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إخالء مسؤولية 
تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر  واآلراء الواردة فيها  إلى مركز 

الُمجدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤوالً عن أي أخطاء ترد فيها.
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 مقدمة: 
تحظــى الدراســات المســتقبلية اليــوم بأهميــة كبيــرة خاصــة يف العالــم الغربــي الــذي لجــأ إلــى إنشــاء وزرات 
ومعاهــد ومراكــز دراســات لمأسســتها وتطويرهــا أكثــر قصــد حــل العديــد مــن المشــاكل التــي ســتواجهه مســتقبالً 
ــل  ــذا الحق ــرة يف ه ــواطًا كبي ــذت أش ــد أخ ــذا فلق ــور، وهب ــر المنظ ــور أو غي ــتقبل المنظ ــك يف المس ــواء كان ذل س
ــة، حيــث  ــة ماضوي ــه ذات عقلي ــد الحــي بأن ــد عب ــه المفكــر ولي ــذي وصف ــي ال ــم اإلســالمي والعرب ــة بالعال مقارن
يقــول: »إن أحــد ثغــرات ثقافتنــا العربيــة تتجســد يف موقعهــا مــن الزمــن، إذ طغــى عليهــا الماضــي والحاضــر، بينمــا 
لــم يحظــى المســتقبل الــذي سنعيشــه إال بالقليــل، علــى الرغــم مــن أن معرفــة أو محاولــة معرفــة المســتقبل تمثــل 

أحــد عناصــر القــوة«))).
ــا أيضــًا بــأن العالــم اإلســالمي والعربــي توجــه إلــى هــذا المجــال متأخــرًا بعــد إدراكــه  وقــد ال يخفــى عن
بــأن عمليــة التنبــؤ علــى مــا ســتصبح بــه المجتمعــات والــدول هــو أمــر جــد مهــم يمكــن مــن خاللــه تحديــد مالمــح 
ــة، ورغــم هــذا  ــع حدوثهــا وفــق خطــط وسياســات معين ــرات أو المشــاكل الســلبية المتوق ــب التغيي الغــد، وتجن
التأخــر -منــذ الســبعينيات- إال أن اإلســهامات العمليــة يف هــذا المجــال مازالــت محتشــمة ومحــدودة خاصــة إذا 

تحدثنــا عــن الجانــب اإلبداعــي وكيفيــة اســتحداث أو إنشــاء تقنيــات وأســاليب استشــرافية جديــدة.
ومــن المؤكــد أيضــًا أنــه ربمــا مــازال الكثيــر  إلــى غايــة يومنــا هــذا يف العالــم اإلســالمي متمســكين بفرضيــة 
ــأن  ــدر، دون إدراك ب ــب والق ــوم الغي ــرادف لمفه ــه م ــض أن ــره البع ــذي يعت ــتقبل ال ــات المس ــول دراس ــة ح خاطئ
ــة،  المســتقبل الــذي يهــم اإلنســان هــو المســتقبل العملــي، ال المســتقبل الــذي يحمــل تفســيرات فلســفية والهوتي
ألن المســتقبل العملــي يتضمــن التخطيــط والعمــل واالستشــراف وتوقــع مــا ســيحدث مســتقبالً انطالقــًا مــن رصــد 
الوقائــع واألحــداث الراهنــة، وهــذه أحــد األمــور المهمــة التــي يجــب أن ننتبــه إليهــا، ونشــتغل هبــا كضــرورة حتميــة 
يف الواقــع الراهــن؛ ألن مــا يعيشــه العالــم اليــوم يتضمــن مــا يســمى باســتعمار المســتقبل، أي أنــه مــن يدرك المســتقبل 

ويخطــط لــه ســيكون بمثابــة االســتعمار، أمــا الــذي لــم يخطــط لــه سيُســتعمر مثلمــا اُســتعمر ماضيــه وحاضــره.
ومــن هــذا المنطلــق فــإن هــذه الورقــة البحثيــة تســعى إلــى البحــث عــن حيثيــات هــذا الموضــوع مــن خــالل 
طــرح عــدة أســئلة: هــل هنــاك اهتمــام حقيقــي يف العالــم اإلســالمي بالدراســات االستشــرافية؟ وهــل حقــًا هــو 
منفتــح علــى هــذا الحقــل؟ وإذا لــم يكــن فمــا هــي أبــرز إشــكاليات توطينــه؟ وكيــف يمكــن توجيــه العقــل المســلم 

إلــى التوجــه إلــى هــذا الحقــل واالهتمــام بــه أكثــر؟

)1)  وليد عبد الحي، الدراسات المستقبلية يف العالقات الدولية، مراكش: دار تينمل، 1993، ص 6-5.
تحدث الفيلسوف المغربي المهدي المنجرة عن هذا المصطلح، ويقصد به بأن العالم اليوم يعيش حالة صراع وتنافس فكري، إذ تحاو   
أطراف هذا الصراع التنبؤ بما سيحصل يف المستقبل الذي يعترب أحد عناصر القوة، ألن المتحكم يف المستقبل يستطيع التحكم يف متغيراته 

واستعماره. 
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 أواًل: حملة عامة عن الدراسات املستقبلية يف العامل اإلسالمي:
عنــد الحديــث عــن نشــأة علــم المســتقبل ال بــد أواًل مــن اإلشــارة بــأن االهتمــام بالمســتقبل واالستشــراف 
ليــس باألمــر الجديــد، بــل هــو قديــم شــأنه شــأن العلــوم األخــرى، كمــا هــو الحــال يف علــم االجتمــاع والسياســة، 
أمــا عــن بــروزه كعلــم ومصطلــح فهنــاك مــن يرجعــه إلــى الباحــث »كولــم جيلفيــالن« Golum Gifillian كأول 
مــن اســتخدم هــذا التعبيــر للداللــة علــى مجموعــة مــن التنبــؤات والتوقعــات المشــروطة حــول وضــع ســيحدث 
مســتقبالً)))، وهنــاك أيضــًا مــن يرجعــه إلــى العالــم األلمــاين فلختهايــم Ossip Flechteim يف كتابــه »التاريــخ 
والمســتقبل« لعــام 966) وبحوثــه العديــدة حــول التنبــؤ والتوقــع االجتماعــي قبــل ذلــك، إذ يقــدم هــذا العالــم 

