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املستقبل يف فكر مهدي املنجرة
The 'Future' according to Mahdi Elmandjra
أن
ّ ً ُمربزة، تتناول هذه الورقة البحثية ال ُبعد املستقبيل يف فكر مهدي املنجرة:ملخص
،عد من أبرز االسترشافيني يف العامل خالل الربع األخري من القرن العرشين
ّ  وإن كان ُي،املنجرة
ً
ً
حقل معرف ًيا أفق ًيا
 بل كان باألحرى،حقل عمود ًيا قائم الذات
فإن البعد االسترشايف مل يكن لديه
ّ
فإن اقرتان اسم املنجرة باملستقبليات مل يأت من
،ثم
ّ
ّ  ومن.يخرتق كلّ الحقول املعرفية األخرى
ّ
 واملجتمع يف املؤرشات،املؤشات االقتصادية
التخصص الرصف الذي يحرص االقتصاد يف
باب
ّ
 بقدر ما أىت من باب الوعي برضورة إدماج كلّ هذه... والثقافة يف املؤرشات الثقافية،االجتامعية
ٍ
ٍ
ّ
 تنطلق من حالة هذه،متداخلة ومتفاعلة يف الزمن واملكان
،منظومة جامعة
املؤشات يف
متوجاتها يف الحارض وتسترشف مآالتها ومخرجاتها وإفرازاتها
 وتُسائل،الظواهر يف ماضيها
ّ
.يف املستقبل

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

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

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

4
5

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

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

7

من قبيل "إفريقيا عىل عتبة القرن الحادي والعرشين" ( ،)1980و"املغرب الكبري عام  ،)1982( "2000و"املغرب يف أفق "2020
املهم تأكيد حقيقة أنّ املنجرة ،وإن استخدم أدوات استرشاف املستقبل ومنهجيته،
( .)1995وبخصوص هذه النقطة ،يبدو لنا أنّه من ّ
فهو مل يستخدمها لذاتها ،بل لتو ّقع مآالت القضايا التي كان يشتغل عليها مبارشة ،من قبيل إشكالية التخلف أو التنمية أو الدميقراطية
أو العالقات الدولية .وعليه ،فإنّنا نؤ ّكد هنا أطروحة الورقة املركزية والتي مفادها أنّ املنجرة اتّخذ من "علم املستقبل" أداة ٍ
بحث
وتحليل ،وليس مجال ٍ
بحث يف ح ّد ذاته.
ثم تو ّقف موقعه عىل شبكة اإلنرتنيت ( ،)www.elmandjra.orgوهو الذي كان من أغنى املواقع العربية معلومات ومعارف وأخبا ًرا.
ومن ّ
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مستقبليات له وزنهّ ،إنا ّ
تأت له بفضل هذه الخاصية ،خاصية التعامل مع املستقبل بوصفه مستقبالت،
ثم بدائل ومآالت محتملة.
ولهذا السبب ،فقد كان املنجرة يشدد عىل أنّ الدراسات املستقبلية تستلزم أن ي ّتسم تحليل معطيات
الواقع واتجاهات األحداث من جهة ،والطريقة املنهجية امل ّتبعة من جهة أخرى ،بطابع الدقة واملوضوعية.
ويتابع للتدقيق" :لكن الغاية من هذه األداة تكتيس صبغ ًة معيارية يف جوهرها ،إذ هي استجالء
للمرامي واألغراض ليس إال" .فج ّدة الدراسات املستقبلية ّ
تتأت هنا ،بنظره ،من صوغ تلك األغراض يف
"إطار ابتكار وإبداع وأنساق قيم اجتامعية ثقافية ،وترجمة تلك األغراض إىل ّ
مخططٍ عميل ،يف شكل
اختيارات بديلة وسيناريوهات ممكنة"(((.
ويالحظ املنجرة أنّ تق ّدم املناهج والتقنيات يف الدراسات املستقبلية أصبح أم ًرا واق ًعا ،وال مزايدة كبرية
حوله أو بشأنه .بيد أنّه إذا كان مثة بعض من املبالغات يف استعامل بعض هذه املناهج والتقنيات،
كالنمذجة الرياضية واإلحصائية التطبيقية ً
مثل ،فإنّ الخطأ "ال يرجع إىل املنهج ،بل إىل كيفية استخدامه
من دون مراعاة حدوده"((( .ومع أنّ املنجرة يعرتف بأنّ انشغال الدراسات املستقبلية الحثيث بالتحليل
الكمي وبالنمذجة ،يبقى مرحل ًة رضورية لضبط صالحيات املؤرشات املعتمدة ،وتجسيم الرؤى املحددة،
فإنّ ذلك يبقى غري ٍ
كاف إذا مل يستتبع بتحاليل معمقة تقف عند الذي تحقق ،وتقوم بتقييم العملية
ً
تقييم موضوع ًيا ودقي ًقا ،يف أفق تقويم مسالكها وتعديل مساراتها.
صحيحا ،يالحظ املنجرة من ناحية ثانية ،أنّ الدراسات املستقبلية أتت وال تزال تؤيت أكلها يف
وإذا كان
ً
الرس يف نجاحها
املجال العسكري للدول الكربى ،ومن بني ظهراين الرشكات املتعددة الجنسيات ،فألنّ ّ
يف هذه الحاالت يكمن يف اتكائها عىل أهداف مح ّددة بدقة ،أي عىل مالمح يف التحليل موحدة ،وعىل
قوي الهيكلةً ،
فضل عن الوفرة الهائلة يف الوسائل وتقليص كبري للمراقبة والرقابة
نظام لسالمل القرارات ّ
السياسيتني ،أي أنّ الباحثني يشتغلون بحرية ومن دون مضايقة من ّأي مستوى كان.
ً
مرتبطا ّ
باملقابل ،فإنّ ّ
بتدن األولوية التي تعطى للجوانب
تدن سبل نجاح هذه الدراسات غال ًبا ما يكون
النوعية ،من قبيل "أولوية مشاركة السكان وتطوير البنيات الذهنية ،مع احرتا ٍم تا ّم لنظام القيم القامئة،
ولحرية اختيار األشخاص املعنيني"( .((1وهو النموذج الذي يرى املنجرة أنّ دول العامل الثالث والدول
العربية ضمنه ،ال تزال بعيد ًة عنه .ومع ذلك ،فهذا ال ينفي ،بنظر الباحث ،أنّ هذه الدول ال تلجأ إىل
 8مهدي املنجرة" ،الدراسات املستقبلية :حرب املستقبل" ،عامل الفكر (آذار /مارس  ،)1988ص .201 - 200
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الدراسات املستقبلية .بالعكس ،فهي تركب ناصيتها بقوة ،لكن ألغراض أخرى ،بعيد ًة متا ًما عن الغايات
التي وضعت الدراسات املستقبلية من أجلها .يقول املنجرة بهذا الخصوص" :كث ًريا ما نلجأ حال ًيا إىل
الدراسات املستقبلية لكون أزمات مع ّينة ترغمنا عىل ذلك .ويتعلق األمر ذاك مبستقبلية تفاعلية،
تقاوم الحارض بتربير املايض ،عوضً ا عن ابتكار املستقبل .تُطلب النجدة كذلك من الدراسات املستقبلية
