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    إهداءإهداء
وصاحب  إلى رائد ومهندس اإلعالم العربي األول     

فكرة السيادة اإلعالمية والتواصل مـع المعطيـات        
السـيد الـوزير صـفوت       لمعاصرالحضارية العالم ا  

 .الشريف
  

  فله هذا اإلهداء المتواضع فله هذا اإلهداء المتواضع 
  إسماعيلإسماعيل. . دد
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  تقديمتقديم
الحمد هللا وحده حمدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه ،          
والصالة والسالم على من ال نبي بعده سيدنا محمد أشـرف           

 ...األنبياء وخاتم المرسلين صلى اهللا عليه وسلم ،،، وبعد 
ميز عن مصطلحات عصر العولمة قمنـا       فهذا المعجم المت  

بتجهيزه والسهر على إعداده خدمة ألبنائنا في كل مكـان ،           
والذين يبحثون عن المعلومات والمصـطلحات المعاصـرة        

 !!!والحيوية فال يجدونها إال بصعوبة بالغة بعد جهد شاق
ولذلك بذلنا الجهد الفائق ليخرج هذا المعجم بمصـطلحات         

المعنى وال بالمضمون الثـري لهـذه       وافرة مبسطة ال تخل ب    
المصطلحات العديدة ، ولم نبخـل بجهـد فـي االسـتعانة            
بالمصطلحات الشحيحة الحديثة عن عصـر العولمـة التـي          
نعيشه حالياً وال نجد سوي مصطلحات متداولة على استحياء         
هنا وهناك ، ولذلك آثرنا البحث والتنقيب لنخرج معظم هـذه           

تبار عصر العولمة واقعاً سياسيا     المصطلحات إلى الوجود باع   
عالميا في المقام األول سواْ أبينا أو رفضنا ، والبد أن نتعامل            
معه ، ولذا فال فرار من التعايش معه وتعظيم االستفادة مـن            

 .مزاياه ومعالجة عيوبه ومآخذه 



 ٧

وترتبط هذه المصطلحات بالعديد من مصطلحات العلـوم        
وجـدنا أنـه ال منـاص مـن         المختلفة ارتباطاً وثيقاً ، لذلك      

التعرض للمصطلحات المتشابكة من االقتصاد وعلم الـنفس        
والعلوم االجتماعية ولهجات الشـعوب والجغرافيـا والبيئـة         

 .والقانون والمنظمات وعلوم اإلعالم وغيرها من العلوم
وقد آثرنا في مواقع متعددة أن نقـف للشـرح والتحليـل            

 المصطلح أنطالقاً   الموجز ،وفي مناطق أخري لم نقدم سوي      
من عدم التكرار ولوجود مادة شارحة قريبة ولعـدم أهميـة           
الشرح في بعض الحاالت ، ولكن المصطلح واختصاراته من         
األهمية بمكان، والبد أن نقدمه في حد ذاته للقاريء الكـريم           

... 
ونجد أمام كل مصطلح ترجمة لـه باللغـة اإلنجليزيـة           

ليوم ولغة عصر العولمـة ،      بصفتها اللغة الرئيسية في عالم ا     
بل قدمنا بعض الشروح البسيطة والمعاني األخري في ثنايـا          
الشرح باللغتين العربية واإلنجليزية لكـي تـزداد المعرفـة          
وتترسخ المعاني باللغتين في نفس القـراء وتتعـاظم سـبل           

كما أن هذا المعجم ببسـاطته العلميـة        ... االستفادة بالمعجم   
 ...العامة في السياسة والحياة العامة يصلح كمصدر للثقافة 



 ٨

ونحب بداية أن نعلن أن البحث في هذا المعجم الموسوعي          
سهل وميسر ، فقط أبحث عن اسم المصطلح باللغة العربيـة           
وتتبع الترتيب الهجائي لحروف المصطلح لتصل إلى مكانها        
الصحيح بسهولة وسرعة ويسر ، فالبحث هنا يعتمـد علـى           

 .. .األبجدية العربية
وال يفوتنا في هذه العجالة أن نشكر كل المؤلفين للمصادر          
التي استقينا منها مادتنا العلمية والتي كانت خير معين لنا في           

 ..عملنا هذا 
آملين أن ينال هذا الجهد استحسانكم وأن يوفي بـأغراض          
القراء في مختلـف بقـاع األمـة العربيـة فـي التعريـف            

 .مزيد عنها بالمصطلحات والتشويق لقراءة ال
جعله اهللا في ميزان حسنات كل في اشترك فـي إبـراز            
وظهور هذا الجهد ليد القاري الكريم من المراجـع اللغـوي           

 .ومن الناشر ومعاونية 
  وفقنا اهللا جميعا إلى ما يحبه ويرضاهوفقنا اهللا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه

  المؤلفالمؤلف



 ٩

قويسنا في قويسنا في 
  مم٢٠٠٣٢٠٠٣مايو مايو 
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  حرف األلفحرف األلف

  إرادة الشعب إرادة الشعب   ••

••  PPeeoopplleess  WWiillll  
وهو مصطلح يطلق على الديمقراطية الحقيقية ، وذلك عن         
طريق التصويت الحر من جانب أفراد الشعب في االنتخابات         

 .الختيار ممثليهم وحكومتهم 

  ائتالف ائتالف   ••

••  CCooaalliittiioonn  

وهي عملية التفضيل والموائمة بين جهتـين والتضـامن         
بينهما لتحقيق أغراض مشتركة ، ويظهر االئتالف بصـورة         

 األحزاب السياسية عندما ال يحرز حـزب واحـد          أوضح في 
األفلبية الالزمة لتشكيل الحكومة فيضطر لالئتالف مع غيره        

 .من األحزاب المتقاربة معه 

  األباء المؤسسون األباء المؤسسون   ••

••  FFoouunnddiinngg  FFaatthheerrss  



 ١٢

وهو مصطلح يطلق على القيادات الكارزمية في مختلـف         
يادات األمم والشعوب مثل قادة التحرير والرؤساء األوائل والق       

 .الثورية وقادة التحول في تاريخ األمم 

ــد   •• ــد األبارتهي ــة  /  / AAppaarrtthheeiiddاألبارتهي ــة أنظــر التفرق أنظــر التفرق
  العنصرية العنصرية / / العنصرية العنصرية 

هي نظام العزل العنصري الذي يحمل الفرقـة والتقسـيم          
 .الساذج حيث ال يوجد بشر وإنما هناك سود وبيض وملونون

أنظر نظرية انتشـار    أنظر نظرية انتشـار     /  / IInnnnoovvaattiioonnابتكار  ابتكار    ••
  DDiiffffuussiioonn  OOff  IInnnnoovvaattiioonnssالمبتكرات المبتكرات 

واالبتكار يشمل االبداع األدبي أو الفنى ،ويشمل االختراع        
Invention        وهو الشكل العلمي لالبتكار، ويشمل التجديـد 

والقدرة على حل المشكالت واألفكار الجديـدة والمسـتحدثة         
 . والقدرة على إثارة التساؤالت 

  أبحاث االتجاهات أبحاث االتجاهات   ••

••  AAttttiittuuddee  RReesseeaarrcchh  



 ١٣

بؤ باالتجاهات والمواقـف السياسـية ، أي        ويقصد بها التن  
التنبؤ بالمواقف المقبلة والمحتملة ، أي محاولة الـتحكم فـي           
المستقبلية في المواقف ، وهو نوع من األبحاث يهم الحاكم أو           

 .الحزب السياسي ، وهو مقصور على السياسة الداخلية 

  أبحاث االنتخابات والتصويت أبحاث االنتخابات والتصويت   ••

••  VVoottiinngg  RReesseeaarrcchh  

ـ    اف متغيـرات التـأثير أو المعارضـة        ويقصد بها اكتش
المتعلقة بالموقف االنتخابي داخل مجتمع معين ، ويقصد بها         
التأثير على المواطنين لدفعهم للمشاركة السياسية ولـو مـن          

 .خالل استخدام حق التصويت في االنتخابات

  أبحاث تحليل الصحافة األجنبية أبحاث تحليل الصحافة األجنبية   ••

••  AAnnaallyyssiiss  FFoorreeiiggnn  PPrreessss  RReesseeaarrcchh  

ل اتجاهات اإلعالم األجنبي بصفة عامة      وهي أبحاث لتحلي  
وخصوصاً المعادية منها ثم تحليل تلك االتجاهات ومحتـوي         
هذه الصحف ، ألنه من خالل بعض مالمح الظاهرة الجزئية          
يمكن معرفة الحقائق الكلية ، أي أن تحليل الصحافة األجنبية          



 ١٤

 From Partialيساعدنا على االنتقال من الجزء للكـل  

To Global  .  

  أبستمولوجيا أبستمولوجيا   ••

••  EEppiiddtteemmoollooggyy  

أبستمي وهو العلم في لغـة      : مصطلح مكون من جزأين     
اليونان القديمة ولوجيس وهو الحديث أو الخطاب في نفـس          
اللغة ، فهي تعني الحديث عن العلم أو مـا يعـرف بفلسـفة              
العلوم، فالمصطلح يعنى أن الخطاب األيستمولوجي يبحث في        

دئها وظروف تبلورها وتطورها    األسس النظرية للعلوم ومبا   : 
 .وفي أساليب العلوم المختلفة 

  األبوية الليبرالية األبوية الليبرالية   ••

••  PPaatteerrnnaalliissmm  LLiibbeerraall  

هو مصطلح يطلق على النظام األمريكـي الـذي يـدعو           
أي لفئة المتميزين الذين يحتلون     ( لليبرالية تحررية في القمة     

وهدفها تنمية  ) مواقعهم بين نصف النظام االجتماعي المتميز     
 .رات المواطنين األكثر التصاقاً بالماديات من الروحانيات قد



 ١٥

  االتجاه السلفي االتجاه السلفي   ••

••  FFuunnddaammeennttaalliissmm  
وهو اتجاه تقليدي ، يقوم على تـدعيم وإحيـاء األنمـاط            

 .القديمة ومقاومة األنماط الجديدة في المجتمع 

  االتجاه السلوكي االتجاه السلوكي   ••

••  BBeehhaavviioorraall  AApppprrooaacchh  
 من  واالجتماعية وهو منهج أو اقتراب في العلوم السياسية      

خالل دراسة السلوك السياسي واالتجاهات والقيم السياسية في        
 .المجتمع

  االتجاهات الليبرالية االتجاهات الليبرالية   ••

••  LLiibbeerraall  
وهي االتجاهات التي تدعو إلى تـدعيم المشـاركة فـي           
السلطة وتأكيد أولوية الحرية في المجتمع على ما عداها من          

 .قيم 

  االتجاهات المحافظة االتجاهات المحافظة   ••



 ١٦

••  CCoonnsseerrvvaattiivvee  
تجاهات التي تمنح أولوية لحفـظ النظـام ودعـم          هي اال 

السلطة ، وتقاوم التغييرات العنيفة في المجتمع سواء أكانـت          
 .سياسية أو اجتماعية 

  االتحاد األفريقي االتحاد األفريقي   ••

••  TThhee  AAffrriiccaann  UUnniioonn  

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

م ، وصدر عنه إعالن سرت والذي أعلـن         ١٩٩٩ سبتمبر   ٩
إنشاء االتحاد األفريقي طبقاً ألهداف ميثاق منظمـة الوحـدة          

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

ت أول قمـة    عقد) دولة  ٣٦(أعضاء منظمة الوحدة األفريقية     
لالتحاد األفريقي في مدينة دير بان بجنوب أفريقيا في يوليو          

 .م ٢٠٠١

  EEccoonnoommiicc  AAnnddاتحاد اقتصادي ونقـدي  اتحاد اقتصادي ونقـدي    ••

MMoonneettaarryy  UUnniioonn      ((  EEMMUU  ))    



 ١٧

االتحاد االقتصادي والنقدي ألفريقيا الغربية     االتحاد االقتصادي والنقدي ألفريقيا الغربية       ••
UUnniioonn  EEccoonnoommiicc  AAnndd  MMoonneettaarryy  FFoorr  

WWeeaasstt  AAffrriiccaa  ((  UUEEMMWWAA  ))                                    

                                                                            
  EEuurriiooppeeaann  UUnniioonn  ((  EEUUاالتحاد األوروبي االتحاد األوروبي   ••

))  
--IInntteerrاالتحـــاد البرلمـــاني الـــدولي االتحـــاد البرلمـــاني الـــدولي   ••

PPaarrlliiaammeennllaarryy  UUnniioonn  ((  IIPPUU  ))  
  IInniivveerrssaall  PPoossttaallاتحاد البريـد العـالمي   اتحاد البريـد العـالمي     ••

UUnniioonn  ((  UUPPUU  ))  

ــي   •• ــاد الجمرك ــي االتح ــاد الجمرك ــر  /  / ZZoollllvveerreeiinnاالتح ــر أنظ أنظ
  أنظر الباب المفتوحأنظر الباب المفتوح/ / الزولفرين الزولفرين 

  IInntteerrnnaattiioonnaallلدولي لالتصـاالت  لدولي لالتصـاالت  االتحاد ااالتحاد ا  ••

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  UUnniioonn  ((  IITTUU  ))  

   االتحاد الدولي للنقابات المهنية الحرة  االتحاد الدولي للنقابات المهنية الحرة   ••



 ١٨

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeeddeerraattiioonn  OOff  FFrreeee  

TTrraaddee  UUnniioonn  ((  IICCFFTTUU  ))                                          

                                                  
ــالمي    •• ــل العـ ــاد العمـ ــالمي  اتحـ ــل العـ ــاد العمـ   WWoorrllddاتحـ

CCoonnffeeddeerraattiioonn  OOff  LLaabboouurr  ((  WWCCLL  ))  
ــالمي    •• ــودي الع ــاد اليه ــالمي  االتح ــودي الع ــاد اليه   AAlllliiaanncceeاالتح

IIssrraaeelliittee  UUnniivveerrsseellllee /  /  ــة ــة أنظــر جمعي أنظــر جمعي
  االليانس العالمية االليانس العالمية 

  االتصال االتصال   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
وهو عملية التدفق الحر للمعلومات والبيانات واآلراء عبر        

أو  Directوسائل مختلفة ، فقد يكـون اتصـاالً مباشـراً    
Face To Faceباشـرة بـين    وهو االتصال الذي يتم م

األفراد دون االستعانة بأية أداة اتصالية وهو بمثابة فرصـة          
كبيرة لتبادل المعلومات بين المرسل والمستقبل ، وقد يكـون          

 وتسـتخدم فيـه أداة مـن أدوات         Indirectغير مباشـر    



 ١٩

 أي يـتم بـين      Formalاالتصال ، وقد يكـون رسـمي        
المستويات الرسمية بالطرق الرسـمية ، أو غيـر رسـمي           

Informal         وهو الذي يتم التفاعل فيه بطريقة غير رسـمية
ويتم من خالله تبادل وجهات النظـر مـن خـارج المنافـذ             
والوســائل الرســمية، وقــد يكــون االتصــال اجتمــاعي 

Social          وهو اإلجراء الذي يتم به تبادل الفهم بين الكائنـات
البشرية ، أو هو العمل الذي عن طريقه تنتقل المعاني مـن            

خر أو من جماعة ألخرى ، وهناك االتصال اللفظي         إنسان آل 
Verbal  وهو كل اتصال عبر األلفاظ كوسيلة لنقل الرسالة 

من المصدر للمتلقـي ، وهنـاك االتصـال غيـر اللفظـي             
Nonverbal        ويشمل كل االتصاالت التي تعتمد على اللغة 

 Silentغير اللفظية أو اللغة الصامتة مثل لغة اإلشـارات 

Language  لغة الحركة واألفعال  وAction Lang. 
 ، وهناك االتصال الـذاتي  .Object Langولغة األشياء 

Intrapersonal Comm.  وهو ما يحدث داخل الفـرد 
 والذي .Group Commوداخل عقله واالتصال الجمعي 

 Publicيحدث بين مجموعة من األفراد ، واالتصال العام 



 ٢٠

Comm.      كبيـرة مـن      وهو يعنى وجود الفرد مه مجموعة 
 .األشخاص 

  االتصال الثقافي االتصال الثقافي   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  CCuullttuurraall  

وهو االتصال الذي يهتم بتفاعل البيئة الثقافية في المجتمع         
، من خالل المعلومـات واللغـة والمـؤثرات والتنظيمـات           
والجماعات الصغيرة واألسرة ، وتتم عبر تواصل األجيـال         

 .ونقل الترات الثقافي من جيل إلى جيل 

  صال الجماهيري صال الجماهيري االتاالت  ••

••  MMaassss  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

ويقصد به العملية التي يـتم بهـا االتصـال بالجمـاهير            
وتزويدهم باألنباء والمعلومات واآلراء ونقل رسائل إعالمية       

 .إليهم 

  االتصال السياسي االتصال السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn  



 ٢١

ويشير المصطلح إلى التدفق المستمر للمعلومات فيما بين        
اسي وبينه وبين الـنظم األخـرى داخـل     وحدات النظام السي  

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

 .والبيروقراطية وقادة الرأي 

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

قمار وهو االتصال الذي يتم بواسطة محطات موجودة باأل       
الصناعية ، والقمر الصناعي جهاز يـدور بـنفس سـرعة           
األرض وبنفس اتجاه دورانها وتركب عليه محطة لالستقبال        
وأخرى لإلرسال ، وتستقبل األولى البرامج المرسـلة مـن          
المحطات األرضية والثانية ترسل ما تستقبله إلى أي محطـة          
استقبال على سطح األرض ، حيث يعاد بثها إلـى أجهـزة            

الستقبال لدى األفراد على مساحات شاسـعة مـن الكـرة           ا
 .األرضية 

 اتفاقية التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية 



 ٢٢

North American Free Trade 

Agreement ( NAFTA )                         

                                        

االتفاقية العامة الخاصة بالتعرفة والتنميـة      االتفاقية العامة الخاصة بالتعرفة والتنميـة        ••
GGAATTTT /  / أنظر الجاتأنظر الجات  

••  GGeenneerraall  AAggrreeeemmeenntt  OOnn  TTaarriiffffss  AAnndd  

TTrraaddee  ((  GGAATTTT))                                                                                          

  أتمتدة أتمتدة   ••

••  AAuuttoommaattiioonn  
مفهوم حديث يعنى عدم الحاجة إلـى تـدخل إنسـاني أو            
بشري مباشر ، وهي وسيلة تعتمد عليها الفنـون االنتاجيـة           

تي وفرت وقت العمل المباشر في معظم قطاعـات         الجديدة ال 
االقتصاد القومي وكثرت من خالله استخدام الروبوت الذكي        

 .واآلالت المبرمجة بدال من العمال

  أتوقراطية أتوقراطية   ••

••  AAuuttooccrraaccyy  



 ٢٣

وهي صورة من صور الحكم التي تتسـم بالشـمولية أو           
الديكتاتورية ، أي أن السلطة تكـون للحكـام فقـط دون أي             

 أو نوابه الذين يكونون على هامش الحكـم أو          اعتبار للشعب 
 .صنع القرار

  إثنوميثودولوجي إثنوميثودولوجي   ••

••  EEtthhnnoommeetthhooddoollooggyy  

هو علم مناهج بحث اإلثنوجرافيا ويوصف بأنـه الذاتيـة          
على الطريقة الكاليفورنيـة ، ويعنـى االهتمـام باألحـداث           

 .المباشرة التي تجري بين األفراد

  أتيمولوجيا أتيمولوجيا   ••

••  EEttyymmoollooggyy  

 .سة التي تعني بأصل الكلمات وتاريخها وهو العلم والدرا

  أتيميا أتيميا   ••

••  AAttiimmiiaa  
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مصطلح يقصد به انخفاض مكانة الدولة ، أي تعرضـها          
للتخلف االقتصادي واالجتماعي والسياسـي ممـا يخفـض         

 .مكانتها عند باقي األمم

  األثينية األثينية   ••

••  EEtthhnnoollooggyy  

وهي علم تصنيف األعراق ، وهذا العلم يدرس المظـاهر          
عب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات       المادية والثقافية لش  

أو األقوام البدائية في مختلف األمكنة واألزمنة ، والتي تبرز          
 .نتاج الجهد اإلنساني للسيطرة على البيئة الطبيعية 

  اجتماع العالقات الدولية اجتماع العالقات الدولية   ••

••  SSoocciioollooggyy  OOff  IInntteerrnnaattiioonnaall  RReellaattiioonn  
ن هو علم بدأ في النمو والظهور في العقد السابع من القر          

العشرين ويعتبر اقتراب سوسـيولوجي لدراسـة العالقـات         
السياسية الدولية ، أي يقوم بتحليل العالقات التبادليـة بـين           

 .الظواهر االجتماعية والعالقات الدولية المعاصرة 

  اجتماع السياسة اجتماع السياسة   ••



 ٢٥

••  SSoocciioollooggyy  OOff  PPoolliittiiccss  
هو فرع من فروع علم االجتماع، يبحـث فـي الواقـع            

واتـه ومناهجـه ، ويتنـاول بعـض         األمبريقي من حيث أد   
الموضوعات السياسية من منظور علم االجتمـاع ، أي هـو       

ــة    ــيولوجي للسياس ــغير سوس  Sociologicalتص

Reduction Of Politics.  

  اجتماع سياسي اجتماع سياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  SSoocciioollooggyy  
وهو علم يبحث في الظواهر االجتماعية والثقافيـة فـي          

واضـح ، حيـث     العالم المعاصر والتي لها محتوى سياسي       
يكتسب المنظور السوسيولوجي مزيداً من اآلفاق السياسـية،        
حيث أن البعد السياسي أو المنظور السياسي لقضايا التنميـة          

 ، وهو علم    يمثل مطلباً هاماً للفهم والتفسير وللعمل التطبيقي      
يحاول أن يربط بين المتغيرات المفسرة للسياسة واالجتمـاع         

 المتداخلـة بـين العلـوم       معاً وهو هجـين مـن المعرفـة       
Interdisciplinary Hyprid . 

  اإلجراءات القمعية اإلجراءات القمعية   ••



 ٢٦

••  RReepprreessssiivvee  MMeeaassuurreess  
وهي االجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الخارجين عن        
النظام والقانون، وهي اجراءات اليمكن تبريرها زمنا طويالً        

 .وتتم في أضيق الحدود 

  أجرونومي  أجرونومي    ••

••  AAggrroonnoommyy  
مختلف فروع هـذا العلـم مـن        هو علم الزراعة ويشمل     

 .المحاصيل والتربة والري وخالفه

  اإلجماع العام اإلجماع العام   ••

••  CCoonnsseennssuuss  
وهو االتفاق على هدف واحد بـين الجمـاهير والسـلطة        
بحيث يتحقق نوع من االستقرار في النظام ويصاحب ذلـك          

 ، ويسمى المصطلح أيضاً إجماع أو       تطور في الحرية الفردية   
نه القـرارات الجماعيـة      اآلراء أي أ   Agreementاتفاق  

للمجلس التي تتخذ بتصويت أو بدون تصويت نتيجة لعمليات         
 . المفاوضات والمساومات



 ٢٧

  أجنحة سياسية أجنحة سياسية   ••

••  FFaaccttiioonnss  
وهي اتجاهات فكرية وسياسية داخل المؤسسات السياسية       

 . لتعبر عن اتجاهات فكرية داخل المؤسسة ذاتها

  احتجاجيين احتجاجيين   ••

••  PPrrootteesstteerrss  

غير مباديء غالبية الجمهور أو     وهم فئة المتطرفين على     
الشعب والذين يثيرون الزوابع واالضطرابات دومـا داخـل         

 .المجتمع 

  سياسة االحتواء سياسة االحتواء   ••

••  CCoonnttaaiinnmmeenntt  PPoolliiccyy  

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

باردة التي سـادت بعـد      سياستها ، وهي من نتاج الحرب ال      
الحرب العالمية الثانية ، وتمكنت خاللها الواليـات المتحـدة          



 ٢٨

تنفيذ سياسة االحتواء ضد االتحاد السوفيتي بحشد أكبر عـدد          
 .من الدول لتأييد سياستها ضد االتحاد السوفيتي 

  اختبار سوسيومترى اختبار سوسيومترى   ••

••  SSoocciioommeettrriicc  TTeesstt  

 بـه ،    هو إجراء منهجي يستعين علماء القياس االجتماعي      
ويطلب االختبار من كل مبحوث أن يحدد اختياراته للـزمالء         
في مواقف مختلفة كاللعب أو العمل أو الدراسة ، وقـد يـتم             
تحديد عدد مرات االختبار أو يتـرك بـال حـدود ، وتقـدم          
االختبارات بياناتها في شكل رسوم بيانية يطلق عليهـا اسـم           

 .السوسيوجرام 

  اختيار اختيار   ••

••  CChhooiiccee  

صوته ( خب أو المواطن على استخدام قوته       هو قدرة النا  
في أثناء العملية االنتخابية ، وهي قوة االختيـار لألصـلح           ) 

 .التي بؤثر في عملية صنع القرار 

  أحزاب اشتراكية أحزاب اشتراكية   ••



 ٢٩

••  SSoocciiaalliisstt  PPaarrttiieess  

هي األحزاب التي تحكم البالد االشتراكية أو التي تتنافس         
المبـاديء  للوصول للحكم في البالد الرأسمالية على بعـض         

 ..االشـتراكية 

 وتشـتهر بالدعـوة للثــورة الطبقيـة       وتشـتهر بالدعـوة للثــورة الطبقيـة        ••
CCllaassss  RReevvoolluuttiioonn أي ثورة البروليتاريا أي ثورة البروليتاريا..  

  األحزاب السياسية األحزاب السياسية   ••

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

 .معينة ومعروفة 

ـ ـ حزاب الواحدة ذات الحشد الجماهيري  حزاب الواحدة ذات الحشد الجماهيري  األاأل  ••
  الحزب الواحدالحزب الواحد/ / أنظر أنظر 

••  SSiinnggllee  PPaarrttiieess  MMaassss--BBaasseedd    



 ٣٠

وهي األحزاب التي تحتوي علي درجة سياسية عالية في         
الدول النامية وتحتوي على درجـة أكبـر ممـا هـو فـي              

 .ديمقراطية األحزاب من الحرية والتنافس 

  االختطاف والفدية االختطاف والفدية   ••

••  KKiiddnnaappppiinngg  &&  RRaannssoomm  ((KK&&RR))  

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

 اإلرهابية  الجماعات اإلرهابية لهذا األسلوب لتمويل أنشطتها     
، وقد يكون االختطاف بقصد الفدية عندما يكون موجها لطفل          
أو ابن أحد األثريـاء وتقـوم بالعمليـة إحـدى العصـابات       

 .المتخصصة في هذا األمر

  األخالق األخالق   ••

••  EEtthhiiccss  



 ٣١

وهو تعبير عن قيم المجتمع ومثالياته ، أي أنماط السلوك          
ر والغايات المطلوبة ويحاول فحصها بطريقة نقديـة الختبـا        

 .صحتها ، مما يؤدي في النهاية لصياغة قيم جديدة

  أخالقيات اإلعالم أخالقيات اإلعالم   ••

••  MMeeddiiaa--EEtthhiiccss  
هي أخالقيات مستحدثة تعني بالكشف عن الحقائق بكـل         
وضوح ودون النظر لألغراض الشخصية ، وعدم الكشـف         
عن مصدر الخبر إال بموافقته ، وعدم استغالل حوادث معينة          

اإلضرار بمصالح الغيـر    في اإلثارة الصحفية ، وكذلك عدم       
وعدم التدخل في الخصوصيات وعدم تهديد حرية اإلنسان ،         
وعدم التعرض لقيم المجتمع وعاداته ومكتسباته مـن أجـل          
تحقيق نصر إعالمي زائف ،وتسمى ميثاق الشرف اإلعالمي        

 .أو الصحفي

  أخالقيات البيئة أخالقيات البيئة   ••

••  GGrreeeenn--EEtthhiiccss  

ـ           وع وهي أخالقيات هدفها حمايـة بيئـة اإلنسـان والتن
البيولوجي وترسيخ مسئولية البيئة لكل بلد تجاه جيرانه وكل         



 ٣٢

جيل تجاه الجيل الذي يليه وكذلك إلزام الدول الغنية بتحمـل           
 .تكلفة ما تستهلكه من موارد البيئة 

  أخالقيات التكنولوجيا أخالقيات التكنولوجيا   ••

••  TTeecchhnnoo--EEtthhiiccss  

وتتناول القضايا المتعلقة بسـوء اسـتخدام التكنولوجيـا         
رة أو غير مالئمة والمغـاالة فـي        وتصدير تكنولوجيات ضا  

 .كلفة نقل التكنولوجيا 

  أخالقيات التكنولوجيا الحيوية أخالقيات التكنولوجيا الحيوية   ••

••  BBiioo--EEtthhiiccss  
وتتناول قضايا االستنساخ البشـري وتحسـين السـاللة         
البشرية أوعلم اليوجينيا ، وتهدف إلى عدم استخدام بيانـات          
البطاقة الوراثية  ،بمشروع الجينوم ،ضد خصوصية الفـرد         

ستخدامها لمصلحته وإعطاء األولوية له ولكرامتـه       بدالً من ا  
 .فوق أية اعتبارات سياسية أو اقتصادية 

  أخالقيات عصر المعلومات أخالقيات عصر المعلومات   ••

••  IInnffoo--EEtthhiiccss  



 ٣٣

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

 الحوار ، ونزاهة آالت     بمصالح الغيرأو التم ويه والتنكر عند     
البحث والتصفح واألمانة العلمية ، وأن تكون هذه المعلومات         
لخدمة اإلنسانية وغير هادمة للقيم الحضارية واإلنسانية وأال        

 .تقتحم الخصوصية 

  أخالقيات اإلنترنت أخالقيات اإلنترنت   ••

••  IInntteerrnneett--EEtthhiiccss  

وهي أخالقيات تعنـي فـي المقـام األول عـدم إقحـام             
تغالل الشـبكة فـي التخـابر       الخصوصيات للجميع وعدم اس   

واالستقطاب والحرص علىبلورة األفكار من خالل المنتـدى        
 Virtualالذي أقامته اليونسكو وهـو المنتـدى الخـائلي    

Forum          وكذلك تشجيع صناعة حماية القـيم واألخـالق ، 
عبر اإلنترنت مثل تشجيع اسـتخدام الوسـائل االلكترونيـة          

ز المعلومـات   للرقابة ، وذلك عن طريـق بـرامج احتجـا         
Blocking Software.  

  اإلخوات السبع اإلخوات السبع   ••



 ٣٤

••  SSeevveenn  SSiisstteerrss  
هي منظمة دولية لها دور سياسي ، وهي منظمة تسـيطر           
على سوق النفط الدولي وتقف في موقع حاسم للوساطة بـين           
دول األوبك المنتجة للنفط وبين الـدول المسـتهلكة وهـي           

 .أوروبا واليابان والواليات المتحدة 

  ات ات إدارة األزمإدارة األزم  ••

••  CCrriissiiss--MMaannaaggeemmeenntt  

وهي فن التعامل مع األزمـات المختلفـة ، أي معالجـة            
المشاكل قبل أن تقع ، ووضع استراتيجيات لمعالجة المشاكل         
فور وقوعها حتى يمكن السيطرة عليها أو الحد من آثارهـا           

 .الناجمة عنها وتالفي آثارها بعد ذلك 

  اإلدارة باألهداف اإلدارة باألهداف   ••

••  MMaannaaggeemmeenntt  BByy  OObbjjeeccttiivveess  
سلوب اإلدارة باألهداف من أهم األساليب اإلدارية فـي         أ

العالم المعاصر سـواء فـي األجهـزة الحكوميـة أو فـي             
المشروعات العامة أو الخاصة ، فتوضـع أهـداف عامـة           
 .وفرعية لتقوم هذه األجهزة بتنفيذها خالل فترة زمنية محددة



 ٣٥

  اإلدارة المحترفة اإلدارة المحترفة   ••

••  PPrrooffeessssiioonnaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

 التي يتوالها المتخصصون وفق سلم إداري       وهي اإلدارة 
معتمد وال يتدخل فيها الناس بشكل عشوائي يخلق االرتبـاك          

 .اإلداري ، وهي غالباً في المشروعات الرأسمالية الناجحة

  إذعان إذعان   ••

••  DDeeffeerreennccee  

هو عملية تهيئة المواطنين لتقبل كل ما يصدر عن النظام          
هالـة مـن    السياسي دون مناقشة وإحاطة النظام السياسـي ب       

الوقار واالحترام واسـتخدام أسـلوب تبجيـل المؤسسـات          
Dignified Institutions   رغم أنها قـد ال تملـك أي 

 .دور يذكر في النظام السياسي 

  إرادة إرادة   ••

••  WWiillll  
وهو أحد تعريفات عالقات القوة ، فالسلطة تعني فـرض          

 .إرادة اآلخرين علينا ، كما أنها تفترض الخضوع 



 ٣٦

  اإلرادة العامة اإلرادة العامة   ••

••  TThhee  PPuubblliicc  WWiillll  

هي إلرادة الدولة ممثلة في الشعب ، وتتضح تلك اإلرادة          
من خالل صناديق االنتخابات وكذلك االستفتاءات ، ويمكـن         
استكشافها من خالل استطالعات وقياسات الرأي العام التـي         

 The Voice Of Theتعتبر تعبيراً عن صوت الشعب 

People. 

  األرثوذوكسية األرثوذوكسية   ••

••  OOrrtthhooddooxxyy  

 وتعنـي القـديم ،      Orthodoxosأغريقي  كلمة أصلها   
وهي حاليا عقيدة مسيحية منتشرة في الشرق ، وتعنى العقيدة          
األرثوذوكسية العقيدة الصائبة أو السديدة ، وهـي المعنيـة          
بالهدى والرشاد ، وبدأت هذه العقيـدة فـي بـالد اليونـان             

 . وانتشرت بمصر والشرق كله

  أرخبيل أرخبيل   ••

••  AArrcchhiippeellaaggooss  



 ٣٧

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

 . المحيط الهندي 

  أرستقراطية أرستقراطية   ••

••  AArriissttooccrraattiicc  

وهي الطبقة الحاكمة فـي الـنظم الديمقراطيـة والـنظم           
 .الشمولية أيضاً 

  إرهاب إرهاب   ••

••  TTeerrrroorriissmm  

وهو ممارسة األعمال العنيفة ضد مصالح الغيـر سـواء          
ردية أو جماعية ، أو التطرف يميناً أو يسـاراً عـن            أكانت ف 

أكـل  ( مبدأ أساسي في حياة البشر فاإلرهاب يعلن أن مبدأه          
، وال  )Meat Is Murderالحوم وسفك الـدماء سـيان   

تندرج أعمال المقاومة المشروعة ضد المحتل الغاصب فـي         
بند اإلرهاب ألنه دفاع شرعي وقانوني عن الـنفس ، وكـذا            

رير األراضي من المستعمر ال تدخل فـي نطـاق   السعي لتح 



 ٣٨

اإلرهاب بل تدخل في نطاق الحـق الشـرعي فـي تقريـر            
 .المصير الذي تدعو إليه األمم المتحدة 

  اإلرهاب الثوري اإلرهاب الثوري   ••

••  RReevvoolluuttiioonnaarryy  TTeerrrroorriissmm  

وهو قد ينتج عن اإلرهاب الفكـري وقـد يخلقـه ذلـك             
 اإلرهاب ، وهو يهدف إلى إحداث تغيرات أساسية وجذريـة         

في توزيع السلطة والمكانة والثروة في المجتمع ، ممـا قـد            
 .يخلق حرباً أهلية ، وقد يخلق عنفاً سياسياً واسع النطاق 

  إرهاب الدولة إرهاب الدولة   ••

••  SSttaattee  TTeerrrroorriissmm  

هو ذلك اإلرهاب الذي تقوده دولة من خالل مجموعة من          
األعمال والسياسات الحكومية والتي تستهدف نشر الرعـب        

الداخل والخـارج وصـوالً إلـى تـأمين         بين المواطنين في    
خضوعهم لرغبات الحكومـة ، وهـي سياسـات متطرفـة           
وعنصرية من جانب الدولة وتقـوم الدولـة مـن خاللهـا            
باالغتياالت والهيمنة والسيطرة بواسـطة القـوة المسـلحة         
واالعتقال واالختطاف وغيرها من الوسائل الغير مشـروعة        



 ٣٩

علـى الهجـرة    التي تهدف لترويـع اآلمنـين وإجبـارهم         
 .أواالستسالم

  اإلرهاب الرجعي اإلرهاب الرجعي   ••

••  RReeaaccttiioonnaarryy  TTeerrrroorriissmm  

وهو اإلرهاب الذي يهدف إلى نشر بعض القيم الشاذة في          
المجتمع ، ومنها التعصب ضد األقليات والعمل ضد األجانب         
والسياحة ، ومحاولة التمسك ببعض القـيم الباليـة التـي ال            

ان ونظم ، وقـد     تتمشي مع السائد في المجتمع من قيم وعاد       
يقوم على أسس أيدلوجية وعنصرية مشبوهة وغريبـة عـن          

 .المجتمع 

  اإلرهاب الفكري اإلرهاب الفكري   ••

••  CCoonncceeppttuuaall  TTeerrrroorriissmm  

هو نوع من اإلرهاب يتم من خـالل وسـائل اإلعـالم            
والثقافة والفكر ويهدف إلى إعادة صياغة وفرض أفكـار ال          
 تتفق مع المصلحة العامة للشعب ، ويعمل على تغيير تفكيـر          

الشعب بتشويه أفكاره وفرض أفكار جديدة عليه عن طريـق          
 .البروباجندة وعمليات غسيل المخ 



 ٤٠

  اإلرهاب النفسي اإلرهاب النفسي   ••

••  PPssyyccoollooggiiccaall  TTeerrrroorriissmm  

هو محاولة فرض نمط من الثقافة والسلوك على عقـول          
ووعي المواطنين يصل إلـى حـد الرقابـة علـى فكـرهم             

ى ممارسـة   ومعتقداتهم وتصرفاتهم ،وفيه تتحول األساليب إل     
الضغوط على بعض األشخاص من خالل نشـر األكاذيـب          

 .واالتهامات بصورة مستمرة حتى تنهار معنوياتهم 

  اإلرهابيين الرقاق اإلرهابيين الرقاق   ••

••  SSoofftt  TTeerrrroorriissttss  

هم اإلرهابيين الذين يقومون بأعمال تعتبر أقل خطراً في         
منظومــة اإلرهــاب ، مثــل التهديــد بــاالبتزاز وتلويــث 

عاقة من كمائن تنصب للقوافل التي      المنتجاتوالمظاهرات واإل 
تحمل صواريخ نووية وتحطيم النوافذ وغير ذلك من أساليب         

 .احتجاجية عنيفة 

  أزمة أزمة   ••

••  CCrriissiiss    



 ٤١

وهي موقف يحدث فيه صراع أو تضارب في األهداف أو          
المصالح مما يؤدي إلى حالـة مـن الصـدام السياسـي أو             

  .العسكري 

  استبيان استبيان   ••

••  QQuueessttiioonnnnaaiirree  

 لجمع البيانات قوامها االعتمـاد علـى        وهو وسيلة هامة  
مجموعة من األسئلة تطرح بأي وسيلة على مجموعـة مـن           
األفراد ليجيب عليها األفراد ، ثم يتـولى الباحـث تحليلهـا            
واستشفاف ما بها من بيانات ، ويمكن االتصال المباشر بـين       
الباحث واألفراد أو ينشر االسـتبيان بالصـحف أو يرسـل           

لبيانات عادة سرية وال يجوز استخدامها إال       بالبريد ، وتكون ا   
 .في البحث العلمي

  االستثمار االقتصادي االستثمار االقتصادي   ••

••  EEccoonnoommiicc  IInnvveessttmmeennttss /  / 
EEnntteerrpprreenneeuurrsshhiipp  



 ٤٢

االستثمار االقتصادي هو عملية إقامة مشـروعات لهـا         
جدوى اقتصادية وتحقق األهداف المرجوة وفـق دراسـات         

ادة القصـوى   الجدوى التي ُأقيمت على أساسها ، وكذا االستف       
من االمكانيات والخدمات والعوامل االقتصادية المتاحة فـي        
منطقة االستثمار لتحقيق أعلـى عائـد ممكـن ، ويتطلـب            
االستثمار االقتصادي توافر إدارة مدربة لـديها المهـارات         

ــتثمارية  ــة Enterpreneurial Skillsاالس  الالزم
 .لإلدارة مثل هذه المشروعات 

  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 وغيرها ،       
أو كانت مشروعات خدمية عمالقة كالماء والصرف الصحي        

ة وسلعية ضـخمة    والكهرباء والتي تحتاج إلى تمويالت مالي     
 .لتنفيذها 

  استخبارات استخبارات   ••



 ٤٣

••  IInntteelllliiggeennccee  

هي أسلوب في التفكير السياسي واالفتـراض السياسـي         
والوقاية لدولة من الدولة ، وتمارسها كل الـدول بواسـطة           
أجهزة استخباراتية متعددة  ، وهو يمثل اإلنذار األول المبكر          

ولة بما يحتمل حدوثه من أفعال خارجة عن القانون وتهدد الد         
وأمنها ، ويتطلب وسائل إليكترونيـة للتصـنت والتلصـص          

 .بغرض الوصول إلى أماكن اإلرهاب قبل تحركها 

  االستحداث االستحداث   ••

••  IInnnnoovvaattiioonn  

هو مفهوم إنساني اقتصادي سياسي اجتماعي فني يتمثـل         
في خلق اإلبداع ونشره وتدعيم اتجاهات معينة نحو العمـل          

 فيه ، وذلك من     الفني اليدوي بحيث تصب الطاقات االبداعات     
 . أجل تحقيق متطلبات التحول للتنمية االقتصادية

  استراتيجية استراتيجية   ••

••  SSttrraatteeggyy  

االستراتيجية هي مجموعة من األهداف والغايات طويلـة        
 المدي والتي يبتغيها المجتمع



 ٤٤

ــات   ــى الغاي ــاً عل ــق أحيان ــي تطل ــرد ، وه  أو الف
Objectives         ذات الطبيعة األساسية ، وعلـى األهـداف 

Tragets لمحددة ، وقد تركز االستراتيجية على أحـدهما         ا
أو كالهما ، وهي ترسم أساليب الحركة في شـكل متعاقـب            

 على  Goalsالحلقات أو المراحل وذلك وفقا للمرامي العامة        
مستوى الدولة، وتشمل الوسائل الرئيسية لبلوغ الغايات ، وتم         
ضمن تكاما تنظيمي مجتمعي ، وقد تعني فـن القيـادة فـي             

 الشاملة على مستوى الدولة ، ومن الناحية السياسـية          الحرب
أيضا تعني تحديد األهداف وتحديد القوة الضـاربة وتحديـد          

 .االتجاه الرئيسي للحركة

  ) ) الصور الذهنية الصور الذهنية ( ( استراتيجية بناء المعنى استراتيجية بناء المعنى   ••

••  TThhee  MMeeaanniinngg  CCoonnssttrruuccttiioonn  SSttrraatteeggyy  

هذه االستراتيجية اإلعالمية تعد تعبيراً جديداً حيث يمكـن         
عن طريقها تعديل المعاني والتأثير على السلوك ، فهي تؤثر          
على المعاني بغرض اإلقناع أو بناء الصور الذهنية اإليجابية         
من خالل مصادر غير محدودة للمعلومات المتنافسـة التـي          
تصوغ وتعدل المعاني التي عرفها الناس عن كل شيء مـا           



 ٤٥

 هـذه   أبسطها وحنى الشئون السياسية ، وبالتـالي تسـتخدم        
االستراتيجية في بث الشعارات الجديـدة لتعـديل السـلوك          

 .لسلوكيات جديدة

  استطيقا استطيقا   ••

••  AAeesstthheettiicc  
كلمة يونانية تعنـي حرفيـاً اإلحسـاس أو الشـعور أو            
االستبصار واإلدراك ، وفي نطاق الفلسفة تعنـي االهتمـام          

 . بموضوعي الجمال والفن 

  استعمار استعمار   ••

••  CCoolloonniiaalliissmm  

ة هي نزوع الدول الكبيرة لفرض      االستعمار أو االستعماري  
سلطانها وإرادتها على البلدان األخـرى واالحتفـاظ بهـذة          
السيطرة بمختلف الوسائل السياسية واالقتصادية والعسكرية ،       
ومحاولة تغيير هوية البلدان المسـتعمرة وربطهـا بالدولـة          
االستعمارية ربطا عضويا ولغويا وثقافيا واقتصاديا واستغالل       

 .ضاً إقامة المشروعات المتعددة فيهاثراوتها وأي



 ٤٦

  استفتاء استفتاء   ••

••  RReeffeerreenndduumm  

هو صورة هامة من صور الرجوع للشعب في المسـائل          
الهامة ألمن الوطن ومستقبله وتعديل الدستور ، وفيه تطـرح          
المسائل بشكل مباشر على النـاخبين ليعلنـوا مـوافقتهم أو           
رفضهم لهذا األمر ، ويرتبط حق االسـتفتاء عـادة بحـق            

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

  استقرارالنظام استقرارالنظام   ••

••  SSttaabbiilliittyy  SSyysstteemm  

هو مصطلح للتعبير عن قدرة النظام على االستمرار فترة         
طويلة وعدم وجود تغيير اجتماعي لفترة طويلـة ، ويكـون           

 Stableالتوازن النظام السياسي باقيا في حالة مقبولة من 

Equilibrium          لفترة طويلة ، واالسـتقرار هـو الهـدف 
 .األساسي لصنع القرار 

  استقطاب استقطاب   ••



 ٤٧

••  PPoollaarriizzaattiioonn  

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

  االستقالل القطاعي والفيدرالي االستقالل القطاعي والفيدرالي   ••

••  SSeeggmmeennttaall  AAuuttoonnoommyy  
نظم االئتالفية ومن خالل الديمقراطية الطائفية يكون       في ال 

لكل قطاع سلطة نهائية على شئونه الخاصة ولـه أن يكـون            
متواجدا بتنظيماته مما يكرس في النهايـة الصـفة التعدديـة        

  ٠للمجتمع 

  االستقاللية االستقاللية   ••

••  AAuuttoonnoommyy  
يعني مدى ذاتية أوحرية المؤسسة السياسية فـي العمـل          

 .ل الدولةالسياسي واالجتماعي داخ

  استمرار المجتمع استمرار المجتمع   ••

••  PPrreessiisstteennccee  OOff  AAggggrreeggaatteess  



 ٤٨

هو االتجاه نحو مقاومة التغيير في العالقات بين األشـياء          
واألفكار ، ويتضمن المعتقدات السابقة التقليدية التـي تمثـل          

 .األساس غير العقلي للنظام االجتماعي 

  استمرار النظام استمرار النظام   ••

••  SSyysstteemm--PPeerrssiisstteennccee  

ظة على االستقرار والوضع القائم     مفهوم يؤكد على المحاف   
 .للنظام 

أنظـر مجموعـة دول     أنظـر مجموعـة دول      /  / AASSEEAANN آسيان   آسيان    ••
  جنوب شرقي آسياجنوب شرقي آسيا

  أشباه النظريات أشباه النظريات   ••

••  QQuuaassii  TThheeoorriieess  
وهي نوع من التعميمات ، أي مفاهيم ليست بالضـرورة          
نتاجاً متصالً باالسـتنتاج وتتطلـب مزيـدا مـن البحـث            

 .واالستكشاف 

  االشتراكية االشتراكية   ••



 ٤٩

••  SSoocciiaalliissmm  

تماعي اقتصادي يقوم على الملكيـة العامـة        هي نظام اج  
لوسائل اإلنتاج ، وقد تكون هذه الملكية العامة للدولة أو ملكية         
تعاونية جماعية ، وتؤدي االشتراكية للقضاء على الطبقـات         
المستغلة واستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسـان والتعـاون بـين        
العمال وعدم وجود اضهاد اجتماعي وعدم وجود تناقض بين         

 .الريف والحضر 

  االشتراكية الديمقراطية االشتراكية الديمقراطية   ••

••  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattiicc  

هي نموذج يخالف االشتراكية الثورية ، أي قيـام البعـد           
االشنراكي في الحكم بجاني الديمقراطية ، وهي حركة عالمية         
تزعمتها ألمانيا ومصر في أواخر السـبعينات مـن القـرن           

اقتصاديا الماضي ، وتحاول الحركة تحقيق الفكر االشتراكي        
بأسلوب ديمقراطي ، والتأثير علـى الحكومـات المحافظـة          

Conservative Government . 

  اإلشكالية اإلشكالية   ••

••  PPrroobblleemmaattiicc  



 ٥٠

هي عملية انفتاح مجموعة من المفاهيم التي تُشكل قـوام          
أي نظرية ، وهذه النظرية تساعدنا على فهم العالم وتعمـل           

هوماتها ، أي   على تمكيننا من إثارة التساؤالت انطالقاً من مف       
تمكننا من طرح المشـكالت ، فهـي تفنـد كافـة جوانـب              
الموضوع من وجهة نظر طارح المشكلة ، ويطلـق عليهـا           

 .منظومة األفكار أو المنظومة الفكرية التي تقوم بذاتها 

  ) ) االتجاهات االتجاهات ( ( اإلصالحية اإلصالحية   ••

••  RReeffoorrmmiisstt  

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

 .واتباع أساليب جديدة في مختلف المجاالت للنمو والتقدم 

  اإلصالح الزراعي اإلصالح الزراعي   ••

••  LLaanndd  RReeffoorrmm//TThhee  AAggrraarriiaannss  

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



 ٥١

تفتيت الملكيات الكبيرة وإعـادة توزيـع هـذه         الزراعية ، و  
 .األراضي على المزارعين 

  اإلصالح السياسي اإلصالح السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  RReeffoorrmm  

وهو مفهوم يعني خلق اإلداة الفعالة للقيام بإصـالح ، أي           
األداة الحاكمة التي تعرف كيف تقود ومتى وكيـف تفـرض           

 .االحترام وحدود هذا االحترام 

   اضطهاد  اضطهاد   ••

••  SSeeggrreeggaattiioonn  
وك عام أو خاص تجاه األقليات أو طبقات أو فئات          هي سل 

 .في المجتمع ، وهذا السلوك ناتج عن التمييز والمحاباة 

  أطالنطا الجديدة أطالنطا الجديدة   ••

••  NNeeww  AAttllaannttiiss  

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

 .يسعي لخلق الوفرة 



 ٥٢

  ظهار ظهار اإلاإل  ••

••  DDiisseemmbbeeddddiinngg  

وهي عملية اجتماعية سياسية تشمل عملية نفريغ الزمـان         
والمكان ، وتعني أن الزمان والمكان في المجتمعات التقليدية         
مقيدان بالطبيعة المحددة للحياة االجتماعية والسياسية ، فـي         
حين أنهما اآلن يتخذان شكالً عاماً ويبقيان على حالهما مهما          

التي نمارسها وبغض النظر عن المكان الذي       كانت النشاطات   
 .نجد أنفسنا فيه 

  إعادة برمجة إعادة برمجة   ••

••  RRee--PPrrooggrraammmmiinngg  

وهو مصطلح يقصد به تخليص المتلقـي مـن العادالـت           
السلبية المزمنة الغائرة ، من ضعف نزعة المشـاركة عـن           
طريق الرسائل واالتصال المباشر وعمليات غسـيل المـخ         

 أن يكـون برامجـي      وغيرها ، وهو مصطلح اجتماعي قبل     
يقصد به تغيير برنامج الحاسب اآللي بإدخـال تعـديالت أو           

 .برنامج جديد 



 ٥٣

  إعادة النظر إعادة النظر   ••

••  RReecciissiioonniissmm  

مصطلح يقصد به حركة تطهير أو تصـحيح أو تنقـيح           
داخل المؤسسة السياسية أو المنظمة الجماهيريـة ، بحيـث          

ك تتغير أهدافها ومواقفها وطرق تفعيل أدائها لمهامها ، وكذل        
تطهيرها من أعضائها الفاسدين أو غير المتوافقين مع أهداف         

 .المؤسسة أو التنظيم

  أعالي البحار أعالي البحار   ••

••  TThhee  HHiigghh  SSeeaass  

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

محيطـات  الدولية ، وأعالي البحار هي كل أجزاء البحار وال        
التي التدخل في البحر األقليمي أو في المياه الداخلية لدولـة           
من الدول والتي يكون لكل الدول الحق في استعمالها علـى           

 .قدم المساواة 

  اعتماد متبادل اعتماد متبادل   ••



 ٥٤

••  IInntteerrddeeppeennddeennccee    
ويعني االعتماد المتبادل بـين طـرفين فـي الحاجـات           

اسـي  األساسية وفي تبادل الخدمات والمصالح والـدعم السي       
 .المتبادل تجاه طرف ثالث

  إعصار إعصار   ••

••  CCyycclloonnee  //  HHuurrrriiccaannee  //  TToorrnnaaddoo  

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

  إعفاء من الضرائب إعفاء من الضرائب   ••

••  TTaaxxeess  FFrreeee  

هو نظام معمول به وهو يعنى إعفاء بعض الفئـات مـن            
عـض المشـروعات أو جـذب       الضرائب لتشجيع إقامـة ب    

االستثمارات ، وكذلك إعفاء الدبلوماسيين والعمال في مرحلة        
 .الخ ... البطالة من دفع أي ضرائب أو رسوم 

  إعالن حقوق اإلنسان إعالن حقوق اإلنسان   ••

••  BBiillll  OOff  HHuummaann    RRiigghhttss  



 ٥٥

 م لضمان   ١٩٤٨وهو إعالن أصدرته األمم المتحدة عام       
عنصر حقوق البشر على حد سواء دون النظر إلى اللون أو ال          

   .أو البيئة

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اإلعالن 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    ١٠العامة في   

 دول عن التصويت، ويشتمل اإلعالن      ٨ع  معارضة مع امتنا  
على ثالثين مادة تؤصل حرية اإلنسان وكرامتـه وحقوقـه          
المختلفة مع مساواته في الكرامة والحقوق ، وكـذا الحقـوق           
السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والمدنيـة         
والضمان االجتماعي وحق العمل وأوقات الفـراغ والراحـة         

التعليم وغيرها من الحقـوق والحريـات       والرعاية الصحية و  
 .األساسية 

  اإلعالنات المعلوماتية اإلعالنات المعلوماتية   ••



 ٥٦

••  IInnffoorrmmeerrcciiaallss  
هي أجزاء من علم وسائل اإلعالم الكوني الذي يسـتغلها          

 فـي الصـراع     Advertotialsمع المقاالت اإلعالنيـة     
استغالله للخيال ويستغل صنع األساطير والصور لكي يحول        

ك واالستهالك إلى معنى والمعنى     الحياة في العالم إلى استهال    
إلى خيال والخيال إلى واقع والواقع إلى واقع وهمي ، وهـي       

 . جزء من الهيمنة الثقافية األمريكية على العالم المعاصر 

  االغتراب االغتراب   ••

••  AAlliieennaattiioonn  
وهو مصطلح يشير إلى مشاعر العزلة والغربة وانعـدام         

تخـابي  القوة بين األفراد مما تظهر آثاره فـي السـلوك االن          
والصراعات في المجتمعات المحلية والحركـات المتطرفـة        

 ) .أي عدم ارتباط ( والعنف والثورات والحركات االجتماعية

  اغتيال اغتيال   ••

••  AAssssaassssiinnaattiioonn  

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



 ٥٧

و يوجه أساساً للقيادات والوزراء وأصـحاب       أو فردية ، وه   
الجاه ، وغالباً مايتم اغتيال القاتل فور وقوع جريمة االغتيال          
الرئيسية وال نعرف الدواقع األساسية وراء اغتيال هـذا وال          
ذاك ، وقد يتم االغتيال بواسطة المدافع أو القنابل أو السالح           

 .األبيض أو بأى وسيلة قتل أخرى 

    أغلبية بسيطةأغلبية بسيطة  ••
••  SSiimmppllee  MMaajjoorriittiieess  

أكثـر مـن    ) مـع   (وهو مصطلح يعنى أن التصـويت       
مع إغفال االغياب ، أي أن تكـون نتيجـة          ) ضد(التصويت  
صوت واحد علـى األقـل مـن عـدد          % + ٥٠التصويت  
 .الحاضرين

  أغلبية خاصة أغلبية خاصة   ••

••  SSppeecciiaall  MMaajjoorriittyy  
وهي األغلبية التي تتطلبها القوانين الهامـة التـي تمـس           

الدستور أو قواعد الحكم ، مثـل أغلبيـة         الوطن مثل تعديل    
 . الثلثين أو أغلبية الثالث أرباع في التعديالت الدستورية



 ٥٨

  اقتصاد السوق اقتصاد السوق   ••

••  MMaarrkkeett  EEccoonnoommyy  

هو المفهوم االقتصادي للنظـام السياسـي الليبرالـي أي          
الحرية الفردية في كل شيء سياسياً واقتصاديا واجتماعيـا ،          

لسـوق دون تـدخل     أي حرية العرض والطلب في آليـات ا       
 .الدولة

  االقتصاد السياسي االقتصاد السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  EEccoonnoommyy  
 ...يعبر هذا المصطلح عن الربط بين السياسة واالقتصاد 

ألن المجتمع ما هو إال حاجات وأنظمة ، وبالتالي البد من           
تدخل الدولة في االقتصاد عن طريـق التخطـيط والتوجيـه      

  .والملكية العامة 

  اقتصاد عالمي اقتصاد عالمي   ••

••  WWoorrlldd  EEccoonnoommyy  
وهو مصطلح توصف به األنظمة التي يحكمها االقتصـاد         
وال يوجد فيها نظام سياسي واحد ، وحجم االقتصاد العـالمي           



 ٥٩

يرتبط وظيفياً بحالة التكنولوجيا وبإمكانيات النقل واالتصـال        
، ومـن   داخل حدوده ، وحدود االقتصاد العالمي دائماً مرنـة        

ـ       السـوق  : رالعناصر األساسية لالقتصاد العـالمي المعاص
 العالمية الواحدة والنظام المتعدد األطراف والمنظومة الثالثية      

. 

ــاركة   •• ــاديات المش ــاركة اقتص ــاديات المش   PPaarrttiicciippaattoorryyاقتص

EEccoonnoommiiccss /  /  أنظر الباريكون أنظر الباريكونBBaarreeccoonn  
  األقليات القومية األقليات القومية   ••

••  NNaattiioonnaall  MMiinnoorriittiieess  
هي مجموعات عرقية تختلف عن األغلبية في المجتمع ،         

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

  األقلية اإليجابية األقلية اإليجابية   ••

••  AAccttiivvee  MMiinnoorriittyy  
وهو مصطلح من مصطلحات نظرية الصفوة ، ويعلن أن         

 .هناك تأكيد ألهمية القيادة داخل جماعات المصلحة 



 ٦٠

  اإلقناع اإلقناع   ••

••  PPeerrssuuaassiioonn  

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

أو أن يؤدي عمالً معيناً ، ولكل شخس أو وسـيلة إعالميـة             
قدرة معينة على اإلقناع ، وتظهر عمليات اإلقناع أكثر أيـام           

 .االنتخابات الستقطاب األصوات 

  اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي   ••

••  SSeellff--  SSuuffffiicciieennccyy  

وهو مفهوم يقصد به قيام األفراد والجماعات في مجتمـع          
ي وقت ما بتغطية أغلب احتياجاتهم ومتطلبـاتهم ذاتيـاً     ما وف 

دون االعتماد على اآلخرين ، وذلك عن طريق التصـنيع أو           
الزراعة أو االنتاج المحلي دون االستيراد مـن الخـارج ،           
واالكتفاء الذاتي قيمة في حد ذاتها يسـعى إليهـا الجميـع ،             

اليابان : وأكثر الشعوب في المقدرة على االكتفاء الذاتي هي         
 .ثم الهند ثم النرويج فالواليات المتحدة ثم الصين 



 ٦١

  االكتناز االكتناز   ••

••  HHooaarrddiinngg  

االكتناز هو احتفاظ األفراد برأس أموالهم لـديهم بـدون          
استثمار أو إيداع في البنوك، ويعنى االكتناز عدم الرشد ألنه          

 . يعنى تضحية الفرد بسعر الفائدة بال مبرر عقالني

  EExxcchhaannggee  RRaatteeآليـة سـعر الصـرف    آليـة سـعر الصـرف      ••

MMeecchhaanniissmm  ((  EERRMM  ))  

  آلية السوق آلية السوق   ••

••  MMaarrkkeett  FFaaiilluurree  

وهي قيام السوق الحرة في أي مكـان وتـرك األمـور            
للعرض والطلب مما يترتب عليها تفضيل االستهالك الجاري        
عن االستهالك في المستقبل ، وهي نظام اقتصادي حر مرن          
ينفذ بدقة فـي المجتمعـات الرأسـمالية ويـرتبط بـالنظم            

 .ة الليبراليةالديمقراطي

  إمبريالية إمبريالية   ••

••  IImmppeerriiaalliissmm  



 ٦٢

هي كلمة حديثة االسـتعمال نسـبياً تعنـي الرأسـمالية           
االحتكارية ألنها المرحلة األخيرة في تطـور الرأسـمالية ،          
واستخدمت لتعني التعسف في وصف السياسـة الخارجيـة         
ألمبراطور فرنسا ، ويقصد يها السياسة العدوانية لدولة تجاه         

السياسة عادة بعدم المسئولية ، ثم ارتبطت       أخرى وتتسم هذه    
 .اإلمبريالية بالتوسع العدواني لدول المركز

  األمبريقية المجردة األمبريقية المجردة   ••

••  AAbbssttrraacctt  EEmmppiirriicciissmm  
وهو اتجاه يشير إلى الدراسات المحدودة التـي تتنـاول          

 .مشكالت صغرى 

  االمتداد القاري االمتداد القاري   ••

••  CCoonnttiinneennttaall  SShheellff  

األفريـز  هو مصطلح له ترجمات عربية عديـدة منهـا          
القاري ، الرصيف القاري ، العتبة القارية ، الجرف القاري ،           
الرفرف القاري ، سيف القارة ، جناح البر ، طفطاف البر ،            
األكمة البرية ، حافة القارة ، وهو مصطلح يعنـي المنطقـة            
البحرية ملحقة والمتصلة والمتاخمة للبحر اإلقليمي وللميـاه        



 ٦٣

حر صـالحية لنمـو الثـروة       اإلقليمية وهي أكثر مناطق الب    
السمكية وأغناها بالصيد ، وبشرط أال يضر استغالل الدولـة          
لالمتداد القاري بحرية أعـالي البحـار وال تهـدد حريـات            

 .المالحة والصيد فيه بطريق مباشر أو غير مباشر 

  امتيازات أجنبية امتيازات أجنبية   ••

••  CCaappiittuullaattiioonnss  
هي نوع من االمتيازات يحصـل عليهـا األجانـب دون           

 مثل عدم محاكمة األجانب عـن الجـرائم التـي           المواطنين
يرتكبونها داخل الدولة وإعفـاء األجانـب مـن الضـرائب           
والرسوم الجمركية المخفضة لألجانب وتخصـيص مـواني        

 Treatyللتجارة الخارجية عرفت باسم مواني المعاهدات 

Ports وكلها مميزات تقلل من استقالل الدولة . 

  األمركة األمركة   ••

••  AAmmeerriiccaanniissaattiioonn      
  ألمريكانية ألمريكانية اا  ••

••  AAmmeerriiccaanniizzmm  



 ٦٤

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 من قيم وعادات وتقاليد ومثل وأساطير         

ـ     ع العمـل وبـث األيدلوجيـة       ،عن طريق المدارس ومواق
 .األمريكانية فيهم ، بغرض ادماجهم في المجتمع األمريكي 

أنظر الواليات المتحـدة    أنظر الواليات المتحـدة     /  / AAmmeerriiccaaأمريكا  أمريكا    ••
  األمريكيةاألمريكية

  أمريكا الالتينية أمريكا الالتينية   ••

••  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  

أمريكا الالتينية هي ذلك الجزء من نصف الكرة الغربـي          
كـا  الواقع جنوب الواليات المتحدة ويشمل المكسـيك وأمري       

الوسطى وجزر الهند الغربية وأمريكا الجنوبية حيث توجـد         
األسبانية والبرتغالية والفرنسية وهي    : اللغات الرسمية اآلتية    

 .لغات التينية أصلية 

  أمريكا الوسطى أمريكا الوسطى   ••
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••  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  

هي ذلك الجزء من األمريكتين الذي يصل بين المكسـيك          
ـ          تاريكا وبرزخ بنما ويضم سبع جمهوريات هي بليـز وكوس

 .والسلفادور وجواتيماال وهوندراس ونيكارجوا وبنما 

  األمم المتحدة األمم المتحدة   ••

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  

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

م ، وتضم   ١٩٤٦نشاطها على المستوى الدولي في بداية عام        
ائتي عضو بعد انضمام سويسرا الدولة المحايدة ،        اآلن نحو م  

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

 .في الهاي وغيرها من التنظيمات الدولية 

  األمة األمة   ••

••  NNaattiioonn  

األمة تعبر عن شعب معين يرتبط برابطة عرقية معينـة          
يشترك أفرادة في ماضي وتراث مشـترك وآمـال واحـد           و
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ويتحدثون لغة واحدة وقد يدينون بدين واحد ويجمعهم مصير         
واحد ، وقد تكون الدولة مكونة من أكثر من أمة ، وقد تنتشر             

 . األمة على أكثر من دولة

  أنتاركتيكا أنتاركتيكا   ••

••  AAnnttrraaccttiiccaa  

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

وهي بذلك أكبـر    ٢كم١٣١١٢٣٢٠بعد ، وتبلغ مساحة القارة      
من قارة أوربا وقارة أستراليا ، كما يبلغ امتدادها من الشمال           

 .كيلومتر٥٥٦٠إلى الجنوب 

  االنتخابات االنتخابات   ••

••  EElleeccttiioonnss  

 الشـعب   هي المظهر الرئيسي للمشاركة السياسية من قبل      
الختيار ممثليهم في المجالس المختلفة عن طريق التصويت ،         
وهي الطريقة الوحيدة لتنفيذ الديمقراطية الليبرالية التمثيليـة        
في ظل تزايد أعداد السكان وعدم إمكانية تطبيق االجتمـاع          

 .الكامل ألفراد الشعب
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  االنتخابات التحالفية الجديدة االنتخابات التحالفية الجديدة   ••

••  RRee--AAlliiggnniinngg  EElleeccttiioonn  

ابات التي تترتب علي حـدوث انقطـاع فـي        وهي االنتخ 
تالف القائم لألغلبية وبناء عليه يستبدل بائتالف جديد من         ~اال

 .خالل حزب آخر 

  االنتخابات الدائمة االنتخابات الدائمة   ••

••  MMaaiinnttaaiinniinngg  EElleeccttiioonnss  
 Normalوتقوم االنتخابات على فكرة األصوات العادية 

Vote           وهي التي يفوز بها الحزب الذي يحصل على أكبر ، 
 . األصوات العادية عدد من

  االنتخاب االسترجاعي االنتخاب االسترجاعي   ••

••  IInnssttaattiinngg  EElleeccttiioonn  

 .وهي االنتخابات التي تعود فيها أحزاب األغلبية للسلطة 

  االنتخابات الشاذة االنتخابات الشاذة   ••

••  DDeevviiaattiinngg  EElleeccttiioonn  
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وهي االنتخابات التي يفوز فيها حزب األقلية لسبب مـا ،           
 .دون أن يؤثر ذلك على الدعم األساسي لألحزاب 

  ا ا األنتروبياألنتروبي  ••

••  EEnnttrrooppyy  

وهو الطاقة غير المستفاد منها ، وهو اصطالح مـأخوذ          
من علم الفيزياء ، ويعني ببساطة عدم اليقين أو سوء التنظيم           
في نظام من النظم ، ويعنى في الميدان االجتماعي العشوائية          
أو عدم التنظيم أو عدم اليقـين مـن أداء النظـام لخدملتـه              

 .وواجباته 

  انتشار االبتكار انتشار االبتكار   ••

••  DDiiffffuussiioonn  OOff  IInnnnoovvaattiioonn  

وهو عملية تبني الجديد من األفكار التـي تضـيف إلـى            
الموجود الكثير من القيم والتجديد واالنتقال إلى مرحلة أعلى         

 Adoptionمن التطور ، وعملية االنتشار تعنـي تبنـى          
إدراك : األعمال االبتكارية والتي تتكون من خمس مراحـل         

ييمه ثم تجربتـه وتبنيـه ،       وجود االبتكار واالهتمام به ثم تق     
وحين يكون االبتكار تكنولوجياً فإن نقللها يحدث حـين يـتم           
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تبني االبتكار ، واالبتكار له حماية خاصة من خالل الملكيـة           
 .أنظر براءات االختراع / الفكرية 

  االنتشار الثقافي الحضاري االنتشار الثقافي الحضاري   ••

••  AAccccuullttuurraattiioonn--DDiiffffuussiioonn  MMooddeell  

أن التنمية كشكل مـن   وهو اتجاه في دراسة التنمية ويعلن       
أشكال التغير االجتماعي تتم بواسطة االنتشـار الثقـافي أو          
الحضاري من نقطة مركزيـة ، وهـذه النقطـة المرجعيـة            
اإلشعاعية في القرن العشرين والحـادي والعشـرين هـي          
الغرب، وبالتالي فإن هذا النوع من التغير االجتمـاعي يـتم           

معات المتخلفة مقومات   بالقدر الذي ينقل الغرب فيه إلى المجت      
المعرفة العلمية والتكنولوجيـة ورأس المـال       : التقدم وهي   

 . والمهارات والقيم الغربية

  األنتلجنسيا األنتلجنسيا   ••

••  IInntteelllliiggeennttssiiaa  

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

 الطريـق فـي أي دولـة        والثوريين الذين يحددون معـالم    
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ويتميزون بقوتهم األيدلوجية والسياسية ، وهو لقـب أطلـق          
 .على مثقفي روسيا على وجه الخصوص 

  األنثروبولوجي األنثروبولوجي   ••

••  AAnntthhrrooppoollooggyy  

هو علم اإلنسان أو علم األجناس ، الذي يبحث فـي كـل             
شيء عنو اإلنسان من العظام القديمـة وآثـار الحضـارات           

ومنا هـذا ، ولـه فـروع        العظمى حتى وضع اإلنسان في ي     
 .متعددة مستمدة من خصائص اإلنسان الثقافية

  أنظر العزو أنظر العزو  /  / AAcchhiieevveemmeennttاإلنجاز اإلنجاز   ••
وهو معيار من المعايير النسبية في كل المجتمعات ويشير         
إلى االعتداد بالكفاءة عند اختيار القادة في مختلف المجـاالت    

. 