أحســن توصيــف للمســتقبل بتعريفــه علــى أنــه: »دراســة مصيــر اإلنســان وتنبــؤات المجتمــع االنســاين«))).
ويقابــل مصطلــح علــم المســتقبل يف اللغــة االنجليزيــة Futurlogy، حيــث تعرفــه الموســوعة األمريكيــة 
ــن  ــرى  »ألف ــا ي ــتقبل«)))،  بينم ــؤ بالمس ــل التنب ــن أج ــة م ــات االجتماعي ــدرس التوجه ــذي ي ــم ال ــك العل ــه »ذل بأن
Alvin Toffler بأنــه:  مزيــج مــن تنبــؤات اجتماعيــة معينــة تتعلــق بالمجتمــع االنســاين ومصيــر  توفلــر« 
اإلنســان فيــه، ويعنــي أيضــًا علمــًا متناميــًا يمــزج بيــن القوانيــن والمناهــج ووســائل التنبــؤ«)))، كمــا يعرفــه »جيــم 
ديتــور« Jim Dator  بأنــه عمليــة صقــل البيانــات وتحســين العمليــات التــي يتــم مــن خاللهــا اتخــاذ القــرارات 
ــي  ــرض األساس ــة، والغ ــة والتعليمي ــة والحكومي ــة التجاري ــاين المختلف ــلوك اإلنس ــاالت الس ــات يف مج والسياس
منهــا هــو مســاعدة صنــاع القــرار والسياســات علــى تصويــب واختيــار سياســاهتم بدقــة وطــرح المناهــج البديلــة 

ــتقبل))). ــة يف المس والمتاح
وبالتالــي نســتنتج مــن هــذه التعريفــات الســالفة الذكــر أن الدراســات المســتقبلية كحقــل معــريف تعمــل علــى 
ــدي  ــات والتص ــه السياس ــرض توجي ــة بغ ــات محتمل ــؤات وتوقع ــن تنب ــًا م ــتقبلي انطالق ــي مس ــار زمن ــر إط توفي
ــى  ــتند إل ــدة تس ــات عدي ــد دواًل ومؤسس ــك نج ــتقبالً، لذل ــدث مس ــد تح ــلبية ق ــداث س ــع وأح ــي ألي وقائ الوقائ
دراســات استشــراف المســتقبل كحلقــة أساســية لنشــر سياســاهتا والحفــاظ علــى مصالحهــا ومعرفــة مــا يحملــه 
المســتقبل مــن مســتجدات، لذلــك عندمــا ســئل العالــم الشــهير ألرت آينشــتاين لمــاذا يبــدي اهتمامًا بالمســتقبل؟ 

المجلة  أنموذجًا-،  العربي  الربيع  العربية- ثورات  المنطقة  المستقبلية واالستشرافية يف مواجهة مشكالت  الدراسات  )1)  شريعة معدن، 
العربية لألبحاث والدراسات يف العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد 13، العدد1، جانفي 2021، ص 806.

(2)  Ziauddin Sardar, The Namesake: Futures; futures studies; futurology; futuristic; foresight—
What’s in a name, Futures, N 42, 2010, p 178.

(3)  Academic American Encylopedia, USA: New Jersy, 1981, p384-385
)))  إسماعيل صربي عبد اهلل وآخرون، صور المستقبل العربي، بيروت مركز دراسات الحدة العربية، ص 23.

(5)  Jim Dator, Advancing Futures Studies IN Higher Eduction, Greenwood Publishing, 2002, p18.
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قــال: »ببســاطة، ألننــا ذاهبــون إلــى هنــاك، غيــر أن المشــكلة التاريخيــة يف التعامــل مــع المســتقبل هــي يف القــدرة 
ــاحة  ــل المس ــتقبل يمث ــن المس ــه، لك ــا وقائع ــاه وخيرن ــي عرفن ــا، والماض ــاخص بينن ــر ش ــه، فالحاض ــى معرفت عل
ــا  ــرف عليه ــى التع ــدول إل ــعى ال ــا تس ــي م ــة ه ــة المجهول ــاحة الزمني ــذه المس ــًا«)))، وه ــة تمام ــة المجهول الزمني

والتحكــم يف متغيراهتــا.
ــتقبلية أو  ــات المس ــف الدراس ــن تعري ــث ع ــد البح ــا عن ــن رصده ــي يمك ــية الت ــة األساس ــا المالحظ وربم
ــة  ــة كلم ــتقبل بإضاف ــم المس ــى عل ــير إل ــن يش ــاك م ــا فهن ــة حوله ــات المتداول ــدد المصطلح ــو تع ــرافية ه االستش
Logy لتصبــح Futurlogy كمقابــل لهــا، وهنــاك مــن يصطلــح عليــه بــــ: Futurisme التــي تعنــي المســتقبلية، 

ــاك مــن يســتخدم مصطلــح Prospective مثــل المدرســة الفرنســية، بينمــا يســتخدم العــرب مصطلحــات  وهن
مثــل التخميــن والتوقــع والتشــوف، غيــر أن المصطلــح المعمــول بــه يف أغلــب الدراســات اليــوم هــو الدراســات 

المســتقبلية بمــا فيهــا السياســية))).
وعــن التصــور اإلســالمي حــول الدراســات المســتقبلية فيزعــم الكثيــر بــأن الحضــارة اإلســالمية القائمــة 
ــط  ــد وضواب ــاء قواع ــى إرس ــادرة عل ــر ق ــا غي ــتقبلي؛ كوهن ــر المس ــة أو الفك ــى العقلي ــر إل ــة تفتق ــس ديني ــى أس عل
ــر  ــاوز الحاض ــدم تج ــى ع ــص عل ــي وتن ــط بالماض ــم فق ــا هتت ــالمية، وألهن ــات اإلس ــول الدراس ــة ح ــة دقيق علمي
ــن العــرب والمســلمين، لكــن  ــر مــن الباحثي ــَا، وربمــا يســير علــى هــذا النحــو الكثي ألن مــا يتجــاوزه يســمى غيب
يف الحقيقــة اهتــم اإلســالم بالزمــن يف أبعــاده الثالثــة – الماضــي والحاضــر والمســتقبل-، ويف هــذا الصــدد يــرى 
ــع  ــل، م ــا ال يحتم ــخ م ــل للتاري ــع، وتحمي ــتقبلية تصن ــات المس ــالمي للدراس ــل اإلس ــأن: األص ــش ب ــد بري محم
ــم  ــل ل ــلمين األوائ ــتقبل، وأن المس ــام بالمس ــى االهتم ــث عل ــة تح ــث نبوي ــة وأحادي ــات قرآني ــود آي ــه بوج اعرتاف
يكونــوا فاقــدي الحــس المســتقبلي، والتخطيــط بعيــد المــدى، فهــذا ال يكفــي عنــده للداللــة علــى ســبق المســلمين 

