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 المستقبل   استعمار 

 1البُعد "اآلخر" للدراسات المستقبلية 

 

 ارالدين سرد ءضيا •

 محيميدالرحمن اليارا عبد ترجمة: 
 

 

 2ترجمة مقال 

( من  ٣)  ٢٥وذلك نقالً من مجلة المستقبليات   ٢٠١٨مايو من عام   ١٤تم نشر المقال في  

 ١٩٩٣عام 

 

 

 

 

  Ziauddin Sardar, Colonising the future: The 'other' dimension of futures studies, ( 
Futures 25 (3) 1993) 1  

تخصص بالكتابة عن  ,وهو كاتب وصحفي وعالم بريطاني من أصل باكستاني ]ضياء الدين سردار [اسمه الكامل 

االستشراق، ولماذا يكره العالم أمريكا، وماذا نعني بالمستقبليات  [مستقبليات اإلسالم، له عدد من الكتب من أشهرها

    https://ziauddinsardar.comموقعه الشخصي  ]اإلسالمية
 

 
 الهوامش من إضافة الباحثة. 2
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 تقدمي املرتمجة: 

املقالة   هذه  من  تعد  سردار  الدين  اللضياء  املستقبلية  علميف   تأسيسيةالدراسات  حيث  الدراسات   ،
أتصيل فيها  النقدي،    حاول  املدخل  من  املستقبلية  سردار   وقدالدراسات  الدين  ضياء  جهود    أسهمت 

النقدية  فرانكفورت  جهود مدرسة  و وروادها    مضافة إىل  أدورنو ماكس هوركهامير  وهربرت ماركوز    ثيودور 
أمههم   إىل  هامربسوصواًل  هللايورغان  عناية  سهيل  وجهود  من    ،،  الثالث  الطور  ظهور  الدراسات  يف 

هتدف    3املستقبلية  اليت  النقدية  املستقبليات  املعاين  إىل  وهي؛  رحم  من  خارجة  بديلة  مستقبليات  خلق 
لفرض   الساعية  املهيمنة  للمستقبليات  متجاوزة  واجملتمعات،  األفراد  من  هبا كال  يؤمن  على  اليت  نظرهتا 

املستضعفة العامل  شعوب  املقابقية  هذه  ويف  التحليلية  ،  االستعماري  جالء  ب سردار    قام لة  الفكر 
املستقبلية اجلهود  للدراسات  موضحاً  بذهلا  ،  الغربيني  الذي  املستقبليات  الدراسات  علماء  جعل  يف 

فلك   يف  تدور  بفرض  املستقبلية  بدء  الغريب،    ، كعلم  املستقبليةلدراسات  ل  التأسيسية   وضوعاتاملالعامل 
الغربيني  املستقبل  رواد  إبراز  على  بتجاهل    ،حصراً   والعمل  الغري    جهودوانتهاء  املستقبليات  علماء 

 . غربيني 

 

 

 

 
 

 المستقبليات التشاركية النشطة[و ]المستقبليات التجريبية التحليلية[أطوار الدراسات المستقبلية األربعة  3
  ]المستقبليات العالمية المتكاملة[و] المستقبليات النقدية المقارنة[و]

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88/
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 املقالة املرتمجة:  

وارتكزت         بوضوح،  ُُمدًدا  منطًا  الثانية  العاملية  احلرب  اندالع  منذ  ستقبلية 
ُ

امل الدراسات  تطوُر  تبع 
الغربية   الثقافات  بني  السائدة  العالقات  على  تطورها  مراحل  من  مرحلة  يف كل  املستقبلية  الدراسات 

وم  وأغراضها  ُهويّتها  حتديد  يف  هبا  واستعانت  الغربية،  غري  األخرى  البحثية.  والثقافات  وتتطرق هذه  االهتا 
من   الغربية  غري  الثقافات  أداًة إلقصاء  بصفتها  املستقبلية  للدراسات  املُتزايد  االستخدام  إىل  املقالة 

الدراسات  املستقبل  وأدلة  العلمية  قتطفات 
ُ

وامل اخُلالصات  تناولت  اليت  الُصحف  يف  ابلبحث  وذلك   ،
َؤلَّفة يف هذا اجملال. 

ُ
 واألعمال امل

املستقبل    اإلقصاء   أن   املقالة أيًضا   هذه   تُناقش ا  كم        مال  يف  فّكرين 
ُ

وامل الُكتَّاب  على  فقط  يقتصر  مل 
أقصى   لكنه  الغربيني،  غري  تعمد  النساء بصورة كاملة تقريًبا   كذلك من 

ُ
امل وغري  تعمد 

ُ
امل ابلرتويج  وذلك   ،

العلماء  النخبة من  البيضاء   األمريكيني   لتلك  البشرة  والذين يوصفون أصحاب  أبهنم   ،  القرار    غالباً  أصحاب 
 أمهية يف مال الدراسات املستقبلية؟   ليس له يف حتديد ما هو ذو أمهية وما  

عليها       املُتعارف  األكادميية  الناحية  من  مكتمًًل  علًما  املستقبلية  الدراسات  تُعد  تُعد  ال  وال   ،
وُمددة، كعلوم   واضحة  مالمح    الطالب اليت يعتاد    ]الالهوت[أو    ]االقتصاد [أو    ]الفيزايء [ختصًصا ذا 

اجلامعات   أغلبية  يف  الُعلياأب   املنتشرةدراستها  والدراسات  البكالوريوس  مرحليت  يف  العامل  وقد    ،حناء 
الع القرن  ستينيات  يف  نشأهتا  منذ  ستقبلية 

ُ
امل الدراسات  الفكرية  تطورت  األنشطة  أحد  بوصفها  شرين 

تمايزة. 
ُ

ستقلة وامل
ُ

 والبحثية امل

بعد-  وتتسم الدراسات املستقبلية       علًما  بكوهنا  هبا  االعرتاف  عدم  جبميع مظاهر العلم    -رغم 
تخصصة يف    الناشئ

ُ
عرتف هبا، وعدد من اجملالت العلمية امل

ُ
قررة وامل

ُ
اليت تتمثل يف مموعة املنهجيات امل

العلماء اجمل من  ومموعة  اسم    الذين   ال،  نظرايا  عليهم  يُطلق  أن  املرئية[مُيكن  غري  ابإلضافة  ،  ]الكليات 
نشأة وإىل 

ُ
 اجملال. هذا  يف  ]النصوص الكالسيكية[، ومن ذلك  ]النصوص[مموعة من اهليئات امل



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ
 

 Copyright 2020حكمة ©  4 

 

شكل  ليست شكاًل أولياا يف بداية مرحلة منوه، لكنها   الدراسات املستقبليةوبناًء على ذلك، فإن       
األكادميية  متطور يف مرحل االكتمال األخرية العلوم  عامل  إىل  دخوله  سوف   وعاِجاًل   ،يرتقب  آِجاًل  أم 

الالئق كافة األكادميي  العلم  مسات  املستقبلية  الدراسات  احملوري،    ،تكتسب  التحول  هذا  يكتمل  وحني 
، سوف ُتصبح الدراسات املستقبلية أداة أكادميية ُأخرى إلخضاع الثقافات غري الغربية وهتميشها 

 مثلها كدراسات التنمية واألنثروبولوجيا واالستشراق. 

 

 ة اد اريخ والسي الت 

املنظور  [أوهلا    ، ملراحل نشأة الدراسات املستقبلية6ثًلث منهجيات   5وجيلوالد  4ماسين   ت حدد     
املستقبلية    يف  سادالذي    ]الفين/ التحليلي  الدراسات  يف مال  العاملية    فرتة   وذلك  احلرب  هناية  بني  ما 

ويف هذا الوقت، كانت الدراسات املستقبلية مااًل فرعياا مقصورًا على    ،الثانية وستينيات القرن العشرين
العسكرية واألهداف  ابلبحوث  حد كبري  إىل  معنية  أخرى  ذلك ,ختصصات  منهجية    ظهر   وبعد  اثين 

الفردي[  وهو الذايت/  ألعمال    ]املنظور  وأصبح  السبعينيات،  وأوائل  الستينيات  بني  ما  الفرتة  يف 
توفلر  مثل  ستقلني، 

ُ
امل فّكرين 

ُ
وامل جوفينيل  7الُكّتاب  اجملال 9وجونغك   8ودي  يف  واضح  أتثري  أما   ، 

 
وهي رئيسة المجلس العلمي لالتحاد العالمي للدارسات المستقبلية في   ]إلينورا باربيري ماسني[اسمها الكامل هو   4

 روما بإيطاليا. 
 . وهي عضو في مركز العلوم االجتماعية ببرلين في ألمانيا ]كاترين جيلوالد[اسمها الكامل  5

ورابطها ]On futures studies and their societal context with particular focus on West Germany [  اليت وردت فيها  اسم الدراسة  6
https://2u.pw/3z5Ww   

كاتب ومفكر أمريكي وعالم في مجال المستقبليات، له كتب مشهورة منها   وهو ]آلفين توفلر[اسمه الكامل هو  7

  /https://www.tofflerassociates.comموقعه الشخصي  ]الموجة الثالثة، وصدمة المستقبل[
وهو فيلسوف فرنسي في مجال المستقبل واالقتصاد السياسي ، له عدد من    ]برتراند دي جوفينيل[الكامل هواسمه  8

 . ]فن التخمين[الكتب من أشهرها
، له عدد من  النوويةكتب عن قضايا تتعلق باألسلحة   كاتب وصحفي نمساويوهو  ]جونغك روبرت[الكامل هو اسمه  9

 . ]الدولة النووية، وورش عمل المستقبل[الكتب من أشهرها

 

https://2u.pw/3z5Ww
https://www.tofflerassociates.com/
https://www.tofflerassociates.com/
https://www.tofflerassociates.com/
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إىل   استندت  اليت  الثالثة  االجتماعي[املنهجية  املؤسسي/  اآلونة  ]املنظور  يف  إال  نفسها  تُثبت  فلم 
 األخرية فقط.  

