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تقديم
يقت�ضي التعامل مع امل�شكالت والتحديات والبحث عن احللول املنا�سبة لها
�أن تتوفر ل�صاحب القرار ،على جميع امل�ستويات ،ر�ؤية �شاملة لهذه امل�شكالت
والتحديات وما يت�صل بها من عوامل داخلية وخارجية واالجتاهات املتوقعة مل�سارها
و�أيها املرغوب فيه وكيف ال�سبيل �إلى حتققه .
وهذا ما ت�سعى �إليه الدرا�سات امل�ستقبلية التي حتتاج �أمتنا �إلى توطينها باعتبارها
�أف�ضل و�سيلة للعروج �إلى امل�ستقبل ،والفوز مبكانة الئقة فيه .و�أمتنا جديرة ب�أن
تكون يف ع ّليني ،وقادرة على توظيف ما متلك من عنا�رص القوة ليكون م�ستقبلها
�أف�ضل من حا�رضها ولتتجاوز �إحباطات احلال يف اجتاه جناحات امل�آل.
لذلك �أولينا ،منذ ا�ستالم مهامنا على ر�أ�س املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،
اهتماما خا�صا لتح�سني �أداء املنظمة وتر�شيد عملها بحيث تنتقل من م�ؤ�س�سة ّ
تنظر
للتطوير �إلى م�ؤ�س�سة متار�س العمل امليداين الذي ينفع النا�س وميكث يف الأر�ض،
وتقرتب من حاجات الدول الأع�ضاء وكذلك من عامة اجلمهور يف الوطن العربي.
ومن مقت�ضيات ذلك اعتنا�ؤها بالدرا�سات امل�ستقبلية.
يف هذا ال�سياق اندرجت ندوة « الدرا�سات امل�ستقبلية  :احلال وامل�آل» التي عقدتها
املنظمة بتون�س من � 22إلى � 24سبتمرب  ،2014والتي يت�ضمن هذا الكتاب جممل �أعمالها
التي كان �أغلبها نقا�شا مفتوحا ،مما يربز �أهمية الدور الذي نه�ض به الأ�ستاذ الدكتور حممد
�إبراهيم من�صور� -إلى جانب م�شاركته القيمة يف املناق�شات -يف حترير وقائعها وتعريب
ما كان منها باللغات الأجنبية �أو باللهجات العربية .فله منا جميعا ال�شكر اجلزيل.
در به هذا “ القدح الذهني” من �أفكار خالقة ومقرتحات
و�إين ،وقد قر�أت ما ّ
بناءة� ،أ�ؤكد ،مرة �أخرى� ،شكري و�شكر املنظمة للخرباء الذين �شاركوا يف الندوة
وللجمهور املتميز الذي ح�رضها و�ساهم يف �أعمالها ،آ� مال �أن نلتقي يف مواعيد
اجليد الذي حققوه.
قريبة للبناء على هذا العمل ّ
وقد كنا� ،أثناء الندوة ،يف خ�ضم �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية للمنظمة -2017
 ،2022التي مت عر�ضها على امل�ؤمتر العام يف دورته اال�ستثنائية التي عقدت يف عمان
يوم  12ماي  ،2015وهي متثل ،يف منهجها وم�ضمونها ،بلورة ملقا�صد الندوة ،مبا
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ترومه من “م�أ�س�سة “ لعمل املنظمة متكنها من “ حتقيق طموحات املواطن العربي
يف بناء الإن�سان القادر على معاي�شة ع�رصه واملمتلك للمعارف واملزود باملهارات
والقيم التي متكنه من بناء ذاته وامل�شاركة الفعالة يف تنمية جمتمعه ووطنه” ،وقد
�أكدت اخلطة على �رضورة “االهتمام بالدرا�سات اال�ست�رشافية ملواجهة التغريات
والتحوالت املتالحقة” وكذلك “الدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية”.
لقد و�ضعنا الندوة حتت �شعار معروف �أردنا به �إبراز �أهمية الدرا�سات امل�ستقبلية
للأمم التي ت�سعى �إلى �ضمان ا�ستمرار وجودها يف �سباق امل�ستقبل� ،إن مل يكن يف
ال�صدارة ففي الكوكبة املتقدمة .هذا ال�شعار هو “ ا�صنع م�ستقبلك بنف�سك قبل �أن
ي�صنعه لك الآخرون”� .إنها احلقيقة املرة يف اللعبة الدولية .ف�إذا مل نحل م�شاكلنا ب�أنف�سنا
ف�إن الغري لن يحلها ل�صاحلنا بل ل�صاحله هو ،هذا �إذا مل يع ّقدها ليتمكن من ا�ستغاللنا �أكرث.
لذلك ن�أمل �أن تكون مادة هذا الكتاب حافزا ال�ستنها�ض الهمم من �أجل معاجلة
م�شاكل احلا�رض التي هي نتاج �سوء التخطيط يف املا�ضي :ف�شل يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،وف�شل ذريع يف الرتبية والتعليم ،نتائجه الكارثية ماثلة للعيان يف
ال�شباب الذين �ضلوا �سواء ال�سبيل ،وامتهنوا الإرهاب ،و�أ�شعلوا نارا ّ
تلظى حلرق
الأمة وطم�س تاريخها وت�شويه قيمها والإ�ساءة لدينها وتعاليمه ال�سمحة.
ولكن هذه امل�شاكل ،على خطورتها ،يجب �أ ّال تخيفنا ،لأنه ال نه�ضة ملن ي�ست�سلم
للخوف �أمام املحن :لقد قال فرانكلني روزفيلت لل�شعب الأمريكي يوم تن�صيبه عام
 ،1933والأو�ضاع يف غاية ال�سوء�“ :إن ال�شيء الوحيد الذي يجب علينا �أن نخاف
منه هو اخلوف نف�سه” .ولعل املواقف الراف�ضة للخوف ولهزمية املعنويات والتي
تبني �إرادة جماعية ور�ؤية للم�ستقبل يف �إطار م�رشوع يحظى بتعبئة جماعية هي
حتول ال�شعور بال�ضعف �إلى قوة دفع لرفع التحديات و�إعالء ال�ش�أن.
التي ّ
�إننا� ،إذ ن�ضع هذا الكتاب بني �أيدي القراء  ،كل القراء يف وطننا العربي وخارجه،
ّ
نذكر مبا قاله الدكتور مي�شال غوديه يف خامتة مداخلته ،وهو �أن غايتنا الأ�سا�سية من
اال�ست�رشاف هي �أن ي�ساعدنا على القيام بواجبنا جتاه الأجيال القادمة .
وفقنا اهلل جميعا ملا فيه خري �أمتنا وخري الب�رشية جمعاء.
املدير العام
					
يونيو 2015

الدكتور عبد اهلل حمد حمارب
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مقدمة
العامل من حولنا بات يعي�ش يف “امل�ستقبل” .وكثري من املجتمعات هجرت
ما�ضيها ومتردت على حا�رضها .وكثريون حجزوا مقاعدهم يف �سفن الف�ضاء التي
�ستطوي بهم الزمان واملكان .مل يعد للزمان جاذبية كجاذبية الأر�ض ت�شد النا�س
�إلى �أ�سفل وتقعد بهم عن التحليق .وفقدت الأماكن عناوينها ال�سابقة ،واتخذت
لنف�سها �سمتا جديدا� .إن امل�ستقبل ي�أتي �إلينا ب�رسعة �أكرب من ذي قبل ،وتدفق نهر
الزمن يت�سارع ،والوقت ين�ضغط ،وما يحدث يف وحدة الزمن يتزايد ويتزايد.
و�رصنا بحق نعي�ش ع�رص ن�شوء وارتقاء “امل�ستقبلية”  Futurismلي�س فقط كطريقة
للتفكري ،و�إمنا �أي�ضا كتوجه جمتمعي ،يقا�س على �أ�سا�سه تقدم الأمم.
وامل�ستقبلية هي نزوع �إلى امل�ستقبل ،و�إميان را�سخ �إلى حد اليقني ،لي�س فقط
ب�إمكانية التنب�ؤ به ،و�إمنا �أي�ضا ب�إمكانية �صياغته على النحو املرغوب فيه اجتماعيا.

وامل�ستقبلية كنزعة اجتماعية جتد اليوم مالذها ويقينها يف الدرا�سات التي حتمل
ا�سمها .هذه الدرا�سات التي القت – وال تزال – اهتماما متزايدا ،يعرب – يف
الواقع – عن ات�ساع امل�ساحة التي �صار ي�سيطر عليها العقل والنظرة العلمية يف
حياة املجتمع ،وتقل�ص الرقعة التي حتتلها اخلرافة واجلهل والنظرة الغيبية للظواهر
الطبيعية واالجتماعية .فالنظرة امل�ستقبلية نظرة �إيجابية ال حترتم القعود ال�سلبي يف
انتظار الأحداث حتى تقع ،وهي �سمة �أ�سا�سية من �سمات املجتمعات الناه�ضة التي
نبذت اخلرافة ،و�أ�صبحت تعتمد يف نهو�ضها وتقدمها على املنهج العلمي للتفكري.
هناك فارق كبري بني االهتمام بامل�ستقبل ك�أفق غام�ض جمهول وبني الدرا�سات
امل�ستقبلية كعلم ي�أخذ بيد النا�س الرتياد هذا الأفق املجهول وغزو ف�ضاءاته الغام�ضة.
الأول قدمي قدم التاريخ ،تو�سل �إليه النا�س باخلرافة والتنجيم والرجم بالغيب و�أعمال
ال�سحر والكهانة وقراءة الطالع� ،إلى �أن ن�ضج هذا االهتمام وا�ستوى علما له �أ�صوله
وقواعده ،وجتاوز اخلرافة والغيبيات .وهو علم جديد وم�ستحدث وعمره – يف �أبعد
التقديرات – ال يتجاوز ن�صف قرن .واكب ظهوره الثورة املعرفية والتكنولوجية
وا�ستفاد منها ،ووظف �أدواتها وو�سائلها يف �سرب غور امل�ستقبل وا�ست�رشاف �آفاقه
البعيدة .وحتول بفعل املمار�سات املثابرة �إلى علم جديد ،ال يخلو منه جمتمع ين�شد
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التقدم واال�ستمرار يف م�ضمار التناف�س املحموم على قيادة الكوكب� ،أو – على
الأقل – الفوز مبكان الئق كرمي فوق �سطحه.
لقد كان الن�صف الثاين من القرن الع�رشين نقطة انطالق للدرا�سات امل�ستقبلية،
وبدء ظهور امل�ؤ�س�سات واملراكز العلمية املتخ�ص�صة يف هذا النوع من الدرا�سات.
فقد اجتهت الدول املتقدمة نحو بناء مراكز متطورة للغاية ت�ستخدم �أحدث الأ�ساليب
والتقنيات ال�ست�رشاف امل�ستقبل .وعرفت العقود الثالثة :ال�ستينيات وال�سبعينيات
والثمانينيات من القرن الع�رشين منوا �رسيعا يف عدد املراكز املهتمة بالدرا�سات
امل�ستقبلية .و�أعطت احلكومات الغربية اهتماما خا�صا لت�شكيل اللجان العلمية
املعنية بدرا�سة امل�ستقبل .فقامت الأكادميية الأمريكية للعلوم والفنون يف ال�سبعينيات
املن�رصمة بت�شكيل جلنة من العلماء برئا�سة عامل االجتماع الأمريكي دانيال بيل Bell
لدرا�سة م�ستقبل الواليات املتحدة الأمريكية حتى عام  .2000وت�ألفت يف اململكة
املتحدة جماعة مماثلة ركزت جل اهتمامها حول درا�سة التطورات احل�ضارية
التي يتوقع حدوثها م�ستقب ً
ال .وعلى ال�صعيد الدويل �أقيمت العديد من االحتادات
واملراكز واجلمعيات املتخ�ص�صة مثل االحتاد الدويل للدرا�سات امل�ستقبلية ومعهد
الألفية واملعهد اال�سرتايل ال�ست�رشاف امل�ستقبل ومركز امل�ستقبالت البديلة ومعهد
درا�سات امل�ستقبل الأمريكي ومعهد فلوريدا للتنمية امل�ستدامة ،وجلنة امل�ستقبل
بالربملان الفنلندي ومركز م�ستقبل ال�صني وغريها مما ي�شق على احل�رص.
�أما على ال�صعيد العربي فما زالت الدرا�سات امل�ستقبلية وم�ؤ�س�ساتها مت�شي الهوينا،
وتواجه ال�صعوبات نف�سها التي يواجهها البحث العلمي .وبا�ستثناء م�ؤ�س�سات
ومراكز قليلة تعد على الأ�صابع تكاد تخلو الأقطار العربية من مراكز متخ�ص�صة
للدرا�سات امل�ستقبلية ،و�إن كانت ال تعدم مبادرات وم�شاريع بحثية تنه�ض بها بني
احلني واحلني جماعات ومراكز علمية مثل م�رشوع امل�ستقبليات العربية البديلة ،الذي
نفذه مركز درا�سات الوحدة العربية يف بريوت يف الثمانينيات من القرن املا�ضي،
وم�رشوع م�رص  2020الذي تبناه منتدى العامل الثالث بالقاهرة �أو م�رص  2030حتت
مظلة جمل�س الوزراء امل�رصي ،وكالهما يهدف �إلى �صياغة ر�ؤية م�ستقبلية بديلة مل�رص،
وبلورة منهج جديد يف �إدارة �ش�ؤون املجتمع والدولة .ف�ض ً
ال عن ر�ؤى م�ستقبلية
لدول مثل تون�س وقطر واجلزائر ،ودرا�سات �أخرى – و�إن كانت قليلة – اتخذت
منحى تطبيقيا قطاعيا ،الم�ست من منظور ا�ست�رشايف م�ستقبل الطاقة والتعليم واملياه
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والتكنولوجيا والبحث العلمي وغريها من القطاعات .ومن مُين الطالع �أنه منحى
يتقاطع مع نهج جديد للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،ت�سعى فيه – كما
قال الدكتور عبد اهلل حمد حمارب املدير العام للمنظمة يف كلمته االفتتاحية – �إلى
تطوير عملها من مرحلة التنظري �إلى مرحلة العمل امللمو�س ،واالنتقال �إلى م�ؤ�س�سة
تمُ ار�س العمل امليداين الذي ينفع النا�س وميكث يف الأر�ض ،وتقرتب من حاجات
الدول الأع�ضاء ،وكذلك من عامة اجلمهور يف الوطن العربى .وقد طالب الدكتور
حمارب اخلرباء العرب امل�شاركني يف الندوة �أن يكونوا �سندا للمنظمة يف هذه املرحلة
اجلديدة ،و�أن ي�ستخل�صوا العرب من التجارب ال�سابقة ،لتعبئة الر�أي العام و�صناع
القرار من �أجل دخول اال�ست�رشاف �إلى دائرة العمل امل�ؤ�س�ساتي يف دولنا ،من منطلق
االقتناع – كما قال املدير العام – ب�أنه �رضوري حل�سن تدبري �ش�ؤون احلياة وح�سن
التعامل مع امل�شكالت والتحديات ،والبحث عن احللول املنا�سبة وال�سعي �إلى حتقيق
�أف�ضل اخليارات.
وقد كان جتاوب اخلرباء العرب امل�شاركني يف الندوة مع نداء املدير العام جتاوبا
الفتا للنظر .وكانت الأوراق املقدمة واالجتهادات التي “تدخل” بها الباحثون،
يف معظمها ،انعاكا�سا لهذا التوجه العملي اجلديد لال�ست�رشاف الذي اختارته
املنظمة نهجا ،وجعلته عنوانا ملرحلتها اجلديدة .وهو توجه اختزله “توم لومباردو”
يف كلمات قليلة موحية “باال�ست�رشاف �سينزل “التجريدي” �إلى �أر�ض الواقع”!
“وامل�ستقبل هو احلقيقة الوحيدة التي ميكننا عمل �شيء بخ�صو�صه� .أما املا�ضي ف�إننا
نتعلم فقط من درو�سه ،لكننا عاجزون عن فعل �أي �شيء بخ�صو�صه“ .امل�ستقبل
�ساحة ف�سيحة للإمكانيات ،وهو احللبة الوحيدة التي لدينا نوع من الت�أثري العملي �أو
التحكم فيها .ومهما كانت الدرجة التي نتمكن بها من توجيه امل�ستقبل ،وبطريقة
بناءة ون�شطة ،ف�إن ذلك �سيعود “بالنفع” علينا وعلى الآخرين.”...
مل ت�أل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم جهدا يف الت�أكيد على دمج
الدرا�سات امل�ستقبلية يف �صياغة ال�سيا�سات العامة ،ويف التنويه بدور امل�ستقبليني
يف توفري معلومات حول امل�ستقبالت املمكنة �أو املتوقعة ،وما ي�ضيفه هذا الدور
من “قيمة م�ضافة” �إلى عملية �صنع القرار ال�سيا�سى ،من خالل ال�سيناريوهات
وخلق تفكري تخيلي ،وم�ساعدة �صناع ال�سيا�سات يف �إدارة �أجنداتهم ال�سيا�سية.
وال تكاد تخلو وثائق املنظمة وخطط عملها من ت�أكيد على “مبد أ� املتابعة والتقومي
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امل�ستمر والدرا�سات اال�ست�رشافية ك�أ�سلوب لتطوير عمل املنظمة”“ .وي�شكل �إعداد
الدرا�سات اال�ست�رشافية �إحدى مهام املنظمة على م�ستوى القطاعات املختلفة ،من
خالل فرق العمل البحثية واخلرباء املخت�صني يف جمال الدرا�سات امل�ستقبلية” .وتن�ص
وثائق املنظمة على �رضورة االهتمام بالدرا�سات اال�ست�رشافية ملواجهة التغريات
والتحوالت املتالحقة (خطة العمل امل�ستقبلي للمنظمة  ،2016 – 2011واخلطة
اال�سرتاتيجية للمنظمة .)2022 – 2017
ورغم �أن املنظمة باتت ظهريا �إقليميا م�ساندا للمبادرات القُطرية احلكومية
واخلا�صة لال�ست�رشاف وتعزيز مراكزه البحثية ،ف�إن التفكري امل�ستقبلي يف املجتمعات
العربية يواجه مع�ضلة ثقافية كربى تعرقل مبادراته .ف�شق يراه اجتاها جديدا يهدد
“التابوهات” الفكرية والثقافية املوروثة منذ مئات ال�سنني .و�آخر يراه �صورة
جديدة من �صور الغزو الفكري ،تقوده م�ؤامرة كونية كربى للق�ضاء على الثقافات
ال�شق الثالث فال يرتدد يف
التقليدية ذات اجلذور العميقة يف تربة جمتمعاتنا� .أما
ّ
توجيه االتهامات املعتادة ،التي ُرميت بها االجتاهات الفكرية الكربى يف التاريخ
عند ظهورها وازدهارها .وت�شري �أ�صابع االتهام �إلى الدرا�سات امل�ستقبلية والثقافة
امل�ستقبلية ب�صفات� ،أقلها �أنها علمانية غربية معادية للدين �أو قناع زائف جديد ي�سرت
وجه الغرب.
وللدرا�سات امل�ستقبلية ثقافتها التي ال ميكن �أن تن� أش� خارجها �أو تنمو بعيدا عن
بيئتها ،وهي بطبيعتها ثقافة متتد جذورها �إلى ع�رص التنوير والعقالنية والتحرر من
القوالب الن�صية اجلامدة ،واالنغالق داخل “تابوهات” فكرية مقد�سة ،واخل�ضوع
لأنواع من “ال�سلفيات” الفكرية التي تقيد املبادرة وتعوق التجديد وت�صادر الإبداع
وحتب�س اخليال وتزدري التفكري النقدي ،وكلها عوامل ت�شتجر فيما بينها لتتوهج
بزيتها جذوة الثقافة امل�ستقبلية ،التي من دونها لن يكون للدرا�سات امل�ستقبلية
وجود ،ناهيك عن �أن يكون لها م�ستقبل.
وثقافة امل�ستقبل– بهذا املعنى – يف �رصاع �ضار مع ثقافة املا�ضي .ورغم �أن هذا
ال�رصاع قد ح�سم يف الغرب – منذ زمن طويل – ل�صالح امل�ستقبل وثقافته ،ف�إن �أول
ما ي�صطدم به جهود امل�ستقبليني العرب هو ثقافة املا�ضي ،وهي ثقافة متتد على رقعة
وا�سعة وت�ضم فئات خمتلفة من قمة الهرم االجتماعي والتعليمي حتى قاعدته ،وتدين
ملرجعيات �صارت خارج التاريخ .وتتوجه ثقافة املا�ضي �إلى التب�شري بنماذجه املثالية
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و�إحياء “مدنه الفا�ضلة” خارج �رشوطها املو�ضوعية ،وبعيدا عن �سياقاتها التاريخية.
وثقافة املا�ضي تفتقر �إلى خيال جامح مقتحم يف�ض حجب الغيب ويقر أ� تفا�صيله
التي ي ُغ ّم على البع�ض قراءتها ،ويكتفي فقط با�ستدعاء بطوالت ومناذج من التاريخ،
بد ًال من �أن ي�صنع �أبطا ًال للم�ستقبل ،وي�صوغ للمجتمع العربى “�سيناريوهات”
واقعية وممكنة ومرغوبة اجتماعي ًا.
ويخطئ من يظن �أن توطني ثقافة اال�ست�رشاف والدرا�سات امل�ستقبلية يف الوطن
العربي م�س�ألة وقت يح�سمها الزمن تلقائيا ،بل هي على العك�س ،ثقافة بحاجة
�إلى �إرادة عمدية واعية متدخلة ،و�إلى م�ؤ�س�سات قومية قادرة على حتريك ال�رشوط
املو�ضوعية التي ين�ضج على نارها تيار الثقافة امل�ستقبلية وتتنوع روافده ،و�إلى
منظمات م�ستعدة ل�شتل هذه الثقافة وتوطينها يف بيئة عربية ع�صية .وتلك مهمة
�أخذتها على عاتقها مبثابرة و�صرب املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم �سواء يف
وثائقها التي نوهنا بها� ،أو فيما �صدر عن ندواتها الأخرية من تو�صيات منذ ندوتها
يف تون�س � 2010إلى ندوة الكويت  2013وحتى ندوتنا الأخرية فى تون�س ،2014
�أو يف الكلمة – الوثيقة التي ا�ستهل بها الدكتور عبد اهلل حمد حمارب املدير العام
للمنظمة �أعمال الندوة الأخرية ،ودعا فيها املخت�صني يف اال�ست�رشاف القرتاح
خطوات عملية ت�ضعنا على �أقوم امل�سالك لتوطني ثقافة التخطيط بعيد املدى يف
وطننا العربي ،ودمج الدرا�سات امل�ستقبلية يف دائرة العمل امل�ؤ�س�ساتي ويف �إدارة
ال�سيا�سات العامة ....ويف الكلمة الأخرية التي وجهتها �إلى الندوة الدكتورة
حياة القرمازي مديرة �إدارة الثقافة تعهدت املديرة �صاحبة اجلهد الوافر “ب�إجناز
�أ�شياء كثرية” �أهمها الرقي باملواطن العربى حتى يكون قادرا على مواجهة “ثقافة
املوت”! وهي نقي�ض ثقافة امل�ستقبل.
�إن الثقافة امل�ستقبلية وتنمية الوعي باال�ست�رشاف والعمل على ن�رش وتوطني هذه
الثقافة يجب �أن يكون عن�رصا �ضمن مكونات احلزمة الثقافية للمنظمة ،و�ضمن
ال�سيا�سة التعليمية يف مراحلها املختلفة ،بدءا من التعليم الأ�سا�سي وحتى التعليم
العايل ،و�أن تكون علوم امل�ستقبل مقرراً درا�سي ًا يحتل الوزن نف�سه الذي حتتله
املقررات التقليدية.
�إن حتديث التعليم وا�ستكمال منظومة املعارف احلديثة ،واالنخراط يف �سياق
الثورة العلمية واملعرفية ،وبناء ثقافة دميقراطية حترتم حق االختالف والتنوع وت�ؤمن
15

بالت�سامح وتعرتف باحلقوق ال�سيا�سية والثقافية والدينية والعرقية للآخرين ،كلها
�رشوط مو�ضوعية لت�شكيل لوحة الثقافة امل�ستقبلية التي من دونها لن تقوم للدرا�سات
امل�ستقبلية يف وطننا العربي قائمة .ولي�س ثمة جهة عربية �أكرث ت�أه ً
ال وا�ستعدادا
لت�شكيل هذه اللوحة من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
وهذا الكتاب هو احل�صاد الأخري ملداخالت ومناق�شات دارت رحاها على
مدى الأيام الثالثة للندوة التي عقدتها املنظمة فى تون�س العا�صمة فيما بني الثاين
والع�رشين والرابع والع�رشين من �سبتمرب  ،2014وقدم فيها خرباء وباحثون عرب
و�أجانب ع�صارة خربتهم ورحيق �أفكارهم التي تراكمت عرب �سنوات من البحث
يف ف�ضاء كان -حتى عهد قريب  -جمهو ًال ،وهو ف�ضاء اال�ست�رشاف .فاجتمعت
للندوة – باختيار مق�صود من الألك�سو – فر�صة التفاعل الفكري وتبادل التجارب
بني باحثني مرموقني من الغرب لهم �سابقة خربة م�شهود بها كالدكتور مي�شال غوديه
�أ�ستاذ اال�ست�رشاف اال�سرتاتيجي يف فرن�سا والدكتور ريل ميلر خبري اال�ست�رشاف
باليون�سكو ،وباحثني عرب رواد غامروا بارتياد املجهول وركوب ال�صعب،
والإعالن عن ن�ضج امل�رشوع العربي لال�ست�رشاف كالدكتور نادر فرجاين والدكتور
�إبراهيم العي�سوي و�صاحب هذه املقدمة وال�سفري �أحمد ولد عبد اهلل ،ف�ض ً
ال عن
احلوار بني الأجيال اجلديدة من اال�ست�رشافيني العرب ،الدكتورحممد �سليم قاللة
(اجلزائر) والدكتورقي�س الهمامي (تون�س) والدكتورحممد فالح اجلهني (ال�سعودية)
والدكتورمالك املهدي (ال�سودان) وغريهم.
قُدمت للندوة خم�س �أوراق مكتوبة تنوعت يف م�ضامينها و�أغرا�ضها
واهتماماتها ،لكن الأوراق اخلم�س فجرت ينابيع الفكر اال�ست�رشايف الباحث عن
مكان ي�ستوطنه ويحط فيه رحاله ،ويجمع حوله املريدين وامل�ؤمنني به ،وبعثت
“املداخالت” ،وهي غنية ووفرية ومتنوعة ،بر�سالة قوية لكل من يهمه الأمر ،وعلى
ر�أ�سهم املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،لل�رشوع فورا يف بناء مدر�سة عربية
لال�ست�رشاف ،ت�أخذ على عاتقها مهمة توطني الدرا�سات امل�ستقبلية و�شتل ثقافة
اال�ست�رشاف يف البيئة الثقافية العربية.
�إن الندوة– �أخريا – مدينة بنجاحها وثراء ح�صادها و�إجناز �أجندتها للرعاية
الكرمية ملعايل املدير العام الدكتور عبد اهلل حمد حمارب ،وللمتابعة اليومية املبا�رشة
– يف د� ٍأب وجدٍ و�صمت – للدكتورة حياة القرمازي مديرة �إدارة الثقافة باملنظمة،
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وللجهد املثابر الد�ؤوب يف تن�سيق �أعمالها والتوا�صل مع خربائها للأ�ستاذ عبد اهلل
ولد بابكر ،وهو جهد بد�أه قبل �أن تبد�أ الندوة �أعمالها ،وظل يبا�رشه حتى بعد �أن
انف�ض �سامرها.
واهلل من وراء الق�صد  ....وهو يهدي �إلى �سواء ال�سبيل

الدكتور حممد �إبراهيم من�صور
مقرر عام الندوة
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كلمة الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل حمد حمارب

املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
�أ�صحاب ال�سعادة ال�سفراء
�أ�صحاب ال�سعادة ر�ؤ�ساء وممثلي املنظمات العربية والدولية
�أ�صحاب ال�سعادة ال�ضيوف الكرام
ال�سيدات وال�سادة اخلرباء
ال�سيدة مديرة �إدارة الثقافة باملنظمة
ال�سيدات وال�سادة
�أود بادئ ذي بدء �أن �أرحب بكم ،فردا فردا ،و�أن �أتوجه �إليكم بخال�ص ال�شكر
وعظيم االمتنان على تلبيتكم دعوتنا راجيا �أن تكونوا لنا �سندا يف �سعينا �إلى
تطوير عمل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم من مرحلة التنظري �إلى مرحلة
العمل امللمو�س بحيث تنتقل من م�ؤ�س�سة تنظر للتطوير �إلى م�ؤ�س�سة متار�س العمل
امليداين الذي ينفع النا�س وميكث يف الأر�ض ،وتقرتب من حاجات الدول الأع�ضاء
وكذلك من عامة اجلمهور يف الوطن العربي .ومن مقت�ضيات ذلك اعتنا�ؤها
بالدرا�سات امل�ستقبلية ،وخا�صة اال�ست�رشاف اال�سرتاتيجي الذي يتجاوز ال�س�ؤال
التقليدي للم�ستقبليات“ :ماذا ميكن �أن يحدث؟” لريكز على ال�س�ؤالني“ :من
�أنا؟” و “ماذا ميكن �أن �أفعل؟” ،ومن ثم على ال�س�ؤالني“ :ماذا �س�أفعل؟” و “كيف
�أفعله؟” .ومن ح�سن احلظ �أن يكون بيننا اليوم� ،ضمن هذه النخبة املتميزة� ،أحد
رواد هذه املدر�ســــة ذات التوجه العملي للدرا�سـات امل�ستقبليـــــــة ،هو الأ�ستاذ
مي�شال غوديـــــه  Michel GODETالذي يعد �صاحب ال�سبق يف �إدخال ال�س�ؤال
الأهم يف هذه ال�سل�سلة وهو “من �أنا؟” لأن جوابـه هو الذي يحدد مناط �أجوبة
الأ�سئلة الأخرى ،ومعنا كذلك �أحد �أبرز �أع�ضاء هذه املدر�سة ،هو الدكتور ر َيل ملر
 Riel Millerامل�س�ؤول عن اال�ست�رشاف يف منظمة اليون�سكو التي نرجو �أن ي�شمل
التعاون املثمر القائم بينها وبني منظمتنا هذا املجال.
فبا�سمكم جميعا �أرحب بهما وبخربائنا العرب املرموقني.
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ال�سيدات وال�سادة:
يف �إطار هذه املقاربة العملية ،ارت�أينا �أن تكون هذه الندوة �أ�شبه �شيء بور�شة عمل
بني متخ�ص�صني يف اال�ست�رشاف القرتاح خطوات عملية ت�ضعنا على �أقوم امل�سالك
لتوطني ثقافة التخطيط بعيد املدى يف وطننا العربى ،توطينا ا�ستمالكيا ال رجعة فيه،
لأن الأ�ساتذة العرب احلا�رضين والرواد الذين �سبقوهم بذلوا جهودا جبارة و�أجنزوا
درا�سات م�ستقبلية ذات م�ستوى عاملي .وراودهم ،يف وقت ما ،االعتقاد ب�أن
م�ؤ�س�سات القرار قد اقتنعت ب�أهمية اال�ست�رشاف والتخطيط بعيد املدى ،ولكنهم ما
لبثوا �أن تبينوا �أن تلك القناعة كانت من قبل م�س�ؤولني تولوا من�صب القرار يف فرتة
معينة ومل تكن قناعة م�ؤ�س�سات ،فلما غادر �أولئك امل�س�ؤولون احلكم و�ضعت تلك
اخلطط يف الرفوف.
لهذا وجب ا�ستخال�ص العربة من تلك التجارب وتعبئة الر�أي العام و�صناع
القرار من �أجل دخول اال�ست�رشاف دائرة العمل امل�ؤ�س�ساتي يف دولنا ،من منطلق
االقتناع ب�أنه �رضوري حل�سن تدبري �ش�ؤون احلياة وح�سن التعامل مع امل�شكالت
والتحديات ،والبحث عن احللول املنا�سبة وال�سعي �إلى حتقيق �أف�ضل اخليارات.
�إن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،التي تعترب �أن الوعي بامل�ستقبل م�س�ألة
ثقافية والعمل على ا�ست�رشافه ق�ضية علمية ،على �أمت اال�ستعداد لتقدمي يد العون
للباحثني وت�أ�سي�س �رشاكات فعالة مع الدول وامل�ؤ�س�سات ال�ساعية �إلى الأهداف
نف�سها ،ويف هذا الإطار ف�إنها م�ستعدة لت�ستجيب ملا قد ي�صدر عن هذه الندوة من
تو�صيات ،وذلك من خالل:
 .1تو�سيع جمال اخت�صا�ص مر�صد الرتبية باملنظمة لي�شمل كافة قطاعات عمل
املنظمة ،وي�ست�ضيف قاعدة البيانات التي يحتاج �إليها الباحثون يف جمال
الدرا�سات امل�ستقبلية.
� .2إن�شاء موقع – �أو �إ�ضافة حقل يف موقع املنظمة – خا�ص باال�ست�رشاف.
 .3تكليف مكتب تن�سيق التعريب التابع للمنظمة ب�إجناز القامو�س اخلا�ص
مب�صطلحات الدرا�سات امل�ستقبلية.
 .4تكليف معهد البحوث والدرا�سات العربية التابع للمنظمة ب�إن�شاء ق�سم
للدرا�سات امل�ستقبلية ،يتولى تكوين الباحثني واملحللني من كافة الأقطار
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العربية ،تهيئة لت�أ�سي�س �أق�سام متخ�ص�صة يف اجلامعات العربية.

 .5تكليف املركز العربي للتعريب والرتجمة والت�أليف التابع للمنظمة بالإ�رشاف
على تعريب �أهم املراجع يف جمال اال�ست�رشاف.
 .6ال�سعي �إلى تفعيل وحدة الدرا�سات اال�ست�رشافية املدرجة يف الهيكل التنظيمي
للمنظمة.
ال�سيدات وال�سادة

قيمها الرتبي ُة
�إن ثقافة التخطيط كثقافة املواطنة وثقافة احلوار وقبول الآخر تغر�س َ
والتعليم والأ�رسة والإعالم .وهذه هي الق�ضية ،فنحن �أمة متخلفة ،وينعك�س تخلفنا
هذا يف عدم اهتمامنا بالدرا�سات امل�ستقبلية .فلوكنا مهتمني بها ملا وجدنا الآن ما
يحدث يف منطقتنا العربية من ت�رشذم واقتتال ،بع�ضنا يقتل بع�ضا با�سم الإ�سالم وبا�سم
العروبة مع الأ�سف ال�شديد .ه�ؤالء الذين يرتكبون هذه الأعمال ال�شنيعة ،ومعظمهم
من ال�شباب ،هم نتاج ثالثني �سنة من تخلف الرتبية والتعليم يف وطننا العربي ،هم
نتاج اجلامعات واملدار�س يف دولنا العربية .والبد من �أن يكون غر�س قيم ثقافة
التخطيط منذ ال�صغر لأن برجمة العقول تتم يف مرحلة مبكرة جدا ،جعلت معظم
املجتمعات املتقدمة تدرج التعليم ما قبل املدر�سي يف �صلب التعليم الر�سمي وتوليه
عناية فائقة .ومبا �أن �أطفالنا يف الو�ضع احلايل يدخلون التعليم النظامي وقد �أو�شكت
برجمة عقولهم على االكتمال ،ف�إنه قد �أ�صبح من امللح �إ�صالح منظوماتنا الرتبوية،
لكي تركز على تن�شئة الطفل العربي كا�ستثمار للم�ستقبل ،لأن �صحة النهايات ال
تكون �إال بت�صحيح البدايات ،خا�صة �أمام �ضعف الدور الرتبوي التقليدي للأ�رسة
واملعلم ،وتراجع الرتكيز على احلكايات واحلكم ذات القيم الرتبوية ،كما تقهقر
االعتناء بعلم املنطق الذي كان يدر�س فيما م�ضى �ضمن مناهجنا التعليمية ،باعتباره
�رضوريا للتفكري ال�صحيح ولفهم جممل حقول املعرفة .وقد تقل�ص اليوم� ،أي�ضا،
االعتماد على مفاتيح الفكر النري ،ومن ذلك مقا�صد ال�رشيعة و�أ�صول الفقه وخا�صة
الق�ضايا ذات ال�صلة باال�ست�رشاف ،كاعتبار “امل�آالت” الذي يعني �رضورة ا�ست�رشاف
م�آل الأحكام قبل �إ�صدارها حتى تكون مطابقة للم�صالح.
ال�سيدات وال�سادة:

لقد �أكدت يف افتتاح الندوة التي عقدت بالكويت يف العام املا�ضي ،و�أعيد
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ت�أكيد ذلك اليوم� ،أن ثمة م�شكالت ال �سبيل �إلى مواجهتها والوقوف على نتائجها
من دون الدرا�سات امل�ستقبلية :فهل ا�ستعد العامل العربي لع�رص ما بعد النفط ،ع�رص
ف�شو الأمية والت�رسب الدرا�سي ،ع�رص �شح املياه ،ع�رص متييع الهوية ،وع�رص خطط
التق�سيم والتفتيت اجلغرافية – ال�سيا�سية؟ هل ا�ستعد العامل العربي ليواجه هذه
املع�ضالت والأزمات التي بد�أت �أ�شباحها تطل بر�ؤو�سها القبيحة على حا�رضنا؟!
�إن �أبناءنا و�أحفادنا لن يرحمونا �إذا مل منهد لهم ال�سبيل �إلى م�ستقبل �أف�ضل ،خا�صة
و�أن لأمتنا العربية – لو �أُح�سن توظيف ذلك – من �أ�سباب القوة ما يكفي لتوفري
الكرامة لأبنائها ،وللم�ساهمة يف بناء احل�ضارة الكونية و�إ�شاعة روح التعارف
والت�سامح واحلرية والعدالة بني �شعوب الأر�ض.
وفقنا اهلل جميعا ملا فيه اخلري العميم لأمتنا وللب�رشية جمعاء
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، ، ،
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اجلل�سة الأولى

اال�ست�رشاف  :ماهيته  ،و�رضورة توطينه عربيًّا
رئي�س اجلل�سة :الدكتور حممد �سليم قاللة (اجلزائر)

املتحدثون:
(فرن�سا)
الدكتور مي�شال غوديه			:
امل�ستقبل � :أن�ست�رشفه �أم نبنيه؟ ملاذا اال�ست�رشاف؟ وكيف يكون؟
(م�رص)
الدكتور نادر فرجانى			:
التوجهات الرئي�سية يف الدرا�سات القادمة ال�ست�رشاف امل�ستقبل يف الوطن العربي
(اليون�سكو)
			
الدكتور ريل ميلر:
التطورات الأخرية ال�ستخدام امل�ستقبل يف �صنع ال�سيا�سات،قراءة امل�ستقبالت
ومنهج التوقع
(تون�س)
			
الدكتور قي�س الهمامي:
ابن خلدون  :املوقف اال�ست�رشايف
املداخالت:
(م�رص)
		
• الدكتور �إبراهيم العي�سوي
• الدكتور حممد �إبراهيم من�صور (م�رص)
(ال�سودان)
		
• الدكتور مالك املهدي
(فرن�سا)
		
• الدكتور مي�شال غوديه
(ال�سعودية)
• الدكتور حممد فالح اجلهني
(الألك�سو)
		
• الدكتورة نيفني م�سعد
(تون�س)
		
• الأ�ستاذ فرج �شو�شان
(تون�س)
		
• الدكتور ر�ضا �سا�سي
(اجلزائر)
		
• الدكتور حممد �سليم قاللة
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الجلسة األولى

االستشراف  :ماهيته  ،وضرورة توطينه عربيا
• الدكتور حممد �سليم قاللة (اجلزائر)

1

دعوين بداية �أعرب لكم عن �سعادتي ب�أن �أكون رئي�س اجلل�سة العلمية الأولى لهذه
الندوة .وي�رشفني �أن �أدير جل�سة يح�رضها نخبة من تخ�ص�صات ودول خمتلفة.
فهذه اجلل�سة ي�رشفها الربوف�سري مي�شال غوديه املعروف عامليا يف جمال اال�ست�رشاف،
والدكتور ريل ميلر من اليون�سكو ،والدكتور قي�س الهمامي تلميذ الربوف�سري غوديه
و�إليه يرجع الف�ضل يف نقل جزء من هذا االجتاه الفكري ،وهو جانب اال�ست�رشاف،
�إلى العامل العربي .يتحدث يف هذه اجلل�سة �أي�ضا الأ�ستاذ الدكتور نادر فرجاين � .إذن
�ستكون هذه اجلل�سة متنوعة وغنية وهي حتمل عنوان (اال�ست�رشاف ماهيته و�رضورة
توطينه عربيا).
و�سنبد�أها مبحا�رضة الربوفي�سري مي�شيل غوديه:

 1أستاذ العلوم السياسية جبامعة اجلزائر .مؤسس مركز الدراسات التطبيقية واالستشراف .ألف كتابا عنوانه «صناعة
املستقبل  :املناهج واألدوات» ،وشارك يف تعريب كتاب ميشال غوديه «االستشراف االسرتاتيجي للمؤسسات
واألقاليم».
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امل�ستقبل � :أن�ست�رشفه �أم نبنيه؟ ملاذا اال�ست�رشاف؟وكيف يكون؟
الدكتور مي�شال غوديه
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امل�ستقبل � :أن�ست�رشفه �أم نبنيه؟ ملاذا اال�ست�رشاف؟ وكيف يكون؟
الدكتور مي�شال غوديه

2

بادئ ذي بدء �أقدم خال�ص �شكري حل�رضاتكم .لن يكون يف حديثي هذا املرجتل
(توجد ورقة مكتوبة بالفرن�سية و�أحد كتبي على ذمتكم) �إ�ضافة �أ�سا�سية بالن�سبة
�إلى الذين قر�ؤوا ماكتبت باللغة الفرن�سية �أو باللغة الإجنليزية .ولكن يظل من املفيد
اال�ستماع مبا�رشة �إلى من ت�صوروا بع�ض الأمور �أوكتبوها.
دعوين �أو ًال �أعرب عن �إعجابي بحديث ال�سيد املدير العام نظرا ملا ت�ضمنه من
نقاط تبدو يل يف غاية الأهمية ،لأنها تب�رش ب�أن العامل العربي بد�أ� ،أخريا ،ي�أخذ م�صريه
بنف�سه يف جمال اال�ست�رشاف ،لأن الدرا�سات اال�ست�رشافية ال تتم باملناولة واالعتماد
على اخلارج مبا فيه الغرب.
قبل �أربعني �سنة ،يف بدابة حياتي كمخت�ص يف اال�ست�رشاف� ،أجريت درا�سة
حول مو�ضوع “اجلزائر يف مواجهة التطور العاملي” ،ا�ستغرقت عاما كامال،
وا�ستخدمت فيها جمموعة من االطرق التي قمت بتطويرها ،وتو�صلت �إلى �أن العامل
الأ�سا�سي لتطور �أي بلد من البلدان يكمن يف التحكم يف العمران والدميوغرافيا
والتعليم .لكن الأ�صدقاء اجلزائريني قالوا يل ،وقتها� ،إنهم غري معنيني بهذه الدرا�سة،
و�أن ما يهمهم هو �أجوبة تخ�ص الت�صنيع والتطور التكنولوجي.
وا�ستنتجت من هذه التجربة �أن �أف�ضل و�سيلة لتحقيق النتائج امل�أمولة هي �أن
جتعل املعنيني ي�صلون �إلى اال�ستنتاجات ب�أنف�سهم ،بد ًال من �أن يح�صلوا عليها دون
عناء ،وبالت�أكيد من الأف�ضل “�أن تعلم النا�س ال�صيد ،بد ًال من �إعطائهم �سمكة مت
ا�صطيادها”.
واقتنعت خا�صة ب�رضورة اعتماد املنهج الت�شاركي يف الدرا�سات امل�ستقبلية ،ب�أن
ي�ساهم فيها املعنيون �أنف�سهم ،وال تكون حكرا على املتخ�ص�صني.
ال�سادة احل�ضور� ،أعتقد �أنه من املهم �أن ندرك �أن مواجهة امل�ستقبل تقت�ضي
2

دكتوراه يف االقتصاد ودكتوراه يف اإلحصاء .أشهر علماء االستشراف يف فرنسا .أستاذ االستشراف االسرتاتيجي
بالكونسرفاتوار الفرنسي للفنون واحلرف .له عشرات الكتب والدراسات يف جمال االستشراف ،تُرجم أغلبها إىل
عدة لغات منها العربية.
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اال�ستعداد له .ومع ذلك ال ن�ستطيع توقع كل الأمور ،فكثري مما حدث يف املا�ضي
القريب مل يكن متوقعا ،بل رمبا مل يكن من املمكن توقعه .فلم يكن �أحد يتوقع
�سقوط حائط برلني ،وال تفجري برجي نيويورك ،وال ثورات الربيع العربى ،وخا�صة
نتائجها .لكن درا�سة امل�ستقبل جتعلنا �أكرث اطمئنانا عند التعامل معه ،فامل�ستقبل لي�س
مكتوبا �أو مرئيا ،ومع ذلك ال بد من �أن نعمل على درا�سته .فال�شك �أننا يف امل�ستقبل
�سوف نواجه عقبات و�صعوبات حتتاج �إلى االعتماد على درا�ساتنا ال�سابقة .ولكن
املهم هو حتديد الهدف ،و�أ�ست�شهد يف هذا ال�صدد مبقولة الفيل�سوف �سينيكا “ ال
توجد رياح مواتية للبحار الذي ال يعرف وجهته”.
ولكي نعرف �إلى �أين نتوجه علينا �أن نعرف �أين نحن ومن �أين جئنا .ولي�س املهم
ما �سيعرت�ضنا من العوا�صف وال�صعوبات بل املهم �أن نحدد وجهتنا ون�سعى �إلى
بلوغها� ،إذا كان لدينا ،فعال ،م�رشوع وحلم ن�سعى �إلى حتقيقه .وهذا يذكرنا مببادئ
ال�سببية والغائية عند �أر�سطو حيث �إن “الهدف ي�رشح احلدث”.
و�أذكركم �أي�ضا بعبارة موري�س بلوندال  “ Maurice Blondelامل�ستقبل ال ُيتوقع
بل يتم حت�ضريه” .و�أريدكم �أن تعوا جيدا ما �أ�رشت �إليه �سابقا وهو �أن امل�ستقبل لي�س
مكتوبا .وهوما يو�ضح الفرق عندي بني طبيعة اال�ست�رشاف اال�سرتاتيجي الذي
يقوم على بناء امل�ستقبل و�صياغته ،وبني توقع امل�ستقبل باملفهوم الأجنلو�سك�سوين
الذي يعتمد على احلد�س.
وتقليدي ًا ُينظر �إلى امل�ستقبل على �أنه مفتوح على م�ستقبالت عديدة بينما
املا�ضي واحد ،ولكن هذا الت�صور خاطئ ،فاملا�ضي هو �أي�ضا متعدد وغري م�ؤكد
مثل امل�ستقبل ،وقد نبهني �إلى ذلك �أحد علماء اال�ست�رشاف يف رومانيا .فامل�ؤرخون
يعكفون دائما على كتابة التاريخ بح�سب احتياجات احلا�رض.
�أود �أن �أو�ضح �أي�ضا -ا�ستنادا �إلى �آراء القدي�س �أوغ�سطني املعروف عندكم
جيدا يف تون�س،كما علمت من قي�س الهمامي مبنا�سبة �أطروحته عن الإ�سالم
واال�ست�رشاف� -أن املا�ضي وامل�ستقبل غري موجودين واملهم هو احلا�رض .وللحا�رض
ثالثة �أ�شكال :حا�رض املا�ضي الذي ميثل ت�صوراتنا للما�ضي بح�سب احتياجات
احلا�رض ،وهناك حا�رض احلا�رض ،وحا�رض امل�ستقبل ،الذي يعني ما نقوم به اليوم من
�أجل امل�ستقبل ،وقد ال يحالفنا النجاح يف حتقيق م�رشوعنا ،ولكن املهم هو الإرادة
وما نقطع من خطوات يف �سبيل حتقيق الهدف�.إنها مغامرة.
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من ناحيتي �أود �أن �أعرب عن فخري وحزين يف الوقت ذاته ،وذلك لأنني،
وبعد �أربعني عاما من العمل ،تركت كر�سي اال�ست�رشاف يف الكون�رسفاتوار الوطني
للفنون واحلرف ،وقد كنت م�صيبا يف كثري من الأحيان ،وال يعني ذلك �أنني كنت
�أكرث ذكاء من الآخرين ،بل يعني �أنني كنت ومازلت �أتخوف من الأفكار امل�سبقة
وامل�سلمات ،و�أعترب �أن كل �إجماع مدعاة لل�شك.
و�أود �أن �أ�شري يف هذا ال�صدد �إلى �أين قمت بدرا�سة عام  1988حول التعليم
يف فرن�سا نبهت فيها �إلى �أنه �سيكون لنا فائ�ض يف عدد حملة ال�شهادات ،ونق�ص
يف عدد الفنيني .و�أنا اليوم �سعيد ب�أن توقعي كان �صحيحا ،ولكنني حزين لأنه مل
ي�ستمع �إيل �أحد يف ذلك الوقت.
وميكن القول يف هذا الإطار �إن التوقع اجليد للم�ستقبل لي�س الغر�ض منه حتقق
ما يتوقع ،بل العمل من �أجل منع �أن يتحقق .لذلك علينا اال�ستعداد للتغيري والتطوير
لأن ذلك هو �أف�ضل و�سيلة للو�صول بنا �إلى التقدم امل�أمول ،وهذه هي م�س�ؤولية
اجلميع ،ل�ست �أنا فقط ،ولكن �أنتم �أي�ضا م�س�ؤولون عن هذا التغيري والتطوير.
ا�سمحوا يل الآن �أن �أ�ستعر�ض املواقف الثالثة الرئي�سية �أمام امل�ستقبل� ،أولها
انتظاروقوع احلدث ليقع رد الفعل ،وثانيها ا�ستباق الأحداث ،وثالثها �إثارة احلدث
بحيث يكون وقوعه بالكيفية التي توافق ر�ؤيتنا .ويف احلالتني الأولى والثانية ،يكون
الإن�سان �سلبيا تقع عليه الأحداث� ،أما يف احلالة الثالثة فهو فاعل م�ؤثر .احلالة الأولى
ميثلها رجل املطافئ الذي ينتظر اندالع احلريق ليتدخل ،ومن بني ممثلي احلالة الثانية
�رشكات الت�أمني التي تقوم بالتوقعات التي تعنيها خا�صة يف جمال الدميوغرافيا وتزايد
�أعداد امل�سنني .وميثل احلالة الثالثة املقاول الذي يعمل ويبتكراحللول .واال�ست�رشاف
ي�شمل املواقف الثالثة .وال بد �أي�ضا من �إ�ضافة احللم فمن ال�رضوري �أن نحلم.
ومن الالفت للنظر �أننا النعري اهتماما كبريا لبع�ض الأحداث القادمة ،ولنتائجها
اخلطرية ،بينما نهتم ب�أحداث املا�ضي .فنحن نعلم اليوم مثال �أن �سكان �إفريقيا �سيزداد
عددهم مبليار وثالثمائة مليون ن�سمة ،بينما �سيحدث عندنا يف �أوروبا انهيار �سكاين
ب�سبب انخفا�ض معدل الوالدات �إلى 4ر .1وكما يقع يف احلالة اجلوية عند وجود
منطقة �ضغط مرتفع ومنطقة �ضغط منخف�ض ،ف�إن الهجرة من �إفريقيا �إلى �أوروبا
�ستزداد وال مرد لها.
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ونعلم كذلك �أن �سكان اليابان �سينخف�ض عددهم بـثالثني مليون ن�سمة من الآن
وحتى  ،2050ولن يتم تعوي�ضهم حمليا .ولكنكم ال ت�سمعون حديثا عن هذا الأمر
بينما ما زال احلديث جاريا عن � 30ألفا ماتوا يف هريو�شيما.
وتوجد م�شكلة حقيقية عندنا يف الغرب وهي �أن جمتمعاتنا كد�ست كثريا من
اخلريات ولكن ما جتلبه هذه اخلريات من اخلري يف تناق�ص م�ستمر .فالنا�س �أ�صبحوا
�أكرث غنى ولكنهم مل ي�صبحوا �أكرث �سعادة .وهذا يحملنا على الت�سا�ؤل عن الغاية من
زيادة معدالت النمو.
�أما بخ�صو�ص الأ�سئلة اخلم�سة الرئي�سية التي ينبغي علينا طرحها ،فقد الحظت
�أن ال�سيد املدير العام قد ذكرها منذ حني ،ولكني �أريد �أن �أتوقف عند اثنني منها.
الأول هو “من �أنا؟” ،من �أين جئت؟ ،والثاين “ ماذا ميكن �أن �أفعل؟” ،وهو قريب
من املقولة “ اعرف نف�سك بنف�سك” ،ما هي �إمكانياتك؟ �إذ من ال�رضوري �أن
تعرف حجمك وقدراتك واحلدود املتاحة لك .ونحن نالحظ �أن الدول التي
حققت نه�ضة �صناعية يف هذا الع�رص لي�ست ،يف الغالب ،دوال ريعية ،وك�أن الريع
مبثابة ال�سم� .أما �س�ؤال امل�ستقبليني التقليدي” ماذا �سيحدث؟” فلي�س مهما يف الواقع
لأننا لن نعرف ذلك �إال عندما يكون قد وقع .وللمرور من التوقع �إلى الفعل توجد
مرحلة �رضورية ،هي ا�ستمالك التوقع .ذلك �أن الفكرة اجليدة �إذا �أريد فر�ضها
ت�صبح يف الواقع فكرة �سيئة ،لأنها �سرتف�ض .ومن هنا ت�أتي �أهمية املناهج والطرق.
وقد طورنا عددا من املناهج و�ضعناها على ذمة الراغبني فيها جمانا باللغات الفرن�سية
والإجنليزية والإ�سبانية ،ويكن حتميلها من موقعنا ،ون�أمل �أن ت�ساعد الألك�سو يف
توفريها بالعربية .ويوجدعندنا منهج”رادار اال�ست�رشاف”ويق�ضي بدرا�سة الظاهرة
وحميطها املبا�رش واملحيط العام ،ثم بعد ذلك القيام بتحليل �أدوار الفاعلني امل�ؤثرين
يف املتغريات .فال ميكن ،مثال ،درا�سة �سعر البرتول كمتغري دون درا�سة �أدوار
الفاعلني يف ذلك .وال بد لنا ،ونحن ن�ؤكد على �أهمية العقالنية ،من االعرتاف
ب�أنه توجد �أمور ال تخ�ضع لها� .إن ال�سيناريو املحتمل حدوثه لي�س دائما هو الذي
نتوقع حدوثه بحكم املعطيات .ولكن غري املتوقع لي�س دائما �سيئا� .أتذكر �أنه يف
عام  – 1973وكنت وقتها �أعمل يف مفو�ضية الطاقة النووية (فرن�سا) ندر�س م�ستقبل
الطاقة -كان �سعر الربميل  4دوالرات ،وكان تقدير االحتياطي النفطي امل�ؤكد �أنه ال
يكفي �إال لثالثني �سنة ،وقد زادت املدة يف تقديرات عام � 2003إلى � 47سنة ،وكان
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�سعر الربميل وقتها  45دوالرا ،ثم يف يونيو� 2008أ�صبحت املدة � 150سنة ،و�سعر
الربميل زهاء  150دوالرا.

