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  امللخص

هدف هذا البحث إىل التعرف على معوقات استشراف مستقبل اجلرمية، ففي ظل التحد�ت 
ن املستقبل لن يكون =لضرورة استمراراً خطياً تراكمياً الفكرية املتزايدة 3 ة املتصاعدة والقناعةاألمني

املستقبل، بقدر ما سيكون خمتلفًا ومتشكًال حبسب جهود  –احلاضر   - لرتسيمه املاضي 
ة وضغوط من يشاركون يف تشكيله. لقد أصبح إتباع Pج اإلدارة االستشرافية يف األجهزة الشرطي

خاصة ملواجهة املواقف األمنية احلرجة، فمعظم األحداث  لتفعيل األداء الشرطيأمراً ملحاً، وذلك 
اجلسام اليت شهدdا العديد من اcتمعات اليت جنم عنها خسائر فادحة وتضحيات جسيمة كان 
 من املمكن استشرافها واحتواءها. كما إن تطبيق Pج اإلدارة االستشرافية من أجل مواجهة

املتطلبات، أبرزها اإلقتناع 3مهية وجدوى هذا النهج،  تطلب توافر العديد منالظواهر اإلجرامية ي
إىل جانب dيئة الكوادر البشرية ونظم دعم اختاذ القرار اليت تعني القادرة واملدراء على إتباع هذا 

  .النهج
و من أجل املستقبل، وه وقد تبني لنا من خالل هذا البحث أن التحرك املبكر يعترب استثماراً 

على املدى الطويل من جمرد رد الفعل، وهو أكثر فعالية من حيث الكلفة، كما أكثر فعالية بكثري 
أن االستشراف االسرتاتيجي يعتمد على عدد من اآلليات والعمليات اليت متكِّن األفراد 

ني جمموعة من واملؤسسات من مجع املعلومات بطرق منظمة ومن مصادر متعددة، كأن تربط ب
لتطور يف عدة قطاعات. ويعرب استشراف املستقبل عن القدرة على ات اجلديدة احملركة لاالجتاه

النظر يف تطورات املستقبل واحتياجاته، والقدرة على إدراك األبعاد املستقبلية، وهو ال يهدف إىل 
 ، مما يدعو� للنظر يفالتنبؤ =ملستقبل لكشف النقاب عما حيصل فيه، وإمنا ملساعدتنا يف بنائه
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نا خلقه أو تشكيله، وليس كشيء حمتم ومقرر مسبقاً. وتربز أمهية التنبؤ املستقبل كشيء ميكن
والتوقع واالستشراف يف التخطيط االسرتاتيجي القومي واليت تتبلور يف أساليب وأمناط علم 

 استخدامها حاليًا يف دراسات املستقبل. فهناك بعض األساليب والتقنيات االستشرافية اليت يتم
  .القانون =لوال�ت املتحدة األمريكيةخمتلف مؤسسات إنفاذ 

  استشراف، مستقبل، االستشراف األمين، اجلرمية. املفتاحية:الكلمات 
   

 
ABSTRACT 

 
The aim of this research is to identify the obstacles to anticipating the future of 

crime, in light of the escalating security challenges and the increasing intellectual 

conviction that the future will not necessarily be a linear, cumulative continuation of 

its past-present-future demarcation, as much as it will be different and shaped 

according to the efforts and pressures of those who participate in its formation. 

Adopting a forward-looking management approach in the police services has 

become an urgent matter, in order to activate police performance, especially to face 

critical security situations, as most of the grave events witnessed in many societies 

that resulted in heavy losses and huge sacrifices that could have been foreseen and 

contained. The application of the forward-looking management approach in order to 

confront criminal phenomena requires the availability of many requirements, most 

notably the conviction of the importance and feasibility of this approach, as well as 

the preparation of human cadres and decision-making support systems that help the 

capable and managers to follow this approach. 

Through this research we have found that early action is an investment for the 

future, and it is much more effective in the long term than just reaction, and it is 

more cost-effective, and strategic foresight depends on a number of mechanisms 

and processes that enable individuals and institutions to Collecting information in 

organized ways and from multiple sources, such as linking a set of new trends 

driving development in several sectors. Future foresight expresses the ability to 

consider future developments and needs, and the ability to perceive future 

dimensions, and it does not aim to predict the future to uncover what is happening 

in it, but rather to help us build it, which invites us to consider the future as 

something we can create or shape, and not as something inevitable and decided. In 

advance. The importance of forecasting, forecasting and foresight in national 

strategic planning is evident in the methods and patterns of future studies science. 

There are some forward-looking methods and techniques that are currently in use in 

various law enforcement organizations in the United States of America.  

 

Keywords: foresight, future, security foresight, crime. 
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  املقدمة
عمليات التفكري االسرتاتيجي توجهاdا ومادdا  إن استشراف املستقبل تُعدُّ قاعدة تستمد منها

سرية التخيالت واإلرهاصات احلدسية اليت قلما ختضع للبحث والتحليل اخلام لكي ال تظل أ
والتعليل، فمن الدراسات املستقبلية يتم استخالص الرؤى واملنطلقات املستقبلية اليت ميكن ترمجتها 

  .فيذإىل خطط اسرتاتيجية قابلة للتطبيق والتن
واحلسا=ت والتوقعات، وتسري كما أPا عملية ينبغي بناؤها على ُأسس علمية ختضع إىل الفكر 

  . إىل املرحلة النهائيةخالل مراحل متعددة ومتدرجة وصوالً 
ويوفر االستشراف مساحة واسعة ملختلف أصحاب املصلحة واخلرباء للتفكري املنهجي وتطوير 

التغريات املستقبلية من خالل توقع وحتليل التطورات  املعرفة االستباقية، كما يستكشف
 ستقبلية املمكنة من حيث الكم والكيف، ويدعم أيضًا أصحاب املصلحة يفوالتحد�ت امل

تشكيل الرؤية املستقبلية السرتاتيجيات وإجراءات احلاضر، وهو القدرة على إجياد نظرة عالية 
مبا يعود =لنفع على املؤسسة من خالل متجهة لألمام ومتسقة، توظف نتائج االستشراف 

وتوجيه سياساdا وصياغة اسرتاتيجياdا، وإستقصاء األسواق  اكتشاف األوضاع غري املواتية
ات واخلدمات اجلديدة. فأفضل طريقة لتصور االستشراف يف بيئة العمل املؤسساتية، واملنتج

هو ما يعين فتح جمال أوسع من وحتديد موقعه هي اعتباره أحد أوجه التفكري االسرتاتيجي، و 
ة املتاحة وبذلك تصبح عملية صنع االسرتاتيجية أكثر قدرات اإلداراك للخيارات االسرتاتيجي

  .(1)عقالنية
وجيب أن تكون الرؤية مرنة وتتصف =لعمومية والشمولية واحليوية، وذلك ألن املرونة تستدعي 

غوبة، ولغرض النجاح يف عامل الواقع، فإن وجود اجتاه حمدد وغا�ت واضحة وتؤدي إىل نتائج مر 
ينبغي أن تكون منفتحة لكي تستقبل مؤشرات التغيري ومستلزماته بيئة التخطيط يف املؤسسة 

     .(2)وبةاملطل
  
  :مشكلة البحث - ١

تتمثل مشكلة هذا البحث يف خطورة الظواهر اإلجرامية على احلياة االجتماعية واألمنية يف أي 
وجود  ن مث فإن استشراف هذه الظواهر اإلجرامية يكون حمفوفًا =ملخاطر يف حالة)، وم١دولة(

  .(2)أي معوقات من شأPا أن حتد من هذا االستشراف أو تعمل على تقويضه



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

201 

 

  ::نياً: تساؤالت البحث - ٢
  :سيحاول هذا البحث اإلجابة على جمموعة من التساؤالت، ولعلى أمهها

  ؤ =لظاهرة اإلجرامية وأساليب مواجهتها؟كيف ميكن قراءة مؤشرات التنب -١
  هر اإلجرامية؟اجه أدوات استشراف الظواما أهم التحد�ت اليت تو  -٢
  كيف ميكن قياس النضج االستشرايف عن طريق السيناريوهات؟ -٣
  ما أهم آليات وضع سيناريوهات استشراف مستقبل اجلرمية؟ -٤
  
  ::لثًا: أمهية البحث-٣

من أمهية موضوعه احلديث، وهو معوقات استشراف مستقبل اجلرمية، تنبثق أمهية هذا البحث 
تقبل؛ ذلك أن يتعني دراسة املاضي واستيعاب احلاضر من أجل حماولة استشراف املس حيث

املاضي ليس إال حاضرًا قد حدث، أما املستقبل، فهو حاضر سيحدث. وهكذا تفرض النظرة 
بط بني الفرتات الزمنية املتعاقية، بغرض حتليل املتغريات، التارخيية مبدأ التواصل بني األحداث والرتا

