
التحوالت الجذرية التي نعيشها تفرض
علينا طرح رؤآنا حول المستقبل،
الستكشاف كل ما سيحمله معه من
فرص وتحديات،ما يدّعم ضرورة المشاركة
في مثل تلك المسابقة، باعتبارنا من
الشهود المعاصرين لما يحدث من
تغيرات، وظواهر فريدة وغير مسبوقة،
تترك أثارًا متباينة على مجتماعتنا
والعالم - سلبية وايجابية، سواء بسبب
التغيرات المناخية واألوبئة والجائحة
العالمية، أو حتى بسبب التحوالت
الرقمية وما يصاحبها من تغيرات
اجتماعية وثقافية واقتصادية، فكل ما
يجري حولنا يترك أثاره المختلفة على

العالم أجمع،
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„المستقبل العربي، وكيف سيبدو
شكله في المستقبل؟“
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(DAN) يسر الشبكة العربية الرقمية
بالتعاون مع أكاديمية بارنبويم سعيد
وجامعة ماكروميديا للعلوم التطبيقية
اإلعالن عن مسابقتها الجديدة حول
"المستقبل العربي، وكيف سيبدو

شكله في المستقبل؟".
 

المسابقة مفتوحة للمشاركة
بالمقاالت والرؤى واألفكار المختلفة
للفنانين والمهنيين والخبراء والنشطاء
العرب في األوطان العربية، ودول
المهجر والشتات لطرح تصوراتهم حول
شكل المستقبل في البلدان العربية
المختلفة باالتساق مع التحوالت

التقنية والرقمية الحالية.
 



أيضًا للمشاركة اآلن بالفعل - وقبل فوات
األوان - في صياغة مستقبل األجيال
المقبلة... لذا دعونا نتشارك بالتصورات
والرؤى في فك تشابكا تواقعنا الحالي

المعقد وتصور المستقبل.
 

ما الذي ينتظرنا؟ وكيف نتخيل
المستقبل؟ هل- وكيف- سنتمكن من
استخدام التقنيات الحديثة لتشكيل هذا
المستقبل؟، وما هي االشكاالت
والعثرات التي يمكننا استكشافها اآلن
وتجهيز حلول مسبقة لها؟ وما هي
المقترحات المتاحة بالفعل للتعامل مع
السيناريوهات العالمية الجديدة بشأن

المستقبل ؟ 
 

بل وربما ستؤثر علينا تداعياته - نحن
العرب - بدرجات أكبر، ألسباب جغرافية
وثقافية وغيرها، ما يوجب علينا التفكير
مبكرًا في ماهية المستقبل الذي
ستواجهه أجيالنا المقبلة، واستعداداتنا
لمواجهة كل ما سيحمله معه من

تداعيات، وما يطرحه من اسئلة.
 

هل يمكننا اآلن التنبؤ بمستقبل
األجيال المقبلة؟ وهل نستطيع
بالفعل تغيير ما يحدث وسيحدث من
تغيرات لمصلحتنا ومصلحة اوالدنا
في المستقبل؟ والى أي حد يمكننا
التحكم بشكل ايجابي في نتائج
التطور التقني الحالي لمصلحتنا؟
وهل سنستطيع مواكبة التحوالت
المتسارعة في الوقت المناسب

وتسخير نتائجها لمصلحتنا؟.
 

كل تلك االسئلة وغيرها تحتاج منا
اجابات، ليس فقط الستكشاف مستقبل

المنطقة العربية ومستقبل اجيالنا، بل
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- DAN ترغب الشبكة الرقمية العربية
عبر تلك المسابقة - في تجميع الرؤى
والتصورات المختلفة بشأن المستقبل
كما ترونه، من خالل اجاباتكم على كل
تلك االسئلة وغيرها، للتحاور حولها
بشكل جماعي، والتعرف على مختلف
وجهات النظر واألفكار بشأن المستقبل،

