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المقدمة
بلغته  الهتمام  يقل  لكن  مناهجه،  وتنوع  واأديباته  باأفكاره  الم�ستقبليات  مجال  يتميز 
نق�ص  يعد  قوة.  كنقطتي   - والمفاهيم  اللغة   - راأيتهما  اأكثر  فيه  عملت  وكلما  ومفاهيمه. 
الدرا�سات  طالب  تواجه  التي  ال�سعوبات  اأولى  من  للم�ستقبليات  محددة  مفاهيم  وجود 
الم�ستقبلية. تذهب هذه الورقة اإلى اأن وجودها حيوي للغاية. وُيعنى الجزء الأول منها بدور 
المفاهيم كاأ�س�ص للروؤية الم�ستقبلية الجتماعية؛ اأما الجزء الثاني فيناق�ص مختارات من مفاهيم 

الم�ستقبليات.

مجال  يحتاجها  التي  الم�سادر  تدعمه  الذي  والخطاب  الم�ستقبليات  مفاهيم  ُتوفِّر 
في  ت�ساهم  كما  جديدة،  م�سروعات  وخلق  الجتماعي  والبتكار  للتخطيط  الم�ستقبليات 
تمكين النا�ص من تحديد م�ستقبلهم باأنف�سهم. ولكن بدون معرفة عملية بهذه المواد الرمزية، 
اإدراك  اأحد معوقات  المدخلية  الم�سكلة  الم�ستقبليات. وتعد هذه  ا�ستيعاب مجال  ُيمِكن  ل 
ع. وبالرغم من هذا، فاإن اأحد فوائد مفاهيم الم�ستقبليات تلقي ال�سوء  المجال ومعرفته بتو�سُّ

على نظم واختيارات كانت غير معروفة وغير مرئية و�سبابية)1(.

ُيمِكن لأ�سخا�ص عدة ا�ستخدام مفاهيم الم�ستقبليات على نطاٍق وا�سع، وبهذا يتمكنون 
من الم�ساهمة في التحولت الإدراكية الهامة التي يعتمد عليها م�ستقبلنا. اأرى اأن اأثمر المفاهيم 
ا. اأزعم اأن  اأي�سً اأب�سطها، اأي المتاحة لل�سباب، ولكن القابلة للتو�سيح با�ستفا�سة عند اللزوم 
نظم المعاني الوا�سحة والقوية تنبع من نقاط بداية ب�سيطة للغاية، كما يت�سح من الأق�سام الآتية. 

ترتقي  بالطبع  مفاهيم)2(.  مجموعة  اأو  مفهوًما  ع�سرين  على  عامة  نظرة  الورقة  تلقي 
مفاهيم اأخرى كثيرة للت�سمين في هذا ال�سياق، ُيمِكن الجدل با�ستمرار حول تحديد المفاهيم 
الأ�سا�سية. ربما يكون لهذا الجدل بع�ص الفائدة، ولكنه غالًبا لن ي�سل لنتيجة باعتبار الطبيعة 
المفتوحة والالنهائية للمجال وحدوده المرنة. ُتعتبر اأمثلة مفاهيم الم�ستقبليات الم�ستخدمة 

هنا اإًذا م�سروطة وموؤقتة. 
)1( ملزيٍد من التفا�سيل حول امل�ساكل والتحولت املت�سمنة، انظر:

  Rogers Marta and Allen Tough, “What Happens When Students Face the Future?” Futures Research Quarterly
8, no. 4 (Winter 1992): 9-18.
Richard A. Slaughter, Futures Concepts and Powerful Ideas, 2nd ed. (Melbourne: Futures Study Centre, 1996). )2(





الجزء الأول: نحو روؤية اجتماعية م�ستقبلية

البع�ص كيف  يتعجب  ا؛ وربما  اإ�سكالي جدًّ الم�ستقبليات كمجاٍل  تبدو  الأولى،  للوهلة 
ُيمِكن درا�سة �سيء غير موجود بالأ�سل. ولكن لدى علماء الم�ستقبليات عدة طرق للرد على 
التي  الوحيدة  لي�ست  الم�ستقبليات  درا�سات  اأن  اإلى  الإ�سارة  مثاًل  فُيمِكن  التحديات؛  هذه 
تتعامل مع غير الملمو�ص؛ فعلم الجمال والمو�سيقى والقانون والأخالق والدين كلها تتعامل 
مع ظواهر غير مادية، ولكن ل ُيمِكن التقليل من اإ�سهامها في الفهم والإدراك الإن�ساني. يقول 
المعا�سرة  والأهداف  والم�ساعر  بالأفكار  بالأ�سا�ص  تهتم  الم�ستقبليات  درا�سات  اإن  البع�ص 
التي ربما ُتوؤثر على الم�ستقبل؛ بينما يجادل اآخرون اأن المعرفة البديلة اأو التاأويلية ُيمِكن اأن 
الم�ستقبل  اإلى  اأ�سير  الورقة.  في هذه  المعتمدة  الروؤية  الم�ستقبلية، وهي  الحقائق  تحل محل 
التفاعالت الحركية  ال�سوء على  الفعل الحا�سر؛ حيث يلقي الم�سطلح  اأحد مبادئ  باعتباره 
تكتظ  النا�ص.  لمعظم  تجريديًّا  الم�ستقبل  يظل  ولكن  والم�ستقبل.  والحا�سر  الما�سي  بين 
الثقافة ال�سعبية بال�سور النمطية عن الم�ستقبل، ولكن قليلون من ياأخذونها بجدية ل�ستك�ساف 
اأفكار  بالطبع  توجد  المتوفرة.  الم�ستقبلية  والتواريخ  وال�سيناريوهات  لل�سور  الوا�سع  المدى 
بالن�سبة  نادرة.  تبقى  ولكنها  الم�ستقبلية،  الدرا�سات  تدعم  واقعية  وموؤ�س�سات  وم�سروعات 
وقراراتهم  اليومية  حياتهم  على  بتاأثيره  بالمقارنة  خالية  م�ساحة  الم�ستقبل  يبقى  اإًذا،  للغالبية 
و�سلوكهم ال�سخ�سي والمهني، وبالتبعية على المعايير والأولويات والممار�سات الجتماعية. 

المدى  ق�سير  ال�سيق  بالأفق  تتم�سك  العالم  الحكومات حول  الأ�سباب لزالت  ولهذه 
لالنتخابات التالية، وقليل من الهتمام - اإن وجد - بالتبعات طويلة المدى للنقلة النوعية قيد 
الحدوث اأو الوعي بالتحول الكبير الذي يواجه الجن�ص الب�سري في القرن الواحد والع�سرين. 
د ظاهريًّا اأن ي�سبح اأوقع وجزًءا ل يتجزاأ من حياتنا اليومية؟  كيف ُيمِكن اإًذا للم�ستقبل المجرَّ
ل اأعتقد اأنه يمكننا تحقيق ذلك بمرا�سيم اأو تهديدات اأو تب�سيط الم�ستقبليات ال�سعبية. نحتاج 
اإلى ا�ستراتيجية مختلفة تعترف بال�سفات متعددة الم�ستويات لقدرات الم�ستقبليات التطبيقية 



12

�سكل )1(

 نموذج اأ�سا�س الدرا�سات الم�ستقبلية

التركيبات والروابط الخارجية 

اللغة والمفاهيم والمجاز

النظريات والأفكار وال�سور

الموؤ�س�سات وال�سبكات والممار�سون

الحركات والبتكارات الجتماعية

المنهجيات والأدوات

الأدبيات

الجوهر المميز

م�ستويات العنا�سر 
الجوهرية
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الإدراك
مثيرات القلق

الهتمامات
المخاوف

الآمال
الخطط

الأغرا�س
القيم

القدرات
التحليل

ال�ستقراء
التخيل 
الحد�س

التعلم
الروؤية

المنهجيات والأدوات

التطبيقات

المفاهيم

)انظر �سكل 1(، وهي الم�ستويات التي ُيمِكن بناوؤها من القواعد على فترة من الزمن. ُيبيِّن هذا 
الق�سم دور القدرات الإن�سانية والمفاهيم الم�ستقبلية في هذه العملية. 

للوقت، ولي�ص فقط وعي  انعكا�سي  بالقدرة على فهم  الب�سري موهوب  العقل  اأن  ثبت 
مبدئي به؛ اأي الوعي بالظاهرة الواقعية الآنية. يتميز هذا الوعي بالقدرة على التذكر والتعلم، 
وتاأمل  والتبعات،  الم�سئوليات  وفهم  وممتد،  ومركب  غني  حا�سر  في  الواعي  وبالتجول 
الحا�سر  قيود  من  الواعي  الفكر  اأجزاء  تحرر  »ي�سمح  اإيدلمان:  يقول  الآتية.  الم�ستقبليات 
تاأتي  و�سلوك ُمخطط.  م�ستقبلية  بتوقع حالت  الجتماعي  للتوا�سل  المتزايد  والثراء  الحالي 
هذه القدرة مع قدرات لنمذجة العالم ووزن النتائج وعقد مقارنات وا�سحة ُيمِكن من خاللها 

اإعادة تنظيم الخطط. ولهذه القدرات، بال�سرورة قيم قابلة للتكيف«)3(. 

Geralad M. Edelman, Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of the Mind (New York: Basic Books, 1992). )3(

�سكل )2(

درا�سات الم�ستقبل كملكية منبثقة من نظام العقل - المخ الب�سري.
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بدائل.  بين  والختيار  والنمذجة  وال�ستب�سار  التاأمل  على  فطرية  قــدرة  اإًذا  للب�سر 
م�سفوفة  وروؤى  وقوى  بنية  في  بوعي  متمو�سعين  بل  حتمي؛  عالم  في  محا�سرين  لي�سوا 
التفكير  على  بقدرة  الب�سر  يتمتع  الأ�سباب  ولهذه  ذاتيًّا.  متحققة  ولكنها  اجتماعيًّا،  ُم�سكَلة 
ي�ستلزمه  )وما  المتعددة  الم�ستقبليات  في  ولكن  مجرد(  )ب�سكٍل  الم�ستقبل  في  فقط  لي�ص 
بالعملية  بال�سرورة  المحدود  الب�سري  الج�سد  عك�ص  وعلى  وبدائل(.  اختيارات   من 
الأحيائية )البيولوجية( - التي ُيطِلق عليها ج. ت. فرازير »حا�سر المخلوق« - يتمتع العقل 
والخيال والروح بحرية التجول بين روؤى العالم في الما�سي والحا�سر والم�ستقبل. قليلون 

من ياأخذون ق�سًطا من الوقت لالمتنان بهذه المعجزة الأحيائية. 

ُيوفِّر نظام العقل الب�سري، بب�ساطة، تركيًبا وت�سميًنا يتيح ثالثة اأنواع من الرحالت على 
التي لم يكن م�سموًحا لالأفراد بتجربتها  ال�سابقة  البيئات  باإعادة النظر في  الأقل: فهو ي�سمح 
مبا�سرًة، ويخلق معرفة وفهًما لالأحداث التي تقع في الحا�سر التاريخي ولكنها خارج المكان؛ 
)مثل الوعي المكت�سب من م�ساهدة برنامج اإخباري(، وي�سمح بروؤية م�ستقبلية؛ نظرة بانورامية 

على م�ستقبليات بديلة متعددة. 

لهذه الأ�سباب يت�سمن ال�سكل )2( قدرات وروؤى كنقطتي بداية لال�ستب�سار الجتماعي؛ 
يمتلك  ولهذا  الم�ستقبلي.  التفكير  على  القدرة  ت�ستبطنان  اللتان  الإن�سانيتان  ال�سفتان  وهما 
الم�سئول والمبني  الم�ستقبلي والت�سرف  القدرة على ال�ستب�سار والتفكير  الأ�سخا�ص  جميع 

على اعتبارات طويلة المدى.
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تطوير قدرة اجتماعية على ال�ستب�سار

تربية  ب�سرورة  القائلة  الروؤية  �سعبة  ظروف  في  ن�ساأوا  الذين  الأطفال  حكايات  اأثقلت 
ال�سغار في اأ�سرة مهتمة، و�سرورة تقديمهم اإلى عالم اللغات والثقافات الجتماعي الرمزي؛ 
م�ستغربة  اأو  ثقافات غربية  في  �سبوا  يت�سبع معظم من  الحظ،  ل�سوء  اإن�سان حقيقي.  اأجل  من 
خيًرا  بو�سفه  والنمو  كموارد،  والطبيعة  الثقافي،  التفوق  مفاهيم  تت�سمن  نمطية  بافترا�سات 
قطعيًّا، واأولوية العلوم والتكنولوجيا، و�سلطوية الما�سي، وال�ستبعاد العتيادي للم�ستقبل)4(. 

ن ي�سارك بفعالية  تقترح درا�سات الم�ستقبليات النقدية اأن مثل هذا الفهم الثقافي المت�سمَّ
مثل  اإًذا،  يعتمد كل جيل،  اأبعادها.  في جميع  عليها  والحفاظ  العالمية  الإ�سكالية  في ظهور 
اإدامة النظام العالمي غير الم�ستدام. ولكن،  هذه اللتزامات والفترا�سات التي ت�ساعد على 
باعتبار انعكا�ص وعي النظام الأعلى، ُيمِكن لالأ�سخا�ص فح�ص افترا�ساتهم الم�سبقة وتغيرهم 
اإذا ات�سحت الأدلة. لي�ص هذا بالأمر ال�سهل، ولكنه قطًعا ممكن مع مرور الوقت. حين وقوع 
هذه العملية، يظهر تحليل بخ�سو�ص الماأزق العالمي لالإن�سان. ي�ساعد هذا الإدراك الناتج على 
توفير حافز لظهور خطابي م�ستقبلياتي. بتعلُّم هذا، تت�سح مختلف جوانب اأبعاد الم�ستقبليات 

اأكثر وتت�سل مع الما�سي.

المو�سوعات  تاأطير  ُتالئم  والتي  ال�سائدة  الخطابات  من  بعدٍد  ب�سدة  المجتمع  يتاأثر 
الحكومة  ت�ستخدمها  التي  ال�سائدة  الخطابات  هذه  اأحد  القت�ساد  ُيعد  الحالية.  والماآخذ 
للت�سريع والتحكم واتخاذ القرار واإدارة الموارد. تظن افترا�ساتها الم�سبقة الوفيرة بوجود عالم 
بال حدود وقطًعا بال م�ستقبل. وتقول ب�سكٍل اأ�سا�سي: ا�ستر، وا�ستهلك، وا�ستخدم، وا�ستنفد 
كل ما تريده باأية كمية ول تفكر في الم�ستقبل البتة. ولكن، ُبني هذا الخطاب على افترا�سات 
ر اإ�سارات خاطئة لكل من ي�ستخدمها. فعلى �سبيل المثال، انتقد  م�سكوك فيها ُيجدل اأنها ُتوفِّ

ل للروؤية الغربية للعامل، انظر:  )4( لنقد ُمف�سَّ
 Richard A. Slaughter, The Foresight Principle Cultural Recovery in the 21st Century, Praeger Studies on the
 21st Century. Adamantine Studies on the 21st Century 13 (Westport, CT: Praeger, 1995).
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ونمو  الإجمالي  القومي  بالناتج  تتعلق  افترا�سات  ب�سدة   - اآخرون  وعلماء   - الم�ستقبليون 
وفعالية اآليات ال�سوق)5(.  

ُيعد الخطاب الأكاديمي اأحد الخطابات الأخرى ال�سائدة؛ فهو خطاب محافظ ومرتبط 
ب�سدة بالإبقاء على الحدود والتحكم في اإنتاج المعرفة. وتقترح حقيقة اأن الخطاب التاريخي، 
تلك  اأن  الأكاديمية  والخطابات  الأو�ساط  في  بقوة  ن  مت�سمَّ الم�ستقبليات،  خطاب  ولي�ص 

ر قيمة الما�سي اأكثر من الم�ستقبل.  الأخيرة ُتقدِّ

في مراحل مختلفة من  النا�سئة  الجديدة  الخطابات  تقف مجموعة من  النقي�ص،  وعلى 
تحاول  والتي  الن�سوي،  والخطاب  البيئي  والخطاب  ال�سالم  خطاب  مثل  ال�سرعنة؛  عملية 
اللغة. ي�سترك خطاب الم�ستقبليات في هذه الحاجة  جميعها �سرعنة اهتمام ُمعين من خالل 
اإلى الح�سول على القبول وال�سرعية، ولكنه ربما يكون اأقل تركيًزا على الح�سول على اأهداف 
ثقافية ُمحددة لجمهور ناخبين بعينه. ربما تت�سمن بع�ص هذه الأهداف دعم تحول �سامل من 
تفكير المدى الق�سير اإلى تفكير المدى الطويل، وا�ستك�ساف طبيعة التحول اإلى ال�ستدامة)6(. 
ولكن، بعد تجاوز هذه الأهداف، ل يظهر خطاب الم�ستقبليات مكت�سًبا بالتقادم. ربما يكون 
خطاب  نق�ص  ُيعد  ذلك،  من  وبالرغم  به.  بالمقارنة  تقل  البدائل  مفاهيم  اأن  الأ�سباب  اأحد 
الم�ستقبليات في المجتمع اأحد العوامل المعيقة للتغير التكّيفي. وعلى الناحية الأخرى، ُيعد 
ع في هذا الخطاب اأحد اأقوى و�سائل التعامل مع اإ�سكاليات الحا�سر  ال�ستراك ال�سعبوي الُمو�سَّ

والم�ستقبل القريب التي تبدو م�ستع�سية. 