تربط    وترى       اليت  السائدة  املستقبلية  املنهجية  ُتصبح  سوف  األخرية  املنهجية  أّن  وجيلوالد  ماسين 
و  املستقبلية  الدراسات  وأهدافها [بني  وقيمها  كلفة 

ُ
امل نظمات 

ُ
امل هذه    ،]قرارات  أّن  املنهجيات  بيد 

قد  الثًلثة م،  اختيارها  الغريب  ن مت  املنظور  ُمتسقة  جانب  فهي  من ،  حنو    معه  على  التارخيية  الناحية 
معملحوظ،   متسقة  هي  الغربيني   وكذلك  غري  مع  تبع 

ُ
امل املستقبلية    ، كمالنهجهم  الدراسات  استعانت 

يف   وكذلك  هويتها  حتديد  يف  الغربية  غري  واجملتمعات  ابلثقافات  تطورها،  مراحل  من  مرحلة  يف كل 
 تطورها ومنوها. 

إليه  وقد        وصلت  الذي  الوضع  مع  والتواؤم  التكيف  إىل  تسعى  األمريكية  املتحدة  الوالايت  كانت 
الفرتة   يف  ُعظمى  قوة  بوصفها  العشرينحديثًا  القرن  وستينيات  الثانية  العاملية  احلرب  بني  وكان    ، ما 

عززت   اليت  العسكرية  الصناعية  النشاطات  هو  القوة  هذه  االستمرار  من  مصدر  من  ومّكنتها  اقتصادها 
الغريب غري  العامل  على  واالقتصادية  السياسية  سيطرهتا  فرض  الظروف    ، يف  هذه  ظل  من  ويف  كان 

 .املستقبلية كنتيجة للبحوث العسكرية واالستخباراتية الطبيعي أن تظهر الدراسات

تلك         ذلكويف  من    خضم  الغرض  املستقبلية كان  الدراسات  الصراع    استخدام  مناطق  حتديد  هو 
و  احملتملة،  حتديد  املستقبلية  حديثًا  وكذلك  ستقلة 

ُ
امل الثالث  العامل  دول  يف  والوطنية  السياسية  احلركات 

وهكذا،   الشيوعية،  والكتلة  االشرتاكية  صوب  ُقدًما  متضي  قد  الفنية/  [  املرحلةهذه    انبثقتواليت 
للدراسات املستقبلية من احلاجة املُِلّحة إىل اإلبقاء على الدول غري الغربية ُُمردة  ]التحليلية األوىل

 ، وُمستسلمة متاَما للمصاحل السياسية واالقتصادية الغربية.فكرًيّ 

األمر،        واقع  ابسم    تشّكلويف  اآلن  نعرفه  املستقبلية[ما  الستينيات  ]الدراسات  منتصف   ،يف 
نشوء الفردي[  املنظور  وحتديداً  املستقبلية    ]الذايت/  كتاب    منذ للدراسات  راشيل  إصدار 
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عام   ]Silent Springالصامت/الربيع  [10كارسون يف    كارسون  تأشار   حيث  ،١٩٦٥يف 
بسبب    كتاهبا ظهرت  اليت  الكامنة  واألخطار  البيئة  حيال  السائدة  املخاوف  إىل  مرة  التكنولوجيا  [ألول 

اإلنسان  ]واجلاُمة اهلوجاء بقاء  مثل  ،على  قضااي  ابتت  احلني  ذاك  املوارد    ؛ومنذ  ونضوب  التلوث 
لحة اليت تواجها البشرية.

ُ
 الطبيعية واالحنالل احلضري واالنفجار السكاين، من أكثر القضااي امل

هذا    أدى وقد        -  بضرورة اكتشاف عوامل جديدة واستعمارها االعتقاد    الوعي البيئي إىلظهور 
وعلى    ،بني الشرائح األكثر أتييًدا الستخدام التكنولوجيا يف اجملتمع الغرب  -القمر أو املِرِّيخ   كاستعمار

للمستقبل خمتلفة  وتوقعات  نظر  وجهات  األخرى  للجماعات  اآلخر، كان  هذه    ،اجلانب  أفضت  وقد 
املنشطة،   العقاقري  وتناول  اجلنسية  واحلرية  بريكلي  يف  االحتجاجية  احلركة  مثل  واجملرايت،  األحداث 

جيل   الشعبيةوظهور  البشرة    األغنية  أصحاب  فعل    السوداءومطالبات  ردود  إىل  النسوية،  واحلركات 
البيئية األزمات  جتاه  خمتلفة  مع    ،فردية  بسالسة  املختلفة  احلركات  هذه  امتزجت  الوقت  لبعض  أنه  بيد 

 مبادئ ُمناصري البيئة وسّخرهتا واستغلتها.

وعلى ما يبدو فإّن معظم    ،الشعبية حبلول منتصف السبعينياتاختفت الكثري من أنشطة القاعدة       
الذايت   والتجديد  الكوين  الوعي  جتاه  وهدوًءا  عقالنية  أكثر  سلوكيات  لتتبىن  صفوفها  وحدت  اجملموعات 

األرضية نفسه،    ، للكرة  الوقت  لألنشطة  ويف  نتاًجا  اليت كانت  النجاح  قصص  بعض  رؤية  مُيكن 
احلضرية،    يالبيئت البيئية اليت هتدف إىل احلد من التلوث  إصدار التشريعا   البيئية، مثل املناطق  يف 

من   اخلايل  البنزين  محلة  وإطالق  البديلة،  الطاقة  مصادر  ودعم  والصناعية،  املهنية  السالمة  وتعزيز 
 الرصاص، وابلطبع، عودة ظهور حركة السالم كقوة سياسية رئيسية.

 
عالمة أحياء بحرية وكاتبة علمية أمريكية، أسست المؤسسة األمريكية وهي   ]راشيل كارسون[اسمها الكامل  10

من أبرز أعمالها، والتي تحدث فيه عن األثار الضارة   ]الربيع الصامت[لألسماك والحياة البحرية، ويعد كتاب 

 للمبيدات على البيئة.
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مبثابة        األنشطة  هذه  البيئةوكانت كافة  مال  يف  للناشطني  مواتية  الحق    ،إجنازات  وقت  يف  -ويف 
املاضي  القرن  األول  11روما  اندي أصدر  -سبعينيات  النمو[الشهري    تقريره  عام   ]12حدود  يف 

الثاين،  ١٩٧٢ البشرية[  وتقريره  اتريخ  يف  التحول  عام    ]13نقطة  من  ١٩٧٤يف  العديد  تبعهما  مث   ،
أن   إىل  أفضى  مما  األخرى،  والعرافة  التقارير  احلر  التفكري  هناية  البيئية  اجلماعات  أغلبية  أعلنت 

 .وكانت هذه بداية ظهور الدراسات املستقبلية احلقيقية، والتكهُّن

إثبات    احلقيقيةالعامل الرئيس الذي أسهم يف ظهور هذه الدراسات املستقبلية  كان  و       فرتة  هو 
السبعينيات يف  انتظار  طول  بعد  العربية  الدول  هبا  حظيت  اليت  القصرية  الفرتة، كان    ،الذات  تلك  ويف 

الغرب،    ]أوبك[ظهور منظمة الدول املُصدرة للنفط   يف  الطاقة  نقص  من  خماوف  من  صاحبه  وما 
عن   الثورة اإليرانية العدواين ضد الغرب فضاًل  من  موقف  توفري املؤسسات واحلكومات  أسباب  ، 

متعددة    ،الدعم املناسب للدراسات املستقبلية مؤسسة  استحوذت كل  تقريًبا،  وضحاها  عشية  وبني 
مستقبلية حبثية  خلية  على  تقريًبا  ومكتب    ، اجلنسيات  الوطنية،  الطاقة  إدارة  األمريكية  احلكومة  وأنشأت 

، وقدمت القوى الغربية املراسم  ]ت الضغط البيئيةالذي كان أيًضا نتاج أتثري مموعا[تقييم التكنولوجيا  
 السنوية الجتماع القمة االقتصادية. 

