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مل يفتأ سؤال املستقبل حارضًا يف العلوم االجتامعية ويف الفكر اإلنساين منذ أقدم العصور ،بداي ًة من
ً
وصول إىل التن ّقل واإلبحار واكتشاف
معرفة املناخ والطقس واختيار أماكن الرعي واالستقرار والزراعة،
املاورائيات .وميكن القول يف ثقة إنّ الرغبة يف معرفة املستقبل والكشف عن املجهوالت ،كانت هي املح ّرك
والدافع الرئيس للتفكري يف مواجهة التح ّديات والصعاب التي تواجه اإلنسان ،وتع ّكر صفو استقراره
وأمنه .ويف اآلونة األخرية ،ظهرت يف أدبيات العلوم السياسية والنظم املقارنة أدوات ومناهج تفكري كثرية
اللمعلوم ّ
آت .بل وبدأ التفكري اآلن يدور حول ّ
فيام يتع ّلق بالتفكري يف املستقبل وما هو ٍ
واللمعروف،
والذي ال ميكن تو ّقعه أو تخ ّيله من الحوادث والتح ّوالت التي تأخذ ح ّي ًزا زمن ًيا أكرب يف الحدوث وتغيري
األوضاع القامئة ،والتي تكون نتائجها وعواقبها وخيمة ج ًدا عىل النظامني السيايس واالقتصادي للدولة(((.
الكتاب الـذي بني أيدينا (صدرت الطبعة اإلنكليزية منه العام  ((()2007من املؤلفات التي تحاول سرب
مؤسس "معهد املستقبل العاملي"
أغوار املستقبل بطريقة علمية ،وهو من تأليف جيمس كانتونّ ،
أهم العلامء والخرباء يف
( )Institute for Global Futuresبسان فرانسيسكو ومديره ،ويع ّد أحد ّ
مجال الدراسات املستقبلية .وقد عمل كانتون من قبل مدي ًرا تنفيذ ًيا لرشكة أبل العمالقة ،وكان
مستشا ًرا للرئاسة األمريكية عىل مدار ثالث إدارات مختلفة ،وهو حال ًيا مستشار ألكرث من مئة رشكة
ومنظمة اقتصادية عاملية.
يعرتف كانتون أنّ تأليفه هذا الكتاب جاء استجاب ًة للتح ّديات التي واجهت الواليات املتحدة األمريكية،
عقب حوادث الحادي عرش من أيلول /سبتمرب  .2001ويذكر حادثة استدعائه (هو ومجموعة أخرى من
كبار الخرباء ومديري الرشكات الكربى) للقاء الرئيس األمرييك السابق جورج بوش االبن ،بعد أشهر قليلة
من وقوع هذا الحادث الكاريث ،ملناقشتهم قضية "كيف يجب أن نفكر بصفة مختلفة يف املستقبل؟" (ص
 .)19وهو الذي فاجأ الحضور بالقول" :نعلم أننا ال منلك ّ
كل اإلجابات ،نحتاج مساعدتكم لتحضري األ ّمة
من أجل املستقبل" .وعليه ،فقد ح ّدد املؤلف الهدف من وراء تحرير هذا الكتاب يف ثالث نقاط :رشح
املستقبل األقىص وتفسريه ،واملساعدة عىل االستعداد األفضل لهذا املستقبل ،ومتكني الحكومة (تحدي ًدا
األمريكية) من التك ّيف معه وصوغ الفرص وتفادي املخاطر (ص .)19
ّ
مستهل القرن الحادي والعرشين ،وأننا
يق ّرر املؤلف أنّ البرشية باتت يف وضع جديد عليها كل ًيا مع
ً
مستقبل جدي ًدا حيث يسود أكرث ّ
الشك خط ًرا" (ص  .)16ومن أجل فهم هذا املستقبل
"أصبحنا نواجه
(الذي هو يف طور التشكيل) والتك ّيف معه ،يعمد املؤلف إىل رسم خريطة لتشكيل املستقبل وفق
Nassim Nicholas & Mark Blyth, "The Black Swan of Cairo: How Suppressing Volatility makes World less Predictable
and more Dangerous", Foreign Affairs, vol. 90, no. 3 (May/June 2011), p. 33.
James Canton, The Extreme Future: The Top Trends That Will Reshape the World in the Next 20 Years (New York:
Plume, 2007), p. 384.
