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إن تعدد تردد البشرية بين حاالت تاريخية متباينة، وفاشمة غالبا، ربما دل عمى ضعف يسكن الرؤى 
ذلك بدوره ربما ينم عن خمل في مناىج دراسات المستقبل المعاصرة، وتقنيات . والتوقعات المستقبمية

 .إستشرافو الوضعية، ومن ثم إتخاذ القرارت اإلستراتيجية والمصيرية
وربما يحتاج اإلنسان المعاصر إلى النظر في مناىج أخرى تكاممية، تحد من قدر الاليقين وضعف القدرة 

والبجع األسود، وغيرىا من " الوايمدكارد"التنبؤية، في التحوالت والتحديات المبيتة المباغتة والموصوفة بــ 
 . تمك الحاصمة عالميا

ذلك مشيود في . وربما تحتاج البشرية أيضا إلى مناىج تخفف بعضا من غمواء بعض من الفكر المستقبمي
وأيضا في تباينات العولمة والقطرية والقومية، ومردودات . رؤية وفكر نياية التاريخ وصراع الحضارات

ذلك . الحداثة وما بعدىا في مجتمعات المعرفة، ثم األصو لية والتطرفية من الدولة والجماعة واإلنسان الفرد
 .أفضى إلى تصورات وفكر الفوضى الخالقة، وظاىرة الدولة الفاشمة، مما ألحق األذى بكثير من الناس

نظن ونيدف . تمثل الدراسة الراىنة محاولة بحثية أولية، نقدم من خالليا مناىج ونماذج فكرية في أطر إيمانية
وربما تقدم قدرا من الفكر المتوازن يخدم . بيا معالجة بعضا من الخمل الحاصل في دراسات المستقبل الوضعية

نسانيا أينما كان كما أنيا أشد . وتخص من ذلك الحضارة اإلسالمية، أشد الحضارات تضررا. الحضارة اإلنسانية وا 
تعود بيا إلى حضارتيا، وتعينيا في . الحضارات حاجة إلى مستقبميات إيمانية أخالقية ىي في مناىج شريعتيا

كما تأخذ من مناىجيا، مناىج الوسطية والتسامحية ورقابة الضمير . ربيع تحوالتيا وتحدياتيا المستقبمية
  .  واألخالقية


