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الملخص
َّتسم الخ اب السياسي العربي في ت لياته المختل ة بأنه خ اب لم تاف ز قي
الكانتي للم وم ،أي إنه خ اب يقارب موضوعه بالتصور الم رد ،فيكر

بالمعن

ال عل لصالح القول ،ولعل انحياز الخ اب للقول عل

حساب الل ظ ،جعله معنيا

بتحق ق سالسل متراب ة من المصالحات الذ نية ،لكنه ي ر معني باإلجراء ،ما جعل

الخ اب كمن ح ظ بكل د ة خ وات الس احة دوي أي تلم

دماه الماء.

نا ش ال حن م دان ن حدَّث ن تناول ما ال كر السياسي المعاصر :األول:

الدراسات المستقرلية في العلوم السياسية وت و ر ال كر السياسي ،والثاني :م داي
العولمة.

كما نا ش ال حن الم اهيم والتقنيات المن ية للم دان ن من خالل محاولة

معال ة إشكالية نقل الم اهيم ال دَّد -من ا ومضمونا -في ذا ال كر إل

العربية.
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اللغة

المقامة:
من العس ر رصد كل ما أنت ه ال كر السياسي المعاصر من ناحية ،وتت ع كيف
انتقل ذا ال كر إل
رأَّ

أدبيات ال كر السياسي العربي المعاصر من ناحية )انية ،وعليه

اختيار م دان ن حدَّث ن تناول ما ال كر السياسي المعاصر سواء من جانب ت و ر

من ية دراسة الظوا ر السياسية المعاصر ،أو من جانب تحل ل بنية ذه الظوا ر،
معال ة إشكالية نقل الم اهيم ال دَّد -من ا ومضمونا -في ذا ال كر إل

وحاول

اللغة العربية.

الم داي األول الذي و ع اختياري عليه و م داي الدراسات المستقرلية في العلوم
السياسية وت و ر ال كر السياسي له من ا ومضمونا ،والم داي الثاني و م داي العولمة،
وتم رصد التعر ر عن ا في اللغة العربية من زاو ة من ية وموضوعية بشكل عام،

وا لم اهيم التي انرثق

خاص.

عن ت ور ذه الظا ر السياسية االجتماعية اال تصادية بشكل

وحددت موضو تناولي في ذه الور ة ال حثية في الم اهيم والتقنيات المن ية

للم دان ن وكيفية التعر ر عن ما في اللغة العربية ،ولس

نا معنيا بتحل ل الخ اب

السياسي بأبعاده الرمز ة أو الم اشر  ،بخاصة أنني تناول

سابقا ذا الموضو في

دراسة أخرىل ، 65وأ ر بأني وجدت أي األمر عس ر للغاية ،و و ما ي علني أناشد
أساتذ اللغة العربية في م تمعاتنا ومعا دنا العلمية ضرور مساندتنا في ذا الم ال،

بخاصة أي الدراسات المستقرلية ما تزال في م د ا في ال امعات والمعا د العربية من

ناحية ،كما أي الثقافة الشعرية واآلَّدَّولوجية تكاد ت غ عل تحل ل ظا ر العولمة من
ل - 65ول د عردالحي -لغة الخ اب السياسي :المشكلة والحل

https://www.majma.org.jo/res/seasons/31/31-14.doc022

ناحية أخرى ،ما يستوجب العمل عل

وضع اموس ل ذا التخصص بشكل َّوحد

تداول م اهيم ا في ال حو العربية.
ولعل مراجعة بع ال ود المشكور لترجمة المص لحات السياسية للعربية و
ما ل انت ا ي صوب ياب المص لحات ال دَّد في م داي علم السياسة ب روعه
المختل ةل. 62
مفارقة المنظومة المعرفية العربية:
من المتعذر فيما نزعم ال صل ب ن الترجمة وت اَّن بنية المنظومات المعرفية من
م تمع آلخر ،وتعني المنظومة المعرفية في تصورنا لكيفية التعر ر عن ش كة الروابا
الذ نية المنتظمة ب ن المعلومات عن الذات واآلخر والكوي  ،ف ي:
معلومات يختزن ا الذ ن حول الذات واآلخر والكوي سواء تعلق ذه المعلومات
بكم أو ٍ
كيف ،وسواء كان معلومات صحيحة أو
بالشكل أو ال و ر ،وسواء تعلق
هٍ
ي ر صحيحة أو ملت سة.

سر ل المثال كتاب ك اح حمداي -المم ز في المص لحات وال مل السياسية

ل - 62انظر عل
الحدَّثة في:
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/07/25/97702.html
https://www.bipd.org/publications/InstituteBooks/MediaHandler/GenericHan
dler/documents/Books/decvocpol.pdf
 إسماع ل عردال تاح عردالكافي -الموسوعة الميسر للمص لحات السياسية لعربي– إن ل زيhttp://boulemkahel.yolasite.com/resources/%D8%A7%D9%84%D9%85%D
9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%
85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85
%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%
D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
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الترابا ب ن المعلومات :أي التداعي ب ن المعلومات في الذ ن ،مثل العال ة
التي نختزن ا عن الرجل والم أر وال ن واإلن اب والقرابة ...إلخ ،و د تكوي ذه
الروابا صحيحة أو ي ر صحيحة.
سلم قيمي َّوجه و سي ر عل أنماط السلوك ،و و نتي ة للخرر التار خية في
ت اعل ال عد األ ول والثاني ،أي الت اعل ب ن المعلومات وتداعيات ا ومن ت معال ت ا
نظر ا.
بناء عل ما سرق ،نرى أي األبعاد الثال)ة في بنية المنظومة المعرفية العربية
تلعب دو ار واضحا في القدر عل ت و ع الم اهيم ال دَّد للغة ذه المنظومة كما
س تضح في ن اية ذه الدراسة.
المياان األول :الاراسات المستقبلية:
تردأ إشكالية ال حن في ذا الم ال في عدم وضوح حدود ذا الم داي في
الدراسات العربية المعاصر  ،فثمة خلا لدى العدَّد ب ن الدراسات المستقرلية والتخ يا
االستراتي ي ،ف ي الم داي األول َّتم عرا كافة االحتماالت لت ور ظا ر مع نة من
خالل در ي ر يس ر من التقنيات المن ية وصوال للترجيح ب ن ذه االحتماالت،
ب نما التخ يا االستراتي ي معني بأفضل السرل إلن از دف مستقرلي محدد مس قا،
و و ما ي عل لتقنيات ذا الم داي مسا ار مختل ا وإي تقاطع معه في بع
ال وانبل. 61
ل - 61م دي فارح -الدراسات المستقرلية في ال كر العربي الحدَّن والمعاصر ،ص.1
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/56383/%D8
%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%2
0%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%
84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9
%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A
8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%
20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8
%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ب حو

اخترت في ذا الم داي عددا من المص لحات والتقنيات المن ية ذات الصلة

علم السياسة وأفكاره حول المستقرل للظوا ر السياسية كل ا .فالرند الثالن من

توصيات ندو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم َّدعو مكتب تنس ق التعر ب
والمركز العربي للتعر ب والترجمة التابع ن للمنظمة إل

ترجمببة وتعر ب مع م

وموسوعة المستقرليات الصادر عن مشرو األل بة )(The Millennium Projectل، 64

فضال عن تعر ب أ م المراجع والمص لحات في م ال الدراسات المستقرليةل. 61
تقنيات ومفاهيم الاراسات المستقبلية وإشكالية ترجمتها للعربية:

يمكن تحدَّد تقنيات الدراسات المستقرلية ومص لحات ا "المركز ة" بحوالي 10

م رد  ،بعض ا القل ل مأخوذ من ميادَّن أخرى مثل اإلحصاء أو ال ز اء أو

اال تصاد ...إلخ ،لكن األيلب من ا جدَّد ومقتصر عل م داي الدراسات المستقرلية،
و و ال انب الذي سأوليه في ذه الور ة ال حثية أكثر عناية.

