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ABSTRACT 

 The current paper reviews what history is and how it relates to the Temporal dimension of the 

present, the past, and the future, where the past is observed, and its effects are retrieved to 

study the present, and take that starting point to study the future by tracking the course of the 

phenomenon in the present, The possibility of dating the future for certain issues if the 

historian has sufficient knowledge of their sources, and the historian has a visionary and great 

ability to understand, analyses, interpret, criticize and consciously understand the 

relationships that bind different phenomena. 

The paper deals with the starting points on which to look ahead and there is no future 

inevitability, but there are different images and forms of the future, each future study should 

put some controls, humans can make the future because it is based on the idea of the will 

capable of change and achievement, the future, the future It's not imposed on communities, 

With the clarification of the methods used in future studies such as scenario method, 

brainstorming, Delphi method, projection methods, the current paper also reviews the 

development agenda of the strategic vision of the African continent 2063 and the role of the 

methods of history in achieving its goals, and a set of Recommendations include: 

Empowering young people to form a future and conscious leadership of the African continent, 

the need to pay attention to the qualitative development of the history curriculum in order to 

develop awareness of contemporary issues and resigned problems. 

 

Keywords: Future history, components of the Africa Agenda 2063, Methods used in future 

studies. 
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 الملخص

تستتتضعرل الة اتتتة الحاليتتتة ماهيتتتة الضتتتا يب لمتتتدل ا تبالتتتض ،البعتتتد الزمتتتابي للحا تتتر، لالما تتتي، لالمستتتض ب ، حيتتت  يتتتض  م ح تتتتة 

الما تتتتي، لااتتتتضرجال أاتتتتا ا لد ااتتتتة الحا تتتتر، لاتاتتتتام ملتتتتن ب لتتتتة ،تتتتدل لد ااتتتتة المستتتتض ب  متتتتن  تتتت   تضبتتتت  مستتتتا  ال تتتتاهرة فتتتتي 

إمكابيتتتة الضتتتل يب للمستتتض ب  ،النستتتبة ل ذتتتايا معينتتتة إما تتتتةفر للمتتتأل ل إلمتتتا  كتتتا  ،مصتتتا  ها ا لليتتتة، لكتتتا  المتتتأل ل ما ل الحا تتتر،

 .لضفسير لالن د لاإل  اك الةاعي للع اات الضي تر،ط ،ين ال ةاهر الماضلفة،صيرة لاد ة كبيرة على الفه  لالضحلي  لا

لتضنتتتال  الة اتتتة المنلل تتتات الضتتتي ي تتتة  عليهتتتا ااضاتتترا  المستتتض ب  لمنهتتتا هتةجتتتد حضميتتتة مستتتض بلية، للكتتتن هنتتتاك  تتتة  لأشتتتكا  

نعةا المستتتض ب   بتتض ي تتتة  علتتتى فكتتترة ماضلفتتة للمستتتض ب ، ينب تتتي أ  تذتت  كتتت    ااتتتة مستتض بلية ،عتتت  الذتتتةا،ط، يمكتتتن للباتتر أ  يصتتت

اإل ا ة ال تتتتا  ة علتتتتى الض ييتتتتر لاإلبجتتتتا ، فالمستتتتض ب  لتتتتيس مفرل تتتتاس علتتتتى المجضمعتتتتات، متتتت  تة تتتتي  ا اتتتتالي  المستتتتضادمة فتتتتي 

الد ااتتتات المستتتض بلية مقتتت  لري تتتة الستتتينا ية، العصتتتف التتتاهني، أاتتتلةك  لفتتتاض، أاتتتالي  اهاتتت ال، كمتتتا تستتتضعرل الة اتتتة الحاليتتتة 

  ل ل  منتتتتاهت الضتتتتا يب فتتتتي تح يتتتتر أهتتتتدافها، لتتتتت  لتتتتر  3602 جنتتتتدة الضنمةيتتتتة للرريتتتتة اهاتتتتضراتيجية لل تتتتا ة ا فري يتتتتة م متتتت  ا

تمكتتتتين الاتتتتباك متتتتن أجتتتت  تكتتتتةين ايتتتتا ة مستتتتض بلية لاعيتتتتة لل تتتتا ة اإلفري يتتتتة،  تتتترل ة اههضمتتتتا  : مجمةعتتتتة متتتتن الضة تتتتيات منهتتتتا

 .تنمية الةعي ،ال ذايا المعا رة لالماك ت المسض يلية،الضلةير النةعي لمناهت الضا يب الد ااية من أج  

 

 . ، ا االي  المسضادمة في الد ااات المسض بلية3602الضا يب المسض بلي، مكةبات أجندة افري يا : المفتاحيةالكلمات 
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 :مقدمة 

لملن بضيجة للض يرات الهائلة في المعا   لالمعلةمات، لتضلل  هاا تةاجض الضر،ية على مسضةل العال  تحديات كقيرة مضعد ة لمضسا عة؛ 

 .الضحديات مراجعة شاملة لمن ةمة الضعلي  في  ل  العال  المض دمة لالنامية، لالبح  عن أاالي  حديقة لضلةير لتحدي  المناهت الد ااية 

لجة  منهت اا،ت هيض ير في مجضم   ائ  الض يير لالضلةير، لتُعد عملية تلةير المناهت الد ااية مهمة ل رل ية،  بض هيمكن تصة   

