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الوزراء  لمجلس  التابع  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  مركز  شهد 
الت؛ لُيواكب التغيرات التي مرَّ  المصري - منذ نشأته عام ١٩٨٥ –عدة تحوُّ

بها المجتمع المصري.

فقد اختص في مرحلته األولى (١٩٨٥ − ١٩٩٩) بتطوير البنية المعلوماتية في 
مصر، ثم كان إنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام (١٩٩٩) 
 Think) فكر  كُمؤسسة  دوره  لُيؤدي  مسيرته؛  في  رئيسة  ل  تحوُّ نقطة 
أهله  مما  التنمية؛  مجاالت  مختلف  في  القرار  ُمتخذ  جهود  تدعم   (Tank

للحصول على جوائز ستيفى أووردز.

هو  المركز  يكون  أن  مفادها  رؤية  يتبنَّى  المركز  أصبح  الحين،  ذلك  ومنذ 
وإقامة  الشاملة،  التنمية  القرار في قضايا  اتخاذ  ز في مجال دعم  المتميِّ
حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطن المصري، الذي 
ُيعدُّ غاية التنمية وهدفها األسمى، األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر 
وفعاليتها،  التنمية  جهود  كفاءة  وتعزيز  العامة،  السياسة  صنع  في 

وترسيخ مجتمع المعرفة.

نبذة عن المركز 



إلى  دورية،  غير  إصدارة  وهي  المستقبل،  في  نفكر  كيف  سلسلة  تهدف 
مجال  في  المستقبلية  الدراسات  منهجيات  إحدى  على  الضوء  إلقاء 
للمنهجية  المحورية  الفكرة  توضيح  خالل  من  وذلك  والتنبؤ،  التوقع 
وخطوات تطبيقها، وصوًلا إلى تقييم المنهجية وإبراز نقاط قوة وضعف 
تلك المنهجية، هذا إلى جانب تقديم نموذج تطبيقي يوضح استخدامات 
العمل.  لفريق  منهجي  بتعقيب  اإلصدارة  وتختتم  ا،  عمليًّ المنهجية  تلك 
المستقبليات؛ حيث  األولى عرض منهجية عجلة  وقد تضمنت اإلصدارة 
القضايا  إحدى  على  بالتطبيق  المنهجية  استخدام  فكرة  توصيف  يتم 

العالمية الراهنة وهي "امتداد أجل الصراع الروسي األوكراني".

نبذة عن اإلصدارة
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٢

مقدمة

يزداد االهتمام بالدراســـات المستقبلية في الدول 
صنـــع  عمليـــة  فـــي  دورهـــا  ويترســـخ  المتقدمـــة، 
علـــى  أو  الـــدول  مســـتوى  علـــى  ســـواء  القـــرارات 
والعســـكرية  المدنيـــة  المؤسســـات  مســـتوى 
الدراســـات  شـــهدت  وقـــد  الكبـــرى،  والشـــركات 
المســـتقبلية تطـــورات متالحقـــة فـــي منهجياتهـــا 

وأساليبها وتطبيقاتها.

وقـــد بـــدأ الباحثـــون فـــي الدراســـات المســـتقبلية 
محـــاوالت تحديد مناهـــج وتقنيات علمية لدراســـة 
المســـتقبل منـــذ الخمســـينيات والســـتينيات من 
القـــرن الماضي، وتعـــددت التقنيات المســـتخدمة 
وتباينت مسميات المنهجية الواحدة من باحث إلى 
آخـــر، غيـــر أن التنســـيق بيـــن الباحثيـــن بدأ ُيســـهم، 
علميـــة  قواعـــد  إرســـاء  فـــي  تدريجيـــة،  وبصـــورة 

مشتركة في مجال الدراسات المستقبلية.