اسم المياان:
بدءا من اسم ذا الم داي ،نلتقي بتعدد مسمياته سواء باإلن ل ز ة أو العربية،

ف ناك من ي لق عليه في اللغة العربية اسم الدراسات المستقرلية ،وآخروي يسمونه
ل 64مشرو األلفية :ش كة تربا ب ن أبرز العامل ن في الدراسات المستقرلية في العالم ،وتم إنشاء
ذا المشرو عام  5556بعد أي استغرق إعداده  1سنوات من رل عدد من المؤسسات ،أ م ا:
United Nations University, Smithsonian Institution, Futures Group
.International, and the American Council for the UNU
و قوم المشرو بنشر دراساته في عدد من الدور ات التي يشرف عل ا ،وتغ ي موضوعاته
العدَّد من الميادَّن بخاصة السياسية من ا .انظر مز دا من الت اص ل في:
/http://www.millennium-project.org
ل 61محمد إبراهيم منصور -الدراسات المستقرلية في الوطن العربي :الحال والمآل ،المنظمة
للتربية والثقافة والعلوم -ندو عقدت في س رتمرر  ،2054تون  ،2051ص.571
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االستشراف ،و)الن يسميه التنرؤ العلمي ،وفي اللغة اإلن ل ز ة ن د المشكلة ن س ا،
فن د:
ل : Future Studiesالدراسات المستقرلية.
) : Futurologyعلم المستقرل.
) :(prospective studyالدراسة االست العية أو االستشرافية.
لكن ال احث ن الغرب ن بدأوا يعمموي مص لح الدراسات المستقرلية بعد أي أنشأت

الحكومة السو دية سكرتار ة حكومية للدراسات المستقرلية عام  ،5571وبعد است ال

الرأي الذي أن زته جمعية "مستقرل العالم" األمر كية ل، World Future Society
)ر

أي ذا المص لح حاز عل تأَّ د أكرر عدد من ال احث نل. 66

وريم ت ور ذا الم داي المعرفي في الدراسات السياسية وانتشاره في ال امعات

الغربية وي ر ا منذ أربع نيات القري الماضي ،إال أنه تأخر في جامعاتنا العربية إل

أي شرع
الكو

جامعة ال زائر في تدر سه في م لع الثمان نيات ...وعند إيكال جامعة

لي م مة وضع مص لحات الدراسات المستقرلية في الموسوعة السياسية عام

 ،5550تردى لي عسر الم مة بخاصة في نقل مص لحات ذا الم داي المعرفي إل

اللغة العربية ريم استعانتي بأساتذ اللغة العربية.
 -9مفهوم التنبؤ:

تستخدم الدراسات المستقرلية عددا من الم اهيم التي تتمحور حول فكر "تو ع مآل

الوا ع مستقرال" ،و نا أجد م وم ن باللغة اإلن ل ز ة

ما :لPrediction

ل 66ول د عردالحي -مدخل إل الدراسات المستقرلية في العلوم السياسية -المركز العلمي للدراسات
السياسية -عماي  ،2002ص .22-57
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ول ، Forecastingوريم تم ز الدراسات المستقرلية المتخصصة ب ن المص لح ن
من ح ن الن اق والمدى الزمني فألي الكتابات العربية ال تم ز ب ن ما وتستخدم تعر ر

لالتنرؤ لكل ما ،و م ل الكث ر من ال احث ن العرب لت نب استخدام تعر ر التنرؤ نظ ار
لع

ظالله الدَّنية ،فالم وم األول ل Predictionيقتصر عل تو ع نتي ة محدد

في زمن محدد لمتغ ر محدد مثل القول إي أسعار الرترول سترت ع بنس ة  %50في
عام  ،2020ب نما يعن الم وم الثاني ل Forecastingبتحدَّد المسارات المحتملة
والممكنة والم ضلة أو المريوبة لت ور ظا ر مع نة خالل فتر أطول لخم

أو عقد زمني ...إلخ ل. 67

سنوات

وعليه ،إذا أردنا أ ي نتن أ بمستقرل االستقرار السياسي في دولة مع نة فألننا نستخدم

تعر ر ل ، Forecastنظ ار ألي ظا ر عدم االستقرار تشتمل عل متغ رات عدَّد جدا،
وتحتاج لئياس ا ونمذجت ا إل منا ت وتقنيات متعدد  ...إلخ ،ب نما لو كاي الموضو

تحدَّد أحد ذه المتغ رات لمد محدد ص ر فألننا نستخدم مص لح ل. prediction

 -1الكالنية:

م وم من ي آخر في ن اق الدراسات المستقرلية و لHolism

ل61

و و ما

يعني أي الكل أكرر من م مو أجزائه ،فكتلة نوا الذر أكرر من م مو كتلة مكونات ا
(Strategic

ل 67انظر ب ذا الشأي التم ز الذي يقدمه ل Daniel I. Shostakو و رئي
) Affairs Forecastingفي:
https://www.analyticbridge.datasciencecentral.com/forum/topics/differencebetween-prediction
ل 61وضع ل Jan Christiaan Smutsم وم ل Holismعام  ،5526انظر الت اص ل في:
Ilya Prigogine-The Philosophy of Instability-Futures. no.4. vol.21. 1989.
pp.396-400
أيضا-
V.Afanasyev-Integral System .Social Sciences, USSR Academy of Sciences.
no.2, vol. xiv. 1993.p.112
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لالرروتوي والن تروي  ،كما أي في الماء خصائص ليس
ال دروج ن واألوكس ن ،وعليه فألي الظا ر ليس

في مكوناته التي ي

ي م مو أجزائ ا بل ي أكرر

من ذلي ،و و ما يعني أي الظا ر السياسية لكالحزب أو األمة أو القو ليس

م مو أجزائ ا بل ي أكرر من ذلي ب عل الت اعل الذي َّتم ب ن ذه األجزاء ،وعليه
فالكل و م مو الوحدات ،ب نما )َّ (Holismتضمن م مو الوحدات والت اعالت
ب ن الوحدات وما َّنتت عن ا ،و و ما ترجمته ببلالكالنية .

 -1تحول المسلمات:

مص لح آخر و ل ، Paradigm Shiftو عني التحول من سي ر منظور أو فكر

مع نة في ت س ر ظا ر مع نة إل سي ر فكر أو منظور أو إطار تحل لي بدَّل ،و د
عرف توماس كو ن ل Paradigmبأنه ال كر السائد ب ن العامل ن في تخصص علمي
مع ن لت س ر ظا ر في ذلي التخصص ،وفي الدراسات المستقرلية َّتم تصور المستقرل

عل أ ساس افتراا حدو تحول في المنظور الذي يسود في ت س ر ظا ر مع نةل، 65

فمثال كيف ستكوي العال ات الدولية فيما لو وصلنا إل نموذج الوحد المعترضة ل Unit

 Veto Systemالذي تصوره مورتوي كابل ن في نماذجه الدولية المعروفة ،و قوم ذا

النموذج عل

أ ساس فرضية محدد

ي

امتالك كل دولة في العالم آلية الرد

النوويل . 70و د م بترجمة المص لح ل ParadigmShiftإل لتحول المسلمات .

لThomas S.Kuhn –The Structure of Scientific Revolutions, 2nd ed. The 65
University of Chicago.1970.p.89
انظر أيضا:
https://www.researchgate.net/publication/317589730_The_Scientific_Revol
utions_of_Thomas_Kuhn_Paradigm_Shifts_Explained
ل 70انظر حول الموضو :
-Eva Hideg-Paradigms in Futures Field.Univ. of Budapest.2015.passim.
Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, University of
Chicago Press. (1970 ed.,: p. 150-.
-Marton Kaplan-(ed)-New Approaches to International Relations, Martin
Press.N.Y.1968.P.388
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 -5تحليل التارج السببي:
م وم آخر في الدراسات المستقرلية و ل، Causal Layered Analysis
ل75

وضعه ال احن ال اكستاني س ل عناية الله

المستقرلية الم مة.

)م أص ح إحدى تقنيات الدراسات

ترتكز تقنية تحل ل التدرج السرري في جو ر ا عل توظيف مع يات نظر ة ما

بعد الرن و ة ،ح ن يكوي "الخ اب" و محور الترك ز سواء في وصف المشكلة أو

تحل ل ا أو تصور الت ورات المستقرلية ل ا .وترى النظر ة أي اللغة ليس

محاَّد ،

ومن نا فألي إحدى مشكالت الدراسات المستقرلية ي أن ا تنظر إل المستقرل من

خالل لغة وم اهيم مع نة دوي أي ت عل من ذه اللغة بحد ذات ا موضع تساؤل من
ذه التقنية تن لق من ضرور

ح ن تأ) ر ا في كيفية النظر للمشكلة .لذا فألي

التمحيص في الخ اب من ح ن دوره في درتنا عل التنرؤ بالمستقرل ،عل اعت ار

أي لغة الخ اب "تشكل الوا ع" بكيفية مع نة في أذ اننا ،و ذا التشكل َّؤ)ر في درتنا
عل

تصور المسارات المختل ة للوا ع مستقرال .وال تكمن أ مية ذه التقنية في

المساعد عل التنرؤ تحدَّدا بل في خلق فضاءات جدَّد لخلق مستقرالت بدَّلة ،من
خالل توسيع دائر الردائل بدال من حصر ا في عدد محدود .ومن خالل ما سرق تعمل
التقنية عل

تناول المشكلة من خالل العرا أوال )م تقديم بدائل لرؤ ة مستقرل

الظا ر موضو الدراسة )انيا ،وتعتمد في ذلي كله عل المنظور ما بعد الرن وي عل

النحو التالي:

Sohail Inayatullah-Causal Layered Analysis -75

http://proutglobal.info/slideshows/training/Related%20web%20pages/002Casual_Layered_Analysis.pdf
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العرا :وتقوم عملية العرا في ذه التقنية عرر خم

خ وات ي:

الت كيي :في ذه المرحلة ال نكوي معن ن بالحئيقة كما لو كان

مسلمة بل ب رح

عدد من التساؤالت مثل :كيف ظ رت ذه لالحئيقة ؟ ،ومن أظ ر ا؟ وكيف تعمل في

ظرف مع ن؟ ومن است اد من ا؟ ومن خسر من ا؟ و نا سن د أي اللغة ليس

محاَّد

وتعرر عن الوا ع كما َّرى المن ت الت ر ري ،وال تلوي الوا ع كما َّرى المن ت التأو لي،

بل ي تشكل الوا ع وتص ح جزءا منه.

