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يروم هذا الكتاب املساهمة يف الجهد املفاهيمي والتوضيحي للدراسات املستقبلية يف العامل العريب
واإلسالمي عمو ًما ،وإحقاق الرؤية الحصيفة للرتاكمية العلمية املستمرة .ولذلك فقد اقرتن جوهر الكتاب
بالسعي لبيان مفهوم استرشاف املستقبل ،واكتناه دالالته املعرفية ،وتوضيح املنحى االستكشايف فيه بني
ثم تأصيل
قائلٍ بف ّنية هذا املفهوم ،وقائلٍ آخر بعلميته ،وقائلٍ ثالث بش ّقه الفلسفي واملنهاجي ،ومن ّ
األسس اإلبستيمولوجية واملنهجية السترشاف املستقبل ،باإلضافة إىل ما يسميه مؤ ّلف الكتاب أسسها
الرشعية ،وكان ختامه تأكي ًدا لحاجة األمة العربية اإلسالمية ملثل هذه الدراسات االسترشافية.
وإذ ُيح ّبذ املؤلف التعبري عن الدراسات املستقبلية عرب مفهوم "استرشاف املستقبل" ،فإنّه ُييط اللثام
عن لغز ّية هذا املفهوم بالرجوع إىل أصله اللغوي يف لسان العرب ،إذ يرد أنّ "ترشّف اليشء واسترشفه
ّ
مبعنى وضع يده عىل حاجبه ،كالذي
يستظل من الشمس حتى يبرصه ويستبينه"((( ،وبذلك يكون
االسترشاف محاي ًثا للتط ّلع والنظر والتو ّقع((( .كام ُيايز الكاتب بني مصطلح علم املستقبل ومصطلح
املستقبلية ،ال ّلذين كث ًريا ما تختلط ترجمتهام العربية ،مكتن ًها بذلك مكامن االختالف بني املفهومني
االصطالحيني .فكلمة مستقبلية ُيرتجى منها تلك الحركة الفنية التي انبجست يف إيطاليا يف بداية القرن
العرشين ،مع بيان مارينيتي ("املنيفستو املستقبيل") ،ونشطت يف ش ّتى مناحي الوسط الفني ،من
علم خاص بالتنبؤ باألوضاع واألحوال السياسية
رسم ونحت ومرسح ...إلخ .أما علم املستقبل فهو ٌ
ٍ
واالقتصادية واالجتامعية يف املستقبل ،ويعتمد يف دراسته عىل االستقراء واالستنباط ،ويخرج بعدها
بالتأمالت والتصورات والتمثّالت التي سيكون عليها املجتمع يف األجيال ّ
اللحقة(((.
فن أم فلسفة؟ فإنّ
بعلم أم ٍّ
وبعي ًدا عن الجدل بشأن أصل التسمية وماهيتها ،مبعنى هل يتع ّلق األمر ٍ
ما يه ّمنا يف الدراسات املستقبلية هو كونها دراسات ترسم خريطة ك ّليانية للمستقبل ،وتعمل عىل بلورة
الخيارات املمكنة واملتاحة ،كام تساعد عىل التخفيف من األزمات عن طريق التنبؤ ،وترشيد عمليات
صنع القرار ،وزيادة املشاركة الدميقراطية يف صنع املستقبل ورهاناته .مام مينح للشعوب أريحية كبرية
يف املامرسة الدميقراطية الفاعلة والتشاركية ويحفز فيهم الروح التفاؤلية مبنحى مستقبل واعد وعامر
باآلمال ،يساهم فيه املجموع يف صنع القرارات وتقرير املصائر.