�أخريا �أ�ؤكد على �أهمية املنهج الت�شاركي يف اال�ست�رشاف و�أن تكون الفرق متعددة
ومن كافة االخت�صا�صات ،ويكون دور املخت�ص يف اال�ست�رشاف دور”املي�س” .وهنا
� ّ
أذكر ب�أننا قد ّبينا يف �أكادميية التكنولوجيا – التي �أنا ع�ضو فيها� -أن م�ساهمة التقنية
يف الإبداع التكنولوجي ال تتجاوز  20يف املائة ،بينما يعود الف�ضل يف الثمانني يف
املائة �إلى عوامل اجتماعية وجتارية ومالية وتنظيمية.
ويف اخلتام �أقول �إن غايتنا الأ�سا�سية من اال�ست�رشاف هي �أن ي�ساعدنا على القيام
بواجبنا جتاه الأجيال القادمة .و�شكرا.
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�أوالً :املفاهيم واللحظة التاريخية الراهنة:

 .1ملحة عن ا�ست�رشاف امل�ستقبل يف الوطن العربي:

“التنب�ؤ”  Predictionبامل�ستقبل مغامرة حمفوفة باملخاطر ،تف�شل يف غالبية
احلاالت ،وتخيب نتائجها دوما.
لذلك ا�ستقر النظر العلمي يف م�ستقبل جمتمع ما على �أنه ،ابتداء من حلظة تاريخية
معينة ،ميكن �أن تتبلور عدة م�سارات م�ستقبلية بديلة ،ومن ثم نهايات بديلة مرتتبة
على كل منها ،ح�سب تطور ظروف املجتمع املعني وال�سياق املحيط به وامل�ؤثر يف
حركته ،مع و�ضع تقدير لإمكان قيام البدائل املختلفة املتوقعة ،والعوامل احلا�سمة
التي ميكن �أن ترجح احتمال تبلور كل منها.
لكن يوجد منظور �آخر للنظر يف امل�ستقبل ،هو منظور العمل على امل�ساهمة
يف ُ�صنعه ،من خالل التعرف على العوامل احلا�سمة والنقاط املف�صلية التي ترجح
تبلور م�سار م�ستقبلي ،مرغوب فيه� ،إما ب�سبب التقدير ب�أف�ضلية نتيجته امل�ستقبلية،
�أو االعتقاد بتوافر مزايا للم�سار يف حد ذاته .وبناء عليه ،متثل الدرا�سة املعمقة لهذا
امل�سار ومتطلباته ،مع الإ�شارة �إلى بدائله غري املرغوب فيها ،ذخرية فكرية مغنية
اخلي،
لقوى التغيري احلية يف املجتمع ،ميكن �أن تعزز من �إمكان قيام هذا امل�سار رِّ
وتفادي بدائله غري املرغوبة .هنا ميكن �أن تكون امل�سرية فع ً
ال ب�أهمية املق�صد� ،أو
�أهم ،حيث امل�سرية هي �سبيل بلوغ املق�صد.
وال خالف ،يف املنظور التاريخي ،يف �أن بذور امل�ستقبل تزرع يف تربة احلا�رض
وترتوي من نهر املا�ضي .ومن ثم ف�إن �أي ا�ست�رشاف للم�ستقبل ،مهما طال �أفقه
 3دكتوراه يف االقتصاد من جامعة نوث كارولينا عام  ،1970أستاذ جبامعة القاهرة .اشتهر بصفته رئيسا لفريق حترير
«تقرير التنمية اإلنسانية العربية» الذى يصدره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .عمل مستشارا لعدد من املنظمات
العربية والدولية .يرأس مركز «املشكاة» للدراسات بالقاهرة.
39

الزمني ،ال ميكن �أن يكون منقطع ال�صلة باحلا�رض واملا�ضي .وينطبق هذا التحفظ
على فعل �صوغ الر�ؤى امل�ستقبلية ذاته ،حيث ال متلك جهود �صياغة بدائل امل�ستقبل،
مهما حاولت� ،أن تفلت من �إ�سار احلا�رض واملا�ضي القريب متاما ،خا�صة �إن َح َمل
املا�ضي القريب �أحداثا ج�ساما تنطوي على تبعات مهمة ملو�ضوع اال�ست�رشاف.
وهذه هي حال املرحلة الراهنة يف م�سرية الأمة العربية .ومن ثم ،فمن الطبيعي �أن
تلقي هذه الأحداث اجل�سام بظاللها على اجلهد املقرتح هنا ،و�إن كان الطموح �أال
يبقى اال�ست�رشاف �سجينا لها .حيث �إن جهد اال�ست�رشاف دائما على خطر من �أن
يلقي احلا�رض واملا�ضي القريب بظالل ثقال على الر�ؤية امل�ستقبلية .والعالج املنهجي
الناجع لهذا النق�ص هو املراجعة الدورية للر�ؤى اال�ست�رشافية ،كلما تغريت الظروف
االبتدائية ،مبا يوجب �إعادة النظر يف الر�ؤى امل�صوغة �سابقا.
واحلق �أن االهتمام با�ست�رشاف امل�ستقبل يف الوطن العربى قدمي ،ا�ستجابة للطفرة
يف االهتمام مب�ستقبل العامل كله ،والتي تبلـورت يف حركـــة “النماذج العاملية”
 ،Global Modelsيف �سبعينيات القرن املا�ضي ،و�إن انقطع حبله ملدة طويلة حيث
انق�ضى على ن�رش العمل الأكرب يف املجال (م�رشوع ا�ست�رشاف م�ستقبل الأمة العربية،
مركز درا�سات الوحدة العربية )1988 ،قرابة ربع قرن .وقد جرت يف املنطقة ،ويف
العامل كله ،منذ ذلك احلني ،مياه كثرية يف جمرى نهر التاريخ ،حتى قد ي�صعب على
البع�ض �إن�شاء ال�صلة بني الر�ؤية املت�ضمنة يف ذلك العمل وعامل اليوم .ويقع تف�سري
ذلك يف كرثة ما مر من مياه ،بع�ضها �أ�شبه بالطوفان ،يف جمرى النهر حتى كاد
املجرى ذاته يعاد نحته من جديد ،وما عاد الأمر يحتمل رفاهية الت�صحيح على
الهوام�ش ،تلك الرفاهية التي تطيقها جهود املراجعة على �آجال زمنية ق�صرية.
ت�أ�سي�س مدر�سة عربية ال�ست�رشاف امل�ستقبل �إذن ،هو امتداد جلهود ا�ست�رشاف
م�ستقبل الأمة العربية بعد طول انقطاع ،مبا ينفي �إمكان التمديد اخلطي املبا�رش
لأي عمل �سابق .بل يتعني نقل النظر يف املو�ضوع برمته �إلى �صعيد مغاير ي�أخذ يف
االعتبار ما جرى من خ�ضم مياه يف جمرى نهر التاريخ يف احلقبة املا�ضية ،ال�سيما
اللحظة التاريخية الراهنة ا ُ
حلبلى ب�إمكان قيام قطيعة تاريخية مع تراكم قرون من
التخلف واالنحطاط ،مما يوجب �إعادة النظر واال�ستب�صار جذريا.
يف املنظور الإيجابي ،ول�ضمان مواكبة جهود ا�ست�رشاف امل�ستقبل القادمة للتغري يف
املنطقة والعامل من حولها ،مبا يزيد من فر�ص خدمتها لغايات الأمة العربية يف احلرية
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والعزة والكرامة ،يتعني �أن جترى مراجعة �أعمال ا�ست�رشاف امل�ستقبل يف الوطن العربي،
ن�سبيا ،كل خم�س �سنوات مرة مث ً
ال ،و�أن ت�صبح عملية
دوري ًا وعلى �آجال ق�صرية ّ
املراجعة الدورية و�سيلة لإعادة االهتمام ،يف جميع �رشائح الأمة ،بالق�ضايا املثارة يف
ا�ست�رشاف م�ستقبل الأمة العربية �إلى ب�ؤرة العمل على درب النه�ضة يف الوطن العربي.

 .2يف مغزى اللحظة التاريخية الراهنة يف الوطن العربي:

مبد
منذ نهايات العقد الأول من القرن احلادي والع�رشين والوطن العربي مير ّ
حترري عظيم ،بعد عقود من احلكم الت�سلطي �أنتجت تراكما هائال من القهر
ّ
والإفقار و�ضعف اال�ستقالل الوطني .ويروم هذا املد التحرري العربي ،يف نهاية
الأمر ،نيل غايات احلرية والعدالة االجتماعية والكرامة الإن�سانية للجميع على
�أر�ض الوطن العربي ب�أكمله.
فقد تبني من تاريخ املد التحرري العربي ،حتى الآن� ،أن ما يحدث من تطورات
حتررية يف بلد عربي ما ،خ�صو�ص ًا �إذا كان معقال من معاقل املد التحرري مثل تون�س
وم�رص ،ي�ؤثر يف باقي البلدان العربية ،كل ح�سب ظروفه بالطبع .ومن ناحية �أخرى،
ف�إن الفر�ص الكربى لتكامل عربي ،باعتباره �سبيال للنه�ضة الإن�سانية يف الوطن
العربي ،تعني �أن نيل غايات املد التحرري العربي عامة رهن بقيام ترتيبات �إقليمية
�أمنت من تلك القائمة الآن ،يف اجتاه م�رشوع للتكامل العربي الفعال يكون �سبيال
للنه�ضة الإن�سانية يف عموم الوطن العربي ،وهوما ي�ستدعي قيام ترتيبات للحكم
الدميقراطي ال�سليم على ال�صعيد العربي وبنية قانونية وم�ؤ�س�سية �إقليمية ميكن �أن
حتمل مثل هذا امل�رشوع التاريخي.
يف جميع هذه احلاالت ،يظهر �أن غياب املعرفة املعمقة مبا يجري ومبا يجب
�أن يحدث للإ�رساع بنيل غايات املد التحرري العربي ،كان من الأ�سباب الرئي�سية
للتعرث املالحظ على م�سار هذه البلدان العربية بعد االنتفا�ضات الثورية العظيمة.
ومع ذلك ،وعلى الرغم من التعرث البادي يف جميع بلدان املد التحرري العربي،
والقا�ضي بتعذر التحول �إلى احلكم الدميقراطي ال�سليم فيها ،والدال على �أن املوجة
الأولى من املد ك�رست يف بلدان املد الرئي�سية على �صخور اال�ستبداد والف�ساد،
نزعم �أن ال�شعوب �ستنت�رص يف موجات تالية وتنال غايات احلرية ،مت�ضمنة احلكم
الدميقراطي ال�سليم ،والعدالة االجتماعية ،والكرامة الإن�سانية للجميع .ويف ما
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حدث يف م�رص واليمن ،وخا�صة يف تون�س ،من التو�صل لوثائق د�ستورية �أف�ضل
مما �سبقها ،رغم ال�صعوبات اجل�سام املحيطة به ،م�صداق لهذا الزعم .لكن ل�شديد
الأ�سف ال يخفى �أن التحول الدميقراطي يف البلدان العربية اخلم�سة الرئي�سية للمد
التحرري تعرث حتى قاربت “الثورة امل�ضادة” �أن تنت�رص يف حاالت .ويعنينا هنا �أن
�أويل الأمر يف املراحل االنتقالية مل ميتلكوا ر�ؤية ر�صينة متكاملة ت�ضمن نيل غايات
املد التحرري العربي .والأهم �أنهم مل يكونوا ثوريني يف الروح والفعل ،بل كانوا
�أقرب �إلى كونهم امتداداً لأنظمة احلكم الت�سلطي الفا�سدة التي قامت االنتفا�ضات
ال�شعبية لإ�سقاطها ،ورمبا مل تفلح بعد.
�إن االنتفا�ضات ال�شعبية قامت �ضد مزيج القهر والإفقار الذي ينتجه ن�سق
االقت�صاد ال�سيا�سي للحكم الت�سلطي الفا�سد .غري �أن هذه الأن�ساق كانت قد �أن�ش�أت
بنى قانونية وم�ؤ�س�سية �ضخمة وقوية و�شبكات م�صالح يف عموم املجتمع ،ومع
اخلارج ،ي�صعب تفكيكها ب�رسعة.

ثانياً :توجهات رئي�سية يف مو�ضوع الدرا�سات القادمة ال�ست�رشاف امل�ستقبل
يف الوطن العربي:

الأ�سا�س املفهومي للم�سار املرجعي :نحو تبلور نه�ضة �إن�سانية يف الوطن العربي،
يف الغاية وامل�سار:

�أ .ثالث بوابات رئي�سية لنه�ضة �إن�سانية:

مير م�سار تبلور نه�ضة �إن�سانية يف الوطن العربي ( والذي نقرتح �أن يكون امل�سار
امل�ستقبلي العربي) عرب البوابات الثالث التالية:
� - 1ضمان احلرية واحلكم الدميقراطي ال�صالح:
وهو ،باملعنى ال�شامل املمتد من حماية حرية الفرد �إلى حرية الوطن ،و�إقامة
ن�سق احلكم الدميقراطي ال�صالح الذي ت�ستلزمه �صيانة احلرية ،و�ضمان اطراد التمتع
بها يف عموم الوطن العربي ،البوابة الرئي�سية الأولى لقيام نه�ضة �إن�سانية يف ربوع
الوطن .ويالحظ على وجه اخل�صو�ص� ،أن احلرية ،على امل�ستوى الفردي ،ت�ضمن
الوفاء بحاجات النا�س على م�ستوى كرمي كما ت�صون العدل وكرامة الإن�سان يف
الوقت ذاته ،و�أن احلرية ال تكتمل �إال بحرية الوطن تامة.
ون�سق احلكم الدميقراطي ال�صالح املق�صود ،بالإ�ضافة �إلى حماية احلرية مبفهومها
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ال�شامل ،ي�ضمن حقوق املواطنة غري منقو�صة جلميع املواطنني ،ويحرتم كامل
حقوق الإن�سان جلميع الب�رش ،من دون �أي تفرقة ح�سب اجلن�س �أو العرق �أو املكانة
االجتماعية .وي�ضمن ،على وجه اخل�صو�ص ،م�ساءلة احلكام والتداول ال�سلمي على
ال�سلطة ال�سيا�سية.
� -2إقامة جمتمع املعرفة:
البوابة الرئي�سية الثانية مل�سار نه�ضة �إن�سانية يف الوطن العربي هي �إقامة جمتمع
املعرفة يف البلدان العربية .وكما يف تقرير “التنمية الإن�سانية العربية” الثاين،2003 ،
ال نق�رص املعرفة على جماالت العلم الطبيعي والدقيق ،ولكن ندخل فيها نواجت العلوم
االجتماعية والإن�سانية واملعرفة الكامنة يف الإبداع الأدبي والفني .ويعني ولوج
هذه البوابة انتظام املجتمعات العربية حول مبد�أ اكت�ساب املعرفة ،ن�رشا و�إنتاجا،
يف جميع جماالت الن�شاط الب�رشي .يف جمال التنمية الإنتاجية على وجه اخل�صو�ص،
يعنى هذا التوجه �إقامة منط �إنتاج املعرفة يف املجتمعات العربية يف �سياق التنمية
الإن�سانية امل�ستقلة ،بدي ً
ال لنمط ا�ستهداف الريع ال�سائد حاليا ،وهو ما يعني مواكبة
الوطن العربي لتطور الأحداث يف م�سرية تقدم الب�رشية ،حيث املعرفة هي �أ�سا�س
القيمة.
وعليه ،تت�ضمن ر�ؤية �إقامة جمتمع املعرفة �ضمان تعزيز و�سائل ن�رش املعرفة
و�إنتاجها :الن�رش الكامل للتعليم راقي النوعية ،مع �إيالء عناية خا�صة �إلى طريف
املت�صل التعليمي ،يف التعليم العايل والطفولة املبكرة ،وللتعلم امل�ستمر مدى احلياة،
وتعميم البحث والتطوير التقاين يف جميع الن�شاطات املجتمعية واالنتماء املقتدر �إلى
ع�رص املعلومات ،بحيث يجري التحول احلثيث نحو منط �إنتاج املعرفة ،وتوظيفها
بكفاءة ،يف جميع جنبات البنية املجتمعية العربية.
� -3إقامة التنمية الإن�سانية امل�ستقلة و�إحداث �إ�صالح جذري يف البنى املجتمعية:
ميثل اعتماد التنمية الإن�سانية امل�ستقلة �ضمانة �إ�صحاح املجتمعات العربية من
حقبة الر�أ�سمالية املنفلتة التي تزاوجت مع ال�سلطة ال�سيا�سية يف �سياق ا�ست�رشاء
االحتكار والف�ساد ،لتنتج مزيجا من تراكم الفقر والقهر الذي مثل احلافز املو�ضوعي
للثورات ال�شعبية .ويتكامل مع هذا امل�سعى اخليرّ �إ�صالح تلك البنى املجتمعية التي
هي من �صنع الب�رش ،يف االقت�صاد واالجتماع وال�سيا�سة ،والتي بينت �إ�صدارات
تقرير “التنمية الإن�سانية العربية” ،كل يف جماله� ،إعاقتها مل�رشوع نه�ضة �إن�سانية
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يف الوطن العربي ،مما يتطلب �إ�صالحا جمتمعيا� ،شامال وعميقا ،مع �إعطاء �أولوية
م�ستحقة لإ�صالح البنى ال�سيا�سية يف البلدان العربية التي خل�صت �إ�صدارات تقرير
املعوق الأهم لقيام نه�ضة �إن�سانية يف
“التنمية الإن�سانية العربية” املتتالية �إلى اعتبارها ِّ
الوطن العربي .وجنح املد التحرري املو�صوف يف التمهيد يف بدء العملية التاريخية
لإزاحته .ومن ثم يقرتح �أن ترتكز جهود ا�ست�رشاف امل�ستقبل يف الوطن العربي على
�إبراز �أهم جوانب الإ�صالح املجتمعي املن�شود ،التي ينبغي �أن تت�ضافر مع الإ�صالح
ال�سيا�سي الوا�سع والعميق ،باعتباره قاطرة م�سرية النه�ضة ،لنيل غاية �إقامة النه�ضة
الإن�سانية يف عموم الوطن العربي.
وتربز يف جمال الإ�صالح املجتمعي احلاجة املا�سة لإ�صالح عميق لن�سق التن�شئة
ك�سب مل�سببات النه�ضة،
والتعليم ،باملعنى الوا�سع ،باعتبار التعليم الراقي النوعية واملُ ِ
من مهارات وقدرات ون�سق حوافز و�أمناط �سلوك ،ركيزة �أ�سا�سية جلميع جماالت
الإ�صالح املجتمعي الالزم لإقامة جمتمع احلرية واملعرفة .وميتد االهتمام هنا �إلى
�ضمان قيام ُبنى قانونية وم�ؤ�س�سية ،وتعزيز ن�سق للحوافز وال�سلوك املجتمعي،
تتكفل بحمل م�رشوع النه�ضة الإن�سانية ،ومكافحة الف�ساد ،ونهو�ض املر�أة.

ب -ثالث دعامات �أ�سا�سية للبوابات الرئي�سية الثالث:

تنفتح م�صاريع كل من البوابات الثالث الرئي�سية ،رحبة وثابتة ،على ثالث
دعامات �أ�سا�سية للنه�ضة ،مبعنى �أن كال من بوابات النه�ضة الرئي�سية الثالث تنه�ض
على جماع الدعامات الثالث التالية:
 -1االعتزاز بالثقافة العربية الإ�سالمية دون تقدي�س متحجر ُيقعد عن التجديد،
ودون �سلفية جامدة تورث االنكفاء على ملحات املجد يف الذات املا�ضية والتمرت�س
يف �إ�سارها.
لقد انتهت �إ�صدارات تقرير التنمية الإن�سانية العربية� ،2005 – 2002 ،إلى �أن
الثقافة العربية الإ�سالمية ،خا�صة يف حدود املقا�صد الكلية لل�رشيعة الإ�سالمية والفقه
امل�ستنري ،ال تقف ،يف حد ذاتها ،عائقا رئي�سيا مل�رشوع النه�ضة القائم على احلرية
واكت�ساب املعرفة ونهو�ض املر�أة .لكن كل الإعاقة تقع يف توظيف ُبنى اال�ستبداد
والتخلف للت�أويالت الرجعية املت�شددة ملكونات الثقافة العربية الإ�سالمية ،خلدمة
�إعادة �إنتاج هيمنة القلة املهيمنة يف نظم احلكم اال�ستبدادية يف املجتمعات العربية،
وتكري�س العزوف عن اكت�ساب املعرفة ن�رشا و�إنتاجا ،والإبقاء على ارتهان املر�أة
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لتقاليد جامدة ومعوقة حلفز الإبداع ورقي الإنتاجية يف البلدان العربية .ومن
هنا تتجلى ،مرة �أخرى� ،أولوية الإ�صالح ال�سيا�سي ،و�صو ًال �إلى احلرية واحلكم
الدميقراطي ال�صالح ،يف م�رشوع عربي لنه�ضة �إن�سانية.
هناك بالقطع �إ�شكاليات يف الرتكيبات الثقافية القائمة ،نحن يف حاجة �إلى �أن
جند لها حلو ًال ،وتزداد فر�ص حل الإ�شكاليات الراهنة يف ميدان الثقافة والدين
خدمة مل�صلحة م�رشوع النه�ضة ،من خالل تكري�س التف�سريات الدينية امل�ستنرية
وامل�ؤازرة للنه�ضة الإن�سانية ،واحلفز على االجتهاد وتعزيزه يف مناخ من احلرية،
خا�صة احلريات املفاتيح للر�أي والتعبري والتنظيم.
االعتزاز مبكونات الثقافة العربية الإ�سالمية املت�سقة مع م�رشوع للنه�ضة الإن�سانية،
وتو�سيع نطاقها� ،إذن ،دعامة رئي�سية لنه�ضة الأمة ،ولكن دون انقطاع عن م�سرية
الإن�سانية جمعاء .ولذا فمن ال�رضوري تبني التوجه – الدعامة الرئي�سية التايل.
 -2االنفتاح الإيجابى على العامل املعا�رص بغر�ض اال�ستفادة من �أف�ضل منجزات
الب�رشية التي كان للأمة العربية ،يف حقب تاريخية �سابقة� ،رشف امل�ساهمة فيها
باقتدار ي�ؤهلها لال�ستفادة من �أف�ضل �إجنازاتها .ولقد �آن للعرب �أن ي�ستعيدوا �رشف
هذه امل�ساهمة� ،أخذاً وعطاء ،مع تكري�س االعتماد اجلمعي على الذات وا�ستقالل
الأمة العربية عن القوى املهيمنة يف النظام العاملي املعا�رص ،خا�صة من منظور التحرر
الوطني وتقرير امل�صري ،مبا ينهي ا�ستباحة الأمة من خارجها ،ولكن دون انقطاع �أو
معاداة معممة �أ�سا�سها الرعب من اخلارج الذي يتغذى على اجلهل به.
واملق�صود هنا هو االنفتاح على الب�رشية جمعاء� ،أينما ميكن �أن جند زاداً مل�رشوع
النه�ضة الإن�سانية العربي ،ولي�س الغرب وحده ،ولي�س الواليات املتحدة فقط داخل
الغرب .و�إن �أمكن ،من حيث املبد�أ� ،أن ميثل جمتمع الواليات املتحدة (متييزاً له
عن الإدارات الأمريكية ،خا�صة املتغطر�سة منها) �أحد املناهل املمكنة لالقرتاب من
مكونات نه�ضة �إن�سانية يف العامل املعا�رص خارج البلدان العربية.
 -3ال�سعي لإقامة منطقة املواطنة احلرة العربية :رمبا ال تتاح ملجموعة متجاورة
من الدول يف العامل مقومات التعاون والتكامل ،بل والتوحد ،قدر ما يتوافر للبلدان
العربية .وعلى حني ت�سعى بلدان العامل جميعها لالنتماء لكيانات �أكرب خا�صة يف
ع�رص العوملة واملناف�سة ال�رش�سة هذا ،فما زالت الدول العربية تواجه العامل اخلارجي،
وحتديات املنطقة ،فرادى ،بل وتنحو �إلى التعاون مع الأجانب مهملة التعاون
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يفوت على العرب ثمار التعاون الوثيق يف م�ضماري التنمية
العربي ،الأمر الذي ّ
الإن�سانية والأمن القومي .وعليه ف�إن الت�رشذم العربي هو من �أ�شد معوقات رفعة
العرب يف الع�رص الآتي.
وجدير بالذكر هنا �أن م�سرية التعاون العربي ،على �صورة �إن�شاء جامعة الدول
العربية ،ت�سبق جهود الدول الأوروبية التي انتهت بتكوين االحتاد الأوروبي ،بينما
كانت تتقهقر م�سرية التعاون العربي ،كما يظهر من ا�ستعرا�ض �أهم وثائق التعاون
العربي عرب حوايل خم�سة عقود.
ويقت�ضي تعظيم م�ساهمة التعاون العربي يف بناء التنمية الإن�سانية ،ات�ساعه
ملجاالت تتعدى حترير التجارة �إلى تعظيم الإنتاج وتوليد التجارة من خالل التعاون
امل�شرتك يف بناء القدرات الإن�سانية والتقانية والإنتاجية يف عموم املنطقة العربية.
ويف النهاية� ،إلى ا�ستهداف �إقامة منطقة مواطنة حرة عربية تكفل االنتقال احلر
لعنا�رص احلياة الب�رشية� ،شاملة الب�رش واملعرفة من دون االكتفاء بر�أ�س املال� ،أو جمرد
ال�سلع واخلدمات ،حتقيقا لأعلى �إنتاجية جمتمعية لعنا�رص الإنتاج و�أرقى م�ستوى
رفاه للب�رش .وي�ستلزم كل ذلك �إن�شاء البنية امل�ؤ�س�سية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف
مبا ي�ضمن حتقيق امل�شاركة ال�شعبية الفاعلة يف تعظيم عائد التعاون العربي على التنمية
الإن�سانية يف عموم املنطقة وتتجاوز حدود التكامل املايل والتجاري اله�ش ،القائم
�أو امل�ستهدف حاليا� ،إلى متتع العربي بحقوق املواطنة كاملة يف جميع الدول العربية.
وتقوم ،من ثم ،حاجة ملحة لتقوية م�ؤ�س�سات للحكم “عرب – القطري” و
“فوق – القطري” يف الوطن العربي مع العمل على تقوية تنظيمات امل�ؤ�س�سات
الأهلية ،و�إحكام م�ساءلة م�ؤ�س�سات احلكم عرب القطري �أمام عامة النا�س يف البلدان
العربية قاطبة .ويتمثل �سبيل الت�صحيح الأهم يف تو�سيع نطاق امل�شاركة ال�شعبية
الفاعلة يف اتخاذ القرار على ال�صعيد العربي.
وهناك ثالثة �سبل رئي�سية مقرتحة لتحقيق ذلك الهدف .يتمثل الأول يف العمل
على �إن�شاء “جمل�س الأمة العربية” �أو “برملان العرب” لتمثيل القوى ال�شعبية العربية
يف اتخاذ القرار على ال�صعيد العربي ،حبذا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة� .أما
ال�سبيل الثاين فهو �إن�شاء حمكمة عدل عربية ي�ستطيع �أن يلوذ بها املواطن العربي
حلماية حقوقه ،ولو من ع�سف حكومته عند ال�رضورة .وال�سبيل الثالث هو تن�شيط
منظمات العمل الأهلي العربي ودعمها ،و�إدماجها يف عملية �صنع القرار على
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ال�صعيدين القطري والقومي .ولعل هذه التطورات تتمخ�ض يف يوم غري بعيد عن
ن�ش�أة �شكل من ال�سلطة التنفيذية فوق القطرية يف الوطن العربي على غرار املفو�ضية
الأوروبية مثال.
هذه الدعامات الثالث ت�شكل جمتمعة الهوية العربية النه�ضوية :اعتزاز بالثقافة
العربية ،بنف�س معا�رص منفتح على �أف�ضل منجزات الب�رشية ،وينزع للتكامل يف
كيان واحد له قيمة �إن�سانية ،تاريخا وم�ستقبال .وقمني بالبوابات الثالث للنه�ضة
الإن�سانية �أن تقوم عليها.

مترحل امل�سرية التاريخية على درب النه�ضة:
ج� -أبرز معامل ُ

ُيقرتح �أن تُعنى درا�سات ا�ست�رشاف امل�ستقبل يف الوطن العربي القادمة بالنظر يف
امل�سارات البديلة لإقامة نه�ضة �إن�سانية يف الوطن العربي ،ومن ثم تكت�سب م�سائل
توزع العمليات التاريخية للنه�ضة عرب الزمن امل�ستقبلي من حيث التزامن �أو التتايل،
�أو الرتاتب� ،أهمية خا�صة.
نزعم �أن قاطرة م�رشوع النه�ضة الإن�سانية يف الوطن العربي هي ،بال مراء،
الإ�صالح ال�سيا�سي ،الوا�سع والعميق ،على ال�صعيدين القطري والقومي ،امل�ؤدي
لقيام جمتمع احلرية واحلكم الدميقراطي ال�صالح يف عموم الوطن العربي ،والذي
ينتظر منه �أن ي�سهم يف �إ�صالح احلكم على ال�صعيد العاملي ،وهو �أي�ضا مطلوب
ل�صحة م�رشوع نه�ضة الأمة العربية.
والأمل �أن يتم ذلك التحول التاريخي امل�ؤ�س�س مل�سار النه�ضة يف م�رشوعنا،
وفق البديل امل�ستقبلي املف�ضل لتقرير “التنمية الإن�سانية العربية” الثالث �أي م�سرية
االزدهار الإن�ساين ،حامل م�سرية النه�ضة يف م�صطلحنا هنا ،والقائم على عملية
تفاو�ض �سلمية ت�ستهدف �إعادة توزيع القوة مل�صلحة عامة النا�س ،وبناء معمار
قانوين وم�ؤ�س�سي ي�ضمن احلرية والعدل ،وفق ن�سق حكم دميقراطي �صالح ،وينتظر
�أن تبد�أ مب�شهد تحُ رتم فيه جميع احلريات الأ�سا�سية للر�أي والتعبري والتنظيم ( و�أهمها
الأخرية) ،مما ي�ؤدي �إلى قيام جمتمع مدين حيوي وفعال ،يتميز ب�صالح احلكم ،حتى
ي�شكل طليعة عملية التفاو�ض ال�سلمي ،تفاديا مل�سار “اخلراب الآتي” الذي حذر
منه التقرير ،وهو م�سار االنحطاط والهوان الراهن  ،وتتجمع ل�شديد الأ�سف �سحبه
ال�سوداء يف �أكرث من بلد عربي حالي ًا نتيجة المتناع احلكم الت�سلطي عن اجرتاح
الإ�صالح العميق الذي تطالب به القوى الوطنية� ،أو التباط�ؤ فيه �أم ً
ال يف االلتفاف
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عليه �أو �ضمان ت�أمني الأموال املنهوبة من ال�شعب يف ظل حكم اال�ستبداد والف�ساد
الذي يو�شك �أن ينهار.
وميكن �أن يقوم منط معقد من الرتاتب بني م�شاهد الإ�صالح ال�سيا�سي وباقي
مكونات الإ�صالح املجتمعي عرب الزمان واملكان يف املنطقة العربية و�صو ًال لنه�ضة
�إن�سانية.
عرب الزمان ،يظهر لنا �أن �إجناز م�ستوى معني من الإ�صالح ال�سيا�سي يف بلد عربي
ما� ،أو يف عموم املنطقة العربية ،يعد �رشطا الزما لتبني �ضفرية حمددة من الإ�صالح
املجتمعي ،بينما قد ي�ستلزم تنفيذها بفعالية م�ستوى رمبا �أعلى من الإ�صالح
ال�سيا�سي .مث ً
ال ،ميكن تبني مبد�أ ترقية نوعية التعليم يف البلدان العربية من قبل حتقّق
�إجناز �ضخم يف الإ�صالح ال�سيا�سي .والدليل على ذلك �أن جميع �أنظمة احلكم
الت�سلطي الراهنة تتبنى هذا الهدف ،يف الأغلب يف م�سايرة جتميلية للأهداف التي
حت�ض على تبنيها منظمات دولية مثل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم.
ولكنه يبقى تبنيا �أجوف حيث ال تتوافر لدى �أجهزة احلكم الراهنة ال الرغبة وال
القدرة على التنفيذ الكفء لهذا التوجه احلميد.
ال تتوافر الرغبة لأن �رشط ترقية نوعية التعليم هو �إك�ساب املتعلمني ملكتي التحليل
والنقد باعتبارهما عماد قدرتي االبتكار والإبداع .و�أنظمة احلكم اال�ستبدادية ال
تخ�شى �شيئا كخ�شيتها من ت�أ�سي�س قدرات التحليل والنقد ،وخا�صة النقد ،بني ال�شبيبة
منطقيا� ،أول
الدار�سني .فعند امتالك ال�شبيبة ملكة النقد ي�صبح نظام احلكم الفا�شل،
ّ
�أهدافها املبا�رشة ،مما يدعم فر�ص املقاومة واالحتجاج لدى ال�شبيبه ،ومن ورائهم
عموم النا�س .كما تنعدم القدرة على التنفيذ الكفء يف �أنظمة اال�ستبداد اجلهول
وال تت�سم بكفاءة تذكر �إال يف �ضمان �أمن الأنظمة ،وم�صالح احلكام ،لي�س بكفاءة
متميزة ،و�إمنا على الأغلب بالقب�ضة الغليظة افتئاتا على �أمن النا�س ورفاههم.
كما �أن حتقيق �إجناز مهم على �صعيد اكت�ساب املعرفة يف عموم الوطن العربي،
�سواء من خالل النهو�ض بالن�سق التعليمي يف البلدان العربية ،وخا�صة من خالل
تنمية منظومة البحث والتطوير ،يتطلب م�ستوى متقدما من الإ�صالح ال�سيا�سي
على ال�صعيد القومي ي�ضمن م�ستوى �أرقى كثريا من الت�شابك والتعاون العربي يف
عما هو قائم الآن.
م�ضمار اكت�ساب املعرفةّ ،
بلوغ م�ستويات معينة من الإ�صالح ال�سيا�سي ،على ال�صعيدين القطري والقومي،
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ميثل �إذن م�ستلزما �أ�سا�سيا لتبني �ضفائر الإ�صالح املجتمعي املتممة ملتطلبات م�سار
النه�ضة ،وقد يتطلب التنفيذ الفعال لهذه ال�ضفائر و�صول م�ستويات رمبا �أرقى من
الإ�صالح ال�سيا�سي.
يف احلد الأق�صى ،يكاد ي�ستحيل تبني جميع �ضفائر الإ�صالح املجتمعي التي يتعني
�أن نتطرق لها يف هذا امل�رشوع يف ظل �أنظمة احلكم الت�سلطي القائمة .والدليل الدامغ
على ذلك هو عدم تبني �أي من �أنظمة احلكم الراهنة ملجمل هذه احلزمة الإ�صالحية
تبنبا فعاال ،و�إال لكنا على م�سار النه�ضة يف الوطن العربي فع ً
ال يف نهايات القرن
الع�رشين ول�سنا غارقني يف االنحطاط – الهوان .بل قد ميثل واقع احلال يف البلدان
العربية يف بدايات القرن احلادي والع�رشين نقي�ض جممل حزمة الإ�صالح املقرتحة.
هذا عن الرتاتب ،املو�ضوعي بني مراحل الإ�صالح ال�سيا�سي و�ضفائر حزمة
الإ�صالح املجتمعي عرب الزمن.
ولكن ميكن �أن يقوم تراتب من نوع �آخر ،عرب املوقع اجلغرايف واملجتمعي،
حيث ال ينتظر �أن يتبلور النمط الزمني للإ�صالح ال�سيا�سي �أو للرتاتب بينه وبني
�ضفائر حزمة الإ�صالح املجتمعي عرب الزمن نف�سه يف املجتمعات العربية قاطبة
وبالتزامن .ودليل ذلك هو التفاوت البني بني البلدان العربية يف مدى الإ�صالح
القانوين وامل�ؤ�س�سي ،حتى بني تلك التي نعمت ببدايات جناح ثورات �شعبية حتررية.
كما �أن هناك جماال لالختيار ،بل للإبداع املجتمعي ،يف �صوغ م�سرية الإ�صالح يف
كل جمتمع عربي ،ميكن �أن ين�ش�أ معها منط زمني – جمتمعي مركب لتمرحل امل�سرية
التاريخية مل�سار النه�ضة يف الوطن العربي.
واملقرتح �أن تركز درا�سات ا�ست�رشاف امل�ستقبل يف الوطن العربي القادمة على
اخلطوط العري�ضة لقيام م�سار النه�ضة الإن�سانية يف الوطن العربي ،باعتباره ذخرية
فكرية مقرتحة على قوى النه�ضة يف كل جمتمع عربي ،تتناوله بالنظر والتمحي�ص
متهيدا لتمثله يف ال�سياق اخلا�ص بها ،و�إعادة �صوغه كم�سار للنه�ضة يف جمتمعها ويف
باقي الوطن العربي ،تتبناه وتذود عنه وتعمل على حتقيقه.
و�أحد التجليات املتوقعة لنمط الرتاتب هذا هو �أن ت�سبق جمموعة من بع�ض
البلدان العربية الرئي�سية ،يف منظور حتديد م�سار الأمة العربية ،غريها من البلدان
العربية على م�سرية الإ�صالح ال�سيا�سي – املجتمعي مما يتطلب معاجلة خا�صة تت�سم
باحلكمة والكيا�سة ،عرب الوطن العربي ،ل�ضمان �أكرب قدر من تناغم احلركة التاريخية
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للوطن العربي على م�سار النه�ضة ،بهدف رعاية املت�أخرين يف الركب وحماية
الن�ضمامهم له من موقع عزة وكرامة .ويف جتربة الوحدة الأوروبية درو�س ميكن
اال�ستفادة منها يف هذا ال�صدد.

د -عن ال�سمات الأ�سا�س للم�سار املرجعي املقرتح :تبلور م�سار للنه�ضة
الإن�سانية:

من حيث املبد�أ ،يحتمل م�سار النه�ضة التفريع والتنويع� ،أ�سا�سا ح�سب درجة
ات�ساع املد التحرري يف املحيط العربي ،ومدى النجاح يف �إقامة البنى القانونية
وامل�ؤ�س�سية ،على ال�صعيدين القطري والقومي ،التي ميكن �أن حتمل م�رشوع النه�ضة
الإن�سانية يف عموم الوطن العربي .ولكن ،توخيا للب�ساطة التي تُعني على حتقق ر�سالة
جهود ا�ست�رشاف امل�ستقبل يف الوطن العربي ،يقرتح االقت�صار على ما ميكن اعتباره
م�سار احلد الأق�صى والتقدم الأ�رسع الذي يعني �أ�رسع معدل الت�ساع املد التحرري
وجناحه يف �إقامة البنى القانونية وامل�ؤ�س�سية ال�ضامنة للحرية واحلكم الدميقراطي
ال�صالح ،قطريا وعلى امل�ستوى العربي العام منذ العام االبتدائي للدرا�سات ،كتمهيد
للإ�صالح املجتمعي الكفيل بت�أ�سي�س م�سار النه�ضة الإن�سانية.
وي�ستند هذا االختيار �إلى التقدير ،وقت الكتابة ،ب�أن ال�سهم قد نفذ ،والوقت
انق�ضى ،بالن�سبة �إلى دولة احلكم الت�سلطي يف الوطن العربي ،على الرغم من التعرث
البادي يف بلدان املد التحرري العربي الرئي�سية وبع�ض جيوب املقاومة ال�رش�سة التي
ما فتئت تقاوم امل�صري املحتوم ،ولو بارتكاب فظائع هي جرائم �ضد الإن�سانية يندى
لها جبني �أي �إن�سان له يف ال�صدر ف�ؤاد.
واملده�ش حقا هو �أن كل الطغاة حتت الإ�سقاط كانوا يرتكبون جميع الأخطاء
التي ارتكبها �سابقوهم قبل �أن يذهبوا �إلى امل�صري املحتوم ،ابتداء من الإدعاء ب�أن
“م�رص لي�ست تون�س” .وتطول القائمة التى يجري التن�صل منها كلما �سقط طاغية
�آخر ،ثم االدعاء ب�أن الثوار م�ضللون �أو م�أجورون ،ومقاومتهم بالعنف الباط�ش
حتى القن�ص املميت بالر�صا�ص احلي يف الر�أ�س والعنق وال�صدر ،مع الت�سويف
واملماطلة يف حتقيق مطالب الثوار حتى تت�صاعد املطالب �إلى �سقف “الرحيل”،
تعبريا مهذبا عن اخللع .بينما ال يبدي �أي منهم ا�ستيعاب ًا للدر�س الواحد الأكيد� :أنْ
ال فكاك للمت�سلط متى ما ثار ال�شعب.
ومن ال�رضوري هنا الت�أكيد على �أن الثورة على احلكم الت�سلطي ممتدة على
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ال�صعيد العربي الوا�سع ،ومت�آزرة ،فاالحتجاج ال�شعبي يف �أي قطر ي�ستمد الإلهام
والعون املعنوي من انت�شار املد التحرري يف عموم الوطن ،وي�شتد �أزره بانت�صار
قوى التحرر يف بع�ض �أم�صاره.
وامل�ؤكد �أن �شكل االنت�صار على احلكم الت�سلطي �سيتفاوت من بلد عربي
لآخر ح�سب اخل�صو�صيات ،ف�سي�أخذ �شكل جمهورية برملانية يف البع�ض ،وملكية
د�ستورية يف البع�ض الآخر ،كما نرى عددا من �أنظمة احلكم الت�سلطي يهرول بطرح
مثل هذه الإ�صالحات بوترية مت�سارعة مع ت�صاعد احلراك االحتجاجي� ،أو لدرء
تفاقمه .ولكن يف جميع الأحوال ،يبقى القرار لل�شعب الذي ثار و�أ�صبح ع�صيا
على التدجني مرة �أخرى.
ال يعنينا كثريا ،عند النظر يف بدائل امل�ستقبل العربي ،تفاوت �شكل االنت�صار على
احلكم الت�سلطي يف منظور �إمكان قيام النه�ضة الإن�سانية يف عموم الوطن العربى،
مادام االنت�صار قد انتهى �إلى �إقامة البنى القانونية وامل�ؤ�س�سية حلكم دميقراطي �صالح
يعرب عن �إرادة ال�شعب ،ويحر�ص على حقوقه وعلى امل�صلحة العامة ،ويخ�ضع
للم�ساءلة ال�شعبية الفعالة .وهناك جمال وا�سع وخ�صب لل�شعوب العربية لأن تتعلم
من بع�ضها ،وي�ؤازر بع�ضها البع�ض ،يف هذا امل�سعى ،متى ما احرتمت �أ�صول احلكم
الدميقراطي ال�صالح.
وتزداد فر�صة هذا الت�صور يف التحقق حني ُيقارب يف منظور �صنع امل�ستقبل،
مبعنى العمل املخل�ص والد�ؤوب ،خا�صة من قبل النخب العربية ،من �أجل �إنقاذه ،ال
جمرد ا�ست�رشاف تخومه نظرا عاط ً
ال من الهم الوطني التاريخي ،والن�ضال من �أجله.
ومن املهم الإ�شارة ،يف النهاية� ،إلى �أن الأفق الزمني حمل االعتبار يف درا�سات
ا�ست�رشاف امل�ستقبل يف الوطن العربي القادمة يتعني �أن يتنا�سب مع متطلبات م�رشوع
تاريخي بحق لإقامة نه�ضة �إن�سانية يف كامل ربوع الوطن العربي .وميكن هنا
االهتداء بالتمرحل الزمني املعتاد يف مثل هذه الدرا�سات ويف التخطيط امل�ستقبلي.
حيث ال ينتظر �أن ت�سمح الفرتة الأولى �إال با�ستتباب الأمر لقوى التحرر وبداية �إقامة
البنى القانونية (�أ�سا�سا الد�ستور والقوانني املكملة له) وامل�ؤ�س�سية للحكم الدميقراطي
ال�صالح (باالنتخاب احلر والنزيه) يف الأقطار املحررة من احلكم الت�سلطي .وقد
تت�سع فرتة ثانية لبدء التحرك نحو النه�ضة الإن�سانية على امل�ستوى القطري والعمل
على �إقامة البنى القانونية وامل�ؤ�س�سية لتفعيل التكامل العربي باعتباره مكونا رئي�سا
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مل�رشوع نه�ضة �إن�سانية يف الوطن العربي.

هـ -م�سارات التقهقر:

ونعني تلك امل�سارات امل�ستقبلية للوطن العربي التي تنحرف عن امل�سار املرجعي،
م�سار النه�ضة الإن�سانية .ويقرتح �أن يقع الرتكيز يف مناق�شة هذه امل�سارات على
العوامل ،والتبعات ،التي ميكن �أن ت�سهم يف تبلور هذه امل�سارات ،وتعيني تكاليفها
بداللة تعويق م�سار النه�ضة.
وميكن ،مرحليا ،اقرتاح النظر يف امل�سارين التاليني ،وم�سبباتهما املجتمعية،
وعواقبهما – تكاليفهما للنه�ضة الإن�سانية يف املنطقة العربية.
الكارثة الكربى :ا�ستعادة احلكم الت�سلطي يف “الإقليم القاعدة للنه�ضة” امل�أمول،
ومن ثم ،يف باقي البلدان العربية ،ومن ثم عودة البنية املجتمعية التي �سادت قبل
ثورات الفل (م�رص) واليا�سمني (تون�س) لتعيد �إنتاج م�ضادات النه�ضة التي �سادت
هذه املجتمعات ،وهو ما ينطوي على تكري�س حال االنحطاط – الهوان الذي
ع�صف باحلقوق والكرامة الإن�سانية يف عموم البلدان العربية حتى ن�ش�أة املد
التحرري الراهن .ويف ب�شاعة العواقب التي ميكن �أن ترتتب على قيام هذا امل�سار،
ولي�ست �إال مزيج الإفقار والقهر ال�سام الذي �ساد يف ظل احلكم الت�سلطي ،م�ضاعفا
�أ�ضعاف ًا ،حافز على العمل اجلاد لتفادي وقوع هذه النازلة.
االنتكا�س اجلزئي :وم�ؤداه الأ�سا�س هو جناح احلكم الت�سلطي �أو الثورات امل�ضادة
يف منع الثورات ال�شعبية التحررية من االكتمال ،يف منظوري االت�ساع والعمق،
بحيث يبقى جوهر احلكم الت�سلطي ،رمبا مع القبول ببع�ض الإ�صالحات القانونية
وامل�ؤ�س�سية التي ال تنه�ض �أ�سا�س ًا متين ًا لنه�ضة �إن�سانية تامة ،ولكن قد تخفف من
غلواء ا�ست�رشاء الف�ساد واال�ستبداد مبا يحقق بع�ض املكا�سب ال�شعبية ،خا�صة يف جمال
حت�سن م�ستوى املعي�شة املادي .مرة �أخرى ،الغر�ض من النظر يف هذا امل�سار هو
التحذير الإيجابي منه ،مبعنى احل�ض على منع تبلوره قدر الطاقة.

ثالثا:مقرتحات عملية حمددة لدور املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم:

يت�ضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة وحدة مكلفة مبو�ضوع اال�ست�رشاف هي
“وحدة التقومي واال�ست�رشاف” .وقد �أكدت “الدرا�سة التقييمية للمنظمة وخطط
عملها” التي �أعدها املجل�س التنفيذى (� )2004أهمية تفعيل هذه الوحدة ،و�رضورة
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تطوير �أداء املنظمة يف هذا املجال .كما �أن وثيقة “املالمح العامة خلطة العمل
امل�ستقبلى  2022 – 2017ن�صت على �رضورة” االهتمام بالدرا�سات اال�ست�رشافية
ملواجهة التغريات والتحوالت املتالحقة”.
ويف �ضوء هذا التوجه احلميد ،تظهر �أهمية املقرتحات العملية التالية لتقوم عليها
املنظمة.
�أ -القيام على درا�سة ال�ست�رشاف امل�ستقبل يف جماالت اهتمامات املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ،تتمركز حول وحدة التقومي واال�ست�رشاف باملنظمة بالتعاون
مع اجلهات املعنية يف البلدان العربية (مث ً
ال ،م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي،
ومنظمات تطوير التعليم والبحث العلمي والتطوير التقاين يف البلدان والتجمعات
العربية) واخلرباء العرب الأكفاء يف هذه املجاالت.
ب -دعم قيام �شبكة عربية ن�شطة ال�ست�رشاف امل�ستقبل يف الوطن العربي ،ي�ستفيد
منها طالب العلم والباحثون وامل�ؤ�س�سات البحثية يف الوطن العربي ،وي�شمل ذلك
التوجه الن�شاطات التالية:
• تقيم املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم مركز توثيق ومعلومات حديث،
ومتاح عرب قنوات ال�شبكة (الإنرتنت) لعموم الطالب والباحثني يف الوطن
العربي عن مو�ضوع اال�ست�رشاف ووثائق وخربات ا�ست�رشاف امل�ستقبل
بالرتكيز على ما اهتم منها بالوطن العربي �أو بلدانه.
• ت�شجع املنظمة ا�ستحداث مقررات يف ا�ست�رشاف امل�ستقبل ،يف اجلامعات
العربية ،رمبا من خالل و�ضع مقررات منوذجية و�إتاحة املواد التعليمية املنا�سبة.
• تتيح املنظمة الدعم الفني مل�رشوعات ا�ست�رشاف امل�ستقبل يف املراكز البحثية
من خالل خربائها �أو الآخرين الأكفاء يف البلدان العربية ،وت�ساعد ما �أمكن
يف متويلها.
• ت�ؤ�س�س املنظمة جوائز قيمة للأعمال املتميزة يف جماالت ا�ست�رشاف امل�ستقبل
يف الوطن العربي ،للأفراد وللهيئات.
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التطورات الأخرية ال�ستخدام امل�ستقبل يف �صنع ال�سيا�سات،
قراءة امل�ستقبالت ومنهج التوقع
الدكتور ريل ميلر
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التطورات الأخرية ال�ستخدام امل�ستقبل يف �صنع ال�سيا�سات،
قراءة امل�ستقبالت ومنهج التوقع
الدكتور ريل ميلر

4

�إن هديف يف هذه الورقة هو عر�ض نبذة من بع�ض الأفكار احلديثة حول مربرات
وكيفية ا�ستخدام امل�ستقبل يف اتخاذ القرار داخل احلكومة وخارجها .و�أود �أن
ا�ستهل حديثي بنظرة عامة لبع�ض الأ�سباب التي تدفعنا لال�ستثمار يف التفكري حول
امل�ستقبل ،ثم ننتقل بعد ذلك ملناق�شة – �أكرث تف�صيال  -حول التطورات الأخرية
لال�ستخدام النظري والعملي للم�ستقبل يف �صنع القرار.