تأص ل الم اهيم المستخدمة :من المعلوم أي

ناك م اهيم مركز ة في كل

منظومة معرفية لالتوح د في اإلسالم ،وال قة في الماركسية ،والقانوي في الكون وشية،

واللوي في العنصر ة ...إلخ  ،و نا يص ح من الضروري متابعة ت ور الم وم

المركزي لكل مما سرق تار خيا) ،م تحدَّد ما و الم وم الذي انتصر في كل مرحلة
وشكل الوا ع؟ )م ما ي العوامل التي جعل

من م وم مع ن م ما وسائدا دوي ي ره

من الم اهيم؟ وبناء عليه ما و الم وم الذي سيكوي في المستقرل ونرى جذوره في
الحاضر استنادا لت ور الم اهيم ذا؟
المسافة الزمنية :نا نسأل عن كل س نار و أو احتمال نتصوره ،فمثال نسأل ما

الس نار و الذي ي عل الحاضر ابال للمالحظة أو ي عله ي ر مألوف وير ا؟ و ل

ذا الس نار و موجود في فضاء تار خي أو في الحاضر أو المستقرل؟ والمسافة نا

تعني ال عد الزمني ب ننا وب ن الس نار و المتصور ،فألي لنا عل

سر ل المثال إي

المستقرل سيعرف تقن نا للحقوق اإلنساي اآللي ف ل ذا التصور يساعدنا عل ف م
ما ي ري في الحاضر أم س ردو ي ر مألوف وير ا؟
بدائل الماضي والمستقرل :وتن لق ال كر

نا من القول بأي الماضي يكت ه

المنتصروي ،وبالتالي ف و تعر ر عن رؤ ة محدد  ،وبناء عليه يص ح من حقنا أي
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نسأل :ما الت س ر الذي صمد أو )ر

دوي ي ره من الت س رات للماضي؟ )م ما ي

الرؤى التار خية التي ت عل من الحاضر إشكاليا؟ )م ما الصور المستقرلية التي تساعد
عل إبقاء الحاضر كما و؟ وأخ ار ما الذي يمنع من لوحد الحاضر؟ إي اإلجابة

عن ذه التساؤالت تساعدنا عل ف م الرنية المعرفية السائد دوي ي ر ا ،ليمكننا ذلي
من تصور المستقرالت الردَّلة ،وفي ن اق فضاء أرحب من ذلي الذي تحشرنا فيه

المنظومة السائد .

إعاد ترت ب المعرفة :ناك م اهيم مركز ة -كما أشرنا -في كل منظومة معرفية

أو في كل حضار ،و نا ال بد من معرفة دور ذه الم اهيم في ترت ب المنظومة ،وبعد
ذلي نردأ بمعاَّنة كيف يختلف تنظيم المعرفة أو ترت ر ا بسرب الحضار أو النو
االجتماعي لال ندر ؟ )م من و اآلخر؟ )م كيف َّؤدي تنظيم المعرفة إل

األنساق الحالية تردو شاذ أو ي ر مألوفة؟

جعل

و رى ر تشارد سلوتر أي ال ر قة التي نؤطر ب ا مشكلة مع نة تؤدي إل تغ ر

سياسات الحلول المقترحة من ناحية وتغ ر األشخاص الذَّن سيقوموي بعملية التغ ر

من ناحية )انية ،لذلي ي ب النظر إل

الظا ر في ن اق الدراسات المستقرلية من

خالل ط قات ا أو تدرج أس اب ا العميقة والس حية ،و حدد سلوتر ذه ال قات في أربع

)م َّر ن وظي ت ا في توسيع ن اق فضاء الس نار و ات المستقرلية المقترحة عل النحو

التاليل: 72

الترت ل ل Litanyو صف سلوتر

ذا المستوى بأنه "أداتي" ،ح ن تعرا

المشكالت من وج ة نظر رسمية لالحكومة أو ال ة المعنية بالموضو  ،و تم

عرض ا بشكل َّوحي بأي حل ا مر وي بتلي ال ة ،و تم تقديم حلول ص ر المدى،
لhttps://foresightinternational.com.au/if-sub-page-1 72
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و ب تردَّد ذا التصور من رل ال ميع .و و أمر ي ب التحلل منه لكي ال ت ق
بدائل المستقرل ر نا ل ذا التصور "الرسمي".
األس اب االجتماعية :إذ كث ار ما َّتم عرا األس اب المؤدية لظا ر سياسية

استنادا لمنظور مع ن دوي أي َّتم التحقق من مدى صالحية ذا المنظور أو م اهيمه
المركز ة ،لذا فألي الم لوب في ذا المستوى بناء تصورات للظا ر ان ال ا من الشي
في صحة ذا المنظور.

تحل ل الخ اب /الرؤ ا العالمية :بما أي كل خ اب َّؤطر المشكالت
والتصورات بكيفية تعك

خ ابات أخرى تنتمي إل

بنية ذلي الخ اب ،فألي الم لوب أي نرى الظا ر من خالل
بنيات )قافية أخرى ،و و ما يساعدنا عل

الت ك ر في بناء عدد أكرر من الس نار و ات.

توسيع فضاء

األس ور أو الم ازَّ :تم الربا في ذا المستوى ب ن المشكلة واألبعاد العاطفية

والالوعي ،وتص ح اللغة أ ل تحدَّدا ود ة ومعنية بخلق صور متخ لة ،وتظ ر مثل
ذه التصورات أو الس نار و ات المحتملة في أعمال ال نان ن أكثر من كون ا نتي ة

رؤ ة عقالنية م اشرل. 71

ذلي يعني –بناء عل ما سرق -أي دراسة الظوا ر السياسية في بعد ا المستقرلي

تشترط ط قا ل ذه التقنية التحلل من المنظور السائد لاآلَّدَّولوجيا ،أو النظر ات
السائد  ،أو أنماط النظم السياسية السائد  ...إلخ وبناء منظور جدَّد ط قا للخ وات
السابقة التي عرض ا لسلوتر .

ل 71ول د عردالحي -منا ت الدراسات المستقرلية وت ريقات ا في العالم العربي ،مركز اإلمارات
للدراسات وال حو االستراتي ية ،2007 ،ص.40-14
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التنبؤ الرجعي:
)مة )ال)ة أبعاد زمنية َّتم رب ا بالتنرؤ في الدراسة المستقرلية ي:
 Forecastingلو و المتعلق بالمستقرل .
 Nowcastingلو و المتعلق بالحاضر .
 Backcastingلو و المتعلق بالماضي -في المستقرل .
فألذا كاي الم وم األول متعلقا بالمستقرل لما سيحد

والثاني متعلقا بالحاضر

لما نعايشه  ،فألي م وم التنرؤ الرجعي ل Backcastingيقوم عل

أساس تصور

االنتقال إل مد زمنية ادمة )م العود للحاضر رجوعا من تلي ال تر المستقرلية ،أي
بدال مما و في التنرؤ التقل دي لتصور المستقرل  ،فألي ذا النما يقوم عل إحالة

ٍ
ماا )م العود من نق ة المستقرل الم ترا للوصول للحاضر ،فمثال
الحاضر إل
يمكن أي نتصور أننا في عام  2010ووجود دولة عربية واحد تضم كل الدول العربية
الحالية ،ونردأ من تلي ال تر المستقرلية المتصور العود لوصف عام ) 2040م

) 2010م  2020وصوال للحظة التي نحن ف ال. 74

وأجد لزاما نا التو ف عند م وم وحدود الزمن في لغتنا العربية ،وبخاصة في
التأر خ ل Antedateلحد