فإن        املستقبليةولذلك  الدراسات  املفاهيمي  -  تكمن   أصول  املستوى  اليت    -على  األزمة  يف 
 ،األزمة ذات الصلة ابلسياسات البيئية واقتصادًيت النمووأوجدته هي أيًضا، تلك    أوجدها الغرب 

بسبب   تشكيلها  وتعزيز  املستقبلية  الدراسات  ازداد دعم  فضاًل  التهديد املتصور من غري الغربنيوقد   ،

 
في إيطاليا على يد االقتصادي اإليطالي  ١٩٦٨وهو مركز أبحاث غير ربحي تأسس عام  ]منظمة نادي روما[ 11

لمنظمة بقضية أورليو بيتشي والملياردير األمريكي ديفيد روكفيلر والعالم االستكتنلدي ألكسندر كنج، واهتمت ا

االقتصاد البيئي، وخاصة ما يمكن أن يتسبب به نضوب الموارد إلى توقف عجلة التنمية االقتصادية نظراً للزيادة  

، موقع المنظمة ٢٠٠٨السكانية العالمية، وانتقلت المنظمة لسويسرا واتخذتها مركزاً لها في عام 
www.clubofrome.orghttps://   

استهدف التقرير معرفة حدود وقدرة النظام العالمي في استيعاب أعداد البشر وأنشطتهم الحياتية، وكذلك التعرف  12

على المؤثرات السلوكية البشرية التي تؤثر على سير النظام العالمي، رابط التقرير 
version.pdf-scan-digital-Growth-to-content/userfiles/Limits-http://www.donellameadows.org/wp   

ركز التقرير على أهمية تبني أسلوب جديد لنمو المجتمعات من ناحية اقتصادية، وأشار إلى أن األسلوب الرأسمالي   13

 ي إلى مخاطر عالية قد تؤدي إلى الكوارث. يؤد
 

https://www.clubofrome.org/
http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf
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الغربية غري  الثقافات  أتليه  ُمرادفًا    ،عن  املستقبلية  الدراسات  أصبحت  الثمانينيات،  فرتة  ويف 
ما  للمصاحل الغربية وسرعان  احلقيقيني،  البيئة  أنصار  استياء  أاثر  مما  ازدادت الدراسات املستقبلية  ، 

واهليمنة    بسببقوة   السيادة  مشكالت  مجيع  حبل  ظاهرايا  املعنية  التكنولوجيا  من  جديد  فئة  ظهور 
مثل   اإلنسانية،  والعالقات  احليويةوالسيطرة  والتكنولوجيا  واالتصاالت،  املعلومات  ، تكنولوجيا 

 أشكال الزراعة اجلديدة وغريها. و 

مثل      أخرى  تكنولوجية  وأدوات  للتنبؤ  متطورة  منهجيات  ظهور  ذلك  الديناميكية،    ؛وتبع  النمذجة 
وطريقة   احلاسوبية،  واحملاكاة  للنظم،  العامة  النظرية  وكان الغرض املُجمل من هذه    دلفاي،وتطبيقات 

واألدوات مستقبلي  استشرافهو    املنهجيات  في  ،مشهد  من   هيتمكن  نتائج   الغرب  استخدام 
املستقبلية املتقدمة    البحوث  التكنولوجيا  ُمال  أفضل  يتطو ليف  اسرتاتيجيات  الستمرار ر    هتدف 

وموجز القولسيطرة الغرب وهيمنته على الثقافات غري الغربية بًل هوادة وال انقطاع نستطيع أن    ، 
ُمتقن  حقيقة   ُمستعَمر   املستقبل   أبن  نؤكد واقعي  الرئيسة    ،أبسلوب  الفكرة  هي  عد-وهذه    مرغم 

ستقبلي[جملالت مثل    -هبا التصريح  
ُ

  ، وألعمال مارفن سيرتون وتوماس أوتول]The Futurist/14امل
 .](١٩٨٣)  Encounters with the Future/15لقاءات مع املستقبل[ يف كتاب

الُبعد        تشبيه  عليهمُيكن  هيمن 
ُ

وامل املستقبلية  للدراسات  قبل  التكنوقراطي  حيث    من  األعمال  رجال 
الذين   ألولئك  عماًل  ذاته  حد  يف  املستقبل  ويكون  الكبرية،  للشركات  ابلغ  قلق  مصدر  املستقبل  يكون 
بوصفهم   التجارة  يف  يعملون  الذين  األمريكيني  املستقبليني  عدد  فتأمل  الصفقات،  من  الكثري  يعقدون 

ُتسمى   سلعة  يف  يتاجرون  تقليديني  أعمال  ميُ   ]املستقبل[رجال  اسم  مبا  عليه  نُطلق  أن  ُمنة  [كن 

 
رابط المجلة   ٢٠١٥ وحتى  ١٩٦٧وكان إدوارد كورنيش مديراً للتحرير فيها من عام   ]المستقبل[مجلة  14

https://www.futurist.com/links/   رابط الجمعية   ١٩٦٦التي تأسست عام  ]جمعية مستقبل العالم[، وقد صدرت عن
https://www.worldfuture.org    

حيث حاول الكتاب التنبؤ عن الكيفية التي سيكون بها العالم بعد عشرين عاماً من تأليف الكتاب، وذلك من خالل  15

لسياسية التي تشكل الحياة الواقعية، وقد تنبأ المؤلفان أن المستقبل النظر في التغيرات االجتماعية والتكنولوجية وا

سيكون أكثر إشراقاً وثراء وأقل خطورة، معتمدين في ذلك على جملة من األبحاث العلمية، وكان من جملة هذه 

 على نظام المصانع.   تالتنبؤات انخفاض الضرائب وارتفاع األسهم وسيطرة الروبوتا

https://www.futurist.com/links/
https://www.futurist.com/links/
https://www.futurist.com/links/
https://www.worldfuture.org/
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سعى    ،16]كولومبوس يف  الشبه  وجه  اكتشاف  ويكمن  إىل  أورواب  يف  أزمة  بظهور  مدفوًعا  كولومبوس 
إىل   املستقبلية  الدراسات  من  جزء كبري  سعى  وكذلك  واستغالهلا،  واستعمارها  الحتالهلا  جديدة  عوامل 

 ا. البحث عن ماالت جديدة ال ميكن تصورها حىت اآلن لغزوه

ليست كل الدراسات املستقبلية معنية ابلرؤية التكنولوجية الغربية للمستقبل، وابلتأكيد  لكن       
هريمان كان  ،ليس كل املستقبليني معنيني هبا  املستقبلي  والذي    17فهناك  املذهل  التكنولوجي  بتفاؤله 

شوماخر  إيرنست  مال  18يُقابله  يف  البديلة[مبقرتحاته  فولر ]التكنولوجيا  بكمنسرت  وكذلك  أبشكاله    19، 
، ويوجد أيًضا صاحب املذهب العقلي  ]النماذج اجلديدة[الباحث عن    20اجليوديسية، وفريتجوف كابرا 

سيبورغ جلني  مثل  برأيه  تشبث 
ُ

ثيودور    21امل مثل  اللطيف  تصوف 
ُ

امل ويُقابله  العلم  بفضيلة  يشيد  الذي 
روحاين  22روسزاك  صويف  مبستقبل  يُنادي  يوجد    ,الذي  ُمنة    ]23مور متالزمة  [وكذلك  تقابل  اليت 

 كولومبوس يف الدراسات املستقبلية.

 
س األزمة التي واجهتها أوربا نتيجة صراع الطبقات وتزايد السكان، إال قيام الدول األوربية يقصد بمحنة كولومب  16

السكان  نسمات  وترحيل  ثرواتها  واالستفادة من  جديدة  أراضي  الترويج الستعمار  الداخلية من خالل  بحل مشكالتها 

 الفقيرة ألراضي جديدة لحل أزمتها الداخلية.  
قائد عسكري أمريكي، أسس مركز معهد هدسون لألبحاث، ويعد كتاب  وهي    ]هيرمان أبراهام كان[اسمه الكامل    17

 ميالدياً. ٢١٧٦من أبرز أعماله، والتي تحدث فيه عن األوضاع االقتصادية في عام   ]سنة القادمة ٢٠٠[

 
الكامل    18 شوماخراسمه  فريدريش  كبير     ]إيرنست  منصب  شغل  وبريطاني،  ألماني  وإحصاء  اقتصاد  عالم  وهي 

من أبرز أعماله،   ]صغير وجميل: دراسة في االقتصاد المعني بالناس [االقتصاديين بمجلس الفحم الوطني، ويعد كتاب  

 واهتم بالتكنولوجيا البديلة التي تسهم في حياة الناس والمجتمعات. 
وهي مصمم معماري أمريكي، شغل منصب الرئيس العالمي الثاني لمنظمة   ]رريتشارد بكمنستر فول[اسمه الكامل    19

الدولية عام   المكعب     ]ديوماكس[، اشتهر بفكرة تصميم  ١٩٨٣وحتى    ١٩٧٤منسا  قريب من  وهو تصميم معماري 

 كناية عن وحدة سكان األرض.  ]سفينة األرض[المدور، كما اشتهر بمصطلح 
ي فيزيائي نمساوي، أسس مركز محو األمية البيئية في الواليات المتحدة، ويعد  وه  ]فريتجوف كابرا [اسمه الكامل  20

من أبرز أعماله، والتي تحدث فيه عن أن العلم ال    ]تاه الفيزياء: التشابة بين الفيزياء الحديثة والتصوف الشرقي[كتاب  

 يحتاج للتصوف والتصوف ال يحتاج للعلم لكن اإلنسان محتاج لكليهما. 
الك  21 للكيمياء    ]جلين تي سيبورغ [املاسمه  أمريكي، وهو حاصل على جائزة نوبل  فيزيائي  ، وعمل  ١٩٥١وهي 

 مستشاراً لعشرة رؤساء أمريكيين بشأن السياسة النووية، كما شغر منصب رئيس لجنة الطاقة الذرية األمريكية. 
 
