((7وهي عىل التوايل:
املرجح أن يقرتن بها املستقبل ،ويستطيع
ö öاالتجاهات املمتدة من املايض إىل الحارض ،والتي من ّ
اإلنسان التع ّرف إليها عرب توظيف مقاربات ك ّمية.
ö öالحوادث الكربى يف الحارض التي من املحتمل أن تنطوي عىل تأثري يف املستقبل.
ö öالصور الذهنية التي يحملها اإلنسان و /أو املجتمع والتي تفيض إىل أن تكون أمناط سلوكه حيال
انعكاسا لها.
املستقبل
ً
ö öاألفعال التي يقوم بها اإلنسان ،أو ال يقوم بها ،وهو يف الحارض.
وعليه ،يف الوقت الذي ال تنكر رؤية املستقبل ،كمشاهد متع ّددة ،تأثري املعطيات املوضوعية كاالتجاهات
والحوادث الكربى يف تشكيل املستقبل ،وبعضها يقع خارج السيطرة اإلنسانيةّ ،إل أنها تؤ ّكد أيضً ا،
ويف املقابل ،أنّ للصور الذهنية ،وما ينجم عنها من أفعال ،تأث ًريا ال ّ
يقل أهمية عن تأثري املعطيات
املوضوعية .ونحن ن ّتفق مع هذا الرأي .ولنتذكر أنّ تصنيف املجتمعات ،إىل ماضوية أو مستقبلية أو
ما بينهام( ،((7مر ّده تأثري نوعية هذه الصور الذهنية يف دفع املجتمعات التي تأخذ بها إ ّما إىل التغ ّني
باملايض ،أو االهتامم بالحارض ،أو العمل اإلبداعي من أجل املستقبل .وإدرا ًكا لتأثريها ،يؤ ّكد مستقبليون
أنّ دراسات املستقبالت صارت تويل هذه الصور الذهنية اهتام ًما متزاي ًداً .
فمثل ،يقول داتوور" :نحن
معنيون بالتع ّرف إىل الصور الذهنية التي يحملها األفراد ،وتفسري ملاذا يتوافر بعضهم عىل صور مح ّددة
 75حسيب وآخرون ،ص .49
 76عبد الفضيل ،ص .51
 78وقد قال بهذا التقسيم عبد الحي ،ص .13 - 12
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(للمستقبل) من دون غريها؟ وكذلك كيف تدفع (أمناط سلوكهم ،سلب ًيا أو إيجاب ًيا) باملجتمع إىل تب ّني
هذه الصورة أو تلك"(.((7
وإىل جانب ما تق ّدم ،تبلور اهتامم آخر يك ّمل أعاله ،هو الخيار اإلنساين .وعنه يقول ويندل بيل ما
ً
مسؤول عن أفعاله وواع ًيا مبخرجاتها ،وال س ّيام
معناه أنّ هذا الخيار هو الذي يفيض إىل جعل اإلنسان
(((8
ثم إىل مرغوب فيها  .ويؤ ّكد
أنها قد تؤ ّدي إىل تحويل صور املستقبل من محتملة إىل ممكنة ،ومن ّ
املستقبيل األمرييك بيرت بيشوب هو اآلخر أهمية دور الخيار اإلنساين يف صناعة املستقبل ،بيد أنه يتناوله
من منظور آخر؛ إذ يقول عنه إنه" :أحد األسباب التي تجعلنا ندرك أنّ املستقبل ال يقبل التن ّبؤ"(.((8
ولتوضيح منظوره هذا ،ذهب إىل ما يفيد أنّ اإلنسان ،إذا كان يتمتع بحرية الخيار ،فإنّ هذه الحرية ال
تُس ّهل عملية التن ّبؤ مبا قد يقدم عليه من أفعال .أ ّما إذا كان ال ينعم بهذه الحرية ،فهو ً
أصل ال يختار،
ومبحصلة تفيض إىل اليشء ذاته .بيد أنه أضاف ومبا يفيد أنّ االنجازات الكربى التي تحققت هنا وهناك،
ّ
مل يكن السحر مر ّدهاّ ،
وإنا اإلرصار اإلنساين عليها عرب جهد امت ّد عىل زمان طويل .ومن هنا جاء تأكيده
(((8
لجدوى اقرتان الخيار اإلنساين بأهداف كربى بعيدة املدى وعزمية عىل تحقيقها .
فغني عن القول أنّ إدراك املستقبل ،بداللة
وأ ّما عن تط ّور املقاربات املنهجية لدراسات املستقبالتّ ،
املفرد ،قد نجم عن منطق مح ّدد ،واستخدم مقاربات تتامهى معه .فأ ّما عن املنطق ،فمفاده ،وكام متّت
اإلشارة إليه أعاله ،أنّ املستقبل يع ّد يف الحصيلة امتدا ًدا لالتجاهات األساسية التي تفرزها حقائق املايض
ومعطيات الحارض ،سلب ًيا أو إيجاب ًيا .ومن هنا كان هذا املنطق استطالع ًيا  /اتجاه ًيا ،وبغاية نهائية
مفادها التنبؤ بصورة املستقبل .وتعمد املقاربات املنهجية التى نبعت من هذا املنطق ،إىل األخذ بآلية
