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  الموسوعةالميسرة للمصطلحات السياسيةالموسوعةالميسرة للمصطلحات السياسية

  رحمن الرحيمرحمن الرحيم اهللا ال اهللا البسمبسم
  إهداءإهداء

 األساتذة األجالءإلى 
 في العلوم السياسية بجامعة القاهرة

 وعلى رأسهم العميد األستاذ الدكتور كمال المنوفي
 وإلى الزمالء في المكتب الفنى
 لرئيس الهيئة العامة لالستعالمات

 لهم مني جميعاً
 هذا اإلهداء المتواضع

  
  إسماعيل عبد الفتاحإسماعيل عبد الفتاح. . دد
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  تقديمتقديم
واالسـتراتيجية  الميسرة للمصطلحات السياسية    موسوعة  ال

قمنا بتجهيزها والسهر على إعدادها خدمة ألبنائنا فـي كـل           
 والذين يبحثون عن المعلومات السياسية والمصطلحات       ،مكان

المعاصرة والحيوية فال يجدونها إال بصعوبة بالغة بعد جهـد          
 ..شاق

وهذه الموسوعة مليئة بمصطلحات وافرة مبسطة ال تخل        
. .بالمعنى وال بالمضمون الثري لهذه المصطلحات العديـدة       

وهي مشوقة ألنها تربط القراء والمهتمين بالمصطلح وبعـالم         
 ...السياسة الواسع الرحب وهي تمدهم بالمعلومات المطلوبة

وترتبط مصـطلحات العلـوم السياسـية بالعديـد مـن           
العلوم ؟؟؟ ف ... ولم ال  ،مصطلحات العلوم القريبة ارتباطاً وثيقاً    

 وهـي   ،السياسية هي جزء ال يتجزأ من العلوم االجتماعيـة        
تؤثر في وتتأثر بمختلف العلوم التي تضمها جعبـة العـالم           

 فال مناص من التعرض للمصطلحات المتشابكة أو        ،المعاصر
التي تهم العلوم السياسية في تلك العلوم من االقتصاد وعلـم           

والجغرافيـا  النفس والعلوم االجتماعية ولهجـات الشـعوب        
والبيئة والقانون والمنظمات وعلوم اإلعالم والتاريخ وغيرها       



 ٧

من العلوم التي ترتبط بالعمل والعلم السياسي ارتباطاً وثيقـاً          
اليسمح باالنفصال وال يعرف اغتراب هذه العلوم عن علـم          

 .السياسة
وقد آثرنا في مواقع متعددة أن نقـف للشـرح والتحليـل            

 لم نقدم سوي المصطلح أنطالقـاً       وفي مناطق أخري  ،الموجز
من عدم التكرار ولوجود مادة شارحة قريبة ولعـدم أهميـة           

 ولكن المصطلح واختصاراته من     ،الشرح في بعض الحاالت   
األهمية بمكان، والبد أن نقدمه فـي حـد ذاتـه للقـاريء             

ونجد أمام كل مصطلح ترجمة له باللغة اإلنجليزية        .. .الكريم
 ... في عالم اليوم ولغة عصر العولمةبصفتها اللغة الرئيسية

  السياسـي  ونحب بداية أن نعلن أن البحث في هذا المعجم        
 فقط أبحث عـن اسـم المصـطلح         ،الموسوعي سهل وميسر  

باللغة العربية وتتبع الترتيب الهجائي لحـروف المصـطلح         
 لتصل إلى مكانها الصحيح بسهولة وسرعة ويسر 

ستحسانكم وأن يوفي   االموسوعي  آملين أن ينال هذا الجهد      
بأغراض القراء في مختلف بقاع األمة العربية في التعريـف          

 .بالمصطلحات والتشويق لقراءة المزيد عنها



 ٨

وسشكراً لكل من ساهم فـي وصـول هـذه الموسـوعة            
 ... وخصوصا الناشر،الميسرة إلى يد القاريء الكريم

 وفقنا اهللا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه
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  حرف األلفحرف األلف

  إرادة الشعب إرادة الشعب   ••
••  PPeeoopplleess  WWiillll  

 أي أن تـأتي     ،مصطلح يطلق على الديمقراطية الحقيقيـة     
 وذلـك   ،الحكومة عبر انتخابات حرة يعطيها الشعب صـوته       

عن طريق التصويت الحر من جانب أفـراد الشـعب فـي            
 .االنتخابات الختيار ممثليهم وحكومتهم

  ائتالف ائتالف   ••
••  CCooaalliittiioonn  

ون السياسي بين جهتين والتضامن بينهما      وهي عملية التعا  
 ويظهر االئتالف بصورة أوضـح      ،لتحقيق أغراض مشتركة  

في األحزاب السياسية عندما ال يحرز حزب واحد األغلبيـة          
الالزمة لتشكيل الحكومة فيضطر لالئتالف مع غيـره مـن          

 .األحزاب المتقاربة معه في الفكر

  إبادة الجنس البشري إبادة الجنس البشري   ••
••  MMeenn  GGeennoocciiddee  



 ١١

 والمعنى  ، محاولة إبادة جنس معين في وقت معين       المعنى
  والمصطلح الالتيني معنـاه    ،يعني قتل البشر دون أي حساب     

ومن أمثلة اإلبادة الجماعية ماحدث في مـذلبح        ) الجنس يقتل (
 رجـال   ٢٥٤ التي قتل فيها     ١٩٤٨دير ياسين بفلسطين عام     

 وقتـل فيهـا     ١٩٥٦وإمرأة وطفالً ومذبحة خان يونس عام       
 شخصـا   ٤٧صاً ومذبحة كفر قاسم والتي قتل فيها         شخ ٢٧٥
م وقتـل فيهـا     ١٩٧٦م ومذبحة تل الزعتر عام      ١٩٥٦عام  
م والتي  ١٩٨٢ شخص ومذبحة صابرا وشاتيال في عام        ٢٠٠

 . ضحية٤٠٠٠قتل فيها 

ــد   •• ــد األبارتهي ــة //AAppaarrtthheeiiddاألبارتهي ــر التفرق ــة  أنظ ــر التفرق  أنظ
   العنصرية  العنصرية //العنصريةالعنصرية

 ،بين البشر فـي منطقـة مـا       هي نظام العزل العنصري     
يحمل الفرقة والتقسيم الساذج حيث ال يوجد بشر وإنما هناك          و

 .سود وبيض وملونون

  أبحاث االنتخابات والتصويت أبحاث االنتخابات والتصويت   ••
••  VVoottiinngg  RReesseeaarrcchh  



 ١٢

ويقصد بها اكتشـاف متغيـرات التـأثير أو المعارضـة           
 ويقصد بهـا    ،المتعلقة بالموقف االنتخابي داخل مجتمع معين     

السياسية ولـو مـن     التأثير على المواطنين لدفعهم للمشاركة      
 .خالل استخدام حق التصويت في االنتخابات

  أبطال وأفذاذ أبطال وأفذاذ   ••
••  HHeerrooeess  AAnndd  OOuuttssiixxee  MMeenn  

الذين يصنعون التاريخ الحديث ويؤثرون علـى       القادة  هم  
مجراه من خالل السـلم والحـرب واالقتصـاد والصـناعة           

 فهم الذين ساهموا في تطور اإلنسانية       ،وغيرها من المجاالت  
ــموها  ــا وس ــي   ونموه ــي والقيم ــي واألخالق  الروح

ويضم ملف األبطـال األفـذاذ مجموعـة مـن          ...والعقائدي
القديسين والقادة والمحاربين والعلمـاء واألدبـاء والعبـاقرة         

 .والحكماء وغيرهم

  األبوية الليبرالية األبوية الليبرالية   ••
••  PPaatteerrnnaalliissmm  LLiibbeerraall  

يطلـق علـى النظـام      سياسي  األبوية الليبرالية مصطلح    
أي لفئـة    (رالية تحررية في القمـة    األمريكي الذي يدعو لليب   



 ١٣

المتميزين الذين يحتلـون مـواقعهم بـين نصـف النظـام            
وهدفها تنمية قدرات المواطنين األكثـر      ) االجتماعي المتميز 

 .التصاقاً بالماديات من الروحانيات

  االتجاهات الليبرالية االتجاهات الليبرالية   ••
••  LLiibbeerraall  

وهي االتجاهات التي تدعو إلى تـدعيم المشـاركة فـي           
 االشتراك فـي االنتخابـات والمشـاركة         عن طريق  السلطة

 وتأكيد أولوية الحريـة     ،اإليجابية في كل المناسبات المختلفة    
 .في المجتمع على ما عداها من قيم

  االتجاهات المحافظة االتجاهات المحافظة   ••
••  CCoonnsseerrvvaattiivvee  

هي االتجاهات التي تمنح أولوية لحفـظ النظـام ودعـم           
 ،القائمة بالفعل تحت دعوى المحافظـة واالسـتقرار       السلطة  

تقاوم التغييرات العنيفة في المجتمع سواء أكانت سياسية أو         و
 .اجتماعية

  االتحاد األفريقي االتحاد األفريقي   ••
••  TThhee  AAffrriiccaann  UUnniioonn  



 ١٤

أنشأ االتحاد األفريقي خـالل مـؤتمر القمـة األفريقـي           
-٨االستثنائي الذي عقد بمدينة سرت الليبية خالل الفترة من          

 وصدر عنه إعالن سرت والذي أعلـن        ،م١٩٩٩ سبتمبر   ٩
ء االتحاد األفريقي طبقاً ألهداف ميثاق منظمـة الوحـدة          إنشا

 يوليو  ١١ وتم اعتماد القانون التأسيس لالتحاد في        ،األفريقية
 وبعد تصـديق ثلثـي      ،م في مؤتمر قمة أفريقيا بلومي     ٢٠٠٠

عقدت أول قمـة    )  دولة ٣٦(أعضاء منظمة الوحدة األفريقية     
ا في يوليـو    لالتحاد األفريقي في مدينة ديربان بجنوب أفريقي      

 .م٢٠٠١

  اتحادات عمال حرة اتحادات عمال حرة   ••
••  FFrreeee  TTrraaddee  UUnniioonnss  

وهي اتحادات للعمال في الدول الشيوعية ظهرت من أجل         
الدعوة لمزيد من الحريات والحصول علـى حقـوق أكثـر           

 وقوبلـت هـذه     ،للعمال من األجور وتحسين أوضاع العمل     
 .االتحادات بإجراءات تعسفية من قبل الحكومات االشتراكية



 ١٥

ــ  •• ــاالتح ــالمي االتح ــودي الع ــالمي اد اليه ــودي الع   AAlllliiaanncceeاد اليه

IIssrraaeelliittee  UUnniivveerrsseellllee// ــة ــر جمعي ــة  أنظ ــر جمعي  أنظ
  االليانس العالمية االليانس العالمية 

  االتصال االتصال   ••
••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

وهو عملية التدفق الحر للمعلومات والبيانات واآلراء عبر        
أو  Direct فقد يكـون اتصـاالً مباشـراً    ،وسائل مختلفة

Face To Face   وهو االتصال الذي يتم مباشـرة بـين 
راد دون االستعانة بأية أداة اتصالية وهو بمثابة فرصـة          األف

 وقد يكـون    ،كبيرة لتبادل المعلومات بين المرسل والمستقبل     
 وتسـتخدم فيـه أداة مـن أدوات         Indirectغير مباشـر    

 أي يتم بين المستويات     Formal ا وقد يكون رسمي   ،االتصال
وهو Informal أو غير رسمي     ،الرسمية بالطرق الرسمية  

يتم التفاعل فيه بطريقة غير رسمية ويتم مـن خاللـه           الذي  
 ..تبادل وجهات النظر من خارج المنافذ والوسائل الرسمية

  االتصال السياسي االتصال السياسي     ••



 ١٦

••  PPoolliittiiccaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn    
ويشير المصطلح إلى التدفق المستمر للمعلومات فيما بين        
وحدات النظام السياسي وبينه وبين الـنظم األخـرى داخـل       

مع حتى يمكن الوفاء بأغلب المطالب، وتتم من        وخارج المجت 
خالل وسائل اإلعـالم واألحـزاب وجماعـات المصـلحة          

 ـ  : وتتكون عملية االتصال مـن ،والبيروقراطية وقادة الرأي
 ،Messages الرسـائل  ،Reception System االستقبال نظام
، االستدعاء Value System القيم نظام ،Memory الذاكرة نظام

Recallــ ــذ ام نظ ــترجاعية  Effectors التنفي ــة االس ، التغذي
Feedback،سـية إيجابيـة   ك تغذية عPositive Feedback، 

 تغذية عكسية تستتبع ،Negative Feedbackتغذية عكسية سلبية 
 .Goal-changing Feedbackتغيير الهدف األصلي 

  االتصال عبر األقمار الصناعية االتصال عبر األقمار الصناعية     ••
••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSaatteelllliittee    

ل الذي يتم بواسطة محطات موجودة باألقمار       وهو االتصا 
 والقمر الصناعي جهاز يدور بنفس سرعة األرض        ،الصناعية

وبنفس اتجاه دورانها وتركب عليه محطة لالستقبال وأخرى        
 وتستقبل األولى البرامج المرسلة مـن المحطـات         ،لإلرسال

األرضية والثانية ترسل ما تستقبله إلى أي محطـة اسـتقبال           



 ١٧

 حيث يعاد بثها إلى أجهزة االستقبال لدى        ،ألرضعلى سطح ا  
 .األفراد على مساحات شاسعة من الكرة األرضية

  اتفاقيةاسكيبوالس الثانية اتفاقيةاسكيبوالس الثانية   ••
••  EEssqquuiippuullaass  ٢٢  

م بـين   ١٩٨٧ أغسطس عام    ٧وهي اتفاقية تم توقيعها في      
خمس دول في أمريكا الوسطى هي كوستاريكا وجواتيمـاال         

بموجبها تلتـزم هـذه      و ،وهندوراس والسلفادور ونيكاراجوا  
الدول بالبدء بعملية تحول ديمقراطي وحوار وطني ووقـف         

 ووافـق   ،الصراعات المسلحة وإجراء انتخابات حـرة بهـا       
مجموعة مراقبي األمم المتحدة في      (مجلس األمن على تشكيل   

لمراقبـة تنفيـذ الجوانـب      ) ONUCAأمريكا الوسـطى    
 .العسكرية لالتفاقية

بالتعرفة والتنميـة   بالتعرفة والتنميـة   االتفاقية العامة الخاصة    االتفاقية العامة الخاصة      ••
GGAATTTT// ــات ــر الجـ ــات  أنظـ ــر الجـ   GGeenneerraall   أنظـ

AAggrreeeemmeenntt  OOnn  TTaarriiffffss  AAnndd  TTrraaddee  

((GGAATTTT))                                  
  اتفاقية كامب ديفيد اتفاقية كامب ديفيد   ••



 ١٨

••  CCaammpp  DDeevviidd  AAggrreeeemmeenntt  

فـي  ) السادات وبيجين (اتفاقية وقعت بين مصر وإسرائيل 
م في منتجع كامب ديفيد بالواليات المتحـدة        ١٩٧٨ سبتمبر   ٥

س األمريكي كارتر وتضـمنت اتفـاقيتين       تحت رعاية الرئي  
 االتفاقية األولى كانت بخصوص الحكم الـذاتي        ،وإطار عمل 

وإن  (الفلسطيني والثانية كانت باستعادة مصرالكاملة لسـيناء      
 وإطار العمل إلقرار السـالم فـي        ،)كانت منزوعة السالح  

 ونتج عن اتفاقية كامب ديفيد توقيع معاهـدة         ،الشرق األوسط 
 وما أتبعها مـن     ،م١٩٧٩مصرية اإلسرائيلية عام    السالم  ال  

 كما نتج عنها المقاطعـة      ،استعادة مصر لسيادتها على سيناء    
 ومـا   ،العربية لمصر والتي استمرت ألكثر من سبع سنوات       

زالت لهذه االتفاقية آثار كبيرة على مصر وعلـى المنطقـة           
 .حتى اآلن

  أتوقراطية أتوقراطية   ••
••  AAuuttooccrraaccyy  

 تتسـم بالشـمولية أو      وهي صورة من صور الحكم التي     
 أي أن السلطة تكون للحكام فقط دون أي اعتبار          ،الديكتاتورية

للشعب أو نوابه الذين يكونون على هامش الحكـم أو صـنع            



 ١٩

 فاألتوقراطية مجرد شكل للحكم تحقق في كثير مـن          ،القرار
 .البالد في مراحل تاريخها

  أتيميا أتيميا   ••
••  AAttiimmiiaa  

تعرضـها   أي   ،مصطلح يقصد به انخفاض مكانة الدولـة      
للتخلف االقتصادي واالجتماعي والسياسـي ممـا يخفـض         

 .مكانتها عند باقي األمم

  األثينية األثينية   ••
••  EEtthhnnoollooggyy  

 وهذا العلم يدرس    ، والجنسيات وهي علم تصنيف األعراق   
المظاهر المادية والثقافية لشعب من الشعوب أو مجتمع مـن          

 ،المجتمعات أو األقوام البدائية في مختلف األمكنة واألزمنـة        
والتي تبرز نتاج الجهد اإلنسـاني للسـيطرة علـى البيئـة            

 .الطبيعية

  اجتماع العالقات الدولية اجتماع العالقات الدولية   ••
••  SSoocciioollooggyy  OOff  IInntteerrnnaattiioonnaall  RReellaattiioonn  
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هو علم بدأ في النمو والظهور في العقد السابع من القرن           
العشرين ويعتبر اقتراب سوسـيولوجي لدراسـة العالقـات         

لعالقـات التبادليـة بـين       أي يقوم بتحليل ا    ،السياسية الدولية 
 .الظواهر االجتماعية والعالقات الدولية المعاصرة

  اجتماع السياسة اجتماع السياسة   ••
••  SSoocciioollooggyy  OOff  PPoolliittiiccss  

 ويبحث هذا   ،اجتماع السياسة فرع من فروع علم االجتماع      
 ،الفرع في الواقع األمبريقي من حيـث أدواتـه ومناهجـه           

ويتناول بعض الموضوعات السياسـية مـن منظـور علـم           
ــاعاالجت ــة  ،م ــيولوجي للسياس ــغير سوس ــو تص  أي ه

Sociological Reduction Of Politics. 

  اجتماع سياسي اجتماع سياسي   ••
••  PPoolliittiiccaall  SSoocciioollooggyy  

وهو علم يبحث في الظواهر االجتماعية والثقافيـة فـي          
 حيـث   ،العالم المعاصر والتي لها محتوى سياسـي واضـح        

يكتسب المنظور السوسيولوجي مزيداً من اآلفاق السياسـية،        
 أن البعد السياسي أو المنظور السياسي لقضايا التنميـة          حيث
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 وهو علـم    ،يمثل مطلباً هاماً للفهم والتفسير وللعمل التطبيقي      
يحاول أن يربط بين المتغيرات المفسرة للسياسة واالجتمـاع         
معاً وهو هجـين مـن المعرفـة المتداخلـة بـين العلـوم              

Interdisciplinary Hyprid. 

  اإلجراءات القمعية اإلجراءات القمعية   ••
••  RReepprreessssiivvee  MMeeaassuurreess  

التـي تتخـذها الحكومـة ضـد        العنيفة  وهي االجراءات   
 اإلجـراءات اليمكـن     ذه وه ،الخارجين عن النظام والقانون   

تبريرها زمنا طويالً وتتم في أضيق الحدود وتتميز بالسرعة         
 .والسرية

  اإلجماع العام اإلجماع العام   ••
••  CCoonnsseennssuuss  

وهو االتفاق على هدف واحد بـين الجمـاهير والسـلطة        
تحقق نوع من االستقرار في النظام ويصاحب ذلـك         بحيث ي 

 ويسمى المصطلح أيضاً إجماع أو      ،تطور في الحرية الفردية   
 اآلراء أي أنه القـرارات الجماعيـة        Agreementاتفاق  
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للمجلس التي تتخذ بتصويت أو بدون تصويت نتيجة لعمليات         
 .المفاوضات والمساومات

  أجنحة سياسية أجنحة سياسية   ••
••  FFaaccttiioonnss  

ية وسياسية داخل المؤسسات السياسية     وهي اتجاهات فكر  
 .لتعبر عن اتجاهات فكرية داخل المؤسسة ذاتها

  أحاسيس ومشاعر سياسية أحاسيس ومشاعر سياسية   ••
••  PPoolliittiiccaall  FFeeeelliinnggss  

العـادات  اجتماعية سياسـية تتكـون مـن        هي مجموعة   
والتقاليد والقيم السياسية واللغة والعالقات المختلفة التي تسود        

دة إزاء المسـاس    في شعب معين وتكون هناك حساسية شدي      
 وتوضع سياسات الدول عـادة طبقـاً لهـذه المشـاعر            ،بها

  .واألحاسيس

  احتجاجيين احتجاجيين   ••
••  PPrrootteesstteerrss  
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هم فئة من المتطرفين الذين يكونون علـى        االحتجاجيون  
 في  ، والذين يثيرون  ،غير مباديء غالبية الجمهور أو الشعب     

 . الزوابع واالضطرابات دوما داخل المجتمع،نفس الوقت

    احتكاراحتكار  ••
••  MMoonnooppoollyy  

 ولـه   ،نظام اقتصادي قائم على االستئثار بسلعة أو أكثـر        
 وعصر العلولمة يشجع على االحتكـار       ،أثره السياسي الكبير  

 .حيث السيادة لألقوى اقتصاديا والموت لألضعف

  ) ) سياسةسياسة((االحتواء االحتواء   ••
••  CCoonnttaaiinnmmeenntt  PPoolliiccyy  

وهي سياسة دولية تتبناها بعض الدول العظمى من أجـل          
صدقاء الحتواء دولة معينة أو التـأثير علـى         التنسيق مع األ  

 وهي من نتاج الحرب الباردة التـي سـادت بعـد            ،سياستها
 وتمكنت خاللها الواليات المتحدة تنفيذ      ،الحرب العالمية الثانية  

سياسة االحتواء ضد االتحاد السوفيتي بحشد أكبر عدد مـن          
 احتـواء وهنـاك   .الدول لتأييد سياستها ضد االتحاد السوفيتي     

هـي   وContainment Of Differenceالخالفـات  
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إحدى صور السياسة، أي تهتم بالحل عن طريق النشـاطات          
العامة من أجل منع تفجر الخالفات أو الصـراعات داخـل           

 .المجتمع

  اختيار اختيار   ••
••  CChhooiiccee  

) صوته (هو قدرة الناخب أو المواطن على استخدام قوته       
ر لألصلح الذي    وهي قوة االختيا   ،في أثناء العملية االنتخابية   
 .يؤثر في عملية صنع القرار

  األحزاب السياسية األحزاب السياسية   ••
••  PPoolliittiiccaall  PPaarrttiieess  

هي التنظيمات السياسية التي يكون هدفها الوصول إلـى         
 ولها برامج سياسـية     ،مقاليد الحكم عبر صناديق االنتخابات    

األحـزاب الواحـدة ذات الحشـد        وهنـاك    .معينة ومعروفة 
/  أنظرSingle Parties Mass-Basedالجماهيري 

وهي األحزاب التي تحتـوي علـي درجـة          ،الحزب الواحد 
سياسية عالية في الدول النامية وتحتوي على درجة أكبر مما          

 وهنـاك   .هو في ديمقراطية األحزاب من الحرية والتنـافس       
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هي األحـزاب   وSocialist Partiesأحزاب اشتراكية 
ل للحكـم   التي تحكم البالد االشتراكية أو التي تتنافس للوصو       

 ،في البالد الرأسمالية على بعض المبـاديء االشــتراكية        
ــة    ـــورة الطبقي ـــوة للث ـــتهر بالدع  Classوتش

Revolutionأي ثورة البروليتاريا. 

  أحكام عرفية أحكام عرفية   ••
••  SSttaattee  OOff  SSiieeggee  

هو نظام استثنائي تلجأ إليه الدول فـي حالـة األزمـات            
قرر فيه   وت ،الطارئة والحروب الكبيرة واختالل األمن والنظام     

 ،حالة الطواريء ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البالد        
وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسـعة لمعالجـة آثـار           

 وغالباً ما يقـرر     ،األحداث حتى يعود األمن واالستقرار للبلد     
 .حاكم الدولة هذه األحكام العرفية

  االختطاف والفديةاالختطاف والفدية  ••
••  KKiiddnnaappppiinngg  &&  RRaannssoomm  ((KK&&RR))  

وم به اإلرهابيون المتخصصون في اختطاف      هو أسلوب يق  
فرد أو مجموعة من األفراد والمساومة علـيهم مـن أجـل            
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إطالق سراحهم مقابل الحصول على مبالغ ماليـة كبيـرة أو           
 وتلجأ  ،التهديد بقتل الرهائن إذا لم يتم تنفيذ مطالب الخاطفين        

 ،الجماعات اإلرهابية لهذا األسلوب لتمويل أنشطتها اإلرهابية      
د يكون االختطاف بقصد الفدية عندما يكون موجها لطفـل          وق

أو ابن أحد األثريـاء وتقـوم بالعمليـة إحـدى العصـابات       
 .المتخصصة في هذا األمر

  األخالق األخالق   ••
••  EEtthhiiccss  

 أي أنماط السـلوك     ،وهو تعبير عن قيم المجتمع ومثالياته     
والغايات المطلوبة ويحاول فحصها بطريقة نقديـة الختبـار         

  .ي في النهاية لصياغة قيم جديدة مما يؤد،صحتها

   أخالقيات اإلعالم  أخالقيات اإلعالم   ••
••  MMeeddiiaa--EEtthhiiccss    

هي أخالقيات مستحدثة تعني بالكشف عن الحقائق بكـل         و
 وعدم الكشف عن    ،وضوح ودون النظر لألغراض الشخصية    

 وعدم استغالل حوادث معينة في      ،مصدر الخبر إال بموافقته   
لغير وعدم   وكذلك عدم اإلضرار بمصالح ا     ،اإلثارة الصحفية 
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 وعـدم   ،التدخل في الخصوصيات وعدم تهديد حرية اإلنسان      
التعرض لقيم المجتمع وعاداته ومكتسباته من أجـل تحقيـق          

وتسمى ميثاق الشـرف اإلعالمـي أو       ،نصر إعالمي زائف  
 .الصحفي

   أخالقيات عصر المعلومات  أخالقيات عصر المعلومات   ••
••  IInnffoo--EEtthhiiccss    

 يقصد بها   ،وهي نوع من أخالقيات تكنولوجيا المعلومات     
عدم استخدام هذه المعلومـات فـي اإلضـرار         ، البيانات دقة

 ونزاهـة آالت    ،بمصالح الغيرأو التمويه والتنكر عند الحوار     
 وأن تكون هذه المعلومات     ،البحث والتصفح واألمانة العلمية   

لخدمة اإلنسانية وغير هادمة للقيم الحضارية واإلنسانية وأال        
   .تقتحم الخصوصية

  أخالقيات اإلنترنت أخالقيات اإلنترنت   ••
••  IInntteerrnneett--EEtthhiiccss    

أخالقيات تعنـي فـي المقـام األول عـدم إقحـام            وهي  
الخصوصيات للجميع وعدم استغالل الشـبكة فـي التخـابر          
واالستقطاب والحرص علىبلورة األفكار من خالل المنتـدى        
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 Virtualالذي أقامته اليونسكو وهـو المنتـدى الخـائلي    

Forum،        وكذلك تشجيع صناعة حماية القيم واألخالق عبر 
 ،إلنترنت مثل تشجيع استخدام الوسائل االلكترونية للرقابـة       ا

 Blockingوذلك عن طريق برامج احتجاز المعلومـات  

Software. 

  اإلخوات السبع اإلخوات السبع   ••
••  SSeevveenn  SSiisstteerrss  

 وهي منظمة تسـيطر     ،هي منظمة دولية لها دور سياسي     
على سوق النفط الدولي وتقف في موقع حاسم للوساطة بـين           

لنفط وبين الـدول المسـتهلكة وهـي        دول األوبك المنتجة ل   
 .أوروبا واليابان والواليات المتحدة

  اإلخوان المسلمين اإلخوان المسلمين   ••
••  MMuusslliimm  BBrrootthheerrhhoooodd  

م في مصـر    ١٩٢٩جماعة أنشأها الشيخ حسن البنا عام       
وانتشرت بسرعة في مختلف أنحاء مصر وحلتها الثورة عام         

 ومازالت موجودة حتى اآلن في العديد من البلـدان          ،م١٩٥٤
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ية ولها دور سياسي هام في مصر حاليـاً رغـم أنهـا             العرب
 .جماعة محظورة

  إدارة األزمات إدارة األزمات   ••
••  CCrriissiiss--MMaannaaggeemmeenntt  

فـن التعامـل مـع األزمـات        إدارة األزمات ما هي إال      
 ووضـع   ، أي معالجـة المشـاكل قبـل أن تقـع          ،المختلفة

استراتيجيات لمعالجة المشاكل فور وقوعهـا حتـى يمكـن          
آثارها الناجمـة عنهـا وتالفـي       السيطرة عليها أو الحد من      

 .بعد ذلكالناجمة عنها آثارها 

  اإلدانة السياسية اإلدانة السياسية   ••
••  PPoolliittiiccaall  CCuullppaabbllee  

وهو مصطلح يشير إلى إدانة الرجل السياسي أوالبرلماني        
 وقـد   ،أي تجريمه سياسياً ومجتمعيا ومحاكمته بتهم عديـدة       
 ويتبـع   ،يكون هذا المدان عضواً بالبرلمان أو وزيراً سياسياً       

 ويتعين رفع الحصانة البرلمانيـة      ، محاكمته طرقاً خاصة   في
عن عضو البرلمان حتى يمكن تقديمه للمحاكمـة أو حتـى           

 .استجوابه أمام القضاء
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  أداة االستعمار الجديد أداة االستعمار الجديد   ••
••  TTooooll  OOff  NNeeww  ––  CCoolloonniiaalliissmm  

 كان أول مـن     ،أداة االستعمار الجديد هو مصطلح سياسي     
بالـدار البيضـاء     الذي عقـد     أطلقه مؤتمر القمة األفريقي     

 حيث ندد فـي قرارتـه بإسـرائيل         ،م١٩٦١بالمغرب عام   
أداة االستعمار الجديد ليس في الشرق األوسط       تمثل  باعتبارها  

وحده ولكن في كل العالم الثالث من أفريقيا وآسـيا وكـذلك            
 .اعتبار المشكلة الفلسطينية مشكلة أفريقية أيضاً

  إدارة الشعب إدارة الشعب   ••
••  PPeeoopplleess  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

و مصطلح يعني أن هناك تزايداً ملموساً فـي أعـداد           وه
الجماهير المشـاركة فـي اإلدارة وسـيطرة النـاس علـى            

 كمـا   ،البيروقراطية وتغييرها وتبديلها من قبل الناس أنفسهم      
 .حدث في اإلدارة السوفيتية من قبل

  األداة هي نفسها الرسالة األداة هي نفسها الرسالة   ••
••  TThhee  MMeeddiiuumm  IIss  TThhee  MMeessssaaggee  
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مـن مصـطلحات    ) لرسـالة األداة هي نفسها ا    (مصطلح
 يعني أن التكنولوجيا يمكن أن تتحـول بكـل          حديثعصر ال ال

 ،سهولة من أداة لخدمة اإلنسان إلى أداة لقهر هـذا اإلنسـان           
ألن طبيعة التكنولوجيا المستخدمة تؤثر تأثيراً حاسـماً فـي          

 .طبيعة العمل الذي تستخدم لتحقيقه

  إذعان إذعان   ••
••  DDeeffeerreennccee  

تقبل كل ما يصدر عن النظام      هو عملية تهيئة المواطنين ل    
السياسي دون مناقشة وإحاطة النظام السياسـي بهالـة مـن           
الوقار واالحترام واسـتخدام أسـلوب تبجيـل المؤسسـات          

Dignified Institutions   رغم أنها قـد ال تملـك أي 
 .دور يذكر في النظام السياسي

  إرادة إرادة   ••
••  WWiillll  

 فالسلطة تعنـي فـرض    ،وهو أحد تعريفات عالقات القوة    
 . كمــا أنهــا تفتــرض الخضــوع،إرادة اآلخــرين علينــا

هـي إرادة   وThe Public Willاإلرادة العامـة  :وهناك
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 وتتضح تلـك اإلرادة مـن خـالل         ،الدولة ممثلة في الشعب   
 ويمكن استكشـافها    ،صناديق االنتخابات وكذلك االستفتاءات   

من خالل استطالعات وقياسات الرأي العام التي تعتبر تعبيراً         
 .The Voice Of The People الشعب عن صوت

  األرثوذوكسية األرثوذوكسية   ••
••  OOrrtthhooddooxxyy  

 ، وتعنـي القـديم    Orthodoxosكلمة أصلها أغريقي    
 وتعنى العقيدة   ،وهي حاليا عقيدة مسيحية منتشرة في الشرق      

 وهـي المعنيـة     ،األرثوذوكسية العقيدة الصائبة أو السـديدة     
 وبدأت هذه العقيـدة فـي بـالد اليونـان           ،بالهدى والرشاد 

وانتشرت بمصر والشرق كله، وتختلف في الكنيسة والتقاليد        
ــيحية األخــرى ــد المس ــة /.عــن العقائ أنظــر الكاثوليكي

 . والبروتستانت

  أرخبيل أرخبيل   ••
••  AArrcchhiippeellaaggooss  
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أرخبيل لفظ يطلق على مجموعة الجزر المتقاربة والتـي         
 وتكثر مجموعات الجزر هـذه فـي        ،تزيد عن عشرة جزر   

 .المحيط الهندي

  أرستقراطية أرستقراطية   ••
••  AArriissttooccrraattiicc  

وهي الطبقة الحاكمة فـي الـنظم الديمقراطيـة والـنظم           
 ويعني بعـا جماعـة وحكومـة األفضـل          ،الشمولية أيضاً 

 وقـد   ، ورجال هذه الفئة يعتبرون الخالصة والقادة      ،واألصلح
يكونون رجال دين أو حرب أوسيف أو عقل أو حكمة أو مال      

د بحكـم    وهم يتسلطون على البال    ،أو ثراء أو بالط أو إقطاع     
 .قبضتهم على زمام األمور بوسيلة أو بأخرى

  أرض ال صاحب لها أرض ال صاحب لها   ••
••  RReess  NNuulllliiuuss  

وهي األراضي التي كان يستولي عليها االسـتعمار بعـد          
انسحاب مصر أو زنجبار منها وانحسار نفوذهما عنها حيث         
أنهما كانا في الربع األخير من القرن التاسع عشر يسيطران          



 ٣٤

 وكان االسـتعمار يـدعي هـذا        ،على أغلب القارة األفريقية   
 .االدعاء علي تلك األراضي إلحكام سيطرته عليها

  إرهاب إرهاب   ••
••  TTeerrrroorriissmm  

وهو ممارسة األعمال العنيفة ضد مصالح الغيـر سـواء          
 أو التطرف يميناً أو يساراً عن مبدأ        ،أكانت فردية أو جماعية   

أكل الحـوم    (أساسي في حياة البشر فاإلرهاب يعلن أن مبدأه       
، وال تنـدرج   )Meat Is Murderاء سـيان  وسفك الدم

أعمال المقاومة المشروعة ضد المحتل الغاصـب فـي بنـد           
 وكذا السعي   ،اإلرهاب ألنه دفاع شرعي وقانوني عن النفس      

لتحرير األراضي من المستعمر ال تدخل في نطاق اإلرهاب         
بل تدخل في نطاق الحق الشرعي في تقرير المصير الـذي           

 وهناك أنواع عديدة ومسميات كثيرة      .حدةتدعو إليه األمم المت   
ــاب ــمى ،لإلره ــا يس ــاك م ــوري :  فهن ــاب الث اإلره

Revolutionary Terrorism،   وهو قد ينـتج عـن 
 وهو يهدف إلـى     ،اإلرهاب الفكري وقد يخلقه ذلك اإلرهاب     

إحداث تغيرات أساسية وجذرية في توزيع السلطة والمكانـة         



 ٣٥

 وقـد يخلـق     ، أهلية  مما قد يخلق حرباً    ،والثروة في المجتمع  
  .عنفاً سياسياً واسع النطاق

    إرهاب الدولة   إرهاب الدولة   ••
••  SSttaattee  TTeerrrroorriissmm    

هو ذلك اإلرهاب الذي تقوده دولة من خالل مجموعـة          و
من األعمال والسياسات الحكومية والتـي تسـتهدف نشـر          
الرعب بين المواطنين في الداخل والخارج وصوالً إلى تأمين         

الدولـة مـن خاللهـا       وتقـوم    ،خضوعهم لرغبات الحكومة  
باالغتياالت والهيمنة والسيطرة بواسـطة القـوة المسـلحة         
واالعتقال واالختطاف وغيرها من الوسائل الغير مشـروعة        
التي تهدف لترويـع اآلمنـين وإجبـارهم علـى الهجـرة            

 .أواالستسالم

  مصطلح اإلرهابيين الرقاق مصطلح اإلرهابيين الرقاق   ••
••  SSoofftt  TTeerrrroorriissttss    

تبر أقل خطـراً    هم اإلرهابيون الذين يقومون بأعمال تع     و
 مثـل التهديـد بـاالبتزاز وتلويـث         ،في منظومة اإلرهاب  

المنتجات والمظاهرات واإلعاقة من كمائن تنصب للقوافـل        



 ٣٦

التي تحمل صواريخ نووية وتحطيم النوافذ وغير ذلـك مـن       
 .أساليب احتجاجية عنيفة

  أزمة أزمة   ••
••  CCrriissiiss    

وهي موقف يحدث فيه صراع أو تضارب في األهداف أو          
ا يؤدي إلى حالـة مـن الصـدام السياسـي أو            المصالح مم 
  .العسكري

  أساطير سياسية أساطير سياسية   ••
••  PPoolliittiiccaall  MMyytthhss  

وهي تعني بتفسـير مقبـول لماضـي األمـة السياسـي            
والتي تعمل كمفتاح للفهـم وثيـق الصـلة         ،وحاضرها كذلك 

باإلطار التحليلي للتفسير السياسي،أي أنها جزء من التـاريخ         
 .السياسي

  استبيان استبيان   ••
••  QQuueessttiioonnnnaaiirree  

وهو وسيلة هامة لجمع البيانات قوامها االعتمـاد علـى          
مجموعة من األسئلة تطرح بأي وسيلة على مجموعـة مـن           



 ٣٧

 ثـم يتـولى الباحـث تحليلهـا         ،األفراد ليجيب عليها األفراد   
 ويمكن االتصال المباشر بـين      ،واستشفاف ما بها من بيانات    

الباحث واألفراد أو ينشر االسـتبيان بالصـحف أو يرسـل           
 وتكون البيانات عادة سرية وال يجوز استخدامها إال         ،يدبالبر

 .في البحث العلمي

  االستثمارات الكبرى االستثمارات الكبرى   ••
••  LLaarrggee  SSccaallee  IInnvveessttmmeennttss  

هي االستثمارات في المشروعات العمالقة التـي تعتبـر         
مشروعات أساسية سـواء أكانـت مشـروعات اقتصـادية          

 ،كالمجمعات الصناعية للحديد والصلب واأللومنيوم وغيرهـا      
أو كانت مشروعات خدمية عمالقة كالماء والصرف الصحي        

إلى تمويالت مالية وسـلعية      ، عادة ،والكهرباء والتي تحتاج  
 .ضخمة لتنفيذها

  استخبارات استخبارات   ••
••  IInntteelllliiggeennccee  

هي أسلوب في التفكير السياسي واالفتـراض السياسـي         
 وتمارسها كـل الـدول بواسـطة        ،والوقاية لدولة من الدولة   



 ٣٨

 وهو يمثل اإلنذار األول المبكر      ،ة متعددة   أجهزة استخباراتي 
بما يحتمل حدوثه من أفعال خارجة عن القانون وتهدد الدولة          

 ويتطلب وسائل إليكترونيـة للتصـنت والتلصـص         ،وأمنها
 .بغرض الوصول إلى أماكن اإلرهاب قبل تحركها

  استراتيجية استراتيجية   ••
••  SSttrraatteeggyy  

هـي   و ،مصـطلح اسـتراتيجي وسياسـي     االستراتيجية  
 األهداف والغايات طويلة المدي والتي يبتغيهـا        مجموعة من 

 وهـي تطلـق أحيانـاً علـى الغايـات         ،المجتمع أو الفـرد   
Objectives   وعلـى األهـداف     ، ذات الطبيعة األساسية 

Tragets وقد تركز االستراتيجية على أحـداهما       ، المحددة 
 وهي ترسم أساليب الحركة في شـكل متعاقـب          ،أو كالهما 

 على  Goalsذلك وفقا للمرامي العامة     الحلقات أو المراحل و   
 وتم  ،مستوى الدولة، وتشمل الوسائل الرئيسية لبلوغ الغايات      

 وقد تعني فـن القيـادة فـي         ،ضمن تكامل تنظيمي مجتمعي   
 ومن الناحية السياسـية     ،الحرب الشاملة على مستوى الدولة    

أيضا تعني تحديد األهداف وتحديد القوة الضـاربة وتحديـد          
 .سي للحركةاالتجاه الرئي



 ٣٩

  استعمار استعمار   ••
••  CCoolloonniiaalliissmm  

االستعمار أو االستعمارية هي نزوع الدول الكبيرة لفرض        
سلطانها وإرادتها على البلدان األخـرى واالحتفـاظ بهـذة          

 ،السيطرة بمختلف الوسائل السياسية واالقتصادية والعسكرية     
ومحاولة تغيير هوية البلدان المسـتعمرة وربطهـا بالدولـة          

طا عضويا ولغويا وثقافيا واقتصاديا واستغالل      االستعمارية رب 
 .ثراوتها وأيضاً إقامة المشروعات المتعددة فيها

  استفتاء استفتاء   ••
••  RReeffeerreenndduumm  

هو صورة هامة من صور الرجوع للشعب في المسـائل          
 وفيه تطـرح    ،الهامة ألمن الوطن ومستقبله وتعديل الدستور     

و المسائل بشكل مباشر على النـاخبين ليعلنـوا مـوافقتهم أ          
 ويرتبط حـق االسـتفتاء عـادة بحـق          ،رفضهم لهذا األمر  

 وكلها Right Of Recallاالنتخاب العام وحق االستدعاء 
 .أساليب ديمقراطية لمعرفة رأي الشعب

  استقرارالنظام استقرارالنظام   ••



 ٤٠

••  SSttaabbiilliittyy  SSyysstteemm  
هو مصطلح للتعبير عن قدرة النظام على االستمرار فترة         

 ويكـون   ،يلـة طويلة وعدم وجود تغيير اجتماعي لفترة طو      
 Stableالنظام السياسي باقيا في حالة مقبولة من التوازن 

Equilibrium  واالسـتقرار هـو الهـدف       ، لفترة طويلة 
 .األساسي لصنع القرار

  استقطاب استقطاب   ••
••  PPoollaarriizzaattiioonn  

وهي سياسة يقصد بها جذب بعض الفئات لتأييـد وجهـة           
النظر الرسمية بتقديم بعض المغريات واالمتيازات لهم مـن         

ة االستقطاب التي تمارسها انجلترا في الجزء األيرلندي        سياس
 .من المملكة المتحدة

  االستقاللية االستقاللية   ••
••  AAuuttoonnoommyy  

لمؤسسة السياسية فـي    ل  الكاملة حريةاليعني مدى ذاتية أو   
 .العمل السياسي واالجتماعي داخل الدولة

  استمرار المجتمع استمرار المجتمع   ••



 ٤١

••  PPrreessiisstteennccee  OOff  AAggggrreeggaatteess          
غيير في العالقات بين األشـياء      هو االتجاه نحو مقاومة الت    

 ويتضمن المعتقدات السابقة التقليدية التـي تمثـل         ،واألفكار
اسـتمرار النظـام    األساس غير العقلي للنظام االجتمـاعي       

System-Persistence  
يؤكد على أهمية المحافظة علـى      أو مصطلح   مفهوم  وهو  

 .االستقرار والوضع القائم للنظام السياسي

    إسرائيل أفريقياإسرائيل أفريقيا  ••
••  TThhee  IIssrraaeelliiss  OOff  AAffrriiccaa  

مصطلح أطلقته حكومة روديسيا البيضاء     إسرائيل أفريقيا   
حيث كانـت تعتقـد أنهـا محاطـة باألفارقـة            ،على نفسها 
 ، كما أن إسرائيل محاطة بالعرب وقواتهم المسلحة       ،المسلحين

م وأمـدتها  ١٩٦٧ولذلك أيدت روديسيا البيضاء إسرائيل عام  
 .بالسالح والتقنية

 أنظــر مجموعــة دول  أنظــر مجموعــة دول //AASSEEAANN آســيان  آســيان   ••
  جنوب شرقي آسياجنوب شرقي آسيا

  االشتراكية االشتراكية   ••



 ٤٢

••  SSoocciiaalliissmm  
هي نظام اجتماعي اقتصادي يقوم على الملكيـة العامـة          

 وقد تكون هذه الملكية العامة للدولة أو ملكية         ،لوسائل اإلنتاج 
 وتؤدي االشتراكية للقضاء علـى الطبقـات        ،تعاونية جماعية 

سـان والتعـاون بـين    المستغلة واستغالل اإلنسان ألخيه اإلن    
العمال وعدم وجود اضهاد اجتماعي وعدم وجود تناقض بين         

  .الريف والحضر
 Socialاشــتراكية ديمقراطيــة  :وهنــاك مصــطلح

Democratic هي نموذج يخالف االشتراكية الثوريـة      و، 
 وهي  ،أي قيام البعد االشتراكي في الحكم بجافي الديمقراطية       

ر في أواخر السـبعينات     حركة عالمية تزعمتها ألمانيا ومص    
 وتحاول الحركة تحقيق الفكر االشتراكي      ،من القرن الماضي  

 والتـأثير علـى الحكومـات       ،اقتصاديا بأسلوب ديمقراطـي   
 .Conservative Governmentالمحافظة 

  اإلشكالية اإلشكالية   ••
••  PPrroobblleemmaattiicc  

هي عملية انفتاح مجموعة من المفاهيم التي تُشكل قـوام          
عدنا على فهم العـالم وتعمـل        وهذه النظرية تسا   ،أي نظرية 



 ٤٣

 أي  ،على تمكيننا من إثارة التساؤالت انطالقاً من مفهوماتهـا        
 فهي تفند كافة جوانب الموضوع      ،تمكننا من طرح المشكالت   

 ويطلق عليها منظومة األفكار     ،من وجهة نظر طارح المشكلة    
 .أو المنظومة الفكرية التي تقوم بذاتها

  أشيانتو أشيانتو   ••
••  AAssssiieennttoo  

ومعاهدات أبرمتها أسبانيا في القرنين السابع      هي اتفاقيات   
 قبـل أن    ، بشأن تجارة الرقيق   ، الميالدي عشر والثامن عشر  

م و تصـريح    ١٨١٥تحرمها الدول بدءا بمؤتمر فيينا عـام        
حقـوق اإلنسـان    وإعالن  م وانتهاء ببيان    ١٨٢٢فيرون عام   

 ونص علـى  ،م الذي حرم تجارة الرقيق بكافة أشكالها   ١٩٤٨
 ، لينهي هذه الفترة المهينة من عمـر البشـرية         ذلك صراحة 

 .وينهي العبودية لألبد ويحرر اإلنسان

  ) ) االتجاهاتاالتجاهات ( (اإلصالحيةاإلصالحية  ••
••  RReeffoorrmmiisstt  



 ٤٤

وهي اتجاهات لالصالح داخل المجتمـع إمـا بـالعودة          
للجذور وإحياء الثقافات االقديمة أو التمرد علـى المحافظـة          

 .واتباع أساليب جديدة في مختلف المجاالت

  الح الزراعي الح الزراعي اإلصاإلص  ••
••  LLaanndd  RReeffoorrmm//TThhee  AAggrraarriiaannss  

 مثل تعديل   ،هو تعديل وتطوير النظام الزراعي في بلد ما       
 وتطوير المجتمعـات    ،الملكية أو النظام أو اإلنتاج الزراعي     

 وتفتيت الملكيات الكبيرة وإعـادة توزيـع هـذه          ،الزراعية
 ومن هذه الدعوات دعوة أنصار      ،األراضي على المزارعين  

 األمريكية الذين دافعوا عن حياة الجنوب األمريكـي         األقليمية
) سأتخذ مـوقعي   (ضد التصنيع والتقدم في كتابهم الكالسيكي     

 وقوانين وقرارات اإلصالح الزراعي     ،م١٩٣٠الصادر عام   
 . يوليو٢٣م عقب ثورة ١٩٥٢في مصر عام 

  اإلصالح السياسي اإلصالح السياسي   ••
••  PPoolliittiiccaall  RReeffoorrmm  



 ٤٥

ـ         ي خلـق اإلداة    اإلصالح السياسي ما هو إال مفهـوم يعن
 أي األداة الحاكمة التي تعرف كيـف        ،الفعالة للقيام بإصالح  

 .تقود ومتى وكيف تفرض االحترام وحدود هذا االحترام؟

   اضطهاد  اضطهاد   ••
••  SSeeggrreeggaattiioonn  

هي سلوك عام أو خاص تجاه األقليات أو طبقات أو فئات           
 . وهذا السلوك ناتج عن التمييز والمحاباة،في المجتمع

  أطالنطا الجديدة أطالنطا الجديدة   ••
••  NNeeww  AAttllaannttiiss  

 وهي ضمن أعماله    ،هي يوتوبيا وضعها الفليسوف بيكون    
التي يعبر فيها عن مثالية ألنه لم يسعى لتقسيم الفقر بل كـان     

 .يسعي لخلق الوفرة

  أعالي البحار أعالي البحار   ••
••  TThhee  HHiigghh  SSeeaass  

لفظ يطلق على المياه الدولية وله تسميات متعـددة مثـل           
مفتوحـة والبحـار    البحار العالية والبحار العامة والبحـار ال      

 وأعالي البحار هي كل أجزاء البحـار والمحيطـات          ،الدولية



 ٤٦

التي التدخل في البحر األقليمي أو في المياه الداخلية لدولـة           
من الدول والتي يكون لكل الدول الحق في استعمالها علـى           

 .قدم المساواة

  إعصار إعصار   ••
••  CCyycclloonnee//  HHuurrrriiccaannee//  TToorrnnaaddoo  

تقتلـع األشـجار    عاصفة هوجاء تشـتد فيهـا الريـاح ف        
 .وتضطرب البحار واألنهار وقد تسقط األمطار العنيفة

  حقوق حقوق الالإعالن إعالن   ••
••  BBiillll  OOff    RRiigghhttss  ((     ))وثيقة أمريكيةوثيقة أمريكية

 أضـافها   ،وثيقـة أمريكيـة   هـي   وثيقة إعالن الحقـوق     
الكونجرس األمريكي إلى وثيقة الدستور المؤسس للدولة عام        

ـ      ،م والتي تعلي من شأن الفرد     ١٧٨٧ دة  ألن الفرد هـو الوح
األساسية في السياسة وأن النظام السياسي قد أقيم أصالً مـن           

 .أجل منفعة الفرد

  إعالن حقوق اإلنسان إعالن حقوق اإلنسان   ••
••  BBiillll  OOff  HHuummaann    RRiigghhttss  



 ٤٧

أصـدرته   ، لإلنسانية جمعاء  ،أو بيان عالمي  وهو إعالن   
حقـوق  كافة  وكفالة   م لضمان    ١٩٤٨عام  في  األمم المتحدة   

علـى حـد     ،ة في كل مكان على سطح الكرة األرضي       ،البشر
 أو المكـان    سواء دون النظر إلى اللون أو العنصر أو البيئة        

  .الذي يعيش فيه اإلنسان

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ••
••    IInntteerrnnaattiioonnaall  BBiillll  OOff  HHuummaann  RRiigghhttss//  

TThhee  UUnniivveerrssaall  DDeeccllaarraattiioonn  OOff  HHuummaann  

RRiigghhttss      
وهو إعالن أصدرته األمم المتحدة في أول دورة للجمعية         

 دولـة دون    ٤٨م بموافقـة    ١٩٤٨ ديسـمبر    ١٠ة في   العام
 دول عن التصويت، ويشتمل اإلعالن      ٨معارضة مع امتناع    

على ثالثين مادة تؤصل حرية اإلنسان وكرامتـه وحقوقـه          
 وكـذا الحقـوق     ،المختلفة مع مساواته في الكرامة والحقوق     

السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والمدنيـة         
تماعي وحق العمل وأوقات الفـراغ والراحـة        والضمان االج 

والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الحقـوق والحريـات         
 .األساسية



 ٤٨

  االغتراب االغتراب   ••
••  AAlliieennaattiioonn  

وهو مصطلح يشير إلى مشاعر العزلة والغربة وانعـدام         
القوة بين األفراد مما تظهر آثاره فـي السـلوك االنتخـابي            

ركـات المتطرفـة    والصراعات في المجتمعات المحلية والح    
 وجود أي   أي عدم  (والعنف والثورات والحركات االجتماعية   

 ).ارتباط

  اغتيال اغتيال   ••
••  AAssssaassssiinnaattiioonn  

 أي قتل األعداء    ،االغتيال ما هو إال عملية تصفية جسدية      
 سواء كانت دوافع القتل سياسـية       ،السياسيين أو قتل األبرياء   

  وهو يوجه أساساً للقيادات والـوزراء وأصـحاب        ،أو فردية 
 وغالباً مايتم اغتيال القاتل فور وقوع جريمة االغتيال         ،الجاه

الرئيسية وال نعرف الدوافع األساسية وراء اغتيال هـذا وال          
 وقد يتم االغتيال بواسطة المدافع أو القنابل أو السـالح           ،ذاك

 فاالغتياالت عمليـة قتـل      ،األبيض أو بأى وسيلة قتل أخرى     
 .من ورائهاقذرة بقصد الحصول على أية منافع 



 ٤٩

  أغلبية بسيطة أغلبية بسيطة   ••
••  SSiimmppllee  MMaajjoorriittiieess  

أكثر من التصويت   ) مع(وهو مصطلح يعنى أن التصويت      
 أي أن تكـون نتيجـة التصـويت         ،مع إغفال االغياب  ) ضد(

 .صوت واحد على األقل من عدد الحاضرين% + ٥٠

  أغلبية خاصة أغلبية خاصة   ••
••  SSppeecciiaall  MMaajjoorriittyy  

نين الهامة  هي األغلبية التي تتطلبها القوا    األغلبية الخاصة   
 مثـل   ،التي تمس الوطن مثل تعديل الدستور أو قواعد الحكم        

أغلبية الثلثين أو أغلبيـة الـثالث أربـاع فـي التعـديالت             
 . الدستورية

  األفرقة األفرقة   ••
••  AAffrriiccaanniizzaattiioonn  

تقالل معظم الـدول    ـهي سياسة أفريقية أعلنت عقب اس     
  ،م١٩٦٣األفريقية عام 

يا وجعلها ملكيـة    أي أفرقة المشروعات األجنبية في أفريق     
 ومعناهـا أيضـا     ،عامة من أجل إنجاح االشتراكية األفريقية     



 ٥٠

تولي األفريقيين كل شـئونهم السياسـية واالقتصـادية دون          
االستعانة باألجانب واالعتماد علـى رأس المـال األفريقـي          

 .والخبرات والسواعد األفريقية في التنمية

  األفريكانز األفريكانز / / أفريكانرزأفريكانرز  ••
••  AAffrriiccaanneerrss  

 ،وب أفريقيا المنحدرون من أصل هولنـدي      هم سكان جن  
 ،من السكان البيض في جنوب أفريقيـا      % ٦٠عددهم حوالي   

 .كانوا يعرفون باسم البوير

  االقتصاد السياسي االقتصاد السياسي   ••
••  PPoolliittiiccaall  EEccoonnoommyy  

ألن ،يعبر هذا المصطلح عن الربط بين السياسة واالقتصاد       
 وبالتالي البد من تـدخل      ،المجتمع ما هو إال حاجات وأنظمة     

ولة في االقتصاد عن طريق التخطيط والتوجيه والملكيـة         الد
وهـو   World Economyاقتصاد عالمي وهناك  .العامة

مصطلح توصف به األنظمة التي يحكمها االقتصاد وال يوجد         
 وحجم االقتصـاد العـالمي يـرتبط        ،فيها نظام سياسي واحد   

وظيفياً بحالة التكنولوجيا وبإمكانيات النقل واالتصال داخـل        



 ٥١

، ومن العناصر    وحدود االقتصاد العالمي دائماً مرنة     ،ودهحد
السوق العالمية الواحدة   : األساسية لالقتصاد العالمي المعاصر   

 .والنظام المتعدد األطراف والمنظومة الثالثية

  األقليات القومية األقليات القومية   ••
••  NNaattiioonnaall  MMiinnoorriittiieess  
 ،هي مجموعات عرقية تختلف عن األغلبية في المجتمـع        

القوى السياسية المركبة التي تعمل علـى       ولكنها تنخرط في    
 .المستوى القومي

  اإلقناع اإلقناع   ••
••  PPeerrssuuaassiioonn  

وهو العملية التي يحاول فيها شخص أو وسيلة إعالميـة          
بإقناع شخص أو مجموعة من األشخاص بتقبل رأيا أو فكراً          

 ولكل شخس أو وسيلة إعالمية قدرة       ،أو أن يؤدي عمالً معيناً    
مليـات اإلقنـاع أكثـر أيـام         وتظهر ع  ،معينة على اإلقناع  

 .االنتخابات الستقطاب األصوات

  اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي   ••
••  SSeellff--  SSuuffffiicciieennccyy  



 ٥٢

االكتفاء الذاتي هو مفهـوم يقصـد بـه قيـام األفـراد             
والجماعات في مجتمع ما وفي وقـت مـا بتغطيـة أغلـب             

 ،احتياجاتهم ومتطلباتهم ذاتياً دون االعتماد علـى اآلخـرين        
زراعة أو االنتاج المحلي دون     وذلك عن طريق التصنيع أو ال     

 واالكتفاء الذاتي قيمة في حـد ذاتهـا         ،االستيراد من الخارج  
 وأكثر الشعوب في المقدرة على االكتفاء       ،يسعى إليها الجميع  

 اليابان ثم الهند ثم النرويج فالواليات المتحدة ثـم          :الذاتي هي 
 .الصين

  اإللهام السياسي اإللهام السياسي   ••
••  PPoolliittiiccaall  IInnssppiirraattiioonn  

 ،ياسي مصطلح يعبر عن الزعامـة السياسـية       اإللهام الس 
هو تعبير مرادف للحكم المطلق الذي يتبني األفكار السياسية         و

عن طريق الحق اإللهي أو اإليمان بالغيبات وأن مـا يفعلـه            
الحاكم ما هو إال إلهام من الرب وليس هناك حق ألحد مـن             

 . وهو عكس العقالنية،المواطنين التفكير فيه

  إمبراطور إمبراطور   ••
••  IImmppeerriiuumm  



 ٥٣

 ،هو رأس وحاكم الدول الكبري المسميات اإلمبراطوريات      
 وهـذه   ،مثل اإلمبراطورية الرومانية والروسية والنمسـاوية     

اإلمبراطوريات عبارة عن دول كبيرة وقوية ومسيطرة على        
 واإلمبراطور هو حاكم مطلـق ديكتـاتور        ،غيرها من الدول  

أي  (يحتفظ في يديه بكل السلطات ويشدد قبضته على الحكـم     
إمبراطوريات عالميـة    وهناك   ).هيمنة اإلمبراطور السياسية  

World Empires    وهي التي تعبر عن نظـام سياسـي
 ممتد جغرافياً لمساحات واسعة في قـارة        واحد في إقليم كبير   

 .معينة أو في عدة قارات

  إمبريالية إمبريالية   ••
••  IImmppeerriiaalliissmm  

 ،كلمة حديثة االستعمال نسبياً   االمبريالية مصطلح سياسي و   
هي تعني الرأسمالية االحتكارية ألنها المرحلة األخيرة فـي         و

 واستخدمت لتعني التعسف فـي وصـف        ،تطور الرأسمالية 
 هـذا المصـطلح    و ،السياسة الخارجية ألمبراطـور فرنسـا     

يقصد يها السياسة العدوانية لدولة تجاه أخرى       قد  ) االمبريالية(
 .وتتسم هذه السياسة عادة بعدم المسئولية



 ٥٤

د أنه قد  ارتبطت اإلمبريالية بالتوسع العـدواني          نج ، ولذا
ويقصد بها أيضاً طموح دولـة أو دول نحـو          . لدول المركز 

 وهـذا   ،االتساع على حساب الغير ومد نفوذها وسـيطرتها       
 .أقسى أنواع اإلستعمار

  االمتداد القاري االمتداد القاري   ••
••  CCoonnttiinneennttaall  SShheellff  

هو مصطلح له ترجمات عربية عديـدة منهـا األفريـز           
 ، الجـرف القـاري    ، العتبة القارية  ،رصيف القاري  ال ،القاري

 ، طفطـاف البـر    ، جناح البر  ، سيف القارة  ،الرفرف القاري 
 . حافة القارة،األكمة البرية

 واالمتداد القاري هو مصطلح يعني المنطقـة البحريـة         
الملحقة والمتصلة والمتاخمة للبحر اإلقليمي وللمياه اإلقليميـة        

 لنمـو الثـروة السـمكية       وهي أكثر مناطق البحر صالحية    
 وبشرط أال يضر استغالل الدولة لالمتـداد        ،وأغناها بالصيد 

القاري بحرية أعالي البحار وال تهدد حريات المالحة والصيد         
 .فيه بطريق مباشر أو غير مباشر

  امتيازات أجنبية امتيازات أجنبية   ••



 ٥٥

••  CCaappiittuullaattiioonnss  
هي نوع من االمتيازات يحصل عليها      االمتيازات لألجانب   

لمواطنين مثل عدم محاكمـة األجانـب عـن         األجانب دون ا  
الجرائم التي يرتكبونها داخل الدولة وإعفاء األجانـب مـن          
الضرائب والرسوم الجمركية المخفضة لألجانب وتخصيص      
مواني للتجارة الخارجية عرفت باسـم مـواني المعاهـدات          

Treaty Portsوكلها مميزات تقلل من استقالل الدولة . 

  األمركة األمركة   ••
••  AAmmeerriiccaanniissaattiioonn      

  األمريكانية األمريكانية   ••
••  AAmmeerriiccaanniizzmm  

وهي تعبر عما حدث مع المهاجرين للواليـات المتحـدة          
 وأوائـل   ١٩األمريكية في الهجرات الكثيفة في أواخر القرن        

 وهي عملية تعني بث المفاهيم األمريكية فـي         ،٢٠القرن ال 
نفوس القادمين الجدد مـن قـيم وعـادات وتقاليـد ومثـل             

ومواقع العمل وبث األيدلوجية    عن طريق المدارس    ،وأساطير
 ، بغرض إدماجهم في المجتمـع األمريكـي       ،األمريكانية فيهم 



 ٥٦

وتحاول الواليات المتحدة من خالل هيمنتها على العالم فـي          
 .عصر العولمة أمركة العالم كله

 أنظر الواليات المتحـدة      أنظر الواليات المتحـدة     //AAmmeerriiccaaأمريكا  أمريكا    ••
  ..UU..  SS..  AAاألمريكية األمريكية 

  أمريكا الالتينية أمريكا الالتينية   ••
••  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  

يكا الالتينية هي ذلك الجزء من نصف الكرة الغربـي          أمر
الواقع جنوب الواليات المتحدة ويشمل المكسـيك وأمريكـا         
الوسطى وجزر الهند الغربية وأمريكا الجنوبية حيث توجـد         

 األسبانية والبرتغالية والفرنسية وهـي      :اللغات الرسمية اآلتية  
 .لغات التينية أصلية

  أمريكا الوسطى أمريكا الوسطى   ••
••  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  

هي ذلك الجزء من األمريكتين الذي يصل بين المكسـيك          
وبرزخ بنما ويضم سبع جمهوريات هي بليـز وكوسـتاريكا          

 .والسلفادور وجواتيماال وهوندراس ونيكارجوا وبنما



 ٥٧

  أمريكيين األفارقة أمريكيين األفارقة   ••
••  AAffrroo--AAmmeerriiccccaaiinnss  

وهم األفارقة السود الذين هاجروا للواليات المتحدة فـي         
 وهم أكبر عـددا فـي       ،نوا عبيداً هناك  القرون الماضية أو كا   

السجون األمريكية ولم يأخذوا حقوقهم إال بعد الحرب العالمية         
 ويعيش واحداً من بين كل ثالثـة مـن هـؤالء فـي        ،الثانية

 ،مستوى أقل من خط الفقر، والباقين فـي مسـتوى الفقـر           
 .ويعيشون في حواري وأزقة منعزلة نسبياً

  األمم المتحدة األمم المتحدة   ••
••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  

 ،في عالم اليوم  ) فوق أممية  (هي المنظمة الدولية الحاكمة   
 طبقاً التفاقية سان فرانسيسـكو وبـدأت        ١٩٤٥ُأنشئت عام   

 وتضم  ،م١٩٤٦نشاطها على المستوى الدولي في بداية عام        
 ،اآلن نحو مائتي عضو بعد انضمام سويسرا الدولة المحايدة        

جهزتها  ومن أ  ،ومقرها نيويورك ولها مقر أوربي في جنيف      
الرئيسية الجمعية العامة ومجلس األمن ومحمكة العدل الدولية        

 .في الهاي وغيرها من التنظيمات الدولية



 ٥٨

  األمة األمة   ••
••  NNaattiioonn  

األمة تعبر عن شعب معين يرتبط برابطة عرقية معينـة          
ويشترك أفرادة في ماضي وتراث مشـترك وآمـال واحـد           

 مصير  ويتحدثون لغة واحدة وقد يدينون بدين واحد ويجمعهم       
 وقد تنتشـر    ، وقد تكون الدولة مكونة من أكثر من أمة        ،واحد

 . األمة على أكثر من دولة

 أنظــر  أنظــر //AAnnaarrcchhiissmm) ) سياســياًسياســياً ( (أنارشــيةأنارشــية  ••
  الفوضويةالفوضوية

وهي سعي أصحاب هذه الفكرة إلى نشر الفوضى وعـدم          
االعتراف بالقوانين والنظم القائمة والعمل على هدم الدولـة         

  على الرأسمالية وإقامة نظـام     لالستيالء على الحكم والقضاء   
يتحرر فيه اإلنسان مـن سـلطة الدولـة         ) وهو ليس بنظام  (

ووصايتها وال تكون هناك حكومة مسيطرة فعلياً على األمور         
  . وهو لفظ الفوضى،في البالد

  أنتاركتيكا أنتاركتيكا   ••
••  AAnnttrraaccttiiccaa  



 ٥٩

 ، وتقع في أقصى جنوب العالم     ،هي القارة الجنوبية القطبية   
البكر التي لم تستنزف ثرواتها المعدنيـة       وتتميز بأنها القارة    

وهي بذلك أكبـر    ٢كم١٣١١٢٣٢٠ وتبلغ مساحة القارة     ،بعد
 كما يبلغ امتدادها من الشـمال       ،من قارة أوربا وقارة أستراليا    

 .كيلومتر٥٥٦٠إلى الجنوب 

  االنتخابات االنتخابات   ••
••  EElleeccttiioonnss  

هي المظهر الرئيسي للمشاركة السياسية من قبل الشـعب         
 ،في المجالس المختلفة عن طريق التصويت     الختيار ممثليهم   

وهي الطريقة الوحيدة لتنفيذ الديمقراطية الليبرالية التمثيليـة        
في ظل تزايد أعداد السكان وعدم إمكانية تطبيق االجتمـاع          

االنتخابــات الدائمــة  : ومنهــا.الكامــل ألفــراد الشــعب
Maintaining Elections وتقوم االنتخابات على فكرة 

 وهي التي يفوز بهـا  ،Normal Voteادية األصوات الع
 .الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات العادية

  األنتلجنسيا األنتلجنسيا   ••
••  IInntteelllliiggeennttssiiaa  



 ٦٠

هو مصطلح يعني وجود المثقفين كجماعة محددة داخـل         
 ويتمثل هؤالء المثقفـين فـي النقـاد والـروائيين           ،المجتمع

ـ            ة والثوريين الذين يحددون معـالم الطريـق فـي أي دول
 وهو لقب أطلق على     ،ويتميزون بقوتهم األيدلوجية والسياسية   

 .مثقفي روسيا على وجه الخصوص

  األنثروبولوجي األنثروبولوجي   ••
••  AAnntthhrrooppoollooggyy  

يبحث في يختص و الذي  ،هو علم اإلنسان أو علم األجناس     
كل شيء عن اإلنسان من خالل الموميات والعظام القديمـة          

 ،ومنا هذا وآثار الحضارات العظمى حتى وضع اإلنسان في ي       
 .وله فروع متعددة مستمدة من خصائص اإلنسان الثقافية

  إنجاز األهداف إنجاز األهداف   ••
••  GGooaall  AAttttaaiinnmmeenntt  

أي صـياغة وتحديـد     ،لنظام االجتمـاعي  لهي عملية من    
األولويات بين الغايات التي تحقق بقاء النسـق االجتمـاعي          

 . مما يسهم في إحداث التغيير المنشود،السياسي

  أنجلو سكسونية أنجلو سكسونية   ••



 ٦١

••  AAnngglloo--SSaazzoonn  

 إنجليزيـة   Extractionهي تقاليد متوارثة عن أصول      
 وخاصـة   ،عتيقة تميزت بها الشعوب في الجزر البريطانيـة       

 . ومنها التقاليد الديمقراطية الليبرالية،التقاليد السياسية

  اإلنجليزية السوداء اإلنجليزية السوداء   ••
••  BBllaacckk  EEnngglliisshh  

هو مصطلح يعبر عن لهجة إنجليزية عامية يتحدث بهـا          
 .مريكيينكثير من السود األ

  إنجليكاني إنجليكاني   ••
••  AAnngglliiccaann  

 ومن المعروف أن الكنيسـة      ،من أتباع الكنيسة االنجليزية   
 Anglicanاإلنجليزية تترأس اإلنجليكانية في العالم وتسمى 

Church. 

  األنزوس األنزوس   ••
••  AAnnzzuuss  
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م بعد نجاح   ١٩٥١هو حلف المحيط الهادي الذي أقيم عام        
رسمي  وكان إثبات    ،م١٩٤٩الثورة الشيوعية في الصين عام      

 .للعالقات المتميزة بين الواليات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا

  األنظمة العسكرية األنظمة العسكرية   ••
••  MMiilliittaarryy  JJuunnttaass  

وهي األنظمة السياسية التي تحكم في أعقاب االنقالبـات         
العسكرية بواسطة الجيش أو البوليس، وتسعى لالستمرار في        
السلطة وتفرض القيود على المشـاركة السياسـية وترفـع          

ات الوحدة الوطنية وعدم أهمية األحزاب والوطن أوالً        شعار
 . وقوانين الطواريء وغيرها

  االنفراج الدولي االنفراج الدولي   ••
••  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDéétteennttee  

وهي المناخ السياسي الذي ساد العـالم فـي السـبعينات           
والثمانينات من اتفاق القطبين على العديد من الحلول للمشاكل         

صر نيكسون وكـارتر     في ع  ،الدولية وابتعادهما عن التصادم   
 وقد تـم توقيـع      ،وريجان ومعهم وزير الديبلوماسية كيسنجر    
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اتفاقيات عديدة بين أمريكا والسوفييت في هذه الفترة وتم عقد          
  .لقاءات قمة عديدة بين الطرفين

  إنفوميديا إنفوميديا   ••
••  IInnffoommeeddiiaa  

هي المعلوماتية التي نعيشها في العصر الحـالي عصـر          
 واإلنفوميـديا  ،Infomedia Ageالوسائط المعلوماتيـة  

يعنى التقارب التكنولـوجي بـين المعلوماتيـة والوسـائط          
 Economic وسيكون المحرك االقتصـادي  ،اإللكترونية

Engine         لالقتصاد العالمي الجديد مكوناً مـن صـناعات 
األنفوميديا وهـي الحوسـبة واالتصـاالت واإللكترونيـات         

على كل   وشعار عصر اإلنفوميديا هو كمبيوتر       ،االستهالكية
طاولة قهوة، وهو المرحلة الرابعة من االبتكار التكنولـوجي         

 .لعصر الحوسبة

  اإلنقاذ الوطني اإلنقاذ الوطني   ••
••  NNaattiioonnaall  SSaallvvaattiioonn  

مصطلح يشير إلى مجموعة الوسائل التي تتبعها الدولـة         
للمحافظة على الروح الوطنية والكيـان الـوطني للشـعب          
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صطلح  ويستخدم رجال السياسة هذا الم     ،ووقايته من األخطار  
 فيبادر الـزعيم    ،عند األزمات وعندما تتعرض الدولة للخطر     

 ومباديء اإلنقاذ الـوطني فيهـا خـالص للدولـة           ،بإنقاذها
 .واستقرار وسالم لها

  اإلنقالب اإلنقالب   ••
••  CCoouupp  dd,,eettaatt  

وهو استيالء العسكريين على السلطة الشرعية بواسـطة        
القوة المسلحة وتغيير نظام الحكم بـالقوة بـدون الرجـوع           

 ،)Military Methodباألسـلوب العسـكري   (ن للناخبي
 أما ما يطيح بالدولة فيسمى ثورة       ،والسلطة هنا هي الحكومة   

Revolution. 