ي�سرح ما �سبق - بالرغم من عدم اكتماله - اأنه بدون خطاب م�ستقبلياتي قائم على تفكير 
بعيًدا  ثمَّ  ومن  العين  عن  بعيًدا  الم�ستقبل  يبقى  ثقافي،  وفهم  نموذجي  وتحليل  ُمعمق  نقدي 
العالمي،  الماأزق  ت�سور جوانب  واإعادة  للفهم  الغنية  الحتمالت  تبقى  والعقل.  القلب  عن 
بالإ�سافة اإلى تطوير ا�ستراتيجيات تهدف اإلى نتائج ُمختارة بوعي، ُمتجاهلة. ماذا ُيمِكن عمله 

 Hazel Henderson, Paradigms in Progress: Life Beyond Economics, Adamantine Studies on the 21st Century )5(
11 (London: Adamantine, 1993).

)6( ُيقدم دوج ميكانزي - موهر ومي�سيل ماريان مراجعة ممتازة لهذين الهدفني، انظر:
Doug Mckenzie-Mohr and Michael Marien, eds.,“Visions of Sustainability”, Futures 26, no. 2 (Mar 1994).
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اإًذا؟ اأفنى العلماء وقًتا وجهًدا لإتاحة مفاهيم واأفكار الم�ستقبليات بتو�سع؛ اعتقاًدا منهم اأنهم 
بذلك يدعمون القدرات الجتماعية ل�ستخدام وتطبيق وتطوير الخطاب))(.   

ربما ُيثار اعترا�ص اأن علماء الم�ستقبليات ل يمتلكون وحدهم كل هذه المفاهيم. وربما 
يكون هذا �سحيًحا؛ ولكن عندما ُت�ستخدم هذه المفاهيم خالل مدة م�ستدامة وُتمزج بموارد 
اأخرى متاحة في علوم الم�ستقبليات فاإنها تتيح فهًما مرتكًزا حول الم�ستقبليات. وُيعد هذا 
هو الهدف والمغزى الأ�سا�سي لمعلمي ومدربي الم�ستقبليات، ولي�ص التمكن من التقنيات اأو 

ال�سعي نحو �سيناريوهات ُمحددة.

التطبيقي؛  ومنظوره  الم�ستقبليات  اأ�س�ص خطاب  اإًذا  لالأفراد  الم�ستقبليات  مفاهيم  ُتوفِّر 
ولن يتطور الثاني بدون الأول. ولكن ال�سكل الثاني يقترح اأن لأدوات الم�ستقبل ومنهجياته 
ل الخطوة القادمة؛ لأنها تزيد القوة التحليلية لعمل الم�ستقبليات من  دورها النقدي؛ فهي ُت�سكِّ
بيانات كبيرة ومعقدة، وو�سع  النمذجة، والح�سابات، وا�ستغالل مجموعة  ا�ستخدام  خالل 
وتموياًل  وخبرًة  تدريًبا  تتطلب  الأن�سطة  هذه  كل  ولكن  محتملة.  )�سيناريوهات(  ت�سورات 
وم�ست�ساري  والجامعات  والموؤ�س�سات  البحثية  المعاهد  فاإن  ولهذا  المهني؛  للدعم  و�سياًقا 

الم�ستقبل الناجحين يعدون جميًعا اأمثلة لموؤ�س�سات ال�ستب�سار)8(. 

ن  وُتمكِّ الجتماعية،  والقدرة  التعقيد  من  التالية  الخطوة  الموؤ�س�سات  هذه  ل  وُت�سكِّ
الم�ستقبليات  تعليم  قدًما في مجالت؛ مثل  الم�سي  الم�ستقبليات من  م�سروعات وعمليات 
والتخطيط ال�ستراتيجي ودرا�سات القرن الواحد والع�سرين. حيثما توجد موؤ�س�سات ا�ستب�سار 
كافية تدعم فرًقا بحثية وتنتج اأعماًل على الم�ستوى المطلوب، ُيمِكن للمجتمع الم�سي قدًما 
لال�ستب�سار  ُيمِكن  اأخرى،  وبعبارة  وا�سعة.  وم�ستقبلية  اجتماعية  قدرات  اإلى  الو�سول  نحو 

الجتماعي الم�ستقبلي بناء طبقة بعد طبقة من هذه العنا�سر.                     

 David Hicks, Educating for the Future: A Practical Classroom Guide (Godalming, Surrey, UK: World Wide )((
 Fund for Nature; Bethesda, MD: World Future Society, 1994); Slaughter, Futures Concepts and Powerful Idea.
 Richard A. Slaughter, “Why We Need Institutions of انظر:  وت�سميناتها،  املوؤ�س�سات  هذه  من  �سبعة  حول  عامة  لنظرة   )8(
 Foresight”, chapter. 7 in The Foresight Principle Cultural Recovery in the 21st Century, Praeger Studies on the

  21st Century. Adamantine Studies on the 21st Century 13 (Westport, CT: Praeger, 1995).





الجزء الثاني: مفاهيم الم�ستقبليات

عنا�سر الأ�سباب العقالنية 

نحتاج اإلى اأ�سباب عقالنية منطقية عند فعل اأي �سيء جديد؛ طريقة لتف�سير ما ننوي القيام 
النقاط  بع�ص  اإلى  باإيجاز  الإ�سارة  ُيمِكن  المتوقعة.  النتائج  بع�ص  حول  الهتمام  وتركيز  به، 

المفتاحية هنا:  

1- للقرارات نتائج طويلة المدى
يت�سمن منظور الم�ستقبليات نظرة ن�سطة لتخاذ القرارات. ي�ستبطن كل قرار فرع محتمل 
يبتعد عن اتجاه معين ويقترب من اآخر. بع�ص القرارات تافهة وت�سيع و�سط الأحداث الأكبر، 
بينما ُينظر اإلى البع�ص الآخر على اأنه يالئم الحا�سر والم�ستقبل بقوة؛ فعلى �سبيل المثال، يعتمد 
بقاء اأو انقرا�ص بع�ص ال�ساللت الآن على القرارات الب�سرية فيما يخ�ص العادات. بالمثل توؤثر 
وتوقعاتنا  البيئة  ا�ستدامة  على  الت�سليح  ونظم  والتقنيات  الكيماويات  بع�ص  ا�ستخدام  قرارات 

بم�ستقبل �سالح للعي�ص. 

2- تت�سمن بدائل الم�ستقبل اختيارات في الحا�سر
والحا�سر  الما�سي  في  متباينة  م�ستويات  بين  المتداد  على  الب�سري  العقل  قدرة  ُتوفِّر 
والم�ستقبل و�سائل قوية لتحديد الأهداف المن�سودة. فال�ساللة الب�سرية لم ُتحب�ص بعد داخل 
اإنه ُيمِكن تخيُّل احتمالت مختلفة، فعادًة ما تتوفر حرية  اآلية ُتملي م�ستقبلنا. وحيث  عملية 
اختيار ل باأ�ص بها. ويت�سح اأننا نح�سل على خيارات جديدة في الحا�سر لدرجة وعينا ببدائل 
م�ستقبلية جديدة. فعند وعينا ب�سرورة تجنب �سيٍء ما، يمكننا القيام بالفعل ال�سحيح. وبالمثل، 
حين نتخيل ما نريد خلقه، يمكننا و�سع و�سائل ُتمكننا من ذلك. وهذا ما ثبت �سحته �سواًء 
فيما يرتبط بالعالقات اأو �سيارة جديدة اأو مطار. تت�سمن بدائل الم�ستقبل اختيارات حا�سرية؛ 
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لأنها ت�ستغرق وقًتا لدفع اإرادتنا وا�ستخدام الموارد الـُمحتاجة للح�سول على النتائج المرجوة 
اأو تجنب العواقب غير المرغوبة. 

3- تف�سيل التفكير الم�ستقبلي على اإدارة الأزمات     
 اأ�سبح التفكير الم�ستقبلي ذا اأهمية بنيوية للمجتمعات في فترات التحولت، ولي�ص فقط 
الأزمات؛  اإدارة  على  الم�ستقبلي  التفكير  ل  ُيف�سَّ ال�سالمة.  اأو  ال�سخ�سي  بالحذر  متعلًقا  اأمًرا 
�سيرنوبل  اأثبتت  والموارد. وعالوة على ذلك،  الوقت  التكاليف وتهدر  باهظة  الأخيرة  لأن 
وحوادث ُكبرى اأخرى اأن المخاطر الناتجة ربما تكون اأكثر كلفًة مما كان قد �سمح به اأي 
الجتماعي  النظام  توقع حالة  ن�ستطيع  ربما ل  المترتبات.  تلك  م�سبًقا  ما عرفوا  اإذا  �سخ�ص 
الم�ستقبلي تف�سيليًّا، لكنه يمكننا اأخذ نظرة ا�ستراتيجية عامة ل�ستك�ساف الخيارات والبدائل، 
كة وغير  ل هذا بدرجة ما، ولكن بطريقة ُمفكَّ وا�ستباق الحتمالت، والإعداد للطوارئ. ُيفعَّ
م�ستقرة. فعلى �سبيل المثال، في معظم الموؤ�س�سات ل توجد قدرة خارجية منظمة على الم�سح 
قرار  اتخاذ  �سياق  الم�ستقبلي  التفكير  يخلق  المدى.  طويل  طوارئ  بتخطيط  ت�سمح  البيئي 
ي�سمح بتقليل المفاجاآت غير ال�سارة؛ مما يعني حدًّ اأدنى من الأزمات )ولكن ل ُيمِكن الجزم 
باإلغائها نهائيًّا(. ونظًرا لرتفاع الح�س�ص عالميًّا، تزداد اأهمية ال�ستثمار في الموارد الب�سرية 

والمادية في جميع اأ�سكال التفكير الم�ستقبلي. 

4- حتمية التحولت الم�ستقبلية
غالًبا ما �ستكون التغيرات المتوقعة خالل المائة عام القادمة بمقام التغيرات التي حدثت 
ال�ستوائية،  الغابات  من  تبقى  ما  معظم  فقدان  تت�سمن  وربما  الما�سية،  �سنة  الألف  خالل 
وتحولت مناخية عظيمة، وتفاعالت اآلية - ب�سرية جديدة، وزيادة مطردة في متو�سط العمر 
المتوقع، و�سيوًعا �سديًدا لأجهزة الحا�سوب والتقنيات القوية الجديدة؛ مثل الهند�سة الوراثية 
وتقنيات النانو. يوؤدي التغيير المتعاقب والحثيث في كثير من المجالت قطًعا اإلى تحديات 
عظمى ل�ساللتنا الب�سرية. هل �سيمكننا التكيف مع هذه الأو�ساع؟ هل علينا ذلك؟ كيف ُيمِكن 
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ا في تمو�سع هذه  تنظيم هذه التغيرات ل�سالح الجميع؟ تلعب درا�سة الم�ستقبليات دوًرا هامًّ
الأ�سئلة ومحاولة الإجابة عنها. 

مجال الم�ستقبليات

 ل يخدم مفهوم مجال الم�ستقبليات )بو�سفه قائًما على المعرفة بالطبع( تاأطير المناظرات 
اأجد  وغيرهم.  والباحثين  للطالب  ب�سيطة  توفير خرائط  في  ا  اأي�سً مفيد  ولكنه  فقط،  المهنية 
مت�سل�سلة ومتوا�سلة؛  رئي�سية  اأن�سطة  ثالثة  الأولى  ف  ُتعرِّ اأفيد من غيرهما؛  بعينهما  �سرديتين 
وهي: اأبحاث الم�ستقبليات، ودرا�سات الم�ستقبليات، وحركات الم�ستقبليات. اأما ال�سردية 

الثانية فهي م�سفوفة مفاهيمية.

                       

�سكل )3(

اأطياف عمل الم�ستقبليات

اأبحاث الم�ستقبليات
)التركيز التجريبي والعلمي(

القطب ال�سلب
)قا�سر على المحترفين(

القطب الناعم
)مفتوح للجميع(

درا�سات الم�ستقبليات
)التركيب والنقد والتعليم(

حركات الم�ستقبليات
)اأن�سطة قاعدية توؤدي اإلى التغيير(
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اأبحاث الم�ستقبليات

 يتمحور التركيز هنا على التنبوؤ والتخطيط وا�ستك�ساف الم�ستقبليات با�ستخدام التحليل 
تتعقد  حيث  المنطقة؛  هذه  على  ال�سيطرة  نحو  المتخ�س�سون  يميل  الكمية.  والمنهجيات 
المنهجيات الم�ستخَدمة وت�ستهلك كثيًرا من الوقت والمال، وتمولها الإدارات الحكومات 
المختلفة وال�سركات وموؤ�س�سات كبيرة اأخرى. وعادًة ما ترجع اإليهم نتائج الأبحاث، وي�سل 
القليل منها اإلى الجمهور العام، اإل اإذا �سدر كتاب اأو مجموعة اأبحاث لهذا الغر�ص بالتحديد.  

درا�سات الم�ستقبليات

يوجد  حيث  الم�ستقبليات؛  عمل  طيف  منت�سف  في  الم�ستقبليات  درا�سات  و�سعت   
المعلمون والنقاد والُكتَّاب والأكاديميون الذين عادًة ما يحاولون وزن عملهم المتخ�س�ص 
مع المقاربات غير الر�سمية المذكورة اأدناه. يهتم هذا المجال، اإًذا، بفهم حقل الم�ستقبليات 
وتطوير نظرة عامة على عمله واإي�سالها اإلى ومع مجموعات مختلفة وجمهور اأو�سع. ت�ساهم 

درا�سات الم�ستقبليات مبا�سرًة في �سيا�سات وتخطيط عدة مجالت اأخرى. 

حركات الم�ستقبليات 

ولكن  اأ�ساًل،  م�ستقبليين  اأنف�سهم  يعتبرون  ل  الحركات  هذه  بمثل  يرتبط  ممن  كثير   
ارتبطت  المبحوث.  والمجتمع  الم�ستقبليات  حقل  من  كلٍّ  على  ب�سدة  اأن�سطتهم  توؤثر 
مجموعات داخل حركات المراأة، وال�سالم، والبيئة بعمل الم�ستقبليات، بالإ�سافة اإلى العديد 
الحركات  تعد  المتماثلة.  الأطراف  دعم  اإلى  يميلون  لأنهم  الحكومية؛  غير  المنظمات  من 
والمجموعات الناجحة بينهم من اأبرز �سركاء التغيير الجتماعي؛ حيث ي�سعون بنوًدا جديدة 

على الأجندة الجتماعية ويدعمون البتكار الجتماعي.  
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الأمام. كما  اإلى  تنظر  اعتبارها م�سفوفة  الم�ستقبليات هي  للتعامل مع  الطريقة الأخرى 
الب�سرية  والإدراكــات  القدرات  من  عدٍد  على  الم�ستقبليات  عمل  يعتمد   ،)4( ال�سكل  ُيبيِّن 
المحددة، ثم ُتطبق المفاهيم والمنهجيات لدرا�سة عملية ال�ستمرار والتغيير. غالًبا ما ُيغ�ص 
اأحد  يعد هذا  الثمين.  التجريبي  بالبعد  العمليات  لدرا�سات  تدين  الم�ستقبليات  اأن  النظر عن 
ًرا مما كان م�ساًرا اإليه. تفر�ص طبيعة  جوانب المجال الذي يجعله اأقل اإبهاًما و�سذاجة وتحزُّ
الم�ستقبليات ومدى عملها �سرورة معالجة كثير من المعلومات؛ ولذا يميل العديد من العاملين 
ع، عادًة با�ستخدام نتائج اأعمال اأكثر تف�سياًل قام بها متخ�س�سون  بالمجال اإلى البحث الـُمو�سَّ

في مجالت اأخرى. 