ما .لفرفائ ل باتاي لَّ R.Pataiرى أي مراحل الزمن

في اللغة العربية لالماضي -الحاضر– المستقرل ال تعرف تقسيمات داخلية ف ا عند
التعر ر عن و و األحدا  ،كما أي م وم لالو

للحظة و و الحد

والزمن

لK.H.Dreborg - Essence of Backcasting, Futures, vol.27, no.28. 74

1996.pp.813-828
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متداخالي .فالماضي الم اشر ،والماضي القر ب أو المتوسا أو ال ع د أو المتواصل
أ و المتو ف َّتم التعر ر عن ا في اللغة العربية بكيفية ملت سة من وج ة نظره ،ب نما
َّتم التعر ر عن ا في اإلن ل ز ة بعشر صيغ لكل من ا حدود زمنية داخل حدود

الماضي والحاضر والمستقرل عل النحو التاليل: 71

 present-present perfectلحاضر -حاضر وآ)اره ائمة .اكتمل حدو)ه .
 past-past perfectلحد َ  -حد َ و َ  Future –Future perfectلسيحد  ،سيكتمل حدو)ه في زمن ادم .Perfect-

Continuous

الحدو  -وس ق

Continuous-Present

متواصل الحدو

Present

لمتواصل

ل I have not been watching the

. TV.news for an hour
 past continuous-past continuous perfect-لتواصل حدو)ه في الماضي-

تواصل واكتمل .

She had been watching the T.V news for an hour
وعند االنتقال للتعر ر عن الحد

السياسي ط قا للتقسيم الزمني الم اشر والقر ب

والمتوسا وال ع د في لغتنا العربية ،وجدت أي ك اَّتي العلمية ال تسع ني في ذا

الم ال بخاصة للتعر ر عن عشر صيغ باإلن ل ز ة لمراحل ال عل الزمنية ،ب نما لي
لدَّنا إال )ال

صيغ في العربية.

لRaphael Patai- The Arab Mind, Hatherrleigh Press,N.Y.2002.PP.72- 71

77.
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وعند تقسيم األفعال في العربية نقول :ماا -مضار – مستقرل ،لكننا ال ن د

فعال نع ِربه عل أنه فعل مستقرل عل يرار فعل ماا أو مضار .

وريم التم ز لدى اللغو ن المعاصر ن ب ن الزماي بداللته ال لسفية لTime

وب ن الزمن ل ، Tenseفاألول يش ر إل

"كمية الو " لأي الد ائق أو األيام أو

السن ن ...إلخ  ،أما الثاني فيش ر إل صيغ تدل عل و و أحدا
مختل ة وترت ا ارت اطا كليا

في م االت زمنية

بالعال ات الزمنية عند المتكلم .و ؤكد اللغو وي

المعاصروي أي لكل لغة لنظام ا الزمني الذي َّر ن مدى إدراك أ ل ا لئيمة الزمن

الذي يشكل جزءا من المعن ل. 76

وريم ال دل حول أنوا الزمن عند اللغو ن العرب لالزمن الصرفي والزمن

النحوي ح ن َّن صل الزمن في األول عن السياق ب نما َّرت ا به في الثاني ،وتقسيم

السياق إل سياق لغوي وسياق المو ف والسياق الثقافي فألي الحاجة لت و ر النقا
حول لالتعر ر عن المدى الزمني لو و الحد
وي ر المنظور ما زال

لالم اشر والقر ب والمتوسا وال ع د

ملت سة لدي ،بل استشعرت أي ال عد المستقرلي و األضعف

في ذا ال انب ،و و ما يستوجب المز د من ال د اللغوي في ذا ال انب.
التنبؤ ذاتي التحقق والتنبؤ ذاتي الفشل:

و عني ذا النما ل Self- fulfillingول Self- defeatingمن التنرؤات أي

يكوي التنرؤ ذاته عامال مساعدا عل تحققه أو عدم تحققهل ، 77فمثال لو أعلن خر ر

ا تصادي دولي أي مدَّنة مع نة ستكوي مرك از للنشاط اال تصادي في فتر زمنية
ل 76أحمد م تر الس د محمد -م وم الزمن النحوي وداللته ب ن القديم والحدَّن.
http://www.sebhau.edu.ly/suj/paper/c64.pdf -

لDiekmann, Kristina A.,Tenbrunsel, Ann E.,Galinsky, Adam D- From 77

self-fulfilling

forecasting,

Behavioral

self-defeat:

to

self-prediction

prophecies, and the effect of competitive expectations. Journal of

Personality and Social Psychology, Vol 85(4), Oct 2003,pp. 672-683-.
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ادمة ،فقد يقود ذلي المستثمر ن إل اإلس ار في العمل عل توظيف أموال م في ذلي
المكاي ،و و األمر الذي سيعزز احتمال تحقق تنرؤ الخر ر ،و و ما يسم التنرؤ ذاتي
التحقق ،أما التنرؤ ذاتي ال شل ف تمثل في أي َّؤدي التنرؤ إل عر لة تحققه ،ومثال
ذلي ما أعلنه نادي روما في م لع الست نيات عن كوار طريعية وتلو عال جدا في

بع

الدول ،و و ما دفع الدول النت اج سياسات لص

الوصول لمستوى التلو الذي تن أ به النادي.

من التلو  ،ما حال دوي

دوالب المستقبالت)Futures Wheel) :
تقوم فكر الدوالب عل اختيار ظا ر مع نة وتحدَّد عدد من التداعيات المحتملة
ل ا) ،م دفع كل تدا ٍ لما يمكن أي َّترتب عليه من تدا آخر ،و كذا بشكل متتابع.
بعد ذلي ،نرسم خ ا يصل ب ن التداعيات األول والثاني والثالن ...إلخ شر ة

جعل طول الخا الواصل ب ن التداعيات مرت ا ب ول ال تر الزمنية المتو عة ل رلغ

التداعي منت اهل. 71

ومن الضروري مالحظة أي كل تدا ٍ لمن الدوالب األول َّتم استخراج عدد من

التداعيات المترت ة عليه ،فلو افترضنا أننا نر د تحدَّد مستقرل نظام سياسي مع ن،

فألننا نحدد عددا من المؤشرات ذات العال ة بدرجة استقرار النظام السياسي) ،م نضع
كل مؤشر في دائر لدوالب ونرني عددا من التداعيات المحتملة عليه ،وكل تدا من
ذه التداعيات نستخرج منه عددا من التداعيات كما لو أي كل تدا

و المؤشر

المركزي ...و كذا إل أي نصل إل السنة المقرر مس قا لن اية الدراسة التي نقوم ب ا،
و كوي توصيف الوا ع الن ائي عند حدود ال تر الزمنية المستقرلية

و م مو

لMartin Potucck-The Futures Wheel on European Integration,World 71

Future Society.Prague.2005.p.9-10
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التداعيات الن ائية ،لوتش ه ذه التقنية حالة إلقاء ح ر كر ر في بركة ماء ،ف تولد عن

سقوط الح ر دائر تحيا بنق ة السقوط ،و ذه َّتولد عن ا دائر أخرى ...و كذا وصوال
ل دار الرركة الذي يمثل ن اية التداعيات المحدد ب تر زمنية مع نة .
مصفوفة التأثير المتبادل:
تعددت ترجمات

ذه التقنية ل Cross Impact Matrixفي الدراسات

العربية ،ف ناك من ترجم ا لمص وفة التأ) ر المق عية  ،وآخر ترجم ا لالمص وفة

الت ادلية  ...إلخ ،ب نما ترجمت ا لمص وفة التأ) ر المت ادل  .وتقوم ذه التقنية عل

رصد كافة المؤشرات التي تؤ)ر في حركية ظا ر مع نة) ،م نقوم برصد تأ) ر كل

مؤشر في بئية المؤشرات سل ا أو إي ابا) ،م نحسب محصلة تأ) رات كل مؤشر في
م مو المؤشرات األخرى لنحدد ما إذا كان

محصلة تأ) ارته سلرية أو إي ابية) ،م

بعد ذلي نقوم بترت ب المؤشرات ط قا لوزي تأ) رات ا السلرية لتحدَّد ما و المؤشر

األكثر تأ) ار سلريا في بئية المؤشرات ،وما و المؤشر األكثر تأ) ار سلريا بغ ره من
المؤشرات) ،م نكرر العملية ذات ا مع المؤشرات ذات الحص لة اإلي ابية لتحدَّد ما ي

أكثر المؤشرات تأ) ار إي ابيا واألكثر تأ) ار إي ابيا ،وتشكل ذه المؤشرات لاألكثر تأ) ار
وتأ) ار سل ا وإي ابا المؤشرات الحاكمة للظا ر والتي َّتم وضع كل من ا في دوالب
لالتقنية التي سرق شرح ا لتحدَّد التداعيات المحتملة لكل من ال. 75

المنحنى الجامع:
يمكن تعر ف المنحن ال امع ل Envelope Curveبأنه المنحن الذي َّربا

نقاط التماس في م موعة متتابعة من المنحنيات ،و تركز توظيف ذا المنحن في
الدراسات المستقرلية الخاصة بتأ) رات الظوا ر التكنولوجية في الظوا ر السياسية.