  أنجلو سكسونية أنجلو سكسونية   ••

••  AAnngglloo--SSaazzoonn  
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 إنجليزيـة   Extractionصول  هي تقاليد متوارثة عن أ    
عتيقة تميزت بها الشعوب في الجزر البريطانية ، وخاصـة          

 .التقاليد السياسية ، ومنها التقاليد الديمقراطية الليبرالية 

  اإلنجليزية السوداء اإلنجليزية السوداء   ••

••  BBllaacckk  EEnngglliisshh  
هو مصطلح يعبر عن لهجة إنجليزية عامية يتحدث بهـا          

 .كثير من السود األمريكيين

  إنجليكاني إنجليكاني   ••

••  AAnngglliiccaann  

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

Church.  

  إنسان ذي بعد واحد إنسان ذي بعد واحد   ••

••  OOnnee  DDiimmeennssiioonnaall  MMaann  

وهو مصطلح من مصطلحات عصر العولمـة ، ويعنـي          
تنميط المستهلكين بفرض سلع معينة عليهم في مختلف أنحاء         
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لعالم مما يسهم في إزالة هويتهم الوطنية واالجتماعية وزرع         ا
الهوية العالمية فيهم ، عن طريق ثورة المعلومات والسموات         

 .المفتوحة 

  إنسانوية إنسانوية   ••

••  HHuummaanniittaarriiaann  

هو التعبير عن الصفة اإلنسانية في كافة األحداث العالمية         
، وبصفة خاصة الشق اإلنساني في المسـاعدات الدوليـة ،           

 .ني االهتمام بالبعد اإلنساني في العالقات الدولية وهو يع

  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          

ة وعدم أهمية األحزاب والوطن أوالً      شعارات الوحدة الوطني  
 . وقوانين الطواريء وغيرها

  األنظمة الفكرية األنظمة الفكرية  
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••  SSyysstteemmss  IIddeeaass  

وهي عبارة عن الفكر السائد والثقافة الفرعيـة المتصـلة          
بالمناطق الجغرافية وبالطبقة العاملة وبجامعـات العمـل أو         

  .Work And Age Groupsبجماعات العمر 

  أنظمة المحاكيات أنظمة المحاكيات   ••

••  SSiimmuullaatteedd  SSeettttiinnggss  
هي أنظمة حديثة تسمح بعقد المنتديات واالجتماعات عن        
طريف الفيديو ويستطيع المجتمعـون والمشـاركون تبـادل         
اآلراء والمحاكاة فيما بينهم حـول مختلـف الموضـوعات          
المطروحة ، مما يسرع بعملية تبادل الـرأي والمعلومـات          

تكـاليف  ويوفر مشقة تنظيم المؤتمرات والسفر ويقتصد في        
االجتماعات المختلفة ، ونطلق عليها اآلن الفيديو كـونفرانس         

 .Video Confrencingأو التواصل المرئي 

  االنفراج الدولي االنفراج الدولي   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDéétteennttee  

وهي المناخ السياسي الذي ساد العـالم فـي السـبعينات           
والثمانينات من اتفاق القطبين على العديد من الحلول للمشاكل         
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تعادهما عن التصادم ، في عصر نيكسون وكارتر        الدولية واب 
وريجان ومعهم وزير الديبلوماسية كيسنجر ، وقد تم توقيـع          
اتفاقيات عديدة بين أمريكا والسوفييت في هذه الفتـرة مـن           

 . خالل لقاءات القمة بينهما، وكان مقدمة لعصر العولمة 

  إنفوميديا إنفوميديا   ••

••  IInnffoommeeddiiaa  

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

يعنى التقارب التكنولـوجي بـين المعلوماتيـة والوسـائط          
 Economicاإللكترونية ، وسيكون المحرك االقتصـادي  

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

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

 ..لعصر الحوسبة

  اإلنقالب اإلنقالب   ••

••  CCoouupp  dd,,eettaatt  
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وهو استيالء العسكريين على السلطة الشرعية بواسـطة        
القوة المسلحة وتغيير نظام الحكم بـالقوة بـدون الرجـوع           

،  ) Military Methodسلوب العسـكري  األ٠للناخبين 
والسلطة هنا هي الحكومة ، أما ما يطيح بالدولة فيسمى ثورة           

Revolution.  

مـؤتمر األمـم    مـؤتمر األمـم    / / أنظـر   أنظـر     UUNNCCTTDDاالنكتاد  االنكتاد    ••
  المتحدة للتجارة والتنميةالمتحدة للتجارة والتنمية

  األنماط المثالية للمؤشرات األنماط المثالية للمؤشرات   ••

••  IIddeeaall  TTyyppee  OOff  IInnddffxx  MMooddeellss  

تصنيفها وهي السمات والخصائص األساسية للمجتمعات و     
: وترتيبها منطقيا ، وهذه األنماط في المجتمعـات المتقدمـة           

ــة  ــة  Universalityالعموميـ ــة الذاتيـ  والحياديـ
Subjective Neutrality ــية ــة التخصص  والنوعي

Speciality           وعلى النقـيض تكـون فـي المجتمعـات ، 
 Particularnisticالخصوصــية : المتخلفــة والناميــة 

الهالميـة غيـر المتخصصـة     و Subjectivityوالذاتية 
Diffusionism. 
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  انهيار انهيار   ••

••  DDeeccaayy  
هو الشعور السياسي بفقد النظام ألهم عوامـل شـرعيته          

 .وإقباله على السقوط 

  ) ) أنومية أنومية ( ( أنيمية أنيمية   ••

••  AAnniimmiissmm  

األنيمية أو األنومية في المجتمعات البدائية تعنى االعتقاد         
ؤثر يأن كل األشياء الحي والجامد منها لها أرواح ويمكن أن ت       

 هو  Animistعلى بني البشر ومن ثم عبادتها ، واألنيمي 
 . من يؤمن باألنيمية 

  االهتمام بالوضع الجماعي االهتمام بالوضع الجماعي   ••

••  SSttaattuuss  CCoonncceerrnn  
وهو مصطلح يشير إلى االهتمام بأحوال األقليات داخـل         

 .المجتمع ، ودمجهم فيه من خالل كافة الوسائل واألساليب 

  أهل الوسط أهل الوسط   ••
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••  CCeennttrriissttss  

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

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

 .قاعة البرلمان 

  أهيمسا أهيمسا   ••

••  AAhhiimmssaa  

آسيا ، ويعني   مصطلح يعرف في بالد الهند وجنوب شرق        
عدم العنف ، وتعتبره التقاليد الدينية هناك أنه جوهر جميـع           
الديانات ، ويتطلب مساعدة جميع الكائنات وأال نلحـق األذى          
بأي فرد أو شيء ، وأن نمتنع عن إيذاء اآلخرين بـالقول أو             
الفعل وال نلحق بهم ضرراً ، وعلينا أال نضر أنفسـنا بـأي             

 .وسيلة من الوسائل

  أوبك أوبك   ••

••  OOPPEECC  
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( وهي منظمة دولية تجمع اغلب الدول المصدرة للـنفط          
وهدفها األول هو الحفاظ علـى مصـالح الـدول          ) البترول  

 .األعضاء المنتجة للنفط والتنسيق فيما بينها 

  أوابك أوابك   ••

••  OOAAPPEECC  

وهي منظمة الدول العربية المصدرة للنفط وتجمـع كـل          
 .الدول العربية المنتجة للبترول 

  أولويات االهتمام أولويات االهتمام   ••

••  AAggeennddaa  SSeettttiinngg  

وهو مصطلح يقصد به ترتيب المصـالح واالهتمامـات         
بحيث تتصدر األهم فالمهم في إطـار سياسـات المجتمـع           
وأهدافه ومصالحه العليا ، فالترتيب واألولويات تختلف مـن         
مجتمع آلخر ومن مكان آلخر ومن زمان آلخر ، وتتحكم في           

مـان  األولويات المصالح والحاجات والرغبات وعوامـل األ      
 .والسرعة 

  إيثولوجي إيثولوجي   ••



 ٧٩

••  EEtthhoollooggyy  
هو علم دراسة سلوك الحيوان والنشوء التكويني التطوري        

 .ألخالق اإلنسان االجتماعية

  إيحاءات إيحاءات   ••

••  SSuuggggeessttiioonnss  

وهي محاولة التأثير فـي تفكيـر الشـخص واتجاهاتـه           
الوجدانية وسلوكه بدون استخدام أساليب اإلقناع المنطقية أو        

منها يشتق لفـظ القابليـة لإليحـاء        أساليب األمر والنهي ، و    
Suggestibility        وهي التقبل الدائم لإليحـاء ، ويختلـف

األفراد في درجة إيحائيتهم أي قابليتهم لإليحاء بسبب ذكائهم         
ونضوجهم وثقافتهم ونشاطهم الذهني وقدرتهم على التمحيص       
ولجوئهم للمنطق أو استوائهم واندفاعهم وراء العاطفة ، أمـا          

 فهي التـي  Suggestive Messageيحائية الرسالة اإل
تتجه إلى حواس المستقبل وتحاول أن تستميله دون االلتجـاء          

 .للمنطق 

  أيدلوجية أيدلوجية   ••

••  IIddeeoollooggyy  



 ٨٠

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

تج عملية تكوين نسق فكري     مجموعة من األفراد ، أي أنها نا      
عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد ويطبق عليها بصفة دائمة         
، وتشكل أيدلوجية كل جماعة بيئتها الجغرافية واالجتماعيـة         
ومعتقداتها السياسية ونواحي نشاطها ، ولـذ ، فإنهـا نسـق            
األفكار والمعتقدات في مجتمع ما ، أو االتجاه الفكري الـذي           

الفكر المضـلل أو المشـوه      ( د أو المجتمع ، أو    يتبناه الالفر 
 ) .لوعي اإلنسان كما تقول الماركسية

  أيدلوجية برجوازية أيدلوجية برجوازية   ••

••  BBoouurrggeeooiiss  IIddeeoollooggyy  

وهي األيدلوجية التي تسيطر على الثقافة السياسـية فـي          
األنظمة الليبرالية للديمقراطية الرأسمالية ، فهي عنوان هـذه         

 .األنظمة في الثقافة والسياسة 

  لوجية مهيمنة لوجية مهيمنة أيدأيد  ••

••  DDoommiinnaanntt  IIddeeoollooggyy  
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وهي تعبير يطلق على الثقافة المسيطرة على أي جماعـة          
من الجماعات وخصوصاً الحاكمة والتي تحاول غرسها عن        

 .طريق وسائل االتصال والنظام التربوي 

  إير باص إير باص   ••

••  AAiirr  BBuuss  
هي طائرات مدنية منتشرة في جميع أنحاء العـالم يقـوم           

م من الشركات العاملة في مجال      بتصنيعها اتحاد أوربي ضخ   
 .الصناعات الفضائية 

  إيكولوجيا إيكولوجيا   ••

••  EEccoollooggyy//أنظر البيئةأنظر البيئة  
االهتمام بالحفاظ على البيئة كالماء والهـواء والتربـة ،          
ويســمى المنــادي بالحفــاظ علــى البيئــة إيكولوجيســت 

Ecologist          وهو العلم الذي يدرس التساند بين النباتـات ، 
طقة طبيعية ، أما اإليكولوجيـا      والحيوانات التي تعيش في من    

البشرية فتتضمن المـوطن والتـدرج والتكافـل والمعيشـة          
 .والمنافسة والغزو والتتابع
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 ٨٣

  حرف الباءحرف الباء

  الباءات األربعة الباءات األربعة   ••

••  PP  ––  ٤٤  

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

 وهـو التمويـه بغيـر       Profileالتمثل العام   : طريق  عن  
الحقيقة وعدم اإلعالن عن الثـراء والثـروة ، والتخطـيط           

Planning         وهو اإلعداد لخطط أساسية لمواجهـة جميـع 
الحاالت الطارئة ومنها طـرق الهـروب مـن أي مكـان            
واالتصال السريع وخدمات الطواريء، والباء الثالثـة هـي         

ي االبتعاد عـن الـروتين القاتـل         وه Predictionالتنيؤ  
ومالحظة مايجري ومحاولة تغيير بعض األشـياء النمطيـة         
باستمرار حتى يمكن هدم تنبؤات المتلصصين بتحركاتـك ،         

 وهي نـوع مـن      Practiceوالباء الرابعة هي الممارسة     
التدريب والتعاون مع المرؤوسين في تنفيذ خطط الطوارىء        

ـ       اء العمليـات اإلرهابيـة     ومواجهة األزمات ، فـالجميع أثن



 ٨٤

معرض للخطر والبد أن يكون مستعداً لمواجهته بالتـدريب         
 .والممارسة 

  الباستيش الباستيش   ••

••  PPaassttiicchhee  

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

  البانتوستانات البانتوستانات   ••

••  BBaannttuussttaannss  

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

 .ألغى الفروق بين األجناس 

  البحار المغلقة وشبه المغلقة البحار المغلقة وشبه المغلقة   ••

••  EEnncclloosseedd  AAnndd  SSeemmii--EEnncclloosseedd  SSeeaass  

البحار المغلقة هي التي تكون محاطة كلياً باليابسـة مـن           
جميع الجهات دون أن يكون لها منفذ إتصال مـع البحـر أو         

ل بحر قزوين وبحر آرال في آسيا والبحر الميـت          المحيط مث 
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في الشام ، والبحار شبه المغلقة تحاط باليابسـة مـن كـل             
الجهات ولكنها لها اتصال بالمحيطات أو البحار بممر مالحي         
طبيعي مثل البحر األسود ويحر البلطيق والبحر األبيض في         

 ...أوربا وبحر اليابان في آسيا الخ 

  البحوث التاريخية البحوث التاريخية   ••

••  HHiissttoorriiccaall  RReesseeaarrcchh  

وهي بحوث تبحث في األحداث الماضية والحاليـة لكـي          
 .تعقد مقارنات مع األحداث الحالية

  البحوث التجريبية البحوث التجريبية   ••

••  EExxooeerriimmeennttaall  RReesseeaarrcchh  
وتتم في بيئة مصطنعة يتم السيطرة عليهـا مـن خـالل            
المعمل ، وفي العلوم السياسية واالجتماعية تتم مـن خـالل           

 .أسلوب المحاكاة

  حوث المسحية حوث المسحية البالب  ••

••  SSuurrvveeyy  RReesseeaarrcchh  
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هي بحوث تعتد على استخدام عينة ممثلة أو عشـوائية أو    
طبقية للجمهور ، وتستهدف التعرف على آراء الجمهور في         
مسائل سياسية معينة تهم الجمهور وعقد مقارنات بين هـذه          
اآلراء وآراء أخري للجماهير في مكان مختلف حول نفـس          

 . المسائل 

  براءات اختراع براءات اختراع   ••

••  PPaatteennttss  
هي الرخص التي يحصل عليها المخترع أو المكتشف أو         
المبتكر الذي استطاع أن يضيف جديداً في مجـال انتاجـه ،            
وله ضمانات عالمية حالياً في عصر العولمة لحماية اختراعه         
دوليا في حقوق الملكية الفكرية التي تضمنتها اتفاقيات الجات         

 Tradeلتجاريـة  ، ويضاف إلى تلك البراءات العالمات ا

Marksالتي تكون لها نفس الحماية و. 

  برامج االنتعاش االقتصادي برامج االنتعاش االقتصادي   ••

••  NNeeww  DDeeaall  
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وهي برامج مخططة موجهة لتحقيـق تقـدم اقتصـادي          
ملموس في التصدير واالستيراد ومكافحة البطالة ومعالجـة        

 .التضخم 

    BBoouurrggeeooiissiiffiiccaattiioonnالبرجزة البرجزة   ••
••  EEmmbboouurrggeeooiisseemmeenntt  //  أنظر التبرجزأنظر التبرجز  

سلوب البرجوازي في التنمية إلى العالم الثالث       هي نقل األ  
أو العالم الجديد أو العالم المتخلف ، بقصد تحقيق التحـديث           

 .في هذه المجتمعات على النموذج البرجوازي الرأسمالي

  البرجماتية البرجماتية   ••

••  PPrraaggmmaattiissmm  

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

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

 .بين األفكار النفعية والنظريات الفلسفية

  البرجماطيقا البرجماطيقا   ••



 ٨٨

••  PPrraaggmmaattiiccss  

هي أحد فروع علم اإلشارات ، ويهـتم بالعالقـات بـين            
 .ا اإلشارات ومستخدميه

  البرجوازية البرجوازية   ••

••  BBoouurrggeeooiissiiee    
وهي الطبقة الحاكمة في المجتمعات الرأسمالية ، وتضـم         
أولئك الذين يملكون وسـائل اإلنتـاج والتوزيـع والتبـادل           

Production,Distribution&  Exchange.  

  برزخ برزخ   ••

••  IIsstthhmmuuss  

 .البرزخ هو شقة من اليابسة تربط بيت كتلتين كبيرتين

  البرسترويكا البرسترويكا   ••

••  PPeerreessttrrooiikkaa  

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

م ، وهـي تعنـي      ١٩٨٦جورباتشوف ، وبالتحديد في عـام       
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محاولة إدخال إصالحات اقتصـادية وإصـالحات سياسـية         
واسعة في االتحاد السوفيتي وهو ما عجل بنهايـة االتحـاد           

 . م ١٩٩١ وتفككه عام السوفيتي

  برنامج األمم المتحدة للبيئة برنامج األمم المتحدة للبيئة   ••

••  ((UUNNEEPP))  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEnnvviirroonnmmeenntt  

PPrrooggrraammmmee    

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

م ، ومقر البرنـامج الرئيسـي فـي         ١٩٧٢استوكهولم عام   
وبي العاصمة الكينية ، ويقوم بمراقبة البيئـة األرضـية          نير

Global Environmental Monitoring 

System          وهي عبارة عن شبكة أرضية دولية تتكون من ، 
ثالثة عناصر هي شبكة الرصـد البيئـي وإدارة مرجعيـة           

 والســجل الــدولي Infoterraبالحاســبات اإللكترونيــة 
مج في االهتمـام الـدولي      للكيماويات السامة ، وساهم البرنا    

بقضايا البيئة ،ورأس البرنامج لفترة طويلة في الثمانينات من         
 .المصري الدكتور مصطفى كمال طلبةالقرن العشرين العالم 
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  برنامج األمم المتحدة للتنمية برنامج األمم المتحدة للتنمية   ••

••  ((UUNNDDPP))  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDeevveellooppmmeenntt  

PPrrooggrraammee  

م عـن طريـق دمـج       ١٩٦٥تم إنشاء هذا البرنامج عام      
مج الموسع للمعونة الفنية مـع الصـندوق الخـاص ،           البرنا

ويعتبر هذا البرنامج أضخم برنامج لتقديم المعونـة متعـددة          
األطراف إلى الدول النامية ، ويعتبر أحد الفـروع الثانويـة           
المستقلة للمجلس االقتصادي واالجتماعي ، ويديره مجلـس        

 عضوا تختارهم الدول األعضاء في المجلس ،        ٤٨إدارة من   
ال يمول المشروعات بالكامل وإنما تساهم الـدول الناميـة          و

 .بجزء في إقامة المشروعات على أرضها

برنامج األمـم المتحـدة للسـيطرة علـى         برنامج األمـم المتحـدة للسـيطرة علـى           ••
  المخدرات المخدرات 

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDrruugg  CCoonnttrrooll  

PPrrooggrraammmmee  ((  UUNNDDCCPP  ))                                                                    

  ذاء العالمي ذاء العالمي برنامج الغبرنامج الغ  ••

••  WWoorrlldd  FFoooodd  PPrrooggrraammmmee  ((  WWFFPP  ))  
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  البروتستانت البروتستانت   ••

••  PPrrootteessttaanntt  
حركة دينية نشأت نتيجة الحركة اإلصالحية لمارتن لوثر        
، ويطلق االسم بمعناه الواسع على الذين ال ينتمون للكنيسـة           
الكاثوليكية الرومانية أو إلى أي كنيسة شرقية ، وهي عقيـدة           

نية والدنيوية وفـي التسـامح      مسيحية متحررة في األمور الي    
الديني وإعطاء الفرد حرية التقدير والحكم علـى األمـور ،           
وعصب البروتستانتينية مسئولية الفرد تجاه اهللا وحده ولـيس         
تجاه الكنيسة ، وأن الخالص يتم عن طريق النعمة اإللهيـة           

 .فقط 

  البروليتاريا البروليتاريا   ••

••  PPrroolleettaarriiaatt  
جة التي التملك نصيباً    البروليتاريا هي الطبقة العمالية المنت    

من الثروة وال تتمتع بأي ضمانات في الحياة وتعـاني مـن            
الفقر نتيجة االستغالل الرأسمالي لها والتي تعمل في االنتـاج    
الصناعي والزراعي ، وفي النظرية الماركسـية يجـب أن          
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يملكون ويحكمون أيضاً ألنهم أصـحاب القـوة والمصـلحة          
 .الحقيقية للبالد 

  كتروني كتروني البريد االلالبريد االل  ••

••  EElleeccttrroonniicc  MMaaiill  
هو مصطلح وصفي يدل على تنامي القدرة علـى تبـادل           
المعلومات بكل أنواعها إليكترونياً عبـر أجهـزة الحاسـب          
المرتبطة بشبكات ، وكل فرد له عنوانه االليكتروني الخاص         
الذي يمكنه استقبال الرسائل والمعلومات المختلفة وإرسـال        

 .ماريد عبر موقعه 

  البطالة البطالة   ••

••  UUnneemmppllooyymmeenntt  

البطالة هي التوقف عن العمل أو عدم ممارسـة العمـل           
أصالً لظروف الركود أو الكساد بصرف النظر عن القدرة أو          
عدم القدرة على العمل ، ولكن التحديد الدقيق لمفهوم البطالة          
البد أن يكون صاحبها عاطالً عن العمل وأن يكـون قـادراً            

وى األجر السـائد    عليه وأن يبحث عن فرصة العمل في مست       
فال يجدها ، ولها أنـوع عديـدة منهـا البطالـة الدوريـة              
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Cyclical Unemp.   التي تكون في أوقات محـددة فـي 
السنة ويسمونها البطالة الموسـمية ، والبطالـة االحتكاكيـة          

Frictional Unemp. وهي التي تحدث بسبب التنقالت 
 والبطالـة   المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة ،      

 وهي التي تصيب جانباً .Structural Unempالهيكلية 
من قوة العمل بسبب تغييرات هيكلية تحدث فـي االقتصـاد           

 وهي .Disguised Unempالقومي ، والبطالة المقنعة 
الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشـكل يفـوق            
الحاجــة الفعليــة للعمــل ، وهنــاك البطالــة االختياريــة 

Voluntary          ، التي يتعطل فيها العامل بمحـض إرادتـه 
 وهي الحالة التي يتعطل     Involuntaryوالبطالة اإلجبارية   

فيها العامل عن العمل بشكل جبري بسبب التسريح أو إغالق          
 .المصنع أو خط االنتاج وغير ذلك من األسباب 

  البعد الثالث للقوة البعد الثالث للقوة   ••

••  TThhiirrdd  DDiimmeennssiioonn  OOff  PPoowweerr  
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م لتوضـيح أن    ١٩٧٤لـوك عـام     وهو مصطلح أطلقه    
صناعة القرار هي البعـد الثالـث لقـوة باعتبـاره سـلطة             

Control.  

  بلد حبيس بلد حبيس   ••

••  LLaannddlloocckkeedd  CCoouunnttrryy  

البلد الحبيس هي البالد الداخلية التي التطل على البحـار          
أو المحيطات وال شاطيء لها وتحيط بها بلدان أخري من كل           

 .الجهات 

  البلقنة البلقنة   ••

••  BBaallkkaanniissaattiioonn  

يق المنطقة وتحويلها إلى دولة أقزام يضم كل منها         أي تمز 
كما حدث في دول البلقـان عقـب         ...عدد قليل من السكان     

الحرب العالمية األولى ، مما يعنى ضعفها الشديد ، وكانـت           
هذه السياسة للمستعمر وللدول الغربية تحاول أن تنفذها فـي          

 .أفريقيا وبلقنتها ولكن لم تفلح 

  بناء بناء   ••



 ٩٥

••  SSttrruuccttuurree  
طلح يشير إلى اإلطار األساسي أو الشكل الخـارجي         مص

 .ألي بنية طبيعية أو صناعية 

  بناء األمة بناء األمة   ••

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

 .وللنظام السياسي القومي 

  بناء الدولة بناء الدولة   ••

••  SSttaattee--BBuuiillddiinngg  
هي عملية إقامة المؤسسات والهياكل السياسـية للدولـة         
وأدائها لوظائفها بفاعلية ، وأساس نجاح عملية بناء الدولـة          
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  



 ٩٦

ويقصد به مجموعة من اإلجراءات والترتيبات التي يتعين        
على األمم المتحدة أن تقوم بها لدعم الجهود الراميـة إلـى            
تثبيت التسوية وضمان عدم النكوص أو االرتداد بعد انتهـاء          
الصراعات المسلحة أو األزمات الدولية ، فهو بنيـة جديـدة           

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

  بناء النماذج بناء النماذج   ••

••  MMooddeell  CCoonnssttrruuccttiioonn ،  ، MMooddeell--

BBuuiillddiinngg  
هو تحليل النموذج الذي يوجه الفكر نحو أفكـار جديـدة           
ومقترحات بديلة ، كما أنه يساعد الباحث على فهم وظيفيـة           
األنساق المعقدة ، فالدراسة األكاديمية للسياسة تتصف بأنهـا         

ليات واضحة من بناء النماذج بحيث تشتمل النماذج على          عم
 . هذه العمليات 

والنموذج يشير إلى تقاليد عامـة أو افتراضـات وأدوات          
 .تكتيكية ألنظمة علمية خاصة

  بنتيوس بنتيوس   ••



 ٩٧

••  PPeenniittooss  

هو أسلوب جديد انتهجته إيطاليا ونجحت من خالله فـي          
مـن  كسر شوكة المنظمة اإلرهابية األلوية الحمراء وغيرها        

الجماعات اإلرهابية ، وهو أسلوب يسمى أسـلوب مكافئـة          
اإلرهابيين الذين تعاونوا مع السلطات بعد القبض عليهم وذلك         
بمعاملتهم معاملة حسنة وتخفيف العقوبـات علـيهم ، وهـو           

 .أسلوب إغراء وغواية اإلرهابيين

  بنك االستثمار األوربي بنك االستثمار األوربي   ••

••  EEuurrooppeeaann  IInnvveessttmmeenntt  BBaannkk  ((  EEIIBB  ))  
  ربي للتعمير والتنمية ربي للتعمير والتنمية البنك األوالبنك األو  ••

••  EEuurrooppeeaann  BBaannkk  FFoorr  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  

AAnndd  DDeevveellooppmmeenntt  ((EEBBRRDD))  
  بنك التسويات الدولية بنك التسويات الدولية   ••

••  BBaannkk  OOff  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeettttlleemmeennttss  ((  

BBIISS))      
  بنك التنمية اآلسيوي بنك التنمية اآلسيوي   ••



 ٩٨

••  AAssiiaann  DDeevveellooppmmeenntt  BBaannkk  ((AADDBB))  
  بنك التنمية األفريقي بنك التنمية األفريقي   ••

••  AAffrriiccaann  DDeevveellooppmmeenntt  BBaannkk  ((AADDBB))    
  ولي ولي البنك الدالبنك الد  ••

••  TThhee  WWoorrlldd  BBaannkk  
وهو مؤسسة للنشاط الدولي فوق أممية ، تختص بمتابعـة          
النشاط التنموي في العالم ومساعدة الدول المختلفة لتجـاوز         
أزماتها في مجاالت التنمكية المختلفة ، ومقر البنك واشنطن         

 .بالواليات المتحدة 

  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير البنك الدولي لإلنشاء والتعمير   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBaannkk  FFoorr  

RReeccoonnssttrruuccttiioonn  AAnndd  DDeevveellooppmmeenntt  

((IIBBRRDD))                                                                                
م على أثـر مـؤتمر برتـون وودز ،          ١٩٤٧أنشيء سنة   

لتوفير العون المالي واالقتصادي للـدول األعضـاء وعلـى     
األخص للدول النامية لتدعيم وتطوير اقتصادياتها ، وأمـوال         

ق رأس المال الدولية    البنك من مساهمات األعضاء ومن أسوا     



 ٩٩

، ويعمل وفق مباديء األعمال التجاريـة فيقـرض الـدول           
 .القادرة على خدمة الديون وسدادها 

  الهيكلية الهيكلية //البنيويةالبنيوية  ••

••  SSttrruuccttuurraalliissmm  
هي حركة فكرية متكاملة سياسـياً واجتماعيـاً تميـزت          
بالبحث عن األبنية العميقـة للظـواهر االجتماعيـة التـي           

ية مع أو من األبنية السطحية لتك       تدرسها،واكتشاف تلك األبن  
 .الظواهر

  البوندستاج البوندستاج   ••

••  BBuunnddeessttaagg  

وهو البرلمان األلماني ، ويتم انتخابه عن طريق القـوائم          
االنتخابية بحيث ال يمثل فيه أال األحزاب التي تحصل علـى           

من أصوات المقترعين وذلـك للحيلولـة دون        % ٥أكثر من   
 Neo-Nazi Partiesتمثيل األحزاب النازية الجديـدة  

 . في البرلمان 

  البوهيمية البوهيمية   ••



 ١٠٠

••  BBoohheemmiiaann  

هو لفظ يطلق على نوع من الشخصية التي تنطوي علـى           
اتجاهات غير مستقرة وغير مترابطة بحيث تجعـل الفـرد          
خاضعاً لمؤثرات متنوعة ، وقد تكشف الشخصيات البوهيمية        
عن قدرتها الفائقة على التوافق غير أن هذا التوافق دائما مـا       

 .فقاً يكون توا

  بيان أو بالغ رسمي بيان أو بالغ رسمي   ••

••  CCoommmmuunniiqquuee  

وهو اإليضاح الصادر عن الحكومـة أو أحـد ممثليهـا           
الرسميين والذي يتضمن معلومات جديدة أو رؤية الحكومـة         
وموقفها من حدث معين أو شرحها لقضية معينة أو إعالنـاً           
لنتائج مباحثات رسمية مع وفد أجنبي أو كشف النقاب عـن           

لنتائج حرب عسكرية بصفة رسمية     موضوع معين أو إعالن     
 .ويسمى بيان عسكري أو حربي 

  بي أو تي بي أو تي   ••

••  BB..OO..TT..  ((  BBuuiillddiinngg,,  OOppeerraattiinnggAAnndd  

TTrraannssffeerrrriinngg  OOff  OOwwnneerrsshhiipp))  



 ١٠١

هو نظام التعاقد من األشخاص أو القطاع الخـاص مـع           
الدولة على بناء مشروع وتشغيله لمدة معينة ونقل ملكيته بعد          

 .ذلك لصاحب البلد 

    بيروقراطيةبيروقراطية  ••
••  BBuurreeaauuccrraaccyy  

هي التنظيم الرسمي للسلطة وتقسيم العمل اإلداري وظيفياً        
بين مستويات مختلفة واألوامر الرسمية التي تصدر لتنظـيم         
العمل اإلداري ، والتنظيم البيروقراطـي مـاهو إال عمليـة           
ترشيد العمل اإلداري ، وقد يدل علـى األداة الحكوميـة أو            

أسوأ معانيـه يـدل علـى       التنظيم اإلداري الحكومي ، وفي      
سيطرة الموظفين دون مبـاالة بمصـالح الجمـاهير ودون          

 .مسئولية أمامهم 

  البيهيموثات البيهيموثات   ••

••  BBeehheemmootthhss  

لفظ يطلق على الكمبيوترات القديمة التي ظهرت في بداية         
عصر المعلومات والتي صارت مضرب األمثال فـي بـطء          
ة حركتها وهي تعالج البيانات ، عكس السرعة والخفة والقدر        



 ١٠٢

الالمتناهية ألجهزة الكمبيوتر اليوم ، واللفظ لفظ عبري ورد         
في سفر أيوب وكان يشير لفيل أو فرس البحر ويستخدم في            
اللغة اإلنجليزية بمعنى حيوان أو شيء بالغ الضخامة غريب         

 .الخلقة، فهو لفظ يعبر عن البطء الشديد وثقل الحركة 

  البيولوجي البيولوجي   ••

••  BBiioollooggyy  

يدرس الحياة وتتناول البيولوجيـا     هو علم األحياء ، الذي      
الحياة كشكل خاص لحركة المادة كما تتناول قوانين تطـور          
الطبيعة الحية وكذلك األشكال المتشعبة للكائنات الحيـة مـن          
حيث بنائها ووظيفتها وتطورها وارتقائها وعالقاتها المتبادلة       
مع البيئة ، وتشتمل البيولوجيا على بعض العلوم الجزئية مثل          

لم الحيوان وعلم النبات وعلم وظائف األعضـاء وعلـم          ع: 
الخ ، وترتبط البيولوجيا بعلم السياسة      ..األجنة وعلم الوراثة    

من خالل بعض النظريات التي تفسر النظم السياسـية مثـل           
 .نظرية النظم التي كان اصولها بيولوجية 

  البولي بروبيلين البولي بروبيلين   ••

••  PPoollyypprrooppyylleennee  



 ١٠٣

ل ضمن الصـناعات    هو مادة مصنعة من مخلفات البترو     
البتروكيميائية ، وتستخدمها الدول المتقدمـة فـي ضـرب          
الصناعات الوطنية مثل السيسل  التي تصنع منه حبال السفن          
والبالت     بسبب قوة تحمل المنتج البتروكيميائي ورخـص            

 .سعره 

  بيزنس بيزنس   ••

••  BBuussiinneessss  
وهو من المفاهيم األمريكية الجديدة ، حيـث اسـتخدمت          

الم بمفاهبم األعمال والمصالح  ومن خـالل        هوليود لغزو الع  
االستغالل األمثل للغة اإلنجليزية في فرض األسلوب والحياة        

 .األمريكية على العالم المعاصر 

  البيئة البيئة   ••

••  EEnnvviirrnnmmeenntt  

البيئة هي المكان الذي يعيش فيه اإلنسان وتتكـون مـن           
التربة والماء والهواء والبشر ، أي هـي محـيط اإلنسـان            

صد بها عادة في العلوم االجتماعيـة األنظمـة         الحيوى ، ويق  
المختلفة التي يعيش فيها اإلنسان مثـل النظـام االجتمـاعي           



 ١٠٤

والنظام االقتصادي ونظام القيم وشبكة التفاعالت في مختلف        
جوانب البيئة االجتماعية ، أي أنهـا الجـزء مـن المحـيط             
االجتماعي والثقافي والمادي الموجود خارج النظام السياسي       

 .معين ال

  بيئة السياسة األمريكية بيئة السياسة األمريكية   ••

••  CCoonntteexxtt  OOff  AAmmeerriiccaann  PPoolliittiiccss  

هي بيئة من نوع خاص نتيجة االتسـاع والتنـوع الـذي     
تتضمنه الواليات األمريكية واالختالفات الكبيرة بين مواطني       
الواليات الجنوبية والغربية والشـرقية والشـمالية ، ومـن          

 واليات تبـيح    عجائب هذه البيئة السياسية أنها أباحت دخول      
 Free State وواليات حرة  Slave Stateاالسترقاق

 .ال تبيحه في االتحاد حتى تتوازن القوى داخل الكونجرس



 ١٠٥

  
  

     



 ١٠٦

  حرف التاءحرف التاء

  التابيوال رازا التابيوال رازا   ••

••  TTaabbuullaa  RRaassaa  
مصطلح يطلق على المجتمعات التي لـم يكـن سـكانها           

ي مثل  مبعثرين مشتتين قبل أن تندمج في إطار الحكم األوروب        
 .الخ ...البرازيل وأورجواي واألرجنتين 

  التأريخ التأريخ   ••

••  CChhrroonnoollooggyy  

هو التقويم العالمي لألحداث نسـتطيع بواسـطته ضـبط          
تواريخ جميع حوادث التاريخ منذ لحظة معينة ، والتأريخ هام          

 .جدا لدقة تسجيل األحداث التاريخية 

أنظر الكونفوشيوسـية   أنظر الكونفوشيوسـية    /  / TTaaooiissmmالتاوية  التاوية    ••
CCoonnffuucciiaanniissmm  

  د والرضا الشعبي د والرضا الشعبي التأييالتأيي  ••

••  PPaarrttiicciippaattiioonn  



 ١٠٧

هو مشاركة دون التأييد الكامل أو الرفض المطلـق ، أي           
 .ى المجتمع أو االهتمام الظاهر بهأن ما يحدث من الحاكم يعن

  التأييد العام التأييد العام   ••

••  DDiiffffuussee  SSuuppppoorrtt  
نتاج عملية التنشئة السياسية والتي تؤكـد علـى معـاني           

لة ، ويعتمـد عليهـا      الوطنية والوالء للقيادة والدستور والدو    
 .النظام في مباشرة التوزيع السلطوي للقيم

  الـتأميم الـتأميم   ••

••  NNaattiioonnaalliizzaattiioonn  

وهو إعادة المنشآت االقتصادية بقوة القانون إلى سـيطرة         
الدولة وإدارتها، أي تحويـل الملكيـة الخاصـة للمصـانع           
والمنشآت إلى ملكية عامة للدولة بموجب قانون خاص بذلك         

. 

  ة ة التأمين ضد البطالالتأمين ضد البطال  ••

••  UUnneemmppllooyymmeenntt  IInnssuurraannccee  



 ١٠٨

هو تأمين منتشر في الدول الرأسـمالية يـتمكن العامـل           
بمقتضاه أن يحصل على أجره أو نسبة عالية منه في حالـة            
تسريحه من الخدمة كإعانة ، باإلضافة إلى حصول العامـل          
على بعض المميزات اإلضافية من خدمات صحية وبونـات         

ا قد يساعد على زيادة     الطعام الرخيص وإعانة األطفال ، مم     
 .حجم البطالة 

    SSttaattee  CCoonnffeerrrraallتبادل اآلراء تبادل اآلراء   ••
••  CCoonnssuullttaattiioonn  //  أنظر التشاورأنظر التشاور  

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

 .أجل إضفاء الشرعية على أوضاع المجتمع

  التبادلية التبادلية   ••

••  RReecciipprroocciittyy  

هي اتفاقيات مقننة أو عرف بتبادل السلع والخدمات بنفس         
الشروط واإلعفاءات وهي ماتسمى المعاملة بالمثل ، والتبادل        



 ١٠٩

كان نظام الحياة األولية بديالً عن النقود بتبادل السـلع بـين            
 .األفراد لتحقيق المنافع اإلنسانية

  التباين التباين   ••

••  DDiiffffeerreennttiiaattiioonn  
، وانقسـام المجتمـع إلـى       يشير إلى العملية التطوريـة      

عنصرين على األقل ، بحيث أن كل عنصر يصـبح مهتمـاً            
بأداء وظائف معينة ، وال يظهر التباين إال في حالة وجـود            

 .أنساق متعددة داخل المجتمع السياسي أو العام 

  التبرجز التبرجز   ••

••  EEmmbboouurrggeeooiisseemmeenntt  

التبرجز قضية عالمية تقوم نتشبيه سلوك الدول المتخلفـة         
قة العاملة في المجتمع الصناعي الرأسمالي التـي        بسلوط الطب 

تسعى إلى اكتسـاب رمـوز المكتنـة االجتماعيـة للطبقـة            
 .البرجوازية

  التبعية التبعية   ••

••  DDeeppeennddaannccee  



 ١١٠

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

 االعتماد على الخـارج     اتجاهاتها االقتصادية والسياسية ، أي    
سواء في التجارة أو التصدير مما يفرض على الدولة عالقات          
غير متكافئة ، ولذلك فالدول تحاول الـتخلص مـن التبعيـة            

 وكـذلك بزيـادة   Self Relianceباالعتماد على النفس 
 مــع الــدول Interdependanceاالعتمــاد المتبــادل 

 .األخري على أساس من المصلحة المشتركة 

  تثبيت االقتصادي تثبيت االقتصادي الال  ••

••  SSttaabbiilliizzaattiioonn  PPrrooggrraammmmeess  

التثبيت االقتصادي برامج يعدها صندوق النقـد الـدولي         
للدول المتدهورة اقتصاديا ومساعدتها على وقـف التـدهور         
االقتصادي ببرامج سريعة للتثبيـت االقتصـادي ، والقيـام          
بمنحها قروض بشروط ميسرة من أجـل الوصـول لهـذه           

 . بعمليات النمو االقتصادي المرحلة ، قبل القيام

  التجريب التجريب   ••

••  TTrriiaall  
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وهو أحد المراحل التي تتضمنها عمليـة تبنـي األفكـار           
المستحدثة ، ومن خاللها يحـاول الفـرد تطبيـق الفكـرة            
المستحدثة على نطاق ضيق من أجل تحديد فائدتها ومناسبتها         

 .للواقع الذي يعيشه الفرد 

  التجمعات التجمعات   ••

••  CCoolllleeccttiivviittiieess  
البناء االجتماعي ، وهي تعين المواقـف       هي أحد عناصر    

التنظيمية واألوضاع الملموسة التـي تتجسـد فيهـا القـيم           
 .والمعايير

  التجنيد السياسي التجنيد السياسي   ••

••  RReeccrruuiittmmeenntt  PPoolliittiiccaall  
يقصد بالتجنيد إسناد أدوار سياسـية لألفـراد وإكسـابهم          

 .الخبرات والمهارات الالزمة لمزاولة هذه األدوار 

  التحديث التحديث   ••

••  MMooddeerrnniizzaattiioonn  
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ويقصد بـه االنتقـال مـن المجتمـع القـديم التقليـدي             
Traditional Society إلى مجتمع التكنولوجيا الحديثة 

،  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   لتجديد في حياته دون انقطاع حضاري       أي هي ا
في تاريخه ، والتحديث هو عملية تعديل البيئـة االجتماعيـة           
والرؤية المعرفية واألخالقية والبنائية للمجتمع بحيث يصـبح        
العقل هو مصدر المعرفة ويصاحبها نمو الديمقراطية وانتشار        
التعليم وتزايد تكيف المرء مع القيم والمخترعـات الجديـدة          

 . ظم دور اإلعالم ونزع القداسة عن األفراد والرموزوتعا

  التحرر من القيم التحرر من القيم   ••

••  VVaalluuee  FFrreeee  

وهي تشير إلى خلل في المجتمـع لعـدم قيـام األسـرة             
والمدرسة لوجباتها في التنشئة ، مما يؤدي النقالب األفـراد          

 .على قيم المجتمع الراسخة 

  التحرر من الوهم التحرر من الوهم   ••
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••  DDiissiilllluussiioonnmmeenntt  
على األزمات داخل الدولة بصورة     وهي محاولة السيطرة    

 على المدى القصـير والطويـل       Pragmaticallyعملية  
 .باستخدام الوسائل المتاحة ال المنظورة من خالل التخطيط 

  تحريف المعلومات تحريف المعلومات   ••

••  DDiissiinnffoorrmmaattiioonn  

تحريف المعلومات هي النشر على نطـاق واسـع عـن           
 طريق مختلف وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية      

لمعلومات زائفة بقصد خداع الرأي العام ، وهي تعبر عـن           
تسخير اإلعالم ألغراض الدولة بواسطة الدعايـة والحـرب         

 .النفسية ألجهزة المخابرات

  تحسين قدرات النظام تحسين قدرات النظام   ••

••  CCaappaabbiilliittiieess  OOff  TThhee  SSyysstteemm  

هي هدف كل تحليل سياسي حسب النماذج ، فهدف كـل           
ت النظـام   حركة أو تحليل سياسي تحسين وإصـالح قـدرا        

لتصبح أكثر فاعلية حسب رؤية النظام والعمـل السياسـي ،           
 .فالفاعلية مطلوبة لتحسين قدرات النظام السياسي 
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  تحليل اإلنماء الدولي تحليل اإلنماء الدولي   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCuullttiivvaattiioonn  AAnnaallyyssiiss  

هو نوع من التحليل السياسي والمجتمعي يرتبط بالجـدل         
دث عند تصدير   المتعلق باالستعمار الثقافي الغربي، مثلما يح     

البرامج الثقافية واإلعالمية التي تنقـل قيمـا وأيـدلوجيات          
وعادات وسلوك تحاول أن تنشيء المجتمعات األخري عليها        
وأن تؤثر في التنشئة المجتمعية لهـذه المجتمعـات لصـالح           
الدولة المنتجة للبرمجيات ، وقد يؤدي ذلـك لصـراع بـين            

لبلـدان المتلقيـة ،     االنتاج المستورد واالنتاج المحلي فـي ا      
وتعتمد على نوع الجمهور ودرجة نموه وتطوره ومستويات        

  . اإلنماء وتغلغل القيم الذاتية للمجتمع في نفوس أبنائه

  التحليل الطبقي التحليل الطبقي   ••

••  CCllaassss  AAnnaallyyssiiss    
وهو منهج في تحليل المجتمع السياسـي واالجتمـاعي ،          
ويعني ببساطة النظر إلى الطبقات والصـراع فيمـا بينهمـا           

  .تبارها محور الوجود االجتماعي والسياسيباع
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  تحليل المضمون تحليل المضمون   ••

••  CCoonntteenntt  AAnnaallyyssiiss  

هي عملية تحليلية علمية تتم فـي البحـوث االجتماعيـة           
والسياسية ، وهو أداة هامة من أدوات التحليل التـي تهـدف            
إلى الوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتـوى الظـاهر         

سياسية ، وهو يشمل كافة     للمادة اإلعالمية أو االجتماعية أو ال     
المعاني من كلمات وجمل وفقرات وصفحات وأبواب وصور        

 .ورسوم وعناوين 

  تحليل النسق تحليل النسق   ••

••  SSyysstteemm  AAnnaallyyssiiss  
هي طريقة تحليلية تنظر إلى العالقات السياسية بوصـفها         
نسقاً متكامالً من الوظائف واألدوار والبناءات فـي دراسـة          

لرئيسية فـي دراسـة     األنظمة السياسية ،ويمثل أحد الطرق ا     
 . العامةالحياة

  تحليل وظيفي تحليل وظيفي   ••

••  FFuunnccttiioonnaall  AAnnaallyyssiiss  
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هو دراسة الظواهر االجتماعية باعتبارها عمليات أو آثار        
 .لبناءات اجتماعية معينة مثل أنساق القرابة والطبقة 

  التحول إلى البرجوازية التحول إلى البرجوازية   ••

••  EEmmbboouurrggeeooiisseemmeenntt  //أنظر البرجوازية أنظر البرجوازية   
إلى االشتراكية خوفا من    مصطلح أعلن في أفريقيا للدعوة      

تحول الشعوب واألمم األفريقية إلى البرجوازية بعد استقاللها        
، حيث أصبحت االشتراكية بالنسبة لألفارقة قانوناً أخالقيـا         
يفرضونه على أنفسهم والبد لالنتقال للمجتمـع االشـتراكي         

 .تجنباً لمغريات التحول للبرجوازية

  التحول الذاتي التحول الذاتي   ••

••  SSeellff--TTrraannssffoorrmmaattiioonn  
ويعني قدرة النظام على أن يتغير ذاتياً فـي كثيـر مـن             
جوانبه وكثير من أهدافه ، وقدرته علـى تغييـر مؤسسـاته            

 .بشكل يضمن الحفاظ على تكامل واستقرار المجتمع 

  التحويل التحويل   ••

••  CCoonnvveerrssiioonn  PPrroocceessss  
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وهي عملية تشير إلى استيعاب المطالب في أبنية النظـام          
ب تمر بعملية تحويـل طويلـة       التشريعية والتنفيذية ، فالمطال   

 .داخل أبنية النظام قبل أن تخرج في شكل مخرجات 

  تحويل االتجاهات تحويل االتجاهات   ••

••  CCaannaalliissaattiioonn  OOff  AAttttiittuuddeess  
وهي عملية استخدام الرموز لتوجيـه االتجاهـات نحـو          
أهداف جديدة ، وتحويل الرمـوز إلـى مثيـرات شـعورية            

 .ة والشعورية لربط االتجاهات الجديدة باالتجاهات الحالي

  تحويل االنتباه تحويل االنتباه   ••

••  DDiissppllaacciinngg  AAtttteennttiioonn  

هو أسلوب لتغيير الرأي العام بتحويل انتباه الجماهير من         
الموضوع الذي يصادف معارضتها إلى موضوع آخر ،وقـد    

 أو Distorion Messageيتضمن تحريـف الرسـالة   
 .التشويش الذي يحدث في عناصر الرسالة 

  التحيز الحزبي التحيز الحزبي   ••

••  PPaarrttyy  BBiiaass  
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يقصد به أن يسود االنتماء االحزبي علـى        وهو مصطلح   
كافة االنتماءات األخرى ، وقد يتهم رؤساء الوزراء الحزبيين         

 .بهذا االتهام في أوائل فترات استالمهم لمهامهم 

  التحيز والتعصب التحيز والتعصب   ••

••  PPrreejjuuddiiccee  

هي نوع من االنحياز الفكري أو الطبقي تجاه مجموعـة          
 األغلبية تجـاه    معينة من أفراد المجتمع السياسي  اتجاه لدى       

 .  ، وهو اتجاه انفعالي في الغالباألقليات في المجتمع

  التحيز العنصري التحيز العنصري   ••

••  EEtthhnnoocceennttrriissmm  
وهو أسلوب البارتهايد ، أي التفرقة بين البشـر بسـبب           
لونهم أو طبقتهم أو دينهم وعدم منح هـذه الفئـات حقـوقهم     
المختلفة ، والتسلط من فئة اجتماعية ضد الفئة األخرى ، وقد           

تم فصل الفئة المتحيز ضدها في منطقة معينـة ، وعندئـذ            ي
 .تسمى التفرقة العنصرية 

  تحية العلم تحية العلم   ••



 ١١٩

••  SSaalluuttiinngg  OOff  TThhee  FFllaagg  

هي أهم صور االنتماء والوالء للوطن ، وتحقيق الهويـة          
في نفوس الشعب ، ألن العلم رمز هام من رمـوز الـوطن             

 أجله  وتحيته واجبة ودليل على االستعداد للتضحية والفداء من       
، ولذلك تحرص المجتمعات المختلفة على تحية العلـم فـي           
الصباح في المؤسسات التعليمية وفـي المناسـبات القوميـة          

 .المختلفة وأثناء الزيارات والمباريات والمنافسات 

  ) ) الخلل الوظيفي الخلل الوظيفي ( ( تخدير تخدير   ••

••  NNaarrccoottiizziinngg  DDyyssffuunnccttiioonn  

قد تسبب وسائل اإلعالم خلالً وظيفياً بمعنـى أن تحـدث           
ثاراً غير مرغوب فيها ، وهو ما يسمى التخدير ، ويحـدث            آ

ذلك من خالل زيادة مستوى المعلومات للجمهـور ، حيـث           
يتسبب طوفان المعلومات ألعداد كبيـرة مـن النـاس إلـى            
جرعات من المعلومات التي تحول معرفة الناس إلى معرفـة   

 ألن وسـائل    Apathyسلبية ، مما قد يتسبب في الالمباالة        
م تغمر الناس بالمعلومات بدالً من أن توقظ الجمهور ،          اإلعال

 .وبالتالي تؤدي لتخدير الجمهور
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  تخوم تخوم   ••

••  FFrroonnttiieerr  
 In" إلـى األمـام   " هي كلمة عربية مشتقة من المفهوم 

Front           بوصفه الواجهة المتقدمة لحضارة مـا ، فهـي أي 
نقطة في اتجاه خارج الحدود بما فيها القالع والحصون التي          

 المشتقة من كلمة األطـراف      Boundariesدود  تحمي الح 
Bounds         أي أنها منطقة تواصل بين النطاقين الجغرافيين ، 

، فالتخوم هي تلك المساحة الواقعة بين كيـانين اجتمـاعيين           
 .مختلفين 

  التخطيط التخطيط   ••

••  PPllaannnniinngg  
التخطيط هو اإلعداد المسبق للشيء وتنفيذ هـذا اإلعـداد          

وضوعة ، ويكون التنفيـذ     وفقا لألهداف واالستراتيجيات الم   
من خالل مراحل تنفيذية وزمنية، ومـن أشـكاله الخطـط           
الخمسية والعشرية والسنوية التي تنفذها الحكومـات للنمـو         

التخطيط الهيكلـي  : والتقدم ، وهناك أنواع من التخطيط مثل       
Structural Planning والتخطـــيط الـــوظيفي ، 
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Functional Planning،  حـدد  وهو التخطيط الذي ي
الوظيفة التي تؤديها وحدات الهيكل ومحاولة تطوير وحدات        

ــيط اإلدارة   ــه، وتخط ــل ذات  Managementالهيك

Planning وهو التخطيط الموجود في النظم الرأسمالية. 

  التخطيط السياسي واإلعالمي التخطيط السياسي واإلعالمي   ••

••  PPoolliittiiccaall  &&  IInnffoorrmmaattiioonn  PPllaannnniinngg  

وهي عملية مدروسة ومقررة مسبقاً بوضع خطط للتنميـة      
اسطة الخبراء وتوفير االعتمـادات لتنفيـذها ، ويرتكـز          بو

التخطيط على المعلومات والبحوث التي تمهد الطريـق مـن          
أجل الوصول لألهداف التي تتحدد علـى ضـوء الواقـع ،            
فالتخطيط هو المنهج أو االسـتراتيجية التـي تتبـع لبلـوغ            
األهداف ، وتترجم الخطة العامة إلى برامج تنفيذيـة زمنيـة           

ية، والتخطيط السياسي واإلعالمي أساسـه مخاطبـة        وقطاع
 .الرأي العام وتحفيز المواطنين للمشاركة السياسية

  تداعي األفكار تداعي األفكار   ••

••  AAssssoocciiaattiioonn  OOff  IIddeeaass  
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وهو وجود صلة بين فكرتين أو خبرتين في ذهن الفـرد           
وذاكرته ، فإذا ما استعاد فكرة أعقبتها الفكرة األخرى بعدها          

 .مباشرة 

  عي عي التدرج االجتماالتدرج االجتما  ••

••  SSoocciiaall  SSttrraattiiffiiccaattiioonn  
وهو مفهوم قد يطلق عليـه البنـاء الطبقـي ، فالطبقـة             

Class           هي األساس فيه ، ويعبر عن الرقي والتنقـل بـين
الطبقات في المجتمع حسب العمل واإلنتاج واإلنجـاز مـن          
طبقة العمال وحتى الطبقة الوسطى والنخبة الحاكمة ، وكـل          

 .طبقة بها نسق متدرج 

  رناطيقي رناطيقي التدرج السبالتدرج السب  ••

••  CCyybbeerrnneettiicc  HHiieerraarrcchhyy  
وهو مفهوم استعاره بارسونز من مبتكر علم السبرناطيقا        

 ، ومعنـاه األساسـي   Norbert Weinerنوربرت فيينر
تدرج العناصر، أي أن العناصر العليا هـي التـي تضـبط            
وتتحكم في العناصر الدنيا ، فالقيم هي التـي تحـدد كافـة             

 .العناصر األخرى في المجتمع 



 ١٢٣

    CCrreeaattiivveeدمير الخالق دمير الخالق التالت  ••
••  IInnnnoovvaattiioonn  //  أنظر االبتكارأنظر االبتكار  

مصطلح يعبر عن كل شيء يحدث ويقضي على القـديم          
 .المتآكل في سبيل الجديد الواعد 

  التراث المشترك للبشرية التراث المشترك للبشرية   ••

••  CCoommmmoonn  HHeerriittaaggee  OOff  MMaannkkiinndd  

وهي كل ما يجتمع علية العالم من حضارة أو اسـتغالل           
 أو للبشرية يطلق على     مشترك ، والتراث المشترك لإلنسانية    

 ..اآلثار التي يجب حمايتها خوفاً من االندثار أو الضياع 
 كما يطلق أيضاً على قاع وسطح أعالي البحار نظراً لما          

 .يحتويه من ثروات لم تستغلها البشرية بعد 

أنظـر العقيـدة   أنظـر العقيـدة    /  /   OOrrtthhooddooxxyy التراثيـة   التراثيـة    ••
  السليمة أو الصحيحةالسليمة أو الصحيحة

  ترجمة ترجمة   ••

••  TTrraannssllaattiioonn  



 ١٢٤

 الكالم من لغة إلى أخرى ، وقـد تكـون           وهي عملية نقل  
، وهنـاك   Literal أو بتصـرف     Looseالترجمة حرفية   

الترجمة بالحاسبات الصغيرة التـي تـتم عبـر الحاسـبات           
 Mechanical Orاإللكترونية وتسمى الترجمة اآلليـة  

Machine Translation .  

  الترسمل الترسمل   ••

••  OOvveerriinnvveessttmmeenntt  --    أنظر االستثمارأنظر االستثمار   

 سيادة مفهوم الرأسمالية في المجتمع      والترسمل ما هو إال   
 ، وإعطاء رأس المال أكبر حجماً وقوة في المجتمع

  الترشيح الترشيح   ••

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

ن لتمثيلهم في المجالس النيابية المختلفـة ، وحسـب القـواني          
االنتخابية في بلد المرشح ، فقد يتقدموا بأنفسهم أو عن طريق           

 .األحزاب والقوائم



 ١٢٥

  الترشيد الترشيد   ••

••  RRaattiioonnaalliizzaattiioonn  

مصطلح يقصد به االقتصاد في االستخدام األمثل للموارد        
وتوجيه الطاقات نحو التحديث ، والترشيد عملية اقتصـادية         

ـ         ه وسياسية لحفز الطاقات على المشاركة والعمل على توجي
الطاقات السلبية لتكوين اتجاهات إيجابية منتجة لصالح الفرد        

 . والمجتمع 

  الترميز الترميز   ••

••  CCooddiinngg  
وهي عملية وضع الرموز التي تمثل مفـاهيم أو دالالت          
معينة والتي يمكن االتصال عن طريقها أو فك الرموز عنـد           
مقتضى األمر ، وتستخدم في المعلومات المتوافرة عن كبار         

هم من الشخصيات التي تعتبر من رمـوز        رجال الدولة وغير  
 .الدولة 

  الترويسية الترويسية   ••

••  RRuussssiiffiiccaattiioonn  



 ١٢٦

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

 عنـد البـاقين ،      Denationalizationوخفض القومية   
وصـاً  وشهدت عملية الترويس مقاومة شديدة ولم تنجح خص       

 . بعد وفاة ستالين 

  التّزمت التّزمت   ••

••  RRiiggiiddiittyy  
التزمت مفهوم يشير إلى التقوقع في نماذج ثابتة صـعبة          
التغيير ، أو التمسك بالتقاليد والعادات الموروثة دون تغيير ،          

 .وأيضاً الدفاع القوي عن مبدأ معين دون تفكير 

  التسلط التسلط   ••

••  AAuutthhoorriittaarriiaanniissmm  
فيه مبالغـة ، أو     هو نوع من استخدام قوة السلطة بشكل        

 ٠بمعنى آخر هو سوء استخدام السلطة في حياتنا السياسية 

  تسلط الرجال تسلط الرجال   ••

••  PPaattrriiaarrcchhyy  



 ١٢٧

يتناول هذا المصطلح وضع السلطة والسيطرة الذي يتمتع        
به الرجال بالنسبة للنسـاء وسـيطرة الرجـال علـى كـل             

 .المؤسسات االجتماعية من خالل أيدلوجيا سائدة بتفوقهم 

  ي ي التسميم السياسالتسميم السياس  ••

••  PPoolliittiiccaall  IInnddooxxiiccaattiioonn  

ويقصد به حقن المجتمع بقيم جديدة دخيلة علـى التقاليـد           
 .القومية بحيث تؤدي إلى تشتيت الحركة السياسية 

  التسوية السياسية التسوية السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  SSeettttlleemmeenntt  

التسوية السياسية هي التوفيق بين مواقف أطراف الصراع        
وفيـق هـذه ،   كلياً أو جزئياً طبقاً لميزان القـوى لحظـة الت      

 وذلك عنـدما    Settledفالتسوية تعني أن النزاع قد يسوى       
تقبل األطراف المتنازعة ـ سـلماً أو قصـراً ـ حـالً تـم       
التوصل إليه وتتوقف هذه األطراف عن تقديم وجهات النظر         

 .المتعارضة 

  التسييس التسييس   ••



 ١٢٨

••  PPoolliittiicckkiinngg  

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

العملية عبر الحدود الرسـمية للـدول ، باسـتثمار األفـراد            
لعالقاتهم القوية مع جهات خارجية لتحقيـق نفـوذ سياسـي           
داخلي ، ويطلق علي ذلك لفظ السياسـة بـين المجتمعـات            

Transsocietal Politics  وكذلك البعد السياسـي ،  
ت التجـارة والرياضـة والنقابـات       لنقابات العمل ومنظمـا   

 .والنوادي وغيرها 

  تشاور تشاور   ••

••  CCoonnssuullttaattiioonn  
وهو عملية سياسية يقصد بها طرح الموضوع على نطاق         
واسع لالستفادة من اآلراء والخبرات المتعددة في هذا المجال         
، والشورى مبدأ إسالمي أمرنا اهللا به لنتشاور مع أصـحاب           

 .خدمة المجتمع الرأي وأصحاب الحل والعقد من أجل 

  تشويه المعلومات تشويه المعلومات   ••

••  IInnffoorrmmaattiioonn  DDiissttoorrttiioonn  



 ١٢٩

وهي حالة تحدث عند انتقال المعلومات بين األفراد إمـا          
شعوريا أو الشعوريا ، فإذا عملت مجموعة من األفراد فـي           
إحدى المنظمات على تحقيق أهداف خاصة غير تلـك التـي           
 وضعها المسئولون في المنظمة ، أما التشويه الـذي يحـدث          

فيرجع أساً إلى اختالف المعـاني      ) ال شعورياً   ( دون قصد   
لدى األفراد وعدم تالقي وجهات النظر ، حيث ينظـر كـل            
منهم إلى األشياء أو الموضـوعات مـن منطلـق رؤيتـه            

 .الشخصية 

  التشيؤ التشيؤ   ••

••  RReeiiffiiccaattiioonn  

هي عملية تحول الصفات اإلنسانية إلـى أشـياء جامـدة           
لصـفات غامضـة غيـر      واتخاذها لوجود مستقل واكتسابها     

إنسانية ، وهي أفكار تشكل نقداً أخالقيا قويا للنظام الرأسمالي          
، يجعله نظاماً يحول البشر إلى أشياء يمكن أن تباع وتشترى           

 .مثل الزواج وغيره 

  التصفية العقلية التصفية العقلية   ••

••  MMeennttaall  FFiilltteerraattiioonn  



 ١٣٠

وهي طريقة تخضع لها كل الرسائل اإلعالمية ويستخدمها        
ل رسالة سياسية معينة فـي أذهـان        المرسل من أجل توصي   

 . المستقبلين وترسيخ قيم ومباديء معينة في األذهان 

  التصنيف التجاري القياسي الدولي التصنيف التجاري القياسي الدولي   ••

••  SSttaannddaarrdd  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrraaddee  

CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ((  SSTTIICC  ))  

  تصويت تصويت   ••

••  VVoottiinngg  

وهو حق لكل مواطن أن يبدي رأيه الختيار ممثليه فـي           
ة الختيار نـواب الشـعب أو       االنتخابات سواء أكانت برلماني   

محلية أو نقابية ، وتكون نتيجة التصويت اختيـار الممثلـين           
بدقة ليعبروا عن إرادة الشعب في كافة المجالس المنتخبـة ،           
ويعطى المتخلفـون عـن االنتخابـات شـهادات التغيـب           

Absence Certificates ومكان التصويت هو حجرة، 
  .Voting Boothاالقتراع 

  فويضي فويضي التصويت التالتصويت الت  ••

••  PPrrooxxyy  VVoottiinngg  



 ١٣١

وهو تفويض شخص للتصويت بدال من آخر أو بدال مـن           
عائلته ، وهو أسلوب غير قانوني ولكنه شائع في االنتخابات          

 .الروسية 

  التصويت المرجح التصويت المرجح   ••

••  WWeeiigghhtteedd  VVoottiinngg  

وهو التصويت الذي يعطي لكل عضو وزن نسبي نظيـر          
قوة مساهمته في المنظمة أو بحسب أسـهمه فيهـا ، مثـل             

تصويت في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الذي يمنح          ال
كل دولة عضو وزناً يتناسب مع حجم إسـهامها فـي رأس            
المال ، مما جعل السيطرة على عملية صنع القـرار فيهمـا            
يؤول إلى الدول الغنية الرأسمالية الكبرى في ظـل غيـاب           

 .الدول االشتراكية والشيوعية عن االنضمام لهما 

    IInnffiiaattiioonnالتضخم التضخم   ••
••  SSttaaggffllaattiioonn  //  أنظر الكساد التضخميأنظر الكساد التضخمي  



 ١٣٢

وهو ظاهرة اقتصادية لها أبعاد سياسية ، ويعني العالقـة          
بين النظام السياسي وأنظمة السوق ، ويعني قـدرة السـوق           

 .على عدم استيعاب اإلنتاج 

  تطوير آالت استنتاج تطوير آالت استنتاج   ••

••  IInnffeerreennccee  MMaacchhiinneess  

 بـين   وهي اآلالت التي تستطيع استظار المعاني المستترة      
األلفاظ ، حتى ال نظل أسرى التحليل اللغوي المباشر لمعاني          
األلفاظ والجمل ، وذلك يتطلب التعمق في الداللة الصـورية          

Formal Semantics    والمنطـق الحـديث واللسـانيات
 .الحاسوبية 

  التعاون التعاون   ••

••  CCooooppeerraattiioonn  
وهو عملية من عمليات التفاعل المصاحبة إلعداد القـرار         

ي وجود هدف مشـترك يعمـل مـن أجلـه           السياسي ، ويعن  
المواطنون ، ويعني أيضاً وجود اتفاق عام في األهداف وأن          
إنجازها لن يلحق خسارة بأي طـرف ، ويتطلـب التعـاون            

 .التنسيق والتشاور 



 ١٣٣

  التعاون االقتصادي اآلسيوي الباسيفيكي التعاون االقتصادي اآلسيوي الباسيفيكي   ••

••  AAssiiaa  PPaacciiffiicc  EEccoonnoommiicc  CCooooppeerraattiioonn  

((AAPPEECC))  
  التعبئة السياسية التعبئة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  MMoobbiilliizzaattiioonn  

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

    ))النخبالنخب((تعدد الصفوات تعدد الصفوات   ••
••  PPlluurraalliittyy  OOff  EElliitteess  

يعني وجود صفوات متعددة في المجتمع الواحد ، وهـذه          
 الصفوات صغيرة العدد نسبياً وتعمل في مختلـف مجـاالت         

 .الحياة

  التعددية التعددية   ••

••  PPlluurraalliissmm  



 ١٣٤

وهي النظرية التي تدور حولها الليبرالية الحديثة ، وهـي          
وجود أكثر من حركة أو حزب سياسي في النظام السياسـي           
الواحد ، ويتنافس الجميع مـن أجـل الوصـول للسـلطة،            
والتعددية تعني بأن كل كيان في الوجود يتكون من أجـزاء           

 ، والتعددية هي    يز والخاص مستقلة ولكل جزء جوهره المتم    
 Modernأســاس وجــوهر الدولــة القوميــة الحديثــة 

Nation-State        التي يوجد بها برلمان يعمـل بصـورة
 وبهـا  Cohernt & Consistentمتماسـكة ومستمرة 

ــدة     ــادية معق ـــية واقتص ــة اجتماعـ -Socioأبني

Economic Structures ومواقــف وســط حقيقيــة 
Genuine Compromiseماعـات وتهـدف    بين الج

ــتقرار    ــوازن واالس ــق الت ــى خل ــراً إل ــة أخي التعددي
Equilibrium & Stability.  