تمتلك الم�ستقبليات جذوًرا متعددة، بالرغم من اأن فروعها وا�سحة ومحددة. وتت�سمن 
مو�سوعات  ز  ُتركِّ بينما  والتكنولوجيا؛  والعلوم  وال�سالم،  والبيئة،  التطوير،  الق�سايا:  اأبرز 

الم�ستقبل على حقوق الأجيال القادمة، وطبيعة الحدود، وال�ستدامة، والقيم.       
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�سكل )4(

المفاهيم
البدائل والختيارات

الما�سي والحا�سر والم�ستقبل
النهيار والتجديد

ال�ستدامة

الق�سايا
الت�سالت

التنمية
الطاقة
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درا�سة الم�ستقبليات كم�سفوفة تنظر اإلى الأمام

والتقييم  ال�ستراتيجي،  والتخطيط  والتعليم،  والم�ستقبليات  التنبوؤ،  التطبيقات  ُتغطي 
التقني. ويعد التركيز على الت�سوير، والت�سبيك، والنقد في نف�ص اأهمية التنبوؤ، وال�سيناريوهات 
الب�سرية؛  القدرات  من  وا�سع  مدى  عن  الم�ستقبليات  مفاهيم  ُتعِبّر  والنمذجة.  المتوقعة، 
 – – وحدها  التقليدية  والقدرات والإدراكــات  المفاهيم  تكفي  ر. ل  والت�سوُّ ال�ستب�سار  مثل 
القوة  المنهجيات  تزيد  ا.  جدًّ ال�سطحي  الم�ستوى  عدا  ما  الم�ستقبليات،  باأ�سئلة  لل�سماح 
المفاهيم  بين  التفاعل  ي�ساعد  تنظيًما.  اأكثر  الم�ستقبليات وتجعلها  لعمل  التحليلية والتطبيقية 
ل تطور عملها. وُتعد الق�سايا  والقدرات على تحفيز اإدراكات جديدة عن الم�ستقبليات ُت�سكِّ
لة للثقافة الحديثة. يتفاعل  والمو�سوعات والتطبيقات داخل المجال بين اأبرز القوى الـُم�سكِّ
اأن  يعني  مما  اأكثر،  اأو  نقطة  في  الماآخذ  هذه  مع  الجتماعي  للتغيير  الرئي�سيون  المحركون 

لة للع�سر.  درا�سات الم�ستقبليات ُتوفِّر م�ساحة للتالقي مع اأبرز الأفكار والعمليات الـُم�سكِّ

نظرة بنيوية لبداية القرن الحادي والع�سرين

اأن  يعني  ل  هذا  ولكن  اإ�سكالية،  بالم�ستقبليات  الخا�سة  المعرفة  اأن  �سبق  مما  يت�سح   
الم�ستقبل ف�ساء خاٍو. على العك�ص، تعني الروؤية الوا�سحة لجوانب الما�سي والحا�سر، مع 
�سوف  التي  القوى  فهم كثير من  ن�ستطيع  اأننا  الم�ستقبل ومنهجياته،  وا�سع من مفاهيم  مدى 
ل ال�سنوات الع�سرين القادمة، وقطًعا القرن القادم. ل ن�ستطيع معرفة ما �سيحدث بالمعنى  ُت�سكِّ
التجريبي البحت، ولكننا ُيمِكن اأن ن�سل اإلى تحليل بنيوي متكامل ومفيد يعتمد على التاأويل 

المهاري. تت�سمن الأ�سئلة المفتاحية التي يجب على العاملين في الم�ستقبليات ا�ستك�سافها:

ما الثوابت الأ�سا�سية؟

ما الميول الرئي�سية؟ 

ما اأهم التغيرات المرحلية؟ 
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ما اأكثر الم�سكالت حدة؟

ما العوامل الجديدة؟ 

ما اأبرز م�سادر الإلهام والأمل؟ 

اقترحت �سابًقا اأنه ل ُيمِكن توقع الأحداث الم�ستقبلية؛ لأن التوقع في النظم الجتماعية 
ننا من خلق روؤية متما�سكة  ُيعد من الم�ستحيالت؛ لكن هناك طرق لقراءة الأفق العالمي ُتمكِّ
مجالت  في  ال�ستمرارية  عن  كثيًرا  الم�ستقبليات  بحقل  العاملون  يعرف  اأمامنا.  لالأر�ص 
التغيير  تيارات  عن  كثيًرا  بالمثل  نعرف  كما  والبيئة؛  والتقاليد  والثقافة  اللغات  مثل  مختلفة؛ 
ومراحله. وكما �سبق ولحظنا، ي�سمع باحثو الم�ستقبليات بمزيد من الهتمام لهوؤلء الذين 
يبحثون في تيارات المجالت الأخرى. ُيمِكن ا�ستخدام هذه المعرفة لحًقا لتحديث فهمنا 
عن التيارات الأو�سع والتي ربما تكون كامنة حاليًّا، ولكنها ُيمِكن اأن تهدد اإقليًما اأو دولة اأو 
ن�سف الكرة الأر�سية اأو الب�سرية باأ�سرها. باإمكاننا مراجعة طبيعة الم�سكالت العالمية ال�ساملة 
اأ�سار  مثلما  ولكن  ال�سطح.  على  تظهر  التي  الجديدة  والقوى  العوامل  وتحديد  والنظامية، 
اإلى الياأ�ص، فمن ال�سروري تجاوز  ال�ساعر الإنجليزي ويليام بليك باأن المنطق وحده يوؤدي 
الطرق المنطقية البحتة وتحديد م�سادر الإلهام والأمل. ُيوفٍّر ال�ستخدام الحذر لهذا الإطار 
يمكننا  المتاحة،  والقدرات  الأدوات  كل  وبا�ستخدام  اُلمتغيِّر،  العالم  للنظام  متطورة  روؤية 

تحديد �سياق الم�ستقبل القريب بدون توقع كل خطوة في الرحلة. 

م اإلى متخذي  ُتعد خريطة الم�ستقبل مجاًزا ي�سرح هدف مجال الم�ستقبليات عامًة، وُتقدِّ
القرارات روؤًى و�سوًرا وبدائل عن الم�ستقبل؛ بهدف معرفة القرارات في الحا�سر. الجدير 
نظرة  اكت�ساب  ولكن  التوقعات  لي�ص  الم�ستقبليات  لدرا�سات  الأ�سا�سي  المغزى  اأن  بالذكر 
تحليل  حلقة  تعود  البديلة.  الم�ستقبليات  تو�سيح  اأجل  من  الحالي؛  الإن�ساني  لل�سياق  عامة 
الم�ستقبالت اإًذا اإلى الحا�سر في �سورة خيارات واأفعال و�سيا�سات وما اإلى ذلك. ل تكتمل 
ث با�ستمرار بفعاليات ومعلومات وبيانات جديدة. و�سف �سياق  الخريطة اأبًدا، ولكنها ُتحدَّ
م�ستقبلي بعينه اإًذا لي�ص م�سروع توقٍع اأو تنبوؤٍ فقط، ولكنه عملية تاأويلية تتكون من مراحل عدة؛ 
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مثل الم�سح البيئي وك�سف الإ�سارات والتف�سير واتخاذ القرارات والتقييم والتنفيذ. وبالرغم 
من كل هذا، فال ُيعد الم�ستقبل مملكة الـُمخططين والأكاديميين فقط؛ واإنما الم�ستقبل ملك 

الجميع. 

التوقع والتنبوؤ وال�ستب�سار

علم  م�سطلح  يحمل  وبالمثل،  لتوقع.  مرادًفا  النا�ص  من  لكثير  الم�ستقبل  م�سطلح  يبدو 
الم�ستقبليات - الذي اأ�سحى قديًما - ت�سمينات تميل لتوقع اأكثر. ما الفرق، اإًذا، بين التوقع 

والتنبوؤ وال�ستب�سار؟ 

التوقع هو بيان واثق عن حالة الم�ستقبل. ب�سكٍل ما، ي�سيع التوقع في الحياة اليومية؛ ولكن 
تنح�سر التوقعات المفيدة للنظم التي ُيمِكن قيا�سها وفهمها )مثل الوقود الالزم لطائرة معروفة 
الحجم بحمولة معينة لم�سافة محددة(. يمكن التوقع بخ�سو�ص جميع الأ�سياء تقريًبا ب�سكٍل 
غير ر�سمي، ولكن ل ُيمِكن التعويل عليه عندما يتعلق الأمر بنظم اجتماعية ُمركبة اأو ظواهر 

غير مادية. 

ُيمِكن  الما�سي.  لخبرات  الحذر  بالتحليل  ترتبط  م�سروطة  فر�سيات  على  التنبوؤ  يعتمد 
التيارات  و�سمدت  الأولية  ال�سروط  تما�سكت  اإذا  معين  ثقة  بم�ستوى  محددة  نتائج  ترقب 
م الأداء ال�سابق  الحالية. يعتمد هذا المنطق على فهم ُمعمق للنظام اأو النظم ذات ال�سلة. ُيقدِّ
لنظاٍم ما قاعدة منطقية للحكم على الحالة الم�ستقبلية الممكنة. وي�سيع ا�ستخدام منهجيات 

التنبوؤ في الحكومة وقطاع ال�سناعة والأعمال. 

ُيعد ال�ستب�سار، اأوًل واأخيًرا، قدرة اإن�سانية، وُي�ستخدم بعدة طرق لحماية الكائن الحي 
النا�ص  عموم  يمار�ص  يوم.  بعد  ويوًما  �ساعة  بعد  و�ساعة  بلحظة،  لحظة  واإر�ساده  الأذى  من 
التنبوؤ عندما يح�سرون معهم معطف المعطر اأو �سم�سية )حتى حين تكون ال�سم�ص �ساطعة(، 
اأو يحددون موعًدا، اأو يدخرون المال ل�سراء �سيارة جديدة. فالتنبوؤ اأحد اأهم المهارات التي 

تحمينا من ارتكاب اأنواع الأخطاء، وتقينا من المعاناة المترتبة على ذلك.         
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الما�سي والحا�سر والم�ستقبل

يحمل  فمثاًل  والم�ستقبل؛  والحا�سر  الما�سي  بين  بو�سوح  الإنجليزية  اللغة  تف�سل   
وي�سير  ال�سخ�سي،  والإنجاز  والهوية  والذاكرة  والخبرة  بالتاريخ  تتعلق  مدلولت  الما�سي 
الآمال  فيت�سمن  الم�ستقبل  اأما  اللحظي،  والوعي  العابرة  واللحظة  والآن  هنا  اإلى  الحا�سر 
والمخاوف والخطط والم�سروعات والأهداف والنيات. تت�سمن عمليتان مركزيتان تكوين 
الحا�سر؛ هما تاأويل الخبرات ال�سابقة، والتطلع اإلى الم�ستقبالت الممكنة؛ وهما ل تتعار�سان 
اأهم من الأخرى وتعززان بع�سهما لدعم الوعي الطبيعي. ولكن  اإحداهما  ول ُيمِكن اعتبار 
محاولة البقاء في الما�سي اأو الم�ستقبل المتخيلين لأية مدة تعني المخاطرة بالهرب والف�سل 

في اإعادة التوا�سل مع الما�سي.    

�سكل )5(

 التفاعل بين الما�سي والحا�سر والم�ستقبل

الم�ستقبلالحا�سرالما�سي

التوقعات

الهروب الهروب

التاأويالت



29

اأزمان  على  يعتمد  ل  هذا  لكن  والم�ستقبل،  والحا�سر  الما�سي  بين  التمييز  يجب 
ُيوؤثِّر تاريخنا  الثالثة للزمن؛ حيث  وت�سريفات الأفعال. في الحقيقة، تتوا�سل هذه المفاهيم 
ُيوؤثِّر  والذي  الحا�سر،  في  وتركيزنا  وفهمنا  اإدراكنا  على  الما�سي  في  واإنجازنا  وهويتنا 
التدفق متعدد  التوا�سل مع  الم�ستقبلية. ويزيد ثراء  بدوره على خططنا وم�سروعاتنا واأهدافنا 
ل  المثال،  �سبيل  فعلى  الم�ستقبلية.  والأهداف  والم�سروعات  الخطط  هذه  بين  التجاهات 
ُتوؤثِّر اآمال الم�ستقبل ومخاوفه على الما�سي فح�سب، ولكنها يمكن اأن تدفع المرء اإلى اإعادة 
النظر في خبراته الما�سية. وبالمثل، ل تنبع القرارات من الحا�سر بالكلية؛ بل من الم�سفوفة 
التاريخية والثقافية التي نعي�ص فيها. فت�سبح الحدود بين الما�سي والحا�سر والم�ستقبل، اإًذا، 
مفتوحة و�سائلة، مما يعني توافر اختيارات ثقافية واإبداعية بدًل عن حا�سر �سيق ومحدود. 
تتطلب الحياة اليومية حركة �سهلة ومتدفقة بين الما�سي والحا�سر والم�ستقبل، ويفتقدها فقط 
الأ�سخا�ص الذين يعانون من �سرر في الدماغ اأو مر�ص عقلي اأو م�سكلة في الذاكرة؛ حيث 

يحا�سرون في حا�سر متحرك لي�ص بو�سعهم تذكره اأو ا�ستب�ساره.  

امتداد الحا�سر

اأم  دقيقة  اأم  لحظة  الحا�سر:  يبلغ طول  كم  ال�سوؤال؛  في  موفقة  بداية  نقطة  تكمن  ربما 
مادة  المثال  �سبيل  فالبلوتونيوم على  الأعوام؛  اآلف  اإلى  العمليات  بع�ص  تمتد  يوم؟  اأم  �ساعة 
�سامة من �سنع الإن�سان منت�سف حياتها 250.000 عام، ومن هذا المنظور ُتعتَبر ثقافتنا في 
الم�ستقبل بالفعل! من ناحية، يوجد مفهوم ثابت للحا�سر كلحظة عابرة، هنا والآن؛ وعلى 

الناحية الأخرى ربما يكون ربع مليون عام فترة منا�سبة كذلك.

يتطلب ا�ستيعاب �سياقنا للوقت ومدانا الـُمحدد للتاريخ مفهوًما للحا�سر ُيدِرك اأننا اأوًل 
متجذرون في الما�سي، وثانًيا م�سئولون عن خلق م�ستقبلنا القريب، وثالًثا نتحمل عبء حماية 
الأجيال القادمة. وبعبارة اأخرى، بف�سل ارتباطنا بكلًّ من الما�سي والم�ستقبل نحتاج احتياًجا 
ملمو�ًسا اإلى حا�سٍر ممتد. اقترح اإلي�ص بولدينج مفهوم حا�سر المائتي عام؛ حا�سر يمتد مائة 
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عام اإلى الوراء ومائة اأخرى اإلى الأمام. لهذا المدى الزمني خا�سية ع�سوية؛ لأننا نرتبط به من 
خالل العادات والموؤ�س�سات والقيم، ولي�ص اأقل من اأ�سرنا)9(.

الحا�سر الممتد -  �سل�سلة عائلية

قبلنا  عا�سوا  الذين  الأ�سخا�ص  بين  وروابط  عائلية  عالقات  �سل�سة   )6( ال�سكل  ُيو�سح 
اأو  ممتلكاتهم  خالل  من  مبا�سرًة  ما�سينا  من  اأ�سخا�ص  ا�ست�سارة  ُيمِكن  بعدنا.  و�سيعي�سون 
طريق  عن  العتبار  بعين  اأخذهم  فُيمِكن  الم�ستقبل  اأ�سخا�ص  اأما  لجيلهم،  التاريخية  التجربة 
توقع الظروف الم�ستقبلية وبناء �سور وم�سروعات م�ستقبالتية خيالية وتو�سيع حدود المجتمع 

الذي ننتمي اإليه.

 Elise Boulding, “The Dynamics of Imaging Futures”, World Future:انظر اأوًل،  املفهوم  هذ  اإىل  بولدينج  اإلي�ص  اأ�سار   )9(
Society Bulletin 12, no. 5 (1978): 1-8. وُا�ستخِدم بكثافة من حينها. 

�سكل )6(
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الحا�سر الممتد - �سل�سلة عائلية
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اتخاذ  وطريقة  العالم  اإلى  النا�ص  نظر  طريقة  ُيغير  اأن  الممتد  الحا�سر  لمفهوم  ُيمِكن 
القرارات اإذا ما تم ا�ستخدامه بتو�سع اأو اعتماده كفر�سية ت�سغيل معيارية. فعلى �سبيل المثال، 
تظهر م�سكالت عديدة طويلة المدى ب�سبب عدم اأخذ الم�ستقبل بعين العتبار. يهتم التفكير 
ق�سير النظر بالنتائج اللحظية للقرارات والأفعال فقط؛ مما يقلل اأهمية الت�سمينات طويلة الأمد 

اأو يتجاهلها كليًّا.  

البدائل والختيارات 

مة؛  الـُمقدَّ والختيارات  البدائل  فهم  في  الم�ستقبليات  لدرا�سة  الرئي�سي  ال�سبب  يكمن 
خطوط  اأو  الممكنة  الت�سورات  اإلى  البدائل  ت�سير  المجال.  في  اأ�سا�سية  مفاهيم  ُتَعدُّ  حيث 
التطور؛ اأما الختيارات فتلفت النظر اإلى عملية النتقاء من مجال ُمحدد. عندما ن�ستقر على 
م�سار فعل بعينه، اأو نكون مجبرين على ذلك، يكون الوقت قد فات لأخذ البدائل الأخرى 
بعين العتبار. تميل كثير من الختيارات اإلى اأن تكون محددة بوقٍت معين؛ فيجب اتخاذها 
�سيا�سات  تنفيذ  يجِدَي  لن  المثال،  �سبيل  فعلى  تماًما.  ملفها  تغلق  ربما  التي  الأحداث  قبل 

الحفاظ على الحياة البرية بعد انقرا�ص معظم ال�ساللت. 

