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�Ç²Ç²×G �h�dG  A�Y~�¡SG
½î¡SEîd È�g�dG �¡�©¸d

*°Ç¡S ¿¡�M ¼ÇgG�HEG .O

 �e  Èg  ,k�²j�W  ¼¸©d�H  À�çEÕGh  ³£¾ÙG  IO�Ç¡Sh  È¡V�ÙG  �bQ�¯e
 Ú�©dG  QÄ£J ºh�¾J  É�dG  ,���µdG  G�g È`a  OÄ»Þ  ~g�¡T ÂÇdEG  �f�NC�j
 �¾Ç©e ��²M ºîN ¼¸©dG O�¡S °Çch ,�Ç¡V�ÙG Àh�²dG i~e Å¸Y Èeî¡SEÕG
 ½~²�dG ¿e  G kOÄÁY ÀÄ»¸¡�ÙG A�»¸©dG �ÁÇa ~Ç¡�Jh ,Èeî¡SEÕG �jQ��dG ¿e
 ò�jh  .��Ç¡V�j�dGh  ¶¸¯dGh  �£dG  ¹�e   ,I~j~Y  �Õ�Ý  È`a  È»¸©dG
 �¸e�µ�e �eÄ¦¾e OÄLh Äg ,QÄ£�dGh  ½~²�dG  ¶d�H �»¡S �e ÀCG  �J�µdG
 IAG�²d�H  ª»��ÙG  i~d  ��Z�dGh  ,I�µ�ÙG  ¹MG�ÙG  È`a  ¼Ç¸©�dG  ¿e  CG~�J
 È�dG �a�c �Ç¡S�Ç¡�dG �WCÕG ¿e ¼Y~dGh ,�¯¸��ÙG ��a�²�dG Å¸Y ���¯fÕGh
 �d��dG À�²dG È`a �Ç�g�dG Ië¯dG ºî�a .�bÄdG ¶dP È`a ¼µÐ �f�c
 Å¸Y  ���¯fÕGh  �×G  È»¸©dG  ºO���dGh   ½��¡�fÕG  À�c  ,ÉOîÇÙG  �¡�Y
 � k¡S�¡SCG ¹»¡�J ºG�J �e È�dG �GR�âEÕG ¶¸�d È¡�ÇF�dG ·��ÙG Èg  Q�µaCÕG

 .I~j~ÖG ��YGëNÕG

.æOQCÕG ��Ç�ÇJGë¡SÕG i~�¾Ù É�Ç¯¾�dG �j~ÙG *
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 Â�¡�j �e ¹¡�Mh ,½Ä¸©dG Ã�Î ÈFG~Y Q�ÇJ R�H �e~¾Y ªLGëdG CG~Hh 
 �Ç¡S�Ç¡�dG  �²�£dG  ���Y  �e~¾Y  ,«�KG~×G»h  «½î¡SEÕG»  òH  ´G�¯dG
 ��×G  è~²Jh  ¼¸©dG  ��cGÄe  ¿Y  �¡�Y  ªHG�dG  À�²dG  ��jG~H  ºîN
 ��J�e ¹��j ¼¸©dG  ��Hh ,�j�µ¯dG  ��j�×G Å¸Y ³ÇÇ¡Ê�dG  Óh ,�©¾²ÙG
 �¸¬¡�fG È�dG �Ç¡S�Ç¡�dG �»¦fCÕG IO�Ç¡S �d�¡�d ��©»��ÙG È`a I�NC��e
 Å¸Y  ¨�¯�¸d   ¢�¡��J OQGÄÙG  �J�Hh  ,�Ç¸NG~dG  �ÁJ�YG�¡Uh  �ÁHh��H
 .È»¸©dG  ´Ä¯�d�H  QG�»�¡SÕG  ¿e  kÕ~H  ,¼µ×G  È`a  ��bDÄÙG  �Á�jQG�»�¡SG
 ¢UÄ¡�¾¸d  O~Þ  ¹jhC�J  ÛEG  ~¾�¡�J  �Ç�ÇZ  ¼Çg�¯e  �O�¡S  ½�Y  ¹µ¡�Hh

 .¢T�²¾dGh ³Çb~�dGh ���dG A�¾Y ÀhO ¿e ,�Ç¾j~dG
 �Ç»¸©dG  �GhOCÕG  ºî¬�¡SG  ¿Y  A�¾¬�¡SÕG  ÛEG  ºÄ��dG  G�g  Å¡ÊaCGh
  ��¡�H  QÄg~�dG  �d�M  ��»�¡SGh  ,��L��¾�¡SGh  ��¡UîN  ÛEG  ºÄ¡UÄ¸d
 Å¸Y �ÁJQ~b ½G~©fGh ºh~dG ¿e ~j~©dG �g�²¸J  È�dG �Çd���ÙG ��H�¡ÊdG
 ³¡�J  �HhQhCG  �f�c  Â¡�¯f  �bÄdG  È`ah  ,�Y�¡�H  �¡��fG  É�dG  Q�Ç�dG  ¢�µY
 Å¸Y ñKC��dG È`a ¿j~dG º�LQ QhO ¿e ~×Gh ¼¸©dG °ÇXÄJ È`a �Á²j�W
 �j~²J  ªLG�Jh  IÄÁdG  «�¡�JG  ÛEG  iOCG  �e  ,�Á¯ÇXÄJh  �Ç»¸©dG  �GR�âEÕG
 ¼¸©dG ¿µj Úh ,�vÇ¡S�Ç¡S A�²�¸d «Q�¡�J �J�H È�dG ºh~dG È`a ¼¸©dG ñKC�J

 .�ÁH ½�»�gÕG AîjEG ¿µç È�dG ��jÄdhCÕG ¿»¡V
 ;Èeî¡SEÕG  Ú�©¸d  Ü�×G  ª¡VÄdG  º�ÇM  kîF�¯�e   ~g�¡T  h~�j  Õ
 ÀEG �ÇM ,ÂH �ç É�dG  È»¸©dG «¥�£�fÕG» �¸M�e ¿e º�²�fÕG AG q�L
 ¹Çµ¡�J ~Ç©J i~ÙG I~Ç©H �GAG�LEGh �GÄ£N �¸£�j Q�Ç�dGh Q�¡�ÙG ¢�µY
 È¾©j  G�gh  .�Ç»¸©dG  �j�¡Ê²dG  ºh�¾J  �ÁH  ¼�j  È�dG  �²j�£dGh  ��©»��ÙG
 Å¸Y �ÇcëdG ¿e kÕ~H  ,ñµ¯�dGh ¼¸©�¸d �¸Ç¡SÄc  ¼¸©dG �Á¾e Å¸Y �ÇcëdG
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 ««Ä¾dG» Å¸Y �ÇcëdG È¡Ê�²j �e Ägh  ,~g�©ÙGh ��©e�ÖG È�j�N O~Y
 RG�HEG  ºîN ¿e  ¶dP Å¸Y ºÕ~�¡SÕG  ¿µçh ,«¼µdG»¢�Çdh  «�Á¾ÙG»h
 ¿j�dG  �Çeî¡SEÕG  ºh~dG  È`a  ½Ä¸©dG  �g�¾Ù ò¡SQG~dG  O~Y òH �bQ�¯ÙG
 È`a �¸�¡S È�dG �Ç»¸©dG �GAGédGh ��YGëNÕG O~Yh ,òjîÙ�H Àh~©j
 ¶¸J �c�J O�µJ Õ �ÇM ,�Çeî¡SEÕGh �ÇH�©dG ºh~dG È`a òÇ¡V�ÙG ¿j~²©dG
 ���¯fÕG ¹MG�e ~MCG Äg ¼Ç¸©�dG ÀCÕ ¶dP .~j~ÖG ¹»Ð È�dG ��YG~HEÕG
 ³j�£dG ¹»µJ �Ç»¸Y ��¾¡V�M OÄLh ¿e ~H Õh ,�ÇLÄdÄ¾µ�dGh Q�µ�HÕG Å¸Y

 .ò»¸©�ÙG ¿e ��¯dG ¶¸�d
 �²²M ,IQÄa�¬¾¡S hCG �ÇHÄ¾ÖG �jQÄc ¹�e kÕhO ÀE�a ,º��ÙG ¹Ç�¡S Å¸Y 
 G�gh ,� k©»�Ý ÈH�©dG Ú�©dG È`a Â¸Ç�¡�J Ó �e ´Ä¯J ��YGëNG �GAG�H
 IQh�¡Êd�H OÄ²J Õ ,~F�¡�dG É~Ç¸²�dG ¹µ¡�d�H ¼¸©dG �¡SGQO ÀCG Å¸Y �¡TDÄe
 ºÄM ~g�¡T ºA�¡��j �¾gh ,È»¸©dG �Á¾ÙG È`a OÄ¡�¾ÙG ´GëNÕG ³Ç²Ð ÛEG

 .�ÁÇa Qh~f È�dG �Z�¯ÙG �²¸×G �¡�c ¿µç °Çch ,¹�²�¡�ÙG
 OÄ¡�j  �¸M�e  ÛEG  º�²�fÕGh  «�Ç¸²©dG»  ñÇ¬J  ÀCG  ~g�¡T  ºO��j
 Å¸Y  IQ~²dGh  �GQÄ£�dG  ªe  ÈH��jEÕG  ¹e�©�dGh  ,É~²¾dG  ñµ¯�dG  �ÁÇa
 È¡Ê�²j �e Ägh ,OÄ¡�¾ÙG ºÄ��dG �jG~�d  � vjQh�¡V kîN~e  q~©J ,�ÁH�©Ç�¡SG
 OG~YEG �ÁÖ  ¤²a  ¢�Çd ,�a�c Â¸MG�e È`a ¼Ç¸©�dG Å¸Y G kñ�c  G k�Çc�J
 ,ª��ÙG  �Ä¸¡SCÕGh  �g�¾ÙG  ,� k¡ÊjCG  ,¹»¡�j  �Ì  ¹H  ,�jO�ÙG  �Ç���dG  �Ç¾�dG
 ¿e ~j~©dG ªe ½��¡�fÕG �¸£�jh  ,� k�©¡U � kj~Ð ºÄ��dG G�g ¿»¡Ê�jh
 QÄ£J ÀEG �ÇM ,�ÁJ�ÇYG~J ªe ÈW�©�dGh ,I�¡U�©ÙG �ÇLÄdÄ¾µ�dG �ÕÄ��dG
 ,�ÁH �e È�dG �¯¸��ÙG ¹MG�ÙG éY ���µdG Â¡V�©�¡�j É�dGh ,�ÇLÄdÄ¾µ�dG
 ¹c ,Iñ�µdG ��f�Ç�dG �¸M�eh «A�Ç¡TCÕG �fëfG» ÛEG �jQ���dG �dBÕG ¿e



٨

 ¹e�©�dG  Å¸Y  ÂJQ~bh  À�¡�fEÕG  QÄ£J  ¿e  ñ�µH  «�¡SCG  �F�JÄH  ñ¡�j  G�g
 ~H Õ IÄ�a ,�¯¸�ß �F�JÄH «Q�¡��dG G�g ~qdÄjh ,�Gñ¬�ÙG ¶¸J ��©Ç�¡SGh

 . Q��H �Á©e ÈW�©�dG ¿e
 ªe  ½��¡�fÕGh  ºÄ��dG  �G~MEG  È`a  �Çd�µ¡TEÕG  ~g�¡T  Réoj  �¾gh  
 ÀC�H ºO��jh ,��¡SG�dG �ÇbîNCÕG �eÄ¦¾Ù�H ºîNEÕG ÀhO ¿e ,�¡�©dG
 ¤¸ØG  G�gh  ,ºGÄMCÕG  ¿e º�M  ÉC�H  ,�j�¬�dG  È¾©J  Õ  �¡�©dG  ��cGÄe
 �¸MQ È`a ~g�¡T �f�NC�j �¾gh ,«�vj�¡�Y» ¢�Çdh ,«�vÇH�Z» ÈKG~×G ¹©L
 ~j~©dG ¿Y È¸��dG ÀhO ¿e Qh�ÖG Å¸Y §a��f ÀCG ¿µç °Çc �Ç¡VÄ�d
 ªe ÈW�©�dG  ¿Y ¼L�¾dG  ÈH��jEÕG  �KCÕG  �GP «�ÇKG~×G»  ¼Çg�¯ÙG  ¿e
 ¶¡T îa ,À�¡�fEÕG I�ÇM «�²jEG ¿e �vÇ¸©a ñ¬J È�dGh ,�ÇLÄdÄ¾µ�dG �ÕÄ��dG
 �Ç¯Çc Å¸Y � k²Ç»Y G k�KCG ¹»��¡S �ÇLÄdÄ¾µ�dG IQÄ�dG ¿e �¡�e�ØG �LÄÙG ÀCG