صنع  [وهي عالم اجتماع أمريكي، وقد اشتهر بكتابة الروايات العلمية، ويعد كتاب    ]ثيودور روسزاك [اسمه الكامل  22

 من أشهر أعماله.  ]ثقافة مضادة: تأمالت في المجتمع التكنوقراطي
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عن حلول للضعف الذي أصاب أورواب ُمستعيًنا بصورة مثالية ألشخاص    توماس مورحبث السري       
أوروبيني   أمريكاواليت  غري  يف  الفضل    ،اكتشفها كولومبوس  وصف    ]يوتوبيا [يف كتابة روايته  ويعود  إىل 

وقد    ،غري الغربيةالصورة املثالية البكر للثقافات  ال أظهر    كالسيكي  أديب  عمل  وهوللعامل اجلديد،    خالق
عام   يف  الرواية  بعد  ١٥١٦صدرت  أي  اجلديد  ٢٤،  للعامل  اكتشاف كولومبوس  من  فقط    ،عاًما 

  وإبراز   ةاألخًلقي  أزماهتا ذاهتا من  احلاجة اإلنسانية األوروبية إلنقاذ    انجتة منكانت هذه الرواية  و
 هتجري سكان عدن األصليني.   من خًلل نفسه

والطوابويني        توماس  السري  عند  النهضة  لعصر  ة  َعدَّ
ُ

امل الفاضلة  املدينة  مبنزلة  اجلديد  العامل  هذا  وكان 
ُخطاه تبعوا  حيثالذين  للفكر    ،  ُمورية  مسة  لُيصبح  لنهج كان  األول  املثال  توماس  السري  لنا  يُقدم 

الغريب، واستخدم واقع أرض يعيش يف كنفها أانس يتبعون آراء سائدة خمتلفة وأمناطًا متفاوتة من املعرفة  
واالهتمامات  ،واحلياة األصل  أوروبية  أفكار  لعرض  مكااًن  األرض  هذه  تزال    ،وكانت  متًلزمة  [وال 

على أفكار    الدراسات املستقبلية؛ حيث يستوىل العديد من املستقبليني املعاصرينيف    تظهر  ]رمو 
للمستقبل   رؤى  شكل  يف  يعرضوهنا  مث  ومن  وخرباهتا،  ومعلوماهتا  األخرى  والثقافات  اجملتمعات 

 العلماين الغريب. 

أمناط املعرفة والفلسفات غري  ونقصد هنا أن هؤالء املُفكرين املُستقبليني الذين يستخدمون        
الرؤية تلك  بتحقيق  ويشتغلون  للمستقبل  بديلة  رؤى  لبناء  وفًقا  الغربية كأساس  بعزم  جيتهدون   ،

علمانية مستقبلية  بنظرة  ابلكامل  ُمغلف  تقليد  بكوهنا  تُعرف  اليت  األوروبية  اإلنسانية  احلركة  ويف    ،لنمط 
الفك  هلذا  النهائي  نتاجهم  يتجلى  األحيان،  ُُماكاة  أغلب  صورة  يف  والفلسفة    ساخرةر  للفكر  ُمشوهة 

اليت    ]القيم [و  ]الصوفية اجلديدة [كان ال بد من أن متتثل  . وعلى هذا النحو،  ،والتقاليد غري الغريب
من   يعانون  الذين  املستقبليون  إليها  مور[يسعى  العلمانية  ]متًلزمة  هؤالء    وهبذا  ،  للمبادئ  جيد 

 
يقصد بمحنة مور التقرير الذي أشار فيه توماس مور إلى أزمة تنامي أعداد السكان في األرض وأثر ذلك على   23

 الموارد األرضية.  
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م دائًما  توافًقا  مثل  املستقبليون  الشرقي  للتصوف  العلمانية  األشكال  الطرف  الع  ويُغض  البوذية،  طائفة 
 غري الغربية بشكل كامل تقريًبا.والغري العلمانية العن مموعة كبرية من التقاليد 

الغريب        اإلنساين  النتاج  استعارة  عند  الُسخرية  من  صورة  أيًضا  قبل وتتضح  من  التقليدي    وفكرها 
األصليني  السكان  على  إنتاجه  ُمعاًدا  جزًءا  منه  ويعرض  غربية  غري  ذلك  ،ثقافة  على    شخصية   ومثال 

الشرقية،   األعراف  يف  صوفياا  بوصفه  شوماخر  فريدريش  ، ربوصل من مكانة يف الغ  فمهما إيرنست 
شوماخر لُيعلمهم االقتصادًيت  كأصحاب التقاليد البوذية العريقة    ال حتتاج   دول العامل الثالث  فإن

التقليدي؛    البوذية الفكر  طويل وفوائد  ابع  هلا  اترخيية  وتقاليد  بكثري  أرقى  فكًرا  لديهم  ألن 
 .24ليستخلصوا منها معرفتهم 

لتشكيل        املستقبليني  من  العديد  ُماوالت  من  الناجتة  والسخافات  احلماقات  جديد[إن    ]منوذج 
خالل   من  جلًيا  تتضح  الشرقي  الفكر  أساس  على  بهيقوم  قام  الذي  ألفاريس    االستقراء  كلود 

فريتيوف كابرا،  توماس  وهو  للمستقبلي  السري  لنهج  التابعني  بني  تقديًرا  املستقبليني  أكثر  د  يؤك  ،أحد 
يف كتابه   التحول/[كابرا  أن     ]The Turning Point نقطة  املشرتكة  إىل  السمات  من  الكثري 

امليتافيزيقا  وعلم  احلديثة  النظرية  الفيزايء  يف  الواقع  لعلم    25بني  األوصاف  أنسب  وكانت  اهلندي. 
 انجارجوان وأوروبيندو. اهلنداينالكونيات للعامل دون الذري هي تلك اليت طرحها املتصوفان 

يف        مصداقيتها  فقدت  قد  أوروبيندو  أفكار  أن  حقيقة  عن  متاًما  النظر  التقليدي وبغض    اإلطار 
و ل استحالة  إىل  ألفاريس  يُشري  اهلندية،  أبهنما  لميتافيزيقيا  ووصفهما  النظامني،  قيم  بني  اختالف  جود 
احللبة [ داخل  غضًبا  يستشيطان  الثريان  من  حقيقة    ,]اثنان  يُشبه  الروحي  احلدس  أنَّ  يدعي كابرا  بينما 

ليدخل   اهلندية  امليتافيزيقيا  فلسفة  خيتزل  هو  احلقيقة  ويف  أينشتاين،  عند  األربعة  أببعادها  واملكان  الزمان 
وهنا يتساءل ألفاريس، كيف عرف كابرا أّن جتارب الصوفيني تقتصر على أربعة    ,مبذلك يف حدود العل 

 
د أن دول العالم الثالث ال يجب أن تحفل بذوي المكانة الذي يعلي الغرب من شأنهم من أهل المشرق، فالمشرق قص 24

 غني بتاريخية عن الشخصيات المتوددة للغرب. 
 علم ما وراء الطبيعة 25
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حال،   أي  على  حتليلية  أبنهالبعد  يعرف  أبعاد؟  عند    ، أداة  هلا  معىن  ال  العقلية  الرتكيبات  هذه  ومثل 
الذي !  عادة  الصوفيني  شك؟    سيحدث  وما  دون  يفعل  أن  جيب  للواقع كما  تصوره  العلم  يُغري  عندما 

س هناية  وابلتايل  يف  وسخيفة  قدمية  تقاليد  شيفا  ورقصة  اهلندية  امليتافيزيقيا  فلسفة  ونالحظ  ،  األمرتبدو 
للطبيعة  يريد  كابرا  أن   نظامية  مبراجعة  للعلم  االختزايل  النهج  التوجه  اليت  استبدال  إىل  أقرب  أهنا  يزعم 

