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يعرض هذا التقرير لقضيتت  ههتيت   ط حرمهتيل لارييفار       

م، ونلقشيهتل نخببيم هتتتي       2022هاتقى أسبلر خالل شيهر يايلير   

هن هفكري املتاكم   خمتاي  اايل، ، واليذين أايروا ا ييفار      

اهللدفيم  متيت تالوليل القضيتم ا و        بآرائهم الباطلء  وهقرتملتهم

تأاري وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي عاى قرار الشيراء، وأعيد ورقتهيل    

هن د. عبداهلل نلصير   الرئتسم د. حالل املغربي، وعقب عاتهل كلٌّ

ا تيييفد، أ. عييالء الييدين بييراد ، وأدار ا يييفار ميفهلييل د. عبييداهلل       

سيييل  املسيييتقباتم، العسيييلب. بتاتيييل تالوليييل القضيييتم ال لنتيييم  الدرا

هن د.  وأعد ورقتهل الرئتسم أ. فلئ   العجروش، وعقب عاتهل كلٌّ

حمتييد ال قفييي، د. خللييد ال بييت ، وأدار ا يييفار ميفهلييل د. خللييد       

 الرديعلن.
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 .8امللخص التنفيذي 

 )10الورقة الرئيسة: د. طالل املغربي )ضيف امللتقى 

 التعقيبات:

 19التعقيب األول: د. عبداهلل ناصر احلمود 

     28التعقيب الثاني: أ. عالء الدين براده 

 إدارة احلوار: د. عبداهلل العساف 

   30املداخالت حول القضية 

 30وسائل التواصل االجتماعي. التعريف بالتسوق عرب 

 بعاد التسوق عرب وسائل التواصل االجتماعي: تفسري  علريم االقتصرياد    أ

 32السلوكي.

 .35تأث ات استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف التسوق 

 .35أواًل: التأث ات اإلجيابية 

 .41ثانيًا: التأث ات السلبية 

     ية للتسريريوق عريريرب وسريريائل التواصريريل    وسريريائل احلريريد مريرين التريريأث ات السريريلب

 46االجتماعي.  

 .49التوصيات 

 .51املصادر واملراجع 

  .52املشاركون 
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 فيذيامللخص التن: 

تالولييل هييذ  القضييتم تييأاري وسييلئل التيفاصييل ا،جتتييلعي عاييى    

قييرار الشييراء، وأشييلر د. حييالل املغربييي   اليفرقييم الرئتسييم    أن   

أزهم جلئرم كيفرونل زاد  نسبم أعداد هستبدهي اإلنرتنل علملتيل   

بسييييبب اةلئرييييم وا ايييير وا،مييييرتازا  والقايييي  الييييذي أصييييل     

ممييل أد   ل ،جعييل اوييروس لقسيييفاض هابفضيي ،ا فييرادااتتعييل  و

مميل سيلهم      ،   ارتفلع التسيفض هن خالل اإلنرتنل والتطبتقيل  

سرعم تطيفر وقبيفل التقاتل  و جيلد آلتيل  جدييد    ربيس وسيلئل     

التيفاصل ا،جتتلعي بللبتع والرتويج والتيأاري املبلشير و يري املبلشير     

د يكيييفن هيين أهييم أهييداب عاييى سييايفر وقييرارا  املسييتهاك . وقيي

تييأاري وسييلئل التيفاصييل ا،جتتييلعي هيييف التيفسييع العييلملي وا،نتشييلر      

  والتيييأاري   قيييرار الشيييراء ا ول، أهيييل اسيييتتراريم شيييراء العتتيييل   

سيتتل الرايل عين التجربيم ا و .      فترتلس وجيفد عالصر خمتافيم ، 

واع اسيرتاتتجتم واايرم لعتاتيم اسيتبدام وسيلئل       وهن املهم جدا 

صل ا،جتتلعي واختتلر امليثارين لسيرعم انتشيلر اليفصييفل هين      التيفا

خالل وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي  جيلبتل  والتيأاري السيايف   ميلل    

 اكتش  العتتل عدم صرم املعايفهل .

بتاتييل أك ييد د. عبييداهلل نلصيير ا تيييفد   التعقتييب ا ول عاييى   

أناييل نعييتع   عصيير التسيييفي ، وهيييف بللفعييل تسيييفي  لاعديييد هيين        

لسيياع وا شييتلء، بفضييل التطيييفرا  الكييت  اليي  شييهدتهل بت ييم       ا

اإلعيييالم وا،تصيييلل، واكتسيييلل شيييبكل  التيفاصيييل ا،جتتيييلعي   

لابت ييم ال قلفتييم ا،جتتلعتييم لااييلا. وهييذا املاريي ، لييت  فقييس     

 حييلر تييرويج اليفسييلئل لاتاتجييل ، ولكيين أيضييل  هييل أتلمتيي  البت ييم    
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  واويتا  فتتيل بي     ا،تصللتم هين تيراكم املعرفيم ونقيل التجيلر     

البشر، متى أصبح رابس "املرئتيل " أو "ارراء" الي  يبيديهل الايلا     

خييالل رييلربهم الشييرائتم أهييم هيين رابييس املاييتج نفسيي ، فصييلر        

 رربم الشراء رربم مجلعتم هن حراز رفتع.

  ميي  ركيير أ. عييالء الييدين بييراد    التعقتييب ال ييلني أن هييل    

تطييفر التقاتيم ازفي   عايى القتيلم      ميكن أن يغفاي  اليبعه هييف أن    

ن ايع    بهذ  العتاتل  التسيفيقتم ميكن أن تتيأار أيضيل ، متيت    

اإلقبلل عاتهل هن قبل العتالء ميكين أن ييدفع الشيركل  إلعيلد      

د  را  الاار   خططهل التطيفيريم. كتل أن دخييفل البضيلئع املقا ي   

سيييفاض ليي   اةيييفد  الردي ييم واليي  ، ميكيين ا،عتتييلد عاتهييل    ا    

تأاري اقتصلدي سيايف أيضيل . وبصيفم علهيم فيتن التقاتيم كتيل أنهيل         

 ، أن ا،سيتغالل اويلحهل هليل ييفجيب عاتايل        جلء  مبت ا  حمف  

م هييين قييدط درار ملييل يخ أن نكيييفن عاييى درجيييم عللتييم هيين الييييفعي واإل    

 خالهلل. 

 وتضتال املداخال  ميفل القضتم ازلور التللتم 

 لئل التيفاصل ا،جتتلعي.التعري  بللتسيفض عت وس •

أبعلد التسيفض عت وسلئل التيفاصيل ا،جتتيلعي  تفسيري عايم      •

 ا،قتصلد السايفكي.

 تأاريا  استبدام وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي   التسيفض. •

 أو،   التأاريا  اإلجيلبتم. -

 النتل   التأاريا  السابتم. -

وسييلئل ا ييد هيين التييأاريا  السييابتم لاتسيييفض عييت وسييلئل        •

 ا،جتتلعي.  التيفاصل 
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وهيين أبييرز التيفصييتل  اليي  انتهييى  لتهييل املترييلورون   هاتقييى      

 أسبلر ميفل القضتم هل ياي 

 نشلء هت م وحاتم عاتل تتبع وزار  التجلر  لإلشيراب عايى    -1

وحتدييدا  التجيلر  عيت هاصيل       ،التجلر  اإللكرتونتم   املتاكيم 

 التيفاصل ا،جتتلعي.

كرتونتيييم تشيييتل وايييع اسيييرتاتتجتم وحاتيييم لاتجيييلر  اإلل  -2

 ايفابس اإلعالن وقتيفد    املتاكم.  

تافتذ محال   عالهتم لرفيع الييفعي ااتتعيي مييفل هيذ        -3

 القضليل الشلئكم.

صدار بطلقل  عضييفيم خلصيم ملين هلي  هليم اإلعيالن           -4

هاصييل  التيفاصييل ا،جتتييلعي، بعييد اجتتييلزهم دورا  خلصييم        

العييلدا    هييذا ااييلل تشييتل التعرييي  مبييل يتعييلرض هييع القييتم و   

 ااتتع.

وايييع قييييفان  أخالقتيييم عقلبتيييم رادعيييم ملبيييللفي قييييفان     -5

 اإلعالن   وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي   املتاكم.  
 

 الورقة الرئيسة: د. طالل املغربي 
تهييدب وسييلئل التيفاصييل ا،جتتييلعي    سييرعم ا،نتشييلر وخايي  

والتبلدل  Market Conversationهفهيفم هل يستى مديت السيفض 
 .Exchangeتالفع لا
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وبيييللعيفد  لاعصييييفر ا و  لإلنسيييلن، فيييد أن فاسيييفم هفهييييفم      

Market Conversation د   متيييل  اإلنسيييلن ا ول وتغيييري   ج يييوخ
اليفسييلئل بتطيييفر التقاتييل . فلإلنسييلن والقبلئييل كلنييل تبرييت عيين    

املكلن )املأو  والطعلم لابقلء عاى قتد ا تل ( فكلنل البيدايل   

. هع ا،كتفيلء اليذاتي   Place Marketingاملكلن ى تسيفي  ستطملل يخ

  بتيييع املاتجيييل  واويييدهل  لاسييييفض ازايييي، يبيييدأ اإلنسيييلن هييين  

امل ارع  والصتلدين   البرت عين أسييفاض جدييد  حمتطيم لتبيدل      

املاتجيييل  واويييدهل  وتسييييفي  املييييفارد الطبتعتيييم وهعرفيييم املييييفارد    

رار   التطييييفر ل،سيييتتفواملاتجيييل  املتييييففر    ا سييييفاض ا خييير . 

اليييتقا سيييلهم   اليفصييييفل لسييييفض أكيييت هييين خيييالل الراديييييف ايييم   

 التاف ييفن ودخيفل اإلعالنل .  

ال ييييفر  الرقتتيييم )الترييييفل هييين ازتييييف  الاييييفعي    الكتيييي(   

بايلء ا،نطبلعيل (    –شيلعل   اإل –وسرعم ا،نتشيلر العيلملي )اويت    

د كلن وسيتام لايفصييفل بيدون ميدود لشيرائح خمتافيم وأصيبح الفير        

 ،والستلسي والريلايي وكلفيم شيرائح ااتتيع هليم صييف  وتيأاري       

والتأاري عايى ععيم ااتتعيل      ،وخا  انطبلعل   جيلبتم أو سابتم

وأصيييبح عايييم البتلنيييل  وحتاتيييل    ،واليييدول واملاتجيييل  واويييدهل  

 Socialسايفكتل  املستهاك أك ر سهيفلم. لذا أصبح هيل يسيتى   
Referral عتيييييم هييييين أقيييييدم أدوا  التيفصيييييتم وا،ستشيييييلر  ااتت

 التسيفي  والتأاري  ري املبلشر هاذ القرون السلبقم.

زيلد  هعدل استبدام اإلنرتنل   العلمل وتايفع وسلئل التيفاصيل  

ا،جتتييلعي هييع تغييري حبتعييم و ييس ا تييل    هعاييم دول العييلمل        
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جعييل   خلصيم العييلمل العربييي بيفجييفد الرجييل واملييرأ    سييفض العتييل   

وأصيييبح التسييييفي   ،ل لاتسييييفض التقاتيييدي أقيييلاليفقيييل املتيييلل لاعيفائييي

 والتسيفض والطاب هن خالل اإلنرتنل هيف السلئد.

زاد  أزهيييم جلئريييم كيفرونيييل نسيييبم أعيييداد هسيييتبدهي    وقيييد 

اإلنرتنل علملتل  بسبب اةلئرم وا اير وا،ميرتازا  والقاي  اليذي     

مميل أد    ،أصل  ااتتعل  وا فراد جعل اوروس لقسييفاض قايتال   

مميل سيلهم      ،التسيفض هن خالل اإلنرتنل والتطبتقيل      ارتفلع

سرعم تطيفر وقبيفل التقاتل  و جيلد آلتيل  جدييد    ربيس وسيلئل     

التيفاصل ا،جتتلعي بللبتع والرتويج والتيأاري املبلشير و يري املبلشير     

 عاى سايفر وقرارا  املستهاك .

لكرتونييي يضييلب لييذلك سييرعم انتشييلر اإلنرتنييل والتسيييفض اإل    

يفل الدراسيل  بيأن زييلد  اسيتبدام اإلنرتنيل والتطبتقيل        وكتل تق

املبتافييم تقاييل هيين اويييفب هيين اوصيفصييتم، كاييهل سييلهتل         

  راض ا سيفاض مبعايفهل  املاتجل  واودهل  وتالف  الشيركل   

  ا،متفلظ بللعتالء أو جذ  عتيالء جيدد. ليذا تاجيأ الشيركل       

لايفصييفل لاعتيالء    ،ستبدام  لرس تقاتم خمتافم هن خالل املثارين

 ا للت  وازتتا  والتأاري عاى قراراتهم الشرائتم.

تطيييييفر التقاتييييل    تايييييفع وسييييلئل التيفاصيييييل      متييييت سييييلهم  

ع هعهييل شييرائح العتييالء واهلييدب هيين اسييتبدام     ايييفطوَت ،ا،جتتييلعي

وسييلئل التيفاصييل ا،جتتييلعي لاشييركل  هيين نشيير اليييفعي وجييذ     

هيين وسييلئل التيفاصييل   وأصييبح لكييل نيييفع  ،عتييالء وزيييلد  املبتعييل  

ا،جتتيييلعي اسيييرتاتتجتم حمتييييف  وهيييثارين خلصييي  بهيييل تالسيييب    
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خيييييالل وسيييييلئل التيفاصيييييل  التيفصيييييتل  هيييين الف ييييل  املسيييييتهدفم.  

ا،جتتيييلعي هيييي املايييك القيييديم اةدييييد املتجيييدد وأكيييت برنيييلهج  

 conversationعييييت التييييلري  لتسييييلهم    Referralتيفصييييتل  
 را  املستهاك.والتأاري عاى ر بل  واهتتلهل  وقرا

 

 

  convenient ل هرهلي  Online Shoppingيعتت التسيفي  عت اإلنرتنل 

وهتاييييفع اوتيييلرا  لاتسيييتهاك هييين هاتجيييل  وخيييدهل .   املقلبيييل  

يعتيت   Online Social Shoppingهالر التسيفي  ا،جتتلعي عت اإلنرتنيل  

 ا ك ر جلربتم مللتل    ن  يكيفن أقر  لاتسييفض التقاتيدي بيفجييفد   

 ،قربييلءاإلمسييلا ا،جتتييلعي وهعرفييم تفضييتال  ا صييدقلء وا     

والتأار بللتيفصتل  والتقاتل  وعام البتلنيل  سيلهتل أك ير بفهيم     

 أعت  لسايفكتل  واهتتلهل  ور بل  العتالء.
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أشلر  دراسل  سلبقم لاسبم التأاري عاى القرارا  هين خيالل   و

 %76. وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي وتيفصتل  ا صدقلء واملشيلهري 

 تيفصييتل  عايى  يعتتيد  ا،جتتيلعي  التيفاصييل وسيلئل  هسيتبدهي  هين 

 %67و. الشيركل   هين  بلإلعالنيل   يتيأار  %15 هقلبل ارخرين،

ء وا قربيييلء ا صيييدقل وتيييأاري تيفصيييتل  بعيييد أك ييير يافييي  هييياهم

 نسيبم  لديي   ت يد %90وواملشلهري   وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي. 

هسيبقم   اقم لدي  شبصتل و أصدقلء هن تيفصتل  تاقت  عاد ال قم

 بهم.

 هسيتبدهي  هن Global Web Index ،54%عاى دراسل   بالًءو

اليفسيييلئس املبتافيييم     يسيييتبدهيفن ا،جتتيييلعي التيفاصيييل وسيييلئل

 قيرار  يتبيذ  قيد  هياهم  %71وسلئل التيفاصل لابرت عن هاتجيل  و 

عايييى تيفصيييتل  وجيييدهل خيييالل البريييت   وسيييلئل      بايييلًء الشيييراء

 التيفاصل.

يكييييفن لييديال ريييلر  هتايفعيييم خلصيييم أن   حنيين كعتيييالء قيييد 

أصيييبرل هصيييدر عايييم  ،التطبتقيييل  هييين خيييالل اهليفاتييي  اةيفاليييم

البتلنييييل  وحتاتييييل وهراقبييييم سييييايفكتل  العتييييالء واملسييييتهاك   

عاى سايفكتلتال  أصبرل تغ ونل اإلعالنل  بالًءبل وواملستبده . 

والك ري هايل قيد يتيأار ويتبيذ      ،وكاتل  البرت ال  نستبدههل

لكن السثال هل التجربيم كلنيل جتيد ل هيل املايتج        لشراءقرار ا

كلن را جيفد  مسب اإلعالن املبلشر أو مسيب تيفصيتل  املشيلهري    

 ر التجربم أو تيفصي ارخرين بهللكرِّاملدفيفعمل هل سيفب تخ
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لكرتونيي ووسيلئل التيفاصيل    التطيفرا  التقاتم   التسيفض اإل ن 

الشييراء هقلرنيييم  عل رمايييم ا ييلر قيييرار  ر  وسييرط َصيييا،جتتييلعي ق  

فييي رماييم التسيييفض التقاتييدي كييلن العتتييل     ف ،بللتسيييفض التقاتييدي 

  ملاتجييل  هتايفعييم تغيي و الييتاهج    تيشييلهد اإلعالنييل  هيير  وااايي 

عاييد اوييروس لاتسيييفض   نهليييم  واإلراعييل  والتاف ييييفن والطرقييل .  

هين هيذ      ل ا سبيفع هع العلئام أو ا صدقلء قد يتذكر العتتيل شيت  

 ،هاهييل ل أو خييالل ريفليي    املتييلجر يسترضيير بعضيي     ،اإلعالنييل 

وربطهييل بلمتتلجلتيي  أو خييالل مدي يي  هييع ا شييبل  ميفليي  خييالل    

رمام التسيفض. ام ير  املاتج ويعلين املاتج وقد يتبذ قرار الشراء أو 

يثجايي  لرماييم تسيييفض قلدهييم.   املقلبييل، رماييم التسيييفض   وسييلئل     

وتأخذ دقلئ  بستطم التيفاصل ا،جتتلعي أصبرل سريعم وقصري  

 awareness and interestهن عتاتم بالء الر بيم وزييلد  الييفعي    
والتيفصييتل  وهيين اييم     search   البرييت السييريع عيين املاتجييل     
لكرتونييي الييذي الضييغس عاييى الييرابس لتصييل لاتيفقييع أو املتجيير اإل 

يغذي البصر بللصيفر االاتيم ا بعيلد وهعايفهيل  وتفلصيتل املاتجيل       

ن اشييرت  وقييد تعييرض عاتييك َهيي   ،اتجييل  هشييلبهم وهقلرنتهييل هييع ه 

شبصييتل  هعروفييم أو شبصييتل  قريبييم هاييك أو أنييل      ْناملاييتج ه يي 

تتلبعهل   وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي. وخبطييفا  بسيتطم وسيريعم    

تستطتع ا يلر القيرار وشيراء املايتج وقيد يصياك   نفي  التييفم أو         

لبتلنيل   لعايم ا  ا يضيلب ليذلك أصيبح العتتيل هصيدر     و ،التيفم التللي

باشر هبلشر لتجربت  لرمام التسيفض أو شراء املاتج أو تيفصتلت  عن 

مميييل يتيييتح لاتتيييلبع  هعرفيييم قراراتييي      ،اسيييتبدام وجييييفد  املايييتج  

 واهتتلهلت .
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 هسيتبدهي  هين  %29   أن  Deloitteتشري  مد  دراسل  و

 التييفم  نفي     الشيراء  قيرار  يتبيذ  قيد  ا،جتتلعي التيفاصل وسلئل

 وامليييييثارين ا صيييييدقلء هييييين تيفصيييييتل  اقتييييي ت أو تعراييييي  عايييييد

 هييين أخييير  دراسيييم و . هليييل ياتتيييي أن هليييب الييي  وااتيفعيييل 

Influencer Marketing Hub     فتن هستبدهي وسيلئل التيفاصيل ا،جتتيلعي

بيييأن تيييأاري املشيييلهري   وسيييلئل التيفاصيييل ا،جتتيييلعي عايييى   نييييرو

 ،ارأني  هيث   ييرون  %45و ،%35باسبم  جدا  ا قراراتهم يعتت هثار

 كييلنيفا %15 بتاتييل %80ممييل يعييا أن نسييبم التييأاري تصييل       

أنهيل  يري هيثار        ييرون  %5و التيأاري  وعيدم  التأاري ب  حمليدين

لكين ا هيم كاتيل كيلن امليثار والتيفصيتل  قلدهيم          قرار الشيراء 

هيييين شبصييييتل  خمتصييييم   قلهلييييل ورا  عالقييييم بلملاتجييييل  أو 

م أكييت عاييد الف ييل    كلنييل نسييبم ال قيي   ،اوييدهل  امليفصييي بهييل  

 املستهدفم.

كتييل هيييف ا ييلل    جيلبتييل  وسييلئل التيفاصييل ا،جتتييلعي،     

شلعل  والتجلر   يري اةتيد    فتنهل أيضل  عاصر سريع   نشر اإل

 عن املاتجل  واودهل  لتصل   دقلئ  لاعلمل.

بعتييييد عيييين هييييدب بتييييع املاتجييييل  بصيييييفر  هبلشيييير ، فييييتن       و

ي أصييبرل أمييد هصييلدر  اسييتبداهل  وسييلئل التيفاصييل ا،جتتييلع  

القييييف  الالعتيييم وايييتن اسيييرتاتتجتل  الدبايفهلسيييتل  الستلسيييتم    

والريلاتم وال قلفتم والصرتم والاغل  والتاتتم والستلمم و ريهيل.  

ا نديييم الريلاييتم عيفائييد هللتييم اييبتم هيين حمتيييف    حتصييدمتييت 

وتهدب ا نديم الريلاتم   ا،نتشلر  ،وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي
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 ،لد  عدد القلعد  اةتلهرييم   أسييفاض علملتيم خمتافيم   العلملي وزي

مقيي  نييلدي لتفربيييفل  لقييد  ،وبللتييللي زيييلد  عييدد هبتعييل  املاتجييل  

اإلفاتيي ي هيين صييالعم ازتيييف  التفييلعاي هييع اةتييلهري   قاييل        

، ياتيييييي  نييييييلدي برشييييييايفنم  أليييييي  دو،ر شييييييهريل   التيفتتيييييييف  

أليي     أليي  دو،ر، اييم هلنشسييرت سييت   بقتتييم  اإلسييبلني

 دو،ر. 

والدبايفهلستم الريلايتم   Personal Brandبالء وصالعم الشبصتم ف

هيين و. ل هلهي  ا هين خيالل وسيلئل التيفاصيل ا،جتتييلعي أصيبح عاصير      

أهم عالصر بالء املصداقتم والصيفر  الذهاتيم تيرر ا اير اإلجييلبي     

  ااتتع وزرع القتم ال  تثهن بهل ب  اةتلهري والتفلعل لدعم 

بللقيييدو  ورعيييل أميييالم    ا لكيييي تكييييفن قلئيييد   .ليل ااتتيييعقضييي

اةتلهري اليفصييفل لاجيفهتتيك وقتتيك. هيلركيفا راشيفيفرد ،عيب       

اسيتطلع   ،(سام 22فارتا ونلدي هلنشسرت ييفنليتد )عتر   هاتبب 

 ا هيين خييالل اسييتبدام وسييلئل التيفاصييل ا،جتتييلعي أن يغييري قييرار      

اليفجبيل  لاطيال    بللضغس لاتيفافقم عاى اسيتترار تقيديم    ل ستلست

املسترق  هلل خالل جلئرم كيفرنل وا،جيلز  الصيتفتم ر يم تيفقي      

املييدارا وعتاييهل فقييس عيين بعييد   املتاكييم املترييد . ممييل جعايي       

يصبح مديت اإلعالم العلملي وقدو  لاشبل ، و را صيفر  رهاتيم  

 جيلبتييم هيين خييالل املبييلدر  والتعييلح  هييع قضييليل ااتتييع وحميييف   

  عاتهييل لعبييم البسييطلء وهعشيييفقم الفقييراء. طا يييخكيير  القييدم واليي  

    أيضل  دعيفت    قلئتم و

 Member ofومصييفل  عايى هتدالتيم تكيريم هين هاكيم بريطلنتيل        
the Order of the British Empire MBE 
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تسيييتبدم ا ندييييم الريلايييتم فيفههيييل العيييلملت  لترقتييي  متيييت 

م كتل مصل هيع نيلدي ييففاتييفا هين خيالل التعلقيد       أهداب ا ندي

هييع اليياجم العييلملي رونللييدو صييلمب التييأاري ا قيييف  بيي  اةتييلهري    

حتقتيي  البطيييف، ، كييلن هيين      الريلاييتم والشييبل . بلإلاييلفم  

أهداب ييففاتيفا التيفسع   أسيفاض جديد  ه يل شيرض آسيتل وزييلد      

س متيل  لاجتيلهري   املتلبع  وبللتللي بتع هاتجل  الالدي وجعاهل  ي 

وبتع عضييفيل  الايلدي. أيضيل  ييففاتييفا افتيتح قايل  ييفتتييف  خلصيم         

لقحفلل كلن يهدب هن خالل رونللدو زيلد  عيدد هتيلبعي القايل .    

فيتن التعلقيد     Giorgio Ricci  Chief Revenue Officerمسيب  

 هع رونللدو سلهم   حتقت  هذ  ا هداب.

عايى عيفائيد هللتيم     نهلصيايف ن أيقيفنيل   يفن العيلملت يفالالعبأصبح 

هاليي  املتيلبع  تعيا     -ابتم هن وسلئل التيفاصيل ا،جتتيلعي   

هاتيييفن هتييلبع    هالييي  ا ربييلل. كريسييتتلنيف رونللييدو لدييي   

هاتيييفن  هاتيييفن هتييلبع   فتسييبيفر، و  هاصييم انسييتغرام، و 

 هتلبع   تيفيرت. هداختل رونللدو هن هاصم انسيتغرام تصيل      

و،ر تقريبل سايفًيل، وقتتم اإلعالن اليفامد تقرت  هن هاتيفن هاتيفن د

تتجيلوز   ل سيايفي   أربلمي  -دو،ر. الالعب ا رجاتتا لتيفنتل هتسي 

ألي  دو،ر، وعيدد    هاتيفن دو،ر، وسعر اإلعيالن اليفاميد    

الييياجم اإلفاتييي ي ديفتيييد فتتيييل هاتييييفن.  هتيييلبعي ا،نسيييتغرام 

يفن دو،ر، وسييييعر اإلعييييالن هاتيييي أربييييلل تتجييييلوز  -بتكهييييلم 

 هاتيفن. أل  دو،ر وعدد املتلبع  يتجلوز  اليفامد 
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قد يكيفن هن أهيم أهيداب تيأاري وسيلئل التيفاصيل ا،جتتيلعي       

 ،هييييف التيفسيييع العيييلملي وا،نتشيييلر والتيييأاري   قيييرار الشيييراء ا ول   

عايى   بايلءً ولستتراريم شراء العتتل حتتلس وجييفد عالصير خمتافيم.    ف

فيتن    لث سلبقم عين اسيتتراريم الشيراء هين اإلنرتنيل     دراسل  وأحب

جييفد  التقاتييل  وازتيييف  املسييتبدم والتصيتتم عاصيير هييلم ل يييلد    

لكي يقرر رربم املاتج وهعرفيم أكيت بللقتتيم      ال قم لد  العتتل

املضييلفم والفيفائييد هيين املاييتج اليي  بللتييللي ت يييد هيين هتعييم التجربييم   

ااتتعييي   ااتتييع ازييتس  واسييتبدام املاييتج وت يييد هيين التييأاري 

ممييل يايييتج عايي  زيييلد    الراييل واسيييتتراريم      ،وتيفصييتم ارخييرين  

 الشراء و علد  الشراء.

 

للشركل  واملاتجل  وأيضل  تسيفي  الدول وامليدن وا هيلكن   ف

الي  تييبا هيين خيالل رسييلئاهل تيفقعييل  هرتفعيم لييد  العتتييل، عاييد    

ييتم تأكتيد التيفقعيل     التجربم وا،ستبدام أو زيلر  املكلن سيفب 

اقلهيل  تعدم صرتهل مسب الرسلئل الي    ىأو عدم تأكتدهل مبعا

العتتييل.   مييلل تأكتييد التيفقعييل  يكيييفن هاييلر زيييلد    نسييبم     
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الرال وبللتللي ا،ستتراريم و علد  التجربم والاصح بهيل لخخيرين.   

و  ملل   عدم هطلبقيم اليفاقيع هيع التيفقعيل  الي  كلنيل ايتن        

ل    وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي ورسلئل امليثارين  رسلئل الشرك

وتيفصييتم ا صييدقلء يكيييفن هاييلر عييدم راييل وعييدم اسييتتراريم    

 الشراء.

 

لييذا ههييم جييدا  واييع اسييرتاتتجتم وااييرم هيين هييدب اسييتبدام  

وسيييلئل التيفاصيييل ا،جتتيييلعي واختتيييلر امليييثارين لسيييرعم انتشيييلر     

ل  والتييأاري اليفصيييفل هيين خييالل وسييلئل التيفاصييل ا،جتتييلعي  جيلبتيي   

 السايف   ملل اكتش  العتتل عدم صرم املعايفهل .

اسيييتطتع أن نضيييع هعيييليري صيييالعم أخالقتيييم عايييد اليييتفكري    ف

 بأسبل  هل ناتج  لاعلمل.
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 التعقتبل  

 التعقيب األول: د. عبداهلل ناصر احلمود 
ميكاا القيفل،  نال نعيتع   عصير "التسييفي "، وهييف بللفعيل      

ا شتلء، بفضل التطيفرا  الكت  ال  تسيفي  لاعديد هن الساع و

شييهدتهل بت ييم اإلعييالم وا،تصييلل، واكتسييلل شييبكل  التيفاصييل     

ا،جتتلعي لابت يم ال قلفتيم ا،جتتلعتيم لاايلا. وهيذا املاري  ليت         

فقس    حلر ترويج اليفسلئل لاتاتجيل ، ولكين أيضيل  هيل أتلمتي       

ا  فتتيل  البت م ا،تصللتم هن تراكم املعرفم ونقل التجيلر  واويت  

بيي  البشيير، متييى أصييبح رابييس "املرئتييل " أو "ارراء" اليي  يبييديهل    

الايييلا خيييالل ريييلربهم الشيييرائتم أهيييم هييين رابيييس املايييتج نفسييي ،   

 فصلر  رربم الشراء رربم مجلعتم هن حراز رفتع.

 أو،   تركتبم التسيفي .. والشراء

ر ييم أن نشييلحل  التسيييفي  اليي  رييري عييت وسييلئل التيفاصييل     

لعي تعتتد   ا سلا عاى خيتا  وههيلرا  عتاتيم نلجريم     ا،جتت

تراكتل لد  املبططي  هين جلنيب واملتلرسي  هين جلنيب آخير،        

 ، أن التسيييفي  التجييلري يسييتاد   اليفقييل راتيي  عاييى عييد  هبييلد     

وهقيف،  ناريم هستتد  هن مقيفل هعرفتم عديد  كعايم الياف ،   

ي  التجييييلري وا،تصيييلل، واإلقايييلع، وا،جتتييييلع، وهبيييلد  التسييييف    

املبلشييير  واولصيييم كتبيييلد  اليييربح واوسيييلر  وتاتتيييم املييييفارد       

وحنيفهل. ومبعاى آخير تقييفم عتاتيم التسييفي  لاسياع واملاتجيل  عايى        

اةتييع بيي  الااريييم والتطبتيي ، أي اةتييع بيي  "املييداخل الااريييم"  

املفسيير  لسييايفر اةتييلهري هيين جهييم وتييراكم املتلرسييل  العتاتييم    
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قالع هن جهم أخر . وهي عتاتم لتسل يسيري   الالجرم   قلل اإل

 ههتل بد  كذلك.
   ا هر ل  هرجعتل  ناريم فاسفتم هعتت النتل 

التسييفي  والشيراء بللصيدفم،  ،   ميل،  نيلدر        ل، تتم عتاتت

و، ميكييييين تصييييييفر رواد شيييييبكل  التيفاصيييييل    ،، اعتبيييييلر هليييييل 

ن ا،جتتلعي قرد مملرس  قتهدين، ولكن التجلر  تثكد أ

هعاتهيييم بيييل  ميتايييك هعرفيييم ودراييييم مبيييل يقييييفم بييي  هييين عتاتيييل   

تسيييفي ، وخضييعيفا لييدورا  تييدريب وتأهتييل هتقدهييم، وتراكتييل     

، ههتل بدو لابعه لديهم املعلرب واوتا    هذا االل حتديدا 

 أنهم قرد شبل  يلفع  هترتس .

وهييين بييي  امليييداخل الاارييييم وامليييدارا الفاسيييفتم اهللهيييم الييي   

عاتهييل عتاتييل  التسيييفي  وعالقتيي  بللتييأاري عاييى ارلهييل   ترتكيي  

 اةتهيفر وسايفكهم الشرائي هل ياي 

  Theory  Diffusion of Innovationsاملستردال ناريم انتشلر 

فييلملبتكرا  وا فكييلر اةديييد  حتتييلس    وقييل كييي يييتم       

و للبييل  هييل تتبييلين هيفاقيي   ،تباتهييل عاييى الاطييلض ااتتعييي ككييل

املسييتردث أو الفكيير  اةديييد  عاييى حنيييف وااييح.   اةتهيييفر حنيييف 

فهاييلر، عاييى سييبتل امل ييلل، املبييلدرون الييذين يسييلرعيفن    تييبا      

املاتج أو املستردث اةديد فيفر ظهيفر  والرتويج ل ، تاتهم ا  ابتم 

املبكيير ، اييم ا  ابتييم املتييأخر ، اييم املتاك يييفن الييذين ياتاييرون      

املضيلر املرتتبيم عايى تيبا     كي يتأكدوا متلهل  هن حبتعم املايلفع و 

أو شييراء السيياع اةديييد . وميكيين وفقييل  هلييذا املييدخل الااييري،       
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تع يي  وسييلئل التيفاصيل ا،جتتييلعي لتقبيل الاييلا لاسياع واملاتجييل      

اةديييييد  واملبتكيييير ، وهيييين هاييييل، ميكيييين فهييييم تركتيييي  رواد   

 شبكل  التيفاصل عاى املالفع املستردام هن املاتجل  والساع.

 Social Recognition Theory ا،جتتلعي ناريم اإلدرار 

وتدور هذ  الااريم ميفل هقيفلم رئتستم هفلدهل أن سايفر الفرد 

يتأسييي    اييييفء  دراكييي  لطبتعيييم املتطابيييل  والتيفقعيييل  الييي       

يفراهل اليفاقع ا،قتصيلدي ازيتس املسيتتد هين خصيلئا اليفاقيع       

 ا،جتتييلعي. ويتييأتى هييذا اإلدرار بييدور  نتتجييم ا ييرا  الفييرد    

حبتيت ، ييأتي    ،عتاتل  هالمام وهراقبم هستتر  لابت يم ازتطيم  

هلذ  البت م يتبذ الالا  سايفك  هفلرقل  ملتطابل  تاك البت م. ووفقل 

قراراتهم الشرائتم، وتثار بشيكل هارييفظ   هيد  تكيرار       للبل 

عتاتييل  الشييراء راتهييل. وهيين هاييل ميكيين فهييم نهييم بعييه ا فييراد    

ع بعتاهييل قيد ت ييد عين ا لجيم الفعاتييم     بتكيرار عتاتيل  شيراء سيا    

كشراء عدد كبري هين السيلعل ، أو املالبي ، وحنيفهيل، بسيبب      

اعتبييلرا  اجتتلعتييم جيييري تيفظتفهييل بشييكل حمييرتب   الرتويييج   

لاساع عت شبكل  التيفاصل ال  تيربس هشيلعر الايلا ببعضيهل،     

 وبشكل  ري هبلشر  للبل . 
   Expectancy  Value Theory ناريم التيفقع ي القتتم

تفتييد هييذ  الااريييم بييأن وييم عالقييم واتقييم بيي  املعرفييم اليي          

يترصيييل عاتهيييل الفيييرد مييييفل السييياع واملاتجيييل ، وبييي  سيييايفك       

الشرائي الشبصي، متت ميتل الفرد بشكل دائم لتقاتل الفجييف   

بييي  املعرفيييم الييي  يكتسيييبهل والسيييايفر اليييذي يتبايييل    متلتييي        
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قييدير هبييدئي مللهتييم الاتييلئج    ورلييك هيين خييالل قتلهيي  بت    ،التيفهتييم

)القتتم( املرتتبم عاى ا لر سايفر هل وفقيل  اتيفعيم هين التيفقعيل      

املسبقم )التيفقع( لردود ا فعلل ملتكام قبل  قداه  عاى أي سايفر 

رواد شيييبكل  التيفاصيييل هيييذ  ا قتقيييم،  شيييرائي. وييييدرر  للبيييل 

 لاييراهم وهييم يييدعتيفن القييتم الافعتييم الكيي ري  لاتاييتج والسيياعم،       

 ويقاايفن هن اوسلئر ازتتام.