  انهيار انهيار   ••
••  DDeeccaayy  

هو الشعور السياسي بفقد النظام ألهـم عوامـل         االنهيار  
 .شرعيته وإقباله على السقوط

  أهل الوسط أهل الوسط   ••
••  CCeennttrriissttss  



 ٦٥

 ،المعتدلـة أهل الوسط يطلق على ذوي اآلراء السياسـية         
 والوسـط   ،فالمعتدلون هم أصحاب اآلراء السياسية المعتدلـة      

Center        يعني أعضاء المجلس التشريعي الـذين يعتنقـون 
آراء سياسية وسطاً بين اليمين واليسار ويجلسون عادة وسط         

 .قاعة البرلمان

  أوابك أوابك   ••
••  OOAAPPEECC  

وهي منظمة الدول العربية المصدرة للنفط وتجمـع كـل          
 .منتجة للبترولالدول العربية ال

  أوبك أوبك   ••
••  ((OOPPEECC))  OOrrggaanniissaattiioonn  OOff  PPeettrroolleeuumm  

EExxppoorrttiinngg  CCoouunnttrriieess    
 وهي منظمة دولية تجمع اغلب الدول المصـدرة للـنفط         

وهدفها األول هو الحفاظ علـى مصـالح الـدول          ) البترول(
األعضاء المنتجة للنفط والتنسيق فيما بينها بقصد وضع نظام         

 ،ريرها من التقلبات المفتعلة   يكفل استقرار أثمان البترول وتح    
م ١٩٦١أنشئت في مدينة كاراكاس عاصمة فنزويال في يناير         
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من العراق والكويت وإيران والسـعودية وقطـر وفنـزويال          
 وانضم إليها الجزائـر وليبيـا       ،)أبوظبي حينذاك  (واإلمارات

)  دولة أعضاء  ١٣(وأندونسيا ونيجيريا والجابون واإلكوادور   
 .ة فيينا العاصمة النمساويةومقرها اآلن في مدين

  أيدلوجية أيدلوجية   ••
••  IIddeeoollooggyy  

تشير الكلمة إلى مجموعة متماسكة من األفكار والمباديء        
التي تقدم لنا دليالً للعمل وفق هذه األفكـار التـي يعتنقهـا             

 أي أنها ناتج عملية تكوين نسق فكري        ،مجموعة من األفراد  
 عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد ويطبـق عليهـا بصـفة          

 وتشكل أيدلوجيـة كـل جماعـة بيئتهـا الجغرافيـة            ،دائمة
 فإنها  ، ولذ ،واالجتماعية ومعتقداتها السياسية ونواحي نشاطها    

 أو االتجاه الفكـري     ،نسق األفكار والمعتقدات في مجتمع ما     
الفكر المضلل أو المشـوه      ( أو ،الذي يتبناه الفرد أو المجتمع    

أيدلوجيـة   وهنـاك .)لوعي اإلنسان كما تقـول الماركسـية      
وهـي األيدلوجيـة    Bourgeois Ideologyبرجوازية 

التي تسيطر على الثقافة السياسية فـي األنظمـة الليبراليـة           
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 فهي عنوان هذه األنظمة في الثقافـة        ،للديمقراطية الرأسمالية 
 .والسياسة
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  حرف الباءحرف الباء

  الباءات األربعة الباءات األربعة   ••
••  PP  ––  ٤٤  

يء وإجـراءات   الباءات األربعة مصطلح يقصد به مبـاد      
حماية األفراد والمنشآت من العمليات اإلرهابيـة اإلجراميـة        

 وهو التمويه بغير الحقيقة     Profile التمثل العام    :عن طريق 
 Planning والتخطـيط    ،وعدم اإلعالن عن الثراء والثروة    

وهو اإلعداد لخطط أساسية لمواجهة جميع الحاالت الطارئـة    
تصـال السـريع    ومنها طرق الهروب مـن أي مكـان واال        

 Predictionوخدمات الطواريء، والباء الثالثة هي التنبؤ       
وهي االبتعاد عن الروتين القاتل ومالحظة مايجري ومحاولة        
تغيير بعض األشياء النمطية باستمرار حتـى يمكـن هـدم           

 والباء الرابعة هي الممارسة     ،تنبؤات المتلصصين بتحركاتك  
Practice     ون مع المرؤوسين    وهي نوع من التدريب والتعا

 فالجميع أثنـاء    ،في تنفيذ خطط الطوارىء ومواجهة األزمات     
العمليات اإلرهابية معرض للخطر والبد أن يكون مسـتعداً         

 .لمواجهته بالتدريب والممارسة
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  باب األمل باب األمل   ••
••  PPeettaahh  TTiikkvvaahh  

وهو اسم أطلقه اليهود على أول مستوطنتين أقامهما يهود         
 وأطلقـوا   ،موها بتاح تيكفـا   القدس في قرية ملبس بيافا وأس     

 ألنها كانت األولى من نوعهـا       ، أم المستوطنات  :عليهما لقب 
 حيـث   ،في إنشاء مستوطنات يهودية رسمية فـي فلسـطين        

 منذ ذلك   ، وأصبحت إقامة المستوطنات   ،م١٨٧٨أنشئت عام   
 ، سمة أساسية من سمات اليهود فـي أرض فلسـطين          ،الحين

 .لتوكيد وجودهمحيث يقيمون المستوطنات في كل مكان 

  ) ) سياسةسياسة ( (الباب المفتوحالباب المفتوح  ••
••  LLaaiisssseezz  FFaaiirree  

هي سياسة دعا إليها االقتصادي آدم سـميث فـي كتابـه     
وهي دعـوة للتجـارة الحـرة       ) م١٧٧٦ثروات األمم سنة    (

 .كأساس لالقتصاديات الكالسيكية

  البازيليكا البازيليكا   ••
••  BBaassiilliiccaa  
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المجوسـية   (هي الكاتدرائية أو رمـز الثقافـة العربيـة        
 وهي عبارة عن شكل من أشكال الكنيسة        ،)ألولىوالمسيحية ا 

القديمة عبارة عن مبنى مستطيل في أحد طرفيه جـزء نـاء            
 .نصف دائري

  الباستيش الباستيش   ••
••  PPaassttiicchhee  

وهو مصطلح يعنى المحاكاة بقصد السخرية حيث يكـون         
 .ما نحصل عليه هو نسخة منسوخة عن أخرى

  البانتو البانتو   ••
••  BBaannttuuss  

فـي جنـوب    هم األفارقة السود وهو مصطلح مسـتخدم        
 .أفريقيا ليميز األفارقة السود عن األفريكانز أو البوير

  البانتوستانات البانتوستانات   ••
••  BBaannttuussttaannss  

هي أوطان السود في جنوب أفريقيا أقيمت لفصلهم عـن          
م في ظل الدستور الجديد الذي      ١٩٩٤البيض ثم أدمجت عام     

 .ألغى الفروق بين األجناس
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  البحــار المغلقة وشبه المغلقة البحــار المغلقة وشبه المغلقة   ••
••  EEnncclloosseedd  AAnndd  SSeemmii--EEnncclloosseedd  SSeeaass  

التي تكون محاطة كلياً باليابسة     البحار  البحار المغلقة هي    
من جميع الجهات دون أن يكون لها منفذ إتصال مع البحر أو            
المحيط مثل بحر قزوين وبحر آرال في آسيا والبحر الميـت           

 أما البحار شبه المغلقة فهي البحار التـي تحـاط           ،في الشام 
ولكنها لها اتصـال بالمحيطـات أو       باليابسة من كل الجهات     

البحار بممر مالحي طبيعي مثل البحر األسود وبحر البلطيق         
 ...والبحر األبيض في أوربا وبحر اليابان في آسيا الخ

  بحيرة بحيرة   ••
••  LLaakkee  

 وقـد   ،مسطح مائي كبير تحيط به اليابسة من كل جانـب         
 وقد ترتبط بالبحـار بواسـطة       ،تكون مياهها عزبة أو مملحة    

 .بوغاز

  ءات اختراع ءات اختراع برابرا  ••
••  PPaatteennttss  



 ٧٣

هي الرخص التي يحصل عليها المخترع أو المكتشف أو         
 وله  ،المبتكر الذي استطاع أن يضيف جديداً في مجال انتاجه        

ضمانات عالمية حالياً في عصر العولمة لحمايـة اختراعـه          
دوليا في حقوق الملكية الفكرية التـي تضـمنتها اتفاقيـات           

لعالمـات التجاريـة     ويضاف إلى تلـك البـراءات ا       ،الجات
Trade Marksالتي تكون لها نفس الحماية و. 

  البرجماتية البرجماتية   ••
••  PPrraaggmmaattiissmm  

هي مدرسة أثرت تأثيراً كبيراً في الدراسـات السياسـية          
وهي تمثل محاولـة لتجنـب الدراسـات الفقهيـة          ،األمريكية

والشكلية والنظامية التي تركز على العوامل الخارجيـة فـي          
 للواقعية السياسية من خالل الربط      الحياة السياسية،وهي تدعو  

 .بين األفكار النفعية والنظريات الفلسفية

  البرجوازية البرجوازية   ••
••  BBoouurrggeeooiissiiee    

هـي الطبقـة الحاكمـة فـي المجتمعـات           البرجوازية  
 وتضم أولئك الـذين يملكـون وسـائل اإلنتـاج           ،الرأسمالية
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  &Production,Distributionوالتوزيع والتبـادل  

Exchange. 

  برزخ برزخ   ••
••  IIsstthhmmuuss  

 من  البرزخ هو شقة من اليابسة تربط بيت كتلتين كبيرتين        
 ..األرض  وتحدها المياه من جانبين أيضاً

  البرسترويكا البرسترويكا   ••
••  PPeerreessttrrooiikkaa  

في االتحـاد السـوفيتي      (هي عملية إعادة الهيكلة والبناء    
التي تبناهـا فـي الثمانينـات الـرئيس السـوفيتي           ) السابق

وهي تعني محاولة    ،م١٩٨٦ وبالتحديد في عام     ،جورباتشوف
إدخال إصالحات اقتصادية وإصالحات سياسية واسعة فـي        
االتحاد السوفيتي وهو ما عجل بنهايـة االتحـاد السـوفيتي           

  .م١٩٩١وتفككه عام 

  برست ليتوفسك برست ليتوفسك   ••
••  BBrreesstt  ––  LLiittoovvsskk  
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 وُأبرم  ،هو صلح أو معاهدة بين ألمانيا واالتحاد السوفيتي       
تنازل االتحاد    ونصت المعاهدة على      ،م١٩١٨ مارس   ٣في  

السوفيتي عن أقاليمه في بولندا وكورالند وليتوانيـا وجـالء          
القوات السوفيتية عن ليفونيا وأستونيا مع احتفـاظ االتحـاد          

 وكذلك انسحابه مـن     ،السوفيتي بسيادته علي هذين األقليمين    
شرق األناضول وعودة األقليم لتركيا واعترافـه باسـتقالل         

تحاد السوفيتي هذه المعاهدة للحفاظ      وقبل اال  ،أوكرانيا وفنلندا 
 نـوفمبر   ٧على الثورة الشيوعية الوليدة التي أعلنـت فـي          

 .م ١٩١٧

  برنامج األمم المتحدة للبيئة برنامج األمم المتحدة للبيئة   ••
••  UUNNEEPP  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEnnvviirroonnmmeenntt  

PPrrooggrraammmmee    

 أنشيء  ،وهو برنامج تابع للجمعية العامة لألمم اىلمتحدة      
إلنسان الذي عقد في    كنتيجة لمؤتمر األمم المتحدة حول بيئة ا      

 ومقر البرنامج الرئيسي في نيروبي      ،م١٩٧٢استوكهولم عام   
 .العاصمة الكينية

  برنامج األمم المتحدة للتنمية برنامج األمم المتحدة للتنمية   ••



 ٧٦

••  UUNNDDPP  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDeevveellooppmmeenntt  

PPrrooggrraammee  

ضمن أنشطة األمـم    م  ١٩٦٥تم إنشاء هذا البرنامج عام      
نية مع  عن طريق دمج البرنامج الموسع للمعونة الف       ،المتحدة

 وال يمول المشـروعات بالكامـل وإنمـا     ،الصندوق الخاص 
تساهم الدول النامية بجزء فـي إقامـة المشـروعات علـى            

 .أرضها

  البروتستانت البروتستانت   ••

••  PPrrootteessttaanntt  
 ،حركة دينية نشأت نتيجة الحركة اإلصالحية لمارتن لوثر       

ويطلق االسم بمعناه الواسع على الذين ال ينتمـون للكنيسـة           
 وهي عقيـدة    ،مانية أو إلى أي كنيسة شرقية     الكاثوليكية الرو 

مسيحية متحررة في األمور الدينية والدنيوية وفي التسـامح         
 ،الديني وإعطاء الفرد حرية التقدير والحكم علـى األمـور         

وعصب البروتستانتينية مسئولية الفرد تجاه اهللا وحده ولـيس         
 وأن الخالص يتم عن طريق النعمـة اإللهيـة          ،تجاه الكنيسة 

 .فقط

  بروتوكول جنيف بروتوكول جنيف   ••
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••  TThhee  GGeenneevvaa  PPrroottooccooll  

م لفـض   ١٩٢٤وضعته الجمعية العامة لعصبة األمم عام       
 ولقد حرم هذا البروتوكول حرب      ،المنازعات بالطرق السلمية  

 وأقام تنظيماً خاصاً لتسـوية      ،العدوان واعتبرها جريمة دولية   
المنازعات بين الدول األعضاء في المنظمة بالطرق السلمية        

هذه الدول بقبول اختصاص المحكمة الدائمـة للعـدل         فألزم  
 .الدولي لتسوية بعض المنازعات

  البروليتاريا البروليتاريا   ••

••  PPrroolleettaarriiaatt  
البروليتاريا هي الطبقة العمالية المنتجة التي التملك نصيباً        
من الثروة وال تتمتع بأي ضمانات في الحياة وتعـاني مـن            

 .الفقر نتيجة االستغالل الرأسمالي لها

  لكتروني لكتروني البريد االالبريد اال  ••

••  EElleeccttrroonniicc  MMaaiill  
هو مصطلح وصفي يدل على تنامي القدرة علـى تبـادل           
المعلومات بكل أنواعها إليكترونياً عبـر أجهـزة الحاسـب          

 وكل فرد له عنوانه االليكتروني الخـاص        ،المرتبطة بشبكات 
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الذي يمكنه استقبال الرسائل والمعلومات المختلفة وإرسـال        
 .مايريد عبر موقعه

  البطالة البطالة   ••

••  UUnneemmppllooyymmeenntt  
البطالة هي التوقف عن العمل أو عدم ممارسـة العمـل           
أصالً لظروف الركود أو الكساد بصرف النظر عن القدرة أو          

 ولكن التحديد الدقيق لمفهوم البطالـة       ،عدم القدرة على العمل   
البد أن يكون صاحبها عاطالً عن العمل وأن يكـون قـادراً            

وى األجر السـائد    عليه وأن يبحث عن فرصة العمل في مست       
 . ولها أنوع عديدة،فال يجدها

  البعد الثالث للقوة البعد الثالث للقوة   ••

••  TThhiirrdd  DDiimmeennssiioonn  OOff  PPoowweerr  

م لتوضـيح أن    ١٩٧٤وهو مصطلح أطلقه لـوك عـام        
صناعة القرار هي البعـد الثالـث لقـوة باعتبـاره سـلطة             

Control. 

  بلد حبيس بلد حبيس   ••

••  LLaannddlloocckkeedd  CCoouunnttrryy  
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ل على البحـار    البلد الحبيس هي البالد الداخلية التي التط      
أو المحيطات وال شاطيء لها وتحيط بها بلدان أخري من كل           

 .الجهات

  البلقنة البلقنة   ••

••  BBaallkkaanniissaattiioonn  

أي تمزيق المنطقة وتحويلها إلى دولة أقزام يضم كل منها          
ويرمز المصطلح إلى اضـطرابات     .. .عدد قليل من السكان   

كما حدث في دول منطقـة      ...  الشعوب والسير نحو الحرب   
 مما يعنى ضعفها    ،عقب انتهاء الحرب العالمية األولى    البلقان  

الشديد بما حدث ويحدث  فيهـا مـن اضـطراب األحـوال             
السياسية وقيام انتفاضات وثورات في منطقة مـن المنـاطق          
وسوء العالقات الدوليـة وانتشـار الحـروب والصـدامات          

 وكانت هذه السياسة للمسـتعمر وللـدول الغربيـة          ،المختلفة
ذها في قارة أفريقيا وتحاول بلقنتها ولكنها لـم         تحاول أن تنف  

 . وحتى اآلن، نهائياتفلح

  بناء بناء   ••

••  SSttrruuccttuurree  
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مصطلح يشير إلى اإلطار األساسي أو الشكل الخـارجي         
 فمهمة الباحث األساسية بنـاء      ،ألي بنية طبيعية أو صناعية    

 . وهذا هو جوهر البنائية،وتركيب العمل وليس اكتشافه فقط

  بناء األمة بناء األمة   ••

••  NNaattiioonnaall--BBuuiillddiinngg  
بناء األمة في الدول الجديدة أساسه خلق إحسـاس عـام           
بالهوية القومية، وشعور غالبية األفـراد باالنتمـاء لألمـة          

-Stateبنـاء الدولـة      وهنـاك    .وللنظام السياسي القومي  

Building 
هي عملية إقامة المؤسسات والهياكل السياسـية للدولـة         و

جاح عملية بنـاء الدولـة       وأساس ن  ،وأدائها لوظائفها بفاعلية  
يكمن في توسيع نطاق مزاولة الحقوق وأداء الواجبات العامة         

 .وطرح النظرة المحلية الضيقة جانباً

  بناء السلم بعد انتهاء الصراعات بناء السلم بعد انتهاء الصراعات   ••

••  PPoosstt  CCoonnfflliicctt  PPeeaaccee  BBuuiillddiinngg  
ويقصد به مجموعة من اإلجراءات والترتيبات التي يتعين        

عم الجهود الراميـة إلـى      على األمم المتحدة أن تقوم بها لد      
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تثبيت التسوية وضمان عدم النكوص أو االرتداد بعد انتهـاء          
 فهو بنيـة جديـدة      ،الصراعات المسلحة أو األزمات الدولية    

ينبغي أن ينظر إليه كنظير للدبلوماسية الوقائية التي تسـعى          
 .لتفادي انهيار الظروف السلمية

  بنتيوس بنتيوس   ••

••  PPeenniittooss  
ليا ونجحت من خالله فـي      هو أسلوب جديد انتهجته إيطا    

كسر شوكة المنظمة اإلرهابية األلوية الحمراء وغيرها مـن         
 وهو أسلوب يسـمى أسـلوب مكافئـة         ،الجماعات اإلرهابية 

اإلرهابيين الذين تعاونوا مع السلطات بعد القبض عليهم وذلك         
 وهـو   ،بمعاملتهم معاملة حسنة وتخفيف العقوبـات علـيهم       

 .ينأسلوب إغراء وغواية اإلرهابي

  البنك الدولي البنك الدولي   ••

••  TThhee  WWoorrlldd  BBaannkk  
البنك الدولي هو مؤسسة اقتصادية عالمية  للنشاط الدولي         

 تختص بمتابعة النشـاط التنمـوي فـي العـالم           ،فوق أممية 
ومساعدة الدول المختلفة لتجاوز أزماتها في مجاالت التنميـة         



 ٨٢

 ومقر البنك واشنطن بالواليات المتحدة وأنشيء عام        ،المختلفة
 .م ١٩٤٤

  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير البنك الدولي لإلنشاء والتعمير   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBaannkk  FFoorr  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  

AAnndd  DDeevveellooppmmeenntt  ((IIBBRRDD))                          

البنك الدولي لإلنشاء والتعميـر مـن إهـم المؤسسـات           
م ١٩٤٧أنشيء سـنة     ولقد   ،االقتصادية الدولية في عالم اليوم    

 لتـوفير العـون المـالي       ،على أثر مـؤتمر برتـون وودز      
تصادي للدول األعضاء وعلى األخص للـدول الناميـة         واالق

 وأموال البنك مـن مسـاهمات       ،لتدعيم وتطوير اقتصادياتها  
 ويعمـل وفـق     ،األعضاء ومن أسواق رأس المال الدوليـة      

مباديء األعمال التجارية فيقرض الدول القادرة على خدمـة         
 .الديون وسدادها

  الهيكلية الهيكلية //البنيويةالبنيوية  ••

••  SSttrruuccttuurraalliissmm  
ية متكاملة سياسـياً واجتماعيـاً تميـزت        هي حركة فكر  

بالبحث عن األبنية العميقـة للظـواهر االجتماعيـة التـي           
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تدرسها،واكتشاف تلك األبنية مع أو من األبنية السطحية لتك         
 .الظواهر

  ) ) السخط ضد اليهودالسخط ضد اليهود((بوجروم بوجروم   ••

••  PPooggrroommee  

البوجروم أو السخط ضد اليهود يعني النظام الموجه ضد         
 ،راز كراهية الشعب والحكومـة لهـم      اليهود في أحيائهم إلب   

وانتشر البوجروم في جنوب روسـيا وفـي أغلـب الـدول            
 واتسم بقتل اليهود بطريقة معينة في ألمانيا وبولندا         ،األوربية
 .وغيرها

  البورصة البورصة   ••

••  BBoouurrssee  

 ،هي سوق األوراق المالية في العواصم الرأسمالية الكبرى       
م وهي مكان المضاربة علـى أوراق ماليـة مثـل األسـه           

 .والسندات وتحديد أسعارها هبوطا وصعوداً

   أنظر ثورة البوكسرز أنظر ثورة البوكسرز//BBooxxeerrssالبوكسرز البوكسرز   ••
  البوندستاج البوندستاج   ••
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••  BBuunnddeessttaagg  
 ويتم انتخابه عن طريـق القـوائم      ،وهو البرلمان األلماني  

االنتخابية بحيث ال يمثل فيه أال األحزاب التي تحصل علـى           
من أصوات المقترعين وذلـك للحيلولـة دون        % ٥أكثر من   

 Neo-Nazi Partiesيل األحزاب النازية الجديـدة  تمث
  .في البرلمان

  AAffrriiccaanneerrssأنظر أفريكانرز أنظر أفريكانرز / / BBooeerrالبوير البوير   ••
  بيان أو بالغ رسمي بيان أو بالغ رسمي   ••

••  CCoommmmuunniiqquuee  
 البيان الرسمي أو البالغ الرسمي مصطلح يطلـق علـى         

الصادر عن الحكومـة أو أحـد ممثليهـا         الرسمي  اإليضاح  
أو رؤية الحكومـة    الرسميين والذي يتضمن معلومات جديدة      

وموقفها من حدث معين أو شرحها لقضية معينة أو إعالنـاً           
لنتائج مباحثات رسمية مع وفد أجنبي أو كشف النقاب عـن           
موضوع معين أو إعالن لنتائج حرب عسكرية بصفة رسمية         

 .ويسمى بيان عسكري أو حربي

  بيروقراطية بيروقراطية   ••
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••  BBuurreeaauuccrraaccyy  

للسلطة اإلداريـة   هي إال التنظيم الرسمي البيروقراطية ما  
وتقسيم العمل اإلداري وظيفياً بين مستويات مختلفة واألوامر        

 .الرسمية التي تصدر لتنظيم العمل اإلداري

  البيئة البيئة   ••

••  EEnnvviirrnnmmeenntt    
البيئة هي المكان الذي يعيش فيه اإلنسان وتتكـون مـن           

 أي هـي محـيط اإلنسـان        ،التربة والماء والهواء والبشـر    
 .الحيوى

  مريكية مريكية بيئة السياسة األبيئة السياسة األ  ••

••  CCoonntteexxtt  OOff  AAmmeerriiccaann  PPoolliittiiccss  

هي بيئة من نوع خاص نتيجة االتسـاع والتنـوع الـذي     
تتضمنه الواليات األمريكية واالختالفات الكبيرة بين مواطني       

 ومن عجائب   ،الواليات الجنوبية والغربية والشرقية والشمالية    
هذه البيئة السياسية أنهـا أباحـت دخـول واليـات تبـيح             

 Free State وواليات حرة  Slave Stateاالسترقاق
 .ال تبيحه في االتحاد حتى تتوازن القوى داخل الكونجرس
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  حرف التاءحرف التاء

  التابيوال رازا التابيوال رازا   ••

••  TTaabbuullaa  RRaassaa  
مصطلح يطلق على المجتمعات التي لم يكن       التابيوال رازا   

سكانها مبعثرين مشتتين قبل أن تندمج فـي إطـار الحكـم            
 .الخ...رازيل وأورجواي واألرجنتيناألوروبي مثل الب

  تأثيم تأثيم   ••

••  CCuullppaabbiilliittyy  

 وفـي   ،هو حكم باإلدانة على فعل تاريخ وخيم العواقـب        
الغالب تكون اإلدانة ألكثر من واحد ألن اإلدانة الفردية قـد           

 .تدل على تسرع في الحكم

  التاريخ التاريخ   ••

••  HHiissttoorryy  
التاريخ ما هو إالهو قصة الحوادث الماضية مع إرجاعها         

بها وربطها بنتائجها من جهة وربط بعضها بالبعض        إلى أسبا 
 فهـو المعمـل    ، والتاريخ ينتهي عند اللحظة الحاليـة      ،اآلخر
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 ، وللعلوم االجتماعية كلهـا    ،الطبيعي لتجارب الدول المختلفة   
ولذلك نهتم بالتاريخ اهتماماً خاصـاً فـي عصـر العولمـة            
لالستفادة من المعطيات التاريخيـة فـي تفسـير األحـداث           

   .عاصرة وتقويمهاالم

  التأريخ التأريخ   ••

••  CChhrroonnoollooggyy//  HHiissttoorriiooggrraapphhyy  

هو التقويم العالمي لألحداث وتفسيرها فـي إطـار مـن           
 ولنستطيع بواسطته ضبط تواريخ جميـع حـوادث         ،المفاهيم

 والتأريخ هام جـدا لدقـة تسـجيل         ،التاريخ منذ لحظة معينة   
 .األحداث التاريخية

 أنظـر الكونفوشيوسـية      أنظـر الكونفوشيوسـية     //TTaaooiissmmالتاوية  التاوية    ••
CCoonnffuucciiaanniissmm  

  التأييد والرضا الشعبي التأييد والرضا الشعبي   ••

••  PPaarrttiicciippaattiioonn  
 أي أن   ،هو مشاركة دون التأييد الكامل أو الرفض المطلق       

 .ما يحدث من الحاكم يعنى المجتمع أو االهتمام الظاهر به
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  الـتأميم الـتأميم   ••

••  NNaattiioonnaalliizzaattiioonn  
وهو إعادة المنشآت االقتصادية بقوة القانون إلى سـيطرة         

ويـل الملكيـة الخاصـة للمصـانع        الدولة وإدارتها، أي تح   
 .والمنشآت إلى ملكية عامة للدولة بموجب قانون خاص بذلك

ــادل اآلراء   •• ــادل اآلراء تب ــر //SSttaattee  CCoonnffeerrrraallتب ــر  أنظ  أنظ
  CCoonnssuullttaattiioonnتشاور تشاور 

 والبد من   ،من أهم وظائف اإلعالم في المجتمع المعاصر      
 مـن   ،توافر وسائل للتشاور وتبادل اآلراء واألفكار والقضايا      

 .ة على أوضاع المجتمعأجل إضفاء الشرعي

  التباين التباين   ••

••  DDiiffffeerreennttiiaattiioonn  
يشير  و ،التباين مصطلح يعني التفاوت الكبير بين المواقف      

 وانقسام المجتمع إلى عنصرين علـى       ،إلى العملية التطورية  
 بحيث أن كل عنصر يصبح مهتمـاً بـأداء وظـائف            ،األقل
 وال يظهر التباين إال في حالة وجود أنسـاق متعـددة            ،معينة
 .ل المجتمع السياسي أو العامداخ
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  التبعية التبعية   ••

••  DDeeppeennddaannccee  

وهو مصطلح يقصد منه أن تكون دولة تابعـة لدولـة أو            
دول أخري بسبب اعتمادها التجاري عليها مما يـؤثر علـى           

 أي االعتماد على الخـارج      ،اتجاهاتها االقتصادية والسياسية  
سواء في التجارة أو التصدير مما يفرض على الدولة عالقات          

 .ر متكافئةغي

  التتابع السياسي التتابع السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  SSuucccceessssiioonn  

وهو مصطلح يعني أن النخب والصـفوات التـي تمثـل           
معتقدات وخلفيات متباينة سواء أكانت دينية أو أثنية أو قبلية          
أو أيدلوجية وكذلك اآلراء المختلفة حول المرغوبية ومستوي        
التطور الصناعي كلها عوامل تتتابع وتتداخل فـي إحـداث          

 .اإليقاع السياسي للدولة

  التجنيد السياسي التجنيد السياسي   ••

••  RReeccrruuiittmmeenntt  PPoolliittiiccaall  
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يقصد بالتجنيد إسناد أدوار سياسـية لألفـراد وإكسـابهم          
 .الخبرات والمهارات الالزمة لمزاولة هذه األدوار

  التحديث التحديث   ••

••  MMooddeerrnniizzaattiioonn  
ويقصد بـه االنتقـال مـن المجتمـع القـديم التقليـدي             

Traditional Societyع التكنولوجيا الحديثة  إلى مجتم
 ،Modern Societyأو ما يطلق عليه المجتمع الحديث 

كما أن التحديث ليس مجرد القدرة على استخدام مـا ينتجـه            
اآلخرون وإنما هو قـدرة المجتمـع ككـل علـى التجـدد             

Renewal         أي هي التجديد في حياته دون انقطاع حضاري 
االجتماعيـة   والتحديث هو عملية تعديل البيئـة        ،في تاريخه 

والرؤية المعرفية واألخالقية والبنائية للمجتمع بحيث يصـبح        
العقل هو مصدر المعرفة ويصاحبها نمو الديمقراطية وانتشار        

 .التعليم وتزايد تكيف المرء مع القيم

  التحدي واالستجابة التحدي واالستجابة   ••

••  CChhaalllleennggee  &&  RReessppoonn  



 ٩٢

هي نقاط التحدي الذي واجهته حضارة من الحضـارات         
 ألن  ،هذه الحضارة لهذا التحدي الذي واجهته     وكيفية استجابة   

العالقة بين التحدي واالستجابة تفسر تطور المجتمع من حالة         
 وصاحب هذه النظرية هو المفكـر اإلنجليـزي         ،إلى أخرى 

 .أرنولد توينبي

  التحقيب التحقيب   ••

••  PPeerriiooddiizzaattoonn  OOff  HHiissttoorryy  

هو مصطلح يعنى تقسيم التاريخ أو الفترات الزمنية إلـى          
لكل حقبة طابع يميزها عما سواها، وقد تسـمى       حقب متميزة   

عصور أو عهود أو فترات زمنية مميزة كـل واحـدة لهـا             
 ..سماتها الخاصة تاريخياً واجتماعياً وعلمياً وعقائدياً

  التحكيم التحكيم   ••

••  AArrbbiitteerraattiioonn  
التحكيم هو طريقة لتسوية المنازعات الناشئة بين الـدول         

 الطـرفين أو    بواسطة شخصية عالمية لها وزنها ومقبولة من      
 ،بواسطة شخصيات محايدة رسمية أو دبلوماسية أو قضـائية        

أو بواسطة لجنـة مختلطـة تبحـث فـي الحـق والعـدل              



 ٩٣

وهناك التحكيم القضائي الملزم والتحكيم العرفي      واحترامهما،  
ويقتضي التحكيم الدولى اتفـاق الطـرفين        ،والتحكيم الدولي 
منازعـات   وهناك تحكيم تجـاري فـي ال       ،المتنازعين عليه 

التجارية وتحكيم إداري وأنواع أخرى من التحكيم كـالتحكيم         
 .العرفي للبدو والقبائل وغير ذلك

  تحليل اإلنماء الدولي تحليل اإلنماء الدولي   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCuullttiivvaattiioonn  AAnnaallyyssiiss  

هو نوع من التحليل السياسي والمجتمعي يرتبط بالجـدل         
المتعلق باالستعمار الثقافي الغربي، مثلما يحدث عند تصدير        
البرامج الثقافية واإلعالمية التي تنقـل قيمـا وأيـدلوجيات          
وعادات وسلوكيات تحاول أن تنشيء المجتمعـات األخـري         
عليها وأن تؤثر في التنشئة المجتمعية لهذه المجتمعات لصالح         

 وقد يؤدي ذلـك لصـراع بـين         ،الدولة المنتجة للبرمجيات  
 وتعتمد  ،لقيةاالنتاج المستورد واالنتاج المحلي في البلدان المت      

على نوع الجمهور ودرجة نموه وتطوره ومستويات اإلنماء        
 . وتغلغل القيم الذاتية للمجتمع في نفوس أبنائه

  التحويل التحويل   ••



 ٩٤

••  CCoonnvveerrssiioonn  PPrroocceessss  
 عملية تشير إلى استيعاب المطالب في أبنية        التحويل مجرد 

 فالمطالب تمر بعمليـة تحويـل       ،النظام التشريعية والتنفيذية  
 . أبنية النظام قبل أن تخرج في شكل مخرجاتطويلة داخل

  التحيز الحزبي التحيز الحزبي   ••

••  PPaarrttyy  BBiiaass  

التحيز الحزبي مصطلح يقصد بـه أن يسـود االنتمـاء           
 وقد يـتهم رؤسـاء      ،االحزبي على كافة االنتماءات األخرى    

الوزراء الحزبيين بهذا االتهام في أوائل فتـرات اسـتالمهم          
 .لمهامهم

  التحيز والتعصب التحيز والتعصب   ••

••  PPrreejjuuddiiccee  

وع من االنحياز الفكري أو الطبقي تجاه مجموعـة         هي ن 
 معينة من أفراد المجتمع 

 ،السياسي  اتجاه لدى األغلبية تجاه األقليات في المجتمـع         
 .وهو اتجاه انفعالي في الغالب

  التحيز العنصري التحيز العنصري   ••



 ٩٥

••  EEtthhnnoocceennttrriissmm  
 أي التفرقة بين البشر بسبب لونهم       ،وهو أسلوب البارتهايد  

 ،دم منح هذه الفئات حقوقهم المختلفـة      أو طبقتهم أو دينهم وع    
 وقد يتم فصـل     ،والتسلط من فئة اجتماعية ضد الفئة األخرى      

 وعندئذ تسمى التفرقـة  ،الفئة المتحيز ضدها في منطقة معينة 
 .العنصرية

  تحية العلم تحية العلم   ••

••  SSaalluuttiinngg  OOff  TThhee  FFllaagg  

 وتحقيق الهوية في    ،هي أهم صور االنتماء والوالء للوطن     
علم رمز هام من رموز الوطن وتحيتـه         ألن ال  ،نفوس الشعب 

 ولذلك ،واجبة ودليل على االستعداد للتضحية والفداء من أجله       
تحرص المجتمعات المختلفة على تحية العلم في الصباح في         
المؤسسات التعليمية وفي المناسبات القومية المختلفة وأثنـاء        

 .الزيارات والمباريات والمنافسات

  تخوم تخوم   ••

••  FFrroonnttiieerr  



 ٩٦

هي كلمة عربية    و ،لح يعني المواني البحرية   التخوم مصط 
 بوصـفه  In Front" إلـى األمـام   " مشتقة من المفهـوم  

 فهي أي نقطة في اتجاه خارج       ،الواجهة المتقدمة لحضارة ما   
الحدود بما فيها القالع والحصـون التـي تحمـي الحـدود            

Boundaries       المشتقة من كلمة األطـراف Bounds، 
 فالتخوم هي   ،النطاقين الجغرافيين أي أنها منطقة تواصل بين      

 .تلك المساحة الواقعة بين كيانين اجتماعيين مختلفين

  التخطيط التخطيط   ••

••  PPllaannnniinngg  

التخطيط هو اإلعداد المسبق للشيء وتنفيذ هـذا اإلعـداد          
 ويكون التنفيذ من    ،وفقا لألهداف واالستراتيجيات الموضوعة   

ة خالل مراحل تنفيذية وزمنية، ومن أشكاله الخطط الخمسـي        
 ،والعشرية والسنوية التي تنفذها الحكومات للنمـو والتقـدم        

  .وهناك أنواع من التخطيط

   التخطيط السياسي واإلعالمي  التخطيط السياسي واإلعالمي   ••

••  PPoolliittiiccaall  &&  IInnffoorrmmaattiioonn  PPllaannnniinngg    



 ٩٧

وهي عملية مدروسة ومقررة مسبقاً بوضع خطط للتنميـة      
 ويرتكـز   ،بواسطة الخبراء وتـوفير االعتمـادات لتنفيـذها       

علومات والبحوث التي تمهد الطريـق مـن        التخطيط على الم  
 ،أجل الوصول لألهداف التي تتحدد علـى ضـوء الواقـع          

فالتخطيط هو المنهج أو االسـتراتيجية التـي تتبـع لبلـوغ            
 وتترجم الخطة العامة إلى برامج تنفيذيـة زمنيـة          ،األهداف

وقطاعية، والتخطيط السياسي واإلعالمي أساسـه مخاطبـة        
 .واطنين للمشاركة السياسيةالرأي العام وتحفيز الم

  تداعي األفكار تداعي األفكار   ••

••  AAssssoocciiaattiioonn  OOff  IIddeeaass  
وهو وجود صلة بين فكرتين أو خبرتين في ذهن الفـرد           

 فإذا ما استعاد فكرة أعقبتها الفكرة األخرى بعـدها          ،وذاكرته
 .مباشرة

  التدرج االجتماعي التدرج االجتماعي   ••

••  SSoocciiaall  SSttrraattiiffiiccaattiioonn  
بقـة   فالط،وهو مفهوم قد يطلـق عليـه البنـاء الطبقـي        

Class  ويعبر عن الرقـي والتنقـل بـين         ،هي األساس فيه 



 ٩٨

الطبقات في المجتمع حسب العمل واإلنتاج واإلنجـاز مـن          
 وكـل   ،طبقة العمال وحتى الطبقة الوسطى والنخبة الحاكمة      

 .طبقة بها نسق متدرج

  التراث المشترك للبشرية التراث المشترك للبشرية   ••

••  CCoommmmoonn  HHeerriittaaggee  OOff  MMaannkkiinndd  

ضارة أو اسـتغالل    وهي كل ما يجتمع علية العالم من ح       
 والتراث المشترك لإلنسانية أو للبشرية يطلق علـى         ،مشترك

 كمـا   ،اآلثار التي يجب حمايتها خوفاً من االندثار أو الضياع        
يطلق أيضاً على قاع وسطح أعالي البحار نظراً لما يحتويـه           

 .من ثروات لم تستغلها البشرية بعد

 أنظر العقيدة السليمة  أنظر العقيدة السليمة //  OOrrtthhooddooxxyy التراثية التراثية  ••
  و الصحيحةو الصحيحةأأ

  التربية الوطنية التربية الوطنية   ••

••  CCiivviiccss  

التربية الوطنية هي مناهج دراسية إجبارية يدرسها جميع        
 من أجل تنمية    ،طالب مراحل التعليم العام والخاص والعالي     



 ٩٩

 مما يـؤدي    ،عوامل الوالء واالنتماء للوطن في نفوس األبناء      
إلى تحمس الطالب وإدراكهم لحقوقهم وواجباتهم بناء علـى         

 والروح التي تنبع من التربية الوطنية تنشيء        ،وطنيةقواعد ال 
التالميذ على مباديء وتعليم وتربية خاصة يفضل المـواطن         

  .بناء عليها مصلحة الوطن على مصالحه الخاصة

  ترجمة ترجمة   ••

••  TTrraannssllaattiioonn  

الترجمة هي عملية نقل الكالم بنصه ومعناه من لغة إلـى           
ـ   Loose وقد تكون الترجمة حرفيـة       ،أخرى رف  أو بتص

Literal        وهناك الترجمة بالحاسبات الصغيرة التي تتم عبر ،
ــة     ــة اآللي ــمى الترجم ــة وتس ــبات اإللكتروني الحاس

Mechanical Or Machine Translation.  

  الترشيح الترشيح   ••

••  NNoommiinnaattiioonn  
وهي العملية التي من خاللها تتقـدم فئـة مـن الشـعب             
 لالنتخابات العامة من أجل إقناع جمهور الناخبين باختيـارهم        

 وحسـب القـوانين     ،لتمثيلهم في المجالس النيابية المختلفـة     



 ١٠٠

 فقد يتقدموا بأنفسهم أو عن طريق       ،االنتخابية في بلد المرشح   
 .األحزاب والقوائم

  الترميز الترميز   ••

••  CCooddiinngg  
وهي عملية وضع الرموز التي تمثل مفـاهيم أو دالالت          
معينة والتي يمكن االتصال عن طريقها أو فك الرموز عنـد           

 وتستخدم في المعلومات المتوافرة عن كبـار        ،مقتضى األمر 
رجال الدولة وغيرهم من الشخصيات التي تعتبر من رمـوز          

 .الدولة

  الترويسية الترويسية   ••

••  RRuussssiiffiiccaattiioonn  

وهي سياسة فرض الروسية كلغة وكقيم على جمهوريات        
 وذلك لصهر القوميـات الصـغيرة       ،االتحاد السوفيتي السابق  

 ، البـاقين   عنـد  Denationalizationوخفض القوميـة    
وشهدت عملية الترويس مقاومة شديدة ولم تنجح خصوصـاً         

  .بعد وفاة ستالين

  التريبس التريبس   ••



 ١٠١

••  TTRRIIPPSS  TTrraaddee  RReellaatteedd  AAssppeeccttss  OOff  

IInntteelleeccttuuaall  PPrrooppeerrttyy  RRiigghhtt  
اتفاقية التريبس اختصار لالتفاقيـة الجوانـب التجاريـة         

 التـي    وهي إحدى اتفاقيات الجـات     ،لحقوق الملكية الفكرية  
 ..فاقية العامة للتجارة بين الدول في العصر الحالي تعتبر االت

  التّزمت التّزمت   ••

••  RRiiggiiddiittyy  
التزمت مفهوم يشير إلى التقوقع في نماذج ثابتة صـعبة          

 ، أو التمسك بالتقاليد والعادات الموروثة دون تغييـر        ،التغيير
 .وأيضاً الدفاع القوي عن مبدأ معين دون تفكير

  التسلط التسلط   ••

••  AAuutthhoorriittaarriiaanniissmm  
ح يستخدم سياسياً للتعبير عن حالة سياسـية        التسلط مصطل 

 أو ،هو نوع من استخدام قوة السلطة بشكل فيه مبالغة         ف ،معينة
 ٠بمعنى آخر هو سوء استخدام السلطة في حياتنا السياسية 

  التسميم السياسي التسميم السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  IInnddooxxiiccaattiioonn  



 ١٠٢

ويقصد به حقن المجتمع بقيم جديدة دخيلة علـى التقاليـد           
 .دي إلى تشتيت الحركة السياسيةالقومية بحيث تؤ

  التسوية السياسية التسوية السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  SSeettttlleemmeenntt  

وية السياسية هي التوفيق بـين مواقـف أطـراف          ـالتس
 ،الصراع كلياً أو جزئياً طبقاً لميزان القوى لحظة التوفيق هذه         

أن  ببسـاطة    تعني ،السياسية بين طرفين أو دولتين    فالتسوية  
عنـدما تقبـل األطـراف     وذلك   Settledالنزاع قد يسوى    

المتنازعة ـ سلماً أو قصراً ـ حالً تم التوصل إليه وتتوقف   
 .هذه األطراف عن تقديم وجهات النظر المتعارضة

  التسييس التسييس   ••

••  PPoolliittiicckkiinngg  

 أو  ،وهو عملية إلصاق السياسة بموضوعات غير سياسية      
تحويل موضوعات مختلفة إلى موضوعات سياسية، وتتم هذه        

 باسـتثمار األفـراد     ، الرسـمية للـدول    العملية عبر الحدود  
لعالقاتهم القوية مع جهات خارجية لتحقيـق نفـوذ سياسـي           

 ويطلق علي ذلك لفـظ السياسـة بـين المجتمعـات            ،داخلي



 ١٠٣

Transsocietal Politics ،   وكذلك البعـد السياسـي 
لنقابات العمل ومنظمـات التجـارة والرياضـة والنقابـات          

 .والنوادي وغيرها

  تشاور تشاور   ••

••  CCoonnssuullttaattiioonn  
 يقصـد بهـا طـرح        ،عملية سياسية إال  هو  التشاور ما   

 لالستفادة من اآلراء والخبرات      ،الموضوع على نطاق واسع   
 والشورى مبدأ إسالمي أمرنا اهللا به       ،المتعددة في هذا المجال   

لنتشاور مع أصحاب الرأي وأصحاب الحل والعقد من أجـل          
 .خدمة المجتمع

  التصديق التصديق   ••

••  PPrroommuullggaattiioonn  
و عملية النشر الرسمي للقوانين لتصبح سارية       التصديق ه 

 وتبدأ باعتماد رئيس الدولة على القانون خالل مـدة          ،المفعول
معينة من عرضه عليه يحددها الدستور ثم ينشر في الجريدة          
 الرسمية ليكون ساري المفعول وليمكن تنفيذه وطاعة الشعب

مـن   والتصديق على المعاهدات واالتفاقيات الدولية يكون        ،له



 ١٠٤

 ،المجلس النيابي المنتخب أو المختـار مـن قبـل الشـعب           
والتصديق أحد الخطوات الهامة الصدار القـوانين وإقـرار         

 فهو  ،المعاهدات واالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية وتنفيذها    
 .جزء رئيسي من التشريع

  تصويت تصويت   ••

••  VVoottiinngg  

وهو حق لكل مواطن أن يبدي رأيه الختيار ممثليه فـي           
واء أكانت برلمانية الختيار نـواب الشـعب أو         االنتخابات س 

 وتكون نتيجة التصويت اختيار الممثلين بدقة       ،محلية أو نقابية  
 ويعطى  ،ليعبروا عن إرادة الشعب في كافة المجالس المنتخبة       

 Absenceالمتخلفون عن االنتخابات شـهادات التغيـب   

Certificates،        ومكان التصويت هـو حجـرة االقتـراع
Voting Booth. التصويت التفويضي  وهناكProxy 

Voting          وهو تفويض شخص للتصويت بدال من آخـر أو
 وهو أسلوب غير قانوني ولكنه شـائع فـي          ،بدال من عائلته  

ــية  ــات الروس ــاك .االنتخاب ــرجح   وهن ــويت الم التص
Weighted Voting   وهو التصويت الذي يعطي لكـل

ب عضو وزن نسبي نظير قوة مساهمته في المنظمة أو بحس         



 ١٠٥

 مثل التصويت في كـل مـن البنـك الـدولي            ،أسهمه فيها 
وصندوق النقد الذي يمنح كل دولة عضو وزناً يتناسب مـع           

 مما جعل السيطرة على عملية      ،حجم إسهامها في رأس المال    
صنع القرار فيهما يؤول إلى الدول الغنية الرأسمالية الكبرى         

م في ظل غياب الدول االشتراكية والشيوعية عـن االنضـما         
 .لهما

  التضامن العربي التضامن العربي   ••

••  AArraabb  SSoolliiddaarriittyy  
التضامن العربي مصطلح ظهر مع نشأة جامعـة الـدول          

 ، ويعني التعاون والتآزر   ،العربية وما زال مستمراً حتى اآلن     
ويقضي بضرورة التساند والتنسيق والتعاون العربي فيما بين        

 من أجل التمهيـد     ، داخلياً وخارجيا  ،الدول واألقاليم والشعوب  
 ومن أجل الظهور بمظهـر القـوة العربيـة          ،وحدة العربية لل

  الواحـدة  الواحدة للدول العربية المتميزة عما سواها في اللغة       
صـل وذات   واوالدين الواحد والجنس واالمتداد الجغرافي المت     

التاريخ المشترك والتقاليد والعادات والقيم المتقاربـة وغيـر         
ن التضامن العربي    ويتطلب عصر العولمة المزيد م     ،المتنافرة



 ١٠٦

للوقوف ضد الغزو الفكري والتحديات السياسية واالقتصادية       
 .والعسكرية التي تواجهها األمة العربية في هذا العصر

  التضامنية المركزية التضامنية المركزية   ••

••  CCoorrppoorraattiissmm  

هو وصف للعملية السياسية التي تعتمد على درجة الوحدة         
بقى  ولقد كان هذا المصطلح يعني أن ت       ،بين الدولة والمصالح  

الصناعة مملوكة للقطاع الخاص ولكنهـا تخضـع لسـيطرة        
 .الدولة وتستخدم في خدمة المصالح القومية العليا

  التطبيع التطبيع   ••

••  NNaarrmmaalliizzaattiioonn  

 ،التطبيع هو عالقة سوية طبيعية وبندية كاملة بين طرفين        
ومعروف عن المصطلح على النطاق الدولي بأنـه عالقـات          

 ولكن  ،شعبيا بين دولتين  دبلوماسية كاملة سياسيا واقتصاديا و    
المصطلح استخدم ويستخدم في الشرق األوسط على التطبيع        
العربي لعالقاته الدبلوسية مع إسرائيل نتيجة توقيع اتفاقيـات         

 بينما تعلن إسرائيل أن التطبيع السياسي واالقتصـادي         ،سالم



 ١٠٧

بينها وبين الدول العربية هو الشرط الرئيسي لتحقيق السـالم          
 .سطفي الشرق األو

  التطهير السياسي التطهير السياسي   ••

••  EEppuurraattiioonn  

يعني التصرف الحاد بما يؤدي إلى إزالة       التطهير السياسي   
 وهذه اإلزالة أو اإلبعاد الجبري للخصـم        ،المنافس السياسي 

 وقـد   ،ظاهرة شيوعية وديكتاتورية تطبق على المعارضـة      
 وقد تكـون بإصـدار التشـريعات        ،تكون بالتصفية الجسدية  
السياسية والمدنية ومصادرة آرائهـم     لفقدان الخصوم الحقوق    

 .وكتبهم وممتلكاتهم

  التعاون التعاون   ••

••  CCooooppeerraattiioonn  
وهو عملية من عمليات التفاعل المصاحبة إلعداد القـرار         

 ويعني وجود هدف مشـترك يعمـل مـن أجلـه            ،السياسي
 ويعني أيضاً وجود اتفاق عام في األهـداف وأن          ،المواطنون

ـ  ،إنجازها لن يلحق خسارة بأي طـرف       ب التعـاون    ويتطل
 .التنسيق والتشاور



 ١٠٨

  //    FFRRCCالتعاون المالي ألفريقيا الوسـطى      التعاون المالي ألفريقيا الوسـطى        ••
  أنظر فرانك سيفاأنظر فرانك سيفا

  التعايش التعايش   ••

••  CCooooxxiisstteennccee  

لمختلف ) تعايش سلمي  (يقصد به حياة كل األمم في سالم      
 ويعنـي عـدم     ،النظم السياسية مع احتفاظ كل نظام بطابعه      

 وتعمل جميـع الـدول      ،تدخل دولة في شئون الدول األخرى     
 ، التعاون الدولي وتسهم في إبعاد شبح الحرب عن العالم         على

وهذ التعايش السلمي ضد مباديء العولمة والقريـة الكونيـة          
 .الصغيرة التي ال ينفصل فيها الداخل عن الخارج

  التعبئة السياسية التعبئة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  MMoobbiilliizzaattiioonn  

هي عمليـة شـحذ طاقـات المجتمـع نحـو التحـول             
Transformation     الـنظم االجتماعيـة     والتغيير فـي
 .بوسائل ثورية متطورة

  التعددية التعددية   ••



 ١٠٩

••  PPlluurraalliissmm  
 وهـي   ،وهي النظرية التي تدور حولها الليبرالية الحديثة      

وجود أكثر من حركة أو حزب سياسي في النظام السياسـي           
 ويتنافس الجميع من أجل الوصول للسلطة، والتعددية        ،الواحد

مستقلة ولكل  تعني بأن كل كيان في الوجود يتكون من أجزاء          
 والتعددية هي أساس وجوهر     ،جزء جوهره المتميز والخاص   

التـي  Modern Nation-Stateالدولة القومية الحديثة 
يوجد بها برلمان يعمـل بصـورة متماســكة ومسـتمرة           

Cohernt & Consistent   وبها أبنيـة اجتماعـــية 
 Socio-Economic Structuresواقتصادية معقدة 

 بـين  Genuine Compromiseومواقف وسط حقيقية 
الجماعات وتهدف التعدديـة أخيـراً إلـى خلـق التـوازن            

 .Equilibrium & Stabilityواالستقرار 

  تعديالت بالت تعديالت بالت   ••

••  PPllaatttt  AAmmeennddeemmeenntt    
وهي تعديالت وافق عليها الكـونجرس األمريكـي عـام          

 لنقل السلطة في كوبا إلى حكومة مدنية وأدمجـت          ،م١٩٠٢
 وهذه التعديالت تجعل    ،كوبا الجديد هذه التعديالت في دستور     



 ١١٠

 ومنها امتناع كوبا عن ابرام معاهـدات        ،كوبا محمية أمريكية  
مع دولة أجنبية من شأنها المساس باسـتقاللها وعـدم عقـد            
قروض ال تتناسب مع قدراتها وحق الواليات المتحـدة فـي           

 وحقها في إقامة قواعد     ،التدخل المباشر حماية الستقالل كوبا    
رية في كوبا ومن أهمهـا قاعـدة جوانتنـامو          عسكرية وبح 

Guantanamo        التي تسيطر على خليج المكسيك والتـي 
اتخذتها الحكومة األمريكية كمعتقل لمقاتلي طالبان والقاعـدة        

  .الذين يتم القبض عليهم في أفغانستان

  تعديل كاسيبوم تعديل كاسيبوم   ••



 ١١١

••  KKssaasssseebbaauumm  AAmmeennddeemmeenntt    
ميزانية األمم  وهو تعديل في مساهمة الواليات المتحدة في        

 ويقضـي   ،م١٩٨٥ أقره الكونجرس األمريكي عام      ،المتحدة
فقط من حصتها فـي     % ٢٠بالتزام الحكومة األمريكية بدفع     

ميزانية األمم المتحدة والوكاالت المتخصصـةالتي ال تأخـذ         
 أما بـاقي    ،بنظام التصويت الترجيحي في مواعيدها المقررة     
 وال يصـرح    الحصة فتجمد في مخصصات وزارة الخارجية     

بدفعها إال للمنظمة الدولية التي تُقدم على إصـالحات ماليـة           
 .وإدارية توافق عليها الواليات المتحدة

  تعذيب تعذيب   ••

••  KKnneeeeccaappppiinngg  

عملية التعذيب تتم بواسطة السـلطة األمنيـة للمجـرمين          
واإلرهابيين المقبوض عليهم وكذلك للمعتقلين مـن الساسـة         

نونية وتتنافى مع حقـوق     وأعداء النظام وتتم بوسائل غير قا     
 وتتم من أجل إجبارهؤالء على االعتراف بجرائمهم        ،اإلنسان

 وتتم عملية التعـذيب بوسـائل تمـتهن         ،واإلشارة ألعوانهم 
الكرامة اإلنسانية مثل الكي بالنيران واللسـعات الكهربائيـة         
والعقاب البدني واالعتداء الجنسي والماء البارد في الشـتاء          



 ١١٢

نة اللفظيـة الخادشـة للكرامـة والتهديـد         وعدم النوم واإلها  
باالعتداء على الزوجة واألبناء واآلباء وخـالف ذلـك مـن        

 .أساليب

  ..تحيزتحيز/ / أنظرأنظر  PPrreejjuuddiicceeالتعصب التعصب   ••
  التعصب اإلقليمي التعصب اإلقليمي   ••

••  SSeeccttiioonnaalliissmm  

هو تعبير في اللغة السياسية األمريكية يعرف باألقليمية أو         
حـرب   ويقصد بها أن السبب الجوهري لل      ،التعصب األقليمي 
م لم يكن المسألة األخالقيـة      ١٨٦٥-١٨٦١األهلية األمريكية   

وإنما تكمن في إمكانيـة  Slavery Per Seفي الرق ذاته 
امتداد العبودية إلى األقاليم الجديـدة فـي الغـرب بعـد أن             

 .أصبحت أعضاء في االتحاد األمريكي

  التعقيد التعقيد   ••

••  CCoommpplleexxiittyy  
وهو مصطلح يقصد بـه سياسـياً أن تكـون للمؤسسـة            

لسياسية أكثر من وظيفة وأن تضم العديـد مـن الوحـدات            ا
 .الداخلية وأن تعكس قدراً ال بأس به من التخصص



 ١١٣

  التعلم التعلم   ••

••  LLeeaarrnniinngg  
هو مفهوم يعبر عن اكتساب مهـارات أو معلومـات أو           

 أي  ،لمؤسسات التعليمية الرسـمية   في ا خبرات دون الدخول    
  فهـو عبـارة عـن      ،دون االلتحاق بالتعليم النظامي الرسمي    

 فهو أسلوب من أساليب التلقـي       ،تراكم في الخبرات الحياتية   
التعليم من أهـم     و Educationالتعليم   وهناك   .عبر الحياة 

 فعن طريقه يكتسب الطفـل القـيم        ،وسائط التنشئة السياسية  
 ويستخدم  ،والسلوكيات والوالء للوطن باإلضافة إلى المعرفة     

ــية   ــدة سياس ــرس عقي ــي غ ــيم ف  Politicalالتعل

Doctrination          عند األبناء، ويتم التعلـيم عـن طريـق 
 واألنشطة ودور المعلـم والنظـام       Syllabusesالمناهج  

 Compulsoryتعلـيم إلزامـي    وهنـاك  .التعليمي ذاته

Education هو التعليم الذي يلتزم كل مواطن في بلد ما          و
بالحصول عليه طبقا للقانون أو الدستور ومن يخالف توقـع          

الية المناسبة أي الحد األدنى مـن التعلـيم         عليه الغرامات الم  
 وفي مصـر تكـون      ،الذي يجب أن يحصل عليه كل مواطن      



 ١١٤

المرحلة اإلبتدائية والمرحلة اإلعدادية بمثابة التعليم اإللزامي       
 .لكل المصريين

  ) ) تعميميةتعميمية ( (تعميمتعميم  ••

••  GGeenneerraalliizzaattiioonn  
 ،التعميم هو إضفاء صفة العمومية والكلية على الموضوع       

 ولذلك هناك   ، في العلوم االجتماعية والسياسة    والتعميم صعب 
 Probabilistic Generalizationالتعميم االحتمالي 

وهو أن الغالبية العظمى هم الذين سيوافقون أو سيرفضـون،          
ــي     ــالمي الكل ــيم الع ــاك التعم  Universalوهن

Generalization          الذي يعنـي انتشـار التعمـيم عبـر 
 .مجتمعات مختلفة في العالم

   المعلومات  المعلومات تعميةتعمية  ••

••  EEnnccrryyppttiioonn  IInnffoorrmmaattiioonn  

وهي عملية تستخدم للمحافظة على سرية المعلومات عبر        
 وهـو أسـلوب     ،األنترنت وتحول دون الكشف عن محتواها     

 .قديم في تورية المعلومات وحجبها للمحافظة على سريتها

  التغذية اإلسترجاعية التغذية اإلسترجاعية   ••



 ١١٥

••  FFeeeedd  BBaacckk  PPrroocceessss    
بيئة إلـى النظـام     وهي تشير إلى تدفق المعلومات من ال      

 أي آثار قراراته وسياسـاته عنـد        ،السياسي عن نتائج أفعاله   
 .الشعب

  التغريب التغريب   ••

••  WWeesstteerrnniizzaattiioonn  

هو مصطلح يقصد به استخدام ونقل أو تقليـد األسـلوب           
في بعض أو كل المجاالت من حيث       ) أوربا الغربية  (الغربي

 وسيادة النموذج الثقافي الغربي على ما       ،الشكل أو المضمون  
 ويالحـظ أن خصـائص      ،داه من نماذج ثقافية معاصـرة     ع

 التحضر والتعليم والمشـاركة فـي       :التغريب أو الفرنجة هي   
  .وسائل االتصال والمشاركة السياسية

  التغلغل التغلغل   ••

••  EEiinnffuucchhlluunngg  
مصطلح يشير إلى القدرة على النفاذ إلى أعماق األحداث         

 . وتفسير أسبابها ومسبباتها،وتفسيرها من داخلها

  السريع السريع التغير التغير   ••



 ١١٦

••  RRaaddiiccaall  CChhaannggee  

وهو التغير الذي يحدثه النظـام للحفـاظ علـى توازنـه            
 أو التطورات المختلفة علـى السـاحة العالميـة          ،واستمراره

 .والبيئية والتي ال يستطيع النظام أن يستوعبها فينهار بسرعة

  التغير السياسي التغير السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  CChhaannggee  
د كل  وهو تغير يصاحب مفهوم الثورة التي تصاحب ميال       

مرحلة جديدة في الحياة السياسية،وهو كل تغيـر كيفـي أو           
 .نوعي أو عميق بشرط أن يكون حاسم النتائج

  اضطهاداضطهاد/ / أنظرأنظر  SSeeggrreeggaattiioonnتفرقة تفرقة   ••
  تفرقة طبقية تفرقة طبقية   ••

••  CCaassttee  

هي التفرقة بين البشر على أساس المنبـت أو الثـروة أو            
 .الخ...الجاه

  تفرقة عنصرية منظمة تفرقة عنصرية منظمة   ••

••  SSyysstteemmaattiicc  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  



 ١١٧

هي االضطهاد العنصري التي تتم في بلد واحـد علـى           و
نطاق واسع بشكل رسمي أوغير رسمي،مثل معانـاة غيـر          

 من الهنود األمـريكيين واألفارقـة       Non-Whitesالبيض
السود والمهاجرون من المكسيك وآسيا ألمريكا خالل فتـرة         

 .من الفترات

  التفكك التفكك   ••

••  DDiissoorrddeerr//  DDyysseerrggyy  
ك يعنـي عـدم وجـود        والتفك ،وهو مفهوم عكس النظام   

طريقة عمل تجمع أفراد المجتمع تحت غطـاء سياسـي أو           
 كما يعنى مفهوم التفكك مجموع الظـواهر        ،اجتماعي واحد   

التى تؤدي إلى تحطيم التعاون أو البناء االجتماعي تحطيمـاً          
 .كلياً أو جزئياً

  التفكير الخالق التفكير الخالق   ••

••  CCrreeaattiivvee    
مصطلح يعبر عن كل شيء يحدث ويقضي على القـديم          

 .المتآكل في سبيل الجديد الواعد

  التقارير التقارير   ••



 ١١٨

••  RReeppoorrttss  
هي عرض رسـمى للحقـائق أو بحـث عـن            التقارير  

 فهي محاولة لترجمة المالحظة للواقع المادي       ،موضوع معين 
 والتقرير ليس هدفاً في     ،مكتوبةمركزة ومنسقة و  في عبارات   

 بل هو وسيلة اإلدارة للمراقبة والتنسـيق واتخـاذ          ،حد ذاته 
 .اتالقرار

  التقاضي بموجب القاعدة التقاضي بموجب القاعدة   ••

••  RRuullee  AAddjjuuddiiccaattiioonn  
ويعني إصدار أحكام ملزمة وباتة في المنازعـات بـين          

 اسـتناداً إلـى     ،األفراد بعضهم البعض أو بينهم وبين اإلدارة      
 .القواعد القانونية المعمول بها داخل الدولة

  التقاليد الحديثة التقاليد الحديثة   ••

••  MMooddeerrnn  CCuussttoommss  

 التي تظهر في    ات والممارس وهي السلوكيات والتصرفات  
العصر الحالي ويقلدها األطفال من خالل مشاهدتهم لها والتي         
تعبر عن خصائص المجتمع الحديث مثل زي كـرة القـدم           



 ١١٩

القبعة األمريكية وسلوكيات ميكي مـاوس وغيرهـا مـن          و
 .السلوكيات

  التقاليد السياسية التقاليد السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  TTrraaddiittiioonn  

المقبولة للسلوك  التقاليد السياسية يمكن فهمها بأنها الطرق       
 وهي ما تتوارثه األمة في      ،السياسي في إطار العمل السياسي    

 .سمات النظام والعمل السياسي وترتبط بالتاريخ

  الرضى الرضى / /  أنظر أنظرAAcccceeppttaabbiilliittyyالتقبل التقبل   ••
والتقبل هو أساس عملية الرضى في النماذج االعتياديـة         

 وهي تعني قبـول مخرجـات       ،للسلوك السياسي واالجتماعي  
  . قبل الجزء األكبر من الشرائح االجتماعيةالنظام من

  التقدم التقدم   ••

••  PPrrooggrreessss  

التقدم هو الهدف السياسي واالقتصادي واالجتماعي لجميع       
 وهـو   ، فال نمو وال تنمية بدون تقدم      ،المجتمعات المعاصرة 

نقيض التخلف، ولذلك تسعى إليه الدول الناميـة خصوصـاً          
لصـناعة   لإلفالت من فخ التخلف وتحقيق االنطالق عبـر ا        



 ١٢٠

 وكذا النمو السياسي عن طريق تحقيـق        ،والزراعة واإلنتاج 
 .الديمقراطية

  تقرير المصير تقرير المصير   ••

••  SSeellff--DDeetteerrmmiinnaattiioonn  

 تبنتها األمم المتحـدة     وق التي تقرير المصير من أهم الحق    
لقيام مختلف الجماعات والشعوب بتقرير مستقبلها بنفسها من        

 ، من عدمـه   خالل إبداء الرأي حول االستقالل عن االحتالل      
والذي منح أغلب الشعوب المحتله االستقالل الـذي كانـت          

 .تسعى إليه

  التقلص التقلص   ••

••  CCoonnttrraaccttiioonn  

مصطلح يقصد به انخفـاض أو تنـاقص حجـم األسـر            
 من حيث عدد األفراد نتيجة انخفاض الزيادة السكانية         ،الممتدة

 وقد يقصد   ،في بعض الدول األوربية مثل الدول االسكندنافية      
حجم أو الوزن النسبي لحزب من األحـزاب أو         به انخفاض ال  

تنظيم معين نتيجة مواقف أو صراعات أوتمزق داخل الحزب         
 .أو التنظيم



 ١٢١

  التقليدية التقليدية   ••

••  CCoonnvveennttiioonnaalliissmm  
وهي الحفاظ علـى القـديم أو المـوروث دون تجديـد            
جذري،وهو مفهوم اجتماعي إنساني، يقابلـه فـي السياسـة          

 ومقاومـة الجديـد     المحافظة أو الحفاظ على الوضع الراهن     
 .والمستحدث

  التقنية التقنية   ••

••  TTeecchhnniiccaalliittyy  

 أي  ،عالمياالتقنية هي التكنولوجيا بالفهوم المتعارف عليه       
 ،ببساطة شديدة العلم التطبيقي في مختلـف نـواحي العلـوم          

وتعنى استخدام اآللة الحديثة في االنتاج الواسع نتيجة التقـدم          
 في االنتـاج    ،اةالعلمي وتطبيق هذا التقدم في كل نواحي الحي       

 وفي تفهم النواحي السياسية للجماعات وفـي إدارة         ،والتوزيع
 فهي تعني ببساطة سرعة التقدم علـى أسـاس          ،المشروعات

 .الرقي الفني في االنتاج الزراعي والصناعي

  تقييم األداء تقييم األداء   ••

••  PPeerrffoorrmmaannccee  EEvvaalluuaattiioonn  



 ١٢٢

يجب أن   ،ســـياسية وإدارية واسعة  تقييم األداء عملية    
 وهي جـزء مـتمم ألي       ،بة ألي مسئولية كانت   تكون مصحو 

عملية إدارية علمية أو سياسية في مختلف النشاطات داخـل          
 .الجماعة

  التكامل التكامل   ••

••  IInntteeggrraattiioonn  
 وهـي تعنـي     ،هي عملية من عمليات النظام االجتماعي     

تأليف مختلف العناصر البنائية في المجتمع والتنسيق بينهـا         
دم االختالف ونبذ   على نحو يقضي على احتماالت التوتر وع      

 مما يجعله محافظاً على وحدتـه       ،الصراعات داخل المجتمع  
 .وتوافقه

  التكامل القومي التكامل القومي   ••

••  NNaattiioonnaall  IInntteeggrraattiioonn  

هو مستوى الوالء القومي حيث ينسى الفرد كل الخالفات         
 ،الفردية وال يفكر إال في الوطن والتكتل خلف إرادة واحـدة          

 .وهو أهم مستويات الرابطة السياسية

  كثيف كثيف التالت  ••



 ١٢٣

••  IInntteennssiiffiiccaattiioonn  

هي المرحلة الثالثة من مراحل أي صـراع وهـي تبـدأ            
 وتسمى هـذه    ،عندما تبدأ االشتباكات عن قصد أو غير قصد       

 وفيها يمكن لالشتباكات أن     Escalationالمرحلة التصاعد   
تتسع إلى منطقة أوسع جغرافياً ويمكن أم تتورط فيها أطراف          

 .جديدة

  التكنوقراطية التكنوقراطية   ••

••  TTeecchhnnooccrraattee  

 يعنـي   ،التكنوقراطية مفهوم منتشر في عالمنا المعاصـر      
سياسياً إنشاء حكومة من الفنيين المتخصصين في الهندسـة         
والصناعة وإدارة شئون البالد على أساس التنظـيم العلمـي          

 ،والفني في شتى فروع االنتاج والتوزيع واالستهالك والتنمية       
هذه ورجال التكنوقراط متخصصون في المعرفة ويسخرون        

المعرفة في توجيه السياسة والنهـوض بـالوطن ومجابهـة          
 ويتلقون تدريباً إدارياً خاصـاً ويباشـرون ثـورة          ،األخطار

إدارية باستخدام النواحي السياسية الفنية بعيداً عن االنتمـاء         
 .الحزبي الضيق وال يتغيرون مع تغير الحكومات



 ١٢٤

  تكنولوجيا اتخاذ القرارتكنولوجيا اتخاذ القرار  ••

••  DDeecciissiioonnaall  TTeecchhoollooggiieess  
هي المستلزمات واألدوات التقنيـة     ولوجيا اتخاذ القرار    تكن

الحديثة التي تساعد الفرد والجماعـة علـى اتخـاذ القـرار            
 وأهم صور تكنولوجيا اتخاذ القـرار يكمـن فـي           ،المناسب

دراسات الجدوى االقتصادية للمشـروعات والتـي تنفـذها         
 Consulting Firmsالشركات والمكاتب االستشـارية  

 .دوات التكنولوجية المختلفةباستخدام األ

  تكوينات مصطنعة تكوينات مصطنعة   ••

••  AArrttiiffiicciiaall  CCrreeaattiioonnss  
وهي المنظمات والهيئات المصطنعة والتي تسعى إليهـا        
الحكومات لكي توفر لها هيئة تمثيلية يمكن التفاوض والتفاهم         

 .معها

  التكيف التكيف   ••

••  AAddaappttaattiioonn    
 قدرة المؤسسات السياسـية     وهو مصطلح معناه السياسي   

 .غييرات المختلفة داخلياً أو خارجياًعلي مواجهة الت



 ١٢٥

   أنظر التوراة أنظر التوراة//التلمودالتلمود  ••
  التماثل الثقافي التماثل الثقافي   ••

••  CCuullttuurraall  UUnniiffoorrmmiittyy  

وهو تماثل شكل ومحتوى الثقافة التي تتميز بها الجماعـة          
 .التي تقيم في منطقة معينة

  التماسك التماسك   ••

••  CCoohheerreennccee    
يعني درجة الرضاء أو االتفاق بـين األعضـاء داخـل           

 ويقـاس عـادة بدرجـة       ،و االجتماعية المؤسسة السياسية أ  
االنتماء ووجود خالفات من عدمـه فـي داخـل المؤسسـة            

 ومن وجهة االجتمـاع السياسـي فـإن التماسـك           ،السياسية
المبني علـى  Organic Social Solidarityالعضوي 

تقسيم العمل والمصالح المتبادلة لألفراد سوف يحـل محـل          
 Mechanical Social Solidarityالتماسك اآللـي  