 .عي ملعظم التقاليد الشرقية حيال الطبيعة والواقعالطبي

يرى       حني  ادعاء كابرا غري منطقي  يف  أن  ال يزال النهج الشمويل أو هنج النظم  بقوله:    يرى ألفاريس 
هنًجا للفكر والعقل، وأداة غري ُمكتملة الحًقا يستحيل أن تتوافق عملياا مع طاقات احلدس أو التصوف أو  

يُ ويف    ، الطبيعة  األمر  الظهور العقل    رم واقع  مًلئمة   من  معريف    بكونه   بطريقة  يف    أساسي وسيط 
الغربية  غري  أييت   ، الثقافات  ما   بل  الثانية أييت    غالباً  املرتبة  يف  املشرق   العقل  أهل  حالة  عند  وهي   ،

وحنن  وما مل ُيسلم هبذا سوف تُرتكب أخطاء جوهرية   ،  الثانوي طبيعة دوره الوظيفي  تتناسب متاًما مع    ،
  ، يرتد عن الظواهر املنفردة، وميقت الفصل   ونالحظ أنه   ُيشّكك يف مقدرة العقل،   نرى أن الصويف دوماً ما 

للعلم  بنيان  والشمولية كالمها  االختزالية  أن  حني  هو    ، يف  النظم  هنج  أن  أحدهم  يدعي  عندما  فإنه  مث  ومن 
يعن أنه يتبع هنج  ال هنج علمي أفضل، وأنه يتشابه كثريًا مع النظرة األصلية حلياة الفالسفة الشرقيني، فهذا 

بينما تشرتك السمات املدعوة ابلصوفية أو    يتأمل،   لعقل االختزالية، وخيتزل التصوف احلايل إىل إدراك وفهم  
أفضل  أهنا    وتتضح هذه السمة يف كوهنا علمية أو  ، و  ة أو امليتافيزيقية للتقاليد الشرقية يف مسة واحدة القبائلي 

 حدود العلم.   حىت، وأهنا تتجاوز   من ذلك 

إىل        امليتافيزيقيا يسعى كابرا  اهلنود األمريكيني ابستبعاده  مع  السري توماس  إليه متاًما  ما سعى 
وتطبيقها  من سياقها  احلديث  اهلندية  العلم  هدفه  ،على  ذلك  وكان  تطوير    إذ جلياًل    يف  إىل  سعى 

ُماواًل  جديد  فكري  خالله  منوذج  امليتافيزيقيا    من  هبواء  التنفس  خالل  من  الغريب  الفكر  حياة  إنقاذ 
ومعلومات خربات  من  حتويه  وما  أنه غفل عن حقيقة أنه حط من قدر الفكر اهلندي    إال   ،اهلندية 

ألفاريس   ،عندما فصله عن سياقه الثقايفوجرَّده من إنسانيته   يف كتاب    أن   ويرى  الواردة  النقاشات 
للتنقيب يف  هي ُماولة بوصفها ُماولة لالرتقاء ابلعلم،  ] The Turning Pointنقطة التحول/[
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األخرى   الغييب  التقاليد  البعد  جتاوز  من  تتمكن  امليتافيزيقيحىت  بواسطةاخلارق   التجاوز  احلديث  ة    ، لعلم 
ُمذرًا  ألفاريس  طريق    بقوله:  ويصرح  يف  العلم  عِلق  االستعمار: كلما  من  جديدة  مرحلة  يف  علم  هذا 

خالل   من  األخرى  املعرفة  نظرايت  مُيّكن  ما  عادًة  وأنه  جديدة،  أرض  عن  يبحث  فإنه  مسدودة، 
   .دمها"

التوجه مل       لتوضيح  استعرضت فكره  ببساطة  لتناول عمله خاصة، لكين   أخص كابرا ابلذكر 
للدراسات   املستقبليني    ،املستقبليةاالستعماري  عن  القبيل  هذا  من  الكثري  ذكر  اإلمكان  ويف 

املشهورين اآلخرين الذين يعانون من متًلزمة مور مثل: شوماخر وروزاك ورايش وويلرب وُمموعة  
إّن جذور الدراسات املستقبلية  و   ]العصر اجلديد[كاملة من املستقبليني الذين يرّوجون لفلسفات  

 ، األفكار الفلسفية الغربية حىت وإن زُعم أهنا تستعري فكًرا غري غريب ومتزجه إبطارها متتد عميًقا يف  
املهيمنة الفردية  الفلسفية  النظرة  هذه  ضمن  املستقبلية  البدائل  مجيع  صيغت  وهناك    ،وابلفعل 

أخرى   إدخاهلا  ثقافات  ابالنفتاحألغراض  مت  ومومهة  أيًضا    شكلية  وهناك  األحوال،  أفضل  يف 
نشاط مسؤول فعلّيا عن حمنة البشرية املريرة يف يوجد  و   الغريب  فكريالنظام  هذا ال  دعمتثقافات  

 الوقت احلايل. 

 السلطة واألرض 

الثالثة   املرحلة  يف  جلياا  ظهورًا  املستقبلية  للدراسات  االستعماري  التوجه  حاليااليظهر  أن    ،تطورها  كما 
هو النطاق الذي ستتشكل فيه الدراسات املستقبلية بوصفها علًما له    ]املنظور املؤسسي/ االجتماعي[

ومنظم والتفكر،  للبحث  ُمددة  وماالت  مهزة،  منشأة  وهيئات  واضحة  ومهنية،  حدود  تعليمية  ات 
وأدلة   ببليوغرافية  ولفهم امتداد االستعمار املرتقب وتعمُّقه حالًيا يف الدراسات    ت،لدراسال وأدوات 

  ؟ وكيفاملستقبلية، من املهم فهم: كيف هُتيَّأ املساحات الفكرية يف ثقافة الغرب وُتضَبط وُتَصان
م  الذي ال خترج عنه   تتبع الدراسات املستقبلية منطًا راسًخا من التطور االنضباطي ، وهو منط ُصمِّ
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  وا يف فرض النظم ويُقرر  واليتحكم  حصرية لنخبة العامل األبيضلكسب السمعة والشهرة، وصناعة 
 . ُمال الدراسات املستقبليةاجلوانب املهمة وغري املهمة يف 

املُ  الغربية  الثقافة  يف  يف  تتمثل  بسيطة  إحصائية  لُعبة  مبمارسة  والشهرة  السمعة  ُتكتسب  عاصرة، 
ويعتمد   ،حساب عدد العلماء اآلخرين الذين يستشهدون بك ويقتبسون من كتاابهتم ومؤلفاتك

حتليل االقتباسات املشرتكة على واقع وجود سجالت لبعض الواثئق الفردية حتوي مرات االستعانة هبذه  
إعداد يف  جديدة  الواثئق  أخرى  دراسات    ،واثئق  بكتابة  يُشارك  من  يستشهد كل  ذلك،  على  والدليل 

ومن احملتمل أال    ، ومُيكن احتساب عدد مرات االستشهاد ابلوثيقة ومن مث مبؤلفها  ،جديدة هبذه الواثئق
املشرتكة   االستشهادات  من  هلا العديد  اليت  يف حني تلفت الوثيقة  مشرتكان،  هلا اقتباسان  لوثيقة  يُلتفت 

اجملال  تطوير  يف  البارزة  الواثئق  من  وأهنا  ابملوضوع،  قوية  عالقة  هلا  أنَّ  ويُرى  أن    ،األنظار،  يعن  وهذا 
لألعمال   املشرتكة  االقتباس  معدالت  الواثئق  جمل ارتفاع  مثل  متاًما  ذاهتم  للمؤلفني  الكتاابت  من  موعة 

أي تشري  الفردية،  بينهمي  ملموسة  موضوعية  عالقة  وجود  املؤلف    ،إىل  اقتباس  حتليل  يُ َعرَّف  ولذلك 
أبنه الفردية:  ببساطة  الواثئق  أزواج  من  بداًل  اقتباًسا،  األكثر  األعمال  ألزواج  للمؤلفني    ,حتليل  ومُيكن 

ع معرفة  املتاحة  الالحقني  االقتباسات  فهارس  إىل  ابلرجوع  بسهولة  املؤلفني  أعمال  اقتباس  مرات  دد 
العلمية املعلومات  معهد  يوفرها  اليت  الفهارس  تلك  مثل  اإلنرتنت،  شبكة  األعمال    ,على  إنَّ  ويُقال 

القوية  شديدة الرتابط ُتشري إىل مال حبث أو معرفة أو ثقافة؛ حيث ُتشري مناذج الرتابط اليت تتنوع بني  
 إىل الضعيفة، إىل وجود اختصاصات يف اجملال. 