 .¹�²�¡�ÙG È`a �d�»©dG ¹µ¡T ÀÄµÇ¡S °Çch ,A�Ç¡TCÕG �¾»¸©J
 Â¾µd ,¹F�ÁdG É~��dG ¼�M ¿e ,´�Ç¡�dG G�g ¿»¡V ,~g�¡T ¹¸²j Õh
 ´�¯fEîd ¢�¡��j �e ÀCG Å¸Y O~¡�j Ägh ,ÂcÄ¸¡S ¿µç � k²j�Wh kîeCG i�j
 ,�Çeî¡SEÕGh �ÇH�©dG ºh~dG È`a ,¢�Çj�²ÙG �F�¡�H ,�jÄ£�dGh ���dG Å¸Y
 ñ¡�J ¹FÕ~dG ¹c ÀCG � k»¸Y ,�ÇH�¬dG ��©»��ÙG È`a ¢�¡��j �Ì ÀQ�²j Õ
 ÉO�¡��bÕG Ä»¾dGh È»¸©dG ���dG Å¸Y ´�¯fEÕG òH �ÇH��jEÕG �bî©dG ÛEG
 ¹�e ,�ÇÙ�©dG �GO�¡��bÕG Q~¡��J È�dG ºh~dG ÀCG ¹Çd~H ,��©»��ÙG QÄ£Jh
 ,ò¡�dG �²MÕ ��J�e Ôh ,�Çf�ÙCGh À�H�ÇdGh ,�ÇcñeCÕG I~��ÙG ��jÕÄdG
 ¹¡ÊaCG ³²Ðh ,��j�¬dG ¶¸�d OQGÄÙG ¿e ��¡�f Å¸YCG ¢�¡��J  È�dG Èg

 .�vÇÙ�Y Ä»¾dG ��jÄ�¡�e
 ,�vÇ»cG�J  � k�Á¾e  ¹¦j  ¼¸©dG  ÀCG  ~g�¡T  ~cDÄj  ,���µdG  �¡UîN  È`a
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 ¼¸Y ¿e Âµ¸Ò �Ì ¹H ,�Ç©Ç�£dG OQGÄÙ�H ¢S�²J ~©J Ú áCÕG �Gh�K ÀCGh
 ·�¾g ÀCG ÛEG IQ�¡TEG È`a ,�¸Ç�¾dG �Çf�¡�fEÕG ��j�¬¸d Â©jÄ£J Å¸Y �ÁJQ~bh
 I�£Ç¡S  ª»a  ,�ÇLÄdÄ¾µ�dG  �GQÄ£�dG  Å¸Y  �JëJ  ,� k¡ÊjCG  ,��ÇdhDÄ¡�e
 �¡��d�H �~�Ç¡S É�dG �e ,�Ç¡�ÇF�dG ��Ç¾²�dG Å¸Y �Ç¡S�Ç¡�dG �GQ�µ�MÕG
 Q�¡ÊdG ´�×EG �¾Îh �j�¡��dG ¢ÊFGÄ¯d�H ±�¡��dG ¼�Ç¡S °Çch ?ò¸e�©dG
  ÀCG Èeî¡SEÕG Ú�©dG Å¸Yh ,��YGëNÕGh �GQ�µ�Mîd �e~N ,�Çf�¡�fEÕ�H
 Q���YÕG IO�YE�H ,Iñ�µdG �ÕDh�¡��dG Ã�g ¿Y ��H�LEG è~²J È`a ¼g�¡�j
 ���µdG AG�LCG È`ah .¤²a òµ¸Á�¡�e �¾fÄµH A�¯�cÕG ½~Yh ,�Á¾ÙGh  ¼¸©¸d
 IQ~²dG �ÇM�f ¿e �f�¦�¾j �e ¢��¸J È�dG IQ��©dG ~g�¡T ºÄ²j ,IñNCÕG

 :°Çµ�dG ��©Ç�¡SG Å¸Y
 �»g�¡�ÙGh ,¹�²�¡�ÙG ¼Áa È¾©j ¼¸©dG ¼Áa ÀEG ¹H.... ¼¸©¸d �j�Áf Õ»

 .«Â©jÄ£Jh Â�Z�Ç¡�H
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���¯fÕG ºîN ¿e Èeî¡SEÕG Ú�©dG Q�gORG
�ÇLÄdÄ¾µ�dGh Q�µ�HÕG Å¸Y

*OÄ»Þ ~g�¡T .O

نبذة موجزة
من املعروف أن ما يميز اإلنسان عن احليوان هو الفكر، الذي 
ص  خلدون،  ابن  (مقدمة  واحلرف  العلوم  تأسيس  يف  ساعد 
٢٨٧)، ذلك أن العلم، بكل تقدمه الناشئ من املايض واحلارض، 
بالفضائل  مسرتشًدا  اإلنسانية،  مستقبل  تشكيل  عن  املسؤول  هو 
العامة ومكتمًال هبا. ويف الوقت احلارض، يعتمد مستقبل املجتمع 
البرشي عىل كوكب األرض وعىل هذا الكون؛ إذ يؤكد لنا التاريخ 
أعتاب  عىل  ونحن  خصوًصا  وحني،  وقت  كل  يف  احلقيقة،  هذه 
الباكستانية،  آكتف  إنرت  ملجموعة  التنفيذي  الرئيس  اإلدارة  جملس  رئيس   *
التحتية  والبنية  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  بتطوير  املختصة 

للوسائط الالسلكية.
ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٤/١٥/ ٢٠١٩.
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الثورة الصناعية اخلامسة، حيث بلغت البيانات الضخمة والذكاء 
االصطناعي تطوًرا هائًال يمكن أن يغري وجودنا تغًريا جذرًيا. 

هذا  ملواجهة  اإلسالمي  العامل  استعداد  مدى  ما  هنا:  والسؤال 
هذا  يف  اإلسالمية  للعلوم  الذهبي  العرص  رؤية  وما  التحدي؟ 

املستقبل؟ هذان سؤاالن رئيسيان تتناوهلام هذه الدراسة البحثية. 
يمكننا  اليوم،  اإلسالمي  للعامل  موضوعًيا  حتليًال  أجرينا  ولو 
أن نرى أن املشكلة ال تتمثل يف االستثامر املايل يف املجال العلمي؛ 
بل استثامر وتوجيه الروح اجلامعية للمجتمع جتاه املجال العلمي، 
الذي يمكن أن يعد املجتمع اإلسالمي بمستقبل من األداء، وفًقا 
فمقاييس  الغريب.  العامل  مع  للمنافسة  وإعداده  االبتكار،  ملعايري 
االستيعاب املحددة عادة، يف ما يتعلق بالقدرات البحثية مع التدفق 
الطريق  يكمن  بل  العلمية،  للحداثة  احلل  متثل  ال  للعلامء،  املتزايد 
اإلسالمية  باملبادئ  االحتفاظ  يف  للمسلمني،  بالنسبة  احلداثة،  إىل 
ُبحرية،  األفكار  لتبادل  تروج  التي  العقليات  وتشجيع  األساسية، 
االبتكار  تعزيز  إىل  يفيض  ما  طبيعية،  اقتصادية  إطار مؤسسات  يف 

العلمي. 
ويرجح أن تكون األزمة التي نشهدها اليوم يف العامل اإلسالمي، 
معها  التعامل  يتم  مل  مقبلة  أزمة  حدوث  عن  كاشفة  أداة  بمنزلة 



١٣

تستند  مدروسة  جديدة  آلية  هو  اليوم  نحتاجه  وما  مالئم،  بشكل 
تتميز  التي  املستقبل،  آفاق  استرشاف  آلية  وُتقرتح  العلوم،  إىل 
بأسلوهبا الريادي والتعاوين لتناسب الدول اإلسالميــــة/ دول 
منظمة التعاون اإلسالمي، بحيث يمكن البدء باستغالل األدوات 
ما  وهو  جديدة،  تكنولوجية  ابتكارات  بتطوير  والرشوع  العلمية، 
من شأنه أن يمّكن العامل اإلسالمي من االستعداد يف الوقت املالئم 
متاًما للموجة اخلامسة من االبتكار، وأن يكون عىل قدم املساواة مع 

العامل الغريب.
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:�c�×G òfGÄb
¹�²�¡�ÙG �eîe ¼¡S�J È�dG �¡�e�ØG �LÄÙG

لكن  تدخل،  دون  من  الطبيعة  مالحظة  تتم  كانت  السابق،  يف 
يتجه البرش اآلن نحو بناء الطبيعة التي يرغبون فيها. وبصورة ما، مل 
يعد علم النفس البرشي فيها جمرد مشاهد لسحر الطبيعة؛ إذ يقول 
الدكتور ميشيو كاكو: «إننا نتحرك من عرص االكتشاف إىل عرص 
اإلتقان الفائق». وخالل القرن املايض أو نحو ذلك، تقدم املجتمع 
البرشي عىل نحو ملحوظ، وقد ساعد عىل هذا التقدم، التطورات 
والتنمية،  االقتصادي  النمو  إىل  أدت  التي  اخلمسة  التكنولوجية 

وهي:
• املحرك البخاري

املسرية باملياه • اآلالت 



١٦

• التزود بالكهرباء
الداخيل • االحرتاق 

• احلوسبة

املصدر: التكنولوجيا مقابل اإلنسانيةـ  جريد ليونارد

وتتضاعف التكنولوجيا يف ظرف كل عام ونصف العام، متاًما 
كام تتضاعف قوة احلوسبة، ويقدم قانون مور تفسًريا هلذا النمو؛ إذ 
شهدت قوة احلوسبة زيادة هائلة منذ العام ١٩٥٠ حتى يومنا هذا. 
وُيعّد هذا التحول الرسيع مؤًرشا ملا قد يبدو عليه النشاط العلمي 
يف املستقبل، وكيف سيؤثر عىل املجتمع البرشي والطبيعة نفسها، 

حيث مل تشهد اإلنسانية مثل هذا النشاط من قبل.
اآلن  مر  ولقد  عاًما،   ٦٠ حوايل  التكنولوجية  الدورة  تستغرق 
انفجار فقاعة اإلنرتنت (فقاعة تكنولوجيا  أكثر من ١٥ عاًما منذ 
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الدورة  يف  عاًما   ٥٠ إىل  من ٤٥  يقرب  ميض ما  ومع  املعلومات)، 
التكنولوجية اخلامسة، تغريت حياة اإلنسان، عىل نحو كبري، يف كل 

دورة من هذه الدورات اخلمس. 
دورة  فكل  الرقمية»،  «الثورة  باسم  احلالية  الدورة  وتسمى 
تكنولوجية تتألف يف األساس من دورتني فرعيتني مدة كل منهام 
دورة  وتؤدي  والنرش».  التثبيت  «دورتا  عليهام  ويطلق  عاًما،   ٣٠
التثبيت الفرعية إىل حدوث تعطل، ذلك أنه يف هذه الدورة، تقوم 
اجلهات املعنية، مثل املستثمرين ورواد األعامل، بالتعمق لالستفادة 
من التكنولوجيا املبنية حديًثا بعد ابتكارها، ما يؤدي يف النهاية إىل 
مرحلة تعطل، والتي تنتج عنها دورة النرش الفرعية، التي تصبح فيها 
املؤسسات عىل دراية بالتكنولوجيا حديثة االبتكار وقيمها ونظمها 
االقتصادية ومتآلفة معها، ما يؤدي، إىل زيادة االعتامد واإلنتاجية، 

وهو ما يفيض إىل استيعاب ناجح للتكنولوجيا اجلديدة.
التي  الرابعة،  الصناعية  الثورة  ابتكار  هي  الرقمية  الثورة  إن 
سُتستخدم للتصدي للتحديات امللحة يف املستقبل، وسُتدمج هذه 
والبيانات  األشياء  إنرتنت،  استخدام  عىل  القائمة  الرقمية  الثورة 
الكبرية والذكاء االصطناعي يف املوجة اخلامسة أو الثورة الصناعية 
اخلامسة، التي ستهدف إىل تطوير جمتمع فائق الذكاء، يعرف باسم 
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جمتمع الثورة الصناعية اخلامسة، وستؤدي هذه العملية بأكملها إىل 
جمتمع ُتلبى فيه احتياجات كل فرد، ما يقود إىل ظهور قيم جديدة 

وخدمات تشهد حتوًال باستمرار. 
أعامل  جدول  خالل  من  الذكاء،  فائق  املجتمع  مفهوم  ويتجىل 
بنهج  زمني  إطار  كل  متتع  مع  زمنية،  أطر  إىل  مقسم  متخصص 
 ٢٠٢٠ العام  منذ  املثال،  سبيل  فعىل  املوضوع.  أو  باملجال  حمدد 
النانو  وتكنولوجيا  احليوية  التكنولوجيا  ستكون   ،٢٠٥٠ حتى 
من  االستفادة  يمكن  وباملثل،  الرئيسية.  الرتكيز  جماالت  أهم  من 
التايل،  اإلطار  يف  الرتكيز  وسيصب  السابق،  الزمني  اإلطار  نتائج 
أي ٢٠٥٠ حتى ٢١٠٠، عىل تطوير مستعمرات متعددة الكواكب 
عليه  ستبدو  ما  تتخيل  أن  اآلن  ويمكنك  حمسنة.  كائنات  وتطوير 

اإلنسانية يف عام ٢١٠٠!!
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خرباتنا  خالل  من  نفسه  أرسى  جديد  بعد  اليوم  أمامنا  يتجىل 
حيدث  أن  شأنه  من  فائًقا  ابتكارًيا  طابًعا  حيمل  والذي  االبتكارية، 
تغًريا جذرًيا للبرشية مجعاء؛ إذ يمكن أن يكون إجيابًيا بالنسبة جلزء 
من اإلنسانية أو مدمًرا بالنسبة لآلخر، ويشار إىل هذا البعد باسم 

