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 مقدمـة
 الدراسات المستقبمية ميداف مف مياديف المعرفة يزداد االىتماـ بو فى الدوؿ المتقدمة ، 

ويترسخ دوره فى عممية صناعة القارات سواء عمى مستوى الدوؿ أـ عمى مستوى المؤسسات 
تطورات متبلحقة فى - ولـ يزؿ - وقد شيد ىذا الميداف . المدنية والعسكرية والشركات الكبرى 

ولـ يعد . منيجياتو وأساليبو وتطبيقاتو حتى صارت لو مكانة مرموقة بيف سائر مياديف المعرفة 
ثمة حرج فى اإلشارة إلى ىذا الميداف باعتباره عمما مف العموـ االجتماعية ، ىو عمـ المستقبميات 

 .

 ولكف حظ الدوؿ النامية بوجو عاـ ، والدوؿ العربية بوجو خاص ، مف الدراسات 
ولذلؾ مازالت مساىمة ىذه الدراسات فى . المستقبمية يسير لمغاية ، واقباليا عميو ضئيؿ جدًا 

. عمميات التخطيط وصناعة القرارات ضعيفة ، إف لـ تكف غائبة كمية فى ىذه الدوؿ 

 ومف ىنا أىمية توسيع دائرة العمـ بيذا النوع مف الدراسات فى ببلدنا ، وبما تيدؼ إلى 
تحقيقو مف أغراض ، وبما تتبعو مف منيجيات وأساليب لمبحث فى المستقبؿ ، وبصمتيا بعمميات 

وىذا . التنمية والتخطيط وصناعة القرارات فى سياؽ السعى لمخروج مف التخمؼ وتحقيؽ التنمية 
. ما يسعى القسـ األوؿ مف ىذه الكراسة إلى بيانو 

 ويقدـ القسـ الثانى مف الكراسة مثااًل لدراسة مستقبمية كبيرة تجرى فى مصر منذ أواخر 
 ، ولـ يزؿ العمؿ مستمرا فييا حتى اآلف ، وىى الدراسة المعروفة بمشروع مصر 1997عاـ 

وفى ىذا القسـ شرح لخطوات اإلعداد ليذه الدراسة ، ولؤلسباب التى دعت إلى القياـ  . 2020
بيا ، وبياف لمجاالت البحث فى المشروع ، وعرض لمسمات المميزة لمنيجية دراسة المستقببلت 
شارة إلى بعض منتجاتو  المصرية البديمة فيو ، مع إيضاح ألسموب تنظيـ العمؿ فى المشروع ، وا 

وأخيرًا نقدـ بيانًا بعدد مف الصعوبات التى . التى ظيرت أو ىى عمى وشؾ الظيور حتى اآلف 
. واجية المشروع ، والتى يتعيف التفكير فى سبؿ فعالة لمتغمب عمييا 

 وأنى ألرجو أف يسيـ نشر ىذه الكراسة فى تنشيط حركة الدراسات المستقبمية التى تشتد 
. الحاجة إلييا يومًا بعد يوـ فى مصر وسائر أقطار الوطف العربى 

إبراىيـ العيسوى .           د 
                              المستشار بمعيد التخطيط القومى  2000سبتمبر - القاىرة 

 2020                                                     والباحث الرئيسى لمشروع مصر 
                                                            بمنتدى العالـ الثالث بالقاىرة 
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الدراسات المستقبمية 
 

 مف أبرز سمات العالـ المعاصر أنو عالـ يموج بالتغيرات المتبلحقة فى شتى مياديف 
كما أنو يشيد نموًا ممحوظًا فى درجة . العمـ والتكنولوجيا واالقتصاد واالجتماع والسياسة والثقافة 

ف لـ يكف ىذا االعتماد متكافئًا فى كؿ األحواؿ - الترابط واالعتماد المتبادؿ بيف الدوؿ  . وا 
وفضبًل عف ذلؾ ، فإف أنواعًا كثيرة مف التشابكات والتداخبلت بيف الظواىر واألحداث المختمفة 

ومع ازدياد كثافة ىذه األنواع . صارت تجرى فى العالـ المعاصر متجاوزة لمحدود الوطنية لمدوؿ 
مف التشابكات والتداخبلت ، أصبحت نسبة غير صغيرة ، ومتزايدة مف القرارات التى تمس حياة 

الناس فى مختمؼ األوطاف تتخذ عمى نطاؽ عبر وطنى مف جانب كيانات مختمفة ، السيما 
وتمؾ بعض خصائص ما أصبح يشار إليو . المنظمات العالمية والشركات متعدية الجنسيات 

 . (1)بزمف العولمة أوالكوكبة 
واضحة المعالـ والتضاريس ليذا العالـ خريطة  ومما الشؾ فيو أف األمة التى ال تمتمؾ 

دقيقة تعينيا عمى تحديد مسارىا الصحيح بوصمة سريع التغير شديد التعقيد ، والتى ال تمتمؾ 
ذلؾ أف مستقبؿ ىذه األمة لف . عمى ىذه الخريطة ، ىى أمة تعرض مستقبميا ألخطار عظيمة 

، أف يأتى ىذا المستقبؿ محصمة االحتماؿ األوؿ : يخرج فى ىذه الظروؼ عف أحد احتماليف 
لعوامؿ عشوائية متضاربة ، أى أنو يخضع العتبارات مف صنع المصادفة ، ال مف صنع العقؿ 

أف تتحكـ فى تشكيؿ ىذا المستقبؿ قوى خارجية : واالحتماؿ الثانى . والتدبير والمصمحة الوطنية 
ال ييميا مف مستقبؿ ىذه األمة إال أف يخدـ مصالحيا ىى ، سواء أكانت ىذه المصالح متوافقة 

وفى الحالتيف ، يصبح مستقبؿ األمة مرىونًا . مع مصالح الناس فى ىذه األمة أـ لـ تكف 
بمقادير خارجية أو مصالح أجنبية ، أى أنو يصبح معمقًا بعوامؿ ال دخؿ إلرادة المواطنيف فى 

وما أتعس األمة التى تجد . وىذا بالقطع وضع بائس . ىذه األمة فى تشكيميا أو التأثير فييا 
. نفسيا فيو 

 

                                                 
، منتدى  2020أوراق مصر من  (3)، الورقة توصيف األوضاع العالمية المعاصرة إمساعيل صربى عبد اهلل ، :     للمزيد ، أنظر (1)

 . 1999       العامل الثالث ، القاىرة ، يناير 
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اصنع مستقبمؾ قبؿ أف يصنعو لؾ اآلخروف 
ولذا فإف األمـ القوية ىى األمـ المدركة لما يحيط بيا مف تغيرات ، والواعية بما يزخر  

بو العالـ مف تناقضات وصراعات ، وىى بالتالى األمـ التى تسعى لصنع مستقبميا ، أو عمى 
أما األمـ الضعيفة فيى األمـ الغافمة عما يجرى . األقؿ تسعى لممشاركة بفعالية فى صنعو 

فعندما ال تبادر األمة إلى صنع . حوليا، والتى تترؾ مستقبميا لممصادفات أو ألطماع اآلخريف 
ومف طبيعة األشياء أف يسارع أصحاب المصمحة إلى مؿء ىذا الفراغ . مستقبميا ، ينشأ فراغ 

ومف ثـ فإنيـ سيصنعوف لتمؾ األمة مستقبميا ، ولكف عمى ىواىـ وحسبما تقضى بو . 
. مصالحيـ 

الواضحة الخريطة إذا أردنا أف نشارؾ بفاعمية فى صنع مستقبمنا ، عمينا إذف أف نمتمؾ  
التى نيتدى بيا فى التعرؼ عمى الطريؽ إلى المستقبؿ البوصمة ليذا العالـ الجديد ، وأف نمتمؾ 

وىنا .  مف جانبنا تحديد مالمح ىذا المستقبؿ المرغوب فيووىو ما يفترض ضمنًا - الذى نريده 
وما الطريؽ إلى امتبلؾ تمؾ الخريطة وتمؾ البوصمة ، وما السبيؿ إلى اختيار : يصبح السؤاؿ 

الطريؽ الذى يفضى إلى المستقبؿ الذى نطمح إليو ، وكيؼ يمكف اكتشاؼ مبلمح ىذا المستقبؿ 
الدراسات المستقبمية ، أو : والجواب عف كؿ ىذه األسئمة يكمف فى عبارة واحدة . المنشود 

. بحوث استشراؼ المستقبؿ 

  الدراسات المستقبمية حتمية
 وقبؿ أف نتناوؿ بالتفصيؿ أىداؼ الدراسات المستقبمية ، مف الميـ إدراؾ أمريف أساسييف 

أوليما ، أف الدراسات المستقبمية باتت مف الحتميات ، : فيما يتعمؽ بيذه النوعية مف الدراسات 
كما كاف يظف فى  )وىى ال تجرى . أى أنيا صارت دراسات ضرورية ال يمكف االستغناء عنيا 

مف باب الرفاىية الثقافية أو التسمية الذىنية فى الدوؿ الغنية   (فترة سابقة 
بؿ إنيا ضرورية لمدوؿ كافة عمى اختبلؼ حظوظيا مف الغنى أو الفقر ، ومف التقدـ أو . وحدىا 

التخمؼ ، وذلؾ لما سبؽ إيضاحو مف اعتبارات متصمة بالعالـ الجديد وما يحفؿ بو مف تغير 
. سريع واضطراب شديد وال يقيف متزايد ، فضبًل عف أىميتيا لترشيد عممية صناعة القرارات 

 إف الدراسات المستقبمية تشيد نموًا متسارعًا فى الدوؿ المتقدمة التى تصنع العمـ وتنتج 
كما أف الدوؿ الرائدة . التكنولوجيا ، فضبًل عف امتبلكيا أسباب التقدـ اإلقتصادى والقوة العسكرية 

فى ىذا النوع مف الدراسات ليست مف دوؿ التخطيط المركزى ، بؿ ىى دوؿ رأسمالية تسير عمى 
ويندر أف تجد دولة . نظاـ اقتصاد السوؽ مع درجات متفاوتة مف التدخؿ والتوجيو الحكومى 

رأسمالية متقدمة ال تستند إلى دراسات الستشراؼ المستقبؿ فى صنع قراراتيا االقتصادية أو 
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كما يندر أف تجد شركة كبرى ، وبخاصة إذا كانت تنتمى إلى فصيمة . السياسية أو العسكرية 
الشركات متعددة أو متعدية الجنسيات ، ال يشتمؿ بنيانيا التنظيمى عمى مركز أو قسـ لمدراسات 

ذا كاف األمر كذلؾ عند األقوياء والمتقدميف مف الدوؿ . المستقبمية والتخطيط اإلستراتيجي  وا 
والشركات الكبرى ، فإف الدوؿ النامية التى لـ تزؿ تسعى إلى بناء نفسيا وتنمية اقتصادىا 
والعثور عمى موقع أفضؿ ليا عمى خريطة تقسيـ العمؿ الدولى فى حاجة أشد إلى القياـ 

بالدراسات المستقبمية ، السيما إذا كانت مف الدوؿ ذات الموقع االستراتيجى المتميز أو المكانة 
السياسية البارزة التى تجعميا مستيدفة مف جانب القوى الكبرى فى العالـ ، فيحاولوف التأثير عمى 

. قراراتيا وتوجياتيا ومستقبميا وسوؼ تكوف لنا عودة إلى ىذه المسألة فى ختاـ ىذه الورقة 

الدراسات المستقبمية حقؿ مف حقوؿ المعرفة الجادة والعمـ النافع 
الذى يتعيف إدراكو فى شأف الدراسات المستقبمية ، فيو أف ىذه  األمر الثانى أما  

ف كانت تتطمب بالضرورة قدرًا مف الخياؿ والقدرة الذاتية عمى التصور المسبؽ لما  الدراسات ، وا 
ىو غير موجود أو غير معروؼ اآلف ، إال أف أنشطتيا تختمؼ نوعيًا عف األنشطة التى تقع فى 

فما يطمؽ عميو اليـو الدراسات . حقؿ الخياؿ العممى أو فى ميداف التنجيـ والرجـ بالغيب 
فى دراسات جادة تقـو عمى مناىج بحث وأدوات درس - عمى العمـو - المستقبمية إنما يتمثؿ 

وفحص مقننة أو شبو مقننة ، وتحظى بقدر عاؿ مف االحتراـ فى األوساط العممية ، وتنيض 
بؿ إف ىذه الدراسات قد بمغت  . (2)بيا معاىد ومراكز بحثية وجمعيات عممية ذات سمعة راقية 

. عمـ المستقبميات مف النمو والرقى حدًا يسمح بالحديث عف بروز عمـ اجتماعى جديد ىو 
. فاألمر جد ال ىزؿ فيو ، وعمى مف يريد الخوض فيو أف يتخذ لو ما يمـز مف عدة وعتاد 

وىنا أسارع إلى . أىداؼ الدراسات المستقبمية أو استشراؼ المستقبؿ  واآلف نعود إلى 
ف اليدؼ المباشر القوؿ بأف  لمدراسات المستقبمية ليس التخطيط أو وضع االستراتيجيات ، وا 

كانت ىذه الدراسات تفيد دوف شؾ فى إعداد العدة لوضع الخطط أو رسـ  
القاعدة المعرفية إذ أنيا توفر ألىؿ التخطيط واالستراتيجيات جانبًا ميمًا مف . االستراتيجيات 

فكؿ عمؿ تخطيطى جاد غالبًا ما يكوف مسبوقًا . التى تمـز لصياغة االستراتيجيات ورسـ الخطط 
طرح بدائؿ أولية غالبا لمعدالت مختمفة لمنمو والتراكـ  )بنوع ما وبقدر ما مف العمؿ االستشرافى 

                                                 
 Futures ، ودورية The Futurist ، الىت تصدر جملة World Future Societyاألوىل وىى .    من أشهر اجلمعيات العلمية ىف ىذا اجملال مجعيتان (2)

Research Quarterly ودليالً للمنظمات والدوريات ىف جمال البحوث املستقبلية ، Futures Research Directory: Organizations 

and Periodical وكذلك دليالً لؤلفراد املشتغلني بالدراسات املستقبلية ، Futures Research Directory: Individuals  . للمزيد راجع موقع
  www.wfs.org: اجلمعية على اإلنرتنت 

 وكذلك كتاب دورى  Futures Bulletin:  وهلا نشرة ربع سنوية بعنوان World Future Studies Federatrion :         أما اجلمعية الثانية فهى
:  وعنوان موقعها على اإلنرتنت ىو World Future Studies Federation Newsletter بعنوان

www.world futures.org 

http://www.world/
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ولكف شتاف بيف أف يأتى العمؿ االستشرافى كمقدمة سريعة لمعمؿ   . (
التخطيطى ، وبيف أف تتاح الفرصة لكى ينمو كعمؿ قائـ بذاتو ، يأخذ وقتو البلـز ويستعمؿ 

. المنيجيات المتعارؼ عمييا ، وتستوفى مقوماتو التى سنعرض ليا فيما بعد 

 كذلؾ ليس اليدؼ مف الدراسات المستقبمية ىو اإلنباء بالمستقبؿ ، بمعنى تقديـ  
فكؿ ما تقدمو الدراسات . ، أى تنبؤات غير شرطية وغير احتمالية باألحداث المستقبمية نبوءات 

ولذا تتعدد المقوالت . مقوالت شرطية واحتمالية المستقبمية مف مقوالت حوؿ المستقبؿ إنما ىى 
الشروط واالحتماالت  المستقبمية التى يقدميا االستشراؼ ، نظرًا لتعدد السيناريوىات أو الرؤى أو 

وىذا الوضع ناشئ بطبيعة الحاؿ . التى تحيط بالحدث أو األحداث المستقبمية موضع االىتماـ 
وال شؾ أف ما يتوصؿ إليو االستشراؼ مف  " . ال يقينية" مما تتسـ بو األحداث المستقبمية مف 

البلزمة لممخطط ، السيما إذا كاف القاعدة المعرفية سيناريوىات بديمة ىو جزء ميـ مف أجزاء 
ف كانت ىذه السيناريوىات البديمة ال تشكؿ  بصدد وضع خطط لممدى المتوسط أو الطويؿ ، وا 

. فى حد ذاتيا خططًا بالمعنى المتعارؼ عميو فى دوائر التخطيط وصنع القرارات 

أغراض الدراسات المستقبمية 
يمكف أف نقوؿ بصفة عامة أف غاية ما اليدؼ الرئيسى لمدراسات المستقبمية إذف ؟  

ومف ثـ . الدراسة المستقبمية ىو توفير إطار زمنى طويؿ المدى لما قد نتخذه مف قرارات اليـو 
وتدبير أمور المعاش يومًا بيوـ " مف اليد إلى الفـ " العمؿ ، ال عمى ىدى الماضى ، وال بأسموب 
العمؿ وفؽ نظرة طويمة المدى وبأفؽ زمنى طويؿ ، وال بأسموب إطفاء الحرائؽ بعد ما تقع ، بؿ 

فى كؿ ما يحيط بنا ، " البليقينى " فيذا أمر تمميو سرعة التغير وتزايد التعقد وتنامى . نسبيًا 
وذلؾ  فضبًل عف اعتبارات متصمة بالتنمية والخروج مف التخمؼ سنوضحيا  

. الحقًا 
إضفاء طابع مستقبمى طويؿ  مف جية أخرى ، فإف ما تتيحو الدراسات المستقبمية مف 

النضج العقمى والرشادة فى اتخاذ إنما ىو عبلمة ميمة مف عبلمات المدى عمى تفكيرنا ، 
ذلؾ أف ما نتخذه مف قرارات اليـو ، وما نقـو بو مف تصرفات فى الحاضر سوؼ يؤثر . القرارات 

ذا أردنا ليذا المستقبؿ أف يكوف . بصورة أو بأخرى عمى مستقبمنا ومستقبؿ أبنائنا مف بعدنا  وا 
فعمينا أف نتخذ قراراتنا اليـو آخذيف فى االعتبار النتائج والتداعيات مقبواًل مف وجية نظرنا ، 

. المحتممة ليذه القرارات عمى مدى زمنى طويؿ ، وليس فقط عمى المدى القصير أو المتوسط 
وىنا تساعدنا الدراسات المستقبمية فى استطبلع ىذه النتائج والتداعيات عمى المسارات المستقبمية 

ذا لـ . فإذا كانت النتائج والتداعيات تسيـ فى تشكيؿ المستقبؿ المرغوب فيو ، فبيا ونعمت .  وا 
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تكف تسيـ فى ذلؾ ، فإننا نسعى لتعديؿ ىذه القرارات حتى تأتى نتائجيا وتداعياتيا متوافقة مع 
ذا تـ ذلؾ ، فإننا نكوف . المستقبؿ الذى نريده  ، قد شاركنا بشكؿ إيجابى فى صنع المستقبؿ وا 

بداًل مف أف ننتظر فى سمبية مستقببًل تأتى بو المقادير ، أيا كانت صورتو ، أو بداًل مف أف نقنع 
فالدراسات المستقبمية تساعدنا عمى . بالتواـؤ أو التكيؼ مع ما قد يقع مف أحداث مستقبمية 

، وجعمو أفضؿ بدرجة ما مما لو كنا قد قعدنا فى انتظار وقوع ىذا التحكـ فى المستقبؿ 
. المستقبؿ وأىممنا التفكير فى مساراتو البديمة المحتممة الوقوع 

 وبشكؿ أكثر تحديدًا ، يمكف القوؿ أف الدراسات االستشرافية لممستقبؿ تساعدنا عمى 
: صنع مستقبؿ أفضؿ ، وذلؾ بفضؿ ما تؤمنو مف منافع متعددة ، مف أىميا ما يمى 

اكتشاؼ المشكالت قبؿ وقوعيا ، ومف ثـ التييؤ لمواجيتيا أو حتى لقطع الطريؽ عمييا  (1)
، اإلنذار المبكر وبذلؾ تؤدى الدراسات المستقبمية وظائؼ .والحيمولة دوف وقوعيا

