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خالل النصف الثاين من القرن العرشين ،ش ّكل "عام  "2000أف ًقا للعديد من التن ّبؤات ورضوب الخيال
واالسترشافات والدراسات املستقبلية ،وذلك ملا يحمله هذا التاريخ من دالالت يف التح ّول إىل ألفية
ثم ،إىل "عامل جديد" .ومع بدء األلفية الثالثة و"زوال السحر" عن منهجيات التن ّبؤ
جديدة ،ومن ّ
لتخص آفا ًقا منظورة
باملستقبل ،أصبحت منهجيات االسترشافات املستقبلية وآمادها أكرث واقعية،
ّ
الصدد ،يأيت كتاب راي هاموند "العامل بحلول عام  "2030الذي تستند
وأخرى غري منظورة .ويف هذا ّ
فكرته األساسية إىل أنّ العامل سيعرف يف أفق عام  ،2030تط ّورات ج ّمة متأ ّث ًرا بس ّتة عنارص مح ّددة،
التغيات الدميغرافية املجتمعية واالنفجار
وهي العنارص األساسية ذاتها التي تش ّكل بنية الكتابّ :
والتغيات املناخية ،وأزمة الطاقة يف املستقبل ،والعوملة املتزايدة ،وتسارع وترية التطور
السكاين العاملي،
ّ
التكنولوجي ،والوقاية من األمراض وزيادة طول العمر.
"التغيات الدميغرافية املجتمعية
بداي ًة ،يجدر بنا أن نأسف ملعالجة الكاتب العنرص األول املركزي
ّ
واالنفجار السكاين العاملي" .فهو إذ يعقد فصول الكتاب الخمسة ملعالجة العنارص الخمسة األخرية ،كلًّ
عىل حدة ،فإنّه يقترص يف التط ّرق إىل مسألة االنفجار الدميغرايف العاملي عىل مق ّدمة مط ّولة رسم فيها
صورة قامتة عن هذا الواقع ومستقبلهً .
فضل عن ذلك ،مل يفتأ الكاتب راي هاموند يتبع ش ًربا بشرب ،عامل
االسترشاف األمرييك جيمس كانتون (صاحب كتاب "املستقبل األقىص"((() ،والذي يرى أنّه متى أصبح
ً
مأهول بساكنة تق ّدر بـ  9مليارات نسمة ،فإنّ ذلك سيمثّل تح ّد ًيا أساس ًيا يف املستقبل بالنظر إىل
العامل
أنّ األرض ليست قادرة حتى عىل تلبية حاجات  6مليارات نسمة .ويغيب عن هذه النظرة السوداوية،
ذات اإليحاءات املالتوسية التي عفا عليها الزمن ،أنّ املسألة ليست مسألة عدم كفاية املوارد ّ
وإنا
هي باألساس مسألة سوء تدبري للموارد الطبيعية؛ إذ تذهب تقارير عديدة ،من قبيل تقرير مق ّرر
األمم املتحدة الخاص بالحقّ يف الغذاء جون زيغلر ،إىل أنّ املوارد الحالية واإلنتاج الغذايئ قادرة عىل
إشباع حاجات نحو  12مليار نسمة((( .كام تقرتن هذه النظرة السوداوية للدميغرافية بنظرة تقليدية
مامثلة إلشكالية الهجرة ،تحرصها يف رؤية أحادية تنظر إىل حاجات بلدان الشامل لتعويض تباطؤ
من ّوها الدميغرايف وشيخوختها املتزايدة وكسادها االقتصادي فحسب ،وتغيب عنها كل ًّيا أبعاد العالقة
رابح  -رابح بني دول الشامل ودول الجنوب.
ليفصل النقاط الخمس السالفة الذكر ،والتي يع ّدها مح ّدد ًة
ويأيت نسق الكتاب يف أعقاب ذلك خط ًّياّ ،
لتط ّور العامل يف أفق عام  ،2030كلًّ عىل حدة .إذ يعرض الفصل األول لتسارع وترية النمو التكنولوجي الذي
يحاول ربطه بالسريورة التطورية التصاعدية من الثورة الزراعية التي بدأت منذ نحو  12000عام ،إىل القرن
James Canton, The Extreme Future: The Top Trends That Will Reshape the World in the Next 20 Years (New York:
Plume, 2007).