تلتقي ،عىل الرغم من التفاصيل ،عند اآليت :أ ّو ًل ،تت ّبع مايض موضوع االهتامم لتحديد االتجاه األكرث
ثم ثان ًيا ،إسقاط هذا االتجاه عىل املستقبل ،وال غري.
ً
وضوحا وأهمية ،الذي اقرتن به يف مايض الزمان؛ ّ
ً
ومن أجل ذلك تستخدم هذه املقاربات عادة أدوات ك ّمية ،كالبيانات الرقمية ،والحسابات الرياضية،
والقياس ،واملعادالت ،والنامذج ،إىل غري ذلك.
ومن بني أبرز هذه املقاربات ،مقاربة تحليل االتجاه ( )Trend Analysisالتي أفىض تط ّورها عرب الزمان
إىل اقرتانها بعدد من التف ّرعات املهمة .وتع ّد مقاربة استقراء االتجاه (،((8()Trend Extrapolation
خصوصا عىل صعيد الدراسات املستقبلية ذات املضامني الدميوغرافية،
مبستوياتها املتع ّددة ،األكرث انتشا ًرا،
ً
Dator, Future Studies, pp. 8 - 11.
Bell, Foundations, p. 175.
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واالقتصادية ،والتكنولوجية وسواهاّ .
ولعل أحدث هذه التف ّرعات ،هي املقاربة املسامة "التن ّبؤ القائم
عىل القواعد" (.)Rule-based Forecasting
وعىل الرغم من استمرار توظيف هذه املقاربات ،عىل املستويني الجزيئ والكيلّ ،إل أنها منتقدةً .
فمثل،
قيل إنّ توظيف هذه املقاربات ،بكفاءة ،يشرتط توافر معلومات شاملة ودقيقة ليس فحسب عن تلك
املتغيات ،التي أفضت مخرجاتها إىل اقرتان ّمثة موضوع باتّجاه مح ّددّ ،
وإنا أيضً ا عن مدى توافر ّمثة
ّ
مؤشات ،يف الحارض ،تفيد باحتاملية امتداد تأثري هذه املتغريات إىل املستقبلً ،
ّ
فضل عن استمرار نوعيته
ّ
واملؤشات ،يف
أيضً ا( .((8ولذا أ ّكد املستقبيل األمرييك تيودور كاردن أنّ ضآلة توافر مثل هذه املعلومات
الحارض ،الب ّد أن تفيض إىل أن تكون املخرجات الناجمة عن هذه املقرتبات إ ّما خاطئة ،أو مض ّللة ،أو
غري ذات صلة(.((8
الصعد التي تقبل القياس ،كالسكان،
مع ذلك نرى أنّ املقاربات الكمية تبقى مجدية ،وال سيام عىل تلك ّ
والدخل القومي ،واستهالك الطاقة ،وما شابه ذلك .بيد أنها ،ولوحدها ،ال تصلح لدراسة مستقبل ظواهر
اجتامعية و /أو إنسانية ،وهو األمر الذي أ ّدى إىل دعم فكرة فرنسية األصل قالت بانفتاح املستقبل
عىل مشاهد متع ّددة ،وعىل نحو جعل حال ًيا مقاربة التن ّبؤ باملستقبل خارج ّ
جل اهتاممات دراسات
تم ذكره يف أعاله .ويؤ ّكد ذلك مثال داتوور بقوله أنّ هذه الدراسات مل تعد" :تنرصف إىل
املستقبالت ،كام ّ
(((8
التن ّبؤ باملستقبل"  .وإىل اليشء ذاته يذهب مستقبليون عرب .فمثال ،يؤ ّكد ابراهيم العيسوي" :ليس
الهدف [من دراسات املستقبالت هو] اإلنباء باملستقبل مبعنى تقديم تن ّبؤات غري رشطية وغري احتاملية
بالحوادث املستقبلية ّ
[وإنا يكمن الهدف يف تقديم] ( )...مقوالت رشطية واحتاملية"(.((8
إنّ تح ّول التفكري يف املستقبل من ُأحادي املشهد إىل تع ّددية املشاهد أفىض إىل األخذ مبقاربات
منهجية تتامهى وهذه التع ّددية .وهذه تكمن يف املقاربات االستهدافية /املعيارية (Normative
 .)Approachesوتختلف هذه املقاربات عن سواها ،وال سيام الكمية ،عىل صعيدين أساسيني هام:
منطقها الذي متّت اإلشارة إليه أعاله ،وآلياتها .فاملقاربات املعيارية تتمحور – يف العموم – حول اآليت:
ً
أول ،تصميم صورة املستقبل املرغوب فيه .ومن أجل ذلك تذهب إىل األخذ بآليات متع ّددة كالحدس،
و /أو االفرتاض ،و /أو التقييم الشخيص ،وما شابه ذلك من أدوات كيفية؛ وثان ًيا ،األخذ بآلية "الرجوع
84 Rescher, pp. 98 - 99.
85 Theodor J. Gordon & Jerom C. Glenn, "Integration, comparison, and Frontier of Futures Research Methods",
