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“ال ميكــن التنبــؤ باملســتقبل، لكننــا نســتطيع صناعته” بهــذه العبــارة وصف عامل الكيميــاء البلجييك 
إيليــا بريجوجــن العالقــة املعقــدة بــن البــر واملســتقبل، فعــى الرغــم مــن اليقــن الــذي أصبح 
ســائداً اآلن حــول إمكانيــة دراســة املســتقبل بصــورة علميــة وعــر مناهــج ومداخــل متعــددة فــإن 
ــاً وإمنــا يخضــع لشــبكة معقــدة مــن  ــأن املســتقبل ليــس حتمي ــك قــد تزامــن مــع اإلقــرار ب ذل
التفاعــالت بــن عــدد كبــر مــن األطــراف والفاعلــن مبــا يزيد مــن صعوبة اســتراف مســاراته.

ــى إدراك  ــم ع ــامل وقدرته ــر للع ــة الب ــالف رؤي ــتقبل باخت ــدة للمس ــة املعق ــل الطبيع وتتص
األحــداث، ففــي نهايــة عــام 2004 أجــرى فريــق بحثــي يف جامعــة ميتشــجان يرأســه ريتشــارد 
نســبت أســتاذ علــم النفــس، تجربــة عــى مجموعتــن مــن الطــالب األوىل مــن الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة والثانيــة مــن الصــن. تضمنــت التجربــة عرضــاً ملجموعــة مــن الصــور تضــم كل منهــا 
عنــراً مركزيــاً يف خلفيــة مركبــة وبهــا تفاصيــل متعــددة وألــوان متداخلــة بفــارق زمنــي 3 ثــوان 

بــن كل صــورة مــع قيــاس حركــة العــن لــدي املشــاركن يف التجربــة.

توصــل الفريــق البحثــي حينهــا الســتنتاج مفــاده أنه بينام يفضــل األمريكيــون الحيــاة يف عامل 
يتمحــور حولهــم ويــدور يف فلــك مركزهــم، عــامل بســيط قطعــي الداللــة وغــر معقــد، مييــل 

نظراؤهــم الصينيــون للتعايــش مــع عــامل معقــد، دائــم التغــر مــيء بالتحــوالت واألحــداث. 

وتؤكــد نتائــج هــذه التجربة مدى التفاوت الشــديد يف عالقة األفراد باملســتقبل نتيجــًة لتأثرات 
الثقافــة واملنظــورات الســائدة واألنســاق العقيديــة واإلدراكيــة عــى رؤيتهــم للواقــع وتعقيداته، ويف 
هــذا اإلطــار ميكــن التوصــل لعــدة اتجاهــات عامــة فيــام يتعلــق بدراســة املســتقبل ومــدى قابليته 

لالســتراف، تتمثل يف اآليت:

1- عــى الرغــم مــن التعقيــدات واإلشــكاليات املتعــددة، فــإن املســتقبل قابــل للدراســة األكادمييــة 
املنضبطــة عــر مداخــل ومناهــج بينيــة )Interdisciplinary( تجمــع بــن عــدة تخصصــات علمية 
ــوى  ــر والق ــتمرار يف الظواه ــاع واالس ــامل االنقط ــدة ومع ــات الصاع ــة االتجاه ــتهدف دراس تس
املحركــة للتغيــر اعتــامداً عــى خــرات املــايض وخرائــط األوضــاع الراهنــة يف الحــارض والــرؤى 

والتصــورات واالتجاهــات الحاكمــة للمســتقبل.

2- تعــد دراســة املســتقبل احتامليــة، وليســت يقينيــة بــأي حــال وهــو مــا يتشــابه مــع املنطــق الــذي 
تتأســس عليــه دراســة الظواهــر االجتامعيــة بصفــة عامــة، فدراســات املســتقبل ال ميكنهــا طــرح 
صــورة يقينيــة متكاملــة عــن “التحــوالت القادمــة” يف العــامل، كــام أنهــا ال تطــرح مســاراً واحــداً 
لتطــور املســتقبل وإمنــا مســارات احتامليــة متعددة تــراوح مــا بن املســتقبليات املُحتملــة واملمكنة 

واملرغــوب حدوثهــا. 

3- متثــل الدافــع األســايس لالســتثامر يف تطويــر حقــل “دراســات املســتقبليات” يف الرغبــة يف 
دعــم عمليــة صنــع القــرار، إذ تزامــن مــع نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة تأســيس عــدة مروعــات 
لدراســة املســتقبل مــن بينهــا قيــام ســالح الجــو األمريــيك بالتعاقــد مع رشكــة دوجــالس للطائرات 
لدراســة التطــورات التكنولوجيــة املتوقعــة يف منظومــات التســلح الجويــة يف عــام 1944، وهــو 
مــا نتــج عنــه الحقــاً إقامــة “مؤسســة رانــد البحثيــة” التــي مثلــت نــواة النتشــار مراكــز التفكــر 

املتقدمــة )Think Tanks( التــي ركــزت عــى تطويــر مداخــل لدراســة املســتقبل واســترافه.