FAO, "UN Special Rapporteur on Right to Food deplores Increase in Number of People Suffering from Hunger" (16
October 2007), at: http://goo.gl/3vHCmX
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الثامن عرش وتواتر االكتشافات العلمية التي أعطت انطالقة الثورة الصناعيةً ،
وصول إىل العصور الحالية
التي رأت خلق آالت ذكية (ضمن موجة ما ُيعرف بـ "الذكاء االصطناعي") ،والتي من شأنها أن تُش ّكل خَ َل ًفا
للجنس البرشي يف املستقبل أو مراف ًقا له عىل ّ
األقل .وقد استند يف هذه التن ّبؤات باألساس إىل طفرة علوم
الكمبيوتر وتكنولوجيا النانو التي تتبع "قانون مور" التط ّوري الشهري .و ُي ّبي راي هاموند أنّ االكتشافات
العلمية والتطورات التكنولوجية لن تقف عند هذا الحد ،بل إنّها ستتواصل إىل غاية عام  2030وما بعده،
لتساهم يف الح ّد من املشكالت ا ُملالحظة عىل الصعيد الدويل ،من قبيل التغيريات املناخية والفجوة الطاقية.
وهو ما يتناوله تحدي ًدا يف الفصل الثاين من الكتابُ ،مر ّك ًزا عىل أهمية التوظيف التصاعدي ّ
للطاقات البديلة
الترصف يف املوارد الطبيعية املوجودة ،ال س ّيام من خالل التط ّور التكنولوجي ً
مثل يف
واملتج ّددة ،وحسن ّ
خصص له ح ّي ًزا واس ًعا من
مجال الح ّد من إصدارات غاز ثاين أوكسيد الكاربون وإعادة تدوير البالستيك ( ُي ّ
أساسا بالطاقة ،مش ًريا إىل أنّه ح ّتى لو ّ
ظل
هذا الفصل)((( .ويرى هاموند هذه املواضيع جميعها مرتبط ًة ً
النفط متواف ًرا بحلول عام  ،2030فإنّه سيكون من جهة ج ّد مكلف ،ومن جهة أخرى سوف تدفع املشكالت
البيئية ً
(يخصص
حتم إىل تح ّول أمناط إنتاج الطاقة واستهالكها الحاليني .ولذلك فإنّه ال يرى املستقبل الطاقي ّ
له الفصل الثالث) يف الطاقة األحفورية وال يف الطاقة النوويةّ ،
وإنا يف االنتقال نحو الطاقات املتج ّددة
وا ُملستدامة والوقود الحيوي (الشمسية ،واملائية ،والهوائية ،والهيدروجينية).
ّ
ويظل أحد أكرث فصول الكتاب متعة هو الفصل الرابع الذي كان بعنوان" :الحياة اليومية يف عام ،"2030
والتي يرى راي هاموند أنّها ستختلف بصفة ملموسة ّ
عم نعرفه اليوم ،سواء من حيث التن ّقل (القيادة
الذاتية للسيارات ،والتح ّكم فيها عن طريق األقامر الصناعية ...إلخ) ،أو من حيث "التألية" املتزايدة
(الدور املتزايد لآلليني يف جميع مناحي حياتنا اليومية ،إضافة إىل خلقهم ثروة وقيمة مضافة) ،وزيادة
التشبيك يف وسائل اتصالنا وترفيهنا ،أو تح ّول األجيال القادمة إىل "كائنات افرتاضية" ()Homo virtualis
تعيش يف عوامل رقمية افرتاضية موازية .و ُيعطي هاموند العديد من األمثلة املوجودة حال ًيا عىل هذا
السن
التوجه املستقبيل ،مثل منوذج اليابانيني الشغوفني حال ًيا بتطوير مناذج جهاز آيل يقوم برعاية كبار ّ
ّ
والصغار ،وتقديم خدمات يومية مختلفة .كام ال تغيب عن الكاتب اإلشارة إىل اقرتان هذه الطفرة
التقنية واآللية يف الحياة اليومية ببعض املخاطر التي من شأنها أن تؤ ّثر يف حياتنا اليومية يف أفق عام
 ،2030مثل تزايد دور املراقبة املجتمعية ( )Big Brotherبسبب هيمنة ُبعد األمن والسالمة عىل عامل
ثم تق ّلص مجاالت حرية األفراد وخصوصياتهم.