ويف ُع ُقب هذه التأصيالت املفاهيمية ،ينفتح الكتاب عىل األسس واملنطلقات "الرشعية" السترشاف
املستقبل بد ًءا من املنطلقات االعتقادية التي تعترب وفق رشّاح املستقبليات أقدم أمناط االنهامم
الصدد من معني اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،مساو ًقا
باملستقبل والتن ّبؤ به .وينهل الباحث يف هذا ّ
1
2
3
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بني االسترشاف املستقبيل والتفاسري التأصيلية املتعالقة بالرؤى التاريخانية ،سوا ٌء عند أمم املسيحيني أو
املسلمني ،معتق ًدا ولو بصورة إرهاصية مواربة بأنّ االنهامم باملستقبل واالهتامم به الزم البرشية منذ
ظهورها ،وأنه عرب تاريخها الطويل كان القلق والخواف مام يخ ّبئه املستقبل باإلضافة إىل الفضول وحب
وليبي أخ ًريا أمناط تن ّبؤ األمم الغابرة بد ًءا بالنمط البدايئ ،والنمط
املعرفة بواعث قوية للتن ّبؤ باملستقبلّ ،
االعتقادي ،والنمط التخ ّييل.
"التغي" ،معت ًربا
و ُيجمل الكتاب املرتكزات املنهجية لدراسة املستقبليات يف خمس نقاط ،أوالها دراسة
ّ
مجسدة وصريورة دامئة ولها قيومية مثىل يف الفكر اإلنسانوي ،بد ًءا بالحضارات الغابرة إىل
أنه ظاهرة ّ
يومنا هذا .ويوضّ ح فؤاد بلمودن أنه عىل الرغم من انهامم البرشية املبكر والدميومي به ،فإنّ موضوع
التغري قد عولج من مناحي ومتثّالت متباينة ،وذلك وف ًقا لالتجاهات الفكرية السائدة يف كل مجتمع
عرب الدهور .أما الثانية فهي "أساليب التحليل" التي تنحو يف دالالتها اللغوية إىل التجزئة والتفكيك
والعود إىل مك ّوناتها الجوهرانية ومؤلفاتها الصميمية ،وهي تراوح بني الك ّمي والكيفي ،وبيان صالحية
الصدد من الشائع
ٍّأي منهام للوصول إىل قدر فارق للدقة والصوابية واملوضوعية .وقد أضحى يف هذا ّ
ترجيح كفة الكم عىل حساب الكيف يف كثري من األبحاث والدراسات السوسيولوجية الراهنة عىل اعتبار
أن قاعدة التكميم أكرث اختصا ًرا ودقة .أ ّما املرتكزات املنهجية األخرى لدراسة املستقبليات فهي عىل
التوايل وف ًقا للكاتب تحديد مستويات "االتجاه" ،الذي يعني يف جوهره تكرارية الحدث باتساق ينبثق
ثم "ال ُبعد الزماين" ،والذي
منه حمل ظاهر ٍة ما عىل أن تأخذ ً
تغيها من حالة إىل أخرى؛ ّ
نهجا معينا يف ّ
يعني بالنسبة إىل الدراسات املستقبلية ،سوا ٌء كانت استكشافية أو معيارية أو هجينة ،الحرص عىل
ثم أخ ًريا "الك ّليانية" ،ويقصد بها الرتكيز عىل النظام كله ً
بدل من الرتكيز عىل
تحديد مدى زمني لتن ّبؤاتها؛ ّ
جوانبه ،من منطلق قاعدة أنّ ّ
ثم ،تفكيك الظواهر وإعادة تركيبها
الكل أكرب من مجموع األجزاء ،ومن ّ
كل واحد ٍة عىل حدة ،ثم دراسة تأثري ّ
ودراسة مناحيها التغريية ّ
كل متغ ٍري يف اآلخر ،ودرجة التفاعل بني
املتغريات (ص .)18
ّ
أهم مساهامت هذا الكتاب هي التأكيد عىل أنّ الهدف من وراء دراسة مناهج الدراسات
وتظل إحدى ّ
املستقبلية ليس التع ّمق يف املناحي املعرفية النظرية التي أثارتها حقول العلوم السوسيولوجية ،وال حتى
الكم والكيف ،بل الوقوف عىل أهم التقنيات واألساليب اإلجرائية املتداولة يف حقل
الوقوف عند جدلية ّ
الدراسات املستقبلية ،وأنّ هذه املناهج عىل اختالف مناحيها ،سوا ٌء املعيارية أو اإلرشادية أو الكيفية،
تكمن قيمتها يف كونها ُت ّكننا من حذق معامل االتجاهات والثيامت السائدة للظواهر املدروسة ،ومناحي
ونوعية التحوالت الفاعلة سوسيولوج ًيا ،ولزومية ورشط تبلورها وتجليها وكذلك احتامالتها وامتداداتها.
