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كثيــرًا مــا يشــار إلــى الدراســات المســتقبلية بأهنــا تلــك البحــوث والجهــود العلميــة الممنهجــة التــي 
تعتمــد علــى معطيــات وطــرق وأســاليب علميــة لتصــور مــا ســيكون عليــه الوضــع بعــد مــدة زمنيــة معينــة 
عــر تقديــم عــدة احتمــاالت وتصــورات مشــروطة قــد تقــي مــن المخاطــر المســتقبلية، وتجعــل األمــة ال 
تســير نحــو ســيناريوهات مجهولــة، فمــن يخطــط لمســتقبله يســتطيع معرفــة موقعــه وهويتــه يف المســتقبل، 
فــا يمكــن ألمــة أو دولــة أن تحقــق تقدمــا حضاريــا دون أن تكــون لهــا خطــط ورؤيــة اســراتيجية واضحــة 
حــول مســتقبلها، ولهــذا الســبب أولــت الــدول المتقدمــة اهتمامــا كبيــرًا منــذ منتصــف القــرن العشــرين)1) 
ــة ذات  ــرق بحثي ــل وف ــة وتموي ــزات مادي ــات وتجهي ــز دراس ــد ومراك ــه معاه ــت ل ــم، وخصص ــذا العل هب
مســتوى عــال، كوهنــا أدركــت بــأن دراســة المســتقبل ليســت عبــارة عــن تــرف معــريف، وإنمــا هــو ضــرورة 
ــته  ــال دراس ــن خ ــوم، فم ــد ي ــا بع ــرية يوم ــه البش ــذي تعيش ــد ال ــريع والتعقي ــور الس ــا التط ــة يفرضه حتمي
يمكــن المــرور مــن دائــرة الســير نحــو المجهــول إلــى دائــرة المســتقبل المحــدود أو المعلــوم ولــو بشــكل 

نســبي، فمــن يــدرك مســتقبله ويأخــذ باألســباب أحســن ممــن ال يــدرك مســتقبله وال يهتــم بــه. 

كمــا ازداد إقبــال الخــراء والباحثيــن علــى دارســة المســتقبل والتدبــر فيــه ال ســيما يف مرحلــة 
الســتينيات والســبعينيات لمــا فتــح لهــم هــذا المجــال مــن آفــاق وابتــكارات ورغبــة يف إدخــال لغــة األرقــام 
واإلحصائيــات لرصــد وتتبــع واستشــراف العديــد مــن التحــركات والتوجهــات المســتقبلية خاصــة يف 
المجــال السياســي واالقتصــادي واألمنــي، ورغــم ذلــك يجــب أن ننــوه بــأن هنــاك العديــد مــن الكتابــات 
واألفــكار)2) التــي أشــارت إلــى أهميــة دراســة المســتقبل ومامحــه قبــل ذلــك بســنين وقــرون، ولكــن ليــس 
بطــرق علميــة وإنمــا بكتابــات قائمــة أساســا علــى الخيــال المتمثلــة يف كتابــات المــدن الفاضلــة وقصــص 

كيــف ســيكون العالــم مســتقباً))).

)1(  تؤرخ العديد من الكتابات أن الفضل الكبير يف نشأة وتطور الدراسات المستقبلية يرجع إلى مؤسسة راند )RAND( األمريكية التي 
أخذت  الباردة  الحرب  هناية  بعد  لكن  الحربية،  للضرورة  العسكرية  الشؤون  يف  المستقبلي  والتخطيط  واالستطالع  بالتطوير  اهتمت 
الدراسات المستقبلية تتعدى المجاالت الحربية يف هذه المؤسسة إلى مجاالت الحياة األخرى. للمزيد انظر: عبداهلل بم محمد المديفر، 

الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة اإلسالمية، بحث  لنيل درجة االجستير، جامعة طيبة، المدينة المنورة، 2007، ص 56.
يف  حدث  بما  وقياسها  الوقائع  تتبع  من  انطالقًا  مالمحه  تحديد  وضرورة  المستقبل،  أهمية  إلى  والعلماء  المفكرين  من  العديد  أشار    )2(
الماضي –اسرتداد الماضي-، ولقد أدركوا بأن االنسان يمكنه التنبؤ بالعديد من األحداث التي ستحصل، وبالتالي االستعداد لها، ومن 
بين أبرز المفكرين الذين تحدثوا عن المستقبل نجد العالمة عبد الرحمان ابن خلدون يف كتابه المقدمة، والذي اعترب فيه بأن المستقبل 