ــدان الدراســات المســتقبلية«))).  يف مي
ــط  ــاص فق ــاره خ ــب باعتب ــو الغي ــتقبل ه ــأن المس ــرون ب ــتقبل، في ــب والمس ــن الغي ــض بي ــط البع ــد يخل وق
ــر اهلل ســبحانه  ــن يف اإلســالم ، فالغيــب ال يعلمــه غي ــن المصطلحي ــاك فــرق شاســع بي ــة، لكــن هن بالقــدرة اإللهي

)1)  وليد عبد الحي، مناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاهتا يف العالم العربي، أبو ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث، ص 7.
)2) تحظى الدراسات المستقبلية بمكانة مهمة يف حقل العلوم السياسية والعالقات الدولية، فالسياسيون يهتمون بوضع السياسات وتنفيذها، 
بينما علماء خرباء المستقبل ال يفعلون ذلك، وإنما يركزون على اتجاهاهتا وتفاصيلها المستقبلية ومآالهتا، لذلك فلقد قامت الدول خاصة 
يف العالم الغربي بإنشاء مراكز ووحدات بحث متخصصة يف المستقبليات لتوجيه سياساهتا واسرتاتجياهتا يف الداخل والخارج. للمزيد 

انظر المرجع اآليت:
 Wendell Bell, On Overview of Future Studies, Look at the link: https://theisrm.org/documents/
-Bell%20(2015) %20An%20Overview%20of%20Future%20Studies.pdf

المدينة  طبية،  جامعة  الماجستير،  درجة  لنيل  مذكرة  اإلسالمية،  للدعوة  وأهميتها  المستقبلية  الدراسات  المديفر،  محمد  بن  اهلل  عبد    (3(
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ــاة  ــن الحي ــل م ــر المقب ــه العم ــد ب ــن يقص ــاء والباحثي ــتخدمه العلم ــذي يس ــتقبل))) ال ــا المس ــده، بينم ــى وح وتعال
الدنيــا، ولقــد تــم اإلشــارة إليــه يف القــرآن والســنة بعــدة مصطلحــات، ومــن بينهــا: الغــد التــي تــم ذكرهــا يف القــرآن 
خمــس مــرات، وكذلــك مصطلحــات أخــرى تشــير إلــى ضــرورة التدبــر وإمعــان النظــر يف المســتقبل مثــل: أفــال 

يتدبــرون، التــداول- داللــة علــى الماضــي والمســتقبل- وغيــر ذلــك))).
إن المقصــد األساســي يف اإلســالم حــول المســتقبل واجــب يف كل حيــن ال ســيما يف عصرنــا الــذي يشــهد 
ــث  ــاوي حي ــف القرض ــالمي يوس ــر اإلس ــه المفك ــدث عن ــد تح ــريعة، ولق ــة والس ــرات العميق ــن التغي ــر م الكثي
قــال: »نحــن اليــوم أحــوج مــا نكــون إلــى رؤيــة مســتقبلية بجــوار الرؤيــة الرتاثيــة التــي جعلــت فريقــًا منــا ســجناء 
الماضــي، والمســتقبل يف جانــب منــه غيــب ال يعلمــه إال اهلل تعالــى، وال ينبغــي أن نقحــم أنفســنا فيــه، وندعــي مــا 
ليــس لنــا بــه علــم وال لنــا إليــه ســبيل، ويف جانــب آخــر شــيء يدخــل يف مجموعــة تحــت الرصــد والحســاب، أشــبه 
بعلــم األرصــاد الجويــة، والتبــوء بمــا يتوقــع أن تكــون عليــه حالــة الجــو يف أمــد معيــن بنــاًء علــى قواعــد مدروســة، 
 وظواهــر معلومــة...ال ينبغــي لإلنســان المســلم أن يغــض الطــرف عنهــا بدعــوى أهنــا غيــب ال يعلمــه إال اهلل«))).

 ويوجــب الديــن اإلســالمي بضــرورة رصــد ومراقبــة التغييــرات الســريعة ودراســة احتماالهتــا وتأثيراهتــا على األمة 
اإلســالمية، ومــا ينبغــي عملــه مــن أجــل التصــدي لــه مــن خــالل هتيئــة الجامعــات ومراكــز البحــوث واإلمكانيــات 
الماديــة الالزمــة والعقــول حتــى تتمكــن األمــة مــن مســايرة عصرهــا والتصــدي لمــا يــأيت مــن أخطــار وتحديــات، 
ولقــد جــاء يف األثــر: رحــم اهلل امــرئ عــرف زمانــه، واســتقامت طريقــه«، ويف الحديــث الــذي رواه ابــن حبــان يف 

صحيحــه: »ينبغــي للعاقــل أن يكــون عارفــًا بزمانــه.
 وعلــى المســتوى العملــي فلقــد عــرف عــن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم والصحابــة والخلفاء الراشــدين 
بأهنــم كانــوا يعطــون أهميــة كبيــرة للمســتقبل، ومــا ســيحدث ويقابلــون احتماالتــه وتوقعاتــه بمــا ينبغــي مــن إعــداد 
ــْم  ــُذوا ِحْذَرُك ــوا ُخ ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َه ــاء: }َياَأيُّ ــورة النس ــن س ــة )7 م ــى يف اآلي ــال اهلل تعال ــد ق ــف ال وق ــذر)))، كي وح
َفاْنِفــُروا ُثَبــاٍت أو اْنِفــُروا َجِميًعــا{. وبذلــك يمكــن القــول هنــا بــأن االهتمــام بالمســتقبل بالنســبة للعالــم اإلســالمي 
والعربــي ليــس باألمــر الجديــد كمــا صــرح بــه بعــض الباحثيــن، وإنمــا قــد وردت دالالتــه ومالمحــه وتطبيقاتــه يف 

المنورة، 2007، ص 2)3. 
)1)  يبقى اإلدراك المستقبلي أمر نسبي أو ظني، وهو ليس بإدراك كلي أو مطلق، ألنه يرتبط بالتجربة وأدوات القياس المختلفة.

العربية  المستقبلية  الرؤى  ملتقى  يف  مقدمة  بحثية  ورقة  المستقبلية،  الدراسات  ودالالت  مفهوم  ماهية  الهادي،  محمد  اهلل  عبد  مالك    (2(
والشركات الدولية يف 3-5 فيفري 2013 بالخرطوم، ص 11-10.