ٌ
مستقبلية تحذيرية ،قريبة من
هروب إىل األمام إخال ًء للحارض؛ تلك
حينام يصبح الواقع ال يطاق ،لتربير
ٍ
الدمياغوجيا يف بعض األحيان .وتُستعمل الدراسات املستقبلية أيضً ا للتأثري يف الحركات الفكرية ،وذلك
بحرص األولوية لفائدة التصورات املستقبلية ،دون أخذ رأي املعنيني باألمر .يف هذه الحالة ،نكون أمام
مستقبلية االنتهاز عىل املستوى الوطني ،أو مستقبلية االحتكار عىل املستوى الدويل"(.((1
ويالحظ بالجهة األخرى أنّ املختصني يف الدراسات املستقبلية أنفسهم ،ال يتف ّوقون دامئًا يف استعامل
يتستون وراء منهجيات تفيض صعوبة تقنياتها ،إىل حجب الغايات
خطاب يف متناول الفهم ،إذ غال ًبا ما ّ
يف نهاية املطاف .وهو ما نشاطر مهدي املنجرة الرأي فيه ،ال س ّيام لدى اعتامد هؤالء النامذج الرياضية
املوغلة يف التعقيد ،ملقاربة مستقبل هذه الظاهرة أو تلك .كام أنّهم باستخدامهم مفاهيم مغلقة
وعبارات غريبة ،ين ّفرون املنقبني عن املستقبليات ،الباحثني يف ثناياها.
إنّ التو ّقع ،بنظر املنجرة ،أي استباق األحداث ،يك يقود إىل التجديد ،ال ب ّد أن يراعي مبدأ املشاركة
والتشاركية يف مطلق أشكالها كام يف نسبيتها .وهذه األخرية ليست أم ًرا متع ّذ ًرا ،بحكم تط ّور تقنيات
استطالعات الرأي ،وآليات فهم توجهاته وتفسريها بإزاء هذه القضية أو تلك.
صحيح أنّ جز ًءا كب ًريا من هذه االستطالعات ّ
يوظف يف جوانب تجارية وسياسية قصرية املدى ،لك ّنها
ٌ
تبقى مع ذلك منهجية عملية ،ال تخونها الرصانة كث ًريا ملالمسة رأي الجامهري ،وتحديد حاجياتهم اآلن ّية
وصحيح أيضً ا أنّ الدراسات املستقبلية مل تعالج ببداياتها األوىلّ ،إل الظواهر
ثم تطلعاتهم املستقبلية.
ٌ
مبؤش ٍ
املادية التي باإلمكان تكميمها ّ
ات ثابتة وقا ّرة ومح ّددةّ ،إل أنّ "االستطالعات والدراسات التي
تعالج التح ّوالت السارية يف النظم الثقافية  -االجتامعية" رسعان ما أخذت تدريج ًّيا املكانة التي تستحق،
ال س ّيام يف الدول الكربى ،حيث بات للمستقبليات بهذه الزاوية ،مكانة مميزة ومتق ّدمة للغاية.
ولذلك ،يالحظ مهدي املنجرة أنّ الذي يوجد اآلن (يعني سبعينيات القرن املايض ومثانينياته) عىل
ٌ
هيمنة فكرية ومنهجية عىل مستوى الدراسات املستقبلية ،وأنّه "عندما تحاول
املستوى العاملي ،إمنا هو
أوروبا ردعها ،وتتوفق أحيانا يف محاولتها برباعة ،فإنّ تلك الهيمنة تزداد ح ّدتها من جراء األنانية العرقية
للبلدان الغربية .تلك األنانية التي تش ّكل ،رمبا بكيفية غري واعية ،نو ًعا جدي ًدا من االستغالل ،ال يسهل
 11املرجع نفسه ،ص .200
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معه التعاون الدويل يف هذا املجال" .ولهذا السبب ،يرى املنجرة أنّ "البلدان املستعمرة ساب ًقا تعاين
صعوبة كربى يف إعادة اكتشاف ماضيها الذي انتابه تشويه فظيع ،يف الوقت الذي تكافح حارضًا ،وتصارع
فيه عدم تكافؤ القوى يف العالقات السياسية واالقتصادية الدولية" .لذلك يقرتح املنجرة "إصدار مد ّونة
لألحوال املستقبلية للعامل الثالث ،ألنّ مصري اإلنسانية مرهونٌ بهذا األمر؛ إذ إنّ إزاحة بصامت االستعامر
عن املستقبل ليعترب أكرب عبئًا وصعوبة من نزعه عن املايض أو الحارض"(.((1(/((1
ال يقصد املنجرة من هذا االقرتاح "تأميم" الدراسات املستقبلية ،ألنّ من شأن ذلك أن يؤدي إىل عكس
ما ترمي إليه هذه الدراسات ،ال سيام يف ّ
ظل التداخل املتزايد ملشاكل الشعوب ومصالحها .إنّه يقرتح
كمنهج عميل ،يعطي األسبقية
"هدنة" ،تفسح املجال واس ًعا أمام "استخدام الدراسات املستقبلية
ٍ
الختيارات الشعوب فيام يتعلق بنموذج حياتها يف املستقبل؛ األمر ال يعني إذن سوى نداء لصالح
دمقرطة الدراسات املستقبلية داخل الدول وفيام بني بعضها البعض"(.((1
وعىل النقيض من ذلك ،فإنّه من املؤكد برأيه ،أنّ إحدى أخطر عالمات التخ ّلف تكمن يف االستخفاف
بتقدير األهمية اإلسرتاتيجية للمستقبل وللدراسات املستقبلية ،وإنّه "دامئًا يصعب التفسري واإلقناع
بقاعدة بسيطة ،تقيض أنه كلام ازداد خطر وحدة مشكل مصريي (الجوع ،البؤس ،الجهل ،الصناعة،
التجارة ...إلخ) ازداد تع ّلق ّ
الحل الحقيقي املناسب للحارض بنظر ٍة شمولية للمستقبل"(.((1
وعىل الرغم من "التالعب" الذي يلحق بالدراسات املستقبلية (بجهة التوظيف والتحايل) ،وبرصف النظر
عن امتطاء ناصيتها ،من لدن هذه الجهة أو تلك ،لتربير الحارض أو القفز عليه ،فإنّ املنجرة مل يرتاجع قيد
أمنل ٍة عن الوصفة الجوهرية التي ترتكز عليها هذه الدراسات .يقول املنجرة بهذا الخصوص" :إنّ االنطالق
الحقيقي نحو النمو يبدأ عندما ينهض املسؤولون واملواطنون لتخطيط نظم ومعامالت من شأنها أن تح ّدد،
ثمّ ،
تتأت أهمية ترك حرية اختيار الطريق وابتكار
يف حرية وتضامن ،رؤي ًة واضحة ملستقبل البالد ( )...من ّ
الحلول من داخل الواقع ،وذلك مع احرتام الكرامة والقيم الثقافية  -االجتامعية لتلك البلدان .إن اإليثار
يف بعض األحيان يكمن بالضبط وقبل ّ
ثم ،فإنّ
كل يشء ،يف فسح مجال اإلفصاح إليثار اآلخرين"( .((1ومن ّ
ّ
كل األسباب متوافرة بنظره ،لالقتناع بأنّ الدراسات املستقبلية "ستصبح أحد املجاالت املفضلة لتعاون الغد،
(((1
تعاون سيتمحور حول األفكار واالبتكار ،أكرث بكثري منه حول املنتوجات والضغوط" .
12
13
14
15
16
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ثان ًيا .دراسات املستقبل يف الوطن العريب