   Elaboration Likelihood Model ناريم امتتللتم  عتلل العقل

وفقل  هلذ  الااريم،  را فرل الرسللم اإلعالهتم ا،تصللتم   

شييبكل  التيفاصييل    اييلر  عقييل املتاقييي )فراييتم  عتييلل العقييل(   

لايييتفكري فتتيييل تعراييي  هييين سييياع وهاتجيييل ، زاد  امتتيييل،        

ملييل تييدعيف  لتيي  الرسييللم اإلقالعتييم.    لبم الفييرد الشييرائتم وفقييل  اسييتج

ي يابغيي أن تسيتريفر     ولكيي تترقي  فرايتم  عتيلل العقيل ي ابتيداءً       

عايييى اهتتيييلم وانتبيييل  الفيييرد هيييل   -هيفاييييفع الرسيييللم-القضيييتم 

 issueيفضي ،رتفلع هعد،  استغراق    حبتعم الساعم واملاتج 
involvement   للتيم  عتيلل العقيل وهين ايم      ، وهين هايل تي داد امتت

مدوث التأاري امليفجب لعتاتم الشراء، جراء بت الرسللم اإلعالهتيم  

 ا،تصللتم.

  Reception and Acceptance Modelناريم التاقي والقبيفل 
هيدار هيذ  الااريييم مييفل هيد  قييدر  الرسيللم التسيييفيقتم   أن      

 تال ملار    رهين املتاقيي  حييفل فيرت  زهاتيم ممكايم، حبتيت       

ل را  هيير  عيين شييبا أو سيياعم أو فكيير  أو جهييم هييل       را هييل سخيي

يسييتطتع اسييتدعلءهل بشييكل سييريع هيين راكرتيي  قصييري  املييد .     
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ولكي تاجح الرسللم التسيفيقتم اإلقالعتم   رلك يابغي أن تتيفافر 

عاى شرو  بعتاهل هن متت الشكل وحريقم بالء املضتيفن، وهي 

 شكل هاريفظ.شرو  بل  جيتدهل رواد شبكل  التيفاصل ب

 الل ل   أسللتب التسيفي  واسرتاتتجتلت  املعلصر 

،    حتقتيي  تسييعى رسييلئل التسيييفي  لاسيياع واوييدهل ،  للبييل 

 ييليت  رئتسييت   ا و ، تغييتري قالعييل  وسييايفكتل  اةتهيييفر   

س ل  املسييفض. وال لنتيم، تتعاي  بترقتي      روِّرا  ا،رل  الذي يتبال  ويخ

ام عاييى عتاتييم الشييراء لاتاييتج أو اودهييم هاييلفع هعتاييم جييراء اإلقييد

رواد  ىهيفايييفع التسيييفي . ولترقتيي  هييلت  الغييليت  عييلد  هييل يتبايي      

التسيييفي  عييت شييبكل  التيفاصييل ا،جتتييلعي اسييرتاتتجتم حمييدد    

 ن هن عد  عالصر أبرزهل هل ياي  تتكيفط

 حتاتل امل يج التسيفيقيي 

للتيم، الي    ويشتتل هذا العاصر بدور  عاى العالصر ا ربعم الت

  ي للبل  هل يشلر  لتهل ب
ض سييفِّ (  ويشري املاتج هال    كيل هيل يرييد امل    Productاملاتج ) -

 أن يعرف  اةتهيفر عن الساعم أو اودهم هيفايفع التسيفي .
(  ويشيييري هيييذا    املايييلفع ا،قتصيييلديم الييي      Priceالسيييعر ) -

س روِّيخي يترصل عاتهل أفراد اةتهيفر ملل تبايتهم "لاتايتج" اليذي    

 ض وشرائ .سيفِّل  امل 
د بييي  حريقيييم وصييييفل املايييتج حميييل   قَصييي(  ويخPlaceاملكيييلن ) -
 الرتويج لاجتهيفر.
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(  اليفسيييتام الرئتسيييم إلقايييلع اةتهييييفر   Promotionالرتوييييج ) -

بتييبا املاييتج هيفاييع التسيييفي . و اييلفم لاتسيييفي  عييت شييبكل  

التيفاصل ا،جتتلعي، يتبذ الرتويج أشكل،  عيد  هاهيل هيل هييف     

لشيير كللتيفاصييل الشبصييي هييع اةتهيييفر، أو عييت محييال    هب

  عالهتم هااتم   وسلئل اإلعالم التقاتديم أو ا دي م.
 ك ولطبتعم املعرفم هيفايفع التسيفي ستها حتديد دقت  لاتخي 

د بلملسييتهاك هاييل اةتهيييفر الييذي تتيفجيي   لتيي  محييال      قَصييويخ 

تهيييفر التسيييفي ، سيييفاء كييلن علهييل  أو خلصييل . ويقتضييي  قاييلع اة   

 مبضتيفن محال  التسيفي  هل ياي 

حتدييييد هييين اةتهييييفر املسيييتهدب بلإلقايييلع، وخصلئصييي        -

 ا،جتتلعتم وال قلفتم والدمييف رافتم.
مصييييير املعايفهيييييل  واملعيييييلرب الييييي  ير يييييب اةتهييييييفر    -

حبتيييييت ، هليييييدث ليييييب      ،هعرفتهيييييل مصيييييرا  دقتقيييييل  

رهييييين املتاقيييييي حنييييييف الغيييييرض امليفاييييييفعي هييييين عتاتيييييم      

 التسيفي .
لفجييييييف  بييييي  هيييييل يابغيييييي أن يعرفييييي  اةتهييييييفر    دراسيييييم ا -

)املعرفيييم اليفاجبيييم( وبييي  هيييل ير يييب   هعرفتييي  )املعرفيييم      

املر يفبييييم(، حبتييييت يييييتم تصييييتتم محاييييم التسيييييفي  لسييييد     

 تاك الفجيف .
حتديييييييد دقتيييييي  مللهتييييييم وحبتعييييييم الرسييييييلئل ا،تصييييييللتم    -

ا نسيييييييب الييييييي  يفضييييييياهل اةتهييييييييفر لارصييييييييفل عايييييييى 

 م.املعايفهل  واملعلرب   متلت  التيفهت
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 دراسم تيفقعل  اةتهيفري 
فييييييلل محييييييال  التسيييييييفي  هرهيييييييفن بدراسييييييم هستفتضييييييم     

لاتايييييييلفع الشبصيييييييتم أو ااتتعتيييييييم الييييييي  يتيفقيييييييع اةتهييييييييفر  

س ليي  عتاتييل   وِّرا صيييفل عاتهييل نتتجييم تباتيي  لاتضييتيفن الييذي تخيي      

التسيييييفي .   اييييييفء رلييييك، ييييييتم تصييييتتم الرسيييييلئل التسييييييفيقتم    

ايييلفع الييي  سيييتعيفد  حبتيييت تاهييير لاجتهييييفر املسيييتهدب حبتعيييم امل   

عاتييي  شبصيييتل  ميييلل تغيييتري سيييايفك  وارلهلتييي  مبيييل يتيفافييي  هيييع  

 هل يتم التسيفي  ل .

 تصات  اةتهيفري 

بعد دراسم اةتهيفر وحتديد  هن جهم وبعد  براز حبتعم املالفع 

املتيفقعييم اليي  سترصييل عاتهييل اةتهيييفر مييلل اسييتجلبت  لارسييللم       

اةتهييييفر لف يييل  اإلقالعتيييم   عتاتيييم التسييييفي ، جييييري تصيييات   

خمتافييييم تعكيييي  مقتقييييم التتييييلي ا  الدمييف رافتييييم وال قلفتييييم     

وا،قتصيييلديم وأ يييل  السيييايفر املبتافيييم  فيييراد اةتهييييفر.  ر ،      

ر تصيتتم هيلد  تسييفي  امرتافتيم تشيتتل عايى رسيللم  قالعتيم         تصيفطيخ

تصاح ملبتا  الشرائح العتريم وا،جتتلعتم ةتتع ف ل  اةتهييفر  

 املبتافم.

 تم الرسللم اإلقالعتم واختبلرهلتصتي 

تضيييتن هيييذ  املرمايييم حتدييييد نيفعتيييم ا فكيييلر وامليفاييييفعل     

واسييييتتل،  اإلقاييييلع اليييي  تشييييتتل عاتهييييل الرسييييللم اإلقالعتييييم.      

  نشيييرهل  وميكييين اختبيييلر هيييذ  الرسيييلئل قبيييل املضيييي قيييدهل       

 وتباتهل.
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 تافتذ عتاتم التسيفي  ي  

ذ عتاتيييل  ويراعيييي رواد شيييبكل  التيفاصيييل عيييلد ،   تافتييي   

التسيفي  ارور  اختتلر ا سللتب اإلعالهتم املالئتيم والتأكيد هين    

ورليييك   أنهييل تتيييتح الفرصيييم كلهاييم أهيييلم امليييتاق  لاتفلعييل ارنيييي   

لقتلا رد فعل اةتهيفر الفيفري  بلن انتهلء العتاتم التسيفيقتم. وهين  

هال، ميكن فهم أسيايف  "العيروض" و"كييفدا  اوصيم" املربيفحيم      

املعايييا  ورواد شيييبكل  التيفاصيييل. وهيييي حيييرض  هبلشييير  بأعيييلء 

هسيييتردام وفلئقيييم القيييدر   تع يييي  العالقيييم بييي  امليييروس لاسييياع       

 واودهل ، واملللك الذي يدفع علد  أجيفر عتاتم التسيفي .  

 . تطبت  هبدأ ا،ستتل،  

يراعييييي رواد شييييبكل  التيفاصييييل عييييلد ،   تافتييييذ عتاتييييل   

اإلقايلع املالسيبم، هيين    التسييفي  ايرور  اختتيلر وحتديييد اسيتتل،     

خيالل مسين تيفظتي  ههيلرا  اإلقايلع،  ر ، يايدرس اإلعيالم اييتن        

أهدافهل الرئتسم و  ل اإلقالع   املقلم ا ول. ويعا رلك أن فيلل  

عتاتم التسيفي  هرهيفن بللاجلل    قالع اةتهيفر املسيتهدب بتيبا   

م هيل يفعاي    س ل  عتاتم التسيفي . وهن هال، تتأتى أهتتم هعرفروِّهل تخ

رواد شييبكل  التيفاصييل هيين اسييتتل،  اإلقاييلع املالسييبم، واليي        

 تتعدد لتشتل هل ياي 
 استتل،  التعلح . -
 استتل،  التبيفي .   -
 استتل،  الفكلهم.  -
 استتل،  السبريم.   -
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 استتل،  الرسلئل الداعتم.   -
 استتل،  الترفت .  -
اسيييييتتل،  هاطقتيييييم وعقالنتيييييم )تعتتيييييد عايييييى ا رقيييييلم      -

 صلءا  وا دولم املاطقتم(.  واإلم
 استتل،  املقلرنم )استعراض رلر  نلجرم أو داعتم(. -
 استتل،  ازلكل  )حملكل   لرس نلجرم(. -

ولعل أهيم هيل يضيتن الاجيلل   عتاتيم التسييفي  قيدر  الرسيللم         

بعتاهل حتف  اةتهيفر  value creationخا  قتتم  عاىاإلقالعتم 
اييع التسيييفي . والقتتييم   عييلمل  املسييتهدب حنيييف تييبا الفكيير  هيف

التسيفي  التجلري تتعا  حبسل  الفيرض بي  العلئيد أو الفلئيد  الي       

تعيفد عاى الشبا وبي  امليلل امليدفيفع   اودهيم أو السياعم حميل       

(. cost-benefit analysisالتسييفي  )حتاتيل التكافيم والعلئيد     
ل  ويعييد هفهيييفم خايي  القتتييم )أو خايي  الطاييب( لييد  اةتهيييفر هفهيفهيي

شلئعل  وهسيتقرا    دراسيل  التسييفي .  ر ، يتصييفر أن  اييف محايم       

تسيييفي  هيين حتديييد وااييح لاقتتييم اليي  سترصييل عاتهييل اةتهيييفر    

 املستهدب نتتجم تبا السايفر الذي تروس ل  الرسللم التسيفيقتم.  

 اخلالصة

 العديد هن مسلبل  التيفاصل ا،جتتيلعي، وصيافلخ   ت خلقد َخ

التيفاصييل ا،جتتيلعي   هييلتفي ازتيييفل   ، مسييلبل  روادشبصيتل  

ولكييييل صييييا  هيييياهم شييييأن    ،   أك يييير هيييين  سيييي  صييييافل  

امليفايييفعي والشييكاي، الييذي  تافيييفن فتيي  اختالفييل  كييت ،      

ولكييييين املفلرقيييييم العجتبيييييم أنهيييييم كايييييهم يتفقييييييفن   املااييييييفر   



81

 –2022     

 إحدى مبادرات مركز أسبار

30 

" ا،سرتاتتجي لارسيللم ا،تصيللتم عايدهل يكييفن امليفاييفع "تسييفيقل       

أظيييين أن قيييييف  "املعرفييييم" بطبتعييييم الرسييييللم    لاسيييياع واوييييدهل . و 

التسيييفيقتم واشييرتاحلتهل، واييراء التجربييم التسيييفيقتم لييد  العديييد      

 هاهم، هيف هل جيتعهم عادهل يرتبس ا هر بللتسيفي .

 

   التعقيب الثاني: أ. عالء الدين براده 
نتردث التيفم عن تأاري  جيلبي وآخر سايف ليفسلئل التيفاصل   

ا املاطا  أر ب أن أشري هال لاجيفانيب الي    وهن هذ ،عتاتم الشراء

 أراهل را  ارتبل  وات  بللترديل  املاب قم هن هذا التأاري. 

أشلر كلتب اليفرقم الرئتسم    نقطم جيفهرييم   ورقتي  وهيي    

تبلدل املالفع املباتم عاى هسألم التبيلدل التجيلري هين خيالل وسيلئل      

  اسييتغالل التيفاصييل. تكتيين أمييد اإلشييكللتل  اةيفهريييم هاييل   

سييهيفلم  متييلم العتاتييل  التجلريييم عييت وسييلئل التيفاصييل، فتسيييء       

بعه الشركل  استبدام هذ  التقاتيم وتبيدأ بيللرتويج ملاتجيل  ،     

هذا التردي حبد رات  ل  تبعل  قيد ،  وحتق  أدنى هعليري اةيفد . 

يعريهييل الييبعه ا،هتتييلم املطايييف    اليفقييل الييراهن، لكيين ا ايير 

ري ياهر لاعتيلن هين خيالل فقيد اقيم العتتيل الي         ا،قتصلدي الكب

  املاييتج واليفسييتام اليي  يييتم تقييديم اودهييم هيين     تتبلحييأ تييدرجيتل  

 خالهلل. 

التبعييل  املرتتبييم عاييى رلييك ميكيين أن نبييدأ مبالماتهييل ميي    و

يييرتدد الييبعه   شييراء املاييتج بسييبب  عييالن هضييال، أو هعايفهييم        

 الشرائي.  خلح م فتاعك  تأاريهل السايف عاى سايفك 



81 

 –2022     
31 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

هل ميكن أن يغفا  البعه هيف أن تطييفر التقاتيم ازفي   عايى     و

ن اييع   اتييل  ميكيين أن تتييأار أيضييل ، متييت     تالقتييلم بهييذ  الع 

اإلقبلل عاتهل هن قبل العتالء ميكين أن ييدفع الشيركل  إلعيلد      

 الاار   خططهل التطيفيريم.  

 دخيييفل البضييلئع املقاييد  را  اةيييفد  الردي ييم واليي  ، ميكيين    

متيت  ا،عتتلد عاتهل    ا سيفاض ل  تيأاري اقتصيلدي سيايف أيضيل .     

تستا ب هذ  البضلئع هت انتم ا سر  بشكل كيبري، و ن درجيم   

فهيي   ،اةيفد  فتهل ، حتق  عيفاهيل السيالهم والقلباتيم لالسيتبدام    

 الفم لكيفنهل تره  هت انتم ر  ا سر ، تستح بدرجم أعاى هين  

ااييييلل  يييييفادث هتعاقييييم بييييبعه  ا،سييييتغالل العييييلحفي، وتفييييتح 

 املاتجل .  

ن التقاتم كتل أنهل جيلء  مبتي ا  حمفي    ،     وخالصم القيفل 

أن ا،ستغالل اولحهل هلل ييفجب عاتال أن نكيفن عاى درجيم عللتيم   

 درار ملل يقدم هن خالهلل. هن اليفعي واإل

بييد هيين  وعاتيي  ، ،تجربييم العتتييل هييي ازييك   هييذا السييتلض ف

م نصييب أعتااييل بتراتييل نقييل  ا،تصييلل الفلعاييم  واييع هييذ  التجربيي

 جيبهذ  التجربم وودراسم هكلهن اوال متى ميكن تطيفيرهل. 

أن تكيييفن هصيييتتم بعالييييم شيييديد  و ضيييع ليييدرجل  عللتيييم هييين  

املتلبعييم املسييتتر ، ، سييتتل وأن وسييلئل التيفاصييل هييذ  هقباييم عاييى   

 املاصرم.  ايفرا  تقاتم جديد  وهيف هل بدأنل نتلبع    أواخر العلم 

العييلمل ا،فرتااييي الييذي كييلن قبييل سييايفا  قاتاييم جيي ء هيين      و

هيييف التيييفم سييبتل جديييد لتيفاجييد الشييركل  واسييتهداب      ،اوتييلل
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ا،نسييتلض وراء هييذ  التقاتييل   وعتييالء جييدد هيين ا جتييلل القلدهييم.   

كتل أن ل  حملسين وهاهيل الرييلد    اايلل، لكاي  أيضيل  جييب        

م واليفاايرم لطبتعيم التقاتيم هين     بلملعرفم ا قتق أن يكيفن هرتبطل 

 قبل املبتص  املات  بهل بشكل كلهل. 

 

  املداخالت حول القضية 
 .التعري  بللتسيفض عت وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي 

مل يعييد أايير اسييتبدام شييبكل  التيفاصييل ا،جتتييلعي يقتصيير    

بييل وصييل    ا نشييطم    فقييس عاييى "تبييلدل املعايفهييل  بيي  ا فييراد  

ونتم متت قلهيل العدييد هين الشيركل  باشير      التسيفيقتم اإللكرت

هعايفهلتهييل، وتقييديم عرواييهل ملاتجلتهييل وخييدهلتهل عييت شييبكل     

التيفاصل ا،جتتلعي". ويتت ل الدور ا سلسي  ول ك الذين يعتايفن 

تااييتم محييال      التسيييفي  عييت وسييلئل التيفاصييل ا،جتتييلعي     

خييالل وتشييغتاهل عيت هاصييل  التيفاصييل ا،جتتيلعي، هيين    تسييفيقتم 

 نشيير ازتيييف  والتفلعييل هييع املتييلبع  والترقيي  هيين التراييتال      
 لاتأكد هن الاجلل، بلإلالفم    تشغتل اإلعالنل ".

ويالمييييي  أن قييييييف  ازتييييييف  وميييييدهل ، تكفيييييي   العتاتيييييم 

م بيي  وحريقييم تيفزيعيي  تاعييب ولكيين الشييكل الييذي يخقييدط  التسيييفيقتم

تيييف  والاشيير دورا  ههتييل  خييالل هرامييل تتضييتن خايي  وصييالعم از  

والتيفزيع. ويشري العديد هن ختاء التسيفي     أن املثسسيل  سييفاء   

املللتيييم أو التجلرييييم تسيييتطتع خاييي  رول املالفسيييم عايييى شيييبكل      

التيفاصييييل ا،جتتييييلعي بلسييييتبدام اليفسييييلئل اإلعالنتييييم التفلعاتييييم 
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اهييل هيين الرتويييج ملاتجلتهييل وخييدهلتهل. وتت ايييد   تكِّا دي ييم اليي  تخ

ايفء هل تاهر  اإلمصلءا  وال  تشري    أن عيدد   أهتتم رلك  

 هستبدهي شبكل  التيفاصل ا،جتتلعي عيت العيلمل وصيل       

 م.باتيفن هستبدم علم 

و را كلنل ا نشطم ا،قتصلديم مبيل فتهيل التسييفي    السيلب      

هرتبطيييييم حبيييييدود ال هيييييلن واملكيييييلن، فقيييييد أصيييييبرل بفضيييييل   

صيلل أنشيطم  لكرتونتيم تيتم     التكايفليفجتل اةدييد  لإلعيالم وا،ت  

  جيي ء كييبري هاهييل عييت شييبكل  التيفاصييل ا،جتتييلعي، وهييذ     

بدهل بللشكل الصرتح ستستح ملااتيل   الشبكل   را هل استخ

ا عتلل لإلشهلر بافسهل وزيلد  شعبتتهل و دار  ععتهل الي  تعتيت   

 الاقطم ا لعم   تسيفي  العالهم التجلريم.

وني عاى أن  "أمد ا سللتب املعلصر  ب التسيفي  اإللكرتعرطويخ

   هيييداد جسييييفر التيفاصيييل بييي  البيييلئع واملشيييرتي لتسييييفي  السييياع  

وهين خيالل شيبكل  التيفاصيل      ،واودهل  عيت شيبكم اإلنرتنيل   

بيفصفهل ا ك ر انتشلرا  بي  املسيتبده       ،ا،جتتلعي حتديدا 

دام عييلمل التيييفم. واملثكييد أن التطيييفر املتسييلرع بلسييتترار وا،سييتب  

املت ايييد لإلنرتنييل عييت تكايفليفجتييل املعايفهييل  لالتصييلل هيين قبييل      

قييد أمييدث تغييريا    هالهييح التسيييفي  هيين    ،ا فييراد واملثسسييل 

 لكرتوني.هفهيفه  التقاتدي    هفهيفه  اإل

وأصبح التسيفي  عت شيبكل  التيفاصيل ا،جتتيلعي مللتيل  هين      

الرتويييج "أمييدث اليفسييلئل املعتتييد  وأنشييطهل   عتاتييل  التسيييفي  و

ن الشييركل  أو ا فييراد املييروج  هيين تكِّييواليي  تخ ،اإللكرتونييي
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اليفصيفل بسهيفلم هطاقم    هالي  ا شبل  ييفهتيل .  ر يعتيت هيذا    

الايييفع هيين  دار  ا تييال  أفييح وسييتام مدي ييم لاتسيييفي  هيين خييالل  

هراقبم وهتلبعم سايفكتل  ور بل  املستهاك ، ورلك هين خيالل   

 ديد ر بلتهم".دراسم امتتلجلتهم وحت

  أبعلد التسيفض عت وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي  تفسري عام

 ا،قتصلد السايفكي.

عام ا،قتصلد السايفكي رلك العايم اليذي بيدأ يطيرض هسيلهعال      

  ارونيييم ا خيييري ، خلصيييم بعيييد نتيييل عيييلمل ا،قتصيييلد املرهييييفض       

)ريتشييلرد اييللر(، أمييد البييلم   الييرواد   ا،قتصييلد السييايفكي،  

  ملسييلهتت    واييع هييذا  يفبييل"   ا،قتصييلد لعييلم  جييلئ   "ن

الذي يهتم بدراسم السايفر ا قتقي لابشر واستكشيلب   -العام

لعقالنتييتهم بشييكل أو بييآخر اييتن البرييت قبييل عتاتييم الشييراء أو  

عاى حلولم البرت العاتي هن خالل تيفظتي  دراسيلت     -ا،ختتلر 

ذي ( اليييNudgeبشيييكل عتايييي، و حالقييي  ملصيييطاح الرت تيييب )   
يهييدب    تيفظتيي  اسييرتاتتجتل  ا،قتصييلد السييايفكي   تغييتري      

 سايفكتل  ا شبل  لقفضل بشكل  ري هبلشر. 

فل،قتصيييلد السيييايفكي يهيييتم بللبريييت والتقصيييي عييين هيييل هييييف  

امليفجيي  الرئتسييي لقييرارا  الاييلا الشييرائتم، هيين خييالل اسييتطالع    

آرائهم، ولكين عيفًايل عين سيثاهلم عين رأيهيم  ييتم وايعهم حتيل          

لييذلك  -واقعتييم حتييلكي رلييك السييايفر واختبييلر  عتاًتييل، رييلر 

   ن متاتيييل يخسيييأل بعيييه  -يخيييدعى أيضيييل  بل،قتصيييلد التجيييرييف

الايييلا عييين رأيهيييم   أي هايييتج أو سييياعم أو عييين ختيييلرهم اليييذي      
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يفّضييايفن ا ييلر   ، يخفصييريفن عيين سييايفكهم ا قتقييي، و، يعيييفد   

  التصيريح   السبب   رلك أبًدا    تدلت  هاهم أو عيدم ر بيتهم  

عتيل   داخاييهم  و  ييل ببسيلحم  ن سييايفكهم ا قتقييي سييتبتا    

عادهل يتم حتيل رربيم فعاتيم، عين السيايفر اليذي يثهاييفن بي ، أو         

 هقتاع  بأن  اوتلر ا ه ل وا فضل ليفاعهم.

ولاتيفاييتح أك يير، عيفًاييل عيين سييثال ا شييبل  عيين قهيييفتهم   

هيين القهيييف  املفضيام، نضييعهم أهييلم رربييم مقتقتيم بيفاييع أكيييفا    

و ريهييل  …املتايفعييم عاييى الطلولييم )قهيييف  سيييفداء، وقهيييف  بل اتييب 

هيين ا نيييفاع ا خيير  واليي   تايي  بييلختالب الفصييل الييذي تخقييدم      

فتييي (، ونيييرتر هليييم مرييييم ا،ختتيييلر.. وهايييل حنصيييل عايييى السيييايفر 

 ا قتقي هلم ولت  الااري.

بتاتيييل عايييدهل تخطيييرل عايييى نفييي  هيييث،ء ا شيييبل  اسيييتبلنم     

ي نيييفع القهيييف  املفضييام هلييم  هييل يفضييايفن شييربهل هييع      ميييفل هييل هيي  

سييييتتتل الاييييلا إلعطييييلء   لماتييييب أو هيييين  ييييري  هيييين املاكهييييل   

قهيييييييف  سيييييييفداء  لهقييييييم خللتييييييم هيييييين أي   - جلبييييييم  يفرجتييييييم 

  أهيييييل عايييييدهل حتييييي  سيييييلعم السيييييايفر الفعايييييي،    - ايييييلفل  

سيييتقرر الكييي ري هييياهم شييير  القهييييف  هيييع هاكهيييل   ايييلفتم،       

لهلل وحريقيييييم تقيييييدميهل، أو   هيييييل بعيييييد التيييييأار نارًييييييل بأشيييييك   

لار بيييم   رربيييم أنييييفاع جدييييد  بأعلئهيييل املتايفعيييم اةّذابيييم أو      

 بعد هشلهدتهم إلعالن هشيفض هلل هن أمد املشلهري. 

وكتيييل   اإلشيييلر  فيييتن السيييايفر الاايييري ليييد  ا شيييبل       

خمتا  متلًهل عن السايفر ا قتقي وفق ل هليذا العايم  كيفنايل  تيل     
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كري بلوتييييلرا  امل للتييييم وأخييييذ رأي   سييييايفكال الااييييري لاييييتف

 ااتتع بع  ا،عتبلر والتفكري بشكل أقر  لات للتم.

 ولكن م  نتبذ القرار عتاًتل   متلتال اليفاقعتم، نتبذ  بالًء

عاى هثشرا  أخر ، وقد تتركم بال هثارا  خلرجتيم بيال دراييم    

هال، وهن أهم ا ه ايم عايى رليك  تيأاري  عالنيل  هشيلهري السيال         

شل  القيفي بعد قتلههم  هل بتذوض الساعم هبلشير  أهيلههم والتايذر    

بأكايييهل، أو بللتجربيييم الفعاتيييم املصييييفر  لاتايييتج والتأكتيييد عايييى   

 ،سييهيفلم اسييتبداه  وجيييفد  نيفعتتيي ، هييع  هكلنتييم تقسييتس سييعر  

بلإلالفم لكيفد خصيم خيل  بهيم. وقيد رأيايل تيأاري رليك بشيكل         

م عايييى ف يييم  قييييفي عايييى بعيييه الشبصيييتل    قتتعايييل وخلصييي     

الشييبل ، فاجييدهم هاجييذب  لاشييراء ر ييم ارتفييلع سييعرهل ورداء     

نيفعتتهييل، أو ر ييم كيفنهييل مل تكيين أصييا ل هيين اييتن اختتييلراتهم     

السييلبقم  لييذلك  للًبييل هييل يكيييفن قييرارهم  ييري عقالنييي متا ييذ،       

ولرمبيل كيلن بعتيًدا كيل البعييد عين عقالنتيم الشيراء الي  كييلنيفا         

 ياشدوهل هن قبل.

السايفكتم لد  ا شيبل       ى أهتتم الرؤوكت لل آخر عا

متلتاييل املعلصيير ، فقييد أواييرل جلئرييم كيفرونييل كتيي  ميكيين  

لالقتصيييييلد السيييييايفكي املسيييييلهتم   فهيييييم ا وايييييلع اةدييييييد   

لالقتصلد، ه ل   كت  يتأار سايفر ا فراد   ظيروب اةلئريمل   

نفلض ا،سيتهالكي  وهل يثدي اويفب هن العدو     امل يد هن اإل

امل يييد هيين ا،دخييلرل وكتيي  ستتصييرب ا فييراد   مييل،     أم   

  الضل  اإل
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لييذلك تعييد دراسييل  ا،قتصييلد السييايفكي ههتييم مق ييل   نهييل         

تخعطييي فكيير  عيين السييايفر ا قتقييي لقشييبل  حتييل التجربييم      

الفعاتييم، عيفًاييل عيين ا،سييتبلنل . وكييذلك  نهييل أكييد  أن عاييم   

نهيم صيلنعيف قيرار    ا،قتصلد التقاتدي كلن ياار    ا فراد عايى أ 

عقالنتييييفن، وهتتكاييييفن هعرفًتيييل بدرجيييم كلفتيييم، و، يتيييأارون      

بللعلحفم عاى خالب هيل أظهرتي  الدراسيل  ا دي يم   ا،قتصيلد      

السييييايفكي، "أن البشيييير لتسيييييفا عقالنييييت ، بييييل تتأصييييل فييييتهم    

الترت ا  وا خطلء، وأن  ميكن التيأاري بسيهيفلم عايى تصيرفلتهم     

ستطم و ري هكافم   صيفر  حريقيم  وقراراتهم هن خالل تغريا  ب

تقديم اوتلرا  أو املعايفهل  وستلقهل، وسيفاء كلن رلك عتيًدا أو  

 دون قصد". 

التسيييفي    وسييلئل   يفوهييذا هيييف بللضييبس هييل ةييأ ليي  هسييثول      

لكرتونتيييم  ليييذلك فتسيييألم ايييبس   التيفاصيييل وهيفاقيييع التجيييلر  اإل 

لكرتونتييييم، وحملسيييبم وتغييييريم  وتقيييا  وتصييييات  اإلعالنيييل  اإل  

بللف  واملضاا  لاغري هييف هين أهيم ا اييفل. بلإلايلفم    عيدم       امل

  فييلل دور ا سيير  الفعييلل   املسييلهتم   اييبس وترشييتد أهيييفال    

 أفرادهل، وتيفجتههم حنيف ا،دخلر متهتًدا لالست تلر.

 .تأاريا  استبدام وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي   التسيفض 

 أو،   التأاريا  اإلجيلبتم.

دور وسلئل التيفاصيل ا،جتتيلعي   هيذ  العتاتيم     قرار الشراء و

هيفايييفع متيييفي وأصييبح شييلئعل ، بييل  نيي  أصييبح ظييلهر  علهييم تافييل 

  ا،نتبل  ورلك لسرعم التيفسع   هذا االل   السات  ا خريتي  
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أي بعد تفشي اةلئريم وهتيل اليبعه    عيدم اويروس هين املاي ل        

اوييروس لقسيييفاض  لاتبضييع وارتتييلد ا سيييفاض. وقييد مييل بييديال  عيين     

امليفجييييم ال لنتييييم   ارتتييييلد املقييييلهي واملطييييلعم وأهييييلكن الرتفتيييي  

 اةديد .

وهييين هالمايييم السيييايفر الشيييرائي  فيييراد ااتتيييع السيييعيفدي    

ميكيين تقسييتتهم    ف ييت   ف ييم الشييبل ، وف ييم كبييلر السيين أو    

"ال بييييفن التقاتيييدي" ولكيييل ف يييم خصلئصيييهل   الشيييراء واكتايييلز 

 الساع.

ن ف م الشبل  فتنهم ا ك ر استبداهل  ليفسيلئل  و  ا ديت ع

لكرتونتم وهن ايم الشيراء عين    التيفاصل ا،جتتلعي والتطبتقل  اإل

بعد، ممل سلهم برواس هذ  الالهر  ب  أوسيلحهم. يشيجعهم عايى    

رلك هشلهري السيفشتلل هتديل وازلكل  والر بم   رريب كيل  

 هل هيف جديد.

  هييريح هلييم ويسييتفتدون ييتر الشييبل  سييايفكهم الشييرائي بأنيي و

هييين آراء  ريهيييم   وسيييلئل التيفاصيييل ورليييك مييييفل السييياع امليييراد     

ال يتطاييب ا هيير أك يير هيين هعلياييم   فييتيففريهييل وجيفدتهييل وسييعرهل.  

لكرتوني، وهيل هييف   البضلعم كتل تبدو   الصيفر  أو   امليفقع اإل

هدون عن ه ايلهل واتلنلتهل، وهين ايم حتيفييل هبايش الشيراء اليذي       

لشرن والتيفصتل. هال  تفي متلهيل  العاصير البشيري    يشتل أجر  ا

  عتاتييم الشييراء وحتييل التقاتييم هكييلن البييلئع التقاتييدي، بييل  ن      

ال بيفن يعتد الساعم عاد استالههل  را هيل اكتشي  عتيفبهيل أو أنهيل     

 ييييري هالسييييبم أو لتسييييل كتييييل ك تييييب وقتييييل عاهييييل حبكييييم أن   
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  بهيييذ  ا،سيييرتجلع أصيييبح شيييرحل  هأليففيييل    أك ييير هيييل ييييتم بتعييي  

 الطريقم.  

وقد يتم الدفع عاد ا،ستالم ولت  قبل رلك لرت تب ال بيفن   

الشراء، وأن هل سترصل عات  يستر  أن يدفع هن أجا   فيفسيلئل  

التيفاصل تقدم هرجعتم لاشبلن والفتتيل    هيد  صيالمتم السياعم     

 وه ايلهل هن خالل املتلبع  ورواد هذ  اليفسلئل.

ماتيي  وهيييف تاييه  الشييبلن    وهاييلر عاصيير  ريييب ميكيين هال   

وصييغلر السيين لفييتح املغايي  الييذي هليييفي السيياعم املطايفبييم وكييأنهم 

  ؤ لليب هيل ييتم شيرا    ومصايفا عاى هديم ولت  ساعم دفعييفا واهيل.   

يشيييييييتل املالبييييييي  بللدرجيييييييم ا و ، وا لعيييييييل ، وا جهييييييي  ،   

قطع  تيلر السيتلرا     وا،كسسيفارا ، وأدوا  املكتلس، وأمتلنل 

لعيييل  ا حفيييلل، وبعيييه  أا دوا  الريلايييتم ووهيييل يتصيييل بهيييل، و 

 الكتب.  

ام نأتي    ف م ال بييفن التقاتيدي وتشيتل كبيلر السين، وجي ء       

كبري هاهم  ري هايم بتفلصيتل هيذ  التجيلر ، أو أني  ، ميتيل  لتهيل        

حبكم تفضتاهم الشراء بللطريقم املعتلد   حبتيت يعيلين البضيلعم    

السييعر الييذي  ضييع   وياتسييهل وهيين اييم يبتلعهييل بعييد ا،تفييلض عاييى  

كييذلك لاتقليضييم خلصييم   ازييال  اليي  ، تضييع السييعر عاييى    

ساعهل. هال تيتز فاييفن املقليضيم وييتم   الاهلييم اليفصييفل    سيعر        

شرهلم كبلر السن تعيلني  للبيل  هين أهتيم رقتتيم       ، متت  نوسس

ورلك    ،لكرتونتم حمدود لاغليمأو أن استبداههل لاتطبتقل  اإل

مت يل هيذ    ولكرتوني و جيراء الترييفيال  املللتيم.    ء اإلهسألم الشرا



81

 –2022     

 إحدى مبادرات مركز أسبار

40 

الشرهلم ف م ههتم لاغليم  صيرل  ازيال  حبكيم ترددهيل عايى      

هييين عيييل  وهيييذ  ازيييال  والشيييراء هاهيييل هبلشييير  دون وسيييتس.  

فهيم يقتصيرون    ،لالسيتهالر  شرهلم كبيلر السين أنهيم أقيل هيتال      

عاتم كي ريا   عاى شراء هل يعتقدون أنهل اروريل ، وهي ف م  ري ه

وبللتللي فشركل  اإلعالن ، تتيفج  هليم عايى    ،بلإلعالن التجلري

 ا رجح ولكن لاف م ا و  )الشبل (.  