واالستعداد المبكر لممستقبؿ ، والتأىؿ لمتحكـ فيو ، أو عمى األقؿ لممشاركة فى 
.   صنعو 

، وبخاصة ما ىو كامف منيا ، والذى يمكف أف إعادة اكتشاؼ أنفسنا ومواردنا وطاقاتنا  (2)
اكتشاؼ مسارات وىذا بدوره يساعد عمى . يتحوؿ بفضؿ العمـ إلى موارد وطاقات فعمية 

ومف خبلؿ . يمكف أف تحقؽ لنا ما نصبوا إليو مف تنمية شاممة سريعة ومتواصمة جديدة 
عادة االكتشاؼ ىذه ،  تسترد األمة الساعية لمتنمية الثقة بنفسيا ، عمميات االكتشافات وا 

. وتستجمع قواىا وتعبئ طاقاتيا لمواجية تحديات المستقبؿ 

وذلؾ بإخضاع كؿ . بمورة االختيارات الممكنة والمتاحة وترشيد عممية المفاضمة بينيا  (3)
اختيار منيا لمدرس والفحص ، بقصد استطبلع ما يمكف أف يؤدى إليو مف تداعيات ، وما 

توفير قاعدة معرفية يمكف ويترتب عمى ذلؾ المساعدة فى . يمكف أف يسفر عنو مف نتائج 
وذلؾ بداًل لمناس أف يحددوا اختياراتيـ السياسية واالجتماعية واالقتصادية فى ضوئيا ، 

بالمجادالت األيديولوجية والمنازعات السياسية التى - كما ىو حاصؿ حاليًا - مف االكتفاء 
. تختمط فييا األسباب بالنتائج ، ويصعب فييا تمييز ما ىو موضوعى مف ما ىو ذاتى 

ذا سار األمر عمى ىذا النحو ، فإف الدراسات المستقبمية تسيـ فى ترشيد عمميات  وا 
ىو باب توفير قاعدة معمومات الباب األوؿ : التخطيط واتخاذ القرارات مف بابيف 

، أى توفير معمومات حوؿ البدائؿ الممكنة وتداعيات لممخطط وصانع القرار مستقبمية 
والباب . كؿ منيا عبر الزمف ، ونتائج كؿ منيا عند نقطة زمنية محددة فى المستقبؿ 

 ىو باب ترشيد ما يجب أف يسبؽ عممية اتخاذ القرارات بشأف الخطط والسياسات الثانى
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بقصد بمورة القضايا وبياف مستوى النخب وعمى مستوى الجماىير مف حوار وطنى عمى 
االختيارات الممكنة ، وما ينطوى عميو كؿ اختيار مف مزايا أو منافع ومف أعباء أو 

إذ تؤمف التنبؤات المشروطة التى تقدميا الدراسات المستقبمية فرصًا أوسع . تضحيات 
كما أنيا تمكف مف المساعدة فى حسـ بعض . لبلتفاؽ أو لبلختبلؼ عمى أسس واضحة 
لبعض أو كؿ البدائؿ محؿ " الشروط االبتدائية " أوجو الخبلؼ مف خبلؿ إعادة صياغة 

عادة التحميؿ والحسابات فى ضوء الشروط المعدلة ، ومف ثـ الدخوؿ فى  النقاش ، وا 
.  دورات نقاش متتابعة لتقريب وجيات النظر والتراضى عمى اختيار محدد 

ومثؿ ىذا األسموب فى اتخاذ القرارات بمشاركة شعبية واسعة يمثؿ نقمة نوعية 
حقيقة ، وغالبًا ما " الحوار " كبرى فى طبيعة الحوارات الوطنية التى كثيرًا ما تفتقر إلى 
ولو سمح لمدراسات المستقبمية . تكوف مقصورة عمى تسجيؿ المواقؼ أو تبادؿ االتيامات 

المناقشات حوؿ القرارات الوطنية ، " تفعيؿ " و" تنوير " بأف تؤدى مثؿ ىذا الدور فى 
فإف الحوار الوطنى سوؼ يكتسب حينئذ الكثير مف السمات الحميدة لمنقاش العممى الذى 
عادة ما تكوف مصادر الخبلؼ فيو واضحة ، والذى يمكف فيو التوصؿ إلى حموؿ عممية 

مف خبلؿ دورات متعددة لمتصحيح المتتابع أو االقتراب التدريجى مف الحؿ الصحيح  
iterations or successive approximations 

مياـ الدراسات المستقبمية 
تحقؽ الدراسات المستقبمية ما أشرنا إليو مف أغراض مف خبلؿ إنجاز عدد مف  

وقد يكوف مف المناسب أف نبدأ بالتعريؼ الذى قدمو أحد أعبلـ . المياـ المحددة 
الدراسات المستقبمية ، حقؿ لممياـ التى ينشغؿ بيا " ويندؿ بيؿ " الدراسات المستقبمية 

اكتشاؼ أو ابتكار ، وفحص وتقييـ ، واقتراح مستقبالت ممكنة أو محتممة أو : " وىى 
تسع مياـ محددة لمدراسات المستقبمية ، " بيؿ " وبشكؿ أكثر تحديدًا ، يذكر . " مفضمة 

 : (3)وىى

 ، أى بغض possible futuresإعماؿ الفكر والخياؿ فى دراسة مستقببلت ممكنة  (1)
النظر عما إذا كاف احتماؿ وقوعيا كبيرًا  أو صغيرًا ؛ وىو ما يؤدى إلى توسيع 

  .نطاؽ الخيارات البشرية 

                                                 
: أنظر الفصل الثاىن ىف اجمللد األول من كتاب  (3)

Wendell Bell, Foundations of Futures Studies, Transaction Publishers, New  Jersey, 1997.                   
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 ، أى التركيز عمى فحص وتقييـ probable futuresدراسة مستقببلت محتممة  (2)
المستقببلت األكبر احتمااًل لمحدوث خبلؿ أفؽ زمنى معموـ ، وفؽ شروط محددة  

السياسى ، أو - مثبًل بافتراض استمرار التوجيات الحالية لمنظاـ االجتماعى  )
وغالبا ما تسفر ىذه الدراسة عف سيناريوىات  . (بافتراض تغييره عمى نحو أو آخر 

. متعددة 

 ، أى البحث فى طبيعة األوضاع images of the futureدراسة صور المستقبؿ  (3)
وذلؾ . المستقبمية المتخيمة وتحميؿ محتواىا ، ودراسة أسبابيا وتقييـ نتائجيا 

باعتبار تصورات الناس حوؿ المستقبؿ تؤثر فيما يتخذونو مف قرارات فى الوقت 
الحاضر ، سواء مف أجؿ التكيؼ مع تمؾ التصورات عندما تقع ، أو مف أجؿ 

. تحويؿ ىذه التصورات إلى واقع 

دراسة األسس المعرفية لمدراسات المستقبمية ، أى تقديـ أساس فمسفى لممعرفة التى  (4)
تنتجيا الدراسات المستقبمية ، واالجتياد فى تطوير مناىج وأدوات البحث فى 

. المستقبؿ 

وىذا أمر متصؿ بالجانب . دراسة األسس األخبلقية لمدراسات المستقبمية  (5)
االستيدافى لمدراسات المستقبمية ، أال وىو استطبلع المستقبؿ أو المستقببلت 

إذ أف تحديد ما ىو مرغوب فيو يستند بالضرورة إلى أفكار الناس . المرغوب فييا 
وغير ذلؾ مف " العدؿ " ، وعف " المجتمع الجيد " وعف " معنى الحياة " عف 

. المفاىيـ األخبلقية والقيـ اإلنسانية 

فالماضى لو تأثير عمى الحاضر وعمى . تفسير الماضى وتوجيو الحاضر  (6)
عادة قراءة الماضى  كما . المستقبؿ ، والكثير مف األمور تتوقؼ عمى كيفية قراءة وا 

أف النسبة الكبرى مف دارسى المستقبؿ يعتبروف أف أحد أغراضيـ األساسية ىو 
تغيير الحاضر وما يتخذ فيو مف قرارات وتصرفات ليا تأثيرىا عمى تشكيؿ 

. المستقبؿ 

إحداث التكامؿ بيف المعارؼ المتنوعة والقيـ المختمفة مف أجؿ حسف تصميـ الفعؿ  (7)
ذلؾ أف معظـ المعارؼ التى يستخدميا دارسو المستقبؿ مف أجؿ . االجتماعى 

التوصية بقرار أو تصرؼ ما ىى معارؼ تنتمى إلى عمـو ومجاالت بحث متعددة 
ولذلؾ يطمؽ عمى الدارسات المستقبمية وصؼ . ليا خبراؤىا والمتخصصوف فييا

 أو الدراسات العابرة لمتخصصات integrativeالدراسات التكاممية 
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transdisciplinary .  ولما كانت التوصية بفعؿ اجتماعى ما ال تقـو عمى
المعارؼ العممية وحدىا ، برغـ أىميتيا ، بؿ يمـز أف تستدعى قيمًا أو معايير 

أخبلقية معنية ، فإف عمى الدراسة المستقبمية أف تزاوج بيف المعرفة العممية 
. والقيـ 

زيادة المشاركة الديمقراطية فى تصور وتصميـ المستقبؿ ، أو مقرطة التفكير  (8)
فساح المجاؿ لعموـ الناس  المستقبمى والتصرفات ذات التوجيات المستقبمية ، وا 

لبلشتراؾ فى اقتراح وتقييـ الصور البديمة لممستقبؿ الذى سيؤثر فى حياتيـ وحياة 
. خمفيـ 

تبنى صورة مستقبمية مفضمة والترويج ليا ، وذلؾ باعتبار ذلؾ خطوة ضرورية نحو  (9)
ويتصؿ بذلؾ تبنى أفعاؿ اجتماعية معينة . تحويؿ ىذه الصورة المستقبمية إلى واقع 

مف أجؿ قطع الطريؽ عمى الصور المستقبمية غير المرغوب فييا ، والحيمولة دوف 
. وقوعيا 

: وينبغى االنتباه إلى أمريف بشأف المياـ التسع السابقة 
ومف ثـ . الدراسات المستقبمية أو عمـ المستقبميات فى مجموعة لحقؿ أنيا مياـ   (أ  )

أف تنيض بيذه المياـ التسع جميعًا دراسة مستقبمية فميس مف المتعيف عمى أى 
فميا أف تختار منيا ما يناسبيا فى ضوء تصور القائميف عمييا  . 

.  لمياميا 

        فالدراسة المستقبمية التى تجرى لشركة ما قد ال تتطمب النيوض بالميمة 
كما أف . المتعمقة بزيادة المشاركة الديمقراطية فى تصور وتصميـ المستقبؿ  (8)

المتعمقتيف بدراسة األسس المعرفية واألخبلقية لمدراسات  (5)و (4)الميمتيف 
المستقبمية قد يختص بيما فريؽ أو أكثر مف دارسى المستقبميات ، وليس حتمًا 
. أف ينشغؿ بيما كؿ مف يكمؼ بإجراء دراسة مستقبمية لشركة أو إقميـ أو بمد ما  

، يكفى أف ينيض " فرض عيف " ، ال " فرض كفاية " فالقياـ بمثؿ ىذه المياـ 
بو المعنيوف بفمسفة عمـ المستقبميات ومناىجو ، وال يمـز أف يقـو بو كؿ مشتغؿ 

. بالدراسات المستقبمية 

(II)  ومف أكثر . أف ىذه المياـ ليست جميعا محؿ اتفاؽ بيف دارسى المستقبؿ
 لمدراسات المستقبمية normativeالرسالة االستيدافية األمور مدعاة لمجدؿ 
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" ، وفى تبنى صور مستقبمية " مفضمة " المتضمنة فى البحث عف مستقببلت 
.  والترويج ليا " مرغوب فييا 

فمف الباحثيف فى المستقبؿ مف يقنع باستطبلع مسارات التطور المستقبمى 
البديمة التى يرتبط كؿ منيا بمجموعة مف الشروط االبتدائية ، ويكتفى بتحميؿ 
الصور المستقبمية التى ينتيى إلييا كؿ مسار ، مبينًا ما تنطوى عميو مف مزايا 

ومثالب ، تاركًا ميمة التفضيؿ واالختيار لمتخذ القرار ولعموـ الناس الذيف 
ومف الباحثيف مف يرى ضرورة استكماؿ البحث المستقبمى . يعنييـ األمر 

بالمفاضمة بيف السيناريوىات أو الصور المستقبمية البديمة وترجيح صورة منيا ، 
ومنيـ مف يرى السير أبعد . كنوع مف التوصية لمتخذ القرار والتوجيو لمرأى العاـ 

مف ذلؾ بالترويج بسبؿ مختمفة لمصورة المستقبمية المرغوب فييا ، والدفع فى 
قد يرى بعض - وليس آخرًا - وأخيرًا . اتجاه فعؿ اجتماعى يعمؿ عمى تحقيقيا 

الباحثيف التركيز ابتداًء عمى صورة مستقبمية مرغوب فييا ، واستطبلع أفضؿ 
. السبؿ أو المسارات التى تؤدى إلييا انطبلقًا مف الوضع الراىف 

 إذف ثمة مجاؿ رحب لتحديد وتكييؼ مياـ أية دراسة مستقبمية باالختيار مف 
قائمة المياـ التسع المذكورة أعبله ، والتركيز عمى ميمة أو أخرى بدرجة أكبر 

. حتى ضمف المجموعة الصغرى مف المياـ المختارة 

منيجيات وأدوات الدراسات المستقبمية 
ثمة مجموعة مف الخصائص المنيجية المرغوب فى توافرىا فى الدراسات  

: ومف أبرز ىذه الخصائص ما يمى . االستشرافية الجيدة 

فميس مف السيؿ الحديث عف دراسة .  لألمور holisticالشموؿ والنظرة الكمية  (1)
مستقبمية لبلقتصاد المصرى مثبًل فى غياب رؤية مستقبمية لؤلوضاع السياسية ، 

ولحالة العمـ والتكنولوجيا ، وألوضاع السكاف والموارد والبيئة ، ولمتغيرات فى 
ومف الميـ أف تدرس العوامؿ االقتصادية . المحيط اإلقميمى واإلطار العالمى 

 الخ فى تشابكيا وتفاعميا مع بعضيا البعض ، حتى …واالجتماعية والسياسية 
. تتوافر رؤية شاممة ومتكاممة لمستقبؿ ىذا االقتصاد 

أى تفادى اإلفراط فى التبسيط والتجريد لمظواىر   complexityمراعاة التعقد  (2)
المدروسة ، والتعمؽ فى فيـ ما يزخر بو الواقع مف عبلقات وتشابكات ، وال 

وىو ما يتطمب النظر إلى الظاىرة المركبة فى مجمميا مف . يقيف ، ودينامية 
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"  ، حيث ال يجدى transdisciplinaryخبلؿ منيج عابر لمتخصصات 
وفيـ كيفية عمؿ كؿ جزء مف أجزاء الظاىرة عمى حدة فى الخروج " التفكيؾ 

بصورة صحيحة عف سموؾ مثؿ ىذه الظاىرة ، حتى لو تضمف ذلؾ المجوء إلى 
 . حقوؿ معرفية متعددة 

القراءة الجيدة لمماضى باتجاىاتو العامة السائدة ، وكذلؾ التعرؼ عمى  (3)
، السيما االتجاىات البازغة واالتجاىات المضادة االتجاىات األخرى الراىنة 

لبلتجاه العاـ السائد ، حيث كثيرًا ما تشكؿ األخيرة مفاتيح جيدة لفيـ االتجاىات 
ومف جية أخرى تشتمؿ القراءة الجيدة لمماضى عمى . المحتممة فى  المستقبؿ 

 )، واستخبلص دروس منيا قد تفيد القراءة الجيدة لتجارب اآلخريف وخبراتيـ 
فى فيـ آليات التطور وتتابع المراحؿ ، وكذلؾ فى التعرؼ  (بمنطؽ المحاكاة 

مكانات تجاوزىا   .عمى القيود عمى الحركة وا 
، حيث المزج بيف األساليب الكيفية واألساليب الكمية فى العمؿ المستقبمى  (4)

يندر أف تفى األساليب الكيفية وحدىا أو األساليب الكمية وحدىا بمتطمبات إنتاج 
ومف جية أخرى ، ثبت أف تعدد األساليب المستخدمة فى . دراسة مستقبمية جيدة 

دراسة ظاىرة ما والمزج بيف نتائجيا ، كثيرًا ما يؤدى إلى نتيجة أفضؿ مما لو 
- وعموما يتيح المزج بيف أساليب متعددة . جرى االعتماد عمى أسموب واحد 

تجاوز قصور النظريات والنماذج التى تبنى عمييا عف طريؽ - كيفية وكمية 
المجوء إلى أساليب كيفية لمحاكاة الواقع بتفاصيمو وتعقيداتو الكثيرة ، ولمتعرؼ 

عمى ردود الفعؿ المحتممة لبعض التصرفات مف جانب الفاعميف فى النسؽ محؿ 
 .الدراسة 

لما كاف المستقبؿ يدرس مف خبلؿ بدائؿ متنوعة ، يمثؿ كؿ الحيادية والعممية  (5)
منيا سيناريو أو مسارًا مستقبميًا يتوافؽ مثبًل مع رؤية أو مصالح ىذه القوة 

السياسية أو تمؾ فى المجتمع ، فإف عمى دارس المستقببلت - االجتماعية 
فى التعرؼ عمى - أواًل - البديمة أف يتحمى بدرجة عالية مف الحيادية والعممية 

البدائؿ ،  وعدـ استبعاد بدائؿ معينة لمجرد رفض الدارس لمنطمقاتيا أو 
فى تحميؿ ىذه االدعاءات ، واستكشاؼ تداعياتيا ، - ثانيًا - ادعاءاتيا ، و 

 .وتقييـ ما ليا وما عمييا وفؽ مجموعة معايير متفؽ عمييا سمفًا 
وىو ما يعنى إنجاز الدراسة المستقبمية عف عمؿ الفريؽ واإلبداع الجماعى  (6)

فذلؾ أمر تفرضو طبيعة الدراسات . طريؽ فريؽ عمؿ متفاىـ ومتعاوف ومتكامؿ 
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المستقبمية التى تعتمد عمى معارؼ مستمدة مف عمـو متعددة ، والتى تستوجب 
كما أف الجماعية . دمج ىذه المعارؼ وفؽ منظور أو إطار عابر لمتخصصات 

مفيدة لموصوؿ إلى تصورات وتنظيرات وحموؿ جديدة لممشكبلت ، وذلؾ مف 
خبلؿ ما تتيحو مف مواجيات بيف المناىج والرؤى المختمفة ألعضاء فريؽ العمؿ 

. 
فالدراسة المستقبمية ال . التعمـ الذاتى والتصحيح المتتابع لمتحميالت والنتائج  (7)

بؿ إنيا عممية متعددة المراحؿ يتـ  . (one-shot exercise)تنجز دفعة واحدة 
فييا إنضاج التحميبلت وتعميؽ الفيـ وتدقيؽ النتائج مف خبلؿ دورات متتابعة 
لمتعمـ الذاتى والنقد الذاتى ، وتمقى تصورات أطراؼ وقوى مختمفة وانتقاداتيـ 

واقتراحاتيـ ، والتفاعؿ معيا مف خبلؿ المقاءات المباشرة واألدوات غير المباشرة 
وكمما تكررت عمميات التفاعؿ . إلشراؾ الناس فى تصور وتصميـ المستقببلت 

والنقد والتقييـ واالستجابة ليا بالتعديؿ والتطوير فى التحميبلت والنتائج ، زادت 
فرص الخروج بدراسة مستقبمية راقية ، السيما مف زاوية ارتباطيا بالواقع 

 .االجتماعى ، وزادت معيا فرص تأثير الدراسة فى الفعؿ االجتماعى 
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تعدد طرؽ البحث فى المستقبؿ 

وبطبيعة الحاؿ فإف ىذه الخصائص المنيجية المثالية ال يمكف أف تتأتى باتباع 
 ( أعبله 4الخاصية  )بؿ إف إحدى ىذه الخصائص . منيج بذاتو أو أسموب بعينو 

وىذا التعدد فى األساليب حقيقة واقعة ، توضحيا . يفترض الجمع بيف أساليب متعددة 
الكتابات حوؿ طرؽ الدراسات المستقبمية ، كما يوضحيا استعراض أىـ الدراسات 

قميميًا وقطريًا  وىو تعدد يثرى مجاؿ البحث فى استشراؼ . المستقبمية المتاحة عالميًا وا 
المستقبؿ ، ويتيح فرصًا واسعة لبلختيار المنيجى بما يتواءـ مع احتياجات كؿ بحث 

. مستقبمى وأىدافو المحددة 

أصؿ الطرؽ ، ووظائفيا والعالقة فيما بينيا 

وكما سيتضح حااًل فإف معظـ األساليب التى يستخدميا دارسو المستقببلت ىى 
أساليب مقترضة مف مجاالت وحقوؿ معرفية أخرى ، كاإلحصاء واالقتصاد والسياسة 
والعسكرية واالجتماع واليندسة وغيرىا ، والقميؿ منيا ىو الذى صمـ أساسًا لمدراسات 

 Delphi)المستقبمية أو توصؿ إليو باحثوف فى المستقبميات مثؿ أسموب دلفى 

Method) وأسموب البحث المستقبمى االثنوجرافى (ethnographic futures 

research) . 