ومن جهة أخرى ُتســـتخَدم طرق وتقنيات متعددة 
في الدراســـات المســـتقبلية، منهـــا الطرق الكمية 
 ،Qualitative الكيفيـــة  والطـــرق   Quantitative
ونشـــير إلـــى أن الدراســـات المســـتقبلية ال تعتمد 
علـــى القياســـات الكمية وحدهـــا أو الكيفية وحدها؛ 
حيـــث ال بد من اســـتخدام الطـــرق الكمية والكيفية 
مًعا، كمـــا يمكن اســـتخدام الطرق االســـتطالعية 
المتوقعـــة،  االحتمـــاالت  لدراســـة   Exploratory
لدراســـة   Normative االســـتهدافية  والطـــرق 
التقنيـــة  وُتســـتخَدم  المرغوبـــة،  المســـتقبالت 

المناسبة وفًقا للقضايا موضوع الدراسة.

وتتطلـــب عمليـــة التدخـــل فـــي المســـتقبل الوعي 
بجميع االحتماالت التي قد تنطوي عليها الظاهرة 
موضوع الدراسة، وهو أمر ال بد له من منهج علمي 

دقيـــق ومتطور، وهو ما عمل الباحثون على توفيره 
مـــن خالل منهجيات الدراســـات المســـتقبلية التي 
البحثيـــة  والمراكـــز  المعاهـــد  عليهـــا  تعمـــل 

والجمعيات العلمية في هذا المجال.

ومـــن هنا يأتي هـــذا التقرير ضمن سلســـلة تهدف 
إلى إلقاء الضوء على أبرز المنهجيات المستخدمة 
في مجال الدراسات المستقبلية؛ بحيث يتناول كل 
عدد منهجية محددة وتطبيقها؛ لمعرفة مستقبل 

إحدى القضايا الساخنة على الساحة الدولية.
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أوًلا: الفكرة المحورية للمنهجية

عجلـــة  لتقنيـــة  األساســـية  الفكـــرة  تقـــوم 
المســـتقبليات علـــى اختيار حـــدث أو واقعة معينة، 
ُثـــمَّ رصـــد سلســـلة الروابـــط والعالقـــة بيـــن هـــذه 
الواقعـــة وتداعياتهـــا المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة، 
ومن هنا تســـاعد فـــي تحديد اآلثار المباشـــرة وغير 

المباشرة لحدث أو واقعة معينة.

لذلـــك نالحظ أن تلك التقنية تســـتخدم في التفكير 
فـــي اآلثار المحتملة لالتجاهـــات الحالية أو األحداث 
المســـتقبلية، وكذلك لتنظيم األفـــكار حول أحداث 
واتجاهـــات المســـتقبل، وذلـــك لبنـــاء توقعات من 
خالل الســـيناريوهات البديلـــة وإلظهـــار العالقـــات 

البينية المعقدة بين األحداث.

ثانًيا: خطوات ومراحل إعداد عجلة المستقبليات

١- تحديد اتجاه أو فكرة أو حدث مســـتقبلي، وُيكَتب 
ذلك في منتصف ورقة أو سبورة... إلخ.

٢- يضـــع المســـؤول عـــن إدارة االســـتثارة الفكرية 
الحـــدث فـــي  أو  ذلـــك الموضـــوع   Brainstorming
أعضـــاء  باقـــي  ويستشـــير  بيضـــاوي،  شـــكل 
المجموعـــة حـــول العواقـــب أو التأثيـــرات األوليـــة 
Primary Impacts لذلـــك الحـــدث، ُثـــمَّ يكتـــب تلك 
المتضمـــن  البيضـــاوي  الشـــكل  حـــول  التأثيـــرات 
الموضـــوع محـــل الدراســـة، ُثـــمَّ يرســـم بعـــد ذلك 
خطوًطـــا بين هذا الشـــكل واألشـــكال األخرى التي 

تتضمن التأثيرات المختلفة األخرى.

٣- يطلـــب المســـؤول عـــن االســـتثارة الفكرية من 
أعضـــاء المجموعـــة تجاهـــل الموضـــوع أو الحدث 
مـــن  تأثيـــر  كل  علـــى  فقـــط  والتركيـــز  األساســـي، 

التأثيرات السابقة، ومحاولة بيان التأثيرات أو 

العواقـــب الثانوية Secondary Impacts لكل منها، 
وُتكَتب مثلما حدث في الخطوة السابقة.