.AI العرص اجلديد من الذكاء االصطناعي أو ببساطة

املصدر: تقرير «القرارات اإلنسانية: اآلراء حول الذكاء االصطناعي» الصادر عن اليونسكو
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 ويشهد مصطلح الذكاء االصطناعي تطوًرا مستمًرا يف املامرسة 
العملية منذ ذلك احلني. فمحطات العمل، عىل عكس البرش، تقوم 
كلًيا عىل جمموعة األوامر التي تتلقاها، لكن يف الوقت نفسه تتمتع 
البرش  أذكى  التي لدى  مماثلة لتلك  بقدرات  نفسها  املحطات  هذه 
عىل الكوكب، بينام ربام تنزع، يف اآلن ذاته أيًضا، إىل التخلف عن 
البرش عىل مستوى بعض األبعاد. إن الذكاء االصطناعي، بوضوح، 
هو التعلم اآليل، أي القدرة التي متكن آلية احلوسبة من البحث عن 
أنامط خمفية من جمموعة ضخمة غري منظمة من البيانات، يف وقت 
التشغيل والوقت الفعيل، وهي آلية دافعة مماثلة للعقل البيولوجي. 
ويعطينا هذا املعنى مؤًرشا عىل ما يكمن حتت ظهور املركبات ذاتية 
بيئتها  عىل  التعرف  عىل  تتمتع بالقدرة  التي  السيارة  مثل  التحكم، 
والترصف وفًقا لذلك. إن الذكاء االصطناعي هو الذي يدفع إىل 
التعرف عىل األنامط ويضعه موضع التطبيق يف صورة التعرف عىل 
شكل  يف  عملًيا  االصطناعي  الذكاء  تنفيذ  نرى  ونحن  الوجوه. 
عىل  العظمى  القوة  هبذه  يتمتعون  الذين  الشخصيني،  مساعدينا 
استقبال األوامر الصوتية، وتنفيذ إجراءات حمددة وفًقا هلا. وال يتم 
بل  فحسب،  أعاله  املحددة  األبعاد  يف  االصطناعي  الذكاء  تطبيق 
هذه  لنا  يقدم  ثم  لدينا،  املعرفية  األنامط  قراءة  عىل  قادر كذلك  إنه 
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هذه  وُتعد  ومصاحلنا،  إدراكنا  مع  مبارشًة  تتامشى  التي  املحفزات 
بكل بساطة قوة تسويقية يقدمها الذكاء االصطناعي ُتستخدم عىل 

نطاق واسع خالل هذا العرص.
وما يزال الذكاء االصطناعي، ربام بعيًدا عام نراه وما ُيصور لنا 
يف أفالم اخليال العلمي، يزودنا بخوارزميات قوية قادرة عىل قراءة 
تقدًما  يمثل  ذاته  بحد  وهذا  وحماكاهتا،  البرشي  العقل  من  أجزاء 
كبًريا يف جمال العلوم. ويمكن القول اليوم، إن الذكاء االصطناعي 
مل يعد تكنولوجيا مستقبلية، بل هو التكنولوجيا احلالية املستخدمة 
صميم  يف  واملوجودة  القطاعات،  من  العديد  يف  واسع  نطاق  عىل 
أدى  ما  منتظم،  أساس  عىل  اآلالت  اندماج  نرى  إذ  اآلن؛  حياتنا 
عىل  ومبارش  قوي  تأثري  ذات  وقوة  ذكاًء  أكثر  أجهزة  ظهور  إىل 
أعاملنا اليومية التي ال يدركها معظمنا، لألسف. لقد أصبح الذكاء 
االصطناعي واضًحا يف مجيع أبعاد حياتنا اآلن، بدًءا من حمركات 
األمر  يتعلق  عندما  اخلاصة،  باهتامماتنا  لنا  توحي  التي  التوصية 
بالرشاء عرب اإلنرتنت، وصوًال إىل أدوات املساعدة الذكية القوية 

املدجمة يف أجهزتنا الذكية. وللذكاء االصطناعي ميزات، منها:
حالًيا،  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  عىل  األسهم  أسواق  •  تقوم 

وتعتمد الرشكات املالية عليه للكشف عن االحتيال.
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إذ  اآلن؛  التأمني  قطاع  يف  مهم  عامل  االصطناعي  الذكاء   •
ُيستخدم يف تقديم األسعار واملطالبات.

الذكاء االصطناعي  عىل  األمنية بشكل كبري  تعتمد املؤسسات   •
التلفزيونية  الدوائر  عرب  الوجوه  عىل  للتعرف  األول؛  املقام  يف 

.(CCTV) املغلقة
من املثري لالهتامم، أنه يتم حتقيق العدالة عرب الذكاء االصطناعي؛   •
عىل  بناًء  ال،  أم  الكفالة  منح  املحكمة  قاعات  عىل  يقرتح  إذ 

الرشوط املسبقة املدجمة بالفعل يف النظام.
األمراض  حتديد  يف  كبري  بشكل  االصطناعي  الذكاء  يساعد   •

ومساعدة األطباء يف جمال الطب.
حالًيا  اجلميع  حديث  موضع  التحكم  ذاتية  السيارات  تعد   •

بفضل الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل.
شفرة  فك  عىل  اللغات  متعددي  االصطناعي  الذكاء  يساعد   •

اللهجات القديمة أو املفقودة.
بشأن  االصطناعي  الذكاء  عىل  اآلن  الرشكات  تعتمد  كذلك   •

قراراهتا املتعلقة باملوارد البرشية.
فحتى  أيًضا،  الطريان  قطاع  يف  االصطناعي  الذكاء  يستخدم   •
الذكاء  نحو  ببطء  اآلن  يتجهون  اجلوية  احلركة  مراقبو 

االصطناعي ألغراض حتقيق السالمة.
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وصفه،  يمكن  االصطناعي،  الذكاء  تركيبة  إىل  التطرق  عند 
عن  عبارة  بأنه  أخرى،  مستقبلية  تكنولوجيا  أي  مع  احلال  هو  كام 
كل  تصميم  مع  أجزاء،  يف  بدقة  جممع  نظام  عىل  قائمة  تكنولوجيا 
جزء من ِقبل مهندسني ورشكات. وبالتايل، يمكننا القول إن الذكاء 
مثل  هندسًيا»  مصمم  «نظام  هو  ملحوظ،  بشكل  االصطناعي، 
العديد من األنظمة األخرى. وسواء كان هذا النظام أكرب من جمموع 
أجزائه أو العكس، فإن كل هذا يعتمد عىل املشكلة املراد حلها أو 
الذكاء  أن  هندسًيا. غري أن النقطة األساسية للغاية هي  تصميمها 
االصطناعي هو نظام ساهم يف إعداده مهندسون، ومكونات هذا 
النظام تكون مصممة بطريقة خيتلف بعضها عن بعض، استناًدا إىل 
املشكلة التي يتوخى حلها. ومع تصميم كل مكون من مكونات 
النظام بعناية ودعمه عىل مدار سنوات من البحث، فإن تطبيقات 
مشكالت  أو  ملهامت  خصيًصا  مصممة  هذه،  االصطناعي  الذكاء 
أويل  بشكل  إليه  ُينظر  آخر  نظام  أي  مع  احلال  وكام  للغاية.  حمددة 
يف البداية، يبدو أن الذكاء االصطناعي هو نظام أويل كذلك، لكن 
معقد.  نحو  عىل  واحللول  األنظمة  هذه  تتطور  الوقت،  مرور  مع 

وباملثل، يتمتع الذكاء االصطناعي أيًضا هبذا اجلانب يف تشكيله. 
ليس من الصعب للغاية التنبؤ بأن االستخدام املستقبيل للذكاء 
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االصطناعي سيزيد بدرجة كبرية أو ربام هائلة، يف هيئة املزيد من 
ختصًصا،  األكثر  الطبية  الصحية  والرعاية  القيادة،  ذاتية  املركبات 
املساعدين  استخدام  زيادة  جانب  إىل  البيولوجية،  والتطورات 
الشخصيني أو أجهزة الروبوت للمتقدمني يف العمر. وستستخدم 
التي  األخرى،  القطاعات  من  والعديد  الزراعة  مثل  قطاعات 
الذكاء االصطناعي وأجهزة  يف عملياهتا،  إىل الشباب  تفتقر حالًيا 
التسليم  عمليات  ستنفذ  التي  الروتينية  أنظمتها  يف  الروبوت 
اخلاص بالتجارة اإللكرتونية، عرب مركبات مستقلة مزودة بأجهزة 

روبوتات لتوصيل الطرود.
بال  تأيت  ال  ولكنها  ضخمة،  االصطناعي  الذكاء  فوائد  تعد 
تكاليف. فحتى اآلن، ما يزال يثري حاالت من اجلدال األخالقي 
البيانات،  استخدام  األمثلة  ومن  باخلصوصية،  تتعلق  وخماوف 
هلذه  األساسية  النقطة  وتدور  ذلك.  إىل  وما  الوظائف،  وإحالل 
املخاوف ببساطة حول كيفية نرش نظام الذكاء االصطناعي بطريقة 
للحياة  األساسية  القيم  أمام  العوائق  وتقلل  اإلجيابية  تضمن 
هذه  من  حيمي  عمل  إطار  تطوير  إىل  اليوم  بحاجة  إننا  البرشية. 
إذ  والتكاليف؛  املخاطر  مقابل  املنافع  بشفافية  ويقارن  املخاوف، 
يتطور الذكاء االصطناعي بشكل كبري، وهناك حتول حمتمل واضح 
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يف نوعية احلياة البرشية. ومن الواضح أيًضا أن أي تكنولوجيا من 
سياسية  مسؤولية  وهي  كبرية،  مسؤولية  معها  جتلب  القبيل  هذا 
االحتكارات  سيطرة  ومع  تكنولوجية.  مسؤولية  كوهنا  من  أكثر 
فوائد  وجني  احلارض،  الوقت  يف  الرئيسية  التقنيات  عىل  السياسية 
ضخمة من عمليات الترصف البرشية األرخص، قد ينتهي املطاف 
وحتقيق  باإلنسانية،  رضر  إحلاق  إىل  أيًضا  االصطناعي  بالذكاء 
فائدة كبرية لبعض عاملقة االحتكار التقني، الذين خيططون للعامل 
ويديرون  البيانات،  استخدام  يف  كذلك  ويتحكمون  املتقدم، 
الذكاء  أنظمة  تطوير  يف  أشواًطا  قطعوا  وكلام  التقنية.  اإلنجازات 
للبعض.  املستقبل  حيمله  قد  مما  متيقنني  غري  نصبح  االصطناعي، 
ويعترب هذا الوضع الراهن، بطريقة ما، متطابًقا إىل حد كبري مع عامل 
الغايات  إىل  املؤدية  الطرق  نعرف  ال  ألننا  العلمية؛  الثورة  قبل  ما 
أيدي  يف  مصرينا  تركنا  ألننا  ذلك  كل  هبا،  ونتكهن  نتوقعها  التي 
احلظ الذي حترسه هذه االحتكارات. والسؤال الذي يطرح نفسه 
اليوم  نراه  الذي  املستقبل  إىل  بالنظر  اإلنساين،  الوجود  عن  هنا 
وبعد النظر يف هذا الفهم: هل سيأيت نظام الذكاء االصطناعي هذا 

بظروف جديدة وغري متوقعة متاًما؟ بالطبع نعم.
أما السؤال األكثر أمهية فيتعلق بام إذا كنا عىل حافة الدخول إىل 
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عرص مظلم آخر، أم أننا عىل مشارف أفضل أيام حياتنا؟ يتوقف 
اجلواب عليك.

عاملًا  تشهد  التكنولوجيا  من  اخلامسة  املوجة  فإن  إجياًزا، 
والذي  اجلديد،  الكفاءة  معيار  األمتتة  متثل  حيث  فائًقا،  ابتكارًيا 
يدعمه استخدام تقنيـات الذكاء املعريف واالصطناعي التي تؤدي 
املحسنة،  اللوجستية  واخلدمات  املعززة،  الصحية  الرعاية  إىل 
والتحليالت املفعلة، وستشهد جماالت العلوم والتكنولوجيا، مثل 
قطاع املنتجات الصيدالنية واألدوية احليوية وتقنية النانو، أكرب تقدم 
االستثامر،  عىل  ممكن  عائد  أفضل  ستوفر  حيث  املقبلة،  املوجة  يف 
وسيتم استبدال آليات اإلنتاج احلالية بالرتكيز عىل عمليات اإلنتاج 
البديلة، وسيكون تطوير األجهزة اآللية الصناعية بمثابة حافز هلذا 
إىل  االستباقية  املبادرات  هذه  نتائج  ستؤدي  باختصار،  التغيري. 
توجيه البرشية نحو التغلب عىل التحديات االجتامعية والسياسية 
والعوامل  والشيخوخة،  السكان،  باكتظاظ  تتعلق  التي  املتنوعة 
البيئية، ومشكالت الطاقة، وستتضمن األسواق اجلديدة للموجة 
الفريدة،  عواملها  إىل  استناًدا  والشك  األمل  من  مزًجيا  اخلامسة 

وبالتايل ستدرك جمتمًعا اقتصادًيا نابًضا باحلياة.
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ومما ال ريب فيه، أن العلم ليست له هناية، متاًما مثل املهارات، 
وبالتايل  واالزدهار.  الثروات  حتقيق  وحيفز  الرفاهية  يعزز  فالعلم 

فإن فهم العلم يعني فهم مستقبل البرشية يف حد ذاهتا!
ما  أي  اخلامسة،  الصناعية  الثورة  بعد  مزدهر  جمتمع  ولبلوغ 
ُيعرف بمجتمع الثورة الصناعية اخلامسة، نحتاج إىل إدراك أنه جيب 
عدم اعتبار الرفاهية املادية والفردية للمجتمع احلايل بأهنا أمر مؤكد 
شاغًال  متثل  بوصفها  معها  التعامل  يتم  وأن  اآلن،  بعد  به  ومسلم 
مرشوًعا متاًما، وأن هناك طريًقا واحًدا فقط للتقدم، والذي يسمى 
باملعنى األوسع للمصطلح: االبتكار التكنولوجي. ويتطلب هذا 
االبتكار استثامًرا عاطفًيا وإدراكًيا ومالًيا عىل حٍد سواء، بغية حتقيق 
الرفاهية املادية، إىل جانب إمكانية زيادة اإلنتاج عىل نحو كبري، ما 
خيلق أسواًقا جديدة وحيقق الروح احلقيقية ملجتمع الثورة الصناعية 

اخلامسة.