عبارة عن خلقة متأصلة يف اإلنسان يحاول دائما التطلع أو التشوف إليه.
)3(  المرجع نفسه، ص 44-43.
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أمــا عــن العالــم اإلســامي والعربــي فــإن التوجــه نحــو العنايــة بالمســتقبل كعنايــة منهجيــة بــدأ يف   
فــرة الثمانينيــات كمــا أشــارت العديــد مــن الكتابــات واألبحــاث رغــم أنه مــن الصعب جــدًا تحديد ســنة أو 
تاريــخ دقيــق النطاقهــا، ولغايــة اآلن مازالــت العنايــة بالمســتقبل تعيــش يف مرحلــة فتيــة لــو تــم قياســها بمــا 
أحــرزه الغــرب مــن تقــدم يف هــذا العلــم، دون إنــكار أن هنــاك العديــد مــن المحــاوالت الجــادة والمحرمــة 
ــة المســتقبل العالمــي  يف مناطــق مختلفــة مــن العالــم اإلســامي والعربــي)1)، ففــي دليــل قامــت بــه جمعي
ــوان »دليــل المســتقبلين« The Futurist Directory ســنة 2000 يضــم معلومــات  يف واشــنطن بعن
كاملــة عــن حوالــي 1400 مختــص يف المســتقبليات مــن أنحــاء العالــم بلــغ عــدد المختصيــن األمريكييــن 
منهــم 910 شــخص، بينمــا لــم يــرد فيــه أحــد مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وجــاء فيــه مــن بقيــة العالــم 
ــن  ــتة م ــيا، وس ــتان، وإندونيس ــان، وباكس ــت، ولبن ــن الكوي ــن كل م ــد م ــخص واح ــم ش ــامي)2) اس اإلس

تركيــا، وثمانيــة مــن مصــر، وهــذا يشــير إلــى قلــة شــديدة يف توجــه عنايــة المســلمين هبــذا التخصــص))).

 ومــن جانــب آخــر فإنــه عنــد رصــد وتتبــع مراكــز األبحــاث والدراســات يف العالــم اإلســامي حــول 
الدراســات المســتقبلية فهــي جــد قليلــة لــو تــم قياســها مثــاً بالواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي يتجــاوز 
ــة  ــا للمقارن ــال أيض ــا مج ــوع ف ــث الن ــن حي ــا م ــز، أم ــتقبلية 600 مرك ــاث المس ــز األبح ــدد مراك ــا ع فيه
بيــن الغــرب والعالــم اإلســامي يف مســتوى الدراســات وجديتهــا وتطبيقــات مناهــج المســتقبل ألخذهــم 
أشــواطا كبيــرة يف هــذا الجانــب، ومــن بيــن أهــم المراكــز المتخصصــة بالمســتقبليات يف العالــم اإلســامي 
والعربــي نجــد: مركــز دارســات المســتقبل بجامعــة أســيوط، مركــز البحــوث والدراســات المســتقبلية يف 
جامعــة القاهــرة، ومركــز الدراســات االســراتيجية والمســتقبلية يف جامعــة الكويــت، المركــز اإلســامي 
للدراســات المســتقبلية يف لبنــان، مركــز المســتقبل للدراســات والبحــوث يف القاهــرة، معهــد الخليــج 

للدراســات االســراتيجية والمســتقبلية يف الكويــت وغيرهــا مــن المراكــز األخــرى)4).

)1(  وليد عبد الحي، مناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاهتا يف العالم العربي، أبو ظبي : مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 
2007، ص 119.

)2( من بين المختصين الذين اعتنوا بالدراسات المستقبلية يف العالم اإلسالمي نجد: قسطنطين رزيق، إسماعيل صربي عبداهلل، المهدي 
المنجرة، الباكستاين راجام م. عزام، علي محمد نصار، إبراهيم حسن العيسوي، ضياء الدين سردار، سهيل طاهر عناية اهلل، إسماعيل 

خضر الشظي. للمزيد انظر: عبداهلل بم محمد المديفر، مرجع سابق، ص 69-67.
)3(  المرجع نفسه، ص 61.