و ن شييرهلم كبييلر السيين لتسييل عريضييم   ااتتييع هقلرنييم    

بللشييرائح ا خيير ، فتنيي  هيين املتيفقييع أن هلييدث تغييتري جييذري        

 ،لكرتونييياإلعتاتييم الشييراء حبتييت ييي داد ا،عتتييلد عاييى الشييراء   

ممل ستثار متتل  عايى السييفض وازيال  التجلرييم التقاتدييم. كتيل       

ركتييلء سييترتتب عاييى رلييك خييروس الييبعه هيين السيييفض،  ، أن ا      

ولكين بعيد ا، يرا       ستجلرون التغري بطريقيم البقيلء   السييفض   

لكرتونيييي، حبتيييت يقتصيييرون عايييى هسيييتيفدعل  لاسييياع بييللبتع اإل 

  هكافيم، هيع شيبكم واسيعم     ولت  بللضرور  دكلك  وحمال

التيطلنتيم   indexكتيل كلنيل تفعيل حميال       هن امليفزع  متلهل 
اليي  فطاييل    حريقييم البتييع هيين الكتييلليفس وقبييل شييتيفع البتييع         

 لكرتوني بعد  عقيفد.اإل

يتطاب هذا التغيتري ظهييفر ههين جدييد  واختفيلء ههين تقاتدييم        و

ا لجييم وعريقييم، وسييريتفع هعييدل البطللييم بعييه الشيييء، وسييتقل  

مميل   ،خلصيم العتلليم  يري امليلهر      ،لاعتللم اليفافد  بصييفر  كيبري   

ست يد هن وتري  التيفح  لك ري هن املهن والي  لين تتطايب تعاتتيل      

عللتل  أو هتقدهل  كتل كلن ا لل عاتي    السيلب . هيذا يعيا أن     
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ناتييم وبييراهج التعاييتم سييتعتد الاايير فتتييل تقدهيي  هيين تعاييتم  ن      أ

 ستشتاهل.  التغتري متتل 

املكيييلن عاصييير آخييير )هكيييلن العتيييل وسيييكن امليفظييي (        و

فلمليفظ  لن يكيفن ها هل  بللسيكن قير  هكيلن عتاي   فهييف قيد       

 ،يسكن   المتم قريبم أو باد  أخير  بعتيد  عين هكيلن عتاي      

حبكم أن عتا  ، يتطاب ا ضيفر    املكتب ملبلشر  ههلهي  بيل   

لكرتونيييي اإل الشيييراءوسيييتخرد ث سيييتتم هعايييم العتيييل عييين بعيييد.   

  عييدد سييلعل  العتييل وهيفاعتييد ، ورمبييل     ل جييذري ا كييذلك تغييري 

ييي داد وقييل الفييراص وتقاييا أيييلم العتييل ا سييبيفعي ورلييك لسييرعم     

  رمبييل   ؤفييلز الييذي يفضييي    فييلئه   اليفقييل يييتم قضييل     اإل

 الرتفت .

وهييييين أهيييييم تطيييييييفرا  التقاتيييييم هييييييف فهييييييم أعتييييي  لاعتتييييييل      

ليييت  فقيييس لاعتتيييل بيييل   وسيييايفك  وتفضيييتالت  وأيضيييل  اليفصييييفل   

لكيييييل هييييين يتيييييلبع العتتيييييل. وهييييين تطييييييفرا  التقاتيييييم الراميييييم       

والسييييهيفلم   هسييييلعد  العتتييييل إلمتييييلم عتاتييييم الشييييراء بصيييييفر     

أسيييييرع وتقيييييديم هعايفهيييييل  أكيييييت وأعتييييي  وشيييييكل هفصيييييل      

بيييل هسييييلعد  العتتيييل   هعرفييييم     لاتايييتج ، يييلر قييييرار الشيييراء   

يفا املايييتج  ،ب املراجعيييل  والتقتتتيييل  لعتيييالء آخيييرين اسيييتبده     آ

وأيضييييييل  تقييييييديم هقلرنيييييييل  لاتاييييييتج هيييييييع هاتجييييييل  هشيييييييلبهم     

لشيييركل  أخييير  أو هاتجيييل  هشيييلبهم مبتتييي ا  أخييير  لييياف      

مجتعهييييييل تسييييييلهم   ا ييييييلر قييييييرار الشييييييراء     و ،نيييييييفع املاييييييتج 

واليفصيييييفل لعتييييالء وأصييييدقلء العتتييييل املشييييرتي قييييد تسييييلهم      

 عتاتل  شرائتم  الفتم.
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تسيفي  اليذي يهيتم خباي     املتت ا  أك ر وأعت  لعام ال وبللطبع

 ن التقاتييل  ووسييلئل     هاتجييل  جديييد  وتطيييفير هاتجييل  مللتييم    

التيفاصييل ا،جتتييلعي تسييلهم   رلييك الفهييم ا عتيي  أك يير هيين        

 كيفنهل وستام اتصلل وتيفاصل واليفصيفل لاعتالء.

لكرتونتييم وييير  الييبعه أن اسييتبدام التقاتييل    التجييلر  اإل  

يعطييي املشييرت  فرصييم  ،هريواإلعالنييل  والرتويييج هيين خييالل املشييل

ركلء أكت   البرت والتقصي واملقلرنم بكل سهيفلم قبيل قيرار   

التقاتل  زاد  هن وعي وركلء العتتل بتييففر كيل    ىمبعا  الشراء

سييبل املعايفهييل  عكيي  التسيييفض التقاتييدي بل،عتتييلد عاييى هصييدر  

 البلئع.

ولعل هن اإلجيلبتيل  الي  ميكين التطيرض  لتهيل أن املهين الي         

لكرتونيييييي كلسيييييتقبلل وأخيييييذ الطابيييييل ، ل بللتسييييييفض اإلتتصييييي

والتغاتيي ، والتيفزيييع، وتيفصييتل البضييلئع، قييد تكيييفن هيين املهيين        

املالسبم لاشبل  السعيفدي ورلك ملرونم وقل العتيل، وعيدم ارتبيل     

امليفظييي  مبكتيييب أو هكيييلن البيييل،  ايييلفم    دخايييهل املعقييييفل    

هيل.  وميكن زيلدت  مبضلعفم سلعل  العتل مسب  هكلنيل  العل 

طبتعيييم الشيييل  السيييعيفدي عيييلد  أنييي  صيييلمب الت اهيييل  أسيييريم      ف

واجتتلعتم تعتق  هن أداء عتا  بللصيفر  املطايفبم، بعكي  العلهيل   

اليفافد الذي ، تصرب    أمتيلن كي ري  أسيرت    املتاكيم وهين      

اييم يعتييل سييلعل  حيفياييم و  خمتايي  الاييروب. وهعاييم الشييبلن        

الر سيتلراتهم اولصيم   السعيفدي  و  سن هبكر  يستطتعيفن اهت

( أشيبل   4 - 3)هعدل اهتالر الستلر    املتاكم ستلر  لكيل  

 التسيييييفض ههيييين   هسييييلعد  كيفسييييتام لاغليييييم ههتييييم تعييييد واليييي 
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لكرتوني، يضلب    رلك تيففر الشبلن عاى ا جه   املسلعد  اإل

خل( ممييل يسييهل هيين ههييلههم       ا أ)هيفبليييل، وناييلم اةييي بييي    

هل هم حبلجم  لت  هيف القاتل هين التيدريب   كل وا ركم والتاقل. 

  التعلهيييل هيييع ال بيييلئن، وأخالقتيييل  العتيييل، والشيييغ  بلملهايييم،  

وامل لبر . املالم  هيف تاقاهم هن عتل    آخر ممل ، يسيلعد عايى   

عايييد أصيييرل  ا عتيييلل    ل قيفيييي ل الاجيييلل، بيييل  نييي  خاييي  انطبلعييي    

 والشركل  بعدم جديم الشل  السعيفدي.

اسيييتبدام تقاتيييم املعايفهيييل  وا،تصيييل،      واليفاقيييع أن تطييييفر

ن هك  ،مقل التسيفي  وخلصم هل يتعا  مبعلةم البتلنل  الضبتم

الشيييركل  هييين التعيييرب عايييى القيييدرا  الشيييرائتم لاتسيييتهاك   

وسييايفكهم ور بييلتهم وهيين اييم التييأاري املبلشيير و ييري املبلشيير عاييى    

يفهييل  اييل تقاتييم املعاقييرارا  املسييتهاك . وهيين نلمتييم أخيير  هك 

هيين رفييع وعييي املسييتهاك  وسييهيفلم مصيييفهلم عاييى هعايفهييل  عيين   

وبللتيللي فقيد سيلهم رليك   تع يي  املالفسيم بي  ريلر          ،املاتجيل  

التج ئييم بهييدب ا،متفييلظ بييللعتالء أو جييذ  عتييالء جييدد، كتييل   

سيييلعد  ا،بتكيييلرا  الرقتتيييم   تييييففري ماييييفل ركتيييم ملسيييلعد   

قطل  عتييالء جييدد هيين    دارا  التسيييفي    التيفسييع والاتيييف واسييت   

خالل استهداب هالح  جغرافتم خمتافم، حماتيل  ودولتيل  بل،عتتيلد    

 عاى حتاتل بتلنل  العتالء   هاصل  التيفاصل ا،جتتلعي.

هييين السييياع الييي  ييييتم شيييراءهل      لييييفم  كيييذلك أن كييي ريا   و

لكرتونتل  تأتي بأسعلر هالسبم بيل وهابفضيم   الغلليب، هقلرنيم      

التقاتدييييم  وهييين رليييك عايييى سيييبتل امل يييلل     باارياتهيييل   ازيييال  

املكتيييال  الغذائتيييم، وبعيييه ا دوييييم وهسترضيييرا  التجتتيييل،  
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سيعلر  أوقطع  تلر الستلرا ، واملالب  وا مذييم. ويبيدو أن تيدني    

تاك الساع يعيفد    استغالء هيفزعتهل عن حمال  العرض الكيبري   

 ين جيلرا  املرتفعم، وهين ايم اكتفيلءهم مبسيتيفدعل   ي     را  اإل

قييد تكيييفن   أهييلكن بعتييد  خييلرس املييدن وبتجيييلرا  هابفضييم.     

املت   بللطبع هي   صيل  املسيتهاك   ظيل الغيالء وارتفيلع        هذف

لكرتونييي. ممييل يييدفع بييللك ريين لاتسيييفض والشييراء اإل     ،ا سييعلر

عتيلل الصيغلر   ليرواد ا   لكرتونيي فيتح قيل،    كتل أن التسيفي  اإل

بتييع هاتجييلتهم وخييدهلتهم بييدون    وروي الييدخل ازييدود لتسيييفي  و  

 ا لجم    دفع  جيلر حمل وهل يتبع رلك هن رسيفم وفيفاتري.

أتلمييل ا،بتكييلرا  التسيييفيقتم الرقتتييم فرصييم لاشييركل       و

الالشييييييي م ورواد ا عتيييييييلل لايفصييييييييفل لاتسيييييييتهاك  وتعريييييييي    

املسيييتهاك  مباتجيييلتهم وهييييف هيييل يعييي ز قيييدراتهم عايييى ا،نتشيييلر.  

قتم، أصييبح لتاييك الشييركل  القييدر  وبفضييل ا،بتكييلرا  التسيييفي

 عاى عرض هاتجلتهم عاى هاصل  افرتااتم رختصم الي تن نسيبتل   

و، تتطاييب هيين املسييتهاك  سيييف  اتبييلع خطيييفا  بسييتطم إلمتييلم      

عتاتم الشراء هين هيفقيع تايك الشيركل . وسيلعد  ال ييفر  التقاتيم        

الشركل  الالش م   اتبيلع اسيرتاتتجتل  تسييفيقتم أرخيا وايل ،      

عن اليفسلئل التقاتديم لاتسيفي  كلإلعالنل    الطرقيل  أو   بعتدا 

عاي زيلد  هبتعلتهم وهين   وسلئل اإلعالم، وهيف هل انعك   جيلبتل 

 ام اربلمهم.

 النتل   التأاريا  السابتم.

لكرتونييي عتاتييم الشييراء هيين أي هكييلن       ل التسيييفض اإلسييهط

وهييف هيل   العلمل، وانتفل مجم خايف السيفض ازايي هين هيذ  السياع،     
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أاقيييل كلهيييل أربيييل  ا سييير، وأصيييبرل محيييى التقاتيييد واملبلهيييل  

 والتصيفير والتقاتد، حبلجم    حتيفل اقل  يضبس هذا السايفر.

وبصييييفم علهييييم فييييتن سييييهيفلم الشييييراء عييييت وسييييلئل التيفاصييييل   

 ن   اا،جتتلعي ترتب عاتهل أهر

ا هر ا ول  ظهييفر ن عيم اسيتهالكتم حل تيم عايد شيرهلم        -

أ اب هل يتم التسيفي  لي  ييدخل ايتن    حبكم أن  ،الشبل 

اةديييد و ييري املتيييففر بللسيييفض واملتييلجر  للبييل  )ممتيي (، هييل  

يدفع ،قتالئ  حلملل تيففر هباش الشراء الذي قد يترتا  أمد 

 اليفالدين.

ا هيييير ال ييييلني  تييييراكم السيييياع   البتيييييف  واليييي  قييييد ،   -

م كييي ريا  حبكيييم أنهيييل ستصيييبح قدمييييم أو خيييلرس  سيييتبَدتخ

عد  أشهر هن انتهلء اليفظتفم ال  هن أجايهل     امليفام بعد

ارن نالميي  هييذا الرتاكييم وتكييدا البتيييف    فييهل. ؤشييرا

بساع ك ري  عاد تاات  املا ل، أو عاد ا،نتقلل هن هاي ل  

هيل  ؤعطل ممل يتطاب   الاهليم التباا هاهيل أو   ،   آخر

رخييرين. يييرتبس مبييل سييب  كييذلك كتتييم الافليييل  اليي      

رض وبالسييتتك وهغافييل  هييل يفسيير ملييلرا  نييتباا هاهييل هيين و

، ييفهتيل   الافلييل   هين  جيرام  كتاييف  2السعيفدي يتباا هين  

لاكيييفن بييذلك هيين أعاييى دول العييلمل   كتتييم الافليييل       

 املا لتم ال  نتباا هاهل.

وتكتيين أمييد اإلشييكللتل  اةيفهريييم   الشييراء هيين خييالل     

رييم عيت   وسلئل التيفاصل،   استغالل سهيفلم  متلم العتاتيل  التجل 
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وسلئل التيفاصل، فتسيء بعه الشيركل  اسيتبدام هيذ  التقاتيم     

وتبدأ بللرتويج ملاتجل  ، حتق  أدنى هعليري اةييفد . هيذا التريدي    

حبييد راتيي  ليي  تبعييل  قييد ، يعريهييل الييبعه ا،هتتييلم املطايييف          

اليفقل الراهن، لكن ا اير ا،قتصيلدي الكيبري ياهير لاعتيلن هين       

  املاتج واليفستام الي    ال  تتبلحأ تدرجيتل خالل فقد اقم العتتل 

يييتم تقييديم اودهييم هيين خالهلييل. كتييل أنيي    التسيييفي  التقاتييدي      

أحيفل    متلم عتاتم الشيراء وا يلر القيرار وهييف      ل يأخذ الفرد وقت

علهل يسلعد العتتل ملراجعم قرار  و جييلد فير  وهاتجيل  بسيعر     

  أفضل وبللتللي قد يكيفن فرصم لاتالفس .

ن هستبدهي وسلئل وهاصل  وتطبتقل  التيفاصل ا،جتتلعي  

يتعرايفن لستل علرم هن اإلعالنل  الرتوجيتم لعشرا  الساع الي   

، ميكيين حبييلل هيين ا ميييفال التأكييد أو التييتقن هيين جيفدتهييل أو       

هصييداقتم هصييدرهل أو هروجتهييل هيين املشييهيفرين و ريهييم. واملتتبييع   

ن أو امليييثارين   وسيييلئل لتايييك املاصيييل  يييير  أن أول يييك املشيييهيفري

التيفاصييل ا،جتتييلعي ت ييلر ميييفل هصييداقتتهم الكيي ري هيين ا سيي ام   

ونيييراهم يعااييييفن عييين عشيييرا  السييياع   التييييفم اليفاميييد وكيييذلك   

 املطلعم واليفجبل  واملاتجعل  والدول واليفاجهل  الستلمتم داخاتيل  

بشكل يتضح هاهل الكذ  الصريح، وأن اهلدب امللدي  وخلرجتل 

لرئت  هلم وملعااتهم. يضلب    رلك السايفكتل  الال هيف اهلدب ا

 أخالقتيييم الييي  تاتشييير بشيييكل هقييي ز   السيييال  شيييل  حتدييييدا  

كلستبدام اةسد والقتلم حبركيل    يراء دون اعتبيلر ليدين أو     

س أو روِّالبعه ارخر يخوقتم أو علدا  أو أعراب أو أعتلر املتلبع . 

وعقلريييم   هاييلح  أخيير    ض ملاتجعييل  واسييت تلرا  رلريييم   سيييفِّيخ
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خيييلرس املتاكيييم، كتيييل ميييدث   تركتيييل   ا عييييفام السيييلبقم،   

لتهيل تايك ا،سيت تلرا ، ونير       وكاال يعرب الاتيلئج الي  صيلر     

رلك ا هر يتكرر   البيفسام، وهي البايد الي  ، ميكين اليفاييفض     

  هييد  فييلل ا،سييت تلرا  فتهييل عاييى املييد  الطيفيييل، خلصييم هييع  

 رار الستلسي بعد اتفلض دايتيفن لاسالم   الباقلن. ابلبتم ا،ستق

كذلك أصبح املسيتبدم لإلنرتنيل بشيكل عيلم عرايم لاتتبيع       

اإللكرتونييي   ر ، ميكيين ليي  أن يفاييل هيين رلييك التتبييع اليفمشييي    

ههتل عتل وههتل كلنيل ههلراتي  اإللكرتونتيم عللتيم أو هتقدهيم،      

ض اوصيفصيتم  وهيف   مقتقم ا هر قت عايى امليفافقيم عايى اخيرتا    

هيين قبييل تاييك امليفاقييع واملاصييل ، متييت ، ميكيين اسييتبدام أي        

تطبتييي   ، بعيييد امليفافقيييم عايييى شيييروح  اارفيييم حبقييي ، وليييذلك   

 . ونهلرا  ستكيفن عرام لستل هن اإلعالنل  الرتوجيتم لتال 

وسييلهم التسيييفي  عييت املشييلهري   تع ييي  اقلفييم ا،سييتعراض،   

ز عي ط التييفم تَ وبل سعلر العللتيم،  واإل راض باب  امللركل  والتبلهي 

أميييد أسيييبل  رليييك و  السييييفض أسيييعلر عللتيييم   املطيييلعم هييي ال ،  

الر بم   ا هلكن الفلرهم وا،زدملم هع الالا فتهيل، بعتيدا  عين    

بللكتللتل  واليرتب،   ل هتبلهت ز جتال اليفاقعتم والبسلحم، ممل ع ط

ملهييم دراسييم  و، يعجبيي  الييرختا و ن كييلن جتييدا  هقبيييف، ، وهيين ا   

 العالقم ب  أسللتب التسيفي  و س املعتشم.

كذلك وهع انتشلر التعلهل اإللكرتوني، أصبح هايلر هجتيم   

شرسييم هيين ا،متتييلل املييللي املصييلمب لاتعييلهال  اإللكرتونتييم،       

واملتاكم هستهدفم بيفايفل،   ك ر  ا،خرتاقل  عيت البطلقيل    
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تتيييم، وعتاتيييل   ا،ئتتلنتيييم والباكتيييم عتيفهيييل . وا سيييلبل  اليفه   

وانترييييلل ا سييييلبل ، وهكيييير ا سييييلبل  الباكتييييم      بالاصيييي

واخرتاقهيييل وت ويييير التعلهيييل هعهيييل وسيييرقم أهيفاهليييل. ا هييير اليييذي      

أكييت بلملبييلحر، وا هيين السييتتاني، والتريييف       ل يسييتدعي وعتيي 

 وا،متتل  هن التعلهال  اإللكرتونتم، وهعرفم خملحرهل. 

ل التجييييييلر  لكرتونيييييي   قيييييل  وقيييييد كاييييي  ا،متتيييييلل اإل   

اإللكرتونتم عت اإلنرتنيل أصيرل  املتيلجر وتخجيلر التج ئيم خيالل       

هاتيييلر دو،ر.  فقيييس خسيييلئر تخقيييدر حبييييفالي  العيييلم 

بعيد   وتضلعفل هذ  القتتم االث هرا  عت السيايفا  هايذ   

هاتيلر دو،ر. وهين املتيفقيع أن ترتفيع      أن كلنل تخقدر حبيفالي 

هاتييلر دو،ر حبايييفل عييلم  تصييل    هييذ  اوسييلئر كيي رًيا ل

 عاييى فقييس هييذا.  عييلم هيين ٪، أي أعاييى باسييبم 

 ا،متتيلل  هين  هليل  مصير  ، أنيفاع وهالر. اإللكرتوني الدفع صعتد

  رواد التجيييلر  اإللكرتونتيييم نيييل الشيييلئعم الييي  تخكاِّييي اإلنرت عيييت

كاهيل   هلذ  اوسيلئر ل  مواملستهاك  بللذا  و، تيفجد أرقلم دقتق

 مباتلرا  الدو،را  سايفًيل.

لغيييلء  وبللتأكتيييد فيييتن هسيييلرا  تطييييفرا  التقاتيييم سيييلهم      

وأصيييبرل فرصيييم لاشيييهر    ، ا يييدود واليفصييييفل لشيييرائح أكيييت  

والتكسب املللي هن خالل )الدعليم واإلعالن( عيت املشيلهري لبتيع    

 هاتجل  هن عقلر وستلمم وحب ورتتل وستلسم والقلئتم تطيفل.

  فللتالعب بللكاتل ، وداع اإلعالني ههم جدا ل ذر هن اف

ووايييع اشيييرتاحل  عصيييتم عايييى الفهيييم، صيييعبم القيييراء  رعيييل        
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ع إلمتييلم الشييراء دون وعييي مبييل يرتتييب عاتيي  عاييد      يفقِّيي)الفريسييم( تخ

 اإللغلء، أو ستلستم الرتجتع.

والعيييلمل ييفاجييي  حتيييديل  أخييير  سيييببتهل التقاتيييل  والتجيييلر      

ا،جتتييلعي   هشييلهد  املشييلهري   لكرتونتييم ووسييلئل التيفاصييل اإل

ممل زاد مل،  التاتر عاى املراهق  وا،نترلر  ،وحملولم تقاتدهم

والتجييرد هيين القييتم وا خييالض وزاد هيين نسييبم التتييرد عاييى اقلفييم       

 وعلدا  ااتتعل  وهذا يشلهد   أوروبل أيضل .

لكرتونييي والتسيييفي  ووييم وجهييل  نايير تثكييد أن التسيييفي  اإل

ن لبعه وتيفجد بعه  لرس ا عتلل املباتيم عايى   يفاالتقاتدي هكت

 dual channels or muti-approachلكرتونتيم وبعضيهل    أنهل ريلر   

لكرتونييي يسييلعد العتتييل   هشييلهد    يشييتل البتييع التقاتييدي واإل 

وناليين هين نفي  املتجير بسيعر أقيل. وهايلر        أ  املاتح ويستطتع حاب

هييين نسيييبم هبتعيييل   ي ييييد  multi-approachدراسيييل  تشيييري    أن  
بييأن هعاييم املتسيييفق   سييلبقل  ا الشييركم ولييت  كتييل كييلن سييلئد

قلئتييم   يصييرب أك يير عاييد التسيييفض التقاتييدي متييى ليييف كييلن لدييي 

. ولييت  هيين املتصيييفر أن  unplanned purchaseهسييبقم بلملشييرتيل  

التسيييفي  اإللكرتونييي سيييفب ياغييي التقاتييدي ،عتبييلرا  قتتعتييم    

عتيم الي  هلتيلس الايلا فتهيل لاتفلعيل       يصعب أن تع ل ا تيل  الطبت 

أهاتيم   الر اجتتلعتم ونفستم وأيضل  دواٍعآوالتا   وا ديت فتهل هلل 

 ههتم   تقيفيم روابس ااتتع.

وير  بعه املتبصص  فتتل  ا التسيفي  اإللكرتوني، أن 

ر املييلد ، ويييأتي يففُّلاتجتتعييل  اواتجتييم  متييت َتيي هاييلر اسييتغال، 
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  التسييييفي ، وجيييذ  املشيييلهد وتقيييديم    هايييل ركيييلء الشيييركل  

لعييل  املتسيييفض اواتجييي هييع اسييتبدام      لالعييروض اليي  يسييتل هليي   

وسيييلئل التيفاصيييل ا،جتتيييلعي، وا،سيييتفلد  بشيييكل هيييثار عايييى     

اةلنييييب الافسييييي بللتعييييلون هييييع املشييييلهري. و را كييييلن التسيييييفض    

اإللكرتوني قد وفير اةهيد  ، أني    املقلبيل اسيتفلد املسييفض هين        

امليلدي اليذي قيد  يدم املثسسيل  ازاتيم،   املقلبيل قيد         اةلنب 

أاييير أيضيييل  بشيييكل كيييبري عايييى ا سييييفاض التقاتدييييم هييين  تيييل  

ال بلئن. وهال حنتلس    نشر وتع يي  الييفعي الفكيري فتتيل يتعاي       

بلةلنييييب املييييلدي والييييذكلء العييييلحفي   التعلهييييل هييييع العييييروض 

تبدام ا مسيين التسيييفيقتم. ورلييك  تليييم ا سيير التبييذير، وا،سيي    

رشلد لقبالء إلكسلبهم فين ا،سيتفلد    لإلدار  املللتم والتيفجت  واإل

  شبلع ملجلت  الضروريم. عتهن العروض ال  يستفتد  فعال 

       وسلئل ا د هن التيأاريا  السيابتم لاتسييفض عيت وسيلئل

 التيفاصل ا،جتتلعي. 

 يتع  عاى جهل  محليم املستهاك زييلد  وعيي ااتتيع والعتتيل    

بأهتتيييم عيييدم التسيييرع   الشيييراء، وزييييلد  الييييفعي بعيييدم التيييأار      

بييييللعيفاح  واملييييثارين، فهييييم خطيييييفا  عتاتييييل  الشييييراء، أيضييييل  

الشركل  هن أدوارهل ا،جتتلعتم أن تاشر اليفعي بطيرض هبلشير    

و ري هبلشر  لاعتالء مبل  ا ا يلر خطييفا  الشيراء، ا،هتتيلم     

 ريهييل. وهيين الضييروري   املييللي، محليييم ا سيير  وأهتتييم ا،دخييلر و   

كذلك واع املعليري ا خالقتم فتتيل نايتج وفتتيل نشيرتي وتشيرتر      

جهل  خمتافم   رفيع هسيتيف  الييفعي ا،جتتيلعي وااتتعيي ليد        

 ا سر وب  الطال  والطللبل  هن سن هبكر .
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ن  عداد دراسم هتدانتم عن الغع واملبللغيم   أسيعلر   رسخوقد َي

ض عيت    فهالر هاتجيل  راكيد  تخسييفط   الساع عت التسيفي  بلملشلهري

هشلهري ويكيفن السعر اع  السيفض، وه لل رلك بعه العقيلرا   

 الدولتم.

لكرتونتيييم، ويتيفجيييب رفيييع هسيييتيف  الرقلبيييم عايييى التجيييلر  اإل   

وتفعتيييل محلييييم املسيييتهاك وتشيييجتع قتيييلم مجعتيييل  هتعيييدد  هليييذا   

الغيييرض هييييف أميييد وسيييلئل الرقلبيييم، وبتهكيييلن هيييذ  اةتعتيييل      

ممييل هلسيين  ،هييل  البلئعييم مسييب ردود فعييل املشييرتين تصييات  اة

 بدرجم كبري  هقدر  الشلري عاى ا لر قرار الشراء.

ووم ملجم  تليم املستهاك الاهلئي عن حري  سن التشريعل  

وا ناتييم وتطبتقهييل والعتييل عاييى تفعتييل التشييهري بلملبييللف  فهيييف     

 سالل نيفعي  شل  اةتتع.

لدراسيييل    عايييم التسييييفي  بيييد هييين اسيييتترار ا وكتيييل هييييف ،

أن يقلباي  وايع    جييب وفروع  بكيل هيل  يا سيايفر املسيتهاك،      

ا ناتييم والتشييريعل  هيين اةهييل  املبتصييم بعييد عتييل ا حبييلث        

 ا الالزهم  تليم املسيتهاك. ليذا فيد   أوروبيل أناتيم هشيدد  جيد       

عاييى املعاييا  واملييلد  الدعلئتييم وهتييى يعايين لضييتلن صييرم اإلعييالن    

 تتعل  وا فراد.ومحليم اا

اتعايييتم واةتعتيييل  املبتافيييم وا ناتيييم الييي   لبيييد هييين دور  و،

تسييلهم   محليييم ا فييراد وزيييلد  نسييبم اليييفعي  فهاييلر هيين يايييفم       

س لاسياع رختصيم الي تن    روِّالتقاتل  وهالر هن يايفم ازال  ال  تخي 

لكرتونتييم    وحمييال  املالبيي  التقاتديييم اليي  لييت  هلييل رييلر      
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للي لقسر بتييففر هاتجيل  رختصيم وبيدون جييفد    ظيل       الا ي  امل

 ر بم ا سر   الشراء.

ويتز اتن هيذا اإلحيلر تطييفير ههيلم وكلليم محلييم املسيتهاك        

لكرتونييي بيييفزار  التجييلر  هيين خييالل  دار  الرقلبييم عاييى التسيييفض اإل

هم لقفراد الذين يتعلهايفن لتشتل ههلههل واع هعليري أخالقتم هخاِ 

لكرتونييييي وهيييين اييييتاهم هشييييلهري التيفاصييييل     هييييع التسيييييفي  اإل 

ا،جتتيييلعي، هيييع عقيفبيييل  رادعيييم لابيييروس عييين هيييذ  املعيييليري،        

فلملشييكال  لتسييل فقييس   املاييلهر، و  شييراء املييرأ  والرجييل    

لسيياع أقييل هييل يقييلل فتهييل أنهييم ، هلتلجيفنهييل بسييبب سييرعم ا ييلر    

القيييرار والسيييهيفلم   اليفصييييفل، ولكييين هيييذ  السيييهيفلم   وصييييفل 

نتج عاهل هشكال  امتتيلل عايى ا حفيلل     ،خرلاطرب ارامل سيِفض 

واسييتغالل لقاييم عاتهييم وسييهيفلم وصيييفهلم واسييتغالل هييللي وجاسييي  

لعل   ري هالسبم  عتيلرهم.  ألقحفلل، وقدر  ا حفلل عاى شراء 

وجييب فلملشييكام را  أبعييلد كيي ري  وهسييثولتم عييد  جهييل  ولعييل    

ناتييم لتشييتل ه ييل  تطيييفير ناييلم اةييرائم املعايفهلتتييم و ييري  هيين ا   

 هذ  اةيفانب.  

وممييل جيييدر ا،لتفييل   لتيي  هيييف أن اقلفييم التسيييفض   العييلد  ،      

تيفجههل ا لجم، و  ل تيفجههيل اقلفيم الكسيب لاشيركل ، الي       

تطيفر  مللتل  حبسيب تقيدير أسيتلر التيلري  "ولتيلم لتيتع" وأخيذ         

متلهييل  وأنتجييل ر بييل   نسييلنتم مل تكيين هيفجيييفد    ل هاراييى خمتافيي

ل ، متيييت أصيييبرل الر بيييم بيييل،هتالر هيييي املسيييتطر  عايييى  سيييلبق

اإلنسيييلن، وبللتيييللي فيييتن اإلنسيييلن يسيييتهاك كيييل شييييء ميكاييي     

استهالك ، وهذا يكش  عين ر بيم الايلا   انتهيلر ا يدود،      
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وا صيييفل عاييى كييل شيييء سيييفاء السيياع أو اوييتا  أو ا هيييفال،    

وسيعتهم لتتاييك أي شيييء جديييد وكيرههم لقشييتلء القدميييم متييى   

سييتتل   ااتتعييل  را  الطفييرا  املللتييم    ن كلنييل أصييتام، ،و 

املفلج ييم، وباييدان اواييتج العربييي دلتييل قيييفي عاييى هصييداقتم هييذا    

ا يييديت، لاااييير    هييييفا هلركيييل  ا زييييلء ليييد  السيييتدا ،   

وصييترل  السييتلرا  لييد  الشييبل  و ريهييل كيي ري. ممييل يعييا أن      

  ا،سيتهالر بيل    علهل ا لجم مل يعد هيف العلهل ا ومد امليثار، 

رافقتيي  عيفاهييل أخيير  زاد    مدتيي ، وتركتيي  وسييلئل التاشيي م      

عايى هييذ  الفراييتم، هييي هييل ميكيين أن يكييبح هييذ  الشييراهم    

 ااتتعل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81

 –2022     

 إحدى مبادرات مركز أسبار

54 

 التوصيات 
 نشييلء هت ييم وحاتييم عاتييل تتبييع وزار  التجييلر  لإلشييراب عاييى      -

 التجيييلر  عيييت  التجيييلر  اإللكرتونتيييم   املتاكيييم وحتدييييدا    

 هاصل  التيفاصل ا،جتتلعي.

واع اسرتاتتجتم وحاتم لاتجلر  اإللكرتونتم تشيتل اييفابس    -

 اإلعالن وقتيفد    املتاكم. 

تافتييذ محييال   عالهتييم لرفييع اليييفعي ااتتعييي ميييفل هييذ          -

 القضليل الشلئكم.

صييدار بطلقييل  عضيييفيم خلصييم مليين هليي  هلييم اإلعييالن            -

دورا  خلصيم  هاصل  التيفاصيل ا،جتتيلعي، بعيد اجتتيلزهم     

تشيييتل التعريييي  مبيييل يتعيييلرض هيييع القيييتم    ،  هيييذا اايييلل

 والعلدا    ااتتع.

واع قيفان  أخالقتم عقلبتم رادعيم ملبيللفي قييفان  اإلعيالن      -

   وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي   املتاكم.  

 واع ايفابس اإلعالن ملشلريع أو است تلرا  خلرس املتاكم.    -

سيلهتم   تاتتيم اقلفيم ومحلييم     حتفت  اةتعتيل  ا هاتيم بلمل   -

 ا،ستهالر عت وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي.

عاى اةهل  املبتصم   ا هين السيتتاني وهت يم ا،تصيل،       -

واةهييل  التشييريعتم ا خيير  واييع بييراهج  عالهتييم هك فييم   

لاجتهييييفر لاتيفعتيييم بكتفتيييم كشييي  امليفاقيييع اإللكرتونتيييم      

فتييم الييدفع  املشييبيفهم   التسيييفض اإللكرتونييي وكييذلك كت   

 اإللكرتوني الساتم وارهن.
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تيفعت  اةتهيفر خبطيفر  ا،فراب وراء اإلعالنل  التسييفيقتم   -

وحرض استتللم وخداع اإلعالنل  وبلليذا    تييفتري والسيال     

والييتاهج ا خيير ، وت بتييل قلعييد  الشييراء عاييد ا لجييم هيين   

امليفاقييع ارهاييم فقييس وا يير  عاييى برقيي  واييبس الشييراء     

متى ، يكيفن هصدر تهدييد ،سيتقرار ا سير     ،اإللكرتوني

 اقتصلديل .

 جييييلد هاصيييم تقتتتتيييم هيفميييد  هييين جهيييم حملييييد  )محلييييم      -

لكرتونتييييم وكييييذلك  ( لتقتييييتم املتييييلجر اإل املسييييتهاك هيييي ال  

 ،لل هتيديل خلصيم املشيلهري   تمسلبل  "التسييفي " عيت السيفشي   

كتيييب   هيييذ  املاصيييم التقتتتتيييم ال بيييلئن لعيييرض   حبتيييت َي

هلييييذر )أو يشيييييجع( ارخييييرين   هرمايييييم   مميييييل  ،رييييلربهم 

 التبطتس لاشراء.

باييلء ستلسييم اقلفتييم تشييرتر فتهييل اةهييل  املالحييم بللتيفعتييم      -

.( …دبتيم، رشيلد، الاييفادي ا   )التعاتم، اإلعالم، اليدعيف  واإل 

 حتت عاى ترشتد ا،ستهالر، وتع ي  اقلفم ا،دخلر.

 جيراء دراسيل  هتعتقيم لابرييت عين الضييفابس امل ايى لاشييراء        -

 ت وسلئل التيفاصل واملبلحر املرتتبم عاى رلك.ع
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 املصلدر واملراجع 
م(  التسييييفي  و دار  ا تيييال  عيييت  الصيييبلص، فيييثاد )  -

شييييييبكل  التيفاصييييييل ا،جتتييييييلعي وتييييييأاريا  اإلعالنييييييل   

اإللكرتونتيييييم، ) (  قايييييم ا،قتصيييييلد والتسيييييتري، العيييييدد 

 .-ال لهن،     

 (  شيبكل  التيفاصيل   أبيف نلصر، سيلهي سياتم وآخيرون )د.    -

لكرتونييي ا،جتتييلعي ودورهييل   حتقتيي  فلعاتييم التسيييفي  اإل

لاكاتيييييييييييييل  التقاتيييييييييييييم، هتيييييييييييييلل عايييييييييييييى اليييييييييييييرابس  

  https://www.academia.edu/37997773اإللكرتوني 
م(  دور شبكل  التيفاصل ا،جتتيلعي  فالض، حمتد ) -

  املعلصر  هاايفر حتاتاي، ا كلدميتم لادراسيل     التسيفي

 .-(     ا،جتتلعتم واإلنسلنتم، العدد )
م(  هقدهيييم    هاتيييد  التسييييفي  واإلعيييالم الرقتيييي )    -

التسيفي  عت وسيلئل التيفاصيل ا،جتتيلعي، هتيلل عايى امليفقيع       

 ulforum.orghttps://tawasاإللكرتوني  
م(  الاجايييم ا،قتصيييلديم وا،جتتلعتيييم لغربيييي آسيييتل )     -

التسيفي  عت وسلئل التيفاصل ا،جتتلعي والرتويج لااشيلحل   

 لبالن. -املاتجم ال  تعتتد عاى الطلقم املتجدد ، عكلر
بن لبد ، ساتلن فترلن فتصل  فعللتم التسييفي  اإللكرتونيي    -

ل  الباكتيييم  عيييت شيييبكل  التيفاصيييل ا،جتتيييلعي لابيييده     

https://www.academia.edu/37997773
https://tawasulforum.org/
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السعيفديم   تابتم امتتلجل  العتيالء السيعيفدي ، هتيلل عايى     

 الرابس اإللكرتوني  
https://joa.journals.ekb.eg/article_157105_b11580b2
785b1646dd150a4704ad16d2.pdf 

م(  تييييأاري أنشييييطم سييييرجتيفا، أنطيييييفان  سييييكادر ) -

التسييييفي  عيييت هيفاقيييع التيفاصيييل ا،جتتيييلعي عايييى الكاتيييم     

املاطيفقيييييم  لكرتونتيييييل ، ) (  ااايييييم العاتتيييييم لالقتصيييييلد    

 .-والتجلر ،     

م(  دور هيفاقيع التيفاصيل ا،جتتيلعي    خمايفب، أعيلء )  -

للم هلجسييتري  ييري    تسيييفي  املاتجييل  التدويييم لاتييرأ ، رسيي    

هاشيفر ، كاتم العايفم اإلنسلنتم وا،جتتلعتم، جلهعم حمتيد  

 ختضر بسكر .