حضى  يةاك  ما يحدث من حةلض في العال  من مض يرات اريعة لمض ح ة، ليج  أ  يكة  الضلةير أ ي س علمياس يل ا في اعضبا ا ا افضنا 

 .ل صة يات مجضمعاتنا، لأ  يراعي الض يرات العالمية المعا رة

مناهت الضي ت دمها الن   الضعليمية للمضعلمين، ليحض  الضا يب مكابة مضميزة لاط العلة  اإلبسابية، لملن  بض اج  حياة يُعد الضا يب أحد الل

ا م  لك  أمة لها تجا ،ها ل براتها في الما ي لهة يدل  أحداث الحياة، ليحال  تفسيرها عن لرير إ،را  الع اات ،ين ا حداث 

لتنا ض اهتجاهات الضر،ةية الحديقة ،ذرل ة الضلةير النةعي لمناهت الضا يب لمةاجهة . على المجضمعات لتة ي  الض يرات الضي لرأت

أاا  الضحديات لالضلة ات العالمية لالمحلية، لالضي أ بحت تهد  ا من لاهاض را  لالحياة ،صفة عامة، لمراعاة الض يرات المسض بلية 

 يب هي ف عند مجر  تسجي  أحداث الما ي، لإبما يحال  تفسير الضلة  الاض لرأ على حياة الضي يضةا  حدلاها في المجضمعات، فالضا

اهم  لالمجضمعات الحذا ية الماضلفة لكيف للماما حدث هاا الضلة  من     إظها  الضرا،ط ،ين هاا اهحداث، لتة ي  الع اات 

 [                     1] .عها، لتحليلها، لترتيبها، لب دها  ا ليا ل ا جياس السببية ،ينها، لهاا يسضدعي البح  عن الما ة الضا ياية، لجم

الضا يب هة  ل ة ا م  لك  أمة تحصد ما غراضض هاا الرل ة لبنال مسض بلها، أض أ  حصا  اآلما  »ي ة  المفكر الفربسى فةلضير  

 .المسض بلية لاير الصلة ،البال  الضي بقرت في  ل ة الضا يب

 :اس مما ت د ، يُلر  السألا  الرئيس الضاليلابل ا

 ؟3602كيف تساعد   ااة الضا يب المسض بلي في  تح ير أهدا  أجندة أفري يا 

 :ليضفرل من هاا السألا  ا ائلة الضالية

 ما الم صة  ،الضا يب المسض بلي ؟  -

 ما المنلل ات الضي ي ة  عليها ااضارا  المسض ب  ؟ -

 ضادمة في الد ااات المسض بلية ؟ما أه  ا االي  المس -

 ل ل  مناهت الضا يب في تح ير أهدافها ؟ 2063  لل ا ة ا فري ية اهاضراتيجية للررية الضنمةية ما م م  ا جندة -

 :للإلجا،ة عن اهائلة السا، ة يسير اللر  في هاا الة اة عبرالمحال  الضالية
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 : ماهية التاريخ المستقبلي: أوال

يرتبط هاا المفهة  ،البعد الزمابي للحا ر، لالما ي، لالمسض ب ، حي  يض  م ح ة الما ي، لااضرجال آاا ا لد ااة الحا ر، لاتاام 

 [           3.  ]ملن ب لة ،دل لد ااة المسض ب  من     تضب  مسا  ال اهرة في الحا ر

بفسض لري ة من لرق الضفكير في الائة  اإلبسابية، لهاا فإ  تد يسض إما ما فالضا يب ليس اج س لح ائر الما ي فحس  للكنض في الةات 

 .لجض الضةجيض السلي  يكس  المضعل  مها ات الضفكير المسض بلي لح  الماك ت

ات للع  اه تبال ال ةض ،ين الضا يب لالمسض ب  بضت عنض ظهة  ،ع  الم ر ات الد ااية المسضحداة لالضي تند ج تحت مناهت الد اا

لهة م ر    ااي يُد َّس في أمريكا ،المرحلة القابةية لالمرحلة ” تا يب المسض ب  ” اهجضماعية، للع  من أل   ا مقلة على ملن م ر  

الضا يب المسض بلي، لهة يعني إمكابية الضل يب للمسض ب  ،النسبة ل ذايا معينة إما تةفر للمأل ل : لظهرت مصللحات جديدة مق . الجامعية

ا  كا  ،مصا  ها ا للية، لكا  المأل ل ما ،صيرة لاد ة كبيرة على الفه  لالضحلي  لالضفسير لالن د لاإل  اك الةاعي للع اات الضي إلم

عة ة إلى المسض ب ، لااضر ا  : كما ظهر العديد من المصللحات الضي تر،ط ،ين الضا يب لالمسض ب  مق . تر،ط ،ين ال ةاهر الماضلفة

 [   2. ] يب ال دالمسض ب ، لتا

 رية جديدة للمجا  الزمني لد ااة الضا يب، لإ  كابت من المصللحات الضي اد تكة  ”  Future of the Historyليعد مسض ب  الضا يب 

 . مضنااذة في ظاهرها لاد ه يض بلها البع  ،سهةلة حي  إ  المعنى المضعا   عليض للضا يب أبض ار   حداث الما ي 

 :ملن كما يليليمكن تة ي  

يلهمنا الضا يب ،ررية المسض ب   بض ينلةض في حد ماتض على بةل من الضفكير الاكي، هايما ،عد مساعي المأل  ين ليذفةا على الةعي 