٤- يتـــم تحديـــد اآلثار المختلفـــة لتلك اآلثـــار الثانوية، 
وتستمر هذه العملية حتى يشعر أفراد المجموعة 
بأنـــه تم التعبير عن أفكارهم من خالل تلك العجلة، 
ُثـــمَّ يقومون بتقييم وتعديل تلك العجلة حتى تكون 
أكثـــر واقعيـــة، ويتـــم فـــي هـــذه المرحلـــة مناقشـــة 
واقعيـــة تلـــك التأثيـــرات المختلفـــة مع أخـــذ جميع 
االنتقـــادات الموجهـــة مـــن أفـــراد المجموعة بعين 
االعتبـــار؛ بحيث يتم وضع تلـــك التأثيرات التي وافق 
عليها جميع األفراد، وتجاُهل تلك التأثيرات الموجه 
إليهـــا العديـــد من االنتقـــادات، وهو مـــا أطلق عليه 
قاعـــدة اإلجمـــاع Rule of Unanimity من جانب بيتر 

.Peter Wagschal واجسكال

ر تلك التقنيـــة كلٌّ من: Jerone C. Glenn و وقـــد َطوَّ
طريقـــة  وهـــي   ،١٩٧١ عـــام  فـــي   ،Peter Wagschal
لتنظيـــم األفكار والتســـاؤالت حول المســـتقبل؛ إذ 
المنظمـــة الفكريـــة  االســـتثارة  مـــن  نـــوع  إنهـــا 
Structured Brain storming . وُتعـــد تلـــك التقنية 
ا  جـــدًّ ـــة  والُمهمَّ األساســـية  التقنيـــات  إحـــدى 
وذلـــك  المســـتقبلين؛  جانـــب  مـــن  والمســـتخدمة 
حـــول  التفكيـــر  فـــي  األفـــراد  مشـــاركة  لســـهولة 
المســـتقبل، كذلك فهي تساعد المستقبلين على 
أحـــداث  تجـــاه  أفكارهـــم  وتنظيـــم  تأثيـــر  تحديـــد 
واتجاهات المستقبل، كما تتميز تلك التقنية بأنها 

أقل تقنيات الدراسات المستقبلية تكلفة. 



نقاط القوة:

٤

 ثالًثا: تقييم منهجية عجلة المستقبليات

رابًعا: نموذج تطبيقي: التداعيات المستقبلية لألزمة الروسية األوكرانية 

ُتعـــد من أكثر منهجيات الدراســـات المســـتقبلية 
إلـــى  تحتـــاج  فـــي االســـتخدام؛ حيـــث ال  ســـهولة 
اســـتخدام أي حزم للحاسب اآللي أو أي تجهيزات 

أخرى.

فـــي  التفكيـــر  علـــى  قـــدرة  أكثـــر  األفـــراد  تجعـــل 
المســـتقبل بطريقـــة ســـهلة وســـريعة؛ حيـــث ال 

يتطلب القيام بها إلى تدريب أو تعليم متطور.

توضـــح التفـــاعالت مـــا بيـــن األحـــداث الكامنة في 
صـــورة خريطة مرئية، وتســـاعد علـــى التحرك من 
التفكيـــر الفردي إلـــى التفكير الجماعـــي المخطط 

والمنظم. 

تســـاعد في معرفـــة حلقـــات التغذية العكســـية 
اإليجابية والســـلبية Feedback Loops للموضوع 
محـــل البحـــث؛ وهو مـــا ُيســـهم في بنـــاء النماذج 

المتطورة.
نقاط الضعف:

االعتمـــاد على الخبراء قد يؤدي إما إلى اإلســـراف 
فـــي التفـــاؤل فـــي بعض المجـــاالت، أو التشـــاؤم 

المفرط في مجاالت أخرى كما في تقنية دلفي. 

قـــد تؤدي إلى مزيد مـــن التعقيدات في التحليالت 
إذا ما زادت التأثيرات المختلفة المكونة للعجلة.