مربرات اال�ستثمار يف التفكري حول امل�ستقبل

ملاذا تقرر حكومات دول بعينها التفكري يف م�ستقبل جمتمعاتها ب�شكل �أكرث
و�ضوحا ومبناهج بحث ذاتية؟ من واقع خربتي �أ�ستطيع القول ب�أن هناك عدة
عوامل �أحدها هو احلجم .فالبلدان �صغرية احلجم لديها وعي كبري مبفهوم االعتماد
املتبادل  interdependencyومن ثم فهي بحاجة للتفكري “ب�صوت عال” فيما يتعلق
بخياراتها الإ�سرتاتيجية.
بع�ض البلدان الأخرى ذات خربة تاريخية؛ فهناك بلدان مرت بطفرات منو �رسيعة
“متالحقة” مثل كوريا و�أيرلندا وفنلندا .وتلك الدول ذات ح�سا�سية لي�س فقط جتاه
�إمكانية حدوث تغري متميز ،بل كذلك ملا �سوف ي�ستجد ب�ش�أن م�ستقبليا .فما الذي
�سوف يحدث لدولة ما بلغت مرحلة الريادة يف ظروفها االجتماعية واالقت�صادية
والتكنولوجية؟ وماذا ميكن �أن يحدث عندما تتوقف البلدان الأخرى عن توفري
مناذج املحاكاة والقدوة واملمار�سات الأف�ضل ب�شكل كاف وملهم �أو �إر�شادي؟
و�أخريا هناك حكومات �أخرى �أدركت �أنها لي�ست احلكومة الوحيدة التي
�أجمعت علي اتباع ال�سيا�سة احلالية .ف�أية �سلطة ذات �سيادة يف العامل قد ت�ستهدف
حتقيق نف�س الأغرا�ض ،وت�ستخدم نف�س ال�سيا�سات وت�أمل يف حدوث تطور �أ�رسع
و�أف�ضل ،و�أن تواكب مناهج البحث املثمرة واملتقدمة ،وت�ستثمر املزيد يف ميدان
4

من كندا .دكتوراه يف االقتصاد السياسي من جامعة نيويورك .عمل خبرياً ملدة  13عاماً مبنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية  ، OECDوهو حاليا مسؤول عن االستشراف باليونسكو يف باريس.
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التعليم ويف �أحدث جماالت تكنولوجيا املعلومات �إلخ .ومن ثم لدينا �س�ؤال :هل
�سريبح اجلميع يف ذلك ال�سباق؟
وحتى �إن جنح اجلميع هل �سي�ؤدي ذلك �إيل املزيد �أم القليل من الوظائف؟ �إن
كافة هذه الت�سا�ؤالت ميكن �أن حتفز احلكومات على االندماج واال�ستك�شاف
املتعمق للم�ستقبل.
والأحداث – كذلك -لها دورها يف ت�شجيع طائفة كبرية من الأطراف الفعالة
اجتماعيا على اال�ستثمار يف حقل التفكري امل�ستقبلي .فعلى �سبيل املثال وخالل
الأزمة املالية  2009 -2008بد�أت بع�ض املحاوالت يف الظهور من وجهة نظر �أولية
�أو وقائية ،ففي �أغلب الأحوال وعندما ت�سوء الأو�ضاع تتولد رغبة لدى الإن�سان يف
�إعادة النظر يف املا�ضي .ونبد�أ يف الت�سا�ؤل عن بدايات الأخطاء التي و�صلنا �إليها.
وهل كان من املمكن القيام بنف�س الأمر بطريقة خمتلفة ،وبالتايل نتجنب هذه الأزمة؟
وملاذا مل يتمكن االقت�صاديون من ا�ست�رشاف الأزمة قبل حدوثها؟ وهل هناك �سبل
لتجنب �أزمات م�شابهة �أو انتكا�سات م�ستقبليا؟ ما الذي نحتاج �إلى القيام به للت�أكد
من �أن اخلرباء والقادة امللهمني – هم فعال -على ذلك القدر الكايف من اال�ستب�صار
للو�صول بنا �إيل بر �آمن عرب تلك الأزمة؟
�إن كافة هذه الأ�سئلة تخلق العديد من الفر�ص للقيام ب�أبحاث جديدة وا�ست�شارات
حول امل�ستقبل .ورغم ذلك – وكما يقرر العديد من الباحثني امليدانيني يف جمتمع
امل�ستقبليات – ف�إن الأمور متيل �إلى العودة �إلى طبيعتها بعد برهة ،ويبد أ� االهتمام
بالتفكري يف امل�ستقبل بالأفول.
واليوم توجد لدينا املزيد من املربرات التي جتعلنا ن�ستثمر يف التفكري حول
امل�ستقبل؛ فالتقدير املتزايد وتفهم الطبيعة املعقدة للواقع ،ورغبتنا املتنامية وقدرتنا
على التحرر ،ف�ضال عن �أن منظومات اتخاذ القرار واالختالف احلاد فيما بينهما
وحدا لالنفتاح �أو الطبيعة غري القطعية للتعقيد واحلرية .فكل ما �سبق
ي�ضع مدى
ّ
ينبغي و�ضعه يف احل�سبان.
ولفرتة طويلة وجدنا �أن منظومات �صنع القرار وعملياتها �صممت للعمل مع
�أنظمة يفرت�ض �أنها على درجة عالية من التقارب .ولعبة ال�شطرجن مثال جيد لهذه
الفر�ضيات املنهجية ال�ضمنية :حيث �إنها مرتابطة جدا رغم تعقيدها ،وهي ت�شكل
منظومة مغلقة ذات موارد وقواعد و�أهداف حمددة .وتفرت�ض �أن الواقعية ما هي �إال
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منظومة مغلقة “فعليا” .و�سوف تظل مغلقة يف امل�ستقبل ،مما يجعل اتخاذ القرار
�أ�سهل .ويف هذا ال�سياق ميكن لأجهزة احلا�سب الآيل والبيانات الإح�صائية �أن
تفيدنا كثريا ،وعلى الرغم من �أن هذا املنهج ميكن �أن مير ب�إ�شكاليات� ،إن كانت
النظرية تت�ضمن منوذجا �أو قيا�سا �ضعيفا جلودة البيانات ،على الرغم من �أن هذا
املدخل املتعلق بنوعية اتخاذ القرار يجعلنا نتعامل مع الأمر الواقع كما لو
كان منظومة مغلقة ،ورغم ذلك ف�إن الواقع لي�س منظومة مغلقة� .إنه منظومة
مفتوحة وخالقة .وب�سبب هذا الأمر فنحن بحاجة لفهم �أف�ضل لالختالفات
والتطبيقات املتعلقة بحجم التعقيد وتكامله داخل منظومات اتخاذ القرار.
فكيف ميكن للفرد منا �أن ي�أخذ يف اعتباره تلك املفاهيم اجلديدة �أو املجهولة
اخلا�صة بالو�ضع الراهن( ،)5والتي �سبق ووجدنا ا�ستحالة يف �أن نحددها �أو �أن
ندخلها �ضمن �أطر مغلقة حاليـة؟ باخت�صار من املهم �أن ن�أخذ يف اعتبارنا مدى
التعقيد يف الوقت الراهن ،لي�س فقط ب�سبب معرفتنا ب�أن امل�ستقبل لي�س من ال�رضوري
�أن يتم حتديده عرب املا�ضي( ،)6بل الأمر الأكرث حيوية ب�سبب رغبتنا يف �أن نكون على
قدر من احلرية يف كافة تلك الأمور املنوعة واحلتمية.
وحل�سن احلظ ف�إن هذه القيم يبدو �أنها ذات �صلة بال�سمات الأ�سا�سية لعاملنا املتوقع
والدائم التغري ،ورمبا كان هذا املربر الرئي�سي يف تطوير قدرات اجلن�س الب�رشي نحو
تفهم وا�ستخدام منظومات ا�ست�رشافية ،بعبارة �أخرى معرفة امل�ستقبل� .إن هذا املربر
نحو اال�ستثمار يف التفكري حول امل�ستقبل ميكن تو�ضيحه ب�سهولة �إن �أمكننا التفكري
يف التحوالت االقت�صادية والأزمات املالية يف �أطر املنظومات االقت�صادية املفتوحة
واملعقدة والبازغة.
ومن خالل هذه الت�صورات ،ف�إن البنوك ميكن اعتبار بع�ضها ذات قدرات غري
بناءة ،ولكنها خالقة من حيث حتديدها للقيود التي تن�ش�أ .ويف ت�شكيل عوامل
 5انظر1:

Tuomi, Ilkka «Next Generation Foresight in Anticipatory Organisations», Background
Study for the European Forum on Forward Looking Activities, European Commission
and Oy Meaning Processing, 28 August 2013.

 6انظر:

Prigogine, Ilya, The End of Certainty, New Yor;: Simon and Schuster, 1997.
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الف�شل �أو النجاح يف ظهور “املجاهيل غري املدركة” وذلك على امل�ستويني اجلزئي
والكلي .وحتى يف ظل �إطالق امل�ضاربات املبالغ فيها �أو املزايدة �أو املخت�رصة ميكن
�أن نعترب هذه املوارد م�صدرا �إبداعيا وخالقا ،ومبثابة افتتاح لآفاق جديدة ،ويف
بع�ض الأحيان لفر�ص غري حمدودة.
ف�إذا �أخذنا يف ح�سباننا ت�صورات املنظومات الإيكولوجية املفتوحة ،ف�إننا نحول
ك ً
ال من عدم القدرة على التنب�ؤ ،وعدم �إمكانية جتنب الف�شل واملوت والدمار� ،إلى
طريق لتبني مظاهر معقدة جديدة ،ولي�س فقط جمرد تبني املزيد من الت�صورات
الأكرث “واقعية” ،مبعرفة �أن هذا الف�شل �أو التجاوز �أمر “عادي” ،بل ميكننا كذلك
�أن نتبنى اجلانب الإيجابي من هذا القدر غري املتيقن منه كم�صدر للتنوع واحلريـة.
وهذا الأمر الأخري قد ي�صبح القاعدة الذهبية بالن�سبة �إلينا يف �إطار ا�سرتاتيجية تقليل
املخاطر .كيف ميكن للمرء �أن يوفق بني تلك الأدوار التي يتم ممار�ستها من خالل
التجديد وعملية “التدمري اخلالق” عندما ن�أتي �إلى اتخاذ القـرار؟ وهل نحن غري
ملزمني فعليا بغلق تلك املنظومات التي نحللها عرب تبني فر�ضيات مب�سطة ومن ثم
نقع يف فخ ال ميكن الفكاك منه؟
�إن الإجابة هي بالطبع نعم ،فالعديد من املناهج التي تبلور هذا التحدي
موجودة،كما ناق�شها ب�شكل كبري العديد من الباحثني( ،)7ومعظم عمليات التقدم
يف هذا الأمر قد متت .على الرغم من ذلك ف�إن هناك بع�ض الإ�سهامات الواعدة
واملمكنة يف �إطار تكامل عملية االنفتاح داخل عملية �صنع القرار التي تن� أش� من
�أف�ضل فهم ممكن لكيفية ا�ستخدام امل�ستقبل .واملدخل الرئي�سي هنا يكمن يف الوقوف
على �أف�ضل فهم للأنظمة املتوقعة .وهناك العديد من الأ�ساليب اخلا�صة با�ستخدام
امل�ستقبل والتي متكن �صانعي القرار من �إجراء حت�سينات مميزة حول قدراتهم ،ومن
�أن ي�أخذوا يف ح�سبانهم ذلك الرثاء الوافر للعامل الإبداعي من حولنا.
 7انظر:

Stacey, Ralph D., Strategic Management and Organisational Dynamics: The Challenge of Complexity, Harlow UK: Financial Times/Prentice Hall, 2000; Snowden,
David and Kurtz, C.F., «The New Dynamics of Strategy: Sense-maling in a Complex and Complicated World», IBM Systems Journal, Vol, 42, No. 3, 2003; Taleb,
Nassim Nicholas Anti Fragile: Things that Gain from Disorder, Random House,
2014; Kahneman, Daniel, Thinking, Fast and Slow, Penguin, 2011.
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وكما ر�أينا عرب االقتبا�س االفتتاحي من عامل االقت�صاد الأ�شهر دوجال�س نورث،
احلائز على جائزة نوبل ،ف�إن ما يطلق عليه عملية اتخاذ القرار العقالين تتفاعل
ب�شكل �أف�ضل �إن كانت اختياراتنا حمدودة للغاية� .إن هذه املالب�سات تتم �إذا افرت�ضنا
�أنه با�ستطاعتنا ت�شكيل فهمنا لعملية اتخاذ القرار با�ستخدام جمموعة متعارف عليها
من القواعد والقوانني والأدوات والتقنيات .ويف ظل هذه املالب�سات ف�إن الأطراف
الفاعلة تكون حمددة بالأ�ساليب التي تي�رس منطا متميزا من اتخاذ القرار.
ويف البيئات الأقل تقييدا �أو ت�شددا ف�إن هذا املنهج ميكن �أن يتجاهل العوامل
احلرجة ،ويتفادى فر�صا وتهديدات خارجية� ،أو يقع على حدود الإطار العام
املفرت�ض للتفاعـل .ويف عامل اليوم ف�إن هذه املناهج ال تتجاهل فقط الإجماع
العلمي حول الواقع املعقد النا�شئ ،بل كذلك تف�شل يف �أن ت�صنع تكام ً
ال بني رغبتنا
يف التطوير وبني قدرتنا على التحـرك.

الدفع بعملية تكامل التعقد يف �إطار اتخاذ القـرار:
�إن تنمية عملية تكامل التعقد داخل اتخاذ القرار تظل التحدي الأكرث متيزا يف
املناهج احلالية .فالتحرك يجب �أن يكون باجتاه التيقن من �أربع نقاط رئي�سية هي
كما يلـي:

 -1من املهم �أن منيز عملية البحث عن عملية االختيـار:
�إن عملية خلق �أو و�ضع قائمة ال متاثل عملية اختيار عن�رص �ضمن هذه القائمة.
ومن الوا�ضح �أن هناك العديد من النقاط اخلا�صة بالتفاعل بني التكامل وتعقد
االختيارات وانتقاء اخليار املحدد .على الرغم من ذلك ،ولدى اتخاذ اخليار
املحدد ،يكون لدينا �أمل يف �أن ندرك �أو نتجنب �سيناريوهات م�ستقبلية حمددة� ،إنه
م�ؤ�س�س بال�رضورة على قرارات �سابقة �ضمنية� ،أو ب�شكل �رصيح بنيت على جمموعة
من الفر�ضيات املتوقعـة التى تغلق هذه املنظومة .مرجع ذلك �أن امل�ستقبل جمهول
و�أنه غري موجود ،وميكن فقط تخيله عرب جمموعة من الفر�ضيات املتوقعة التي ت�صف
الظروف التي ميكن تطبيقها يف نقطة زمنية الحقة .وهذا يف�رس ملاذا تتجه العمليات
التي يقوم بها النا�س من حيث تكوين �أفكارهم حول امل�ستقبل ب�رسعة نحو خلق
فر�ضيات توقعية حتدد اخلطوط العري�ضة لهذا امل�ستقبل التخيلـي.
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 -2منهج التوقـع ( )DoAوالذي �سوف �أو�ضحه فيما بعد ويعر�ض لنا مفاهيم
ملنظومات متوقعة عرب ا�ستخدام امل�ستقبـل:

ينبغي هنا التمييز بني ثالثة �أنواع خمتلفة من امل�ستقبل وذلك من وجهة نظر �صناع
القرار �أو عملية التوقع امل�ستمرة� .إن �أول منطني من التوقع هما اال�ستعداد والتخطيط
وذلك عرب العمل يف �إطار فر�ضيات منظومة مغلقة ،على �سبيل املثال اال�ستعداد لأحداث
معينة مثل الكوارث �أو التخطيط حلفل عيد ميالد �أو بناء ج�رس� .أما النمط الأخري من
التوقع في�شمل عملية االبتكار للغد امل�رشق ،وهذا يختلف عن عمليات امل�ستقبل
الإبداعي والتي تتكامل ب�شكل حداثي ،وذلك دون تطبيقات �رضورية لتلك املالمح
اخلا�صة مبهام التجهيز �أو التنب�ؤ .فالتمييز بني هذه اال�ستخدامات املختلفة للم�ستقبل يقدم
لنا تو�ضيحا عمليا وحتليال هاما لت�صميم وتطبيق جمهودات خا�صة بالتفكري يف امل�ستقبـل.

� -3أدوات جديدة مت �إبداعها واختبارها ت�سهل حتديد وا�ستك�شاف ومنطقية
مدى ثراء الواقع احلداثي واملحدد و�رسيع الـزوال:

على عك�س املنظومات الإح�صائية �أو ذات التوجه القيا�سي والعمليات ،ف�إن هذه
املناهج ال ت�سعى نحو و�ضع �أو�صاف مطلقة للواقع ،بحيث تظل ثابتة عرب الزمن.
على العك�س ف�إن �أهداف وتقنيات هذه الأفكار الذاتية واملعرفية اجلماعية يتمثل يف
تي�سري تطبيق �أطر حمددة ذات و�ضعية زمنية ومناذج ومتغريات ومعايري ومفردات.
هذه العمليات تتعلق بتقييم ال�سياق وو�ضع مغزى لالختالفات والتكرارات التي
متيز الو�ضع الراهـن .وب�شكل نقدي ف�إن هذا ي�ستدعي نوعا من الو�ضع املعلق جزئيا
ملا يعرف باملنظومات املغلقة احلالية ،والفر�ضيات املتوقعة ال�سابقة.
ومن ثم ف�إن �أهمية هذا الأمر تتمثل يف كونه طريقا نحو و�ضع مغزى حمدد،
و�إدراك فعلي ملا هو متجدد ،و�أن نكون قادرين على التعرف للوهلة الأولى على
الفر�ضيات املتوقعة يف �إطارها احلقيقي ومالحمها املتخيلة و�أن نعتاد على �إدراك
الواقع ،ومن ثم ندعم قدراتنا يف ابتكار م�ستقبالت جديـدة.

 -4دور تطوير عمليات ا�ست�رشاف امل�ستقبليات كمجموعة من القدرات ميكن
اعتبارها تغريا لظروف متغرية تت�ضمن اتخاذ القرار وتو�سع من فكرة �سيطرة
الإن�سان �إلى ما وراء الأطر احلتميـة املحـددة:

�إن جزءا من هذا الأمر يتعلق بتغيري قدرات النا�س على ا�ستخدام امل�ستقبل،
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وتكمن �صعوبته من حيث �إدراكه �ضمن �أطر �شائعة لكل من �أغرا�ض اتخاذ القرار �أو
وجهة نظر الهيئة .واملع�ضلة هي �أن الفر�ضية الرئي�سية التي تقول ب�أن فائدة امل�ستقبل
ل�صنع القرار هي �أمر احتمايل ب�شكل رئي�سي ،تقود �إلى التفكري يف امل�ستقبل باعتباره
ح�سابات تقارب التخطيط� ،أو مقايي�س متهيدية لتحقيق النجـاح.
وبالت�أكيد ف�إن لدينا ر�ؤية ذات اعتبار لدعم الطريقة التي ي�ستخدم امل�ستقبل من
خاللها عرب مفاهيم املنظومات املغلقة ،على �سبيل املثال �أن نكون قادرين على
تو�سيع قائمة االختيارات ور�ؤيتها باعتبارها �أمرا ذا مربر قوي ال�ستح�ضار تقنيات
�إبداعية لال�ستك�شاف واال�ستلهام وخلق خيارات �ضمن منظومة مغلقة احتمالية
لت�صور امل�ستقبل .على الرغم من ذلك لدينا منهج �آخر لعقالنية اتخاذ قرار جيد
يقدم لنا املزيد من التوازنات ،تتناول عملية التخطيط يف مقابل عملية التح�سيـن �أو
درجات من ال�رضورة اخلا�صة باتخاذ قرار جيـد.
�إنني �سوف �أطلق على تلك اجلهود ال�سابقة �أمورا متعلقة بو�ضعيتني �أ�سا�سيتني
متناق�ضتني� ،أو بال�سري على القدمني� ،إحداهما تتمثل يف اال�ستخدام امل�ألوف
للم�ستقبل يف �إطار التخطيط والتجهيز� .أما القدم الثانية فهي القدم غري العاملة �أو
غري املخططة .وهذه القدم الأخرية تتمثل يف املفاهيم البديلة والإطار الإ�سرتاتيجي،
الذي ال ي�سعى لو�ضع مربر عقالين للت�رصفات احلالية على �أ�سا�س الرتابط ال�سببي
ملا ميكن �أن يحدث م�ستقب ً
ال ،بد ًال من ذلك ف�إنه يبتعد عن االعتقاد ال�شائع ب�أن
امل�ستقبل الأف�ضل ي�ستدعي نوعا من التخطيط �أو التجهيز ،فاملنظومة املتوقعة يتم
بنا�ؤها على �أ�س�س التمكن من تقديرات خمتلفة للتخ�ص�صيـة ،وت�شمل انفتاحية �أكرب
نحو احلداثـة( .املجهول واملجاهيـل).
�إن القدم الثانية تلعب كذلك دورا حيويا يف تي�سري عمليات االرجتال والتح�سني
االبتكاري ،وهي م�صدر متوقع للتنوع ولإحداث توازن مع املناهج االعتمادية
واال�ستن�ساخية لغد �أف�ضل ،وهي تو�سع من مناهج امل�شاركة والتوقع نحو الإبداع
يف العامل اخلارجي ،وتت�سم بحدوث �أمور غري متيقنة (جمهول ،جماهيل) .ميكن �أن
تف�سد خططنا وحت�ضرياتنا وتوقعاتنا ،وبالتايل ينقلب ما هو غري متيقن �إلى �أمر واقع.
قراءة امل�ستقبل ومنهج التوقـع:
�إن منهج التوقع  DoAي�صف جمموعة من الأفكار التي متكننا من قراءة امل�ستقبالت
 Futures Literacyوهي تعتمد على جمموعة وا�ضحة من الفر�ضيات ت�ضع خارطة
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لطبيعة امل�ستقبل ب�شكل جمرد وت�صنيفات تطبيقية ،وهذا مينحنا معاين خا�صة بتنظيم
النظرية والتطبيق ال�ستخدام امل�ستقبل املتخيل (التوقع الواعي) ،وهي كذلك تقدم
لنا �أطراً نحو اكت�ساب تراكمي ومنظم للمعرفة متيز ذلك املنهج املتخ�ص�ص.

ومنهج التوقع يت�ألف من ثالثة فرو�ض رئي�سية:

� -1إننا نعي�ش يف عامل توقعي يعطي �صورا خمتلفة من التوقعات:
مبا يف ذلك املنظومات التوقعية الكامنة يف الكيانات غري الواعية ،ف�ض ً
ال عما
هو م�ألوف من نظم �إن�سانية موجهة التخاذ القرار� ،أو التجهيز �أو التخطيط �أو
التح�سني .ومنهج التوقع يبنى على �إدراك �أ�سا�سي ب�أن العامل ميكن التنب�ؤ به ب�سبب
عاملي الزمان واحلركة .هذه احلقيقة ت�سمح لنا ب�إجراء عملية التوقع ،و�أن تتكامل،
�أو �أن يتم التعبري عنها بعدة �صـور وعمليات و�أنظمة.املثال الوا�ضح على هذا
الأمر هو ال�شجرة التي تت�ساقط �أوراقها ،هناك مثال �آخر وهو منظومة املناعة يف
اجل�سم الب�رشي التي تتنب�أ بهجوم الفريو�س ،وكالهما من ال�صيغ الالواعية للتوقع،
لدينا كذلك كم كبري من الأمناط املختلفة لكافة منظومات التوقع التي ي�ستخدمها
واع.
الإن�سان ب�شكل ٍ
 -2على امل�ستوى العملي يوجد لدينا ثالثة ت�صنيفات وا�سعة للتوقع الواعي هي
املحتمل (“التخطيط”) والأمثـلية (“اال�ستعداد”) والتجديد (“االبتكار”):
�إن تفهم االختالفات والت�شابهات بني الت�صنيفات الثالثة قد و�ضحناه لتونا ،وهو
�أمر حيوي لت�صميم منظومات وعمليات توقع فعالة ،بب�ساطة �إننا نبذل جمهودات
تهدف لتحقيق نتائج مرغوبة نحو �أنظمة تفكري مغلقة .وكجزء من عملية التخطيط
احلتمية ،ف�إننا بحاجة �إلى التمييز بعناية بني تلك اجلهود التي تعنى باملحافظة على
عملية االنفتاح ،وتلهمنا التجديد والتح�سينات املزدهرة .لكن هذا ال يعني �أننا ال
ن�ستطيع التخطيط الإبداعي� ،أو �أن ن�ستبق جهودا ابتكارية �ضمن �أنظمة مغلقـة.
فالتخطيط عملية احتمالية ،لكن املناهج والتوقعات اخلا�صة بهذه املنظومات
التوقعية قد حتتوي على اختالفات متنوعة ،مثل وجود ظواهر جديدة مل حتدث
من قبل لي�س لها م�سمى متعارف عليه �أو غري قابلة للت�سمية ،على وجه اخل�صو�ص
التجديد الذي يبزغ على نحو ّ
مطرد من ذلك املدى الوا�سع من التجارب غري
املق�صودة �أو املق�صودة �أو اال�ستك�شافية �أو الطبيعية( ،وذلك على م�ستوى ال�سياق
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املحدد للزمان واملكـان) ،وهي يف الغالب �أمور غري مرئية �أو تعيق منظومات التوقع
االحتمالية ،وهي �أمور ذات جذور يف املا�ضـي.
� -3أدوات جديـدة تعرف ب�شكل رئي�سي “باملعامل املعرفية للذكاء اجلماعي”
واخلا�صة بتقييم وحتديد العامل من حولنا مبا يف ذلك التكرارات واالختالفات التي
تظهـر:
بنف�س الطريقة التي يتم بها جمع البيانات الإح�صائية املجردة اعتمادا على نظرية
دقيقة وممار�سة (مثل تخ�صي�ص مناذج ومتغريات ومناهج جمع بيانات) ،ف�إن لدينا
جمهودات ينبغي �أن تبذل لإدراك الواقع وكيفية حدوثه ،با�ستخدام مناهج ميكن
حتديدها ،و�أن مننح مغزى حمددا للحداثة يف كافة م�ستوياتها ،مبا يف ذلك تلك
الظواهر املحلية �أو املحددة للغاية التي متيز ثراء �سياق بعينه.
�إن تطبيق القدرات اخلا�صة با�ست�رشاف امل�ستقبل يف �إطار فهم منهج التوقع
يجعلنا نفكر يف امل�ستقبل ب�شكل �أكرث كفاءة وفاعلية ،فهذا ميدنا مبجموعة وا�ضحة
من الإر�شادات ملا يلـي:
 -1حتديد طبيعة املهمة التي نقوم بهـا.
 -2تعريف وحتديد الأدوات الالزمة لهذه املهمـة.
لكن الت�أثري الأو�سع نطاقا ال�ست�رشاف امل�ستقبل يتمثل يف قدراته الكامنة يف
ا�ستخدام امل�ستقبل لتفهم الو�ضع الراهن ،وتلك االختيارات التي نراها والقرارات
التي نتخذها ،فامل�ستقبل ميكن ا�ستخدامه مبثابة نقطة ال�صبغة على �رشيحة املجهر،
التي ت�صنع نوعا من التباين وتف�صح عن حدود املنظومة وعن العالقات الداخلية
واخلارجية بها ،وتك�شف عن العنا�رص اجلديدة وما يحدث �أو ما هو يف طريقه
للزوال دون اقرتاح وجود حدود منهجية ثابتـة.
وميثل اجلدول) (1طرقا ميكن �أن ي�ساعدنا امل�ستقبل من خاللها يف حتديد
النظام والأنظمة املختلفة ،ف�ضال عن م�ساعدتنا على تو�ضيح النقاط الإ�سرتاتيجية
التي يتبناها متخذو القـرار ،وهل هم يعملون فع ً
ال يف �إطار الإ�صالح ويلتزمون
باملنظومة املغلقة� ،ضمن عمليات التغيري الداخلية؟ وهل هم يحاولون فهم كيفية
حدوث متغريات منهجية ابتكارية داخلية وخارجية ،قد تغري من طبيعة ومفاهيم
وخيارات ممكنة للمنظومة احلاليـة واملحددة؟ �أو هل هم يقومون ب�أ�ساليب مركبة
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جديدة؟ وهل املنهج التعليمي لديهم يختلف من حيث املنظومات االبتكارية التي
قد تفتح الطريق نحو �أفكار ت�ضع �أمامنا خيارات �إ�سرتاتيجية جديدة؟
جدول  :1ا�ستخدام امل�ستقبل للتفكري يف التغري املنهجي -داخليا وتفاعليـا:

التغير ضمن المنظومـة

التغير خارج المنظومة

داخليـاً -في الداخل

داخليا -في الخارج

خارجيا -في الداخل

خارجيا -في الخارج

�إن التطبيقات الإ�سرتاتيجية والت�شخي�صية ال�ست�رشاف امل�ستقبل متميزة ،و�أف�ضل
طريقة لتفهم كيفية ا�ستغالل امل�ستقبل ،متكن متخذي القرار من انتقاء املناهج املربرة
على �أ�س�س نظرية ،ما ميكن تفهمه من خاللها عن امل�ستقبل والتقنيات اخلا�صة.
وتفهم عملية ومنهج التوقع جتعل من العملي �أن نتحرك من ا�ستخدامات �ضيقة
وحمدودة للم�ستقبل نحو �آفاق �أرحب و�أهداف تنبئية .وبالطبع فامل�ستقبل يظل �أداة
ميكن من خاللها الو�صول �إلى م�صادر و�أهداف ملفاهيم و�أفعال حالية ،ولكن �ضمن
حمددات منهج التوقع وخماطر ال�سري على قدم واحدة.
واليوم وبالن�سبة �إلى احلكومات و�صناع ال�سيا�سة من املهم �أن منيز اجلهود
التي ت�ستك�شف وحتدد مدى التعقيد املتنامي واملتجدد ،والتي ت�أمل يف ا�ستن�ساخ
امل�ستقبل (التنب�ؤ به) ،و�أن تكون قادرة على و�ضع حدود وتطبيق �أدوات منا�سبة
لإ�سرتاتيجياتها وعمليات �صنع قراراتها اخلا�صة بالقدرات املتنامية يف ا�ستخدام
امل�ستقبل .وينبغي �أن ت�صبح عملية ا�ست�رشاف امل�ستقبل �أكرث فهما ملنهج التوقع،
وكيف ميكن للقادة �أن ي�ستجيبوا للإ�سرتاتيجيات الأمثل.
هل هم يركزون ب�شكل ح�رصي على املتغريات الداخلية؟ وهل هم مدركون
للمتغريات املنهجية االبتكارية يف الأطر اخلارجية والتفاعالت �ضمن املنظومات
احلالية؟ وهل ي�أخذون يف اعتبارهم املنهجيات الفائقة واملتغرية باعتبارها تهديدا �أو
فر�صة �أو �أمرا غري متعلق باملو�ضـوع؟ هل ميكنهم حتقيق الريادة با�ستخدام امل�ستقبل
ب�شكل خمتلف ،على �سبيل املثال بات�ساع نطاق ا�ستخدامهم للم�ستقبل ب�أن ي�شمل
املزيد من املفاهيم العلمية والتخطيطية املحددة عن املا�ضي؟
ال توجد طريقة متكننا من �أن نعرف كيف ميكن لهذه اخليارات �أن ت�ؤثر يف ما
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ً �سوف ينتج م�ستقب
 على الرغم من ذلك تظل هناك م�س�ؤولية على عاتق متخذي،ال
 حول كيفية تقريرهم ا�ستخدام امل�ستقبل وهو خيار، ومن هم يف ال�سلطة،القرار
.هام للغاية
ويف اخلتام لدينا عدد من املع�ضالت التي مل حتل يف الوقت الراهن والتي ميكن
 وكذلك التغري يف ظروف،حل طال�سمها بتطبيق عمليات ا�ست�رشاف امل�ستقبل
 وكيف ميكن احل�صول على قدر �أكرب من احلرية بتبني خيارات جماعيـة؟.التغيـري
وهل ميكن للتنوع الأكرث �شمو ًال �أن يتم دون جتزئة �أو فو�ضى؟ وهل ميكن
للإبداع الأكرث تفوقا �أن يتم دون خلق املزيد من ال�ضغوط واالجهادات؟ وكيف
ميكن للفرد منا �أن ي�ستلهم روح امل�س�ؤولية؟ �أو �أن يرتب املخاطر دون تعقيد هرمي
(روتيـن)؟ �أو �أن ي�ضع يف اعتباره ذلك الكم من التعقيد ويف نف�س الوقت يح�صل
كاف من الفهم؟
ٍ على قدر
،رمبا وجود �أطر �أكرث نظرية وعملية �سوف تعدل من طريقة ا�ستخدامنا للم�ستقبل
.وتقدم لنا طرقا جديدة للتفكري يف هذه الق�ضايـا
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8

يربز متوقع ابن خلدون ( )1405-1332يف هذه احلقبة التاريخية يف مرتبة عليا،
�إذ ميثل �أكرث املفكرين انفتاحا على امل�ستقبل ،كما يعترب �أكرث املطوعني للم�ستقبل يف
اجتاه اال�ست�رشاف.
ولد �أبو زيد عبد الرحمان ابن خلدون يوم  27مايو  1332بتون�س عا�صمة �إفريقية
يف ذلك العهد ،وهو �أ�صل الت�سمية احلالية للقارة الإفريقية ،كما تعترب وريثة قرطاج
العظمى حيث با�رش القدي�س �أوغ�سطني تعاليمه وحيث �أعد حنبعل ا�سرتاتيجياته
ق�صد زعزعة روما.
وجتدر الإ�شارة كذلك �إلى �أن العالمة ابن خلدون ينحدر من عائلة عربية متجذرة
يف الثقافة الإ�سالمية املرموقة يف تون�س منذ حوايل �أربعة �أجيال .ويعترب بنو خلدون
الذين هاجروا يف البداية �إلى الأندل�س يف القرن الثامن من �ساللة �أمري ميني �أ�صيل
ح�رضموت .مت نفيهم �إلى تون�س على �إثر �سقوط قرطبة ( )1236و�إ�شبيلية (.)1248
وقد در�س ابن خلدون خمتلف العلوم الإ�سالمية يف م�سقط ر�أ�سه قبل �أن يلتحق
مبدر�سة غرناطة حيث �أمت تعليمه.
ومنذ عودته �إلى تون�س با�رش عدة وظائف لدى عديد من ال�سالطني يف غ�ضون
اخلم�س ع�رشة �سنة التي ميكن اعتبارها احلقبة التي متكن خاللها من العلوم ال�سيا�سية،
حيث �إن تعليمه الأ�صلي ذو �صبغة فقهية بحتة .لكن هذه الفرتة مل متر دون حدوث
�أخطار كبرية حيث مت �سجنه ملدة �سنتني.
ويف �سنة  1375اختار العالمة �أن يتجه �إلى اجلزائرحيث متكن يف خلوته يف قلعة
ابن �سالمة ،خالل ب�ضعة �شهور من حترير “املقدمة”(Les Prolégomènes 10) 9,
 8حاصل على الدكتوراه يف االستشراف االسرتاتيجي من الكونسرفتوار الوطىن للفنون واحلرف بباريس – فرنسا
وعضو نشط ىف مدرسة املستقبليات الفرنسية .اشرتك مع عامل املستقبليات ميشال غوديه يف تأليف الكراس
«االستشراف االسرتاتيجي :املشاكل واملناهج» .شارك مع الدكتور حممد سليم قاللة يف تعريب كتاب ميشال
غوديه «االستشراف االسرتاتيجى للمؤسسات واألقاليم».
 9دار الكتب العلمية – بريوت لبنان , 1992.
 10النسخة الفرنسية للمقدمة لعبد السالم شدادي – كتاب األمثلة
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التي ميكن اعتبارها تقدميا لتاريخه امل�ستقبلي الكوين (كتاب العرب  )...وميثل -
مثلما �أيده هرني كوربني  Henry Corbinيف م�ؤلفه “تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية”
 معاجلة للأحداث التي تفيد يف الآن ذاته ب�إنذار و در�س  11و�أي �إنذار و�أي رمزو�أي در�س �أراد ابن خلدون �أن يعرب عنه ويطوره؟
من خالل القيام ببحوث من �ش�أنها �أن ت�ساعدنا على فهم العوامل التي ت�ؤدي �إلى
ازدهار �أو زوال الأمم متكن من ت�صور ثالثة رموز �أ�سا�سية وا�ستباقية �أو تب�شريية تفيد
انتقال احل�ضارة من اجلنوب �إلى ال�شمال.12
وكذا ال بد من الت�أكيد على �أنه خالفا ملا ذهب �إليه عديد من املفكرين ف�إن ابن
خلدون يعترب فيل�سوفا يف التاريخ ،ويظل م�ؤلفه العظيم تاريخا كونيا حقيقيا انبثقت
من خالله القوانني والقواعد التي تف�رس منو الدول وزوالها.
من خالل م�ؤلفه “درا�سة للتاريــــخ  Study of History13,قام �أرنولـد تويني
 Arnold Toynbeeبو�صفه بالإن�سان العبقري ،يف نف�س املرتبة التي �أحرزها القدي�س
�أوغ�سطني حيث قام كالهما بعملية جتديد من خالل تفكريهما� ،إذ كانا يف قطيعة
مع ثقافتهما التقليدية باملقارنة مع مفكري زمانهما.
وبالن�سبة �إلى ابن خلدون ،ال ينف�صل التاريخ كعلم عن الأحداث التاريخية،
وعن ربطها بالأ�سباب ،وهو ما قام بعر�ضه من خالل ال�صفحات الأولى من
مقدمته ،وذلك على �إثر التنويه بالنقائ�ص التي �شهدها تاريخ احلقبة التي با�رشها
والذي ت�ضمن معلومات و�صفها بالأكاذيب� ،إن من طبيعية املعلومة �أن تتنا�سب مع
الكذب وهو ما يف�رس بعديد الأ�سباب.
�أوال� ،إن االنحياز �إلى موقف �أو مذهب]…[ يحول دون القيام بفح�ص نقدي.
CHEDDADI Abdesselam, Le Livres des Exemples, t. I, Autobiographie, Muqaddima, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2002.
Il est à noter que le premier texte traduit en français d’Ibn Khaldoun fut l’Histoire des
Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale en 1852, par William
MacGuckin de Slane. Suivi des Prolégomènes en 1863.

11 - CORBIN Henry, Histoire de la philosophie islamique, Gallimard, Folio Essai,
1986, p. 387.
12 - CHEDDADI Abdesselam, Ibn Khaldûn : l’homme et le théoricien de la civilisation, Gallimard, 2006, p.487.
13 - TOYNBEE Arnold J., A Study of History,Volumes VII-X, Oxford University
Press, 1957, p.263
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مما ي�ؤدي �إلى قبول الروايات الكاذبة وتناقلها .وجند كذلك من بني الأ�سباب
التي ت�ؤدي �إلى الكذب الثقة املطلقة يف ناقلي املعلومات ،بينما علينا الرتكيز على
م�صداقيتهم من خالل االعتماد على منهجية انتقادهم .يوجد كذلك من بني هذه
الأ�سباب عدم تدقيق الناقلني وت�ساهلهم يف تناقل املعلومة بناء على معتقداتهم
وتخميناتهم مما يفرز �أكاذيب.
كما يوجد الإيهام �أو الوهم بالتواجد يف ف�ضاء احلقيقة ،وهو ما يتواتر عند
بع�ض النا�س بالنظر �إلى االعتماد غالبا على الثقة املفرت�ضة يف ناقلي املعلومة .وهو
ما يعود �إلى الغمو�ض �أو املظهر املزيف له�ؤالء ،مما يدعم عدم القدرة على نقل
الأحداث والوقائع بالأ�سلوب املنا�سب� ،إذ �إن املخرب ي�رسدها كما يراها يف حني
�أنها تخفي حقيقة مغايرة .يوجد كذلك البحث عن املميزات التي ميكن �أن ت�سند
�إلى الأ�شخا�ص ال�سامني وذوي اجلاه ]…[ ويوجد يف النهاية �سبب �أخري يرتقي
يف االعتبار باملقارنة مع خمتلف الأ�سباب التي مت ذكرها :جهل طبيعة الظروف التي
متيز احل�ضارة� .إذ �إن كل �شيء يعزى �إلى الوجود واملاهية �أو الفعل له بال�رضورة طبيعة
متيزه يف ماهيته ويف الو�ضعيات التي ي�ؤثر فيها.
ولذا� ،إن كان الذي يقوم بتجميع املعلومات يدرك طبيعة الأ�شياء املوجودة
ومكان �إنتاجها �أو �إفرازها ،ف�إن هذا الإدراك �سي�ساعده عند فح�صه لتلك املعلومات
14
على التمييز بني احلقيقة واخلط�أ.
كما �أن ما ينبغي تو�ضيحه هو �أن للتاريخ معنى �آخر من الداخل ،فهو ميكن من
الت�أمل والتفكري يف �أ�سباب الوقائع والأحداث وم�صادرها ومعانيها ،وذلك فيما
يتعلق بعمق امل�صطلح وتوجهه نحو امل�ستقبل.
وعليه ف�إن جرد الأحداث ال يكفي ،و�إمنا يتعلق التفكري بالبحث والت�سا�ؤل عن
“ملاذا”وعن “كيف” حول هذه الأحداث ،بل و�أي�ضا حول التيارات التي جذبتها
نحو امل�ستقبل الذي ال بد من توقعه� ،أو على الأقل مواجهته بجر�أة.
وقد كان ابن خلدون ،الذي يعترب حاليا �أب ال�سو�سيولوجيا ،واعيا ب�أهمية �أثره
بحيث ميكننا القول ب�أن الأمر يتعلق بعلم م�ستقل وفق مو�ضوع و�إ�شكاليات خا�صة:
14 IBN KHALDUN, Le Livre des Exemples, t. I, Autobiographie, Muqaddima, traduction, présentation et notes par Abdesselam Cheddadi, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2002, pp. 251-252.
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احل�ضارة الإن�سانية واملجتمع الإن�ساين وتف�سري كيفية ت�أثري الدول يف ماهيتها تباعا.
يف نف�س ال�سياق ينطبق نف�س التم�شي على خمتلف العلوم �إن ارتكزت على التقليد
�أو على املنطق .ولنعلم �أن فح�ص هذا املو�ضوع ميثل يف جممله م�ؤ�س�سة حديثة ليتموقع
15
يف م�ستوى موقف غري م�ألوف يعتربذا فائدة كبرية� ،إذ ميثل تتويجا لبحث معمق.
وحتى تتم مالحظة املوقف اال�ست�رشايف البن خلدون �سوف يتعلق حتليلنا
بالعنا�رص التالية:
دح�ض املمار�سات التنجيمية.
م�ؤ�رشات ا�ستباق امل�ستقبل وزوال الدول.
العالقة بالزمن يف �إطار حقبة الإمرباطوريات والدول يف الفكر اخللدوين.
دح�ض الفل�سفة التقليدية والإ�شكال املطروح جتاه املوقف اال�ست�رشايف
بالن�سبة �إلى الفال�سفة امل�سلمني.
 )1دح�ض املمار�سات التنجيمية
لقد قام ابن خلدون من خالل �أحد الأبواب التي �شملتها مقدمته بدح�ض
املمار�سات التنجيمية� ،إذ بالن�سبة �إليه متثل رغبة معرفة امل�ستقبل �إحدى خا�صيات
الذات الب�رشية� ،إذ �أن النا�س يريدون معرفة ماذا �سيحدث لهم :حياة �أم موت� ،رش
�أم خري وب�صفة خا�صة الأحداث العامة على غرار مدة حياة العامل �أو الدول .و يعترب
16
هذا االهتمام طبيعيا وفطريا لدى الإن�سان.
لكن هذا ال�شغف الإن�ساين مبعرفة الأ�رسار امل�ستقبلية جعله ي�سارع �إلى انتهاج
خمتلف الفنون من فئة التنب�ؤ حتى �صار �رضبا من �رضوب التجارة الربحية التي
ت�ستهدف خمتلف الطبقات االجتماعية من النجار الب�سيط �إلى الأمري وامللك.
ففي حني ين�شغل �أحدهم بت�أمني الغد والعمل الأقل �شقاء ،يرغب الآخرون
يف الك�شف عن تهديدات �أعدائهم وعن مدة توا�صل �إمرباطورياتهم .ولعل هذه
املمار�سات �صارت تعتمد �سواء من قدي�س ي�ستفيد من ال�سلطة الدينية� ،أو من عراف
�أو منجم .لقد �أكد ابن خلدون وجود هذه املمار�سات يف الفرتة قبل الإ�سالمية
17
“لدى العرب عرافون وكهنة ي�ست�شريونهم يف مثل هذه الأ�شياء”
15 Ibid., p. 255.
16 Ibid., p. 681.
17 Ibid., p. 682.

74

يف �أ�صول العالقة بالزمن �أكد ابن خلدون كذلك على انت�شار التنب�ؤات التنجيمية
يف العامل الإ�سالمي ،التي تتمثل يف توقع امل�ستقبل على �أ�سا�س احل�سابات املركزة
على اعتبارات فلكية.
ولئن قام ابن خلدون بعر�ض العالقة بالزمن وخا�صة مبدة الإ�سالم لدى
الأ�شخا�ص من ذوي التقاليد الإ�سالمية ،ف�إنه يعتمد يف مرجعيته على م�ؤلف
ال�سهيلي “ 18الذي ي�ستخل�ص من خالل الطربي �أن مدة العامل �أو الكون منذ ن�ش�أة
الإ�سالم تبلغ خم�سمائة �سنة .وقد مت التخلي عن هذا املوقف عندما �أكدت الوقائع
19
عدم �صحته”
وقد قام ابن خلدون بالعودة �إلى م�صدر املعلومة الأ�سا�سي الذي يرجع �إلى ابن
عبا�س .ويف حني ي�ؤ�س�س هذا الأخري هذه املعلومة من خالل قراءة �آية قر�آنية “و�إن
يوما عند ربك ك�ألف �سنة مما تعدون” ،ومثلما بينّ الطربي من خالل �أحاديث
الر�سول ،ف�إن ابن خلدون يف ّند �إطالقا هذه املعلومة ويقدم �أمثلة �أخرى تدعيمية،
ف�إ�ضفاء القيمة الرقمية لهذه البيانات القر�آنية ال يعترب طبيعيا وال منطقيا و�إمنا يعتمد
على نظام اتفاقي ب�سيط ي�سمى ح�ساب اجلمل ،ولئن كان هذا النظام مغرقا يف
20.
القدم ومعروفا ف�إن �أقدميته ال متثل دليال
ومن ناحية ثانية يقدم مفكرنا حتليال معمقا للح�سابات الفلكية املتعلقة بامل�ستقبل
ال�سيا�سي للدول باالعتماد دائما على نف�س املقاربة� ،أي الرجوع �إلى جذور �أو
�أ�صل املعلومة ومواجهتها للوقائع و�إخ�ضاعها للمنطق النقدي حتى يت�سنى يف
الأخري دح�ضها.
ويت�ضح �أنه بالن�سبة �إلى ابن خلدون كل تنب�ؤ �أو تنجيم يعترب ت�ضليال �أو �أكذوبة.
وبالن�سبة �إلى بوميان “ف�إنه يرف�ض كل مبادرة لتحديد خ�صائ�ص الأحداث امل�ستقبلية
وح�ساب �آجالها من خالل اال�ستناد �إلى ا�ستدالالت كوكبية وهو ما يجعله �أكرث
21
تب�رصا باملقارنة مع نظرائه املعا�رصين من ال�ضفة املتو�سطية الأخرى.
18 Voir son Rawd al-unuf, Le Caire, 1332/1914, t. II, p. 36 et suiv. Cité par Abdesselam Cheddadi dans IBN KHALDUN, op.cit., p.1348.
19 IBN KHALDUN, op. cit., p. 683.
20 Ibid., p. 685.
21 POMIAN Krzysztof, Ibn Khaldûn au prisme de l’Occident, Gallimard, nrf, 2006,
p.102.
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وي�ضيف “�إننا نتوفر من خالل ابن خلدون على جمموعة من الدالئل التي متكن
من موقعة حا�رض دولة يف امل�سار ،وبالتايل من �إدراك اخلطوط العري�ضة للم�ستقبل
22
دون احلاجة �إلى االعتماد على التنجيم �أو العلوم الفلكية .
 )2جمال املمكنات وم�ؤ�رشات ا�ستباق امل�ستقبل وا�ضمحالل الدول

يعترب ابن خلدون اليوم مبثابة �صاحب ر�ؤى �أو من �أعظم املتب�رصين� ،إذ ّ
متكن يف
ع�رصه من ا�ستباق ا�ضمحالل �أو زوال العامل العربي الإ�سالمي ومرور احل�ضارة �إلى
ال�ضفة ال�شمالية للمتو�سط .فما الذي ا�ستند عليه فكر ابن خلدون للتمكن من �إدراك
هذه النتائج؟ وكيف تعترب مقاربته مت�صلة بالنظرة اال�ست�رشافية مثلما ندركها حاليا؟
ي�ستند ابن خلدون �إلى م�صطلح “املمكنات” ،ولعل هذا املوقف “االرتيابي”
جتاه املعطيات التاريخية ينت�رش كذلك بنف�س احلجم باملقارنة مع �إغراءات الت�ضخيم
املرتبطة بالرغبة يف �إثارة التعجب املبينة يف بداية هذا امل�ؤلف.

لذلك ال بد دائما من الرجوع �إلى �أ�صل املعلومة ،والتمييز بني طبيعة ما هو ممكن
وما هو غري ممكن ،باال�ستناد �إلى التفكري الوا�ضح والر�ؤية الطبيعية .و�إن كل ما ال
يندرج يف �إطار هذه املقاربة ي�صري مرفو�ضا .و�إننا من خالل كلمة “ممكن” ال نرمز
�إلى ما هو فكريا ممكن ب�أ�سلوب مطلق ،لأن املجال وا�سع جدا وال يفر�ض �أي حدود
للأحداث ،و�إمنا نريد �أن نتحدث عن املمكن باعتبار املادة اخلا�صة لكل �شيء.

�إننا نقوم بفح�ص اجلذور والنوع والفرق اخلا�ص والعظمة وقوة ال�شيء مما ميكننا
من احلكم على هذه االعتبارات ودح�ض كل ما هو غري ممكن �أي الذي ال ي�شمله
نطاق ال�شيء � .23أو ب�شكل �آخر تكمن القاعدة التي ال بد من اعتمادها للتفريق بني
احلقيقي واخلاطئ يف املعلومات ،من خالل هذه امل�صطلحات املت�صلة باملمكن وغري
املمكن يف اعتبار املجتمع الب�رشي� ،أي احل�ضارة ،حيث يتم التمييز بني احلاالت
�أو الو�ضعيات التي ت�ؤثر فيها ،وماهيتها ومن خالل طبيعتها التي يتم الت�أثري فيها،
وتلك التي ال ميكن اعتبارها ،وتلك التي ال ميكن الت�أثري فيها.
من خالل هذا التم�شي ت�صبح لدينا قاعدة من �ش�أنها �أن متكننا من التمييز بني
ال�صحيح واخلط�أ يف �إطار املعلومات ،وبني احلقيقي والكاذب من خالل �أ�سلوب
22 Ibid., p.104.
23 IBN KHALDUN, op. cit., p. 458.
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�إثباتي ال ميكن معه االرتقاء �إلى الريبة .و�إذا متكنا من �إدراك �شيء فيما يتعلق باحلاالت
التي ت�ؤثر يف احل�ضارة ،ف�إننا ن�ستطيع احلكم ب�ش�أن ما ميكن قبوله وما ميكن رف�ضه
24
باعتباره خاطئا.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ابن خلدون يوفر لنا الأ�سا�سيات التي متكننا من متييز
احلقيقة التاريخية انطالقا من حتليل منطقي“ :املمكن باعتبار املادة اخلا�صة لكل
�شيء” .وبالتايل ف�إن هذا امل�ؤرخ يقرتح من خالل خمتلف العوامل املو�ضوعية �أن يتم
حتديد املجاالت غري املمكنة من بني جماالت املمكن .ويف النهاية التمكن من فهم
ما حدث.
وميكن على هذا الأ�سا�س �أن يتم تبيني املا�ضي من خالل توزيع متعدد الأبعاد
مبا �أن جمال املمكنات ال ميكن �أن يتفرد .فاملا�ضي متعدد ،يتم من خالله التعاي�ش
بني املمكن وغري املمكن ،بني املحتمل وغري املحتمل ،وبالتايل ف�إنه يعود كذلك
�إلى امل�ؤرخ و�إلى امل�ست�رشف حاليا �أن يتم ا�ستبعاد الأفعال التي تنتمي �إلى جمال
غري املمكن ،بحيث ال يتم االعتماد �إال على الأفعال املمكنة منطقيا ل�ضمان القيام
بت�شخي�ص جيد للما�ضي وا�ستباق �أف�ضل للم�ستقبل.
ي�ؤكد �إيف باريل  Yves Barelعلى �أن “ عدم التوافق بني وحدة املا�ضي وتعدد
امل�ستقبل يعترب نظرة وهمية ،فعلى �صعيد الواقع يعترب كل من املا�ضي واحلا�رض
فرديني ،يف حني يعتربان متعددين من خالل متثيل الواقع .لذلك ف�إن وهم وحدة
واع �إدراك التاريخ وواقع املا�ضي
املا�ضي وتعدد امل�ستقبل م�أتاها �أنه يتم ب�شكل غري ٍ
25
يف حني �أننا غري قادرين نف�سيا �أن نقوم بنف�س ال�شيء بالن�سبة �إلى امل�ستقبل.
من جانبه ي�ضيف مي�شال غوديه ”:متثيل مكونات امل�ستقبليات املمكنة تعود
بالنظر �أي�ضا �إلى قراءة املا�ضي .وبطريقة ما يعترب املا�ضي متعددا كذلك وغري حمقق
مثل امل�ستقبل ،والتاريخ لي�س نهائيا �أبدا ولكنه يظل دائما يف مرحلة الإن�شاء .فالفعل
26
واحد ولكن قراءته متعددة.
ومن ناحية �أخرى ف�إنه من خالل باب من �أبواب املقدمة بعنوان عندما يتحقق
24 Ibid., p. 255.
25 BAREL Yves, « Vers une méthode et une épistémologie de la prospective sociale », Revue Réseaux publiée par Ciéphum, Genève, n°22-23, 1974, p.16.
26 GODET Michel, Manuel de prospective stratégique : Tome 1 Une indiscipline
intellectuelle, Dunod, 3è éd., Paris, 2007, pp. 8-9.
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ا�ستئثار االنت�صار والرتف وال�سكينة ب�صفة تامة بالتطابق مع طبيعة ال�سلطة ف�إن الدولة
يف زوال27،يقوم ابن خلدون بعر�ض جمموعة من امل�ؤ�رشات التي متكن من توقع نهاية
الدولة وهو ما نعرب عنه يف نطاق اال�ست�رشاف باالجتاهات الثقيلة.

وقد بني يف البداية ،وقبل اخلو�ض يف هذا الباب� ،أن ال�سلطة ،بطبيعتها ،تريد
28
الن�رص لوحدها ،والبحث عن �أ�سمى جتليات الرتف مع تف�ضيل ال�سكينة والراحة،
وهو ما ي�سهم ب�شكل �أو ب�آخر يف �إ�ضعاف الدول ،ثم فح�ص العالمات التي من
�ش�أنها �أن تبني م�سار �سقوط الدولة من خالل ر�ؤية �شاملة ومعمقة للأحداث.