بعيني مهدي املنجرة

لنذ ّكر هنا من جديد بأنّه ،يف ما ترك مهدي املنجرة من دراسات وأبحاث ،ليس ّمثة دراسة قامئة الذات
تتحدث عن الدراسات املستقبلية يف الوطن العريب ،أو ت ّتخذ من هذا األخري ما ّد ًة لهذه الدراساتّ ،إل
بعض الدراسات الجامعية( .((1ولذلك ،فإنّ الذي نجده ضمن ما خ ّلف املنجرة بشأن هذه املسألةّ ،إنا هو
ات مو ّثقة ،أو بعض املداخالت يف الجامعة ،أو يف الندوات الدولية
"استجوابات" هنا وهناك ،أو محارض ٌ
واإلقليمية والوطنية التي كان يشارك فيها .ومع ذلك ،فإنّنا نستطيع أن نقول ،باستقرا ٍء دقيق ملا ترك،
ٌ
مقاربة منظومية بامتياز ،أي أنّها ال تسترشف املستقبل ذاته يف سياقٍ
بأنّ مقاربة املنجرة للمستقبل هي
قار ،بل باالحتكام إىل وزن املايض وبالنظر إىل معطيات الحارض.
يقول املنجرة بشأن هذه النقطة" :إنّ ما يسمى بالحارض هو اليوم يف أزمة ،وهي نتيجة عدم اهتاممنا
باملستقبل يف السنوات املاضية .فالحارض ليس سوى نتيجة ملا أعددناه يف فرتة محددة .وإذا أردنا أن نغري
املستقبل ،فيجب أن نبدأ بتغيري العمل ابتداء من اليوم بالذات"( .((1ويتابع ،للتأكيد عىل أنّ االهتامم باملستقبل
ليس جدي ًدا يف تراثنا العريب  -اإلسالمي ،بأنّ ال ّلغة العربية قد حفلت باأللفاظ التي تحمل معنى املستقبل ،إذ
"كثريا ما استعمله الرسول صىل الله عليه وسلم من خالل عبارة االستبصار .فقد كان النبي قبل أن يبدأ عمله
كل يوم ،يتص ّور األشياء ّ
ّ
ويخطط ويستبرص .وبعد هذا االستبصار ،يتوكل عىل الله ،ومي ّد له الله يد املساعدة.
فالتو ّكل عىل الله يأيت بعد االستبصار .وبتعبري بسيط ،أقول إنّ أزمتنا يف العامل العريب  -اإلسالمي اليوم ،سوا ٌء
كانت سياسية أو اقتصادية أو أخالقية ،هي باألساس أزمة استبصار .فليس هناك استبصا ٌر عند املسؤولني؛
[أي] ليست هناك رؤية .الرؤية الوحيدة املوجودة بيوميتهم هي كيفية البقاء يف الحكم واملحافظة عليه"(.((2
ال ينكر املنجرة ،باملقابل ،أنّ مثة دراسات أجنبية تع ّرضت بالدرس والتحليل ملستقبل العامل العريب.
بل عىل العكس من ذلك ،إذ إنّ أول دراس ٍة مستقبلية شملت هذا األخري قامت بها منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،لك ّنها متّت من دون أن يسهم يف إنجازها ّأي خب ٍري عريب ،مبا معناه أنّهم "أرادوا
أن يرهنوا مستقبلنا بدون التشاور معنا ،وبدون أ ّية مشارك ٍة عربية ( )...وهذا نظ ًرا ألنّ الدراسات
املستقبلية تعد بناء عىل رؤية مح ّددة .لذلك فإنّ عيب هذه الدراسة أنّها مل تأخذ بعني االعتبار رؤية
العرب ،ومتثّلهم لحارضهم ومستقبلهم"(.((2
18
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وحتى الدراسات التي أقدمت عليها بعض الحكومات العربية هنا أو هناك ،مل تتعامل مع املستقبل
بوصفه ً
فعل ،بل ر ّدة فعل ،وال تسترشف االحتامالت املختلفة وتتهيأ لها ،بل تكتفي مبالحظتها وتسجيلها.
ثم ،فإنّ الحقيقة الثابتة ،برأي املنجرةّ ،إنا هي أنّ "العامل العريب يتغ ّلب عىل املشاكل بتأجيلها إىل
ومن ّ
املستقبل ،حيث ال تتوفر ً
مثل إال أمنيات عن األداء االقتصادي يف املستقبل ،مثل تو ّقع زيادة عدد السياح
رسة ،بدون أن تكون هذه التوقعات
برقم معني ،أو تط ّور الخدمات الصحية بتوفري عد ٍد مح ّدد من األ ّ
ٍ
(((2
مبن ّي ًة عىل اختيار ٍ
ات ودراسات" .
ويالحظ أيضً ا أنّه ح ّتى لو س ّلمنا ً
جدل بأنّ العامل العريب وصل يف السنني األخرية إىل ما يشبه االكتفاء
مطروحا" :لرمبا عىل
الذايت يف الدراسات املستقبلية ،فإنّ السؤال "عىل ّأي مستوى؟" يبقى مع ذلك
ً
املستوى الفكري والجامعات واألشخاص واملراكز غري الحكومية .ولكن لألسف ،عىل مستوى صناعة
تتم عىل املدى
القرار ،ليس هناك ّأي اهتام ٍم بهذا املجال ،حيث أنّ صناعة القرار يف املنطقة العربية ّ
القصري ( )...والخطري هو عدم إدراك أهمية قراءة املستقبل يف املجال السيايس"( ،((2سوا ٌء عىل املستويات
القطرية الضيقة أو عىل املستوى القومي العام.
ٌ
نقطة أساسية ،تتك ّرر موضوعاتها يف معظم كتابات مهدي املنجرة ودراساته واستجواباته ،ألنّه
هذه
يعتقد أنّ املنطقة العربية غري مدرك ٍة التح ّوالت الكربى واملتسارعة التي يشهدها العامل .ولذلك نراه
يقول بهذه الجزئية العميقة ،بداية تسعينيات القرن املايض" :إنّ أ ّول استنتاج خرجت به الدراسات
املستقبلية ،وهناك اتفاق يف العامل حول ذلك ،أنه ليس هناك ّأي مستقبل ،أو أية إمكانية ألية مجموعة
يقل عدد س ّكانها ّ
اقتصادية ّ
بأي
عم بني  150و 200مليون نسمة ،أن تدخل القرن الحادي والعرشين ّ
مجتمع مبني عىل اإلنتاجية إىل حضار ٍة أخرى تس ّمى
أمل ،ألنّ التط ّورات الدولية تشري إىل أننا ننتقل من
ٍ
موضحا هذه النقطة الجوهرية" :فالنموذج
املجتمع املبني عىل املعلومات وعىل املعرفة"( .((2ليضيف
ً
التنموي الذي عرفه العامل بعد الثورة الصناعية هو أنّ التنمية ٌ
مبنية عىل عنرصين أساسيني ،هام املواد
الخام ورأس املال .أما املجتمع املعريف ،والذي يشكل لب الحضارة الجديدة ،التي تس ّمى مجتمع ما -
مبني عىل املعرفة وعىل اإلعالم ( )...مبعنى أنّ املوارد البرشية أصبحت هي األساس
بعد الصناعة ،فهو ٌّ
صحيح أنّ رأس املال ال يزال له دو ٌر مهم ،إال أنّ املعلومات واملعرفة أصبحت هي األساس ( )...فإذا
()...
ٌ
توافرت الطاقة البرشية واملعرفة ،فإن القيمة املضافة للامل سوف تصبح أكرب ( )...أما إذا توافرت املواد
ملجتمع ما أن يصنع بهام شيئًا يف عامل اليوم ( )...لهذا ،فإنّ
الخام ورأس املال فقط ،فليس من املمكن
ٍ
 22املرجع نفسه.
 23املرجع نفسه.
 24مهدي املنجرة ،حوار التواصل :من أجل مجتمع معريف عادل ،ط( 7مراكش :دار ولييل.)2001 ،
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تم أحدث انقال ًبا كبريا يف العامل الثالث ( )...والعامل العريب طب ًعا جز ٌء من هذا العامل"(.((2
التطور الذي ّ
يتغي يف جوهره أو
وعىل الرغم من هذه التحوالت ،ولرمبا بسببها ،فإنّ استرشاف املستقبل والته ّيؤ له ال ّ
مقاصده ،أو يف الرؤية والقوة التحفيزية التي يحملها من بني ظهرانيه.
يقول املنجرة بخصوص هذه النقطة ،مستدلًّ
حي" :عندما تخ ّوف الرئيس األمرييك ،يف بداية
ٍ
بنموذج ّ
الستينات ،من تق ّدم بحوث الفضاء السوفياتية بعد سبوتنيك ،أخذ قرا ًرا سياسيا وقال للعامل :بعد عرش
سنوات ،سنكون عىل سطح القمر .وبعد أن اتخذ هذا القرار السيايس ،طلب من الخرباء والعلامء واإلداريني
واالقتصاديني أن يق ّدموا له ّ
مخط ًطا إلنجاز هذه الفكرة خالل عرش سنوات ،وبدأوا العمل منذ أن اتّخذ
القرار .وفعال ،فقد وصلت الواليات املتحدة األمريكية إىل القمر بعد عرش سنوات يف إطار مرشوع أبولو"(.((2
ثم هي مسألة تسيري
ثم عزمية سياسية؛ ّ
ثم تص ّورّ ،
ثم ،فإنّ الدراسات املستقبلية هي مسألة رؤيةّ ،
ومن ّ
أيضً ا .إذ يرى املنجرة أنّه ليس مثة إال نوعان من التسيري ،أه ّمهام التسيري باألهداف ،أي باملقاصد يف لغة
العلوم اإلسالمية" :إذا فهمت مقاصد الدين اإلسالمي مثال ،فإنّ ما تفعله يصبح مج ّرد وسائل .يف ميدان
الدراسات املستقبلية ،هناك تسيري االقتصاد مثال .فإما التسيري بناء عىل املقاصد واألهداف عىل املدى
الطويل ،أو التسيري املبني عىل الكوارث .أي أن ننتظر حتى تحصل الكارثة ،ثم نحاول أن نواجهها .وكلام
تأخّ ر اإلنسان يف االستعداد ملواجهة املشاكل ،تع ّذر عليه ح ّلها .أما إذا تو ّقع اإلنسان حدوث املشكل
واستع ّد له ،فتسهل عليه معالجته .أما التسيري يف بلدان العامل الثالث ،فهو تسيري كوارث ،أي ننتظر إىل
حني حصول الكارثة ،ثم نحاول معالجتها ( )...بعد فوات األوان يف الغالب األعم"(.((2
إنّ الوصفة ليست سحرية ،يؤ ّكد املنجرة ،بل هي مسألة منهجية ورؤية وعزمية وتح ٍّد" :أوال ،نبدأ
ونتمنى ،ونقول ما هو املستقبل الذي نريد ّ
بكل حرية وبدون ضغوط من الحارض .وعندما يصبح هذا
القرار رؤية ،نعود للحارض لنح ّلله بجدية ،ونح ّدد وضعنا فيه .فإذا كان تحليل الحارض جديا ،فإننا نعرف
نقطة االنطالق .وإال فكيف ميكن أن تح ّقق هد ًفا قبل معرفة املسافة التي تفصلك عنه ،والعراقيل التي
قد تعرتضك يف الطريق؟"( .((2إنّ املهم يف الدراسات املستقبلية ،بنظر مهدي املنجرة ،هو الوعي بأنّ
ً
"هناك فر ًقا بني أن أتو ّقع
ألغيه ،وبني مستقبل أمتناه ،لكن ال أعمل عىل
مستقبل أريده ،وأعود للواقع ّ
إعداد الرشوط التي يجب أن تتوفر لتحقيقه"(.((2
25
26
27
28
29