٢٨

املصدر: التكنولوجيا مقابل اإلنسانيةـ  جريد ليونارد
وتتجسد األمتتة اجلديدة يف الكفاءة. ويف ضوء ذلك، فإن املوجة 
وكذلك  اإلنسان  حياة  ستتغري  وبالتأكيد،  األبواب،  عىل  اخلامسة 

العامل اجلديد.
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يتخلف العامل اإلسالمي، اليوم، عن العامل الغريب عىل مستوى 
العلوم. ويمكن مالحظة ذلك من خالل مؤرشات خمتلفة، يتمثل 
وهو  والتطوير،  البحث  عىل  املحيل  الناتج  إمجايل  إنفاق  يف  أحدها 
وتعد  للمسلمني.  املروع  الوضع  هذا  لفهم  ذاته  بحد  يكفي  ما 
من   %١ من  أكثر  تنفق  التي  الوحيدة  اإلسالمية  الدولة  ماليزيا 
إمجايل الناتج املحيل عىل البحث والتطوير(١)، بينام تبلغ نسبة إنفاق 
الدول اإلسالمية األخرى أقل من ١%، يف حني أن املتوسط العاملي 
يقرتب من ٢%، والعامل الغريب يأيت يف الصدارة يف هذا الشأن، كام 

هو واضح من اجلدول أدناه:

(1) https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?contextual=d
efault&end=2015&locations=MY&start=2010

https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?contextual=d


٣٠

املصدر: البنك الدويل، كانت البيانات املدرجة متوفرة فقط حتى عام ٢٠١٥.

املصدر: مؤرش االبتكار العاملي(٢)

اإلنفاق عىل البحث والتطوير (النسبة املئوية من إمجايل الناتج املحيل)
الدول
ماليزيا
تركيا
مرص

الواليات املتحدة
أملانيا
السويد

٢٠١٠
١٫٠
٠٫٨
٠٫٤
٢٫٧
٢٫٧
٣٫٢

٢٠١١
١٫٠
٠٫٨
٠٫٥
٢٫٨
٢٫٨
٣٫٢

٢٠١٢
١٫١
٠٫٨
٠٫٥
٢٫٧
٢٫٩
٣٫٣

٢٠١٣
غري متاح
٠٫٨
٠٫٦
٢٫٧
٢٫٨
٣٫٣

٢٠١٤
١٫٣
٠٫٩
٠٫٦
٢٫٧
٢٫٩
٣٫١

٢٠١٥
١٫٣
٠٫٩
٠٫٧
٢٫٧
٢٫٩
٣٫٣

(2) https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report
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ُيعد العجز يف االستفادة العلمية انعكاًسا لعجز التطور املؤسيس 
األوروبيون  طور  أخرى،  ناحية  من  بينام  اإلسالمي،  العامل  يف 
مؤسساهتم بشكل كبري منذ أن بدأنا نشهد سقوط العامل اإلسالمي. 
ويتيح لنا هذا نظرة ثاقبة حول السبب الذي جعل مؤرشاهتم تشهد 
اجتاًها إجيابًيا من حيث اإلنفاق البحثي والتصنيفات اجلامعية وما 
عىل  بسيًطا للغاية  مثاًال  اجلامعات  تصنيفات  ُيعد  حيث  ذلك؛  إىل 
الدول  من  جامعة  أي  توجد  ال  أنه  من  عجب  ال  إذ  اجلانب؛  هذا 
العاملي؛  التصنيف  يف  أفضل ١٠٠ جامعة  قائمة  اإلسالمية ضمن 
أن  مفادها  واسع،  نطاق  عىل  مشرتكة،  نظر  وجهة  هناك  وبالتايل، 
عالمة  بمثابة  هو  اإلسالمي  العامل  يف  كبري  بشكل  العلمي  التأخر 

استفهام واضحة عند النظر إىل مستقبلنا.
 وال نزال عىل حافة السقوط يف الوقت احلايل، وحالتنا العلمية 
ُيرثى هلا. ويساهم املسلمون مسامهة صغرية جًدا يف اإلطار العلمي 
احلايل، كام يتضح من عدد األبحاث التي أجريت، والنسبة املئوية 
لكل  والتطوير  البحث  جمال  يف  الباحثني  عدد  وكذلك  للعلامء، 
مع  باملقارنة  أبحاثها  وتنوع  اجلامعات  وعدد  شخص(٣)،  مليون 

املؤسسات التعليمية الغربية.
(3)https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=GB.

XPD.RSDV.GD.ZS&country=ALB#

https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=GB


٣٢

املصدر: data.worldbank.com، كانت البيانات املدرجة متوفرة فقط حتى عام ٢٠١٥.
النظام  جودة  هو  واحد،  أمر  إىل  املؤرشات  هذه  كل  وتشري 
كبار  وتأهيل  إعداد  نحو  األسايس  املفتاح  متثل  والتي  التعليمي، 
التخصصات  بتعدد  يتسمون  والذين  اليوم،  والباحثني  العلامء 
يلعب  أن  ويمكن  واإلبداع.  االبتكار  بمفهوم  اجليد  واإلملام 
التعليم األسايس دوًرا حاسًام يف تطوير عقول مرنة وتفكري متعدد 
وسنتمكن  اليوم.  اإلسالمي  العامل  حيتاجه  ما  وهو  املنظورات، 
حينها فقط من االرتباط باجلوانب العملية للتعاون العلمي يف أي 

جمال إذا أردنا مواكبة وترية املستقبل.

الباحثون يف جمال البحث والتطوير (لكل مليون شخص)
الدول
ماليزيا
تركيا
مرص

الواليات املتحدة
أملانيا
السويد

٢٠١٠
١٫٤٦٧٫٤
٨٨٩٫٦
٤٨٤٫٥
٣٫٨٨٤٫٠
٤٫٠٥٤٫٦
٥٫٢٥١٫٥

٢٠١١
١٫٦٤٩٫٨
٩٨٢٫٣
٤٨٣٫٩
٤٫٠٢٨٫٦
٤٫١٨٤٫٨
٥٫١٤٥٫٠

٢٠١٢
١٫٧٨٤٫٤
١٫١٠١٫٣
٥٠٩٫٠
٤٫٠٣٤٫٧
٤٫٣٤٧٫٣
٥٫١٦٥٫١

٢٠١٣
غري متاح
١٫١٧٥٫٣
٥٣٠٫٦
٤٫١٣٨٫٥
٤٫٣٦١٫٨
٦٫٦٧٦٫٣

٢٠١٤
٢٫٠٢٩٫٦
١٫١٦٣٫٩
٦٦٥٫٠
٤٫٢٥٥٫٠
٤٫٣١٨٫٦
٦٫٨٧٧٫٩

٢٠١٥
٢٫٢٧٤٫٠
١٫٢١٥٫٨
٦٦٣٫٤
٤٫٣١٣٫٤
٤٫٧٤٨٫٤
٦٫٨٣٥٫٠



٣٣

املصدر: مؤرش االبتكار العاملي (٤)

(4)  https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report 11 

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report
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 املصدر: مؤرش االبتكار العاملي (٥)
كام يتضح من اجلدول أعاله، يمكننا حتليل أن مؤرش االبتكار 
هييمن عليه الغرب عىل نحو كبري، والديانة الرئيسية التي هتيمن عىل 
هذه املنطقة هي املسيحية، برصف النظر عن سنغافورة حيث توجد 
البوذية، وإرسائيل التي تسودها اليهودية، وعندما يتطرق األمر إىل 
نظام احلكم يف هذه الدول التي تتصدر القائمة، نرى الدور احلاسم 
أعاله  املذكورة  البلدان  مجيع  يف  السائدة  التمثيلية  للديمقراطية 
دستورية،  مملكة  وهي  املتحدة،  اململكة  مثل  املختلفة،  بأشكاهلا 
والواليات املتحدة، وهي مجهورية دستورية فيدرالية، وسويرسا، 
(5)  https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report 12 

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report


٣٥

وهي ديمقراطية مبارشة. وما يؤسف له،  أنه ال يوجد بلد مسلم يف 
قائمة أفضل ١٠ دول مبتكرة يف العامل، وهو أيًضا مؤرش عىل قدرتنا 
بأرسه.  والعامل  بالغرب  مقارنًة  والتنافسية  اإلبداع  عىل  املحترضة 
أال ينبغي، إذن، أن يكون االجتاه نحو بدء التفكري يف حتويل معظم 

تعليمنا إىل تعلم استقصائي (IBE)؟ (الزعبي، ٢٠١٤)
لتقديم صورة ُملهمة حول كيف يمكن للعامل  اإلسالمي مواجهة 

حتديات املستقبل، دعونا ننظر إىل ماضينا وإىل األمم األخرى.
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من  املمتدة  الفرتة  خالل  عاشوا  الذين  املسلمون  العلامء  ُيعد 
كانوا  إذ  به؛  ُحيتذى  نموذًجا  عرش،  الثالث  القرن  إىل  الثامن  القرن 
وأنشأوا  النظرية،  الرؤية  تعريف  ووضعوا  الكيمياء،  يف  رواًدا 
الطريق  مهد  ما  الضوء،  ملبادئ  األسس  ووضعوا  املثلثات،  علم 
لسوء  لكن  اخلفية.  وأرساره  الكون  علم  عن  للكشف  النهاية  يف 
األفكار،  عىل  واالنفتاح  احلر  العلمي  التبادل  هذا  ُأعيق  احلظ، 
بسبب النهج العدائي جتاه العلوم يف العامل اإلسالمي، ما تسبب يف 
وقف التطور والتقدم يف املجال العلمي، وهو ما أدى إىل مزيد من 
العامل  من  للعلوم  الرئيسية  اجلوانب  تعلم  حيث  من  املعزز  الرضر 
وربام  ذلك،  عن  الناجم  الرضر  هذا  عىل  السيطرة  تتم  ومل  الغريب. 
األسباب،  أحد  واحلداثة هو  الدين  بني  االنقسام  أن  اعتبار  يمكن 



٣٨

وُيظهر حتليل العرص الذهبي نقطتني متطرفتني عندما يتعلق األمر 
بالتقدم العلمي يف املنطقة اإلسالمية؛ إذ يمثل أحد الطرفني احلقبة 
املذكورة أعاله التي ُيطلق عليها اسم «العرص الذهبي»، والتي تبدأ 
بالتحديد من القرن الثامن إىل القرن الثالث عرش، أما الطرف الثاين 
والذي  احلارض،  الوقت  يف  اإلسالمي  لعاملنا  العلمي  الوضع  فهو 
يبعد كل الُبعد عن احلكمة العلمية الغربية. يعد هذان الطرفان مها 
األوضاع املحورية التي تتم مقارنتها عىل نطاق واسع لفهم وضعنا 
اليسء للغاية يف العلوم وتفسريه، وتقديم رؤى أساسية للعالجات 
العوامل  من  عدد  ويتجىل  دروهبا،  يف  التفسريات  وتتنوع  املمكنة. 
إىل  متيل  التي  القديمة  والتارخيية  والدينية  والسياسية  االقتصادية 
مناخ  تبني  يف  باختصار،  العالج،  ويتمثل  االحتضار.  هذا  رشح 
من  واالنفتاح  احلديث،  العرص  تكنولوجيا  إىل  والوصول  علمي 
من  والدعم  املستقل،  الفكر  وحرية  الفكر،  وتبادل  السوق  حيث 
أعىل املراكز احلكومية واملالية، والذي يمكنه، عند اجلمع بني هذه 
العوامل مجيًعا، أن يعالج بفعالية حالة هجرة األدمغة التي يمر هبا 