يمكن مقارنة الختيار بين بدائل با�ستخدام خريطة طريق لال�ستقرار على الم�سار الذي 
الروؤية  اأن  اإلى  ي�سير  لأنه  مفيًدا؛  القيادة هذا  مثال  يكون  ربما  ما.  مق�سٍد  اتخاذه نحو  يجب 
في  الم�ستثمران  والجهد  الوقت  زاد  كلما  وعموًما،  الخلفية.  الروؤية  من  بكثير  اأهم  الأمامية 
لهذا  ال�سيناريوهات  ا�ستخدام  ويمكن  اأثرى.  المتاحة  الختيارات  كانت  البدائل،  ت�سور 
الهدف؛ فهي لي�ست توقعات على الإطالق بل �سور مت�ساربة توفر اإطاًرا للتفكير في بدائل 

متعددة في الم�ستقبل. اإليكم خم�سة اأمثلة: 
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�سيناريو النهيار

ي�ستك�سف هذا ال�سيناريو م�ستقباًل عطًبا فيه �سيء هام. ربما تت�سمن الأ�سباب والمثيرات: 
الملوحة المت�سارعة، والت�سحر، والحوادث النووية، والنزاعات، وتخريب البيئة )تدمير غابات 
باأكملها اأو الإنتاج البحري الحيوي وما اإلى ذلك(، وتزايد متوا�سل في النزاعات الجتماعية 
الحكومات  ت�سع  ما  نادًرا  الأ�سا�سية.  الموارد  الأمرا�ص، وا�ستنفاد  انت�سار  والجريمة ومعدل 
والموؤ�س�سات الر�سمية و�سبه الر�سمية هذا ال�سيناريو في العتبار؛ نظًرا لطبيعته الُمحِبطة، لكنه 

ر طرًقا للنظر اإلى ال�سعف الكامن في مخاطر الم�ستقبل.  ا تحققه وُيوَفّ ممكن جدًّ

�سكل ))(

الحا�سر

�سيناريوهات النهيار

المجتمع المدار

التجارة والأعمال ك�سيناريو معتاد

ال�سيناريو البيئي الالمركزي

المجتمعات المتحولة

م�سارات متباينة لبدائل الم�ستقبليات اجتماعية
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المجتمعات القمعية وال�سلطوية 

ومن  حا�سرنا،  في  منت�سرة  ولتزال  الجمعي  ما�سينا  على  المجتمعات  هذه  هيمنت 
تت�سمن  الدولة.  ا�ستراكية  انح�سار  عن  رغًما  ا  اأي�سً م�ستقبلنا  من  جزًءا  تكون  اأن  المحتمل 
العوامل اعتماد عقيدة واأيديولوجية ع�سكرية )الحرب هي ال�سالم، اإلخ(، و�سعود حكومات 
يمينية، وا�ستخدام نظم المعلومات للغزو اأو القمع، وا�ستخدام الندرة كاأداة �سيطرة، والكثافة 
ال�سكانية. يبقى الم�ستقبل الفا�سي ممكًنا طالما بقيت القيم والم�سالح واأدوات القمع والنظم 
اإًذا،  العتبار،  بعين  ال�سيناريوهات  هذه  و�سع  يجب  ظهوره.  في  �ساعدت  التي  الجتماعية 

واأخذ احتياطات ت�سمن عدم تحققها. 

التجارة والأعمال ك�سيناريو معتاد

الأدبيات  معظم  في  الـمت�سمنة  التوقعات  ُتمثِّل  لالهتمام  مثيرة  ال�سيناريو حالة  هذا  ُيعد 
ال�سياق(.  هذا  في  �سحيحتين  كلمتين  و»تفكير«  »اأدبيات«  اعتبرنا  )اإذا  للم�ستقبل  الر�سمية 
يكمن �سعف هذا النوع من ال�سيناريوهات في تجاهله لم�سكالت؛ مثل الالم�ساواة المتراكمة 
بين الدول، ونمو اإ�سكاليات الطاقة وعلم البيئة، وتزايد القيود على الموارد في عدة مناطق، 
وتطور �سناعات الترفيه القائمة على تجنب الواقع، والنزلق الحلزوني نحو اأزمات متعذرة 
ول  حقيقية  م�سكالت  وجود  معتاد  ك�سيناريو  والأعمال  التجارة  م�ستقبل  يفتر�ص  الحل. 
بالفعل، ت�سبح  الحال  ال�سيناريو حلها. واإذا كان هذا  ي�ستطيع هذا  يمكن تجنبها؛ بحيث ل 
التحول.  اأنواع  اأحد  نحو  تقترب  اأو  لالنهيار  �سيناريوهات  اإما  النوع  هذا  من  الم�ستقبالت 
وعلى اأي الأحوال، ل يعد هذا خياًرا م�ستداًما، ويقف هذا التاأويل في ت�ساد تام مع الفترا�سات 

التقليدية التي تعتمد روؤية اأكثر تفاوؤًل للحا�سر. 
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ال�سيناريو البيئي الالمركزي

ُيعتبر الب�سر في هذا ال�سيناريو تابعين للطبيعة اأو جزء منها، وتتطور وُتطبق فيه م�سارات 
اإدارة لالأخالق ومعها التزام  طاقة لمركزية، وُتدرك الحدود الحقيقية للنمو وُتنفذ، وُتد�سن 
عميق بالإن�ساءات البيئية. ُيعد هذا ال�سيناريو خياًرا بالطبع، لكنه ُيمثِّل تغيًرا جوهريًّا في التجاه 

لح�سارة اعتمدت عقيدة عنيفة للنمو القت�سادي. 

المجتمعات المتحولة 

ي�سعب ت�سخي�ص المجتمعات المتحولة؛ لأنه يمكن تطويرها من خالل عدة م�سارات. 
من  اأو  الإن�ساني،  التطور  من  لمرحلة جديدة  نتيجة  ال�سيناريو  من  النوع  هذا  ويمكن ظهور 
الب�سري نحو مناطق جديدة،  التطور  النتائج ت�سارع  خالل �سكل تقني جديد. ربما تت�سمن 
ومقاربات  معقدة،  ب�سرية   - اآلية  تفاعالت  وتطور  التقليدية،  الم�سكالت  تحلل  اأو  وتجاوز 
ا اأو حل نزاعات، وخ�سوع القت�ساد تحت واجبات  جديدة لل�سحة البدنية، وو�سوًحا نف�سيًّ
اآماًل  فاإنها ربما تحمل  ال�سيناريوهات لأول وهلة،  ا�ستبعاد هذه  اأعلى. وبالرغم من  اأخالقية 
ق اأيٍّ من هذا،  عظيمة لتطور اإن�ساني وثقافي حقيقي. �سيكون من الخطاأ العتقاد ب�سرعة تحقُّ
ال�سائدة  الم�ستقبل  لروؤى  وا�سًحا  ا  تناق�سً ُتقدم  لأنها  حتمية؛  قيمة  الم�ستقبالت  لهذه  لكن 

والتقنية �سمنيًّا.

واليومي،  الحا�سر  عالمنا  في  جذور  المتناق�سة  الخم�سة  ال�سيناريوهات  هذه  من  لكلٍّ 
مرغوبة.  كلها  لي�ست  ولكن  للتحقق،  قابلة  ال�سيناريوهات  وجميع  منها.  تنبثق  حتى  وربما 

وب�سكٍل جمعي، توفر بدايات اإطار لتخاذ القرارات وت�سميم ال�سيا�سات.
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مواقف للم�ستقبالت

المتناق�سين:  بالقطبين  المرتبط  التفكير  نحو  ميل  يظهر  المواقف،  ت�ساوؤل  ُيثار  حين 
التفاوؤل والت�ساوؤم. لهذا بع�ص القيمة، لكن كالهما ب�سيط للغاية؛ لُيمكن تطبيقه على م�سكالت 
م�ستقبالتية غير نقدية. وتبقى حقيقة اأن الم�سطلحين غام�سان. ربما يعتقد �سخ�ص متفائل اأنه 
ل يوجد داٍع للقلق، حين يكون هناك كل الداعي؛ وبالمثل، ربما ينزعج ال�سخ�ص المت�سائم؛ 
المبدئية  المواقف  لي�ص  اإًذا  الهام  الأمر  معها.  التعامل  لمحاولة  يدفعه  مما  ما  م�سكلة  ب�سبب 
ومخاوف  واهتمامات  ق�سايا  مع  التعامل  مفتاح  يكمن  ذلك.  يتبع  ما  ولكن  لالأ�سخا�ص، 
التمكين«. يمكن ا�ستخدام  اأ�سميه »مبداأ  الب�سرية، ما  التعامل مع ال�ستجابة  الم�ستقبالت في 
م�سفوفة ب�سيطة ل�ستك�ساف ال�ستجابات للمخاوف )�سكل 8( لها هدفان رئي�سيان؛ هما: 
ا�ستجابات  عليه  ُيطلق  ما  على  الهتمام  وتركيز  اأو�سع،  �سياٍق  في  ال�سلبية  الرتباطات  و�سع 

بجودة عالية. 

م�سفوفة للتعامل مع المخاوف

يمكن ا�ستخدام هذه المقاربة بنجاح كبير في ور�سة عمل كاأداة ا�ست�سارية اأو من خالل 
اأفراد يعملون بمفردهم. واأيًّا كانت الطريقة، �سيكون من المفيد البدء با�ستك�ساف مخاوف 
واهتمامات الم�ساركين مع العتراف اأنه عادًة ما تعتمد هذه المخاوف على اأر�ص �سلبة في 
الواقع. وفي معظم الحالت، يكون هناك رد منطقي على العالم الم�ساَوم بيئيًّا. الخطوة التالية 
هي اختبار الم�ساركين ل�سور وارتباطات وم�ساعر وردود اأفعال من خالل المجموعة بدون 

اإ�سدار اأحكام. 
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�سكل )8(

 

ردود عالية الجودةردود قليلة الجودة

تقبل ال�سورال�سلبية

رف�س ال�سور ال�سلبية

 م�سفوفة ال�ستجابة اإلى المخاوف
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بُنيت هذه الم�سفوفة على قبول ورف�ص ا�ستجابات بجودة عالية اأو قليلة مبنية على فكرة 
اأن معظم هذه المخاوف مبالغ فيها. تعد المخاوف المرتبطة ب�سور للم�ستقبالت م�سروطة 
وقابلة للتفاو�ص. وُتمثِّل هذه الأنواع من ال�ستجابات فر�سة للتفاعل والختيار والفعل ذي 
لتجاوز  القدرة  فلديها  �سيء؛  اأي  قبل  مبدعة  الجودة  عالية  ال�ستجابة  تعد  واأخيًرا،  المغزى. 
قليلة  ال�ستجابات  تكون  قد  الأخرى،  الناحية  على  م�ساحات جديدة.  واختراق  المعطيات 

الجودة راف�سة ومتهكمة ومجردة من ال�سلطة. 

بتطبيق هذه الم�سفوفة يمكن تطوير اأربع مجموعات من ال�ستجابات. ُا�ستقت الأولى 
من اعتماد روؤية بتجاوز مخاوفنا ثم ا�ستك�ساف ال�ستجابات قليلة الجودة. تعتمد الثانية على 
الثالثة  المجموعة  ترف�ص  الجودة.  عالية  ا�ستجابات  ا�ستك�ساف  مع  الخوف  على  الت�سديق 
مخاوف الم�ستقبل مع ا�ستجابات قليلة الجودة. اأما الرابعة فترف�ص الم�ستقبالت با�ستجابات 
عالية الجودة. ربما يظهر بع�ص الغمو�ص فيما يتعلق بالقبول والرف�ص، ولكن ل يجب على 
مجموعة العمل ت�سييع كثير من الوقت في هذه النقطة. ينتج هذا التمرين اأربع مجموعات من 
اأغلب الم�ساركين،  الخطط يمكن مقارنتها فيما بعد. وعموًما �ستظهر الحلول التي يف�سلها 
و�ستعتمد ماآخذهم عن الم�ستقبل على جودة روؤيتهم ومنظورهم وفهمهم. تتركز القوة، اإًذا، 
في الأ�سخا�ص ولي�ص روؤية متحررة من التاأثير الب�سري. يظهر في هذه الحالة �سوؤال اآخر: ما 

الموارد والتغييرات واللتزامات والدعم المطلوب لنقل هذه الخطط اإلى حيز التنفيذ؟ 

ال�ستدامة 

اإذا كان هناك مفهوم واحد يتحدى الممار�سات القت�سادية الحالية، خا�سًة مفهوم النمو 
القت�سادي غير الـُمقّيد، فهو مفهوم ال�ستدامة. بعبارة ب�سيطة، ال�ستدامة هي ا�ستخدام ال�سيء 
بال ح�ساب بدون اإحداث اأ�سرار ج�سيمة في الموارد اأو البيئة. تناول عدد خا�ص من مجلة 
Futures هذا المفهوم بالتف�سيل)10(. يت�سح معنى ال�ستدامة عندما ُيطبق على الموارد المتجددة؛ 

 Mckenzie-Mohr and Marien, eds.,“Visions of Sustainability”. )10(
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مثل م�سايد الأ�سماك والمحا�سيل؛ حيث يمكن ح�سدهما با�ستمرار؛ لأنهما - اإلى حدٍّ ما - 
يتجددان ذاتيًّا، ولكن ُيمِكن لال�ستخدام المفرط المتجاوز للحدود اأن يلحق ال�سرر بالمورد 
نف�سه. هكذا يكون الحال بو�سوح حين يقع �سيد مفرط وجائر في المحيطات اأو ا�ستنزاف 
التربة بال�ستغالل ق�سير المدى. على النقي�ص وبالتعريف، ل ُيمِكن اإدارة مورد غير متجدد؛ 
مثل البترول با�ستدامة؛ تقليل معدل ال�ستنزاف وتمديد المورد با�ستغالل الم�سادر الأقل درجة 

واإيجاد بدائل هو جل ما يمكن عمله.   

المعتاد. في  التجارة والأعمال  القت�سادية وتفكير  ال�سرامة  ال�ستدامة كالًّ من  تتحدى 
يتعلق بقدرتها على توفير  اأن الأر�ص محدودة )فيما  تنا�سوا  اأوهام من  فاإنها تك�سف  الواقع، 
الموارد وامت�سا�ص النفايات(، وتناق�ص روؤية اأن الأر�ص - بنظامها البيئي الغني وحياتها النباتية 
النظرة ال�ستغاللية  تعتبر هذه  العك�ص،  المتعددة - متاحة لال�ستخدام فقط. على  والحيوانية 
جزًءا ل يتجزاأ من نظرة الغرب ال�سناعي للعالم بافترا�سات تت�سمن فكرة اأن النا�ص والطبيعة 
هذا  مثل  واأن  لأهدافهم،  الطبيعة  ل�ستغالل  اأ�سياًل  ا  حقًّ لالأ�سخا�ص  واأن  منف�سالن،  �سيئان 
مة. وعلى الرغم من اأن هذه الفترا�سات لم تعد �سالحة،  ال�ستغالل ل يقيده اأي حدود منَظّ

فاإنها مازالت جزًءا من الحكمة التقليدية للثقافات ال�سناعية.

ر ثقافات اأخرى للعالقة بين الب�سر والمحيط الحيوي؛ فبع�ص الثقافات ترى  يختلف ت�سوُّ
الب�سر متحدين مع الطبيعة وتفتر�ص اأن لكليهما �سفات م�ستركة مما ي�ستبعد الروؤى ال�ستنفادية 
بع�ص  يك�سف  الن�ساط  ا�ستدامة  فال�سوؤال عن  تماًما.  الح�سبان  المدى من  وال�ستغالل طويل 
الق�سايا الم�ستترة التي ُحجبت في اأوقات �سابقة حين بدت الأر�ص ح�سينة وغير محدودة. 
ولكن علينا عدم الظن بوجود خطة معينة لال�ستدامة؛ ف�سيت�سمن التقدم نحو هذا الهدف عملية 

تعلم الجتماعي، وابتكاًرا في كل مرحلة.
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الإبداع والم�ستقبالت

 عندما يبداأ النا�ص في التفكير في بع�ص الم�سكالت الرئي�سية التي تواجه العالم، غالًبا ما 
ي�ساألون ماذا ع�ساي اأن اأفعل. الت�سمينات العتيادية هي اأن قدرتهم على التاأثير على اأحداث 
فيه اختبار هذه  �سياًقا يمكن  الم�ستقبليات  ُيوفِّر حقل  ا.  مترامية الأطراف تبقى محدودة جدًّ
تلك  عن  لتجيب  وجدت  الم�ستقبليات  درا�سات  اإن  القول  يمكننا  ما،  حدٍّ  واإلى  الأ�سئلة. 

الأ�سئلة.

المحددة  والموارد  الوا�سعة  الثقافة  من  كلٍّ  مع  توا�سل  و�سيلة  فرد  لكل  اأن  هنا  الفكرة 
اإًذا  اأفعل؟«  اأن  والمتوفرة في درا�سات الم�ستقبليات. يمكن الإجابة عن �سوؤال »ماذا ع�ساي 
عن طريق تناول المخاوف وا�ستك�ساف �سور عالية الجودة للم�ستقبالت، وبناء معرفة وفهم 
اأدوات  با�ستخدام  و�سياقات  ق�سايا  وا�ستك�ساف  �سخ�سية،  ثقة  وتطوير  العالمية،  النظر  وجه 
والقتراحات  الم�سروعات  وتحديد  باإبداع،  والق�سايا  الم�سكالت  ومقاربة  الم�ستقبالت، 
لتغيير بنَّاء. بهذه الطرق، ُيمِكن لالأفراد البدء بتطبيق الإبداع والبتكار على ق�سايا الم�ستقبالت. 

واإذا ا�ستك�سفنا فكرة الإبداع بتفا�سيل اأكثر، �سنرى اأن الختيارات غير محدودة. 