 فالتماسـك  ،Value Consensusالمبني على اتفاق القيم
 .هو طريق المجتمعات لالستقرار وصنع التقدم والمستقبل



 ١٢٦

  التمركز الحضاري الغربي حول الذات التمركز الحضاري الغربي حول الذات   ••

••  WWeesstteerrcceennttrriissmm  

وهو يعني الغربنة أي الدفاع عن حق الغرب في حمايـة           
انتاجهم الفكري والتقني وعدم استخدامه في العـالم إال فـي           

 : وهذا التمركز يكـون مـن خـالل بعـدين          ،أضيق الحدود 
انتهازية الغرب لخدمة مصالحهم وإبقاء هيمنة الغرب علـى         

 واستخدام أدوات ومنـاهج البحـث       ،مجتمعات العالم الثالث  
الشائعة في العلوم االجتماعية الغربية واالصرار على تعميم        

   .هذه المناهج في دول العالم الثالث

    التمثيل السياسيالتمثيل السياسي  ••
••  PPoolliittiiccaall  RReepprreesseennttaattiioonn  

هــو أداة ضــرورية مــن أدوات المشــاركة السياســية 
 ويعني تمثيل الشعب بعدد     ،والمشاركة في عملية صنع القرار    

 ونظـام التمثيـل     ،من النـواب بحسـب الكثافـة السـكانية        
Representation System  ال ينطبق على الملـوك 

مـون   ولكن قد يملك هؤالء وال يحك      .God-Kingsاآللهة  
 .ويحكم نواب الشعب أو ممثليهم في أغلب البالد



 ١٢٧

ــاة   •• ــز والمحابـ ــاة التمييـ ــز والمحابـ                    DDiissccrriimmiinnaattiioonnالتمييـ
  التفرقة واالضطهادالتفرقة واالضطهاد/ / أنظرأنظر

  تنازل تنازل   ••

••  CCeessssiioonn  
التنازل هو إجراء قانوني سياسي تتخلى بموجبـه إحـدى         
الدول عن سيادتها أو حقوقها أو امتيازاتها في أقليم معين أو           

زل عن بعض حقوقهـا التاريخيـة        أو تتنا  قطعة من األرض  
 لصالح دولة أخرى بموجب معاهدة دولية وتكون         ،والقانونية

غالباً عقب الهزيمة في حرب بين الطرفين أو نتيجة بيـع أو            
 ويسمى التنـازل تنـازل أو       ،استرضاء دولة قوية أو صديقة    

 .Cession Of A Territoryتسليم أراضي 

  التناسب التناسب   ••

••  PPrrooppoorrttiioonnaalliittyy  
يقصـد بـه توزيـع وظـائف        صطلح سياسي   التناسب م 

المالية على مختلف قطاعـات      از اإلداري والموارد  ــالجه
 ومن شأن التوزيـع النسـبي       ،المجتمع حسب وزنها العددي   



 ١٢٨

التخفيف من أعباء النظام السياسي وإبعاد المشاكل عن عملية         
 .صنع القرار

  التنافسالتنافس  ••

••      CCoonntteessttaattiioonn//  CCoommppeettiittiioonn  
لتفاعل المصاحبة إلعداد القـرار     وهو عملية من عمليات ا    

 وهو نشاط يسعى من ورائه طرفان أو أكثر إلـى           ،السياسي
 ولذا يتفاوت التنافس كمـاً وكيفـاً مـن          ،تحقيق نفس الهدف  

 .مجتمع آلخر وفي داخل المجتمع الواحد

  التناقضات التناقضات   ••

••  CCoonnttrraaddiiccttiioonnss  

مصطلح يقصد بع االختالالت الموجودة بالمجتمع وهـي        
وتأخذ صورة الصراع إذا لم يتم معالجتها       اختالالت تتضخم   
 وهذا المصطلح أساس فكرة الديمقراطيـة       ،ومعالجة جذورها 

الجديدة التي أعلنها الزعيم الصـيني ماتسـي تـونج عـام            
 مؤكداً أن التناقضات تنقسم إلى تناقضات عدائيـة         ،م١٩٥٧

وهي التي تقوم بين الشعب بطبقاته األربع العمال والفالحين         
والبرجوازية الوطنية وبين أعدائه مـن الـرجعيين        والمثقفين  



 ١٢٩

 وتناقضات غير عدائية بين الطبقات      ،واالمبريالية وأعوانهما 
 .أو داخل كل طبقة

  التنشئة السياسية التنشئة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  SSoocciiaalliizzaattiioonn    
ونعني بالتنشئة عملية نقل ثقافة المجتمع عبر األجيال عن         

عالم ودور  طريق وسائط متعددة منها األسرة والمدرسة واإل      
 .العبادة واألحزاب والجيش وجماعات الرفاق وغيرهم

  تنظيم سياسي واحد تنظيم سياسي واحد   ••

••  PPoolliittiiccaall  FFooccaall  IInnssttiittuuttiioonnaall  

هناك دول تعتمد في حياتها السياسية على تنظيم سياسـي          
واحد يجمع كل أبناء الدولة بـاختالف اتجاهـاتهم وميـولهم           

ه الدول  وتسمى هذ،للعمل على التكاتف القومي وعدم االنقسام     
 أو  ،سياسة الحزب الواحـد بـديالً عـن تعـدد األحـزاب           

 Focalالمجتمعات التـي ترتكـز علـى تنظـيم واحـد      

Institutional Societies، مثل المجتمعات الشيوعية 
 ومثل  ،التي تعتمد على الحزب الشيوعي كتنظيم سياسي واحد       

مصر في مرحلة التحول االشتراكي التـي أقامـت االتحـاد           



 ١٣٠

كتنظيم سياسي واحد قبل التحول لألحزاب عـام        االشتراكي  
 .م وغيرها من البالد١٩٧٨

  التنميط التنميط   ••

••  UUnniiffoorrmmaalliissaattiioonn  

لفظ يطلق علىاستغالل ثورة وشبكة االتصاالت العالميـة        
الجبارة وهيكلها االقتصادي االنتاجي بعمـاده المتمثـل فـي          
شبكات نقل المعلومات والسلع وتحريك رؤوس األموال ونقل        

مقراطية لنشر الثقافة األمريكيـة فقـط والتوزيـع         مفهوم الدي 
 وذلـك   ،اإلجباري ألنماط الثقافة األمريكية على العالم أجمع      

 العالمي للثقافـة واالنتـاج      Unifisationمن أجل التوحيد    
 .واالقتصاد والسياسة بالمفهوم األمريكي

   أنظر النمو أنظر النمو//DDeevveellooppmmeennttالتنمية  التنمية    ••
  تنمية التخلف تنمية التخلف   ••

••  DDeevveellooppmmeenntt  OOff  UUnnddeerr--DDeevveellooppmmeenntt  

مصطلح يبلور المحور السياسي للفكر الجديد عن المرحلة        
 ويعني أن هم الدول     ،التي مرت بها معظم بلدان الدول النامية      

الحديثة االستقالل ليس في اللحاق بركب الدول الغنية ولكـن          



 ١٣١

في التغيير الجوهري لمجمل عملية التنمية من منظور عالمي         
  .قرية عالمية واحدةيطل على الكرة األرضية ك

  التنمية السياسية التنمية السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  DDeevveellooppmmeenntt  
هي عمليات التغير السياسي التي تشهدها الدول النامية أو         

 والتي أهم ما يميزها هو أنها التـزال         ،المجتمعات االنتقالية 
ترتبط بالقيادة الكاريزمية وتسيطر علـى نظمهـا السياسـية          

ية ترجع إلى قوى عديدة في      السلطة التقليدية، والتنمية السياس   
المجتمع من التعليم والتصـنيع والحضـرية والتكنولوجيـا         

 فالتنمية السياسية مـاهي     ،وتطور وسائل االتصال واألحزاب   
 .إال طريق لتحقيق الديمقراطية الكاملة

  التنمية المستدامة التنمية المستدامة   ••

••  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  

هي ذلك النوع من التنميـة الـذي يأخـذ فـي اعتبـاره              
وازنات واألنساق والبيئة ويحافظ علـى البيئـة اإلنسـانية       الت

 وفي الوقت نفسه يـؤدي      ،نظيفة وقادرة على تجديد مواردها    
 .إلى تحسن مستوى معيشة الفرد والمجتمع



 ١٣٢

  ) ) التوعيةالتوعية ( (التنويرالتنوير  ••

••  EEnnlliigghhtteennmmeenntt  

التنوير مصطلح حديث نسبيا في المجتمعات خالل القرن        
ظهر في ألمانيا فـي      وهو اتجاه اجتماعي سياسي      ،العشرين

القرن الثامن عشر يحاول مقتنعوه إصالح نواحي النقص في         
المجتمع بتغيير سلوكه وسياساته وأسلوب حياته بنشر مباديء        

 .الخير والعدل والمعرفة

  ) ) العهد القديمالعهد القديم ( (التوراةالتوراة  ••

••  TToorraahh//  OOlldd  TTeessttaammeenntt  
 وهي كتاب سماوي أنـزل      ،تسمى التوراه أو العهد القديم    

 وفيه حكم اهللا لليهـود ومـن        ،ى عليه السالم  على سيدنا موس  
 وأخبر فيه عن نزول سيدنا محمـد عليـه          ،بعدهم المسيحيين 

 وترجم عن العبرية في     ،الصالة والسالم وعن القرآن الكريم    
 وهناك التلمود وهي التعاليم     ،القرنين الثامن والتاسع الميالدي   

ب التي وضعت لليهود لممارسة حياتهم اليومية وتحديد أسـلو        
 ويتكون التلمود من خمسـة وثالثـين        ،تعاملهم مع الشعوب  

 والتلمود عبارة عن المشـناة      ،جزءا في خمسة وثالثين مجلداً    



 ١٣٣

 ، والجمارة هي شرح للمشـناة     ،وهي تفسير الشريعة الشفوية   
ويتضمن التلمود مجموعة من األفكار التـي تكـرس مبـدأ           

ـ         أن االستقالل والتفرد والحقد على الشعوب واإلعالء من ش
 .اليهود كشعب اهللا المختار

  التوازن التوازن   ••

••  EEqquunniillbbrriiuumm  
 ،يعني أن هناك عالقة متبادلة قوية بين مكونـات النظـام          

بمعنى أن كل تغير يلحق بعنصر معين فإن تغيرات مصاحبة          
 . وال يحدث اختالل لتوازن النسق،تحدث للعناصر األخرى

    توازن القوىتوازن القوى  ••
••  BBaallaannccee  OOff  PPoowweerr  

تيجي هـام فـي المجـاالت       توازن القوى مصطلح استرا   
 الوصول إلى نقطة االسـتقرار       ويعنى ،السياسية والعسكرية 

Stable           أي الموقف الذي يتعذر معه على أي نسق دولـي 
فرعي أو تحالف أن يملي إرادته على األنساق األخـرى أو           

 وذلك عن طريق انتاج السالح والمحافظة       ،التجمعات الدولية 
 والحفـاظ علـى مسـتوى       ،على السالم القائم على المصالح    



 ١٣٤

متعادل في القوة العسكرية لردع األطراف المناوئـة لعـدم          
 .قيامهم بالحرب

  التوافق التوافق   ••

••  AAddaappttaattiioonn  
هي عملية تعبئة الموارد وتحديـد فـرص األدوار أمـام           

 .األفراد والجماعات داخل النظام

  التوتاليتارية التوتاليتارية   ••

••  TToottaalliittaarriiaanniissmm  
ـ           ن أن مصطلح يعبر عن النزعة األفالطونيـة التـي تعل

 من خالل نظام قانوني شـديد       ،)السلطان الكلي يكون للدولة   (
 . وهو عكس الفوضوية،صارم وغير مرن

  التوتر التوتر   ••

••  SSttrraaiinn  
 والتي تسـمى التـوتر    ،هي عملية مصاحبة للتغير البنائي    

 وهي حالـة يعجـز فيهـا    Structural Strainالبنائي 
المجتمع على مواجهة المطالب المفروضـة علـى بناءاتـه          

 وحينما تشتد التوترات تنقلب إلى صراعات       ،ته القائمة وعمليا



 ١٣٥

بين التجمعات الموجودة في المجتمع، وقد تؤدي التـوترات         
 .إلى انقسام في المجتمع إلى جماعتين أو أكثر

  التوحد التوحد   ••

••  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  

هي عملية ارتقاء القيم التي يجب أن تسير بالتوازي مـع           
-Superناه األعلى  فيكتسب الطفل أ   ،االرتقاء النفسي للطفل  

Ego   فيقوم الوالـدان بـدور ممثلـي        ، بالتوحد مع الوالدين 
 فيعلمان الطفل القواعد األخالقيـة والقـيم التقليديـة          ،النظام

عن طريق زرع   ،والمثل العليا للمجتمع الذي يعيش فيه الطفل      
 .سياسة الثواب والعقاب

   أنظر التنميط أنظر التنميط//UUnniiffiissaattiioonnالتوحيد التوحيد   ••
  توري توري   ••

••  TToorriieess  

 واالســــم   ،ديم لحزب المحافظين البريطاني   االسم الق 
 وحزب المحافظين كـان     ،الشعبى ألقوى األحزاب البريطانية   

يطلق عليه الحزب المتمسك بسياسة االمبراطورية إلى أقصى        
 ويقابلـه   ،حدودها الثورية قبل تغيير اسمه لحزب المحافظين      



 ١٣٦

 ويطلق علي المتطورين وهو يساعد الطبقـات       ،حزب الهويج 
 . وتغير اسمه حالياً لحزب العمال، ويدافع عن حقوقهاالعاملة

  التوزيع األقليمي التوزيع األقليمي   ••

••  RReeggiioonnaall  RReepprreesseennttiioonn  
التوزيع اإلقليمي مصطلح يعنى التوزيع األقليمي للعضوية       
في المنظمات الدولية وخاصة مجلس األمن علـى مختلـف          
القارات واألقاليم لتحقيق نوع من التوازن العالمي في مقاعد         

 فمجلس األمن مثال تكون عملية توزيع    ،مات الدولية هذه المنظ 
م بمنح قـارتي آسـيا      ١٩٦٢العضوية غير الدائمة منذ عام      

وأفريقيا خمسة مقاعد ومقعدين لكـل مـن أوريـا الغربيـة            
 وبهذا أصبح التوزيـع     ،وأمريكا الالتينية ومقعد لشرق أوربا    

الجغرافي في مجلـس األمـن يعنـي التوزيـع األقليمـي            
Geographical Distribution Came To 

Meam Regional Represention. 

  التنويرالتنوير//أنظرأنظر      EEnnlliigghhtteennmmeenntt التوعية   التوعية    ••
  التوعية المذهبية التوعية المذهبية   ••

••  IInnddooccttrriinnaattiioonn  



 ١٣٧

التوعية المذهبية هي أحد أشكال االتصال التي تختلف عن         
 وتهدف إلى تلقين األفراد نمطاً معينـاً مـن          ،التعليم والدعاية 

تعرض سوى البيانات التي تؤيد أفكاراً       وال   ،العقائد والمذاهب 
أو عقائد أو أيدلوجيات معينة بدالً من أن تعرض كل البيانات           

 بحيث تحول بين الفرد وبين القدرة على        ،المتصلة بالموضوع 
 .تقييم هذه األفكار

  توقعات مستقبلية توقعات مستقبلية   ••

••  PPrroossppeecctt//  EExxppeeccttaattiioonnss  
 ،هي التبنـؤات السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة        

وفعات تكون عما سيحدث في المستقبل بناء على التاريخ         والت
 وهذه التوقعات هي أساس وجوهر السياسـة        ،والواقع الحالي 

 .ألنها تبدأ من حيث ينتهي التاريخ

  التيلورية التيلورية   ••

••  TTaayylloorriissaattiioonn  

وهو مصطلح سياسي يقوم على توزيع العمل اآللي لتوفير         
 .النفقات وزيادة االنتاج



 ١٣٨

  
  

     



 ١٣٩

  ثاءثاءحرف الحرف ال

  الثقافات االتكالية الثقافات االتكالية   ••

••  IInntteerrddeeppeennddeenntt  CCuullttuurree  

وهو مصطلح يعبر عن ثقافة الشعوب التي يتكـل فيهـا            
 وتؤكد هذه الثقافـات أن      ،األفراد بعضهم على البعض اآلخر    

أسباب األشياء واألحداث مصدره العالقات بين األشـخاص        
 .وال تعتمد على حرية الفرد ومسئوليته عن أفعاله

   الثقافة  الثقافة   ••

••  CCuullttuurree  

هي البيئة التي يحيا فيها اإلنسان والتي تنتقل من جيل إلى           
 وتتضمن األنماط الظـاهرة والباطنـة مـن السـلوك           ،جيل

 وتتكون ثقافة أي مجتمع مـن       ،المكتسب عن طريق الرموز   
أفكاره ومعتقداته ولغته وفنونـه وقيمـه وعاداتـه وتقاليـده           

 .وقوانينه وغير ذلك من وسائل حياته ومناشط أفكاره

  الثقافة السياسية الثقافة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  CCuullttuurree  



 ١٤٠

 وتنحصر في القـيم     ،هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع     
واالتجاهات والسلوكيات والمعارف السياسية، فهي نظام من       
القيم والمعتقدات يرتبط بأفراد مجتمـع معـين يتعرضـون          

 والبد أن تنطـوي الثقافـة       ،لخبرات تنشئة مختلفة إلى حد ما     
 وتشـتمل أي    ، مجتمع على قدر من التجـانس      السياسية ألي 

 .ثقافة سياسية على عدد من الثقافات الفرعية

  الثورة الثورة   ••

••  RReevvoolluuttiioonn  
مصطلح يقصد به التحول الجذري في التكوينـات        الثورة  

االجتماعية والسياسية والنظام العام وفي العالقات والخبرات       
يكشف  وقد يقصد به التغير الدائري الذي        ،المتبادلة بين الناس  

 والثورة مصطلح يقصد بـه اآلن مقاومـة         ،عن أنماط جديدة  
 وهنـاك   ، وليس مجرد التمرد والعصـيان     ،نظام الملكية ذاته  

 .الثورة الجماهيلرية والثورة الشعبية والثورة الطبقية

  CCoommmmuunniiccaattiioonnثـــورة االتصـــاالتثـــورة االتصـــاالت  ••

RReevvoolluuttiioonnالقرية العالمية القرية العالمية// العولمة العولمة// أنظر أنظر   



 ١٤١

اصر في مجـال تكنولوجيـا     وهي ثورة حققها العالم المع    
االتصاالت وساهمت في التقريب بين الشعوب وجعل العـالم         
قرية كونية صغيرة ويعيش في عصـر المعلومـات فائقـة           
السرعة بسبب السماوات المفتوحـة واالنترنـت والطريـق         
السريع للمعلومات وأضعفت من الحـدود الدوليـة وقبضـة          

 .الدولة علي مواطنيها

  الثورة البرجوازية الثورة البرجوازية   ••

••  TThhee  BBoouurrggeeooiiss  RReevvoolluuttiioonn  
 بعـد االنفصـال     ،ارتبطت بنشأة المجتمع األوربي الجديد    

 وبالتـالي القضـاء     ،القانوني واالجتماعي عن األرستقراطية   
 ، حتى تقام الرأسمالية   ،على األرستقراطية والدولة التي تمثلها    

فالمصطلح يشير إلى الصراع الطويـل داخـل المجتمعـات          
 .الغربية

  ثورة البوكسرزثورة البوكسرز  ••

••      BBooxxeerrss  RReevvoolluuttiioonn  

م ضـد   ١٩٠٠هي ثورة للشعب الصـيني وقعـت عـام          
األجانب الذين تسببوا في األزمة المالية للصـين فـانتهزت          



 ١٤٢

الدول األجنبية الثورة وتدخلت عسـكريا وأخمـدت الثـورة          
 وكانت تسمى ثورة الطعـام ألن       ،واعتقلت زعمائها وأعدموا  

 .المشتركين فيها من الجوعى المطالبين بالطعام

  ثيوقراطية ثيوقراطية   ••

••  TThheeooccrraaccyy  

هي الحكومة الدينية التي سادت في القرون الوسطى فـي          
 فهي النظام السياسي الذي يستند على التفويض اإللهي         ،أوربا

الخارج عن إرادة البشر حيث يتولى السلطة رجال الـدين أو           
 .تتبع السلطة الدنيوية السلطة الروحية



 ١٤٣

  
  

     



 ١٤٤

  حرف الجيمحرف الجيم

قية العامة للتعريفات الجمركية    قية العامة للتعريفات الجمركية    اإلتفااإلتفا ( (الجاتالجات  ••
  ) ) والتجارةوالتجارة

••  GGAATTTT  GGeenneerraall  AAggrreeeemmeenntt  OOff  TTaarriiffffss  

AAnndd  TTrraaddee                          

هي اتفاقية دولية أو معاهدة دولية متعددة األطراف وقعتها         
 جوالت أخـري مـن   ٧ وتم عقد ،م١٩٤٨ دولة في عام   ٨٦

 حول تحرير التجارة العالمية وبها شق حمايـة         ،المفاوضات
 ،ة الفكرية لكافة المنتجات في مختلـف أنحـاء العـالم          الملكي

وتمت هذه االتفاقية من خالل مفاوضات شاقة انتهـت إلـى           
ضرورة رفع الحواجز المختلفة أمام انتقال وتدفق السلع بين         

 وكـذلك نشـر     ، وأهمها الحواجز الجمركية   ،مختلف البلدان 
 مفهوم التجارة الحرة لمواجهة مبدأ الحمائية الذي سـاد فـي          

القرن الماضي،وذلك من أجل رفاهية البشرية في ظل عـالم          
 .القرية الواحدة

  الجامعة اإلسالمية الجامعة اإلسالمية   ••

••  TThhee  IIssllaammiicc    LLeeaagguuee  



 ١٤٥

هي رابطة جديدة للعالم اإلسالمي دعي إليها العديد مـن          
المفكرين منهم جمال الدين األفغاني ومحمد عبده من خـالل          

تفكك العـالم    وأعلنوا أنه طالما     ،منبرهم مجلة العروة الوثقى   
 وأصبح  ،اإلسالمي بعد تفكك وانهيار اإلمبراطورية العثمانية     

دوال صغيرة فيمكن جمعهم من خالل رابطة الدين اإلسالمي         
  .في الجامعة اإلسالمية

  الجامعة البلقانية الجامعة البلقانية   ••

••  TThhee  BBaallkkaann  LLeeaagguuee    
 وهي عبارة عن سلسلة معاهدات      ،تسمى العصبة البلقانية  و

مثل صربيا وبلغاريا وألبانيا والبوسنة     تحالفية بين دول البلقان     
والهرسك للدفاع المشـترك ضـد أطمـاع اإلمبراطوريـة          

 وتمت خالل الفتـرة     ،النمساوية المجرية وأطماع تركيا فيها    
 وكانت هذه الجامعـة البلقانيـة       ،م١٩١٢م وحتى   ١٩٠٨من  

  .مهتمة بالتعاون والتضامن فيما بين دول البلقان

   الجامعة الجرمانية  الجامعة الجرمانية   ••

••  PPaann  GGeerrmmaann  LLeeaagguuee    



 ١٤٦

 وكانت  ،م في مدينة برلين   ١٨٩١وتكونت في ألمانيا عام     
تدعو إلى ضرورة توحيد الشـعوب التـي تنتمـي للجـنس            
األلماني في أوربا وهي النمسا وبوهيميا والمجر وسويسـرا         

 كمـا   ،ولوكسمبورج وأجزاء من هولندا والدانمرك وبلجيكـا      
ارج أوربـا   دعت للتوسع االستعماري في صورته التقليدية خ      

في أراضي لم تـدخل بعـد فـي نطـاق االمبراطوريـات             
 .االستعمارية القائمة

  جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية   ••
••  AArraabbee  SSttaatteess  LLeeaagguuee  ((LLeeaagguuee  OOff  AArraabb  

SSttsstteess  ))  

جامعة الدول العربي هي منظمة دولية إقليميـة عربيـة          
 ،واتحاد إقليمي سياسي دولي يجمع بين جميع الدول العربيـة         

امعة بمقتضـى البروتوكـول الموقـع عـام         ولقد أنشئت الج  
 مـارس   ٢٢م ووقعت الدول على ميثاق الجامعة في        ١٩٤٤
 وتعمل على   ، دولة ناطقة بالعربية   ٢١م، وتضم اليوم    ١٩٤٥

التعاون بين األعضاء في المجاالت السياسـية واالقتصـادية         
 األمانـة العامـة     : ومن أهم أجهزتهـا    ،والثقافية والعسكرية 
وإن نقلت لبعض الوقـت      (رئيسي بالقاهرة للجامعة ومقرها ال  



 ١٤٧

في تونس أثناء المقاطعة العربيـة لمصـر عقـب توقيعهـا            
 وهناك  ،ومجلس الجامعة والقمة العربية   ) اتفاقيات كامب ديفيد  

 وهنـاك أجهـزة     ،اجتماعات متخصصة في كل المجـاالت     
متخصصة مثل اليونسكو العربية ومجالس وزراء اإلعـالم        

 وغيرها من المجالس والمنظمـات      والشباب والبيئة والصحة  
 وتجري حالياً جهود ضـخمة لتعـديل      ،واالجتماعات العربية 

ميثاق الجامعـة لزيـادة فعاليتهـا السياسـية واالقتصـادية           
 .واالجتماعية والعسكرية ولتتناسب متطلبات العصر

  جبل طارق جبل طارق   ••

••  GGiibbrraallttaarr  ((GGIIBB  ))  

هو مضيق استراتيجي هام يربط بـين البحـر المتوسـط       
 وهـو   ، وعرضه نحو سبعة كيلومترات    ، األطلنطي والمحيط

 ،يقع بين المغرب وأسبانيا ولكنه تحت السـيادة البريطانيـة         
سمي بهذا اإلسم نسبة للفاتح اإلسالمي طارق بن زياد فـاتح           

 .األندلس

  جرائم الحربجرائم الحرب  ••

••        WWaarr  CCrriimmeess  



 ١٤٨

وهي تعنى محاكمة بعض قادة األعداء عقب انهزامهم في         
 مـن قتـل وتمثيـل       ، أثناء الحرب  الحروب لقيامهم بالتجاوز  

 وبدأت هذه العمليـة     ،باألسري وعدم احترام آدمية المحارب    
رسمياً عقب الحرب العالمية األولى عنـدما وجـه الحلفـاء           
اتهامات لبعض قادة امبراطوريات الوسط وعسكرها بانتهاك       
قوانين الحرب وحاكمتهم في محكمـة نـورمبرج ومحكمـة          

لثانية التي حاكمت كبار القـادة      طوكيو بعد الحرب العالمية ا    
 وقنن العالم اليـوم معاهـدة       ،النازيين واليابانيين والفاشيست  

 .م٢٠٠١دولية لمحاكمة مجرمي الحرب بدءا من عام 

  الجستابو الجستابو   ••

••  GGeessttaappoo  

مصطلح يعني الرقابة الجاسوسية الفابيـة النازيـة فـي          
 وهي أنواع مختلفة من التجسـس علـى المـواطنين           ،ألمانيا

 ، وكانت منتشرة في عهد الحكومة النازية في ألمانيا        ،وغيرهم
 وكان اإلنسـان ال     ،وكان االبن يتجسس على أبيه وأمه وأهله      

  . الجيبو: وعرفت في روسيا باسم،يطمئن على معاشه وحياته

  ) ) الجيوبولوتيكاالجيوبولوتيكا ( (الجغرافيا السياسيةالجغرافيا السياسية  ••



 ١٤٩

••  PPoolliittiiccaall  GGeeooggrraapphhyy//  GGeeooppoolliittiiccss  
وتيكا مصطلح مشهور لـه     الجغرافيا السياسية أو الجيوبول   

 كما حدد   ، أولهما الممارسة السياسية لبلد ما     :معنيان متكامالن 
 وثانيهما العلم   ،من خالل سماتها الجغرافية ومواردها البشرية     

 فهي ببساطة تدرس أثر العوامل الجغرافية       ،الذي يبحث ذلك  
 فهو  ،واالقتصادية والديموغرافية السكانية على سياسة الدولة     

شديد علم يختص بدراسة قوة الدولـة وعالقاتهـا         باختصار  
 .Power And Space Relationsالمكانية 

  الجالسنوست الجالسنوست   ••

••  GGllaassnnoosstt  

الجالسنوست هي سياسة المكاشفة والمصارحة التي أقرها       
وقام بتنفيذها الزعيم السوفيتي جورباتشوف في الثمانينات من        

  .اإلتحاد السوفيتي السابقدولة القرن الماضي في 

  عات األفكار عات األفكار جماجما  ••

••  GGrroouuppss  IIddeeaa  
وهي الجماعات التي يتم تشكيلها للدفاع عن فكرة أو أفكار          
معينة كجماعة المحافظة على آداب المرور وجماعات الحفاظ        



 ١٥٠

 Interestجماعات ذات مصالح  وهناك .الخ.. .عن البيئة

Groups        وهي الجماعات التي تدافع عن مصالحها الفئوية
جماعـات الضـغط     وهنـاك    .تيوتمثل الوعي السياسي الذا   
Pressure Groupsهي منظمات تعمل مستقلة عـن   و

 وبعضها قد يكون    ،إرادة أعضائها ولها مصالح سياسية أكيدة     
 ولكن الغالبيـة العظمـى منهـا جماعـات          ،جماعات مبادئ 

 ولها أنواع سياسية وإنسانية وذات      ، ولها صفة الدوام   ،مصالح
 Informalجماعات غيـر رسـمية    وهناك .هدف محدد

Groups هي الجماعات غير الحزبية والتي تـؤثر فـي          و
 كاألسرة وجماعة النـبالء فـي       ،العمل السياسي واالجتماعي  

ــا  ــل Peer Groupبريطاني ــالء العم  Work وزم

Collegues، جماعات مرجعيـة   وهناكReference 

Groups        وهي الجماعات التي تؤثر على اتجاهات وسلوك
عضاء قيما وتصورات ومفاهيم    أعضائها وتغرس في عقل األ    

 Organizedالجماعــات المنظمــة  وهنــاك .مختلفــة

Groups          وتسمى جماعـات الضـغط أو الجماعـات ذات
 وهي ،Pressure oF Interest Groupsالمصالح 

مؤسسات المجتمع المدني وأهدافها تكـون مقصـورة علـى          



 ١٥١

 وهي ال تملـك     ،األمور التي تخدم مصالح جماعتها وأفرادها     
 وهنـاك   .جاً سياسياً شامالً وال تسعى للوصول للحكـم       برنام

وهي الجماعات  Institutional Groupجماعة مؤسسية 
التقليدية في كل المجتمعات مثل األسرة والبرلمان والمنظمات        

 . حكومية أو أهلية   ،الرسمية سواء أكانت اجتماعية أو سياسية     
وهـي   Pressure Groupsجماعات الضـغط  وهناك 

لتي تقوم بالضغط على صانعي القرار من أجـل         الجماعات ا 
 وهنـاك   .تحقيق أهدافهم ومصالحهم والدفاع عن مكتسـباتهم      

 Anomic) غيـر المعياريـة  (جماعات المصلحة األنومية

Interest Groups   وهي جماعات غير منظمة بشـكل
دائم وقد تعبر عن مصالح ومطالب متناقضة وقد تظهر فجأة          

 وقد تعبر   ،ب وأعمال الشغب  من خالل المظاهرات واإلضرا   
 وهنـاك   .عن اإلحباط الشديد لدى فئات مختلفة من المجتمع       

 Institutional Interestجماعات المصلحة المؤسسية 

Groups           وهي الجماعات التي ال تتكـون بهـدف تقـديم
مطالب أو التأثير على السياسة العامة وإنما بهـدف وضـع           

تمـع مثـل الجـيش أو       وتنفيذ السياسة العامة للدولة أو المج     
الجماعـات المنشـقة     وهنـاك    .الشرطة أو اإلدارة الحكومية   



 ١٥٢

Dissenting Groups    وهي الجماعات التـي انشـقت
على األنظمة الشيوعية خصوصاً واالشتراكية والديكتاتورية      

 والتي تطالب بمراعاة الحقوق اإلنسانية والـدعوة        ،بوجه عام 
قفين كالكتاب والفنانين    وأغلبهم من المث   ،للحرية وإلغاء القيود  

ــيين ــاء والرياض ــاك .والعلم ــة  وهن ــات المنظم الجماع
Oeganized Groups    وتسمى جماعـات الضـغط أو
 Pressure oF Interestالجماعات ذات المصـالح  

Groups،        وهي مؤسسات المجتمع المدني وأهدافها تكـون 
 ،مقصورة على األمور التي تخدم مصالح جماعتها وأفرادها       

ملك برنامجاً سياسياً شامالً وال تسـعى للوصـول         وهي ال ت  
 .للحكم

  الجماعة أو الهيئة البرلمانية الجماعة أو الهيئة البرلمانية   ••

••  PPaarrlliiaammeennttaarryy  GGrroouuppss  

 وهي جماعة مصالح في البرلمان ذات عدد وافـر مـن           
 مثل  ،األعضاء ومشاركة برلمانية متناسقة وفق أهداف معينة      

 .الجماعة البرلمانية لحزب من األحزاب أو المستقلين

  ية ية الجماعالجماع  ••



 ١٥٣

••    
 فكل مجتمع يتكـون     ،هو مبدأ من مبادي العمل اإلنساني     

من جماعات وعلى األفراد أن يوجهوا جهودهم مـن أجـل           
 وال يتنافى هذا مع الجهود الفردية البـارزة         ،العمل الجماعي 

الجماعية الديمقراطيـة    وهناك   .التي تثري الحياة االجتماعية   
Democratic Collectivismوعـة مـن   هي مجم و

األفكار الديمقراطية في التسيير الجماعي لدفة الحكم تنسـب         
 وهي فكـرة جديـدة لتنظـيم أنشـطة          ،للزعيم الهندي نهرو  

 .المجتمع

  جمعيات تشريعية جمعيات تشريعية   ••

••  AAsssseemmbblliieess  

وهي المؤسسات التشريعية والرقابية التـي توجـد فـي          
 فهي  ،الديمقراطيات الغربية ويختلف اسمها من جهة ألخري      

 مثل الكونجرس في الواليات المتحدة      ،كل مكان البرلمان في   
والبوندستاج في ألمانيا والكنيست اإلسرائيلي ومجلس العموم       

 .البريطاني

  جمعية االليانس العالمية جمعية االليانس العالمية   ••



 ١٥٤

••  AAlllliiaannccee  IIssrraaeelliittee  UUnniivveerrsseellllee  

 في فرنسا ضمن هوجة إنشـاء       ١٨٦٠وهي تأسست عام    
فها وكان هـد  ،جمعيات يهودية لتشجيع االستيطان في فلسطين     

هو تقديم المساعدات لليهود في كـل مكـان والـدفاع عـن             
الحريات المدنية والدينية لليهود وإغاثة اليهود زمن األزمات        

 وأسسها  ،ومساعدة اليهود في قلسطين على بناء المستوطنات      
 ،أدولف كريمييه النائب اليهودي فـي البرلمـان الفرنسـي         

 .العالمي االتحاد اليهودي :وتحولت الجمعية لتصبح باسم

  جمعية التنين األسود جمعية التنين األسود   ••

••  BBllaacckk  DDrraaggoonn  SSoocciieettyy    
هي جمعية تعرف باسم جمعية نهـر       جمعية التنين األسود    

 ، وعرفت ياسم التنين األسـود فـي الـدول الغربيـة           ،آمون
 وكان لها نشاط بارز وخصوصاً      ،م١٩٠١وتأسست في سنة    

 حيث أسست فرع    ،في تدعيم ثورة صن يات سن في الصين       
 وهي جمعية يابانية اهتمـت      ،Yurinkiت اسم   لها هناك تح  

  .بشئون منطقة شرق آسيا لتجعلها قوة دولية

  الجمعية العامة لألمم المتحدة الجمعية العامة لألمم المتحدة   ••



 ١٥٥

••  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  

 تضم  ،هي الجناح األساسي لألمم المتحدة مع مجلس األمن       
في عضويتها كل أعضاء األمم المتحدة ولكل دولـة عضـو           

تمع في دورتها العاديـة      تج ،صوت واحد فقط     دون تمييز        
في منتصف شهر سبتمبر من كل عام وتسـتمر اجتماعاتهـا         

 وتعقد اجتماعات غير عاديـة      ،حتى تنتهي من جدول أعمالها    
للنظر في بعض الموضوعات في حالة طلب مجموعة مـن          

 أو في حالة فشل مجلس األمن فـي االتفـاق           ،األعضاء ذلك 
 مقرها  ،الميعلى قرار في موضوع يمس األمن والسالم الع       

 .في نيويورك

 أنظـر    أنظـر   //KKookkuurryyuukkaaiiجمعية نهـر آمـون      جمعية نهـر آمـون        ••
  جمعية التنين األسودجمعية التنين األسود

  جمعية الوحدة اآلسيوية جمعية الوحدة اآلسيوية   ••

••  PPaann--AAssiiaattiicc  AAssssoocciiaattiioonn  

جمعية الوحدة اآلسيوية هي جمعية أسسها الكونت أوكوما        
Okuma         وكان من أبرز رجال السياسةفي ذلـك العصـر ، 

 . اآلسيويةوكان هدفها بسط نفوذ اليابان على الدول
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   حشد حشد// أنظر أنظرMMaassssجمهرة جمهرة   ••
وهي مجموعة كبيرة من الناس مـن مختلـف الطبقـات           

 ويختلف أفراد الجمهـرة     ،االجتماعية يتجمهرون في مكان ما    
 وقـد ال تجتمـع      ،في مراكزهم ومهنتهم وثقافتهم وثـرواتهم     

 كجمهور العاطلين Unassembled Massesالجماهير 
تجتمـع الجمـاهير     وقـد    ،الـخ .. .أو األجانب أو الطلبـة    

Assembled Masses  كجمهور المشاهدين وجمهـور 
 .المسافرين

  الجمهور المنظم الجمهور المنظم   ••

••  OOrrggaanniizzaattiioonn  PPuubblliicc  
وهو يتكون من الفئات ذات التنظيم االجتماعي والرسـمي    
والذي يمكن قياسه كالكنائس والمساجد والهيئات والنقابـات        

وتكوين والجماعات المنظمة،والذي يمكن التأثير عليه بسهولة       
تجاهات اتجاهات مؤيدة بدال من الجمهور غير المنظم ذو اال        

 .غير المتعاونة و المتطرفة

  الجندر والتنمية الجندر والتنمية   ••

••  GGeennddeerr  &&  DDeevveellooppmmeenntt  
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هو شعار لمؤتمرات االهتمام بالمرأة في أنحاء العالم فـي          
 ويهـدف إلـى     ،الفترة الماضية من خالل عصـر العولمـة       

شاركتها فـي عجلـة التقـدم       االهتمام البالغ بتنمية المرأة وم    
والنمو والرخاء العالمي من خالل تدريبها وصقلها لتحقيـق         
المساواة الحقيقية مع الرجل في كافة المجاالت مما يزيد من          

 .معدل الرفاهية في العالم

  جنون العظمة جنون العظمة   ••

••  MMeeggaalloommaanniiaa  

وهي ظاهرة تصيب بعض الزعماء والعلماء والمفكـرين        
دار قرارات غير مدروسة     فيتخبطون بإص  ،من جراء شهرتهم  

 .وتصرفات وسلوكيات متعالية على أقرانهم أو من حولهم

  جهاز الدولة جهاز الدولة   ••

••  SSttaattee  MMaacchhiinneerryy  
 وهي أجهزة متعددة    ،وهي آلة الدولة والتي تحقق أهدافها     

مثل الجيش والبـوليس والبيروقراطيـة ورجـال القـانون          
 .والسلطات المختلفة

  الجيتو الجيتو   ••



 ١٥٨

••  GGhheettttoo  

 فلقد استوطن اليهود    ،دينة أوربية هو حارة اليهود في كل م     
داخل حدود كل مدينة ولكن ضمن حي خاص بهـم بعـد أن             
كانوا يستوطنون خارج المدن،وال يسمح بالسكن فيـه لغيـر          

 .اليهود ويضمن لهم العزلة واالنغالق ولوفي داخل المدن
ــا  ــر /Political Geographyالجيوبولوتيك  أنظ
 الجغرافيا السياسية



 ١٥٩

  
  

     



 ١٦٠

  رف الحاءرف الحاءحح

  حالة طواريء حالة طواريء   ••

••  SSttaattee  ooff  EEmmeerrggeennccyy  

هي حالة قلق شديد أو اضطرابات غير متوقعة في دولـة           
ما مما يجعل الدولة تقوم بإعالن حالة الطواريء لحفظ األمن          

 أنظـر األحكـام     .أو فرض األحكام العسكرية بصفة مؤقتـة      
 العرفية 

  الحتمية المفرطة الحتمية المفرطة   ••

••  OOvveerrddeetteerrmmiinnaattiioonn  

 بمعنـى أن    ،الكثير يجري هنـاك   وهو مصطلح يعني أن     
 إذ قد يؤدي عدد     ،القوى الفاعلة في التاريخ ال تعمل بمفردها      

 والمصطلح  ،كبير من القوى االجتماعية إلى انتاج حدث واحد       
 .يعني تضافر القوى أو تشابكها لتؤدي إلى أثر محدد

  الحداثة الحداثة   ••

••  MMooddeerrnniissmm  
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وهو مصطلح استخدم لوصف ظواهر عديدة في عصـور    
هو اتجاه عام في الغـرب شـمل معظـم اآلداب            و ،مختلفة
 فالحداثة حركة تعمل على حماية عنصـر الجمـال          ،والفنون

الشكلي ضد التهديد الذي توجهه العناصر المذهبية الفكريـة         
 .واالجتماعية والسياسية

  الحد الجديد الحد الجديد   ••

••  NNeeww  FFrroonnttiieerr  

مصطلح من ضـمن مصـطلحات وصـف االشـتراكية          
 مثل الحريـة الجديـدة       ومعها مصطلحات أخري   ،األفريقية

 والنظام العـادل  New Dealوالحد الجديد والنظام الجديد 
Fair & Deal    نادى بها هاريس وفـورد ممثـل كتائـب 

 .السالم الخاصة بأفريقيا

  الحدود الحدود   ••

••  BBoouunnddaarriieess  
وهي الضوابط والمحددات االجتماعية والسياسية لمختلف      

ت  وتوضـيح الحقـوق والواجبـا      ،جوانب الحياة االجتماعية  
 أي الحدود التي نرسـمها حـول النسـق          ،لمختلف الطوائف 
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 ، وما يخرج عنها يمثل البيئة الخارجية المحيطة به        ،السياسي
وقد يقصد بالحدود أيضاً الحدود السياسية بين كل مجتمـع أو    

 .دولة والدول األخرى

  الحرب الحرب   ••

••  WWaarr  

وهي حالة قيام صراع أو صدام عسكري بين قـوتين أو           
باستخدام أي نوع من أنـواع األسـلحة        دولتين أو جماعتين    

 وهنـاك عبـارة     ،سواء أكانت تقليدية أم متطورة أو نوويـة       
شهيرة تقول عن العالقة الكالسيكية بين الغايـات السياسـية          

 War Is The Continuation :والوسائل العسـكرية 

Of Politics By Other Means،  أي أن القـوة 
لتحقيـق أهـداف    تستخدم بصورة عقالنية كوسيلة محـدودة       

 وهناك عبارة شهيرة فـي جميـع        ،السياسة الخارجية للدولة  
الحروب التي تمت في العالم بأن هذه الحرب ستكون خاتمـة           

 وال A War To End All Warsلجميـع الحـروب   
يحدث ذلك أبداً ألن أى حروب تخلف من ورائهـا حـروب            

 وهناك حروباً تدعي أنها من أجـل الديمقراطيـة أو           ،أخرى
 A War For Democracyفاع عن الديمقراطيـة  للد
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وهي حجة أو قناع أيدلوجي للقيام بـالحرب يخفـي حقيقـة            
 .أسباب الحرب

  الحرب الباردة الحرب الباردة   ••

••  CCoolldd  WWaarr    

هي حالة من التوتر السياسي والتنافس العسـكري بـين          
 ، وال تصل إلى االشتباك المسلح لتصبح حرباً سـاخنة         ،الدول

سـلحة الدبلوماسـية    وتشن الحـرب البـاردة بمختلـف األ       
 ويقصد بالحرب الباردة حالة التوتر      ،واالقتصادية واإلعالمية 

الدولي التي نشأت بين الواليات المتحدة األمريكية وحلفائهـا         
من جانب وبين االتحاد السوفيتي وحلفاؤه من جانـب آخـر           
عقب الحرب العالمية الثانية واستمرت حتى أوائل السبعينات        

لى االسترخاء الدولي وتأصيل نظـام      حينما اتفق الطرفان ع   
م ١٩٩١القطبية الثنائية قبل أن ينهار االتحاد السوفيتي عـام          

ويصبح العالم ذو القطب الواحد وهـو الواليـات المتحـدة           
 Blitzkrieg Warالحـرب الخاطفـة    وهناك .األمريكية

مصطلح يطلق على الحروب التي تحسم بسرعة نتيجـة     وهو  
ربة أو نتيجة المفاجأة بانتزاع النصر      عدم تكافؤ القوات المتحا   

 ويطلق عليها حرب النصر السـاحق أو        ،بعد التدمير الشامل  
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 وغيرها من األلفاظ التي تدل على سرعة الحسـم          ،الصاعق
 .في المعارك

  حرب الخليج حرب الخليج   ••

••  GGuullff  WWaarr    
لفظ يطلق على الحرب العراقية اإليرانية التـي وقعـت          

الثانية وقعـت    والحرب   ،م١٩٨٨ ٠-١٩٨٠خالل الفترة من    
 ٢م عندما احتلت العراق الكويت فـي        ١٩٩٠/١٩٩١عامي  

م ثم قامت قوات التحـالف الـدولي بقيـادة          ١٩٩٠أغسطس  
 فبرايـر   ٢٨الواليات المتحدة بطردها وتحرير الكويت فـي        

 مـارس   ٢٠ وحرب الخلـيج الثالثـة دارت منـذ          ،م١٩٩١
 م بعد قيام القوات األمريكية البريطانية بغزو العـراق        ٢٠٠٣

للبحث عن عن أسلحة الدمار الشامل وإحـالل الديمقراطيـة          
 .فيها وإسقاط صدام

  الحرب النفسية الحرب النفسية   ••

••  PPssyycchhoollooggiiccaall  WWaarrffaarree//  SSiiccoollooggiiccaall  

WWaarrffaarree  
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ــية  ــائل النفس ــة والوس ــتخدام الدعاي ــا اس  يقصــد به
األخرى للتأثير في معنويات العدو واتجاهاته      ) السيكولوجية(

 والحرب النفسية هي كل     ،فوفهلخلق اإلنشقاق والتذمر بين ص    
محاولة من جانب الخصم للقضاء على التماسك القومي والثقة         

 فالحرب النفسـية تتجـه      ،في القيادة السياسية للطرف اآلخر    
للخصم وهي أداة من أدوات التعامل الدولي وتتجه لتحطـيم          

 .الثقة والتماسك القومي

  الحرس الخاص الحرس الخاص   ••

••  BBooddyy  GGuuaarrdd  

اء مسلحون  لهـم القـدرة       الحرس الخاص هم رجال أشد    
 وهو أسلوب تتبعه كبار     ،على الحماية الكاملة لمن يحرسونهم    

الشخصيات المالية وأصحاب الشـركات الكبـرى وبعـض         
 ويضم فـن    ،الفنانين والفنانات باتخاذ حرس خاص لحمايتهن     
 وهو مثـال  ،الحراسة الخاصة معرفة بالفنون القتالية المختلفة   

 الشارع أو المنطقة التي كانت      حديث لظاهرة فتوة الحارة أو    
 والفتوات كـانوا يعلنـون      ،موجودة في مصر قبل عدة عقود     
 .مهامهم في حماية من يدفع اإلتاوة
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  حركات انفصالية حركات انفصالية   ••

••  SSeeppaarraattiisstt  MMoovveemmeennttss  

وهي الحركات التي تظهر في الدول متعددة القوميـات أو     
الفيدرالية بسبب الشعور باالضطهاد والتي ترغب في حكـم         

 ،تحاول تكوين سلطة تسعى لالستقالل عن الدولة األم      وطني و 
 .وقد تلجأ الحركات في نضالها للعنف واإلرهاب

  حركات سياسية حركات سياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  MMoovveemmeennttss  
وهي الجماعات المنظمة التي تتحرك سياسياً مـن أجـل          

 وتهـدف   ،هدف أو مصلحة معبرة عن اتجاهات أعضـائها       
  . السياسية وقد تعبر عنها األحزاب،للتغيير واإلصالح

  الحركات السياسية الجماهيرية الحركات السياسية الجماهيرية   ••

••  MMaassss  PPoolliittiiccaall  MMoovveemmeennttss    
وهي الحركات السياسية التي تنامت في القـرن التاسـع          
عشر ومثلت تطوراً في الديمقراطية الليبرالية وأخذ بعـض          
مفكريها يشكك في عناصر هذه النظرية الليبرالية من الرغبة         

Desirability ــة ــدوا أن Possibility واإلمكاني  وأك
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الرغبة في أن يكون الحكم في يد نخبة محددة من الجماعـة            
Rule By Ellite Groups. 

  حركة إلتفاف حركة إلتفاف   ••

••  BBoooottlleeggggeerr  MMoovveemmeenntt    
مصطلح عسكري يقصد به القيام بااللتفـاف حـول         وهو  

 وتتطلـب   ،مؤخرة القوات المعادية بقصد حصارها وتطويقها     
ح سياسي يقصد    وأيضاً مصطل  ،السرعة والقوة لتحقيق الحسم   

به االلتفاف حول بعض المطالب أو االجـراءات بـأقوال أو           
 كما أن المصطلح يستخدم أيضـاً لمقاومـة         ،بقرارت مطاطة 

الحركات اإلرهابية عن طريق مواجهة سيارتهم بالسـيارات        
األمنية عن طريق الضغط بثقل السيارة بعنف مـن ناحيـة           

 .ألخري لتطويق اإلرهابيين

  و االعتدال و االعتدال الحركة الجديدة نحالحركة الجديدة نح  ••

••  NNeeww  TTeemmppoorriisstt    
وهي حركة جديدة في الواليات المتحـدة تـدعو لعـودة           
النزعة األخالقية ووصفها ديفيد واجنر أحد علمـاء الـنفس          

 بأنها حركة تستدف كبح الشهوات والسـلوكيات        ،األمريكيين
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بين األفراد والمجتمع وإقامة نزعة أخالقية سـليمة تتوقـف          
  .مةعليها صحة وسالمة بنيان األ

  الحركة الجماهيرية الحركة الجماهيرية   ••

••  MMaassss  MMoovveemmeenntt    
وهي أي سلوك تلقائي يحدث على نطاق واسع من قبـل           
عدد كبير من األفراد نحو هدف مشترك بـدون تخطـيط أو            

 كـالهجرات الجماهيريـة واالضـطرابات الدينيـة         ،تنسيق
  .والسياسية التي تحظى بتأييد تلقائي من الجماهير

  حركة الجنسيات حركة الجنسيات   ••

••  NNaattiioonnaalliittyy  MMoovveemmeennttss    
هي الحركات القومية التي قامت أصالً في أوربا خـالل          و

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتكوين الدولـة وفـرض          
 وتحولت لتفرض الدولة اتجاهاتها     ،اتجاهات األمة على الدولة   

 ،Nationalismالتوسعية على األمة وهي مرحلة القومية       
 Principle Ofوالتحول قضي تماما على مبدأ الجنسـية  

Nationalityفي العالم .  

  الحركة العمالية الحركة العمالية   ••
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••  LLaabboouurr  MMoovveemmeenntt    
 وقد تتحـول    ،وهي اتحادات ونقابات العمال في كل مكان      
 وهي تؤيـد    ،إلى حزب سياسي مثل حزب العمال البريطاني      
 Militancyالديمقراطية وال تعترف باألساليب النضـالية       

 .التي تتبعها الحركات الشيوعية

  لجامعة األفريقية لجامعة األفريقية حركة مؤتمر احركة مؤتمر ا  ••

••  PPaann--AAffrriiccaann  CCoonnnnnnnnggrreessss  MMoovveemmeenntt    
هي حركة أفريقية كان هدفها إقامة رابطة بـين الـدول           و

األفريقية في العقد الرابع من القرن العشرين وتزعمتها حركة         
 وهذه الحركة دعت لحـق تقريـر        ،ديبوا مع منظمة بادمور   

المصير واستقالل الشعوب األفريقيـة والعناصـر األخـرى        
 وتفرع عـن الحركـة اتحـاد الجامعـة          ،الخاضعة للوصاية 

وهـو القسـم   Pan-African Federationاألفريقية 
 وعقدت عدة مؤتمرات لتنفيذ الحركة      ،البريطاني من الحركة  

في نيويورك ولم   ١٩٢٧،  ١٩٢٣ ،١٩٢١،  ١٩١٩في أعوام   
  .تنجح في إعالن الجامعة األفريقية

  ) ) تضامنتضامن ( (الحركة النقابية المستقلةالحركة النقابية المستقلة  ••



 ١٧٠

••  SSoolliiddaarriittyy    
المستقلة في بولنـدا    ) تضامن (وهي حركة المعروفة باسم   

والتي حققت انتصارات كبيرة على الحزب الشيوعي البولندي        
ودخلت الحزب الشيوعي بعد ذلك بمطالب لتحقيق ديمقراطية        

 وهنـاك  . Intra-Party Democracyأكبر داخلـه  
وهـي حركـة تاريخيـة       Renaissanceحركة النهضة   

 وازدهـرت   ، م ١٦٠٠ـ١٤٠٠ الفترة بين عامي     ظهرت في 
 وانطوت على إعادة الزيف الفكري الـذي        ،أساساً في إيطاليا  

 وبالتـالي   ،تضمنته الكتابات والتعاليم والنماذج الكالسـيكية     
رفض أفكار وسلطات العصور الوسطى مثل السلطة المطلقة        

 .للبابا

  الحريات المدنية الحريات المدنية   ••

••  CCiivviill  LLiibbeerrttiieess  

تقتضيها النظم الديمقراطية من حرية     وهي الحريات التي    
الرأي والتعبيـر والمشـاركة والعمـل والتنقـل والمسـكن           

 .وغير ذلك من الحريات.. .واإلضراب

  الحرية الحرية   ••
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••  LLiibbeerrttyy  
والحرية هي إتاحة الفرصة لجميع اآلراء للتعبيـر عـن          

 ولها عدة مجاالت منها حرية التعبير وحرية الممارسة         ،نفسها
وتشكيل األحزاب والحرية االقتصادية    السياسية وحرية الرأي    

 ولكن المفهوم السـائد     ، وغيرها ،والسياسية وحرية المعتقدات  
 .للحرية أن تفعل ما تشاء بشرط أال تضر حرية اآلخرين

  حرية أعالي البحار حرية أعالي البحار   ••

••  FFrreeeeddoomm  OOff  TThhee  HHiigghh  SSeeaass  
هو مبدأ من مباديء القانون الدولي المستقر منـذ زمـن           

 حرية أعـالي البحـار عـدم         وتعنى ،طويل في زمن السلم   
خضوعها لسيادة دولة معينة وتأكيد حق جميع الدول الساحلية         
منها وغير الساحلية في استعمالها بواسطة سـفنها للمالحـة          
الدولية والمواصالت واستغالل ما بها من ثروات حية وغير         
حية، وهذه الحرية تشمل حرية المالحة وحرية الصيد وحرية         

ب البحرية وحرية الطيران فوق أعـالي       مد األسالك واألنابي  
  . البحار

  حرية التعبير حرية التعبير   ••
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••  FFrreeeeddoomm  OOff  EExxpprreessssiioonn  

 ،وهي أحد الحقوق الهامة في النظام الـدولي المعاصـر         
وتعني حق الفرد في التعبير عن آرائه ومعتقداته دون تدخل          

 ويشمل هذا الحق حريـة      ،وبحرية عبر كافة وسائل اإلعالم    
فكار من أي نوع ونقلهـا بغـض        البحث عن المعلومات واأل   

 وسـواء   ، وذلك شفاهة أم كتابة أم طباعة      ،النظر عن الحدود  
 بشرط  ،كان ذلك في قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها         

 .أال يمس اآلخرين وفي حدود القانون من أجل الصالح العام

  الحرية ذات الهدف الحرية ذات الهدف   ••

••  FFrreeeeddoomm  WWiitthh  LLeeaaddeerrsshhiipp  

يم الصـيني لمفهـوم     مصطلح أعلنه ماوتسي تونج الـزع     
 مؤكداً أنها اإلطـار الدسـتوري       ،الحريات كنقيض للفوضي  

 .لديكتاتورية الشعب وحدودها كضمان للحريات

  حرية الصحافة حرية الصحافة   ••

••  PPrreessss  FFrreeeeddoomm  

 ،هي حرية الصحف والصحفيين بالجهر باألراء واألفكار      
 والصـحافة   ،وال يحرم شحص من التعبير عن مكنون رأيه       
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 والرقابـة   ،ار القـانون والنظـام    حرة في نشر األراء في إط     
محظورة على الصحف إال إذا كان ذلك في األمور الطارئـة           

 .لوقاية النظام االجتماعي

  حرية الصيد حرية الصيد   ••

••  FFrreeeeddoomm  OOff  FFiisshhiinngg  

وهي حرية لكل الدول في الصيد في أعالي البحار طبقـاً           
م بشـأن أعـالي     ١٩٥٨لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعـام        

أي المناطق التي ال تقع ضمن الميـاه         وأعالي البحار    ،البحار
 .األقليمية ألية دولة

  حرية الطيران فوق أعالي البحار حرية الطيران فوق أعالي البحار   ••

••  FFrreeeeddoomm  OOff  FFllaayy  OOvveerr  TThhee  HHiigghh  SSeeaass  

وهي حرية لكل الدول في تحليق طائراتها المختلفة فـوق          
م ١٩٥٨أعالي البحار طبقاً لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام          

حار أي المناطق التي ال تقـع        وأعالي الب  ،بشأن أعالي البحار  
 .ضمن المياه األقليمية أو سيادة أية دولة

  حرية المالحة في البحار حرية المالحة في البحار   ••
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••  FFrreeeeddoomm  OOff  NNaavviiggaattiioonn / /MMaarree  

LLiibbeerruumm  

هي سياسة عالمية طبقا للقانون الـدولي للبحـار بحريـة     
 وخصوصاً لو كانت    ،المالحة لجميع الدول عبر المياه الدولية     

 وهو حق   ،اإلقليمية للدول المختلفة  هذه المالحة خارج المياه     
م ١٦٠٩تاريخي للدول منذ قيام هولندا بتأمين هذا الحق عام          

لتأمين حركة أسطولها المالحي الضخم بصـفتها أول قـوة          
 .تجارية كبري تجوب عبر البحار في العالم الحديث

  الحزب الحزب   ••

••  PPaarrttyy  
 ، أي رأي مخالف للتقاليد السياسية     ،كان قديما يعني الفرقة   

ختالف أو المعارضة أو قسم من المجتمع ينفصل عن         أي اال 
 وهو حاليا أي تنظـيم      ،المجتمع في بعض تصوراته السياسية    

في إطـار   ،سياسي يسعي للسلطة كي يحقق مبادئه السياسـية       
 ألن الديمقراطية في أبسـط صـورها        ،منظومة الديمقراطية 
 فالحزب هـو أداة لتنظـيم الممارسـة         ،تعني تعدد األحزاب  

 والمشاركة بـين الطبقـات الحاكمـة والطبقـات           السياسية
 .المحكومة
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 أنظـر   أنظـر  //PPaarrttyy  OOff  PPeeoopplleeحزب الشـعب  حزب الشـعب    ••
  الحزب الشيوعيالحزب الشيوعي

لفظ أطلق على الحزب الشيوعي في االتحـاد السـوفيتي          
السابق ألن الناس كانوا ممثلين في أجهزة الحكومة من خالل          

الحـزب الشـيوعي السـوفيتي      وهنـاك    .مجالس السوفيت 
(CPSU)  Communist Party Of The 

Soviet Union   وهو التنظيم السياسي الوحيد المعتـرف
 والذي يقود البالد مـن أجـل        ،به في االتحاد السوفيتي سابقاً    

 وهو القناة الرسمية الوحيدة للنفـوذ       ،تطبيق النظام الشيوعي  
 .في الدولة

  حزب العمال حزب العمال   ••

••  LLaabboouurr  PPaarrttyy  

ل السـلطة   وهو أحد األحزاب الرئيسية في بريطانيا ويتباد      
 ويدعو للتحـول العقالنـي واالنتقـال        ،مع حزب المحافظين  

 واتصف الحزب بالمرونـة  ،بالطبقات جميعها إلى االشتراكية 
Faexibility ــامح ــتعادة  Tolerance والتسـ واسـ

 .Resilienceالحيوية
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  حزب اهللا حزب اهللا   ••

••  AAllllaahh  PPaarrttyy  

م من عدة طوائـف     ١٩٨٢تأسس حزب اهللا في لبنان عام       
 أن بدأ كمجموعة من محموعات المقاومة        بعد ،شيعية أصولية 

التي اندمجت في شكل حركة سياسـية وعسـكرية هـدفها           
محاربة إسرائيل في جنوب لبنان واستنزاف قواهـا، ونجـح          
الحزب في إجالء إسرائيل عن أراضي الجنوب اللبناني وما         

 ولـه دور    ،زال يعمل من أجل تحرير مزارع شبعا اللبنانية       
 جنوب لبنان وله نواب في مجلـس        اجتماعي بارز في تنمية   

 ،النواب اللبناني وله نشاط سياسي بارز على الساحة اللبنانية        
 .ويتعرض الحزب لهجمة قوية مضادة بزعم دعمه لإلرهاب

  الحزب الواحد الحزب الواحد   ••

••  SSiinnggllee  ــPPaarrttyy    
هو مسمى يطلق تعبيراً عن وجود تنظـيم        الحزب الواحد   

 الـدول    مثل الحزب الواحد فـي     ،سياسي واحد داخل الدولة   
 وال يسمح بتعدد األحزاب السياسـية حـين        ،حديثة االستقالل 

 .وجود الحزب الواحد
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  الحشد الحشد   ••

••  CCrroowwdd  

وهو مجموعة من األفراد أجمعوا على أمـر مـن غيـر            
 وهم مجموعة حشدت ألمر مقرر سلفاً كما في         ،ترتيب سابق 

 وتمثل الحشود نموذجاً سلوكياً يمكـن أن        ،الحشود العسكرية 
 .فيه بطرق غير متوقعة للمؤثرات الجماعيةيستجيب األفراد 

  حصار بحري حصار بحري   ••

••  NNaavveell  BBlloocckkaaddee  
وهو منع وصول المؤن  والذخائر إلى مواني األعداء عن          
طريق البحر في وقت الحـرب بواسـطة القـوة البحريـة            
المسلحة،وهناك حصار بحري يطبق وقت السلم فـي حالـة          
 األزمات أو الترهيب أو الردع،وقد يكون الحصـار بقـرار         

دولي من مجلس األمن فيأخذ الشرعية الدولية،وقد يكون عمل         
 .فردي من دولة ضد أخري

  الحصافة الحصافة   ••

••  RReeaassoonn  AAbblleenneessss  



 ١٧٨

 أي القـدرة علـى فهـم اآلخـرين          ،هي صواب التفكير  
 .والتحرك بنجاح داخل وسط اجتماعي يتزايد تعقداً باضطراد

  الحضارة الحضارة   ••

••  CCiivviilliizzaattiioonn  
ـ     ــيعني عملية التحض   ول اإلنسـاني   ر أو التقـدم والتح

بشكل عام من مستوى إلى مستوى أكثر تعقيداً وتطوراً مـن           
 فالحضارة ترمـز    ،حيث التقنية المستخدمة أو الثقافة السائدة     

إلى المظاهر الثقافية واالقتصادية والسياسية في حقبة معينـة         
 ،للداللة على روح الشعب على المستوى القومي والـوطنى        

افة ألنها تعنى كـل مقومـات       فالحضارة أكثر اتساعاً من الثق    
 وقد يعني المصطلح حضارة شعب بعينه أو حضارة         ...الحياة

 .منطقة بذاتها

  حفظ السالم حفظ السالم   ••

••  PPeeaaccee  KKeeeeppiinngg  

ويقصد به عمليات األمم المتحدة في الميدان التي يتم مـن          
خاللها نشر أفراد عسكريين أو شرطة مدنيين تابعين لألمـم          



 ١٧٩

كانـات منـع تجـدد      المتحدة بهدف حفظ السالم وتوسيع إم     
 .النزاع

  ) ) الملكية الفكرية واألدبيةالملكية الفكرية واألدبية ( (حق التأليفحق التأليف  ••

••  CCooppyyrriigghhtt  

وهو الملكية لكل شيء معنوي كاألعمال الفنية واألدبيـة         
 وتنظم هذه الملكية بحيث يستفيد منها       ،واالختراعات وغيرها 

 ونظمـت   ،كل شخص يفيد العالم بثمرة فكره وفنه وإبداعـه        
 . المستوى الدولياتفاقية الجات هذه الحقوق على

  حق التصويت حق التصويت   ••

••  RRiigghhtt  TToo  VVoottee  

 وأول الحقوق   ،هو أبسط أشكال الممارسة السياسية للشعب     
 وتعني منح حق أبداء     ،السياسية للمواطن في العصر الحديث    

 .الرأي في القضايا  المختلفة للجميع دون تمييز

  الحقد واليأس السياسي الحقد واليأس السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  EEnnvvyy  AAnndd  DDeessppaaiirr  

 ،السياسية للجماعات المتطرفة أياً كانت    هما من الظواهر    
وتنصب على الفرد والمجتمع وأصحاب الثروات والمنجزات       



 ١٨٠

 وتصل لحد التخريب والغوغاء وتفقد مصـداقيتها        ،الجماعية
 .لدى الجماهير بسرعة فائقة

  الحق في الحرية الحق في الحرية   ••

••  TThhee  RRiigghhtt  TToo  BBee  FFrreeee  

 أن يعيش اإلنسان حراً وآمنـا       ،هو أحد الحقوق األساسية   
 والحق في الحرية يقصد به تحـرر        ،ى نفسه وماله ووطنه   عل

اإلنسان من أي استعباد يقع عليه وأنه ليس ألحد حق التحكم           
 وهو حق ،Pet Of Sandorفي اآلخرين والسيادة عليهم 

لكل فرد ومشروط بعدم اإلضرار بـاآلخرين فـي ضـوء           
 .القوانين واألعراف الخاصة بكل مجتمع

  حق العبور حق العبور   ••

••  TTrraanniisstt  
 كفله القانون الدولي لألفراد عبر الدول سواء بريا         هو حق 

 أما قانون البحار الدولي فقد كفل هذا الحق         ،أو بحريا أو جويا   
للدول المغلقة أو الدول الداخلية التي ليس لهـا منفـذ علـى             

 فمنحها القانون حق العبور في أقـاليم الـدول التـي            ،البحار
 .تفصل بينها وبين البحر



 ١٨١

  الحق في الخصوصية الحق في الخصوصية   ••

••  RRiigghhtt  TToo  PPrriivvaaccyy  

من أهم الحقوق إلنسان القرن العشرين وهو الحق في أن          
يكون لكل فرد الحق في حياته الخاصة المحاطـة بالسـرية           
وعدم التدخل في هذه الحياة واقتحامها طالما ال تتعدى علـى           

  .القانون والنظام العام وال تمس حرية اآلخرين

أنظـر  أنظـر  / / HHuummaann  RRiigghhttss  حقوق اإلنسـان   حقوق اإلنسـان     ••
  الن العالمي لحقوق اإلنسانالن العالمي لحقوق اإلنساناإلعاإلع

  حقوق خالصة حقوق خالصة   ••

••  EExxcclluussiivvee  RRiigghhttss  
الحقوق الخالصة هي حقـوق الـدول الشـاطئية غيـر           
المشروطة في استغالل أو استثمار الثـروات الكامنـة فـي           

 وال يحق لدولـة     ،مناطق البحار الواقعة في مياهها اإلقليمية     
 كمـا يحـق للدولـة       ،أخرى أن تنازعها أو تسلب منها ذلك      

طئية أن تصدر التشريعات المنظمة للصـيد فـي تلـك           الشا
 فلها الحقوق الكاملة والخالصة في االستغالل لتلـك         ،المناطق
 .المناطق



 ١٨٢

  حقوق سيادة حقوق سيادة   ••

••  SSoovveerreeiiggnn  RRiigghhttss  

هي حقوق تفرضها سيادة الدولة على مياههـا األقليميـة          
 بحيث تخضع تلك الميـاه واألراضـي        ،وعلى سائر أرضها  

 وتكون السيادة هنا سيادة إقليمية ألنها       ،لواليتها خضوعاً تاماً  
 .تعبر عن ممارسة الدولة لسلطة مطلقة على إقليمها

  الحقوق المادية الحقوق المادية   ••

••  SSuubbssttaannttiivvee  RRiigghhttss  

وهي الحقوق التي تمنحها األنظمـة االشـتراكية بتسـاٍو          
وتفوق عما تقدمه الرأسمالية للمواطنين ومـن أمثلـة هـذه           

 السـكن   وحـق Right To A Job حق العمل :الحقوق
 Proper Healthالمناسب والعناية الصـحية الكاملـة   

Care    وغيرها من الحقوق بغض     ، والحد األدني من األجر 
 .النظر عن الوضع المادي للمواطن

  ) ) التخصيصيةالتخصيصية((الحقيقة الخاصة الحقيقة الخاصة   ••

••  PPaarrttiiccuullaarr  FFaacctt  



 ١٨٣

وهي مصطلح يقصد به إلصاق صفة معينة ثابتـة علـى           
ه أو مهنتـه أو      من واقع وظيفت   ،شخص معين في وقت معين    

 .سلوكه وتصرفاته السياسية واالجتماعية

  الحكام السياسيون الحكام السياسيون   ••

••  PPoolliittiiccaall  RRuulleerrss  
 وهـم   ،وهم الفئة التي تتحكم في مسيرة النظام السياسـي        

يحكمون لصالح النظام واستمراره والدفاع عنه فـي ضـوء          
 .مصالحه وأهدافه

  الحكم البرلماني الحكم البرلماني   ••

••  PPaarrlliiaammeennttaarryy  GGoovveerrnnmmeenntt  
 والتي يحكـم    ،لنظم الديمقراطية الحديثة  وهو صورة من ا   

فيها البرلمان بواسطة اختيار زعيم األغلبية كرئيس مجلـس         
الوزراء الذي ينتخب الشـعب حزبـه ويمنحـه ثقتـه فـي             

 . مثل بريطانيا وألمانيا وإسرائيل،االنتخابات البرلمانية

  الحكم الذاتي الحكم الذاتي   ••

••  HHoommee  RRuullee  



 ١٨٤

 هو إعطاء قوات االحـتالل للسـكان المحتلـين بعـض          
الحريات السياسية في أن يحكموا ذاتهم بأنفسهم مـن خـالل           
مجالس منتخبة تحكم الشعب محلياً وليس لها الحق في الدفاع          

حكم وهناك  . بل تتركز سلطاتها محليا واجتماعياً     ،والخارجية
وهـو   Constitutional Autonomyذاتي دستوري 

الحكم الذي تتمتع به عادة الجمهوريات الداخلة فـي اتحـاد           
فيدرالي مثل االتحـاد السـوفيتي السـابق ويوغسـالفيا أو           

 وهـي جمهوريـات     ،الكونفدرالي مثل الكومنولث البريطاني   
 وهناك  .تتمتع بجميع السلطات ماعدا الدفاع والخارجية عادة      

 Local Self Governmentالحكم الـذاتي المحلـى   
وهي نظام سياسي وقـانوني يقضـي        )أنظر سياسة محلية  (

 والحكـم   ،لسلطات المركزية للوحدات المحلية   بإعطاء بعض ا  
الذاتي يعني إعطاء كل السلطات لـإلدارة المحليـة ماعـدا           
سلطات الدفاع واألمن القومي والعالقات الخارجية فتبقى في        

 .يد السلطة المركزية

  حكم الشعب حكم الشعب   ••

••  RRuullee  BByy  TThhee  PPeeooppllee  



 ١٨٥

حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسـه هـو أهـم تعريفـات            
فقه السياسي والنمـوذج األكثـر انتشـاراً        الديمقراطية في ال  
 .لمفهوم الديمقراطية

  الحكومات الفرعية الحكومات الفرعية   ••

••  SSuubbggoovveerrnnmmeennttss  

 ،وهي الحكومات التي تدخل في إطار الـدول الفيدراليـة         
 وقد تمثل كـل     ،وتعبر عن الثقافات الفرعية الموجودة بالدولة     