  تعديالت بالت تعديالت بالت   ••

••  PPllaatttt  AAmmeennddeemmeenntt  

وهي تعديالت وافق عليها الكـونجرس األمريكـي عـام          
م ، لنقل السلطة في كوبا إلى حكومة مدنية وأدمجـت           ١٩٠٢



 ١٣٥

الت هذه التعديالت في دستور كوبا الجديد ، وهـذه التعـدي          
تجعل كوبا محمية أمريكية ، ومنها امتناع كوبا عـن ابـرام            
معاهدات مع دولة أجنبية من شأنها المساس باستقاللها وعدم         
عقد قروض ال تتناسب مع قدراتها وحق الواليات المتحدة في          
التدخل المباشر حماية الستقالل كوبا ، وحقها في إقامة قواعد          

قاعـدة جوانتنـامو    عسكرية وبحرية في كوبا ومن أهمهـا        
Guantanamo        التي تسيطر على خليج المكسيك والتـي 

اتخذتها الحكومة األمريكية كمعتقل لمقاتلي طالبان والقاعـدة        
 .الذين يتم القبض عليهم في أفغانستان

  تعديل كاسيبوم تعديل كاسيبوم   ••

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

م ، ويقضي   ١٩٨٥قره الكونجرس األمريكي عام     المتحدة ، أ  
فقط من حصتها فـي     % ٢٠بالتزام الحكومة األمريكية بدفع     

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



 ١٣٦

لمنظمة التي تقدم على إصالحات مالية وإداريـة        بدفعها إال ل  
 .توافق عليها الواليات المتحدة

  تعذيب تعذيب   ••

••  KKnneeeeccaappppiinngg  

عملية التعذيب تتم بواسطة السـلطة األمنيـة للمجـرمين          
واإلرهابيين المقبوض عليهم وكذلك للمعتقلين مـن الساسـة         
وأعداء النظام وتتم بوسائل غير قانونية وتتنافى مع حقـوق          

 وتتم من أجـل إجبـارهؤالء علـى االعتـراف           اإلنسان ، 
بجرائمهم واإلشارة ألعوانهم ، وتتم عملية التعذيب بوسـائل         
تمتهن الكرامة اإلنسانية مثـل الكـي بـالنيران واللسـعات           
الكهربائية والعقاب البدنب واالعتداء الجنسي والماء البـارد        
في الشتاء وعدم النوم واإلهانة اللفظيـة الخادشـة للكرامـة           

لتهديد باالعتداء على الزوجة واألبناء واآلباء وخالف ذلك        وا
 .من أساليب 

  ..تحيز تحيز / / أنظرأنظر  PPrreejjuuddiicceeالتعصب التعصب   ••
  التعقيد التعقيد   ••



 ١٣٧

••  CCoommpplleexxiittyy  
وهو مصطلح يقصد بـه سياسـياً أن تكـون للمؤسسـة            
السياسية أكثر من وظيفة وأن تضم العديـد مـن الوحـدات            

 .الداخلية وأن تعكس قدراً ال بأس به من التخصص

  علم علم التالت  ••

••  LLeeaarrnniinngg  
هو مفهوم يعبر عن اكتساب مهـارات أو معلومـات أو           
خبرات دون الدخول للمؤسسات التعليمية الرسـمية ، فهـو          

 .أسلوب من أساليب التلقي عبر الحياة 

  التعليم التعليم   ••

••  EEdduuccaattiioonn  

التعليم من أهم وسائط التنشئة السياسية ، فعـن طريقـه           
 باإلضافة إلى   يكتسب الطفل القيم والسلوكيات والوالء للوطن     

المعرفة ، ويستخدم التعلـيم فـي غـرس عقيـدة سياسـية             
Political Doctrination عند األبناء، ويتم التعليم عن 

 واألنشـطة ودور المعلـم      Syllabusesطريق المنـاهج    
 .والنظام التعليمي ذاته 



 ١٣٨

  تعليم إلزامي تعليم إلزامي   ••

••  CCoommppuullssoorryy  EEdduuccaattiioonn  

 بالحصـول   هو التعليم الذي يلتزم كل مواطن في بلد مـا         
عليه طبقا للقانون أو الدستور ومـن يخـالف توقـع عليـه             
الغرامات المالية المناسبة أي الحد األدنى من التعلـيم الـذي           
يجب أن يحصل عليه كل مـواطن ، وفـي مصـر تكـون              
المرحلة اإلبتدائية والمرحلة اإلعدادية بمثابة التعليم اإللزامي       

 .لكل المصريين 

  ) ) تعميمية تعميمية ( ( تعميم تعميم   ••

••  GGeenneerraalliizzaattiioonn  
التعميم هو إضفاء صفة العمومية والكلية على الموضوع        
، والتعميم صعب في العلوم االجتماعية والسياسة ، ولـذلك          

ــالي   ــيم االحتمـ ــاك التعمـ  Probabilisticهنـ

Generalization         وهو أن الغالبية العظمى هـم الـذين 
سيوافقون أو سيرفضون، وهناك التعمـيم العـالمي الكلـي          

Universal Generalization   الذي يعنـي انتشـار 
 .التعميم عبر مجتمعات مختلفة في العالم 



 ١٣٩

  تعمية المعلومات تعمية المعلومات   ••

••  EEnnccrryyppttiioonn  IInnffoorrmmaattiioonn  

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

 .تها قديم في تورية المعلومات وحجبها للمحافظة على سري

  التغذية اإلسترجاعية التغذية اإلسترجاعية   ••

••  FFeeeedd  BBaacckk  PPrroocceessss    
وهي تشير إلى تدفق المعلومات من البيئة إلـى النظـام           
السياسي عن نتائج أفعاله ، أي آثار قراراته وسياساته عنـد           

 .الشعب 

  التغريب التغريب   ••

••  WWeesstteerrnniizzaattiioonn  

هو مصطلح يقصد به استخدام ونقل أو تقليـد األسـلوب           
 بعض أو كل المجـاالت مـن        في) أوربا الغربية   ( الغربي  

حيث الشكل أو المضمون ، وسيادة النموذج الثقافي الغربـي          
على ما عداه من نمـاذج ثقافيـة معاصـرة ، ويالحـظ أن              



 ١٤٠

التحضـر والتعلـيم    : خصائص التغريب أو الفرنجة هـي       
 . والمشاركة في وسائل االتصال والمشاركة السياسية 

  التغير السريع التغير السريع   ••

••  RRaaddiiccaall  CChhaannggee  

ير الذي يحدثه النظـام للحفـاظ علـى توازنـه           وهو التغ 
واستمراره ، أو التطورات المختلفة على السـاحة العالميـة          
 .والبيئية والتي ال يستطيع النظام أن يستوعبها فينهار بسرعة

  التغير السياسي التغير السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  CChhaannggee  
وهو تغير يصاحب مفهوم الثورة التي تصاحب ميالد كل         

ياسية ، وهو كل تغير كيفـي أو        مرحلة جديدة في الحياة الس    
 .نوعي أو عميق بشرط أن يكون حاسم النتائج 

  التغيير المنظم التغيير المنظم   ••

••  OOrrddeerreedd  CChhaannggee  
وهو أي تعديل يطرأ على البيئة أو النظام السياسي ذاتـه           

 .استجابة لمطالب الشعب أو النخبة السياسية 



 ١٤١

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

••  CCaassttee  

ين البشر على أساس المنبـت أو الثـروة أو          هي التفرقة ب  
 .الخ...الجاه 

  تفرقة عنصرية منظمة تفرقة عنصرية منظمة   ••

••  SSyysstteemmaattiicc  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  

وهي االضطهاد العنصري التي تتم في بلد واحـد علـى           
 .نطاق واسع بشكل رسمي أو غير رسمي

  تفسير الرموز تفسير الرموز   ••

••  DDeeccooddiinngg  

وهو نشاط مستقبل عملية االتصال حيث يقـوم بتفسـير          
فك شفرتها من أجل استيعابه لمضمون الرسـالة        الرموز أو   

وفهمها ومطابقة الصورة التي رسمتها أو تركتها في ذهنـه          
 .بالصورة الموجودة في ذهن مرسل الرسالة 



 ١٤٢

  التفكك التفكك   ••

••  DDiissoorrddeerr /  / DDyysseerrggyy  

وهو مفهوم عكس النظام ، والتفكك يعنـي عـدم وجـود          
طريقة عمل تجمع أفراد المجتمع تحت غطـاء سياسـي أو           

 ، كما يعنى مفهوم التفكك مجموع الظـواهر         عي واحد   اجتما
التى تؤدي إلى تحطيم التعاون أو البناء االجتماعي تحطيمـاً          

 .كلياً أو جزئياً

  التقارير التقارير   ••

••  RReeppoorrttss  

وهي عرض رسمى للحقائق أو بحث عن موضوع معين         
، فهي محاولة لترجمة المالحظة للواقع المادي في عبـارات          

دفاً في حد ذاته ، بل هـو وسـيلة          مكتوبة ، والتقرير ليس ه    
 .اإلدارة للمراقبة والتنسيق واتخاذ القرارات 

 Modern Customsالتقاليد الحديثة 

وهي السلوكيات والتصرفات التي تظهـر فـي العصـر          
الحالي ويقلدها األطفال من خالل مشاهدتهم لها والتي تعبـر          



 ١٤٣

عن خصائص المجتمع الحديث مثل زي كرة القدم والقبعـة          
 .مريكية وسلوكيات ميكي ماوس وغيرها من السلوكيات األ

  التقاليد السياسية التقاليد السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  TTrraaddiittiioonn  

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

 .في سمات النظام والعمل السياسي وترتبط بالتاريخ 

  الرضى الرضى / /  أنظر أنظرAAcccceeppttaabbiilliittyyالتقبل التقبل   ••
والتقبل هو أساس عملية الرضى في النماذج االعتياديـة         
للسلوك السياسي واالجتماعي ، وهي تعني قبول مخرجـات         

 . النظام من قبل الجزء األكبر من الشرائح االجتماعية 

  التقدم التقدم   ••

••  PPrrooggrreessss  

التقدم هو الهدف السياسي واالقتصادي واالجتماعي لجميع       
عاصرة ، فال نمو وال تنمية بدون تقدم ، وهو          المجتمعات الم 

نقيض التخلف، ولذلك تسعى إليه الدول الناميـة خصوصـاً          



 ١٤٤

لإلفالت من فخ التخلف وتحقيق االنطالق عبـر الصـناعة           
والزراعة واإلنتاج ، وكذا النمو السياسي عن طريق تحقيـق          

 .الديمقراطية 

  التقلص التقلص   ••

••  CCoonnttrraaccttiioonn  

قص حجم األسر الممتدة    مصطلح يقصد به انخفاض أو تنا     
، من حيث عدد األفراد نتيجة انخفاض الزيادة السكانية فـي           
بعض الدول األوربية مثل الدول االسكندنافية ، وقد يقصد به          
انخفاض الحجم أو الوزن النسبي لحزب مـن األحـزاب أو           
تنظيم معين نتيجة مواقف أو صراعات أوتمزق داخل الحزب         

 .أو التنظيم

  التقليدية التقليدية   ••

••  CCoonnvveennttiioonnaalliissmm  
وهي الحفاظ علـى القـديم أو المـوروث دون تجديـد            
جذري،وهو مفهوم اجتماعي إنساني، يقابلـه فـي السياسـة          
المحافظة أو الحفاظ على الوضع الراهن ومقاومـة الجديـد          

 .والمستحدث



 ١٤٥

  التقمص الوجداني التقمص الوجداني   ••

••  EEmmppaatthhyy  

وهو قدرة الفرد على تقمص مشاعر اآلخرين ، أي فهـم           
ن يفقد هذا الفرد شعوره بذاته ، ويتم        دور شخص آخر دون أ    

تنمية القدرة على التقمص الوجداني لدى األفـراد بواسـطة          
وسائل اإلعالم ألنها تحرك نفس األفراد بدالً مـن تحـركهم           

 .المادي الفعلي 

  تقييم األداء تقييم األداء   ••

••  PPeerrffoorrmmaannccee  EEvvaalluuaattiioonn  

تقييم األداء عملية يجب أن تكون مصحوبة ألي مسـئولية        
زء متمم ألي عملية إدارية علمية أو سياسية        كانت ، وهي ج   

في مختلف النشاطات داخل الجماعة، وعملية تقييم األداء هذه         
ليست قاصرة على األفراد بل تشمل الـوزارات واألجهـزة          
الحكومية والمشروعات العامة والقطاع العام ووحدات اإلنتاج       

ــاد   ــة أبع ــن ثالث ــك للكشــف ع ــة : وذل ــدى الفعالي م
Effectiveness    ومدي الكفاءة Efficiency   ومـدى 

 .إمكانية التطور



 ١٤٦

أنظـر زيـادة    أنظـر زيـادة    / / تكاليف إنشاء المشروعات    تكاليف إنشاء المشروعات      ••
  CCoosstt  oovveerr  RRuunnالتكاليف التكاليف 

  التكامل التكامل   ••

••  IInntteeggrraattiioonn  
هي عملية من عمليات النظام االجتماعي ، وهـي تعنـي           
تأليف مختلف العناصر البنائية في المجتمع والتنسيق بينهـا         

توتر وعدم االختالف ونبذ    على نحو يقضي على احتماالت ال     
الصراعات داخل المجتمع ، مما يجعله محافظاً على وحدتـه          

 .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 ،     

 .ياسيةوهو أهم مستويات الرابطة الس

  التكثيف التكثيف   ••



 ١٤٧

••  IInntteennssiiffiiccaattiioonn  

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

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

 .جديدة 

  تماعي تماعي التكريم االجالتكريم االج  ••

••  SSoocciiaall  HHoouunnoorr  

وهو يشير إلى التدرج االجتماعي وأحقية المتميـز فـي          
ــه   ــه واحترام ــدرجات بتكريم ــع ال ــى أرف الوصــول إل

Prestige        ألن الطبقة والمكانة ملتصقتان ومرتبطتـان ال ،
 .يمكن الفصل بينهما 

  تكنولوجيا أتخاذ القرار تكنولوجيا أتخاذ القرار   ••

••  DDeecciissiioonnaall  TTeecchhoollooggiieess  

نية الحديثة التـي تسـاعد      هي المستلزمات واألدوات التق   
الفرد والجماعة على اتخاذ القرار المناسب ، وأهـم صـور           
تكنولوجيا اتخاذ القرار يكمن في دراسات الجدوى االقتصادية        



 ١٤٨

للمشروعات والتي تنفذها الشركات والمكاتـب االستشـارية        
Consulting Firms   باسـتخدام األدوات التكنولوجيـة 

 .المختلفة 

  التكيف التكيف   ••

••  AAddaappttaattiioonn    
 قدرة المؤسسات السياسـية     وهو مصطلح معناه السياسي   

 .علي مواجهة التغييرات المختلفة داخلياً أو خارجياً 

  التماثل الثقافي التماثل الثقافي   ••

••  CCuullttuurraall  UUnniiffoorrmmiittyy  

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

  التماسك التماسك   ••

••  CCoohheerreennccee    
االتفاق بـين األعضـاء داخـل       يعني درجة الرضاء أو     

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



 ١٤٩

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

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

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

  تمأسـسـهم تمأسـسـهم   ••

••  IInnttiittuuttiioonnoolliizzeedd  

مصطلح يتمأسس فعل منحوت من كلمة مؤسسة ، ومعناه         
 .يتسم بطابع سياسي 

  ضاري الغربي حول الذات ضاري الغربي حول الذات التمركز الحالتمركز الح  ••

••  WWeesstteerrcceennttrriissmm  

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

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

لثالث ، واستخدام أدوات ومنـاهج البحـث        مجتمعات العالم ا  



 ١٥٠

الشائعة في العلوم االجتماعية الغربية واالصرار على تعميم        
 .  هذه المناهج في دول العالم الثالث 

  التمثيل السياسي التمثيل السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  RReepprreesseennttaattiioonn  

هــو أداة ضــرورية مــن أدوات المشــاركة السياســية 
 الشـعب   والمشاركة في عملية صنع القرار ، ويعني تمثيـل        

بعدد من النواب بحسب الكثافة السـكانية ، ونظـام التمثيـل     
Representation System  ال ينطبق على الملـوك 

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

  التمثيل والمواءمة التمثيل والمواءمة   ••

••  AAssssiimmiillaattiioonn  &&  AAccccoommooddaattiioonn  

اءمة عمليات عقلية معرفية تكـون نتيجـة        التمثيل والمو 
التفاعل بينهما االرتقاء العقلي ، ويقصد بالتمثيل تفسير الفرد         
للموضوعات واألحـداث الخارجيـة فـي ضـوء األفكـار           
والمعلومــات المتاحــة ، أمــا المواءمــة فتعنــي اإلدراك 



 ١٥١

واالستبصار للعالقة بين خصائص الموضوعات الخارجيـة       
 . والعمليات الداخلية

/ / أنظـر أنظـر   DDiissccrriimmiinnaattiioonnالتمييز والمحاباة   التمييز والمحاباة     ••
  التفرقة واالضطهادالتفرقة واالضطهاد

  التناسب التناسب   ••

••  PPrrooppoorrttiioonnaalliittyy  
ويقصد به توزيع وظائف الجهاز اإلداري والموارد المالية        
على مختلف قطاعات المجتمع حسب وزنها العددي ، ومـن          
شأن التوزيع النسبي التخفيف من أعبـاء النظـام السياسـي           

 .ة صنع القرار وإبعاد المشاكل عن عملي

  التناغم االجتماعي التناغم االجتماعي   ••

••  SSoocciiaall  HHaarrmmoonniissmm  

 مـن   Synthesisالتناغم االجتماعي عيـارة مركـب       
الفردية والجماعية ويتطلب هذا المركب ـ علـى مسـتوى    

 Untithesis ونقيض القضية Thesisاألفكار ـ قضية  
، ويعتقد المفكر االجتماعي سـتورزو أن وحـدة المجتمـع           



 ١٥٢

عي اإلنسان فردي جمعي ، وأن هذا       متأصلة في حقيقة أن و    
 .الوعي هو الذي يحقق التناغم واالنسجام في المجتمع 

  التنافر المعرفي التنافر المعرفي   ••

••  CCooggnniittiivvee  DDiissssoonnaannccee  

هي نظرية تستند لفكرة التـوازن النفسـي ، بمعنـى أن            
اإلنسان عندما يقع تحت تأثير أفكار متنافرة فإنه يتولد لديه أو           

حداث تغييـر إلزالـة هـذا       داخله نوع من التوتر من شأنه إ      
التنافر والعودة بالشخص مرة أخرى إلـى حالـة التـوازن           
والتآلف المعرفي ، وهذا التغيير يكون في صورة تعديل فـي           

 .سلوك الشخص أو في أفكاره أو في عناصر المعرفة لديه

  التنافسالتنافس  ••

••      CCoonntteessttaattiioonn  //  CCoommppeettiittiioonn  
لقـرار  وهو عملية من عمليات التفاعل المصاحبة إلعداد ا       

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

 .مجتمع آلخر وفي داخل المجتمع الواحد 



 ١٥٣

  التناقضات التناقضات   ••

••  CCoonnttrraaddiiccttiioonnss  

مصطلح يقصد بع االختالالت الموجودة بالمجتمع وهـي        
 لم يتم معالجتها    اختالالت تتضخم وتأخذ صورة الصراع إذا     

ومعالجة جذورها ، وهذا المصطلح أساس فكرة الديمقراطية        
م ١٩٥٧الجديدة التي أعلنها الزعيم الصيني ماتسي تونجعـام    

، مؤكداً أن التناقضات تنقسم إلى تناقضات عدائية وهي التي          
تقوم بين الشعب بطبقاته األربع العمال والفالحين والمثقفـين         

وبين أعدائه من الرجعيين واالمبريالية     والبرجوازية الوطنية   
وأعوانهما ، وتناقضات غير عدائية بين الطبقات أو داخل كل          

 .طبقة 

  التنشئة السياسية التنشئة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  SSoocciiaalliizzaattiioonn    
ونعني بالتنشئة عملية نقل ثقافة المجتمع عبر األجيال عن         
طريق وسائط متعددة منها األسرة والمدرسة واإلعالم ودور        

 . واألحزاب والجيش وجماعات الرفاق وغيرهمالعبادة



 ١٥٤

  التنظيم االجتماعي التنظيم االجتماعي   ••

••  SSoocciiaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  
التنظيم االجتماعي هو العنصر الرئيسي للنظام االجتماعي       
العام ، وهو شكل العالقات والتكوين االجتمـاعي للمجتمـع          

 .والعمل واإلنتاج فيه

  تنظيم سياسي واحد تنظيم سياسي واحد   ••

••  PPoolliittiiccaall  FFooccaall  IInnssttiittuuttiioonnaall  

ك دول تعتمد في حياتها السياسية على تنظيم سياسـي          هنا
واحد يجمع كل أبناء الدولة بـاختالف اتجاهـاتهم وميـولهم           
للعمل على التكاتف القومي وعدم االنقسام ، وتسـمى هـذه           
الدول سياسة الحزب الواحد بديالً عن تعـدد األحـزاب ، أو        

 Focalالمجتمعات التـي ترتكـز علـى تنظـيم واحـد      

Institutional Societies مثل المجتمعات الشيوعية ، 
التي تعتمد على الحزب الشيوعي كتنظيم سياسـي واحـد ،           
ومثل مصر في مرحلة التحول االشتراكي التي أقامت االتحاد         
االشتراكي كتنظيم سياسي واحد قبل التحول لألحزاب عـام         

 .م وغيرها من البالد١٩٧٨



 ١٥٥

  تنفيذ القواعد تنفيذ القواعد   ••

••  RRuulleess  IImmpplleemmeennttaattiioonn  
عملية تنفيذ السياسات والقرارات على أرض الواقع       وهي  

 .وتتوالها البيروقراطية في سائر األنظمة السياسية 

  التنميط التنميط   ••

••  UUnniiffoorrmmaalliissaattiioonn  

لفظ يطلق علىاستغالل ثورة وشبكة االتصاالت العالميـة        
الجبارة وهيكلها االقتصادي االنتاجي بعمـاده المتمثـل فـي          

ك رؤوس األموال ونقل    شبكات نقل المعلومات والسلع وتحري    
مفهوم الديمقراطية لنشر الثقافة األمريكيـة فقـط والتوزيـع          
اإلجباري ألنماط الثقافة األمرتكية على العالم أجمع ، وذلـك          

 العالمي للثقافـة واالنتـاج      Unifisationمن أجل التوحيد    
 .واالقتصاد والسياسة بالمفهوم األمريكي 

  أنظر النموأنظر النمو /  / DDeevveellooppmmeennttالتنمية  التنمية    ••
  تنمية البيئة تنمية البيئة   ••

••  EEccooddeevveellooppmmeenntt  



 ١٥٦

وهي عملية تقدير اآلثار البيئية على المجتمع كله وعلـى          
المدى الطويل ، أي تحقيق التنمية مع حمايـة البيئـة مـن             

 .التكنولوجيا غير المالئمة 

  تنمية التخلف تنمية التخلف   ••

••  DDeevveellooppmmeenntt  OOff  UUnnddeerr--DDeevveellooppmmeenntt  

 مصطلح يبلور المحور السياسي للفكر الجديد عن المرحلة       
             ـمالتي مرت بها معظم بلدان الدول النامية ، ويعنـي أن ه
الدول الحديثة االستقالل ليس في اللحاق بركب الدول الغنيـة          
ولكن في التغيير الجوهري لمجمل عملية التنمية من منظور         

 . عالمي يطل على الكرة األرضية كقرية عالمية واحدة 

  التنمية السياسية التنمية السياسية   ••

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

المجتمعات االنتقالية ، والتي أهم ما يميزها هو أنها التـزال           
ترتبط بالقيادة الكاريزمية وتسيطر علـى نظمهـا السياسـية          
السلطة التقليدية، والتنمية السياسية ترجع إلى قوى عديدة في         

 والتكنولوجيـا   المجتمع من التعليم والتصـنيع والحضـرية      



 ١٥٧

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

  التنمية المستدامة التنمية المستدامة   ••

••  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  

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

قادرة على تجديد مواردها ، وفي الوقت نفسه يؤدي         نظيفة و 
 .إلى تحسن مستوى معيشة الفرد والمجتمع

  ) ) التوعية التوعية ( ( التنوير التنوير   ••

••  EEnnlliigghhtteennmmeenntt  

وهو اتجاه اجتماعي سياسي ظهر في ألمانيا فـي القـرن           
الثامن عشر يحاول مقتنعوه إصالح نـواحي الـنقص فـي           

نشر مباديء  المجتمع بتغيير سلوكه وسياساته وأسلوب حياته ب      
 .الخير والعدل والمعرفة 

  التوازن التوازن   ••

••  EEqquunniillbbrriiuumm  



 ١٥٨

يعني أن هناك عالقة متبادلة قوية بين مكونات النظـام ،           
بمعنى أن كل تغير يلحق بعنصر معين فإن تغيرات مصاحبة          
 .تحدث للعناصر األخرى ، وال يحدث اختالل لتوازن النسق

  توازن القوىتوازن القوى  ••

••  BBaallaannccee  OOff  PPoowweerr  
 أي الموقف   Stableقطة االستقرار   وهو الوصول إلى ن   

الذي يتعذر معه على أي نسق دولي فرعـي أو تحـالف أن             
 .يملي إرادته على األنساق األخرى أو التجمعات الدولية 

  التوازن المعرفي التوازن المعرفي   ••

••  BBaallaannccee  TThheeoorryy  

نظرية معلوماتية حديثة تعلن أن العالقة أو الرابطة التـي          
س اإلنسان هي   يمكن أن تربط بين عنصريين معرفيين في نف       

إما موجبة أو سالبة أو ال توجد عالقة ، ويحدث التوازن في            
موجـب  ( حالة إذا ماكانت اإلشارة متشابهة بين العنصريين        

 ).موجب أو سالب سالب 



 ١٥٩

/ / TTrraannssmmiissssiioonn  OOff  PPrreesseennccee        تواصل تواصل   ••
  أنظر نقل الحضورأنظر نقل الحضور

  التوافق المعرفي التوافق المعرفي   ••

••  CCoonnggrruuiittyy  
تبجيـل وتقـدير    وهي نظرية تعلن أن اإلنسان يميل إلى        

اآلراء والمعتقدات التي توافق آرائه ومعتقداته ، وكذلك يميل         
إلى تقدير األشخاص الذين يتفقون مع أفكـاره ويزيـد هـذا            

 .التقدير بزيادة التوافق وينقص بنقصانه

  التوتاليتارية التوتاليتارية   ••

••  TToottaalliittaarriiaanniissmm  
( مصطلح يعبر عن النزعة األفالطونية التـي تعلـن أن           

، من خالل نظام قانوني شديد      ) ن للدولة   السلطان الكلي يكو  
 .صارم وغير مرن ، وهو عكس الفوضوية

  التوحد التوحد   ••

••  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  



 ١٦٠

هي عملية ارتقاء القيم التي يجب أن تسير بالتوازي مـع           
ــاه    ــل أن ــب الطف ــل ، فيكتس ــي للطف ــاء النفس االرتق

 بالتوحد مع الوالدين ، فيقوم الوالدان       Super-Egoاألعلى
ام ، فيعلمان الطفل القواعد األخالقية والقيم       بدور ممثلي النظ  

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

  أنظر التنميطأنظر التنميط /  / UUnniiffiissaattiioonnالتوحيد التوحيد   ••
  التوزيع األقليمي التوزيع األقليمي   ••

••  RReeggiioonnaall  RReepprreesseennttiioonn  

وهو مصطلح يعنى التوزيـع األقليمـي للعضـوية فـي           
مات الدولية وخاصة مجلس األمن على مختلف القارات        المنظ

واألقاليم لتحقيق نوع من التوازن العالمي في مقاعـد هـذه           
المنظمات الدولية ، فمجلس األمن مثال تكون عملية توزيـع          

م بمنح قـارتي آسـيا      ١٩٦٢العضوية غير الدائمة منذ عام      
وأفريقيا خمسة مقاعد ومقعدين لكـل مـن أوريـا الغربيـة            

يكا الالتينية ومقعد لشرق أوربا ، وبهذا أصبح التوزيـع          وأمر
الجغرافي في مجلـس األمـن يعنـي التوزيـع األقليمـي            



 ١٦١

Geographical Distribution Came To 

Meam Regional Represention.  

  التنويرالتنوير// أنظر  أنظر EEnnlliigghhtteennmmeenntt التوعية   التوعية    ••
  التوعية المذهبية التوعية المذهبية   ••

••  IInnddooccttrriinnaattiioonn  

ـ      ي تختلـف عـن التعلـيم       وهي أحد أشكال االتصال الت
والدعاية ، وتهدف إلى تلقين األفراد نمطاً معيناً من العقائـد           
والمذاهب ، وال تعرض سوى البيانات التي تؤيد أفكـاراً أو           
عقائد أو أيدلوجيات معينة بدالً من أن تعرض كل البيانـات           
المتصلة بالموضوع ، بحيث تحول بين الفرد وبـين القـدرة           

 .ار على تقييم هذه األفك

  توقعات مستقبلية توقعات مستقبلية   ••

••  PPrroossppeecctt /  / EExxppeeccttaattiioonnss  

هي التبنـؤات السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة ،          
والتوفعات تكون عما سيحدث في المستقبل بناء على التاريخ         



 ١٦٢

والواقع الحالي ، وهذه التوقعات هي أساس وجوهر السياسة         
 .ألنها تبدأ من حيث ينتهي التاريخ 

    VViiddeeoo  CCoonnffrreenncciinnggالتواصل المرئي التواصل المرئي   ••
••  SSiimmuullaatteedd  SSeettttiinnggss  //   أنظــر أنظمــة أنظــر أنظمــة
  المحاكياتالمحاكيات

هي أجهزة الفيـديو كـونفرانس أو التواصـل المرئـي           
Video Confrencing. 

  التوافق التوافق   ••

••  AAddaappttaattiioonn  
هي عملية تعبئة الموارد وتحديـد فـرص األدوار أمـام           

 .األفراد والجماعات داخل النظام

  التوتر التوتر   ••

••  SSttrraaiinn  
بنائي ، والتي تسمى التـوتر      هي عملية مصاحبة للتغير ال    

 وهي حالـة يعجـز فيهـا    Structural Strainالبنائي 



 ١٦٣

المجتمع على مواجهة المطالب المفروضـة علـى بناءاتـه          
وعملياته القائمة ، وحينمـا تشـتد التـوترات تنقلـب إلـى             
صراعات بين التجمعات الموجودة في المجتمع، وقد تـؤدي         

 .اعتين أو أكثرالتوترات إلى انقسام في المجتمع إلى جم



 ١٦٤

  
  

     



 ١٦٥

  حرف الثاءحرف الثاء

  ثالوث المعونة ثالوث المعونة   ••

••  TTrriiaaggee  

نشأ هذا المصطلح من المذابح الجماعية للحرب العالميـة         
م ، وكان يستخدم لوصف نظام تقـديم        ١٩١٨-١٩١٤األولى  

المساعدة الطبية ، حيث كانوا يقسمون ثالثة أقسام ، وتوسـع           
ى البالد المتقدمة أن    الحالة التي يتعين فيها عل    : المعنى ليكون   

تحدد البلد المتخلف الذي يستحق أن يمنح المعونـة ، وهـو            
 .يعني أيضا الغذاء كسالح يستخدم من خالل المعونة

  الثقافات االتكالية الثقافات االتكالية   ••

••  IInntteerrddeeppeennddeenntt  CCuullttuurree  

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

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

   الثقافة  الثقافة   ••



 ١٦٦

••  CCuullttuurree  

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

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

 .وقوانينه وغير ذلك من وسائل حياته ومناشط أفكاره 

  الثقافة السياسية الثقافة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  CCuullttuurree  
هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع ، وتنحصر في القـيم           

نظام من  واالتجاهات والسلوكيات والمعارف السياسية، فهي      
القيم والمعتقدات يرتبط بأفراد مجتمـع معـين يتعرضـون          
لخبرات تنشئة مختلفة إلى حد ما ، والبد أن تنطوي الثقافـة            
السياسية ألي مجتمع على قدر من التجـانس ، وتشـتمل أي          

 .ثقافة سياسية على عدد من الثقافات الفرعية 

   الثقافة الشعبية  الثقافة الشعبية   ••

••  PPooppuullaarr  CCuullttuurree  



 ١٦٧

 الثقافة التي تميـز الشـعب والمجتمـع         الثقافةالشعبية هي 
الشعبي ، وتتصف بامتثالها للتقاليـد واألشـكال التنظيميـة          

 .األساسية ، وتتميز بطابعها المحافظ بصفة عامة 

  ثقافة ضعف الثقة ثقافة ضعف الثقة   ••

••  LLooww  TTrruusstt  CCuullttuurree  

وهي األمراض التي تصـيب الثقافـة القوميـة نتيجـة           
الثقافـة  األمراض االجتماعية التي تصيب المجتمع ، وهـذه         

كانت العامل األساسي في تفاعل كيمياء العالقات بين النـاس          
وأفرزت بعض األمراض المجتمعية مثل العنف والكراهيـة        
والعدوانية وارتفاع معدل الجريمـة والتعصـب والتطـرف         

لالنتمـاء القـومي لـدى بعـض        الفكري وزعزعة العقيدة    
 .العناصر

  الثقافة المصنعة الثقافة المصنعة   ••

••  CCuullttuurree  IInndduussttrryy  

قافة المصطنعة التي ينتجها النظام انتاجاً ، وهـي         وهي الث 
ثقافة زائفة تقف في مقابل الثقافة الشعبية الحقيقيـة الناتجـة           

 .تلقائيا من تفاعل البشر بعضهم البعض في إطار المجتمع 



 ١٦٨

  الثقافات الفرعية الثقافات الفرعية   ••

••  SSuubb--CCuullttuurree    
وهي ثقافات متعددة داخل نطاق الثقافـة السياسـية ألي          

  .مجتمع 

  الثورة الثورة   ••

••  RReevvoolluuttiioonn  
مصطلح يقصد به التحـول الجـذري فـي التكوينـات           
االجتماعية والسياسية والنظام العام وفي العالقات والخبرات       
المتبادلة بين الناس ، وقد يقصد به التغيـر الـدائري الـذي             
يكشف عن أنماط جديدة ، والثورة مصطلح يقصد بـه اآلن           

 .العصيان مقاومة نظام الملكية ذاته ، وليس مجرد التمرد و

    CCoommmmuunniiccaattiioonnثورة االتصاالت ثورة االتصاالت   ••

••  RReevvoolluuttiioonn  // القريـة  القريـة  / / العولمـة  العولمـة  / /  أنظر  أنظر 
  العالمية العالمية 



 ١٦٩

وهي ثورة حققها العالم المعاصر في مجـال تكنولوجيـا          
االتصاالت وساهمت في التقريب بين الشعوب وجعل العـالم         
قرية كونية صغيرة ويعيش في عصـر المعلومـات فائقـة           

توحـة واالنترنـت والطريـق      السرعة بسبب السموات المف   
السريع للمعلومات وأضعفت من الحـدود الدوليـة وقبضـة          

 .الدولة علي مواطنيها 

  الثورة البرجوازية الثورة البرجوازية   ••

••  TThhee  BBoouurrggeeooiiss  RReevvoolluuttiioonn  
ارتبطت بنشأة المجتمع األوربي الجديد ، بعد االنفصـال         
القانوني واالجتماعي عن األرستقراطية ، وبالتالي القضـاء        

 ية والدولة التي تمثلها ، حتى تقام الرأسمالية       على األرستقراط 
، فالمصطلح يشير إلى الصراع الطويل داخـل المجتمعـات          

 .الغربية

  الثورة الثقافية الثورة الثقافية   ••

••  CCuullttuurraall  RReevvoolluuttiioonn  



 ١٧٠

هو مصطلح يشير إلى تغيير أنماط السـلوك والعـادات          
ولـذلك تـرتبط الثـورة      . البالية وإحالل القيم الجديدة محلها    

 .ة السياسية التنظيمية في أغلب البالدالثقافية بالحرك

  ثيوقراطية ثيوقراطية   ••

••  TThheeooccrraaccyy  

هي الحكومة الدينية التي سادت في القرون الوسطى فـي          
أوربا ، فهي النظام السياسي الذي يسـتند علـى التفـويض            
اإللهي الخارج عن إرادة البشر حيث يتولى السلطة رجـال          

 .الدين أو تتبع السلطة الدنيوية السلطة الروحية



 ١٧١

  
  

     



 ١٧٢

  حرف الجيمحرف الجيم

ــات   •• ــات الج ــات ( ( الج ــة للتعريف ــة العام ــات اإلتفاقي ــة للتعريف ــة العام اإلتفاقي
  ) ) الجمركية والتجارة الجمركية والتجارة 

••  GGAATTTT  GGeenneerraall  AAggrreeeemmeenntt  OOff  TTaarriiffffss  

AAnndd  TTrraaddee                          

هي اتفاقية دولية أو معاهدة دولية متعددة األطراف وقعتها         
 جوالت أخري مـن     ٧م ، وتم عقد     ١٩٤٨ دولة في عام     ٨٦

ير التجارة العالمية وبها شق حمايـة       المفاوضات ، حول تحر   
الملكية الفكرية لكافة المنتجات في مختلف أنحـاء العـالم ،           
وتمت هذه االتفاقية من خالل مفاوضات شاقة انتهـت إلـى           
ضرورة رفع الحواجز المختلفة أمام انتقال وتدفق السلع بين         
مختلف البلدان ، وأهمها الحواجز الجمركية ، وكذلك نشـر          

ارة الحرة لمواجهة مبدأ الحمائية الذي سـاد فـي          مفهوم التج 
القرن الماضي ، وذلك من أجل رفاهية البشرية في ظل عالم           

 .القرية الواحدة 

  الجاذبية الجاذبية   ••



 ١٧٣

••  AAttttrraaccttiivveeiinneessss  

وهي من أهم خصائص مصدر المعلومـات أو المرسـل          
Source          وهذه الخصائص مـن الجاذبيـة والمصـداقية ، 

Credibility   والجاذبية ال تعني فقط       والقوة أو السيطرة ، 
أن يكون الشخص كامل المظهر أو الهيئة بل أن يكـون لـه             
حضور في الموقف وقدرة على التصرف ، ويتوقف تـأثير          

 .الجاذبية على نوع الجمهور والموقف الذي يتم فيه التفاعل

  جبل طارق جبل طارق   ••

••  GGiibbrraallttaarr  ((  GGIIBB  ))  

هو مضيق استراتيجي هام يربط بـين البحـر المتوسـط       
ط األطلنطي ، وعرضه نحو سبعة كيلومترات ، وهو         والمحي

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

 .األندلس

  ) ) جيوإكونوميكس جيوإكونوميكس ( ( الجغرافيا االقتصادية الجغرافيا االقتصادية   ••

••  GGeeooeeccoonnoommiiccss  



 ١٧٤

هي البعد االقتصادي للجغرافيـا ، فـي عصـر فصـل            
العالقات السياسية عن العالقـات االقتصـادية ، أي إدخـال       

 .منظورات االقتصاد السياسي على الجغرافيا 

  الجغرافيا الحضارية الجغرافيا الحضارية   ••

••  CCuullttuurraall  GGeeooggrraapphhyy  

هي فرع من فروع الجغرافيـا أساسـه حيـاة اإلنسـان            
واحتياجاته ، فنجد أن كل ظاهرتات سطح األرض البشـرية          

 .ما هي إال حضارة اإلنسان 

  رافيا الحيوية رافيا الحيوية الجغالجغ  ••

••  BBiiooggeeooggrraapphhyy  

هي علم يبحث في توزيع الحيوانـات والنباتـات علـى           
مستوى الكرة األرضية وعلى المستوى األقليمي والمسـتوي        

 Physicalالمحلي ، وهي فرع من الجغرافيـا الطبيعيـة   

Geography.  

  ) ) الجيوبولوتيكا الجيوبولوتيكا ( ( الجغرافيا السياسية الجغرافيا السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  GGeeooggrraapphhyy /  / GGeeooppoolliittiiccss  



 ١٧٥

الجغرافيا السياسية أو الجيوبولوتيكا مصطلح مشهور لـه        
أولهما الممارسة السياسية لبلد ما ، كمـا        : معنيان متكامالن   

حدد من خالل سـماتها الجغرافيـة ومواردهـا البشـرية ،            
وثانيهما العلم الذي يبحث ذلك ، فهي ببساطة تـدرس أثـر            

نية على  العوامل الجغرافية واالقتصادية والديموغرافية السكا    
سياسة الدولة ، فهو باختصار شديد علم يختص بدراسة قـوة           

 Power And Spaceالدولـة وعالقاتهـا المكانيـة    

Relations.  

  الجالسنوست الجالسنوست   ••

••  GGllaassnnoosstt  

هي سياسة المكاشفة والمصارحة التي أقرها وقام بتنفيذها        
الزعيم السوفيتي جورباتشوف في الثمانينـات مـن القـرن          

 . لسوفيتي السابق الماضي في اإلتحاد ا

  جلسة استماع أمام الكونجرس جلسة استماع أمام الكونجرس   ••

••  CCoonnggrreessssiioonnaall  HHeeaarriinngg  



 ١٧٦

في جميع المجـالس النيابيـة تعقـد جلسـات اسـتماع            
للمتخصصين في مشكلة أو قضـية مـا ، حيـث يسـتدعى             

 .المسئول أو المختص ليسمع منه األعضاء تفاصيل الحدث 

  جماعات األفكار جماعات األفكار   ••

••  GGrroouuppss  IIddeeaa  
كيلها للدفاع عن فكرة أو أفكار      وهي الجماعات التي يتم تش    

معينة كجماعة المحافظة على آداب المرور وجماعات الحفاظ        
 .الخ ... عن البيئة 

  جماعات ذات مصالح جماعات ذات مصالح   ••

••  IInntteerreesstt  GGrroouuppss  

وهي الجماعات التي تدافع عن مصالحها الفئوية وتمثـل         
 .الوعي السياسي الذاتي 

  جماعات الضغط جماعات الضغط   ••

••  PPrreessssuurree  GGrroouuppss  
تقلة عـن إرادة أعضـائها ولهـا        هي منظمات تعمل مس   

مصالح سياسية أكيدة ، وبعضها قد يكون جماعات مبـادئ ،           



 ١٧٧

ولكن الغالبية العظمى منها جماعات مصالح ، ولهـا صـفة           
 .الدوام ، ولها أنواع سياسية وإنسانية وذات هدف محدد 

  جماعات غير رسمية جماعات غير رسمية   ••

••  IInnffoorrmmaall  GGrroouuppss  

ـ            ل هي الجماعات غير الحزبية والتـي تـؤثر فـي العم
السياسي واالجتماعي ، كاألسرة وجماعة النبالء في بريطانيا        

Peer Group وزمالء العمل Work Collegues 

  جماعات مرجعية جماعات مرجعية   ••

••  RReeffeerreennccee  GGrroouuppss  
وهي الجماعات التي تؤثر على اتجاهات وسلوك أعضائها        

 .وتغرس في عقل األعضاء قيما وتصورات ومفاهيم مختلفة 

    الجماعة االقتصادية األوربيةالجماعة االقتصادية األوربية  ••
••  EEuurrooppeeaann  EEccoonnoommiicc  CCoommmmuunniittyy  

((EEEECC))  
  الجماعة االقتصادية لدول أفريقيا الغربية الجماعة االقتصادية لدول أفريقيا الغربية   ••



 ١٧٨

••  EEccoonnoommiicc  CCoommmmuunniittyy  FFoorr  WWeeaasstt  

AAffrriiccaann  SSttaatteess  ((EECCOOWWAASS  ))                                                         

  الجماعة األوربية الجماعة األوربية   ••

••  EEuurrooppeeaann  CCoommmmuunniittyy  ((  EECC  ))  
  جماعة تفاعلية جماعة تفاعلية   ••

••  IInntteerraaccttiioonn  GGrroouupp  
وهي الجماعات التي ليس ألعضائها تنظيم معتـرف بـه          
وإن كانوا يشتركون في صفة معينة تدفعهم للترابط والتجمع         

. 

  جماعة التنمية اإلفريقية الجنوبية جماعة التنمية اإلفريقية الجنوبية   ••

••  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaann  DDeevveellooppmmeenntt  

CCoommmmuunniittyy  ((  SSAADDCC  ))  

  جماعة فئوية جماعة فئوية   ••

••  CCaatteeggaarriicc  GGrroouupp  
عينـة  وهي جماعة من الناس يشترك أفرادها في سـمة م         

 .ديمغرافية أو طبيعية



 ١٧٩

  الجماعة الكاريبية وسـوقها المشترك الجماعة الكاريبية وسـوقها المشترك   ••
••  CCaarrrriibbeeaann  CCoommmmuunniittyy  AAnndd  CCoommmmoonn  

MMaarrkkeett  ((CCAARRIICCOOMM))                                                                      
  الجماعة المالية اإلفريقية الجماعة المالية اإلفريقية   ••

••  CCoommmmuunniittyy  FFiinnaannccee  AAffrriiccaann  ((CCFFAA))  
  جماعة مؤسسية جماعة مؤسسية   ••

••  IInnssttiittuuttiioonnaall  GGrroouupp  
ية في كل المجتمعات مثل األسـرة       وهي الجماعات التقليد  

والبرلمان والمنظمات الرسمية سواء أكانـت اجتماعيـة أو         
 .سياسية ، حكومية أو أهلية 

  الجماعات ذات القضايا الواحدة الجماعات ذات القضايا الواحدة   ••

••  SSiinnggllee--IIssssuuee  GGrroouuppss  
وهي الجماعات الصغيرة في العضوية والتي تهتم بقضية        

، واحدة وتدعو للتظاهر والمسيرات واالعتصام من أجلهـا         
 .وتظهر بصورة كبيرة في الديمقراطيات الغربية 



 ١٨٠

  جماعات الضغط جماعات الضغط   ••

••  PPrreessssuurree  GGrroouuppss  
وهي الجماعات التي تقوم بالضغط على صانعي القـرار         

 .من أجل تحقيق أهدافهم ومصالحهم والدفاع عن مكتسباتهم 

  ) ) غير المعياريةغير المعيارية((  جماعات المصلحة األنوميةجماعات المصلحة األنومية  ••

••  AAnnoommiicc  IInntteerreesstt  GGrroouuppss  
نظمة بشكل دائم وقـد تعبـر عـن         وهي جماعات غير م   

مصالح ومطالب متناقضة وقد تظهـر فجـأة مـن خـالل            
المظاهرات واإلضراب وأعمال الشغب ، وقـد تعبـر عـن           

 .اإلحباط الشديد لدى فئات مختلفة من المجتمع 

  جماعات المصلحة الترابطية جماعات المصلحة الترابطية   ••

••  AAssssoocciiaattiioonnaall  IInntteerreesstt  GGrroouuppss  
أعضـائها  وهي الجماعات التي تتكون للدفاع عن مصالح        

 .في المقام األول كالنقابات واالتحادات المهنية والعمالية 

  جماعات المصلحة غير الترابطية جماعات المصلحة غير الترابطية   ••



 ١٨١

••  NNoonn--AAssssoocciiaattiioonnaall  IInntteerreesstt  GGrroouuppss    
وهي الجماعات التي يشترك أعضائها في سـمة عامـة          
جغرافياً أو طبقياً أو دينياً أو لغوياً وتربطهم مصلحة عامـة           

 .لح مشتركة خاصة كاالنتماء وال تربطهم مصا

  جماعات المصلحة المؤسسية جماعات المصلحة المؤسسية   ••

••  IInnssttiittuuttiioonnaall  IInntteerreesstt  GGrroouuppss  
وهي الجماعات التي ال تتكون بهدف تقـديم مطالـب أو           
التأثير على السياسة العامة وإنما بهدف وضع وتنفيذ السياسة         
العامة للدولة أو المجتمع مثل الجيش أو الشـرطة أو اإلدارة           

 .الحكومية 

  شقة شقة الجماعات المنالجماعات المن  ••

••  DDiisssseennttiinngg  GGrroouuppss  

وهي الجماعات التي انشقت علـى األنظمـة الشـيوعية          
خصوصاً واالشتراكية والديكتاتورية بوجـه عـام ، والتـي          
تطالب بمراعاة الحقوق اإلنسانمية والدعوة للحريـة وإلغـاء         
القيود ، وأغلبهم من المثقفين كالكتـاب والفنـانين والعلمـاء      

 .والرياضيين 



 ١٨٢

  ة ة الجماعات المنظمالجماعات المنظم  ••

••  OOeeggaanniizzeedd  GGrroouuppss  

وتسمى جماعات الضغط أو الجماعـات ذات المصـالح         
Pressure oF Interest Groups وهي مؤسسات ، 

المجتمع المدني وأهدافها تكون مقصورة على األمور التـي         
تخدم مصالح جماعتها وأفرادها ، وهي ال تملـك برنامجـاً           

 .سياسياً شامالً وال تسعى للوصول للحكم 

   الهيئة البرلمانية  الهيئة البرلمانية الجماعة أوالجماعة أو  ••

••  PPaarrlliiaammeennttaarryy  GGrroouuppss  

 وهي جماعة مصالح في البرلمان ذات عدد وافـر مـن           
األعضاء ومشاركة برلمانية متناسقة وفق أهـداف معينـة ،          

 .مثل الجماعة البرلمانية لحزب من األحزاب أو المستقلين 

  الجماعية الجماعية   ••

••  CCoolllleeccttiivviissmm  

ع يتكـون   هو مبدأ من مبادي العمل اإلنساني ، فكل مجتم        
من جماعات وعلى األفراد أن يوجهوا جهودهم مـن أجـل           



 ١٨٣

العمل الجماعي ، وال يتنافى هذا مع الجهود الفردية البـارزة           
 .التي تثري الحياة االجتماعية 

  الجماعية الديمقراطية الجماعية الديمقراطية   ••

••  DDeemmooccrraattiicc  CCoolllleeccttiivviissmm  

هي مجموعة من األفكار الديمقراطية في التسيير الجماعي        
للزعيم الهندي نهرو ، وهي فكرة جديـدة        لدفة الحكم تنسب    

 .لتنظيم أنشطة المجتمع 

  جمعيات تشريعية جمعيات تشريعية   ••

••  AAsssseemmbblliieess  

وهي المؤسسات التشريعية والرقابية التـي توجـد فـي          
الديمقراطيات الغربية ويختلف اسمها من جهة ألخري ، فهي         
البرلمان في كل مكان ، مثل الكونجرس في الواليات المتحدة          

لمانيا والكنيست اإلسرائيلي ومجلس العموم     والبوندستاج في أ  
 .البريطاني 

  جمعية االليانس العالمية جمعية االليانس العالمية   ••

••  AAlllliiaannccee  IIssrraaeelliittee  UUnniivveerrsseellllee  



 ١٨٤

 في فرنسا ضمن هوجة إنشـاء       ١٨٦٠وهي تأسست عام    
جمعيات يهودية لتشجيع االستيطان في فلسطين ،وكان هدفها        
هو تقديم المساعدات لليهود في كـل مكـان والـدفاع عـن             

يات المدنية والدينية لليهود وإغاثة اليهود زمن األزمات        الحر
ومساعدة اليهود في قلسطين على بناء المستوطنات ، وأسسها         
أدولف كريمييه النائب اليهودي فـي البرلمـان الفرنسـي ،           

 .االتحاد اليهودي العالمي : وتحولت الجمعية لتصبح باسم 

  الجمعية العامة لألمم المتحدة الجمعية العامة لألمم المتحدة   ••

••  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  

هي الجناح األساسي لألمم المتحدة مع مجلـس األمـن ،           
تضم في عضويتها كل أعضاء األمم المتحدة ولكـل دولـة           
عضو صوت واحد فقط     دون تمييز ، تجتمع في دورتهـا   
العادية في منتصف شهر سبتمبر من كـل عـام وتسـتمر            
اجتماعاتها حتى تنتهي من جدول أعماللها ، وتعقد اجتماعات         

ية للنظر في بعض الموضوعات في حالـة طلـب          غير عاد 
مجموعة من األعضاء ذلك ، أو في حالة فشل مجلس األمن           



 ١٨٥

في االتفاق على قرار في موضوع يمـس األمـن والسـالم            
 .العالمي ، مقرها في نيويورك 

  حشدحشد/ /  أنظر  أنظر MMaassssجمهرة جمهرة   ••
وهي مجموعة كبيرة من الناس مـن مختلـف الطبقـات           

 ما ، ويختلف أفراد الجمهرة      االجتماعية يتجمهرون في مكان   
في مرتاكزهم ومهنتهم وثقافتهم وثرواتهم ، وقـد ال تجتمـع           

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

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        
والجماعات المنظمة ، والذي يمكن التـأثير عليـه بسـهولة           
وتكوين اتجاهات مؤيدة بدال من الجمهور غيـر المـنظم ذو           



 ١٨٦

-Unاالتجاهات غيـر المتعاونـة والنضـالية المتطرفـة          

Cooperative Militant & Extremist.  

الجمهورية الروسية السوفيتية االتحاديـة     الجمهورية الروسية السوفيتية االتحاديـة       ••
  االشتراكيةاالشتراكية

••    RRuussssiiaann  SSoovviieett  FFeeddeerraall  SSoocciiaalliisstt  

RReeppuubblliicc  
هي جمهورية روسيا االتحاديـة اآلن ، وكانـت أكبـر           

من سـكانه   % ٥٠جمهوريات االتحاد السوفيتي ، وكان بها       
ـ        % ٧٥و ذ الجهوريـات   من أراضيه قبـل أن ينحـل وتأخ

، وكان هذا االتحاد يتكون من جمهوريات االتحـاد         استقاللها
Union Republics    ومناطق أخـرى داخـل االتحـاد 

ــذاتي   ــالحكم ال ــع ب ــوفيتي تتمت  Autonomousالس

Regions 

  الجندر والتنمية الجندر والتنمية   ••

••  GGeennddeerr  &&  DDeevveellooppmmeenntt  
هو شعار لمؤتمرات االهتمام بالمرأة في أنحاء العالم فـي          

اضية من خالل عصر العولمـة ، ويهـدف إلـى           الفترة الم 
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االهتمام البالغ بتنمية المرأة ومشاركتها فـي عجلـة التقـدم           
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  

ظاهرة تصيب بعض الزعماء والعلماء والمفكـرين       وهي  
من جراء شهرتهم ، فيتخبطـون بإصـدار قـرارات غيـر            
مدروسة وتصرفات وسلوكيات متعالية على أقرانهم أو مـن         

 .حولهم

  جهاز الدولة جهاز الدولة   ••

••  SSttaattee  MMaacchhiinneerryy  
وهي آلة الدولة والتي تحقق أهدافها ، وهي أجهزة متعددة          

ـ      ة ورجـال القـانون     مثل الجيش والبـوليس والبيروقراطي
 .والسلطات المختلفة 

  الجيتو الجيتو   ••



 ١٨٨

••  GGhheettttoo  

هو حارة اليهود في كل مدينة أوربية ، فلقـد اسـتوطن            
اليهود داخل حدود كل مدينة ولكن ضمن حي خاص بهم بعد           
أن كانوا يستوطنون خارج المدن ، وال يسمح بالسـكن فيـه            
لغير اليهود ويضمن لهم العزلة واالنغالق ولو فـي داخـل           

  .المدن

ــا   •• ــا الجيوبولوتيك  /  / PPoolliittiiccaall  GGeeooggrraapphhyyالجيوبولوتيك
  أنظر الجغرافيا السياسيةأنظر الجغرافيا السياسية

 



 ١٨٩

  
  

     



 ١٩٠

  حرف الحاءحرف الحاء

  الحارس الوحيد الحارس الوحيد   ••

••  TThhee  LLoonnee  RRaannggeerr  

هي حكايات مشهورة في الغرب األمريكي ، ونفذت عنها         
، وهـي تحتـوي     ١٩٣٩حلقات إذاعية وتلفزيونية عديدة منذ      

 األرض  على أفكار عنصرية ضد الهنود الحمـر أصـحاب        
 .األصليين 

  الحتمية الحتمية   ••

••  DDeetteerrmmiinniissmm  

 Possibilismالحتمية هي مصطلح مرتبط باإلمكانيـة     
أي أن يحدد مدى سيطرة البيئة الطبيعية على النشاط البشري          
ومدي تحرر اإلنسان من سيطرة هذه البيئة، فالبيئة الطبيعية         
التقدم في الحقيقة نمطاً واحداً الستغاللها وهذا هـو الحـتم ،    

نما تقدم إمكانيات معروضة الستغالل اإلنسان واإلنسـان        وإ
 . مخير بعد ذلك في استغاللها من عدمه

  الحتمية المفرطة الحتمية المفرطة   ••



 ١٩١

••  OOvveerrddeetteerrmmiinnaattiioonn  
وهو مصطلح يعني أن الكثير يجري هناك ، بمعنـى أن           
الالقوى الفاعلة في التاريخ ال تعمل بمفردها ، إذ قد يـؤدي            

 انتـاج حـدث واحـد ،        عدد كبير من القوى االجتماعية إلى     
والمصطلح يعني تضافر القوى أو تشابكها لتؤدي إلـى أثـر           

 .محدد 

  الحداثة الحداثة   ••

••  MMooddeerrnniissmm  
وهو مصطلح استخدم لوصف ظواهر عديدة في عصـور    
مختلفة ، وهو اتجاه عام في الغـرب شـمل معظـم اآلداب             
والفنون ، فالحداثة حركة تعمل على حماية عنصر الجمـال          

ذي توجهه العناصر المذهبية الفكريـة      الشكلي ضد التهديد ال   
 .واالجتماعية والسياسية

  الحد الجديد الحد الجديد   ••

••  NNeeww  FFrroonnttiieerr  

مصطلح من ضـمن مصـطلحات وصـف االشـتراكية          
األفريقية ، ومعها مصطلحات أخري مثل الحريـة الجديـدة          
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 والنظام العـادل  New Dealوالحد الجديد والنظام الجديد 
Fair & Deal ثـل كتائـب    نادى بها هاريس وفـورد مم

 .السالم الخاصة بأفريقيا

  الحدود الحدود   ••

••  BBoouunnddaarriieess  
وهي الضوابط والمحددات االجتماعية والسياسية لمختلف      
جوانب الحياة االجتماعية ، وتوضيح الحقـوق والواجبـات         
لمختلف الطوائف ، أي الحدود التي نرسمها حـول النسـق           
 السياسي ، وما يخرج عنها يمثل البيئة الخارجية المحيطة به         

، 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           
دولتين أو جماعتين باستخدام أي نوع من أنـواع األسـلحة           

وهناك عبـارة   ... سواء أكانت تقليدية أم متطورة أو نووية        
لعالقة الكالسيكية بين الغايـات السياسـية       شهيرة تقول عن ا   



 ١٩٣

 War Is The Continuation: والوسائل العسكرية 

Of Politics By Other Means  أي أن القـوة ، 
تستخدم بصورة عقالنية كوسيلة محـدودة لتحقيـق أهـداف          
السياسة الخارجية للدولة ، وهناك عبارة شهيرة فـي جميـع           

ه الحرب ستكون خاتمـة     الحروب التي تمت في العالم بأن هذ      
 وال A War To End All Warsلجميـع الحـروب   

يحدث ذلك أبداً ألن أى حروب تخلف من ورائهـا حـروب            
أخرى ، وهناك حروباً تدعي أنها من أجل الديمقراطيـة أو           

 A War For Democracyللدفاع عن الديمقراطيـة  
وهي حجة أو قناع أيدلوجي للقيام بـالحرب يخفـي حقيقـة            

 .لحرب أسباب ا

  الحرب الباردة الحرب الباردة   ••

••  CCoolldd  WWaarr    

هي حالة من التوتر السياسي والتنافس العسـكري بـين          
الدول ، وال تصل إلى االشتباك المسلح لتصبح حرباً ساخنة ،           
وتشن الحـرب البـاردة بمختلـف األسـلحة الدبلوماسـية           
واالقتصادية واإلعالمية ، ويقصد بـالحرب البـاردة حالـة          
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بين الواليات المتحـدة األمريكيـة      التوتر الدولي التي نشأت     
وحلفائها من جانب وبين االتحاد السوفيتي وحلفاؤه من جانب         
آخر عقب الحرب العالمية الثانية واسـتمرت حتـى أوائـل           
السبعينات حينما اتفق الطرفان علـى االسـترخاء الـدولي          
وتأصيل نظام القطبية الثنائية قبل أن ينهار االتحاد السوفيتي         

صبح العالم ذو القطب الواحد وهو الواليـات        م وي ١٩٩١عام  
 .المتحدة األمريكية 

  ) ) الصدمة الصدمة ( ( الحرب الخاطفة الحرب الخاطفة   ••

••  BBlliittzzkkrriieegg  WWaarr  

مصطلح يطلق على الحروب التي تحسم بسرعة نتيجـة         
عدم تكافؤ القوات المتحاربة أو نتيجة المفاجأة بانتزاع النصر         
 بعد التدمير الشامل ، ويطلق عليها حرب النصر الساحق أو         

الصاعق أو الصدمة ، وغيرها من األلفاظ التي تـدل علـى            
 .سرعة الحسم في المعارك

  الحرب النفسية الحرب النفسية   ••

••  PPssyycchhoollooggiiccaall  WWaarrffaarree /  / SSiiccoollooggiiccaall  

WWaarrffaarree  
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ــائل   ــة والوس ــتخدام الدعاي ــا اس ــية يقصــد به النفس
األخرى للتأثير في معنويات العدو واتجاهاته      ) السيكولوجية(

 صفوفه ، والحرب النفسية هـي       لخلق اإلنشقاق والتذمر بين   
كل محاولة من جانب الخصم للقضاء على التماسك القـومي          

 .والثقة في القيادة السياسية للطرف اآلخر

  الحرس الخاص الحرس الخاص   ••

••  BBooddyy  GGuuaarrdd  

الحرس الخاص هم رجال أشداء مسلحون  لهـم القـدرة           
على الحماية الكاملة لمن يحرسونهم ، وهو أسـلوب تتبعـه           

ية وأصحاب الشركات الكبرى وبعض     كبار الشخصيات المال  
الفنانين والفنانات باتخاذ حرس خاص لحمايتهن ، ويضم فن         
الحراسة الخاصة معرفة بالفنون القتالية المختلفة ، وهو مثال         
حديث لظاهرة فتوة الحارة أو الشارع أو المنطقة التي كانت          
موجودة في مصر قبل عدة عقود ، والفتوات كانوا يعلنـون           

 . حماية من يدفع اإلتاوة مهامهم في

  حركات انفصالية حركات انفصالية   ••

••  SSeeppaarraattiisstt  MMoovveemmeennttss  
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وهي الحركات التي تظهر في الدول متعددة القوميـات أو     
الفيدرالية بسبب الشعور باالضطهاد والتي ترغب في حكـم         
وطني وتحاول تكوين سلطة تسعى لالستقالل عن الدولة األم         

 .هاب ، وقد تلجأ الحركات في نضالها للعنف واإلر

  حركات تحرير الحيوان حركات تحرير الحيوان   ••

••  AAnniimmaall  LLiibbeerraattiioonn  MMoovveemmeennttss  

هي حركات بيئية واجتماعية تنادي بحماية الحيوانات من        
التجارب العلمية وكل ما تتعرض له من أخطـار ، وتعمـل            
على إطالق سراح حيوانات التجارب والحفاظ على حقـوق         

 .الحيوان 

  حركات سياسية حركات سياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  MMoovveemmeennttss  
عات المنظمة التي تتحرك سياسياً مـن أجـل         وهي الجما 

هدف أو مصلحة معبرة عن اتجاهات أعضـائها ، وتهـدف           
 .للتغيير واإلصالح ، وقد تعبر عنها األحزاب السياسية

  الحركات السياسية الجماهيرية الحركات السياسية الجماهيرية   ••



 ١٩٧

••  MMaassss  PPoolliittiiccaall  MMoovveemmeennttss  

وهي الحركات السياسية التي تنامت في القـرن التاسـع          
 الديمقراطية الليبرالية وأخذ بعـض      عشر ومثلت تطوراً في   

مفكريها يشكك في عناصر هذه النظرية الليبرالية من الرغبة         
Desirability ــة ــدوا أن Possibility واإلمكاني  وأك

الرغبة في أن يكون الحكم في يد نخبة محددة من الجماعـة            
Rule By Ellite Groups 

  أنظر الحركة العقالنية أنظر الحركة العقالنية / / حركة االستنارة حركة االستنارة   ••

••  RRaattiioonnaalliissmm    
  حركة إلتفاف حركة إلتفاف   ••

••  BBoooottlleeggggeerr  MMoovveemmeenntt  
مصطلح عسكري يقصد به القيام بااللتفاف حول مـؤخرة         
القوات المعادية بقصد حصارها وتطويقها ، وتتطلب السرعة        
والقوة لتحقيق الحسم ، وأيضاً مصطلح سياسي يقصـد بـه           
االلتفاف حول بعض المطالب أو االجـرراءات بـأقوال أو          

ن المصطلح يستخدم أيضاً لمقاومـة      بقرارت مطاطة ، كما أ    
الحركات اإلرهابية عن طريق مواجهة سيارتعم بالسـيارات        
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األمنية عن طريق الضغط بثقل السيارة بعنف مـن ناحيـة           
 .ألخري لتطويق اإلرهابيين