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

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

عا .الدراسات املستقبلية ومستقبل اإلسالم بحسب املنجرة
راب ً
م ّر ًة أخرى ،ليس لدينا يف ما يتوافر من كتابات وأبحاث ملهدي املنجرة ،دراسة منهجية موثقة ميكن
االرتكان إليها لفهم موقف الدراسات املستقبلية من اإلسالم ،أو موقف اإلسالم من هذه الدراسات.
إنّ الذي نجده بني أيدينا إمنا آرا ٌء للرجل موزّعة هنا وهناك ،من الرضوري البحث يف تقاطعاتها ،لفهم
اإلشكالية كام ينظر إليها أو يتطلع للتعاطي معها ،وهي متمحور ٌة يف عمومها حول ما يسميه "مستقبل
اإلسالم".
إنّ أ ّول مسألة بديهية ،بهذا الخصوص ،هي متييز املنجرة بني الغيب ومفهوم املستقبل .يقول املنجرة
فرق شاسع بني الغيب الذي هو من ّ
بشأن هذه النقطة" :هناك ٌ
علم الغيوب سبحانه وحده ،وبني
مفهوم املستقبل كام يوظفه الخرباء يف مجال الدراسات املستقبلية .فمفهوم املستقبل ،حسب هؤالء،
ثم ،فمن الواضح ،من املضمون
هو
انعكاس عىل الزمن آلثار ونتائج أعاملنا ،أو عدم عملنا اليوم .ومن ّ
ٌ
والداللة ،أنّ األمر ال يتع ّلق ال بنبوء ٍة وال بكهنوت"(.((4
يقول املنجرة إنّ القرآن الكريم ميلء باملصطلحات واملفردات الداعية إلمعان النظر واإلعداد للمستقبل.
ِين آ َمنُوا ا َّت ُقوا ال َّل َه َو ْل َت ْن ُظ ْر َن ْف ٌس َما َق َّد َم ْت لِ َغدٍ﴾ (الحرش ،)18 ،واآلية
من ذلك اآلية القرآنيةَ ﴿ :ياأَ ُّي َها ا َّلذ َ
القرآنية﴿ :أَ َولَ ْم َي ُ
الس َم َو ِ
نظ ُروا ِف َم َل ُك ِ
ات َو ْالَ ْر ِض َو َما خَ َلقَ ال َّل ُه مِن َ ْ
س أَن َي ُكونَ َق ِد
وت َّ
ش ٍء َوأَنْ َع َ ٰ
ا ْق َت ََب أَ َج ُل ُه ْم َف ِبأَ ِّي َحد ٍ
ِيث َب ْع َد ُه ُي ْؤ ِم ُنونَ ﴾ (األعراف ،)185 ،وكذلك﴿ :أَلَ ْم َي َر ْوا أَنَّا َج َع ْل َنا ال َّل ْي َل لِ َي ْس ُكنُوا
الس َم َو ِ
صا إِنَّ ِف َذل َِك َل َي ٍ
ات َو َمن ِف
فِي ِه َوال َّن َها َر ُم ْب ِ ً
ات لِّ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنونَ ؛ َو َي ْو َم ُين َفخُ ِف ُّ
الصو ِر َف َف ِز َع َمن ِف َّ
ين﴾ (النمل .)87-86 ،ت ُّبي ّ
كل هذه اآليات وغريها ،بنظر مهدي
األَ ْر ِض إِ َّال َمن شَ اء ال َّل ُه َو ُك ٌّل أَ َت ْو ُه َداخِ ِر َ
املنجرة ،دعوة اإلسالم لالستفادة من الحارض ،والعمل فيه ،مع إمعان النظر يف املستقبل واالستعداد له.
املستقبل الذي هو اآلخرة دون شك ،لك ّنه أيضً ا العمر املقبل من الحياة الدنيا.
 39املرجع نفسه ،ص .73
 40مهدي املنجرة" ،قضايا املستقبل اإلسالمي :الدراسات اإلسالمية – الرضورة والواقع واآلفاق" ،ندوة "قضايا املستقبل العريب" ،الجزائر
(أيار /مايو .)1990
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أ ّما كلمة "غد" ،وهي كلمة جوهرية يف الدراسات املستقبلية ،فإنّ املنجرة ُيشري إىل أنّها قد وردت خمس
م ّر ٍ
ات يف القرآن الكريمَ ﴿ :و ْل َت ْن ُظ ْر َن ْف ٌس َما َق َّد َم ْت لِ َغدٍ﴾ (الحرش)18 :؛ ﴿أَ ْرسِ ْل ُه َم َع َنا َغ ًدا َي ْرت َْع َو َي ْل َع ْب
َوإِنَّا لَ ُه لَ َحاف ُِظونَ ﴾ (يوسف)12 :؛ ﴿ َو َل َت ُقولَ َّن ل َ ْ
ِش ٍء إِ ِّن َفاع ٌِل َذل َِك َغ ًدا﴾ (الكهف)23 :؛ ﴿ َو َما َت ْدرِي
﴿س َي ْع َل ُمونَ َغ ًدا َمنِ ا ْل َك َّذاب ْالَ ِش﴾ (القمر)26 :؛ ويتابع ً
قائل
َن ْف ٌس َما َذا َت ْكسِ ُب َغ ًدا﴾ (لقامن)34 :؛ َ
إنّه لو تأ ّملنا مضمون هذه اآليات وداللتها التّضح لنا التايل:
ö öأنّ القرآن الكريم يدعو جمهور املؤمنني إىل رفض الكهانة ،ليس يف ح ّد ذاتها فحسب ،بل ألنّها
مفصال للغد .وهو ما يبدو له مستحيال ،ألنّ الغيب من ِع ْلم الله.
تريد أن تق ّدم لنا تاريخً ا ّ
ö öوأنّ القرآن الكريم يدعو رصاح ًة إىل استرشاف الغد "حتى يتز ّود اإلنسان بالتقوى الالزمة
ويتج ّنب املفاجآت الداهمة".
ومعنى ذلك أنّ
املنهي عنه هنا إمنا تك ّهن صور ٍة واحدة عن املستقبل ،ي ّدعي متز ّعمها أنّه يعرفها سل ًفا
ّ
ومسب ًقا .أ ّما متثّل هذا الغد بوصفه صو ًرا متع ّددة" ،فهذا نحن مطالبون به ،حتى نحشد القوى لدفع
الرش الذي نتوقعه ونكثف الجهد (فرادى وجامعات) لجلب الخري الذي نستبرشه"(.((4
إنّ اإلسالم ،برأي املنجرة ،إمنا يقدم لنا نظر ًة شاملة للعامل الدنيوي الحارض وللعامل األخروي املقبل.
وهو يحمل يف طياته "بالصلة التي يقيمها بني العاملني ،ديناميكية أساسها التغيري وحوافزه ،وذلك يف
ً
مسؤول عن مستقبله،
جميع املجاالت ،سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية؛ ديناميكية تجعل اإلنسان
مفجر ًة طاقات التغيري والسعي نحو األفضل لدى املجتمع ،بني حارضه اآلين ومستقبله القريب ،سوا ٌء
ّ
(((4
عند التفكري يف إصالح واقعه الذي يحياه ،أو عند الربمجة للغد الذي يتمناه"  .ويرى املنجرة أنّ التغيري
هنا ليس س ّن ًة إلهية ثابتة فحسب ،بل هو رضور ٌة حياتية أيضً اً ،
إعامل لآلية القرآنية﴿ :إِنَّ ال َّل َه ال ُي َغيِّ ُ َما
ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغيِّ ُوا َما ِبأَ ْنفُسِ ه ِْم﴾ (الرعد .)11 ،إذ أنّ "التغيري الصائب إمنا قوامه اإلبداع واالبتكار .واإلبداع
معناه مخالفة البدعة ،التي تعني التبديل واإلضافة يف دين الله .فال يختلف مؤمنان يف أنّ اإلبداع وفق
السنن الكونية والترشيعية الراسخة لألصول اإلسالمية هو أساس التغيري ،وهو الدافع للحركة ،وكل
والتغي هي مع ّر ٌ
ضة للموت ،وهي س ّن ٌة عامة يجري مفعولها عىل الفرد وعىل
ما ّد ٍة ح ّية فاقدة للحركة
ّ
وحرصا عىل مصالحهم،
املجتمع"( .((4وباملقابل ،فإنّ الذين يخافون من التغيري" ،خو ًفا عىل امتيازاتهم
ً
فهم يعمدون دو ًما إىل الخلط بني اإلبداع والبدعة ،رغب ًة يف منع ّ
يصب فيام ال يرضونه ،وال
كل تغيري ّ
 41لذلك نجد أنّ املنجرة يتحدّث عن "مستقبالت" وليس عن "مستقبلٍ " واحد فحسب.
 42املنجرة" ،قضايا املستقبل اإلسالمي."...
 43املرجع نفسه.
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يطمئ ّنون إليه وعليه .بل ال غرابة يف أن ُيعزى التخ ّلف واألمراض االجتامعية املصاحبة له يف البلدان
اإلسالمية ،إىل مثل هذه العقلية املتحجرة ،الرافضة لإلبداع واالبتكار ،واملغلقة لباب االجتهاد"(.((4
وقد كان الرسول ،وف ًقا للمنجرة ،مييض عىل نور الوحي نحو املستقبل ،ال يلتفت إىل الوراء ،وال يكرتث مبا
يهتم
يحدث من ضوضاء ،من لدن الراغبني يف منعه من بناء املستقبل .ذلك أنّ اإلسالم دي ًنا ومجتمعاّ ،
(فصلت،
(﴿س ُنِيه ِْم آ َيا ِت َنا ِف ْال َفاقِ َو ِف أَ ْنفُسِ ه ِْم َح َّتى َي َت َبيَّ َ لَ ُه ْم أَ َّن ُه ا ْل َحقُّ ﴾ ّ
أساسا بالرؤية نحو اآلفاق َ
ً
 ،)53بغية التحفيز عىل العمل يف الدنيا واآلخرة ،وينهى عن الك ّر إىل املايض ،والتقوقع يف دوامة قضايا
يهتم كث ًريا باملايض (ال س ّيام
ثم إنّ الرسول مل يكن ّ
الواقع املجرد من دوافعه املاضية ونتائجه املقبلة؛ ّ