الحظ أف بعض ما يصنؼ عادة عمى أنو مف طرؽ الدراسات المستقبمية قد ال 
يؤدى بذاتو إلى تنبؤات مشروطة أو رسـ صور مستقبمية ، بؿ أنو قد يكوف مفيدًا فى 

ومف أمثمة ىذه . إنجاز بعض المراحؿ الوسيطة التى تخدـ عممية استشراؼ المستقبؿ 
 ، وطرؽ المتابعة أو تتبع الظواىر content analysisالطرؽ طرؽ تحميؿ المضموف 

monitoring وطريقة االستثارة الفكرية ، brain storming . 

الحظ أيضًا أف بعض الطرؽ المذكورة فيما بعد قد تتكامؿ فيما بينيا ، وال 
فكتابة السيناريوىات مثبل قد تتـ . تتنافس عمى تقديـ تنبؤات أو صور مستقبمية بديمة 

 participatoryباستخداـ الطرؽ التشاركية مثؿ ورشات العمؿ المستقبمى بالمشاركة  

futures workshops وطريقة تحميؿ اآلثار المقطعية أو التبادلية ، cross impact 

analysis ونماذج المحاكاة ، simulation models ،  . إذ يؤدى كؿ منيا غرضًا
قائما بذاتو مثؿ الحصوؿ عمى توقعات أو تنبؤات لبعض المتغيرات ، أو اختصار عدد 

. السيناريوىات الممكنة ، أو حساب تداعيات تصرفات معينة عبر الزمف 
معايير تقسيـ طرؽ البحث فى المستقبؿ 
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فقد تصنؼ ىذه . ويمكف تقسيـ طرؽ البحث المستقبمى وفؽ معايير متنوعة 
 طرؽ كميةالطرؽ حسب درجة اعتمادىا عمى قياسات كمية صريحة إلى 

quantitative وطرؽ كيفية qualitative .  ولكف يعيب ىذا التقسيـ أف التمايزات
وكثيرًا ما . ليست قاطعة بيف ما ىو كمى وما ىو كيفى مف طرؽ البحث المستقبمى 

ذلؾ أف غالبية الطرؽ التى . ال فى النوع - يكوف الفرؽ بينيما فرقًا فى الدرجة 
كما يندر . ، ميما كاف محدودًا " التكمية " يستخدميا دارسو المستقبؿ تستخدـ شيئا مف

أف تعتمد الدراسات المستقبمية الجيدة عمى القياسات الكمية وحدىا دوف المجوء إلى 
.  الطرؽ الكيفية ، عمى األقؿ فى مرحمة التحميؿ والتفسير والتوصؿ إلى استنتاجات 

 exploratory طرؽ استطالعيةكذلؾ قد تصنؼ طرؽ البحث المستقبمى إلى 
 تقدـ صورًا لمستقببلت normative وطرؽ استيدافيةتقدـ صورًا مستقبمية احتمالية ، 

. مرغوب فييا 

إذ قد يشترؾ ىذاف النوعاف مف الطرؽ . ولكف ىذا التقسيـ ليس حادًا كما يبدو 
فى وسائؿ البحث المستقبمى ، بمعنى أف الصور المستقبمية التى يؤدى إلييا كؿ نوع 

كذلؾ . منيما قد تنتج باستخداـ وسائؿ كمية أو وسائؿ كيفية ، أو بمزيج مف االثنيف 
فإف الدراسة المستقبمية قد تتوصؿ إلى عدد مف الصور المستقبمية االحتمالية ، ثـ 

أى أف الصفة االستطبلعية . تختار مف بينيا صورة أو أكثر مف الصور المرغوب فييا 
. والصفة االستيدافية قد تجتمعاف فى دراسة مستقبمية واحدة 

 مف objective موضوعية أو formal طرؽ نظاميةوأخيرًا ، قد يميز بيف 
.  مف جية أخرى subjective ذاتية أو informal وطرؽ غير نظاميةجية ، 

والعبرة ىنا ىى بما إذا كانت الطريقة المستخدمة فى البحث المستقبمى تعتمد عمى 
 واضحة المعالـ ، أو عمى نماذج صريحة لمظاىرة محؿ codifiedأساليب مقننة 

، أو أنيا تعتمد عمى  (فحينئذ تعتبر مف الطرؽ النظامية أو الموضوعية  )الدراسة 
الحدس والخياؿ والخبرة والتقدير الذاتى ، دوف تبنى نماذج صريحة لمظاىرة موضع 

ولكف ىذا المعيار قد  . (فحينئذ تعتبر مف الطرؽ غير النظامية أوالذاتية  )البحث 
فما يبدو ألوؿ وىمة . يصعب تطبيقو عمى الكثير مف طرؽ البحث المستقبمى 

لممتغيرات أو لتعريفيا  )كثيرًا ما يعتمد عمى اختيارات ذاتية  (كالنماذج  )موضوعيًا 
وما يبدو ألوؿ وىمة ذاتيًا . وال يستغنى عف قدر مف الحدس والخبرة  (وغير ذلؾ كثير 

 . (مثؿ طريقة دلفى  )، كثيرًا ما يمكف استنتاج خطوات أو إجراءات محددة لتطبيقو 



 17 

 ولذلؾ آثرنا عدـ تصنيؼ الطرؽ الخمس والعشريف التى سنقدميا حااًل حسب أى 
مف ىذه المعايير ، واكتفينا بتقديميا فى عشر مجموعات تغمب عمى كؿ مجموعة منيا 

ولما كانت طبيعة ىذه الورقة ال تسمح بتقديـ عرض مفصؿ ألى . سمة منيجية معينة 
، (4)مف الطرؽ المذكورة ، فحسبنا رصد ىذه الطرؽ والتعريؼ الموجز ببعضيا ال أكثر 

: وذلؾ عمى النحو التالى 
 وىى مف الطرؽ التى ال time series methods، طرؽ السالسؿ الزمنية - 1  

، تعبر عف سموؾ المتغير أو المتغيرات موضع causal " سببية " تقـو عمى نماذج 
وىى تشمؿ طرؽ ونماذج تتفاوت مف حيث التعقيد وكـ . ما " نظرية " االىتماـ وفؽ 

 random walkنموذج الخطوة العشوائية منيا . المعمومات المسبقة المطموب 

model  الذى يفترض قيمة المتغير فى فترة ما ىى قيمتو التى تحققت فى فترة سابقة 
 trendومنيا طرؽ إسقاط االتجاه العاـ  . (ولذا يطمؽ عميو نموذج عدـ التغير  )

extrapolation ومنيا أساليب تفكيؾ .  بالمتوسطات المتحركة وتحميؿ االنحدار
ومنيا طرؽ التمييد األسى لمسبلسؿ . السبلسؿ الزمنية لمتنبؤ بالتغيرات الموسمية 

" الزمنية ، ، والطرؽ المعتمدة عمى النماذج االحصائية لمسبلسؿ الزمنية مثؿ نماذج 
". حينكنز- بوكس 

، ومف أشيرىا ما يعرؼ بطريقة األفواج طرؽ االسقاطات السكانية - 2 
 ، حيث يتـ حساب النمو فى عدد cohort-component methodوالمكونات 

السكاف مف مكونات محددة كالمواليد والوفيات واليجرة إلى الدولة واليجرة مف الدولة ، 
جنسية استنادًا إلى - وحيث يمكف التنبؤ بعدد السكاف فى كؿ فوج أو شريحة عمرية 

. معدالت الخصوبة ومعدالت البقاء عمى قيد الحياة حسب العمر والجنس 

وىنا يتـ التنبؤ بقيـ متغير ما أو  . causal modelsالنماذج السببية - 3 
مجموعة متغيرات باستعماؿ نموذج يحدد سموؾ المتغيرات المختمفة استنادًا إلى نظرية 

                                                 
أنظر .  ، مرجع سبق ذكره الفصل السادس من اجمللد األول Wendell Bell   لالستزادة حول الطرق املذكورة راجع كتاب (4)

:       أيضا 
R. Slaughter, Futures Tools and Techniques, Future Study Centre and DDM Media Group, 

Melbourne/Australia, 1995. 

R. Slaughter (ed.), The Knowledge Base of Futures Studies, DDM Media Group, Victoria/Australia, 

1996 (3 vols). 
:       أنظر عرضاً أكثر تفصيالً لبعض ىذه الطرق ىف عملني لكاتب ىذه الورقة 

ورقة ضمن املطبوعات التدريبية للمعهد العرىب للتخطيط بالكويت ، قدمت ىف برامج تدريبية متعددة خالل الفرتة نظرة عامة على أساليب التنبؤ ،  -
1992 - 1995 . 

 . 1998، منتدى العامل الثالث ، القاىرة ، يوليو  2020أوراق مصر من  (1)، الورقة رقم السيناريوهات  -
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 ، econometric modelsومف أشير ىذه النماذج نماذج االقتصاد القياسى . ما 
 ، ونماذج البرمجة input-output modelsونماذج المدخبلت والمخرجات 

programming models أو األمثمية optimization ونماذج المحاكاة ، 
simulation models ونماذج ديناميات األنساؽ ، systems dynamics (  التى

لى جانب ىذه النماذج  . (لنادى روما مف أشير تطبيقاتيا " حدود النمو " تعد دراسة  وا 
فقد يعبر . الكمية الصريحة ، قد تتخذ النماذج أشكاال أقؿ صرامة مف الناحية المنيجية 

 flowعنيا لفظيًا بجمؿ منطقية ، وقد يعبر عنيا باألشكاؿ البيانية وخرائط التدفقات 

charts .  وفى بعض الحاالت تجرى المحاكاة لما قد يحدث فى الواقع ليس اعتمادًا
 actual analogsعمى نماذج مف ىذا النوع أو ذاؾ ، بؿ عمى محاكيات فعمية 

. كنماذج الطائرات مثبًل 
 ، وىى طريقة تعتمد عمى المحاكاة ليس gamingاأللعاب أو المباريات - 4 

فقط مف خبلؿ الباحث فى الدراسات المستقبمية ، بؿ وكذلؾ بإشراؾ الناس فييا 
 يتخذوف فييا قرارات أو تصرفات ، ويستجيبوف role playingكبلعبيف يقوموف بأدوار 

ويتـ استخراج الصور . لقرارات وتصرفات غيرىـ ، ويبدوف رد فعميـ إزاء أحداث معينة 
. المستقبمية البديمة باستعماؿ نماذج لفظية أو رياضية أو كمبيوترية أو محاكيات فعمية 

 وىو أسموب لفيـ cross impact analysisتحميؿ اآلثار المقطعية - 5 
كما أنو أسموب لفرز . ديناميكية نسؽ ما ، والكشؼ عف القوى الرئيسية المحركة لو 

التنبؤات الكثيرة والخروج منيا بعدد محدود مف التنبؤات ، وذلؾ بمراعاة أف احتماؿ 
أى أنيا طريقة ألخذ . وقوع بعض األحداث يتوقؼ عمى احتماؿ وقوع أحداث أخرى 

الترابطات وعبلقات االعتماد المتبادؿ بيف الظواىر أو المتغيرات أو التنبؤات فى 
. الحسباف 

ويقصد بيا طرؽ البحث .  participatory methodsالطرؽ التشاركية - 6 
المستقبمى التى تتيح المجاؿ لمشاركة القوى الفاعمة أو األطراؼ المتأثرة بحدث ما فى 
عممية تصميـ البحث وجمع المعمومات البلزمة لو وتحميميا واستخراج توصيات بفعؿ 

وىذه الطرؽ أكثر استعمااًل مف النشطاء فى مجاؿ . اجتماعى معيف بناء عمى نتائجيا 
المستقبميات ، أى مف يقوموف بالدراسات المستقبمية ذات التوجو االستيدافى والتى 

يرتبط فييا االستيداؼ بممارسات عممية لمترويج والتعبئة والتحريض عمى اتخاذ فعؿ 
اجتماعى يساعد عمى تحقيؽ صورة مستقبمية مرغوب فييا أو عمى منع حدوث صورة 

ومف أمثمة ىذه الطرؽ التشاركية فى البحث . أو صور مستقبمية غير مرغوب فييا 
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،  participatory future praxis  المستقبمى طريقة الممارسة المستقبمية بالمشاركة  
 participatory actionوطريقة البحث التشاركى الموجو لمفعؿ االجتماعى 

research وطريقة ورش عمؿ المستقبميات ، futures workshops وطرؽ إجراء ، 
 ، والبحوث المستقبمية االثنوجرافية social experimentsالتجارب االجتماعية 

ethnographic futures research التى تركز عمى استطبلع المستقببلت الثقافية 
االجتماعية مف خبلؿ مقاببلت مطولة ومفصمة ومتكررة مع مجموعة مف األفراد - 

أو الذيف يحتمؿ تأثرىـ بحدث  (كالبحث والتطوير التكنولوجى )المشتغميف بظاىرة ما    
. ما 
وتقـو أساليب التناظر  . طرؽ التنبؤ مف خالؿ التناظر واإلسقاط بالقرينة- 7 

 عمى استخراج بعض جوانب الصور المستقبمية method of analogyأو المشابية 
استنادًا إلى أحداث أو سوابؽ تاريخية معينة والقياس عمى ما فعمتو دوؿ معينة فى 

أما . مرحمة أو أخرى مف مراحؿ تطورىا إلنجاز معدؿ ما لمنمو االقتصادى مثبًل 
أساليب اإلسقاط بالقرينة ، فيى تقـو عمى افتراض أف ثمة ارتباط زمنى بيف حدثيف ، 
حيث يقع  أحدىما قبؿ اآلخر عادة ، بحيث يمكف التنبؤ بالحدث البلحؽ استنادًا إلى 

فمثبل يمكف أف يؤخذ التقدـ فى الطائرات الحربية مف حيث السرعة . الحدث السابؽ 
ومف أشير ىذه الطرؽ طريقة السبلسؿ . قرينة عمى التقدـ فى سرعة الطائرات المدنية 

 التى كثيرًا ما استخدمت فى التنبؤ بالدورات leading seriesالزمنية القائدة 
كالمخزوف أو )االقتصادية ، حيث يؤخذ بطء النمو فى متغيرات اقتصادية معينة 

. قرينة عمى إبطاء حركة النشاط االقتصادى فى مجموعو  (التعاقدات الجديدة 
يقصد بطريقة تتبع الظواىر . طرؽ تتبع الظواىر وتحميؿ المضموف - 8 

monitoring استخداـ طائفة متنوعة مف مصادر المعمومات فى التعرؼ عمى 
االتجاىات العامة لمتغيرات معينة ، مع افتراض أف االتجاىات العامة التى يتـ الكشؼ 

وقد استخدـ ىذه الطريقة الباحث المستقبمى . عنيا ىى التى ستسود فى المستقبؿ 
 فى التوصؿ إلى ما أطمؽ عميو االتجاىات العامة الكبرى Naisbittالمشيور 

megatrends .  أما طريقة تحميؿ المضموفcontent analysis فيى تركز عمى 
 التى تحمميا الصحؼ والمجبلت والبحوث والكتب messagesتحميؿ مضموف الرسائؿ 

وما يذاع فى اإلذاعة والتميفزيوف وغيرىا ، وتسجيؿ مدى تكرر عبارات أو كممات تحمؿ 
.  قيمًا أو توجيات معينة ، وبناء استنتاجات مستقبمية عمى تحميؿ ىذه التكرارات 
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ومف ىذه األساليب طريقة المسوح . تحميؿ آراء ذوى الشأف والخبرة  - 9 
surveys التى يتـ فييا استطبلع رأى أو توقعات عينة مف األفراد سواء مف خبلؿ 

استبياف يرسؿ بالبريد أو يتـ تعبئتو عف طريؽ المقابمة الشخصية أو اإلتصاؿ التميفونى 
 وطريقة االستثارة الفكرية أو القدح panel discussionومنيا طريقة ندوة الخبراء . 