يالحظ منذ البداية �أن تكري�س اال�ستئثار والتفرد بال�سمعة يعترب من طبيعة احلكم
�أو ال�سلطة .وما �أن يتم تكري�س الن�رص وال�سمعة وتبلغ و�ضعية الدولة �سموها حتى
تربز حالتان :تتعلق الأولى بالتعبئة اجلماعية للع�شرية ،حيث يعترب كل من الت�ضامن
واال�ستقامة واملجهود اجلماعي من العوامل التي ت�سهم يف دميومة الدولة ،ثم ومن
خالل النظرة اخللدونية ف�إنه �إذا �أراد �أحدهم اال�ستفراد بالن�رص ف�سوف يجور على
الآخرين ويراقب حتركاتهم وي�ست�أثربكل الرثوات .وبالتايل ف�إن ه�ؤالء �سوف
ي�سعون �إلى رد االعتبار لهم ،ويفقد الآخرون كل حما�سة ويقبلون بزوال امللك.
وهكذا ف�إن اجليل التايل ي�صعد بنف�س الروح]…[ .كل ذلك من �ش�أنه �أن يدخل نواة
�ضعف الدولة وي�سهم يف �إنهاك قوتها� .إن فكر الع�شرية �أو القبيلة متت �إزالته لأن
29
�أع�ضاءه فقدوا كل جر�أة وال�سري بات نحو اخلراب والفناء
لنقف قليال عند م�صطلح الع�صبية الذي مت ت�صوره من قبل ابن خلدون والذي
غالبا ما يتم ترجمته بعبارة “روح اجل�سم” � 30أو بـ”قوة التما�سك االجتماعي”. 31
فالأمر يتعلق �إذن بروح املجموعة التي �إن متا�سكت �أ�صبحت متثل قوة� ،إذ �إنه بالن�سبة
�إلى مفكرنا طاملا متت املحافظة على روح اجل�سم هذه داخل الأمة ،ف�إن احلكم �أو
ال�سلطة مير من فرع �إلى �آخر  32وبالإ�ضافة �إلى ذلك “ال ميكن لنا �أن نح�صل على

27
28
29
30
31

IBN KHALDUN, op. cit., p.436.
Ibid. p.434.
Ibid., p. 436.
IBN KHALDUN, op cité, 2002, p.382, p.396.
HERNANDEZ Miguel Cruz, Histoire de la pensée en terre d’Islam, traduit de
l’espagnol et mis à jour par Roland Béhar, Editions Desjonquères, 2005, p.704.
32 IBN KHALDUN, op. cit., p.405.
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ال�سلطة ون�ؤ�س�س دوال كونية �إال باال�ستناد �إلى املجموعة و�إلى روح اجل�سم”
�إذن� ،إذا كانت الع�صبية قوية تكون املجموعة متحدة ،وت�صبو �إلى دميومة دولتها.
وعلى العك�س من ذلك كلما �ضعفت الع�صبية كانت املجموعة مق�سمة وجمز�أة ،مما
يفرز نتائج �سلبية على الدولة وعلى دميومتها.
لكن ال�س�ؤال الذي ُيطرح يتعلق مبعنى م�صطلح الع�صبية؟ يقدم عبد ال�سالم
�شدادي تف�سريا رائعا “ ظهرت الع�صبية يف جمتمع مهيكل على �أ�سا�س ت�سل�سل عائلي
وقبلي ،وباعتبار جمموعات القبائل التي تعود �إلى جذور م�شرتكة منتمية �إلى نف�س
الأمة .وتعني الع�صبية يف الآن ذاته مبد أ� تنظيم اجتماعي يهدف �إلى الدفاع عن
الأفراد واملجموعات التي تكون املجتمع والقوة املجتمعية الناجتة عن تطبيق هذا
املبد�أ ]…[ ولعل ابن خلدون يعمم م�صطلح الع�صبية على خمتلف التنظيمات مما
34
يحتاج حتقيقه مل�ساندة القوة االجتماعية” .
ويتعلق امل�ؤ�رش الثاين الذي يعتمده ابن خلدون بالعالمات التي من �ش�أنها توقع
زوال دولة وزوال الرتف :يتبع �أع�ضاء الدولة عادات جديدة وتتجاوز م�صاريفهم
مبلغ املداخيل […] ،وترى الأجيال التالية تعقد هذه الو�ضعية .و�أخريا تكون
مواردهم ال تكفي لتغطية امل�صاريف التي �أفرزتها عادات الرتف]…[ وباعتبار
حالة الفقر التبعية التي اكت�سحتهم مل يعودوا قادرين على �إجناز �أعمالهم ،وهكذا
ي�سهم هذا االختالل يف �إ�ضعاف احلاكم]…[.
ثم ي�ستمر الرتف يف النمو واملوارد املخ�ص�صة يف االرتفاع مما يفرز معه تخفي�ضات
جديدة يف عدد اجلنود .وهو ما يحدث بتواتر ثالث �أو �أربع مرات .ويف النهاية
يتقل�ص اجلي�ش �إلى �أبعد حد .وبالتايل يكون �إ�ضعاف الدفاع وا�ضمحالل قوى
الدولة 35وهكذا ف�إن الرتف يفرز ف�ضال عن ذلك عادات �سيئة ،وعيوبا من �ش�أنها
�أن ت�سهم يف زوال الدولة.
و�أخريا يذكر ابن خلدون ال�سكينة التي متثل ب�صفة طبيعية �إحدى احلاجيات
والأهواء التي تفرزها ال�سلطة ،والتي يوازيها ابن خلدون مع الراحة واال�ستكانة
تقدر ب�أنه من
(�سلبية احلركة) للذات الب�رشية التي ما �إن تتمكن من ال�سلطة حتى ّ
33

33 Ibid., p.417.
34 CHEDDADI Abdesselam, op cité, Gallimard, 2006, p.301.
35 IBN KHALDUN, op. cit., pp. 436-437.
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امل�رشوع �أن تتمتع برثوات الدولة .وبهذا املعنى ينقطع البحث عن الإزدهار ،ويقع
تعود �أع�ضاء الدولة
التوجه نحو التلذذ بهذه الغنائم التي حازتها دون جمهود .ف�إذا ّ
على ال�سكينة والراحة ،ف�إن هذه العنا�رص ت�صري طبيعية .وهو ما يرتتب عن كل
الأ�شياء التي نعتاد عليها .وتن�ش�أ الأجيال الالحقة يف الرتف وال�سكينة وتتحول
بالتايل خا�صيتها القوية وتن�سى العادات واحل�ضارة البدوية التي متكنت من خاللها
من الو�صول �إلى ال�سلطة ،مثل اجلر�أة والقدرة على اجتياز ال�صحارى  ،بل مل يعد
�شيء مييز ه�ؤالء عن �شعوب املدن �إال تلك اللباقة �أو ال�شعارات .وهكذا ت�ضعف
عنا�رص الدفاع وتفقد اجلر�أة وتتمزق ال�سلطة .وتفرز هذه الو�ضعية �آثارا �سيئة يف
36
الدولة من �ش�أنها �أن تتمظهر يف العجز والتداعي.
من خالل االن�سجام مع م�رشوعه اخلا�ص املت�صل بعلم التاريخ ،يبني ابن خلدون
قائمة من امل�ؤ�رشات التي ت�ؤدي �إلى ا�ضمحالل الدول وزوالها .وتتميز مقاربته
بكونها غري م�ألوفة مبا �أنه قام بالتو�ضيح املنطقي لأ�سباب الزوال التي تعترب م�رشوطة
بقوانني املجتمع .ويختم باجلزم ب�أن تر�سيخ الفنون يف املدن يخ�ضع مل�ستوى تر�سيخ
احل�ضارة ومدتها.37
وبالتايل فهو ي�ضع العالقة ال�سببية بني التلذذ بالفنون وازدهارها ودميومة الدولة
وا�ستقرارها .كما يعترب �أنه بالن�سبة �إلى احل�ضارة تعترب الفنون مبثابة العادات وال�صبغ،
يف حني �أن العادات ال تتجذر �إال من خالل التكرار ملدة طويلة وال�صبغة املنتجة
38
تتكر�س وت�ضبط مبرور الأجيال.
وي�ستند ابن خلدون يف عر�ضه �إلى مثال تون�س يف العهد ال�صنهاجي والأندل�س
يف ما يتعلق بالفنون� ،إذ بالن�سبة �إلى ابن خلدون يخ�ضع ازدهار الفنون والعلوم
للمعامالت التجارية ،و�إلى كثافة ال�سكان .وتعترب هذه املقاربة كذلك غري م�ألوفة
39
ومن �ش�أنها �أن تعتمد ك�أ�سا�س لر�ؤية دورية للتاريخ.
ونقرتح يف هذا ال�صدد �أن تتم مقارنة هذه الر�ؤية الدولية للتاريخ بنظريتها املبا�رشة
للدول.
Ibid., pp. 437-438.
Ibid., p.788.
Ibid., p.788.
GAUVIN François : « Ibn Khaldoun : la raison appliquée à l’histoire », Les textes fondamentaux de la pensée en Islam, Le Point Hors-série n°5, Nov-Décembre 2005, p.68.
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 )3العالقة بالزمن يف �إطار عهد الإمرباطوريات والدول يف الفكر اخللدوين

متت �إثارة م�شكلة دورة التاريخ من قبل �إيف الكو�ست  Yves Lacosteمن
خالل ما يلي ”:يقدر ابن خلدون �أن االنهيار �أو االنحالل يظهر يف غ�ضون �ستني
�سنة .كيف ميكن �أن نف�رس عدم مراهنته على �إمكانية ا�ستمرار التطور على مدى
�أطول؟ قد ال يكون ممكنا البن خلدون ـ رجل القرن الرابع ع�رش �أن ميتلك ت�صورنا
احلديث للتطور غري املنقطع والقيام بالنمو املتوا�صل واملرتاكم .لذلك مل يكن لهذه
الأطروحة �أن تتج�سد �إال من خالل ديناميكية تاريخية �أ�صبحت مدركة ب�شكل
40
وا�ضح ،وتنتج خ�صو�صا عرب و�ضعية التطور االقت�صادي واالجتماعي.

بالن�سبة �إلى كرزي�ستوف بوميان  Krzysztof Pomianف�إن من ال�سهل �أن نعترب �أن
الزمن الدوري الذي اعتمده ابن خلدون ال يعني تكرارا بعينه ،ولكنه �إعادة مربجمة
لأجيال وف�ساد يتخللهما زمن مفرد حيث تنتقل الأ�شياء من واحد �إلى �آخر.
وقد يكفي ذلك �إلى حد ما ،جلعل التعلم ممكنا من خالل �أمثلة من املا�ضي وتقدير
للم�ستقبل ،على الأقل فيما يتعلق باخلطوط العري�ضة ،مما ي�سند �إلى التاريخ �أهمية ال
ميكن �أن يدركها ب�شكل مغاير.41.

من خالل مقدمته وحتديدا الباب املعنون :الدول مثل الأ�شخا�ص لها دميومة
طبيعية 42,ي�ستند ابن خلدون �إلى ثالثة �أجيال تتعلق بدورة احلياة للدولة “ت�ساوي
43
مدة اجليل الدميومة املتو�سطة للفرد �أي �أربعني �سنة “

من خالل احلقبة الزمنية التي عا�شها ومن خالل تاريخنا ال بد من الإ�شارة �إلى
�أن �أمل احلياة يف الدول الإ�سالمية يتموقع بني �ستني و�سبعني �سنة.وبالتايل ف�إن منو
الدولة نحو الر�شد يتحدد ب�أربعني �سنة .ثم تواجه حالتني �إما �أن حتافظ على منوها
�أو تتقهقر.
وفق املقاربة اخللدونية ،تتمثل عوامل التقهقر فيما يلي :اال�ستئثار بالن�رص والرتف
وال�سكينة وعدم التفاعل و�ضعف التما�سك االجتماعي للمجموعة (الع�صبية).

40 LACOSTE Yves, Ibn Khaldoun : Naissance de l’Histoire, passé du tiers monde,
La Découverte Poche, 1998, pp. 128-129.
41 POMIAN Krzysztof, op cité Gallimard, nrf, 2006, p.99.
42 IBN KHALDUN, op. cit., p.439.
43 Ibid., p.439
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وهكذا يك�شف ابن خلدون عن ثالثة �أطوار لنمو الدولة .خالل الطور الأول ال
يفقد �أع�ضاء الدولة مميزات احل�ضارة الريفية وفق ق�سوتها وخا�صياتها ،فهم متعودون
على �شظف العي�ش ،وعلى الإقدام و تق�سيم الغنائم حيث يحافظون على كامل القوة
وروح اجل�سم ،فهم متمر�سون والنا�س لهم خا�ضعون� ،أما بالن�سبة �إلى اجليل الثاين ف�إن
ال�سلطة ورفاهة العي�ش تنقلهم من احل�ضارة الريفية �إلى احل�ضارة احل�رضية �أو العمرانية،
ومن احلرمان �إلى الرفاه واالزدهار ،ومن ق�سمة الغنائم �إلى اال�ستحواذ عليها من طرف
�شخ�ص واحد دون االكرتاث بالآخرين ،ومن الفخر باالنت�صار �إلى الذل واخل�ضوع.
فتزول قوة روح اجل�سم وبالتايل يعتادون على اخل�ضوع والطاعة ،غري �أنهم يحافظون
على ق�سط كبري من اخل�صائ�ص املوروثة لأنهم كانوا مرتبطني باجليل الأول حيث
�شاهدوا الظروف املعي�شية والأنفة والتوق �إلى االنت�صار و�إباء ال�ضيم[…].
ولكن يف اجليل الثالث يتم الن�سيان الكلي لعهد احل�ضارة الريفية القا�سية ،ك�أنها
مل توجد قط ،ويبلغ الرتف �أوجه ويتمتعون باالزدهار والرفاه ]…[ فيفقدون روح
.44
اجل�سم […].
من خالل الر�سم الالحق ميكن �أن ن�ست�شف ر�ؤية �شاملة لت�صور دورية احل�ضارة
للدولة :من االزدهار �إلى الزوال .فهذه املقاربة تبني العوامل التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر
يف الدولة� ،إما يف اجتاه انتعا�شها �أو على العك�س يف اجتاه ا�ضمحاللها .ولعله يوجد
عامالن �أ�سا�سيان ي�سرتعيان اهتمامنا وهما مركزيان يف التفكري اال�ست�رشايف احلايل.
التفاعل ال�سلبي الذي بينه ابن خلدون من خالل البحث عن ال�سكينة والراحة
يعترب من العالمات الأولى للزوال مثلما �أكد مي�شال غوديه  Michel Godetالذي
ميثل التفاعل ال�سلبي ب”النعامة التي تخ�ضع للتغيري”  45وهو ما يتعار�ض مع التفاعل
البناء الذي يعترب من مميزات املوقف اال�ست�رشايف.
عن�رص �آخر ثمني لال�ست�رشاف :التعبئة اجلماعية التي ي�ؤكد ابن خلدون �أنها متثل
�رشطا الزدهار الدولة مبا �أنها تعترب من حمددات التما�سك االجتماعي.
وي�ضيف مي�شال غوديه عن�رص التحفيز الفردي الذي يوازي التعبئة االجتماعية
46
خلدمة م�رشوع م�ستقبلي”
44 Ibid., pp.439-441.
45 GODET Michel, op. cit., p. 9.
46 GODET Michel, op. cit., p. 15.

82

الر�سم :الع�صبية والزمن :ازدهار الدول وزوالها

كما �أن الإرادة الفردية ت�سهم يف �إن�شاء م�رشوع م�شرتك ،ويف التعبئة اجلماعية.
ومثلما �أكد على ذلك مي�شال غوديه ف�إن م�ؤرخنا يف القرن الرابع ع�رش قد و�ضع
الإن�سان يف مركز كل عملية �إ�صالحية “الفعل الب�رشي يف العامل اخلارجي ال ي�ستقيم
�إال �إذا حدد الإن�سان فكره حول خمتلف هذه املراحل التي ترتبط �إحداها بالأخرى،
حينها فقط يبد�أ يف احلركة والفعل ،حيث �إن �أول عن�رص يف الفكر يعترب �آخرها
يف القائمة ال�سببية ويف الفعل ،يف حني �أن �أول عن�رص يف الفعل هو �أول عن�رص يف
القائمة ال�سببية و�آخرها يف الفكر و�أن الك�شف عن هذا االنتظام ميكن من ال�رسيان
47
املرتب للأفعال الب�رشية.
 )4دح�ض الفل�سفة التقليدية والإ�شكال املطروح فيما يتعلق باملوقف اال�ست�رشايف
لدى الفال�سفة امل�سلمني
من خالل ما �سبق بيانه ميكن �أن نختم يالإ�شارة �إلى �أن الفكر اخللدوين ميثل �أوج
املوقف اال�ست�رشايف يف ظل جمموعة الفال�سفة الذين مت ذكرهم �آنفا ،غري �أن مفكرنا
تقدم ببع�ض التحفظات جتاه الفل�سفة وبني زيف ر�ؤاها ،وبالتايل ف�إن ابن خلدون
يعترب دون �شك رجل قطيعة باملقارنة مع زمانه ومع الدغمائية التي عا�رصته .ورغم
�أنه يعترب من م�ؤيدي الغزايل ف�إنه قام بدح�ض نظريات بع�ض الفال�سفة الذين مل يكن
مت�ش ا�ست�رشايف .ويدعم جميد فخري من خالل م�ؤلفه حول “تاريخ الفل�سفة
لهم بعد ّ
47 IBN KHALDUN, op. cit., p.835.

83

الإ�سالمية” هذا االعتبار معتربا �أن �أول ملهم البن خلدون هو الغزايل ولي�س ابن
48
ر�شد..
وقد ا�ستعار �أبو هذا الفرع من املعرفة جا�ستون بريجي الأ�س�س الفل�سفية من �أجل
بناء مقومات اال�ست�رشاف .وتعترب الفل�سفة بالن�سبة �إليه �أول حلقات البناء اال�ست�رشايف
مثلما نعرفها حاليا وهي تت�أ�س�س على وقائع ولي�س على الفل�سفة.
وقد متكن ابن خلدون قبل خم�سة قرون من اجتناب الفل�سفة ليعتني بالوقائع
احلاملة للم�ستقبل� ،إذ ذهب مبا�رشة �إلى الهدف دون املرور باحللقة الفل�سفية .ولعل
ذلك يعترب من �رضوب القطيعة باالن�شقاق عن �أ�سالفه ُمن�شئي نظرية االرتباط بالزمن
وبامل�ستقبل الأغلب واقعية�“ .إن معرفة حقيقة الأحداث �أي �أ�سبابها متثل بالن�سبة
�إليه �شكال من احلكمة العليا باملقارنة ،خا�صة ،مع وهم ت�صور الواقع يف حد ذاته
49
وهو ما تعتربه الفل�سفة”
يف نهاية حياته ي�ضيف جا�ستون بريجي“ :يعترب اال�ست�رشاف مثل التاريخ �إذ
يرتكز على وقائع ال يت�سنى يف ماهيتها �أن تعطى :املا�ضي مل يعد وامل�ستقبل لي�س بعد
50
وهي مثل التاريخ ال ترتبط �إال بالوقائع الب�رشية” .
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن انف�صال املفكر العربي عن الفل�سفة قد يكون نتج عن
عوامل �سياقية� ،إذ �إن الفل�سفة مل يكن لها رواج جيد باملقارنة مع التدين املت�أكد
واملت�شدد .ولعل اال�ست�رشاف اخللدوين وارتباطه بالزمن املتب�رص ال يحتاجان بب�ساطة
�إلى ثوابت فل�سفية ،مثلما �أكد على ذلك جميد فخري“ :بالرغم من خو�ضه يف
م�سائل فل�سفية و�شبه فل�سفية يبقى ابن خلدون م�ؤرخا ذا موقف جتريبي وريبة
51
غريزية جتاه حيوية اخليال التجريبي.
وقد متكن ابن خلدون من اال�ستناد �إلى املوقف اال�ست�رشايف بعيدا عن �أي جذور
فل�سفية وذلك على عك�س مفكرين �آخرين على غرار بريج�سون وحممد �إقبال
اللذين مل يتمكنا من االبتعاد عن املوروث الفل�سفي.
48 FAKHRY Majid, Histoire de la philosophie islamique, Patrimoine Iflam, Cerf,
Paris, 2007, p.352
49 URVOY Dominique, Histoire de la pensée arabe et islamique, Seuil, 2006, p.547.
50 BERGER Gaston, : « L’attitude prospective », Revue Prospective n°1,Mai
1958,p.5.
51 FAKHRY Majid, op. cit., Cerf, Paris, 2007, p.352.
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• الدكتور �إبراهيم العي�سوي: 52

مو�ضوع الندوة (الدرا�سات امل�ستقبلية يف الوطن العربي :احلال وامل�آل).يجب
�أال يغيب عنا هذا العنوان و�س�أركز على احلال وامل�آل .
دعونا نبد أ� بالواقع احلايل� .أريد �أن � ّ
أذكر مبا ذكره الدكتور نادر �أننا ال نريد �أن
نبد�أ من ال�صفر ،وال �أعود للتاريخ البعيد الذي �أوجزه لنا الدكتور قي�س .كان حديثه
يدعو للثقة فى بناء مدر�سة عربية للدرا�سات امل�ستقبلية .ولكني �أركز على الزمن
احلديث ،واجلهود العربية يف حقل الدرا�سات العربية امل�ستقبلية قدمية ،ورمبا مل
حتمل هذا اال�سم يف البداية  ،و�إمنا حملت �أ�سماء مثل ا�سم التخطيط الطويل املدى
وهو ما حدث يف م�رص مثال مع �أول خطة خم�سية يف مطلع ال�ستينيات من القرن
املا�ضي ،وكانت جزءا من خطة ع�رشية ،ورافقها ا�ستك�شاف م�ستقبالت عديدة،
ثم وقع االختيار على �أحد هذه امل�ستقبالت وهو الذي ظهر يف اخلطة الع�رشية.
وقد ن�شطت هذه اجلهود ب�شكل ملحوظ يف ال�سبعينيات من القرن الع�رشين.
وقد ارتبطت �أي�ضا مب�رشوعات تخطيط طويل املدى بالوطن العربي .وهنا البد �أن
�أذكر رائدا من رواد هذا العمل وهو الدكتور �إبراهيم حلمي عبد الرحمن الذي
عرفنا على الكثري من النماذج .وبعد ذلك ظهرت امل�رشوعات الكربى ال�ست�رشاف
ّ
الوطن العربي يف مركز درا�سات الوحدة العربية ومنتدى العامل الثالث وغريهما.
الواقع احلايل للوطن العربي واقع فيه الكثري من ال�سلبيات وفيه �أي�ضا �إيجابيات
ينبغي �أال نهون من �ش�أنها.
ما هي ال�سلبيات وما هي التناق�ضات وما هي الإيجابيات؟
�أما عن ال�سلبيات فيمكن �إيجازها يف خم�س هي:
�أوال :الأعمال يف جمال الدرا�سات امل�ستقبلية كانت �أعما ًال متقطعة ال تت�صف
باال�ستمرارية �أو االنتظام ،ولهذا مل يتحقق الرتاكم املعريف املطلوب يف هذا املجال.
ثانيا� :ضعف الأداء الب�رشي ب�سبب �ضعف القدرات والت�أهيل والت�شتت و�ضعف
الرتكيز وااللتزام بالإطار البحثي ،حتى مع توقيع عقود قانونية ،و�ضعف ثقافة
العمل اجلماعي و عمل الفريق ،وندرة احلوار والنقد العلمي البناء وغريه من مظاهر
 52أستاذ االقتصاد ومستشار معهد التخطيط القومى بالقاهرة ،مصر .الباحث الرئيس للدراسة املستقبلية “مصر
 ”2020الصادرة عن منتدى العامل الثالث بالقاهرة .له عدد من املؤلفات املنشورة يف فروع االقتصاداملختلفة.
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غياب مناخ البحث العلمي يف الوطن العربي .
ثالثا  :قلة املوارد املالية التي تخ�ص�ص للدرا�سات امل�ستقبلية خا�صة الدرا�سات
املحلية .
رابعا  :ا�ستطالة فرتة تنفيذ معظم هذه الدرا�سات ومرورها مبراحل تعرث ،وذلك
يرتبط ب�سوء ت�صميم هذه الدرا�سات .رمبا كانت حتلق يف ف�ضاء عال مما يعني يف
النهاية ابتعاد امل�سار الفعلي لهذه الدرا�سات عن امل�سار املخطط .
خام�سا  :جزء كبري من هذه ال�سلبيات يعود �إلى غياب ثقافة امل�ستقبل ومن ثم
�ضعف الطلب املجتمعي على الدرا�سات امل�ستقبلية .
�أما التناق�ضات فهي كثرية ومنها نوعان :
الأول  :هناك مال وفري ورمبا نادرا مايتوافر يف جمال البحث العلمي ،وعلى
الأخ�ص يف جمال الدرا�سات امل�ستقبلية ،لكن ي�ساء تخ�صي�ص هذه املوارد .
الثاين  :لدينا خربات ولكنها تهدر �أو تبدد �أو تت�رسب �إلى اخلارج دون �أن ي�ستفاد
منها ،كما يغيب التوا�صل فيما بينها.
وفيما يتعلق بالإيجابيات فهي كثرية :
�أوال :الدرا�سات التي �أجريت ت�شكل ر�صيدا معرفيا ،و بلغة االقت�صاد هي ر�أ�س
مال جيد يف درا�سات امل�ستقبل ،تكونت من خاللها كوادر متتلك بع�ض الدراية
بالدرا�سات امل�ستقبلية وتراكمت لديها خربات .وقد �أ�شاع هذا بع�ض الوعي،
فبد�أت تُ�سجل يف بع�ض الكليات ر�سائل لنيل درجات املاج�ستري والدكتوراه يف
امل�ستقبليات.
ثانيا  :ت�شكل املراكز التي �أُن�شئت وحتمل عناوين درا�سات م�ستقبلية ،بالرغم من
�أن جزءا كبريا منها ال ينتمي �إلى الدرا�سات امل�ستقبلية ،باملعنى االحرتايف ،لبنات �أو
�إطارا جديدا ميكن �أن يعمل يف �إطار الدرا�سات امل�ستقبلية .
ثالثا  :مبرور الوقت حدث ا�ستحداث للطلب االجتماعي على الدرا�سات
امل�ستقبلية ،قد ال يكون يف جانب منه �أ�صي ً
ال� ،أو قد يكون متا�شى مع “ �رصعات “
موجودة يف العامل من مكمالت الوجاهة .
ختاما ف�إن هذا الواقع يعاين �سلبيات وتناق�ضات لكنه ي�شتمل على �إيجابيات،
وميكن �أن ن�صحح هذه ال�سلبيات ،ونعمل على تنمية الإيجابيات ،مع مالحظة
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�أخرية ،وهى �أن همومنا كعرب يف عامل اجلنوب تختلف عن هموم عامل ال�شمال
املتقدم .ورمبا يف�رس هذا مالحظة الدكتور نادر فرجاين عن العر�ض املقدم من
املتحدثني غري العرب .هذه لي�ست دعوة لرف�ض ما لدى ال�شمال ،ولكن ال يجب
�أن نقع �أ�رسى لهم كما يبدو يف حماولة الرتويج حلب املدر�سة الفرن�سية لال�ست�رشاف.
يجب �أن يكون االجتاه لتكامل املناهج يف الدرا�سات امل�ستقبلية ،واال�ستفادة من
كل ماهو متاح الآن و�صو ًال �إلى الأمل الذي تن�شده هذه الندوة ،وهو الو�صول �إلى
مدر�سة عربية يف الدرا�سات امل�ستقبلية.

• الدكتور حممد �إبراهيم من�صور :53

لدي تعليقان على الدكتور نادر فرجاين ،وبع�ض املالحظات �أوحت بها
مداخالت مي�شال غوديه وقي�س الهمامي.
�أوال � :أ�شارك الدكتور فرجاين تفا�ؤله ب�ش�أن امل�ستقبل .ويل معه تاريخ طويل
يعود �إلى ما يزيد على ع�رشين عاما عندما �أ�س�ست مركز درا�سات امل�ستقبل بجامعة
�أ�سيوط يف الت�سعينيات من القرن املا�ضي .كان مقال قدمي للدكتور فرجاين من�شور
يف جملة امل�ستقبل العربي ي�ستعر�ض فيه التجارب العربية يف الدرا�سات امل�ستقبلية
�أحد م�صادر �إلهامي عند ت�أ�سي�س املركز .و�أتفق مع الدكتور فرجاين �أي�ضا يف حتفظه
على م�صطلح الربيع العربي ،ال لأنه م�ستورد ،لأننا ل�سنا �ضد كل ما هو م�ستورد،
ولكن لأن امل�صطلح يحمل يف طياته معاين قد تكون غري مقبولة عربيا .و�أعترب ما
حدث حلقة جديدة من حركات التحرر الوطني العربية .
ثانيا  :حدد الدكتور فرجاين امل�سارات املرجعية يف احلرية والدميقراطية
والعدالة والكرامة الإن�سانية .وهذه فعال مطالب اجلماهري التي هبت وخرجت
منذ يناير 2011وما بعدها يف عدد من الأقطار العربية ،لكن علينا �أن ن�ضيف مطلبا
�أ�سا�سيا هو مطلب الوحدة ،فهو برغم كل ما يتعر�ض له من تراجعات وانتكا�سات
يظل �أهم ال�سيناريوهات امل�ستقبلية املرغوبة عربيا.
وعندما طرح الدكتور فرجاين �أي�ضا بوابات امل�سار املرجعي اجلديد يف احلرية
واكت�ساب املعرفة والتنمية الإن�سانية ،ف�إنه جتاهل البيئة احلا�ضنة التي تت�شكل وتنمو
 53أستاذ االقتصاد السياسى ،مدير مركز دراسات املستقبل جبامعة أسيوط ،مصر .مدير ومؤسس مركز الدراسات
املستقبلية السابق مبجلس الوزراء املصري .املشرف الرئيس على دراسة “رؤية مستقبلية ملصر .”2030
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فيها احلرية وتكت�سب فيها املعرفة وتتحقق التنمية الإن�سانية .هذه البيئة احلا�ضنة هي
الدولة  .و�أ�شد ما يقلقني الآن امل�ستقبل الذي ينتظر الدولة القطرية يف الوطن العربي.
هذا الإطار مهدد �أمام كيانات تنتمي �إلى ما قبل ظهورالدولة الوطنية ،نرى ذلك يف
�سوريا والعراق واليمن وليبيا وال�صومال كالقبيلة والطائفة واجلماعات العرقية على
نحو ما ن�شهده .وفكرة الدولة نف�سها التي كافح من �أجلها رواد كثريون منذ القرن
التا�سع ع�رش وحتى الآن مهددة باالختفاء ،الدولة العربية املعا�رصة مهددة باالختفاء
الآن لكي حتل حملها جماعات تنتمي �إلى ما قبل الدولة.
�أما الدكتور همامى ف�إنني �سعدت كثريا �أنه �رضب بعيدا يف جذور الثقافة العربية
بحث ًا عن �إرها�صات عربية للدرا�سات امل�ستقبلية وقدم لنا درا�سة متعمقة عن املوقف
اال�ست�رشايف البن خلدون .و�أنا �أحييه على هذا احل�س القومي العميق ،و�أ�ضيف �إليه
�أننا �أول �أمة يف التاريخ قدمت امل�ستقبليني ،فنحن �أهدينا الإن�سانية الأنبياء وال�شعراء
واحلكماء .هل م�صادفة تاريخية �أن �أعظم �شعراء العربية يف التاريخ كان ُيكنى
باملتنبى .؟ وهل هناك داللة �أقوى من ذلك على االحتفاء بفكرة اال�ست�رشاف .فقد
كان �أبو الطيب املتنبي مبا خلفه لنا من تراث �شعري يتمتع بر�ؤية ثاقبة للم�ستقبل .هي
بالطبع جزء من تراث فل�سفي طويل ال يخلو من ر�ؤية عقالنية .
يعرتف جريوم جلني � Glennصاحب كتاب العقل امل�ستقبلي  Future Mindبدور
للعلماء العرب يف فل�سفة الفكر امل�ستقبلي  ،و�أ�شار حتديدا �إلى “ الكندي “ كما �أ�شار
�آخرون �إلى ابن ر�شد  ،وا�ستخدم ابن خلدون مفهوم “ الت�شوف امل�ستقبلي” .وال
يتجاهل م�ؤرخو الدرا�سات امل�ستقبلية  :مدينة الفارابي الفا�ضلة “وهي “اليوتويبيا”
الأم التي �ألهمت كل �أ�صحاب “اليوتوبيات” يف التاريخ الو�سيط .وقد كان جلدلية
اجلرب واالختيار يف الفل�سفة الإ�سالمية ،وهى تقابل معاين احلتمية واحلرية باملعنى
الغربي ،مكان بارز يف الثقافة العربية .والدرا�سات امل�ستقبلية هي ا�ستطراد لهذا
اجلدل ،لكنها جدل منحاز بغري حتفظ حلرية الإن�سان يف االختيار ،ومنها� ،إن مل
يكن على ر�أ�سها ،حرية “اختيار م�ستقبله” حتى ال يرتكه لل�صدف �أو لت�رصيف
الأقدار كما يف املالحم والأ�ساطري الإغريقية .والدرا�سات امل�ستقبلية هي حماولة
لتو�سيع احلرية الإن�سانية يف االختيار.
بعد هذه التعقيبات دعونا نعر�ض لبع�ض املالحظات ال�رضورية:
املالحظة الأولى �سنخ�ص�صها لأهمية الدرا�سات امل�ستقبلية .فقد كان لالهتمام
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بامل�ستقبل جدوى اقت�صادية و�سيا�سية هائلة حتى يف املا�ضي ملن كان قادرا على
اكت�شاف العالقات اخلفية بني مواقع النجوم والكواكب وحركتها يف ال�سماء
وموا�سم الأمطار والفي�ضانات يف �أودية الأنهار .وقد �أكد �ألفني توفلر �أن الدرا�سات
امل�ستقبلية كانت وراءها بواعث براجماتية .فقدانطلقت يف الواليات املتحدة
الأمريكية عند نهاية احلرب العاملية الثانيةخلدمة �أغرا�ض ع�سكرية قبل �أن تقدم
خدماتها املدنية �إلى قطاعات وا�سعة جتارية وتعليمية وتكنولوجية .وقد ن�ش�أت
بع�ض م�ؤ�س�سات الدرا�سات امل�ستقبلية مثل م�ؤ�س�سة راند  RANDالأمريكية يف
داخل �سالح اجلو الأمريكي لتطوير التكنولوجيا الع�سكرية ،ثم �رسعان ما حتولت
�إلى نوع من امل�ؤ�س�سات الفكرية التي ابتدعت و�سائل مبتكرة لل�سيطرة على �أحداث
امل�ستقبل وا�ست�رشافه .وقدمت عدداًكبري من كبار امل�ستقبليني و�أ�سهمت يف تطوير
تقنيات الدرا�سات امل�ستقبلية.
وتقوم نحو  67باملئة من ال�رشكات املتعددة القوميات وامل�ؤ�س�سات الع�سكرية
بتطبيق مناهج الدرا�سات امل�ستقبلية ،كما �أن  97باملئة من حجم الإنفاق على
الدرا�سات امل�ستقبلية يتم يف الدول املتقدمة.
املالحظة الثانية على امل�ستوى العملي ال بد من �أن ندرك �أنه من املمكن �أن
نعيد توظيف الدرا�سات امل�ستقبلية لتحقيق �أهداف عملية .فنحن يف حاجة �إلى
الدرا�سات امل�ستقبلية لبلورة اخليارات املمكنة �أمام �صانع القرار العربي ،ونحن
يف حاجة �إليها �أي�ضا باعتبارها مدخال ال غنى عنه لتطوير التخطيط اال�سرتاتيجي
نف�سه .و�أنا �أذكر حكمة قدمية تقول” بال ر�ؤية ي�ضل ال�شعب �سبيله ويجمح �إن مل
تكن لديه ر�ؤية م�ستقبلية”.
املالحظة الثالثة �أن امل�ستقبل مفتوح على كل اخليارات ،ومن هذا اخليارات
خيار غياب الدولة الوطنية العربية ل�صالح جماعات وكيانات تنتمي �إلى عهود ما
قبل الدولة ،وهو خيار يدعونا �إلى �أن نعطي للدرا�سات امل�ستقبلية مكانا متميزا يف
حياتنا وم�ؤ�س�ستنا.
املالحظة الرابعة اال�ست�رشاف امل�ستقبلي �سي�صبح �أكرث �أهمية مما هو عليه اليوم،
حيث يجب �أن نفكر يف الت�أثريات املعقدة لتحديات م�ستقبلية ذات طابع جماعي
من �أمثلتها:
• التهديدات النووية بفناء احل�ضارة الب�رشية ،ومنها وقوع الأ�سلحة النووية يف
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�أيدي جماعات �إرهابية غري عاقلة وغري ر�شيدة .وقد �شاع يف الآونة الأخرية
�أن لدى داع�ش وجبهة الن�رصة �أ�سلحة كيماوية .ونحن ال ن�ستبعد ذلك يف ظل
تفكك �أجهزة الدولة يف �سوريا والعراق.
• التغريات املناخية وما �سي�صاحبها من ظواهر الغرق والت�صحر واجلفاف
وهجرات دميوغرافية وحتركات جغرافية �....إلخ.
• حتديات الثورة البيولوجية وخماطر التوظيف ال�سيا�سي خلريطة اجلينوم الب�رشي
من �أجل التفوق العن�رصي ل�سالالت وجماعات ب�رشية معينة .
• �إعادة ت�صميم و�صياغة اخلرائط ال�سيا�سية واجليو �إ�سرتاتيجية يف ال�رشق الأو�سط
على �أ�س�س �أثنية ودينية وعرقية  .ونحن العرب مهددون بن�شوء ع�رشات
الدول �أو الكيانات يف ال�سنوات القادمة يف ظل هذه اخلريطة التي ت�شبه لوحة
الف�سيف�ساء ،والتي يتم ت�شكيلها الآن .وقد ر�أينا بع�ض هذه الدول التي قامت
الآن يف �سوريا والعراق وليبيا واليمن وال�صومال.
• انتقاالت وهجرات ب�رشية وا�سعة باجتاه ال�رشق وال�شمال ال�رشقي ،حيث �إن
هناك اجتاه ًا مر�صودا النتقال الرثوة �إلى ال�رشق ،وبالتايل قد يجلب ذلك معه
هجرات ب�رشية وا�سعة �إلى ال�رشق .
• التغريات الدراماتيكية يف الهرم ال�سكاين وخا�صة يف �أوربا مع ما يرتبط بذلك
من تداعيات �سيا�سية خطرية يف �أوربا الغربية ،وظهور العن�رصية والنزعات
الفا�شية يف بع�ض الدول الأوربية واجلماعات املعادية للأجانب يف هذه البلدان
بدوافع الإح�سا�س باخلوف على الهوية والثقافات الوطنية يف �أوربا.
• تهديدات نق�ص املياه والطاقة وخا�صة بعد انتهاء ع�رص الطاقة الرخي�صة� .إن
الأبحاث يف جماالت الطاقة البديلة مت�شي الهوينا .وحتى عام � 2050سيظل هناك
مركز ن�سبى _ وان يكن غري كبري _ للنفط يف خريطة الطاقة.
• فتوحات الف�ضاء والكواكب وتقدم علوم الف�ضاء .فهناك توقعات بظهور �أول
م�ستوطنة ب�رشية على الكواكب الأخرى بعد � 50سنة من الآن .
و�أخرياً ف�إن �أهم ما يجب �أن يثري اهتمامنا عربي ًا بالدرا�سات امل�ستقبلية هو زيادة
امل�شاركة الدميقراطية يف �صنع امل�ستقبل و�صياغة �سيناريوهاته والتخطيط له.
�إن الدرا�سات امل�ستقبلية جمال مفتوح لتخ�ص�صات متنوعة ،وميدان ال�ستخدام
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الأ�ساليب الت�شاركية وفر�صة للعمل بروح الفريق .وهذه جميعها تقاليد مفتقدة
يف البحث العلمي العربي ،وجمال لتو�سيع امل�شاركة الدميقراطية من خالل تقنيات
الدرا�سات امل�ستقبلية ،ومناهجها املتعددة ذات الطابع اجلماعي ،مثل جل�سات
القدح الذهني وجلنة اخلرباء وا�ستبيان دلفي ودوالب امل�ستقبليات وغريها من �صور
العمل اجلماعي �أو عمل الفريق الذي تعتمد عليه الدرا�سات امل�ستقبلية .وهذا ما
�أعنيه ب�أنه يغر�س ثقافة امل�شاركة الدميقراطية يف الدرا�سات امل�ستقبلية العربية .نحن
بحاجة �إلى �أن نر�سي ثقافة جمتمعية هي ثقافة الدرا�سات امل�ستقبلية ،وهي منط تفكري
و�أ�سلوب حياة ،وهي و�سيلة لتنمية ر�أي عام مهتم بامل�ستقبل وتو�سيع قاعدة احلاملني
ببناء فرادي�س امل�ستقبل ،ال البكاء على الفرادي�س املفقودة.
نحن �إزاء م�رشوع مهم هو م�رشوع امل�ستقبل ،الذي يواجه الآن م�رشوعا �آخر هو
امل�رشوع ال�سلفي وهو �إحياء الفرادي�س املفقودة .و�شكرا جزيال.

• الدكتور مالك املهدي 53مكرر :

لقد ا�ستجبنا لدعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم للم�شاركة يف فعاليات
“ندوة الدرا�سات امل�ستقبلية احلال وامل�آل” .يف الواقع �إن التحديات عديدة كما
ذكر الدكتور حممد �إبراهيم من�صور ،و�أكرب التحديات هو التحدي الذي �سيواجه
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف كيفية ترجمة القرارات والتو�صيات
املتوقع اتخاذها بنهاية هذه الفعاليات.
باخت�صار الرابطة العربية للدرا�سات امل�ستقبلية هي م�ؤ�س�سة علمية تابعة الحتاد
جمال�س البحث العلمي العربية .واحتاد جمال�س البحث العلمي العربية من املنظمات
التابعة جلامعة الدول العربية .ومهمة االحتاد الأ�سا�سية هي النهو�ض بالبحث العلمي.
والرابطة العربية هي �أحدث رابطة �أن�شئت يف �إطار االحتاد ويف تخ�ص�ص الدرا�سات
امل�ستقبلية ،و�أن�شئت يف العام  2011طبقا لالئحة احتاد جمال�س البحث العلمي التي
ت�سمح ب�إن�شاء الروابط العلمية .ويف اجتماع املجل�س الت�أ�سي�سي للرابطة العربية
ح�رض عدد من البلدان العربية وكان من بني احل�ضور الدكتور حممد �إبراهيم من�صور
مدير مركز الدرا�سات امل�ستقبلية يف جمل�س الوزراء امل�رصي وكان ميثل جمهورية م�رص
العربية والدكتور كمال زكي �شعري كما ح�رض ممثلون من تون�س و اجلزائر واليمن
 53مكرر دكتوراه يف الدراسات املستقبلية ،األمني العام للرابطة العربية للدراسات املستقبلية التابعة الحتاد جمالس
البحث العلمي العربية
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و�سوريا واململكة العربية ال�سعودية .ومنذ �أن �أن�شئت الرابطة العربية يف نوفمرب 2011

و�ضعت برناجما لن�رش ثقافة الدرا�سات امل�ستقبلية وبد أ� العمل به يف عام � . 2012أتفق
مع الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم العي�سوي �أن هناك �ضعف ًا يف الطلب املجتمعي على
الدرا�سات امل�ستقبلية� ،أو ال يوجد طلب حقيقي ،لكن انعقاد الفعاليات الأخرية
ي�صب يف �إطار ن�رش وتوطني ثقافة الدرا�سات امل�ستقبلية.
وقد عقدت الرابطة منذ ت�أ�سي�سها عددا من الندوات كان �أولها يف تون�س
يف الفرتة من � 25إلى  27يونيو 2012وخرجت الندوة بتوجيهات رئي�سية� ،أهمها
�رضورة متابعة التو�صيات التي ت�صدر عن الفعاليات التي تنظمها الرابطة العربية،
ومن �ضمن التو�صيات الت�أكيد على ن�رش ثقافة الدرا�سات امل�ستقبلية ،وحماولة توطينها
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل العربية ،و�رضورة تنظيم ن�شاط م�شرتك مع جامعة نايف
للعلوم الأمنية العربية يف اململكة العربية ال�سعودية ومهمتها التخطيط اال�سرتاتيجي.
وبالفعل عقدت الندوة يف مطلع فرباير  2014بال�سودان ،وخرجت بتو�صية يف
�إطار ن�رش ثقافة الدرا�سات امل�ستقبلية يف البلدان العربية ،وهى �رضورة ت�صميم
منهج للدرا�سات العليا يف تخ�ص�ص الدرا�سات امل�ستقبلية  .وقد بذلت الرابطة
جمهوداً �ضخم ًا جدا يف �أكادميية ال�سودان للعلوم و�شكلت جلنة عقدت عدداً من
االجتماعات يف الفرتة من مار�س  2013وحتى مطلع  .2014وقد و�ضعت اللجنة
منهج ًا للدرا�سات امل�ستقبلية قامت فيه بتعريف الدرا�سات امل�ستقبلية و�رضورتها
و�أهميتها ،وما هي املقررات التي تدر�س يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه وخا�صة
يف الدرا�سات امل�ستقبلية .وقد اختارت اللجنة عدداً من الأ�ساتذة العرب كان من
بينهم الأ�ستاذ الدكتور حممد �إبراهيم من�صور ،ورمبا من �إيجابيات اللقاء احلايل �أننا
التقينا بالدكتور قي�س الهمامي والدكتور حممد �إبراهيم من�صور .وقد قمنا بتعميم
الربنامج على املكتب التنفيذي للرابطة العربية يف كل البلدان العربية .وقد �أن�ش�أنا
داخل جامعة ال�سودان مركزا للدرا�سات امل�ستقبلية �أتولى �إدارته.
وهناك جهات وم�ؤ�س�سات عربية عديدة ترتبط بعالقات �رشاكة مع الرابطة
العربية ،منها يف تون�س على �سبيل املثال مركز الدرا�سات والبحوث االقت�صادية
واالجتماعية ،و يف م�رص جمعية بحوث امل�ستقبليات امل�رصية العربية ،ويف ال�سعودية
جامعة نايف للعلوم الأمنية ويف العراق جمموعة الدرا�سات الإ�سرتاتيجية ،وفى
الكويت املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب .
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و�آخر فعالية �شاركت فيها الرابطة كانت يف فرباير  2014وخرجنا منها مبقرتح
هو درا�سة م�ستقبل التعليم العايل يف البلدان العربية من العام � 2015إلى العام 2100
وقد با�رشنا العمل يف مو�ضوع الدرا�سة يف ال�سودان على �أن تغطي مرحلتني ،الأولى
من عام � 2015إلى عام . 2050
هذه باخت�صار �إجنازات الرابطة العربية للدرا�سات امل�ستقبلية منذ ت�أ�سي�سها يف
عام .2011
و�سوف ن�ستعني يف الفرتة املقبلة بعدد من الأ�ساتذة واخلرباء العرب من بينهم
الربوف�سري مي�شال غوديه والدكتور ريل ميلر.
و�أخريا �أوجه ال�شكر للمنظمة العربية للثقافة والعلوم ممثلة يف الدكتورة حياة
القرمازى و الأ�ستاذ عبد اهلل ولد بابكر .و�أذكر بالندوة التي عقدت يف الكويت
بالتعاون بني املنظمة واملجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب يف الفرتة من 24
�إلى � 26سبتمرب  2013وكان من �ضمن التو�صيات التي خرجت بها �رضورة دعوة
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم لإن�شاء كيان خا�ص بالدرا�سات امل�ستقبلية يف
املنظمة العربية .وهذا اللقاء هو �أحد جتليات ندوة الكويت.

• الدكتور مي�شال غوديه:

�شكرا على �إعطائي فر�صة احلديث� .أود �أن �أو�ضح �أن من ال�رضوري �أن نكون
�أكرث انفتاحا على مدار�سنا .وينبغى علينا �إن�شاء مكتبة افرتا�ضية على النظام احلديث،
لكن امل�شكلة هنا تكمن يف الرتجمة .ونحن ن�شيد بر�أى املدير العام الذي ينوي
�إن�شاء موقع لال�ست�رشاف فى العامل العربى يكون متاحا للجميع.
يجب �أن نخو�ض التجربة كما حدث يف الربازيل ويف �أ�سبانيا ،لكن امل�شكلة
تكمن يف عدم توافر اخلدمات والإمكانيات .وقد قام �سبعون �ألف �شخ�ص يف
املغرب واجلزائر بتحميل حمتوى املوقع اال�ست�رشايف الذي �أن�ش�أناه .ولكننا بحاجة
�إلى هيئة عربية لال�ست�رشاف مثلما هو احلال يف بع�ض الدول� .إن اال�ست�رشاف ق�ضية
م�شرتكة لل�شعب ومن ال�شعب.
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• الدكتور حممد فالح اجلهنى: 54

يف البداية �أ�سلم مع الدكتور مالك ب�رضورة ال�سعي �إلى �إيجاد مقرر �أو برنامج
تعليمي يف الدرا�سات امل�ستقبلية يف اجلامعات العربية .و�أقر من واقع خربتي ب�أن
الدرا�سات امل�ستقبلية موجودة يف الرتاث العربي ،كما �أنها مطلوبة وهناك طلب
اجتماعى عليها ،حتى و�إن كان �ضعيف ًا كما ذكر الدكتور �إبراهيم العي�سوي،
وهى مطلوبة من الطالب العرب .و�أنا يل جتربة يف جامعة �أم القرى فقد تلقيت
مقرراً يف التخطيط الرتبوي على يد �أحد الأ�ساتذة العرب وهو الدكتور �صباغ من
جامعة عني �شم�س .يف هذا املقرر تعلمنا التقنيات التقليدية يف التخطيط واالنحدار
والإ�سقاطات ،لكنه نادراً ما تطرح ق�ضية الدرا�سات امل�ستقبلية بال�شكل الذي تناق�ش
فيه اليوم .وعندما انتقلت �إلى التدري�س يف جامعة طيبة يف املدينة املنورة �أدخلت
الدرا�سات امل�ستقبلية يف ثالثة حماور من املقرر يف جميع ال�صفوف ،وقد وجدت
الطالب �شغوفني بهذا املجال ،وي�صممون م�شاريع التخرج يف جمال الدرا�سات
امل�ستقبلية� .إذن هناك ثقافة عربية للدرا�سات امل�ستقبلية يف املا�ضي واحلا�رض ن�ستطيع
�أن نبني عليها .
لفت انتباهي يف جل�سة اليوم خ�صائ�ص و�سمات الإطار املرجعي للم�ستقبل التي
طرحها الدكتور نادر فرجاين وهي احلرية واكت�ساب املعرفة والتنمية الإن�سانية،
وهي عنا�رص متداخلة ومتكاملة .نحن نعرف �أن الرتبية ال تتم يف امل�ؤ�س�سات
الر�سمية �أو م�ؤ�س�سات التعليم فقط .التعليم والرتبية يتمان عرب و�سائط �أخرى ،يف
الإعالم ،يف ال�شارع ،يف امل�سجد ،يف النادي ،واملعرفة كما ذكر الدكتور فرجاين
قد يعرب عنها يف الإبداع الأدبي والفني .ويف عاملنا العربي لن ت�صبح امل�ستقبليات
واال�ست�رشاف جزءا من الثقافة العربية ما مل تكن جزءاً من التكوين املعريف والقيمي
والثقايف للإن�سان العادي .وحتى متخذ القرار تغيب عنه �أبجديات الدرا�سات
امل�ستقبلية و اليعرف التخطيط اال�سرتاتيجي والتخطيط العادي ق�صري املدى �أو
طويل املدى �.إلخ .
�أعود �إلى ت�أ�صيل فكرة امل�ستقبل يف الإبداع العربي والفني يف الثقافة العربية.
 54أستاذ يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط .عميد كلية اجملتمع مبحافظة خيرب ،جامعة طيبة باملدينة املنورة ،السعودية.
مهتم بالدراسات املستقبلية .وله دراسة بعنوان «تطبيق افرتاضي ألسلوب دلفاي يف الدراسات املستقبلية».
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ففي كل الثقافات غري العربية فن ا�سمه اخليال العلمي .هذا الفن� ،سواء قدم على
�شكل رواية �أو م�رسحية �أو �أي �شيء �آخر �أدائي �أو مكتوب� ،أ�سهم يف خلق ثقافة
نحو امل�ستقبل ،بينما ال جند لدى كتاب يف الوطن العربي مثل هذا االهتمام� ،سواء
يف الرواية �أو الق�صة �أو امل�رسح التي ا�ستغرقتها الق�ضايا االجتماعية �أو العاطفية،
و�أحيانا كانت تهتم باملا�ضي �أو التاريخ �أو الق�ضايا التاريخية .
وال �أذكر روائيا عربيا �أو م�سل�سال يهتم بالدرا�سات العلمية �أو امل�ستقبل ،با�ستثناء
روايتني �أو ثالث قدمها الدكتور م�صطفى حممود و الدكتور جمال عارف من
�سوريا  .و�أرجو �أن نخرج من هذه الندوة بتو�صية تدعو الأدباء والكتاب واملمثلني
العرب ،وكل منتجي الثقافة العامة لإثارة اهتمام املواطن العربي نحو امل�ستقبل.