من أجل حماولة معدالت التغري يف سرعتها، وفهم حركيتها، والتعرف على اجتاهاdا، وحساب 
توقع الوضع الذي ستكون عليه يف املستقبل، ªدف االستعداد ملواجهة الظواهر اإلجرامية. وميكن 

  :رية وأمهية تطبيقية، وذلك على النحو التايلتقسيم هذه األمهية إىل أمهية نظ
أسباب الظواهر اإلجرامية وأساليب التعامل معها من تتمثل يف الكشف  األمهية النظرية: -١

  .مظنور استشراف املستقبل األمين
األمهية التطبيقية: تتمثل يف جمموعة التوصيات اليت سيقدمها البحث، واليت ميكن االستفادة  -٢

  .ض الواقع ملكافحة الظواهر اإلجرامية من منظور استشرايفمنها على أر 
  :لبحثفرضيات ارابعاً: 

الفرضية األوىل: ميكن االستفادة من استشراف املستقبل ملواجهة الظواهر اإلجرامية  -١
  .املختلفة

  .الفرضية الثانية: ميكن حتليل مؤشرات التنبؤ =لظواهر اإلجرامية للتغلب عليها مستقبالً  -٢
  .ت والعناصر املعرفيةالفرضية الثالثة: ميكن توظيف النضج االستشرايف عن طريق عنصر الوق -٣

  :خامساً: أهداف البحث
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يسعى هذا البحث إىل حتقيق هدف أساسي يتمثل يف التعرف على معوقات استشراف مستقبل 
  :اجلرمية، وينبثق من هذا اهلدف األساسي عدة أهداف فرعية، تتمثل فيما يلي

  .التعرف على ماهية استشراف املستقبل -١
  .ستقبلالكشف عن مناهج استشراف امل -٢
  .حتليل طرق استشراف مستقبل اجلرمية -٣
  .التعرف على آليات وضع سيناريوهات استشراف مستقبل اجلرمية -٤

  :سادساً: منهجية البحث
وصفي التحليلي، من من أجل اإلجابة على التساؤالت املطروحة، سيتم االعتماد على املنهج ال

تحد�ت اليت تواجه أدوات استشراف أجل حتليل أسباب الظواهر اإلجرامية، والكشف عن ال
ت اليت تواجه هذا االستشراف يف ضوء عنصر الوقت والعناصر الظواهر اإلجرامية، وحتليل املعوقا

  .املعرفية األخرى
  :سابعاً: الدراسات السابقة

  :الدراسة األوىل
األمنية عمر سعيد سيف الشويهي، بعنوان: الرؤية املستقبلية ملواجهة املخاطر  دراسة الباحث/

  .(1)٢٠٢٠احملتملة بعد إكسبو 
هدفت الدراسة إىل الكشف عن مبادئ علم دراسات املستقبل وأمهيته، والتعرف إىل استخدامات 

م دراسات علم دراسات املستقبل ودوره يف إستشراف املخاطر والتهديدات، وبيان أساليب عل
منية والتهديدات احملتملة إلكسبو املستقبل يف إستشراف املخاطر والتهديدات، ورصد اجلاهزية األ

يد من النتائج، من أمهها: أن إن نقطة البدء يف ، وقد توصلت الدراسة إىل العد٢٠٢٠
املة يف ضوء املواجهات األمنية الفاعلة تكمن يف الضر=ت اإلستباقية للبؤر اإلجرامية واخلال� اخل

ماعات اإلرهابية، اليت قد تستغل فرصة التقييم العلمي السليم للمخاطر األمنية اليت تشكلها اجل
  .خمططاdا اإلجرامية م لتنفيذ٢٠٢٠إقامة معرض إكسبو 

وأوصت الدراسة =لعديد من التوصيات، من أمهها: إعداد اخلطط املالئمة ملواجهة املخاطر، 
دية والفنية املتوفرة لدى كل جهة مشاركة، وجيب أن حتتوي اخلطط على وحتديد اإلمكانيات املا

الة لكل اجلهات واملرافق يع العمليات الالزمة ملواجهة املخاطر، وذلك مبا يضمن املشاركة الفعمج
  .املعنية على اختالف مستو�dا الوظيفية
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  :الدراسة الثانية
يقي ملنهجيات إستشراف املستقبل يف دراسة املستشار/ علي موسى، بعنوان: الدليل التطب

  .(1)السياسات األمنية
املعرفة العلمية =ألدوات التطبيقية الستخدام منهجيات علم املستقبل  ة إىل تعميقهدفت الدراس

يف السياسات والتخطيط األمين، وتوطني هذه األدوات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من 
ªم للمفاهيم األساسية لتقدير املعلومات وحتليلها إلعدادها يف خالل تطبيق الباحثني، واستيعا

فاعل بني العلوم ملناسب لدراسات علم املستقبل، كما هدفت الدراسة أيضاً إىل حتقيق التالشكل ا
الشرطية وغريها من العلوم األخرى العصرية =عتبار أن ذلك أصبح مدخًال ضرورً� ومهماً 

منية. وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج، من أمهها: ألستشراف مستقبل السياسات األ
إلمارات العربية رص املهمة اليت جيب التنبؤ إليها هي املكانة اليت وصلت إليها دولة اإحدى الف

املتحدة خاصًة يف املؤشرات الدولية اليت جتعلها تتبوأ مراكز متقدمة يف معايري العمل الدويل، سواًء  
هذه الفرصة ملكانة و ثقافياً أو إنسانياً أو اجتماعياً أو جماالت التنمية املستدامة، و كان اقتصاد�ً أ

  .ستقبلية موجهة إليهاالدولة ستكون يف حالة خطر إذا كانت التهديدات امل
وأوصت الدراسة =لعديد من التوصيات، من أمهها: وضع جمموعة املبادئ واملمارسات والعمليات 

واألمن  ءمة األنظمة لألمن االقتصادي واألمن اخلارجي واألمن املائي والغذائياليت يتم مبوجبها موا
ت السياسية واالقتصادية اإللكرتوين واالتصاالت، وذلك حىت يستجيب مفهوم األمن للتحد�

  .والتقنية واحلضارية
  :´مناً: هيكل البحث

  املبحث األول
  ماهية استشراف املستقبل

 دى املؤسسات األمنيةأوًال: أمهية االستشراف ل:  
 نياً: أهداف االستشراف´:  
 رتاتيجي واالستشرافني التخطيط االس´لثاً: الفرق ب:  
 رابعاً: الفرق بني التنبؤ =جلرائم املستقبلية وتوقع اجلرمية:  
 خامساً: ُأسس الدراسات املستقبلية للجرمية:  

  املبحث الثاين
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  مناهج استشراف املستقبل
 أوًال: املسح.  
 نياً: التحليل التارخيي´.  
 بل´لثاً: إسقاط توجه ما إىل املستق.  
 رابعاً: مراقبة التوجهات.  
 خامساً: حتليل التوجهات.  
 سادساً: صياغة رؤية مستقبلية معينة.  
 سابعاً: العصف الذهين.  
 مناً: السيناريوهات´.  
 سعاً: أسلوب دلفيµ.  
  

  املبحث الثالث
  طرق استشراف مستقبل اجلرمية

 أوًال: عن طريق اخلربة.  
 نياً: طريق االستكشاف´.  
 لثاً: الطريقة املعيارية´.  
 رابعاً: طريق التغذية العكسية.  

  املبحث الرابع
  وضع سيناريوهات استشراف مستقبل اجلرمية

 أوًال: مفهوم السيناريو.  
 نياً: عناصر السيناريو´.  
 صائص السيناريو´لثاً: خ.  
 رابعاً: خطوات السيناريو.  

  املبحث اخلامس
  تآليات وضع السيناريوها

 أوًال: سيناريو خايل من املفاجئات.  
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 نياً: سيناريو تفاؤيل´.  
 لثاً: سيناريو تشاؤمي´.  
 رابعاً: سيناريو الكارثة.  
 خامساً: سيناريو االنقالب أو املعجزة.  