لTheodore J.Gordon,Cross Impact Method.American Council for UN 75
University,The Millennium Project, 1994,p.8
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و تم رسم المنحن

من خالل وصل نقاط التماس ب ن المنحنيات األخرى التي

يعرر كل من ا عن الت ور في

ا مع ن ،و مثل المنحن الواصل ب ن نقاط التماس

التعر ر العام عن ات اه الظا ر موضو الدراسة في المستقرلل. 10

فلو أردنا قياس معدل االنتقال بوسائل االتصاالت الحدَّثة في عام  2500مثال،
فألننا نرسم منحن

يمثل معدل سرعة الق ارات في الخمس ن سنة السابقة) ،م نئي
ال تر ) ،م السيارات والنقل ال حري ...إلخ بن

معدل سرعة ال ائرات لن

ال ر قة،

)م نرسم خ ا يصل ب ن نقاط التقاطع ب ن المعدالت ونمده في الرسم الرياني إل
النق ة المقابلة في الرسم لل تر الزمنية الم لوبة و ي .2500

شجرة العال ق:

بت ت

يمكن تعر ف ذه التقنية لRelevance Tree
موضو مع ن إل

ال رعية بعض ا في بع

ل15

بأن ا تقنية تحل لية تقوم

موضوعاته ال رعية شر ة عدم تداخل الموضوعات

 ،فلو أردنا دراسة سياسة الدولة ت اه استخدام األراضي مثال

لضمن السياسة العامة  ،فألننا نقسم الموضو إل

الموضوعات المتعلقة به مثل

الحكومة ،والمواطن ن ،والت ار  ،والصناعة ،والزراعة) ،م نقوم بتقسيم المواطن ن –
مثال– إل

مالك ن ومستأجر ن) ،م يمكن تقسيم المالك ن ط قا لمستو ات دخل م) ،م

نقسم مستو ات الدخل إل

مساحة السكن ،ونوع ته ،ومو عه ،ومستو ات التلو

حوله) ...م نقسم التلو إل فروعه ...إلخ .و تم تحو ل كل ذه ال رو لمن الش ر

لhttp:// www.marketingprofs.com.-tutorials-Forecast-Envelopecurve.asp 10

لThe Futures Group-Relevance Tree and Morphological Analysis, 15
American Council for UN.University,The Millennium Project.1994.pp.1-4
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إل

مؤشرات كمية لأي تكمية المؤشرات ب دف إدماج ا في نماذج التحل ل

المستقرلي.
زمن االستغراق:
يمثل زمن االستغراق لLead Time

اخت ار تكنولوجي مع ن وحدو

االخت ار  ،ف ع

ل12

ال تر الزمنية ال اصلة ب ن اإلعالي عن

تداعيات اجتماعية أو سياسية أو ا تصادية ...إلخ ل ذا

االختراعات تترك أ) ار م اش ار ،وبعض ا تظ ر آ)اره عل المدى المتوسا،

لكن بعض ا يحتاج ل ترات طو لة ل ردأ في التأ) ر ،كذلي َّت اوت التأ) ر لالخت ار ب ن

الق اعات من ح ن سرعة التأ) ر ومدى التأ) ر ،فقد يكوي التأ) ر في الق ا السياسي
أسر منه في اال تصادي أو العك  ،كما أي عمق التأ) ر َّت اَّن من

ا آلخر نتي ة

ذلي االخت ار التكنولوجي ،و و ما َّتم التعامل معه من خالل ما يسم المنحن السو ي

لLogistic Curve

ل11

والذي يأخذ شكل حرف ل Sو و المنحن الذي َّتسار تنا صه

ب عل التسار في المسافة الزمنية ال اصلة ب ن اخت ار وآخر.
ونتي ة لظا ر تسار ل Accelerationال ارق الزمني ب ن اخت ار وآخر ،فألي

در الم تمعات والدول عل

التكيف مع آ)ار ذا التسار تتضاءل ،و و ما ي سر

االض راب في الكيانات السياسية واالجتماعية واال تصادية ،وعليه فألي تو ع مستوى

االستقرار مثال في كياي سياسي ما ي ب أي َّدرك أي مدى لزمن االستغراق

َّتنا ص ،أي إي ال تر التي يستغر ا اخت ار تكنولوجي عل األنساق السياسية مستقرال
ستتقلص ،و و ما َّتم قياسه بتقنية السالسل الزمنية ل Time Seriesالمعروفة.

لAlvin Toffler-Future Shock,Bantam Books,N.Y.1981.p.464 12
ل11

Gershenfeld, Neil A.- The Nature of Mathematical Modeling.:

Cambridge University Press,London.-1999.
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 -41التنبؤ التعاضاي:
تعود تقنية التنرؤ التعاضدي لSynergy Forecast

ل14

للعالم األمر كي

بكمنستر فولر ل Buckminster Fullerوالتي استقا ا من فكر األخالط المعدنية
لح ن َّؤدي مزج بع

المز ت عل

المعادي بنسب مع نة وفي ظروف مع نة إل

تحسن در

مقاومة الحرار أو الضغا بشكل أفضل من در كل من ا فرادى ،

واستخدم باحثو الدراسات المستقرلية الم وم للتعر ر عن تعاظم تأ) ر المتغ رات إذا

لتعاضدت  ،و و ما يستدعي التن ه له عند بناء الس نار و ات لحركة الظا ر
مستقرال.
و د نقل مايكل ماي لMichael Mann

ذه ال كر لدراسة قياس و الدولة

مستقرال ،وحدد في نموذجه ل IEMPأربعة مؤشرات للقو
واال تصادية والعسكر ة والسياسية ،و تم الئياس عل

ي القو اآلَّدَّولوجية

أساس لالتعاضد ب ن

ذه

المؤشرات لقياس نتي ة تعاضد القو اال تصادية والسياسية ،أو العسكر ة واال تصادية

أو اآلَّدَّولوجية والعسكر ة ...أو أكثر من مؤشر ) ،م تحدَّد أ)ر ذلي مستقرال في

النظام الدولي ومكانة الدولة في ذا النظامل. 11

لBuckminister Fuller-Synergetic, Explorations on Geometry of Thinking, 14
vol.2,Macmillan Co.,N.Y.1979 .P.232.

ل 11انظر الم لدات األربعة له حول ذا الموضو والتي صدرت في أعوام  5516و5551

و 2052عل التوالي:

- The Sources of Social Power: Volume 1-2-3-4:, A History of Power from

the Beginning to AD 1760 , Cambridge University Press, 1986. 1993.2012
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 -41السيناريو:
ل16

ريم أي مص لح الس نار و لScenario

متداول كث ار في األدبيات العربية

المختل ة ،لكن ترجمته العربية ي ر مستقر  ،ف ناك من َّترجمه لالمش د وآخر

لالمخ ا و)الن لتصور احتمالي  ...إلخ.

لكن األكثر تعق دا في ذه المسألة و خ وات كتابة لالس نار و  ،بخاصة أي

للس نار و أنماطا عدَّد مثل الس نار و الممكن ل Possibleالذي َّتم بناؤه عل
المع يات المتاحة فقا ،والس نار و المحتمل ل Probableالذي يقوم عل

الترجيح

ب ن المتغ رات من ح ن احتمال و وع ا أو توفر ا ،والس نار و المريوب أو الم ضل

لأو المعياري ل. Normative-Preferable
و قوم بناء الس نار و عل

ب ن االحتماالت عل

اعد لإذا – فألي ل ، If - Thenمع ضرور التم ز

أساس االحتمال ال ريعي لأي التداعي المتو ع لحد

والتداعي التحو لي ل Turning Pointأي الذي يقود إل
للمو ف موضو ال حن ،و ناك ما يسم

ما

تحول كامل في االت اه

التداعي ل ل االحتمال– عالي التأ) ر

ل Low Impact- High Impactل ، 17أي االحتمال الذي يكوي احتمال و وعه
ضعي ا ،لكنه لإذا حد

تكوي آ)اره ائلة مثل ان يار االتحاد السوف تي ،فقد كاي

أيلب ال احث ن ال َّتو عوي ان ياره بالسرعة التي تم ف ا ،لكن اآل)ار التي ترتر

االن يار كان
ل16

ائلة.