)3)  يوسف القرضاوي، ضرورة النظرة المستقبلية يف عصرنا، انظر الرابط االلكرتوين اآليت:
https://www.al-qaradawi.net/node/2069.  

)))  المرجع نفسه.
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المرحلــة النبويــة ومــا تبعهــا مــن فــرتات متعاقبــة للخلفــاء الراشــدين بألــوان وصــور مختلفــة علــى شــاكلة التفكيــر 
والتدبــر والتأمــل العقلــي والنبــوة. 

ومــع مــرور الوقــت ازدادت رغبــة العقــل المســلم يف التطلــع إلــى المســتقبل واإلعــداد لــه وتدبــر أحداثــه 
ليــس فقــط علــى مســتوى شــخصه وإنمــا أيضــًا علــى مســتوى أســرته وقبيلتــه وأمتــه حتــى يحــاول تيســير أمــور 
عســيرة قــد تــأيت مســتقبالً، وبذلــك فــإن نزعــة المســلم تبحــث دائمــًا عــن المســتقبل حتــى يــدرك مآلــه، ولقــد قــال 

ابــن القيــم حــول ذلــك: »النفــس لهــا شــرف إلــى التطلــع علــى الحــوادث قبــل وقوعهــا«))). 
هــذا عــن المســتقبل بشــكل عــام، أمــا عــن التأصيــل الفكــري للدراســات المســتقبلية ومحــاوالت تطويرهــا 

ومأسســتها يف العالــم اإلســالمي والعربــي فيمكــن قراءتــه علــى ثــالث مســتويات:
المســتوى الفكــري والفــردي: مــن بيــن المفكريــن الســباقين يف الحديــث عــن االستشــراف نجــد العالمــة 	 

ــي تجــري يف الزمــن الحاضــر ومــا يماثلهــا  ــع الت ــر أن األحــداث والوقائ ــن خلــدون حيــث يعت ــد الرحمــان اب عب
ــتقبلها،  ــؤ بمس ــا التنب ــه يمكنن ــه، فإن ــكان نفس ــي ويف الم ــن الماض ــرت يف الزم ــي ج ــع الت ــداث والوقائ ــن األح م
فالحــوادث وفــق تصــوره ترتبــط مــع بعضهــا البعــض ارتبــاط العلــة بالمعلــول، ولذلــك يؤكــد يف كتابــه »المقدمــة« 
بــأن اســتقراء حــوادث التاريــخ والتمعــن فيهــا جيــداًّ يقودنــا إلــى معرفــة الســبب الــذي مــن شــأنه أن يســاعدنا علــى 
ــروف  ــابه الظ ــة تش ــه يف حال ــر، فإن ــت الحاض ــع يف الوق ــوادث أو وقائ ــأي ح ــا ب ــد مطابقته ــبب، وعن ــة المس معرف

ــا معرفــة تحركاتــه المســتقبلية))). واالســباب يكــون بمقدورن
يشــبه مــا تحــدث عنــه ابــن خلــدون مبــدأ الســببية، أو »العليــة« أي العالقــة بيــن الســبب وحــدث آخــر يســمى 
األثــر، بحيــث يكــون الحــدث نتيجــة الســبب، وهــو قانــون يحــاول ابــن خلــدون تطبيقــه علــى مجــرى الحــوادث 
والوقائــع، ليبيــن أن تشــابه األحــداث والوقائــع الحاليــة بالماضــي ويف المــكان نفســه قــد تــؤدي إلــى نفــس النتائــج، 
وهنــا يكمــن استشــفاف المســتقبل، كمــا يعتــر ابــن خلــدون بــأن استشــراف المســتقبل ِجبلــة أصليــة - خلقــة - يف 
النفــس البشــرية، حيــث يقــول: » اعلــم أن مــن خــواص النفــوس البشــرية التشــوف إلــى عواقــب أمورهــم، وعلــم 
مــا يحــدث لهــم مــن حيــاة ومــوت وخيــر وشــر، ســيما الحــوادث العامــة كمعرفــة مــا بقــي مــن الدنيــا، ومعرفــة مــدد 
الــدول أو تفاوهتــا، والتطلــع إلــى هــذا طبيعــة للبشــر مجبولــون عليهــا، ولذلــك نجــد الكثيــر مــن النــاس يتشــوفون 
ــوقة  ــوك والس ــن المل ــك م ــل ذل ــم بمث ــن قصده ــان لم ــن الكه ــار م ــام واألخب ــك يف المن ــى ذل ــوف عل ــى الوق إل
معروفــة، ولقــد تجــد يف المــدن صنفــًا مــن النــاس ينتحلــون المعــاش مــن ذلــك لعلمهــم بحــرص النــاس عليــه، 

)1)  عبد اهلل بن محمد المديفر، مرجع سابق، ص 1)-2).
)2)  عماد الدين الجبوري، ابن خلدون ونظرية المستقبل، انظر الرابط االلكرتوين اآليت:

https://www.independentarabia.com/node.
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ــة  ــه، فتغــدو عليهــم وتــروح نســوان المدين ــن يتعرضــون لمــن يســألهم عن فينتصبــون لهــم يف الطرقــات والدكاكي
ــداوة  ــاش والع ــاه والمع ــب والج ــم يف الكس ــب أمره ــفون عواق ــول، يستكش ــاء العق ــن ضعف ــر م ــا وكثي وصبياهن

وأمثــال ذلــك«))).
ونجــد أيضــًا آثــار للفكــر المســتقبلي عنــد أبــي نصــر محمــد الفارابــي يف حديثــه عــن الجمهوريــة الفاضلــة 
وفــق نســق إســالمي، والــذي أراد مــن خاللهــا التطلــع إلــى مســتقبل أفضــل لألمــة اإلســالمية آنــذاك بســبب ضعــف 
الخالفــة وانتشــار الفتــن)))، إضافــة إلــى الفارابــي فهنــاك مفكريــن كثــر أشــاروا إلــى المســتقبل وتحدثــوا عنــه كابــن 
ــد  ــد عب ــي مهــدي المنجــرة، وإســماعيل صــري مقلــد وولي ــن نبــي، وكذلــك الفيلســوف المغرب رشــد ومالــك ب

الحــي وإبراهيــم منصــور وغيرهــم.
علــى مســتوى الجامعــات ومراكــز البحــوث: يف الوقــت الــذي أصبحــت فيــه الجامعــات الغربيــة تشــتمل 	 

