
 الوعي بالتاريخ
 ودرادظ المدتقبل 

 
 محمد بريش. د

 



   أوال
  مدتقبل لتاريخ وتمريخ لمدتقبل: الواقع الحاضر 

 محمد بريش. د

 



مفروض فيه التدوين، مستقبل لتاريخ  الواقع الحالي  
 .هو في طور التكوينتأريخ لمستقبل  و 

 محمد بريش. د

 



بني على حوادث ووقائع، لدينا منها صور ومقاربات،  مستقبل لتاريخ
، وتنامي الخالياتتتجد َّد بتجد ُّد النظر وإمعان النقد في األحداث 

المتوفر حولها من المعلومات، وتطور ما يحللها ويدرس عناصرها 
 .ودوافعها من المنهج واألدوات

 محمد بريش. د

 



، بني على مشاهد وتوقعات وافتراضات، مشحونة تاريخ لمستقبلو
 .بالرغبات والطموحات، وغير خالية كلية من بعض التنبؤات

هو تاريخ مؤمل، قد يعانق قاطرة التاريخ المؤجل فنكون قد أحسنا اختيار  
 .المآل، وقد ال يوافق سيرها فنكون قد تأهبنا للجديد من الحال

 محمد بريش. د

 



 مستقبل لتاريخ مفروض فيه التدوين
 

ألن التاريخ صورة حية لحال أمة، تتطور بتطور التاريخ نفسه، وتطور علومه  
ومناهجه، وحسن االستفادة من محطات تداوله، ولهذا لزمه التدوين، 

الستخالص العبر، ومراجعة الحركة، وتصويب المسير، وإتقان عمليات البقاء  
  .والنماء التي أسها التواصي بالحق والصبر بين األجيال

 محمد بريش. د

 



الديناميكية   حركيتهوهذا التدوين المفصل، في 
والمتطورة، خزانه وحاضنه هو الذاكرة الجماعية لألمة،  

 .التاريخ هو الذاكرةولهذا كان 

 محمد بريش. د

 



 
 وتأريخ لمستقبل هو في طور التكوين

   
على بوابة الحاضر باستمرار، تحمل في  تترىفهناك وقائع 

. طياتها رسائل لمن يريد توقع ما سيتلوها من أحداث أو هزات
فاستقراء الواقع ـ أي الحاضر وتاريخه القريب ـ بإحكام، 
يسمح بمعرفة التيارات الغالبة أو الجارفة، واكتشاف بعض  

 .جينات المستقبالت الممكنة

 

 محمد بريش. د

 



ومن هنا نستطيع أن نعالج المستقبل عبر النظر الثاقب 1.
ألبعاده القادمة، انطالقا من مخزون الذاكرة، فنحلل 

الجينات وندرس التيارات وما يترتب عليها من مشاهد غد 
 .صادقة الظن

 محمد بريش. د

 



أو ننتقل إلى واقع مضى ثم نقارن الواقع الحالي، 2.
كمستقبل لتاريخ مضى، بما هو مالحظ اآلن ودرجات 

تطوره، وهذا كذلك نوع من المعالجة في مجال دراسة  
 .المستقبل

 محمد بريش. د

 



 

   ثانيا
 

 الوعي بالتاريخ علم ومنكج

 :فالناس من منظور صناعة الغد صنفان  
 

،ٌم لغد  واع بالتارٌخ، مقدِّ
 

وخارٌج من التارٌخ، ناس هلل، غافلٌ عن لوازم اإلعداد لغد. 

  ”  َ
َ إِنَّ َّللاَّ

قُوا َّللاَّ َمْت لَِغٍد َواتَّ َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ
قُوا َّللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

َ َفؤَْنَساُهْم أَْنفَُسُهْم أُولَئَِك . َخبٌٌِر بَِما َتْعَملُونَ 
َوال َتُكوُنوا َكالَِّذٌَن َنُسوا َّللاَّ

ِة . ُهُم اْلَفاِسقُونَ  ِة أَْصَحاُب اْلَجنَّ اِر َوأَْصَحاُب اْلَجنَّ ْسَتِوي أَْصَحاُب النَّ ٌَ ال 