  الحركة الجديدة نحو االعتدال الحركة الجديدة نحو االعتدال   ••

••  NNeeww  TTeemmppoorriisstt  

وهي حركة جديدة في الواليات المتحـدة تـدعو لعـودة           
ووصفها ديفيد واجنر أحد علماء الـنفس       .. القية  النزعة األخ 

األمريكيين ، بأنها حركة تستدف كبح الشهوات والسـلوكيات         
بين األفراد والمجتمع وإقامة نزعة أخالقية سـليمة تتوقـف          

 .عليها صحة وسالمة بنيان األمة 

  الحركة الجماهيرية الحركة الجماهيرية   ••

••  MMaassss  MMoovveemmeenntt  

بـل  وهي أي سلوك تلقائي يحدث على نطاق واسع من ق         
عدد كبير من األفراد نحو هدف مشترك بـدون تخطـيط أو            
تنسيق ، كـالهجرات الجماهيريـة واالضـطرابات الدينيـة          

 . والسياسية التي تحظى بتأييد تلقائي من الجماهير 
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أنظــر أنظــر  /  / RRaattiioonnaalliissmmالحركــة العقالنيــة الحركــة العقالنيــة   ••
  العقالنيةالعقالنية

تسمى حركة االستنارة التي تجعل العقـل البشـري دون          
لمعرفة البشرية هو المصدر األساسي لكل      غيره من مصادر ا   

 .معرفة وتقدم 

  الحركة العمالية الحركة العمالية   ••

••  LLaabboouurr  MMoovveemmeenntt  
وهي اتحادات ونقابات العمال في كل مكان ، وقد تتحول          
إلى حزب سياسي مثل حزب العمال البريطاني ، وهي تأيـد           

 Militancyالديمقراطية وال تعترف باألساليب النضـالية       
 .لشيوعية التي تتبعها الحركات ا

  الحريات المدنية الحريات المدنية   ••

••  CCiivviill  LLiibbeerrttiieess  

وهي الحريات التي تقتضيها النظم الديمقراطية من حرية        
الرأي والتعبيـر والمشـاركة والعمـل والتنقـل والمسـكن           

 .وغير ذلك من الحريات ... واإلضراب 



 ٢٠٠

  الحرية الحرية   ••

••  LLiibbeerrttyy  
والحرية هي إتاحة الفرصة لجميع اآلراء للتعبيـر عـن          

ة مجاالت منهـا حريـة التعبيـر وحريـة          نفسها ، ولها عد   
الممارسة السياسية وحرية الرأي وتشكيل األحزاب والحرية       
االقتصادية والسياسية وحرية المعتقدات ، وغيرها ، ولكـن         
المفهوم السائد للحرية أن تفعل ما تشاء بشرط أال تضر حرية           

 .اآلخرين

  حرية أعالي البحار حرية أعالي البحار   ••

••  FFrreeeeddoomm  OOff  TThhee  HHiigghh  SSeeaass  

من مباديء القانون الدولي المستقرد منـذ زمـن        هو مبدأ   
طويل في زمن السلم ، وتعنى حرية أعـالي البحـار عـدم             
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         

وهذه الحرية تشمل حرية المالحة وحرية الصيد وحرية        حية،  
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مد األسالك واألنابيب البحرية وحرية الطيران فوق أعـالي         
  . البحار

  حرية التعبير حرية التعبير   ••

••  FFrreeeeddoomm  OOff  EExxpprreessssiioonn  

وهي أحد الحقوق الهامة في النظام الـدولي المعاصـر ،           
وتعني حق الفرد في التعبير عن آرائه ومعتقداته دون تدخل          

 عبر كافة وسائل اإلعالم ، ويشمل هذا الحق حريـة           وبحرية
البحث عن المعلومات واألفكار من أي نوع ونقلهـا بغـض           
النظر عن الحدود ، وذلك شفاهة أم كتابة أم طباعة ، وسواء            
كان ذلك في قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها ، بشرط            

  .أال يمس اآلخرين وفي حدود القانون من أجل الصالح العام

  حرية الصحافة حرية الصحافة   ••

••  PPrreessss  FFrreeeeddoomm  

هي حرية الصحف والصحفيين بالجهر باألراء واألفكار ،        
وال يحرم شحص من التعبير عن مكنون رأيه ، والصـحافة           
حرة في نشر األراء في إطار القانون والنظـام ، والرقابـة            



 ٢٠٢

محظورة على الصحف إال إذا كان ذلك في األمور الطارئـة           
 .ي لوقاية النظام االجتماع

  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        

البحار ، وأعالي البحار أي المناطق التي ال تقع ضمن المياه           
 .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          

بشأن أعالي البحار ، وأعالي البحار أي المناطق التي ال تقع           
 .ضمن المياه األقليمية أو سيادة أية دولة 

  حرية المالحة في البحار حرية المالحة في البحار   ••



 ٢٠٣

••  FFrreeeeddoomm  OOff  NNaavviiggaattiioonn / /MMaarree  

LLiibbeerruumm  
هي سياسة عالمية طبقا للقانون الـدولي للبحـار بحريـة     
المالحة لجميع الدول عبر المياه الدولية ، وخصوصـاً لـو           
كانت هذه المالحة خارج المياه اإلقليمية للـدول المختلفـة ،           
وهو حق تاريخي للدول منذ قيام هولندا بتأمين هذا الحق عام           

حركة أسطولها المالحي الضخم بصفتها أول      م لتأمين   ١٦٠٩
 .قوة تجارية كبري تجوب عبر البحار في العالم الحديث

  الحزب الحزب   ••

••  PPaarrttyy  
كان قديما يعني الفرقة ، أي رأي مخالف للتقاليد السياسية          
، أي االختالف أو المعارضة أو قسم من المجتمـع ينفصـل            
عن المجتمع في بعض تصوراته السياسية ، وهو حاليـا أي           
تنظيم سياسي يسعي للسلطة كي يحقق مبادئه السياسية ،فـي          
إطار منظومة الديمقراطية ، ألن الديمقراطيـة فـي أبسـط           
صورها تعني تعدد األحزاب ، فـالحزب هـو أداة لتنظـيم            



 ٢٠٤

الممارسة السياسية والمشاركة بين الطبقات الحاكمة والطبقات       
 . المحكومة 

  حزب العمال حزب العمال   ••

••  LLaabboouurr  PPaarrttyy  

زاب الرئيسية في بريطانيا ويتبادل السـلطة       وهو أحد األح  
مع حزب المحافظين ، ويدعو للتحول العقالنـي واالنتقـال          
بالطبقات جميعها إلى االشتراكية ، واتصف الحزب بالمرونة        

FaexibilityوالتســــامحTolerance واســــتعادة
 . Resilienceالحيوية

  الحزب الواحد الحزب الواحد   ••

••  SSiinnggllee  ــPPaarrttyy  

اخل الدولة ، مثل الحزب     هو وجود تنظيم سياسي واحد د     
الواحد في الدول حديثة االستقالل ، وال يسمح بتعدد األحزاب          

 .السياسية حين وجود الحزب الواحد 

  الحساسية الحساسية   ••

••  SSeennssiibbiilliittyy  



 ٢٠٥

هي الشعور والرشـد واالستشـعار والتـذوق والتعقـل          
 .والحصافة والفهم واإلدراك

  الحشد الحشد   ••

••  CCrroowwdd  

ـ          ن غيـر   وهو مجموعة من األفراد أجمعوا على أمـر م
ترتيب سابق ، وهم مجموعة حشدت ألمر مقرر سلفاً كما في           
الحشود العسكرية ، وتمثل الحشود نموذجاً سلوكياً يمكـن أن          

 .يستجيب األفراد فيه بطرق غير متوقعة للمؤثرات الجماعية 

  الحشو الحشو   ••

••  TTaauuttoollooggyy  

وهو ما كان لفظه زائداً على أصل المعنى من غيـر أن            
 .تزيده قوة أو وضوحاً تحمل الزيادة فائدة وال 

  الحضارة الحضارة   ••

••  CCiivviilliizzaattiioonn  
يعني عملية التحضر أو التقدم والتحول اإلنساني بشـكل         
عام من مستوى إلى مستوى أكثر تعقيداً وتطوراً من حيـث           



 ٢٠٦

 وقد يعني المصـطلح     ...التقنية المستخدمة أو الثقافة السائدة      
 .حضارة شعب بعينه أو حضارة منطقة بذاتها 

  حفظ السالم حفظ السالم   ••

••  PPeeaaccee  KKeeeeppiinngg  

ويقصد به عمليات األمم المتحدة في الميدان التي ينم مـن          
خاللها نشر أفراد عسكريين أو شرطة مدنيين تابعين لألمـم          
المتحدة بهدف حفظ السالم وتوسيع إمكانـات منـع تجـدد           

 .النزاع

  ) ) الملكية الفكرية واألدبية الملكية الفكرية واألدبية ( ( حق التأليف حق التأليف   ••

••  CCooppyyrriigghhtt  

عمال الفنية واألدبيـة    وهو الملكية لكل شيء معنوي كاأل     
واالختراعات وغيرها ، وتنظم هذه الملكية بحيث يستفيد منها         
كل شخص يفيد العالم بثمرة فكره وفنه وإبداعه ، ونظمـت           

 .اتفاقية الجات هذه الحقوق على المستوى الدولي 

  حق التصويت حق التصويت   ••

••  RRiigghhtt  TToo  VVoottee  



 ٢٠٧

هو أبسط أشطال الممارسـة السياسـية للشـعب ، وأول           
اسية للمواطن في العصر الحديث ، وتعني مـنح         الحقوق السي 

 .حق أبداء الرأي في القضايا  المختلفة للجميع دون تمييز

  الحقد واليأس السياسي الحقد واليأس السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  EEnnvvyy  AAnndd  DDeessppaaiirr  

هما من الظواهر السياسية للجماعات المتطرفة أياً كانت ،         
وتنصب على الفرد والمجتمع وأصحاب الثروات والمنجزات       

 ، وتصل لحد التخريب والغوغاء وتفقد مصـداقيتها         الجماعية
 .لدى الجماهير بسرعة فائقة 

  الحق في الحرية الحق في الحرية   ••

••  TThhee  RRiigghhtt  TToo  BBee  FFrreeee  

هو أحد الحقوق األساسية ، أن يعيش اإلنسان حراً وآمنـا           
على نفسه وماله ووطنه ، والحق في الحرية يقصد به تحرر           

د حق التحكم   اإلنسان من أي استعباد يقع عليه وأنه ليس ألح        
 ، وهو حق Pet Of Sandorفي اآلخرين والسيادة عليهم 

لكل فرد ومشروط بعدم اإلضرار بـاآلخرين فـي ضـوء           
 .القوانين واألعراف الخاصة بكل مجتمع 



 ٢٠٨

  حق العبور حق العبور   ••

••  TTrraanniisstt  
هو حق كفله القانون الدولي لألفراد عبر الدول سواء يريا          

ي فقد كفـل هـذا      أو بحريا أو جويا ، أما قانون البحار الدول        
الحق للدول المغلقة أو الدول الداخلية التي ليس لها منفذ على           
البحار ، فمنحها القانون حق العبور في أقاليم الـدول التـي            
تفصل بينها وبين البحر على أساس التبادل ، وتوقيع اتفاقيات          

 .مشتركة تكفل هذا الحق 

  الحق في الخصوصية الحق في الخصوصية   ••

••  RRiigghhtt  TToo  PPrriivvaaccyy  

 إلنسان القرن العشرين وهو الحق في أن        من أهم الحقوق  
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 

  حقوق أفضلية حقوق أفضلية   ••

••  PPrreeffeerreennttiiaall  RRiigghhttss  



 ٢٠٩

قـوق لتـأمين    هي عملية منح الدول الشاطئية بعـض الح       
الحماية الكافية لمصائدها الساحلية فـي الميـاه المالصـقة          
لسواحلها مباشرة بعد األثني عشر ميال المقررة فـي قـانون           

 .البحار

أنظـر  أنظـر  / / HHuummaann  RRiigghhttss  حقوق اإلنسـان   حقوق اإلنسـان     ••
  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  حقوق الترخيص حقوق الترخيص   ••

••  LLiicceennssiinngg  RRiigghhtt  

كبيرة لشـركة   وهي الحقوق التي تمنحها شركة رأسمالية       
محلية لكي تستخدم عالمتها التجارية المسـجلة والمشـهورة         
عالمياً وتمدها ببعض العناصر األساسية الالزمة النتاج سلعة        

 .معينة وذلك مقابل نسبة كبيرة من األرباح 

  حقوق خالصة حقوق خالصة   ••

••  EExxcclluussiivvee  RRiigghhttss  

الحقوق الخالصة هي حقـوق الـدول الشـاطئية غيـر           
استثمار الثـروات الكامنـة فـي       المشروطة في استغالل أو     



 ٢١٠

مناطق البحار الواقعة في مياهها اإلقليمية ، وال يحق لدولـة           
أخرى أن تنازعها أو تسلب منها ذلك ، كمـا يحـق للدولـة          
الشاطئية أن تصدر التشريعات المنظمة للصـيد فـي تلـك           
المناطق ، فلها الحقوق الكاملة والخالصة في االستغالل لتلك         

 .المناطق 

  ادة ادة حقوق سيحقوق سي  ••

••  SSoovveerreeiiggnn  RRiigghhttss  

هي حقوق تفرضها سيادة الدولة على مياههـا األقليميـة          
وعلى سائر أرضها ، بحيث تخضع تلك المياه واألراضـي          
لواليتها خضوعاً تاماً ، وتكون السيادة هنا سيادة إقليمية ألنها          

 .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           

 وحـق السـكن   Right To A Jobحق العمل : الحقوق 
 Proper Healthالمناسب والعناية الصـحية الكاملـة   



 ٢١١

Care          والحد األدني من األجر ، وغيرها من الحقوق بغض 
 .الوضع المادي للمواطن النظر عن 

  ) ) التخصيصيةالتخصيصية((الحقيقة الخاصة الحقيقة الخاصة   ••

••  PPaarrttiiccuullaarr  FFaacctt  
وهي مصطلح يقصد به إلصاق صفة معينة ثابتـة علـى           
شخص معين في وقت معين ، من واقع وظيفته أو مهنته أو            

 .سلوكه وتصرفاته السياسية واالجتماعية

  الحكام السياسيون الحكام السياسيون   ••

••  PPoolliittiiccaall  RRuulleerrss  
 مسيرة النظام السياسي ، وهـم       وهم الفئة التي تتحكم في    

يحكمون لصالح النظام واستمراره والدفاع عنه فـي ضـوء          
 .مصالحه وأهدافه

  الحكم البرلماني الحكم البرلماني   ••

••  PPaarrlliiaammeennttaarryy  GGoovveerrnnmmeenntt  
وهو صورة من النظم الديمقراطية الحديثة ، والتي يحكـم     
فيها البرلمان بواسطة اختيار زعيم األغلبية كرئيس مجلـس         



 ٢١٢

ب الشـعب حزبـه ويمنحـه ثقتـه فـي           الوزراء الذي ينتخ  
 .االنتخابات البرلمانية ، مثل بريطانيا وألمانيا وإسرائيل 

  حكم ذاتي دستوري حكم ذاتي دستوري   ••

••  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  AAuuttoonnoommyy  

وهو الحكم الذي تتمتع به عادة الجمهوريات الداخلة فـي          
اتحاد فيدرالي مثل االتحاد السوفيتي السابق ويوغسـالفيا أو         

لث البريطاني ، وهي جمهوريـات      الكونفدرالي مثل الكومنو  
 .تتمتع بجميع السلطات ماعدا الدفاع والخارجية عادة 

ــى    •• ــذاتي المحل ــم ال ــى  الحك ــذاتي المحل ــم ال   LLooccaall  SSeellffالحك

GGoovveerrnnmmeenntt) ) أنظر سياسة محليةأنظر سياسة محلية((  
وهي نظام سياسي وقانوني يقضي بإعطاء بعض السلطات        
المركزية للوحدات المحلية ، والحكم الذاتي يعني إعطاء كل         

 المحلية ماعدا سلطات الدفاع واألمن القومي       السلطات لإلدارة 
 .والعالقات الخارجية فتبقى في يد السلطة المركزية 

  حكم الشعب حكم الشعب   ••

••  RRuullee  BByy  TThhee  PPeeooppllee  



 ٢١٣

حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسـه هـو أهـم تعريفـات            
الديمقراطية في الفقه السياسي والنمـوذج األكثـر انتشـاراً          

 .لمفهوم الديمقراطية 

  الحكومات الفرعية الحكومات الفرعية   ••

••  SSuubbggoovveerrnnmmeennttss  

وهي الحكومات التي تدخل في إطار الدول الفيدراليـة ،          
وتعبر عن الثقافات الفرعية الموجودة بالدولة ، وقد تمثل كل          
السلطات ماعدا الخارجية والدفاع ، ويديرها منتخبـون مـن          
ــرة    ــة كبي ــون بدراي ــذين يتمتع ــين ال ــة المحلي الساس

Knowledgeable Policy Watchersوتعمل على 
 لجمهور هـذه  Public Interstsرعاية المصالح العامة 

 .المنطقة الفرعية 

  حكومات مقارنة حكومات مقارنة   ••

••  CCoommppaarraattiivvee  GGoovveerrnnmmeenntt  
وهو اتجاه في السياسة واالجتماع يعني بدراسة الحكومـة         
على أساس مقارن ، بحيث ترتكز الدراسة علـى الخبـرات           



 ٢١٤

السياسية واألنظمة وأنماط السلوك والعمليات التـي تظهـر         
 .مصاحبة للحكومات الحديثة بمختلف نماذجها 

  الحكومة الحكومة   ••

••  GGoovveerrnnmmeenntt  
وهو مصطلح يستخدم عـادة لوصـف حكومـة اليـوم           

Government Of The Day  وهي تضم مجموعـة 
 .السياسيين الذين يحتلون مناصبهم كأعضاء للحزب الحاكم 

  حكومة أغلبية حكومة أغلبية   ••

••  MMaajjoorriittyy  GGoovveerrnnmmeenntt  

% ٥٠( اعد البرلمـان  وهي الحكومة التي تفوز بأغلبية مق     
فـي انتخابـات    )  على األقل من عدد النواب المنتخبين        ١+ 

 .حرة 

  الحكومة الحزبية الحكومة الحزبية   ••

••  PPaarrttyy  GGoovvtt  



 ٢١٥

وهي حكومة يشكلها حزب معـين حـاز علـى أغلبيـة            
الناخبين وأغلبية مقاعد البرلمان ، وتسـعى لتنفيـذ برنـامج          

 .الحزب السياسي واالقتصادى واالجتماعي 

ــة   •• ــة الديني ــة الحكوم ــة الديني ــة أأ/ / الحكوم ــر ثيوقراطي ــة نظ ــر ثيوقراطي نظ
TThheeooccrraaccyy  

  الحكومة الكبرى الحكومة الكبرى   ••

••  BBiigg  GGoovveerrnneemmeenntt  
وهو مصطلح ظهر في أمريكا ضمن نظام السيادة علـى          
العالم ، وهو يعبر عن الحكومة باهظة التكاليف والسخية التي          
تتدخل في كل شيء حتى شئون السجون والمعتقالت ، ويعني          

 السياسـي   تنامي الدولة العقابية أو دولة العقوبات في الفكـر        
 .المعاصر 

  حلبة السياسة حلبة السياسة   ••

••  AArreennaa  OOff    PPoolliittiiccss  
هي إطار القواعد العامة للعمل السياسـي واالجتمـاعي         
واالقتصادي داخل الدولة والتي حددتها السلطة العامة ، ومن         



 ٢١٦

يعمل خارجها من المؤسسات واألفراد يكـون قـد تجـاوز           
 الحدود ويعمل خارج هذا اإلطار ويستحق توقيع الجزاء عليه        

. 

  حل سياسي حل سياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  SSoolluuttiioonn  
هو القضاء على المشاكل قبل تفجرها في صورة نزاع أو          
صراع دون استخدام القوة فعليا ، عن طريـق المفاوضـات           
 . واالتفاقات والحلول الوسط التي ترضي األطراف المتنازعة

  حلف شمال األطلنطي حلف شمال األطلنطي   ••

••  ((NNAATTOO))  
وهو حلف دفاعي عسكري أقيم عقب الحـرب العالميـة          

لثانية بين دول الحلفاء لمواجهة الحرب الباردة مـن الكتلـة           ا
 دولة بما   ١٥االشتراكية ، ويضم في عضويته اآلن أكثر من         

فيها الدول الشيوعية التي استقلت عـن الكتلـة االشـتراكية           
 .المنهارة وعلى رأسها روسيا 



 ٢١٧

أنظـر األنـزوس    أنظـر األنـزوس    / / حلف المحيط الهادي      حلف المحيط الهادي        ••
AAnnzzuuss  

  الحلولية الحلولية   ••

••  IInnccaarrnnaattiioonn  

رية تؤكد الواحدية الصـارمة وإنكـار الثنائيـات         هي نظ 
الفضفاضة التكاملية ، وتعني اتحاد جسمين اتحاداً تاماً يذوب         
به كل منهما في اآلخر بحيث تكون اإلشارة إلـى أحـدهما            
إشارة اآلخر ، وتعني هذه الفلسفة أن جوهر الكون واحد وأن           

لفاعلة فـي   اإلله والعالم ممتزجتان وأن اإلله والقوة الداخلية ا       
 .العالم هما شيء واحد 

  الحمائية الحمائية   ••

••  PPrrootteeccttiioonniissmm  

هي نزعة وطنية تتنامي في البلدان النامية ، وتعني حماية          
اإلنتاج الوطني من المنافسة غير المتكافئة للمنـتج األجنبـي          
الرخيص ، وذلك بفرض رسوم جمركية عالية على السـلع          

ت من تطبيق   المستوردة من الخارج ، وقد قلصت اتفاقية الجا       



 ٢١٨

الحمائية على المنتجات الوطنية في ظل السوق االقتصـادية         
 .العالمية الجديدة 

  الحمل المتزايد الحمل المتزايد   ••

••  OOvveerrllooaadd  
وهو من المفاهيم التي تركز على البعد الديناميكي للنظام ،         
أي عمل التغير الذي يصيب النظم بفعل عمليات تتولـد فـي      

 فـي الظـروف     داخل النظم ذاتها أو بفعل االستجابة لتعديل      
 .البيئية 

  حيادية علمية حيادية علمية   ••

••  SScciieennttiiffiicc  NNeeuuttrraalliittyy  

وهي وقوف المحلل أو الباحث السياسـي بـين األفكـار           
والنماذج العلمية موقف الحياد وليس التحيز ألي منهـا ، ألن          

 .جميع النماذج تحتوي على مضامين للقكر والعمل السياسي 

  حياة سياسية حياة سياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  LLiiffee  



 ٢١٩

ي السائد داخل مجتمع من المجتمعـات،       هي المناخ السياس  
بمعني مواجهة الجماعات والتنظيمات واألحـزاب واألفـراد        
بعضهم لبعض من أجل الفوز ببعض النفوذ أو المناصـب أو           
األصوات ، بشرط أن يتم ذلك في ضوء القواعد العامة فـي            

 .المجتمع 



 ٢٢٠

  
  

     



 ٢٢١

  حرف الخاءحرف الخاء

  خدمة النظام السياسي خدمة النظام السياسي   ••

••  SSeerrvviicciinngg  TThhee  PPoolliittiiccaall  SSyysstteemm  

هو مصطلح يعبر عن أهـم وظـائف وسـائل اإلعـالم            
المجتمعية ،ألن وظائف اإلعالم تخدم النظام السياسي بطرق        
كثيرة ومختلفة بعضها مباشر وبعضها غير مباشـر ،ففـي          
المجتمعات الكبيرة والمركبـة مثـل المجتمـع األمريكـي          

ل اليستطيع القادة االتصال بالنـاس بـدون اسـتخدام وسـائ      
اإلعالم،فوسائل اإلعالم تعتبر حيوية في نشر المعلومات من        
الحكومة إلى كل المواطنين، ويستخدم القادة وسائل اإلعـالم         
في مخاطبة الحكومات والشـعوب األخـرى وفـي شـرح           
السياسات المختلفة ، وتتم عملية خدمة النظام السياسي عبـر          

يل تسـه : وسائل اإلعالم من خالل أربع وظائف أساسية هي       
ــي  ــك السياس  Facilitation Of Socialالتماس

Cohesion وتفسير المجتمع لنفسه، Inter Preting 

The Society To Itself  وخدمة النظام االقتصـادى،
Servicing The Economic System ودمــج،



 ٢٢٢

 Integration Of Newالسكان الجدد فـي المجتمـع   

Residents Into A Community. 

  الخصخصة الخصخصة   ••

••  MMaarrcchhaannooiissaattiioonn /  / PPrriivvaattiizzaattiioonn  
وهي ترويج المنتجات والمشروعات والممتلكات العامـة       
للبيع أو لإلدارة بواسطة األفـراد مـن مصـانع وشـركات            
ومدارس وإسكان وصحة ، وكل ذلك يـؤدي لـتقلص دور           
الدولة في العالم المعاصر ، وحتى السجون في البالد الغربية          

 مع عصر   تعرض للخصخصة ، وسياسة الخصخصة تتواكب     
العولمة وتحول النظم السياسية إلى إضطالع األفراد بـأكبر         

 . األعباء وقيام الدولة بدورها السياسي واألمنى فقط 

  ) ) الحرمة الشخصية الحرمة الشخصية ( ( الخصوصية الخصوصية   ••

••  PPrriivvaaccyy  RRiigghhttss  

وهي حقوق مكتسبة وتعني حق الفرد في االحتفاظ بجانب         
ت من حياته وأفكاره وانفعاالته وأنشطته في مجـال الحرمـا         



 ٢٢٣

الشخصية لنفسه أو لمـن يختـارهم مـن أعضـاء أسـرته         
 .وأصدقائه ويتجه إلى عدم انتهاك الحرمات الشخصية 

  ) ) حركات حركات ((الخضر الخضر   ••



 ٢٢٤

••  GGrreeeenn  MMoovveemmeennttss  

وهي الحركات السياسية واالجتماعية التي تنادي بالحفاظ       
على البيئة وصون الطبيعة من كل إساءة بشرية لها ، وكذلك           

الكيميائية والبيولوجيـة والنوويـة     محاربة استخدام األسلحة    
لخطورتها على حياة اإلنسان والمحيط الحيوي الذي يعـيش         
فيه ، ومحاربة كل العادات والتقاليد والسلكيات التي تسهم في          
اإلضرار البيئي ، وهذه الحركات حصلت على دور سياسي         

 .فعال في معظم دول العالم 

  خطاب خطاب   ••

••  DDiissccoouurrssee  
لكلمات ، أو محادثة بين طرفين      هو التعبير عن األفكار با    

أو أكثر ، أو معالجة مكتوبة لموضوع ما ، أو حوار أو كالم             
. 

  خطأ الهالة خطأ الهالة   ••

••  HHaalloo  EEffffeecctt  



 ٢٢٥

 عند قيامه بتقييم شخص     -وهو اتجاه يعبر عن تأثر الفرد       
 بشـعوره أو انطباعـه      -آخر فيما يتعلق ببعض السـمات       

 .ضوعي الشخصي أو بتقديره العشوائي بدال من التقدير المو

  خطة باروخ خطة باروخ   ••

••  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        
نظام فعال للرقابة والعقوبات حتى يستحيل انتاج أي سـالح          

مكن تدمير المخزون فيصبح العالم خالياً      نووي جديد ومن الم   
من السالح النووي،وهذا ماحدث من إنشاء الوكالـة الدوليـة        

 .للطاقة الذرية

  ) ) كوميونية كوميونية ( ( خطوط مشاعية خطوط مشاعية   ••

••  CCoommmmuunnaall  LLiinneess  

هي السياسيات االقتصادية في دول العالم الثالث والتي ال         
تسير على أي من المبـاديء الرأسـمالية أو االشـتراكية،           

 .ها السياسي غير ليبراليونظام



 ٢٢٦

  خالسي خالسي   ••

••  CCrreeoollee  

مولود من والدين أحدهما أوربي     : هي كلمة تعني أمرين     
واآلخر زنجي ، أو شخص من والدين أوربيين ولكنه ولد في           
أمريكا الوسطى أو جزر الهند الغربية ، ومن المصطلح لغة          
خالسية بمعنى خليط من عدة لغات تتبلور ألغراض التفـاهم          

 .يعرف أحدهم لغة اآلخر ، كما في المواني بين إناس ال

  خالصة خالصة   ••

••  SSyynnooppssiiss  

وهو عبارة عن أي تلخيص مركز ألي مؤلف أو كتاب أو           
 .مقال أو رسالة بحيث ال يبقي إال على األفكار الرئيسية فيها 

  خليج صغير خليج صغير   ••

••  BBaayy  

الخليج الصغير هو جزء من محيط أو بحر يمتـد داخـل            
 .اليابسة



 ٢٢٧

  خليج كبير خليج كبير   ••

••  GGuullff    
 هو جزء من بحر أو محيط يمتد داخـل اليابسـة            الخليج

ويخترقها مكونا مجري مائي صالح لالستخدام وبـه مياهـاً          
 .دولية 

  خور خور   ••

••  BBiittee  

 .الخور هو خليج ناتج عن تعرج في ساحل البحر 
 



 ٢٢٨

  
  

     



 ٢٢٩

  حرف الدالحرف الدال

  دائرة المعارف دائرة المعارف   ••

••  EEnnccyyccllooppeeddiiaa  

هي الموسوعات العمالقة الشـاملة التـي تقـدم أغلـب           
لومات التي يحتاجها اإلنسان في شتى مجاالت الحياة بأي         المع

لغة من اللغات، وأعظم دوائر المعارف المتاحة حالياً باللغـة          
اإلنجليزيـــة هـــي دائـــرة المعـــارف البريطانيـــة 

Encyclopaedia Britannica (EB ). 

  دبلوماسية دبلوماسية   ••

••  DDiipplloommaaccyy  
مصطلح يقصد به الشكل العام للعالقات بين الـدول فـي           

وكلما زادت قوة ومتانة العالقات بـين       .. الطبيعية  الظروف  
دولتين زاد حجم التمثيل الدبلوماسي بينهما ، كمـا توصـف           
الدبلوماسية بأنها الجهود السياسية المختلفة التي تبذل في كافة         
المجاالت من أجل نبذ الصراع وزيادة التعاون بين الدول في          

 .كافة المجاالت 



 ٢٣٠

    دبلوماسية الزوارق الحربيةدبلوماسية الزوارق الحربية  ••
••  GGuunnbbooaatt  DDiipplloommaaccyy  

هي نوع من الدبلوماسية ال تقوم على منطق الحجة ولكن          
تستند في الواقع على حجم القوة التي تملكها هذه الدولـة أو            
تلك ، والتي يمكن أن تهدد األطراف األخرى ، فتقوم الدولة           
بتكثيف بوارجها البحرية وحامالت الطـائرات والـزوارق        

ق مكاسب دبلوماسـية فـي      بغرض التهديد بشن حرب لتحقي    
مفاوضات معينة وبالفعل تحقق أغراضها الدبلوماسـية دون        

 ١٩٤٥ حادثة وقعت ما بين عامي       ٢١٥قتال ، ويعدد العلماء     
 تم فيها استغالل القوات المسلحة األمريكية سياسـياً         ١٩٧٦،  

 . لتحقيق المصالح األمريكية دون اللجوء للقتال

  الدبلوماسية الوقائية الدبلوماسية الوقائية   ••

••  PPrreevveennttiivvee  DDiipplloommaaccyy  

وهي تعني اإلجراءات أو الترتيبات التي يتعين اتخاذهـا         
لمنع نشوب النزاعات أصل اً، أو منع تصاعدها وتحولها إلى          
صراعات مسلحة ، أو ووقف انتشارها إلى أطراف أخـرى          
والعمل على حصرها في حدود أطرافها األصلية ، وتتطلـب          



 ٢٣١

لثقة ، وتقصي الحقائق    تدابير لبناء ا  : هذه الدبلوماسية الوقائية    
، واإلنذار المبكر ، والنشر الوقائي للقوات ، وإنشاء منـاطق        
منزوعة السالح ،  فهي التعنـي اسـتبعاد اسـتخدام األداة            
العسكرية تماماً ولكن يمكن اللجـوء لنشـر قـوات دوليـة            
ألغراض وقائية بالنسبة لألزمات الداخلية أو األزمات الدولية        

. 

  دراسات الجدوى دراسات الجدوى   ••

••  FFeeaassiibbiilliittyy  SSttuuddyy  

دراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية هي دراسـات       
متكاملة تتم قبل إقامة المشروعات الكبرى والصغرى للتعرف        
على مدى إمكانية نجاح هذا المشروع في تقديم المأمول منه          
، ومدى جدواه االقتصادية ومدى حاجة السوق له ومدى تقبل          

 المتاحة ، فيجب أن تكون      المستهلكين لمنتجاته طبقاً لألسواق   
هذه الدراسات متكاملة للبدء في التنفيذ السليم للمشـروعات ،          

 Pre-Fasibilityوهنـاك دراسـة الجـدوى األوليـة     

Study        من أجل معرفة الحقائق الموضوعية عن المشروع 
المراد إقامته بهدف توجيه دراسـات الجـدوى االقتصـادية          



 ٢٣٢

 مع المصلحة الوطنية    الخاصة به إلى أكثر الخيارات انسجاماً     
 .ومع البيئة ومع المجتمع الذي سيقام المشروع به 

  الدراسات الكبرى الدراسات الكبرى   ••

••  MMaaccrroo--SSttuuddiieess  
وهي الدراسات في االجتماع السياسي التي تتناول التغيير        

 : من خالل التركيز على 
تأثير التحديث في النظم النيابية ، وأهمية النظم السياسـية          

 .ر أنماط التنمية القومية المختلفة فيما يتعلق بتفسي

  دراسات الوقت والحركة دراسات الوقت والحركة   ••

••  TTiimmee  &&  MMoottiioonn  SSttuuddiieess  

وهو دراسة زيادة االنتاجية من خالل عنصـري الوقـت          
والحركة وهي الدراسات التي أسسها فريدريك تيلـور رائـد          
علم العمل األمريكي ، والتي لم تعر التفاتاً إلى عوامل التعب           

ات العمــال والضــجر ، وســاعدت علــى تفتيــت مهــار
Deskilling .         وهي تعني دراسة المجتمع فـي فتـرتين

 .بينهما فاصل زمني يسمح بحدوث التغيير 



 ٢٣٣

  دعامات النظام دعامات النظام   ••

••  SSuuppppoorrttss  
وتمثل أحد جوانب مدخالت النظام ،وهي قد تكون إيجابية         
أو سلبية مثل تسديد الضرائب والمشـاركة فـي التصـويت           

 عمليـة دعـم     واالمتثال للقوانين والقرارات ، أي هـي أي       
وطاعة وترسيخ للنظام من التكامل والسـلطة والتنظيمـات         

 .الموجودة به 

  الدعاية الدعاية   ••

••  PPrrooppaaggaannddaa  

وتعني التأثير على آراء ومعتقدات الجماهير لتأخذ اتجاهاً        
معيناً نحو نظام أو مذهب بصورة إيجابية أو سـلبية ، كمـا             

و تحاول تهيئة نفسيات األفراد لقبول وجهات النظر التي تدع        
لها وقد تلجأ في ذلك لتشويه الحقائق وتحريفهـا ، وتتعـدد            
صور الدعاية بتعدد أغراضـها ، فقـد تكـون سياسـية أو             
اجتماعية أو ثقافية أو دينيـة ، وهنـاك الدعايـة السـوداء             

Black Propaganda    وهي التي تقـوم علـى إخفـاء 
غرض الداعية وجعلها مقنعة أو مستترة أو سوداء ، والدعاية          



 ٢٣٤

وهي التي تقومز بهـا دولـة   .Counter Propة المضاد
 .لمقاومة دعاية دولة أخري 

  الدعاية الرسمية الدعاية الرسمية   ••

••  OOffffiicciiaall  PPrrooppaaggaannddaa  

هي اإلعالم الرسمي للدولة والذي تسعي الدول من خالله         
إلى ترسيخ بعض المفاهيم في نفوس المواطنين والرد علـى          

 في  الدعايات المضادة والتأكيد على الشرعية ، وتأكيد الذات       
 ، Self-Fulfilling Assertionنفـوس 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  
شعار االقتصاديين والسياسيين الكالسيك  ، وهو شـعار         
يدور حول الحرية االقتصادية ، وأطلق كصرخة مدوية ضد         
أي وجه من وجوه التدخل الحكومي ، والحرية هنـا تشـمل            



 ٢٣٥

حرية التجارة الداخلية والخارجية وحريـة العمـل وحريـة          
 .التعاقد وحرية مزاولة أي نشاط اقتصادي

  ا ا دلتدلت  ••

••  DDeellttaa  

هي أرض مثلثة تكونها الرواسب عند مصـبات األنهـار          
 .عندما تتفرع مثل دلتا مصر

  الدنيوية الدنيوية   ••

••  SSeeccuullaarriissmm  
مصطلح يقصد به عدم المبـاالة بالـدين أو االعتبـارات           

 .الدينية ، وهو مصطلح قريب من مصطلح العلمانية 

  الدوائر التليفزيونية المغلقة الدوائر التليفزيونية المغلقة   ••

••  CC..CC..TT..VV..  

حديثة يمكن مراقبة األحداث عـن      هي أجهزة إليكترونية    
بعد ، وتتكون من كـاميرات مراقبـة دقيقـةتنقل األحـداث            
والمشاهد من المناطق المطلوب حمايتها ، وتتابع عن طريق         
شاشات في غرفة المراقبـة ، ويمكـن تزويـدها بـأبواب            



 ٢٣٦

إليكترونية يتم التحكم فيها يواسطة األزرار عن بعد ، وهـذه           
قبة والحمايـة األمنيـة والتجسـس       الدوائر تستخدم في المرا   

 .والتلصص أيضاً 

  دوامة الصمت دوامة الصمت   ••

••  SSppiirraall  OOff  SSiilleennccee  

هي أحد أهم النظريات الحديثة التي تدل على قوة وسـائل    
اإلعالم في تكوين الرأي العام ، ألنها تهتم برصد أثر وسائل           

كـل  : اإلعالم على المجتمع ، وتؤكد هذه النظرية على أن          
أن الخوف من العزلة يجعـل األفـراد        األفراد لهم آراء ، و    

اليعلنون عن آرائهم ، ويقوم كل فرد باستطالع رأي سـريع           
لمعرفة صدى رأيه عند اآلخرين ، ووسـائل اإلعـالم مـن            
المصادر الرئيسية لنشر المعلومات وعرض اآلراء ، وتميل        
وسائل اإلعالم لالحتكار والتحيز في عرض اآلراء ، ويدرك         

ات أنهم مختلفين عن رأي األغلبية مما       بعض األفراد والجماع  
يجعلهم يغيرون ظاهريا من آرائهم أو يؤثرون الصمت تجنبا         

 .للضغوط االجتماعية

  الدولة الدولة   ••



 ٢٣٧

••  TThhee  SSttaattee  
هي الشكل السياسي للمجتمعات ، وهي السلطة التي تنظم         
العالقات االجتماعية وتصوغ القوانين وتنفذها ، وتقوم الدولة        

اإلجماع أو العالقات المحددة بـين      على نوع من االتفاق أو      
الشـعب واألرض   : الحاكم والمحكوم ، ولها أركـان هـي         

 .والسيادة واالعتراف الدولي

  الدولة األولى بالرعاية الدولة األولى بالرعاية   ••

••  MMoosstt  FFaavvoouurreedd  NNaattiioonn  ((  MMEENN))  
مصطلح يقصد به مـنح دولـة لدولـة أخـرى بعـض             
االمتيازات التجارية  والتسهيالت االقتصادية أو بيعها بعض        

تجات بأسعار تفضيلية ، أي منحها رعاية خاصة تختلف         المن
عن غيرها من الدول األخري وخصوصـاً فـي المجـاالت           

 .االقتصادية

  الدول االشتراكية الدول االشتراكية   ••

••  SSoocciiaalliisstt  CCoouunnttrriieess  
هي دول تتخذ المنهج االشتراكي أساس للحكم ، من هيمنة          
البروليتاريا على الحياة السياسية واتخاذ أسـلوب التخطـيط         



 ٢٣٨

دولة في الحياة االقتصادية لخدمة مصالح الطبقـات        وتدخل ال 
وإزالة الفوارق بين الطبقات وغيرها من المفاهيم االشتراكية        

. 

  الدول الجديدة الدول الجديدة   ••

••  NNeeww  NNaattiioonnss  

هي الدول التي حصلت على استقاللها حـديثاً وتحـاول          
اقتصـاديا  ) االشتراكية والليبراليـة  (الجمع بين النظم المختلفة   
 .زب الواحد واالشتراكية الديمقراطية وسياسيا من خالل الح

  الدول الحبيسة الدول الحبيسة   ••

••  SSttsstteess  HHaavviinngg  NNoo  SSeeaa  CCooaasstt  

تسمى الدول الداخلية أو المغلقة ، أي التـي لـيس لهـا             
شواطيء أو سواحل على البحار أو المحيطات الدولية ، وقد          
أعطاها القانون الدولي حق المرور والوصول بحريـة إلـى          

وذلك عبـر أقـاليم    Free Access The Seaالبحر 
الدول الحاجزة بينها وبين أقرب البحـار وتسـمى الدولـة           

 Costal) الترانزيـت  ( الحاجزة دولة المـرور العـابر   



 ٢٣٩

Transit State     ويشمل هـذ المـرور العـابر مـرور 
 . األشخاص والبضائع ووسائل النقل عبر أقليم تلك الدولة  

أنظـر الـدول    أنظـر الـدول    / / الدول الداخلية أو المغلقة     الدول الداخلية أو المغلقة       ••
  SSttsstteess  HHaavviinngg  NNoo  SSeeaa  CCooaassttة ة الحبيسالحبيس

  دولة رخوة دولة رخوة   ••

••  TThhee  SSoofftt  SSttaattee  

مصطلح أطلقه جنار ميردال في أواخر الستينات لإلشارة        
إلى استعداد معظم الحكومات في الدول النامية للفساد وتجاهل         
حكم القانون ولتغليب مصالح أفرادها الخاصة على المصلحة        

ي وإنمـا تتـرك     العامة ، فالدولة الرخوة دولة تفكك وال تبن       
 .البناء لغيرها ، وهي تسلم أهلها لألجنبي ليفعل بهم ما يشاء 

  الدولة القومية الدولة القومية   ••

••  NNaattiioonn--ssttaattee  
الدولة القومية هي الدولة التـي تجمـع شـتات شـعبها            

 وعناصرها العرقية في نظام سياسي واحد



 ٢٤٠

 وقوي ، وال مانع من وجود عناصر عرقية أخري فـي           
 .هذه الدولة

  الدوللةالدوللة  ••

••  EEttaattiissmm    

مصطلح يقصد به التركيز على الدولة وتقديسها وجعلهـا         
محور النشاط السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وتعلن هذه       
األفكار أن الدولة هي الهدف النهائي ، وهـو هـدف ضـد             

 .القومية 

  دول المركز دول المركز   ••

••  CCoorree--  SSttaatteess  
وهي دول في االقتصاد العالمي متقدمة اقتصاديا وسياسياً        

ى اقتصاديات الدول المختلفة داخل النظام      ، وتكون مهيمنة عل   
. 

  الدونية الدونية   ••

••  IInnffeerriioorriittyy  



 ٢٤١

هو شعور حاول المستعمر خلقه عنـد الشـعوب التـي           
استعمرها بأنها دونه في كل شيء وخصوصاً فـي الحكـم ،      
وأنها التستطيع أن تحكم نفسها أو تدافع عن بالدها وأن هذه           

وهـي  الشعوب اليمكن أن تنجح إال في الرعي والزراعة ،          
 .نظرة دحضتها الثورات ضد المستعمر

  ديالكتيكية ديالكتيكية   ••

••  DDiiaalleeccttiiccaalliissmm  

الديالكتيكية هي التناقض بين األشياء وعدم إجراء التوفيق        
بين فرضيتين متعارضتين من خالل اعتبار أحـداهما علـى          

 Thesisاألقل خاطئة ، فالتناقضات يمكن أن تشكل تأكيـداً        
ن ينبثـق عنهمـا      يمكن أ  Anti-Thesisوتأكيداً متناقضاً   

  .Synthesis Thesisتركيب جديد 

  الديمقراطية الديمقراطية   ••

••  DDeemmooccrraaccyy  

هي حكم الشعب أو بمعناها الحرفي كمصـطلح أغريقـي        
حكومة الشعب ، وتتسع لكل مذهب يقوم على حكم الشـعب           
لنفسه باختياره الحر لحكامه وبخاصة القائمين منهم بالتشريع        



 ٢٤٢

 فـي العـالم     ثم برقابتهم بعد ذلك ، وحكومة الشعب تعنـي        
المعاصر حكومة أغلبية الشعب كنظام متميز عن نظام الحكم         
الفردي أو حكومة األقلية ، والديمقراطية هي أسلوب حياة في          
كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، وتشـمل        

 . الحرية بأوسع معانيها

  الديمقراطية االتفاقية الديمقراطية االتفاقية   ••

••  CCoonnccoorrddaanntt  DDeemmooccrraaccyy  
ف لمصـطلح الديمقراطيـة الطائفيـة    وهو مصطلح مراد 

ويستخدم لوصف العمليات السياسية في المجتمعـات غيـر         
 .المتجانسة أو المتعددة اللغات أو األجناس 

  الديمقراطية التعاقدية الديمقراطية التعاقدية   ••

••  CCoonnttrraaccttaarriiaann  DDeemmooccrraaccyy  
وهو مصطلح مرادف لمصـطلح الديمقراطيـة الطائفيـة     

يـر  ويستخدم لوصف العمليات السياسية في المجتمعـات غ       
 ٠المتجانسة أو المتعددة اللغات أو األجناس 

  الديمقراطية الطائفية الديمقراطية الطائفية   ••



 ٢٤٣

••  CCoonnssoocciiaattiioonnaall  DDeemmooccrraaccyy  
وهو منهج يؤكد علـى أن مصـدر االسـتقرار ، رغـم             
االنقسام االجتماعي ، يكمن في تبني نظام للحكم يالئم واقـع           
التعددية ، وقوام هـذا النمـوذج الـديمقراطي أن الميـول            

ة في بنية المجتمع التعددي يقابلها ميـول        الصراعية المتأصل 
عدوانية أو تصالحية على مسـتوى زعمـاء المجموعـات          
المكونة له ، ومن شأن السلوك التعاوني النخبوي كبح جماح          

 .العنف على الصعيد القاعدي 

  الديمقراطية غير المسيسة الديمقراطية غير المسيسة   ••

••  DDeeppoolliittiicciizzeedd  DDeemmooccrraaccyy  
الـديني  وهي الديمقراطية التي تجمع بين فتور الصـراع         

واأليديولوجي من ناحية ، ووجود ائتالفات كبـرى لصـنع          
القرار دون المستوى القومي من ناحية أخرى ، والنمـوذج           

 .الحي لذلك هو الديمقراطية السويسرية 

  الديمقراطية الليبرالية الديمقراطية الليبرالية   ••

••  LLiibbeerraall  DDeemmooccrraaccyy  



 ٢٤٤

هي الديمقراطيات التي تقوم علـى االنتخـاب المباشـر          
راء وللرئيس من قبل الشعب في      للنواب ولرئيس مجلس الوز   

مجتمعات تكون فيها الحرية السياسية واالقتصادية هي القيمة        
العليا ، وهي مرتبطة بالنظام الرأسمالي االقتصادي، وتخفي        

 .الحكم الحقيقي لألقلية الرأسمالية 

  الديموغرافيا الديموغرافيا   ••

••  DDeemmooggrraapphhyy  

هي علوم دراسة التجمعات السكانية من حجمها اإلجمالي        
رات السكانية ومعدالت الوالدة والوفيات والهجـرة ،        والتغيي

والتوزيع البشري على المساحة والتصنيفات السـكانية مـن         
حيث العمر والمهنة ومكان المعيشة وما إلى ذلك من أمـور           

 .تخص سكان األقليم 

  الديمونوباثيا الديمونوباثيا   ••

••  DDeemmoonnooppaatthhyy  

وهو مرض نفسي معناه الخوف والهلع المرضي من الجن         
أو المجهول ، وهو نوع موروث خيالي ، ومن         أو الشياطين   



 ٢٤٥

أبسط مظاهره االعتقاد اليهودي بـالخوف مـنهم وبمعـاداة          
 .السامية

  الدين  الدين    ••

••  RReelliiggiioonn  FFaaccttoorr  

   عامل الدين أو العقيدة أحد الروابط التي تجمع الشعوب         
واألمم وتساعد على تحقيق تماسكهم الوطني بالمعتقد الديني ،         

 المتحـدة لـيس هنـاك ديـن         وفي بعض الدول كالواليـات    
 وهناك حرية لألديـان  Established Religionراسخ

 .Bill Of Rightsتكفلها الئحة الحقوق 

  ديناميكية الجماعة ديناميكية الجماعة   ••

••  GGrroouupp  DDyynnaammiiccss  
وهو مصطلح يقصد به دراسة طبيعة الجماعة والوصول        
إلى القوانين التي يخضع لها نمو الجماعة وعالقة الجماعـة          

 األخرى ، باألفراد وبالجماعات 
 .وقد يقصد بهذا المصطلح طرق تنظيم الجماعة وإدارتها 



 ٢٤٦

  
  

     



 ٢٤٧

  حرف الذالحرف الذال

  الذرائعيين الذرائعيين   ••

••  IInnssttrruummeennttaalliissttss  
هم أصحاب مقولة ونظرية أن الفكرة إنما هـي وسـيلة           

 .للعمل وأن فائدتها ونفعيتها تتقرر باعتبار نتائجها 
 



 ٢٤٨

  
  

     



 ٢٤٩

  حرف الراءحرف الراء

ــا  •• ــاد العـ ــاد العـــارابطـــة االتحـ م للشـــباب م للشـــباب رابطـــة االتحـ
    ))الكمسمولالكمسمول((الشيوعيالشيوعي

••  AAllll  UUnniioonn  CCoommmmuunniisstt  LLeeaagguuee  OOff  

YYoouutthh  
وهو تنظيم سياسي سوفيتي ، وأحد المنظمـات الملحقـة          
بالحزب الشيوعي السوفيتي ، ويلقـن مـن خاللـه الفتيـان            
والشباب فوق سن الرابعة عشر المبادئ الماركسية اللينينيـة         

 . لسياسيةوأن يكون العضو على دراية بمختلف النواحي ا

  الرابطة األمريكية الالتينية للتكامل الرابطة األمريكية الالتينية للتكامل   ••

••  AAssoocciiaacciioonn  LLaattiinnooaammeerriiccaannaa  DDee  

IInntteeggrraacciioonn  ((  AALLAADDII))  
  الرابطة األوربية للتجارة الحرة الرابطة األوربية للتجارة الحرة   ••

••  EEuurrooppeeaann  FFrreeee  TTrraaddee  AAssssoocciiaattiioonn  

((EEFFTTAA))  
  رابطة دول جنوب شرق آسيا رابطة دول جنوب شرق آسيا   ••



 ٢٥٠

••  AAsseeaann  ((AAssssoocciiaattiioonn  OOff  SSoouutthh  EEaasstt  

NNaattiioonn))  
لتعاون األقليمـي   لتعاون األقليمـي   رابطة دول جنوب آسيا ل    رابطة دول جنوب آسيا ل      ••

SSAAAARRCC /  /  أنظــر مجموعــة دول جنــوب أنظــر مجموعــة دول جنــوب
  شرقي آسياشرقي آسيا

••  SSoouutthh  AAssiiaann  AAssssoocciiaattiioonn  FFoorr  

RReeggiioonnaall  CCoo--OOppeerraattiioonn                                      

هي رابطة للتعاون االقتصادي اإلقليمي بين دول جنـوب         
 .آسيا متوسعة عن مجموعة جنوب شرقي آسيا 

  الرابطة الدولية للتنمية الرابطة الدولية للتنمية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  

AAssssoocciiaattiioonn  ((  IIDDAA  ))  

  الرابطة السياسية الرابطة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  RReellaattiioonnsshhiipp  

هي ـ في أبسط معانيها ـ العالقة بين الحاكم والمحكوم   
، فالمفهوم العام هو أن هناك انفصام بين الحاكم والمحكوم ،           



 ٢٥١

فلكي يصل المحكوم للحاكم عليه أن يجتاز مجموعـة مـن           
 بخطـاب الحـاكم ،      العقبات التي تسمح له من خالل وسيط      

فالرابطة السياسية تتنوع طبقاً للطبقـة التـي تتكـون منهـا            
المواطن ، فهي بالنسبة لرجل الشـارع فـي حكـم العـدم             

 .وللطبقات الوسطى موضع تساؤل وللطبقات العليا مباشرة 

  الراديكالي الراديكالي   ••

••  RRaaddiiccaall  

 .يطلق لفظ راديكالي على كل من ينادي بالتغيير األساسي

    رأس المال الذهنيرأس المال الذهني  ••
••  IInntteelllleeccttuuaall  CCaappiittaall  

هو لفظ يعبر عن الموارد الرمزية التـي فاقـت أهميـة            
 ..الموارد المادية في عصر المعلومات 

 وهو مصطلح يطلق على االستثمارات فـي تكنولوجيـا         
المعلومات في عصر اقتصاد المعرفة وصناعة الثقافة ، وهو         

 .مصطلح حديث يعبر عن رقي عالقة الفكر باالقتصاد 

  مالية مالية الرأسالرأس  ••



 ٢٥٢

••  CCaappiittaalliissmm  
وهي اتجاه أو أسلوب إنتاجي تـاريخي تتبنـاه الهيئـات           
االقتصادية، ويتسم بمجموعة من الخصائص أهمهـا إنتـاج         
السلع وتوزيعها على نطاق واسع ، وبيع العمـل وشـراؤه           
كسلعة بواسطة رأس المال ، وتحقيق فائض للقيمة ، وتراكم          

 ، وهـي    واسعرأس المال وإعادة خلقه من جديد على نطاق         
النظام االقتصادي واالجتماعي الذي حل محل اإلقطاع ويقوم        
على الملكية الخاصة لوسـائل اإلنتـاج واسـتغالل العمـل           
واستخالص فائض القيمة ، ونشأت الرأسمالية فـي القـرن          
السادس عشر ، ودخلت في القرن العشرين أعلى مراحلهـا          

بسـيطرة  وهي مرحلة اإلمبريالية االحتكارية التـي تتميـز         
  .االحتكارات وتحكم األقلية المالية

  الرأسمالية هي نفي للثقافة أصالً الرأسمالية هي نفي للثقافة أصالً   ••

••  CCaappiittaalliissmm  IIss  TThhee  NNeeggaattiioonn  OOff  

CCuullttuurree  

هي مصطلح للعالم سمير أمين ، وهي تعنـي أن الغـزو            
وإن كان يتم فـي ظـل       ( الرأسمالي ليس مجرد تكنولوجي     

ـ      ) المجتمع التكنولوجي الحديث     م ولكنه غـزو لثقافـة األم



 ٢٥٣

وهي الثقافة  ( والشعوب لتأخذ كلها ثقافة الشعوب الرأسمالية       
وتتخلى عن ثقافتها وهويتها ، ألن الثقافة الرأسمالية        ) الغربية  

ثقافة غازية تتسم بعدائها المحكم للتفرد أي بعدائها ألية هوية          
. 

  الرأي الرأي   ••

••  OOppiinniioonn  

وهو وجهة نظر أو حكم أو تقيـيم يكونـه الفـرد عـن              
و االعتقاد الذي تكون فيه أسباب اإليجاب       موضوع ما ، أو ه    

 فهو معرفـة    Suspectأقوى من أسباب النفي ، أما الظن        
أدني من اليقين ويحتمل الشك ، وإذا كان الرأي يمثل ما يزيد            

 Majorityعن نصف الجماعـة يسـمى رأي األغلبيـة    

Opinion           وإذا كان يعبر عما يقل عن نصـف الجماعـة 
  .Minority Opinionيسمى رأي األقلية 

  الرأي االئتالفي الرأي االئتالفي   ••

••  CCooaalliittiioonn  OOppiinniioonn  

وهو رأي عدد من األقليات مختلفة األراء ولكنها تنضـم          
مع بعضها البعض من أجل االتفاق على هدف معـين وفـي            



 ٢٥٤

ظروف معينة ، وهو يعد دليالً على أن الجماعة لم تصل بعد            
 .إلى رأي واحد في المسائل العامة 

  رأي اإلجماع رأي اإلجماع   ••

••  GGeenneerraall  OOppiinniioonn  

وهو الرأي الذي تتحد فيه كل األراء الجماعية والفرديـة          
كما يقصد 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 

  الرأي العام الرأي العام   ••

••  PPuubblliicc  OOppiinniioonn  

وهو وجهات النظر والشعور السائد بين جمهور معين في         
وقت معين إزاء موقف أو مشكلة من المشكالت ، وجماعـة           

 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 Opinionك رأي عام موجـود بالفعـل   وهنا



 ٢٥٥

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           

كـس الـرأي العـام المثقـف        يرسل لهم مـن دعايـة ، بع       
Cultured وهم يتأثرون بالدعاية ولكنهم قد يؤثرون فيها . 

  الرأي الكوني الرأي الكوني   ••

••  GGlloobbaalliisstt  

وهو مصطلح يعني أن العالم مكون من نسيج كثيف مـن           
التعامالت والتفاعالت واالنتماءات ضمن أنظمـة سـلوكية        
إنسانية مترابطة ليست مقتصرة على مجتمع واحـد وإنمـا          

 .ارض عبر الحدود بين الدول بشكل قوي تتقاطع وتتع

  الرد السوسيولوجي الرد السوسيولوجي   ••

••  SSoocciioollooggiiccaall  RRaadduuccttiioonniissmm  
هي نظرية طبقية لعلم االجتماع السياسي تتجاهل الكثيـر         

 .من العوامل الثقافية والنظامية



 ٢٥٦

  الردع النووي الردع النووي   ••

••  NNuucclleeaarr  DDeetteerrrreennccee  

هو أسلوب من أساليب العالقات الدولية برز مع تطـور          
رية والنووية وأنظمة عملها والتعامل معهـا ،        األسلحة الحرا 

أي أنها سياسة امتالك السالح النـووي السـتخدامه لـردع           
الطرف اآلخر وإجباره على عدم استخدام سالحه النـووي ،          
وذلك بالتهديد بإلحاق أكبر أذى وخسارة بـه عـن طريـق            

 .السالح النووي 

  الرضى الرضى       ••

••  CCoonnsseennssuuss  
لموافقة اإليجابيـة   الرضى هو مصطلح سياسي ينبع من ا      

على كون النظام مرغوباً فيه وتوافر اشباع عام بمخرجـات          
  .Outputs Of Regimeالنظام 

  الرق الرق   ••

••  SSllaavveerryy  



 ٢٥٧

هي العبودية ، أي تجريد اإلنسان مـن كافـة حقوقـه ،             
وجعله سلعة تباع وتشترى وتورث ، ولقد ألغي الرق رسميا          

 .م١٩٤٨في العالم كله بمقتضي اتفاقية حقوق اإلنسان 

  ) ) اإلعالمية اإلعالمية ( ( الرقابة الرقابة   ••

••  CCeennssoorrsshhiipp  

وهي عملية اإلشراف على وسائل االتصال الجمـاهيري        
للتأكد من أنها ال تهدد السلطة الحاكمـة أو اآلداب العامـة ،             
وتتم في مرحلة الثورات والتحوالت وفي أغلب دول العـالم          
الثالث ، وتشمل الرقابة على الكتب والصـحف والوسـائل          

 .ية واألفالم والمسرحيات المسموعة والمرئ

  الرقابة والمسئولية الرقابة والمسئولية   ••

••  CCoonnttrrooll  &&  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  

الرقابة والمسئولية هما أحد العناصر الهامة لديمقراطيـة        
النظام السياسي ، مع االنتخاب واإلشراف ، والرقابة تعنـي          
أن هناك رقابة شعبية من النواب لعمل الحكومة ، والمسئولية          

تضامنية عن أعمالها أمـام نـواب       تعني مسئولية الحكومة ال   
 .الشعب 



 ٢٥٨

  الرقمنة الرقمنة   ••

••  DDiiggiittiizzaattiioonn  

الرقمنة من أهم انجازات التكنولوجيا الرقمية للمعلومـات         
وتعني اسقاط الحواجز الفاصلة بين أنساق الرموز المختلفـة         
من نصوص وأصوات وأنغام وصـور ثابتـة ومتحركـة ،           

ر وتحويل هذه األنساق إلى سالسل رقميـة قوامهـا الصـف          
والواحد ، حتى تتواءم مع  نظام اإلعداد الثنائي أساس عمل           

 .الكمبيوتر 

  الركاز الركاز   ••

••  MMiinneerraallss  

الركاز هو مايستخرج من األرض من خامات ، وكـذلك          
 .الثروة المنجمية 

أنظر الكساد التضخمي   أنظر الكساد التضخمي   / / الركود التضخمي   الركود التضخمي     ••
SSttaaggffllaattiioonn  

  الرمز الرمز   ••

••  SSyymmbbooll  



 ٢٥٩

لذي يشير  هو إما موضوع أو التعبير أو النشاط اإليجابي ا        
إلى فكرة أو ميزة أو إشارة مجردة ، ويحل محلها ويصـبح            
بديالً ممثالً عنها ، أو هو عالمة اصطالحية تستخدم لتمثيـل           
مجموعة من األشياء أو العالقات ، وهناك رمـوز التتـابع           

Discursive Symbols  وهي المعاني المنقولة باللغـة 
لفظيـة ، وهنـاك     اللفظية التي تُفهم بتتابع وتوالي الرموز ال      

 وهـي  Presentational Symbolsرموز العـرض  
المعاني المنقولة بوسيلة غير لفظية كالصور التي تفهم ويـتم          
إدراكهاعند عرضها ككل دفعة واحـدة ، وهنـاك الرمـوز           

وهي العالقات االصطالحية Visual Symbolsالبصرية 
 . التي تعتمد على حاسة البصر 

  الرمز االجتماعي الرمز االجتماعي   ••

••  SSoocciiaall  SSyymmbbooll  

هو الرمز الذي ال يقتصر على فرد بـل يحمـل معنـى             
 .مشترك يمكن انتقاله بين أفراد الجماعة 

  الرمزية الرمزية   ••

••  SSyymmbboolliissmm  



 ٢٦٠

هي حركة أدبية تنكر على الواقعيين والطبيعيين إيمـانهم         
بالعقل الواعي والظواهر الخارجية للواقع والطبيعة ، وتـرى     

العقل الباطن ،   أن الحقيقة إنما تكمن في أعماق األشياء وفي         
وأن التعبير عنها ينبغي أن يكون من خالل الرمز واإليحـاء           
والتلميح ، ألنها عوامل مثيرة للمعاني فـي ذهـن القـاريء       

 .والمستمع والمشاهد 

  الروابط الروابط   ••

••  AAssssoocciiaattiioonnss  
أحد نماذج جماعات المصالح ، وهي جماعات تستطيع أن         
تضم في عضويتها أشخاصـاً ذوي انتمـاءات مشـتركة ،           
وتتكون هذه الروابط حينما يكون هناك اهتمام مشترك بقضية         
أو موضوع ما بين عدد من األفراد ، ومهمة الرابطـة هـي             

 .تنظيم هذه العالقات

  الروح األمبريقية الروح األمبريقية   ••

••  EEmmppiirriiccaall  SSoouull  

وح التي تظهر في األنساق الثقافيـة االجتماعيـة         هي الر 
والتي تخلق أنماطاً متميزة من الشخصية والتي تتم المطابقـة          



 ٢٦١

بينها وبين الذات أو األنا ، في حين أن الروح فوق اإلمبريقية            
 .يدخل في تحليلها الدين والميتافيزيقا

  الروح القومية الروح القومية   ••

••  NNaattiioonnaall  SSppiirriitt  
أبناء جنس أو عشـيرة أو  هي الروح واالنتماء التي تربط      

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     ية واللغـة باعتبارهـا     والفلكور والتقاليد والمشاعر السياس
 .الوسائل الرئيسية للتعبير عن هذه الروح 

  الرومانسية الرومانسية   ••

••  RRoommaannttiicciissmm  



 ٢٦٢

تسمى الرومانطيقية ، وهي منهج في الفن األوروبي حـل       
مكان المذهب الكالسيكي في العقد الثاني والثالث من القـرن          
التاسع عشر ، ونشأ هذا الفن عن حركة تحرير الشعوب التي           

لفرنسية ، وتهتم بالمثل العليا وتعبر عن فهـم         بدأتها الثورة ا  
معين لتناقضات المجتمع واالهتمام بحياة الناس وتوجيه الفن        

 .نحو المستقبل 

 



 ٢٦٣

  
  

     



 ٢٦٤

  حرف الزينحرف الزين

  الزعامة السياسية الزعامة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  LLeeaaddeerrsshhiipp  

وهي وصف لشخصية فذة في مجال الحكـم والعالقـات          
أكثر يقودون آخرين   الدولية والسياسة ، يتصف به شخص أو        

من األتباع ، وتتوقف الزعامة قبول األتباع بوحي إرادتهـم          
 .الحرة لدور الزعماء 

  الزعيم الرمزي الزعيم الرمزي   ••

••  SSyymmbboolliicc  LLeeaaddeerr  

هم رؤساء الدول واألفراد الذين يعتبرون رمزاً للدولـة ،          
ويعملون على استقرار الحكم فيها ويحبهم الـرأي العـام ،           

تمثيل الدولة خارجيا والتعبير    ويستطيعون ، بحكم مناصبهم ،      
 .عن إرادة األمة وتطلعاتها ، فهم رمز البلد وصورتها 

  زعيم الدعوة أو اإلثارة زعيم الدعوة أو اإلثارة   ••

••  AAggiittaattoorr  LLeeaaddeerr  



 ٢٦٥

هو الزعيم الذي يتبنى عادة إحدى القضايا الهامة فيقـوم          
بحمالت سياسية وإعالمية مكثفة للدفاع عنها ، وله قدرة فائقة          

 .ؤثرة للغاية على اإلقناع ودعايته تكون م

      الزعيم الفكريالزعيم الفكري  ••
••  IInntteelllleeccttuuaall  LLeeaaddeerr  

هو القائد الذي يسيطر على األفكار ويتمتع عادة برؤيـة          
واسعة ويضع خطط لمستقبل الجماعة ، وقد يوصف الزعيم         

 . الفكري بأنه مثالي وحالم وأفالطوني 

  الزنجية الزنجية   ••

••  NNeeggrreettuuddee  
وهو مصطلح يشير إلى إحسـاس الشـعوب األفريقيـة          

أو الزنجية ، بأنهـا ذات ميـراث ومصـير واحـد          السوداء  
مشترك ، ورفض قيم العصر االستعماري التـي احتقـرت          
الثقافات األصلية ألفريقيا وتمجيد الماضي األفريقي الفطـري        

 ، أي مجابهة عقدة اللون بالفخر واالعتزاز ،         الطبيعي الجميل 
وحركة الزنوجة أو الزنجية بدأت في باريس في الثالثينـات          



 ٢٦٦

يد الشاعر الزنجي أيمي سيزار وهو أحد كبار شـعراء          على  
  .الفرنسية 

  ) ) االتحاد الجمركي االتحاد الجمركي ( ( الزولفرين الزولفرين   ••

••  ZZoollllvveerreeiinn  

هو مصطلح يعبر عن اتفاق دولتين أو أكثر فـي إقامـة            
تسهيالت جمركية بينهما ، إما بإعفاء بضائع الطرف اآلخـر          
الواردة إلى الدول األخري وإما بإقامـة منـاطق جمركيـة           

ة ، واالتحاد الجمركي يعني تعميم تعرفـة جمركيـة          مشترك
واحدة في أكثر من دولة ، وهو ما تحقق على مستوى العالم            

 .في اتفاقيات الجات 

  زيادة التكاليف زيادة التكاليف   ••

••  CCoosstt  oovveerr  RRuunn  

من مالمح الدول النامية ، وهي ظـاهرة ملحوظـة فـي            
المشروعات العامة تعكس تدني كفاءة إدارة التشـييد ، ففـي           

ييد تزيد تكاليف المشـروعات والخـدمات إلـى         مرحلة التش 
مستويات تفوق التقديرات العالية التي توضع عنـد دراسـة          
الجدوى، وهي تكون مبررة عادة تحت عدة شعارات منهـا          



 ٢٦٧

 وشعار األول من نوعه وغيرهـا       Securityتوفير األمن   
 .من الشعارات

  
  

     



 ٢٦٨

  حرف السينحرف السين

    ٢٢سالت سالت   ••
••  SSaalltt  ٢٢  

 بين االتحـاد السـوفيتي والواليـات        وهي إتفاقية موقعة  
م ، وهي االتفاقية الثنائية للحـد   ١٩٧٩المتحدة األمريكية عام    

 .من األسلحة االستراتيجية 

  الساميون الساميون   ••

••  SSaammiitteess  

: الساميون ينسبون إلى سام بن نوح ، وهم من القـدماء            
األكاديون والبابليون واألشوريون والفنيقيون ، ومن المحدثين       

 .يليون العرب واإلسرائ

  سانجار سانجار   ••

••  SSaannggaarr  MMeennttaalliittyy  



 ٢٦٩

مصطلح سانجار هو مصـطلح هنـدي ، فـي العقليـة            
السانجارية ، يعني نوعاً من التحصينات الهشـة المرتجلـة          

 .والتي ال تحقق أي حماية 

  سبرجنة البشر سبرجنة البشر   ••

••  CCyybboorrggeenniizzaattiioonn  

وهو مصطلح مأخوذ من لغـة الخيـال العلمـي مثـال            
علمـي المـرأة    في روايات الخيـال ال    Cyborgللسيبورج  
 وهو يعنـي تطعـيم الحيـوي    Bionic Womanالبيونيك

 .بالصناعي ومزج البشر باآللة

  ) ) علم الضبطعلم الضبط((السبرنطيقا السبرنطيقا   ••

••  CCyybbeerrnneettiiccss  
وهو علم الضبط الذي يعلن أن النظام السياسي هو نظـام           
اتصال السياسة وسيطرة يقود إلى أهداف محـددة مختلفـة ،           

 ، أي هو  Guided Missilesكما في القذائف الموجهة 
العلم الذي يدرس عمليات التحكم والتوجيه  والحركـة فـي           
الكائنات الحية والذي يستطيع أن يربط بـين الـنظم الحيـة            

 .والنظم التكنولوجية



 ٢٧٠

أنظــر نظريــة ستيمســون أنظــر نظريــة ستيمســون / / ستيمســون ستيمســون   ••
SSttiimmssoonn  TThheeoorryy  

  سجناء سياسيين سجناء سياسيين   ••

••  PPoolliittiiccaall  PPrriissoonneerrss  
و هم فئة المقبوض علـيهم بسـبب نشـاطهم السياسـي أ      

الحزبي أو الفكري ، أو المدافعين عن حقوقهم أو مبـادئهم،           
طبقاً لقوانين استثنائية أو قوانين طوارئ أو خاصة ، فإنهم ال           

 .يعتبرون مجرمين عاديين

  السخرية السخرية   ••

••  CCyynniicciissmm  
هي نظرة المجتمع الدولي للمجتمعات التي تعـاني مـن          
المشاكل الصعبة لكل من الحرب والفقر  والتـي تتعـرض           

 .ت يغلب من الصعب التغلب عليها ألزما

  السكوالسيتيكية السكوالسيتيكية   ••

••  SScchhoollaassttiicciissmm  



 ٢٧١

هي فلسفة نصرانية سادت في القرون الوسـطى وأوائـل          
عهد النهضة ، ولكنها اتسمت في أوربـا الغربيـة خاصـة            
بإخضاع الفلسفة لالهوت ، ومن أبرز رجالها توما االكويني         

، فهـي   الذي حاول أن يقيم صلة عقالنية بين العقل والـدين           
فلسفة عقالنية من طراز رفيع ألنها اعتمدت على الحقيقة كما          

 .تستنبط بالمنطق والتعليل االستداللي

  السالم السالم   ••

••  PPeeaaccee  
التنمية والتقدم ال يتحققان إال من خالل السالم العـالمي ،           
والتخطيط للسالم يمكن أن يحدد المفهوم الدقيق للسالم ، وال          

 بوصفه قيمة مطلقة ، وهـو       بد أن تستفيد اإلنسانية كلها منه     
الذي يمنع اندالع الحروب ويحقق اإلفادة الفعلية للبشرية من         

 .التقدم العلمي والتكنولوجي

  السلطة السلطة   ••

••  AAuutthhoorriittyy  
السلطة هي القـوة ولكنهـا اكتسـبت صـفة الشـرعية            
باالنتخابات أو بالتعيين ، فهي القوة الرسمية المهيمنة علـى          



 ٢٧٢

 Control Is Theلقوة ، فالسلطة هي نفسها احكم 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 
يتصرفون بها ، ويجب أن يعتقدوا أن هـؤالء المسـتخدمين           

استخدام العقوبات إذا لزم    يملكون حقاً معنوياً لممارسة القوة و     
 .األمر 

  السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية   ••

••  EExxeeccuuttiivveess  

هي السلطة المختصة بتنفيذ القوانين والتسـيير اليـومي         
لحياة الناس في الدولة الحديثة ، فهي جزء مـن مؤسسـات            
الدولة وتتكون غالباً في الحكومات الرئاسـية مـن الـرئيس           

ن من رئيس   ورئيس الوزراء وفي الحكومات البرلمانية تتكو     
الوزراء وحكومته ، وتضم هذه السلطة مجموعتين رئيسيتين        

 وهـم يكونـون     Politiciansالسياسـيون   : من النـاس    
الحكومات في الديمقراطيات البرلمانيـة، والبيروقراطييـون       



 ٢٧٣

Bureaucrats          وهم يبقون في مـواقعهم بشـكل دائـم 
 .بصرف النظر عن الحزب الحاكم 

  ) ) مة مة الملهالمله( ( السلطة الكاريزمية السلطة الكاريزمية   ••

••  CChhaarriissmmaattiicc  AAuutthhoorriittyy  
وهي السلطة التي تحدث تغييراً حاسماً تكـون معارضـة          
للعادات واألنماط الروتينية المألوفة للسلوك والعمل ، وتقـوم         
على اعتقاد بأن الحاكم لديه صفات غير عادية أو اسـتثنائية           

 .تجعل منه قائداً ملهماً 

  السلطة القانونية السلطة القانونية   ••

••  LLeeggaall  AAuutthhoorriittyy  
ة التي تقوم على مجموعة عامة مجـردة مـن          هي السلط 

القواعد القانونية،وهذه القواعد تحـدد بوضـوح الواجبـات         
 .والمسئوليات لكل من الحاكم والمحكوم

  السلطوية السلطوية   ••

••  AAuutthhoorriittaarriiaanniissmm  



 ٢٧٤

وهو نمط مثالي من أنماط علم االجتماع السياسي نادى به          
 ، وهو يعني أن النظام سلطوي التوجد به عقيدة          LINZلنز  
نتيجـة  Mentalityياسية وإنما توجـد عقليـة سياسـية         س

لسيطرة العسكريين وغير العقائديين على النظام السياسـي ،         
ووجود تعدد محدود في كيان السلطة ، والحزب السـلطوي          
غير منظم عقائديا وليس هناك شروط لعضـويتهوال توجـد          
تعبئة سياسية في النظام إال عند بداية قيامه حتى اسـتقراره،           

 يستخدم السلطويون النظام كوسيلة لإلرهاب وإنما الدفاع،        وال
ويهتم النظام السلطوي بصفة أساسية بالسيطرة على الحكومة        
والجيش والشرطة ، وتنتهي في النظـام السـلطوي التقاليـد     
كأساس الشرعية إلعالن النظام معايير الكفـاءة والترشـيد         

 .والقدرة على اإلنجاز 

  السلع التخليقية السلع التخليقية   ••

••  SSuubbssttiittuutteess  

وهي السلع التي يتم انتاجها من خالل انتاج آخر مثل مـا            
يتخلف من البترول يـتم تصـنيع البتروكيماويـات منـه ،            
وأصبحت هذه السلع مصدر لقلق أغلب الدول ألن أسـعارها          



 ٢٧٥

رخيصة وتنافس المنتجات األصلية ، مثـل المالبـس التـي           
 Fibresاأللياف الصناعية   ( تصنع من المشتقات البترولية     

 Washa And Wearوالتي تتخذ شعار أغسل والـبس  
مما تسبب في انهيار أسـعار      ) مما جعلها تنتشر بين الناس      

 .األقطان العالمية 

  سلع استهالكية سلع استهالكية   ••

••  CCoonnssuummeerr  GGooooddss//  CCoonnssuummeerrss,,GGooooddss  

وهي السلع التي يحتاجها األفراد لسد احتياجاتهم المعيشية        
والمالبس إلـخ   وليس إلنتاج سلع أخرى أو خدمات كالطعام        

... 