4- تصاعــدت اتجاهــات مأسســة دراســة املســتقبل مــع إقامــة أقســام وبرامــج دراســية يف بعــض 
الجامعــات األمريكيــة واألوروبيــة، باإلضافــة الســتحداث وحــدات لدراســات املســتقبل واســتراف 

مقدمة المحرر



اتجاهاتــه داخــل بعــض املؤسســات الحكوميــة وانتشــار العديــد مــن املراكــز والهيئــات العلميــة 
واملعاهــد املتخصصــة يف دراســات املســتقبليات ومــن بينهــا رابطــة املســتقبليات الدوليــة وجمعيــة 

املســتقبل العامليــة واتحــاد دراســات املســتقبليات العاملــي.

5- تركــز الدراســات املســتقبلية عــى اســتراف االحتــامالت املســتقبلية املتوقعة للظواهــر املختلفة 
والتغــرات املســتقبلية مــن خــالل أدوات منهجيــة بينيــة، يتمثــل أهمهــا يف النــامذج الســببية التــي 
تــدرس كميــاً اتجاهــات التغــر يف االرتبــاط بــن املتغرات، وبنــاء الســيناريوهات املتوقعــة لتطور 
الظواهــر ورســم الخرائــط الزمنيــة التــي تربــط بــن الخــرة التاريخيــة لتطــور الظاهــرة وواقــع 

الظاهــرة يف الوضــع الراهــن للتنبــؤ باحتــامالت التطور املســتقبي.

ولقــد انتقــل حقــل دراســات املســتقبليات مــن الركيــز عــى االتجاهــات الصاعــدة يف الحارض 
يف املجــاالت االقتصاديــة والتكنولوجيــة واالجتامعيــة والسياســية واألمنيــة إىل اإلقــرار بالتعقيدات 
املتصاعــدة يف الواقــع وتصاعــد عــدم اليقــن يف التطــورات املســتقبلية، ومــن ثــم طــرح أكرث من 

صيغــة وتصــور للمســتقبل وعــدم االكتفــاء بطرح مســار واحــد مرجح للمســتقبل.

6- أدت التحديــات التــي تواجــه دراســة املســتقبل لراجــع محــاوالت التنبؤ واالســتراف يف مقابل 
الركيــز عــى تطويــر أســاليب ومداخــل الســتيعاب “صدمــات املســتقبل” والتكيــف مــع التغــرات 
الرسيعــة والتحــوالت غــر املتوقعــة يف عــامل السياســة انطالقــاً مــن منظــورات واقعيــة، ومن بن 
هــذه املداخــل تعزيــز املرونــة والقــدرة عــى االرتــداد الرسيــع يف املؤسســات والــدول واملجتمعــات 

واالســتعداد الســتقبال الصدمــات واحتوائها.

وتطــرح الدراســات املتقدمــة يف حقــل اإلدارة عــدة مداخــل للتكيــف مــع التحــوالت الرسيعــة 
وغــر املتوقعــة مــن بينهــا تشــجيع التقديــرات غــر التقليديــة وطــرح الســيناريوهات املســتبعدة 
واملســارات غــر املحتملــة واالســتعداد لهــا، باإلضافــة ألســاليب تقييــم البدائــل والخيــارات مثــل 
التقييــامت الجامعيــة والعصــف الذهنــي متعدد املســتويات واختبــارات “اختفاء الخيــارات” وكيفية 

اســتيعاب واحتــواء تداعيــات املواقــف شــديدة التعقيــد.

ــوع  ــى موض ــتقبل” ع ــات املس ــلة “دراس ــن سلس ــع م ــدد الراب ــز الع ــار، يرك ــذا اإلط ويف ه
“اســتراف املســتقبل: مناهــج وإشــكاليات التنبــؤ باالتجاهــات القادمــة يف العــامل”، حيــث تركــز 
الدراســة عــى التطــور يف مناهــج ومداخــل دراســة املســتقبل واإلشــكاليات التي تواجه اســتراف 
الظواهــر الصاعــدة واإلشــكاليات القادمــة يف العــامل باإلضافــة إىل مداخــل اســتيعاب واحتــواء 

صدمــات املســتقبل.

ولقــد قــام بإعــداد هــذه الدراســة، أ.محمــد عبداللــه يونــس، وهــو مــدرس العلــوم السياســية 
املســاعد بكليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعة القاهــرة، وهــو باحث متخصص يف املســاحة 
البينيــة الواصلــة بن السياســة املقارنة والدراســات االســراتيجية، وخاصــة أثر التحــوالت الداخلية 
عــى األمــن القومــي لــدول الــرق األوســط، كــام أن لــه العديــد مــن الدراســات واألوراق البحثيــة 

املنشــورة عــن التحــوالت واالتجاهــات الرئيســية الصاعــدة يف اإلقليم.

وتنقســم الدراســة إىل عــدة محــاور رئيســية يركــز أولها عــى تطور دراســة الظواهر املســتقبلية، 
ويتنــاول املحــور الثــاين خريطــة مداخــل “دراســات املســتقبليات”، أمــا املحــور الثالــث فركــز عى 
أبعــاد “معضلــة املســتقبل” يف العلــوم االجتامعيــة، ويناقــش املحــور الرابع يف الدراســة إشــكاليات 
اســتيعاب التحــوالت الرسيعــة للواقــع، ويركــز املحــور الخامــس عــى املعوقــات اإلدراكيــة لدراســة 

املســتقبل، وختامــاً يتنــاول املحور الســادس أســاليب اســتيعاب “صدمات املســتقبل”.
رئيس التحرير
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