  خامتة البحث
  .أوًال: نتائج البحث -
  .´نياً: التوصيات -

  قائمة املصادر واملراجع
  املبحث األول
  بلراف املستقماهية استش

تدرك دولة اإلمارات يف ظل ما يشهده العامل من تغريات وتطورات متسارعة، أنه ال مكان 
لعمل احلكومي، ألن بوا=ت املستقبل مفتوحة على خمتلف اخليارات، مما للعشوائية أو التخبط يف ا

ملي واالستفادة من حيتم فهم العملية االستشرافية وأدواdا، إضافة إىل مواكبة احلراك التقين العا
أدواته لالنتقال =لعمل احلكومي إىل املستقبل. ومن هنا جاء إصرار الدولة على جعل التخطيط 

استشراف املستقبل.. منهج عمل حكومي أصيل يف الوزارات واهليئات واملؤسسات االسرتاتيجي و 
يف خمتلف اcاالت السياسية احمللية واالحتادية كافة، من أجل احلفاظ على مكانتها الر�دية العاملية 

  .(1)واالقتصادية والثقافية والعلمية
ة املبادرات واخلطط اليت من شأPا أسفرت االجتماعات السنوية املوسعة حلكومة اإلمارات ملناقش

مبادرة وطنية  ١٢٠الوصول إىل املئوية خبطوات ´بتة، عن مبادرات وسياسات وبرامج بلغ عددها 
  .مشرتكاً بني املستويني االحتادي واحمللي قطاعاً  ٣٠يف أكثر من 

  :وميكن التعرف على ماهية استشراف املستقبل، على النحو التايل
  :تشراف لدى املؤسسات األمنيةأوًال: أمهية االس

إن استشراف املستقبل تُعدُّ قاعدة تستمد منها عمليات التفكري االسرتاتيجي توجهاdا ومادdا 
التخيالت واإلرهاصات احلدسية اليت قلما ختضع للبحث والتحليل اخلام لكي ال تظل أسرية 

قات املستقبلية اليت ميكن ترمجتها املنطلوالتعليل، فمن الدراسات املستقبلية يتم استخالص الرؤى و 
  .(2)إىل خطط اسرتاتيجية قابلة للتطبيق والتنفيذ
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حلسا=ت والتوقعات، وتسري كما أPا عملية ينبغي بناؤها على ُأسس علمية ختضع إىل الفكر وا
  .(3) املرحلة النهائيةخالل مراحل متعددة ومتدرجة وصوًال إىل

والتوقع واالستشراف يف التخطيط االسرتاتيجي القومي واليت  ومن هذا املنطلق، تربز أمهية التنبؤ
). فهناك بعض األساليب والتقنيات ٤تتبلور يف أساليب وأمناط علم دراسات املستقبل(

رافية اليت يتم استخدامها حاليًا يف خمتلف مؤسسات إنفاذ القانون =لوال�ت املتحدة االستش
ت واألحباث حول فعالية مثل هذه األساليب والتقنيات األمريكية، وقد ظهرت العديد من الدراسا
  .(1)لتحديد األهداف احملتملة للتدخل الشرطة

ومتشابكة ومتكاملة ملوضوع أو مشكلة التخطيط االسرتاتيجي القومي هو دراسة علمية دقيقة 
ج ض حتديد أبعادها وحدودها وعناصرها.. والبحث عن حلول هلا. مع إعداد بر�ماسرتاتيجية بغر 

أو خطة موقوتة وحمددة حلل هذه املشكلة على أساس التنبؤ =ألخطار والعوامل والظروف اليت قد 
)، وهنا جيب االعتماد على ٢هداف القومية(تؤثر عليها مستقبًال، فتكون سبباً يف عرقة حتقيق األ

فمثًال تواجه اإلنذار املبكر، فعالقة اإلنذار املبكر مبفهوم التنمية هي عالقة وثيقة ومرتابطة، 
عمليات التنمية يف كثري من دول العامل حتد�ت وأزمات كبرية ميكن أن تعصف مبواردها ومقدراdا 

نجد اضطرا=ً وتدهوراً يف االقتصاد والغذاء والطاقة وانتشار مما ينعكس سلباً على املواطن العادين ف
ية وكوارث وأزمات طبيعية وغري األوبئة واألمراض وفقر شديد وتدهور يف الُنظم والسياسات البيئ

طبيعية وغريها، كل هذه العوامل متثل حتدً� أمام إحراز تقدم حنو حتسني الرفاهية االجتماعية 
صادي يف العديد من الدول، وتشكل حتدً� خطريًا بل dديدًا مباشرًا أمام وحتقيق االستقرار االقت

    .(3)عمليات التنمية
  :´نياً: أهداف االستشراف

مثل التحد�ت اليت تواجه البيئة األمنية يف كثرة الظواهر اإلجرامية واقرتاب املسافات الزمنية تت
وهنا جيب معاجلة التطورات البيئية  الفاصلة بني كل ظاهرة وغريها من الظواهر اإلجرامية،

 والتأثريات الكامنة لالبتكارات على البيئة بطريقة اسرتاتيجية، ويتطلب ذلك منا أن ُحندد
مواصفات البيئة املناسبة، وذلك من خالل االستشراف الذي يُعيننا على التفكري يف البيئة يف 

عقدة، وهذا يضيف بعدًا جديدًا لالبت
ُ
كار، وهو العمل على استدامة هذه خضم تفاعالdا امل

  .(4)البيئة
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ية عند ال يقتصر استشراف املستقبل على املؤسسات، إذ يستخدمه كل الناس يف حياdم اليوم
التخطيط ملستقبلهم واالستعداد له، ويعد شراء سلعة من أبسط أمثلة ختطيط األفراد ملستقبلهم 

  .واالستعداد له
عنصر الاليقني، وحتديده  علوم اهلامة اليت تعمل على تقليصولقد أصبح علم املستقبليات من ال

ذي القرار التكيف مع يف ظل ظروف متسارعة وعامل يتصف =لتغري السريع، مما يتطلب من متخ
تلك الظروف وفقًا حملددات الظواهر املستقبلية. ومع تطور علم املستقبل ظهرت ضرورة تطبيق 

على استشراف املستقبل، وجتسيم الرؤى املستقبلية أدوات سواء كانت كمية أو كيفية تعمل 
   .(1)وذلك لتقليل حاالت عدم التأكد بشكل أكثر دقة للنتائج املتوقعة

  :: الفرق بني التخطيط االسرتاتيجي واالستشراف´لثاً 
إن إدارة العمليات األمنية تعترب إحدى اcاالت األمنية اليت تستحق االهتمام البالغ، وضرورة 

  .(2)وتطوير قواعد واساليب العمل لتواكب التحد�ت والفرص املختلفة يف جماالت العملتوثيق 
إجناز ذلك، خاصًة يف العمليات األمنية احلرجة،  القدرة على ختطيط عنصر الوقت والنجاح يف

  :(3)وختطيط عنصر الوقت حيقق العديد من الفوائد، أمهها ما ¾يت
و=ألسلوب املالئم، فيذ العملية يف الوقت املناسب، ميكن القيادة الشرطية من بدء تن .١

  .وخالل الزمن األمثل
ايل تدريب املنفذين على أداء املهام املكلفني يتيح حتديد الزمن األمثل لتنفيذ العملية، و=لت .٢

  .ªا =ألسلوب املناسب
ثل الذي يسمح بتخصيص اإلمكا�ت املتاحة، وتوزيعها على أنشطة العملية، =لشكل األم .٣

  .ميكن من تنفيذ كل نشاط خالل الزمن احملدد له
لتنفيذ العملية يف ضوء يساعد القيادة الشرطية يف املفاضلة بني البدائل الزمنية املتاحة  .٤

حسا=ت التكلفة (التضحيات األمنية)، والعوائد (املكاسب األمنية)، يف ظل اإلمكا�ت املتاحة 
 استشراف املستقبل موجهًا للقرارات املصريية املستقبلية اليت ويف ضوء الظروف احمليطة، ويُعدُّ 

وقفها التنافسي وملواطن قوdا من تتخذها تلك اإلدارة يف تعبئة مواردها صوب التطوير املستمر مل
  .(1)خالل إحداث املواءمة والتكييف مع البيئة اخلارجية وصوالً إىل أداء رسالتها
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عملية يف الزمن املخطط له وذلك لشرطيني، إذا ما مت تنفيذ اليوفر غطاء حاميًا للمنفذين ا .٥
عالميني أو مجاعات يف حالة توجيه انتقادات من غري املتخصصني من الربملانيني أو اإل

    .(2)املعارضة
يدعم القدرة على متابعة تنفيذ العملية، ويساعد على التدخل السريع لتصحيح مسار  .٦

  .لية يف الزمن احملدد هلاالتنفيذ، حىت يتم إجناز العم
حيدد املسؤوليات، ويساعد يف تقييم األداء، مبقارنة زمن التنفيذ املخطط بزمن التنفيذ  .٧

  .(3)الفعلي، وميكن مكافأة اcيدين، وحماسبة املقصرين واملتسببني يف Ãخري التنفيذ دون سواهم
كن الشرطية املناسبة، واليت مييوجد األسس املوضوعية والقواعد احلسابية، لطلب املدخالت  .٨

  .من خالهلا حتقيق اإلجناز املطلوب يف الزمن احملدد
يتيح استخدام أساليب التدريب املناسبة، وخاصة اسلوب الفعل املنعكس الشرطي، والذي  .٩

  .يتيح تنفيذ املهام املطلوبة مبجرد حدوث االستثارة االصطناعية احملددة
لشكل الذي يتيح االستفادة من لتخطيط وتنفيذ العملية، = ُميكن من التقييم اإلمجايل .١٠