  السلع الرأسمالية السلع الرأسمالية   ••

••  CCaappiittaall  GGooooddss  

 .هي السلع التي تخصص إلنتاج سلع أخري

  السلوك االنتخابي السلوك االنتخابي   ••

••  VVoottiinngg  BBeehhaavviioorr  



 ٢٧٦

وهو عملية التصويت واالتجاهات المختلفة أثنائها ، وهـو    
وسيلة لتقرير االتفاق العام والحفاظ عليـه فـي المجتمعـات     

 .الديمقراطية

  السلوك السياسي السلوك السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  BBeehhaavviioouurr  

هو مدخل جديد من مداخل علم السياسـة ، بـدأ بإحيـاء             
االهتمام السيكولوجي في الدراسات السياسية ، وهو يتنـاول         
ممارسة الناس السياسية واالتجاهات والمعاني والقيم خلـف        

 .التنظيمات السياسية والقانونية القائمة 

  السلوكية السلوكية   ••

••  BBeehhaavviioouurriissmm  
سة ، وهـي بـرزت بعـد أن    هي مدخل من مداخل السيا  

استطاعت المؤسسات القانونية والسياسية وعملياتها التـأثير       
على السلوك بدرجة اليمكـن تجاهلهـا ، وأن المؤسسـات           
المختلفة عسكرية كانت او بيروقراطية وتشريعية وتنفيذيـة        

 Independent Impactأصبحت ذات تـأثير مباشـر   



 ٢٧٧

ـ               ا على سـلوك العـاملين فيهـا وعلـى مـن هـم خارجه
Outsiders.  

  السوسيوجرام السوسيوجرام   ••

••  SSoocciiooggrraamm  

السوسيوجرام عبارة عن خريطة للجماعة تسـتخدم فيهـا         
رموز مالئمة وتشير إلى االختيـارات السـلبية واإليجابيـة          
ألعضاء الجماعة ، ويتيح السوسـيوجرام تجميـع الـذرات          
االجتماعية باعتبارها تمثل شكل المجموع الكلـي للعالقـات         

 .التي تحيط بكل فرد 

أنظر اختبار سوسـيومترى    أنظر اختبار سوسـيومترى    / / سوسيومترى  سوسيومترى    ••
SSoocciioommeettrriicc  TTeesstt  

  السوق الحرة السوق الحرة   ••

••  FFrreeee  MMaarrkkeett  

هي السوق المفتوحة في إطـار الديمقراطيـة الليبراليـة          
سياسياً واقتصاد السوق اقتصاديا فـي الـدول الرأسـمالية ،           
ويعزو الكثير من المفكرين الرفاهية إلى تطور هذه السـوق          



 ٢٧٨

ا البيـع والشـراء دون أي قيـود         الحرة ، وهي التي يتم فيه     
 .بالنسبة للسعر أو المنتج 

  السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا   ••
••  CCoommmmoonn  MMaarrkkeett  FFoorr  EEaasstteerrnn  AAnndd  

SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaa  ((  CCOOMMEESSAA  ))                                                  

  السوق المشتركة ألمريكا الوسطى السوق المشتركة ألمريكا الوسطى   ••

••  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaann  CCoommmmoonn  MMaarrkkeett  

((AACCMM))  

  السيادة السيادة   ••

••  SSoovveerreeiiggnnttyy  
 عـن قـوة الدولـة       هو مصطلح يتم التعبير من خالله     و

بوصفها المسئولة عن صنع القوانين وتنفيذها ، وهي الطريق         
الشرعي للعالقة بين الدولة والحاجات األساسـية لألفـراد ،          
 وكذلك فرض سيطرة الدولة سياسياً واقتصاديا على المجتمع       

 Completeس استقاللها الكامـل  ، وتعني أن الدولة تمار

Independence        وترفض أن تعلو عليها أي سلطة وهي 



 ٢٧٩

 Full Statehoodالتي تعطي الدولة أهلية الدولة الكاملة 
. 

  السياسة السياسة   ••

••  PPoolliittiiccaall  
له تعريفات كثيرة ، فهو طريقة يمكننا من         مفهوم السياسة 

خاللها أن نفهم وننظم شئوننا االجتماعية ، وهـي الوسـائل           
ي يستطيع من خاللها بعض األفراد والجماعات السـيطرة         الت

على الوضع أكثر من اآلخرين ، وهو مفهوم نستخدمه كجزء          
من النماذج واألطر الذهنية التي نفسر من خاللها أو نحـاول           

 .أن نفهم العالم من حولنا 

  سياسة االحتواء سياسة االحتواء   ••

••  CCoonnttaaiinnmmeenntt  PPoolliiccyy  

خر األربعينات  وهي سياسةاتبعتها الواليات المتحدة في أوا     
وفي عهد وزير الخارجية األمريكي هنري كيسنجر والـذي         
يرى بضرورة احتواء أي خالف بالتفاوض وتقريب وجهات        

 .النظر مه التهديد باستخدام القوة وليس االستخدام الفعلي لها 



 ٢٨٠

  سياسة الترابط سياسة الترابط   ••

••  LLiinnkkaaggee  PPoolliittiiccss  

  هي سياسة يتم ممارسة النفوذ فيها لـيس فـي ميـادين            
ة فقط وإنما في ميادين العمل والتجـارة ، ووجـود           عسكري

قنوات وإضافية للتفاعل بين الجميع ، وال سيما فـي مجـال            
التجارة ونقل التكنولوجيا ، وتترابط وتتشابك المصـالح فـي     
ممارسة هذه السياسة ، وأدت هذه السياسـات إلـى ظهـور            

 Interconnected Worldالمجتمع العالمي المترابط 

Society.  

  لسياسة الداخلية والسياسة الدولية لسياسة الداخلية والسياسة الدولية اا  ••

••  DDoommeessttiicc  &&  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPoolliittiiccss  

هناك فروق واضحة بين السياستين ويتبين هذا الفارق في         
بناء المؤسسات السياسية وفي التقسيم لألعمـال األكاديميـة،         
ولكن األولى تبقي محدداً للسياسة الخارجية ، وتظل تسـتند          

لعالقـات داخـل الدولـة    على اإلطار القـانوني الرسـمي ل    
Inter-State Relations   بينما السياسـة الدوليـة ، 

اليمارسها أفراد بصفتهم الشخصية وإنما كممثلين عن الدول        



 ٢٨١

واألمم المختلفة، ألن القانون الدولي يعتبر الـدول المسـتقلة          
Sovereign State  ــين ــخاص دولي ــدها كأش  وح

International Persons.  

  سياسة رسمية حكومية سياسة رسمية حكومية   ••

••  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            
ي هيمنت عليها الحرب األيدلوجية البـاردة ،        الخمسينات والت 

والتي كانت تعتمد على القوة كأساس في العالقـات الدوليـة           
 .وكأساس للمكانة الدولية 

  السياسة المحلية السياسة المحلية   ••

••  LLooccaall  PPoolliittiiccss  



 ٢٨٢

هي إحدى مستويات النشاط السياسي،وهو المستوى األدني       
الذي يتقرر فيه من يحصل على ماذا ومتى وكيف؟،أي أنهـا           

 .ء جزء من النشاط السياسي للجماعات المحليةإعطا

  السيطرة السيطرة   ••

••  DDoommiinnaattiioonn  
وهي القوة السياسية التي تمارس، في جماعة تشغل مكاناً         
محدداً، بواسطة شخص أو مجموعـة أشـخاص ، بحيـث           
يتحملون المسئولية الخاصة بدعم النظـام والتكامـل داخـل          

ـ         تندة الجماعة بوصفها مجتمعاً سياسياً ، وتكون أوامرهم مس
 .إلى القوة الشرعية

  السيكودينامية السيكودينامية   ••

••  TThhee  PPhhyycchhooddyynnaammiicc  

هي نظرية المؤثر واالستجابة عند الفرد ، ويشـار إليهـا      
 أي وجود مؤثرات نفسية وإدراكية تؤدي .S. O. Rبنظرية 

استقبال المـؤثرات بواسـطة     : إلى السلوك من خالل مايلي      
ـ        ات األحاسيس من المحيط الخارجي وتحديد خصائص الكائن

البشرية لنوع االستجابة المحتملة ويتبع ذلك بعـض أنـواع          



 ٢٨٣

السلوك، فهي تسعى لربط اإلثارة االنفعالية بأشكال معينة من         
 .السلوك وذلك من خالل التأثير في العوامل اإلدراكية

  ) ) علم الداللة علم الداللة ( ( سيمانتكس سيمانتكس   ••

••  SSeemmaattiiccss  

وهو علم الداللة الذي يهتم بدراسة اللغة من حيـث أنهـا            
ل على معان ، وهو يعتمد على دراسـة الصـوت           كلمات تد 

وعلى الدراسة النحوية ولكنه يدخل فـي اعتبـاره عوامـل           
إنسانية واجتماعية كشخصية المـتكلم والسـامع وظـروف         

 .الكالم

  ) ) علم اإلشارات علم اإلشارات ( ( سيموتكس سيموتكس   ••

••  SSeemmiioottiiccss  

وهو العلم الذي يهتم بدراسة اإلشارات ونظم اإلشارات ،         
عيا وبصريا ، ومنهـا إشـارات       ومنها إشارات المعاقين سم   

 .المرور وغيرها من الرموز المستخدمة في حياتنا 

  ) ) علم العالمات والرموزعلم العالمات والرموز((سيميولوجي سيميولوجي   ••

••  SSeemmiioollooggyy  



 ٢٨٤

وهو علم دراسـة اسـتعمال العالمـات االصـطالحية          
ووظيفتها في المجتمعات ، فيدرس هذا العلم العناصر التـي          

 .تتكون منها العالمات والقوانين التي تحكمها 

أنظر المجموعة  أنظر المجموعة  //لسوق األوربية المشتركة    لسوق األوربية المشتركة    اا  ••
ــتركة   ــة المشـ ــتركة  األوالبيـ ــة المشـ   EEccoonnoommiiccاألوالبيـ

CCoommmmuunniittyy  EEuurrooppeeaann  ((  EEEECC  ))  
  سياسة العزلة سياسة العزلة   ••

••  NNoonn--EEnnttaanngglleemmeenntt  

هي سياسةأمريكية بعزلة الواليات المتحدة األمريكية عن       
الشئون األوربية ، وهي السياسة التي نـادى بهـا جـورج            

واليات المتحدة وحتـى    واشنطون وجيفرسون منذ استقالل ال    
م ، اعتماداً على أن البالد تعيش فـي طمأنينـة           ١٩١٦عام  

وسالم دون خوف من غزو أو عدوان خارجي اعتماداً على          
الموقع الجغرافي وهذا ما عزز سياسـة العزلـة واالبتعـاد           

 .األمريكية



 ٢٨٥

  
  

     



 ٢٨٦

  حرف الشينحرف الشين

  الشائعات الشائعات   ••

••  RRuummoouurrss  

ة على أن يؤمن بها     وهي أفكار خاصة يعمل رجال الدعاي     
الناس ، كما يعمل أن ينقلها كل شخص إلى آخرين حتى تذاع            
وتنتشر بين جميع الجماهير ، وقد يطلقها أفراد أو جماعـات           
للتعبير عن مكنون معين أو لتوصيل رسالة معينة للقـادة أو           
للتأثير على صناع القرار أو لتشويه عمل معين أو لإلثـارة           

 . ها قدر من الحقيقة الجماهيرية ، وقد تكون ل

  شبكات االتصال شبكات االتصال   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNeettwwoorrkkss  
وهي شبكات االتصال الدولية التي تنقل المعلومات عبـر         
األمم وتكون لها الصفة الدوليـة ضـمن الطريـق السـريع            

 . للمعلومات ، ومن أهم الشبكات شبكة اإلنترنت الدولية 

  شبه جزيرة شبه جزيرة   ••

••  PPeenniinnuussllaa  



 ٢٨٧

 كتلة من اليابسة تحيط بها      يطلق لفظ شبه جزيرة على كل     
المياه من ثالث جهات ، مثل شـبه جزيـرة سـيناء وشـبه              

 ...الجزيرة العربية وشبه جزيرة الهند الخ

  شبه جماعة شبه جماعة   ••

••  QQuuaassii  GGrroouupp  

وهم مجموعة مكن السكان بدون بنـاء تنظيمـي وغيـر           
 .منظمة كالتجمعات الفجائية والحشود والتجمهرات والبدو

  شبه العلم شبه العلم   ••

••  QQuuaassii--SScciieennccee  

مصطلح يقصد به السطحية العلمية أو االنغالق في ثقافـة          
ُأحادية األبعاد واختزال العالم ومشكالته في عدد محدود مـن        

 .المقوالت والمسلمات 

  شجرة موضوعات البحث شجرة موضوعات البحث   ••

••  TThheemmaattiicc  SSeeaarrcchhee  TTrreeee  



 ٢٨٨

وهي ما تسمى بكشاف بحث المعلومات وهـي موجـودة          
ة البحث عـن  على الشبكات الدولية مثل اإلنترنت ، أي طريق    

 .المعلومات 

  شح المعلومات شح المعلومات   ••

••  UUnnddeerr--IInnffoorrmmaattiioonn  

وهي مشكلة ندرة المعلومات وقلتها في الماضي ، والتـي          
وفرها الطريق السـريع للمعلومـات وشـبكات الكمبيـوتر          

 -Overوأصبحت في الوقت الحاضر إفراط المعلومـات  

Information.  

  الشخصية القومية الشخصية القومية   ••

••  NNaattiioonnaall  CChhaarraacctteerr  
ر إلى األسـس الثابتـة والمالمـح النفسـية          مصطلح يشي 

 .والثقافية التي تجمع بين أفراد األمة وتميزهم عن غيرهم 

  الشرعية الشرعية   ••

••  LLeeggiittiimmaaccyy  



 ٢٨٩

وهي تصرف األفراد والمؤسسات السياسية واالجتماعيـة       
في المجتمع في إطار القواعد التي حددتها السلطات العامة ،          

 .أي القواعد ذات الصفة العامة واإللزامية 

  شرعية خارجية شرعية خارجية   ••

••  EExxttrraa--LLeeggaall  

هي الشرعية المستمدة من خارج نطاق األقلـيم ، مثـل           
اعتراف المنظمات الدولية أو القوى الكبرى أو بعض محاور         

وهي الشـرعية بـالقوة     ( العمل الدولي ، أو قوات االحتالل       
 )العسكرية 

  الشرف الصحفي الشرف الصحفي   ••

••  PPrreessss  MMoorraall  ccooddee  

فة واإلعـالم   هو ميثاق يتعهد من خالله رجـال الصـحا        
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 



 ٢٩٠

  الشركات متعددة الجنسية الشركات متعددة الجنسية   ••

••  MMuullttiinnaattiioonnaall  

وهي الشركات العمالقة في عالم اليوم والتي تعمـل فـي           
أكثر من دولة من دول العالم ، والتـي تتعـدى ميزانياتهـا             
المليارات من الدوالرات ، والتي تحتكـر بعـض جوانـب           
االنتاج العالمي وخصوصا التكنولوجيا المتقدمة والكمبيـوتر       

ليها الشـركات   واألجهزة االليكترونية المتقدمة ، وقد يطلق ع      
 ، ولها نفوذ سياسي هائل في       Transnationعبر القومية   

عالم اليوم على الحكومات والشعوب وعلى السياسة العالمية         
 .في كافة المجاالت 

  شرم شرم   ••

••  FFjjoorrdd  

يسمى  فيورد ، وهو عبارة عن خليج صغير طويل ضيق           
 .على ساحل البحر أو المحيط جوانبه شديدة اإلنحدار 

  لة لة الشروط المتبادالشروط المتباد  ••

••  TTeerrmmss  OOff  RReeffeerreennccee  



 ٢٩١

هي التزامات بين طرفين في أي تعاقد تضـفي واجبـات           
وحقوق لكل مـن الطـرفين المتعاقـدين ، وتنطبـق علـى             
المعاهدات االدولية ثنائية األطراف ففي كافة المجاالت الدولية        
، حيث تكون االلتزامات متبادلة طبقاً لما تم االتفاق عليـه ،            

ثـل فـي العالقـات السياسـية        وتتخذ صورة المعاملـة بالم    
 .واالقتصادية الدولية 

  شعار شعار   ••

••  SSllooggaann  

وهو عبارة مختصرة سهلة التردد تعبر عن فكرة ثابتة أو          
قيمة أو هدف ، وتهدف عادة لإلقناع بحيث تؤثر على الرأي           
العام بدون مناقشة ، وتستعمل في الموضوعات الوطنية وفي         

 .ن الجماهير الدعاية أيضاً ، ولكنها سهلة الرسوخ في ذه

  الشعب الشعب   ••

••  PPeeooppllee  

هم مجموعة من األفراد تتميز عن باقي األفراد بميزة أو          
أكثر مثل اإلقامة في منطقة معينة أو السـاللة أو المهنـة أو             



 ٢٩٢

العقيدة ، ويشكلون أساساً لقيام كيان سياسي واحد وهو الدولة          
. 

  شعبي شعبي   ••

••  PPoopp--  PPooppuullaarr  
بية التـي   وهو مصطلح يشير إلى كل الثقافة والفنون الشع       

تشيع بين جماهير العامة وتستخدم في االحتفاالت والتجمعات        
 .والشعائر الوطنية ، وهي جزء من الثقافة للبلد

  شعور جمعي شعور جمعي   ••

••  CCoolllleeccttiivvee  CCoonnsscciioouussnneessss  

وهي عملية إدراك األفراد للعالقات االجتماعيـة بيـنهم         
ولتجاربهم المشتركة ، وقد يتحول هذا الشعور نحو االشتراك         

 .ل مسئوليات النهوض بمجتمعهم في تحم

  الشمولية الشمولية   ••

••  TToottaalliitteerriiaanniissmm  

هو نمط مثالي من أنماط علم االجتماع السياسي نادى بـه           
كثير من العلماء والكُتاب األوربيين واألمريكيين ، ويتطلـب         



 ٢٩٣

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         
القادة وغير القادة ويمكن عبور هذا الخط بشروط عقائديـة           
وقيام النظام السياسي على أساس التعبئة السياسية الدائمة من         

 ويطلف لفـظ    أجل تحقيق األهداف الدائمة للعقيدة السياسية ،      
شمولي على أي نظام سياسي ينفذ سياسة الحـزب الواحـد           

 .والعقيدة الواحدة 

  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           

ادي والسياسي ، ويصـفه الـبعض بأنـه مـرض           واالقتص
اجتماعي تعيشه بعض المجتمعات المتطرفة خاصة التي تتسم        

 . بالفقر الكبير ومع ذلك تعتقد أنها مصلحة للعالم أجمع 



 ٢٩٤

  شيوعية شيوعية   ••

••  CCoommmmuunniissmm  

الشيوعية ما هي إال حركة فكرية وسياسية تهـدف إلـى           
ــي   ــيوعي ال طبق ــع ش ــق مجتم  Communistتحقي

Classless Society   باألساليب الديمقراطيـة الحديثـة 
بدال من ثورة العنف وتهدف إلى حكـم طبقـة البروليتاريـا            
والتقدم السلمي المنتظم للمجتمع المتالك الدولة كـل آليـات          
االنتاج والخدمات في مقابل تـوفير كـل أسـباب المعيشـة            
الكريمة لكافة أفراد الشعب ، والمحو الكامل للفروق الطبقيـة   

وق الثقافية والتقريب على نحو أكبر بـين األمـم          ومحو الفر 
 .والثقافات القومية والتقدم نحو التجانس االجتماعي 

 حرف 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          

 . التمرد والتشكيك والتحريض على



 ٢٩٥

  الصحافة الصفراء الصحافة الصفراء   ••

••  YYeellllooww  JJoouurrnnaalliissmm  

وهي من أنواع الصحف ، والتي تؤكد على الموضوعات         
الفاحشة والمكشوفة والمثيـرة ، وهنـاك صـحافة اإلثـارة           

وهي صـحف   Journalism Sensational اإلخبارية
تعيش على الرأي العام اليومي ، فهي تتلقف األحداث اليومية          

لعناوين الضخمة لجذب انتبـاه القـراء       الهامة وتجعل منها ا   
 .وإثارة اهتمامهم 

  الصدمة الثقافية الصدمة الثقافية   ••

••  CCuullttuurree  SShhoocckk  
وهي تشير إلى األزمة الفكرية والنفسية التي يفتـرض أن          
يعانيها من يجدون في أنفسهم في وسط أو في مواجهة ثقافـة            

 .غريبة 

  الصراع الصراع   ••

••  CCoonnfflliicctt  



 ٢٩٦

 السياسي  وهو عملية من العمليات المصاحبة إلعداد القرار      
، وينشب إذا تعارضت أهداف الفاعلين السياسيين بصـورة         
مباشرة وحينما يعني أحد طرفي العالقة الصراعية خسـارة         

كما أن الصـراع قـد ينـتج عـن          ٠مباشرة للطرف الثاني    
تناقضات بين مصالح الطبقات التي تفضي النقسامات حـادة         
في المجتمع ، كما أن الصراع قـد يعنـي الصـدام بقصـد              

حتواء وقد ينتهي باالفتراق ، وهناك ثالثة نماذج أساسـية          اال
 Games والمباريــات Fightsالقتــال : للصــراع 

  . Debatesوالمناقشات أو الجدل 

  الصراعات االجتماعية الممتدة الصراعات االجتماعية الممتدة   ••

••  PPrroottrraacctteedd  SSoocciiaall  CCoonnfflliiccttss  

وهي الصـراعات ذات الجـذور العقيديـة والسياسـية          
والمتشابكة ، مثل الصـراع     واالجتماعية والتاريخية الطويلة    

وهـي  ... العربي اإلسرائيلي والصراع الهندي الباكسـتاني     
أزمات مستعصية على الحل بصرف النظـر عـن هيكـل           

 .عالقات القوى بالنظام الدولي

  صعوبات منهاجية صعوبات منهاجية   ••



 ٢٩٧

••  MMeetthhooddoollooggiiccaall  DDiiffffiiccuullttiieess  

وهي الصعوبات المنهاجية في التفريق بين المصـطلحات        
اثلة مثل القوة والسلطة ووالنفوذ والمصلحة      المتقاربة أو المتم  

 .، وتكون الفروق دقيقة للغاية 

  صناعة القرار صناعة القرار   ••

••  DDeecciissiioonn  ––  MMaakkiinngg  
وهي عملية اتخاذ مختلف القرارات والوانين في المجتمع        
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  NNaattiioonnssCChhiillddeerrnn,,ss  FFuunndd  

((UUNNIICCEEFF))      
الصــندوق العربــي للتنميــة اإلقتصــادية الصــندوق العربــي للتنميــة اإلقتصــادية   ••

  واالجتماعية واالجتماعية 
••  AArraabb  FFuunndd  FFoorr  EEccoonnoommiicc  AAnndd  SSoocciiaall  

DDeevveellooppmmeenntt  ((  AAFFEESSDD  ))                                                                



 ٢٩٨

  صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي   ••

••  ((  IIMMFF  ))    IInntteerrnnaattiioonnaall  MMoonneettaarryy  FFuunndd  
وهو منظمة دولية فوق أممية خاصة بتصحيح المسـارات    

 ..االقتصادية للدول 
وكذلك منح الدول والحكومات القروض الالزمة لإلصالح       
االقتصادي ومراقبة الحالة االقتصـادية العالميـة ، ومقـره          

 .نيويورك 

  صنع السالم صنع السالم   ••

••  PPeeaaccee  MMaakkiinngg  

يق بين األطراف المتنازعة عن     هو العمل الرامي إلى التوف    
طريق الوسائل السلمية مثل التي ينص عليها الفصل السادس         
من ميثاق األمم المتحدة ، ومن ذلك إنشاء وحـدات لفـرض            

 مسلحة تسليحا Peace Enforcement Unitsالسالم 
أثقل من قوات حفظ السالم ، وتوضع بصفة دائمة تحت طلب           

 .مجلس األمن

  صنع القاعدة صنع القاعدة   ••



 ٢٩٩

••  RRuullee  MMaakkiinngg  
وهي عملية وضع السياسات واتخاذ القـرارات المختلفـة         

 .داخل الدولة ، وتشترك فيها السلطتين التنفيذية والتشريعية

  الصنمية الصنمية   ••

••  FFeettiisshhiissmm  

وهي من األصنام ، بمعنى الشيء الجامد الذي يعبده أفراد          
 .المجتمع وغالباً ما يعتقد أن بهذا الشيء روح مقدسة 

  الصهيونية الصهيونية   ••

••  ZZooiinniissmm  

 حركة اليهود القومية وكان هدفها إقامة دولة يهوديـة          هي
في األراضي المقدسة كموطن للشعب اليهـودي ، وعقـد أو           

م ١٨٩٧مؤتمر صهيوني في مدينة بازل السويسرية في عام         
بقيادة أبو الصهبونية السياسية تيودور هرتزل ، والصهيونية        

لهـا  تستند في عملها إلى اعتبار اليهود مادة بشرية يمكـن نق          
واستخدامها وتوظيفها لتحقيق أغراض سياسية ، وهي تقـوم         
على ممارسة إمبريالية عنيفة إلبادة السـكان األصـليين أو          
طردهم من أرضهم لتحقيق الحلم الصهيوني بإقامة دولة دينية         



 ٣٠٠

إسرائيلية في األرض المقدسة وأصدرت الجمعية العامة لألمم        
م بـأن   ١٩٧٥ أكتـوبر عـام      ١٥المتحدة هذه توصية فـي      

ــرية             ــكال العنصـ ــن أشـ ــكل مـ ــهيونية شـ الصـ
The Zionism Is A Form Of Racism And 

Racial Discrimination ويعتبر هذا القرار أول قرار 
في تاريخ األمم المتحدة يدين السياسة التي أقيمت إسـرائيل          

عام عليها ، بالرغم من أن األمم المتحدة ألغت هذه التوصية           
 . م بضغط من الواليات المتحدة ١٩٩٦

  RReeaassoonnأنظر الحصافة أنظر الحصافة / / صواب التفكير  صواب التفكير    ••

AAbblleenneessss  
أنظر اسـتراتيجية بنـاء     أنظر اسـتراتيجية بنـاء     / / الصور الذهنية     الصور الذهنية       ••

  المعنى المعنى 

••  TThhee  MMeeaanniinngg  CCoonnssttrruuccttiioonn  SSttrraatteeggyy  



 ٣٠١

  
  

     



 ٣٠٢

  حرف الضادحرف الضاد

  الضرائب الضرائب   ••

••  TTaaxxeess  

وهي عبارة عن مستحقات للدولـة يـتم تحصـيلها مـن            
حسـب  ( داخل الدولة في مجاالت محددة قانونيا       المواطنين  

وهي تصاعدية على الدخل واألربـاح ،       ) ظروف كل دولة    
وتستخدم الحصيلة في إنشاء المرافق العامة في الدولـة مـن     
طرق وكباري وصرف صحي ومستشفيات ومؤسسات التعليم       

 .المجاني وخالفه 

  الوقائية الوقائية ))األولى األولى ( ( الضربة الضربة   ••

••  PPrree--EEmmppttiivvee  FFiirrsstt  SSttrriikkee  

وهي القدرة على توجيه الضربة األولى التي تجعل مـن          
يستطيع تنفيذها أن يكسب الحرب غالباً ، ألنها تستطيع تدمير          
القوة المضادة قبل قيام الحرب وإجبار العدو على االستسالم         
، وتستطيع الدول إتقاء هـذه الضـربة وتجنبهـا ، بوضـع            



 ٣٠٣

 Deep في مخـازن آمنـة وعميقـة   Missilesالقذائف 

Silos  أو وضعها في غواصات. 

  ) ) الرد االنتقامي الرد االنتقامي ( (  الضربة الثانية  الضربة الثانية   ••

••  SSeeccoonndd  SSttrriikkee  WWeeaappoonnss  

هي الرد االنتقامي الحتمي على الضربة الوقائية ويكـون         
من األسلحة المخزونة أو االحتياطية ، ويكون عنيفاً ويكبـد          

 . أصحاب الضربة األولى خسائر فادحة 

  ضغوط ضغوط   ••

••  PPrreessssuurreess  
الجماعات المختلفـة داخـل النظـام       وهي التفاعالت من    

 .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



 ٣٠٤

  الضمان االجتماعي الضمان االجتماعي   ••

••  SSoocciiaall  SSeeccuurriittyy  

ن التكافـل   هو وسيلة الدول الرأسمالية في إحداث نوع م       
االجتماعي أو توفير الحد األدني من الحياة الكريمـة لـذوي           
االحتياجات الخاصة من الفقراء والمعاقين والمتعطلين عـن        
العمل والمسنون والعجزة وأسـرهم ، ويسـتخدم الضـمان          
االجتماعي إلحداث التوازن االجتماعي بين مختلـف فئـات         

 .المجتمع في أغلب المجتمعات 

 



 ٣٠٥

  
  

     



 ٣٠٦

  حرف الطاءحرف الطاء

  طائفة الكويكر طائفة الكويكر   ••

••  QQuuaakkeerrss  
 بأنها أكثر   Voltaireطائفة أوربية وصفها العالم فولتير      

سكان أهل األرض إيماناً بالمسيحية ، مما جعلها طائفـة ذات     
 .مباديء مثالية 

  الطابع القومي للشخصية الطابع القومي للشخصية   ••

••  NNaattiioonnaall  CChhaarraacctteerr  

وهو مصطلح يعبر عن سمات ومالمح الشخصـية التـي          
ية الفرد في قومية معينة ، أو هي تلك النمط          ترجع إلى عضو  

من الخصائص السلوكية التي تميز أبناء أمة أو قومية معينة          
 . عن أبناء األمم أو القوميات األخرى 

  طبقة حاكمة طبقة حاكمة   ••

••  RRuulliinngg  CCllaassss  



 ٣٠٧

وهي الطبقة أو الصفوة أو النخبة التي تمارس الحكم فـي           
يمية العالية  كافة المجتمعات ، وقوتها ترجع إلى الطبيعة التنظ       

 .التي تميزها 

  طبقة متوسطة طبقة متوسطة   ••

••  MMiiddddllee  CCllaassss  

وهي غالباً طبقة المثقفين والمـوظفين فـي المجتمعـات          
المختلفة ، أي أعضاء اإلدارة الحكومية ، ولهم دور هام في           

 .مساندة النظام وإكسابه الشرعية 

  الطبقة المحكومة الطبقة المحكومة   ••

••  RRuulllleedd  CCllaassss  
أغلبيـة  وهي أغلبية الشعب من كافـة الفئـات ، وهـي            

 .محكومة ، وتتميز بأنها غير منظمة 

  الطبقة المهيمنة الطبقة المهيمنة   ••

••  HHeeggeemmoonniicc  CCllaassss  

هي الطبقة التي تسيطر على الحكم وعلى القيادة وعلـى          
مؤسسات اتخاذ القرار في دولة ما ، مثل طبقة البروليتاريـا           



 ٣٠٨

في المجتمعات االشتراكية والطبقة البرجوازية في المجتمعات       
رة على السيطرة على األمور لخدمـة       الرأسمالية ، ولها القد   

 .مصالحها 

  الطريق السريع للمعلومات الطريق السريع للمعلومات   ••

••  IInnffoorrmmaattiioonn  SSuuppeerrhhiigghhwwaayy  

هو مصطلح يسمى طريق المعلومات فـائق السـرعة ،          
م ،  ١٩٩٣وكان هو التعبير الرسمي الجديد المتـداول عـام          

ولكن انتشرت بعـده المعلومـات وتـدفقت عبـر شـبكات            
محمولة أو الخلوية ، وما نـتج       الكومبيوتر وعصر الهواتف ال   

عنه من انطالق االتصاالت آلفاق متقدمـة وتبعهـا عصـر           
السموات المفتوحة وعصر العولمة والكوكبة والقرية الكونية       
، فالمعلومات ال يستطيع أحد أن يحجبها ، وتنتقـل بسـرعة            

 .فائقة وسهولة ويسر بين بلدان العالم 

  الطوطمية الطوطمية   ••

••  TTootteemmiissmm  
 ، Totalitarianismولية مصــطلح مــرتبط بالشــم

 والشمولية ، وتوصـف     Tortsويتوسط بين إلحاق الضرر     



 ٣٠٩

أنظر الشمولية  . / به بعض المجتمعات ذات االتجاه الشمولي       
 . 

  الطوعية الطوعية   ••

••  VVoolluunnttaarriissmm  
وهي فكرة تجعلنا نتصور أن اإلنسان فـاعالً باسـتمرار          

ب ،باعتباره كائناً إيجابياً وليس سلبياً ، فهو ليس مجرد مستجي         
لدوافع بيولوجية أو مطالب اجتماعية ، ولكنه يخلق المعـاني          
ويبادر بأنماط للفعل والسلوك ويفسر المواقف ويسيطر علـى   

 .المجال الذي يعيش فيه 



 ٣١٠

  
  

     



 ٣١١

  اءاءظظحرف الحرف ال

أنظــر فينومينولوجيــا  أنظــر فينومينولوجيــا  / / الظاهراتيــة الظاهراتيــة   ••
PPhheennoommeennoollooggyy  

  الظروف العالمية الظروف العالمية   ••

••  WWoorrlldd  CCoonnddiittiioonnss  
رة التي تحدث في العالم ، وخصوصاً       هي التغييرات الكبي  

التطورات التي حدثت في المجـال السياسـي واالجتمـاعي          
 .والسياسي في القرنين الماضيين 

  الظواهر الجمعية الظواهر الجمعية   ••

••  CCoolllleeccttiivvee  
هي األهداف الشعورية الجماعية للجماعة والتـي تمثـل         
مكانة أساسية في هذه الظواهر االجتماعية الدينامية ، مثـل          

ماعية المنظمة والسياسات اإلدارية والثورات     الحركات االجت 
 .السياسية المختلفة 

 



 ٣١٢

  
  

     



 ٣١٣

  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            

التشـبث بهـا   وجدان المجتمع ويعمل النظام السياسي علـى      
 .ونقلها لألجيال الجديدة 

  عادات عادات   ••

••  HHaabbiittss  

هي ما يتعود الفرد والمجتمع عليه من سلوكيات يومية في          
كافة المجاالت ، وهي نتيجة للتفكير ثم الفعل والذي إذا تكرر           
أصبح عادة ، ومجموعها العادات التي هي أساس للصـفات          

Characters        معاً ، وأن العادات مثل األسالك حينما تنسج
يصبح من الصعب كسرها ، كما أن العادة لها ثالثة عناصر           

 .المعرفة والمهارة والرغبة : هي 

  العالم الثالث العالم الثالث   ••



 ٣١٤

••  TTiieerrss--MMoonnddee  

يقصد بالعالم الثالث مجموعة البلدان والدول التي ال تنتمي         
الـدول  ( وال للعالم الثاني    ) الدول الرأسمالية   ( للعالم األول   

قد تسمى دول الجنوب أو الـدول       و) الشيوعية واالشتراكية   
 الـدول المتخلفـة     Undevelopedالنامية أوغير النامية    

Underdeveloped ــة ال ــة ٧٧ ، أو مجموع ، وأغلبي
دول هذا العالم فقيرة في متوسط نصيب الفرد مـن الـدخل            

وأغلبهـا  . القومي واإلمكانيـات الصـناعية والتكنولوجيـة        
كال السيطرة  خضعت الحتالل عسكري أو لشكل آخر من أش       

السياسية ، وينتج المواد الزراعية والمواد األولية ، وتوصف         
 واألكثـر تـأثراً   Least Developedبأنها األقل نمواً 

Most Seriously Affected.  

  العالم ثالثيون العالم ثالثيون   ••

••  TThhiirrdd  ––  WWoorrllddiisstt  

هي تسمية تطلق على أصحاب المدرسة الراديكالية قـي         
 الجغرافي في كافة األحداث     التبعية نظراً لتركيزهم على البعد    

 . والتغييرات السياسية واالقتصادية العالمية



 ٣١٥

  عالم ماك عالم ماك   ••

••  MMaacc  WWoorrlldd  

هو مفهوم يعبر عن سيطرة أمريكا على العالم ووصـفها          
بسيدة العالم بسبب قدرتها الكبيرة ، فالمفهوم الجديد للقـدرة          
يعلو فوق قدرات وسائل اإلعالم واالتصال والذكاء ، وعـالم          

ي بدقة سيطرة االحتكارات اإلمريكيـة ومؤسسـاتها        ماك تعن 
 .المختلفة على العالم 

  عامة الجماهير عامة الجماهير   ••

••  CCoommmmoonn  MMaasssseess  

( هم الذين يحكمون الشعب طبقاً للديمقراطيات الكالسيكية        
لمنفعة الناس الذين ليس لديهم موارد ، كما حدد         ) حكم الشعب 

 .ذلك أرسطو في مفهومه الشائع للديمقراطية 

  د د عبادة الفرعبادة الفر  ••

••  PPeerrssoonnaalliittyy  CCuulltt  

عبادة الفرد مصطلح يقصد به اإلعجاب الشديد بشـخص         
 .مشهور خصوصاً إذا كان زعيماً سياسياً 



 ٣١٦

أنظـر  أنظـر   /  / GGuunnnnaarr  MMrrddaallعبـارة ميـردال   عبـارة ميـردال     ••
  الدولة الرخوةالدولة الرخوة

  عبر الدول عبر الدول   ••

••  TTrraannssnnaattiioonn  

وهي المنظمات التي تشترك في عضـويتها الـدول ، أي     
ا عن المنظمات فوق    التي تكون الدول عضواً وحيدا فيه بعيد      

 .الدول ، ومتعددة الجنسيات 

  عداء عداء   ••

••  EEnneemmiittyy  

هو آخر مراحل الصراع السياسي بين دولتين أو مجموعة         
من الدول، والعداء هو المقدمة الطبيعية للمواجهة العسـكرية         

 .السافرة والمريرة بحيث تؤدي الحرب إلى تفاقم العداء

  عدم اتخاذ قرار هو قرار عدم اتخاذ قرار هو قرار   ••

••  AA  DDeecciissiioonn  NNoott  ttOO  DDeecciiddee  



 ٣١٧

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   ••

••  NNoonnaalliiggnneedd  &&  PPoossiittiivvee  DDooccttrriinnee  

((NNoonnaalliiggnnmmeenntt  LL  NNeeuuttrraalliissmm))  

عندما وضع  م بالقاهرة   ١٩٦١هي حركة دولية بدأت عام      
المؤتمر التحضيري أول مفهوم لعدم االنحياز ، وإن كانت قد          

م بزعامة عبد   ١٩٥٥بدأت فعليا في مؤتمر باندونج في إبريل        
الناصر وتيتو ونهرو ، وعقدت أول قمة في يوغسالفيا فـي           

 دولة ووصلت العضوية لنحو     ٢٥م وحضرها   ١٩٦١سبتمبر  
اتها التاريخيـة   م واآلن فقدت الحركة قياد    ١٩٧٣دولة عام   ٧٦

والمناخ العالمي الذي ظهرت فيه من الصراع الـدولي بـين           
المعسكرين الشرقي والغربي ، فقلت أهميتها الدوليـة رغـم          

م بحضور نحو   ٢٠٠٣انعقاد مؤتمرها األخير في ماليزيا عام       
 دولة عضو في الحركة التي تعنى الوقوف على الحياد          ١٢٠

النحياز إلى أي كتلـة     بين القوي الدولية المتصارعة وعدم ا     
 .من أجل تحقيق النمو واالستقرار 



 ٣١٨

  عدم فاعلية السياسة عدم فاعلية السياسة   ••

••  PPoolliiccyy  IInneeffffeeccttiivveenneessss  TThheeoorrmm  

هو مفهوم يعني أن توقعات األفراد وتكيف سـلوكهم إزاء          
التغييرات المختلفة في المجتمع تضع قيـوداً علـى فاعليـة           
 السياسة الكلية ، وهناك مثال اقتصادي على عـدم الفاعليـة          

للسياسات وهو أن ينصرف تأثير السياسات إلىالمستوى العام        
لالسعار دون التأثير في األسعار التي تظل كما هي بعيدة عن         
السيطرة وذلك في ظـروف تـوافر المعلومـات والحريـة           
االقتصادية والمنافسة الكاملة مما يؤدي لحدوث تضخم وطلب        

ل برفـع   العمال زيادة األجور مما يؤدي لقيام رجال األعمـا        
 . أسعار منتجاتهم الخ من تأثيرات

  العدوان العدوان   ••

••  AAggggrreessssiioonn  

هو الحرب العسكرية أو الهجوم المسلح على دولـة مـن           
الدول يأتي من الخارج بقصد االحتالل أو التدخل في الشئون          
الداخلية أو االستيالء على الثروات االقتصادية فـي الدولـة          



 ٣١٩

لمسلحة من جانـب    المعتدى عليها ، فهو يتم باستخدام القوة ا       
 .طرف دولي ضد دولة 

  العرف العرف   ••

••  CCoonnvveennttiioonn  

العرف هو ما يتعارف الناس على فعله دون ضجر لمـدة           
زمنية طويلة نسبيا ، والقاعدة تقول العرف كالقـانون يجـب         

 ). المعروف عرفا كالمشروط شرطاً ( االلتزام به 

  العرقية العرقية   ••

••  RRaacciissmm  

ألكثر فعاليـة   العرقية هي االعتقاد بأن العرق هو العامل ا       
في تكوين السمات والمواهب البشرية وأن الفروق العرقيـة         
تولد امتيازاً فطرياً عند عرق بعينه ، ولـم تظهـر العرقيـة             
بمعناها المتعصب إال في القرن التاسع عشـر مـع انتشـار            
االستعمار بمعناه الحديث ، وبدأ التمييز بين العرق األبـيض          

حديث عن األشكال العرقية    والعرق األسود واألصفر ، وبدأ ال     
 ...المتميزة عما سواها مثل النازية والصهيونية والبيض الخ 



 ٣٢٠

  العروبة العروبة   ••

••  AArraabbiittee  

العروبة مصطلح يطلق على القوميـة العربيـة أو علـى           
الرابطة التي تجمع بين الدول والشـعوب العربيـة ، وهـي            
المصدر المشع للفضائل  والتقاليد والقيم العربيـة األصـيلة،          

تجمعها اللغة العربيـة واإلسـالم واألصـل الواحـد          والتي  
والتاريخ المشترك واالمتداد الجغرافي والمصير المشـترك ،         
وقد يعبـر األجانـب عنهـا بمصـطلح النزعـة العربيـة             

Arabisme         وهو مصطلح غير دقيق يدل على عدم تغلغل 
 . العروبة في دم الشعوب الناطقة بالعربية 

  العزو العزو   ••

••  AAssccrriippttiioonn  
معايير االختيار النسبية فـي كـل المجتمعـات         وهو أحد   

 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      



 ٣٢١

Achievement         الذي يعبر عن مكانة منسوبد للفرد فـي 
 .ائه لوظائفه المجتمع على أساس أد

  عصر المعلومات عصر المعلومات   ••

••  IInnffoorrmmaattiioonn  AAggee  

وهو عصر بدءاً في أوائل العقـد األخيـر مـن القـرن             
العشرين ويواكب عصر العولمة بدءا من الطريـق السـريع          
للمعلومات ، وبع يكون تدفق المعلومـات متاحـاً للجميـع ،      

: وكذلك الفكر العالمي ، ومن أنماط فكر عصر المعلومـات           
 ، وفكـــر مفهـــومي Creativeفكـــر ابتكـــاري 

Conceptual ــي ــر خالف  ، Controversial ، وفك
ــدي   ــر تفني ــي  Contradictiveوفك ــر علم  ، وفك

Scientific     وفكر منظومي ، Systematic    وفكـر ، 
 ،  Intuitive ، وفكر حدسي     Progressiveاستشرافي  

 ،  Concrete ، وفكـر محـدد       Initiativeوفكر مبادر   
 Collective، وفكر جمعي     Concurrentوفكر متواز   

ــولمي   ــر عـ ــدائلي  Global، وفكـ ــر بـ ، وفكـ
Combinatorial     وفكر حوسبي ، Computational 



 ٣٢٢

 ، وفكـر توليـدي      Communicative، وفكر تواصلي    
Genterative   ،           وغيرها مـن أنمـاط فكـر عصـر

 .المعلومات 

  العصرنةأو المعاصرة العصرنةأو المعاصرة   ••

••  MMooddeerrnniizzaattiioonn  
لتقـدم االجتمـاعي    العصرنة أو المعاصرة مفهوم يعني ا     

واالقتصادي لجميع القوميات لتناسب روح وفلسـفة وعلـوم         
العصر الذي تعيشه ، والبد مـن التوافـق بـين األصـالة             

 .والمعاصرة 

  العصيان المدني العصيان المدني   ••

••  CCiivviill  DDiissoobbeeddiieennccee  

هي حالة من حاالت الخروج عن الشرعية مـن بعـض           
الفئات أو سكان منطقة من المناطق حيث يقومون بتزوجيـه          

د سافر للسلطة باإلضراب والمظاهرات واالمتنـاع عـن         تح
 .تنفيذ القوانين واللجوء لمقاومة السلطات بشكل جماعي 

  العطل العطل   ••



 ٣٢٣

••  BBrreeddkkddoouunn  
وهو من المفاهيم التي تركز على البعد الديناميكي للنظام ،         
أي عمل التغير الذي يصيب النظم بفعل عمليات تتولـد فـي      

ة لتعديل فـي الظـروف      داخل النظم ذاتها أو بفعل االستجاب     
 .البيئية 

  عقدة سندريال عقدة سندريال   ••

••  TThhee  CCiinnddeerreellllaa  CCoommpplleexx  

وهي عقدة حديثة كانت أول مـن كتبـت عنهـا كولـت             
م ، والتـي  ١٩٨٢ عـام  Colette Dowlingدارولـنج  

تحدثت عن شخصية المرأة وسعيها لالستقالل مؤكدة أن عقدة         
سندريال ماهي إال خـوف المـرأة مـن الحيـاة المسـتقلة             
Women,s Hidden Fear Of Independence 

.. 

  العقلنة العقلنة   ••

••  RRaattiioonnaalliizzaattiioonn  

وهي تحكيم العقل في كل شـيء ، أي التفكيـر المسـبق       
بالعقل وليس بالعاطفة في األفكار والممارسات المعروضة ،        



 ٣٢٤

ومنها بالطبع البرامج السياسية المختلفة ، الختيار إحـداها ،          
 Retionalisationومن هذه العقلنة مسألة عقلنة القانون 

Of Law  أي اخضاع العقل وتحكيمه قبل تطبيق القواعـد 
 . القانونية الجامدة 

  العالقات الدولية العالقات الدولية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  RReellaattiioonnss  
وهو ميدان من ميادين العلوم السياسية يعالج المسائل التي         
تظهر على المسرح السياسـي العـالمي، وتحليـل طبيعـة           

السياسية وتقيـيم عوامـل     العالقات بين دول العالم ووحداته      
الصراع والتعاون فيما بين الـدول والمنـاطق والتجمعـات          

 .السياسية 

  العالقات ذات الطابع الجماعي العالقات ذات الطابع الجماعي   ••

••  CCoorrppoorraattiisstt  TTyyppee  RReellaattiioonnsshhiipp  

وهي العالقات المنظمة بين الجماعات المختلفة والحكومة       
للوصول إلى الهدقف المشترك وهو االستقرار والنمو داخـل         

يظهر هذا التعاون بصورة كبيرة في الديمقراطيات       الدولة ، و  
  .Pluralismالغربية في إطار التعددية 



 ٣٢٥

  العالقات الطبقية العالقات الطبقية   ••

••  CCllaassss  RReellaattiioonnsshhiippss  
وهو مصطلح يطلق على العالقات االجتماعية التي تحدد        

 .كيفية تنظيم اإلنتاج والتوزيع في المجتمعات الرأسمالية 

  العالقات العامة العالقات العامة   ••

••  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  

وتقوم العالقات العامة بعملية اإلتصال بـين المنظمـات         
والجمهور وتشرح وتفسر كل منهما لآلخر ، وحتـى يمكـن           
لهذه المنظمات أن تنجح في كسب ثقة الجمهور وفهمه وتأييده         
، وهي أساسية في تيسير مهمة عمل الهيئـات والمنظمـات           

 .المختلفة 

  العالقات العرقية العالقات العرقية   ••

••  RRaaccee  RReellaattiioonnss  

ت مشكلة األقليات ، أي أنهـا العالقـات التـي      هي عالقا 
، Race Problemتظهر فيها بوضوح قضية العنصـر  



 ٣٢٦

ويتخذها البعض شكالً من أشكال التعددية داخل المجتمعـات         
 .المعاصرة 

  العالمات العالمات   ••

••  SSiiggnnss  
يقصد به كل أنواع الرموز التي تنقل معنى أو ما تحـول            

مجهود هـذا   له معنى بالنسبة لعقل اإلنساني بفضل        إلى رمز 
العقل نفسه ، وسواء كان هذا الرمز شيئاً من عناصر الطبيعة           

 .أو شيئاً من ابتكار العقل اإلنساني ذاته 

أنظـر  أنظـر   /  / TTeeaaddee  MMaarrkkssعالمات تجاريـة  عالمات تجاريـة    ••
  براءات اختراعبراءات اختراع

  العالنية العالنية   ••

••  PPuubblliicciittyy  
العالنية هي قيمة أساسية من قيم العلم ومحدد أساسي من          

 ...محدداته 
ي االتفاقيات والمعاهدات والمفاوضـات      كما أن العالنية ف   

تؤدى للشفافية، على الرغم من الضغوط التـي تقـع علـى            



 ٣٢٧

أطراف التفاوض من قبل الرأي العام في حالـة العالنيـة ،            
والعكس هو السرية وهي مرفوضة في الحياة السياسية ألنها         

 .تثير الشبهات

  علم اجتماع اللغويات علم اجتماع اللغويات   ••

••  SSoocciioolliinngguuiissttiiccss  

عالقات بين اللغة وعلم االجتمـاع ، أي        وهو علم دراسة ال   
بين اللغة والعالقات االجتماعية ، كذلك يبحث في السياسـة          

 .اللغوية كتوحيد لغة التعليم واإلعالم واالتصال 

أنظر أنظر  /  / SSeemmiioottiiccssعلم اإلشارات والرموز      علم اإلشارات والرموز        ••
  سيموتكس سيموتكس 

وهو علم العالمات أو المعـاني العامـة ويشـمل كـل            
 سواء أكانـت لغويـة أو       اإلشارات والمصطلحات والرموز  

 .اصطالحية 

  علم الحدسيات علم الحدسيات   ••

••  HHeeuurriissttiiccss  



 ٣٢٨

وهو علم يتناول استخدام حدس اإلنسان وتفكيره في التوقع         
 .العام لألحداث 

  أنظر سيمانتكسأنظر سيمانتكس /  / SSeemmaattiiccssعلم الداللة علم الداللة   ••

  علم السيمولوجيا الشامل علم السيمولوجيا الشامل   ••

••  SSeemmiioollooggyy  

وهو علم يتناول عالقة اللغة بالفنون مثل علم الرمز العام          
تناول ثنائية الرمز والمدلول ، أي عالقة اللغـة بفنـون           ، وي 

 .الكلمة كالشعر واألدب والمسرح 

أنظر أنظر  /  / SSeemmiioollooggyyعلم العالمات والرموز    علم العالمات والرموز      ••
  سيميولوجيسيميولوجي

والعالمـة  Iconاأليقونة  : وهناك ثالث أشكال للعالمات     
والعالمـة  Indexفيها تكون مبنية على التشابه ، والمؤشر        

والعالمة تكون مستندة   Symbolفيه تكون سببية ، والرمز      
: إلى العرف أو االتفاق الجماعي، كما أن العالمة لها وجهان           

 .Signified والمدلول  Signiferالدال 



 ٣٢٩

  علم المصريات علم المصريات   ••

••  EEggyyppttoollooggyy  

هو علم االهتمام بمصر وبالحضارة الفرعونية المصـرية        
القديمة ملوكاً وأسراً ومعابداً وحياةً ، وهناك حـدثان حـددا           

حملة نابليون علـى مصـر      : علم اآلثار المصرية هما     مولد  
م واكتشاف شامبليون لمفتـاح قـراءة النقـوش         ١٧٩٨عام  

م بعد اكتشاف حجر رشيد ، ويهـتم        ١٨٢٢الهيروغليفية عام   
هذا العلم بدراسة مصر خالل أكثر من ثالثة آالف عام هـي            

 .عمر الحضارة الفرعونية المصرية القديمة

  علم المصطلحات الفنية علم المصطلحات الفنية   ••

••  TTeerrmmiinnoollooggyy  

وهو مصطلحات علم وفن ، أي مجموع مصطلحات علم         
 .وفن ، أو الدراسة المنهاجية للمصطلحات ومفاهيمها 

  علم النفس اللغوي والحاسوبي علم النفس اللغوي والحاسوبي   ••

••  CCoommppuuttaattiioonnaall  PPssyycchhoolliinngguuiissttiiccss  



 ٣٣٠

وهو من العلوم اللغوية التي انطلقت من تطبيقات الحاسب         
اذج لغوية وتحليـل    اآللي ،ويستخدم فيها الكمبيوتر إلقامة نم     

: الفروع اللغوية المختلفة ،ومن تطبيقاته اللغويـة األخـرى        
 Computational Morphologyالصرف الحاسوبي 
،والداللة Computational Syntax،والنحو الحاسوبي 

،والمعجمية Computational Semanticsالحاسوبية 
 .Computational Lexicologyالحاسوبية 

  العلمانية العلمانية   ••

••  SSeeccuullaarriissmm  
وهو مصطلح يعني بعد الدولة واستقاللها عن العقيدة وال         
تقوم وفقاً لمبادئ دينية ، ألن الدولة مخلوق إنسـاني خلقتـه            

 ، وفـي    األغراض اإلنسانية وهي التي تعمل على استمراره      
الالتينة يعنى المصطلح العالم أو الدنيا ، واستخدم المصطلح         

ـ        ادرة الشـرعية   من قبل مفكري عصر التنوير بمعنى المص
لممتلكات الكنيسة لصالح الدولة ، ويمكـن وضـع مفهـوم           

العقيدة التي تذهب إلى    ( العلمانية من خالل تعريفها بأنها هي       
أن األخالق البد من أن تكون لمصالح البشر في هذه الحيـاة            



 ٣٣١

الدنيا واستبعاد كل االعتبارات األخرى المستمدة من اإليمان        
 فهي ببساطة فصل الدين عن الدولة       )باإلله أو الحياة اآلخرة     

 .فصالً تاماً 

  العمال المحبطين العمال المحبطين   ••

••  DDiissccoouurraaggeedd  WWoorrkkeerrss  

مصطلح سياسي واقتصادي يعبر عن الفئة مـن العمـال          
التي تكون في حالة بطالة ويرغبون في العمل ولكنهم بحثوا          
عن العمل فلم يجدوه فأصابهم اليأس واإلحباط وتخلوا عـن          

 .الركود أو الكساد البحث عن العمل ، بسبب 

  العمر الزمنيالعمر الزمني  ••

••  CChhrroonnoollooggiiccaall  AAggee    
وهو الحساب الزمني لعمر الدولة أو المؤسسة السياسية ،         
وكلما طال دل على قدرة عالية علـى التكيـف ، والعكـس             

 .صحيح 

  العمر الجيلي العمر الجيلي   ••

••  LLjjeenneerraattiinnaall  AAggee  



 ٣٣٢

وهو سياسيا يعبر عن انتقال السـلطة داخـل الدولـة أو            
آخر سـلميا دون مشـاكل وتواصـل       المؤسسة من جيل إلى     

 .الدولة أو المؤسسة عبر األجيال

  العمليات العمليات   ••

••  OOppeerraattiioonnss  
وهي مجموعة مخرجات ومدخالت النظام مـن اختيـار         
لتصفية مطالب أفراد المجتمع وتنظيم أولويات االستجابة لهذه        

 .المطالب 

  العملية العملية   ••

••  PPrroocceessss  
لن وهي فكرة سياسية مستمدة من الفلسفة البرجماتية ، وتع        

أن كافة جوانب السلوك اإلنساني مثل الوعي والفكرة والذاتية         
والتفاعل والتجمع تتسم بأنها في حالة حركة مستمرة ودينامية         
دائمة ، فالعملية ماهي إال الحركة الدائمـة ولـيس مجـرد            

 . التوازن أو االستقرار النسبي 

  عملية صنع القرار عملية صنع القرار   ••



 ٣٣٣

••  PPoolliiccyy--MMaakkiinngg  PPrroocceessss  

خاذ السياسات والقوانين والقرارات فـي      هي كيفية وآلية ات   
المجتمعات المختلفة وكيفية تنفيذها ، بما في ذلك المشاركين         

  .في صنع القرارات ومن هم األكثر قوة في ذلك 

أنظـر العرقيـة ـ    أنظـر العرقيـة ـ     /  / RRaacciiaalliissmmالعنصرية العنصرية   ••
  التفرقة العنصرية التفرقة العنصرية 

هي نظرية وممارسة تبرز التفاوت االجتماعي واالستغالل       
نتماء الشعوب ألجناس مختلفة ، وهي ترد       والحروب بحجة ا  

الطبائع االجتماعية اإلنسانية إلى سماتها البيولوجية العنصرية       
وتقسم األجناس بطريقة تعسفية إلى أجناس عليا وأجناس دنيا         
، وتؤدي العنصرية لعمليات التفرقة العرقية وعمليات اإلبادة        

 .الجماعية 

  عوائق االتصال عوائق االتصال   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  BBaarrrriieerr  

وهي كل ما يعوق االتصال أو يعترضه أو يعمـل علـى            
إيقاف تدفقه أو يحاول تشويهه أو يعمل على تحريف رسالته          



 ٣٣٤

،وقد تكون اللغة من عوائق االتصال حين ال فهـم معـاني            
 .بعض الكلمات

  العولمة أو الكوكبة  العولمة أو الكوكبة    ••

••  GGlloobbaalliizzaattiioonn  

مفهوم ومصطلح انتشر في السنوات األخيـرة ، فكرتـه          
اد العالقات المتبادلة بين األمم سواء المتمثلـة        األساسية ازدي 

( في تبادل السلع والخدمات ، أو في انتقال رؤوس األمـوال            
الرأسمالية هي ديانة اإلنسانية وأن النسبية الفكرية ستكون لها         

، أو في انتشار المعلومات     ) الغلبة على المطلقات األيدلوجية     
 بقـيم وعـادات     واألفكار وسرعة تدفقها ، أو في تأثر أمـة        

وتقاليد وقواعد غيرها من األمم ، وواكب انتشـار العولمـة           
الطريق السريع للمعلومات والسموات المفتوحـة وانتشـار         
الفضائيات واتفاقية الجات التي ألغت الحواجز الجمركية بين        
الشعوب واألمـم والحمايـة الفكريـة لألعمـال واألفكـار           

يكية على العالم فيمـا     والمنتجات وسيطرة القيم الغربية األمر    
يخص أساساً الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني ،        
فالعولمة ماهي إال رسملة العالم ، وتتم السيطرة عليه في ظل           



 ٣٣٥

هيمنة دول المركز وسيادة النظام العالمي الواحـد وبالتـالي          
إضعاف القوميات وإضعاف فكرة السيادة الوطنية وصـياغة        

 تضمحل إلـى جوارهـا الخصوصـيات        ثقافة عالمية واحدة  
الثقافية ، والنمط السائد حاليا هو العولمة األمريكية بمعنـى          
أمركة العالم وسيادة األيدلوجية األمريكية على غيرهـا مـن          

 . األيدلوجيات  
 



 ٣٣٦

  
  

     



 ٣٣٧

  حرف الغينحرف الغين

أنظر التمركز  أنظر التمركز   /  / WWeesstteerrcceennttrriissmmالغربنة  الغربنة    ••
  الحضاري الغربي حول الذاتالحضاري الغربي حول الذات

  غسيل المخ غسيل المخ   ••

••  BBrraaiinn  WWaasshhiinngg /  / SSttrraaiinn  WWaattcchhiinngg  

وهو مصطلح يقصد بـه العمليـات الدعائيـة السياسـية           
واالجتماعية التي تحاول توجيه الفكر أو العمل اإلنساني ضد         
رغبة الفرد الحر أو ضد إرادته وعقله ، بعـرض مـؤثرات            

معينة على مخ اإلنسان بدرجات متفاوتة مع طبيعته ، ويقصد           
جاهات الفرد وتقبله ألية إيحاءات تفرض      منها إعادة تشكيل ات   

 ، وهي نوع من التالعب بالشخصية الفردية من خـالل           عليه
تضخيم العقد والوصول بالذات الفردية إلى التحليل ثم التحكم         

  .في الشخصية

  الغنائم للمنتصرالغنائم للمنتصر  ••

••  TToo  TThhee  VViiccttoorr,,  TThhee  SSppooiillss  



 ٣٣٨

هو شعار أمريكي يخص الحزب الذي يتسلم الحكم والذي         
وهـذا  . افأة مؤيديه وأتباعه بالمناصب الحكوميـة       يقوم بمك 

 .الشعار انتشر في كثير من النظم السياسية في العالم

أنظر الميتافيزيقا  أنظر الميتافيزيقا  / / ماوراء الطبيعة   ماوراء الطبيعة   / / الغيب  الغيب    ••
MMeettaapphhyyssiiccss  

  غير ليبرالي غير ليبرالي   ••

••  NNoonn--LLiibbeerraall  
هو مفهوم سياسي لما يسود العالم الثاني فـي التصـنيف           

ذات االقتصـاد الصـناعي     التقليدي لدول العالم ، أي الدول       
 .والتي تأخذ بالمبادىء االشتراكية ، وكذلك دول العالم الثالث

 



 ٣٣٩

  
  

     



 ٣٤٠

  حرف الفاءحرف الفاء

  الفاشية الفاشية   ••

••  FFaasscciimm  
 زعامـة    ب هي حركة سياسية حققت نجاحاً في إيطاليـا       

موسوليني ، ومذهبها إقامة نظام ديكتاتوري غيـر برلمـاني          
لديمقراطية والليبرالية  ل يقوم على أساس تمجيد الدولة والعداء     

ال شيء ضـد    ٠٠كل شيء للدولة    ( واالشتراكية ، وشعارها    
  .) الدولة وال شيء خارج الدولة

  فجوة االتصاالت فجوة االتصاالت   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  GGaapp  

مصطلح يعبر عن الفجوة ما بين الحاجة إلى وجود أجهزة          
ذكية في المكتب والمنزل لالتصاالت من ناحيـة وقـدرات          

ها في تقديم خدمات علـى المسـتوى        شركات الهاتف ورغبات  
نفسه من ناحية أخرى ، وكلما تقدمت شركات الهواتف لملء          
تلك الفجوة فإنها تصبح حافزاً للتغيير ، وتحدث هذه الفجـوة           

 .بسبب تقاعس شركات الهاتف عن تجديد شبكاتها 



 ٣٤١

  الفردية الفردية   ••

••  IInnddiivviidduuaalliissmm  
هي نظرية سلوكية ونظرية اجتماعية تساعد فـي تحديـد          

 .. السياسية للحاجات الماديةالعلة
، وتنبع مفـاهيم    المعتقدات األيدلوجية في المجتمع     كذا   و

( أي القيمة العليا للكائن البشـري       .. الفردية من الفرد نفسه     
 وأن كـل  Individual Human Being) أي الفـرد  

انجاز إنما تقاس قيمته وفائدته للفرد والخير االجتماعي هـو          
لحرية تتحقق بإطالق الحرية الفردية من      مقدار الخير للفرد وا   

 .الضوابط والقيود المادية والنفسية إلى أكبر حد ممكن  

  فرق تسد فرق تسد   ••

••  DDiivviiddee  AAnndd  RRuullee  PPoolliiccyy  

مبدأ ومثل شائع في عالم السياسة ، حيث البد من اختراق           
صفوف األعداء بـالتفريق بيـنهم حتـى يمكـن احتـوائهم            

مة السـوفيتية مـع     والسيطرة عليهم ، كما كانت تفعل الحكو      
األقليات حيث تبالغ في إظهار خالفاتهـا اإلثينيـة لتضـمن           



 ٣٤٢

حكمها ، ويطبق المثل في مختلف الجماعات صغيرة كانـت          
 .أو كبيرة 

  WWeesstteerrnniizzaattiioonnأنظر التغريب أنظر التغريب / / الفَرنَجة الفَرنَجة   ••
  فرنك سيفا فرنك سيفا   ••

••  CCFFAA  

هو المجموعة المالية اإلفريقية االقتصادية لـدول غـرب         
 دولـة   ١٤ستنيم ، وهو عملة لحوالي      أفريقيا ، ويساوي مائة     

أفريقية تقع في غرب أفريقيا من بينها الكونغـو برازافيـل           
ومالي وبنين وتوجو وأفريقيا الوسطي والجابون والسـنغال        
والنيجر وبوركينا فاسو وغينيا بيسـاو وغينيـا االسـتوائية          

 .وكوت ديفوار وتشاد والكاميرون 

  الفساد الحكومي الفساد الحكومي   ••

••  PPuubblliicc  SSqquuaalloorr  

الفساد والمخالفات والقضايا التي تظهر في اإلدارات       وهو  
الحكومية المختلفة مثل الرشوة والمحسوبية وتعطيل العمـل        

 .واإلتاوات وغيرها 



 ٣٤٣

  الفساد السياسي الفساد السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  CCoorrrruuppttiioonn أو  أو PPoolliittiiccaall  

SSqquuaalloorr  

هو أي انحراف في السلطة أو المنظمات السياسية أو أي          
بعض مؤسسات السلطة السياسية    حماية غير قانونية تقوم بها      

للمؤسسات االجتماعية األخرى ، ومن أهم أشـكال الفسـاد          
 .الرشوة والمحسوبية والتزوير في االنتخابات وغير ذلك 

  فصائل الدم فصائل الدم   ••

••  SSeerroollooggiiccaall  TTrraaiittss  
 Blood Groupينتمي كل البشر إلى أربع فصائل دم 

ى  وينتم Aوفصيلة  ABفصيلة  : يرمز إليها بالحروف التالية     
 B وفصيلة   Oمن سكان العالم ، وفصيلة      % ٢٠إلي كل منها    

 .من سكان العالم % ٣٠التي ينتمي إلي كل منها 

  الفصل بين السلطات الفصل بين السلطات   ••

••  SSeeppaarraattiioonn  OOff  PPoowweerr  



 ٣٤٤

وهو مبدأ من مباديء الديمقراطية ، أي أن لكل سلطة من           
سلطات الدولة استقالالً متميزاً ، وال تتدخل سلطة في عمـل           

 وهـي السـلطات التنفيذيـة والتشـريعية         السلطات األخرى 
 .والقضائية 

  فعالية المنظمة الدولية فعالية المنظمة الدولية   ••

••  UU..  NN..  EEffffeeccttiiyyeenneessss  

المقصود بفاعلية المنظمة الدولية هو أن ما تتخذه المنظمة         
الدولية أو أي من هيئاتها من قرارات وأفعال ، يكون له أثر            
 فعال في تسوية المشكلة التي تتناولها المنظمة ، أو في عمل          

 .المنظمة من أجل تحقيق األهداف المنشأة من أجلها 

  فقدان السيطرة فقدان السيطرة   ••

••  LLoossss  OOff  CCoonnttrrooll  
هو وصف لحالة التبعية للدول الكبري وخصوصـاً فـي          
المجال التكنولوجي أو الصناعي ، والتي تعنـي حالـة فقـد            
السيطرة على القرارات الرئيسية التي يـتم التعاقـد عليهـا           

تطويع وتطبيق واستيراد ونشر    وخصوصاً فيما يتعلق بتوليد و    
 .المعارف التقنية



 ٣٤٥

  الفكرة األساسية الفكرة األساسية   ••

••  TThheemmee  

وهي الفكرة األساسية التـي تسـود العمـل الفنـي ، أي      
 .موضوعه أو المفهوم المجرد الذي يحاول المؤلف تجسيده 

  فكرة األمة فكرة األمة   ••

••  NNaattiioonnhhoooodd  

هي حقيقة ملموسة ولكن يصعب تعريفها بشـكل عـام ،           
جماعة أثينيـة أو عرقيـة تـرتبط        ولكنها تمثل في األساس     

بمشاعر وروابط تاريخية ولغوية وأقليمية تميزها عن أولئك        
الذين يحيطون بها من الخارج وتعبيرها السياسـي القوميـة          

Nationalism.  