فإن   سبق؛  ما  على  هذه االقتباسات مُتثل الدورين: كسب السمعة والشهرة، وحتديد ُماالت  وبناًء 
واملعرفة ابسم  العلم  املعلومات  علم  يف  يُعرف  فيما  الواحد  اجملال  علماء  ويستشهد  غري  [.  الكليات 

على  ]املرئية ببعض  بعضهم  األقل،    أبعمال  على  اثنتني  أو  علمية  جمللة  إدارهتم  إىل جانب  واسع،  نطاق 
الفكري ماهلم  عن  حبرص  وأدلة    ,ودفاعهم  األدبيات،  مراجعات  بكتابة  للمجال  تعزيزها  ويزداد 

من   إىل  اجملال  يف  ستجدين 
ُ

امل الُكتَّاب  وتُوجه  اجملموعة  أعضاء  شهرة  تُعزز  اليت  قتطفات 
ُ

وامل املؤلفات، 
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قراءة   منهمعليهم  واالقتباس  بدون قصد يف    ,أعماهلم  اللعبة  ممارسة هذه  توضيح كيفية  أعتزم  وأان 
 .الدراسات املستقبلية ابلتحقيق يف عدد من األدوات املرجعية وأدلة الدراسات املهمة

الذي حرره مايكل مارين من أهم األدوات    Future Survey ]تقرير املستقبل/ [يُعد       
املستقبلية الدراسات  يف  املُستخدمة  السنوي،  الببليوغرافية  تراكمه  نتاج  بعده  من  وأييت  تقرير  [، 

السنوي/ وجديرة  ]   Future Survey Annualاملستقبل  وقّيمة  مهمة  منشورات  وهي 
أيًضا  لابإلعجاب،   واستعما   حتملكنها  عرقية  ميواًل  طياهتا    ،املستقبلية الفكرية  للساحةرية  بني 

لكنها   فقط،  علمية  مبساٍع  ليست  وهي  والتلخيص  الفهرسة  خدمات  أيًضا  يوجد  ذلك،  على  وعالوًة 
أدوات أيديولوجية تُثمر قوة هائلة وأتثريًا ضخًما يف تشكيل حدود العلم من خالل حتديد اجملالت اليت  

ض أعماله، والقضااي  ينبغي فهرستها، واملؤلفني واملقاالت اليت ينبغي تلخيصها، واملؤلف الذي ينبغي عر 
 .اليت ينبغي تناوهلا على نطاق أوسع أو على نطاق أضيق

مهمتها ابلرتكيز تقريًبا على الوالايت املتحدة األمريكية فقط، ومن مث  ]تقرير املستقبل[وتؤدي أداة       
، وليس  ]املستقبلتقرير [ومُيكنك مًلحظة أن اسم األداة هو عرض ُمتوايهتا بوصفها ظاهرة عاملية؛  

واملُرشحني املُضافني  واألوروبيني  األمريكيني  املستقبليني  السنوي    ،تقرير  املستقبل  تقرير  ويعرض 
املواد:    ١٩٩٢  عامالصادر   من  خمتارة  جملموعة  التالية  بجراء  [املعايري  هنا  املذكورة  املؤلفات  اختيار  مت 

من   أكثر  عمل  لنتاج  معا  ١٥٠مسح  وحصيلة  للكتب،  املعنية  انشًرا  اجملالت  وعشرات  البحث،  هد 
من   وأكثر  الرائدة،  والُصحف  العام،  ومهنية  ٢٥٠ابلصاحل  علمية  االختيار   ،ملة  معايري  وتشمل 

العامة للصاحل  واألمهية  والقطعية  واإلبداعية  اللغة    ، ]الشمولية  على  تقتصر  التغطية  مساحة  أن  بيد 
أغلبية كتاابته   الكاتب أبن  واعرتاف  أمريكيني [اإلجنليزية،  املتحدة،  ]لُكتَّاب  الوالايت  يف  نُشرت  وأهنا   ،

ومصاحلها املتحدة  الوالايت  مبشكالت  عناية كبرية  تعن  من   ,وأهنا  حال  أبي  ُيشري  ال  هذا  كل 
 . العاملوالتجاهل لباقي   فقط نتاج للقيود الفعلية املفروضة  األحوال إىل التفوق األمريكي، لكنه
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هلذه   النتائج احلقيقية  يُقصد بذلك الغياب الفعلي للمشاركات غري    ]؟احلدود الفعلية املفروضة [ما 
  الغربية يف الدراسات املستقبلية، وكذلك االهتمامات والقضاًي غري الغربية يف األداة الببليوغرافية 

سماة ب    
ُ

لكن هذا ليس كل ما يف األمر، إن    ،]الدراسات املستقبلية[األكثر أمهية يف املساحة الفكرية امل
املستقبل[ُمتوى   الوقت،    ]تقرير  مرور  ومع  أخرى،  أماكن  يف  ثقايف  عرقي  بتعصب  يتكرر  األُفق  ضيق 

أهن على  اجمللة  أوجزهتا  اليت  والكتاابت  واالهتمامات  القضااي  إىل  املستقبلية    ا يُنظر  الدراسات  قضااي 
ومؤلفيها جتاهل املخزون اهلائل من املواد غري الغربية املكتوبة ابللغة اإلجنليزية   يتمأي    ،واهتماماهتا 

 . للعلم دون قصد حدود عرقية  ]تقرير املستقبل[ألسباب عملية ومالية تضع أداة 

هبا        التحكم  يف  ذاتياا  املكتسبة  الدافعة  القوة  استمرار  يعن  الفكرية  للمساحة  عرقية  حدود  وضع  إن 
عليها أنولذلك    ،واإلبقاء  املستقبل    جند  لتقرير  العرقية  املستقبلي    مدويصدًى  هلا  الطبيعة  التدقيق  يف 

اليونسكو العدد    ،ملنظمة  وحيتوي  املستقبلية،  للدراسات  ومهمة  جديدة  مرجعية  أداة  التدقيق  هذه  ويُعد 
يونيو يف  والصادر  منه  فهارس١٩٩٢  عام  األول  أربعة  يضم  موثوق  ببليوغرايف  قسم  على    وهي   ، 

العامل [ واجملتمع[و  ]مستقبليات  واحلكم [و]البيئة  والدميقراطية  والثقافة  والبُلدان[و  ]السالم    ، ]املناطق 
مادة كافية   وجود  رغم  غريب،  غري  لكاتب  اتيالند  عن  واحد  مدخل  األربعة  الفهارس  حتت  ويندرج 

العامة[ للمصاحل  واألمهية  والقطعية  واإلبداع  ماالت    ]للشمولية  من  مال  أي    ]الثقافة[و  ]السالم[يف 
التدقي   ]البيئة[و هذا  يف  ُملدات  عدة  لتملئ  وحدها  اهلند  دولة  من  استخراجها  القسم    ،قمُيكن  وحيوي 

التدقيق   يف  التعليم[الثاين  على  يف    ]الرتكيز  املستقبليات  تعليم  حول  احلديث  للفكر  ُمسهًبا  حتلياًل 
 الوالايت املتحدة، ويعرض أيًضا نظرة دولية عامة لتعليم املستقبليات.

واحد        غريب  غري  ابقتباس  اخلروج  األخرية  للدراسة  خمتار  مرجع  متكن  هندي،وقد  وعلى    ملستقبلي 
املستقبل،   تقرير  مرجعية  عكس  أداة  بوصفه  واضح  بتصميم  لليونسكو  املستقبلي  التدقيق  ُصمم 

  وال ُيًلم أي شخص من دولة انمية يقرأ العدد األول من التدقيق املستقبلي لليونسكو إذا  ،عاملية
أورويب   بدعم  وأهنا حتظى  فقط  املتحدة  الوالًيت  اهتمام  املستقبلية موضع  الدراسات  اعتقد أبن 

الثالث  ،ضئيل ابلعامل  العامل  وال عًلقة هلذه األداة  بقاع  من  بقعة  أي  من  شخص  أي  يُشارك  ومل   ،
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ببليوغرايف مرجعي  عمل  أي  يف  الذكر  يستحق  املستقبل  عن  عمل  بكتابة  ا  ،الثالث  هذا  لتدقيق  وبدمج 
الدراسات   يف  العمل  من  عقدين  من  أكثر  تغطي  اليت  املهمة  السنوية  املستقبل  تقرير  ملدات  مع 

األمريكيةاملستقبلية،   املتحدة  ابلوالًيت  وينتهي  يبدأ  العامل  أن  لنرى  الصورة كاملة  لنا    ، تتضح 
غربّيا  وُمال  غربّيا  شأاًن  ابلفعل  املستقبل  ُيصبح  غري   ،ولذلك  الثقافات  ببساطة وتبقى  الغربية   

 خلفيات ثقافية. 