 ويديرها منتخبـون مـن      ،السلطات ماعدا الخارجية والدفاع   
ــة الم ــرة   الساس ــة كبي ــون بدراي ــذين يتمتع ــين ال حلي

Knowledgeable Policy Watchers وتعمل على
 لجمهور هـذه  Public Interstsرعاية المصالح العامة 

 .المنطقة الفرعية

  حكومات مقارنة حكومات مقارنة   ••

••  CCoommppaarraattiivvee  GGoovveerrnnmmeenntt  
وهو اتجاه في السياسة واالجتماع يعني بدراسة الحكومـة         

راسة علـى الخبـرات      بحيث ترتكز الد   ،على أساس مقارن  



 ١٨٦

السياسية واألنظمة وأنماط السلوك والعمليات التـي تظهـر         
 .مصاحبة للحكومات الحديثة بمختلف نماذجها

  الحكومة الحكومة   ••

••  GGoovveerrnnmmeenntt  
 يستخدم عادة لوصـف      سياسي الحكومة كلمة و مصطلح   

 وهـي  Government Of The Dayحكومة اليـوم  
ضـاء  تضم مجموعة السياسيين الذين يحتلون مناصبهم كأع       

  .للحزب الحاكم

  حكومة أغلبية حكومة أغلبية   ••

••  MMaajjoorriittyy  GGoovveerrnnmmeenntt    
% ٥٠(وهي الحكومة التي تفوز بأغلبية مقاعد البرلمـان         

فـي انتخابـات    )  على األقل من عدد النواب المنتخبين      ١+ 
 فمثالً شكل حزب العمل البريطاني أول حكومة أغلبية         ،حرة

 بعـد   بعد الحرب العالمية الثانية لحصوله على هذه النسـبة        
 .الحرب

  الحكومة الحزبية الحكومة الحزبية   ••

••  PPaarrttyy  GGoovvtt    



 ١٨٧

وهي حكومة يشكلها حزب معـين حـاز علـى أغلبيـة            
 وتسـعى لتنفيـذ برنـامج       ،الناخبين وأغلبية مقاعد البرلمان   

  .الحزب السياسي واالقتصادى واالجتماعي

ــة  •• ــة الديني ــةالحكوم ــة الديني ــة //الحكوم ــر ثيوقراطي ــة  أنظ ــر ثيوقراطي  أنظ
TThheeooccrraaccyy    

  الحكومة الكبرى الحكومة الكبرى   ••

••  BBiigg  GGoovveerrnneemmeenntt    
لح ظهر في أمريكا ضمن نظام السيادة علـى         وهو مصط 

 وهو يعبر عن الحكومة باهظة التكاليف والسخية التي         ،العالم
 ويعني  ،تتدخل في كل شيء حتى شئون السجون والمعتقالت       

تنامي الدولة العقابية أو دولة العقوبات في الفكـر السياسـي           
  .المعاصر

  الحكومة كلها الحكومة كلها   ••

••  WWhhoollee  GGoovveerrnnmmeenntt    
 يمكن أن يؤثر على صنع القرار والذي        هو أعلى مستوى  و

 Decidedيمكن أن نقول فيه أن كذا وكذا قد قرر شيئاً ما 

Any Thing” So-and-so“  It Is Possible 



 ١٨٨

To say ،     ويصدر عنه أقـوى القـرارات التـي تسـمى 
  .Government Decisionsالقرارات الحكومية 

  حلبة السياسة حلبة السياسة   ••

••  AArreennaa  OOff    PPoolliittiiccss  
عد العامة للعمل السياسـي واالجتمـاعي       هي إطار القوا  

 ومن  ،واالقتصادي داخل الدولة والتي حددتها السلطة العامة      
يعمل خارجها من المؤسسات واألفراد يكـون قـد تجـاوز           
الحدود ويعمل خارج هذا اإلطار ويستحق توقيـع الجـزاء           

 .عليه

  حل سياسي حل سياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  SSoolluuttiioonn  
 صورة نزاع أو    هو القضاء على المشاكل قبل تفجرها في      

 عن طريـق المفاوضـات      ،صراع دون استخدام القوة فعليا    
 . واالتفاقات والحلول الوسط التي ترضي األطراف المتنازعة

  حلف شمال األطلنطي حلف شمال األطلنطي   ••

••  ((NNAATTOO))  



 ١٨٩

وهو حلف دفاعي عسكري أقيم عقب الحـرب العالميـة          
الثانية بين دول الحلفاء لمواجهة الحرب الباردة مـن الكتلـة           

م بـين دول غـرب أوروبـا        ١٩٤٩أقيم عام    و ،االشتراكية
 وهو تعاون عسكري للـدفاع عـن        ،والواليات المتحدة وكندا  

 ويضم في عضويته اآلن     ،أراضي الغرب وحضارته وتراثه     
 دولة بما فيها الدول الشيوعية التي استقلت عن         ١٥أكثر من   

 .الكتلة االشتراكية المنهارة وعلى رأسها روسيا

ظـر األنـزوس    ظـر األنـزوس     أن  أن //حلف المحيط الهـادي     حلف المحيط الهـادي       ••
AAnnzzuuss  

أنظـر حلـف شـمال    أنظـر حلـف شـمال    //  NNAATTOOحلف الناتو حلف الناتو   ••
  األطلنطياألطلنطي

  حلف وارسو حلف وارسو   ••

••  WWAARRSSOOWWNN  PPaarrtt  

م ١٩٥٥هو حلف أطلق عليه حلف كارسوفيا أبرم عـام          
وأطلق عليه معاهدة تبادل    ) الشيوعية (بين دول الكتلة الشرقية   

 ووقعت معاهدة الحلـف     ،المساعدات بين دول شرق أوروبا    
وم الغرب على الـدول الشـرقية        ويقصد منع هج   ،في هولندا 



 ١٩٠

 وانحل الحزب في أواخر الثمانينات من القرن        ،والدفاع عنها 
 وأصبح أغلب أعضاؤه أعضـاء اآلن فـي حلـف           ،الماضي
 .الناتو

  الحمائية الحمائية   ••

••  PPrrootteeccttiioonniissmm  

 وتعني حماية   ،هي نزعة وطنية تتنامي في البلدان النامية      
ـ        تج األجنبـي   اإلنتاج الوطني من المنافسة غير المتكافئة للمن

 وذلك بفرض رسوم جمركية عالية علـى السـلع          ،الرخيص
 وقد قلصت اتفاقية الجات من تطبيق       ،المستوردة من الخارج  

الحمائية على المنتجات الوطنية في ظل السوق االقتصـادية         
 .العالمية الجديدة

  حياة سياسية حياة سياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  LLiiffee    
ـ         ات، هي المناخ السياسي السائد داخل مجتمع من المجتمع

بمعني مواجهة الجماعات والتنظيمات واألحـزاب واألفـراد        
بعضهم لبعض من أجل الفوز ببعض النفوذ أو المناصـب أو           



 ١٩١

 بشرط أن يتم ذلك في ضوء القواعد العامة فـي           ،األصوات
 .المجتمع



 ١٩٢

  
  

     



 ١٩٣

  حرف الخاءحرف الخاء

  خدمة النظام السياسي خدمة النظام السياسي   ••

••  SSeerrvviicciinngg  TThhee  PPoolliittiiccaall  SSyysstteemm  

ن أهـم وظـائف وسـائل اإلعـالم         هو مصطلح يعبر ع   
ألن وظائف اإلعالم تخدم النظام السياسي بطـرق        ،المجتمعية

ففي ،كثيرة ومختلفة بعضها مباشر وبعضـها غيـر مباشـر         
المجتمعات الكبيرة والمركبـة مثـل المجتمـع األمريكـي          
اليستطيع القادة االتصال بالنـاس بـدون اسـتخدام وسـائل       

ية في نشر المعلومات من     اإلعالم،فوسائل اإلعالم تعتبر حيو   
الحكومة إلى كل المواطنين، ويستخدم القادة وسائل اإلعـالم         
في مخاطبة الحكومات والشـعوب األخـرى وفـي شـرح           

 وتتم عملية خدمة النظام السياسي عبـر        ،السياسات المختلفة 
تسـهيل  : وسائل اإلعالم من خالل أربع وظائف أساسية هي       

 وخدمـة النظـام     ،نفسـه وتفسير المجتمع ل  ،التماسك السياسي 
 .ودمج السكان الجدد في المجتمع،االقتصادى

  خريطة الطريق خريطة الطريق   ••

••  RRooaadd  MMaapp  



 ١٩٤

خريطة الطريق هي أحدث المشروعات المقدمـة لحـل         
م، إلنهاء الصراع الفلسـطيني     ٢٠٠٣المشكلة الفلسطينية عام    

 وتقوم هذه الخطة التي قدمتها واشـنطن وقبلهـا          ،اإلسرائيلي
 على عدة خطوات    ،ن واإلسرائيليين  الفلسطينيي :طرفي النزاع 

انسحاب القوات اإلسرائيلية من المدن الفلسطينية ووقف       : منها
االستيطان اإلسرائيلي ونقل السلطات المدنية للفلسطينيين ثـم        

 مقابل نـزع سـالح      ،م٢٠٠٥إعالن الدولة الفلسطينية عام     
الفصائل الفلسطينية وإنهاء اإلنتفاضـة الفلسـطينية ووقـف         

 ولم ينجح تطبيق خريطـة الطريـق        ،ضد إسرائيل العمليات  
بسبب عدم التزام إسرائيل بتعهداتها وقيامها ببنـاء الجـدار          
الفاصل بين األراضـي الفلسـطينية والمـدن اإلسـرائيلية          
ومواصلة تصفيتها للكوادر الفلسطينية رغم بدء انسحابها من        

 .بعض المدن الفلسطينية

  ))الحرمة الشخصية الحرمة الشخصية  ( (الخصوصيةالخصوصية  ••
••    PPrriivvaaccyy  RRiigghhttss  

وهي حقوق مكتسبة وتعني حق الفرد في االحتفاظ بجانب         
من حياته وأفكاره وانفعاالته وأنشطته في مجـال الحرمـات          



 ١٩٥

الشخصية لنفسه أو لمـن يختـارهم مـن أعضـاء أسـرته         
 .وأصدقائه ويتجه إلى عدم انتهاك الحرمات الشخصية

  ) ) حركاتحركات((الخضر الخضر   ••

••  GGrreeeenn  MMoovveemmeennttss    
جتماعية التي تنادي بالحفاظ    وهي الحركات السياسية واال   

 وهـذه   ،على البيئة وصون الطبيعة من كل إساءة بشرية لها        
الحركات حصلت على دور سياسي فعال فـي معظـم دول           

 .العالم

  خطاب خطاب   ••

••  DDiissccoouurrssee  
 أو محادثة بين طـرفين      ،هو التعبير عن األفكار بالكلمات    

 . أو حوار أو كالم، أو معالجة مكتوبة لموضوع ما،أو أكثر

  ة باروخ ة باروخ خطخط  ••

••  TThhee  BBaarruucchh  PPllaann  

وهي خطة أمريكية في مجال استخدام الطاقـة النوويـة          
سلمياً وتقترح إقامة سلطة دوليـة لتنميـة الطاقـة النوويـة            
تسيطرعلى كل مراحل انتاج واستخدام هذه الطاقة،من خالل        



 ١٩٦

نظام فعال للرقابة والعقوبات حتى يستحيل انتاج أي سـالح          
 المخزون فيصبح العالم خالياً     نووي جديد ومن الممكن تدمير    

من السالح النووي،وهذا ماحدث من إنشاء الوكالـة الدوليـة        
 .للطاقة الذرية

  خالسي خالسي   ••

••  CCrreeoollee  

ود من والـدين أحـدهما      ــ مول :هي كلمة تعني أمرين   
 أو شخص من والدين أوربيين ولكنـه        ،أوربي واآلخر زنجي  

 ومـن   ،ولد في أمريكا الوسطى أو جـزر الهنـد الغربيـة          
صطلح لغة خالسية بمعنى خليط من عدة لغـات تتبلـور           الم

 كمـا   ،ألغراض التفاهم بين إناس اليعرف أحدهم لغة اآلخر       
 .في المواني

  خليج صغير خليج صغير   ••

••  BBaayy  
الخليج الصغير هو جزء من محيط أو بحر يمتـد داخـل            

 .اليابسة

  خليج كبير خليج كبير   ••



 ١٩٧

••  GGuullff    
الخليج هو جزء من بحر أو محيط يمتد داخـل اليابسـة            

نا مجري مائي صالح لالستخدام وبـه مياهـاً         ويخترقها مكو 
 .دولية

  خور خور   ••

••  BBiittee  

 .الخور هو خليج ناتج عن تعرج في ساحل البحر
 
 
 



 ١٩٨

  
  

     



 ١٩٩

  حرف الدالحرف الدال

  دبلوماتيك دبلوماتيك   ••

••  DDiipplloommaattiicc  

مصطلح يقصد به علم الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية         
مثل األوامر والقرارات والمراسيم واالتفاقيات والمراسـالت       

 فهو باختصـار علـم الوثـائق        ،ياسية والوثائق الشرعية  الس
الدبلوماسية التي هي مصدر أصـيل مـن مصـادر كتابـة            

 .التاريخ

  دبلوماسية دبلوماسية   ••

••  DDiipplloommaaccyy  
مصطلح يقصد به الشكل العام للعالقات بين الـدول فـي           

 وكلما زادت قوة ومتانة العالقـات بـين         ،الظروف الطبيعية 
 كمـا توصـف     ، بينهما دولتين زاد حجم التمثيل الدبلوماسي    

الدبلوماسية بأنها الجهود السياسية المختلفة التي تبذل في كافة         
المجاالت من أجل نبذ الصراع وزيادة التعاون بين الدول في          

 .كافة المجاالت



 ٢٠٠

  دبلوماسية الزوارق الحربية دبلوماسية الزوارق الحربية   ••

••  GGuunnbbooaatt  DDiipplloommaaccyy  

 نوع من الدبلوماسية ال تقوم على       دبلوماسية الزوارق هي  
 ولكن تستند في الواقع على حجم القـوة التـي           منطق الحجة 

 والتي يمكن أن تهـدد األطـراف        ،تملكها هذه الدولة أو تلك    
 فتقوم الدولة بتكثيف بوارجها البحريـة وحـامالت         ،األخرى

الطائرات والزوارق بغرض التهديد بشـن حـرب لتحقيـق          
مكاسب دبلوماسية في مفاوضـات معينـة وبالفعـل تحقـق           

 حادثـة   ٢١٥ ويعدد العلماء    ،ة دون قتال  أغراضها الدبلوماسي 
 تم فيها استغالل القوات     ١٩٧٦ ،١٩٤٥وقعت ما بين عامي     

المسلحة األمريكية سياسياً لتحقيق المصالح األمريكيـة دون        
 . اللجوء للقتال

  الدبلوماسية الوقائية الدبلوماسية الوقائية   ••

••  PPrreevveennttiivvee  DDiipplloommaaccyy  

وهي تعني اإلجراءات أو الترتيبات التي يتعين اتخاذهـا         
وب النزاعات أصالً، أو منع تصـاعدها وتحولهـا         ـ نش لمنع

 أو ووقف انتشارها إلى أطراف أخرى       ،إلى صراعات مسلحة  



 ٢٠١

 وتتطلـب   ،والعمل على حصرها في حدود أطرافها األصلية      
 ، وتقصي الحقائق  ، تدابير لبناء الثقة   :هذه الدبلوماسية الوقائية  

طق  وإنشـاء منـا  ، والنشر الوقائي للقـوات    ،واإلنذار المبكر 
  فهـي التعنـي اسـتبعاد اسـتخدام األداة           ،منزوعة السالح 

العسكرية تماماً ولكن يمكن اللجـوء لنشـر قـوات دوليـة            
ألغراض وقائية بالنسبة لألزمـات الداخليـة أو األزمـات          

 .الدولية

  الدراسات الكبرى الدراسات الكبرى   ••

••  MMaaccrroo--SSttuuddiieess  
وهي الدراسات في االجتماع السياسي التي تتناول التغيير        

 ، تأثير التحديث في الـنظم النيابيـة       :ركيز على من خالل الت  
وأهمية النظم السياسية المختلفة فيما يتعلق بتفسـير أنمـاط          

 .التنمية القومية

  دعامات النظام دعامات النظام   ••

••  SSuuppppoorrttss  
وهي قد تكون إيجابية    ،وتمثل أحد جوانب مدخالت النظام    

أو سلبية مثل تسديد الضرائب والمشـاركة فـي التصـويت           



 ٢٠٢

 أي هي أي عملية دعم وطاعة       ،والقراراتواالمتثال للقوانين   
 .وترسيخ للنظام من التكامل والسلطة والتنظيمات به

  الدعاية الدعاية   ••

••  PPrrooppaaggaannddaa  

وتعني التأثير على آراء ومعتقدات الجماهير لتأخذ اتجاهاً        
 كمـا   ،معيناً نحو نظام أو مذهب بصورة إيجابية أو سـلبية         

التي تدعو  تحاول تهيئة نفسيات األفراد لقبول وجهات النظر        
 وتتعدد صور   ،لها وقد تلجأ في ذلك لتشويه الحقائق وتحريفها       

 فقد تكون سياسية أو اجتماعيـة أو        ،الدعاية بتعدد أغراضها  
 Black وهنــاك الدعايــة الســوداء ،ثقافيــة أو دينيــة

Propaganda        وهي التي تقوم على إخفاء غرض الداعية 
مضـادة   والدعايـة ال   ،وجعلها مقنعة أو مستترة أو سـوداء      

Counter Prop.    وهي التي تقومز بهـا دولـة لمقاومـة
 .دعاية دولة أخري

  الدعاية الرسمية الدعاية الرسمية   ••

••  OOffffiicciiaall  PPrrooppaaggaannddaa  



 ٢٠٣

هي اإلعالم الرسمي للدولة والذي تسـعي الـدول مـن           و
خالله إلى ترسيخ بعض المفاهيم في نفوس المواطنين والرد         

ذات  وتأكيد ال  ،على الدعايات المضادة والتأكيد على الشرعية     
 ،Self-Fulfilling Assertionفي نفوس المـواطنين  

 Politicalوالدعاية الرسمية عالباً ما تكون دعاية سياسية 

Prop.    وهي الدعاية التي تعمل على التـأثير علـى آراء 
ومعتقدات الجماهير لجعلهـا تأخـذ اتجاهـاً معينـاً نحـو            

 .الموضوعات السياسية

  دعه يعمل دعه يمر دعه يعمل دعه يمر   ••

••  LLaaiisssseezz  FFaaiirree......  LLaaiisssseezz  PPaasssseezz  

 وهـو شـعار     ،شعار االقتصاديين والسياسيين الكالسيك     
 وأطلق كصرخة مدوية ضـد      ،يدور حول الحرية االقتصادية   

 والحرية هنـا تشـمل      ،أي وجه من وجوه التدخل الحكومي     
حرية التجارة الداخلية والخارجية وحريـة العمـل وحريـة          

 .التعاقد وحرية مزاولة أي نشاط اقتصادي

  وية وية الدنيالدني  ••

••  SSeeccuullaarriissmm  



 ٢٠٤

مصطلح يقصد به عدم المبـاالة بالـدين أو االعتبـارات           
 . وهو مصطلح قريب من مصطلح العلمانية،الدينية

  دوامة الصمت دوامة الصمت   ••

••  SSppiirraall  OOff  SSiilleennccee  

هي أحد أهم النظريات الحديثة التي تدل على قوة وسـائل    
 ألنها تهتم برصد أثر وسائل      ،اإلعالم في تكوين الرأي العام    

 كـل   : وتؤكد هذه النظرية علـى أن      ،ى المجتمع اإلعالم عل 
 وأن الخوف من العزلـة يجعـل األفـراد          ،األفراد لهم آراء  

 ويقوم كل فرد باستطالع رأي سـريع        ،اليعلنون عن آرائهم  
 ووسـائل اإلعـالم مـن       ،لمعرفة صدى رأيه عند اآلخرين    

 وتميـل   ،المصادر الرئيسية لنشر المعلومات وعرض اآلراء     
 ويدرك  ،حتكار والتحيز في عرض اآلراء    وسائل اإلعالم لال  

بعض األفراد والجماعات أنهم مختلفين عن رأي األغلبية مما         
يجعلهم يغيرون ظاهريا من آرائهم أو يؤثرون الصمت تجنبا         

 .للضغوط االجتماعية

  الدولة الدولة   ••

••  TThhee  SSttaattee  



 ٢٠٥

 وهي السلطة التي تـنظم      ،هي الشكل السياسي للمجتمعات   
 وتقوم الدولة   ،القوانين وتنفذها العالقات االجتماعية وتصوغ    

على نوع من االتفاق أو اإلجماع أو العالقات المحددة بـين           
 الشعب واألرض والسيادة    : ولها أركان هي   ،الحاكم والمحكوم 
 واالعتراف الدولي

  الدولة اإلقليمية الدولة اإلقليمية   ••

••  TTeerrrriittoorriiaall  SSttaattee    
نشأت هذه الدول في القرنين الخـامس عشـر         وهي التي   
ت الدولة اإلقليمية هي اإلطار المـادي        وكان ،والسادس عشر 

 لكل التطلعات القومية التي تلت هذه الفترة الزمنية

  الدول األسرية الدول األسرية   ••

••  DDyynnaassttiicc  SSttaatteess    
هي الدول التي استطاع ملوكها القضاء على األوضـاع         و

اإلقطاعية وتكوين الدول الجديدة التي تميزت بالملكية المطلقة        
  .والحق االلهي المطلق

  تراكية تراكية الدول االشالدول االش  ••

••  SSoocciiaalliisstt  CCoouunnttrriieess    



 ٢٠٦

 مـن   ،هي دول تتخذ المنهج االشتراكي أسـاس للحكـم        و
هيمنة البروليتاريا على الحياة السياسـية واتخـاذ أسـلوب          
التخطيط وتدخل الدولة في الحياة االقتصادية لخدمة مصـالح         
الطبقات وإزالة الفوارق بين الطبقات وغيرها من المفـاهيم         

  .االشتراكية

  ديدة ديدة الدول الجالدول الج  ••

••  NNeeww  NNaattiioonnss    
هي الدول التي حصلت على استقاللها حـديثاً وتحـاول          و

اقتصـاديا  ) االشتراكية والليبراليـة  (الجمع بين النظم المختلفة   
  .وسياسيا من خالل الحزب الواحد واالشتراكية الديمقراطية

  الدول الحبيسة الدول الحبيسة   ••

••  SSttsstteess  HHaavviinngg  NNoo  SSeeaa  CCooaasstt    
 أي التي ليس لهـا      ،غلقةالدول الداخلية أو الم   والتي تُسمى   

 وقـد   ،شواطيء أو سواحل على البحار أو المحيطات الدولية       
أعطاها القانون الدولي حق المرور والوصول بحريـة إلـى          

 وذلك عبـر أقـاليم   Free Access The Seaالبحر 
الدول الحاجزة بينها وبين أقرب البحـار وتسـمى الدولـة           



 ٢٠٧

 Costal) الترانزيـت  (الحاجزة دولـة المـرور العـابر   

Transit State     ويشمل هـذ المـرور العـابر مـرور 
  .األشخاص والبضائع ووسائل النقل عبر أقليم تلك الدولة 

  دولة الحقوق دولة الحقوق   ••

••  RReecchhttssssttaaaatt    
هو مفهوم ألماني للدولة تم وضعه على يـد عـدد مـن            و

الفقهاء السياسيين من أمثال جللنيك وجنايست فـي النصـف          
د به المضمون السياسـي     الثاني من القرن التاسع عشر وتفر     

 ويقوم المفهـوم علـى فكـرة        ،االجتماعي للقومية األلمانية  
االعتراف للفرد المواطن بحقوق معينة يحـددها ويضـمنها         
القانون وال تستطيع الدولة بحكم طبيعتها القانونية وبوصـفها         

  .تنظيماً قانونياً إال احترام هذه الحقوق

ول ول  أنظـر الـد     أنظـر الـد    //الدول الداخلية أو المغلقـة    الدول الداخلية أو المغلقـة      ••
  ..SSttsstteess  HHaavviinngg  NNoo  SSeeaa  CCooaassttالحبيسة الحبيسة 

  دولة رخوة دولة رخوة   ••

••  TThhee  SSoofftt  SSttaattee    



 ٢٠٨

مصطلح أطلقه جنار ميـردال فـي أواخـر         دولة رخوة   
الستينات من القرن العشرين لإلشارة إلى اسـتعداد معظـم          
الحكومات في الدول النامية للفساد وتجاهـل حكـم القـانون           

 ،امـة ولتغليب مصالح أفرادها الخاصة علـى المصـلحة الع        
 ،فالدولة الرخوة دولة تفكك وال تبني وإنما تترك البناء لغيرها         

  .وهي تسلم أهلها لألجنبي ليفعل بهم ما يشاء

  الدولة القومية الدولة القومية   ••

••  NNaattiioonn--ssttaattee    
الدولة التي تجمع شـتات     ما هي إال تلك     الدولة القومية   و

 وال  ،شعبها وعناصرها العرقية في نظام سياسي واحد وقوي       
  .ناصر عرقية أخري في هذه الدولةمانع من وجود ع

  دولة المدينة دولة المدينة   ••

••  TThhee  CCiittyy  SSttaattee    
والتي تعبر عن الدولة التي نشأت تاريخيا في مدينة واحدة          
وأشهرها المدن اليونانية القديمـة بفالسـفتها العظـام مثـل           

 .أفالطون وأرسطو وسقراط

  دول المركز دول المركز   ••



 ٢٠٩

••  CCoorree--  SSttaatteess    
 ،صاديا وسياسياً وهي دول في االقتصاد العالمي متقدمة اقت      

 .وتكون مهيمنة على اقتصاديات الدول المختلفة داخل النظام

  الدوللةالدوللة  ••

••  EEttaattiissmm    

مصطلح يقصد به التركيز على الدولة وتقديسها وجعلهـا         
محور النشاط السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وتعلن هذه       

 وهـو هـدف ضـد       ،األفكار أن الدولة هي الهدف النهـائي      
 .القومية

  ) ) الكمنترنالكمنترن ( (ثالثةثالثةالدولية الالدولية ال  ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall    
وهي هيئة دولية من األحزاب الشيوعية تحت اسم الدولية         

 وكانت تضم ممثلـين لسـتين       ،م١٩١٩ تكونت عام    ،الثالثة
 .دولة

  الدونية الدونية   ••

••  IInnffeerriioorriittyy  
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هو شعور حاول المستعمر خلقه عنـد الشـعوب التـي           
 ،استعمرها بأنها دونه في كل شيء وخصوصاً فـي الحكـم          

 التستطيع أن تحكم نفسها أو تدافع عن بالدها وأن هذه           وأنها
 وهـي   ،الشعوب اليمكن أن تنجح إال في الرعي والزراعـة        

 .نظرة دحضتها الثورات ضد المستعمر

  ديالكتيكية ديالكتيكية   ••

••  DDiiaalleeccttiiccaalliissmm  

الديالكتيكية هي التناقض بين األشياء وعدم إجراء التوفيق        
هما علـى   بين فرضيتين متعارضتين من خالل اعتبار أحـدا       

 Thesis فالتناقضات يمكن أن تشكل تأكيـداً      ،األقل خاطئة 
 يمكن أن ينبثـق عنهمـا       Anti-Thesisوتأكيداً متناقضاً   

 .Synthesis Thesisتركيب جديد 

  الديجولية الديجولية   ••

••  GGaauulllliissmm  

 رفضـت   ،حركة سياسية في فرنسا قادها شارل ديجـول       
االحتالل األلماني لفرنسا معارضة حكومة فيشي التي وقعت        
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 واستمرت بعـد الحـرب العالميـة        ،روط االستسالم لهتلر  ش
 . وتتصف هذه الحركة بالوطنية المفرطة لفرنسا،الثانية

  الديمقراطية الديمقراطية   ••

••  DDeemmooccrraaccyy  

هي حكم الشعب أو بمعناها الحرفي كمصـطلح أغريقـي        
 وتتسع لكل مذهب يقوم على حكـم الشـعب          ،حكومة الشعب 

 منهم بالتشريع   لنفسه باختياره الحر لحكامه وبخاصة القائمين     
 وحكومة الشـعب تعنـي فـي العـالم          ،ثم برقابتهم بعد ذلك   

المعاصر حكومة أغلبية الشعب كنظام متميز عن نظام الحكم         
 والديمقراطية هي أسلوب حياة في      ،الفردي أو حكومة األقلية   

 وتشـمل   ،كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية    
 . الحرية بأوسع معانيها

  اطية االتفاقية اطية االتفاقية الديمقرالديمقر  ••

••  CCoonnccoorrddaanntt  DDeemmooccrraaccyy  
وهو مصطلح مرادف لمصـطلح الديمقراطيـة الطائفيـة     
ويستخدم لوصف العمليات السياسية في المجتمعـات غيـر         

  .المتجانسة أو المتعددة اللغات أو األجناس
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  الديمقراطية التعاقدية الديمقراطية التعاقدية   ••

••  CCoonnttrraaccttaarriiaann  DDeemmooccrraaccyy    
طائفيـة  وهو مصطلح مرادف لمصـطلح الديمقراطيـة ال   

ويستخدم لوصف العمليات السياسية في المجتمعـات غيـر         
 ٠المتجانسة أو المتعددة اللغات أو األجناس 

  الديمقراطية الطائفية الديمقراطية الطائفية   ••

••  CCoonnssoocciiaattiioonnaall  DDeemmooccrraaccyy    
 رغم االنقسام   ،وهو منهج يؤكد على أن مصدر االستقرار      

 ، يكمن في تبني نظام للحكم يالئم واقع التعدديـة         ،االجتماعي
 هذا النمـوذج الـديمقراطي أن الميـول الصـراعية           وقوام

المتأصلة في بنية المجتمع التعددي يقابلها ميول عدوانيـة أو          
 ومن  ،تصالحية على مستوى زعماء المجموعات المكونة له      

شأن السلوك التعاوني النخبوي كبح جمـاح العنـف علـى           
  .الصعيد القاعدي

  الديمقراطية غير المسيسة الديمقراطية غير المسيسة   ••

••  DDeeppoolliittiicciizzeedd  DDeemmooccrraaccyy    



 ٢١٣

وهي الديمقراطية التي تجمع بين فتور الصـراع الـديني          
 ووجود ائتالفـات كبـرى لصـنع        ،واأليديولوجي من ناحية  

 والنمـوذج   ،القرار دون المستوى القومي من ناحية أخـرى       
  .الحي لذلك هو الديمقراطية السويسرية

  الديمقراطية الليبرالية الديمقراطية الليبرالية   ••

••  LLiibbeerraall  DDeemmooccrraaccyy    
 تقوم على االنتخـاب المباشـر       هي الديمقراطيات التي  و

للنواب ولرئيس مجلس الوزراء وللرئيس من قبل الشعب في         
مجتمعات تكون فيها الحرية السياسية واالقتصادية هي القيمة        

 وهي مرتبطة بالنظام الرأسمالي االقتصادي، وتخفـي        ،العليا
 .الحكم الحقيقي لألقلية الرأسمالية

  الديموغرافيا الديموغرافيا   ••

••  DDeemmooggrraapphhyy  

راسة التجمعات السكانية من حجمها اإلجمالي      هي علوم د  
 ،والتغييرات السكانية ومعدالت الوالدة والوفيـات والهجـرة       

والتوزيع البشري على المساحة والتصنيفات السـكانية مـن         
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حيث العمر والمهنة ومكان المعيشة وما إلى ذلك من أمـور           
 .تخص سكان األقليم

  الديمونوباثيا الديمونوباثيا   ••

••  DDeemmoonnooppaatthhyy  

وف والهلع المرضي من    ــمعناه الخ وهو مرض نفسي    
 ، وهو نوع موروث خيـالي     ،الجن أو الشياطين أو المجهول    

ومن أبسط مظاهره االعتقاد اليهودي بالخوف منهم وبمعاداة        
 .السامية

  الدين  الدين    ••

••  RReelliiggiioonn  FFaaccttoorr  

   عامل الدين أو العقيدة أحد الروابط التي تجمع الشعوب         
 ،وطني بالمعتقد الديني  واألمم وتساعد على تحقيق تماسكهم ال     

وفي بعض الدول كالواليـات المتحـدة لـيس هنـاك ديـن             
 وهناك حرية لألديـان  Established Religionراسخ

 .Bill Of Rightsتكفلها الئحة الحقوق 

  ديناميكية الجماعة ديناميكية الجماعة   ••

••  GGrroouupp  DDyynnaammiiccss  
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وهو مصطلح يقصد به دراسة طبيعة الجماعة والوصول        
و الجماعة وعالقة الجماعـة     إلى القوانين التي يخضع لها نم     

 وقد يقصد بهـذا المصـطلح       ،باألفراد وبالجماعات األخرى  
 .طرق تنظيم الجماعة وإدارتها
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  حرف الذالحرف الذال

  الذرائعيين الذرائعيين   ••

••  IInnssttrruummeennttaalliissttss  
هم أصحاب مقولة ونظرية أن الفكرة إنما هـي وسـيلة           

 .للعمل وأن فائدتها ونفعيتها تتقرر باعتبار نتائجها
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  حرف الراءحرف الراء

ــام للشـــباب   •• ــاد العـ ــام للشـــباب رابطـــة االتحـ ــاد العـ رابطـــة االتحـ
    ))الكمسمولالكمسمول((الشيوعيالشيوعي

••  AAllll  UUnniioonn  CCoommmmuunniisstt  LLeeaagguuee  OOff  

YYoouutthh  
 وأحـد المنظمـات الملحقـة       ،وهو تنظيم سياسي سوفيتي   

 ويلقن من خالله الفتيان والشباب      ،بالحزب الشيوعي السوفيتي  
 اللينينية وأن يكون    فوق سن الرابعة عشر المبادئ الماركسية     

 . العضو على دراية بمختلف النواحي السياسية

رابطة دول جنوب آسيا للتعاون األقليمـي       رابطة دول جنوب آسيا للتعاون األقليمـي         ••
SSAAAARRCC//      أنظر مجموعة دول جنوب شرقي       أنظر مجموعة دول جنوب شرقي 

  آسياآسيا

••  SSoouutthh  AAssiiaann  AAssssoocciiaattiioonn  FFoorr  RReeggiioonnaall  

CCoo--OOppeerraattiioonn    
هي رابطة للتعاون االقتصـادي اإلقليمـي بـين دول             

 .جموعة جنوب شرقي آسياجنوب آسيا متوسعة عن م
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  الرابطة السياسية الرابطة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  RReellaattiioonnsshhiipp  

 ،هي ـ في أبسط معانيها ـ العالقة بين الحاكم والمحكوم  
 ،فالمفهوم العام هو أن هناك انفصام بين الحـاكم والمحكـوم          

فلكي يصل المحكوم للحاكم عليه أن يجتاز مجموعـة مـن           
 ، الحـاكم  العقبات التي تسمح له من خالل وسـيط بخطـاب         

فالرابطة السياسية تتنوع طبقاً للطبقـة التـي تتكـون منهـا            
 فهي بالنسبة لرجل الشارع في حكم العدم وللطبقات         ،المواطن

 .الوسطى موضع تساؤل وللطبقات العليا مباشرة

  الرابطة الوطنية لتقدم الملونين الرابطة الوطنية لتقدم الملونين   ••

••  NNaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  FFoorr  TThhee  

AAddvvaanncceemmeenntt  OOff  CCoolloorreedd  PPeeooppllee  

((NNNNAAAACCPP))                                                                          

 كامتداد لحركة نياجرا    ١٩١٠هي رابطة أسسها ديبوا عام      
Niagara Movement م ١٩٠٥ التي أسسها أيضا عام

في الواليات المتحدة مبديا اهتمامه بالوحدة األفريقيـة عـن          
 ويـدعو   ،طريق االهتمام بالمشكلة العنصرية فـي أمريكـا       

حرية الكالم والنقد وإلغاء جميع الفوارق      برنامج الرابطة إلى    
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الطائفية على أساس اللون والعنصر فحسب ومنع احتكار أي         
 . واإليمان بكرامة العمل،طبقة أو عنصر

  الراديكالي الراديكالي   ••

••  RRaaddiiccaall  

 .يطلق لفظ راديكالي على كل من ينادي بالتغيير األساسي

  الرأسمالية الرأسمالية   ••

••  CCaappiittaalliissmm  
تتبنـاه الهيئـات    وهي اتجاه أو أسلوب إنتاجي تـاريخي        

االقتصادية، ويتسم بمجموعة من الخصائص أهمهـا إنتـاج         
 وبيـع العمـل وشـراؤه       ،السلع وتوزيعها على نطاق واسع    

 وتـراكم   ، وتحقيق فائض للقيمة   ،كسلعة بواسطة رأس المال   
 وهـي   ،رأس المال وإعادة خلقه من جديد على نطاق واسع        
طاع ويقوم  النظام االقتصادي واالجتماعي الذي حل محل اإلق      

على الملكية الخاصة لوسـائل اإلنتـاج واسـتغالل العمـل           
 ونشأت الرأسـمالية فـي القـرن        ،واستخالص فائض القيمة  

 ودخلت في القرن العشرين أعلـى مراحلهـا         ،السادس عشر 
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وهي مرحلة اإلمبريالية االحتكارية التـي تتميـز بسـيطرة          
 .االحتكارات وتحكم األقلية المالية

  ي للثقافة أصالً ي للثقافة أصالً الرأسمالية هي نفالرأسمالية هي نف  ••

••  CCaappiittaalliissmm  IIss  TThhee  NNeeggaattiioonn  OOff  CCuullttuurree  

 وهي تعنـي أن الغـزو       ،هي مصطلح للعالم سمير أمين    
وإن كان يـتم فـي ظـل         (الرأسمالي ليس مجرد تكنولوجي   

ولكنـه غـزو لثقافـة األمـم        ) المجتمع التكنولوجي الحديث  
وهي الثقافـة    (والشعوب لتأخذ كلها ثقافة الشعوب الرأسمالية     

 ألن الثقافة الرأسـمالية     ،وتتخلى عن ثقافتها وهويتها   ) ربيةالغ
 .ثقافة غازية تتسم بعدائها المحكم للتفرد أي بعدائها ألية هوية

ــونيجي  •• ــونيجيراك ــونيجي //راك ــونيجي  أنظــر معاهــدة راك  أنظــر معاهــدة راك
RRaaccccoonniiggii  

  الرأي الرأي   ••

••  OOppiinniioonn  

وهو وجهة نظر أو حكم أو تقيـيم يكونـه الفـرد عـن              
أسباب اإليجـاب    أو هو االعتقاد الذي تكون فيه        ،موضوع ما 

 فهـو معرفـة     Suspect أما الظن    ،أقوى من أسباب النفي   
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 وإذا كان الرأي يمثل ما يزيد       ،أدني من اليقين ويحتمل الشك    
 Majorityعن نصف الجماعـة يسـمى رأي األغلبيـة    

Opinion           وإذا كان يعبر عما يقل عن نصـف الجماعـة 
  .Minority Opinionيسمى رأي األقلية 

    الرأي االئتالفيالرأي االئتالفي  ••
••  CCooaalliittiioonn  OOppiinniioonn    

وهو رأي عدد من األقليات مختلفة األراء ولكنها تنضـم          
مع بعضها البعض من أجل االتفاق على هدف معـين وفـي            

 وهو يعد دليالً على أن الجماعة لم تصل بعد          ،ظروف معينة 
  .إلى رأي واحد في المسائل العامة

  رأي اإلجماع رأي اإلجماع   ••

••  GGeenneerraall  OOppiinniioonn    
ه كل األراء الجماعية والفرديـة      وهو الرأي الذي تتحد في    

 كما يقصـد بـه      ،وتظهر فيه عقيدة عامة يقف الجميع خلفها      
الرأي المستقر الذي ظهر في الماضي نتيجة العادات والتقالبد         
ويستمر على مر السنين دون أن يوجه إليه نقد وينتقل مـن            

  .جيل إلى جيل
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  الرأي العام الرأي العام   ••

••  PPuubblliicc  OOppiinniioonn    
 السائد بين جمهور معين في      وهو وجهات النظر والشعور   

 وجماعـة   ،وقت معين إزاء موقف أو مشكلة من المشكالت       
 هو عدد   Publicالرأي العام أو الجمهور مشترك المصالح       

كبير من األفراد يشـتركون ـ عـن إدراك ـ فـي وحـدة       
 ،المصالح ولذلك يتولد لديهم شعور بالوحدة وتحقيق الـذات        

 ,Public Opinionوهناك رأي عام موجـود بالفعـل   

Actual  وهو الرأي الذي يحدث نتيجة بعض األحـداث ، 
 Conductedوهناك الرأي العـام المنقـاد أو المنسـاق    

Public Opinion    وهو الرأي الـذي تمثلـه األكثريـة 
الساحقة من جمهور األميين وال يحاولون التفكير في كل مـا           

 بعكـس الـرأي العـام المثقـف         ،يرسل لهم مـن دعايـة     
Culturedهم يتأثرون بالدعاية ولكنهم قد يؤثرون فيها و.  

  الرأي الكوني الرأي الكوني   ••

••  GGlloobbaalliisstt    
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وهو مصطلح يعني أن العالم مكون من نسيج كثيف مـن           
التعامالت والتفاعالت واالنتماءات ضمن أنظمـة سـلوكية        
إنسانية مترابطة ليست مقتصرة على مجتمع واحـد وإنمـا          

 .ويتتقاطع وتتعارض عبر الحدود بين الدول بشكل ق

  ) ) أهلأهل ( (الربط والحلالربط والحل  ••

••  LLuummppeerrss  &&  SSpplliitttteerrss  

هي مصطلحات تدل على تصـنيف طريـف للمشـتغلين          
 فأهـل   ،م١٩٨٢بالسياسة وعلم التاريخ أعلنها جاديس عـام        
 أما أهل الحـل     ،الربط يضفون النظام والترابط على الماضي     

 .يركزون على نقاط الخالف والتناقض

  الرد السوسيولوجي الرد السوسيولوجي   ••

••  SSoocciioollooggiiccaall  RRaadduuccttiioonniissmm      
هي نظرية طبقية لعلم االجتماع السياسي تتجاهل الكثيـر         

 .من العوامل الثقافية والنظامية

  الردع النووي الردع النووي   ••

••  NNuucclleeaarr  DDeetteerrrreennccee  
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هو أسلوب من أساليب العالقات الدولية برز مع تطـور          
 أي  ،األسلحة الحرارية والنووية وأنظمة عملها والتعامل معها      

لنووي الستخدامه لردع الطـرف     أنها سياسة امتالك السالح ا    
 وذلـك   ،اآلخر وإجباره على عدم استخدام سالحه النـووي       

بالتهديد بإلحاق أكبر أذى وخسارة به عن طريـق السـالح           
 .النووي

  رسمي ورمزي رسمي ورمزي   ••

••  FFoorrmmaall  &&  SSyymmbboolliicc  
وهو نوع من أنواع المشاركة السياسية كما يحـدث فـي           

 ،فيتي في اإلتحاد السـو    Sovitsانتخابات مجالس السوفيت    
فالمشاركة هنا تكون شـكلية ألصـحاب الثقـة والكـوادر           

 .الشيوعية

  الرضى الرضى       ••

••  CCoonnsseennssuuss  
الرضى هو مصطلح سياسي ينبع من الموافقة اإليجابيـة         
على كون النظام مرغوباً فيه وتوافر اشباع عام بمخرجـات          

 .Outputs Of Regimeالنظام 
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  الرغبة في التحرر الرغبة في التحرر   ••

••  EEmmaanniicciippaattiioonn  
ـ     ى رغبـة الشـعوب المسـتعمرة       وهو مصطلح يدل عل

 وهـو   ،والمستعبدة من قبل دول أخرى للتحرر من سيطرتهم       
 مثلما حدث في دول القـارة األفريقيـة         ،مقدمة لنمو القومية  

 الذين كانوا عبيدا ألمبراطور     ١٨٤٨وكذلك أهل المجر عام     
 .النمسا

  الرق الرق   ••

••  SSllaavveerryy  

 وجعله  ، أي تجريد اإلنسان من كافة حقوقه      ،هي العبودية 
 ولقد ألغي الرق رسـميا فـي        ،عة تباع وتشترى وتورث   سل

 .م١٩٤٨العالم كله بمقتضي اتفاقية حقوق اإلنسان 

  ) ) اإلعالميةاإلعالمية ( (الرقابةالرقابة  ••

••  CCeennssoorrsshhiipp  

وهي عملية اإلشراف على وسائل االتصال الجمـاهيري        
 وتتم  ،للتأكد من أنها ال تهدد السلطة الحاكمة أو اآلداب العامة         

 ،ت وفي أغلب دول العالم الثالث     في مرحلة الثورات والتحوال   
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وتشمل الرقابة على الكتب والصحف والوسـائل المسـموعة    
 .والمرئية واألفالم والمسرحيات

  الرقابة والمسئولية الرقابة والمسئولية   ••

••  CCoonnttrrooll  &&  AAccccoouunnttaabbiilliittyy          
الرقابة والمسئولية هما أحد العناصر الهامة لديمقراطيـة        

ة تعنـي أن   والرقاب ، مع االنتخاب واإلشراف   ،النظام السياسي 
 والمسـئولية   ،هناك رقابة شعبية من النواب لعمل الحكومـة       

تعني مسئولية الحكومة التضامنية عن أعمالها أمـام نـواب          
 .الشعب

  الرقمنة الرقمنة   ••

••  DDiiggiittiizzaattiioonn  

الرقمنة من أهم انجازات التكنولوجيا الرقمية للمعلومـات         
وتعني اسقاط الحواجز الفاصلة بين أنساق الرموز المختلفـة         

 ،وص وأصوات وأنغام وصـور ثابتـة ومتحركـة        من نص 
وتحويل هذه األنساق إلى سالسل رقميـة قوامهـا الصـفر           

 حتى تتواءم مع  نظام اإلعداد الثنائي أساس عمـل           ،والواحد
 .الكمبيوتر
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  الرمزية الرمزية   ••

••  SSyymmbboolliissmm  

هي حركة أدبية تنكر على الواقعيين والطبيعيين إيمـانهم         
 وتـرى   ،اقع والطبيعة بالعقل الواعي والظواهر الخارجية للو    

 ،أن الحقيقة إنما تكمن في أعماق األشياء وفي العقل البـاطن          
وأن التعبير عنها ينبغي أن يكون من خالل الرمز واإليحـاء           

 ألنها عوامل مثيرة للمعاني فـي ذهـن القـاريء           ،والتلميح
 .والمستمع والمشاهد

  الروابط الروابط   ••

••  AAssssoocciiaattiioonnss  
ت تستطيع أن    وهي جماعا  ،أحد نماذج جماعات المصالح   

 وتتكون  ،تضم في عضويتها أشخاصاً ذوي انتماءات مشتركة      
هذه الروابط حينما يكون هناك اهتمام مشـترك بقضـية أو           

 ومهمة الرابطة هي تنظيم     ،موضوع ما بين عدد من األفراد     
 .هذه العالقات

  الروح القومية الروح القومية   ••

••  NNaattiioonnaall  SSppiirriitt  
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ة أو هي الروح واالنتماء التي تربط أبناء جنس أو عشـير      
أمة واحدة تجمعها رابطة الدم ووحدة اللغة والدين المشـترك          

 .والتقاليد المشتركة

  روح الشعب روح الشعب   ••

••  FFoollkkssggeeiisstt  

مفهوم يبرز من خالل الطابع القومي للشخصية القوميـة         
التي تركز على ما يجمع الشعب في إطار االرتباط بـالتراث           
ـ         ا والفلكور والتقاليد والمشاعر السياسـية واللغـة باعتباره

 .الوسائل الرئيسية للتعبير عن هذه الروح
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  حرف الزينحرف الزين

  الزعامة السياسية الزعامة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  LLeeaaddeerrsshhiipp  

وهي وصف لشخصية فذة في مجال الحكـم والعالقـات          
 يتصف به شخص أو أكثر يقودون آخرين        ،الدولية والسياسة 

ـ        ،من األتباع  م  وتتوقف الزعامة قبول األتباع بـوحي إرادته
 Symbolicالزعيم الرمزي  وهناك .الحرة لدور الزعماء

Leader هم رؤساء الدول واألفراد الذين يعتبرون رمزاً        و
 ويعملون على استقرار الحكم فيها ويحـبهم الـرأي          ،للدولة
 تمثيل الدولـة خارجيـا      ، بحكم مناصبهم  ، ويستطيعون ،العام

 فهـم رمـز البلـد       ،والتعبير عن إرادة األمـة وتطلعاتهـا      
 Agitatorزعيم الـدعوة أو اإلثـارة    وهناك .وصورتها

Leader هو الزعيم الذي يتبنى عـادة إحـدى القضـايا           و
 ،الهامة فيقوم بحمالت سياسية وإعالمية مكثفة للدفاع عنهـا        
 .وله قدرة فائقة على اإلقناع ودعايته تكون مـؤثرة للغايـة          

هـو   وIntellectual Leader  الزعيم الفكريوهناك 
لذي يسيطر على األفكار ويتمتع عادة برؤية واسـعة         القائد ا 
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 وقد يوصف الزعيم الفكـري  ،ويضع خطط لمستقبل الجماعة  
 .بأنه مثالي وحالم وأفالطوني

  ) ) أجناسأجناس ( (الزنوجالزنوج  ••

••  HHoommoouu  AAeetthhiiooppiiccuuss  

 الزنوج في   :مجموعة من الشعوب تضم شعبتين رئيسيتين     
 والصفات  ، واألقزام ،وميالنيزيا) غينيا الجديدة  (أفريقيا وبابوا 

العامة لألجناس الزنجية هـي الشـعر المجعـد أو المفلفـل            
والبشرة السوداء والرأس فهي بين الطويلة والعريضة والفك        
بارز وعظام الخدين غير بارز واألنف شديد العرض والعين         

 Negretudeالزنجيـة    وهنـاك    . واسعة واألسنان كبيرة  
لسـوداء  وهو مصطلح يشير إلى إحساس الشعوب األفريقية ا       

 ورفض  ، بأنها ذات ميراث ومصير واحد مشترك      ،أو الزنجية 
قيم العصر االستعماري التي احتقـرت الثقافـات األصـلية          

 ،ألفريقيا وتمجيد الماضي األفريقي الفطري الطبيعي الجميل      
 وحركة الزنوجـة    ،أي مجابهة عقدة اللون بالفخر واالعتزاز     

لى يد الشـاعر    أو الزنجية بدأت في باريس في الثالثينات ع       
 .الزنجي أيمي سيزار وهو أحد كبار شعراء الفرنسية 
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  حرف السينحرف السين

  الساداك الساداك   ••

••   ٍِ ِSٍS  AA  DD  CC    
 والتـي تأسسـت     ،هي الجماعة التنموية للجنوب األفريقي    

 دولـة مـن دول الجنـوب        ١٤ وتتكون مـن     ،م١٩٩٤عام  
  وتعد الجماعة امتداداً لمؤتمر تنسيق التنمية لـدول        ،األفريقي

 الـذي تأسـس فـي يوليـو         SADCCالجنوب األفريقـي    
 ، ليسوتو، مـاالوي   ، بتسوانا :ويضم الساداك دول  .. .م١٩٧٩

 ، سـوازيالند  ، جنوب أفريقيا  ، ناميبيا ، موزمبيق ،موريشيوس
 . الكونغو الديمقراطية وسيشل، زيمبابوي، زامبيا،تنزانيا

    ٢٢سالت سالت   ••
••  SSaalltt  ٢٢  

الواليـات  وهي إتفاقية موقعة بين االتحـاد السـوفيتي و        
 وهي االتفاقية الثنائية للحـد      ،م١٩٧٩المتحدة األمريكية عام    
 .من األسلحة االستراتيجية
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  الساميون الساميون   ••

••  SSaammiitteess  
 : وهم مـن القـدماء     ،الساميون ينسبون إلى سام بن نوح     

 ومن المحدثين   ،األكاديون والبابليون واألشوريون والفنيقيون   
 .العرب واإلسرائيليون

  سبرجنة البشر سبرجنة البشر   ••

••  CCyybboorrggeenniizzaattiioonn  

وهو مصطلح مأخوذ من لغـة الخيـال العلمـي مثـال            
في روايات الخيـال العلمـي المـرأة        Cyborgللسيبورج  
 وهو يعنـي تطعـيم الحيـوي    Bionic Womanالبيونيك

 .بالصناعي ومزج البشر باآللة

  ) ) علم الضبطعلم الضبط((السبرنطيقا السبرنطيقا   ••

••  CCyybbeerrnneettiiccss  
ياسي هو  ـــوهو علم الضبط الذي يعلن أن النظام الس       

 اتصال السياسة وسيطرة يقـود إلـى أهـداف محـددة           نظام
 ، Guided Missiles كما في القذائف الموجهة ،مختلفة

أي هو العلم الذي يدرس عمليات التحكم والتوجيه  والحركة          
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في الكائنات الحية والذي يستطيع أن يربط بين النظم الحيـة           
 .والنظم التكنولوجية

ــة ستيمســون //ستيمســونستيمســون  •• ــر نظري ــة ستيمســون  أنظ ــر نظري  أنظ
SSttiimmssoonn  TThheeoorryy  

  سجناء سياسيين سجناء سياسيين   ••

••  PPoolliittiiccaall  PPrriissoonneerrss  
هم فئة المقبوض علـيهم بسـبب نشـاطهم السياسـي أو       

 أو المدافعين عن حقـوقهم أو مبـادئهم،         ،الحزبي أو الفكري  
 فإنهم ال   ،طبقاً لقوانين استثنائية أو قوانين طوارئ أو خاصة       

 .يعتبرون مجرمين عاديين

  السخرية السخرية   ••

••  CCyynniicciissmm  
لدولي للمجتمعات التي تعـاني مـن       هي نظرة المجتمع ا   

المشاكل الصعبة لكل من الحرب والفقر  والتـي تتعـرض           
 .ألزمات يغلب من الصعب التغلب عليها

  سكان الجيتو سكان الجيتو   ••
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••  GGhheeyyyyoo  RReessiiddeenntt  

وهم المجموعات العرقية التي تنغلق على نفسها في بعض         
المجتمعات وتعيش في مناطق مغلقة يصعب على األعـراق         

 مثـل الجيتـو     ، ويعانون عادة لإلذعـان    ،األخرى اختراقها 
 وفي أمريكا مثال كان السـود يعيشـون         ،اليهودي في أوربا  

كذلك ويتحدثون عن استحواذ الشرطة على كل السلطات وال         
يملكون إال موسيقي الروك التي ال تستطيع أن تفعل شيئاً أمام           

ــدبابات   The Cops Got All Theالـ

Power..Rock Aint Much Good Against 

Thanks. 

  السالم السالم   ••

••  PPeeaaccee  
السالم ما هو إال حالة من األمن واالسـتقرار والتفـاهم           

التنمية والتقدم ال يتحققان إال من       و ،تسود العالم أو منطقة منه    
 والتخطيط للسـالم يمكـن أن يحـدد         ،خالل السالم العالمي  
 وال بد أن تستفيد اإلنسانية كلها منـه         ،المفهوم الدقيق للسالم  

 وهو الذي يمنع اندالع الحروب ويحقق       ، مطلقة بوصفه قيمة 
 .اإلفادة الفعلية للبشرية من التقدم العلمي والتكنولوجي
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  السلطة السلطة   ••

••  AAuutthhoorriittyy  
السلطة هي القـوة ولكنهـا اكتسـبت صـفة الشـرعية            

 فهي القوة الرسمية المهيمنـة علـى        ،باالنتخابات أو بالتعيين  
 Control Is The فالسلطة هي نفسها القوة ،حكم البالد

Same Power   ولكنها في الواقع تختلف عن القـوة فـي
ــوة   ــتخدمي الق ــي أن مس ــدة ه ــة واح    -Powerحقيق

Wielders         قد ال يعرفون لماذا يتصرفون بالطريقة التـي 
 ويجب أن يعتقدوا أن هـؤالء المسـتخدمين         ،يتصرفون بها 

يملكون حقاً معنوياً لممارسة القوة واستخدام العقوبات إذا لزم         
  .األمر

  السلطة التقليدية السلطة التقليدية   ••

••  TTrraaddiittiioonnaall  AAuutthhoorriittyy    
وهي السلطة التي تنهض على إيمان راسخ فـي التقاليـد           
المستمرة وفي شرعية األوضاع والمراكز المستمرة وتخضع       

 ويعتمـد   ،لتأثير حكم المعتقدات والعادات بدالً من القـوانين       
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 ،الحكم على المكانة الموروثة بدالً من الصـفات والكفـاءات         
  .ون الحكم شخصيويك

  السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية   ••

••  EExxeeccuuttiivveess    
هي السلطة المختصة بتنفيذ القوانين والتسـيير اليـومي         و

 فهي جـزء مـن مؤسسـات        ،لحياة الناس في الدولة الحديثة    
الدولة وتتكون غالباً في الحكومات الرئاسـية مـن الـرئيس           
ورئيس الوزراء وفي الحكومات البرلمانية تتكون من رئيس        

 وتضم هذه السلطة مجموعتين رئيسـيتين       ،ء وحكومته الوزرا
 وهم يكونـون    Politiciansياسيون  ـــ الس :من الناس 

الحكومات في الديمقراطيات البرلمانيـة، والبيروقراطييـون       
Bureaucrats          وهم يبقون في مـواقعهم بشـكل دائـم 

 .بصرف النظر عن الحزب الحاكم

  سلطة الرقابة وسلطة االمتحان سلطة الرقابة وسلطة االمتحان   ••

••  CCoonnttrrooll  &&  EExxaammiinnaattiioonn    
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هي سلطات للدولة تسود في التقاليد الصـينية وأجهـزة          و
الحكم بها منذ القدم بجانب السلطات المعروفـة التشـريعية          

 .والتنفيذية والقضائية

  ) ) الملهمةالملهمة ( (السلطة الكاريزميةالسلطة الكاريزمية  ••

••  CChhaarriissmmaattiicc  AAuutthhoorriittyy    
وهي السلطة التي تحدث تغييراً حاسماً تكـون معارضـة          

 وتقـوم   ،تينية المألوفة للسلوك والعمل   للعادات واألنماط الرو  
على اعتقاد بأن الحاكم لديه صفات غير عادية أو اسـتثنائية           

  .تجعل منه قائداً ملهماً

  السلطة القانونية السلطة القانونية   ••

••  LLeeggaall  AAuutthhoorriittyy    
هي السلطة التي تقوم على مجموعة عامة مجردة مـن          و

القواعد القانونية،وهذه القواعد تحـدد بوضـوح الواجبـات         
 .يات لكل من الحاكم والمحكوموالمسئول
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  PPaalleessttiinneeالسلطة الوطنيـة الفلسـطينية   السلطة الوطنيـة الفلسـطينية     ••

NNaattiioonnaall  AAuutthhoorriittyy  ((PPNNAA/(/( ــر ــر  أنظـ  أنظـ
  فلسطينفلسطين

  السلطوية السلطوية   ••

••  AAuutthhoorriittaarriiaanniissmm  
وهو نمط مثالي من أنماط علم االجتماع السياسي نادى به          

 وهو يعني أن النظام سلطوي التوجد به عقيـدة          ،LINZلنز  
نتيجـة  Mentalityسياسـية   سياسية وإنما توجـد عقليـة       

 ،لسيطرة العسكريين وغير العقائديين على النظام السياسـي       
 والحـزب السـلطوي     ،ووجود تعدد محدود في كيان السلطة     

غير منظم عقائديا وليس هناك شروط لعضـويته وال توجـد         
تعبئة سياسية في النظام إال عند بداية قيامه حتى اسـتقراره،           

 كوسيلة لإلرهاب وإنما الدفاع،     وال يستخدم السلطويون النظام   
ويهتم النظام السلطوي بصفة أساسية بالسيطرة على الحكومة        

 وتنتهي في النظـام السـلطوي التقاليـد         ،والجيش والشرطة 
كأساس الشرعية إلعالن النظام معايير الكفـاءة والترشـيد         

 .والقدرة على اإلنجاز
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  السلوك االنتخابي السلوك االنتخابي   ••

••  VVoottiinngg  BBeehhaavviioorr  
 وهـو   ،يت واالتجاهات المختلفة أثنائها   وهو عملية التصو  

وسيلة لتقرير االتفاق العام والحفاظ عليـه فـي المجتمعـات     
 .الديمقراطية

  السلوك السياسي السلوك السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  BBeehhaavviioouurr  

 بـدأ بإحيـاء     ،هو مدخل جديد من مداخل علم السياسـة       
 وهـو يتنـاول     ،االهتمام السيكولوجي في الدراسات السياسية    

ية واالتجاهات والمعاني والقيم خلـف      ممارسة الناس السياس  
 .التنظيمات السياسية والقانونية القائمة

  السلوكية السلوكية   ••

••  BBeehhaavviioouurriissmm  
 وهـي بـرزت بعـد أن        ،هي مدخل من مداخل السياسة    

استطاعت المؤسسات القانونية والسياسية وعملياتها التـأثير       
 وأن المؤسسـات    ،على السلوك بدرجـة اليمكـن تجاهلهـا       

انت او بيروقراطية وتشريعية وتنفيذيـة      المختلفة عسكرية ك  
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 Independent Impactأصبحت ذات تـأثير مباشـر   
على سـلوك العـاملين فيهـا وعلـى مـن هـم خارجهـا               

Outsiders. 

  السوسيوجرام السوسيوجرام   ••

••  SSoocciiooggrraamm                                
السوسيوجرام عبارة عن خريطة للجماعة تسـتخدم فيهـا         

اإليجابيـة  رموز مالئمة وتشير إلى االختيـارات السـلبية و        
 ويتيح السوسـيوجرام تجميـع الـذرات        ،ألعضاء الجماعة 

االجتماعية باعتبارها تمثل شكل المجموع الكلـي للعالقـات         
 .التي تحيط بكل فرد

 أنظر اختبار سوسـيومترى      أنظر اختبار سوسـيومترى     //سوسيومترىسوسيومترى  ••
SSoocciioommeettrriicc  TTeesstt  

 أنظر المجموعة    أنظر المجموعة   //السوق األوربية المشتركة  السوق األوربية المشتركة    ••
ــتركة   ــة المشـ ــتركة  األوربيـ ــة المشـ   EEccoonnoommiiccاألوربيـ

CCoommmmuunniittyy  EEuurrooppeeaann  ((EEEECC  ))  
  السوق الحرة السوق الحرة   ••
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••  FFrreeee  MMaarrkkeett  

هي السوق المفتوحة في إطـار الديمقراطيـة الليبراليـة          
 ياسياً واقتصاد السوقـس

 ويعـزو الكثيـر مـن       ، اقتصاديا في الدول الرأسـمالية    
 وهي التـي    ،المفكرين الرفاهية إلى تطور هذه السوق الحرة      
 .لسعر أو المنتجيتم فيها البيع والشراء دون أي قيود بالنسبة ل

  سوق السياسة سوق السياسة   ••

••  PPoolliittiiccaall  MMaarrkkeett  PPllaaccee  
 يعلن أن السياسة هي سوق      ،هي نموذج اقتصادي للسياسة   

 عبـارة عـن مسـتهلكين       Votersيكون فيـه النـاخبون    
Consumers        يشترون المنتجات على شـكل سياسـات 

Policies    مـن المنتجـين المتنافسـين Competing 

Producersحزاب وهم السياسيون في األ. 

  السيادة السيادة   ••

••  SSoovveerreeiiggnnttyy  
 عـن قـوة الدولـة       هو مصطلح يتم التعبير من خالله     و

 وهي الطريق   ،بوصفها المسئولة عن صنع القوانين وتنفيذها     
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 ،الشرعي للعالقة بين الدولة والحاجات األساسـية لألفـراد        
 ،وكذلك فرض سيطرة الدولة سياسياً واقتصاديا على المجتمع       

ـ   Completeتقاللها الكامـل  وتعني أن الدولة تمارس اس

Independence        وترفض أن تعلو عليها أي سلطة وهي 
ـ التـي تعطـي الدولـة أهل     Fullية الدولـة الكاملـة   ــ

Statehood. 

  السياسة السياسة   ••

••  PPoolliittiiccaall  
 فهو طريقة يمكننا مـن      ،له تعريفات كثيرة   مفهوم السياسة 

 وهي الوسائل التي    ،خاللها أن نفهم وننظم شئوننا االجتماعية     
طيع من خاللها بعض األفراد والجماعات السيطرة علـى         يست

 وهو مفهوم نستخدمه كجزء مـن       ،الوضع أكثر من اآلخرين   
النماذج واألطر الذهنية التي نفسر من خاللها أو نحـاول أن           

سياسـة   : ومن مصـطلحات السياسـة     .نفهم العالم من حولنا   
وهي سياسـةاتبعتها   Containment Policyاالحتواء 
لمتحدة في أواخر األربعينات وفـي عهـد وزيـر          الواليات ا 

الخارجية األمريكي هنري كيسنجر والذي يـرى بضـرورة         
احتواء أي خالف بالتفاوض وتقريب وجهـات النظـر مـه           
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 وهنـاك   .التهديد باستخدام القوة وليس االستخدام الفعلي لهـا       
  هي سياسة يـتم   وLinkage Politicsسياسة الترابط 

يس في ميادين عسكرية فقط وإنما فـي        ممارسة النفوذ فيها ل   
 ووجود قنوات وإضافية للتفاعل بين      ،ميادين العمل والتجارة  

 ، وال سيما في مجال التجـارة ونقـل التكنولوجيـا          ،الجميع
 وأدت  ،وتترابط وتتشابك المصالح في ممارسة هذه السياسـة       

هذه السياسات إلـى ظهـور المجتمـع العـالمي المتـرابط            
Interconnected World Society.  

  السياسة الداخلية والسياسة الدولية السياسة الداخلية والسياسة الدولية   ••

••  DDoommeessttiicc  &&  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPoolliittiiccss    
هناك فروق واضحة بين السياستين ويتبين هذا الفـارق         و

في بناء المؤسسات السياسية وفي التقسيم لألعمال األكاديمية،        
 وتظـل تسـتند     ،ولكن األولى تبقي محدداً للسياسة الخارجية     

قـانوني الرسـمي للعالقـات داخـل الدولـة      على اإلطار ال  
Inter-State Relations،    بينمـا السياسـة الدوليـة 

اليمارسها أفراد بصفتهم الشخصية وإنما كممثلين عن الدول        
واألمم المختلفة، ألن القانون الدولي يعتبر الـدول المسـتقلة          
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Sovereign State  ــين ــخاص دولي ــدها كأش  وح
International Persons.  