العامل اإلسالمي اليوم.
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الذهبي  العرص  قبل  أنه  نرى  التاريخ،  عىل  رسيعة  نظرة  بإلقاء 
الرومانية  احلضارة  مثل  سابقة  حضارات  هناك  كانت  لإلسالم 
هذه  وبني  اخلاصة.  فتوحاهتا  هلا  كانت  والتي  واهلندية،  والصينية 
احلضارات السابقة، يوجد يشء مشرتك وهو حالة احلكم، ونرى 
يف حني كان  املهيمنة،  احلكم  آلية  تسود بصفتها  املطلقة  امللكية  أن 
كان  الرومانية،  لإلمرباطورية  فبالنسبة  خمتلًفا،  الديني  العامل 
الصينية،  لإلمرباطورية  وبالنسبة  واملسيحية،  الرشك  من  مزًجيا 
كانت البوذية الصينية، أما اإلمرباطورية اهلندية، فكانـت معظمها 
التاريخ  يسلط  ذلك،  بعد  البوذية.  من  أطياف  وبعض  هندوسية 
الضوء عىل ما يسمى بالفرتة اإلسالمية يف العصور الوسطى (من 
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املجتمع  هو  هذا  وكان  عرش)،  الثالث  القرن  حتى  الثامن  القرن 
العنارص  بني  تكامًال  أحدث  حيث  لإلسالم،  املثايل  املتحرض 
ال  نفسه  صقل  عىل  وعمل  غزوها،  تم  التي  للثقافات  اإلجيابية 
الرتاث  كان  كذلك.  وروحانية  علمية  بل  فقط  فنية  ثقافة  ليشكل 
بني  من  والروماين  اليوناين  الرتاث  جانب  إىل  األدنى  الرشق  من 
الثقافات املميزة التي تبناها العامل اإلسالمي يف العصور الوسطى 
سوريا،  حتى  إسبانيا  من  العامل  عرب  امتدت  والتي  معه،  ودجمها 
وازدهرت حالة العلم خالل هذه الفرتة، وكان النشاط العلمي ال 
نظري له؛ ويف الفرتة التي كان العامل الغريب فيها منحدًرا وغارًقا يف 
ظالم اجلهل، كان العلامء املسلمون يمهدون الطريق ملا أطلق عليه 
«العلوم العربية»، وذلك بسبب حقيقة أن غالبية النصوص النصية 
كانت باللغة العربية يف ذلك الوقت. لذلك يشري املؤرخون إىل هذه 

الفرتة باسم «العرص الذهبي لإلسالم».
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وفرت الفتوحات خالل هذا العرص الذهبي لإلسالم، الظروف 
قلب  هي  املثىل  الظروف  هذه  وكانت  العلمية،  للتأمالت  الالزمة 
وعقل املواقع التعليمية الرئيسية، كام احلال يف بغداد، وما إىل ذلك. 
وقد تم جتهيز مراكز التعلم الرئيسية هذه بعلامء من أعىل املستويات، 
ومدارس  مصفوفات  ومجع  جديدة،  معلومات  تطوير  يف  وخرباء 
وعنرصها  املراكز  هذه  مفاتيح  أحد  وكان  النطاق.  واسعة  فكرية 
الثقافية (ساللة  اجلوانب  متعددي  ظهور الباحثني  هو  هلا،  املحدد 
العلامء متعددو التخصصات)، والذين ركزوا مرمى برصهم عىل 
فعىل  ذلك،  إىل  وما  األجنة  وعلم  والفلسفة  الطب  مثل  مواضيع 
نرش  حيث  من  الثقافات  متعدد  باحًثا  سينا  ابن  كان  املثال،  سبيل 
املعرفة العلمية، وكان هائًال بالنسبة للمجتمع اإلسالمي يف ذلك 
بشكل  الرتكيز  مع  عنًرصا رئيسًيا  العقالين  املسار  وشكل  الوقت. 
العقيدة  يف  التشكيك  إىل  استناًدا  والرؤى،  املعرفة  عىل  أسايس 
اليونانية،  املعرفة  بمجموعة  إحلاًحا  أكثر  بشكل  والتأثر  القديمة، 
وقد أدى كل ذلك إىل تنمية املدارس واملعاهد العلمية التي أسسها 
املفكرون والقادة، الذين ينتمون خللفيات متنوعة، هبدف إحداث 
عىل  القائمة  واملالحظة  العقيل  التفكري  طريق  عن  العلم  يف  حتول 
عدد  أيًضا  يوجد  كان  املعرفة،  مراكز  وبخالف  الثاقبة.  البصرية 



٤٢

من املكتبات؛ إذ جتىل الشغف والرتكيز واالهتامم الشديد بالعقيدة 
االنفتاح  ثقافة  ومهدت  العباسية،  اخلالفة  فرتة  خالل  التارخيية 
لكتابة  ثرًيا  مصدًرا  وكانت  جديدة،  الكتشافات  الطريق  الشاملة 
يكونوا مجيًعا عرًبا  العلامء مل  أن  باملالحظة  وثائق جديدة؛ واجلدير 
وال مسلمني، بل كانوا مزًجيا من الشعوب واألديان ممن مجعهم هنج 
مشرتك، للرتكيز والرصد القائم عىل األساس املنطقي املبتكر جتاه 

التنشئة العلمية.
 وبدأ العامل الغريب يف االستفادة مما حتقق عىل يد العرب، فأسس 
نظامه التعليمي اخلاص الذي أرسى قواعد حضارة غربية حقيقية 
ذلك،  عىل  عالوة  عرش.  الثالث  القرن  حتى  العارش  القرن  من 
القرن  من  الفرتة  خالل  اقتصادية  ثروة  الصناعية  الثورة  حققت 
الثامن عرش إىل القرن التاسع عرش، كان من شأهنا أن حولت املدن 
واالقتصادية،  االجتامعية  الرفاهية  جوهر  وجعلتها  األوروبية، 
ومركز النهضة األوروبية. ومن اجلدير باملالحظة أن العلم كان هو 
املحرك األسايس لكل هذه اإلنجازات، فضًال عن أن العامل الغريب 
عكف عىل ترمجة األدب العريب إىل لغته املشرتكة، ما ساعدهم عىل 
الوصول إىل هذه املرحلة من احلداثة؛ إذ مهدت الرأساملية الطريق 

هلذه احلداثة، متخذة من العلم ركيزة أساسية للنهوض والتقدم.



٤٣

وشهدت النهاية احلزينة للقصة غزًوا فكرًيا من تيار املحافظني، 
إىل  أدى  ما  آنذاك،  القائم،  العلم  مع  يتعارض  اإلسالم  أن  صور 
اهنيار العباسيني وتبدل أحواهلم، من خالل تشكيل حتالفات وتعزيز 
االختالفات. وجرت هذه املحاوالت مجيعها إلثارة الفوىض، من 
خالل تفسري اإلسالم وتصويره بأنه ينكر العلم وخمرجاته يف ذلك 
الوقت، وكانت الفكرة السائدة هي هيمنة العقل الفكري املحافظ 
سقوط  مع  لإلسالم  الذهبي  للعرص  هناية  ووضع  له،  واخلضوع 
املسلمني  إىل  نفسها  املحافظ  الفكر  مدرسة  تنظر  تزال  وال  بغداد. 

نظرة استعباد حتى اآلن.
عديدة  ألسباب  ُتنسب  أن  يمكن  اإلسالمي  العامل  هنضة  إن 
واضحة، أمهها مسامهات العلامء املسلمني، ثم إىل سبب آخر يمكن 
أن يعود لتعاليم اإلسالم من حيث وحدة اخلْلق. وقد شهد العرص 
الذهبي لإلسالم، بعد ذلك، تدهوًرا سياسًيا واجتامعًيا واقتصادًيا 
من  سلسلة  بسبب  وسقوطها،  اإلسالمية  الدول  فقر  إىل  أدى 
األحداث، مثل الغزوات املغولية واالنخفاض اهلائل يف التجارة، 
والكوارث الطبيعية واملصالح الغربية، وما تبع ذلك من تنمية قوية 
ُيعتقد  اللتني  واهلند،  الصني  يف  احلارض  الوقت  يف  اقتصادي  ونمو 



٤٤

أهنام ستصبحان أهم قوى اقتصادية يف السنوات املقبلة كام هو مبني 
أدناه.

 

إىل  استناًدا   Foundation for Science, Technology and Vision, Projection املصدر: 
تقرير HSBC Global Research، لعام 2018  (٦)

مراكز  تبنته  الذي  النموذج  يفهموا  أن  للمسلمني  املهم  ومن 
الفكر االقتصادي يف الصني واهلند بشكل مدروس، والذي يمكن 
بنموذج  مقارنة  احلكومة،  عىل  مرتكز  استثامر  بأنه  يوصف  أن 
عىل  تركيًزا  أكثر  استثامر  بأنه  ُيوصف  الذي  املتحدة  الواليات 

(6)  Henry, J. & Pomeroy, J. (2018). The World in 2030. London, United

       Kingdom: HSBC Bank plc
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القطاع اخلاص. ففي الصني واهلند، سيطر االستثامر احلكومي عىل 
التوسع االقتصادي، يف حني شهد االستثامر اخلاص تراجًعا مقارنة 
باالقتصادات الغربية. ويف الصني خالل النصف األول من العام 
٢٠١٦، شهدت االستثامرات اململوكة للدولة نمًوا بنسبة ٢٣٫٥ 
يف املائة، بينام تباطأ نمو االستثامرات اخلاصة بنسبة ٢٫٨ يف املائة كام 

هو موضح أدناه(٧).

املصدر: تغري نسبة االستثامرات الصينية احلكومية واخلاصة كل سنة: ٢٠١١-٢٠١٦ (الكلية 
.((CEIBS) الصينية األوروبية الدولية إلدارة األعامل

(٧) تغري النسبة املئوية لالستثامرات احلكومية واخلاصة يف الصني كل سنة: ٢٠١١-٢٠١٦ 
(الكلية الصينية األوروبية الدولية إلدارة األعامل).



٤٦

الذي  التحليل  يشري  نفسه؛ إذ  الصني  نمط  أيًضا  اهلند  واتبعت 
أجراه بنك «اتش اس يب يس» إىل أن االرتفاع السنوي لالستثامرات 
احلكومية يف اهلند بلغ ٢١ يف املائة، بيد أن االستثامر اخلاص انخفض 

بنسبة١٫٤ يف املائة عىل مدار األعوام ذاهتا كام هو موضح أدناه.
 

(الكلية   ٢٠١٦ ـ   ٢٠١٠ من  اهلند  يف  اخلاص  االستثامر  مقابل  احلكومي  االستثامر  املصدر: 
الصينية األوروبية الدولية إلدارة األعامل ـ بنك اتش اس يب يس)

وعندما ننظر اآلن إىل اإلحصاءات اخلاصة بالواليات املتحدة 
اهلند  نمط  يعكس  اخلاص  االستثامر  أن  لنا  يتضح  األمريكية، 
والصني نفسه، لكن عىل الرغم من أن األخريتني عوضتا االستثامر 
يكن  مل  األمر  أن  إال  متزايد،  حكومي  باستثامر  املرتاجع  اخلاص 



٤٧

يف  احلكومي  االستثامر  ألن  املتحدة؛  للواليات  بالنسبة  كذلك 
موضح  هو  كام  أيًضا  انخفاًضا  شهد  األمريكية  املتحدة  الواليات 

أدناه.

املصدر: االستثامرات احلكومية واخلاصة يف الواليات املتحدة كل ثالثة أشهر: ٢٠١١ـ٢٠١٦ 
(NIPA)

ونتيجة لذلك، إذا ألقينا نظرة عىل نمو نصيب الفرد من إمجايل 
العام  من  اعتباًرا  العامل،  يف  الكربى  االقتصادات  يف  املحيل  الناتج 
الناتج  إمجايل  من  الفرد  نصيب  نمو  أن  نالحظ  فصاعًدا،   ٢٠٠٧
املحيل يف الصني بلغ ٨٥%، وللهند ٥٢%، فيام مل يتجاوز للواليات 

املتحدة األمريكية، ٣% فقط، وفًقا لصندوق النقد الدويل.
 



٤٨

املصدر: تغري نصيب الفرد من إمجايل الناتج املحيل يف الفرتة ٢٠٠٧ـ٢٠١٥ (صندوق النقد 
الدويل)

«إن االقتصادين األرسع نمًوا يف العامل، الصني واهلند، مدفوعان 
باالستثامر احلكومي الرسيع، إذ يلعب االستثامر اخلاص دوًرا أقل 

أمهية.»
 

إىل ماذا يشري هذا الكالم؟
أمر  املتوقع،  املستقبل  واسترشاف  املايض  يف  النظر  إعادة  إن 
تتخلف  فاليوم،  اإلسالمي.  العامل  أوضاع  يف  للتفكري  رضوري 
اإلتقان  مع  تتامشى  آلية  بعد  تصمم  ومل  الركب،  عن  جمتمعاتنا 
الصناعي الغريب أو جتلب رواد األعامل الذين لدهيم رأي يف وضع 
احلداثة والسلطة التي جيب وضعها موضع التنفيذ. ويمكن تفسري 



٤٩

هذا الفشل من منظور متعدد األبعاد؛ إذ يشري أحد األبعاد إىل أن 
نحو  عىل  اهلائلة،  الطبيعية  باملوارد  تتمتع  الغنية  اإلسالمية  الدول 
احلقيقي بعني  االبتكار والوقت  تتخذ ديناميات  ال  أسواقها  جيعل 
االعتبار، ما يؤدي إىل غياب االبتكار من ناحية، وإىل احتكار كبري 
البعد  ناحية أخرى. ويرتبط  عادلة من  تنافسية  سوق  وجود  يمنع 
الثاين بالبعد األول، ويمكن وصفه بأنه السيطرة عىل هذه املوارد من 
ِقبل النخبة احلاكمة، وبالتايل هناك وضع راهن قائم فعلًيا يف هذه 
االقتصادي  النشاط  يعيق  الوضع  وهذا  الغنية،  اإلسالمية  الدول 
احلر، ما يؤدي إىل عدم وجود جهة معارضة واحدة هلم أو لوجهة 
نظرهم، والتي تتمثل أساًسا يف تكوين الثروة وتراكمها، والرتكيز 
وتتجىل  وجد.  إن  العلمي،  واإلبداع  املعرفة  عىل  للغاية  الضيق 
واهليئات  العلمية  املعاهد  حمدودية  يف  واضحة  بصورة  النتيجة 
املشاريع  خالل  من  املعرفة،  إنشاء  يف  تساهم  بالكاد  التي  املعرفية 
االقتصادية أو مجعيات االندماج؛ ألهنا مسيسة بدرجة كبرية، ويف 

هناية املطاف يكمن احتكار القرار بيد هذه الطبقات السياسية.