عل

Future Studies, Foresight and Scenarios as basis for better strategic

-decisions

A. Rialland, K.E. Wold-,Sintiff,2009.pp.16-25

لBernice Lee and Felix Preston, with Gemma Green -Preparing for High- 17
impact, Low-probability Events -A Chatham House Report, 2012.pp.4-5
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االستنتاجات في مياان الاراسات المستقبلية واللغة العربية:
نظ ار لل قر الشدَّد في الدراسات العربية لالمتخصصة في الدراسات المستقرلية

في العلوم السياسية ،أص ح من الضروري إدخال ذا التخصص في ال امعات
والمدارس ،لكن يل ة ال ابع التقني عل

منا ت ذا الم داي المعرفي جعل

أمر

ترجمة مص لحاته ر ن ج ود فردية ل لة من ناحية ،و غلب عل بعض ا االرت ال
من ناحية أخرى ،و و األمر الذي يستدعي وضع اموس عربي للدراسات المستقرلية

في العلوم السياسية ب روع ا المختل ة.

ومن المالحظ أي الدراسات الغربية في م ال الدراسات المستقرلية السياسية ال
تحدد التقنية وخ وات ا التي استخدم ا ال احن في الوصول للنتائت الخاصة بالظا ر

موضو ال حن لباعت ار ا سلعة ت ا وتشترى  ،و و ما َّز د األمر تعق دا في توظيف
الدراسات المستقرلية الت ريئية لتعم ق ف م التقنيات المستخدمة ،وجعل الترجمة للعربية

تواجه مشكلة لال م الت ريقي للتقنية عند تقل ا للغة العربية.
المياان الثاني :العولمة:
و و م داي تن ه ال احثوي فيه للترابا المتزاَّد ب ن األفراد والم تمعات بقدر سمح

لل كر السياسي أي َّتخ ل أي ذا الترابا يستدعي طرح السؤال التالي :ما و الشكل
السياسي الذي س نت ي إليه نموذج الدولة والم تمع المعاصر ن في ظل استمرار

الترابا المتزاَّد والمتسار ب ن مختلف الكيانات السياسية واالجتماعية؟ وعليه بدأ

الت ك ر في األشكال المختل ة لقنوات الترابا وللشكل الختامي ل ذا الترابا والتعر ر
عن ا بم اهيم أص َ دم مع ا وبمعانا كر ر عند نقل ا للغة العربية.

042

اسم الم داي المعرفي :العولمة :ت اَّن

الترجمات العربية لمص لح

ل ، Globalizationفن د ا مر الكونية ،وأخرى الكوكرية ،و)الثة العولمة ،ورابعة

العالمية ،ومع أي مص لح العولمة أص ح األكثر تداوال في األدبيات العربية ،فألي
المنظور اآلَّدَّولوجي له طغ

في الدراسات التي باللغة العربية عل

المعن

األكاديميل ، 11فالعولمة تصف لش كة الترابا المتزاَّد والمتسارعة ب ن الوحدات

السياسية واالجتماعية واال تصادية والعلمية والثقافية ،والمآل الذي س نت ي عنده ذا

الترابا ،وتم ل إل أنه س نت ي عند م تمع إنساني واحد ،دوي أي يعني ذلي أي ذا
الم تمع الواحد يخلو من التنا

ب ن مكوناته  ،ب نما المنظور اآلَّدَّولوجي يحصر

ن سه في تحدَّد المكاسب والخسائر الناجمة عن ذا الترابا المتزاَّد والمتسار في

ن

الو ل. 15

مفردات العولمة:
تنوع

م ردات العولمة نظ ار لتنو أبعاد ا السياسية واال تصادية واالجتماعية

والتقنية وي ر ا ،ولن أتو ف عند الخالفات ب ن ال احث ن عل تق يم أو نقد الظا ر  ،بل
ل 11انظر المراجع العربية التالية:

 -جورج طرابيشي :من الن ضة إل

السا ي -ب روت.2000 -

الرد  :تمز ات الثقافة العربية في الثقافة العربية ،دار

 -الس د ياس ن -العالمية والعولمة -دار ن ضة مصر ،القا ر .2002 -

 ول د عردالحي -انعكاسات العولمة عل الوطن العربي ،مركز ال ز ر للدراسات ،الدوحة.2055 ، -جالل أم ن -العولمة ،دار المعارف ،القا ر .5555 ،

 -محمد عابد ال ابري -ال و ة ،العولمة ،المصالح القومية ،مركز دراسات الوحد العربية ،ب روت،

.2055

لJohn Baylis and Steve Smith-(ed.)-The Globalization of World Politic, 15
1998.pp.14-19, Press.London. Oxford Univ.
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س تم الترك ز عل إشكالية المص لح باللغة العربية ونقله لألدبيات العربية في م داي
اال تصاد السياسي الدولي:
أوال :المص لحات اال تصادية في العولمة :وتعن

ذه المص لحات بعمليات

الترابا ب ن الدول والمؤسسات اال تصادية ،و ي في معظم ا روابا جدَّد لم تأل ا
الت اعالت اال تصادية التقل دية ،و و ما جعل التعر ر عن ا بحاجة لم اهيم جدَّد  ،ما

جعل نقل ا للغة العربية أكثر تعق دا لسرر ن مال: 50

أي ذه الم اهيم تعرر عن ت اعالت وروابا نشأت خارج الم تمع العربي ،وتم
التعر ر عن ا باللغات األجنرية لال سيما اإلن ل ز ة  ،و و ما جعل انتقال ا للعالم

العربي ولغته َّتأخر.

أي الترجمة الحرفية ل ذه الم اهيم للغة العربية –كما س تضح معنا -ال تصلح
ن ائيا للتعر ر عن المعن

التالية:

الد ق ل ذه الم اهيم ،و و ما يستدل عليه من الم اهيم

) : Eurobondsلال وروبوند  :سند مالي َّتم تقو م قيمته وسداد ا بعملة ي ر

العملة المحلية للرلد أو السوق الذي َّتم إصداره ف ا ،وكث ار ما َّتم ت ميع ذه
السندات معا بالعملة التي َّتم تصني ا ب ا ،مثل :السندات األوروبية ،أو ال وروَّ-ن.

وعاد ما َّتم التعامل مع اإلصدار من رل م موعة دولية من المؤسسات المالية نيابة

عن المقترا.
والمالحظ نا أي كلمة ل Euroال عال ة ل ا بأوروبا ،وعليه فترجمة المص لح

عل أنه لالسند األوروبي ال تعك

بأي شكل من األشكال المعن الد ق له.

لJohn Baylis and Steve Smith-Op.cit.p.438 50
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) :(Eurocurrencyلال وروكرنسي :

ي عملة أجنرية مودعة من رل

الحكومات أو الشركات الوطنية ،خارج سوق الدولة التي تصدر تلي العملة ،مثل أي
تكوي العملة لال ن مثال محت ظا ب ا في الرنوك الموجود خارج الرلد التي تصدر

العملة لأي الياباي  .والمالحظ نا أي كلمة ل Euroال تعني حصر المعن

في

العملة األوروبية إطال ا ،فقد تكوي العملة ي الروبل الروسي أو الدوالر أو ال ورو أو
ال ن الياباني ...إلخ.

) Euroequityل : Global equityو ي أس م َّتم االكتتاب العام األولي ل ا

من رل المستثمر ن في أكثر من سوق وطني ،ولي

فقا في الرلد الذي تقع فيه

الشركة أو ال ئة التي أصدرت األس م ،و و ما ي عل ا متداولة في مناطق مت اَّنة في
تو ت ا الزمني.
:euroloans

و را يقدمه بني أو م موعة بنوك في دولة أو أكثر

و حصل عليه فرد أو ج ة من دولة )انية ،و تم إصداره في دولة )الثة ،و تم تحدَّد

قيمته بعملة دولة رابعة أو سلة عمالت لم موعة من دول أخرى خمسة أو أكثر.
) :(Derivativeلالمشتقات :

و ات اق َّتم بموج ه تحدَّد قيمة أصل أو

م موعة من األصول ل assetsب ن األطراف المتعا دَّن استنادا للتذبذبات في قيمة

ذا األصل الذي يمكن أي يأخذ شكل الس م أو السند أو السلعة أو قيمة عملة أو

أسعار ال ائد  ،أي إي تحدَّد الئيمة لمشتق من مدى التذبذب في الئيمة السوقية

لألصل .وأكثر المشتقات المتداولة في ال تر الحالية
المستقرلية التي تعني االت اق ب ن األطراف عل