هاتكيييم، ملسيييي  هيفاقيييع التيفاصيييل ا،جتتيييلعي والتسييييفي       -

التجييلري  دراسييم   ا هتتييم واملتتيي ا ، هتييلل عاييى الييرابس   

 اإللكرتوني  
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/206/5/1/102141 

م(  التسيييييفي  سييييعداوي، هيفسييييى وشييييبلل، حمتييييد )   -

اإللكرتونييي عييت وسييلئل التيفاصييل ا،جتتييلعي وتييأاري  عاييى    

السييايفر الشييرائي لاتسييتهاك  دراسييم عتاييم هيين هسييتبدهي      

شييييييبكل  التيفاصييييييل ا،جتتييييييلعي   اة ائيييييير، قاييييييم     

ل  ا،قتصيييلديم وا،نيييدهلس   ا،قتصيييلد العيييلملي،   اإلصيييالم

 .-(،     (، العدد )اااد )

https://joa.journals.ekb.eg/article_157105_b11580b2785b1646dd150a4704ad16d2.pdf
https://joa.journals.ekb.eg/article_157105_b11580b2785b1646dd150a4704ad16d2.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/206/5/1/102141
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  .املشلركيفن 
اليفرقيييم الرئتسيييم واملعقبييييفن  د. حيييالل املغربيييي، ود. عبيييداهلل  •

 نلصر ا تيفد، وأ. عالء الدين براد   
  دار  ا يفار  د. عبداهلل العسلب •
 املشلركيفن بل يفار واملالقشم  •
 عتسىأ. علصم ال -

 ا،ل  الصل  د. عبد -

 م. أسلهم الكردي -

 أ. عبدالرمحن بلسام -

 د. خللد الرديعلن -

 أ. فلئ   العجروش -

 د. حمتد ال قفي -

 د. وفلء حتبم -

 د. فيفاز العا ي -

 د. فلئ   ا ربي -

 د. عبدالرمحن العريا -

 د. صل م آل شيفيل -

 أ. ههل عقتل -

 د. عبدالع ي  ا رقلن -

 د. هشلري الاعتم -

 د. علئشم ا،محدي -

 د. حمتد املارم -

 د. خللد املاصيفر -

 د. سعتد الغلهدي -
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 .امللخص التنفيذي 

تالولييل هييذ  القضييتم الدراسييل  املسييتقباتم، وتالولييل أ. فييلئ    

العجييروش   اليفرقييم الرئتسييم عييد  حمييلور، بييدأتهل بلإلشييلر         

جييلبي وليت  السيايف، وأن هليذ      قباتم( مبعالهيل اإل كاتم )ليف املست

"الايف" أسلا  سالهي، حبكم أن اإلسالم هلت عاى العام والسري 

  ا رض والييتعام وا،كتشييلب. اييم أشييلر     اييرور  تأسييت      

 وأن 2030هالهج عاتتم لااار لاتستقبل اتسلقل  هع رؤيم املتاكم 

جهييل. هاهجتييل  فقييد    الدراسييل  ونتلئهييذ    حبلجييم القييرار صييلنع

مييفل هيل  را كلنيل الدراسيل  املسيتقباتم       حرمل الكلتبم سيثا،  

، وأجلبيييل بأنهيييل دراسيييل  بتاتيييم تتقيييلحع هيييع مجتيييع  ل أو فاييي ل عاتييي

التبصصل  تقريبل ، وأنهل رتع ب  الكل واة ء  فهي دراسل  

اسييتقرائتم واسيييتابلحتم.   كيييذلك تصيييات  املسيييتقبل )هبلشييير،  

هاايفر(، ايم صيافل الدراسيل  املسيتقباتم        قريب، بعتد، و ري 

تابثيم، واستقرائتم، وافرتااتم. أهيل حميلور الدراسيل  املسيتقباتم     

فتشتل الرصد والتراتيل مليل هييف قيلئم، وتيفقيع ا ميداث، ايم حيرل         

ا ايييفل. كتييل تالوليييل اليفرقييم هيفاييييفعل  الدراسييل  املسيييتقباتم     

م البديايييم، لتشيييتل  التعايييتم العيييلم والعيييللي، وا يييرو ، والطلقييي   

والييذكلء ا،صييطالعي، ودراسييل  السييكلن، واملهيين املسييتقباتم،  

والبت يم واملايل . واليفرقييم عتيفهيل  تقييدم رؤييم هتفلئاييم لاتسيتقبل وأنيي       

ميكيين استشييراف  عاتتييل  وأن رلييك لييت  ترفييل  عاتتييل  بييل اييرور      

تاتيفيييم واقتصييلديم واسييرتاتتجتم، ورلييك لتقاتييل املبييلحر وتعتييتم      

  اقتايلع صيلنع القيرار بهيذا الاييفع هين الدراسيل         الفيفائد هع ارور

 واإلفلد  هاهل.
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  م  ركي  د. خلليد ال بيت    التعقتيب ال يلني عايى أهتتيم        

الدراسييل  املسييتقباتم )ا،سييرتاتتجتم( فللييدول املتقدهييم أخييذ  بهييل 

رليك   َبخلصم بعد ا ر  العلملتم ال لنتم ورلك كضرور ، وصيلمَ 

هعلهد الفكير. واسيتعرض د. ال بيت     ا،نتشلر املثسسي ملراك  و

عييد  تعريفييل  لادراسييل  املسييتقباتم، وأمجاييهل بأنهييل  اسييتبدام       

حيييرض عاتتيييم   دراسيييم ظييييفاهر خفتيييم، وجهييييفد فاسيييفتم هرادفيييم  

نهييل تتعلهييل هييع نطييلض بييدائل الاتيييف املتكيين،    ألاجهيييفد العاتتييم، و 

نهييل تتاييلول املسييتقبل   آهييلد خمتافييم تييرتاول بيي   يي  سييايفا   أو

س  سام. ام عرس الكلتب عاى أهتتم الدراسيل  املسيتقباتم    و 

فهي بغرض صالعم هستقبل أفضل، واكتشيلب املشيكال  قبيل    

وقيفعهييييل، و عييييلد  اكتشييييلفال لقييييدراتال وهيفاردنييييل، اييييم بايييييفر        

ا،ختتلرا  املتلمم. أهل أ يراض الدراسيل  املسيتقباتم فريددهل بيي       

وصييفر املسيتقبل،   دراسل  هستقباتم ممكام، ودراسل  حمتتام، 

وا سييي  املعرفتيييم وا خالقتيييم لادراسيييل  املسيييتقباتم، و ميييداث     

نسلنتم، ام زييلد  املشيلركم   تكلهل ب  العايفم واملعلرب والقتم اإل

الدمييفقراحتييم و فسيييلل اايييلل لابيييتاء واملهيييتت  بلملشيييلركم    

صياع املسيتقبل. وتايلول التعقتيب كيذلك هعيليري وحيرض البريت           

ستقباتم وأشلر    التصاتفل  املاهجتم املتبعم   هيذا  الدراسل  امل

الاييييفع هييين الدراسيييل . كتيييل تايييلول حيييرض وأسيييللتب الدراسيييم         

سييقلحل  السييكلنتم، والاتييلرس  كللسالسييل ال هاتييم، وحييرض اإل 

السييببتم، وحتاتييل ارايييلر املقطعتييم، والطيييرض التشييلركتم. كتيييل     

رياييم، وتتبييع سييقل  بللقتاييلول حييرض التابييث هيين خييالل التاييلظر واإل 
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هيييييييل اويييييييت ، أالاييييييييفاهر وحتاتيييييييل املضيييييييتيفن وحتاتيييييييل آراء  

 والستالرييفهل .  
 وتضتال املداخال  ميفل القضتم ازلور التللتم 

 الدراسل  املستقباتم و شكل،  املفهيفم وأبعلد . •

 التابث بلملستقبل   العايفم ا،جتتلعتم. •

ناريييييم املييييثاهر  وعالقتهييييل بللدراسييييل  املسييييتقباتم عاييييى   •

 ستيف  الستلسي.امل
هعيفقييل  تافتييذ الدراسييل  املسييتقباتم وهييل الييذي حتتلجيي          •

 السعيفديم إلفلزهلل

وهيين أبييرز التيفصييتل  اليي  انتهييى  لتهييل املترييلورون   هاتقييى      

 أسبلر ميفل القضتم هل ياي 

 ارور  العاليم بللدراسل  املستقباتم ال  تهتم مبل ياي  -1
 .التعاتم بشقت  العلم واةلهعي 
 التقاتديم. ا ر   ري 
 .الطلقم البديام 
 .الذكلء ا،صطالعي 
 .ال يلد السكلنتم وتبعلتهل 
 .املهن املستقباتم 
 .البت م ودور التكايفليفجتل   تع ي  التاتتم املستداهم 
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تأسيييت  هايييلهج عاتتيييم لدراسيييم املسيييتقبل تهيييتم بتاتتيييم    -2

الكيفادر اليفحاتم، ورهت هم بلملهلرا  املطايفبيم وتطييفير قيدراتهم    

  امل يييد هيين )اوييت ، ا ييدا، اوتييلل، الييذكلء(،    اكتسييل

)مملرسييم التييدريبل  العللتييم عاييى ا سييللتب الكتتييم    يوتييأهاتهم بيي

وازلكييل  و ريهييل( وتييبا هاهجتييم اسييرتاتتجتم هتكلهاييم لتاتتييم   

امليفاهيب هيين خيالل عقييد شيراكل  واتقييم هيع هثسسييل  رائييد        

 دار  شثون الدوليم  الدراسل  املستقباتم لصاع العقيفل القلدر  عاى 

 هستقبال .  
تسيياتس الضيييفء، عاييى التعلهييل هييع حتييديل  الدراسييل         -3

وحبت ا ايفل   حتقتي  التقيدم    ،املستقباتم والتأهب هلل استبلقًتل

 بلليفصيفل    أهداب هذ  الدراسل .
ر امل ييد  أهتتم ا،ستفلد  ممن سبقيفنل   هذا االل لايففِّ -4

ا ال تييييلر املعتلريييييم هيييين اةهييييد واليفقييييل والتكافييييم، ولاسييييتبا

ا،سرتشييلديم اليي  نشييرتر بهييل هييع العييلمل ميفلاييل واليي  ميكااييل       

 تكتتفهل مسب امتتلجلتال وهتطابلتال اولصم بال.
 2030 اييلفم برنييلهج جديييد    بييراهج رؤيييم املتاكييم      -5

 بغيييرض جديييد   هراكييي  و نشييلء  البر تييم،  املراكييي  بييدعم  يهييتم 

 .املستقبل استشراب
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  :أ. فائزة العجروشالورقة الرئيسة 
الدراسيييل  املسيييتقباتم لتسيييل تاجتًتيييل أو تابيييًثا بللغتيييب، بيييل     

 حتسٌب فط ن.

 متهتد ..

نسييبم هاييك     -أي  -هييلرا ليييف قلباييل نفسييك املسييتقباتم     

كسري ييثخر شيتبيفخم اإلنسيلن     املستقبل..! هلرا ليف   اكتشلب 

ويطتييل   عتيير ..! هييلرا ليييف جفييل هتييل  البرييلرل وتغييري  بعييدهل         

 ر البت م اةغرافتم لاعلمل..!هاله

تايييك تسيييلؤ،  تتترييييفر مييييفل ))هيييلرا لييييف((، وهيييي تسيييلؤ،     

 هستقباتم ميفل  هكلنتم مدوث رلك..!

و))هلرا ليف(( كلنيل    زهين قرييب هتعاقيم   العقاتيم العربتيم       

بل،رتبل  السيء بيي )ليف(، ال  تفتح عتل الشيتطلن، الي  تتريدث    

  عيدم الترّسير عايى هيل جير ،         ن دياايل ييدعيف    عين أهير هيلضٍ   

 ن تغييتري  هسييترتل.. لكيين )ليييف( أعييال   تايي   فهييي تاقاييك       

متيي  املسييتقبل، وكأناييل نسييأل عيين شيييء مل هلييدث، اييم نتبتييل     

و ّتن هيلرا سيتجري لييف ميدث ..! و)لييف( املسيتقباتم هيذ  ليت  هليل          

عالقييم بييي )ليييف( اليي  تفييتح عتييل الشييتطلن  بييل عاييى العكيي  تفييتح  

فكري املسييتقباي، الييذي بييال شييك سييتكيفن را فلئييد  ليييف البييل  لاييت

باتايييل  عايييى أسييي  عاتتيييم، لتيفسيييتع قلعدتييي  ،سيييتتعل  أفكيييلر   

   وابتكلرا  جديد    خمتا  اال، .
وهيين هاطايي  هاهجاييل اإلسييالهي الييذي هل اييل عاييى استشييراب      

املستقبل والتبطتس ل   طتط ل حمكًتل، أسيف  بل نبتلء العايلم   
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أميد املعجي ا  ا،قتصيلديم     -ييفس  عاتي  السيالم    فهذا نيف اهلل

  وقييل ا زهييل ، وأول هيين أشييلر    الييدورا  ا،قتصييلديم هيين       

  فايييف،  طتط ي  إلخييراس شيعب هصيير   -متيت الييرواس والكسيلد   

هن سبع سا  عجلب قلدهيم  لكلنيل االعيم قيد مايل ، حملليم       

تسيتقبل  عاى شعبهل. وهن قبا  نيفل، عات  السالم، ليف،  طتط  لا

بصيياع الفاييك متييى ياجيييف بيي ، هيين الغييرض هلاكييل البشييريم. وهييذا    

، ليييييف،  طتطيييي  -صيييياى اهلل عاتيييي  وسييييام -سييييتدنل حمتييييد 

لاتستقبل بهجر  أصرلب     ا بشم، ام    املديايم، ايم هجرتي     

 لتهييل بافسيي  هيييع التبطييتس ازكييم لتافتيييذهل  ملييل قلهييل دوليييم       

 اإلسالم.

أهتتييم الاايير لاتسييتقبل    وهيين اةلنييب ارخيير، تتضييح جاًتييل 

ق ييْل  }الرؤيييم اإلسييالهتم عاييد فهييم وتييدبر هييل يقيفليي  اهلل عيي  وجييل   

وقيفلييي  (، العاكبييييف ، ارييييم ) {س يييريخوا ف يييي اِليييأ ْرِض ف يييلنا رخوا ... 

ِ نط الا َ  ، يخَغتِّرخ َهل ب ق يْفٍم َمتطيى يخَغتِّيرخوا َهيل ب أ ْنف س يِهْم َوِ َرا أ َراَد     }تعل   

)الرعيد    {  خ ب ق يْفٍم سخييفًءا ف يال َهيَردط ل ي خ َوَهيل ل هخيْم ه يْن دخون ي   ه يْن َوالٍ         الا 

(. واتبيلع هيل م ايل عاتي  ا يديت الشيري  "اعتيل ليدنتلر         اريم 

كأنك تعتع أبًدا، واعتل رخرتيك كأنيك متييف   يدا "، ووصيا       

 بللتيفم ارخر ازرر اليدائم  عتيلل اإلنسيلن   سيتلض هسيثولتلت      

 وأهلنت    استبالب ا رض.  

كييذلك هيييف أهيير يتأكييد وظتفًتييل   هقيفلييم اإلهييلم عاييي راييي  

ر"، اهلل عا   "هن استبصر ا هيفر أبصر، وهن استدبر ا هييفر حتتطي  

ويدعيف لعيدم الركييفن لتصييفرا  خلح يم ليبعه املفيلهتم الشيرعتم        
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الييييي  ت ّهيييييد اليييييبعه   ا،نطيييييالض والتبطيييييتس واليييييتفكري    

 تع متلت  خلها ل، ، يفكر   أبعد هن قدهت .املستقبل، فتع

كتل ،  فى عاتايل مجتًعيل، أن املسيتقبل يتسيم بدرجيم عللتيم       

هييين عيييدم اليييتق  وهيييتغريا  هتسيييلرعم حتركهيييل قييييف  ستلسيييتم     

واقتصلديم واجتتلعتم واقلفتم و عالهتم هتايفعم. وا،ستعداد ل  لين  

لين يتيأتى لايل     يف  لتي  واليذي  بخيكيفن  ، بصالعم املستقبل الذي نْصي 

أو لغرينل ب قلفم ا،تكللتم وا،عتتلد عاى الغري، و  ل بقيتم العتيل   

واإلنتييلس والريييلد . وهييذا ليين يترقيي   ، هيين خييالل تأسييت  هاييلهج   

 -هاييلهج لااايير والييتفكري والتييدبر  -عاتتييم لدراسييم املسييتقبل 

هستقل  هن أصيفلال اإلسالهتم، وهل تثصا  هين قيفاعيد )اسيتبالف ل    

 (.و عتلًرا

 

 هقدهم

مبل أنال نعتع مللًتيل   عصير رؤييم املتاكيم الطتيفميم .. هلي        

لال أن نفتبر بتجلبم هيذ  التسيلؤ،   أيين كايل..ل وكتي  وصياال       

   هال..ل  ونتبتل    أين حنن راهبيفن ..ل ونفكر كت  ساصيل  

    هالر ..ل

فللسيييعيفديم الييي  تتطايييع  جييي  هقعيييد دائيييم   دائييير  اليييدول   

 الييييدول القيفيييييم وامليفجهييييم لاتسييييلرا  العلملتييييم   العاتييييى، وعييييلمل

هن يعك  حتيفمل  القتيلد   آبللتبطتس املسب  ملستقبل ه دهر و

مققيل خيالل فيرت  قتلسيتم     متت ، الرشتد  وتطاعل  رؤيم 

قفيي   هاتيفسييم   هييذا ا،رييل ، هيين خييالل شييرذ العقيييفل لتصيييفر    
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هسيييتقبل هر ييييف  بييي  والتبطيييتس لييي  بيفاقعتيييم وماكيييم عاتتيييم        

 تم.وستلس

زالل هالر تسلؤ،  يابغي أن تكييفن شيغاال الشيل ل     لكن ،

ملرمام هل بعد كيفرونل..  قبل أن تاقضي املرمام ا للتم، استعدادا 

مبييلرا سييابرس هيين املرماييم ا للتييم هيين رؤ  واستشييرافل  كاتييمل  

وهيييل هيييي ا سييي  املاطقتيييم الييي  ساسيييتاد عاتهيييل وتقييييفم عايييى         

هين  تل  ال  تضيتن التعلهيل ار  ا،فرتاال  والتجربمل وهل هي ارل

هييع خمتايي  ا مييداث وامليفاقيي  ازتتييل أن نتعييرض هلييل هسييتقبا لل   

هيل  يفوهن ام هل هيف تصيفرنل ملستقبل املرمام القلدهيمل وهين هيم فلعا   

وكذلك هد  تأاريهم عاى هسيتقبل الدوليم    -نواملثار-اة دد 

التاتيفيل وكت  ميكن لال تفلدي املشكال  ال  قد تياجم عين   

ا مييداثل وهيين اييمط واييع ا ايييفل اليي  ميكيين أن تعيي ز هيين     هييذ 

أدائاييل وقييدرتال عاييى هيفاجهييم تاييك املييتغريا ، و مكييلم السييتطر     

عاييى قتييل نتييلئج تاييك التريييف،  واملييتغريا . وهييذا هييل تافييرد بيي      

الدراسل  املستقباتم، أسي ام وجيفدييم املضيتيفن وهتكلهايم ا بعيلد      

 ال هاتم.

بد أن تتيففر لديال املقدر   ، ، ،ومتى فتب عاى هذ  التسلؤ

عاييى استشييراب امل سييتقبل، وتيفظتفهييل ودهييم ا هييداب التاتيفيييم      

بايييلًء عايييى   ،والتطيفيرييييم عايييى امليييدي  امل تيفسيييس والطيفييييل ا جيييل  

هخعطتيييل  العايييم وقيفاعيييد التبطيييتس السييياتم وا سييي  الصيييرترم   

، ييلر القييرارا  املالئتييم لاتسييتقبل بشييكل عييلم ولعييلمل هييل بعييد   

رونيييل بشيييكل خيييل   مليفاصيييام التاتتيييم امل سيييتداهم وتطييييفير        كيف
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، ا،قتصلد، و ريهيل هين عيفاهيل الاتييف الي  تاشيدهل رؤييم        

وتاشدهل الدولم كأبرز عالصر فلل تقيفد أي قتتع حنيف التطقيدم  

والرُّقييي، عالصيير تقيييفم   جيفهرهييل عاييى رؤ  وااييرم، وأسيي ام      

بفكير   تقبل هاشييفد هسي  تاشر اقلفم التفيلؤل وا هيل واليتفكري     

اسيييييرتاتتجي واستشيييييراب عاتيييييي عايييييى املسيييييتيفي  الشبصيييييي     

 واملثسسي.

جديًدا   هيذا اايلل، بقيدر هيل      لن أدعي أنا سأات  شت ل 

أملول أن أايم صييفتي    أصييفا  الكي ريين هين اليذين سيبقيفني        

  الكتلبم بهذا ا قل العاتي، بغرض لفيل أرهيلن صياَّلع القيرار     

 يييالء اهتتييلم أك يير بلملسييتقبل والدراسييل     واملسييثول   بضييرور  

املسييتقباتم، واليي  هيين شييأنهل أن ترتقييي بييل داء ااتتعييي لاييدول      

كلفم. وعاى هيذا ا سيلا فقيد تالوليلخ   حرميي هيذا، الاقيل          

 التللتم   

 هفهيفم استشراب املستقبل 

قبيييل اوييييفض   فيفائيييد وآلتيييل  اتبيييلع نهيييج استشيييرا ، أود     

يخعيييييرب بعايييييم دراسيييييم امل سيييييتقباتل  أو    أن أشيييييري    هيييييل بيييييل    

الدراسييييل  امل سييييتقباتم، وهيييييف عاييييم مييييديت نسييييبًتل ر ييييم قييييدم      

املاهجتييييم، ويعييييا ببسييييلحم كتفتييييم الييييتفكري   واييييع آلتييييل    

تضييييتن التعلهييييل هييييع هخبتايييي  ا مييييداث وامليفاقيييي  اليييي  هيييين         

امل رتتييييييل أن  يييييير بهييييييل   امل سييييييتقبل القريييييييب أو املتيفسييييييس أو  

يف  الفييييرد أو ااتتييييع  لتفييييلدي أي    البعتييييد، سيييييفاًء عاييييى هسييييت    

 هشكال  قد تاجم عن هذ  ا مداث. 
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وعاييدهل نترييدث عيين ))عاييم(( فتناييل بكييل تأكتييد نخشييري         

أسيي  هاطقتييم تقيييفم عاييى ا،فرتااييل  والتجربييم، وهيين اييمط واييع     

ا يييل اليييذي يختكييين أن يخعييي ز هييين أدائايييل وقيييدرتال عايييى هيفاجهيييم   

 املتغريا .

كيييد أن الدراسيييل  املسيييتقباتم   رن كتفهييييفم نسيييتطتع أن نث 

ط ين مليفاقي    لتسل نيفًعل هن التاجتم أو التابث بللغتب، بل حتسيب ف  

وحتييييديل  حمتتاييييم  يييير بهييييل   هخبتايييي  ااييييل،  ا،قتصييييلديم 

وا،جتتلعتييييم والستلسييييتم و ريهييييل، بيفاييييع فراييييتل  عقالنتييييم   

لكتفتيييم التعلهيييل هيييع تايييك امليفاقييي  والتريييديل ، عيييت صيييتل م      

كي تاييك ا،متتييل،  اليي  افرتاييالهل وتسييعى   سييتالرييفهل  تخرييل

جلهيييد  لتقاتيييل مجيييم املبيييلحر قيييدر اإلهكيييلن وتعايييتم الفيفائيييد  

واملالفع  لايفصيفل    بر ا هيلن، هين خيالل حتقتي  ا هيداب الي        

 عل هذ  الستالرييفهل  هن أجاهل.ا وخ

 هل ملجتال لادراسل  املستقباتمل

أصييبرل  هاييلر هقيفلييم لاتبييرتع ا هريكييي تشييلرل  كييترتنج  

شعلر املستقبات  واملهتت  بدراسل  املستقبل، "اهتتيلهي هاصيب   

 عاى املستقبل  نا سأهضي بقتم متلتي فت ".

أهييل عييلمل الفت يييلء ا ملييلني ألييت  أياشييتلين فقييد بييرر اهتتلهيي  

بلملستقبل قلئا ل  " نا أهتم بلملسيتقبل  نيا ببسيلحم سييفب أرهيب      

  لت ".

ررر، هن امللاي هروًرا بل لار    وكاال نعام أن ال هن يت

املسييتقبل، حترك ييل ارلهًتييل ، يقبييل الرتاجييع  حالق ييل. وعاييى هييذا   
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ا سيلا  فلملسيتقبل بصييفرت  العلهيم واايرد ، أصيبح هين اهتتييلم        

ا فراد العلدي  هن خيالل سيعتهم    حتسي  وايعهم دائًتيل حنييف       

شيييراب ا فضيييل. وأايييرل ا لجيييم لادراسيييل  املسيييتقباتم أو است 

املسييتقبل كتييل يسيييتت  الييبعه اييرور  هاريييم   هييذا العصييير،      

فتتل سيتأتي هسيتقبال  أك ير أهتتيم هين       وأصبح التفكري امل ّبكِّر

يفس بللتغتريا  والتشيلبكل   أي وقل هضى لعلملال املعلصر الذي ميخ

سيتتل وأن اليتغريا     الكبري  ب  الاييفاهر وا ميداث املبتافيم، ،   

بتلنيييل  هتضيييبتم وهتشيييعبم.. وا ميييداث  هتسيييلرعم وهتالهتيييم.. وال

هتداخام وهتالمقيم.. والتطاعيل  هت اييد  وهاريم   مجتيع املتيلدين       

ا،قتصلديم وا،جتتلعتيم والبت تيم والعاييفم والتكايفليفجتيل. هيذا         

جلنب ازديلد مجم املعلرب امل تلمم، وسهيفلم هشلركتهل واخرتاقهل 

شكل هخْذه ل يسيلعد  وهذا الت ايد امل تصلعد   قلل العايفم ب -

عاى تراجع قتتم هل يعرف  اوتاء، متت ، يتم ا،متفيلظ بيأك ر   

  ليذا هين   -% مميل كايل نعرفي  بعيد هيرور  ي  سيايفا         هن 

املهم أن نتسلءل هل ستصتد اويت  الي   اكهيل هقلبيل التجيدد      

 املعر ل! وكم ستدوم املد ل 

مللًتل أهيم هين      رأيي املتيفااع، أجد أن قتتم التجدد املعر 

اوت ، والتعاتم املستتر أهم قتتم هن الكفلء . وهن املاطقي أنال 

نقصد بللتجدد املعير  هايل، رار امليرتبس بيلل هن والييفعي بيفجييفد       

، يثار متًتل   زهاال ا لار ويستفتد هين هلايتال  فيترا    زهن آٍ 

كيييلن امليييثر  يشيييتغل عايييى فهيييم و درار قييييفان  امللايييي، فيييتن       

يشييتغل عاييى تييأاري هييذ  القيييفان  عاييى املسييتقبل الييذي       املسييتقباي

 ستكيفن خاتط ل قهيفل ل هن أهيفر هتيفقعم وأخر   ري هتيفقعم.  
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  ن التفكري اليفاقعي   اليفاع العلملي ا يللي، جيعاايل مجتعيل    

، أهلم هسثولتم ابتم وكبري  رل  ا جتلل القلدهم، ويبدو جاتل 

م والسييعيفدي  بشييكل  ن ا وان لاييل حنيين العيير  بشييكل عييل  آأنيي  

خيييل  أن نرسيييم و طيييس لاتسيييتقبل بيفسيييتام هااتيييم، وأسيييايف    

هاهجي وتشلركي لتطيفير اسرتاتتجتل  وستلسل  فعللم هن أجيل  

د جييييفِّفاخ ،هييين وه دهييير بيييأن نتتبيييع العيفاقيييب وامليييآ،      آهسيييتقبل 

ونقتيياا الفيير  قبييل وقيفعهييل ونعييد العييد   ،ا مكييلم والقييرارا 

هبل تيم.. ونيتات  أميداث املسيتقبل      يم أزهيل  هفلج يم أو أميداث    

كتل برعال هن قبل   اقتفلء آالر امللاي، هن أجل تع يي  املافعيم   

 ا،جتتلعتم وا،قتصلديم والبت تم.

وهذا لن يتم دون التأكتد عاى أهتتم تيفستع دائير  العايم بهيذا    

الايييفع هيين الدراسييل    بالدنييل بشييكل رعييي، و دخييلل هاييلهج      

م والعللي الل ا،ستشراب املستقباي ومبيل  هتطيفر    تعاتتال العل

هل اَتتتبعييي  هييين هاهجتيييل  وأسييييللتب لابريييت   املسيييتقبل، وص يييي     

بعتاتل  التاتتيم والتبطيتس وصيالعم القيرارا ،   سيتلض السيعي       

لترقت  التاتتم الشلهام، وهسلعد  صلمب القرار، وا،قتصيلدي   

قييييل والستلسييييت ، والعسييييكري    ا ييييلر القييييرار املالسييييب و  

 ا زهل ، أو تيفقع ا زهل  ازتتام هستقبال .

و  هذا الستلض ، يفيفتا أن أنيف  أن هل يقده  أعضيلء هاتقيى    

أسيييبلر عايييد تايييلوهلم لقضيييليل وحاتيييم، هييييف نييييفع هييين الدراسيييل        

املستقباتم بشكل أو آخر. وأن أشتد مباتيد  أسيبلر اليدولي اليذي     

ن ))هسيتقبل  عاييفا  نييففتت   - محل   دورت  اولهسم 
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لتاييييلول هييييذا امليفايييييفع       املسييييتقبل((، والييييذي كييييلن سييييبلقل    

السيييعيفديم، وهيييدب    التعريييي  بأسلسيييتل  عايييم املسيييتقباتل       

وبعه هالهج  ومملرسيلتهل العربتيم، هين خيالل هااييفر ا ضيلر        

العربتييم اإلسيييالهتم،  اييلفم    تقيييديم هاهجتييم ا زهايييم هييل بعيييد     

العلملتيم والعتاتيم هليل، وخلرحييم     العلدييم والتعريي  بيأهم املتلرسيل     

أولتم لبايلء مملرسيل  التصيتتم  هين أجيل حبيت ا اييفل لتريديل          

املسيييتقبل، وحتيفيايييهل    فيييير  حتقييي  ا،سيييتداهم   التاتتييييم،     

وتدعم تقدهال ا ضلري، وتع ز هكلنم املتاكم   هيذا اايلل    

لتكيييفن نقطييم جييذ  لابييلم   والعييلها    قييل،  استشييراب     

 ل العديد .   املستقب

وبيييال شيييك فقيييد سيييلعد هيييذا املاتيييد  عايييى ترسيييت  الصييييفر      

  -اإلجيلبتم عن املتاكم   بادان اوتا  الدولتم الكيبري   

اليي    اسييتقطلبهل لاتشييلركم      -دولييم  هترييدًال مي ايييفن  

املاتييد ، و  حمييتطهم العاتييي والعتاييي وا،جتتييلعي، فضييا ل عيين   

قييييلل عاييييم املسييييتقبل. وأصييييبرل ا،سييييتفلد  واإلفييييلد  هيييياهم   

خمرجلتيييي  نتاًسييييل لابييييلم   واملتبصصيييي  واملهييييتت  بشييييثون     

هارييم تعاتتتييم    املسييتقبل. كتييل كييلن اإلعييالن عيين تقدمييي  

برنلهج الدراسل  املستقباتم وا زهايم هيل بعيد العلدييم ميدًال فرييًدا       

 هن نيفع  عاى هستيف  املتاكم.  

 م حمددا  أهتتم الدراسل  املستقبات

 ن الدراسييل  املسييتقباتم هييي بل سييلا فهييم و درار قيييفان       

وريييلر  امللايييي، وتيييأاري رليييك عايييى املسيييتقبل. وكيييذلك هيييي       
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بل سييلا فهييم و درار لارلايير، الييذي يتضييتن هييدخال  تتبايييفر     

هن ا هييفر املتيفقعيم و يري     ل ،ستقراء املستقبل الذي ستكيفن خاتط

سلسييييتم   باييييلء املتيفقعييييم.    جلنييييب كيفنهييييل هيييين امليفااييييتع ا  

ا،سيييرتاتتجتل  وا يييلر القيييرارا  خلصيييم عايييى هسيييتيف  القتيييلد     

هاييييلر  مجييييلع عاييييى تصييييات  حمييييددا  أهتتييييم وا،سيييرتاتتجتم   

 الدراسل  املستقباتم   ارتي 

كيفنهييل هيين هعييلمل حتضيير ااتتييع  فأهتتتهييل تكتيين       -

ا لجم    اسيتبلض الترييف،  السيريعم وهيفاكبيم وأميداث      

  قريل  ا ضلر  القلدهم.بصتم وهكلنم  
اليييفعي لاتسييتقبل وا،سييتعداد املبكيير ليي   لتفييلدي صييدهم     -

هسييتقباتم نتتجييم عج نييل عيين التكتيي  هييع عتاتييم التغييتري     

 الالزهم.
 ارور  تيفقع املشلكل القلدهم  ليفاع اوطس مليفاجهتهل. -
زاد  هين ا،هتتيلم بضييرور  دراسيم الييتغري املسيتقباي، قبييل      -

 هر يفبيييم ميكييين تيييداركهل   مدواييي ، حتسيييًبل رايييلر  يييري   

 وحملصرتهل.
متكيي  صييالع القييرار هيين ا ييلر قييرارا  سييريعم وسيياتتم     -

 وهدركم لاتداعتل  املستقباتم.
عرض الرؤ  املستقباتم ودراستهل و علد  الاار فتهل مسب  -

 املستجدا .
 تاتتم الفكر ا،متتللي. -
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ل بتي َ تخا هتتم ا،سيرتاتتجتم لادراسيل  املسيتقباتم ميكين أن     

 ملعلمل ارتتم   ا

 ا لجم    فهم و درار حتيف،  و يقلعل  ال هن العلملي. -
ا لجييم    ا، ييرا    ديالهتكتييم التريييف،  العلملتييم،     -

 وتفلدي اإلقصلء وا،اترالل هن السلمم العلملتم.
اييرور  اليييفعي مبسييثولتم ااتتييع العييلملي رييل  هسييتقبل        -

 ا جتلل القلدهم.
 ا ضلر  اإلنسلنتم.ارور  اليفعي خبطيفر  هصري  -
قييراء  وفهييم املثشييرا  اولرجتييم، والتعلهييل هييع هتغرياتهييل    -

 وتيفظتفهل لصل  الدولم.
 القدر  عاى التفكري املاهجي ميفل املستقبل. -
تييييففري البتلنيييل  الالزهيييم لصييياع القيييرار ا،سيييرتاتتجي         -

 ا لار.
ا،سيتفلد  الكلهايم هين الفير  املتلميم وا،سيتعداد لكييل        -

 تتام.  املبلحر از
استشيييراب هسيييتقبل البت يييم واليييتغري املايييلخي وا،نبعلايييل       -

ا هر الذي يسيتيفجب    الكربيفنتم والتيفجهل  املستقباتم هلل

 واع اوطس والستلسل  املستقباتم هلل. 