  (ٕٓ -8ٔ: الحشر) ”ُهُم اْلَفائُِزوَن 

 محمد بريش. د
 



 المدتقبل والقـــــــــــدر  

 ،الناسً أو الغافل، أو الملفوظ من التارٌخ، ٌسًء االحتجاج بالقدر
والواعً مدرك أنه محاٌط  فً كل فعله بالقدر، لعلمه أنه هو نفسه جزء 

من القدر لصناعة المرغوب من القدر، مغالبا الموانع والشدائد من القدر 
 .بسنن القدر، ومواجها القدر بالقدر

 

 فاإلٌمان بالقضاء والقدر ضروري  لمواجهة الصعوبات، والتصدي
للتحدٌات، واقتحام العقبات، وإال اختلت مسٌرة المإمن على طرٌق 

االبتالء، لكن ثابت الخطى على الحق ٌدافع القدر بالقدر، فٌواجه أتعس 
 .األقدار بؤخرى هً من أزكاها وأحسنها

 محمد بريش. د
 



   
 ...الفطل التاريخي      

 يتجلى في الّزمن والمكان                                              
    
يلفاامليفناااخلملمخاااف  خلملمخ ئمخاالمل :لفمجاا الفعل ااالفعخاا العمل فع مااالعداايللخئااين

ل.فعّزممل فعمك م
ل

،لأم لفعزمملف عمسخق الألنهلمج الفعل الفعمدلِّا
ل

فعمكاا ملفع اا عسلفيساا مملألنااهلكنااهلفعخ  لاااليااملبعااولفعخدللااالساا   لأ ل لج  اا لفاامل 
ل.فعخ الخل فعمسخق ا

ل

ف سللهخزلفع  عسل لص بل  عص فيقل فألزم تل الل عم الفملهبفلفعجسيلـلفعمكا م،للللل
 عاامللا اارلعمافخاابلفع اايال فألماامل الل ا ااملبفتلفعجسااي،لفااملفعمااخقملفعصاان ي ل

 .فعخ العل لمملفعمق ال فعمي المملفعزم م

 محمد بريش. د

 



 
 على دكظ التاريخ، المدتقبل قيادة أو انقياد  

 
  

فالمستقبل إما أن تشارك فً صٌاغته أو ٌصاغ لك، وال 

وتدقٌق الصٌاغة إال إذا كنا على  الصنعةمجال إلتقان 

قدرة تامة لكتابة وتحلٌل تارٌخنا بؤنفسنا، وإال فسٌكتب 

لنا تارٌخنا بغٌر أدواتنا، ثم ٌفسر لنا بغٌر منهجنا ولغتنا، 

وطبعا لبلوغ مقاصد لٌست بالضرورة فً صالحنا، حٌث 

نصبح مجرد مستهلكٌن نتعلل بالقدر، ونعتذر بعدم 

االستطاعة، وأنه لم ٌكن فً اإلمكان أبدع مما كان، وكنا، 

ولكن ال  قدرة لنا، فً غٌاب الكاتب الدخٌل ... وقد نكون، 

والمفّسر المقتحم، أن نعالج كٌف نحن وال أن ندرك إلى 

 .أٌن المصٌر

 محمد بريش. د
 



 

 ...عالج الواقــــــــــع 
 يكمن في الوعي بتاريخه،                       

 ملالتهودرادظ وتحليل بدائل                                              

 
فمهما بلغ وضعنا من السلبٌة، ومهما كان الواقع مرا، البد وأن 

ندرك ٌنظر للعالج بحكمة وتبصر، ونقطة االنطالق فٌه أن 

ونستوعب ، ومن هنا تأتً دراسة التارٌخ وتظهر أهمٌته، األصول

 .، ومن هنا ٌأتً استشراف المستقبل وتبرز أولوٌتهالمقاصد

 

ولنا فً األنبٌاء اسوة حسنة لمن كان ٌرجو هللا والٌوم اآلخر، فهم 

لم ٌبعثوا إلى قوم كاملً األخالق، أو مجتمع صاف من المشاكل، 

ثم قٌل لهم ادعوا قومكم لخالص الدٌن، وإنما بعثوا إلى قوم كانوا 

أحوج الناس إلى رسالة، وأفقر خلق إلى هداٌة، فذكروهم بمن كان 

لصناعة  التجندقبلهم، أي بتارٌخهم، ودعوهم إلصالح حالهم عبر 

 .واألخرويغدهم، الدنٌوي 

 محمد بريش. د
 



• 

 ...التاريخ 
 دجل ذو أصل قديم، وامتداد مدتقبلي                       

                           
من منظور مستقبلً، التارٌخ سجل أحداث ووقائع ٌتجذر 

فً أصل قدٌم، وٌمتد إلى أفق بعٌد، فالتارٌخ من هذا 

المنظور لٌس شٌئا ٌنتهً فً الحاضر، أو كلما انتهى دور 

شًء على سطح األحداث وولى قلنا بؤنه أضحى من التارٌخ 

 .ولم ٌعد له وجود

 