   .(4)اخلربة احلالية لتعزيز القدرة على ختطيط العمليات املستقبلية
ومن األمثلة يف ذلك، ما صرح به صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد ويل عهد إمارة أبوظيب 

: جيال"، وقال مسوه يف كلمتهعندما قال: "اليوم نفكر وخنطط خلمسني سنة قدامة وملصلحة األ
سنة مقبلة، مشريًا إىل أن املغفور له Ìذن  ٥٠"إن اإلمارات تتبىن اسرتاتيجيات تنموية تصل إىل 

هللا تعاىل الشيخ زايد فرق بني "الدلع" و"الواجب"، قال: "ال أحد يبخل على اوالده وسعب 
األرقام  بلغة األرقام قائًال: "إن اإلمارات كلهم أبنائي"، وخاطب مسوه خرجيي اجلامعات الغربية

   .(1)"مهمة، لكن األرقام ال تعمل مع التاريخ، فلدينا جذور واحاسيس وحكمة وقيم هي األهم
  :رابعاً: الفرق بني التنبؤ =جلرائم املستقبلية وتوقع اجلرمية

نه يلزم للقول ويُعترب ُحسن التنبؤ من أهم العناصر املكونة للواقعية واملؤثرة يف توافرها، ذلك أ
دف األمين أن ُحياط تصوره االسرتاتيجي بكافة العوامل املتوقعة وغري املتوقعة اليت قد بواقعية اهل

تعرتض مراحل تنفيذه، بيد أن ُحسن التنبؤ جيب أال يقتصر على جمرد توقع أهم تلك العوامل 
واجهة آ´ر تلك فحسب وإمنا يلزم جبانب ذلك التوقع وضع اإلجراءات واألعمال الكفيلة مب

سلبية أو االستفادة من آ´رها اإلجيابية إذا ما حدث ووقعت =لفعل مثل تلك العوامل ال
  .(2)العوامل
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وعلى هذا النحو، فإن الدراسات املستقبلية تعترب من العناصر الرئيسية اليت يشملها التعرف العام 
فيد أبواب هذا العلم الذي تست للتخطيط االسرتاتيجي القومي. لذا فإنه قد آن اآلوان أن نطرق

   .منه معظم بلدان العامل املتحضر منذ عشرات السنني
  (1) شكل رقم

  (3)دور علم دراسات املستقبل يف التخطيط االسرتاتيجي القومي
  
  
  
  
  
  
  

استشراف املستقبل هو وسيلة منظمة لتشكيل املستقبل واختاذ القرارات والتصرف من خالل 
جيا واcتمع واالقتصاد، وتفاعالdا، من أجل  مستقبل العلوم والتكنولو حماوالت نظامية للنظر يف

  .(1)تعزيز املنفعة االجتماعية واالقتصادية والبيئية. كما أنه عملية توقع التغيري وإداراته
تتمثل التحد�ت اليت تواجه التوقع يف غياب اإلبداع والفكر االبتكاري، فمن املسلم به أن ما 

سة أن نضع أهدافنا آلفاق مستقبلية عديدة تتجاوز مليات االبتكار داخل املؤسيضمن استدامة ع
األشهر والسنوات املقبلة إىل عشر سنوات أخرى، حيث يتخذ رواد األعمال واملطورون من 
االفرتاضات الضمنية حول االحتياجات واملتطلبات الناشئة للعمالء أساسًا ألعماهلم، ولن يتأتى 

اضات واضحة وجلية، ويعمل على توحيد فهو الذي جيعل تلك االفرت  ذلك دون اإلستشراف؛
تلك اجلهود حتت مظلة واحدة، تربط ما بني االحتياجات والفرص، والتحد�ت الناشئة يف 
منظومة مكتملة، وعند مقارنتها =لتوجهات والسيناريوهات املستقبلية تتحول إىل ُأسس منطقية 

  .(2)لالبتكار
  :(3)إدارات الشرطة املختلفة، وهذه الطرق هيطلبات قع طبقاً لقدرات ومتوخيتلف استخدام التو 

أساليب التنبؤ =جلرمية: وهي مناهج ُتستخدم يف التنبؤ =ألماكن واالوقات اليت ترتفع فيها  .١
احتماالت وقوع اجلرائم، وتتطلب فاعلية التنبؤ استخدام أكثر من طريقة من طرق التنبؤ املناسبة، 
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الطرق، فإن جاءت التنبؤات متفقة أو متطابقة، ميكن  تنبؤات اليت dيئها كل هذهومقارنة ال
لإلدارة أن تعتمد هذه التقديرات أو خالصتها، وإن جاءت التنبؤات متقاربة حلٍد مقبول، ميكن 

  .(4)االعتماد على متوسط هذه التقديرات، أو على قيمة تقريبية مناسبة
ديد األفراد احملتمل جنوحهم ة احملتملني: وتعمل على حتأساليب التنبؤ مبرتكيب اجلرمي .٢

  .وارتكاªم للجرمية يف املستقبل
أساليب التنبؤ ªوية مرتكيب اجلرائم: تستخدم يف إنشاء ملفات عن مرتكيب اجلرمية احملتملني  .٣

  .أصحاب السوابق
ديد من حيتمل أن أساليب التنبؤ بضحا� اجلرمية: متاثل األساليب السابقة وتستخدم يف حت .٤

  .ا� للجرمية سواء من اcموعات أو األفراديصبحوا ضح
  :خامساً: ُأسس الدراسات املستقبلية للجرمية

ال يقتصر استشراف املستقبل على املؤسسات، إذ يستخدمه كل الناس يف حياdم اليومية عند 
يط األفراد ملستقبلهم التخطيط ملستقبلهم واالستعداد له، ويعد شراء سلعة من أبسط أمثلة ختط

  .(1)ستعداد لهواال
ولقد أصبح علم املستقبليات من العلوم اهلامة اليت تعمل على تقليص عنصر الاليقني، وحتديده 
يف ظل ظروف متسارعة وعامل يتصف =لتغري السريع، مما يتطلب من متخذي القرار التكيف مع 

ورة تطبيق تطور علم املستقبل ظهرت ضر تلك الظروف وفقًا حملددات الظواهر املستقبلية. ومع 
أدوات سواء كانت كمية أو كيفية تعمل على استشراف املستقبل، وجتسيم الرؤى املستقبلية 

   .(2)وذلك لتقليل حاالت عدم التأكد بشكل أكثر دقة للنتائج املتوقعة
dم، فعدم إن الدراسات املستقبلية تساعد متخذي القرارات احلكومية على حتسني جودة قرارا

راسات االسرتاتيجية السيما املؤسسات احلكومية يؤدي إىل ز�دة التكلفة تطبيق املؤسسة للد
الناجتة عن سوء اختاذ القرارات، وفشل املؤسسة احلكومية يف التعامل مع املالمح املتشابكة 
للمؤسسة مثل تصارع القيم والغموض، وعدم التأكد البيئني وعدم وضوح املعلومات عن 

  .(3)داءاأل
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  املبحث الثاين
  مناهج استشراف املستقبل

االعتقاد السائد 3ن استشراف املستقبل مرادف لقراءة الطالع والكف والرجم =لغيب ليس 
صحيحاً، ألن االستشراف أداة للتخطيط االسرتاتيجي والتفكري يف املستقبل لضمان استدامة 

ق بعض اخلرباء على االستشراف م الفرص، ويطلاملؤسسات ومتكينها من مواجهة التحد�ت واغتنا
االسرتاتيجي للمستقبل مصطلح "التطلع إىل املستقبل"، ويعتربونه تفكريًا حموره استكشاف 

  .(1)املستقبل وحماولة استيعاب معطياته
  :أوًال: املسح

م، وكانت ١٩٦٧مسح األفق هو منهجية مستقبلية نظامية مت تطويرها من خالل أوغيلر يف عام 
األغراض االقتصادية، مث اتسع نطاقها لتشمل االجتاهات االجتماعية والبيئية  تستخدم فقط يف

م، تستخدم هذه املنهجية يف كثري من األحيان يف القضا� املتعلقة ١٩٧٠والتكنولوجية يف عام 
=إلدارة، ودائمًا تستخدم لربط دراسات املستقبل والتخطيط االسرتاتيجي أو اإلدارة كخطوة 

تسبق غالبًا أية دراسات مستقبلية، وقد عرف كثري من علماء وخرباء علم سيطة أو خطوة و 
املستقبليات عن مسح األفق أنه عبارة عن عملية املراقبة والرصد والتجريد والتحليل والرتكيب 
وربط املعلومات. ومسح األفق يعترب مفهومًا أكثر منه تقنية، ويعترب كاداة يف يد املخططني 

املعلومات وحتديد القضا� الناشئة اليت ميكن أن متثل عقبات أو حتد�ت م للحصول على وغريه
   .(2)أو فرص أمام املؤسسة