حيظى هذا االدعاء مبزيد من الدعم يف مقتطفات األدبيات وأدلة الدراسات املصممة لالستعانة هبا        
الدراسية  للكتب  أولية  تُعد كتاابت  واليت  العليا،  والدراسات  البكالوريوس  مرحليت  هذه    ،يف  بني  ومن 

كتاب   إدوارد  ]   The Study of the Futurte املستقبل/دراسة  [الكتاابت،  للكاتب 
، رئيس مجعية مستقبل العامل ومقرها واشنطن. ويُعد هذا الكتاب مثااًل أولياا جيًدا على هذا  26كورنيش

الكاتب عمله أبنه   يصف  وفيه  وتشكيل مالُمه[النوع،  العامل املستقبلي  فهم  لفن وعلم  ويربز    ,]مقدمة 
ًلل إخفاء معرفته ابلوجود الفعلي للثقافات غري الغربية، انهيك عن حقيقة  كورنيش نفسه من خ

املستقبل لديهم حصة يف صناعة شكل  لرمبا  الفصل    ،أنه  يف  صفحات  ثالث  يف  الكاتب  وانقش 
الكتاب   من  للبشرية[األخري  اجلماعية  وحسب عدد الصفحات املخصصة لعرض حكمة  )  ]احلكمة 

الذكور أصحاب   للغايةاملستقبليني  فإن عدد هذه الصفحات قليل  البيضاء  وأيضاً (!البشرة  ما    ، 
، لكنه يقرتح ابلفعل إنشاء شبكة مستقبل  ؟فحوى هذه احلكمة اجلماعية؟ مل يُطلعنا كورنيش على ذلك

 عاملية تضم ماليني األشخاص من مجيع أحناء العامل. 

  ، والتغلب على اضطراابته  من املفرتض إدخال إسهامات إىل الغرب حىت يتمكن من إنعاش نفسه
نبذة   وأعطوان  وأصالة،  موثوقية  األكثر  املستقبليني  أبمساء  للشك  مااًل  ال تدع  بعبارات  أخربوان  أهنم  بيد 

أعماهلم فهًما    ،عن  وفهمها  أعماهلم  قراءة  املستقبل  دارس  على  ينبغي  أساتذة  خيتار كورنيش  وكذلك 
الذكور    ،جيًدا من  مجيعهم  أن  الطبيعي  فقطومن  واحد  استثناء  وجود  مع  البيضاء،  البشرة    ،أصحاب 

ال؟   الذين وملا  ت.    فكل  وجلني  جوفينيل،  د.  برتراند  املستقبل:  تقرير  صفحات  على  يظهرون 
 

 ١٣سبق التقديم عنه: انظر الهامش  26
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سيبورج، وروبرت جوجنك، وآرثر س. كًلرك، وويليس هارمان، ودانيال بيل، وإسحاق أسيموف، 
ة مارغريت ميد اليت تُثري الدهشة ألنه مل يطرأ  وجون ماكهيل، وهريمان كان وألفني توفلر، والعامل

   على ابل معظمنا أهنا إحدى املستقبليني. 

النقطة،        هذه  يف  الفكرة  ولتوضيح  عنصًرا يف هناية   ١١٩توضح لنا قائمة املراجع املؤلفة  وأخريًا 
ئمة ختلو  فهذه القا   ، من هو مستعمر املساحة الفكرية اليت ُتسمى الدراسات املستقبلية   ،الكتاب

غريب غري  أي كاتب  وجود  من  مميزينمتاًما  سيدتني  سوى  تذكر  ومل  أن    ،،  ابلذكر  الكتب  واجلدير 
الثالث العامل  أحناء  مجيع  يف  قياسية  تعليمية  ُتستخدم كمصادر  األمريكية  مجيع الدراسية  ويف   ،

تقريًبا سوف    ،التخصصات  املماثلة  املستقبليات  دراسة  من كتب  والعديد  املستقبل  دراسة  أن  شك  وال 
 حتذو حذوها.

الثالث       العامل  ومؤلفي  ُمفكري  غياب  وكذلك  الغربية  غري  البحث  ملواد  اجللي  الغياب  إنَّ 
اجلامعات يف  املستقبلية  الدراسات  مناهج  صياغة  يف  اآلن  هيكس   ،ينعكس  ديفيد  ويف كتاب 

 :Exploring Alternative Futuresاملستقبليات البديلة": الدليل املرحلي للُمعلم/  دراسة  [
A Teacher’s Interim Guide  [    وكتاب ريتشارد أ. سلوتر]  مفاهيم املستقبليات واألفكار

اجلهود    ]  Futures Concepts and Powerful Ideasالفعالة/   آخر  الكاتبان  يعرض 
تطوير   مال  يف  املستقبليةاملبذولة  الدراسات  دراسة  لصاحل    ،مناهج  الدليل  هذا  هيكس  وقد كتب 

مشروع املستقبليات العاملية التابع ملعهد التعليم جبامعة لندن، وفيه يُقدم جولة تثقيفية وترفيهية يف مال  
الغربية الثقافة  على  بشدة  يقتصر  العاملي  البعد  أن  بيد  املستقبلية؛  اآلخر   ،الدراسات  اجلانب    وعلى 

هذا    وجدت تناول  آخر  عمل  أي  تفوق  بعناية  مدروسة  وكانت  بكثري،  فكرايا  أمسى  سلوتر  مساعي 
 املوضع يف مال الدراسات املستقبلية.

يف  تناول اجلزء األول املفاهيم األساسية للدراسات املستقبلية،  ؛وقد انقسم كتاب سلوتر إىل جزئني      
إعادة تباحث  [و  ]التغيري [و  ]الكتابة الثقافية[موضوعات مثل  اجلزء الثاين أفكارًا مؤثرة و   حني استعرض
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و]املدلوالت  النمو [،  املوضوعات  ]حدود  من  دلياًل    ،وغريها  الكتاب  هذا  ظاهر  يف  جند  أن  ومُيكننا 
ينكشف   ُمتأنية  قراءة  قراءته  عند  لكن  الثقافية،  الناحية  من  املستقبلية  ابلدراسات  بقوة  واعًيا  دراسياا 

غربية غري  ثقافات  وجود  على  األدلة  من  القليل  عن  قسم    ،النقاب  خال  املعرفة[فقد  من    ]خرائط  متاًما 
ل  غربية  غري  تصورات  قسم  وجود  إىل  خلسًة  تتسلل  الغربية  غري  الثقافات  ولكن  ثقافة  [لمعرفة،  حنو 

 هلا السمات التالية:  ]ثقافة احلكمة[. ونُقل إلينا أن ]احلكمة

 فهم َنريِّ لإلنسانية املشرتكة.  •
 جتاوز القوانني القائمة على العرق ونوع اجلنس وما إىل ذلك. •
توازن للعقالنية واحلدس. •

ُ
 االستخدام امل

 إعادة تشكل الدوافع الُعليا للحياة االقتصادية.  •
 األساليب واملؤسسات لتعزيز منو الوعي.  •
 التعليم بوصفه انضباطًا يف التفوُّق.  •
 التكنولوجيا بصفتها وسيلة مساعدة للتفوُّق، وليست وسيلة بديلة. •
حددة يف سياق القواعد العامة.  •

ُ
 االختالفات املكانية امل

 البشر واألداين على أهنا واحدة من الناحية الروحانية. النظر إىل مجيع  •
 
ومل تُنقل إلينا   !، ال يوجد دليل هنا على أن هذه األفكار ُمستعارة حّقا من ثقافات غري غربيةو      

وكل ما نُقل إلينا هو حمتوى يتاج الغرب إىل    !، أمثلة على ثقافات احلكمة احلية أو املهجور الفانية
سلوتر    ،التفرد به إلنتاج مستقبل صحي ُمستحسن أو  من هيكس  أيٌّ  مل يُشري  ذلك فإنه  وبناًء على 

أعماهلما يف  غريب  غري  أي كاتب  و إىل  يف  ،  الوارد  األدلة  أن  يف  وسلوتر  هيكس  من  جُيادل كل  قد 
ا مواد ُمتاحة يسهل  إىل  استندت  املواد  دراستهما  إن توافر  متاًما؛  راد توضيحه 

ُ
وهذا هو امل إليها.  لوصول 

تلك   مثل  العلمية،  واملقتطفات  املختارة  واألعمال  املستقبل  تقرير  ويتحكم  رؤيتها،  على  يتوقف  العلمية 
الدراسية املناهج  مطورو  أثرها  يقتفي  مث  ومن  رؤيته،  مُيكن  ما  حتديد  يف  عمل كورنيش،  يف    ، الواردة 

إذ  خمتلفة  وابلطبع،  صورة  لرأى  املتحدة  اململكة  يف  عادية  مدرسة  يف  املتوسط  الطبقة  إىل  هيكس  نظر  ا 
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تُناضل   احلكمة  ثقافة  لرأى  ملبورن  جامعة  يف  مكتبه  انفذة  من  نظرة  سلوتر  ألقى  وإذا  العامل.  هلذا  متاًما 
البقاء أجل  املستق  ،من  الوعي  تطوير  يف  بدور  األصليون  األسرتاليون  السكان  حيظى  قادم  أال  جليل  بلي 