  الفكرة السياسية الفكرة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  IIddeeaa  
هي أي مبـادئ أو محـددات فلسـفية أو اجتماعيـة أو             

لسياسـية ، فهـي مجـرد       أيدلوجية تدخل في إطار المفاهيم ا     
  .مفاهيم يرددها بعض الناس



 ٣٤٦

  الفنانية الفنانية   ••

••  VVaannnnaanneessss  

مصطلح يعلن تباين المنازل والمكانة التي تفرق بين مـن          
هو ذو مكانة اجتماعية ومن هو عاطل منها وليس ذو نصيب           

 .من هذه المنزلة ، وعكسها الالفنانية

  فن التسوية فن التسوية   ••

••  PPoolliittiiccss  IIss  TThhee  AArrtt  OOff  CCoommpprroommiissee  
بيل للتعامل مع المشكالت والمعضالت والمسائل      وهو الس 

السياسية التي تحتاج لحلول ،ويعني التفاعـل علـى أسـاس           
التفاوض والتفاهم ،والمساومة المستمرة التي تتطلبها السياسة       
باستمرار ،فالتسوية تبدو ضرورية فـي صـياغة المسـائل          
السياسية وتعريفها وتحديد البدائل المتاحة واختيار ومناقشـة        

 .الحلول وتعبئة الموارد وتقويم المشكالت

  الفهم الفهم   ••

••  UUnnddeerrssttaannddiinngg  



 ٣٤٧

وهو مصطلح يشير للقوة الذهنية أو الملكة التـي تـدرك           
العالقات المنطقية بين األشـياء ، ويحـدد اسـتخدام العقـل      

 .والتفكير في تدارك األمور 

  الفهم التأويلي الفهم التأويلي   ••

••  IInntteerrpprreettaattiivvee  UUnnddeerrssttaannddiinngg  
 التـي يضـيفها النـاس علـى         وهو فهم المعاني الذاتية   

تصرفاتهم وأفعالهم في سياق اإلطـار التـاريخي والبنـائي          
 .والثقافي للمجتمع 

  فوق الواقعية فوق الواقعية   ••

••  HHyyppeerrffaaccttuuaalliissmm  
هو مفهوم لمدرسة في العلوم السياسية تستند على تكديس         
كميات ضخمة من المعلومات عن عمل المؤسسة السياسـية         

مع محاولة ضـئيلة    ومن ثم الوصف المجهد لهذه المؤسسات       
لتحليل تطورها زمنياً أو مقارنتها بالمؤسسات الموازية لهـا         

 .في مناطق أخرى

  المتبادلالمتبادل) ) االعتراضاالعتراض((الفيتوالفيتو  ••



 ٣٤٨

••  MMuuttuuaall  VVeettoo    
وهو حق لحماية حقوق األقلية في الديمقراطيات الطائفيـة         
، وهو حق االعتراض الذي يثير في نفـس الوقـت خطـر             

ـ          ادل يعطـى لسـائر     طغيان األقليـة ، ولكـن الفيتـو المتب
 ٠.المجموعات الممثلة في االئتالف

  الفيدرالية الفيدرالية   ••

••  FFeeddeerraalliissmm  

هي أهم صور الكيانات الدولية الناجحة حتى اآلن ، وهي          
تعني اتحاد وحدات أو واليات مستقلة تحت سـلطة سياسـية           
واحدة في السياسة الخارجية والدفاع ، على أن تبقـي بـاقي            

تمتع بـالحكم الـذاتي ،      السلطات في أيدي الواليات والتي ت     
 بأنه Federal Structureوينظر إلى الهيكل االتحادي 

يسهم مساهمة كبيرة في الدفاع عن الحرية وحمايتهـا مـن           
 ، وأهـم  Central Tyrannyظهور االستبداد المركزي 

النماذج الفيدرالية التي نشاهدها في عـالم اليـوم الواليـات           
 .المتحدة ونيجيريا 

    VViiddeeoo  CCoonnffrreenncciinngg  الفيديو كونفرانسالفيديو كونفرانس  ••



 ٣٤٩

••  SSiimmuullaatteedd  SSeettttiinnggss  //   أنظــر أنظمــة أنظــر أنظمــة
  المحاكياتالمحاكيات

 .Video Confrencingهي أجهزة التواصل المرئي 

  الفيزيوقراطية الفيزيوقراطية   ••

••  PPhhyyssiiooccrraacciiee  
هو مبدأ يقوم على حرية التعامل وظهر في النصف الثاني          
من القرن السابع عشر وبلغ ذروته في القرن الثامن عشـر           

الفرد وخاصة حق الملكية وجعلـوا      وأكد المذهب على حقوق     
شعارهم حرية التعامل وحرية التعاقد ، وأكد القيزيوقراطيين        
أن األرض هي مصدر الثروة وليست المعـادن واعتبـروا          

 .التجارة والصناعة نشاطاً غير منتج 

  فينومينولوجيا فينومينولوجيا   ••

••  PPhheennoommeennoollooggyy  

تسمى الظاهراتية ، وهي القابلية للتطبيق على الظـواهر         
ية والسياسية ذات الطبيعة النفسية والمركبـة علـى         االجتماع



 ٣٥٠

نحو يسمح للمالحظ بإدراك بنائها أو نوع تنظيمها الداخلي ،          
 .وذلك في تجربة إدراكية واحدة 

  فيورد فيورد   ••

••  FFjjoorrdd  //  أنظر شرمأنظر شرم  



 ٣٥١

  
  

     



 ٣٥٢

  حرف القافحرف القاف

  قائد الرأي قائد الرأي   ••

••  OOppiinniioonn  LLeeaaddeerr  

 القائد هو الذي يمتاز بـالنفوذ والتـأثير الشخصـي فـي           
 .الجماعة التي ينتمي إليها، ويؤثر فيها

  ..) ..) الخالخ((قاعدة إلى آخرهقاعدة إلى آخره  ••

••  EEtt  CCeetteerraa  

هي عبارة تضاف إلى جميع قواعد السلوك االجتمـاعي         
، وهي مـن    ) إال في الحاالت المعقولة     ( لتعني شيئاً يشبهه    

 .القواعد الضمنية المسلم بها في معظم جوانب حياتنا 

  قاعدة الذهب قاعدة الذهب   ••

••  GGoolldd--SSttaannddaarrdd  

عدة اقتصادية سياسية ظهرت في عصر االقتصاد       وهي قا 
السياسي الكالسيكي ومازالت معمولة بها حتى اآلن في بعض         
المناطق والدول ، وتعلن هذه القاعدة أن هناك عالقة ثابتـة           



 ٣٥٣

بين قيمة النقود داخل الدولة وما تحتويه من وزن معين مـن            
 .الذهب من عيار معين 

  القانون التنظيمي القانون التنظيمي   ••

••  RReegguullaattiivvee  LLaaww  

وهو القانون الذي يقر بما هو كائن في الحياة اليومية من           
عالقات ويقوم بتنظيم هذه العالقات الموجودة بالفعـل فـي          

  Constitutive Lawالمجتمع ، بينما القانون التكويني 
 .فيكون القانون الذي يحدث شيئاً لم يكن موجوداً من قبل 

  القانون الدولي القانون الدولي   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLaaee  

فوق أممي يحدد حقوق الدول وواجباتها بالنسبة       هو قانون   
للعالقات المشتركة، وله طبيعة ال مركزية ، وهو يعبر عـن           

ــرعية  ــراعات  Legalismش ــل الص ــدف لح  ، ويه
Resolution Of Conflicts  ويعتبر القانون الـدولي 

 في العالقات الدولية ، Mother Scienceهو العلم األم 
أنه أكثر النظم البشرية تكامالً     ولذلك يوصف القانون الدولي ب    



 ٣٥٤

The Best Integrated Of All Mother 

Disciplines. 

  قانون ساي قانون ساي   ••

••  SSaayy,,ss  LLaaww  

وهو قانون لألسواق الحرة ، وينص القـانون علـى أن            
العرض الكلي يخلق الطلب الكلي المساوي له ومـن ثـم ال            

 .توجد احتماالت لوقوع أزمات إفراط إنتاج عامة

  اقصة اقصة قانون الغلة المتنقانون الغلة المتن  ••

••  LLaaww  OOff  DDiimmiinniisshhiinngg  RReettuurrnnss  

 :وهو قانون اقتصادي كالسيكي ينص على أن
الزيادة التي تحدث في االنتاج بعد حد معين ال تتناسب مع           
الزيادة التي تحدث في استخدام عنصر العمل أو رأس المال          
،فيتجه اإلنتاج بعدهذا لالنخفاض ،وعكسـه قـانون الغلـة          

 .المتزايدة

  قدرات النظام قدرات النظام   ••

••  SSyysstteemm  CCaappaabbiilliittiieess  



 ٣٥٥

وهي تتعلق بأداء وسلوك النظام السياسـي ، أي تسـجيل           
ألداء النظام ومدى تغير هذا األداء إلى األفضل أو األسـوأ ،     

 Extractive القـدرة االسـتخراجية   :وهذه القـدرات هـي   

Capability ، القدرة التنظيمية و Regulative  Capability 
 القـدرة  و ، Distributive Capability القدرة التوزيعيـة  و، 

ــة  ــتجابية و ، Symbolic Capabilityالرمزي ــدرة االس  الق
Responsive Capability ، القدرة على التعلم  وLearning  

Capacity. 

  القراءة القراءة   ••

••  RReeaaddiinngg  

وهي عملية قراءة الصحف والكتب والكلمات المنشـورة        
اءة ،أي اإللمام بشكل الحروف ونطقها باللسان ،وقد تعني القر        

التفكير في األحداث السياسية المحيطة قراءة فاحصة من أجل         
استشفاف آفاق المستقبل ،واكتشـاف العالقـات فيمـا بـين           

 .األحداث ،وقد تكون بقراءة ما بين السطور 

/ /   أنظـر    أنظـر  GGlloobbaall  VViillllaaggeeالقرية العالمية القرية العالمية   ••
  ثورة االتصاالتثورة االتصاالت/ / العولمة العولمة 



 ٣٥٦

لثانيـة  وهي مفهوم ظهر ألول مرة بعد الحرب العالمية ا        
وشعار رفعه مارشال لتضامن العالم إلزالة ما خلفته الحرب         
من دمار في العالم ، وهو يعبر حاليا عن التغييـرات التـي             
حدثت في العالم من نمو هائل للتكنولوجيا وخصوصـاً فـي           
حقل االتصاالت التي ألغت الحواجز والعـوازل الجغرافيـة         

الم كله بمثابـة    والثقافية بين مختلف المجتمعات مما جعل الع      
ــة صــغيرة ، وخلقــت ظــاهرة االتصــال اُألممــي   قري

Transnational Phenomena التي ربطت شعوب 
العالم بسرعة فائقة ، وأسفرت عن تخلي العالم عن فكرة أن           

 .State-Centric Preceptionالدولة مركز العالم 

  قرار االتحاد من أجل السالم قرار االتحاد من أجل السالم   ••

••  UUnniittiinngg  FFoorr  PPeeaaccee  RReessoolluuttiioonn  

 ٣ار اتخذته الجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي           هو قر 
 أصـوات   ٥ صوت ضد    ٥١م وأقرته بأغلبية    ١٩٥٠نوفمبر  

فقط ويشير إلى حق الجمعية العامة ، في حالة فشل مجلـس            
األمن في تحمل مسئولياته بسبب عدم تحقق اإلجمـاع بـين           
الدول الخمس دائمة العضوية ، أن تنظر في كل المسائل التي           
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اً للسلم أو خرقاً له أو في حالة وقوع عـدوان ،            تشكل تهديد 
واقتراح ما تراه من توصيات بشأنها بما في ذلك التوصـية           

 .باستخدام القوة المسلحة

  قراصنة الوسائط اإلعالمية قراصنة الوسائط اإلعالمية   ••

••  MMeeddiiaa  PPiirraatteess  

هم الذين يحصلون على البرامج عـن طريـق نسـخها           
وبالتالي تسويقها بشكل غير قانوني وبدون الحصـول علـى          

وتبلغ هذه العمليات غيـر الشـرعية       ... راخيص الالزمة   الت
 .مستوى المتحصل من إيرادات نتيجة بيع هذه البرامج

  القصدية القصدية   ••

••  IInntteennttiioonnaalliittyy  

هي مصطلح تعنى أن ثمة تصور بشأن حالـة أمـر مـا             
بحيث أنه موضوع قصد أو تصور تمثيلـي ويتبـدى هـذا            

هـي  التمثيل في صيغة عامة للكالم على نحو ما نقـول ، و           
تعني أن الناس حين يفكرون في غيرهم يتصورونهم علـى          
نحو معين من حيث أنهم مثلهم لهم أفكار وخطط وطموحات          

 .ومعارف



 ٣٥٨

  القصف الذهني القصف الذهني   ••

••  BBrraaiinn  SSttoorrmmiinngg  

هو أسلوب للتفكير الجماعي في أغراض متعددة منها حل         
المشكالت والتدريب بقصد زيادة كفاءة القدرات والعمليـات        

فقاً لقواعد ومباديء تنظم خصائص الجماعة      الذهنية ، ويتم و   
المشتركة فيه والخطوات التي يمضي وفقـاً لهـا وصـياغة           
النتائج التي تسفر عنها العملية ، ويقوم القصف أو العصـف           

ضـرورة إرجـاء التقيـيم والنقـد        : الذهني على مبـدأين     
Deferment Of Judjment   ألية فكرة إلى مـا بعـد 

 Quantity الكم ينـتج الكيـف   جلسة توليد األفكار ، وأن

Breeds أي التســليم بــأن األفكــار والحلــول المبتكــرة
 .للمشكالت تأتي تالية لعدد من الحلول غير الجيدة

  قناة االتصال قناة االتصال   ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  CChhaannnneell  

وهي وسيلة االتصال التي يمكن بواسطتها نقل الرسالة من       
صـال  المرسل إلى المرسل إليه ، ويمكن أن يقصد بقناة االت         
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أنها الخط أو المسار الذي تتخذه الرسالة عند تحركهـا مـن            
 .المرسل حتى تصل إلى المستقبل 

  قناة السويس قناة السويس   ••

••  SSuueezz  CCaannaall  

هي قناة حفرتها سواعد المصريين تـربط بـين البحـر           
ألـف  ١٢٠المتوسط والبحر األحمر ،وعمل في حفرها نحو        

م ،وتـم توقيـع اتفاقيـة       ١٨٩٦مصري ،وافتتحـت عـام      
 ١٩٥٦ية التي تنظم العمل بالقناة ،وتم تأميمهاعـام         القسطنكين

 لتصبح قناة مصرية مفتوحة أمام المالحة العالمية

  القنوات العادية القنوات العادية   ••

••  NNoorrmmaall  CChhaannnneellss  

وهي المحددات المختلفة  والطرق التقليديـة للجماعـات         
والتنظيمات واألحزاب السياسية التي تمارس فيهـا نشـاطها         

 .ليبرالية السياسي داخل الديمقراطيات ال

  قوات  الطواريء الدولية قوات  الطواريء الدولية   ••

••  UUNNEEFF  
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وهي قوات شكلت بموجب قرار الجمعية العامـة لألمـم          
م بتشكيل قوات طواريء    ١٩٥٦نوفمبر٥ في   ١٠٠٠المتحدة  

دولية لإلشراف على تنفيذ قرار وقف إطالق النار في منطقة          
قناة السويس ومراقبة تنفيذ القـوات البريطانيـة الفرنسـية          

سحابها من األراضـي المصـرية وسـيناء ،         اإلسرائيلية الن 
وكانت هذه أول مرة يتم تشكيل قوات دولية عسكرية ، وبلغ           

 جنديا ، وتم سحب هذه القوات أثنـاء أزمـة           ٦٠٧٣قوامها  
م ، وتوالت عملية تشكيل قوات طواريء دولية فـي          ١٩٦٧

مناطق مختلفة في العالم ، ومنها قوات الطـواريء الثانيـة           
UNFEم ١٩٧٣والتي شكلت عقـب حـرب    في سيناء ،   ٢

 فرداً وأنهت مهمتهـا بعـد       ٦٩٧٣وبلغ مجموع هذه القوات     
 ..م ١٩٧٩توقيع اتفاقية السالم المصرية اإلسرائيلية عام 

  القواعد القواعد   ••

••  NNoorrmmss  
هي األسس والقـوانين والدسـتور والعـرف والعـادات          
والتقاليد وغيرها ، والتي يعنى منها أساسـاً الغـرض مـن            

 .السياسة وغاياتها 



 ٣٦١

  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  
اعية واضحة بذاتها وذلك من خالل      القوانين ظواهر اجتم  

ما تمارسه على أعضاء المجتمع من قهر وإلزام اجتمـاعي          
وما تعكسه من قـيم اجتماعيـة محوريـة فـي الجماعـة             

 .االجتماعية

  ) ) أجناس أجناس ( ( القوقازية القوقازية   ••

••  HHoommoo  CCaauuccaassiiccuuss  
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الجنس : تتكون المجموعة القوقازية من أربعة أجناس هي        
 المتوسـط وجـنس     النردي والجنس األلبي وجـنس البحـر      

الهندوس ، والصفات العامة للقوقازي هي الشـعر الممـوج          
والبشرة التي تتراوح بين البياض والسـمرة والـرأس فيهـا         
ــارز   ــر ب ــك غي ــريض والف ــط والع ــل والمتوس الطوي

Orthognathous        وعظام الخدين غير بـارزة واألنـف 
ضيقة والعين مستقيمة واألسنان صغيرة والقامة بين المتوسط        

 .ق المتوسطوفو

  قومية قومية   ••

••  NNaattiioonnaalliissmm  
يشير إلى انتماء جماعة بشرية واحدة لوطن واحد شريطة         
أن يجمعها تاريخ مشترك ولغة واحدة وثقافة مشـتركة فـي           

 والشعور بالمصير واألهـداف والمسـؤوليات       أرض الوطن 
المشتركة لجميع المواطنين ، والقومية عبـارة عـن شـعب           

Ethnos    د  يحعلهم متأثرين فـي       وشعور متبادل بين األفرا
عواطفهم وسلوكهم بفكرة الوالء واالنتماء ألرض معينـة ،          

وقيمـة هـذه    Togethernessولديهم شعور بالجماعية    
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الجماعة وفضائلها ، وقد يؤدي هذا إلى الغلو  في التطـرف            
وكذلك الخوف مـن األجانـب      Chauvinismفي الوطنية   

ـ       Xenophobiaوالغرباء   د  ولكن الشـعور القـومي يوح
  .الجماعة للدفاع عن مصالحها ومستقبلها

  ––  NNeewwأنظر نيوتومزم أنظر نيوتومزم / / القومية الجديدة القومية الجديدة   ••

TThhoommiissmm  
  القوة القوة   ••

••  PPoowweerr /  / FFoorrccee  

وهي النفوذ المتحكم في السلطة أو الحكم ، وإذا اكتسـب           
صفة الشرعية أصبح سلطة ، وقد تكون القـوة سياسـية أو            

لـى   ، ويعرفها البعض بأنها القـدرة ع       عسكرية أو اقتصادية  
حمل اآلخرين على أن يفعلوا ما نريدهم أن يقوموا به ، على            
افتراض أن هذا مختلف بطريقة ما عما يرغبون هم بعمله ،           

 .وذلك باستخدام التهديد وباستخدام العقوبات إذا لزم األمر 

  قوة األمم المتحدة للحماية قوة األمم المتحدة للحماية   ••

••  UUNNPPRROOFFOORR  
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بدأت هذه القوة لحفظ السالم في كرواتيا لحماية المنـاطق          
الثالث ذات األغلبية الصربية في كرواتيـا وهـي كرايينـا           

مراقبة : وسالفونيا الشرقية والغربية ، وكان من بين مهامها         
وقف إطالق النار ومراقبة الحدود وحماية قوافـل اإلغاثـة          

منـاطق أمـن    : اإلنسانية وحمايـة المنـاطق اآلمنـةمثل        
Security Zones ومناطق وردية Pink Zones في 

 ، وقد    في البوسنةSafe Areas ومالذات آمنة كرواتيا
واجهت القوة صعوبات كثيرة وقامت بجهود مضنية لتنفيـذ         

 .أعمالها

  القوة الثالثة القوة الثالثة   ••

••  TThhiirrdd  FFoorrccee  

وهو مصطلح يطلق على البـوليس الفرنسـي خاصـة ،           
 .وعلى الشرطة عموماً 

  قوة ردع عنيفة قوة ردع عنيفة   ••

••  EEnnffoorrcceemmeenntt  MMeeaacchhaanniissmm  
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 تلجأ إليها بعض الدول مـن       هي اجراءات انتقامية عنيفة   
أجل إرهاب اآلخرين أو إنذارهم بعدم استخدام القوة ضـدها          

 .وإال ستكون االجراءات االنتقامية منهم في غاية القوة

  القوة السياسية القوة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  PPoowweerr  

هي القوة التـي تكتسـبها األحـزاب أو الجماعـات أو            
كـر  المنظمات أو األفراد في ميدان العمـل السياسـي أو الف          

السياسي بمقتضى القانون أو الدستور أو الواقع السياسي من         
خالل صناديق االنتخابات أو النجاح السياسي على مختلـف         

 ..األصعدة 

  القوة الكبرى القوة الكبرى   ••

••  PPrriimmee  FFoorrccee  

مصطلح أعلنه المفكر سنايدر ، وأكد فيه أن القومية هـي           
القوة الكبري في العصر الحديث والمحـرك األول ألحداثـه          

ة، ألنها أثرت وما زالت تؤثر فـي العـالم كلـه ،             التاريخي
وبخاصة في الدول النامية ، تأثيراً عميقاً اليمكـن أن نحـدد            

 .مداه 



 ٣٦٦

  قيادة جماعية قيادة جماعية   ••

••  CCoolllleeccttiivvee  LLeeaaddeerrsshhiipp  

وهي مشاركة جماعة في حكم دولة أو اتخاذ قرار ، ممـا            
يحول دون انفراد القائد أو الرئيس بالتحكم فـي الجماعـة ،            

 عقب قيام الثورة وفي األزمات التي تمر بها البالد          وتتم غالباً 
. 

  القياس االجتماعي القياس االجتماعي   ••

••  SSoocciioommeettrryy  
وهي الطريقة التي يمكن التعرف بها على العالقات بـين          
اىألفراد ومشاعرهم تجاه بعضهم البعض ، وذلك باعتمادها        
على آراء األفراد بعضهم البعض ودرجة االتصال وطبيعتـه         

 .قائياً حرا من حيث فرضه أو كونه تل

  القيم القيم   ••

••  VVaalluueess  



 ٣٦٧

هي أولى عناصر البناء االجتماعي ، وتمثـل الصـفات          
والمثاليات المرغوب فيها للفعل االجتماعي الذي يطمح الناس        

 .إليها ويتطلعون لها 

  القيم الروحية القيم الروحية   ••

••  SSppiirriittuuaall  FFaaiitthh  

هي أهم العناصر اإلنسانية التي يجب أن تعمل في توافق          
ناصر هي القيم الروحية واإلرادة     وتكامل وتناسق ، وهذه الع    

 Animal والطاقـة الحيوانيـة   Mental Willالذهنيـة  

Energy          والقيم الروحية هي المعتقـدات الغيبيـة التـي ،
يعتقدها اإلنسان من ديانات وعقائد ، وهي التي تضفي علـى           
حياته البهجة والسرور نتيجة االعتقاد بالسعادة فـي الـدنيا           

 .واآلخرة 

  القيمة القيمة   ••

••  VVaalluuee  

هي قدر الشيء وما يساويه وثمنه مادياً كـان الشـيء أو            
معنوياً ، وتتحدد قيمة الشيء على أساس ندرته وما يحققه من         
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نفع أو سعادة أو ما بذل فيه من عمل ، وهي قد تكون المثل              
 .العليا واألفكار التي لها وزن في المجتمع



 ٣٦٩
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  حرف الكافحرف الكاف

  كائن اقتصادي كائن اقتصادي   ••

••  HHoommoo  EEccoonnoommiiccss  
وهو مصطلح يصور اإلنسان بأنه منشغل طوال الوقـت         
في حسابات وتقديرات عقلية للعائد والتكلفة في كل ما يسلكه          

 .من أنماط السلوك 

  الكائن الخرافي الكائن الخرافي   ••

••  CCeennttaauurree  

هو كائن مبتدع في أمريكا ونمـط مـن أنمـاط التفكيـر         
الخرافي األمريكي الذي تحاول فرضه على العـالم ضـمن          

 كائن مزود برأس ليبرالية مثبت علـى        نطاق العولمة ، وهو   
جسد سلطوي تحكمي استبدادي مشبع بمبـدأ أتركـه يعمـل           

ــر ... ــه يم  Laisser Faire .. Laisserأترك

Passer        ويعمل على اإلعالء من الالمسـاواة االجتماعيـة
والفروقات وغيرها من األمور الشاذه التـي يجسـدها هـذا           

 .الكائن الخيالي في نفوس العالم أجمع 



 ٣٧١

  ابوتولوجي ابوتولوجي كك  ••

••  CCAAPPTTOOLLOOGGYY  

وهومختصــر لمصــطلح التخصــص فــي تكنولوجيــا 
ــات   -Computer-Assistedالمعلومــــ

Persuasivd-Technology    وهي طرق تكنولوجية 
 .حديثة لإلقناع وإثبات البرهان  

  الكاثوليكية الكاثوليكية   ••

••  CCaatthhoolliicciissmm  
هي إحدي الملل المسيحية التي تنتشر في أوربا الغربيـة          

م ، وتعترف ١٠٥٤ي موجودة منذ عام وأمريكا الالتينية ، وه   
الكاثوليكيةبتكوين الروح القدس وتطهير النفس بعـد المـوت         
ورفعة البابا باعتباره وكيل المسيح على األرض وتعتمد على         
عزوبة القسيس والصـالة بالالتينيـة وتقـديس العـذراء ،           

 .وكنيستها الرئيسية ومركزها العالمي في الفاتيكان 

  كاثوليكية رومانية كاثوليكية رومانية   ••

••  RRoommaann  CCaatthhoolliicciissmm  
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هي الكنيسة الرئيسية في عالم المسيحية ، ويرأس كنيستها         
بابا الفاتيكان ، وتضم أغلب المؤمنين بالمسيحية ، وهي تمثل          

 .المحافظين المسيحيين 

  الكارما الكارما   ••

••  KKaarrmmaa  

الكارما معتقد هندي يقوم على فكرة أساسية هي أن طائفة          
نهم يسـتحقون أن    الهندوس يولدون في طائفة فرعية معينة أل      

 .يولدوا فيها 

  كاريزما كاريزما   ••

••  CChhaarriissmmaa  

هو مصطلح يعبر عن القائد الملهم ، أو الزعيم التاريخي          
الذي يكتسب هذه المكانه المهابة بين أتباعه نتيجـة أعمالـه           
ومواقفه ، حيث يتحول إلى رمز وطني كبير وقائد فذ محنك           

 .وبطل قومي بأفكاره ومواقفه وإنجازاته 

  كبسوالت كبسوالت   ••

••  BBuulllleettss  



 ٣٧٣

هي عملية تلخيص المقاالت من خالل اسـتعراض أهـم          
ماتضمنته أو ما تهدف إليه مع إغفال الشـرح والتحليـل ،            

 .بهدف تقديم مضمون المقال في فقرة أو فقرتين 

  كتاب سنوي كتاب سنوي   ••

••  YYeeaarr  BBooookk  

وهو كتاب أو نشرة تنشر مرة واحدة في السنة وتتضـمن           
بيانات تتعلـق  تسجيالً للحوادث واإلحصائيات والمعلومات وال    

بموضوع ما ، وأهم أشكاله الكتاب السنوي عن بلد أو دولـة            
من الدول ويتضمن كافة البيانات واالنجازات التـي حققتهـا          

 .الدولة خالل عام 

  كثافة سكانية كثافة سكانية   ••

••  PPooppuullaattiioonn  DDeennssiittyy  

الكثافة السكانية يمكن حسابها بأنها متوسط عدد السـكان         
ع بقسمة عدد السكان على     في الميل المربع أو الكيلومتر المرب     

 .مساحة المنطقة أو الدولة

  الكساد التضخمي الكساد التضخمي   ••



 ٣٧٤

••  SSttaaggffllaattiioonn  

ويسمى الركود التضخمي ، هو الكساد الذي اتسم بتزامن         
ارتفاع معدالت التضـخم وارتفـاع معـدل البطالـة علـى            
اقتصاديات الدول والبلدان الصناعية ، وظهر فـي العقـدين          

 .السابع والثامن من القرن العشرين

  الكفاءة الكفاءة   ••

••  EEffffiicciieennccyy  

وتعني ظهور الفرد في عمله ووظيفته بدرجة عالية مـن          
 في  Effectivenessاإلتقان ،وأن يكون له انتاجه وفعالية       

كافة المواقف وفي األمور العاجلة ، وهذا المفهـوم ينطبـق           
أكثر على القيادات السياسية التي يجب أن يكون هناك تدقيق          

 سواء من المجالس النيابية  لهمEfficiency Auditكفاءة 
 .المسئولة عن الرقابة أو من األجهزة المختصة 

  الِكمون الِكمون   ••

••  LLaatteennccyy  
هي عملية من عمليات النظام االجتماعي ، ، وتعني تدعيم          

 .النمط ، وتحقق صيانة واستمرار ألنماط التنظيم االجتماعي 



 ٣٧٥

  الكنيسة االنجليزية الكنيسة االنجليزية   ••

••  CChhuurrcchh  OOff  EEnnggllaanndd  
اليدها ، وتقـوم علـى طائفـة        وهي كنيسة مستقلة لها تق    

البروتستانت ، ويصوت رعايا الكنيسة عادة لحـزب العمـل          
بينما يصوت غير الملتزمين منهم لحزب األحرار أو حـزب          
العمل ، بينما يصوت الكاثوليك في الغالب لحزب العمـل ،           

 .وتسمى الكنيسة األنجليكانية 

  الكنيسة البروتستنتية الكنيسة البروتستنتية   ••

••  LLuutthheerraann  CChhuurrcchh  

دة في العالم المسيحي ، أسسـها المصـلح         هي كنيسة جدي  
الديني مارتن لوثر األلماني الذي عـاش فـي الفتـرة مـن             

 .م ، وأتباع هذا المذهب أغلبهم في انجلترا١٥٤٦-١٤٨٣

  كرونولجي كرونولجي   ••

••  CChhrroonnoollggyy  

 .هو علم الترتيب الزمني لألحداث



 ٣٧٦

  أنظر العولمة أنظر العولمة   /   / GGlloobbaalliizzaattiioonnالكوكبة الكوكبة   ••
  الكوكلة الكوكلة   ••

••  CCooccaa--CCoollaarriizzaattiioonn  
صطلحات عصر العولمـة وهـو انتشـار الثقافـة          من م 

االستهالكية األمريكية ونشرها في مختلف أنحاء العالم وتشير        
 .إلى االتجاه األساسي غير الثقافي في ظل العولمة 

  كومنولث كومنولث   ••

••  CCoommmmoonnwweeaalltthh  

وهو رابطة بين دول متقاربة في االتجاه قد يصل لتكوين          
 علـى الثـروة     اتحاد كونفدرالي ، وهي غالباً عالقة تعتمـد       

واالقتصاد بينما تكون كل دولة مستقلة استقالالً تاماً ، ومـن           
الكومنولـث  : أشهر هذه الروابط فـي عالمنـا المعاصـر          

البريطاني وهو يضم دوالً تتمتع بالحكم الذاتي أو االسـتقالل          
التام وترتبط فيما بينها بوالء مشترك وهـو الـوالء للتـاج            

ابطة الجمهوريات السـوفيتية    البريطاني ، والفرانكفورنية ور   
 .السابقة وغيرها 



 ٣٧٧

والكومنولث لفظ أطلق على الحكومـة الجمهوريـة فـي          
م قبـل أن    ١٦٦٠ـ١٦٤٩انجلترا التي تشكلت في الفترة من       

 .يعود الحكم الملكي لها مرة ثانية بأسرة استيوارت 

  كومنولث الدول المستقلة كومنولث الدول المستقلة   ••

••  CCIISS//  CCoommmmoonnwweeaalltthh  OOff  IInnddeeppeennddeenntt  

SSttaatteess  روسيا روسيا أنظر أنظر //   
رابطة الدول المستقلة تضم جمهوريات اإلتحاد السـوفيتي        

م ، وعدد   ١٩٩١السابق ، وأنشئت عقب انحالله في ديسمير        
 دولة ، وتضمن اتفاقية الرابطة سيادة كل دولة         ١٥األعضاء  

م ١٩٩٤، وتنص على التعاون في مجاالت كثيرة ، وفي عام           
بـين الـدول    تم االتفاق على إقامة منطقة للتجـارة الحـرة          

 .األعضاء

  كومنولث الواليات المتحدةكومنولث الواليات المتحدة  ••

••        CCoommmmoonnwweeaalltthh  OOff  TThhee  UUnniitteedd  

SSttaattee  

هو رابطة اتحادية كونفدرالية تجمع بين الواليات المتحدة        
األمريكبة ومجموعة جزر شمال ماريان بالمحيط الهندي التي        



 ٣٧٨

م لالتحـاد   ١٩٩٠كانت تحت الوصاية الدولية وصوتت عام       
 .يات المتحدة الكونفدرالي مع الوال

أنظـر السـوق   أنظـر السـوق    /  / ((  CCOOMMEESSAA  ))الكوميسا الكوميسا   ••
  المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 

  الكوميكون الكوميكون   ••

••  CCoommeeccoonn  ((CCoouunncciill  OOff  MMuuttuuaall))  

EEccoonnoommiicc  AAssssiissttaannccee  

وهي السوق األوربية الشرقية ، والتي كانت تضـم دول          
 ،   ، وهي الحلف االقتصادي لهذه الكتلـة        سابقاً الكتلة الشرقية 

ساعدة االقتصادية المتبادلة ، وهو منظمـة       وتسمى مجلس الم  
م ١٩٩١تجارية لبلدان أوربا االشتراكية ، وتم حلها في يونيو          

(.  

  الكونجرس الكونجرس   ••

••  CCoonnggrreessss  



 ٣٧٩

الكونجرس هو اسم يشمل البرلمان في الواليات المتحـدة         
الشيوخ والنواب ، وأيضـاً يسـمى أي        : األمريكية بمجلسيه   

 مؤتمر باسم الكونجرس 

  كوندراتيف كوندراتيف   ••

••  KKoonnddrraattiieeffff  

هي عملية نمو االقتصاد العالمي في شكل دورات متعاقبة         
، وسميت بهذا االسم ألن العالم الروسي كوندراتيف هو الذي          
تحدث عنها وتنسب إليه اليوم خمسون دورة كاملـة لهـا ،            
ودورات كوندراتيف تتألف من مرحلتين واحـدة لالنتعـاش         

  .االقتصادي وأخري للركود االقتصادي في العالم

  كوندومينيوم كوندومينيوم   ••

••  CCoonnddoommiinniiuumm  

كوندومينيوم هو أرض تحكمها دولتان أو أكثر ،أواتحـاد         
 .مالك في بناية مملكة للسكان 

  الكونفوشيوسية الكونفوشيوسية   ••

••  CCoonnffuucciiaanniissmm  



 ٣٨٠

هي عقيدة صينية ترجع إلى الحكيم كونفوشيوس ، تنطوي         
على مباديء أخالقية سامية وتطالب الحاكم بعـدم اسـتخدام          

 Heaven,s فقد تفـويض السـماء   القوة مع رعاياه وإال

Mandate        وحق للرعايا االنتفاض عليه ، وهناك من يرى
أن الكونفوشيوسية والبوذية والتاوية ليست أديانـا ألن لـيس           
بها فكرة القدرة العليا المسيطرة على الكون ، وربما تكـون           
أقرب لتصور الكون على أساس أنه مجـرد نظـام طبيعـي         

Natural Order يسير ذاته  . 

  كيومنتانج كيومنتانج   ••

••  KKiioo  MMiinn  TTaanngg  
لفظ يطلق على حزب الشعب الوطني الصيني بعد إعالن         

 .الجمهورية



 ٣٨١

  
  

     



 ٣٨٢

  حرف الالمحرف الالم

  الالمباالة الالمباالة   ••

••  AAppaatthhyy  

وهي حالة من حاالت الدور السياسي الذي ينعدم خاللـه          
اهتمام الفرد باألمور السياسية وبالتالي ال يستخدم حقـه فـي      

 ويكون الفرد حينذاك أقل قليالً من       المشاركة عبر التصويت ،   
 ، ولكن اليصل لمسـتوى االحتجـاج        Activismالنشاط  

فيكون الفرد حينذاك ،من وجهة نظر السلطات الحاكمة ، في          
 Manageableمستوى يمكن السيطرة عليه وإخضـاعه  

Level .  

  اللجان االستشارية اللجان االستشارية   ••

••  CCoonnssuullttaattiivvee  CCoommmmiitttteeeess  

ها السـلطة الحاكمـة أو      وهي اللجان المختلفة التي تشكل    
البرلمان ، للحصول على رأي جماعات المصالح المنظمـة         
والهيئات المختلفة وأصحاب الفكر في التشريعات والقرارات       



 ٣٨٣

الجديدة التي تمسهم وكذلك البحث فـي كيفيـة تنفيـذ تلـك             
 .القرارات 

  اللجان اإلقليمية اللجان اإلقليمية   ••

••  RReeggiioonnaall  CCoommmmiissssiioonnss  

 موضوعات إقليمية   وهي مجموعة من اللجان التي تتناول     
وتتبع األمم المتحدة ، وهدفها تدعيم العالقـات االقتصـادية          
والتكامل بين دول المنطقة وتقديم المساعدات الخاصة بالتنمية        

: االقتصادية واالجتماعية لهذه المناطق ، ومن هذه اللجـان          
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ، ومقرها أديس أبابـا بأثيوبيـا ،           

ادية واالجتماعية آلسـيا والمحـيط الهنـدي        والجنة االقتص 
ومقرها بانكوك بتايالند ، واللجنة االقتصادية ألوروبا ومقرها        
جنيف بسويسرا ، واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـرب         
آسيا ومقرها المؤقت عمان باألردن ، واللجنـة االقتصـادية          

ك ألمريكا الالتينية والكاريبي ومقرها سنتياجو بشيلي ، وهنا       
 باألمم المتحدة Standing Committeesاللجان الدائمة 

لجنة البرنامج والتنسيق ، ولجنة الموارد الطبيعية ،        : وأهمها  



 ٣٨٤

ولجنة المنظمات غير الحكومية والمفاوضات مع الوكـاالت        
 .الحكومية الدولية ، ولجنة الشركات متعددة الجنسية 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعـة لألمـم       اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعـة لألمـم         ••
  تحدةتحدةالمالم

••    ((UUNN))  EEccoonnoommiicc  CCoommmmiissssiioonn  FFoorr  

AAffrriiccaa  ((  EECCAA  ))  
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة     اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة       ••

  الكاريبي التابعة لألمم المتحدةالكاريبي التابعة لألمم المتحدة
••  ((UUNN))  EEccoonnoommiicc  CCoommmmiissssiioonn  FFoorr  

LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  AAnndd  TThhee  CCoorriibbbbeeaann  

((EECCLLAACC))  
اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا       اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا         ••

  لمتحدةلمتحدةوالباسيفيكي التابعة لألمم اوالباسيفيكي التابعة لألمم ا
••  ((UUNN))  EEccoonnoommiicc  AAnndd  SSoocciiaall  

CCoommmmiissssiioonn  FFoorr  AAssiiaa  AAnndd  PPaacciiffiicc  

((EESSCCAAPP))  



 ٣٨٥

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا     اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا       ••
  التابعة لألمم المتحدةالتابعة لألمم المتحدة

••  ((UUNN))  EEccoonnoommiicc  AAnndd  SSoocciiaall  

CCoommmmiissssiioonn  FFoorr  WWeesstteerrnn  AAssiiaa  

((EESSCCWWAA))  

  اللجنة الدولية األولمبية اللجنة الدولية األولمبية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiitttteeee  OOff  TThhee  RReedd  

CCrroossss    ((  IICCRRCC  ))  
  لجنة دولية للحوت لجنة دولية للحوت   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiitttteeee  OOff  BBaalleeiinneess    

((  IICCBB  ))    
وهي لجنة دولية أنشأها مؤتمر واشـنطن لتنظـيم صـيد           

 .الحوت وحفظ أنواعه

  اللجنة الدولية للصليب األحمر اللجنة الدولية للصليب األحمر   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOllyymmbbiicc  CCoommmmiitttteeee  

((IIOOCC))  



 ٣٨٦

  اللجنة المركزية اللجنة المركزية   ••

••  cceennttrraall  CCoommmmiitttteeee  
 ألغلب الشخصيات العامة المؤثرة في التنظيم       وهي تجمع 

السياسي أو في األحزاب ، وتلي اللجنة في األهمية المكتـب           
  .Politburoالسياسي 

  لسان لسان   ••

••  EEssttuuaarryy  

هو وادي في مصب نهر يلتقي عنده ماء النهر العذب مع           
ماء البحر ، ويكون عادة على شكل مثلث قاعدتـه صـغيرة            

 .وضلعاه طويالن 

  اللغة اللغة   ••

••  LLaanngguuggee  
اللغة هي ملكة االقتدار على النطق واللفظ ، وهي أصوات          
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم أو يعبر بها كل جيـل عـن              
وجدانهم أو تعبر بها كل أمة عن علومها ، ويبين بهـا كـل              

 . شخص عما يراود نفسه وعقله ووجدانه 



 ٣٨٧

  اللغة السوريانية اللغة السوريانية   ••

••  SSyyrriiaacc  

 من الكنـائس    هي لغة اآلداب والطقوس الدينية في العديد      
 .الشرقية أساسها اآلرمية 

  اللغات الالتينية اللغات الالتينية   ••

••  RRoommaannccee  LLaanngguuaaggeess  

هي اللغات المنحدرة من اللغة الالتينيـة مثـل الفرنسـية           
واألسبانية والبرتغالية ، وتتحدث بها أغلب الشعوب األوربية        

 .واألمريكية 

  الليبرالية الليبرالية   ••

••  LLiibbeerraalliissiimm  

ي ، وهي إطـار     الليبرالية هي التحررية أو المذهب الفرد     
سياسي يصف الحياة السياسية ونظام الحكم في الـدول ذات          

 Industrialized Economicsاالقتصاد الصـناعي  
والتي تأخذ بالمبادى الرأسمالية وتسود فيها الحرية كقيمة عليا         



 ٣٨٨

، وتؤكد الحرية الفردية وتقوم على المنافسة الحرة من أجـل           
 .الخاص الفرديتحقيق الصالح العام عن طريق الصالح 

  لوبي لوبي   ••

••  LLoobbbbiieess  
واللوبي جماعة ضغط ليس لهـا      / أنظر جماعات الضغط    

إال مصلحة سياسية بحتة ، وتمارس عادة في الدول األجنبية          
 .لتحقيق مصالح الدولة األم ألعضاء هذه الجماعات 

  لوبيات لوبيات   ••

••  LLoobbbbyyiissttss  

وهي منظمات الضغط التي تعمـل لصـالح أعضـائها ،           
كمـا فـي الواليـات المتحـدة        ( ت  وكذلك حكومات الواليا  

التي تعمل لصالح مواطنيها على مستوى صناعة       ) األمريكية  
ــة   Federal Policy-Makingالسياســة االتحادي

Process          وتمارس ضغوطاً متزايـدة علـى صـناعة ، 
ــوبي حكــومي داخلــي  القــرار، ومــن ذلــك ظهــور ل

Intergovernmetal Lobby في نهاية حقبة الستينات 
يات المتحدة قام بدور مهـم فـي نظـام توزيـع            داخل الوال 



 ٣٨٩

 ، وظهر بعد ذلك المنظمات السـبعة        GRSالعائدات العامة   
 . الذين شكلوا لوبي كبير في أمريكا Big Sevenالكبار

  لوجيستي لوجيستي   ••

••  LLooggiissttiiccss  

كلمة لوجيستي أو لوجيستيك تستعمل حديثا عند طلب دولة       
ـ             اء من دولة أخري تقديم دعـم أو تسـهيالت لجنودهـا أثن

المعارك الحربية ، وهذا الدعم يكون هامشي دون تدخل فـي        
المعارك ، أي يكون على شكل تقديم خدمات ومسـاعدات ،           
وكلمة لوجيستي تعني علم نقل وإطعام وإيواء الجنـود فـي           

 .ميدان القتال 

  لوردات القرية الكونية لوردات القرية الكونية   ••

••  TThhee  LLoorrddss  OOff  TThhee  GGlloobbaall  VViillllaaggee  

اجديكيان فـي عـام     هو مصطلح بريطاني أطلقه الكاتب ب     
م على وضع سيطرة مردوخ وماكسويل وستيفنز على        ١٩٨٨
من مجموع التوزيع اليومي واألسـبوعي للصـحف        % ٥٧

البريطانية وامتلكوا ثالثة أرباع الصحف الوطنية التي تبـاع         



 ٣٩٠

في بريطانيا ، وتعبير عن انتشار اإلمبراطوريات اإلعالميـة     
 . العولمة التي تسيطر على اإلعالم العالمي في عصر 

  اللوطيدس اللوطيدس   ••

••  LLuuddddiitteess  

وهي جماعات بريطانية في القرن التاسع عشـر والتـي          
قامت بتحطيم المكائن الجديدة تعبيراُ عن عدم الرغبـة فـي           

 .تبديل األيدي العاملة بالماكينات 



 ٣٩١

  
  

     



 ٣٩٢

  حرف الميمحرف الميم

  ما بعد الحداثة ما بعد الحداثة   ••

••  PPoosstt  MMooddeerrnniissmm  

وهـي  ... وية  هي فلسفات ظهرت بعد سقوط الفلسفة البني      
تحمل رؤية فلسفية عامة ، ويكتسب مفهوم ما بعـد الحداثـة            

فالمشروع التحديثي الغربـي بـدأ يتحقـق        .. أبعاداً مختلفة   
تدريجيا ليمر من عصر التحديث إلى عصر الحداثـة إلـى           
عصر ما بعد الحداثة، وما بعد الحداثة هو عـالم صـيرورة            

 أن يوجـد فيـه      كاملة كل األمور فيه متغيرة ، ولذا اليمكن       
هدف أو غاية ، وقد حلت نظرية ما بعد الحداثة مشكلة غياب            
الهدف والغاية والمعنى بقبول التبعثر باعتباره أمـراً نهائيـا          
طبيعياً وتعبيراً عن التعددية والنسبية واالنفتاح وقبول التغيير        

 .الكامل 

  الماجنا كارتا الماجنا كارتا   ••

••  MMaaggnnaa  CChhaarrttaa  



 ٣٩٣

اإنجليزي جون عـام    هو العهد األعظم الذي منحه الملك       
م ، والتي منحت الحريات لإلنجليز ، ونقل اإلنجليـز          ١٢١٥

هذه الحريات من خالل هذه الوثيقة الهامة للعـالم أجمـع ،            
وتضم الوثيقة مختلف الحريات الشخصية واالجتماعية مـن        
حق التصويت والتعبير والحق في الحرية ذاتها لكل االنجليز         

 .في كل مكان 

  المادية الفردية المادية الفردية   ••

••  IInnddiivviidduuaalliissttiicc  MMaatteerriiaalliissmm  

هي الحقيقة التي تسيطر على االقتصاد األمريكي ، ألنـه          
اقتصاد رأسمالي يقوم علي المادية الفردية ، أي تحقيق أكبر          
منفعة اقتصادية للفرد المواطن ويرتكز على حكومة مقيدة ال         
تستطيع االعتداء على الحقوق الفردية أو التجاوز عليهـا إال          

 .لحدود في أضيق ا

  الماركسية الماركسية   ••

••  MMaarrxxiissmm  

وهي حركة تعود إلى كارل ماركس الداعيـة األول لهـا           
، فالطبقة هي Class Theoryوالداعي إلى نظرية الطبقة 



 ٣٩٤

أهم وحدة يمكن من خاللها فهـم السياسـة ، وأن المجتمـع             
الرأسمالي يقوم على البرجوازيـة، بينمـا يقـوم المجتمـع           

 ، Proletariatاالشــتراكي علــى طبقــة البروليتاريــا 
والنظرية الماركسية منظومة من اآلراء الفلسفية واالقتصادية       
واالجتماعية والسياسية التي تشكل رؤية متكاملـة للعـالم ،          
وتقوم أساساً على التفسير المـادي للتـاريخ  ، ومكونـات            

المادية الجدلية والماديـة    : الماركسية المترابطة عضوياً فهي     
سياسي والشـيوعية العلميـة وإقامـة       التاريخية واالقتصاد ال  

ديكتاتورية البروليتاريا التي تهدف إلـى تصـفية اسـتغالل          
 .اإلنسان ألخيه اإلنسان 

  الماكارثية الماكارثية   ••

••  MMcc--CCaarrtthhiissmm  
وهي حركة من حركات األحزاب اليمينية اهتمت بتنـاول         

 .الضغوط والمشكالت 

  الماكلوهاتية الماكلوهاتية   ••

••  MMaacclluuhhaanniissmm  



 ٣٩٥

 والتي  Macluhanوهي النظرية التي وضعها ماكلوهن      
ترى أن وسائل اإلعالم اليمكن فصلها عن تكنولوجيا اإلعالم         
ألن طبيعة وسائل اإلعالم التي يتصل بهـا النـاس تشـكل            
المجتمعات أكثر مما يشكلها مضـمون وسـائل االتصـال ،           

: ويري أيضاً أن التاريخ اإلنساني يتكون من أربعة مراحـل           
، مرحلة الطباعـة ،     المرحلة الشفوية ، مرحلة كتابة النسخ       

مرحلة وسائل اإلعالم اإللكتروني ، فالمضمون عند ماكلوهن        
 .اليمكن النظر إليه مستقالً عن التكنولوجيا 

أنظر الوسائط أنظر الوسائط / / MMuullttii--MMeeddiiaa  مالتي ميديا مالتي ميديا   ••
  المتعددةالمتعددة

أنظــر الميتافيزيقــا أنظــر الميتافيزيقــا / / مــا وراء الطبيعــة مــا وراء الطبيعــة   ••
MMeettaapphhyyssiiccss  

  المبادرة السياسية المبادرة السياسية   ••

••  PPoolliiccyy--IInniittaattiioonn  



 ٣٩٦

يقصد به هيمنة الـرئيس أو الحـاكم علـى          هو مصطلح   
العملية السياسية في دولته والتـدخل المتزايـد فـي شـئون            

 .المجتمع 

  المباديء الجيوبولوتيكية المباديء الجيوبولوتيكية   ••

••  GGiieeooppoolliittiiccaall  CCooddeess  

هي مجموعة الفرضيات اإلستراتيجية التي تضعها حكومة       
ما فيما يتعلق بالدول األخـرى فـي صـياغتها لسياسـتها            

هذه المباديء االستراتيجية اإلجرائيـة     الخارجية ، وتتضمن    
تقييم المناطق الجغرافية الواقعة وراء حدود الدولة من زاوية         
أهميتها اإلستراتيجية وإمكان أن تصبح يوما ما مصدر تهديد         
ألمنها، وتشمل أيضاً تقييماً للدول المجاورة ، وهـي تعمـل           

 المحلي واألقليمي والعالمي ، ويمكـن     : على ثالثة مستويات    
ــنظم  أن نفهمهــا بوصــفها وحــدات البنــاء األساســية لل

 .الجيوبولوتيكية العالمية 

  المثالية المثالية   ••

••  IIddeeaalliissmm  



 ٣٩٧

وهو مفهوم يعني تطبيق األفكار الحسنة ، ويعني المثاليون         
بأن الشخص أو اإلنسان شخص كامل وأن مشاكله تنشأ عن          
عدم كفاءة المؤسسات ، ولذلك فالبد من سن تشريعات تكفل          

ح النظام القائم ، وأنه يجب تحريم الحرب مـن          تحقيق إصال 
خالل التكاتف الدولي ، ويؤكد المثاليون دائماً على المصالح         

 .المشتركة للدول وإمكانات االنسجام بينها 

  المثقفون المثقفون   ••

••  IInntteelllleeccttuuaallss  
جماعة اجتماعية متميزة تحمل األفكار الجديدة وتكتسـب        

ل أحد النخب   أهمية خاصة في المجتمعات الديمقراطية ، وتمث      
السياسية في البالد ، وهم حملة ثقافة مجتمعاتهم ومفاهيمهـا          

 .الذهنية عن العالم، بصرف النظر عن اتجاهاتهم السياسية 

  مجالس األبرشيات مجالس األبرشيات   ••

••  PPaarriisshh  CCoouunncciillss  
وهي مجالس موجودة في بريطانيا ، تغطي كافة المناطق         
 الريفية ، ويتم التحاور فيه بين األفراد حول سبل تخصـيص          

 …الخ..الموارد لمجاالت اإلسكان والمدارس والطرق والنقل



 ٣٩٨

  المجالس التشريعية المجالس التشريعية   ••

••  AAsssseemmbblliieess  

وهي البرلمانات المنتخبة في عالم اليوم ، وقد تتكون من          
( أو من مجلسـين     ) Unicameralأحادي  ( مجلس واحد   

 )Bicameralأي تركيب ثنائي 

  مجالس جوار مجالس جوار   ••

••  NNeeiigghhbboouurrhhoooodd  CCoouunncciillss  
ودة في بريطانيا ، تغطي كافة المدن ،        وهي مجالس موج  

ويتم التحاور فيه بين األفراد حول سبل تخصيص المـوارد          
… الـخ ..لمجاالت اإلسكان والمـدارس والطـرق والنقـل       

 .باإلضافة إلى دورها التمثيلي وليس التنفيذي 

  المجانسة ضمن تكوين واحد المجانسة ضمن تكوين واحد   ••

••  HHoommooggeenniizzaattiioonn  

 من أجل   هو مصطلح يعبر عن مجموعة العمليات المؤداه      
نشر العولمة بمعنى تغطيتها الشاملة للعالم ، وهو مـا يـتم             



 ٣٩٩

التعبير عنه من زاوية حركة األموال بوصقه نهاية الجغرافيا         
. 

  المجتمع اإلفتراضي المجتمع اإلفتراضي   ••

••  VViirrttuuaall  CCoommmmuunniittyy  
 Howardاسم كتاب هام من تأليف هوارد راينجولـد  

Rheingold    الحياة ... المجتمع االفتراضي   :  وهو بعنوان
 : Virtual Communityظل التقدم االليكترونـي  في 

Homesteading On Electronic Frontier 
ويعلن الكتاب أن ما يحتاجه الناس هو إيجاد فرصة لتكـوين           
عالقات مع جيرانهم المتواجدين في أماكن نائية من القريـة          

 . العالمية ، ولو عبر الشبكات االليكترونية

  مجتمع جماهيري مجتمع جماهيري   ••

••  MMaassss  SSoocciieettyy  
هو المجتمع الذي تسود بين أعضائه درجة عاليـة مـن           و

العزلة واالستقاللية االجتماعية ، والذي يتم فيه عمليات تبادل         
 .واسعة بين السلطة والجماهير 



 ٤٠٠

  المجتمع المدني المجتمع المدني   ••

••  CCiivviill  SSoocciieettyy  
هو وحدة مستقلة ومميزة عن المجتمع السياسي ، أي أنـه        

، وإنما هو يمثل    ال يخضع لتأثير النظام السياسي أو الطبيعي        
مجموعة قوى تميل عندما تحقق تطوراً بعد ذلك إلي إخضاع          
المجتمع السياسي ذاته ، وبدأ مفهوم المجتمع المدني منذ عام          

 عندما كتب ماركس نقده لفلسفة هيجل للقانون ، ثـم           ١٨٤٠
أكد هيجل بعد ذلك معنى المفهـوم بأنـه نسـق العالقـات             

 .االجتماعية المتبادلة 

قتصادي واالجتمـاعي التـابع     قتصادي واالجتمـاعي التـابع     المجلس اال المجلس اال   ••
  لألمم المتحدة لألمم المتحدة 

••  ((  UUNN  ))  EEccoonnoommiicc  AAnndd  SSoocciiaall  CCoouunncciill  

((EECCOOSSOOCC))                                                                                                       
  مجلس األمن مجلس األمن   ••

••  TThhee  SSeeccuurriittyy  CCoouunncciill  



 ٤٠١

هو األداة الرئيسية والفعالة في األمم المتحدة ولديه القدرة         
لمسائل التـي تهـدد السـلم       على االجتماع السريع لمعالجة ا    

واألمن الدوليين حيث أن صيانة السلم واألمن الدولي وظيفته         
 ١٠ أعضا دائمين و   ٥ عضوا بينهم    ١٥األولى ، ويتكون من     

أعضاء ينتخبون كل عامين ويمثلـون القـارات المختلفـة ،           
ولألعضاء الدائمين حق االعتراض على أي قرار ويسـمى         

ي قرار من مجلس األمـن إال       حق الفيتو وبالتالي ال يصدر أ     
بموافقة األعضاء الدائمين أو على األقل عدم اعتراضـهم ،          
ويعمل مجلس األمن ويتصرف بالنيابة عن كل أعضاء األمم         

 .المتحدة

  مجلس األمن الوطنى مجلس األمن الوطنى   ••

••  NNaattiioonnaall  SSeeccuurriittyy  CCoouunncciill  ((  NNSSCC  ))  

هو مجلس للحماية الوطنية ، أي المعلومـات واألنظمـة          
طن ضد أي تهديد خـارجي أو داخلـي ،          الخاصة بتأمين الو  

وموجود في كل الدول تحت مسميات عديدة ، ألنـه يمثـل            
جهاز االستخبارات الوطني ، ويسمى في بعض الدول مجلس         

 .الدفاع الوطني 



 ٤٠٢

  مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الخليجي   ••

••  GGuullff  CCoo--OOppeerraattiioonn  CCoouunncciill  ((  GGCCCC  ))  

 هو منظمة إقليمية للتعاون والتنسيق بين دول الخليج الستة        
المملكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية      : وهي  

المتحدة وقطر والبحرين وسلكنة عمان ، وقد ُأنشـيء هـذا           
م ، وتقـع أمانتـه العامـة فـي          ١٩٨١المجلس في مايوعام    

الرياض ، وقادة دول المجلـس يعقـدون اجتماعـاً دوريـا            
بالتناوب بين دول المجلس في شهر ديسمبر من كـل عـام            

 .عقدون اجتماعاً تشاورياً آخر في شهر مايو من كل عام وي

  مجلس العموم البريطاني مجلس العموم البريطاني   ••

••  HHoouussee  OOff  CCoommmmoonnss  

وهو المجلس التشريعي والرقابي في بريطانيا ويتم اختيار        
أعضاؤه باالنتخاب الحر المباشر ، ويمارس دوره الرقـابي         

 .والتشريعي 

  مجلس اللوردات مجلس اللوردات   ••

••  HHoouussee  OOff  LLoorrddss  



 ٤٠٣

يا ، ويعتبر من المؤسسـات غيـر        هو مجلس في بريطان   
 ، ولـذا فهـو   Inactive Politicallyالعاملة سياسـياً  

مجلس شرفي ال دور له يذكر في النظام السياسي البريطاني          
إال قدرته على تأخير إصدار بعض القرارات والتشـريعات         

 .القادمة من مجلس العموم  

  مجلس النواب األمريكي مجلس النواب األمريكي   ••

••  HHoouussee  OOff  RReepprreesseennttaattiivveess  ((  HH..RR..))  