اإجابة  نجد  لن  غالًبا  م�سروعاٍت جديدة؟  والمعماريون  والُكتَّاب  الفنانون  يخلق  كيف 
ولكنهم  الآخرين،  من  بالفطرة  اإبداًعا  اأكثر  بال�سرورة  لي�سوا  المبدعون  الأ�سخا�ص  واحدة. 
اأف�سل في ا�ستغالل طاقاتهم الإبداعية؛ بمعنى اأنه عندما تطراأ لديهم فكرة �سوف يالحظونها 
ل اأ�سحاب العقول الم�ستعدة«.  وي�سجلونها ويطبقونها، ومن هنا جاءت مقولة »الحظ ُيف�سِّ
تظهر الفكرة الجديدة عادًة من الالوعي اأو تجربة �سخ�سية، ربما تكون بذرة فكرة اأو ملمًحا 
من لحن اأو مجرد انطباع. لكن المرحلة التالية هي الأهم: الوقت الم�ستغرق في العمل على 
الفكرة واختبارها ور�سم البدائل. اإذا اأظهرت اأيٌّ من هذه ال�سور المبكرة بع�ص الإمكانات 
يوجد اإًذا فر�سة لتطوير الفكرة. واأخيًرا، ربما بعد �سهور عدة، يظهر العمل ب�سكله النهائي. ما 

العالقة بين كل هذا وخلق الم�ستقبالت؟ 
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من  بكثير  واعًيا  المرء  ُي�سِبح  العالمية  البيئة  م�سح  عملية  اأثناء  العملتان.  تت�سابه  مبدئيًّا، 
لنعرف  الوقت  اإلى  نحتاج  عادًة.  وا�سحة  تكون  الحلول ل  ولكن  والمخاطر،  الم�سكالت 
عن مو�سوع بعينه - مثل تقنية جديدة اأو خطر يهدد البيئة. وتظهر م�سكلة اأو ق�سية محددة 
من هذه الهتمامات الوا�سعة؛ حيث يتمحور التركيز عليها. يتبع مرحلة الإعداد هذه مرحلة 
الإبداع. ربما ت�سبح الحلول �سهلة وتظهر كلما تقدم المرء في العمل، وربما يفر�ص الإلهام 
نف�سه. في كلتا الحالتين، المهم اأن نركز على الحلول الممكنة؛ ففعل الختيار والتركيز هام 
ا؛ لأن ما نركز عليه ينمو! تطبيق الإبداع والبتكار على الم�ستقبالت، اإًذا، عملية تتكون  جدًّ
من ثالثة عنا�سر على الأقل: فهم ال�سياق والم�سكالت التي تظهر، ومعرفة كيفية الرد باإبداع، 

وتوفيق الردود لتالئم البدائل المرجوة.

يعني خلق واإيجاد الم�ستقبالت بالأ�سا�ص الفعل المبدع. يمكن تدري�ص الإبداع وتعلمه؛ 
فهو لي�ص بال�سيء الغام�ص. وهو يعمل اأف�سل في �سياق يكون فيه ال�سالم الداخلي للمرء وم�ساره 
وحياته المهنية متوافقة مع احتياج خارجي وا�سح، ومعززة بمفاهيم ومهارات ومناهج متعلقة 
بالم�ستقبالت، ومدعومة بمنظمة اأو �سبكة فاعلة. عندما تجتمع كل هذه العنا�سر وتعمل مًعا 
الُمو�سحة  القدرات  م�ستويات  تكرار  ومع  جدوى.  بال  ال�سعور  عن  النا�ص  يتوقف  بكفاءة، 
والبتكار  الإبداع  اأن  تجدر مالحظة  لكن،  بها.  وتتمتع  بل  بالقوة،  ي�سعرون   )1( بال�سكل 
اأو مقترح ما تحت جدوى التطوير،  يواجهان مقاومة بال�سرورة؛ لذا عندما يكون م�سروع 

يجب على المبدعين توقع مواجهة معار�سة.

ما وراء الم�سكلة اأو جذور الإ�سكالية العالمية  

هذه  اأحد  المبذول.  الجهد  �ص  ُتعوِّ لكنها  تطلًبا،  اأكثر  الم�ستقبالت  مفاهيم  بع�ص 
المفاهيم ما ُيطلق عليه مفهوم »ما وراء الم�سكلة« اأو »الم�سكلة الماورائية«  Metaproblemاأو 
ن اإطار العمل الم�ستقبالتي النقدي  »الإ�سكالية العالمية« The Global Problematique. ُيمكِّ
من التوقف عن اعتبار م�سكالت العالم منف�سلة بدرجة ما عن منظومة القيم والمفاهيم الب�سرية 
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التي اأوجدتها بالأ�سا�ص. وبدًل عن ذلك، يمكننا التركيز على م�ستويات المعاني ال�سمنية التي 
ال�سناعية.  والفترا�سات  المعرفة  بنظريات  المتاأثرة  المختلفة  الثقافات  في  )وتقع(  وقعت 
اإذا ما اعتبرناها مجرد اعتداء على نظام اجتماعي  ربما ُي�ساء فهم هذه الم�ستويات المختلفة 
اأو اقت�سادي قائم. ولكن اختبار الو�سع الحالي مرحلة �سرورية للت�سخي�ص؛ فتحديد الخطاأ 

ن خطوة اأولى �سرورية في عملية البتكار الثقافي. ُيكوِّ

ل الروؤى ال�سائعة للعالم على الم�ستوى الأّولي و�سديد  نهتم هنا بالفهم التاأ�سي�سي الذي �سكَّ
القوى؛ الفهم الذي تم التعبير عنه )وتج�سيده( في نظمنا الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية 
اأخرى في  ا�ستبدال توابع  بينما تم  بالفعل في ما�سينا وحا�سرنا؛  تت�سح توابع ذلك  والتقنية. 
الم�ستقبل ُتمثِّل التحديات التي اأوجدناها نحن، لكن �سيكون على الأجيال الجديدة التعامل 
معها. بدون بع�ص التقييم، �سيكون من ال�سهل قبول الفترا�سات التقليدية التي تت�سح كارثيتها 

لحًقا. 

�سيادة العقالنية الأداتية

اأو  المفتر�سة  بالغايات  الو�سائل  يربط  قويًّا  اإدراكيٍّا  ا  معرفيًّ نظاًما  الأداتية  العقالنية  تعد 
الوا�سحة؛ وي�سمح باإن�ساء اآلت ذات قوى عظيمة؛ مثل الحا�سبات الآلية وال�سواريخ وما�سح 
الج�سد ال�سوئي. تعتمد البنية التحتية الج�سدية لح�سارتنا على هذا ال�سحر التقني. لي�ص الهدف 

اإًذا محو العقالنية الأداتية؛ لأننا ل ن�ستطيع البقاء بدونها. 

الم�سكلة اأن العقالنية الأداتية تدعم روؤية معيبة للعالم؛ فهي ل تت�سمن مفهوًما للحدود 
على �سبيل المثال، وترى العالم ح�سريًّا اإما كاآلة اأو جباًل من الموارد الخاملة. ول ُتوفِّر روؤى 
مفيدة عن الأخالق والمعاني والأهداف؛ لأنها بالأ�سل نظام يتناول الم�ستوى المادي للعالم. 
دت بمبادئ عليا ما. يجادل  لذا يمكن لتطبيق العقالنية الأداتية اأن يكون مبالًغا فيه اإل اإذا حدِّ
اأن هذا بال�سبط ما ح�سل مع الح�سارة الغربية. باخت�سار، العقالنية الأداتية طريق  الكثيرون 

لكارثة. 
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الختزالية وفقدان المتجاوز

الختزالية هي الميل نحو توفير تف�سيرات ظاهرية �ساملة لظاهرة ُمعقدة بمجرد و�سف 
وتحليل اأجزائها. يذهب المنطق الختزالي المعياري اإلى اأنه في حالة عدم القدرة على قيا�ص 
المنزلي  فالعمل  الفخ؛  القت�ساد في هذا  اأو غير موجود. وقع علم  اإما غير هام  فاإنه  ما  �سيء 
على �سبيل المثال ُيعتبر حرفيًّا غير ذي قيمة. وبالمثل، تعمل الأ�سواق العالمية كليًّا على اأ�سا�ص 
الخبرات ال�سابقة؛ فهي اآليات خام ت�ستخدم اإ�سارات ماأخوذة من الما�سي والحا�سر للتحكم 
في عملياتها الحالية. لذا، تعمل على اإخفاء الم�ستقبل بفاعلية، وتختزل الزمانية والتاأقيت اإلى 

اهتمام ذاتي محدود في ُهنا والآن. هذا هراء اأخالقي ووجودي. 

مة للخدمات؛  ت�ستوطن الختزالية في الثقافات ال�سناعية. ُتعتبر النظم البيئية اإًذا مجرد ُمقدِّ
اأو بال جدوى.  والأ�سخا�ص مجرد م�ستهلكين وموارد ب�سرية؛ والأديان ذات �سفة عالجية 
وُيغ�ص النظر عن احتمال وجود واقعي روحي اأو متجاوز ذي نظام مختلف. طبًقا للعقالنية 

الأداتية، الأخالق والروحانيات والم�ستقبالت اأقل واقعية من الأ�سباح.  

العلوم والتكنولوجيا لغايات غير منطقية 

قال لوي�ص مومفورد ذات مرة عن نظم الأ�سلحة الحديثة اأن الو�سائل منطقية لكن الغايات 
مجنونة تماًما. مثل كثيرين، راأى اأنه حين تكون و�سيلة تقنية ما قوية بمكان فاإنها ت�سبح غاية 
بحد ذاتها. ُيمِكن روؤية هذا في التقنيات الحديثة التي تطورت ب�سرعة كبيرة، لي�ص من حاجة 

بعينها اأو هدٍف وا�سح، ولكن من الحركية الإجبارية المرتبطة بالتناف�ص الراأ�سمالي. 

فالمعلومات  الت�سكك.  من كل  بالرغم  المعلومات«،  الحالية »ع�سر  الفترة  على  ُيطلق 
اأو الحكمة. تميل حركيات  بحد ذاتها لي�ست بال�سرورة قيمة ول يجب ا�ستبدالها بالمعرفة 
تختلط  العملية  هذه  وخالل  كبير.  ب�سكٍل  متوقعة  غير  غايات  اإلى  المعلومات  نظم  تو�سيع 
الو�سائل والغايات و�سط انت�سار العوالم البديلة لالإعالم الإلكتروني. يوجه نف�ص النقد للتقنية 
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لتحفيز  التناف�ص  مخاطر  ُت�ستخدم  حيث  تكنولوجيا(؛  النانو  اأو  النانو  )تقنية  ال�سغر  متناهية 
ا. ُيمكن للتقنية متناهية ال�سغر اإذا نجحت التقليل  تطوير تقني. ولكن الغايات هنا اإ�سكالية اأي�سً
من �ساأن ال�سالمة الج�سدية للعالم. النقطة المفتاحية هي اأنه عندما تربط تقنيات قوية بروؤى غير 
منا�سبة للعالم اأو دوافع ب�سرية اأولية ت�سبح تدميرية ول عالج لهذا. تحتاج العلوم والتكنولوجيا 
اإلى اإعادة تاأ�سي�ص على اأ�سا�ص مختلف وغير اأداتي اإذا اأرادتا م�ساعدتنا على الم�سي قدًما نحو 
العلوم  خالل  من  يكون  لن  العالمية  الإ�سكالية  من  مفر  هناك  كان  اإذا  اإن�سانية.  م�ستقبالت 
اإن�سانية  غايات  تاأ�سي�ص  اإعادة  من  الحلول  تاأتي  ربما  قطًعا.  الحالي  ب�سكليهما  والتكنولوجيا 

حقيقية ُتعبِّر عن الدوافع والقدرات الإن�سانية العليا.

تفكيك تقدي�س الطبيعة 

التقليدية،  الثقافات  معظم  في  ال�ستغالل  �سوء  من  البيئة  بحماية  قوية  تعليمات  هناك 
تكت�سب قوتها من نظم معتقدات تحترم البيئة وكل كائناتها. معظم هذه الكيانات الحية اأو 
اأعلى من مجرد ال�ستخدام. ول ُتعامل  اأنها تحتل مكانة وجودية  غير الحية مقد�سة؛ بمعنى 
بو�سفها مجرد موارد: فيمكن عبادتها اأو ا�ست�سارتها اأو ا�ستر�ساوؤها، وت�سبح م�سادر للثقافة 

الإن�سانية وتظل في نف�ص الوقت م�سدًرا للتجربة الـُمعا�سة. 

ورغًما عن هذا، تطورت الثقافة الغربية طبًقا لوجهتي نظر مختلفتين تماًما ظهرتا على 
ن  يد كلٍّ من فران�سي�ص بيكون ورينيه ديكارت؛ حيث قدم بيكون المنهج العلمي )الذي ُيمكِّ
د ديكارت على ثنائية النا�ص والعالم. و�سف نيوتن  ا�ستغالل الطبيعة لمعرفة اأ�سرارها(، بينما اأكَّ
راأت  ثقافة  النتيجة  كليًة(؛ وكانت  ذلك  نف�سه  هو  ي�سدق  لم  ولو  كاآلة )حتى  العالم  بعدهما 
نف�سها منف�سلة عن الطبيعة لكن في نف�ص الوقت اأف�سل منها. في ذات ال�سياق، ُيمِكن اّتباع 
التعاليم الم�سيحية بالخ�سوع لالأر�ص، ولكن بثمٍن غال. ثبت اأن الثقافات التقليدية الأخرى 
جوهرية،  قيمة  ذات  الأقل  على  اأو  ما،  حدٍّ  اإلى  مقد�سة  بو�سفها  الطبيعة  مع  تعاملت  التي 
احتفظت بتوا�سل مع عالم رمزي ثري مع الحفاظ على رفاهيتها على المدى الطويل. وعلى 
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العالم  على  الحفاظ  عدم  الغربية  للح�سارة  بالن�سبة  الطبيعة  تقدي�ص  تفكيك  عني  العك�ص، 
وجميع المخلوقات اأو تبجيلهم.

التحرير الثقافي

ن�سرت روث بندكت كتابها اأنماط الثقافة عام 1935 الذي جاء فيه اأن الب�سر ل ينظرون 
اإلى العالم باأعين جديدة، بل بروؤية ُمحررة ومتغيرة ح�سب مجموعات محددة من العادات 
اأن  نقتنع  تجعلنا  قوية  اأ�سباب  لوجود  مفتاحية  نقطة  هذه  ُتعد  المعرفة)11(.  وطرق  والهيئات 
عملية التحرير الثقافي الذي تعر�ست له روؤية الغرب ال�سناعي للعالم كانت له تبعات قوية. لقد 
اأ�سبحنا نرى العالم بطرق محددة ُتملي علينا كيفية ا�ستخدامه، لكن معظم هذه الطرق غير 
�سالحة على المدى البعيد. فاإذا اأردنا تاأ�سي�ص ثقافة م�ستدامة، يجب علينا اإيجاد طرق لإعادة 

برمجة بع�ص عمليات التحرير الثقافي. 

تغير   - للعالم  روؤيتنا  تاأ�سي�ص  اإعادة  اإلى  نحتاج  اأننا  الحالية  العالمية  الم�سكالت  تقترح 
ر بها العالم. يعد هذا قطًعا تحدًيا منقطع النظير؛ فنحن بب�ساطة ل نعرف كثيًرا  الطريقة التي ُنف�سِّ
عن كيفية حدوث هذه العمليات. ورغًما عن هذا، يمكن تحديد الفترا�سات الـُمكررة اأو 
ا�ستبدالها، ومنها �سيادة العقالنية الأداتية، و�سوء تمثيل الطبيعة بو�سفها مجرد موارد، والحاجة 
التحكم  على  التاأكيد  اإلى  والحاجة  المقد�ص،  اكت�ساف  واإعادة  بالحدود،  متجدد  ح�ص  اإلى 
الب�سري في الو�سائل والغايات التقنية. وفي المقابل، يمكن الإ�سارة اإلى مكونات اأخرى يمكن 
اأن تلعب دوًرا في الروؤية الجديدة للعالم؛ منها على �سبيل المثال ح�ص بالعملية الموؤقتة لحتواء 
الما�سي والحا�سر والم�ستقبل، وروؤية عالمية منظمة، وا�ستعادة الوعي الم�سارك، وا�ستكمال 

تطوير الوعي النعكا�سي، والتزام بتطوير ب�سري على م�ستوى عاٍل)12(. 

  Ruth Benedict, Patterns of Culture (London: Routledge and Kegan Paul, 1961): 2; Slaughter, The Foresight )11(
Principle Cultural Recovery.

Lewis Mumford, The Pentagon of Power (London: Secker and Warburg, 1971): 172-173. )12(
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تجاهل التحرير الثقافي الذي طراأ داخل الثقافات الغربية الم�ستويات الأعلى من العالم 
المعلمين  اإلى  واأقرب  م�ستتر،  اأو  غام�ص  بمظهر  فاأظهره  تمثيله؛  اأ�ساء  اأو  كيفيًّا،  المختلف 
الروحيين والزاهدين وال�سحرة. وفي الحقيقة، هم جزء من هرمية الوجود مما �سمح بظهور 
�سفات طارئة على م�ستويات تنظيمية �سديدة التعقيد. وكما تتفاعل اأجزاء ال�ساعة مًعا لتزيد 
ي�ستطيع  الفردية،  الخاليا  ت�سغيل  للكائنات  الغنية  الحياة  وتتجاوز  الوقت  قيا�ص  على  قدرتها 
التجلي الظاهر للوعي الب�سري اأن ي�سل اإلى م�ستويات عبر اأو ما وراء �سخ�سية. تقترح �سرديات 
الوعي المتجاوز اأن الم�ستويات الأعلى من الوعي الب�سري تميل اإلى اأن تكون ت�سمينية ولي�ست 
ح�سرية؛ حيث ت�سل اإلى مدى اأو�سع زمنيًّا ومكانيًّا فت�سبح �سرورية لمهمة عالج الكوكب 

واإيجاد ال�سالم والم�سي قدًما نحو مراحل جديدة من الحياة الح�سارية. 