للاا ،ات من الممكن أ  بضحدث عن . الضا ياي ما أ فاا كابط على الةعي العلمي من اةابين ع لية ،حضة ،معز  عن ح ائر الحس

ليبدل هنا الضا يب . الاض يابض اإل  اك الحسي فى باحية من النةاحي    ك  منهما ياضص ،الن ر في الايل الجزئي« الضا يايالضفكير »

شبيها ،العل  إم المعرفة في ك  منهما ت ة  على اهاضده  أل البرهنة العلمية، لإ  ا ضلفا في أ  ما يناااض المأل ل ليس من ابي  

 .ي  المةجة ات الما ية، لالعنا ر الجةهرية في الضا يب هي الااكرة لالحجة في المة ةلالمجر ات، للكن من اب

الايا  »كما يلهمنا الضا يب ،ال د ة على الضاي  السيااي    الضا يب في جاب  منض اائ  على الايا ، لهة ما يسميض علمال الضا يب 

الضفصيلية، لكن على إ ماج ما يضةاعض هة ،اك  علمي منذبط من تفا ي  ل  ، لالاض ه يعضمد على الضعسف فى تاي  ا حداث «الضا ياي

 .تر  فى إفا ات الرلاة

إ  ما بد اض من أحداث تا ياية ه تعني ،الذرل ة أ  هاا الحدث أل ماك ت  ،هاا الكيفية الضي بد اها؛ لإ  ما بد اض ليس إه تصة اس 

لأاالي   ا ة ،الن ترتبط ،جم  المراج  لا  ة  لالةاائر الضا ياية لب د هاا  للمأل  ين عن كيفية لاةل الحدث، لملن لفر مناهت
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،ا يض الن د البالني اإليجا،ي لالن د  Internal criticism، أل الن د البالني External criticismالمصا   من     الن د ال اهرض 

 .يغ الضا ياية ل ةهس إلى العرل الضا يايالبالني السلبي، لإابات الح ائر الضا ياية لتن يمها لإباال الص

لإما علمنا ،ل  الزمن ما هة إه السلة مضصلة من ا حداث تبدأ ،الما ي لتسير إلى الحا ر فإبض من المنلر أ  ب ة  أ  هاا ا حداث 

أاالي   ا ة ،الن، يمكن اضسير إلى المسض ب  ل،الضالي فإبض إما أمكن   د هاا ا حداث في الما ي ال ائ  عنا من     مناهت ل

ال ة  أبض يمكن   د مسا  هاا ا حداث في المسض ب   ال ائ  عنا أيذاس من     مناهت لأاالي   ا ة ،الن تُعر  ،لاالي  ااضارا  

 [          4. ]المسض ب 

 :المنطلقات التي يقوم عليها استشراف المستقبل:ثانيا 

 بلض ليضحم  بضائجض، فعنندما ه تبا   أمض ،صن  مسض بلها، ينال فراغ، ليسا ل أ حاك من المعرل  أ  اهبسا  هة الاض يصن  مسض

 .المصال  الى م ل هاا الفراغ، لمن ا  ياللةا لضلن ا مة مسض بلها ،ما ياد  مصالحه  ف ط 

 : ل،الن فإ  ااضارا  المسض ب  ي ة  على اهفضرا ات اآلتيض

الحا ر، لحس  ،  يضلل  ملن إل ق الع  ، لإعما  الايا  في ك  الضلة ات، لالع اات الممكنة ،نال المسض ب  ه ي ة  على معرفة  -

 .لالضي لها أااس مهما كا  غير لا   في الةات الحا ر 

 .هتةجد حضمية مسض بلية، للكن هناك  ة  لأشكا  ماضلفة للمسض ب   -

 .ع  المحامير الضي تفسد العملية اهاضارافية ينب ي أ  تذ  ك    ااة مسض بلية ،ع  الذةا،ط، لتضجن  ، -

  .يمكن للبار أ  يصنعةا المسض ب   بض ي ة  على فكرة اإل ا ة ال ا  ة على الض يير لاإلبجا ، فالمسض ب  ليس مفرل اس على المجضمعات -

[5                      ] 

 : األساليب  المستخدمة في الدراسات المستقبلية: ثالثاا 

 Scenario Method:     لري ة السينا ية  :أله 

يعضبر السينا ية من أه  ا االي  المسضادمة في الد ااات المسض بلية، لت  ااضعا تها من الفنة  الد امية، ليعضمد هاا ا الةك على 

في الضاليط عندما كا  في  ل ف المسض ب  في السلة من مة لألحداث الضا ياية، ليعضبر هيرما  أل  من أشا  إلى ااضادا  السينا ية

في بهاية السضينيات في كضا،ة (  Aweingابضةبي لينر )    ع د الامسينيات، ا  تلة  ااضادا  السينا ية على يد   Randمألاسة 

، الاض ل ف فيض السينا ية على أبض مسلس  فر ي من الةاائر مصم  لضسليط الذةل على  لةات عريذة "3666عا  " المسمي 

 [ 0.]ي اتاام ال را ات في كافة ا مة  الملرلحة لمهماة ف
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ليُعر  السينا ية ،لبض ل ف لة   مسض بلي ممكن، أل محضم  أل مرغةك فيض، م  تة ي  م م  المسا ، أل المسا ات الضي يمكن أ  