ة تعطي مســـاحة مـــن التخيل والحدس المســـتقبلي،  يمكـــن اســـتخدام عجلة المســـتقبليات كأداة ُمهمَّ
المبنـــي علـــى منهجيـــة علمية ســـليمة، لما قد يحدث مســـتقبًلا مـــن تداعيـــات وتأثيرات لألزمة الروســـية 
األوكرانيـــة، والتـــي أدت إلـــى قيـــام العالم بتغييـــر األولويـــات ومخصصات الميزانية وســـط ارتفـــاع تكلفة 
العقوبـــات والتضخـــم والطاقة، وقد امتدت آثار الحرب لتصبح أكثـــر وضوًحا في البلدان النامية لتصل إلى 

مرحلة التخوف من أن يؤدي استمرارها إلى أزمة مالية عالمية جديدة.
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ارتفاع التكاليف المتعلقة بانخفاض التجارة واإلنتاج 

ارتفاع أسعار النفط 
زيادة تحويالت العاملين بالخارج 

تحول مصر لمركز استراتيجي للطاقة 

انخفاض أعداد السياحة الوافدة 
ضعف اإليرادات الدوالرية 

ضعف موازنة استيراد الغذاء والطاقة 

تراجع اإلمدادات الغذائية 
تزايد مخاطر األمن الغذائي 

تراجع تمويل الخبز المدعوم 
تراجع الثقة في الحكومة 

عزوف المستثمرين عن المخاطرة باالستثمار غياب الدور الروسي في سوريا 

ارتفاع أسعار الواردات 
نقص السلع في األسواق العامة 

انخفاض جودة الخدمات العامة 

تباطؤ معدالت النمو العالمي 
ارتفاع الكساد التضخمي 

الضغط على ميزان المدفوعات
تزايد تكلفة االقتراض 

تراجع تمويل المشروعات القومية

ارتفاع أسعار الذهب والمعادن 

الضغط علي ميزان المدفوعات
تزايد تكلفة االقتراض

ا  ارتفاع معدالت التضخم عالميًّ
رفع أسعار الفائدة 

انخفاض سعر العملة 
تراجع القوة الشرائية 

انخفاض مستوى المعيشة 
ارتفاع معدالت الفقر 

اعتصامات عمالية 
زيادة أعداد المهمشين

زيادة مخصصات برامج الحماية االجتماعية  
ارتفاع معدالت الجريمة 

منتجون جدد في سوق الطاقة والغذاء

ارتفاع معدالت االنتحار  

امتداد األزمة 
الروسية 
األوكرانية 

ارتفاع 
أسعار 
السلع

ارتفاع 
أسعار 
النفط  تباطؤ 

النمو 
العالمي

ارتفاع 
أسعار 
الطاقة 

ارتفاع 
أسعار 
الذهب 

ارتفاع 
أسعار 

الواردات 
منتجون 
جدد في 
السوق

الضغط 
على 

المدفوعات

تراجع 
اإلمدادات 
الغذائية 

انخفاض 
أعداد 

السياحة

عزوف 
المستثمرين

إنتهاء 
األحادية 
القطبية

مواجهات 
عسكرية

االستقطاب 
السياسي

غياب 
الدور 

الروسي

نشاط 
الدور 
اإليراني

نشاط 
الدور 
اإليراني

ارتفاع 
التضخم 

تحويالت 
العاملين 

بالخارج
مركز 

استراتيجي 
للطاقة 

رفع 
أسعار 
الفائدة 

ارتفاع 
الكساد 

التضخمي 

نقص
مستلزمات 

اإلنتاج الزراعي 

ضعف 
اإليرادات 
الدوالرية 

ضعف 
استيراد 
الطاقة 
والغذاء

نقص 
السلع في 

األسواق انخفاض 
جودة 

الخدمات

تراجع 
فرص 
العمل

تسريح 
العمالة 

مخاطر 
األمن 

الغذائي 

تراجع 
تمويل 

المشروعات

تراجع 
تمويل 

الخبز

تراجع 
األمل

اضطرابات 
اجتماعية 

ارتفاع 
معدالت 
االنتحار 

تراجع 
الثقة في 