 التى يتـ فييا استطبلع Delphi method ، وطريقة دلفى brain stormingالذىنى 
اآلراء والتحاور بشأنيا ، مرة واحدة كما فى ندوة الخبراء واالستثارة الفكرية أو عدة مرات 

. كما فى طريقة دلفى 
السيناريو وصؼ لوضع مستقبمى ممكف أو  . Scenarios السيناريوىات- 10 

محتمؿ أو مرغوب فيو ، مع توضيح لمبلمح المسار أو المسارات التى يمكف أف تؤدى 
إلى ىذا الوضع المستقبمى ، وذلؾ انطبلقًا مف الوضع الراىف أو مف وضع ابتدائى 

واألصؿ أف تنتيى كؿ الدراسات المستقبمية إلى سيناريوىات ، أى إلى . مفترض 
فيذا ىو المنتج النيائى لكؿ طرؽ البحث المستقبمى . مسارات وصور مستقبمية بديمة 

وليذا فإف بعض المستقبمييف يعتبروف السيناريو األداة التى تعطى لمدراسات .   
 ، وذلؾ بالرغـ مف أف methodological unityالمستقبمية نوعًا مف الوحدة المنيجية 

فالسيناريوىات . الطرؽ التى قد تستخدـ فى إنتاج السيناريوىات تتنوع تنوعًا شديدًا 
كما أنيا . يمكف أف تبنى بأى مف الطرؽ السابؽ ذكرىا أو بمجموعات معينة منيا 

يمكف أف تبنى بطرؽ أخرى لـ تتعرض ليا كالسيناريوىات التى نعتمد اعتمادًا كميًا عمى 
والتى قد ينفرد foresight الخياؿ العممى أو اإلبداع األدبى أو الحدس أو االستبصار 

.  ال فريؽ مف الباحثيف العممييف - بكتابتيا شخص واحد 
عمومًا ، فإف السيناريوىات تصؼ إمكانات بديمة لممستقبؿ ، وتقدـ عرضًا و

. لبلختيارات المتاحة أماـ الفعؿ اإلنسانى ، مع بياف نتائجيا المتوقعة بحموىا ومرىا 
وقد ينطوى تحميؿ السيناريوىات عمى توصيات ضمنية أو صريحة حوؿ ما ينبغى عممو 

عمى التوجو الذى يأخذ بو واضعو - كما سبؽ بيانو - ولكف ذلؾ يتوقؼ . 
. السيناريوىات ، أى ما إذا كاف توجيًا استطبلعيًا أـ توجيًا استيدافيًا 

 

االستشراؼ والعولمة 

. ماذا تعنى العولمة بالنسبة لبلستشراؼ ؟ إنيا تعنى المزيد مف الصعوبات  
وال  . فاالستشراؼ المستقبمى ألوضاع مجتمع مفتوح أشد صعوبة منو لمجتمع منغمؽ
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شؾ أف العولمة بما تعنيو مف زيادة وتكثيؼ فى العبلقات بيف مجتمع ما والعالـ 
 . أكثر انكشافاً الخارجى تجعؿ مثؿ ىذا المجتمع أكثر تعرضًا لممؤثرات الخارجية ، أو 

كما أف العولمة بما .  فى عممية استشراؼ المستقبؿ عناصر الاليقيفومف ثـ تزداد 
تعنيو مف تزايد التداخؿ عبر الحدود الوطنية فى المسائؿ االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية والسياسية والبيئية ، وبما تعنيو مف تحوؿ فى سمطات اتخاذ القرارات فى بعض 
األمور مف النطاؽ القطرى إلى النطاؽ اإلقميمى أو العالمى ، تفرض عمى دارس 

 ، واإلحاطة جيدًا بالقوى الفاعمة فيو ، ضرورة أكبر لتفيـ المحيط العالمىالمستقبؿ 
والتعرؼ عمى طبيعة االلتزامات المفروضة عمى الدوؿ بمقتضى اتفاقات  

دولية ؛ حيث تشكؿ األخيرة نوعًا مف القيود عمى الحركة المتاحة لمتخذ القرار القطرى 
جمااًل ، فإف العولمة تقوى مف أسباب األخذ بمنيجيات أكثر تعقيدًا فى استشراؼ .  وا 

. المستقبؿ 

 ولكف ىؿ تعنى العولمة وما تنطوى عميو مف ازدياد  دور العوامؿ الخارجية فى 
تشكيؿ مسارات المستقبؿ لدولة نامية مثؿ مصر أو سوريا أف تتحوؿ السيناريوىات 

البديمة لمستقبميا إلى مجرد ردود فعؿ وطنية لتصرفات القوى الخارجية المييمنة عمى 
نظاـ تقسيـ العمؿ الدولى أو عمى النظاـ الدولى فى  
وفؽ أىداؼ وسياسات - إبتداًء - مجموعو ؟ بعبارة أخرى ، ىؿ تتشكؿ السيناريوىات 

بالمؤثرات - إبتداًء - القوى االجتماعية والسياسية الوطنية وحدىا ، أـ أنيا تتشكؿ 
الخارجية وما تجره وراءىا مف ردود فعؿ وطنية ؟ لقد طرح ىذا السؤاؿ فى إحدى 

مع التسميـ وكانت وجية نظرنا أنو  . (6) " 2020مشروع مصر" الندوات التى أقاميا 
بالدور األكبر لمعوامؿ الخارجية ، ومع التسميـ بأف الوضع اإلقميمى والوضع الدولى 

ف كاف ثمة مجاؿ أكبر لمتحرؾ عمى  )يمثالف معطيات لصانع القرار المصرى  وا 
، إال أنو ال يمكف تيميش دور العوامؿ والقوى الداخمية فى  (المستوى اإلقميمى 

. تشكيؿ مسار التطور االجتماعى والسياسى المصرى 

 فمف جية أولى ، ال تفعؿ المؤثرات الخارجية فعميا المتوقع مف القوى الخارجية 
إال إذا وجد سياؽ داخمى مبلئـ لتمقى ىذه المؤثرات ، واالستجابة ليا عمى ىوى القوى 

فالسياؽ االقتصادى واالجتماعى والسياسى الوطنى محدد ميـ لطبيعة األثر . الخارجية 
ومف جية ثانية ، فإف البدء بافتراض أف العامؿ الحاكـ . الذى تنتجو العوامؿ الخارجية 

                                                 
، الورقة   2020بدايات الطرق البديلة إلى عام  ، 2020الفريق املركزى واملنسق العام واملنسق املشارك ملشروع مصر :    أنظر (6)

 . 71 و ص 59 ، ص 1998، منتدى العامل الثالث ، القاىرة ، ديسمرب  2020مصر  أوراقمن   (2      )
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فى تشكيؿ مستقبؿ المجتمع المصرى ىو العامؿ 
الخارجى ، يقيد كثيرًا نطاؽ البحث المستقبمى ، ويصادر عمى احتماالت الحركة 

المحورية فى الدراسة ىذا فى حيف أف القضية . المستقبمية الذاتية إلى حد بعيد 
المستقبمية لبمد مثؿ مصر ىى استكشاؼ تصورات أو سيناريوىات مستقبمية توسع 
مف اليامش المتاح لمحركة أماـ صانع القرار الوطنى ، وتوسع مف فرص مشاركة 

والشؾ أف السيناريوىات البديمة . مصر بدور أكبر فى صناعة مصيرىا ومستقبميا 
سياسية متباينة سوؼ تتفاعؿ مع المعطيات - المعبرة عف رؤى قوى اجتماعية 

وقد يتيح ىذا التبايف فى التفاعبلت مجااًل أرحب الستكشاؼ . الخارجية بأشكاؿ مختمفة 
إمكانات أكبر الستفادة مصر مف العولمة والمعطيات الدولية عمومًا فى تشكيؿ مستقبؿ 

. أفضؿ 

                   حاجة الدوؿ النامية إلى استشراؼ المستقبؿ
 وقد يكوف مف المناسب فى ختاـ ىذا العرض أف أؤكد عمى أمر سبؽ أف ألمحت 

برازه . إليو فيما تقدـ ، وأف أفصؿ ما أجممت القوؿ فيو  فأما األمر الذى أريد تأكيده وا 
أف الدراسات المستقبمية ليست مجرد صرعة ظيرت فى الدوؿ المتقدمة ، وتحاوؿ فيو 

فالواقع أف احتياج . الدوؿ النامية محاكاتيا ، مثمما يحدث فى أمور أخرى كثيرة 
الدوؿ النامية إلى الدراسات المستقبمية ال يقؿ عف احتياج الدوؿ المتقدمة إلى ىذه 

.  الدراسات ، بؿ وقد يزيد عمييا 

وبطبيعة الحاؿ ، فميس كؿ ما يظير فى الدوؿ المتقدمة سئ وينبغى إجتنابو مف 
وفيما . جانب الدوؿ النامية ، تمامًا مثمما أنو ليس كؿ ما يأتى مف الغرب يسر القمب 

يخص الدراسات المستقبمية ، فإف ظيورىا فى الدوؿ المتقدمة لـ يأت مف  
كما . فراغ ، بؿ إنو كاف استجابة لحاجات عممية وموضوعية قوية سبؽ إيضاحيا 

 أثبتت ىذه الدراسات عمى مدى زمنى معقوؿ ما أشرنا إليو حااًل مف فوائد ومزايا ميمة 
ومف ثـ فميس عمى الدوؿ النامية حرج فى اإلقباؿ عمى الدراسات . لتمؾ الدوؿ 

. المستقبمية واإلفادة مف مزاياىا 

 وأما القوؿ الذى جاء مجمبًل فيما سبؽ ويحسف تفصيمو اآلف ، فيو أف حاجة 
ويمكف . الدوؿ النامية إلى الدراسات المستقبمية ربما تكوف أشد مف حاجة غيرىا إلييا 

: إرجاع ذلؾ األمر إلى ثبلثة أسباب رئيسية 
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. السبب األوؿ ىو طبيعة عممية التنمية وطبيعة نشاط التخطيط لمتنمية  (أ  )
فالتنمية ال . ونقصد بذلؾ كوف عممية التنمية ذات بعد زمنى طويؿ بالضرورة 

تحدث بيف عشية وضحاىا ، بؿ ىى تتضمف إجراء تغيرات مؤسسية وىيكمية 
ومف ثـ فالتنمية ىى عممية ذات . عميقة ، يستغرؽ إنجازىا وقتًا ليس بالقصير 

بعد مستقبمى بالضرورة ، ويستوجب التخطيط ليا بالتالى االمتداد بالتفكير 
طويمة والتطمع إلى أفؽ زمنى   (مستقبمية  )والنظر عبر فترة زمنية 

.  بعيد  (مستقبمى  )

      وكثيرًا ما عانت الدوؿ النامية المشكبلت والمصاعب مف جراء إىماؿ 
المدى الطويؿ عند التخطيط لمتنمية ، وكثيرًا ما جرت المصادرة عمى إمكانات 
. جيدة لمتنمية مف جراء التركيز عمى المدى األقصر واستعجاؿ ظيور النتائج 

وكما سبؽ بيانو ، فإف الخوض فى أمور التخطيط طويؿ المدى يستمـز أوؿ ما 
. يستمـز تكويف قاعدة معرفية جيدة مف خبلؿ الدراسات المستقبمية 

(II)   والسبب الثانى يتصؿ بحقيقة عدـ التكافؤ فى القوى فى ىيكؿ القوى
، وبخاصة التفاوت الصارخ فى الثروة ومستوى المعيشة والنفوذ بيف العالمية 

فى - ولـ تقؿ حدتو - وىو أمر قد تفاقـ . الدوؿ النامية والدوؿ المتقدمة 
وفى مثؿ ىذه الظروؼ تتاح فرص واسعة أماـ القوى . ظروؼ العولمة الحديثة 

الكبرى لمتحكـ فى مقادير الدوؿ النامية ومساراتيا المستقبمية ، وتصبح التربة 
كما  )وخطر ذلؾ كبير . مميدة الستمرار تبعية الدوؿ النامية لمدوؿ المتقدمة 

بالنسبة لمدوؿ ذات الموقع االستراتيجى أو المكانة السياسية المتميزة ،  (أسمفنا 
مف وجية نظرىا  )الدوؿ المحورية أو ما تطمؽ عميو الواليات المتحدة اآلف 

إذ تتطمع القوى الكبرى إلى االحتفاظ بيذه الدوؿ فى حظيرتيا،  . (7) (طبعًا 
بعبارة أخرى ، تسعى . بما يتبلءـ مع مصالحيا " توفيؽ أوضاعيا " وتسعى إلى

. القوى الكبرى إلى أف تصنع لمثؿ ىذه الدوؿ النامية مستقبميا 

         وما المشروعات المطروحة مف القوى الكبرى كمشروع الشراكة مع أوروبا 
ومشروع الشرؽ أوسطية وغيرىا سوى مشروعات لتغيير خريطة المنطقة العربية 

                                                 
: أنظر  . Pivotal states   الدول احملورية (7)

      R. Chase, E. Hill, and P. Kennedy, "Pivotal States and U.S. Strategy", Foreign Affairs, vol., 75, 

No.1, Jan/Feb. 1996, pp. 33-51. 
املكسيك والربازيل واهلند وباكستان وإندونيسيا وجنوب :       وىف ىذا املقال حتددت الدول احملورية بالدول التسع التالية 

.        أفريقيا وتركيا واجلزائر ومصر 
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التى نعيش فييا ، ومحاوالت لصنع مستقبؿ جديد عمى ىوى قوى أجنبية ليا 
ومف ىنا تظير أىمية أف . مآربيا الخاصة فى الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا 

باتخاذ قرارات اآلف لمتأثير فى صورة مستقبمنا - نحف العرب - نبادر 
وتوجييو الوجية التى نريدىا ، قبؿ أف يتمكف اآلخروف مف إعادة تشكيؿ 

. وىو ما يستوجب التسمح بدراسات مستقبمية جادة . مستقبمنا عمى ىواىـ 

فى ضرورة الدراسات المستقبمية لمدوؿ النامية ، فيو يتصؿ السبب الثالث أما  (ج)
عادة اكتساب  بما تحتاج إليو التنمية مف تعبئة ذىنية ونفسية وشحذ لميمـ وا 

لمثقة بالنفس بعد سنوات طويمة مف التبعية ، السيما التبعية الثقافية التى بددت 
والحؽ . الكثير مف ثقة الناس بأنفسيـ وشككتيـ فى الكثير مف قدراتيـ الوطنية 

أف الدراسات المستقبمية يمكف أف تسيـ فى ىذا المجاؿ إسيامًا مرموقًا ، وذلؾ 
بما تنطوى عميو مف إعادة بحث لمماضى والحاضر ، وتفيـ لمقوى الدافعة 
لمتنمية ، واستيعاب لمعوامؿ المحركة لمنظاـ االجتماعى والسياسى ، وتحديد 

لنقاط االختناؽ والقيود عمى الحركة ، وبياف لمدى الخيارات المتاحة لمتنمية ، 
. ولمنافع وتكاليؼ كؿ خيار منيا 

عادة تقييـ القدرات الوطنية عمى أسس   فتمؾ أمور ميمة إلعادة اكتشاؼ الذات وا 
أكثر واقعية ، وانتشاؿ أنفسنا مف حالة اإلحباط واليأس مف الخروج مف التخمؼ وفقداف 

بعبارة أخرى ، فإف الدراسات المستقبمية وسيمة ميمة . األمؿ فى التقدـ بقوانا الذاتية 
لتعبئة طاقات األمة وتنشيط جيودىا وزرع األمؿ فى إمكانية الخبلص مف التخمؼ 

 . وتحفيز الفعؿ االجتماعى فى اتجاه التنمية الشاممة والمطردة  
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دراسة المستقبالت المصرية البديمة  

 2020 مشروع مصر 
 

المبػادرة 
ىو األمر األوؿ : انطبلقًا مف أمريف  " 2020مصر "  ظيرت المبادرة الخاصة بمشروع 

اإلدراؾ القوى والمتزايد لما يمكف أف تسيـ بو الدراسات المستقبمية مف بمورة لبلختيارات المتاحة 
أماـ الناس ، ومف تصويب لمسارات الحوار الوطنى حوليا ، ومف ترشيد لعمميات التخطيط 

حياء لآلماؿ فى النفوس  وىى جميعًا مساىمات . واتخاذ القرارات ، ومف تعبئة لمطاقات الوطنية وا 
قيمة مف المنظور التنموى ، حيث أنيا تساعد عمى إخراج الناس مف حالة اإلحباط والسمبية ، 

وتجعميـ يستردوف ثقتيـ بأنفسيـ وبقدراتيـ وقدرات وطنيـ عمى النيوض واالنطبلؽ عمى طريؽ 
ىو افتقاد الدراسات  المستقبمية فى مصر لفترة تناىز واألمر الثانى . التنمية الشاممة والمطردة 

عشريف عامًا شيد العالـ خبلليا  تغيرات ومستجدات كثيرة وخطيرة فى شتى مجاالت الحياة ، 
. كما شاعت خبلليا ألواف مختمفة مف الثقافة الماضوية والتفكير السمفى فى المجتمع المصرى 

مكتب الشرؽ األوسط بالقاىرة مف خبلؿ -  وقد انطمقت المبادرة مف منتدى العالـ الثالث 
 إلى إسماعيؿ صبرى عبد اهلل. د دعوة وجييا صاحب المبادرة العالـ الكبير والمفكر المبدع 

مجموعة صغيرة مف المفكريف المصرييف متنوعى التخصصات والتوجيات السياسية لبللتقاء فى 
 حوؿ مائدة مستديرة لمتداوؿ فى مدى حاجة مصر إلى دراسة مستقبمية 1995شير سبتمبر 

وقد أسفر النقاش فى ىذه المائدة  . 1 2020تستطمع آفاؽ التنمية الشاممة فييا حتى عاـ 
المستديرة عف تأييد كامؿ لفكرة الدراسة وألىمية صياغة مشروع متكامؿ حوؿ مستقبؿ مصر فى 

كما أبرزت المداوالت عددًا مف التوجيات العامة والقضايا الرئيسية المرغوب فى  . 2020عاـ 
. مراعاتيا عند تصميـ المشروع 

 وبعد ذلؾ ، بدأ العمؿ فى صياغة وثيقة لمشروع الدراسة تبمور أىدافيا ومياميا 
. ومنيجيتيا فضبًل عف اقتراح اإلجراءات التنظيمية وتقدير الميزانية البلزمة لتنفيذ المشروع 

                                                 
ورقة بدائية فى موضوع  - 2020مصر عام " إمساعيل صربى عبد اهلل لورقة حمفزة للنقاش بعنوان .    وكان قد سبق ذلك كتابة د 1

. وقد وزعت ىذه األوراق وعدد آخر من األوراق ذات الصلة على املشاركني ىف املائدة املستديرة لتوفري خلفية علمية للنقاش. "     خطير 
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وتولت ىذه الميمة لجنة ثبلثية ، كانت تعرض ما تتوصؿ إليو مف أفكار ومقترحات وتناقشيا أواًل 
وقد استغرقت ىذه المرحمة مف إعداد وثيقة المشروع سبعة  . 2بأوؿ فى إطار لجنة سداسية 

 ، كتبت خبلليا أوراؽ متعددة فى مختمؼ القضايا 1996 حتى إبريؿ 1995شيور مف أكتوبر 
عادة كتابتيا عدة  والموضوعات المراد طرحيا عمى بساط البحث فى المشروع ، جرت مناقشتيا وا 

وفى ضوء ما أعد مف أوراؽ وما دار مف مناقشات خصبة وحوارات ثرية فى اجتماعات . مرات 
كؿ مف المجنة الثبلثية والمجنة السداسية ، كمؼ كاتب ىذه السطور بتحرير وثيقة لممشروع ، 

شارؾ فيو نحو أربعيف مف صفوة  . 1996عرضت لمنقاش فى اجتماع موسع فى أواخر يونيو 
عمماء االقتصاد والسياسية واإلدارة والتعميـ واالجتماع والبيئة واليندسة والطاقة والقانوف 

والتكنولوجيا والعموـ العسكرية ، فضبًل عف عدد مف رجاؿ الصناعة والبنوؾ ، ومف كتاب ومثقفى 
. مصر البارزيف 

 وفى ضوء ما شيده ىذا االجتماع مف مناقشات ، تـ تنقيح وثيقة المشروع ، كما أضيفت 
فصوؿ جديدة تتناوؿ نظاـ إدارة المشروع ، وتحويؿ قضايا البحث إلى تكميفات بحثية محددة تعد 

كما أضيؼ إلى الوثيقة . عنيا أوراؽ أو تقارير بحثية ، والجدوؿ الزمنى لممشروع ، وميزانيتو 
ممحؽ يتضمف بيانًا أوليًا بأسماء وتخصصات ومجاالت اىتماـ الباحثيف والمفكريف والمؤسسات 

وقد . التى قد تسيـ فى أعماؿ المشروع والتى تمثؿ نواة لمشبكة العممية المستيدؼ إقامتيا لتنفيذه 
الوثيقة الفنية لممشروع البحثى حوؿ مستقبؿ مصر حتى " ظيرت ىذه الوثيقة التى أطمؽ عمييا 

.  ، أى بعد سنة مف أوؿ لقاء لمتداوؿ فى فكرة المشروع 1996فى سبتمبر  " 2020عاـ 
. وصارت ىذه الوثيقة بعد ذلؾ دستور عمؿ المشروع ومرجعيتو األساسية 

 وانقضى عاـ ثاف فى عمميات تحضيرية أخرى شممت إعداد وثيقة مف نوع مختمؼ قميبًل 
                                                                                                                                                                                     ،

وقد . تصمح لمعرض عمى الجيات الوطنية والدولية التى يمكف أف تيتـ برعاية المشروع وتمويمو 
 3أعدت ىذه الوثيقة أواًل بالمغة العربية ، ثـ أنتجت عمى أساسيا صياغة لموثيقة بالمغة اإلنجميزية 

كما اشتممت تمؾ المرحمة عمى اختيار ىيئات البحث والتوجيو والمشورة فى المشروع وىى . 
وبطبيعة الحاؿ ، . الفريؽ المركزى والمجنة التوجييية وىيئة كبار االستشارييف العممييف لممشروع 

كاف مف أولى المياـ فى تمؾ المرحمة التحضيرية استطبلع إمكانات التمويؿ ، واالتصاؿ بعدد 
                                                 

حممد حممود اإلمام ، وأعضاء اللجنة . إبراىيم سعد الدين عبد اهلل و د . إمساعيل صربى عبد اهلل و د . د :    ضمت اللجنة السداسية 2
. عبد الباسط عبد املعطى . على نصار ، ود . إبراىيم العيسوى ،  ود . د :     الثالثية 

، كما صدرت  "  مشروع بحثى - 2020مصر "  بعنوان 1997   صدرت الوثيقة العربية عن منتدى العامل الثالث بالقاىرة ىف نوفمرب 3
 ىف "عرض موجز للمشروع البحثى " كما صدر   ( Egypt 2020 - A Research Project:     النسخة اإلذمليزية منها بعنوان 

  Egypt 2020 - A:  باللغة اإلذمليزية بعنوان 1998 هبذا العنوان باللغة  العربية ، وىف الكتيب الصادر ىف مايو  1998الكتيب  الصادر ىف يناير   =  

Futures Research Project . 
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مف الجيات المحمية واألجنبية لتبيف مدى استعدادىا لممساىمة فى تدبير التمويؿ البلـز لممشروع 
 ، إال 1998وبرغـ أف البداية الرسمية لممشروع قد تحددت فى وثيقة المشروع باألوؿ مف يناير . 