 [7.]تأل ض لهاا الة   المسض بلي، إب  ااس من الة   الراهن 

 :ا اة عنا ر هيمما ابر يضذ  أ  السينا ية ياضم  على 

 .أض  صائص ظاهرة معينة: ل ف الة   المسض بلي (1

 .أض الضداعيات المضصة ة لل ةاهر مح  البح  عبر الزمن: ل ف المسا ات المسض بلية (3

 .أض ب لة ا    الضي ينب ي الرجةل إليها من الصة ة المسض بلية: الة   اه،ضدائي (2

لحساك ك  اهحضماهت الممكنة، لت دير مةاجهة ك  لاحد من هاا البدائ  ااضنا اس إلى  فالسينا ية هيضعدل أ  يكة  تصة  مةاف مسض بلي

 . براتنا ،الةاا  الحالي

ليساعد السينا ية على فه  ما يمكن أ  يحدث مسض ب س بضيجة ارا  اد بضااا في الةاا  الراهن، لاد عم  المسض بلية  على تلةير هاا 

 االي  الضكنةلةجية الحديقة لضازين المعلةمات لجمعها لاد بالت لمق  هاا الد ااات مألاسات المنهت المسض بلي لاهاضعابة ،ا

 [8.]للمعلةمات الفنية لغيرها  (I.B.M )مضاصصة، لمنها مألاسة 

 :  لةات ،نال السينا ية

 لضنفيا السينا ية (: الزمن ) تحديد ا هدا  لا فر  (1

 .الممكنة لا شد تعل ا س ،مة ةل السينا ية يذ  السينا ية المض يرات: ا ضيا  العنا ر (3

الم دمة هي فرل أاااي حة  كيفية الةك مض ير معين في اينا ية معين، فهي تحد  الةك هاا المض ير : ل   م دمات (2

 .لهاا السينا ية، للذما   ن  الم دمات يج  إاضاا ة الابرال

 : لرق تةليد السينا يةهات (4

 .عضمد على إعما  اد ات الضصة  لالايا  اهاضارافي لاإل،دال اللري ة الحداية أل الن امية لت - أ

 . لالنمةمج آلة لضةليد مسا  مسض بلي يج  تزليدها ،الارلل اه،ضدائية للسينا ية: اللري ة الن امية أل النماجة - ك

اللري ة الضفاعلية لهي الضي تعضمد على الضفاع  ،ين الحدس لأالةك النماجة من     المحاكاة، حي  يض  الاهاك  - ت

 . لاإلياك ،ينهما في أكقر من  ل ة ل ةهس لسينا ية جديد
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 : مواصفات السيناريو الجيد

 .ل ف الة   المسض بلي  -

 . ل ف المسا ات المسض بلية -

 . اه،ضدائي للسينا ية تحديد شرلل الة   -

 . الضمايز لاه ض فات ،ين السينا يةهات -

 . اهتساق الدا لي -

 . اهةلة الفه  -

 .إمكابية الحدلث -

 . ال د ة على الكاف عن اهب لاعات -

 . المساعدة في عملية  ن  ال را  -

 . اتسال  يا  الباح  لتلل ض م  الة   الاض يكض  لض السينا ية -

 [                           9.]الةعي ،البدائ  الممكنة -

 العصف الاهني : اابياس 

ي صد ،ض تةليد لإبضاج أفكا  لآ ال إ،داعية من ا فرا  لالمجمةعات لح  ماكلة معينة، لتكة  هاا ا فكا  لاآل ال جيدة لمفيدة؛ أض 

تجاهات لضةليد أكبر اد  من ا فكا  حة  الماكلة أل المة ةل الملرل ، ل   الاهن في حالة من اإلاا ة لالجاهزية للضفكير في ك  اه

 .،حي  يضا  للفر  جة من الحرية يسم  ، هة  ك  اآل ال لا فكا 

 :أهدا  الضد يس ،لري ة العصف الاهني 

 .ـ تفعي   ل  المضعل  في المةااف الضعليمية 1

  مة ةل معين، من     البح  عن إجا،ات  حيحة، أل حلة  ممكنة لل ذايا ـ تحفيز المضعلمين على تةليد ا فكا  اإل،داعية حة 3

 .الضي تعرل عليه  

 .ـ أ  يعضا  الل ك على احضرا  لت دير آ ال اآل رين 2

 .ـ أ  يعضا  الل ك على اهاضفا ة من أفكا  اآل رين، من     تلةيرها لالبنال عليها 4

 : لةات جلسة العصف الاهني
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جلسة العصف الاهني ،عد  من المراح  يج  تة ي الداة في آ ال ك  منها على الةجض المللةك لذما  بجاحها لتضذمن هاا ـ تمر * 

 :المراح  ما يلي 

اد يكة  ،ع  الماا كين على عل  تا  ،ضفا ي  المة ةل في حين يكة  لدل البع  اآل ر (: المة ةل ) تحديد لمناااة الماكلة  -1

لفي هاا الحالة المللةك من اائد الجلسة هة مجر  إعلال الماا كين الحد ا  بى من المعلةمات عن المة ةل    فكرة ،سيلة عنها 

 .إعلال المزيد من الضفا ي  اد يحد ،صة ة كبيرة من لةحة تفكيره  ليحصرا في مجاهت  ي ة محد ة

ن بلاق المة ةل على النحة الاض عر  ،ض لأ  يحد لا يلل  من الماا كين في هاا المرحلة الارلج م: إعا ة  ياغة المة ةل -3