ثم ُيربز الكاتب أنّ خمس تقنيات تندرج تحت املناهج املعيارية ،وهي "السيناريو" ،الذي يصف وض ًعا
ّ
ً
محتمل أو مرغو ًبا فيه ،و"االستثارة الفكرية" ،وهي تشجيع أكرب قدر ممكن من
مستقبل ًيا ممك ًنا أو
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األفراد عىل طرح ما لديهم من أفكار مستقبلية بشأن موضوع معني ،و"تحليل التدرج السببي" ،الذي
يرتكز عىل توظيف معطيات ما بعد البنيوية ،و"التن ّبؤ الرجعي" ،بوصفه أهم أساليب التنبؤ املعياري
ً
مستقبل؟" ،وأخ ًريا ،تقنية "متثيل األدوار" ،التي تتشابه
حيث يعمل عىل اإلجابة عن سؤال "ما املطلوب
معطياتها بأكرب قدر ممكن مع الواقع الفعيل.
وبعد أن يستعرض الكتاب هذه املناهج املعيارية الكيفية للدراسات املستقبلية وتقنياتها ،يتناول املناهج
ً
وتحليل ،معت ًربا أنّ جمهور العلامء يف هذا املجال يعتقد أنّ األساليب الكمية بصورها
درسا
الرياضية ً
املتباينة الرياضية واإلحصائية أكرث د ّقة وإيجازًا وموضوعية يف التوصيف ،ملا تح ّققه من إمكانية التعامل
مع املتغريات واللواحق الكمية بصورة تسنح باكتناه ما ميكن أن تنحو إليه السياسات املختلفة من نتائج
ويبي الكاتب أنّ األمناط الك ّمية متتاز بغلبة الطابع التوصيفي ،مع أنها قد
عىل املدى الطويل (ص ّ .)147
ال تتوافق مع بعض املوضوعات والظواهر التي تتط ّلب استخدا ًما مك ّث ًفا ألدوات التحليل املعياري ،معت ًربا
أنّ الحاجة ّ
خصوصا يف املوضوعات ذات املنحى
ملحة مع ذلك الستخدام تقنيات التحليل الكمي
ً
تظل ّ
الحسايب الريايض ،مثل قياس الدخل القومي ونسب تزايد السكان وحجم استهالك الطاقة وغريها.
ثم يعرج الكتاب عقب ذلك عىل التزايد الكبري واملستمر للدراسات املستقبلية الذي أ ّدى إىل تعميق
ّ
مجاالت التداول ألساليبها وأمناطها؛ إذ مل تعد هذه الدراسات منذ ستينيات القرن املايض قارصة ومرتهنة
باملجاالت العسكرية واإلسرتاتيجية ،بل ذهبت بعي ًدا عن الجزئية والقطاعية يف متثلها للمستقبل شيئًا
فشيئًا؛ فظهرت كثري من الدراسات والتقارير املسترشفة للمستقبل يف العامل الغريب تحرص ّ
كل الحرص
عىل الدوام واالستمرارية وتتب ّنى خلفية أطول مدى لنشاطاتها .ويف هذا السياق ،ظهرت النمذجة ،وهي
التي تهتم مبجمل التغريات والتشابكات والتفاعالت ،وتحاول التعبري بد ّقة عن ّ
كل الظواهر والديناميات؛
إذ ال تهمل العالقات التي قامت يف املايض ،وال تهمل األسباب املوضوعية التي تفرض نفسها لتغيري
املسارات املستقبلية((( ،والنموذج يف جوهره هو بنا ٌء إبستيمولوجي ُيعمد فيه إىل املحاكاة من خالل
ويتم بناء النموذج من
آلية عمل نسق معني واقعي ،و ُيبلور من خالله الخصائص البنيوية الرئيسة له؛ ّ
خالل الجمع بني األدوات املنهجية الكمية واألدوات الكيفية.