• الدكتورة نيفني م�سعد: 55

لهذه الندوة �أهمية ،وحتى نطلع على �أهميتها يكفي �أنها تعقد �صبيحة اليوم
التايل ال�ستيالء احلوثيني على معظم مفا�صل الدولة يف اليمن .لو كان هناك اهتمام
بامل�ستقبل منذ بد�أت اجلولة الأولى من جوالت احلروب ال�ستة بني احلوثيني وبني
النظام ملا و�صلنا �إلى امل�أزق احلايل.
ما حدث يف اليمن �سيكون له ت�أثري بالغ لي�س فقط على توازنات القوى يف
اليمن ،بل على توازنات القوى الإقليمية بني العرب وبلدان اجلوار .وقبل هذا
بقليل كان الزلزال الذي �أحدثته داع�ش ،وبدا لنا �أننا فوجئنا به وبد�أنا ن�س�أل عن
م�صادر متويله ومن يقف وراءه ومن ي�سلحه �..إلخ ،وك�أن داع�ش هي بنت يوم وليلة.
وذاعت �شهرة جبهة الن�رصة التي كانت يف الأ�صل بنت جبهة اجلي�ش ال�سوري
احلر الذي انبثق عن املعار�ضة ال�سلمية يف بداية الثورة ال�سورية .فالأدل على �أهمية
احلاجة �إلى امل�ستقبل واالهتمام به هو �أننا نفاج أ� بظواهر تبدو لنا مدعاة للده�شة وما
هي كذلك.
يل ثالث نقاط يف الأولى منها والثالثة �أريد �أن �أ�شتبك مع بع�ض ما قيل يف
اجلل�ستني القيمتني ال�سابقتني.
ويف الثانية �أريد �أن �أعر�ض لبع�ض �أهم ما تناولته الدرا�سات امل�ستقبلية �أو مدر�سة
الدرا�سات امل�ستقبلية العربية من ت�سا�ؤالت ومن ق�ضايا قابلة للنقا�ش .
 55مدير معهد البحوث والدراسات العربية التابع لأللكسو.
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فيما يتعلق بتهيئة البيئة التي ت�شجع على الفكر امل�ستقبلى� ،أنا اتفق مع الدكتور
نادر فرجاين والدكتور حممد فالح اجلهني على �أهمية هذه البيئة� ،إذ ال ميكن �أن
نت�صور بيئة ي�شجع فيه االبتكار والتفكري العلمي احلر واملتزايد على و�سائل التوا�صل
االجتماعي  ،بينما يبدو �أن هناك طابعا �أمنيا متزايدا يتعامل مع املعلومات ،كل
املعلومات ،باعتبارها م�صدر خطر ،وباعتبارها يف عداد امل�ؤامرات ،وبالتايل فاملناخ
الذي يهيمن على عملية الدرا�سات امل�ستقبلية مناخ بالغ الأهمية ،وامل�س�ألة يجب �أن
تبد�أ من التعليم منذ ال�صغر .ولعلي �أ�ضيف �إلى ما قاله الدكتور حممد اجلهني من �أن
هناك رواية �أو روايتني تهتمان بامل�ستقبل� ،أمثلة كثرية �أذكر منها على �سبيل املثال
�أر�ض النفاق ليو�سف ال�سباعي ،اجلبالوي يف �أوالد حارتنا لنجيب حمفوظ � ...إلخ.
النقطة الأخرى �أريد �أن �أ�شتبك فيها بالنقا�ش مع الدكتور ميلر .فقد حتدث كثريا
عن �رشوط اال�ست�رشاف امل�ستقبلي ال�سليم �إذا جاز التعبري ،و�أنا �أريد هنا �أن �أ�سال �إذا
كانت ال�رشوط معلومة فلماذا م�أزق الدرا�سات امل�ستقبلية يف العامل كله؟ الدكتور
غوديه ذكر م�س�ألة حائط برلني و�أ�ستطيع �أن �أذكر ع�رشات الأمثلة الأخرى من انهيار
االحتاد ال�سوفييتي �إيل �أزمة االقت�صادات الآ�سيوية.
هناك الع�رشات من الأمثلة التي �أف�ضت �إلى نتائج مل تكن معلومة لأحد ،وهناك
�أخطاء تتكرر مرتني �أو ثالثا وتف�ضي �إلى نف�س النتيجة� .إن �إ�رسائيل ،وهي من الدول
التي ال ي�شك �أحد يف قدراتها البحثية والعلمية ،ترتكب خط�أً يف  2006وتكرر
نف�س اخلط�أ يف عام  2008وهو �أي�ضا نف�س اخلط�أ الذي ارتكبته يف عام  . 2012وفى
كل مرة تخرج �صفر اليدين .يف كل الأحوال قتلت نا�سا وهدمت بيوتا و�رشدت
�أ�رسا لكن يف النهاية مل حتقق �شيئ ًا ،مل ت�ستطع بعدوانها �أن توقف حقا م�رشوعا يف
املقاومة .يف النهاية هي تكرر نف�س الأ�سلوب� .أال توجد لديها مراكز بحثية تقودها
�إلى غري ذلك؟.
يف اخلال�صة �إن اتباع نف�س الأ�ساليب ي�ؤدي �إلى نف�س النتائج ،والأخطاء التي
تقع فيها الواليات املتحدة باجلملة حتت م�سمى مكافحة الإرهاب من �أفغان�ستان �إلى
العراق �إلى اليمن �إلى العراق جمددا �أال يوجد هناك ب�صرية؟ �أال توجد مراكز بحثية
لتقول �إن احلل الأمني وحده ال ميكن �أن ي�ؤدي �إلى نتيجة� ،أم يدخل هذا يف �إطار
ما ي�سمى بهند�سة امل�ستقبل .عندما يتكلم “هنتجتون” عن “�رصاع احل�ضارات”
ثم ن�سري طائعني �إلى �رصاع و�صدام احل�ضارات .فهذه نبوءة ولي�ست ا�ست�رشافا.
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كوندليزا راي�س تتكلم عن الفو�ضى اخلالقة ثم ت�سري �إلى الفو�ضى غري اخلالقة .
ما هي حدود الرغبة يف �إحداث هذا التغيري �أو هذا التطور .هل هند�سة امل�ستقبل
هي جمرد تنب�ؤ �أم هي �إرادة تغيريمن قبل الدولة الكربى؟!
الأمر الثالث والأخري ين�رصف �إيل مدر�سة الدرا�سات امل�ستقبلية التي تف�ضل
الدكتور �إبراهيم العي�سوي باقتدار وذكر �سلبياتها و�إيجابياتها .هذه املدر�سة عن
طريق امل�رشوعات الكثرية التي عكفت عليها ،مثل م�رص  ،2020وامل�ستقبالت
العربية البديلة ،وا�ست�رشاف م�ستقبل الوطن العربي ،تناولت جمموعة من الق�ضايا
وقامت بفك اال�شتباك بني جمموعة من املفاهيم امللتب�سة.
وكي نحافظ على جهودها �أو حماوالتها اال�ست�رشافية ن�ؤكد على �أمرين :
الأمر الأول :حاجتها امل�ستمرة للتمويل ،فعملية �إعداد باحثني وتدريبهم حتتاج
�إلى متويل لي�س بالقليل .فكيف ميكن �أن حتافظ على ا�ستقالليتها؟!
الأمر الثاين :كيف ميكن احلفاظ على ا�ستقاللية املراكز البحثية يف ظل الهوى
الإيديولوجى للأ�شخا�ص الذين يقومون بعملية اال�ست�رشاف ؟!
من الأ�سئلة الأخرى التي �شُ غلت بها الدرا�سات امل�ستقبلية هي م�س�ألة غياب
البعد االجتماعي ،وهى النقطة التي مل�سها الدكتور ميلر عندما تناول ال�صورة يف
 1910واال�ست�رشاف يف عام  56 2000وقال �إن ال�صورة تبدو خالية من الفنيات و�أن
هناك تركيزا على العمل امليكانيكي� ،أو لأن هذا هو �أق�صى ما ميكن �أن ي�صل �إليه
تفكريهم .ومن هنا يتفرع ال�س�ؤال هل ال بد من �أن يكون اال�ست�رشاف قريب املدى؟
وهل جناوز قدرنا �أو حقنا عندما نتو�سع يف ا�ست�رشاف امل�ستقبل؟ كيف نتعامل مع
مع�ضلة احلاجة للمعرفة ويف الوقت نف�سه مع القيد الزمني الذي يجعل ال�صورة
لي�ست بال�رضورة دقيقة؟
من الأ�سئلة الأخرى التي طرحت يف �إطار الدرا�سات امل�ستقبلية:
هل النمذجة مطلوبة؟ �أو هل هى مطلوبة بهذا القدر؟ وهل العمل الكمي �أو
الإح�صائي يقود بال�رضورة �إلى نتائج �سليمة؟ ففي حلظة من اللحظات ومع طغيان
املدر�سة ال�سلوكية وطغيان مقوالتها �أ�صبح هناك اجتاه “لتكميم” كل الظواهر
�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية �....إلخ .هل الأرقام �أ�صدق �أم الكتب .هذا �أحد
56

كان ذلك يف العرض الشفهي .
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الأ�سئلة التي �أثريت �أو نوق�شت؟
�أما ال�س�ؤال الأهم فهو هل نحن بحاجة �إلى درا�سات ا�ست�رشافية ؟ ودعوين �أ�شري
يف هذا اخل�صو�ص �إلى �أمرين �أ�سا�سيني :
الأمر الأول� :إن التوقع الذي هو جزء من اال�ست�رشاف تت�ضاءل م�ساحته يوما
بعد يوم ،مبعنى �إذا كنا قادرين على التحكم يف نوع اجلنني� ،أو �إذا كنا قادرين على
الهند�سة الوراثية� ،إذا كنا قادرين على تغيري هند�سة امل�ستقبل فهل نحن بحاجة �إلى
ا�ست�رشافه؟!
الأمر الثاين  :ما مدى اال�ست�رشاف؟ وهل لالا�ست�رشاف وظيفة؟ هل الهدف منه
هو تر�شيد امل�ستقبل �أم هو جمرد ريا�ضة ذهنية؟
اختم بالقول �إننا يف جمل�س �أمناء مركز درا�سات الوحدة العربية الذي �أت�رشف
ب�أنني ع�ضو يف جلنته التنفيذية مقبلون على م�رشوع جديد الختبار ال�سيناريوهات
التي مت و�ضعها يف �إطار م�رشوع ا�ست�رشاف م�ستقبل الوطن العربي .وكان هناك
ثالثة �سيناريوهات هي:
 -1ال�سيناريو االجتاهي �أو ا�ستمرار الو�ضع القائم على ما هو عليه.
� -2سيناريو التفكيك �أو جتزئة الوطن العربي.
� -3سيناريو الوحدة وهو ميثل ال�سيناريو ال�صعب.
وبالذات هناك حاجة الختيار ال�سيناريو املتعلق بالوحدة لأن فكرة الوحدة مل
تعد قائمة .والوحدة الفيدرالية �أ�صبح عليها عالمات ا�ستفهام .و�سيناريو التجزئة
حتول من جمرد انق�سام دولة �إلى ق�سمني �إلى انق�سام الدولة الواحدة �إلى جمموعة من
الدويالت واملكونات الف�سيف�سائية .هذا عمل �ضخم �سيجند له العديد من الباحثني
ليتابعوا ال�سيناريوهات وم�آلها بعد �أكرث من � 20سنة على و�ضعها .و�شكراً.

• الدكتور حممد �سليم قاللة:

ما �أريد �أن �أقول بهذه املنا�سبة �أن هناك جانبا من اال�ست�رشاف مل نعطه حقه،
وهو كيف ن�ستفيد من املناهج والتقنيات التي �أ�صبحت عاملية ،ال �أنتمي �إلى مدر�سة
فرن�سية �أو مدر�سة �أمريكية ،و�إمنا �أتكلم عن تقنيات ومناهج �شائعة يف اال�ست�رشاف،
وال�س�ؤال هو كيف ينبغي �أن ن�ستفيد من هذه التقنيات واملناهج للقيام بدرا�سات
ا�ست�رشافية قطاعية ،تُوظف حلل م�شكلة تطبيقية يف قطاع معني .و�أنا �أوافق
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الدكتور مالك و�أرى �أنه خطا خطوة متقدمة يف هذا الطريق ،ومل �أكن �أدري �أن
له برناجما يف اال�ست�رشاف .وقد و�ضعت �أنا بنف�سي برناجما لال�ست�رشاف يف كلية
العلوم ال�سيا�سية يف جامعة اجلزائر للت�أهيل لدرجة املاج�ستري يف اال�ست�رشاف ،ولكن
لي�س هناك تن�سيق ورمبا كانت هذه فر�صة لكي نبد أ� يف عملية التن�سيق .ونحن يف
جامعة اجلزائر ن�ستخدم باخل�صو�ص ،التقنيات الفرن�سية .و�أنا الآن �أحيي الربوف�سري
مي�شال غوديه لأنه و�ضع كثريا من الأدوات جمانا على الإنرتنت مثل برامج ميك
ماك و مالتى بول�...إلخ .ويقوم طالبنا با�ستخدامها يف �أبحاثهم حول م�ستقبل
اجلامعة وم�ستقبل ال�صحة وم�ستقبل ال�صناعة وم�ستقبل البيئة .ونحن ن�ستخدم هذه
الأدوات ،بالإ�ضافة �إلى الأدوات التي طورها العلماء الأمريكيون لكي ندر�س
م�ستقبل قطاعات معينة .ال�سيا�سة هي امل�شكلة التي تطغى علينا يف العامل العربي
واال�سالمي ،بينما ال نعري اهتماما لل�صناعة والبيئة والتنمية االقت�صادية .فهناك
م�س�ؤولون يف قطاعات ال�صناعة والبناء يتطلعون �إلى معرفة م�ستقبل قطاعاتهم .
اال�ست�رشاف لي�س م�س�ألة تتعلق فقط بامل�صري ال�سيا�سي والدميقراطي الذي
�سيذهب �إليه العامل العربي وهي م�س�ألة معقدة ومركبة ،وقد نختلف يف خ�صو�صها.
�أما امل�سائل التي ال ميكن �أن نخطئ ب�ش�أنها فهي كيف ننظر �إلى م�ستقبل الطاقة مثال
يف بلد معني � ،أو كيف نرى م�ستقبل البيئة يف بلد معني� ،أو كيف نرى التعليم؟ �أو
كيف نرى الإنتاج؟ �أو كيف نرى م�ستقبل االكتفاء الذاتي يف جوانب حمددة؟
�إن ثمة �رضورة لإ�رشاك ال�صناعيني وامل�ستثمرين معنا و�رضورة اال�ستفادة من
املعطيات ومن الأدوات التي توفرها املدار�س املختلفة لال�ست�رشاف لكي نحل
م�شكلة ال�صناعيني امل�ستثمرين يف خمتلف القطاعات.
لنرتك جانبا احلكام الذين ال يريدون �أن ي�ستمعوا �إلينا ،و ال�سيا�سيني الذين ال
يريدون �أن يفهموا ماذا نريد ،ونتعامل مع االقت�صاديني ومع رجال الأعمال ومع
امل�ستقبليني كما يحدث يف الغرب .الربوف�سري مي�شال غوديه والأ�ستاذ ميلر يعرفان
جيدا �أن هناك يف �أمريكا ويف �أوروبا اهتماما باال�ست�رشاف القطاعي ،وهذا ما �أ�ؤكد
عليه و�أو�صي ب�أن يكون من بني تو�صياتنا يف هذه الندوة� ،أن ننظم يف امل�ستقبل
القريب ندوات خا�صة باال�ست�رشافات القطاعية ،وندعو �إليها املخت�صني لكي يقولوا
لنا �أي الأدوات �أجنع .فقد الحظت �أننا عندما ن�ستخدم ميك ماك ،وهي تقنية ملعرفة
معني ،قد جند �صعوبات ،فكيف ن�ستطيع �أن
املتغري الرئي�سي الذي يتحكم يف قطاع
ِ
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نتجاوز هذه ال�صعوبات� ،سواء يف ميك ماك �أو يف دلفي �أو يف تقنيات �أخرى� ،أو
يف التقنيات املختلفة التي تطبق يف كثري من البلدان .ولذلك عندما نريد �أن ن�ؤ�س�س
لثقافتنا يف جمال اال�ست�رشاف� ،أو عندما نريد �أن نطرح التحديات الكربى ،ف�إننا
ينبغي �أن نتكلم كتقنيني وخمت�صني ولي�س كمثقفني ثقافة عامه .و�أظن �أن املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم التي تدعو �إلى مثل هذه اللقاءات ،عليها �أن تقوم
بتدقيق التقنيات القادمة ب�إذن اهلل �إذا كان ذلك ممكنا ،وتدعو �إلى �إ�رشاك اخلربة
العلمية واخلربة امليدانية ،حتى ن�صل �إلى �إجابات بخ�صو�ص امل�شكالت التي نعي�شها
يف خمتلف امليادين.
باخت�صار ب�إمكاين �أن �أقدم امل�شكالت احلقيقية التي نواجهها عندما نطبق هذه
التقنيات على قطاعات معينة .ونطلب من احلا�رضين �أن يقوموا بهذه املهمة و�أن
يبينوا لنا كيف نخرج من هذه ال�صعوبات التي نعي�شها .وبذلك ميكن �أن ن�صل �إلى
حتديد املفهوم احلقيقي للتوطني .والتوطني هو كيفية تطبيق هذه الو�سائل والتقنيات
وتكييفها مع واقعنا.
• الأ�ستاذ فرج �شو�شان ،رئي�س جمعية الدرا�سات امل�ستقبلية يف الرتبية والثقافة
واالت�صال-تون�س:
�أوال  :هذه جمعية ان�ش�أناها حديثا يف تون�س لن�رش الوعي الثقايف ،وهذا جمهود
ال ينفي ما قمتم به .فال بد من درا�سات تقنية ،ودرا�سات علمية ،ولكن �إلى جانب
كل هذا البد من وعي ،ومن ن�رش ثقافة امل�ستقبل ،لأنها مهمة خا�صة يحتاج �إليها كل
جمتمع مدين ،ليتبني �أن التغيري ممكن ،و�أن ان�سداد الآفاق الذي نعي�شه يف جمتمعاتنا قد
يكون حله يف الدرا�سات امل�ستقبلية والوعي ب�أهميتها .نحن ل�سنا مركزا للدرا�سات
والبحوث ،نحن ل�سنا كاجلامعات نناق�ش �أطروحات ونتبنى تخ�ص�صات ،ول�سنا
كالكثريين من املخت�صني يف جمال اال�ست�رشاف مثال الذين يخدمون الدولة ،والدولة
ال تنجز ما يقومون به �إال متاخرا �أو ال تنجزه يف الوقت املنا�سب .
ثانيا :نحن نريد فقط بث هذا الوعي احلداثي يف جمتمعاتنا يف م�ستويات خمتلفة
من املدر�سة �إلى اجلامعة وامل�ؤ�س�سات ومن الإعالم �إلى الثقافة .املهم هنا �أنهم يرون
�أ�شياء �أخرى غري الأ�شياء املوجودة الآن.
ثالثا :هناك مالحظة ب�سيطة قد تكون مهمة ونحن ن�ستعر�ض تاريخ الدرا�سات
امل�ستقبلية يف العامل العربي .فثمة ا�سم مهم جدا ال بد من �أن نرد االعتبار �إليه وهو
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الدكتور طه ح�سني لأن �أحد م�ؤلفاته مازال �صاحلا �إلى اليوم وهو “م�ستقبل الثقافة
يف م�رص” الذي �صدر �سنة  .1938ال بد من �أن نتناول هذا الكتاب الكبري بالدرا�سة
يف �ضوء احلديث عن الدرا�سات امل�ستقبلية لأنه ي�شكل قاعدة مهمة ،وعلينا �أي�ضا
االهتمام بدرا�سات امل�صلحني وحركة الإ�صالح يف الوطن العربي يف �أواخر القرن
التا�سع ع�رش ،مثال كتابات خري الدين التون�سي وفيها الكثري الذي ميكن �أن نبني
عليه.
• الدكتور ر�ضا �سا�سي  :خبري يف علوم الرتبية ومهتم باال�ست�رشاف -تون�س.
�شكرا ملنظمي هذه الندوة “الدرا�سات امل�ستقبلية يف الوطن العربي احلال
وامل�آل” .ا�سمحوا يل ب�أن �أ�شري �إلى �أمرين:
الأمر الأول  :هو غياب احلديث عن �أحد رواد التفكري امل�ستقبلى اال�ست�رشايف
يف جمال الدرا�سات امل�ستقبلية ،الذي افتقدناه منذ مدة قليلة جدا وهو الدكتور
مهدي املنجرة رحمه اهلل.
الأمر الثاين  :هو م�س�ألة الت�أمل والتفكري الت�أملي �أو ما ي�سمى بالدرا�سات املتعلقة
بالتفكري امليتاعرفاين ،وهو “التفكري حول التفكري” .ال ميكن �أن نبني ون�ؤ�س�س
لثقافة ا�ست�رشافية يف الرتبية والتعليم ويف اجلامعات دون �أن نهتم بهذه الأبعاد ،ومبا
ي�سمى تكوين التفكري الت�أملي لدى �أطفالنا منذ ما قبل املدر�سة �إلى املدر�سة ،ثم
التعليم الأ�سا�سي والتعليم الثانوي وخا�صة التعليم العايل .لقد الحظت ،بعد درا�سة
قمت بها حول تطوير التعليم يف العامل العربي فيما قبل املدر�سة �إلى التعليم العايل،
مع�ضلة غياب التدريب والتكوين� ،أعني تدريب وتكوين عقول الطلبة وال�شباب
على التفكري والت�أمل والتفكري حول التفكري ،والبع�ض يعرف �أهمية الربادمي املمار�س
املت�أمل للأمريكي دونالد اين�شتني ،الذي اهتم بالربادمي و�أراد �أن ُيدخل هذا البعد يف
اال�ست�رشاف و يف التخطيط ويف املمار�سة حتى ندرب طالبنا على “التفكري حول
التفكري” .و�شكرا
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جل�سة العمل الثانية
نحو خطوات عملية لبناء مدر�سة عربية لال�ست�رشاف
رئي�س اجلل�سة  :الدكتور حممد فالح اجلهني (ال�سعودية)
املتحدث الرئي�سي

الدكتور �إبراهيم العي�سوي (م�رص)

املداخالت:
• الدكتورة نيفني م�سعد
• الدكتور عبد الفتاح احلجمري
		
• الأ�ستاذة حياة الوادي
		
• الدكتور في�صل احلفيان
• الدكتور حممد �إبراهيم من�صور
		
• الدكتور حممد �سليم قاللة
		
• الدكتور مالك املهدي
		
• الدكتور �إبراهيم العي�سوي
• الدكتور حممد ال�سعيد اجلوادي
• الدكتور الطاهر �شقرو�ش
		
• الدكتور نادر فرجاين
		
• الدكتورة جنوى امل�ستريي
		
• الدكتور درام الب�صام
• الدكتور ريل ميلر		
		
• الدكتور مي�شال غوديه
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جل�سة العمل الثانية
نحو خطوات عملية لبناء مدر�سة عربية لال�ست�رشاف
رئي�س اجلل�سة  :الدكتور حممد فالح اجلهني
• الدكتور حممد فالح اجلهني:

يف اجلل�سة التمهيدية عر�ض الدكتور نادر فرجاين ل�سمات امل�سار املرجعي
املرغوب فيه عربيا ،والذي ميكن الولوج �إليه من خالل ثالث بوابات حددها د.
نادر يف احلرية واكت�ساب املعرفة والتنمية الإن�سانية مبعناها العام.
وقدم الدكتور ميلر �أي�ضا �أهم �أعمال اليون�سكو يف جمال الدرا�سات امل�ستقبلية،
و�آفاق التعاون والتقارب بني اليون�سكو والأل�سكو وهو جانب مهم �أي�ضا ،ثم
حتدث دكتور قي�س الهمامي عن �أن ا�ست�رشاف امل�ستقبل ال يتعار�ض مع ال�رشيعة
والثقافة اال�سالمية ،و�أن فكرة امل�ستقبل هي لب الفكر الإ�سالمي تقريبا .فاحلياة
الدنيا بالن�سبة �إلينا كم�سلمني لي�ست �إال ا�ستهدافا ل�صورة م�أمولة يف الآخرة �إن �شاء
اهلل.
�أهم ملمح حاليا فى الدرا�سات امل�ستقبلية �أ�شار �إليه دكتور همامي هو التزاوج
�أو االقرتان بني الكمي والنوعي ،و�أ�شار �أي�ضا �أ�ستاذنا الدكتور �إبراهيم العي�سوي �إلى
�أنه ال يوجد طلب اجتماعي على الدرا�سات امل�ستقبلية يف الوطن العربي حاليا ،و�أن
هناك بع�ض التناق�ضات العربية ذات العالقة .فلدينا مال وافر يف العامل العربى ،لكن
نادرا ما يخ�ص�ص منه ما يكفي ملجال الدرا�سات امل�ستقبلية والبحث العلمي ب�شكل
عام.
هما
�أ�شار الدكتور عي�سوي �أي�ضا �إلى جانب مهم وهو �أن لنا يف العامل العربي ّ
خمتلفا عن �شمال العامل ،لذلك من الطبيعي �أن يكون لنا طرحنا العربى املختلف عن
�شمال العامل ،وعن �أي مكان �آخر يف العامل مع اال�ستفادة طبعا من جتارب الآخرين.
كما حتدث الدكتور حممد �إبراهيم من�صور �أي�ضا و�أ�شار �إلى بديل مرعب من
بدائل امل�ستقبل العربى وهو زوال الدولة العربية ،وهو ما يعني �أنه بعد عقود طويلة
من الكفاح من �أجل اال�ستقالل ،وحماوالت حتقيق التنمية� ،أ�صبح �أمامنا ك�أحد
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بدائل امل�ستقبل بديل زوال هذه الدولة وحلول كيانات وتنظيمات تنتمي �إلى ما
قبل الدولة كالطائفة والعرق والدين.
و�أ�شار الدكتور من�صور �أي�ضا �إلى مطلب مهم وبديل مرغوب فيه �أي�ضا وهو بديل
الوحدة العربية وهو �سيناريو ي�شكل حلما لنا جميعا.
باملنا�سبة اليوم هو � 23سبتمرب وهو اليوم الوطني للملكة العربية ال�سعودية،
�إحدى الدول العربية املهمة يف املنطقة .قبل  84عاما �أعلن امللك عبد العزيز رحمه
اهلل ت�أ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية من �أقاليم خمتلفة يف اجلزيرة العربية .كان من
املمكن �أن ت�ضاف الى الف�سيف�ساء العربية كما و�صفها د.من�صور ،ولكن بحمد
اهلل توحدت �أقاليم يف اجلزيرة العربية حتت ا�سم اململكة العربية ال�سعودية وهي
احلجاز و جند و الق�صيم وحائل� ...إلى �آخره ،و�أ�صبحت اليوم دولة واحدة .ثم
تابعنا مداخالت وتعليقات ثرية من الدكتور مالك املهدي والدكتورة نيفني م�سعد
والدكتور حممد �سليم قاللة ومن جمهور احلا�رضين .وقد �سبقت كل هذه املداخالت
كلمة افتتاحية ملعايل املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم الدكتور
عبد اهلل حمد حمارب الذي �أكد على �رضورة اخلروج من هذه الندوة بتو�صيات
ومقرتحات عملية.
لعلنا نخرج اليوم من هذا امل�رشوع مب�سودة عملية من خالل �أعمال اجلل�سة الثانية
وعنوانها“ ،نحو خطوات عملية لبناء مدر�سة عربية لال�ست�رشاف”.
يف البداية �سوف ن�ستهدف �إن �شاء اهلل و�ضع ر�ؤية م�ستقبلية وا�ضحة للمدر�سة
العربية لال�ست�رشاف ومنيزها عن غريها من م�ؤ�س�سات البحث العلمي وم�ؤ�س�سات
اال�ست�رشاف الأخرى يف العامل العربى.
لعلنا �أي�ضا ن�ضع توجهات رئي�سية �أو توجهات �إ�سرتاتيجية �أو �سيا�سات ميكن �أن
ن�شتق منها �أهدافا عمليه ميكن قيا�س متابعتها� ،أو تقوميها يف �ضوء املعايري الكمية
والكيفية ومعايري الوقت.
والآن مع ورقة الدكتور �إبراهيم العي�سوي� ،أ�ستاذ االقت�صاد وم�ست�شار معهد
التخطيط القومي بالقاهرة ،فليف�ضل.
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نحو بناء كيان عربي للدرا�سات امل�ستقبلية  /اال�ست�رشاف
الدكتور �إبراهيم العي�سوي
�أود يف البداية �أن �أو�ضح ثالثة �أمور:
� .1إننى �س�أ�ستخدم كلمات اال�ست�رشاف والدرا�سات امل�ستقبلية وامل�ستقبليات
ودرا�سة امل�ستقبل كمرتادفات.
� .2إننى �س�أجتنب ا�ستخدام كلمة مدر�سة لأنها قد ثثري بع�ض االلتبا�س ،فهي قد ت�شري
�إلى م�ؤ�س�سة تعليمية وبحثية يف جمال امل�ستقبليات ،بقطع النظر عن التوجه �أو
التوجهات التي تتبناها يف مزاولة الدرا�سات امل�ستقبلية .كما �أنها قد ت�شري �إلى
توجه منهجي �أو فل�سفي يف جمال امل�ستقبليات ،كما هو احلال عندما نتحدث
عن املدر�سة الفرن�سية يف جمال اال�ست�رشاف� .إن �إن�شاء مدر�سة عربية لال�ست�رشاف
باملعنى الأخري لي�س م�ستبعدا ،ولكنه قد ميثل هدفا قد ال ُيبلغ �إال يف املدى البعيد،
وذلك على خالف �إن�شاء مدر�سة باملعنى الأول ،حيث ميكن حتقيقه خالل �أمد
ق�صري �أو متو�سط وذلك بح�سب توافر املتطلبات الالزمة .وملا كنت غري متيقن
من املعنى املق�صود للمدر�سة العربية ،ف�سوف �أ�ستخدم م�ؤقتا كلمة تبدو حمايدة
ن�سبيا ،وهى “كيان عربى” للدرا�سات امل�ستقبلية /اال�ست�رشاف ،على �أن حتل
حملها كلمة �أكرث مالءمة بعد ما �أو�ضح املوا�صفات املرغوب فيها لهذا الكيان.
� .3إننى �سوف �أ�ستخدم “كيان عربى” مبعنى كيان عرب قطري )� ،(Pan Arabأي
كيان عربي من حيث الإدارة ،ومن حيث العنا�رص الب�رشية القائمة ب�أعمال هذا
الكيان ،ومن حيث غالبية االهتمامات البحثية ،ومن حيث اجلانب الأكرب من
التمويل.

خم�سة �أ�سئلة:

و�سوف �أطرح خم�سة �أ�سئلة حول هذا الكيان املن�شود:
�أولها :هل هناك حاجة �إلى كيان عربي للدرا�سات امل�ستقبلية؟
وثانيهما :لو كانت احلاجة قائمة لهذا الكيان ،فما هي الوظائف التي ُيراد منه
�أدا�ؤها؟
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وثالثها :ما هي املوا�صفات التي يجب �أن تتوفر يف هذا الكيان؟
ورابعها :ما هي �أولويات عمل هذا الكيان؟
وخام�سها :ما هي الإمكانية العملية لبناء هذا الكيان )(feasibility؟

�أوالً :هل يحتاج الوطن العربي �إلى كيان عربي للدرا�سات امل�ستقبلية؟

نعم هناك حاجة �إلى كيان عربي للدرا�سات امل�ستقبلية ،وذلك بالرغم من
وجود ع�رشات املراكز واملعاهد القُطرية واجلمعيات القطرية والعربية التي تت�ضمن
�أ�سما�ؤها كلمات امل�ستقبل �أو الدرا�سات امل�ستقبلية �أو الإ�سرتاتيجية �أو اال�ست�رشاف،
وعلى الرغم من تنفيذ بع�ض الدرا�سات امل�ستقبلية الكبرية لدرا�سة امل�ستقبل قُطريا
(كم�رشوع م�رص  2020الذي نفذه منتدى العامل الثالث بالقاهرة ،وم�رشوع ر�ؤية
م�رص  2030الذى �أنتجه مركز الدرا�سات امل�ستقبلية التابع ملركز املعلومات ودعم
اتخاذ القرار مبجل�س الوزراء امل�رصى .وميكن العثور على عدد حمدود من م�رشوعات
تكوين ر�ؤية م�ستقبلية بعيدة املدى لعدد حمدود من الأقطار العربية) وعربيا
(كم�رشوع امل�ستقبالت العربية البديلة الذي نفذه منتدى العامل الثالث بالقاهرة مع
جامعة الأمم املتحدة ،وم�رشوع ا�ست�رشاف م�ستقبل الوطن العربي الذى نفذه مركز
درا�سات الوحدة العربية ببريوت) .وللإجابة عن ال�س�ؤال بالإيجاب �أربعة �أ�سباب:
�أولها� :أن هذه املراكز ذات اهتمامات قطرية يف الغالب الأعم .ويف احلقيقة
ف�إن الدرا�سات الكربى التي �شكل الوطن العربى فيها وحدة الدرا�سة والتحليل قد
نه�ضت بها م�ؤ�س�سات ال متثل درا�سة امل�ستقبل جمال اهتمامها الرئي�سي ،كما هو
ال�ش�أن مع منتدى العامل الثالث ومركز درا�سات الوحدة العربية.
وثانيها� :أن الكثري من املراكز القائمة غري مزود بالقدرات الب�رشية والإمكانات
املالية والتكنولوجية وقواعد املعلومات التي متكن من �أداء الوظائف املتعارف عليها
ملراكز الدرا�سات امل�ستقبلية .ولذا ف�إن الكثري من ن�شاطات هذه املراكز ي�صعب
ت�صنيفه على �أنه ينتمي حلقل الدرا�سات امل�ستقبلية باملعنى االحرتايف .وغالبا ما
يكون ن�شاطها يف هذا احلقل مق�صورا على تنفيذ درا�سة م�ستقبلية بني احلني والآخر
ل�صالح جهة يتوفر لديها التمويل الالزم من مواردها اخلا�صة� ،أو باال�ستعانة ب�أطراف
خارجية قد تقدم متوي ً
ال جزئيا �أو كليا .كذلك ف�إن دور هذه املراكز يف جمال التدريب
وبناء القدرات وتنميتها حمدود وغري منتظم .ومما يزيد من حدة م�شكلة تكوين
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كوادر م�ؤهلة لدرا�سة امل�ستقبل �أن غالبية اجلامعات العربية ال تقدم برامج درا�سية يف
جمال الدرا�سات امل�ستقبلية.
وثالثها� :أن هذه املراكز ت�شتغل يف الدرا�سات امل�ستقبلية ب�صورة متقطعة عن
طريق تنفيذ م�رشوع درا�سة م�ستقبلية على فرتات متباعدة ،ويندر �أن يدير املركز
القائم بالدرا�سة بعد تنفيذها حوارات مع ذوي ال�ش�أن من اخلرباء واملفكرين
وجماعات خمتارة من اجلمهور .ومن ثم ال تتاح الفر�صة للتنفيذ بجوالت �أخرى
للدرا�سة يتم فيها �إعادة ت�صميم بع�ض افرتا�ضاتها يف �ضوء ما ينتج عن هذه احلوارات
من اقرتاحات ،ثم يعاد طرح النتائج املعدلة يف حوارات �أخرى� .أي �أن الدرا�سة ال
تنطوي على دورات �أو جوالت متعددة تتيح م�شاركة ذوي ال�ش�أن .ويرتتب على
هذين الأمرين (قلة تكرر الن�شاط وغياب دورات متعددة للعمل يف الدرا�سة) غياب
الرتاكمية يف الدرا�سات امل�ستقبلية� ،أي غياب الرتاكم املعريف الذي ميكن �أن تنتج
عنه اخرتاقات �أو قفزات معرفية ،وبخا�صة من حيث املناهج ،وهو ما ال ي�ساعد
على بناء مدر�سة عربية باملعنى الثاين الذي �أ�رشت �إليه �أعاله� ،أي مدر�سة ذات توجه
منهجي متوافق مع خ�صائ�ص الأقطار العربية ومع طبيعة امل�شكالت التي تواجهها.
ورابعها� :أن املراكز القائمة منغلقة على نف�سها �إلى حد كبري .فالتوا�صل مفتقد
بني هذه املراكز بع�ضها وبع�ض ،كما �أن التوا�صل مع املراكز املناظرة واجلمعيات
ذات الأهمية املعنية بالدرا�سات امل�ستقبلية حمدود �أو غائب ،وهو ما ي�ضعف قدرة
هذه املراكز على متابعة اجلديد يف جمال امل�ستقبليات وتبادل اخلربات.
وقد ي�ضاف �إلى هذه الأ�سباب الأربعة �سبب خام�س تناوله د .حممد �إبراهيم
من�صور فى مداخلته �أم�س ،وهو امل�شكالت والتحديات التي تواجه الوطن العربي
فى جمموعه كالتغري املناخي والتغريات التكنولوجية وخماطر تفكك �أو ا�ضمحالل
الدولة القطرية �إلى كيانات دون الدولة.
يتبني مما تقدم �أن ثمة حاجة �إلى كيان عربي ي�سد الفجوات القائمة يف جمال
الدرا�سات امل�ستقبلية .ومن اجلدير بالذكر هنا �أن الوطن العربى قد ت�أخر كثريا يف
�إقامة مثل هذا الكيان.
ويكفى للتدليل على ذلك �أن نذكر �أن �أفريقيا قد بد�أت التفكري فى �إن�شاء معهد
للدرا�سات امل�ستقبلية فى � 1976أي منذ � 38سنة ،وبعد امل�شاورات و�إمتام درا�سة
جدوى للم�رشوع يف � 1980أعدها الدكتور مهدى املنجرة ،وافقت منظمة الوحدة
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الأفريقية (التى تغري ا�سمها �إلى :االحتاد الأفريقي) على �إن�شائه يف  .1982وقد بد أ�
ن�شاط هذا املعهـد ) (The African Institute for Future studies – INDEPيف
ماالوي ثم انتقل �إلى جمهورية الكونغو الدميقراطية منذ  .1989ويف حني تغيب
ر�ؤية م�ستقبلية للوطن العربى ،فقد �أطلق االحتاد الأفريقي يف مايو  2013ر�ؤية
م�ستقبلية بعنوان� :أجندة �أفريقيا  (The Africa 2063 Agenda) 2063وذلك يف
منا�سبة االحتفال بعيده اخلم�سني.

ثانيا :وظائف الكيان العربى للدرا�سات امل�ستقبلية:

	�إذا كان قد ات�ضح �أن ثمة حاجة فعلية وملحة لإيجاد كيان خمت�ص بالدرا�سات
امل�ستقبلية على ال�صعيد العربي ،فمن املهم �أن نكون على بينة مما يراد حتديداً من
هذا الكيان� .إن الهدف هو �سد الفجوات امل�شار �إليها �أعاله يف جماالت التدريب
على مناهج امل�ستقبليات والبحث يف م�ستقبل الوطن العربي ،وتوفري �آليات فعالة
للتحاور ب�ش�أن نتائجه ،وحتويل العمل يف جمال امل�ستقبليات من نطاق الهواية �إلى
نطاق االحرتاف ،وتوفري �إطار م�ؤ�س�سي ي�ؤمن اال�ستمرارية لدرا�سات امل�ستقبل
والتمكني لثقافة االهتمام بامل�ستقبل ودرا�سته لدى املواطنني العرب.
ويف �ضوء هذه الأهداف ،يتوقع من الكيان العربى للدرا�سات امل�ستقبلية �أن يقوم
ب�ست وظائف ،بيانها كالتايل:
 .1بناء القدرات وتنميتها :وهذا هو ن�شاط التدريب و�إعادة التدريب الذي
ي�ستهدف �إحداث زيادة كبرية يف ر�صيد الوطن العربي من الكوادر املدربة على
التفكري امل�ستقبلي و�إجناز الدرا�سات امل�ستقبلية ،والتي تقدر فيما بعد على تدريب
�أجيال �أخرى .و ُيقرتح �أداء هذه الوظيفة بتقدمي برامج تدريبية ق�صرية ومتو�سطة
املدى ،وذلك بالتعاون مع املراكز املنت�رشة يف الأقطار العربية ،والتى ُي�ستح�سن �أن
ي�شارك يف تنفيذها خرباء من خارج الوطن العربى ،وكذلك بت�شجيع اجلامعات
العربية على �إن�شاء برامج درا�سية يف امل�ستقبليات على م�ستوى البكالوريو�س
واللي�سان�س والدبلومات املتخ�ص�صة ،والحق ًا على م�ستوى املاج�ستري والدكتوراه.
� .2إجراء البحوث ون�رشها :يجب �أن يكون للكيان املقرتح برامج بحثية لدرا�سة
امل�ستقبل على ال�صعيد العربي وعلى �صعيد الأقطار والقطاعات ،على �أن تتمتع
بخا�صية االنتظام� ،أي ال تكون رهن متويل يتوفر بني احلني والآخر ،واال�ستمرارية،
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�أي �أن تنجز البحوث على مراحل متعددة تكون مدفوعة مبا يتم بلورته من اقرتاحات
ملراجعة افرتا�ضات الدرا�سة ومعطياتها و�سيناريوهاتها عن طريق حوارات مع اخلرباء
واملثقفني وجماعات ممثلة للجمهور .ويجب �أن ت�شمل البحوث بحوث امل�ضمون
) (Substantive Researchالتى تركز على الق�ضايا التي تهم الوطن العربي وت�ستهدف
الت�أثري يف �صنع ال�سيا�سات ،وبحوث املنهجيات ) (methodologies researchالتي
تدر�س املنهجيات املتاحة لدرا�سة امل�ستقبل للوقوف على �أكرثها مالءمة لبحث
الق�ضايا العربية ،مع ا�ستهداف تطوير منهجيات ذات قدرة �أف�ضل على بحث هذه
الق�ضايا – وهذا هو ما قد ي�ساعد يف امل�ستقبل على تبلور مقاربات عربية (مدر�سة)
لال�ست�رشاف .وبطبيعة احلال ف�إن فائدة البحوث تظل غري مكتملة ما مل تواكبها
جهود كبرية لن�رشها على �أو�سع نطاق وب�صور متعددة طبق ًا مل�ستويات القراء.
 .3تقدمي اال�ست�شارات� :إن بناء القدرات و�إجراء البحوث وما ينتج عنها من
تراكم معريف �سوف ميهد ملمار�سة الكيان املقرتح دور بيت اخلربة .وي�ستهدف
تقدمي اال�ست�شارات ب�ش�أن التوجهات امل�ستقبلية جلامعة الدول العربية ،ولل�صناديق
العربية للتنمية ،وللحكومات وهيئاتها املختلفة ،ولل�رشكات العربية الكبرية.
� .4إدارة حوارات حول امل�ستقبل العربى :وهو ما يقت�ضي �إن�شاء �آليات وقنوات
منا�سبة للحوار حول نتائج ما يجري من درا�سات وما يتبلور من �سيناريوهات،
كاجتماعات اخلرباء وور�شات العمل والندوات وامل�ؤمترات� .إن هذه احلوارات
(وكذلك الن�رش العلمي متعدد امل�ستويات) �سوف ت�سهم يف بناء ثقافة اال�ست�رشاف،
كما �أنها �سوف ت�ساعد على حتقيق التفاعلية والرتاكم املعريف لن�شاط اال�ست�رشاف.
 .5تعريب امل�صطلحات وترجمة املراجع الأجنبية الأ�سا�سية يف جمال
امل�ستقبليات( :)*57فهذا �أمر �رضوري لن�شوء لغة م�شرتكة للكتابة والتحاور حول
امل�ستقبل .كما �أنه �رضوري لتعميم املعرفة ب�أ�صول هذا املجال و�أمهات الكتب و�أهم
املقاالت على الباحثني واملثقفني ،ولن�رش ثقافة امل�ستقبليات لدى اجلمهور يف العامل
العربي .والبد من �أن يت�ضافر ذلك مع جهود مكثفة لتي�سري و�صول امل�صطلحات
املعربة والكتابات املرتجمة مبختلف و�سائل الن�رش �إلى جمهور وا�سع من القراء.
 57تراود مجعية حبوث املستقبليات املصرية العربية فكرة إصدار ترمجة عربية للطبعة األوىل من معجم وموسوعة
املستقبليات الصادر عن مشروع األلفية.
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� .6إن�شاء و�إدارة موقع �إلكرتوين تفاعلي وجمموعة من قواعد املعلومات خلدمة
�أعمال امل�ستقبليات .وال تخفى �أهمية وجود موقع الكرتوين تفاعلي ك�أداة
للتوا�صل والتحاور والن�رش .كما �أن احلاجة لبناء قواعد معلومات بديهية� .إن بع�ض
هذه القواعد ميكن �أن ي�ضم نوعيات خمتلفة من البيانات واملعلومات االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية وال�سيا�سية عن الوطن العربي .وبع�ض القواعد ميكن �أن يحتوي
على ما مت من م�سوح ودرا�سات لتقييم الدرا�سات امل�ستقبلية العربية ال�سابقة .وميكن
�أن تخ�ص�ص قاعدة �أو �أكرث للمعلومات املتعلقة باخلرباء يف املجال من داخل الوطن
العربي وخارجه ،ولأبرز املراكز واجلمعيات العربية والأجنبية املعنية بالدرا�سات
امل�ستقبلية.

ثالثا :موا�صفات الكيان املن�شود:

من �أهم املوا�صفات املرغوب توافرها يف الكيان العربي املعني بالدرا�سات
امل�ستقبلية �أن يكون �إطاره التنظيمي:
• مرنا ،مبعنى قابليته للتعديل يف �ضوء تطور الظروف واملتطلبات.
• و�أن يت�سع لطيف وا�سع من التخ�ص�صات ،ويف�سح املجال للتفاعل بني
�أ�صحابها ،مبا ميكن من �أن يكون تكامل املنهجيات واملقاربات �سمة مميزة
للعمل العربي يف جمال امل�ستقبليات.
• واقت�صاديا (غري مكلف) ،وهو ما يعني االحتفاظ ب�أقل عدد ممكن من املوظفني
والباحثني الدائمني ،وا�ستثمار ما هو قائم من م�ؤ�س�سات عربية ،وما هو متاح
من خرباء يف الإ�سهام يف �أداء وظيفة �أو �أكرث من الوظائف ال�ست ال�سابق بيانها.
• ومنفتحا على املراكز واجلمعيات ذات ال�صلة يف اخلارج ،وقادرا على �إقامة
عالقات معها كتبادل الزيارات واملطبوعات وامل�شاركة يف امل�ؤمترات ،وكذلك
القيام مب�رشوعات م�شرتكة وما �إلى ذلك.
ويرتتب على هذه املوا�صفات خا�صية �أ�سا�سية للكيان املن�شود ،وهو �أن ي�أخذ
�شكل �شبكة ولذا ميكن �أن يطلق على الكيان املن�شود( :ال�شبكة العربية للدرا�سات
امل�ستقبلية) )(ANFS: Arab Network for Future Studies
وهذه ال�شبكة تت�ألف من عدة دوائر متزايدة االت�ساع:
• �أولها دائرة �ضيقة متثل قلب ال�شبكة وت َّ
ُ�سكن يف مقر الألك�سو وتتمثل يف جمل�س
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�إدارة ال�شبكة واملكتب التنفيذي للمجل�س الذي ي�ضم ر�ؤ�ساء الأق�سام  /الربامج
العلمية (ق�سم التدريب وبناء القدرات ،وق�سم البحوث واال�ست�شارات وق�سم
التعريب والرتجمة وق�سم املعلومات والتوثيق والن�رش� ،شام ً
ال املوقع االلكرتوين)،
وق�سم ال�ش�ؤون الإدارية واملالية وق�سم االت�صاالت والعالقات العامة.
• والدائرة الثانية ت�ضم عددا من امل�ؤ�س�سات التابعة للألك�سو مثل معهد البحوث
والدرا�سات العربية بالقاهرة واملركز العربي للرتجمة بدم�شق ومكتب تن�سيق
التعريب بالرباط.
• وت�ضم الدائرة الثالثة م�ؤ�س�سات ذات �صلة بامل�ستقبليات بحثيا وتدريبيا ،مثل
املنظمات العربية املتخ�ص�صة واملعهد العربي للإح�صاء واملعهد العربي للتخطيط
بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة ومركز املعلومات ودعم اتخاذ
القرار بالقاهرة ،ومعهد االقت�صاد الكمي بتون�س واملراكز واجلمعيات ذات
ال�صلة الوثيقة ب�أعمال امل�ستقبليات وبع�ض اجلامعات العربية.
• و�أخريا ت�أتي الدائرة الرابعة :دائرة التعاون اخلارجي التي ت�ضم بع�ض منظمات
الأمم املتحدة ،وخا�صة اليون�سكو ،والهيئات العاملة يف م�رشوعات م�ستقبلية
كربى مثل م�رشوع الألفية ،وعدداً من كربيات املراكز واجلمعيات الأجنبية
املعنية بامل�ستقبليات.

رابعا :الأولويات:

بعد تدقيق ت�صميم ال�شبكة وا�ستطالع ر�أي اجلهات املر�شحة لالن�ضمام �إليها
ومدى ا�ستعدادها للم�شاركة يف وظيفة �أو �أكرث من الوظائف ال�ست ال�سابق ذكرها
يف (ثانيا)� ،أت�صور �أن يحظى ن�شاط التدريب وبناء القدرات وتنميتها بالأولوية،
و�أن تبد�أ معه – على التوازي – �أن�شطة بناء قواعد املعلومات واملوقع الإلكرتوين
والتعريب والرتجمة ،والحقا ي�أتي ن�شاط البحوث ون�شاطا الن�رش و�إدارة احلوارات
(ل�صلتهما القوية بن�شاط البحوث) .و�أخرياً – وا�ستنادا �إلى ما يبذل من جهود يف
جمال التدريب والبحوث والن�رش – ي�أتي ن�شاط اال�ست�شارات.
خام�سا :القابلية للتنفيذ :Feasibility
يوجد حد �أدنى معقول للبدء يف بناء ال�شبكة العربية للدرا�سات امل�ستقبلية متمث ً
ال
يف �أربعة عنا�رص:
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 .1على �صعيد امل�ؤ�س�سات :امل�ؤ�س�سات التابعة للألك�سو ومنظمات اجلامعة العربية
وغريها مما يدخل يف الدائرة الثانية والثالثة لل�شبكة ،و�إن كانت �ستحتاج �إلى
تعزيز قدراتها الب�رشية واملادية.
 .2على �صعيد القدرات الب�رشية :تتوافر عنا�رص كافية لبدء عملية التدريب ،والحقا
البحوث واال�ست�شارات ،ولكن من املهم بذل جهد خا�ص للتعرف على العنا�رص
الب�رشية املتاحة مع تعزيزها بعنا�رص من اخلارج.
 .3على �صعيد املعلومات :الإنرتنت جعلت كثريا من املعلومات التي كان من
ال�صعب احل�صول عليها متاحة بي�رس ن�سبي .وهذا �شيء �إيجابي .ولكن ثمة
�سلبيات كثرية مل تزل قائمة ،خا�صة فيما يتعلق مبدى كفاية ومدى دقة ما يتاح
من معلومات.
 .4على �صعيد التمويل :ثمة موارد وفرية متاحة لدى حكومات الدول العربية الغنية
ولدى امل�ؤ�س�سات وال�صناديق العربية للتنمية .كما ميكن ا�ستجالب بع�ض املوارد
من الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة والبنك الإ�سالمي للتنمية والبنك الأفريقي
للتنمية وبع�ض اجلهات املانحة الأجنبية .ولكن الأمر يتوقف على ما يبذل من
جهد لإقناع هذه اجلهات ب�أهمية ت�أ�سي�س ال�شبكة ،وبالفوائد التي ميكن �أن تعود
على الأقطار العربية من �إن�شائها.
ف�إذا كان هذا ي�ساعد على توفري الأموال ،فلي�س �أقل �أهمية �أنه قد ي�ساعد على
خلق طلب اجتماعي من جانب احلكومات وهيئاتها املختلفة على الدرا�سات
امل�ستقبلية.
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املـداخــالت
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• الدكتورة نيفني م�سعد :

هناك �ستة جماالت �أ�سا�سية ميكن �أن ي�سهم فيها معهد البحوث والدرا�سات
العربية يف �إطار خدمة الدرا�سات امل�ستقبلية:
 -1تطوير الدورية التي ي�صدرها املعهد مرتني يف العام وعنوانها (�سل�سة �إ�صدارات
ا�سرتاتيجية وم�ستقبلية) .هذه ال�سل�سلة عدد �صفحاتها ما بني � 60إلى 70
�صفحة ،ت�صدر مرتني يف العام وهي مفتوحـــــة للباحثني يف خمتلـــف بلداننا
العربية ،وتن�رش فيها بحوثهم واجتهاداتهم ،فرمبا يكون من الأوفر يف �إطار
هذا التفكري الإ�سرتاتيجي� ،أو اال�ستعداد لدفع الدرا�سات امل�ستقبليــــة قدمــــا،
تعزيز الطابع امل�ستقبلي لهذه الدورية حتى تكون ال�سل�سلة بالفعل ا�سما على
م�سمى.
 -2املجال الثانى الذي ميكن �أن ي�سهم فيه معهد البحوث والدرا�سات العربية يف
خدمة الدرا�سات امل�ستقبلية هو تطوير “منتداه الثقايف” ،وهو مو�سم ي�ستمر
طوال العام الأكادميي ،ويتبنى ق�ضية من الق�ضايا الرئي�سية ،ويقوم باحثون
خمتلفون مبقاربة زوايا هذه الق�ضية .على �سبيل املثال  :العام املا�ضى كان عنوان
املو�سم الثقايف هو( �أثر الربيع العربى يف جوانب خمتلفة من حياتنا املجتمعية)،
و�أ�ستخدم املجتمعية باملعنى العام ،فكانت هناك درا�سات عن انعكا�سات هذا
الربيع العربي .وطبعا �أ�ضع الربيع العربي بني هاللني فهذا لي�س بامل�صطلح
الأمثل ولكنه م�صطلح دارج.
* �أثر هذا الربيع العربي يف االقت�صادات العربية ،وبالذات يف االقت�صادات
النفطية وما يرتتب على ذلك من ت�أثريات يف م�س�ألة العمال �أو يف التنمية
االقت�صادية �إلى �آخره.
* �أثر الربيع العربى يف ظاهرة اال�ستقرار ال�سيا�سي ومتا�سك الدولة القطرية،
الذي حتدث عنه الدكتور حممد �إبراهيم من�صور ..وهكذا.
* تعزيز الدور امل�ستقبلي للمو�سم الثقايف للمعهد لكي يركز �أكرث على اجلوانب
اال�ست�رشافية �أو امل�ستقبلية.
 -3املجال الثالث ،الذي ميكن �أن يخدم فيه مركز البحوث والدرا�سات العربية
هو �أن يخ�ص�ص مقررا �أو �أكرث لطالب الأق�سام املختلفة ،فلدينا يف املعهد ()10
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�أق�سام علوم �سيا�سية واقت�صاد وقانون وجغرافيا وتراث واجتماع و�إعالم و�أدب
�...إلى �آخره.
فمن املمكن يف الف�صل الأول ،وهو ف�صل يجتازه اجلميع ويدر�سون بع�ض
املقررات املفرو�ضة عليهم جميعا� ،أن ن�ضع مادة �أو مادتني تخ�ص�صان
لتناول الق�ضايا ذات ال�صلة ببناء امل�ستقبل ،لأن لدينا بالفعل بع�ض املواد التي
تقرر للطالب كافة دون ا�ستثناء ،مثل الأو�ضاع ال�سيا�سية يف الوطن العربي
واقت�صادات الوطن العربي ،فيمكن �إ�ضافة هذه املادة.
 -4املجال الرابع ،الذي ميكن التعامل معه �أو �إ�ضافته هو اخلا�ص ب�إن�شاء (كر�سي)
خا�ص بالدرا�سات امل�ستقبلية ،وا�ست�ضافة �أحد متخ�ص�صي العرب لإلقاء
جمموعة من املحا�رضات تخت�ص ب�آليات التعامل مع الق�ضايا امل�ستقبلية ،وتتناول
مو�ضوعا معينا وكيف ميكن �أن نت�صور تطوره يف امل�ستقبل �....إلى �آخره.
 -5املجال اخلام�س ،هو�إقامة برامج تدريبية بالتعاون مع ال�شبكة �أو املنتدى� ،أو مع
�أي من املراكز البحثية الرئي�سية كي يت�سنى لنا ت�أ�سي�س هذه ال�شبكة .وقد ت�شمل
هذه الربامج تدريب الطالب على اجلانب املنهجي .وال يخفى علينا جميعا
�أن الطالب ب�شكل عام لديهم �ضعف يف التكوين املنهجي� ،سواء كان الأمر
يتعلق بامل�ستقبل� ،أو حتى بالتعامل مع تطبيق مناهج البحث يف �أطروحاتهم
للماج�ستري والدكتوراه ،فهناك ب�شكل عام �ضعف يف التكوين املنهجي لدى
الطالب ،ورمبا كان االهتمام بزيادة التكوين املنهجي عرب التدريب �أمرا جيدا،
لذلك ف�إن الرتكيز على مناهج درا�سة امل�ستقبل يكون �أكرث فائدة و�أكرث ات�صاال
مبو�ضوع لقائنا.
 -6دعونا نفكر يف عام للدرا�سة يكون خم�ص�ص ًا للدرا�سات امل�ستقبلية ،بحيث
مُينح دار�سوه �أو من يجتازه �شهادة ب�أنهم ح�صلوا على درا�سة مكثفه معمقة يف
الدرا�سات امل�ستقبلية ،كل منهم يف جماله :يعني من يدر�س االقت�صاد ي�ستطيع �أن
يدر�س على مدار عام كامل كل ماله عالقة بالدرا�سات االقت�صادية با�ستخدام
املنهج اال�ست�رشايف ،ومن يدر�س ال�سيا�سة �أو االجتماع يفعل الأمر نف�سه ،بحيث
يكون حا�صال يف النهاية على ت�أهيل ميكنه من موا�صلة درا�سته على م�ستوى
املاج�ستري والدكتوراه .هذه بع�ض الأفكار التي طرحتها للنقا�شُ ،بنيت على ما
تف�ضل به الدكتور �إبراهيم العي�سوي .و�شكرا.
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• الدكتور عبد الفتاح احلجمري: 58