٥٠

موضوعي  بتحليل  قمنا  إذا  أنه  نستنتج  أن  إذن،  يمكننا، 
يف  تكمن  ال  املشكلة  أن  نرى  أن  فيمكننا  اليوم،  اإلسالمي  للعامل 
االستثامر املايل فـي املجال العلمي، وإنام يف توجيه الروح اجلامعية 
املجتمع  يعد  أن  يمكن  الذي  العلمي،  املجال  نحو  للمجتمع 
االبتكار  معايري  أساس  عىل  األداء،  عىل  اإلسالمي بمستقبل قادر 
والتنافس مع العامل الغريب. إن مقاييس االستفادة املحددة عادًة يف 
هي  ليست  العلامء  من  مزيد  تدفق  تواكب  التي  البحثية  القدرات 
بالنسبة  احلداثة،  إىل  الطريق  يكمن  بل  العلمي،  للتحديث  احلل 
اإلسالمية األساسية، وتشجيع  االحتفاظ باملبادئ  يف  للمسلمني، 
مؤسسات  إطار  يف  ُبحرية،  األفكار  لتبادل  تروج  التي  العقليات 

اقتصادية طبيعية، ما يفيض إىل تعزيز االبتكار العلمي.
عن  غني  اإلسالمي  العامل  فإن  املوضوع،  يف  النظر  أمعنا  وإذا 
إن «عرصه  استرياد أنظمة متطورة من أجل حتقيق احلداثة، حيث 

الذهبي» مفعم بكل ما حيتاجه لتحقيق ذلك وبطريقته اخلاصة.



٥١

اجلرب  علم  أسسنا  املسلمني،  نحن  أننا،  يف  املتمثلة  احلقيقة  إن 
وابتكرنا علم البرصيات وطورنا علم الفلك، وبرعنا ليس فقط يف 
إىل  تدعونا  األخرى،  املجاالت  من  العديد  يف  ولكن  الطب  جمال 
وملاذا  التقدم،  وترية  مواكبة  من  متكننا  عدم  سبب  حول  التساؤل 

أدى ذلك إىل تراجعنا لفرتة طويلة من الزمن؟
يعد التطور املؤسيس واحًدا من أسباب الرتاجع كام هو موضح 
للقوى  خاضعة  كانت  اإلسالمية  البقاع  غالبية  ألن  نظًرا  سابًقا؛ 
االستعامرية وشهدت فرتة مظلمة، وكان سكاهنا أميني إىل حد كبري، 
وزاد االفتقار إىل البنية التحتية من ضعف البنية بأكملها، يف حني أن 
ما حدث للعامل الغريب كان عكس ذلك متاًما. لقد كان األمر أشبه 
بإعادة تفعيل احلكومات، واختاذ اخلطوات الالزمة إلحراز وإعادة 
تعريف التقدم االجتامعي واالقتصادي، الذي يقتيض تطوير نظام 
االستفادة  نحو  قدًما  للميض  اجلامعية،  املؤسسات  حتى  تعليمي 

التنموية وتنفيذ الربامج املختلفة.
اليوم عىل حافة السقوط، وحالتنا العلمية ُيرثى هلا،   وال نزال 
وال يساهم املسلمون الذين يقدر عددهم بنحو ملياري نسمة إال 
بمقدار ضئيل جًدا يف الساحة العلمية اليوم.ومن بني ٥٧ دولة يف 
العلوم،  يف  نوبل  جوائز  إمجايل  ومن  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 



٥٢

حصل املسلمون عىل ٣ منها فقط يف جمال العلوم اعتباًرا من عام 
للسالم،  نوبل  جائزة  عىل  مسلمني  سبعة  حصل  بينام   ،(٨) ٢٠١٥
حلالة  آخر  مؤرش  وهو  األدب،  يف  نوبل  جائزة  عىل  اثنان  وحصل 

العلوم املتدهورة لدينا.

Nobelprize.org ،املصدر: نقًال عن مؤسسة نوبل
ما  وهو  العامل،  عىل  االنفتاح  يف  والقيادة  النجاح  رس  ويكمن 
كل  يتمكن  حتى  العوائق،  مجيع  إزالة  أسايس،  بشكل  يتطلب، 

 https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1979/summary:(٨)املصدر
 https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1999/summary:املصدر

.Nobelprize.org 2015 املصدر:جائزة نوبل يف الكيمياء

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1979/summary
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1999/
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يف  أو  العلم  يف  سواء  املهنية،  مسريته  متابعة  من  ُمطلع  شخص 
البحث والتطوير.

البحث  عىل  اإلنفاق  متوسط  فإن  احلالية،  التقديرات  وحسب 
صغري  دولة،   ٥٧ عددها  البالغ  اإلسالمية  الدول  يف  والتطوير 
دول  أن  واحلقيقة  تقريًبا،   (٩)%١ من  وأقل  ملحوظ،  بشكل  جًدا 
اخلليج التي تعترب األكثر ثراًء من حيث تصدير النفط، هي األقل 
واألضعف من حيث اإلنفاق عىل البحوث؛ إذ يمثل جزًءا بسيًطا 
ذلك  عن  نجم  وقد  منها.  بكل  اخلاص  املحيل  الناتج  إمجايل  من 
هجرة األدمغة إىل أوروبا والواليات املتحدة، بسبب العقبات مثل 

االفتقار إىل البنية التحتية واملنح البحثية.

املصدر: data.worldbank.com، كانت البيانات املدرجة متوفرة فقط حتى عام ٢٠١٥

(9)https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=GB.
     XPD.RSDV.GD.ZS&country=ALB#

النسبة املئوية من إمجايل الناتج املحيل عىل البحث والتطوير
أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي

باكستان
ماليزيا
تركيا

اإلمارات العربية املتحدة
مجهورية مرص العربية

٢٠١٠
غري متاح
١

٠٫٨
غري متاح
٠٫٤

٢٠١١
٠٫٣
١

٠٫٨
٠٫٥
٠٫٥

٢٠١٢
غري متاح
١٫١
٠٫٨

غري متاح
٠٫٥

٢٠١٣
٠٫٣

غري متاح
٠٫٨

غري متاح
٠٫٦

٢٠١٤
غري متاح
١٫٣
٠٫٩
٠٫٧
٠٫٦

٢٠١٥
٠٫٢
١٫٣
٠٫٩
٠٫٩
٠٫٧

https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=GB
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املصدر:
 https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=GB.XPD.RSDV.

GD.ZS&country=ALB#

مواردها  بكل  ذاهتا،  حد  يف  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  إن 
وقدراهتا، قادرة متاًما عىل جلب العقول املتنوعة من الدول املشاركة 
وصقلها، لكنها غري قادرة عىل حتقيق ذلك يف ظل احلروب السياسية 
أمهية  جتاهل  عنه  ينجم  الذي  األمر  السلطة،  أجل  من  املشتعلة 
املصلحة العامة، التي تتمثل يف إخراج أفضل ما يف الدول األعضاء 
وإبرازه، بل يسود النهج الفردي مرة أخرى، ما جيعل هدف منظمة 

التعاون اإلسالمي الرامي إىل التعاون مبهًام وغري جمد.
الرصاعات  تسودها  بيئة  يف  والسْلم  العلم  وجود  ويتعذر 

والصدامات املتجذرة.

https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=GB.XPD.RSDV
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لإلسالم  الذهبي  للعرص  احلقيقية  الروح  استدعاء  ويمكن 
وتفعيلها، عىل هيئة جامعات هتدف إىل تطوير الثقافة القائمة عىل 
األدلة والعقل والذكاء، وعن طريق املنح الدراسية وإنتاج املهارات 
استناًدا  سياساهتا  اجلامعات  تبني  أال  وجيب  االطالع.  واسعة 
األنظمة  هذه  استخدام  ينبغي  بل  التصنيف،  أنظمة  متليه  ما  إىل 
كمصدر للمعلومات لتوجيه السياسات التي يتم حتديدهـا، وفًقـا 
الحتياجات جمتمع اجلامعات والتقاليد والنشاط السوقي والدور 
الوطني (شاه وقاسم، ٢٠٠٩). كام جيب أال ُيسمح للجامعة بأن 
املنشورة،  البحثية  (الدراسة  األرقام  لعبة  فيه  تتفوق  مكاًنا  تصبح 
ذلك،  من  فبـدًال  أعاله؛  املذكورة  الروح  عىل  ذلك)  إىل  وما 
القدرات  غرس  فيه  يتم  ا  حقيقي  ا  تعليمي  مركًزا  اعتبارها  ينبغي 
املستقبل  السترشاف  الباحثني،  خالل  من  وتعزيزها،  الفكرية 
واحتضان القادة، بدًال من االّتباع يف ظل ثقافة قائمة عىل اجلدارة 

واالستحقاق.
عىل  مبارش،  بشكل  التعاون،  عىل  جمتمع  أي  انفتاح  مدى  يؤثر 
يمكن  أساسية  معادلة  وهي  ـ  العلمي  واإلبداع  االبتكار  درجة 

فهمها وتفسريها.
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يف  واملعرفة  العلم  اكتسابه  لعدم  تراجًعا  اإلسالمي  العامل  شهد 
اآلونة األخرية، وحتى وقتنا هذا. وقد أدى ذلك إىل هنوض الغرب 
وتراجع جمتمعنا اإلسالمي يف املايض. وما زلنا يف حالة يرثى هلا، 
عىل الرغم من أن تفاعلنا مع الغرب قد شهد العديد من التحوالت 
بشكل  جتسدت  سواء،  حد  عىل  والسلبية  اإلجيابية  واالنعطافات، 
فعىل  عنيفة.  كارثية  مواجهات  إىل  باإلضافة  تعاونية،  بيئة  يف  كبري 
مستودع  إىل  الوصول  من  بفضلنا،  أوروبا،  متكنت  املثال،  سبيل 
املعرفة اليونانية القديمة؛ إذ سلم املسلمون يف ظل احلكم اإلسباين 
هذه املعرفة املرتاكمة إىل الغرب. وحيتل الغرب مكانة مهيمنة عندما 
يتعلق األمر بالفكر العلمي يف املقام األول، بسبب التطور العلمي 
الضئيل أو الذي ال يكاد يذكر يف العامل اإلسالمي، والذي مّكن من 



٥٨

ترسيخ القوة االجتامعية والسياسية واالقتصادية يف العامل الغريب، 
وبينام  كذلك.  املستقبل  يف  حاهلا  عىل  األرجح  عىل  ستظل  والتي 
اإلسالمي  العامل  يزال  ما  اخلامسة،  الصناعية  الثورة  العامل  يرتقب 
الكايف  العميل  الطموح  مفتقًدا  القديم،  ماضيه  بتاريخ  متمسًكا 
لتحقيق االنتقال نحو ثقافة علمية قائمة عىل األدلة، وهو ما يمثل 

اجلزء األكرب من األزمة احلالية التي حتيق بمجتمعنا اإلسالمي.
يف  رئييس  بشكل  املتاحة  واخليارات  املشكالت  مسألة  وتتجىل 
جمال  كل  يف  بدائل  هناك  تكون  التعقيد  ومع  اليوم.  املعارص  العامل 
الثورة  وُتعد  النظر.  قيد  للمشكالت  املسببة  األنشطة  من  تقريًبا 
املحسنة  الكفاءة  مقابل  والبطالة  املتوقع،  التلوث  الصناعية مقابل 
عن طريق األمتتة، وجودة التعليم مقابل عدد األوراق البحثية يف 
العرص  جمتمع  ويميل  ذلك،  عىل  األمثلة  من  العايل،  التعليم  جمال 
هناية  يف  تتطلب،  التي  التعقيدات  هذه  مثل  فرض  إىل  احلديث 
املطاف، حلوًال معقدة، وتتمثل الطريقة الوحيدة للوصول إىل مثل 
النوعية؛  التدابري  من  بدًال  الكمية  التدابري  تفضيل  يف  احللول  هذه 
ألن روح العلم ال تكمن إال يف «احلقائق». وبالتايل، ال توجد هناية 
يكون  ال  لذلك  واضحة،  وغري  مبهمة  هي  بل  للنتيجة،  مطلقة 
النجاح واضح املعامل، بل يتحدد بأفضل نتيجة بديلة تعود بالنفع 

عىل املجتمع بأكمله.
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يؤمـن  بل  املطلقة،  باألمور  احلايل  العرص  جمتمع  يؤمن  ال 
حدة  من  التخفيف  وحياول  السابقة،  لتجاربه  وفًقا  بالتفاوت 
املجتمع  تطور  حتقق  وقد  األخطاء.  تقليل  والعمل عىل  التوقعات 
املعارص استناًدا إىل العنارص األساسية لعملية اإلصالح التي مل تكن 
واحدة،  دفعة  املجتمع  إصالح  من  وبدًال  تدرجيية.  ولكن  فورية، 
التدرجيي  اإلصالح  يؤدي  كونه مجوًدا فكرًيا،  يقل عن  وهو ما ال 
إىل وضع خمطط مثايل، وهو ما قد وقع املجتمع اإلسالمي ضحية له 
منذ العصور الوسطى عندما تعلق األمر بالتخلف العلمي، وكان 
أمناء  أنفسهم  يفرضون  الذين  الدينية  النخب  أفراد  غطرسة  سببه 
عىل  باالعرتاض  آخر  شخص  ألي  ُيسمح  وال  العقيدة،  هذه  عىل 
وجهة نظرهم، وبالتايل، يعاين املؤمنون بالعقيدة من الشقاء بسبب 
املشكلة،  بشأن  التوافق  يتحقق  ما،  وبطريقة  لذلك.  نتيجة  املثالية 
لذلك،  املطلق.  احلل  هبذا  اإليامن  إىل  الناس  وُيدفع  احلل  ُيوفر  ثم 
ينبغي أن نضع يف االعتبار، أن ما حيتاج املجتمع املسلم إىل إدراكه، 
هو أنه بدًال من االنخداع بالشقاء الناجم عن املثالية، هناك طريقة 
أكثر عقالنية ملعاجلة تعقيدات العرص احلديث، تتمثل بتطبيق هنج 
بشكل  بديل  حل  إىل  والتطلع  املشكالت،  منع  جتاه  منظم  كمي 
النضج  من  للغاية  عالًيا  مستوى  األمر  يتطلب  وال  واقعية.  أكثر 



٦٠

يف  متاًحا  سيكون  متاًما  املثايل  احلل  بأن  والتسليم  املجتمعي للفهم 
معظم األحوال ألي مشكلة حمددة.