الحكومة 

تزايد 
تكلفة 

االقتراض 

ارتفاع 
تكاليف
اإلنتاج 

انخفاض 
سعر 

العملة 

تراجع 
القوة 

الشرائية 

انخفاض 
مستوى 

المعيشة 

ارتفاع 
معدالت 

الفقر 

زيادة أعداد 
المهمشين

زيادة 
مخصصات 

الحماية 

ارتفاع 
معدالت 
الجريمة 

اعتصامات 
عمالية 

زيادة أعداد المهمشين
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خامًسا: التعقيب المنهجي

المراجع 

عجلـــة  منهجيـــة  علـــى  العمـــل  فريـــق  اعتمـــد 
المســـتقبليات في تحليـــل التأثيـــرات والتداعيات 
الناتجـــة عن اســـتمرار األزمة الروســـية األوكرانية 

ألكثر من عام. 

وقـــد بـــدأ فريـــق العمـــل مـــن نقطـــة الضغـــوط 
التداعيـــات  أهـــم  مـــن  كواحـــدة  التضخميـــة 
االقتصاديـــة المباشـــرة واألساســـية الناتجة عن 
استمرار الحرب منذ فبراير وحتى شهر يوليو ٢٠٢٢، 
مع توقعات باســـتمرارها لعدة أشهر قادمة في 
إطار ســـيناريو حرب االســـتنزاف المتوقع حدوثه؛ 
حيـــث يتوقـــع هـــذا الســـيناريو أن تتحـــول أوكرانيا 
األزمـــة  َأَجـــل  يمتـــد  َثـــمَّ  لبـــؤرة اســـتنزاف، ومـــن 
الروســـية األوكرانية من َأْجل استنزاف كل طرف 

للطرف اآلخر.

وليـــد عبـــد الحـــي، مناهج الدراســـات المســـتقبلية وتطبيقاتهـــا في العالـــم العربـــي، مركز اإلمارات للدراســـات 

والبحوث االستراتيجية،٢٠٠٧، ص٥٣ -٥٥.
عماد حسين حافظ، التفكير المستقبلي (المفهوم – المهارات - االستراتيجيات)، دار العلوم، ٢٠١٥، ص ٦٧-٦٨.

https://istishraf.dohainstitute.org/ar/Documents/Issue/Istishraf01-2016_Issue.pdf
https://democraticac.de/?p=43833
https://www.mindtools.com/pages/article/futures-wheel.htm
https://online.visual-paradigm.com/knowledge/decision-analysis/what-is-futures-wheel
https://www.fs.fed.us/nrs/pubs/jrnl/2015/nrs_2015_bengston_002.pdf
http://www.bawiki.com/wiki/Futures-Wheel.html

وكما هو ُمبيَّن في الشـــكل الســـابق، تبدأ العجلة 
مـــن نقطة مركزية، ُثمَّ تســـتمر العجلة في التفرع 
مـــن هـــذه النقطة "الموجـــة التضخميـــة" إلى عدد 
وغيـــر  المباشـــرة  األخـــرى  الفرعيـــة  الدوائـــر  مـــن 
المباشـــرة، والتـــي ينتـــج عنهـــا تأثيـــرات اجتماعية 
وسياســـية غير مباشـــرة، والتي بدورهـــا قد تؤدي 

إلى تهديدات مستقبلية غير متوقعة. 

وفي ضـــوء ذلـــك، يوضح الشـــكل الســـابق اآلثار 
المســـتقبلية المتوقعة مباشـــرة أو غير مباشرة 
نتيجة اســـتمرار الحرب الروســـية األوكرانية، حتى 
األرض  علـــى  العســـكرية  المعـــارك  انتهـــت  وإن 
األوكرانية، ويأتي انخفاض إنتاج األراضي الزراعية 
األوكرانية، ومن َثمَّ ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء 
واألسمدة الالزمة للزراعة من أبرز تلك التأثيرات. 