 .أ،عا ا لجةاببض الماضلفة من جديد ف د تكة  للمة ةل جةاب  أ رل

لليس المللةك ااضرا  حلة  في هاا المرحلة لإبما إعا ة  ياغة المة ةل لملن عن لرير لر  ا ائلة المضعل ة ،المة ةل ليج  

 .جمي كضا،ة هاا ا ائلة في مكا  لا   لل

يحضاج الماا كة  في جلسة العصف الاهني إلى تهيئضه  للجة اإل،داعي لتسض رق عملية الضهيئة : تهيئة جة اإل،دال لالعصف الاهني -2

 .حةالي  مس  اائر يضد ك الماا كة  على اإلجا،ة عن األا  أل أكقر يل يض اائد الما   

ا ائلة الضي لا  عليها اه ضيا  عن لرير إعا ة  ياغة المة ةل الاض ت   ي ة  اائد الما   ،كضا،ة السألا  أل: العصف الاهني -4

الضة   إليض في المرحلة القابية ليلل  من الماا كين ت دي  أفكا ه  ،حرية على أ  ي ة  كات  الم ح ات ،ضدلينها ،سرعة على السبة ة 

ل ها، ليمكن لل ائد ،عد ملن أ  يدعة الماا كين إلى الضلم  أل لةحة ل اية في مكا  ،ا   للجمي  م  تراي  ا فكا  حس  تسلس  ل 

 .،ا فكا  المعرل ة لتةليد المزيد منها 

عندما يةشن معين ا فكا  أ  ينذ  لدل الماا كين يمكن ل ائد الما   أ  يدعة الماا كين إلى ا ضيا  أغرك : تحديد أغرك فكرة -5

لةا  ة لعن المة ةل ليلل  منه  أ  يفكرلا كيف يمكن تحةي  هاا ا فكا  إلى فكرة ا فكا  الملرلحة لأكقرها ،عداس عن ا فكا  ا

   [16. ] عملية مفيدة لعند ابضهال الجلسة ياكر اائد الما   الماا كين على مساهماته  المفيدة

يا  تكة  ا فكا  الجيدة ،ا  ة الهد  من هاا الجلسة هة ت يي  ا فكا  لتحديد ما يمكن أ اا منها، لفي ،ع  ا ح: جلسة الض يي -0

للا حة لل اية للكن في ال ال  تكة  ا فكا  الجيدة  فينة يصع  تحديدها لبااى عا ة أ  تهم  لاط العارات من ا فكا  ا ا  أهمية 

 .ة لعملية الض يي  تحضاج بةعاس من الضفكير اهبكماشي الاض يبدأ ،عارات ا فكا  ليلاصها حضى تص  إلى ال لة الجيد

 Delphi Methodأالةك  لفاض  

،لبض لري ة للضنبأل يمكن من   لها الحصة  على ،يابات لأحكا  تضعلر ،لحداث المسض ب ، لملن عن لرير   Kaufmanيعرفض كةفما  

 .   ااضادا  مجمةعة من الابرال، ،حي  إ  ك  منه  هيعر  ، ية المجمةعة الماضركة في العملية
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 :لةك  لفاضالالةات المضبعة في أا

 .تحديد المة ةل أل ماكلة البح ، ا  تة   ا ائلة في شك  ااضبيا  -

 .يُلل  من ك   بير على حدة اإلجا،ة عن ا ائلة، لإ افة المعلةمات المناابة للمة ةل  -

دي  آ ائض في  ةل ااضا ص آ ال الابرال لتحليلها لتصنيفها، ا  لرحها مرة أ رل على الابرال حضى يُمكن لك  منه  فحص لتع -

 [       11. ] آ ال اآل رين

  ااة بضائت هاا الجةلة، لاد يُكضفي ،ها في  ا   ة ة المسض ب  فيض، لااضا ص اآل ال لتصنيفها للرحها مرة أ رل على الابرال  -

 .هاضا ص  ة ة المسض ب  ،نال على ما أجمعت عليض اآل ال

ية، ليعضمد بجاحض على الداة في ا ضيا  الابرال، لتمكن فرير البح  لمة ةعيضه  في ي ئ  أالةك  لفاض مة ةعات البحةث الكيف

 .تحلي  بضائت اهاضبابات 

   Extrapolative Methodsأاالي  اإلا ال : االقا 

  لل اهرة تركز أاالي  اإلا ال على المدل الزمني ال صير، لملن عن لرير تضب  الما ي لأحدااض، ، رل الضة   إلى اهتجاا العا

 :مح  اهاضارا  لمنها

ليسضند هاا ا الةك على افضرال أبض عند تاا،ض العةام  المألارة في ظاهرتين فإ  ال اهرة ا حدث اضسضمر : أالةك اإلا ال ،ال رينة-أ

لها لاا، ة عليها في بفس مسا  ال اهرة ا اد ، لمن هنا يمكن ااضارا  مسض ب  ظاهرة ما من     الضعر  على تلة  ظاهرة مماالة 

 . منياس 

ليسضند على فر ية أ  العةام  المألارة في أحداث الما ي ،النسبة ل اهرة ما اضسضمر     الفضرة : أالةك مد اهتجاهات العامة-ك

 .الضي ايض  ااضارا  مسض بلها

ح  مح  الضكنةلةجيا اها  تلة ا، ليسضند هاا اهالةك على أااس أ  الضكنةلةجيا المض دمة، لا حداث ت: أالةك منحنى ال رل -ج