AC/UNU MillenniumProject, at: http://goo.gl/eR89qm
وكذلك كورنيش ،ص .216
86 Dator, Futures Studies, p. 7.
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إىل الحارض" ( )Backcastingالتي تفيد بتخ ّيل صورة املستقبل املرغوب فيه ،ثم الرجوع إىل الحارض
للبحث ّ
عم يؤ ّدي إىل تحقيق هذه الصورة املنشودة ،ومن ضمنه الدعوة إىل األخذ بسياسات مح ّددة.
وتفيد مضامني املقاربات املعيارية أنها من نوعني :بالغ التبسيط ،وشديد التعقيد .فأ ّما األول ،فهو يكمن
يف استطالع رأي أحد الخرباء ،أو مجموعة منهم ،يف شأن مستقبل موضوع ،أو أحد جوانبه .وال تجد
هذه اآللية ً
قبول لدى املستقبليني املحرتفني .ويفرس إدوارد كورنيش السبب بقوله "إنّ الرأي الواحد قد
ً
تم تطوير آلية أخرى عمدت
يكون
مضالل أو منحازًا"( .((8وتأ ّث ًرا بآلية االسترشاف عرب الخبري (أو الخرباء)ّ ،
إىل استبدال الخرباء بالرأي العام املحيل الستطالع أفضلياته يف شأن املستقبل( ،((8وذلك عرب طرح أسئلة
يتم الوصول إىل نوع من اإلجامع عىل أفضلية مح ّددة يف
مح ّددة ،وتكرار طرح اإلجابات عليه حتى ّ
شأن املستقبل .وتنطوي هذه اآللية عىل إيجابيات قوامها دمقرطة عملية االسترشاف ،بيد أنّ سلبياتها
تتامهى واملأخذ عىل مقاربة االسترشاف عرب الخرباء ،والتي تتم ّيز بسطحيتها وافتقارها للموضوعية
والد ّقة العلمية( .((9أما النوع الثاين من املقاربات املعيارية ،فهو الذي يقرتن بإجراءات منهجية تتم ّيز
بقدر عال من التعقيد .ومثالها مقاربة تقنية دلفي( .((9فهذه التقنية تعمد إىل استخالص آراء عدد من
الخرباء يف شأن مستقبل موضوع عرب عملية أساسها تكرار التفاعل الهيكيل غري املبارش بني الخرباء وعىل
وفق جوالت متعاقبة زمانًا ومتج ّددة مضمونًا ،هذا ً
سبيل لتأمني إجامع كا ّفة الخرباء أو أغلبهم ،عىل رأي
مح ّدد يف شأن الصور البديلة ملستقبل موضوع االهتامم.
يتم تطبيقه عىل مواضيع ال تقبل
ويع ّد االسترشاف الكيفي – هو اآلخر – مجد ًيا،
ً
وخصوصا عندما ّ
كالصاعات والحروب األهلية والدولية .بيد أنّ األخذ بآراء أهل الثقة (أي الخرباء)،
االسترشاف الك ّميّ ،
دومنا متحيص و /أو االنطالق من رؤى ذاتية وأحكام شخصية انطباعية ،يقلل كث ًريا من موضوعيتها
ود ّقتها العلمية ً
مثل.
وعىل الرغم من تباينهام النسبي ،فإنّ املقاربتني املنهجية االتجاهية واملعيارية ،وأدواتهام الكمية
خصوصا يف استرشاف مشاهد
والكيفية ،يجمعهام قاسم مشرتك مفاده أنّ اهتامماتهام تكاد تنحرص
ً
ً
وفضل عن ذلك ،مل يعد التباين بني هاتني
املتوسط (إىل عرشين عا ًما من بداية زمان مح ّدد).
املستقبل
ّ
املقاربتني حا ًّدا مثلام كان هو الحال خالل بدايات انطالقة دراسات املستقبالتّ .
ومم ساعد عىل ذلك
88
89
90
91

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

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

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

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

االستهدافية  /املعيارية .وهذه يجمعها ،أ ّو ًل ،تصميم صورة املستقبل املرغوب فيه عرب أدوات ج ّلها
كيفية؛ وثان ًيا األخذ بآلية "الرجوع إىل الحارض" للبحث ّ
عم يؤ ّدي إىل تحويل هذه الصورة إىل واقع

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

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

دراسات املايض والحارض؛ ومن هنا ال يصح القول إنّ املستقبالت ميكن دراستها عىل نحو تتامهى فيه
مع ما سواها.
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