   رسمية حكومية  رسمية حكومية سياسةسياسة  ••

••  OOffffiicciiaall  GGoovveerrnnmmeenntt  PPoolliiccyy    
وهي السياسة المعلنة من جانب الحكومـة القائمـة وفقـاً       
للقانون األساسي أو الدستور ويوافق عليها البرلمان المنتخب        

  .من الشعب 

  سياسة القوة التقليدية سياسة القوة التقليدية   ••

••  TTrraaddiittiioonnaall  PPoowweerr  PPoolliittiiccss  
 وهي السياسة التي كانت تسـود النظـام العـالمي فـي           
 ،الخمسينات والتي هيمنت عليها الحرب األيدلوجية البـاردة       

والتي كانت تعتمد على القوة كأساس في العالقـات الدوليـة           
 Localالسياسة المحليـة   وهناك .وكأساس للمكانة الدولية

Politics هي إحدى مسـتويات النشـاط السياسـي،وهو         و
 المستوى األدني الذي يتقرر فيه من يحصل على ماذا ومتى         

وكيف؟،أي أنها إعطاء جزء من النشاط السياسي للجماعـات         
 .المحلية
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  السيطرة السيطرة   ••

••  DDoommiinnaattiioonn  
وهي القوة السياسية التي تمارس، في جماعة تشغل مكاناً         

 بحيـث   ،محدداً، بواسطة شـخص أو مجموعـة أشـخاص        
يتحملون المسئولية الخاصة بدعم النظـام والتكامـل داخـل          

 وتكون أوامرهم مستندة إلى     ،الجماعة بوصفها مجتمعاً سياسياً   
 .القوة الشرعية

  سياسة العزلة سياسة العزلة   ••
••  NNoonn--EEnnttaanngglleemmeenntt  

هي سياسةأمريكية بعزلة الواليات المتحدة األمريكية عن       
 وهي السياسة التـي نـادى بهـا جـورج           ،الشئون األوربية 

واشنطون وجيفرسون منذ استقالل الواليات المتحدة وحتـى        
 تعـيش فـي طمأنينـة        اعتماداً على أن البالد    ،م١٩١٦عام  

وسالم دون خوف من غزو أو عدوان خارجي اعتماداً على          
الموقع الجغرافي وهذا ما عزز سياسـة العزلـة واالبتعـاد           

 .األمريكية

  سيزاريزم سيزاريزم   ••
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••  CCeeaassrriissmm  

 ،مصطلح يتحدث عن نظام يشبه نظام حكم يوليوس قيصر        
ويقوم على الحق اإللهي في الحكم مع السـعي إلـى كسـب             

صفة كونية تقوم على مباديء الحق اإللهـي         فهو له    ،الشعب
 .مع االستناد لقوة الشعب باالتصال المباشر معه
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  حرف الشينحرف الشين

  الشائعات الشائعات   ••

••  RRuummoouurrss  

وهي أفكار خاصة يعمل رجال الدعاية على أن يؤمن بها          
 كما يعمل أن ينقلها كل شخص إلى آخرين حتى تذاع           ،الناس

 وقد يطلقها أفراد أو جماعـات       ،روتنتشر بين جميع الجماهي   
للتعبير عن مكنون معين أو لتوصيل رسالة معينة للقـادة أو           
للتأثير على صناع القرار أو لتشويه عمل معين أو لإلثـارة           

  . وقد تكون لها قدر من الحقيقة،الجماهيرية

  شبكات االتصال شبكات االتصال   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNeettwwoorrkkss  
معلومات عبـر   وهي شبكات االتصال الدولية التي تنقل ال      

األمم وتكون لها الصفة الدوليـة ضـمن الطريـق السـريع            
  . ومن أهم الشبكات شبكة اإلنترنت الدولية،للمعلومات

  شبه جزيرة شبه جزيرة   ••

••  PPeenniinnuussllaa  
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يطلق لفظ شبه جزيرة على كل كتلة من اليابسة تحيط بها           
 ،وتتصل باليابسة من الجهة الرابعـة     المياه من ثالث جهات     
وشبه الجزيرة العربية وشبه جزيـرة      مثل شبه جزيرة سيناء     

 ...الهند الخ

  شبه جماعة شبه جماعة   ••

••  QQuuaassii  GGrroouupp  

لفظ شبه جماعة يطلق على مجموعة من السـكان بـدون           
بناء تنظيمي وغير منظمة كالتجمعـات الفجائيـة والحشـود          

 وقد تكون هـذه المجموعـات عرقيـة         ،والتجمهرات والبدو 
سي وبنـاء   ولكنها غير منظمة وغير قادرة على التأثير السيا       

 .أمة أو دولة

  شح المعلومات شح المعلومات   ••

••  UUnnddeerr--IInnffoorrmmaattiioonn  

 والتـي   ،وهي مشكلة ندرة المعلومات وقلتها في الماضي      
وفرها الطريق السـريع للمعلومـات وشـبكات الكمبيـوتر          

 -Overوأصبحت في الوقت الحاضر إفراط المعلومـات  

Information. 
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  الشخصية التسلطية الشخصية التسلطية   ••

••  TThhee  AAuutthhoorriittaarriiaann  PPeerrssoonnaalliittyy  
وهي الشخصية التي تتخذ من القهر والتسلط أسلوباً لهـا          

 حيث ترتبط السـمات الشخصـية       ،في التعامل مع اآلخرين   
 .باالتجاهات االجتماعية والسياسية

  الشخصية القومية الشخصية القومية   ••

••  NNaattiioonnaall  CChhaarraacctteerr  
مصطلح يشير إلى األسـس الثابتـة والمالمـح النفسـية           

 .م عن غيرهموالثقافية التي تجمع بين أفراد األمة وتميزه

  الشرعية الشرعية   ••

••  LLeeggiittiimmaaccyy  
وهي تصرف األفراد والمؤسسات السياسية واالجتماعيـة       

 ،في المجتمع في إطار القواعد التي حددتها السلطات العامـة         
شـرعية  وهنـاك   .أي القواعد ذات الصفة العامة واإللزامية     

هي الشرعية المسـتمدة مـن       و Extra-Legalخارجية  
اف المنظمات الدولية أو القوى      مثل اعتر  ،خارج نطاق األقليم  

  أو قوات االحـتالل    ،الكبرى أو بعض محاور العمل الدولي     



 ٢٥٥

وهذا المجال من الشـرعية     ) وهي الشرعية بالقوة العسكرية   (
يظل محل شك حتى يتم االعتراف مـن قبـل الشـعب ثـم              

 ومن أمثلة الشـرعية الخارجيـة       ،االعتراف في إطار اإلقليم   
نية قبل استعادة الصين الشـعبية    الشرعية الدولية للصين الوط   

 ...لهذه الشرعية والشرعية الدولية إلسرائيل وغيرها

  الشرف الصحفي الشرف الصحفي   ••

••  PPrreessss  MMoorraall  ccooddee  

د من خالله رجال الصحافة واإلعـالم       ــهو ميثاق يتعه  
بتزويد الجمهور باألنباء الصحيحة والتحقـق مـن صـحة          
 المعلومات التي يحصلون عليها واإلخالص للمصلحة العامة      

وتجنب السعي وراء منفعتهم الخاصة والحفاظ علـى أمانـة          
المهنة وكرامتها واالحتفاظ بسرية المصادر التي يستقون منها        

 .األنباء

  الشركات متعددة الجنسية الشركات متعددة الجنسية   ••

••  MMuullttiinnaattiioonnaall  
وهي الشركات العمالقة في عالم اليوم والتي تعمـل فـي           

 والتـي تتعـدى ميزانياتهـا       ،أكثر من دولة من دول العالم     
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 والتي تحتكر بعض جوانب االنتاج      ،لمليارات من الدوالرات  ا
العالمي وخصوصا التكنولوجيا المتقدمة والكمبيوتر واألجهزة      

 وقد يطلق عليها الشركات عبر القومية       ،االليكترونية المتقدمة 
Transnation،          ولها نفوذ سياسي هائل في عـالم اليـوم 

ة في كافـة    على الحكومات والشعوب وعلى السياسة العالمي     
 .المجاالت

  شرم شرم   ••

••  FFjjoorrdd  

 وهو عبارة عن خليج صغير طويل ضيق        ،يسمى  فيورد  
 .على ساحل البحر أو المحيط جوانبه شديدة اإلنحدار

  الشروط المتبادلة الشروط المتبادلة   ••

••  TTeerrmmss  OOff  RReeffeerreennccee  

هي التزامات بين طرفين في أي تعاقد تضـفي واجبـات           
هدات  وتنطبق على المعا   ،وحقوق لكل من الطرفين المتعاقدين    

 حيـث   ،االدولية ثنائية األطراف ففي كافة المجاالت الدوليـة       
 وتتخـذ   ،تكون االلتزامات متبادلة طبقاً لما تم االتفاق عليـه        
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صورة المعاملة بالمثل في العالقات السياسـية واالقتصـادية         
 .الدولية

  شعار شعار   ••

••  SSllooggaann  

وهو عبارة مختصرة سهلة التردد تعبر عن فكرة ثابتة أو          
 وتهدف عادة لإلقناع بحيث تؤثر على الـرأي         ،قيمة أو هدف  

 وتستعمل في الموضوعات الوطنية وفي      ،العام بدون مناقشة  
 . ولكنها سهلة الرسوخ في ذهن الجماهير،الدعاية أيضاً

  الشعب الشعب   ••

••  PPeeooppllee  

هم مجموعة من األفراد تتميز عن باقي األفراد بميزة أو          
لمهنـة أو   أكثر مثل اإلقامة في منطقة معينة أو السـاللة أو ا          

 . ويشكلون أساساً لقيام كيان سياسي واحد وهو الدولة،العقيدة

  شعبي شعبي   ••

••  PPoopp--  PPooppuullaarr  
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وهو مصطلح يشير إلى كل الثقافة والفنون الشعبية التـي          
تشيع بين جماهير العامة وتستخدم في االحتفاالت والتجمعات        

 . وهي جزء من الثقافة للبلد،والشعائر الوطنية

  شعور جمعي شعور جمعي   ••

••  CCoolllleeccttiivvee  CCoonnsscciioouussnneessss  

وهي عملية إدراك األفراد للعالقات االجتماعيـة بيـنهم         
 وقد يتحول هذا الشعور نحو االشتراك       ،ولتجاربهم المشتركة 

 .في تحمل مسئوليات النهوض بمجتمعهم

  الشمولية الشمولية   ••

••  TToottaalliitteerriiaanniissmm  

هو نمط مثالي من أنماط علم االجتماع السياسي نادى بـه           
 ويتطلـب   ،األوربيين واألمريكيين كثير من العلماء والكُتاب     

وجود عقيدة سياسية رسمية ومتطورة واحدة فـي المجتمـع          
ووجود حزب سياسي واحد محتكـر للقـوة السياسـية فـي            
المجتمع ويعمل هذا الحزب على تطبيق العقيـدة السياسـية          
وتنشئة المجتمع على أساسها ووجود خط سياسي فاصل بين         

ذا الخط بشروط عقائديـة     القادة وغير القادة ويمكن عبور ه     
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وقيام النظام السياسي على أساس التعبئة السياسية الدائمة من         
 ويطلـف لفـظ     ،أجل تحقيق األهداف الدائمة للعقيدة السياسية     

شمولي على أي نظام سياسي ينفذ سياسة الحـزب الواحـد           
 .والعقيدة الواحدة

   أنظر تشاور أنظر تشاور//CCoonnssuullttaattiioonnالشورى الشورى   ••
  الشيطان الفقير الشيطان الفقير   ••

••  PPoooorr--DDeevviill  SSyynnddrroommee  

وهو مصطلح يطلق على السـلوك اإلرهـابي وظـاهرة          
التعاطف مع الفكر المتطرف والسلوك اإلرهـابي والـرفض         
للحكومة والتشـكك فـي جـديتها لإلصـالح االجتمـاعي           

 ويصفه البعض بأنه مرض اجتماعي      ،واالقتصادي والسياسي 
تعيشه بعض المجتمعات المتطرفة خاصة التي تتسم بـالفقر         

 .مع ذلك تعتقد أنها مصلحة للعالم أجمعالكبير و

  شيوعية شيوعية   ••

••  CCoommmmuunniissmm  
الشيوعية ما هي إال حركة فكرية وسياسية تهـدف إلـى           

ــي   ــيوعي ال طبق ــع ش ــق مجتم  Communistتحقي



 ٢٦٠

Classless Society   باألساليب الديمقراطيـة الحديثـة 
بدال من ثورة العنف وتهدف إلى حكـم طبقـة البروليتاريـا            

تظم للمجتمع المتالك الدولة كـل آليـات        والتقدم السلمي المن  
االنتاج والخدمات في مقابل تـوفير كـل أسـباب المعيشـة            

 والمحو الكامل للفروق الطبقيـة      ،الكريمة لكافة أفراد الشعب   
ومحو الفروق الثقافية والتقريب على نحو أكبر بـين األمـم           

 .والثقافات القومية والتقدم نحو التجانس االجتماعي
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 ٢٦٢

  حرف الصادحرف الصاد

  الصحافة السرية الصحافة السرية   ••

••  UUnnddeerrggrroouunndd  PPrreessss  

وهي صحافة ال تعلن عن مصدرها وال تبوح باسم الجهة          
التي تمولها وتعمل على إشاعة البلبلة وحـرب األعصـاب          

الصحافة الصفراء   وهناك   .والتشكيك والتحريض على التمرد   
Yellow Journalism والتي ،وهي من أنواع الصحف 

 وهناك  ،ات الفاحشة والمكشوفة والمثيرة   تؤكد على الموضوع  
 Journalism Sensational صحافة اإلثارة اإلخبارية

 فهـي تتلقـف     ،وهي صحف تعيش على الرأي العام اليومي      
األحداث اليومية الهامة وتجعل منها العناوين الضخمة لجذب        

 .انتباه القراء وإثارة اهتمامهم

  الصحراء الغربيةالصحراء الغربية  ••

••  WWeesstteerrnn  SSaahhaarraa    

ة متنازع عليها بين جبهـة البوليسـاريو التـي          هي منطق 
أعلنت من جانب واحد إقامة دولة عليها أسمتها الجمهوريـة          

 ،)SADRصدر   (الديمقراطية العربية الصحراوية المستقلة   



 ٢٦٣

 وتجري األمم المتحدة    ،وبين المغرب التي تدير شئون البالد     
محاوالت إلقامة استفتاء تقريـر مصـير يختـار الشـعب           

من خالله االستقالل أو االستمرار كجـزء مـن         الصحراوي  
 .المغرب

  الصراع الصراع   ••

••  CCoonnfflliicctt  
وهو عملية من العمليـات المصـاحبة إلعـداد القـرار           

 وينشب إذا تعارضت أهداف الفـاعلين السياسـيين         ،السياسي
بصورة مباشرة وحينما يعني أحد طرفي العالقة الصـراعية         

ينتج عن  كما أن الصراع قد     ٠خسارة مباشرة للطرف الثاني     
تناقضات بين مصالح الطبقات التي تفضي النقسامات حـادة         

 كما أن الصراع قد يعني الصدام بقصد االحتواء         ،في المجتمع 
  وهناك ثالثة نماذج أساسـية للصـراع       ،وقد ينتهي باالفتراق  

 والمناقشـات أو    Games والمباريات   Fights القتال   :هي
 . Debatesالجدل 

برسـت  برسـت   أنظـر   أنظـر  //صلح برسـت ليتوفسـك    صلح برسـت ليتوفسـك      ••
  BBrreesstt  ––  LLiittoovvsskkليتوفسك ليتوفسك 



 ٢٦٤

  صناعة القرار صناعة القرار   ••

••  DDeecciissiioonn  ––  MMaakkiinngg  
وانين في المجتمع   قوهي عملية اتخاذ مختلف القرارات وال     

 ،ومن يسهم في هذه العملية وكيفية إعداد القرار قبل إصداره         
 .والمستويات المختلفة التخاذ القرار ثم تنفيذه

  صندوق الطفولة التابع لألمم المتحدة صندوق الطفولة التابع لألمم المتحدة   ••

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CChhiillddeerrnn,,ss  FFuunndd  

((UUNNIICCEEFF))      
وهو هيئة دولية تختص بشئون الطفولة ورعايتهـا فـي          

 . مختلف أنحاء العالم

  صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي   ••

••    ((IIMMFF))    IInntteerrnnaattiioonnaall  MMoonneettaarryy  FFuunndd  

 ولهـا دور    ،صندوق النقد الدولي منظمة دولية اقتصادية     
 وتتصف بأنها منظمـة فـوق أمميـة         ،سياسي واضح وكبير  

أنشـيء  ..اصة بتصحيح المسـارات االقتصـادية للـدول       خ
 لإلشراف علـى    ١٩٤٧بمقتضى اتفاقية بيريتون وودز عام      



 ٢٦٥

الجوانب النقدية للمدفوعات الدولية ولتحقيق استقرار أسـعار        
العمالت وعدم تعددها وإلغاء الرقابة على الصرف بغـرض         
تشجيع التبادل الدولي مع العمل على تحقبق توازن مـوازين          

فوعات، وكذلك منح الدول والحكومات القروض الالزمة       المد
 ،لإلصالح االقتصادي ومراقبة الحالة االقتصـادية العالميـة       

 .ومقره نيويورك

  صنع السالم صنع السالم   ••

••  PPeeaaccee  MMaakkiinngg  

هو العمل الرامي إلى التوفيق بين األطراف المتنازعة عن         
طريق الوسائل السلمية مثل التي ينص عليها الفصل السادس         

 ومن ذلك إنشاء وحـدات لفـرض        ، األمم المتحدة  من ميثاق 
 مسلحة تسليحا Peace Enforcement Unitsالسالم 

 وتوضع بصفة دائمة تحت طلب      ،أثقل من قوات حفظ السالم    
 .مجلس األمن

  صنع القاعدة صنع القاعدة   ••

••  RRuullee  MMaakkiinngg  



 ٢٦٦

وهي عملية وضع السياسات واتخاذ القـرارات المختلفـة         
 .تنفيذية والتشريعية وتشترك فيها السلطتين ال،داخل الدولة

  الصهيونية الصهيونية   ••

••  ZZooiinniissmm  

هي حركة اليهود القومية وكان هدفها إقامة دولة يهوديـة          
 وعقـد أو    ،في األراضي المقدسة كموطن للشعب اليهـودي      

م ١٨٩٧مؤتمر صهيوني في مدينة بازل السويسرية في عام         
 والصـهيونية   ،بقيادة أبو الصهبونية السياسية تيودور هرتزل     

ها إلى اعتبار اليهود مادة بشرية يمكـن نقلهـا          تستند في عمل  
 وهي تقـوم    ،واستخدامها وتوظيفها لتحقيق أغراض سياسية    

على ممارسة إمبريالية عنيفة إلبادة السـكان األصـليين أو          
طردهم من أرضهم لتحقيق الحلم الصهيوني بإقامة دولة دينية         

 .إسرائيلية في األرض المقدسة

  صريةصريةالصهيونية شكل من أشكال العنالصهيونية شكل من أشكال العن  ••
••  TThhee  ZZiioonniissmm  IIss  AA  FFoorrmm  OOff  RRaacciissmm  

AAnndd  RRaacciiaall  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  



 ٢٦٧

 للجمعيـة   ٣٠هذا اإلعالن صدر كتوصية في الدورة ال        
 : تحـت عنـوان    ١٩٧٥ أكتوبر   ١٥العامة لألمم المتحدة في     

Elimination Of All Forms Of Racial 

Discrimination        ويعتبر هذا القرار أول قرار في تاريخ 
 ،حدة يدين السياسة التي أقيمـت إسـرائيل عليهـا         األمم المت 

م ١٩٩٦بالرغم من أن األمم المتحدة ألغت هذه التوصية عام          
  .بضغط من الواليات المتحدة
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 ٢٦٩

  حرف الضادحرف الضاد

  الضرائب الضرائب   ••

••  TTaaxxeess  
وهي عبارة عن مستحقات للدولـة يـتم تحصـيلها مـن            

سـب  ح (المواطنين داخل الدولة في مجاالت محددة قانونيـا       
 ،وهي تصاعدية على الـدخل واألربـاح      ) ظروف كل دولة  

وتستخدم الحصيلة في إنشاء المرافق العامة في الدولـة مـن     
طرق وكباري وصرف صحي ومستشفيات ومؤسسات التعليم       

 .المجاني وخالفه

  الوقائية الوقائية   ))األولىاألولى((الضربة الضربة   ••

••  PPrree--EEmmppttiivvee  FFiirrsstt  SSttrriikkee  

ة األولـى   الضربة الوقائية هي القدرة على توجيه الضرب      
 ألنها  ،التي تجعل من يستطيع تنفيذها أن يكسب الحرب غالباً        

تستطيع تدمير القوة المضادة قبل قيام الحرب وإجبار العـدو          
 ، وتستطيع الدول إتقاء هذه الضربة وتجنبها      ،على االستسالم 
 Deep في مخازن آمنة وعميقةMissilesبوضع القذائف 

Silos أو وضعها في غواصات. 
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  ) ) الرد االنتقاميالرد االنتقامي ( (الثانيةالثانية الضربة  الضربة   ••

••  SSeeccoonndd  SSttrriikkee  WWeeaappoonnss  

ضربة الرد االنتقامي تعتبر الرد االنتقامي الحتمي علـى         
 ،الضربة الوقائية ويكون من األسلحة المخزونة أو االحتياطية       
 .ويكون عنيفاً ويكبد أصحاب الضربة األولى خسائر فادحة

  ضغوط ضغوط   ••

••  PPrreessssuurreess  
لفـة داخـل النظـام      وهي التفاعالت من الجماعات المخت    

 .وخارجه والتي تعبر عن التفاعل داخل المجتمع

  ضغوط مضادة ضغوط مضادة   ••

••  PPrreessssuurreess  CCoouunntteerr--  
وتعبر عن رد فعل الجماعات المختلفة لسياسة معينـة أو          

 .لضغوط جماعة أو جماعات أخرى

  الضفة الغربية الضفة الغربية   ••

••  WWeesstt  BBaannkk//  أنظر فلسطين أنظر فلسطين   



 ٢٧١

هي جزء كبير من فلسطين تقع على الضفة الغربية لنهر          
م ١٩٦٧ وكانت تتبع السيادة األردنيـة حتـى عـام           ،األردن

 وتقـيم   ، وبها بعض األماكن المقدسة    ،عندما احتلتها إسرائيل  
عليها وعلى غزة السلطة الفلسـطينية الحكـم الـذاتي منـذ            

 .اتفاقيات أوسلو

  الضمان االجتماعي الضمان االجتماعي   ••

••  SSoocciiaall  SSeeccuurriittyy  

هو وسيلة الدول الرأسمالية في إحداث نوع من التكافـل          
الجتماعي أو توفير الحد األدني من الحياة الكريمـة لـذوي           ا

االحتياجات الخاصة من الفقراء والمعاقين والمتعطلين عـن        
 ويسـتخدم الضـمان     ،العمل والمسنون والعجـزة وأسـرهم     

االجتماعي إلحداث التوازن االجتماعي بين مختلـف فئـات         
 .المجتمع في أغلب المجتمعات

  الضوابط والموازين الضوابط والموازين   ••

••  CChheecckk  &&  BBaallaanncceess  
هي مجموعة اإلجراءات والقواعد التي تتم أثناء وضـع          
الدستور بهدف الحيلولة دون المساس بـالحقوق والواجبـات         



 ٢٧٢

فيه، ودون المساس بالديمقراطية أو انبعاث نوع جديـد مـن           
 مثلما تم ذلك أثناء وضع الدستور األمريكـي فـي           ،االستبداد

 .م١٧٧٨فيالدلفيا عام 
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 ٢٧٤

  لطاءلطاءحرف احرف ا

  الطابع القومي للشخصية الطابع القومي للشخصية   ••

••  NNaattiioonnaall  CChhaarraacctteerr  

وهو مصطلح يعبر عن سمات ومالمح الشخصـية التـي          
 أو هي تلك النمط     ،ترجع إلى عضوية الفرد في قومية معينة      

من الخصائص السلوكية التي تميز أبناء أمة أو قومية معينة          
 .عن أبناء األمم أو القوميات األخرى

  الطابور الخامس الطابور الخامس   ••

••  FFiifftthhCCoolluummnn  

مصطلح يرمز إلى مجموعة الجواسـيس والخونـة مـن          
المواطنين والذين يتعاونون مع جيش االحتالل ضد الـوطن         

 ثم صار مصطلحاً يطلق على سـائر        ،وضد جيوش التحرير  
الخونة الذين يتعاونون مع المحتلين أو يتجسسون لمصـلحة         

  .دولة أجنبية

  طبقة حاكمة طبقة حاكمة   ••

••  RRuulliinngg  CCllaassss  



 ٢٧٥

 أو النخبة التي تمارس الحكم فـي        وهي الطبقة أو الصفوة   
 وقوتها ترجع إلى الطبيعة التنظيمية العالية       ،كافة المجتمعات 

وهي  Middle Classطبقة متوسطة  وهناك .التي تميزها
 أي  ،غالباً طبقة المثقفين والموظفين في المجتمعات المختلفـة       

 ولهم دور هام في مساندة النظـام        ،أعضاء اإلدارة الحكومية  
 Rulledالطبقـة المحكومـة    وهنـاك  .الشرعيةوإكسابه 

Class      وهي أغلبيـة    ،وهي أغلبية الشعب من كافة الفئات 
الطبقة المهيمنـة    وهناك   . وتتميز بأنها غير منظمة    ،محكومة

Hegemonic Classهي الطبقة التي تسـيطر علـى    و
 ،الحكم وعلى القيادة وعلى مؤسسات اتخاذ القرار في دولة ما         

تاريا في المجتمعات االشـتراكية والطبقـة       مثل طبقة البرولي  
 ولهـا القـدرة علـى       ،البرجوازية في المجتمعات الرأسمالية   
 .السيطرة على األمور لخدمة مصالحها

  الطريق السريع للمعلومات الطريق السريع للمعلومات   ••

••  IInnffoorrmmaattiioonn  SSuuppeerrhhiigghhwwaayy  
 وكان  ،هو مصطلح يسمى طريق المعلومات فائق السرعة      

ـ        ولكـن   ،م١٩٩٣ام  هو التعبير الرسمي الجديد المتداول ع
انتشرت بعده المعلومات وتدفقت عبر شـبكات الكومبيـوتر         



 ٢٧٦

 وما نتج عنـه مـن       ،وعصر الهواتف المحمولة أو الخلوية    
انطالق االتصاالت آلفاق متقدمة وتبعها عصـر السـموات         

 ،المفتوحة وعصر العولمـة والكوكبـة والقريـة الكونيـة          
رعة فائقـة   وتنتقل بس،فالمعلومات ال يستطيع أحد أن يحجبها   

 .وسهولة ويسر بين بلدان العالم

  طوائف طوائف   ••

••  CCaasstteess  

 ،هي مجموعة من الناس يجمعهم دين أو لـون أو جـنس         
وهــي متدرجة في مرتبتها االجتماعيـة وتفصـلها عـن          

 والطائفية موجودة في الهند     ،بعضها حواجز اجتماعية كثيرة   
 .ولبنان بكثرة وهي مقننة دستورياً

  الطوطمية الطوطمية   ••

••  TTootteemmiissmm  
ــمولية مصــطلح ــرتبط بالش  ،Totalitarianism م

 وتوصف به   ، والشمولية Tortsويتوسط بين إلحاق الضرر     
  . أنظر الشمولية./بعض المجتمعات ذات االتجاه الشمولي

  الطوعية الطوعية   ••



 ٢٧٧

••  VVoolluunnttaarriissmm  
ــاعالً   ــان ف ــا نتصــور أن اإلنس ــرة تجعلن ــي فك وه

 فهو ليس مجرد    ،باعتباره كائناً إيجابياً وليس سلبياً    ،باستمرار
 ولكنه يخلـق    ،مستجيب لدوافع بيولوجية أو مطالب اجتماعية     

المعاني ويبادر بأنماط للفعل والسـلوك ويفسـر المواقـف          
 .ويسيطر على المجال الذي يعيش فيه
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 ٢٧٩

  اءاءظظحرف الحرف ال

   أنظر فينومينولوجيا  أنظر فينومينولوجيا //الظاهراتيةالظاهراتية  ••

••  PPhheennoommeennoollooggyy  

  الظروف العالمية الظروف العالمية   ••

••  WWoorrlldd  CCoonnddiittiioonnss  
 وخصوصـاً   ،الكبيرة التي تحدث في العالم    هي التغييرات   

التطورات التي حدثت في المجـال السياسـي واالجتمـاعي          
 .والسياسي في القرنين الماضيين

  الظواهر االرتباطية أو االقترانية الظواهر االرتباطية أو االقترانية   ••



 ٢٨٠

••  CCoonnjjuunnccttuurraall  
وهي عبارة عن مظاهر ثبات أو تغير واسعة النطاق فـي         

على الدورة   ومن ذلك التحوالت التي تطرأ       ،البناء االجتماعي 
االقتصادية أو االنتقال من المجتمع الزراعي إلـى المجتمـع          
الصناعي وغير ذلك من الظـواهر التـي تـرتبط بعضـها            

 .بالبعض اآلخر

  الظواهر التوزيعية المتغيرة الظواهر التوزيعية المتغيرة   ••

••  DDiissttrriibbuuttiivvee  CChhaannggeess  
هي ظواهر اجتماعيـة ديناميـة كـالتغير فـي السـنن            

يـد والجريمـة    االجتماعية وأساليب الحياة ومعـدالت الموال     
 ويمثل هـذا النـوع مـن الظـواهر          ،والزواج وما إلى ذلك   

مجموعة من األفعال الفردية العديدة وال ينطوي على أهداف         
 .شعورية جماعية للجماعة

  الظواهر الجمعية الظواهر الجمعية   ••

••  CCoolllleeccttiivvee  
هي األهداف الشعورية الجماعية للجماعة والتـي تمثـل         

 مثـل   ،ناميـة مكانة أساسية في هذه الظواهر االجتماعية الدي      



 ٢٨١

الحركات االجتماعية المنظمة والسياسات اإلدارية والثورات      
 .السياسية المختلفة

 



 ٢٨٢

  
  

     



 ٢٨٣

  حرف العينحرف العين

  عادات ومثل  عادات ومثل    ••

••  NNooeemmss  &&  IIddeeaallss  

هي السلوكيات االجتماعية والسياسية التي تنتقل من جيل        
إلى جيل وال نستطيع تغييرها بسهولة والتـي ترسـخ فـي            

عمل النظام السياسي علـى التشـبث بهـا      وجدان المجتمع وي  
 .ونقلها لألجيال الجديدة

  عادات عادات   ••

••  HHaabbiittss  

هي ما يتعود الفرد والمجتمع عليه من سلوكيات يومية في          
 وهي نتيجة للتفكير ثم الفعل والذي إذا تكرر         ،كافة المجاالت 

 ومجموعها العادات التي هي أسـاس للصـفات         ،أصبح عادة 
Characters   األسالك حينما تنسج معاً     ، وأن العادات مثل 

 كما أن العادة لها ثالثة عناصـر        ،يصبح من الصعب كسرها   
 . المعرفة والمهارة والرغبة:هي

  العالم الثالث العالم الثالث   ••



 ٢٨٤

••  TThhiirrdd--WWoorrlldd  
يقصد بالعالم الثالث مجموعة البلدان والدول التي ال تنتمي         

الـدول   (وال للعـالم الثـاني    ) الدول الرأسمالية  (للعالم األول 
وقد تسمى دول الجنـوب أو الـدول        ) االشتراكيةالشيوعية و 

 الـدول المتخلفـة     Undevelopedالنامية أوغير النامية    
Underdeveloped،     وأغلبية دول   ٧٧ أو مجموعة ال ،

 فقيرة في متوسط نصيب الفرد من        الثالث هي بالد     هذا العالم 
 وأغلبهـا   .الدخل القومي واإلمكانيات الصناعية والتكنولوجية    

الل عسكري أو لشكل آخر من أشكال السيطرة        خضعت الحت 
 وتوصـف   ، وينتج المواد الزراعية والمواد األولية     ،السياسية

 واألكثـر تـأثراً   Least Developedبأنها األقل نمواً 
Most Seriously Affected.  

  العالم ثالثيون العالم ثالثيون   ••

••  TThhiirrdd  ––  WWoorrllddiisstt  
 وهي تسمية تطلق على أصحاب المدرسة الراديكالية قي        

ية نظراً لتركيزهم على البعد الجغرافي في كافة األحداث         التبع
 . والتغييرات السياسية واالقتصادية العالمية



 ٢٨٥

  عالم ماك عالم ماك   ••

••  MMaacc  WWoorrlldd  
هو مفهوم يعبر عن سيطرة أمريكا على العالم ووصـفها          

 فالمفهوم الجديـد للقـدرة      ،بسيدة العالم بسبب قدرتها الكبيرة    
 وعـالم   ،ال والذكاء يعلو فوق قدرات وسائل اإلعالم واالتص     

ماك تعني بدقة سيطرة االحتكارات اإلمريكيـة ومؤسسـاتها         
 .المختلفة على العالم

  عامة الجماهير عامة الجماهير   ••

••  CCoommmmoonn  MMaasssseess  

 هم الذين يحكمون الشعب طبقاً للديمقراطيات الكالسـيكية       
 كما حدد   ،لمنفعة الناس الذين ليس لديهم موارد     ) حكم الشعب (

 .ديمقراطيةذلك أرسطو في مفهومه الشائع لل

  عبادة الفرد عبادة الفرد   ••

••  PPeerrssoonnaalliittyy  CCuulltt  

عبادة الفرد مصطلح يقصد به اإلعجاب الشديد بشـخص         
 .مشهور خصوصاً إذا كان زعيماً سياسياً



 ٢٨٦

 أنظر الدولة  أنظر الدولة //GGuunnnnaarr  MMrrddaallعبارة ميردال عبارة ميردال   ••
  الرخوةالرخوة

  عبر الدول عبر الدول   ••

••  TTrraannssnnaattiioonn  

 أي التي   ،وهي المنظمات التي تشترك في عضويتها الدول      
واً وحيدا فيه بعيدا عـن المنظمـات فـوق          تكون الدول عض  

 . ومتعددة الجنسيات،الدول

  العبيد العبيد   ••

••  MMeenniiaallss  
 وهـم ال    ،يمثلون أدني الطبقات االجتماعية في التـاريخ      

يصلحون لعمل يفيد العقيدة الدينية القائمة على تقديم الفـداء          
والقرابين وهم مكرهون على حياة العبودية والـرق تحـت          

والعبيد غير موجودين في عالمنـا       ،هيمنة الطبقات األخري  
 ومـع   ،المعاصر الذي ألغى الرق منذ بداية القرن العشـرين        

تنفيذ المعاهدة الدولية لحقوق اإلنسان التي ألغت الرق تمامـاً          
أصبح هؤالء العبيد أحراراً ومواطنين عاديين لهـم الحقـوق     

 .وعليهم الواجبات



 ٢٨٧

  عداء عداء   ••

••  EEnneemmiittyy  

 دولتين أو مجموعة    هو آخر مراحل الصراع السياسي بين     
من الدول، والعداء هو المقدمة الطبيعية للمواجهة العسـكرية         

 .السافرة والمريرة بحيث تؤدي الحرب إلى تفاقم العداء

 أنظـر    أنظـر   //AAnnttii--SSeemmiittiissmmالعداء للسـامية    العداء للسـامية      ••
  SSeemmiittiissmm  السامية السامية 

وهو اتهام يهودي للغرب أوالً ثم للعرب أخيراً من أجـل           
غ الشـرعية علـى فكـرهم       ابتزازهم وفي نفس الوقت اسبا    

 والمصطلح يعني أنهم يعاملون معاملة سيئة فـي         ،ووجودهم
األقطار التي يقيمون فيها بسبب التفريق بينهم وبين غيـرهم          

 كما يعتبـروا أي ناقـد آلرائهـم أو          ،من األجناس األخرى  
تاريخهم بأنه معاٍد للسامية بقصد إرهاب العالم كله ومنعه من          

 .وتفنيد آرائهم ومعتقداتهمنقدهم وتحليل شحصياتهم 

  عدم اتخاذ قرار هو قرار عدم اتخاذ قرار هو قرار   ••

••  AA  DDeecciissiioonn  NNoott  ttOO  DDeecciiddee  



 ٢٨٨

هو نـوع مـن ممارسـات القـوة يمكـن مالحظتهـا             
Observable،        بمعنىأن يكون من الصعب اتخاذ قـرار 

  .معين فيكون القرار هو عدم التغيير

  عدم االنحياز والحياد اإليجابي عدم االنحياز والحياد اإليجابي   ••

••  NNoonn--AAlliiggnneedd  &&  PPoossiittiivvee  NNeeuuttrraalliittyy  
م بالقاهرة عندما وضع    ١٩٦١هي حركة دولية بدأت عام      

 وإن كانت قد    ،المؤتمر التحضيري أول مفهوم لعدم االنحياز     
م بزعامة عبد   ١٩٥٥بدأت فعليا في مؤتمر باندونج في إبريل        

 وعقدت أول قمة في يوغسـالفيا فـي         ،الناصر وتيتو ونهرو  
 دولة ووصلت العضوية لنحو     ٢٥م وحضرها   ١٩٦١سبتمبر  

م واآلن فقدت الحركة قياداتها التاريخيـة       ١٩٧٣دولة عام   ٧٦
والمناخ العالمي الذي ظهرت فيه من الصراع الـدولي بـين           

 فقلت أهميتها الدوليـة رغـم       ،المعسكرين الشرقي والغربي  
م بحضور نحو   ٢٠٠٣انعقاد مؤتمرها األخير في ماليزيا عام       

اد  دولة عضو في الحركة التي تعنى الوقوف على الحي         ١٢٠
بين القوي الدولية المتصارعة وعدم االنحياز إلى أي كتلـة          

 .من أجل تحقيق النمو واالستقرار



 ٢٨٩

  عدم العنف والدفاع السلبي عدم العنف والدفاع السلبي   ••

••  NNoonn--VViioolleennccee  

 وهي سياسة تعنـي أن يقـف   ،هي سياسة المهاتما غاندي 
الشعب ضد المستعمر موقف عدم تعاون وبطريقة سلبية وال         

 .يلجا إلى العنف في المقاومة

   فاعلية السياسة  فاعلية السياسة عدمعدم  ••

••  PPoolliiccyy  IInneeffffeeccttiivveenneessss  TThheeoorrmm  

هو مفهوم يعني أن توقعات األفراد وتكيف سـلوكهم إزاء          
التغييرات المختلفة في المجتمع تضع قيـوداً علـى فاعليـة           

 وهناك مثال اقتصادي على عـدم الفاعليـة         ،السياسة الكلية 
للسياسات وهو أن ينصرف تأثير السياسات إلىالمستوى العام        

السعار دون التأثير في األسعار التي تظل كما هي بعيدة عن         ل
السيطرة وذلك في ظـروف تـوافر المعلومـات والحريـة           
االقتصادية والمنافسة الكاملة مما يؤدي لحدوث تضخم وطلب        
العمال زيادة األجور مما يؤدي لقيام رجال األعمـال برفـع           

لسياسـة   وبالتالي ال تنجح ا    ،أسعار منتجاتهم الخ من تأثيرات    
في تحقيق أهدافها ألنها ستؤدي إلى زيادة سريعة في األسعار          



 ٢٩٠

 مما يجعلها عديمة الفاعليـة فـي هـذا          ،واألجور والتكاليف 
 . األمر

  العدوان العدوان   ••

••  AAggggrreessssiioonn  

العدوان مصطلح يطلق على الحرب العسكرية أو الهجوم        
 وذلك عندما يأتي من الخـارج       ،المسلح على دولة من الدول    

 أو التدخل في الشئون الداخلية أو االسـتيالء         بقصد االحتالل 
على الثروات االقتصادية في الدولة المعتدى عليها أو الهيمنة         

 فهو يتم باستخدام القوة المسلحة من جانـب طـرف           ،عليها
 .دولي ضد دولة

  عدواني عدواني   ••

••  BBeelllliiccoossee  
العدواني سياسياً هو الذي يبادر الشخص الذي يكـن لـه           

 إلـى الهجـوم عليـه سياسـياً         الحقد ويضمر االنتقام منـه    
 كما يظهر ذلك بوضوح في موقف الصهاينة من         ،واقتصاديا

 .عرب فلسطين

  العرف العرف   ••



 ٢٩١

••  CCoonnvveennttiioonn  
العرف هو ما يتعارف الناس على فعله دون ضجر لمـدة           

 والقاعدة تقول العرف كالقـانون يجـب        ،زمنية طويلة نسبيا  
 ). المعروف عرفا كالمشروط شرطاً  (االلتزام به

  ة ة العرقيالعرقي  ••

••  RRaacciissmm  

العرقية هي االعتقاد بأن العرق هو العامل األكثر فعاليـة          
في تكوين السمات والمواهب البشرية وأن الفروق العرقيـة         

 ولـم تظهـر العرقيـة       ،تولد امتيازاً فطرياً عند عرق بعينه     
بمعناها المتعصب إال في القرن التاسع عشـر مـع انتشـار            

 بين العرق األبـيض      وبدأ التمييز  ،االستعمار بمعناه الحديث  
 وبدأ الحديث عن األشكال العرقية      ،والعرق األسود واألصفر  

 ...المتميزة عما سواها مثل النازية والصهيونية والبيض الخ

  العروبة العروبة   ••

••  AArraabbiittee  

العروبة مصطلح يطلق على القوميـة العربيـة أو علـى           
 وهـي   ،الرابطة التي تجمع بين الدول والشـعوب العربيـة        



 ٢٩٢

ضائل  والتقاليد والقيم العربيـة األصـيلة،        المصدر المشع للف  
والتي تجمعها اللغة العربيـة واإلسـالم واألصـل الواحـد           

  ،والتاريخ المشترك واالمتداد الجغرافي والمصير المشـترك      
وقد يعبـر األجانـب عنهـا بمصـطلح النزعـة العربيـة             

Arabisme         وهو مصطلح غير دقيق يدل على عدم تغلغل 
  .لناطقة بالعربيةالعروبة في دم الشعوب ا

  العزلة العزلة   ••

••  IIssoollaattiioonniissmm  

ويعني بها سياسياً االبتعاد ما أمكن عن الصراع الـدولي          
 وهـي سياسـة تقـف       ،والوقوف سلبياً من العالم الخارجي    

بمقتضاها الدولة بعيدة عن الصراعات الخارجية وتبتعد مـا         
 وتقصـر جهودهـا علـى أرض        ،أمكن عن منازعات الغير   

 ،سير وراء هذه الحدود من أجل مطمع       وال ت  ،الوطن وحدوده 
ولكنها ال تتردد عن التدخل دفاعاً عن مصـالحها إذا وجـه            

 وأصبح من الصعب في عصر العولمة اللجوء        ،هجوم عليها 
للعزلة في ظل إلغاء الحدود فعلياً بين األمم والدول والشعوب          

 .وفي ظل السموات المفتوحة وحرية التجارة العالمية



 ٢٩٣

  العزو العزو   ••

••  AAssccrriippttiioonn  
وهو أحد معايير االختيار النسبية فـي كـل المجتمعـات           

 بعض  ويعني أن المجتمع يفاضل بين األشخاص على أساس       
 األصل العرقي أو اللون أو الدين أو        الخصائص التحكمية مثل  

 وهـي عكـس اإلنجـاز       ،الثروة وليس على أساس قدراتهم    
Achievement         الذي يعبر عن مكانة منسوبة للفرد فـي 

 .ى أساس أدائه لوظائفهالمجتمع عل

  عصبة األمم عصبة األمم   ••

••  NNaattiioonnss  LLeeaagguuee  
هي أول منظمة دولية مفتوحة تقام في العالم بعد انتهـاء           

 لمحاولة إيجاد السـلم واألمـن فـي         ،الحرب العالمية األولى  
 ولكنها لم تنجح في ذلك وانتهت بعـد قيـام الحـرب             ،العالم

 . وكان مقرها في جنيف،م١٩٣٩العالمية الثانية عام 

 أنظر الجامعـة البلقانيـة       أنظر الجامعـة البلقانيـة      //عصبة البلقانية عصبة البلقانية الال  ••
TThhee  BBaallkkaann  LLeeaagguuee  



 ٢٩٤

  عصر المعلومات عصر المعلومات   ••

••  IInnffoorrmmaattiioonn  AAggee  
وهو عصر بدءاً في أوائل العقـد األخيـر مـن القـرن             
العشرين ويواكب عصر العولمة بدءا من الطريـق السـريع          

 وكذلك  ، وبه يكون تدفق المعلومات متاحاً للجميع      ،للمعلومات
 فكـر   :ن أنماط فكر عصـر المعلومـات       وم ،الفكر العالمي 

 ،Conceptual وفكـر مفهـومي      ،Creativeابتكاري  
ــي   ــر خالف ــدي  ،Controversialوفك ــر تفني  وفك
Contradictive،     وفكر علمـي Scientific،   وفكـر 

ــومي   وفكـــر استشـــرافي  ،Systematicمنظـ
Progressive،    وفكر حدسي Intuitive،   وفكر مبادر 

Initiative،     وفكر محـدد Concrete،     وفكـر متـواز 
Concurrent، وفكــر جمعــي Collective، وفكــر 

 وفكر  ،Combinatorial، وفكر بدائلي    Globalعولمي  
ــبي ــلي Computational حوسـ ــر تواصـ ، وفكـ

Communicative،     وفكر توليـدي Genterative، 
 .وغيرها من أنماط  فكر عصر المعلومات



 ٢٩٥

  العصرنة أو المعاصرة العصرنة أو المعاصرة   ••

••  MMooddeerrnniizzaattiioonn  
و المعاصرة مفهوم يعني التقـدم االجتمـاعي        العصرنة أ 

واالقتصادي لجميع القوميات لتناسب روح وفلسـفة وعلـوم         
 والبـد مـن التوافـق بـين األصـالة           ،العصر الذي تعيشه  

 .والمعاصرة

  العصور الوسطى العصور الوسطى   ••

••  MMeeddiieevvaall  TTiimmeess//  MMeeddiiaaeevvaalliissmm  

 وتعبـر عـن     ،أكثر من ألف عام   وهي فترة تاريخية تمتد     
 وتنتهي سياسـياً بـالثورة      ،ألزمنة القديمة العصر الذي يتلو ا   

 وسادت فيها االعتقـادات     ، وعلمياً باختراع البخار   ،الفرنسية
 أما في الشرق فكانـت      ،الخرافية وسيطرة الكنيسة في الغرب    

هناك نهضة علمية وفكرية كبيرة مثلت األسس التـي بنيـت           
 ويقصد عادة بالمصـطلح     ،عليها الحضارة الغربية المعاصرة   

لما يتصل بنظم أعمال العصـور الوسـطى أو لكـل           الميل  
 .مايستمر من البقاء في المجتمع من تراث العصور الوسطى

  العصيان المدني العصيان المدني   ••



 ٢٩٦

••  CCiivviill  DDiissoobbeeddiieennccee  

هي حالة من حاالت الخروج عن الشرعية مـن بعـض           
الفئات أو سكان منطقة من المناطق حيث يقومون بالمقاومـة          

اهرات واالمتناع عن   في تحد سافر للسلطة باإلضراب والمظ     
 .تنفيذ القوانين واللجوء لمقاومة السلطات بشكل جماعي

  العطل العطل   ••

••  BBrreeddkkddoouunn  
 ،وهو من المفاهيم التي تركز على البعد الديناميكي للنظام        

أي عمل التغير الذي يصيب النظم بفعل عمليات تتولـد فـي      
داخل النظم ذاتها أو بفعل االستجابة لتعديل فـي الظـروف           

 .البيئية

  دة سندريال دة سندريال عقعق  ••

••  TThhee  CCiinnddeerreellllaa  CCoommpplleexx  

وهي عقدة حديثة كانت أول مـن كتبـت عنهـا كولـت             
 والتــي ،م١٩٨٢ عــام Colette Dowlingدارولــنج 

تحدثت عن شخصية المرأة وسعيها لالستقالل مؤكدة أن عقدة         
سندريال ماهي إال خـوف المـرأة مـن الحيـاة المسـتقلة             



 ٢٩٧

Women,s Hidden Fear Of 

Independence. 

  لعقالنية الفنية لعقالنية الفنية اا  ••

••  TTeecchhnniiccaall  RRaattiioonnaalliittyy  
 وتنطوي عليها أشكال    ،سمة المجتمعات الصناعية الحديثة   

 حيـث أن أغلبيـة      ،التنظيم االجتماعي والسياسي للرأسمالية   
 .المثقفين فيها هم فئة الفنيين

  العقالنية المجردة العقالنية المجردة   ••

••  AAbbssttrraacctt  RRaattiioonnaalliissmm  
يسـايرون  هي سمة المثقفين في المجتمعات الغربية الذين        

 فهم محافظون وتـابعون لألنظمـة       ،التغير أكثر مما يقودونه   
 . ويلعبون دوراً أقل،االجتماعية والسياسية المسيطرة

  العقلنة العقلنة   ••

••  RRaattiioonnaalliizzaattiioonn  

 أي  ،العقلنة مصطلح يعني تحكيم العقل فـي كـل شـيء          
التفكير المسـبق بالعقـل ولـيس بالعاطفـة فـي األفكـار             

الطبع البـرامج السياسـية      ومنها ب  ،والممارسات المعروضة 



 ٢٩٨

 ومن هذه العقلنـة مسـألة عقلنـة         ، الختيار إحداها  ،المختلفة
 أي اخضاع العقل Retionalisation Of Lawالقانون 

 .وتحكيمه قبل تطبيق القواعد القانونية الجامدة

  SSyymmbbiioottiiccعالقـات التعـايش التكـافلي    عالقـات التعـايش التكـافلي      ••

RReellaattiioonnsshhiipp// أنظر الطبقات المنفصلة  أنظر الطبقات المنفصلة   
  العالقات الدولية العالقات الدولية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  RReellaattiioonnss  
 ميدان من ميادين العلوم السياسية يعـالج        العالقات الدولية 

المسائل التي تظهر على المسرح السياسي العالمي، وتحليـل         
طبيعة العالقات بين دول العالم ووحداته السياسـية وتقيـيم          
عوامل الصراع والتعـاون فيمـا بـين الـدول والمنـاطق            

 .والتجمعات السياسية

  القات ذات الطابع الجماعي القات ذات الطابع الجماعي العالع  ••

••  CCoorrppoorraattiisstt  TTyyppee  RReellaattiioonnsshhiipp  
وهي العالقات المنظمة بين الجماعات المختلفة والحكومة       
للوصول إلى الهدف المشترك وهو االستقرار والنمو داخـل         



 ٢٩٩

 ويظهر هذا التعاون بصورة كبيرة في الـديمقراطيات        ،الدولة
 .Pluralismالغربية في إطار التعددية 

  ت الطبقية ت الطبقية العالقاالعالقا  ••

••  CCllaassss  RReellaattiioonnsshhiippss  
وهو مصطلح يطلق على العالقات االجتماعية التي تحدد        

 .كيفية تنظيم اإلنتاج والتوزيع في المجتمعات الرأسمالية

  العالقات العائلية العالقات العائلية   ••

••  FFaammiillyy  RReellaattiioonnsshhiippss  

هي العالقات بين أفراد األسرة الواحدة والتي تساعد على         
 وكـذلك   ،ة بين أفراد العائلة   تنفيذ جوهر ولُب عمليات التنشئ    

العالقات التي تساعد أفراد األسرة على أن يسـيطروا علـى           
 وقد تتضمن هذه العالقات تنوعا هائالً       ،بعض األنشطة المهمة  

 Political Activity Orللنشاط السياسي أو المبـاالة  

Apathy. 

  العالقات العامة العالقات العامة   ••

••  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  



 ٣٠٠

إلتصال بـين المنظمـات     وتقوم العالقات العامة بعملية ا    
 وحتى يمكن لهذه    ،والجمهور وتشرح وتفسر كل منهما لآلخر     

 ،المنظمات أن تنجح في كسب ثقة الجمهور وفهمه وتأييـده         
وهي أساسية في تيسير مهمة عمـل الهيئـات والمنظمـات           

 .المختلفة

  العالقات العرقية العالقات العرقية   ••

••  RRaaccee  RReellaattiioonnss  

التي تظهر   أي أنها العالقات     ،هي عالقات مشكلة األقليات   
، ويتخذها Race Problemفيها بوضوح قضية العنصر 

البعض شكالً مـن أشـكال التعدديـة داخـل المجتمعـات            
 .المعاصرة

  العالنية العالنية   ••

••  PPuubblliicciittyy  
العالنية هي قيمة أساسية من قيم العلم ومحدد أساسي من          

 كمـا أن العالنيـة فـي االتفاقيـات والمعاهـدات            ،محدداته
، على الرغم من الضغوط التـي       والمفاوضات تؤدى للشفافية  

تقع على أطراف التفاوض من قبل الرأي العـام فـي حالـة       



 ٣٠١

 ألن العكـس    ، وهي قيمة أساسية في الحياة السياسية      ،العالنية
هو السرية وهي مرفوضة في الحياة السياسية ألنهـا تثيـر           

 .الشبهات

  العلمانية العلمانية   ••

••  SSeeccuullaarriissmm  
ا عن العقيـدة   مصطلح يعني بعد الدولة واستقالله     العلمانية

 ألن الدولة مخلوق إنساني خلقته      ،وال تقوم وفقاً لمبادئ دينية    
 وفـي   ،األغراض اإلنسانية وهي التي تعمل على اسـتمراره       

 واستخدم المصـطلح    ،الالتينة يعنى المصطلح العالم أو الدنيا     
من قبل مفكري عصر التنوير بمعنى المصـادرة الشـرعية          

 ...لممتلكات الكنيسة لصالح الدولة
  ويمكن وضع مفهوم العلمانية من خالل تعريفها بأنها هي        

العقيدة التي تذهب إلى أن األخـالق البـد مـن أن تكـون           (
لمصالح البشر في هذه الحياة الدنيا واستبعاد كل االعتبارات         

فهـي  ) األخرى المستمدة من اإليمان باإلله أو الحياة اآلخرة       
 .ببساطة فصل الدين عن الدولة فصالً تاماً

  علم جديد السياسة علم جديد السياسة   ••



 ٣٠٢

••  TThhee  NNeeww  SScciieennccee  OOff    PPoolliittiiccaall  
 ويحاول فيه   ،وهو اسم مؤلف شهير للعالم آريك فيوجلين      

المؤلف أن يعيد صياغة مسائل علم السياسة في ضوء الجهود          
 .التي بذلها فالسفة اإلغريق والمسيحية القدامى

  العمر الزمنيالعمر الزمني  ••

••  CChhrroonnoollooggiiccaall  AAggee    
 ،ولة أو المؤسسة السياسـية    وهو الحساب الزمني لعمر الد    

 والعكـس   ،وكلما طال دل على قدرة عالية علـى التكيـف         
وهـو   Ljeneratinal Ageالعمر الجيلي وهناك .صحيح

سياسيا يعبر عن انتقال السلطة داخل الدولة أو المؤسسة من          
جيل إلى آخر سلميا دون مشاكل وتواصل الدولة أو المؤسسة          

 .عبر األجيال

  العمليات العمليات   ••

••  OOppeerraattiioonnss  
وهي مجموعة مخرجات ومدخالت النظام مـن اختيـار         
لتصفية مطالب أفراد المجتمع وتنظيم أولويات االستجابة لهذه        

 .المطالب



 ٣٠٣

  العملية العملية   ••

••  PPrroocceessss  
 وتعلن  ،وهي فكرة سياسية مستمدة من الفلسفة البرجماتية      

أن كافة جوانب السلوك اإلنساني مثل الوعي والفكرة والذاتية         
تسم بأنها في حالة حركة مستمرة ودينامية       والتفاعل والتجمع ت  

 فالعملية ماهي إال الحركة الدائمة وليس مجرد التوازن         ،دائمة
  .أو االستقرار النسبي

  عملية الحكومة عملية الحكومة   ••

••  TThhee  PPrroocceessss  OOff  GGoovveerrnnmmeenntt    
 ،١٩٠٨دراسة كالسيكية كتبها آرثر بنتلـي عـام         وهي  

ذهب فيها إلى أنه مـن الضـروري علـى المتخصصـين            
ميين في المجال السياسي مالحظة الجماعات السياسية       األكادي

 من أجل اكتشـاف العمليـات       ،سواء كانت صغيرة أم كبيرة    
   .السياسية

  العملية الدائرية العملية الدائرية   ••

••  CCiirrccuullaarr  PPrroocceessss    



 ٣٠٤

 ويستطيع النظام السياسي من     ،وهي نمط من أنماط التغيير    
خاللها أن يستمر في أداء وظيفة إنجاز األهداف فـي ظـل            

 من خالل هذه    ، والسياسة ،التأكد وندرة الموارد  ظروف عدم   
 تدعم ممارستها للقوة من مصادر الدعم المتاحة لهـا          ،العملية

  .في النظام االجتماعي

  عملية صنع القرار عملية صنع القرار   ••

••  PPoolliiccyy--MMaakkiinngg  PPrroocceessss    
هي كيفية وآلية اتخاذ السياسات والقوانين والقرارات في        و

في ذلك المشـاركين     بما   ،المجتمعات المختلفة وكيفية تنفيذها   
  .في صنع القرارات ومن هم األكثر قوة في ذلك

 أنظـر العرقيـة ـ     أنظـر العرقيـة ـ    //RRaacciiaalliissmmالعنصرية العنصرية   ••
  التفرقة العنصرية التفرقة العنصرية 

  ) ) تمييز عنصريتمييز عنصري ( (عنصريةعنصرية  ••

••  AAppaarrtthheeiidd//أنظر األبارتهايد  أنظر األبارتهايد    
هي نظرية وممارسة تبرز التفاوت االجتماعي واالستغالل       

 وهي تـرد    ،والحروب بحجة انتماء الشعوب ألجناس مختلفة     



 ٣٠٥

الطبائع االجتماعية اإلنسانية إلى سماتها البيولوجية العنصرية       
وتقسم األجناس بطريقة تعسفية إلى أجناس عليـا وأجنـاس          

 وتؤدي العنصرية لعمليات التفرقة العرقيـة وعمليـات         ،دنيا
 وسياسة التمييز العنصري سياسـة قائمـة        ،اإلبادة الجماعية   

قض مـع حقـوق اإلنسـان       على التمييز بين الناس مما يتنا     
 ،م١٩٤٨واإلعالن العالمي لهـذه الحقـوق الصـادر عـام           

وبمقتضى هذه السياسة يقوم عزل كامل بين مجتمع وآخـر          
 ،وتتمتع بالحقوق السياسية فئة معينة وتحـرم منهـا أخـرى          

وليس للتمييز العنصرى من مبرر سوى اضطهاد اإلنسـان         
 .لإلنسان

  MMaaggnnaa أنظر الماجنا كارتا  أنظر الماجنا كارتا //العهد األعظمالعهد األعظم  ••

CChhaarrttaa  
  عهد النهضة عهد النهضة   ••

••  RReennaaiissssaannccee  
هو عصر النهضة الناتج عن الثقافة الغربيـة والمـرتبط          

 ويبدأ هذا العهد عادة منذ القرن       ،ارتباطاً وثيقاً بالمادية العلمية   
 .الثامن عشر وحتى القرن العشرين



 ٣٠٦

  عوائق االتصال عوائق االتصال   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  BBaarrrriieerr  

عمـل علـى    وهي كل ما يعوق االتصال أو يعترضه أو ي        
 ،إيقاف تدفقه أو يحاول تشويهه أو يعمل على تحريف رسالته         

وقد تكون اللغة من عوائق االتصال في حالة عدم فهم معاني           
 .بعض الكلمات

  العولمة أو الكوكبة  العولمة أو الكوكبة    ••

••  GGlloobbaalliizzaattiioonn  

 فكرتـه   ،مفهوم ومصطلح انتشر في السـنوات األخيـرة       
اء المتمثلـة   األساسية ازدياد العالقات المتبادلة بين األمم سو      

  أو في انتقـال رؤوس األمـوال       ،في تبادل السلع والخدمات   
الرأسمالية هي ديانة اإلنسانية وأن النسبية الفكرية سـتكون         (

 أو فـي انتشـار      ،)لها الغلبة علـى المطلقـات األيدلوجيـة       
 أو في تأثر أمـة بقـيم        ،المعلومات واألفكار وسرعة تدفقها   

 وواكـب انتشـار     ،مموعادات وتقاليد وقواعد غيرها من األ     
العولمة الطريق السريع للمعلومـات والسـموات المفتوحـة         
وانتشار الفضائيات واتفاقية الجات التـي ألغـت الحـواجز          



 ٣٠٧

الجمركية بين الشعوب واألمم والحماية الفكريـة لألعمـال         
واألفكار والمنتجات وسيطرة القيم الغربية األمريكيـة علـى         

طيـة وحقـوق اإلنسـان      العالم فيما يخص أساسـاً الديمقرا     
 وتـتم   ، فالعولمة ماهي إال رسملة العـالم      ،والمجتمع المدني 

السيطرة عليه في ظل هيمنة دول المركز وسـيادة النظـام           
العالمي الواحد وبالتالي إضعاف القوميات وإضـعاف فكـرة         
السيادة الوطنية وصياغة ثقافة عالمية واحدة تضـمحل إلـى          

مط السـائد حاليـا هـو        والن ،جوارها الخصوصيات الثقافية  
العولمة األمريكية بمعنى أمركة العالم وسـيادة األيدلوجيـة         

  .األمريكية على غيرها من األيدلوجيات 



 ٣٠٨

  
  

     



 ٣٠٩

  حرف الغينحرف الغين

 أنظر التمركـز     أنظر التمركـز    //WWeesstteerrcceennttrriissmmالغربنة  الغربنة    ••
  الحضاري الغربي حول الذاتالحضاري الغربي حول الذات

والغربنة هي اتخاذ األسلوب الغربي في المعيشة والحيـاة         
م واالقتصاد والسياسة والحكم  لشعوب غير غربية في         والنظ

ــالم ـــ أي نش،الع ــةـ ــاهيم الغربي ــمالية  (ر المف الرأس
 .في مختلف بقاع العالم) والديمقراطية

  الغرب سياسياً الغرب سياسياً   ••

••  WWeesstteerrcceenn  
 ويعنـي بـه     ،الغرب مصطلح منتشر في عصر العولمة     

 ،اتجاه الفكر والتسلط الغربي على الشـرق وعلـى العـالم          
 بل ودينيـة    ، فكرية وصناعية واجتماعية وسياسية    والسيطرة

 فهي نشر النموذج الغربـي فـي الحيـاة السياسـية            ،أيضاً
 .واالجتماعية على العالم أجمع

  غسيل المخ غسيل المخ   ••

••  BBrraaiinn  WWaasshhiinngg//  SSttrraaiinn  WWaattcchhiinngg  



 ٣١٠

وهو مصطلح يقصد بـه العمليـات الدعائيـة السياسـية           
نساني ضد  واالجتماعية التي تحاول توجيه الفكر أو العمل اإل       

 بعـرض مـؤثرات     ،رغبة الفرد الحر أو ضد إرادته وعقله      
 ويقصد   ،معينة على مخ اإلنسان بدرجات متفاوتة مع طبيعته       

منها إعادة تشكيل اتجاهات الفرد وتقبله ألية إيحاءات تفرض         
 وهي نوع من التالعب بالشخصية الفردية من خـالل          ،عليه

التحليل ثم التحكم   تضخيم العقد والوصول بالذات الفردية إلى       
 .في الشخصية

  الغنائم للمنتصرالغنائم للمنتصر  ••

••  TToo  TThhee  VViiccttoorr,,  TThhee  SSppooiillss  

هو شعار أمريكي يخص الحزب الذي يتسلم الحكم والذي         
 وهـذا   .يقوم بمكافأة مؤيديه وأتباعه بالمناصـب الحكوميـة       

 .الشعار انتشر في كثير من النظم السياسية

  غير ليبرالي غير ليبرالي   ••

••  NNoonn--LLiibbeerraall  



 ٣١١

يسود العالم الثاني فـي التصـنيف       هو مفهوم سياسي لما     
 أي الـدول ذات االقتصـاد الصـناعي         ،التقليدي لدول العالم  

 . وكذلك دول العالم الثالث،والتي تأخذ بالمبادىء االشتراكية
 



 ٣١٢

  
  

     



 ٣١٣

  حرف الفاءحرف الفاء

  الفاتيكان الفاتيكان   ••

••  SSttaattee  OOff  TThhee  VVaattiiccaann  CCiittyy  

 تقع في مدينة رومـا      ،اسمها الرسمي دولة مدينة الفاتيكان    
 ١٠٥حـوالي   (٢ مساحتها أقل من نصف كم ،عاصمة إيطاليا 

 من أصحاب النيافـة والقساوسـة       ٨٦٠وسكانها نحو   ) أفدنة
 واللغـة الرسـمية الالتينيـة والديانـة         ،والرهبان والحراس 

 ويحكمها البابا ويملك كـل السـلطات        ،الكاثوليكية الرومانية 
سـتقلة   وتعتبر أصغر دولة م    ،التشريعية والتنفيذية والقضائية  

 وتقع على تل الفاتيكان على الضفة اليمنى من نهر          ،في العالم 
 .التَّيبر داخل روما

  الفاشية الفاشية   ••

••  FFaasscciimm  
زعامـة   ب هي حركة سياسية حققت نجاحاً فـي إيطاليـا        

 ومذهبها إقامة نظام ديكتاتوري غير برلماني يقوم        ،موسوليني
للديمقراطيـة والليبراليـة    على أساس تمجيد الدولة والعـداء     

ال شـيء ضـد     ٠٠كل شيء للدولة     ( وشعارها ،االشتراكيةو



 ٣١٤

 كمـا أن الفاشـية ال يهمهـا    .)الدولة وال شيء خارج الدولة 
 بل ال يهمهـا سـوى       ،سعادة الفرد واحترام حرياته وكرامته    

 ونظامها السياسي  يقـوم      ،رفع شأن البالد في الميدان الدولي     
لعليا على مجلس نيابي يمثل الحرف والمهن ويرسم السياسة ا        

  .للدولة مجلس الفاشية برئاسة الزعيم

  فحوى أعمال المؤسسات السياسية فحوى أعمال المؤسسات السياسية   ••

••  PPuurrppoorrtteedd  WWoorrkkiinnggss  OOff  PPoolliittiiccaall  

IInnssttiittuuttiioonnss  
 مبدأ ومدخل من    فحوى فحص أعمال المؤسسات السياسية    

 والذي يبحث في تحليـل أعمـال        ،المداخل العلمية السياسية  
سـة والنشـاط   ونشاط المؤسسات السياسية من أجل فهم السيا     

  .السياسي

  فجوة االتصاالت فجوة االتصاالت   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  GGaapp  

مصطلح يعبر عن الفجوة ما بين الحاجة إلى وجود أجهزة          
ذكية في المكتب والمنزل لالتصاالت من ناحيـة وقـدرات          
شركات الهاتف ورغباتها في تقديم خدمات علـى المسـتوى          



 ٣١٥

 وكلما تقدمت شركات الهواتف لملء      ،نفسه من ناحية أخرى   
 وتحدث هذه الفجـوة     ،ك الفجوة فإنها تصبح حافزاً للتغيير     تل

 .بسبب تقاعس شركات الهاتف عن تجديد شبكاتها

  الفردية الفردية   ••

••  IInnddiivviidduuaalliissmm  
هي نظرية سلوكية ونظرية اجتماعية تساعد فـي تحديـد          
العلة السياسية للحاجات المادية والمعتقدات األيدلوجيـة فـي         

 أي القيمـة    ،فرد نفسـه   وتنبع مفاهيم الفردية من ال     ،المجتمع
 Individual Human) أي الفرد (العليا للكائن البشري

Being            وأن كل انجاز إنما تقاس قيمتـه وفائدتـه للفـرد 
والخير االجتماعي هو مقدار الخير للفرد والحريـة تتحقـق          
بإطالق الحرية الفردية من الضوابط والقيود المادية والنفسية        

 .إلى أكبر حد ممكن 

  فرق تسد فرق تسد   ••

••  DDiivviiddee  AAnndd  RRuullee  PPoolliiccyy  

مبـدأ ومثـل    فرق تسد ليس مجرد مصطلح فكري ولكنه        
 حيث البد مـن اختـراق صـفوف         ،شائع في عالم السياسة   



 ٣١٦

 ،األعداء بالتفريق بينهم حتى يمكن احتوائهم والسيطرة عليهم       
كما كانت تفعل الحكومة السوفيتية مع األقليات حيث تبالغ في          

 ويطبق المثـل فـي      ، حكمها إظهار خالفاتها اإلثينية لتضمن   
 .مختلف الجماعات صغيرة كانت أو كبيرة

  الفساد الحكومي الفساد الحكومي   ••

••  PPuubblliicc  SSqquuaalloorr  

وهو الفساد والمخالفات والقضايا التي تظهر في اإلدارات        
الحكومية المختلفة مثل الرشوة والمحسوبية وتعطيل العمـل        

 .واإلتاوات وغيرها

  الفساد السياسي الفساد السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  CCoorrrruuppttiioonn أو  أو PPoolliittiiccaall  

SSqquuaalloorr  

هو أي انحراف في السلطة أو المنظمـات  الفساد السياسي  
السياسية أو أي حماية غير قانونية تقوم بها بعض مؤسسات          

 ومن أهـم    ،السلطة السياسية للمؤسسات االجتماعية األخرى    
أشكال الفساد الرشوة والمحسوبية والتزوير في االنتخابـات        

 .وغير ذلك



 ٣١٧

  فصائل الدم فصائل الدم   ••

••  SSeerroollooggiiccaall  TTrraaiittss  
 Blood Groupينتمي كل البشر إلى أربع فصائل دم 

 وينتمى  Aوفصيلة  AB فصيلة   :يرمز إليها بالحروف التالية   
 B وفصيلة   O وفصيلة   ،من سكان العالم  % ٢٠إلي كل منها    

 .من سكان العالم% ٣٠التي ينتمي إلي كل منها 

  الفصل بين السلطات الفصل بين السلطات   ••

••  SSeeppaarraattiioonn  OOff  PPoowweerr  
 أي أن لكل سلطة من      ،ء الديمقراطية وهو مبدأ من مبادي   

 وال تتدخل سلطة في عمـل       ،سلطات الدولة استقالالً متميزاً   
 سلطة اعتداء عدم لضمان سياسي وهومبدأ ،السلطات األخرى 

 ورقابـة  ،أخـرى  سلطة علة سلطة طغيان وعدم أخرى على

 التنفيذيـة   : وهذه السـلطات هـي     ،البعض لبعضها السلطات
 .والتشريعية والقضائية

  فعالية المنظمة الدولية فعالية المنظمة الدولية   ••

••  UU..  NN..  EEffffeeccttiiyyeenneessss  



 ٣١٨

المقصود بفاعلية المنظمة الدولية هو أن ما تتخذه المنظمة         
 يكون له أثـر     ،الدولية أو أي من هيئاتها من قرارات وأفعال       
 أو في عمـل     ،فعال في تسوية المشكلة التي تتناولها المنظمة      

 .المنظمة من أجل تحقيق األهداف المنشأة من أجلها

  فقدان السيطرة فقدان السيطرة   ••

••  LLoossss  OOff  CCoonnttrrooll  
هو وصف لحالة التبعية للدول الكبري وخصوصـاً فـي          

 والتي تعنـي حالـة فقـد        ،المجال التكنولوجي أو الصناعي   
السيطرة على القرارات الرئيسية التي يـتم التعاقـد عليهـا           
وخصوصاً فيما يتعلق بتوليد وتطويع وتطبيق واستيراد ونشر        

 .المعارف التقنية

  األمة األمة فكرة فكرة   ••

••  NNaattiioonnhhoooodd  

 ،هي حقيقة ملموسة ولكن يصعب تعريفها بشكل عام       األمة  
ولكنها تمثل في األساس جماعة أثينيـة أو عرقيـة تـرتبط            
بمشاعر وروابط تاريخية ولغوية وأقليمية تميزها عن أولئك        



 ٣١٩

الذين يحيطون بها من الخارج وتعبيرها السياسـي القوميـة          
Nationalism. 

  فكرة الدولة فكرة الدولة   ••

••  CCoonncceepptt  OOff  SSttaatteehhoooodd  
 ولقيـت قبـوال     ،ظهرت في أوربا في القرن السابع عشر      

عالميا في منتصف القرن العشرين وتتركـز الفكـرة علـى           
 واالعتـراف الـدولي والشـعب    Sovereignty  السيادة
 .واالقليم

  الفكرة السياسية الفكرة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  IIddeeaa  
هي أي مبـادئ أو محـددات فلسـفية أو اجتماعيـة أو             

 فهـي مجـرد     ،ي إطار المفاهيم السياسـية    أيدلوجية تدخل ف  
 .مفاهيم يرددها بعض الناس

  فلسطين فلسطين   ••

••  PPaalleessttiinnee  
 سميت بهذا االسـم نظـراً لمعيشـة         ،فلسطين بلد مقدس  

 وتسـمى   ،الفلسطينيين بها في القرن الثاني عشر قبل الميالد       



 ٣٢٠

 وذكـرت فـي التـوراة ياسـم األرض          ،أيضا أرض كنعان  
لمسيح والمسجد األقصـى   وبها بيت لحم مهد السيد ا     ،المقدسة

 وهـي   ،الذي ُأسري بسيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم إليـه         
تحتل المنطقة الواقعة جنوب شرقي البحر المتوسط في غرب         

 ويحدها من الشرق نهر األردن والبحر الميـت ومـن           ،آسيا
الشمال الشرقي سوريا ومن الشمال لبنـان ومـن الجنـوب           

ء الجنوبي من البالد    الغربي شبه جزيرة سيناء بمصر والجز     
هو صحراء النقب وهو عبارة عن مثلث تالمس رأسه خليج          

 وتتكـون الدولـة     ، وعاصمتها القدس المدينة المقدسة    ،العقبة
الفلسطينية حالياً طبقاً التفاقيات أوسلو بمنح الفلسطينيين حكماً        

 وهو شريط علـى سـاحل   Gaza Strip قطاع غزة ،ذاتيا
به جزيرة سيناء ومساحته تبلـغ      البحر المتوسط يمتد شمال ش    

 ، وعدد سكانه نحو المليون وربع المليـون نسـمة         ٢كم٣٦٣
 وهي هضـية  West Bankوالضقة الغربية لنهر األردن 

 تحدها األردن شـرقا     ،تقع غربي البحر الميت ونهر األردن     
 ومسـاحتها   ،وإسرائيل فـي الشـمال والغـرب والجنـوب        

 وتسـمى   ،ة مليون نسـم   ٢ وعدد سكانها حوالي     ٢كم٥٨٧٩
الحكومة الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية وبها رئـيس        



 ٣٢١

السلطة المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني ورئيس الـوزراء         
 وفلسطين حالياً   ،المنتخب من قبل المجلس الوطني الفلسطيني     

م من  ١٩٦٧ وبعض أجزائها أحتل عام      ١٩٤٨محتلة منذ عام    
 .قبل إسرائيل 

  الفالسفة الجدد الفالسفة الجدد   ••

••  NNoouuvveeaauuxx  PPhhiilloossoopphheess  

وهو مصطلح يطلق على بعض الفالسـفة الـذين تبنـوا           
الموقف اليميني التقليدي المعرف من الماركسية والمتمثل في        
أن أي محاولة لبناء االشتراكية ستقود تلقائياً إلى إقامة نظـام           
تسلطي وإنشاء معسكرات اعتقال وأن هذا األمر متأصل في         

 .الماركسية ذاتها

  فن التسوية فن التسوية   ••

••  PPoolliittiiccss  IIss  TThhee  AArrtt  OOff  CCoommpprroommiissee  
وهو السبيل للتعامل مع المشكالت والمعضالت والمسائل       

ويعني التفاعـل علـى أسـاس       ،السياسية التي تحتاج لحلول   
والمساومة المستمرة التي تتطلبها السياسـة    ،التفاوض والتفاهم 

فالتسوية تبدو ضرورية فـي صـياغة المسـائل         ،باستمرار



 ٣٢٢

تحديد البدائل المتاحة واختيار ومناقشـة      السياسية وتعريفها و  
 .الحلول وتعبئة الموارد وتقويم المشكالت

  فوق الواقعية فوق الواقعية   ••

••  HHyyppeerrffaaccttuuaalliissmm  
هو مفهوم لمدرسة في العلوم السياسية تستند على تكديس         
كميات ضخمة من المعلومات عن عمل المؤسسة السياسـية         
ومن ثم الوصف المجهد لهذه المؤسسات مع محاولة ضـئيلة          
لتحليل تطورها زمنياً أو مقارنتها بالمؤسسات الموازية لهـا         

 .في مناطق أخرى

  ) ) مشروعمشروع ( (فولبرايتفولبرايت  ••

••  FFuullbbrriigghhtt  RReessoolluuttiioonn  
وهو مشروع مقدم من وليام فولبرايت وافق مجلس النواب         

م يؤيد إنشـاء آليـة      ١٩٤٣األمريكي عليه في نهاية سبتمبر      
ركة الواليات  عالمية جديدة لحفظ السلم واألمن الدوليين ومشا      
 .المتحدة فيها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية

  المتبادلالمتبادل) ) االعتراضاالعتراض((الفيتوالفيتو  ••

••  MMuuttuuaall  VVeettoo    



 ٣٢٣

 ،وهو حق لحماية حقوق األقلية في الديمقراطيات الطائفية       
وهو حق االعتراض الذي يثير في نفس الوقت خطر طغيان          

مثلة  ولكن الفيتو المتبادل يعطى لسائر المجموعات الم       ،األقلية
 ٠.في االئتالف

  الفيدرالية الفيدرالية   ••

••  FFeeddeerraalliissmm  

 وهـي   ،هي أهم صور الكيانات الدولية الناجحة حتى اآلن       
تعني اتحاد وحدات أو واليات مستقلة تحت سـلطة سياسـية           

 على أن تبقـي بـاقي       ،واحدة في السياسة الخارجية والدفاع    
 ،السلطات في أيدي الواليات والتي تتمتـع بـالحكم الـذاتي          

 بأنه Federal Structureالهيكل االتحادي وينظر إلى 
يسهم مساهمة كبيرة في الدفاع عن الحرية وحمايتهـا مـن           

 وأهـم  ،Central Tyrannyظهور االستبداد المركزي 
النماذج الفيدرالية التي نشاهدها في عـالم اليـوم الواليـات           

 .المتحدة ونيجيريا

  الفيزيوقراطية الفيزيوقراطية   ••

••  PPhhyyssiiooccrraacciiee  



 ٣٢٤

ية التعامل وظهر في النصـف      وم على حر  ــهو مبدأ يق  
الثاني من القرن السابع عشر وبلغ ذروته في القرن الثـامن           
عشر وأكد المذهب على حقوق الفرد وخاصة حـق الملكيـة           

 وأكـد   ،وجعلوا شعارهم حريـة التعامـل وحريـة التعاقـد         
الفيزيوقراطيين أن األرض هي مصـدر الثـروة وليسـت          

 .طاً غير منتجالمعادن واعتبروا التجارة والصناعة نشا

  FFjjoorrdd أنظر شرم  أنظر شرم //فيوردفيورد  ••

 
 



 ٣٢٥

  
  

     



 ٣٢٦

  رف القافرف القافحح

  قائد الرأي قائد الرأي   ••

••  OOppiinniioonn  LLeeaaddeerr  

القائد هو الذي يمتاز بـالنفوذ والتـأثير الشخصـي فـي            
 .الجماعة التي ينتمي إليها، ويؤثر فيها

  قابلية التحول قابلية التحول   ••

••  SSlliippppaabbiilliittyy  

 ،هي القدرة على تخيل بدائل لما هو ماثل أمـام أعيننـا           
لقدرة على التحول تكون نوعاً من المعارف التـي تشـحذ           فا

خيالنا وتغنيه وتحفز قدرتنا على تبني أفكار جديـدة عاليـة           
 وهي قدرة ديناميكية تتطلـب      ،اإلمكانات عن الطبائع البشرية   

 .استعداداً نفسياً وسلوكياً

 أنظر أنتاركتيكـا     أنظر أنتاركتيكـا    //القارة الجنوبية القطبية    القارة الجنوبية القطبية      ••
AAnnttrraaccttiiccaa  

  ..) ..) الخالخ((قاعدة إلى آخرهقاعدة إلى آخره  ••

••  EEtt  CCeetteerraa  



 ٣٢٧

هي عبارة تضاف إلى جميع قواعد السلوك االجتمـاعي         
 وهـي مـن     ،)إال في الحاالت المعقولـة     (لتعني شيئاً يشبهه  

 .القواعد الضمنية المسلم بها في معظم جوانب حياتنا

  القانون التنظيمي القانون التنظيمي   ••

••  RReegguullaattiivvee  LLaaww  
القانون التنظيمي هو القانون الذي يِقر بمـــــا هـو          

حياة اليومية من عالقـات ويقـوم بتنظـيم هـذه           كائن في ال  
 بينما القانون التكويني    ،العالقات الموجودة بالفعل في المجتمع    

Constitutive Law   ًحدث شـيئافيكون القانون الذي ي 
 .لم يكن موجوداً من قبل

  القانون الحديدي لألوليجاركية القانون الحديدي لألوليجاركية   ••

••  IIrroonn  LLaaww  OOff  OOlliiggaarrcchhyy  
لمبادئها لنقائها وتنكرها   وهو افتقاد المنظمات الديمقراطية     

 وتنفصـل قيـادة     ، وتصبح منظمات تحكمها األقليـة     ومثلها
 .التنظيم وتستقل عن القاعدة وتعمل لصالحها الخاص

  القانون العرفي القانون العرفي   ••

••  CCoommmmoonn  LLaaww  



 ٣٢٨

هو القانون العام الذي لم يسن بعد أوالذي يحتـوي علـى            
العديد من القواعد والقرارات القضائية المدونة التي ال تقـع          

 مثل القانون العرفي البريطـاني الـذي يمثـل          ،تحن حصر 
 المعروف عرفـا    : ومنه اشتقت القاعدة الفقهية    ،دستور البالد 

 وهو مختلـف عـن العـرف القـانوني          ،كالمشروط شرطا 
Customary Law الذي يعنى العرف كما تعوده الناس 
 إال أن العرف مكانه ثانوي في هذا        ،كمصدر للقواعد القانونية  

 .المجال

  القانون الدولي القانون الدولي   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLaaww  

القانون الدولي هو قانون فوق أممي يحدد حقوق الـدول          
 ،وواجباتها بالنسبة للعالقات المشتركة، وله طبيعة ال مركزية       

 ويهـدف لحـل     ،Legalismوهو يعبـر عـن شـرعية        
 ويعتبــر Resolution Of Conflictsالصــراعات 

 فـي  Mother Scienceالقانون الدولي هو العلـم األم  
 ولذلك يوصف القانون الدولي بأنـه أكثـر         ،العالقات الدولية 

 The Best Integrated Ofالنظم البشرية تكـامالً  

All Mother Disciplines. 