 ا ة عندما يكة  ااضادا  الضكنةلةجيا الض ليدية غير مجدية من الناحية العملية، ليسضاد  هاا ا الةك في ااضارا  ااضادا  أبمال 

 [13.]معينة من ا االي  الضكنةلةجية

 :ل ل  مناهت الضا يب في تح ير أهدافها 3602 م م  ا جندة الضنمةية للررية اهاضراتيجية لل ا ة ا فري ية : ا،عاس 

تُعد ا جندة من أ،ر  الررل الملرلحة للعم  اإلفري ي الماضرك     السنةات ال ا مة من أج  تح ير ب لة بةعية للدل  اهفري ية لت  

( من مة الةحدة ا فري ية اا، ا)ا فري ي   أانال اهحضفا  ،مرل   مسين انة الية،ي  الاهبي ل تحا  ٣٦٠٢إعدا  أجندة اهتحا  ا فري ي 

  ، لا  اا ة الدل  ا فري ية إع بسا لة    رية إاضراتيجية تح ر لمةحات الاعةك ا فري ية     السنةات الامسين ال ا مة 3612عا 
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ضةيات، كما بةاات في لت  تدال  الفكرة في ماضلف ا لاال لالمس. لضكة  مرحلية، ك  مرحلة ت د  ،عار انةات(  3602 -3612)

لبضيجة لهاا الن اش الةاا  تمت  ياغة الضللعات . اهجضماعات الة ا ية على المسضةل الةلني للدل ، لعلى المسضةل شبض اإلاليمي

 .السب  الةا  ة في أجندة اهتحا  ا فري ي

 : 3602مكةبات أجندة افري يا 

 : ةا  ة فيها لالضي تعكس اههدا  الضي تبني في  ةئها ااضراتيجيات تنفياها لهي   في الضللعات السبعة ال3602تضركز أه  معال  أجندة 

 . ف  مسضةل حياة المةالنين، لالضعلي  الجيد للمةالنين، لمها ات عالية مبنية على العل  لالضكنةلةجيا لاإل،دال-1

 .الصحة لت اية جيدة للمةالنين - ٣

 .ااضصا يات مضحةلة - ٢

 .الحديقة لزيا ة اإلبضاجيةالز اعة  - ٤

 .تسري  النمة اهاضصا ض - ٥

 .البيئة المسضدامة، لالمنال المر  ل اضصا يات لالمجضمعاتت - ٠

 ل رية النهذة ا فري ية ليهد  هاا الضلل " الجامعة ا فري ية"تكام  اا ض، لحدة ايااية مبنية على مقاليات  - ٧

 :إلى

 .  فيد الي أل كةبفد اليالةحدة ا فري ية، اةال على شك -

 .مألاسات اا ية مالية لب دية عاملة -

 . شبكة البنية ا اااية في إفري يا ،المعيا  العالمي، لذما  تح ير الضةا   ،ين الاعةك اإلفري ية -

 .تلل  أفري يا إلى الحك  الجيد، لالديم رالية، لاحضرا  ح ةق اإلبسا ، لالعدالة لحك  ال ابة  -

 .ى ا   لأمن أفري يا لإبهال الصراعات لالحرلكالحفاظ عل -

 .تل ي  الهةية الق افية ال ةية، لالضراث الماضرك لال ي  ا   اية ،ين الدل  اإلفري ية لعم  بهذة ا افية إفري ية   -

ناية ،ا لفا  لالمسالاة الكاملة تنمية أفري يا الناشئة ال ةية، لاهعضما  على إمكابيات الاعةك اإلفري ية،  ا ة النسال لالاباك، لالع -

،ين الجنسين في جمي  م اهر الحياة، م  كفالة لت ةية الاباك لا لفا ، لالعناية ،ح ةق هاا الفئات ا كقر ُ عفسا في المجضمعات، من 

 .    إ الة جمي  أبةال الضمييز لالعنف  د النسال لا لفا 

 .الساحة الدللية أفري يا اةية مةحدة، للها مكابة مضميزة في  -

 :  3602أللةيات الماا ي  الضنمةية للعا  
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 الضنمية الضي تلبي اإلحضياجات الحالية من غير أ  تألار على اد ة ا جيا : مفهة  الضنمية المسضدامة في إفري يا بعني ،ض  -

 ة لاإلجضماعية لالبيئية لعلىال ا مة على تلبية إحضياجاته  ، لملن ،الضركيز على المجاهت الق اة للضنمية اإلاضصا ي

 .هاا ا ااس  ممت هاا الماا ي  لضلبيض هاا اهحضياجات

 مارلل الابكة المضكاملة لل لا  الفائر السرعة لر،ط جمي  عةا   أفري يا لالمراكز الضجا ية لضسهي  حركة

 .لالمسض بلية  السل  لالادمات لا شااص ل ف  تكلفة الن   لالضافيف من اه  حا  في الن   الحالية

جامعة أفري يا اهفضرا ية لاإللكضرلبية،  يا ة حج  الة ة  إلى الضعلي  الجامعي لالمسضمر في إفري يا من     الة ة  إلى عد  كبير  -

 [12. ] من الللبة لالمهنيين

مقلىي ال لال الااص لا كا يميات إباال منضدل إفري ي انةض، يصم  ،حي  يجم  معا ،صفة انةية، ال يا ات السيااية اإلفري ية لم -

 .  3602لالمجضم  المدبي لمناااة الضلة ات لال ية  لكالن الضدا،ير الضي ينب ي اتاامها لضح ير لمةحات لأهدا  أجندة 