يجب ما قبله") ،بقدر ما كان يتط ّلع لبناء املستقبل ،ويح ّفز جمهور املؤمنني
عندما أق ّر بأنّ "اإلسالم ّ
لالعتناء بغدهم ،والعمل عىل صيانته وتثبيته.
ّ
كل هذا ُي ّبي ،بنظر املنجرة ،أن ليس مثة جربية أو حتمية يف اإلسالم ،من شأنها أن تجعل الفرد واملجتمع
ثم ،وملواجهة تحديات املستقبل" ،فعلينا قبل ذلك
غري متح ّكمني يف غدهام ويف مستقبلهام .ومن ّ
القيام بتطهري عقولنا من رواسب التواكل والجربية"( ،((4ألنّها تقتل اإلبداع واالبتكار ،وتقتل الرغبة يف
معي بصورة مفتوحة عىل البدائل والخيارات،
وضع ّ
الفعل والتفاعل ،وألنّ موضوع املستقبل هو دراسة ٍ
واستقراء النتائج املمكنة املرتتبة عن هذا القرار أو ذاك .مبعنى أنّ الدراسات املستقبلية ال تصدر نبوءات،
بل هي تهدف إىل تحديد االتجاهات وتو ّقع املستقبل املرغوب فيه ،ووضع اإلسرتاتيجيات لتحويله إىل
مستقبلٍ ممكن؛ وهي ال ت ّدعي العصمة يف تو ّقعاتها واسترشافاتها ،إذ ال ميكن تو ّقع املستقبل يف املطلق،
اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ.
بحكم أنّه
ٌ
ولعل من األمور التي كان املنجرة ال ّ
ّ
ميل من التذكري بها ،عند حديثه عن اإلسالم يف عالقته باملستقبل،
هو ربط هذه العالقة بالبعد الثقايف ومبنظومة القيم السائدة .ويبدو بالنسبة إليه ها هنا أنّه من
ملحة
البديهي "أنّ اإلسالم ،كق ّو ٍة للتغيري واإلبداع ،سيلعب دو ًرا طليعيا يف هذا التطور ،إذ هناك عودة ّ
خاص ًة عند الشباب الذي أصابه اليأس من ج ّراء سلوك من هم أكرب منه سنا،
إىل الروحانيات اليومّ ،
والذين مل يكونوا يف مستوى إعطاء منوذج سليم للحياة ،أو عىل ّ
األقل قدوة مالمئة يف السلوك منسجمة
ومحرتمة"( .((4كام يرى أنّه من الطبيعي "أن يرجع الشباب املسلم إىل األصول ،للعثور عىل األمناط املثالية
أساسا عىل تجديد
التي تقود خطواته ،ألنّ املستقبل املمكن واملنشود للعامل العريب واإلسالمي يرتكز ً
اإلسالم ،إسالم االجتهاد وليس إسالم التقليد ،ذاك الداء الذي كان وراء سقوط حضارة ابتعدت تدريج ًّيا
 44مهدي املنجرة" ،الحرب الحضارية ومستقبل العامل اإلسالمي" ،حوار مع مجلة رؤى ،العدد .)2002( 16
املتخصصني الكبار يف املستقبليات ،غاستون بريجي الذي كان يرى أنّ التو ّقع ٌ
عمل شخيص ،يف حني أنّ
 45لذلك سار املنجرة عىل درب أحد
ّ
التغيري ٌ
عمل جامعي.
 46يستخدم املنجرة مصطلح "الشيخوقراطية" للتعبري عن هذه الحالة .راجع :املنجرة ،اإلهانة...
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عن مهمة الخلق واإلبداع ،اللذين واصالهام إىل يوم أعلن فيه بعض الفقهاء جزا ًفا إغالق باب االجتهاد".
"دين متفتح ،يرتك للفرد مبادر ًة كربى يف حرية التكيف والتغري وتو ّقع
يقول املنجرة إنّ اإلسالم دامئًا ٌ
التح ّوالت .فلو مل يتو ّقع الرسول صىل الله عليه وسلم وصحابته املستقبل يف فجر اإلسالم ،ملا كان هناك
اليوم مليار و 200مليون من املسلمني"(.((4
"كابحا تحت نري االستعامر ،وقسط
يتابع املنجرة ،إال أنّ املفارقة املفجعة ،أنّ تاريخ ماضينا القريب ال يزال ً
منفلت من أيدينا؛ بل حتى مستقبلنا أصبح مرهونًا بدراسة اآلخرين وبسيناريوهاتهم
كبري من حارضنا
ٌ
التي تعودنا الثقة يف مصداقيتها ( )...يف هذه الحالة ،يوشك مستقبلنا أن يكون نسخة مشوهة وغري
صالحة من مايض اآلخرين .والحقيقة ا ُمل ّرة الوحيدة التي تفرض نفسها يف الوقت الحايل ،هي أنّ العامل
اإلسالمي ال يتح ّكم يف مصريه ،وأنّ استقالله ما يزال شكل ًّيا عىل ع ّدة مستويات"( .((4ويف هذا الصدد،
يالحظ املنجرة أنّه من بني الدالئل عىل غيابنا يف مجال صناعة رؤانا املستقبلية "التي هي نتيجة طبيعية
لغياب ّأي دو ٍر مستقبيل لنا يف الحارض ،أن قبل  108سنة ،نرش املسترشق اإلنجليزي بلونت بلندن كتا ًبا
عنوانه مستقبل اإلسالم ،وكان علينا أن ننتظر  103سنة بال ّتامم والكامل ،ليقوم عا ٌمل مسلم من باكستان
ثم ،فإنّ من أكرب
هو ضياء الدين ساردار ،بإصدار كتاب حول نفس املوضوع يف العام  .((4("1985ومن ّ
األزمات التي يعاين ويالتها العامل اإلسالمي املعارص اليوم "غياب وجود رؤي ٍة واضحة ملا تريد أن تقدم
عليه القيادات الحاكمة ،وانعدام ُبعد النظر كلي ًة عندها ،لجهلها املطبق بالواقع ومجراه وتياراته السائدة
من جهة ،ولخوفها وتحفظها من كل إقدام من لدن فئات من املجتمع ،خشية اإلرضار أو التقليص من
سلطتها ونفوذها من جهة أخرى"(.((5
السياق نفسه ،يق ّر املنجرة بأنّ هناك غيابا تا ًما ّ
"لكل استشار ٍة شعبية أو تعبري جامعي عن طموحات
ويف ّ
ورغبات املجتمع ،إذ ال توجد أدىن مشاركة فعلية ورشيفة لصياغة برامج العمل ،ورسم الخطى ملواجهة
التحديات وتحقيق املستطاع من الطموحات ،وبناء مجتمع مدين صالح" .فالنخب الحاكمة ،يتابع
ٌ
"منشغلة مبعارضيها وحركاتهم ،ظا ّن ًة أنّ غفلتها عنهم ستودي بحياتها عىل أيديهم ،وقضايا
الرجل،
املجتمع تعالج بشكلٍ مركزي مستبد بالقرار ،حسب ما بقي من الوقت ،وما فضل من إمكانات ،والنظر
يتوهمون أنه ال تخفى
ببع ٍد شاسع ملا يحمله املستقبل ال داعي له ،ألنّ املالكني بزمام األمور ببلداننا ّ
عليهم خافية ،فمتى حصل تغيري كانوا أ ّول الشاعرين به ،وسيعالجونه يف حينه"(.((5
47
48
50
51
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املرجع نفسه ،ص .302
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وال تقترص التحديات املستقبلية التي تواجه العامل اإلسالمي عىل هذه الجوانب فحسب ،بل متتد،
ات أخرى أعمق وأخطر ،من قبيل ّ
مؤش ٍ
بحسب املنجرة ،لتبلغ ّ
تدن مستويات البحث العلمي واإلبداع
بنسب مرتفعة ،واستفحال أزمة القيم الثقافية  -االجتامعية ،وعدم مالءمة
التكنولوجي ،وانتشار األمية
ٍ
النامذج التنموية املستوردة ،وغياب دولة الحق والقانون ،وتهميش دور املرأة ،وما سوى ذلك من
تبي بجالء ،بنظر املنجرة ،أنّ مستقبل هذا العامل كان وال يزال عىل املحك .والحصيلة بنظره ،إمنا
مظاهر ّ
تتمثّل يف القول بأنّ أزمة العامل اإلسالمي هي "قبل كل يشء أزمة رؤية ،ناتجة عن عدم وجود مرشوع
النيين ،بحيث أنّ أغلب هؤالء هم مغرتبون
جامعي ،وغياب فئة قادرة وكفؤة ،ونخبة من املفكرين ّ
ثقافيا ،وميارسون نوعا من الرقابة الذاتية عىل أقوالهم وكتاباتهم ،كام يذهب البعض منهم إىل حد بيع
نفسه ملن يقدم له املزيد"( .((5وهذه األزمة هي كذلك ٌ
"أزمة روحية وأخالقية ،ناتجة من حرية من حيث
قيم جامد ،مل يعرف كيف يتط ّور ملواجهة التحديات الجديدة
قيم متنافية ،تتأرجح بني نظام ٍ
االنتامء إىل ٍ
من جهة ،ونظام قيم مستورد يف شكله الخام ،يتالءم مع واقع صانعيه ومشاكلهم الحقيقية ،ال مع
ولعل هذا ما يفرس فقدان الثقة لدى الشباب"( .((5يقول املنجرةّ ،
ناقليه من جهة ثانيةّ .
كل هذا يدعونا
للمبادرة بعالج أوضاعنا من خالل التفكري بإمعانٍ يف مستقبلنا .فالطبيعة كام ُيقال تكره الفراغ ،واألمر
كذلك بالنسبة إىل املسلمني غر ًبا ورش ًقا وإىل اإلنسانية جمعاء.