وليف حتداال هال عن ا بعلد ا،قتصلديم، ،ستشراب املسيتقبل،  

قعييل  امليييفارد ليفجييدنل اراييلر العاتتييم املرتتبييم عاتهييل  فهييي تهييتم بتيف 

املللتييم املسييتقباتم، واستشييراب هسييتقبل ا هيين املييلئي والغييذائي،     
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وهسيييتقبل الطلقيييم واملعيييلدن وآايييلر أسيييعلر اليييبرتول. وتعتيييل عايييى      

استشييراب هسييتقبل السييكلن والشييبل  وأارهتييل عاييى ا،قتصييلد    

كتيييل حتييير  عايييى ، واملييييفارد البشيييريم وسييييفض العتيييل واملهيييلرا  

جتتلعتييم املسييتداهم، بعييد دراسييم    استشييراب هسييتقبل التاتتييم ا،  

التيفقعييل  ا،قتصييلديم وأارهييل عاييى ا،قتصييلد ازاييي  لتييتم واييع     

اوطييس املسييتقباتم هلييل، واإلجييراءا  والستلسييل  ا،سييتبلقتم هلييل    

 عاى التيفجهل  املستقباتم   العلمل وأارهل عاى تاتتم ااتتع.   بالًء

العتيل   حتيلول هن خالل هل سب ، يبدو جاًتل أن هذ  الدراسيل   

هن أجل املستقبل  لابروس باتلئج تسلعد اإلنسلن العلدي واملسثول 

  ا ييلر قييرار  وهعرفييم ختلراتيي  املتعييدد  باييلًء عاييى سييتالرييفهل     

. و تا  حرض وأ يل  هيذ  الدراسيل  املسيتقباتم     هرسيفهم هسبقل 

 ي دوليم وتتاييفع، ففيي اايل،  ا،قتصيلديم  تعتتيد عايى ا سيي ام        

برييت عيين هسييتقبل الييدخل القيييفهي وهييد  تييأاري  عاييى شييتى الي  ت 

أ ل  التاتتيم ازاتيم أو السييفض الدولتيم، أو حملوليم فهيم العالقيم        

ب  خمتاي  الاييفاهر كعالقيم عيدد السيكلن بللتاتتيم املرك ييم        

وعالقم زيلد  عدد امليفالتد مبستيف  التعاتم. وهالر كذلك الطيرض  

ى بلمليد  سيتط لايتم تقييفم مبيل يخ   ى عايى  مصيلئتل  و يلرس ري   بَاي ال  تخ

البتييلني ا،سييتقرائي والييذي هلييلول تيفقييع متييدد املثشييرا  ا تيفيييم  

لادوليييم وهيييد  تأاريهيييل عايييى كلفيييم القطلعيييل  ا خييير  واليييدول  

 االور .

وهيين جهييم أخيير ، تتضييح أهتتييم هييذ  الدراسييل    ااييل،     

ا خيييير ، هيييين خييييالل  استشييييراب هسييييتقبل العالقييييل  الدولتييييم   

والييييدفلع وا هيييين، وشييييكل ا كيفهييييم هسييييتقبا ل،    والستلسييييتم
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واستشييييراب هسييييتقبل التعاييييتم واملييييدارا   العييييلمل والترييييديل  

والتريييف،  املسييتقباتم واملهيييلرا  املطايفبييم، واستشييراب هسيييتقبل     

قطييييلع الصييييرم والرعليييييم الصييييرتم   العييييلمل وتيفقعييييل  الطاييييب 

املسيييييييتقباي والتيفصيييييييتل  ا،سيييييييتبلقتم، ورأا امليييييييلل البشيييييييري 

تكييلر، ووظييلئ  املسييتقبل املطايفبييم لكييل قطييلع ودقهييل     وا،ب

هستقبل التعاتم والتكايفليفجتل وا ناتيم الذكتيم، بيل استشيراب     

عايييى  هسيييتقبل تكايفليفجتيييل املعايفهيييل  وا ناتيييم الذكتيييم بايييلءً     

التيفجهل  املسيتقباتم وأارهيل عايى الباتيم الترتتيم املتعاقيم والعيرض        

ذلك استشيراب هسيتقبل   والطاب وواع اوطس املستقباتم هلل. ك

الباتم الترتتم والتيفقعل  عاى الطاب والتيفسعل  املستقباتم   هذا 

 االل وواع اوطس هلل.

لييد  الييبعه هييل بيي   هيين اواييس ل ب أمتلًنييل نيفعييسييبِّوهييذا هييل يخ

هفهيفم التبطتس ا،سرتاتتجي، واستشراب املستقبل. و، بخدط هايل،  

كتيالن بعضيهتل، مبعايى أن    أن نثكد أنهتل ، يتعلرالن و  يل يخ 

استشراب املستقبل يخَ وِّد ا كيفهل  واملثسسل  مبعايفهيل   اتيم   

لتشييييييكتل املسييييييتقبل وا ييييييلر القييييييرارا  السيييييياتتم، وَتْغييييييتري     

ا،سييييرتاتتجتل  ا للتييييم   ظييييل هخبَرجييييل  عتاتييييم  استشييييراب    

 .املستقبل
  هلهتم الدراسل  املستقباتم..  هل هي عام أم فنل! 
ه  خمتاف  ب  هن يعتتهل عاًتيل قلئًتيل بذاتي     هع وجيفد ارل 

أم فًال ،  ضع لاقيفان  العاتتم، ظهر ارل  الليت يصيافهل ايتن    

))الدراسييل  البتاتييم((  بلعتبلرهييل فرًعييل جديييًدا نلر ييل عيين مييدوث 
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تفلعييل بيي   صييا أو أك يير هرتابطيي  أو  ييري هرتابطيي ، وهيين  

لتفلعييل بهييدب تكيييفين خييالل بييراهج التعاييتم والبرييت تييتم عتاتييم ا

هذا التبصا.. وأصيا  نفسيي هيع ارخيرين اليذين ييرون أن عايم        

الدراسيييييل  املسيييييتقباتم قيييييلل هعييييير  بيييييتا هتيييييداخل وعيييييلبر   

لتبصصل  عد ، وتتايفع تقاتلت  هن كل املعلرب واملالهج، ور م 

- يييييف  املطييييرد وتييييأاري  الكييييبري   ارونييييم ا خييييري ، هييييل زال  

ييييد هييين اإلبيييداعل  وا،بتكيييلرا  اايييلل هفتيفًميييل مل  -وسيييتال

 البشريم ال  ، تتيفق    الفايفن واردا  وخمتا  العايفم.  

هريكيي  شيفسيتلر عيلمل الفايك ا     -و  هذا السيتلض ركير   

أن أهم هيل تافيرد بي  حبتعيم الدراسيل  املسيتقباتم هييف  ه جهيل          -

هيين الكتييي  ا فريييد ل لاعاييم والفيين هًعييل، وميكيين اعتبلرهييل ه جييي  

 والكتفي.

لدراسييييل  العاتتييييم املسييييتقباتم تاجييييأ عاييييى الييييدوام ليفاييييع   فل

سييتالرييفهل  عييد  يعتتييد الييتفكري فتهييل عاييى دراسييم ا،متتييل،    

املتكايييم الكتتيييم والكتفتيييم واوتيييلرا  والبيييدائل، بلعتبلرهيييل    

 شلهام وهاهجهل هتعدد التبصصل .  

لذلك أهم هل ميت  دراسل  املستقبل، هيف  انطالقتهل هين رؤييم   

ر عين فكير  قيرد  و  يل عين      عبِّي  ء والكيل، و، تخ رتع ب  اةي 

حريقيم تفكيري تثكيد أن العالقيم بي  الكيل واةي ء، بي  العييلم         

واوييل ، بيي  الرؤيييم الكلهاييم والاايير  الضييتقم. ومبعاييى آخيير       

هيين كييٍل هرتابييس، وأن  ا تاايير    مجتييع ا شييتلء بلعتبلرهييل جيي ء 

بلملصيلدفم،  كل هل ستردث هستقبا ل لين ييتم مبعي ل عين سييفا  أو      
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و  ييل هيييف نتتجييم  ركييم شييلهام هيين املييدخال  واملبرجييل . ويييتم  

الرتكتيي  فتهييل عاييى قتيفعييم هيين القييتم اليي  ميكيين أن تثسيي      

 ملستقبل الغد، وهن أهتهل  هفهيفم املسثولتم رل  ا جتلل القلدهم.

 فيفن املستقبل    صاِّاملهتتيفن بللدراسل  املستقباتم يخ

تاييك املييد  ال هاتييم اليي  ، تتجييلوز  املسييتقبل املبلشيير، وهيييف  -

 السات  هاذ الارام الراهام.
املستقبل القريب، وهيف تاك املد  ال هاتم ال  تصيل  يدود    -

    سايفا .
املسييتقبل البعتييد، والييذي يتجييلوز العشييرين    اوتسيي       -

 سام.
املسييييتقبل  ييييري املاايييييفر، وهيييييف تاييييك املييييد  اليييي  تتجييييلوز   -

 ك ر.اوتس     امللئم سام أو أ

وهالر تصاتفل  أخر  لاتستقبل، هاهل  املسيتقبل املسيترتل،   

واملتكيين، و ييري املر يييف  بيي ، و ييري املتيفقييع، و ييري املفكيير بيي .     

كتل أن هالر هن يصا  الدراسل  املسيتقباتم بايلًء عايى التفيلؤل     

 ارتي وف  والتشلؤم، 

الدراسل  املستقباتم التابثيم  تعتل عاى حتديد حمطيل    -

بتم وهثكد  يتررر حنيفهيل املسيلر املسيتقباي   خيس     هستقباتم ال

هسييتقتم ابتييداًء هيين ا لايير، وهييذا الايييفع يعتتييد عاييى القييدرا       

 الفرديم لابلمت. 
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الدراسييل  املسييتقباتم ا،سييتقرائتم  تعتتييد عاييى اسييتقراء   -

ا مييداث التلر تييم وارلههييل حنيييف املسييتقبل، وهييذا الايييفع يتطاييب  

ايييييفم الستلسييييتم وا،قتصييييلديم    الع ل هتبصصيييي ل مجلعتيييي ل فريقيييي

لييييتبت  اليفقييييلئع ازتتاييييم   والرتبيفيييييم وا،جتتلعتييييم وحنيييييف رلييييك

وكتلبييم التصيييفرا  )السييتالرييفهل ( عتييل سييتردث   املسييتقبل      

 اا  أو االام عقيفد قلدهم.العقد أو 
الدراسييل  املسييتقباتم ا،فرتااييتم  تعتتييد عاييى افييرتاض      -

والطتيفمييل  املييراد   املسييتقبل وخايي  أمداايي  مبييل يالئييم ا هييداب    

كيبري كتلبيم سيتالرييف     ميد     حتقتقهل   املستقبل، وهي تشيب   

اد  خراجييي  عايييى شلشيييم اليفاقيييع بلسيييتبدام الشيييبيف      َرفيييتام يخييي 

مبل يالئم مجم ونيفع  ،هكلنتل  املتلمم هع التيفصتم بتطيفيرهلواإل

 ا هداب املرجيف .
ازييلور الرئتسييتم اليي  جيييب أن يرتكيي  عاتهييل ا،ستشييراب   

 ملستقباي، هي  ا

بالء جهيفد الرصد والتراتل لاتخعطتل  القلئتيم هين    ا ول  -

التجربم ا للتم هع ا،ستفلد  هن التجلر  التلر تيم الي  حتققيل    

  امللاي، وهذا العتل الرصدي جيب أن يتم وف  أسي  هاهجتيم   

تأخييذ بأمييدث أسييللتب العاييم والتكايفليفجتييل، وتيفظيي  الطلقييل      

 يفحاتم   شتى اال، .اإلبداعتم لاكيفادر ال

تيفقييييع ا مييييداث، هيييين خييييالل أدوا  القتييييلا     ال ييييلني  -

وا،سييتقراء املسييتاد    وسييلئل املاطيي  والييتفكري العقالنييي، باييلًء  

عاى هل  ط مجع  هن هخعطتل    ازيفر ا ول، وعتاتم التيفقع هذ  
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حتقيي  الاجييلل املييأهيفل هاهييل  را هييل أ خييذ بعيي  ا،عتبييلر الدقييم         

 ا مداث بع  فلمصم دون تهيفين أو تهيفيل. قراء  
حييييرل ا ايييييفل العتاتييييم القييييلدر  عاييييى رييييلوز    ال للييييت  -

الترديل  والتعيلحي هيع اإلشيكللتل ، بيل وأيضيل  تافتيذ او طيس        

 الراهتم لتطيفير العتل وريفيد ا داء.

وهيين هاييل  نسييتطتع القيييفل بييأن استشييراب املسييتقبل وباييلء  هيييف  

ك االايم عتييفن بصيري ، عي  تااير      نار بعتد، ومركم تيدبري متتاي  

   امللاييي وتسييتاهم هايي ، وأخيير  تتأهييل ا لايير وتاطايي  هايي ،   

ر املسيييتقبل وتستشيييرف ،    حيييلر ناييير  تكلهاتيييم   والل يييم تتبصطييي 

 وامد .

أهييم الدراسييل  املسييتقباتم اليي  جيييب أن تهييتم بهييل املتاكييم    

   العربتم السعيفديم

 .التعاتم بشقت  العلم واةلهعي -

 .لبتيفليفجتما رو  ا -

 .الطلقم البديام -

 .الذكلء ا،صطالعي -
 .ال يلد السكلنتم وتبعلتهل -

   .املهن املستقباتم -
استشراب املسيتقبل البت يي ودور التكايفليفجتيل   تع يي       -

 التاتتم املستداهم وندر  املتل  والتصرر.
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وعاييى الدولييم  تتييع جهلتهييل وهثسسييلتهل وبف لتهييل املبتافييم،      

هن التفكري الاتطيي التقاتيدي والفكير    العتل عاى رلك والتريفل 

سيتتل   ، املبا عاى  علد  صالعم امللاي    استشيراب املسيتقبل  
املثسسيييل  التعاتتتيييم مبسيييتيفيلتهل املبتافيييم. ومملرسيييم دورهيييل      

بلملسييتقبل  اليي  تتابييأ ا،ستشييرافتم الدراسييل تك تيي  البريييفث و

 ،وتقييرأ هالحمييي  قبيييل ميييدواهل وتعيييد لييي  عدتييي  بأفعيييلل خمططيييم 

 واإلعداد لصعيفبلت  وحتديلت  بشكل استبلقي.  

و ن قيييل،  الدراسيييل  املسيييتقباتم تشيييتل قيييل،  كييي ري    

 زهييل  الكييبري  )الاتيييف السييكلني العييلملي، والغييذاء واةيييفع   كل

العييييلملي، وهصييييلدر الطلقييييم والتايييييفث البت ييييي، ا يييير  والسييييالم 

والصراع العلملي(، واستشراب املستقبل  هيذا يعيا أنايل   ملجيم     

    ارتي 

الدور الكبري الذي جيب القتيلم بي  خلصيم عايد تأسيت        -

سييل  التعاتتتييم   املتاكييم، هييذا العاييم أكلدميًتييل   شييتى املثس 

هييين خيييالل تصيييتتم هايييلهج  يييري تقاتدييييم تسيييتطتع أن تتييييفاءم هيييع   

التغريا  ازاتم والعلملتم السريعم وسيتطر  هفهييفم العيفملييم، حبتيت     

ا بعييلد املتعييدد  ،ستشييراب املسييتقبل  -هييذ  املاييلهج  -تشييتل 

ستلسيييتم واقتصيييلديم وصيييرتم واجتتلعتيييم واقلفتيييم و عالهتيييم    -

سيرتاتتجتم  لهعيم   ، ومسب عاتي تقيفم كاتم العايفم ا،-وبت تم 

 نلي  العربتم لاعايفم ا هاتم بتدري  هذا العام اهللم.
 الدور اإلعالهي املهم   خا  الييفعي املسيتقباي خصيفصيل     -

  هيفاجهيييم اليييتغريا  املتسيييلرعم والييي  نشيييلهدهل التييييفم  قاتتًتيييل    

 ودولًتل.

https://ummah-futures.net/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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حبلجيييم    تطييييفير   ومبيييل أن اليفاقيييع الفعايييي، يشيييري    أنايييل    

و سقل  رليك عايى واقعايل العربيي علهيم والسيعيفدي خلصيم  وجيب         

عاتاييل نشيير اقلفييم هييذا العاييم اهلييلم   كلفييم املثسسييل  التعاتتتييم  

وكلفييم ا جهيي   ا كيفهتييم، هيين خييالل هيفااييتع هييثحر  لكييل    

قلل تاتيفي اقتصلدي واجتتيلعي وسيكلني، وهلتييفي عايى عيدد      

ح الطابيييم واملييييفظف  املبيييدع   هييين السيييتالرييفهل  الييي  قيييد متيييا  

الفرصييم ملسييلعد  هتبييذي القييرار   شييتى ااييل،  بييللتبطتس       

لاتستقبل بشكل حيفيل املد ، بعتًدا عين التبطيتس قصيري امليد      

 الذي قد يضر بعتاتم التطيفير والتاتتم.  

ويعتتد هقتلا الاجلل   استشيراب املسيتقبل عايى هبيدأين ،     

اي  اقلفيم ا،ستشيراب عايد مجتيع      اللت هلتل، يتابا ا ول    خ

ف ييل  ااتتييع وهكيفنلتيي ، وتيفاييتح أهتتييم الدراسييل  املسييتقباتم  

واستشراب املستقبل بللتفكري ا،سرتاتتجي، مبيل سيتكيفن عاتي     

ا لل   الغد، وا لر اإلجراءا  واوطيفا  الالزهم لايفصييفل     

 حتقت  أعاى هراتب الاجلل فتتل   حتديد  هن أهيداب. فل هتتيم  

املعقيييفد  عاييى استشييراب املسييتقبل سييتثتي أ كا هييل عاييدهل تصييبح     

اقلفم قتتعتم، وييتم  قرارهيل كياتس تفكيري أسلسيي، وتتيفجي        

جهيفدنييييل لتاتتييييم رأي عييييلم ههييييتم بلملسييييتقبل، واسييييت لر  اليييييفعي     

والييتفكري املسييتقبات ، وتيفسييتع قلعييد  املاشييغا  بباييلء هسييتقبل    

تم القيلئم عايى أسيلا    أفضل. وييتابا ال يلني    التبطيتس السيا    

عاتي هلذا ا،ستشراب هع ا،ستفلد  هن دروا امللايي وا لاير   

 هعر  مي ل املرجع ا ه ل لعتاتم ا،ستشراب.   تكيفين خم ون
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و ن هييذا الايييفع هيين الدراسييل  يييرتبس بيي  عييدد هيين املفييلهتم       

كبرييفث املسييتقباتل ، ودراسيل  البصييري ، والتابيث التبطتطييي،    

اتم، واملااييييفر وامليييأهيفل املسيييتقباي، و يييري . والترركيييل  املسيييتقب

وعايييى الييير م هييين أهتتتهيييل، ور يييم تييييفافر املعايفهيييل  وا سيييللتب   

التكايفليفجتم ا دي يم، لكاايل قيد نعجي  عين التابيث، وقيد يرجيع         

رلك    هتل ا فراد لاصيفر الاتطتيم واعتقيلدهم بيأن هيل ميدث        

 امللايييي سيييتتكرر   املسيييتقبل. وهيييذا اعتقيييلد خيييلحهل ميكييين     

هعلةت  عن حريي  تيدريب و عيداد ا شيبل    هراكي  تيدريب       

 هتبصصم تقدم هبلريل  استشرافتم تالفستم ب  ا فراد.

وهع رلك، فتن تغتري التفكري شيء و مداث تغيتري فعايي شييء    

آخيير  لييذلك جيييب الرتكتيي  بشييكل كييبري عاييى تيفسييتع نطييلض         

عايى   العديد هن ا اييفل وا،بتكيلرا  التكايفليفجتيم وا،جتتلعتيم    

سيييييفاء )امليفجيييييفد  بللفعييييل( وتسييييريعهل وتشييييجتع التريييييف،     مييييد 

السييايفكتم، وتبسييتطهل وتافتييذهل. هييع حتفتيي  امل يييد هيين البرييت     

والتطيييفير، وا،سييتتلع    امليييفاحا  و شييراكهم بشييكل متيييفي، 

بتبصيييييييييتا هت انتيييييييييل  ليييييييييدعم املثسسيييييييييل  ا كيفهتيييييييييم   

لتبصيا  وتشيجتع البيلم   عايى ا    بللدراسل  املسيتقباتم،  املهتتم
  قلل البرت املستقباي، خلصم  وأن هيذا العايم هيرتبس  تتيع     

 .اال،  الستلستم وا،قتصلديم وا،جتتلعتم والعاتتم
 حتديل  الدراسل  املستقباتم 

الييتغريا  فلئقييم السييرعم   ا،قتصييلد وااتتييع والعايييفم      -

لكرتونتيييم فلئقيييم ايييلفم    ظهييييفر ا جهييي   اإل والتكايفليفجتيييل، 
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عاى هعلةيم املعايفهيل ، وهيذا التطييفر يابغيي اسيتغالل  هيع        القدر  

عيفاهل أخر  لتطيفير الدراسل  املسيتقباتم وتأستسيهل عايى أعتيد      

 هاهجتم راسبم نسبًتل.
اغيف  املتغريا  اولرجتم ال  تدفع سريًعل بلرل   لغلء  -

ا يييدود والقتييييفد، وهييين ايييم هييين املهيييم الترسيييب ليييردود ا فعيييلل     

داخاي وا،ستجلبم الداخاتم  ي تغري خلرجي، اولرجتيم  ي قرار 

 و عداد مسلبل  دقتقم لاتأاري املتبلدل ب  الداخل واولرس.
 القالعم بل لار وعدم التطاع    املستقبل. -

وتتيفق  القدر  عاى هيفاجهم وحتديل   تيفض املسييتقبل، عاى 

 ارتي 

عايييى اليييرؤ  والقيييتم    اسيييييتغالل الفييير  املتلميييم، بايييلءً    -

داب اليفحاتييييييم املسييييييتقباتم بعتييييييد  امليييييد  عايييييى كلفييييييم  وا هيييييي

املسييييتيفيل ، لترقتيييي   فيييلزا  نيفعتيييم ودهيييم هصيييل  الدولييييم     

 وا جتلل ا للتم واملستقباتم.
باييلء القييدرا  اليفحاتييم وا،سييت تلر بعتييد املييد  وتطيييفير        -

 الباى الترتتم واملرونم والتبطتس.  

استشييراب  وهيين املهييم كييذلك أن نعييرب أن جيييفهر فلماييل   

املستقبل، يكتن   ا،هتتيلم املالسيب بللتريديل  الي  يابغيي أن      

ورلك عت ا فكيلر املبدعيم اوالقيم      نتأهب هلل بشكل استبلقي

والبعد عين أخطيلء امللايي والتطايع      ،البعتد  عن الاتطتم والتقاتد

    هستقبل فتلض بللفر .
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ئتسييتم لييذا   هييذا اإلحييلر، نثكييد عاييى أن عيفاهييل الاجييلل الر

لالستشراب املستقباي تتت ل    أن ا،ستعداد لاتستقبل جييب أ،  

يسيتاد    أسيللتب عفيفييم أو دراسيل  عشييفائتم أو اهتتلهيل  آنتيم        

وهيييذا هيييل أكيييد   -بييل هييين شيييغ  وحتييييفل يعيييلن  السيييرل   -

 -العهييد ا هييري حمتييد بيين سيياتلن   يصييلمب السييتيف املاكييي وليي 

ن ياجييي  املسيييثول مييي  قيييلل  "أنييي  هييين الصيييعب أ  -مفاييي  اهلل 

 وتطاعل  عاى اليفج  املرجيف،  را  ل  الشغ  ". ل أهداف

"، ميكييييين و  هيييييذا الشيييييأن، نشيييييري    أن رؤييييييم "   

أن نعتتهيييييييل التجسيييييييتد ا قتقيييييييي لاتريييييييلور ال الايييييييم لاييييييياهج 

ا،ستشيييييييرا  سيييييييلل  اليييييييذكر  فهيييييييذ  الرؤييييييييم الطتيفميييييييم     

اسيييتفلد  هييين امللايييي عيييت اسيييتبعلد ا اييييفل الييي   ط وايييعهل        

هييين قبييييل ومل حتقييي  ا هييييداب املأهيفلييييم وامل تيفقعيييم، هيييين خييييالل    

خطيييس التايفييييع ا،قتصيييلدي ومتكييي  القطيييلع اويييل  وتافتيييذ      

هشيييييروعل  التاتتيييييم ومتكييييي  امليييييرأ  والشيييييبل . و  اليفقيييييل      

زاليييييل تطيييييرل البيييييدائل الكفتايييييم بلليفصييييييفل    هيييييل    نفسييييي  ،

 ل َايينسييعى  لتيي  هيين تقييدم و يييف مسييب املسييتجدا . كتييل أنهييل بَ      

تيفجهييييييل  املسييييييتقباتم وفيييييي  افرتااييييييل  حتيفمييييييم وحمييييييلور     ال

أسلسيييتم هيييي  اقتصيييلد ه دهييير، قتتيييع متييييفي، وحييين حتييييفل،  

هسييييتهدفم رؤ  وخطييييس تضييييتن حتقتيييي  جيييييفد  متييييل  اإلنسييييلن    

باييييلًء عاييييى هييييل يييييتم  فييييلز  هيييين  يييييف اقتصييييلدي،       ،ورفلهتتيييي 

 لنييييييب امل رلفاييييييم عاييييييى هيفيييييييم ااتتييييييع السييييييعيفدي، دون أن  

 يتأار.
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 خلمتم

..  وهيل هييف   ل كتل أن  قهيفل  ، أنال عايى يقي  أني  آ ٍ   املستقب

 ، مصلد هل نفعا  ونفكر فت  التيفم، وهن املفروض أن نستعد ل  

 سيفًءا فسيفء.   خرًيا فبري و ْن جتًدا   ْن

واستشيييراب املسيييتقبل والتبطيييتس لييي ، هيفاييييفع يهيييم مجتيييع     

البشر، وأصبح   علمل التييفم هين الضيروريل . وهييف ليت  تاجتًتيل       

بللغتييب، بييل حتسييٌب فط يين مليفاقيي  وحتييديل  صييرتم أو        اتابييًث أو

اقتصيييلديم أو اجتتلعتييييم أو ستلسيييتم و ريهييييل، قيييد  يييير بهييييل      

 املستقبل القريب أو املتيفسس أو البعتد.

 ن الدراسل  املستقباتم بلتل هن ا تتتل ، وصيلر  دراسيل    

 ، ميكن ا،ستغالء عاهل   نهل تقيفم بيفاع فراتل  عقالنتم عيت 

صتل م ستالرييفهل  تخرلكي تاك ا،متتل،  الي    افرتاايهل،   

وتسعى جلهد  لترقت  ا هداب الي  وايعل هيذ  السيتالرييفهل      

هيين أجاييهل  لتقاتييل مجييم املبييلحر وتعاييتم الفيفائييد واملاييلفع عاييد      

 التعلهل هع تاك امليفاق  والترديل ، وصيفل ل لت ا هلن. 

 -أخير  بيللطبع     لنيب عيفاهيل   -وهذ  الدراسل  أسهتل 

  حتريك مللم الفكر العلملي ميفل اإلنسيلن وااتتيع والطبتعيم،    

ر هسيياتل  وبييديهتل . هيين خييالل   ب ييودعييل ملالقشييم وقييراء  هييل اعتخ  

تطييييييفير اسيييييرتاتتجتل  وستلسيييييل  فعلليييييم   هسيييييتقبل العاييييييفم     

والتكايفليفجتيييل وااتتيييع وا،قتصيييلد، هييين أجيييل تع يييي  املافعيييم       

 والبت تم.ا،جتتلعتم وا،قتصلديم 
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  عييلمل التيييفم، دولييييييم اليتيسيتيقيبيييل.. هييي الدولييم اليي  لييديهل     

القييدر  عايييى رسييمخ َنْهيييٍج اسيييتبلقي واعتتييلد سيييتالرييفهل  يختكييين    

حتيفياييهل    واقييع هاتيييفا يرتقييي بللعتييل املثسسييي عاييى أ سخيييٍ         

وهعييليري هبتكيير ، ترتكيي  عاييى الاتييلئج امل َرق ق ييم  لترقتيي  أعاييى      

تعلها  وسعلد  الالا، وحتديد ا،رلهيل  بعتيد    هعد،  رال امل

املد ، و تل هستقبل هر يف  فتي ، واقيرتال اسيرتاتتجتل  حتقي      

ا هيييداب، هيييع ا خيييذ بعييي  ا،عتبيييلر التيييدابري اليفاجيييب ا لرهيييل  

 لاتريديل  وا زهل  املستيقباتم، وتصرتح ا،حنرافل   را مدال. 

الل امللاييي و، ، تهييدب عتاتييم استشييراب املسييتقبل     صيي    

تقاتييل أخطييلء ا لايير، و  ييل تركيي  عاييى  هكلنتييم حتقتيي   ييد  

 أفضل، وهذا يعتتد عاى االام عيفاهل 

ا ول  التيفسييع   قييلل البريييفث ا،ستشييرافتم، وهاييلهج  •

أكلدميتييم، تاطايي  هيين شييغ  املعرفييم لباييلء تصيييفرا  هسييتقباتم       

 واقعتم وقلبام لاتطبت  وصل م لابشريم. 
فكييير واقلفيييم استشيييراب املسيييتقبل      ال يييلني  تع يييي    •

كلفييم اةهييل  ا كيفهتييم وشييب  ا كيفهتييم والقطييلع اوييل      

 وجعاهل عتا ل هثسسًتل ييفهًتل.
ال للييت  تطيييفير قييدرا  اإلنسييلن ،كتسييل  امل يييد هيين        •

)مملرسيييم  ي)اويييت ، ا يييدا، اوتيييلل، اليييذكلء(، وتأهاتييي  بييي   

 ريهييل(  التييدريبل  العللتييم عاييى ا سييللتب الكتتييم وازلكييل  و   

لييتتك  القتييلدا  هيين تطيييفير املعييليري اليي  ميكيين هيين خالهلييل       

 التيفصل    أفضل صيفر لاتستقبل.



81

 –2022     

 إحدى مبادرات مركز أسبار

88 

أخييرًيا أخييتم كالهييي مبييل قلليي  ا ديييب العييلملي فتييب حمفيييفظ  

داعًتيييل  يلنيييل    استشيييراب املسيييتقبل. "مق يييل،  نييي  هسيييتقبل ايييري  

،  تفيي وراء ملاير عسيري، وهييل عاتايل  ، أن نعيرب قتتيم اليي هن      

 ن  نعم الاصري ملن هلرته ، ولكن ، جيلهل و، ييرمم الكسيل    

 املتيفاكا ."
 

 التعقتبل  

 التعقيب األول: د. حممد الثقفي 
بللغتيييب، بيييل   أو تابيييثا  الدراسيييل  املسيييتقباتم لتسيييل تاجتتيييل   

حتّسييب فطيين، الييذي أعدتيي  بييلمرتاب أ. فييلئ   العجييروش. وقييد        

عاتتيييم لدراسيييم  انطاقيييل هييين هطايييب ههيييم وهييييف  تأسيييت  هايييلهج 

املسييييتقبل، و  را  اليفقييييل حرمييييل قتيفعييييم هيييين التسييييلؤ،    

 املاطقتم إلبراز القضتم وهن أبرزهل 

رونييييل هيييين رؤ   يفمبييييلرا سييييابرس هيييين بعييييد هرماييييم ك     -

 واستشرافل  كاتمل
هييل ا سيي  املاطقتييم اليي  ستسييتاد عاتهييل ا،فرتااييل         -

 املستقباتمل
يفقيييع لتيييل  التعلهيييل )ا هييين( هيييع ا ميييداث املت  آهيييل هيييي   -

 لمدواهل هستقبال 
 هل هيف تصيفرنل ملستقبل املرمام القلدهمل   -
والسييثال ا هييم  كتيي  ميكيين لاييل تفييلدي املشييكال      -

 ل!ال  تاجم عن هذ  ا مداث املتيفقع مدواهل هستقبال 
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كتل حتدال عن هفهيفم استشراب املسيتقبل، وا لجيم املاريم    

ملتاكييم، وعاييى هسييتيف  ا  لادراسييل  املسييتقباتم، وأهتتتهييل علملتييل  

واايييل،  الييي  ميكييين دراسيييتهل سييييفاء ا،قتصيييلد أو العالقيييل     

الستلستم، وتالولل أهيم الدراسيل  املسيتقباتم املطاييف  تالوهليل        

 املتاكم، وأهم الترديل  أهلم هذا الايفع هن الدراسل .

وا قتقيييم أن هيييل حرمتييي  أ. فيييلئ     ورقتهيييل هييييف هيييل تفعاييي      

املتبصصييم   الدراسييل  هراكيي  الييتفكري وهراكيي  الدراسييل   

ا،ستشييرافتم، و عييداد اوطييس ا،سييرتاتتجتم والتشييغتاتم، وتييأتي  

   حلر التراتل البت يي ا،ستشيرا  اليداخاي واويلرجي، ويتتتي       

بأدواتييي  اولصيييم، ه يييل  بايييلء السيييتالرييفهل ، وحتاتيييل الييياام،     

 والتابث، وهالقشم اوتاء )دلفلي( وروي ا،هتتلم املشرتر.

هذا الايفع هن الدراسيل     حتاتيل عالصير القييف      متت يهدب 

لبت ييييم الداخاتييييم، والفيييير  والترييييديل    البت ييييم اوالضييييع    

اولرجتيييم، وهييين ايييم دقهيييل بعدئيييذ   فييير  الاجيييلل والقضيييليل 

 ا رجم مليفايفع الدراسم.  

وبتراتل بستس ملد  تالول واستبدام هذا الايفع هين الدراسيل    

، هقلرنم بلسيتبداههل  يال شرترل    املثسسل  ا كلدميتم فتن 

بشكل أسلسي   هراك  الفكر، ستتل أن هذا الايفع يسيتبدم  

هاهجتيييل  وآلتيييل  تسيييلعد عايييى اليييتفكري وا،ستشيييراب، وهيييي   

الفجيييف  اليي  جعاييل كلتبييم اليفرقييم )رمبييل( تطييرل وتاييلقع هييذا         

 امليفايفع كقضتم جدلتم حتتلس البرت عن مايفل.
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  أن الدراسيل  املسيتقباتم   وتكتن أهتتم هل حرمت  أ. فيلئ    

ميكن ا،ستفلد  هاهل   عدد هن اال، ، وسأملول هن جهي   

 عراهل   اال،  التللتم   
أو،   ميكن تيفظتفهل   اتلن حتقتي  رؤييم وأهيداب وبيراهج     

  الرؤيم 

 

 

حبتت ميكن استشراب هيآ،  بيراهج وهبيلدرا  كيل هيدب      

رصد ارالر املبطس حتقتقهيل  رئت  أو فرعي أو تفصتاي، وا هم 

خييالل أو   نهليييم هيييد  الرويييم أو بعيييدهل، والرصييد املبكييير  ي     

احنرافل  تافتذيم قد حتدث، والعتل املبكر عاى تغتري ارلتيل ،  

 مبل يضتن حتقت  الرؤيم التبطتطتم.

النتييييل   ميكيييين تيفظتفهييييل   حتاتييييل وحتديييييد عالصيييير القيييييف  

 اليفحاتم    
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الصيير هيين القيييف  اليفحاتييم   كييل   ( عفييلملعروب أن هاييلر ) 

 تعا  (DIME) ي  هلل هن السلب  به دولم هن دول العلمل، ال  رخ
 الدبايفهلستم. -
 املعايفهلتتم. -
 القيف  العسكريم. -
 القيف  ا،قتصلديم -

وتصا  هذ  القيف  هن متت ا،ستبدام بيللقيف  الصيابم )القييف     

لسييتم، العسييكريم، وا،قتصييلد( والقيييف  الالعتييم أو الاتاييم )الدبايفه

)املعايفهل ( وبللذا  املسيتقباتم هيي حمييفر    يواملعايفهل (، وبللتللي ف

ههم   صالعم القرارا    الستلسل  العلهم بللدوليم، وا هيم أن   

اسيتبدام القييف  الذكتييم اليذي ييدهج القيييفت  السيلبقت ، ويرشييد      

عايى هيذا الاييفع هين      يعتتد كي ريا   ،استبداههتل بكفلء  وفلعاتم

 الدراسل .  

   ميكن ربطهل بتع ي  ومحليم هقيفهل  ا هن اليفحا  ل الل

هل سب  عرا    قضتم سلبقم ميفل دور هراك  الفكر  وهيف

 اليفحاتم   حتقت  ا هن اليفحا، امليفجيفد  عاى الرابس   
https://multaqaasbar.com/issue-weeks/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-
%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-
%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81/ 

متييت ميكيين لادراسييل  املسييتقباتم استشييراب عالصيير القيييف    

والفر    كل هقيفم هن هقيفهل  ا هين الييفحا   الدوليم، و     

https://multaqaasbar.com/issue-weeks/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
https://multaqaasbar.com/issue-weeks/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
https://multaqaasbar.com/issue-weeks/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
https://multaqaasbar.com/issue-weeks/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
https://multaqaasbar.com/issue-weeks/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81/


81

 –2022     

 إحدى مبادرات مركز أسبار

92 

املبكيير لاتهييددا  واملبييلحر اليفحاتييم     را  ا،كتشييلب والرصييد 

 وكتفتم التعلهل )ا ه ل( هعهل.

 (.) ي  ميكن ربطهل مبستهدفل  التاتتم املستداهم الرابعل 

 

متيييت ميكييين هليييذا الاييييفع هييين الدراسيييل  استشيييراب هيييآ،   

تقيييدم اليييدول   حتقتييي  ا هيييداب العلملتيييم الييي  اعتتيييدتهل ا هيييم  

 تلر يييييييييل  ، وميييييييييدد  عيييييييييلم  املتريييييييييد  عيييييييييلم  

لترقتقهيييل، وبلتيييل مجتيييع دول العيييلمل تعتيييل هييين أجيييل حتقتيييي         

 هذ  ا هداب.   

وعاييييى هييييذا ا سييييلا، فييييتني أوكييييد هييييل أشييييلر   لتيييي  أ.       