ــتقبلية،  ــات المس ــوراه يف الدراس ــة الدكت ــا درج ــح فيه ــتقبلية، وتمن ــات المس ــة بالدراس ــام خاص ــدة أقس ــى ع عل
ــه كموضــوع  ــر أن ــتقبلية، غي ــاك قســم خــاص بالدراســات المس ــي ال يوجــد هن ــم اإلســالمي والعرب ــه يف العال فإن
ومقيــاس يــدرس بــدأ يف الظهــور يف الخطــط الدراســية للكثيــر مــن الجامعــات منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي يف 
الجزائــر والمغــرب وتركيــا ومصــر واألردن، لكنــه وإلــى اآلن مــا زال فتــي ودون المســتوى المطلــوب، لغيــاب 

المتخصصيــن يف تقنيــات هــذا الموضــوع، ولقلــة االهتمــام بــه.
ففــي مســح قــام بــه المفكــر وليــد عبــد الحــي حــول عــدد الدراســات والبحــوث المســتقبلية للجامعــات   
العربيــة خلــص إلــى أهنــا مازالــت محــدودة رغــم عــدد الجامعــات والكليــات واألســاتذة والباحثيــن المعتريــن، 
السياســية والعلــوم االقتصاديــة العلــوم  إنجازهــا يف تخصصــي  تــم  قــد  البحــوث  أغلــب  أن  إلــى   إضافــة 

 )انظر الشكل)).

)1)  عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، القاهرة: دار النهضة، 1988، ص 861.
)2)  عبد اهلل بن محمد المديفر، مرجع سابق، ص 7)-8).
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 الشكل 1: عدد الدراسات املستقبلية حسب اجملال من سنة 1995- 2005
نمط الدراسة 

المستقبلية
سياسية أو عددها

اقتصادية
اجتماعية أو 

تربوية
مالحظاتعلوم تطبيقية

دراسة 
مدعومة من 

الجامعة أو من 
مركز دراسات 

تابع للجامعة

تشمل الدراسات 0)))8)))
المدعومة من جهات 
خاصة بالتعاون مع 

الجامعات

رسائل 
دكتوراه

أغلب العلوم 7)))8)07)
التطبيقية مكتوبة بلغة 

أجنبية

رسائل 
ماجستير

أغلب العلوم ))7)))99
التطبيقية مكتوبة بلغة 

أجنبية

8))77))9))المجموع

9).))7).8))9.0)00)النسبة المئوية

المصدر: وليد عبد الحي، مناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاهتا يف العالم العربي، مرجع سابق، ص ))).
بالدراســات  العشــر ســنوات األخيــرة زاد االهتمــام  أنــه يف  الدراســات، غيــر  ورغــم محدوديــة هــذه 
ــاع القــرار بمــدى أهميتهــا يف  ــة بالســنوات الســابقة، ويرجــع ذلــك إلدراك المســؤولين وصن المســتقبلية* مقارن

مختلــف المياديــن بالدولــة.
وبخصــوص مراكــز البحــث فــإن الــدول العربيــة واإلســالمية شــرعت يف إنشــاء مراكــز بحــث متخصصــة يف 
الدراســات المســتقبلية يف فــرتات مــا بعــد عــام )99) تقريبــًا إلنجــاز بحــوث تــدرس الواقــع المســتقبلي لألمــة 

االســالمية يف مختلــف المجــالت، ومــن بيــن هــذه المراكــز المتخصصــة نجــد اآلتيــة:
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 الشكل 2: بعض املراكز اإلسالمية املتخصصة يف الدراسات املستقبلية
مستقل أو تابع لجامعةاسم المركزالدولة 

مركز البحوث والدراسات مصر
المستقبلية

تابع لجامعة القاهرة

مركز الدراسات االسرتاتيجية الكويت
والمستقبلية

تابع لجامعة الكويت

مركز اإلمارات للدارسات اإلمارات العربية المتحدة
والبحوث االسرتاتيجية

مركز مستقل عن الجامعة

مركز مستقل عن الجامعةمركز الدراسات االسرتاتيجيةالجزائر
مركز البحوث والدراسات لبنان

المستقبلية
مركز مستقل عن الجامعة

المركز اإلسالمي للدراسات لبنان
المستقبلية

مركز مستقل عن الجامعة

مركز مستقل عن الجامعةمركز الدراسات المستقبليةاليمن
المركز الدولي للدراسات مصر

المستقبلية واالسرتاتيجية
مركز مستقل عن الجامعة

مركز المستقبل للدراسات مصر
والبحوث

مركز مستقل عن الجامعة

معهد الخليج للدراسات الكويت
المستقبلية واالسرتاتيجية

مركز مستقل عن الجامعة

مركز مستقل عن الجامعةمركز الدراسات االسرتاتيجيةاألردن
المركز العربي للدراسات العراق

المستقبلية
مركز مستقل عن الجامعة

المركز العراقي للدراسات العراق
المستقبلية

مركز مستقل عن الجامعة

مركز مستقل عن الجامعةجمعية الدراسات المستقبليةالمغرب
تابع لجامعة أسيوطمركز دراسات المستقبلمصر

مركز األبحاث والدراسات اإلمارات العربية المتحدة
المستقبل

مركز مستقل عن الجامعة
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ــابق، ص  ــع س ــي، مرج ــم العرب ــا يف العال ــتقبلية وتطبيقاهت ــات المس ــج الدراس ــي، مناه ــد الح ــد عب ــدر: ولي المص
.((7-((6

ــع  ــذي قط ــي ال ــم الغرب ــه بالعال ــم مقارنت ــا ت ــم إذا م ــي محتش ــا العلم ــز، وإنتاجه ــذه المراك ــدد ه ــى ع ويبق
أشــواطًا كبيــرة يف هــذا المجــال بإنشــائه لمراكــز البحــوث المســتقبلية ووحــدات البحــث منــذ خمســينيات القــرن 
ــول  ــن العق ــا م ــا وتمكينه ــا وتمويله ــز بتحفيزه ــذه المراك ــي له ــل األداء البحث ــن تفعي ــد م ــك ال ب ــي، لذل الماض

ــبة. المناس
علــى المســتوى القطــري والمؤسســايت: لقــد تأخــر العالــم اإلســالمي والعربــي يف هــذا المجال فلــم يعرف 	 