وآفاقه، كما تتصورونه،
 

ندعو كل المهتمين من الفنانين
والمثقفين والخبراء والنشطاء، وغيرهم
سواء في البلدان العربية أو من
المقيمين في دول المهجر، وخاصة في
اوروبا لتقديم تصوراتهم وأفكارهم بهذا
الخصوص في صورة مقاالت موجزة،
حيث سيجري مكافأة المبدعين
بأفكارهم بهذا الخصوص، واختيار خمسة
وعشرين مقاًال - بعد تقييم واٍف من
لجنة تحكيم متخصصة، لنشرها بالتعاون

معدار Gorgias األمريكية.
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من الذين يمكنهم المشاركة؟
 

الفنانون والمبدعون والنشطاء، ورواد
االعمال والخبراء والباحثون، وكل
المهتمين في المنطقة العربية
والمقيمين منهم في اوروبا ودول

المهجر. 
 

المشاركة من حيث الشكل
والمضمون :

 
تقديم رؤى ووجهات نظر مبتكرة وخالقة
وحتى غير تقليدية حول مستقبل العالم،
على نحو يعكس التصورات حول شكل
تنمية المنطقة العربية ككل، أو حتى
مناطق بعينها في الشرق األوسط
وشمال افريقيا، على ان ُيراعى في

تقديم التصورات تلك معيارين رئيسيين :
1. صياغة صورة المستقبل البعيد على

نحو يبدو ممكنًا اليوم.
2. التركيز على االمكانيات التقنية
الحالية في وصف السيناريوهات

المستقبلية.
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إرشادات شكلية ومعايير أخرى:
 

● يمكن للتصورات والرؤى المختلفة
تغطية قطاعات واهتمامات متباينة، من
تلك التي تتأثر سريعًا بالتكنولوجيا -
كالتعليم والثقافة والصحافة والتعليم
والمجتمع المدني واالدارة المحلية،

وغير ذلك
● التركيز على مشاريع محددة للرقمنة،
مثل وسائل النقل والمواصالت،
والمتاحف االفتراضية، والمدن الذكية،
وكل الموضوعات االفتراضية ذات الصلة.

● يمكن للنصوص ان تكون مصحوبة
بتصورات فنية ورسومات وفيديوهات

للمفاهيم واألفكار.
● يمكن تقديم األوراق باللغة العربية أو

اإلنجليزية من خالل هذا النموذج .
● يتراوح طول المقال بين 5-6 صفحات
أوقرابة ثمانية آالف الى عشرة آالف
حرف - بما فيهم الفراغات ، مع ذكر

المصادر قدر االمكان.
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كيفية المشاركة : 
 

يمكن تقديم المشاركات من خالل
االستمارة المرفقة بهذا الرابط.

 
في حالة وجود اية اسئلة أو استفسارات

يمكن التواصل مع :  

info@digitalarabia.network
 

آلية المشاركة والجوائز، والموعد
النهائي لتقديم المشاركات :

 
المشاركة بالمقاالت والمقترحات متاحة
أمام الجميع حتى نهاية يوم الحادي عشر
من نوفمبر ( 11 نوفمبر ) بحلول الساعة

الثانية عشر مساًء، بتوقيت وسط أوروبا.
 

ستحصل أفضل ثالث مقاالت على جوائز
مالية قدرها 1500 و 1000 و 500 يورو..

على التوالي.

„المستقبل العربي، وكيفدعوة للمشاركةدعوة للمشاركة
سيبدو شكله في المستقبل؟“

https://cw4ifsvj9ka.typeform.com/arabicfuture
https://cw4ifsvj9ka.typeform.com/arabicfuture


 
سيتم ترجمة أفضل 25 مقاًال، وتحريرها
ونشرها في مختارات دار النشر المذكورة
آنفًا، كما سيجري نشر التصورات واألفكار

المقدمة على االنترنت .
 

جميع المشاركات سيجري تقييمها
بواسطة لجنة تحكيم دولية متخصصة،
ومؤلفة من شخصيات عامة من

المنطقة العربية وأوروبا.
 

سيجري طبع كتاب يحوي المشاركات الى
جانب مساهمات تحريرية أخرى، من
اعضاء بلجنة التحكيم أو آخرين، حول دور
المستقبل في التنمية بشكل عام، وفي

العالم العربي بشكل خاص.
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