 ٣٢٩

  قدرات النظام قدرات النظام   ••

••  SSyysstteemm  CCaappaabbiilliittiieess  
قدرات النظام مصطلح يثير العديد من االستفهامات حول        

ق بأداء وسلوك النظام    تتعل ألنه هذه القدرات     ،اتجاهات التقييم 
 أي تسجيل ألداء النظام ومدى تغير هذا األداء إلى          ،السياسي

ـ القدرة االستخراجية ـ   : وهذه القدرات هي،األفضل أو األسوأ
القدرة التنظيمية ـ القدرة التوزيعيـة ـ القـدرة الرمزيـة ـ القـدرة        

 .االستجابية ـ القدرة على التعلم 

  //  أنظـر   أنظـر GGlloobbaall  VViillllaaggeeالقرية العالميـة  القرية العالميـة    ••
   ثورة االتصاالت ثورة االتصاالت//العولمةالعولمة

وهي مفهوم ظهر ألول مرة بعد الحرب العالمية الثانيـة          
وشعار رفعه مارشال لتضامن العالم إلزالة ما خلفته الحرب         

 وهو يعبر حاليا عن التغييـرات التـي         ،من دمار في العالم   
حدثت في العالم من نمو هائل للتكنولوجيا وخصوصـاً فـي           

التي ألغت الحواجز والعـوازل الجغرافيـة       حقل االتصاالت   
والثقافية بين مختلف المجتمعات مما جعل العالم كله بمثابـة          

ــة صــغيرة ــي  ،قري ــاهرة االتصــال اُألمم ــت ظ  وخلق



 ٣٣٠

Transnational Phenomena التي ربطت شعوب 
 وأسفرت عن تخلي العالم عن فكـرة أن         ،العالم بسرعة فائقة  
 .State-Centric Preceptionالدولة مركز العالم 

  قرار االتحاد من أجل السالم قرار االتحاد من أجل السالم   ••

••  UUnniittiinngg  FFoorr  PPeeaaccee  RReessoolluuttiioonn  

 ٣هو قرار اتخذته الجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي            
 أصـوات   ٥ صوت ضد    ٥١م وأقرته بأغلبية    ١٩٥٠نوفمبر  

 في حالة فشـل مجلـس       ،فقط ويشير إلى حق الجمعية العامة     
جمـاع بـين    األمن في تحمل مسئولياته بسبب عدم تحقق اإل       

 أن تنظر في كل المسائل التي       ،الدول الخمس دائمة العضوية   
 ،تشكل تهديداً للسلم أو خرقاً له أو في حالة وقـوع عـدوان            

واقتراح ما تراه من توصيات بشأنها بما في ذلك التوصـية           
 وهذا القرار كانت وراءه الواليـات       ،باستخدام القوة المسلحة  

تحاشي اسـتخدام االتحـاد     المتحدة األمريكية وذلك من أجل      
السوفيتي لحق الفيتو بكثرة للدفاع عن مصالحه في مواجهـة          

 التكتل األمريكي ضده ونجحت في إصداره 

  قراصنة الوسائط اإلعالمية قراصنة الوسائط اإلعالمية   ••
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••  MMeeddiiaa  PPiirraatteess  

هم الذين يحصلون على البرامج عـن طريـق نسـخها           
وبالتالي تسويقها بشكل غير قانوني وبدون الحصـول علـى          

 وتبلغ هذه العمليـات غيـر الشـرعية         ،زمةالتراخيص الال 
 .مستوى المتحصل من إيرادات نتيجة بيع هذه البرامج

  القصف الذهني القصف الذهني   ••

••  BBrraaiinn  SSttoorrmmiinngg  

هو أسلوب للتفكير الجماعي في أغراض متعددة منها حل         
المشكالت والتدريب بقصد زيادة كفاءة القدرات والعمليـات        

خصائص الجماعـة    ويتم وفقاً لقواعد ومباديء تنظم       ،الذهنية
المشتركة فيه والخطوات التي يمضي وفقـاً لهـا وصـياغة           

 ويقوم القصف أو العصـف      ،النتائج التي تسفر عنها العملية    
 ضـرورة إرجـاء التقيـيم والنقـد         :الذهني علـى مبـدأين    

Deferment Of Judjment   ألية فكرة إلى مـا بعـد 
 Quantity وأن الكم ينـتج الكيـف   ،جلسة توليد األفكار

Breeds أي التســليم بــأن األفكــار والحلــول المبتكــرة
 .للمشكالت تأتي تالية لعدد من الحلول غير الجيدة



 ٣٣٢

 أنظـر فلسـطين    أنظـر فلسـطين   //GGaazzaa  SSttrriippقطاع غزة قطاع غزة   ••
PPaalleessttiinnee  

  قناة االتصال قناة االتصال   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  CChhaannnneell  

وهي وسيلة االتصال التي يمكن بواسطتها نقل الرسالة من       
قصد بقناة االتصال أنها     ويمكن أن ي   ،المرسل إلى المرسل إليه   

الخط أو المسار الذي تتخذه الرسالة عند تحركها من المرسل          
 .حتى تصل إلى المستقبل

  قناة السويس قناة السويس   ••

••  SSuueezz  CCaannaall  

هي قناة حفرتها سواعد المصريين تـربط بـين البحـر           
ألـف  ١٢٠ وعمل في حفرها نحو      ،المتوسط والبحر األحمر  

قيـة   وتـم توقيـع اتفا     ،م١٨٩٦ وافتتحـت عـام      ،مصري
م ١٩٥٦ وتم تأميمها عام     ،القسطنكينية التي تنظم العمل بالقناة    

 .لتصبح قناة مصرية مفتوحة أمام المالحة العالمية

  القنوات العادية القنوات العادية   ••
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••  NNoorrmmaall  CChhaannnneellss  
القنوات العادية هي المحددات المختلفة  والطرق التقليدية        
للجماعات والتنظيمات واألحزاب السياسية التي تمارس فيها       

 .ها السياسي داخل الديمقراطيات الليبراليةنشاط

  قوات  الطواريء الدولية قوات  الطواريء الدولية   ••

••  UUNNEEFF  

قوات الطواريء الدولية هي قوات تشكلت بموجب قـرار         
م ١٩٥٦نـوفمبر ٥ فـي    ١٠٠٠الجمعية العامة لألمم المتحدة     

بتشكيل قوات طواريء دولية لإلشراف على تنفيذ قرار وقف         
قبة تنفيـذ القـوات     إطالق النار في منطقة قناة السويس ومرا      

البريطانية الفرنسية اإلسرائيلية النسـحابها مـن األراضـي         
 وكانت هذه أول مرة يتم تشـكيل قـوات          ،المصرية وسيناء 

 وتم سحب هـذه     ، جنديا ٦٠٧٣ وبلغ قوامها    ،دولية عسكرية 
 وتوالت عمليـة تشـكيل قـوات    ،م١٩٦٧القوات أثناء أزمة   

 ومنهـا قـوات     ،طواريء دولية في مناطق مختلفة في العالم      
 والتي شكلت عقـب     ، في سيناء  UNFE٢الطواريء الثانية   

 فرداً وأنهت   ٦٩٧٣م وبلغ مجموع هذه القوات      ١٩٧٣حرب  
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مهمتها بعد توقيع اتفاقية السالم المصرية اإلسـرائيلية عـام          
 ..م١٩٧٩

  القواعد القواعد   ••

••  NNoorrmmss  
هي األسس والقـوانين والدسـتور والعـرف والعـادات          

 يعنى منها أساسـاً الغـرض مـن          والتي ،والتقاليد وغيرها 
 .السياسة وغاياتها

  قواعد المعرفة قواعد المعرفة   ••

••  KKnnoowwlleeddggee  BBaasseess  

وهي المعرفة المتضمنة في النصـوص بصـورة دقيقـة          
 ،باستخدام أساليب هندسة المعرفة وتتم في صـورة قواعـد         

 Semanticرياضية أو منطقية أو على هيئة شبكات داللية 

Nets أو مخططات مفاهيمية Conceptual Graphs. 

  القوانين القوانين   ••

••  LLaawwss  
القوانين ظواهر اجتماعية واضحة بذاتها وذلك من خالل        
ما تمارسه على أعضاء المجتمع من قهر وإلزام اجتمـاعي          
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وما تعكسه من قـيم اجتماعيـة محوريـة فـي الجماعـة             
 .االجتماعية

  ) ) أجناسأجناس ( (القوقازيةالقوقازية  ••

••  HHoommoo  CCaauuccaassiiccuuss  
 الجنس  :تتكون المجموعة القوقازية من أربعة أجناس هي      

النردي والجنس األلبي وجـنس البحـر المتوسـط وجـنس           
 واألجناس الثالثة األولىفإنها تحتل ثالثة نطاقـات        ،الهندوس

 وتزداد فيها سـمرة     ،أفقية من الغرب للشرق بالقارة األوربية     
البشرة والعين والشعر وقصر القامة من الشمال للجنوب أي         

 المتوسط فـي    من الجنس النردي في الشمال إلى جنس البحر       
الجنوب، أما الجنس الرابع القوقازي فهو جـنس الهنـدوس          
ضيق الرأس شديد سمار البشرة وال يختلف كثيراً عن جنس          

 والصفات العامة للقوقـازي هـي الشـعر         ،البحر المتوسط   
المموج والبشرة التي تتراوح بين البياض والسمرة والـرأس         

رز فيها الطويل والمتوسـط والعـريض والفـك غيـر بـا           
Orthognathous        وعظام الخدين غير بـارزة واألنـف 

ضيقة والعين مستقيمة واألسنان صغيرة والقامة بين المتوسط        
 .وفوق المتوسط



 ٣٣٦

  قومية قومية   ••

••  NNaattiioonnaalliissmm  
الـذي انتشـر خـالل العقـدين         (مصطلح القومية يشير  
إلى انتماء جماعة بشرية واحـدة لـوطن واحـد          ) الماضيين

ولغة واحدة وثقافة مشتركة    شريطة أن يجمعها تاريخ مشترك      
 والشعور بالمصير واألهداف والمسؤوليات     في أرض الوطن  

 والقومية عبـارة عـن شـعب        ،المشتركة لجميع المواطنين  
Ethnos          وشعور متبادل بين األفراد  يحعلهم متأثرين فـي 

 ،عواطفهم وسلوكهم بفكرة الوالء واالنتمـاء ألرض معينـة        
وقيمـة هـذه    Togethernessولديهم شعور بالجماعية    

 وقد يؤدي هذا إلى الغلو  في التطرف في          ،الجماعة وفضائلها 
وكـذلك الخـوف مـن األجانـب        Chauvinismالوطنية  

 ولكن الشـعور القـومي يوحـد        Xenophobiaوالغرباء  
 .الجماعة للدفاع عن مصالحها ومستقبلها

   أنظر نيوتومزم  أنظر نيوتومزم //القومية الجديدةالقومية الجديدة  ••

••  NNeeww  ––  TThhoommiissmm  
  القوة القوة   ••



 ٣٣٧

••  PPoowweerr//  FFoorrccee  

 وإذا اكتسـب    ،وهي النفوذ المتحكم في السلطة أو الحكـم       
 وقد تكـون القـوة سياسـية أو         ،صفة الشرعية أصبح سلطة   

 ويعرفها البعض بأنها القـدرة علـى        ،عسكرية أو اقتصادية  
 على  ،حمل اآلخرين على أن يفعلوا ما نريدهم أن يقوموا به         

 ،افتراض أن هذا مختلف بطريقة ما عما يرغبون هم بعملـه          
  .لك باستخدام التهديد وباستخدام العقوبات إذا لزم األمروذ

  القوة الثالثة القوة الثالثة   ••

••  TThhiirrdd  FFoorrccee    
 وعلى  ،وهو مصطلح يطلق على البوليس الفرنسي خاصة      

  .الشرطة عموماً

  قوة ردع عنيفة قوة ردع عنيفة   ••

••  EEnnffoorrcceemmeenntt  MMeeaacchhaanniissmm    
هي اجراءات انتقامية عنيفة تلجأ إليها بعض الدول مـن          و

إنذارهم بعدم استخدام القوة ضـدها      أجل إرهاب اآلخرين أو     
  .وإال ستكون االجراءات االنتقامية منهم في غاية القوة

  القوة السياسية القوة السياسية   ••



 ٣٣٨

••  PPoolliittiiccaall  PPoowweerr    
هي القوة التـي تكتسـبها األحـزاب أو الجماعـات أو            و

المنظمات أو األفراد في ميدان العمـل السياسـي أو الفكـر            
اقع السياسي من   السياسي بمقتضى القانون أو الدستور أو الو      

خالل صناديق االنتخابات أو النجاح السياسي على مختلـف         
  . والمستويات السياسيةاألصعدة

  قوة صنع القرار قوة صنع القرار   ••

••  PPoowweerr  IIss  DDeecciissiioonn--mmaakkiinngg    
 ألن القـرار  ، أهم تعريفات علم القوة في علم السياسة       فمن

أي  Sanctioned Choiceهو اختيار محكـوم مقيـد   
ــة    ــه مجموع ــل مع ــار يحم ــات  اختي ــن التحريم م

Deprivations      وهذا الرأي   ، ضد من يحاول أن يهزأ به 
  .لعالم السياسة األمريكي هارولد ال سويل

  القوة الكبرى القوة الكبرى   ••

••  PPrriimmee  FFoorrccee    
 وأكد فيه أن القوميـة      ،مصطلح أعلنه المفكر سنايدر   وهو  

هي القوة الكبري في العصر الحديث والمحرك األول ألحداثه         



 ٣٣٩

 ،ما زالت تـؤثر فـي العـالم كلـه         التاريخية، ألنها أثرت و   
 تأثيراً عميقاً اليمكـن أن نحـدد        ،وبخاصة في الدول النامية   

  .مداه

  القوة المادية القوة المادية   ••

••  PPhhyyssiiccaall  FFoorrccee    
مع التأييد الجماهيري والتبريـر      (أحد ركائز السلطة  وهي  
 وتتمثل في الجيش والبوليس وأمن الدولة وتنفيـذ         ،)األخالقي

وارئ وخالفة مـن عناصـر      األحكام والقرارات وأحكام الط   
 ٠القوة المادية 

  قيادة جماعية قيادة جماعية   ••

••  CCoolllleeccttiivvee  LLeeaaddeerrsshhiipp  

 ممـا   ،وهي مشاركة جماعة في حكم دولة أو اتخاذ قرار        
 وتتم  ،يحول دون انفراد القائد أو الرئيس بالتحكم في الجماعة        
 .غالباً عقب قيام الثورة وفي األزمات التي تمر بها البالد

  القيم القيم   ••

••  VVaalluueess  
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 وتمثـل الصـفات     ، عناصر البناء االجتمـاعي    هي أولى 
والمثاليات المرغوب فيها للفعل االجتماعي الذي يطمح الناس        

 Spiritualالقـيم الروحيـة   وهنـاك  .إليها ويتطلعون لها

Faith هي أهم العناصر اإلنسانية التي يجب أن تعمل في          و
 وهذه العناصر هي القـيم الروحيـة        ،توافق وتكامل وتناسق  

ــة واإلرادة ا ــة Mental Willلذهني ــة الحيواني  والطاق
Animal Energy والقيم الروحية هي المعتقدات الغيبية ،

 وهي التي تضـفي     ،التي يعتقدها اإلنسان من ديانات وعقائد     
على حياته البهجة والسرور نتيجة االعتقاد بالسعادة في الدنيا         

 Personal Valuesالقـيم الشخصـية   وهناك .واآلخرة
تي تتركز بين مجموعة من األفراد فـي مهنـة          وهي القيم ال  

 وال تنتشـر    ،واحدة أو مجموعة عرقية أو أقلية في المجتمع       
 .بين كافة الشعب والجماهير

  القيمة القيمة   ••

••  VVaalluuee  

هي قدر الشيء وما يساويه وثمنه مادياً كـان الشـيء أو            
 وتتحدد قيمة الشيء على أساس ندرته وما يحققه من          ،معنوياً



 ٣٤١

 وهي قد تكون المثـل      ،بذل فيه من عمل   نفع أو سعادة أو ما      
 .العليا واألفكار التي لها وزن في المجتمع

 
 



 ٣٤٢

  
  

     



 ٣٤٣

  حرف الكافحرف الكاف

  الكائن الخرافي الكائن الخرافي   ••

••  CCeennttaauurree  
هو كائن مبتدع في أمريكا ونمـط مـن أنمـاط التفكيـر         
الخرافي األمريكي الذي تحاول فرضه على العـالم ضـمن          

برالية مثبـت علـى    وهو كائن مزود برأس لي    ،نطاق العولمة 
جسد سـلطوي تحكمـي اسـتبدادي مشـبع بمبـدأ أتركـه             

 Laisser Faire.. Laisserأتركـه يمـر   ...يعمـل 

Passer        ويعمل على اإلعالء من الالمسـاواة االجتماعيـة
والفروقات وغيرها من األمور الشاذه التـي يجسـدها هـذا           

 .الكائن الخيالي في نفوس العالم أجمع

  كابوتولوجي كابوتولوجي   ••

••  CCAAPPTTOOLLOOGGYY  

وهومختصــر لمصــطلح التخصــص فــي تكنولوجيــا 
-Computer-Assisted-Persuasivdالمعلومات

Technology         وهي طرق تكنولوجيـة حديثـة لإلقنـاع 
 .وإثبات البرهان 
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  الكاثوليكية الكاثوليكية   ••

••  CCaatthhoolliicciissmm  
هي إحدي الملل المسيحية التي تنتشر في أوربا الغربيـة          

تعتـرف   و،م١٠٥٤ وهي موجودة منذ عام  ،وأمريكا الالتينية 
الكاثوليكيةبتكوين الروح القدس وتطهير النفس بعـد المـوت         
ورفعة البابا باعتباره وكيل المسيح على األرض وتعتمد على         

 وكنيستها  ،عزوبة القسيس والصالة بالالتينية وتقديس العذراء     
  .الرئيسية ومركزها العالمي في الفاتيكان

  كاثوليكية رومانية كاثوليكية رومانية   ••

••  RRoommaann  CCaatthhoolliicciissmm    
 ويرأس كنيستها   ،نيسة الرئيسية في عالم المسيحية    هي الك و

 وهي تمثـل    ، وتضم أغلب المؤمنين بالمسيحية    ،بابا الفاتيكان 
 .المحافظين المسيحيين

  كاريزما كاريزما   ••

••  CChhaarriissmmaa  

 أو الزعيم التـاريخي     ،هو مصطلح يعبر عن القائد الملهم     
الذي يكتسب هذه المكانه المهابة بين أتباعه نتيجـة أعمالـه           



 ٣٤٥

حيث يتحول إلى رمز وطني كبير وقائد فذ محنـك           ،ومواقفه
 .وبطل قومي بأفكاره ومواقفه وإنجازاته

  الكتاب األخضر  الكتاب األخضر    ••

••  GGrreeeenn  BBooookk  
وهو كتاب أصدره القائد الليبي معمر القذافي قائد ثـورة          
الفاتح من سبتمبر في ليبيا ويحدد فيه خالصة فلسفته وأفكاره          

 وما  ،لة ليبيا بخصوص تطوير العالم أجمع وقارة أفريقيا ودو      
زال الرئيس الليبي يحاول تنفيذ هذه األفكار التي نجم عنهـا           
تغيير اسم ليبيا إلى الجماهيريـة الليبيـة وتحكمهـا اللجـان        

 وكذلك تحويل منظمة الوحدة األفريقية إلى االتحـاد         ،الشعبية
 .الخ من أفكار..األفريقي

  الكتاب األبيض الكتاب األبيض   ••

••  WWhhiittee    BBooookk  

 في مناسبة سياسية معينـة      كتاب تصدره وزارة الخارجية   
 ،أو في حالة إبرام معاهدة أو إنهاء نزاع أو عقب الحـروب           

 .ويتضمن الوثائق واالتفاقيات الخاصة بتلك المناسبة

  كتاب سنوي كتاب سنوي   ••
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••  YYeeaarr  BBooookk  

وهو كتاب أو نشرة تنشر مرة واحدة في السنة وتتضـمن           
تسجيالً للحوادث واإلحصائيات والمعلومات والبيانات تتعلـق      

 وأهم أشكاله الكتاب السنوي عن بلد أو دولـة          ، ما بموضوع
من الدول ويتضمن كافة البيانات واالنجازات التـي حققتهـا          

 .الدولة خالل عام

  كُتل كُتل   ••

••  BBlloocceess  

الكتلة السياسية هي بمثابة اتخاذ جماعة من الدول اتجاهـاً    
 وهذه الكتل السياسية تقوى بتحزبها لفكرة معينة تؤمن         ،معيناً
بـاألحالف والتكتـل    ( نغمة العصر الحالي وقد أصبحت ،بها

وفـي الـداخل    ) الدولي ضد اإلرهاب وكتل الدول المختلفـة      
حزبية أو سياسية تتحالف للـدخول      ) جبهات(تسمى التكتالت   

في االنتخابات البرلمانية للفوز بها،وتسمى في بعض الـدول         
 ).كتل سياسية(

  كثافة سكانية كثافة سكانية   ••

••  PPooppuullaattiioonn  DDeennssiittyy  
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 يمكن حسابها بأنها متوسط عدد السـكان        الكثافة السكانية 
في الميل المربع أو الكيلومتر المربع بقسمة عدد السكان على          

 .مساحة المنطقة أو الدولة

  الكثلكة الكثلكة   ••

••  CCaatthhoolliittiicciissiimm  

الكثلكة حركة سياسية دينية استمدت قوتها مـن الكنيسـة          
 ونشأ في ظلها الحزب الديمقراطي الكاثوليكي في        ،الكاثوليكية

 وأصبح لهذا النوع مـن النشـاط        ،قرن التاسع عشر  مطلع ال 
السياسي الدينى قوته في فرنسا وألمانيا وإيطاليـا وبلجيكـا          

 ومعناها محاولة هيمنة الكنيسة الكاثوليكية      ،وغيرها من الدولة  
 .على ما عداها من كنائس وخصوصاً في أوروبا

  الكفاءة الكفاءة   ••

••  EEffffiicciieennccyy  
 عالية مـن    وتعني ظهور الفرد في عمله ووظيفته بدرجة      

 في  Effectivenessوأن يكون له انتاجه وفعاليته      ،اإلتقان
 وهذا المفهوم ينطبق أكثر     ،كافة المواقف وفي األمور العاجلة    

على القيادات السياسية التي يجب أن يكون هناك تدقيق كفاءة          
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Efficiency Audit    لهم سواء مـن المجـالس النيابيـة 
 .المختصةالمسئولة عن الرقابة أو من األجهزة 

  الِكمون الِكمون   ••

••  LLaatteennccyy  
 وتعني تـدعيم    ،،هي عملية من عمليات النظام االجتماعي     

 . وتحقق صيانة واستمرار ألنماط التنظيم االجتماعي،النمط

  الكنيسة االنجليزية الكنيسة االنجليزية   ••

••  CChhuurrcchh  OOff  EEnnggllaanndd  
 وتقـوم علـى طائفـة       ،وهي كنيسة مستقلة لها تقاليـدها     

ب العمـل    ويصوت رعايا الكنيسة عادة لحـز      ،البروتستانت
بينما يصوت غير الملتزمين منهم لحزب األحرار أو حـزب          

 ، بينما يصوت الكاثوليك في الغالب لحـزب العمـل         ،العمل
 .وتسمى الكنيسة األنجليكانية

  الكنيسة البروتستنتية الكنيسة البروتستنتية   ••

••  LLuutthheerraann  CChhuurrcchh    
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 أسسـها المصـلح   ،هي كنيسة جديدة في العالم المسيحي     و
ـ       اش فـي الفتـرة مـن       الديني مارتن لوثر األلماني الذي ع

 . وأتباع هذا المذهب أغلبهم في انجلترا،م١٥٤٦-١٤٨٣

  كواليس كواليس   ••

••  CChhaammbbeerrss  

وهو مكان تجمع النواب خارج قاعة االجتماعات وخارج        
، كمـا   ، ما وراء الكواليس   : وهو ما يسمى   ،الجلسات الرسمية 

أنه مصطلح يعبر عما هو غيـر رسـمي مـن مفاوضـات             
 فهو تمهيد جيد    ،الحياةومشاورات ومباحثات في شتى نواحي      

 وخصوصاً في السياسة،  ويشتد النشاط في        ،لألشياء الرسمية 
 أو أثنـاء انتخابـات رئاسـة        ،الكواليس أثناء تشكيل الوزارة   

 ويطلق لفظ الكـواليس علـى االجتماعـات غيـر           ،المجلس
الرسمية أثناء المفاوضات الهامة أو االجتماعات الدوليـة أو         

 .ها من االجتماعات الهامةالمعاهدات الدولية أو غير

   أنظر العولمة  أنظر العولمة //  GGlloobbaalliizzaattiioonnالكوكبة الكوكبة   ••
  الكوكلة الكوكلة   ••

••  CCooccaa--CCoollaarriizzaattiioonn  
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من مصطلحات عصر العولمـة وهـو انتشـار الثقافـة           
االستهالكية األمريكية ونشرها في مختلف أنحاء العالم ومنها        

 وتشير إلى   ،الكوكاكوال كرمز للمشروبات الغازية األمريكية    
 .اسي غير الثقافي في ظل العولمةاالتجاه األس

  الكوالك الكوالك   ••

••  KKuullaakk  

وهي جماعات قاومت التغييرات التـي حـاول االتحـاد          
السوفيتي احداثها في الثالثينات حينما قاوموا سياسة زراعية        

 .بصورة جماعية

  كومنولث كومنولث   ••

••  CCoommmmoonnwweeaalltthh  

وهو رابطة بين دول متقاربة في االتجاه قد يصل لتكوين          
غالباً عالقة تعتمـد علـى الثـروة         وهي   ،اتحاد كونفدرالي 

 ومـن   ،واالقتصاد بينما تكون كل دولة مستقلة استقالالً تاماً       
 الكومنولـث   :أشهر هذه الـروابط فـي عالمنـا المعاصـر         

البريطاني وهو يضم دوالً تتمتع بالحكم الذاتي أو االسـتقالل          
التام وترتبط فيما بينها بوالء مشترك وهـو الـوالء للتـاج            
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لفرانكفورنية ورابطة الجمهوريات السـوفيتية      وا ،البريطاني
 والكومنولث لفظ أطلـق علـى الحكومـة         .السابقة وغيرها 

الجمهورية في انجلتـرا التـي تشـكلت فـي الفتـرة مـن              
م قبل أن يعود الحكم الملكي لها مـرة ثانيـة           ١٦٦٠ـ١٦٤٩

 ، ويعني الكومنولث حرفيا الثروة المشتركة     .بأسرة استيوارت 
 سياسي اتحادي يقوم على استقالل كـل        ويرمز به إلى نظام   

عضو في انتمائه إلى جماعة معينة والعمل في اتحاد دفاعـاً           
 .عن المصالح المشتركة للجماعة

  كومنولث الدول المستقلة كومنولث الدول المستقلة   ••

••  CCIISS//  CCoommmmoonnwweeaalltthh  OOff  IInnddeeppeennddeenntt  

SSttaatteess//  أنظر روسياأنظر روسيا  
رابطة الدول المستقلة تضم جمهوريات اإلتحاد السـوفيتي        

 وعـدد   ،م١٩٩١ئت عقب انحالله في ديسمير       وأنش ،السابق
 ، وتضمن اتفاقية الرابطة سيادة كل دولة      ، دولة ١٥األعضاء  

م تم  ١٩٩٤ وفي عام    ،وتنص على التعاون في مجاالت كثيرة     
 .االتفاق على إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الدول األعضاء

    كومنولث الواليات المتحدة  كومنولث الواليات المتحدة    ••
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••  CCoommmmoonnwweeaalltthh  OOff  TThhee  UUnniitteedd  SSttaattee  

هو رابطة اتحادية كونفدرالية تجمع بين الواليات المتحدة        
األمريكبة ومجموعة جزر شمال ماريان بالمحيط الهندي التي        

م لالتحـاد   ١٩٩٠كانت تحت الوصاية الدولية وصوتت عام       
 .الكونفدرالي مع الواليات المتحدة

ــا  •• ــاالكوميس ــوق )/)/CCOOMMEESSAA ( (الكوميس ــر الس ــوق  أنظ ــر الس  أنظ
  المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 

  وميكون وميكون الكالك  ••

••  CCoommeeccoonn//CCoouunncciill  OOff  MMuuttuuaall  EEccoonnoommiicc  

AAssssiissttaannccee  

 والتي كانـت تضـم دول       ،وهي السوق األوربية الشرقية   
بزعامة االتحـاد   )ما عدا يوغسالفيا  (  سـابقاً رقيةـالكتلة الش 

 وتسمى  ، وهي الحلف االقتصادي لهذه الكتلة     ،السوفيتي سابقاً 
ظمة تجاريـة    وهو من  ،مجلس المساعدة االقتصادية المتبادلة   

 ).م١٩٩١ وتم حله في يونيو ،لبلدان أوربا االشتراكية

  الكونجرس الكونجرس   ••

••  CCoonnggrreessss  
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الكونجرس هو اسم يشمل البرلمان في الواليات المتحـدة         
 وأيضـاً يسـمى أي      ، الشيوخ والنـواب   :األمريكية بمجلسيه 

 مؤتمر باسم الكونجرس 

  كوندراتيف كوندراتيف   ••

••  KKoonnddrraattiieeffff  

 شـكل دورات    هي عملية نمو االقتصـاد العـالمي فـي        
 وسميت بهذا االسم ألن العالم الروسي كونـدراتيف         ،متعاقبة

هو الذي تحدث عنها وتنسب إليه اليوم خمسون دورة كاملـة           
 ودورات كوندراتيف تتألف من مرحلتين واحدة لالنتعاش        ،لها

 .االقتصادي وأخري للركود االقتصادي في العالم

  كوندومينيوم كوندومينيوم   ••

••  CCoonnddoommiinniiuumm  

 أو اتحـاد  ،رض تحكمها دولتان أو أكثركوندومينيوم هو أ 
 .مالك في بناية أو عمارة وحداتها مملكة للسكان

  الكونفوشيوسية الكونفوشيوسية   ••

••  CCoonnffuucciiaanniissmm  
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 تنطوي  ،هي عقيدة صينية ترجع إلى الحكيم كونفوشيوس      
على مباديء أخالقية سامية وتطالب الحاكم بعـدم اسـتخدام          

 Heaven,sالقوة مع رعاياه وإال فقـد تفـويض السـماء           
Mandate   وهناك من يـرى     ،وحق للرعايا االنتفاض عليه 

أن الكونفوشيوسية والبوذية والتاوية ليست أديانـا ألن لـيس           
 وربمـا تكـون     ،بها فكرة القدرة العليا المسيطرة على الكون      

أقرب لتصور الكون على أساس أنه مجـرد نظـام طبيعـي         
Natural Orderيسير ذاته .  

  كيومنتانج كيومنتانج   ••

••  KKiioo  MMiinn  TTaanngg  
يطلق على حزب الشعب الوطني الصيني بعد إعالن        لفظ  

 .الجمهورية
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  حرف الالمحرف الالم

  الالمباالة الالمباالة   ••

••  AAppaatthhyy  

وهي حالة من حاالت الدور السياسي الذي ينعدم خاللـه          
اهتمام الفرد باألمور السياسية وبالتالي ال يستخدم حقـه فـي      

ن  ويكون الفرد حينذاك أقل قليالً م      ،المشاركة عبر التصويت  
 ولكن اليصل لمستوى االحتجاج فيكون      ،Activismالنشاط  

 في مسـتوى    ،من وجهة نظر السلطات الحاكمة    ،الفرد حينذاك 
  .Manageable Levelيمكن السيطرة عليه وإخضاعه 

  ال مركزية ال مركزية   ••

••  NNoonn--CCeennttrraall  

 ،مفهوم يقصد به إعطاء الفروع سلطات المركز الرئيسي       
وعدم تركيـز كـل     أي نقل السلطات إلى الفروع والمحليات       
  المركزية/ أنظر.السلطات في العواصم والمراكز الرئيسية

  اللجان االستشارية اللجان االستشارية   ••

••  CCoonnssuullttaattiivvee  CCoommmmiitttteeeess  
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وهي اللجان المختلفة التي تشكلها السـلطة الحاكمـة أو          
 للحصول على رأي جماعات المصـالح المنظمـة         ،البرلمان

رارات والهيئات المختلفة وأصحاب الفكر في التشريعات والق      
الجديدة التي تمسهم وكذلك البحث فـي كيفيـة تنفيـذ تلـك             

 .القرارات

  اللجان اإلقليمية اللجان اإلقليمية   ••

••  RReeggiioonnaall  CCoommmmiissssiioonnss    
وهي مجموعة من اللجان التي تتناول موضوعات إقليمية        

 وهدفها تـدعيم العالقـات االقتصـادية        ،وتتبع األمم المتحدة  
ة بالتنمية  والتكامل بين دول المنطقة وتقديم المساعدات الخاص      

 : ومن هـذه اللجـان     ،االقتصادية واالجتماعية لهذه المناطق   
 ، ومقرها أديـس أبابـا بأثيوبيـا       ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا  

والجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا والمحـيط الهنـدي         
 واللجنة االقتصادية ألوروبا ومقرها     ،ومقرها بانكوك بتايالند  

صادية واالجتماعية لغرب آسيا     واللجنة االقت  ،جنيف بسويسرا 
 واللجنة االقتصادية ألمريكـا     ،ومقرها المؤقت عمان باألردن   

  .الالتينية والكاريبي ومقرها سنتياجو بشيلي
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  اللجان البرلمانية اللجان البرلمانية   ••

••  CCoommmmiissssiioonnss    
وهي لجان تعمل في إعداد المشروعات لبحثهـا بصـفة          

اد  وهذه اللجان قد تكون برلمانيـة إلعـد        ،نهائية في البرلمان  
 وكـذلك القـوانين     ،موضوعات النقاش تحت قبة البرلمـان     

 وقد تكون مؤقته لمناقشة موضوع      ،المطلوب التصويت عليها  
 وتعرض نتائج أعمالهـا     ، ولكل لجنة رئيس أو مقرر     ،معين

 .على البرلمان للتصديق عليها

  اللجان الدائمة اللجان الدائمة   ••

••  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeeess    
 لجنة البرنامج   :هاوهي اللجان الدائمة باألمم المتحدة وأهم     

 ولجنة المنظمـات غيـر      ، ولجنة الموارد الطبيعية   ،والتنسيق
 ولجنة  ،الحكومية والمفاوضات مع الوكاالت الحكومية الدولية     

  . ولجنة المستوطنات البشرية،الشركات متعددة الجنسية

  ) ) لجان العمللجان العمل ( (اللجان الوظيفيةاللجان الوظيفية  ••

••  FFuunnccttiioonnaall  CCoommmmiissssiioonnss  



 ٣٥٩

تحدة مثل لجنة اإلحصاء ولجنة     وهي لجان العمل باألمم الم    
السكان ولجنة التنمية االجتماعية ولجنة حقوق اإلنسان ولجنة        

 .وضع المرأة ولجنة المخدرات واللجان الفرعية لها

  اللجنة الدولية األولمبية اللجنة الدولية األولمبية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiitttteeee  OOff  TThhee  RReedd  

CCrroossss    ((IICCRRCC  ))  
تقـوم  ) مســتقلة  (هي منظمة دولية غيـر حكومــية      

راف على الحــركة األوليمبيـة العالميـة وتنظـيم          باإلشـ
كل أربع سنوات بالتوازي مـع       (الدورات األوليمبية العالمية  

كأس العالم لكرة القدم أي في السنوات الزوجية التي تفصـل           
وتقام هذه الدورات في إحـدى      ) بين مواعيد إقامة كأس العالم    

 . وكذلك الدورات األوليمبية الشتوية،مدن العالم

  نة دولية للحوت نة دولية للحوت  لج لج  ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiitttteeee  OOff  BBaalleeiinneess    

((IICCBB))    
وهي لجنة دولية أنشأها مؤتمر واشـنطن لتنظـيم صـيد           
الحوت وحفظ أنواعه وهذه اللجنة يناط بها اإلشـراف علـى           

 ٢ وقد ُأبرمت االتفاقية المنشئة لهذه اللجنة فـي          ،تلك األمور 



 ٣٦٠

اليـات   دولة منهـا الو    ١٥م وصدقت عليها    ١٩٤٦ديسمبر  
 .المتحدة واالتحاد السوفيتي

  اللجنة الدولية للصليب األحمر اللجنة الدولية للصليب األحمر   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOllyymmbbiicc  CCoommmmiitttteeee  

((IIOOCC))  

  لجنة فولتون لجنة فولتون   ••

••  FFuullttoonn  CCoommmmiitttteeee  
م ١٩٦٩هي لجنة بريطانية انتقدت فـي تقريرهـا عـام           

الخلفيــة الضــحلة للمجنــدين للخدمــة المدنيــة وإهمــال 
تحيـز الحزبـي     وذلـك لمقاومـة ال     ،المتخصصين األكفـاء  

البريطاني في توزيع األماكن القيادية فـي إدارات الخدمـة          
 .المدنية

  اللجنة المركزية اللجنة المركزية   ••

••  cceennttrraall  CCoommmmiitttteeee  

وهي تجمع ألغلب الشخصيات العامة المؤثرة في التنظيم        
 فمثالً الحزب الشيوعي السـوفيتي      ،السياسي أو في األحزاب   

ء  عضو مـن أعضـا     ٣٠٠كانت لجنته المركزية تتكون من      



 ٣٦١

 وتلي اللجنة في األهمية     ،الحزب وفروعه وشخصياته القيادية   
 .Politburoالمكتب السياسي 

  لسان لسان   ••

••  EEssttuuaarryy        
هو وادي في مصب نهر يلتقي عنده ماء النهر العذب مع           

 ويكون عادة على شكل مثلس قاعدتـه صـغيرة          ،ماء البحر 
 .وضلعاه طويالن

  اللغات الالتينية اللغات الالتينية   ••

••  RRoommaannccee  LLaanngguuaaggeess  

ت المنحدرة من اللغة الالتينيـة مثـل الفرنسـية          هي اللغا 
 وتتحدث بها أغلب الشعوب األوربيـة       ،واألسبانية والبرتغالية 

 .واألمريكية

  الليبرالية الليبرالية   ••

••  LLiibbeerraalliissiimm  

 وهي إطـار    ،الليبرالية هي التحررية أو المذهب الفردي     
سياسي يصف الحياة السياسية ونظام الحكم في الـدول ذات          

 Industrialized Economicsاالقتصاد الصـناعي  
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والتي تأخذ بالمبادى الرأسمالية وتسود فيها الحريـة كقيمـة          
 وتؤكد الحرية الفردية وتقوم على المنافسة الحرة مـن          ،عليا

 .أجل تحقيق الصالح العام عن طريق الصالح الخاص الفردي

  لوبي لوبي   ••

••  LLoobbbbiieess  
 واللوبي جماعة ضغط ليس لهـا       /أنظر جماعات الضغط  

 وتمارس عادة في الدول األجنبيـة       ،اسية بحتة إال مصلحة سي  
  .لتحقيق مصالح الدولة األم ألعضاء هذه الجماعات

  لوبيات لوبيات   ••

••  LLoobbbbyyiissttss    
 منظمات الضغط المجتمعي والتي تعمل       إال اللوبيات ماهي 

 وكـذلك   ،لصالح أعضائها فقط دون مصالح بقية المجتمـع       
) يةكما في الواليات المتحدة األمريك     (ومات الواليات ــحك

التي تعمل لصالح مواطنيها على مستوى صـناعة السياسـة          
 ،Federal Policy-Making Processاالتحاديـة  

وتمارس ضغوطاً متزايدة على صناعة القرار، ومـن ذلـك          
 Intergovernmetalظهور لوبي حكـومي داخلـي   



 ٣٦٣

Lobby         في نهاية حقبة الستينات داخل الواليات المتحدة قام 
 وظهر بعد   ،GRSيع العائدات العامة    بدور مهم في نظام توز    

 الـذين شـكلوا   Big Sevenذلك المنظمات السبعة الكبار
 .لوبي كبير في أمريكا

  لوجيستي لوجيستي   ••

••  LLooggiissttiiccss  

كلمة لوجيستي أو لوجيستيك تستعمل حديثا عند طلب دولة       
من دولة أخري تقديم دعـم أو تسـهيالت لجنودهـا أثنـاء             

شي دون تدخل فـي      وهذا الدعم يكون هام    ،المعارك الحربية 
 ، أي يكون على شكل تقديم خـدمات ومسـاعدات         ،المعارك

وكلمة لوجيستي تعني علم نقل وإطعام وإيواء الجنـود فـي           
 .ميدان القتال

  لوردات القرية الكونية لوردات القرية الكونية   ••

••  TThhee  LLoorrddss  OOff  TThhee  GGlloobbaall  VViillllaaggee  

هو مصطلح بريطاني أطلقه الكاتب باجديكيان فـي عـام          
ماكسويل وستيفنز على   م على وضع سيطرة مردوخ و     ١٩٨٨
من مجموع التوزيع اليومي واألسـبوعي للصـحف        % ٥٧



 ٣٦٤

البريطانية وامتلكوا ثالثة أرباع الصحف الوطنية التي تبـاع         
 وتعبير عن انتشار اإلمبراطوريات اإلعالميـة       ،في بريطانيا 

  .التي تسيطر على اإلعالم العالمي في عصر العولمة

  اللوطيدس اللوطيدس   ••

••  LLuuddddiitteess  

انية في القرن التاسع عشـر والتـي        وهي جماعات بريط  
قامت بتحطيم المكائن الجديدة تعبيراُ عن عدم الرغبـة فـي           

 .تبديل األيدي العاملة بالماكينات
 



 ٣٦٥

  
  

     



 ٣٦٦

  حرف الميمحرف الميم

  الماجنا كارتا الماجنا كارتا   ••

••  MMaaggnnaa  CChhaarrttaa  

هو العهد األعظم الذي منحه الملك اإنجليزي جون عـام          
ونقل اإلنجليز هذه    ، والتي منحت الحريات لإلنجليز    ،م١٢١٥

 وتضـم   ،الحريات من خالل هذه الوثيقة الهامة للعالم أجمـع        
الوثيقة مختلف الحريات الشخصية واالجتماعيـة مـن حـق     
التصويت والتعبير والحق في الحرية ذاتها لكل االنجليز فـي          

 .كل مكان

  المادية المادية   ••

••  MMaatteerriiaalliissmm  
تطلق على تأسيس الفكر السياسي وعلى الماديـة وعلـى          

 ، وبمقتضاها تصبح المادة والروح ممتزجين     ، اإلنسان حاجات
ويسعى المرء للحصول على المنفعة في سبيل نشاطه ورفـع          

 ، بحسب الـبعض   ، والمذهب المادي والمنطق المادي    ،روحه
 ،هو الذي يحرك التاريخ الذي يتطور حسب حاجات البشرية        

ويطلق على عصر العولمة الذي نعيش فيه عصـر سـيادة           
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 الروحانيات وعلى القيم واألخالقيات وعلى كل       الماديات على 
الماديـة الفرديـة     وهنـاك    .ماعداها مـن قـيم وحاجـات      

Individualistic Materialismهي الحقيقة التـي   و
 ألنه اقتصاد رأسمالي يقوم     ،تسيطر على االقتصاد األمريكي   

 أي تحقيق أكبر منفعة اقتصادية للفـرد        ،علي المادية الفردية  
ز على حكومة مقيدة ال تستطيع االعتداء على        المواطن ويرتك 

 .الحقوق الفردية أو التجاوز عليها إال في أضيق الحدود

  ) ) برنامجبرنامج ( (مارشالمارشال  ••

••  MMaarrsshhaallll  ((PPllaann  ))  

مارشال كان وزيراً في حكومة الواليات المتحـدة  بعـد           
 وقد نادى بضرورة وضع الواليـات       ،الحرب العالمية الثانية  

 لبرنـامج انعـاش     ،م الجديـد  المتحدة كجمهورية كبري للعال   
ومساعدة لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانيـة يعيـد إليهـا            

 وقد نفذ   ،انتعاشها االقتصادي حتى يمكن االستقرار السياسي     
برنامج مارشال وأصبح يحتذى به في األزمات الكبرى فـي          

 .العالم

  الماركسية الماركسية   ••
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••  MMaarrxxiissmm  

ـ           ا وهي حركة تعود إلى كارل ماركس الداعيـة األول له
، فالطبقة هي Class Theoryوالداعي إلى نظرية الطبقة 

 وأن المجتمـع    ،أهم وحدة يمكن من خاللها فهـم السياسـة        
الرأسمالي يقوم على البرجوازيـة، بينمـا يقـوم المجتمـع           

 والنظرية  ،Proletariatاالشتراكي على طبقة البروليتاريا     
الماركســية منظومــة مــن اآلراء الفلســفية واالقتصــادية 

 ،جتماعية والسياسية التي تشكل رؤيـة متكاملـة للعـالم         واال
 ومكونـات   ،وتقوم أساساً على التفسـير المـادي للتـاريخ          

 المادية الجدلية والماديـة     :الماركسية المترابطة عضوياً فهي   
التاريخية واالقتصاد السياسي والشـيوعية العلميـة وإقامـة         

ـ          تغالل ديكتاتورية البروليتاريا التي تهدف إلـى تصـفية اس
 .اإلنسان ألخيه اإلنسان

  الماكارثية الماكارثية   ••

••  MMcc--CCaarrtthhiissmm  
وهي حركة من حركات األحزاب اليمينية اهتمت بتنـاول         

 .الضغوط والمشكالت
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  الماكلوهاتية الماكلوهاتية   ••

••  MMaacclluuhhaanniissmm  
 والتي  Macluhanوهي النظرية التي وضعها ماكلوهن      

ترى أن وسائل اإلعالم اليمكن فصلها عن تكنولوجيا اإلعالم         
وسائل اإلعالم التي يتصل بهـا النـاس تشـكل          ألن طبيعة   

 ويري  ،المجتمعات أكثر مما يشكلها مضمون وسائل االتصال      
 المرحلة  :أيضاً أن التاريخ اإلنساني يتكون من أربعة مراحل       

 مرحلة وسائل   ، مرحلة الطباعة  ، مرحلة كتابة النسخ   ،الشفوية
 فالمضمون عند ماكلوهن اليمكن النظر      ،اإلعالم اإللكتروني 

 .إليه مستقالً عن التكنولوجيا

أنظر الوسائط أنظر الوسائط / / MMuullttii--MMeeddiiaa  مالتي ميديا مالتي ميديا   ••
  المتعددةالمتعددة

  المبادر والحكم األخير المبادر والحكم األخير   ••

••  IInniittiiaattoorr  AAnndd  FFiinnaall  AArrbbiitteerr  

وهو مصطلح سـوفيتي عـن دور الحـزب الشـيوعي           
السوفيتي في العملية السياسية ألنه صاحب القرار في تعيـين          

 .القيادات وتحديد السياسات



 ٣٧٠

  السياسية السياسية المبادرة المبادرة   ••

••  PPoolliiccyy--IInniittaattiioonn  

هو مصطلح يقصد به هيمنة الـرئيس أو الحـاكم علـى            
العملية السياسية في دولته والتـدخل المتزايـد فـي شـئون            

 .المجتمع

  المباديء الجيوبولوتيكية المباديء الجيوبولوتيكية   ••

••  GGiieeooppoolliittiiccaall  CCooddeess  
هي مجموعة الفرضيات اإلستراتيجية التي تضعها حكومة       

صـياغتها لسياسـتها    ما فيما يتعلق بالدول األخـرى فـي         
 وتتضمن هذه المباديء االسـتراتيجية اإلجرائيـة        ،الخارجية

تقييم المناطق الجغرافية الواقعة وراء حدود الدولة من زاوية         
أهميتها اإلستراتيجية وإمكان أن تصبح يوما ما مصدر تهديد         

 وهي تعمل على    ،ألمنها، وتشمل أيضاً تقييماً للدول المجاورة     
 ويمكـن أن    ،لمحلي واألقليمـي والعـالمي     ا :ثالثة مستويات 

نفهمها بوصفها وحدات البناء األساسية للنظم الجيوبولوتيكية       
 .العالمية

  المبشرون المبشرون   ••



 ٣٧١

••  MMiissssiioonnaarriieess  
 وبـدأ   ،هم دعاة يدعــون للـدين المسـيحي      المبشرون  

 ويسـتغلون   ،نشاطهم في آسيا وامتد في مختلف أنحاء العالم       
اة ويقـدمون المعونـة     الكوارث والفيضانات والمحن والمعان   

 وكان المبشرون من أعمدة توطيد االسـتعمار        ،باسم المسيح 
 .في أفريقيا

  المثالية المثالية   ••

••  IIddeeaalliissmm  
 ويعلن المثاليون   ،وهو مفهوم يعني تطبيق األفكار الحسنة     

بأن الشخص أو اإلنسان شخص كامل وأن مشاكله تنشأ عن          
 ولذلك فالبد من سن تشريعات تكفـل        ،عدم كفاءة المؤسسات  

 وأنه يجب تحريم الحـرب مـن        ،حقيق إصالح النظام القائم   ت
 ويؤكد المثاليون دائماً على المصـالح       ،خالل التكاتف الدولي  

 .المشتركة للدول وإمكانات االنسجام بينها

  المثقفون المثقفون   ••

••  IInntteelllleeccttuuaallss  



 ٣٧٢

جماعة اجتماعية متميزة تحمل األفكار الجديدة وتكتسـب        
 وتمثل أحد النخب    ،أهمية خاصة في المجتمعات الديمقراطية    

 وهم حملة ثقافة مجتمعـاتهم ومفاهيمهـا        ،السياسية في البالد  
 .الذهنية عن العالم، بصرف النظر عن اتجاهاتهم السياسية

  مثل قيمية معينة مثل قيمية معينة   ••

••  CCeerrttaaiinn  VVaalluueedd  IIddeeaallss  
وهي المثل والقيم التي يبتغيها كل مجتمـع ويحـاول أن           

ياسي للصفوة  يجعلها تنتشر في المجتمع من خالل السلوك الس       
 . وهي من المداخل المتميزة للسياسة،والجماهير

  المثيرات المثيرات   ••

••  SSttiimmuulluuss  

هي مجموعة من المتغيرات الحسية كالحب أو الكراهيـة         
 أو  ،أو العقلية كالتصديق أو التكـذيب والتأييـد أو الـرفض          

 أي أنها كل ما مـن شـأنه أن          ،النفسية التي تخاطب الشعور   
 .يحدث تغييراً في الكائن الحي

  مجالس األبرشيات مجالس األبرشيات   ••

••  PPaarriisshh  CCoouunncciillss  



 ٣٧٣

 تغطي كافة المنـاطق     ،وهي مجالس موجودة في بريطانيا    
 ويتم التحاور فيه بين األفراد حول سبل تخصـيص          ،الريفية

 …الخ..الموارد لمجاالت اإلسكان والمدارس والطرق والنقل

  المجالس التشريعية المجالس التشريعية   ••

••  AAsssseemmbblliieess  

وقد تتكون مـن     ،وهي البرلمانات المنتخبة في عالم اليوم     
أي  (أو من مجلسين  ) Unicameralأحادي   (مجلس واحد 

 )Bicameralتركيب ثنائي 

  مجالس جوار مجالس جوار   ••

••  NNeeiigghhbboouurrhhoooodd  CCoouunncciillss  
 ، تغطي كافة المـدن    ،وهي مجالس موجودة في بريطانيا    

ويتم التحاور فيه بين األفراد حول سبل تخصيص المـوارد          
… لـخ ا..لمجاالت اإلسكان والمـدارس والطـرق والنقـل       

 .باإلضافة إلى دورها التمثيلي وليس التنفيذي

  المجتمع االشتراكي المخطط المجتمع االشتراكي المخطط   ••

••  PPllaannnneedd  SSoocciiaalliisstt  SSoocciieettyy  
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 ويتم تنفيذه مـن     ،هو المجتمع الذي تصبو إليه االشتراكية     
خالل التخطـيط االقتصـادي قصـير ومتوسـط وطويـل           
األجل،ولكن يصاحبه عادة مشاكل مثـل االنتـاج المتـدني          

جيـة وعـدم القـدرةعلى تـوفير المـوارد          وإنخفاض اإلنتا 
 .الضرورية والالزمة في األزمنة المحددة

  المجتمع اإلفتراضي المجتمع اإلفتراضي   ••

••  VViirrttuuaall  CCoommmmuunniittyy  

 Howardاسم كتاب هام من تأليف هوارد راينجولـد  

Rheingold  الحيـاة  .. . المجتمع االفتراضي  : وهو بعنوان
 :Virtual Communityفي ظل التقدم االليكترونـي  

Homesteading On Electronic Frontier 
ويعلن الكتاب أن ما يحتاجه الناس هو إيجاد فرصة لتكـوين           
عالقات مع جيرانهم المتواجدين في أماكن نائية من القريـة          

 .  ولو عبر الشبكات االليكترونية،العالمية

  مجتمع جماهيري مجتمع جماهيري   ••

••  MMaassss  SSoocciieettyy  
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وهو المجتمع الذي تسود بين أعضائه درجة عاليـة مـن           
 والذي يتم فيه عمليات تبادل      ،واالستقاللية االجتماعية العزلة  

 .واسعة بين السلطة والجماهير

  المجتمع المدني المجتمع المدني   ••

••  CCiivviill  SSoocciieettyy  
 أي أنه ال    ،هو وحدة مستقلة ومميزة عن المجتمع السياسي      

 وإنما هـو يمثـل      ،يخضع لتأثير النظام السياسي أو الطبيعي     
 إلي إخضاع   مجموعة قوى تميل عندما تحقق تطوراً بعد ذلك       

أكد هيجل معنى المفهوم بأنه نسـق        و ،المجتمع السياسي ذاته  
 وبدأ مفهوم المجتمع المـدني      ،  العالقات االجتماعية المتبادلة  

عندما كتب ماركس نقده لفلسـفة هيجـل        م   ١٨٤٠منذ عام   
 .للقانون

المجلس االقتصادي واالجتمـاعي التـابع      المجلس االقتصادي واالجتمـاعي التـابع        ••
  لألمم المتحدة لألمم المتحدة 

••    ((UUNN))  EEccoonnoommiicc  AAnndd  SSoocciiaall  CCoouunncciill  

((EECCOOSSOOCC))                
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 ويهتم بالجوانب   ،هو أحد األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة     
 ...االقتصادية واالجتماعية في تنمية الشعوب المختلفة

  مجلس األمن مجلس األمن   ••

••  TThhee  SSeeccuurriittyy  CCoouunncciill  
هو األداة الرئيسية والفعالة في األمم المتحدة ولديه القدرة         

التـي تهـدد السـلم      على االجتماع السريع لمعالجة المسائل      
واألمن الدوليين حيث أن صيانة السلم واألمن الدولي وظيفته         

 ١٠ أعضاء دائمين و   ٥ عضوا بينهم    ١٥ ويتكون من    ،األولى
 ،أعضاء ينتخبون كل عامين ويمثلـون القـارات المختلفـة         

ولألعضاء الدائمين حق االعتراض على أي قرار ويسـمى         
ن مجلس األمـن إال     حق الفيتو وبالتالي ال يصدر أي قرار م       

 ،بموافقة األعضاء الدائمين أو على األقل عـدم اعتراضـهم         
ويعمل مجلس األمن ويتصرف بالنيابة عن كل أعضاء األمم         

 .المتحدة

  مجلس األمن الوطنى مجلس األمن الوطنى   ••

••  NNaattiioonnaall  SSeeccuurriittyy  CCoouunncciill  ((NNSSCC  ))  



 ٣٧٧

 أي المعلومـات واألنظمـة   ،هو مجلس للحماية الوطنيـة   
 ،ديد خـارجي أو داخلـي     الخاصة بتأمين الوطن ضد أي ته     

 ألنه يمثل جهاز    ،وموجود في كل الدول تحت مسميات عديدة      
 ويسمى في بعض الدول مجلس الدفاع       ،االستخبارات الوطني 

 .الوطني

  مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الخليجي   ••

••  GGuullff  CCoo--OOppeerraattiioonn  CCoouunncciill  ((GGCCCC  ))  

هو منظمة إقليمية للتعاون والتنسيق بين دول الخليج الستة         
عربية السعودية والكويت واإلمارات العربية      المملكة ال  :وهي

 وقد ُأنشـيء هـذا      ،المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان    
 وتقع أمانة المجلس العامة في      ،م١٩٨١المجلس في مايوعام    

 وقادة دول المجلس يعقدون اجتماعاً دوريـا        ،مدينة الرياض 
بالتناوب بين دول المجلس في شهر ديسمبر من كـل عـام            

 ،تماعاً تشاورياً آخر في شهر مايو من كل عـام         ويعقدون اج 
كما أن له لجان متعددة منها اللجنة االقتصـادية والصـحية           
وغيرها ويتشاور األعضاء لتنسيق سياساتهم الخارجية مـن        

 .خالل مجلس وزراء الخارجية الخليجيين



 ٣٧٨

  مجلس العموم البريطاني مجلس العموم البريطاني   ••

••  HHoouussee  OOff  CCoommmmoonnss  

ريطانيا ويتم اختيار   وهو المجلس التشريعي والرقابي في ب     
 ويمـارس دوره الرقـابي      ،أعضاؤه باالنتخاب الحر المباشر   

 .والتشريعي

  مجلس السوفييت األعلى مجلس السوفييت األعلى   ••

••  SSuupprreemmee  SSoovviieett  OOff  UUSSSSRR  

وهو مجلس التشريع والرقابـة فـي االتحـاد السـوفيتي           
 Council Of مجلس االتحاد : ويتكون من مجلسين،السابق

Union  ومجلـــس القوميـــات Council Of 

Nationalities     نائباً ينتخبون لمدة    ٧٥٠ ويضم كل منهما 
 .خمسة أعوام

  مجلس اللوردات مجلس اللوردات   ••

••  HHoouussee  OOff  LLoorrddss  

 ويعتبر مـن المؤسسـات غيـر        ،هو مجلس في بريطانيا   
 ولذا فهو مجلس ،Inactive Politicallyالعاملة سياسياً 

شرفي ال دور له يذكر في النظام السياسـي البريطـاني إال            
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ر إصدار بعـض القـرارات والتشـريعات        قدرته على تأخي  
 .القادمة من مجلس العموم 

  مجلس النواب األمريكي مجلس النواب األمريكي   ••

••  HHoouussee  OOff  RReepprreesseennttaattiivveess  ((HH..RR..))  

 مـع مجلـس     ،وهو أحد المجلسين في البرلمان األمريكي     
 الذي يتكون من شيخين عن كل       Senateالشيوخ األمريكي   

مجلس  وله مهابة أكثر من      ، عضواً حالياً    ١٢٠والية حوالي   
 عضواً منتخباً موزعين وفقـاً      ٤٣٥النواب الذي يتكون من     

  .لعدد سكان كل والية

  مجلس الوزراء مجلس الوزراء   ••

••  TThhee  CCaabbiinneett  
وهو رأس السلطة التنفيذية في الديمقراطيات البرلمانيـة        
ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وله اختصاصات تنفيذية كثيرة        

ت منها إعداد الميزانيات والخطـط واالتفاقيـات ومشـروعا        
 ويكون مسئوالً مسئولية تضـامنية أمـام المجلـس          ،القوانين
 .النيابي

  مجموعة األمم المسيحية مجموعة األمم المسيحية   ••



 ٣٨٠

••  CChhrriissttiiaann  CCoommmmoonnwweeaalltthh  
لقديس أوغسطين فـي    قام بطرحه وعرضه ا   وهو تصور   

 وهو قيام اتحاد طبيعي ورابطة عقائدية       ،بداية القرن الخامس  
ـ      ،بين األمم المسيحية   تقرار  معبراً عن الفكر الذي أعقـب اس

 .الوضع القانوني للكنيسة

  المجموعة األوروبية المشتركة المجموعة األوروبية المشتركة   ••

••  EEccoonnoommiicc  CCoommmmuunniittyy  EEuurrooppeeaann  

((EEEECC))  

 وتهتم بالتعاون االقتصادي    ،هي السوق األوربية المشتركة   
والتجاري والقانوني بين مجموعة من األمم األوربية بشـكل         

 وهي تحقق مجموعة من التعاون والتنسيق والتكامل في         ،دائم
الت االقتصاد والعملة والتجارة مما أعطاها قوة اقتصادية        مجا

هائلة واستمر هذا التعاون حتى وصل إلى العملة األوربيـة          
الموحدة اليورو والذي أعطى الدول األوربية قوة اقتصـادية         

 .هائلة في مواجهة القوة االقتصادية األمريكية

  ) ) آسيانآسيان((موعة دول جنوب شرقي آسيا موعة دول جنوب شرقي آسيا مجمج  ••

••  AASSEEAANN  
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 اقتصادية أساساً ولهـا جوانـب تنسـيق         وهي مجموعة 
 وتضم أغلب دول جنوب شرقي آسيا والتي كانـت          ،سياسي

تسمى النمور اآلسيوية مثـل ماليزيـا وأندونسـيا وكوريـا           
 وهي نموذج معاصـر     ،الجنوبية وتايوان وسنغافورة وغيرها   

 .للتعاون األقليمي

  مجموعة السبع مجموعة السبع   ••

••  GGrroouupp  OOff  SSeevveenn  ((GG--٧٧  ))  

 اقتصاديات في العالم وهـي      ٧وهي مجموعة تضم أقوي     
الواليات المتحدة وانجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابـان        

 . وانضم إليهم االتحاد السوفيتي كمراقب،وكندا

ــادية     •• ــاعدة االقتصـ ــس المسـ ــادية   مجلـ ــاعدة االقتصـ ــس المسـ مجلـ
  CCoouunncciill  OOff  MMuuttuuaall  EEccoonnoommiiccالمتبادلـة المتبادلـة 

AAssssiissttaannccee// الكوميكونالكوميكونأنظر أنظر  
  المجموعة الملكية لحماية الدبلوماسيينالمجموعة الملكية لحماية الدبلوماسيين  ••

••    RRooyyaall  AAnndd  DDiipplloommaattiicc  PPrrootteeccttiioonn  

GGrroouupp  
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هي مجموعة تابعة   الملكية لحماية الدبلوماسيين    المجموعة  
لشرطة لندن ذات مهام خاصة لحماية الدبلوماسيين األجانـب         

 وحمايتهم من األحداث الطارئة التـي       ،من أية أعمال إرهابية   
 وهي نموذج أمني للوقايـة مـن أحـداث          ،قد يتعرضون لها  

  .Diplomappingبلوماسيين اختطاف الد

  المحافظة المحافظة   ••

••  CCoonnsseerrvvaattiissmm  
وهي تعبر عن السياسات التقليدية التي تقاوم التغيير فـي          

 من خالل األحـزاب والتنظيمـات التـي         ،المجتمع السياسي 
 ..تطالب باستمرار الوضع الحالي دون تغيير

  المحافظة على التقاليد المحافظة على التقاليد   ••

••  TTrraaddiittiioonnaalliisstt  MMoovveemmeennttss  

بعـض البلـدان الخارجـة مـن        هي حركات قومية في     
 حيث تبدأ للحفاظ على هويتها في       ،االستعمار أو المقاومة له   

 ،التأكيد على طابعها المميز وتقاليدها المتفردة وتراثها العريق       
من أجل شحذ همم أبنائها لمواصلة العمل والجهاد لالرتقـاء          

 .بواقع األمة



 ٣٨٣

  المحافظة على الوضع القائم المحافظة على الوضع القائم   ••

••  SSttaattuuss  QQuuee  
 حينما يصبح المجتمع    ،االستاتيكية للمجتمع وهي الصورة   

غير ديناميكي ويحافظ على استقراره من خـالل اسـتمرار          
 .األوضاع القائمة دون تغيير

  المحافظة الهرمة المحافظة الهرمة   ••

••  SSeennsscceenntt  CCoonnvveerrvvaattiissmm  
وهو مصطلح يطلق على ظاهرة تأييد المسـنين لحـزب          

 وتدل على نزعة متميزة لدى الفـرد   ،المحافظين في بريطانيا  
بقاء على اتجاهات وعادات كسبها مع مرور الزمن إلـى          لإل

 .تحول في الوالء نحو حزب المحافظين

  المحاكاة المحاكاة   ••

••  SSiimmuullaattiioonn  

وهو منهج حديث يدخل بعلم السياسة مرحلـة الدراسـات     
التجريبية وإنشاء المعامل السياسيبة وخصوصاً في مجـاالت        
دراسة الرأي العام والتصويت في االنتخابات العامـة وفـي          

 . ويسمى منهج التشبه،لمنظمات والتنظيمات السياسيةا
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 أنظر   أنظر  //PPaassttiicchheeالمحاكاة بقصد السخرية      المحاكاة بقصد السخرية        ••
  الباستيشالباستيش

  محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoouurrtt  OOff  JJuussttiiccee  ((IICCJJ))    
 وهـو األداة    ،جهاز مستقل تابع لألمم المتحدة مقره جنيف      

ن بـين    وقضاته يختارون م   ،القانونية الرئيسية لألمم المتحدة   
 .رجال القانون الدولي في العالم

  المحكمة العليا المحكمة العليا   ••

••  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  

وهي المحكمة األم التي تراقب مدي دسـتورية القـوانين          
وهي موجودة في أغلـب الـدول       ) أي اتساقها مع الدستور   (

 .وتسمى في مصر المحكمة الدستورية العليا

  المحلل األيدلوجي المحلل األيدلوجي   ••

••  IIddeeoollooggiisstt  

ن مقومات أيدلوجية معينة يسلم     وهو المفكر الذي ينطلق م    
 .بها ويجعل منها قاموسه ومنطقه أو أدائه للتفكير التحليلي



 ٣٨٥

  محور الشر محور الشر   ••

••  AAxxiiss  ooff  EEvviill  
م لوصف  ٢٠٠٢وهو محور أعلنه الرئيس األمريكي عام       

الداعمة لإلرهـاب والمعاديـة للواليـات المتحـدة         (الدول  
 ويضم هـذا    ،)األمريكــية ولسياساتها من وجهة نظره هو     

 ، العراق وإيـران وكوريـا الشـمالية       :لمحور الدول اآلتية  ا
مـارس  ٢٠وبالفعل بدأ الرئيس األمريكي غزو العراق فـي         

 .م كأول دولة في هذا المحور٢٠٠٣

  المخرجات المخرجات   ••

••  OOuuttppuuttss  
 ويمثل استجابة النظام    ،مفهوم يتعلق بارتباط النظام بالبيئة    

 التـي    أي السياسات والقرارات   ،للمطالب الفعلية أو المتوقعة   
  ـ  : والمخرجـات عـادة  ،تتعلق بالتوزيع السلطوي للموارد

 Symbolic مخرجـات رمزيـة      ،Positiveمخرجات إيجابيـة    
 .Negativeمخرجات سلبية 

  المدخالت المدخالت   ••

••  IInnppuuttss  



 ٣٨٦

 مفهوم   فهو ،المدخالت مصطلح سياسي وإعالمي وإداري    
يتعلق بارتباط النظام بالبيئة، والمـدخالت هـي الضـغوط          

 يتعرض لها النظام السياسي وتدفعه للنشـاط        والتأثيرات التي 
  .والحركة

  المدخل العلمي السياسي المدخل العلمي السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  SScciieennccee  AApppprrooaacchh    
وهو مدخل يري وجوب تحليل السياسة كمياً واسـتقرائياً         

Quantitative & Inductive   تماماً كما يحـدث فـي
 ويحث على ضرورة فصل التحليل السياسي       ،العلوم الطبيعية 
 Quantitative القيم باستخدام أدوات كمية وتحريره من

Tools   ًومناهج العلوم الطبيعية التي أصبحت ميسرة جدا
ــة      ــبات اإللكتروني ــريع للحاس ــور الس ــة للتط نتيج

Computers.  