ينحو بنا هذا السؤال املركزي يف طرح فؤاد بلمودن نح ًوا حثي ًثا إىل محاولة ّ
تجل القيمة املرتجاة من
وراء الدراسات االسترشافية املستقبلية ،بحكم إبراز مدى حاجة األمة اإلسالمية إىل الدراسات املستقبلية
يف جلب املنافع ودفع املضار ،أو االسرتشاد بها يف رسم الخطط وتحديد األولويات واتخاذ القرارات.
ومع ذلك ،علينا التحفظ إزاء مثل هذا النمط من الدراسات؛ إذ ينبغي االعتدال يف الدراسة والتطلع
إزاءها؛ فليست كرثة العناية بها وكرثة املراكز التي فتحت لها عالمة صحة ،بل هي عالمة عىل مدى
4
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الصدد
ثم الحاجة للعناية بالدراسات املستقبلية .ويؤ ّكد الكاتب يف هذا ّ
فقدان الرؤية املستقبلية ،ومن ّ
عىل أنّ أهمية هذه الدراسات تكمن يف كونها تجعل من األمم تتح ّكم يف مستقبلها ،ومن دون هذا
التخطيط واالستعداد ،فإن النتيجة املؤكدة هي الوقوع يف املآيس واملحن عىل حني غلفة ،وكلام كرثت
ومؤسساتها ،فإنّ ذلك يؤ ّدي إىل استقرار الحياة يف شتى مناحيها .وهو ما
مراكز الدراسات املستقبلية
ّ
يقود فؤاد بلمودن إىل النهل من الرتاث الديني اإلسالمي لرباداميات املناحي االسترشافية املستقبلية،
بد ًءا من استعراض ال ّرؤى املستقبلية عند األنبياء نوح ويوسف ومحمد عليهم السالم .وهو بذلك
يضع يده عىل الرضورة بالنسبة إىل األ ّمة العربية اإلسالمية ،إن هي أرادت املساهمة بفاعلية يف صنع
املستقبل ،أن متتلك الخريطة الواضحة لهذا العامل الجديد ،وتعبئة جهد الباحثني والخرباء ،وإنهاض املراكز
اإلسرتاتيجية ومعاهد البحث العلمي ذات االهتامم مبستقبليات العامل العريب واإلسالمي ،واالعرتاف بأنّ
إطار الدراسات املستقبلية يزداد االهتامم به عىل نحو كبري ،وبالخصوص يف الدول املتطورة .واألمة
أمس الحاجة إىل هذا النوع من الدراسات ،ولكن رشيطة
العربية اإلسالمية هي بذلك ،وف ًقا للكاتب ،يف ّ
باملتغيات والتناقضات والرصاعات
الطرح الجاد واملثمر للتحوالت العاملية اآلنية واملستقبلية ،واإلحاطة
ّ
يف هذا العامل الكبري.
وأخ ًريا ،يجدر بنا التنويه إىل أنّ هذا الكتاب ُيساهم عىل وجه التأكيد يف إثراء الرتاكم املعريف يف هذا
الحقل من الدراسات ،ويف التقويم العام لواقع الدراسات املستقبلية يف العامل العريب واإلسالمي الذي
ّ
يجل الضعف واالنحسار واملحدودية وغياب التشجيع عىل اقتحام الباحثني لهذا النوع من الدراسات
الحيوية لنهضة الشعوب واألمم وتقدمها وازدهارها يف هذا الوقت الذي تعصف املتغريات الداخلية
والخارجية ّ
بكل الكيانات الصغرية والضعيفة ،بينام تتنازع إسرتاتيجيات القوى العظمي عىل تحسني
وضع شعوبها يف املستقبل.