وقد .  ، وذلؾ بالرغـ مف عدـ توافر التمويؿ 1997أف العمؿ الفعمى قد بدأ فى أوؿ سبتمبر 
. قدرت مدة تنفيذ المشروع بثبلث سنوات 

وقد حظيت ىذه .  وىكذا خرج ىذا المشروع إلى حيز الوجود بمبادرة أىمية خالصة 
كماؿ الجنزورى ، ووزير . المبادرة بمباركة الحكومة المصرية ممثمة فى رئيس الوزراء السابؽ د 
ظافر البشرى ،   ووزير / الخارجية السيد عمرو موسى ، ووزير الدولة األسبؽ لمتخطيط السيد 

كما  . 1999عاطؼ عبيد الذى أصبح رئيسا لموزراء فى أكتوبر. الدولة لقطاع األعماؿ العاـ د
قدمت الحكومة لممشروع قدرًا محدودًا مف الدعـ المالى وذلؾ مف خبلؿ بنؾ االستثمار  

. القومى ، وساندت جيوده فى جمب تمويؿ خارجى مف عدد مف المؤسسات العربية والدولية 
وحتى اآلف انحصرت المصادر الخارجية لتمويؿ المشروع فى البرنامج اإلنمائى لؤلمـ المتحدة ،  

ولـ . والصندوؽ العربى لئلنماء االقتصادى واالجتماعى ، وسمو األمير طبلؿ بف عبد العزيز 
يتيسر بعد الوفاء بالميزانية المقدرة لممشروع ، وذلؾ بالرغـ مف الجيود المضنية التى بذلت فى 

وينبغى التأكيد عمى أف المساعدات التى يتمقاىا المشروع ىى مساعدات غير . ىذا الصدد 
مشروطة ، وال تؤثر مف قريب أو بعيد فى استقبللية المشروع فى رسـ أىدافو وفى اختيار 

منيجيتو وموضوعاتو البحثية مف خبلؿ الفريؽ المركزى والمجنة التوجييية وىيئة كبار 
. االستشارييف العممييف 

رصيد الدراسات السابقة 

ف كاف صغيرًا نسبيًا   إف رصيد الدراسات المستقبمية السابقة عف مصر رصيد ثميف ، وا 
وبالرغـ . بالقياس إلى رصيد الدراسات المتوافر فى كثير مف مجاالت البحث االجتماعى األخرى 

مف أنو يمكف العثور عمى عناصر جنينية لدراسات مستقبمية مصرية فى أواخر الخمسينات وفى 
الستينات ، اتصااًل بأنشطة التخطيط طويؿ المدى عمى المستوى القطاعى وعمى المستوى  
القومى ، إال  أف الدراسات المستقبمية األكثر شمواًل واألوسع نطاقًا لـ تظير إال فى منتصؼ 

وقد جاءت ىذه الدراسات عمى سبيؿ مواكبة االىتماـ العالمى بالدراسات المستقبمية . السبعينات 
 . 1972مف نادى روما فى سنة " حدود النمو " التى شيدت زخمًا كبيرًا منذ صدور 

:  ويمكف اإلشارة ىنا إلى ثبلث دراسات مستقبمية ميمة عف مصر 
 فى إطار مشروع بحثى أكبر لمنظمة 1977 - 1975الدراسة األولى أجريت فى الفترة  (أ  )

بقصد استطبلع النتائج السكانية والديموجرافية الستراتيجيات بديمة  (FAO)األغذية والزراعة 



 29 

ف كاف قد  . 4لمتنمية وقد استخدمت ىذه الدراسة نموذجًا اقتصاديًا كميًا متعدد القطاعات ، وا 
كما عنيت عناية خاصة بتحميؿ . أعطى اىتمامًا كبيرًا لمعبلقات الحاكمة لمقطاع الزراعى 

وأخذت ىذه الدراسة بمنيجية المحاكاة فى استطبلع . ونمذجة التشابكات بيف السكاف والتنمية 
 إلى 1975المسارات والصور المستقبمية البديمة لمصر خبلؿ الفترة مف 

ف  . 1985 وكاف أساس اختيار السيناريوىات فى ىذه الدراسة تقميديًا بالمفاىيـ الحالية ، وا 
إذ تنوعت . كاف يعبر عف ىمـو شغمت الفكر االقتصادى بشكؿ أساسى فى تمؾ الفترة 

السيناريوىات ارتباطًا بما إذا كانت استراتيجية التنمية تركز عمى الزراعة أـ عمى الصناعة ، 
. باإلضافة إلى سيناريو اتجاىى كالمعتاد 

 ، فى إطار مشروع بحثى أكبر رعتو منظمة التعاوف 1977الدراسة الثانية أنجزت فى خريؼ  (ب)
وقد أخذت ىذه الدراسة  . 5( Interfutures)، وعرؼ باسـ  (OECD)االقتصادى والتنمية 

بأسموب الكتابة الكيفية أساسًا ، ووظفت منيجية القياس عمى السوابؽ التاريخية فى بمداف 
: فقد تناولت الدراسة ثبلثة سيناريوىات، ىى . نامية أخرى فى اشتقاؽ بعض السيناريوىات 

السيناريو التركى ،  والسيناريو المكسيكى ، وسيناريو استمرار الثورة أو التنمية المعتمدة عمى 
ويمكف اعتبار السيناريو األخير السيناريو . الذات والمتوجية إلشباع الحاجات األساسية 

. المفضؿ مف وجية نظر تمؾ الدراسة 
وقد ركزت عمى قضايا السكاف والتنمية  . 1982 - 1980الدراسة الثالثة أجريت فى الفترة  (ج)

والتشابكات فيما بينيا ، وسعت إلى إبراز النتائج اإليجابية والسمبية الستراتيجيات 
وىذه األىداؼ تعكس اىتمامات الجية الراعية لممشروع  . 6مختمفة لمتنمية مف ىذه الزاوية 

وكذلؾ اىتماـ الجية الممولة لممشروع   (جياز تنظيـ األسرة والسكاف  )فى مصر 
وقد طورت ىذه الدراسة نموذجًا لممحاكاة  . (صندوؽ األمـ المتحدة لؤلنشطة السكانية  )

وتقييـ السيناريوىات البديمة ، ولكف حالت صعوبات مالية غير متوقعة دوف استعماؿ ىذا 
ولذا أنتجت السيناريوىات بمنيج الكتابة الكيفية أساسًا ، مع تدعيميا ببعض . النموذج 

                                                 
:   للمزيد حول ىذه الدراسة ، أنظر 4

   Ibrahim El-Issawy and Alwaled El-Shafei, SMEE 1 : A Simulation Model of the Egyptian 

Economy , with special emphasis on economic - demographic interactions , Institute of National 

Planning , Cairo , memo. 1211 (external), Dec. 1977. 
:   أعيد نشر ىذه الدراسة ىف عدد حديث نسبياً جمللة مصر املعاصرة ، أنظر 5

   Ismail Sabri Abdallah ,"Development of Egypt - Two Experiences and Three Scenarios", L' 

Egypte Contemporaine , no. 435/6, Jan/April 1994.   
:   أنظر التقرير النهائى عن ىذه الدراسة 6

Ibrahim El-Issawy (Principal investigator), Population and Development in Alternative Egyptian 

Futures , Population and Family Planning Board, Cairo,Dec.1982.  
 ورقة عمل كتبتها خنبة دمتازة من 14وقد صدرت عنو  (EDCAS 2000 )2000        ويعرف مشروع ىذه الدراسة مبشروع إيدكاس 

.        الباحثني املصريني ىف حقول معرفية خمتلفة 
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وقد كاف نطاؽ البحث فى . التقديرات الكمية المستمدة مف تحميبلت جزئية أو اجتيادات ذاتية 
ىذه الدراسة واسعًا ، فغطى االتجاىات العامة فى شتى المجاالت ، والتطورات العالمية 
واإلقميمية ، وقضايا التعميـ ، واإلسكاف ، والتكنولوجيا ، والقيـ االجتماعية ، فضبًل عف 

وقد عبرت السيناريوىات فى . القضايا السياسية  واالقتصادية والسكانية وقضايا سوؽ العمؿ 
ىذه الدراسة عف اختيارات كبرى فى مجاؿ السياسات التنموية ، وىى السياسات التى كانت 

قائمة آنذاؾ أى سياسة االنفتاح االقتصادى ، وسياسة ترشيد االنفتاح ، أو اإلصبلح ، 
. وسياسة التنمية المستقمة أو المعتمدة عمى الذات 

لى جانب ىذه الدراسات الثبلث ، تنبغى اإلشارة أيضًا إلى عدد مف األنشطة العممية   وا 
إبراىيـ . التى دارت فى رحاب معيد التخطيط القومى فى القاىرة والتى ارتبطت بالراحؿ العظيـ د 

وقد كانت  " . 2000مجموعة مصر : " حممى عبد الرحمف ، تحت المظمة التى عرفت باسـ 
، وضمت فى عضويتيا  ( 1979 و 1978 )ىذه المجموعة نشطة لمغاية فى أواخر السبعينات 

وقد اشتمؿ نشاط تمؾ المجموعة . نخبة مف أعبلـ الباحثيف والمثقفيف الميموميف بمستقبؿ مصر 
عمى إعداد أوراؽ خمفية وعروض لدراسات وكتب حوؿ مستقبؿ مصر ومستقبؿ العالـ ، وعمى 
مناقشات وحوارات خصبة حوؿ ىذه المواد ، وحوؿ العوامؿ الحاكمة لمتطور المستقبمى فى  

كما سعت إلى صياغة بعض صور المستقبؿ المصرى اعتمادًا عمى منيج حدسى مدعـ . مصر 
 . 7بتقديرات كمية جزئية أو اجتيادية لبعض المتغيرات األساسية 

وأخيرًا ، ثمة معالجات أخرى لمستقبؿ مصر تستحؽ الذكر ىنا ، استكمااًل لحصر 
فقد تـ تناوؿ مستقبؿ مصر . الرصيد المعرفى السابؽ فى مجاؿ الدراسات المستقبمية عف مصر 

فى عدد مف الدراسات اإلقميمية التى جرت فى العقد الممتد مف أوائؿ السبعينات حتى منتصؼ 
: ومف أبرز ىذه الدراسات . الثمانينات 

إبراىيـ حممى عبد . دراسات مجموعة التخطيط طويؿ المدى لمدوؿ العربية التى قادىا د  (أ  )
. الرحمف فى معيد التخطيط القومى فى أوائؿ السبعينات 

 . 8 2000أنطواف زحبلف عف العالـ العربى سنة . دراسة د  (ب)

مكتب الشرؽ األوسط - دراسة المستقببلت العربية البديمة التى أجراىا منتدى العالـ الثالث  (ج)
 . 9 ، بالتعاوف مع جامعة األمـ المتحدة 1985 - 1980بالقاىرة خبلؿ الفترة 

                                                 
وميكن اإلحاطة ببعض أعمال ىذه اجملموعة  . مل تتجسد ىف أعمال منشورة   2000مجموعة مصر    دما يؤسف لو أن معظم أعمال 7

، سلسلة قضايا حوارات حول مصر وتحديات القرن الواحد والعشرين : على نصار .     وتصوراهتا  املستقبلية ىف الورقة الىت أعدىا د 
 . 1980، معهد التخطيط القومى ، القاىرة ،  (10)    التخطيط والتنمية ، العدد 

 . 1975، بريوت ،  2000الوطن العربى سنة    أنطوان زحالن ، 8
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دراسة استشراؼ مستقبؿ الوطف العربى التى أجراىا مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت  (د  )
 . 10 1988 - 1985خبلؿ الفترة 

الذى رعتو شركة البتروؿ " االعتماد المتبادؿ " الدراسة التى أجريت فى إطار مشروع  (ىػ)
فى أوائؿ الثمانينات  (OAPEC)ومنظمة الدوؿ العربية المصدرة لمبتوؿ  (EINI)اإليطالية 

11 . 

وبالرغـ مف تراجع موجة الدراسات المستقبمية عمى الصعيديف المصرى والعربى منذ 
فقد ظؿ عدد محدود مف . أواسط الثمانينات ، إال أف االىتماـ بقضايا المستقبؿ لـ يختؼ تمامًا 

أساتذة الجامعات والباحثيف والمثقفيف والصحفييف يثيروف ىذه القضايا ، ويكتبوف عنيا ، ويديروف 
بعض الحوارات حوليا ، وينبيوف الرأى العاـ إلى التغيرات الكبرى فى العالـ والتحديات المستقبمية 

ولكف مثؿ ىذه األنشطة ال ترقى بالطبع إلى . التى يتعيف عمى مصر والعالـ العربى مواجيتيا 
ومف ىنا كاف . مستوى المشروعات البحثية الكبرى حوؿ المستقبؿ ، وال يمكف أف تكوف بديبًل ليا 

 بالقصور الشديد فى ىذا المجاؿ ، وبأف الوقت 2020إحساس مف طرحوا مبادرة مشروع مصر 
 .قد حاف إلجراء دراسة مستقبمية كبرى لمصر 

أىداؼ المشروع 
 رسـ مستقبؿ بذاتو ، وال وضع استراتيجية أو 2020ليس مف أىداؼ ىذا مشروع مصر   

نما ييدؼ المشروع إلى تقديـ . خطة بعينيا لممجتمع المصرى  تساعد الناس قاعدة معرفية وا 
وتساعد متخذى القرارات عمى اختيار المستقبؿ األفضؿ لمصر ، وذلؾ فى ضوء موازنتيـ بيف 
منافع وتكاليؼ الصور المستقبمية المتعددة التى يمكف أف يأخذىا مستقبؿ مصر عمى امتداد 

وبشكؿ أكثر تحديدًا يسعى مشروع مصر . العقديف األوؿ والثانى مف القرف الواحد والعشريف 
:  إلى تحقيؽ ثبلثة أىداؼ رئيسية 2020

، أى التصورات المستقبمية البديمة لحركة المجتمع صياغة عدد مف السيناريوىات (1)
المصرى فى مختمؼ المجاالت ، وبياف حالة اإلنساف والمجتمع المصرى فى عاـ   

 ، مع تحديد ما ينطوى عميو كؿ مسار مستقبمى مف مزايا وأعباء ، وكذلؾ 2020

                                                                                                                                            
:    أنظر عرضا وتقييماً هلذه الدراسة ىف املقال التاىل 9

    Ibrahim S. Abdallah ,"Arab Alternative Futures : Main Features, Implicit Assumptions, and Basic 

Conclusions", Arab Economic Journal, Autumn 1993. 
:   أنظر العرض املوجز هلذه الدراسة ىف 10

Ibrahim El-Issawy, "Exploring the Future of the Arab Nation", Arab Economic Journal, Autumn 

1992 
:   أنظر التقرير النهائى عن ىذا املشروع11

OAPE and EINI, The Interdependence Project-General Report, OAPEC and EINI, Dec. 1985. 
. 
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استقصاء قدرة كؿ سيناريو عمى الوفاء بأىداؼ معينة يمكف أف تكوف موضع اتفاؽ 
عريض بيف سائر الميتميف بمستقبؿ مصر ، أو يمكف أف تؤدى فى مجموعيا إلى 

. تحقيؽ التقدـ طبقا لمعايير يمكف أف تكوف محؿ قبوؿ عاـ 
، وذلؾ بتوفير أدوات عممية لمتخذ بمورة منيج جديد فى إدارة شئوف المجتمع والدولة  (2)

القرار تمكنو مف تأسيس عمميات اتخاذ القرار عمى ركائز متينة مف المعرفة بالواقع 
ومف المأموؿ فيو أف يساعد توافر ىذه األدوات العممية فى تمكيف . واستشراؼ المستقبؿ 

الباحثيف وصناع القرارات مف الربط بيف المتغيرات المختمفة والتخمص مف االنقياد إلى 
االستجابات الجزئية لكؿ منيا عمى حدة ، ومف ثـ التسمح بنظرة شاممة توظؼ 

االرتباطات فيما بيف مختمؼ المتغيرات فى اإلدارة الرشيدة لشئوف المجتمع وفى إعادة 
. ترتيب األولويات القومية لصالح التنمية الشاممة والمطردة عمى المدى البعيد 

 ، شغوؼ بالتعرؼ عمى ما قد تحممو المستقببلت البديمة تنمية رأى عاـ ميتـ بالمستقبؿ (3)
ويعنى . مف فرص ومخاطر ، ومتحفز لمواجية التحديات المستقبمية مواجية مستنيرة 

ذلؾ استثارة االىتماـ المجتمعى الجاد بقضايا المستقبؿ ، ورفع مستوى الوعى بالقضايا 
والتحديات التى يحمميا المستقبؿ فى طياتو ، والنيوض بمستوى الحوار الوطنى حوليا، 
وشحذ اليمـ لمواجية المشكبلت المستقبمية واالستعداد لممستقبؿ مف جانب كؿ القوى 

االجتماعية واألحزاب وغيرىا مف المؤسسات األىمية وأىؿ الرأى والفكر والعمـ وصناعة 
فقد أصبحت كؿ ىذه األمور مف الضروريات . القرارات ، فضبًل عف عموـ الناس 

لتأميف مستقبؿ أفضؿ ، بعد أف كاد االنشغاؿ بيمـو الحاضر ومشكبلت الحياة اليومية 
. يطغى عمى كؿ اىتماـ آخر لدى معظـ الناس ، عامتيـ وخاصتيـ 

:     ويتطمب تحقيؽ ىذه األىداؼ إنجاز عدد آخر مف األىداؼ الميمة ، وىى 
 مف األفراد والمؤسسات المشتغميف بالبحث العممى ، يتـ مف خبلليا إقامة شبكة بحثية (1)

دراسات المشروع ونشاطاتو العممية المختمفة عمى النحو الذى يكفؿ لمعمؿ الشموؿ  تنفيذ
التعبئة البحثية لمجماعة والتفاعؿ بيف مختمؼ حقوؿ المعرفة مف جية ، والذى يكفؿ 

.  مف جية أخرى العممية المصرية

 ، ال سيما فى مجاؿ تطوير الفكر التنموى ، وفى مجاؿ صياغة تقديـ إسيامات عممية (2)
.  أدوات تحميؿ ومنيجيات مبلئمة لدراسة المستقببلت البديمة 

 ، وبخاصة ميارات الربط بيف تنمية الميارات العممية فى التعامؿ مع المشكالت المعقدة (3)
العوامؿ المتعددة فى إطار شامؿ ومتكامؿ ، وميارات التفكير اإلبداعي والتصور 
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وينطبؽ ذلؾ عمى المشتغميف فى المشروع، وكذلؾ عمى مف يتصموف . المستقبمى 
بنشاطاتو مف خبلؿ الندوات وورشات العمؿ وما يصدره مف مطبوعات ، و أيضًا عف 

. طريؽ تنظيـ برامج تدريبية إذا تيسرت الوسائؿ لذلؾ 
بالوسائؿ التقميدية والوسائؿ اإللكترونية نشر أعماؿ المشروع عمى أوسع نطاؽ ممكف  (4)

، "اإلنترنت " والتداوؿ حوليا كمما أمكف فى ورشات عمؿ وندوات ومؤتمرات ومف خبلؿ 
وكذلؾ إتاحتيا ألكبر عدد ممكف مف المشتغميف فى مجاؿ اإلعبلـ لتوفير معمومات 

.  ونقاط انطبلؽ فكرية يخاطبوف الجميور مف خبلليا فى قضايا المستقبؿ 
 أنو مشروع يتسـ بالطموح 2020ويتضح مف العرض المتقدـ ألىداؼ مشروع مصر 