لي�ص لأنها الأف�سل، ولكن  الوعي الإن�ساني؛  اأعلى درجة من  المتجاوزة  المعرفة  تحتل 
اأو العقالنية، بل فهًما لما يالئمها. باإنكارها  ا للتجريب  ا ول تت�سمن رف�سً لأنها مختلفة جدًّ
خطة التمايز الراأ�سي، قطعت الح�سارة الغربية نف�سها عن بع�ص اأهم م�سادر القيمة والمعنى؛ 
وكان اأحد النتائج اأن م�سكالت مثل تلك التي خلفتها ال�سلطة والملكية والم�سالح المت�ساربة 
تبدو غير قابلة للحل، ولكن يمكن للحلول الم�ستدامة اأن تظهر ب�سرعة في حركة عمودية نحو 

م�ستوى اأعلى من الفهم يتجاوز ويحل التناق�سات على الم�ستويات الأقل. 

لي�ص وا�سًحا اإلى اأي مدى ُيمكن للثقافة اأن تغير بوعي عملية التحرير الجتماعي الخا�سة 
بها. ولكن بالرجوع اإلى اأمثلة ناجحة للتغير الـُمنظم )مثل هذا الذي تحقق - اإلى حدٍّ ما - 
على يد حركات البيئة وحقوق المراأة(، نجد اأ�سباًبا كثيرة للتفاوؤل. التغيير ممكن في الوقت 
المنا�سب وحين تكون الأفكار المت�سمنة جاذبة للدعم والت�سامن. لكن هذا ل يعني اأن كل 
اأبعادها. ولكن  �سامل لجميع  بفهم  اإل  لن يمكن حلها  منها  للحل؛ فكثير  قابلة  الم�سكالت 

حتى هذه الحالة �سيكون اأمامها طريق طويل. 
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اإعادة تفاو�س المعاني

تجربة  باإخال�ص  يعك�ص  الن�ص  واأن  تقوله  ما  بب�ساطة  تعني  الكلمات  اأن  فكرة  تعد 
متكاملة اأو �سردية عن العالم فكرة متما�سكة ومريحة؛ لأنها تحافظ على الروؤية الب�سيطة للغة 
والمعنى باأنهما يمداننا بروؤية للعالم مفهومة عالميًّا وموؤكدة بمو�سوعية. ولكن، مثل الحدود 
)الأيديولوجية(  العقائدية  ال�سخ�سية  تخفي  فهي  وهمية؛  الواقعية  راحة  تعد  يقد�سوها  التي 
ي�سمح  كاٍف  مدى  يوجد  ل  وال�ستغالل.  للحيرة  عر�سة  الأفراد  تاركة  اللغة  وا�ستخدامات 
بازدهار قدرة التوا�سل والتعبير الب�سرية. ولكي نالحظ )بغ�ص النظر عن الهروب من( الفخ 
العقائدي واللغوي، يجب التنازل عن بع�ص درجات الراحة واليقين الفكرية؛ وبهذا، ما نفقده 

بال�سذاجة و�سيق الأفق يمكن اكت�سابه بحرية التعبير عن الراأي. 

ز النقد الأدبي التقليدي على فهم نبرة الكاتب وت�سنيف اأ�سلوبه طبًقا لنظام معاييري  ركَّ
م الن�ص اإطاًرا مفتوًحا لإن�ساء  ُمحدد. ولكن يحتل الكاتب مكانة اأقل في عالم اليوم؛ حيث ُيقدِّ
المعنى. ربما تكون هذه الروؤية مباِلغة بع�ص ال�سيء، ولكن القارئ لم يعد هذا المالِحظ ال�سلبي 
واأ�سبح م�سارًكا ن�سًطا في عملية التوا�سل وقادًرا على اتخاذ قرارات ب�ساأن المعنى والمغزى 
ا اأخرى. عمليًّا، ربما تكون بع�ص الن�سو�ص قابلة  والنية من م�سادر متعددة مت�سمنًة ن�سو�سً
لتاأويالت محددة فقط، ولكن قطًعا يمكن للقارئ رف�ص الفترا�سات الن�سية بل وتجاوزها. 
وهذه نقطة هامة للغاية، فالمعرفة ل تن�سب وتكون المعاني دائًما متدفقة وقابلة للتفاو�ص. 
تعد ح�سيلة هذه الروؤية ذات مغزًى كبير لالأ�سخا�ص الذين يواجهون الحتمية الظاهرية للتطور 

التقني.

القتراحات الفا�سلة 
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يمكن اإر�ساء مبداأ هام في خ�سم احتالل مكانة مت�ساوية بين الكاتب والقارئ، وهو المبداأ 
ال�سحف  وافتتاحيات  الإعالنات  مثل  التوا�سل؛  من  مختلفة  اأ�سكال  على  ا  اأي�سً ينطبق  الذي 
ون�سرات الأخبار والخطب ال�سيا�سية والم�سروعات الم�ستقبلية. ُيمِكن ا�ستخدام مفهوم الن�ص 
الحالية  تحركاتنا  تعد  الواردة،  الحكمة  والتقاليد. على عك�ص  الثقافة  على  وتطبيقه  كمجاز 
والتقني.  القت�سادي  التغيير  على  اأ�سا�ًسا  معتمدة  غير  ال�سناعية  الحياة  لأ�سلوب  المتجاوزة 
ويبدو لي اأنه بفهم التحول الثقافي الحالي - لي�ص فيما يتعلق بالقواعد الخارجية اأو التحكم 
تبين  المعاني - ن�ستطيع  تت�سمن تفكيك وتجديد  التقنيات، ولكن بو�سفه عملية تحول  في 

اأ�سا�ص اهتماماتنا وماآخذنا عن البقاء والرفاهية على المدى الطويل.

بالعملية  يرتبط  حيث  ا؛  م�ستمرًّ القلق  هذا  يعد  النقدية،  الم�ستقبليات  نظر  وجهة  من 
تاأويل  اإعادة  في  اأحراًرا  الأفراد  كان  اإذا  والقيمة.  والهدف  المعاني  لتكوين  البحتة  الإن�سانية 
ا في اإعادة تاأويل العادات المتوارثة والروؤى المعيارية للم�ستقبالت  الن�سو�ص، فاإنهم اأحرار اأي�سً
ذلك  يتبع  الم�ستقبالت،  اأو  للتاريخ  �سلطوية  اأو  نهائية  قــراءة  توجد  ل  واإذا   المن�سودة. 
القرارات  اتخاذ  مجالت  اإلى  الو�سول  في  المت�سمن  الحق  نف�ص  فرد  لكل   - ابتداًء   – اأنه 
الثقافية على  الم�سيرية اليومية. ومن يختار هذا يمكنه ال�ستراك في التجديد واإعادة الإن�ساء 

الم�ستوى البتدائي، وبغ�ص النظر عن الحالة الجتماعية اأو الموؤهالت الأكاديمية. 

مبداأ ال�ستب�سار

يعد مبداأ ال�ستب�سار اأحد المفاتيح الرئي�سية للم�ستقبل ال�سالح للعي�ص، ولكنه لي�ص مفهوًما 
ًقا بتو�سع بعد. كما لحظنا �سابًقا، ل يمكن للنا�ص معرفة الم�ستقبل بدقة؛ لكنهم  ا اأو ُمطبَّ كليًّ
في نف�ص الوقت ينظرون قدًما لي�ستعدوا لأي طارئ ويقّيموا النتائج المحتملة لأفعالهم. ينبثق 
التعقل والإح�سا�ص بالم�سئولية من التفكير الم�ستقبلي؛ فمن الحكمة توفير الإمدادات للتغيير 
المو�سمي والدفاع عن النف�ص والتغير المناخي واأي طوارئ محتملة، ومن الم�سئولية الأخذ 

في العتبار التوابع الأ�سمل والأطول مدى لأفعالنا وقراراتنا. 
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ُيطبِّق الجميع مبداأ ال�ستب�سار في حياتهم اليومية عادًة بدون الوعي بذلك. ُيعد ال�ستب�سار 
على  نادًرا  يبقى  ولكنه  ت�ساوؤل.  محل  لي�ست  ففوائده  المعيارية،  العقلية  اإعداداتنا  من  جزًءا 
مجموعة  للعالم  الغربية  الروؤية  تحت�سن  �سابًقا،  لحظنا  كما  لماذا؟  الجتماعي،  الم�ستوى 
و�سلطوي،  الما�سي حقيقي  اأن  وتخبرنا  للعالم،  روؤيتنا  تالئم  التي  الم�سبقة  الفترا�سات  من 
ُتعرِقل هذه  الم�ستقبالت يمكن تجاهلها.  واأن الحا�سر ق�سير المدى وهو كل ما يهم، واأن 
الروؤية للعالم اأي ا�ستثمار اجتماعي في ال�ستب�سار حتى مع علمنا اأنه �سروري على الم�ستوى 
الثورتان  خلفتها  التي  الإدراكية  الق�سور  اأحد  اإًذا  الم�ستقبل  تجاهل  اعتبار  يمكن  الفردي. 

ال�سناعية والعلمية.

موؤ�س�سات ال�ستب�سار 

يعني نق�ص ال�ستب�سار الجتماعي اأن المجتمعات ال�سناعية المتاأخرة تغو�ص في مرحلة 
ل تحدًيا على نحٍو اأعمى وبدون اأدوات الفهم وال�ستب�سار والقدرة الموؤ�س�سية  حرجة وُت�سكِّ
لتخاذ قرارات فعالة وا�ستراتيجية وطويلة المدى. نحتاج اإلى ال�ستب�سار الجتماعي لتنفيذ 
مهام هامة وعاجلة؛ مثل الم�سح ال�سوئي والتحذير وتحديد الأولويات وتوعية �سانعي القرار 
والجمهور وما اإلى ذلك؛ وكلها مهام هامة بمكان؛ بحيث ل يمكن تركها لل�سدفة، ولكن 
الجتماعي  ال�ستب�سار  ت�سبيه  ُيمِكن  وا�سع.  و�سيا�سي  ثقافي  وبدعٍم  بنظام  تنفيذها  يجب 
�سفينة،  لقبطان  الموهوب  التقدير  اأو  الطائرة  )رادار(  كا�سوف  اأو  لل�سيارة  الأمامية  بالأنوار 
ال�سروري  المقبلة. ومن  العقود  في  العالمي  لل�سياق  مفيدة ومتقدمة  لتطوير روؤى  ونحتاجه 
تقديم تفا�سيل بنوية للخريطة الم�سو�سة للم�ستقبل القريب، فبهذا فقط يمكننا الروؤية بو�سوح 
النمو في  ُيمدد هذا  اأف�سل.  اأ�سلوب حياة  الكارثة والتجاه نحو  وب�سكل كاٍف لالبتعاد عن 
والآن،  هنا  ليتجاوز  الإن�ساني  المجتمع  الحا�سر  لتتجاوز  مداركنا  وتو�سيع  الإن�ساني  الفهم 
اأ�سبح  حديًثا،  الأخــرى.  المخلوقات  اأنــواع  وكذلك  وذريتنا  الم�ستقبلية  ذواتنا  وي�سمل 
ال�ستب�سار �سرورة ولي�ص اختياًرا بقوة الحتمية التاريخية. �سيوؤدي ا�ستمرار نموذج الأعمال 

المعتاد ك�سلوك وممار�سات حتًما اإلى م�ستقبل ل يريد عاقل اأن يعي�سه.   



50

اأن�سطة ا�ستب�سار مختلفة في �سكل  �سهدت ال�سنوات ال�سابقة محاولت ملمو�سة لتنفيذ 
جهود حكومية اأو مبادرة من القطاع الخا�ص كموؤ�س�سات متخ�س�سة اأو �سبكات تطوعية اأو 
 Congressional جمعيات اأو مجال�ص؛ ومنها على �سبيل المثال لجنة الكونجر�ص حول الم�ستقبل
نحو  للم�سئوليات  العالمية  وال�سبكة  العا�سمة،  بوا�سنطن   Clearing House on the Future

بجامعة   Global Network on Responsibilities to Future Generations القادمة  الأجيال 
مالطا، وموؤ�س�سة تحالف الأجيال القادمة Future Generations Alliance Foundation بكيوتو 
في اليابان، ومعهد الختراعات الجتماعية Institute for Social Inventions بلندن، والمكتبة 
الدولية للم�ستقبالت International Futures Library ب�سالزبورج بالنم�سا، واللجنة الأ�سترالية 
هذه  ت�سعى  عام،  وب�سكٍل  بملبورن.   Australian Commission for the Future للم�ستقبل 

الموؤ�س�سات نحو: 

•	اإثارة الق�سايا ذات الهتمام الم�سترك التي ُيمِكن غ�ص النظر عنها في الروؤية التقليدية 
الجتماعية  والت�سمينات  الجيلية  والأخالق  البيئي  وال�ستقرار  ال�سالم  مثل  المدى؛  ق�سيرة 

للتقنيات الجديدة. 

•	اإلقاء ال�سوء على المخاطر والبدائل والختيارات التي تحتاج اإلى مراجعة قبل اأن ت�سبح 
عاجلة.

عملية  في  العام  الجمهور  لدمج  المتو�سط  المدى  م�ستقبل  عن  النا�سئة  ال�سورة  ن�سر  	•
�سناعة القرار. 

توؤطر  التي  وال�ستمرار  التغيير  وعملية  بال�ستب�سار  المتعلقة  المعرفة  في  الإ�سهام  	•
الم�ستقبل. 

على  وو�سعها  م�ستدام  عالم  نحو  للتحول  وال�سيا�سية  الحركية  الت�سمينات  تحديد  	•
البرنامج ال�سيا�سي العالمي.

•	ت�سهيل تطوير البتكار الجتماعي.  

•	تمكين الأ�سخا�ص وم�ساعدتهم على الم�ساركة في �سنع الم�ستقبل. 
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•		م�ساعدة الموؤ�س�سات على التطور مقابل الإطار العالمي المتغير. 

•		توفير البيئة الموؤ�س�سية المالئمة لأعمال مبتكرة متعلقة بالم�ستقبالت.        

وال�سيا�سة  الإدراك  في  التحولت  دفع  في  ت�ساعد  اأن  الهامة  الم�ساهمات  لهذه  ُيمِكن 
الكبرى.  العالمية  الثقافات  تتمحور حولها  التي  الرتكاز  نقطة  ل  ُت�سكِّ والتي  والممار�سات 
على الرغم من هذا، فمن ال�سروري العمل على تطوير موؤ�س�سات ال�ستب�سار وجودة عملها 

با�ستمرار.   

ل يمكن تحديد ال�ستب�سار باهتمامات محددة؛ فهو يظهر في اأماكن مختلفة في نف�ص 
اأعمال  تبقى  ال�ستثناءات،  بع�ص  مع  الب�سري. ولكن،  الإدراك  في  تطوًرا  وُيمثِّل هذا  الوقت 
كل  رغم  نتوقعه  ما  هذا  �سيكون  الجتماعي  البتكار  رائد  اعتبرناه  اإذا  مهم�سة.  ال�ستب�سار 
الملمو�ص  التنفيذ  القوي نحو  التحول  �سياأخذ  الحواجز،  �سيء. وبالو�سع في العتبار طبيعة 
ن�ساط  لتو�سيع  العامة  الإر�سادية  الخطوط  بع�ص  اقترح  بال�سرورة.  الوقت  بع�ص  لال�ستب�سار 

ال�ستب�سار كما يلي: 

•	من ال�سروري بناء دوائر دعم فعالة، ويت�سمن هذا الهتمام بالتوا�سل والن�سر من خالل 
الإعالم والمنتديات العامة والعالقات العامة القوية. 

موؤ�س�سة، ويجب  لأية  العمل  اأ�سلوب  من  ا  هامًّ الجودة جزًءا  مراقبة  ل  كِّ ُت�سِّ اأن  يجب  	•
ا  تطبيقها على الموظفين والإ�سدارات والفعاليات العامة واأعمال ال�ستب�سار. ومن الهام اأي�سً
مهمة  لأية  بمكان  القوية  والتوا�سل  والفعل  الت�ساوؤل  اأ�ساليب  في  ا�ستب�سار  مبادرة  اأية  تجذر 
ا تنفيذ منظور متعلق بالم�ستقبالت ومتعدد المجالت ي�سل اإلى مدى  مطلوبة. يعني هذا جزئيًّ

وا�سع من الطرق والمقاربات، والأهم يعتمد على اأ�سا�ص اأخالقي �سلب.  

والروؤى  الم�سادر  لتبادل  للغاية  �سروري  ال�ستب�سار  بمجال  العاملين  بين  التوا�سل  	•
وت�سهيل الت�سبيك وتجنب التكرار. هناك حاجة ما�سة للبحث في �سياقات ال�ستب�سار؛ حيث 
ُتمثِّل ابتكاًرا ثقافيًّا ل يمكن التقليل من �ساأنه. وبما اأن اهتمامات موؤ�س�سات الم�ستقبل تتوجه 

نحو رفاهية الجمهور، يجب اعتبار عملها خدمة عامة وتمويلها على هذا النحو. 
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الم�سدر: تجاوز الحدود. لندن: 1992، �ص235. 