فيييلئ     هيفاييييفعهل، هييين متيييت املفيييلهتم املطروميييم، وا هييييم       

هيييين رلييييك، ا،متتلجييييل  ا للتييييم واملسييييتقباتم هلييييذا الايييييفع هيييين   

 الدراسل .
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 لد الثبييت  التعقيب الثاني: د. خا 
 متهتد 

تالوليييل الكلتبيييم   اليفرقيييم الرئتسيييم الدراسيييل  املسيييتقباتم      

مبجيييل،  وهيفاييييفعل  هتايفعيييم وخمتافيييم، متيييت بيييدأ  اليفرقيييم      

بتسييلؤ،  شبصييتم وقتتعتييم ميييفل املسييتقبل وأمداايي  املبتافييم،  

ودور اإلنسييلن   الكشيي  عيين املسييتقبل وتيفقعيي  والتبطييتس ليي ،  

يم اإلسالهتم ال  حتت عايى التبطيتس   و  ربس رلك بلملاهج والرؤ

وا،سييتعداد لاتسييتقبل والعتييل هيين أجايي ، اييم ا،نتقييلل    رؤيييم        

كرؤيم حتيفمم تسعى لصيالعم املسيتقبل املاشييفد     املتاكم 

واملر يف ، وكتي  ميكين هيفاجهيم التريديل  واملشيكال  الي        

قد حتدث   املستقبل، و  تساتس الضيفء عاى هفهييفم استشيراب   

قبل، وا لجم لادراسيل  املسيتقباتم، وازيددا  الي  تيثحر      املست

أهتتيييم الدراسيييل  املسيييتقباتم لايييدول وااتتعيييل  واملثسسيييل ،      

وواييييرل الكلتبييييم هفهيييييفم الدراسييييل  املسييييتقباتم وأبعلدهييييل،      

وتصيييييات  املسيييييتقبل وعالقتييييي  بتايييييك الدراسيييييل  الييييي  تخعايييييى    

باتم بلستكشييلب املسييتقبل أو صييالعت ، وأهييم الدراسييل  املسييتق    

اليييي  يابغييييي أن تهييييتم بهييييل املتاكييييم العربتييييم السييييعيفديم، وأهييييم  

هرتك ا  فلل استشراب املستقبل، وختتيل اليفرقيم بللتريديل     

اليييي  تيفاجيييي  الدراسييييل  املسييييتقباتم، وكتفتييييم هيفاجهييييم تاييييك       

 الترديل .
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 املقدهم 

اعتتد  الدول املتقدهم   بايلء خططهيل التاتيفييم والستلسيتم،     

العلملتييم ال لنتييم عاييى الدراسييل  املسيييتقباتم      هاييذ هييل بعييد ا يير     

)ا،سرتاتتجتم( ال  تعتتد عاى  س التفكري ا،سيرتاتتجي اليذي   

يتيفقع التغريا  اةذرييم ا للتيم واملسيتقباتم وتأاريهيل عايى تطييفير       

 املشلريع والتاهج املطايف  حتقتقهل عاى هد  فرت  زهاتم.

بشيكل هت اييد   أصبح اوتلر اإلنسلني يشيكل املسيتقبل   وقد 

ى أهتتييم الاايير اإلنسييلني   املسييتقبل   وهيين هاييل تتجا يي  ،وهتسييلرع

لقتلدت  وحتقتق ، وهالر عيفاهل حتتم عاتايل ا،سيتعداد لاتسيتقبل    

والتهتيث ليي  ودراسيت  وقتلدتيي ، وهين أهييم تايك العيفاهييل ا لجييم        

التبطييتس هيين خييالل استشييراب أمييداث وهيفاقيي  املسييتقبل متييى    

لفضيفل الذاتي لد  اإلنسلن وكذلك املهيتت   شبلع ا نستعد ل ، و

واملبتصييي  بللدراسيييل  املسيييتقباتم، وا لجيييم    املعرفيييم ليييدور  

املهيييم وا تييييفي   صيييالعم اقتصيييلد املعرفيييم، ويكييييفن لايييل دور       

 أسلسي واروري بللتأاري   املستقبل.

يعتيت ا،هتتييلم بللدراسييل  املسييتقباتم هيين الضييرورا  اليي  ،  و

ل وااتتعل  واملثسسل ، ومل تعيد ترفيل  تأخيذ بي       اى عاهل لادو

تاك الدول، فل هتتم املتعدد  لادراسل  املسيتقباتم تكييفن متاتيل    

تصبح اقلفم قتتعتم و س تفكري وأسايف  متل ، وعايدهل تتجي    

لتاتتييم رأي عييلم ههييتم بلملسييتقبل، وتيفسييتع قلعييد املهييتت  بباييلء        

 فرادي  املستقبل.
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هم   تطيفر الدراسل  املستقباتم كتل ولقد كلنل املرمام ا 

يقييييفل "روبييير  نيييلنيفا" هيييي هرمايييم ا،نتشيييلر املثسسيييي ملراكييي   

 الدراسل  املستقباتم وهعلهدهل.

 هفهيفم الدراسل  املستقباتم 

(    أن الدراسييل  املسييتقباتم  صييا   Shaneياايير شييلن ) 

عاتيييي يترقييي  بصيييقل البتلنيييل  وحتسييي  العتاتيييل ، الييي  عايييى    

بيذ القيرارا  والستلسيل    خمتاي  قيل،  السيايفر       أسلسهل تختخ

 اإلنسلني كل عتلل التجلريم وا كيفهتم والتعاتتتم.

هي قتيفعم هن البريفث والدراسل  تهدب    الكش  عين  ف

املشيييكال  را  الطبتعيييم املسيييتقباتم والعتيييل عايييى  جييييلد ماييييفل   

عتاتييم هلييل، كتييل تهييدب    حتديييد ارلهييل  ا مييداث وحتاتييل    

ا  املتعدد  لاتيفقي  املسيتقباي والي  ميكين أن تكييفن هليل       املتغري

 تأاري عاى هسلر ا مداث   املستقبل.

ب اةتعتييييم الدولتييييم لاتسييييتقباتل  هفهيييييفم الدراسييييل      تخعييييرِّ

 املستقباتم عاى أسلا حبتعتهل هن خالل أربعم عالصر رئتسم هي 

  عاى استبدام الطيرض العاتتيم   ركِّ نهل الدراسل  ال  تخ -

 اسم الايفاهر اوفتم.  در
 نهييل أوسييع هيين العاييم، فهييي تتضييتن اةهيييفد الفاسييفتم        -

 والفاتم جابل     جاب هع اةهيفد العاتتم.
 نهييل تتعلهييل هييع نطييلض بييدائل الاتيييف املتكاييم ولييت  هييع      -

  سقل  هفرد  حمدد  لاتستقبل.
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زهاتيم    نهل تايك الدراسيل  الي  تتايلول املسيتقبل   آهيلدٍ       -

   و س  سام.ترتاول ب     سايفا
 أهتتم الدراسل  املستقباتم 

 ميكن حتديد أهتتم الدراسل  املستقباتم   العالصر التللتم 

 تسلعدنل عاى صاع هستقبل أفضل. -
 اكتشلب املشكال  قبل وقيفعهل. -
  علد  اكتشلب قدراتال وهيفاردنل وحلقلتال. -
بايفر  ا،ختتلرا  املتكام واملتلمم وترشتد عتاتيم املفلايام    -

 .بتاهل
 أ راض الدراسل  املستقباتم 

يييذكر "وياييدل بتييل" عييد  ههييلم أو أ ييراض حمييدد  لادراسييل    

 املستقباتم هي 

 عتيييلل الفكييير واوتيييلل   دراسيييم هسيييتقبال  ممكايييم    -

Possible Futures. 
، أي الرتكتي   Probable Futuresدراسيم هسيتقبال  حمتتايم     -

عايى فريا وتقتيتم املسيتقبال  ا ك ير امتتيل،  لاريدوث        

 خالل أف  زها هعايفم وف  شرو  حمدد .
، أي البريت    Images of the futureدراسيم صييفر املسيتقبل     -

حبتعيييم ا وايييلع املسيييتقباتم املتبتايييم وحتاتيييل حمتيفاهيييل،      

 ودراسم أسبلبهل وتقتتم نتلئجهل.
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دراسييم ا سيي  املعرفتييم لادراسييل  املسييتقباتم، أي تقييديم     -

اسيل  املسيتقباتم،   أسلا فاسفي لاتعرفم ال  تاتجهيل الدر 

 وا،جتهلد   تطيفير هالهج وأدوا  البرت   املستقبل.
دراسم ا س  ا خالقتم لادراسيل  املسيتقباتم، وهيذا أهير      -

أ، وهييف   ،هتصل بلةلنب ا،ستهدا  لادراسل  املسيتقباتم 

 استطالع املستقبل أو املستقبال  املر يف  فتهل.
 تفسري امللاي وتيفجت  ا لار. -
لهل ب  املعيلرب املتايفعيم والقيتم املبتافيم هين       مداث التك -

أجيييل مسييين تصيييتتم الفعيييل ا،جتتيييلعي  ورليييك أن هعايييم  

املعلرب ال  يستبدههل دارسيف املسيتقبل هين أجيل التيفجتي      

بقرار، هل هيي  ، هعيلرب تاتتيي    عاييفم وقيل،  حبيت       

هتعيييدد  هليييل ختاؤهيييل واملتبصصييييفن  وليييذلك يطاييي  عايييى  

وصييييي  الدراسيييييل  التكلهاتيييييم   الدراسيييييل  املسيييييتقباتم  

Integrative    أو الدراسييييييييييييل  العييييييييييييلبر  لاتبصصييييييييييييل

Transdisciplinary فتن عاى الدراسل  املستقباتم أن ت اوس ،

 ب  املعرفم العاتتم والقتم.
زيلد  املشيلركم الدميقراحتيم   تصييفر وتصيتتم املسيتقبل       -

و فسييلل ااييلل أهييلم عتيييفم الاييلا لاتشييلركم   اقييرتال      

 لصيفر البديام لاتستقبل الذي ستثار   متلتهم.وتقتتم ا
تبا صييفر  هسيتقباتم هفصيام والتسييفي  هليل، بلعتبيلر رليك         -

خطيييف  اييروريم حنيييف حتيفيييل هييذ  الصيييفر  املسييتقباتم          

 واقع.
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 عييلد  اكتشييلب أنفسييال وهيفاردنييل وحلقلتاييل، وخبلصييم هييل   -

هيف كلهن هاهل واليذي ميكين أن يترييفل بفضيل العايم         

ل  فعاتم، وهذا بيدور  يسيلعد عايى اكتشيلب     هيفارد وحلق

هسييلرا  جديييد  ميكيين أن حتقيي  لاييل هييل نصييبيف  لتيي  هيين    

 تاتتم شلهام وسريعم وهتيفاصام.
 تسهم   ترشتد عتاتل  التبطتس وا لر القرارا . -
اكتشيييلب املشيييكال  قبيييل وقيفعهيييل، وهييين ايييم التهتيييث        -

 مليفاجهتهل.
اع تسيييلعدنل   اليييتركم   املسيييتقبل، ويسيييلعدنل   صييي  -

 هستقبل أفضل.
 تقستم حرض البرت   املستقبل  هعليري
تقسيتم حيرض البريت املسيتقباي وفي  هعيليري هتايفعيم،         ميكين 

فقييد تصييا  هييذ  الطييرض مسييب درجييم اعتتلدهييل عاييى قتلسييل        

 وحييرض كتفتييم  Quantitative كتتييم صييرهلم    حييرض كتتييم   

Qualitative     ولكن يعتب هذا التقستم أن التتيلي ا  لتسيل قلحعيم 

املسيتقباي،   بي  هيل هييف كتيي وهيل هييف كتفيي هين حيرض البريت          
 هل يكيفن الفرض بتاهتل فرقل    الدرجم ،   الايفع. وك ريا 
  حييييرض البرييييت املسييييتقباي    حييييرض    صيييياطكييييذلك قييييد تخ 

تقييدم صيييفرا  هسييتقباتم امتتللتييم، وحييرض      Exploratoryاسييتطالعتم 

 فتهل. تقدم صيفرا  ملستقبال  هر يف  Normativeاستهدافتم 

هين   Objectiveأو هيفايفعتم  Formalوقد ميت  ب  حرض نالهتم 
هيين جهييم   Subjectiveأو راتتييم  Informalجهييم، وحييرض  ييري نالهتييم   
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أخيير . والعييت  هاييل هييي مبييل  را كلنييل الطريقييم املسييتبدهم         

وااييرم  Codifiedالبرييت املسييتقباي. تعتتييد عاييى أسييللتب هقااييم      
لااييلهر  حمييل الدراسييم )فرتا ييذ  املعييلمل، أو عاييى  ييلرس صييرهلم

تعتييت هيين الطييرض الاالهتييم أو امليفايييفعتم(، أو أنهييل تعتتييد عاييى        

 يييلرس  ا يييدا واوتيييلل واويييت  والتقيييدير اليييذاتي، دون تيييبا   

صييرهلم لااييلهر  هيفاييع البرييت )فرتا ييذ تعتييت هيين الطييرض  ييري    

 الاالهتم أو الذاتتم(.

 حرض وأسللتب الدراسل  املستقباتم 

 ال هاتمسل حرض السالTime series Methods  
ر عبِّي ، تخCausalوهي هن الطرض ال  ، تقيفم عاى  لرس "سببتم" 
عيين سييايفر املييتغري أو املييتغريا  هيفاييع ا،هتتييلم وفيي  "ناريييم" هييل.   

و يييلرس تتفيييلو  هييين متيييت التعقتيييد وكيييم     ل وهيييي تشيييتل حرقييي 

 Randomاملعايفهل  املسبقم املطايف  هاهل  يفرس اوطيف  العشيفائتم 
Walk Model       الذي يفرتض قتتم املتغري   فرت  هيل هيي قتتتي  الي

  عات   ييفرس عيدم اليتغري( وهاهيل     طا حتققل   فرت  سلبقم )ولذا يخ

بلملتيفسيييطل   Rend Extrapolationحيييرض  سيييقل  ا،ريييل  العيييلم  
املترركييم وحتاتييل ا،حنييدار، وهاهييل أسييللتب تفكتييك السالسييل   

ي سِّييامليفعتييم، وهاهييل حييرض التتهتييد ا     ال هاتييم لاتابييث بييللتغريا   

لاسالسيييل ال هاتيييم، والطيييرض املعتتيييد  عايييى الاتيييلرس اإلمصيييلئتم   

 لاسالسل ال هاتم.

 حرض اإلسقلحل  السكلنتم 

-Cohortب بطريقييم ا فيييفاس واملكيفنييل  عييَروهيين أشييهرهل هييل يخ
component Method    متت يتم مسل  الاتيف   عدد السيكلن هين



81

 –2022     

 إحدى مبادرات مركز أسبار

100 

يفالتد واليففتل  واهلجر     الدولم واهلجير   هكيفنل  حمدد  كلمل

ميكن التابث بعدد السكلن   كل فيفس أو شيرهلم  وهن الدولم، 

جاسييتم اسييتالدا     هعييد،  اوصيييفبم وهعييد،  البقييلء   –عتريييم 

 عاى قتد ا تل  مسب العتر واةا .

  الاتلرس السببتمCausal Models 

هيتغريا  بلسيتعتلل    وهال يتم التابث بقيتم هيتغري هيل أو قتيفعيم    

 يفرس هلدد سايفر املتغريا  املبتافم استالدا     نارييم هيل، وهين    

 Econometric Modelsأشهر هذ  الاتلرس  لرس ا،قتصلد القتلسيي  
و ييييلرس  Input-output Modelsو ييييلرس املييييدخال  واملبرجييييل  
و ييلرس  Optimizationأو ا ه اتييم  Programming Modelsالتقييم 
 Systemsو لرس ديالهتل  ا نسيلض   Simulation Modelsكل  ازل

Dynamics      و   جلنب هذ  الاتلرس الكتتيم الصيرهلم، قيد تتبيذ

ر عاهيل  عبطالاتلرس أشكل،  أقل صراهم هن الالمتم املاهجتم، فقد يخ

ر عاهل بل شكلل البتلنتم وخيرائس  عبطلفاتل   تل هاطقتم، وقد يخ

و  بعه ا ل،  رري ازلكيل  مليل قيد     Flow Chartsالتدفقل  

هلدث   اليفاقع لت  اعتتلدا  عايى  يلرس هين هيذا الاييفع أو رار،      

كاتييلرس الطييلئرا    Actual Analogsبييل عاييى حملكتييل  فعاتييم   
 ه ال .

   حرض ا لعل  أو املبلريلGaming 

وهيييي حريقيييم تعتتيييد عايييى ازلكيييل  ليييت  فقيييس هييين خيييالل   

قباتم، بييل وكييذلك بتشييرار الاييلا   البلمييت   الدراسييل  املسييت  

يتبذون فتهل قيرارا    Role Playingفتهل كالعب  يقيفهيفن بأدوار 
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 ون ردطبيد  أو تصرفل ، ويستجتبيفن لقرارا  وتصيرفل   ريهيم، ويخ  

فعاهم  زاء أمداث هعتام، ويتم استبراس الصيفر املسيتقباتم البديايم   

لكتييل  بلسييتعتلل  ييلرس لفاتييم أو ريلاييتم أو كتبتيفتريييم أو حم 

 فعاتم.
  حرض حتاتل ارالر املقطعتمCross Impact Analysis 

وهيف أسايف  لفهم ديالهتكتم نسي  هيل، والكشي  عين القييف       

كم ل ، كتل أني  أسيايف  لفيرز التابيثا  الكي ري       ررِّالرئتستم امل 

واويييروس هاهيييل بعيييدد حميييدود هييين التابيييثا ، ورليييك مبراعيييل  أن   

امتتييلل وقيييفع أمييداث   امتتييلل وقيييفع بعييه ا مييدث يتيفقيي  عاييى  

أخر ، أي أنهل حريقم  خذ الرتابطل  وعالقل  ا،عتتلد املتبلدل 

 ب  الايفاهر أو املتغريا  أو التابثا    ا سبلن.
  الطرض التشلركتمParticipatory Methods 

د بهل حرض البرت املستقباي ال  تتيتح اايلل ملشيلركم    قَصويخ

  حبييدث هييل   عتاتييم تصييتتم   القيييف  الفلعاييم أو ا حييراب املتييأار  

البرت ومجيع املعايفهيل  الالزهيم لي  وحتاتايهل واسيتبراس تيفصيتل         

عاييى نتلئجهييل، وهييذ  الطييرض أك يير      بفعييل اجتتييلعي هعيي  باييلءً   

يقيفهييييفن  ْناسيييتعتل،  هييين الاشيييطلء   قيييلل املسيييتقباتل ، أي َهييي 

بللدراسل  املسيتقباتم را  التيفجي  ا،سيتهدا  والي  ييرتبس فتهيل       

تهداب مبتلرسييل  عتاتييم لارتويييج والتعب ييم والترييريه عاييى    ا،سيي

يسيييلعد عايييى حتقتييي  صييييفر  هسيييتقباتم     ،ا يييلر فعيييل اجتتيييلعي 

هر يييف  فتهييل أو عاييى هاييع مييدوث صيييفر  أو صيييفر هسييتقباتم  ييري     

 هر يف  فتهل.
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وهن أه ام هذ  الطرض التشلركتم   البرت املستقباي حريقيم  

، Participatory Action Researchاملتلرسيم املسيتقباتم بلملشيلركم    
، وحيرض  جيراء   Future Workshopوحريقم ورش عتيل املسيتقباتل    
، والبريييفث املسييتقباتم  Social Experimentsالتجييلر  ا،جتتلعتييم 

  عاييى ركِّيياليي  تخ Ethnographic Future Researchا،اايفجرافتييم 

ا،جتتلعتيم هين خيالل هقيلبال       -استطالع املستقبال  ال قلفتم 

لييم وهفصيييام وهتكييرر  هيييع قتيفعيييم هيين ا فيييراد املشيييتغا     هطيف

ل رتَتييباييلهر  هييل )كللبرييت والتطيييفير التكايفليييفجي( أو الييذين يخ

 تأارهم حبدث هل.

 

 حرض التابث هن خالل التالظر واإلسقل  بللقريام 
عاييى  Method of Analogyوتقييفم أسييللتب التاييلظر أو املشيلبهم   
اسييتالدا     أمييداث أو  اسييتبراس بعييه جيفانييب الصيييفر املسييتقباتم 

والقتيييلا عايييى هيييل فعاتييي  دول هعتايييم     ،سييييفاب  تلر تيييم هعتايييم

هرمايييم أو أخييير  هييين هراميييل تطيفرهيييل إلفيييلز هعيييدل هيييل لااتييييف     

ا،قتصلدي ه ال ، أهيل أسيللتب اإلسيقل  بللقريايم فهيي تقييفم عايى        

افرتاض أن وم ارتبل  زها ب  مدا ، متت يقيع أميدهتل قبيل    

تييت ميكيين التابييث بل ييدث الالميي  اسييتالدا      ارخيير عييلد ، حب

ا يييدث السيييلب ، فتييي ال  ميكييين أن يثخيييذ التقيييدم   الطيييلئرا  

ا ربتم هن متت السرعم قريايم عايى التقيدم   سيرعم الطيلئرا       

املدنتم، وهن أشهر هيذ  الطيرض حريقيم السالسيل ال هاتيم القلئيد        

Leading Series  ابييث بللييدورا   هل   التبد اليي  كيي ريا  هييل اسييتخ
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ذ بيسء الاتييف   هيتغريا  اقتصيلديم هعتايم      ثَخي ا،قتصلديم، متت يخ

)كييلملب ون أو التعلقييدا  اةديييد ( قرياييم عاييى  بطييلء مركييم       

 .الاشل  ا،قتصلدي   قتيفعم
 حرض تتبع الايفاهر وحتاتل املضتيفن 

اسيييتبدام حلئفيييم   Monitoringد بطريقيييم تتبيييع الاييييفاهر  قَصييييخ
عايفهييل    التعييرب عاييى ا،رلهييل  العلهييم هتايفعييم هيين هصييلدر امل

مليييتغريا  هعتايييم، هيييع افيييرتاض أن ا،رلهيييل  العلهيييم الييي  ييييتم      

الكش  عاهل هي ال  ستسييفد   املسيتقبل، وقيد اسيتبدم هيذ       

  التيفصييل    هييل   Naisbittالطريقييم البلمييت املسييتقباي املشييهيفر    
ريقييم ، أهييل حMegatrendsأحايي  عاتيي  ا،رلهييل  العلهييم الكييت  
فهي ترك  عاى حتاتل هضتيفن  Contact Analysisحتاتل املضتيفن 
الييي  حتتايييهل الصييير  واايييال  والبرييييفث   Messagesالرسيييلئل 

وتسيجتل هيد     ،والكتب وهل يذاع   اإلراعم والتاتف ييفن و ريهل

اييلء بو ،تكييرر عبييلرا  أو كاتييل  حتتييل قتتييل  أو تيفجهييل  هعتاييم 

 ذ  التكرارا .استاتلجل  هستقباتم عاى حتاتل ه

  حتاتل آراء روي الشأن واوت 

اليي  يييتم فتهيييل    Surveysوهيين هييذ  ا سييللتب حريقيييم املسيييفل     
استطالع رأي أو تيفقعل  عتام هن ا فراد سيفاء هن خيالل اسيتبتلن   

يرسيييل بللتييييد أو ييييتم تعب تييي  عييين حريييي  املقلبايييم الشبصيييتم أو     

 Panel Discussionا،تصلل التاتفيفني، وهاهل حريقيم نيدو  اويتاء    
 Brain Stormingوحريقييم ا،سييت لر  الفكريييم أو العصيي  الييذها 
ال  يتم فتهل استطالع ارراء والترلور بشأنهل، هير  واميد  كتيل    
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  نيييدو  اويييتاء وا،سيييت لر  الفكرييييم أو عيييد  هيييرا  كتيييل     

 حريقم دلفي.
   الستالرييفهلScenarios 
تتييييل أو ليفاييييع هسييييتقباي ممكيييين أو حم  السييييتالرييف وصييييٌ 

هر يف  فت ، هع تيفاتح ملالهح املسلر أو املسلرا  ال  ميكن أن 

تيييثدي    هيييذا اليفايييع املسيييتقباي، ورليييك انطالقيييل  هييين اليفايييع    

الييراهن أو هيين واييع ابتييدائي هفييرتض، وا صييل أن تاتهييي كييل       

الدراسيييل  املسيييتقباتم    سيييتالرييفهل ، أي    هسيييلرا  وصييييفر 

الاهيييلئي لكييل حيييرض البريييت   هسييتقباتم بديايييم، فهييذا هييييف املاييتج   

املسيتقباي، وهليذا فيتن بعيه املسيتقبات  يعتيتون السييتالرييف ا دا        

لادراسيييل  املسيييتقباتم نيفعيييل  هييين اليفميييد  املاهجتيييم       يعط يييالييي  تخ

Methodological Unity     ورليييك بيييللر م هييين أن الطيييرض الييي  قيييد

 م    نتلس الستالرييفهل  تتايفع تايفعل  شديدا .ستبَدتخ

ى بيييأي هييين الطيييرض السيييلب     بَاييييفهل  ميكييين أن تخفللسيييتالري

ى بَاييركرهييل أو مبجتيفعييل  هعتاييم هاهييل، كتييل أنهييل ميكيين أن تخ 

بطرض أخر  مل تتعرض هلل كللسيتالرييفهل  الي  نعتتيد اعتتيلدا      

كاتييييل  عاييييى اوتييييلل العاتييييي أو اإلبييييداع ا دبييييي أو ا ييييدث أو     

،  –د وال  قد يافرد بكتلبتهل شبا وام Foresightا،ستبصلر 
 فري  هن البلم   العاتت .

وعتيفهيييييل ، فيييييتن السيييييتالرييفهل  تصييييي   هكلنيييييل  بديايييييم     

لاتسييييتقبل، وتقييييدم عراييييل  لالختتييييلرا  املتلمييييم أهييييلم الفعييييل      

اإلنسلني، هع بتلن نتلئجهيل املتيفقعيم حبايفهيل وهرهيل، وقيد ياطييفي       
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حتاتييل السييتالرييفهل  عاييى تيفصييتل  اييتاتم أو صييرهلم ميييفل هييل    

عاييى   –كتييل سييب  بتلنيي     –ن رلييك يتيفقيي   يابغييي عتايي ، ولكيي  

التيفجيي  الييذي يأخييذ بيي  وااييعيف السييتالرييفهل ، أي هييل  را كييلن      

 تيفجهل  استطالعتل  أم تيفجهل  استهدافتل .

  أسايف  دلفليDelphi Method 
أسايف  دلفيلي هييف أسيايف  حب يي تعتتيد عاتي  بعيه الدراسيل          

ملبتصي   ال  تأخذ   ا،عتبيلر ا،سيتفلد  هين خيتا  العيلها  وا     

   االل املبريفث.
أسايف  دلفلي بأن   Harold Sackmanب هلرولد سلكتلن عرِّويخ

حريقم لارصيفل عاى نتلئج هفتد  هن خالل سيايفر هياام بيفاسيطم    

في  الكي ريي   عرِّاستبال  وجهل  نار قتيفعيم هين اويتاء، ويخ   

نقال  عين هتاتير ونتكييفل  بأني  أسيايف  هيتهج   تصيتتت  بعالييم         

سيييتجلبل  بطريقيييم فردييييم هتتلبعيييم   ماقيييل  هتتللتيييم     جيتيييع ا،

 هتبيفعم بتغذيم راجعم.

ممل يعا أن أسايف  دلفلي يعتل عاى أسيلا أن ارراء املتعيدد    

أفضيييل هييين اليييرأي اليفاميييد عايييد صييياع امليفاييييفع اليييذي سيييتكيفن   

خلاييعل  لاتسييتقبل، اعتتييلدا  عاييى ا كييم املاطقييي والعقالنييي،     

اييتم وصييقل وزيييلد  اإلمجييلع   ويسييتهدب أسييايف  دلفييلي عتيفهييل  تا  

 وا،تسلض ب  اوتاء   قرار أو قضتم هستقباتم.
وقيييد ظهييير أسيييايف  دلفيييلي   أواخييير ا ربعتاتيييل  هييين القيييرن  

م كيفسيييتام لافهيييم بد العشيييرين امليييتالدي، و  أيلهييي  ا و  اسيييتخ 

  تتِّي والتابث   املتلدين العاتتم والتقاتيم، وتيفجيد ايالث خصيلئا تخ    
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 ري  هن ا سللتب، هيي  عيدم تسيتتم املصيدر،     أسايف  دلفلي عن 

التكيييرار هيييع التغذييييم الراجعيييم املراقبيييم، وا،سيييتجلبل  املعلهايييم    

  مصلئتل  لاتجتيفعم.
وقييييد ميييييدث العدييييييد هييييين التطيييييفير  سيييييايف  دلفيييييلي هايييييذ   

ل  ممييل أسييفر عيين  جييراءا  وأسييبل  وأ ييراض لتافتييذ   تاوتسييتا

 هذا الايفع هن الاشل .

 دراسل  املستقباتمخصلئا هاهجتل  وأدوا  ال

 الشتيفل والاار  الكاتم لقهيفر.  -
 . Complexityهراعل  التعقد  -
القيييراء  اةتيييد  لاتلايييي بلرلهلتييي  العلهيييم السيييلئد ،     -

 وكذلك التعرب عاى ا،رلهل  ا خر  الراهام.
املييي س بييي  ا سيييللتب الكتفتيييم وا سيييللتب الكتتيييم     -

 الدراسل  املستقباتم.
ةتيييلعي وهييييف هيييل يعايييى  فيييلز عتيييل الفريييي  واإلبيييداع ا -

 الدراسم املستقباتم.  
 التعام الذاتي والتصرتح املتتلبع لاتراتال  والاتلئج. -
 خلمتم 

تتبذ دراسم املستقبل أمد حريق ، أوهلتيل ياطاي  هين امليفقي      

الراهن )ا لار( بتلر   السلب  لتسيقس عايى املسيتقبل  لتسييفض     

اد لاتلاييييي لاييييل هشييييلهد أو سييييتالرييفهل  ارلهتييييم هييييي اهتييييد    
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وا لاييييير، وهيييييذا الاييييييفع يسيييييتى بلملقلربيييييم ا،ستكشيييييلفتم أو  

 ا،ستقرائتم.

والايفع ال لني واملستى بلملقلربم ا،ستهدافتم أو املعتلرييم، فعايى   

العكيي  هيين سييلبق ، يبييدأ بييبعه امليفاقيي  وا هييداب املسييتقباتم   

م بهل، لالنتقلل هن ا لار    املستقبل كرؤييم  سا املر يفبم أو امل 

، متت تسلعد الرؤيم املستقباتم   حتفت  اإلنسلن ملتاكم ا

 حنيف ا،نطالض حنيف املستقبل.

 عاى هل سب  ميكن تقديم التيفصتل  التللتم  وبالًء

دعييم وتطيييفير هراكيي  البريييفث والدراسييل  املبتافييم        -

( Think Tanksاملتاكم العربتم السعيفديم لتصبح هراكي  تفكيري )  
باتم، وتعتل عاى صالعم املستقبل املاشييفد،  تهتم بللدراسل  املستق

وتسيييهم   صييياع الستلسيييم العلهيييم الييي  تضيييتن فيييلل اليييتاهج        

 .واملشلريع بترقت  الرؤيم املستقباتم 
ى بلملسيييييتقبل عَاييييي نشيييييلء هراكييييي  أحبيييييلث ودراسيييييل  تخ -

والدراسييييل  املسييييتقباتم داخييييل اةلهعييييل  السييييعيفديم، وتكيييييفن   

شلب املستقبل وصالعت  مبل خططهل وبراقهل هتال تم هع استك

 .يسهم   حتقت  أهداب وخطس التاتتم وبراهج رؤيم 
فييتح  صصييل  عاتتييم بلةلهعييل  السييعيفديم هتبصصييم   -

س بيييييرِّد وتخع ييييي  الدراسيييييل  املسيييييتقباتم وهالهجهيييييل املبتافيييييم، تخ 

 املتبصص    هالهج وأدوا  دراسم املستقبل.
ا   قيلل  ابتعلث الطال  والطللبل  لادراسم والتبص -

 الدراسل  املستقباتم مبالهجهل وأدواتهل املبتافم.
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ا،هتتييلم بللبرييت العاتييي والدراسييل  املسييتقباتم اييتن     -

 هسلرا  التعاتم العلم.
نشيير اقلفييم الدراسييل  املسييتقباتم بيي  أفييراد ااتتييع هيين  -

خييييالل وسييييلئل اإلعييييالم املبتافييييم، وهاصييييل  وهيفاقييييع التيفاصييييل  

 ا،جتتلعي.
نييل  لابييتاء واملبتصيي    الدراسييل     نشييلء قلعييد  بتل  -

 املستقباتم، كلست تلر أه ل لاتيفارد البشريم.
 
  املداخالت حول القضية 

 . الدراسل  املستقباتم و شكل،  املفهيفم وأبعلد 

 ن املستقبل بصيفرت  العلهم واارد ، هيف هن اهتتيلم ا فيراد     

يف العييلدي  هيين خييالل سييعتهم    حتسيي  واييعهم عاييى الييدوام حنيي 

هكتسييبل  أفضييل، وهيين جلنييب آخيير فييتن الدراسييل  املسييتقباتم     

بصيييفرتهل العاتتييم حتاييى بلهتتييلم كييبري جييدًّا هيين قبييل املبتصيي   

وا كيييييلدميت  واملعايييييت  خصيفًصيييييل   عصييييير التكايفليفجتيييييل    

واملعايفهلتتم واملتغريا  والتطيفر اهللئل الذي يشهد  العلمل ب  وقيل  

 وآخر.
هييييياهج اسيييييتطالعي   بتيييييداًءوالدراسيييييل  املسيييييتقباتم، هيييييي ا 

واستقصيلئي لااتييل هين هعايفهييم افرتااييتم هرماتيل لترقتيي  أهييداب    

حنييييف هشيييروعل  تعتييي م أي جهيييم كلنيييل لايفصييييفل    فلميييل      

مييلل التطبتيي ، كتييل أن هاييلر هبييلد  لعاييم       تترقيي  وليييف نسييبتل   

املسييتقباتل ، تييأتي حنيييف اسييتبال  عييت  هيين امللاييي هيين خييالل    
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امل تلمييم، والقتيييفد املفرواييم أو  دراسييم أهييم التطيييفرا  كييللفر    

التهديييدا  واملبييلحر الالمجييم، بهييدب حتديييد صيييفر  هسييتقباتم،    

وتصييييفر وايييع هسيييتقباي، لعقيييدين أو االايييم عقييييفد هييين الييي هن،     

لتردييييد ا هيييداب واملصيييل ، ورايييب أي احنتيييلز أييييدييفليفجي،    

وا،نطييالض هيين املسيياتل  وا،فرتااييل  املتفيي  عاتهييل هيين خمتايي     

ت العاتيي والفكيري والعقلئيدي والتكايفلييفجي،     ا،رلهل  لابر

عيين تعييت  القييدرا  الالزهييم إلفييلز أي هسييلر هسييتقباي،      فضييال 

ومسل  لاافقل ، أيضل  الرتكتي  عايى عيفاهيل التاتتيم   خمتاي       

اعتتييييلد  القطلعييييل ، لترقتيييي  فعييييلل لقهييييداب علهييييم، واخييييريا  

، ةتتيييع ا يييل،  الطلرئيييم   سيييتالرييفهل  خمتافيييم، هعيييد  سيييافل   

 يفن لاسيييتلل بعيييد رليييك لتسيييتبدههل صيييلنع بييي طزتتايييم، والييي  تخا

 القرار، وفقل   جم ا زهم املستقباتم ازتتام.   

وقد تأخر ظهييفر املاهجتيل  العاتتيم لادراسيل  املسيتقباتم ر يم       

اييراء الييرتاث الفكييري والفاسييفي املهييتم بلملسييتقبل متييى سييتتاتل   

حميييلو،  فهيييم   القيييرن العشيييرين. "و  العقييييفد ا خيييري  تطييييفر     

املستقبل هن خالل التطييفرا  املتالمقيم   التبطيتس وهاهجتلتي ،     

هن  طتس تقاتدي قصري أو هتيفسس أو بعتد املد ،     طيتس  

أسيييللتب جدييييد  حتيييلول وصييي    واسيييرتاتتجي متيييى ظهييير هييياهج   

املستقبل البعتد نسبتل "  متيت تعتيت الدراسيل  املسيتقباتم حملوليم      

 املاهج العاتي املاام. ،ستكشلب املستقبل وف 

وةأ  العدييد هين اليدول، و، سيتتل هاهيل املتقدهيم     نشيلء        

كاتل  وهراك  دراسل  وحبيفث ملأسسيم الدراسيل  املسيتقباتم،    

هشييلكل، قييد تييتز عاييى    مل ييل هييذ  بغتييم تيييففري ا ايييفل املتكاييم   
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السطح   ارجلل القريبم واملتيفسطم والبعتد ،    حلر التبطيتس  

جي الشلهل. وتتز صام الدراسل  املسيتقباتم بيلليفاقع هين    سرتاتتا،

فهييي تشييري    اييرور    ،أنهييل تييرتبس بييلليفاقع ا ييللي واملسييتقباي  

حتيفيييييل واقييييع البرييييت العاتييييي املعلصيييير وتيفجتيييي  اهتتلهيييي          

 املشكال  ال  مل حتدث بعد أو ازتتام.