بل من وجهة نظر المستقبلً، مازال هذا الشًء موجودا 

وإن غاب عن ساحة الواقع، ٌستدعً مزٌدا من الجمع 

للمعلومات حول مراحل بزوغه على السطح وانزوائه 

للخلف، ومزٌدا من الدراسة حول أثره ودوره، ومزٌدا من 

  .التحلٌل إلمكانٌة عودة ظهوره

 محمد بريش. د
 



• 

 ...المدتقبل تاريخ لطمليات التواصي بين األجيال 
                                        

نحن عصارة مستقبل ٌفقد باستمرار صفته المستقبلٌة لٌصبح 

جزءا خالصا من التارٌخ، فنحن مستقبل آباءنا، ومستقبل 

أجدادنا، ومستقبل الذٌن سبقونا، مستقبل التواقٌن الراغبٌن فً 

أن تؤتً من بعدهم أجٌال تخرج األمة من عهد إلى عهد أحسن 

وأفضل، مستقبل ال نستطٌع قٌادته من حٌث الوجهة إال فً أفق 

لكن ما مضى منه تم على وجهته، لكن . ما بقً له من مستقبل

تتطور صوره لدٌنا بتطور األدوات والمناهج التً تجعله 

 .موضوع دراسة ومٌدان تحلٌل

 

ونحن كذلك مستقبل لتارٌخ ٌتشكل بنزوح ذلك المستقبل عبر 

بوابة الحاضر لخزان التارٌخ، مستقبل ونرغب فٌه ونرٌده 

ألجٌال من بعدنا، مستقبل نستطٌع أن نتحكم فٌه عبر إمعان 

النظر فً بدائله، وتوجٌه حركة حاله إلى البدٌل األوفر حظا فً 

 .تغٌٌره وتطوٌره

 محمد بريش. د
 



• 

   ...المدتقبل زاد الذاكرة للوعي الجماعي 
 

 :والمستقبلٌة زاد للوعً الجماعً، وإال فال حاجة لها على اإلطالق 
 

وعً جماعً بؤن األمة معرضة للزوال فً حالة عدم تبصر الخطر المحدق 

بها فً كل قرار أو حركة جهة العقبات التً علٌها اقتحامها، وإدراك درجة 

المفاسد حماٌة للفرد  الكوارث المحتملة المانعة من إنجاز المصالح ودرء

والمجتمع، وإقامة موازٌن الحق والعدل التً تتوخاها فً مجتمعاتها 

ومحٌطها، على مستوى ٌتجانس مع طموحاتها والمتوفر لدٌها من الوسائل 

 .داخل دائرة الممكن حاال، وما قد تتسع له أو تضٌق به مآال
 

وعً جماعً بانعكاس الخطر على الجمٌع أفرادا وشعوبا وحكومات 

ومإسسات حٌن غٌاب اإلٌمان بضرورة العمل لصناعة الغد المشرق من خالل 

تعزٌز الموجود وإٌجاد المفقود من المصالح، والحرص على درء كافة 

 .األخطار والمفاسد المهددة للبقاء
 

فإنعاش الذاكرة الجماعٌة هو الهدف األساس من المستقبلٌة، وأس ذلك 

اإلٌمان والعمل، ومحاربة التآكل المعرفً، والحٌلولة دون تآكل الذاكرة، هما 

المقصد األسمى من االهتمام بعلوم المستقبل ، وأس ذلك العلم والتواصً 

بالثبات على الحق، والصبر على مواصلة السٌر، لبلوغ األهداف المرسومة 

 .الزدهار األمة ودوام السإدد لها

 محمد بريش. د
 



• 

   أنواع المدتقبليظ
 

ٌقاوم " المستقبلٌة التراجعٌة"نوع ٌمكن تسمٌته بـ 

 .الحاضر بتبرٌر الماضً عوضا عن ابتكار المستقبل

 