)4(  وليد عبد الحي، مرجع سابق، ص 127-126.
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ــل  ــى تقاع ــامي إل ــم اإلس ــتقبلية يف العال ــات المس ــام بالدراس ــدم االهتم ــع وع ــبب  تراج ــود س يع
ــي:  ــا يل ــن فيم ــباب تكم ــن األس ــة م مجموع

- مشــاكل متعلقــة بالجانــب المــادي والتمويــل: ربمــا ال يختلــف اثنــان بــأن المراكــز المتخصصــة 
يف الدراســات المســتقبلية تحتــاج إلــى إمكانيــات ماديــة وتمويــل مالــي كبيــر مــن طــرف المانحيــن القتنــاء 
التجهيــزات واللــوازم الضروريــة مــن أجــل توفيــر الجــو المائم إلنجــاز البحوث والدراســات المســتقبلية، 
وكذلــك توفيــر واســتقطاب خــراء وكفــاءات ذات مســتوى عــال، ففــي حالــة توفــر هــذا الجانــب فســيغطي 
ــر  ــه وحــدات البحــث ومراكــز الفكــر، ويعت ــذي تعــاين من ــر مــن النقائــص ومظاهــر العجــز ال ــك الكثي ذل
ــم اإلســامي، فنظــرًا  ــن يف العال ــي تواجــه مراكــز الفكــر والباحثي ــات الت هــذا المشــكل مــن أهــم الصعوب
لنقــص التمويــل وغيــاب اإلمكانيــات يســتحيل علــى الباحثيــن إنجــاز دراســات مســتقبلية مرموقــة أو حتــى 

الخــوض فيهــا، وهــو مــا جعلهــم يتأخــرون كثيــرًا يف هــذا الحقــل مقارنــة بالعالــم الغربــي.

ــد  ــى التقالي ــتقبلية عل ــات المس ــول الدراس ــي: تع ــث العلم ــة يف البح ــد الديمقراطي ــاب التقالي - غي
الديمقراطيــة، والتــي تتضمــن العمــل الجماعــي والحــوار والتبــادل المعــريف والتســامح الفكــري، وقبــول 
التعــدد واالختــاف، وكذلــك تجــاوز الوصايــة الفكريــة والبيروقراطيــة المهيمنــة والمحســوبية التــي 
تدهــس اإلبــداع والمبدعيــن، وتصيــب البيئــة العلميــة للثقافــة المســتقبلية بالضمــور والجمــود، ففــي حالــة 
توفــر هــذه التقاليــد فــإن ذلــك سيســاعد علــى انفتــاح الدراســات المســتقبلية وتطويرهــا، ويف حالــة غياهبــا 
فســيحدث العكــس، ولألســف يعــاين العالــم اإلســامي يف هــذا الجانــب، إذ أن هنــاك القليــل مــن المراكــز 

والوحــدات البحثيــة التــي تــدرك بــأن البيئــة العلميــة للثقافــة المســتقبلية تحتــاج إلــى هــذه التقاليــد.

بالدراســات  المتزايــد  االهتمــام  إن  النــاس:  عامــة  لــدى  للمســتقبل  التخطيــط  ثقافــة  غيــاب   -
ــك  ــواء كان ذل ــاس، س ــة الن ــدى عام ــي ل ــور يف الوع ــدث دون تط ــن أن يح ــا ال يمك ــتقبلية وتطبيقاهت المس
ــئة  ــه يف التنش ــر غرس ــري، أو ع ــام الجماهي ــائل اإلع ــث يف وس ــطة  الحدي ــم بواس ــتقبلي يت ــي المس الوع
التعيلميــة علــى نحــو منتظــم بإدماجــه يف المقــررات الدراســية، ولقــد تنبهــت الــدول المتقدمــة إلــى ذلــك، 
ــن  ــة الدراســات المســتقبلية بي ــى نشــر ثقاف ــي ســارعت إل ــة الت ــات المتحــدة األمريكي ويف مقدمتهــا الوالي
طــاب المــدارس والجامعــات للمســاهمة يف مواجهــة الســيناريوهات المســتقبلية، ولتمكينهــم مــن 
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ــدول  ــب يف ال ــبه مغي ــر ش ــذا األم ــاراته)1)، وه ــر مس ــم لتغيي ــي المنظ ــر العلم ــى التفكي ــدرة عل ــاب الق اكتس
اإلســامية والعربيــة رغــم حــث الديــن والعلمــاء علــى ذلــك، لذلــك فــإن العالم اإلســامي والعربــي يحتاج 
إلــى تأهيــل الثقافــة المســتقبلية بشــكل مكثــف حتــى يتمكــن الطلبــة والباحثيــن والخــراء مــن اإلجابــة عــن 

ــة. ــة واألوروبي ــدارس األمريكي ــات الم ــل إجاب ــتقبل مثلهــم مث ــف ســيكون المس ســؤال كي