كما . المعرفى الالمحدود ، واالنفتاح العقمى دوف تحيز مسبؽ لتوجو عقائدى بعينو 
يسعى المشروع إلى االرتباط بالفعؿ االجتماعى مف خالؿ االنفتاح عمى المجتمع 

لمتعرؼ عمى رؤى الناس لمواقع والمستقبؿ ، ولمتعرؼ عمى آرائيـ فيما يتوصؿ إليو 
المشروع مف نتائج وسيطة ونيائية ، وترشيد حواراتيـ حوؿ الخيارات المستقبمية التى 
يكشؼ عنيا النقاب، واالرتفاع بالمستوى والمحتوى العممى لعمميات التخطيط واتخاذ 

. القرارات 

 وتعكس ىذه السمات المميزة لممشروع اقتناع القائميف عمى إدارتو بأف تحديد 
 ال يمكف أف يكوف مجرد عمؿ أكاديمى تنفرد 2020المستقببلت البديمة لمصر حتى عاـ 

بو قمة مف الباحثيف المصرييف ميما عظمت قدراتيـ وكفاءاتيـ ، بؿ يجب أف يكوف عمبًل 
عمميًا واجتماعيًا فى آف معًا ، وأف يكوف محصمة جيود مشتركة لمباحثيف العممييف 
- والممارسيف المشاركيف فى صناعة القرارات وأىؿ الرأى والفكر والقوى االجتماعية 

. السياسية المختمفة 

نطاؽ البحث 

أو باألحرى -  بقراءة 2020 تبدأ دراسة المستقببلت المصرية البديمة حتى عاـ 
لمتطورات فى شتى المجاالت عبر ربع قرف مضى ، وذلؾ بقصد التعرؼ - إعادة قراءة 

ثـ يمى . عمى االتجاىات العامة السائدة ، وكذلؾ االتجاىات العامة الجديدة والمضادة 
ذلؾ استطبلع لمتطورات المرتقبة عمى مدى العقديف األوؿ والثانى فى إطار عدد مف 

.  السيناريوىات البديمة 

: وتغطى الدراسة اثنى عشر مجااًل بحثيًا ، بيانيا كالتالى 

البيئة والسكاف  (1)
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الغذاء والزراعة  (2)
التصنيع والمصنوعات  (3)
اإلسكاف والمستوطنات البشرية  (4)
النقؿ واالتصاؿ  (5)
التعميـ والبحث العممى والتكنولوجى  (6)
القطاع المالى  (7)
المعامبلت الخارجية  (8)
( governance)الحكـ أو إدارة شئوف المجتمع والدولة  (9)
الثقافة واإلعبلـ  (10)
المجتمع  (11)
التكامؿ اإلقميمى واألوضاع العالمية   (12)

وانطبلقًا مف ىذا التحديد لممجاالت البحثية الكبرى ، عكؼ الفريؽ المركزى 
لممشروع فى المرحمة األولى لعممو عمى تحديد ما ينطوى عميو كؿ مجاؿ مف ىذه 

كما قاـ بتوزيع التكميفات بشأنيا عمى فرؽ . المجاالت مف قضايا جديرة بالبحث والدرس 
بحثية يتـ التعاقد معيا عمى إجراء بحوث معينة ، وعمى الفريؽ المركزى  ، وعمى وحدة 

وصدرت كراسة تحتوى . الحساب العممى والنمذجة التى أنشأىا المشروع كذراع فنى لو 
 ، تشتمؿ عمى بياف لثبلث وثمانيف دراسة ، منيا 12عمى خطة الدراسات بناء عمى ذلؾ 

خمس وستوف دراسة يعيد بيا إلى فرؽ بحثية ، وأربع عشرة دراسة يتوالىا الفريؽ 
. المركزى ذاتو ، وأربع دراسات تقـو بيا وحدة الحساب العممى والنمذجة بالمشروع 

وكانت إدارة المشروع تدرؾ أف تحديد الدراسات عمى ىذا النحو الواسع إف ىو 
إال تحديد أولى يؤخذ فيو باألحوط ، وذلؾ بعدـ إسقاط أية دراسات حتى لو كاف ىناؾ 
احتماؿ لعدـ القياـ بيا ، وكذلؾ بتكرار بحث بعض القضايا فى أكثر مف دراسة عمى 

أمؿ أف يؤدى اختبلؼ المنظور فى الدراسات المختمفة إلى إثراء المعمومات والتحميؿ فى 
رجاء النظر . ىذه القضايا  ولذا فقد روعى عدـ التكميؼ بكؿ الدراسات فى وقت واحد ، وا 

فى التكميؼ ببعض الدراسات لحيف انتياء عدد مف الدراسات ذات الصمة والتى قد تغنى 
عف القياـ بدراسة جديدة ، أو قد تساعد عمى تحديد مجاؿ البحث فى الدراسة الجديدة 

كما كاف مف المتوقع إعادة النظر فى الدراسات بالحذؼ . عمى نحو أدؽ أو أكثر تركيزًا 

                                                 
  .1998القاىرة ، يناير - مكتب الشرق األوسط - منتدى العامل الثالث كراسة دراسات المشروع البحثى ،  - 2020مصر    12
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أو اإلضافة أو الدمج ، وكذلؾ إعادة النظر فيمف يكمؼ بإعداد بعض الدراسات ، وذلؾ 
. كمو فى ضوء تطور العمؿ الفعمى فى المشروع 

فبعد مرور سنة مف بدء العمؿ قرر الفريؽ المركزى . وىذا ما حدث بالفعؿ 
 ، مع تخفيض 86 إلى 83لممشروع زيادة العدد الكمى لمدراسات واألنشطة العممية مف 

 دراسة ، وزيادة عدد الدراسات 52 إلى 65عدد الدراسات التى تتوالىا فرؽ بحثية مف 
 ، وكذلؾ زيادة عدد 22 إلى 14واألنشطة التى يتوالىا الفريؽ المركزى ذاتو مف 

وكاف  . 12 إلى 4الدراسات واألنشطة التى تنفذىا وحدة الحساب العممى والنمذجة مف 
الدافع ليذا التغيير ىو الشعور المتزايد بأنو مف األفضؿ فى بعض المياـ البحثية ذات 

أى  )الدور المحورى فى المشروع أف تنجز فى إطار مجموعة العمؿ الداخمية لممشروع 
التى تممؾ التصور األشمؿ لممشروع  (الفريؽ المركزى ووحدة الحساب العممى والنمذجة 

. ولدييا الصورة الكاممة عف تشابكات الموضوعات المختمفة 

وفى مراحؿ الحقة لمعمؿ خفض عدد الدراسات التى يعيد بيا إلى باحثيف 
 دراسة تجرى بواسطة فرؽ 37ومف ىذه الدراسات .  دراسة 43 إلى 51خارجييف مف 

كما أف منيا ست دراسات تقرر أف تعد فييا أوراؽ بحثية بواسطة باحث أساسى . بحثية 
وكاف ذلؾ استثناًء مف . لكؿ ورقة ، عمى أف يعاونو فى إعدادىا مساعد باحث أو أكثر 

وقد . المبدأ العاـ الذى أخذ بو المشروع ، وىو إعداد الدراسات بواسطة فرؽ بحثية 
أضطر المشروع إلى ذلؾ اضطرارًا بعد ما تعذر تكويف فرؽ بحثية لبعض الموضوعات، 
وبعد ما ظير أف عمؿ الفرؽ يستغرؽ وقتًا أطوؿ كثيرًا مما كاف مقدرًا وقبمتو الفرؽ وقت 

. بؿ أف أربعًا مف ىذه الدراسات الست قد آلت إلى أعضاء فى إدارة المشروع . التعاقد 
وفريقو المركزى ، بعد ما باءت بالفشؿ محاوالت العثور عمى باحثيف خارجييف لمقياـ    

وقد ترتبت عمى ىذه التعديبلت تعديبلت أخرى بالدمج والحذؼ واإلضافة . بيا 
كما عوممت بعض . فى دراسات الفريؽ المركزى ووحدة الحساب العممى والنمذجة 

عداد أوراؽ ومذكرات داخمية والتحاور  الدراسات كأنشطة يتـ إنجازىا مف خبلؿ قراءات وا 
.  حوليا دوف أف تسفر فى كؿ األحواؿ عف عمؿ منشور 

وفيما يمى بياف موجز عف الدراسات واألنشطة التى تقـو بيا ىيئات البحث فى 
: المشروع 

دراسات الفرؽ البحثية : أوال 
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، وىى تشتمؿ عمى سبع دراسات دراسات المحيط العالمى والمحيط اإلقميمى -   1
 ، وبنية النظاـ العالمى والقوى الدولية الفاعمة ، ودائرة *الكوكبة : موضوعات  فى

    الجنوب ، والدائرة األفريقية ، والدائرة المتوسطية ، والدائرة الشرؽ أوسطية ،  
.     ودائرة الوطف العربى 

التنشئة والتعميـ  : ، وىى تضـ أربع دراسات فى موضوعات دراسات التعميـ  -2
.     األساسى ، والتعميـ الثانوى ، والتعميـ العالى ، والتعميـ المستمر ومحو األمية 

، وىى تضـ ثبلث دراسات فى دراسات القدرات العممية والتكنولوجية  -3
الوضع الراىف لمنظومة العمـ والتكنولوجيا ، والعرض والطمب  :     موضوعات 

مكانات التطوير التكنولوجى  .     عمى منتجات البحث والتطوير ، وآفاؽ وا 
 دراسة السكاف وقوة العمؿ -4

، وىى تضـ خمس  دراسات البيئة والموارد الطبيعية واستعماالت الحيز المكانى  -5
البيئة والوعى البيئى ، والثروة المعدنية ، والطاقة ،  :     دراسات فى موضوعات 

.     والمياه واألرض ، واستعماالت الحيز المكانى 
واحدة لمثقافة ، واألخرى  :  وىى تضـ دراستيف .دراسات الثقافة واإلعالـ  -6

.     لئلعبلـ 
وىى تشتمؿ عمى أربع  . دراسات البنية االجتماعية وقوى التغيير االجتماعى  -7

البنية الطبقية ، والفقراء والميمشوف ، وأجياؿ المستقبؿ :     دراسات فى موضوعات 
. * ، والمرأة  (الطفولة والشباب  )    

جمالية  -8 وىى تضـ عشر دراسات تتناوؿ ثمانية قطاعات ىى  . دراسات قطاعية وا 
،  *     الزراعة والغذاء ، والصناعة ، والصحة ، والنقؿ ، والسياحة ، والقطاع المالى

    والقطاع االقتصادى الخارجى ، وقطاع المعمومات واالتصاالت ، وموضوعيف  
. * العمراف ، واالقتصاد الكمى :     إجمالييف ىما 

وىى تضـ سبع دراسات فى . إدارة شئوف المجتمع والدولة / دراسات الحكـ  -9
المؤسسات والتيارات والقوى السياسية ، ومؤسسات المجتمع  : موضوعات 

 ،   واإلدارة فى *المدنى ، والقانوف والمجتمع والدولة ، واإلدارة العامة والبيروقراطية 

                                                 
. يشري إىل دراسة  تقرر حتويلها بصفة استثنائية إىل ورقة  حبثية فردية *    وضع عالمة *
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- ، والتصورات والرؤى المستقبمية لمقوى السياسية * قطاع األعماؿ العاـ والخاص 
. االجتماعية ، واألمف والتنمية 

دراسات وأنشطة الفريؽ المركزى : ثانيًا 

. دراسات وأنشطة فى مجاؿ مفيـو التنمية ومؤشراتيا  - 1

دراسات وأنشطة فى مجاؿ منيجيات االستشراؼ وأدوات البحث فى الدراسات  - 2
. المستقبمية 

. دراسات وأنشطة فى مجاؿ اختيار السيناريوىات وكتابتيا عمى مراحؿ متعددة  - 3

 فى مجاالت التعميـ ، والبنية االجتماعية وقوى 13دراسات تركيبية استخبلصية - 4
التغيير االجتماعى ، والبحث العممى والتطوير التكنولوجى ، والبيئة والموارد 
الطبيعية والحيز المكانى ، والمحيط العالمى والمحيط اإلقميمى ، واالقتصاد 

. المصرى 
. إعداد التقرير العاـ أو الوثيقة النيائية لممشروع  - 5
دراسات وأنشطة وحدة الحساب العممى والنمذجة : ثالثًا  

. دراسة وأنشطة فى مجاؿ بناء قاعدة معمومات المشروع  - 1

. دراسة وأنشطة فى مجاؿ النمذجة والمحاكاة  - 2

. دراسة وأنشطة فى مجاؿ بناء السيناريوىات  - 3

. دراسة وأنشطة فيما يستمزمو كؿ ما سبؽ مف برمجيات ونظـ تشغيؿ  - 4

. بناء موقع لممشروع عمى اإلنترنت ومتابعتو بالتطوير والتحديث  - 5

  الحظ أف أنشطة المشروع غير مقصورة عمى الدراسات ، ولكنيا تشمؿ أيضًا 
، وورشات العمؿ ،  (عمى ما سيأتى ذكره  )الندوات االستيبللية ، وندوات ختاـ البحث 

والمقاءات العممية مع أىؿ العمـ والممارسيف وصناع القرارات ، والمقاببلت مع ممثمى 
كما تتضمف أنشطة المشروع نشر أعمالو عمى أوسع . االجتماعية - القوى السياسية 
. نطاؽ ممكف 

                                                 
وىى ليست جمرد دراسات .    تعد ىذه الدراسات استناداً إىل املادة املقدمة ىف دراسات الفرق البحثية ، ولكن دون أن تقتصر عليها 13

      تلخيصية للدراسات الفرعية ذات الصلة ، بل ىى دراسات تسعى لتجاوز النظرة  اجلزئية املتضمنة ىف تلك الدراسات الفرعية من خالل 
.       عمليات الرتكيب واالستخالص من منظور أمشل وأعقد 
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 300  وتجدر اإلشارة إلى أف عدد المشتغميف بدراسات وأنشطة المشروع يناىز 
 يعمموف فى 280باحث ومساعد باحث مف أجياؿ وتخصصات مختمفة ، منيـ نحو 

الفرؽ البحثية المختمفة ، والباقى فى اإلدارة العممية لممشروع والفريؽ المركزى ووحدة 
ندوات و ورشات  )كما شارؾ فى المقاءات العممية لممشروع . الحساب العممى والنمذجة 

.  مف الباحثيف والمفكريف والممارسيف واإلعبلمييف320نحو  (عمؿ 
منيجية المشروع 

 روعى فى تصميـ منيجية المشروع أف تتصؼ بعدد مف السمات المنيجية المرغوب فى 
 : 14توافرىا فى الدراسات المستقبمية الجيدة ، وىى

ومف ىنا تعدد مجاالت البحث وكثرة عدد الدراسات : الشموؿ والنظرة الكمية لألمور - 1
وكذلؾ تعدد تخصصات القائميف عمى إدارة المشروع وأعضاء . والقضايا المبحوثة 

وبطبيعة الحاؿ ، فميس الميـ ىو تعدد حقوؿ المعرفة التى ينيؿ . فريقو المركزى 
منيا المشروع وتبنى عمييا السيناريوىات فحسب ، بؿ مف الميـ أيضًا دراسة 

. العوامؿ والمتغيرات المختمفة المتصمة بيذه المعارؼ فى تشابكيا وتفاعميا 
ويقصد بو تفادى اإلفراط فى التبسيط والتجريد لمظواىر المدروسة ، : مراعاة التعقد - 2

والتعمؽ فى تحميؿ وفيـ ما يزخر بو الواقع مف عبلقات وتشابكات بيف مختمؼ 
ويتصؿ . الظواىر ، واإلحاطة الدقيقة بما يتصؼ بو ىذا الواقع مف دينامية وال يقيف 

بذلؾ إدراؾ أف القانوف المحرؾ لمكؿ ليس مجرد حاصؿ جمع عددى لمقوانيف التى 
وىو ما يؤكد مجددًا عمى أىمية . تفسر عمؿ األجزاء التى يتكوف منيا ىذا الكؿ 

. التفاعمية والقدرة عمى عبور التخصصات فى بناء منيجية البحث المستقبمى 
عادة قراءة األحداث السابقة مف منظور مستقبمى - 3 أى القراءة الجيدة لمماضى ، وا 

فى ضوء التحديات ، وذلؾ لمكشؼ عف االتجاىات السائدة فى الوقت الحاضر ، 
واالتجاىات المضادة ليا ، واإلرىاصات التى تومئ إلى ميبلد اتجاىات جديدة قد 

والمقصود بالماضى ىنا ىو . يكوف ليا شأف كبير فى تشكيؿ مسارات المستقبؿ 
فالتعمـ مف خبرات . ماضى المجتمع المدروس ، وكذلؾ خبرات الدوؿ األخرى 

ال يقؿ شأنا عف التعمـ مف - بمف فييـ األقؿ تقدما واألكثر تقدمًا - اآلخريف 

                                                 
،  2020األسس النظرية والمنهجية لسيناريوهات مصر  ، 2020   الفريق املركزى ، املنسق العام ، واملنسق املشارك ملشروع مصر 14

 .13-8ص ص  ، 1999مكتب الشرق األوسط ، القاهرة ، يوليو -  ، منتدى العالم الثالث 2020أوراق مصر من  (4)     الورقة 
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كما أنو يوفر مصدرًا لممعمومات حوؿ الفرص المتاحة والقيود عمى . الخبرات الذاتية 
. الحركة المستقبمية ، والتى يمكف أف تفيد فى بناء السيناريوىات وتشغيميا 

فذلؾ أمر ضرورى بالنظر إلى قصور النظريات عف اإلحاطة . محاكاة الواقع - 4
كما بات مف المسمـ بو أف السعى . بتعقيدات الواقع وما يحفؿ بو مف تنوع ودينامية 

لمحاكاة الواقع باستعماؿ النماذج وبرمجيات لمكمبيوتر ال يساعد فقط فى رسـ صورة 
أكثر دقة لسموؾ الفواعؿ والمتغيرات المختمفة ، بؿ أنو قد يكوف مصدرًا ميما 

. لتطوير التنظير حوؿ سموؾ الظواىر المدروسة 
إذ يعجز أى مف ىذيف النوعيف مف . المزج بيف األساليب الكمية واألساليب الكيفية  -5

بينما . أساليب البحث عف الوصوؿ إلى نتائج مرضية فى الدراسات المستقبمية 
وىذه ىى الطريقة التى تبناىا المشروع فى . يؤدى الجمع بينيما إلى نتائج أفضؿ 

فى " الطريقة التفاعمية " وتتمثؿ ىذه الطريقة التى سميت بػ  . 15بناء سيناريوىاتو
: الخطوات التالية 

يتـ فييا إعداد صياغة أولية لمبلمح كؿ سيناريو :  خطوة أولى       
أى الشروط االبتدائية والمسار والصورة المستقبمية فى كؿ عاـ  )
بواسطة الفريؽ المركزى والكتابة الكيفية مف خبلؿ الحدس  ( 2020 

ويمكف أف تتكرر ىذه الخطوة عدة مرات إلى أف يتـ التراضى . لممشروع 
.  عمى صياغة مقبولة 

توضع الصياغة األولية المقبولة لمبلمح كؿ سيناريو : خطوة ثانية     
تحت نظر وحدة الحساب العممى والنمذجة لبلسترشاد بيا فى تشغيؿ 

النموذج أو النماذج ومحاكاة المسار المستقبمى لكؿ سيناريو خبلؿ فترة 
وىنا يتـ السحب عمى رصيد المعمومات المتوافر . االستشراؼ المستقبمى 

مف الدراسات التى تقـو بيا الفرؽ البحثية والفريؽ المركزى ، وكذلؾ مف 
قاعدة معمومات المشروعات التى تبنييا الوحدة ، فى التنبؤ بنتائج كؿ 

 2020سيناريو ورسـ مبلمح الصورة المستقبمية التى يؤدى إلييا فى عاـ 
وىنا تظير صورة مطورة ، أكثر عمقًا وتفصيبًل ، . كميًا وكيفيًا 