ا ا   ياغة ااضراتيجية للسل ، تمكن البلدا  اإلفري ية من الحصة  على ال يمة المذافة، جني عائد أكبر لسلعها، لاهبدماج في  -

 .ال يمة العالمية

 .جةا  السفر اإلفري ي لحرية تن   ا شااص -

 .إباال السةق اإلفري ية المةحدة للن   الجةض، تةفير اةق إفري ية للن   الجةض لضسهي  عمليات الن   الجةض -

ة ل ع  الضنمية في مجاهت الز اعة اهاضراتيجية اإلفري ية للفذال الاا جي لتعزيز ااضادا  إفري يا للفذال الاا جي من أج  ت ةي -

 .لإ ا ة الكةا ث، اهاضاعا  عن ،عد، الادمات المصرفية لالمالية، الضنبألات المنا ية لالدفال لا من

  على  لط لا حة إلبجا  ا هدا  السا، ة لبلم  في ظ  ااض   الدللة المصرية  لرئااة اهتحا  3602لاشضملت أجندة افري يا 

 .ا تمضلكة من  برات علمية لا افية لكةا  مضميزة، تلة  مض د  في تنفيا هاا اهاضراتيجية الضنمةية للنهةل ، ا ة إفري يا اإلفري ي، ل،م

 : لمن أمقلة الجهة  الضي ،الت للمذي ادماس في تح ير أهدا  ا جندة اإلفري ية مايلي

 :الضعلي  الجامعي  لةات بحة الجامعة اإلفري ية اهفضرا ية -

لهة . هي تضةيجا للمبا  ات ال ا ية للجنة اهتحا  ا فري ي لضنايط الضعلي  العالي لالبح  في أفري يا Pan African Universityإ  

ي ية مارلل من شلبض أ  يجسد الضميز، ليعز  الجام،ية لال د ة الضنافسية العالمية للضعلي  العالي لالبح  في أفري يا، لينائ الجامعة ا فر

تنمية أفري يا، لتعضبر هاا المنحة الممةلة ،الكام  مرحلة من مراح  تةفير الضعلي  من أج  الة ة  إلى عد  كبير من الللبة  في  مي 

لالمهنيين، لمن شرلل المنحة العم   فري يا لفضرة من الزمن، لملن تةفر كةا   على   جة عالية من الكفالة لضح ير الضنمية المسضدامة 

 . للدل  ا فري ية
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 :المنل ة الضجا ية الحرة ا فري ية . -

،هد  إ الة ال ية  غير الجمركية أما  حركة الضجا ة ) للة 55( هي منل ة تجا ة حرة تذ  فى عذةيضها كافة  ل  اهتحا  ا فري ى 

 .البينية ا فري ية، ل،الضالي  لر اةق اا ض لكافة السل  لالادمات  ا   ال ا ة اإلفري ية

 :  3602نة  أجندة أفري يا أ ةال على ،

من الم حظ في ترتي  هاا الضللعات، أبها تبدأ ،الضعلي  لإعدا  الكةا   ال ا  ة على تةلي مسئةلية مسض ب  أفري يا المناة ، لالصحة 

ا مات مكابة لبفةم في الساحة العالمية، كما  تعضبر أللةيات السنةات لالز اعة، لتنضهي ،الضلل  السا،  لضكة  أفري يا مةحدة لاةية لشريكس

إم يعضبر الضعلي  لتكةين الكةا   لال يا ات ال ا  ة على ال يا  ،مها  . العار ا للى من ا جندة، مارلعات اا ية مهمة في هاا المرحلة

الد ااية ،صفة عامة  المرحلة ال ا مة، مللبسا لشرلسا أااايسا لمةاجهة الضحديات ال ائمة لال ا مة، أبنا بحضاج إلى تلةير بةعي للمناهت

لإما كا   .لمنهت  الضا يب  ،صفة  ا ة؛ حي  إ  ت د  المجضمعات مرهة  إلى حد كبير ،ما يحدث في ب امها الضعليمي من ت يرات بةعية

المسض ب  الةعي ،المسض ب  يبدأ من إ  اك ح ائر الةاا  لتفاع ت عةاملض، فإ  ال رل ا امى من الضعلي  هة محاللة السيلرة على 

 .لالمساهمة في تاكيلض على أفذ   ة ة مرجةة، فالمسض ب  هة محصلة  فعا  ا فرا  في الحا ر

للع  مع   الماك ت الضي تعابي منها الدل  اهفري ية هي بضيجة ل صر الن رة المسض بلية الضي كابت في الما ي ،النسبة لحا ربا للهاا 

ركز على إعدا  بمةمج مسضهد  للااصية ال ا  ة على اإل،دال لاهبضاج لالضسام  لالضعايش م  فالحاجة مااة إلى تصمي  مناهت جديدة ت

اآل ر، فينب ي على المناهت المسض بلية الضركيز على  تنمية ال ي  اإليجا،ية من     تذمين المناهت بمامج لبع  المةااف لالااصيات 

    ا بالة الضعليمية لمناااة اذاياها في ايااات حياتية، تنمية مها ات الضعل   الضي تجسد ال ي  اإليجا،ية الضي يما اها الل ك من

الااتي مها ات الضفكير، تد ي  المضعل  على الحصة  على المعلةمات، لتفسير ال ةاهر الحياتية، لإ  اك الع اات، لا،ضكا  اهفكا  