تتزايد فيه املخاطر األمنية واإلرهابية كث ًريا ،ومن ّ
إنّ تزايد ح ّدة "التحديد التقني" ( )Technical determinismللحياة اليومية الفردية والجامعية يف
املستقبل ،هي فكرة راسخة عند عامل االسترشاف األمرييك .وهو ما نلمسه بش ّدة يف الفصل الخامس
واألخري من الكتاب الذي يجري تخصيصه للطفرة الجينية التي بدأت مع بداية القرن الحادي والعرشين
3

املخصص لدور البالستيك يف عامل املستقبل ،من خالل اإلشارة إىل دراسة ق ّيمة قام بها راي هاموند عام
املهم
ّ
ميكن فهم هذا الح ّيز ّ
ٍ
بتكليف من االتحاد األورويب ملصنّعي البالستيك (.)PlasticsEurope
 ،2007يف هذا املوضوع،
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(ال سيام مع "مرشوع الجينوم البرشي" الذي انتهى من التسلسل الكامل للحمض النووي البرشي يف عام
 .)2003ومن شأن الهندسة الوراثية أن ترخّ ص عربها بالقضاء عىل العديد من األمراض ،والقضاء عىل
ثم أن تسمح بتمديد أمد الحياة البرشية .كام
أعراض الشيخوخة (عرب التج ّدد الذايت يف الخاليا) ،ومن ّ
يطرح هذا الفصل أيضً ا بعض القضايا األخالقية املتع ّلقة بالبيولوجيا الجينية ،من قبيل "االنتقاء الجيني"
الصحة ،والجامل ،والذكاء...إلخ) ،من دون أن يعطي الكاتب رأ ًيا
لألطفال قبل والدتهم (وفق معايري ّ
الحساس أو يف موضوع "االستنساخ البرشي" املرتبط به.
جاز ًما يف هذا املوضوع ّ
خالصة القول ،سعى راي هاموند يف هذا الكتاب إىل الكشف عن القوى الدافعة الكامنة وراء "التش ّكل
الحيوي" ( )Morphogenesisللمستقبل ،والتي ميكن رؤية معاملها اليوم بالفعل (ظاهرة االحتباس
الحراري والتغري املناخي املفاجئ ،واألزمة الطاقية وإشكالية االنتقال الطاقي ملا بعد الطاقة األحفورية،
املرجح أن
والعوملة االقتصادية واألزمات املالية املزمنة ،وزيادة عدد سكان العامل) .وهو يرى أنّه من ّ
ثم ،استقراء إسقاطاتها يف عام .2030
تكون هذه القوى الدافعة حاسم ًة يف العقود املقبلة؛ ومن ّ
ّ
وتظل الفكرة الرئيسة لهذا الكتاب أنّ التغريات الهائلة التي نشهدها منذ نهاية عقد التسعينيات (ما
ُيطلق عليه البعض "تسارع التاريخ") لن تبطئ حركتها ،بل عىل العكس من ذلك ،يتو ّقع الكاتب أن تزداد
وترية االكتشافات العلمية املذهلة يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات ،والطب ،واالتصاالت ،والصناعة،
تداخل وتر ً
ً
ابطا ،وأن تصبح االبتكارات العلمية والتكنولوجيات
والنقل ،والروبوتات ،وأن يصبح العامل أكرث
يتوسع نطاق العالج الجيني بفضل أبحاث
البالستيكية املبتكرة أكرث تحدي ًدا ملسار التطور البرشي ،وأن ّ
الخاليا الجذعية والهندسة الوراثية والتكنولوجيات النانو  -جزيئية ليم ّد من متوسط العمر املتوقع ،وأن
يكتسب الكمبيوتر املز ّود بذكاء اصطناعي استقاللية مع ّينة عن الجنس البرشي ،بحيث يصبح معاشنا
الفردي والجامعي عام  ،2030مختل ًفا ج ًّدا ّ
عم هو عليه اليوم.
ً
وتجدر اإلشارة أخ ًريا إىل أنّ هذا الكتاب ّ
إجامل موسو ًما بالطابع التوليفي آلراء مجموعة واسعة من
يظل
كل فصلّ ،
الخرباء استعان بهم الكاتب يف ّ
تخصصه ،إضافة إىل العديد من املصادر األخرى
كل بحسب ّ
التي يستقي منها وفر ًة هائلة من املعلومات يف شأن مختلف القضايا التي يجري تناولها ،قبل أن يجري
استنتاج إسقاطات عىل التحول يف أمد عام  ،2030يف منحى يرسم فيه سيناريوهات معيارية لهذه
التط ّورات املستقبلية .وينحو بذلك هذا الكتاب منحى عامل االسترشاف األمرييك آلفني توفلر ،صاحب
توجهه إىل مجال الدراسات
الكتاب الشهري "املوجة الثالثة"((( ،والذي يرى راي هاموند أنّه من ألهمه ّ
املستقبلية .وإن كان هذا الجانب التبسيطي إحدى الهنات األساسية لهذا الكتاب عىل املستوى املنهجي،
فطرحه العديد من األسئلة الجوهرية يف مجال الدراسات املستقبلية ُيضفي عليه قيمة مضافة أكيدة
يجب التنويه بها ،ويندر إيجاد رديف لها يف أدبيات الخزانة املستقبلية العربية.
Alvin Toffler, The Third Wave (New York: Bantam Books, 1981).

4