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منوذج رباعي ،استوحاه من ّ
مخططات لدافنيش (ص  ،)28عىل النحو التايل :التك ّيف ،والتن ّبؤ ،واالبتكار،
والتوقع؛ مق ّر ًرا أنّ فائدة هذه الخرائط تكمن يف أنّها تُع ّد "طر ًقا مفيدة لتخطيط إسرتاتيجية ،أو اتخاذ
قرارات ،ووضع خطط يف كيفية االستعداد للمستقبل" ،كام أنّها تساعدنا أيضً ا يف "تحديد هوية املخاطر
والفرص التي غال ًبا ما تح ّدد امليزة التنافسية ،أو الرصاعات التي تنشأ ،أو العوائق ،أو طرق لقيادة التغيري"
ثمُ ،يع ّرف الكاتب املقصود باملستقبل األقىص ( )Extreme Futureبأنّه "مستقبل
(ص  .)28ومن ّ
دينامييك بصفة مبالغ فيها ،ومحدث للفوىض ،ومتع ّدد األبعاد" (ص  .)16ويق ّرر بأنّه وضع هذا الكتاب
ليكون خطة عمل أو ً
دليل للقراء ،يساعدهم عىل كيفية معرفة املزيد عن االتجاهات األهم التي ستقود
تغري املستقبل ،وذلك عىل أساس خمسة عوامل مح ّددة ملستقبل املستقبل األقىص للعامل ،وهي التالية:
ö öالرسعة :إذ يق ّرر املؤلف أنّ التغيري والتط ّور الذي يجري يف العامل خالل السنوات القادمة،
ُمبهر وشامل سواء عىل مستوى مجاله أو عىل مستوى مداه ،سيصيب ّ
كل جانب من حياتنا
ويؤ ّثر فيه.
ö öالتعقيد :سيكون ذلك التعقيد نتاج ترشذم مصادر القوة وأدواتها وأطرافها وتح ّولها يف العامل.
فالقفزة الكبرية يف عدد القوى غري املرتبطة ظاهر ًيا سيكون لها تأثري مبارش يف ّ
كل أساليب
الحياة ،من العمل إىل األمن الفردي والقومي ...إلخ.
ö öالخطر :سينشأ ببزوغ أنواع جديدة من املخاطر والتهديدات الجادة واملهلكة التي ستواجه
املجتمعات يف املستقبل ،بداي ًة من اإلرهاب والجرمية ّ
املنظمة العابرة للحدود ،إىل اضطراب
ستغي أوجه حياتنا كل ّية.
االقتصاد العاملي ،وغريها من أصناف املخاطر والتهديدات التي ّ
التغي :وما يشمله ذلك من وقوع تعديالت قاسية يف أسلوب العمل وطريقته ودينامياته،
ّ öö
والتفاعل االجتامعي مع الجامعات األخرى .وهي التعديالت التي ستجربنا جمي ًعا عىل التك ّيف
رسي ًعا مع هذه التغيريات الجذرية ومواكبتها.
ö öاملفاجأة :وتكون أحيانًا ج ّيدة ،وأحيانًا سيئة للغاية ،وأحيانًا أخرى صع ًبا ج ًّدا تخ ّيلهاّ .إل أنّ
األكيد أنّ املفاجأة ستصبح بال جدل سمة يومية يف حياة البرش ،متح ّدية يف أغلب األوقات
مستويات إدراكهم ومنطقهم يف النظر إىل األشياء والتعامل معها.

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

وأخ ًريا ،قد ال ُيؤاخذ الكتاب (والكاتب) عىل أنّه أوهم القارئ يف املقدمة بأنّه سيجد قراء ًة وتفس ًريا
مختل ًفا ملا يجري وسيجري يف العامل مستقبل ًياّ .إل أنّه بعد قراءة الكتاب ،يجد القارئ نفسه أمام القراءة
النمطية التي ال تخرج ّ
عم يق ّدمه الكثري من خرباء املستقبل وعلامء املستقبليات .فالقضايا العرش التي
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ر ّكز عليها املؤلف تكاد تكون ّ
محل إجامع بني الك ّتاب عىل أنّها أصعب التحديات واملخاطر التي ستواجه
البرشية يف املستقبل وأه ّمها.
ومل يرتك املؤ ّلف العنان لخياله ولتوقعاته لتساعده عىل تو ّقع التغيريات والتحوالت التي قد تتس ّبب فيها
القوى االجتامعية والبرشية ،والتداعيات السياسية واالقتصادية (الجيو  -اقتصادية عىل وجه التحديد)
عىل تشكيل املستقبل ومسارات تح ّوالته القادمة ،بدليل أنّه غفل – بسبب اعتامده الكبري عىل املناهج
الرياضية والحاسوبية – عن تو ّقع الكثري من التحوالت التي كان ميكن "التن ّبؤ" بوقوعها ،وعن دور
العوامل اإلنسانية واالجتامعية يف صوغ املستقبل "البرشي" .فعىل الرغم من ّ
كل يشء ،فإنّ البرش ما
يزالون هم أكرث الفاعلني املؤ ّثرين يف صوغ الحارض واملستقبل ،وهو ما يستدعي االنتباه والرتكيز عىل
دورهم وتفاعالتهم وسلوكياتهم ،إن نحن أردنا أن نفهم مستقبل البرشية.