 وإذا كان العامل اإلسالمي قادًرا عىل التمتع بمثل هذا التفاوت 
ما  العلمي،  النشاط  لتعزيز  طريقة  تطوير  يمكن  فعندئٍذ،  املالئم، 

يؤدي إىل زيادة معدل الفكر العلمي.
ِقبل  من  أخرى  مرة  احلياة  يف  احلديثة  الطرق  بذور  ُنثرت  وقد 
يوجهون  كانوا  فقد  الرازي،  حتى  أو  سينا  ابن  مثل  املسلمني، 
وُيعد  املنطقي،  األساس  عىل  القائم  النهج  عىل  بالكامل  تركيزهم 
ذلك هو السبب يف أننا نالحظ أن املنطق سائد حتى يف االكتشافات 
اإلسالمية القديمة. غري أن النظر إىل مواكبة العرص عىل أهنا مرادف 
للتغريب، وترسيخ مفهوم أن الرشط املسبق لتكون شخًصا عرصًيا 
اإلسالمي  العامل  عىل  جيب  زائف  شعار  جمرد  غربًيا،  تكون  أن  هو 
أجل وضع حد له. وما نحتاجه يف الوقت احلارض  أن يكافح من 
عرص  هو  العرص  فهذا  املايض.  وليس  املستقبل  عىل  الرتكيز  هو 
العقل واالنفتاح، وجيب أن يتجه املرء نحو األفكار اجلديدة، وأن 
يكون مستعًدا لقبول خربات جديدة، استناًدا إىل مستودع املعرفة 
املستقبيل  احلديث  املجتمع  وسريث  املرتاكمة.  واالكتشافات 
وراسخ  قوي  بإيامن  سيتمتعون  الذين  املعارصين،  األشخاص 
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سيكونون  إذ  سواء؛  حد  عىل  واجلامعية  الفردية  واآلراء،  باحلقوق 
حقوق  إىل  وسينظرون  اآلراء،  من  واسعة  جمموعة  عىل  منفتحني 
املشرتك  والنجاح  الفردي،  لنجاحهم  رضورية  بوصفها  اآلخرين 

للمجتمع كذلك.
يف  التعليم  احتياجات  وفهم  التعليم  هو  مهم  آخر  جانب  وثّم 
أمًرا  التعليم  يف  االستثامر  كون  من  الرغم  فعىل  احلديث.  العرص 
حتمًيا، إال أنه ليس كافًيا عىل اإلطالق، نظًرا هلذه احلقيقة املعارصة 
بينام  التكنولوجيا،  خالل  من  للقوة  نصل  «كيف  عىل  تنص  التي 
السيناريو،  هذا  مثل  يف  التعليم؟»  عىل  نفسها  التكنولوجيا  تطغى 
توقع  مع  اخلاص  التعليمي  النظام  حمتويات  تصميم  إىل  نحتاج 
بعملية  املستقبل  يف  علامئنا  تزويد  يتم  حتى  ذكي،  بشكل  املستقبل 
مالئمة من التفكري، وعقل مبني عىل املنطق مع جمموعة من القيم 
العامل  ويف  احلديث.  العرص  جمتمع  رفاهية  نحو  بكفاءة  تعمل  التي 
اإلسالمي اليوم، من اإلنصاف القول بأن هناك عقلية تتسم «بعدم 
أمام  اجلوانب  متعدد  حتٍد  وجود  احتاملية  يثري  ما  العلوم»،  تقدير 

جمتمع تعليم العلوم (الزعبي، ٢٠١٤)
اإلسالمي،  املجتمع  من  املتطورة  األدمغة  هجرة  إن  وأخًريا، 
عىل  تقترص  احلديث  العرص  علوم  بأن  االعتقاد  إىل  أيًضا  دفعتنا 
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العامل الغريب، وتكون حتت ترصف الدول املتقدمة يف الغرب. ومن 
الرضوري للغاية أن ننكر هذا التصور، وأن نحارب هذه العقلية 
عليها؛ ألن العلم أو أي ُبعد من العلوم يكون غري مقيد  ونتغلب 
بحدود معينة، وال يعمل بالكامل من أجل مصالح العامل الغريب. 
إذ  مقبول؛  غري  االدعاء  هذا  فإن  وبالتايل  شاملة،  العلمية  فاملعرفة 
بينها،  القائم  التوازن  وعدم  األمم  بني  القوة  يف  االختالف  يكون 
احلتمي،  ومن  بل  الرضوري  ومن  بالقدر.  مرتبًطا  أو  متاًما  طبيعًيا 
من  ألنه  املستويات،  مجيع  عىل  التوازن  يف  اخللل  هذا  من  احلد 
متساوًيا  يكون  العامل  يف  مكان  أي  يف  يقيم  إنسان  أي  أن  الطبيعي 
بالفطرة، وبالتايل يتمتع بقدرات متساوية، حيث إن اليشء الوحيد 
املتطورة  عقوهلم  سعة  هو  بعض،  عن  بعضهم  البرش  يميز  الذي 

عملًيا.
املسلمني  توافق  عىل  تركز  التي  اإلسالم،  يف  احلداثة  أن  ويبدو 
أيديولوجيتها  فقدت  قد  املنطقي،  واألساس  العلمي  املنطق  مع 
جعلتها  ملؤثرات  خضعت  وقد  الثقافية،  وصدارهتا  الواضحة 
ومن  والسيايس،  واالجتامعي  الثقايف  باملجال  يسمى  مما  تتالشى 
هيمنتنا التعليمية، التي برزت منذ حوايل نصف قرن واهنارت عىل 
ما يبدو يف الدول اإلسالمية الكربى. إن الدليل التوجيهي ملصري 
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املسلمني يرزح حتت ترصف النهج التقليدي املحافظ، ويدعو هذا 
سيشكل  جديد  مظلم  عرص  إىل  رصاحة  اجلانبية  آثاره  بكل  النهج 

كارثة للمسلمني.
للاميض،  املنطقي  غري  بالتتبع  بشدة  نتأثر  احلارض،  الوقت  ويف 
إىل  ذلك  مربرات  وتعزى  والعقل،  للمنطق  املستميتة  واملعارضة 
ظلت  فداء.وإذا  كبش  بمثابة  اآلن  أصبح  الذي  االستعامر  رفض 
أن  ثقة  بكل  نفرتض  أن  فيمكن  هي،  كام  اإلسالمي  جمتمعنا  حالة 
نمنع  ألننا  القوة؛  وتوزيع  الدنيوي  التوازن  عدم  من  سيزيد  ذلك 
جزًءا من اإلنسانية من التفاعل مع أساسيات ومبادئ العلوم، ويف 
ممارسة  وبحرية  بالقوة  تلقائًيا،  اآلخر  اجلزء  شأن  من  نرفع  املقابل 
هذا  استبدال  إىل  اليوم  ماسة  بحاجة  إننا  العاملي.  أعامهلم  جدول 
رؤى  إىل  يستند  املستقبيل،  للتفكري  علمي  بإطار  التقليدي  النهج 
واقعية وبدائل عىل الفور، عىل أن يتحقق ذلك بالتزامن مع الثقافة 

السائدة للنظام اإلسالمي.
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للتخطيط  الشامل  املصطلح  هو  املستقبل  آفاق  استرشاف 
تصميم  وأساليب  السياسات  وصياغة  املبتكر،  االسرتاتيجي 
احللول التي ال تتنبأ باملستقبل أو تتوقعه فحسب، ولكنها تتفاعل 
املستقبل  آفاق  استرشاف  تعريف  تم  وقد  املستقبلية.  البدائل  مع 
التحليلية  للمعلومات  ومجع  وتشاركية  منهجية  «عملية  أنه  عىل 
هتدف  األجل  وطويلة  األجل  متوسطة  رؤية  وصياغة  املستقبلية، 

إىل متكني القرارات احلالية وحشد اإلجراءات املشرتكة.»
العموميني  املخططني  يمّكن  املستقبل  آفاق  استرشاف  إن 
اخلطط  وتنفيذ  ومناقشة  للتفكري،  جديدة  طرق  استخدام  من 
وُيعد  االنفتاح.  يف  اآلخذ  املستقبل  مع  تتوافق  التي  االسرتاتيجية 
للجهات  األمهية  بالغة  القدرات  من  املستقبل  آفاق  استرشاف 
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االسرتاتيجية،  القرارات  اختاذ  عملية  عــن  املسؤولــة  احلكومية 
واإلدارة االسرتاتيجية، وبشكل أسايس، اتساق السياسات.

ويسمح استرشاف آفاق املستقبل للحكومات بوضع تصورات 
والعرشين،  احلادي  القرن  يف  املنشود  بمستقبلها  خاصة  للتنمية 
البلدان  من  «املستعملة»  املستقبلية  اآلفاق  عىل  االعتامد  من  بدًال 
الشعور  بني  مسار  توجيه  االسترشاف  هذا  وحياول  التقدم.  بالغة 
واحلاجة  التنبؤ باملستقبل،  عىل  وعدم القدرة  اليقني  املقلق بانعدام 
إىل البيانات واملعلومات واملعرفة لتشكيل هذا املستقبل، من دون 
اللجوء إىل التفكري أو النبوءات أو التنبؤات أو التوقعات أو التمني، 
حيث يعتمد عىل جمموعة من املهارات: وهي إدراك طبيعة املوقف 
واملسح  واملمكنة؛  واملحتملة  املفضلة  املستقبلية  اآلفاق  ملعرفة 
االستباقي لألفق؛ والقدرة عىل التصنيف والتدقيق عرب البيانات، 
واجلمع بني البيانات املفتوحة والفعلية والناشئة، وإنشاء حلقات 

حمَكمة من تقديم املالحظات.

التطبيق العميل لنهج استرشاف آفاق املستقبل
العملية  تنظيم  كيفية  املستقبل  آفاق  استرشاف  نموذج  يقرتح 
بأكملها عىل عدة مراحل، كل منها يرتبط بوظائف استرشاف آفاق 

املستقبل يف السياسة. وتتوزع مراحل هذه العملية عىل:
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وضع  يف  واخلرباء  السياسات  صانعو  يفكر  التشخيص:   .١
النظام احلايل؛

املستقبلية  للتطورات  سيناريوهات  وضع  االستكشاف:   .٢
اجلهات  ِقبل  من  نطاًقا  أوسع  مشاركة  مع  للنظام  املحتملة 

املعنية؛
السياسات  صانعو  يناقـش  االسرتاتيجـــــي:  التوجــــه   .٣
االسرتاتيجيات املمكنة (بدرجات متفاوتة من املشاركة من 

ِقبل اجلهات املعنية ـ حسب السياق)؛
٤. اختاذ اخليارات: فتح مناقشة عامة للوصول إىل إمجاع بأكرب 

قدر ممكن، أو إجراء مناقشة بني خرباء حمددين؛
٥. التنفيذ والتنسيق: ترمجة اخليارات املحددة إىل سياسة.