  السياسي السياسي ) ) المنطقيالمنطقي((المدخل الفلسفي المدخل الفلسفي   ••

••  PPoolliittiiccaall  PPhhiilloossoopphhyy  AApppprrooaacchh    
 & Speculativeعيـاري  موهو مـدخل تـأملي و  

Normative          وهو يبحث في كيفيـة توضـيح المفـاهيم 



 ٣٨٧

 فهو يـدرس    ،كالحرية والعدالة والديمقراطية وتحقيقها عملياً    
والتفسير الـذي يبـرر      Rationalizationأهمية العقلنة   

السياسة ويجعلها ذات معنى بالنسبة ألولئك الذين ينغمسـون         
  .فيها

  مدرج القيم مدرج القيم   ••

••  HHiieerraarrcchhyy  OOff  VVaalluueess  

أي التتدرج الهرمي للقيم حسب     وهو أحد أشكال نسق القيم      
 ونسق القـيم يـأتي مـن        ،أهميتها بالنسبة للفرد أو الجماعة    

تصور مؤداه أنه ال يمكن دراسة قيمة معينة أو فهمها بمعزل           
 أي أن النسق القيمي معناه مجموعة القـيم      ،عن القيم األخرى  

 ويعني ترتيـب    ،المترابطة التي تنظم سلوك الفرد وتصرفاته     
مع ما لقيمه من أكثرها أهميـة إلـى أقلهـا           الشخص أو مجت  

 .أهمية

  المدرسة التقليدية المدرسة التقليدية   ••

••  CCllaassssiiccaall  SScchhooooll  

وهي المدرسة التي ظهرت في القرن التاسع عشر وأوائل         
القرن العشرين ومن روادها باريتو وموسكا وكانت عبـارة         



 ٣٨٨

عن رد فعل على التنبؤات الماركسـية للمصـير الحتمـي           
Inevitable Fateلديمقراطية الليبرالية الذي ينتظر ا. 

  مدرسة ميتشيجن مدرسة ميتشيجن   ••

••  MMiicchhiiggaann  SScchhooooll  

وهي مدرسة هامة في التحليل السياسي انبثقت عن نظرية         
السلوك االنتخابي وشكلت أساساً لدراسة السلوك االنتخـابي        

 .م١٩٧٠م ـ١٩٦٤البريطاني من عام

  مدن الصفائح مدن الصفائح   ••

••  BBiiddoonnvviillllee  

مـن  المقصود بمدن الصفائح تلك األحياء التـي تتكـون          
أكواخ من صفيح يقيمها المعـدمون فـي ضـواحي المـدن            

 ، وهي ظاهرة معروفة في كل بالد العـالم النـامي          ،الكبرى
 ،ولكن استخدام االسم بالذات ارتبط بمدن الشمال األفريقـي        

 .وتعرف في مصر بالعشوائيات

  مدير األزمة مدير األزمة   ••

••  TThhee  CCrriissiiss  MMaannaaggeerr  



 ٣٨٩

جب أن   وي ،أي أزمة تستدعي أن يكون هناك مديراً يديرها       
 أن يملك معلومات كافية عـن       :يتوافر في مدير األزمة مايلي    
 وأن يملك القدرة على رؤيـة       ،قدرات الطرف اآلخر عسكرياً   
 .البدائل المتاحة بطريقة أفضل

  مدينة اهللا مدينة اهللا   ••

••  CCiittyy  OOff  GGoodd  
اسم مؤلف للقديس أوغسطين للدفاع عن المسيحية ضـد         

هور اتهامات الوثنية لها بأنهـا كانـت المسـئولة عـن تـد            
 .اإلمبراطورية الرومانية وانحاللها

  للشيوعيةللشيوعيةالمذاهب التعديلية المذاهب التعديلية   ••

••  RReevviissiioonniissmm  
هي المواقف الوسط في الفكر االشتراكي الشيوعي والتي        
تدعو الستثمار االمكانات المتاحة فـي السياسـة األوربيـة          

 . الغربية للوصول للحكم ونشر المباديء الشيوعية

  ي ي  أنظر المركانتيل أنظر المركانتيل//المذهب التجاريالمذهب التجاري  ••

••  MMeerrcchhaannttiilliissmm  



 ٣٩٠

   أنظر المركانتيلي أنظر المركانتيلي//المذهب المركانتيليالمذهب المركانتيلي  ••
  المرشحون المرشحون   ••

••  CCaannddiiddaatteess  

وهم الذين يتقدمون لخوض االنتخابات في أي شكل مـن          
 ويختار الناخبون من يمثلونهم مـن بـين هـؤالء           ،أشكالها

 .المرشحين

  مركز دائرة التأثير مركز دائرة التأثير   ••

••  CCiirrccllee  OOff  IInnfflluueennccee  

باديء التي خلقنـا اهللا     وبقصد بمركز دائرة التأثير أنها الم     
عليها وتتمركز في ضميرنا والتـي نسـتمد منهـا األمـان            
والحكمة والدليل والقوة للوصول باإلنسانية إلى فعالية قيـادة         

 .الذات

  مركز الشركات متعددة الجنسية مركز الشركات متعددة الجنسية   ••

••  CCeenntteerr  OOnn  TTrraannssnnaattiioonnaall  

CCoorrppoorraattiioonnss  



 ٣٩١

هو مركز أنشأته األمم المتحدة ويتبع المجلس االقتصادي        
 أنشـطة   :جتماعي ويتمحور نشاطه حول األنشطة التالية     واال

 وتركز على بلورة القواعـد التـي        Normativeمعيارية  
 ،تحكم طبيعة العالقات بين هذه الشركات والدولة المضـيفة        

وأنشطة بحثية لمتابعة تطور هذه الشـركات ودورهـا فـي           
 ،مجاالت االستثمار واإلنتاج والعمالـة ونقـل التكنولوجيـا        

 تتعلق بالتعاون الفني لتقديم خدمة استشارية بهـدف         وأنشطة
معاونة الدول النامية على تطوير أساليب التعامل مـع هـذه           

 وأنشطة إعالمية هدفها جمع وتصـنيف وتحليـل         ،الشركات
  .ونشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات متعددة الجنسية

  المركزية السياسية المركزية السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  CCeennttrraalliizzaattiioonn  
 أنظمة اإلدارة والحكومة وجباية الضرائب في       تعني تركز 

 .العاصمة أو بين يدي طبقة الحكام أو النخبة الحاكمة

  المرور البريء المرور البريء   ••

••  IInnnnoocceenntt  PPaassssaaggee  



 ٣٩٢

هو كل مرور اليضر بسلم الدولة الشـاطئية أو بحسـن           
 والذي اليقدم على أي عمل من أعمال تلويث         ،نظامها وأمنها 

 أو ال يخرج عن مبـاديء       الشاطيء أو تدمير البيئة الشاطئية    
القانون الدولي وال يظهر أو يستخدم أي سالح أو اليستهدف          
جمع معلومات تضر بالدولة الشاطئية أو اليقوم بـأي عمـل           

 ،دعائي يستهدف المساس بدفاع الدولة الشـاطئية أو بأمنهـا         
المـرور   وهناك   .والذي ال يقوم بأي عمل من أعمال الصيد       

 وهو ممارسـة  Transit Passage) الترانزيت (العابر
حرية المالحة والتحليق وفق األحكام الموضـوعة لغـرض         
واحد هو العبور المتواصل السريع في المضايق المختلفة بين         
رقعة من البحار العالية أو منطقة اقتصادية خالصة ورقعـة          

 فهـو   ،أخرى من البحار العالية أو منطقة اقتصادية خالصـة        
ضـايق لكافـة السـفن      ليس سوى المرور الحـر عبـر الم       

 .والطائرات مع عدم جواز إعاقته

  مساعدة مساعدة   ••

••  AAiidd  

يعني بها تقديم المعاونة االقتصـادية أو االجتماعيـة أو          
السياسية لألخذ بيد الجماعة للخروج من أزمتهـا أو كارثـة           



 ٣٩٣

 وتتعدد اليـوم أنـواع      ،حلت بها أو مشكلة عويصة واجهتها     
ئة دوليـة أو     فقد تكون من دولة غنية أو من هي        ،المساعدات

  .من تجمع دولي أو مجموعة دول 

  المساعدات الخارجية المشتركة المساعدات الخارجية المشتركة   ••

••  MMuullttiillaatteerraall  AAiidd  

هو قيام دولتين أو أكثـر باالتفـاق أو التعاهـد لتقـديم             
 من تقـديم    ،مساعدات مالية أو عينية لدولة أو أكثر من دولة        

القروض والمنح والخدمات أو المواد الغذائية أو الزراعية أو         
 وهي يفترض فيها الجماعيـة      ،ت أو الخدمات المختلفة   الخاما

 التي تقدم فيها دولـة      Bilateralبعكس المساعدات الثنائية    
أي بفوائد مخفضة وفترة سماح وتسديد طويل        (قروض سهلة 

 صغيرة وغيرها من المسـاعدات      Grants وهبات   ،)األجل
 .بطريقة مباشرة من الدولة للدولة

  المسألة الشرقية المسألة الشرقية   ••

••  EEaasstteerrnn  QQuueessttiioonn  

هي المسألة الدولية التي نشأت عن تفسخ اإلمبراطوريـة         
العثمانية في البلقان وشرق البحر المتوسط في نهاية القـرن          



 ٣٩٤

التاسع عشر وتنافس الدول األوربية على احتالل أجزاء مـن          
أراضي هذه األمبراطورية وتشجيع الشعوب الموجودة تحت       

 عربية على تركيـا    مثل الثورة ال   ،لوائها على االستقالل عنها   
) م١٨٢٩-١٨٢١ (وثورة اليونان عليهـا   ) م١٨١٣ -١٨٠٤(

بين تركيا وروسيا والحرب    ) م١٨٥٦-١٩٥٣(وحرب القرم   
 والحــرب البلقانيــة) م١٨٧٨-١٨٧٧ (الروســية التركيــة

والتي انتهت بتمزق أوصال األمبراطورية     ) م١٩١٣-١٩١٢(
تركيـا  م والتي تخلت فيها     ١٩٢٣العثمانية في اتفاقية لوزان     
 منهية بـذلك المسـألة الشـرقية        ،عن أراضيها غير التركية   

 .واألمبراطورية العثمانية في وقت واحد

  المساندة  المساندة    ••

••  SSuuppppoorrtt  
 ،وهي الحد األدنى من الوالء والمساندة مـن المـواطنين         

 .والتي يحتاجها النظام السياسي للبعد عن األخطار

  المساواة المساواة   ••

••  EEggaalliitteerriiaanniissmm  



 ٣٩٥

 وتعبـر عنهـا     ،المنا المعاصـر  وهي من أهم القيم في ع     
 حيث تكون الكفاءة هي أهم      ،فة االشتراكية بأنها حتمية   ـالفلس

 في اختيار األفـراد وفـي       ،المعايير التي تحل محل المكانه    
 والمساواة تعني أن الجميع أمام القـانون سـواء ال           ،ترقيتهم

 ،فرق بين فرد أو آخر بسبب اللون أو األصـل أو الجـنس            
  .قوق وواجبات متساويةفالجميع يتمتع بح

  المسئولية الموضوعية المسئولية الموضوعية   ••

••  OObbjjeeccttiivvee  RReessppoonnssiibbiilliittyy  

وهي مرحلة للحكم األخالقي على األشياء وتظهـر لـدي          
الطفل في سن السابعة ويحكم األطفال خاللها على خطـورة          

 .الفعل على أساس األضرار المادية أو النتائج العيانية لهم

  المساومة المساومة   ••

••  BBaarrggaaiinniinngg  
 ،فاعل المصاحب إلعداد القرار السياسـي     وهي أسلوب للت  

 والسياسـة   ،ويقصد بها التوصل إلى مبادالت مفيدة للطرفين      
في أحد تعريفاتها تمثل الناتج الحاصـل عـن المسـاومات           

 . بين جماعتينCompromiseوالحلول الوسط 



 ٣٩٦

  المستقلون المستقلون   ••

••  IInnddeeppeennddeennttss    
 ويعنى االستقالل عـن     ،وهو اتجاه متزايد في كافة الدول     

 ويـزداد   ،زاب وخوض االنتخابات ببرامج فردية مستقلة     األح
 .Youngest Votersهذا االتجاه بين الناخبين الشباب 

  مستويات النشاط السياسي مستويات النشاط السياسي   ••

••  LLeevveellss  OOff    PPoolliittiiccaall  AAccttiivviittyy  
النشاط السياسي يحدث فـي مسـتويات مختلفـة داخـل           

األفراد هم قوام هذا المستوى      (المجتمع، من األسرة والحوار   
ويليه مستوى السياسة المحليـة      ) ل مستويات السياسة  وهو أق 

ثم المستوى الوطني ثم المستوى القومي ثم المستوى اإلقليمي         
  .وأخيراً المستوى الدولي

  المستوى الجمعي المستوى الجمعي   ••

••  CCoolllleeccttiivvee  
وهو المستوى الذي تنتظم فيه المصالح العامـة للمجتمـع    

 .وألفراده



 ٣٩٧

  المستوى الرسمي والمؤسسي المستوى الرسمي والمؤسسي   ••

••  FFoorrmmaall  AAnndd  IInnssttiittuuttiioonnaall  

هو مستوى من التعامل في العالقات الدولية يتم بين الدول          
أو منظماتها الرسمية في إطار التعاون المشترك واالتفاقيات        

 عكـس التعامـل فـي المسـتوى غيـر الرسـمى             ،الثنائية
Informal           الذي يتم بـين المؤسسـات غيـر الحكوميـة 

  .والمنظمات األهلية وغيرها دون وجود حكومي

  الكفاف الكفاف مستوى مستوى   ••

••  SSuubbssiissttaannccee  LLeevveell  

هو أقل مستوى يمكن أن يعيش فيه المواطن وقد حددتـه           
 ويتضح مستوى   ، دوالر سنوياً للفرد   ٣٠٠األمم المتحدة بنحو    

 وهـو  G N Pدخل الفرد من قسمة مجمل الناتج القـومي  
Gross National Producationعلى عدد السكان . 

  ) ) النسقيالنسقي ( (المستوى النظاميالمستوى النظامي  ••

••  SSyysstteemmiicc  



 ٣٩٨

 ويعنـي طريقـة أداء     ، أهم مستويات التحليل السياسي    من
وعمل النسق ككل بدال من االقتصار على مجرد تحليل أنماط          

 .التفاعل بين عناصره ومكوناته الجزئية

  المستويات الوسطى للقوة المستويات الوسطى للقوة   ••

••  MMiiddddllee  LLeevveellss  OOff  PPoowweerr  

وهي المستويات التي يظهر فيها تفاعل جماعي للمصالح        
ة تحدث في إطار القـرارات التـي         وهذه المنافس  ،المتنافسة

 .Power Eliteاتخذتها نخبة القوة 

  MMaassssالمشــــاركة الجماهيريــــة المشــــاركة الجماهيريــــة   ••

PPaarrttiicciippaattiioonn//أنظر المشاركة السياسية أنظر المشاركة السياسية ..  
هي نوع من المشاركة العامة السياسـية أو االجتماعيـة          

  .الواسعة النطاق

  المشاركة السياسية المشاركة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  PPaarrttiicciippaattiioonn    
ن بـأمور السياسـة وصـنع       هي درجة اهتمام المـواط    

فكلما زادت المشاركة السياسية من جانب المـواطنين        ،القرار



 ٣٩٩

وأبسط صور المشاركة هـو     ،كلما زادت قوة القرار السياسي    
أي ممارسـة الحـق فـي إبـداء الـرأي فـي             (التصويت  
كما أن المشاركة واتساعها تقلل صورة العنـف        ،)االنتخابات

  .مشاركةفي هذه المجتمعات التي تتوسع فيها ال

  المشاركة المفرطة المشاركة المفرطة   ••

••  EExxcceessssiivvee  PPaarrttiicciippaattiioonn    
وهي المشاركة الشعبية واسعة النطاق التي تعوق صـنع         
القرار والتي تؤدي إلى إدخال تعقيدات عملية فيها واحباطات         

 وقد تخلق ظروفاً تعكس     ،من شأنها أن تقلل من كفاءة القرار      
ل التي تُسهل   الرضى أو النزاع وال تتوافر األبنية وال الوسائ       

 .عملية المشاركة

  مشاعر انعدام القوة مشاعر انعدام القوة   ••

••  PPoowweerrlleessssnneessss  

وهي مشاعر تنتشر بين العمال في المجتمعات الرأسمالية        
لفقدهم سيطرتهم على العملية اإلنتاجية وحلـول قـوة اآلالت        

 .محل قدرة العمال على االبتكار والتجديد



 ٤٠٠

 أنظر  أنظر //PPoolliittiiccaall  FFeeeelliinnggssمشاعر سياسية مشاعر سياسية   ••
  عر سياسيةعر سياسيةأحاسيس ومشاأحاسيس ومشا

  المشروعات المشتركة المشروعات المشتركة   ••

••  JJooiinntt  VVeennttuurreess  
هي المشروعات التي تتم بين الشركات الوطنيـة وبـين          

 وعـادة   ،شريك أجنبي في المجاالت االقتصادية أو الخدميـة       
مايقوم الشريك األجنبي بتقـديم دراسـات الجـدوى وإدارة          

 ويمكنه أن يساهم في رأس المال أيضاً        ،المشروع بعد إنشائه  
 .ية اإلنشاءات ذاتهاوفي عمل

  مشروع معاهدة المساعدة المتبادلة مشروع معاهدة المساعدة المتبادلة   ••

••  TTrreeaattyy  OOff  MMuuttuuaall  AAssssiissttaannccee  
مشروع معاهدة دولية وافقت عليه عصبة األمم في عـام          

 ونبذ الدول   ،م معلنة أن الحرب العدوانية جريمة دولية      ١٩٢٣
 ،األعضاء للحرب كوسيلة غير مشروعة في عالقاتها الدولية       

 وفشـلت  ،بط بين األمن ونزع السـالح   وحاولت المعاهدة الر  
 .هذه المعاهدة العتراض بريطانيا على بعض بنودها



 ٤٠١

  مصادر موثوق بها مصادر موثوق بها   ••

••  AAuutthhoorriisseedd    SSoouurrcceess    
وهي المنابع واألماكن والشخصيات والمؤسسـات التـي        
يستقي منها رجال اإلعالم والسياسة معلومـاتهم وبيانـاتهم         

 .المستخدمة في أعمالهم

   األقليمية  األقليمية المصالح واالهتماماتالمصالح واالهتمامات  ••

••  SSeeccttiioonnaall  IInntteerreessttss  

 ،وهي األمور التي تهم الجماعة في األقليم الذي تعيش فيه         
  ،وقد تكون هذه األمور سياسية أو اقتصـادية أو اجتماعيـة          

 .وتكون غالباً المصالح متبادلة

  المصالح الجمعيةالمصالح الجمعية  ••

••  CCoolllleeccttiivvee  GGooaaddss    
وهي المصالح التي يدعي أنصـارها مالءمتهـا لكافـة          

 وتعني وجود منافع عامة فـي       ،ت في جميع األزمنة   المجتمعا
أي جماعة يستفيد منها كل أعضاء الجماعة مثل األمن مـثالً           

٠ 



 ٤٠٢

  المصالح الحيوية المصالح الحيوية   ••

••  VViittaall  IInntteerreesstt  

المصالح الحيوية هي التي توجب اخضاع منطقة بحريـة         
 إذ  ،فيما وراء البحر األقليمي لدولة ما لسيادة هـذه الدولـة          

ة علـى الثـروة القوميـة للدولـة         تقضي اعتبارات المحافظ  
والمحافظة على سالمتها وأمنها مباشرة الدولة لسيادتها على        

 .هذه المنطقة

  المصالح المنظمة المصالح المنظمة   ••

••  OOrrggaanniizzeedd  IInntteerreesstt  

هي المصالح التي ترعاها جماعات شرعية في المجتمـع         
 وتستطيع التـأثير    ،والتي لها عالقة قانونية متبادلة مع الدولة      

 . بالتشكيل والتغييرفي السياسة العامة

  المصالحة السياسية المصالحة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  RReeccoonncciilliiaattiioonn  

هي الهدف الرئيسي لألنظمة الديمقراطية للمحافظة علـى        
د كاف من الرضا العام في األفكار والعمل وتجـانس          ــح

كاف لدعم الواقع الراهن والكفاح فقط من أجل اإلبقاء علـى           



 ٤٠٣

ــود     ــاعي الموج ــوازن االجتم ــة الت  Socialحال

Equilibrium. 

  المصداقية المصداقية   ••

••  CCrreeddiibbiilliittyy  

هي قدرة النظام السياسي على تحقيق وعوده وخططه أمام         
 والمصـداقية   ،الجماهير خالل فترة طال أمدها أم قصـرت       

 .تسهم في توفير الشرعية واالستقرار في العمل السياسي

  مصداقية المصادر مصداقية المصادر   ••

••  SSoouurrcceess  CCrreeddiibbiilliittyy  

 ،ها أهمية كبيرة   ول ،وهي عملية تصديق مصدر المعلومات    
إذ يتأثر االتصال بدالالت عن نوايا القائم باالتصال وخبرتـه          

 والمصادر الموثوق منها تكون عادة لها تأثير        ،وجدارته بالثقة 
 .كبير في نفس القائم باالتصال والمرسل له

  مصر مصر   ••

••  EEggyypptt  

 ٢كـم ١٠٠٠٠٢٠جمهورية مصر العربية تبلغ مساحتها      
 ، وعاصمتها القـاهرة   ،ة مليون نسم  ٧٠وعدد سكانها حوالي    



 ٤٠٤

وعملتها الجنيه المصري واللغة الرسمية العربية والمسلمون       
 ونظامها السياسـي نظـام      ،من السكان % ٩٥يشكلون نحو   

رئاسي يقوم على تعدد حزبي ومجلس نيـابي هـو مجلـس            
 وتقع مصر في الركن     ،مقعد نيابي ٤٥٤الشعب وعدد مقاعده    

 البحـر المتوسـط     الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا على ساحل     
والبحر األحمر وفي قلب العالم العربي وجيرانها ليبيـا مـن           
الغرب والسودان من الجنوب والبحر األحمر وفلسطين مـن         

 ، ويجري بها نهر النيـل     ،الشرق والبحر المتوسط في الشمال    
وبها قناة السويس التي تمثل أهم ممر مـائي صـناعي فـي             

 صناعية فـي العـالم       وبها بحيرة ناصر كأكبر بحيرة     ،العالم
والسد العالي الذي أختير كأكبر مشروعات تنظيم الري فـي          

 ، محافظة ٢٦ وتتألف مصر من     ،العالم خالل القرن العشرين   
وتوجد بمصر أقدم الحضارات البشرية فـي العـالم وهـي           

 وشهدت مصر في تاريخهـا الطويـل        ،الحضارة الفرعونية 
ي لم يستطع تغيير    أحداث هامة منها االحتالل األجنبي لها الذ      

المصريين مثل الحيثيين والهكسوس والفرس والـروم حتـى         
فتح عمرو بن العاص مصر ودخلها باإلسالم فأصبحت اللغة         
العربية اللغة الرسمية واإلسالم دين األغلبية العظمـى منـذ          



 ٤٠٥

 ولم يؤثر على ذلك أي احتالل الذي كان آخره          ، سنة ١٤٠٠
 ،م١٩٢٨ه في فبراير    االحتالل البريطاني واستقلت مصر عن    

م لتقضـي علـى الملكيـة       ١٩٥٢ يوليـو    ٢٣وقامت ثورة   
 .واالستعمار في وقت واحد

  المصلحة المصلحة   ••

••  IInntteerreesstt  

 وكل جماعة تحدد مصلحتها     ،المصلحة وثيقة الصلة بالقوة   
، فمصـالح   Want والمصلحة ليست هـي الرغبـة        ،بنفسها

 Peoplesالناس هي التـي يقولـون أنهـا مصـالحهم     

Interests Are What They Say They Are. 

  المصلحة العامة المصلحة العامة   ••

••  PPuubblliicc  IInntteerreesstt  
 والتـي تتمثـل فـي    ،هي أحد أهم وظائف الدولة الحديثة    

 وأيضا قيامهـا    ،حمايتها للمصلحة العامة في الداخل والخارج     
بالدور التنموي الحديث الذي يتمثل في قيـام الدولـة بـدور            

 .Enterpreneurالمنظم االقتصادي 

  مصلحة خاصة مصلحة خاصة   ••



 ٤٠٦

••  IInntteerreesstt  SSppeecciiaall  
المصلحة الخاصة مصطلح يطلـق علـى حـق الـدول           
الشاطئية في الحفاظ على موارد الثروة الحية الكائنـة فـي           

 .منطقة من أعالي البحار مقابلة لشواطئها

  مضيق مضيق   ••

••  SSttrraaiitt  

 ،مسطح مائي ضيق يربط بين مسطحين مائيين كبيـرين        
مثل مضيق جبل طارق بـين البحـر المتوسـط والمحـيط            

طي ومضيق باب المندب بين البحر األحمر والمحـيط         األطلن
 .الهندي

  المطالب المطالب   ••

••  DDeemmaannddss  
 والتي يتم التعبيـر عنهـا       ،وهي قد تكون عامة أو خاصة     

وبلورتها في برامج مبسطة عن طريق جماعـات المصـالح          
  .واألحزاب وقادة الرأي ووسائل اإلعالم

  المظاهرات المظاهرات   ••

••  MMaanniiffeessttaattiioonnss  



 ٤٠٧

ر السياسي عن الغضب أو     المظاهرات هي نوع من التعبي    
 فيخرج الجمهـور صـوب الشـارع ليعبـر عـن            ،التأييد
ويتظاهر الجمهور مـن أجـل أهـداف سياسـية أو           ،موقفه

اجتماعية أو اقتصادية أو عالمية كمظاهرات االحتجاج علـى         
العولمة أواالحتجاج على موضوع ما أوللتعبير عن مطالـب         

تكـون  والمظاهرات صورة من صور االجتماع قـد        . معينة
 ومعناهـا سياسـياً     ،سلمية وبيضاء وقد تتسم بالعنف والـدم      

 وهي أعمال تتسم باالحتجاج وقـد يتطـور هـذا           ،الصخب
 .االحتجاج للعنف والدماء وتتحول إلى انتفاضات وثورات

  المعاصرة المعاصرة   ••

••  CCoonntteemmppoorraarryy  
يعني المصطلح أن يكون الشيء متزامناً في عصر واحد         

 وقـد يمتـزج     ،عاصرة فتكون الم  ،مع شيء أو أشياء أخرى    
 .المفهوم مع مفاهيم التطور والحداثة

  معاهدات غير متكافئة معاهدات غير متكافئة   ••



 ٤٠٨

••  UUnneeqquuaall  TTrreeaattiieess  

وهي المعاهدات التي توقع بين طـرف قـوي وطـرف           
 أو عقب الهزيمة العسكرية إلحدي الدول مع الدولة         ،ضعيف

أو الدول المنتصرة، فهي معاهدات تفرض علـى الطـرف          
 وتفرض عليه امتيازات    ،تقاللهالضعيف وتقلل من سيادته واس    

 .لرعايا الدول المنتصرة

 أنظـر برسـت     أنظـر برسـت    //معاهدة برست ليتوفسـك     معاهدة برست ليتوفسـك       ••
  BBrreesstt  ––  LLiittoovvsskkليتوفسك ليتوفسك 

  معاهدة راكونيجي معاهدة راكونيجي   ••

••  RRaaccccoonniiggii  

م ١٩٠٨هي معاهدة بين روسيا وإيطاليا وقعت في أكتوبر         
وتنص على مساندة روسيا لالدعاءات اإليطالية فـي شـمال          

 مقابل مساندة إيطاليـا لإلدعـاءات       أفريقيا وخاصة في ليبيا   
معاهـدة  وهنـاك  .الروسية بحقها في منطقة المضايق التركية 

هي معاهدة بين  وClayton-Bulwerكاليتون ـ بلوير  
م بشأن النظـام  ١٨٥٠الواليات المتحدة وبريطانيا وقعت عام  

القانوني لقناة بنما البحرية التي تربط بين المحيط األطلسـي          
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 كما ضمنت حياد القناة وعدم اسـتعمار أي         ،والمحيط الهادي 
 . وألغتها معاهدة هاي بونسـفوت     ،جزء من أفريقيا الوسطى   

 Hay-Pauncefoteمعاهدة هاي ـ بونسـفوت   وهناك 
هي معاهدة دولية بين بريطانيا والواليات المتحـدة وقعـت          و

 ، بشأن قناة بنمـا    ،م انهت معاهدة كاليتون بلوير    ١٩٠١عام  
لكنها نصت على حق الواليات المتحـدة       وأكدت حياد القناة و   

في اإلشراف على هذه القناة البحرية وإدارتها والدفاع عنهـا          
بما في ذلك حق إقامة التحصينات واتخـاذ كافـة التـدابير            

 Hay-Herranمعاهدة هاي ـ هـران    وهناك .لحمايتها
هي معاهدة دولية بين الواليات المتحدة األمريكية وكولومبيا        و

 وحصلت الواليات المتحدة خاللها علـى       ،م١٩٠٣في يناير   
امتياز تأجير منطقة برزخ بنما بعرض ستة أميـال بحريـة           

 ولمـا رفـض برلمـان       ، عاماً ٩٩لحفر قناة بنما فيها لمدة      
كولومبيا التصديق على المعاهدة شجعت أمريكا بنمـا علـى          

 وبالفعل أعلنت استقاللها في نوفمبر من نفس العام         ،االستقالل
عها الواليات المتحدة معاهدة هاي ـ بونوفـاريال   وأبرمت م

Hay-Bunu Varilla  التي نصت على حق الواليـات 
 .المتحدة في امتالك وتحصين قناة بنما لألبد



 ٤١٠

   أنظر القواعد أنظر القواعد//NNoorrmmss  المعاييرالمعايير  ••
 وتضع لنـا قواعـد      ،وهي أحد عناصر البناء االجتماعي    

 وتتـرجم القـيم     ،محددة ومخصوصـة للفعـل االجتمـاعي      
المعايير االجتماعيـة    : ومنها .عية إلى حاالت ملموسة   االجتما

Social Norms     وهي ما يقبلـه المجتمـع مـن قواعـد
 وتعتبر هذه   ،وعادات واتجاهات وقيم وغير ذلك من محددات      

المعايير االجتماعية بمثابة أطر يرجع إليها الفرد كي تكـون          
 .مرشداً لما ينبغي أن يكون سلوكه عليه

  معتقدات معتقدات   ••

••  PPeerrcceeppttiioonnss//    SSppiirriittuuaall  

هي ما نعتنقه من أفكار وما نؤمن به من آراء في مختلف            
 وقـد تكـون     ، وهي تظهر في نظرتنـا لألمـور       ،المجاالت

 ،المعتقدات دينية غيبية فتكون الديانات وهي أقوى المعتقدات       
والمعتقد سلوك اجتماعي أقوي وأرسخ من السلوك والعادات        

 .والقيم

  المعتقدات األيديولوجية المعتقدات األيديولوجية   ••

••  IIddeeoollooggiiccaall  BBeelliieeffss    



 ٤١١

هي اإليمان الكامل ببعض المفاهيم والتعاليم المختلفـة،        و
وهي تمثل الدوافع التحتية للنشاط السياسي داخل المجتمعات        

 .المختلفة

  المعضالت األخالقية المعضالت األخالقية   ••

••  MMoorraall  DDiilleemmmmaass  

وهي القيم أو القضايا األخالقية التي تمس ما يسـود فـي          
 ومـن   ،أعـراف المجتمع من مباديء ومثاليـات وتقاليـد و       

 العقاب ـ الملكية أو األحقية ـ القانون   :المعضالت األخالقية
ـ الحياة ـ األدوار والجوانب المؤثرة وجدانياً ـ الجوانـب    
واألدوار المؤثرة للسلطة ـ انتهاك آداب السلوك واللياقـة ـ    

 .العدالة ـ الحقيقة أو الصدق ـ الجنس

  معهد األمم المتحدة ألبحاث نزع السالح معهد األمم المتحدة ألبحاث نزع السالح   ••

••  UUNN  IInnssttiittuutt  FFoorr  DDiissaarrmmaammeenntt  

RReesseeaarrcchh  ((UUNNIIDDIIRR  ))  

وهو معهد دولي تابع لألمم المتحدة يقوم بإجراء أبحـاث          
مستقلة حول قضايا نزع السالح ويمول من ميزانيـة األمـم           

 .المتحدة ومن التبرعات اإلجبارية



 ٤١٢

  المعوقات الوظيفية للنظام المعوقات الوظيفية للنظام   ••

••  DDyyssffuunnccttiioonnss            
ازن النسـق داخـل     وهي النتائج التي تقلل من تكيف وتو      

 . وقد تكون ظاهرة أو كامنة،النظام السياسي

  ) ) أجناسأجناس ( (المغوليةالمغولية  ••

••  HHoommoo  MMoonnggoottiiccuuss  

 المغـول   :األجناس المغولية تنقسم إلـى ثـالث شـعب        
 ومغول الماليو بجزر الهند الشـرقية       ،األصليون بشرق آسيا  
 والصفات العامة لألجناس المغوليـة      ،والهنود الحمر بأمريكا  

قيم والبشرة الصـفراء والـرأس العريضـة    هي الشعر المست 
 وعظــام  Mesognathousوالفــك المتوســط البــروز 

الخدين البارزة واألنف المتوسطة العرض والقامة المتوسطة       
  .سم١٦٠نحو 

  مغولي مغولي   ••

••  MMaagguull//  MMoogghhuull    
 ،هندي مسلم من أصل منغولي أو تركي أو فارسـي         وهو

وهم جماعة من البشـر أغـاروا علـى العـالم اإلسـالمي             



 ٤١٣

استطاعوا الوصول لبغـداد حاضـرة العـالم اإلسـالمي          و
ودمروها ولكن قطز وبيبرس هزموهم فـي عـين جـالوت           

 . يسمون أيضا التتار،فارتدوا على أعقابهم

  مفاهيم مفاهيم   ••

••  CCoonncceeppttss  
 والمفهـوم   ،هو فكرة محددة في عقولنا تساعدنا على الفهم       

مجرد تصور لم يثبت صحته بعد ولكنه قابل للتنقية والتنقيح          
 .بح أكثر تحديداً ووضوحاًليص

  مفاوضات مفاوضات   ••

••  NNeeggoottiiaattiioonnss  
ويقصد بها سلسلة تبادل آراء وأفكار وسلسلة اتصـاالت         
رسمية بين مندوبين حكوميين لحل مشكلة بين دولتين أو أكثر        
وإقرار وضع سالم واستقرار وتعاون بينها أو لعقـد تنظـيم           

وقوع سياسي بينها لتبادل االحتياجات والمنافع وللحيلولة دون        
  .المنازعات

  مفاوضات شاملة مفاوضات شاملة   ••

••  GGlloobbaall  NNeeggoottiiaattiioonnss    



 ٤١٤

وهي المفاوضات الشـاملة هـي المفاوضـات متعـددة          
 والتـي تتنـاول     ،األطراف وموحدة األهداف واألغـراض    

موضوعات متنوعة ورئيسية في عالم االقتصاد أو السياسـة         
أو التجارة أو الموضوعات االجتماعية كالسـكان والمـرأة         

 توفر لكل األطراف حرية أكبر في التعامـل          والتي ،والطفل
والمساومة والتي تكون الطريق لعقـد االتفاقيـات المتعـددة          

 .األطراف أو االتفاقيات والمعاهدات الدولية

  مفوض سام لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة مفوض سام لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة   ••

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  HHiigghh  CCoommmmiissssiioonneerr  

FFoorr  HHuummaann  RRiigghhtt  ((UUNNHHCCHHRR  ))  

م المتحدة بتعيين مفـوض سـام       قامت الجمعية العامة لألم   
 ،م١٩٩٣ لعـام    ١٤١لحقوق اإلنسان بناء على قرارها رقم       

وهذا المفوض السام يعتبر المسئول عـن وضـع سياسـات           
متماسكة ودعم التنسيق في ميدان حقوق اإلنسـان وتعزيـز          
قدرة األمم المتحدة على اإلسهام بشكل أكبر في توفير الحماية          

 .رام هذه الحقوققدر اإلمكان والتأكد من احت

  مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين   ••



 ٤١٥

••  UUNNHHCCRR  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  HHiigghh  

CCoommmmiissssiioonneerr  FFoorr  RReeffuuggeeeess  

وهي إحدي هيئات األمم المتحـدة التـي تعمـل لغـوث            
الالجئين في أنحاء العالم بسبب الحـروب أو الكـوارث أو           

 وترعي المفوضية أكثر من من اثني عشر مليون         ،االضطهاد
 في بداية الثمانينات من القرن الماضي من مختلـف          الجيء

أنحاء العالم فيما عدا الشرق األوسط الذي ترعـى الجئيـه           
 ،وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئـين الفلسـطينيين        

م وحلت محـل المنظمـة      ١٩٥١وأنشئت هذه المفوضية عام     
  .IROالدولية لالجئين 

  مقابلة شخصية مقابلة شخصية   ••

••  IInntteerrvviieeww  

موعة من األسئلة أو من وحـدات الحـديث         يقصد بها مج  
 إلى طـرف آخـر    ) شخص أو عدة أشخاص    (يوجهها طرف 

في موقف مواجهة حسـب     ) شخص أو عدة أشخاص كذلك    (
خطة معينة للحصول على معلومات عن سلوك هذا الطـرف          

 ويـتم   ،اآلخر أو سمات شخصيته أو للتأثير في هذا السلوك        
 .ذلك من خالل مقابلة مباشرة بين الطرفين



 ٤١٦

  المقاعد الخلفية المقاعد الخلفية   ••

••  BBaacckk--BBeenncchh  MMPPSS  

 ويجلـس   ،وهي المقاعد الموجودة في آخر قاعة البرلمان      
فيها عادة المستقلين والبرلمـانيين ذو االتجاهـات الثقافيـة          
الكبيرة من الطبقة الوسطى ويكونوا أكثر تأثيرا مـن بـاقي           

 .البرلمانيين

  مقال مقال   ••

••  AArrttiiccllee  
 ،ملها اإلنسـان  وهو أحد أشكال التعبير اللفظي التي يستع      

 فـي   ،ويقوم على الموضوعية والحقائق واإللمام بالموضوع     
 .إطار منهجي مبسط

 أنظـر    أنظـر   //AAddvveerrttoottiiaallssالمقاالت اإلعالنيـة    المقاالت اإلعالنيـة      ••
  IInnffoorrmmeerrcciiaallssاإلعالنات المعلوماتية اإلعالنات المعلوماتية 

والمقاالت اإلعالنية فن صحفي يعتمد على الترويج مـن         
  وأحيانـا  ،غير إعالن مباشر بل إعالن مستتر في شكل مقال        

 .يسمى موضوع تسجيلي



 ٤١٧

  ة ة المكانالمكان  ••

••  ssttaattuuoo  
 مفهوم يقوم على التمـايز بـين        المكانة مصطلح هام ألنه   

األفراد والجماعات داخل المجتمع على أساس الهيبة والتقدير        
 .االجتماعي الذي يتحقق من خالل العضوية في المجتمع

  الفيدرالي الفيدرالي ) ) المباحثالمباحث ( (مكتب التحقيقاتمكتب التحقيقات  ••

••  FFBBII//  FFeeddeerraall  BBuurreeaauu  OOff  IInnvveessttiiggaattiioonn  

 ،وهو يمثل اإلدارة األمنية على مستوي الواليات المتحدة       
 .ويعتبر الذراع اليمني لألمن القومي األمريكي

  مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية   ••

••  OOffffiiccee  FFoorr  TThhee  CCoo--OOrrddiinnaattiioonn  OOff  

HHuummaanniitteerriiaann  AAffffaaiirrss((OOCCHHAA))  
حد المكاتب الفنية التابعة لألمم المتحـدة       هذا المكتب هو أ   

 .بالمساعدات اإلنسانية العاجلةوالخاصة 

  ملتقى ملتقى   ••

••  RReennddeezzvvoouuss  



 ٤١٨

الملتقي هو المكان الذي يسـهل للدبلوماسـيين ورجـال          
السياسة القيام بمهامهم وواجباتهم الرسـمية وتبـادل اآلراء         

 ومجلس  ،والمناقشة العامة للمشاكل الدولية بشكل غير رسمي      
 Forumاألمن يعتبر ملتقي قبل أن يكون حلقة أو مجلـس           

 .ديم وجهات النظر الرسمية للدوللتق

  المليشيات المليشيات   ••

••  PPhhaallaannggiissttss  
هي جماعات مسلحة تنظم دفاعاً عـن مبـدأ أو عقيـدة            

 ومن أمثلتهـا    ، أو للدفاع عن مصالح معينة     ،سياسية أو دينية  
مليشيات حزب اهللا في جنوب لبنان والمليشـيات المارونيـة          

Maronite Military في لبنان . 

  مملكة المسيحية مملكة المسيحية   ••

••  CChhrriisstteennddoomm  

هي الممالك التي نشـأت بعـد سـقوط االمبراطوريـة           
 وحكمها حكـام    ،الرومانية في أواخر القرن الرابع الميالدي     

 وتسود بيـنهم ـ تحـت    ،يتمتعون بالسلطة السياسية المستقلة
تأثير الديانة المسيحية ـ األفكار التي تؤكد وحدة البشر وأنهم  



 ٤١٩

 وأن مـا عـداهم      يؤلفون مجتمعاً واحداً هو مملكة المسيحية     
  .كفرة

  مناطق األطراف مناطق األطراف   ••

••  PPeerriipphheerraall  AArreeaass  
 والدول في هذه المناطق إما      ،  توجد في االقتصاد العالمي   

أن تكون خاضعة لحكم استعماري أو تكون مـن الضـعف           
 .بحيث ال تحقق درجة يعتد بها من االستقالل

  المنافع المادية المنافع المادية   ••

••  MMaatteerriiaall  BBeenneeffiittss  

عاملين في السياسة والحياة    وهي المنافع التي تعود على ال     
 ولذلك اهتمت التنشـئة السياسـية       ،العامة من جراء نفوذهم   

الحديثة إلى التأكيد على أن عمل هؤالء هو تطوعي وتكريس          
 .الجهد الجماعي وال يهدف لمنافع مادية إطالقاً

  مناورات األروقة مناورات األروقة   ••

••  LLoobbbbyyiinngg  

وهي المناورات التمهيدية التي تقصد التأثير في أعضـاء         
 وذلك عن طريق    ،يئة التشريعية أو أصحاب صناعة القرار     اله



 ٤٢٠

 وذلك لضمان قبـول     ،االتصال الشخصي المباشر أو الدعاية    
أو رفض بعض القوانين أو القرارات في مرحلة اإلعـداد أو           

 .الصدور أو التنفيذ

  منبر حر منبر حر   ••

••  FFrreeee  TTrriibbuunnee  

هو قسم في الصـحف والمجـالت الدوريـة يخصـص           
سـئولية كاتبهـا دون مسـئولية       للمقاالت التي تنشر على م    

 .الجريدة

  منبع النهر منبع النهر   ••

••  HHeeaaddwwaatteerrss  

 وتمتاز منطقة منبـع     ،هو مكان بدء النهر وسريان مياهه     
 والمنبـع   ،النهر باألمطار الغزيرة فـي وقـت مـن السـنة          

Headstream        ذاته مجرى مائي يكون مصدراً لمجـرى 
 .مائي آخر أكبر

  منتدى شركاء اإليجاد منتدى شركاء اإليجاد   ••

••  IIGGAADD  PPaarrttnneerrss  FFoorruumm  ((IIPPFF  ))  



 ٤٢١

م من أجل   ١٩٩٧منتدي شركاء اإليجاد أنشأ في يناير عام        
إضفاء الطابع الرسمي على عالقات دول اإليجاد مع شركاء         
التنمية مثل الواليات المتحـدة األمريكيـة وكنـدا والنمسـا           
وبريطانيا وهولندا والنـرويج وبلجيكـا وفرنسـا والسـويد          

ة إلـى بعـض      باإلضاف ،وسويسرا وألمانيا وإيطاليا واليابان   
المنظمات الدولية، ويهتم المنتدى بتمويل مشروعات اإليجـاد       

 .وحل المنازعات في المنطقة

  المندمجين المندمجين   ••

••  AAssssiimmiillaaddoo  

هم الوطنيين في المستعمرات األوربية المختلفـة الـذين         
يمكن أن يصبحوا مواطنين في دولة االحتالل بشرط اتقـان          

بهذا في عصـر     وأكثر الدول التي قامت      ،لغة الدولة المحتلة  
 حيث قامت   ،المستعمرات في أفريقيا هي البرتغال في أنجوال      

 .بالتأثير في هوية المواطين الثقافية واللغوية

  منشور منشور   ••

••  TTrraacctt  



 ٤٢٢

وهو نشرة تطبع وتوزع لنشر دعاية أو دعايـة مضـادة           
سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو دينيـة أو أيدلوجيـة أو            

 .حتى تجارية

  ) ) أو دائرة نفوذأو دائرة نفوذ ( (منطقةمنطقة  ••

••  ZZoonnee  

 ،ويعني بها منطقة معينة ذات مساحة كبيرة مـن األرض         
تضعها دولة من الدول تحت سيطرتها الفعلية سواء باتفـاق          

 ويكون  ،خاص بينها وبين الدولة أو بالقسر والقوة واالحتالل       
 وقد تكـون تلـك      ،صاحب النفوذ إحدى الدول الكبرى غالباً     

 .المنطقة بحرية أو برية

  ة الساحلية ة الساحلية منطقة أسبقية للدولمنطقة أسبقية للدول  ••

••  CCooaassttooll  SSttaattee  PPrriioorriittyy  ZZoonnee  
هي المنطقة من قاع البحر الـدولي المجـاور للمنطقـة           

 ويتعـين   ،الخاضعة ألي دولة والخاضعة لواليتها الوطنيـة      
الحصول على الموافقة المسبقة للدولة الشـاطئية قبـل قيـام           
الجهاز الدولي بالكشف أو االستغالل أو التـرخيص لدولـة          

 .تلك المنطقةأخرى للعمل في 



 ٤٢٣

  المنطقة الحارة أو االستوائية المنطقة الحارة أو االستوائية   ••

••  TTrrooppiiccss  

 ٢٣،٥تقع المنطقة االستوائية بين مدار السـرطان خـط          
 وهي منطقة شـديدة     ، جنوباً ٢٣،٥شماالً ومدار الجدى خط     

 .الحرارة واألمطار ولها بيئتها النباتية المتميزة

  منطقة عازلة منطقة عازلة   ••

••  BBuuffffeerr--SSttaattee  
صـراع لتمنـع    وهي أراضي يتفق عليها في منـاطق ال       

 والمنـاطق العازلـة     ،المواجهة المباشرة بين قوات المواجهة    
مثل منطقة التبـت كمنطقـة      ،غالبا ما تكون منزوعة السالح    

عازلة بين روسيا والهند وسويسرا كبلد محايد وغيرها مـن          
 . األمثلة

 أنظر  أنظر //CCoonnttiigguuoouuss  ZZoonneeالمنطقة المتاخمة المنطقة المتاخمة   ••
  االمتداد القارياالمتداد القاري

لة الساحلية بممارسـة بعـض      مصطلح يعنى التسليم للدو   
االختصاصات أو السلطات على جزء من أعالي البحار يتاخم         

 ويسمى المصطلح باللغة    ،بحرها اإلقليمي أو مياهها اإلقليمية    



 ٤٢٤

 منطقـة   ، منطقـة الحمايـة    :العربية تسميات عديـدة منهـا     
 المنطقـة   ، المنطقـة المالصـقة    ، منطقة األمن  ،االختصاص
 .ة المنطقة التكميلي،المجاورة

  المنظمات الدولية المنظمات الدولية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniizzaattiioonnss  
وهي المنظمات فوق األممية التي تصل العـالم بعضـه          
ببعض عن طريق االتفاقيات الدولية وهي أكثر المرشـحين         

 Non-Stateبروزاً لتحمل لقب العامـل غيـر الدولـة    

Actor،          ولقد نمت نمواً كبيراً تعبيراً عن عدم االرتياح لعدم 
 ،Universal Governmentمـة عالميـة   وجود حكو

وهناك العديد من هذه المنظمات مثل األمم المتحدة واليونسكو         
 وهي قادرة على القيام بـدور فـوق         ،والبنك الدولي والجات  

 . في العالم المعاصرSuper Nationalدولي 

  المنظمات الدولية غير الحكوميةالمنظمات الدولية غير الحكومية  ••
••    IInntteerrnnaattiioonnaall  NNoonn--GGoovveerrnnmmeennttaall  

OOrrggaanniizzaattiioonnss((IINNGGOO))  



 ٤٢٥

هي المنظمات الدولية التي تضـم أشـخاص اعتبـاريين          
 وهي  ،بصفتهم وبعملهم وبمؤسساتهم وليس عن طريق الدول      

 وتقوم بتنظيم كل شيء Private Bodiesهيئات خاصة 
 مثل المناسبات الرياضية العالمية كاالتحاد الدولي لكرة القدم       

 الطبيـة    ومثل المسـاعدة   ،واللجنة األوليمبية الدولية  ) الفيفا(
Medical Aid كالصليب األحمر Red Cross والهالل 

    وهذه المنظمـات تتخطـى الحـدود القوميـة     ،األحمر

TRANGO أو Transational Non -

Governmental Organizations.  

  المنظمات الطوعية المنظمات الطوعية   ••

••  VVoolluunnttrryy  AAssssoocciiaattiioonnss    
وهي المنظمات التي تعمل عن طريق العمـل التطـوعي          

 وهي  ، مثل النقابات والجمعيات األهلية    ،تماعيالفئوي أو االج  
تشارك في السلطة من أجـل اسـتقرار النظـام السياسـي            

 وهي تساهم في الحد من الصراع االجتمـاعي         ،الديمقراطي
 ٠داخل المجتمع 

  منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة   ••



 ٤٢٦

••  FFoooodd  AAnndd  AAggrriiccuullttuurree  OOrrggaanniizzaattiioonn  

((FFAAOO))  
بعة لألمـم   منظمة األغذية والزراعة منظمة متخصصة تا     

 ...المتحدة ومقرها الرئيسي في روما

  المنظمة البيروقراطية المنظمة البيروقراطية   ••

••  BBuurreeaauuccrraattiicc  OOrrggaanniizzaattiioonn  

وهي المنظمات التي تهيمن على عمليـة القـررات فـي           
 والتي تؤثر بالتالي على القرار ألن عدداً        ،اإلدارات الحكومية 

من اإلدارات شبه الحكومية تسـيطر بشـكل متزايـد فـي            
 .اعيةالمجتمعات الصن

  منظمة التجارة العالميةمنظمة التجارة العالمية  ••

••  WWoorrlldd  TTrraaddee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((WWTTOO  ))  

هي المنظمة العالمية التي تتحمل عبء تحريـر التجـارة          
 وتشرف على تنفيـذ اتفاقيـات       ،العالمية بين الدول المختلفة   

 .الجات

  منظمة التحرير الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية   ••



 ٤٢٧

••  PP  LL  OO//  PPaalleessttiinnee  LLiibbeerraattiioonn  

OOrrggaanniizzaattiioonn  
مقاومة الفلسطينية وعلـى رأسـها      وهي تجمع منظمات ال   

 وأعلنت في الستينات وما زالت تحمـل نضـال          ،منظمة فتح 
الشعب الفلسطيني ضد األطماع الصـهيونية ومعـه حركـة          

 ويرأسها أبو عمار ياسر عرفـات       ،حماس والجهاد اإلسالمي  
 .حتى اآلن

منظمة التربية والعلوم والثقافـة التابعـة       منظمة التربية والعلوم والثقافـة التابعـة         ••
  UUnniitteedd  NNaattiioonnssلألمـــم المتحـــدة لألمـــم المتحـــدة 

EEdduuccttiioonnaall,,  SScciieennttiiffiicc  AAnndd  CCuullttuurree  

OOrrggaanniizzaattiioonn  ((NNEESSCCOO  ))  

  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   ••

••  OO..CC..DD..EE..  
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هي منظمة تجمع بين        

 وهـي   ،الدول الرأسمالية الكبري السـبع أو الثمـان حاليـاً         
 مجموعة الدول المتقدمة تكنولوجيا وتضم الواليات المتحـدة       

وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابـان ومعهـم         



 ٤٢٨

 وتجتمـع للـدفاع عـن مصـالحها         ،حاليا روسيا االتحادية  
 .االقتصادية أساساً

  منظمة التنمية والتعاون االقتصادي منظمة التنمية والتعاون االقتصادي   ••

••  rrggaanniizzaattiioonn  FFoorr  EEccoonnoommiicc  CCoo--

OOppeerrssttiioonn  AAnndd  DDeevveellooppmmeenntt    ((OOEECCDD))    

منظمــة الجــيش الجمهــوري األيرلنــدي منظمــة الجــيش الجمهــوري األيرلنــدي   ••
  قت قت المؤالمؤ

••  PPrroovviissiioonnaall  IIrriisshh  RReeppuubblliiccaann  

AArrmmyy((IIRRAA))  

وهي منظمة نشأت في أوساط الجمهوريين فـي أيرلنـدا          
وله جناح عسكري قوي نفذ العديد مـن        ) الكاثوليك (الشمالية

 وبدأ السالم بتفكيك الجناح     ،الهجمات ضد المصالح اإلنجليزية   
العسكرى للمنظمة والتفاوض السياسي من أجل منح أيرلنـدا         

 .الية المزيد من سلطات الحكم الذاتي والتفويض السياسيالشم

  منظمة الدول األمريكية منظمة الدول األمريكية   ••

••  OOrrggaanniizzaattiioonn  OOff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess  

((OOAASS))      



 ٤٢٩

 وهي من أقدم المنظمات     ،وتضم مختلف الدول األمريكية   
 ولهـا   ، وتقودها الواليات المتحدة األمريكية    ،الدولية األقليمية 

 .أجهزة متخصصة

  ة المصدرة للبترول ة المصدرة للبترول منظمة الدول العربيمنظمة الدول العربي  ••

••  OOrrggaanniizzaattiioonn  OOff  AArraabb  PPeettrroolleeuumm  

EExxppoorrttiinngg  CCoouunnttrriieess  ((OOAAPPEECC))  // أنظر  أنظر 
  أوابكأوابك

    منظمة الدول المصدرة للبترول منظمة الدول المصدرة للبترول   ••

••  OOrrggaanniizzaattiioonn  OOff  TThhee  PPeettrroolleeuumm  

EExxppoorrttiinngg  CCoouunnttrriieess  ((OOPPEECC  )) أنظر أنظر / / 
                                    أوبكأوبك

  المنظمة الدولية للطيران المدنيالمنظمة الدولية للطيران المدني  ••
••    IInntteerrnnaattiioonnaall  CCiivviill  AAvviiaattiioonn  

OOrrggaanniizzaattiioonn  ((IICCAAOO  ))  

  المنظمة الدولية للهجرةالمنظمة الدولية للهجرة  ••



 ٤٣٠

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  FFoorr  

MMiiggrraattiioonn    ((IIOOMM))                
  منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية   ••

••  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((WWHHOO  ))  
 وتهـتم   ،هي منظمة دولية متخصصـة مقرهـا جنيـف        

ـ    ،باألوضاع الصحية في مختلف دول العالم      ن  ولها العديد م
 ولها نشاط دولي ملحـوظ فـي        ،المكاتب األقليمية في العالم   

 .مقاومة األوبئة واألمراض السارية في العالم

  المنظمة العالمية لألرصاد الجويةالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية  ••
••    WWoorrlldd  MMeetteeoorroollooggiiccaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  

((WWMMOO))  
  المنظمة العالمية للملكية الفكريةالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  ••

••      WWoorrlldd  IInntteelllleeccttuuaall  PPrrooppeerrttyy  

OOrrggaanniizzaattiioonn  ((WWIIPPOO  ))  
  نظمة العمل الدولية نظمة العمل الدولية مم  ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLaabboouurr  DDrrggaanniissaattiioonn  

((IILLOO  ))  



 ٤٣١

  منظمة غير حكوميةمنظمة غير حكومية  ••

••  NNoonn--  GGoovveerrnnmmeennttaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  

((NNGGOO  ))  

  منظمات المعلومات الفائقة منظمات المعلومات الفائقة   ••

••  HHyyppeerr--OOrrggaanniizzeerrss  
وهي  التـي تقـوم    ،من مصطلحات عصـر المعلومـات     

 ويسبقها آليات البحث    ،بفهرسة المعلومات وتبويبها وتخزينها   
 التي تمزج بين البحـث بمـدخل        Meta-Searchلفائق  ا

الموضوع والبحث عن لفظ بعينه أو مجموعة ألفاظ بعينهـا          
 ويعقبها في منظومة المعلومات روبوتات      ،في متن النصوص  

 التـي تقـوم بأرشـفة    Archive Ccrawlersاألرشفة 
 .مواقع الشبكات بصفة دورية

  منظمة معاهدة حلف شمال األطلنطيمنظمة معاهدة حلف شمال األطلنطي  ••
••    NNoorrtthh  AAttllaannttiicc  TTrreeaattyy  OOrrggaanniizzaattiioonn  

((NNAATTOO))//أنظر الناتو أنظر الناتو   
  منظمة المالحة الدولية منظمة المالحة الدولية   ••



 ٤٣٢

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaarriittiimmee  OOrrggaanniizzaattiioonn    

((IIMMOO))  

  منظمة المؤتمر اإلسالمي منظمة المؤتمر اإلسالمي   ••
••  OOrrggaanniizzaattiioonn  OOff  TThhee  IIssllaammiicc  

CCoonnffeerreennccee  ((OOIICC))          
 ٧٧هي منظمة إسالمية تضم كل الدول اإلسالمية وعددها         

 ولهـا عـدة     ،بين الـدول اإلسـالمية     وتهتم بالتنسيق    ،دولة
 ومقرها مدينة جـده  ،مستويات أعالها مؤتمر القمة اإلسالمي   

 . وبها لجان متخصصة مثل لجنة القدس،السعودية

  منظمة الوحدة األفريقيةمنظمة الوحدة األفريقية  ••

••    ((OO  AA  UU))  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  OOff    AAffrriiccaann  

UUnniittyy  OOrrggaanniissaattiioonn  FFoorr  EEccoonnoommiicc  CCoo--

OOppeerrssttiioonn  AAnndd  DDeevveellooppmmeenntt    ((OOEECCDD))                             

هي منظمة خاصة بالدول األفريقية مقرها أديـس أبابـا          
م بحضور  ١٩٦٣وأنشئت في المؤتمر التأسيس للمنظمة عام       

 ولها أجهزة مختلفـة منهـا األمانـة العامـة           ،القادة األفارقة 
والمؤتمر الوزاري ومؤتمر القمة السنوي الذي يعقد في دولة         

 وساهمت المنظمة في تحرير باقي الدول األفريقية        ،من الدول 



 ٤٣٣

 وتحولت إلى االتحـاد     ، دولة ٥١حتى أصبح عدد األعضاء     
 . ليصبح الوريث لهذه المنظمة،م٢٠٠٢األفريقي عام 

  منظم ذاتياً ومستمر منظم ذاتياً ومستمر   ••

••  SSeellff--RReegguullaattiinngg  &&  PPeerrssiissttiinngg  

هي رؤية للحياة السياسية مستوحاة من النموذج السـلوكي        
مد من البيئة الغنية والمستقرة كالبيئة األمريكية       المشتق والمست 
 .في الخمسينات

  المنظر السياسي المنظر السياسي   ••

••  TThheeoorruusstt  

 وهـو مـن     ،وهم الفليسوف أو القائد للفكـر السياسـي       
المتخصصين في علم السياسة عموماً أو النظرية السياسـية         

 .خصوصاً 

  منظمة الخدمات المشتركة لشرق أفريقيا منظمة الخدمات المشتركة لشرق أفريقيا   ••

••  EEaasstt  AAffrriiccaann  CCoommmmoonn  SSeerrvviicceess  

OOrrggaanniizzaattiioonn  ((EEAACCSSOO))                                            
هي منظمة موروثة عن اللجنة العليا لشرق أفريقيـا فـي           

 وهي منظمة أقليمية تقوم بخـدمات عديـدة         ،عهد االستعمار 



 ٤٣٤

تشمل النقل والمواصالت والتعليم العالي واألبحاث ويتحمـل        
مسئوليتها الجماعية رؤساء كينيا وتنجانيقـا وأوغنـدا ويـتم          

 ،ير أعمالها عن طريـق إدارة مركزيـة فـي نيروبـي           تسي
وتوسعت لتشمل كل دول الشرق األفريقـي ولكـن دورهـا           

 .تقلص نسبياً

  منظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولية   ••

••  AAmmnneessttyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  

وهي منظمة دولية تعنى بحقوق اإلنسان وتصدر تقـارير         
سنوية عن وضع حقوق اإلنسان في مختلف بلـدان العـالم           

 .خالل عام

   عمل  عمل منظمةمنظمة  ••

••  BBuussiinneessss  OOrrggaanniizzaattiioonn  

وهي ما تسمى بمنظمات المنتجين الذين يملكون منظمـة         
 وأصحابها هـم    ،عمل قادرة على التكيف مع النشاط السياسي      

 الذين يقومـون    Producersرجال األعمال أو المنتجين     
 .بنشاط فعال ومؤثر بسبب تنظيمهم واتحادهم

  منظور ذاتي منظور ذاتي   ••



 ٤٣٥

••  SSuubbjjeeccttiivvee  PPeerrssppeeccttiivvee  
هو نوع من التحليل المستخدم في تحليـل        ور الذاتي   المنظ

عناصر الواقع االجتماعي سواء تعلقت بالمجتمع أو بالنظم أو         
 .بالجماعات أو األدوار أو القوة أو القيم أو المعايير

 أنظـر    أنظـر   //PPrroobblleemmaattiiccالمنظومة الفكريـة    المنظومة الفكريـة      ••
  اإلشكاليةاإلشكالية

 أنظر  أنظر //EE  PPlluurriibbuuss  UUnnuumm  من الكثير واحد من الكثير واحد   ••
  واحد من كثيرواحد من كثير

  لثقافة السياسية لثقافة السياسية منهج امنهج ا  ••

••  PPoolliittiiccaall  CCuullttuurree  AApppprrooaacchh  
 انطالقا من أن النظرة     ،وهو منهج لدراسة النظام السياسي    

الشاملة للنظام السياسي البد وأن تأخذ بعين االعتبـار بيئتـه           
 ألن سـلوك األفـراد داخـل        ،الثقافية التي تؤثر على أدائه    

تتـأثر   كما   ،المؤسسات قد يتحدد بقيمهم واتجاهاتهم السياسية     
مطالب األفراد وأساليب تعبيرهم عنهـا بالثقافـة السياسـية          



 ٤٣٦

 وكذلك يرتبط التغيير السياسي بالثقافة أوثق االرتباط        ،السائدة
  .ألن الثقافة قد تكون دافعة للتغيير أو عائقاً في سبيله

  منهج صنع القرار منهج صنع القرار   ••

••  DDeecciissiioonn--MMaakkiinngg  AApppprrooaacchh    
ـ        و ى النظـام   هو منهج لدراسة النظم السياسية وينظـر إل

 ألن عملية صنع    ،السياسي باعتباره ميكانيزم لصنع القرارات    
القرار وظيفة تعرفها كل النظم السياسية سواء أكانت بسيطة         

 . ديمقراطية أو غير ديمقراطية،أم مركبة أم تقليدية أم حديثة

  مواثيق أو اتفاقات مواثيق أو اتفاقات   ••

••  CChhaarrtteerr  

 ،وهي اتفاقيات تبرم أو تعلن بحكم دستور البالد األساسي        
 وقد يقصد   ،وهذه االتفاقات التي تقرر ثم تعلن بحكم الدستور         
 أو النظـام    ،بها بعض المعاهدات بين الدول واألمم والشعوب      

  .الدستوري لبلد من البالد

  المواثيق األخالقية المواثيق األخالقية   ••

••  EEtthhiiccaall  CCooddeess    



 ٤٣٧

هي مواثيق للحفاظ على آداب وإنسانية المهن المختلفـة         و
ولون بأداء قسـم للحفـاظ    ويلتزم المسؤ  ،لعدم إفشاء أسرارها  

 أي أخالقيـات العمـل      ،على األمانة واألخالقيات في المهنة    
 مثل األطباء والمحامين والصحفيين والوزراء وقـادة        ،العام

 .الرأي وخالفهم

  ) ) اجراءاتاجراءات ( (موازيةموازية  ••

••  CCoollllaatteerraall  

وهي اجراءات مكملة لالجراءات الرسمية أو لعملية صنع        
عقب صـدور القـرار      وتصدر عن الجهاز التنفيذي      ،القرار
 في صورة اجراءات أو لوائح تنفيذية أو قـرارات          ،الرسمي
 وتهدف لبناء الثقة والتحقق والرقابة الفعالـة لنجـاح          ،إدارية

 .تنفيذ القرار

  المواطنة المواطنة   ••

••  CCiittiizzeennsshhiipp  
المواطنة ببساطة شديدة هي الدور اإليجابي للفرد بصـفته         

نة معلناً أنه    وأكد الفليسوف روسو على مفهوم المواط      ،مواطناً
 المشاركة اإليجابية من جانب     :يعتمد على دعامتين أساسيتين   



 ٤٣٨

الفرد في عملية الحكم والمساواة الكاملة بين أبناء المجتمـع          
 .الواحد كلهم

  المؤتمرات المؤتمرات   ••

••  CCoonnffeerreenncceess  

المؤتمرات هي شكل من أشكال االجتماع الذي يدار وفق         
د لتبادل   ويسعى من خالله األفرا    ،أجندة وجدول أعمال منظم   

المعلومات وتحقيق التفاهم بينهم عن طريق االتصال الشفهي        
 وغالباً  ،وعرض التجارب حول ظاهرة أو موضوع أو مشكلة       

ما يتوصل أي مؤتمر إلى مجموعة من التوصـيات واآلراء          
 وهناك نـوع مـن المـؤتمرات        ،والقرارات حول موضوعه  

 وهو الذي يضـم عـدداً       Congressيسمى المؤتمر العام    
يراً من المشتركين يصل لعدة مئات وتشترك فيه المنظمات         كب

 .واألفراد

  المؤتمر اإلسالمي المؤتمر اإلسالمي   ••

••  IIssllaammiicc  CCoonnffeerreennccee  

منطمة دولية وضعت ميثاقها في جدة بالسـعودية خـالل          
 وتهدف إلى   ، ومقرها جدة في السعودية    ،م١٩٧١شهر يونيو   



 ٤٣٩

تعزيز التضامن اإلسالمي ودعم التعـاون فـي المجـاالت          
والثقافية والعلمية والسياسية والدينية بين الـدول       االقتصادية  

األعضاء، وتلعب المنظمة دوراً بارزاً في توحيد كلمة البالد         
اإلسالمية من خالل المؤتمرات الوزارية أو القمة اإلسـالمية         

 .التي تعقد بشكل دوري أو استثنائي إذا اقتضى األمر

  مؤتمر األمم المتحدة حول بيئة اإلنسان مؤتمر األمم المتحدة حول بيئة اإلنسان   ••

••  UUnniitteedd  NNaattiioonn,,  CCoonnffeerreennccee  OOnn  HHuummaann  

EEnnvviirroonnmmeenntt  ((UUNNCCHHEE))  
وهو أول مؤتمر دولي حول البيئة عقد في استوكهولم عام          

 ومثل بداية االهتمـام العـالمي بالبيئـة والتـراث           ،م١٩٧٢
 وترتب على انعقاد المؤتمر إنشاء برنـامج        ،الطبيعي للبشرية 

 .األمم المتحدة للبيئة

  رة والتنمية رة والتنمية مؤتمر األمم المتحدة بشأن التجامؤتمر األمم المتحدة بشأن التجا  ••

••  UUNNCCTTAADD  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  

CCoonnffffffeerreennccee  OOnn  TTrraaddee  AAnndd  

DDeevveellooppmmeenntt              

ُأقيم هذا المؤتمر بناء على قرار الجمعية العامـة لألمـم           
 لبحث مشـكالت التجـارة      ،م١٩٦١ ديسمبر   ١٩المتحدة في   



 ٤٤٠

 ،م١٩٦٤ حيث عقد ألول مرة فـي جنيـف عـام            ،العالمية
 وشـهد   ، كل ثالث سنوات   وتحول لجهاز دائم يجتمع بانتظام    
 وهي المجموعة التـي     ٧٧المؤتمر األول والدة مجموعة ال      

ترمز إلى تكتل العالم الثالث على أساس اقتصـادي ولـيس           
 وركز المـؤتمر علـى      ،سياسي في مواجهة الدول المتقدمة    

بلورة المباديء التي يجب أن تسير عليها الدول في معامالتها          
 .يز في المعامالت التجاريةالتجارية وعلى مبدأ عدم التمي

  مؤتمر األمم المتحدة للتنظيم الدولي مؤتمر األمم المتحدة للتنظيم الدولي   ••

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CCoonnffeerreennccee  OOnn  

IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  

وهو المؤتمر التأسيس لألمم المتحدة الذي عقد في مدينـة          
 والذي أسـفر عـن   ، م١٩٤٥سان فرانسيسكو األمريكيةعام   

بنظامهـا الحـالي بعـد      ) األمم المتحدة (قيام المنظمة الدولية    
 .انقسامات ومناقشات متعددة

  مؤتمر لجنة نزع السالح مؤتمر لجنة نزع السالح   ••

••  CCccoonnffeerreennccee  OOff  TThhee  CCoommmmiitttteeee  OOnn  

DDiissaarrmmaammeenntt  



 ٤٤١

وهو مؤتمر   دولي للجنة دولية أنشأته األمم المتحدة عام           
م ١٩٥٢ بعد استبدال لجنة نزع السالح المنشأة عام         ،م١٩٧٥

 وفي  ، دولة ٣١لى   وتمت زيادة عدد الدول األعضاء به إ       ،به
م قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة أن يصـبح         ١٩٧٨عام  

 Conference Onمـــؤتمر نـــزع الســـالح 

Disarmament    هو المنبر الوحيد للمفاوضـات متعـددة 
 .األطراف حول نزع السالح

  مؤتمر المائدة المستديرة مؤتمر المائدة المستديرة   ••

••  RRoouunndd  TTaabbllee  CCoonnffeerreennccee  
التي يقصـد   مفاوضات الدائرة المستديرة هي المفاوضات      

إجراؤها على أساس المساواة التامة بين ممثلـي األطـراف          
 فيجلس الجميع حول مائدة مستديرة تحاشيا لوضـع         ،المعنية

رئيس للجلسة أو للمؤتمر وتجنباً لتقدم شخص على آخر من          
 .حيث االعتبار أو المكانة

  موسوعة األفق األمريكية موسوعة األفق األمريكية   ••

••  AAmmeerriiccaann  VViissttaa  



 ٤٤٢

صادرة عن وسائل اإلعالم    هي موسوعة إليكترونية شاملة     
 والتي تتيح للباحثين تصفح قواعد بيانات       ،البصرية التطبيقية 

الوسائط المتعددة والبحث عن معلومات وافية فـي التـاريخ          
والعلــوم والتكنولوجيــا والحيــاة السياســية واالجتماعيــة 
واالقتصادية والبرية أيضاً والموضـوعات المتنوعـة التـي        

 .اجها كافة األفرادتجذب انتباه الجميع ويحت

  المياه التاريخية المياه التاريخية   ••

••  HHiissttoorriicc  WWaatteerrss  
هو حق للدول التي استعملت منـاطق بحريـة مجـاورة           
لمياهها األقليمية لمدة طويلة دون معارضة أحـد أن تعلـن           
سيادتها على تلك المناطق بحيث يرتب لها هـذا االسـتعمال           

 وجـاء هـذا     ،الطويل حق أفضلية على موارد هذه المنطقة      
ي قانون البحار الجديد الذي يحدد الحقوق الدولية فـي    الحق ف 

 .المياه األقليمية والمناطق التي تجاورها

  ميثاق أو عهد ميثاق أو عهد   ••

••  PPaacctt  



 ٤٤٣

 ويعني به اتفاق موسع     ،ويقصد به وثيقة إنشاء تنظيم دولي     
إلنهاء حالة من القلق وعدم االستقرار وتحديد قواعد معينـة          

مـم أو األمـم     في مسار السياسة الدولية كميثاق عصـية األ       
 .المتحدة

  ميثاق األطلنطي ميثاق األطلنطي   ••

••  AAttllaannttiicc  CChhaarrtteerr  

هو البيان المشترك الجتماع رئيس الـوزراء البريطـاني         
 ١٤ونستون تشرشل مع الرئيس األمريكي روزفلـت فـي          

 Prince Ofم علـى ظهـر السـفينة    ١٩٤١أغسـطس  

Wales      بالمحيط األطلسي والـذي دخلـت علـى إثـره 
 وتضـمن   ،الحرب بجانب الحلفاء  الواليات المتحدة األمريكية    

البيان أول إشارة ألهمية إنشاء نظـام دائـم لألمـن العـام             
Permanent System Of General Security 

 وكان ذلك بمثابة بداية التفكير     ،يكون أكثر اتساعا من ذي قبل     
 .في إنشاء األمم المتحدة

 

  ) ) ميثاق باريسميثاق باريس ( (ميثاق بريان كيلوجميثاق بريان كيلوج  ••



 ٤٤٤

••  BBrriiaanndd  KKeelllloogg  PPaacctt  

 ووصل عدد المـوقعين     ١٩٢٨ دولة عام    ١٥ممثلي  وقعه  
 ونبذ الميثاق الحرب كـأداة      ، دولة ٦١ نحو   ١٩٣٠علية عام   

من أدوات السياسة القومية مؤكـداً علـى ضـرورة حـل            
المنازعات بالطرق السلمية أياً كانت طبيعتهـا وأيـاً كـان           

 .أطرافها

  ميثاق لوكارنو ميثاق لوكارنو   ••

••  TThhee  LLooccaarrnnoo  PPaacctt  

سـبع معاهـدات لتسـوية       ووقعت معه    ١٩٢٥أعلن عام   
مشاكل الحدود بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وإيطاليا        

 واعتبرها الـبعض بمثابـة الخـط        ،وبولندا وتشيكوسلوفاكيا 
الفاصل بين سنوات السالم وسنوات الحـرب وأتـاح هـذا           
الميثاق وهذه المعاهدات إنضمام ألمانيا لعصبة األمم بعـد أن          

 .ة خارجة على القانون الدوليكان ينظر إليها أنها دول

  الميدان الجديد الميدان الجديد   ••

••  NNeeww  FFrroonnttiieerr  



 ٤٤٥

هو اتجاه ظهر في عهد جون كيندي وقوي كاتجاه وشعار          
 .م١٩٦١أسطوري في الواليات المتحدة عام 

  ميزان الرعب ميزان الرعب   ••

••  BBaallaannccee  OOff  TTeerrrroorr  

وهو مفهوم التوازن في الرعب الـذي أتـاح للسـالم أن            
كس مفهوم القـوة     وهو ع  ،م١٩٤٥يستقر في أوربا منذ عام      

 أي أنه القدرة على توجيه ضربة قاصمة للعدو فـي    ،التقليدي
حالة إقدامه على توجيه الضربة األولى باستخدام أسلحة الفناء         

 مما يعني أن بـدأ الحـرب معنـاه الفنـاء            ،والدمار الشامل 
 .للطرفين

  // أنظـر  أنظـر BBaallaannccee  OOff  PPoowweerrميزان القوة ميزان القوة   ••
  توازن القوىتوازن القوى

ماقبل الحرب العالمية األولـى     هو مفهوم ساد في مراحل      
 أي أن يكون الخصم في مستوي قوة منافسه حتـى           ،١٩٤٥

 وأن أي اختالل للقوة يعنى طمـع        ،يستطيع الدفاع عن نفسه   
 .الخصم في الحصول على نصر سريع وحاسم



 ٤٤٦

  
  

     



 ٤٤٧

  حرف النونحرف النون

  الناتج القومي الناتج القومي   ••

••  GGrroossss  NNaattiioonnaall  PPrroodduucctt//  GGNNPP  

ح يعبر عن قيمة جميع السلع      إجمالي الناتج القومي مصطل   
والخدمات التي يتم انتاجها محلياً مضافاً إليه ما يتم كسبه من           
خارج البالد ومطروحاً منها الدخل الذي يكسبه األجانب من         

 .الناتج المحلي

  الناتج المحلي الناتج المحلي   ••

••  GGrroossss  DDoommeessttiicc  PPrroodduucctt//  GGDDPP    
إجمالي الناتج المحلي مصطلح يقصد به قيمة جميـع         وهو  
 .لخدمات التي يتم انتاجها محلياًالسلع وا

   الناتو  الناتو   ••

••  NNAATTOO  

وهو حلف شمال األطلنطي الذي تشترك فـي عضـويته          
 وهـو حلـف سياسـي       ،الدول األوربية والواليات المتحـدة    

 .وعسكري ويؤثر بشدة في السياسة الدولية



 ٤٤٨

  النازية النازية   ••

••  NNaazziissmm  
أي ) NSDAP(كلمة نازي مأخوذة من العبارة األلمانية       

National Sozialistishe Dentsche 

Arbeiter Parteiوهي ، أي اإلشتراكية القومية األلمانية 
حركة عرقية شمولية قادها هتلر وهيمنت على مقاليد الحكـم          

 والحركة النازيـة    ،في ألمانيا وعلى المجتمع األلماني بأسره     
 ،حركة سياسية وفكرية ظهرت بعد الحرب العالمية األولـى        

علمانيتها الشـاملة وواحـديتها     والسمة األساسية للنازية هي     
المادية  الصارمة وأكدت التفوق العرقي للشـعب األلمـاني          
على كل شعوب أوروبا وشعوب العـالم وأنكـروا الطبيعـة           

  .البشرية

  النازية وبرنامجها النازية وبرنامجها   ••

••  GGlliieecchhsscchhaallttuunngg    
 وبرزت كقـوة  ،النازية ظهرت في ألمانيا في العشرينات  و

 المحور فـي الحـرب      م وقادت ألمانيا ودول   ١٩٣٣بعد عام   
 وقضت هزيمة ألمانيا علـى يـد       ،العالمية الثانية ضد الحلفاء   

 وبرنامجها المعـروف يعنـي التناسـق        ،الحلفاء عليها تماماً  



 ٤٤٩

 ويدعو  ،الكامل للمجتمع على أساس إعالء العنصرية األلمانية      
 . والنازية دعوة شمولية،للدولة الكلية

  الناقد السياسي الناقد السياسي   ••

••  RReelleenniisstt  

ما يقدم من حجج بقصد تقبـل أو رفـض          وهو المناقش ل  
 ويدخل في نفس الوظيفة المحلل اإلعالمي       ،لوجهة نظر معينة  

 .أو الصحفي

  نتائج دقيقة ومقنعة نتائج دقيقة ومقنعة   ••

••  RReeaassoonneedd  CCoonncclluussiioonnss  

هي النتائج التي يصل إليها المحلل السياسي بعد أن يفهـم           
المشكلة ويحللها ويقوم بتقييمها في النهاية للوصول إلى هـذه          

 .النتائج

  نحو تحرير المستعمرات نحو تحرير المستعمرات   ••

••  TToowwaarrddss  CCoolloonniiaall  FFrreeeeddoomm  

من أهم كتب الزعيم الغاني كوامي نكروما الـذي نشـره           
م وتحمل آراؤه التي دافع عنهـا وعمـل علـى           ١٩٤٢عام  

 والتي يطلب فيه تعـاون      ،تنفيذها ونفذ الكثير منها قبل مماته     



 ٤٥٠

كامل من كل الهيئات الحكومية وتكاتف من كل أبناء الشعوب          
 .خلص من االستعمارللت

 أنظر  أنظر //QQuuaalliiffiieedd  EElliittiissmmالنخبوية المؤهلة النخبوية المؤهلة   ••
  الصفوةالصفوة

هم الفئة من النخب التي تكون أكثر دقة وأكثر مرغوبيـة           
من قبل الجماهير وتكون هذه الصفوة المؤهلة موجودة بوفرة         

 .في الديمقراطيات الليبرالية

  النزاع النزاع   ••

••  CClleeaavvaaggee  
فئاتـه  يمثل النزاع ظاهرة محورية فـي المجتمـع بـين           

 والبد من التوازن بين قوى المجتمع مـن         ،وطبقاته المختلفة 
 .أجل أال يتحول النزاع إلى صراع وتعارض في األهداف

  نزع السالح نزع السالح   ••

••  DDiissaarrmmaammeenntt  

نزع السالح هي أحد مهام األمم المتحـدة الـواردة فـي            
 وتعني حماية البشرية بعد انتاج أسلحة الدمار الشامل         ،ميثاقها



 ٤٥١

 ومن ضمن اختصاصات مجلس     ، وحربي من نووي وكيميائي  
 Regulation Ofاألمن نزع السالح وتنظـيم التسـليح   

Armamentsلحماية السلم واألمن الدوليين . 