فيــه هــذا النــوع مــن الدراســات إال قبــل 0) ســنة علــى األقــل، ورغــم ذلــك فلــم تحظــى الدراســات المســتقبلية 
باهتمــام إال منــذ أوائــل الســبعينيات نتيجــة لزخــم الفكــر الــذي تلــى الحــرب العربيــة اإلســرائيلية يف عــام 967)، 
ثــم التغيــرات التــي مســت الســوق النفطيــة العالميــة، إضافــة إلــى رغبــة الــدول يف البحــث عــن ســبل لوقــف تــردي 
ــة  ــه مجموعــة التخطيــط طويــل المــدى للبلــدان العربي ــة، ومــن أوائــل المحــاوالت مــا قامــت ب األوضــاع العربي
التــي نشــأت عــام 977)، وقدمــت عشــرات المذكــرات ليليهــا فيمــا بعــد اهتمامــات عديــدة للــرؤى المســتقبلية 
ــة وإســالمية يف دراســة  ــات عربي ــة والمؤسســات التابعــة لهــا، كمــا صــدرت عــدة كتاب ــدول العربي مــن جامعــة ال
المســتقبل، واقيمــت عــدة لجــان متكــون مــن خــراء لرصــد حالــة العالــم اإلســالمي والعربــي مســتقبالً)))، ولقــد 
قامــت أيضــًا العديــد مــن المنظمــات والــدول يف العالــم اإلســالمي بإنجــاز دراســات أخــرى عديــدة، ومــن بينهــا 
ــم إنجــازه يف إطــار جامعــة األمــم المتحــدة بالتعــاون مــع  ــة« الــذي ت ــة البديل مثــالً مشــروع »المســتقبالت العربي
منتــدى العالــم الثالــث يف القاهــرة، ولقــد ســاهم فيــه حوالــي مئــة باحــث، وتســع مؤسســات عربيــة، وامتــد البحــث 
مــن عــام )98) إلــى غايــة )98)، ولقــد غطــى المشــروع عــدة موضوعــات مــن بينهــا الثــروة النفطيــة، ومســألة 
التبعيــة، وقضايــا الديمقراطيــة والتنميــة والوحــدة العربيــة)))، إضافــة إلــى دراســة مركــز الوحــدة العربيــة يف هنايــة 
ــة بـــــ: »مشــروع استشــراف المســتقبل العربــي«، أمــا علــى المســتوى القطــري فلقــد بــرزت  الثمانينيــات المعنون

مشــاريع عديــدة مــن بينهــا مثــال: مصــر 0)0)، قطــر 0)0)، تركيــا )))))0).

)1) يف عدة مراكز غير متخصصة، لكن تمتلك وحدات بحث تعنى بالدراسات المستقبلية أو تعمل على تخصيص العديد من أبحاث بالقضايا 
المستقبلية، فعلى سبيل تأسس مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية عام 1972، وأصدر العديد من المطبوعات التي تعنى 

بالقضايا االسرتاتيجية، وبدأت دراساته ذات الطابع االستشرايف تظهر يف فرتة الحقة.
هاين بن عبد اهلل بن محمد الجبير، من معالم المنهجية اإلسالمية للدراسات المستقبلية، الرياض: مركز البحوث والدراسات، 2008،    

ص 26-25.
)2)  وليد عبد الحي، مناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاهتا يف العالم العربي، مرجع سابق، ص 130-127.

 ،2013 أكتوبر   ،(16 العدد  العربي،  المستقبل  مجلة  عربيًا،  توطينها  وأهمية  ماهيتها  المستقبلية:  الدراسات  منصور،  إبراهيم  محمد   (3(
ص8).
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 ثانيا: أهمية الدراسات املستقبلية يف العامل اإلسالمي:
ال يختلــف اثنــان اليــوم بــأن الدراســات المســتقبلية أضحــت مــن الضــرورات التــي ال غنــى عنهــا للــدول 
والمجتمعــات والمؤسســات، ولــم تعــد ترفــًا تأخــذ بــه الــدول أو هتجــره، وإنمــا أصبحــت أمــر حتمــي خاصــة يف 
ظــل القــرن الحالــي الــذي يحمــل الكثيــر مــن عواصــف التغييــر، مــا يحمــل البشــرية علــى االســتعداد لــه، واألخــذ 
بأســباب مواجهتــه، بجهــد جماعــي علمــي يستشــرف هــذه التغيــرات عــر اســتخدام مناهــج وأدوات الدراســات 
االستشــرافية مــن أجــل االســتعداد لمواجهتهــا وتحديــد العوامــل المرغوبــة وغيــر المرغوبــة والتعامــل مــع 

مختلــف االحتمــاالت، ويمكــن القــول بــأن أهميــة الدراســات المســتقبلية تتبلــور يف مــا يلــي:
رســم الخريطــة المســتقبلية للعالــم اإلســالمي والعربــي: عمومــًا تحاول الدراســات المســتقبلية أن ترســم 	 

خريطــة كليــة للمســتقبل مــن خــالل اســتقراء الوقائــع واألحــداث الحاصلــة وتحديــد اتجهاهتــا والقــوى المحركــة 
والمؤثــرة فيهــا، فمعرفــة مثــال بعــض الوقائع واألحــداث االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية وتغيراهتــا –إيجابية 
ــة أم  ــأ بتحــركات المجتمــع المســتقبلية أهــي إيجابي ــع المجتمعــي ســيجعلنا نتنب ــى الواق أم ســلبية- وتأثيرهــا عل

ســلبية لتغييــر الوضــع القائــم.
ــع 	  ــة الوقائ ــه بعــد معرف ــة بينهــا: أي أن ــات المفاضل ــة والمتاحــة، وترشــيد عملي ــارات الممكن بلــورة الخي

واألحــداث واخضــاع الخيــارات المحتملــة للدراســة والفحــص بقصــد اســتطالع مــا يمكــن أن يــؤدي مــن 
تداعيــات، ومــا يمكــن أن يســفر عنــه مــن نتائــج، ويرتتــب علــى ذلــك المســاعدة علــى توفيــر قاعــدة معرفيــة يمكــن 

ــارات المناســبة. ــد االختي مــن خاللهــا تحدي
ــتقبلية 	  ــات المس ــاعد الدراس ــتقبالً: تس ــالمي مس ــم اإلس ــس العال ــد تم ــي ق ــات الت ــن األزم ــف م التخفي

صنــاع القــرار عــن طريــق التنبــؤ التخفيــف مــن األزمــات قبــل حدوثهــا عــر التهيــؤ لمواجهتهــا، االمــر الــذي يــؤدي 
إلــى الســبق والمبــادأة للتعامــل مــع المشــكالت قبــل أن تصيــر كــوارث، ولقــد ثبــت أن كثيــرا مــن األزمــات كان 
يمكــن بقــد قليــل مــن التفكيــر والتدبيــر والجهــود االســتباقية احتواؤهــا ومنــع حدوثهــا، أو علــى االقــل التخفيــف 