�أمثل هنا مركز تن�سيق التعريب التابع للألك�سو ،ووجودي معكم من �أجل
�أن نفكر جميعا يف �صيغة عملية لو�ضع معجم مل�صلحات خا�صة بعلم امل�ستقبل
وامل�ستقبليات .ب�صفة عامة ،نحن نرحب يف مكتب تن�سيق التعريب بكل مبادرة يف
هذا االجتاه من اخلرباء احلا�رضين معنا ،ممن يريدون امل�شاركة يف �إعداد هذا املعجم.
فنحن نرحب بذلك ون�ضع لن�رشه اخلطة العلمية التي يتبعها املكتب من �أجل
�إعداد هذه املعاجم ،حيث �إن هناك خطة م�ضغوطة منهجيا يف املعاجم التي ي�صدرها
املكتب ،فهي معاجم ثالثية اللغة (الأجنليزية ،الفرن�سية ،العربية) مع ال�رشح .وميكن
�أن نتعمق يف هذا املو�ضوع من خالل جل�سة ثنائية �أو ثالثية بالن�سبة �إلى من يهمه
الأمر.
و�أنا �أ�ستمع ملداخلة د� .إبراهيم العي�سوي تذكرت باحثني مغربيني كان لهما
�إ�سهام وا�ضح يف هذا املجال ،الأ�ستاذ املرحوم الفيل�سوف حممد العزيز احلبابى،
فعندما كان ي�ضع �أ�س�سا لنظريته حول ال�شخ�صانية العربية والإ�سالمية ب�صفة عامة،
كان يفكر يف و�ضع �أ�س�س لفل�سفة جديدة كان ي�سميها (الغدية) يعنى الغد ،كيف
�سنفكر يف الغد؟ وكان ي�سمي هذا االجتاه (الغدية) وكان وهو يفكر يف الغد يفكر
فيه انطالقا من احلا�رض ،وطبعا انطالقا نحو امل�ستقبل ،ومن الواقع ،وكان يقول -
وقد ا�ستمعت �إليه يف �إحدى املحا�رضات � -إن امل�سافة بيننا وبني الغرب ال ميكن
ح�رصها بال�سنوات و�إمنا ب�أكرث من ذلك ،الغرب يخرج من ح�ضارة ويدخل يف
�أخرى ،ونحن مل ندخل بعد للح�ضارة التي خرج منها ،مبعنى �آخـر هوخرج من
ح�ضارة الت�صنيع ونحن مل ندخل بعد يف ح�ضارة الت�صنيع ،وهو دخل يف ح�ضارة
الإلكرتونيك ونحن مل ندخل يف ح�ضارة الإلكرتونيك� .إذن الفرق بيننا وبني
املجتمعات الغربية لي�س ( )50وال (� )100سنة و�إمنا هو ح�ضارة وينبغي �أن ن�أخذ هذا
يف االعتبار.
كانت هناك �أي�ضا �إ�سهامات مهمة يف هذا املجال وخا�صه يف اجلانب املتعلق
بامل�ستقبليات وعالقتها بالأنظمة االقت�صادية .فلقد الحظ �أن ال�شكل الذي ت�سعى
�إليه الدول العربية هو التعاون فيما بينها ،وعندما مل جتد �سبيال �إلى هذا التعاون،
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من الناحية االقت�صادية ،فكرت فيما هو �أبعد من ذلك وهو التغلب على م�شكالت
ال�صحة والفقر والرتبية وحماربة الأمية وم�شاكل التنمية ،وهذه لي�ست م�شاكل
(متويل) و�إمنا هي م�شاكل (تفكري) حتتاج �إلى تفكري �أكرث مما حتتاج �إلى متويل طبعا.
و�أ�ستح�رض �شخ�صا �أخر يهتم بالتاريخ ،ولكنه يفكر كذلك يف امل�ستقبل وهو عبد
اهلل العروي الذي كتب (الأيديولوجيا العربية املعا�رصة) وتعلمون جيدا الت�صور
الذي و�ضعه العروي للأيديولوجية ،للإجابة عن ال�س�ؤال القائل (ما هو ال�سبيل
للخروج من التخلف الذي نعي�شه اليوم)؟ هو ا�ست�رشاف �أفق جديد .والأطروحة
التي قدمها العروي بالن�سبة �إيل هي الأفق امل�ستقبلي يف كتابه الأيديولوجيا الذي
قدم ثالثة �إجابات للخروج من الأزمة :علينا �إما �أن نتبع رجل دين� ،أي (الدين هو
احلل) �أو العودة لل�سلف ال�صالح كحل من �أجل اخلروج من التخلف� .أو نتبع رجل
�سيا�سة ،يعنى �أن نتبع نظاما دميقراطيا برملانيا وبالتايل ف�إن رجل ال�سيا�سة بيده ال�سبيل
للخروج من التخلف .ثم الرجل الثالث وهو رجل داعية للتقنية ،فعلى جمتمعاتنا
العربية �أن تت�سلح بالتقنية لتخرج من التخلف وتكون جمتمعات �صناعية .
طبعا كل هذه املعاين لها عالقه بامل�ستقبل ولكن لها عالقة كذلك بفهمنا للحا�رض.
�أعود �إلى م�س�ألة امل�صطلحات ،طبعا تعلمون علم اليقني �أن اللغة لها عالقة الآن
بالتنمية ،والكثري من امل�شاكل التي تواجهها املجتمعات العربية يف جزء كبري منها
م�شاكل ثقافية ،وم�شاكل متعلقة باللغة� ،أي نحن نتحدث لغة عربية واحدة ولكن
يف احلقيقة نحن نتحدث لغات عربية متعددة وهذه م�شكله منهجية ،وم�شكله
نظرية ،وم�شكله تاريخية ،ولكن الأبحاث اللغوية والل�سانية يف عامل اليوم �أثبتت
�أنه ال يوجد فرق بني لغة و�أخرى ،لي�س هناك لغة متتلكها دولة قوية ،مبعنى �أن اللغة
قوية؟ ال �أبدا ،فاللغات كلها �سوا�سية .وهذا مو�ضوع �أثري فيه جدل كبري وقدمت
عنه كثري من الأبحاث.
ولدينا بالطبع م�رشوع م�ستقبلي هو ما يقوم به مكتب تن�سيق التعريب يف �إطار
م�رشوعه .ومن ح�سن ال�صدف �أننا وقعنا اتفاقيه بني الوكالة الأملانية للتعاون الدويل
ومكتب تن�سيق التعريب مبوجبها �سن�سعى لكي ندخل للمرحلة الثالثة من هذا
املعجم املو�سوعي امل�سمى (املعجم التقني التفاعلي) وهو مو�ضوع على الإنرتنيت
باملجان ،وب�أربع لغات هي  :العربية والفرن�سية واالجنليزية والأملانية  .وقد �أجنزنا
حلد الآن العديد من املجلدات املتعلقة بهند�سة ال�سيارات ،وهند�سة تقنيات املياه
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و�صناعة الن�سيج والطاقة املتجددة ،والهند�سة الكهربائية والنقل والبنية التحتية،
ولدينا يف املرحلة الثالثة م�شاريع كثرية يف علوم الرتبية واالقت�صاد ويف الكثري من
املجاالت .ولذلك �أعتقد �أن امل�ستقبل بالن�سبة �إلى املعاجم العربية هو �أن ت�صبح كلها
معاجم رقمية ومتاحة على �شبكة الإنرتنت.
ولذلك ف�إنني �أدعوكم لزيارة هذا املوقع على الإنرتنيت ونحن يف انتظار
مالحظاتكم ويف انتظار اقرتحاتكم يف هذا الإطار .ومرة �أخرى �أرحب بكل
مبادرة من اخلرباء امل�شاركني معنا ممن يريدون �أن ي�ساهموا معنا يف �إجناز معجم
م�صطلح الدرا�سات امل�ستقبلية.
• الأ�ستاذة حياة الوادي: 59
�س�أحتدث عن املر�صد العربى للرتبية الذي �أ�شار �إليه معايل املدير العام يف خطابه
االفتتاحي وعرب عن رغبته يف تو�سيعه لي�شمل جماالت عمل املنظمة .املر�صد العربى
هو �أحد امل�شاريع اال�ست�رشافية للمنظمة يف املجال الرتبوي حتى ال نكتفي فيه ب�إدارة
الأزمات ،بل نتوجه نحو العالج الوقائي .تعود مرجعية املر�صد �إلى قرار القمة
العربية املنعقدة بدم�شق �سنة 2008م ،واملتعلق باعتماد خطة تطوير التعليم يف
الوطن العربي وتكليف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم مبتابعة تنفيذها،
بالتن�سيق مع الأمانة العامة جلامعة الدول العربية .وقد ن�صت خطة تطوير التعليم يف
باب �آليات التنفيذ واملتابعة على �إن�شاء (مر�صد عربي للرتبية والتعليم) وحددت له
الوظائف الأ�سا�سية التالية:
 -1ر�صد �أو�ضاع التعليم العربي ومتابعته.
 -2ح�رص التجارب والربامج الناجحة وتعميمها .
� -3إ�صدار تقرير �سنوي عن �أو�ضاع التعليم يف الوطن العربي .
كما ن�صت اخلطة على �إن�شاء مرا�صد وطنية للرتبية والتعليم تتولى متابعه تنفيذ
خطة تطوير التعليم وو�ضع الدرا�سات والبحوث امل�ساندة ،و�أدوات املتابعة للر�صد
والتقومي .وانطالقا من هذا القرار جعلت الألك�سو من �إن�شاء املر�صد العربي للرتبية
�إحدى �أولوياتها وعملت على حتقيقها ،حيث نظمت خالل �سنة ( ،)2009عند
انطالق هذا امل�رشوع ،ور�شة عمل دعت �إليها خرباء وفنيني من خمتلف البلدان
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العربية ،وكلفتهم بو�ضع ت�صور للمر�صد العربي للرتبية والوظائف التي ميكن �أن
ينه�ض بها ،و�أدوات عمله واقرتاح تو�صيات عملية لإجنازه ،وذلك اعتمادا على
درا�سات جدوى وتقارير حول مرا�صد وقواعد البيانات املختلفة عربيا وعامليا .
وانطالقا من �أعمال هذه الور�شة وما ت�ضمنته من تو�صيات و�ضع الت�صور الآتي:
 -1فيما يخ�ص مهام املر�صد :يجب �أن يقوم املر�صد بر�صد �أو�ضاع التعليم
ومتابعتها.
 -2ح�رص التجارب والربامج الناجحة يف الدول العربية وتعميمها .
 -3ا�ست�رشاف التحوالت يف جماالت الرتبية والتعليم .
� -4إ�صدار تقرير �سنوي عن �أو�ضاع التعليم يف الوطن العربي .
 -5امل�ساهمة يف و�ضع الدرا�سات والأدلة واملرجعيات .
 -6بناء قاعدة بيانات حول واقع الرتبية والتعليم يف البالد العربية وال�سهر على
حتقيقها و�إثرائها با�ستمرار.
 -7حتليل البيانات وا�ستثمارها يف البحوث والدرا�سات.
 -8و�ضع جهاز للم�ؤ�رشات الرتبوية العربية.
وبالن�سبة �إلى الهيكل والت�سيري اقرتح االجتماع �أن يعمل املر�صد يف �شكل �شبكة
تتكون من العنا�رص الآتية:
 -1وحدة مركزية كائنة مبقر املنظمة بتون�س وتت�ضمن قاعدة بيانات املر�صد،
وتر�صد واقع الرتبية والتعليم وتوفر معلومات حول الأنظمة الرتبوية ،تت�سم
بامل�صداقية والدقة والوجاهة وقابلة للمقارنة و�صاحلة للم�ساعدة على اتخاذ القرار
و�إجناز البحوث والدرا�سات ومتابعة �سري العمليات التعليمية على امل�ستويني الوطني
والإقليمي .
 -2بالن�سبة �إلى الوحدات الوطنية :عهدت خطة تطوير التعليم �إلى الدول
العربية مهمة �إن�شاء مرا�صد وطنية للرتبية والتعليم من بني وظائفها  :توفري املعطيات
حول واقع الرتبية والتعليم لتخزينها يف قاعدة بيانات مركزية ،كما اقرتح �أن يكون
للمر�صد جلنة علمية تت�شكل من متخ�ص�صني وخرباء يف جمال الرتبية والتعليم ،ت�رشف
على قاعدة البيانات وحتليل املعطيات ومتابعة الدرا�سات والبحوث ،و�صدور
التقرير ال�سنوي للمر�صد .وعند االنطالق مت �إجناز الأن�شطة الآتية :
• عقد اجتماع �أول للجنة العلمية للمر�صد عام ( )2009مت من خالله حتديد
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�أهداف املر�صد ومهامه والبنية التحتية الالزمة النطالقه.
• تعيني من�سقي املرا�صد الوطنية و�ضبط برنامج عمل لتدريبهم.
• اقتناء التجهيزات الالزمة لن�شاط املر�صد.
• و�ضع ت�صور لقاعدة بيانات.
• و�ضع اال�ستبيانات الالزمة جلمع املعطيات.
• ت�صميم القاعدة.
• �إعداد املخرجات.
• �إعداد اجلداول ح�سب البلدان واجلداول الت�أليفية.
ونظرا �إلى �أن عمل املر�صد لي�س �أبدا �شيئا �سهال ،وهذا ما مل�سناه منذ انطالق
�أن�شطته ،فقد مت توقيع اتفاقية تعاون مع البنك الدولى لدعم املر�صد ،وذلك لتمكينه
من هبة مالية تُ�رصف لإجناز برنامج يهدف �إلى تنمية القدرات الب�رشية العاملة يف
املر�صد املركزي واملرا�صد الوطنية.
كما ن�صت االتفاقية على حتويل برامج طورها البنك الدويل ملتابعة تطور التعليم
يف البالد العربية �إلى قاعدة بيانات املر�صد العربي للرتبية وتطويرها .
وقد مت تنظيم ور�شة عمل لفائدة من�سقي املرا�صد الوطنية بالدول العربية ،قدم
خاللها عر�ض حول مكونات املر�صد و�آلياته ودقة عمله ،وحتديد مهام املن�سقني
الوطنيني ،ثم مت بعد ذلك تنظيم ور�شة عمل يف تون�س ناق�شت جميع املراحل التي مر
بها املر�صد والإجراءات التي اتخذتها املنظمة .وقد �أ�سفرت هذه اجلهود ،املبذولة
يف الفرتة الأولى لإجناز �أن�شطة املركز وو�ضع تطبيق قاعدة البيانات وال�رشوع يف
�إدخال املعطيات التي وفرتها الدول العربية وفقا لال�ستبيان ،عن فتح موقع خا�ص
باملر�صد موجه �إلى املن�سقني الوطنيني والباحثني واجلمهور العري�ض كل ح�سب
حاجته .وال نخفي عليكم �أن املر�صد واجه عدة �صعوبات �أثناء الإجناز منها ما مت
تذليله وجتاوزه ،ومنها ما بقي قائما ويتعني �إيجاد حلول له ،ونخ�ص بالذكرم�س�ألة
عدم تغطية البيانات التي وردت من الدول العربية كافة الدول العربية حيث
ا�ستجابت ( )12دولة عربية فقط من( )22دولة مللء اال�ستمارة ،ف�ض ً
ال عن بع�ض
النقائ�ص والفراغات يف املعلومات الواردة ،حيث مل جتب عن كافة اال�ستبيانات
بكل معطياتها �إال ثالث دول فقط من ( )22دولة .وقد ا�ستجابت الدول لتعيني
من�سقني وطنيني ،لكن تعيينهم كان غري كاف ،لأن املن�سقني الوطنيني يف جمملهم
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مل تكن لهم ال�صفات التي ت�ؤهلهم ليكونوا من�سقني للمر�صد .ولتجاوز بع�ض
ال�صعوبات مت توقيع اتفاقية مع معهد اليون�سكو للإح�صاء ملدنا باملعلومات الكافية
وامل�ساعدة يف تدريب املن�سقني الوطنيني واملن�سقني العاملني من داخل املر�صد .ثم
بعد توقيع هذه املذكرة ،ويف �إطار املرحلة الأولى ،مت �إجناز:
• قاعدة �أولية لإثراء خمتلف مكونات املر�صد.
• �إدماج برجمية البنك الدويل لت�صبح �إحدى مكونات املر�صد وتعريبها وموا�صلة
تطويرها ق�صد ا�ستثمارها يف الدرا�سات.
• و�ضع جهاز من امل�ؤ�رشات الكمية والنوعية وتوجيهه وجهة ذات م�صداقية.
• دعم وتطوير قدرات العاملني بالوحدة املركزية للمر�صد واملرا�صد الوطنية.
ويف هذا الإطار مت عقد عدة ور�ش �سواء داخل املر�صد العربي للرتبية �أو مع
من�سقي املرا�صد الوطنية .
 -3بالن�سبة �إلى اجلزء اخلا�ص بالدرا�سات مت �إعداد الدرا�سات الآتية :
• درا�سة حول حوكمة النظام الرتبوي وانعكا�سها على ت�سيري امل�ؤ�س�سات الرتبوية
وحتقيق جودة خدماتها.
• درا�سة حول �إدماج التكنولوجيا احلديثة يف التعليم والتعلم .
• درا�سة حول حتليل الدرا�سات والبحوث املتعلقة بتعليم اللغة العربية .
• درا�سة حول م�شاركة الدول العربية يف التقييم الدويل عام .2011
• كما مت �إ�صدار التقرير الأول للمر�صد العربي للرتبية.
 -4بالن�سبة �إلى املرا�صد الوطنية قامت املنظمة بعقد اجتماعات فنية يف الدول
العربية مع الوزارات املعنية بالرتبية كوزارات التعليم العايل والتكوين املهني ،وذلك
يف كل من  :م�رص وتون�س وجزر القمر لدعمها يف �إن�شاء مرا�صدها الوطنية.
 -5بالن�سبة �إلى الربنامج القادم للمر�صد هو:
• موا�صلة م�ساعدة الدول الأع�ضاء على �إن�شاء مرا�صد وطنية.
• زيادة عدد امل�ؤ�رشات مع تنويع امل�صادر .
• �إ�صدار تقرير �إح�صائي دوري يتم الرتكيز من خالله على الإ�شكاليات املطروحة
يف جمال الرتبية والتعليم يف الوطن العربي.
• العمل على توفري بيانات خا�صة بالتكوين املهني وذلك بالتعاون مع معهد
اليون�سكو للإح�صاء .
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• الدكتور في�صل احلفيان: 60

�أعتقد �أن الرتاث هو �أوثق ات�صاال  ،رمبا �أكرث من �أي �شيء �آخر ،بامل�ستقبل .لذلك
�رسرت كثريا و�أنا �أقر�أ الكتاب الذي وزع علينا والذي بد�أ بعبارة (امل�ستقبل يتغذى
باملا�ضي) ،ولذلك نحن يف معهد املخطوطات العربية بو�صفنا اجلهاز القومي
للمنظمة العربية م�سكونون بامل�ستقبل ،يعنى هاج�س امل�ستقبل �أ�سا�سي عندنا لذلك
عقدنا م�ؤمترين عن (م�ستقبل الرتاث):
 -1ن�سخة كانت م�رشقية مبعهد املخطوطات.

 -2ون�سخة كانت مغربية عقدناها يف الرباط.

فامل�ستقبل هاج�س ال بد من �أن يكون قائما لدينا جميعا .وهناك متخ�ص�صون
يف الدرا�سات امل�ستقبلية يقدمون لنا املنهج والآليات والطرائق لكي نعمل بها ،وقد
�أتينا �إلى هنا لكي ن�ستفيد من تلك املناهج والآليات.

�إن العمل امل�ستقبلي ينبغي �أن يكون موجودا وكل عمل ال بد له من م�ستقبل� .إذا
مل يكن امل�ستقبل واردا فنحن ن�سري باالجتاه املعاك�س.

واملعهد على الرغم من �أنه يعمل يف جمال الرتاث �أي يف جمال املا�ضي ،لكن علمه
كان دائما عن امل�ستقبل .لذلك هناك الكثري من الأخطار ،و�أعظم الأخطار اليوم
هي التي يتعر�ض لها الطرفان الإن�سان والرتاث ،الإن�سان الكائن و�صاحب الرتاث،
لذلك هناك �أخطار كبرية يف احلقيقة تتعر�ض لها املخطوطات والآثار مبختلف
�أنواعها� .إن الرتاث لي�س بعيدا عن امل�ستقبل ،نحن الآن ب�صدد �إ�صدار كتاب عنوانه
(الرتاث يف �أتون ال�رصاعات) يعنبي يف قلب ال�رصاعات ،ماذا ت�رضر؟ �إن الأ�رضار
التي وقعت على الرتاث منذ عام  2000وحتديدا من عام  ،1990ومنذ حرب اخلليج
الأولى وحرب اخلليج الثانية ،ثم الثورات وما جنم عنها من �رصاعات ،الميكن
ح�رصها .جمرد وجود ال�رصاع يف منطقة ما يعني �أن الرتاث يت�رضر.
ونحن يف املعهد ننظر �إلى الرتاث على �أنه كائن مكمل للإن�سان �أو جزء من
�صاحبه ،لأن الرتاث مرتبط كما تعرفون بكل الق�ضايا امل�صريية :بالهوية واالنتماء
واللغة�...إلى �آخره .و�أعتقد �أنه على ال�صعيد ال�شخ�صي ا�ستفدت كثريا من الآليات

 60مدير معهد املخطوطات العربية بالقاهرة ،التابع لأللكسو.
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واملنهجيات التي �ست�ساعدنا يف معهد املخطوطات ،ورمبا تتغري نظرتنا على الأقل
و�أدواتنا التي ميكن �أن نفيد منها ونحن نتحدث عن الرتاث .و�شكرا.
• الدكتور حممد �إبراهيم من�صور:
احلقيقة �أنا �أ�شكر الدكتور �إبراهيم العي�سوي لأنه جنح يف ف�ض اال�شتباك بني املعاين
التي توحي بها كلمة (املدر�سة العربية للدرا�سات امل�ستقبلية) فقد ت�سلل �إلى الذهن
�أن ما نعنيه باملدر�سة العربية هو اجتاه فكري عربي ولي�س كيانا م�ؤ�س�سيا.
لكن حتيز د� .إبراهيم العي�سوي لفكرة الكيان امل�ؤ�س�سي يف احلقيقة القى �صدى
وجتاوبا كبريا من احلا�رضين ،لأنه اخت�رص لنا طريقا طويال كنا نبحث عنه لإقامة مثل
هذا الكيان امل�ؤ�س�سي ،الذي ا�ستقر هو على ت�سميته (بال�شبكة) و�إن كنت �أطرح
الت�سمية �أي�ضا ملزيد من احلوار للو�صول �إلى مفهوم �أو معنى �أو ا�سم دال لهذا الكيان.
و�أعتقد �أن هناك املزيد من الوظائف التي ينبغي �أن ت�ضاف �إلى وظيفة هذه
ال�شبكة ،على ر�أ�سها ق�ضية التعليم ،ودمج الدرا�سات امل�ستقبلية يف مقررات التعليم
يف املدار�س واجلامعات .ولنا �أن ن�ضيف يف هذا ال�صدد ثالث مالحظات :
املالحظة الأولى  :على هام�ش ما اقرتحته د .نيفني ب�أن يكون هناك مقرر �أو
مقرران يف ال�سنوات التكميلية للدرا�سة يف معهد البحوث والدرا�سات العربية� ،أمتنى
بدوري �أن يعمم هذا االجتاه ،و�سنحاول تطبيق الفكرة يف جامعة �أ�سيوط ،وليكن
ب�إدخال مناهج الدرا�سات امل�ستقبلية �ضمن املناهج املعتمدة يف �إجراء البحوث� ،إلى
جانب املناهج التقليدية التي اعتاد عليها الباحثون يف جامعاتنا العربية .
لقد �أح�صيت تقريبا  475مقررا درا�سيا يف جمال الدرا�سات امل�ستقبلية والعلوم
املرتبطة بها تدر�س يف املدار�س الثانوية واجلامعات الأمريكية يف الواليات املتحدة
الأمريكية .وهذا م�ؤ�رش يعك�س درجة االهتمام التي توليها املجتمعات املتقدمة
للدرا�سات امل�ستقبلية.
املالحظة الثانية  :نحن �أي�ضا بحاجة �إلى �إعادة ت�أهيل القوة البحثية العربية ،وهي
كبرية باجتاه �أمناط البحث والتفكري امل�ستقبليني ،و�إعداد �أجيال جديدة من الباحثني
القادرين على جتديد دماء مراكز البحوث والدرا�سات العربية و�إعادة تكييف
الن�شاط البحثي لهذه املراكز من الطرائق واملناهج التقليدية �إلى مناهج الدرا�سات
امل�ستقبلية وتقنياتها االبتكارية.
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املالحظة الثالثة  :يا حبذا لو فكرنا من الآن يف جائزة عربية للدرا�سات امل�ستقبلية
متنح با�سم امل�ؤ�س�سني من الرواد الأوائل للفكر امل�ستقبلي العربي ،ولعلي �أذكر من
الأ�سماء و�أرجو �أال تخونني الذاكرة ا�سم املرحوم الدكتور املهدي املنجرة �صاحب
الإ�سهامات املبكرة يف الدرا�سات امل�ستقبلية .ملاذا ال تكون هناك جائزة عربية با�سم
(املهدي املنجرة) تمُ نح لأف�ضل الباحثني العرب يف جمال الدرا�سات امل�ستقبلية،
وجائزة با�سم املرحوم الدكتور (�إبراهيم حلمي عبد الرحمن) وجائزة با�سم
الدكتور املرحوم (�إ�سماعيل �صربي عبد اهلل) والدكتور ق�سطنطني زريق والأ�ستاذ
ال�سيد يا�سني الذين و�ضعوا قاعدة را�سخة للدرا�سات امل�ستقبلية يف وطننا العربي.
و�أخريا دعوين �أختتم بفكرة تعريب معجم وقامو�س للم�صطلحات امل�ستقبلية.
و�أنا �أذكر �أن الطبعة الأولى فعال من هذا القامو�س �صدرت بالفعل عن م�رشوع
الألفية ،ولكنها تنتظر الآن من يت�صدى لرتجمتها ،ولذلك �أقرتح �أن تنه�ض الألك�سو
والإدارة املتخ�ص�صة بالرتجمة فيها بعبء ترجمة هذه املو�سوعة للدرا�سات امل�ستقبلية
التي �صدرت منذ �أ�سابيع قليلة .
وهناك تقرير �سنوي �أو كتاب �سنوي ي�صدر �أي�ضا من اجلمعية العاملية للدرا�سات
امل�ستقبلية ا�سمه (حالة امل�ستقبل) وتعكف جمعية بحوث امل�ستقبليات امل�رصية العربية
التي �أت�رشف بع�ضويتها على ترجمة هذا التقرير �سنويا ،وهو متاح ومطبوع يف مقر
اجلمعية بالقاهرة ،وقد �أتيحت �أخريا هذه الرتجمة �إلكرتونيا على موقع اجلمعية.
هذه بع�ض املكا�سب التي حققتها اجلماعة العلمية العربية يف جمال الدرا�سات
امل�ستقبلية ،ومتثل ر�صيدا البد منه لقيام هذا الكيان الذي لن ين�ش�أ من عدم ،و�إمنا
لدى اجلماعة العربية يف الدرا�سات امل�ستقبلية من الرتاث الذي يكفي �أن ت�ؤ�س�س
عليه هذه امل�ؤ�س�سة للدرا�سات امل�ستقبلية التي اقرتحها د� .إبراهيم العي�سوي .و�شكرا.
• الدكتور مي�شال غوديه:
ال �أريد �أن �أقطع عليكم حبل املناق�شات ،ولكن �أعتقد �أنه من املفيد �أن نتعامل
ب�شكل جيد مع املو�ضوع ،لأننا ينبغي �أال ننكر �أن هناك ثرا ًء فيما هو مطروح.
و�أ�شكرك �سيدى الرئي�س على �إعطائي الكلمة ودعنى �أ�سوق مالحظتني:
املالحظة الأولى :لدينا �أي�ضا م�شكلة الرتجمة ،يف اعتقادي ال توجد عندكم
ترجمة موحدة� .أحيانا نعتقد �أن م�ستمعينا قد فهموا ،ف�إذا هم قد فهموا �شيئا �آخر.
وقد حاولت و�صديقى ميلر – وهو �أحد �أع�ضاء الفريق الذي �أعمل معه منذ ع�رش
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�سنوات – �أن نحدد على امل�ستويني الأوروبى والأمريكي م�ساحات لغوية م�شرتكة
ب�سبب ما كان يواجهنا من اختالفات يف التف�سري� .إذن مهم جدا �أن يكون لدينا
ترجمة جماعية ،حيث يوجد طرق عديدة نقول بها نف�س الفكرة ،بل ومن املمكن
�أن تعر�ض الفكرة بكلمات خمتلفة وفقا للثقافة .ففى العربية مث ً
ال التى تتحدثونها
وتفهمونها �أحيانا ت�ستخدمون نف�س الكلمات التي تعني �أ�شياء خمتلفة من دولة
لأخرى� .إذن فالتنوع مبثابة ثراء .و�أنا ال �أق�صد قامو�س ًا ولكن بالأحرى مفاهيم
الزمة للتحليل .وهذا يحتاج مزيدا من الوقت والعمل.
املالحظة الثانية :وتتعلق باال�ست�رشاف من حيث عالقته باحلرية واال�ستقاللية
وعلينا �أن نطرح �أ�سئلة قد تُغ�ضب البع�ض تخ�ص اال�ست�رشاف الدميوغرايف يف �أوروبا
�أو “االنتحار الدميوغرافى” ،ال �أحد يتحدث عن هذا املو�ضوع .ينبغى �أن ن�ؤكد
�أن التوقع اجليد لي�س هو ما يتحقق ،ولكنه ما يقودنا �إلى احلدث .ال �أريد �أن �أدفع
للهجرة عن طريق البحر ،بل �أقول لكل املهاجرين يجب عليكم التمكن قبل كل
�شئ ،وعليكم القيام بهجرة تختارونها .وعلينا نحن �أن نطرح �أ�سئلة ب�ش�أن موارد
املياه والو�ضع الدميوغرايف ،وم�شكلة �ضمان ا�ستقاللية املراكز البحثية العربية ،لأن
من “ميولونكم” هم �أول من “مينعونكم” من حرية التفكري .فعليكم و�ضع ميثاق
ي�ؤكد على نزاهة التمويل وي�ضمن ا�ستقاللية التفكري.
و�أخريا نت�ساءل عن تعليم اال�ست�رشاف وما �إذا كنا نعتربه ق�ضيتنا الأولى ولي�ست
الأخرية .اال�ست�رشاف �إذن لي�س نظاما لكنه “حرية فكرية” .وميكننا �أن ن�صل
لال�ست�رشاف من خالل الرتبية الوطنية والفل�سفة والعلوم االجتماعية والعلوم
ال�سيا�سية واالقت�صاد .ف�أنا مث ً
ال رجل اقت�صاد ،ولكنني �أ�صبحت م�ؤرخا اجتماعيا.
وهذا هو االنت�شار املطلوب لال�ست�رشاف يف كل �أنواع التعليم .وعلى املنظمات
العاملية وجامعة الدول العربية وغريها �أ ًّيا كانوا �أن يتيحوا جماال لالنفتاح الفكري.
• الدكتور ريل ميلر:
�شكرا جزيال� .أنا مثل ال�سيد مي�شال غوديه �أ�شعر بال�سعادة بوجود مثل هذه
املناق�شات ،التى �أرى فيها كثريا من الأمل .وهو ما نحتاجه بقوة .لقد بد�أت العمل
مبنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية عام  .1982ويف ظني �أنها من �أف�ضل املنظمات
للدرا�سات امل�ستقبلية .وهذا ما مييزها .وكان ر�ؤ�ساء الدول ي�أتون �إلى هذه املنظمة.
كنت �شاب ًا �آنذاك وكنت يف نهاية درا�ستي للدكتوراه .وكنت منبهرا بالقواعد
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واخلطوات العملية التي ت�سري عليها ،ومن ثم كنت �أحرتم هذه القواعد واخلطوات
�أميا احرتام .وقد كانوا ي�ستخدمون التوقعات والدرا�سات التي تهم ال�سيا�سيني.
وكنت �أقول لهم �إن ال�شعوب لديها �سا�سة ي�ستحقون التقدير ،لكن ال�سا�سة وحدهم
لي�سوا هم الذين �سيغريون �أحوال ال�شعب ،ما مل يكن ال�شعب نف�سه قادرا على �أن
يعطي حاكمه احلق يف التغيري .رمبا من ال�صعب �أن �أقول ذلك! ولكن هناك �أي�ضا
عامل مهم ،ونحن نتحدث عن اال�ست�رشاف ،وهو �أننا لدينا �أنظمة ملناق�شة عمل
احلكومات ولدينا وحدات لال�ست�رشاف ،وهي لي�ست قدمية ،بل حديثة .علينا �أن
نتذكر دائما �أن الع�رص الراهن مل يعد “�أمامنا” ،بل �صار “خلفنا”.
وال�س�ؤال هنا كيف ميكننا �أن نطبق ذلك بطريقة عملية .و�أن�صح ب�أن نبحث عن
كيف نطور قدرتنا على التوقع والتخطيط داخل منظمة ب�شكل قابل للتطبيق على
�أر�ض الواقع� .إذن عليكم بخلق طريقتكم التي تتفق وواقعكم ،و�أن تتيحوا الفر�صة
للنا�س �أن يتوقعوا حتى يف حياتهم اليومية .ولو كان ب�إمكاننا �أن نتحرك انطالق ًا من
ذلك ،فلدينا اخلربة يف ذلك مب�شاركة من لديهم اخلربة �أي�ض ًا من التالميذ و�أ�صحاب
املقاهي والوزراء �أو ممن لديهم برامج للتوقع والتخطيط ي�ستخدمونها طوال الوقت
مما جعلهم �أطول خربة و�أكرث كفاءة.
لقد الحظت يف تون�س �أن هناك �شبابا بال عمل ،لأن ثمة ،بالت�أكيد ،وهما ناجتا
عن التوقعات .و�أنا �أعمل منذ  25عاما على التوقعات وعلى العالقة بني التعليم
و�سوق العمل .ويجب �أن يكون لدينا الأمل!
• الدكتور حممد �سليم قالله :
لدى بع�ض املالحظات من خالل التجربة التي ع�شتها بنف�سي يف اجلزائر:
�أوال  :فيما يخ�ص التكوين ،يف �سنة  2005طلبت بنف�سي من وزارة التعليم العايل
اجلزائرية فتح ماج�ستري يف اال�ست�رشاف ،ووافقت الوزارة وفتحنا املاج�ستري وتقدم
له عدد من الطالب و�أخذنا يف كل �سنة  15طالبا �أعدوا ر�سائل ماج�ستري ،لكن
امل�شكلة �أين تكمن؟ تكمن يف �أن هذه الر�سائل التي �أعدت  -وال�أريد �أن يكرر
معهد البحوث والدرا�سات �أو �أي معهد �آخر هذه التجربة  -كانت مف�صولة عن
الواقع متاما� ،ش�أنها �ش�أن كل الأبحاث الأكادميية الأخرى التي و�ضعت يف الأدراج
ومل يكن عليها “طلب” .ولذلك �أقدم مقاربة �أخرى مقرتحة للمو�ضوع ،هي �أن
ننفتح �أوال على القطاعات امل�ستخدمة لال�ست�رشاف القطاعي ،وهذا �سوف يحل
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م�شكلة التمويل واال�ستقاللية التي حتدث عنها الربوف�سري مي�شال غوديه ،لأننا ينبغي
�أن نعرف �أن القطاعات االقت�صادية وال�صناعية على وجه اخل�صو�ص حتتاج �إلى
اال�ست�رشاف ،وتقوم به عن طريق اخلربة الأجنبية يف العامل العربي ،لذلك ف�إن هذه
املقاربة ينبغي �أن تتغري ،و�أن نتجه �إلى القطاعات امل�ستخدمة :ال�صناعية �أو الزراعية
�أو القطاعات احلكومية ،ونعرف ماهي حاجة هذه القطاعات؟ ونعر�ض �أنف�سنا
كخرباء للقيام بدرا�سات ا�ست�رشافية ،و�أن نقوم يف معاهدنا ومراكزنا بتكوين من
يقوم بهذه الدرا�سات لهذه القطاعات .وهذه هي املنهجية ال�صحيحة وقد اعتمدها
معهد يف اجلزائر ا�سمه معهد الت�سيري .يف هذا املعهد ربطنا اال�ست�رشاف بالت�سيري.
وقد قام يف العامني املا�ضيني بتكوين جمموعة من الباحثني يف مو�ضوع حمدد
وهو “اال�ست�رشاف املائي” يف اجلزائر لدرا�سة م�ستقبل املياه يف الثالثني �سنة القادمة؟
وكيف نحل م�شكلة املياه ،وقام املعهد بطلب خرباء من الأجانب واجلزائريني قاموا
بتكوين دفعة متخ�ص�صة فقط يف جانب اال�ست�رشاف املائي ،تتخرج مبا�رشة لتقوم
بعملها ل�صالح وزارة املوارد املائية .هذا �شيء عملي واتفق مع د.العي�سوي على
هذه ال�شبكة �أو �أي ت�سمية �أخرى يراها الآخرون ،و�أوافق متاما على مايقرتحه لكن
اخل�شية �أن تتحول هذه امل�ؤ�س�سة �إلى م�ؤ�س�سة حتاكي امل�ؤ�س�سات العربية الأخرى يف
بريوقراطيتها ،فنحن بحاجة �إلى م�ؤ�س�سة مرتبطة بالواقع وتقدم حلوال للم�شكالت
التي نعي�شها.
�إننا نحتاج �إلى ت�أ�سي�س هذه ال�شبكة �أو هذه امل�ؤ�س�سة ،وينبغي �أن يكون عملها
ا�ست�رشافيا بحت ًا بحيث ندخل مبا�رشة �إلى امليدان ونقوم بالعمل امليداين مبا�رشة
ون�ستجيب حلاجة كل �رشكة وحاجة كل م�ستثمر.
على وطلبت
لقد طلب مني ت�صور عن الطلب على اال�ست�رشاف .وقد عر�ضت َّ
مني م�ؤ�س�سات بناء عربية القيام بدرا�سات ا�ست�رشافية ،وهي م�ستعدة لتمويل هذه
الدرا�سات .ونحن نعلم ب�أن املبالغ التي تقدم للخربات الأجنبية عالية جدا ،ونحن
لو عر�ضنا �أنف�سنا كباحثني متمكنني من الأدوات واملناهج املطورة يف العامل
لال�ست�رشاف ،فبدون �شك �سنح�صل على متويل وال نحتاج �إلى طلب م�ساعدات
�أو طلب ميزانيات من الدول ،والتي بدون �شك �ستتدخل لتوجيهنا نحو القيام
بدرا�سة معينة �أو �أخرى� .أنا مت�أكد �أننا لو ن�ستثمر الآن عالقتنا مع ال�صناعيني ومع
امل�ستثمرين ونعرف كيف نعر�ض عليهم �إمكانياتنا للقيام بدرا�سات ا�ست�رشافيه تعود
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عليهم بالنفع �سيقومون الآن با�ستقبالنا وفتح الأبواب لنا  .ولديكم �أمثلة من كتاب
مي�شال غوديه الذي قمت برتجمته مع د.قي�س الهمامى� ،إذ قام بدرا�سات حول
�رشكات برتولية ،وحول النقل ،وحول النقل يف باري�س ،وحول الفالحة ،وبطبيعة
احلال هذه الدرا�سات غري قابلة للن�رش لأنها ملك �أ�صحابها ،ولكنها عادت ب�أموال
على ال�رشكات التي طلبتها .و�إذا قر�أنا امللخ�صات يف ال�صفحات الأخرية من هذا
الكتاب �سنكت�شف �أن اال�ست�رشافيني لديهم دور يف التنمية ولي�سوا عبئا وال نريد �أن
نكون عبئا ب�أن نطلب متوي ً
ال �أو نطلب م�ؤ�س�سات وهياكل ،يكفي �أن يتحقق ذلك
عن طريق �شبكة معينة ،وعن طريق فهم الأهداف التي نريد �أن نحققها.
�إننا �سنفر�ض �أنف�سنا وال نحتاج �إلى �أن نكون حتت رعاية زيد �أو عمر .ال�شك يف
�أن املنظمات احلكومية ترعى وتوفر املناخ املالئم وتوفر منا�سبات مثل هذه للنقا�ش،
�أما ما بعد ذلك فهو لي�س م�س�ؤولية املنظمات �أو احلكومات ،علينا �أن نقوم بالعمل
امليداين املالئم ونقدم االقرتاحات املالئمة .و�أنا لدي طالب حا�صلون على ماج�ستري
يف درا�سات اال�ست�رشاف ،ماذا فعلوا به؟ ال�شيء .امل�شكلة الكربى يف التكوين،
امل�شكلة �أن التقنيات التي ندر�سها من ال�صعب جدا على الطلبة �أن يطبقوها بدون
مرافقة من متخ�ص�صني ،ف�إذا طلبنا من الطالب �إعداد �سيناريوهات حقيقية ،فهو ال
ي�ستطيع �صياغة �سيناريوهات مبفرده .وقد طرحت �أمامي هذه امل�شكلة.
فعلى �سبيل املثال لو طلبت �إعداد �سيناريو حول م�ستقبل الطاقة يف اجلزائر �أو
بدرا�سة ماج�ستري حول م�ستقبل الطاقة يف اجلزائر يف  2030فلن يكون ذلك مبقدور
باحث واحد �أن يقوم به� ،أما �إذا ا�ستخدم التحليل الهيكلي �أو الربنامج الذي طوره
الربوف�سري مي�شال غوديه ،و�أراد �أن يعرف املتغري الرئي�سي املتحكم يف الطاقة يف
اجلزائر ،فهو يحتاج �إلى جهد فريق ،و�إلى عمل قد ميتد �إلى �ستة �أ�شهر .فاال�ست�رشاف
�إذن لي�س �شطارة فكرية ولي�س فل�سفة ،و�إمنا هو �أداة عملية وتطبيق ميداين ،م�ساهمة
يف تطوير االقت�صاد الوطني .
�أريد منكم �أن تتطلعوا �إلى قائمة موجودة على الإنرتنيت وهى قائمة لأفراد
متخ�ص�صني يف اال�ست�رشاف يف �أمريكا تتكون من� 4أفراد �أو من � 10أفراد تقدم اخلربة
لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات .ويف تقديري ينبغي �أن نوجه طاقتنا نحو هذا االجتاه ولي�س
نحو اجتاه �آخر ،بد ًال من �أن ن�صبح عالة على امل�ؤ�س�سات العربية �أو اجلامعة العربية
وننتظر دعمها.
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و�أختتم مبا يخ�ص الرتجمة  ،لقد جل أ� فرن�سوا ارتومان �إلى طريقة وا�ضحة فهو
مل يرتجم من الإجنليزية �إلى الفرن�سية �إمنا جاء بن�صو�ص تف�رس امل�صطلح وترجمت
�إلى الأملانية .وعندما �أقدمه لطلبتي يف املاج�ستري �أقول لهم هذه هي امل�صطلحات
ولكن من ال�صعوبة �أن ترتجم الآن فالبد من �إنتاج ا�ست�رشايف حتى يكون لدينا
م�صطلحات عربية ،و�أن ننتج اال�ست�رشاف بالعربية لكي تكون لدينا م�صطلحات،
و�إال �ستكون امل�صطلحات ميتة ،ولذلك علينا الآن �أن نبحث عن الن�صو�ص التي
تف�رس اال�ست�رشاف .وطريقة فرن�سوا ارتومان مهمة جدا ،و�إن مل تكونوا قد اتبعتموها
فعليكم �أن تتبعوها �أو ن�سهم معكم يف اتباعها وذلك لأنها �أف�ضل طريقة .و�شكرا.
• الدكتور مالك املهدي :
نحن لدينا جتربة يف الرابطة العربية .ويف اجتماعنا يف العام املا�ضي  2013على
هام�ش منتدى اجلزيرة ال�سابع يف الدوحة خرجنا بتو�صية تدعو لتكرمي الدكتور
املهدي املنجرة لريادته لفكرة الدرا�سات امل�ستقبلية يف الوطن العربي .علينا �أن نخرج
من هذه الندوة بتو�صيات عملية .ويجب �أن يكون الغر�ض الأ�سا�سي من املقرتح
الرامي �إلى �إن�شاء جهاز �أو م�ؤ�س�سة �أو �شبكة داخل الألك�سو هو تهيئة مناخ منا�سب
ي�شجع على االهتمام بالدرا�سات امل�ستقبلية .جهاز قادر على �أن يقنع متخذ القرار
يف احلكومة والقطاع اخلا�ص يف البلدان العربية ب�أهمية الدرا�سات امل�ستقبلية ،رمبا
�أمكننا ن�رش الفكرة وت�سويقها يف اجلزائر مثال و�إقناع �أطراف خمتلفة بها .وقد قطعنا
نحن يف ال�سودان �شوط ًا ال ب�أ�س به من خالل الرابطة العربية للدرا�سات امل�ستقبلية.
وقد قمت بتوزيع ورقة عن جهود الرابطة ودورها على كافة امل�شاركني يف الندوة.
• الدكتور �إبراهيم العي�سوي :
�س�أعقب على اقرتاح د .قاللة وهو �رضورة االهتمام بالتوجه القطاعي والتوجه
نحو ال�رشكات� ،أي التوجه العملي امليداين .ومن واقع خربتنا يف م�رشوع
(م�رص  )2020ف�إننا �أنتجنا حوايل  25درا�سة منها ما ال يقل عن 20كانت درا�سات
قطاعية ،يف الزراعة والري ،ويف ال�صناعة ،وال�سياحة ،والتعليم  ،والنقل وغريها
من املجاالت .ومع ذلك مل جند �صدى لهذه الدرا�سات ال من ال�رشكات وال من
احلكومات ،و�إمنا �أ�صبحت درا�سات يرجع �إليها الباحثون �إذا عرفوا عنها .ولإنتاج
مزيد من هذه الدرا�سات واجهنا م�شكلة كبرية يف التمويل فلج�أنا �إلى بع�ض كبار
ال�صناعيني يف م�رص لكنهم مل يكرتثوا حتى بالرد على ر�سائلنا ،فح�صلنا على ما
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�أ�سموه (بذرة متويل) من احلكومة امل�رصية ،وكان متويال حمدودا للغاية .مل يكن
نابعا ال عن اقتناع بالفكرة �أو بالدرا�سة و�إمنا كان لعالقات �شخ�صية ربطت املن�سق
العام للم�رشوع د�.إ�سماعيل �صربي عبد اهلل برئي�س الوزراء يف ذلك الوقت وهو
الدكتور كمال اجلنزورى ،لأنه كان مدير مكتبه يف وقت من الأوقات .مل يكن
هناك اقتناع م�ؤ�س�سي عميق .فاحلكومات لي�س عندها �أي�ضا ثقة يف اخلرباء املحليني،
بالرغم من �أن اخلرباء املحليني قد ي�ستدعون لتقدمي خربتهم يف بلدان عربية �أخرى،
�أو ي�شاركون يف منظمات دولية .واحلكومات على ا�ستعداد لإنفاق املاليني على
املكاتب اال�ست�شارية ولكنهم يقرتون على الباحثني �أو امل�ؤ�س�سات البحثية العربية،
وهذه م�شكلة ميكن �أن حتل مع الوقت .لذلك �أعتقد -و قد �أكون خمطئا� -أنه علينا
�أن نعمل لفرتة طويلة انطالقا من نظرية �أن (العر�ض يخلق الطلب) مبعنى �أن نقدم
�إنتاجا ونبذل فيه جمهودا رمبا ي�ستحث ذلك العر�ض الطلب عليه يف فرتة الحقه.
�أما الت�سويق املبا�رش فقد يكون �سابقا لأوانه ،وذلك لأن �أغلب ال�رشكات العربية يف
احلقيقة تفتقد هذا املنظور ،وهي لي�ست �رشكات مناظرة لل�رشكات العاملية الكربى
التي لديها برامج وم�رشوعات� .رشكاتنا �رشكات تابعة ت�سري يف ركاب ال�رشكات
الدولية ،ومن ثم هي لي�ست معنية بذلك و�أغلب ال�رشكات ت�سوق منتجات �أجنبية،
فلي�س لديهم هذا الأفق امل�ستقل .ولهذا حر�صت ،يف حديثي عن الأولويات يف
عمل ال�شبكة ،على ذكر �أن ال تكون الأبحاث هي التي لها الأولوية ،و�إمنا الأولوية
للتدريب وبناء القدرات وقواعد البيانات .و�شكرا.
• الدكتورحممد ال�سعيد اجلوادي  -رئي�س اجلمعية التون�سية لال�ست�رشاف
واليقظة الإ�سرتاتيجية :
�أنا خريج ماج�ستري يف الدرا�سات اال�ست�رشافية من اجلامعة التون�سية وهى جتربة
وقعت عام  ،2008وكان �أول عام و�آخر عام .ح�سب اعتقادي ف�إن ما هو مطلوب
هو ن�رش ثقافة اال�ست�رشاف ،لي�س فقط بتخريج فنيني يف طرق و�إعداد الدرا�سات
اال�ست�رشافية ،و�إمنا �أي�ضا ال بد من االلتجاء �إلى االخت�صا�صيني يف جمال الطاقة ،وفى
جمال املياه ،وغريهما من املجاالت .فاملطلوب منا �إذن هو ن�رش ثقافة اال�ست�رشاف .ف�إذا
ما مت ن�رش هذه الثقافة ف�إننا �سوف نتحدث وقتها عن منتوجها ومردودها على م�ستوى
اقت�صادي .و�أنا �أنطلق هنا من جتربة �شخ�صية .فقد قمت بدرا�سة حول منظومة املوانئ
التون�سية  ، 2030لكن ال �أحد من وزارة النقل التون�سية اهتم بهذه الدرا�سة.
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• الدكتورة نيفني م�سعد :

يل فقط تعليق على مداخلة د .حممد �سليم قاللة  .لقد طرح فكرة م�ؤداها �أن
تكون كل الأبحاث موجهة خلدمة ال�سوق .وقد و�ضع هذا كبديل لفكرة البحوث
التي ت�ست�رشف املجاالت التي مل يطرحها ال�سوق� .إنني �أحب �أن نو�سع الفكرة قليال
ون�ضعها يف �شكل ثنائية� .إما �أن نعد البحوث خلدمة ال�سوق ،و�إما �أن نعد البحوث
خلدمة الفكر وتنمية ثقافة التفكري يف امل�ستقبل .مبعنى �أن �أحد البديلني ال ينفي
الأخر ،بالإ�ضافة �إلى �أن هناك بع�ض الق�ضايا �شديدة احل�سا�سية لي�س عليها “طلب”
وقد ال ي�أتي عليها الطلب� .إذا راهنا على �أن ي�أتينا طلب على ا�ست�رشاف امل�ستقبل
فيما يخ�ص :امل�س�ألة الدميوغرافية وال�سكان ،وت�أثريات ال�سكان يف التطورات
ال�سيا�سية وتوازنات القوة �إلى �آخره ،فلن ي�أتينا طلب على مثل هذا النوع من
الدرا�سات  ...ومن ثم ينبغي �أن يكون هناك البديالن معا .لي�ست الفكرة فقط يف
احل�صول على درجة عليا ،ماج�ستري �أو دكتوراه ،لكن الفكرة هي �أن تكون هناك
بحوث ت�ست�رشف امل�ستقبل يف جماالت يوجد عليها طلب ،وجماالت �أخرى ي�شعر
بح�سا�سيتها الباحثون ولكن ال يوجد عليها طلب .و�شكرا .
• الدكتور عبد الفتاح احلجمري:
كما ت�ساءلت د .نيفني لأي غر�ض ي�صلح اال�ست�رشاف؟ ملاذا ن�ست�رشف امل�ستقبل؟
لأن لكل ا�ست�رشاف ا�ست�رشافا ،فماذا يحتاج �إليه اال�ست�رشاف يف النهاية .يف
اال�ست�رشاف ينبغي �أن يكون هناك علم الإح�صائيات وعلوم �أخرى م�ضبوطة
ودقيقة ،نعم ،لكن هناك �أي�ضا الكثري من اخليال .ففي املجتمعات الغربية ظهر
نوع من الروايات ي�سمى روايات اخليال العلمي .وهذه الروايات ال جندها يف
الأدب العربي ،لأن الأدب العربي ال ينتج اخليال العلمي .يف جمال اال�ست�رشاف
نحن نتحدث يف جمال العلم ونتحدث يف جمال الإح�صائيات ونتحدث يف جمال
التخطيط ،ولكن من داخل كل هذا هناك جانب مهم كذلك مثل املعرفة احلد�سية
�أو اخليالية والتي حتتاج �إلى درا�سة وحتليل .و�شكرا .
• الدكتور الطاهر �شقرو�ش :املعهد املغاربي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية
�أود �أن �أ�شري �إلى بع�ض النقاط الأ�سا�سية الالزمة لإر�ساء �شبكة من امل�ؤ�س�سات
املعنية بالدرا�سات الإ�سرتاتيجية .يبدو يل �أن هناك �أ�سا�سيات البد منها� ،أهم هذه
الأ�سا�سيات هي و�ضع �أدلة .فنحن ال منلك دلي ً
ال عربي ًا مثال للباحثني يف جمال
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اال�ست�رشاف .نحن ال منلك دلي ً
ال عربي ًا للم�ؤ�س�سات اال�ست�رشافيه  .نحن ال منلك �أدلة
للمنتجات يف جمال اال�ست�رشاف .هذه �أدوات �أ�سا�سيه للعمل ال ميكن اال�ستغناء عنها.
يف تون�س مثال �أعدت درا�سات ا�سرتاتيجيه يف غاية الأهمية (ثالثون درا�سة) حتدد
م�ستقبل تون�س  2030يف جممل القطاعات ،وقد �شاركت يف �إحداها ،وكانت عن
ال�سياحة البيئية والثقافية .نحن لنا �سياحة قدمية يف تون�س وهى ال�سياحة ال�شاطئية،
فتكون فريق ،متعدد االخت�صا�صات،
وحتتل مكانة مهمة ولكنها تعاين م�شاكل.
َّ
مع مالحظة �أن كل هذه الفرق التي قامت بالدرا�سات الثالثني هي فرق متعددة
االخت�صا�صات ،لي�سوا فقط علماء اجتماع �أو �سيا�سة �أو مهند�سني ،عاجلت هذه
الق�ضايا وقدمت خمرجات .هل اطلع عليها �أحد؟ مع �أن هذه الدرا�سات لي�ست
كلها ذات طابع �رسي وال ت�شملها ال�رسية ،و�إن �شملتها ال�رسية فلمرحلة معينة.
والأمر نف�سه يف كل البلدان العربية .فبدون �أدلة ال ميكن �أن نتقدم يف و�ضع �شبكة
لال�ست�رشاف .و�شكرا.
• الدكتورة جنوى امل�ستريي� :أ�ستاذة -تون�س
�أنا دكتورة يف الأنرثوبولوجيا .الدرا�سات اال�ست�رشافيه ال تقت�رص على اجلامعة
فقط ،بل ياحبذا لو تت�سع �إلى املراحل الأولى من االبتدائي ثم الثانوي ،ومن ثم
ال ميكن �أن تكون هذه الدرا�سات اال�ست�رشافية ناجحة بالعمل امليداين فقط .العمل
امليداين هو الطريق الذي ميكن �أن ن�صل من خالله �إلى القرارات ال�صاحلة يف البلدان
العربية ككل ،وخا�صة �أننا نقع يف امل�شاكل نف�سها برغم اختالفاتنا ،فهي واحدة
تقريبا يف كل بلد عربي .و�شكرا.
• الدكتور نادر فرجانى :
ال�سكوت عالمة الر�ضا .هذا �صحيح ويف هذه احلالة لأن هناك لقا ًء فكريا
ووجدانيا بيني وبني د.العي�سوي .ويف احلقيقة ما جاء به اليوم يتفق �إلى حد كبري مع
التوجهات العامة التي انتهيت �إليها بالأم�س بدءا من لفظ ال�شبكة ،ف�أنا موافق متاما
على كل ما قيل فلذلك ا�سمح يل �أن �أ�صمت .و�شكرا .
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• الدكتور دارم الب�صام : 61

للدرا�سات امل�ستقبلية ودرا�سات اال�ست�رشاف تاريخ ،فالرجل الذي يجل�س
بيميني وهو د .نادر فرجاين هو �أول من قام بهذا يف عام  1980وكنا وقتها يف املعهد
العربي للتخطيط يف الكويت ،وهو الذي جاء بهذه الفكرة� .إن نادر هو الذي
�أدخل الدرا�سات امل�ستقبلية يف الوطن العربي .وكنا �أنا وهو واملرحوم عبد البا�سط
عبد املعطي يف ق�سم التنمية الب�رشية .هذا هو �أول التاريخ  .يف الواقع الدرا�سات
امل�ستقبلية هي بالأ�سا�س نوع من الت�صور الأب�ستمولوجي للموقف من املا�ضي،
واملوقف من الطبيعة ،واملوقف من احلا�رض ،واملوقف من امل�ستقبل .هل امل�ستقبل
امتداد للما�ضي �أم ال ؟.
هذه الدرا�سات امل�ستقبلية هي يف الأ�سا�س ملجتمعات �أنا �أ�سميها املجتمعات التي
ت�أخذ باملخاطر ،تدخل �إلى ال�سوق والبور�صة و�إلى �آخره ،وهذه املجتمعات لي�ست
مبجتمعات قدرية فهي جمتمعات مبنية على املخاطرة ( ،)Riskوهذا معناه بالن�سبة
للم�ستقبل هو�أن البقاء للأ�صلح!
والآن ،ويف ظل ع�رص املعلومات� ،أ�صبح التناف�س �أ�رش�س ،وانتهت امل�سلمات،
وعليك بالدرا�سات امل�ستقبلية ،و�أن تبني �أنت م�ستقبلك بنف�سك ،هذه هي احلقيقة.
�أين ذلك من واقعنا العربي؟ لديك القطاع اخلا�ص الذي يعتمد على العمالة
الرخي�صة ،والتكنولوجيا املتدنية ،ومرتبك بني ال�سيا�سة والقوة االقت�صادية ،وال هم
له بامل�ستقبل ،لأن التناف�س غري موجود ،و�إن كان موجوداً فهو موجود بحدود،
وميكن �أن �أ�ستثني دبي و�أ�ستثني بع�ض البلدان التي يحتد فيها التناف�س .نحن نتجه
�إلى احلكومات ،احلكومات بالن�سبة لنا هي �أف�ضل ماهو موجود ،والو�ضع القائم
يعني �أ ّال نفكر يف امل�ستقبل ،لذلك ال توجد عالقة بني البحث والتطوير .R & D
وهذه العالقة بني الباحث ومتخذ القرار �إمنا هي عالقة تقوم يف الغرب على الندية.
و�أنا �أدر�س يف الواليات املتحدة الأمريكية كان �أ�ستاذي ال يبت�سم وال يفرح ،فهو
باحث و�أمامه متخذ قرار وهذه العالقة الندية ما بني البحث  Rوالتطوير Dم�شوهة
يف الوطن العربي .
 61دكتوراه من جامعة بيتسربغ (بنسيلفانيا) يف اختصاص اقتصاد التنمية .حقل االهتمام :علم اجتماع التنمية.
كبريمستشاري برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .عضو مؤسس للجمعية العربية لعلم اجلتماع.
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نتجه للأخوة الذين ذكروا �أن البحوث متجهة �إلى ال�سيا�سات � :أنا �أ�ؤمن بهذا
و�أ�ؤمن ب�أن يكون هذا هو هدفنا الأ�سا�سي ،وكفانا من البحوث الأكادميية .يجب
�أن ننزل �إلى امليدان و�أن ن�صمم بطريقتني:
 -1بحوثا وظيفية متجهة ل�صانع القرار .