وتُعدُّ املعلومات الصحيحة واحملددة، وتدفقاdا املناسبة مبثابة الدورة الدموية جلسم عملية التخطيط 
نظمة مبا تعرب عنه من الداخلية للم االسرتاتيجي، فهي الزمة أساسية لتقييم عناصر كل من البيئة

نقاط قوة أو ضعف لالسيما يف اcال األمين وعناصر البيئة اخلارجية مبا متثله من فرض أو 
dديدات، كما تفيد يف تقييم املتغريات املتوقعة، وكذلك خصائص وأبعاد االسرتاتيجيات البديلة 

  .(3)الشاملة للمنظمة
ها الكثري من املختصني جوهر العمل الفعال والتفكري اة اليت يعترب وتُعدُّ أداة مسح األفق هي األد

  .(1)على املدى الطويل، وهو فن استكشاف للبيئة اخلارجية
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  (2) شكل رقم
  منهجية مسح األفق

   
يوفر املسح معلومات يتم االسرتشاد ªا يف وضع اسرتاتيجيات مرنة تعمل على متكني املؤسسات 

 من االنتظار والتفاعل مع هذه املتغريات، وكخطورة أوىل من االستجابة بسرعة للبيئة املتغرية بدالً 
 يف عملية تطوير اسرتاتيجية بعيدة املدى، يساعد املؤسسات على بناء املستقبل املفضل

   .(2)لديهم
  :´نياً: التحليل التارخيي

تتمثل التحد�ت اليت تواجه تدعيم الشبكات يف غياب التنسيق بني اجلهات األمنية املعنية 
ال  -وخباصة اجلوهرية منها –وجهة الظواهر اإلجرامية، فمن املعروف أن االبتكارات الكربى مب

مر إنشاء شبكات وحتالفات ُميكن إجنازها من قبل مؤسسة واحدة فحسب بل يتطلب األ
اسرتاتيجية، وهنا يتجلى دور االستشراف يف إدارة مستو�ت االلتقاء بني املؤسسات، ملا يعمل 

فرص واملخاطر ونقاط االلتقاء مع هذه املؤسسات واملفاضلة بينها حاليًا ومستقبالً على حتديد ال
ر واالبتكار داخل يُذكر أن إنشاء هذه الشبكات مطلب رئيسي إلجناح جهود التطوي

  .(1)املؤسسة
  :´لثاً: إسقاط توجه ما إىل املستقبل

أيضًا جيب أن تتخطى حدود هو اآلخر يعكس القدرة املعرفية على رسم مالمح املستقبل اليت 
احلاضر واألفق احملدودة للتفكري، ويف بعض األحيان خترتق حىت حدود املنطق لتقدمي أفكار وصور 

ملسارات املستقبل، واكثرها أمهية تلك اليت تبدو غريبة أو بعيدة عن تصور  حول اخليارات احملتملة
  .(2)ملفاجأة إن حدثتالعقل، حبيث يتبدد معها أو على األقل يتقلص معها عنصر ا

  :رابعاً: مراقبة التوجهات
تتمثل التحد�ت اليت تواجه النوعية يف غياب آليات االبتكار يف استشراف الظواهر اإلجرامية، 

يث يتطلب األمر أن تكون اسرتاتيجيات االبتكار واعية للتوعية فيما يتجاوز منطق التطورات ح
ش نوعية االبتكارات رغم أن العديد من االخرتاعات التكنولوجية يف حد ذاdا، وحنن كلما نناق

ا. املعاصرة وخباصة يف ميدان التكنولوجيا الرائدة معقدة بدرجة ال تتيح استخدامها بكامل طاقته
فاألنساق املربكة من املواصفات واخليارات جتعل الدمج الكامل هلذه املنتجات يف حياة 
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ون قابلية االستخدام أحد األوجه احلامسة يف املستخدمني أمرًا أشبه =ملستحيل، وسوف تك
االسرتاتيجيات االبتكارية يف املستقبل، ولن يكون ذلك إال من خالل تركيز هذه االسرتاتيجيات 

ملستقبل على طبيعة العمالء واحتياجاdم وميوهلم ورغباdم وإمكا�dم، مبا يضمن أن تؤيت هذه يف ا
  .(3)االسرتاتيجيات مثارها املرجوة

  :مساً: حتليل التوجهاتخا
يتطلب التحليل االستشرايف يف املؤسسات األمنية توفر جمموعة من العناصر املعرفية اليت تساعد 

ووثيق الصلة =ملكو�ت الرئيسية لصورة املستقبل، أو مبعىن آخر أPا على بلورة حتليل متكامل 
  .(4)تقرب الباحث من الصورة األكثر احتماًال للحدوث يف املستقبل

  :سادساً: صياغة رؤية مستقبلية معينة
الفائدة املرجوة من وراء وضع األهداف هي اقتصاد الوقت واجلهد يف تصور املستقبل، ومن مث 

النتباه على وضع األهداف اإلجرائية أو القابلة للقياس اليت حتقق هذه الغاية وتوضح جيب تركيز ا
اخرى، ختلق عملية وضع األهداف النزعة الغائية الطريق املختصر حنو معرفة املستقبل، من �حية 

ل يف السلوك املعريف للباحث وتوليد دافعية التفكري اليت ينشأ منها أن تذلل العوائق وحاالت املل
   .(1)اليت ميكن أن يصاب ªا الباحثون أثناء عملهم الطويل يف استشراف املستقبل

  :(2)ويتمثل تصور املستقبل األمين فيما يلي
اسة العوامل الناجتة عن التطور اهلائل يف أجهزة االنتقال، واالتصال، اليت أسفرت عن در  .١

  .انتقال أسباب اجلرمية بني اcتمعات
دوث بعض اجلرائم األمنية املستقبلية أثناء التخطيط ملواجهة جرائم أخرى توقع إمكانية ح .٢

  .حالية
  .دراسة تطور استخدام التقنيات احلديثة يف عامل اجلرمية، وآ´ره األمنية املستقبلية .٣
، تصور االحتياجات املستقبلية جلهاز الشرطة من القوى العاملة، والتجهيزات، واملعدات .٤

بات ... اخل، وكذا التوزيع اجلغرايف للوحدات الشرطية واحلاجة املستقبلية إىل واألسلحة واملرك
ز�دdا، أو إعادة توزيعها تبعًا للز�دة السكانية، والتوسع املراين عن طريق استخدام بيا�ت، 

، والعمرانية وإحصاءات التاريخ األمين والواقع األمين، وكذا =الستعانة =إلحصاءات السكانية
  .(3)قتصادية وغريها من اإلحصاءات املتخصصةواال

  :سابعاً: العصف الذهين
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يتضمن احملتوى املفاهيمي هلذا العنصر املعريف يف التفكري املستقبلي، عملية إعمال الفكر النقدي 
واالستنتاج Ìستمرار بشكل يغذي العقل ويشحن بسلسلة من األفكار اليت تطور بعضها البعض، 

هذه العملية إال إذا مت تبين النظرة النقدية وعدم االنصياع للمنطق املريح ن ال تتحقق أعراض لك
أو احلذر من الوقوع ضحية التفكري الرغبوي أو خدع العقل اليت تعمي عن االحتماالت األوفر 

ة حظاً يف احلدوث، اليت تبدو ألول وهلة أPا بعيدة االحتمال. ميكن تلخيص مضمون هذه العملي
مكانية استخدام قواعد االستنتاج الصحيح والفعال على االستدالل املنطقي، =لقول إPا: "إ

ومقارنة وتقييم وجهات النظر املختلفة، وتطوير الفرضيات والتعبري عنها بوضوح بواسطة مقابلة 
  .(1)"التفكري بنظريه

وللرسالة  لتوجه االسرتاتيجيإن الرؤية الواضحة عندما تكون بسيطة تعطي إدراكًا مشرتكًا عامًا ل
واألهداف والغا�ت واالسرتاتيجية، كما أن الرؤية الواضحة اليت ميتلكها املدراء والعاملون يف 
خمتلف مستو�dم الوظيفية عن األحداث املستقبلية ضمن مسؤولياdم تُعدُّ ركنًا أساسيًا يف جعل 

   .(2)املؤسسة أكثر جناحاً 
  :´مناً: السيناريوهات

 املستخدمة يف الدراسات املستقبلية وأكثرهم شعبية، وÃيت كلمة سيناريوأحد أهم األساليب هي 
(Scenario)  من الفنون الدرامية ال سيما يف املسرح والسينما، حيث تنظم التسلسل يف

  .احلدث ووصف الشخصيات واملشاهد وغريها من التفاصيل األخرى
  :µسعاً: أسلوب دلفي

ة األمريكية يف اخلمسينات من القرن العشرين من قبل  الوال�ت املتحدُطورت هذه االداة يف
مؤسسة راند، ويتضمن مسحًا لرأي اخلبري، حيث كان اهتمام هذه املؤسسة آنذاك منصيًا حول 
استكشاف Ãثري التكنولوجيا يف اإلمكا�ت العسكرية والسياسية يف إطار الصراع بني العمالقيني، 