خامسا .التنوع الثقايف والتعدد الحضاري والقيمي مفتاح
ً
املستقبل

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

 52املنجرة ،حوار التواصل ،ص .52
 53املنجرة ،الحرب الحضارية األوىل ،ص .309
 54مهدي املنجرة" ،ما بعد االستعامر :التنوع الثقايف ودراسات املستقبل" ،الرأي (الرباط) ( 2ترشين األول /أكتوبر .)1994
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غائب يف الدراسات املستقبلية ،إذ نجد
ويالحظ املنجرة أنّ التع ّدد الثقايف القائم عىل نظرة عاملية ،شبه ٍ
املخصصة لهذا املجال تنفق يف الشامل (حيث  20يف املئة من
من جهة أنّ أكرث من  98يف املئة من األموال ّ
ني ال ينفق يف الجنوب سوى  2يف املئة منها (مع  80يف املئة من سكان العامل).
سكان العامل فقط) ،يف ح ٍ
املتخصصني
ونجد من جه ٍة أخرى ،هيمن ًة ثقافية مضمرة بهذه الدراسات ،إذ "نجد أنّ لدى العديدين من
ّ
يف هذا امليدان درج ًة كبرية من التح ّفظ اتّجاه ال ِق َيم غري الغربية"(.((5
ثم ،فاملطلب هنا إمنا يتمثّل ،يف نظره ،يف "دمقرطة دراسات املستقبل عىل الصعيد الوطني والجهوي
ومن ّ
والدويل" ،ليس من باب إرشاك املواطنني يف االختيارات اإلسرتاتيجية الكربى فحسب ،ولكن أيضً ا لضامن
"تراض" عام بشأن ال ّرؤى والتصورات ،ألنّ من شأن ذلك أن يضمن مبدأ التع ّدد والتن ّوع .ويرى املنجرة يف
يخص مسألة التنوع الثقايف:
الصدد أنّه باإلمكان الحديث عن سيناريوهني ،يف ما ّ
هذا ّ
ö öسيناريو القطبية الواحدة التي نراها ّ
بظل الهيمنة الغربية عىل املستوى الثقايف وعىل مستوى
القيم السائدة ،أو املراد لها أن تسود .وهو السيناريو الذي يجد تجاو ًبا كبريا مع النخب الحاكمة
يف بلدان الجنوب ،حيث االغرتاب الثقايف والحضاري وال ِق َيمي .ال مستقبل لهذا السيناريو بنظر
املنجرة ،ألنّ الشعوب ال ميكن أن تتنازل عن موروثها القيمي ،وعن تراثها الثقايف والحضاري.
ö öأ ّما السيناريو الثاين ،فهو الذي يجب أن ينبثق من أنقاض النظام العاملي القائم ،بغاية بناء
"ما ميكن تسميته بالنظام العاملي الجديد /عرص الحضارات املختلفة ،القائم عىل انبثاق عرص
تعايش حضارات متع ّددة"(.((5
بذلك ،يرى أنّ أحد األخطاء الكربى التي يرتكبها املدافعون عن القيم الغربية" ،إضاف ًة إىل املطابقة
املنهجية بني التحديث والتغريب ،يكمن يف أنهم وصفوا بالعاملية ّ
كل قيم ومفاهيم الدميوقراطية
وحقوق اإلنسان والعدالة واإلنصاف والعقالنية واملنهج العلمي والتكنولوجيا وعلم الجامل"( .((5إنّه
ٌ
مستقبل أيضً ا .إنّه مكمن
منطق "الغطرسة الثقافية" ،ألنّه لو كان لإلنسان من مستقبل ،فللتن ّوع الثقايف
مفتاحا من مفاتيح املستقبل .ليس معنى هذا أن يتقوقع املرء خلف التقاليد بتص ّل ٍب
ال ِق َيم التي تُع ّد
ً
وتش ّدد ،لك ّنه يجب ّأل يستبعد القيم التقليدية يف ّ
كل حني" :فإذا كان بعضها متخ ّلفا ،فإن البعض اآلخر
ٌ
نفع كبري؛ وزياد ًة عىل ذلك ،فمصطلح قيمة ال يرتبط بالرضورة بالتقليد ،إذ إن هناك
قابل ألن يكون ذا ٍ
قيام كانت مبثابة ر ّد فعلٍ عىل املايض"(.((5
55
56
57
58