الأطر الزمنية والنماذج الثالثة للعالم

فترة تولي المن�سب للزعماء ال�سيا�سيين المنتخبين في 1990 

فترة الت�سديد المتوقعة لال�ستثمارات في ال�سركات الكبرى

مدة �سالحية مولد كهرباء م�سنوع عام 1990 

مدة حياة طفل مولود في 1990

تاأثير طبقة اأوزون الكلوروفلوروكربون الم�سنوع عام 1990

�سكل )10(
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الأطر الزمنية

تتاأرجح الأطر الزمنية لمعظم الأغرا�ص الب�سرية بين ثواٍن و�سنين. وكما لحظنا �سابًقا، 
واحدة  �سنة  بين  هذا  يتاأرجح   .)10 ال�سكل  )انظر  منا�سب  زمني  اإطار  اإن�ساني  ن�ساط  لكل 
وخم�ص �سنوات لمعظم الأغرا�ص التخطيطية. وتعد النتخابات المقبلة الإطار الزمني الأوحد 
في ال�سيا�سة. ولكن لالأن�سطة الب�سرية تبعات ي�سل مداها اإلى اآلف ال�سنين؛ مثل انقرا�ص بع�ص 
الأنواع، وخلق وا�ستخدام وتخزين المواد الن�سطارية؛ مثل البلوتونيوم. يقترح هذا اأنه ُيمِكن 

لالأطر الزمنية التخطيطية ال�سائدة ق�سيرة المدى األ تالئم ظواهر طويلة المدى. 

اأطر زمنية مختلفة لأغرا�س مختلفة 

اأن�سطة معينة؟ لأغرا�ص ال�سيا�سات الجتماعية  اأطر زمنية محددة مع  هل يمكن مالءمة 
م  والقت�ساد والتعليم على �سبيل المثال، هناك حاجة لو�سع اإطار زمني اأو�سع. ُيمِكن اأن ُيقدِّ
اإلى خم�ص �سنوات  اأن�سب من خطط ال�سنة الواحدة  ا  اإطاًرا زمنيًّ حا�سر المائة -  مائتي عام 
التي يعتمد عليها معظم التخطيط ال�سيا�سي والقت�سادي الغربي الحديث. المغزى ال�سمني اأنه 
عموًما يجب ربط بع�ص الأن�سطة باأطر زمنية اأطول، ُيعتبر ال�ستخدام الواعي لالأطر الزمنية هو 
التحول الأهم. ويعد التفاعل بين العملية الموؤقتة والثقافة الب�سرية مجاًل بحثيًّا مثيًرا لالهتمام 

بت�سميناته الهامة لتنظيم ال�سئون الب�سرية. 

حدود النمو

عن  مومفورد  لوي�ص  كتب  )2)19(؛  النمو  حدود  كتاب  �سدور  من  �سنوات  عدة  قبل 
الطريقة التي اأ�سبحت فيها اإزالة الحدود اأولوية مركزية للمجمعات ال�سناعية: »هناك �سرعة 
واحدة كفء: ال�سرعة الق�سوى، ومق�سد واحد جذاب: اأبعد، ومقا�ص واحد مرغوب: اأكبر، 
وهدف كيفي من�سود: اأكثر. تعد توابع هذه الأولويات مهمة بمكان؛ بحيث اأ�سبح الهدف 
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الإيقاعات  وتذليل  التغيير  رتم  واإ�سراع  الحدود  اإزالة  هو  الغربي  المجتمع  على  الم�سيطر 
ال�ستمرارية  وتدمير  الآلية  الِجدة  لن�سر   ]...[ الإقليمية  المت�سادات  وتقليل  المو�سمية 
بوجوب  العتقاد  كان  العالمية.  الإ�سكالية  قلب  مع  مومفورد  نقد  يتالم�ص  الع�سوية«)13(. 
ا ل جدال فيه طبًقا للروؤية الغربية للعالم، ولكن لالفترا�سات المنبثقة  احتالل الطبيعة افترا�سً
عنه ت�سمينات كارثية. اإليكم مثاًل للحاجة اإلى تحليل ي�ستك�سف ما تحت ال�سطح؛ حيث اإن 
فقدان مثل هذا العمق - ربما اأكثر من اأي عامل اآخر - هو ما يعرقل محاولت الم�ستقبليين 

للو�سول اإلى حلول للم�سكالت العالمية. 

مالتو�ص  توما�ص  القت�سادي  و�سعها  ]التي  المالتو�سية  الروؤية  على  النمو  حدود  اعتمد 
)المترجمة([ والتي تتنباأ باأن النمو الم�ستمر �سيوؤدي اإلى المجاعات واندثار الموارد الطبيعية 
ا اإلى اأن الإن�سان ل زال ي�ستطيع اختيار حدوده والتوقف  وتدهور البيئة، ولكنها ذهبت اأي�سً
المال،  ال�سكان ونمو راأ�ص  اإلى زيادة  التي توؤدي  القوية  ال�سغوط  اإ�سعاف بع�ص  عندما يريد 
العالمي  النظام  اأي جزء من  اأيًّا من الخيارين �سينهار  اإذا لم نعتمد  اأو تد�سين �سغوط م�سادة. 
و�سيتوقف النمو ب�سغوط لي�ست من اختيار الإن�سان)14(. يوؤدي هذا الجدل اإلى عدم الراحة، 

ولكنه لن يغير ثقافة باأكملها؛ لأنه ي�سبب نتائج قليلة التاأثير على افترا�سات روؤية العالم.

خطاأٍ  في   ،)15()198(( بروتالند  تقرير  با�سم  ا  اأي�سً ُيعرف  الذي  الم�سترك،  م�ستقبلنا  وقع 
ب�سكل  وتوزيعه  اآمن  اقت�سادي  نمو  اإلى  الو�سول  ُيمِكن  كيف  تو�سيح  م�سابه؛ حيث حاول 
الموؤثرة على  اإلى نقد حقيقي لالفترا�سات  اأي حلول لفتقاده  مت�ساٍو، لكنه ف�سل في تقديم 
القت�سادي  النمو   )1992( الحدود  تجاوز  ي�ستك�سف  النقي�ص،  على  الغربي.  المجتمع 
ا منطًقا  اأي�سً م  ال�ستدامة، وُيقدِّ التحول نحو  المت�سارع في عالم محدود، ويناق�ص حركيات 
الغابات  تحتاجه  الذي  الوقت  »باعتبارات  يلي:  فيما  الم�ستقبالتي  التفكير  لماأ�س�سة  موجًزا 
ثة  لتنمو، وال�سكان لي�سابوا بالعَجز، والملوثات لتعمل عملها في النظام البيئي، والمياه الـُملوَّ

Donella H. Meadows et al., The Limits to Growth (New York: Universe Books, 1972). )13(
)14( املرجع ال�سابق. 

 World Commission on Environment and Development, Our Common Future  (Oxford: Oxford University )15(
Press, 1987).
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التغير  البيئي  للنظام  ُيمِكن  ليتعلموا ويتدربوا، ل  لتندثر، والنا�ص  الرئي�سية  لت�سفى، والنباتات 
ذلك.  ب�سرورة  وقتها  وفي  ومحددة  وا�سحة  ر�سائل  و�سلته  واإن  حتى  و�سحاها  ليلة  بين 
اإلى النظر عقوًدا  لدواعي الدفع ال�سحيح، يحتاج النظام الذي يمتلك قوة دفع حركية كامنة 

اإلى الم�ستقبل«)16(. 

يحتاج النمو القت�سادي اإلى �سياغة مفاهيمه؛ هل ي�سير فقط اإلى التراكم المادي، اأم هل 
هناك اأبعاد مهمة للنمو غير المادي تجاهلتها الثقافة الغربية؟

اأ�سخا�س الم�ستقبل

اإذا كان هناك مو�سوع متكرر في اأدبيات الم�ستقبليات فهو ال�سراع بين النوايا الب�سرية 
والقوى التقنية غير ال�سخ�سية. النطباع ال�سائد الذي يظهر من الثقافة ال�سعبية هو اأن الم�ستقبل 
ُي�سّيد بو�سائل علمية وتقنية. فمن ال�سهل اإيجاد �سور وو�سف ل�سيارات ومركبات ف�ساء ومدن 
وحا�سبات الم�ستقبل وما اإلى ذلك؛ ولكن عند ت�سوير الأ�سخا�ص يكون عبر و�سائط خارجية 
ويميلون نحو الميكنة اأو يظهرون في مالب�ص م�ستقبلية. ومن الم�ستحيل تقريًبا اإيجاد �سور اأو 
مفاهيم ذات م�سداقية لأ�سخا�ص الم�ستقبل كاأ�سخا�ص. لماذا ت�سود التقنية اإًذا؟ تتواطاأ النظرة 
ال�سناعية المتاأخرة في عملية ُتظِهر الحتمية التاريخية كاأنها تبتعد عن الأ�سخا�ص وت�ستثمر في 
منتجات القدرة والذكاء الب�سري. ومن هنا نبتعد خطوة �سغيرة عن روؤية الأ�سخا�ص كخادمين 
)اأو �سحايا( ل حول لهم ول قوة لنظام اجتماعي تقني ل متناهي القوى. تتميز الم�ستقبالت 
عليه  تهيمن  الذي  فالم�ستقبل  )دي�ستوبيا(؛  المريرة  ال�سوداوية  بطبيعتها  حينها  تظهر  التي 
لالبتكار  م�سادة  حركية  تمو�سع  اإلى  ما�سة  حاجة  هناك  للب�سر.  م�ستقباًل  لي�ص  التكنولوجيا 

والتطور التقني الإلزامي، وهو ما ُتوفره الروؤية المتجاوزة لالأ�سخا�ص.

ُيعد العتقاد في الف�سل بين الأفراد اأ�سطورة غربية بامتياز؛ حيث تنتهي الهوية ال�سخ�سية 
عند �سطح الجلد. تهتم وجهة نظر اأعمق بالتفاعل بين الأفراد والبيئة بمعناها الوا�سع؛ مثل تدفق 
  Donella H. Meadows, Jorgen Randers and Dennis L. Meadows, Beyond the Limits: Global Collapse or a )16(
 Sustainable Future (London: Earthscan, 1992).
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الطعام والطاقة والهواء والعالقات متعددة الم�ستويات. يبيِّن الختبار الدقيق لهذه العالقات 
انغما�سنا في �سبكة متعددة من الوجود. تخبرنا �سجالت المالحم والروحانيات من ثقافات 
مختلفة اأن هذه الوحدة ال�سمنية ل يجب اختزالها؛ حيث يمكننا اختبارها مبا�سرًة. لي�ص من 
ال�سهل الو�سول اإلى م�سار الوعي المتجاوز؛ ولكن اإدراك اأن هناك م�ساًرا وو�سائل للتحرر من 

الم�ستقبالت التقنية تعطي الق�سية اأبعاًدا اأخرى. 

ب�سرية  خيارات  ُتفجر  لأنها  كبيًرا؛  اهتماًما  �سخ�سية  الماوراء  ظاهرة  درا�سة  تجتذب 
للتطور والتغيير ربما كان ل يمكن تخيلها من حدود الروؤية التقنية للعالم، وُتوفر اأ�سا�ًسا لإعادة 
تفاو�ص الروؤى التوافقية عن الما�سي وللقفزة التخيلية نحو م�ستقبالت مختلفة تماًما. يعتبر 
كين ويلبير من اأبرز اأن�سار هذا التيار؛ حيث يتتبع الظهور التاريخي لالأنا من اأر�سية الالوعي 
النموذجية  ق بين الهتمامات  ُيفرِّ العقلية الحالية. وفي كل م�ستوى،  الطبيعي حتى المرحلة 
العقلية  الأنا  بتجاوزها  لأنه  اأنيقة وموحية؛  الخطة  تعد هذه  الثقافية.  ال�سجالت  اأّرختها  كما 
تر�سم اإطار العمل للتطور والطموح الب�سري )في مقابل التقني(. من المهم مالحظة اأن هذا ل 
ر ويلبير من حما�ص العهد الجديد، وي�سير اإلى اأن الأمر ا�ستغرق  ُيطبَّق في الألفية الجديدة. ُيحذِّ
غير  فمن  والثقافي،  الب�سري  التطور  الحالية من  المرحلة  اإلى  لن�سل  �سنة عجاف  بيليون   15
اإلى م�ستويات  القادم))1(. يمكن طبًعا الو�سول  العام  اأو  المرجح ظهور ح�سارة جديدة غًدا 
من الوعي متجاوزة الأنا العقلية، لكنها لن تظهر ب�سكٍل مو�سع لعقود اأو حتى قرون. ولكن 
اإذا فهمنا هذه الم�ستويات من الوعي ب�سفتها م�ساهمة في روؤية ب�سرية متحولة، �ستكون ذات 

اهتمام وقيمة لحظية.

ع.  ُيقدم ت�سخي�ص ويلبير ل�سل�سلة الوجود العظمى اإطار عمٍل عام ذا ا�ستخدام عملي ُمو�سَّ
ُيوؤدي التفكير في الم�ستقبل فيما يتعلق بالوعي ال�سمني والب�سيرة والهوية اإلى تغيير جذري في 
مفاهيم الجدل الم�ستقبالتي. تو�سف مرحلة الحد�ص النف�سي باأنها بداية النفتاح والو�سوح 

المتجاوز، �سحوة الوعي الذي هو اأكبر من مجرد العقل والج�سد)18(. 

Ken Wilber, Up From Eden: A Transpersonal View of Human Evolution (New York: RKP, 1983): 7-11. )1((
)18( املرجع ال�سابق: 324.
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ت�سير مفاهيم النفتاح والو�سوح والوعي اإلى �سفات اإن�سانية قلما ظهرت في مناق�سات 
للتركيز بعيًدا عن عالم  الم�ستقبلية تحوًل  البدء في و�سعهم في مركز روؤيتنا  م�ستقبلية. ويعد 
تقني ونحو اإن�ساء عالم اإن�ساني بالأ�سا�ص، مما ي�سع و�سائل تحويل �سيادة الآلة والتقنيات داخل 
القب�سة الخيالية، وترجع الخيارات لالأفراد والمجموعات التي تاهت في كابو�ص الماكينات 

الكبرى.

خطة للقرن الواحد والع�سرين 

نحتاج اإلى خطة للقرن الواحد والع�سرين الآن؛ لأن التغيير المق�سود يحتاج اإلى وقت، 
وتنظيم، واإيجاد الموارد المطلوبة وا�ستغاللها، وخلق بنية تحتية اإدارية وتنظيمية؛ كما تحتاج 
الم�سروعات ال�سغيرة اإلى وقت لتنمو وتتطور. لكن بمعطيات طبيعة الأزمة التي تواجه الب�سرية 
والكوكب وتعقيداتها، يمكن لالأ�سخا�ص الن�سياق. لذا من المهم تحديد بع�ص الأولويات: 

اإ�سالح التلف

�سرورة  اإ�سالحه  اأ�سبح  الكوكب،  على  ال�سناعي  النظام  �سببه  الذي  الدمار  بمعطيات 
ة. ت�سررت العديد من النظم البيئية بينما تمت م�ساوية البع�ص الكثير منها، وفقدنا اأنواًعا  ُمِلحَّ
باأكملها من النباتات والحيوانات. يجب ا�ستبدال حركيات الدمار بحركات اإرجاع وتجديد؛ 
فهناك مدى وا�سع من المهن الجديدة يمكن تطويرها من التقاء العلوم البيئية والن�ساط البيئي. 
اأتوقع اأن اأرى خالل القرن القادم مجتمعات جديدة في مناطق منكوبة حول العالم ُمكر�سة 

للتجديد البيئي. 
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خلق اقت�سادات م�ستدامة 

غير  القت�سادات  لأن  منه؛  مفر  ل  لكن  �سعًبا،  م�ستدامة  اقت�سادات  خلق  �سيكون   
الم�ستدامة - بالتعريف- ل يمكنها ال�ستمرار. �سنحتاج اإلى اإعادة تعريف النمو، واإعادة تقييم 
بدًل عن تجاهلها  القت�سادية  الح�سابات  البيئية في كل  التبعات  في  النظر  واإعادة  الم�سادر، 
م�ستوى  وعلى  الجديدة.  الكيفية  الموؤ�سرات  من  كاملة  مجموعة  واإيجاد  خارجي،  كعامل 
اأعمق، �سنحتاج اإلى ا�ستبدال عقائد ونظم القوى التي تقود الآلة التقنية والفنية، كما �سنحتاج 
بالمثل اإلى اإعادة تقييم الأطر الزمنية الـُمطبقة على الحياة القت�سادية الب�سرية، والأهم �سنحتاج 
والقطاعات  والتعليم  وال�سناعة  الأعمال  في  المنت�سر  المدى  ق�سير  التفكير  من  الهرب  اإلى 

الحكومية)19(. 

اإطالق الطاقة الب�سرية الكامنة 

يرى البع�ص اإطالق الطاقة الب�سرية الكامنة كمفتاح للتجديد الثقافي. فكل �سخ�ص بداخله 
قدرات وطاقات هائلة قلما ي�ستخدمها في حياته اليومية. ومن ي�ستطع اإدراك قدراته وتطويرها 
اأبرزهم الراحل  التغيير. وكثير من الم�ستقبليين دليل حي على هذه الفكرة؛  ي�سبح فاعاًل في 
ح تاريخ المخترعين والمبتكرين والن�سطاء الجتماعيين وحركات  روبروت جونك)20(. ُيو�سِّ
المواطنة اأنه ُيمِكن لالأفراد خلق قوى تغيير جبارة عند توا�سلهم مع موؤ�س�سات اأهلية واأفكار 

منتجة. 