ي ما يسم

قيمة سلعة مع نة في المستقرل أو

سعر فائد مع ن أو قيمة عملة مع نة في سوق الصرف مستقرال.
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المشتقات

 و مركز للنشاطات المالية يقدم تس الت أكرر من ي ره في:(offshore centre)
 أو، أو ضماي سر ة أعل للحسابات المالية، قيم ضرائرية أ ل:التعامل المالي مثل
 وعاد ما تكوي ذه. إلخ...خصومات مع نة أو إجراءات ميسر للنشاط المالي

.المراكز في ال زر أو في الدول الصغ ر
 أفرزت أدبيات العولمة عددا من الم اهيم السياسية: المص لحات السياسية:)انيا
 فالمالحظ أي األدبيات،التن ه ل ا في الكتابات العربية

المتداخلة التي تحتاج إل

:العربية تستخدم تعر ر لنظام مقابل الم ردات التالية
. System) . Regime) .(Order) : 55 فمثالل،وتتضح مالبسات ذه الم ردات ح ن نقل ا للنظام الدولي
Modern World-System University of California Press
55ل
Immanuel Wallerstein- 2011.- Henry Kissinger, World Order: Reflections on the Character of Nations
and the Course of History- Allen Lane -London.2014.
Andreas Hasenclever-(et.al)-Theories of International RegimesCambridge University -Press.2009
Giddens, A.). The constitution of society: Outline of the theory of
structuration. Cambridge: Polity Press.1984 Alexander Wendt, Social
Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press,
1999
Christine Sylvester-Feminist International Relations, Cambridge University
Press,2009https://www.umsl.edu/~sauterv/analysis/Fall2013Papers/Purcell/bucky.html
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) :(International Systemيضمن بنية الوا ع الدولي والت اعالت ب ن وحدات
النظام الدولي.
) : International Regimeم موعة القواعد الناظمة لعمل النظام الدولي.
) : International Orderتدرجية سلم القوى ب ن الوحدات الدولية في النظام
الدولي.
) :(Global Systemالت اعالت ب ن الدول وما دوي الدول لاأل ليات والثقافات
ال رعية األخرى والم تمع المدني المحلي ...إلخ وما فوق الدولة لالمنظمات الدولية
واإل ليمية الحكومية وي ر الحكومية .
) : World Systemيشمل الت اعالت ب ن كل الوحدات والم تمعات واألفراد.
و)مة م موعة أخرى من الم اهيم السياسية التي أفرزت ا أدبيات العولمة ن د الت اسا
ف ا عند االنتقال لألدبيات العربية :مثل:
) :(Feminismتحدَّد المكانة والدور السياسي استنادا للنو االجتماعي أو ال ندر،
ولعل أكثر ترجمة رواجا ل ذا الم وم و "النسو ة" ،مع أي األمر -كما تص ه أ م
منظر سياسية للموضو و ي كر ست ن س ل ستر -يختلا بم وم ال ن لsex
والبل ، Genderوتت م النظر ات السياسية السائد بأن ا نظر ات "ذكور ة يربية
بيضاء"ل. 52
ل :(Structuralismالرن و ة :وتعني المن ية التي تتضمن عناصر من )قافة
اإلنساي التي ي ب ف م ا من خالل عال ت ا بنظام أو هيكل شامل أوسع .و ي تعمل
عل الكشف عن ال ياكل التي تكمن وراء كل سلوكيات وت ك ر وإدراك ومشاعر
لChristine Sylvester-Feminist Theory and International Relations in a 52
Postmodern Era,CambridgeUniv.Press.1994. passim
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ال شر ،أي إي ف م السلوك السياسي ي ب أي َّردأ من خالل رب ه بالرنية الثقافية
والعال ات االجتماعية التي أفرزته.
) :(Constructivismالرنائية :وتعني تحدَّد ال و ة والمصلحة استنادا للت اعل ب ن
سابقا عل الوجود
الوحدات ،أي إي و ة ال رد أو الم تمع ومصالح ما ليس مع
االجتماعي بل ي نتي ة للت اعل ب ن وحدات الرنية.
) :(Structurationأو ال يكلة ،و ي نظر ة اجتماعية ت حن في إنتاج وإعاد إنتاج
النظم االجتماعية من خالل تحل ل كل من الرنية االجتماعية وال اعل ن االجتماع ن
والوكالء دوي إع اء األولو ة ألي من ما ،ودوي االكت اء بالتحل ل الكلي أو ال زئي
للظا ر بشكل من رد.
ل :(Ephemeralizationوتعني در التكنولوجيا عل توف ر اإلمكانية إلنتاج أكثر
ولكن بقدر أ ل من المواد وصوال إل حد صنع كل شيء دوي أي در من األشياء
لأي صناعة شيء من ال شيء .
)الثا :المص لحات االجتماعية :وتتمثل في اآلتيل: 51
ل Deterritorializationو) :(Reterritorializationوتعني نز لأو إعاد

الرباط

ب ن ممارسات اجتماعية أو سياسية وأصول ا المكانية أو أصول ا الم تمعية التي

أفرزت ا لتص ح كأن ا ممارسة إنسانية عامة أو لمحلية .

لhttps://llull.cat/IMAGES_175/transfer01-foc04.pdf- 51

-. "Time-Space Distanciation and the Generation of Giddens, Anthony -

Power". A Contemporary Critique of Historical Materialism: Power, Property
and the State. London: Macmillan-1981.. pp. 90–108
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) :(time-space distanciationتمدد النظم االجتماعية عرر المكاي والزماي .ما
ي عل الت اعل َّتم مع األشخاص الغائر ن مكانا أو زمانا وبالتالي توسيع فضاء

الت اعل مكانا وتقليص المسافة الزمنية لحدو الت اعل.
االستنتاجات في م داي العولمة واللغة العربية:

يغلب عل مص لحات أو م اهيم أدبيات العولمة ال ابع لالتقني  ،و و ما يعني
أي التعر ر عن ا يحتاج "لمنظومة معرفية تقنية" تست يع إدراك كنه الم ردات ال دَّد

في م داي مع ن ،و ردو أي ع ز الخلفية التقنية في منظومتنا المعرفية ي علنا أ ل در
عل

التقاط المعن

الد ق لمص لح جدَّد ونقله للغة العربية ،فمثال مص لح

ل Ephemeralizationالذي وضعه لفوللر لم يكن موجودا في اللغة اإلن ل ز ة،
لكن العقل التقني الذي تخ ل إنتاج لشيء من ال شيء تمكن من ترك ب ذا

المص لح ،فكلمة ل (ephemeralتعني لسر ع الزوال  ،لكن الرابا ب ن الم وم
وجذوره اللغو ة و لالمؤ تية والتي ي أبرز سمات العصر الحالي القائم عل التغ ر

السر ع والمتسار  ،و و ما َّؤكد ما ذ رنا له في مقدمة ذه الدراسة في الربا ب ن

اللغة والمنظومة المعرفية.

المنظومة المعرفية العربية ومفاهيم الاراسات المستقبلية والعولمة:
الاراسات المستقبلية:
يمثل الزمن ال كر المركز ة في الدراسات المستقرلية ،وعليه يص ح اإلدراك لل عد
ال لس ي في م وم الزمن نق ة االن الق الضرور ة الستيعاب موضو الدراسات

المستقرلية ،فقد شكل موضو الزمن نق ة تحاور ب ن ال الس ة منذ بداية ت ور م داي

ال لس ة ،وانقسم ؤالء إل فر ق ن :أحد ما اعترر الزمن م وما من صال عن ي ره ،ما
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في فلس ات بارمن دس وز نوي

َّترتب عليه االعتقاد بالث ات والدوام ،و و ما ت ل

وصوال إل كان  ،وافترضوا أي الزمن سابق عل الظوا ر وبالتالي ف و لي

م وما

أمرر ئيا ،ف و موجود في العقل كحال المثال عند أفالطوي ،وفر ق آخر ال َّرى الزمن
من صال عن الحركة والظا ر  ،وتدل ع ار

بأني لال تست يع عرور الن ر

ر لي ي

مرت ن  ،عل ذلي ،وعرر أرس و عن ذلي بأي الزمن َّتحدد بالحركة ،فالنائم لي
زمن ،ووص ه جوي لوك بأنه لالتغ ر الكمي لألحدا

.