واملثكد أن عام الدراسل  املستقباتم   ا سلا هيف جي ء هين   

والفكيير ا،سييرتاتتجي تطيييفر و ييل حبكييم التغييتريا    ،تبطييتسال

السييريعم واملتالمقييم   ا،بتكييلرا  التكايفليفجتييم و  املعايفهلتتييم 

وكتتيييم البتلنيييل  وا،تصيييل،  واليييذكلء الصيييالعي والتقاتيييل       

الرقتتيييم   مجتييييع ا عتييييلل تقريبييييل )تقاتييييل  ال يييييفر  الصييييالعتم  

والقيييفان  ا كيفهتييم  و ريهييل وك يير  وتغييري ا ناتييم     ،الرابعييم(

وكييذلك الترييديل  هيين شييح امليييفارد املللتييم وا،قتصييلديم وال يييلد     

السيييكلنتم واليييتغري املايييلخي والتاتتيييم ا،جتتلعتيييم والصييييراعل       

وا،اييطرابل  الستلسييتم وا،سييتداهم وا تليييم البت تييم وا،نبعييلث   

الكربييييفني والطلقيييم املتجيييدد  و ريهيييل هييين التريييديل  هييين  يييري    

 تفصتل.  
اليييدول وااتتعيييل  املتعيييدد   ايييك امليييتغريا  حتتيييل   وكيييل ت

عيفاهييل تهديييد أو فيير  مبييل متاكيي  هيين عيفاهييل القيييف  والضييع       

الرئتسم ال  أشلر  لتهل د. حمتد ال قفي   تعقتب  )الدبايفهلستم، 

املعايفهلتتم، القيف  ا،قتصلديم، والقيف  العسكريم، وهالر بيللطبع  

ل( وهايل ييأتي دور ا سيللتب    عيفاهل النيفيم تايدرس حتيل تايك العيفاهي    

هيييييين السييييييتالرييفهل  واملاهجتييييييل  واملسييييييتبدهم كييييييأدوا     

الدراسييل  املسييتقباتم ومبييل يتالسييب هييع كييل هييدب دراسييم ومللييم  
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وقييد يسييتبدم أك يير هيين  يييفرس      ،وواييع كييل دولييم وقتتييع  

وقيييد أشيييلر  كلتبيييم اليفرقيييم الرئتسيييم أ. فيييلئ      ،نفييي  الدراسيييم

تاييييك ا سييييللتب هيييين   ل بييييت    العجييييروش واملعقييييب د. خللييييد ا 

السيييييتالرييفهل  والاتيييييلرس ويضيييييلب  لتهيييييل الاتيييييلرس الريلايييييتم    

Mathematical Models    وال  مل يتم اإلشلر   لتهيل. ولااتيلرس
الريلاتم تعريفل  هتعدد  ورلك عايى مسيب اسيتبدام الاتيلرس       

 قلل هع . وهن أهم هذ  التعريفل  
غيم الريلايتل  ليفصي     أن الاتيفرس الريلايي هييف اسيتعتلل ل    -

لاتعيييرب عاتييي  والتابيييث مبيييل سيييتردث    ،هايييلهر نايييلم هيييل 

 .هستقبال 
أنيي  صييتل م عاتتييم لاعالقييل  املتداخاييم بيي  عالصيير ناييلم      -

هع  )اجتتلعي أو اقتصلدي( ه ل الاالم التعاتتي، أو ب  

أك ر هن نالم وامد ويصييفر اليفاقيع   هيذ  الاتيلرس دوال     

 ريلاتم.
التعبري عا  بللرهيفز الريلاتم ال   أن  تيفاتح تصيفيري يتم -

م هع املشكال  املتعاقم بقتيلا وحتاتيل امليتغريا ،    ستبَدتخ

متت يهدب الاتيفرس الريلاي    تيفايتح العالقيم القلئتيم    

 ب  هتغريا  الاالم بأسايف  ريلاي.
ل فتهييل املييتغريا  ا يي ِّأنيي  صييتل م لييبعه هاييلهر ناييلم هييل هخ  -

 ،  حملكل  مليفقي  واقعيي   ل الاتيفرست طبصيفر  الرهيفز، ويخ

ويتم تصيتتت  لتشيتتل عايى  عيداد هين امليتغريا  التفلعاتيم        

 وال  ميكن هعلةتهل بعد رلك.
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بييذ الاتييلرس الريلاييتم عييد  أشييكلل مبييل     تطميكيين أن تخ -

رلييييك ا ناتييييم الديالهتكتييييم أو الاتييييلرس اإلمصييييلئتم أو    

وميكييين أن تتيييداخل هيييذ  ا نييييفاع هيييع   ،الاتيييلرس الاارييييم

 هع  يضم قتيفعم هتايفعم هن اهلتلكل.  يفرس
وتكتسييب الاتييلرس الريلاييتم أهتتتهييل كأمييد ا سييللتب      -

الكتتييم   الدراسييل  املسييتقباتم هيين أن التعييبري الكتييي    

عن أي ظلهر  أدض هن التعبري الكتفيي، وبللتيللي نسيتطتع    

التعلهييل هيين خالهلييل هييع املييتغريا  الكتتييم بللاييلهر  حمييل 

 الدراسم.
ه أن الدراسيييل  املسيييتقباتم هيييي "العايييم اليييذي  ويييير  اليييبع    

هلييلول أن ييفظ يي  ويسييّبر املسييتقبل عيين حرييي  اسييتبدام أسييللتب  

عاتتييم و مصييلئتم وكتتييم هيين خييالل  جييراء مسييلبل  وهعييلد،       

ريلايييتم   دراسيييم ملليييم هعتايييم، وتقيييديم امتتيييل،  هشيييروحم       

تسيييتهدب الفيييرت  ال هاتيييم القلدهيييم لغيييرض هيفاجهيييم البت يييم  يييري        

و ري املستقر ". وبهذا فتن الدراسل  املسيتقباتم ا دي يم    اليفاارم

لغيرض  اييلفم    هيي الي  تقيييفم عايى تيفظتيي  العايم والتكايفليفجتييل    

الرصييلنم البر تييم ومصيييفهلل عاييى أكييت قييدر ممكيين هيين القبيييفل   

لد  البت م العاتتيم وقتيع املبتصي ، هين هايل ميكين القييفل  ني          

سييل  قييراءا   خييالل هييذا ا،رييل  وهيييف هطاييب أسييلا حنيييف اكت     

ايفصيفل    تايك املعايفهيل  املبدئتيم الي  نعتقيد أنهيل قريبيم        لتفضي 

هييم لقهييداب املبتغييل  هيييف أهيير واجييب اإلتتييلن بيي .     ءوفتهييل هيين امليفا 

وعتيفهيييل  فيييتن ا،هتتيييلم بيييرول الدراسيييل  املسيييتقباتم هييييف ا،ريييل    
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السييياتم   هيييذ  املرمايييم  ن تكييييفن أي دوليييم قيييلدر  عايييى بايييلء       

 رفم وتقاتم ، مدود هلل.قتتعل  را  هع
 .التابث بلملستقبل   العايفم ا،جتتلعتم 

أمد أهم وظلئ  العايفم ا،جتتلعتيم،   predectionيعد التابث 
عاييى اليياهج اواييدوني  الييذي يقيييفم عاييى قييراء  امللاييي   ورلييك باييلًء

وأميييداث التيييلري  بغيييرض صيييتل م قييييفان  لااييييفاهر ا،جتتلعتيييم     

  الكييل(. هييذ  العتاتييم هييي هييل  بطريقييم اسييتقرائتم )هيين اةيي ء   

ع الفيييرض بييي  التيييلري  وعايييم ا،جتتيييلع  فيييل ول هعيييا بسيييرد   َاَصييي

ا مييداث وترتتبهييل وتبيفيبهييل والترقيي  هيين صييدقهل، بتاتييل ال ييلني     

ياار    هل بعد ا مداث. وقد كلن "كتل  العيت وديييفان املبتيدأ    

واوييت   أيييلم العيير  والعجييم والتبيير وهيين علصييرهم هيين روي       

بن خادون وجيلء   سيبعم قايدا     لساطلن ا كت" أهم هثل  ،ا

أحاييي  عاتييي  اليييبعه تيييلري  ابييين خايييدون، لكييين هيييذا الكتيييل      

كسييلئر كتييب التييلري  مل يافييل انتبييل  أمييد، بلسييت الء هقدهتيي       

الشهري  الي  جيلء    قايد هافصيل لترتيل عاييفان "هقدهيم ابين         

اجتتلع خللا،  خادون". هذ  املقدهم لتسل تلر ل ، ولكاهل عام

أحا  عات  هثلف  "عام العتران البشري". أهل الذي أحا  عاتي  عايم   

 وفيل   هين  سام ٤٠٠ا،جتتلع فهيف أوجتسل كيفهل الذي جلء بعد 

املقدهم صلص ابن خادون رؤيم كاتم لقميداث   هذ   . خادون ابن

والايييفاهر  كاشيييفء الييدول، وعتيير الدولييم، واملهيين، والصييالئع،     

اع، والطبقييييل ، وكتيييي  تتشييييكل املييييدن   والستلسييييم، والصيييير 

ترتكب. وقد رهب ابن خادون    أبعد هين رليك    وا يفاار، وهمط
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بييل  ن هييل كتبيي     بلإلشييلر     عالهييل  سييقيف  الييدول وانهتلرهييل 

يييدخل اييتن الترييذيرا  لصييالع القييرار وهيييف الييذي دخييل املعييرتر    

 الستلسي   عد  دول سفريا  ووزيرا  وقلاتل .

لم     قييلل العايييفم ا،جتتلعتييم عاييى أن    ع أ اييب البيي جت ييويخ

تسلرع  يقلع التغري   ااتتعل  املعلصر  مي ل أميد أبيرز هايلهر    

واسيييتجلبم هليييذا دأبيييل اليييدول واملثسسيييل  الدولتيييم   هيييذا العصييير

واإلقاتتتييم عاييى حملولييم البرييت   سييبتل حتسيي  قييدراتهل عاييى       

العربتييم  و، شييك أن ااتتعيل   ،التكتي  هيع هييذا اليتغري السيريع    

حبلجم    الدراسل  املستقباتم عاى ا قيل بيللاار مليل ييفاجهي  هين      

حتديل  هلئام أهاتم وستلستم واقتصلديم واقلفتم   ظل امليتغريا   

 دولييم العلملتييم واإلقاتتتييم الراهاييم. و  هييذا اإلحييلر ياييدر أن رييد      

 صيييياع   املسييييتقبل ،ستشييييراب دراسييييل     ،تسييييتاد هتقدهييييم

تصيييييلديم، أو الستلسيييييتم، أو العسيييييكريم. ولقيييييد    ،قا لقراراتهييييي

استطلعل الدول املتقدهم اليفصيفل    هل هي عات  هن تقدم عاتي 

تبلعهيل ا سيايف  العاتيي والتبطيتس     نايرا  ،  ،نسيلني  واقتصلدي و

 لاتستقبل   خمتا  جيفانب متلتهل.

،   املاطقييم العربتييم ي، وسييتجريوعاييد حملولييم فهييم هييل جييير

بد هن التذكري بأن  فهيم   شراب املستقبل، ،بللذا     حلر است

تييل مقييلئ  ِهف  ل  ْنبهييذ  املاطقييم يسييهخ يهييل سييتجر -وتيفقييع  -

وأحر ناريم هعتام، أهتهيل  نارييل   ا،سيتعتلر اةدييد، الاايلم      

العيييلملي اليييراهن، ا ركيييم الصيييهتيفنتم، ا كيفهيييل  املبتافيييم،  

فهييم  ستلسييم القيييف  الكييت  حنيييف املاطقييم.. فتيين العبييت حملولييم    

( دون فهييم هييذ   صييرترل  قضييليل هييذ  املاطقييم وهييل هلااييهل )فهتييل     
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الاارييييل  )وا قيييلئ ( العلهيييم الييي  تقيييع ا ميييداث    حلرهيييل.      

وتطبتيي  هييذ  ا حيير والاايير هيين خالهلييل، ، يابييهل خبييري هيين وجهييم  

 .نار املصارم العربتم
وحنتيييلس رليييك   سيييعتال ارن لايييتكهن بيييأهم هيييل هلتاييي  عيييلم   

بصيفم علهيم    –ا  ستلستم. ويعتت العلمل العربي م هن تطيفر

لااهييفض،    ، أقيل هايلح  العيلمل امتتيل،     ئي وبلست الء بعه أج ا –

اسيتتر فكير  وتكيفيايي  الستلسيي، كتييل هييف. هييذا هيل يييردد         ِن

ع أن ق ييتيَفهعاييم اوييتاء املعاييت ، ويقييدهيفن بييراه  عاتيي . لييذا، يخ    

عاييى هييل هيييف   –م بصييفم علهيي  –يسييتتر مييلل أ اييب العييلمل العربييي   

عاتيي ،   املييد  املاايييفر بلعتبييلر حبتعييم "الااييلم العييلملي" الييراهن،  

 ،ذ ا،قتصييييلديم والستلسييييتم ا،نتهلزيييييم تاف ييييوتيفجهييييل  الغيييير  امل  

العيفائ  الذاتتم" املعروفم، ال  يعيلني هاهيل جيل    "وكذلك استتبل  

 .هذا العلمل
فسيتال  أهل "القضيليل" السيلخام، الي  تشيهدهل املاطقيم ارن،      

كتييل  -هسييتتر    املييد  القصييري. وأهتهييل  –عاييى ا رجييح  -

هييل تبقييى هيين أمييداث وتطيييفرا  الربتييع الفيفايييفي   -هيييف هعييروب 

العربييي، اييم قضييتم فاسييط ، فلليفاييع املتيييفتر اوطييري   هاطقييم  

هريكيييل، بشيييأن املاييي  الاييييفوي اإليرانيييي،   أاوايييتج بييي   ييييران و 

الصييييتا  -ا،قتصييييلدي ا هريكييييي  -والتاييييلف  الستلسييييي  

بلملاطقييم، و ييري . اييم ا واييلع املضييطربم   كييل هيين  العييراض،       

سيييفريل، لباييلن، لتبتييل، الييتتن، السيييفدان، الصيييفهلل.  اييلفم         

قضييليل اإلصييالل والتاتتييم، وهكلفرييم اإلرهييل ، وهييل يييرتبس بهييل  
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هييين أميييداث. وهيييذ  قضيييليل ميكييين فهيييم جيفهرهيييل، وتيفجهلتهيييل    

حيير العاتتييم املشييلر  لتهييل  عييت فهييم ا  -املسييتقباتم، مبيفايييفعتم 

 .آنفل 
م مباييييى مبشيييلكل وأزهيييل  خطييييري     ويبيييدو أن سيييام   

ر هعاتهييل هلييل العييلم املاصييرم  فهييي  تِّيي)بعضييهل بلملاطقييم العربتييم( جخ

الشيييرض ا وسيييس  يبق يييا هييير اليييذي يخ .جدييييد  -أزهيييل  قدمييييم 
، وقلباتييييم خبلصيييم، كيييأك ر هاييييلح  العيييلمل سييييبيفنم والتهلبيييل     

القييل وا ييرو ،   اليفقييل ا لايير. وأهييم هييل  لالاييطرابل  والق

جيعايييي  كييييذلك هتييييل  املسييييببلن العتتييييدان، وخبلصييييم ا حتييييلع   

الصهتيفنتم فت ، وا،ستبداد الستلسي، و بس أ اب  هتيللتماإل

 .وسايفكتل  فكريل  –  ئأج ا
و، يتيفقيييع أن تاتهيييي ا،ايييطرابل  الستلسيييتم   دول املاطقيييم   

عييين  -بللفعيييل- ن تتبايييى  ييييرانو، يتيفقيييع أ .املضيييطربم قريبيييل 
ستلسيييلتهل )التيفسيييعتم العدوانتيييم( و، عييين حتيفملتهيييل الايفوييييم. و،  

جيلبتييم أن ريياح  سييرائتل لاسييام. وهيين التطيييفرا  اإل    أيضييل  يتيفقييع

القاتايييم املفرميييم، الييي  ستشيييهدهل املاطقيييم   السيييام اةدييييد ،   

بقطييير، وعييييفد   - ول هييير -انعقيييلد هبلرييييل  كيييأا العيييلمل  

خييييفي. اواتجتيييم    اليفئيييلم واليييتالمم ا   -اواتجتيييم العالقيييل 

ورلك ستساس أنالر العلمل أك ر عاى املاطقم، وعاى هل فتهل هن 

 . شكللتل 
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    نارييييم امليييثاهر  وعالقتهيييل بللدراسيييل  املسيييتقباتم عايييى

 املستيف  الستلسي.
لتايييل وخطلبايييل الستلسيييي   ت ن افيييرتاض وجييييفد امليييثاهر    أدب  

و هركييي  الفكييير اليييذي يعيييد دراسيييم  سيييتبدو هربكيييل  لابلميييت أ

عاتهيل   هستقباتم خلصم عاد تيفظت  هذ  امليثاهر  كفرايتم ييبا   

نكييرر كيي ريا    خطلباييل اإلعالهييي وحتاتالتاييل  نتييلئج. حنيين هيي ال 

الصرفتم أن  ييران واسيرائتل تتيآهران عايى اليدول العربتيم وأني  ،        

ل    نهتل تتعلونلن   سيبتل هيد نفيفرهتي    عداء مقتقي بتاهتل، بل 

الدول العربتم. ام نكتش  بعد عيد  سيايفا  أن هيذ  الصييفر   يري      

مقتقتم، وأن هالر بللفعل عداء وتالف  بتاهتل قيد يصيل    ميد    

  فرايييتم التعيييلون بييي   يفظِّيييا ييير . وبللتيييللي فيييتن أي دراسيييم تخ  

الدولت  قد تيأتي نتلئجهيل هضياام أو أنهيل  يري را  قتتيم تيذكر،        

اتهيل قيرار ههيم لي  عالقيم بيل هن الييفحا.        ى عستتل أن  قيد يخبَاي   و،

ه لل آخر  حنن نكرر أن داعع صاتعم  ربتم تريد الدول الغربتم 

استبداههل رريعم لاتدخل   شثونال. قد ، تكييفن هيذ  الفرايتم    

ن داعع قرد مركم مترد حماتم تقيلوم أناتيم دولايل    أصلدقم، و

بح ودول الغييير ، وأنهيييل  يييري هرتبطيييم بيييأي جهيييم خلرجتيييم. ويصييي    

الترييدي   هييذا اإلحييلر هيييف كتفتييم باييلء دراسييم هسييتقباتم وحنيين   

 نراول ب  هذ  الفراتل  املتعلرام بل واملتعلرام جدا .
ور ييييم اختالفييييل  الطييييرل   الكتلبييييل    أهتتييييم التفييييل     

ااتتعيييل  الالشييي م فتتيييل  يييا الدراسيييل  املسيييتقباتم،  ، أن      

  اييرور  أن      درجييم عللتييم  ا،لتفييلب يكييلد يكيييفن هتقلربييل    

يكيفن لال دراسل  هستقباتم حماتم وعربتم عاى ا قل   القضيليل  
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ا سلسيييم، ه يييل ا هييين بكلفيييم أوجهييي ، وييييأتي ا،خيييتالب         

تكتت  تاك الضرور ، فت ال  ا،رل  الذي يذهب لضيرور  وجييفد   

أو عييدم وجيييفد دراسييل  هسييتقباتم عاييى املسييتيف  ازاييي والعربييي،  

هيل  ئم ا هم يقيفم عاى رسم هستقبل بقليرتك  عاى فراتم أن تقد

تاك ااتتعل  عايى استشيراب       الصدار  القلئم عاى هد  قدر

املستقبل وا،ستعداد ل ، وبللتللي ايرور  "رسيم هسيتقباهل قبيل أن     

اإلسيهلم     خلرحيم يرع  هلل ارخرون، و تل  علملال العربيي عين   

سيييتقبل ايييتن "الدراسيييل  املسيييتقباتم" ييفايييح هيفقيييع ا،هتتيييلم بلمل

هاايفهييييم أكييييت، فتكيييييفن الضييييرورا  لتسييييل هرتبطييييم فقييييس    

بلزصيال  الاهلئتيم لادراسيل  املسيتقباتم، بيل بللتأصيتل لكلفييم       

أبعلدهيييل   اقلفيييم املسيييثول واملسيييتفتد، وهيييذا البعيييد و ن كيييلن    

  أرهلن قلد  ااتتعل  العربتيم،  ، أني  قيد ، يطيرض        واارل 

 ْنطيييفر ،   زيييلد  الفجيييف  بيي  َهيي اقلفييم العلهييم، وهاييل هكتيين او

ر    حيلر فيردي قيلئم عايى     فكِّي حلر اةتعي، وهن يخر   اإلفكِّيخ

   التفكري التيفهي،  ن فلل املسيتقبل يبيدأ هين اقلفيم الفيرد أو،      

 بكيفن  هاهج متل . هن وانتهلًءالتفكري لاتبطتس لاعتع ار
د اعتتيد   وليف رجعال تلر ًتل ليفجيدنل أن دول العيلمل املتقيدم قي    

عاييى الدراسيييل  املسييتقباتم   وايييع ستلسييلتهل   فيييرت  هييل بعيييد     

ا ر  العلملتم ال لنتم، لتجايب اليتغريا  السيابتم املتيفقيع ميدواهل،      

هييين يييياعم آودراسيييل  تهيييتم   املقيييلم ا ول بيفايييع رؤييييم ملسيييتقبل  

 بللسالم.  
ايييم ظهييير بعيييد رليييك اهتتيييلم هتايييلٍم بأحبيييلث هيييذا الاييييفع هييين      

فم دول العلمل ليفاع تصيفرا  وتيفقعل  استبلقتم الدراسل    كل
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ملسييتقبل باييدانهم، وانتقييل هييذا ا،هتتييلم لاباييدان الالهتييم والييدول      

 و ن كلن هتأخًرا واعتف ل ولكن يبشر بلوري.   العربتم
" وعايييى هسيييتيف  املتاكيييم نسيييتطتع أن نفبييير بيييي رؤييييم "

كتجسيييتد مقتقيييي لاييياهج ا،ستشيييرا  املطاييييف  لرسيييم هسيييتقبل 

تاكم بافسهل، كتل ياي م التايفيي     أن ا هتتيم املعقييفد  عايى      امل

استشراب املستقبل ستثتي أ كا هل عادهل تصيبح اقلفيم قتتعتيم،    

ويتم  قرارهل كاتس تفكري أسلسي، وتتيفج  جهيفدنل لتاتتيم رأي  

عييلم ههييتم بلملسييتقبل، واسييت لر  اليييفعي والييتفكري املسييتقبات ،       

ء هسييتقبل أفضييل. ومبييل أن اليفاقييع    وتيفسييتع قلعييد  املاشييغا  بباييل   

الفعاي، يشري    أنال حبلجم    تطيفير و سقل  رلك عايى واقعايل   

العربي علهم والسعيفدي خلصم  وجب عاتايل نشير اقلفيم هيذا العايم      

اهللم   كلفم املثسسل  التعاتتتم وكلفيم ا جهي   ا كيفهتيم،    

 هن خالل هيفااتع هثحر  لكل قلل تاتيفي اقتصلدي واجتتلعي

وسييكلني، وهلتيييفي عاييى عييدد هيين السييتالرييفهل  اليي  قييد متيياح  

الطابييم وامليييفظف  املبييدع  الفرصييم ملسييلعد  هتبييذي القييرار        

شتى اايل،  بيللتبطتس لاتسيتقبل بشيكل حيفييل امليد ، بعتيًدا        

 عن التبطتس قصري املد  الذي قد يضر بعتاتم التطيفير والتاتتم.
رض ا خضير يقييفم عايى    ولعل هشروع السيعيفديم اوضيراء والشي   

استشراب أفكلر عاتتيم هبتكير  وفرييد  مل يسيب  هليل وجييفد         

 هاييلح    شييجر  هاتييلر ٤٠متييت سييتتم زراعييم   ،علملاييل املعلصيير 

 ا للتيم  امللئتم امليفارد عاى التأاري دون املتل  شرترم وهالح  قلمام

 للتيييم هيييي فيييرت  الدراسيييم والبيييدء خيييالل عيييلم ونصييي    ا والفيييرت 

 نهل ار  هن اوتلل العاتي القلبل بترن اهلل لاتطبت .  ،بللك ري
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كتل أن هشلريع ه ل القديم ونتييفن والبرير ا محير والسيعيفديم     

هشييلريع ميكيين اسييتبداههل   استشييراب املسييتقبل        اوضييراء

. كاال يالم  أاير برنيلهج ا،بتعيلث    واجتتلعتل  ل توستلس اقتصلديل 

ن وكتيي  أايير عاييى اوييلرجي ارن بعييد أك يير هيين عقييد هيين ال هييل

وهيييف هييع عيفاهييل أخيير  نيير  عاييى   ،الشييبل  وتفكريهييم وناييرتهم

أرض اليفاقييع الييتغري   اةلنييب ا،جتتييلعي وا،قتصييلدي وتقباييهم     

التيفجي  حنييف تقاتيل عيدد املايترق  بلةلهعيل        و. ملهن جدييد  هي ال   

وا راحهم   رييلد  ا عتيلل ودراسيتهم لاشيهلدا  الفاتيم واملهاتيم       

 بعد م . ا سار  ل  أار بعد ال لنيفيم
واملتاكييم وهيين خيييالل وزار  التبطييتس بللتعيييلون هييع خمتاييي      

زالييل تقيييفم مبراجعييم هسييتتر     اةهييل  ا كيفهتييم، كلنييل وهييل  

ليفاقعهيل ا ييللي، وتييبّا ستلسييل   طتطتييم را  رؤ  هسييتقباتم،  

لايفصيييفل بهييل    هراتييب الييدول املتقدهييم، وفيي  هثشييرا  وحاتييم       

دائهل ا كييفهّي واملثسسيّي. وكلنيل حتير      وعلملّتم  لاتقدم   أ

عاى انتهلس ستلسل  تطيفيريم أو عالجتيم، والبريت عين هاهجتيل      

واسيرتاتتجتل   لسييّد الفجيييف    املهييلرا  عاييى اخييتالب ااييل،    

لضيييتلن املشيييلركم ااتتعّتيييم، وتع يييي  القيييدر  التالفسيييّتم بييي        

جتتلعّتييم،  القطلعييل  املبتافييم   ظييل التغّتييرا  ا،قتصييلدّيم وا،    

والتقاّتيييم، وتغّتييير نيفعتيييم املهييين واليفظيييلئ  املسيييتقباّتم املطايفبيييم    

، واملرتبطيييم مبتطابيييل  سييييفض العتيييل ازاّتيييم والعلملّتيييم. القيييرن 

وهعلةم قضليل املهلرا  املستقباّتم، هن خالل تطييفير تكايفليفجتيل   

التعييييلهال  الرقتّتييييم لييييد  العييييلها    عصيييير الّتريييييفل الرقتييييي  

، والرتكتيي  عاييى  كسييل  خمرجييل  ا ناتييم التعاتتّتييم   وا متتييم
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ههيييلرا  هتعيييدد  الّتبصصيييل ، واملرونيييم   اسيييتتعل  اةدييييد،    

  وقدر  هيفاحاتهل عاى الّتكّت  هع التغّتر املتسلرع   بت ل  العتيل. 

وهل رأيال  هن تغتريا  واارم   السيعيفديم، والي  وصيل صيداهل     

 -تعيييفد إلميييلن قلئييدهل    كلنييللاعييلمل بعييد  عييالن رؤيييم 

واقتيييي  بللكفييييلءا   -ا هييييري حمتييييد بيييين سيييياتلن مفايييي  اهلل  

 هثهايييم وحاّتيييم أجتيييلل لتاشييي م اليفحاتيييم، وهراهاتييي  عايييى شيييعب     

اكبييم التغّتييرا  اإلقاتتّتييم  وهيف الرؤيييم لترقتيي  املسييتقبل  مبهييلرا 

  لييذا خرجييل هعاييم تاييك الدراسييل  هيين ا دراس    متيي   والعلملّتييم

تلبعيييم املسيييتتر  و جيييراء التعيييديال  الالزهيييم مسيييب      التافتيييذ وامل

  املستجدا  واملتغريا  ازاتم والعلملتم. 
     هعيفقييل  تافتييذ الدراسييل  املسييتقباتم وهييل الييذي حتتلجيي

 السعيفديم إلفلزهلل

، ناكر أهتتم الدراسل  املسيتقباتم   استشيراب املسيتقبل،    

تالمقيم، ولكين تعيلني الدراسيل      خلصم هع التغريا  السريعم وامل

املسييتقباتم هيين قصيييفر   التييااري والتطيييفير املعيير  وعييدم وجيييفد      

اهتتيييلم كيييبري هييين قبيييل املبتصييي  لضيييع  اإلهكلنتيييل  امللدييييم 

والقييدرا  البشييريم. خلصييم التعاتتتييم ممييل ييياعك  عاييى تهتييتع   

 الفم    أن البعه يصيفهل بأنهيل دراسيل   يري      ،هذ  الدراسل 

تتجييم حتتيي  البلمييت ملعتقداتيي  أو اقلفتيي ، واعتتلدهييل   هيفايييفعتم ن

عاييى اةيفانييب التراتاتييم الفاتييم والسييتالرييفهل ، كييذلك اواييس    

 بتاهل وب  ا،سرتاتتجتم. 
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وريييدر اإلشيييلر     أنييي  ر يييم اوايييس بييي  هفهييييفم التبطيييتس  

ا،سرتاتتجي، واستشراب املستقبل،  ، أنهتيل ، يتعلرايلن و  يل    

عايييييى أن استشيييييراب املسيييييتقبل يخيييييَ وِّد   يخكتيييييالن بعضيييييهتل، مب 

ا كيفهيييل  واملثسسيييل  مبعايفهيييل   اتيييم لتشيييكتل املسيييتقبل      

وا لر القيرارا  السياتتم، وَتْغيتري ا،سيرتاتتجتل  ا للتيم   ظيل       

هخبَرجييل  عتاتييم  استشييراب املسييتقبل. أهييل فتتييل  ييا تهتييتع       

نهل لادراسل  املستقباتم ووصفهل بعدم امليفايفعتم رمبل يعيفد هذا  

متييى هييذ   مبفهيفههييل املسييتبدم مللًتييل، مل تتبايييفر بشييكل كييلبٍ 

الفييرت ، ر ييم ظهيييفر حمييلو،  جييلد  وههتييم، لكاهييل هتاييلار          

هاييلح  خمتافييم   علملاييل العربييي،  ، أنهييل كلنييل هاصييبم عاييى       

بد أن يتجيلوز   الدراسل  اإلمصلئتم، لكن استشراب املستقبل ،

ل، والاار بعت  لكيل هيل ميكين    الفهم التقاتدي لابت م ازتطم با

أن يطلهلييل هيين تغييتريا ، وهييل حتتايي  هيين ظييروب تع يير أو فيير         

عاييى  فلمييل ، وهييل ميكيين تصيييفر  هيين امتتييل،  هسييتقباتم باييلًء

أمداث هشيلبهم أو تيفقعيل . وقيد يتطايب أميد السيتالرييفهل  الي         

   واعهل هسبق ل، استعدادا  تقاتم أو تدريبل  استبلقتم.

 ٢٠٣٠ا  امللايتم وقبيل  عيالن رؤييم املتاكيم      وعاى هر السايف

 ا،ستشييرافتم، أو املسييتقباتم الدراسييل  هيين العديييد هاييلر كلنييل

وعاييى سييبتل امل ييلل فييتن الدراسييل  ا،ستشييرافتم   قييلل التعاييتم  

ال  أ عد بعضهل بل،ستعلنم  لهعل  وشيركل  استشيلريم علملتيم    

وزار  كلنيييل دراسيييل  أسلسيييتم لابطيييس التاتيفييييم اوتسيييتم، و     

التبطتس أسهتل   دعم بعه هين تايك الدراسيل  ا،ستشيرافتم     

 بلستكتل  هتبصص     عداد الدراسل  ا،ستشرافتم.
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شييييكللتم   أن هعاييييم تاييييك الدراسييييل     تكتيييين اإلمتييييت 

ا،ستشييرافتم كييلن هصييري هعاتهييل ا رفيي  مبكلتييب املسييثول    

واملكتبيييل  كتيييل هييييف ا يييلل لاعدييييد هييين البرييييفث والدراسيييل     

 بصصم.املت
 اعتتييد  اليي  وبراقهييل 2030وهييل أن أعااييل رؤيييم املتاكييم  

 ا،سيرتاتتجتل   وتافتذ بالء   املستقباتم والتابثا  الدراسل  عاى

 التطيفيريييم التااتتييل  تافتييذ جلنييب و   مكيييفهي، قطييلع لكييل

مصلءا  العلهم وال  كيلن هليل دور كيبري    اإل هت م عاى متل ال 

فري البتلنل  الدقتقيم، وهيذا التطييفير       علد  هتكام وتااتم وتيف

ل هسيييلر     بيييللطبع يقيفدنيييل    أن التبطيييتس   املتاكيييم تعيييدط   

ا فضييييل وا صييييح،  ، أنيييي  ياقصييييال  نشييييلء هركيييي  لادراسييييل  

املستقباتم أو ا،ستشرافتم يدار مبجاي   دار  يتكييفن هين ممي ا      

هييين القطيييلع  العيييلم واويييل  وخيييتاء هتتكيييا    الدراسيييل  

 ستشرافتم.  ا،
أيضييييل  ف تييييم تسييييلؤل ههييييم فتتييييل  ييييا تافتييييذ الدراسييييل      

املسييتقباتم  هييل لييد  هراكيي  البريييفث والبييلم   مريييم اليفصيييفل     

access   عايى بعيه البتلنيل      ا لاتعايفهل ل الغللب أن هايلر قتييفد
أو أن البتلنل  املتلمم  ري دقتقم، حبتت تعطي نتلئج هضاامل ووم 

ن البتلنييل  متاكهييل      ر ا تصيييفر بييأن هييذ  هشييكام كييبري  جييد    

هثسسل  مكيفهتم أو شركل  كيت . وحنتيلس    تشيريع يتيتح     

وقييد يضييع التشيريع قيفاعييد ،سييت تلر   ،اليفصييفل لابتلنييل  لابيلم    

 نتلئج البريفث بلملشلركم هع هللكتهل وهقدهتهل.
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وميكيين تفهييم ا سلسييتم املفرحييم   دولاييل هيين تييداول ونشيير    

سيبل  أهاتيم، ولكين يفيرتض عيدم      مصلءا  ورلك  البتلنل  واإل

يتم تكايتفهم بدراسيل  هسيتقباتم     ْنمجبهل عن البلم   خلصم َه

و، بيييأا أن تكييييفن هيييذ   ،هيين قبيييل بعيييه ا جهييي   ا كيفهتييم  

 الدراسل  سريم لفرت  هن ال هن بعرض اسرتشلد صلنع القرار بهل.
وتعييد هشييكام اليفصيييفل لابتلنييل  عقبييم مقتقتييم أهييلم أ ييل       

هييم، وأهتهييل البريييفث اليفصييفتم، وهييع أن شييح      البريييفث بصييفم عل 

البتلنييل  كييلن عقبييم أهييلم البييلم   املسييتقبات  قبييل  نشييلء هت ييم   

هيل  وهيع هيذا     ل هذ  املشكام نيفعل اإلمصلءا  العلهم، ورمبل خف 

فتيييل زلايييل حنتيييلس لكييي ري هييين البتلنيييل  خلصيييم املتعاقيييم بسيييايفر     

واليي   املسييتهاك    مجتييع ااييل،  ومسييب هاييلح  املتاكييم، 

و ن ى عاتهل  طتس املسلكن واودهل  ا كيفهتم املبتافم. بَايخ

أمييد أهييم هصييلدر املعايفهييل  هييي نتييلئج الدراسييل  اليي  تقيييفم بهييل   

املكلتب ا،ستشيلريم الدولتيم وازاتيم، فهيي تبقيى حمبيفسيم ليد         

املسثول الذي أهر بتافتيذهل و، تتيلل لاجهيل  ا كيفهتيم ا خير       

 .رك  هيفمد ه ال   ه و، تيفدع ه ال 
وتثكيييد بعيييه وجهيييل  الااييير عايييى أهتتيييم وجييييفد "هرصيييد     

اجتتييلعي وحييا" أو "ااييك تلنيييك سيفسييتيفليفجي" يرصييد الاييييفاهر      

ا،جتتلعتييم، ويتتبييع مييدواهل وتشييكاهل تلر تييل ، وهيين اييم هلييدد   

هآ،تهل وهل يرتتب عاتهيل هين تيداعتل . ه يل هيذا املرصيد ايروري        

ص    العايفم ا،جتتلعتيم  لاغليم حبتت يستقطب  بم هن املتبص

مصييلءا  يسييتفتد هيين البتلنييل  واإلويكيييفن حتييل هااييم الدولييم،  

املتلمم، والبريفث السلبقم، والتقلرير ا كيفهتيم، لتكييفن نتيلئج    
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دراسلت  املستقباتم عيفنل  لصلنع القرار. وهن هاطا  أن يكيفن هيذا  

يضييتن هصييداقتم الدراسييل  املسييتقباتم    ل واييلبط ل املرصييد داعتيي 

لم  فتشيلركم هتبصصي  هين هتيلدين هتعيدد  وفيروع عاتتيم        لادو

)اجتتلعتييم أو تطبتقتييم(، رعييل الدقييم   التابييث أعاييى هيين متييت     

حتديييد زهيين التابييث وهضييتيفن . هييع أهتتييم تطبتيي  هييل تفضييل بيي  د.   