  النزعة الوراثية النزعة الوراثية   ••

••  PPaattrriimmoonniiaalliissmm  
وهي نموذج حدده فيبر للسلطة التقليدية يقوم على اإلدارة         

 وهـي تعنـي   Patrimonial Governmentالوراثية 
 أي أن العالقـات     ،م العائلي الذي يعيشه الحاكم    استمرار النظا 

بين الحكام والمحكومين تقوم على السلطة األبوية واالعتمـاد         
 .المطلق

  نزيف العقول نزيف العقول   ••

••  BBrraaiinn  DDrraaiinn  

هي مشكلة تواجه الدول النامية ويقصد بها أساساً هجـرة          
العلماء وأصحاب الخبرات للخارج طلباً لدخل أعلى بسـبب         

 ومـن أشـكال     ،الدول المتقدمة لهؤالء  المغريات التي تقدمها    
  Drain النزيـف الخـارجي للعقـول    :نزيـف العقـول  

External Brain،  وهو هجرة العقول إلى خارج حـدود



 ٤٥٢

 وهناك النزيف الـداخلي     ، ونسميه الطيور المهاجرة   ،أوطانها
 وهـو الميـل عنـد    Internal Brrain Drainللعقول 

لعملية على أساس   علماء الدول النامية للتصرف من الناحية ا      
أنهم أعضاء في المجتمع العلمي الذي يوجد مركز جاذبيتـه          

 وهنـاك  ،في الدول المتقدمة بدال من التصـرف كمـواطنين        
 Fundamental Brainالنزيـف األساسـي للعقـول    

Drain           وهو إخفاق العقول البشـرية فـي بلـوغ طاقاتهـا
وإمكاناتها نتيجة سوء التغذية التـي يعـاني منـه األطفـال            

 في فترة مـابين تسـعة شـهور         ،لصغار، في الدول النامية   ا
وثالثة أعوام من أعمارهم وهي الفترة التـي تتكـون فيهـا            

 .القدرات الذهنية والعقلية لإلنسان

  النسق النسق   ••

••  SSyysstteemm  
هو أية مجموعة من المتغيـرات نختارهـا للوصـف أو           

 ويفترض المفهوم وجود عالقات متبادلة بين مكوناته        ،التفسير
 Socialالنسق االجتماعي  :ومنها. والبيئة الخارجيةالداخلية

System   النسق هو النظام السائد في المجتمع والذي        وهو
يتضمن عمليات اإلنتاج والنظام الطبقي المرتكز على العملية        



 ٤٥٣

اإلنتاجية والعالقات االقتصادية والدين والسياسـة والفلسـفة        
  وهوCulture Systemالنسق الثقافي  : ومنها.والقانون

 والـذي يتضـمن الرمـوز       ،النظام السـائد للفكـر واألدب     
نسـق الشخصـية     : ومنهـا  .والمثاليات وتواصل األجيـال   
Personality System      وهـو نظـام ينطـوي علـى

 ٠.الحاجات والميول والدافعية الفردية

  النشاط السياسي النشاط السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  AAccttiivviittyy  
هي كل حركة سياسية ديناميكيـة داخـل المجتمعـات،          

اط السياسي يتم بين أجهزة محددة تعترف لهـا البيئـة           فالنش
االجتماعية بأنها تملك حقاً مقبوالً بالتصرف وفقـاً لقواعـد          

 .محددة

  النظام األمريكي النظام األمريكي   ••

••  AAmmeerrccaann  SSyysstteemm  
 وهو نظام رئاسي يرأسه     ،وهو النظام السياسي األمريكي   

 ونظم  ، وبه مجلسين النواب والشيوخ    Presidentالرئيس  
 ويصف الكثيرون النظام األمريكـي      ،والياتمختلفة داخل ال  



 ٤٥٤

بأنه نظام ذو مؤسسـات منفصـلة تشـارك فـي السـلطة             
Separated Institutions Sharing Powers.  

  نظام االستقطاب الثنائي نظام االستقطاب الثنائي   ••

••  BBiippoollaarr  SSyysstteemm  

اد ـــهو شكل من أشكال النظام الدولى العالمي الذي س        
العالم إلى   ومن خالله ينقسم     ،لفترة من فترات القرن العشرين    

 ،مجموعتين من الدول تتزعم كل مجموعـة قـوة عظمـى          
 :ويصنف هذا النمط من السياسة الدولية إلى نوعين

 Tightـ أحدهما نظام االسـتقطاب الثنـائي المحكـم    

Bipolar System، وفيه تحكم كل دولة عظمى السيطرة 
 .على الدول الدائرة في فلكها

 Sooseلمـرن  ـ والثاني نظام االستقطاب الثنـائي ا 

Bipolar System وهو نظام عالمي يتسم بالمرونة في 
العالقات بين كل قوة عظمى والـدول الداخلـة معهـا فـي             

 كما يسمح بخروج أو بروز قـوة أخـرى تحـاول          ،التحالف
 .مناقشة القوتين العظمتين في سيطرتهما على العالم

  نظام تعدد القوى نظام تعدد القوى   ••



 ٤٥٥

••  MMuullttiippoollaaee  SSyysstteemm  

 أكثر من قوتين رئيسـيتين فـي        هو نظام دولي توجد به    
النظام الدولي تلعب قرارتها دوراً مؤثراً في مسـار الحيـاة           

 .السياسية الدولية بشكل عام

  النظام التفاوضي النظام التفاوضي   ••

••  NNeeggoottiiaatteedd  OOrrddeerr  
وهو نموذج للسلطات المعقـدة ويعلـن أن موضـوعات          
التفاعل االجتماعي تنطوي على مشكالت متعددة والغمـوض      

 وأن األسلوب المشترك هو الحـل       ،والصراعات والتوترات 
األمثل لتحقيق التوافق والتكيف من خالل عمليـة المسـاومة          

 .والتفاوض واالتفاق

  النظام التوفيقي النظام التوفيقي   ••

••  RReeccoonncciilliiaattiioonn  SSyysstteemm  
 ألن  ،تشير النظم التوفيقية إلى إحدى صور الديمقراطيـة       

الديمقراطية نظام حكم توفيقي ولكن النظم التوفيقيـة ليسـت          
 .م ديمقراطيةبالضرورة نظ

  النظام الدولي النظام الدولي   ••



 ٤٥٦

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrddeerr  
هو الوضع بين الدول التي تكون العالم الذي نعيش فيـه           

 وهـو   ،)أي العالقات الدولية التي تسود العالم في وقت مـا         (
عادة يختلف من زمن آلخر، ولكل حالة من حاالت النظـام           
الدولي أعضاء مهيمنين لهم مصالح عليا فـي هـذا النظـام            

 .اء هامشيين وقواعد عامة حاكمة لهذا النظاموأعض

  النظام الدولي اُألممي النظام الدولي اُألممي   ••

••  NNaattiioonn--SSttaattee  SSyysstteemm  

وهو النظام الدولى العالمي الذي تسمو فيه بعض األجهزة         
 مثل الكنيسة في الماضي ومجلس األمن       ،على الدولة القومية  
 . فالمجتمع العالمي يتوحد بشكل متواصل،حالياً وغير ذلك

  مي مي النظام العالالنظام العال  ••

••  TThhee  GGlloobbaall  SSyysstteemm  

هو شكل دولي في السياسة العالمية، قد يتخذ شكل حكومة          
عالمية تتفق جميع الدول على إنشائها وتتمتع بجميع السلطات         

 أو أن   ،التي كانت تتمتع بها الحكومات والدول قبل انشـائها        
 .تقوم دولة عظمى بالسيطرة على العالم ككل



 ٤٥٧

  النظام لمعالجة المعلومات النظام لمعالجة المعلومات   ••

••  IInnffoorrmmaattiioonn--PPrroocceessssiinngg  SSyysstteemm  

ينظر للنظام السياسي كنظام لمعالجة المعلومـات حينمـا         
ـ تكون المهمة األولى للحكومات هي قيادة وتنسـيق الج         ود ه

 ويعتبـر النظـام     ،البشرية نحو األهداف المرسومة للمجتمع    
 .السياسي نظام ديناميكي حينذاك

  نظام المقترحات نظام المقترحات   ••

••  SSuuggggeessttiioonn  SScchheemmee  

 يهـيء الفرصـة للعـاملين بإحـدى         وهو النظام الـذي   
المؤسسات للتقدم باقتراحاتهم لتحسين ظروف العمل وطـرق        

 ويتم تشكيل لجنـة  ،زيادة االنتاج وتحسينه وتخفيض التكاليف 
 .عادة لفحص المقترحات

  النظرة الذهنية النظرة الذهنية   ••

••  MMeennttaalliisstt  

مصطلح يعني أن األفكار أو الصور أو المخطوطات هي         
 ،عالية الفكر في ذاته مسـتقبالً      وتعنى ف  ،علة ما يقع من أفعال    



 ٤٥٨

ويمكن التمييز بينها وبين النظرة العقالنية التي تعتمد مـنهج          
 .التفكير العلمي والمنطقي

  النظريات النظريات   ••

••  TThheeoorriieess  
 Politicalجوهر النظرية هو تفسير الظاهرة السياسية 

Phenomenon،        بينما ال تقوم النماذج سـوى بالكشـف
سائل المفيدة التي يمكـن أن      واإليحاء للعالقات السياسية والو   

 بنـاء   / أنظر نموذج  .يستخدمها الباحث في دراسته أو بحوثه     
 .النماذج

  نظرية االختيار العقالني نظرية االختيار العقالني   ••

••  RRaattiioonnaall  CChhooiiccee  TThheeoorryy  
وهي نظرية إجتماعية تعلن أن أنسـب موضـوع لعلـم           
االجتماع هو دراسة الفعل االجتماعي، وهي تشترك في علم         

باريات باالختيار العقالني السليم    السياسة بجزء من نظرية الم    
 وتسمي  ،للمخرج بدال من التصادم الذي يطيح بطرفي النزاع       

 .Exchange Theoryكذلك نظرية التبادل

  نظرية إدراك الذات نظرية إدراك الذات   ••



 ٤٥٩

••  SSeellff--PPeerrcceeppeettiioonn  TThheeoorryy  
  وتعلن هذه    ، م ١٩٦٧ عام   Bemوهي نظرية قدمتها بيم     

 إدراكنـا   النظرية أن العديد من اتجاهاتنا تقوم على أسـاس        
 ومؤدى  ،لسلوكنا والظروف التي يحدث في ظلها هذا السلوك       

هذه النظرية أن االتجاه الذي يعبر عنه األشخاص هو عبارة          
 ،عن ظاهرة تتمثل في عدم التفكير بعناية أو اإلعداد المسبق         

وتحدث عملية إدراك الذات عندما تكون االتجاهـات التـي          
 أو عنـدما    Ambiguousيتبناها الفرد مبهمة أو غامضة      

اليكون لدى األشخاص اتجاهات سابقة محددة تمامـاً عـن          
 .موضوع معين

  نظرية االستثارة نظرية االستثارة   ••

••  SSttiimmuullaattiinngg  TThheeoorryy  

وتعرف بنظرية الحافز وتدرس مجال تأثير العنف الـذي         
 ولذلك تسمى نظرية المزاج العـدواني       ،تقدمه وسائل اإلعالم  

Aggressive Cue،   وتفترض النظريـة أن التعـرض 
فز أو مثير عدواني من شـأنه أن يزيـد مـن اإلثـارة              لحا

 وهذه اإلثارة يمكن أن تزيد من احتماالت        ،السيكولوجية للفرد 
 . قيام الفرد بسلوك عدواني



 ٤٦٠

  نظرية االستنتاج في التقمص الوجداني نظرية االستنتاج في التقمص الوجداني   ••

••  IInnffeerreennccee  TThheeoorryy  OOff  EEmmppaatthhyy  
ترى النظرية أن اإلنسان يالحظ سلوكه المادي مباشـرة         

 أي بمشـاعره    ،يا بحالته النفسية الداخلية   ويربط سلوكه رمز  
 وتفترض النظرية أن اإلنسان لديه معلومات مـن         ،وعواطفه

 ،الدرجة األولى عن نفسه ومن الدرجة الثانية عن اآلخـرين         
 علـى  Self Conceptويطور اإلنسان مفهومه عن ذاته 

 . أساس مالحظاته وتفسيراته لسلوكه الخاص

  نظرية التماس المعلومات نظرية التماس المعلومات   ••

••  IInnffoorrnnaattiioonn  SSeeeekkiinngg  
تتركز هذه النظرية على سلوك الفرد فـي بحثـه عـن            
المعلومات من مصادر االتصال المختلفة والتعـرف علـى         

 وتستهدف هذه النظريـة     ،العوامل التي تؤثر في هذا السلوك     
متلقي االتصال بـدال مـن القـائم باالتصـال أو الرسـالة             

 .االتصالية

  النظرية البنائية الوظيفية النظرية البنائية الوظيفية   ••

••  SSttrruuccttuurraall  ––  FFuunnccttiioonnaall--  TThheeoorryy  



 ٤٦١

وهي نظرية في النظم السياسية رائدها هو عالم االجتماع         
األمريكي بارسونز الذي وضع إطاراً وظيفياً لدراسة المجتمع        

 من منطلق أن أي جزء من المجتمع يمكن فهمه في           ،البشري
ويمكن ، وهذا الكل هو بمثابة نسق أو نظام       ،سياق الكل فحسب  

 نسـقاً مـن المتغيـرات المتداخلـة         النظر للمجتمع بوصفه  
 .والمتساندة وظيفياً

  نظرية ستيمسون نظرية ستيمسون   ••

••  SSttiimmssoonn  TThheeoorryy  
نظرية ستيمسون نظرية أمريكية شهيرة أعلنتها الواليـات     

م وأكدت فيها عـدم اعترافهـا بـأي         ١٩٣٢المتحدة في عام    
وضع أو معاهدة أو اتفاقية يمكن أن تحدث بالقوة أو تحـت            

 .التهديد باستخدام القوة

  النظرية السياسية النظرية السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  TThheeoorryy  
وهي مجال من مجاالت علم السياسة بل هو أوسع ميادين          
علم السياسة بما يتضمنه من عمليـات التعريـف والتعمـيم           
والتصنيف وصياغة المصطلحات التي يدور حولها التفكيـر        



 ٤٦٢

 واكتشاف طبيعـة المجتمـع السياسـي ووظائفـه          ،السياسي
م علـى دراسـة األسـاس        حيث ينصب االهتما   ،وأغراضه

الفلسفي والفكري للسياسة ودراسة الظواهر السياسية العامـة        
 فهـي   ، وهي ببساطة وجهة النظر في الحكم      ،دراسة متعمقة 

 وقـد تكـون     ،الفكرة التي توجه الحياة السياسية لشعب معين      
 .مستوحاة من ثقافته وتاريخه وحضارته

  نظرية القهر نظرية القهر   ••

••  CCooeerrcciioonn  TThheeoorryy  
الحاجة إلى القوة والعنف لدعم أركـان       وهي نظرية تؤكد    

 .النظام السياسي وتحقيق الطاعة واالمتثال

  النظرية الكبرى النظرية الكبرى   ••

••  GGrraanndd  TThheeoorryy  
وهذا المصطلح يتعلق بالنظريات الكبرى البالغة التجريـد        

 .والتي ال تنطوي على محتوى محدد

  نظرية اللعب نظرية اللعب   ••

••  GGaammee  TThheeoorryy  



 ٤٦٣

  وهي نظريـة مشـتقة مـن       ،هي نظرية المباريات أيضاً   
 وفي بعـض الحـاالت واألوضـاع        ،االقتصاد والرياضيات 

 Predictiveالمحددة يبدو أنه األفضل كنموذج تنبـؤي   

Model،        ألنه يهتم باالسترتيجيات التي يتبعهـا الالعبـون
 لتعظـيم مكاسـبهم     ،سواء أكانوا أفراداً أم جماعات أم دول      

 .السياسية وتقليل خساراتهم في حاالت الصراع مع اآلخرين
 . أنظر نظرية اللعب/ية المبارياتنظر

  نظرية النخبة أو الصفوة نظرية النخبة أو الصفوة   ••

••  EElliittee  TThheeoorryy  
 وتعلن انقسام المجتمع إلى     ،وهي نظرية النخبة أو الصفوة    

 الحكام أقلية يستأثرون بالسـلطة      :ومحكومين شريحتين حكام 
والقوة السياسية والمحكومين أغلبية ال تشارك وال تؤثر فـي          

 ،تمع وعليها السمع والطاعـة    عملية صنع القرار داخل المج    
 موسكا وباريتو وروبرت مشلز وبرنهام      :ومن رواد النظرية  

 ..ورايت ميلز

  نظرية النظم نظرية النظم   ••

••  SSyysstteemm  TThheeoorryy  



 ٤٦٤

وهي نظرية تعتبر مفهوم النظام وحدة التحليل الرئيسـية،         
 بأنه مجموعة مـن العناصـر   System  وعرفت النظام 

الجتها كنظـام   المتفاعلة والمترابطة وأن أي ظاهرة يمكن مع      
أي ككل مركب من عدة أجزاء يرتبط كل منها بغيره ويؤثر           

 ـ بقاء النظام  : وهناك اصطالحات للنظرية منها،فيه ويتأثر به
System-Maintenance  ــداف  و ــق األهـ -Goalتحقيـ

Attainment  ــف و ــام و  Adaptationالتكي ــدود النظ  ح
Boundaries قرارات النظام   وOrder النظام الفرعـي    وSub-

System.  

  النفوذ النفوذ   ••

••  IInnfflluueennccee  

وهو القدرة على حمل اآلخرين أن يفعلوا ما نريـدهم أن           
 نفــس مفهــوم القــوة باســتثناء العقوبــات ،يقومــوا بــه
Sanctions. 

  النقابة النقابة   ••

••  SSyynnddiiccaattee  
النقابة هي تجمع مهني ألعضاء طائفة واحدة في تنظـيم          

 ، قد يكون عمالي وقد يكون فئـوي أو مهنـي          ،رسمي واحد 



 ٤٦٥

تجمع يدافع عن حقوق أعضائه في المجتمع ويوفر لهم         وهو  
 وأصـبحت   ،الحماية المهنية ويمثلهم في التنظيمات الرسمية     

النقابات اآلن من أشهر رموز التنشئة السياسية واالجتماعيـة         
ومن ضمن القوى الضاغطة التي تؤثر على الحكومات ولها         

 .نشاط سياسي بارز في كل المجتمعات في العالم المعاصر

  نقابات العمال نقابات العمال   ••

••  UUnniioonniizzaattiioonn  

هي االتحادات العمالية التي تعمل على الدفاع عن مصالح         
 وهي التي تنظم    ،العمال ضد مصالح وأطماع أرباب األعمال     

المطالب العمالية من رفع األجور والحصول على الحقـوق         
المختلفة وتنظم االضرابات والتوقف عن العمل وغير ذلـك         

 .ال وحقوقهممن الوسائل لحماية العم

  النقاط األربعة عشرة النقاط األربعة عشرة   ••

••  FFoouurrtteeeenn  PPooiinnttss  
هي النقاط أو األسس التي أعلنهـا الـرئيس األمريكـي           

 وتضـمنت   ،م لتحقيق المصالح األمريكية   ١٩١٦ويلسون عام   
ضرورة اإلقـالع عـن الدبلوماسـية السـرية واسـتبدالها           



 ٤٦٦

بدبلوماسية مفتوحة وإزالة جميع الحواجز االقتصـادية بـين         
مة تنظيم دولي لضمان االستقالل السياسي والسالمة       األمم وإقا 

األقليمية لجميع الدول وحق تقرير المصير، وغيرهـا مـن          
 .المباديء

  نقاط التحول نقاط التحول   ••

••  TTuurrnniinngg  PPooiinnttss  

هي مراحل التحول في المجتمعـات المختلفـة سياسـياً          
 وهي تتم في أوقات تكون عصيبة فـي   ،واقتصادياً واجتماعياً 

قل خاللها من مرحلة إلـى مرحلـة         وتنت ،تاريخ المجتمعات 
 .أخرى

  نقد مضاد نقد مضاد   ••

••  AAddvveerrssee  CCrriittiicciissmm  

وهو النقد الذي تتعرض لـه بعـض مؤسسـات النظـام            
السياسي من قبل المعارضة أو المؤسسات اإلعالمية المستقلة        

وال ،أو تقوم به بعض المؤسسات السياسية ضد المعارضـين        
ـ            دول يسمح بالنقد المضاد ذي الصبغة العامة فـي أغلـب ال

 .  النامية



 ٤٦٧

  نقل الحضور نقل الحضور   ••

••  TTrraannssmmiissssiioonn  OOff  PPrreesseennccee  

هي عملية االشتراك في المـؤتمرات عـن بعـد أو أن            
يتحاضر مع اآلخرين في جدلهم وسمرهم دون أن يجتمعـوا          
في مكان واحد عن طريق اسـتخدام الوسـائل التكنولوجيـة     

 .الحديثة من الفيديو كونفرانس والهاتف واإلنترنت وخالفه

  لى الماضي لى الماضي النكوص إالنكوص إ  ••

••  FFllaasshh  BBaacckk  

ية تعود باإلنسان إلى الرجـوع لحالـة        ــهي حالة نفس  
 وهذا يـتم فـي      ،الطفولة الشعورياً والقيام بتصرفات طفولية    

 ويشعر بهـذه الحالـة أكثـر        ،حالة شعور الفرد بعدم األمان    
األفراد الرهائن الذين يقعون في يد الجماعات اإلرهابية نتيجة         

لعقـد صـفقة لفـك احتجـازهم        حاجة هؤالء لعون أسرهم     
 فيصابون بحالة نكوص إلى مـا يشـبه الحالـة الطفوليـة     

Traumatic Psychological Infantilism  أي
أنهم أصبحوا يشعرون باالعتماد على إناس آخـرين مثلمـا          



 ٤٦٨

 فيضطر بعضهم للتشبه بأسـلوب      ،يشعر الطفل بالحاجة ألمه   
  .األطفال ويزداد طواعية وخضوعا وتقربا لمحتجزيه

  نمط مثالي نمط مثالي   ••

••  IIddeeaall  TTyyppee  
 أعضـاء النظـام     بهي األسلوب األمثل الذي ينتهجه أغل     

  . ويخضع له الناس خالل مرحلة تاريخية محددة،االجتماعي

  النمطية النمطية   ••

••  SSttaannddaarrddiizzaattiioonn  

 وتتطلب تسهيل عمليـة اإلنتـاج بمـا         ،هي نقيض التفرد  
ينطوي على زيادة درجة تقسيم العمل أو التخصص وميكنـة          

 فهي صورة هامة من صور عمليـات        ،تقسيم العمل اإلنتاج و 
 ويقصد بها إحالل اإلنتـاج الكبيـر أو         ،اإلنتاج واالستهالك 

 ممـا يـؤدي إلـى    ،محل اإلنتاج المتفـرد  ) النمطي (الواسع
 .استهالك متميز جماهيري تدفع الهوية من أجله ثمناً باهظاً

  النمو النمو   ••

••  GGrroowwtthh    



 ٤٦٩

 ،ناميكي للنظام وهو من المفاهيم التي تركز على البعد الدي       
أي عمل التغير الذي يصيب النظم بفعل عمليات تتولـد فـي      
داخل النظم ذاتها أو بفعل االستجابة لتعديل فـي الظـروف           
البيئية، ويدل المفهوم على مدي تزايد أو نقص القـوة فـي            

 ويتخذ متوسط نصيب الفـرد مـن النـاتج          ،النظام السياسي 
اً منفصال للنمو  أو الدخل الفردي مؤشر GNPالقومي العام

 فالنمو يسـتخدم كمـرادف للتنميـة        ،والتنمية على حد سواء   
Development. 

  )) النظرية  النظرية //أنظرأنظر ( (MMooddeellالنموذج النموذج   ••
 إلى تقاليـد عامـة أو افتراضـات          عادة والنموذج يشير 

وهناك رابطة منطقية    ،وأدوات تكتيكية ألنظمة علمية خاصة    
Logical Connection تجمع بين النموذج والنظريـة ، 

فالنماذج تكتب مكان النظرية شريطة أن تكون قابلة لإلثبـات        
ــافي  ــي الكـ  Sufficient Empiricalالتطبيقـ

Confirmation.  

  نهج عام نهج عام   ••

••  PPaarraaddiiggmm  



 ٤٧٠

هو النضج العام ألي فرع من فروع العلم بحيـث يتبنـاه            
 مما  ،غيره من العلوم فيصبح ذات صبغة عامة في الممارسة        

 .يعني إمكانية تعميمه

  إليطالية إليطالية النهضة االنهضة ا  ••

••  RRiissoorrggiimmeennttoo  

هي دعوة من رجال الفكر الوطني اإليطالي التي تـزعم          
 ،مدرستها دانونزيو وكوراديني في أوائل القـرن العشـرين        

 ونـادت   Italiettaوالتي رفضت فكرة إيطاليا الصـغرى       
باعتبار التوسع الخارجي واجباً قومياً لبلوغ النهضة اإليطالية        

 وتوسـعت   ،لشعوب الكبرى وبلوغ الشعب اإليطالي مصاف ا    
 .إيطاليا بالفعل في أفريقيا والبلقان

  نوبل نوبل   ••

••  NNoobbeell  ((AAllffrreedd))  
هو كيماوي سويدي ومن أثرياء العالم بين رجال الصناعة         

 وجمـع مـن     ،بالسويد واشتهر باختراعه للديناميت الحديث    
 وتكفيراً عن ذنبه ضد البشرية أسـس        ،اختراعه أمواالً طائلة  

األدب والعلم والسالم وتشجيعه بـين      بأمواله جوائز نوبل في     



 ٤٧١

 وبدأت الجوائز في نهاية القرن التاسع عشر ومستمرة         ،العالم
 .حتى اآلن

  نيباد نيباد   ••

••  NN  EE  PP  AA  DD  

وهي قمة الشراكة الجديدة لتنميـة      ) مؤتمر تنمية أفريقيا   (
 والتي ُأعلنت خالل القمة األفريقية الفرنسـية التـي          ،أفريقيا

م، والتي نقلها الرئيس    ٢٠٠٢ فبراير   ٩عقدت في باريس يوم     
الفرنسي إلى اجتماع قمة دول الثماني الصناعية الكبرى فـي          

 ويعني مفهوم الشـركة الجديـدة       ،م٢٠٠٢كندا خالل يونيو    
للتنمية األفريقية في جوهره المشاركة بين الـدول األفريقيـة       
وبعضها البعض وتعاونها من أجل النهـوض بقـارتهم وأن          

 الجديدة والمعلومات واالتصاالت    تكون لقطاعات التكنولوجيا  
والسالم واإلدارة الجيدة واالستثمار األجنبي األولويـة فـي         

 .التنمية

  نيوتومزم نيوتومزم   ••

••  NNeeww  ––  TThhoommiissmm    



 ٤٧٢

 أي محاولـة تكييـف سـلطة        ،هي مفهوم القومية الجديدة   
 حيث كان لهـذه     ،الكنيسة الكاثوليكية وفق األوضاع الحديثة    
بالشكل الـذي أورده    الكنيسة سلطة كبيرة وما زالت محتفظة       

 .القديس توما األكويني في بعض البالد القومية
 



 ٤٧٣

  
  

     



 ٤٧٤

  حرف الهاءحرف الهاء

  هجوم مسلح هجوم مسلح   ••

••  AArrmmeedd  AAttttaacckk                                                      
وهو أي عمل حربي قامت به قوة مسلحة تابعـة لدولـة            

 ويتيح أي هجـوم مسـلح حـق         ،أخري ضد دولة من الدول    
 .ى عليها لصد العدوانالدفاع الشرعي للدولة المعتد

  الهدنة الهدنة   ••

••  TTrruuccee  //  AArrmmiissttiiccee  

هي اتفاق بمقتضاه توقف العمليات الحربيـة لفتـرة مـع           
 وهي فترة للراحة وليست عملية      ،استمرار حالة الحرب قائمة   

 تعنـي   Truce ووفقا للقانون الدولي فـإن الهدنـة         ،سالم
 ،اإلجراء الذي بمقتضاه ينعقد مؤتمر للتفاوض بين األعـداء        

 تعني اتفاقاً فعلياً لوقف العمليـات       Armisticeا الهدنة   بينم
 هـذه   ١٩٠٧،  ١٨٩٩ ونظمت اتفاقيات الهاي عام      ،الحربية

 ،Flags Of Truce أعالم الهدنـة  :المسألة تحت عنوان
فالهدنة تفرض إلزاماً إيجابيا بقبول رسمى لتسـوية سـلمية          



 ٤٧٥

قادمة وخطوة نحو الغاء الحرب أو استبعادها وخطوة أوليـة          
 .لمعاهدة سالم وحجر الزاوية للتوصل للسالم

  هرمية هرمية   ••

••  HHiieerraarrcchhyy  
وهي التدرج السياسي داخل التنظيمـات السياسـية مثـل        
األحزاب ويكون االنتماء والجهد هو الطريق للصعود الهرمي        

 .بصرف النظر عن العقائد والعصبيات

  هلموا وتقدمن يافتيات هلموا وتقدمن يافتيات   ••

••  AAlllleezzllaa  FFiilllleess  

ل سـياسة العولمة إللغاء    وهو شعار يسود العالم من خال     
التفاوت بين األجناس والـدعوة لتحسـين أوضـاع النسـاء           
وتحسين فرصهن في التعليم والعمل واألجور وقيادة الـبالد         

 . دون النظر لقدراتهن على هذه المساواة،والشعوب أيضاً

  هنتر كوليج هنتر كوليج   ••

••  HHuunntteerr  CCoolllleeggee  

هو أول مقر لألمم المتحـدة فـي بـرونكس بنيويـورك            
 وتم عقد اجتماعات اللجنة التحضيرية فيه       ،ت المتحدة بالواليا



 ٤٧٦

التخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات الالزمة لبدء نشاط منظمة        
م واستمرت تعقد بهذا    ١٩٤٦ يناير   ١٠األمم المتحدة بدءاً من     

المكان حتى تم إلنشاء مقر األمم المتحدة الدائم فـي أوائـل            
 .الخمسينات

  هندسة الحوار هندسة الحوار   ••

••  CCoonnvveerrssaattiioonnaall  EEnnggiinneeeerriinngg  

هي االهتمام من جانب المهندسين بفهم آليـات المحادثـة          
 مـن أجـل     ،والحوار والنقاش العام وتحليل بنيتها ومفرداتها     

 .الوصول إلى مكوناتها الفنية

  هندسة الخيال هندسة الخيال   ••

••  IImmaaggiinneerriinngg  

 أي الواقع الـذي     ،)الخيالي أو الوهمي   (هو الواقع الخائلي  
 ،ا المحاكـاة الرقميـة        يمثل ذروة ما وصلت إليه تكنولوجي     

وهذه الهندسة تجمع ما بين العلم والفن والتكنولوجيا مسـتغلة          
 .خداع الحواس من أجل إقامة عوالم وهمية من صنع الرموز

  الهوية الهوية   ••

••  IIddeennttiittyy  



 ٤٧٧

 فهي عملية تمييز الفرد لنفسه      ؟، من هو  :الهوية مشتقة من  
 والهوية الواضحة هي هويـة جـواز        ،عن غيره من سماته   

 أمـا مبـدأ الهويـة       ،تي تحدد جنسية الفرد وديانتـه     السفر ال 
 فالهويـة أن    ،المقصود به أن الموجود هو ذاته أو هو ما هو         

يعرف الشخص جذوره وميوله ويؤكد علـى انتمائـه لهـذه           
 .الجذور

  هوية الشعب هوية الشعب   ••

••  PPeeooppllee’’ss  IIddeennttiittyy  
هي الشعور القومي واالنتماء الفعلي ألمة مـن األمـم أو           

 .لشعب من الشعوب

   البنية األساسية  البنية األساسية هياكلهياكل  ••

••  IInnffrraassttrruuccttuurree  

 ،وهي أساس تحقيق البرامج الطموحة للتنمية اإلقتصـادية       
ويقصد بها إنشاء المشرعات التي تخدم عملية النمو الزراعي         
والصناعي واالجتماعي من طرق المواصالت وتوفير وسائل       

 .النقل واالتصاالت والصرف الصحي والزراعي وغيرها

  الهيئة االنتخابية الهيئة االنتخابية   ••



 ٤٧٨

••  EElleeccttoorraattee  
وهي عبارة عن تجمع الناخبين الذين لهـم حـق اإلدالء           
بأصواتهم في االنتخابات والذين لهم القـدرة علـى اختيـار           

 .ممثليهم بكل حرية

  الهيبة الهيبة   ••

••  PPrreessttiiggee  
وهي المكانة السلطوية واالجتماعية والسياسية للفـرد أو        

 وهي مفهوم اجتماعي قد     ،لألسرة أو للجماعة داخل المجتمع    
 ٠الشرعية في المجتمعات التقليديةيعادل 

  هيراطيقية هيراطيقية   ••

••  HHiieerraattiicc  

 أي الطريقة المختصرة للكتابة     ،هي الهيروغليفية المبسطة  
 وهي عبارة عـن رمـوز مبسـطة         ،في األغراض العلمية  

 واستمرت تستعمل حتى عـام      ،للرموز الهيروغليفية األصلية  
 وأغلب النقوش على األحجار والجـدران       ، قبل الميالد  ٨٠٠
 .ذه اللغةمن ه

  هيمنة هيمنة   ••



 ٤٧٩

••  HHeeggeemmoonnyy  
مصطلح سياسي يعبر عن النفوذ السياسي الـذي        الهيمنة  

تمارسه دولة قوية على دولة أخري بقصـد تحجيمهـا عـن           
على شئونها  ) غير الرسمية  (الساحة الدولية والسيطرة الفعلية   

وسلطاتها وقراراتها وأوضـاعها دون الحاجـة لالحـتالل         
 .العسكري لها

  هيمنة اتحادية هيمنة اتحادية   ••

••  UUnniioonniisstt  DDoommiinnaattiioonn  
وهو مصطلح يطلق على السياسات التـي تتبعهـا أكبـر           
وأقوى األطراف في اتحاد فيدرالي ضد األطراف األخـري         

 من خالل فرض السيطرة الفعليـة      ،بقصد فرض النفوذ بالقوة   
 كما حدث في يوغسـالفيا مـن جانـب          ،في أجهزة االتحاد  

انـب  الصرب وفي تشكيسلوفاكيا واالتحاد السوفيتي مـن ج       
 .وغبرها.. .الروس



 ٤٨٠

  
  

     



 ٤٨١

  حرف الواوحرف الواو

  واحد من كثير واحد من كثير   ••

••  EE  PPlluurriibbuuss  UUnnuumm  

هاريسـون  . ب. هو شعار قومي أمريكي أعلنه الكاتب أ      
 وهو شـعار    ،عالم الكالسيكيات في كتابة عن الهوية الثقافية      

 وهو شعار يفتقد التـراث      ،مرفوع للتعددية الثقافية األمريكية   
 ويدعو للتعدد والتنوع الثقافي     ،موضالكالسيكي ويختلط بالغ  

 .والثقافة المتعددة

  الواحة الواحة   ••

••  OOaassiiss  

الواحة هي المكان الذي يصلح للزراعة والسكنى وسـط         
 فهي أي منخفض من األرض الصالحة للزراعـة         ،الصحراء

 سـيوه   : ومن أشهر الواحات في مصر     ،في منطقة صحراوية  
 .والداخلة والخارجة والفرافرة والبحرية وباريس

  //    VVaalllleeyy  OOff  TThhee  QQuueeeennssدي الملكات دي الملكات واوا  ••
  أنظر وادي الملوكأنظر وادي الملوك



 ٤٨٢

  وادي الملوك وادي الملوك   ••

••  VVaalllleeyy  OOff  TThhee  KKiinnggss  
هو وادي يقع في الشمال من قمة الجبل الغربـي لمدينـة            

 ٦١يبدأ بواديان ثم يلتقيان بعد ذلك، ويضـم         ) األقصر (طيبة
قبراً لملوك حكموا مصر من تحوتمس األول إلى رمسـيس          

 .وادي أطلق عليه مكان الحقيقة وقلب ال،الحادي عشر
 Valley Of The Queensوهناك وادي الملكـات  

 وهـو الموضـع     ،والذي أطلق عليه األقدمون مكان الجمال     
 .النسائي من وادي الملوك

  واشنطن دي سي واشنطن دي سي   ••

••  WWaasshhiinnggttoonn  DD..CC..  

هي عاصمة الواليات المتحدة وسميت واشنطن على اسم        
يس للواليـات   الزعيم جورج واشنطن الذي انتخب كأول رئ      

م، وتتميز بأنها خططت منـذ بدايـة        ١٧٨٩المتحدة في عام    
 وتقع في دائرة والية كولومبيا      ،انشائها لتكون عاصمة للبالد   

District Of Columbia   وأضيفت لألسـم سـي دي 



 ٤٨٣

 والعاصمة تقع في شـرق      ،للتفرقة بينها وبين والية واشنطن    
 .البالد جنوب نيويورك

  الواقع السياسي الواقع السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  RReeaalliittyy  
هو خبرتنا المباشرة ومالحظاتنا للنسق السياسي وطريقـة        

 .عمله وتفاعالته على المستويات المختلفة

  الواقعية الواقعية   ••

••  RReeaalliissmm  

وهي النظرة السائدة للسياسة الدولية أو العالقات التي تقوم         
 وتشدد هذه الواقعية Inter-State Politicsبين الدول 

الدولية وتصف هذه السياسة    على الطبيعة التصادمية للسياسة     
 .باإلضطراب والتنافس

  الوجبات السريعة الوجبات السريعة   ••

••  FFaasstt  FFoooodd  

هي مفهوم أمريكي ساد العالم من خالل سـرعة إعـداد           
وتناول األطعمة للتواكب مـع سـرعة تـدفق المعلومـات           

 وهو مفهـوم يعنـي التوافـق مـع          ،والسرعة في كل شيء   



 ٤٨٤

ن خـالل   األسواق وسيادة الذوق األمريكي في سيادة العالم م       
الشيبسي والهامبورجر والكوال، ألن األكل لم يعد لمجرد اللذة         
بل للتزود بالوقود لكي يقوم الجسد بـدوره فـي البيـزنس            

Business   أو التسـوقShopping   وانتشـرت تلـك ،
الوجبات السريعة من خالل انتشار السالسل العالمية ألماكن        

 .الطعام ومن أشهرها ماكدونالد وكنتاكي وغيرها

  جودية جودية وو  ••

••  EExxiisstteennttiiaalliissmm  

الوجودية مذهب سياسي واجتماعي وفلسفي يـؤمن بـه         
 ،)أنا أفكر إذت أنـا موجـود       (العديد من المفكرين في العالم    
 قاد الوجودية   ، وهذا كل شيء   ،يعني تعريف اإلنسان بوجوده   

 ويعلن أن اإلنسان له مطلق      ،السياسية كيرجار دوروط سارتر   
 واإلنسـان قـد     ،بل الجوهر  والوجود ق  ،الخيار في تصرفاته  

 .يسعى للحرب فيشقى أو يسعى للسالم فيسعد

  وحدة قرارية وحدة قرارية   ••

••  DDeecciissiioonnaall  UUnniitt  



 ٤٨٥

هي أي منظمة داخل المجتمع تكون جزءا من عملية صنع          
القرار ونشاطها يؤثر ويتأثر بنشاط بقية أجزاء أو وحـدات           

 . كالبرلمان مثالً،بناء صنع القرار

  وزارات اتحادية وزارات اتحادية   ••

••  AAllll--UUnniioonn  
الوزارات السوفيتية التي كانت تختص بالصـناعات       وهي  

الثقيلة وتتسم إدارتها بالمركزية وتوضع مباشرة تحـت يـد          
الـوزارات االتحاديـة     وهنـاك    ،وزير االتحـاد السـوفيتي    

وهــي وزارات  Union-Republicanالجمهوريــة 
سوفيتية تختص بالصناعات الخفيفة والمسـائل االجتماعيـة        

ون الداخلية وأمن الدولـة والعـدل       والمسائل السياسية والشئ  
 وواجب الوزير في هذه الوزارات أن يبقى        ،والقوات المسلحة 

 ..على اتصال بالوزير المقابل في كل جمهورية اتحادية

  الوسائط المتعددة الوسائط المتعددة   ••

••  MMuullttii--MMeeddiiaa  

وهي وسائط متعددة على صعيد تكنولوجيـا المعلومـات         
ن الشـكل   تمثل أرضاً خصبة لدراسة العالقة بين اللغة وفنو       



 ٤٨٦

والموسيقي وكيف تمتزج هذه األنساق الرمزية مع بعضـها         
 إنها وسـائط علميـة      ،البعض وأثر هذا االمتزاج في المتلقى     

 .تكنولوجية لعصر المعلومات

  الوسائط اإلعالمية الجماهيرية الوسائط اإلعالمية الجماهيرية   ••

••  MMaass  MMeeddiiaa  
الوسائط اإلعالمية واإلتصالية الجماهيرية هي الوسـائط       

فزيونات وإعـالم جمـاهيري     المتاحة حاليا من فضائيات وتل    
واسع النطاق عبرالحدود يؤصل لمفهـوم القريـة الكونيـة          

 .والعولمة

  وسائط إعالمية حسب طلب الجماهير وسائط إعالمية حسب طلب الجماهير   ••

••  MMaassss  CCuussttoommiizzaattiioonn  

يحدثه التلفزيون التفاعلي في عصر مـا       ـهو تعبير لما س   
 حيـث  Mas Mediaبعد الوسائط اإلعالمية الجماهيريـة  

م الخاصـة وسـيكون فـي       سيتحكم المشاهدون في برامجه   
مقدورهم تعديل جدول مواعيد البـرامج كـي يـتالئم مـع            

 .مواعيدهم وأذواقهم الشخصية

  وسائل سياسية وسائل سياسية   ••



 ٤٨٧

••  PPoolliittiiccaall  DDeevviicceess  

هي مجموعة من األدوات تسـتخدمها الـنظم السياسـية          
المختلفة لتحقيق أهداف منها التفضيالت للمصـالح الحاكمـة         

هذه الوسائل االستفتاء    ومن   ،والوضع العامل القوي للحكومة   
واالنتخابات واالجراءات البرلمانيـة والسياسـات الحزبيـة        
واالجتماعات والمؤتمرات الشعبية والمفاوضات مع النقابات      

 .ومع األجانب

ــط   •• ــط وس ــط //  CCeenntteerrوس ــل الوس ــر أه ــط  أنظ ــل الوس ــر أه  أنظ
CCeennttrriissttss  

  الوساطة الوساطة   ••

••  MMeeddiiaattiioonn  

فهي تعنـى   ،الوساطة مبدأ حميد في حياتنـا المعاصـرة       
 ويعنى بها عموماً شـخص      ،يدة لتجنب الحرب  المساعي الحم 

ثالث في التزاع بين طرفين وبموافقتهما القتراح حل بفـض          
 ويعنى المصطلح أيضاً الدراسة الموسـعة       ،المنازعات بينهما 
 ويسبق التحكيم الذي يكون اجبارياً عكـس        ،للمساعي الحميدة 

 .الوساطة االختيارية



 ٤٨٨

  وصاية وصاية   ••

••  TTuutteellaaggee  

 دولة أو جهاز علـى دولـة        الوصاية هي عملية إشراف   
أخرى أو جهاز آخر حتى يبلغ رشده ويستكمل نموه ويصبح          

 وكان مجلس الوصاية من أهـم       ،قادراً على حكم نفسه بنفسه    
أجهزة األمم المتحدة عند إنشائها وساهم في اسـتقالل عـدد           

 .كبير من الدول في مختلف أنحاء العالم

  الوضع الراهن الوضع الراهن   ••

••  SSttaattuuss  QQuuoo  

الموقف الحالي أو آخر التطورات في      الوضع الراهن هو    
 والذي من خالله تنطلق دعـوات       ،النظام أو السياسية المعينة   

 .اإلصالح والتطوير

  الوضعية الوضعية   ••

••  PPoossiittiivviissmm  

 واشتقت  ،هي مدرسة في الفلسفة السياسية وعلم االجتماع      
من االعتقاد بأن المعرفة الوافيـة ال تتحقـق إال باسـتخدام            

ن الحقيقة من خلل المالحظـة      األسلوب العلمي في البحث ع    



 ٤٨٩

 أي نشر الروح العلميـة فـي        ،وإخضاع النظريات للتجربة  
 .البحث

  وطن قومي وطن قومي   ••

••  NNaattiioonnaall  HHoommee  

هو مصطلح يقصد بـه مـا تبنـاه صـك           الوطن القومي   
االنتداب البريطاني على فلسطين بالمساعدة على إنشاء وطن        

ذا قومي لليهود في فلسطين طبقاً لوعد بلفور وبالتالي تحول ه         
الوعد إلى سياسة جماعية في ظل عصبة األمم مما أضـفي           

 .عليه شرعية دولية

  الوطنية الوطنية   ••

••  PPaattrriioottiissmm  

الوطنية هي شعور يتكون عند الفرد بارتباطه بشـعب أو          
 فالوطنيـة هـي     ،جماعة معينة والوالء لنظام هذا الشـعب      
 والوطنيـة فـي   ،الشعور العاطفي للفرد بارتباطه ببيئة معينة  

عبارة عن الدافع الذي يـؤدي إلـى تماسـك          كافة مظاهرها   
األفراد وتوحدهم ووالئهم للوطن وتقاليده وقيمه والدفاع عنه        

 . بالغالي والنفيس



 ٤٩٠

  الوظائف التحويلية للنظام الوظائف التحويلية للنظام   ••

••  CCoonnvveerrssiioonn  FFuunnccttiioonn  
وهي تشير إلى العمليات المتعلقة بالتعبير عن المصـالح         

  .قهاوتجميعها وصنع القرارات والقوانين والسياسات وتطبي

    وظائف التكيف واالستمرار للنظام السياسيوظائف التكيف واالستمرار للنظام السياسي  ••

••  SSyysstteemm  MMaaiinntteennaannccee  &&  AAddaappttaattiioonn  

FFuunnccttiioonnss    
وهي جانب وظيفي يدور حول التنشئة والتجنيد السياسـي         

  .من أجل خلق التأييد للنظام والوالء واالنتماء له

  الوظائف الظاهرة الوظائف الظاهرة   ••

••  MMaanniiffeesstt    
ثها من النظام   وهي اآلثار المباشرة التي يتوقع األفراد حدو      

وهـي النتـائج     Latentالوظائف الكامنة    وهناك   .السياسي
  .العرضية لعمل النظام السياسي

  الوظيفة التنبؤية الوظيفة التنبؤية   ••

••  PPrreeddiiccttiivvee  FFuunnccttiioonn    



 ٤٩١

 فبعد جمع المعلومـات وتشـخيص       ، وظائف النماذج  فمن
العالقات الهامة البد أن يسـاعد النمـوذج المحلـل علـى            

  .بليةاالستنتاج والتنبؤ بأحداث مستق

  الوظيفة الكشفية أو التوجيهية الوظيفة الكشفية أو التوجيهية   ••

••  HHeeuurriissttiicc  FFuunnccttiioonn    
أن النموذج يساعد أو     ببساطة   تعنيو ،وهي وظيفة للنماذج  

 .يقود إلى الكشف عن شيء ما

  الوظيفية الوظيفية   ••

••  FFuunnccttiioonn  
 ويعتبر مرادفاً لمصطلح    ،وهي مفهوم حركة فكرية شاملة    

وهي أداة تحليلية تحدد لنـا مـا يجـب أن    ،Use االستخدام
حث عنه وتقدم لنا تفسير لنشاط التنظيمات السياسـية مـن           نب

 .حيث تأثيرها وتأثرها باألنساق األخرى

   االنتباه  االنتباه //الوعيالوعي  ••

••  AAwweerreenneessss  



 ٤٩٢

 وينطـوي   ،وهي إدراك الفرد لما يحيط به إدراكاً مباشراً       
الوعي على وقوف الفرد على فكرة جديدة وشعوره بحاجـة          

  .إلى مزيد من المعلومات عنها

  لي لي الوعي السالالوعي السال  ••

••  RRaaccee  CCoonnssiioouussnneessss    
 وتعود أساساً إلـى     ،هو التعصب الساللي أو العنصري    و

لون البشرة التي هي أساس المشكالت العنصرية فـي عـالم           
اليوم والوعي الساللي هو نظرة شعب مـن الشـعوب فـي            

/ .سماتهم القومية والشخصية والتفاخر بهذه السمات والصفات      
  .أنظر التفرقة العنصرية

  ) ) الفالصوالفالصو ( (زيفزيف الوعي الم الوعي الم  ••

••  FFaallssee  CCoonnsscciioouussnneessss    
وهو تعبير يطلق على ما يحدث في االنتخابـات حيـث           
يختار الفقراء المرشح الغني من أصحاب الياقـات البيضـاء          
نتيجة حملته االعالمية والتي تنشر الوعي الزائف عنه ممـا          
يحول الطبقات العمالية إلى جبهته ويحصل علـى أصـواتهم         

الـوعي  يعرف بأنـه    وهو أيضاً   .لديهمنتيجة الوعي الزائف    



 ٤٩٣

 ،الذي ينتشر بين طبقة البروليتاريا في المجتمعات الرأسمالية       
والذي يبث عن طريق البرجوازية هناك لخدمـة مصـالحها          

 .االقتصادية بعيداً عن حقوق العمال

  الوفاق الثالثي الوفاق الثالثي   ••

••  TTrriippllee  EEnntteennttee  

هو اتفاق تم بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القتسام بعـض          
 وتسوية الخالفات التـي     ، وخصوصاً في إيران   ،ناطق العالم م

 وكذلك تكوين كتلة سياسـية      ،نشأت عن التنافس االستعماري   
أغسطس ٣١ وتم هذا االتفاق في      ،وعسكرية مناهضة أللمانيا  

 .م١٩٠٧

  الوفاق الكبير الوفاق الكبير   ••

••  TThhee  BBiigg  EEnntteennttee  

هو اتفاق تم بين الدول األوربية مثـل فرنسـا وانجلتـرا            
حية وبين اليابان من ناحية أخـرى تـم علـم           وروسيا من نا  

 وأكد على امتداد عزلة ألمانيا إلى خـارج القـارة           ،م١٩٠٧
 .األوربية

  وقف االشتباكات وقف االشتباكات   ••



 ٤٩٤

••  CCeeaassee--HHoossttiilliittiieess  

وهو عملية إيقاف العمليـات العسـكرية بـين طـرفين           
وهو يهيء  ،متحاربين كمرحلة أولى للتقدم من الحرب للسالم      

 .لحل السلميالظروف السياسية للتفاوض ل

  وقف إطالق النار وقف إطالق النار   ••

••  CCeeaassee--FFiirree  

ريع يتخذه مجلس األمن فـي النزاعـات        ــهو قرار س  
العسكرية والحروب كخطوة أولى وكإجراء لوقف العمليـات        

 .العسكرية تمهيدا لحل النزاع بالطرق السلمية

  وكالة األمم المتحدة للغوث والتأهيل وكالة األمم المتحدة للغوث والتأهيل   ••

••  UUNNRRRR  

 ،عون دولـة   حيث أقامتها ثالث وأرب    ،١٩٤٣ُأنشئت عام   
 وهدفها منح المعونة الغذائية     ،وتسيطر الواليات المتحدة عليها   

 وكانت المعونة مشـروطة بـأال تسـتخدم         ،لضحايا الحرب 
كسالح سياسي وأال يجري التمييز ألسباب عنصرية أو دينية         
أو سياسية، ورغم ذلك كانت االعتبارات السياسـية تسـيطر          

 .على عمل هذه الوكالة



 ٤٩٥

  لدولية األمريكيةلدولية األمريكيةوكالة التنمية اوكالة التنمية ا  ••

••      ((UUSSAAIIDD))  UUnniitteedd  SSttaatteess  AAggeennccyy  FFoorr  

IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  
هي الجهة المختصة في اإلدارة األمريكية لتقديم مساعدات        
مختلفة لمختلف شعوب العالم ضـمن الميزانيـة الفيدراليـة          

 بشـرط   ،األمريكية، من خالل الدفاع عن المصالح األمريكية      
ية إنفاق مبالغ المسـاعدات والتـي       إشراف الوكالة على عمل   

غالباً ماال تكون مساعدات نقدية بل تكون مسـاعدات مـن           
خالل مشروعات مختلفة تستخدم فيها الخبرة والتكنولوجيـا         

 .األمريكية

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAttoommiicc  EEnneerrggyy  AAggeennccyy  

((IIAAEEAA))  
 الحـد مـن    مقرها فيينا وتختص بمراقبة تنفيذ معاهـدات      

 ودورهـا يقتصـر علـى       ،انتشار األسلحة النووية في العالم    
 . وترفع تقاريرها لمجلس األمن الدولي،التفتيش والمراقبة

  وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   ••



 ٤٩٦

••  UUNNRRWWAA  RReelliieeff  AAnndd  WWoorrkkss  AAggeennccyy  

FFoorr  PPlleessttiinnee  RReeffuuggeess  IInn  TThhee  NNeeaarr  

EEaasstt  

 وبدأت  ١٩٤٩ة عام   هي وكالة دولية أنشأتها األمم المتحد     
 كهيئة مؤقتة لمساعدة الالجئـين الـذين        م١٩٥٠نشاطها عام   

 وقـدمت خـدمات جليلـة       ،م١٩٤٨فقدوا ديارهم في حرب     
للشعب الفلسطيني في مجاالت التعلـيم والتـدريب المهنـي          
والصحة وخدمات اإلغاثة وما زالت تمارس نشاطها حتـى          

ايـة  وتطورت أنشطتها حتى بلغـت ميزانيتهـا مـع بد        ،اآلن
 . مليون دوالر سنويا٢٥٠ًالتسعينات من القرن الماضي نحو 

  وكالة المخابرات المركزية األمريكيةوكالة المخابرات المركزية األمريكية  ••
••    CCIIAA / /CCeennttrraall  IInntteelllliiggeennccee  AAggeeeennccyy  

 ،هي محـور عمل السياسات األمنية في الداخل والخارج       
وهي الهيئة المختصة بالدفاع عن مصالح الواليات المتحـدة         

تصة بالمعلومات االستخباراتية في    األمريكية ألنها الجهة المخ   
 فهي  ، ولها مكاتب في مختلف أنحاء العالم      ،اإلدارة األمريكية 

وكالة حكومية أمريكية للتجسس وجمع المعلومـات أنشـئت         



 ٤٩٧

م لتكـون   ١٩٤٧بموجب قانون األمن القومي األمريكي عام       
 .أداته الرئيسية في االستخبارات

  الوكالة اليهودية الوكالة اليهودية   ••

••  JJeeww  ((JJeewwiisshh))  AAggeennccee  

 ونشأت هـذه الوكالـة بميثـاق        ،هي أصل دولة إسرائيل   
 وتنظيمها في نطاق انتـداب بريطانيـا علـى          ،عصبة األمم 

 وساعدت  ،فلسطين لسنوات طويلة بعد الحرب العالمية األولى      
الوكالة على توطين اليهود في فلسطين وعلـى قيـام دولـة            

 وكانت حلقة اتصال بـين صـهيوني        ،م١٩٤٨إسرائيل عام   
 فكانت تجلب لهم التبرعـات مـن        ،لعالم الخارجي الداخل وا 

 ومازالت تمارس دورها العـالمي لخدمـة        ،كافة أنحاء العالم  
 .اليهود والصهاينة

  الواليات المتحدة األمريكية الواليات المتحدة األمريكية   ••

••  UUnniitteedd  SSttaatteess  OOff  AAmmeerrccaa  

 وتقع فـي وسـط أمريكـا        ،هي أقوى دول العالم قاطبة    
تي كمـا    وتتكون من خمسين والية ذات استقالل ذا       ،الشمالية

م ١٧٨٧نص على ذلك دستور الدولة االتحادية الصادر عام         



 ٤٩٨

 وبهـا منظمـة األمـم المتحـدة     D Cوعاصمتها واشنطن 
 وتلعب دوراً محورياً في مشاكل واقتصاد وسياسة        ،بنيويورك

 ،العالم المعاصر منذ الحرب العالميـة الثانيـة وحتـى اآلن          
 ٢٧٥ وعدد سكانها حـوالي      ،٢كم٩٣٧٢٥٧١مساحتها تبلغ   

 وهـي دولـة ذات      ، وعملتها الدوالر األمريكي   ،مليون نسمة 
نظام رئاسي ديمقراطي يحكمها رئيس الجمهورية ومجلسـا        

 ويحد الواليات المتحدة المحيط     ،الكونجرس النواب والشيوخ  
األطلنطي شرقا والمحيط الهادي غرباً ومن الشمال كندا ومن         

ن هذه   مع مالحظة أ   ،الجنوب خليج المكسيك ودولة المكسيك    
 فهي أالسـكا    ٤٩ أما الوالية ال   ، والية فقط  ٤٨الحدود لعدد   

 ،فتقع في الشمال الغربي لقارة أمريكا الشمالية شـمال كنـدا          
والوالية الخمسون هي هاواي وهي عبارة عن عدة جزر تقع          

كـم غربـي    ٣٥٠٠وسط المحيط العادي على بعد حـوالي        
 وبوتوماك  كاليفورنيا، ومن أهم أنهار أمريكا هدسون وديالور      

وأوهيو وتنيسي والمسيسبي وميسوري وإلينوي وأركنسـاس       
وكولومبيا ورد ووسكونس وأيوا وغيرها وبها سلسلة جبـال         

 وواسـتقلت   ،األبالش وجبال روكي والبحيـرات العظمـي      
 .م١٧٧٦الواليات المتحدة عام 



 ٤٩٩

  وول استريت وول استريت   ••

••  WWaallll  SSttrreeeett  

هو شارع المال في الواليات المتحـدة األمريكيـة وبـه           
  .البورصة األمريكية والبنوك العمالقة

  ويست مينستر ويست مينستر   ••

••  WWeessttmmiinnsstteerr  

هو مقر الحكم في بريطانيا أي مقـر مجلـس الـوزراء            
 .البريطاني

 



 ٥٠٠

  
  

     



 ٥٠١

  حرف الياءحرف الياء

  اليابسة اليابسة   ••

••  MMaaiinnllaanndd  

اليابسة لفظ يطلق على األرض األم أو األرض التي تكون          
 .مكان معيشة  البشر

  اليوبيل الذهبي اليوبيل الذهبي   ••

••  GGoolldd  JJuubbiilleeee  

وهو احتفال خاص يقام بمناسبة مرور خمسين عاماً على         
إلخ ٠٠تأسيس أو إنشاء تلك المؤسسة أو الدولة أو قيام الثورة           

 وهو في الغالب احتفال دعائي يقصد منه دعم         ،من المناسبات 
اليوبيـل   و .المؤسسة أو النظام القائم من خالل هذه االحتفالية       

خاص يقام بمناسبة وهو احتفال  Silver Jubileeالفضي 
مرور خمس وعشرين عاماً على تأسـيس أو إنشـاء تلـك            

وهو في  .. .المؤسسة أو الدولة أو قيام الثورة أو حرب معينة        
الغالب احتفال دعائي يقصد منه دعم المؤسسـة أو النظـام           

 .القائم من خالل هذه االحتفالية



 ٥٠٢

  يوتوبيا يوتوبيا   ••

••  UUttooppiiaa  
هدف إلى إبراز   هي المثاليات السياسية أو النظريات التي ت      

 .وتمجيد الحالة الطبيعية الفطرية للبشر

 أنظر منظمـة التربيـة والعلـوم         أنظر منظمـة التربيـة والعلـوم        //يونسكويونسكو  ••
  والثقافة التابعة لألمم المتحدة والثقافة التابعة لألمم المتحدة 

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEdduuccttiioonnaall,,  SScciieennttiiffiicc  

AAnndd  CCuullttuurree  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((UUNNEESSCCOO    

أنظر صندوق الطفولـة التـابع      أنظر صندوق الطفولـة التـابع      //يونيسيفيونيسيف  ••
  لألمم المتحدةلألمم المتحدة

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnssCChhiillddeerrnn,,ss  FFuunndd  

((UUNNIICCEEFF))    



 ٥٠٣

  الخاتمةالخاتمة

هذا القاموس السياسي الميسر تم بحمد اهللا ورعايته ليكون         
خدمة ثقافية للكبير قبل الصـغير وللرجـال قبـل األطفـال            

 ، وللعامة قبـل المتخصصـين     ، وللمرأة قبل الرجل   ،والشباب
وللقادمين على االختبارات السياسـية والدبلوماسـية وكـذا         

ابالت الشفوية التي تحتاج إلى غزارة فـي        المقدمين على المق  
 ...المعلومات مع التبسيط غير المخل بالمعاني

 ،إذا كان هناك نقص في معلومة أو فـي هـدف          ..  ولكن
 :فإنك ستجد سلسلة مقبلة تتمة لهذا الموضوع الهام مثل

ـ موسوعة الدول والبلدان وهـي موسـوعة جغرافيـة          
ل والمصطلحات الدوليـة    سياسية شاملة تعرفنا بالبلدان والدو    

والمنظمات في الوضع الحالي الذي نعيش خالله في عالمنـا          
 ..المعاصر

لتـتم بعـض    . .ـ الموسوعة االقتصادية واالجتماعيـة    
 ألن السياسـة    ،المصطلحات الضرورية في حياتنا المعاصرة    

واالقتصاد واالجتماع تشابكوا في العالم المعاصـر بدرجـة         
 ...صل بينهم بسهولةكبيرة للغاية وال يمكن الف



 ٥٠٤

 التي تقـدم ألول     ،ـ موسوعة مصطلحات حقوق اإلنسان    
مرة في عالمنا العربي والتي من خاللها نتعرف على حقوقنا          

 .. حيث أن حقوق اإلنسان أصبحت سمة العصر،وواجباتنا
نأمل أن نكون  قد أوفينا لرغبات الكثيـر مـن الشـباب             

 وبـاهللا   ،ميسـرة والنساء في تقديم هذه الموسوعة الشـاملة ال       
 ...التوفيق

  مم٢٠٠٥٢٠٠٥ قويسنا  قويسنا //المؤلفالمؤلف
 

 
 
 
 



 ٥٠٥

  ::المراجعالمراجع

 ، القـاهرة  ، معجم مصطلحات اإلعالم   ،أحمد زكي بدوي   .١
 .م١٩٨٥ ، اللبناني/دار الكتاب المصري

 ، اإلرهاب والتهديد بالرد عليـه     ،إريك موريس وآالن هو    .٢
 ، مكتبـة األسـرة    ، القاهرة ،ترجمة أحمد حمدي محمود   

 ، األعمـال الفكريـة    ،عامـة للكتـاب   الهيئة المصرية ال  
 .م٢٠٠١

 الجغرافيـا السياسـية لعالمنـا       ،بيتر تيلور وكولن فلنت    .٣
 ، ترجمة عبد السالم رضوان وإسـحق عبيـد        ،المعاصر
 سلسلة  ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب     ،الكويت

  .م٢٠٠٢يونيو / ٢٨٢ رقم ،عالم المعرفة

ـ  :بيتر غيل وجيفري بونتون   .٤  ،م السياسـة  مقدمة فـي عل
 منشـورات الجامعـة     ، عمـان  ،ترجمة محمد مصالحة  

  ٠م ١٩٩١ ،١/٩١ ، عمادة البحث العلمي،األردنية

 ، سلسلة اقرأ  ، دار المعارف  ، القاهرة ، العولمة ،جالل أمين  .٥
 .م١٩٩٨ ،٦٣٦العدد 



 ٥٠٦

 دراسة فـي    : األمم المتحدة في نصف قرن     ،حسن نافعة  .٦
 المجلس  ، الكويت ،م١٩٤٥تطور النظام الدولي منذ عام      

 سلسلة عالم المعرفـة،     ،الوطنى للثقافة والفنون واآلداب   
 .م١٩٩٥ أكتوبر /٢٠٢رقم 

 الواليات المتحدة من االستقالل والعزلـة       :حسين شريف  .٧
، تحديات القرن الحادي والعشرين     ٥ ج   ،إلى سيادة العالم  

للسيادة وانعكاسات اإلرهاب الـدولي علـى الواليـات         
 ،لمصـرية العامـة للكتـاب      الهيئـة ا   ، القاهرة ،المتحدة
  .م٢٠٠١

 ظـافر   ، القـاهرة  ، العولمة وحرية اإلعالم   ،سعيد نجيدة  .٨
 .م٢٠٠٠ ،للطباعة

 الوسـائط المعلوماتيـة     : ثورة األنفوميـديا   ،فرانك كيلش  .٩
 ، ترجمة حسام الدين زكريـا     ،وكيف تغير عالمنا وحياتك   

 سلسلة  ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب     ،الكويت
  .م٢٠٠٠ يناير ،٢٥٣ رقم ،رفةعالم المع

 ، الكويـت  ، نظريات النظم السياسـية    :كمال المنوفي  .١٠
 ٠م ١٩٨٥ ،١ ط،وكالة المطبوعات



 ٥٠٧

 ، سياسي ، جغرافي : معجم بلدان العالم   ،محمد عتريس  .١١
 ، الـدار الثقافيـة للنشـر      ، القـاهرة  ، تاريخي ،اقتصادي
 .م٢٠٠٢

 معجـم مصـطلحات التـاريخ       ،مصطفى عبد الغني   .١٢
 الهيئـة المصـرية     ، القاهرة ،المعاصرالعربي الحديث و  

 .م٢٠٠٣ ،العامة للكتاب

 
 
 
 

 