ــا  ــم اعتماده ــى وإن ت ــتقبل حت ــام بالمس ــألة االهتم ــدوا أن مس ــاص: يب ــة يف االختص ــكلة الثق - مش
كاســراتيجية للــدول، فيمكــن أن تصطــدم بأحــد المســلمات الســائدة والمنتشــرة لــدى النظــم السياســية 
ــية  ــات سياس ــة لركم ــدث نتيج ــر يح ــو أم ــاص، وه ــة االختص ــة يف جه ــدم الثق ــكلة ع ــي مش ــم وه األنظ
واجتماعيــة ممتــدة لعقــود، إذ أن أغلــب الــوزراء والمســؤولين يتــم تعيينهــم سياســيا وليــس نتيجــة 
ــه  ــر االقتصــاد ليــس ل ــر التخطيــط ليــس لــه عاقــة بالتخطيــط واالستشــراف، ووزي الختصاصاهتــم، فوزي

ــتقبلية. ــا المس ــة وتحدياهت ــات التنمي ــا ورهان ــدركا لقضاي ــس م ــاد ولي ــة باالقتص عاق

وبالتالــي فــإن االعتمــاد علــى باحثيــن ومختصيــن يف استشــراف المســتقبل قــد يمثل فقط »برســتيجا« 
للدولــة مــن حيــث التمويــل والتنظيــم والتأطيــر، ولكــن عندمــا يــأيت التنفيــذ والتطبيــق واألخــذ بدراســات 
هــؤالء، يصبــح األمــر مجــرد حــر علــى ورق، وتنتهــي هبــا إلــى يف رفــوف المكتبــات، وهــذا واقــع نعيشــه 

يف الــدول اإلســامية والعربيــة )2).

كل هــذه المشــاكل والصعوبــات أصبــح مــن الضــروري معالجتهــا يف الوقــت الراهــن أكثــر مــن 
ــل  ــاذا يحم ــول: م ــاؤلهم ح ــن تس ــة ع ــامية لإلجاب ــة والمجتمعــات اإلس ــة األم ــى لحاج ــت مض أي وق
المســتقبل مــن تحديــات قــد تمســهم يف مختلــف المجــاالت؟ ومــن أجــل ذلــك وجــب تضافــر الجهــود 
ــة الدراســات المســتقبلية مــن خــال حــث الجهــات  واإلرادة السياســية بضــرورة الرفــع بمســتوى وأهمي
الوصيــة بتقديــم دورات تكوينيــة وورشــات وملتقيــات وطنيــة ودوليــة حــول أهميــة الدراســات المســتقبلية 
وتطبيقاهتــا، وال ســيما محاولــة جلــب خــراء يف هــذا العلــم مــن العالــم الغربــي لاســتفادة منهــم يف مســألة 
كيفيــة تطبيــق التقنيــات واألســاليب الجديــدة للدراســات المســتقبلية، إضافــة إلــى ذلــك فــا بــد مــن توفيــر 
اإلمكانيــات الماديــة والتجهيــزات الازمــة لكــي يتــم توفيــر المنــاخ المناســب الــذي يســمح للفــرق البحثيــة 

)1(   محمد إبراهيم منصور، الدراسات المستقبلية وأهمية توطينها عربيًا، مجلة المستقبل العربي، العدد 416، أكتوبر 2013، ص 52.
)2(  نور الدين قاللة، اإلسالم والمستقبل، للمزيد انظر الرابط اآليت:

https://islamonline.net.  



7

بالوصــول إلــى نتائــج جيــدة ودقيقــة، ومــن جانــب آخــر فــا بــد مــن توفيــر الحريــة الفكريــة، والقضــاء علــى 
ــة  ــوبية والوصاي ــة والمحس ــوره كالبيروقراطي ــاهم يف ضم ــي تس ــث الت ــة يف البح ــر الديمقراطي ــد غي التقالي
الفكريــة، كمــا يجــب إعــادة النظــر يف مســتوى الثقافــة المســتقبلية لــدى عامــة النــاس وإعــادة تأهيلهــا بشــكل 
مكثــف وســريع باســتخدام وســائل اإلعــام بشــقيه التقليــدي والجديــد، وكذلــك بإدماجهــا يف المقــررات 

الدراســية للمــدارس والمعاهــد والجامعــات.  

يف األخيــر نخلــص بــأن الدراســات المســتقبلية يف العالــم اإلســامي تعــاين مــن عــدة صعوبــات 
وتحديــات يجــب تجاوزهــا لكــي يمكــن رســم الخيــارات المســتقبلية لألمــة وتحديــد مــا هــو خيــر وشــر 
ــز  ــي تتمي ــة الت ــة الراهن ــا يف المرحل ــب خصوص ــف الجوان ــها يف مختل ــذي يمس ــص ال ــلء النق ــا، ولم له
بســرعة التطــورات وتداخــل وتعقــد المجــاالت، فمــن المستحســن تطويــر هــذه الدراســات بشــكل مكثــف 

ــي. ــادي واألمن ــي واالقتص ــل السياس ــية يف العم ــة رئيس ــا حلق وجعله
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