املرجع نفسه.
املنجرة ،حوار التواصل ،ص .30
املرجع نفسه ،ص .30
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ليس هذا فحسب ،بل إنّ الشعوب "تع ّلمت حدس ًّيا أنه بإمكانها االعتامد عىل قيمها الثقافية إذا أرادت
جنس واحد داخل البلد الواحد.
قيم متع ّددة وغري ذات ٍ
التطور وفق طموحاتها .وهذه القيم هي بالطبع ٌ
تم احرتامه عىل املستوى املحيل.
فالتع ّدد هو الذي مينح الحركية الثقافية عىل املستوى الوطني ،إذا ما ّ
إنّ املجتمع يشتغل عىل قواعد من أجل حامية التعدد البيولوجي ،إال أنه ال يبدو أنّ هناك اهتام ًما فعليا
بتشجيع التعدد الثقايف .إننا نعتقد أنّ هناك مصلحة يف حامية األشياء العارضة واآلثار واملواقع ،ولكننا
ال نرى نفس املصلحة يف دراسة أنظمة القيم انطالقا من مقاربة غري إثنولوجية"( .((5ويؤ ّكد املنجرة أنّ
الذود عن القيم الثقافية "ميكن أن يفيض إل نز ٍ
اعات كر ّد فعلٍ عىل عدوانٍ ثقايف ،لكني ال أعتقد مع ذلك
أنّ االنقسامات الثقافية تش ّكل يف ح ّد ذاتها مصد ًرا للنزاعات .إذ هذه االختالفات هي من طبيع ٍة تجعلها
تغني العامل ،من خالل التن ّوع الثقايف وتجعله قاد ًرا عىل االستمرار يف الحياة"(.((6
يتقاطع املنجرة بهذه النقطة مع صمويل هانتغتون ،عىل الرغم من تباين مرجعياتهام ،إذ يريان م ًعا
أنّه سيكون ذا دالل ٍة كربى اليوم ّأل نص ّنف البلدان عىل أساس أنظمتها السياسية أو االقتصادية ،وتب ًعا
ملستواها يف التنمية االقتصادية ،بل عىل أساس ثقافتها وحضارتها .ولذلك ،يعتقد مهدي املنجرة أنّ
التنوع الثقايف هو من وسائل البقاء باملعنى السوسيو  -اقتصادي والثقايف .وهو "مفتاح التواصل الثقايف
الذي هو يف رأيي ،أكرب مشكلٍ يف العامل .إذ إنّ سكان الجنوب قد أعيتهم الجهود التي يبذلونها يف التعلم
والتأهل ليكونوا يف مستوى الحوار مع الشامل بلغته هو ،آخذين ِق َيمه بعني االعتبار" ،يف حني ال نجد
مجهو ًدا يذكر من لدُ ن هذا الشامل لنفس النهج ( )...فإذا مل يقدم الشامل عىل القيام بجه ٍد لفهم ِق َيم
ً
منفصل ك ّلي ًة عن حقائق الجنوب ،ولن تكون يف حوزته
اآلخر ،فإنه سيجد نفسه بعد  10إىل  15سنة،
(((6
سوى ترسانته النووية وبعض املرتزقة يعتمد عليهم" .
لذلك ،ال يرت ّدد املنجرة يف القول بأنّ نزاعات املستقبل ستكون نز ٍ
اعات ثقافية وحضارية بامتياز؛ وهي
اعات ال ميكن أن تستمر ،وال ميكن أن نخضعها لسيناريو اإلصالح ،ألنها مبن ّية عىل القوة وعىل العنف.
نز ٌ
وعليه "مل يعد هناك عىل املدى املتوسطّ ،أي ٍّ
حل إال سيناريو التغيري البنيوي الوظيفي الجذري ،ملواجهة
التحديات الجديدة والتطورات التي يشهدها العامل .وهذه املرحلة هي مرحلة انتقالية ستدوم ما بني 3
أو  5سنوات ،سيحصل بعدها تغي ٌري أسايس ال داخل بلدان العامل الثالث فحسب ،بل يف عالقات الشامل
والجنوب أيضا"( .((6ويتابع القول بأنّ "الحروب أضحت منذ عه ٍد قريب تعكس استكبا ًرا ثقافيا ،وعلينا
ّ
نستحث بإرصا ٍر ومصابر ٍة روح التواضع الثقايف؛ إذ نبذ ّأي استعال ٍء حضاري هو املفتاح الصحيح
اليوم أن
59
60
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للتعايش السلمي .وبرصف النظر عن املخاطر والصعاب ،ميكن أن نقول إنّ االتصال الثقايف كام يرتاءى
ً
لذوي النيات الحسنة ،من شأنه أن يؤ ّمن لإلنسانية
مستقبل آمنا"(.((6