خدام جلان اخلرباء املتنوعني من أجل تقييم وقائع  هذه املؤسسة استهلذا فضل الباحثون يف
  .(3)املستقبل
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  املبحث الثالث
  طرق استشراف مستقبل اجلرمية

إن املستقبل يتشكل يف إطار العالقة بني منظومة من املتغريات التارخيية واحلقائق الطبيعية ملعطيات 
اختيارات البشر من جهة ´لثة، ة من جهة ´نية، و احلاضر من جهة، وبعض املؤثرات غري املتوقع

وأن العالقة بني اجلوانب الثالثة ختتلف تبعًا لالستعداد والعمل املبكر يف استشراف وطبيعة 
). وميكن التعرف على أهم طرق استشراف مستقبل ١االختيارات اليت متت من قبل اcتمع(

  :اجلرمية، على النحو التايل
  :ربةأوًال: عن طريق اخل

  .(2)ك، الطلب من اخلرباء إبداء أفكارهم وتصوراdم حول املستقبلواملقصود بذل
يتضمن هذا العنصر القدرة العقلية على إجياد احللول القابلة للتطبيق اخلاصة =لنها�ت املمكنة 
للمسارات املستقبلية املتعلقة =لظاهرة املدروسة. إPا تعكس القدرة املعرفية على تشخيص 

شكلة اليت تشتق منها املكو�ت األساسية للحلول املقرتحة؛ على اعتبار صيات اجلوهرية للماخلا
  .(3)أن الدراسات املستقبلية بدون حلول ترفق بنتائجها تضحي عدمية الفائدة

  :´نياً: طريق االستكشاف
لظواهر يعين تلك القدرات املعرفية اليت تتخطى حدود الواقع القائم، واخلاصيات الشائعة يف ا

اسة والقريبة إىل الذهن، غلى تلك االحتماالت اليت تبدو غريبة أو غري منطقية. موضوع الدر 
بشكل تؤدي إىل توسيع أفق التفكري ليشمل دائرة واسعة من االحتماالت واملسارات املمكنة 

    .(4)وغري املمكنة لألحداث
ري معني، أو سياسة أو الت املتوقعة ملتغوتعرف املخاطرة األمنية P3ا التغريات احلاصلة يف االحتما

خطة أمنية، أو بديل امين معني. فوجود عنصر االحتماالت يعين أن حدوث االحتمال يتوقف 
  .(1)على الظروف أو البيئة األمنية املصاحبة له

  :´لثاً: الطريقة املعيارية
ات املنهجية اليت يعترب هذا النمط تطويرًا للنمط احلدسي، وفيه تتم االستفادة من اإلضاف

استحدثتها العلوم التطبيقية والر�ضية مع عدم إغفال أمهية اخلربة والتخيل والبصرية. ويبدأ هذا 
النمط بتحديد أهداف معينة سلفًا مث تتم صياغة النموذج على النحو الذي يسمح بتحديد 

استحداث اخلطوات والسياسات اليت حتقق هذه األهداف. وقد استلزمت طبيعة هذا النمط 
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 والُنظم اخلبرية (Brain Storming) ثية جديدة مثل االستشارة الذهنية اجلماعيةأساليب حب
(Expert System) وأسلوب دلفي (Delphy Technique) وتعتمد هذه ،

  .(2)األساليب على رصد تصورات جمموعة من اخلرباء املتخصصني
  :رابعاً: طريق التغذية العكسية

=لقدرة على ترجيح احتمال  -الدراسات املستقبلية ضمن سلسلة  -عريف يتعلق هذا العنصر امل
من بني احتماالت أخرى أو انتقاء خيار معني للمسار املستقبلي من بني صف من اخليارات 
األخرى للظاهرة حمل الدراسة. فهي عملية تشبه تلك اليت تتم يف إحدى مراحل صناعة القرار يف 

الذي حدد عملية صناعة القرار  J.Jabes ابزتلفة؛ أو بكلمات جاهلرميات البريوقراطية املخ
P3ا: "اهلدف املوجه للسلوك املصنوع من قبل الفرد، استجابة حلاجة معينة، مع وجود قصد 
إلشباع الدافع الذي وراء احلاجة. لذلك، تستلزم كل السلوكيات على األقل قرارات بسيطة" أو 

حدًا لتشاور =ختيار هدف ما أو ظمة أو مؤسسة يضع هي: "عمل اختيار يتخذه فرد أو من
وسيلة حتقيق هدف ما من جمموعة بدائل مرئية. وحتيط خمتلف القيود البدائل املرئية من البيئة ومن 
داخل هيكل إختاذ القرارات نفسه، وقد تكون القواعد واإلجراءات اليت حتكم عملية إختاذ 

  .(3)"تيار قرار ماالقرارات أيضاً عوامل مهمة مؤثرة يف اخ
  
  

  املبحث الرابع
  وضع سيناريوهات استشراف مستقبل اجلرمية

تتمثل التحد�ت اليت تواجه التخطيط =لسيناريو يف عدم دقة التخطيط، وخروجه عن املنطق 
األمين، فالسيناريوهات يف حد ذاdا ليست �جتًا حسابيًا للقرارات اليت تشري إىل االستمرار يف 

يت القرارات آلية إلنتاج معلومات تتصل =لقرار وتتعلق =ختاذه، وال Ã املشروع أوًال، إمنا هي مبثابة
أبداً معتمدة على سيناريو واحد بعينه ألنه أكثر مصداقية عن غريه، فمطوروا املشروعات يعملون 
دائمًا يف ضوء عدٍد من الصور املختلفة للمستقبل تتفق مجيعًا يف إمكانية حدوثها، ويتعاملون 

قييم وحساب كل من نفس املقدار، ويقيمون هلا نفس الوزن، على هذا النحو يتم تمعها مجيعًا ب
   .(1)قيمة املشروع وخماطره
  :أوًال: مفهوم السيناريو



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

217 

 

قد أصبح تعبري السيناريو أحد التعبريات الالزمة املرتبطة مبكافحة اجلرائم، حيث بناًء على 
اجبات لكل العناصر املشاركة يف مواجهة األزمة. السيناريو املوضوع يتم توزيع األدوار واملهام والو 

مة إعداد السيناريو مسألة صعبة لكنها ليست مستحيلة، وتظل معها القدرة على تصور وتُعدُّ مه
األحداث وتصاعدها إىل احملدد األساسي إلعداد السيناريو، وهي عمليات تعتمد على اخلربة 

تصورات لتحركات وعمليات متتالية حىت يتحقق والتدريب واملوهبة. ويتضمن السيناريو جمموعة 
، شريطة أن يتضمن السيناريو أدوات التنفيذ ومكانه وتوقيتاته، وحجم ونوع تنفيذ هدف معني

النتائج اليت جيب التوصل إليها يف كل مرحلة، كما يتضمن األفراد واجلهات املسؤولة عن 
  .(2)التنفيذ

سابيًا للقرارات اليت تشري إىل االستمرار يف املشروع والسيناريوهات يف حد ذاdا ليست �جتًا ح
، إمنا هي مبثابة آلية إلنتاج معلومات تتصل =لقرار وتتعلق =ختاذه، وال Ãيت القرارات أبداً أوالً 

معتمدة على سيناريو واحد بعينه، ألنه أكثر مصداقية عن غريه، فمطورو املشروعات يعملون 
ون ملختلفة للمستقبل تتفق مجيعًا يف إمكانية حدوثها، ويتعاملدائمًا يف ضوء عدد من الصور ا

معها مجيعًا بنفس املقدار، ويقيمون هلا نفس الوزن، على هذا النحو يتم تقييم وحساب كل من 
  .(1)قيمة املشروع وخماطره

  :´نياً: عناصر السيناريو
ن املمارسات املرجتلة إن مكافحة اجلرائم جيب أن ختضع للمنهج العلمي والعقالين، بعيدًا ع

دارة =لنظم تتم عمليات التقييم والتنسيق والتوجيه والسيطرة والقرارات غري الرشيدة، فمن خالل اإل
التامة على عناصر الكم والكيف والزمن واإلمكا�ت البشرية واملادية، مما خيضع األزمة ألسس 

  .(2)اإلدارة العلمية
  :´لثاً: خصائص السيناريو

النماذج النظرية إلسقاطها عنصر التنفيذ امليداين لعملية التفكري املستقبلي عرب نسج يشكل هذا ال
على توقع املستقبل، إنه العملية اليت حتتاج إىل خربة ماهرة لدى الباحثني يف تشييد السيناريو أو 

ج على األقل أفراد مدربني على ذلك يعملون بشكل مجاعي ولفرتة طويلة نسبيًا على بناء النموذ 
تعقب مسار تطور الظاهرة يف النظري للسيناريو، وإسقاطه على واقع الظواهر املدروسة و 