. لمسيناريوىات 

يناقش الفريؽ المركزى الصورة المطورة لمسيناريوىات ، : خطوة ثالثة     
مع وحدة الحساب العممى والنمذجة ومع مستشاريف عممييف ، وكذلؾ مع 

والقصد مف ذلؾ . مفكريف وممثميف لمقوى االجتماعية والسياسية المختمفة 

 

                                                 
من  (1)، الورقة  2020السيناريوهات ، بحث فى مفهوم السيناريوهات وطرق بنائها فى مشروع مصر    إبراىيم العيسوى ، 15

.  وما بعدىا 24 ، حىت 1998مكتب الشرق األوسط ، القاىرة ، يوليو - ، منتدى العامل الثالث  2020أوراق مصر      
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ىو التعرؼ عمى ردود أفعاؿ ىذه الفئات المختمفة تجاه السيناريوىات ، 
واستدعاء مقترحاتيـ لمتعديؿ والتطوير فييا بناء عمى الخبرة والحدس 

. وتفاعؿ المعارؼ المختمفة بشكؿ ال نظامى 

يقـو الفريؽ المركزى بالتعاوف مع وحدة الحساب العممى : خطوة رابعة     
والنمذجة بفرز مقترحات التعديؿ والتطوير ، واختيار مجموعة متناسقة 

حالتيا إلى وحدة الحساب العممى والنمذجة  نسبيًا مف ىذه المقترحات ، وا 
إلدماجيا فى عمميات النمذجة والمحاكاة ، واستخراج صورة مطورة لكؿ 

. سيناريو ، وربما إضافة سيناريوىات جديدة 

    ويمكف أف تتكرر المياـ المذكورة فى الخطوتيف الثالثة والرابعة ألكبر 
عدد ممكف مف المرات ، فى حدود الوقت والموارد المتاحة  

. بالطبع ، حتى يتـ التراضى عمى صياغة مقبولة لكؿ سيناريو 

وتتطمب الحيادية االنفتاح عمى المدارس الفكرية المختمفة : الحيادية والعممية  -  6
تاحة الفرصة لمقوى  والتفاعؿ معيا ، وتنوع األطر النظرية لمسيناريوىات ، وا 

االجتماعية والسياسية المختمفة لمتعبير عف اختياراتيا كما تراىا ىى بنفسيا ، كمما 
كما تنطوى العممية عمى مراعاة المبادئ العامة المعروفة . كاف ذلؾ ممكنًا بالطبع 

عمى أنيا ال تعنى االمتناع " الموضوعية " فى مناىج البحث العممى ، مع فيـ 
عف تناوؿ كؿ ما ىو ذاتى ، بؿ تعنى إفساح المجاؿ لما ىو ذاتى ، شريطة 

. اإلعبلف عنو والتصريح عف افتراضات وميوؿ الباحث بشأنو 

فالدراسات المستقبمية تفقد الكثير مف قدرتيا . نشداف اإلبداع والعمؿ الجماعى -  7
عمى إثارة الفكر والتحريض عمى الفعؿ إذا لـ تتضمف أفكارًا إبداعية جريئة ، ميما 

ولما كاف جزءًا كبيرًا مف . ألوؿ وىمة " غير عممية " أو " غير واقعية " بدت  
اإلبداع ينبع مف رؤية ما يحدث فى المساحات الواقعة بيف جزئيات العمؿ ، وفى 
مناطؽ التداخؿ وخطوط التماس بيف التخصصات والحقوؿ المعرفية المختمفة ، 

فإف العمؿ الجماعى مف خبلؿ فريؽ متعاوف ومتفاىـ يصبح أمرًا فى منتيى 
األىمية ، عبلوة عمى أىميتو فى تحقيؽ السمات السابقة ، السيما الحيادية والتعقد 

. والشموؿ 

ولعؿ ىذه السمة قد ظيرت . التعمـ الذاتى والتصحيح المتتابع لمتحميالت والنتائج -  8
بجبلء فى شرحنا لمنيجية بناء السيناريوىات فى إطار عرض السمة الخامسة 

. لمنيجية المشروع 
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     ويمكف أف نقدـ مثااًل آخرًا عمى عمميات التصحيح والتدقيؽ المتتابع  
 ، باإلشارة إلى األسموب الذى يتبع فى تحديد 2020فى مشروع مصر 

إف أى موضوع مرشح لمدراسة يتعرض فى . قضايا البحث وتنفيذ البحوث 
البداية لمناقشة أولية فى الفريؽ المركزى ، ثـ يكمؼ عضوا أو عضواف 

لكتابة ورقة نقاشية تحدد عناصر البحث - حسب التخصص - منو 
وعادًة تناقش ىذه الورقة فى الفريؽ المركزى . والمنيجية المبلئمة لبحثو 

وبعد ذلؾ تعرض الورقة . ألكثر مف مرة ، ويتـ تعديميا فى ضوء المناقشة 
تضـ أصحاب االختصاص والميتميف ندوة استياللية المعدلة فى 

بموضوع البحث ، وكذلؾ عدد مف المشتغميف بصناعة القرارات ذات 
وفى ضوء ما يطرح مف اقتراحات بالتعديؿ . الصمة المطروحة لمبحث 

والحذؼ أو اإلضافة تعدؿ الورقة النقاشية ، وتتحدد بصفة أولية أصمح 
وبعد إقرار الورقة المعدلة مف الفريؽ . العناصر التى يمكف تكميفيا بالبحث 

المركزى ، فإنيا تستخدـ فى التفاوض مع المرشح لقيادة فريؽ البحث ، 
والذى يطمب منو أف يضع فى ضوء ىذه الورقة خطة عمؿ محددة إلنجاز 

وبعد التعاقد عمى إجراء الدراسة ، فإنيا تتابع مف خبلؿ تقديـ . البحث 
وتعرض ىذه . تقريرى متابعة ، ثـ مسودة أولى ، ثـ تقرير نيائى لمدراسة 

التقارير والمسودات عمى الفريؽ المركزى لمنقاش وتقديـ اقتراحات 
وبعد الوصوؿ إلى الصيغة األخيرة لمبحث ، . وتعديبلت لمقائميف بالبحث 

. " ندوة ختاـ البحث " يجرى عرضيا لمزيد مف النقاش في ما يعرؼ بػ 
وقد يتـ إدخاؿ المزيد مف التعديبلت عمى البحث فى ضوء مناقشات ىذه 
الندوة ، كما قد يضاؼ تقرير عف ىذه المناقشات إلى الدراسة ذاتيا ، إذا 

وال يخفى أف الغرض مف كؿ ىذه الخطوات ىو مراقبة . ما تقرر  نشرىا 
. جودة البحوث واالرتفاع بمستواىا إلى أقصى حد ممكف 

 

 one-shot) وعمومًا  فإف حظ الدراسة المستقبمية التى تنجز دفعة واحدة 

exercise)  وكمما زاد عدد الفرص التى تتعرض فييا المراحؿ . مف النجاح ضئيؿ لمغاية
المختمفة لمعمؿ االستشرافى  والنتائج التى يتـ التحصؿ عمييا منو لمنقد والتعديؿ   

والتطوير ، زادت احتماالت الخروج بدراسة مستقبمية تحقؽ الغايات األساسية ليذا النوع 
. مف الدراسات ، السيما مردودىا عمى الفعؿ االجتماعى وصناعة القرارات 

 

السيناريوىػات 
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خضع اختيار السيناريوىات لمتطور أثناء العمؿ فى المشروع ، استجابة لتراكـ  
فعند صياغة وثيقة المشروع ، . المعارؼ والتفاعؿ المتزايد بيف أعضاء الفريؽ المركزى 

: تـ تحديد أربعة سيناريوىات عمى النحو التالى 
وىو يمثؿ االمتداد المنطقى لمتطورات الراىنة ، وذلؾ فيما . السيناريو المرجعى   - 1

لو استمر النمط الحالى لردود فعؿ السمطة الحاكمة والفواعؿ االجتماعية األخرى 
. تجاه التغيرات المحمية واإلقميمية والعالمية 

وىو يمثؿ التصور المتولد عف استطبلع رؤى القوى . السيناريو الشعبى   - 2
االجتماعية والتشكيبلت السياسية القائمة لممستقبؿ المرغوب فيو مف جانبيـ ، 

. وذلؾ بغض النظر عف مدى تكامؿ أو تناسؽ ىذا التصور 

 فيما 2020ويمثؿ ىذا السيناريو مسار المجتمع حتى عاـ . السيناريو الوسيط   - 3
لو طرأت تعديبلت إصبلحية غير جذرية عمى مجموعة السياسات المطبقة حاليًا 
، وفيما لو حدثت بعض التعديبلت غير الجوىرية فى تركيبة القوى الفاعمة فى 
المجتمع ويمكف أف يعتبر ىذا السيناريو صورة منقحة مف السيناريو الشعبى ، 
حيث يتـ إزالة أوجو عدـ التناسؽ المرتبطة باختبلؼ رؤى الفئات االجتماعية 
. المختمفة والتفاوت فى أفقيا المستقبمى وغير ذلؾ مف مصادر عدـ التناسؽ 

ويصور ىذا السيناريو المسار الذى يمكف أف يسمكو . السيناريو االبتكارى   - 4
 ، وذلؾ فيما لو أطمقت طاقات اإلبداع واالبتكار 2020المجتمع حتى عاـ 

الكامنة فى المجتمع مف خبلؿ تغيير جوىرى فى التركيبة الطبقية ، وفى توزيع 
السمطة والثروة فى المجتمع ، وفى نسؽ القيـ السائدة حاليًا ، وفى مستويات 
العمـ والتكنولوجيا فى ببلدنا ، ومف ثـ تغيير جوىرى فى السياسات التنموية 

  .والترتيبات المؤسسية ، ونمط العبلقات اإلقميمية والدولية لمصر 

 وبعد مرور سنة كاممة مف العمؿ فى الصياغة المدققة لدراسات المشروع ، 
والتحاور حوؿ منيجيتو ومحاوره المختمفة فى اجتماعات الفريؽ المركزى ، والنقاش فى 
الندوات االستيبللية ورش العمؿ وفى أعقاب مناقشات مكثفة لمسيناريوىات استغرقت 

ف - بضعة شيور ، رؤى تعديؿ قائمة السيناريوىات ، ووضعت مبلمح أكثر تفصيبًل  وا 
لكؿ سيناريو ، السيما شروطو االبتدائية التى - بقيت بدائية وقابمة لمتعديؿ والتطوير 

يمكف عمى أساسيا استكماؿ العمؿ فى استخراج مسار كؿ سيناريو والصور المستقبمية 
. لممجتمع التى سينتيى إلييا 
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واستقر الرأى عمى أف تكوف نقطة االنطالؽ فى تحديد السيناريوىات ىى  
وتحديد القوى الرئيسية القراءة الجيدة لخريطة القوى االجتماعية والسياسية فى مصر ،  

التى تممؾ رؤية أو مشروعات واضحة نسبيًا لمتغيير االجتماعى ، بما فى ذلؾ القوى 
التى يمثميا نظاـ الحكـ الحالى والخطط والمشروعات الحكومية التى تمتد حاليًا حتى عاـ 

وبناًء عمى ذلؾ ، وقع االختيار عمى خمسة سيناريوىات ، نذكرىا بإيجاز فيما  . 2017
 : 16يمى

أو االتجاىى ، الذى " السيناريو المرجعى " ىو ما أسميناه :  السيناريو األوؿ  - 1
يعبر عما قد تؤوؿ إليو األوضاع عمى امتداد العشريف سنة القادمة ، إذا ما استمر 

استمرار نفس  فى التعامؿ مع مشكبلت مصر ، وليس بالضرورةالمنطؽ الحالى 
. الحكاـ أو نفس السياسات التفصيمية 

يطرح رؤية القوى المجتمعية والسياسية التى ترى أف المستقبؿ السيناريو الثانى  -  2
األفضؿ لمصر إنما يبدأ بقياـ نظاـ حكـ إسبلمى ، يترجـ أحكاـ الكتاب والسنة 

إلى سياسات لمتنمية والتعامؿ مع اآلخر، تحفظ لمصر ىويتيا اإلسبلمية المتميزة 
 " . الدولة اإلسالمية" وقد أطمقنا عمى ىذا السيناريو سيناريو . 

يطرح رؤية الجماعات ذات التوجو الرأسمالى الميبرالى ، التى السيناريو الثالث  - 3
ترى أف مستقبؿ مصر والسبيؿ لبقائيا عمى خريطة العالـ بفعالية فى العالـ الجديد 
القائـ عمى التنافسية والداروينية االجتماعية ىو فى اتباع نظاـ رأسمالى أكثر رشدًا 

وقد  . (فى رأييـ  )وعقبلنية وانتفاعًا بالعمـ مف الرأسمالية المشوىة القائمة حاليًا 
 ". الرأسمالية الجديدة" أطمقنا عمى ىذا السيناريو سيناريو 

يطرح رؤية الجماعات ذات التوجو االشتراكى ، التى تعتقد أف السيناريو الرابع   - 4
االشتراكية لـ تنتو بسقوط االتحاد السوفيتى والكتمة االشتراكية فى شرؽ أوروبا ، 

وأف االشتراكية قابمة لمنجاح إذا ما تـ االستفادة مف الدروس والعبر التى حفمت بيا 
التجارب السابقة لمتطبيؽ االشتراكى فى العالـ كمو ؛ وىو ما يبرز ضرورة الجمع 
بيف االشتراكية والديمقراطية ورفض المقايضة بيف الحقوؽ  االجتماعية والحريات 

" . االشتراكية الجديدة " وىذا ىو سيناريو . السياسية 
                                                 

 ،  2020الفريق املركزى واملنسق العام واملنسق املشارك ملشروع مصر :    يوجد وصف للشروط االبتدائية هلذه السيناريوىات ىف 16
 ، منتدى العامل الثالث ، مكتب الشرق األوسط ، 2020من أوراق مصر  (2)، الورقة  2020بدايات الطرق البديلة إلى عام      

الىت قدمت ىف الندوة الىت عقدت ملناقشة الورقة ، ولرد فعل الفريق   وحتتوى ىذه الورقة على ملخص لآلراء  . 1998     القاىرة ، ديسمرب 
األسس النظرية والمنهجية  : وقد قدم وصف أكثر تفصيالً وتدقيقاً للسيناريوىات ىف ورقة أخرى لنفس املؤلفني.      املركزى  جتاىها 

 . 1999 ، يوليو 2020من أوراق مصر (4)الورقة  ، 2020     لسيناريوهات مصر 
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، واألخير ، ىو السيناريو الذى يعبر عف وجية نظر قوى السيناريو الخامس   - 5
الوفاؽ الوطنى مختمفة فى المجتمع المصرى ، ترى أف السبيؿ األفضؿ لمتقدـ ىو 

. والتراضى عمى حؿ وسط ، يوفؽ بيف رغبات األطراؼ المختمفة لمعمؿ الوطنى 
. " السيناريو الشعبى " أو " التآزر االجتماعى" وىذا ىو سيناريو 

ىذه ىى السيناريوىات الخمسة التى وقع اختيارنا عمييا بعد جيود مضنية فى  
ننا ندرؾ أنو كاف مف الممكف االنطبلؽ مف منطمقات أخرى بديمة فى . الدرس والبحث  وا 

ولكف ىذا ما تراضينا عميو كفريؽ بحثى ، وىو ما شعرنا أف . اختيار السيناريوىات 
وبالطبع فإف ىذا االختيار ال يغمؽ باب االجتياد أماـ تجربة . الكثيريف قد أيدونا فيو 

سيناريوىات مختمفة عما اخترناه فى دراسات مستقبمية أخرى ال تغنى عنيا الدراسة التى 
فبلشؾ أف تعدد الدراسات المستقبمية ، وتنوع معايير  . 2020يقـو بيا مشروع مصر 

اختيار السيناريوىات ، ىو أمر مستحب وذلؾ لما فيو مف إثراء لمعارفنا بشأف المستقبؿ 
. ، وما ينطوى عميو مف فرص ومخاطر 

التنػظيـ 
ثبلثية تتألؼ مف المنسؽ العاـ لممشروع  لجنة تنفيذية تتولى قيادة المشروع  
رئيس منتدى العالـ الثالث ووزير التخطيط األسبؽ فى  )إسماعيؿ صبرى عبد اهلل . د 

إبراىيـ سعد الديف عبد اهلل  . د المدير التنفيذى لممشروع / ، والمنسؽ المشارؾ  (مصر 
مدير مكتب الشرؽ األوسط لمنتدى العالـ الثالث بالقاىرة والمدير السابؽ لمشروع األمـ  )

إبراىيـ . د ، والباحث الرئيسى لممشروع  (المتحدة لممعيد العربى لمتخطيط بالكويت 
أستاذ االقتصاد والمستشار بمعيد التخطيط القومى والوكيؿ السابؽ لممعيد  )العيسوى 

 . (العربى لمتخطيط بالكويت 

 وتتولى أعماؿ التخطيط والتنفيذ والمتابعة ، فضبًل عف القياـ بعدد مف المياـ 
، تضـ الفريؽ المركزى لممشروع العممية المحورية ، لجنة سداسية ، يطمؽ عمييا 
تعدد التخصصات - مجتمعيف - مجموعة دائمة مف كبار الباحثيف الذيف يوفروف 

ويضـ الفريؽ المركزى الباحث الرئيسى . البلزمة لحسف سير العمؿ فى المشروع 
أستاذ التخطيط  )عمى نصار . د : ، وخمسة أعضاء ىـ  (رئيسًا  )لممشروع 

، و  (والمستقبميات والمدير األسبؽ لمركز األساليب التخطيطية بمعيد التخطيط القومى 
أستاذ ورئيس قسـ عمـ االجتماع بكمية البنات بجامعة  )عبد الباسط عبد المعطى . د 

أستاذ المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية  )فايز مراد مينا . و د ،  (عيف شمس 
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أستاذ ورئيس قسـ ىندسة التعديف  )محمد رضا محـر . د ، و  (بجامعة عيف شمس 
أستاذ العمـو  ) مصطفى عموى. د ، و  (والبتروؿ بكمية اليندسة بجامعة األزىر 

 . (السياسية ووكيؿ كمية االقتصاد والعمـو السياسية بجامعة القاىرة 

لممشروع ، بينما يتفرغ " نصؼ الوقت "  وأعضاء الفريؽ المركزى متفرغوف 
 169وقد عقد الفريؽ المركزى . الباحث الرئيسى لممشروع تفرغًا كامبًل ألعماؿ المشروع 

 ، بمعدؿ خمسة اجتماعات شيريا فى  2000اجتماعًا حتى منتصؼ يونيو 
.  ساعة 1000المتوسط ، وبإجمالى عدد ساعات يناىز 

 ويعاوف الفريؽ المركزى فى إنجاز أعمالو مجموعة فنية صغيرة يطمؽ عمييا 
وقد بدأت ىذه الوحدة نشاطيا فى منتصؼ مايو . وحدة الحساب العممى والنمذجة 

 ، وخصصت الشيور الثبلثة األولى مف عمميا لتدريب العامميف بالوحدة وتجميع 1998
ويتولى اإلشراؼ عمى أعماؿ الوحدة . المعمومات والمراجع واستكماؿ تجييزات الوحدة 

وقد استعانت الوحدة فى فترات مختمفة بباحثيف . عمى نصار . عضو الفريؽ المركزى د 
لبعض الوقت إلنجاز أعماؿ محددة ، وذلؾ حتى يكوف االحتفاظ بقوة عمؿ دائمة بالوحدة 

وقد أتيح لموحدة ثبلث . مقصورًا  عمى الحد األدنى الضرورى ، وىو حاليًا أربعة باحثيف 
والوحدة عمى اتصاؿ بالشبكات . حاسبات شخصية ، وطابعة ليزر ، وطابعتيف عاديتيف 

كما أف الحاسبات الثبلث متصمة ببعضيا البعض . الدولية مف خبلؿ تميفوف خاص بيا 
.  مف خبلؿ شبكة محمية 