سادسا .عندما يتوقّع مهدي املنجرة انتفاضات الربيع العريب
ً
مل ُيق َّدر ملهدي املنجرة أن يدرك مت ّوجات انتفاضات الربيع العريب ،وال إرهاصاتها وال ما ترتّب عنها ،إذ غ ّيبه
املرض يف ربيع عام  2010وإىل حني وفاته يف صيف عام  .2014وعىل الرغم من أنّه مل يستطع متابعة ما
جرى ويجري ،فإنّنا نزعم أنّه كان ضمن الذين استرشفوا قدومهاّ ،
و"بشوا" مبقدمها بهذا الشكل أو ذاك،
حتى وإن مل يخض يف األساليب التي ستتبعها ،أو النتائج التي قد ترتتّب عنها يف هذا البلد العريب أو ذاك.
ّ
ولعل الذي ألهمه ،يف هذا الباب ،إمنا هو انتفاضة أطفال الحجارة يف فلسطني يف عام  ،1987وما تبعها
ٍ
انتفاضات عىل شاكلتها ،وكيف بدت له أنّها الرشارة التي س ُتلهم باقي الشعوب للنسج عىل منوالها.
من
(((6
ّ
ولعل كتابه "انتفاضات يف زمن الذلقراطية" خري شاه ٍد عىل صدق نبوءة الرجل .يقول املنجرة متسائال،
بخصوص انتفاضات الفلسطينيني" :من أين أتت انتفاضة الحجارة؟" .ليجيب دون مواربة" :إنها مل تأت قط ًعا
من الوزارات وال من القصور وال من املكاتب الرسمية وال من الحكومات وال من النخب .إنها أتت ض ّدها
ً
جميعا؛ ض ّد األنظمة والحكومات العربية ،التي انفصلت
انفصال تاما عن هموم الجامهري والشعوب"(.((6
هذه هي القضية ،وهذه هي اإلشكالية" ،إشكالية أنّ الحكومات العربية واألنظمة العربية أصبحت
ثم ،فانتفاضة الحجارة ألطفال فلسطني
بدون مصداقية ،وأكرث من أي وقت مىض بدون مرشوعية .ومن ّ
ليست ّإل مج ّرد االنتفاضة الصغرية ،التي ستتبعها ال محالة ،االنتفاضة الكربى ض ّد الحكومات واألنظمة
التي تواطأت عىل حساب شعوبها وعىل حساب قضيتها األوىل"( .((6إنّ انتفاضة الحجارة كان لها الفضل،
بنظر املنجرة" ،كونها أماطت اللثام عن األنظمة والحكومات والسياسات واملصالح الضيقة ،مصالح
التش ّبث بالحكم دومنا طلب رأي الشعب .ولها الفضل كذلك يف فضح النخبة ( )...التي استسلمت
وسلمت قيمها وأفكارها .وأبانت كذلك عىل أن ال قداسة إال لله ،وال مرشوعية إال للشعب ،وال مصداقية
إال من خالل تلك التي متنحها الجامهري"(.((6
63
64
65
66
67
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هذه هي فلسفة االنتفاضات الصغرى" ،وستكون مثة فلسفة لالنتفاضات الكربى القادمة ،ألنّ املسألة مل
تعد بيد الحكومات واألنظمة والنخب ،بل تح ّولت للشارع ،يف الوقت الذي بدأت هذه األخرية تتحدث
سيميائيا مبصطلحات العنف ومواجهة العنف وإيقاف املواجهات وما سوى ذلك" .لذلك ،يتص ّور املنجرة أنّه
"ستأيت انتفاضات بنفس روح انتفاضة أطفال الحجارة ،ملحاربة انعدام العدل االجتامعي والظلم والفقر ()...
وسرنى تدريج ًّيا انتفاضات أخرى يف بقية العامل العريب واإلسالمي"( .((6ويتابع املنجرة" ،هناك فجو ٌة كبرية يف
العامل العريب ما بني الحكام والشعوب ،والفجوة بلغت درجة االنفجار ،واالنتفاضة ليست انتفاض ًة للقضية
يحس بالحرية كاملة طاملا
الفلسطينية فقط ،بل هي رم ٌز للتحرير العريب؛ إذ ال ميكن لعر ٍّيب أو مسلم أن ّ
فلسطني ترزح تحت نري االحتالل .وأنا شخصيا أرى أنّه ما دامت فلسطني محتلة ،فأنا أيضً ا محتل ،كعريب،
كمسلم ،كإفريقي ،كواحد من العامل الثالث"( .((6ولذلك يرى املنجرة أنّ انتفاضة أطفال الحجارة إمنا كانت
موج ٌ
هة إىل أولئك
"ثور ًة عىل من س ّلمت لهم ق ّمة الرباط رشعية التمثيل"؛ ويرى أيضً ا أنّ هذه االنتفاضة ّ
"موج ٌ
هة إليهم ،إىل تخاذلهم ،إىل تر ّدي وضعهم ،إىل هشاشة قراراتهم ،إىل
الذين منحوا هذه الرشعية .إنّها ّ
ضعف تحركهم ،إىل استخفافهم بشعوبهم وقمعهم لها ،وتكميم أفواهها خشي ًة عىل قدسية االستقرار،
واسرتضا ًء للذين ال يدفعون مببدأ التغيري وال مصلحة لهم يف أن يسود"(.((7
وال يقف املنجرة عند هذا الح ّد ،بل يذهب إىل درجة ع ّد انتفاضة فلسطني "وقود االنتفاضاتّ ،
املؤطر
ملسارها ،مشعلها ،شمعتها ،منري طريقها ،مرجعها الروحي ( )...فلم يعد أطفال فلسطني مكمن الجهاد
األصغر وال عمق الجهاد إياه ،بقدر ما أصبحوا عمق جها ٍد أكرب ،سينترش انتشار النار يف الهشيم ،يف ّ
ظل
نظا ٍم عريب مهرتئ ،ضعيف املناعة ،مهت ّز البنى واملك ّونات"( .((7إنّ ما يسميه املنجرة الجهاد األصغر،
متا ًما كام الشأن مع الجهاد األكرب" ،هو ثورة من أجل الحضارة والقيم ،عوض االقتصاد والسياسة ،هو
ٌ
انتفاضة عىل الحارض كام ّدة وأمل يف املستقبل كقيمة رمزية وكبعد حضاري" .ومن هنا" ،فاالنتفاضة مل
تعد مفتاح ّ
حل القضية فحسب ،بل أضحت معطى جوهريا ال ب ّد من استحضار فلسفته لفهم املستقبل
والعمل عىل توجيهه"(.((7
إنّ النظام العريب ،بنظر املنجرة ،قد بات عاج ًزا وعديم الجدوى ،وال ميكن أن يستمر كث ًريا ،ألنّه مرتك ٌز
عىل منظومة بنيوية من أربعة أضلع:
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نظام يشتغل مبنطق "التفقريوقراطية" ،أي أنّه ي ّتخذ من الفقر والتفقري نظا ًما للتدبري والحكامة
ö öإنّه ٌ
يفس تفاقم الفوارق االجتامعية واالقتصادية بني الطبقات االجتامعية ،وسوء
والحكم ،وهو ما ّ
توزيع الرثوة عن قصد ،وسيادة اقتصاديات الريع والفساد وتهريب األموال.
يشجع "الجهلوقراطية" ،أي تجهل الجامهري وتركها عىل أميتها ،إذ تتع ّدى نسبة هذه
ö öوهو ٌ
نظام ّ
مسيا تسيريا جيدا ،يف
األخرية يف املتوسط العريب الـ  50يف املئة .كيف "تريدون أن يكون البلد ّ ً
الوقت الذي نتح ّدث فيه عن مجتمع اإلعالم ،ومنظومة الرتبية والتكوين يف أزم ٍة مستدامة؟".
تقل عن  20يف املئة ،فلن يكون لنا ً
يقول املنجرة" ،لو كان لدينا ،نسبة أمية ّ
حتم نفس الحكام،
شعوب واعية ،مدركة،
وال نفس الوزراء ،وال نفس الربملان"؛ إنهم سيدركون جميعا أنّهم بإزاء
ٍ
متعلمة ،ال ميكن القفز عىل مطالبها.
نظام إحدى سامته الكربى "الشيخوقراطية"" .فحني ننظر إىل هرم األعامر ،فإننا نالحظ
ö öثم هو ٌ
إىل ّأي ح ٍّد تنقصنا الدميقراطية يف توزيع األعامر ،بوصفنا محكومني من لدن شيوخ ،يف حني أنّ
ثلثي الجامهري شباب" .وهذا ّ
مؤش ،بنظر املنجرة ،عىل غياب الدميقراطية وغياب الرغبة لدى
الحكام إلقحام فئة الشباب يف دائرة اتخاذ القرار.
نظام مدمن عىل "الكذبقراطية" ،أي أنّه ح ّول الكذب إىل أداة تسي ٍري ومنظومة حكم.
ö öوهو ٌ
وهذا معناه أنّ هذا النظام ال يراهن عىل مصداقي ٍة ما ،بل يتعامل مع الجامهري وكأنّها كتلة
برشية ال تفهم وال تدرك ،ال بل إنّ ما يأيت عىل لسان "الزعيم" ،ال ميكن أن يزايد بشأنه أو
يخضع للتكذيب(.((7
هذه املم ّيزات الكربى التي تطبع النظام العريب هي التي ستح ّرك ،بنظر املنجرة ،االنتفاضات يف وجه
هذا النظام ،ال بل وستناهض أيضا املنظومة السيميائية التي يبني عليها خطابه ،مبارش ًة أو عرب أساليب
الربوبغندا التي تتيحها له وسائل اإلعالم العمومية .يتابع املنجرة ،إنّها الح ًقا "مرحلة تح ّولٍ كربى ّ
تبش
ٌ
مبيال ٍد جديد ( )...إنها
مرحلة لذيذة ( )...ألنها ستحملنا إىل مشارف عه ٍد جديد"(.((7

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

 75رديف الدولة العميقة بلغة "الربيع العريب".
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