ٌلجا إلٌه " التخدٌرٌةالمستقبلٌة "نوع ٌمكن نعته بـ 

بعض الساسة ومن فً فلكهم حٌنما ٌصبح الواقع ال 

ٌطاق لتبرٌر هروبهم إلى األمام، وفرارهم من معالجة 

الحاضر، من خالل سٌل من التمنً بعهود قادمة من 

الرخاء، بوابل قراراتهم وتصرفاتهم، دون العمل قٌد 

 .شبر استعدادا للوفاء بتعهداتهم

 

حٌن " المستقبلٌة االحتكارٌة"نوع ٌمكن أن نصفه بـ 

المستقبلٌة "ٌكون على المستوى الدولً، أو بـ 

حٌن ٌكون على المستوى الوطنً، ٌعتمد " االنتهازٌة

أسلوب التؤثٌر على الحركات الفكرٌة فً حصر 

األولوٌة لفائدة تصوراته المستقبلٌة، دون أخذ رأي 

 .المعنٌٌن باألمر، أو استقراء رغباتهم وتطلعاتهم

 محمد بريش. د
 



• 

   مضمون المدتقبليظ
 

:  فً منهجها السلٌم تقتضً نظرتٌن متكاملتٌن  المستقبلٌة

 .نظرة إلى األفق البعٌد، ونظرة إلى الحاضر من بعٌد

 

القرارات المتخذة اآلن،  مآالتنظرة إلى األفق البعٌد لتكهن 

لٌس بقصد استغراق الذهن فً التحدٌد الدقٌق لتفاصٌل 

مضمونها، وال االستمتاع ببراعة تخٌل أشكالها، ولكن بهدف 

معرفة مجال المراجعة حافرا، وفسحة إمكانٌة المبادرة حاال، 

 .لتغٌٌر المسار نحو األفضل، وتوجٌه الواقع نحو األمثل

 

وتلك نظرة تقتضً بدورها كشف الجٌنات المولدة لالتجاهات 

الثقٌلة التً تجر األحداث بجاذبٌتها، وتشد الواقع والوقائع 

تحت مفعولها، وهو أمر صعب دون نظرة أخرى من بعٌد 

للواقع المدروس، نظرة تنطلق من زمن موغل فً التارٌخ 

بشكل كاف الستٌعاب المسار التارٌخً لألحداث وفقه أشكال 

تطوره، ومعرفة غلبة الصورة منه التً تحققت على صور 

أخرى لم ٌكتب لها أن ترى النور، وإن كانت لها حظوظ 

 .افتراض الوقوع
 

 

 محمد بريش. د
 



ماذا : فالمستقبلية من منظور علمي، ال تنطلق كما يتبادر للذهن من السؤال 
سيقع من الحوادث في المستقبل؟ فذلك نوع من الكهانة ال يمارسه إال مدع 

كيف يقع في المستقبل : ولكن تنطلق أساسا من السؤال . معرفته بالغيب
القريب ما أريد بإذن من اهلل وتأييد منه؟ وما العقبات في وجهه؟ وما العوامل 

أفعله لو تعطلت خطاي، وسبقني   عسانيالمساعدة على حصوله؟ وما 
المنافسون لصناعة المستقبل على شاكلتهم، بحيث تكون سنة تداول األيام 
لصالحهم؟ تلك هي المستقبلية من وجهة نظر علمية، ومن منطلق إسالمي 

 .رصين

 محمد بريش. د

 



   ثالثا
  مراحل البناء المدتقبلي في ضوء التاريخ

 محمد بريش. د

 



• 
 :أ ـ  االستيعـــاب الواصي للماضــي 

 