وهو أحد المجلسين في البرلمان األمريكي ، مع مجلـس          
 الذي يتكون من شيخين عن كل       Senateالشيوخ األمريكي   

 عضواً حالياً  ، وله مهابـة أكثـر مـن            ١٢٠والية حوالي   
 عضواً منتخبـاًموزعين    ٤٣٥مجلس النواب الذي يتكون من      

  .وفقاً لعدد سكان كل والية 

  مجلس الوزراء مجلس الوزراء   ••

••  TThhee  CCaabbiinneett  
هو رأس السلطة التنفيذية في الديمقراطيات البرلمانيـة        و

ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وله اختصاصات تنفيذية كثيرة        
منها إعداد الميزانيات والخطـط واالتفاقيـات ومشـروعات         



 ٤٠٤

القوانين ، ويكون مسئوالً مسئولية تضامنية أمـام المجلـس          
 .النيابي 

  مجموعة األمم المسيحية مجموعة األمم المسيحية   ••

••  CChhrriissttiiaann  CCoommmmoonnwweeaalltthh  
لقديس أوغسطين فـي    قام بطرحه وعرضه ا   وهو تصور   

بداية القرن الخامس ، وهو قيام اتحاد طبيعي ورابطة عقائدية          
بين األمم المسيحية ، معبراً عن الفكر الذي أعقب اسـتقرار           

 .الوضع القانوني للكنيسة 

  المجموعة األوربية المشتركة المجموعة األوربية المشتركة   ••

••  EEccoonnoommiicc  CCoommmmuunniittyy  EEuurrooppeeaann  

((EEEECC))  

 األوربيـة المشـتركة ، وتهـتم بالتعـاون          هي السـوق  
االقتصادي والتجاري والقانوني بين مجموعـة مـن األمـم          
األوربية بشكل دائم ، وهي تحقق مجموعـة مـن التعـاون            
والتنسيق والتكامل في مجاالت االقتصاد والعملـة والتجـارة     
مما أعطاها قوة اقتصادية هائلة واستمر هذا التعـاون حتـى           

ألوربية الموحدة اليورو والـذي أعطـى       وصل إلى العملة ا   



 ٤٠٥

الدول األوربية قوة اقتصادية هائلـة فـي مواجهـة القـوة            
 .االقتصادية األمريكية 

  ) ) آسيانآسيان((موعة دول جنوب شرقي آسيا موعة دول جنوب شرقي آسيا مجمج  ••

••  AASSEEAANN  

وهي مجموعة اقتصادية أساساً ولها جوانب تنسيق سياسي        
، وتضم أغلب دول جنوب شرقي آسيا والتي كانت تسـمى           

يوية مثل ماليزيا وأندونسـيا وكوريـا الجنوبيـة         النمور اآلس 
وتايوان وسنغافورة وغيرها ، وهي نموذج معاصر للتعـاون         

 .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 كمراقبوكندا ، 



 ٤٠٦

ــادية     •• ــاعدة االقتصـ ــس المسـ ــادية   مجلـ ــاعدة االقتصـ ــس المسـ مجلـ
  CCoouunncciill  OOff  MMuuttuuaall  EEccoonnoommiiccالمتبادلةالمتبادلة

AAssssiissttaannccee// الكوميكونالكوميكونأنظر أنظر  
  المجموعة الملكية لحماية الدبلوماسين المجموعة الملكية لحماية الدبلوماسين   ••

••  RRooyyaall  AAnndd  DDiipplloommaattiicc  PPrrootteeccttiioonn  

GGrroouupp  
وهي مجموعة تابعة لشرطة لندن ذات مهام خاصة لحماية         

سيين األجانب من أية أعمال إرهابية ، وحمايتهم من         الدبلوما
أي األحداث الطارئة التي قد يتعرضون لها ، وهي نمـوذج           
ــيين   ــاف الدبلوماس ــداث اختط ــن أح ــة م ــي للوقاي أمن

Diplonapping .  

  المحافظة المحافظة   ••

••  CCoonnsseerrvvaattiissmm  
وهي تعبر عن السياسات التقليدية التي تقاوم التغيير فـي          

ل األحزاب والتنظيمـات التـي      المجتمع السياسي ، من خال    
 ..تطالب باستمرار الوضع الحالي دون تغيير 



 ٤٠٧

  المحافظة على الوضع القائم المحافظة على الوضع القائم   ••

••  SSttaattuuss  QQuuee  
وهي الصورة االستاتيكية للمجتمع ، حينما يصبح المجتمع        
غير ديناميكي ويحافظ على استقراره من خـالل اسـتمرار          

 .األوضاع القائمة دون تغيير 

  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          

 .المنظمات والتنظيمات السياسية ، ويسمى منهج التشبه 

أنظر أنظر  /  / PPaassttiicchheeالمحاكاة بقصد السخرية      المحاكاة بقصد السخرية        ••
  الباستيشالباستيش

   العدل الدولية  العدل الدولية محكمةمحكمة  ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoouurrtt  OOff  JJuussttiiccee  ((  IICCJJ  ))  



 ٤٠٨

جهاز مستقل تابع لألمم المتحدة مقره جنيف ، وهو األداة          
القانونية الرئيسية لألمم المتحدة ، وقضاته يختارون من بـين      

 .رجال القانون الدولي في العالم 

  المحكمة العليا المحكمة العليا   ••

••  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  

( دي دستورية القـوانين     وهي المحكمة األم التي تراقب م     
وهي موجودة في أغلـب الـدول       ) أي اتساقها مع الدستور     

 .وتسمى في مصر المحكمة الدستورية العليا 

  المخرجات المخرجات   ••

••  OOuuttppuuttss  
مفهوم يتعلق بارتباط النظام بالبيئة ، ويمثل استجابة النظام         
للمطالب الفعلية أو المتوقعة ، أي السياسات والقرارات التي         

 .يع السلطوي للموارد تتعلق بالتوز

  المدخالت المدخالت   ••

••  IInnppuuttss  



 ٤٠٩

 مفهوم يتعلق بارتباط النظام بالبيئة، والمـدخالت هـي         
الضغوط والتأثيرات التي يتعرض لها النظام السياسي وتدفعه        

  .للنشاط والحركة

  مدرج القيم مدرج القيم   ••

••  HHiieerraarrcchhyy  OOff  VVaalluueess  

وهو أحد أشكال نسق القيم أي التتدرج الهرمي للقيم حسب          
سبة للفرد أو الجماعة ، ونسق القـيم يـأتي مـن            أهميتها بالن 

تصور مؤداه أنه ال يمكن دراسة قيمة معينة أو فهمها بمعزل           
عن القيم األخرى ، أي النسق القيمي معناه مجموعـة القـيم            
المترابطة التي تنظم سلوك الفرد وتصرفاته ، ويعني ترتيب         

مية الشخص أو مجتمع ما لقيمه من أكثرها أهمية إلى أقلها أه          
. 

  مدن الصفائح مدن الصفائح   ••

••  BBiiddoonnvviillllee  

المقصود بمدن الصفائح تلك األحياء التـي تتكـون مـن           
أكواخ من صفيح يقيمها المعدمون في ضواحي المدن الكبرى         
، وهي ظاهرة معروفة في كل بالد العالم النـامي ، ولكـن             



 ٤١٠

استخدام االسم بالذات ارتبط بمدن الشمال األفريقي ، وتعرف         
 .في مصر بالعشوائيات 

  مدير األزمة مدير األزمة   ••

••  TThhee  CCrriissiiss  MMaannaaggeerr  

أي أزمة تستدعي أن يكون هناك مديراً يديرها ، ويجـب           
أن يملك معلومات كافيـة     : أن يتوافر في مدير األزمة مايلي       

عن قدرات الطرف اآلخر عسكرياً ، وأن يملك القدرة علـى           
 .رؤية البدائل المتاحة بطريقة أفضل 

  يوعيةيوعية للش للشRReevviissiioonniissmmالمذاهب التعديلية المذاهب التعديلية   ••
هي المواقف الوسط في الفكر االشتراكي الشيوعي والتي        
تدعو الستثمار االمكانات المتاحة فـي السياسـة األوربيـة          

 . الغربية للوصول للحكم ونشر المباديء الشيوعية

  المرشحين المرشحين   ••

••  CCaannddiiddaatteess  



 ٤١١

وهم الذين يتقدمون لخوض االنتخابات في أي شكل مـن          
نهم مـن بـين هـؤالء       أشكالها ، ويختار الناخبون من يمثلو     

 .المرشحين 

  المركانتيلي المركانتيلي   ••

••  MMeerrcchhaannttiilliissmm  

مذهب اقتصادي وتجاري أثـر علـى السياسـة بشـدة           
وخصوصاً في مجال تكوين الدولة األقليمية وما انطوى عليه         
من مشاعر جديدة تتعلق بهذه الدولة وتتخذ من الملوك رمزاً          
لها وما صاحب ذلك من فكر سياسي ارتبط أساسـاً بالنظـام          

 .الملكي المطلق

  مركز الشركات متعددة الجنسية مركز الشركات متعددة الجنسية   ••

••  CCeenntteerr  OOnn  TTrraannssnnaattiioonnaall  

CCoorrppoorraattiioonnss  
هو مركز أنشأته األمم المتحدة ويتبع المجلس االقتصادي        

أنشـطة  : واالجتماعي ويتمحور نشاطه حول األنشطة التالية       
 وتركز على بلورة القواعـد التـي        Normativeمعيارية  

 هذه الشركات والدولة المضـيفة ،       تحكم طبيعة العالقات بين   



 ٤١٢

وأنشطة بحثية لمتابعة تطور هذه الشـركات ودورهـا فـي           
مجاالت االستثمار واإلنتاج والعمالـة ونقـل التكنولوجيـا ،          
وأنشطة تتعلق بالتعاون الفني لتقديم خدمة استشارية بهـدف         
معاونة الدول النامية على تطوير أساليب التعامل مـع هـذه           

 إعالمية هدفها جمع وتصنيف وتحليـل       الشركات ، وأنشطة  
 . ونشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات متعددة الجنسية 

  المركزية السياسية المركزية السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  CCeennttrraalliizzaattiioonn  
تعني تركز أنظمة اإلدارة والحكومة وجباية الضرائب في        

 .العاصمة أو بين يدي طبقة الحكام أو النخبة الحاكمة 

  المرور البريء المرور البريء   ••

••  IInnnnoocceenntt  PPaassssaaggee  

هو كل مرور اليضر بسلم الدولة الشـاطئية أو بحسـن           
نظامها وأمنها ، والذي اليقدم على أي عمل من أعمال تلويث       
الشاطيء أو تدمير البيئة الشاطئية أو ال يخرج عن مبـاديء           
القانون الدولي وال يظهر أو يستخدم أي سالح أو اليستهدف          

يقوم بـأي عمـل     جمع معلومات تضر بالدولة الشاطئية أو ال      



 ٤١٣

دعائي يستهدف المساس بدفاع الدولة الشاطئية أو بأمنهـا ،          
 .والذي ال يقوم بأي عمل من أعمال الصيد 

  ) ) الترانزيت الترانزيت ( ( المرور العابر المرور العابر   ••

••  TTrraannssiitt  PPaassssaaggee  

هو ممارسة حرية المالحـة والتحليـق وفـق األحكـام           
الموضوعة لغرض واحد هو العبور المتواصل السريع فـي         

تلفة بين رقعة من البحار العاليـة أو منطقـة          المضايق المخ 
اقتصادية خالصة ورقعة أخرى من البحار العالية أو منطقـة          
اقتصادية خالصة ، فهو ليس سـوى المـرور الحـر عبـر             

 .المضايق لكافة السفن والطائرات مع عدم جواز إعاقته 

  المساعدات الخارجية المشتركة المساعدات الخارجية المشتركة   ••

••  MMuullttiillaatteerraall  AAiidd  

ثـر باالتفـاق أو التعاهـد لتقـديم         هو قيام دولتين أو أك    
مساعدات مالية أو عينية لدولة أو أكثر من دولة ، من تقديم            
القروض والمنح والخدمات أو المواد الغذائية أو الزراعية أو         
الخامات أو الخدمات المختلفة ، وهي يفترض فيها الجماعية         

 التي تقدم فيها دولـة      Bilateralبعكس المساعدات الثنائية    



 ٤١٤

أي بفوائد مخفضة وفنـرة سـماح وتسـديد         ( سهلة  قروض  
 صـغيرة وغيرهـا مـن       Grants، وهبات   ) طويل األجل 

 .المساعدات بطريقة مباشرة من الدولة للدولة

  المسألة الشرقية المسألة الشرقية   ••

••  EEaasstteerrnn  QQuueessttiioonn  

هي المسألة الدولية التي نشأت عن تفسخ اإلمبراطوريـة         
ية القـرن   العثمانية في البلقان وشرق البحر المتوسط في نها       

 . التاسع عشر

  المساندة  المساندة    ••

••  SSuuppppoorrtt  
وهي الحد األدنى من الوالء والمساندة من المـواطنين ،          

 .والتي يحتاجها النظام السياسي للبعد عن األخطار 

  المساواة المساواة   ••

••  EEggaalliitteerriiaanniissmm  

وهي من أهم القيم في عالمنا المعاصر ، وتعبـر عنهـا            
لكفاءة هي أهم   الفلسفة االشتراكية بأنها حتمية ، حيث تكون ا       



 ٤١٥

المعايير التي تحل محل المكانه ، في اختيار األفـراد وفـي            
ترقيتهم ، والمساواة تعني أن الجميع أمام القـانون سـواء ال         
فرق بين فرد أو آخر بسبب اللون أو األصـل أو الجـنس ،              

 . فالجميع يتمتع بحقوق وواجبات متساوية 

  المساومة المساومة   ••

••  BBaarrggaaiinniinngg  
احب إلعداد القرار السياسي ،     وهي أسلوب للتفاعل المص   

، والسياسـة   ويقصد بها التوصل إلى مبادالت مفيدة للطرفين        
في أحد تعريفاتها تمثل الناتج الحاصـل عـن المسـاومات           

 . بين جماعتين Compromiseوالحلول الوسط 

  المستقلون المستقلون   ••

••  IInnddeeppeennddeennttss  

وهو اتجاه متزايد في كافة الدول ، ويعنى االستقالل عـن           
وض االنتخابات ببرامج فردية مستقلة ، ويزداد       األحزاب وخ 

   . Youngest Votersهذا االتجاه بين الناخبين الشباب 

  المستوى الجمعي المستوى الجمعي   ••



 ٤١٦

••  CCoolllleeccttiivvee  
وهو المستوى الذي تنتظم فيه المصالح العامـة للمجتمـع    

 .وألفراده 

  المستوى الرسمي والمؤسسي المستوى الرسمي والمؤسسي   ••

••  FFoorrmmaall  AAnndd  IInnssttiittuuttiioonnaall  

العالقات الدولية يتم بين الدول     هو مستوى من التعامل في      
أو منظماتها الرسمية في إطار التعاون المشترك واالتفاقيات        
الثنائية ، عكس التعامـل فـي المسـتوى غيـر الرسـمى             

Informal           الذي يتم بـين المؤسسـات غيـر الحكوميـة 
 . والمنظمات األهلية وغيرها دون وجود حكومي 

  مستوى الكفاف مستوى الكفاف   ••

••  SSuubbssiissttaannccee  LLeevveell  

ل مستوى يمكن أن يعيش فيه المواطن وقد حددتـه          هو أق 
 دوالر سـنويل للفـرد ، ويتضـح         ٣٠٠األمم المتحدة بنحو    

 G N Pمستوى دخل الفرد من قسمة مجمل الناتج القـومي  
 علـى عـدد   Gross National Producationوهو 

 .السكان 



 ٤١٧

  ) ) النسقي النسقي ( ( المستوى النظامي المستوى النظامي   ••

••  SSyysstteemmiicc  
 ، ويعني طريقـة أداء      من أهم مستويات التحليل السياسي    

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        
تـي  المتنافسة ، وهذه المنافسة تحدث في إطار القـرارات ال         

  .Power Eliteاتخذتها نخبة القوة 

  ) ) روكيش روكيش ( ( مسح القيم لـ مسح القيم لـ   ••

••  RRookkeeaacchh  VVaalluuee  SSuurrvveeyy  
وهو طريقة منهجية تستخدم في البحث العلمي عن طريق         
جمع البيانات والتركيز علـى بعـض القـين الغائيـة فـي             
المجتمعات وكذلك القيم الوسيلية في المجتمعـات ومقارنتهـا      

تائج ملموسة ، ومن هذه القيم      بين المجتمعات للوصول إلى ن    



 ٤١٨

الغائية اإلنجاز والسالم العالمي وجمـال العـالم والمسـاواة          
واألمن العائلي والحرية واألمن القومي والحكمة ، ومن القيم         
الوسيلية الطموح وسعة األفق والكفاءة والمـرح والشـجاعة         

 .الخ...والتسامح واألمانة واالستقالل 

  MMaassss  PPaarrttiicciippaattiioonnالمشاركة الجماهيرية المشاركة الجماهيرية   ••
  ..أنظر المشاركة السياسيةأنظر المشاركة السياسية/ / 

هي نوع من المشاركة العامة السياسـية أو االجتماعيـة          
 .الواسعة النطاق 

  المشاركة السياسية المشاركة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  PPaarrttiicciippaattiioonn  

وهي درجة اهتمام المواطن بأمور السياسة وصنع القرار        
،فكلما زادت المشاركة السياسية من جانب المواطنين كلمـا         

وة القرار السياسي ،وأبسط صـور المشـاركة هـو          زادت ق 
) أي ممارسة الحق في إبداء الرأي في االنتخابات       (التصويت  

،كما أن المشاركة واتساعها تقلل صورة العنـف فـي هـذه            
 .المجتمعات التي تتوسع فيها المشاركة 



 ٤١٩

  المشاركة المفرطة المشاركة المفرطة   ••

••  EExxcceessssiivvee  PPaarrttiicciippaattiioonn  

 التي تعوق صـنع     وهي المشاركة الشعبية واسعة النطاق    
القرار والتي تؤدي إلى إدخال تعقيدات عملية فيها واحباطات         
من شأنها أن تقلل من كفاءة القرار ، وقد تخلق ظروفاً تعكس            
الرضى أو النزاع وال تتوافر األبنية وال الوسائل التي تُسهل          

 .عملية المشاركة 

  مشاعر انعدام القوة مشاعر انعدام القوة   ••

••  PPoowweerrlleessssnneessss  

العمال في المجتمعات الرأسمالية    وهي مشاعر تنتشر بين     
لفقدهم سيطرتهم على العملية اإلنتاجية وحلـول قـوة اآلالت        

 .محل قدرة العمال على االبتكار والتجديد

 /  / PPoolliittiiccaall  FFeeeelliinnggssمشــاعر سياســية مشــاعر سياســية   ••
  أنظر أحاسيس ومشاعر سياسيةأنظر أحاسيس ومشاعر سياسية

  المشروعات المشتركة المشروعات المشتركة   ••



 ٤٢٠

••  JJooiinntt  VVeennttuurreess  
طنيـة وبـين    هي المشروعات التي تتم بين الشركات الو      

شريك أجنبي في المجاالت االقتصادية أو الخدمية ، وعـادة          
مايقوم الشريك األجنبي بتقـديم دراسـات الجـدوى وإدارة          
المشروع بعد إنشائه ، ويمكنه أن يساهم في رأس المال أيضاً           

 .وفي عملية اإلنشاءات ذاتها

  مصادر موثوق بها مصادر موثوق بها   ••

••  AAuutthhoorriisseedd    SSoouurrcceess    
الشخصيات والمؤسسـات التـي     وهي المنابع واألماكن و   

يستقي منها رجال اإلعالم والسياسة معلومـاتهم وبيانـاتهم         
 .المستخدمة في أعمالهم 

  المصالح واالهتمامات األقليمية المصالح واالهتمامات األقليمية   ••

••  SSeeccttiioonnaall  IInntteerreessttss  

وهي األمور التي تهم الجماعة في األقليم الذي تعيش فيه          
 ،   ، وقد تكون هذه األمور سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيـة          

 .وتكون غالباً المصالح متبادلة 



 ٤٢١

  المصالح الجمعيةالمصالح الجمعية  ••

••  CCoolllleeccttiivvee  GGooaaddss    
وهي المصالح التي يدعي أنصـارها مالءمتهـا لكافـة          
المجتمعات في جميع األزمنة ، وتعني وجود منافع عامة في          
أي جماعة يستفيد منها كل أعضاء الجماعة مثل األمن مـثالً           

٠ 

  المصالح الحيوية المصالح الحيوية   ••

••  VViittaall  IInntteerreesstt  

لمصالح الحيوية هي التي توجب اخضاع منطقة بحريـة         ا
فيما وراء البحر األقليمي لدولة ما لسيادة هـذه الدولـة ، إذ             
تقضي اعتبارات المحافظة علـى الثـروة القوميـة للدولـة           
والمحافظة على سالمتها وأمنها مباشرة الدولة لسيادتها على        

 .هذه المنطقة

  المصالح المنظمة المصالح المنظمة   ••

••  OOrrggaanniizzeedd  IInntteerreesstt  



 ٤٢٢

هي المصالح التي ترعاها جماعات شرعية في المجتمـع         
والتي لها عالقة قانونية متبادلة مع الدولة ، وتستطيع التأثير          

 .في السياسة العامة بالتشكيل والتغيير 

  المصالحة السياسية المصالحة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  RReeccoonncciilliiaattiioonn  

هي الهدف الرئيسي لألنظمة الديمقراطية للمحافظة علـى        
العام في األفكار والعمل وتجانس كـاف       حد كاف من الرضا     

لدعم الواقع الراهن والكفاح فقط من أجل اإلبقاء على حالـة           
  .Social Equilibriumالتوازن االجتماعي الموجود 

  المصداقية المصداقية   ••

••  CCrreeddiibbiilliittyy  

هي قدرة النظام السياسي على تحقيق وعوده وخططه أمام         
قية الجماهير خالل فترة طال أمدها أم قصـرت ، والمصـدا          

 .تسهم في توفير الشرعية واالستقرار في العمل السياسي 

  مصداقية المصادر مصداقية المصادر   ••

••  SSoouurrcceess  CCrreeddiibbiilliittyy  



 ٤٢٣

وهي عملية تصديق مصدر المعلومات ، ولها أهمية كبيرة         
، إذ يتأثر االتصال بدالالت عن نوايا القائم باالتصال وخبرته          
وجدارته بالثقة ، والمصادر الموثوق منها تكون عـادة لهـا           

 .أثير كبير في نفس القائم باالتصال والمرسل له ت

  المصلحة المصلحة   ••

••  IInntteerreesstt  

المصلحة وثيقة الصلة بـالقوة ، وكـل جماعـة تحـدد            
، Wantمصلحتها بنفسها ، والمصلحة ليست هي الرغبـة         

 Peoplesفمصالح الناس هي التي يقولون أنها مصالحهم 

Interests Are What They Say They Are 
. 

  ة ة المصلحة العامالمصلحة العام  ••

••  PPuubblliicc  IInntteerreesstt  
هي أحد أهم وظائف الدولة الحديثة ، والتي تتمثـل فـي            
حمايتها للمصلحة العامة في الداخل والخارج ، وأيضا قيامها         
بالدور التنموي الحديث الذي يتمثل في قيـام الدولـة بـدور            

 .Enterpreneurالمنظم االقتصادي 



 ٤٢٤

  مضيق مضيق   ••

••  SSttrraaiitt  

ن كبيـرين ،    مسطح مائي ضيق يربط بين مسطحين مائيي      
مثل مضيق جبل طارق بـين البحـر المتوسـط والمحـيط            
األطلنطي ومضيق باب المندب بين البحر األحمر والمحـيط         

 .الهندي 

  المطالب المطالب   ••

••  DDeemmaannddss  
وهي قد تكون عامة أو خاصة ، والتي يتم التعبير عنهـا            
وبلورتها في برامج مبسطة عن طريق جماعـات المصـالح          

  . اإلعالمواألحزاب وقادة الرأي ووسائل

  المظاهرات المظاهرات   ••

••  MMaanniiffeessttaattiioonnss  

هي نوع من التعبير السياسي عن الغضـب أو التأييـد ،            
فيخرج الجمهور صوب الشارع ليعبر عن موقفه ،ويتظـاهر         
الجمهور من أجل أهداف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو         



 ٤٢٥

عالمية كمظاهرات االحتجاج على العولمة أواالحتجاج علـى        
 .بير عن مطالب معينةموضوع ما أوللتع

  المعاصرة المعاصرة   ••

••  CCoonntteemmppoorraarryy  
يعني المصطلح أن يكون الشيء متزامناً في عصر واحد         
مع شيء أو أشياء أخرى ، فتكون المعاصرة ، وقد يمتـزج            

 .المفهوم مع مفاهيم التطور والحداثة 

  معاهدات غير متكافئة معاهدات غير متكافئة   ••

••  UUnneeqquuaall  TTrreeaattiieess  

وهي المعاهدات التي توقع بين طـرف قـوي وطـرف           
ضعيف ، أو عقب الهزيمة العسكرية إلحدي الدول مع الدولة          
أو الدول المنتصرة، فهي معاهدات تفرض علـى الطـرف          
الضغيف وتقلل من سـيادته واسـتقالله ، وتفـرض عليـه            

 .امتيازات لرعايا الدول المنتصرة

  المعاهدة الشاملة لتحريم التجارب النووية المعاهدة الشاملة لتحريم التجارب النووية   ••



 ٤٢٦

••  CCoommpprreehheennssiivvee  ((  NNuucclleeaarr  ))  TTeesstt  BBaann  

TTrreeaattyy  ((  CCTTBBTT  ))  

  معاهدة عدم االنتشار النووي معاهدة عدم االنتشار النووي   ••

••  ((  NNuucclleeaarr  ))  NNoonn  PPrroolliiffeerraattiioonn  TTrreeaattyy  

((  NNPPTT  ))  
  معاهدة هاي ـ هران معاهدة هاي ـ هران   ••

••  HHaayy--HHeerrrraann  
هي معاهدة دولية بـين الواليـات المتحـدة األمريكيـة           

م ، وحصلت الواليـات المتحـدة       ١٩٠٣وكولومبيا في يناير    
ض سـتة   خاللها على امتياز تأجير منطقة برزخ بنما بعـر        

 عاماً ، ولما رفض     ٩٩أميال بحرية لحفر قناة بنما فيها لمدة        
برلمان كولومبيا التصديق على المعاهدة شجعت أمريكا بنمـا    
على االستقالل ، وبالفعل أعلنت استقاللها في نـوفمبر مـن           
نفس العام وأبرمت معها الواليات المتحدة معاهـدة هـاي ـ    

صت على حق  التي نHay-Bunu Varillaبونوفاريال 
 .الواليات المتحدة في امتالك وتحصين قناة بنما لألبد 

    المعاييرالمعايير  ••



 ٤٢٧

••  NNoorrmmss    
وهي أحد عناصر البناء االجتماعي ، وتضع لنـا قواعـد    
محددة ومخصوصة للفعـل االجتمـاعي ، وتتـرجم القـيم           

 .االجتماعية إلى حاالت ملموسة

  معتقدات معتقدات   ••

••  PPeerrcceeppttiioonnss  

من آراء في مختلف    هي ما نعتنقه من أفكار وما نؤمن به         
المجاالت ، وهي تظهر في نظرتنا لألمـور ، وقـد تكـون             
المعتقدات دينية غيبية فتكون الديانات وهي أقوى المعتقـدات         

.. 
 والمعتقد سلوك اجتماعي أقوي وأرسـخ مـن السـلوك          

 .والعادات والقيم 

  المعتقدات األيديولوجية المعتقدات األيديولوجية   ••

••  IIddeeoollooggiiccaall  BBeelliieeffss  
فاهيم والتعـاليم المختلفـة،     هي اإليمان الكامل ببعض الم    

وهي تمثل الدوافع التحتية للنشاط السياسي داخل المجتمعات        
 .المختلفة 



 ٤٢٨

  ) ) المكنز المكنز ( ( معجم المصطلحات معجم المصطلحات   ••

••  TThheessaauurruuss  

يتكون معجـم المصـطلحات أوالمكنـز مـن مجمـوع           
 والمصطلحات غير   Descriptorsالمصطلحات الواصفة   

األلفـاظ  الواصفة والروابط بينهما مـن المعـاني ودالالت         
ــة      ــة التركيبي ــروابط اللغوي  & Symanticsوال

Synatactics         وهو ذو أهمية بالغة في االستخدام الفعـال 
 .لمعالجة البيانات الكترونياً وفي عملية استرجاعها 

  المعضالت األخالقية المعضالت األخالقية   ••

••  MMoorraall  DDiilleemmmmaass  

وهي القيم أو القضايا األخالقية التي تمس ما يسـود فـي          
ومثاليات وتقاليـد وأعـراف ، ومـن        المجتمع من مباديء    
العقـاب ـ الملكيـة أو األحقيـة ـ      : المعضالت األخالقية 

القانون ـ الحياة ـ األدوار والجوانب المـؤثرة وجـدانياً ـ      
الجوانب واألدوار المؤثرة للسلطة ـ انتهاك آداب السـلوك   

 .واللياقة ـ العدالة ـ الحقيقة أو الصدق ـ الجنس 



 ٤٢٩

  ألبحاث نزع السالح ألبحاث نزع السالح معهد األمم المتحدة معهد األمم المتحدة   ••

••  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 

  مفاهيم مفاهيم   ••

••  CCoonncceeppttss  
لفهم ، والمفهوم   هو فكرة محددة في عقولنا تساعدنا على ا       

مجرد تصور لم يثبت صحته بعد ولكنه قابل للتنقية والتنقيح          
 .ليصبح أكثر تحديداً ووضوحاً 

  مفاوضات شاملة مفاوضات شاملة   ••

••  GGlloobbaall  NNeeggoottiiaattiioonnss  

وهي المفاوضات متعددة األطراف وموحـدة األهـداف        
واألغراض ، والتي تتناول موضوعات متنوعة ورئيسية في        

 التجـارة أو الموضـوعات      عالم االقتصـاد أو السياسـة أو      



 ٤٣٠

االجتماعية كالسكان والمرأة والطفل ، والتـي تـوفر لكـل           
األطراف حرية أكبر في التعامل والمساومة والتـي تكـون          
الطريق لعقد االتفاقيات المتعـددة األطـراف أو االتفاقيـات          

 .والمعاهدات الدولية 

  مفوض سام لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة مفوض سام لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة   ••
••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  HHiigghh  CCoommmmiissssiioonneerr  

FFoorr  HHuummaann  RRiigghhtt  ((  UUNNHHCCHHRR  ))  

قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتعيين مفـوض سـام          
م ،  ١٩٩٣ لعـام    ١٤١لحقوق اإلنسان بناء على قرارها رقم       

وهو المسئول عن وضع سياسات متماسكة ودعم التنسيق في         
ميدان حقوق اإلنسان وتعزيز قـدرة األمـم المتحـدة علـى      

بر في توفير الحماية قدر اإلمكان والتأكد من        اإلسهام بشكل أك  
 .احترام هذه الحقوق 

  مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين   ••

••  UUNNHHCCRR  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  HHiigghh  

CCoommmmiissssiioonneerr  FFoorr  RReeffuuggeeeess                                                    



 ٤٣١

ـ          ل لغـوث   وهي إحدي هيئات األمم المتحـدة التـي تعم
الالجئين في أنحاء العالم بسبب الحـروب أو الكـوارث أو           
االضطهاد ، وترعي المفوضية أكثر من مـن اثنـي عشـر            
مليون الجيء في بداية الثمانينات من القرن الماضـي مـن           
مختلف أنحاء العالم فيما عدا الشرق األوسط الـذي ترعـى           
الجئيه وكالة األمـم المتحـدة لغـوث وتشـغيل الالجئـين            

م وحلـت   ١٩٥١فلسطينيين ، وأنشئت هذه المفوضية عـام        ال
  . IROمحل المنظمة الدولية لالجئين 

  مقابلة شخصية مقابلة شخصية   ••

••  IInntteerrvviieeww  

يقصد بها مجموعة من األسئلة أو من وحـدات الحـديث           
( إلى طرف آخر    ) شخص أو عدة أشخاص     ( يوجهها طرف   

في موقف مواجهة حسـب     ) شخص أو عدة أشخاص كذلك      
ل على معلومات عن سلوك هذا الطـرف        خطة معينة للحصو  

اآلخر أو سمات شخصيته أو للتأثير في هذا السوك ، ويـتم            
 .ذلك من خالل مقابلة مباشرة بين الطرفين 

  مقال مقال   ••



 ٤٣٢

••  AArrttiiccllee  
وهو أحد أشكال التعبير اللفظي التي يستعملها اإلنسـان ،          
ويقوم على الموضوعية والحقائق واإللمام بالموضوع ، فـي         

 .سط إطار منهجي مب

    AAddvveerrttoottiiaallssالمقاالت اإلعالنية المقاالت اإلعالنية   ••
ــة  / /   •• ــات المعلوماتيـ ــر اإلعالنـ ــة  أنظـ ــات المعلوماتيـ ــر اإلعالنـ أنظـ

IInnffoorrmmeerrcciiaallss  
والمقاالت اإلعالنية فن صحفي يعتمد على الترويج مـن         
غير إعالن مباشر بل إعالن مستتر في شكل مقال ، وأحيانا           

 .يسمى موضوع تسجيلي 

  ة ة المكانالمكان  ••

••  ssttaattuuoo  
د والجماعـات   وهو مفهوم يقوم على التمايز بين األفـرا       

داخل المجتمع على أساس الهيبة والتقدير االجتماعي الـذي         
 .يتحقق من خالل العضوية في المجتمع 

  الفيدرالي الفيدرالي ) ) المباحث المباحث ( ( مكتب التحقيقات مكتب التحقيقات   ••



 ٤٣٣

••  FFBBII /  / FFeeddeerraall  BBuurreeaauu  OOff  

IInnvveessttiiggaattiioonn  

وهو يمثل اإلدارة األمنية على مستوي الواليات المتحدة ،         
 . القومي األمريكي ويعتبر الذراع اليمني لألمن

  مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية   ••

••  OOffffiiccee  FFoorr  TThhee  CCoo--OOrrddiinnaattiioonn  OOff  

HHuummaanniitteerriiaann  AAffffaaiirrss((OOCCHHAA))  
إحدي المكاتب الفنية التابعة لألمـم المتحـدة والخاصـة          

 .بالمساعدات اإلنسانية العاجلة

  ملتقى ملتقى   ••

••  RReennddeezzvvoouuss  

الملتقي هو المكان الذي يسـهل للدبلوماسـيين ورجـال          
اسة القيام بمهامهم وواجباتهم الرسـمية وتبـادل اآلراء         السي

والمناقشة العامة للمشاكل الدوليـة بشـكل غيـر رسـمي ،            
ومجلس األمن يعتبر ملتقي قبل أن يكون حلقـة أو مجلـس            

Forumلتقديم وجهات النظر الرسمية للدول . 



 ٤٣٤

  الملكية ، االمتيازات والسيطرة الملكية ، االمتيازات والسيطرة   ••

••  OOwwnneerrsshhiipp,,  PPrriivviilleeggeess  AAnndd  CCoonnttrrooll  

ي مصطلحات تعبر عن عصر التوترات االقتصـادية        وه
في بريطانيا قبل عصر الملكية والرأسمالية اللبراليـة الـذي          

 .تعيشه حتى اآلن 

  المليشيات المليشيات   ••

••  PPhhaallaannggiissttss  

هي جماعات مسلحة تنظم دفاعاً عـن مبـدأ أو عقيـدة            
سياسية أو دينية ، أو للدفاع عن مصالح معينة ، ومن أمثلتها            

في جنوب لبنان والمليشـيات المارونيـة       مليشيات حزب اهللا    
Maronite Military  في لبنان  . 

  مناورات األروقة مناورات األروقة   ••

••  LLoobbbbyyiinngg  

وهي المناورات التمهيدية التي تقصد التأثير في أعضـاء         
الهيئة التشريعية أو أصحاب صناعة القـرار ، وذلـك عـن       
طريق االتصال الشخصي المباشـر أو اىلدعايـة ، وذلـك           



 ٤٣٥

 بعض القـوانين أو القـرارات فـي         لضمان قبول أو رفض   
 .مرحلة اإلعداد أو الصدور أو التنفيذ 

  منبر حر منبر حر   ••

••  FFrreeee  TTrriibbuunnee  

هو قسم في الصـحف والمجـالت الدوريـة يخصـص           
للمقاالت التي تنشر على مسـئولية كاتبهـا دون مسـئولية           

 .الجريدة 

  منبع النهر منبع النهر   ••

••  HHeeaaddwwaatteerrss  

نبـع  هو مكان بدء النهر وسريان مياهه ، وتمتاز منطقة م         
النهر باألمطار الغزيرة في وقـت مـن السـنة ، والمنبـع             

Headstream        ذاته مجرى مائي يكون مصدراً لمجـرى 
 .مائي آخر أكبر 

  منتدى جنوب الباسيفيكي منتدى جنوب الباسيفيكي   ••

••  SSoouutthh  PPaacciiffiicc  FFoorruumm  ((  SSPPFF  ))  



 ٤٣٦

  منشور منشور   ••

••  TTrraacctt  
وهو نشرة تطبع وتوزع لنشر دعاية أو دعاية مضادة سواْ          

دينية أو أيدلوجيـة أو حتـى       أكانت سياسية أو اجتماعية أو      
 .تجارية 

  منطقة أسبقية للدولة الساحلية منطقة أسبقية للدولة الساحلية   ••

••  CCooaassttooll  SSttaattee  PPrriioorriittyy  ZZoonnee  

هي المنطقة من قاع البحر الـدولي المجـاور للمنطقـة           
الخاضعة ألي دولة والخاضعة لواليتها الوطنيـة ، ويتعـين          
الحصول على الموافقة المسبقة للدولة الشـاطئية قبـل قيـام           

ي بالكشف أو االستغالل أو التـرخيص لدولـة         الجهاز الدول 
 .أخرى للعمل في تلك المنطقة

  منطقة عازلة منطقة عازلة   ••

••  BBuuffffeerr--SSttaattee  
وهي أراضي يتفق عليها في منـاطق الصـراع لتمنـع           
المواجهة المباشرة بين قوات المواجهة ، والمناطق العازلـة         



 ٤٣٧

غالبا ما تكون منزوعة السالح ،مثل منطقة التبـت كمنطقـة           
ا والهند وسويسرا كبلد محايد وغيرها مـن        عازلة بين روسي  

 . األمثلة

  منطقة للتبادل الحر منطقة للتبادل الحر   ••

••  FFrreeee  TTrraaddee  AArreeaa  

وهي مناطق يتفق عليها بين الدول يتم فيها تبادل البضائع          
والسلع بدون عوائق جمركية أو ضريبية ، وقد يتفق الجانبان          

ــلعة  ــلعة بس ــادل س ــتم التب  Item By Itemأن ي

Approach       تقوم كل دولة بإعداد قائمـة        ، كما يمكن أن
السلع التي تمنحها معاملة تفضيلية وتسـمى قائمـة السـلع           

 The National Listيإســلوب القائمــة الوطنيــة 

Approach.  

 /  / CCoonnttiigguuoouuss  ZZoonneeالمنطقـة المتاخمـة   المنطقـة المتاخمـة     ••
  أنظر االمتداد القاريأنظر االمتداد القاري

مصطلح يعنى التسليم للدولة الساحلية بممارسـة بعـض         
ى جزء من أعالي البحار يتاخم      االختصاصات أو السلطات عل   



 ٤٣٨

بحرها اإلقليمي أو مياهها اإلقليمية ، ويسمى المصطلح باللغة         
منطقـة الحمايـة ، منطقـة       : العربية تسميات عديدة منهـا      

االختصاص ، منطقة األمن ، المنطقة المالصقة ، المنطقـة          
 .المجاورة ، المنطقة التكميلية 

  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 عـدم االرتيـاح ، 
 Universal Governmentلعدم وجود حكومة عالمية 

العديد من هذه المنظمـات مثـل األمـم المتحـدة           ، وهناك   
واليونسكو والبنك الدولي والجات ، وهي قادرة على القيـام          

 . في العالم المعاصر Super Nationalبدور فوق دولي 

  المنظمات الدولية غير الحكومية المنظمات الدولية غير الحكومية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  NNoonn--GGoovveerrnnmmeennttaall  

OOrrggaanniizzaattiioonnss((IINNGGOO))  



 ٤٣٩

شـخاص اعتبـاريين    هي المنظمات الدولية التي تضـم أ      
بصفتهم وبعملهم وبمؤسساتهم وليس عن طريق الدول ، وهي         

 وتقوم بتنظيم كل شيء Private Bodiesهيئات خاصة 
مثل المناسبات الرياضية العالمية كاالتحاد الدولي لكرة القدم        

واللجنة األوليمبية الدولية ، ومثل المساعدة الطبيـة        ) الفيفا( 
Medical Aidر  كالصليب األحمRed Cross والهالل 

األحمــر ، وهــذه المنظمــات تتخطــى الحــدود القوميــة 
TRANGO  أو  Transational Non -

Governmental Orhanizations .  

  المنظمات الطوعية المنظمات الطوعية   ••

••  VVoolluunnttrryy  AAssssoocciiaattiioonnss    
وهي المنظمات التي تعمل عن طريق العمـل التطـوعي          

ألهليـة ،   الفئوي أو االجتماعي ، مثل النقابات والجمعيـات ا        
وهي تشارك في السلطة من أجل استقرار النظام السياسـي          
الديمقراطي ، وهي تساهم في الحد من الصراع االجتمـاعي          

 ٠داخل المجتمع 

  منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة   ••



 ٤٤٠

••  FFoooodd  AAnndd  AAggrriiccuullttuurree  OOrrggaanniissaattiioonn  

((FFAAOO))  

  تابعة لألمم المتحدة ومقرها الرئيسي في روماتابعة لألمم المتحدة ومقرها الرئيسي في روما
  مية الصناعية مية الصناعية منظمة األمم المتحدة للتنمنظمة األمم المتحدة للتن  ••

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  IInndduussttrriiaall  

DDeevveellooppmmeenntt  OOrrggaanniissaattiioonn  ((  UUNNIIDDOO  ))                          

  منظمة األمن والتعاون األوروبي منظمة األمن والتعاون األوروبي   ••
••  OOrrggaanniissaattiioonn  FFoorr  SSeeccuurriittyy  AAnndd  CCoo--

OOppeerraattiioonn  IInn  EEuurrooppee  ((  OOSSCCEE  ))                                                

  المنظمة البيروقراطية المنظمة البيروقراطية   ••

••  BBuurreeaauuccrraattiicc  OOrrggaanniizzaattiioonn  
وهي المنظمات التي تهيمن على عمليـة القـررات فـي           
اإلدارات الحكومية ، والتي تؤثر بالتالي علـى القـرار ألن           
عدداً من اإلدارات شبه الحكومية تسيطر بشكل متزايد فـي          

 .المجتمعات الصناعية 

  منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية   ••

••  WWoorrlldd  TTrraaddee  OOrrggaanniissaattiioonn  ((  WWTTOO  ))  



 ٤٤١

  منظمة التحرير الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية   ••

••  PP  LL  OO      PPaalleessttiinnee  LLiibbeerraattiioonn  

OOrrggaanniizzaattiioonn  
وهي تجمع منظمات المقاومة الفلسطينية وعلـى رأسـها         
منظمة فتح ، وأعلنت في الستينات وما زالت تحمل نضـال           
الشعب الفلسطيني ضد األطماع الصـهيونية ومعـه حركـة          

مي ، ويرأسها أبو عمار ياسر عرفات       حماس والجهاد اإلسال  
 .حتى اآلن 

منظمة التربية والعلوم والثقافـة التابعـة       منظمة التربية والعلوم والثقافـة التابعـة         ••
  لألمم المتحدة لألمم المتحدة 

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEdduuccttiioonnaall  ,,  SScciieennttiiffiicc  

AAnndd  CCuullttuurree  OOrrggaanniissaattiioonn  ((UUNNEESSCCOO))                            

  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   ••

••  OO..CC..DD..EE..  
ين الدول الرأسمالية الكبري السبع أو      وهي منظمة تجمع ب   

الثمان حالياً ، وهي مجموعة الدول المتقدمة تكنولوجيا وتضم         



 ٤٤٢

الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيـا وكنـدا    
واليابان ومعهم حاليا روسيا االتحادية ، وتجتمع للدفاع عـن          

 .مصالحا االقتصادية أساساً

  االقتصادي االقتصادي منظمة التنمية والتعاون منظمة التنمية والتعاون   ••
••  OOrrggaanniissaattiioonn  FFoorr  EEccoonnoommiicc  CCoo--

OOppeerrssttiioonn  AAnndd  DDeevveellooppmmeenntt    ((OOEECCDD))                          

  منظمة الدول األمريكية منظمة الدول األمريكية   ••

••  OOrrggaanniissaattiioonn  OOff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess  

((OOAASS))      
  منظمة دول شرق الكاريبي منظمة دول شرق الكاريبي   ••

••  OOrrggaanniissaattiioonn  FFoorr  EEaasstt  CCaarriibbbbeeaann  

SSttaatteess  ((  OOEECCSS  ))      
  الدول العربية المصدرة للبترول الدول العربية المصدرة للبترول منظمة منظمة   ••

••  OOrrggaanniissaattiioonn  OOff  AArraabb  PPeettrroolleeuumm  

EExxppoorrttiinngg  CCoouunnttrriieess  ((  OOAAPPEECC))                          

أنظر أوابكأنظر أوابك /  /    



 ٤٤٣

    منظمة الدول المصدرة للبترول منظمة الدول المصدرة للبترول   ••

••  OOrrggaanniissaattiioonn  OOff  TThhee  PPeettrroolleeuumm  

EExxppoorrttiinngg  CCoouunnttrriieess  ((  OOPPEECC  ))  

  أنظر أوبكأنظر أوبك

  المنظمة الدولية للطيران المدني المنظمة الدولية للطيران المدني   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCiivviill  AAvviiaattiioonn  

OOrrggaanniissaattiioonn  ((  IICCAAOO  ))  

  المنظمة الدولية للهجرة المنظمة الدولية للهجرة   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniissaattiioonn  FFoorr  

MMiiggrraattiioonn    ((  IIOOMM  ))                      
  منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية   ••

••  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniissaattiioonn  ((  WWHHOO  ))  
  المنظمة العالمية لألرصاد الجوية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية   ••

••  WWoorrlldd  MMeetteeoorroollooggiiccaall  OOrrggaanniissaattiioonn  

((WWMMOO))  



 ٤٤٤

  المنظمة العالمية للملكية الفكرية  المنظمة العالمية للملكية الفكرية    ••

••  WWoorrlldd  IInntteelllleeccttuuaall  PPrrooppeerrttyy  

OOrrggaanniissaattiioonn  ((  WWIIPPOO  ))  
  منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLaabboouurr  DDrrggaanniissaattiioonn  

((IILLOO))  
  منظمة غير حكومية منظمة غير حكومية   ••

••  NNoonn--  GGoovveerrnnmmeennttaall  OOrrggaanniissaattiioonn  

((NNGGOO))  
  منظمات المعلومات الفائقة منظمات المعلومات الفائقة   ••

••  HHyyppeerr--OOrrggaanniizzeerrss  

صر المعلومات ،وهـي  التـي تقـوم         من مصطلحات ع  
بفهرسة المعلومات وتبويبها وتخزينها ، ويسبقها آليات البحث        

 التي تمزج بين البحـث بمـدخل        Meta-Searchالفائق  
الموضوع والبحث عن لفظ بعينه أو مجموعة ألفاظ بعينهـا          
في متن النصوص ، ويعقبهـا فـي منظومـة المعلومـات            



 ٤٤٥

 التـي تقـوم   Archive Ccrawlersروبوتات األرشفة 
 .بأرشفة مواقع الشبكات بصفة دورية 

  منظمة معاهدة حلف شمال األطلنطي منظمة معاهدة حلف شمال األطلنطي   ••

••  NNoorrtthh  AAttllaannttiicc  TTrreeaattyy  OOrrggaanniissaattiioonn  

((NNAATTOO))//أنظر الناتو أنظر الناتو   
  منظمة المالحة الدولية منظمة المالحة الدولية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaarriittiimmee  OOrrggaanniissaattiioonn    

((  IIMMOO  ))  

  منظمة المؤتمر اإلسالمي منظمة المؤتمر اإلسالمي   ••

••  OOrrggaanniissaattiioonn  OOff  TThhee  IIssllaammiicc  

CCoonnffeerreennccee  ((  OOIICC  ))          
  منظمة الوحدة األفريقيةمنظمة الوحدة األفريقية  ••

••      ((  OO  AA  UU  ))  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  OOff    

AAffrriiccaann  UUnniittyy              
هي منظمة خاصة بالدول األفريقية مقرها أديـس أبابـا          

م بحضور  ١٩٦٣وأنشئت في المؤتمر التأسيس للمنظمة عام       



 ٤٤٦

القادة األفارقة ، ولها أجهزة مختلفة منهـا األمانـة العامـة            
ؤتمر الوزاري ومؤتمر القمة السنوي الذي يعقد في دولة         والم

من الدول ، وساهمت المنظمة فـي تحريـر بـاقي الـدول             
 دولة ، وتحولت إلى     ٥١األفريقية حتى أصبح عدد األعضاء      

م ، ليصبح الوريث لهذه المنظمة      ٢٠٠٢االتحاد األفريقي عام    
. 

  المنظر السياسي المنظر السياسي   ••

••  TThheeoorruusstt  

فكـر السياسـي ، وهـو مـن         وهم الفليسوف أو القائد لل    
المتخصصين في في علم السياسة عموماً أو النظرية السياسية         

 .خصوصاً  

  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 



 ٤٤٧

  منظمة عمل منظمة عمل   ••

••  BBuussiinneessss  OOrrggaanniizzaattiioonn  

وهي ما تسمت بمنظمات المنتجين الذين يملكون منظمـة         
عمل قادرة على التكيف مع النشاط السياسي ، وأصحابها هم          

 الذين يقومـون    Producersرجال األعمال أو المنتجين     
 .بنشاط فعال ومؤثر بسبب تنظيمهم واتحادهم 

أنظـر  أنظـر   /  / PPrroobblleemmaattiiccالمنظومة الفكريـة    المنظومة الفكريـة      ••
  اإلشكاليةاإلشكالية

  تصال تصال منهج االمنهج اال  ••

••  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AApppprrooaacchh  
هو منهج لدراسة النظم السياسية ، أي دراسة للسـلوكيات          
واألفعال التي تتعلق بتبادل المعلومات والرسائل فيمـا بـين          
الفاعلين السياسيين في المجتمع السياسي ، فالمواطنين البـد         
أن تتوافر لهم االتصـاالت لتوصـيل رغبـاتهم ومطـالبهم           

م البد أن يكونوا قـادرين علـى توصـيل          للحكومة ، والحكا  
 .قراراتهم إلى المواطنين وتبريرها لهم بهدف نيل رضائهم



 ٤٤٨

  منهج الثقافة السياسية منهج الثقافة السياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  CCuullttuurree  AApppprrooaacchh  
وهو منهج لدراسة النظام السياسـي ، انطالقـا مـن أن            
النظرة الشاملة للنظام السياسي البد وأن تأخذ بعين االعتبـار          

 التي تؤثر على أدائه ، ألن سلوك األفراد داخل          بيئته الثقافية 
المؤسسات قد يتحدد بقيمهم واتجاهاتهم السياسية ، كما تتـأثر     
مطالب األفراد وأساليب تعبيرهم عنهـا بالثقافـة السياسـية          
السائدة ، وكذلك يرتبط التغييـر السياسـي بالثقافـة أوثـق            

قاً في سبيله   االرتباط ألن الثقافة قد تكون دافعة للتغيير أو عائ        
. 

  منهج صنع القرار منهج صنع القرار   ••

••  DDeecciissiioonn--MMaakkiinngg  AApppprrooaacchh  
هو منهج لدراسة النظم السياسية وينظـر إلـى النظـام           
السياسي باعتباره ميكانيزم لصنع القـرارات ، ألن عمليـة          
صنع القرار وظيفة تعرفها كل النظم السياسية سواء أكانـت          

أو غيـر   بسيطة أم مركبة أم تقليدية أم حديثة ، ديمقراطيـة           
 .ديمقراطية 



 ٤٤٩

  المواثيق األخالقية المواثيق األخالقية   ••

••  EEtthhiiccaall  CCooddeess  

هي مواثيق للحفاظ على آداب وإنسانية المهـن المختلفـة          
لعدم إفشاء أسرارها ، ويلتزم المسؤولون بأداء قسم للحفـاظ          
على األمانة واألخالقيات في المهنة ، أي أخالقيـات العمـل           

زراء وقـادة   العام ، مثل األطباء والمحامين والصحفيين والو      
 .الرأي وخالفهم

  ) ) اجراءات اجراءات ( ( موازية موازية   ••

••  CCoollllaatteerraall  

وهي اجراءات مكملة لالجراءات الرسمية أو لعملية صنع        
القرار ، وتصدر عن الجهاز التنفيذي عقب صدور القـرار          
الرسمي ، في صورة اجراءات أو لوائح تنفيذية أو قـرارات           

عالة لنجـاح   إدارية ، وتهدف لبناء الثقة والتحقق والرقابة الف       
 .تنفيذ القرار

  المواطنة المواطنة   ••

••  CCiittiizzeennsshhiipp  



 ٤٥٠

المواطنة ببساطة شديدة هي الدور اإليجابي للفرد بصـفته         
مواطناً ، وأكد الفليسوف روسو على مفهوم المواطنة معلنـاً          

المشاركة اإليجابية مـن    : أنه يعتمد على دعامتين أساسيتين      
 أبنـاء   جانب الفرد في عملية الحكم والمساواة الكاملـة بـين         

 .المجتمع الواحد كلهم 

  المؤتمرات المؤتمرات   ••

••  CCoonnffeerreenncceess  

وهي شكل من أشكال االجتماع يدار وفق أجندة وجـدول          
أعمال منظم ، ويسعى من خالله األفراد لتبادل المعلومـات          
وتحقيق التفاهم بينهم عن طريق االتصال الشفهي وعـرض         
التجارب حول ظاهرة أو موضوع أو مشكلة ، وغالبـاً مـا            

أي مؤتمر إلى مجموعـة مـن التوصـيات واآلراء          يتوصل  
والقرارات حول موضوعه ، وهناك نوع مـن المـؤتمرات          

 وهو الذي يضـم عـدداً       Congressيسمى المؤتمر العام    
كبيراً من المشتركين يصل لعدة مئات وتشترك فيه المنظمات         

 .واألفراد 

  مؤتمر األمم المتحدة حول بيئة اإلنسانمؤتمر األمم المتحدة حول بيئة اإلنسان  ••



 ٤٥١

••    UUnniitteedd  NNaattiioonn,,  CCoonnffeerreennccee  OOnn  

HHuummaann  EEnnvviirroonnmmeenntt  ((  UUNNCCHHEE))  
وهو أول مؤتمر دولي حول البيئة عقد في استوكهولم عام          

م ، ومثل بداية االهتمام العـالمي بالبيئـة والتـراث           ١٩٧٢
الطبيعي للبشرية ، وترتب على انعقاد المؤتمر إنشاء برنامج         

 .األمم المتحدة للبيئة 

  مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنميةمؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية  ••
••    UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CCoonnffeerreennccee  OOnn  

EEnnvviirroonnmmeenntt  AAnndd  DDeevveellooppmmeenntt  

((UUNNCCEEDD))  
  مؤتمر األمم المتحدة بشأن التجارة والتنمية مؤتمر األمم المتحدة بشأن التجارة والتنمية   ••

••  UUNNCCTTAADD  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  

CCoonnffffffeerreennccee  OOnn  TTrraaddee  AAnndd  

DDeevveellooppmmeenntt                                                                                                

ار الجمعية العامـة لألمـم      ُأقيم هذا المؤتمر بناء على قر     
م ، لبحث مشكالت التجـارة      ١٩٦١ ديسمبر   ١٩المتحدة في   

م ،  ١٩٦٤العالمية ، حيث عقد ألول مرة في جنيـف عـام            
وتحول لجهاز دائم يجتمع بانتظام كل ثالث سنوات ، وشـهد           



 ٤٥٢

 وهي المجموعة التـي     ٧٧المؤتمر األول والدة مجموعة ال      
أساس اقتصـادي ولـيس     ترمز إلى تكتل العالم الثالث على       

سياسي في مواجهة الدول المتقدمة ، وركز المـؤتمر علـى           
بلورة المباديء التي يجب أن تسير عليها الدول في معامالتها          

 .التجارية وعلى مبدأ عدم التمييز في المعامالت التجارية

  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          
 م ، والذي أسفر عـن       ١٩٤٥سان فرانسيسكو األمريكيةعام    

بنظامها الحـالي بعـد     ) األمم المتحدة   ( قيام المنظمة الدولية    
 .انقسامات ومناقشات متعددة 

  مؤتمر األمن والتعاون األوروبي مؤتمر األمن والتعاون األوروبي   ••

••  CCoonnffeerreennccee  OOnn  SSeeccuurriittyy  AAnndd  CCoo--

OOppeerraattiioonn  IInn  EEuurrooppee  ((CCSSCCEE))  
  مؤتمر لجنة نزع السالح مؤتمر لجنة نزع السالح   ••



 ٤٥٣

••  CCccoonnffeerreennccee  OOff  TThhee  CCoommmmiitttteeee  OOnn  

DDiissaarrmmaammeenntt  

وهو مؤتمر   دولي للجنة دولية أنشأته األمم المتحدة عام           
م ، بعد استبدال لجنة نـزع السـالح المنشـأة عـام             ١٩٧٥
 ٣١م به ، وتمت زيادة عدد الدول األعضاء به إلـى            ١٩٥٢
م قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة      ١٩٧٨ة ، وفي عام     دول

 Conference Onأن يصبح مـؤتمر نـزع السـالح    

Disarmament    هو المنبر الوحيد للمفاوضـات متعـددة 
 .األطراف حول نزع السالح 

  مؤتمر المائدة المستديرة مؤتمر المائدة المستديرة   ••

••  RRoouunndd  TTaabbllee  CCoonnffeerreennccee  

وهي المفاوضات التي يقصـد إجراؤهـا علـى أسـاس           
واة التامة بين ممثلي األطراف المعنية ، فيجلس الجميع         المسا

حول مائدة مستديرة تحاشيا لوضع رئيس للجلسة أو للمؤتمر         
 .وتجنباً لتقدم شخص على آخر من حيث االعتبار أو المكانة 

  موسوعة األفق األمريكية موسوعة األفق األمريكية   ••

••  AAmmeerriiccaann  VViissttaa  



 ٤٥٤

هي موسوعة إليكترونية شاملة صادرة عن وسائل اإلعالم        
 التطبيقية ، والتي تتيح للباحثين تصفح قواعد بيانات         البصرية

الوسائط المتعددة والبحث عن معلومات وافية فـي التـاريخ          
والعلــوم والتكنولوجيــا والحيــاة السياســية واالجتماعيــة 
واالقتصادية والبرية أيضاً والموضـوعات المتنوعـة التـي        

 .تجذب انتباه الجميع ويحتاجها كافة األفراد

  اريخية اريخية المياه التالمياه الت  ••

••  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           
الطويل حق أفضلية على موارد هذه المنطقة ، وجـاء هـذا            

حدد الحقوق الدولية فـي  الحق في قانون البحار الجديد الذي ي   
 .المياه األقليمية والمناطق التي تجاورها 

  الميتافيزيقا الميتافيزيقا   ••

••  MMeettaapphhyyssiiccss  



 ٤٥٥

هي علم وراء الطبيعة ، ولذلك تسمى ما وراء الطبيعة أو           
الغيب ، وهي تدرس المباديء العليا لكل ما هو موجود والتي           
ال تبلغها الحواس وال يستوعبها إال العقل النأمل ، ولكن فـي            

صر الحديث فهمت الميتافيزيقا على أنها منهج غير جدلي         الع
في التفكير ، حيث أنها تتميز بنظة ُأحادية الجانب وذاتية في           

 .المعرفة 

  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 
الواليات المتحدة األمريكية الحرب بجانب الحلفاء ، وتضمن        
البيان أول إشارة ألهمية إنشاء نظـام دائـم لألمـن العـام             
Permanent System Of General Security 

ابـة بدايـة    يكون أكثر اتساعا من ذي قبل ، وكان ذلـك بمث          
 .التفكير في إنشاء األمم المتحدة 



 ٤٥٦

  الميثولوجيا الميثولوجيا   ••

••  MMeetthhoollooggyy  

هي مجموعة األساطير التي تسود ثقافة مـا كالقصـص          
الخيالية عن األبطال واآللهة ، وهي تنطوب على محـاوالت          
لتفسير المظاهر المختلفة للطبيعة والمجتمع ، وتتضمن جانباً        

المصطلح إلى أنـه    كبيراً من األدب غير المكتوب ، ويشير        
 .العلم الذي يدرس األساطير 

  الميدان الجديد الميدان الجديد   ••

••  NNeeww  FFrroonnttiieerr  

هو اتجاه ظهر في عهد جون كيندي وقوي كاتجاه وشعار          
 .م ١٩٦١أسطوري في الواليات المتحدة عام 

  الميدلتون الميدلتون   ••

••  MMiiddddlleettoowwnn  

دراسة لروبرت ليند وهيلين ليند في التراث السوسيولوجي        
نظمة لفهم مجتمع محلي أمريكـي      األمريكي وتمثل محاولة م   

وهو مدينـة   ( يمثل طرازاً من المجتمعات المحلية األمريكية       



 ٤٥٧

وأكدت الدراسة أن طـابع     )  بوالية أنديانا    Muncieمينسي  
اشباع الحاجات الذي كان سائداً في الميدلتون يعبر عن نمط          
معين من البناء االجتماعي ، وشـملت الدراسـة مقومـات           

ن وتنشئة الصغار وقضاء وقت الفراغ      المعيشة وتأسيس مسك  
والمشاركة في األنشطة الدينية وفي نشاطات المجتمع المحلي        

 .واالهتمام بأمور الصحة العامة والعطف على الفقراء

  ميزان الرعب ميزان الرعب   ••

••  BBaallaannccee  OOff  TTeerrrroorr  

وهو مفهوم التوازن في الرعب الـذي أتـاح للسـالم أن            
هوم القـوة   م ، وهو عكس مف    ١٩٤٥يستقر في أوربا منذ عام      

التقليدي ، أي أنه القدرة على توجيه ضربة قاصمة للعدو في           
حالة إقدامه على توجيه الضربة األولى باستخدام أسلحة الفناء         
والدمار الشامل ، مما يعني أن بدأ الحـرب معنـاه الفنـاء             

 .للطرفين 

/ /  أنظـر   أنظـر  BBaallaannccee  OOff  PPoowweerrميزان القوة ميزان القوة   ••
  توازن القوىتوازن القوى



 ٤٥٨

اقبل الحرب العالمية األولـى     هو مفهوم ساد في مراحل م     
 ، أي أن يكون الخصم في مستوي قوة منافسه حتـى            ١٩٤٥

يستطيع الدفاع عن نفسه ، وأن أي اختالل للقوة يعنى طمـع            
 .الخصم في الحصول على نصر سريع وحاسم 

 



 ٤٥٩

  
  

     



 ٤٦٠

  حرف النونحرف النون

  الناتج القومي الناتج القومي   ••

••  GGrroossss  NNaattiioonnaall  PPrroodduucctt  //  GGNNPP  

مصطلح يعبر عن قيمة جميع السلع      إجمالي الناتج القومي    
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 جميع السلع         
 .الخدمات التي يتم انتاجها محلياًو

   الناتو  الناتو   ••

••  NNAATTOO  



 ٤٦١

وهو حلف شمال األطلنطي الذي تشترك فـي عضـويته          
الدول األوربية والواليات المتحدة ، وهـو حلـف سياسـي           

 .وعسكري ويؤثر بشدة في السياسة الدولية 

  نادي دراسات مشاكل المحيط الهادي نادي دراسات مشاكل المحيط الهادي   ••

••  TTaabbeeiijjoo  MMoonnddaatt  DDaannwwaakkaaii  

م وجاء  ١٩١١باني أنشيء عام    هو نادي علمي سياسي يا    
أن من يملك امبراطورية المحيط الهادي      : في وثيقة تأسيسه    

يصبح سيد العالم وحيث أن اليابان تتوسط ذلك المحيط فإنـه           
يتعين عليها أن تفكر بإمعان في مشاكل المحيط وأن يكون لها       
مواقف محددة منها ، ألن دور اليابان في المحيط الهادي هو           

 . خاءها بل وبقاءها الذي يقرر ر

  النازية النازية   ••

••  NNaazziissmm  

أي ) NSDAP(كلمة نازي مأخوذة من العبارة األلمانية       
National Sozialistishe Dentsche 

Arbeiter Partei   ، أي اإلشتراكية القوميـة األلمانيـة 
وهي حركة عرقية شمولية قادها هتلر وهيمنت على مقاليـد          



 ٤٦٢

 بأسره ، والحركـة     الحكم في ألمانيا وعلى المجتمع األلماني     
النازية حركة سياسية وفكرية ظهرت بعد الحـرب العالميـة          
األولى ، والسمة األساسية للنازية هـي علمانيتهـا الشـاملة           
وواحديتها المادية  الصارمة وأكدت التفوق العرقي للشـعب         
األلماني على كل شعوب أوروبا وشعوب العـالم وأنكـروا          

 .الطبيعة البشرية 

  جها جها النازية وبرنامالنازية وبرنام  ••

••  GGlliieecchhsscchhaallttuunngg  

النازية ظهرت في ألمانبا في العشرينات ، وبرزت كقـوة          
م وقادت ألمانيا ودول المحور فـي الحـرب         ١٩٣٣بعد عام   

العالمية الثانية ضد الحلفاء ، وقضت هزيمة ألمانيا على يـد           
الحلفاء عليها تماماً ، وبرنامجها المعروف يعنـي التناسـق          

ـ      الء العنصـرية األلمانيـة ،      الكامل للمجتمع على أساس إع
 .ويدعو للدولة الكلية ، والنازية دعوة شمولية 

  الناقد السياسي الناقد السياسي   ••

••  RReelleenniisstt  



 ٤٦٣

وهو المناقش لما يقدم من حجج بقصد تقبـل أو رفـض            
لوجهة نظر معينة ، ويدخل فـي نفـس الوظيفـة المحلـل             

 .اإلعالمي أو الصحفي 

 /  / QQuuaalliiffiieedd  EElliittiissmmالنخبويــة المؤهلــة النخبويــة المؤهلــة   ••
  أنظر الصفوةأنظر الصفوة

وهم الفئة من النخب التي تكون أكثر دقة وأكثر مرغوبية          
من قبل الجماهير وتكون هذه الصفوة المؤهلة موجودة بوفرة         

 .في الديمقراطيات الليبرالية 

  النزاع النزاع   ••

••  CClleeaavvaaggee  
يمثل النزاع ظاهرة محورية فـي المجتمـع بـين فئاتـه            
وطبقاته المختلفة ، والبد من التوازن بين قوى المجتمع مـن           

 . أال يتحول النزاع إلى صراع وتعارض في األهداف أجل

  نزع السالح نزع السالح   ••

••  DDiissaarrmmaammeenntt  



 ٤٦٤

نزع السالح هي أحد مهام األمم المتحـدة الـواردة فـي            
ميثاقها ، وتعني حماية البشرية بعد انتـاج أسـلحة الـدمار            
الشامل من نـووي وكيميـائي وحربـي ، ومـن ضـمن             

ح اختصاصات مجلس األمن نزع السـالح وتنظـيم التسـلي         
Regulation Of Armaments لحماية السلم واألمن 

 .الدوليين

  النزعة الوراثية النزعة الوراثية   ••

••  PPaattrriimmoonniiaalliissmm  
وهي نموذج حدده فيبر للسلطة التقليدية يقوم على اإلدارة         

 وهـي تعنـي   Patrimonial Governmentالوراثية 
استمرار النظام العائلي الذي يعيشه الحاكم ، أي أن العالقات          

حكومين تقوم على السلطة األبوية واالعتمـاد       بين الحكام والم  
 .المطلق

  نزيف العقول نزيف العقول   ••

••  BBrraaiinn  DDrraaiinn  

هي مشكلة تواجه الدول النامية ويقصد بها أساساً هجـرة          
العلماء وأصحاب الخبرات للخارج طلباً لدخل أعلى بسـبب         



 ٤٦٥

المغريات التي تقدمها الدول المتقدمة لهؤالء ، ومن أشـكال          
  Drainرجي للعقـول  النزيـف الخـا  : نزيف العقـول  

External Brain وهو هجرة العقول إلى خارج حدود، 
أوطانها ، ونسميه الطيور المهاجرة ، وهناك النزيف الداخلي         

 وهـو الميـل عنـد    Internal Brrain Drainللعقول 
علماء الدول النامية للتصرف من الناحية العملية على أساس         

 مركز جاذبيتـه    أنهم أعضاء في المجتمع العلمي الذي يوجد      
في الدول المتقدمة بدال من التصرف كمـواطنين ، وهنـاك           

 Fundamental Brainالنزيـف األساسـي للعقـول    

Drain           وهو إخفاق العقول البشـرية فـي بلـوغ طاقاتهـا
وإمكاناتها نتيجة سوء التغذية التـي يعـاني منـه األطفـال            
الصغلر، في الدول النامية ، في فترة مابين تسـعة شـهور            

ثة أعوام من أعمارهم وهي الفترة التـي تتكـون فيهـا            وثال
 .القدرات الذهنية والعقلية لإلنسان 

  النسق النسق   ••

••  SSyysstteemm  



 ٤٦٦

هو أية مجموعة من المتغيـرات نختارهـا للوصـف أو           
التفسير ، ويفترض المفهوم وجود عالقـات متبادلـة بـين           

 .مكوناته الداخلية والبيئة الخارجية 

  النسق االجتماعي النسق االجتماعي   ••

••  SSoocciiaall  SSyysstteemm  
النسق هو النظام السائد في المجتمـع والـذي يتضـمن           
عمليات اإلنتاج والنظام الطبقـي المرتكـز علـى العمليـة           
اإلنتاجية والعالقات االقتصادية والدين والسياسـة والفلسـفة        

 .والقانون

  النسق الثقافي النسق الثقافي   ••

••  CCuullttuurree  SSyysstteemm  
هو النظام السائد للفكر واألدب ، والذي يتضمن الرمـوز          

 .تواصل األجيال والمثاليات و

  نسق الشخصية نسق الشخصية   ••

••  PPeerrssoonnaalliittyy  SSyysstteemm  



 ٤٦٧

وهو نظام ينطوي على الحاجـات والميـول والدافعيـة          
 .الفردية

  النشاط السياسي النشاط السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  AAccttiivviittyy  
هي كل حركة سياسية ديناميكيـة داخـل المجتمعـات،          
فالنشاط السياسي يتم بين أجهزة محددة تعترف لهـا البيئـة           

حقاً مقبوالً بالتصرف وفقـاً لقواعـد       االجتماعية بأنها تملك    
 .محددة

  نصف سطح األرض نصف سطح األرض   ••

••  HHeemmiisspphheerree  

مصطلح يقصد به أحد نصفي سطح األرض يأي تقسـيم          
كان ، فمثالً نصف األرض الشمالي يقع شمال خط االستواء          
والنصف الجنوبي جنوبه ، واتفق علـى أن نصـف الكـرة            

يـا  الشرقي هو الذي يتكون من قارات أوربا وآسـيا وأفريق         
ونصف الكرة الغربي من أمريكا الشمالية والجنوبية ، وهناك         

 easternمصطلح آخر يحدد نصـف الكـرة الشـرقي    

Hemisphere بأنه جزر الهند الشرقية East Indies 



 ٤٦٨

وأرخبيل الماليو ، أو جنوب شرق آسيا من الهنـد والهنـد            
 .الصينية والماليو وأرخبيل الماليو 

  النظام األمريكي النظام األمريكي   ••

••  AAmmeerrccaann  SSyysstteemm  
وهو النظام الساسي األمريكي ، وهو نظام رئاسي يرأسه         

 وبه مجلسين النواب والشيوخ ، ونظم       Presidentالرئيس  
 ...مختلفة داخل الواليات 

 ويصف الكثيرون النظـام األمريكـي بأنـه نظـام ذو           
 Separatedمؤسسات منفصلة تشـارك فـي السـلطة    

Institutions Sharing Powers .  