املستقبل، مبعىن آخر، تعين عملية بناء السيناريو "القابلية على ختيل ووصف تفاصيل معقدة 
  ."وواقعية ألنواع من الواقع االفرتاضي املستقبلي
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  :رابعاً: خطوات السيناريو
سلسلة الرتابط ة لتقنية دوالب املستقبل حول اختيار حدث أو واقعة مث رصد تقوم الفكرة املركزي

بني هذه الواقعة وتداعياdا املباشرة وغري املباشرة، وتركز هذه التقنية بشكل أكثر على التداعيات 
املستقبلية غري املباشرة، مما ينبه إىل ظواهر مستقبلية ال ختطر على البال، ويصعب توقعها، ولذا 

  :طوات التاليةدُّ من أفضل التقنيات للتوقع املستقبلي، وذلك من خالل اخلتُع
نرسم دائرة أوىل (الدائرة املركزية) ونضع بداخلها احلدث املركزي الذي نريد دراسته مصاغاً  -١

  .على شكل كلمة واحدة أو مجلة خمتصرة جداً 
دد هذه الدوائر بعد اآل´ر مث رسم جمموعة من الدوائر حول الدائرة املركزية، ويتحدد ع -٢

  .حبيث تتصل =لدائرة املركزية خبط قصرياملباشرة اليت نتصورها للحدث، 
وميكن أن نعترب هذه الدوائر الفرعية كما لو أPا دائرة مركزية نستطيع أن نرتب عليها نتائج مباشرة 

ما لو كانت دائرة مركزية عرب دوائر متفرعة عنها. وميكن االستمرار يف توليد النتائج عن كل دائرة ك
  .(1)اء دراستنا املستقبلية على أساسهطبقاً للمدى الزمين الذي نريد بن

  املبحث اخلامس
  آليات وضع السيناريوهات

تتمثل التحد�ت اليت تواجه التوقيت يف عدم وضع التوقيات املناسبة الستشراف الظواهر 
ات اجلديدة الوقت الكايف لالنصهار اإلجرامية، فتكثيف الفكر يساعد على إعطاء االخرتاع

نا دور االستشراف يف وضع التوقيتات املناسبة إلطالق االبتكارات داخل املؤسسة، ويتجلى ه
)، ٢املختلفة داخل األسواق ال سيما أن التوقيت الصحيح عامل مهم ف إجناح جهود االبتكار(

يرين قادة �جحني إال بعد وتلعب القيادة دورًا ملموسًا يف ذلك، حيث ال يصبح معظم املد
خطاء متكررة، والتعلم منها، ولكن ليس من الضروري أن التعرض لتحد�ت جديدة وارتكاب أ

مير القادة بكل هذه املراحل، النه ميكنهم أيضًا التعلم من أخطاء اآلخرين وجتارªم اإلجيابية، 
ة سرعة االنطالق وصعود قمة وتوفري تكاليف الكثري من األزمات وحاالت التخبط واحلرية، ولز�د

. فالقيادة هي القدرة على التأثري ف األشخاص عن طرق التصال )٣القيادة حىت =لنسبة للقادة(
املتبادل لتحقيق األهداف املشرتكة، ويقوم على مسات الفرد الشخصية وامناط عالقاته املتبادلة مع 

  .(4)األفراد اآلخرين
  :أوًال: سيناريو خايل من املفاجئات
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تطور الظاهرة اإلجرامية حمل  هو السيناريو الذي يفرتض استمرار سيطرة الوضع احلايل على
الدراسة يف املستقبل، وهذا يستلزم استمرار نوعية ونسبة املتغريات اليت تتحكم يف الوضع الراهن 

الجتاه الظاهرة  (Linear Projection) للظاهرة وهنا يتعلق األمر بعملية إسقاط خطي
d(1)ا يف احلاضر على املستقبلوصور.  

  :´نياً: سيناريو تفاؤيل
ى خالف السيناريو األول الذي ينطلق من فرضية بقاء األوضاع على حاهلا، فإن هذا عل

السيناريو يركز على حدوث تغريات وإصالحات على الوضعية احلالية للظاهرة اإلجرامية موضوع 
حتدث كذلك ترتيبًا جديدًا يف أمهية ونوعية  الدراسة، وهذه اإلصالحات الكمية والنوعية قد

تحكمة يف تطور الظاهرة وكل ذلك يؤدي يف Pاية املطاف إىل حتقيق حتسن يف اجتاه املتغريات امل
  .(2) الظاهرة

  :´لثاً: سيناريو تشاؤمي
يتم االعتماد يف إطار هذا السيناريو على حدوث حتوالت راديكالية عميقة يف احمليط الداخلي 

 أو قطيعة مع املسارات واالجتاهات ارجي للظاهرة اإلجرامية، وهي املتغريات اليت ُحتِدث متزقاً واخل
السابقة للظاهرة اإلجرامية، ويقوم هذا السيناريو على التطورات والقفزات الفجائية اليت قد تطرأ 

، لكنها عندما على بيئة الظاهرة، ويف هذه احلالة تؤخذ بعني االعتبار املتغريات قليلة االحتمال
  .(3)اً جذر�ً حتدث فإPا تغري املسار العام للظاهرة تغيري 

   :رابعاً: سيناريو الكارثة
إن عملية رسم سيناريو للتعامل مع الكارثة ليس منوذجًا جامدًا أو قالبًا حمدداً، حيث إنَّ لكل  

إدارة الكارثة، وجيب أن كارثة ظروفها وقوdا وحمركاdا؛ لذا فإن السيناريو هو املنظم حلركة فريق 
دوار وينظم العمل يف إطار مهمة متكاملة يقوم ªا أعضاء يرسم بدقة كل التفصيالت ويوزع األ

فريق الكارثة بشكٍل متتابع ومتالحق ومرتابط ومتزامن وفقاً لرب�مج زمين حمدد يتم التدريب عليه. 
ت املتوافرة يف املنظمة؛ وذلك وجيب أن يتضمن الفريق الذي يقوم بتحديد املخاطر كل الكفاءا

ن أن حتدث، وال شك أن تلك املخاطر ميكن حتديدها لوضع تصور للمخاطر اليت ميك
  .(4)بسهولة

  :خامساً: سيناريو االنقالب أو املعجزة
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يعين تصميم جمموعة من اخلطوات اليت ميكن أن تتبع لتحقيق هدف مستقبلي معني، ومن مث هو 
ف تغيري املستقبل أو إعادة توجيه مساره بشكل يتسق مع األهداف عملية معرفية متعمدة تستهد

 احملددة مسبقاً؛ إنه مبثابة توجيه احلاضر حنو املستقبل بطريقة معينة. غالبًا ما يربط املخططون
) بني عملية التخطيط وصورة املستقبل أو مبعىن آخر أPم يضعون اخلطط بناءً ١االسرتاتيجيون(

القائمة يف أذهاPم أو بناًء على املستقبل االفرتاضي الذي يرغبون أن يتحقق على الصورة املعرفية 
ل املستقبل يف الواقع اcتمعي، ومن مث يؤكدون على العالقة الضرورية بني عمليات التخطيط وشك

  .(2)املرغوب وأن مكو�ت األول مشتقة بشكل ´بت من الثاين املرغوب
  

  خامتة البحث
ية املتصاعدة والقناعة الفكرية املتزايدة 3ن املستقبل لن يكون =لضرورة يف ظل التحد�ت األمن

سيكون خمتلفاً ومتشكالً  املستقبل، بقدر ما –احلاضر   - استمراراً خطياً تراكمياً لرتسيمه املاضي 
حبسب جهود وضغوط من يشاركون يف تشكيله. لقد أصبح إتباع Pج اإلدارة االستشرافية يف 

ية أمراً ملحاً، وذلك لتفعيل األداء الشرطي خاصة ملواجهة املواقف األمنية احلرجة، األجهزة الشرط
م عنها خسائر فادحة فمعظم األحداث اجلسام اليت شهدdا العديد من اcتمعات اليت جن

  .وتضحيات جسيمة كان من املمكن استشرافها واحتواءها
ظواهر اإلجرامية يتطلب توافر العديد من إن تطبيق Pج اإلدارة االستشرافية من أجل مواجهة ال

املتطلبات، أبرزها اإلقتناع 3مهية وجدوى هذا النهج، إىل جانب dيئة الكوادر البشرية ونظم دعم 
  .ار اليت تعني القادرة واملدراء على إتباع هذا النهجاختاذ القر 

  :أوًال: نتائج الدراسة
توصل إىل العديد من النتائج، واليت ميكن من خالل معطيات هذا البحث، استطاعت الباحثة ال

  :بلورdا يف النقاط التالية
 على املدى إن التحرك املبكر يعترب استثمارًا من أجل املستقبل، وهو أكثر فعالية بكثري .١