مــن آثارهــا الماديــة والبشــرية والطبيعيــة))).
تطويــر التخطيــط االســرتاتيجي للــدول اإلســالمية: يســاهم االستشــراف يف قيــادة عمليــة التخطيــط علــى 	 

ــد  ــالل تزوي ــن خ ــط م ــة التخطي ــا عملي ــوم عليه ــي تق ــة الت ــر الرؤي ــتقبلية توف ــات المس ــتويات، فالدراس ــدة مس ع
المخططيــن بشــتى الصــور المســتقبلية انطالقــًا مــن رصــد األوضــاع الســائدة، فــكل عمــل تخطيطــي جــاد غالبــًا 

)1)  المرجع نفسه، ص 0)-1).
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مــا يكــون مســبوقًا بعمــل استشــرايف ألنــه أصبــح مــن الحتميــات التــي ال يمكــن االســتغناء عنهــا بــل وضروريــة 
للــدول والمنظمــات كافــة بنــاء علــى اعتبــارات متصلــة ونتيجــة لتعقــد الكثيــر مــن األمــور وســرعة حركيتهــا)))، 
لذلــك نجــد الكثيــر مــن الــدول تتبنــى سياســات المخططــات كأســلوب وهنــج للتغلــب علــى العقبــات ومواجهــة 
مختلــف التحديــات المســتقبلية، إذ اتســمت ســنوات الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن العشــرين بازدهارهــا 
عــر اســتخدام الســيناريوهات، خاصــة يف الشــركات العالميــة للطاقــة مثــل شــركة شــل Shell بســبب الصدمــات 
ــة يف  ــة المتعلقــة بالتنمي ــة الســابقة والالحقــة، و كذلــك شــركات التأميــن)))، وبعــض السياســات الحكومي النفطي

عــدة دول اشــرتاكية كالجزائــر.

 ثالثًا: إشكاليات توطني الدراسات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي
ــوم  ــة الي ــا لغاي ــالمية فإهن ــدول اإلس ــن ال ــد م ــتقبلية يف العدي ــات المس ــام بالدراس ــدى االهتم ــد م ــد رص عن
ــى  ــايت أو حت ــتوى المؤسس ــى المس ــك عل ــواء كان ذل ــتقبلية س ــة المس ــام للرؤي ــبه ت ــاب ش ــن غي ــاين م ــت تع مازال
الحكومــي والفكــري، لذلــك فهــي لــم تتغلغــل كثقافــة وهنــج يف التفكيــر االقتصــادي والسياســي واالجتماعــي، 
وهنــاك بــال شــك صعوبــات منهجيــة تعــرتض توطيــن هــذه الدراســات يف العالــم اإلســالمي يمكــن تلخيصهــا فيمــا 

يلــي:
غيــاب الرؤيــة المســتقبلية يف بنيــة العقــل العربي واإلســالمي: ربمــا يطغى علــى العقل العربي واإلســالمي 	 

النظــرة الماضويــة واالهتمــام بالحاضــر يف ثقافتــه أكثــر مــن اهتمامــه بالمســتقبل الــذي يــراه أنــه ال يعنيــه، وعــادة مــا 
يتوجــه إلــى األفــكار المهيمنــة والتفكيــر داخــل أطــر محــددة بــدل التوجــه إلــى األفــكار الجديــدة التــي ربمــا يراهــا 
غريبــة وقضايــا مؤجلــة تعنــي األجيــال المســتقبلية فقــط)))، لذلــك يقــول المفكــر العربــي وليــد عبــد الحــي مــن 
خــالل دراســات ميدانيــة قــام هبــا بــأن: »المنظومــة المعرفيــة للمجتمــع العربــي أســيرة الماضــي بشــكل ال يوفــر 

آليــات التفكيــر المســتقبلي بشــكل جيــد«))).
العالــم العربــي 	  إليــه الدراســات المســتقبلية يف  التــي تســتند  النظــري والمنهجــي  ضعــف األســاس 

ــة واإلســالمية أن هنــاك ضعــف شــديد يف المســاهمات المنهجيــة  واإلســالمي: مــا يالحــظ يف الدراســات العربي
والنظريــة حــول الدراســات المســتقبلية، فأغلــب الدراســات المقدمــة يف هــذا الحقــل هــي دراســات تطبيقيــة يف 

القانونية  للعلوم  معارف  مجلة  المستقبلية،  الدراسات  يف  استخدامًا  األكثر  المستقبل  استشراف  أساليب  عرض  شبايكي،  حاتم    (1(
واالقتصادية، العدد1، جانفي 2020، ص 32.
)2)  محمد إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص 1).

)3)  المرجع نفسه، ص 9).
))) وليد عبد الحي، مناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاهتا يف العالم العربي، مرجع سابق، ص 153.
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مياديــن معينــة وتســتعير مناهــج وأســاليب غربيــة دون المســاهمة يف إبــداع مناهــج ونظريــات جديــدة يف الدراســات 
المســتقبلية أو تطويــر مناهــج موجــودة، ومــن هــذا المنطــق فــال بــد مــن عقــد ورشــات ونــدوات تعمــل علــى إبــداع 

ــة))). ــر مناهــج يف الدراســات الغربي أو تطوي
مشــاكل التمويــل: ُيجمــع الباحثــون والخــراء يف الدراســات المســتقبلية علــى أهنــا مــن بيــن الدراســات 	 

ــوع يف  ــز ومتن ــق بحــث ممي ــزات، وفري ــى تجهي ــاج إل ــة، فهــي تحت ــن البشــرية والمادي ــة مــن الناحيتي ــر تكلف األكث
ــات  ــدوات وورش ــد ن ــتطيع عق ــدًا، ويس ــتها جي ــا، ودراس ــات وتصنيفه ــع المعلوم ــى جم ــادر عل ــه، وق تخصصات
عمــل وشــراء برمجيــات والوســائل الالزمــة للوصــول إلــى نتائــج جيــدة، ويعتــر التمويــل يف العالــم اإلســالمي 

ــن بجــدوى هــذه الدراســات))).  ــاع المانحي ــة اقتن ــي مشــكل عويــص يف هــذا الجانــب لصعوب والعرب
صعوبــات ناجمــة عــن غيــاب التقاليــد الديمقراطيــة للبحــث العلمــي: تعــول الدراســات المســتقبلية علــى 	 