 صدقم هن استقاللتم هذ  املراك  وشفلفتتهل.
  ى  قلهم هراك  دراسلل ْوبتاتل تر  وجهل  نار أخر  أن ا  

اسرتاتتجتم، شلهام ا،جتتلع والستلسم وكل هيل ييرتبس بهتيل هين     

دون  ،قل، . وأهم عالصر فعللتم هذ  املراك  هي ا،سيتقاللتم 

اسييتقاللتم وشييفلفتم وصييرامم ليين يكيييفن هلييذ  املراكيي  أي دور       

  جيلبي، و ن تعدد .
وتاييل الدراسييل  املسييتقباتم خطيييفا  هاهجتييم وتيفقعييل  أشييب     

يسييييبقهل ملجييييل  واسييييعم تتطاييييب الييييتفكري  بل،خرتاعييييل  اليييي 

بلوتلرا  املتلمم وكتفتم تطيفيرهل وصالعم آفلض رمبيم تسيهم     

مايييفل لكييي ري هييين املشييكال  الصيييغري . والدراسيييل  املسيييتقباتم   

رمبيم وتقيدم هليل كلفيم      تتطاب بت م  ري بريوقراحتم لتتارهل آفلقل 

ميكن أن  وتتتح هلل اليفصيفل  ي هصلدر ،املعايفهل  ال  حتتلجهل

ر هين بت يل    صيدخ وتتتح هلل التفكري خيلرس الصيادوض وتَ   ،تفتد هاهل

حنتيلس لدراسيل  تسيهم   تقيديم رؤ       حب تم هثسستم. وحنن فعال 

تسلعدنل   تيفقيع املسيتقبل   قضيليل ه يل أسيعلر اليافس وا ير         

سييكلن وخايي  اليفظييلئ    ن الاجييلل   رلييك    الييتتن ومايييفل اإل

س سيتقيفم عايى هعطتيل  صيرترم وسياتتم.      يعا أن جهييفد التبطيت  

لادورا  التدريبتم لاتتبصص  لتسهم  كتل أن هالر ملجم فعال 
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  تأهتل ك ري هاهم لتعتايفا عاى تقديم دراسل  عاتتم هسيتقباتم  

. و ميد   وهعتلرييم   تابع هين  صصيلتهم وتكييفن أك ير انضيبلحل      

قييد  املشيكال  الرئتسييم   الدراسييل  املسييتقباتم هييي أن نتلئجهييل 

تصطدم بكفلءا  ، تقدر قتتتهل وقدرتهل عاى تقديم مايفل ههتم 

 لبعه املشكال  الراهام.

شك فتي  أن البريوقراحتيم قيد تكييفن هعيفقيل     فيلز        وممل ،

دراسل  هستقباتم ورلك عادهل يتم التعلهل هعهيل كيأي عتيل،      

م  أنهل  ري رلك فهي حتتلس سرعم ا صييفل عايى املعايفهيل  هين     

سيييتتل أن  اةهيييل  ا كيفهتيييم  ايييلفم    التتيفييييل، و، خمتاييي 

ى عايى نتلئجهيل. كتيل أن هين املعيفقيل  عيدم  مييلن        بَاي قرارا  قد تخ

  مي  أنهيل    ،البعه بللدراسل  املسيتقباتم وكأنهيل تيرب عاتيي    

هارييم   عييلمل سييريع الييتغري، ممييل يتطاييب املتلبعييم والتيفقييع وواييع  

رار هن خالل هاهجتيم عاتتيم   الستالرييفهل  ازتتام أهلم صلنع الق

 كللدراسل  ا،ستشرافتم.
وحنيييين   أهيييي  ا لجييييم    عقيييييفل هترييييرر  هيييين هفييييلهتم    

البريوقراحتييييم   القتييييلدا  املسييييثولم   اةهييييل  ا كيفهتييييم     

كيفنهل تعد هن أسلستل  فلل استشراب املستقبل. وهيي هطللبيم   

تجدييد،  بأن تتتت  مبقدر  عاى الفلعاتم وا،بتكلر، واإلبداع، وال

وهعلةم التريديل  والبريت عين ا داايم، ومتتايك رول امليفاحايم،       

وصييالعم اةيييفد . وأن تعتييل عاييى تسييبري الكفييلءا  اليفحاتييم        

خدهيييم اليييييفحن، وأن تتتتطيييي خ    نتييييلس ا  فكييييلر السييييبطلقم لصيييياع  

املسييييتقبل، بفضييييِل تيفاصييييا هل هييييع العقيييييفل العبقريييييم، وتقييييديرهل  

 اليفحاتم. لاكفلءا ، وتأهتاهل لاقدرا 
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ووم تصيفر لد  البعه بيأن الدراسيل  املسيتقباتم   املتاكيم     

ورمبل العلمل العربيي ككيل ، حتايى بلليدعم والقبييفل   كي ري       

 ايييلفم    أن  ،هييين اةهيييل  ر يييم اتفيييلض اةتتيييع عايييى أهتتتهيييل 

البريوقراحتيييم امل هايييم والييي  تابييير   هفلصيييل أ ايييب الييييفزارا       

قم خيلرس الصيادوض هين أن ت هير.     واملثسسل  تعت  ا فكلر اوال

  املتاكم العربتيم السيعيفديم هايلر هين ميتايك املهيلر  الالزهيم          

 ، أنهييم رمبييل ،   اسييتبدام املعطتييل  والبتلنييل  والتابييث بلملسييتقبل 

هاهيل أنهيم ،    ،جيدون هن يأخذ بآرائهم حمتل اةيد لعيد  أسيبل    

 تطيرض سيبال    كلنيل  خلصيم  نْ  ،بيللقراء  املسيتقباتم   يثهايفن أصال 

 ييري هأليففييم. كتييل أناييل  ن أردنييل استشييراب املسييتقبل ناجييأ عييلد     

بييأن العقيييفل ازاتييم قييد تكيييفن     عاتييل  ،لاغيير  بلعتبييلرهم خييتاء  

أك ر قيدر  عايى فهيم الايروب البت تيم ازاتيم واستشيعلر هييفاحن         

الضييع  أو القيييف    السييتالرييفهل  ازتتاييم، كتييل أن العاصيير      

أجايد  خمفتيم نلهتيك عين )نارييم امليثاهر (.       ازاي ، تيفجيد لديي    

وتاك رمبل  ،وخت    ن العاصر الغربي أك ر مترسل   قد يقيفل قلئل

بلةهييل   ا مقتقييم  نهييم ميلرسيييفنهل عاييى عييدد هيين املسييتيفيل  بييدء 

ا،قتصييلديم عاييى سييبتل امل ييلل )تيفجيي  الشييراء هيين خييالل بتلنييل          

جايدا  املبفتيم   العتالء   ساسام سييفبرهلركل هعتايم(.  ، أن ا   

وناريم املثاهر  جييب أن ، تسيتبعد ولعيل )أسيارم اليدهلر الشيلهل       

ذ رريعيم لغي و العيراض أكيت ه يل عايى رليك(.        ب   العراض والذي اتُّ

والسييثال ا هييم هيييف هييلرا ياقصييال كشييعب قييلدر عاييى استشييراب    

 املستقبل والتابث بل مداث والعايفم املستقباتمل
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هج عاتيي حنين حبلجيم لعيد  عالصير        العايفم املستقباتم كتيا 

هاهيل القيدر  عايى التراتيل املاطقييي والقيدر  عايى قيراء  التيفجهييل         

عاييى هعايفهييل  امللاييي وا لايير. و تلمييم الفرصييم  املسييتقباتم باييلًء

 -هين اوتيلل   كلنل تشب  اربل  و ْن-لقفكلر  ري التقاتديم 

واملهيم  فللتسلرع التقا قد هليفل ا مالم    واقع   زهين قصيري.   

ن أو ،اقلفييم الفييرد وتربتييم الالشيي م عاييى القييدر  عاييى ا اييم      جييدا 

هين التقتيد    هن ا ايفل لكيل هشيكام بيد،     ل هتالهت ، ا هالر عدد

 حبل وامد مسب كتل  املعام.

ومتييييى يتسيييياى لاييييل هعرفييييم كتفتييييم ا،نطييييالض ،ستشييييراب    

واستبصلر هستقبل هستدام لقجتلل القلدهم وخدهم البشيريم حنييف   

التريييفل الرقتييي واملعيير ، عاتاييل أن نييدرر أن هاييلر مقتقييم  عييلمل

مبشيييلركم الشيييبل    العتيييل  ههتيييم، فتغيييتري واقيييع ا يييلل رهيييٌن

والتقييدم و  ا فكييلر و  حتتييل املسييثولتم. فاييت  هيين اإلنصييلب   

أبييًدا أن هلتكيير رسييم هسييتقبل شييبل  التيييفم، أنييلا ليين يكيفنيييفا   

 ملارين   الغد..!
 -ب  عيف ا هري حمتد بن سياتلن   وهذا هيف السبتل الذي قلم

ةسيييير الفجيييييف  بيييي  الشييييبل  وصييييالع القييييرار      -مفايييي  اهلل 

بتأكتييد ، عايييى أن هيييذا لييين ييييتم  ، بيييتتك  الشيييبل  وبتفعتيييل  

. ودورهييم سييتكيفن دورهييم وا،سييت تلر فييتهم لترقتيي  رؤيييم 

ههيم جيًدا    عيداد الدراسيل  املسيتقباتم مسيب أوليفييل  دولتاييل،        

كاتيييم لاتسيييتقبل عييين حريييي  اسيييتقراء     لرحيييمخدراسيييل  ترسيييم  

ا،رلهييل  املتتييد  عييت ا جتييلل وازتتييل مييدواهل هسييتقبا ل،      
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جلنيييب هسيييلعدتهل   تييييففري قلعيييد  هعرفتيييم ميكييين هييين خالهليييل  

وهن  ،حتديد اوتلرا  املالسبم عاد املفلاام ب  عدد هن البدائل

يايهل     املهم كذلك أن ندرر أن اسيتبلض حتيديل  املسيتقبل وحتيف   

 فر  مي ل أفضل السُّبل مليفاجهتهل.
م بشيكل أسلسيي   توهن نلمتم أخر  تعتتد الدراسل  املسيتقبا 

عاييى تيييففر البتلنييل  ووسييلئل لتراتاييهل وخييتاء ،سييتابل  الاتييلئج       

وواع  لرس استقراء املستقبل. وبللتللي فتن أهم خطيف  هييف تع يي    

   ل مملرسيييل  خاييي  ومجيييع مفييي  البتلنيييل . وهيييذا سيييهل نسيييبت    

البتلنييل  اييتن هاايفهييم املعايفهييل  اليفحاتييم وحنتييلس    تع ي هييل      

ولكن ا هم وا خطر هيف البتلنل  املتييففر  هين ا ناتيم      وتاتتتهل

الرقتتييييم العلملتييييم أو ا جابتييييم ه ييييل أجهيييي   اةيييييفا،  الذكتييييم   

والسييتلرا  والبتلنييل  املتيفلييد  هيين تيفاصييل ا جهيي   الذكتييم هييع       

 واع هالهج تعاتتتيم   ا،ختصلصيل     الفم    ،بعضهل البعه

را  العالقم ه ل اإلمصلء. فتين املعيروب بيأن اسيتبدام ا سيللتب      

ن  لتهييل   رك اإلمصييلئتم أصييبح هيين ا عتييد  ا سلسييتم اليي  يخيي     

الدراسل  املسيتقباتم. وهييف هيل جعيل لعايم اإلمصيلء أهتتيم خلصيم          

 كيفنيي  يشييكل قلعييد  عاتتييم أو  يسييتاد  لتهييل بعييه البييلم        

لاشييروع   أي دراسييل  هسييتقباتم أولتييم  لتييأاري  القيييفي   كلفييم  

اايل،  ورصيد  لاعديييد هين ا ميداث املسييتقباتم واليفاقعيم مللًتييل.      

كتل يسلعد صلمب القرار   التيفصل  ايفل هالسبم لكي ري هين   

املشيلكل والقضيليل اليي  تهيم ااتتيع كقضييليل الصيرم والتعاييتم      

 .وال راعم والصالعم والتجلر 
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لذلك حنن   أه  ا لجم إلدخيلل هايلهج دقتقيم وهتبصصيم     

هاييييلهج  ييييري تقاتديييييم تهييييتم بييييللتفكري    و  اإلمصييييلء و ييييري ،  

ا،ستقرائي والتبطتس التابثي واإلنيذار املبكير، وتسيتعرض هين     

خالهليل التجيلر  الالجريم   تابيثا  البيلم   الي  كيلن هليل أاير          

  الي  كلنيل    جيلبي كيبري. وتسيتعرض كيذلك ريلر  البيلم      

تابييثاتهم سييابتم  ملعرفييم سييبب اوطييأ لتييتم تداركيي    التابييثا      

 الالمقم.
فيلملالم  فتتيل يتعاي  بلملايلهج واملسيلرا  البر تيم والدراسييل        

 جييدا  عتيفهييل أنهييل ، تيي ال حمييدود      ،املتبصصييم   هييذا ااييلل  

بل نيفاع ا خر  التلر تيم واليفصيفتم، وهيي قضيتم ، تي ال       هقلرنم 

جيييم لدراسيييتهل بعتييي  هييين قبيييل اةلهعيييل  والييييفزار  وهييين قبيييل حبل

اااييييي  ا عايييييى لاجلهعيييييل . و را كلنيييييل هايييييلهج الدراسيييييل    

-املسييييتقباتم وأدواتهييييل تكييييلد تكيييييفن  ييييري هتيييييففر ، ورمبييييل    

ا، وكذلك  لرس اوطس البر تيم لطيال    درط، تخ -استدراكل 

سيب  الدراسل  العخاتل وبعيه هراكي  البرييفث   الكاتيل  ، تتال    

هييع الدراسييل  املسييتقباتم فكتيي  ميكيين تطبتيي  هييذا الايييفع هيين    

 الدراسل    اةلهعل !ل

وممين املهييم اإلشيلر    هييذا السيتلض    أن هيين أهيم ا هييداب     

اليي  يسييعى البرييت العاتييي لترقتقهييل هيييف ا،ستشييراب والتابييث،      

م   سيتبدَ وبتراتل سيريع  دوا  البريت العاتيي التقاتدييم الي  تخ     

يفصفتم عاى سبتل امل لل  ا،ستبلنم واملقلبايم واملالمايم،   البريفث ال

ومبقلرنتهييل هييع أدوا  وأسييللتب الدراسييل  ا،ستشييرافتم، وهاهييل    

مجلعييل  الرتكتيي  وأسييايف  دلفييلي الييذي يعتتييد عاييى اوييتاء،       
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   نلهتييك عيين أسييللتب التابييث اإلمصييلئي ميكااييل اليفايييفض جتييدا     

ن الذاتتيم لابلميت     خمرجل  هذ  ا دوا ، وبللتيللي وبيللر م هي   

 ، أنهل ، تقال هن أهتتم املبرجل  هلذ    هذا الايفع هن الدراسل 

 ا دوا .
هن ستلسل  الدولم أن  متاتل ، يقيفم القطلع اول  بتقيديم  و

يسيتطتع   ا أن تاشهل جهيلز  ،خدهل  لاتيفاحا  أو لاركيفهم نفسهل

 ولعيييل ا ه اييم كييي ري  نشييلهدهل   صيييادوض ا،سيييت تلرا    ،رلييك 

  وزار  املللتيييم متاتيييل أنشيييأ  فايييلدض لتسيييل هييين  وقيييدميل  مللتيييل 

لكاي  هطايب اقتصيلدي. ورمبيل       اختصل  أو وقلل عتل اليفزار 

ملن اليفقل لتتيف  صادوض ا،سيت تلرا  العلهيم تأسيت  شيركل      

استشلريم هتبصصم أو ا،ستريفار عاى بعه القلئم هاهيل. والعتيل   

ا  اليفحاتيم الي  حتتلجهيل هيذ      هع اةلهعل  السعيفديم لبالء القدر

 الشركم.

و  سييتلض هتصييل، فتنيي  بللاسييبم لاتتاكييم، يابغييي التسيياتم      

بأنهل )ر م أنهل تاعم ارن بل،سيتقرار وا هين، وهلل ا تيد( تعيتع     

وعييدم اسييتقرار.     هاطقييم هييي أك يير هاييلح  العييلمل ااييطرابل      

 املتاكم ج ير  هستقر ، ولكاهل تقيع ارن   هاطقيم عايى    نأك

صفتح سلخن، أو   ج ير  بركلنتيم أكيت. وقيدرنل هيذا يتطايب      

بيأن واقيع املاطقيم     عاتيل   ،ا لر ستلسل  هالسبم مللتم وهسيتقباتم 

 ،ا للي يسهل التابث بيفاقعهل املستقباي، خلصيم   امليد  القرييب   

وبصرب الاار عين هسيأل  التفيلؤل والتشيلؤم، فيتن د،ئيل اويري        

 . لاتراقب والشر تاهر هبكرا 
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م،  ، أن هن املهم التسيلؤل  هيل درجيم التي ام     قدطور م كل هل َت

املسثول باتتجم الدراسل  املسيتقباتمل هيل ياتي م بهيل أم يضيعهل        

سام املهتال ل وكت لل متاتل بدأ  وزار  ال راعم هشيروع القتيح   

مذر  دراسل  هستقباتم بعضيهل هين خيتاء سيعيفدي  وهين خيتاء       

ع ستسيتهاك خمي ون املتيل  واملييفارد الطبتعتيم      الفلو بأن هيذا املشيرو  

اييبتم وسييتقتل املراعييي. ومل ياتفييل    هييذ    وستسييتا ب أهيييفا، 

الدراسل  وقيد أابتيل هيذ  الدراسيل  صيرتهل ارن، وهيع هيذا مل        

 ياتفل  لتهل.

وفتتييل يتعايي  بدرجييم التيي ام صييالع القييرار مببرجييل  البرييت      

تقي، رمبل يكييفن  العاتي أيل  كلن نيفع ، وهيف سثال جيفهري ومق

بعييدم ال قييم   املاهجتييم والاتييلئج اليي    اليفصيييفل     ل السييبب هتعاقيي

 لتهل، وهاهل صعيفبم تطبت  التيفصتل  ال  رمبل تكيفن صلدهم مليل  

يتم   أرض اليفاقع، وهاهل رمبل عيدم شيجلعم املسيثول وا،عيرتاب     

بلملسلر املاررب لقداء، وهاهل أيضل  عدم تقديم تيفصتل   جرائتيم  

  م لاتطبت !!صل
 را كلن هن املساتل  بأن التغتري هييف سيام اهلل   الكييفن و،    

يبقى ملل. وهذا الذي يدفع وجيعل اليدول املتلبعيم واملراقبيم وتيفقيع     

ا مييداث لالسييتفلد  هيين هييذ  التيفقعييل  لرتسييم وتضييع خططهيييل        

ا،سرتاتتجتم اليفحاتم والقيفهتم، فيتن التريدي ا كيت هايل كتي       

قبل واستشييراف . وهييع التطيييفر الفكييري واملعيير    يييتم قييراء  املسييت 

والذي تالول عايفم الدارسل  املستقباتم لتشبع ملجل  ايروريم    

 فلل التبطيتس ا،سيرتاتتجي. واملالمي  بيأن هراكي  الدارسيل        

هين عالصير القييف  اليفحاتيم والي        ا املستقباتم وال  أصيبرل جي ء  
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ار لادوليم، والي    لملشلركم   صاع القربتعتتد عاتهل لاتشلركم 

ميكن تشبتههل بتاسكيفبل  اليدول لاااير    املسيتقبل، ولكين     

التريييدي اليييذي تعتشييي  اليييدول العاتيييي هييييف ليييت  هعرفيييم وتيفقيييع    

املتغريا  فقس و  ل  مداث التغتري املبطس ل  لاتأاري عايى اليدول   

لترقتي  هصيل هل اةتيفستلسيتم واةيييف اقتصيلديم، عايى املسييتيف       

 قييللتم، التييييفم نعييتع هييع هييذ  امليييتغريا      اوييلرجي   خمتايي  ا  

السييريعم و ييري املتيفقعييم واليي  قييد تقيي  خافهييل هصييلدر خلرجتييم        

عيين ناريييم املييثاهر ، واملعييروب بييأن الييدول ، تسييتطتع أن     وبعتييدا 

أهدافهل اليفحاتم لترقت  هصل هل مباأ  عين بقتيم اليدول،     تشتص

اييي بللتييللي جيييب أن تكيييفن الدارسييل  شييلهام عاييى املسييتيف  از    

قاتتي واليدولي. وبيل  هين الضيروري أن تكييفن هيذ  املراكي         واإل

لادراسيييل  ا،سيييرتاتتجتم واملسيييتقباتم هليييل اهتتيييلم وتشيييجتع هييين      

 املستيف  الستلسي.
و  ظل التريف،  ال  يعتشهل ااتتع السعيفدي حنن أميفس هل 

هيين فهييم اليفاقييع، وتيفقييع    نكيييفن لادارسييل  املسييتقباتم، انطالقييل   

، والي  هيي   اليفاقيع    املستقباي   ظل رؤيم  هسلر التاتتم

أن كيل تغييتري هلفييل     لييت  جديييدا و ، ييفرس استشييرا  بلهتتيلز  

حتلت  هكلسب وخملحر.  ن هيذا اليفاقيع يفيرض عيدم التهيلون        

الاار ملثشيرا  القضيليل واملشيلكل ناير  سيطرتم والتعيفييل عايى        

ودراسيم أارهيل   أن  ميكن هعلةتهل ليف مصال، والاار هلل  دييم  

املسييتقباي "هعاييم الاييلر هيين هستصييغر الشييرر"... وهييذا هيييف أمييد        

قل،  الدراسل  املسيتقباتم العاتتيم التقيل  املثشيرا    اليفاقيع      
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ا للي وتفسري تأاريهل املستقباي وواع خطيس املعلةيم هليل، فيال     

 قلل   العلمل املعلصر لاصدفم أو ا  .

املسييتقباتم اليي  ، جييدال و  ظييل ا لجييم ملراكيي  الدارسييل   

ضييع أن نميفهلييل جيييب أن نضييع أوليفيييم لالهتتييلم ا،جتتييلعي بهييل، و 

لاتأست  ل قلفم الفكر املستقباي   هالهج التعاتم  علجام  ل خطط

 وال  بدروهل ستشكل الفكر ااتتعي العلم.
وبصفم علهم فتن املفرتض أن تأخذ الدراسل  املستقباتم مت ا  

ب   هذا اليفقل هن الي هن، ولكين رليك يتطا ي    أوسع هن ا،هتتلم 

تيفمتييدا  لاييرؤ  واةهيييفد املبذولييم هيين ق بييل اةهييل  را  العالقييم        

صيييلتهل م املثسسيييل  العاتتيييم بتبصُّ وتاسيييتقل  فتتيييل بتاهيييل، خلصطييي  

املبتافم ودراسلتهل البتاتم وهراكي  املعايفهيل  وهراكي  ا حبيلث.     

  أن تكييفن  تيفجُّي كتل أن هن ا هتتيم مبكيلن   هيذا السيتلض وال    

عم وهتباتييم ز  وهخشييجِّسييتم مببتايي  هسييتيفيلتهل هخعيي ِّ القتييلدا  املثسط

ذا لفكييير ودور الدراسيييل  املسيييتقباتم   تطييييفير ااتتيييع. ومبطيييي     

ر ن سييبقيفنل   هييذا ااييلل لايييففِّ   ا،سييتفلد  املدروسييم املاتقييل  مم يي   

 امل يد هن اةهد واليفقيل والتكافيم، ولاسيتباا ال تيلر املعتلرييم     

ا،سرتشيييلديم العلهيييم الييي  نشيييرتر بهيييل هيييع العيييلمل ميفلايييل والييي    

 م بال.ميكاال تكتتفهل مسب امتتلجلتال وهتطابلتال اولصط
وهييييين اةيييييدير بل،هتتيييييلم هأسسيييييم الدراسيييييل  املسيييييتقباتم    

يقيييفم  هاتجييل  عاتتييل  وا،سييرتاتتجتم   املتاكييم، لتكيييفن قطلعييل    

وخلصم   السيعيفديم   عاى البرت والتراتل ولت  التابث والتكهن.

 ن هأسسيم هيذا العايم    والرؤييم.   لال  تشهد حتيف،  كيت  بفضي  
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سييتثدي    أن تسييتفتد هايي  القطلعييل  العلهييم واولصييم    حييلر  

التبطييتس لاتسييتقبل لييت  فقييس   قييلل التبطييتس لاستلسييل      

  ثسطييبييل ومتييى الستلسييل  الداخاتييم اليي  يابغييي أن تخ ،اولرجتييم

تتييييع والسييييايفكتل  اإلنسييييلنتم وأ ييييل     عاييييى تطيييييفر و يييييف اا  

 ا ا،ستهالر وال قلفيم ازاتيم. ولتكييفن الدراسيل  املسيتقباتم جي ء      

هن دراسل  اةدو  ا،قتصلديم الي  تقييفم بلليفقيل اليراهن كتيل      

 والع السيفض ا للتم، ولتسل املستقباتم.أيبدو لي عاى 
 ن الفضيييلء السيييعيفدي بيييرأي اليييبعه هييييف   ا سيييلا يفتقييير     

لدراسيييل  والبرييييفث   مجتيييع اايييل،  ا،سيييرتاتتجتم   ملراكييي  ا

دار   ن صيالع القيرار   اإل    والستلستم وا،قتصيلديم وا،جتتلعتيم  

 قيدرهل، والنتيل    رون الدراسيل  العاتتيم مي ط   قدِّالعلهم واولصم ، يخ

كلدميتييم ن هيذ  الدراسيل  اعتتيد    السيلب  عايى املايلهج ا        

والفاسيفتم. وهين ايم حنتيلس لاتيفسيع        اةلفم را  الا عم الاارييم  

هراكيييي  الدراسييييل   تتييييع العايييييفم ا،جتتلعتييييم وا،قتصييييلديم      

ن تتباييى أوالستلسييتم. ورمبييل مييلن وقييل وصبصييم هييذا القطييلع و

هثسسييل  الدولييم عيين هراك هييل البر تييم القلئتييم عاييى الاتطتييم      

ن تعيييتا الشيييركل  بيفايييع هت انتيييل  خلصيييم أو ،والبريوقراحتيييم

 ستقباتم.بللدراسل  امل
والتبطيييتس لاتسيييتقبل يسيييتدعي كيييل جهيييد ممكييين لبايييلء      

صييرم  دفييلعي وأهييا. وبدقييم أك يير العتييل عاييى  عييلد  وترتتييب   

التييييييداعتل  الستلسييييييتم واةتيفاسييييييرتاتتجتم برسيييييييف  وارتقييييييلء     

، أن  هضيييييييطردين. وهيييييييذا اليييييييذي تعتيييييييل عاتييييييي  املتاكيييييييم،   



81

 –2022     

 إحدى مبادرات مركز أسبار

136 

لي جتيفسرتاتتجتتهل وهكلنتهل   العلمل العربيي واإلسيالهي واليدو   

 قاتتتم والدولتم.يستدعي امل لبر  هع بقتم الدول اإل
وبللاسيييبم ملصيييداقتم الدراسيييل  املسيييتقباتم ، بيييد هييين وجييييفد     

 ايفابس تضتن هصداقتتهل، وهن أهتهل   
 هين هتيلدين هتعيدد  وفيروع عاتتيم       هشلركم هتبصصي  -

)اجتتلعتييم أو تطبتقتييم(  ةعييل الدقييم   التابييث أعاييى هيين متييت      

 وهضتيفن .حتديد زهن التابث 
هراقبم البلم    خطلء تابيثاتهم  ملعرفيم سيبب اوطيأ،      -

درار رلك   التابثا  الالمقم، وقيد  أو عدم ا خذ بتابثا  هل  إل

% أعطل هذ  املسيألم نتيلئج أد  لرتاجيع اوطيأ باسيبم مييفالي       

 )أي التعام هن اوطأ(.  
ت داد صرم نتيلئج التابيثا    كيل هير  عايد هشيلركم        -

عايييى كيييل ا فكيييلر )وهيييم هييين تسيييتتهم الدراسيييل      املافيييتر  

( قتلًسل لاتاغاق  عاى فكر  واميد   Foxesاملستقباتم ال عللب( )

 (.Hedgehogs)تستتهم الدراسل  املستقباتم القالفذ( )
لاتلئج أفضل، يابغيي التيدر  عايى "املاطقتيم ا،متتللتيم"       -

(probabilistic reasoning هييين خيييالل دراسيييل  ظييييفاهر تلر تيييم )

سلبقم وهشلبهم لاف  الالهر  هيفايفع التابيث يعطيي نتيلئج أفضيل     

 هن الذي ، يت ود بهذ  املعرفم. ك ريا 
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  التيفصتل 
 ارور  العاليم بللدراسل  املستقباتم ال  تهتم مبل ياي  -1
 .التعاتم بشقت  العلم واةلهعي 
 .ا ر   ري التقاتديم 
 .الطلقم البديام 
 .الذكلء ا،صطالعي 
 نتم وتبعلتهل.ال يلد السكل 
 .املهن املستقباتم 
 .البت م ودور التكايفليفجتل   تع ي  التاتتم املستداهم 
تأسيييت  هايييلهج عاتتيييم لدراسيييم املسيييتقبل تهيييتم بتاتتيييم    -2

الكيفادر اليفحاتم، ورهت هم بلملهلرا  املطايفبيم وتطييفير قيدراتهم    

  اكتسييل  امل يييد هيين )اوييت ، ا ييدا، اوتييلل، الييذكلء(،   

مملرسييم التييدريبل  العللتييم عاييى ا سييللتب الكتتييم   ) يوتييأهاتهم بيي

وازلكييل  و ريهييل( وتييبا هاهجتييم اسييرتاتتجتم هتكلهاييم لتاتتييم   

امليفاهيب هيين خيالل عقييد شيراكل  واتقييم هيع هثسسييل  رائييد        

الدراسل  املستقباتم لصاع العقيفل القلدر  عاى  دار  شثون الدوليم  

 هستقبال .  
ديل  الدراسيييل  تسييياتس الضييييفء عايييى التعلهيييل هيييع حتييي    -3

وحبت ا ايفل   حتقتي  التقيدم    ،املستقباتم والتأهب هلل استبلقًتل

 بلليفصيفل    أهداب هذ  الدراسل .
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ر امل ييد  أهتتم ا،ستفلد  مم ن سبقيفنل   هذا االل لايففِّ -4

هيييين اةهييييد واليفقييييل والتكافييييم، ولاسييييتباا ال تييييلر املعتلريييييم 

لاييل واليي  ميكااييل   ا،سرتشييلديم اليي  نشييرتر بهييل هييع العييلمل ميف    

 م بال.تكتتفهل مسب امتتلجلتال وهتطابلتال اولصط
 ٢٠٣٠ اييلفم برنييلهج جديييد    بييراهج رؤيييم املتاكييم     -5

 بغيييرض جديييد   هراكييي  و نشييلء  البر تييم،  املراكييي  بييدعم  يهييتم 

 .املستقبل استشراب
اييرور  تأسييت  هركيي  هتقييدم لادراسييل  املسييتقباتم،      -6

دي هستقل، يضم ختاء بصيفر  هرصد ستلسي واجتتلعي واقتصل

ا لي  هت انتيم كلفتيم    بصطي وخبريا  هين خمتاي  التبصصيل ، يخ   

 لاقتلم بدراسل  استشرافتم تكيفن عيفنل  لصلنع القرار.
هيين املهييم جييدا  وصيييفل البييلم   والبلم ييل    هراكيي        -7

مصيييلءا  الفكييير وهافيييذي الدراسيييل  املسيييتقباتم لابتلنيييل  واإل   

صييعيفبل  أهييلههم بغييرض   الرعتييم والبتلنييل  الضييبتم وتييذلتل ال   

  جراء الدراسل  املقرتمم.
تع ي  وتفعتل قتلا ا ار ا،قتصيلدي وا،جتتيلعي لكيل     -8

تيييلري  ب( تشيييريع وخبلصيييم أن قيييرار قاييي  الييييفزراء رقيييم )     

هيييي، قيييد ألييي م اةهيييم التافتذييييم بقتيييلا ا اييير       //

ا،قتصيييلدي وا،جتتيييلعي لكيييل تشيييريع، ا هييير اليييذي يقتضيييي      

راسيييم وهالمايييم التطييييفرا  وارايييلر لكيييل تشيييريع  اسيييتتراريم الد

وعالقت  بلملستفتدين هاي ، وعالقتي   تتيع املايلمي، ا،قتصيلديم      

 وا،ست تلريم وا،جتتلعتم و ري رلك.
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 املصلدر واملراجع 
حمتييد  بييراهتم هاصيييفر  الدراسييل  املسييتقباتم  هلهتتهييل    -

 وأهتتيييم تيفحتاهيييل عربتيييل ، ) (  قايييم املسيييتقبل العربيييي، العيييدد  

 .-،     (، أكتيفبر )
ولتييييد عبييييدا ي  هييييدخل    الدراسييييل  املسييييتقباتم    -

العايييفم الستلسييتم، املركيي  العاتييي لادراسييل  الستلسييتم، عتييلن، 

. 
رابح عبد الالصر جايدلي  الدراسيل  املسيتقباتم  تأصيتل      -

تييلر ي، هفييلهتتي وهاهجييي، قاييم العايييفم الستلسييتم والقييلنيفن،   

 م.، العدد ا ول
رمييتم السيييلعدي  املسييتقبل  هقدهيييم   عاييم الدراسيييل      -

 املستقباتم، دار الكتب واليفالئ ، بغداد.
الدراسيييل  املسيييتقباتم ودور هراكييي  وهعلهيييد البرييييفث،  -

كراسل  هرك  الدراسيل  والبرييفث ا،قتصيلديم وا،جتتلعتيم،     

 م.(، العدد )
   حمتد  بيراهتم هاصييفر  تييفح  الدراسيل  املسيتقباتم      -

ال قلفم العربتم  ا هتتم والصيعيفبل  والشيرو ، وميد  الدراسيل      

 م.املستقباتم، هكتبم اإلسكادريم، 
أمحيييييد حيفهيييييلن  الدراسيييييل  ا،ستشيييييرافتم   العيييييلمل   -

 م.(، اإلسالهي، قام البتلن، العدد )
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حمتيييييييد علهييييييير حمتيييييد العجتيييييي  واقيييييع الدراسيييييل    -

واإلعييالن، اااييم العاتتييم لبريييفث    املسييتقباتم   العالقييل  العلهييم 

(، (، العيييييدد )اإلعيييييالم وتكايفليفجتيييييل ا،تصيييييلل، ااايييييد )   

 .-م،     
حمتييد فييل  اةهييا  الدراسييل  املسييتقباتم  أزهييم هيفيييم    -

و شييكل،  هاهجتييم، قاييم املعرفييم، وزار  التعاييتم، السييعيفديم،     

 م.
يفء حمتيد مجيلل جيلرمي سيعداوي  بايلء السيتالرييف   اي        -

الدراسيييل  املسيييتقباتم، رسيييللم هلجسيييتري  يييري هاشييييفر ، جلهعيييم    

 م.مايفان، هصر، 
 
  .املشلركيفن 

 اليفرقم الرئتسم  أ. فلئ   العجروش •
 التعقتب ا ول  د. حمتد ال قفي •
 التعقتب ال لني  د. خللد ال بت    •
  دار  ا يفار  د. خللد الرديعلن •
 املشلركيفن بل يفار واملالقشم  •
   ا رقلند. عبدالع ي -
 د. صدقم فلال -
 د. هالء املساس -
 د. هسلعد ازتل -
 د. محد التي ن -
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 ا. د. علئشم ا،محدي -
 د. فيفاز كلسب -
 الايفاء ابراهتم نلظر -
 د. عاي الطبت  -
 د. عبداهلل بن صل  ا تيفد -
 د. مح   بتل امللل -
 د. عبري برهت  -
 ا. حمتد فرملن الدندني -
 م. أسلهم الكردي. -
 م. سلمل املري -
 ا،نسيد. عفلب  -
 د. مس  ا كتي -
 د. خللد بن دهتع -
 د. زيلد الدري  -
 د. خللد املاصيفر -
 د. اةلزي الشبتكي -
 ا. عبدالرمحن بلسام -
 ا. ساتتلن العقتاي -
 د. عالء الدين براد  -
 الايفاء فلال القرني -
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 كشاف األعالم

 

 69 ألت  أياشتلين -

 113 أوجتسل كيفهل -

 69 تشلرل  كترتنج -

 18 ديفتد بتكهلم -

 95 روبر  نلنيفا -

 34 ريتشلرد اللر -

 95شلن  -

 77 شيفستلر -

 113 خادون ابن الرمحن عبد -

 18 كريستتلنيف رونللدو  -

 18 هتسي لتيفنتل -

 17 هلركيفا راشفيفرد -

،  121،  85 سياتلن  بين  حمتد -

128 

 88 حمفيفظ فتب -

 105 هلرولد سلكتلن -

 52 ولتلم لتتع -

 96 دل بتلويا -
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األماكنكشاف 

 117، 116  سرائتل -

 117-15 يران  -

 65 ا بشم -

 115 السيفدان -

 115 سيفريل -

 115 الصيفهلل -

 127، 115 العراض -

 115 فاسط  -

 116 قطر -

 115، 56 لبالن -

 115 لتبتل -

 65 املديام املايفر  -

، 93، 80 املتاكيم العربتيم السيعيفديم    -

107 ،127 

 125، 115 التتن -
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 فهد العرابي احلارثيد.  -

 
-  

  
 (اهلت م رئت ) هعللي الفري  عبداإلل  الصل  -
 أ. ابراهتم نلظر -
 أ. بستم ه يد التيفجيري -
 م. خللد الع تلن -
 سعتد الغلهديد.  -
 د. عفلب ا نسي -
 د. عبداهلل بن صل  ا تيفد -
 أ. فهد ا محري )ا ه  العلم( -
 د. صل م آل شيفيل -
 كرد. فيفزيم البأ.  -
 أ. ،مم الالصر -
 د. فالء ا قتل -
 أ. هالء املساس -
 د. وفلء الرشتد -
د. وفلء حتبم -

  
 .األمانة العامة -
 .جلنة قضية األسبوع -
 .جلنة التقارير -
 .أسبار" ملتقىاللجنة التحض ية للقاء السنوي " -
 إدارة احملتو . -
 اللجان املؤقتة. -

 خدمات إدارية مساندة. -
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