 -2بحوثا �سيا�سية معيارية متجهة لقطاع املجتمع املدين ،حتى تكون له قوة
لدى متخذ القرار.

ويف احلالتني يجب �أن يكون هناك �سيا�سات وظيفية ،ومل ال ؟ �إن البحوث
الأكادميية والعلوم االجتماعية يجب �أن تتجه نحو الق�ضايا العامة.

ملاذا مل ن�ستطع _ نحن جماعة العلوم االجتماعية _ �أن نرقى �إلى م�ستوى الأحداث،
ومل ن�ستطع �أن نقدم لذلك تف�سريا حتى الآن ؟ كل ما حدث حاليا جاء من وراء
ظهرنا ونحن مازلنا متم�سكني بجهود مكتبية بالدرجة الأ�سا�سية ال تغني عن جهد
ميداين .ويهمني �أن �أ�شري هنا �إلى التفكري االقت�صادي اجلديد الذي اقرتحته جامعة
كامربدج .ويعنى �أن جميع النماذج امل�ستقبلية التي تُ�صمم وتدر�س املتغريات ميكن
�أن نبني على نتائجها .وبالطبع ف�إنه يف ظل توافر الكمبيوتر الآن ميكن �إعداد بحث
يحتوي على الآالف من املتغريات� .إن للكمبيوتر قدرة عالية على حماكاة الواقع
متاما ويف وقت حمدود .
ال بد من �أن يكون لدينا ثقافة جديدة ،وهذه الثقافة ،باملنا�سبة ،لي�ست موجودة
�أ�صال لدى �صانع القرار ،ولي�ست موجودة لدى القطاع اخلا�ص ،و�أنا �أعتقد �أن
�أغنى �ساحة الآن للدرا�سات امل�ستقبلية هي البلدان التي �شهدت ثورات والتي
�شهدت تغرياً �سيا�سي ًا ،فهي مهي�أة لقبول اجلديد ،هي بلدان تعتمل فيها حركات
اجتماعية ،ولديها جمتمع مدين ،لكنها حتتاج �إلى منوال جديد للتنمية� ،أي منط
جديد للتنمية ،والكل يتحدث عن منوال جديد للتنمية ،ولكن ال �أحد يعرف ما
هو هذا املنوال اجلديد ،ولكن �إذا كان هناك هذا النوع من الدرا�سات امل�ستقبلية،
ف�إننا �سوف ن�ستطيع بالفعل خلق مناخ جديد حلقائق اقت�صادية اجتماعية ميكن �أن
نعمل عليها .لذلك �أنا ال �أميل �إلى ق�ضية التوجه القطاعي� .إننا الآن نريد التفكري
بالأن�ساق ،و يجب �أ ّال يكون هناك �أقل من التفكري بالأن�ساق .
لقد �أخذت املحاولة التي بد�أها د .نادر نف�س االجتاه يف بداية الثمانينيات ور�سم
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نظاما معينا ميكن من خالله �أن نر�سم ال�سيناريوهات ،لكننا تركنا املعهد قبل �أن
ي�ستكمل امل�رشوع ،ولذلك ف�إن هذا النظام مهم جدا يف �سبيل �إن�شاء ثقافة جديدة
ل�شيء �أ�سميه (ر�ؤية كونية)� ،أنت يف داخلها ت�ستطيع �أن تعرف �أين موقعك كعربي.
يعني �أنه يجب �أن تخرج من هويتك القطرية ،تخرج من �إطار هويتك العربية،
تذهب �إلى الف�ضاء الأرحب الذي هو وجهة نظر ميكن �أن تقر�أ فيه ما هو كوين
وتطبق ما هو حملي .هذا هو ما نحتاجه �إليه نحن  .عندما كنا نعد مناذج خلطط
التنمية ،وخا�صة مناذج االقت�صاد القيا�سي ،ف�إننا ننظر �إلى االقت�صاد كنفق مغلق:
ادخار ،وا�ستثمار ،وا�ستهالك ،و�أ�شياء �أخرى كهذا ،ونت�صور �أن هذا هو العامل،
لي�س فيه غري ادخار وا�ستثمار وا�ستهالك وح�سابات خارجية ،...ثم نحاول �أن
نقتنع �أن هذه هي احلقيقة .ولكن بعد �سنني تنتهي اخلطة وتنظر حولك فرتى نف�سك
يف واد والواقع االقت�صادي يف واد �آخر .
دعني �أختم �أخريا بفح�ص العالقة بني الفكر الإ�سرتاتيجي والتخطيط الإ�سرتاتيجى.
وبالن�سبة يل ف�إن الفكر الإ�سرتاتيجى هو (اال�ست�رشاف) لأن اال�ست�رشاف باملنا�سبة هو
بيئة الإ�سرتاتيجية ،ولذلك ف�إن اال�ست�رشاف لي�س هو التخطيط الإ�سرتاتيجي بل هو
معرفة بيئة الإ�سرتاتيجية مهما كانت� .إن العالقة بني الفكر الإ�سرتاتيجي والتخطيط
الإ�سرتاتيجي غائبة بالن�سبة �إلينا .ومتخذ القرار يقول لك ال جتعلني يف املجهول ،ويقول
�أنا �أعرف احلا�رض ومن خالل احلا�رض �أ�شكل فريقا ،ومن خالله نح�صد النتائج ،فلماذا
ت�أخذين �إلى عامل جمهول ال �أعرف �أبعاده؟ و�أنا �أقول �إن مل تتخذ فع ً
ال ا�ستباقي ًا فعند
ذلك ال ت�ستطيع �أن تواكب ما يجرى ،وعليك �أ ّال ت�ستمع �إلى االقت�صاديني بتحليالتهم
الكمية ،و�إمنا ت�ستمع �إلى كل النا�س ب�شيء نوعي حتى ت�ستطيع �أن ت�ستوعب �صورة
املجتمع امل�ستقبلية ،ومن دون �أن تغفل �أنك جزء من هذا الكون .وحيثما يتبدل الكون
تبدل �أنت� .إن واقع الدرا�سات امل�ستقبلية لن يفر�ضه �إال املثقفون والأكادمييون الذين
ينزلون من عر�شهم الأكادميي ويذهبون �إلى املجتمع ويعرفون كيف يفكر النا�س .عند
ذلك فقط نكون يف م�أمن على �أن الدرا�سات امل�ستقبلية لها دور يف الوطن العربي.
�إننا يف حاجه �إلى حركات اجتماعية تبلور ت�صورات التحول املجتمعي للمنطقة
العربية .وميكن للذين ي�ست�رشفون امل�ستقبل �أن ي�أخذوا �أبعاد هذا امل�رشوع املجتمعي
ويحولوه ،وعند ذلك ت�ستطيع �أن تقول �أن لدينا درا�سات م�ستقبلية ذات �أ�سا�س
واقعي .و�شكرا.
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• الدكتور ريل ميلر

ا�سمحوا يل �أن �أديل بهذه املداخلة الق�صرية� .إننى �أجد �أن هذه الأهداف وهذه
الهياكل التي نتطلع �إلى بنائها هي معروفة لنا جيداً وب�شكل وا�ضح .و�أغلبية املنظمات
اليوم ت�سعى �إلى هذه الأهداف .وب�إمكاننا �أن نعمل على تطبيقها والت�رصف فيها
م�سبق ًا بطريقة جيدة.
�إننى �أعلن لكم �أننى �أتفق معكم وال �أخالفكم الر�أي يف كل ما طرحتموه� .إن
اعتمادنا على �شكل ما من �أ�شكال التنظيم �سوف ي�ساعدنا على مواجهة الآخرين
وعلى التفكري االبتكاري .وقد حتدثت منذ ع�رشين عاما تقريبا يف م�ؤمتر عن م�ستقبل
الإنرتنت عقد فى عام  1997عن كيفية �إن�شاء ال�شبكات و�رضورة البحث عن طرق
خمتلفة للتمويل .ون�ستطيع كذلك �أن ن�شري �إلى موقع “ويكبيديا” باعتباره مثا ًال ذا
�أهمية خا�صة يف �شبكة الإنرتنت ،ولكن يجب �أن نفهم �أن �شبكة الإنرتنت مل تتم
بطريقة �سهلة ،و�إمنا عرب طرق وقواعد و�أنظمة للبنية التحتية توجد يف املجتمعات
التي ترتبط مب�صالح وممار�سات م�شرتكة .ولذلك �أرى من ال�رضوري �أن نفكر يف
بع�ض الو�سائل لتطوير هذه البنية التحتية وتطوير وظائفها من خالل الرتجمات
والأبحاث و�إيجاد �أفكار جديدة يف خمتلف املجتمعات .ويوجد يف الواليات
املتحدة الأمريكية وجمهورية الأكوادور كل الإمكانيات التي ت�سمح ب�إ�رشاك النا�س
يف �صياغة م�ستقبلهم ،واخرتاع �أنظمة ا�ستباقية منا�سبة لهم .و�إذا �أردنا �أن ن�ستفيد
ب�شكل كبري من �شبكات الإنرتنت يف الرتجمات والأبحاث واملدار�س ،ف�إننا يجب
�أن نعمل بطريقة ت�ساعدنا على اخلروج ب�أبحاث واقعية وخ�صو�صا يف جمال التعليم.
�إننا يجب �أن نقوم مبمار�سة الربجمة ملواجهة كل م�شاكل النا�س ومناق�شة م�ستقبلهم.
و�إذا �أتيحت لنا الفر�صة يف حوار مع النا�س ،ميكن �أن نخرج بنظم ا�ستباقية تخ�ص
فكرة امل�ستقبل ،وللنا�س قدرة على االنفتاح على �أفكار �أخرى ،وبذلك �سي�صبحون
�أكرث ثقافة و�أكرث �شجاعة.
• الدكتور �إبراهيم العي�سوي :
دعوين �أوكد على ما ذكرته ب�أن كلمة �شبكة هي مبعنى �إطار تنظيمي �شبكي �أو
(منظومة �شبكية) تقوم على عالقات العنا�رصاملكونة لها .وال�شبكة مبعنى ال�شبكة
الإلكرتونية هي �إحدى و�سائل العمل يف هذا الإطار التنظيمي �أو يف هذه ال�شبكة
املنظومية .لي�س املق�صود بال�شبكة �أنها جمرد �شبكة �إلكرتونية� ،إمنا هي و�سيلة من
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و�سائل �إدارة الإطار التنظيمي� ،أو املنظومة ال�شبكية لتويل العمل يف الدرا�سات
امل�ستقبلية العربية .و�شكرا.
• الدكتور مي�شال غوديه:
�أ�شكركم جزي ً
ال و�أريد �أن �أقول �إننى �أدعم ر�أي زميلي يف منظمة اليون�سكو
الدكتور ميلر لأنه توجد م�شكلة حقيقية� .إذا �أردمت �أن تقوموا بتقدمي هذه الأهداف
التي ن�سعى �إليها فعليكم بالتفكري يف التعرف على امل�شاكل .و�إذا �أردنا �أن نعلن
فكرة من �أعلى �إلى �أ�سفل ف�إننا يجب �أن ن�سعى �إلى ثقافة ومعرفة م�شرتكة� .إن �إن�شاء
موقع (ويب) قد ي�ساعدنا لكي نقوم بتبادل اخلربات واملعرفة .و�أعتقد �أن الدكتور
ريل على حق عندما �أدرك هذا يف اليون�سكو ،كما �أن التقارير املن�شورة �ساعدت
على ترويج كثري من القواعد .ولذلك �أريد �أن �أقول �إن منظمة اليون�سكو تلعب
دورا مهما يف درا�سة املجاالت الأوفر معرفة وخربة ،بالإ�ضافة �إلى اقرتاح فكرة
االهتمام بال�شباب والأمل يف احلياة وهي فكرة مهمة للغاية .ولذلك يجب �أن
نقدم دعما للعامل العربي الذي يحتاج لتطوير الدرا�سات اال�ست�رشافية ،عن طريق
احل�صول على حلول لإيجاد متويل حملي .وهنا �أذكر �أنه يف بع�ض الدول الإفريقية
بع�ض ال�سيدات يقمن بالعمل يف احلقول �أكرث من الرجال� ،إذن ما �أريد الو�صول
�إليه هو فكرة امل�شاركة باخلربة واملعرفة .ولذلك يجب القيام ببع�ض املنتديات.
�أريد �أن �أقول �أي�ضا �إنه مت ا�ستخدام بع�ض الطرق امل�ستقبلية يف اجلزائر ويف دول
عربية �أخرى .وال �أعلم ما تو�صلوا �إليه ،ولكن يف ر�أيى �أنهم �ساعدوا على �إن�شاء
جمتمعات تدرك ما هو مهم لديها .ولذلك يجب �أن تقوموا بامل�شاركة يف تبادل
اخلربات الإيجابية ملواجهة امل�ستقبل .و�أريد �أن �أقول عبارة (�أن كل �شخ�ص يت�رصف
ح�سب املنطقة التي ينتمي �إليها) ،ولذلك يجب �أ ّال تخافوا من مواجهة امل�ستقبل
لأنكم متتلكون �أ�شياء �إيجابية يجب امل�شاركة فيها ،ويجب �أي�ضا �أن تدركوا ما يفعله
الآخرون للو�صول �رسيعا �إلى التقدم .يجب مواجهة امل�ستقبل بدون �أن ننتظر حتى
تحُ ل بع�ض امل�شاكل .وما �أريد �أن �أ�صل �إليه قمت بت�صميم براجمه على الإنرتنت جمان ًا.
ومن املمكن ا�ستخدامه متى ر�أيتم �أنه جيد ،و�أن�صح بتوظيف كل اخلربات لأهمية
التخيل والثقافات املتنوعة .ولي�س من ال�سهل �أن ن�صل �إلى توازن �إال با�ستخدام
و�سائل يجب التفكري فيها �سويا ،ويجب �أن نعمل على درا�سة الأ�سباب العلمية التي
تدفع �إلى التطور ،ويجب �أن نعلم �أن امل�صلحة ت�ؤدي �إلى احلدث .ويجب �أن ننطلق
144

من الأحداث امل�س�ؤولة عن امل�ستقبل .ودائما ما يوجد بع�ض ال�صعوبات يف البداية،
ولكن ب�إمكانكم �إن�شاء م�ؤ�س�سة دون �إثارة �شكوك �أو خماوف �أي طرف .ويجب �أن
نعمل وفق الئحة توجد فيها كل الأ�شياء املهمة التي تخ�ص امل�ستقبل .و�أخريا �أود �أن
�أقول �أنه يجب �أن تتقارب وجهات النظر فيما بينكم .وقد ت�أثرت كثريا بالدرا�سات
امل�ستقبلية والإ�سرتاتيجية وجذورها يف الإ�سالم ويف العامل العربي .و�أود القول �إنني
قد خرجت متفائ ً
ال للغاية من هذا االجتماع .و�أ�شكركم جميعا.
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رئي�سا اجلل�سة

ال�سفري �أحم ُد ولد عبد اهلل (موريتانيا)
الدكتور مالك املهـدي (ال�سودان)
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املداخالت:
• ال�سفري �أحمد ولد عبد اهلل
		
• الدكتور حممد ال�صويف
		
• الدكتور حممد �سليم قاللة
• الدكتور ريل ميلر		
• الدكتور حممد �إبراهيم من�صور
		
• الدكتور مالك املهدي
		
• الدكتور �إبراهيم العي�سوي
		
• الدكتورة حياة القرمازي
• الدكتور في�صل احلفيان
		
• الدكتورة نيفني م�سعد
		
• الدكتورة �سنية احل�سيني

(موريتانيا)
(الأمانة العامة جلامعة الدول العربية)
(اجلزائر)
(اليون�سكو)
(م�رص)
(ال�سودان)
(م�رص)
(الألك�سو)
(الألك�سو)
(الألك�سو)
(تون�س)

 62كان خمططا أن تكون هناك جلستان منفصلتان :األوىل حول خطة إعالمية لتنمية الوعي لدى الرأى العام
وصناع القرار بأمهية االستشراف ،وتقدم فيها مداخلة متهيدية للدكتور حممد بريش (املغرب) .واجللسة الثانية حول
البحث عن مصادر متويل لربامج الدراسات االستشرافية ويرأسها السفري أمحد ولد عبد اهلل (موريتانيا) .وملا تعذر
احلضور على الدكتور بريش ،يف آخر حلظة ،أدجمت اجللستان يف جلسة واحدة يرأسها بالتتابع الدكتوران مالك
املهدي وأمحد ولد عبد اهلل .خصصت معظمها للمداخالت املقدمة للبحث عن مصادر التمويل.
 63مدير مركز االسرتاجتيات ألمن منطقة الساحل – الصحراء .شغل منصيب وزير اخلارجية ووزير التجارة ،ومنصب
سفري لدى الواليات املتحدة ،وسفري لدى االحتاد األوروىب .كان ممثالً خاصاً لألمني العام لألمم املتحدة يف أفريقيا
الغربية وبورندي والصومال .أحد مؤسسي منظمة الشفافية الدولية.
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•
•
•
•
•

(تون�س)
الدكتور حميى الدين عرباوي
(تون�س)
		
الأ�ستاذة �آ�سيا العرتو�س
الأ�ستاذة فاطمة بن عبد اهلل الكراي (تون�س)
(تون�س)
		
الدكتور ر�ضا �سا�سي
(الألك�سو)
الأ�ستاذ عبد اهلل ولد بابكر
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• الدكتور مالك املهدي:

هذه اجلل�سة مكر�سة للبحث عن م�صادر التمويل للدرا�سات اال�ست�رشافية،
أحمد ولد عبد اهلل حول البحث عن م�صادر متويل برامج
ون�ستمع فيها للدكتور � ُ
الدرا�سات اال�ست�رشافية.
• ال�سفري �أحمد ولد عبد اهلل:
�أنا �سعيد لوجودي معكم يف هذا االجتماع .وعندي نقطتان الأولى هي �أن
عملكم مهم ،لكن لدي �س�ؤال وهو ما مدى فهم ال�سلطات يف بالدنا لعملكم؟
�إن ال�سلطات يجب �أن تقبل عملكم وتكون راغبة يف العمل معكم وامل�شاركة يف
تبادل الآراء مع اخلرباء .ومن جتربتي �أعلم �أن كثريا من امل�س�ؤولني يهتمون بالكهانة
والرقية وال�سحر ،بينما يتربمون بالدرا�سات وي�ضيقون بالعلم بامل�ستقبل ،لكن العلم
مع اخلبري ال مع ال�ساحر.
والنقطة الأخرى املهمة تتعلق مبو�ضوع حمورنا �أي متويل الدرا�سات اال�ست�رشافية.
و�أي جهد �أ�سا�سي للتمويل يجب �أن يتجه �إلى القطاع اخلا�ص يف بالدنا ،و�إلى
املنظمات الإقليمية مثل اجلامعة العربية واالحتاد الأفريقي ،وكذلك �إلى التمويل
احلكومي ،رغم �أن احلكومات لديها م�شاكل مالية وميزانيتها موزعة على عدد
كبري من الوزارات ،وكل وزارة لديها ماليتها التي تخ�ضع لقيود �صارمة يف الإنفاق،
وهناك ،ف�ض ً
ال عن ذلك ،عدد كبري من ال�رشكات وخ�صو�صا يف ميدان التعدين
وميدان ال�سياحة يحتاج �إلى خربتكم .و�أح�سب �أنه من ال�رضوري �أن تفكروا تفكريا
جديا يف متويل ال�رشكات .فالأفكار جاهزة لكن ما ينق�صنا هو الدعم ال�سيا�سي من
احلكومات .علينا �أي�ضا �أن نتجه �إلى متويل الأفراد يف املنطقة العربية املقيمني يف
خ�ص�ص ميزانية للتربع
الغرب ،خ�صو�صا يف �أمريكا وبريطانيا .فالقطاع اخلا�ص ُي ّ
للدرا�سات .وهناك زعماء �أو رجال �أعمال عرب م�ستعدون لتمويل اجلامعات
ومراكز اال�ست�رشاف وموجودون يف اخلليج ويف م�رص ويف املغرب ويف تون�س
واجلزائر .و�شكرا.
• الدكتور مالك املهدي:
ن�شكر الدكتور �أحمد ولد عبد اهلل .ففي كلمة خمت�رصة خل�ص لنا ما يحدث فعال
يف بلداننا العربية .رمبا يف بع�ض الأحيان يثق متخذو القرار يف ال�سحرة والكهنة
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وال�شيوخ وال يثقون يف البحث العلمي .ونف�س الكالم ذكره الدكتور حممد �سليم
قاللة وهو �رضورة التعامل مع القطاع اخلا�ص ،كما �أن فكرة الدكتور �إبراهيم
العي�سوي تظل �صحيحة وقد ت�أخذ زمن ًا .ولقد اقرتح الدكتور م�سرت موي �إبراهيم
جائزة لل�شفافية متنح لرئي�س �إفريقي .والدكتور �إبراهيم رجل �سوداين ثري جدا مقيم
يف بريطانيا ،ولكنه مل ي�ستطع �أن يقدم م�ساعدة لأنه وجد كثريا من الف�ساد .و�س�أقوم
ببحث هذا املو�ضوع بطريقتي باعتباره �سودانيا وهناك غريه من العرب الأثرياء مثل
الوليد بن طالل �...إلى �آخره ،و�أمتنى �أن تلعب املنظمة دورا مهما يف االت�صال بهم.
• الدكتور ريل ميلر:
من املهم �أن نعي �أن لدينا �إمكانية لدمج مزيد من الأفكار والأطروحات على
النحو الذي �أ�رشت �إليه عندما حتدثت عن انتهاجنا ملنهج التوقع للم�ستقبل ،كما
�أن لدينا طرق ًا عديدة م�ستخدمة يف �سياقات عدة .وانطالقا من امل�صلحة امل�شرتكة
ب�إمكاننا �أن نعمل �ضمن فرق تدمج قطاعات عديدة كالوزارات و�سلطات الأقاليم
واملحافظات وتكوين فرق عمل تهتم كل جمموعة منها مب�ستقبل اجلهة التي تنتمي
�إليها.
�إذن من املهم �أن يكون لدينا بع�ض (ال�سيناريوهات) والأفكار التي تخ�ص ،على
�سبيل املثال ،احلي الذي نعي�ش فيه.....
و�أود �أي�ضا �أن �أ�شري �إلى �أهمية �أن يعمل اجلميع من الآن على �إيجاد لغة م�شرتكة
فيما بينهم فيما يخ�ص امل�ستقبل� .إن ذلك من �ش�أنه �أن ي�ساعد على خلق مناخ من
الت�ضامن املحلي .وعلى هذا النحو �ستتقارب وجهات النظر ،كما �أن ذلك هو
بالفعل الأ�سلوب الذي ت�ستخدمه ال�رشكات واملنظمات حاليا لتكوين فرق عمل
للقيام مبهمة م�شرتكة� ،أو التحدث ب�ش�أن م�ستقبل كيانهم .و�أود �أن �أ�شري �أي�ض ًا �إلى
�أنه ميكننا اال�ستعانة باخلرباء يف �صياغة املحادثات واملناق�شات والأفكار .ولكن من
املهم �أال يكونوا هم من قاموا ب�إيجاد هذه الأفكار ،وهذا بالتحديد ما تعر�ضت له
�سابق ًا.
�إذن من املمكن على النحو امل�شار �إليه �أن تدور نقا�شات لعر�ض الأفكار امل�ستقبلية
التي �ست�ساعد على حت�سني �صورة امل�ستقبل وجتنب الإحباطات والإخفاقات التي
ت�سببها التوقعات والأفكار غري ال�صحيحة.
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ومع تلك الإجراءات التي �أ�رشنا �إليها ميكننا �أن نحقق �أمورا هامة للحكومة ،لأن
ذلك �سي�ساعدها على �أن تتفهم جيداً طبيعة التوقعات والآمال ،و�أن امل�ستقبل جزء
ال يتجز�أ من تفكري القطاعات القائمة بالدولة.
لهذه الأ�سباب حدثتكم عن ما ي�سمى بـ “نظام التوقع” وعن �أهمية وجود خرباء
للم�ساهمة فقط يف و�ضع الطرق املنا�سبة دون �إمالء للأفكار والتوقعات� .شكرا.

• الدكتور مالك املهدي:

ن�شكر الدكتور ميلر فقد قدم مبادرة البتكار الفر�ضيات .وبالفعل ال بد من �أن
تكون الفر�ضيات ذات �صلة بواقعها وخ�صو�صياتها .وعندما تبنى الفر�ضية ب�صورة
�صحيحة ف�إنك �ست�صل �إيل نتائج �صحيحة ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن طريقة طرح
الأ�سئلة بال�صورة ال�سليمة وال�صحيحة ت�ؤدي �إلى نتائج �صحيحة .هذه جتربة و�إ�ضافة
�أمتنى �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار ونفتح باب النقا�ش .والآن ن�سمع للدكتور ال�صويف.

• الدكتور حممد ال�صويف: 64

أحمد ولد عبد اهلل فيما يتعلق
�أود �أن �أثني على االقرتاح الذي تقدم به معايل الوزير � ُ
ب�رضورة االنفتاح على القطاع اخلا�ص وعدم االعتماد الكلي ،كما هو حا�صل يف
بالدنا ،على الدول الريعية ،وهي �أي�ضا م�س�ألة جديدة لأنها جزء من الوعي الغائب
عنا ،فنحن ،بالإ�ضافة �إلى �ضمور ثقافتنا امل�ستقبلية واال�ست�رشافية ،نعاين �ضمورا
�أي�ض ًا يف ق�ضية االنفتاح على القطاع اخلا�ص .و�إذا كان النظام الر�سمي العربي لديه
توج�س من الدرا�سات امل�ستقبلية �أو على الأقل ال ينا�رص الدرا�سات امل�ستقبلية ،ف�إن
املنظمات احلكومية ،مثل الألك�سو ،قد متثل غطا ًء مفيدا لإمكانية االنفتاح على
القطاع اخلا�ص وعلى منظمات املجتمع املدين من �أجل �إعطائها دورا ،خ�صو�صا
فيما يتعلق بالتمويل .وقد بد�أنا نحن مثال يف الأمانة العامة جلامعة الدول العربية
جنرب م�س�ألة االنفتاح على القطاع اخلا�ص و�إ�رشاكه يف بع�ض الفعاليات املتعلقة
بالتح�ضري للقمة الثقافية على �سبيل املثال .عندما �أثار معايل الوزير مو�ضوع
االنفتاح على القطاع اخلا�ص وجدت الأمر جديرا باالهتمام ،ولعل هذه الندوة
تتخذ خطوات باجتاه �آليات واقرتاحات عملية ل�سد هذا الفراغ .
وبالأم�س �أي�ضا تكلم يف االجتاه نف�سه الدكتور حممد �سليم قاللة� .إن االقرتاح
 64مدير إدارة الثقافة وحوار احلضارات ،األمانة العامة جلامعة الدول العربية ،القاهرة.
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عملي وواقعي وم�ستقبلي وينبغي �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار يف املنظمة ،مما يعني �أن
تخرج الندوة بتو�صية من �ضمن التو�صيات تبحث يف كيفية ت�شكيل �آلية ملتابعة
املو�ضوع مع القطاع اخلا�ص.

• الدكتور حممد �سليم قاللة :

�أثني على اقرتاح الوزير �أحمد ولد عبد اهلل و�أدعم اقرتاحه مب�س�ألة �إ�ضافية
بخ�صو�ص االنفتاح على القطاع اخلا�ص .القطاع اخلا�ص ي�ستطيع �أن يدعم عن
طريق التربع والتمويل ،لكن الدعم احلقيقي �أو العالقة احلقيقية ينبغي �أن تكون
عالقة �رشاكة مع القطاع اخلا�ص ،ليقوم بدرا�سات يف جميع امل�ستويات ويف جميع
القطاعات� .إن القطاع اخلا�ص يلج�أ يف الغالب �إلى مكاتب درا�سات �أجنبية ،لذلك
ينبغي �أن نقدم �أنف�سنا بطريقة �صحيحة .ينبغي �أن جنعل هذا القطاع يدرك �أن له
م�صلحة يف اال�ست�رشاف ،و�أنه �سيعود عليه باملنافع .وقد �أراد �أحد امل�ستثمرين يف
قطاع البناء �أن ي�ست�رشف م�ستقبل هذا القطاع وقدم عر�ضا ي�ضمن فيه �أي متويل
ب�رشط واحد ،وهو �أن تتحقق التوقعات التي تنتجها ال�سيناريوهات بن�سبة ال تقل عن
 ، %80مبعنى �أن يتم اختيار �سيناريو معني ال يقل احتمال حتققه عن ن�سبة  .%80قد
يكون لال�ست�رشافيني واملخت�صني القدرة على تف�ضيل �سيناريو من بني ال�سيناريوهات
لقطاع معني ،ورمبا ي�ضمنون ن�سبة حتققه �إلى درجة عالية ،لكن ال ي�ضمنون �أن
يتحقق هذا ال�سيناريو �أو ذاك بن�سبة تفوق  ،%80و�أق�صى ما ميكن حتققه يقع ما بني
� 50إلى  .% 80قام خرباء بتقدمي ت�صورات م�ستقبلية ل�رشكات ربحت من خاللها
مليارات الدوالرات ،و�أعطيت مثاال ب�رشكة “�ألف” التي �شارك الربوفي�سور مي�شال
غوديه يف درا�سة لها ،وبينّ كم ربحت عندما مت توجيه هذه ال�رشكة �إلى بيع خمزونها
من البرتول ،لأن ال�سيناريو املقدم توقع �أن تنخف�ض �أ�سعار البرتول خالل ال�سنوات
اخلم�س القادمة .وكل ال�رشكات العاملية لديها خلية �أو فريق لال�ست�رشاف� .صحيح
نحن دول متخلفة �أو دول يف طريق النمو ،لكن لدينا �أرباب �رشكات �صار لديهم
الوعي لكي يتكاملوا مع الباحثني ليطوروا ن�شاطهم ،فلي�س كل �أرباب ال�رشكات ممن
ح�صلوا على �أموالهم بطرق ملتوية �أو بطرق م�شبوهة �أو �رسيعة .هناك من لديهم قدرة
وكفاءة ،وهناك من لديهم وعي ،ولديهم احتكاك بال�رشكات الأجنبية ،ويعرفون
كيف تقوم هذه ال�رشكات وهذه امل�صانع وما هو �أ�سا�س جناحها .ال يوجد �أهم من
وحدات اال�ست�رشاف بالن�سبة �إلى كربى ال�رشكات مبا فيها �رشكات الإلكرتونيات
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و�رشكات ال�صناعات املتقدمة والتكنولوجيات اجلديدة� .إذن هي مقاربة ينبغي �أن
نعيها نحن ونبد�أ بالتدريج� .أنا ال �أدعو �إلى �أن نذهب �إلى �أي مقاول ونفر�ض عليه
خدماتنا ونقول له ميكن �أن نقوم لك بدرا�سة ا�ست�رشافية .فقد ال يقبل ذلك لأن
هناك موانع �سو�سيولوجية .وهناك عوامل لها عالقة بالريبة واخلوف من البحث.
هذا فيما يخ�ص القطاع اخلا�ص .فيما يخ�ص احلكومات ،كنت بالأم�س �أحتدث
مع الربوفي�سور مي�شال غوديه ون�صحني باالطالع على درا�سة �أجرتها احلكومة
اجلزائرية �سنة  1974و�شارك فيها الربوف�سري غوديه عن م�ستقبل اجلزائر 2020
وتتكون الدرا�سة من �ستة جملدات ،وكلف هو بدرا�سة النموذج الكوري اجلنوبي
الذي تطور فيما بعد كما تعرفون ،وقامت بتمويل الدرا�سة �رشكة (�سوناتراك)
اجلزائرية وهي �رشكة برتولية� .إن امل�شكلة رمبا كانت فينا نحن وهي �أننا مل ن�ستطع �أن
ن�سوق لأنف�سنا �أمام �صانع القرار .يجب �أن نربهن بدرا�سات ميدانية قبل �أن نطالب
بت�أ�سي�س منظمات �أو بت�أ�سي�س هياكل ،ك�أن يقوم فريق بحث حتت �إ�رشاف املنظمة
ب�إعداد بحث يف جمال ما ،وهذا البحث ين�رش ويعمم وتت�أكد نتائجه بعد ثالث �أو
خم�س �سنوات ،وهكذا نعطي قيمة لهذا التخ�ص�ص .ومن دون ذلك �سنبقى نتكلم
يف النظريات ويف فل�سفة اال�ست�رشاف وتاريخه ويف الغاية منه� ،أي جمرد ثقافة وترف
فكري بدال من �أن ندخل امليدان من الباب الذي ينبغي �أن ندخل منه .هذا من جهة،
ومن جهة ثانية �أريد �أن �أ�ؤكد �أنه ال ميكن �أن ينجح ا�ست�رشاف يف �أي قطاع �سواء كان
�صناعيا �أو اقت�صاديا �أو تربويا �أو ثقافيا �أو �سيا�سيا بدون عملية ت�شاركية للذين �سيطبق
عليهم ،مبعنى �أنك ينبغي �أن تعود �إلى القاعدة ،وهذه من بني اخلطوات املنهجية
للقيام بالعملية اال�ست�رشافية� ،أي �أنك ال ت�ستطيع �أن تقوم مثال بعملية ا�ست�رشافية
لقطاع خارج نطاق العاملني يف ذلك القطاع� ،أي �أن ت�أتي ك�صاحب �رشكة بخرباء
�أجانب يقومون با�ست�رشاف دون �أن ت�شارك العمال الذين ي�صنعون املنتج �أو يقومون
بذلك املنتج �أو ي�ؤدون ذلك املنتج .ولذلك يف�شل ال�صناعيون وال�سيا�سيون يف
الغالب عندنا يف ا�ست�رشاف م�آالت معينة ،لأنهم ي�ستنجدون بخربة �أجنبية قد تكون
خربة بارعة من الناحية املنهجية ،لكن ال تقوم بالعملية اال�ست�رشافية املطلوبة ،لأن
القيام بالعملية اال�ست�رشافية ينبغي �أن يكون من الداخل ون�ستفيد من اخلربة الأجنبية
�أو من خربة املناهج يف مرافقة عملية اال�ست�رشاف.
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• الدكتور حممد �إبراهيم من�صور :

بالن�سبة �إلى درا�سة اجلزائر  2020هل هي متاحة؟ لقد قمت مب�سح للدرا�سات
اال�ست�رشافية يف الوطن العربي ومل �أعرث على هذه الدرا�سة .هل هي موثقة لديكم
وميكن احل�صول عليها؟

• الدكتور حممد �سليم قاللة :

بالأم�س �أكد يل مي�شال غوديه �أنه مت طبع زهاء ع�رش ن�سخ من “اجلزائر ”2020
يف ال�سبعينيات ،وقال يل �إننا افتقدناها .وقد ا�ستخدموا م�صفوفة الت�أثري املتبادل يف
�إعدادها .كانت تقنية امل�صفوفات يف بداية تطورها يف تلك املرحلة قبل �أن ت�صبح
الآن برناجما معلوماتيا .ولكن يف ال�سبعينيات كانت عبارة عن م�صفوفة ورقية ن�ضعها
�أمامنا ون�ضع فيها املتغريات ونقوم بح�سابات لفهم التطور .قال �إنها موجودة،
وعليك �أن تبحث عنها يف �أر�شيف الرئا�سة عندنا يف اجلزائر� ،أو يف �أر�شيف �رشكة
�سوناتراك لنقارن تلك الدرا�سة بالنتائج احلالية ،ولديهم ن�سخة يف فرن�سا .ولقد
طلبت منه ن�سخة يف  2009ولكن مل �أح�صل عليها ،لكن الدرا�سة موجودة والن�سخ
منها موجودة ونحن نحتاجها لفهم التطورات وفهم �أهمية اال�ست�رشاف ،ولتقدميها
كدرا�سة �أكادميية �أو موثقة بطريقة علمية .وقد ُدر�ست جتارب حميطة باجلزائر يف تلك
الفرتة ،وقد تنب�أ بع�ض تلك الدرا�سات ب�أن كوريا اجلنوبية �ستكون دولة متقدمة.
ولقد ذكر غوديه �أنه كلف بالذهاب �إلى كوريا اجلنوبية ودرا�سة املتغريات الرئي�سية
التي �ست�صنع من هذه الدولة قوة م�ستقبلية.

•الدكتور حممد �إبراهيم من�صور :

�أعتقد �أن هذه الفرتة كانت فيها اجلزائر يف �أوج اهتمامها بالتخطيط و�أعني
التخطيط املركزي يف فرتة الرئي�س بومدين وال �أعتقد �أن مثال كوريا اجلنوبية كان
منوذج ًا ي�ستهوي اجلزائر يف ذلك الوقت ،فال �أدري من �أين �أتى مي�شال غوديه بهذا
املثال ،ال�سيما و�أن كوريا اجلنوبية فى ذلك الوقت مل تكن قد بلغت ما هي عليه
الآن؟

• الدكتور حممد �سليم قاللة :

الأ�ستاذ غوديه هو الذى ذهب بنف�سه �إلى كوريا لأن الدرا�سة ُطلبت منه وقامت
بتمويلها �رشكة معينة .وهذا يدل على �أن هناك �أنظمة وطنية يف تلك الفرتة كانت
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تبحث عن م�ستقبل الدولة وم�ستقبل القطاعات .والآن قبل �أن نخاطب الأنظمة
�سوقنا لأنف�سنا بطريقة
والقيادة ال�سيا�سية ،علينا �أن نطرح ماذا قدمنا؟ هل نحن َّ
�صحيحة لكي ال ي�شك فينا ال�سيا�سي� ،أو ال يعترب ن�شاطنا ترفا فكريا ولقاءات غري
عملية وثقافة عامة؟ ينبغي �أن يفهم الآخرون �أننا ن�ستطيع فع ً
ال �أن نقوم بعمل ال
تقت�رص فائدته على القطاعات ،و�إن كان الن�شاط القطاعي هو املرحلة الأولى التي
ن�ؤكد فيها كفاءتنا .بعد ذلك ن�ستطيع �أن ن�صل �إلى الكليات �أو �إلى التحليل الكلي.

• الدكتور مالك املهدى:

�إن �أي عمل ا�ست�رشايف ال ينجح من دون العمل الت�شاركي ،حتى على امل�ستوى
ال�شخ�صي ال ت�ستطيع �أن تخطط وتفكر يف م�ستقبلك �سواء يف الدرا�سة �أو التجارة
من دون �أن ت�ست�شري النا�س الذين لديهم خربة يف املجال العلمي �أو يف املجال
التجاري ،بعدها ي�أتي دور اخلرباء يف تقدمي امل�ساعدة املنهجية ويف كيفية ا�ستخدام
التقنيات ب�صورة �صحيحة� .إنني متفائل بامل�ستقبل ف�إذا ا�ستطعنا خالل عام �أو عامني
فقط �أن نن�رش ثقافة اال�ستعانة بامل�ستقبليني وبامل�ست�رشفني لدى متخذ القرار والقطاع
اخلا�ص ،نكون قد خطونا خطوة مهمة على الطريق.
وعندئذ ميكن �أن نكون كما قال الوزير املوريتاين يف منزلة الكهنة وال�شيوخ
املعا�رصين ،على الأقل ن�ستطيع �أن نقنع ال�سيا�سيني يف بالدنا.

• ال�سفري �أحمد ولد عبد اهلل:

كثري من زعماء بالدنا ي�ضيقون بقراءة امل�ستقبل وهم  -كما قلت � -أكرث ثقة يف
ال�سحرة .كيف ميكن �أن نقنعهم �أن خبرياً فني ًا اقت�صادي ًا �أح�سن من �ساحر �أو عراف.

• الدكتور حممد �سليم قاللة :

لدي اقرتاح �أن ُيعقد لقاء قادم يح�رضه جمموعة من ال�صناعيني وامل�ستثمرين
لال�ستماع �إلى �آرائهم بحيث تكون بداية لربط العالقة بني ال�صناعة وخرباء
اال�ست�رشاف الذين يقومون ب�إجراء ات�صاالت مع اخلرباء.

• الدكتور مالك املهدي :

هذا اقرتاح عملي و�أمتنــــى لو ا�ستطاعت املنظمــــة �أن تعقد لقا ًء ي�ضــــم
�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال والقطاع اخلا�ص .ولدينا جتربة يف الرابطة العربية
للدرا�سات امل�ستقبلية حيث طرحنا مبادرة لدرا�سة م�ستقبل التعليم يف البلدان العربية
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 .2100 – 2015وقد احتاجت هذه الدرا�سة جهدا غري عادي لإقناع �أ�صحاب
القرار يف وزارة التعليم ب�أهمية درا�سة ا�ست�رشاف م�ستقبل التعليم العايل حتى 100
�سنة قادمة ،وب�رضورة تكوين فريق من املتخ�ص�صني يف فروع علمية خمتلفة يتكون
من � 100أو  200باحث ،متاما مثلما فعل الدكتور قاللة يف اجلزائر عندما قام بت�أ�سي�س
م�ؤ�س�سة حتاول �أن تقنع القطاع اخلا�ص ب�أهمية التعاون مع م�ؤ�س�سات اال�ست�رشاف.
ولدى الألك�سو �أي�ضا فر�صة للنجاح يف هذا الطريق .فهناك وحدة لال�ست�رشاف
تابعة للألك�سو لكنها مل تُفعل حتى الآن ،وعلينا �أن ن�ستثمر املناخ اجلديد يف املنظمة
لإطالق تو�صية لعقد اجتماع يف العام القادم ي�ضم القطاع اخلا�ص و�أهل االخت�صا�ص
يف جماالت اال�ست�رشاف .فب�إمكان امل�س�ؤولني يف املنظمة االت�صال بالأمري الوليد بن
طالل وغريه من رجال الأعمال يف م�رص وال�سودان واجلزائر ،بهدف التعريف مبا
ميكننا تقدميه للقطاع اخلا�ص العربي ،ومبا ميكن �أن يقدمه رجال الأعمال العرب
من دعم ،والبحث يف �إمكانية تكوين وديعة مبليون دوالر يخ�ص�ص عائدها لأن�شطة
اال�ست�رشاف املوجه للقطاع اخلا�ص.
• الدكتور بالل العبودي :ديوان وزير الثقافة -تون�س
�أعر�ض عليكم جتربة من فرن�سا ع�شتها �شخ�صيا يف جمال اال�ست�رشاف ،حيث
كان لدى فرن�سا يف ال�سنة الفارطة كاتب دولة (وزير) لال�ست�رشاف ،والوزير كان
متزوجا من تون�سية .وقد ا�ستحدث الوزير جمل�سا ي�سمى “جمل�س اال�ست�رشاف” تابعا
للحكومة الفرن�سية .وقام بعقد ندوة عن “م�ستقبل الكتاب الورقي” ،وهو مو�ضوع
يهم منظمتنا ب�صفة خا�صة .كانت �أكرثية امل�شاركني يف الندوة من �أ�صحاب املطابع
و�أ�صحاب الربجميات ومن �أ�صحاب املكتبات ومن املوزعني ،ثم هناك امل�ؤلفون
والنا�رشون ف�ض ً
ال عن وزراء الرتبية والتعليم العايل .وكان التمويل بن�سبة  %90من
�أ�صحاب املكتبات واملطابع .وقد بد�أت النتائج تعطي ثمارها.

• الدكتورمالك املهدي:

�إن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،وهي تعقد هذه الفعالية� ،إمنا تعقدها
تنفيذاً للتو�صيات التي خرجنا بها من ندوة الكويت يف الرابع والع�رشين �إلى ال�ساد�س
والع�رشين من نوفمرب  2013التي �أو�صت ب�رضورة عقد فعالية حول الدرا�سات
اال�ست�رشافية .ولقد جنحنا الآن يف عقد هذه الندوة مبقر املنظمة يف تون�س .لدي
مقرتح بتكوين قاعدة بيانات بامل�شاركني يف هذه الندوة �أتقدم به �إلى الدكتورة حياة
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القرمازي ،مديرة �إدارة الثقافة وبرنامج حماية الرتاث باملنظمة.

• الدكتورة حياة القرمازي: 65

املنظمة منظمتكم ومنظمة املواطن العربى ،وهى ترحب بكم جميعا ،وعلى
ا�ستعداد لتلقي مقرتحاتكم و�إ�سهاماتكم حتى خارج تون�س .وو�سائل االت�صال
احلديثة �سهلت التوا�صل بيننا .ونحن نرحب مبقرتحاتكم ال�سيما و�أن هذه
املقرتحات هي �إثراء لعمل املنظمة.

• الدكتور في�صل احلفيان:

رغم تقديري ملداخلة الدكتورقاللة ،ف�إنني �أخ�شى �أن ُيختزل احلديث عن
اال�ست�رشاف يف حديث عن التمويل وت�صبح الق�ضية ق�ضية �سوق� .إن اال�ست�رشاف �أكرب
من التمويل  ،فهناك ق�ضايا قد ال ميكن �أن �أحت�صل لها على متويل .كيف ن�ست�رشف -
مثال  -م�ستقبل التعليم ؟ وكيف نح�رص ق�ضية اال�ست�رشاف �أو الدرا�سات امل�ستقبلية
يف ال�سوق .هذا الربط لي�س �صحيحا على �إطالقه .ال بد من �أن يكون هناك هام�ش
وا�سع للم�ؤ�س�سات املعنية بالق�ضايا الكربى والق�ضايا امل�صريية كق�ضايا التعليم وق�ضايا
اللغة وق�ضايا االنتماء .هناك ق�ضايا عديدة البد �أن تكون يف ح�سباننا حتى ولو مل
ت�أت لنا بتمويل .ينبغي �أن تكون ق�ضايا ال�شعوب والأمة والأوطان والرتاث �ضمن
خططنا وبراجمنا كم�ؤ�س�سات معنية بامل�ستقبل .من املهم طبعا �أن يلتقي �أ�صحاب
امل�صالح وامل�صانع وال�رشكات� .إمنا من املهم �أي�ضا �أن يجل�س �أ�صحاب التخ�ص�صات
ودار�سو الرتاث لكي ي�ست�رشفوا امل�ستقبل يف الق�ضايا التي يثريونها ويفكرون فيها.
و�شكرا .

• الدكتور حممد �سليم قاللة :

علينا �أن نر�سخ ثقافة متويل القطاع اخلا�ص للدرا�سات اال�ست�رشافية ،و�إن كان
ذلك ال ينفي دور احلكومة يف التمويل ويف دعم ثقة القطاع اخلا�ص يف عملية
اال�ست�رشاف حتى ت�صري تقليداً وثقاف ًة جمتمعية �سائدة يف املجتمعات العربية.