تقاليــد ديمقراطيــة تــكاد تكــون مفقــودة يف المنظومــة العربيــة واإلســالمية، وهــي تقاليــد تشــمل العمــل الجماعــي 
ــرؤى،  ــالف ال ــكار واخت ــدد األف ــول تع ــري، وقب ــامح الفك ــة والتس ــة الفكري ــريف والحري ــادل المع ــوار والتب والح
ــن  ــق م ــاركي ينطل ــي تش ــايف ديمقراط ــع ثق ــث ذات طاب ــات بح ــائل وتقني ــد بوس ــذه التقالي ــط ه ــا ترتب ــًا م وغالب
فكــرة االنفتــاح علــى الطــرح عــر التخصصــي، إضافــة إلــى توســيع والســماح بتعــدد أســاليب وتقنيــات البحــث 
يف المســتقبل كاســتعمال تقنيــة دلفــي، ودوالب المســتقبل، وبنــاء الســيناريوهات، وتحليــل االتجاهــات بشــكل 
موضوعــي، وهكــذا فإنــه يمكــن عــر توفــر هــذه التقاليــد  كســر العمــل الموجــه أو الحبيــس إليدلوجيــا معينــة))).

صعوبــات تتعلــق بقصــور المعلومــات والقيــود المفروضــة عليهــا: تحتــاج الدراســات المســتقبلية إلــى 	 
ــت أي  ــا تح ــود عليه ــرض أي قي ــهولة دون ف ــا بس ــول إليه ــن الوص ــة يمك ــة وموضوعي ــات صريح ــاد معلوم إيج
ســبب مــن االســباب، ألن الوصــول إلــى المعلومــة الصحيحــة واالنطــالق مــن الحقيقــة عامــل جــد مهــم مــن أجــل 
بنــاء ســيناريوهات واحتمــاالت مســتقبلية دقيقــة وصائبــة، إال أنــه يف العالــم اإلســالمي والعربــي يعــاين الباحثــون 

مــن هــذا اإلشــكال كثيــرًا، فغالبــًا مــا يتــم حجــب المعلومــات واالحصائيــات الدقيقــة والصريحــة عنهــم))).
نقــص الدراســات المســتقبلية المتعلقــة ببعــض جوانــب العلــوم الطبيعيــة والتطبيقيــة: لغاية اليوم تســتعمل 	 

الدراســات المســتقبلية غالبــًا يف العلــوم السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، غيــر أن نقــص شــديد يف اســتعمال 
هــذه الدراســات يف العلــوم التطبيقيــة ال ســيما يف المجــاالت التكنولوجيــة والطبيــة والهندســية والفلكيــة، كمــا أنــه 

)1)  المرجع نفسه، ص 152.

)2)  المرجع نفسه، ص 159.
)3)  محمد إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص50.

)))  المرجع نفسه.
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ــط المعــريف، وتقتصــر فقــط علــى عــدد محــدود  ــرق البحــث ال تأخــذ ســمة التكامــل والرتاب مــن المالحــظ أن فِ
مــن المختصيــن يف حيــن أن الدراســات المســتقبلية تحتــاج إلــى فريــق بحثــي تخصصــي كبيــر وتجهيــزات عديــدة 

ضروريــة.
ومــن ناحيــة أخــرى فيمكــن القــول بــأن هنــاك تأخــر يف العالــم اإلســالمي والعربــي حتــى يف كيفيــة ونوعيــة 
اســتخدام الدراســات المســتقبلية، إذ أن معظــم الدراســات اإلســالمية والعربيــة تركــز علــى تقنيــة الســيناريو دون 
اســتخدام تقنيــات أخــرى مــن المناهــج الكميــة أو الكيفيــة، كمــا أن الحــدس هــو األداة االساســية التــي كثيــرًا مــا 
يســتخدمها المســلمين لرصــد حــاالت المســتقبل، رغــم أن هــذه األداة والتقنيــة ال تصلــح وحدهــا، بــل ال بــد مــن 

وجــود عــدة تقنيــات يتــم اســتخدامها علــى أســاس منطقــي))).

)1)  وليد عبد الحي، مرجع سابق، ص 152-151.
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 خامتة:
يف ختــام هــذا البحــث نخلــص بأنــه لغايــة اآلن يف العالــم اإلســالمي ال توجــد دراســات مســتقبلية عالميــة 
تناولــت العالــم اإلســالمي بصفتــه منظومــة واحــدة، بــل جــاءت مشــتتة ومرهونــة بعــدة توجهــات قطريــة أو 
منســلخة ضمــن النمــاذج العلميــة الغربيــة، وربمــا المالحظــة التــي تــم اســتخالصها أيضــًا هنــا هــي أن الدراســات 
ــة اآلن  ــع فــردي، يغيــب عنهــا الجهــد الجماعــي والمأسســي لذلــك فإهنــا لغاي االستشــرافية اإلســالمية ذات طاب
ــوره  ــات بمنظ ــكار آلي ــول وابت ــاد حل ــا إيج ــن خالله ــتطاع م ــذي اس ــي ال ــم الغرب ــة بالعال ــرة مقارن ــت متأخ مازال

وبمعــزل عــن مشــاركة المســلمين.
ــة  ويبقــى توطيــن الدراســات المســتقبلية يف العالــم اإلســالمي مرتبــط بعــدد مــن المحــددات مثــل: الحري
الفكريــة، والتمويــل البحثــي، واهتمــام مؤسســات الدولــة وصنــاع القــرار هبــذا المجــال، وتخصيــص مراكــز لهــا 
لمواجهــة التحديــات واالخطــار المســتقبلية بــدل الرتكيــز عليهــا فقــط كحقــل أو تخصــص يــدرس يف الجامعــات، 
فاســتعمال الدراســات المســتقبلية بالشــكل الصحيــح يســاعد االمــة اإلســالمية علــى رســم خياراهتــا المســتقبلية 
ومواجهــة االعــداء، وكذلــك يتيــح لهــا مــلء النقــص الــذي قــد يمســها مســتقبالً يف أي مجــال مــن خــالل عمليــة 
التخطيــط االســرتاتيجي، وبالتالــي التأســيس لمــا يســمى بــــ: »التصالــح مــع المســتقبل« الــذي يهــدف إلــى بنــاء 

حزمــة مــن السياســات المتكاملــة قصــد فتــح آفــاق واعــدة بحلــول شــاملة.
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