ذلك أن استٌعاب الماضً ووعً حركته التارٌخٌة ضروري لفهم الواقع الحاضر 

كات الواقع  أٌا كان موضوع الدراسة والتحلٌل، ألننا من خالل فهم آلٌات ومحـرِّ

الراحل، والمتابعة الّدقٌقة لمساره التارٌخً، سنتمكن ال محالة من إدراك جزء 

رات التً خضعت لها الجالٌات والمجتمعات  كبٌر من شكل وصور مختلف التطـوُّ

اإلسالمٌة بؤوروبا عبر تطورها التارٌخً، سواء على الصعٌد السٌاسً، أو 

 .االقتصادي، أو االجتماعً، أو الفكري، أو الثقافً، أو التربوي
 

رات الماضً القرٌب اللَّصٌق بالحاضر ـ  كما ستسمح لنا متابعتنا المتبـّصرة لتطوُّ

والذي تعمدنا تسمٌته بالواقع الراحل حتى ٌبقى لصٌقا بؤذهاننا أنه جزء غٌر 

نات التً ساهمت بشكل أساسً فً  ٌْ منفصل عن الواقع الحالً ـ بكشف الَج

انبثاق الواقع المشهود لهذه الجالٌات والمجتمعات، والتً بزغت عبر مراحل 

نموها فً شكل عوامل فاعلة ومحركة فً تعزٌز وتقوٌة جوانب العمل لدى 

الجالٌات والمجتمعات المسلمة األوروبٌة فً عملٌات التدافع الحضاري والحوار 

الفكري والبناء االجتماعً جنب المجموعات األخرى التً تشاركها االنتماء 

 .القومً واألداء الحضاري الوطنً
 

ودّقـة المتابعة تحتاج إلى إعمال الوعً فً فهم وقائع التارٌخ، وخاصة منه 

التارٌخ القرٌب، وإخضاعه لشروط الفنون التوثٌقٌة، وتحالٌل الدراسات النقدٌة، 

ومناهج العلوم االجتماعٌة، حرصا على تحقٌق وقائعه، وتدقٌق صّحة أحداثه، 

وحسن استنباط الدروس والعبر من مضامٌنه، وتقوٌم مناهج المراجعة وبرامج 

 .المعالجة عمال وفكرا لتطوٌره وتغٌٌره

 محمد بريش. د
 



 
 :ب ـ  االستقـراء الشمـولي للواقـع 

 

، متحركهوإصالح الواقع ٌمر حتما عبر فهم شكله ومضمونه، وتمٌٌز ثابته عن 

والعلة فً استقراء . متواصله، وظرفٌه عن ضعٌفه، وقوٌه عن قدٌمهوحدٌثه عن 

ـن تضارٌس مختلف الخرائط فكرا وثقافة ومنهجا، عطاء وأخذا،  ٌّ الوقائع، وتبـ

تملٌها عند رجال وخبراء العمل االستراتٌجً الرغبة أساسا فً إعمال التغٌٌر فٌه، 

ٌُنتقل به إلى وضع أحسن وأمثل وهو أمر ٌحتاج إلى أدوات جمع للمعلومات . ل

ـة ودقٌقة، وأصناف من المعطٌات والكشوفات  ٌّ ضخمة، وأدوات تحلٌل ونقد قو

 :متنوعة، ودراسات وبحوث شتى فً مختلف التخـّصـصات، نذكر منها مثال 

 

ارات الفكرٌة والمذهبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والتربوٌة  ٌّ دراسة الت

السائدة فً الوسط المدروس، وخاصة منها صاحبة الفعل الملموس فً الواقع 

 .المشهود

 

إجراء الدراسات المٌدانٌة المختلفة فً مٌادٌن العلوم االجتماعٌة والسلوكٌة، 

ومتابعة المنجز منها من طرف مختلف الجهات والمإسسات والمدارس الفكرٌة 

 .والمذهبٌة المتنوعة

 

تشخٌص الواقع السٌاسً واالقتصادي والثقافً واالجتماعً والتربوي، محلٌا 

 .وجهوٌا وعالمٌا

 محمد بريش. د
 



 
 :ج ـ  االستشراف المـحكـم للمستقبـل 

 
وٌبقى ما نسعى أساسا لنخلص إلٌه من العنصرٌن السابقٌن هو 

إجالء أوجه الشبه بٌن الماضً والحاضر، وربط مسار تطور األول 

باآلخر، حتى نكون على وعً بالجٌنات، وإدراك لمختلف التٌارات 

هات، والتمكـُّن على بصٌرة من تكهُّن صور محتملة الشهود  والتوجُّ

للمستقبل، ال نقصد من ورائها ادعاء علم بالغٌب، ولكن نصبو من 

خالل تفصٌل مشاهدها إلى شحن الحوافز، واستكمال العـّدة، وإٌقاظ 

، عبر عمل استراتٌجً المستجمعةالهمم، واستنفار جمٌع الطاقات 

  .ممنهج

 محمد بريش. د
 