 Paul Hawken, The Ecology of Commerce (London: Weidenfeld and Nicholson, 1993). )19(
)20( حواري مع روبروت جونك، انظر: 

 Richard A. Slaughter, “One Man Revolution: Interview with Robert Jungk”, 21 Century, no. 6 (Winter 1992):
40-45.
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اإن�ساء موؤ�س�سات وخلق عمليات لال�ستب�سار

ل يعد ال�ستب�سار، كما لحظنا، قدرة �سخ�سية فح�سب؛ بل قدرة ب�سرية �سرورية يجب 
ن اأ�سا�سي في ت�سكيل ال�سيا�سات  ن�سرها في المجتمع من اأجل ال�سالح العام، واإدراجها كمكوِّ
العامة واتخاذ القرارات على جميع الم�ستويات. و�سيكون لال�ستب�سار اأهمية اأكبر خالل القرن 
على  القائمين  الأ�سخا�ص  وتدريب  موؤ�س�سية  تحتية  بنية  اإن�ساء  �سياأخذ  والع�سرين.  الحادي 

تنفيذها وقًتا، فيجب اأن نبداأ من الآن. 

اإيجاد دوافع ومعاٍن جديدة 

تطوير  اإلى  تنتقل  ثم  الثقافة  بنقد  تبداأ  التي  النقدية  الم�ستقبلية  الأعمال  هذا هدف  يعد   
المائتي  خالل  الغرب  على  �سيطرت  التي  والمعاني  الدوافع  اأدت  ووجودية.  معرفية  بدائل 
المعرفة  اأو  المدقع،  الفاح�ص والفقر  الغنى  بالمتناق�سات؛ مثل:  اإلى عالم مليء  الما�سية  �سنة 
العلمية المتدفقة والنحدار البيئي. لن تكون عملية اختيار معاٍن ودوافع جديدة �سهلة؛ لأن 
تعريف  اإعادة  في  كثيًرا  تاأخرنا  لقد  الحفاظ على مكانتها.  اإلى  �ست�سعى  القوية  المجموعات 

المبادئ والممار�سات الجتماعية، وهي اأحد مهام القرن الواحد والع�سرين. 

اإعادة اختراع الثقافة من خالل روؤية جديدة للعالم

اختبار  علينا  يجب  لذا،  له؛  ا�ستخدامنا  طريقة  العالم  بها  نرى  التي  الطريقة  علينا  تملي 
الحاجة.  عند  وتجاهلها  وتحويلها  ال�سناعية،  الثقافة  تاأ�سي�ص  في  المت�سمنة  الفترا�سات 
العدالة  مفاهيم  مثل  ال�سابقة؛  الفترات  من  والمفيد  الجيد  للعالم  الجدية  الروؤية  �ست�سترجع 
ا عنا�سر اأخرى؛ مثل ال�ستدامة والقيادة وروؤية  والم�ساواة وما اإلى ذلك. ولكنها �ستت�سمن اأي�سً

عالمية طويلة المدى. 
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الب�سرية  الثقافي النبثاق من الحركيات الداخلية للقدرات  اأنه يمكن لالبتكار  اقترحت 
بدقة تحديد نوع  يمكننا  ا؛ فال  �سيحدث حقًّ اإذا كان هذا  نعلم  اأننا ل  الحقيقة  العليا، ولكن 
الثقافة النابعة من الحا�سر. الموؤكد هو اأنه اإذا كان للجن�ص الب�سري ال�ستمرار في عالم �سالح 
للبقاء، وغني باأنواع اأخرى من الحيوات، والموارد، والبدائل الب�سرية والبيئية، �سيكون هذا 

بف�سل ثقافة مبينة على افترا�سات مختلفة تماًما عن تلك الحالية. 

هل درا�سات الم�ستقبليات علٌم بذاته؟          

الآن  وعلينا  لنا  ُمِنح  �سيل،  اأ�سار  كما  الم�ستقبل،  لأن  الم�ستقبليات؛  درا�سات  تتواجد 
لدينا خيارات محدودة:  ما  بطريقٍة  لالأ�سف.  لكنه �سحيح  ر  ُمدمِّ ت�سريح  تحقيقه)21(. وهذا 
فبينما نمتلك مدًى وا�سًعا من الخيارات التقنية بين اأيدينا، اأزال تعداد ال�سكان الكبير وحركيات 
نظمنا الجتماعية مفهوم اأن الم�ستقبل ما هو اإل امتداد طبيعي للما�سي والحا�سر، ويواجهنا 
بدًل عن هذا مدى وا�سع من الحتمالت الم�ستقبلية تفر�ص طلبات جديدة كليًّا على الأفراد 
والثقافات. �سواًء اأحببنا ذلك اأم ل، اأو كنا م�ستعدين اأم ل، وبغ�ص النظر عن الق�سور الوا�سح 

للمنهجيات الحالية، اأ�سبح الم�سح الم�ستقبالتي �سرًطا لزًما للحياة الح�سارية. 

العالم.  لإ�سكاليات  متعددة  وعملية  وفكرية  رمزية  حلوًل  الم�ستقبليات  مجال  م  ُيقدِّ
الطرف  على  يقع  الم�ستقبليات.  لحقل  الثالثي  التق�سيم  داخل  التقدم  بع�ص  مالحظة  ُيمكن 
ال�سلب من المجال ُكتَّاب؛ مثل مي�سيل جودو الذي تعك�ص اأعماله منهجية »ل برو�سبيكتيف« 
)ال�ستب�سار()22(، وهي المنهجية المتقدمة والمطورة في فرن�سا؛ اأما على الطرف الناعم فنجد 
ور�ص عمل ابتكارات الم�ستقبليات لبولدينج وزيجلر وجونك مثمرة للغاية في طريقة تي�سيرها 
بالبيئة  للمهتمين  المجمعة  الجهود  ُتظِهر  والتهديد.  للخوف  ومالئمة  مبدعة  اأفعال  لردود 
الم�ستقبل عن  ُيمكن خلق  اأنه  التقدميين  والنا�سطين الجتماعيين  ال�سالم  ناع  والن�سويين و�سُ

 Jonathan Schell, The Fate of the Earth (London: Picador, 1982): 174. )21(
 Michel Godet, From Anticipation to Action: A Handbook of Strategic Prospective (Paris: United Nations  )22(
Educational Scientific and Cultural Organization, 1993).
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من  فقط  يحدث  ل  الناجح  التغيير  اأن  بالذكر  لكن جدير  المبا�سر)23(.  الب�سري  الفعل  طريق 
ا تكراري وتجريبي وغير موؤكد. وتقع التغيرات ال�سغيرة  خالل الأفعال المق�سودة؛ فهو اأي�سً
الرغم من كل  الف�سل. وعلى  المنظمة، وكذلك  التغيرات  اأكثر من  في التجاهات المطلوبة 

هذا، فاإنه ل يلغي الم�ستقبليات كعلم ومجال للبحث. 

ل زالت الآراء ال�سلبية عن الم�ستقبليات منت�سرة، ومن المرجح اأن تظل كذلك. ي�ستغرق 
ا من الأعمال الم�ستقبلية  فهم ما وراء الم�سكلة كثيًرا من الوقت والجهد. وهناك القليل جدًّ
الخلف. ولكن  اإلى  ينظر  يزال  التعليمي والتوعوي ل  فالمجال  العام؛  ُنفذت للجمهور  التي 
من منظور اآخر، تبدو هذه ال�سهوات و�سوء الإدراك مثل الدقيق لطاحونة الأعمال الم�ستقبلية 
الم�سئولة. ينخرط كثير من الُكتَّاب في خطاب جديد له ت�سمينات وا�سعة للتطور الب�سري؛ 
الأعمال  تفكير   )1993( التجاري  البيئة  علم  هوكينز  بول  كتاب  يقلب  المثال،  �سبيل  فعلى 
م كتاب دوان اإلجينز  �ص لالقت�ساد ال�سترجاعي. وبالمثل، ُيقدِّ والم�سروعات التقليدي وُيوؤ�سِّ

اإحياء الأر�س موجًزا لهذه الروؤية من خالل �سرد اأنيق لمراحل التطور الثقافي الم�ستقبلي)24(. 

من المهم الإ�سارة اإلى اأعمال اأوجليفي في هذا ال�سياق؛ فقد �ساعد �سرده لل�سيناريوهات 
المعيارية فيما يتعلق بتطور الإن�سانيات والعلوم الجتماعية على و�سع م�سروع الم�ستقبليات 
لأنها  ال�سلة؛  وثيقة  ا  اأي�سً ويلبير  كين  اأعمال  وتعد  والأكاديميا)25(.  للتعليم  الأو�سع  التيار  في 
قدمت اإطار عمل �سامل لفهم الذات يدمج الظاهرة ال�سطحية بالبنية الأعمق. لكن يبقى كثير 

لدمج مختلف فروع البحث الم�ستقبلي  وتقديم ثماره ب�سكل اأكثر فعالية. 

ن  ُيكوِّ اأن  اأجل  من  بعد حداثي  ما  اأكاديمي  بمعيار   - مارين - عن حق  مي�سيل  طالب 
تدفع  اأن  وناأمل  الدولي)26(.  ال�سعيد  على  والباحثين  العلماء  من  مجتمًعا  بالمجال  العاملون 

 Warren Ziegler, Ways of Enspiriting: Transformative Practices for the Twenty First Century (Denver, CO: )23(
FIA International LLC, 1994).
 Duane Elgin, Awakening Earth: Exploring the Evolution of Human Culture and Consciousness (New York: )24(
 Morrow, 1993).
 Jay Ogilivy, “Futures Studies and the Human Sciences: The Case for Normative Scenarios”, Futures  )25(
Research Quarterly 8, no. 2 (1992): 5-65.

Michael Marien, “Cultural Trends, Troubles and Transformations”, Futuresco 4 (June 1994): 32. )26(
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�سبيل  في  المماثلة  والمنظمات  )اليون�سكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة 
ظهور مثل هذا المجتمع الدولي متعدد الثقافات. 

للمجال،  اأكبر  �سرعية  اكت�ساب  نحو  ال�سعي  في  وحدها  العلمية  الدعاءات  ت�ساعد  لن 
ولكنها تحتاج اإلى عمل اأكاديمي جيد وتوا�سل وا�سح و�سريح وعملية ُترحب بالم�ساركة؛ 
بريب  م�سروع  مثل  الذات؛  م�ساعدة  لنماذج  يكون  وربما  الم�ستقبليات،  عمل  ور�ص  مثل 
21 )الذي ُي�ساهم في تدري�ص الم�ستقبليات حول العالم ويمدها ب�سبكات دعم للممار�سين( 
دور في هذا ال�سياق. كما تلعب الجامعات دوًرا رئي�سيًّا في تطور المجال وُيمكن اعتبارها 

موؤ�س�سات لال�ستب�سار بحد ذاتها. 

وموقف  نقدية  بروؤية  الحتفاظ  يجب  اأوًل:  هنا؛  نقاط  اأربع  اإلى  الإ�سارة  المهم  من 
تت�سمن  ثانًيا:  جديدة.  اأفكاٍر  اأمام  الباب  وفتح  الغرور  لطرد  الم�ستقبليات  لأعمال  فعلي  رد 
ا ُبعد ما بعد منهجي ي�ستك�سف اأ�سا�ص ثقافتنا الم�ستتة بنف�ص حر�سه  المقاربات المنتجة حاليًّ
الآلت  على  التركيز  تقليل  بو�سوح  هذا  ويعني  المرئية؛  ال�سخمة  بنيتها  ا�ستك�ساف  على 
البنى  من  النتقال  ويعد  المخفية.  الثقافية  واللتزامات  بالفترا�سات  والهتمام  والماكينات 
بالم�ستقبليات.  المتعلق  للبحث  ا  اأ�سا�سيًّ المعرفة  العالم وطرق  النماذج وروؤى  اإلى  ال�سطحية 
الم�ستقبليات  ُكتَّاب  من  قليل  عدد  لدينا  للغاية.  �سروري  وال�سريح  الوا�سح  التوا�سل  ثالًثا: 
ذوي لباقة وعمق و�سعة اإدراك ُيمكن العتماد عليهم بجدية واعتبارهم في منزلة المفكرين. 
علينا اإًذا ت�سجيع ُكتَّاب جدد لت�سهيل البحث الأكاديمي. رابًعا: اأود اإعادة التركيز على �سرورة 
ه روؤيتنا للعالم  ل وُي�سوِّ النظر المتجاوز للو�سع الراهن وما يرتبط به من احتالل للحا�سر ُي�سكِّ
ب�سكٍل كبير. باعتبار الحتمالت الحالية للب�سرية وكوكب الأر�ص الذي نعتمد عليه، فاأحد 
ل  ُي�سكِّ اأن  لهذا  ُيمكن  ولكن  الراهن.  الو�سع  اختبار  هي  فعلها  علينا  التي  الم�سئولة  الأ�سياء 

نة ولن يجد موافقة اأو دعًما عالميًّا.  مخاطرة؛ لأنه يتحدى مفاهيم وممار�سات ُمح�سَّ

منهجيات  وتظهر  المجال.  اأ�سا�سات  بين  من  الم�ستقبليات  مفاهيم  اأن  تقدم  مما  يتبين 
والنقد  الفر�سية،  وتكوين  الأكاديمي،  ال�سوؤال  خالل  من  الم�ستقبالتي  البحث  وتطبيقات 
والمعاني  الثقافية  اللتزامات  تفاو�ص  اإعــادة  ومحاولة  والجدلية  الجتماعي،  والبتكار 
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وجودة  الدلئل،  مالءمة  العمل:  هذا  على  التقليدي  ال�سالحية  اختبار  وينطبق  لة.  الـُم�سكِّ
الجدلية، والإفادة وما اإلى ذلك، مما يمو�سعه بثبات في التيار الرئي�سي للحياة الفكرية. ما يميز 
العمل الم�ستقبالتي هو اأنه ي�سعى اإلى روؤية اأو�سع لل�سئون الب�سرية يمكن الو�سول اإليها عادًة من 
اإذا مدًى وا�سًعا من المنهجيات ل�ستك�ساف  خالل حقول علمية �سيقة. تمتلك هذه الروؤية 
على  قدراتنا  ع  وُيو�سِّ ينمي  مما  الحا�سر(،  على  الوا�سعة  )وتاأثيراتها  الم�ستقبالت  اإمكانات 

الحكم طويل المدى. ولهذه ال�سفات والنتائج ا�ستخدام اجتماعي عظيم. 

ُيمكن  الُمو�سحة،  بالطريقة  الأكاديمي  ال�سوؤال  تدعم  الم�ستقبليات  درا�سات  اأن  بما 
اعتبارها علًما؛ مثل اأي علم اآخر. يجب اإًذا التعامل معه بهذا ال�سكل ودعمه اأكاديميًّا، خا�سًة 
في  اأ�سا�سية  عنا�سر  لأنهما  مدر�سية؛  ومناهج  مواد  واإدراج  اأق�سام جامعية  تاأ�سي�ص  من خالل 
تقديم  محل  تحل  لن  التطورات  هذه  كل  لكن  عليها.  تحفظاتنا  كل  مع  كعلم  المجال  بناء 
موارد البحث للبث الأكاديمي؛ مثل الجدلية الوا�سحة، والدلئل الداعمة ال�سالحة، والنتائج 
المثمرة لتتحمل م�سكالت الم�ستقبليات داخل وخارج الدوائر الأكاديمية. لن تختفي هذه 
الم�سكالت، خا�سًة وقد دخلنا في »التحول الكبير« بعد الع�سر ال�سناعي، بل �ستزداد حتميتهم 

مع كل عام. 





نبذة عن الموؤلف)22(

ح�سل  اأ�ستراليا.  ميلبورن،  في  ويعي�ص  يعمل  بارز  م�ستقبليات  عالم  �سلوتر  اأ.  ريت�سارد 
وكانت   ،1982 عام  باإنجلترا  لنك�ستر  جامعة  من  الم�ستقبليات  في  الدكتوراه  درجة  على 
اأطروحته هذه اإحدى اأوائل الأطروحات في المجال. عكف بعدها على ا�ستك�ساف التفكير 
الم�ستقبالتي في التعليم والتخطيط ال�ستراتيجي والقيادة وتحديد القاعدة المعرفية للدرا�سات 

الم�ستقبلية.

اأن  الدولية International Foresight بعد  ال�ستب�سار  ي�سغل حاليًّا من�سب مدير موؤ�س�سة 
الفيدرالية  لال�ستب�سار The Australian Foresight Institute وتراأ�ص  الأ�سترالي  المعهد  اأ�س�ص 
ا  العالمية لدرا�سات الم�ستقبليات The World Futures Studies Federation. عمل �سلوتر اأي�سً
  The Foresight, Futures, The Knowledge Base of  Futures, Journal في تحرير دوريات؛ اأهمها
بتطوير  اأعماله  تهتم  المجال.  في  والأبحاث  الكتب  اأبرز  من  والعديد   of Futures Studies.

نظريات وممار�سات الم�ستقبليات في التعليم، والتحول من العمل الم�ستقبالتي النظري اإلى 
النقدي بتطوير منهجيات م�ستقبالتية نقدية، والت�سمينات الجتماعية لال�ستب�سار.
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