• الدكتور ريل ميلر:

�أ�شكركم جزيل ال�شكر ،و�أريد بب�ساطة �شديدة �أن �أ�ضيف بع�ض الأمور حتى
�أكون واقعي ًا� .إننى منحاز �إلى فكرة التمويل ذلك لأنه يف �صالح اجلميع .كما
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�أود �أي�ضا �أن �أ�شري �إلى �أن الدرا�سات امل�ستقبلية �ستزيد من فهمنا لطبيعة امل�ستقبل،
و�سيكون ذلك عمال جماعيا� ،إذ �سي�شارك فيه �أنا�س من كل املجاالت ،و�سي�ساعدنا
ذلك على حتديد �أهدافنا بو�ضوح .ولذلك �أريد �أن �أعر�ض عليكم جتربتي يف هذا
ال�ش�أن ،و�أن �أو�ضح لكم �إلى �أي درجة ا�ستطعنا �أن ُنف ِّعل ذلك يف دول عديدة .فقد
ا�ستطعنا �أن ن�ستقطب فئات خمتلفة من موظفني وطالب جامعيني ومعلمني وحتى
تالميذ املدار�س� ...إلخ ،وقد �ساعد ذلك على �إجناح هذه التجربة .ومن دون �أن
نعتمد على حتديد املو�ضوع والفكرة ،ما كان من املمكن �أن تنجح.
و�أ�شري �أي�ضا �إلى �أن درا�سات امل�ستقبل اجليدة لديها من الطرق الفعالة ما من �ش�أنه
�أن يرفع لدينا �سقوف التوقع .وميكن تق�سيم هذه الطرق �إلى ثالثة م�ستويات.
و�أريدكم �أن تفهموا وجهة نظري و�إن كان مدخل املو�ضوع غام�ضا حلد ما،
ولكن �أريدكم �أن تعلموا �أنه عمل �سهل للغاية ،ومثا ًال لذلك فقد قمت بتنظيم
ور�شتي عمل بالواليات املتحدة الأمريكية .ومت طرح درا�سة م�ستقبلية على �أر�ض
الواقع .ومل يكن لدي خطة حينذاك �أو حتى خرباء ،وهذا ما �أريد �أن �أ�ؤكده لكم
وهو امل�شاركة املجتمعية.
و�أود �أن �أ�س�أل حتى العاملني بهذا الفندق “ما م�ستقبل هذا الفندق؟” ف�سيكون
لديهم بالطبع ردود واقعية و�أفكار جاهزة لأنهم قد مل�سوا هذا العمل وعا�شوا جتربته
عن كثب ،حتى و�إن �س�ألناهم عما يتمنون يف امل�ستقبل ف�سيعطوننا �آرا ًء واقعية �أي�ضا،
لأنه واقعهم وما ي�شعرون به.
�إذن عندما نقوم ب�س�ؤالهم ويعطوننا �آراءهم حول م�ستقبلهم ودولهم ومدار�سهم
�سيعلمون �أنهم رمبا مل يح�سنوا التفكري من قبل.
�إذن �سيت�أكد و�سيت�ضح لنا �أن الر�ؤية امل�ستقبلية ترتكز ب�شكل كبري على طريقة
املالحظة واملعاي�شة للواقع.
ثم على ال�صعيد الثاين (امل�ستوى الثاين):
�أود �أن �أحتدث عن �رضورة وجود فر�ضيات ونظريات للتوقع لأن امل�ستقبل
له �سمات مميزة ،ولكننا ال نعلمها وال نراها .وهذا ما يجربنا على حماولة تخيله
وتخمينه ،ونتخذ من ذلك طريقة جيدة يف درا�ساتنا للم�ستقبل معتمدين عليها
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للح�صول على هذه الفر�ضيات من �أ�سئلة تطرح مثلما فعلنا من قبل� .إنه ل�شيء مهم
للغاية �أن نتيح للمعنيني مبا�رشة الفر�صة للتعبري عن فر�ضايتهم وتوقعاتهم اخلا�صة،
وبذلك نخلق �إطاراً دميقراطي ًا.
وعلى ال�صعيد الثالث (امل�ستوى الثالث)
ميكننا القول �إن من املهم �أن نعرف التطور االقت�صادي والأفكار امل�ستمدة من
التاريخ .ولكن يجب عدم اختزال الأمور يف التطور االقت�صادى ،بل من املهم
�إطالق العنان لتحرر العقول دون احلجر على �أفكار الآخرين.

• الدكتور �إبراهيم العي�سوي :

�إن القطاع اخلا�ص ال ي�شارك وغري م�ستعد للإ�سهام بتمويل م�رشوعات ا�ست�رشاف،
لأنه ال يدرك �أهمية هذه امل�رشوعات �أو الفائدة التي ميكن �أن تعود عليه منها ،وبالتايل
ف�إن املهمة الأولى املطلوبة هي كيف ت�ستثري وعي القطاع اخلا�ص باال�ست�رشاف ،حتى
احلكومات واملنظمات العربية مثل �صناديق التنمية وبنوك التنمية وما �إلى ذلك ،تبدو
هي الأخرى غري مقتنعة بتقدمي متويل كبري لهذه امل�رشوعات ،و�إذا قدمته يكون يف نطاق
�ضيق ولظروف خا�صة� .إذن ف�إن احلاجة �إلى تنمية وعي القطاع العام واحلكومات
واملنظمات يجب �أن حتظى باهتمامنا قبل �أن نهتم بالتمويل .بع�ض زمالئنا �أبدى حما�س ًا
طاغي ًا للقطاع اخلا�ص باعتباره مناط الأمل ،و�أنا ال �أ�شاركهم حما�سهم لأ�سباب عديدة.
�أو ًال �إذا ذهبت �إلى القطاع اخلا�ص ف�سيقول لك �أعطني �سابقة �أعمال ت�شري �إلى �أنك
جنحت يف ق�ضايا اال�ست�رشاف وال يريد �أن يخاطر يف هذا املجال .ونحن يف احلقيقة
لي�س لدينا ر�صيد من �سوابق الأعمال يحفز القطاع اخلا�ص ويرغبه يف اال�ست�رشاف،
فقد كانت �أغلب امل�رشوعات على نطاق كلي �أو على نطاق قطاعي ،وبالتايل ال متلك
�أن تزعم �أن ن�صائحك ل�رشكة ما كانت �سبب ًا فيما حققته من �أرباح ،حتى �إذا �أعطيته
مثا ًال حلاالت من فرن�سا �أو الواليات املتحدة جنح فيها اال�ست�رشاف ف�سوف يقول ما
حاجتي �إليك؟ �سوف �أذهب �إلى اخلرباء الفرن�سيني �أو الأمريكيني .ويذهب بالفعل
�إلى املكاتب اال�ست�شارية الأجنبية من �أجل احل�صول على تخطيط ا�سرتاتيجي ل�رشكة �أو
م�ؤ�س�سة� .إن هناك ق�ضيتني �أ�شار الدكتور في�صل �إلى ق�ضية منهما وهي �أن الق�ضايا التي
ميكن �أن تكون حمل اهتمامنا تكاد تكون خمتلفة فهل ياترى عندما �أحتدث عن م�ؤ�س�سة
أ�سوق نف�سي ل�رشكة برتول يف قطر �أو �رشكة
عربية لال�ست�رشاف ،هل �أنا �أق�صد �أنني �س� ّ
تنمية زراعية يف ال�سودان �أو �رشكة كذا ،هل هذا هو املق�صود ؟ لقد عجزت املراكز
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القطرية احلالية عن النهو�ض بذلك� ،أم �أننا مهتمون بق�ضايا �أكرب؟
قد ت�شمل الدرا�سات ق�ضايا جزئية كقطاع الطاقة �أو املياه �أو التعليم يف الوطن
العربي ،لكن الأفق �سوف يكون قطري ًا وبالتايل ال ي�صلح معه منهج التوجه لل�سوق
�أو التمويل من خالل القطاع اخلا�ص� .إن هذا التوجه غري مت�سق مع طموحاتنا
لتكوين مركز �أو �شبكة عربية� .إننا منيل �أي�ضا �إلى �أن ننقل خربات الدول املتقدمة،
كما لو كانت قابلة للتطبيق تلقائي ًا و�س�أعطي هنا مثالني �أو ثالثة من م�رص .ولنبد�أ
�أوال بتو�صيف القطاع اخلا�ص الذي نعقد عليه الآمال يف متويل اال�ست�رشاف.
يقوم �أكرث من  %98من من�ش�آت القطاع اخلا�ص بت�شغيل  10عمال ف�أقل فهي
من�ش�آت �صغرية كما �أن حوايل  %95من املن�ش�آت ي�شغل �أقل من  5عمال� .إذن ال متلك
الغالبية العظمى من القطاع اخلا�ص “ترف” متويل اال�ست�رشاف .ف�إذا كنت تراهن
على � %2أو  %1من امل�رشوعات فهذا رهان خا�رس .ف�أ�صحاب هذه امل�رشوعات لهم
ح�سابات خا�صة  ،لي�س اال�ست�رشاف من بينها ،وتظهر هذه احل�سابات يف جتارب
معروفة  .فقد كان لدينا يف عهد مبارك مثال م�رشوع ثقايف هام جدا يف م�رص كانت
تتبناه ال�سيدة �سوزان مبارك زوجة الرئي�س الأ�سبق .يف هذا امل�رشوع كانت تتدفق
تربعات كبرية لي�س فقط من القطاع اخلا�ص ،و�إمنا �أي�ضا من م�ؤ�س�سات حكومية
فقرية يف مواردها كان يجتذبها الربيق الإعالمي والدعاية و�أي�ضا امل�صلحة ،ف�أنت
عندما ت�سهم بتربعات مل�ؤ�س�سة ت�رشف عليها ال�سيدة الأولى ف�إنك ت�ستطيع (ت�سيري)
�أمورك مع احلكومة وال يخلو الأمر من منافع ! وحتى ال نقع يف خط أ� التعميم ف�إننا
ال ينبغي �أن نقول �إن القطاع اخلا�ص ال يتربع �إال لهذا الغر�ض ،بل هناك بع�ض
“الوقفيات” �أن�شئت من جانب رجال �أعمال م�رصيني كبار مثل �ساوير�س �أو فريد
خمي�س �أو غريهما لإعطاء منح للدرا�سة يف املاج�ستري �أو الدكتوراه �أو لإعطاء جائزة
لبع�ض الأدباء ،لكن هذه املبادرات اخلا�صة ما زالت قطرة يف بحر ولي�ست القاعدة
العامة .هناك �أي�ضا فرق مهم �آخر بني القطاع اخلا�ص يف اخلارج والقطاع اخلا�ص
العربي و�أعني به رجال القطاع اخلا�ص ال�صناعيني .لي�س لدينا �صناعيون باملعنى
احلقيقي .نحن لدينا موزعون ووكالء ل�رشكات كورية و�صينية و�أمريكية �إلى �آخره،
ويف �أح�سن الأحوال لدينا جممعون للمكونات امل�ستوردة .لدينا مثال  20م�صنعا
لل�سيارات لكن كلها ت�ستورد املكونات وتجُ م ِّعها ولهذا �إذا �س�ألت كم يخ�ص�ص
للبحث والتطوير يف ميزانيات هذه ال�رشكات �ستجد الإجابة رقما قريبا من ال�صفر،
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�أو ال يوجد نهائيا .وملاذا يهتم بالتطوير والبحث �إذا كانت ال�سلعة ت�أتيه بعد ما
يتم عليها البحث والتطوير يف موطنها الأ�صلي� .إذن ال داعي �أن نقفز قفزة كبرية
ون�ضع �آما ًال كبرية على القطاع اخلا�ص .وقد قيل �أي�ضا �أن هناك يف اخلليج م�ؤ�س�سات
و�أ�شخا�صا لديهم فوائ�ض �أموال .وقد ُدعي عدد من ممثلي هذه الدول واملنظمات
ومل يح�رضوا وهم يعلمون �أنهم �إذا ح�رضوا �سيطلب منهم فتح (املحفظة) وتقدمي
الأموال وهم ال يريدون �أن يقعوا يف احلرج ،مع �أنه عندما ترى منط الإنفاق على
�إعالن واحد لل�صندوق الكويتي للتنمية على  CNNف�إن هذا الإعالن ميكن �أن ميول
 %20من ن�شاطات هذه ال�شبكة امل�أمولة .لكن فائدة �إعالن على  CNNيجلب
الوجاهة واملهابة خري من القيام بتمويل م�رشوع لكتاب �أو درا�سة م�صريها الدفن.
علينا �أن نكون منطقيني يف هذه املنطقة وليكن القطاع اخلا�ص �أحد امل�صادر ،لكن
علينا �أي�ضا �أن نبحث و�أن ن�صمم طرق ًا لإقناعه ب�أهمية اال�ست�رشاف .وهذا يحتاج
�إلى جهد كبري ويحتاج �إلى تقدمي �أمثلة ناجحة ،ال ينبغي �أن نتحول �إلى مكاتب
ا�ست�شارية خا�صة تعمل بنف�س الأ�سلوب .هناك كثري من هذه امل�ؤ�س�سات يف بلداننا،
وهي غري ناجحة.
دعوين �أختم مبالحظة �أخرية خا�صة بكيفية مقاربة مو�ضوع التمويل وعالقته
ب�أ�سلوب العمل لأن الأمرين متداخالن ،مبعنى �أنه ميكن القول �إننا �سنبد أ� البحث
عن الأموال لتمويل خمتلف ن�شاطات ال�شبكة املقرتحة .ويف�ضل �أن تكون هذه
الأموال يف �شكل وقفيات مبعنى تكوين وديعة ننفق من عائدها وال نعتمد على
التمويل املتقطع لهذا امل�رشوع �أو لهذا الربنامج التدريبي .وبعد �أن جنمع الأموال
ن�رشع يف ت�صميم امل�رشوعات .هذا �أ�سلوب رمبا ي�أخذ وقتا طويال وقد ينتهي �إلى
الف�شل .الأ�سلوب الثاين هو �أ�سلوب متدرج نحاول من خالله احل�صول يف البداية
على متويالت جزئية لبع�ض الأن�شطة ذات الأولوية .وقد ي�ساعد هذا الأ�سلوب يف
ا�ستثارة الوعي و�إذكاء احلما�س فيما بعد لتقدمي متويل �أكرب .وقد اقرتحت الدكتورة
نيفني بالأم�س �أن ب�إمكان معهد البحوث العربية �أن ي�سهم يف � 5أو � 6أن�شطة ثم
حت�سب احتياجات هذه الأن�شطة ويقدر التمويل الالزم لها وبعدها نبد�أ يف البحث
عن م�صادر لتمويله من خمتلف اجلهات .ن�شاط �آخر وهو ترجمة املراجع ولنبد�أ
ب�إعداد قائمة مث ً
ال من � 5أو  10مراجع �أ�سا�سية يف جمال اال�ست�رشاف ،ثم نح�سب
احتياجاتها �أي�ض ًا من املرتجمني واملراجعني والطباعة والن�رش وغريها من التكاليف
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ونرى ما �إذا كان مركز الرتجمة يف دم�شق � -أو غريه  -ب�إمكانه القيام بهذا العمل.
هناك �أن�شطة �أخرى كثرية ميكن البدء بها وال تكلف كثريا .هناك �سيدة كانت تعمل
يف اجلامعة العربية بد�أت يف تكوين قاعدة معلومات عن خرباء ال�سكان والتنمية،
وتريد ا�ستكمالها وتقرتح علينا ا�ستكمالها .
ترجمة امل�صطلحات جمال �آخر .ميكن �أي�ضا ،بالتعاون مع جمعية بحوث
امل�ستقبليات العربية امل�رصية وهيئات �أخرى ،ترجمة املعجم واملو�سوعة ال�صادرين
عن م�رشوع الألفية .املوقع التفاعلي رمبا يبد�أ ب�شيء متوا�ضع كفرع من موقع املنظمة.
وقد حاولت �أن �أبحث عن موقع املنظمة ومل �أح�صل على معلومات وفرية� .أن
تبحث عن متويالت جزئية من هنا وهناك بدال من االنتظار حلني تكوين وقفية كبرية
يتم ال�رصف من ريعها  .ميكن �أن يواكب ذلك خطوات ال�ستطالع �آراء اجلهات
وال�شخ�صيات املر�شحة لالن�ضمام لل�شبكة ال�ستطالع رغبتها يف االن�ضمام ونوعية
امل�ساهمات التي ميكن �أن تقدمها ،مع الرتكيز يف املرحلة الأولى على البحث عن
�أكرث ال�رشكاء املحتملني ت�أه ً
ال لعمل هذا املنهج التدريجي التجزيئي .قد ال يكون
�أح�سن املناهج لبناء �شبكة ،ولكن رمبا يتي�رس العمل به بد ًال من �أن ننتظر �سقوط �شيء
من ال�سماء ميكننا من عمل قفزات كبرية يف وقت ق�صري لأن هذا �صعب املنال.
و�شكرا .

• الدكتور مالك املهدي :

هناك مالحظة عن موقع املنظمة .فاملنظمة لي�ست �أف�ضل حا ًال من عدد كبري من
املنظمات وامل�ؤ�س�سات واجلامعات العربية ،كلهم لديهم مواقع ولهم �شعار ،وكانت
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف ال�سعودية حت�صل على الرتتيب الأول ،لأن
املواد العلمية التي تن�رشها كانت حترز الت�صنيف الأول يف هذا الرتتيب .لقد �شاهدت
موقع املنظمة وتابعته� .صحيح هناك تطوير لكن مازال بطيئ ًا .وحدث وال حرج
عندما تدخل موقع اجلامعة العربية .وهذه واحدة من امل�شاكل والق�ضايا امل�ستقبلية
املهمة جدا.

• الدكتورة نيفني م�سعد :

لدي ثالث نقاط .النقطة الأولى �أن القطاع اخلا�ص ميكن �أن يكون بديال
�ضمن بدائل خمتلفة ت�ساعد يف متويل �أن�شطة اال�ست�رشاف .وهنا �أنا �أقرب �إلى ما
ذكره الربوفي�سور ميلر من �أنه ال توجد جهة واحدة وال توجد �آلية واحدة لتمويل
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هذه الأن�شطة ،لأن الأعمال الكربى بطبيعتها حتتاج �إلى م�صادر متويل متعددة.
النقطة الثانية هي �أننا ا�ستغرقنا وقتا طويال يف احلديث عمن ميول �أن�شطة هذه ال�شبكة
وما �إذا كان متويلها من القطاع العام �أم من القطاع اخلا�ص �أم من �أفراد ،لكن �أين
�سيكون موقع هذه ال�شبكة؟ هذه �أ�سئلة افرتا�ضية �أين هي الدولة التي �ست�ست�ضيف
هذه ال�شبكة لأن الدولة امل�ضيفة �سيكون عليها العبء الأكرب �شاءت �أم �أبت .لي�س
بال�رضورة عبئ ًا مالي ًا فقط و�إمنا هو �أي�ضا عبء لوج�ستي وعبء �إداري وم�سئولية
كبرية .وقبل �أن نفكر يف متويل �أن�شطة ال�شبكة يجب �أن نفكر �أين �سيكون موقع
هذه ال�شبكة .فمثال ال�شبكة العربية للمنظمات غري احلكومية� ،أو اجلمعيات الأهلية
التي يرت�أ�سها �سمو الأمري طالل بن عبد العزيز مقرها يف القاهرة .فهل نفكر يف �أن
تكون ال�شبكة يف دولة مركزية؟ هل نحن نفكر �أن تكون يف تون�س دولة املن� أش� التي
نر�سل منها هذه الفكرة؟ هل نفكر �أن تكون يف دولة �أخرى نريد �أن ندعم عالقتها
ب�أن�شطة املنظمة كال�سودان �أو موريتانيا �أو غريهما؟ �إننا يف حاجة �إلى �أن نقرتب
قليال من فكرة مكان ال�شبكة.
و�أختتم �أخريا مبالحظة ال بد منها عن موقع املنظمة الذي ي�شهد بالفعل عملية
تطوير غري م�سبوقة .فعلى مدى �سنوات طويلة كان هناك ما ي�شبه القطيعة بني
املنظمة ومراكزها اخلارجية .مل تكن �أخبار املراكز اخلارجية ومنها معهد البحوث
والدرا�سات العربية جتد لها �صدى وانعكا�سا على موقع املنظمة .ومل نكن نعرف
�شيئا عن املنظمة .الآن بد�أ نوع من �أنواع الت�شبيك بني املنظمة وبني مراكزها
اخلارجية وبد�أنا نرى �صدى لأن�شطتنا على موقع املنظمة والعك�س �صحيح .و�شكرا.

• الدكتور مالك املهدي :

هناك الآن مناخ موات مليالد ال�شبكة العربية لال�ست�رشاف .ومن املفرت�ض �أن
يكون موقع ال�شبكة املقرتحة يف مقر املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف
تون�س .و�أمتنى �أن نخرج من ندوتنا بتو�صيات عملية وحمددة ،و�أن تكون هناك �آلية
ملتابعة تلك التو�صيات .ومن واقع جتربتنا يف الرابطة العربية للدرا�سات امل�ستقبلية،
ف�إن تو�صيات الرابطة نتابعها ب�أنف�سنا.
• الدكتورة �سنية احل�سيني ،كاهية مدير مكتب التخطيط والدرا�سات والربجمة
بوزارة ال�شئون االجتماعية  -تون�س:
لدي مالحظة وهي �أن عملية اال�ست�رشاف والتخطيط اال�سرتاتيجي عملية
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مرتبطة �أ�شد االرتباط بالنظم الإح�صائية ونظم املعلومات ،وبالتايل ف�إن جناح هذه
العملية يتوقف على م�صداقية هذه املنظومة ،وعلى وجود نظام معلوماتي ناجع
و�شفاف ن�ستطيع من خالله �أن ننطلق يف عملية التغيري ،لأن عملية اال�ست�رشاف
يجب �أن ت�ستبقها عملية تقييم وت�شخي�ص للواقع لكي نبني للم�ستقبل .ويف غياب
هذه املعطيات الواقعية وال�شفافة ،ف�إن عملية اال�ست�رشاف تتعر�ض ل�صعوبات
وعراقيل تعوقنا عن موا�صلتها .ولذلك ف�إن تو�صياتنا يجب �أن تتحدث عن ت�أهيل
هذه املنظومات الإح�صائية ،على م�ستوى قطاعي على الأقل ،توطئه لأن تكون
املنظومة ال�شاملة منظومة ناجحة ،لكي ن�ستطيع �أن نبني عليها تخطيطا ا�ست�رشافيا
وا�سرتاتيجيا .و�شكرا
• الدكتورحميي الدين عرباوي ،مدير التخطيط والتقييم بوزارة ال�شباب
والريا�ضة – تون�س:
من خالل متابعتنا لهذه الندوة الحظنا �أن هناك توجها �إلى �رضورة �أن تكون
القرارات التي يتخذها �صناع ال�سيا�سات يف �إطار ا�ست�رشافى .لدينا خرباء و�صناع
قرار وبينهما حلقة و�سيطة هي الإدارة وامل�ؤ�س�سات التي تعتمد عليها احلكومات يف
تنفيذ قراراتها .وامل�شكلة ال�شائعة يف العامل العربي هي �أن املنتجات العلمية املتعلقة
بالربامج والتخطيط ال يتم تداولها ،وهناك حجب للمعلومات .وقد �أُجنز العديد
من الدرا�سات الإ�سرتاتيجية على املدى البعيد يف القطاعات املختلفة يف اجلزائر،
وهناك درا�سات عديدة يف تون�س عن التطور ال�سكاين واملوارد املائية والت�رصف
فيها ....لكنه من ال�صعب احل�صول على هذه الدرا�سات �أو االطالع عليها .ولي�س
هناك �إطار تعاوين ي�ساعد على الو�صول �إلى املعلومات.
وميكن للألك�سو �أن ت�ضع هذه الدرا�سات على موقعها مل�ساعدة �صناع القرار
والباحثني على االطالع عليها .وي�أتي االهتمام بالتكوين والت�أهيل قبل �إن�شاء �شبكة
�أو كيانات جديدة ،لأن احلكومات تتعامل مع اخلرباء والكفاءات الذين ي�ساعدونها
على اتخاذ القرار .وعندما يكون ه�ؤالء اخلرباء �أكرث كفاءة ،ف�إنهم ي�ؤدون عملهم
بطريقة �أكرث جدوى.
• الأ�ستاذة �آ�سيا العرتو�س� ،إعالمية -تون�س :
�أود �أن �أعتب على منظمي هذا اللقاء ب�سبب قلة امل�شاركة الن�سائية يف مثل هذه
الندوة التي تتعلق مب�ستقبل وم�صري ال�شعوب العربية كلها .هذه �أول م�ؤاخذة و�أرجو
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�أن يت�سع لها �صدركم� .إن امل�س�ألة املثرية فعال  -ونحن نتحدث عن ثقافة اال�ست�رشاف
والوقوف على الق�ضايا املتعلقة مب�صري ال�شعوب العربية -هل ن�شعر �أننا يف كل مرة
ن�ضع الإ�صبع على الداء؟ وهل هناك �إرادة حقيقية للتغيري؟ هل ما ي�صلح لإ�صالح
التعليم يف تون�س هو ذاته ما ي�صلح التعليم يف موريتانيا �أو يف ال�سودان �أو يف ال�صومال
�أو يف غريها من الدول العربية ؟ �إننا ل�سنا �أف�ضل حاال� .أنا ال �أك�شف �رسا عندما �أقول
�إننا يف تون�س ن�سجل اليوم انقطاع �أكرث من مئة �ألف تلميذ عن الدرا�سة يف �سن مبكرة
لي�س ب�سبب الفقر فقط ،ولكن ب�سبب �أفكار رجعية وب�سبب عودة فكرة الهيمنة على
الفتاة و�إجبارها على الزواج يف �سن مبكرة .و�أخرياً �أين نحن من البحث العلمي؟ �إن
ما تنفقه �إ�رسائيل �أكرث بكثري مما تنفقه الدول العربية جمتمعة يف هذا املجال ،وهذا �أب�سط
مثال .ال بد لنا من االهتمام ب�إ�صالح امل�ؤ�س�سة الرتبوية و�إ�صالح جمتمعاتنا ودوراملر�أة
يف الإ�صالح املجتمعي وغري ذلك ،فالأمثلة �أطول من �أن يحتويها احل�رص .هذه هي
بع�ض املالحظات كنت �أود �أن �أ�سوقها .ويف اخلتام �شكرا.
• الأ�ستاذة فاطمة بن عبد اهلل الكراي� ،إعالمية  -تون�س :
ثالثون �سنة يف املهنة وثالثون �سنة خمت�صة يف ال�ش�ؤون العربية والدولية� .س�أبد�أ
كالمي بالرتحم على روح مهدي املنجرة الذي �أ�س�س اال�ست�رشاف وعلم امل�ستقبليات.
ومهدي املنجرة قد �ضاقت به البالد العربية من املحيط �إلى اخلليج فلج�أ �إلى مراكز
بحثية خارج وطنه العربي� ،أثر فيها ومل ت�ؤثر فيه� .أثر فيها عندما جعلها تهتم بامل�ستقبل
العربي .يف  1983تنب أ� مهدي املنجرة ب�أن املنطقة العربية بعد حرب بريوت وبعد
خروج املقاومة الفل�سطينية من بريوت �سوف ت�شهد انك�سارات متعددة ،وفعال هذا
ما وقع .مهدي املنجرة قال يف �أواخر الثمانينيات� :أمل يخامركم �س�ؤال حريين ،هو
�أن احلرب يف �أفغان�ستان �ضد نظام جنيب اهلل تبد أ� يف �سنة  1980وتنتهي �سنة 1988؟
�أمل يخامركم �س�ؤال حريين حول تزامن هذه احلرب مع احلرب العراقية الإيرانية؟ �أمل
تت�ساءلوا ملاذا تنقلب الواليات املتحدة الأمريكية يف �آن واحد علي العراق و�إيران؟ �أمل
تت�ساءلوا ملاذا اجتهت الأ�سلحة والقوات الأمريكية والغربية املتمركزة يف �أملانيا وقبيل
انهيار االحتاد ال�سوفييتي �إلى �أفغان�ستان؟ �أمل تت�ساءلوا ملاذا مل ترجع هذه القوات �إلى
نورث كارولينا وكان يجب �أن جتد لها ت�رصيفا يف ال�صحراء العربية؟ �أمل تت�ساءلوا
ملاذا كتب “زائيف �شيف” املحلل الإ�رسائيلي يف “يديعوت �أحرونوت” :ال ت�صفقوا
كثريا النهيار االحتاد ال�سوفييتي فهذا يعني �أن دور �إ�رسائيل قد انتهى ودور تركيا �أي�ضا؟
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هذه احلاالت اال�ست�رشافية التي توقعها مهدي املنجرة والفريق �سعد الدين ال�شاذيل
�أي�ضا هي جوهر ما نعي�ش فيه اليوم� .إن الدكتور غوديه �أو غريه – مع احرتامي
لهم  -مل ي�أتوا لنا باحلكمة .كل ما فعلته امل�ؤ�س�سات اال�ست�رشافية والبحثية مثل راند
كوربوري�شن وفردري�ش ناومان وفردري�ش �أيبريت �أنها كانت تعقد (�سيمينارات) مثل
هذا ،وي�أتي العلماء واال�ست�رشافيون العرب ويعطون زبدة �أفكارهم ثم يقب�ضون ما
يقب�ضون ويتجهون �إلى حال �سبيلهم .لي�س هذا ت�شكيكا يف �أحد ،و�إمنا لأن ال�سلطان
يف �أوطاننا ال ي�سمعهم ولأن اجلامعة العربية ال ت�سمعهم ،فاال�ست�رشاف والنتائج يجب
�أن تكون على هوى ال�سلطان وتغطي على احلقيقة يف الوطن العربي .لهذا �أرجو
من هذه املنظمة -وقد ر�أيت فيها كفاءات علمية وبحثية � -أن تتجاوز قليال الو�ضع
الر�سمي العربي وتبدي ا�ستقاللية �أكرث ،وحرية �أو�سع من �أجل هذا الوطن الذي نراه
يت�شتت و ُيقمع وي�ستوطن فيه الإرهاب .والإرهاب لي�س �شيئا هالميا ومل ي�أتنا من
ال�سماء ،بل جاء خطوة خطوة عرب الأر�ض التي مل نكن نعرفها� .شكرا
• الدكتورة حياة القرمازي :
�أوال ن�شكر الأخت العزيزة الأ�ستاذة فاطمة الكراي ،وكنت �أتابع حديثها بكل
انتباه لأننا نعد حاليا للدورة القادمة مل�ؤمتر الوزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية
يف الوطن العربي التي ت�ست�ضيفها ،م�شكورة ،اململكة العربية ال�سعودية .وباملنا�سبة
�أعرب لها عن عظيم التقدير ملا وجدته من حر�ص على �ضمان جناح هذه الدورة.
�إن للثقافة دورا وم�س�ؤولية تاريخية ،ونحن مهتمون بالإعالم الثقايف ،و�سنحاول
�إعداد خطة �إ�سرتاتيجية عملية للإعالم الثقايف يف الوطن العربي .ونحن ُنعول كثريا
على الإعالم ،وقد قال املدير العام الدكتور عبد اهلل حمد حمارب“ :بدون �إعالم لن
نتمكن من الو�صول �إلى الر�أي العام” ،لأن الإعالم هو الذي ينقل �صوتنا وفكرنا �إلى
النا�س� .إننا نقوم الآن – يف جمال اخت�صا�صي  -بعقد دورات تدريبية للمتخ�ص�صني يف
جمال الرتاث وغريه� .إن اخلرباء العرب املعتمدين لدى اليون�سكو عددهم ال يح�صى
وال يعد ،وهم من ُزبدة اخلرباء يف العامل .ولكن للأ�سف ،وهذا ما ي�ؤملني ،مازالت
بع�ض الدول العربية ت�ستعني باخلرباء الأجانب ،ال ل�شيء �إال لأنه �أجنبي وترتك ذلك
اخلبري العربي الذي ي�ستعني به الأجنبي يف �إجناز العديد من الدرا�سات .لن نتغري
�إال عندما ن�ستعيد الثقة يف �أنف�سنا .وقد �أعجبني الدكتور حممد �إبراهيم من�صور
والدكتور قي�س الهمامي وغريهما عندما �أكدوا �أن لال�ست�رشاف جذوره يف الثقافة
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العربية .وقد ا�شتق ا�سم ال�شاعر العربي الكبري �أبو الطيب “املتنبي” من “التنب�ؤ” وهو
�أحد مرادفات اال�ست�رشاف .وهذا معناه �أن العربي كان ميار�س ا�ست�رشاف امل�ستقبل
حتى قبل �أن يخرج من اجلزيرة العربية وقبل الإ�سالم .عندما يذهب للتجارة كان
يفكر يف �أي اجتاه �سيذهب �شماال �أو ميينا .ومعنا ذلك �أن اال�ست�رشاف فكر غريزي
يف الإن�سان ،ذلك الكائن الذكي الذي ينبغي �أن يخطط ملا يريد �أن يقوم به .والثقافة
العربية زاخرة بهذه الأفكار وغريها ،و�إن �شاء اهلل يحدث تغيري يف هذا املنعطف.
ونحن نعول على الإعالم بدرجة �أولى وعلى �إ�سرتاتيجية الإعالم وهذه ال�شبكة
متعددة التخ�ص�صات لكن التعويل الأكرب �سيكون على الإعالم .
• الدكتور ر�ضا �سا�سي:
من خالل متابعتي للبحوث والدرا�سات يف املجال الرتبوي منذ ال�سبعينيات
�إلى الثمانينيات ،ومن خالل متابعتي للعمل الإعالمي الذي تقوم به املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ،الحظت �أن املجلة العربية للبحوث الرتبوية يف ال�سبعينيات
والثمانينيات (حتولت فيما بعد �إلى املجلة العربية للرتبية) كانت زاخرة بالدرا�سات
والبحوث ،وكانت تقدم العديد من التو�صيات بالإ�ضافة �إلى تقارير امللتقيات
واملنتديات العربية والدولية الكربى ،لكن هذه املجلة فقدت وظيفتها باعتبارها
همزة و�صل بني ما ين�رش يف اجلامعات العربية يف املجال الرتبوي ،وما يناق�ش يف
�أطروحات الدكتوراه واملاج�ستري وغريها مما ي�سمى باملعرفة الرتبوية وبني ما يكتب
يف هذه املجلة التي �أ�صبحت ت�صدر الآن ب�شكل روتيني ،ولي�ست فيها درا�سات
ترتقي �إلى ما ي�سمى درا�سات “التعقد” �أو درا�سات املنهج الكيفي �أو النوعي ،فهي
ما زالت تركز على الدرا�سات الكمية بينما نحن الآن يف مرحلة “التعقد” وعلينا
�أن نهتم بالكيفي كما نهتم بالكمي يف نف�س الوقت .ومبعنى �أدق علينا �أن نكمم
الكيفي .وفى هذا ال�سياق دعوين �أو�صي ب�أن نكلف فريقا من اخلرباء يقومون بجمع
التو�صيات والتوجهات امل�ستقبلية الواردة يف خال�صات الدرا�سات العلمية يف العامل
العربي وغريه ،وال نن�سى �أن هجرة الأدمغة دفعت عدداً كبرياً من املفكرين العرب
يف املجال الرتبوي �إلى العمل يف كندا و�أمريكا وفرن�سا ويف كل بلدان العامل .ومل ال
يت�شكل فريق خرباء م�ستقبلي ا�ست�رشايف يف القطاع الرتبوي ويجمع كل التو�صيات
ذات البعد اال�ست�رشايف امل�ستقبلي يف بنك معلومات ،ي�ساعد �أهل القرار واخلرباء
والباحثني يف املجال اال�ست�رشايف على �إعداد اال�سرتاتيجيات بعيدة املدى؟
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ومن الب�شائر التي جاءتنا عن طريق ال�سيدة مديرة �إدارة الثقافة -ون�س�أل اهلل �أن
تزف الب�رشى و�أن نرى الفعل� -أن تخرج املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
من البريوقراطية التي �سادت ل�سنوات و�سنوات .لقد ع�شت جتربة و�أنا خبري متفرغ
لدى املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .فقد �أعددت درا�سة حول تطوير الرتبية
والتعليم يف العامل العربي وتعليم الكبار وحمو الأمية .للأ�سف ال�شديد بريوقراطية
مقيتة وعوائق ال تف�سري لها �إال ما يذكرونه عن تخلفنا كعرب� .إذن ال بد من وقفة
حازمة وجدية لإعادة النظر يف الت�شبيك والربط مع خرباء املنظمة مبا لديها من فريق
ا�ست�رشايف يهتم بهذه التو�صيات يف كل العامل العربي و�أنا متطوع ملثل هذا العمل.
• الدكتور مالك املهدي :
تت�ضمن املقرتحات املو�صى بها �إن�شاء موقع �أو �إ�ضافة (حقل خا�ص) باال�ست�رشاف
والق�ضايا امل�ستقبلية .ير�صد ما ي�صدر عامليا يف جمال الدرا�سات امل�ستقبلية .وعلى
هذا املوقع ميكن �أن تن�رش جملة �إلكرتونية لال�ست�رشاف .و�أمتنى �أن ي�ستغل امل�شاركون
فر�صة الندوة لإجراء مقابالت مع و�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية
لت�أكيد �أهمية الدرا�سات اال�ست�رشافية و�رضورة االعتماد عليها يف �صناعة القرار يف
الوطن العربي .البد من تعريف املنابر الإعالمية �أي�ضا ب�أهمية اال�ست�رشاف ،كما �أن
مراكز الدرا�سات والندوات التي تنظمها ويتحدث فيها �صانعو القرار ينبغي العمل
على ن�رش �أعمالها وتعميمها.
لقدكان من املخطط �أن ير�أ�س الدكتور �أحمد ولد عبد اهلل اجلل�سة الأخرية .ولهذا
�أدعوه الآن ال�ستكمال ت�رصيف �أعمالها.
• ال�سفري �أحمد ولد عبد اهلل:
�شكرا واجلل�سة �أي�ضا مفتوحة و�أنا يف العادة �أعطي الكلمة لل�سكرتارية لإعطائنا
معلومات عن املهمة التي �سنقوم بها .ولهذا �أدعو الدكتورة حياة القرمازي لكلمة
ختامية قبل �أن يتوجه مقرر الندوة لإلقاء البيان اخلتامي والتو�صيات ال�صادرة عن
ندوتكم.
• الدكتورة حياة القرمازي:
ال ي�سعني �إال �أن �أتوجه بجزيل ال�شكر لكل الذين �أ�سهموا يف هذه الندوة� .أ�شكر
�ضيفينا الأ�ساتذين مي�شال غوديه وريل ميلر و�أثمن ح�ضورهما ورحابة �صدرهما
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وتدخالتهما ،و�أ�شكر خرياءنا العرب املرموقني ،و�أ�شيد مب�ساهماتهم القيمة .كما
�أ�شكر احلا�رضين من ممثلي الوزارات وال�سفارات واملنظمات العربية والدولية
واجلمعيات واملجتمع املدين .وبف�ضل جهودكم وم�ساعدتكم جلهود املنظمة �سوف
تكون املنظمة عند ح�سن ظنكم وتنجز �أ�شياء كثرية .و�سوف نحقق هدفنا الأ�سمى،
وهو تنمية املواطن العربي ،حتى املواطن العربى يف املهجر ،لكي يكون واعي ًا
وقادراً على مواجهة “ثقافة املوت”.
فبا�سم النمظمة وبا�سم مديرها العام الدكتور عبد اهلل حمد حمارب ن�شكركم
على ح�ضوركم وعلى �إ�سهاماتكم البناءة ،و�أعدكم ب�أننا �سنبذل ما يف و�سعنا لتنفيذ
تو�صياتكم وبلورة مقرتحاتكم مبا يف ذلك ال�شبكة وتفعيل وحدة اال�ست�رشاف.
و�إلى اللقاء يف القريب العاجل.
• الأ�ستاذ عبد اهلل ولد بابكر: 66
كلي تقدير لل�شكر الذي ُو ّجه �إيل ،ولكن م�ستحقه يف الواقع هو املدير العام
ورئي�ستي الدكتورة حياة القرمازي التي كانت القوة الدافعة لهذا العمل ،ولها يعود
الف�ضل يف كل هذا اجلهد ونتائجه ،فقد كانت نعم املعني على تذليل كل ال�صعاب
وامل�ستجيب لكل الطلبات ،وقد �ساعدتنا �إدارة ال�ش�ؤون املالية والإدارية �إلى �أق�صى
احلدود املمكنة.
وما دمتم تف�ضلتم ب�إعطائي فر�صة للحديث ،ف�إين �أريد �أن �أقول كلمة� ،أتطفل
بها على العلماء الأجالء احلا�رضين ،وهي �أن الإرادة تخلق الإمكانيات ولكن
الإمكانيات ال تخلق الإرادة التي هي �رشط النجاح يف كل عمل .فاملهم هو �أن
نعقد العزم ونتوكل على اهلل ،وقد قال ال�شيخ الرئي�س ابن �سينا �إن “امل�ستعد لل�شيء
تكفيه �أ�ضعف �أ�سبابه” ،فاحلمد هلل �أننا خرجنا بف�سيلة نرجو �أن نغر�سها لتنبت نخال
يعطي رطبا جنيا .و�شكرا جزيال.

 66املدير العام للمعهد املوريتاين للبحث العلمي ،سابقا .خبري األلكسو املكلف بتنظيم الندوة
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البيان اخلتامي والتو�صيات
مببادرة كرمية من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عقدت يف تون�س يف
الفرتة ما بني الثاين والع�رشين والرابع والع�رشين من �سبتمرب� /أيلول  2014ندوة
“الدرا�سات امل�ستقبلية يف الوطن العربى  :احلال وامل�آل” بح�ضور نخبة خمتارة
من اخلرباء والباحثني العرب امل�شهود لهم بال�سبق يف اخلربة والتجربة والر�صيد
املعريف للدرا�سات امل�ستقبلية ،وبوجود متميز لرائدين من رواد التوجه التجريبي يف
اال�ست�رشاف ،وهما الأ�ستاذ مي�شال غوديه �أ�ستاذ اال�ست�رشاف يف فرن�سا والدكتور
ريل ميلر امل�س�ؤول عن اال�ست�رشاف يف منظمة اليون�سكو.
وقد ا�ستهلت الندوة بكلمة �ضافية ودالة ملعايل الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل حمد
حمارب املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم رحب فيها ب�ضيوف الندوة
وامل�شاركني فيها من العرب والأجانب .وقدمت كلمته للندوة وثيقة عمل مر�شدة
هدفها االنتقال بعمل املنظمة من طور التنظري �إلى طور التطبيق والعمل امليداين.
و�شدد على �أن تكون الندوة مبثابة ور�شة عمل بني متخ�ص�صني يف اال�ست�رشاف،
القرتاح خطوات عملية ت�ضعنا على �أقوم امل�سالك لتوطني ثقافة التخطيط بعيد املدى
يف وطننا العربي ودمج الدرا�سات امل�ستقبلية يف دائرة العمل امل�ؤ�س�ساتي ويف �إدارة
ال�سيا�سات العامة .ووجه املدير العام �إلى �رضورة �إ�صالح منظومتنا الرتبوية لكي
تركز على تن�شئة الطفل العربي كا�ستثمار للم�ستقبل ،واالعتناء بعلم املنطق باعتباره
�رضوريا للتفكري ال�صحيح ولفهم �سجل حقول املعرفة ،ورد االعتبار ملفاتيح الفكر
النري .و�أكد املدير العام على �أن الوعي بامل�ستقبل م�س�ألة ثقافية والعمل على ا�ست�رشافه
ق�ضية علمية ،و�أظهر ا�ستعداده الكامل لتقدمي يد العون للباحثني وت�أ�سي�س �رشاكات
فعالة مع الدول وامل�ؤ�س�سات ال�ساعية �إلى الأهداف نف�سها.
�إن الندوة ،وهي تثمن املعاين والتوجهات واملقرتحات الواردة يف كلمة املدير
العام ،لتعتربها وثيقة �ضمن وثائق الندوة� ،ش�أنها �ش�أن الأوراق واملداخالت البحثية
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التي تقدم بها الباحثون �إلى الندوة ،وتو�صي بدمج تو�صياتها �ضمن التو�صيات
العامة التي انتهت �إليها بعد تفاعالت وحوارات دارت رحاها طوال ثالثة �أيام،
وجرت يف �إطار من �أدب االختالف و�أخالقه والت�سامح الفكري والقبول بالر�أي
والر�أي الآخر واحرتام التعدد وتباين وجهات النظر.
�إن الندوة ت�ؤمن ب�أن امل�ستقبل هو احلقيقة الوحيدة التي ميكننا عمل �شيء
بخ�صو�صه ،وهو �ساحة ف�سيحة للإمكانيات وتو�سيع حرية االختيار ،واحللبة
الوحيدة التي لدينا نوع من الت�أثري العملي للتحكم فيها.
وقد طرح امل�شاركون يف الندوة �أفكارا خالقة ومبدعة ت�ؤكد رجاحة احلكمة
التي نطق بها الفريد ويتهايد “ال م�ستقبل عظيم من غري �أفكار عظيمة تنفخ الروح
فيه” ،و�أن كل جيو�ش العامل – كما قال فكتور هوجو – “لن ت�ستطيع �إيقاف فكرة
حان زمانها”.
وقد كانت الندوة خمتربا لأفكار مبدعة حان �أوان تطبيقها والنزول بها من علياء
الفكر النظري التجريدي �إلى �أر�ض الواقع ،وبلورتها يف تو�صيات قابلة للتطبيق،
قادرة على �أن ت�شق طريقها بغري عوائق نحو م�ؤ�س�سات �صنع القرار يف غري ما
�صخب �أو �ضجيج.
لقد ا�ستجمعت الندوة ح�صاد �أفكارها ونقا�شها يف الأيام الثالثة يف التو�صيات
الآتية:
 .1تفعيل وحدة الدرا�سات اال�ست�رشافية التابعة للمنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ونفخ احلياة فيها لتكون همزة الو�صل بني مراكز الدرا�سات امل�ستقبلية
العربية ،وملتقى اخلرباء والباحثني امل�ستقبليني العرب ،وم�ستودعا للفكر
امل�ستقبلي العربي  ،Think Tankينه�ض مب�س�ؤولياته يف �إجراء الدرا�سات
التطبيقية ذات الأفق امل�ستقبلي ون�رشها ،وت�أمني خمرجاتها وخلق طلب
اجتماعي عليها من امل�ؤ�س�سات وال�رشكات واحلكومات يف قطاعات حمددة
كالطاقة اجلديدة واملتجددة واملياه والغذاء ،وبناء القدرات وتنميتها عرب ن�شاط
التدريب و�إعادة التدريب وتقدمي اال�ست�شارات والدعم الفني مل�رشوعات
ا�ست�رشاف امل�ستقبل ،و�إدارة احلوارات حول امل�ستقبل العربي على �أن تن�شئ
174

الوحدة وتدير موقعا �إلكرتونيا تفاعليا وجمموعة من قواعد املعلومات ي�ستفيد
منها العلماء والباحثون يف الوطن العربي .ويجب �أن توفر الوحدة لأع�ضائها
وللجماعة العلمية املنت�سبة �إليها كل �ضمانات احلرية الأكادميية املحفزة للإبداع
واالبتكار .ويكون �ضمن �أولوياتها رعاية وت�شجيع املوهوبني والواعدين
واملتميزين من الباحثني يف الوطن العربي .هذه الوحدة بحاجة �إلى قيادات
ذات ر�ؤية متحررة من قيود البريوقراطية ومن عقلية الهيمنة وثقافة الو�صاية
وم�صادرة الإبداعات والأفكار اجلديدة.
 .2تكليف معهد البحوث والدرا�سات العربية التابع للمنظمة ب�إن�شاء ق�سم
للدرا�سات امل�ستقبلية يتولى تكوين وتدريب الباحثني واخلرباء من كافة الأقطار
العربية ،ودمج بع�ض مقررات الدرا�سات امل�ستقبلية ومناهج بحثها يف برامج
الدرا�سات العليا باملعهد ،وتطوير �سل�سلة درا�سات م�ستقبلية ال�صادرة عن
املعهد وتعزيز الطابع امل�ستقبلي لهذه ال�سل�سلة وتطوير فكرة املو�سم الثقايف
للمعهد.
 .3دعوة مكتب تن�سيق التعريــــــب واملركز العربى للتعريـــــب والرتجمة
التابعني للمنظمـــــة �إلى ترجمــة وتعريـــــب معجم ومو�سوعة امل�ستقبليات
ال�صادرة عن م�رشوع الألفيـة  The Millennium Projectف�ض ً
ال عن تعريب
�أهم املراجع وامل�صطلحات يف جمال الدرا�سات امل�ستقبلية.
� .4إعادة الت�أكيد واملتابعة للتو�صيات التي انتهت �إليها ندوة تون�س (،)2010
وندوة الكويت ( )2013ومنا�شدة امل�ؤ�س�سات واملنظمات احلكومية واخلا�صة
والأهلية لال�ضطالع بدورها يف و�ضع ما مل يتم تنفيذه من هذه التو�صيات
مو�ضع التنفيذ كل فيما يخ�صه.
 .5ت�ؤ�س�س املنظمة جوائز قيمة للأعمال املتميزة ذات القيمة العملية يف جمال
اال�ست�رشاف امل�ستقبلي يف الوطن العربي للأفراد والهيئات وامل�ؤ�س�سات،
على �أن حتمل هذه اجلوائز �أ�سماء الرعيل الأول من الرواد العرب للدرا�سات
امل�ستقبلية مثل املهدى املنجرة و�إبراهيم حلمى عبد الرحمن و�إ�سماعيل �صربى
عبد اهلل وق�سطنطني زريق تكرميا لهم ولتاريخهم.
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 .6تر�سيخ مفهوم دولة امل�ؤ�س�سات ومفهوم امل�ؤ�س�سة ب�صفة عامة �ضمانا ال�ستمرارية
الن�شاط العلمي ملراكز الدرا�سات امل�ستقبلية ،وحمايتها من تقلبات املزاج
ال�سيا�سي لدوائر �صنع القرار ،وفتح اجل�سور والقنوات امل�سدودة بني اجلماعة
العلمية العربية وجماعة �صنع القرار ،وت�أمني �آلية لدعم م�شاركة اجلامعات
ومراكز اال�ست�رشاف يف عملية التنمية تخطيطا وتنفيذا ،ونفي الطابع الع�شوائي
واالرجتايل مل�شاريع التنمية.
 .7يجب �أن تبادر املنظمة واحتاد اجلامعات العربية واحتاد جمال�س البحث العلمي
العربية وجمال�س وزراء الرتبية والتعليم والثقافة العرب باقرتاح تو�صيات ملزمة
لدمج ثقافة الدرا�سات امل�ستقبلية يف املناهج واملقررات الدرا�سية يف اجلامعات
واملعاهد واملدار�س العربية ،وتبني كيانات م�ؤ�س�سية تعليمية م�ستقلة لتعليم
الدرا�سات امل�ستقبلية واالهتمام مبناهجها.
� .8إعادة ت�أهيل القوة البحثية العربية – وهي كثرية – باجتاه �أمناط البحث والتفكري
امل�ستقبلي ،و�إعداد �أجيال جديدة من الباحثني الالزمني لتجديد دماء مراكز
البحوث والدرا�سات العربية ،و�إعادة تكييف الن�شاط البحثي لهذه املراكز من
الطرائق واملناهج التقليدية املحافظة �إلى مناهج الدرا�سات امل�ستقبلية وتقنياتها
االبتكارية.
 .9التو�صية با�ستحداث وحدات �إدارية م�ستقلة للدرا�سات امل�ستقبلية يف الهيئات
واملنظمات احلكومية واخلا�صة والأهلية ،يكون من �ضمن مهامها ووظائفها
اقرتاح وتطوير �سيا�سات وا�سرتاتيجيات حديثة للتنمية ،وتوفري مرجعيات
م�ستقبلية ل�صانع القرار وامل�ساهمة يف �إ�صالح امل�ؤ�س�سات ،وحتديث نظمها
والتنب�ؤ بالآثار امل�ستقبلية لل�سيا�سات والت�رشيعات والقرارات احلالية ،و�صقل
املهارات واخلربات العلمية وت�أهيلها.
 .10و�ضع خطة للبحث عن م�صادر متويل �إ�ضافية دائمة من خارج ميزانية املنظمة
لتمويل برامج جديدة .وتو�صي الندوة بت�شكيل وفد ميثل املنظمة لزيارة بع�ض
اجلهات واملنظمات العربية والدولية املانحة ،وتقرتح �إن�شاء وقفية يغطي
ريعها ال�سنوي ن�شاطات الوحدة وبراجمها ،وتقرتح ت�سويق اخلطة وترويجها
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لدى جهات مانحة م�شهود لها باحرتام ا�ستقاللية املراكز البحثية وبريئة
من �شبهة التدخل وفر�ض ال�رشوط املهينة والتوظيف ال�سيا�سى مل�ساعدتها،
وتو�صي بالتعامل على �سبيل املثال مع الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة UNDP
وال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي و�صندوق النقد العربي
وال�صناديق القطرية للتنمية والبنك الإ�سالمي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية
وبع�ض املو�رسين ورجال الأعمال العرب وامل�ؤ�س�سة الثقافية العربية يف لندن
و�إيجاد م�صادر متويل غري تقليلدية (طوابع بريد ،عمالت تذكارية ،عوائد
ت�أليف وترجمة� ...إلخ).
 .11تو�صى الندوة بتبني واعتماد خطة �إعالمية لتنمية الوعي بالثقافة امل�ستقبلية
لدى الر�أي العام العربي و�صناع القرار ،والتعريف ب�أهمية الدرا�سات
امل�ستقبلية و�رضورة التعويل عليها يف ر�سم ال�سيا�سات و�صياغة اخلطط
وتنفيذها .وتو�صي الندوة يف هذا ال�سياق ب�إيجاد نوافذ �إعالمية يف ال�صحافة
والإعالم املرئي وامل�سموع يطل منها امل�ستقبليون على الر�أي العام لرتويج
ثقافة الدرا�سات امل�ستقبلية ،وتخ�صي�ص �صفحات �أو �أعمدة يف ال�صحف
واملجالت العربية اليومية والأ�سبوعية يطرح من خاللها امل�ستقبليون ر�ؤيتهم
للق�ضايا العربية .ويقرتح امل�شاركون �أن ت�شارك اجلهات الآتية يف تنفيذ
احلملة الإعالمية :اجلامعات والأكادمييون ومراكز الدرا�سات عرب الندوات
واملحا�رضات والدرو�س.
وتنا�شد الندوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بت�رسيع جهودها لإطالق
قناتها الثقافية عرب الأقمار ال�صناعية ،تعميما للفائدة وتر�سيخا لتيارها املعريف
البازغ ،وتعميق جذوره يف البيئة الثقافية والعلمية العربية.
�إن امل�شاركني فى الندوة الذين �أتوا من كل فج عربى عميق ليقدرون غاليا مبادرة
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم لعقد هذه الندوة وتنظيمها والإعداد لها
وتخطيط �أجندتها يف تون�س امل�ضيافة ،ويتقدمون بال�شكر �إلى مديرها العام معايل
الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل حمد حمارب و�إلى مديرة �إدارة الثقافة باملنظمة ال�سيدة
الدكتورة حياة القرمازي و�إلى �صاحب اجلهد الوافر يف تن�سيق �أعمال الندوة
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وت�سهيل عقدها ومتابعة فعالياتها الأ�ستاذ عبد اهلل ولد بابكر و�إلى موظفي املنظمة
ور�ؤ�ساء �إداراتها والعاملني بها.
وتهيب الندوة باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،مبا عهدناه فيها من غرية
وحمية على الثقافة العربية ،ومن د�أب على التمكني مل�ؤ�س�ساتها ومنظماتها� ،أن
ت�أخذ هذه التو�صيات م�أخذا يليق باملوقع الريادي املرتقب للدرا�سات امل�ستقبلية
يف البيئة الرتبوية والثقافية والعلمية العربية ،وبالدور املنوط بها يف �صياغة م�ستقبل
ي�صنع فيه العرب فرادي�سهم املوعودة بدي ً
ال عن التباكي على الفرادي�س املفقودة.
واهلل من وراء الق�صد وهو يهدي �إلى �سواء ال�سبيل.
�صدر يف تون�س يف الرابع والع�رشين من �سبتمرب � /أيلول .2014
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