  .الطويل من جمرد رد الفعل، وهو أكثر فعالية من حيث الكلفة
والعمليات اليت متكِّن األفراد  االستشراف االسرتاتيجي يعتمد على عدد من اآلليات .٢

واملؤسسات من مجع املعلومات بطرق منظمة ومن مصادر متعددة، كأن تربط بني جمموعة من 
   .طور يف عدة قطاعاتاالجتاهات اجلديدة احملركة للت
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يعرب استشراف املستقبل عن القدرة على النظر يف تطورات املستقبل واحتياجاته، والقدرة  .٣
بعاد املستقبلية، وهو ال يهدف إىل التنبؤ =ملستقبل لكشف النقاب عما حيصل على إدراك األ

ننا خلقه أو تشكيله، وليس  فيه، وإمنا ملساعدتنا يف بنائه، مما يدعو� للنظر يف املستقبل كشيء ميك
  .كشيء حمتم ومقرر مسبقاً 

ملوضوع أو  التخطيط االسرتاتيجي القومي هو دراسة علمية دقيقة ومتشابكة ومتكاملة .٤
  .مشكلة اسرتاتيجية بغرض حتديد أبعادها وحدودها وعناصرها.. والبحث عن حلول هلا

سرتاتيجي القومي واليت تتبلور يف تربز أمهية التنبؤ والتوقع واالستشراف يف التخطيط اال .٥
 أساليب وأمناط علم دراسات املستقبل. فهناك بعض األساليب والتقنيات االستشرافية اليت يتم

  .استخدامها حالياً يف خمتلف مؤسسات إنفاذ القانون =لوال�ت املتحدة األمريكية
  :´نياً: التوصيات

  :ثة مبا يليمن خالل معطيات هذا البحث ونتائجه، توصي الباح
وضع اسرتاتيجية متكاملة لنشر ثقافة "اإلدارة االستشرافية" وترسيخها كنهج إداري متطور  .١

  .ة الراهنة ويواجه الظواهر اإلجرامية والتحد�ت األمنية املتناميةيواكب متطلبات املرحل
شرافية تشجيع نشر الكتب واألحباث والرتمجات اليت تتناول خمتلف جوانب اإلدارة االست .٢

  .وبناء السيناريوهات لسد العجز اهلائل الذي تعاينه املكتبة العربية يف هذا اخلصوص
جائزة سنوية ألفضل حبث علمي حول "اإلدارة مناشدة اجلهات املعنية ختصيص  .٣

االستشرافية يف األجهزة الشرطية" و"بناء السيناريوهات األمنية" =لتناوب بينهما، لتحفيز الباحثني 
  .لتعميق يف دراسة هذين املوضوعني اهلامنيعلى ا

ن ضرورة التخطيط السليم لألمن الوقائي بشكل يتماشى مع تطور العصر، ومبا حيفظ أم .٤
  .وسيادة الدولة ووقايتها من كافة الظواهر اإلجرامية احملتملة

على املؤسسات األمنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة االهتمام بنشر ثقافة احلس  .٥
األمين، ليس فقط بني العاملني يف األجهزة األمنية وإمنا جلميع فئات الشعب من أجل الوقاية من 

  .فةالظواهر اإلجرامية املختل
  

  قائمة املصادر واملراجع
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ارة املخاطر واألزمات األمنية، اكادميية شرطة ديب، كلية القانون أمحد توفيق: املدخل يف إد (1)
  .٦٧م، ص٢٠١٠وعلوم الشرطة، ديب، 

  .م٢٠٠٧أمحد توفيق: صنع القرار يف إدارة األزمة، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)
رون: استشراف املستقبل وصناعته ما قبل التخطيط أمحد ذوقان اهلنداوي وآخ (3)

  .م٢٠١٧، قنديل للطباعة والنشر، ديب، االسرتاتيجي
أسامة منصور السواح: املفاهيم العامة لعلم دراسات املستقبل، معهد العلوم األمنية  (4)

  .م٢٠٠٥واإلدارية، أكادميية شرطة ديب، 
ت اإلدارية ملواجهة األزمات األمنية، مركز دعم إميان حممد عبد الفتاح منجي: ترشيد القرارا (5)

  .م٢٠٠٦ر، القيادة العامة لشرطة ديب، واختا القرا
توم لومباردو: قيمة الوعي =ملستقبل يف االستشراف واالبتكار واالسرتاتيجية، املنظمة  (6)

  .م٢٠٠٩العربية للرتمجة، بريوت، 
لتحليل السياسي، الدار العربية جوفر روبرت وأليستار إدواردز: املعجم احلديث ل (7)

  .م١٩٩٩للموسوعات، بريوت، 
سعد بن عليوي اهلذيل: مهارة القائد األمين يف اختاذ القرار يف الظروف الطارئة، دراسة  (8)

مسحية على القيادات يف قوات الطوارئ اخلاصة =ململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري يف 
  .م٢٠٠٢عربية للعلوم األمنية، الر�ض، العلوم األمنية، جامعة �يف ال

أمحد حسني، وإبراهيم السيد: التنبؤ االسرتاتيجي، دار التعليم اجلامعي  ضياء عبد املوىل (9)
  .م٢٠١٧للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 

عامر الكبيسي: التفكري االسرتاتيجي وصناعة املستقبل، دار اخلليج للصحافة والطباعة  (10)
  .م٢٠٠٨شر، الشارقة، والن

ة "النماذج والتقنيات"، دار الكتاب احلديث، القاهرة، عامر مصباح: الدراسات االستشرافي (11)
  .م٢٠١٦
علي إمساعيل جماهد: إدارة املعرفة كأساس للتنبؤ األمين ودعم القرار، مركز اإلعالم األمين،  (12)

  .م٢٠١٠مملكة البحرين، 
قي ملنهجيات استشراف املستقبل يف السياسات األمنية، مركز علي موسى: الدليل التطبي (13)

  .م٢٠١٧ستشراف املستقبل ودعم اختاذ القرار، شرطة ديب، ديب، ا
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عمر سعيد سيف الشويهي: الرؤية املستقبلية ملواجهة املخاطر األمنية احملتملة بعد إكسبو  (14)
ميية شرطة ديب، القيادة العامة ، رسالة ماجستري، بر�مج إدارة األزمات األمنية، أكاد٢٠٢٠

  .م٢٠١٨لشرطة ديب، 
دون حممد جنيب: ختطيط عنصر الوقت يف العمليات االمنية احلرجة، مركز دعم اختاذ فري (15)

  .م٢٠٠٣القرار، شرطة ديب، الطبعة الثانية، 
فؤاد بلمدون: الدراسات املستقبلية "األسس الشرعية واملعرفية واملنهجية الستشراف  (16)

  .م٢٠١٣ون بال حدود، ستقبل"، الطبعة األوىل، املركز الثقايف العريب ومنرب مؤمنامل
كاظم نزار الركايب: اإلدارة االسرتاتيجية "العوملة واملنافسة"، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر  (17)

  .م٢٠٠٤والتوزيع، عمان، 
وس عاملية"، قنديل للطباعة جمموعة من الُكتاب: التميز واإلقدام واستشراف املستقبل "در  (18)

  .م٢٠١٧والنشر، ديب، 
سعد الدين حممد: نظرة عامة حول أسلوب حتليل التوجهات والتحد�ت املستقبلية حممد  (19)

للمؤسسات األمنية "منوذج تطبيقي على القيادة العامة لشرطة ديب"، مركز استشراف املستقبل 
  .م٢٠١٧ديب،  ودعم اختاذ القرار، القيادة العامة لشرطة ديب،

كر وÃثرياdا اإلجيابية يف تعزيز القدرات التنموية، حممد سعد الدين حممد: نُظم اإلنذار املب (20)
  .م٢٠١٢مركز دعم اختاذ القرار، شرطة ديب، 

مركز استشراف املستقبل ودعم اختاذ القرار: مناهج وادوات استشراف املستقبل، مركز  (21)
  .م٢٠١٧القرار، القيادة العامة لشرطة ديب، ديب،  استشراف املستقبل ودعم اختاذ

مركز اخلربات املهنية (مبيك): السيناريو فن احلوار االسرتاتيجي، ترمجة أمرية نبيل، د. عبد  (22)
  .م٢٠٠٧وفيق، القاهرة، الرمحن ت
نواف وبدان اجلشعمي: دراسات استشراف املستقبل ودورها يف دعم اختاذ القرار بدولة  (23)
رات العربية املتحدة، =لرتكيز على أداة التخطيط =لسيناريوهات، دراسة ميدانية مبشاركة عينة اإلما

  .م٢٠١٧الشارقة، الطبعة األوىل، من أعضاء اهليئة العلمية جبامعة الشارقة، مركز حبوث الشرطة، 
ة لشرطة يوسف مشس الدين سابسوغ: إدارة العمليات األمنية، مركز البحوث، القيادة العام (24)

  .الشارقة، بدون µريخ نشر
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