  قطاب الثنائي قطاب الثنائي نظام االستنظام االست  ••

••  BBiippoollaarr  SSyysstteemm  

هو شكل من أشكال النظام الدولى العالمي الذي ساد لفترة          
من فترات القرن العشرين ، ومن خالله ينقسم العـالم إلـى            
مجموعتين من الدول تتزعم كل مجموعـة قـوة عظمـى ،            

 :ويصنف هذا النمط من السياسة الدولية إلى نوعين 



 ٤٦٩

 Tightلثنائي المحكم      ـ أحدهما نظام االستقطاب ا

Bipolar System     وفيه تحكـم كـل دولـة عظمـى ، 
 .السيطرة على الدول الدائرة في فلكها 

 Soose     ـ والثاني نظام االستقطاب الثنائي المرن 

Bipolar System وهو نظام عالمي يتسم بالمرونة في 
العالقات بين كل قوة عظمى والـدول الداخلـة معهـا فـي             

 يسمح بخروج أو بروز قوة أخـرى تحـاول          التحالف ، كما  
 .مناقشة القوتين العظميين في سيطرتهما على العالم 

  نظام تعدد القوى نظام تعدد القوى   ••

••  MMuullttiippoollaaee  SSyysstteemm  

هو نظام دولي توجد به أكثر من قوتين رئيسـيتين فـي            
النظام الدولي تلعب قرارتها دوراً مؤثراً في مسـار الحيـاة           

 .السياسية الدولية بشكل عام 

  التفاوضي التفاوضي النظام النظام   ••

••  NNeeggoottiiaatteedd  OOrrddeerr  
وهو نموذج للسلطات المعقـدة ويعلـن أن موضـوعات          
التفاعل االجتماعي تنطوي على مشكالت متعددة والغمـوض      



 ٤٧٠

والصراعات والتوترات ، وأن األسلوب المشترك هو الحـل         
األمثل لتحقيق التوافق والتكيف من خالل عمليـة المسـاومة          

 .والتفاوض واالتفاق

  ي ي النظام التوفيقالنظام التوفيق  ••

••  RReeccoonncciilliiaattiioonn  SSyysstteemm  
تشير النظم التوفيقية إلى إحدى صور الديمقراطيـة ، ألن          
الديمقراطية نظام حكم توفيقي ولكن النظم التوفيقيـة ليسـت          

 .بالضرورة نظم ديمقراطية 

  النظام الدولي النظام الدولي   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrddeerr  

هو الوضع بين الدول التي تكون العالم الذي نعيش فيـه           
، وهـو   ) دولية التي تسود العالم في وقت ما      أي العالقات ال  (

عادة يختلف من زمن آلخر، ولكل حالة من حاالت النظـام           
الدولي أعضاء مهيمنين لهم مصالح عليا فـي هـذا النظـام            

 .وأعضاء هامشيين وقواعد عامة حاكمة لهذا النظام 

  النظام الدولي اُألممي النظام الدولي اُألممي   ••



 ٤٧١

••  NNaattiioonn--SSttaattee  SSyysstteemm  

الذي تسمو فيه بعض األجهزة     وهو النظام الدولى العالمي     
على الدولة القومية ، مثل الكنيسة في الماضي ومجلس األمن          

 .حالياً وغير ذلك ، فالمجتمع العالمي يتوحد بشكل متواصل 

  النظام العالمي النظام العالمي   ••

••  TThhee  GGlloobbaall  SSyysstteemm  

هو شكل دولي في السياسة العالمية، قد يتخذ شكل حكومة          
وتتمتع بجميع السلطات   عالمية تتفق جميع الدول على إنشائها       

التي كانت تتمتع بها الحومات والدول قبل انشـائها ، أو أن            
 .تقوم دولة عظمى بالسيطرة على العالم ككل 

  النظام لمعالجة المعلومات النظام لمعالجة المعلومات   ••

••  IInnffoorrmmaattiioonn--PPrroocceessssiinngg  SSyysstteemm  

ينظر للنظام السياسي كنظام لمعالجة المعلومـات حينمـا         
ـ       ادة وتنسـيق الجـود     تكون المهمة األولى للحكومات هي قي

البشرية نحو األهداف المرسومة للمجتمع ، ويعتبـر النظـام          
 .السياسي نظام ديناميكي حينذاك 



 ٤٧٢

  نظام المقترحات نظام المقترحات   ••

••  SSuuggggeessttiioonn  SScchheemmee  

وهو النظام الـذي يهـيء الفرصـة للعـاملين بإحـدى            
المؤسسات للتقدم باقتراحاتهم لتحسين ظروف العمل وطـرق        

ض التكاليف ، ويتم تشكيل لجنة      زيادة االنتاج وتحسينه وتخفي   
 .عادة لفحص المقترحات 

  نظام النقد األوروبي نظام النقد األوروبي   ••

••  EEuurrooppeeaann  MMoonneettaarryy  SSyysstteemm  ((  EEMMSS  ))  
  النظرة الذهنية النظرة الذهنية   ••

••  MMeennttaalliisstt  
مصطلح يعني أن األفكار أو الصور أو المخطوطات هي         
علة ما يقع من أفعال ، وتعنى فعالية الفكر في ذاته مستقبالً ،             

ا وبين النظرة العقالنية التي تعتمد مـنهج        ويمكن التمييز بينه  
 .التفكير العلمي والمنطقي

  النظريات النظريات   ••

••  TThheeoorriieess  



 ٤٧٣

 Politicalجوهر النظرية هو تفسير الظاهرة السياسية 

Phenomenon         بينما ال تقوم النماذج سـوى بالكشـف، 
واإليحاء للعالقات السياسية والوسائل المفيدة التي يمكـن أن         

 .استه أو بحوثهيستخدمها الباحث في در

  نظرية االستثارة نظرية االستثارة   ••

••  SSttiimmuullaattiinngg  TThheeoorryy  

وتعرف بنظرية الحافز وتدرس مجال تأثير العنف الـذي         
تقدمه وسائل اإلعالم ، ولذلك تسمى نظريـة المــــزاج          

 ، وتفتـرض النظريـة أن   Aggressive Cueالعدواني 
التعرض لحافز أو مثير عدواني من شأنه أن يزيد من اإلثارة           

ية للفرد ، وهذه اإلثـارة يمكـن أن تزيـد مـن             السيكولوج
 . احتماالت قيام الفرد بسلوك عدواني

  نظرية االستنتاج في التقمص الوجداني نظرية االستنتاج في التقمص الوجداني   ••

••  IInnffeerreennccee  TThheeoorryy  OOff  EEmmppaatthhyy  
ترى النظرية أن اإلنسان يالحظ سلوكه المادي مباشـرة         
ويربط سلوكه رمزيا بحالته النفسية الداخلية ، أي بمشـاعره          

ترض النظرية أن اإلنسان لديه معلومات من       وعواطفه ، وتف  



 ٤٧٤

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  

ـ        ي بحثـه عـن     تتركز هذه النظرية على سلوك الفرد ف
المعلومات من مصادر االتصال المختلفة والتعـرف علـى         
العوامل التي تؤثر في هذا السلوك ، وتستهدف هذه النظريـة      
متلقي االتصال بـدال مـن القـائم باالتصـال أو الرسـالة             

 .االتصالية

  نظرية انتشار المبتكرات نظرية انتشار المبتكرات   ••

••  DDiiffffuussiioonn  OOff  IInnnnoovvaattiioonnss  
تـدفق االتصـال    هذه النظرية تعتمد على األخذ بفرضية       

على مراحل بواسطة ابتكار قادة الرأي في التحدث ألتباعهم         
بوسائل جديدة وأفكار جديدة والظهور بالمقدرة على ابتكـار         
الحلول وتبني المستحدثات أكثر من غيرهم، فاالبتكار هو أي         
فكرة أو أسلوب جديد أو نمط جديد يتم استخدامه في الحياة ،            



 ٤٧٥

ـ      ؤثر فـي انتشـار وقبـول       ومن خصائص المميزة التي ت
 ، Relative Advantageالميزة النسـبية  :المبتكرات 

 ، والقابليـة    Complexityوالمالئمة ، ودرجـة التعقيـد       
ــة  ــيم والتجزئ ــداول Divisibilityللتقس ــة الت  ، وقابلي

Communicability ــار ــي األفك ــة تبن ــتم عملي  ، وت
 الـوعي بـالفكرة   : واألساليب المستحدثة عبر مراحل منها      

Awareness Stage ــام  ، Interest ، واالهتمـ
 ، وأخيــراً Trial ، والتجريــب Evaluationوالتقيــيم 

 ، كما يمكن تقسيم األفراد الذين       Adoptionمرحلة التبني   
يتبنون األفكار المستحدثة إلى خمس فئات على أساس الوقت         

المبتكـرون  : الذي يتم فيـه تبنـي هـذه األفكـار وهـم             
Inventorsنون األوائـل   ، المتبEarly Adopters ، 

 ، الغالبيـة المتـأخرة   Early Majorityالغالبية المتقدمة 
Late Majority  المتخلفـــون أو المتلكئـــون ، 

Laggards. 

  نظرية اإلنماء الثقافي نظرية اإلنماء الثقافي   ••

••  CCuullttiivvaattiioonn  TThheeoorryy  



 ٤٧٦

ظهرت هذه النظرية في الواليات المتحدة خالل السبعينات        
( ظرية للتأكيد علـى أن      من القرن الماضي ، وتذهب هذه الن      

مداومة التعرض للتلفزيون لفترات طويلة ومنتظمة تنمي لدي        
المشاهد اعتقاداً يأن العالم الذي يراه على شاشة التلفزيون ما          

أي تؤكد على   ) هو إال صورة من العالم الواقعي الذي يحياه         
 .تأثير وسائل اإلعالم على البيئة الثقافية

  ة ة النظرية البنائية الوظيفيالنظرية البنائية الوظيفي  ••

••  SSttrruuccttuurraall  ––  FFuunnccttiioonnaall--  TThheeoorryy  
وهي نظرية في النظم السياسية رائدها هو عالم االجتماع         
األمريكي بارسونز الذي وضع إطاراً وظيفياً لدراسة المجتمع        
البشري ، من منطلق أن أي جزء من المجتمع يمكن فهمـه            
في سياق الكل فحسب ، وهذا الكل هو بمثابة نسق أو نظام ،             

ر للمجتمع بوصفه نسقاً من المتغيرات المتداخلـة        ويمكن النظ 
 .والمتساندة وظيفياً 

  نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي   ••

••  FFaarrmmiinngg  AAnnaallyyssiiss  



 ٤٧٧

هذه النظرية من الروافد الحديثة في دراسـات االتصـال          
السياسي ، وتسمح للباحث بقياس المحتوى الضمني للرسائل        

 النظريـة   اإلعالمية التي تعكسها وسائل اإلعـالم ، وتقـدم        
تفسيراً منتظماً لدور وسائل اإلعالم فـي تشـكيل األفكـار           
واالتجاهات حيال القضايا البارزة وعالقة ذلـك باسـتجابات         
الجمهور المعرفية والوجدانية بتلك القضايا ، ويتضمن تحليل        

البناء التركيبي  : اإلطار اإلعالمي ثالثة مكونات رئيسية هي       
 والفكرة Syntactical Structureأو الشكلي لألخبار 

 واالسـتنتاجات  The Matic Structureالمحوريـة  
 .Rhetorical Structureالضمنية 

  نظرية التدعيم نظرية التدعيم   ••

••  RReeiinnffoorrcceemmeenntt  TThheeoorryy  

تفترض هذه النظرية أنه ال توجد عالقـة مباشـرة بـين            
 .التعرض للعنف وزيادة السلوك العدواني لدى أفراد المجتمع

  نظرية ترتيب األولويات نظرية ترتيب األولويات   ••

••  AAggeennddaa--SSeettttiinngg  TThheeoorryy  



 ٤٧٨

تهتم النظرية بدراسة العالقات المتبادلة بين وسائل اإلعالم        
والجماهير التي تتعرض لتلك الوسائل في تحديـد أولويـات          
القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تهم المجتمع       
، وبالطبع فوسائل اإلعالم ال تستطيع تقديم كل القضايا بـل           

دة فتثير اهتمامات الناس تدريجيا تجاه      تركز على بعضها بش   
هذه القضايا وتنمي إدراكهم تجاهها مما يجعلهم يفكرون فيها         
ويرتبوا أولوياتهم تجاه هذه الموضوعات التي جعلتهم أجهزة        
اإلعالم يهتمون بها نسبيا وبحجم أكبر من القضايا األخـرى          

 .التي لم تتعرض لها وسائل اإلعالم

    النظرية التسلسليةالنظرية التسلسلية  ••
••  CCoonnccaatteennaatteedd  TThheeoorryy  

هي عبارة عن هياكل العالقات االرتباطية ، ومن أكثـر          
 وهـي  Factor Theoryأمثلتها المعروفة نظرية العامل 

بنيان يقدم شرحه لظاهرة ما على أساس اشـتراط ظـروف           
 .وأحوال ضرورية كافية لتوليد ظاهرة معينة 

  نظرية التطهير نظرية التطهير   ••

••  CCaatthhaarrssiiss  TThheeoorryy  



 ٤٧٩

د آثار إيجابية لمشاهدة العنـف      تفترض هذه النظرية وجو   
في وسائل اإلعالم، فمشاهد العنف قد تؤدي إلى تقليل حاجة           
اإلنسان إلى العدوان ، وقد تشبع ميل اإلنسان إلى العنـف أو            
حاجته لذلك ، فهي قد تساعد علـى تفريـغ شـحنة الميـل              
لالعتداء عند بعض األطفال ، وقد تؤدي أيضاً إلى تخفـيض           

 .بعض الناسالقلق والتوتر لدى 

  نظرية التعلم االجتماعي نظرية التعلم االجتماعي   ••

••  SSoocciiaall  LLeeaarrnniinngg  TThheeoorryy  

هي نظرية هامة ترى أن الطفـل يكتسـب الضـمير أو            
مجموعة المعايير الداخلية والتي في ضوئها يحكم الطفل على         
ما هو مناسب أو غير مناسب من أشـكال السـلوك بـنفس             
الطريقة التي يكتسب من خاللها دوره االجتمـاعي حسـب          

 Social، وذلك من خالل النمـوذج االجتمـاعي   الجنس 

Model     ومن خالل المحاكاة Imitation     ومـن خـالل 
 ومـن خـالل التـدعيم    Vicarious Learningالعبرة 
 . والتدعيم الخارجي  Self-Reinforcementالذاتي 

  نظرية تمثيل المعلومات نظرية تمثيل المعلومات   ••



 ٤٨٠

••  IInnffoorrmmaattiioonn  PPrroocceessssiinngg  
المعلوماتيـة  من أحدث النظريات اإلعالمية والمعرفيـة و      

وترتبط بمجال علم النفس أكثر من الدراسـات اإلعالميـة ،           
وفروض هـذه النظريـة تعتمـد علـى الـذاكرة البشـرية             

Memory        وأنظمتها المعقدة حيث يرتبط كل نظام للذاكرة 
بأسلوب ترميز مختلف عن غيره ، وكذلك البشر كممثلـون          

وليسوا مجرد Active Procrssors نشطون للمعلومات 
قين سلبيين ، وأن النسيان يحدث ليس فقط لفقد المعلومات          متل

من الذاكرة بل لفقدها داخل الذاكرة ولذلك يجب تنشيط القدرة          
  .Retrieval Cuesعلى استخدام مفاتيح االسترجاع 

  نظرية التوحد نظرية التوحد   ••

••  IInnddeennttiiffiiccaattiioonn  TThheeoorryy  
فكرة التوحد هي التي تجعلنا نختلف في بعـض تقـديرنا           

ن إما نعرفهم بشكل مباشر أو نتعرض لهـم     لبعض الناس الذي  
في وسائل اإلعالم ، وتكمن أهمية التوحد في تطوير مفهـوم           
الذات وأنواع أخرى من التعلم تساهم فيه وسـائل اإلعـالم،           
ومفهوم التوحد يمكن أن نطلق عليـه نسـخ النمـوذج ، أي             



 ٤٨١

محاولة التشبه بالنموذج وتقليده أو محاكاته، مما يساعدنا على         
 . آثار وسائل اإلعالمتفسير

  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 بـالقوة أو حـت             
 .تهديد 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        
السياسي ، واكتشاف طبيعة المجتمـع السياسـي ووظائفـه          
وأغراضه ، حيث ينصب االهتمام علـى دراسـة األسـاس           

لفكري للسياسة ودراسة الظواهر السياسية العامـة       الفلسفي وا 
 .دراسة متعمقة 



 ٤٨٢

  نظرية فجوة المعرفة نظرية فجوة المعرفة   ••

••  KKnnoowwlleeddggee  GGaapp  

إن تـدفق   : تعتمد هذه لنظرية على فرضية أساسية تقول        
المعلومات من وسائل اإلعالم داخل النظام االجتماعي إلـى         
جعل فئات الجمهور ذوي المستوى االقتصادي االجتمـاعي        

سبون هذه المعلومات بمعدالت أسرع من الفئـات        المرتفع يكت 
ذوي المستوى االقتصادي المنخفض ، وبالتالي تتجه فجـوة         
المعرفة بين فئات الجمهور المختلفة إلى الزيادة بـدالً مـن           

 . النقصان

  نظرية القهر نظرية القهر   ••

••  CCooeerrcciioonn  TThheeoorryy  
وهي نظرية تؤكد الحاجة إلى القوة والعنف لدعم أركـان          

 .يق الطاعة واالمتثالالنظام السياسي وتحق

  النظرية الكبرى النظرية الكبرى   ••

••  GGrraanndd  TThheeoorryy  



 ٤٨٣

وهذا المصطلح يتعلق بالنظريات الكبرى البالغة التجريـد        
 .والتي ال تنطوي على محتوى محدد

  نظرية اللعب نظرية اللعب   ••

••  GGaammee  TThheeoorryy  

هي نظرية المباريات أيضاً ، وهي نظرية مشـتقة مـن           
االقتصاد والرياضيات ، وفي بعض الحـاالت واألوضـاع         

 Predictiveدة يبدو أنه األفضل كنموذج تنبـؤي   المحد

Model         ألنه يهتم باالسترتيجيات التي يتبعهـا الالعبـون، 
سواء أكانوا أفراداً أم جماعات أم دول ، لتعظـيم مكاسـبهم            

 .السياسية وتقليل خساراتهم في حاالت الصراع مع اآلخرين 
 .أنظر نظرية اللعب / نظرية المباريات 

  نظرية المصلحةنظرية المصلحة  ••

••    IInntteerreesstt  TThheeoorryy  
وتقوم هذه النظرية علـى إمكانيـة التوفيـق والتحـالف           
والمصالحة بين الجماعات واألفراد ذوي المصالح المختلفـة        
لتحقيق نوع من االنسجام والتوازن االجتماعي الذي يـنهض         

 ..عليه النظام العام 



 ٤٨٤

  نظرية النخبة أو الصفوة نظرية النخبة أو الصفوة   ••

••  EElliittee  TThheeoorryy  
تعلن انقسام المجتمـع    وهي نظرية النخبة أو الصفوة ، و      

الحكـام أقليـة يسـتأثرون    : إلى شريحتين حكام ومحكومين    
بالسلطة والقوة السياسية والمحكومين أغلبية ال تشـارك وال         
تؤثر في عملية صنع القرار داخل المجتمع وعليهـا السـمع           

موسكا وباريتو وروبـرت    : والطاعة ، ومن رواد النظرية      
 ..مشلز وبرنهام ورايت ميلز 

  ية النظم ية النظم نظرنظر  ••

••  SSyysstteemm  TThheeoorryy  
وهي نظرية تعتبر مفهوم النظام وحدة التحليل الرئيسـية،         

 بأنه مجموعة مـن العناصـر   System  وعرفت النظام 
المتفاعلة والمترابطة وأن أي ظاهرة يمكن معالجتها كنظـام         
أي ككل مركب من عدة أجزاء يرتبط كل منها بغيره ويؤثر           

  .فيه ويتأثر به

  نظرية النموذج نظرية النموذج   ••



 ٤٨٥

••  MMooddeelliinngg  TThheeoorryy  

تعد هذه النظرية من المسـاهمات المهمـة لمعرقـة دور           
وسائل اإلعالم ودور الوسائل المختلفة في التطور االجتماعي        
والسياسي للفرد ، وتفيد في وصف تطبيق النظريـة العامـة           
للتعلم االجتماعي ، أي التعلم بالمالحظة ، وذلـك الكتسـاب           

ستفادة من هذه النظريـة     نماذج جديدة من السلوك ، وتتم اال      
 وعمليـة  Attention Processمن واقع عملية االنتباه 
 وعمليـة  Retention Processاالحتفـاظ أو التـذكر   

ــي   ــترجاع الحرك  Motor Reproguctionاالس

Process ــة ــة الدافعيـ  Motivational وعمليـ

Process.  

  النفوذ النفوذ   ••

••  IInnfflluueennccee  

نريـدهم أن   وهو القدرة على حمل اآلخرين أن يفعلوا ما         
يقومــوا بــه ، نفــس مفهــوم القــوة باســتثناء العقوبــات 

Sanctions.  

  نقابات العمال نقابات العمال   ••



 ٤٨٦

••  UUnniioonniizzaattiioonn  
هي االتحادات العمالية التي تعمل على الدفاع عن مصالح         
العمال ضد مصالح وأطماع أرباب األعمال ، وهـي التـي           
تنظم المطالب العمالية من رفع األجـور والحصـول علـى           

لفة وتنظم االضرابات والتوقف عن العمل وغير       الحقوق المخت 
 .ذلك من الوسائل لحماية العمال وحقوقهم

  نقاط التحول نقاط التحول   ••

••  TTuurrnniinngg  PPooiinnttss  

هي مراحل التحول في المجتمعـات المختلفـة سياسـياً          
واقتصادياً واجتماعياً ، وهي تتم في أوقات تكون عصيبة في          

حلـة  تاريخ المجتمعات ، وتنتقل خاللها من مرحلة إلـى مر         
 .أخرى 

  نقد مضاد نقد مضاد   ••

••  AAddvveerrssee  CCrriittiicciissmm  

وهو النقد الذي تتعرض لـه بعـض مؤسسـات النظـام            
السياسي من قبل المعارضة أو المؤسسات اإلعالمية المستقلة        
أو تقوم به بعض المؤسسات السياسية ضد المعارضين ، وال          



 ٤٨٧

يسمح بالنقد المضاد ذي الصبغة العامة فـي أغلـب الـدول            
 .  النامية 

  حضور حضور نقل النقل ال  ••

••  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 

  النكوص إلى الماضي النكوص إلى الماضي   ••

••  FFllaasshh  BBaacckk  

هي حالة نفسية تعود باإلنسان إلى الرجوع لحالة الطفولة         
الشعورياً والقيام بتصرفات طفولية ، وهذا يـتم فـي حالـة            
شعور الفرد بعدم األمان ، ويشعر بهذه الحالة أكثر األفـراد           
الرهائن الذين يقعون في يد الجماعات اإلرهابية نتيجة حاجة         

هم فيصـابون   هؤالء لعون أسرهم لعقد صفقة لفك احتجـاز       
 Traumaticبحالة نكوص إلى ما يشبه الحالة الطفوليـة  

Psychological Infantilism ــبحوا ــم أص أي أنه



 ٤٨٨

يشعرون باالعتماد على إناس آخرين مثلمـا يشـعر الطفـل     
بالحاجة ألمه ، فيضطر بعضهم للتشـبه بأسـلوب األطفـال          

 . ويزداد طواعية وخضوعا وتقربا لمحتجزيه

  نمط مثالي نمط مثالي   ••

••  IIddeeaall  TTyyppee  
هي األسلوب األمثل الذي ينتهجه أغلي أعضـاء النظـام          
االجتماعي ، ويخضع له الناس خالل مرحلة تاريخية محددة         

.  

  النمطية النمطية   ••

••  SSttaannddaarrddiizzaattiioonn  

هي نقيض التفرد ، وتتطلب تسهيل عملية اإلنتـاج بمـا           
ينطوي على زيادة درجة تقسيم العمل أو التخصص وميكنـة          

صورة هامة من صور عمليات     اإلنتاج وتقسيم العمل ، فهي      
اإلنتاج واالستهالك ، ويقصد بها إحالل اإلنتـاج الكبيـر أو           

محل اإلنتاج المتفرد ، مما يـؤدي إلـى         ) النمطي  ( الواسع  
 .استهالك متميز جماهيري تدفع الهوية من أجله ثمناً باهظاً 



 ٤٨٩

  النمو النمو   ••

••  GGrroowwtthh    
م ، وهو من المفاهيم التي تركز على البعد الديناميكي للنظا        

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   
للنمو  أو الدخل الفردي مؤشراً منفصال  GNPالقومي العام

والتنمية على حد سواء ، فالنمو يستخدم كمـرادف للتنميـة           
Development. 

  نمو التخلف نمو التخلف   ••

••  DDeevveellooppmmeenntt  OOff  UUnnddeerrddeevveellooppmmeenntt  
وهو االتصال الوثيق بين الدول الحديثة والدول التقليدية ،         

وبـين األبنيـة    ) المراكز( وبين األبنية الرأسمالية المتطورة     
مثالن وجهان لعملة واحدة وال     ، هما ي  ) األطراف  ( المتخلفة  

 .يمكن أن يعيش أحدهما دون اآلخر



 ٤٩٠

  ))النظرية النظرية / / أنظر أنظر ( (   MMooddeellالنموذج النموذج   ••
 إلى تقاليـد عامـة أو افتراضـات          عادة والنموذج يشير 

وهناك رابطة منطقية    ، وأدوات تكتيكية ألنظمة علمية خاصة    
Logical Connection ، تجمع بين النموذج والنظرية 

ان النظرية شريطة أن تكون قابلة لإلثبـات      فالنماذج تكتب مك  
ــافي  ــي الكـ  Sufficient Empiricalالتطبيقـ

Confirmation .  

  النموذج العقالني العلميالنموذج العقالني العلمي  ••

••    RRaattiioonnaall  &&  SScciieennttiiffiicc  
وهو النموذج الشائع في المجتمعات الغربية المعاصـرة ،         
وفيه ال تشتق المعرفة من المعتقدات الباطنية أو الميتافيزيقـا          

ن فرضيات تخضع للتقييمـات النقديـة والتجريبيـة         وإنما م 
Critical & Empirical Evaluation.  

  النموذج المهيمن النموذج المهيمن   ••

••  DDoommiinnaanntt  MMooddeell  



 ٤٩١

هو نموذج ماركسي في التحليل السياسـي ألن الصـراع          
عندهم حالة من الهيمنة والخضوع يمكن التخلص منها عبـر          

بقة تحول شامل لألوضاع التي أفرزتها ، وعندها ستهيمن الط        
 .العاملة بعد انهيار الرأسمالية 

  نهج عام نهج عام   ••

••  PPaarraaddiiggmm  

هو النضج العام ألي فرع من فروع العلم بحيـث يتبنـاه            
غيره من العلوم فيصبح ذات صبغة عامة في الممارسة ، مما           

 .يعني إمكانية تعميمه

  نوادي المستمعين والمشاهدين نوادي المستمعين والمشاهدين   ••

••  TTeell..  &&  RRaaddiioo  FFoorruumm  

فئـات المسـتمعين    وهي نوع من األندية يهدف إلى جمع        
والمشاعدين حول جهاز التلفزيون والراديو يسـتمعون إلـى         
برامجه ويناقشونها ويربطـون بينهـا وبـين مشـكالتهم ،           
وتستخدم هذه األندية كوسيلة لتعليم الكبار ، وكذلك كوسـيلة          

 .لربط الشباب



 ٤٩٢

  نيوتومزم نيوتومزم   ••

••  NNeeww  ––  TThhoommiissmm    
هي مفهوم القومية الجديدة ، أي محاولة تكييـف سـلطة           
الكنيسة الكاثوليكية وفق األوضاع الحديثة ، حيث كان لهـذه          
الكنيسة سلطة كبيرة وما زالت محتفظة بالشكل الـذي أورده          

 .القديس توما األكويني في بعض البالد القومية 
 



 ٤٩٣

  
  

     



 ٤٩٤

  حرف الهاءحرف الهاء

  هجوم مسلح هجوم مسلح   ••

••  AArrmmeedd  AAttttaacckk  
وهو أي عمل حربي قامت به قوة مسلحة تابعـة لدولـة            

 دولة من الدول ، ويتيح أي هجوم مسـلح حـق            أخري ضد 
 .الدفاع الشرعي للدولة المعتدى عليها لصد العدوان 

  الهدنة الهدنة   ••

••  TTrruuccee   /  / AArrmmiissttiiccee  

هي اتفاق بمقتضاه توقف العمليات الحربيـة لفتـرة مـع           
استمرار حالة الحرب قائمة ، وهي فتـرة للراحـة وليسـت            

 تعني  Truce عملية سالم ، ووفقا للقانون الدولي فإن الهدنة       
اإلجراء الذي بمقتضاه ينعقد مؤتمر للتفاوض بين األعـداء ،          

 تعني اتفاقاً فعلياً لوقف العمليـات       Armisticeبينما الهدنة   
 هـذه   ١٩٠٧،  ١٨٩٩الحربية ، ونظمت اتفاقيات الهاي عام       

 ، Flags Of Truceأعالم الهدنة : المسئلة تحت عنوان 
ول رسمى لتسـوية سـلمية      فالهدنة تفرض إلزاماً إيجابيا بقب    



 ٤٩٥

قادمة وخطوة نحو الغاء الحرب أو اسبعادها 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        

 .العصبيات بصرف النظر عن العقائد و

  هكتار هكتار   ••

••  HHeeccttaarree  

هو مقياس من مقايي األراضي يستخدم في العديـد مـن           
الدول للتعبير عن الثروة المزروعة ، والهكتار يساوى عشرة         

 .آالف متر مربع 

  هلموا وتقدمن يافتيات هلموا وتقدمن يافتيات   ••

••  AAlllleezzllaa  FFiilllleess  

وهو شعار يسود العالم من خالل سياسة العولمة إللغـاء          
ة لتحسـين أوضـاع النسـاء       التفاوت بين األجناس والـدعو    



 ٤٩٦

وتحسين فرصهن في التعليم والعمل واألجور وقيادة الـبالد         
 .والشعوب أيضاً ، دون النظر لقدراتهن على هذه المساواة 

  هندسة الحوار هندسة الحوار   ••

••  CCoonnvveerrssaattiioonnaall  EEnnggiinneeeerriinngg  

هي االهتمام من جانب المهندسين بفهم آليـات المحادثـة          
ومفرداتها ، من أجـل     والحوار والنقاش العام وتحليل بنيتها      

 .الوصول إلى مكوناتها الفنية 

  هندسة الخيال هندسة الخيال   ••

••  IImmaaggiinneerriinngg  

، أي الواقـع    ) الخيالي أو الـوهمي     ( هو الواقع الخائلي    
الذي يمثل ذروة ما وصلت إليه تكنولوجيا المحاكاة الرقميـة            

، وهذه الهندسة تجمع ما بين العلم والفن والتكنولوجيا مستغلة          
 أجل إقامة عوالم وهمية من صنع الرموز        خداع الحواس من  

. 

  الهوية الهوية   ••

••  IIddeennttiittyy  



 ٤٩٧

من هو ؟ ، فهي عملية تمييز الفـرد         : الهوية مشتقة من    
لنفسه عن غيره من سماته ، والهوية الواضحة هـي هويـة            
جواز السفر التي تحدد جنسية الفرد وديانته ، أما مبدأ الهوية           

، فالهوية 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 

  الهيئة االنتخابية الهيئة االنتخابية   ••

••  EElleeccttoorraattee  

وهي عبارة عن تجمع الناخبين الذين لهـم حـق اإلدالء           
االنتخابات والذين لهم القـدرة علـى اختيـار         بأصواتهم في   

 .ممثليهم بكل حرية 

  الهيبة الهيبة   ••



 ٤٩٨

••  PPrreessttiiggee  
وهي المكانة السلطوية واالجتماعية والسياسية للفـرد أو        
لألسرة أو للجماعة داخل المجتمع ، وهي مفهوم اجتماعي قد          

 ٠يعادل الشرعية في المجتمعات التقليدية

  هيراطيقية هيراطيقية   ••

••  HHiieerraattiicc  

المبسـطة ، أي الطريقـة المختصـرة        هي الهيروغليفية   
للكتابة في األغراض العلمية ، وهي عبـارة عـن رمـوز            
مبسطة للرموز الهيروغليفية األصلية ، واستمرت تسـتعمل        

 قبل الميالد ، وأغلب النقوش على األحجـار         ٨٠٠حتى عام   
 .والجدران من هذه اللغة 

  هيمنة اتحادية هيمنة اتحادية   ••

••  UUnniioonniisstt  DDoommiinnaattiioonn  

 السياسات التـي تتبعهـا أكبـر        وهو مصطلح يطلق على   
وأقوى األطراف في اتحاد فيدرالي ضد األطراف األخـري         
بقصد فرض النفوذ بالقوة ، من خالل فرض السيطرة الفعلية          
في أجهزة االتحاد ، كما حدث في يوغسـالفيا مـن جانـب             



 ٤٩٩

الصرب وفي تشيكسلوفاكيا واالتحاد السوفيتي مـن جانـب         
 .وغبرها ... الروس 



 ٥٠٠

  
  

     



 ٥٠١

  حرف الواوحرف الواو

  واحد من كثير واحد من كثير   ••

••  EE  PPlluurriibbuuss  UUnnuumm  

هاريسـون  . ب. هو شعار قومي أمريكي أعلنه الكاتب أ      
عالم الكالسيكيات في كتابة عن الهوية الثقافية ، وهو شـعار           
مرفوع للتعددية الثقافية األمريكية ، وهو شعار يفتقد التراث         

قافي الكالسيكي ويختلط بالغموض ، ويدعو للتعدد والتنوع الث       
 .والثقافة المتعددة 

  واشنطن دي سي واشنطن دي سي   ••

••  WWaasshhiinnggttoonn  DD..CC..  

هي عاصمة الواليات المتحدة وسميت واشنطن على اسم        
الزعيم جورج واشنطن الذي انتخب كأول رئيس للواليـات         

م، وتتميز بأنها خططت منـذ بدايـة        ١٧٨٩المتحدة في عام    
يا انشائها لتكون عاصمة للبالد ، وتقع في دائرة والية كولومب         

District Of Columbia   وأضيفت لألسـم سـي دي 



 ٥٠٢

للتفرقة بينها وبين والية واشنطن ، وهي تقع في شرق البالد           
 .جنوب نيويورك 

  الواقع االجتماعي الواقع االجتماعي   ••

••  SSoocciiaall  RReeaalliittyy  
مفهوم يعني أن القوى المختلفة في المجتمع هـي حقـائق           
مماثلة تماماً لوجود األفراد وتفاعالتهم المباشرة وأنشـطتهم        

ومية وأن حقائق الوجود االجتماعي على المستوى األصغر        الي
 .والمستوى األكبر يكمل بعضهم البعض 

  الواقع السياسي الواقع السياسي   ••

••  PPoolliittiiccaall  RReeaalliittyy  
هو خبرتنا المباشرة ومالحظاتنا للنسق السياسي وطريقـة        

 .عمله وتفاعالته على المستويات المختلفة 

  الواقعية الواقعية   ••

••  RReeaalliissmm  

الدولية أو العالقات التي تقوم     وهي النظرة السائدة للسياسة     
  ،Inter-State Politicsبين الدول 



 ٥٠٣

وتشدد هذه الواقعية على الطبيعـة التصـادمية للسياسـة          
 .الدولية وتصف هذه السياسة باإلضطراب والتنافس 

  الوجبات السريعة الوجبات السريعة   ••

••  FFaasstt  FFoooodd  

هي مفهوم أمريكي ساد العالم من خالل سـرعة إعـداد           
 سـرعة تـدفق المعلومـات       وتناول األطعمة للتواكب مـع    

والسرعة في كل شيء ، وهو مفهوم يعنـي التوافـق مـع             
األسواق وسيادة الذوق األمريكي في سيادة العالم من خـالل          
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 

  وحدة النقد األوربية وحدة النقد األوربية   ••

••  EEuurrooppeeaann  CCuurrrreennccyy  UUnniitt  ((  EECCUU  ))  

  الوسائط المتعددة الوسائط المتعددة   ••



 ٥٠٤

••  MMuullttii--MMeeddiiaa  
وهي وسائط متعددة على صعيد تكنولوجيـا المعلومـات         

ة لدراسة العالقة بين اللغة وفنون الشـكل        تمثل أرضاً خصب  
والموسيقي وكيف تمتزج هذه األنساق الرمزية مع بعضـها         
البعض وأثر هذا االمتزاج في المتلقى ، إنها وسائط علميـة           

 .تكنولوجية لعصر المعلومات 

  الوسائط اإلعالمية الجماهيرية الوسائط اإلعالمية الجماهيرية   ••

••  MMaass  MMeeddiiaa  
هي الوسائط المتحة حاليا مـن فضـائيات وتلفزيونـات          
وإعالم جماهيري واسع النطاق عبرالحدود يؤصل لمفهـوم        

 .القرية الكونية والعولمة 

  وسائط إعالمية حسب طلب الجماهير وسائط إعالمية حسب طلب الجماهير   ••

••  MMaassss  CCuussttoommiizzaattiioonn  

هو تعبير لما سيحدثه التلفزيون التفاعلي في عصر ما بعد          
 حيث سيتحكم Mas Mediaالوسائط اإلعالمية الجماهيرية 

 وسيكون في مقدورهم تعديل     المشاهدون في برامجهم الخاصة   



 ٥٠٥

جدول مواعيد البرامج كي يتالئم مع مواعيـدهم وأذواقهـم          
 .الشخصية 

  وسائل سياسية وسائل سياسية   ••

••  PPoolliittiiccaall  DDeevviicceess  

هي مجموعة من األدوات تسـتخدمها الـنظم السياسـية          
المختلفة لتحقيق أهداف منها التفضيالت للمصـالح الحاكمـة         

وسائل االستفتاء  والوضع العامل القوي للحكومة ، ومن هذه ال       
واالنتخابات واالجراءات البرلمانيـة والسياسـات الحزبيـة        

 .واالجتماعات والمؤتمرات الشعبية والمفاوضات

  وصاية وصاية   ••

••  TTuutteellaaggee  

الوصاية هي عملية إشراف دولة أو جهاز علـى دولـة           
أخرى أو جهاز آخر حتى يبلغ رشده ويستكمل نموه ويصبح          

جلس الوصاية من أهم    قادراً على حكم نفسه بنفسه ، وكان م       
أجهزة األمم المتحدة عند إنشائها وساهم في اسـتقالل عـدد           

 .كبير من الدول في مختلف أنحاء العالم



 ٥٠٦

  الوضع الراهن الوضع الراهن   ••

••  SSttaattuuss  QQuuoo  

الوضع الراهن هو الموقف الحالي أو آخر التطورات في         
النظام أو السياسية المعينة ، والذي من خالله تنطلق دعوات          

 .اإلصالح والتطوير 

  الوضعية الوضعية   ••

••  PPoossiittiivviissmm  

هي مدرسة في الفلسفة السياسية وعلم االجتماع ، واشتقت         
من االعتقاد بأن المعرفة الوافيـة ال تتحقـق إال باسـتخدام            
األسلوب العلمي في البحث عن الحقيقة من خلل المالحظـة          
وإخضاع النظريات للتجربة ، أي نشر الروح العلميـة فـي           

 .البحث 

  وطن قومي وطن قومي   ••

••  NNaattiioonnaall  HHoommee  

هو مصطلح يقصد به ما تبناه صك االنتداب البريطـاني          
على فلسطين بالمساعدة على إنشاء وطن قومي لليهود فـي          



 ٥٠٧

فلسطين طبقاً لوعد بلفور وبالتالي تحول هـذا الوعـد إلـى            
سياسة جماعية في ظل عصبة األمم مما أضفي عليه شرعية          

 .دولية 

  الوطنية الوطنية   ••

••  PPaattrriioottiissmm  

د الفرد بارتباطه بشـعب أو      الوطنية هي شعور يتكون عن    
جماعة معينة والوالء لنظام هذا الشـعب ، فالوطنيـة هـي            
الشعور العاطفي للفرد بارتباطه ببيئة معينة ، والوطنية فـي          
كافة مظاهرها عبارة عن الدافع الذي يـؤدي إلـى تماسـك            
األفراد وتوحدهم ووالئهم للوطن وتقاليده وقيمه والدفاع عنه        

 . بالغالي والنفيس

    ظائف التكيف واالستمرار للنظام السياسيظائف التكيف واالستمرار للنظام السياسيوو  ••

••  SSyysstteemm  MMaaiinntteennaannccee  &&  AAddaappttaattiioonn  

FFuunnccttiioonnss  
وهي جانب وظيفي يدور حول التنشئة والتجنيد السياسـي         

 .من أجل خلق التأييد للنظام والوالء واالنتماء له 



 ٥٠٨

  الوظائف الظاهرة الوظائف الظاهرة   ••

••  MMaanniiffeesstt  
ام وهي اآلثار المباشرة التي يتوقع األفراد حدوثها من النظ        

 .السياسي 

  الوظائف الكامنة الوظائف الكامنة   ••

••  LLaatteenntt  
 .وهي النتائج العرضية لعمل النظام السياسي 

  الوظيفة التنبؤية الوظيفة التنبؤية   ••

••  PPrreeddiiccttiivvee  FFuunnccttiioonn  
من وظائف النماذج ، فبعد جمع المعلومـات وتشـخيص          
العالقات الهامة البد أن يسـاعد النمـوذج المحلـل علـى            

 .االستنتاج والتنبؤ بأحداث مستقبلية 

  شفية أو التوجيهية شفية أو التوجيهية الوظيفة الكالوظيفة الك  ••

••  HHeeuurriissttiicc  FFuunnccttiioonn  



 ٥٠٩

وهي وظيفة للنماذج ، تعني أن النموذج يساعد أو يقـود           
 .إلى الكشف عن شيء ما

  الوظيفية الوظيفية   ••

••  FFuunnccttiioonn  
وهي مفهوم حركة فكرية شاملة ، ويعتبر مرادفاً لمصطلح         

،وهي أداة تحليلية تحدد لنا مـا يجـب أن    Use االستخدام
اط التنظيمات السياسـية مـن      نبحث عنه وتقدم لنا تفسير لنش     

 .حيث تأثيرها وتأثرها باألنساق األخرى 

  االنتباه االنتباه / / الوعي الوعي   ••

••  AAwweerreenneessss  
وهي إدراك الفرد لما يحيط به إدراكاً مباشراً ، وينطـوي           
الوعي على وقوف الفرد على فكرة جديدة وشعوره بحاجـة          

 .إلى مزيد من المعلومات عنها 

  الوعي الساللي الوعي الساللي   ••

••  RRaaccee  CCoonnssiioouussnneessss  



 ٥١٠

التعصب الساللي أو العنصري ، وتعود أساسـاً إلـى          هو  
لون البشرة التي هي أساس المشكالت العنصرية فـي عـالم           
اليوم والوعي الساللي هو نظرة شعب مـن الشـعوب فـي            
سماتهم القومية والشخصية والتفاخر بهذه السمات والصـفات        

 .أنظر التفرقة العنصرية ./ 

  ) ) الفالصوالفالصو((  الوعي المزيفالوعي المزيف  ••

••  FFaallssee  CCoonnsscciioouussnneessss  

وهو تعبير يطلق على ما يحدث في االنتخابـات حيـث           
يختار الفقراء المرشخ الغني من أصحاب الياقـات البيضـاء          
نتيجة حملته االعالمية والتي تنشر الوعي الزائف عنه ممـا          
يحول الطبقات العمالية إلى جبهته ويحصل علـى أصـواتهم         

 .نتيجة الوعي الزائف لديهم 

    هوم آخرهوم آخرريف ومفريف ومفتعتع/ / وعي زائفوعي زائف  ••
••  FFaallssttee  CCoonnsscciioouussnneessss  

 وهو الوعي الذي ينتشر بين طبقـة البروليتاريـا فـي           
المجتمعات الرأسمالية ، والذي يبث عن طريق البرجوازيـة         

 .هناك لخدمة مصالحها االقتصادية بعيداً عن حقوق العمال 



 ٥١١

  الوقائع االجتماعية الوقائع االجتماعية   ••

••  SSoocciiaall  FFaaccttss  
عالت هي جوهر علم االجتماع ، وهي نتاج خالص للتفـا         

االجتماعية ولخصائص الحياة الجمعية المستقلة تمامـاً عـن         
 .السمات الفردية

  وقف االشتباكات وقف االشتباكات   ••

••  CCeeaassee--HHoossttiilliittiieess  

وهو عملية إيقاف العمليـات العسـكرية بـين طـرفين           
متحاربين كمرحلة أولى للتقدم من الحرب للسـالم ، وهـو           

 .يهيء الظروف السياسية للتفاوض للحل السلمي للنزاعات 

   إطالق النار  إطالق النار وقفوقف  ••

••  CCeeaassee--FFiirree  

هو قرار سريع يتخذه مجلـس األمـن فـي النزاعـات            
العسكرية والحروب كخطوة أولى وكإجراء لوقف العمليـات        

 .العسكرية تمهيدا لحل النزاع بالطرق السلمية 



 ٥١٢

  وكالة األمم المتحدة للغوث والتأهيل وكالة األمم المتحدة للغوث والتأهيل   ••

••  UUNNRRRR  

 ، حيث أقامتها ثالث وأربعون دولة ،        ١٩٤٣ُأنشئت عام   
 الواليات المتحدة عليها ، وهـدفها مـنح المعونـة           وتسيطر

الغذائية لضحايا الحرب ، وكانت المعونـة مشـروطة بـأال           
تستخدم كسالح سياسي وأال يجري التمييز ألسباب عنصرية        
أو دينية أو سياسية، ورغم ذلك كانت االعتبارات السياسـية          

 .تسيطر على عمل هذه الوكالة 

  كيةكيةوكالة التنمية الدولية األمريوكالة التنمية الدولية األمري  ••

••      ((UUSSAAIIDD))  UUnniitteedd  SSttaatteess  AAggeennccyy  FFoorr  

IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  
هي الجهة المختصة في اإلدارة األمريكية لتقديم مساعدات        
مختلفة لمختلف شعوب العالم ضـمن الميزانيـة الفيدراليـة          
األمريكية، من خالل الدفاع عن المصالح األمريكية ، بشرط         

الغ المسـاعدات والتـي     إشراف الوكالة على عملية إنفاق مب     
غالباً ماال تكون مساعدات نقدية بل تكون مسـاعدات مـن           



 ٥١٣

خالل مشروعات مختلفة تستخدم فيها الخبرة والتكنولوجيـا         
 .األمريكية 

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية   ••

••  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAttoommiicc  EEnneerrggyy  AAggeennccyy  

((  IIAAEEAA  ))  

مقرها فيينا وتختص بمراقبة تنفيذ معاهـدات الحـد مـن          
انتشار األسلحة النووية في العالم ، ودورها يقتصـر علـى           

 .التفتيش والمراقبة ، وترفع تقاريرها لمجلس األمن الدولي 

  وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   ••

••  UUNNRRWWAA  RReelliieeff  AAnndd  WWoorrkkss  AAggeennccyy  

FFoorr  PPlleessttiinnee  RReeffuuggeess  IInn  TThhee  NNeeaarr  

EEaasstt  

 وبدأت  ١٩٤٩هي وكالة دولية أنشأتها األمم المتحدة عام        
 كهيئة مؤقتة لمساعدة الالجئـين الـذين        ١٩٥٠نشاطها عام   

م ، وقدمت خـدمات جليلـة       ١٩٤٨فقدوا ديارهم في حرب     
للشعب الفلسطيني في مجاالت التعلـيم والتـدريب المهنـي          
والصحة وخدمات اإلغاثة وما زالت تمارس نشاطها حتـى          



 ٥١٤

اآلن ،وتطورت أنشطتها حتى بلغت ميزانيتهـا مـع بدايـة           
 مليون دوالر سنوياً    ٢٥٠تسعينات من القرن الماضي نحو      ال
. 

  وكالة الفضاء األوربية وكالة الفضاء األوربية   ••

••  EEuurrooppeeaann  SSppaaccee  AAggeennccyy  ((  EESSAA  ))  
  وكالة المخابرات المركزية األمريكية وكالة المخابرات المركزية األمريكية   ••

••  CCIIAA / /CCeennttrraall  IInntteelllliiggeennccee  AAggeeeennccyy  
هي محور عمل السياسات األمنية في الداخل والخـارج ،          

لح الواليات المتحـدة    وهي الهيئة المختصة بالدفاع عن مصا     
األمريكية ألنها الجهة المختصة بالمعلومات االستخباراتية في       

 .اإلدارة األمريكية ، ولها مكاتب في مختلف أنحاء العالم 

  الواليات المتحدة األمريكية الواليات المتحدة األمريكية   ••

••  UUnniitteedd  SSttaatteess  OOff  AAmmeerrccaa  

هي أقوى دول العالم قاطبة ، وتقع فـي وسـط أمريكـا             
 والية ذات استقالل ذاتي كمـا     الشمالية ، وتتكون من خمسين    

م ١٧٨٧نص على ذلك دستور الدولة االتحادية الصادر عام         



 ٥١٥

 وبهـا منظمـة األمـم المتحـدة     D Cوعاصمتها واشنطن 
بنيويورك ، وتلعب دوراً محورياً فـي مشـاكل واقتصـاد           
وسياسة العالم المعاصر منذ الحرب العالمية الثانيـة وحتـى          

 ، وعدد سكانها حوالي     ٢كم٩٣٧٢٥٧١اآلن ، مساحتها تبلغ     
 مليون نسمة ، وعملتها الدوالر األمريكي ، وهي دولة          ٢٧٥

ذات نظام رئاسي ديمقراطي يحكمهـا رئـيس الجمهوريـة          
ومجلسا الكونجرس النواب والشيوخ ، ويحد الواليات المتحدة        
المحيط األطلنطي شرقا والمحيط الهادي فرباً ومن الشـمال         

 ودولـة المكسـيك ، مـع        كندا ومن الجنوب خليج المكسيك    
 والية فقط ، أمـا الواليـة        ٤٨مالحظة أن هذه الحدود لعدد      

 فهي أالسكا فتقع في الشمال الغربـي لقـارة أمريكـا            ٤٩ال
الشمالية شمال كندا ، والوالية الخمسون هي هـاواي وهـي           
عبارة عن عدة جزر تقع وسط المحيط العـادي علـى بعـد           

أهم أنهار أمريكـا    كم غربي كاليفورنيا، ومن     ٣٥٠٠حوالي  
هدسون وديالور وبوتوماك وأوهيـو وتنيسـي والمسيسـبي         
وميسوري وإلينوي وأركنساس وكولومبيا ورد ووسـكونس       
وأيوا وغيرها وبها سلسلة جبال األبـالش وجبـال روكـي           
والبحيرات العظمي ، وواستقلت الواليـات المتحـدة عـام          



 ٥١٦

م ، وهي التي تهيمن على عالم اليـوم مـن خـالل             ١٧٧٦
 .عولمة بالطريقة األمريكيةال

  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 

 



 ٥١٧

  
  

     



 ٥١٨

  حرف الياءحرف الياء

  اليابسة اليابسة   ••

••  MMaaiinnllaanndd  

طلـق علـى األرض األم أو األرض التـي          اليابسة لفظ ي  
 .تطون مكان معيشة  البشر

  اليانية اليانية   ••

••  JJaaiinniissmm  

هي عقيدة هندية قديمة قائمة على النسك ، تأسست خالل          
القرن السادس قبـل المـيالد ، مـن تعايمهـاخلود األرواح            
وتناسخها ووحدة الوجود ، وتـدعو إلـى تحريـر الـروح            

 .بالمعرفة واإليمان وحسن السلوك 

  يل الذهبي يل الذهبي اليوباليوب  ••

••  GGoolldd  JJuubbiilleeee  

وهو احتفال خاص يقام بمناسبة مرور خمسين عاماً على         
إلخ ٠٠تأسيس أو إنشاء تلك المؤسسة أو الدولة أو قيام الثورة           



 ٥١٩

من المناسبات ، وهو في الغالب احتفال دعائي يقصـد منـه            
 .دعم المؤسسة أو النظام القائم من خالل هذه االحتفالية 

  اليوبيل الفضي اليوبيل الفضي   ••

••  SSiillvveerr  JJuubbiilleeee  

وهو احتفال خاص يقام بمناسبة مرور خمس وعشـرين         
عاماً على تأسيس أو إنشاء تلك المؤسسة أو الدولة أو قيـام            

وهو في الغالب احتفـال دعـائي       ... الثورة أو حرب معينة     
يقصد منه دعم المؤسسة أو النظام القائم مـن خـالل هـذه             

 .االحتفالية 

  يوتوبيا يوتوبيا   ••

••  UUttooppiiaa  
ة أو النظريات التي تهدف إلى إبراز       هي المثاليات السياسي  

 .وتمجيد الحالة الطبيعية الفطرية للبشر 

أنظر منظمة التربيـة والعلـوم      أنظر منظمة التربيـة والعلـوم      / / يونسكو  يونسكو    ••
  عة لألمم المتحدة عة لألمم المتحدة والثقافة التابوالثقافة التاب



 ٥٢٠

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEdduuccttiioonnaall  ,,  SScciieennttiiffiicc  

AAnndd  CCuullttuurree  OOrrggaanniissaattiioonn  ((UUNNEESSCCOO))                            

وق الطفولـة التـابع     وق الطفولـة التـابع     أنظر صند أنظر صند //يونيسيفيونيسيف  ••
  لألمم المتحدةلألمم المتحدة

••  UUnniitteedd  NNaattiioonnssCChhiillddeerrnn,,ss  FFuunndd  

((UUNNIICCEEFF))    
 



 ٥٢١

  الخاتمةالخاتمة
الحمد هللا رب العالمين على نعمه الجليلة وآالئه العظيمـة          
والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم ، أما           

 ...بعد 
فقد انتهينا بحمد اهللا وفضلة من إعداد هذا المعجم الميسر          

ذي يعتبر موسوعة في المصطلحات السياسية واالجتماعية       وال
واالقتصادية والنفسية واإلعالمية الحديثة وما يرتبط بها مـن         
مصطلحات ، وكلها مصطلحات حديثة عن عصر العولمة ،         
هذا العصر الذي نعيش فيه والبد أن نتعـايش معـه سـواء             

 ...رضينا أو أبينا 
ال أن نشكر كل مـن      وال يسعنا في هذه الخاتمة العاجلة إ      

ساعدنا وساهم معنا في إنجاز هذا العمل العمالق ، لخدمـة           
المثقف العربي أينما كان ووجد ، ولخدمـة البـاحثين عـن            
المعرفة السياسية في عصر الطريق السـريع للمعلومـات ،          
وعلى رأس هؤالء األسرة الكريمة من الزوجة واألوالد الذين         

لعمل إلى النـور بشـكله      تحملوا الكثير من أجل خروج هذا ا      
 ....الحالي المتكامل والثري 



 ٥٢٢

ندعو اهللا عز وجل أن يحقق هذا المعجم التكامل العلمـي           
 ...المطلوب لخدمة الثقافة العربية المعاصرة 

 ...نسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه 
 المؤلف 

 إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي. د



 ٥٢٣

  ::المراجع المراجع 

ي بدوي ، معجم مصطلحات اإلعالم ، القاهرة ،         أحمد زك  •
 .م ١٩٨٥اللبناني ، / دار الكتاب المصري 

إريك موريس وآالن هو ، اإلرهاب والتهديد بالرد عليه ،           •
ترجمة أحمد حمدي محمود ، القاهرة ، مكتبـة األسـرة ،         
الهيئة المصرية العامـة للكتـاب ، األعمـال الفكريـة ،            

 .م ٢٠٠١

نير شفيق ، مستقبل إسرائيل ، دمشـق ،         السيد ولد أباه وم    •
دار الفكر ، سلسلة حـوارات القـرن الجديـد ، أكتـوبر             

 .م ٢٠٠١

إيان كريب ، النظرية االجتماعيـة مـن بارسـونز إلـى             •
هابرماس ، ترجمة محمد حسين غلوم ، الكويت ، المجلس          
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، سلسلة عالم المعرفـة ،          

 .م ١٩٩٩/ ٢٤٤رقم 

بيتر تيلور وكولن فلنت ، الجغرافيـا السياسـية لعالمنـا            •
المعاصر ، ترجمة عبد السالم رضوان وإسـحق عبيـد ،           
الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، سلسلة         

 . م ٢٠٠٢يونيو / ٢٨٢عالم المعرفة ، رقم 



 ٥٢٤

مقدمة في علـم السياسـة ،       : بيتر غيل وجيفري بونتون      •
 ، عمـان ، منشـورات الجامعـة         ترجمة محمد مصالحة  

  ٠م ١٩٩١ ، ١/٩١األردنية ، عمادة البحث العلمي ، 
جالل أمين ، العولمة ، القاهرة ، دار المعارف ، سلسـلة             •

 .م ١٩٩٨ ، ٦٣٦اقرأ ، العدد 

غابـة الرأسـمالية    : حسن شكري ، أمريكا من الـداخل         •
واألسرار والفضائح ،  القاهرة ، دار الطباعة المتميـزة ،           

 . م ١٩٩٢

حسن عماد مكاوي وليلـى حسـين السـيد ، االتصـال             •
ونظرياته المعاصرة ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ،         

  .٢م ، ط ٢٠٠١
دراسة فـي   : حسن نافعة ، األمم المتحدة في نصف قرن          •

م ، الكويت ، المجلس     ١٩٤٥تطور النظام الدولي منذ عام      
عـالم المعرفـة،   الوطنى للثقافة والفنون واآلداب ، سلسلة      

 .م ١٩٩٥أكتوبر  / ٢٠٢رقم 
الواليات اىلمتحدة من االستقالل والعزلة     : حسين شريف    •

، تحديات القرن الحادي والعشرين     ٥إلى سيادة العالم ، ج      



 ٥٢٥

للسيادة وانعكاسات اإلرهاب الدولي على الواليات المتحدة       
 . م ٢٠٠١، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

السياسة والثقافـة فـي     : كوبي ، نهاية اليوتوبيا     راسل جا  •
زمن الالمباالة ، ترجمة فاروق عبد القـادر، الكويـت ،           
المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب ، سلسـلة عـالم          

 .م ٢٠٠١مايو  / ٢٦٩المعرفة، رقم 

رمزي زكي ، االقتصاد السياسي للبطالة ، تحليل ألخطـر      •
 الكويـت ، المجلـس   مشكالت الرأسـمالية المعاصـرة ،     

الوطنى للثقافة والفنون واآلداب ، سلسلة عـالم المعرفـة،        
 .م ١٩٩٧أكتوبر  / ٢٢٦رقم 

مصطلحات فكرية ، القاهرة ، مكتبة األسرة       : سامي خشبه    •
، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سلسلة األعمال الفكرية         

 .م ١٩٩٧، 

، ظـافر  سعيد نجيدة ، العولمة وحرية اإلعالم ، القـاهرة     •
 .م ٢٠٠٠للطباعة ، 

دراسة نفسـية ،    : عبد اللطيف محمد خليفة ، إرتقاء القيم         •
الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، سلسلة         

 .م ١٩٩٢ ، أبريل ١٦٠عالم المعرفة ، رقم 



 ٥٢٦

مقدمة في النظريـة السياسـية ،       : علي أحمد عبد القادر      •
  .١ ، ط١٩٧٤، القاهرة ، شوليتاري للنشر والتوزيع 

دراسات في االجتماع السياسـي ،      : فاروق يوسف أحمد     •
الجزء األول علم االجتماع السياسي ، القاهرة ، مكتبة عين         

 .م ١٩٧٧شمس ، 

الوسـائط المعلوماتيـة    : فرانك كيلش ، ثورة األنفوميديا       •
وكيف تغير عالمنا وحياتك ، ترجمة حسام الدين زكريا ،          

للثقافة والفنون واآلداب ، سلسلة     الكويت ، المجلس الوطني     
 . م ٢٠٠٠ ، يناير ٢٥٣عالم المعرفة ، رقم 

نظريات النظم السياسية ، الكويت ، وكالة       : كمال المنوفي    •
 ٠م ١٩٨٥ ، ١المطبوعات ، ط

الثقافـات  : مايكل كاريذرس ، لماذا ينفرد اإلنسان يالثقافة         •
البشرية نشأتها وأنواعها ، الكويـت ، المجلـس الـوطني     

 ٢٢٩للثقافة والفنون واآلداب ، سلسلة عالم المعرفة ، رقم          
 ٠.م ١٩٩٨، يناير 

مصطفى عبد الغني ، الجات والتبعية الثقافية ، القـاهرة ،            •
مكتبة األسرة والهيئة العامة للكتـاب ، سلسـلة األعمـال           

 .م ١٩٩٩الخاصة مهرجان القراءة للجميع ، 



 ٥٢٧

د والمصـالح   ، قانون البحار الجدي   ) إشراف  ( مفيد شهاب    •
العربية ، القاهرة ، جامعة الدول العربية ، معهد البحـوث           

 .م ١٩٧٧والدراسات العربية ، 

ناهد صالح وآخرين ، قياس الرأي العـام فـي المـنهج             •
واألخالقيــات ، القــاهرة ، المركــز القــومي للبحــوث 

 .م١٩٩٤االجتماعية والجنائية ، 
، الكويت ،   نبيل علي ، الثقافة العربية وعصر المعلومات         •

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،  سلسلة عـالم          
 .م ٢٠٠١ ، إصدار ثان ، ديسمبر ٢٧٦المعرفة ، العدد 

يحيى عبد الحميد إبراهيم عبد العال ، التنمية بين عقيـدة            •
االنتماء وعقدة التطرف ، القاهرة ، مركـز المحروسـة          

 . م ١٩٩٨للبحوث والتدريب والنشر ، 

 المجيد فريد ، األسـس العامـة للجغرافيـا ،           يوسف عبد  •
 .م ١٩٨٤القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 

 
 
 