وتوفر الوحدة لمفريؽ المركزى ، وكذلؾ ألعضاء الفرؽ البحثية المتعاقد معيـ 
عمى إتماـ دراسات معينة ، ممفات معمومات فى الموضوعات محؿ  

وقد أجرت الوحدة مسوحًا فى أساليب القياس ونمذجة الديناميات وأساليب . االىتماـ 
التوقع واالستشراؼ ، كما قامت بجمع تقديرات لعدد كبير مف المعممات التى يمكف أف 
تساعد فى القياسات البلزمة لبعض السيناريوىات ، وكذلؾ لعدد مف المؤشرات التى 
يمكف أف تستخدـ فى تقييـ أداء السيناريوىات ، وقامت الوحدة بدعـ جوالت الكتابة 

الكيفية لمسيناريوىات ، وقدمت مقترحات لتطويرىا وذلؾ تمييدًا إلضافة مكوف كمى ليا 
وأخيرًا قامت الوحدة بإنشاء موقع لممشروع عمى اإلنترنت ،  . فى مرحمة تشغيؿ النماذج 

: ويمكف التراسؿ عف طريقو عمى العنواف التالى ) www.egypt2020.org: عنوانو 
egypt2020@egypt2020.orgأو التراسؿ مباشرة عمى ىذيف العنوانيف  :

20sabry2@gega.net أو sabry2020@hotmail.com)  

http://www.egypt2020.org/
http://www.egypt2020.org/
mailto:egypt2020@egypt2020.org
mailto:20sabry2@gega.net
mailto:sabry2020@hotmail.com
mailto:sabry2020@hotmail.com
mailto:sabry2020@hotmail.com
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لجنة  ويجرى إقرار السياسات العامة لممشروع ومتابعة أعمالو وأوضاعو المالية 
، تضـ إلى جانب أعضاء المجنة التنفيذية لممشروع ، ممثمى المموليف ، وعدد توجييية 

المدير -  محمد محمود اإلماـ . د : مف ذوى الخبرة المتميزة فى البحث والممارسة 
سمطاف أبو عمى أستاذ . د - األسبؽ لمعيد التخطيط القومى ووزير التخطيط األسبؽ 

ىدى بدراف األستاذة بكمية . د - االقتصاد بجامعة الزقازيؽ ووزير االقتصاد األسبؽ 
مرفت التبلوى السفيرة . د - الخدمة االجتماعية واألميف العاـ لرابطة المرأة العربية 

ىبو حندوسة . د - ووزيرة الشئوف االجتماعية السابقة وأمينة المجمس القومى لممرأة 
أستاذة االقتصاد والمدير التنفيذى لمنتدى البحوث االقتصادية لمدوؿ العربية وتركيا 

يراف . وا 

، يطمب منيـ  كبار االستشارييف العممييف  ويستعيف المشروع بمجموعة مف 
الرأى والتقييـ والمشورة ، ويدعوىـ إلى ما يعقد مف ندوات وورش عمؿ - فرادى - 

أحمد مستجير أستاذ . د : وتضـ المجموعة اثنى عشر شخصية عممية . ومؤتمرات 
حامد عمار األستاذ المتفرغ . د - الوراثة والعميد السابؽ لكمية الزراعة بجامعة القاىرة 

بكمية التربية ومستشار التنمية البشرية السابؽ بالمجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى 
صبلح حامد محافظ البنؾ المركزى ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية األسبؽ . آسيا  د 

- عمى حممى موسى أستاذ الفيزياء الرياضية بكمية العمـو جامعة عيف شمس  . د -   
مصطفى كماؿ طمبو األستاذ . د - الميندس محمد عبد الوىاب وزير الصناعة األسبؽ 

المتفرغ بكمية العمـو جامعة القاىرة والمدير التنفيذى السابؽ لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة 
حاـز البببلوى أستاذ االقتصاد واألميف التنفيذى لمجنة االقتصادية واالجتماعية . د - 

عمى السممى . د - سمير فياض الرئيس األسبؽ لممؤسسة العبلجية . د - لغربى آسيا 
محمد أديب غنيمى . د - أستاذ اإلدارة بجامعة القاىرة  ووزير التنمية اإلدارية األسبؽ

محمد محمود اإلماـ وزير التخطيط . د - أستاذ عمـو الحاسب بجامعة عيف شمس 
. عادؿ المغربى أستاذ الحاسبات بجامعة كنتاكى بالواليات المتحدة . د -   األسبؽ 

تقدـ العمػؿ 

بعد مرور نحو ثبلثيف شيرًا منذ البداية الرسمية لمعمؿ فى المشروع ، أوشؾ  
العمؿ فيما يزيد عمى نصؼ الدراسات التعاقدية عمى االنتياء ، بينما يمر النصؼ اآلخر 

وقطع الفريؽ المركزى شوطًا طويبًل فى دراسات المفاىيـ . بمراحؿ متفاوتة مف اإلنجاز 
وجارى اآلف . والمنيجية ، كما قاـ بالكتابة الكيفية األولية لمسيناريوىات ألكثر مف مرة 

فى  )العمؿ فى الدراسات التركيبية االستخبلصية ، حيث أنجزت منيا دراسة بالفعؿ 
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، وذلؾ تمييدًا الستئناؼ العمؿ فى السيناريوىات وتطويرىا بالنمذجة  (مجاؿ التعميـ 
 ندوة 11كما عقد المشروع . والمحاكاة بالتعاوف مع وحدة الحساب العممى والنمذجة 

.  شخصاً 320وورشة عمؿ شارؾ فييا 

 وقد ظيرت ثمار العمؿ فى المشروع حتى اآلف فى أشكاؿ مختمفة ، نذكر منيا 
 :
 ، وجارى إعداد ثبلث 17وقد ظيرت فييا أربع أوراؽ 2020أوراؽ مصر سمسمة  -  1

. أوراؽ أخرى لمنشر
 ، وجارى إعداد 18وقد صدرت فييا ثبلث كراسات  2020كراسات مصر سمسمة  -  2

.  كراستيف أخرتيف لمنشر
، وجارى طباعة كتاب 19وقد صدر فييا كتاب واحد  2020مكتبة مصر سمسمة  -  3
 . 21 ، وتجييز كتاب ثالث لمطبع20ثاف

أما السمسمة .  وتصدر السمسمتاف األولى والثانية عف منتدى العالـ الثالث بالقاىرة 
. الثالثة فتصدر عف دار الشروؽ بالقاىرة 

تحديات الدراسات المستقبمية  

تشير الخبرات المختمفة فى إنجاز الدراسات المستقبمية ، السيما فى الدوؿ   
النامية ، إلى أف ىذه الدراسات تواجو صعوبات جمة كثيرًا ما تحوؿ دوف اكتماليا ، أو 

ونذكر فيما يمى عددًا مف . تحوؿ دوف خروجيا بمستوى جيد فى حالة اكتماليا 
الصعوبات ، ليس مف أجؿ تثبيط اليمـ وصرؼ الباحثيف عف االشتغاؿ بالدراسات 

المستقبمية ، بؿ لمتنبيو المبكر إلييا ، خاصة لمف ليست لدييـ خبرة سابقة بيذا النوع مف 
الدراسات ، ولتوجيو نظر كؿ مف ييمو األمر إلى أىمية العمؿ عمى معالجة ىذه 

المصاعب حتى تكثر ىذه الدراسات ويرتفع مستواىا ، وحتى تتحوؿ مف أعماؿ طارئة 
، وحتى يتحقؽ بالتالى ما يرتجى مف  (شأنيا فى ذلؾ شأف التخطيط  )إلى نشاط مستمر 

                                                 
الفريق املركزى واملنسق  ) 2020بدايات الطرق البديلة إلى عام ( : 2)الورقة  - (إبراىيم العيسوى  )السيناريوهات ( : 1)   الورقة 17

األسس النظرية ( : 4)الورقة  - (إمساعيل صربى عبد اهلل  )توصيف األوضاع العالمية المعاصرة ( 3)الورقة  - (     العام واملنسق املشارك 
 .  (الفريق املركزى واملنسق العام واملنسق املشارك  ) 2020     والمنهجية لسيناريوهات مصر 

نحو نموذج مصرى لتطويع التكنولوجيا ( :  2)الكراسة  - (على مرسى صاحل  )الجوانب التغذوية ألنماط االستهالك الغذائى فى مصر ( :  1)   الكراسة 18
 . (امحد املراعى إمام سل ميان  )إنتاج واستهالك الطاقة فى القطاع الزراعى ( : 3)الكراسة  - (زيدان السيد عبد العال  )الحيوية لخدمة أهداف التنمية 

 . (إبراىيم العيسوى  )دراسة ىف مفهوم التنمية ومؤشراهتا  - التنمية فى عالم متغير  19
. (حممود منصور ، نصر القزاز ، باسم فياض ) الزراعة والغذاء فى مصر 20
. (عصام احلناوى ) قضايا البيئة والتنمية فى مصر 21
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ومف أىـ ىذه . ورائيا مف منافع فى مجاؿ البحث العممى والفعؿ االجتماعى عمى السواء 
الدراسات المستقبمية فى مصر وغيرىا مف - ولـ تزؿ تواجو - المصاعب التى واجيت 

: الدوؿ العربية والدوؿ النامية ، يمكف أف نذكر التالى 
فالسمات المرغوب توافرىا فى منيجية البحث المستقبمى . المصاعب المنيجية  -  1

ليس مف اليسير تحقيقيا ، خاصة فى ظؿ األوضاع غير المواتية لمبحث العممى 
فى ببلدنا، وما تؤدى إليو مف تشتيت لمطاقات ، وبعثرة لمجيود فيما ال طائؿ وراءه 

والنيوض بالدراسات المستقبمية عمى نحو جاد فى مثؿ ىذه الظروؼ يتطمب . 
الكثير مف الوقت والكثير مف الماؿ ، والكثير مف العناصر البشرية ذات التأىيؿ 

ومعنى ذلؾ أف الدراسات المستقبمية دراسات مكمفة وال يتوقع . العممى المرتفع 
. إنجازىا فى فترات قصيرة فى ببلدنا 

فقواعد المعمومات ىشة لمغاية ، وتعانى الكثير مف . المصاعب المعموماتية  - 2
ذا كانت المعمومات عف الماضى . الفجوات والتناقضات فى معظـ األحياف  وا 

- التى ىى بطبيعتيا ناقصة - والحاضر ضعيفة ، فإف المعمومات حوؿ المستقبؿ 
وفى ظروؼ التضييؽ الديمقراطى ، قد ال يكوف مف الميسور . أكثر ضعفًا 

وكثيرًا ما . استطبلع آراء الناس حوؿ االتجاىات الحاضرة والتوجيات المستقبمية 
. تقؿ مصداقية المعمومات فى مثؿ ىذه الظروؼ ألسباب معروفة 

ونقصد بيا غياب الثقافة المستقبمية فى المجتمع ، وغياب . المصاعب الثقافية  - 3
 )عادة التفكير المستقبمى لدى الكثيريف ، وتجذر الفكر الماضوى والنزعات السمفية 

فإذا طمبت مف باحث كتابة دراسة  . (وال نقصد بيا السمفية الدينية وحدىا 
مف مادة ىذه الدراسة % 10مستقبمية ، ففى أحسف الظروؼ لف تظفر بأكثر مف 

. الباقية منيا ستنشغؿ بالماضى والحاضر % 90تتحدث عف المستقبؿ ، بينما الػ 
 ، وذلؾ بالرغـ مف 2020وقد الحظنا ذلؾ فى الكثير مف دراسات مشروع مصر 
 حوؿ خصائص 2020توفير مادة ابتدائية جيدة فى ورقتيف مف أوراؽ مصر 

. وسيناريوىات المشروع ، فضبًل عف ورقة حوؿ مفيوـ السيناريوىات ومنيجياتيا 
والشؾ أف إحدى اإليجابيات الميمة لممشروع ىى إتاحة الفرصة لعدد كبير مف 

الباحثيف لمتدرب عمى صياغة التصورات والمسارات المستقبمية فى إطار 
غير أف ذلؾ يتـ . سيناريوىات المشروع ، واكتساب خبرات ميمة فى ىذا المجاؿ 

عمى حساب إطالة فترة تنفيذ الدراسات التعاقدية لمفرؽ البحثية ، وبالتالى تأخير 
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موعد استفادة مراحؿ العمؿ التالية فى المشروع منيا ، واضطراب الجدوؿ الزمنى 
. لممشروع كمو

ويقصد بيذا النوع مف المصاعب شيوع مناخ فكرى عاـ . مصاعب المناخ العاـ  - 4
فالمناخ الفكرى السائد ىو مناخ . مناوئ لمتخطيط والتفكير المستقبمى بعيد المدى 

فيو وىـ أف السوؽ قادر عمى تحقيؽ  ويشيع ، "عقيدة السوؽ " تسيطر عميو 
التنمية فقط لو ابتعدت الحكومة عف التدخؿ فى مجرياتو ، وأف عجمة القيادة يجب 

أف تترؾ لمبادرات رجاؿ األعماؿ دوف قمؽ كبير عمى ما يصدر منيـ مف 
قادمة وال " العولمة " وثمة اعتقاد شائع بأف . تصرفات تبدو ناشرة أو فاسدة اآلف 

زاء القوى العالمية الكبرى التى تقؼ وراءىا ، وأف أقصى ما نقدر  حيمة لنا إزاءىا وا 
بعبارة أخرى فإف . عميو ىو السير فى ركاب الكبار والرضا بما تجود بو نفوسيـ 

المناخ السائد يشجع عمى السمبية والتواكؿ عمى الكبار ، واالستسبلـ لمعولمة ، كما 
وفى مناخ كيذا تيدر اإلرادة الذاتية . أنو يشجع عمى تكريس التبعية الثقافية 

وليس فى ذلؾ بالطبع ما يحرض عمى التفكير اإليجابى . وتضعؼ الثقة بالنفس 
فى صنع المستقبؿ ، ناىيؾ عف القياـ بدراسات مستقبمية جادة ، إال لمقمة القميمة 

. التى اعتادت اإلبحار ضد التيار ميما كمفيا ذلؾ مف مشاؽ 
 ، يمكف أف نرصد 2020ومف خبرتنا فى مشروع مصر . المصاعب اإلجرائية  - 5

ثبلثة مصاعب ميمة تدفع فى اتجاه إطالة فترة تخطيط وتنفيذ الدراسات المستقبمية 
: وخفض مستوى أدائيا 

طوؿ فترة البحث عف مشرفيف لمدراسات ، ثـ طوؿ فترة إعدادىـ لخطط  (أ  )
، برغـ توفير الفريؽ المركزى ألوراؽ نقاشية وخطط إجرائية لمدراسات 

تفصيمية لمموضوعات والقضايا المطموب دراستيا ، وكذلؾ طوؿ فترة 
وفى حاالت غير قميمة ، كانت إدارة . التفاوض وصواًل إلى لحظة التعاقد 

المشروع تجد نفسيا مضطرة لتكرار دورة البحث والتفاوض والتعاقد عدة 
. مرات 

عدـ التزاـ معظـ المتعاقديف بالجداوؿ الزمنية لتنفيذ الدراسات المتفؽ  (ب)
فى التعاقدات ، وذلؾ برغـ المبلحقة المستمرة ليـ مف جانب عمييا 

وبرغـ أف فترة تنفيذ معظـ الدراسات . المنسقيف أعضاء الفريؽ المركزى 
 14تتراوح بيف ستة وثمانية شيور ، إال أف مدة التنفيذ الفعمى اقتربت مف 
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. شيرًا فى عدد غير قميؿ مف الحاالت 

 عدـ التزاـ كثير مف المتعاقديف بخطط البحث المتفؽ عمييما معيـ ؛ (جػ)
األمر الذى يؤدى إلى تكرر دورات مراجعة ىذه الدراسات مف جانب الفريؽ 
. المركزى ، وتكرر طمب إدخاؿ تعديبلت عمى األجزاء أو التقارير المقدمة 
وىو ما قد يتـ أو ال يتـ عمى نحو مرض ، ولكنو يؤدى فى كؿ األحواؿ 

. إلى إطالة فترة تنفيذ الدراسة ، واإلخبلؿ بالبرنامج الزمنى لممشروع 

بالرغـ مف أف أحد أسباب إصرار إدارة المشروع عمى تكميؼ فرؽ   (د  )
بحثية ، ال باحثيف فردييف ، بالدراسات المطموبة لممشروع ، ىو ما يؤمؿ 

أف التجربة بينت مف أداء أفضؿ مف خبلؿ العمؿ الجماعى لمفريؽ ، إال 
، وأف عمؿ الفرؽ أف العمؿ بروح الفريؽ كاف غائبا فى كثير مف الحاالت 

البحثية يتـ بتوزيع تكميفات جزئية عمى أحاد الباحثيف ، ينجزىا كؿ منيـ 
فى استقبلؿ عف اآلخر ، وأنو نادرا ما تجرى مناقشة جماعية ليذه األعماؿ 

. ، أو كتابة جماعية لمسيناريوىات 
وردت إشارات فيما سبؽ إلى التكمفة المرتفعة لمدراسات . المصاعب المالية - 6

اتساع نطاؽ البحث  (أ  ): و أسباب ارتفاع التكمفة متعددة نذكر منيا . المستقبمية 
وىو ما يؤدى إلى حجـ كبير يتطمب إنجازه قوة عمؿ  . وتعدد التخصصات فيو 

تعقد منيجية البحث فى المستقبؿ ، مما يستمـز توافر خبرات  (ب )كثيرة العدد ؛ 
وىذه نادرة، وكثيرًا ما يتطمب اجتذابيا توفير حوافز مالية . بشرية عمى مستوى عاؿ 

احتياج الدراسات المستقبمية إلى خدمات وتسييبلت عممية كثيرة  (ج  )مرتفعة ؛ 
مثؿ المعمومات والحاسبات والبرمجيات ، والندوات وورشات العمؿ ، واالستشارات 

وىذه أيضًا مف . والمقاببلت ، والتصوير والطباعة والمراسبلت وتوزيع المطبوعات 
ولذا تتطمب الدراسات المستقبمية . األمور التى تستنفد نسبة عالية مف الموارد المالية 

وحتى عندما تتعدد . ميزانيات ضخمة يتعذر تدبيرىا عادًة مف مصدر واحد 
إذ ال تحظى الدراسات المستقبمية . مصادرالتمويؿ ، فقد تظؿ الصعوبة قائمة 

بأولوية متقدمة لدى الكثير مف جيات التمويؿ المحمية والدولية ، ومف ثـ يصعب 
.    إقناعيا بتأميف المساىمات المالية المطموبة 

وال شؾ أف ىذه الصعوبات تفسر جانبًا مف قمة اإلقباؿ عمى الدراسات المستقبمية فى  
وال عجب أف ما أجرى فى السابؽ مف دراسات مستقبمية كبيرة فى . ببلدنا ، وندرتيا

. مصر قد تـ بمبادرات أجنبية ، دوف حماس يستحؽ الذكر مف جانب أىؿ الحكـ 
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فالحكومات فى ببلدنا ال تتحمس عادة لدعـ الدراسات المستقبمية ، ليس فقط لما تحتاجو 
مف ماؿ كثير قد ترى أف مف الصعب تدبيره ولما تتطمبو مف وقت طويؿ قد ترى أنو مف 
غير العممى الصبر عميو ، بؿ وكذلؾ ألنيا تعتقد أف ما تقـو بو ىو األفضؿ ، ومف ثـ 
. فبل معنى لمبحث فى بدائؿ أخرى تطرحيا قوى اجتماعية وسياسية منافسة أو معارضة 
كما أف األفؽ الزمنى لمحكومات فى ببلدنا محدود ، ومف ثـ فالخوض فى أمور المدى 

وربما كاف . وبالطبع لكؿ قاعدة عامة استثناءاتيا . البعيد ليس مما يستثير حماسيا 
 واحدًا مف تمؾ  االستثناءات  القميمة التى يمكف إرجاعيا  إلى 2020مشروع مصر 

 .ظروؼ ومبلبسات خاصة 

 

 