له

ولعل ال لس ة اإلسالمية في تيار ا العام أ رب لم ار ة الم وم السائد عند ال ر ق

الثاني ،مع استثناءات مع نة ،فالزمن عند األشعري و ال رق ب ن الحركات ،وعند

الخوارزمي لمد تَعد ا الحركة  ،ولدى المعري لكم الحركة  ،لكن التيار السائد في
فلس تنا العربية والذي بق بصماته سائد و التيار لالد ري -القدري الذي يقلل من
أ مية تدخل اإلنساي في تحدَّد مسارات حياته المستقرلية ،و و ما ي عل إدراك األبعاد
العميقة لم اهيم الزمن والتغ ر أ ل مما ي لدى اآلخر ن ،بل يقلص من أ مية النزو

للحر ة لصنع الغد المأمول ،ما يحرمه من ال حن عن الم ردات التي ت سد ما ال
يعمل عل ت س ده.

لقد استقر الم وم المعاصر للزمن عند المعن
التقل دي في ذلي و أني إذا حرك

الثاني لدى آَّنشتاَّن ،ومثاله

عقارب الساعة لألمام ال يعني ذلي أي عمرك د

زاد ،إذا ال بد من ملء وعاء الزمن بالحركة ،لكن فالس ة آخر ن أكدوا إل جانب بعد
بعد اإلحساس بالزمن وبالتالي إيقاعه ،و ي ضية في ياية األ مية ،و مكن
الحركة َ
أخذ مثال ال لسوف لفيشنر كمؤشر توضيحي ل ذه القضية ،فقد عرا ذا
ال لسوف صو ار مشو ة عل م موعة من األشخاص ،وعرا عل ن

الم موعة

صو ار مملة ،ولكنه حرص عل أي تكوي مد العرا في الحالت ن واحد  ،فاعتقدت

الم موعة أي مد العرا للصور المشو ة أ صر من مد العرا للصور المملة،
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فن ه فيشتر إل

بعد أعمق و و إدراك إيقا الزمن ،أي وت ر الحركة ،وبالتالي فألي

الزمن مقاسا بكم و ائعه لي
في دولة متخل ة ليس

واحدا في كل مكاي ،ما يعني أي السنة لكوعاء للحركة

سنة في دولة مت ور  ،ألننا إذا اعتررنا ا واحد سنعود بم وم

الزمن إل االن صال عن الحركة ،وذلي يعني أي إدراك الحركة وقياس كم ا وترياي

إيقاع ا يمثل نق ة الردء في ف م حركة الظا ر  ،أيا كان
اجتماعية أو ا تصادية.

ومن المرجح أي إيقا

ذه الظا ر  ،سياسية أو

الحركة في م تمعاتنا العربية أب أ من نظ ره في

الم تمعات الغربية ،وعليه فألي الم تمع الذي يصله المستقرل رل أوانه سيكوي أكثر
عناية بتوصيف ذا السابق ألوانه من م تمع َّتحرك ب اء فال يقلقه المستقرل ألنه

يستشعر مسافة كافية ب نه وب ن ذلي اآلتي.
أما ال عد اآلخر في موضو الدراسات المستقرلية ف و الردائل المختل ة لمسارات

الظا ر في ت ور ا ،فالزمن منقسم إل مراحل )ال  :الماضي و و كل سابق عل

الحال القائم ،والحاضر و و كل ما و ائم حاليا ،وفي حالة الحركة ،والمستقرل و و

اآلتي بعد الحاضر ،وال رق ب ن المراحل الثال

و أي الماضي د أص ح حئيقة ي ر

ممكن تغ ر ا ،وال جدوى من تدخل اإلراد اإلنسانية فيه ،أما الحاضر ف و عملية
متحركة لم تكتمل بعد ،ولن يكوي للتدخل في مساره إال القدر النسري من التأ) ر ،ب نما
يمثل المستقرل الم ال الوح د المتاح أمام اإلراد اإلنسانية للتدخل فيه ،ي ر أي عملية

التدخل تت لب وعي كافة االحتماالت التي د تن وي عل ا الظا ر موضو الدراسة،

و و أمر ال بد له من من ت علمي د ق ومت ور ،و و ما عمل ال احثوي في

الم تمعات السر عة اإليقا

عل

توف ره من خالل ما يسم

المستقرلية.
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بتقنيات الدراسات

استنادا إل

ما سرق يمكن تعر ف الدراسات المستقرلية عل

َّرصد التغ ر في ظا ر مع نة و سع

المستقرل وتوصيف ما يساعد عل

أن ا لالعلم الذي

لتحدَّد االحتماالت المختل ة لت ور ا في

ترجيح احتمال عل

ي ره  .وعل

ذا األساس

تت اَّن الدراسة المستقرلية عن الدراسة االستراتي ية كما أسل نا ،كما تختلف عن التنرؤ

نظ ار ألي التنرؤ َّوحي لبقدر كر ر من اليق ن خالفا للدراسة المستقرليةل. 54
ولما كان

م تمعاتنا ذات إيقا ت وري ب يء وي ر ذاتي لأيلب ت وره عائد

لعوامل موضوعية أكثر من ا ذاتية فألي إدراكه أو وعيه للزمن َّ ق دوي القدر عل

ف م أ و وعي العال ة مع الزمن ،وعليه لن تت ور منظومته المعرفية ب ذا االت اه
وسي د ن سه عاج از عن التعر ر عن ذه الحالة بلغته الخاصة.

العولمة:
لعل تَ َسمر الم تمع العربي عند )قافاته ال رعية لالعش ر  -القر لة– األمة–
المذ ب -الدَّن -الوطن ...إلخ وبقاء م تمعاتنا موضعا للت اعل بدال من أي تكوي
فاعال في النشاط اال تصادي والسياسي واالجتماعي لبدل ل التخلف الكر ر في موا عنا
في مؤشرات العولمة -ي علنا أ ل انشغاال بم ردات ذه الظا ر التي َّتشارك في

دفع ا الرأسمال وي واالشتراك وي عل

حد سواء ،و ك ي مراجعة تصر حات الرئي

الص ني الحالي حول ذلي ودفاعه الكر ر عن كل آليات العولمةل. 51

ل 54ول د عردالحي -الدراسات المستقرلية :النشأ والت ور واأل مية ،م لة التسامح لوزار األو اف
العمانية  ،العدد  ،2001 ،1ص.71-67
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https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2141032/xi-

jinpings-defence-globalisation-and-open-markets-key-takeaways
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التعليقات والمناقشات
د.محمد الخالَّلة :أشار إل

أنه كاي بألمكاي الدكتور ول د عردالحي عرا

المص لحات التي َّر د أي َّترجم ا عل

م مع اللغة العربية األردني لتكوي محل

ات اق.
رد د.ول د عردالحي :هأَّد كالم الدكتور محمد الخالَّلة؛ و ال :لو عرض

المقابالت

فسيقر الم مع واحد من ذه المقابالت.
العربية المتعدد للمص لح الواحد
ه

د.محمد حمداي :ب ن أي في الم مع ل انا متخصصة بتعر ب المص لحات األجنرية،
وترد للم مع مص لحات تحال إل

الل نة المختصة لتضع المقابالت العربية ل ا،

بحضور خر ر متخصص في العلم التي تنتمي إليه المص لحات) ،م َّنشر ا و وزع ا.
وتمن

إي كاي لدى الدكتور ول د مص لحات بحاجة إل

تعر ب أي َّ عث ا إل

الم مع .وبهن أي الم مع رصد المحالت المخال ة لقانوي حماية اللغة العربية وو)ق
الياف ات بالصور ،وأرسل ذه المخال ات إل

ال ات المعنية بترخيص المحالت

أنه إذا أو ع

أحد المخال ن فسيعترر

وإل

رئاسة الوزراء .وأشار إل

العقوبة عل

المخال وي اآلخروي.
د.عردالرحمن الك الني :أوضح أنه ال بد عل أصحاب القرار أي يشعروا أي حماية
اللغة العربية جزء من حماية األمن ال كري .والح اظ عل األمن ال كري ال يقل عن
الح اظ عل األمن الوطني واألمن السياسي ،وعل م أي يكونوا مش ع ن للم مع في
ت ر ق القانوي.
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د.محمد زكي خضر :بهن أي سرعة إ رار المص لحات في الم امع اللغو ة ليس
بالسرعة الكافية لمواك ة التقدم العلمي .والردَّل أي يضع المتخصصوي أن س م
المص لحات التي َّرون ا مناس ة حت لو كان

ر ة من الصحة ،وبعد ذلي تتداول

ب ن م إل أي نصل إل إ رار ا من الم امع اللغو ة.
د.محمد عص ور :بهن أي االستعمال و الذي هِ
يقرر صالح المقابل العربي من عدمه،
وبهن أي المقابالت العربية ما لم تستخدم في اعات التدر

فألن ا ست ق نظر ة ولن

ت د أحدا.

يقره الذوق العام.
رد د.ول د عردالحي :ب ن أنه مع المقابل العربي الذي ه
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