األساليب  من   (RTD) احلقيقي  الوقت  يف  دلفـي  طريقة  ُتعد 
أسلوب  وهي  املستقبل،  آفاق  استرشاف  يف  املستخدمة  الشائعة 
ُيستخدم لتنظيم عمليات اتصال مجاعية لتناول املشكالت املعقدة. 
وتنطــوي هذه الطريقة علــى ردود اخلرباء يف االستبانات،ضمن 
سلسلة من جوالت التعلم التكرارية،وتعمل طريقة دلفي يف الوقت 
احلقيقــي (RTD) يف البداية عىل صياغةالرؤية املبدئية للمجموعة، 
وتقديـم مالحظات فوريــة حــول اآلراء واألهــداف املختلفة، 
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وال  األخرية،  اجلولة  يف  عليه  متفق  وضع  عىل  للحصول  وتسعى 
حيتاج املسامهون يف التحليل اجلامعي إىل االلتقاء بشكل شخيص، 
بوجهات  وزمالئهم،  هم،  إدالئهم  عند  النتائج  رؤية  ويمكنهم 
البداية،  يف  مشرتكة.  اتصال  وسيلة  خالل  من  هبم،  اخلاصة  النظر 
يقوم املنظم (املنظمون) بصياغة أسئلة حول املستقبل وتقديمها إىل 

املسامهني.
 ويستجيب املسامهون بإضافة تصنيفاهتم وتعليقاهتم، ثم يقوم 
املنظمون بتعديل التعليقات غري املفصح عن هوية صاحبها الواردة 
لصياغة أسئلة أفضل، ويتم إجراء العملية مرة أخرى، يف سلسلة 
من اجلوالت، حتى يتم التوصل إىل إجابة جتتمع اآلراء عليها، وهو 

.(SOFI) ما يصطلح عليه باسم مؤرش الوضع املستقبيل

مزايا استرشاف آفاق املستقبل
عن  ممّيز  نحو  (عىل  الكامل  املستقبل  آفاق  استرشاف  يكون 
ذلك)  إىل  وما  املخاطر،  وإدارة  والتنبؤ،  االسرتاتيجي،  التخطيط 

متطلًعا للمستقبل، ومرتبًطا بالسياسات وتشارًكيا:
توجه  ذا  املستقبل  استرشاف آفاق  يكون  •  متطلع للمستقبل: 
واملعرفة  املعلومات  بجمع  هيتم  إذ  قاطع؛  بشكل  مستقبيل 
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عرض  جمرد  من  بــدًال  املستقبلية،  احلقائق  عن  املوثوقة 
املتأخر  اإلدراك  وعمليات  واالفرتاضات  القديمة  البيانات 

من املايض ونقلها إىل املستقبل.
املستقبل  آفاق  استرشاف  دمج  يتــم  بالسياسات:  مرتبط   •
واجلداول  واهلياكل  احلالية  السياسات  صنع  عمليات  يف 
وفًقا  خارجية،  أطراف  ِقبل  من  توفريها  من  بدًال  الزمنية، 

ملصاحلها ومواعيدها اخلاصة.
املؤثرة  السياسية  أو  اإلدارية  الفاعلـــة  اجلهـــات  ترعى   •

استرشاف آفاق املستقبل وتؤيده وتديره.
يتم  أنه  بحقيقة  املستقبل  آفاق  استرشاف  يقبل  تشاركي:    •
يف  نطاًقا  األوسع  النظام  يف  الصلة  ذات  املعرفة  توزيع 
البيئات غري املستقرة واملعقدة وترحب هبا، بدًال من متركزها 

يف األوساط األكاديمية أو التكنوقراطية.
استرشاف  يف  التقليدية  غري  الفاعلة  اجلهات  مشاركة  تعمل   •
الديمقراطي  األساس  وتعزيز  توسيع  عىل  املستقبل،  آفاق 
العمليات  عىل  الرشعية  وإضفــاء  املستقبليــة،  للرؤى 

والتوصيات..
تساعد األبعاد الثالثة املذكورة أعاله السترشاف آفاق املستقبل، 
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يف تعزيز التفكري االسرتاتيجي طويل املدى، عن طريق السؤال عام 
إذا كان املستقبل أفضل خالل عرش سنوات، وما الذي يعنيه ذلك 
بالتحديد، وما املؤرشات/املتغريات التي ستحدد ذلك. وعىل هذا 
كان  إذا  ما  لتقييم  السياسات  حتليل  يف  ذلك  استخدام  يتم  النحو، 
الوضع  مؤرش  ويشري  التحسني.  نحو  سيتحرك  املتصور  املستقبل 
واملستوى  العاملي  املستوى  عىل  متغريات  من  املتكون  املستقبيل، 
القطري، إىل ما إذا كانت الظروف البرشية يف بلد معني أو منطقة 
معينة قد حتسنت أم ال، وما إذا كان من املحتمل أن تتحسن أم ال. 
ويتم جتسيد توقعات العرش سنوات لكل متغري/مؤرش يف مقياس 

.(SOFI) واحد ـ مؤرش لعرش سنوات ـ مؤرش الوضع املستقبيل

هتدف فورسايت الب إىل إنشاء منصة ملناقشة اآلفاق املستقبلية 
خرائط  ووضع  املناطق،  عرب  املوزعني  املعنية،  اجلهات  أفراد  مع 
تطوير  ويتم  األجل.  طويل  إىل  األجل  متوسط  منظور  من  طرق 
هذه املناقشة من خالل دراسة االجتاهات السابقة التي تكون رؤية 
مجاعية، من دون املساس باستقاللية األفراد املشاركني. ومن خالل 
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احلكمة اجلامعية والفهم املشرتك للتحديات املستقبلية، يصبح من 
املمكن متكني الدول والزعامء املسلمني من التفكر بشأن االجتاهات 
الناشئة، وحتديد مسارات بديلة للتنمية، ما يؤدي إىل اختاذ قرارات 

أفضل وتطوير البحوث.
 وسيساعد استرشاف آفاق املستقبل عىل مواءمة رؤى التنمية، 
واحلكم االستباقي/اإلدارة االسرتاتيجيـــة، وختطيط السياسات 

املرنة، واالبتكار يف اخلدمة العامة.
املتعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  من  العديد  أجرى  لقد 
املستقبل  آفاق  استرشاف  إىل  تستند  مستقبلية  دراسات  اإلسالمي 
الفوائد  وتشمل  هبا.  اخلاص  املستقبيل  الوضع  بمؤرش  يتعلق  فيام 
خمتلف  من  القادة  بني  أقوى  وعالقات  حتالفات  املحققة  الرئيسية 
يتعني  ما  بشأن  أوضح  والتزامات  ونوايا  والقطاعات؛  املنظامت 
ومبادرات،  ونوايا  وعالقات  ورؤى  فعله؛  القادة  هؤالء  عىل 
وإجراءات للمشاركة يف خلق مستقبل أفضل. وخصصت العديد 
من احلكومات فرًقا السترشاف آفاق املستقبل يف أقسام التخطيط 
التقليدية أو حتى يف الوحدات االسرتاتيجية يف املكاتب التنفيذية، 
الناشئة،  االجتاهات  عن  دقيقة  بحثية  تقارير  بإعداد  قامت  التي 
استرشاف  هياكل  وتوجهت  السياسات،  حول  توصيات  وتقديم 
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اُملَوزع،  النهج  نحو  نضًجا  األكثر  االسرتاتيجية  املستقبل  آفاق 
وأنشأت فرًقا السترشاف آفاق املستقبل يف الوزارات املختصة، يف 

حماولة لرتمجة الرؤى إىل أفعال.
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الذهبي»،  «العرص  عنوان  حيمل  الذي  حييى  هارون  كتاب  يف 
ألقى الكاتب الضوء عىل فرتة مل تأت بعد، إذ يتوقع أن حيقق مسلمو 
العامل ازدهاًرا بفضل استخدام التكنولوجيا املتقدمة لصالح البرشية 
بأكملها، وسيحكمون العامل خالل هذه الفرتة التي ستستمر ألكثر 
من نصف قرن (١٠). ولكن لسوء احلظ، من املمكن أن تكون األزمة 
التي نراها اليوم يف العامل اإلسالمي بمثابة أداة كاشفة عن حدوث 
أزمة مقبلة إن مل يتم التعامل معها بشكل مالئم. وكام ُذكر يف احلالة 
بأكملها، فإن احلاجة إىل آلية جديدة مدروسة تستند إىل العلوم هي 
ما نحتاجه اليوم، وُتقرتح آلية «استرشاف آفاق املستقبل» التي تتميز 
اإلسالمية/  الدول  يف  تنفيذها  يمكن  والتي  الريادي،  بأسلوهبا 
(10) https://m.harunyahya.com/tr/Books/977/The-Golden-Age/  

        chapter/8246/The-Golden-Age

https://m.harunyahya.com/tr/Books/977/The-Golden-Age/
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استغالل  يف  البدء  يمكن  بحيث  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  دول 
األدوات العلمية والرشوع يف تطوير ابتكارات تكنولوجية جديدة، 
وهو ما من شأنه أن يمكن العامل اإلسالمي من االستعداد يف الوقت 
قدم  عىل  يكون  وأن  االبتكار،  من  اخلامسة  للموجة  متاًما  املالئم 
املساواة مع العامل الغريب. كذلك ستزود الدول اإلسالمية بوسائل 
الذي  االبتكار  أساس  عىل  والتطوير  للبحث  فرص  خلق  لدعم 
يمكن استرشاف آفاق املستقبل من حتقيقه. لذلك جيب عىل العامل 
املوجة  أمهية  يدرك  أن  مجاعي،  أو  فردي  بشكل  سواء  اإلسالمي، 
يركز  وأن  مستدامة،  مستقبلية  آفاق  إىل  واحلاجة  املقبلة،  اخلامسة 
بعد ذلك عىل دعم استرشاف آفاق املستقبل يف جماالت معينة، مثل 
الصحة، أو التعليم أو حتى سالمة العامل اإلسالمي، إذا تم تصنيفه 
ضمن الدول املتقدمة. كذلك أكد السيد حييى وتوقع أن اإلنسانية 
يف  جديدة  اكتشافات  ستشهد  للمسلمني  الذهبي  العرص  خالل 
اآلن  أصبح  لقد  واالتصاالت(١١).  والنقل  والزراعة  الطب  جمال 
إدراك أمهية احلقبة القادمة بمثابة حافز للعامل اإلسالمي، حيث إن 
لديه الكثري ليقدمه، رشيطة أن تدرك الدول اإلسالمية وحكامها 

(11) https://m.harunyahya.com/tr/Books/977/The-Golden-Age/

        chapter/8245/Introduction

https://m.harunyahya.com/tr/Books/977/The-Golden-Age/
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يف  مذكور  هو  كام  املتناول  الوقت  وراء  الكامنة  احلقيقية  األمهية 
القرآن الكريم أيًضا:

ُهم  اِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ اِحلَ ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ُ الَّ ﴿َوعَد اهللاَّ
ِذي  ْم ِديَنُهُم الَّ َننَّ َهلُ ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ ْرِض َكَام اْسَتْخَلَف الَّ ِيف اْألَ
ُكوَن ِيب  ن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَننِي َال ُيْرشِ ُهم مِّ َلنَّ ْم َوَلُيَبدِّ اْرَتَىض َهلُ

َشْيًئا. َوَمن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفُأْوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾
 (سورة النور     ٢٤: ٥٥)

ويكمن احلل الرئييس يف الرتكيز عىل املستقبل وتكنولوجياته، 
وتقليل االعتامد عىل أساليب املايض، ألنه، كام نوقش سابًقا، يمكن 
بحيث  جًدا،  رسيعتني  املستقبل  وثورة  اخلامسة  املوجة  تكون  أن 
عاصفة جديدة  وتليهام  بالكاد،  الزمن  من  لعقد  تستمرا  أن  يمكن 
من الثورة التكنولوجية. لذلك، تطالب البرشية ببدء البحث بدقة 
البقاء  أجل  من  فصاعًدا،  اآلن  من  اجلديدة  املستقبلية  اآلفاق  عن 
املوقف  هذا  مثل  اختاذ  تم  وإذا  املستقبلية.  االبتكارات  سباق  يف 
واستغالله عىل نحو جيد، فقد يكون بمثابة نقطة حتول، ويمكن أن 
يقدم للعامل اإلسالمي فرصة للتغلب عىل التأخرات التكنولوجية، 
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ومناقشة  أعىل،  رتب  إىل  للرتقي  جديدة  فرصة  إتاحة  وبالتايل 
التفضيالت الواضحة.

تطبيقها  خالل  من  املستقبل،  آفاق  استرشاف  آلية  فإن  بالتايل، 
تكنولوجيا  مثل  اخلامسة،  للموجة  املتقدمة  التكنولوجيات  يف 
العامل  ستمد  ذلك،  إىل  وما  البيئي،  واملسح  احليوي  والطب  النانو 
اإلسالمي بإمكانيات مستقبلية طويلة األجل؛ ألن هذه املجاالت 
تتميز بمتسع كبري للنمو، وهذا هو الوقت املناسب للعمل من أجل 
تأمني مستقبل مستقر، وضامن االستدامة املستقبلية للمسلمني؛ إذ 
يتنبأ حييى، فيام يتعلق بالعرص الذهبي، بأن «التكنولوجيا ستحدث 
عىل  املؤمنون  «سيحصل  ذلك،  عىل  عــالوة  السلع.»  من  وفــرة 
مكافآت عظيمة مقابل كل عمل صالح يقومون به، يف هذا العامل 

واآلخرة»(١٢).
معتمد  املعرفة،  واسع  بمستقبل  اخلاصة  الرؤية  هذه  إن 
تتعلق  تعد  مل  املستقبل،  آفاق  واسترشاف  اخلامسة  املوجة  عىل 
ولكنها  قبل،  من  بدا  كام  واالتصاالت،  املعلومات  بتكنولوجيا 
اآلن مع ظهور املجاالت العلمية اجلديدة، التي تدل وتشري إىل أننا 
(12) https://m.harunyahya.com/tr/Books/977/The-Golden-Age/

        chapter/13880/Unprecedented-Abundance

https://m.harunyahya.com/tr/Books/977/The-Golden-Age/
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عىل أعتاب املوجة اخلامسة من االبتكار، تتطلب بالتحديد توجيه 
تبدو  التي  املحدودة،  غري  بإمكانياته  املستقبل  نحو  الرتكيز  معامل 

أهنا إجيابية بالنسبة لألمة اإلسالمية، إن شاء اهللا.
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