 من األسرتاليني؟ ألن يُشاركوا بدور يف صناعة مستقبل أسرتاليا؟

إن األهداف غري الواعية الكامنة وراء تشكيل الدراسات املستقبلية هي اليت ُتشكل مستقبل مجيع       
ورغباته الغرب  ابنطباعات  هي    ،الثقافات  بل  حد كبري  إىل  واعية  غري  تكون  ال  قد  احلاالت  بعض  ويف 

صرحية جوزيف ف.كواتس وجنيفر جارات    ،رغبة  دراسة  املستقبليني/[ونذكر هنا   Whatما يعتقده 
Futurists Believe   [    حاالت أقصى  يف  الكالسيكي  االستعماري  الفكر  صورة  تتناول  اليت 

الذايت ومتجيده  ال  ،توسعه  هذه  مُييز  العشرينوما  القرن  هناية  لفرتة  ُأصدرت  أهنا  هو  غريها  عن    ، دراسة 
مستقبل   مجعية  وكانت  اجلنسيات،  متعددة  املؤسسات  من  اثنني  الهتمامات  نتاًجا  الدراسة  هذه  وتُعد 

قدمة،  تويف هذه الدراسة مل    ،العامل هي الراعية إلصدار الكتاب
ُ

ذكر سوى إشارة واحدة غري غربية يف امل
هل ستختلف أحوال هونغ  [:  عن سؤال  ون سؤالني كمثال وُصممت الدراسة لإلجابة حيث طرح املؤلف

قبل؟
ُ

ما هي فرص التسويق الشامل يف االحتاد السوفييت خالل السنوات العشرين  [و    ]كونغ يف القرن امل
فقد  ]القادمة؟ جديدعدان    وهبذا  أرض كولومبوس  من  تصيغ  إىل  غري    اليت  ابلثقافات  الوحيدة  العالقة 

 تقتصر على أسواق الغرب.بكوهنا الغربية 

الشامل:        ابملعىن  السؤال  وجارات  يطرح كوتس  املستقبليون؟  هم  من يستحق أن يُوصف أبنه  من 
املؤلفون    مستقبلي من بني أولئك الذين يدعون أهنم مستقبليون؟ وما هي معتقداهتم؟ شرع  وهكذا 

وظفنا عشرة من املتشاركني يف األعمال يف    :حيث ذكرا  دة احلقيقيني للمساحة الفكريةيف اكتشاف السا
تضم   قائمة  معهم  اجتماع  أول  يف  ممثليهم  على  وعرضنا  املشاريع،  املستقبليني    ١٢٥أحد  احملتملني  من 

وكشفت النتائج أن أهم معيار لالختيار هو أن ميتلك   ، لالختيار من بينهم من يصلح للمشاركة يف املشروع 
وكان متتع املستقبلي ابلشهرة والتقدير بني متمع املستقبليني    ، املستقبلي رؤية للمستقبل ذي الصلة ابلشركة 

وكانت رؤية املستقبلي لعمالء األعمال يف املرتبة األقل أمهية، ألن العديد من    ، إىل حد ما   ة من املعايري املهم 
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الشركات امل  عامل  يف  الشهرة  من  ضئيل  بقدر  يتمتعون  قيمة  األعلى  يطرحون    ، ستقبليني  على كوهنم  عالوة 
 مموعة متنوعة من وجهات النظر. 

من       ُوصفوا أبهنم  قصد هبا  االختيار    ]تنوع[  أن كلمة   يتضح  األساتذة  أن  من    اً مستقبلي  ١٧حقيقة 
البيضاء،   البشرة  أصحاب  أن  الذكور  األمريكيني   أغلبيتهمكما  وكانمن  أعمارهم    ،  ، عاًما  ٥٨متوسط 

استبعد  األمريكيني   وقد  املستقبليني  من  االختيار غري الغربيني لكوهنم أقل شهرة  مُيكنك الدخول  [  ،من 
يف املنظومة إذا كنت رجًًل أمريكّيا أبيض البشرة وتتمتع ابلقليل من الشهرة لكن ال مُيكنك حىت  

مة إذا كنت رجًًل غري غريب ومل تولد ببشرة بيضاء وتتمتع ابلقليل من  التفكري يف دخول تلك املنظو 
أهنم    ] الشهرة املؤلفون  خيربان  النساء؟  عن  ماذا  الوالايت  [لكن  يف  مكافئ  أي  حتديد  من  يتمكنوا  مل 

تؤكد الدراسة  وهكذا    ،]املتحدة من حيث املكانة والنطاق واهتمام أولئك املستقبليني املختارين ابلفعل
ة عاملية وبسيطة مفادها أن املساحة الفكرية اليت يطلق عليها اسم الدراسات املستقبلية ما  حقيق

 هي إال ُمال مقصور على ُمموعة خمتارة من رجال أمريكيني ببشرة بيضاء. 

وأعماله         أفكاره  ليعرض  الكتاب  يف  بفصل  ختارين 
ُ

امل املستقبليني  من  مستقبلي  روي  [حيظى كل 
س.   وفيكتور  دراكر،  وبيرت  س. كالرك،  وآرثر  بولدينج،  وكينيث  بيل،  ودانيال  أيريس،  وروبرت  أمارا، 

وجي ميدوز،  ودينيس  مارين،  ومايكل  ل.،  د.  وريتشارد  وألكساندر كينج،  هيوز،  وابري  مس  فريكيس، 
أوجيلفي، وجريارد ك. أونيل، وجون بريس، وبيرت شوارتز، وروبرت ثيوابلد(. ويف هناية كل فصل، يوجد  
خُمطط توضيحي يوضح "القوى الفكرية املؤثرة على فكر املستقبلي". ويقيًنا، ال يعرتف أي منهم بتأثره  

سي. كالرك حىت آرثر  وال  غريب؛  غري  سريال  ]مبصدر  يف  له  منزاًل  أسس  يُكن  الذي  ألنه كان  رمبا  نكا، 
علم اجتماع  [يف القائمة تشمل    ]مستقبلي بصورة عامة   ١٧جتاهله  [لثقافتها االحرتام! ويُطلعنا جزء مبا  

واألمم،   الثقافية،  والصراعات  واملهاجرين،  واألقليات،  السوداء،  البشرة  وأصحاب  والنساء،  املستقبل، 
والدين الدول،  أخرى    ، ]ومموعات  على  يتجاهل  بعبارة  ينطوي  قد  شيء  أي  املستقبليون  هؤالء 

 اعرتاف هلم بوجود كياانت أخرى سوى األجنلوسكسونيون من الذكور أصحاب البشرة البيضاء! 
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طُروق لدراسات التنمية     
َ

ويف   ،تتطور الدراسات املستقبلية يف عدة نواٍح بوصفها علًما على املسار امل
ظهر   اجملال  وأدلة    ]الغربيونالعلماء  [هذا  األدبيات،  واستبياانت  االقتباس،  حتليل  بفضل  مرة  ألول 

العلماء هلؤالء  البحثية  ابالهتمامات  العلم  حدود  وتثبيت  ذلك  و   ،الدراسات،  على  حتولت  عالوة 
وانتقل أساتذة العلم    ،الكتب الدراسية هلؤالء العلماء إىل أدوات تدريسية أساسية يف العامل الثالث

أهنا  ،الثالث بصفتهم مستشارين وُكتاب خلطط التنمية القوميةإىل العامل   أكثر    كما  ال  وقت  مسألة 
يظهر   أن  بصفتهم    ]اخلرباء[قبل  الثالث  العامل  يف  وآخرون  وكورنيش  وجارات  وصفهم كوتس  الذين 

املدى بعيدة  مستقبلية  خططًا  ويضعوا  جامعية  أقساًما  ليؤسسوا  العالمات  و   ، مستشارين  تُنذر  ابلفعل 
 لسوء.اب

تعكس  ف       القومية[مثلما  التنمية  أو    ]خطط  االهتمام  من  القليل  النامية  البلدان  من  للعديد 
االحرتام للثقافة األصلية واملطالب احمللية، تعكس الكثري من خطط املستقبل القومية اهتمامات 

الدراسات    ، املستقبليني الغربيني ومصاحلهم بداًل من آمال السكان احملليني وتطلعاهتم أولوايت  إن 
ماليزاي رؤية  مثل  والصني  ٢٠٢٠  املستقبلية،  واملكسيك  ٢٠٠٠،  احملليني ٢٠٠٠،  السكان  يُشارك  مل   ،

 . ٢٠٠٠يف رسم مالُمها، بل حددها التقرير العاملي للوالايت املتحدة  

تتهيأ الدراسات املستقبلية لُتصبح أداة أكادميية وفكرية أخرى الستعمار اجملتمعات ومن هنا        
االستشراق  حركة  استعمرت  مثلما  الغربية  واستعمرت    غري  الغربية،  غري  الثقافات  اتريخ 

الثالث العامل  حاضر  التنمية  واستعمرت  الغربية،  غري  اجملتمعات  ثقافات  واآلن   ،األنثروبولوجيا 
 تتطور الدراسات املستقبلية لُتصبح أداة الستعمار احلدود األخرية للمستقبل غري الغريب نفسه. 
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