يكة  مةالنا  الحا في المجضم   لتةعيضض ،لهمية الضاليط للمسض ب  من أج  ل يا ة اهبضاج ،ااضادا  الض نيات الحديقة، لإعدا  اللال  ل

 .  3602تح ير أهدا  أجندة أفري يا 

 : الضة يات

تمكين الاباك من أج  تكةين ايا ة مسض بلية لاعية لل ا ة اإلفري ية للهاا فالحاجة مااة إلى تصمي  مناهت  جديدة تركز على إعدا   -

ة ال ا  ة على اإل،دال لاهبضاج لالضسام  لالضعايش م  اآل ر فينب ي على المناهت المسض بلية الضركيز على  تنمية بمةمج مسضهد  للااصي

ال ي  اإليجا،ية من     تذمين المناهت بمامج لبع  المةااف لالااصيات الضي تجسد ال ي  اإليجا،ية الضي يما اها الل ك من     

اياها في ايااات حياتية، تنمية مها ات الضعل  الااتي  مها ات الضفكير، تد ي  المضعل  على الحصة  على ا بالة الضعليمية لمناااة اذ
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مةالنا المعلةمات، لتفسير ال ةاهر الحياتية، لإ  اك الع اات، لا،ضكا  ا فكا  ل يا ة اهبضاج ،ااضادا  الض نيات الحديقة، لإعدا ا ليكة  

 .  3602مضعل  ،لهمية الضاليط للمسض ب  من أج  تح ير أهدا  أجندة أفري يا  الحا في المجضم   لتةعية ال

 رل ة اههضما   ،الضلةير النةعي لمناهت الضا يب الد ااية من أج  تنمية الةعي ،ال ذايا المعا رة لالماك ت المسض يلية لتحليلها  -

 .ى أفذ   ة ة ملمةلة لتفسيرها لمحاللة السيلرة على المسض ب  لالمساهمة في تاكيلض عل
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 :قائمة المصادر والمراجع

 

تلةير منهت الضا يب في  ةل بمةمج الفة مات لضنمية مها ات الضن ي  الااتي لالةعي ،ح ةق اهبسا  لاي  . الحسيني ، فايزة أحمد [ 1]

، (3614)، 45الضر،ية لعل  النفس ،  ا،لة الضر،ةيين العرك ، لمجلة   ااات عر،ية في .الةهل الةلني لدل ت ميا المرحلة اهعدا ية

 .116ص 

 .197، ص (1986) ا  العل  للم يين ،  : بحن لالمسض ب  ، ،يرلت.   ير ، اسلنلين [ 3]

كليات الضر،ية فاعلية ،ربامت م ضر  اائ  على الضعل  الادمي لضد يس ال ذايا المعا رة لل ك شعبة الضا يب ،. عما  ، الةل محمد [ 2]

 . 121، ص (3615)في تنمية مها ات الضفكير المسض بلي لالةعي ،هاا ال ذايا ،  االة  كضة اة ، كلية الضر،ية ، جامعة الفية  ،

 [4]  Hines, A.& Bishop,  P. Thinking about the future : Guideline for Strategic  foresight ,Social  

technologies ,LLC, corporate communications ,Washington DC20036, (2007),p.34 

 .5، ص(3666)، 4، ال اهرة ، منضدل العال  القال  ، ج3636الد ااات المسض بلية لمارلل مصر . العيسةض ، إ،راهي  [ 5]

المركز العر،ي للضعلي  لالضنمية ،  :، ال اهرة ( مفاهي  ، أاالي  ، تلبي ات ) م دمة في الد ااات المسض بلية .  اهر ،  يال الدين [ 0]

 .11، ص(3664)مركز الكضاك للنار ، 

 .32، ص(3662) ، يناير 111الد ااات المسض بلية في  لر ، ال اهرة ، مجلة اله   ، ل.العيسةض ، إ،راهي  [ 7]

بلية ، مركز   ااات المسض ب  ، جامعة المسض بلية ،  رية علمية للزمن اهتي ، مجلة   ااات مسض . الفياالض ، فة ض عبد ال ا   [ 8]

 .0، ص( 1990) ، 1أايةل ، ل

( 3660)  ا  السحاك للنار لالضة ي ، : ، ال اهرة ( أهدافها –أااليبها  –مفهةمها ) الد ااات المسض بلية . عامر ، لا ق عبدالرر  [ 9]

 .334، ص ص

 (.3668) ا  اليا ل ض للنار لالضة ي ،:أاالي  الد ااات المسض بلية، عما . عامر، لا ق عبدالرر [ 16]

فاعلية ،ربامت م ضر  في عل  اهجضمال اائ  على البنائية اهجضماعية على تنمية مها ات الضفكير المسض بلي . )حسابين ، ماجدة ايد [ 11]

 .123، ص 3614،ني اةيف ،   لالمفاهي  اهجضماعية لدل ل ك المرحلة القابةية العامة ،  االة  كضة اة ، كلية الضر،ية ، جامعة

ااضارا  المسض ب  فى مناهت الد ااات اهجضماعية ،مراح  الضعلي  اب  الجامعى   ااة ت ةيمية ،  مجلة . الدي ، عيد عبد ال ني [ 13]

 .15، ص ( 3663) ،  17كلية الضر،ية ،سةهاج ، ل

 [13]The African Union Commission, Agenda 2063, September,( 2015). 

http://au.int/en/agenda2063 
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